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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ֵני ַמְלָאִכים  י שְׁ ִלְבָרָכה כִּ יק  ֵזֶכר ַצדִּ אנוֹ  ְוָאַמר מֹוִרי ַהגָּאוֹן ִמפָּ
ל  יו ּתֹוָרה כָּ ְמעּו ִמפִּ י ֵהם שָׁ ֵאּלּו ֵהם ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהַרע ֶלֱהיֹות כִּ
ְדָרׁש  ְך אֹוָתם ְלֵבית ַהמִּ שַׁ מָּ ֵניֶהם ַעל ָידוֹ שֶׁ ׁשּו שְׁ ְיֵמי ַחיָּיו ְוִנְתַקדְּ
ְלָאִכים ָהָיה  ל ֶאָחד ֵמַהמַּ כָּ ִתּקּון כ"ב שֶׁ ן ּתֹוָרה ָאַמר בְּ ַמתַּ ְוִאם בְּ
ָהָיה אֹוֵמר  ָרֵאל שֶׁ שְׂ ֲאִויר ְוָכל ֶאָחד ִמיִּ ה ַעְצמוֹ קֹול ּופֹוֵרַח בָּ עֹושֶׂ
ן  כֵּ שֶׁ ל  כָּ ּה  כֻּלָּ ַהּתֹוָרה  דוֹ  ּוְמַלמְּ ִפיו  בְּ ׁשֹוֶרה  ָהָיה  ַמע  ְוִנשְׁ ה  ַנֲעשֶׂ
יו  ּוַמֲעשָׂ ִמּתֹוָרתוֹ  ים  ְתַהוִּ ַהמִּ ָהָאָדם  ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  ּבֹוֵרי  גִּ ְלָאִכים  ַהמַּ שֶׁ
עֹוָלם  ַמד ְוָהָגה בָּ לָּ ֶעֶצם ַמה שֶּׁ ּלֹוְמִדים ּוְמִביִנים אֹותוֹ בְּ ַחיָּיו שֶׁ בְּ
א ִלְגרֹס  עֹוָלם ַהבָּ עֹוָלם ַהזֶּה ְוָהָדר ִלְסַבר בָּ ַהזֶּה ְוֶזהּו ִלְגרֹס ִאיִניׁש בָּ
י ָעִתיד ְלָהִבין, ְוָאְמרּו  ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר כִּ ִאיִניׁש ְוַאף ַעל גַּב דְּ
ֵליּה,  ִאיהּו  ְבָחא  ָיַדע, שִׁ ָלא  גַּב דְּ ַעל  ַאף  ע  ְלִמְנדַּ ָבֵעי  דְּ ַהאי ַמאן 
ַגן ֵעֶדן ְוָלֵכן טֹוב ִלְגרֹס ֵסֶפר  ה ְוָיִבין בְּ יג ִיְזכֶּ ַרח ְולֹא ִהשִּׂ טָּ י ִמי שֶׁ כִּ

ּלֹא ָיִבין אֹוָתם. ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוַכּיֹוֵצא גַּם שֶׁ
ֶרק כו) ְפֵתי ְרָננֹות פֶּ (ַמֲעָבר ַיּבֹק ַמֲאָמר שִׂ

ָמְצאּו  ַנֲערּותוֹ  בְּ ם  ַהּבֹשֶׁ ֲערּוַגת  ַעל  בַּ ַזַצ"ל  ִריְנַוְלד  גְּ ה  י משֶׁ ח. ַרבִּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוַפְלֵגי ַמִים יֹוְרִדים ֵמֵעינוֹ,  ִעּיּון גָּדֹול בְּ ב ּוְמַעיֵּן בְּ אֹותוֹ יֹושֵׁ
ֵאת ַעל ִיְרָאתוֹ ַהּקֹוֶדֶמת  ֶיֶתר שְׂ בוֹ בְּ ַתב סֹוֵפר הֹוִסיף ְלַחבְּ ְוַרּבוֹ ַהכְּ

ְלָחְכָמתֹו

א  לּו, ֶאלָּ יִָּמים ַהלָּ ינּו ִעּיּונוֹ ָאז, בַּ ם ַרבֵּ ְגֶלה שָׂ נִּ ִלּמּוד בַּ לֹא ַרק בְּ
ִלּמּודוֹ  יֵמי  בִּ עֹוָלם.  ל  שֶׁ רּומוֹ  בְּ ָהעֹוֶמֶדת  ר  ְסתָּ ַהנִּ ָחְכַמת  בְּ גַּם 
ְלִמיִדים  ֵהֵחּלּו ֵאיֶזה תַּ ַתב סֹוֵפר  ַהכְּ ַרּבוֹ  יַבת  ישִׁ ּבּוְרג בִּ ְפֶרעשְׁ בִּ
ָבר  ַהדָּ ִהוַָּדע  בְּ ִחיצֹוִנּיֹות.  ָחְכמֹות  בְּ אי  ֲחשַׁ בַּ ְוָעְסקּו  גֵָּדר  ִלְפרֹץ 
ַעל  רּו  ִחזְּ ְמֻיָחִדים  ּוְנִציִגים  ֶזה,  ַעל  ְוִלְדרֹׁש  ַלֲחקֹר  ִהְתִחילּו 
ם  ַהשֵּׁ תֹוַרת  בְּ ִאם  ל  כֵּ ּוְלִהְסתַּ ִלְראֹות  חּוִרים  ַהבַּ ל  ָהַאְכַסְניֹות שֶׁ

יקּו. ַיְלֵדי ָנְכִרים ַישְׂפִּ ֲחתּוָלָתם אוֹ בְּ

ַעל  ִנְמֶנה  ְלָיִמים,  ָצִעיר  חּור  בָּ ָאז  ָהָיה  שֶׁ ִריְנַוְלד,  גְּ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ
חּוִרים.  ַהבַּ ל  שֶׁ ַאְכַסְניֹות  בָּ ר  ְלַבקֵּ ָהְלכּו  שֶׁ ְלִמיִדים  ַהתַּ ִכיֵרי  בְּ
יבוֹ, ָמְצאּו אֹותוֹ  ינּו ִלְראֹות ַמה טִּ ל ַרבֵּ יעּו ְלָהַאְכַסְנָיא שֶׁ ר ִהגִּ ֲאשֶׁ כַּ
אּו  בָּ י  כִּ יׁש  ִהְרגִּ ּלֹא  שֶׁ ַעד  ֵסֶפר,  ֵאיֶזה  בְּ גָּדֹול  ִעּיּון  בְּ ּוְמַעיֵּן  ב  יֹושֵׁ
ָידוֹ  בְּ י  כִּ ָמהּו,  תָּ ן  כֵּ ָראּו  ְוִהנֵּה  ֵמֲאחֹוָריו  ָהְלכּו  ֵהם  ְלַחְדרוֹ.  ים  ֲאָנשִׁ
אּו  ר בָּ ֲאשֶׁ יֹוְרִדים ֵמֵעינוֹ. כַּ ּוַפְלֵגי ַמִים  ּבוֹ  ַהּזַֹהר, ְוהּוא ְמַעיֵּן  ֵסֶפר 
ִריְנַוְלד  י ְיהּוָדא גְּ בֹוָאם ּוְבֵצאָתם. ַרבִּ ן ָהְלכּו, ְוהּוא לֹא ָיַדע בְּ כֵּ
ּבוֹ  ם  שָׂ ֶזה  כָּ ֵסֶפר  בְּ גַּם  שֶׁ ְוָטֳהָרתוֹ,  ִיְרָאתוֹ  ִמּגֶֹדל  ְמאֹד  ִנְתַרגֵּׁש 
א  ַצְותָּ בְּ ִלְלמֹד  רֹוֶצה  הּוא  שֶׁ ה  שָׁ ַבקָּ בְּ ְלַרּבוֹ  ֵאפֹוא  ּוָפָנה  ִעּיּונוֹ, 
ּתֹוֵקק ְלָכְך,  ֵאַלת ַרּבוֹ, ַמה זֶּה ְוַעל ַמה זֶּה ִהּנוֹ ִמשְׁ ינּו. ִלשְׁ ִעם ַרבֵּ
ְוהֹוִסיף  ָידוֹ,  ַעל  ים  ִהְסכִּ ַרּבוֹ  ָזר.  ְולֹא  ָראּו  ֵעיָניו  ר  ר ֶאת ֲאשֶׁ ִספֵּ

ֵאת ַעל ִיְרָאתוֹ ַהּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ. ֶיֶתר שְׂ בוֹ בְּ ְלַחבְּ
ף עט) ם דַּ (ּתֹוְלדֹות ֲערּוַגת ַהּבֹשֶׁ

זוֹ  ִלּמּוד ָחְכָמה  ְזִהיִרים ַעל  מַּ ִלים שֶׁ ִסְפֵרי ְמֻקבָּ ה  ַהְרבֵּ ט. ָמִצינּו בְּ
ל ָאָדם ַחיָּב ִלְלמֹד אֹוָתּה כָּ

יג  ָידוֹ ְלַהשִּׂ ְהֶיה בְּ יִּ ָראּוי, שֶׁ יֲַּעסֹק ּבוֹ כָּ דֹוֵרנּו ֶזה ֵאין ִמי שֶׁ ּוְביֹוֵתר בְּ
עֹוְסִקים  ָבר ֵהיֵטב, ְוַאף ְלֵאּלּו שֶׁ ל דָּ ּיּוַכל ְלָפֵרׁש כָּ ֵדי שֶׁ ְך כְּ ל כָּ כָּ
ַנִים  ּושְׁ ֵמִעיר  ֶאָחד  ִאם  י  כִּ ִנְמָצִאין  ְוֵאיָנן  ֵעיר,  ִמזְּ ְמַעט  ֵהם  ּה  בָּ
ָבר  ַהדָּ ֶזה  גַּם  שֶׁ ַעְצָמם  בְּ יִרים  ּוַמכִּ יֹוְדִעים  ֵאּלּו  ְוַגם  ָחה,  פָּ שְׁ ִממִּ
ִיְמַנע  ְוַאל  יֹוֵדַע,  ֵאינוֹ  שֶׁ יֹוֵדַע  ַרק  הּוא  ְקָצת  ּוְמִביִנים  ּיֹוְדִעים  שֶׁ
ָהַאְזָהרֹות  ֵמֲחַמת  עֹוָלם  בָּ ָאָדם  ׁשּום  ִעם  ָלל  כְּ ְלמֹד  ִמלִּ ַעְצמוֹ 
ַעל  ֵחְטא  ְלהֹוִסיף  זוֹ  ּוְלָצָרה  י  לִּ ַמה  ָאְמרוֹ,  בְּ ְלֵעיל,  ִרים  ְזכָּ ַהנִּ
ד  ּוְלַלמֵּ ִלְלמֹד  ָנה  ִנתְּ ַהּתֹוָרה  י  כִּ ה  ַרבָּ ָרָעה  ֶזה  גַּם  ִחנָּם.  ֲחָטַאי 
ם, ְוַגם ָמִצינּו  ַעת ַהשֵּׁ דֹוִלים דַּ ים ַעד גְּ ַטנִּ ם יֹוְדִעים ִמקְּ כֻּלָּ ְכֵדי שֶׁ בִּ
ָאָדם  ל  זוֹ. כָּ ָחְכָמה  ִלּמּוד  ַעל  ְזִהיִרים  מַּ ִלים שֶׁ ְמֻקבָּ ִסְפֵרי  ה  ַהְרבֵּ בְּ

ַחיָּב ִלְלמֹד אֹוָתּה.
ְדמוֹן ַעּמּוד קמז) (ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַהקַּ

ד  עֹוָלם, ַהזֶּה כַּ לּותוֹ בָּ דְּ תַּ ִהשְׁ ֵמִבין ַעל ּבּוְריוֹ בְּ ָהָאָדם ֵאינוֹ  ל שֶׁ י. כָּ
ָרם ם ְוִעקָּ ְרשָׁ ָיקּום ִלְתִחיָּה ָיִבין אֹוָתם ַעל שָׁ

ֲחֵזי,  א  "תָּ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזהּו  ַתב  ֲאָמר כָּ סֹוף ַהמַּ יִרים בְּ יר ַהשִּׁ ּוְבזַֹהר שִׁ
ַאְנתְּ  ִאם  ְוכּו',  ָלְך  ֵתְדִעי  לֹא  ִאם  א)  יִרים  ַהשִּׁ יר  (שִׁ ִתיב,  כְּ ַמאי 
ֵתיעֹול  ָלא  דְּ ַעד  ָחְכְמָתא,  בְּ ַלת  כְּ ִאְסתַּ ְוָלא  ְיִדיָעה,  ָלא  בְּ ַאְתָיא 
ַדאי  ָאה, ְצִאי ָלְך, ֵלית ַאְנתְּ כְּ ָרִזין ְדַעְלָמא ִעילָּ ָהָכא, ְוָלא ְיַדְעתְּ בְּ
ָהַרב  ַתב  ְוֵכן כָּ ְוכּו'  ְלׁשֹונוֹ  אן  זֹו" ַעד כָּ ְיִדיָעה  ָלא  ָהָכא בְּ ְלֵמיַעל 
ַעל ֵסֶפר ֲעבֹוַדת ַהּקֹוֶדׁש ָעָליו  אי בַּ י ֵמִאיר ן' גַּבַּ מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ
ֶדֶרְך  רֹוֶצה ֵליֵלְך בְּ ל ִמי שֶׁ כָּ ים ּתֹוַכַחת מּוָסר שֶׁ לֹום ְוֶדֶרְך ַחיִּ ַהשָּׁ
ֵהם  שֶׁ ה  ִפלָּ ְוַהתְּ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ִלְלמֹד  רֹוֶצה  שֶׁ ַהְינּו  דְּ ים,  ַהַחיִּ
ּתֹוַכַחת  ל  ַקבֵּ יְּ ָצִריְך שֶׁ ְותֹוַכַחת מּוָסר רֹוֶצה לֹוַמר  ים  ַהַחיִּ ְרֵכי  דַּ
ֶרְך ִלּמּוד  יַע לוֹ דֶּ גִּ מּוָסר ַאף ִאם ָענֹש ֵיָעֵנׁש ַעל ֵאיֶזה ִמְכׁשֹול ַהמַּ
ְבֵרי  י ֵאין ָאָדם עֹוֵמד ַעל דִּ ּה כִּ ְלמֹד בָּ ֲעבּורוֹ ִמלִּ ֶזה ַאל ִיְמַנע בַּ
י  ְעתִּ ּה ְוֵכן ְצִריִכים לֹוַמר ְלִפי ֲעִנּיּות דַּ ל בָּ ן ִנְכשַׁ א ִאם כֵּ ּתֹוָרה ֶאלָּ

ֶדּנּו  ֶרּנּו יָּּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלמְּ ַיסְּ ר תְּ ֵרי ַהגֶֶּבר ֲאשֶׁ סּוק ַאשְׁ פָּ ז בַּ ְלַרמֵּ
ַהּדֹור  ֵרי  ַאשְׁ לֹוַמר  ְרצֹוֵננּו  ַהְינּו  ְלֵעיל  ר  ְזכַּ ַהנִּ ֶרְך  דֶּ ַעל  ן  כֵּ גַּם 
ֲעדוֹ ַאף  ל ּתֹוַכַחת בַּ ִלּמּודוֹ ִויַקבֵּ ל בְּ ְהֶיה ִנְכשַׁ יִּ ֶרּנּו יָּּה שֶׁ ַיסְּ ר תְּ ֲאשֶׁ
ּזוֹ  ּתֹוָרְתָך שֶׁ ְוִדיֵּק  ֶדּנּו  ְתַלמְּ ּתֹוָרְתָך  מִּ ֵרי שֶׁ ְוַאשְׁ לוֹ  ֵכן טֹוב  י  פִּ ַעל 
ְזַמן  ְוָכל  ֻעְמָקא  ַעד  אֹוָתּה  ַלֲהִביָנּה  ָיכֹול  ָאָדם  ל  כָּ לֹא  ַהּתֹוָרה 
ְבֵרי  ּנֹוַדע ִמדִּ ם ְוַדי, כַּ ֵאין ָהָאָדם ָיכֹול ְלָהִבין ִנְקֵראת ּתֹוַרת ַהשֵּׁ שֶׁ
ַעל  ה ְמקֹומֹות שֶׁ ַכמָּ ְוֶיֶתר ִמזֶּה ָמִצינּו בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
א  ְקֵרי ְוִדְגלוֹ ֶאלָּ וָנא ֶנֱאַמר ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה ַאל תִּ וְּ ַהאי גַּ ל כְּ כָּ
ַעל  ֵמִבין  ֵאינוֹ  ָהָאָדם  שֶׁ ל  כָּ א  ֶאלָּ עֹוד  ְולֹא  ַאֲהָבה  ָעַלי  ְוִדּלּוגוֹ 
ַעל  אֹוָתם  ָיִבין  ִלְתִחיָּה  ָיקּום  ד  כַּ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ לּותוֹ  דְּ תַּ ִהשְׁ בְּ ּבּוְריוֹ 
ְדמוֹן ַעּמּוד קנב) (ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַהקַּ ָרם.  ם ְוִעקָּ ְרשָׁ שָׁ

א ֵרׁש ִמכֻּלָּ ִאּלּו ִמְתפָּ ְמעוֹן כְּ י שִׁ ֵרׁש ֵמַרבִּ ִמְתפָּ יא. ַמאן דְּ

ָהָרִמים  ָבָריו  דְּ י  כִּ ָגה  ְלַהשָּׂ מֹוִעיל  ּה  כֻּלָּ ַעל  ַהּזַֹהר  ּמּוד  ַהלִּ ע  דַּ ְוַגם 
ַמת ָהָאָדם ָהעֹוֵסק  ֵני ָהָאָדם ְונֹוְתִנים ּכַֹח ְוַחִיל ְלִנשְׁ ְלַבד ְמִאיִרים פְּ
י  כִּ א  ִמכֻּלָּ ּפֹוֵרׁש  ִאּלּו  כְּ ִמיֵניּה  ֵרׁש  ִמְתפָּ דְּ ַמאן  ִמן  ָחִליָלה  ּוְבִהּפּוְך 
ֵרׁש  ִאּלּו ִמְתפָּ ְמעוֹן כְּ י שִׁ ֵרׁש ֵמַרבִּ ִמְתפָּ ָיָמיו ַמאן דְּ ְרׁשּו ָעָליו בְּ ֵכן דָּ
אן ּוְדָבָריו  ֵיׁש כָּ בֹודוֹ  אן כְּ הּוא ֵאינוֹ כָּ י שֶׁ א ַאף ַעל פִּ תָּ א ְוַהשְׁ ִמכֻּלָּ
ַבר  יג דְּ ְלַהשִּׂ ה  ִיְזכֶּ ָיָדם אּוַלי  ְוַעל  ִלְלמֹד  ָאנּו  ְצִריִכים  ים  דֹושִׁ ַהקְּ
ר  ה ִאי ֶאְפשָׁ ִלפָּ י ַהקְּ ָצתוֹ כִּ יֹוִעיל ִמקְּ י ִאם לֹא יֹוִעיל כֻּּלוֹ  ָמה כִּ

ּנּו. י ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרשֶׁ ַפַעם ַאַחת כִּ ְלָהִסיר בְּ
ְדמוֹן ַעּמּוד קנו) (ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַהקַּ

ט  שָׁ ַהפְּ ַהּלֹוְמִדים  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהתַּ ֵהם  ָהָאֶרץ,  י  ַעמֵּ ֵאיָנן 
ַכח ֵעֶזר  תְּ ָלא ִאשְׁ ְרעֶֹמת ְלִפי דְּ יִחים ַהּסֹוד. ֲעֵליֶהם ִהיא ַהתַּ ּוַמנִּ
ּקֹוֵרא  ַעל ְיֵדי סֹודֹות ַהּתֹוָרה שֶׁ א ְלִפי שֶׁ ִכיְנתָּ ָגלּוָתא) ִלשְׁ הוֹן (בְּ בְּ

ָגלּוָתא. א בְּ ִכיְנתָּ ּקּון גָּדֹול ִלשְׁ ה תִּ ָהָאָדם עֹושֶׂ
ף כח עא) ׁש ֶמֶלְך ֵחֶלק א' דַּ (ִמְקדַּ

ּלֹא ָרָאה ָחְכָמה זוֹ לֹא ָרָאה אֹורֹות ִמיָָּמיו יב. ּוִמי שֶׁ

ָרָאה  ּלֹא  שֶׁ ּוִמי  ַרְך  ִיְתבָּ מוֹ  שְׁ ֵליַדע  ָאָדם  ַחיָּב  שֶׁ ָהעֹוֶלה  ָלל  כְּ
ּוִמי  כּו'  ְך הֹוֵלְך  חֹשֶׁ ִסיל בַּ ְוַהכְּ ִמיָָּמיו  ָרָאה אֹורֹות  לֹא  זוֹ  ָחְכָמה 
ֵאּלּו  ָמה ּוְבדֹורֹות  לֹא ְנשָׁ גּוף בְּ ָחְכָמה זֹאת הּוא כְּ ּלֹא רֹוֶצה בְּ שֶׁ
זֹאת  ָחְכָמה  ה  ְתגַּלֶּ תִּ שֶׁ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ְמָחה  ְושִׂ ִמְצָוה 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ יַח ִצְדֵקנּו בִּ ִבְזכּוָתא ָיבֹוא ְמשִׁ דְּ
ף יח:) ים דַּ (אֹוְצרֹות ַחיִּ

ִחּבּוֵרי  ֵהם  ֶהם  בָּ יַח  בִּ ְלַהשְׁ ָהָאָדם  ֶהם  בָּ ק  ְדבַּ יִּ שֶׁ ָפִרים  יג. ַהסְּ
יר  ְושִׁ ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  מוֹ  כְּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ

א יִרים ְוַסבָּ ַהשִּׁ

ִחּבּוֵרי  ֵהם  ֶהם  בָּ יַח  בִּ ְלַהשְׁ ָהָאָדם  ֶהם  בָּ ק  ְדבַּ יִּ שֶׁ ָפִרים  ַהסְּ ָאְמָנם 
יר  ְושִׁ ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  מוֹ  כְּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ
ֵני  שְׁ ָצִריְך  ה  ֵאלֶּ ְסָפִרים  בִּ ַהְמַעיֵּן  ֶאל  ְוִהנֵּה  ְוכּו'  א  ְוַסבָּ יִרים  ַהשִּׁ
ִצּיּוִנים  לוֹ  ּוְלַציֵּן  ה  ַהְרבֵּ ָעִמים  פְּ ְלׁשֹונוֹ  נֵּן  ְלשַׁ ָהֶאָחד  ָרִכים  דְּ
ְוַהב'  ה,  ַהְרבֵּ ִראׁשֹוָנה  ַיֲעִמיק  ְוַאל  ִקיאּות  ַהבְּ ְזּכֹר  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ
י  תֵּ שְׁ ַהְמַעיֵּן  ֶאל  ִנְמָצא  ּכֹחוֹ.  ִפי  כְּ ַרב  ִעּיּון  בְּ ִני  שֵׁ ָמקֹום  בִּ ִיְלמֹד 
ֶפֶרק א', ַהב'  ִרים בְּ ְזכָּ עֹות ַהנִּ שָּׁ ִעּיּון בַּ ְבִקיאּות, ָהא' בְּ ֲהָלכֹות בִּ
ֶזה,  בְּ ְיַמֵעט  ָעִמים  פְּ ֶזה,  בְּ ה  ַיְרבֶּ ָעִמים  פְּ ּכֹחוֹ,  ִפי  כְּ ְבִקיאּות  בִּ
י  כִּ לוֹ,  ִריָאה  בְּ ּוְבֶזה  ֶכל,  ַהשֵּׂ ֵקט  ְוַהשְׁ ָעה  ַהשָּׁ ַהּצֶֹרְך  ְלִפי  ַהּכֹל 
ָרה, ְוַאף ִאם ִיְרֶאה ֶאל  ֶרְך ַהְישָׁ יג ַהדֶּ ְרּכוֹ, ְוַישִּׂ הּוא ֵיֵלְך ָלֶבַטח דַּ
י  ְרָסָתם ִמּפּוֵמיּה, כִּ ל ֶזה לֹא ַיְפִסיק גִּ ֵאינוֹ ֵמִבין, ִעם כָּ ַהְמַעיֵּן שֶׁ
יל  ַיְרגִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ י  כִּ ה,  ַהַחמָּ ר  ִנְסתַּ ְלַהְמִציאוֹ  ְמַלאְכּתוֹ  ַעל  בַּ ֶנֱאָמן 
ָחְכָמה זוֹ ְמַעט  ה ַלעֹוֵסק בְּ רּוְך הּוא ְמַזכֶּ דֹוׁש בָּ ן ַהקָּ נוֹ כֵּ ִאיׁש ֶאת בְּ
ְקנּו  ֶהְעתַּ ה שֶּׁ יִתיו ְוֵיׁש ְרָאָיה ֶאל ָהֵעָצה ַהּזוֹ ִממַּ ְמַעט ְוָדָבר ֶזה ִנסִּ

ֵחֶלק א'. ף פה) בְּ ים דַּ ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ ֵמַהּזַֹהר (פָּ
ֶרק ג') (אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ג' פֶּ

ִיְרַאת  נֶֶּפׁש בְּ ְמָחה בַּ ְרָסה ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַיְרֶאה ֶאל ָהָאָדם שִׂ יד. ֲאִפּלּו גִּ
ַגן ֵעֶדן יִקים בְּ דִּ ִאּלּו עֹוֵסק ִעם ַהצַּ ם כְּ ַהשֵּׁ

חֹוק  יו שְׂ א פִּ ָחְכָמה ַהּזֹאת ּוְמַמלֵּ י ָהעֹוֵסק בַּ ִביִעית כִּ ה ַהשְּׁ ֻגלָּ ַהסְּ
ֲעבֹוָדה  ַמִים ְוִיְרַאת ֵחְטא ְויֹוִסיף אֶֹמץ בָּ א ִלּבוֹ ִיְרַאת שָׁ ּבוֹ ְמַמלֵּ
ְמָחה  ָהָאָדם שִׂ ַיְרֶאה ֶאל  ַהּזֹוַהר  ְלׁשוֹן  ְרָסה  גִּ ֲאִפּלּו  י  כִּ דּוק,  ְוֶזה בָּ
ְבָרא  ַגן ֵעֶדן ְוִאם גַּ יִקים בְּ דִּ ִאּלּו עֹוֵסק ִעם ַהצַּ ם כְּ ִיְרַאת ַהשֵּׁ נֶֶּפׁש בְּ בַּ
ַגן ֵעֶדן  ר ֵעֶסק ַהּתֹוָרה בְּ זֶּה ִעקַּ ן ֵאין ָסֵפק שֶׁ לֹא ָחזּו ַמזֵָּליּה ָחֵזי, כֵּ
ֶרק ב') י פֶּ (אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ֲחִמישִׁ יִקים.  דִּ ין ַהצַּ בֵּ

א...  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  "י  בִּ ְלָהַרשְׁ ּקּוִנין  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ טו. ַיֲעסֹק 
ָחְדׁשֹו תוֹ ְוחֶֹדׁש בְּ בָּ שַׁ ת בְּ בָּ י שַׁ ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ַעְצמוֹ ַיֲעסֹק ּבוֹ ִמדֵּ

הּוא  שֶׁ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  "י  בִּ ְלָהַרשְׁ ּקּוִנין  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ ַיֲעסֹק 
י  ַיֲעסֹק ּבוֹ ִמדֵּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ַעְצמוֹ  נַּת ְלָהִבין ַעל ָידוֹ בְּ פִּ

ה  ֵאלֶּ ָאָדם  ִהיא  שֶּׁ ַמה  ְלִפי  ְוַהּכֹל  ָחְדׁשוֹ  בְּ ְוחֶֹדׁש  תוֹ  בָּ שַׁ בְּ ת  בָּ שַׁ
יל ָיִבין ְוִיְבַחר. כִּ שְׂ ָבִרים ְלָפָניו ְוַהמַּ י ַהדְּ ְעתִּ ִהצַּ שֶׁ

ם) מֹוֲעֵדי ַהשֵּׁ ּמּוִדים בְּ (ֵסֶדר ַהּיֹום, ֵסֶדר ַהלִּ

ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה  ֲאִמּתּות  ָחְכָמה בַּ ְקָרא  ַהנִּ ִניִמית ִהיא  טז. ַהָחְכָמה ַהפְּ
ם  ה, ְוזֹאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת ַהשֵּׁ ֲעשֶׂ א ַהמַּ ר ֶאלָּ ְדָרׁש הּוא ָהִעקָּ לֹא ַהמִּ

ה ַמִים ְלטֹוב ְלָפָניו ִיְתַעלֶּ ִמן ַהשָּׁ

ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֲאִמּתּות  בַּ ָחְכָמה  ְקָרא  ַהנִּ ִהיא  ִניִמית  ַהפְּ ַהָחְכָמה  י  כִּ
ְרַאת  יִּ שֶׁ ל  "כָּ ַנת  ִמשְׁ בְּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ַיֲעֵבץ  יֹוֵסף  י  ָהַרבִּ ֶהָחִסיד 
י  כִּ ְלָפֵרׁש  ֵכן  ִיתָּ גַּם  ְלׁשֹונוֹ  ֶזה  ְוכּו'  ְלָחְכָמתֹו"  קֹוֶדֶמת  ֶחְטאוֹ 
י ִאם  ְצוֹות כִּ יַּת ַהמִּ ָחְכַמת ֲעשִׂ ֵאיָנּה  ָנה  שְׁ ַהמִּ זוֹ  ֶרת בְּ ְזכֶּ ַהנִּ ַהָחְכָמה 
ְצוֹות ְוָעֶליָה  ָלה ְוִהיא ְיִדיַעת ַטֲעֵמי ַהמִּ בָּ ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ָחְכַמת ַהקַּ
ָחַסְרנּו  ֶמה  י  כִּ תֹוָרֶתָך  בְּ ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר  יֹום  ָכל  בְּ ִלים  לְּ ִמְתפַּ ָאנּו 
ד  מַֹע ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ יל ִלשְׁ כִּ יָנה ְלָהִבין ּוְלַהשְׂ נּו בִּ ִלבֵּ ָאְמֵרנּו ְוֵתן בְּ בְּ
ִנים  אי ָאנּו ְמַכוְּ א ַודַּ תֹוָרֶתָך ֶאלָּ ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו בְּ ְך  נֱֶּאַמר ַאַחר כָּ שֶׁ
לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ָאַמר  ָעֶליָה  שֶׁ ַהּזֹאת  ַהְמפָֹאָרה  ַלָחְכָמה 
יֵני  דִּ ַעל  ן  כֵּ ִוד  דָּ ָאַמר  ְולֹא  ִמּתֹוָרֶתָך  ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאבִּ ֵעיַני  גַּל 
י  ְנשֵׁ ָהיּו  שֶׁ ר  ְוֶהתֵּ ִאּסּור  יֵני  דִּ ַעל  לֹא  ְוַאף  ם  תָּ ְוׁשֹור  מּוָעד  ׁשֹור 
ל  י כָּ ֵאין ָלּה סֹוף כִּ א ַעל זוֹ ַהָחְכָמה שֶׁ ֶהם, ֶאלָּ ִקיאֹות בָּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ
מוֹ  שְׁ בִּ ֵבִקים  דְּ ִנְהֶיה  ִמּתֹוָכּה  י  כִּ ַהּזֹאת  ַהַהְצָלָחה  ֶאל מּול  ְקָוֵתנּו  תִּ
בֹוא ִליֵדי  לּום ִאם לֹא תָּ ְצוֹות ֵאיָנּה כְּ יַּת ַהמִּ ְוָחְכַמת ֲעשִׂ ַהגָּדֹול 
ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ א  ֶאלָּ ר  ָהִעקָּ הּוא  ְדָרׁש  ַהמִּ לֹא  ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה  ה  ַמֲעשֶׂ
ית  (ֵראשִׁ ה.  ַמִים ְלטֹוב ְלָפָניו ִיְתַעלֶּ ם ִמן ַהשָּׁ ְוזֹאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת ַהשֵּׁ

ָמה) ַהְקדָּ ָחְכָמה בַּ

פּו ָלֶהם ְטָענֹות  תְּ תַּ ְתַרֲחקּו ִמן ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ְוִישְׁ יִּ ת ַאַחת שֶׁ ֵיׁש כַּ
ִהיא  ּיֹאַמר שֶׁ גֶֹדל ַמֲעַלת ַהָחְכָמה, ֵיׁש שֶׁ יִמים בְּ ם ַמְסכִּ ַרּבֹות, ְוֻכלָּ
ְדֶמה  יִּ שֶׁ ַעד  ֵאֶליָה  ֵנס  ְלִהכָּ ְראּוִיים  ַהּכֹל  ְוֵאין  גָָּבה  ִנשְׂ ָחְכָמה 
ְמַקנֵּא  הּוא  שֶׁ ָאְמרוֹ  בְּ ּה  בָּ ְונֹוְתִנים  ִאים  ַלּנֹושְׂ ְלַהֲעִניׁש  ַדְעּתוֹ  בְּ
ָיָדם  ְלחּו  שָׁ י  כִּ ְראֹותוֹ  בִּ ּתֹוָרתוֹ  ְוִקְנַאת  ְצָבקֹות  ם  ַהשֵּׁ ִקְנַאת 
לּו  ִחינֹות ִיפְּ ה בְּ מָּ ֱאלֹקּות ְוכּו', ְוֵיׁש עֹוד כַּ ָמקֹום גָּבֹוהַּ ַלֲעסֹק בֶּ בְּ

ַאְרנּו. בֵּ ַחת סּוֵגי ְסָברֹות ֵאּלּו שֶׁ תַּ

ַהָחְכָמה  ְלרֹוֵמם  ָתם  ְמַגמָּ ל  כָּ י  כִּ נֹאַמר:  ֵאּלּו  ה  לשָׁ שְׁ ֶאל  ְוִהנֵּה 
ּלֹא ָרָאה  ְוִכי ִמי שֶׁ סּוִלים ְלָהִעיד ַעל ֶזה,  ּוֶבֱאֶמת ֵהם פְּ ַהּזֹאת, 
ָרָמה  ַהָחְכָמה  ֱאֶמת  ְוֵהן  ָרָאהּו,  שֶׁ ִמי  מוֹ  כְּ ְוָיִעיד  ָיבֹוא  ַהיֵָּרַח 
ֹיאְמֻרָך  ר  "ֲאשֶׁ ֶנֱאַמר:  רֹוְממּוָתם  ְוַעל  ֲעֵליֶהם  ָאְמָנם  גָָּבה,  ְוִנשְׂ
ֶלֱאִויל  "ָראמֹות  ֶנֱאַמר:  ַוֲעֵליֶהם  ָעֶריָך",  ְוא  ַלשָּׁ א  ָנשֻׂ ה  ִלְמִזמָּ
ָחְכָמה  ֵלץ  ׁש  קֶּ "בִּ ּוְכִתיב:  יהּו",  פִּ ח  ִיְפתַּ לֹא  ַער  שַּׁ בַּ ָחְכמֹות 
ְוֵיׁש  ִיְמָצֻאְנִני",  ֲחַרי  ְוַדַעת ְלָנבוֹן ָנָקל ֲאִני אֲֹהַבי ֵאָהב ּוְמשַׁ ָוָאִין 
לֹום, ְוַעל  ֶלְך ָעָליו ַהשָּׁ לֹמֹה ַהמֶּ מּוְסֵרי שְׁ ר בְּ ֶזה ַרּבּו ִמְספָּ ּיֹוֵצא בְּ כַּ
מֹר  ִלשְׁ י  ָאַמְרתִּ "ֶחְלִקי ה'  לֹום:  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ָאַמר  ֶזה  כָּ
י ַעל  יל ַעְצִמי, כִּ פִּ ם ֲאִני ַנשְׁ ְבֵרי ַהשֵּׁ מֹר דִּ י ִלשְׁ ָבֶריָך", ִיְרֶצה כִּ דְּ
ֶלְך  (ֵעֶמק ַהמֶּ ה".  ע ַהְרבֵּ ְרשַׁ ה ְוַאל תִּ יק ַהְרבֵּ ִהי ַצדִּ ֶזה ֶנֱאַמר: "ַאל תְּ כָּ

ִביִעי) ֶרק שְׁ ָמה פֶּ ַהְקדָּ בַּ

ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ל  דֵּ תַּ ּוִמשְׁ ק  ּוִמְתַעסֵּ ָהעֹוָלם  ֵמִעְסֵקי  ִלּבוֹ  ַהְמַפנֶּה  ל  יז. כָּ
ַהּיֹום  ל  כָּ ל  לֵּ ִמְתפַּ ִאּלּו  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ל  ְמֻקבָּ ָבה  ֶמְרכָּ

כֻּּלֹו

י ָקרֹוב  ְתַרֲחקּו ִמן ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ְלָאְמָרם כִּ יִּ ית שֶׁ ִלישִׁ ת שְׁ ְוֵיׁש כַּ
ר לוֹ ָלבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ְוִלּפֹל  ה ְוֶאְפשָׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ דְּ ָאָדם ִלְטעֹות בַּ
ְרצּוָיה  וָָּנָתם  כַּ ְוִהנֵּה  גָּבֹוהַּ  ָמקֹום  בְּ ַהּנֹוְגִעים  ֻעּיֹות  ַהטָּ ִמן  ֶאָחד  בְּ
י ָקרֹוב ָהָאָדם  ָאְמָרם כִּ יֶהם ֵאיָנם ְרצּוִיים ֵהן ֱאֶמת ָצְדקּו בְּ ּוַמֲעשֵׂ
ם ְוֵכן  ל ֶזה לֹא ֵיָאשֵׁ ָבִרים ַהנֱֶּעָלִמים ֲאָבל ִעם כָּ דְּ עּות בַּ ֶאל ַהטָּ
י ְרחּוַמאי  ְלִמיָדיו ֶאת ַרבִּ ֲאלּו תַּ ִהיר ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ שָׁ ֶפר ַהבָּ סֵּ הּוא בַּ
ֵעי  ה ִמבָּ ִהלָּ ְגֹינֹות, תְּ ַלֲחַבּקּוק ַהנִָּביא ַעל שִׁ ה  ִפלָּ ְכִתיב תְּ ַמאי דִּ
ל  דֵּ תַּ ּוִמשְׁ ק  ּוִמְתַעסֵּ ָהעֹוָלם  ֵמִעְסֵקי  ִלּבוֹ  ַהְמַפנֶּה  ל  כָּ א  ֶאלָּ ֵליּה 
ל  לֵּ ִמְתפַּ ִאּלּו  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ל  ְמֻקבָּ ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ
ָאַמר  ַאתְּ  דְּ ָמה  כְּ ְגֹינֹות,  שִׁ ַמאי  ה,  ִפלָּ תְּ נֱֶּאַמר  שֶׁ כֻּּלוֹ  ַהּיֹום  ל  כָּ
אֹוֵמר  ְועֹוד  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ ִניהּו  ּוַמאי  ִמיד"  תָּ ה  גֶּ שְׁ תִּ ַאֲהָבָתּה  "בְּ
ּתֹוַכַחת מּוָסר  ים  ַחיִּ ְוֶדֶרְך  ְכִתיב  ְרחּוַמאי ַמאי דִּ י  ַרבִּ ָאַמר  ם  שָׁ
ִאי  ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ָהָרִגיל  ל  כָּ שֶׁ ד  ְמַלמֵּ
ָבִרים  ַחת ָיֶדָך דְּ ָלה ַהּזֹאת תַּ ְכשֵׁ נֱֶּאַמר ְוַהמַּ ל שֶׁ שֵׁ ּלֹא ִיכָּ ר שֶׁ ֶאְפשָׁ
ֶהם ְוַהּתֹוָרה  ל בָּ שֵׁ ן ִיכָּ א ִאם כֵּ ֶהם ֶאלָּ ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹד בָּ שֶׁ
אן  כָּ ַעד  ים  ַחיִּ ְלֶדֶרְך  זֹוֶכה  ֱאֶמת  בֶּ א  ֶאלָּ מּוָסר  ּתֹוַכַחת  אֹוֶמֶרת 
ַהר  בְּ זַֹהר  בְּ (גַּם  ם  שָׁ ַעיֵּן  ים  ְקדֹושִׁ ת  ָרשַׁ פָּ ַהּזַֹהר  ּוְבֵסֶפר  ְלׁשֹונוֹ 

ם). ר ָנׁש, ַעיֵּן שָׁ ָיַדע בַּ ִזְמָנא דְּ ְתִחיל בְּ ִדּבּור ַהמַּ ף נד בְּ דַּ
ִמיִני) ֶרק שְׁ ָמה פֶּ ַהְקדָּ ֶלְך בַּ (ֵעֶמק ַהמֶּ
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ָמ  ַק"סר ְלזֹוהַ ה ַהְקּדָ ּתְ ָרֵא ל כָּ ד ַיַח ע "ִמְבצָ  - םֲחָלִקי ּתַ   "לִיׂשְ
ָרֵאל הַ 'יִ  ים וְ 'ׂשְ דֹוׁשִ הֹוִרים הֵ 'ּקְ תֹוְך 'ַהּטְ מֹות ּבְ ים ִרּבֹוא ְנׁשָ ִ ׁשּ ל ׁשִ לּוִלים ּכָ ה ּכְ ּמָ

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ר"ח ֱאלּול

ִלְכבֹוד ֶחְבַרת ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי

ָדה  ְכבָּ ַהנִּ ְתֶכם  ֻעלַּ פְּ ַעל  ָלֶכם  ְלהֹודֹות  ְרצֹוִני  בִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֶאת  ְלַהְכִניס  ִכיֶתם  זְּ שֶׁ ְוַהֲחׁשּוָבה 
ֶאת  ִלְלמֹד  ִיְזּכּו  ם  כֻּלָּ שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  בְּ ַאֵחינּו  תֹוְך  בְּ
יל ֶאת  ְיֵדי ֶזה ַנצִּ יֹומוֹ, ְוַעל  י יֹום בְּ דֹוׁש ִמדֵּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
יַאת  בִּ ֶאת  ְלָקֵרב  ְונּוַכל  רֹות  ַהצָּ ל  ִמכָּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ יַח בִּ שִׁ ַהמָּ
ֶאת  ְלָהִביא  רּוָכה  ַהבְּ ָיְזַמְתֶכם  ַעל  ים  ִמלִּ ִפי  בְּ ֵאין 

ְך. ל כָּ ר כָּ קֶֹבץ ְמֻהדָּ ַהּזַֹהר בְּ
ים. יכּו ְלַהְרּבֹות ַחִיל ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ר ּכֲֹחֶכם ְוַהְמשִׁ ִיישַׁ

ת ַהּתֹוָרה ִבְרכַּ בְּ

שמעון שרגל נחל שורק, רמת בית שמש

בס"ד ֱאלּול תשס"ט

ִאְבחּון ִלּקּוֵיי ְלִמיָדה
ָרֵאל ִישְׂ ז ְלִאְבחּון ָלֻקּיֹות ְלִמיָדה בְּ ְרכָּ ַהמֶּ

ִליָט"א ִלְכבֹוד כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין שְׁ

ַהגָּדֹול  ְפָעל  ַלמִּ ה  ָהַרבָּ ַהֲעָרָכִתי  ֶאת  יַע  ְלַהבִּ ָרִציִתי 
ָהַרב ָלַקח ַעל ַעְצמוֹ,  דֹוׁש שֶׁ ְלִחּזּוק ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ַהקָּ
ה  ִפלָּ ֶאְמַצע ַהתְּ ּבּור בְּ ְוִאי דִּ נֹוָסף ַעל ֲאִמיַרת ָאֵמן  בְּ
רֹות  ְדָרׁש, ְועֹוד ַעשְׂ ית ַהמִּ ל בֵּ ֵהם ֵמַאְבֵני ַהְיסֹוד שֶׁ שֶׁ
ל  רּומוֹ שֶׁ ִאים ָהעֹוְמִדים בְּ נֹושְׂ ַתב בְּ ָהַרב כָּ ְסָפִרים שֶׁ

ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְבחּו"ל... ת בְּ עֹוָלם ְלִחּזּוק ְיסֹודֹות ַהדָּ

ים  תִּ ֲעֵלי בָּ כֹוֵלל בַּ עֹוֵבד ְולֹוֵמד ֲחִצי יֹום בְּ ֲאִני ַאְבֵרְך שֶׁ
ְדָרׁש  ַהמִּ ֵבית  בְּ ָקבּוַע  ל  לֵּ ּוִמְתפַּ ֶמׁש  שֶׁ ית  בֵּ ָרַמת  בְּ
ֵחֶלק ֵמֲעבֹוָדִתי ֲאִני ִנְמָצא  תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. כְּ בָּ שַׁ בְּ
ָמטֹוס,  אוֹ  אֹוטֹוּבּוס  ְמכֹוִנית,  בִּ ָרִכים  דְּ בַּ ה  ַהְרבֵּ
יׁש  ָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ֲאִני ַמְרגִּ י ֶאת ַהסְּ ְלתִּ בַּ קִּ ְוָכֵעת שֶׁ
ֶאת  ּוְמַקיֵּם  ָרִכים  דְּ בַּ ּמּוד  ַהלִּ ֶאת  יֹוֵתר  ל  ְמַנצֵּ ֲאִני  שֶׁ

ֶלֶמת. צּוָרה יֹוֵתר ֻמשְׁ ֶרְך..." בְּ ָך ַבדֶּ "ּוְבֶלְכתְּ

ַמּנוֹ ְוהֹונוֹ  יָּכֹול ְלַסיֵַּע ְוָלֵתת ִמזְּ ָחׁשּוב ְלָזֵרז ְלָכל ִמי שֶׁ
ַאְחדּות  ְלַמַען  ּוְבחּו"ל  ָאֶרץ  בָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְלִחּזּוק 

ָיֵמינּו ָאֵמן... ְמֵהָרה בְּ ָהָעם ּוִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק בִּ

ה ַהֲעָרָכה ַרבָּ ַהחֹוֵתם בְּ
אהוד פריס
מאבחן דידקטי מסמך, בית שמש

ָבט תש"ע לפ"ק חֶֹדׁש כ"ד שְׁ

ִליָט"א ל "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שְׁ ִנים שֶׁ בֹוד ָהַרבָּ כְּ

ּוִבְפָרט  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלַפְרֵסם  ִכיֶתם  זְּ שֶׁ ֵריֶכם  ַאשְׁ
ַנת  ִמשְּׁ ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה  ל  שֶׁ הגאוה"צ  ֵבי  ִמְכתְּ

תרפ"א.

ֶאָחד  יֹום  נּו  ִמְדָרשֵׁ ֵבית  בְּ ָרה  קָּ שֶּׁ ַמה  ָלֶכם  ר  ֲאַספֵּ
ְדְלַהְלן: ֲחִרית, כְּ ת שַׁ ִפלַּ ְלַאַחר תְּ

זַֹהר  ִלְלמֹד  ים  ֲחָדשִׁ ָבִרים  דְּ ַמְמִציִאים  ה  ָלמָּ ַיֲעקֹב: 
יִקים!!! דֹוׁש ְמֹיָעד ַרק ְלַצדִּ דֹוׁש? ַהּזַֹהר ַהקָּ ַהקָּ

ל  כָּ ֲהֵרי  יִקים,  ְלַצדִּ ַרק  זֶּה  שֶׁ ְלָך  אֹוֵמר  ִמי  ְמעֹון:  שִׁ
ן ָהֲאִריַז"ל  קֵּ תִּ מוֹ שֶׁ דֹוׁש כְּ ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְלמֹד זַֹהר ַהקָּ
יֹום  ל  כָּ ִיְלַמד  ׁשּוט  פָּ ְיהּוִדי  ל  כָּ שֶׁ ָרֵאל",  ְלִישְׂ "חֹק  בְּ

דֹוׁש? זַֹהר ַהקָּ

ִנים  ָהַרבָּ ֵאיְך  רֹוֶאה  לֹא  ֲאִני  ה  ָלמָּ ָאז  ַיֲעקֹב: 
דֹוׁש? ל ֶאָחד ִיְלַמד זַֹהר ַהקָּ כָּ ְמַפְרְסִמים, שֶׁ

ָבר: דָּ ׁשּובֹות בַּ ה תְּ מָּ ְמעֹון: כַּ שִׁ

ל  ל הגאוה"צ ִמּדֹור ֶהָעָבר שֶׁ ִבים ִמכָּ א. ֵיׁש ְלָך ִמְכתָּ
גָּדֹול,  ַרַעׁש  קֹול  בְּ צֹוֲעִקים  ם  כֻּלָּ ַהֲחֵרִדית, שֶׁ ָהֵעָדה 
דֹוׁש,  ַהקָּ זַֹהר  ִלְלמֹד  ָרֵאל  שְׂ ִמיִּ ֶאָחד  ל  כָּ ֻחיָּב  מְּ שֶׁ
ַלל  יל ֶאת כְּ ֵדי ְלַהצִּ ָעִמים כְּ ים ִלְגמֹר ֶאֶלף פְּ שִׁ ּוְמַבקְּ

ֵלָמה בב"א. ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ָרֵאל, ּוְלָקֵרב ַהגְּ ִישְׂ

ֵלְך  ָאְמרּו,  ּלֹא  שֶׁ ְרָאָיה  זוֹ  ֵאין  ַמְעתָּ  שָׁ לֹא  ִאם  ב. 
"אֹור  ֶפר  סֵּ בַּ ִצים  ְמֻקבָּ ֶחְלָקם  ְתבּו,  כָּ שֶּׁ ַמה  ְוִתְרֶאה 

ַהּזַֹהר", ְוֶזה ַרק ֶחְסרֹון ְיִדיָעה.

ָרֵאל  ִישְׂ ּוִב"ְגדֹוֵלי  ַהּזַֹהר"  "אֹור  ָעלֹון  בָּ גַּם  ָרִאיִתי 
ָכל ֶאֶרץ  עּוִרים בְּ ָבר ְלֵעֶרְך 900 שִׁ ָנם כְּ יֶּשְׁ ְוַהּזַֹהר", שֶׁ
ִבים  ה יֹושְׁ מָּ דֹוׁש, [ּוְתָתֵאר ְלָך כַּ ּלֹוְמִדים זַֹהר ַהקָּ ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ
ִנים  ָהַרבָּ ה אֹוֵמר שֶׁ עּור] ְוַאתָּ ִלי שִׁ ה לוְֹמִדים בְּ עּור, ְוַכמָּ ָכל שִׁ בְּ

עּוִרים?  יֵדי שִׁ גִּ ן ֵהם ַהמַּ לּום, ִמי ִאם כֵּ ים כְּ לֹא עֹושִׂ
דֹוִלים?!...    ִנים ַהגְּ לֹא ָהַרבָּ

ָיָצא  ּוֵמַעז  ים,  ֲאָנשִׁ עֹוד  ֶהֱאִזינּו  ּכּוַח  ַהוִּ ְלַמֲהַלְך 
נּו. ֵבית ִמְדָרשֵׁ דֹוׁש בְּ ּזַֹהר ַהקָּ עּור בַּ ָמתֹוק, ֵהִקימּו שִׁ

ַבר ֱאֶמת ת ְצַלח ְרַכב ַעל דְּ ִבְרכַּ בְּ

נחום שלמה גרין

א ְלָיִדי:  בָּ יק שֶׁ ב ַעתִּ ִבי ִמְכתָּ ַוֲאָצֵרף ְלִמְכתָּ

קאשוי  ה"י  לפ"ק  תרצ"ו  ַהֲעלְֹתָך  בְּ עש"ק  ב"ה 
יע"א

מפנקשס"ת  יק  ַצדִּ ְבָהק  ַהמֻּ ַהגָּאֹון  ִלְכבֹוד  שוכ"ט 
פ"ב  דקה"י  האב"ד  שרייבער  נ"י  עקיבא  מו"ה 

יע"א

ָרצֹון  ִויִהי  ַהיָָּקר,  נוֹ  בְּ ְלִנּשּׂוֵאי  מז"ט  ת  ְרכַּ בִּ ל  ְיַקבֵּ
ְיבַֹרְך  ִרים  ְישָׁ ְודֹור  ִעְנָיִנים  ָכל  בְּ ָיֶפה  ּוּוג  ַהזִּ יֲַּעֶלה  שֶׁ
ע)  ָקרֹוב  בְּ ַהּגֹוֵאל  יַאת  בִּ ַעד  ְעָין  ַהמַּ ִייַבׁש  ְולֹא 
יִתי  ָעשִׂ ה שֶּׁ קארלסבאד ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעשֹׂות יֹוֵתר ִממַּ
יְסִטיִריץ  ִמבִּ ֶאָחד  ִאיׁש  ַהֵהנָּה  א  בָּ יִָּמים  בַּ ֵהנָּה  ַעד 
רֹוִאים  ֵהם  שֶׁ ְסָלאָוואִקי  ֵני  ַרבָּ ַעל  ָמָרה  צֹוֵעק  והי' 
ים  עֹושִׂ ְוֵאין  ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  בְּ ִלים  ִנְכשָׁ ִרְבבֹות 
ָלה  ְמשָׁ ַהמֶּ ֵאֶצל  ִלְפעֹל  ּכַֹח  ָלֶהם  ֵאין  ְוִאם  ְמאּוָמה, 
ה ְלַמַען  לַֹח ְלָכל ַרב ּוְקִהלָּ עכ"פ הי' ָלֶהם ְלעֹוֵרר ְוִלשְׁ
ֵאין רֹוִצים ֶלֱאכֹל ְטֵרפֹות, ְוָאַמר  ילּו להפ' אֹוָתן שֶׁ ַיצִּ
לקלאהז  י  ָנַתתִּ ַמה  בְּ ְוֶזה  ְטֵרָפה  הצויבאק  שג'  ִלי 
ה  ִסבָּ ֵמֵאיֶזה  ָידּוַע  ְוֵאיִני  ָרס,  פְּ ַלת  ַקבָּ ִלי  בְּ ר  שָׂ ַהבָּ
ְמעֹוְרִרים  הי'  ְוִאם  ר.  שֵׁ כָּ צויבאק  ְוַלֲעשֹׂות  ַסק  פָּ
יַַּאְספּו ֲחִתימֹות ִמיִחיִדים והי' ׁשֹוְלִחים  ִלְקִהּלֹות שֶׁ
ַמְצִליִחים.  הי'  אְנְצֵליי  ַהקַּ ֶאְמָצעּות  ִלי  בְּ גַּם  ֹזאת  בְּ

ִדינֹות  הקגלייען ִממְּ ל שֶׁ דֵּ תַּ הּוא ִישְׁ ְוַהנַּ"ל ָאַמר לוֹ שֶׁ
נּו  לָּ ִעְנָין ֶזה לרעגירונג שֶׁ ה בְּ שָׁ קָּ אוֹ ֲאֵחרֹות ַיֲעִריכּו בַּ

ְוַהְלַואי ַיְצִליַח.

ְוִהְנִני דו"ש וש"ת מוקירו

אֹול בראך מנייטרא יע"א הק' שְׁ

בס"ד.

ַרְך  יִָּמים ְוה' בֵּ א בַּ י ְלֵסֶדר ְוַאְבָרָהם ָזֵקן בָּ ִלישִׁ יֹום שְׁ
יַח"  יַאת ָמשִׁ ַנת "בִּ ַנת "770", שְׁ ּכֹל, שְׁ ֶאת ַאְבָרָהם בַּ

(ִעם ַהּכֹוֵלל).

ִנים ַהֲחׁשּוִבים עֹוְרֵכי ֶהָעלֹון "אֹור ַהּזַֹהר"  ִלְכבֹוד ָהַרבָּ
שי'.

טֹוב ּוִבְנִעיִמים. לֹוְמֶכם ִיְסגֵּא ְוִיְפַרח בְּ שְׁ

י  ר ְסבּוַרנּו כִּ א ְמַעְנֶיֶנת, ֲאשֶׁ ר ָלֶכם עּוְבדָּ ְרצֹוִני ְלַספֵּ בִּ
ְהֶיה ְלתֹוֶעֶלת, תִּ

ה  ַמֲעשֶׂ ַמְטֶעֶמת,  ׁש  ַממָּ ֶנת  ְמֻתקֶּ ְדַבׁש  בִּ יִחית  פִּ ִמצַּ
ֵתיָמן ְמפֶֹאֶרת.     הּוִדים בְּ ֵמַהיְּ

יִקים  ַצדִּ ְיהּוִדים  ִעם  ֵגׁש  ְלִהפָּ ָלנּו  ָיָצא  ַלַאֲחרֹוָנה 
ר ָעלּו ָלָאֶרץ  יָמן, ֲאשֶׁ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ִמתֵּ עֹוְבֵדי ה' בֶּ
ַנת  ִאיָּר שְׁ חֶֹדׁש  יָמן יצ"ו בְּ ה תותבב"א ִמתֵּ דֹושָׁ ַהקְּ

תשי"ד.

ז ֶנְחָמִדים,  ָבִרים ִנְפָלִאים, ִמזָָּהב ּוִמפָּ רּו ָלנּו דְּ ְוִספְּ

ל ׁשֹוְמָעם ֲחִביִבים, ַמה יִָּפים ּוַמְבִהיִקים, ַעל כָּ

ה ַמְזִהיִרים, אֹור ַהַחמָּ דֹוׁש ִסּפּוִרים, כְּ ַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ

ה  לָּ כַּ ּוֵטי  ִקשּׁ בְּ ַמְפִליִאים,  ַהּזַֹהר  ת  ְקֻדשַּׁ ֶאת 
ִטים, ְמֻקשָּׁ

נּו לֹוְמִדים, ת ָקְדשֵׁ בָּ שַׁ עֹות ִלּמּוִדים, בְּ ה שְׁ ה ְוַכמָּ מָּ כַּ

ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְבַהְכָנַסת  כִּ ים,  תִּ ַלבָּ ַהּזַֹהר  ּוְבַהְכָנַסת 
ֵמִחים, שְׂ

"י  בִּ ַרשְׁ ּוִבְזכּות  יִמים,  ְמשִׂ רֶֹכת  פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ַלּזַֹהר 
ְרָנִנים.   ְקְראּו בִּ תִּ ִפי שֶׁ ים, ְוֵכן ָהְלָאה כְּ שִׁ ְמַבקְּ

ִנְפָלִאים  ָבִרים  ַמְענּו ֵמֶהם דְּ שָּׁ ֵפרּוט ֶאת שֶׁ ר בְּ ּוְנַספֵּ
ל ׁשֹוְמֵעיֶהם. ְלִהיִבים כָּ ַהמַּ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה  ָלה, כָּ ת ִלְפֵני ַהְבדָּ בָּ ת ְושַׁ בָּ ָכל שַׁ בְּ
ּזַֹהר  בַּ עֹות  שָׁ ה  לֹשָׁ ּושְׁ ַנִים  שְׁ ְולֹוֵמד  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ
ל ָהִעיר הֹוְלִכים ְלֵבית  ְיָלה כָּ ֲחצֹות ַהלַּ דֹוׁש. ְוֵכן בַּ ַהקָּ
ֵני ָהִעיר  ְדָרׁש ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר. ְולֹא ָהָיה ֶאָחד ִמבְּ ַהמִּ
א  דֹוׁש, ֶאלָּ ּזַֹהר ַהקָּ ה בַּ ּמּוִדים ָהֵאלֶּ ל ֶאת ַהלִּ טֵּ ר בִּ ֲאשֶׁ
הֹוְלִכים  ְקַטנָּם  ְוַעד  ְלִמְגדֹוָלם  ָהִעיר  ֵני  בְּ ל  כָּ ם,  כֻּלָּ
דֹוׁש.   ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ְולֹוְמִדים  ְדָרׁש  ַהמִּ ית  בֵּ ֶאל 
הּוִדים,  ל ַהיְּ ם ְלטֹוב ַעל כָּ יָסר שָׁ ְוָתִמיד ָהָיה ֵלב ַהקֵּ

ֶחֶסד,  רֹב  ָלֶהם  ְוָנָטה 
ְלָוה  ֵקט ְושַׁ ַהשְׁ ְוָנחּו בְּ
ֵמֵאין  ַאְדָמָתם  ַעל 

ַמְפִריַע ְואֹוֵיב. 

ים  ָהַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ (ְוַרק 

ל  טֵּ ִנְתבַּ ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  שָּׁ בַּ

ד
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‡ÁÈÏL ‡l‡ ,ÈpzL‡ ‡Ï ÌÏBÚÏ .‡Ï .‡È„Ï¿ƒ»»¿»»ƒ¿«≈∆»¿ƒ»
ÈÂ‰ÓÏe Ï‡NÈ„ e‰ÈÈÏÚ ‡‚‡Ï ‰Â‰ ÈÓÁ„¿«¬≈»»«¬»»¬«¿¿ƒ¿»≈¿∆¡≈
CÎÂ ,‡È„ ‡e‰ dÈÏ˜Ïe ,e‰ÈÈÏÚ ‡ÈB‚ÈpÒ«≈¿»¬«¿¿√¿≈ƒ»¿»
‡„Ï ÈËB‡ „k ,‡e‰ CÈ ‡L„˜„ ÈBÁB‡¿¿À¿»¿ƒ«ƒ¿»
ÈÓÁ„ ‡ÁÈÏL ‡‰ Ck .‡„Ï ‡È„ eÈË ‡e‰‰«ƒƒ»¿»»»¿ƒ»¿«¬≈
.‡È„Ï Ct‰˙‡ ÌÚÏÏe Ï‡NÈÏ e‰Ï ‰Â‰»»¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»
„Èwt ,„Â„ Ó‡ ,˜ÚÈ ˙BÚeLÈ ‰eˆ Ck ÔÈ‚¿ƒ»«≈¿«¬…»«»ƒ«ƒ
ÔÈÂ‰Ï Èc ‰‡ÁÈÏL ÔeÁlzLÈ „Î ‡ÓÏÚ ÏÚ««¿»«ƒ¿«¿¿ƒ»»ƒ∆∆¿»

.ÈÓÁ„ ‡ËqÓƒƒ¿»¿«¬≈
Bb Ôep‡c ˜ÚÈ ˙BÚeLÈ ‰eˆ Ó‡ ‡a‡ «»»««≈¿«¬…¿ƒ

Bb ÔB‰Ï ‡˜et ÁkzLÈÂ ‡˙ÂÂÏ‚«¿»»¿ƒ¿««¿»»¿
,‰Â‰ ˜ÚÈ Ô‰‡c ÔÁaLz ,ÈÊÁ ‡z .ÔB‰˙eÏb»¿»»≈À¿¿»¿¬»»«¬…»»
ÔÈ‚e ,‡ÓÏÚÏ ˜ÚÈ ‡˙‡ ‡Ï ˜ÁˆÈ ‡ÏÓÏ‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿»»»»«¬…¿«¿»¿ƒ
ÔÂÈÎc ,˜ÁˆÈ ‡c ˜ÚÈ ˙BÚeLÈ ‰eˆ Ck»«≈¿«¬…»ƒ¿»¿≈»

.BÂ‰ ˜ÚÈ ˙BÚBLÈ ˜ÁˆÈ ÈÊzL‡c¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿«¬…¬
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ÏÚ Ô‚‰Ï ‰È‰ ÌÈÓÁ‰ ÁÈÏL¿ƒ«»«¬ƒ»»¿»≈«
,B‚Ò Ì‰ÈÏÚ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¬≈∆»≈
ÏL ÂÈÎc Ck .ÔÈc‰ ‡e‰ Bc‚Îe¿∆¿«ƒ»¿»»∆
ÈËÈnLk ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿∆≈ƒ
.‰ÊÏ ÔÈ„ ‡e‰ „ÒÁ‰ B˙B‡ ,‰ÊÏ»∆«∆∆ƒ»∆
ÌÈÓÁ ÏL ‰È‰ ‰f‰ ÁÈÏM‰ Ôk≈«»ƒ««∆»»∆«¬ƒ
,ÔÈ„Ï Ct‰˙‰ ÌÚÏÏe ,Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ
.˜ÚÈ ˙BÚeLÈ ‰eˆ Ck ÌeMÓƒ»«≈¿«¬…
L‡k ,ÌÏBÚ‰ ÏÚ ‰eˆ ,„Âc Ó‡»«»ƒ«≈«»»«¬∆
„vÓ eÈ‰iL ÌÈÁeÏL eÁÏMÈƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ«
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È‰ÈÂ eÈL ‰p‰ ,Ó‡ ÔBÚÓLƒ¿»«ƒ≈»ƒ«¿ƒ
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.ÈÎ‡ ÌÈc LÈ‡ƒ¿»ƒ»…ƒ

?Bf‰ ‰bc‰ Á‡ ‰È‰ »»««««¿»«
‡aL .Ì‰‡ ˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒƒ»∆«¿»»∆»
LB„w‰ ÈÙÏ ‚Ë˜Ï Ú‰ ˆÈ≈∆»»¿«¿≈ƒ¿≈«»
,ÏkzÒ‰Ï LÈ Ô‡k .‡e‰ Cea»»≈¿ƒ¿«≈
˙‡ ?Ì‰‡ ˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒƒ»∆«¿»»∆

CÈˆ ‰È‰ ˜ÁˆÈÈ‰L , ƒ¿»»»»ƒ∆¬≈
,ÚLÂ ÌÈLÏL Ôa ‰È‰ ˜ÁˆÈƒ¿»»»∆¿…ƒ»∆«
,BlL LÚ a ‰È‰ ‡Ï ÂÈ‡ È‰Â«¬≈»ƒ…»»«…∆∆
‰ˆB ÈÈ‡ ˜ÁˆÈ Ó‡ ‡ÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈»«ƒ¿»≈ƒ∆
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Ì‰‡ ˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â ÌÚh‰«««¿»¡…ƒƒ»∆«¿»»
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‡Èc „ÈÚ ‡„Â .‡c ÌÚ ‡c ÌÈÏzL‡Â¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»¿»»ƒƒ»
‡˙‡ Ú‰ ˆÈ ÔÈ„Îe .‡„a ‡„ ‡ÏÏk˙‡Ï¿ƒ¿¿»»»¿»¿≈≈∆»»»»
ÌÈÏzL‡ ‡Ïc Ì‰‡c dÈÏÚ ‡‚Ë˜Ï¿«¿¿»¬≈¿«¿»»¿»ƒ¿¿ƒ
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ÈÓ ˜ÁˆÈ ,˜ÁˆÈ ‡ÏÂ È˙k Ì‰‡c¿«¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»»≈
È˙Î„ ‡Ê ,‡˜ È‡‰a dÈa ÏÈÏk˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»»»ƒ¿ƒ
Ì‰‡Ï ‰q .Ì‰‡ ˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒƒ»∆«¿»»ƒ»¿«¿»»
‡„Â ‡˜ÈÈc ˙‡ Ì‰‡ ˙‡ ‡l‡ È˙k ‡Ï»¿ƒ∆»∆«¿»»∆«¿»¿»
‰‡z˙ ‰"e‚ ‡˙ÚL ‡È‰‰a ‡‰c .˜ÁˆÈƒ¿»¿»¿«ƒ«¬»ƒ¿»«»»
‡„È ÏÚ ‡È„a ÔncÊ‡Â „wÚ˙‡c ÔÂÈk ,‡ÈL«¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿««¿ƒ»«¿»
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‡"ÈÓa ‡"L‡ eÏÈÏk˙‡Â Ì‰‡c dÈ„‰a«¬≈¿«¿»»¿ƒ¿¿ƒ∆»¿«»
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‡ÎLÓ‡Ï ÔÈ‚ ‡l‡ Ba ÊÚÏ‡ ˙‡Â Ô‰‡ ˙‡∆«¬…¿∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿«¿»»
‡L„˜„ ‡˙eÚÏ ÔBÏ ‡a„‡Ïe ÔÈlÓa ÔBÏ¿ƒƒ¿«¿»»ƒ¿»¿À¿»
˙‡ Ea ˙‡ .ÔÈlÓa Á˜ ‡Î‰ ÛB‡ ,‡e‰ CÈ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ¿∆

‡‰ z‰‡ L‡ E„ÈÁÈ(ע"א קכ CÏÂ(דף .‰eÓ˜e‡ ¿ƒ¿¬∆»«¿»»¿»¿∆
Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ ‰iBn‰ ı‡ Ï‡ EÏÌÈÈ˘‰ È˘) ¿∆∆∆«ƒ»¿»¿«¿»≈

(„‡˙‡ ‡˜˙‡Ï .Bn‰ ‰ Ï‡ ÈÏ CÏ‡≈≈ƒ∆««¿«¿»»¿«¿»
:ÈÊÁ˙È„¿ƒ¿¬≈

ÂÈÈÚ ˙"‡ Ì"‰‡ ‡"OiÂ ÈLÈÏM‰ «¿ƒƒ«ƒ»«¿»»∆≈»
ÌBia .˜BÁÓ ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ««¿∆«»≈»«
Óz‡c ÔÂÈk ‡l‡ ,‰eÓ˜e‡ ‡‰ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿»∆»≈«¿ƒ¿»
ÌÈ‰Ï‡‰ BÏ Ó‡ L‡ ÌB˜n‰ Ï‡ CÏiÂ Ì˜iÂ«»»«≈∆∆«»¬∆»«»¡…ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ ÈLÈÏM‰ ÌBi ‡ÓÚË È‡Ó»«¿»««¿ƒƒ««¿∆«»
EÏ ‡wÈ ˜ÁˆÈ Èk ÈzÎc ÔÈ‚ ‡l‡ .˜BÁÓ≈»∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»≈¿
‡e‰ È‡‰Â dÈpÓ ˜Ùc ˜ÚÈ ‡e‰ ‡„Â ÚÊ»«¿»«¬…¿»«ƒ≈¿«
‰Ók ˜BÁÓ ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ .ÈLÈÏM‰ ÌBi««¿ƒƒ««¿∆«»≈»¿»

Ó‡ z‡„(‡Ï ‰ÈÓÈ).ÈÏ ‰‡ ÈÈ ˜BÁÓ ¿«¿»≈≈»¿»ƒ¿»ƒ
,ÈzÎc ˜ÚÈ ‡e‰ ‡c .ÌB˜n‰ ˙‡ ∆«»»«¬…ƒ¿ƒ

(ÁÎ ˙È˘‡)ÏkzÒ‡ .ÌB˜n‰ È‡Ó ÁwiÂ«ƒ«≈«¿≈«»ƒ¿««
‰‡˙ÈÏ˙ ‡b„ e‰È‡c ÈLÈÏM‰ ÌBia Ì‰‡«¿»»««¿ƒƒ¿ƒ«¿»¿ƒ»»
.dÈpÓ ˜ÙÈÓÏ ÔÈnÊc ˜ÚÈÏ dÈÏ ‡ÓÁÂ¿»»≈¿«¬…¿«ƒ¿≈«ƒ≈
.È˜ ÔÓÊÏ ‡ÏÂ ˜BÁÓ ÔÓ‡„ ‰Ók ˜BÁÓ≈»¿»¿¬»»≈»¿»ƒ¿«»ƒ

Ïe‰È‡ ‡ÁL È‡Ó ÊÚÏ‡ Èa dÈ ≈ƒƒ∆¿»»»¿»»ƒ
ÔÈnÊ„ ‡ÓÁÂ ÏkzÒ‡ „k Ì‰‡Ï¿«¿»»«ƒ¿««¿»»¿«ƒ
„˜ÚÈÓÏ ÏÈÊ‡ „Î ‡‰c .˜ÚÈ dÈpÓ ˜ÙÈÓÏ¿≈«ƒ≈«¬…¿»«»ƒ¿∆¡«
.dÈÏÈ„ e‰È‡ Ck ÏÎ ‡ÁL Â‡Ï ,˜ÁˆÈÏ dÈÏ≈¿ƒ¿»»¿»»»»ƒƒ≈

È‡cÂ dÈÏ(‡‰Â)‡‰c ˜ÚÈÏ dÈÏ ‡ÓÁ ≈«»»»≈¿«¬…¿»
,‡zÓÎÁ Ì‰‡ Ú„È ‡c ˙Ó„wÓƒ«¿«¿»»««¿»»»¿»»
‡b„ e‰È‡„ ÈLÈÏM‰ ÌBi ‡zL‰ ÏkzÒ‡Â¿ƒ¿«««¿»««¿ƒƒ¿ƒ«¿»
dÈÏ ‡ÓÁ ÔÈ„Îe eÓÈÏL „aÚÓÏ ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿∆¿«¿ƒ¿≈»»≈
‡zL‰ Ï‡ .ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ ÈzÎc ˜ÚÈÏ¿«¬…ƒ¿ƒ««¿∆«»¬»«¿»
„˜ÚÈÓÏ ÏÈÊ‡c ÔÈ‚a ˜BÁÓ ‰lÓ dÈÏ ‡ÓÈÈ«̃¿»≈ƒ»≈»¿ƒ¿»ƒ¿∆¡«
dÈ˙‡ ‰‰Ï ‡Ú ‡ÏÂ ˜ÁˆÈÏ dÈÏ≈¿ƒ¿»¿»»»¿«¿≈¬«¿≈

.‡e‰ CÈ ‡L„˜c¿À¿»¿ƒ

ÌÎÈLÓ‰Ï È„k ‡l‡ ,Ba ÊÚÏ‡∆¿»»¿∆»¿≈¿«¿ƒ»
ÔBˆÏ Ì‚È‰‰Ïe ÌÈ„aƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿
Á˜ Ô‡k Û‡ ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»«»«
L‡ E„ÈÁÈ ˙‡ Ea ˙‡ .ÌÈ„aƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿¬∆

È‰ ,z‰‡‰eLtÏ‡ EÏ CÏÂ . »«¿»¬≈≈¿»¿∆¿∆
Ó‡pL BÓk ,‰in‰ ı‡  ∆∆«…ƒ»¿∆∆¡«

Ôw˙Ï ,Bn‰ ‰ Ï‡ ÈÏ CÏ‡≈≈ƒ∆««¿«≈
.Èe‡L ÌB˜na«»∆»

Ì"‰‡ ‡"OiÂ ÈLÈÏM‰ «¿ƒƒ«ƒ»«¿»»
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ ÂÈÈÚ ˙"‡∆≈»««¿∆«»
È‰ ,ÈLÈÏM‰ ÌBia .˜ÁÓ≈»…««¿ƒƒ¬≈

‰eLtÌ˜iÂ Ó‡L ÔÂÈk ‡l‡ . ≈¿»∆»≈»∆»««»»
ÌB˜n‰ Ï‡ CÏiÂBÏ Ó‡ L‡ «≈∆∆«»¬∆»«

ÌBia ÌÚh‰ ‰Ó ,ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ»««««
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««¿∆«»
Èk e˙kL ÌeMÓ ‡l‡ ?˜ÁÓ≈»…∆»ƒ∆»ƒ
˜ÚÈ e‰ÊÂ ,ÚÊ EÏ ‡wÈ ˜ÁˆÈ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»«¿∆«¬…
.ÈLÈÏM‰ ÌBia e‰ÊÂ ,epnÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆¿∆««¿ƒƒ
BÓk ,˜ÁÓ ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ««¿∆«»≈»…¿

Ó‡pL ‰‡ '‰ ˜BÁÓ ∆∆¡«≈»ƒ¿
.ÈÏƒ

,˜ÚÈ e‰Ê  ÌB˜n‰ ˙‡ ∆«»∆«¬…
e˙kL È‡Ó ÁwiÂ ∆»«ƒ«≈«¿≈

ÌBia Ì‰‡ ÏkzÒ‰ .ÌB˜n‰«»ƒ¿«≈«¿»»«
‰bc‰ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆««¿»
˜ÚÈ ˙‡ ‰‡Â ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿»»∆«¬…
,˜BÁÓ .epnÓ ˙‡ˆÏ „È˙ÚL∆»ƒ»≈ƒ∆≈»
ÔÓÊÏ ‡ÏÂ ˜BÁÓ eÓ‡L BÓk¿∆»«¿≈»¿…ƒ¿«
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ÁM ‰Ó ,ÊÚÏ‡ Èa BÏ «ƒ∆¿»»«∆«

‰‡Â ÏkzÒ‰Lk Ì‰‡ ÏL∆«¿»»¿∆ƒ¿«≈¿»»
È‰L ,˜ÚÈ epnÓ ˙‡ˆÏ „È˙ÚL∆»ƒ»≈ƒ∆«¬…∆¬≈
BÈ‡ ˜ÁˆÈ ˙‡ „˜ÚÏ CÏ‰Lk¿∆»««¬…∆ƒ¿»≈

.?BlL Ck Ïk ÁL∆«»»∆
È‡cÂ ,BÏ[È‰Â]˙‡ ‰‡L ««∆»»∆

Ú„È ÔÎÏ Ì„wÓ È‰L ,˜ÚÈ«¬…∆¬≈ƒ…∆»≈»«
ÏkzÒ‰Â ,‰ÓÎÁ‰ ˙‡ Ì‰‡«¿»»∆«»¿»¿ƒ¿«≈
‰b„ ‡È‰L ÈLÈÏM‰ ÌBia ÂLÎÚ«¿»««¿ƒƒ∆ƒ«¿»
Ê‡Â ,˙eÓÏL ˙BNÚÏ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ«¬¿≈¿»
˙‡ ‡iÂ e˙kL ,˜ÚÈ ˙‡ ‰‡»»∆«¬…∆»««¿∆
BÏ „ÓÚ ÂLÎÚ Ï‡ .ÌB˜n‰«»¬»«¿»»«
CÏ‰L ÌeMÓ ,˜BÁÓ c‰«»»≈»ƒ∆»«
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‰f‰ ÙÒ Ò˙

‡‰ ‡Ï„ ‰‡ÈÏ˜tÒ‡ Bb dÈÏ ‡ÓÁ »»≈«¿«¿«¿»¿»»¬»
‡ÏÂ dÈÏ ‡ÓÁ Ck ÔÈ‚e ,ÈB„BÁÏƒ¿¿ƒ»»»≈¿»
‰Â‰ ‡‰„ ‰‡ÈÏ˜tÒ‡ el‡c ,‡lÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ…»¿ƒ«¿«¿«¿»¿«¬»»»
‡‰ ‡Ïc ‰‡ÈÏ˜tÒ‡ È‡‰ ÏÚ ÁÈÎL¿ƒ««««¿«¿«¿»¿»«¬»
Ï‡ ,˙B‡È ‡˜„k Ì‰‡ dÈÏÚ ÌÈi˜˙‡ƒ¿««¬≈«¿»»¿¿»»¬»

.˜BÁÓ ,‰Â‰ ÈB„BÁÏa ,˜BÁÓ≈»ƒ¿»»≈»
‰‡ÈÏ˜tÒ‡ ‰lÓ È‡‰Ó ˜lzÒ‡ ‡ÓÚË «¿»ƒ¿««≈«ƒ»«¿«¿«¿»

.‰Â‰ ˜ÚÈ„ ‡b„ È‡‰c ÔÈ‚a ‡‰„¿«¬»¿ƒ¿««¿»¿«¬…»»
ÁkzL‡ ‡Ï „ÈÏÈÈ˙‡ ‡Ï „Ú ˜ÚÈc ÔÈ‚e¿ƒ¿«¬…«»ƒ¿¿ƒ»ƒ¿««
Ïa˜ÈÂ C‰Èc ÔÈ‚ e˙Â .‡‚„ È‡‰ ÏÚ ‡zL‰«¿»«««¿»¿¿ƒƒ«ƒ«≈
˜ÚÈ ‡c ˜BÁÓ ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ .‡‚‡«¿»««¿∆«»≈»»«¬…

.dÈ ‰ÎÊ ‡Ïc ˜BÁÓ Óz‡„ ‰ÓkÈBÈÚ ‰Èi‡) ¿»¿ƒ¿»≈»¿»»»≈

‰Â‰ ˙ÈÓ ˜ÚÈ ‡˙‡ „Î ‡‰„ ‡‚„ È‡‰ BbÓ ˜BÁÓ ‡Ï‡ ‡ÓÏÚ È‡‰

:(‡Á‡ ‰È‡ ‡Ï Ï‡ ˜BÁÓ ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ ‡ÓÏÚÓ ˜lzÒ‡Â Ì‰‡

ÌÈ‰Ï‡‰ BÏ Ó‡ L‡ ÌB˜n‰ Ï‡ ∆«»¬∆»«»¡…ƒ
ÊÈÓ .'Â‚Â(‡ÓÁ))b ÏÚ Û‡„ ‡Î‰ ¿»ƒ»»¿«««

Ó‡ ,˜ÚÈÏ ‡ÓÁÂ ‰Èi‡ ‡e‰‰Ï e˙‡c¿»¿«¿ƒ»¿»»¿«¬…»«
‡ÂÂ‚a Ú„È ‡e‰ CÈ ‡L„˜ È‡cÂ Ì‰‡«¿»»«»À¿»¿ƒ»«¿«¿»
˙‡ Ì‰‡ ÌL ÔiÂ „iÓ ,ÈÊÁ˙‡„ ‡Á‡«¬»¿ƒ¿¬≈ƒ»«ƒ∆»«¿»»∆
˜ÁˆÈ Ó‡iÂ ‡lÈÚÏ È˙Î ‰Ó .'Â‚Â ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿≈»«…∆ƒ¿»
.‰eÓ˜e‡ ‡‰ ,È‡ Ó‡iÂ ÂÈ‡ Ì‰‡ Ï‡∆«¿»»»ƒ«…∆»ƒ»¿»

È‡Ó Ï‡dÈÏ È˙‡ ‡Ï ‡ÓÚË(ÈcÓ)‡Ï‡ .„iÓ ¬»»«¿»»»ƒ≈ƒ»∆»
‡a ÏÚ ‡a‡„ ÈÓÁÓ ˜lzÒ‡ ‡‰c ÔÈ‚¿ƒ¿»ƒ¿««≈«¬≈¿«»«¿»
e˜lzÒ‡„ Èpp‰ ,È Èpp‰ È˙k Ck ÔÈ‚e¿ƒ»¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«»

:‡È„Ï Ct‰˙‡Â ÈÓÁ«¬≈¿ƒ¿««¿ƒ»
‡‰c ,ÂÈ‡ Ó‡iÂ È˙Î ‡ÏÂ ,Ì‰‡ «¿»»¿»¿ƒ«…∆»ƒ¿»

˙˜BÏÁÓ ÏÚ ‡l‡ ‡a‡k dÈÏÚ ÌÈ‡˜ ‡Ï»»ƒ¬≈¿«»∆»«««¿∆
eÏ ‰‡È .‰O‰ BÏ ‰‡È ÌÈ‰Ï‡ .dÈ ‰Â‰»»≈¡…ƒƒ¿∆«∆ƒ¿∆»
dÈÏ Ó‡ ‡l‡ .BÏ ‰‡È È‡Ó ,dÈÏ ÈÚÈÓƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆»»«≈
.CÈËˆÈ e‰È‡ „k ,dÈÓ‚Ï BÏ ‰‡È ÌÈ‰Ï‡¡…ƒƒ¿∆¿«¿≈«ƒƒ¿¿ƒ
eÎÏiÂ „iÓ .‡Ó‡ ‡ÏÂ È ‡zL‰ Ï‡¬»«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«≈¿

.ÂcÁÈ Ì‰ÈL¿≈∆«¿»

CB˙a B˙B‡ ‰‡ »»¿
‰È‡Ó ‡lL ‰ÈÏ˜tÒ‡‰»«¿«¿«¿»∆…¿ƒ»
‡ÏÂ B˙B‡ ‰‡ ÔÎÏÂ ,dcÏaƒ¿«»¿»≈»»¿…
‰ÈeˆÓ ‰˙È‰ el‡L .Ïk‰ ‰lb˙‰ƒ¿«»«…∆ƒ»¿»¿»
ÏÚ ‰È‡n‰ ‰ÈÏ˜tÒ‡‰»«¿«¿«¿»«¿ƒ»«
,‰È‡Ó dÈ‡L ‰ÈÏ˜tÒ‡‰»«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
,Èe‡k Ì‰‡ ‰ÈÏÚ Ìi˜˙‰ƒ¿«≈»∆»«¿»»»»
.‰È‰ BcÏa ˜BÁÓ Ï‡¬»≈»ƒ¿«»»

.˜BÁÓ≈»
‰f‰ c‰Ó ‰˜lzÒ‰ ÌÚh‰ «««ƒ¿«¿»≈«»»«∆

ÌeMÓ ?‰È‡n‰ ‰ÈÏ˜tÒ‡‰»«¿«¿«¿»«¿ƒ»ƒ
,˜ÚÈ ÏL B˙b„ ‰˙È‰ BfL∆»¿»«¿»∆«¬…

eÌeMÓ,˜ÚÈ „ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ…««¬…
.Bf‰ ‰bc‰ ÏÚ Ô‡k ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»»«««¿»«
.ÎN Ïa˜ÈÂ CÏiL È„k ,„BÚÂ¿¿≈∆≈≈ƒ«≈»»
‰Ê  ˜ÁÓ ÌB˜n‰ ˙‡ ‡iÂ««¿∆«»≈»…∆
,˜BÁÓ ‡a˙pL BÓk ,˜ÚÈ«¬…¿∆ƒ¿»≈≈»

.Ba ‰ÎÊ ‡lL,‰f‰ ÌÏBÚa ÂÈÈÚa ‰i‡] ∆…»»

,˜ÚÈ ‡aLk È‰L ,Bf‰ ‰bc‰ CBzÓ ,˜BÁÓ ‡l‡

‰ Ì‰‡˙‡ ‡iÂ .ÌÏBÚ‰Ó ˜lzÒ‰Â ˙Ó ‰È 

(˙Á‡ ‰i‡a ‡Ï Ï‡ ,˜ÁÓ ÌB˜n‰. 

BÏ Ó‡ L‡ ÌB˜n‰ Ï‡ ∆«»¬∆»«
ÊeÓ .'B‚Â ÌÈ‰Ï‡‰[‰‡],Ô‡k »¡…ƒ¿»»

‰i‡ d˙B‡Ï e‡aL b ÏÚ Û‡L∆«««∆»¿»¿ƒ»
,Ì‰‡ Ó‡ ,˜ÚÈ ˙‡ ‰‡Â¿»»∆«¬…»««¿»»
Ú„BÈ ‡e‰ Cea LB„w‰ È‡cÂ«««»»≈«
ÌL ÔiÂ „iÓ ,Èe‡L Á‡ ÔÂ‚a¿»∆«≈∆»ƒ»«ƒ∆»
‰Ó .'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ Ì‰‡«¿»»∆«ƒ¿≈«¿«
Ï‡ ˜ÁˆÈ Ó‡iÂ ?‰ÏÚÓÏ e˙k»¿«¿»«…∆ƒ¿»∆
È‰ .È‡ Ó‡iÂ ÂÈ‡ Ì‰‡«¿»»»ƒ«…∆»ƒ¬≈
‡Ï ÌÚh‰ ‰Ó Ï‡ .‰eLt≈¿»¬»»«««…

BÏ ÈL‰[c]ÌeMÓ ‡l‡ ?„iÓ ≈ƒƒ»∆»ƒ
‡ ÏL ÌÈÓÁÓ ˜lzÒ‰ È‰L∆¬≈ƒ¿«≈≈«¬ƒ∆»
Èpp‰ ,È Èpp‰ e˙k ÔÎÏÂ ,Ôa ÏÚ«≈¿»≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ
Ct‰˙‰Â ÌÈÓÁ‰ e˜lzÒ‰L∆ƒ¿«¿»«¬ƒ¿ƒ¿«≈

.ÔÈ„Ï¿ƒ
Ó‡iÂ e˙Î ‡ÏÂ ,Ì‰‡ «¿»»¿…»«…∆

,‡k ÂÈÏÚ „ÓÚ ‡Ï È‰L ,ÂÈ‡»ƒ∆¬≈…»«»»¿»
.BnÚ ‰È‰ ˙˜ÏÁÓ ÏÚa ‡l‡∆»«««¬…∆»»ƒ
CÈˆ ‰È‰ .‰O‰ Bl ‰‡È ÌÈ‰Ï‡¡…ƒƒ¿∆«∆»»»ƒ

?Bl ‰‡È ‰f ‰Ó ,eÏ ‰‡È ƒ¿∆»«∆ƒ¿∆
BÏ ‰‡È ÌÈ‰Ï‡ BÏ Ó‡ ‡l‡∆»»«¡…ƒƒ¿∆
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ִ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 -

ימ"ש  ם  שָׁ ִלים  ֵמַהּמֹושְׁ ְצרּורֹות  ָצרֹות  ֵהֵחּלּו  ּוֵמָאז  ֶזה,  ִלּמּוד 

ָאז  ַעד  ַאְך  ִיְרַקב,  ִעים  ם ְרשָׁ ָהַעְרִבים ימ"ש שֵׁ ֵכִנים  ּוֵמַהּפֹוְרִעים ַהשְּׁ

ַחד ּוְבלֹא  לֹא פַּ כּו ַעל ֵמי ְמנּוחֹות בְּ ים ִהְתַהלְּ לֹא ָהיּו ׁשּום ָצרֹות ְוַהַחיִּ

ֲאָנָחה.) 

ל  ַלקֵּ ה  ִהלָּ תְּ ַלֲעלֹות  ַהּזֹאת  ָהִעיר  ֵבי  ּתֹושָׁ ְוָזכּו 
ְרכּו  ִנְתבָּ ֶהם  בָּ שֶׁ ְפָלִגים  ַהמֻּ ֵקִנים  ַהזְּ ְוַאף  לארה"ק, 
בּוַע  ַהקָּ ִלּמּוָדם  ֵעֶקב  ֻמְפָלָגה  ָיִמים  ֲאִריכּות  בַּ
ֶאת  יִכים  ּוַמְמשִׁ ְוַקיִָּמים  ים  ַחיִּ ְוֵהם  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ

ָבם בארה"ק. ְמקֹום מֹושָׁ אן בִּ ה כָּ ּמּוִדים ָהֵאלֶּ ַהלִּ

ים  ִית עֹושִׂ דֹוׁש ֶאל ַהבַּ ּוְבֵעת ַהְכָנַסת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ
ּוְמַיֲחִדים  ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ְבַהְכָנַסת  כִּ דֹוָלה  גְּ ְמָחה  שִׂ
חּוץ  ִמבַּ אֹותוֹ  ִרים  ּוְמַעטְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֲעבּור  ָארֹון 

ִרים ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש. ַעטְּ מְּ ִפי שֶׁ ָפרֶֹכת ָנָאה כְּ בְּ

ְהֶיה  יִּ ַבר ְיׁשּוָעה שֶׁ ל דְּ ים אֹוְמרֹות ַעל כָּ ְוָתִמיד ַהנָּשִׁ
ִקים  נֹושְׁ ֶרְך  ַלדֶּ ּיֹוְצִאים  ּוְכשֶׁ "י,  בִּ ָהַרשְׁ ְזכּות  בִּ
ִלים  לְּ ּוִמְתפַּ ַהּקֶֹדׁש  ַהּזַֹהר  ֲארֹון  ל  שֶׁ רֶֹכת  ַהפָּ ֶאת 

ַמרֹוקוֹ]. "י. [ּוְכמוֹ ָהָיה בְּ בִּ ְזכּות ָהַרשְׁ ְואֹוְמִרים בִּ

ּמּוד  ְזכּות ַהלִּ בִּ ִליָט"א ָאַמר, שֶׁ יק שְׁ דִּ ם ָהַרב ַהצַּ ְוַרבָּ
ְמַעט  כִּ ְוַכנַּ"ל,  אן  כָּ ֶזה  בְּ יִכים  ַמְמשִׁ עֹוָדם  שֶׁ ַהּזַֹהר 

ְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה.     ַהמִּ ִעים בְּ ְולֹא ָהיּו ׁשּום ִנְפגָּ

א  ישָׁ ַקדִּ יָקא  ַעתִּ ָקַדם  ִמן  ָרצֹון}  ַרֲעָוא{ִויִהי  ִויֵהא 
כֹוָלא,  ְסִתיָמא דְּ ְטִמיִרין  ָכל  ְטִמיָרא דְּ ין  ישִׁ ַקדִּ ָכל  דְּ
ין  ישִׁ ַקדִּ ָכל  דְּ א  ישָׁ ַקדִּ יָקא  ַעתִּ ָקַדם  ִמן  ְך  ִיְתַמשֵּׁ דְּ
כֹוָלא ְרעּוָתא {ָרצֹון}  ָכל ְטִמיִרין ְסִתיָמא דְּ ְטִמיָרא דְּ
ְנִהירּו  בִּ ְוַרֲחֵמי{ַרֲחִמים}  ָוֶחֶסד}  א{ֵחן  ְוִחְסדָּ ִחנָּא 
ֵני  בְּ ל  כָּ ְוַעל  ָעַלי  ְמָחה}  ְוֵחידּו{שִׂ ּוִבְרעּוָתא  ָאה  ִעלָּ
ְוִתְהֶיה  ַהּדֹוִדים,  ְוִיְתַיֲחדּו  ָרֵאל.  ִישְׂ ל  כָּ ְוַעל  יִתי  בֵּ
ָבר ָנפֹוצּו  כְּ ה שֶׁ ים, ְוַעתָּ ַרֲחִמים ַרבִּ ה בְּ ֻאלָּ ָבר ֵקץ ַהגְּ כְּ
ה, ִויִהי ָרצֹון  ֻאלָּ ָבר ֵעת ַהגְּ ְעָינֹות חּוָצה ֲהֵרי ֶזה כְּ ַהמַּ
ֵלָמה  ה שְׁ ֻאלָּ גְּ ְוִיְגָאֵלנּו  ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ָבר  כְּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ
ְטָפִחים  ָרה  ֵמֲעשָׂ ה  ְלַמטָּ ֲאִפּלּו  ים,  ַרבִּ ַרֲחִמים  בְּ

ׁש. ָקרֹוב ַממָּ בְּ

ש. ז. כ, .אשקלון יצ"ו  

ק  ַהְמֻחלָּ ט  ַהסֶּ ֶאת  ַרְך  ִיְתבָּ ד'  ַחְסֵדי  בְּ ְלנּו  ִקבַּ ב"ה, 
ם ֵאֵלינּו. ַלְחתֶּ ר שְׁ ל ַהּזַֹהר הק' ֲאשֶׁ ל כָּ שֶׁ

ֶרב ֵלב. ְך ִמקֶּ ָאנּו מֹוִדים ָלֶכם ַעל כָּ

ה  מָּ ג כַּ ֵאין ָלֶכם ֻמשָּׂ ּוִבְרצֹוֵננּו לֹוַמר ּוְלהֹוִדיַע ָלֶכם, שֶׁ
ְפרֹון ָקָטן  ַהסִּ שֶׁ ק ֶזה. כְּ ֹזַהר ְמֻחלָּ ה בְּ ַהּתֹוֶעֶלת ִהיא ַרבָּ
ְונֹוחּות  ּתֹוֶעֶלת  הּוא  ָמקֹום,  ְלָכל  ְלַקְחּתוֹ  ר  ְוֶאְפשָׁ
י  פֵּ ה ִמדַּ ְמִריץ גָּדֹול ִלְקרֹא ַהְרבֵּ ר נֹוֶתֶנת תַּ דֹוָלה ֲאשֶׁ גְּ
ה  ֻאלָּ נּוָיה, ּוְלֵקרּוב ַהגְּ ָעה פְּ ָכל ָמקֹום ּוְבָכל שָׁ ַהּזַֹהר בְּ

ה ֵמֲעָפָרּה. דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ּוְלָהִקים ַהשְּׁ

יל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְזּכּו ְלַהְגדִּ תִּ רֹב ּתֹודֹות, ְושֶׁ

ר  ֶכם, ְוִאם ּתּוְכלּו ְלִהְתַקשֵּׁ לָּ ֶלפֹון שֶׁ ָאַבד ָלנּו מס' ַהטֶּ
ְמאֹד.  ְמאֹד  בִּ ָלֶכם  נֹוֶדה  ָחׁשּוב,  ִעְנָין  ַעל  ֵאֵלינּו 
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ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי.

ִנּשּׂוִאין  ְמַחת  שִׂ בְּ י  ְפתִּ תַּ תַּ ִהשְׁ ֵטֵבת  ו'  ְליֹום  אֹור  בְּ
ֶאת  ֶרת  ְלַמְזכֶּ ם  שָׁ קּו  ְוִחלְּ עיה"ק,  ַלִים  ירּושָׁ בִּ
הוָֹצַאְתֶכם.  בְּ ָפִרים "אֹור ַהּזַֹהר" ְו"ִתּקּוֵני זַֹהר" שֶׁ ַהסְּ

ַהיָּאְרַצייט  ִמְתָקֵרב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ֵעת,  כָּ שֶׁ י  ַדְעתִּ בְּ ְוָעָלה 
ָכִדים  ק ְלָכל ַהנְּ ֲאַחלֵּ ל ְזֵקִני זצוק"ל, שֶׁ (יֹום ַהִהילּוָלא) שֶׁ

ים ָהֵאּלּו.  דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ יִנים כ"י בלעה"ר ֶאת ַהסְּ ְוַהנִּ
ֶאת  ּמֹוְכִרים  שֶׁ ָרִאיִתי  י  כִּ ָלל,  כְּ ִחיר  ַהמְּ ַעל  ֵאָלה  שְׁ אן  כָּ ֵאין  (ּוְבֶעֶצם 

ֲחִפיַסת  ל  שֶׁ ִחיר  ִממְּ חֹות  פָּ ֶזה  ַוֲהֵרי  ְלֵסֶפר,   ₪  5- בַּ ַהנַּ"ל  ָפִרים  ַהסְּ

ר  ֲאשֶׁ כַּ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ל  שֶׁ ֻטּיֹות  שְׁ ָאר  ּושְׁ קֹוָלה  ְקּבּוק  בַּ אוֹ  ׁשֹוקֹוָלד 

יָון  כֵּ מִּ ׁש שֶׁ ָכר ִנְצִחי ְלעֹוְלֵמי ַעד.) ָלֵכן ֲאַבקֵּ ל שָׂ ִחיר ַהזֶּה ֲאַקבֵּ מְּ בַּ

ְוִהְנִני ָזקּוק ְל-150 אֹור ַהּזַֹהר ְוִתּקּוֵני זַֹהר, ִאם ּתּוְכלּו 
ַוֲהֵרי  ְמָחה,  שִׂ בְּ ְלֶמּנּו  ַוֲאשַׁ ִחיר  ַהמְּ ה  מָּ כַּ ְלהֹוִדיֵעִני 
ְלָסִבי  יֹוֵתר  בְּ דֹוָלה  ַהגְּ רּוַח  ַהנַַּחת  ֶאת  ֶזה  בְּ יִתי  ָעשִׂ
ם  כֻּלָּ צּו  ְתַקבְּ יִּ שֶׁ ֵעת  בְּ שֶׁ י,  ַדְעתִּ בְּ ָעָלה  עֹוד  זצוק"ל. 
ל  כָּ ַעל  ַמן,  ַהזְּ אֹותוֹ  בְּ פּו  תְּ תַּ ִישְׁ חּו"ל  בְּ שֶׁ ה  (ְוֵאלֶּ ַהִהילּוָלא  ַעל 
ַהּזַֹהר  ֶאת  דק'   12 ְך  ְלֶמשֶׁ ַיַחד  ם  כֻּלָּ ִיְלְמדּו  ִנים)  פָּ

דֹוׁש לֹוֵקַח 2 דק' ְו-10  ּזַֹהר ַהקָּ ַהּיוִֹמי בַּ ָהַעּמּוד  יָון שֶׁ דֹוׁש, (ִמכֵּ ַהקָּ
ְוִיְהֶיה  ּקֹות)  יֹוֵצא 12 דַּ ַעּמּוִדים,  ְוִיְלְמדּו 10  יֹום,  ל  ִלְלמֹד כָּ ִנּיֹות  שְׁ

יֹוֵתר ִלְזֵקִני זצוק"ל.  ֶזה ַהנַַּחת רּוַח ַהגָּדֹול בְּ

ְך ֶהְמשֵׁ ה בְּ ָכבֹוד ַרב ְוַהְצָלָחה ַרבָּ בְּ

דֹוׁש ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהקָּ

משה יעקב ויגדרוביץ' 

ַמיָּא שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

ן כָּ שְׁ ׁש ְוַהמִּ ְקדָּ ז ְלֵבית ַהמִּ ְרכָּ ים - ַהמֶּ ֵאר ַהַחיִּ בְּ

 ב"ה.

ְיהּוִדים  ה  ֵאלֶּ כָּ דֹוֵרנּו  בְּ ָלנּו  יֵּׁש  שֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֵריֶכם  ַאשְׁ
ֶאת  ְמָקְרִבים  ר  ֲאשֶׁ ים  ָהַרבִּ י  ְמַזכֵּ מֹוֶכם  כְּ יִקים  ַצדִּ
ְמֵהָרה  בִּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ָיבֹוא  ּוִבְזכּוְתֶכם  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ
ה  ַעתָּ ָרִאינּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ ּוִבְפָרט  ים.  ַרבִּ ַרֲחִמים  בְּ ָיֵמינּו  בְּ
ַעל  ַהְמפָֹאִרים  ָהֲעלֹוִנים  ֶאת  ים  ְדָרשִׁ ַהמִּ י  תֵּ בָּ ָכל  בְּ
ּמּוד  לִּ בַּ שֶׁ דֹוָלה  ַהגְּ יבּות  ַהֲחשִׁ ְוַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ִגיְרָסא, (ָאְמָנם ֵאין  דֹוׁש ַהזֶּה, ַוֲאִפּלּו ִלְפׁשּוֵטי ַעם בְּ ַהקָּ
ׁשּוִטים  ְרִאים פְּ נִּ וָָּנה ַעל ֵאּלּו שֶׁ ׁשּוט, ַאְך ַהכַּ הּוא פָּ ִלְכּתֹב ַעל ְיהּוִדי שֶׁ

ָבה ִלְמאֹד) ְוַכְמבָֹאר ֶאְצְלֶכם  גָּ ֱאֶמת גְָּדָלה ַמֲעָלָתם ְוַגם ִנשְׂ ֲאָבל בֶּ

ֵעת  ים ִמּדֹורֹות ָעָברּו. ְוֵכן כָּ דֹושִׁ יִקים ַהקְּ דִּ ֵמֵאת ַהצַּ
ק  ַהְמֻחלָּ ַהּזַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ֶאת  ֵמָחָדׁש  ס  ֻהְדפַּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
יֹום ְיכֹוִלים ִלְגמֹר ֶאת  ּקֹות בְּ ה דַּ לשָׁ ָנה, ּוִבשְׁ ִליֵמי ַהשָּׁ
ֲעצּוָמה  ְזכּות  זוֹ  ֲהֵרי  ַאַחת,  ָנה  שָׁ בְּ זַֹהר  ּקּוֵני  ַהתִּ ל  כָּ
ֲעלֹוִנים  ָרִאיִתי בָּ ֶכם. ְוַאַחר שֶׁ ּוְגדֹוָלה ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעמָּ
ְוָהֲעלֹוִנים  ַהּזַֹהר  ֵמֶחְלֵקי  ֵמאֹות  ה  מָּ כַּ ָלֶכם  יֵּׁש  שֶׁ
ַעל  שֶׁ ּוַמֲעָלָתם  ַמֲעַלְתֶכם  רּום  ְוָידּוַע  ָהָאֶרץ,  ָכל  בְּ
ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ  - ֶנֱאַמר  ים  ָהַרבִּ י  ַהְמַזכֵּ ֵאּלּו 
ְלעֹוָלם  כֹוָכִבים  כְּ ים  ָהַרבִּ יֵקי  ּוַמְצדִּ ָהָרִקיַע  זַֹהר  כְּ
ְלִהְצָטֵרף  ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ ן  כֵּ גַּם  רֹוִצים  ָהֵרינּו  ָוֶעד, 
ל  כָּ ְיֵדי  ְוַעל  ְוָהֲעלֹוִנים.  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֶאת  ק  ּוְלַחלֵּ
ֶנה  ְוִיבָּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ָבר  כְּ יַע  גִּ ה תַּ ָהֵאלֶּ דֹוִלים  ַהגְּ ָעִלים  ַהפְּ

ה  ַעתָּ ָבר  כְּ אי שֶׁ ּוְבַודַּ ים,  ַרבִּ ַרֲחִמים  בְּ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ
ׁש,  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ִהְלכֹות  ֶאת  ְוָלַדַעת  ְלִהְתּכֹוֵנן  ַדאי  כְּ
ִלְראֹות  ן  ִנתָּ ן  ְוַעל כֵּ ְוכּו',  ים הֹוָרה  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ּוְכמוֹ שֶׁ
ר  ֲאשֶׁ ָיֵדינּו,  ַעל  שֶׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ֵלי  כְּ ֲערּוַכת  תַּ ֶאת 
ְוַכּדֹוֶמה  ְוִלְקבּוצֹות  ַהּתֹוָרה  ְלַתְלמּוֵדי  יִעים  ַמגִּ ָאנּו 
ית  בֵּ ֵלי  כְּ ֲערּוַכת  תַּ ֶאת  ְלַהְראֹות  ָהָאֶרץ,  ָכל  בְּ

ָידוֹ  ְוַעל  ּנּו  ִממֶּ ִלְלמֹד  ן  ְוִנתָּ ּוְבָהָדר,  ְפֵאר  בִּ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ
נֹוָרה  ַהמְּ צּוַרת  ָרִטים,  פְּ ִלְפָרֵטי  ִלים  ַהכֵּ צּוַרת  ֶאת 
ּוְנִטיַלת  ְוֵכָליו  ּיֹור  ַהכִּ צּוַרת  ּה,  בָּ ְוָהֲעבֹוָדה  ְוֵכֶליה, 
ְוָהֲעבֹוָדה  ְוֵכֶליה  נֹוָרה  ַהמְּ צּוַרת  ְוכּו',  ּבוֹ  ַהיַָּדִים 
ל ָהרֹוֶאה ֶאת דְֻּגַמת  ִיְרֶאה כָּ ר  ֲאשֶׁ ּה, ְועֹוד ְועֹוד כַּ בָּ
ְלַתְלמּוֵדי  יִעים  ַמגִּ ִהְננּו  ָיֵדינּו.  ַעל  שֶׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ֵלי  כְּ
ְלַהְראֹות  ָהָאֶרץ  ָכל  בְּ ְוַכּדֹוֶמה  ְוִלְקבּוצֹות  ַהּתֹוָרה 
ר ּוֵבאּור  תֹוֶסֶפת ֶהְסבֵּ ׁש, בְּ ְקדָּ ית ַהמִּ ֵלי בֵּ ְגֵמי כְּ ֶאת דִּ

ִאיִדיׁש  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  פֹות  שָׂ (בְּ ִלים  ַהכֵּ ל  כָּ ַעל  יף  ּוַמקִּ ָרָחב 
לטל:  ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ֵיׁש  ְזַמן  ְלֵתאּום  ִלְבִחיַרֶכם).  ִלית  ְוַאְנגְּ

ַמן ַהּנַֹח  זְּ ם ָנבֹוא ֲאֵליֶכם בַּ 029924486 ּוְבֶעְזַרת ַהשֵּׁ
ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ְוַיֲעֹזר  ֲערּוָכה.  ַהתַּ ֶאת  ְלַהְראֹות  ָלֶכם 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַוֲהָפַצת  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָבר  כְּ ה  ְוִנְזכֶּ
ֵלָמה  ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ׁש ַלגְּ ְקדָּ ית ַהמִּ ְוִלּמּוד ִהְלכֹות ְוִעְנְיֵני בֵּ

ן ְיֵהא ָרצֹון. ים, ָאֵמן כֵּ ַרֲחִמים ַרבִּ ׁש  בְּ ָקרֹוב ַממָּ בְּ

ָכבֹוד ַרב בְּ

ן   כָּ שְׁ ׁש ְוַהמִּ ְקדָּ ז ְלֵבית ַהמִּ ְרכָּ ים"- ַהמֶּ ֵאר ַהַחיִּ "בְּ

  טל:   02-9924486      ת.ד.8031  בית שמש

ְלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי 

ִבים  (ִמְתַנדְּ אֹור"  "ּכֹוְכֵבי   200 ָבר  כְּ ָלֶכם  יֵּׁש  שֶׁ ָרִאיִתי 
ָהַרַה"ק  ָבָריו  דְּ וֵּן  כִּ ֲעֵליֶהם  שֶׁ י  ְבתִּ ְוָחשַׁ ַהּזַֹהר)  ַלֲחלּוַקת 

ְנָחס  ִאְמֵרי פִּ (בְּ ִזיַע"א,  ְנָחס ִמקֹוִריץ זצוקללה"ה  י פִּ ַרבִּ
ָקְדׁשוֹ:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַנת תשמ"ח)  פּוס שְׁ דְּ ַעּמּוד ע"א אֹות קמ"ז 

ר  ֵמֶעשֶׂ ָמה  ְנשָׁ ָלֶהם  יֵּׁש  שֶׁ ָאָדם  ֵני  בְּ אֹוָתן  ָאַמר 
ַמְדֵרָגה  ַעל  ַלֲעמֹד  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ְדִעּגּוִלים  ְסִפירֹות 
ָהְיָתה  שֶׁ  ... ֵמִאיר  י  ַרבִּ ּוְלָכְך  ְוכּו'  ַהגְַּלגַּל  מוֹ  כְּ ַאַחת 
ְיהּוָדה  י  ַרבִּ  ... ְדִעּגּוִלים,  ְסִפירֹות  ר  ֵמֶעשֶׂ ָמה  ְנשָׁ לוֹ 
ר ְוכּו' ְוַגם  ֹישֶׁ ר ְסִפירֹות דְּ ָמה ֵמֶעשֶׂ ָהְיָתה לוֹ ְנשָׁ ... שֶׁ
בֹוִהים ְמאֹד ְוכּו' ַמְלכּות  ר ְסִפירֹות (ְדִעּגּוִלים) גְּ ֶעשֶׂ שֶׁ
ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ל  שֶׁ תוֹ  (ִמדָּ ְמאֹד.  גָּבֹוהַּ  הּוא  ַמְלכּות  בְּ שֶׁ
י ְלָפֵרׁש  דֹוׁש. ְוָלֵכן ָאַמְרתִּ אן ְלׁשֹונוֹ ַהקָּ לֹום), ַעד כָּ ַהשָּׁ

ל  ְושֶׁ ֶכם  לָּ שֶׁ ְוָהֲעצּוָמה  בֹוָהה  ַהגְּ ַמֲעָלָתם  ֶזהּו  ר  ֲאשֶׁ
ר  ָמָתם ִהיא ֵמֶעשֶׂ ָתָמא ָזכּו ְוִנשְׁ ל ַהּכֹוְכֵבי אֹור, ּוִמסְּ כָּ
דֹוׁש אֹוְצרֹות  ֶפר ַהקָּ סֵּ ן בַּ דֹוׁשֹות ְדִעּגּוִלים. (ַעיֵּ ְסִפירֹות ַהקְּ
ֵריֶכם  ַאשְׁ ְוָהֵבן.)  ָהִעּגּוִלים,  ַער  שַׁ ָהִראׁשֹון  ַער  שַׁ למהרח"ו  ים  ַחיִּ

ָרֵאל. ִישְׂ

ַהֲעָרָצה ֲעצּוָמה בְּ

ד. רבינוביץ, 

ברכפלד פה ארץ הקדש 

ה


