
 

 
 

 

ַ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
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 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"
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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ב"ה זכינו ואור 
הזוהר הקדוש 
מתפשט והולך 
ממשיך להאיר 
עוד בית יהודי 
ועוד אחד, 
בתי מדרשות, 
כוללים וישיבות 
נוספות, מקומות 
בהם נוסדו שיעורים 
ללימוד הזוהר היומי 
ברוב עם, מרחבים 
רבים אשר נהנים מהאור 
הזך והטהור. בכח האור 
לגרש את החושך ולקרבינו 
לתכלית האמיתית, לעת 
אשר יתגלה האור הגנוז לעין 
כל "אור חדש על ציון תאיר 
ונזכה כולנו במהרה לאורו".
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אשר יתגלה
ח "אור כל

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על עצמו ללמוד הזוהר 
תיקוני  הקדוש,  הזוהר  ספרי  את  נחלק  היומי  עמוד  לפי  הקדוש 
זוהר, אור הזוהר, עלונים ועוד - חינם - בפריסה נרחבת במקומות 

ובאיזורים כדלקמן:

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת
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ים  ָהַרבִּ שֶּׁ ַמה  ל  כָּ שֶׁ ְך  כָּ ֵדי  כְּ ַעד  דֹוָלה  גְּ ְך  כָּ ל  כָּ ַמֲעָלה  ִהיא  ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי 
לּוי ּבֹו".  ים תָּ ָאן ְוֶזהּו "ְזכּות ָהַרבִּ ִאּלּו הּוא ֲעשָׂ ב כְּ ים ַעל ָידוֹ ֲהֵרי ֶנְחשָׁ עֹושִׂ
ה אֹוָתן ְוִנְזָקִפין ִלְזכּותוֹ. ַהִאם  ְמַזכֶּ לּוִיין בַּ ים תְּ ים עֹושִׂ ָהַרבִּ ֻכּיֹות שֶׁ ל ַהזְּ כָּ שֶׁ
ר ִלְזּכֹות  ָכְך ֲהֵרי ֶאְפשָׁ ל ַמה בְּ ָבר שֶׁ ן ִלְראֹות ּבוֹ דָּ גָּב ְוַנֲעֶלה ִנתָּ ָבר ּכֹה ִנשְׂ דָּ

ְמִחי ָיד. ְלֶזה בִּ

זוֹ  ֶדֶרְך  בְּ ֵבל.  תֵּ ֵני  פְּ ַעל  ַוֲהָפָצָתם  ַעלֹוִנים  ְסָפִרים  הֹוָצַאת  בהשתפות 
ְרׁשוֹ,  שָׁ ְמקֹור  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  יר  ְלַהְזכִּ ְיהּוִדי,  ל  כָּ ְלֵלב  יַע  ְלַהגִּ ר  ֶאְפשָׁ
בֹודוֹ, ְוִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקי  א כְּ סֵּ ַחת כִּ ִקְרּבוֹ ֲחצּוָבה ִמתַּ ה' ָנַפח בְּ ָמתוֹ שֶׁ שְׁ נִּ שֶׁ
ְצִחי,  ַהנִּ ָלָעם  ר  שֶׁ קֶּ בַּ ְלִהְתַחזֵּק  ָעָליו  ְוָלֵכן  ַהְיצּוִרים,  ִמְבַחר  ְוהּוא  ַעל,  ִממַּ
עֹוֵבר  עֹוָלם  בְּ ְלַהֲחִליָפם  לֹא  לֹום  ְושָׁ ְוַחס  ַהנֶַּצח  ּוְלתוַֹרת  ַהנֶַּצח  ֵלאלֵֹקי 

ב.  ְכָנִסים ַללֵּ ֵאּלּו ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם ַהנִּ ְדָבִרים כָּ ְוא. בִּ ְושָׁ

ִמְצָוה,  י  ְלעֹושֵׂ ְלִהְצָטֵרף  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ָיכֹול  ְקַטּנֹות  הֹוָצאֹות  ְיֵדי  ַעל 
ֵמֲחַמת  ְוטֹוִעים  ּתֹוִעים  ְיָקִרים  ֵמַאִחים  ִלְמנַֹע  ים,  ָהַרבִּ י  ַזכֵּ ִממְּ ְוִלְהיֹות 
ֻכּיֹות  ַהזְּ ל  כָּ ּוְבָכְך  ָרֵאל,  ִישְׂ ְלַעם  סוֶֹרֶרת  ֵתף  כָּ ֵתת  ִמלָּ ְיִדיָעָתם  ֶחְסרֹון 
עֹוד  ְולֹא  אֹוָתם,  ה  ַהְמַזכֶּ ִלְזכּות  ִיזְָּקפּו  ַהּטֹוִבים  יֶהם  ֲעשֵׂ ִממַּ רּו  ְצַטבְּ יִּ שֶׁ
ְוִיְהֶיה  ּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִהְרהּור ֵחְטא,  ה, שֶׁ ה ַהְמַזכֶּ ִיְזכֶּ א  ֶאלָּ
תוָֹרה ְוִיְרַאת  ה ּוַמֲעלוֹת בְּ ה ְיָקר ּוְגֻדלָּ ָראוֹ, ְועֹוד ְועֹוד ְלַהְרבֵּ ִאּלּו בְּ ב כְּ ֶנְחשָׁ
עּור ְוָערֹוְך, ַוֲאִפּלּו ִאם ָהיּו ְצִריִכים ְלהֹוִציא  ַגן ֵעֶדן ְלֵאין שִׁ ם, ּוְלֵחֶלק בְּ ַהשֵּׁ
ִהיא חֹוָבה  ְזַמן,  ִמן  ה  ַהְרבֵּ ּוְלַהְקִריב  עּור  ְלֵאין שִׁ ּוְגדֹולֹות  ַרּבֹות  הֹוָצאֹות 
נָּה.  ֵטר ִממֶּ ּיּוַכל ְלִהפָּ עֹוָלם שֶׁ ֵאין ׁשּום ְיהּוִדי בָּ רּוָרה, שֶׁ ל ּתוָֹרה ַוֲהָלָכה בְּ שֶׁ
ת ָהְרָוִחים  ָקָעה ִהיא ֶאֶפס ֲאָפִסים ְלֻעמַּ ל ַהַהשְׁ ֵעֶסק ֶזה כָּ בְּ שֶׁ ן, כְּ כֵּ ְוָכל שֶׁ
עֹוָלם ַהזֶּה,  רֹוֶתיָה אֹוְכִלים בָּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, פֵּ ַגשְׁ א, בְּ ֶזה ּוַבבָּ ָהֲעצּוִמים בָּ
ּדֹורֹות.  ְלדוֵֹרי  ְזֻכּיוֹת  טּוִחים,  בְּ ְרָוִחים  א  ַהּנֹושֵׂ ֵעֶסק  ָלֶנַצח.  ַקיֶֶּמת  ֶרן  ְוַהקֶּ
ִאים  ַהבָּ ַהּדֹורֹות  ַיֲעשּׂו  ר  ֲאשֶׁ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעשִׂ ִמְצוֹות  ל  שֶׁ ַהּתֹוָצאֹות  י  כִּ
יִָּכים ְלֶזה  יֲַּעשּׂו ֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצָאיו ַאֲחָריו שַׁ מּות רּוָחִנית, ְוָכל ַמה שֶּׁ ִהְתַקדְּ בְּ
ִויֵהא  ים  ַהְמַזכִּ ִלְקבּוַצת  ר  ְלִהְתַחבֵּ ֵהנָּה  ָיסּור  לֹא  ִתי  פֶּ ּוִמי  ָכְך,  בְּ ּכּוהּו  זִּ שֶׁ

ה ַוֲעצּוָמה. ִמְצָוה ַרבָּ ב כְּ ֶנְחשָׁ

ַעל  ֵמַאַחר שֶׁ ִהנֵּה  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  (ערך דפוס)  יֹוֵעץ"  ֶלא  "פֶּ ֶפר  ִמסֵּ אן  כָּ יק  ַנְעתִּ
יִרים  ְוָראּוי ָלֲעשִׁ יס ִסְפֵריֶהם כּו',  ַהְדפִּ ַיד ַהֲחָכִמים ִמלְּ ִקּצּור ָקְצָרה  ָהרֹב 
ֶהָחָכם  ִעם  ֹיאְכלּו  ֵחֶלק  כְּ ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ָיָפה  ַעִין  בְּ ֲאֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ַח  ִלְפתֹּ כּו' 
ּוְלִפי  ים,  ָלַרבִּ ִנְצָרְך  הּוא  שֶּׁ ַמה  ּוְלִפי  ֶפר,  ַהסֵּ הּוא  שֶּׁ ַמה  ְלִפי  ְוַהּכֹל  כּו' 
ְמַעט ֵאין  כִּ ח שֶׁ כַּ ַרְך ְודּוק ְוִתשְׁ ם ִיְתבָּ ּנּו ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ ְך ִממֶּ ְמשָׁ ַהּתֹוֶעֶלת ַהנִּ
ָעתוֹ  ל ִמְצָוה הּוא ִלשְׁ ל הֹוָצָאה שֶׁ כָּ זוֹ, שֶׁ ה כָּ ב ְלִמְצָוה ַרבָּ ֵהא ֶנְחשָׁ יְּ ֶסף שֶׁ כֶּ
פּוס ִצְדָקתוֹ עֹוֶמֶדת ָלַעד ְלדוֹר ּדוִֹרים, ְוהּוא  כּו', ֲאָבל ֶזה ַהּנֹוֵתן ְלצֶֹרְך ַהדְּ
ם טֹוב,  לּוי ּבוֹ כּו' ַמה ּטֹוב ֶחְלקוֹ ָקָנה שֵׁ ים תָּ ים, ְזכּות ָהַרבִּ ה ֶאת ָהַרבִּ ְמַזכֶּ
ַעד  כּו',  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ְוַגם  א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ַחיֵּי  לוֹ  ָקָנה  ּתוָֹרה,  ְבֵרי  דִּ לוֹ  ָקָנה 

אן ְלׁשֹונוֹ. כָּ

ּכֹה  ְצָוה  ים ַהמִּ ִזּכּוי ָהַרבִּ ֶזה  יֵּׁש בְּ יס ֵסֶפר שֶׁ ְכֵדי ְלַהְדפִּ ַעְצְמָך ִאם בִּ ַהגַּע בְּ
דֹוִלים  י ְזֻכּיֹוָתיו ּוְרָוָחיו גְּ ֶזה, כִּ ב בְּ ֶסף ְיֵהא ֶנְחשָׁ ֵאין ַהכֶּ ה ּוְגדֹוָלה, ַעד שֶׁ ַרבָּ
א, ָלַעד ּוְלדוֵֹרי ּדֹורֹות ָלֶנַצח. ְוַעל  ֶזה ּוַבבָּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, בָּ ַגשְׁ ים בְּ ּוְמֻרבִּ
ֶכם ָלַקַחת ָיד  ֶלָהַבת ֵאׁש ְלַהּטֹות שֶׁ ָרֵאל ְלִהְתעוֵֹרר בְּ שְׂ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמיִּ כָּ
ֶזה  ְפַעל בְּ יִּ ר ְלֵא-ל ָידוֹ ְוָכל ַמה שֶּׁ ָכל ֲאשֶׁ ָממֹון כְּ ְזַמן בְּ ֶנֶפׁש בִּ גּוף בְּ ְוֵחֶלק בְּ
ה  ְצָוה ָהַרבָּ ְזכּות ַהמִּ בִּ יתוֹ שֶׁ ָמתוֹ ְוַנְפׁשֹות בֵּ הּוא ַאְך ְוַרק ְלטֹוַבת ַעְצמוֹ ְוִנשְׁ

ַמן בעזהי"ת. ְגֵעי ַהזְּ ל פִּ לּו ִמכָּ לֹום ְלֵביָתם ִויַנצְּ ַגע ָחס ְושָׁ לֹא ָיבֹוא ַהנֶּ
המשך יבוא בעז"ה

ים  ָהַרבִּ שֶּׁ ַמה  ל  כָּ שֶׁ ְך  כָּ ֵדי  כְּ ַעד  דֹוָלה  גְּ ְך  כָּ ל  כָּ ַמֲעָלה  ִהיא  ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי 
לּוי ּבֹו".  ים תָּ ָאן ְוֶזהּו "ְזכּות ָהַרבִּ ִאּלּו הּוא ֲעשָׂ ב כְּ ים ַעל ָידוֹ ֲהֵרי ֶנְחשָׁ עֹושִׂ
ה אֹוָתן ְוִנְזָקִפין ִלְזכּותוֹ. ַהִאם  ְמַזכֶּ לּוִיין בַּ ים תְּ ים עֹושִׂ ָהַרבִּ ֻכּיֹות שֶׁ ל ַהזְּ כָּ שֶׁ
ר ִלְזּכֹות  ָכְך ֲהֵרי ֶאְפשָׁ ל ַמה בְּ ָבר שֶׁ ן ִלְראֹות ּבוֹ דָּ גָּב ְוַנֲעֶלה ִנתָּ ָבר ּכֹה ִנשְׂ דָּ

ְמִחי ָיד. ְלֶזה בִּ

זֹו ֶדֶרְך  בְּ ֵבל.  תֵּ ֵני  פְּ ַעל  ַוֲהָפָצָתם  ַעלֹוִנים  ְסָפִרים  הֹוָצַאת  בהשתפות 
ְרׁשוֹ, שָׁ ְמקֹור  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  יר  ְלַהְזכִּ ְיהּוִדי,  ל  כָּ ְלֵלב  יַע  ְלַהגִּ ר  ֶאְפשָׁ
בֹודוֹ, ְוִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקי א כְּ סֵּ ַחת כִּ ִקְרּבוֹ ֲחצּוָבה ִמתַּ ה' ָנַפח בְּ ָמתוֹ שֶׁ שְׁ נִּ שֶׁ
ְצִחי, ַהנִּ ָלָעם  ר  שֶׁ קֶּ בַּ ְלִהְתַחזֵּק  ָעָליו  ְוָלֵכן  ַהְיצּוִרים,  ִמְבַחר  ְוהּוא  ַעל,  ִממַּ
עֹוֵבר עֹוָלם  בְּ ְלַהֲחִליָפם  לֹא  לוֹם  ְושָׁ ְוַחס  ַהנֶַּצח  ּוְלתוַֹרת  ַהנֶַּצח  ֵלאלֵֹקי 

ב.  ְכָנִסים ַללֵּ ֵאּלּו ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם ַהנִּ ְדָבִרים כָּ ְוא. בִּ ְושָׁ

ִמְצָוה, י  ְלעֹושֵׂ ְלִהְצָטֵרף  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ָיכֹול  ְקַטּנֹות  הֹוָצאֹות  ְיֵדי  ַעל 
ֵמֲחַמת ְוטֹוִעים  ּתֹוִעים  ְיָקִרים  ֵמַאִחים  ִלְמנַֹע  ים,  ָהַרבִּ י  ַזכֵּ ִממְּ ְוִלְהיֹות 
ֻכּיֹות ַהזְּ ל  כָּ ּוְבָכְך  ָרֵאל,  ִישְׂ ְלַעם  סוֶֹרֶרת  ֵתף  כָּ ֵתת  ִמלָּ ְיִדיָעָתם  ֶחְסרֹון 
עֹוד ְולֹא  אֹוָתם,  ה  ַהְמַזכֶּ ִלְזכּות  ִיזְָּקפּו  ַהּטֹוִבים  יֶהם  ֲעשֵׂ ִממַּ רּו  ְצַטבְּ יִּ שֶׁ
ְוִיְהֶיה ּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִהְרהּור ֵחְטא,  ה, שֶׁ ה ַהְמַזכֶּ ִיְזכֶּ א  ֶאלָּ
תוָֹרה ְוִיְרַאת ה ּוַמֲעלוֹת בְּ ה ְיָקר ּוְגֻדלָּ ָראוֹ, ְועֹוד ְועֹוד ְלַהְרבֵּ ִאּלּו בְּ ב כְּ ֶנְחשָׁ
עּור ְוָערֹוְך, ַוֲאִפּלּו ִאם ָהיּו ְצִריִכים ְלהֹוִציא ַגן ֵעֶדן ְלֵאין שִׁ ם, ּוְלֵחֶלק בְּ ַהשֵּׁ
ִהיא חֹוָבה ְזַמן,  ִמן  ה  ַהְרבֵּ ּוְלַהְקִריב  עּור  ְלֵאין שִׁ ּוְגדֹולֹות  ַרּבֹות  הֹוָצאֹות 
נָּה. ֵטר ִממֶּ ּיּוַכל ְלִהפָּ עֹוָלם שֶׁ ֵאין ׁשּום ְיהּוִדי בָּ רּוָרה, שֶׁ ל ּתוָֹרה ַוֲהָלָכה בְּ שֶׁ
ת ָהְרָוִחים ָקָעה ִהיא ֶאֶפס ֲאָפִסים ְלֻעמַּ ל ַהַהשְׁ ֵעֶסק ֶזה כָּ בְּ שֶׁ ן, כְּ כֵּ ְוָכל שֶׁ
עֹוָלם ַהזֶּה, רֹוֶתיָה אֹוְכִלים בָּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, פֵּ ַגשְׁ א, בְּ ֶזה ּוַבבָּ ָהֲעצּוִמים בָּ
ּדֹורֹות. ְלדוֵֹרי  ְזֻכּיוֹת  טּוִחים,  בְּ ְרָוִחים  א  ַהּנֹושֵׂ ֵעֶסק  ָלֶנַצח.  ַקיֶֶּמת  ֶרן  ְוַהקֶּ
ִאים ַהבָּ ַהּדֹורֹות  ַיֲעשּׂו  ר  ֲאשֶׁ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעשִׂ ִמְצוֹות  ל  שֶׁ ַהּתֹוָצאֹות  י  כִּ
יִָּכים ְלֶזה יֲַּעשּׂו ֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצָאיו ַאֲחָריו שַׁ מּות רּוָחִנית, ְוָכל ַמה שֶּׁ ִהְתַקדְּ בְּ
ִויֵהא ים  ַהְמַזכִּ ִלְקבּוַצת  ר  ְלִהְתַחבֵּ ֵהנָּה  ָיסּור  לֹא  ִתי  פֶּ ּוִמי  ָכְך,  בְּ ּכּוהּו  זִּ שֶׁ

ה ַוֲעצּוָמה. ִמְצָוה ַרבָּ ב כְּ ֶנְחשָׁ

ַעל ֵמַאַחר שֶׁ ִהנֵּה  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  (ערך דפוס)  יֹוֵעץ" ֶלא  "פֶּ ֶפר  ִמסֵּ אן  כָּ יק  ַנְעתִּ
יִרים ְוָראּוי ָלֲעשִׁ יס ִסְפֵריֶהם כּו',  ַהְדפִּ ַיד ַהֲחָכִמים ִמלְּ ִקּצּור ָקְצָרה  ָהרֹב 
ֶהָחָכם ִעם  ֹיאְכלּו  ֵחֶלק  כְּ ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ָיָפה  ַעִין  בְּ ֲאֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ַח  ִלְפתֹּ כּו' 
ּוְלִפי ים,  ָלַרבִּ ִנְצָרְך  הּוא  שֶּׁ ַמה  ּוְלִפי  ֶפר,  ַהסֵּ הּוא  שֶּׁ ַמה  ְלִפי  ְוַהּכֹל  כּו' 

ְמַעט ֵאין  כִּ ח שֶׁ כַּ ְודּוק ְוִתשְׁ ַרְך ם ִיְתבָּ ּנּו ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ ְך ִממֶּ ְמשָׁ ַהּתֹוֶעֶלת ַהנִּ
ָעתֹו ל ִמְצָוה הּוא ִלשְׁ ל הֹוָצָאה שֶׁ כָּ זוֹ, שֶׁ ה כָּ ב ְלִמְצָוה ַרבָּ ֵהא ֶנְחשָׁ יְּ ֶסף שֶׁ ,כֶּ
פּוס ִצְדָקתוֹ עֹוֶמֶדת ָלַעד ְלדוֹר ּדוִֹרים, ְוהּוא כּו', ֲאָבל ֶזה ַהּנֹוֵתן ְלצֶֹרְך ַהדְּ
ם טֹוב, לּוי ּבוֹ כּו' ַמה ּטֹוב ֶחְלקוֹ ָקָנה שֵׁ ים תָּ ים, ְזכּות ָהַרבִּ ה ֶאת ָהַרבִּ ְמַזכֶּ
ַעד כּו',  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ְוַגם  א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ַחיֵּי  לוֹ  ָקָנה  ּתוָֹרה,  ְבֵרי  דִּ לוֹ  ָקָנה 

אן ְלׁשֹונוֹ. כָּ

ְצָוה ּכֹה ים ַהמִּ ִזּכּוי ָהַרבִּ ֶזה  יֵּׁש בְּ יס ֵסֶפר שֶׁ ְכֵדי ְלַהְדפִּ ַעְצְמָך ִאם בִּ ַהגַּע בְּ
דֹוִלים י ְזֻכּיֹוָתיו ּוְרָוָחיו גְּ ֶזה, כִּ ב בְּ ֶסף ְיֵהא ֶנְחשָׁ ֵאין ַהכֶּ ה ּוְגדֹוָלה, ַעד שֶׁ ַרבָּ
א, ָלַעד ּוְלדוֵֹרי ּדֹורֹות ָלֶנַצח. ְוַעל ֶזה ּוַבבָּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, בָּ ַגשְׁ ים בְּ ּוְמֻרבִּ
ֶכם ָלַקַחת ָיד ֶלָהַבת ֵאׁש ְלַהּטֹות שֶׁ ָרֵאל ְלִהְתעוֵֹרר בְּ שְׂ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמיִּ כָּ

ֶזה  ְפַעל בְּ יִּ ְוָכל ַמה שֶּׁ ר ְלֵא-ל ָידֹו ָכל ֲאשֶׁ ָממֹון כְּ ְזַמן בְּ ֶנֶפׁש בִּ גּוף בְּ ְוֵחֶלק בְּ
ה  ְצָוה ָהַרבָּ ְזכּות ַהמִּ בִּ יתוֹ שֶׁ ָמתוֹ ְוַנְפׁשֹות בֵּ הּוא ַאְך ְוַרק ְלטֹוַבת ַעְצמוֹ ְוִנשְׁ

ַמן בעזהי"ת. ְגֵעי ַהזְּ ל פִּ לּו ִמכָּ לֹום ְלֵביָתם ִויַנצְּ ַגע ָחס ְושָׁ לֹא ָיבֹוא ַהנֶּ
המשך יבוא בעז"ה

ים - מאמר א' כּות ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרבִּ ַהזְּ
גודל מעלת שכר המזכה את הרבים מש"ס, מדרשים, זוהר הקדוש, ספרי מוסר ועוד, 

ובכלל זה מי שמדפיס ספרים להזהיר את הרבים, או שנותן כסף להדפיס.

ו



ָ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 -

בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי 
הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, 

עלונים ועוד - חינם

077-9248522 אופקים 
04-6288879/050-9113532 אור עקיבא 
04-6262204/052-3551912 אור עקיבא 
04-6262204 אור עקיבא 
03-9090881/052-7643116 אלעד 
03-9360632/050-4151567 אלעד 
03-9321778/052-7123510 אלעד 
03-9362631/052-7631443 אלעד 
050-4146622 אלעד 
03-9074702/050-4131715 אלעד 
03-9322330 אלעד 
050-7115390 אלעד 
052-4687405 אלעד 
050-7115590 אלעד 
03-9096671/054-7959854 אלעד 
03-9090086 אלעד 
052-7663357/052-7663350 אשדוד 
08-8565928 אשדוד 
08-8670117/050-8103305 אשדוד 
057-2251405 אשדוד 
050-4110236 אשדוד 
08-8652856 אשדוד 
08-8675742 אשדוד 
077-8831520/054-5765792 אשדוד 
052-7626119 אשדוד 
057-3185296 אשדוד 
08-8562888/054-8416117 אשדוד 
054-4940834 אשדוד 
077-7800949 אשקלון 
08-6716606/054-4699823 אשקלון 
077-3294170/050-6156495 אשקלון 
050-7720274 אשקלון 
052-2436822 אשקלון 
077-9248522 באר שבע 
08-6108605/054-8456920 באר שבע 
08-6409158/057-3102912 באר שבע 
08-6239801/050-8727341 באר שבע 
077-5505936/052-7650742 בית שאן 
077-5585031/054-8419055 בית שאן 
052-2906020 בית שמש 
02-5000226/057-9221591 בית שמש 
052-2906022 בית שמש 
02-9923370 בית שמש 
077-410085/054-8433385 בית שמש 
052-7270300 בית שמש 

בית שמש 
02-9913322/054-4794860 בית שמש 
02-5800926/02-9999373 בית שמש 
02-9996424/050-8756477 בית שמש 
02-9992003/052-1210309 בית שמש 
077-2112125/050-8736266 בית שמש 
02-9996106/052-7135944 בית שמש 
077-7995694/050-4105953 בית שמש 
02-9998693/054-8412530 בית שמש 
02-9914528/050-4118114 בית שמש 
054-2621843 בית שמש 
02-9997304/054-8409045 בית שמש 
02-9914890/054-8486049 בית שמש 
02-9921380 בית שמש 
050-4124456 בית שמש 
02-9921388 בית שמש 
02-9916447 בית שמש 
02-9922769 בית שמש 
02-9923298/054-7781350 בית שמש 
02-9923581/052-7695378 בית שמש 
02-9921322/054-8462516 בית שמש 
052-7669956 בית שמש 
054-5291099 בית שמש 
02-9995878 בית שמש 
02-9952356 בית שמש 
072-2114414 בית שמש 
052-7025170 בית שמש 
02-9995236 בית שמש 
02-9998919 בית שמש 
02-9991884/052-6991884 בית שמש 
052-6535689 בית שמש 
02-9993549 בית שמש 
02-9924486 בית שמש 
02-9992391 בית שמש 
02-9922862/054-8462212 בית שמש 
02-9919974/057-3119974 בית שמש 
02-9924247/052-7634563 בית שמש 
077-7005382/054-8424304 בית שמש 
02-9923927/054-8405603 בית שמש 
052-4556252 בית שמש 

02-9914441/052-7150322 בית שמש 
054-6860053 בית שמש 
02-9998744 בית שמש 
02-6568060/050-7674323 בית שמש 
050-6946721 בית שמש 
02-9951687/057-9155212 בית שמש 
02-9924332 בית שמש 
02-9914005/054-6538037 בית שמש 
02-9924251 בית שמש 
077-7877027/052-7687013 בית שמש 
077-7092299/052-6901221 בית שמש 
052-5592655 בית שמש 
054-8441423 בית שמש 
02-9919726 בית שמש 
077-4142080/054-8468049 בית שמש 
02-9919520 בית שמש 
077-7991287 בית שמש 
077-2401313/057-3155136 בית שמש 
050-4145445 בית שמש 
02-9920310/057-8187376 בית שמש 
077-3200742/052-27640197 בית שמש 
02-9912945 בית שמש 
02-5000226/057-9221591 ביתר עילית 
054-6609475 ביתר עילית 
052-6892182 ביתר עילית 
054-8421915 ביתר עילית 
054-8917755 ביתר עילית 
052-7140158 ביתר עילית 
02-5800871 ביתר עילית 
02-5808970/052-7603303 ביתר עילית 
057-3107400 ביתר עילית 
02-5807752/02-5808536 ביתר עילית 
02-5808869 ביתר עילית 
02-5800364 ביתר עילית 
02-5807651/054-8475305 ביתר עילית 
02-5802391 ביתר עילית 
054-4523917 בני ברק 
03-9088613/050-8557339 בני ברק 
054-8463367 בני ברק 
050-4128420 בני ברק 
03-6180777 בני ברק 
03-6164261/052-7647822 בני ברק 
03-6192965 בני ברק 
03-6182849 בני ברק 
03-5708299/052-7606801 בני ברק 
054-8464606 בני ברק 
073-2677303/052-7146046 בני ברק 
03-5708652 בני ברק 
054-8464306 בני ברק 
052-7141624 בני ברק 
03-5795574 בני ברק 
04-6288879/050-9113532 בנימינה 
052-2620954/052-6077914 בת ים 
054-3332075 בת ים 
050-6961160 בת ים 
02-9309398 בת עין 
054-4956515 גבעת זאב 
050-6206985 גבעת זאב 
052-7686978 גבעת זאב 
02-5730770/054-4205337 גבעת זאב 
050-8812754 גפן 
08-6551828/052-7618291 דימונה 
052-7601842 דימונה 
052-2226132 הרצליה 
054-6728917 הרצליה 
04-6288879/050-9113532 זכרון יעקב 
04-6288879/050-9113532 חדרה 
04-6207614 חדרה 
04-6333783/054-4612276 חדרה 
04-6247844 חדרה 
050-6303353 חדרה 
050-4181996 חדרה 
04-6247235/054-6567839 חדרה 
077-5014013/052-7133786 חולון 
052-5274689 חולון 
052-3545410 חולון 
03-5586339/052-6730203 חולון 
03-5039208/050-9469429 חולון 
03-9072629/057-3117913 חולון 
04-8678043 חיפה 
077-7660763/052-7673605 חיפה 
04-8642076/054-8401424 חיפה 
077-2342349/050-9460010 חריש 
08-9741114/052-6751275 חשמונאים 
052-7126849 טבריה 

077-868180/052-7126848 טבריה 
050-7809009 טבריה 
04-6724542 טבריה 
054-5888040 טבריה 
050-4113653 טבריה 
02-5343986/052-7627245 טלז סטון 
057-8193355 יבנה 
054-2240932 יהודה ושומרון 

יוקנעם 
04-6288879/050-9113532 יקנעם 
054-2240932 ירושלים 
02-5000226/057-9221591 ירושלים 
02-5389584/057-3153884 ירושלים 
02-5712461 ירושלים 
02-6535973/050-4149191 ירושלים 
077-2002118 ירושלים 
02-5816744/5/050-4001775 ירושלים 
072-2114803 ירושלים 
02-5344634/052-4439933 ירושלים 
02-6510022/052-7639278 ירושלים 
02-5838071 ירושלים 
02-5023811 ירושלים 
02-5712834 ירושלים 
02-5870698 ירושלים 
02-5879102/054-8475106 ירושלים 
02-5868083 ירושלים 
077-4080252 ירושלים 
02-6282519 ירושלים 
057-2175230 ירושלים 
02-5370820 ירושלים 
050-4155778 ירושלים 
02-5810775/052-7682233 ירושלים 
02-5711792 ירושלים 
02-6448515/054-5728999 ירושלים 
02-5868083 ירושלים 
052-67012871 ירושלים 
02-5715956/050-7766626 ירושלים 
02-5375045/050-4171001 ירושלים 
02-5373740 ירושלים 
052-7633419 ירושלים 
052-7662997 ירושלים 
054-8434227 ירושלים 
052-7669033 ירושלים 
02-5711456/052-8221067 ירושלים 
054-8415050 ירושלים 
02-5381303/072-2322608 ירושלים 
02-5879756/052-7683765 ירושלים 
02-6441206/057-7770910 ירושלים 
02-5402113/052-71205230 ירושלים 
02-6282510 ירושלים 
054-8416181 ירושלים 
077-5117008/052-2637767 ירושלים 
054-6571330 ירושלים 
054-8485135 ירושלים 
02-6221970 ירושלים 
050-8332259 ירושלים 
077-9255100 ירושלים 
077-9511004/052-7625510 ירושלים 
054-8431645/2/057-3131343 ירושלים 
02-6241622 ירושלים 
02-6448430/052-4099793 ירושלים 
02-5021073/052-7604578 ירושלים 
052-5463120 ישוב שעלבים 
04-6288879/050-9113532 כרכור 
052-2906020 לוד 
052-4067321 לוד 
050-6856422 מבשרת ציון 
054-7613851 מבשרת ציון 
08-9742049 מודיעין עילית 
08-9721439/524178426 מודיעין עילית 
08-9791594/573191594 מודיעין עילית 
03-89740174/054-4840174 מודיעין עילית 
504128929 מודיעין עילית 
08-9741606/050-8741606 מודיעין עילית 
08-9798809/052-7645112 מודיעין עילית 
08-9791594/057-3191597 מודיעין עילית 
08-9790647 מודיעין עילית 
02-9912327/052-6209807 מושב אביעזר 
052-3779870 מושב אלישיב 
052-6629392 מושב גבעון 
052-5544480/054-288172 מושב רמות מאיר 
02-9916850/054-2225156 מושב שדות מיכה 
054-4523917 מירון 
09-6989119/054-7693119 מירון 
08-6595237/057-8161389 מצפה רימון 

057-8174847 מצפה רמון 
054-6786102 נהריה 
054-5879750 נהריה 
04-9924108 נהריה 
050-6274866 נוף איילון 
054-2240932 ניצן 
04-6463271 נצרת עילית 
04-6571363/052-8044588 נצרת עילית 
052-4215105 נצרת עילית 
04-6463271 נצרת עילית 
04-6563092/052-6004052 נצרת עילית 
052-5634174/054-4966811 נצרת עילית 
077-7993208/052-6175322 נתיבות 
08-9931515/054-8445468 נתיבות 
052-6175329 נתיבות 
077-7900242 נתיבות 
050-4131192 נתיבות 
052-6329681 נתניה 
09-8877118 נתניה 
09-8619442/054-4515034 נתניה 
09-8323442/050-4160188 נתניה 
050-6030334 נתניה 
09-8655972/050-3234375 נתניה 
09-8877718 נתניה 
050-53838222 נתניה 
04-8323442/050-4160188 נתניה 
054-8421915 עוזא 
09-7921001 עמנואל 
050-8715177 עפולה 
050-8756827 עפולה 
04-6427774/054-658906 עפולה 
052-3976612 עפולה 
054-6538794 עפולה 
08-9974177/054-6601148 ערד 
04-6288879/050-9113532 פרדס חנה 
052-8707226/052-8737000 פרדס חנה 
03-9088613/050-8557339 פתח תקוה 
050-2512491 פתח תקוה 
050-2558544 פתח תקוה 
03-9088572/054-8425228 פתח תקוה 
057-8165043/03-9074317 פתח תקוה 
פקס: 036072410
03-9087058/054-2424435 פתח תקוה 
03-9091002/057-6165231 פתח תקוה 
03-9329410/057-8168411 פתח תקוה 
03-2087058/054-8474455 פתח תקוה 
050-7228886 פתח תקוה 
03-9088605/052-5952429 פתח תקוה 
04-8706816 צפת 
054-7781959 צפת 
08-6880342/050-9880343 קריית גת 
052-4652051 קרית אונו 
052-7132619/02-9960035 קרית ארבע 
054-9982200 קרית אתא 
077-72015035/052-7648465 קרית אתא 
03-9402827/052-8325421 ראשון לציון 
03-9648512/054-8481181 ראשון לציון 
03-9563892 ראשון לציון 
03-9563892/050-9951046 ראשון לציון 
052-6340328 ראשון לציון 
077-8170052/054-6341785 ראשון לציון 
050-8737205 ראשון לציון 
050-5329390 ראשון לציון 
052-7607999 רחובות 
08-7354726/052-7126006 רחובות 
08-9450091/054-6417320 רחובות 
052-6395777 רחובות 
04-9040294/050-4145658 רכסים 
04-9040734 רכסים 
04-9849262/052-7687647 רכסים 
050-4231888 רכסים 
08-9244180/052-6305948 רמלה 
050-4180635 רמלה 
08-9151932/050-9094953 רמלה 
054-8421915 תל אביב 

תל אביב 
050-7487004 תל אביב 
03-6491168 תל אביב 
052-7669258 תל אביב 
03-7316051 תל אביב 
050-8699834 תל אביב 
052-5355579 תל אביב 
02-9978960/050-4132142 תל ציון 
Bedford Hills N.Y. (191)42418493
Savannah, GA 912-5963172,

ז



‡"Ú Î˜  ‡ÈÂ‡Ò˙

Ó‡Â Á˙t ÔBÚÓL(‚Ï ‰ÈÚ˘È)ÌÏ‡‡ Ô‰ ƒ¿»«¿»«≈∆¿∆»
.ÔeÈkÈ Ó ÌBÏL ÈÎ‡ÏÓ ‰ˆeÁ e˜Ú»̂¬»«¿¬≈»«ƒ¿»
‡È‰‰ e˜Úˆ .È‡lÚ ÈÎ‡ÏÓ ÔÈl‡ ÌÏ‡‡ Ô‰≈∆¿∆»ƒ≈«¿¬≈ƒ»≈»¬¿«ƒ
,ÈzÎc ‰lÓ ‡È‰‰ ÏÚ ‡ÓÈÈ˜Ï eÚe ‡˙ÚL«¬»»¿«¿»««ƒƒ»ƒ¿ƒ

(ÂË ˙È˘‡)e˜Úˆ Ck ÔÈ‚a .‰ˆeÁ‰ B˙B‡ ‡ˆBiÂ«≈«»¿ƒ»»¬
.‰ˆeÁ»

ÔÈpÁ‡ ÔÈÎ‡ÏÓ Ôep‡ ÔÈl‡ .ÌBÏL »ƒ≈ƒ«¿»ƒ«¬«ƒ
˜ÚÈc dÈn˜ C‰ÈÓÏ ÔÈÈÓÊ eÂ‰c¿¬¿ƒƒ¿≈««≈¿«¬…
‡L„˜ ,eÓÈÏL ÔBÏ ÁË‡ ˜ÚÈc dÈÈ‚e¿ƒ≈¿«¬…«¿«¿ƒÀ¿»

,ÈzÎc .‡e‰ CÈ(Ï ˙È˘‡)CÏ‰ ˜ÚÈÂ ¿ƒƒ¿ƒ¿«¬…»«
ÔÈl‡Â .ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B eÚbÙiÂ Bk„Ï¿«¿«ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒ¿ƒ≈
dÈÏ eÓÁ „Î eÎ e‰lk ,ÌBÏL ÈÎ‡ÏÓ Ôe˜‡ƒ¿«¿¬≈»À¿»«»≈
È‡lÚ eÚÊÚcÊ‡Â ,˜ÁˆÈÏ dÈÏ „È˜Úc Ì‰‡Ï¿«¿»»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

:˜ÁˆÈc dÈÏÚ e‰lÎÂ È‡z˙Â¿«»≈¿À¿¬≈¿ƒ¿»
‡ÓÚË ˜ÈÒt ,'Â‚Â ÈÈ C‡ÏÓ ÂÈÏ‡ ≈»«¿«¿»¿»ƒ«¿»

‰‡˙a Ì‰‡ Â‡Ïc ,e‰ÈÂe‚¿««¿¿»«¿»»«¿»»
‰‡˙a .‰‡Ó„˜Î(ע"ב קכ Ï‡(דף ‰‡Ó„˜ ÌÈÏL ¿«¿»»«¿»»¿ƒ«¿»»»

‰‡˙a ,Ï‡eÓL Ï‡eÓL ‡„ ‡ÂÂ‚k .ÌÈÏL¿ƒ¿«¿»»¿≈¿≈«¿»»
,‡È ‰‡˙a .ÌÈÏL ‡Ï ‰‡Ó„˜ ,ÌÈÏL¿ƒ«¿»»»¿ƒ«¿»»»ƒ
‡Ï ,‰LÓ ‰LÓ Ï‡ .‡È ‡Ï ‰‡Ó„«̃¿»»»»ƒ¬»…∆…∆»
dÈpÓ È„Ú‡ ‡Ï „ÈÏÈÈ˙‡„ ‡ÓBiÓc ÔÈ‚a ,˜ÈÒÙ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»«¬≈ƒ≈
Ó‡ ‡ÈiÁ Èa .Ì‰‡ Ì‰‡ .‡zÈÎL¿ƒ¿»«¿»»«¿»»ƒƒƒ»»«
‡„BÚa ‡Á‡ ‡Áea dÈÏ ‡Ú˙‡Ï ÔÈ‚a¿ƒ¿«¿»»≈¿»«¬»¿»»

.‡Á‡ ‡aÏ ‡Á‡«¬»¿ƒ»«¬»
˜ÈlzÒ‡Â ˜ÁˆÈ Èa˙‡ Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«ƒ¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿«ƒ

‡ÁÈÎ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ Èn˜ ‡˙eÚaƒ¿»«≈À¿»¿ƒ¿≈»
ÔÈz ,dÈn˜ ‡Èi‰k ÔÈ˜c ÔÈÓÒea ˙BË˜„ƒ¿∆¿ƒ¿»¿ƒ»¬«»«≈¿≈
‡Úˆ ‡‰c .‡a˜ ÌÈÏzL‡Â ‡ÓBÈa ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿»»¿»«¬»
Ï‡ dÈÏ Óz‡„ ‡˙ÚL ‰Â‰ Ì‰‡„¿«¿»»»»¿«¬»¿ƒ¿»≈«
.‰Óe‡Ó BÏ NÚz Ï‡Â Úp‰ Ï‡ E„È ÁÏLzƒ¿«»¿∆«««¿«««¿»
„Ú ‡bÓÏe ÌÈÏzL‡ ‡Ï dÈa˜c ÈLÁ»ƒ¿»¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿«»»»«

.„iÓ .ÁaÊÓ ‰e ‡lk cÒÂ¿ƒ≈…»¿»ƒ¿≈«ƒ»
Á‡ ÏÈ‡ ‰p‰Â ‡iÂ ÂÈÈÚ ˙‡ Ì‰‡ «¿»»∆≈»««¿¿ƒ≈«ƒ««

,Ó‡Â Á˙t ÔBÚÓL  ƒ¿»«¿»«
ÈÎ‡ÏÓ ‰ˆÁ e˜Úˆ Ìl‡‡ Ô‰≈∆¿∆»»¬À»«¿¬≈
 Ìl‡‡ Ô‰ .ÔeÈkÈ Ó ÌBÏL»«ƒ¿»≈∆¿∆»
e˜Úˆ ,ÌÈBÈÏÚ ÌÈÎ‡ÏÓ el‡≈«¿»ƒ∆¿ƒ»¬
ÏÚ „ÓÚÏ eˆÂ ‰ÚL d˙B‡a¿»»»¿»«¬…«

e˙kL ,c‰ B˙B‡  «»»∆»
e˜Úˆ ÔÎÏ ,‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ«≈…«»»≈»¬

.‰ˆÁÀ»
Ì˙B‡ el‡  ÌBÏL »≈»

ÌÈ„È˙Ú eÈ‰L ÌÈÁ‡ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¬≈ƒ∆»¬ƒƒ
˜ÚÈ ÏÈLe ,˜ÚÈ ÈÙÏ ˙ÎÏÏ»∆∆ƒ¿≈«¬…ƒ¿ƒ«¬…
LB„w‰ ˙eÓÏL Ì‰Ï ÁÈË‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«»

e˙kL ,‡e‰ Cea ˜ÚÈÂ »∆»¿«¬…
ÈÎ‡ÏÓ B eÚbÙiÂ Bk„Ï CÏ‰»«¿«¿«ƒ¿¿«¿¬≈
ÈÎ‡ÏÓ e‡˜ el‡Â .ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿≈ƒ¿¿«¿¬≈
˙‡ e‡Lk eÎa Ìlk ,ÌBÏL»À»»¿∆»∆
,˜ÁˆÈ ˙‡ „˜BÚL Ì‰‡«¿»»∆≈∆ƒ¿»
ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ eÚÊÚcÊ‰Â¿ƒ¿«¿¿∆¿ƒ¿«¿ƒ

.˜ÁˆÈ ÏÚ ÌlÎÂ¿À»«ƒ¿»
.'B‚Â '‰ C‡ÏÓ ÂÈÏ‡ ≈»«¿«¿

ÔÈ‡L ,Ì‰ÈÈa ÌÚË ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ««≈≈∆∆≈
.ÔBL‡k ÔBÁ‡‰ Ì‰‡«¿»»»«¬»ƒ
.ÌÏL ‡Ï ÔBL‡‰ ,ÌÏL ÔBÁ‡‰»«¬»≈»ƒ…»≈
 Ï‡eÓL Ï‡eÓL ‰Ê BÓk¿∆¿≈¿≈
.ÌÏL ‡Ï ÔBL‡‰ ,ÌÏL ÔBÁ‡‰»«¬»≈»ƒ…»≈
.‡È ‡Ï ÔBL‡‰ ,‡È ÔBÁ‡‰»«¬»ƒ»ƒ…»ƒ
˜ÒÙ‰ ÔÈ‡ ‰LÓ ‰LÓa Ï‡¬»¿…∆…∆≈∆¿≈
‡Ï „ÏBpL ÌBinL ÌeMÓ ,ÌÚË««ƒ∆ƒ∆«…
Ì‰‡ .‰ÈÎL epnÓ ‰ÊÊ»»ƒ∆¿ƒ»«¿»»
È„k ,Ó‡ ‡ÈiÁ Èa .Ì‰‡«¿»»«ƒƒ»»«¿≈
‰NÚÓa ,˙Á‡ ÁeÏ BBÚÏ¿¿¿««∆∆¿«¬∆

.Á‡ Ïa ,Á‡«≈¿≈«≈
˜ÁˆÈ Á ,Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«ƒ¿«ƒ¿»

ÂLB„w‰ ÈÙÏ ÔBˆ ‰lÚ˙‰ ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿≈«»
ÌÈÓNa‰ ˙Ë˜ ÁÈk ‡e‰ Cea»¿≈«¿…∆«¿»ƒ
ÂÈÙÏ ÌÈ‰k‰ ÌÈÈ˜nL∆«¿ƒƒ«…¬ƒ¿»»
.Ôaw‰ ÌÏLÂ ÌBia ÌÈÓÚt«¬«ƒ«¿ƒ¿»«»¿»
‰È‰ Ì‰‡ ÏL BÚˆ È‰L∆¬≈«¬∆«¿»»»»
E„È ÁÏLz Ï‡ BÏ Ó‡pL ‰ÚLa¿»»∆∆¡««ƒ¿«»¿
,‰Óe‡Ó BÏ NÚz Ï‡Â Úp‰ Ï‡∆«««¿«««¿»
ÌpÁÏe ÌÏL ‡Ï BawL LÁ»«∆»¿»…ƒ¿«¿ƒ»
.ÁaÊÓ ‰e Ïk‰ cÒÂ ‰NÚ»»¿ƒ≈«…»»ƒ¿≈«

:„iÓƒ»
‡iÂ ÂÈÈÚ ˙‡ Ì‰‡ «¿»»∆≈»««¿

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט יד

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון יב



‰f‰ ÙÒ Ò˙

˙BLÓM‰ ÔÈ Èa˙‡c ÏÈ‡ ‡e‰ ÔÈz ‡‰ 'Â‚Â¿»»≈»«ƒ¿ƒ¿¿≈≈«¿»
,Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ ‰È‰ B˙L Ôe ,‰Â‰(Ê „Ó) »»∆¿»»»¿»¿«¿»≈

CÈËˆ‡ ÈÎ‰Â B˙L Ôa „Á‡ NkzÓ‡ z‡Â ‡") ∆∆∆»∆¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ

('eÎÂ „Èwt˙‡ ‡l‡ ,‡ÓÏÚ ‰Â‰ ‡Ï ˜ÁˆÈ ‡‰Â e˙Â .˙BLÓM‰ ÔÈa‡‰Â) 

(‡ÓÏÚ ‰Â‰ ‡Ï ˜ÁˆÈ‡l‡ .˙BLÓM‰ ÔÈa zÓ‡ z‡Â ¿«¿¬«¿¿≈«¿»∆»
‡ÓÈ‡ ‡e‰‰ ‡ncÊ‡Ï ‡ÏÈÁ „wt˙‡ƒ¿««≈»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿»
ÏÎ„ ‰Ók .Ì‰‡Ï dÈÏ CÈËˆ‡c ‡˙ÚL¿«¬»¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»»¿»¿»
‡ÏÈÁ ‡pÓ˙‡ ˙BLÓM‰ ÔÈ eÂ‰c ÔÈlÓ Ôep‡ƒƒƒ¿¬≈«¿»ƒ¿«»≈»

‰lÓ ‡e‰‰ ‡ncÊ‡Ï(‡ÓÊ ‡e‰‰Ï)‡˙ÚLa ¿ƒ¿«¿»«ƒ»¿«¬»
˙‡c ÏÈ‡ È‡‰ ÈÓ ÈÎ‰ .dÈÏ CÈËˆ‡„È˜ ¿ƒ¿¿ƒ≈»ƒ»≈««ƒ¿ƒ¿¿ƒ

.˜ÁˆÈc dÈ˙BÁz¿≈¿ƒ¿»
,Ó‡Â(‚Ò ‰ÈÚ˘È)C‡ÏÓe ˆ ‡Ï Ì˙ˆ ÏÎa ¿»«¿»»»»…»«¿«

Ì˙ˆ ÏÎa ,ÈÊÁ ‡z .'Â‚Â ÌÚÈLB‰ ÂÈt»»ƒ»¿»»≈¿»»»»
Û"Ï‡ ‡Ï È˙k ,Ô˜‡Ú ÔBÏ ÔncÊ‡ „k Ï‡NÈc¿ƒ¿»≈«ƒ¿««»»¿ƒ…¿
ÔB‰nÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜c ÔÈ‚a ,Â"‡Â È˜e¿ƒ¿¿ƒ¿À¿»¿ƒƒ¿
b ÏÚ Û‡ ,ÈzÈ ‰‡lÚ ˙‡ ,Û"Ï‡ ‡Ï .e˜Úa¿»…¿¬«ƒ»»«ƒ«««
‡lÈÚÏ Ì˙‰Ï ,e˜ÚÂ ‡Ê‚e ˙‡ ‡e‰‰ Â‡Ïc¿»¿«¬«¿»¿»¿»»¿≈»
z‡„ ‡Ók Û"Ï‡ ‡Ï .Ï‡NÈ„ ‡˙˜Ú ‡ËÓ»»«¿»¿ƒ¿»≈…¿¿»¿«¿

,Ó‡(˜ ÌÈÏ‰˙)È˙k .eÁ‡ ‡ÏÂ eNÚ ‡e‰ »≈»»¿…¬«¿¿ƒ
.Â"‡Â È˜e Û"Ï‡a¿¿ƒ¿

ÔB‰ÓÚ e‰È‡ ‡‰Â .ÌÚÈLB‰ ÂÈt »»ƒ»¿»ƒƒ¿
.ÌÚÈLB‰ zÓ‡ z‡Â ,e˜Ú ‡e‰‰a¿«»¿«¿¬«¿¿ƒ»
ÌÚÈLB‰ ‡l‡ ,È˙Î ‡Ï ÌÚÈLBÓ ‡l‡∆»ƒ»…¿ƒ∆»ƒ»
ÏaÒÓÏ e˜Ú ‡e‰‰a ÔÈnÊ e‰È‡„ ‡c ˙Ó„wÓƒ«¿«¿»¿ƒ«ƒ¿«»¿ƒ¿«
Ôep‡ Ï‡NÈ„ ‡ÓÊ ÏÎa ,ÈÊÁ ‡z .ÔB‰nÚƒ¿»»≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ
‡‰Â ,‡˙eÏ‚a ÔB‰nÚ ‡zÈÎL ,‡˙eÏ‚a¿»»¿ƒ¿»ƒ¿¿»»¿»

ÈzÎc ,‰eÓ˜e‡(Ï ÌÈ„)˙‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ LÂ ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¡…∆∆
.'Â‚Â EÓÁÂ E˙eL¿¿¿ƒ«¿¿

‡c ,ÌÚÈLB‰ ÂÈt C‡ÏÓe Á‡ «≈«¿«»»ƒ»»
z‡Â ‡˙eÏ‚a ÔB‰nÚ È‰È‡c .‡zÈÎL¿ƒ¿»¿ƒƒƒ¿¿»»¿«¿
,È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰ ‡l‡ .ÌÚÈLB‰ e‰È‡c zÓ‡¬«¿¿¿ƒƒ»∆»»ƒ«»
‡e‰ CÈ ‡L„e˜„ ÂÈ˙BkLÓ Ôep‡ ÔÈl‡c¿ƒ≈ƒƒ¿¿»¿¿»¿ƒ
CÈ ‡L„˜ ÔB‰nÚ ‡zÈÎLc ÔÈ‚e ,‡˙eÏ‚¿»»¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿À¿»¿ƒ

,eÈL È‰ .'B‚Â Á‡ ÏÈ‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ««¿¬≈»ƒ
˙BLÓM‰ ÔÈa ‡pL ÏÈ‡‰ ‡e‰»«ƒ∆ƒ¿»≈«¿»
Ó‡pL BÓk ,‰È‰ B˙L Ôe ,‰È‰»»∆¿»»»¿∆∆¡«

 CÎÂ ,B˙L Ôa „Á‡ Nk∆∆∆»∆¿»¿»
.CÈˆÈ‰Â ,„BÚÂ .˙BLÓM‰ ÔÈa zÓ‡ ‰z‡Â] »ƒ

['eÎÂ „˜Ù ‡l‡ ,ÌÏBÚ ‰È‰ ‡Ï ˜ÁˆÈ˜ÁˆÈ È‰Â] 

[ÌÏBÚ ‰È‰ ‡Ï‡pL ÓB‡ ‰z‡Â ¿«»≈∆ƒ¿»
Ák „˜Ù ‡l‡ ?˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»∆»ƒ¿«…«
‰ÚLa ÏÈ‡‰ B˙B‡ ÔnÊiL∆¿«≈»«ƒ¿»»
BÓk .Ì‰‡ B˙B‡ CËˆ‰L∆ƒ¿»≈«¿»»¿
ÔÈa eÈ‰L ÌÈc‰ Ì˙B‡ ÏkL∆»»«¿»ƒ∆»≈
ÔncÊiL Ák ‰pÓ˙‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿«»…«∆ƒ¿«≈

„ B˙B‡[‡e‰‰ ÔÓfÏ]‰ÚLa »»¿»»
‰f‰ ÏÈ‡‰ Ìb Ck .B˙B‡ CÈvL∆»ƒ»«»«ƒ«∆

.˜ÁˆÈ ˙Áz ˜‰L∆À¿«««ƒ¿»
,Ó‡Â Ì˙ˆ ÏÎa ¿»«¿»»»»

.'B‚Â ÌÚÈLB‰ ÂÈt C‡ÏÓe ˆ ‡Ï…»«¿«»»ƒ»¿
‰‡ ‡a,Ï‡NÈ ÏL Ì˙ˆ ÏÎa , …¿≈¿»»»»∆ƒ¿»≈

e˙k ,˙Bˆ Ì‰Ï ˙BncÊnLk¿∆ƒ¿«¿»∆»»
,Â"‡Âa ÌÈ‡B˜Â Û"Ï‡a ‡Ï…¿»∆¿¿ƒ¿»
ÌnÚ ‡e‰ Cea LB„w‰L ÌeMÓƒ∆«»»ƒ»
˙BÈ ÌB˜Ó Û"Ï‡a ‡Ï .‰va«»»…¿»∆»≈
B˙B‡a ÔÈ‡L b ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ∆¿«««∆≈¿
‰ÏÚÓÏ ÌLÏ ,‰ˆÂ Ê‚ ÌB˜Ó»…∆¿»»¿»¿«¿»
‡Ï .Ï‡NÈ ÏL Ì˙ˆ ‰ÚÈbÓ«ƒ»»»»∆ƒ¿»≈…

Ó‡pL BÓk ,Û"Ï‡a  ¿»∆¿∆∆¡«
e˙k .eÁ‡ ‡ÏÂ eNÚ ‡e‰»»¿…¬«¿»

.Â"‡Âa ÌÈ‡B˜Â Û"Ï‡a¿»∆¿¿ƒ¿»
‡e‰ È‰Â ,ÌÚÈLB‰ ÂÈt »»ƒ»«¬≈

ÓB‡ ‰z‡Â ,‰ˆ d˙B‡a ÌnÚƒ»¿»»»¿«»≈
e˙Î ‡Ï ‡l‡ ?ÌÚÈLB‰ƒ»∆»…»
Ì„wÓ ÌÚÈLB‰ ‡l‡ ,ÌÚÈLBÓƒ»∆»ƒ»ƒ…∆
‰ˆ d˙B‡a „È˙Ú ‡e‰L ,ÔÎÏ»≈∆»ƒ¿»»»

.ÌnÚ ÏaÒÏ‰‡ ‡aÔÓÊ ÏÎa , ƒ¿…ƒ»…¿≈¿»¿«
ÌnÚ ‰ÈÎL  ˙eÏba Ï‡NiL∆ƒ¿»≈«»¿ƒ»ƒ»

È‰Â ,˙eÏba‰eLte˙kL «»«¬≈≈¿»∆»
 ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ LÂ¿»¡…∆∆

.'B‚Â EÓÁÂ E˙eL¿¿¿ƒ«¿¿
 ÌÚÈLB‰ ÂÈt C‡ÏÓe Á‡ «≈«¿«»»ƒ»

,˙eÏba ÌnÚ ‡È‰L ,‰ÈÎL BÊ¿ƒ»∆ƒƒ»«»
?ÌÚÈLB‰ ‡e‰L ÓB‡ ‰z‡Â¿«»≈∆ƒ»

,È‡cÂa ‰Ê Ck ‡l‡Ì‰ ‰l‡L ∆»»∆¿««∆≈∆≈
‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL ÂÈ˙BkLÓƒ¿¿»∆«»»

e .˙eÏbaÌeMÓ,Ì‰nÚ ‰ÈÎML «»ƒ∆¿ƒ»ƒ»∆

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט יד

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון יב



"Ú Î˜  ‡ÈÂ‚Ò˙

ÔÓ ÔBÏ ‡˜Ù‡ÏÂ ÔBÏ ‡ËB‡Ï ÔBÏ k„‡ ‡e‰«¿«¿»»¿¿¬»»ƒ
,ÈzÎc ,‡˙eÏb(Â ˙ÂÓ˘)È˙Èa ˙‡ kÊ‡Â »»ƒ¿ƒ»∆¿…∆¿ƒƒ

Èa ˙˜Úˆ ‰p‰ ‰zÚÂ ˙Ïe ,‡˙ÈÓ„˜¿«¿ƒ»¿»«¿«»ƒ≈«¬«¿≈
.ÈÏ‡ ‰‡a Ï‡NÈƒ¿»≈»»≈«

e‰È‡„ ‡Á‡ ‰È‡ ‰‡bÒ‡Ï .È˙È‡ »ƒƒ¿«¿»»¿ƒ»«¬»¿ƒ
,È˙Îe ,‡lÎc ‰‡Ó„˜( ˙ÂÓ˘)kÊiÂ «¿»»¿…»¿ƒ«ƒ¿…

Ì‰‡ ˙‡ .‡zÈÎL ‡c B˙Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»∆«¿»»
‡c Ì‰‡ ˙‡ ‡l‡ ,dÈÏ ÈÚÈÓ Ì‰‡Ï¿«¿»»ƒ¿≈≈∆»∆«¿»»»
˙‡ .Ô‰‡a dÏÈ„ ‡‚eeÊÂ ‡˙eÁ ‡e‰«¿»¿ƒ»ƒ»«¬»»∆
˜ÁˆÈ ˙‡ .˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ ‡e‰ ‡c Ì‰‡«¿»»»«¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡e‰ ‡c ˜ÚÈ ˙‡Â .˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆ ‡e‰ ‡c»¿ƒ«¬»ƒ¿∆«¬…»
‡˜„k ÌÈÏL ‡‚eeÊ ,‡„Á ‡ÏÏk ,‡„Á ‡‚eeÊƒ»»»¿»»»»ƒ»¿ƒ¿¿»

.˙B‡È»
˙cÓ ‡ÏÏÎ ‡e‰ ‡c ÌÈÓM‰ ˙‡ ‡„ »∆«»«ƒ»¿»»ƒ«

ÌBÈ ˙cÓ ‡c ı‡‰ ˙‡Â .ÌBia ‰ÏÈÏ«¿»«¿∆»»∆»ƒ«
˜ÚÈe ,˙‡ e‰lÎ ‡Î‰ ÛB‡ .‡„ÁÎ ‰ÏÈÏa¿«¿»¿¬»»»¿À¿∆¿«¬…
ÔÈLt˙Ó ‡Ï„ ‡„Á ‡‚eeÊ ‡lÎ ÈÂ‰ÓÏ ,˙‡Â¿∆¿∆¡≈…»ƒ»»»¿»ƒ¿«¿ƒ
‡e‰ CÈa ‡L„˜ ÔÈnÊÂ .ÔÈÓÏÚÏ ‡˜eÂ Îc¿«¿¿»¿»¿ƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ
‡ÓÈÈc Ï˜ ‡ÚÓL‡Ïe ‡ÓÏÚ ÏÎ ‡ÊÎ‡Ï¿«¿»»¿»«¿»¿«¿»»»¿≈»

(‚Ò ‰ÈÚ˘È)ewLÈ ‡Ï ÌÈ ‰n‰ ÈnÚ C‡ Ó‡iÂ«…∆««ƒ≈»»ƒ…¿«≈
ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÈÈ Cea .ÚÈLBÓÏ Ì‰Ï È‰ÈÂ«¿ƒ»∆¿ƒ«»¿»¿»»≈

:ÔÓ‡Â(‡ÈÂ ˙˘Ù Ô‡Î „Ú).(ע"א קכא (דף ¿»≈

Ì˙B‡ ÎBÊ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»≈»
Ì‡ÈˆB‰Ïe Ì‰Ï ÈËÈ‰Ï¿≈ƒ»∆¿ƒ»

e˙kL ,˙eÏb‰Ó kÊ‡Â ≈«»∆»»∆¿…
,Ck Á‡Â .‰ÏÁ˙‰a ,È˙Èa ˙‡∆¿ƒƒ««¿»»¿««»
Ï‡NÈ Èa ˙˜Úˆ ‰p‰ ‰zÚÂ¿«»ƒ≈«¬«¿≈ƒ¿»≈

.ÈÏ‡ ‰‡a»»≈«
˙Á‡ ‰i‡ ˙BaÏ  È˙È‡ »ƒƒ¿«¿ƒ»«∆∆

e˙ÎÂ .Ïk‰ ÏL ‰BL‡‰ ‡È‰L∆ƒ»ƒ»∆«…¿»
 BÊ ,B˙Èa Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ

Ì‰‡Ï ?Ì‰‡ ˙‡ .‰ÈÎL¿ƒ»∆«¿»»¿«¿»»
˙‡ ‡l‡ .zÎÏ CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿…∆»∆
dlL ‚eef‰Â ˙eÁ‰ BÊ Ì‰‡«¿»»«¬≈¿«ƒ∆»
e‰Ê  Ì‰‡ ˙‡ .˙B‡‰ ÌÚƒ»»∆«¿»»∆
e‰Ê  ˜ÁˆÈ ˙‡ .˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ«¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»∆
 ˜ÚÈ ˙‡Â .˙ÈÚÓ ˙ÈBÙ ¿̂ƒ«¬»ƒ¿∆«¬…
‚eeÊ ,„Á‡ ÏÏk ,„Á‡ ‚eeÊ e‰Ê∆ƒ∆»¿»∆»ƒ

.Èe‡k ÌÏL»≈»»
ÏÏk e‰Ê  ÌÈÓM‰ ˙‡ ‰Ê ∆≈«»«ƒ∆¿»

ı‡‰ ˙‡Â .ÌBia ‰ÏÈÏ ˙cÓ ÏL∆ƒ««¿»«¿≈»»∆
Û‡ .„Á‡k ‰ÏÈla ÌBÈ ˙cÓ BÊ ƒ«««¿»¿∆»«
,˙‡Â ˜ÚÈe ,˙‡ ÌlÎa Ô‡k»¿À»∆¿«¬…¿∆
‡lL „Á‡ ‚eeÊ Ïk‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«…ƒ∆»∆…
.ÌÈÓÏBÚÏ ‰˜e ÎÊ ÌÈ„Ùƒ¿»ƒ»»¿≈»¿»ƒ
ÊÈÎ‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰ „È˙ÚÂ¿»ƒ«»»¿«¿ƒ
ÏB˜ ÚÈÓL‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿«¿ƒ«

Ó‡iL ÈnÚ C‡ Ó‡iÂ ∆…««…∆««ƒ
Ì‰Ï È‰ÈÂ ewLÈ ‡Ï ÌÈa ‰n‰≈»»ƒ…¿«≈«¿ƒ»∆
ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Cea .ÚÈLBÓÏ¿ƒ«»¿»»≈

.ÔÓ‡Â¿»≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט יד

:˙Á‡ ‰˘Ï
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‡"Ú ‡Î˜  ‰˘ ÈÈÁ‡

‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ ˙Lt

‰L ÌÈNÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰N ÈiÁ «≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»
,Ó‡Â Á˙Ù ÈÒBÈ Èa ,ÌÈL ÚLÂ‰ÂÈ) ¿∆«»ƒƒƒ≈»«¿»«

(‡„ÓÚiÂ Ìi‰ Ï‡ e‰ÏËÈÂ ‰BÈ ˙‡ e‡NiÂ«ƒ¿∆»«¿ƒÀ∆«»««¬…
È‡Ó ,‡ÏkzÒ‡Ï ˙È‡ ‡Î‰ .BtÚfÓ Ìi‰«»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ¿«»»»
‡ÏÂ ,‰BÈc dÈÏÚ ‡nÈ ˙LÈÚ‡ ‡ÓÚË«¿»«¿ƒ««»¬≈¿»¿»
ÔÈ‚a ÏÈÊ‡ ‰Â‰c ÔÂÈk ,‡Ú‡ dÈÏÚ ˙LÈÚ‡«¿ƒ«¬≈«¿»≈«¿¬»»ƒ¿ƒ

‡nÈ ,‡zÈÎL dÈÏÚ ÈL˙ ‡Ïc(‰‡lÚ)È‡n‡ ¿»ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»«»««
.ÏÈÊ‡ ‰Â‰ „k dÈa „ÈÁ‡»ƒ≈«»»»ƒ

ÌÈ Ôz ,ÌÈ .‰Â‰ dÈ˙‡ ‰lÓ È‡cÂ «»ƒ»¿«¿≈»»«¿««
,„Bk‰ ‡qÎÏ ÚÈ˜Â ÚÈ˜Ï ‡ÈÓc«¿»¿»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ≈«»

edÈÏ ÏËÂ dÈa „ÈÁ‡ ‡nÈ Ck ÔÈ‚‰Â‰„ ÔÈ‚) ¿ƒ»«»»ƒ≈¿¿«≈

(˜ÈÚ˜Ú ‡ÓÈ ÈnwÓ‰‡È ‡L dÈa ‡ÓÈ ÈnwÓe ‡") ƒ«≈«»»«

(dÈzÎe„‡‰zÎe„a dÈ ‡„È ‡nÈ ÈcL ,ÈL˙ ‡") «≈«»¿»≈¿¿»»

(‡‰zÎe„ ‡„È. 

‡ÙÈÏB‡ .Ìi‰ Ï‡ e‰ÏËÈÂ ‰BÈ ˙‡ ∆»«¿ƒÀ∆«»ƒ¿»
,‡nÈa ÈBÎÈ ÈÚËÂ dÈÏ ÈÏË BÂ‰ „Î«¬»¿≈≈¿»¿≈«¿¿«»
,‡nÈ LÈÚ˙‡ ,dÈÏ ÔÈÙ˜Ê ,CÈÎL ‡nÈ ‰Â‰»»«»»ƒ»¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«»
„Ú ,‡nÈ CÈÎzL‡ ÈÎ‰ dÈÏ ÈÚË„ ‰Ó Ïk»«¿»¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ«»«
„iÓ ,Ìi‰ Ï‡ ÈeÏÈË‰Â Èe‡N Ó‡ e‰È‡c¿ƒ»«»ƒ«¬ƒƒ∆«»ƒ»

.Ìi‰ Ï‡ e‰eÏËiÂ ‰BÈ ˙‡ e‡NiÂ«ƒ¿∆»«¿ƒ∆«»
,dÈ˙ÓL dÈpÓ ‰Át Ìi Èn˙‡c ¿ƒ¿«≈«»»¿»ƒ≈ƒ¿»≈

k „Ú ‡˜ÏÒÂ˙c˙‡Â ,‡kÏÓ„ ‡ÈÈÒ ¿»¿»«À¿¿»¿«¿»¿ƒ¿»«
‡ÓeÙa Ï‡ÚÂ ,dÈ˙ÓL dÈÏ ˙„‰‡Â ,dÈn«̃≈¿«¬»«≈ƒ¿»≈¿»¿»
ÌÈi˜˙‡ ˙Ï ,‡e ˙ÈÓe ,‡e ‡e‰‰„¿«»ƒ»¿»»ƒ¿««

.‰eÓ˜e‡Â ,‡e ‡e‰‰.(ע"ב קכא (דף «»¿¿»
dÈÒÚa ˜ÈÏÒ L „ ‡zÚLa ,ÈÊÁ »≈¿«¿»¿«»»ƒ¿«¿≈

dÈpÓ ˙˜Ù dÈ˙ÓL ,‡ÈÏÈÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk»≈¿»¿≈¿»ƒ¿»≈»¿«ƒ≈
‰‡kÊ È‡ ,‡kÏÓ„ ‡È„ È Èn˜ ˙c˙‡Â¿ƒ¿»««≈≈ƒ»¿«¿»ƒ«»»

.‡ÓÏÚ È‡‰Ï ˙c‰˙‡ ,‡ÓÈÈ˜˙‡Ï¿ƒ¿»¿»ƒ¿«»«¿««¿»
ÔÈÈÈ„ ‡Ï ‡‰c ,ÔÈÂÂb ÔÈ˙ ‡e‰ ƒ¿≈¿»ƒ¿»»»¿ƒ

„È˙Ú e‰È‡c ÔÈLÈa ÏÚ L Ï dÈÏ≈¿«»«ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÈzÎc „aÚÓÏ ÔÈnÊÂ(‡Î ˙È˘‡)ÚÓL Èk ¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿ƒƒ»«

‡ÓÈ˙ ‡ÏÂ .ÌL ‡e‰ L‡a 'Â‚Â ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿«¬∆»¿»≈»

   
ÌÈNÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰N ÈiÁ «≈»»≈»»»¿∆¿ƒ

Á˙t ÈÒBÈ Èa .ÌÈL ÚLÂ ‰L»»¿∆«»ƒ«ƒ≈»«
,Ó‡Â ‰BÈ ˙‡ e‡NiÂ ¿»««ƒ¿∆»

Ìi‰ „ÓÚiÂ Ìi‰ Ï‡ e‰ÏËÈÂ«¿ƒÀ∆«»««¬…«»
‰Ó ÏkzÒ‰Ï LÈ Ô‡k .BtÚfÓƒ«¿»≈¿ƒ¿«≈»
‡ÏÂ ‰BÈ ÏÚ Ìi‰ LÈÚ‰ ÌÚh‰«««ƒ¿ƒ«»«»¿…
‰È‰L ÔÂÈk ,ÂÈÏÚ ı‡‰ ‰LÈÚ‰ƒ¿ƒ»»»∆»»≈»∆»»
ÂÈÏÚ ‰L˙ ‡lL È„k CÏB‰≈¿≈∆…ƒ¿∆»»

Ìi‰ ‰nÏ ?‰ÈÎM‰[ÔBÈÏÚ‰]‰È‰ «¿ƒ»»»«»»»
?CÏB‰ ‰È‰Lk Ba ÊÁB‡≈¿∆»»≈

ÌÈ .BÓ˜Óa c‰ ‰È‰ È‡cÂ ««»»«»»ƒ¿»
ÚÈ˜‰Â ,ÚÈ˜Ï ‰ÓBc Ìi‰ ,eÈL»ƒ«»∆»»ƒ«¿»»ƒ«
ÊÁ‡ Ìi‰ Ck ÌeMÓe ,„Bk‰ ‡qÎÏ¿ƒ≈«»ƒ»«»»«

B˙B‡ ÏËÂ Ba[ÁBa ‰È‰L ÌeMÓ]Áa ¿»«»«
Ìi‰ ÈÙlÓ‰‡È ‰˙L Ba Ìi‰ ÈÙlÓe ‡"] ƒƒ¿≈«»

[BÓB˜ÓaBÓB˜Óa „È Ba Ìi‰ ˜Ê ,‡"] »««»»ƒ¿
[dÓB˜Óa „i‰ ‰Lz. 

.Ìi‰ Ï‡ e‰ÏËÈÂ ‰BÈ ˙‡ ∆»«¿ƒÀ∆«»
B˙B‡ ÌÈÏËB eÈ‰Lk ,e„ÓÏ»«¿¿∆»¿ƒ
Ìi‰  Ìia ÂÈÎÈ ˙‡ ÌÈÚaËÓe¿«¿ƒ∆¿≈»«»«»
Ìi‰Â  B˙B‡ ÌÈÓÈÓ .CÎBL ‰È‰»»≈¿ƒƒ¿«»
 B˙B‡ ÌÈÚaËnM ‰Ó Ïk .LÚB≈»«∆¿«¿ƒ
Ó‡ ‡e‰L „Ú .CÎBL Ìi‰ ‰È‰ Ck»»»«»≈«∆»«
„iÓ .Ìi‰ Ï‡ ÈÏÈË‰Â Èe‡N»ƒ«¬ƒÀƒ∆«»ƒ»
.Ìi‰ Ï‡ e‰ÏËÈÂ ‰BÈ ˙‡ e‡NiÂ«ƒ¿∆»«¿ƒÀ∆«»

epnÓ ‰Át ,Ìia ˜ÊpL ∆ƒ¿««»»¿»ƒ∆
CÏn‰ ‡qk „Ú ‰˙ÏÚÂ B˙ÓLƒ¿»¿»¿»«ƒ≈«∆∆
,B˙ÓL BÏ ‰ÊÁÂ ,ÂÈÙÏ ‰BcÂ¿ƒ»¿»»¿»¿»ƒ¿»
.‚c‰ ˙Óe ‡e‰‰ ‚c‰ ÈÙa ÒÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«»«≈«»
,‚c‰ B˙B‡ Ìi˜˙‰ ÔkÓ Á‡Ï¿««ƒ≈ƒ¿«≈«»

.‰eLÙe≈¿»
‰‡ÏÚ ‰ÏBÚ Ì„‡L ‰ÚLa , ¿≈¿»»∆»»∆«

B˙ÓL ,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa B˙hÓƒ»¿»«¿»¿«¿»ƒ¿»
˙Èa ÈÙÏ ˙ÈBcÂ epnÓ ˙‡ˆBÈ≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿≈≈
Ìi˜˙‰Ï È‡kÊ Ì‡ .CÏn‰ ÏL ÔÈc‰«ƒ∆«∆∆ƒ««¿ƒ¿«≈

.‰f‰ ÌÏBÚÏ ˙ÊBÁ ∆∆»»«∆
ÔÈ‡ È‰L ,ÌÈÂ‚ ÈLa ‡e‰ ƒ¿≈¿»ƒ∆¬≈≈

‡e‰L ˙BÚ‰ ÏÚ LÈ‡‰ ˙‡ ÌÈc»ƒ∆»ƒ«»»∆
e˙kL ,˙BNÚÏ ÔnÊÓe „È˙Ú»ƒ¿À»«¬∆»

 'B‚Â ÌÈ‰Ï‡ ÚÓL Èkƒ»«¡…ƒ¿
ÌL ‡e‰ L‡aÌÈcL Ó‡˙ ‡ÏÂ . «¬∆»¿……«∆»ƒ

,„eÁÏ ‰NÚL ˙BBh‰ ÏÚ B˙B‡««∆»»¿
˙BBË Ì˙B‡ ÏÚ BÏ ÈËÈ‰Ï ‡l‡∆»¿≈ƒ«»
ÌÈ„Â .‡a˙pL BÓk ,ÂLÎÚ ÏL∆«¿»¿∆ƒ¿»≈¿»ƒ
,˙BNÚÏ „È˙ÚL ˙BiÎÊ ÏÚ B˙B‡«¿À∆»ƒ«¬
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‰f‰ ÙÒ 

‡l‡ ,„eÁÏ „ÈÚc ÔÈË ÏÚ dÈÏ ÔÈ„„¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿∆»
‰Ók ‡zL‰c ÔÈË ÔepÈ‡ ÏÚ dÈÏ ‡ËB‡Ï¿»»≈«ƒ»ƒ¿«¿»¿»
ÔÈnÊ e‰È‡c ÔÈÈÎÊ ÏÚ dÈÏ ÔÈ„Â ,Óz‡„¿ƒ¿»¿»ƒ≈«»¿»¿ƒ«ƒ
e‰È‡c b ÏÚ Û‡ ÈÊzL‡ e‰ÈÈÈ‚e ,„aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«««¿ƒ
„ÈÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜c ÔÈ‚a .‡ÈiÁ ‡zL‰«¿»«»»¿ƒ¿À¿»¿ƒ»ƒ
„ÈÚ e‰È‡„ ÈBÁ‡ ÏÎÂ ÔÈÈa Ïk ÌÚ eÈËƒƒ»ƒ¿»¿»»¿¿ƒ»ƒ
ÔÈLÈa ÏÚ L Ï ÔÈ‡„ ‡ÏÂ ,‡lÎÏ ‡ËB‡Ï¿»»¿…»¿»»ƒ¿«»«ƒƒ
L a Ôc˙‡ Ck ÔÈ‚e ,„aÚÓÏ ÔÈnÊ e‰È‡c¿ƒ«ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿»«»

.‡e‰ CÈ ‡L„˜ Èn«̃≈À¿»¿ƒ
‰Ó ,‡nÈ ‰BÈÏ dÈÏ eÏÈh‡c ÔÂÈk ,ÈÊÁ »≈≈«¿«ƒ≈¿»¿«»«

,‰‡lÚ Ìi‰ .BtÚfÓ Ìi‰ „ÓÚiÂ ,È˙k¿ƒ««¬…«»ƒ«¿«»ƒ»»
,˙e‡È ‡˜„k dÈÓei˜a ÌÈ‡˜c ,„ÓÚiÂ È‡Ó»««¬…¿»ƒ¿ƒ≈¿¿»¿
‡È„c ‡zÚLa ,CÈÎL ‡Ê‚e „Î e‰È‡ ‰„ÈÓÚa«¬ƒ»ƒ«¿»»ƒ¿«¿»¿ƒ»
‡˙z‡Î e‰È‡ ‡È„ Èa ‡e‰‰ ,‡ÓÏÚ ‡ÈL«¿»¿«¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»
˙„ÈÏB‡ „ÎÂ ,‡„ÏB‡Ï ‡ÈL˜Â ,‡aÚ˙Óc¿ƒ¿«¿»¿«¿»¿»»¿«ƒ«
,‡ÓÏÚ ‡ÈL ‡Èc „Î ÈÓ ÈÎ‰ .‡Ê‚e CÈÎL¿ƒ¿»»ƒ»≈«ƒ»«¿»¿«¿»
,‡ÈÈiÁ ‡Èc „ÈÚ˙‡c „Ú Á ‡ÏÂ CÈÎL ‡Ï»»ƒ¿»»«¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«»«»
‡zÎe„a Ì˜ÈÓÏ ,dÈÏÈ„ ‡ÁÈÈ ‡e‰ ÔÈ„k¿≈«¿»ƒ≈¿≈«¿¿»
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dÈÓei˜a Ì˜ÈÓÏe ,ÌÈÏL¿ƒ¿≈«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ

(‡È ÈÏ˘Ó).‡ÓÈ˜B‡ ‡‰Â .‰p ÌÈÚL „‡e«¬…¿»ƒƒ»¿»ƒ¿»
È˙Î‰Â .‰p ÌÈÚL(ÁÈ Ï‡˜ÊÁÈ)ıÙÁ‰ ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ∆»…

Èn˜ ‡ÁÈÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ÚL ˙BÓ ıtÁ‡∆¿…»»¿»≈«¿»«≈
.‡ÈiÚÈMa ‡Èc „ÈÚ˙‡ „Î ‡e‰ CÈa ‡L„À̃¿»¿ƒ«ƒ¿¬ƒƒ»¿«ƒ«»
˙Ï Ô‡k ,‡ËÒÈ˜ ÌÈÏzL‡c Ì„B˜ Ô‡Î ‡l‡∆»»∆¿ƒ¿¿ƒƒ¿»»¿»»

‡ËÒÈ˜ ÌÈÏzL‡c(‡ÁÈÈ dÈÏ ˙È‡): ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»

‡zÙÒBz∆¿»
,‡ÈÂ‰ ÔÈÈ˜ Ô‡ ,ÔÈ˙È˙Ó„ ‡Ùeb .‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»»¿«¿ƒƒ¬«¿≈ƒ¬≈»
,‡ÓÏÚa ˙ËLt˙‡ ,‡z˙Ï ‡ÏÈÚÓ Ct‰˙Ó ‡Ï˜ ‡ÚÓL¿«¿»»»ƒ¿«≈≈≈»¿«»ƒ¿«¿«¿«¿»
ÔÈ ÔÈÏeÚÏÚ ,ÔÈÙÈwz ÔÈpË a˙Óe ,ÔÈeË a˙Ó Ï»̃¿««ƒ¿««ƒ»ƒ«ƒƒƒ¿ƒ«¿¿ƒ

.ÔÁÈ˙Ù ‡„e‡ ,ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»»¿ƒ»
.ÔÈÓÈÓc .ÔÎÈÓc ,‡˙Èˆe˜ ıe˜ .ÈBÏËÓa Ó‡ ‰Â‰»»»«¿««¿ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ
,ÏÏÓÓ„ ‡kÏÓ .ÔB‰ÈÓeÈ˜a ÔÈÓÈÈ˜ ,ÔB‰ÈBÁ ‡zÈLƒ¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈

(eÁkzL‡ ,eÚ‡ ‡ÏÂ)ÔÈ‡È‚Ò ÔÈÏÈÁ„ ‡ËÈÏL ,ÔÈÚ˙ ÈË «¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿»«ƒ«ƒƒ
.dÈÓeÈ˜a Ì»̃¿ƒ≈

‡ÓLe ÁÈ˙Ù ‡ÙÒ„ ÈÚ„È ‡ÏÂ ÔLbÓ ‡Ï e‰lkÀ¿»«¿¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»
‡ÙÚ ÈÈÈ„Â ,‡aLeÁa ÏÈËÂ ÌÈ‡˜ ‰Óe„Â ,ezÎ‡«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿¿¿»¿»¿≈«¿»

b ÏÚ Û‡ ,ÏBv ‡e‰ ÌÏÈLeƒ¿ƒ»ƒ«««
ÌeMÓ .ÚL ˙Úk ‡e‰L∆»≈»»ƒ
„ÒÁ ‰NBÚ ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»∆∆∆
‡e‰L Bkc ÏÎÂ ,˙Bia‰ Ïk ÌÚƒ»«¿ƒ¿»«¿∆
˙‡ Ô„ ‡ÏÂ ,ÏkÏ ÈËÈ‰Ï  ‰NBÚ∆¿≈ƒ«…¿…»∆
„È˙Ú ‡e‰L ˙BÚ‰ ÏÚ Ì„‡‰»»»«»»∆»ƒ
Ì„‡‰ ÔBc Ck ÌeMÓe ,˙BNÚÏ«¬ƒ»ƒ»»»

.‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»
‰‡‰BÈ ˙‡ eÏÈh‰L ÔÂÈk , ¿≈≈»∆ƒƒ∆»

Ìi‰ „ÓÚiÂ ?e˙k ‰Ó ÌiÏ«»«»««¬…«»
‰f ‰Ó .ÔBÈÏÚ‰ Ìi‰ .BtÚfÓƒ«¿«»»∆¿«∆
.Èe‡k BÓei˜a „ÓÚL ?„ÓÚiÂ««¬…∆»«¿ƒ»»
.CÎBL Ê‚‰Lk ‰„ÈÓÚa ‡e‰«¬ƒ»¿∆»…∆≈
,ÌÏBÚa ÈeL ÔÈc‰L ‰ÚLa¿»»∆«ƒ»»»
‰M‡ BÓk ‡e‰ ÔÈc‰ ˙Èa B˙B‡≈«ƒ¿ƒ»
,˙„ÏÏ ‰L˜Óe ˙aÚ˙nL∆ƒ¿«∆∆«¿»»∆∆
Ìb Ck .Ê‚‰ CÎBL ,‰„ÈÏBnLÎe¿∆ƒ»≈»…∆»«
CÎBL ‡Ï ,ÌÏBÚa ‰BL ÔÈc‰Lk¿∆«ƒ∆»»…≈
ÔÈc‰ ‰NÚpL „Ú Á ‡ÏÂ¿…»«∆«¬∆«ƒ
,BlL ‰Áen‰ ‡e‰ Ê‡Â ,ÌÈÚLa»¿»ƒ¿»«¿»∆
„ÓÚÏÂ ÌÏL ÌB˜Óa „ÓÚÏ«¬…¿»»≈¿«¬…

e˙kL e‰Ê .BÓei˜a  ¿ƒ∆∆»
.e‡a ‰ÊÂ .‰p ÌÈÚL „‡e«¬…¿»ƒƒ»¿∆≈«¿

e˙k È‰Â .‰p ÌÈÚL ¿»ƒƒ»«¬≈»
 ˙BÓ ıtÁ‡ ıÙÁ‰∆»…∆¿…

ÈÙÏ ˙Á ÔÈ‡ È‰Â ?ÚL»»«¬≈≈««ƒ¿≈
ÔÈ„ ‰NÚpLk ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿∆«¬∆ƒ
Ì„˜ Ô‡k ‡l‡ ?ÌÈÚLa»¿»ƒ∆»»…∆
Á‡ Ô‡ÎÂ  ‰‡q‰ ‰ÓÏLpL∆ƒ¿¿»«¿»¿»««

‰‡q‰ ‰ÓÏLpL[˙Á BÏ LÈ]. ∆ƒ¿¿»«¿»


e‡ ,‰Ln‰ Ûeb .‰N ÈiÁ «≈»»«ƒ¿»»

ÚÓL ,eÈÈ‰ ÌÈB˜ÏB˜ e ¿ƒ»ƒ»«¿
ËMt˙Ó ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ Ct‰˙Óƒ¿«≈ƒ«¿»¿«»ƒ¿«≈
aLÓe ÌÈ‰ aLÓ ÏB˜ ,ÌÏBÚa»»¿«≈»ƒ¿«≈
˙B˜ÊÁ ˙BÁe ,ÌÈ˜ÊÁ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬»ƒ¬»

.˙BÁe˙Ù eÈÊ‡ .˙BÏBÚ»¿≈¿
ıÂ˜a ıÈ˜‡ ,ÂÈÚqÓa ÓB‡ ≈¿«»»»ƒ¿…

‰L .ÌÈÓÓBc‰ ÌÈLÈ‰«¿≈ƒ«¿ƒ≈»
ÌÈ„ÓBÚ ,(Ì‰ÈÈÚa) Ì‰ÈBÁa¿≈∆¿≈≈∆¿ƒ

,a„nL CÏn‰ .ÌcÓÚ ÏÚ‡ÏÂ] «»¿»«∆∆∆¿«≈

[e‡ˆÓ ,eÚ,ÌÈÚM‰ ÈÓBL ¿≈«¿»ƒ
„ÓBÚ ÌÈa ˙BÏÈÁ ÏL ÔBËÏLƒ¿∆¬»«ƒ≈

.BcÓÚ ÏÚ«»¿
ÌÈÚ„BÈ ‡ÏÂ ÌÈLÈbÓ ‡Ï …«¿ƒƒ¿…¿ƒ

,ÌÈzÎ ÌMe Áe˙t Ùq‰L∆«≈∆»««≈ƒ¿»ƒ
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ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר )ֹיאַמר ְּתִפָּלה זּו ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב(
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות ְוֻחְרּבֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּשּׁוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה  ַהּׁשְ
ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים 
ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו 
ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה 
ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' 
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א( ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 

ם ֱאלֹוַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּזִּכיָתִני ִלְלמֹוד ְוַלֲהגֹות ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה  ֲאִני ְלָפֶניָך ַהּׁשֵ מֹוֶדה 
ִזיַהָרה ִעיָּלָאה, ּוְזכּות ַהְּתָנִאים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּלַמְדנּו ּתֹוָרָתם ַיֲעמֹוד ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ְוִנְזֶּכה 
ְלַהְבָטַחת ַהָּנִביא )ְיַׁשְעָיה נט, כ-כא( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹב ְנֻאם ה'. ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי 
אֹוָתם ָאַמר ְיהָֹוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי 
ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ְוִיְתַקֵיים ָּבנּו ַהְּנבּוָאה )ְיַׁשְעָיה נא, טז( ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנטַֹע ָׁשַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאָּתה. ּוִּבְרַּכת מֶֹׁשה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא 
ִּתְתַגֶּלה ִּבְמֵהָרה ִּדיָדן, ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר, ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו 
)סֹוד ה'( ִּביׁשּוָעְתָך ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאֹלָקִיְך, ָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.  

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה ֵאֵלינּו ]ָעֵלינּו[
ַּבֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו ְרצֹוֶנָך. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּכַבְּתִחָּלה ְוכֹוֵנן ִמְקָּדְׁשָך ַעל 
ְמכֹונֹו. ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו. ְוָהֵׁשב ְׁשִכיָנְתָך ְלתֹוכֹו, ְוָהֵׁשב ֹּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִיים 
ְלדּוָכָנם ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם. ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה 
)סי"ת(.  ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.  
ַהַּקִּדיש ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ַהַּקִּדיש הּוא ֶׁשַבח ָּגדֹול ַלּבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ֵּכן ֵיׁש ָּבֶזה ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול 
ַלִּנְפָטר ִּבְמֻיָחד ָּבֶזה ֶׁשּגֹוֵרם ַלִּצּבּור ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול ַעד ְּמאֹד ָוַנַחת רּוַח 
ַּמִּציל ֶאת ַהִּנְפָטר ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם. ַמְעָלה אֹותֹו ְּבַדְרּגֹות נֹוָספֹות ְּבַגן  ַלְּנָׁשָמה. ִמְּלַבד ַמה ּׁשֶ
ֵעֶדן )ַעֵיין ַּכף ַהַחִּיים ֶׁשָּכַתב לֹוַמר ְּבָכל ֵליל ַׁשָּבת ַקִּדיׁש ֲאִפילּו ַאַחר ֵמָאה ָׁשָנה ֶׁשעֹוֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה, ְוַעי"ע ֶּפֶלא יֹוֵעץ(.
ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ָּכְתבּו ַהְּמֻקָּבִלים: ִּליּמּוד ַהַּקָּבָלה ְוַהּזַֹהר ׁ)ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י( ֵיׁש 
ָאר ִלּמּוִדים. ִּכי ָלֵכן ִנְקָרא זֹוַהר ֶׁשהּוא ַמְזִהיר ַהְּנָׁשָמה... ּוַּבּיֹום ַׁשָּבת  ּבֹו ּתֹוֶעֶלת ַלְּנָׁשָמה יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָעה ַאַחת ִּליּמּוד ַהזֹוַה"ק ָשׁוֶוה ֶאֶלף ָׁשָנה, ּוְבִׂשְמָחה ִמְליֹון ָׁשָנה ָעָליו ְלִהְׁשַּתֵּדל יֹוֵתר  קֹוֶדׁש ֶׁשּׁשָ
ְּבִלימּוד ַהזֹוַה"ק ִּכי הּוא ִמְּבִחיַנת ַהּיֹום, ָקדֹוׁש הּוא ֵלאֹלָהיו... ּוָּמה ָּגְדָלה ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר 
ָגתֹו, ּוְבַוַּדאי ִלּמּודֹו  ֵאין ָערְֹך ְלַהּׂשָ ָּבת ּׁשֶ ַהָּקדֹוׁש ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים ּוִבְמֻיָחד ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש יֹום ַהּׁשַ
ְּבַעד ִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, ֵאין ֵקץ ְלַמֲעָלתֹו ְוֵאין ֵקץ ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, 
ּוְמַעְטִרים ַלְּנָׁשָמה ָּבֲעָטָרה ּוְלבּוׁש ְמֻיָחד ִּבְזכּות ִלּמּודֹו. ְוֵכן ְלָחִמיו ְוַחמֹותֹו ע"ה )ְוַעֵּין ַקב ַהָּיָׁשר( ְוִהֵּנה 

ְׂשָכרֹו ִאּתֹו, ָּכפּול ּוְמֻכָּפל ִׁשְבָעַתִים, ִּבְבִחיַנת ְמַכְּבדֹו ְּבמֹותֹו ְוכּו', )ְוַעֵּין ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֶעֶרְך ִּכּבּוד ַאב ָוֵאם(.



ַקִּדיׁש ַעל ִיְׂשָרֵאל ֻנַּסח ְסָפַרִּדי )ע"מ(
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )ָאֵמן( ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. )ָאֵמן( ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 
ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 
ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )ָאֵמן( ְלֵעָלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא 
ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן 
ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ַקִּדְׁשָּתא. ִדי 
ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאַתר ְוָאַתר, ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי 
ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, 
ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה, ְוֶרַוח 
ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן(

ַהְׁשָּכָבה ְלִאיׁש: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ְיהָֹוה ְּבִמְצוָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: ַהְמַרֵחם ַעל 
ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח 
ְיהָֹוה ְּתִניֶחּנּו ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטר ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות ֱאָלָהא ָמאֵריּה ְׁשַמָּיא 
ְוַאְרָעא. ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ְיַרֵחם ָעָליו. ְוָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעָליו. ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ַיְסִּתיֵרהּו ְּבֵצל ְּכָנָפיו ּוְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ַלֲחזֹות ְּבנֹוַעם 
ְיהָֹוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. ּוְלֵקץ ַהָּיִמין ַיֲעִמיֵדהּו. ּוִמַּנַחל ֲעָדָניו ַיְׁשֵקהּו. ְוִיְצרֹור 
ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִנְׁשָמתֹו. ְוָיִׂשים ָּכבֹוד ְמנּוָחתֹו. ְיהָֹוה הּוא ַנֲחָלתֹו. ְוִיָּלֶוה ֵאָליו 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכבֹו ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכִבים ִעּמֹו ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ַהְׁשָּכָבה ְלִאָּׁשה: ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה: ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל 
ַהּיִֹפי, ִאָּׁשה ִיְרַאת ְיהָֹוה ִהיא ִתְתַהָּלל: ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים 
ַמֲעֶׂשיָה: ַהְמַרֵחם ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח ְיהָֹוה ְּתִניֶחָּנּה ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטַרת ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות 
ֱאָלָהא ָמֵריּה ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא. ַהֶּמֶלְך ְּבַרֲחָמיו ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעֶליָה. ְוִיָּלֶוה ֵאֶליָה 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכָבה ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. ִהיא ְוָכל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכבֹות ִעָּמּה ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



ַקִּדיׁש ְּדַרָּבָנן - ֻנַּסח ְסָפַרד )חסידי(
ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה. ְוַיְצַמח 
ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא: 
ִיְתָּבֵרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל. ְׁשֵמּה 
ְדקּוְדָׁשא. ְּבִריְך הּוא ְלֵעָלא )בעשי"ת ּוְלֵעָלא ִמָּכל( ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַמאן 
ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ִדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ְיֵהא 
ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי ְוַחֵיי ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ּופּוְרָקָנא 
ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדי ִבְׁשַמָיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָיא 
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ְּתִפָּלה ַעל ַהִּנְפָטר ְלַאַחר ַהִּלּמּוד
לאיש: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלוני בן פלוני( ּוְגמֹול ָנא ִעּמֹו ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח לֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, ּוְתַקֵּבל 
ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבַאֲה ָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח לֹו ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליכֹו ּוְלהֹוִׁשיבֹו ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים ֵאֶצל 
ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביעֹו ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. ְוַהּגּוף 
ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו. 
ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, ְוִתְׁשמֹר 
אֹותֹו ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 
טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר לֹו ְזֻכּיֹוָתיו ְוִצְדקֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ְוַתְׁשִּפיַע לֹו ִמִּנְׁשָמתֹו ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוָתיו ַּבֶּקֶבר ֵמרֹוב טּוב 
ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה ֹלא ִנְׁשָּבָרה. 
ְוִיְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִיְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמתֹו ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ּוְלַהֲחיֹותֹו ִּבְתִחַּית 

ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:
לאשה: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלונית בת פלונית( ּוְגמֹול ָנא ִעָּמּה ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח ָלּה ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, 
ּוְתַקֵּבל ֶאת ִנְׁשָמָתּה ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח ָלּה ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליָכּה ּוְלהֹוִׁשיָבה ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים 
ֵאֶצל ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביָעּה ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. 
ְוַהּגּוף ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך 
ְנכֹוחֹו. ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, 
ְוִתְׁשמֹר אֹוָתּה ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול ָלּה ַעל ָּכל ְּפָׁשֶעיָה. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר ָלּה ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוִצְדקֹוֶתיָה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה. ְוַתְׁשִּפיַע ָלּה ִמִּנְׁשָמָתּה ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוֶתיָה ַּבֶּקֶבר 
ֵמרֹוב טּוב ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה 
ֹלא ִנְׁשָּבָרה. ְוִתְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִּתְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמָתּה ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים 

ּוְלַהֲחיֹוָתּה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

לתרומות בכרטיס אשראי נא להזכיר אחר הלימוד
שם    שם האם  

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

לכבוד בנק  
סניף  

כתובת הסניף  

אני/הח"מ  (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה 
ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י 

הוראת כל דין.
ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, 
אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 
בכותל 312 ₪ 

לימוד שעה
(3 המקומות) 98 ₪ 

שעה בקבר רחל שעה בכותל 26₪ 
 36₪

שעה ברשב"י 36 ₪

חתימת בעל/י החשבון  

אישור הבנק
לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

רח' נחשון 01 בית שמש 29099
בית שמש

ובמועדים  בסכומים  חיובים  לכבוד  קבלנו הוראות מ   
מספר  ואשר  בפעם,  פעם  מידי  לנו  שתציגו  מגנטי  באמצעי  שיופיעו 
בכתב  למפורט  בהתאם  והכל  בהם,  נקוב  יהיה  בבנק  חשבונו/נם 

ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר 

זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. 
אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                             
בנק  

סניף   
חתימה וחותמת הסניף 

על כן נבקש לחזק את תקנת 
תש"ע  בשנת  זצ"ל,  הרמח"ל 
פי  על  הגאולה  שנת  שהיא 
ולייסד  ולקיים  הזוהר הקדוש, 
שיעורים אלו בכל מקום לימוד 
מדרש,  בבית  בכולל  בישיבה, 
היה,  (להרמח"ל  ואתר.  ובכל אתר 
כידוע, נשמת משיח צדקינו, וידע את הסוד 

איך לקרב הגאולה).

צאת  עד  החמה  נץ  מזמן 
ברציפות  שעות   12 הכוכבים 
זוהר   שיעורי  מתקיימים 
אברכים,  ידי  על  המחולקים 
כשאברך אחד מסיים מתחיל 
ביניהם,  הפסק  ללא  השני 
שלפי הרמח"ל תקנה זו תקרע 

גזירות קשות ותמנע אסונות.

כבר  מתקיימים  בהם  מקומות 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

1.ירושלים: כותל המערבי. 
2.מירון: ציון הרשב"י.

3.בית לחם: קבר רחל.
4.חברון מערת המכפלה.

5.טבריה: ישיבת מאורות 
רפאל.  תאריך  

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד
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