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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 -

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ַמִים ַלּטַֹהר ֶעֶצם ַהשָּׁ ִתּקּוֵני ַהּזַֹהר כְּ ְיָלה בְּ יח. ָוָיֵאר ֶאת ַהלַּ

א ָהָרִזים ְולֹא  ִכי טֹוב ֶאל תָּ ֲאָרִזים ִנְכָנס בְּ חּור כַּ ְוִעם ֱהיֹותוֹ בָּ
קֹום  ַהמָּ ֶבת  ַמְחשֶׁ ָאַמר  י  כִּ ְזַמּנוֹ  חֶֹסר  ֵני  ִמפְּ ְיִמינוֹ  ָאחֹור  יב  ֵהשִׁ
ֵעיָניו  מּו  ִקדְּ מֹורֹות  שְׁ ַהמִּ ת  ֻקדַּ פְּ ּוְבֵעת  ַמן  ַהזְּ ֶבת  ְלַמְחשֶׁ ָקְדָמה 
ֶעֶצם  ִתּקּוֵני ַהּזַֹהר כְּ ְיָלה בְּ מֹורֹות ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ָוָיֵאר ֶאת ַהלַּ ַאשְׁ

ַמִים ַלּטַֹהר. ַהשָּׁ
ַעל ַיד ַמְלָאִכי) ְלִמידוֹ בַּ ָמה, ִמתַּ ַהְקדָּ ִביר יֹוֵסף בַּ ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות דְּ (שְׁ

ָבה  ְרכָּ בֹות ַעְצָמן ֵהן ֵהן ַהמֶּ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהתֵּ ּלֹא ָיִבין ִמכָּ יט. ַאף שֶׁ
דֹוׁשֹות ְורּוָחִנּיּוָתם ַבת צּורֹות ַהקְּ ַהְרכָּ

סּוק  ַהּיֹום פָּ ל  כָּ ָקָרא  ֲאִפּלּו  ֵאִליָּהּו שֶׁ ֵבי  דְּ ַתנָּא  בְּ ָאְמרּו  ּוְכָבר 
אֹוִתּיֹות  י  כִּ ַעם:  ְוַהטַּ א,  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  ְמָנע  תִּ לֹוָטן  ַוֲאחֹות 
ָבָתם  ַהְרכָּ ְוֵתבֹות ַהֵהם ְיעֹוְררּו רּוָחִנּיּוָתם ְוַגם ִיְהֶיה ּתֹוֶעֶלת ָעצּום בְּ
ם ַהְמֻיָחד  ב ָהעֹוָלמֹות ְוֵצרּוף ַהשֵּׁ ַעם יֹוִליד אֹור ָחָדׁש ְלִפי ַמצַּ ְוָכל פַּ
ָכל ָמקֹום ַאף  ּתֹוָרה בְּ י ַהּקֹוֵרא בַּ אֶֹפן כִּ ֶרַגע ַההּוא, בְּ ר ׁשֹוֵלט בָּ ֲאשֶׁ
ַבת  ָבה ַהְרכָּ ְרכָּ בֹות ַעְצָמן ֵהן ֵהן ַהמֶּ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהתֵּ ּלֹא ָיִבין ִמכָּ שֶׁ
דֹוִלים י' שנג) (ַמֲעֶרֶכת גְּ דֹוׁשֹות ְורּוָחִנּיּוָתם.  צּורֹות ַהקְּ

ל ַהְמַקְטְרִגים  ִלּפֹות ּוִמכָּ ל ַהקְּ ר ַהזֶּה ִמכָּ גָּלּות ַהמַּ ֲעֵדנּו בַּ כ. ְלָהֵגן בַּ
ְפָלָאה ַהּזֹאת ָחְכָמה ַהנִּ ָעֵלינּו ַלֲעסֹק בַּ

ל ַהְמַקְטְרִגים  ִלּפֹות ּוִמכָּ ל ַהקְּ ר ַהזֶּה ִמכָּ גָּלּות ַהמַּ ֲעֵדנּו בַּ ּוְלָהֵגן בַּ
ַהגָּאוֹן  ָהַרב  ְלׁשֹונוֹ  ֶזה  ַהּזֹאת  ְפָלָאה  ַהנִּ ָחְכָמה  בַּ ַלֲעסֹק  ָעֵלינּו 
ְוֵעץ  ים  ַחיִּ ֶהֶגה אֹוְצרֹות  ַעל  בַּ ֶצֶדק  גֵּר  ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ ָהַרב  מֹוֵרנּו 
ר ּוְקָראוֹ ָרּנּו ְלַיֲעקֹב לּוֵלי ָחְכָמה  ר ִחבֵּ ַמת ִסְפרוֹ ֲאשֶׁ ַהְקדָּ ים בְּ ַחיִּ
ּוְלַקיֵּם  ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד  ָאנּו  ֵאין  רּוִעים  גְּ ַהּדֹורֹות  דֹוֵרנּו  ה בְּ זֹאת ַעתָּ
ּוָמֵגן  ְוַסַעד  ֵעֶזר  ָלנּו  ִהיא  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ֲאָבל  ַהזֶּה  ר  ַהמַּ גָּלּות  בַּ
ְרחֹוִקים  ָאנּו  ה  ְוַעתָּ ְוכּו',  ַמִים  שָּׁ בַּ שֶׁ ָאִבינּו  בְּ ֵלם  שָׁ ֵלָבב  בְּ ֶלֱאחֹז 
ָעֵלינּו ִאם לֹא  ָיֵגן  תֹוְך ֶהָחִבּיֹות ִמי  ָמִרים בְּ מוֹ שְׁ ִמשֶֹּׁרׁש ֶעְליוֹן כְּ
ִלּמּוד  ָלֵכן  ְוכּו'  ַהּזֹאת  ְפָלָאה  ְוַהנִּ ה  ָהֲעֻמקָּ ְוִלּמּוד ֵמָחְכָמה  ְקִריָאה 
ַהְמַקְטְרִגים  ל  ּוִמכָּ ִלּפֹות  ַהקְּ ל  ִמכָּ ה  ְמֻעלָּ ִמיָרה  שְׁ הּוא  ָלה  בָּ ַהקַּ
ף ג.) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ ֲחִסידּות.  ָתא דַּ ֲאִפּלּו לֹא יּוַכל ִלְנהֹג ִמילְּ

ִריְך  א בְּ ֵלם, ֵאין ַנַחת ְלקּוְדשָׁ ֵלב שָׁ ע ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו בְּ כא. דַּ
ָחָכם  ְלִמיד  תַּ קּות  ִהְתַעסְּ בְּ ִאם  י  כִּ עֹוָלם  בָּ יֹוֵתר  יּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא 

ָחְכָמה ַהּזֹאת בַּ

ְמִביִנים  ֵאיָנן  שֶׁ ָיָדם  בְּ ָעָלה  גָּדֹול  ָטעּות  י  כִּ ְוֵרִעי  ֲאהּוִבי  ע  דַּ
ִפְרֵקי  בְּ ְדִאיָתא  כִּ ס  ְרדֵּ ַלפַּ ְכְנסּו  נִּ שֶׁ ָעה  ַאְרבָּ ִעְנַין  ָמה  ט  שָׁ ַהפְּ
עֹוַלם ְיִציָרה  עֹות ַמְלָאִכים דְּ בָּ ַהשְׁ ים בְּ שִׁ מְּ ֵהם ָהיּו ְמשַׁ ֵהיָכלֹות שֶׁ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִהְזִהירּו  שֶׁ ַמה  ּיֹות  ַמֲעשִׂ ָלה  ַקבָּ בְּ ּוְבִריָאה 
מֹות  שֵׁ בְּ ין  שִׁ מְּ ְמשַׁ ָהיּו  ְוֵהם  ֳחָלף  ָתָגא  בְּ ֵמׁש  תַּ ִאשְׁ דְּ ִלְבָרָכה 
ר  ָמתוֹ דָּ עֹוד ִנשְׁ ַחיָּיו בְּ יג בְּ ֵאין ָאָדם ָיכֹול ְלַהשִּׂ ים ַמה שֶּׁ ְקדֹושִׁ
לֹמֹה  ִוד ִלשְׁ ִהְזִהיר דָּ יִדיַעת ֱאלֹקּות ַמה שֶׁ חֶֹמר ָעב ְוכּו' ֲאָבל בִּ בְּ
ִריְך  א בְּ ֵלם ֵאין ַנַחת ְלקּוְדשָׁ ֵלב שָׁ ע ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו בְּ נוֹ דַּ בְּ
ָחָכם  ְלִמיד  תַּ קּות  ִהְתַעסְּ בְּ ִאם  י  כִּ עֹוָלם  בָּ יֹוֵתר  יּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  "י  בִּ ָהַרשְׁ ָלנּו  ִהְזִהיר  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ
אֹור  ָיֵמינּו  בְּ ִנְגָלה  ר  ֲאשֶׁ ַהגָּדֹול  ָהאֹור  ּוִבְפָרט  ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא 
ְוִתְקָוה  טֹוב  ַאֲחִרית  ָלנּו  ְוָלֵתת  אֹוָתנּו  ְלַזּכֹות  ֵדי  כְּ ַהיִָּמים  ְבַעת  שִׁ
(ַויְַּקֵהל  יַח ִצְדֵקנּו.  יַאת ְמשִׁ דֹוָלה ַעד בִּ ְוכּו' ִלְהיֹות ָלנּו ִלְפֵלָטה גְּ

ף ו') ה דַּ משֶׁ

ָלה  ַהַקבָּ ִלּמּוד  בְּ ִאם  י  כִּ עֹוָלם  בָּ יֹוֵתר  רּוַח  ַנַחת  ִכיָנה  ַלשְּׁ כב. ֵאין 
ְנָחס זַֹהר פִּ ְדִאיָתא בְּ כִּ

ָלה  ַהַקבָּ ִלּמּוד  בְּ ִאם  י  כִּ עֹוָלם  בָּ יֹוֵתר  רּוַח  ַנַחת  ִכיָנה  ִלשְׁ ֵאין 
ּבּור  דִּ בַּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ רטו.)  (דף  ְנָחס  פִּ זַֹהר  בְּ ְדִאיָתא  כִּ
ֲעָבִדים.  ָבִנים ִאם כַּ א, ִאם כְּ ֵני ַמְטרֹוִניָתא: "ּוְבִגין דָּ ְתִחיל בְּ ַהמַּ
ם,  ֲעָבִדים ָחפּו רֹאשָׁ א, אּוְקמּוָה דַּ י ַמְקְדשָׁ ִאְתָחַרב בֵּ ּוְבִזְמָנא דְּ
ַעל  ִאְתְקִריאּו,  ה  ַמֲעשֵׂ י  ַאְנשֵׁ אי  ַודַּ ה.  ַמֲעשֵׂ י  ַאְנשֵׁ ְוִנְתַדְלְדלּו 
ָעשּׂו  נֹות  בָּ ַרּבֹות  לא)  ֵלי  (ִמשְׁ ָעָלּה  ַמר  ִאתְּ דְּ ַמְטרֹוִניָתא,  ם  שֵׁ
ַזְכווֹי  דְּ ִדיק,  צַּ ֵליּה  ִאית  ִאי  ֲאָבל  ָנה.  כֻּלָּ ַעל  ָעִלית  ְוַאתְּ  ָחִיל 
י  ְלבּושֵׁ ִמנָּּה  ט  ּוְלִמְפשַׁ ַמְטרֹוִניָתא,  הוֹן  בְּ ְלַאְנָהָרא,  ְועֹוָבדוֹי 
ָרִזין  דְּ ְנִהיִרין  ְגָווִנין  דִּ ין  ְלבּושִׁ בִּ ָלּה  ָטא  ּוְלַקשְׁ ִטין,  ְפשָׁ דִּ ַקְדרּוָתא 
ִרית עֹוָלם. ּוְרִאיִתיָה,  יּה, ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור בְּ ִתיב בֵּ אֹוַרְייָתא, ַמה כְּ דְּ
ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  ִאְתְקֵרי,  ָר"ז  אֹור  דְּ אֹוַרְייָתא,  דְּ ְנִהיִרין  ָרִזין  בְּ
ַמר ּוְרִאיִתיָה.  ין ָרִזין ִאתְּ ָוה תֹוָרה אֹור. ּוְבִאלֵּ י ֵנר ִמצְּ ֵלי ו) כִּ (ִמשְׁ
ֶלְך  ְבֵריּה, (אסתר ז) ַוֲחַמת ַהמֶּ ּוְבַההּוא ִזְמָנא ָסִליק ִמנֵּיּה רּוְגָזא דִּ
ה)  (אסתר  יּה,  ַקמֵּ ֲעִמיָדה  דַּ לֹוָתא  צְּ בִּ א  ַמְלכָּ ָלּה  א  ְוֵיימָּ ָכָכה,  שָׁ
א ַעל  ֵאְלתָּ ַההּוא ִזְמָנא, שְׁ ֵתְך. בְּ שָׁ קָּ ָנֶתן ָלְך ּוַמה בַּ ְויִּ ֵאָלֵתְך  ַמה שְּׁ
נֶָּתן  יּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (אסתר ז) תִּ יָלּה, ּוְבָנָהא ִעמֵּ ּפּוְרָקָנא דִּ

ִתי". שָׁ ַבקָּ י בְּ ֵאָלִתי ְוַעמִּ שְׁ י בִּ ִלי ַנְפשִׁ

יּה  ִכיְנתֵּ רּוְך הּוא ּושְׁ דֹוׁש בָּ ים ַנַחת רּוַח יֹוֵתר ְלַהקָּ כג. ֵאין ָאנּו עֹושִׂ
ִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ִאם לֹא בְּ

ָלל  ף קכד ְוכּו', ַהכְּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא דַּ ת ָנׂשא בְּ ָפָרשַׁ גַּם ִאיָתא בְּ
ים  עֹושִׂ ָאנּו  ֵאין  שֶׁ ֶאָחד  כְּ ִויִעידּון  ידּון  ַיגִּ ֲאָמִרים  ַהמַּ ֵני  ִמשְּׁ ָהעֹוֶלה 
ִלּמּוד  בְּ לֹא  ִאם  יּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ יֹוֵתר  רּוַח  ַנַחת 
ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ִרי  ִמפְּ טֹוֲעֶמיָה  ָאה  ִעלָּ ִאיָמא  דְּ זֹוֲהָרא  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה 
נּו  בָּ ִויֻקיַּם  ַהזֶּה  ּמּוד  לִּ בַּ א  ֶאלָּ ִמגָּלּוָתא  ק  ְלֵמיפָּ ְיכֹוִלים  ָאנּו  ְוֵאין 
לֹט  לֹום ּתּוָבלּון ְוַאל ִישְׁ ְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבשָׁ י ְבשִׂ ָדד ַיְנֶחּנּו כִּ ם בָּ ַהשֵּׁ
ְמָאה  סּול ְורּוַח ַהטֻּ ַעת טֹוב ָוָרע ָאסּור ָטֵמא פָּ נּו ׁשּוב ֵעץ ַהדַּ בָּ

ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ.

ִלּמּוד ַהָחְכָמה  בְּ ִלים ִנְקָרִאים "ֵמַחְצָדא ַחְקָלא" שֶׁ ֲעֵלי ַהְמֻקבָּ כד. בַּ
ר  ֶדה ַהיָּדּוַע ֲאשֶׁ ׁשֹוִנים ְוַהֲחרּוִלים ִמן ַהשָּׂ מְּ ִרים ַהקִּ ַהּזֹאת ָאנּו ְמַקצְּ
ְוֵאין  א  ַרבָּ ְתהֹוָמא  דִּ ְלנּוְקָבא  ִלּפֹות  ַהקְּ ֲעִרין  ּוִמְתבַּ ם,  ַהשֵּׁ ְרכוֹ  בֵּ

ְיכֹוִלים ְלָהִרים ֶאת רֹאׁש

"ֵמַחְצָדא  ָנׂשא,  ִאיְדָרא  בְּ ִלים  ַהְמֻקבָּ ֲעֵלי  בַּ ִנְקָרִאים  ָלֵכן 
ִרים  ְמַקצְּ ָאנּו  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ִלּמּוד  בְּ לֹוַמר  כְּ ַחְקָלא", 
ם  ַהשֵּׁ ְרכוֹ  בֵּ ר  ֲאשֶׁ ַהיָּדּוַע  ֶדה  ַהשָּׂ ִמן  ְוַהֲחרּוִלים  ׁשֹוִנים  מְּ ַהקִּ
א ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלָהִרים  ְתהֹוָמא ַרבָּ ִלּפֹות ְלנּוְקָבא דִּ ֲעִרין ַהקְּ ּוִמְתבַּ
ִבי", ִמן ָהָאֶלף  ית", "אֹרֹת שֶׁ ֵראשִׁ ת "בְּ ים ִמן ִמלַּ ֶאת רֹאׁש, ְוַנֲעשִׂ
ֲהָויֹות  ֵצרּוֵפי  ר  ָעשָׂ ֵנים  שְׁ ֵהם  ִבי  ְושֶׁ אֹורֹות,  ת"ר  יֹוְצִאין  ַהיָּדּוַע 
ִלּמּוד  בְּ ִמְתעֹוְרִרים  ָאנּו  ֵאין  לֹום  ְושָׁ ַחס  ִאם  ֲאָבל  ָלנּו,  יָּדּוַע  כַּ
ית  ֵראשִׁ בְּ ת  לַּ ִממִּ ִנְתַהוֶּה  ְלַמְעָלה  ה  ַמטָּ ִמלְּ ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה 
א  ַאבָּ דְּ ְיסֹודֹות  ָהֶעְליֹוִנים  ָהאֹורֹות  לֹוַמר  רֹוֶצה  ָיֵבׁש  אֹרֹת 
אֹורֹות  יֹוְצִאין  ם  ּוִמשָּׁ אֹוַרְיָתא  דְּ ָרֵזי  ל  כָּ יֹוְצִאין  ם  ִמשָּׁ א  ְוִאמָּ
ַפע  ְושֶׁ ִני  ְושֵׁ ִראׁשוֹן  דֹולֹות  גְּ ה  ְלַמטָּ ְרצּוִפים  ַלפַּ ָהעֹוָלמֹות  ְלָכל 
ְואֹותוֹ  לֹום  ְושָׁ ְמָחה  ְושִׂ ירּות  ַוֲעשִׁ ים  ְוַחיִּ ְוֵחרּות  ה  ּוְגֻאלָּ ָרָכה  ַהבְּ
ָחת ָהָעב ְוֶהָעכּור ְוַהנֱֶּאָלח  ם ָמקֹור ִנשְׁ לֹום ִנְסתָּ קֹום ָחס ְושָׁ ַהמָּ
א  ְתהֹוָמא ַרבָּ נּוְקָבא דִּ תּום בְּ ח ַהסָּ ִרים ַהְמָאֲרִרים ְוִנְפתָּ ּוֵמי ַהמָּ
ם  עֹוָלם ִויכֹוִלים ְלָהִרים ֶאת רֹאשָׁ ִלּפֹות ְוׁשֹוְלִטים בָּ ְויֹוְצִאים ַהקְּ
ָלְך,  ְצִמיַח  ר" תַּ ְוַדְרדַּ "קֹוץ  סֹוד  בְּ ָוָרע,  ַעת טֹוב  ַהדַּ ֵעץ  ְוׁשֹוֵלט 
יֹוֵנק  ם  ְושֵׁ ּתֹוָרה  ל  שֶׁ ׁשּוטֹות  ַהפְּ "ּתֹוָרה"  ַהּכֹוֵלל  ִעם  יַמְטִריָּא  גִּ
ְכָחה  א ְוכּו', ְוׁשֹוֵלט ַהשִּׁ לּוְגתָּ סֹוד פְּ ה בְּ ֲחלֶֹקת ְוַהֲחֻנפָּ הגאל' ְוַהמַּ
ְעּבּוד  ְוַהשִּׁ ִליָטה  שְׁ ָלֶהם  ֵיׁש  ְוָהֻאּמֹות  ַהגָּלּות  ְואֹוֶרֶכת  ְך  ְוחֹשֶׁ
ה  ָלָלה ְמֻרבָּ קְּ ָכל יֹום ְוֵאין ְלָך יֹום ְויֹום שֶׁ ַמְלֻכּיֹות ּגֹוְבִרין ָעֵלינּו בְּ

ֶרת ְוכּו'. ל ּתֹוָרה ֶנְעדֶּ ָהֱאֶמת שֶׁ ּה ִמּכַֹח שֶׁ ֵמֲחֶבְרתָּ

ַהָחְכָמה  ִלּמּוד  בְּ לֹא  ִאם  ָהֶעְליוֹן  אֹור  יג  ְלַהשִּׂ ָיכֹול  ָאָדם  כה. ֵאין 
ַהּזֹאת

ַעל  ְוֶהָחרּוד  ַהיֵָּרא  ָהִאיׁש  ִמי  ְוֵרַעי  ַאַחי  ֲאהּוַבי  ְמעּוִני  שִׁ ָלֵכן 
ִריְך הּוא  א בְּ ם ִיחּוד קּוְדשָׁ ִלְלמֹד ְלשֵׁ ים ּוְרצֹונוֹ  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחיִּ דִּ
ֵאין  ָרֵאל ְוֶלֱאצֹר אֹוָצרֹות ְלַמְעָלה ָמקֹום שֶׁ ל ִישְׂ ם כָּ יּה ּוְלשֵׁ ִכיְנתֵּ ּושְׁ
ְרֶזל  ת ַהבַּ ָסְך ָהָעב ְוַהגַּס ְוֶהָעכּור ּוְמִחצַּ ּוְלָהִסיר ַהמָּ ָיד ׁשֹוֶלֶטת ּבוֹ 
יִלים  ְבדִּ י ַחּטֹאוֵתיֶכם ַהמַּ ַמִים כִּ שָּׁ בַּ יֵנינּו ּוֵבין ָאִבינּו שֶׁ ְפִסיק בֵּ ַהמַּ
י  עּו כִּ ְוֵרַעי דְּ ם ָלֵכן ֲאהּוַבי ַאַחי  ּוָמְנעּו ַהּטֹוב ִמכֶּ ְלֵבין ֱאלֵֹקיֶכם 
א ְלַהֲעלֹות ֶאְתֶכם ִמן ַהגְַּלגַּל ֶאל ָהָרָמה ְלַהֲעלֹות  ִלְזכּוְתֶכם ֲאִני בָּ
ֵאין  ה ַמַאְמֵרי זַֹהר שֶׁ מָּ ר אֹוִכיַח ַוֲאָבֵאר ִמכַּ ֲאשֶׁ ֲעלֹות כַּ ֶאל גֶֶּרם ַהמַּ
לֹא  ִאם  ָהֶעְליוֹן  אֹור  יג  ְלַהשִּׂ ָיכֹול  ָאָדם  ֵאין  שֶׁ עּור  ְושִׁ סֹוף  ָלֶהם 
ה ז.) (ַויְַּקֵהל משֶׁ ִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהּזֹאת.  בְּ

ֶרק ב – – פֶּ
ִלּקּוט ִנְפָלא אֹודֹות ּתֹוַרת ַהֵח"ן

ּה ְלּפּול בָּ ָלה ְוִחּיּוב ַהפִּ בָּ ַכר ִלּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ א. שְׂ

ְדָמאֵריהוֹן  ָרָזא  ָיְדֵעי  דְּ ִאינּון  כְּ ִאינּון  ָכל  בְּ ִניָמָאה  פְּ ֲאַתר  ְוֵלית 
ְעָיה סד)  ִתיב, (ְישַׁ ין כְּ ָכל יֹוָמא, ַעל ִאלֵּ הּו בְּ ָקא בְּ בְּ ְוָיְדֵעי ְלִאְתדַּ

ה לוֹ. ה ִלְמַחכֵּ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זּוָלֶתָך, ַיֲעשֶׂ

ה ֶאת ִאּיֹוב  ָמא ְדַאתְּ ָאֵמר (ִאּיֹוב לב) ִחכָּ ה לוֹ, כְּ ַמאי ִלְמַחכֵּ
ָלּה,  ְוָדְייִקין  ְדָחְכְמָתא,  ה  ְלִמלָּ ָדֲחִקין  דְּ ִאינּון  ין  ְוִאלֵּ ְדָבִרים.  בִּ
ין  מֹוְדָעא ְלָמאֵריהוֹן, ִאלֵּ תְּ ה, ְוִאשְׁ ִריָרא ְדִמלָּ אן ָלּה ְלִמְנַדע בְּ ּוְמַחכָּ
ין  ָעאִלין בֵּ ין ִאינּון דְּ ָכל יֹוָמא, ִאלֵּ הוֹן בְּ ח בְּ בַּ תַּ ָמאֵריהוֹן ִמשְׁ ִאינּון דְּ
ִיְמֵחי  ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ַמאן דְּ ל תַּ ין ָעאִלין כָּ ין, ְוִאלֵּ ישִׁ ִאין ַקדִּ ִעלָּ

ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ָאה חּוָלֵקיהוֹן בְּ יֵדהוֹן, ַזכָּ בִּ
ף ק"ל:) (זַֹהר ֵחֶלק א' דַּ

יג  ַישִּׂ לֹא  ַהּזֹאת,  ָחְכָמה  בַּ ָבִרים  ַהדְּ ְפׁשּוֵטי  בִּ ק  ִיְתַעסֵּ ִאם  ְוַאף 
יג  ל ְוֵייִטיב ִעּיּונוֹ, ְוִאם לֹא ַישִּׂ ר ְיַפְלפֵּ ֲאשֶׁ א כַּ ְדֵרָגה ַהּזֹאת, ֶאלָּ ַהמַּ
ִנְקָרא  ָאז  יג,  ַישִּׂ ָהִעּיּון  ַהְתָמַדת  בְּ י  כִּ ה,  ַחכֵּ ּוב'  ַאַחת  ַפַעם  בְּ
ּוִביָנה,  ָחְכָמה  בְּ ׁש  מֵּ תַּ ִמשְׁ ָאז  שֶׁ ַהּזֹאת,  ְדֵרָגה  ַהמַּ יג  ְוַישִּׂ ה  ְמַחכֶּ

ִסְפֵרי  בְּ ְוִנְמְצאּו  ָלנּו  ְמְסרּו  נִּ שֶׁ ָרִקים  פְּ י  ָראשֵׁ ֵהם  ַהָחְכָמה  י  כִּ
ָבר  דָּ ְלָהִבין  הּוא  ּוִביָנה  לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ָהַרבִּ
ֵיֵצא לוֹ  ְוָאז  ָחְכָמה  ה בְּ ק ַהְרבֵּ ּוְלַדְקדֵּ ל  ְלפֵּ ּוְלִהְתפַּ ָבר  ִמּתֹוְך דָּ

דֹוָלה. ֲעָלתוֹ גְּ מַּ ּתֹוָרה שֶׁ ׁש ִחּדּוׁש בַּ סֹוד, ַוֲהֵרי הּוא ְמַחדֵּ

ל  ְלַפְלפֵּ ֵאין  שֶׁ ָהאֹוְמִרים  ַהּטֹוִעים  ב  ִמלֵּ ְלהֹוִציא  ֶזה  בָּ י  ְוֶהֱאַרְכתִּ
ּזַֹהר  ְצאּו בַּ מָּ ָמה שֶׁ ָבר, ְוִנְתלּו בְּ ּה דָּ ׁש בָּ ָחְכָמה ַהּזֹאת ְולֹא ְלַחדֵּ בַּ
ל.  ּלֹא ִקבֵּ ָחְכָמה ַהּזֹאת ַמה שֶּׁ ׁש בַּ ית עֶֹנׁש ַהְמַחדֵּ ֵראשִׁ ת בְּ ָרשַׁ פָּ
ָמה  לֹום ַהְקדָּ ׁש ָחס ְושָׁ ְוָקא ַהְמַחדֵּ ַהְינּו דַּ ָבר, דְּ ֲהָבַנת ַהדָּ ְוָטעּו בַּ
ָרִקים  פְּ י  ָראשֵׁ בְּ ל  ְלַפְלפֵּ ָאְמָנם  ל,  ִקבֵּ ּלֹא  שֶׁ ָהֶעְליֹוִנים  ִעְנָיִנים  בָּ
ָרִקים ַהְידּוִעים, ֵהן  י פְּ ֶבת ַעל ָראשֵׁ ָמה ֻמְרכֶּ ׁש ִמּתֹוָכם ַהְקדָּ ּוְלַחדֵּ
ִאם  ן,  כֵּ ּתֹאַמר  לֹא  ִאם  ַהּבֹוֵרא. שֶׁ ִלְפֵני  ַהֲחׁשּוִבים  ָבִרים  ַהדְּ ֵהן 
ָאְמָרם  ִעְנַין  ּוָמה  ַהּתֹוָרה,  ָאר  שְׁ בִּ ּה אוֹ  בָּ ָהעֹוֵסק  ַכר  שְׂ ַמה  ן  כֵּ
ּה, ִאם לֹא ָנַתן ְרׁשּות  ׁש בָּ ְלִמיד ָוִתיק ָעִתיד ְלַחדֵּ תַּ ֲאִפּלּו ַמה שֶּׁ

ַמד. לָּ ה שֶׁ מֶּ א בַּ ק ֶאלָּ ְלִהְתַעסֵּ
א) ם ָהַרַמ"ק ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ שֵׁ ם, בְּ ה ַלּזַֹהר שָׁ (אֹור ַהַחמָּ

ּוְבַאֲהָבה  ִתּקּוָנן  כְּ ְצוֹות  ַהמִּ יַּת  ֲעשִׂ ּפֹוֵעל  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ב. ִלּמּוד 
ה ִפלָּ יַע ִמזֶּה ּתֹוֶעֶלת ְלִעְנַין ַהתְּ ה, ּוַמגִּ ַרבָּ

ּה,  בָּ ה  גֶּ שְׁ יִּ שֶׁ ֲאִפּלּו  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ּה  בָּ ָהעֹוֵסק  ה  ִיְזכֶּ ּה  דָּ ִמצִּ
ּתֹוַכַחת  ָעָליו  יָּבֹואּו  שֶׁ י  פִּ ַעל  (ַאף  נָּה  ִממֶּ ל  ִיְתַרשֵּׁ ּלֹא  שֶׁ ְוָראּוי 
ָהעֹוָלם  ַחיֵּי  ִלְקנֹות  א  ֶאלָּ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ נּו  תֹוַחְלתֵּ ַמה  י  כִּ מּוָסר 
יֹוֵדַע  ּה  דָּ ִמצִּ ָהָאָדם  ֱהיֹות  ַבד  ִמלְּ י  כִּ ְידּוָעה,  ְותֹוֲעלֹוֶתיָה  א).  ַהבָּ
ַבׁש  ִמדְּ תּוִקים  ַהמְּ ְצוֹות  ַהמִּ ְוַטֲעֵמי  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ְויֹוֵדַע  קֹונוֹ  ֶאת 
ֶכת  כֶּ י ַהנֶֶּפׁש ִמְזדַּ יַבת ָנֶפׁש, כִּ ם ִהיא ְמשִׁ דָּ ר ִמצִּ ְונֶֹפת צּוִפים, ֲאשֶׁ
ְצוֹות  ַהמִּ יַּת  ֲעשִׂ נָּה  ִממֶּ ְך  שֵׁ ִימָּ ן  כֵּ גַּם  קֹונוֹ,  ִעם  ּוִמְתּבֹוֶדֶדת  ֶהם  בָּ
ֵלמּות,  שְׁ בִּ ַלֲעשֹׂות  אֹותוֹ  ְלֶהֶבת  ַהמַּ ְוִהיא  ה,  ַרבָּ ּוְבַאֲהָבה  ִתּקּוָנן  כְּ
ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה  ְוַעל ֶזה ָאַמר ֶהָחָכם: ַמִים ַרבִּ
ָל"ה  (שְׁ ה.  ִפלָּ ִעְנַין ַהתְּ נָּה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָרץ בְּ יַע ָלנּו ִממֶּ ְוכּו'. ְועֹוד ַיגִּ

דֹוׁש ַמֲאָמר ִראׁשוֹן) ַהקָּ

ֵתַבת נַֹח ָרֵאל כְּ ג. ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ֵמֵגן ְלִישְׂ

ף ע"ב  זַֹהר ָחָדׁש דַּ ּקּוֵני  נַֹח (תִּ ֵתַבת  ַגוָּוָנא דְּ ִחּבּוָרא ִאיהּו כְּ ַהאי 
מוֹ  כְּ הּוא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְקָרא  נִּ שֶׁ ֶזה  ִחּבּור  י  כִּ רּוׁש,  פֵּ ד'),  ַעּמּוד 
יִנים  ה ְולֹא ָהָיה ִקּיּום ְלאֹוָתם ַהמִּ ּה ָהיּו ִמיִנים ַהְרבֵּ בָּ ַבת נַֹח, שֶׁ תֵּ
ׁש,  ן הּוא ַממָּ ָבה, כֵּ ִניָסָתם ְלַהתֵּ א ַעל ְיֵדי כְּ ם ֶאלָּ חֹות כֻּלָּ פָּ שְׁ ְוַהמִּ
ַכת  ם ְוַהְחשָׁ יִקים כֻּלָּ דִּ ָגם ַלצַּ יַע פְּ י ַעל ְיֵדי סֹוד ַהגָּלּות ְוכּו' ּוַמגִּ כִּ
ּלֹא  שֶׁ ְלִקּיּוָמם  ְוָלֶזה  ֶות,  ִממָּ ַמר  טֹוֶעֶמת  ְמַעט  כִּ אֹוָרם  ְמאֹוֵרי 
נַֹח  ַבת  תֵּ ִעְנַין  כְּ ַהזֶּה  ַהִחּבּור  סֹוד  ָלֶהם  ָהָיה  ֶהם  בָּ ַהגָּלּות  לֹט  ִישְׁ
יִכים  ְחשִׁ ת ַהגָּלּות ּוֵמי ַמּבּול ַהִחיצֹוִנים ַהמַּ ן ַמַחץ ַמכַּ ׁש, ְלַתקֵּ ַממָּ
יִקים,  דִּ ת ַהצַּ שֶׁ ִכיָנה ְמִאיָרה ְקָצת ּוַמְלבֶּ ְהֶיה אֹור שְׁ א תִּ ְוכּו', ֶאלָּ

יִקים ֶאל סֹוד אֹור ִחּבּור ַהזֶּה ְלִהְתַקיֵּם. דִּ ְנסּו ַהצַּ ן ִיכָּ כֵּ

ֲאֶבּנּו  ם ִישְׁ ַאֲהַבת ַהשֵּׁ קוֹ  ֶחשְׁ עֹוֵסק בְּ יָּד שֶׁ מִּ ת ַהִחּבּור שֶׁ ְוָכְך ְסֻגלַּ
ַלת ַנְפׁשוֹ  ֵנס ֵאָליו ְלַהצָּ ְרֶזל, ְוִיכָּ ִאיַבת ָהֶאֶבן ַהשֹּׁוֵאָבה ֶאת ַהבַּ שְׁ כִּ
ֵנס,  ׁש ִאם ִיכָּ ע, ֵאין ֲחשָׁ ָמתוֹ ְוִתּקּונוֹ. ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרשָׁ ְורּוחוֹ ְוִנשְׁ
ִים, אוֹ  תַּ א ִיְהֶיה לוֹ ַאַחת ֵמַהשְּׁ ִניָסה, ֶאלָּ ִניָסתוֹ כְּ ֵאין כְּ ֵני שֶׁ ִמפְּ
מּוָרה  ִחָיה גְּ ֶחּנּו דְּ ֵנס ּבוֹ, אוֹ ִידְּ יק ְוִיכָּ ְתׁשּוָבה ְוִיְהֶיה ַצדִּ ַיֲחִזיֶרּנּו בִּ
ְואֹוָתם  ִעים  ָהְרשָׁ ּדֹוֶחה  ָהָיה  שֶׁ נַֹח  ַבת  תֵּ ִעְנַין  כְּ ַעְצמוֹ,  ִויָפֵרׁש 
ַער א' ִסיָמן ה') (אֹור ָיָקר, שַׁ ֵהָמה.  ָחְטאּו ִמן ַהַחיָּה ְוַהבְּ שֶׁ

ן  ּקּוִנים ְמַתקֵּ ן עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים - ִלּמּוד ַהתִּ ד. ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְמַתקֵּ
יָּה עֹוַלם ָהֲעשִׂ

ן  ְמַתקֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ַהּלֹוֵמד  דְּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ים  ַהְמָפְרשִׁ ְתבּו  כָּ  
ן  ּוְמַתקֵּ ִלּפֹות  ַהקְּ ַמְבִריַח  ּקּוִנים  תִּ בַּ ְוַהּלֹוֵמד  ָהֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות 
ַהּזַֹהר  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָיַסד  ַעם  ַהטַּ ּוִמזֶּה  יָּה.  ָהֲעשִׂ עֹוַלם 
ְוֶזה  ָקָטן.  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ְוֵסֶפר  גָּדֹול  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ
דִֹלים, ֶרֶמז ְלֵסֶפר  אֹרֹת ַהגְּ ֵני ַהמְּ תּוב: ַויַַּעשׂ ֱאלִֹקים ֶאת שְׁ כָּ שֶׁ
ַנִים ְוכּו', ַאְך ַהִחּלּוק  ּקּוִנים, טֹוִבים ַהשְּׁ דֹוׁש ְוֵסֶפר ַהתִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
ָאַמר  ָלֵכן  ָקָטן.  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ ְוֶזה  גָּדֹול  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ ֶזה  ָלֶזה,  ֶזה  ין  בֵּ
ֶלת ַהּיֹום ְוכּו', ְוֶאת  דֹוׁש, ְלֶמְמשֶׁ אֹור ַהגָּדֹול, הּוא ַהּזַֹהר ַהקָּ ַהמָּ
ָקָטן,  ּבוֹן  ֶחשְׁ בְּ א  בָּ שֶׁ ּקּוִנים  ַהתִּ ְלֵסֶפר  ֶרֶמז  ָטן,  ַהקָּ אֹור  ַהמָּ
ֶהם הּוא  ּמּוד בָּ לִּ יָּה. ֲהֵרי שֶׁ ְיָלה, ֶרֶמז ְלעֹוַלם ָהֲעשִׂ ֶלת ַהלַּ ְלֶמְמשֶׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. שָּׁ ן עֹוָלמֹות בַּ ָבר גָּדֹול ְלַתקֵּ דָּ

ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ּקּוִנים,  תִּ ּוְבֵסֶפר  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְלמֹד  ָראּוי  ן  כֵּ ַעל 
ָאַמר.  ָלא ָיַדע ַמה קָּ ִסְתֵרי ּתֹוָרה, גַּם דְּ ְמֵלִאים ִזיו ּוְמִפיִקים נַֹגּה בְּ
ט  שָׁ ים, ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהפְּ ַמִים ֲחָדשִׁ ר ּבֹוֵרא שָׁ ְסתָּ ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהנִּ
ים  ַמִים ַהֳחָדשִׁ ר ַהשָּׁ י ַכֲאשֶׁ נֱֶּאַמר כִּ מוֹ שֶׁ ּבֹוֵרא ֲאָרצֹות ֲחָדׁשֹות, כְּ
ן,  כֵּ תִּ זֶֶּר"ת  בַּ ַמִים  ְושָׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָרְמזּו  ּוָבֶזה  ְוכּו'. 

'ּקּוִנים. נֹוָטִריקוֹן זֹ'ַהר ַר'ֲעָיא ְמֵהיְמָנא תִּ
ֶפר,  ְפִנים ַהסֵּ ים חֹוִרי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה - ְוַעיֵּן עֹוד בִּ (ֵסֶפר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלַחיִּ

ָנָיהּו) ָמתוֹ ְלִסְפרוֹ בְּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי בְּ ֶפר בֶּ ִמסֵּ ְ ִ ִ ְ ַ ִ

ב
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'Â‚Â ÌÈiÁ ÙqÓ:(‡˙ÙÒÂ˙‰ Ô‡k „Ú) ƒ≈∆«ƒ¿

È˙Î„ ‰N ‡Î‰ ‡L È‡Ó .‰N ÈiÁ «≈»»»¿»»»»»ƒ¿ƒ
‡Ï„ ‡ÓÏÚ„ ÈL ÏkÓ ‡˙ÈÈB‡ ‰˙˙ÈÓƒ»»¿«¿»ƒ»¿≈¿«¿»¿»

Î‡ÈÈÁ Èa Ó‡ .‡˙ÈÈB‡a ÔB‰˙˙ÈÓ ÈÎ‰ È˙¿ƒ»ƒƒ«¿¿«¿»»«ƒƒƒ»
È˙Î‰Â ,Â‡ÏÂ(‰Ï ˙È˘‡)C„a wzÂ ÏÁ ˙ÓzÂ ¿»¿»¿ƒ«»»»≈«ƒ»≈¿∆∆

,È˙ke .‰˙Ù‡(Î „Ó).'Â‚Â ÌÈÓ ÌL ˙ÓzÂ ∆¿»»¿ƒ«»»»ƒ¿»¿
,È˙Îe(‰Ï ˙È˘‡)‰Bc ˙ÓzÂ(ע"א קכב ÈÓ˜˙(דף ¿ƒ«»»¿»≈∆∆

,È˙Îe .‰˜(ÁÏ ˙È˘‡)˙L‡ ÚeL ˙a ˙ÓzÂ ƒ¿»¿ƒ«»»««≈∆
.‰„e‰È¿»

È˙Î„ ‰Ók È˙k ‡Ï e‰lÎ ÈÒBÈ Èa ƒƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰L ‰‡Ó ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ Óz‡„ ‰Na¿»»¿ƒ¿»«ƒ¿«≈»»≈»»»
‡‰c .‰N ÈiÁ ÈL ÌÈL ÚLÂ ‰L ÌÈNÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈«≈»»¿»
.‰NÏ BÓk ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔeÓ˙‡ ‡Ï e‰lÎ¿À¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»»
BÓÎ ‡‰„eÁÏ ‡„Á ‡˙Lt È˙Î ‡Ï e‰lÎa¿À¿»¿ƒ»¿»»»»ƒ¿»»¿
ÏÎ„ ‡b„ ‡e‰‰ ÔÈ‚ e‰È‡ ‡Ê ‡l‡ .‰NÏ¿»»∆»»»ƒ¿ƒ««¿»¿»

ÔÈÈÏz dÈa L c ÔÈLe ÔÈÓBÈ(‰‡˙ ‡"‰ ‡È‰ ‡„c). ƒ¿ƒ¿«»≈«¿»

,Ó‡Â(‰ ˙Ï‰˜)CÏÓ ‡È‰ Ïka ı‡ ÔB˙ÈÂ ¿»«¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆∆
˙ÈÂ .„Ú ‰„NÏÈ‡cÂ ‡È‰ Ïka ı‡ ÔB ¿»∆∆¡»¿ƒ¿∆∆«…ƒ«»

‡zÏÚB˙Â ÔÈ˙ÓLÂ ÔÈÁe ÔÈ˜Ù ÔnzÓ ‡‰„¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
‡L„˜ ‡c CÏÓ Ô‡Ó ,„Ú ‰„NÏ CÏÓ .‡ÓÏÚÏ¿«¿»∆∆¿»∆∆¡»»∆∆»À¿»
‡˜„k Ôwz˙‡ e‰È‡ „k „Ú ‰„NÏ .‡e‰ CÈ¿ƒ¿»∆∆¡»«ƒƒ¿««¿¿»
‰„NÏ aÁ˙‡„ ‰‡lÚ CÏÓ ,‡c ,CÏÓe .˙e‡È¿∆∆»∆∆ƒ»»¿ƒ¿««¿»∆
BÎa L‡ ‰„N ‡c ,‰„N Ô‡Ó .„Ú e‰È‡ „k«ƒ∆¡»»»∆»»∆¬∆≈¬

,ÈzÎc .ÈÈ(ÊÎ ˙È˘‡).ÈÈ BÎa L‡ ‰„N ÁÈk ¿»ƒ¿ƒ¿≈«»∆¬∆≈¬¿»
e‰È‡ „Îc(„Ú˙‡)‰Ó ÏÎa Ôwz˙‡Â „Ú ¿«ƒ∆¡«¿ƒ¿««¿»«

‰‡lÚ CÏÓ ÔÈ„k ,˙B‡È ‡˜„k dÈÏ CÈËˆ‡„¿ƒ¿¿ƒ≈¿¿»»¿≈∆∆ƒ»»
.dÈnÚ aÁ˙‡ƒ¿««ƒ≈

ÈÂÂ‚ ‰nk .„Ú ‰„NÏ CÏÓ ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«∆∆¿»∆∆¡»«»«¿≈

,ÔBaLÁa ÏËBÂ „ÓBÚ ‰Óe„Â¿»≈¿≈¿∆¿
˜Â ,ıeÁÏ ÌÈL ÙÚ ÈÎBLÂ¿¿≈»»»ƒ«¿»≈
ÌÈ‡ ,Ì‰a ˙Bn‰Ï ÂË…¿ƒ»»∆≈»

.Cet‰Â ÏebÏba ÌÈ˜LBÁ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÌÈÁÓ ,ÌÈ„ÓBÚ ‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿ƒ

ÈÓ ,‰Óec ÏL BÙqÓ ÌÈiÁ‰««»ƒƒƒ¿∆»ƒ
LÈ ÈÓe Ì˙B‡ LwÈ¿«≈»ƒ≈≈
ÈB‡ !Ì‰Ï ÈB‡ .Ì‰È˙BBaLÁa¿∆¿≈∆»∆
Ì‰lL ˙BL‚Ï ÈB‡ !Ì‰ÈiÁÏ¿«≈∆»¿»∆»∆

[Ì˙BLÙÏ]Ó‡ ÌÏÈLa ! ƒ¿ƒ»∆¡«
.'B‚Â ÌÈiÁ ÙqÓ eÁnÈƒ»ƒ≈∆«ƒ¿
Ô‡k ‰BM ‰Ó .‰N ÈiÁ «≈»»«∆»

ÏkÓ ‰Bza d˙˙ÈÓ ‰e˙kL∆¿»ƒ»»«»ƒ»
Ck ‰e˙Î ‡lL ÌÏBÚ‰ ˙BL¿»»∆…¿»»
,‡ÈiÁ Èa Ó‡ ?‰Bza Ô˙˙ÈÓƒ»»«»»««ƒƒ»

e˙k ‰p‰Â !?‡ÏÂ  ¿…¿ƒ≈»
C„a wzÂ ÏÁ ˙ÓzÂ«»»»≈«ƒ»≈¿∆∆

e˙ÎÂ ,‰˙Ù‡ ˙ÓzÂ ∆¿»»¿»«»»
e˙ÎÂ ,'B‚Â ÌÈÓ ÌL  »ƒ¿»¿¿»

,‰˜ ˙˜ÈÓ ‰Bc ˙ÓzÂ«»»¿»≈∆∆ƒ¿»
e˙ÎÂ ÚeL ˙a ˙ÓzÂ ¿»«»»««

.‰„e‰È ˙L‡≈∆¿»
e˙Î ‡Ï ÌlÎa ,ÈÒBÈ Èa «ƒ≈¿À»…»

Ó‡pL ,‰Na e˙kL BÓk¿∆»¿»»∆∆¡«
‰L ‰‡Ó ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»
ÈL ÌÈL ÚLÂ ‰L ÌÈNÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ¿≈
eÓ ‡Ï ÌlÎa È‰L .‰N ÈiÁ«≈»»∆¬≈¿À»…ƒ¿
ÌlÎe ,‰NÏ BÓk ÌÈLÂ ÌÈÓÈ»ƒ¿»ƒ¿¿»»¿À»

‡ ‰Lt e˙Î ‡ÏBÓk dcÏ ˙Á …»»»»««¿«»¿
ÌeMÓ ,‡e‰ „BÒ ‡l‡ .‰NÏ¿»»∆»ƒ
ÌÈÓi‰ ÏkL ‰bc‰ d˙B‡»««¿»∆»«»ƒ

da ÌÈÈeÏz Ì„‡ ÏL ÌÈM‰ÂBfL] ¿«»ƒ∆»»¿ƒ»

[‰BÁ‡‰ ‡"‰ ‡È‰. 

,Ó‡Â ı‡ ÔB˙ÈÂ ¿»«¿ƒ¿∆∆
.„Ú ‰„NÏ CÏÓ ‡È‰ Ïka«…ƒ∆∆¿»∆∆¡»
,È‡cÂ ‡È‰ Ïka ı‡ ÔB˙ÈÂ¿ƒ¿∆∆«…ƒ««
˙BÁe‰ ˙B‡ˆBÈ ÌMÓ È‰L∆¬≈ƒ»¿»
CÏÓ .ÌÏBÚÏ ˙ÏÚB˙Â ˙BÓLp‰Â¿«¿»¿∆∆»»∆∆
‰Ê ?CÏn‰ ÈÓ ,„Ú ‰„NÏ¿»∆∆¡»ƒ«∆∆∆
,„Ú ‰„NÏ .‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿»∆∆¡»
‰Ê CÏÓe .Èe‡k Ô˜˙ ‡e‰Lk¿∆ƒ¿»»»∆∆∆
‰„OÏ aÁ˙nL ÔBÈÏÚ‰ CÏn‰«∆∆»∆¿∆ƒ¿«≈«»∆
‰Ê ?‰„O‰ ÈÓ .„Ú ‡e‰Lk¿∆∆¡»ƒ«»∆∆
e˙kL ,'‰ BÎa L‡ ‰„O‰«»∆¬∆≈¬∆»

 BÎa L‡ ‰„N ÁÈk¿≈«»∆¬∆≈¬
‡e‰LkL .'‰[‰NÚ].BnÚ aÁ˙Ó ÔBÈÏÚ‰ CÏn‰ Ê‡ ,Èe‡k BÏ CÈvM ‰Ó ÏÎa Ô˜˙Â „Ú ∆¿∆∆¡»¿ƒ¿»¿»«∆»ƒ»»»«∆∆»∆¿ƒ¿«≈ƒ

ÔÈ‡L ‰ÈÎM‰ BÊ  CÏÓ .Ô‡k ÌÈBÈÏÚ ˙B„BÒ ÌÈÂ‚ ‰nk  „Ú ‰„NÏ CÏÓ ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«∆∆¿»∆∆¡»«»¿»ƒ∆¿ƒ»∆∆«¿ƒ»∆≈
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‰f‰ ÙÒ „

‡ÈL ‡Ï„ ‡zÈÎL ‡c .CÏÓ .‡Î‰ ÔÈ‡lÚ ÔÈÊ»ƒƒ»ƒ»»∆∆»¿ƒ¿»¿»«¿»
a ÈÒ˙‡„ ‡ÓÊa ‡l‡ d ‡wz˙‡Ï ‡˙Èa¿≈»¿ƒ¿«»»»∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«
,ÔÈaÈ‡ „aÚÓÏe ‡„ÏB‡Ï dÈ˙z‡a ‚ÂecÊ‡Â L»¿ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿»»¿∆¿«ƒƒ
Ck ÔÈ‚e ,d ‰‡L‡Ï ÔÈ˙ÓL ˙˜ÈÙ‡ È‰È‡Â¿ƒƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»»»¿ƒ»

.‡Á‡Ï ‡ÏÂ „Ú ‰„NÏ¿»∆∆¡»¿»¿»√»
z‡„ ‰Ók ÈÈ ˙‡È ‰M‡ ‡c CÏÓ Á‡ «≈∆∆»ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿«¿

,Ó‡(‡Ï ÈÏ˘Ó)‡È‰ ÈÈ ˙‡È ‰M‡ »≈ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
z‡„ ‰ÓÎ ‰Ê ‰M‡ ‡c „Ú ‰„NÏ .Ïl‰˙ƒ̇¿«»¿»∆∆¡»»ƒ»»»¿»¿«¿

,Ó‡(Ê ÈÏ˘Ó)˙È‡c ÔÈ‚a .‰Ê ‰M‡Ó EÓLÏ »≈ƒ¿»¿≈ƒ»»»¿ƒ¿ƒ
Ô‡Îa ÏÎ„ ‰„N ˙È‡ .‰„N ˙È‡Â ‰„N»∆¿ƒ»∆ƒ»∆¿»ƒ¿»»
ÁÈk Ó‡ z‡„ ‰Ók ÔÈÈL dÈa ÔÈLec˜Â¿ƒƒ≈«¿»¿»¿«¿»≈¿≈«
eÈÁ ÏÎ„ ‰„N ˙È‡Â .ÈÈ BÎa L‡ ‰„N»∆¬∆≈¬¿»¿ƒ»∆¿»ƒ
.ÔÈÈL dÈa ÔÈ˜e ÔÈÏBË˜Â ‰‡ˆÈLÂ e‡ÒÓe¿»¬¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ≈»¿»
‰„N È‡‰Ï „Ú e‰È‡c ÔÈÓÊ CÏÓ È‡‰Â¿«∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆¡«¿«»∆

,ÈzÎc(Ï ÈÏ˘Ó)ı‡ ‰Ê‚ LÏL ˙Áz(ע"ב קכב (דף ƒ¿ƒ««»»¿»∆∆
ÈÎ ‰ÁÙLÂ 'Â‚Â CBÏÓÈ Èk „Ú ˙Áz ,'Â‚Â¿««∆∆ƒƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ
dÈB‰ ‡Èqk˙‡ CÏÓ È‡‰Â .dzÈb LÈƒ̇«¿ƒ¿»¿«∆∆ƒ¿«¿»¿≈

.‡lÈÚÏ aÁ˙‡Â Èkc˙‡c „Ú CMÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««¿≈»
Lt˙‡c ÔÈ‚a ,L„Á L‡c ÈÚN Ck »»ƒ¿……∆¿ƒ¿ƒ¿¿«

ÔÈÈL ‡ÏÂ ‡LÈc˜ ‡kÏnÓ ‰„N ‡e‰‰«»∆ƒ«¿»«ƒ»¿»«¿»
e‰È‡ „ÎÂ .CÏÓ È‡‰Ó Ô‡Îa ‰„N È‡‰a¿«»∆ƒ¿»»≈«∆∆¿«ƒ

,È˙k ÔÈ„Î ‰„N È‡‰Ï „Ú(Î ÌÈ„)Èk ∆¡«¿«»∆¿≈¿ƒƒ
.Óz‡„ ‰ÓÎ ‰„O Èk .'Â‚Â d‡ˆÓ ‰„O«»∆¿»»¿ƒ«»∆¿»¿ƒ¿»

È‡‰a ˙˜ac˙‡ ‡ÓÏÚÏ ‰eÁ ˙˙‡ ,ÈÊÁ »≈»««»¿«¿»ƒ¿«¿«¿«
‡˙BÓ ‡Ó‚Â .‡Ó‰BÊ d ÏÈh‡Â ‡ÈeÁƒ¿»¿«ƒ»¬»¿»¿»»
˙˜ÏÒÂ ˙˙ÁÂ ‰N ˙˙‡ .dÏÚÏe ‡ÓÏÚÏ¿«¿»¿«¬»»«»»¿»¬«¿»¿«

,Ó‡ z‡„ ‰Ók dÈa ˙˜ac˙‡ ‡ÏÂ(‚È ˙È˘‡) ¿»ƒ¿«¿«≈¿»¿«¿»≈
L‡ ÏÎÂ BzL‡Â ‡e‰ ÌÈˆnÓ Ì‡ ÏÚiÂ««««¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»¬∆

È˙Î ‰Ó ‡ÓÏÚÏ Á ‡˙‡ .BÏ(Ë ˙È˘‡)zLiÂ »»…«¿«¿»«¿ƒ«≈¿¿
.'Â‚Â Ïb˙iÂ kLiÂ ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»¿

ÔÈ‚ ,dÈ e˜ac˙‡ ‡Ï ‰NÂ Ì‰‡c ¿«¿»»¿»»»ƒ¿«»≈¿ƒ
dÏ ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁÏ ‰˙ÎÊ ‰N Ck»»»»¿»¿«ƒƒ»ƒ»
È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ‰‡˙ ‡‰ÏÂ dÏÚÏe(‡ ‰ÈÚ˘È)eˆ Ï‡ eËÈa‰ ¿«¬»¿ƒ¿»»«¿»»»»ƒ¿ƒ«ƒ∆

‡l‡ da Ôwz‰Ï ˙Èaa ‰BL»««ƒ¿ƒ«≈»∆»
ÌÚ ‚ecÊÓe Ì„‡ ‡OpL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ»»»ƒ¿«≈ƒ
,˙Bt ˙BNÚÏÂ „ÈÏB‰Ï BzL‡ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
˙BL‰Ï ˙BÓL ‰‡ÈˆBÓ ‡È‰Â¿ƒƒ»¿»¿«¿
‡ÏÂ „Ú ‰„NÏ Ck ÌeMÓe ,da»ƒ»¿»∆∆¡»¿…

.Á‡Ï¿«≈
˙‡È ‰M‡ BÊ  CÏÓ ,Á‡ «≈∆∆ƒ»ƒ¿«

Ó‡pL BÓk ,'‰ ‰M‡ ¿∆∆¡«ƒ»
‰„NÏ .Ïl‰˙˙ ‡È‰ '‰ ˙‡Èƒ¿«ƒƒ¿«»¿»∆
Ó‡pL BÓk ,‰Ê ‰M‡ BÊ  „Ú∆¡»ƒ»»»¿∆∆¡«

 ÌeMÓ .‰Ê ‰M‡Ó EÓLÏƒ¿»¿≈ƒ»»»ƒ
‰„N LÈ .‰„N LÈÂ ‰„N LiL∆≈»∆¿≈»∆≈»∆
Ba ˙BM„w‰Â ˙BÎa‰ ÏkL∆»«¿»¿«¿À
‰„N ÁÈk Ó‡pL BÓk ,˙BBL¿∆∆¡«¿≈«»∆
ÏkL ‰„N LÈÂ ,'‰ BÎa L‡¬∆≈¬¿≈»∆∆»
‚‰Â ÔBÈlÎÂ ‰‡ÓËÂ ÔaÁÀ¿»¿À¿»¿ƒ»¿∆∆
‰f‰ CÏn‰Â ,Ba ÌÈÈeL ˙B˜e¿»¿ƒ¿«∆∆«∆
,Bf‰ ‰„OÏ „Ú ‡e‰L ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ∆∆¡»«»∆«

e˙kL ‰Ê‚ LBÏL ˙Áz ∆»««»»¿»
'B‚Â CBÏÓÈ Èk „Ú ˙Áz 'B‚Â ı‡∆∆¿««∆∆ƒƒ¿¿
CÏn‰Â .dzb LÈ˙ Èk ‰ÁÙLÂ¿ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»¿«∆∆
„Ú CLÁÂ BB‡ ‰qk˙Ó ‰f‰«∆ƒ¿«∆¿∆¿»«

.‰ÏÚÓÏ aÁ˙Óe ‰ËpL∆ƒ¿»ƒ¿«≈¿«¿»
L‡ ÏL ÈÚO‰ Ck »«»ƒ∆…

‰„O‰ „ÙpL ÌeMÓ ,L„Á…∆ƒ∆ƒ¿»«»∆
‡ÏÂ LB„w‰ CÏn‰ ÔÓ ‡e‰‰«ƒ«∆∆«»¿…
ÔÓ ˙BÎa Bf‰ ‰„Oa ˙BBL«»∆«¿»ƒ

‰„Ú ‡e‰LÎe .‰f‰ CÏn «∆∆«∆¿∆∆¡»
e˙k Ê‡ ,Bf‰ ‰„OÏ Èk «»∆«»»ƒ

,‰„O Èk .'B‚Â d‡ˆÓ ‰„O«»∆¿»»¿ƒ«»∆
.‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈

‰‡ÌÏBÚÏ ‰eÁ ‰‡a , ¿≈»»«»»»
da ÏÈh‰Â ,‰f‰ LÁpa ‰˜a„Â¿ƒ¿¿»«»»«∆¿ƒƒ»
ÌÏBÚÏ ˙ÂÓ ‰Ó‚Â ,‰Ó‰ÊÀ¬»¿»¿»»∆»»
‰„ÈÂ ‰N ‰‡a .dÏÚÏe¿«¿»»»»»¿»¿»
BÓk ,Ba ‰˜a„ ‡ÏÂ ‰˙ÏÚÂ¿»¿»¿…ƒ¿¿»¿

Ó‡pL Ì‡ ÏÚiÂ ∆∆¡«««««¿»
L‡ ÏÎÂ BzL‡Â ‡e‰ ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»¬∆

?e˙k ‰Ó ,ÌÏBÚÏ Á ‡a .BÏ »…«»»«»
Ïb˙iÂ kLiÂ ÔÈi‰ ÔÓ zLiÂ«≈¿¿ƒ««ƒ«ƒ¿»«ƒ¿«

.'B‚Â¿
‡Ï ‰NÂ Ì‰‡L ∆«¿»»¿»»…

ÌÈiÁÏ ‰˙ÎÊ Ck ÌeMÓ ,B e˜a„ƒ¿¿ƒ»»¿»¿«ƒ
‰ÈÏe dÏÚÏe dÏ ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ»¿«¿»¿»∆»
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"Ú Î˜  ‰˘ ÈÈÁ‰

‡c ÏÚÂ .Ìz˜e Ba ˙wÓ Ï‡Â ÌzˆeÁ«¿∆¿∆«∆∆«¿∆¿«»
È˙Î ‡ÏÂ ,e‰lÎa e‰ ‰˙ÎÊ„ ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»¿»¿»¿¿À¿¿»¿ƒ
‡È‰ ,‡lÎa ÔÎÂ ,‰eÁ ÈiÁ eÈ‰iÂ ÈM e‰lÎa¿À¿«≈«ƒ¿«≈«»¿≈¿…»ƒ
:ÔÈiÁ BÂ‰ dÏÈ„ ‡c ÏÚÂ ,ÔÈiÁa ˙˜ac˙‡ƒ¿«¿«««ƒ¿«»ƒ»¬«ƒ

‡zÙÒBz
e‰È‡ ‰nk .‡ÓÏÚ È‡‰a dÈÓb ÈÚÊ‡c Ô‡Ó e‰È‡ ‰‡kÊ«»»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈¿««¿»«»ƒ
‡zÈ˙Ó  Á˙Ù ÈÎ‰Â .‡ÓÏÚ ‡e‰‰a ‰‡lÚÂ «¿ƒ»»¿««¿»¿»ƒ»««¿ƒ¿»
.ÈÚÊ e‰È‡  e‰È‡c Ô‡Ó . e‰È‡ ÈÚÊ e‰È‡c Ô‡Ó»¿ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ«ƒ¿≈
È˙k  ÔaLeÁ e‰È‡„ ‰‡Ó 'Â‚Â ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ ÈzÎcƒ¿ƒ«ƒ¿«≈»»¿≈»¿ƒ¿««¿ƒ
e‰È‡c ÚL .dÈÏ ÈÚÊ‡ „Á ÔÈL„ eÈÚÊ ,‰L dÈa≈»»¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ≈∆«¿ƒ

.ÌÈL ÈzÎc dÈÏ ÈaÂ dÈÏ ÈbÒ‡ ÈÚÊ ÔaLeÁ¿«»ƒ«¿≈≈¿«≈≈ƒ¿ƒ»ƒ
‡ÏÂ ,ÈÚÊ‡„Ï ‡l‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ Èa ‡Ïc ,ÈÊÁ ‡z»»≈¿»«≈À¿»¿ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿»
dÈÓb ÈÚÊ‡c Ô‡Ó e‰È‡ ‰‡kÊ .Èa„Ï ‡l‡ ÈÚÊ‡«¿ƒ∆»ƒ¿«≈«»»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈
„Ú .‡ÓÏÚ ‡e‰‰Ï ‡ÈelÚa  e‰È‡ ‰nk ,‡ÓÏÚ È‡‰a¿««¿»«»ƒ«¿ƒ»¿««¿»«
ˆ˜c Ô‡Ó .v˜˙È ˆ˜c Ô‡Ó .˜Òt˙È ˜ÒÙc Ô‡Ó .Ô‡k»»¿»«ƒ¿««»¿»«ƒ¿««»¿»«
ÔÈlÓ ÏÚ ‡˙ÈÈB‡c ÔÈlÓ ˜ÒÙc Ô‡Ó ÓBÏ BBˆ .C‡˙Èƒ¿»«¿«»¿»«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ
‡ÓÈÈ˜ dÈÈ„Â ‡ÓÏÚ È‡‰Ó È‰BiÁ Ôe˜Òt˙È ÔÈÏËa¿≈ƒƒ¿«¿«ƒ≈««¿»¿ƒ≈»¿»
‡ÁÈÈ Bb CÈ‡Ó ‡ÏÂ ÔÓ‡ ˆ˜c Ô‡Ó .‡ÓÏÚ ‡e‰‰¿«»¿»»¿»«»≈¿»«¬ƒ«¿»
CÈËˆ‡ „Á‡ Ó‡c Ô‡Ó .‡ÓÏÚ È‡‰c ÔÈiÁÓ v˜˙Èƒ¿««≈«ƒ¿«»¿»»¿»«∆»ƒ¿¿ƒ
È‡‰a kÚÈ ‡ÏÂ dÈÏÈ„ ‰‡È˜ v˜Ïe Û"Ï‡ ‡ÙËÁÏ¿»¿»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ≈¿»¿«≈¿«

.ÂÈiÁ ÔeÎ‡˙È ‡c „ÈÚÈc Ô‡Óe ,ÏÏk ˙B‡ÌÈLe„Á Ì‰ eÏ‡) ¿»«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«»

(‡˙ÙÒÂ˙‰ Ô‡Î „Ú) ,(‰ÏÚÓ ÏL ‰ÈLÈ È‡ÁBÈ a ÔBÚÓL ÈaÏ e„Èb‰L

,‡lÈÚÏ e‰lk ÔÈiÁ ÔepÈ‡ .‰N ÈiÁ «≈»»ƒ«ƒÀ¿¿≈»
‰L ÌÈNÚÂ .‡lÈÚÏ ‰L ‰‡Ó≈»»»¿≈»¿∆¿ƒ»»
‡˜„k BÂ‰ e‰lk ,‡lÈÚÏ ÌÈL ÚLÂ ,‡lÈÚÏ¿≈»¿∆«»ƒ¿≈»À¿¬¿¿»

.˙e‡È¿
ÔBÚÓL Èa(ע"א קכג Ê‡(דף ÈÊÁ ‡z ƒƒƒ¿»»≈»»

‰L Ó‡„ e‰lÎ ‡L È‡Ó ,‰lÓ„¿ƒ»»¿»¿À¿¿»«»»
‰‡Ó ÈzÎc .ÌÈL Ó‡c ÚL ÔeÈ‡e ,‰L»»¿ƒ∆«¿»«»ƒƒ¿ƒ≈»
‡l‡ .ÌÈL ÚL ˙Ïe ,‰L ÌÈNÚÂ ‰L»»¿∆¿ƒ»»¿»«∆«»ƒ∆»

‡lÎ„ ‡ÏÏÎ ‰L ‰‡Ó .„Á ‡lÎ‡„ÁÎ ‡lk ‡") …»¬≈»»»¿»»¿…»

‡ÓÈ˙Ò ‰‡lÚ ÏÈÏk˙‡„ ‰L ÌÈNÚ ÔÎÂ .‡ÓBÈ ÏÎa Ô‡Î ‰‡Ó„ ‡Ê

.(‡„eÁÈ„ ‡Ê ‰L È˙k Ck ÔÈ‚e ,ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎ„‡e‰ CÈ ‡L„˜ À¿»¿ƒ
ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎ„ ‡ÓÈ˙Ò ‰‡lÚ ˙‡Ó ÏÈÏk˙‡„¿ƒ¿¿ƒ≈¬«ƒ»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

e˙kL e‰Ê .‰ÈÁ‡  «¬∆»∆∆»
Ï‡Â ÌzvÁ eˆ Ï‡ eËÈa‰«ƒ∆À«¿∆¿∆
eÈ‰iÂ Ôk ÏÚÂ .Ìzw Ba ˙wÓ«∆∆À«¿∆¿«≈«ƒ¿
.ÌlÎa Ì‰ ‰˙ÎfL ,‰N ÈiÁ«≈»»∆»¿»»∆¿À»
ÈiÁ eÈ‰iÂ ÌÈLp‰ ÏÎa e˙Î ‡ÏÂ¿…»¿»«»ƒ«ƒ¿«≈
‰˜a„ ‡È‰ .ÌlÎa ÔÎÂ ,‰eÁ«»¿≈¿À»ƒƒ¿¿»
.ÌÈiÁ‰ eÈ‰ dlL Ôk ÏÚÂ ,ÌÈiÁa««ƒ¿«≈∆»»««ƒ


BÓˆÚ ˙‡ ÔÈË˜nL ÈÓ ƒ∆«¿ƒ∆«¿

ÔBÈÏÚÂ ÏB„‚ ‡e‰ ‰nk .ÌÏBÚa»»«»»¿∆¿
L‡ Á˙t CÎÂ .‡e‰‰ ÌÏBÚa»»«¿»»«…
‡e‰  ÔË˜ ‡e‰L ÈÓ :‰ÈLÈ‰«¿ƒ»ƒ∆»»
.ÔË˜ ‡e‰  ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ .ÏB„‚»ƒ∆»»»
‰‡Ó .'B‚Â ‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ e˙kL∆»«ƒ¿«≈»»¿≈»
.‰L Ba e˙k ,ÏB„b ÔBaLÁ ‡e‰L∆∆¿»»»»
.B˙B‡ ÔÈË˜‰ „Á‡ ÌÈM‰ ÔË…̃∆«»ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÏÈc‚‰ ,ÔË˜ ÔBaLÁ ‡e‰L ÚL∆«∆∆¿»»ƒ¿ƒ
.ÌÈL e˙kL ,B˙B‡ ‰aÂ B˙B‡¿ƒ»∆»»ƒ

‰‡LB„w‰ Ï„‚Ó BÈ‡L ¿≈∆≈¿«≈«»
,ÔÈË˜nL ÈÓÏ ‡l‡ ‡e‰ Cea»∆»¿ƒ∆«¿ƒ
ÈL‡ .Ïcb˙nÏ ‡l‡ ÔÈË˜Ó ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈«¿≈
BÓˆÚ ˙‡ ÔÈË˜nL ÈÓ ‡e‰ƒ∆«¿ƒ∆«¿
ÈelÚa ÏB„‚ ‡e‰ ‰k ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆»»¿ƒ
ÈÓ .Ô‡k „Ú .ÌÏBÚ‰ B˙B‡Ï¿»»«»ƒ
.v˜˙È vwL ÈÓ .˜ÒtÈ ˜ÒtL∆»«ƒ»≈ƒ∆ƒ≈ƒ¿«≈
,ÓBÏ BBˆ .C‡˙È vwL ÈÓƒ∆ƒ≈ƒ¿»≈¿«
ÏÚ ‰B˙ È„a ˜ÒBtL ÈÓƒ∆≈¿ƒ¿≈»«
ÔÓ ÂÈiÁ e˜ÒtÈ  ÌÈÏËa ÌÈc¿»ƒ¿≈ƒƒ»¿«»ƒ
ÌÏBÚa Ìi˜ BÈ„Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆¿ƒ«»»»
‡ÏÂ ÔÓ‡a v˜nL ÈÓ .‡e‰‰«ƒ∆¿«≈¿»≈¿…
v˜˙È  ‰ÁeÓ CBz CÈ‡Ó«¬ƒ¿»ƒ¿«≈
ÈÓ .‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈiÁ‰Ó≈««ƒ∆»»«∆ƒ
ÛËÁÏ CÈˆ ,„Á‡ ÓB‡L∆≈∆»»ƒ«¿…
‰‡Èw‰ ˙‡ v˜Ïe Û"Ï‡‰»»∆¿«≈∆«¿ƒ»
Bf‰ ˙B‡a kÚ˙È ‡ÏÂ ,dlL∆»¿…ƒ¿«≈»«
eÎ‡˙È ‰Ê ˙‡ ‰NÚiL ÈÓe ,ÏÏk¿»ƒ∆«¬∆∆∆ƒ¿»¿

.ÂÈÓÈa ÔBÚÓL ÈaÏ e„Èb‰L ÌÈLecÁ‰ el‡] »»

[.‰ÏÚÓ ÏL ‰ÈLÈa È‡ÁBÈ  

ÌÈiÁ‰ Ì˙B‡ .‰N ÈiÁ «≈»»»««ƒ
,‰ÏÚÓÏ ‰L ‰‡Ó .‰ÏÚÓÏ ÌlkÀ»¿«¿»≈»»»¿«¿»
ÚLÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰L ÌÈNÚÂ¿∆¿ƒ»»¿«¿»¿∆«
.Èe‡k eÈ‰ Ìlk ,‰ÏÚÓÏ ÌÈL»ƒ¿«¿»À»»»»

,ÔBÚÓL Èa‰‡ ‡aÓ‡ ÚL Ì˙B‡e ,‰L ‰L Ó‡L ÌlÎa ‰BM ‰Ó ,c‰ „BÒ ˙‡ «ƒƒ¿…¿≈∆«»»«∆¿À»∆»«»»»»¿»∆«»«
ÏÏk‰  ‰L ‰‡Ó .„Á‡ Ïk‰ ‡l‡ ?ÌÈL ÚL Ck Á‡Â ,‰L ÌÈNÚÂ ‰L ‰‡Ó e˙kL ,ÌÈL»ƒ∆»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿««»∆«»ƒ∆»«…∆»≈»»»«¿»
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‰f‰ ÙÒ Â

ÔÎÂ ,‡ÓBÈ ÏÎc Ô‡Îa ‰‡Ó„ ‡Ê ‰‡Óa¿≈»¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»»¿≈
‡Ê ‰L È˙k Ck ÔÈ‚e ,‰L ÌÈNÚ∆¿ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»»»»
‡ÏBÈÂ ‰LÁÓ Lt˙‡ ‡Ï„ ‡„eÁÈ„¿ƒ»¿»ƒ¿¿««¬»»¿¿»

.ÔÈÓÏÚÏ¿»¿ƒ
Â ÔLt˙‡ ÔÈl‡ ÌÈL‡ÏÏkÓ Ô‡˜Ù »ƒƒ≈ƒ¿»¿»¿»¿»ƒ¿»»

‡lÎc b ÏÚ Û‡Â .‡ÏÈÚÏ„ ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»ƒ¿≈»¿«««¿…»
ÈÓÁÂ ‡È„a ÔLt˙Ó Ï‡ ,‡„Á ‡„eÁÈƒ»»»¬»ƒ¿»¿»¿ƒ»¿«¬≈
ÈÎ‰ ÈÂ‰ ‡Ïc ‰Ó ÔÈÁB‡Â ÔÈËÒ ‰nÎa¿«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬≈»ƒ
‡„eÁÈ„ ‡Ê ‰L È˙k Ck ÔÈ‚e .‡lÈÚÏ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»»»»¿ƒ»
ÔÈl‡ ÌÈL ÚL .ÔÈÓÏÚÏ Lt˙‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ∆«»ƒƒ≈
ÔÈËÒ ‰nÎ ÈÓÁÂ ‡È„a Ô‡Lt˙‡ƒ¿»¿»¿ƒ»¿«¬≈¿«»ƒ¿ƒ
Ck ÔÈ‚e .‡lÈÚÏ ÈÎ‰ ÈÂ‰ ‡Ï„ ‰Ó ÔÈÁB‡Â¿¿ƒ«¿»¬≈»ƒ¿≈»¿ƒ»
,‰L ‡ÏÂ ÌÈL e‰a È˙k ÌÈL ÚL ÔÈl‡a¿ƒ≈∆«»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»
eÂ‰c ,‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ .ÌÈiÁ Ôe˜‡ e‰lÎÂ¿À¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«≈»»¿¬

.‡lÈÚÏ eÓÈi˜˙‡Â e‡Èa˙‡c LnÓ«»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿≈»
„wÚ˙‡ „Î ‡‰„ ‰eÓ˜e‡ ‡‰ ‡ÈiÁ Èa ƒƒƒ»»¿»¿»«ƒ¿««

,‰Â‰ ÌÈL ÚLÂ ÔÈ˙Ïz a ˜ÁˆÈƒ¿»«¿»ƒ¿∆«»ƒ»»
ÈzÎc ,‰N ˙˙ÈÓ ˜ÁˆÈ „wÚ˙‡c ÔÂÈÎÂ¿≈»¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ«»»ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Ó .d˙kÏÂ ‰NÏ „tÒÏ Ì‰‡ ‡iÂ«»…«¿»»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…»≈«ƒ
,˜ÁˆÈÏ dÈÏ „˜ÚÓlÓ ‡ ‰iBn‰ ‰Ó ,‡a»≈««ƒ»»ƒ¿∆¡«≈¿ƒ¿»
„ÈÏÈÈ˙‡„ ‡ÓBiÓ ÔÈL ÚLÂ ÔÈ˙Ïz ÔeÈ‡Â¿ƒ¿»ƒ¿∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿¿ƒ
‰N ÈiÁ BÂ‰ ÔepÈ‡ „wÚ˙‡„ ‡zÚL „Ú ˜ÁˆÈƒ¿»««¿»¿ƒ¿««ƒ¬«≈»»
ÔÈ˙Ïz ‡"iËÓÈ‚ e"È‰iÂ ÔaLeÁk È‡cÂ«»¿¿««ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
„ÈÏÈ˙‡cÓ Óz‡c ‰Ók BÂ‰ ÔÈL ÚLe¿«¿ƒ¬¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ

.„wÚ˙‡c „Ú ˜ÁˆÈƒ¿»«¿ƒ¿««
,Ó‡Â Á˙Ù ÈÒBÈ(Áˆ ÌÈÏ‰˙)eÈL BÓÊÓ ≈»«¿¬«ƒ¿ƒ

‰ÚÈLB‰ ‰NÚ ˙B‡ÏÙ Èk L„Á ÈL ÈÈÏ«¿»ƒ»»ƒƒ¿»»»ƒ»
‰eÓ˜e‡ ‡˜ È‡‰ .BL„˜ ÚBÊe BÈÓÈ BÏ¿ƒ¿«»¿«¿»¿»

,È˙Î„ ‰Ók .‰eÓ‡ ˙BÙc ,‡ÈÁ(Â ‡ Ï‡ÂÓ˘) «¿«»¿»¬¿»¿»ƒ¿ƒ
eÂ‰c ,‰MiÂ È‡Ó .Cca ˙Bt‰ ‰MiÂ«ƒ«¿»«»«∆∆»«ƒ«¿»¿¬
.eÓ‡ ‰ÈL È‡Óe .‡z„Á ‡˙ÈL ÈÓ‡»¿≈ƒ»»«¿»«ƒ»»¿
.‰NÚ ˙B‡ÏÙ Èk L„Á ÈL ÈÈÏ eÈL BÓÊÓƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒƒ¿»»»

Ïk‰ ÏL‰‡Ó ÏL „BÒa „Á‡k Ïk‰ ‡"] ∆«…

,ÔBÈÏÚ‰ ÏÏÎpL ,‰L ÌÈNÚ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ

,‰L e˙k Ck ÌeMÓe .ÌÈzÒp‰ Ïk ÏL zÒp‰

[„eÁi‰ ÏL „Bq‰‡e‰ Cea LB„w‰ . «»»
zÒp‰ ,ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ ÏÏÎpL∆ƒ¿»ƒ»∆¿«ƒ¿»
„BÒa ,‰‡Óa ÌÈzÒp‰ Ïk ÏL∆»«ƒ¿»ƒ¿≈»¿
ÔÎÂ ,ÌBÈ Ïk ÏL ˙BÎ ‰‡Ó ÏL∆≈»¿»∆»¿≈
e˙k Ck ÌeMÓe .‰L ÌÈNÚ∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌÈ„Ù ‡lL ,„eÁi‰ „BÒ ,‰L»»«ƒ∆…ƒ¿»ƒ
.ÌÈÓÏBÚÏ ÏBi‰Â ‰LÁn‰««¬»»¿«≈¿»ƒ

e„t˙‰ eÏl‰ ÌÈM‰ «»ƒ«»ƒ¿»¿
.‰ÏÚÓlL zÒp‰ ÏÏkÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»∆¿«¿»
,„Á‡ „eÁÈ Ïk‰L b ÏÚ Û‡Â¿«««∆«…ƒ∆»
ÌÈÓÁÂ ÔÈ„a ÌÈ„Ù Ï‡¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ
‡lM ‰Ó ÌÈÎ„e ÌÈ„„ˆ ‰nÎa¿«»¿»ƒ¿»ƒ«∆…
Ck ÌeMÓe .‰ÏÚÓÏ Ck ‰È‰»»»¿«¿»ƒ»
‡lL „eÁi‰ „BÒ ,‰L e˙k»»»«ƒ∆…
ÌÈM‰ ÚL .ÌÈÓÏBÚÏ „Ùƒ¿»¿»ƒ∆««»ƒ
ÌÈÓÁÂ ÔÈ„a ÌÈ„Ù eÏl‰«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡M ‰Ó ÌÈÎ„e ÌÈ„„ˆ ‰nÎa¿«»¿»ƒ¿»ƒ«∆≈
ÚLa Ck ÌeMÓe .‰ÏÚÓÏ Ôk≈¿«¿»ƒ»¿∆«
ÌÈL Ì‰a e˙k eÏl‰ ÌÈM‰«»ƒ«»»»∆»ƒ
.ÌÈiÁ ÌÈ‡˜ ÌlÎÂ .‰L ‡ÏÂ¿…»»¿À»ƒ¿»ƒ«ƒ
,LnÓ eÈ‰L ,‰N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»∆»«»

.‰ÏÚÓÏ eÓi˜˙‰Â e‡pL∆ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿«¿»
‰p‰ ,‡ÈiÁ Èa‰eLt, «ƒƒ»ƒ≈≈¿»

‡e‰ ,˜ÁˆÈ „˜Ú L‡k È‰L∆¬≈«¬∆∆¡«ƒ¿»
,ÌÈL ÚLÂ ÌÈLÏL Ôa ‰È‰»»∆¿…ƒ¿∆«»ƒ
,‰N ‰˙Ó ,„˜ÚpL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆¡«≈»»»
„tÒÏ Ì‰‡ ‡iÂ e˙kL∆»«»…«¿»»ƒ¿…
‰Ó ?‡a ÔÈ‡Ó .d˙kÏÂ ‰NÏ¿»»¿ƒ¿…»≈«ƒ»≈«
.˜ÁˆÈ ˙‡ „˜ÚlÓ ,‡a ‰in‰«…ƒ»»ƒ«¬…∆ƒ¿»
ÌBiÓ ÌÈL ÚLÂ ÌÈLÏL Ì˙B‡Â¿»¿…ƒ¿∆«»ƒƒ
,„˜ÚpL ‰ÚM‰ „ÚÂ ˜ÁˆÈ „ÏBpL∆«ƒ¿»¿««»»∆∆¡«
ÔBaLÁk È‡cÂ .‰N ÈiÁ eÈ‰ Ì‰≈»«≈»»««¿∆¿
ÚLÂ ÌÈLÏL ‡iËÓÈ‚a e"È‰iÂ«ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»¿…ƒ¿∆«
,‡a˙pL BÓk ,eÈ‰ ÌÈL»ƒ»¿∆ƒ¿»≈

.„˜ÚpL „ÚÂ ˜ÁˆÈ „ÏBpMÓƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆¡«
,Ó‡Â Á˙t ÈÒBÈ  ≈»«¿»«

Èk L„Á ÈL '‰Ï eÈL BÓÊÓƒ¿ƒ«ƒ»»ƒ
BÈÓÈ Bl ‰ÚÈLB‰ ‰NÚ ˙B‡ÏÙƒ¿»»»ƒ»¿ƒ
‰f‰ ˜eÒt‰ .BL„˜ ÚBÊe¿«»¿«»«∆
eÓ‡ ˙Bt‰L ÌÈÁ‰ e‰e‡a≈¬«¬≈ƒ∆«»»¿

e˙kk ,B˙B‡ ?eÓ‡ Ô‰ ‰ÈL BÊÈ‡Â .‰L„Á ‰ÈL ˙BÓB‡ eÈ‰L ,Cca ˙Bt‰ ‰MiÂ «»«ƒ«¿»«»«∆∆∆»¿ƒ»¬»»¿≈ƒ»≈»¿
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‡"Ú ‚Î˜  ‰˘ ÈÈÁÊ

‡L„˜ ‡„ ‰Ó ÏÎc ,‡ÏkzÒ‡Ï ˙È‡ ƒ¿ƒ¿«»»¿»«¿»»À¿»
e‰lÎ ‡ÓÏÚ ‡e‰ CÈaÔÁaL˙ ÈÓ‡ ¿ƒ¿«¿»À¿»¿≈À¿¿»

È‡Â ,‡z˙Ï ÔÈ ‡lÈÚÏ ÔÈa dÈn˜ ‡˙ÈLÂ¿ƒ»»«≈≈¿≈»≈¿«»¿ƒ
e‰ÈÈÓbÓ e‰È‡„ ‡ÓÈ˙(BÂ‰ ‚"Ï ‡"„)ÈÓ‡ ≈»¿ƒ¿ƒ«¿«¿»¿≈

,e‰È‡ ‰‡lÚ ‡Êc È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰ ,‡„ ‡˙ÈLƒ»»»»ƒ«»¿»»ƒ»»ƒ
ÔÂÈÎÂ ,e‰ÈÈab ÏÚ ‰Â‰ ‡B‡ ,Èp‰ Ï‡¬»«≈¬»»»«««¿¿≈»
‡lÈÚÏ ‰eÈÂLÂ e‰ÈÈÏÚ ÏÈ˜zL‡ ‡B‡c«¬»ƒ¿¿ƒ¬«¿¿«¿»¿≈»

eÈL ÔepÈ‡(Ó eÈÎL ‡Ï ‡")ÔÂÈÎ ‡‰c ,‡˙ÈL ƒ¿ƒƒ»»¿»≈«
ÁB‡k Ô‡Ú‚ BÂ‰ ‡B‡ e‰ÈÈpÓ ÏÈË˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ«¿¬»¬»»¿«
È‡cÂ .‡˙ÈL eÓ‡ ‡ÏÂ ‡ÓÏÚc ˙Bt ‡L¿«»¿«¿»¿»»¿ƒ»»«»

‡B‡(ע"ב קכג ÔBÏ(דף „ÈÚ e‰ÈÈab ÏÚc ¬»¿«««¿»ƒ
.‡nÊÏ¿«¿»

È˙Î ‡lÎa Óz‡Â ,‡ÓÈ˜B‡ ‡‰ »ƒ¿»¿ƒ¿»¿…»¿ƒ
‡Î‰Â .BÓÊÓ „Â„Ï B‡ „Â„Ï BÓÊÓƒ¿¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿»»
‡L„˜ Áec BÓÊÓ ‡l‡ .ÏÏk „Âc Ó‡ ‡Ï»»«»ƒ¿»∆»ƒ¿¿«À¿»
CÈ ‡L„˜ ÌÈ˜BÈ„ ‡ÓÊÏ dÈÏ ‡nÊÏ ÔÈnÊ«ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿ƒÀ¿»¿ƒ
ÈL ÈÈÏ eÈL ÔÈ„Îe .‡ÙÚÓ Ï‡NÈÏ ‡e‰¿ƒ¿»≈≈«¿»¿≈ƒ«¿»ƒ
È‡‰Î ‡˙ÈL ‡‰c ,L„Á e‰È‡ ÔÈ„k ,L„Á»»¿≈ƒ»»¿»ƒ»»¿«

.‡ÓÏÚ Èa˙‡„ ‡nBiÓ Óz‡ ‡Ï»ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈»¿»

‡zÙÒBz∆¿»
Ó‡ ,‡ÈiÁ ÈaÏ ÈÓÁÈÓÏ ÏÈÊ‡ ‰„e‰È Èa Ô ÈÒBÈ Èaƒƒ≈∆ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡≈¿«ƒƒ»»«
eÓ‡ CÈ‰ ‡˙LÙ È‡‰ ÚÓL È‡ Ó ‡ÓÈÏ dÈÏ≈≈»«ƒ»«««¿»»≈»¿
‰‡kÊ Ó‡ .‡˙ÓLc ‡ÈÈÚa ‰eLÙ„ ‡zÈ˙Ó È‡Ó»≈«¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»»««»»
‡˙ÈÈB‡ ‡È‰ CÎc ,È˙‡„ ‡ÓÏÚ ‡i˜Ècˆc ÔB‰È˜ÏeÁ»≈¿«ƒ«»¿«¿»¿»≈¿»ƒ«¿»
ÔÈÓÈzÒÓc b ÏÚ Û‡c ,‡ÈÓ„ ‡a ‡ÚeaÓk ÔB‰aÏ¿ƒ¿¿«»«»¿«»¿«««¿«¿ƒƒ
.ÈÚ ÏÎÏ ÔÈÚc ÔÈÚeaÓ ÈÁ˙Ù ‡iÓ ˙e‡ÈbÒÓ ,dÈÏ≈ƒ¿ƒ«»»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿»≈«

È‡‰a CÏ ‡ÓÈ‡ ‡‡ ,z‡ ‡ÓÈÁ ÈÒBÈ Èa ÚÓL ‡z»¿«ƒƒ≈¿ƒ»«¿¬»ƒ»»¿«
ÔBaLÁa ÒÎ Ì„‡‰ Ûeb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ ,‡˙LÙ»¿»»¿»≈»»»ƒ¿«¿∆¿
Ò˜t ‰ÓLp‰ ‰‡zL „Ú ,‰Óec „È ÏÚ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ««»«∆«¿∆«¿»»ƒ¿»

ÔÈ˙BpL ‡ÓÈÒ.Ô„Ú Ôba ÌÈek‰ dÏ ƒ»»∆¿ƒ»«¿ƒ««≈∆

Èk L„Á ÈL '‰Ï eÈL BÓÊÓƒ¿ƒ«ƒ»»ƒ
.‰NÚ ˙B‡ÏÙƒ¿»»»

‰Ó ÏkL ,ÏkzÒ‰Ï LÈ ≈¿ƒ¿«≈∆»«
,ÌÏBÚa ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡aM∆»»«»»»»
˙BÁaL˙Â ‰ÈL ÌÈÓB‡ ÌlkÀ»¿ƒƒ»¿ƒ¿»
.‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ,ÂÈÙÏ¿»»≈¿«¿»≈¿«»

ÌÓˆÚÓ Ì‰L Ó‡z Ì‡Â[eÈ‰ ‡"„] ¿ƒ…«∆≈≈«¿»

‰Ê Ck  Bf‰ ‰ÈM‰ ˙‡ ÌÈÓB‡¿ƒ∆«ƒ»«»∆
Ï‡ .ÔBÈÏÚ „BÒ e‰fL !È‡cÂ««∆∆∆¿¬»
ÔÂÈÎÂ .Ôab ÏÚ ‰È‰ ÔB‡‰ ,el‡≈»»»»««»¿≈»
e‰eÓNÂ Ì‰ÈÏÚ Ï˜L ÔB‡‰L∆»»ƒ¿«¬≈∆¿»

eL Ô‰ ,‰ÏÚÓÏ[eÎL ‡Ï ‡"] ¿«¿»≈»

Ô‰Ó ÏËpL ÔÂÈk È‰L ,‰ÈLƒ»∆¬≈≈»∆ƒ¿«≈∆
‡L C„k ˙BÚB‚ eÈ‰ ,ÔB‡‰»»»¿∆∆¿»
eÓ‡ ‡ÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏL ˙Bt‰«»∆»»¿…»¿
Ôab ÏÚL ÔB‡‰L È‡cÂ .‰ÈLƒ»««∆»»∆««»

.nÊÏ Ô˙B‡ ‰NÚ»»»¿«≈
,‡a˙Â ,e‡a È‰ ¬≈≈«¿¿ƒ¿»≈

„Â„Ï B‡ „Â„Ï BÓÊÓ e˙k Ïke«…»ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ
.ÏÏk „Âc Ó‡ ‡Ï Ô‡ÎÂ ,BÓÊÓƒ¿¿»…»«»ƒ¿»
Áe ‰„È˙ÚL ,BÓÊÓ ‡l‡∆»ƒ¿∆¬ƒ»«
ÌÈ˜iL ÔÓÊa B˙B‡ nÊÏ L„w‰«…∆¿«≈ƒ¿«∆»ƒ
ÔÓ Ï‡NÈ ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆ƒ¿»≈ƒ
.L„Á ÈL '‰Ï eÈL Ê‡Â ,ÙÚ‰∆»»¿»ƒ«ƒ»»
BÊk ‰ÈL È‰L .L„Á ‡e‰ Ê‡»»»∆¬≈ƒ»»
.ÌÏBÚ‰ ‡pL ÌBiÓ ‰Ó‡ ‡Ï…∆∆¿»ƒ∆ƒ¿»»»


CÏ‰ ‰„e‰È Èa Ôa ÈÒBÈ ≈∆«ƒ¿»»«

,BÏ Ó‡ .‡ÈiÁ Èa ˙‡ ˙B‡Ïƒ¿∆«ƒƒ»»«
‰Lt‰ ˙‡ ÚÓL Ì‡ Ó Ó‡È…««ƒ»«∆«»»»
‡˙Èa‰ ÈÏÚa eÓ‡ CÈ‡ ,Bf‰«≈»¿«¬≈«»«¿»
,Ó‡ .‰ÓLp‰ ÔÈÚa ‰eLtL∆≈¿»¿ƒ¿««¿»»»«
ÌÈ˜Ècv‰ ÏL Ì˜ÏÁ ÈL‡«¿≈∆¿»∆««ƒƒ
‡È‰ ‰Bz‰ CkL ,‡a‰ ÌÏBÚa»»«»∆»«»ƒ
,ÌÈÓ ÏL ÏB„b ÔÈÚÓk ÌaÏa¿ƒ»¿«¿»»∆«ƒ
 B˙B‡ ÌÈÓ˙BqL b ÏÚ Û‡L∆«««∆¿ƒ
˙BÈÚÓ ÌÈÁ˙Bt ÌÈn‰ Ó≈…««ƒ¿ƒ«¿»

.Ú ÏÎÏ ÌÈÚBpL∆¿ƒ¿»≈∆
e‰‡ ,ÈÒBÈ Èa ,ÚÓL˙ ƒ¿««ƒ≈»

,Bf‰ ‰Lta EÏ Ó‡ È‡ .‰z‡«»¬ƒ…«¿«»»»«
ÒÎ Ì„‡‰ Ûeb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»»»ƒ¿»
,‰Óec „È ÏÚ ÌÈ˜Ècv‰ ÔBaLÁa¿∆¿««ƒƒ««»
.Ô„Ú Ô‚a ÌÈek‰ dÏ ÌÈ˙BpL ÔÓÈÒ Ò˜t ‰ÓLp‰ ‰‡zL „Ú«∆«¿∆«¿»»ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ»«¿ƒ¿«≈∆
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:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון יב



‰f‰ ÙÒ Á

Ó‡˙ÏÈÈÚc ˙ ‡˙ÓL ‡‰„ ‡ÚÓL ‡‡ ÈÒBÈ Èa »«ƒƒ≈¬»¿«¬»¿»ƒ¿»»»«¿«¿«
˙ÁÈÓÏ ‡ÏÂ ‡lÈÚÏ ‰˙‡Ï ‡˜ÏÒÏ ˙ÏÊ‡ ‡È‰ Ônz«»ƒ»¿«¿»¿»¿«¿»¿≈»¿»¿≈«
ÒBtBËt‡ ˙NÚ Òk˙Â ‰ÏÚzL Ì„B˜ Ï‡ ,‡z˙Ï¿«»¬»∆∆«¬∆¿ƒ»≈«¬≈««¿
ÎN Ïa˜Ï ‡e‰ Èe‡L BÏ ‰‡Óe ‰Óec „È ÏÚ Ûeb‰«««»«¿»∆»¿«≈»»

.˙BÓÏBÚ ˙B‡Ó Úa‡«¿«≈»

Ó‡Ú„È ‰Óe„ ‡‰c ,Ó‡ ÊÚÏ‡ Èa ‡‰ ‡ÈiÁ Èa »«ƒƒƒ»»ƒƒ∆¿»»»«¿»»»«
‡‡ Ï‡ .Ô„Ú„ ‡z‚a dÏÚ ÈÊÎÓc ÌeMÓ Ì„B˜∆ƒ¿«¿¿≈¬»¿ƒ¿»¿≈∆¬»¬»
‡Ùeb ÏÚ ÊÁ ‡Ò˜t dÈÏ ÔÈ‰È„ ‡cÚ Èc ,‡ÚÓL CÎ»»«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¬ƒ≈ƒ¿»»»««»
‡e‰ ‡„‰ .‰Óe„„ ÈB„È ÏÚ ‡i˜Ècˆ„ ‡˜˙Ùa dÈÏ ÏÈÚ‡Ï¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿«ƒ«»«¿¿»»»
Á˜ ‰„O‰ ÛÒÎ Èz˙ ÈÚÓL eÏ ‰z‡ Ì‡ C‡ È˙Î„ƒ¿ƒ«ƒ«»¿»≈ƒ»«ƒ∆∆«»∆«
˙B‡Ó Úa‡ ÔÈÓÏÚ„ ‡ÙeqÎ ‡c ,‰„O‰ ÛÒÎ e‰Ó .ÈpnÓƒ∆ƒ«∆∆«»∆»ƒ»¿»¿ƒ«¿«≈

.‡ÒÁ‡Ï dÈÏ ÔÈ‰Èc¿»¬ƒ≈¿«¿»»

ÔB‰È‡nÓ ‡„ ‡˙Lt ÚÓL ‰Â‰ „k ÛÒBÈ «≈«»»»«»¿»»»ƒ»≈
‡˜ È‡Ó ‡ÙÚ e‰È‡c Ô‡Ó ,Ó‡ ‰Â‰ ,‡zÈ˙Ócƒ¿ƒ¿»»»»«»¿ƒ«¿»»»

(‡˜È),È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ Ìe˜È Ô‡Óe ‰kÊÈ Ô‡Ó .È‡‰Ï ÈÎÊ »≈¿«»ƒ¿∆«»»»ƒ¿ƒ
(„Î ÌÈÏ‰˙).'Â‚Â ÈÈ ‰ ‰ÏÚÈ ÈÓƒ«¬∆¿«¿»¿

Ó‡Ï‡ Ì‰‡ ÚÓLiÂ È˙Î„ È‡Ó ÈÊÁ ‡˙ ‡a‡ Èa »«ƒƒ«»»»≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿»»∆
Â ÔBÙÚ‡e‰ ‡c ,ÛÒk‰ ˙‡ ÔBÙÚÏ Ì‰‡ Ï˜Li ∆¿«ƒ¿…«¿»»¿∆¿∆«∆∆»

Ï˜L ˙B‡Ó Úa‡ .ÔÈÙeqÎÂ ÔÈÓÏÚ ÔeÈ‡„ ‡˙a ‡ÙeqÎƒ»«»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ«¿«≈∆∆
BÚ .ÔÈÙeqÎÂ ˙B‡‰Â ˙BÓÏBÚ ˙B‡Ó Úa‡ ,ÛÒk∆∆«¿«≈»¿¬»¿ƒƒ≈
ÌÈÓL ÈÚL Ïk BÚiL Ó‡ ÔÓÁ  .ÁBqÏ«≈««¿»»«∆«¬»«¬≈»«ƒ

.d„È ‰ÁBÓ ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLeÈÂƒ»«ƒ∆«¿»¿≈∆¿»»

‡z‰N ˙‡ Ì‰‡ ˜ ÔÎ ÈÁ‡Â È˙Î ‰Ó ÈÊÁ »»≈«¿ƒ¿«¬≈≈»««¿»»∆»»
‡˜˙tÓ Ì˙eÁa ÌÈ˜Ècv‰ ‡L ÌÚ ‰ÓÂ ,BzL‡ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ¿«««ƒƒ«¬»»ƒƒ¿»
ÏÎ ‡ÈÓ‚ ÈÎ‰ ˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .‰Óe„„ ÈB„È ÏÚ ‡pÓÓ„ƒ¿«»«¿¿»»«ƒƒƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔeÓe˜È ÈB„È ÏÚ ÔpÓÓe ‰Óe„„ ÈB„Èa ÔÈÈ˙Îc ÔepÈ‡ƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿«»«¿¿
‡iÚÈMÏ ÔB‰Ï ÈÂÂ .‡ÙÚ ÈÈÈ„ ‡ÈÁ‡Ï ÔÈnÊ„ ‡ÓÊÏ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬»»¿≈«¿»«¿¿«ƒ«»
,ÔÈÓÏÚÏ Ìp‰Èb e„‡iL ,‡˜˙Ù ÈB„È ÏÚ ÔÈÈ˙Î ‡Ï„¿»¿ƒƒ«¿¿ƒ¿»∆…¿«≈ƒ»¿»¿ƒ

Ó‡ ‡c ÏÚÂ(È Ï‡È„)Ïk EnÚ ËÏnÈ ‡È‰‰ ˙Úe ¿«»∆¡«»≈«ƒƒ»≈«¿»
,Ùqa e˙Î ‡ˆÓp‰(‡zÙÒBz Ô‡k „Ú) «ƒ¿»»«≈∆

ÈzÚÓL È‡ ,ÈÒBÈ Èa «ƒ≈¬ƒ»«¿ƒ
˙ÒÎpL Á‡ ,‰ÓLp‰ ‰p‰L∆ƒ≈«¿»»««∆ƒ¿∆∆
˙BÏÚÏ ˙ÎÏB‰ ‡È‰ ,ÌLÏ¿»ƒ∆∆«¬
˙„Ï ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏ dÓB˜ÓÏƒ¿»¿«¿»¿…»∆∆
‰ÏÚzL Ì„˜ Ï‡ .‰hÓÏ¿«»¬»…∆∆«¬∆
Ûeb‰ ÒBtBËBt‡ ˙ÈNÚ ,Òk˙Â¿ƒ»≈«¬≈∆¿«
Èe‡L BÏ ‰‡Óe ,‰Óec „È ÏÚ««»«¿»∆»
˙B‡Ó Úa‡ ÎN Ïa˜Ï ‡e‰¿«≈»»«¿«≈

.˙BÓÏBÚ»
ÊÚÏ‡ Èa ‰p‰ ,‡ÈiÁ Èa «ƒƒ»ƒ≈«ƒ∆¿»»

,Ì„˜ Ú„BÈ ‰Óec È‰L ,Ó‡»«∆¬≈»≈«…∆
.Ô„Ú Ô‚a ‰ÈÏÚ ÌÈÊÈÎnL ÌeMÓƒ∆«¿ƒƒ»∆»¿«≈∆
ÔÓÊaL  ÈzÚÓL Ck È‡ Ï‡¬»¬ƒ»»«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÚ ˙ÊBÁ ,Ò˜t dÏ ÌÈ˙BpL∆¿ƒ»ƒ¿»∆∆«
ÏL ˜˙ta BÒÈÎ‰Ï Ûeb‰«¿«¿ƒ«∆∆∆
e‰Ê .‰Óe„ È„È ÏÚ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¿≈»∆
ÈÚÓL eÏ ‰z‡ Ì‡ C‡ e˙kL∆»«ƒ«»¿»≈ƒ
‰Ó .ÈpnÓ Á˜ ‰„O‰ ÛÒk Èz˙»«ƒ∆∆«»∆«ƒ∆ƒ«
ÏL Ûeqk‰ ‰Ê ?‰„O‰ ÛÒk ‰f∆∆∆«»∆∆«ƒ∆
ÌÈ˙BpL ˙BÓÏBÚ‰ ˙B‡Ó Úa‡«¿«≈»»∆¿ƒ

.‰MÈÏ BÏƒÀ»
‰Lt‰ ÚÓBL ‰È‰ ÛÒBÈ ≈»»≈««»»»

:ÓB‡ ‰È‰ ,‰ÈLÈ‰ ÈL‡Ó Bf‰«≈»≈«¿ƒ»»»≈
‡e‰ ‰Ó ,ÙÚ ‡e‰L ÈÓ[˜È]‰ÎBÊ ƒ∆»»«∆

e‰Ê ?Ìe˜È ÈÓe ‰kÊÈ ÈÓ ?‰ÊÏ»∆ƒƒ¿∆ƒ»∆
e˙kL ‰a ‰ÏÚÈ ÈÓ ∆»ƒ«¬∆¿«

.'B‚Â '‰¿
,‡a‡ Èa‰‡ ‡a‰Ó «ƒ«»…¿≈«

Ï‡ Ì‰‡ ÚÓLiÂ ,e˙kM∆»«ƒ¿««¿»»∆
˙‡ ÔÙÚÏ Ì‰‡ Ï˜LiÂ ÔBÙÚ∆¿«ƒ¿…«¿»»¿∆¿…∆
Ì‰L ÏB„b‰ Ûeqk‰ e‰Ê .ÛÒk‰«∆∆∆«ƒ«»∆≈
˙B‡Ó Úa‡ .ÌÈÙeqÎÂ ˙BÓÏBÚ»¿ƒƒ«¿«≈
˙BÓÏBÚ ˙B‡Ó Úa‡  ÛÒk Ï˜L∆∆∆∆«¿«≈»
 ÁqÏ Ú .ÌÈÙeqÎÂ ˙B‡‰Â«¬»¿ƒƒ…≈«…≈
ÈÚL Ïk ÚiL ,Ó‡ ÔÓÁ ««¿»»«∆«¬…»«¬≈
ÔÈ‡Â ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLeÈÂ ÌÈÓL»«ƒƒ»«ƒ∆«¿»¿≈

.B„È ‰ÁBÓ∆¿»
‰‡ÔÎ ÈÁ‡Â ,e˙k ‰Ó ¿≈«»¿«¬≈≈

.BzL‡ ‰N ˙‡ Ì‰‡  »̃««¿»»∆»»ƒ¿
ÌÈ˜Ècv‰ ‡L ÌÚ ‰ÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»««ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÏL ˜˙tÓ Ì˙eÁa«¬»»ƒ∆∆∆«¿À∆«
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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 -

ְלַבד ִקיאּות בִּ ֶרְך בְּ ּזַֹהר דֶּ ָגה, ִלְלמֹד בַּ ה. ֵעָצה טֹוָבה ְלִעְנַין ַהשָּׂ

ֵעָצה  ִוי  ַהלֵּ ַאְבָרָהם  ְלָהַרב  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  [ָהֲאִר"י]  ָאַמר מֹוִרי 
ִלי  בְּ ְלַבד  בִּ ִקיאּות  בְּ ֶרְך  דֶּ ּזַֹהר  בַּ ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָגה,  ַהשָּׂ ְלִעְנַין  טֹוָבה 
ֵסֶפר  ְקָרא בְּ יִּ ָכל יֹום ְושֶׁ ים ָעִלין בְּ ִעים אוֹ ֲחִמשִּׁ ִעּיּון ַאְרבָּ יֲַּעִמיק בְּ שֶׁ
ף ט' ַעּמּוד ד') ַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש דַּ (שַׁ ָעִמים ַרּבֹות.  ַהּזַֹהר פְּ

ל  ִליֵמם כָּ יַּשְׁ אֶֹפן שֶׁ ּקּוִנים בְּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוַהתִּ עּורוֹ בְּ ַע שִׁ ו. ָראּוי ִלְקבֹּ
ָנה  שָׁ

ּקּוִנים  ן ְוזַֹהר ָחָדׁש ְוַהתִּ ְרֶאה ְלַסיֵּם זַֹהר ָישָׁ יִּ ֶדֶרְך זוֹ שֶׁ ְוִיְתַנֵהג בְּ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ּיֹות  ְרשִׁ ַהפַּ ֵסֶדר  ִיְלמֹד  ִאם  ַאְך  ָנה.  שָׁ ָכל  בְּ
בּועֹות  ה שָׁ לֹשָׁ ַנִים ּושְׁ יק ִלְפָעִמים שְׁ בּועֹות, לֹא ַיְספִּ ַעל ֵסֶדר ַהשָּׁ
עּור  ע שִׁ ְקבַּ יִּ דֹולֹות. ָלֵכן ָראּוי שֶׁ ָפָרׁשֹות גְּ ַהְינּו בְּ ה ַאַחת, דְּ ָפָרשָׁ בְּ
ִלים  ּיּוַכל ְלַהשְׁ ָכל יֹום, שֶׁ ין בְּ פִּ דֹוׁש ְוִתּקּוִנים ג' דַּ ּמּוד ִמּזַֹהר ַהקָּ ַהלִּ
ין  פִּ דַּ ג'  ִלּמּוד  ְוַאַחר  ָנה,  שָׁ ָכל  בְּ ְוִתּקּוִנים  ְוָחָדׁש  ן  ָישָׁ ַהּזַֹהר  ל  כָּ
ִלים  ִלים, ְוִיְלמֹד ִסְפֵרי ַהְמֻקבָּ ָאר ִסְפֵרי ַהְמֻקבָּ שְׁ ע ִלּמּודוֹ בִּ ִיְקבַּ
ְמָצִאים ְוכּו',  ִלים ַהנִּ ל ִסְפֵרי ַהְמֻקבָּ ַסיֵּם כָּ יְּ יָּכֹול ַעד שֶׁ ַעל ֵסֶדר שֶׁ
ר ְלֵעיל,  ְזכַּ נִּ ָנה כַּ ָכל שָׁ ָמם בְּ ּקּוִנים ִיזֵָּהר ְלַסיְּ דֹוׁש ְוַהתִּ ַאְך ַהּזַֹהר ַהקָּ

ל ְיֵמי ַחיָּיו. ְוָכֶזה ִיְתַנֵהג כָּ
יצֹוץ) ַער ַהנִּ י, שַׁ שִּׁ ַער ַהשִּׁ (ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה, שַׁ

ֶפׁש ָכל יֹום הּוא ּתֹוֶעֶלת גָּדֹול ְלַהנֶּ ין זַֹהר בְּ פִּ ז. ִלּמּוד ָחֵמׁש דַּ

הּוא  יֹום  ָכל  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ִמּזַֹהר  ין  פִּ דַּ ָחֵמׁש  י  כִּ ְתבּו,  כָּ ִלים  ַהְמֻקבָּ
ְוהּוא  ָנּה,  ּוְלַתקְּ ָכּה  ּוְלַזכְּ ְלָהִאיָרּה  ַלנֶֶּפׁש  ְוִתּקּון גָּדֹול  ּתֹוֶעֶלת גָּדֹול 

ל ַהנֶֶּפׁש. ִעים שֶׁ שָׁ א ְוִתּקּון ַלֲחָטִאים ְוַלפְּ ַמְרפֵּ
ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקט"ו ְסִעיף ָקָטן ז') (ַמטֵּ

מֶֹרת ַהּבֶֹקר ַאשְׁ דֹוׁש בְּ ח. ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ

ָרֵאל  ְזכּותוֹ ֵיְצאּו ִישְׂ י בִּ דֹוׁש, כִּ ּזַֹהר ַהקָּ מֶֹרת בַּ ַאשְׁ ִאם ָזָכה ִיְלמֹד בְּ
י ֵכן ִיְלמֹד  ּלֹא ָזָכה ַלֲהִבינוֹ, ַאף ַעל פִּ ּדֹוָמה ְלַלְיָלה. ְוַאף שֶׁ ִמגָּלּות שֶׁ

ָמה. שָׁ ְך ַהנְּ י הּוא ְמַזכֵּ ׁשוֹן כִּ ַהלָּ
יק ִלְבָרָכה) י ַאְבָרָהם ְטָכאִריק ֵזֶכר ַצדִּ ית ַאְבָרָהם ְלַרבִּ (ִסּדּור בֵּ

ּקּון ְלַהנֶֶּפׁש ְוָקא ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא תִּ דַּ ט. ַטַעם שֶׁ

ּגּוֵרי  ְתבּו  כָּ ר  ֲאשֶׁ ַעל  ַאל  שָּׁ שֶׁ ֶאָחד  יל  כִּ ְלַמשְׂ י  ְבתִּ ֵהשַׁ ׁשּוָבה  תְּ
ְלָהִאיר  גָּדֹול  ּקּון  תִּ הּוא  ַהּזַֹהר  ּמּוד  לִּ שֶׁ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י 
ׁשּוָבה  תְּ ְלַבַעל  ּקּון  תִּ ָנַתן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ְוָהַרב  ּה,  שָׁ ּוְלַקדְּ ַהנֶֶּפׁש 
ַמאי  ָיַדע  ָלא  דְּ גַּב  ַעל  ַאף  יֹום  ָכל  בְּ זַֹהר  ים  פִּ דַּ ה  ֲחִמשָּׁ ִלְלמֹד 
ָנּה, ְוִנְרֶאה  ִהיא ִהּלּוָלּה ְלָהִאיר ַהנֶֶּפׁש ּוְלַתקְּ ְקִריָאָתּה זוֹ  ָקָאַמר, דִּ
ָנה  ִמשְׁ ִלּמּוד  ַעל  יֹוֵתר  זוֹ  ה  ְסֻגלָּ ּבוֹ  ֵיׁש  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְוָקא  דַּ י  כִּ
ִאם  ַהּתֹוָרה  ל  ִמכָּ גָּדֹול  ּכֹחוֹ  ה  מֶּ בַּ ֶלא  פֶּ ְוהּוא  ּוִמְקָרא,  ְוַתְלמּוד 

ָבָריו. ָנה ְוכּו', ֵאּלּו דְּ ְלִמְקָרא ְוִאם ְלִמשְׁ

ה  דֹושָׁ ּתֹוָרה ַהקְּ ל ִלּמּוד בַּ י כָּ י ֵאין ָסֵפק כִּ ע כִּ י לוֹ, דַּ ַוֲאִני ָאַמְרתִּ
ּיּות  ֲאִמתִּ בַּ ָמּה  ִלשְׁ ִיְהֶיה  ִאם  ּוִבְפָרט  ְמרֹוָמם,  ְוהּוא  ְוָרם  א  ִנשָּׂ
ן ָהעֹוָלמֹות ּוְמַיֵחד ַהּדֹוִדים,  ַמִים ַמֲעִליֹוָתיו ּוְמַתקֵּ שָּׁ אי ּבֹוֶנה בַּ ַודַּ
ְלמּוד  ָנה ְוַהתַּ ְקָרא ּוִמשְׁ ַהמִּ ר גָּדֹול ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ַהְינּו שֶׁ ָאְמָנם ֲאשֶׁ
ַהּזַֹהר  ֵכן  ָלל, לֹא  כְּ ַהּסֹוד  ֶהם  ר בָּ ִנכָּ ְוֵאינוֹ  ְמאֹד  ים  שִׁ ְמֻלבָּ ֵהם 
י  ּלֹא ָיִבין כִּ ִתי ַהּקֹוֵרא שֶׁ ֵפרּוׁש ְוֵאי פֶּ סֹוֵדי ַהּתֹוָרה בְּ ר בְּ ַדבֵּ מְּ שֶׁ
ִלי  לּוִיים בְּ גְּ ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ֶלֱהיֹות  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה.  ָרֵזי  ָעְמֵקי  ָבָריו בְּ דְּ

ְלבּוׁש ֵהן ַמְזִהיִרי"ן ּוְמִאיִרי"ם ַהנֶֶּפׁש.

ַהְינּו  דְּ ַוֲחתּוִמים ְמאֹד,  ְסתּוִמים  ָבָריו  ְבַצד ָמה דְּ גַּב דִּ ַעל  ְוַאף 
ְוַעל  ּבּוְרָין  ַעל  ָבִרים  ַהדְּ ּתֶֹכן  ְוֵליַדע  ֶעֶצם  בְּ ֶעְליוֹן  ֶסֶתר  ְלָהִבין 
י  ִמפִּ ִאם  י  כִּ ָבִרים  ַהדְּ ָיִבינּו  ְולֹא  ַרב,  ְצִריָכא  אי  ַודַּ דְּ ן  ַמְתכְֻּנתָּ
ִעיָלִאין  ָרִזין  ֱהיֹוָתן  ר  ִנכָּ ְכָללּות  בִּ ַרם  ל, בְּ ְמַקבֵּ ְלאֶֹזן  גָּדֹול  ָחָכם 

יֶהם ֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה. ְרשֵׁ שָׁ ם בְּ ים רֹשֶׁ ָבִרים עֹושִׂ ְוַהדְּ
דֹוִלים ְלַהִחיָד"א ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים אֹות ב') ם ַהגְּ (שֵׁ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ן ִלּמּוד פְּ ְכַלל ִמְקָרא הּוא גַּם כֵּ י. בִּ

ִמְדָרׁש  ֲהֵרי  שֶׁ ַהּתֹוָרה,  ִניִמּיּות  פְּ ִלּמּוד  ן  כֵּ גַּם  הּוא  ִמְקָרא  ְכַלל  בִּ
אֹוַרְיָתא  ִלּמּוד ָרִזין דְּ גַּם בְּ סּוֵקי ַהּתֹוָרה, ְועֹוד שֶׁ ַהּזַֹהר הּוא ַעל פְּ
ן  כֵּ ִאם  הּות,  ַהמַּ ְולֹא  לּות  ְלשְׁ תַּ ֵמַהִהשְׁ ִציאּות  ַהמְּ ַרק  יג  ַמשִּׂ ֵאינוֹ 
ַרְך  ִיְתבָּ ָחְכָמתוֹ  ַמהּות  יג  שִּׂ מַּ שֶׁ ְוַתְלמּוד  ָנה  ְלִמשְׁ ּדֹוֶמה  ֵאינוֹ 
א  זוֹ, ֶאלָּ ָחְכָמה  ָלל ַמהּות  יג כְּ ַמשִּׂ ֵאינוֹ  לּות  ְלשְׁ תַּ ּוְבִלּמּוד ַהִהשְׁ
יָון  ָבר גָּדֹול הּוא ְמאֹד כֵּ י ֵכן דָּ ִציאּות. ְוַאף ַעל פִּ ַרק ְיִדיַעת ַהמְּ
ְקָרא,  מִּ בַּ מוֹ שֶׁ הּות, ַוֲהֵרי ֶזה כְּ ַגת ַהמַּ ֶזה ַהשָּׂ ר ִלְהיֹות בָּ ִאי ֶאְפשָׁ דְּ
יָון  כֵּ ָחְכָמה  ְבִחיַנת  בִּ ָגה  ַהַהשָּׂ ִלְהיֹות  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף 
ָבר  אֹוֵמר ָהאֹוִתּיֹות דָּ ּה ְלַמְעָלה ֵמַהָחְכָמה, ָלֵכן גַּם ַמה שֶּׁ ְרשָׁ שָּׁ שֶׁ
י  ִניִמּיּות ַאף ַעל פִּ ִציאּות ֵמַהפְּ מוֹ ֵכן ְיִדיַעת ַהמְּ גָּדֹול ְוָעצּום הּוא. כְּ

ָבר גָּדֹול הּוא ַעד ְלַהְפִליא... הּות, דָּ ָלל ַהמַּ יג כְּ ֵאינוֹ ַמשִּׂ שֶׁ

ָרֵאל  ַמת ִישְׂ ר ִנשְׁ ר ּוְמַחבֵּ ע ַהְמַקשֵּׁ ַהּתֹוָרה ִהיא ַהְמֻמצָּ יָון שֶׁ ְוִהנֵּה כֵּ
ָיא,  ִחינֹות, ָסִתים ְוַגלְּ ֵני בְּ ע ֵיׁש ּבוֹ שְׁ רּוְך הּוא, ְוַהְמֻמצָּ דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ
ר  ּוְמַחבֵּ ר  ַהְמַקשֵּׁ הּוא  ָסִתים  ְקָרא  ַהנִּ ִניִמּיּות  ַהפְּ ִחינֹות  בְּ ן  כֵּ ִאם 

ַרְך. ִניִמּיּות ֱאלֹהּותוֹ ִיְתבָּ ָמה ִלְבִחינֹות פְּ שָׁ ל ַהנְּ ִניִמּיֹות שֶׁ ִחינֹות פְּ בְּ
ף ה' טּור ב' ָוֵאיָלְך) ְקָרא דַּ ת ַויִּ ָרשַׁ ְנָיא, פָּ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ

ִמְקָרא" ִליׁש בְּ ְכַלל "שְׁ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה הּוא בִּ יא. ִלּמּוד פְּ

ֵפירּוׁש  בְּ ים  ַהְמָפְרשִׁ דֹוֵלי  גְּ ְדֲחקּו  נִּ שֶּׁ ַמה  ְיתַֹרץ  ֶזה  י  פִּ ְוַעל 
נֹוָתיו  שְׁ ָאָדם  ׁש  לֵּ ְישַׁ ְלעֹוָלם  דִּ ב]  יט,  ָזָרה  [ֲעבֹוָדה  זוֹ  ֵמיְמָרא 
ְלִפי  ָאְמָנם   ... ַתְלמּוד  בְּ ִליׁש  שְׁ ָנה  ִמשְׁ בְּ ִליׁש  שְׁ ִמְקָרא  בְּ ִליׁש  שְׁ
ׁש  לֵּ ְישַׁ ָאָדם  ל  שֶׁ ִלּמּודוֹ  ת  ִחלַּ ִבתְּ דְּ יר,  פִּ שַׁ ָאֵתי  ַתב  כָּ שֶּׁ ַמה 
ַתְלמּוד ָצִריְך ְזַמן  לְּ ַאף ַעל גַּב שֶׁ ׁש ְלַבּדוֹ, דְּ ְקָרא ַממָּ מִּ ִליׁש בַּ ַהשְּׁ
ה, ְוַאַחר  ְתִחלָּ ְקָרא בִּ ְלַמֵהר ִלְלמֹד ַהמִּ ל ָמקֹום ֵיׁש לוֹ  יֹוֵתר, ִמכָּ
ְכָתב  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה  בַּ ְקָרא  מִּ בַּ ִליׁש  ַהשְּׁ ְלַקיֵּם  לוֹ  ֵיׁש  ָחְכָמה  בְּ יל  ִהְגדִּ שֶׁ
זֶּה ִנְכָלל  ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוָהַאגָּדֹות, שֶׁ ְך ִמפְּ ְלמֹד ַאַחר כָּ יִּ ִעם ַמה שֶּׁ
ֶגם ִלּמּוד ִמְדָרׁש  ר דֶּ ר ְלֵעיל (ְוֶאְפשָׁ ְזכַּ נִּ ְקָרא כַּ מִּ ִליׁש בַּ שְׁ ַהּכֹל בִּ
ְוַאף   ... ִמְקָרא  בְּ ִליׁש  ַהשְּׁ ְכַלל  בִּ הּוא  ים  ְדָרשִׁ ַהמִּ ָאר  ּושְׁ ה  ַרבָּ
ִסְפָרא  הּוא  ּתֹוָרה שֶׁ ִמְדָרׁש  דְּ ְמבָֹאר  ּתֹוָרה  ְלמּוד  תַּ ִהְלכֹות  בְּ שֶׁ
ֵהן  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַהְינּו  ָנה,  ִמשְׁ בְּ ִליׁש  שְׁ ְכַלל  בִּ ֵהן  וָנא  וְּ גַּ ּוְכַהאי  ְוִסְפִרי 
ָהַרּבֹות  ִלּמּוד  ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  ָנה,  שְׁ ַהמִּ מוֹ  כְּ ַהּתֹוָרה  ְוגּוֵפי  ֲהָלכֹות 
ִליׁש  שְׁ זֶּה ִנְכָלל בִּ ר שֶׁ ם ֶאְפשָׁ ְקָרא ּומּוָסר ַהשֵּׁ ַעל ַהמִּ ֵהן ַאגָּדֹות שֶׁ שֶׁ
ם טּור ג' ָוֵאיָלְך) ְנָיא שָׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ ִמְקָרא...  בְּ

ְכַלל  בִּ הּוא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ְוכִּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  יב. ִהנֵּה 
ִמְקָרא ִליׁש בְּ שְׁ

ִליׁש  ְכַלל שְׁ ִלְבָרָכה הּוא בִּ ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ְתֵבי  ְוכִּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ִהנֵּה 
ִלְגדֹוֵלי  ֲאִפּלּו  ָגה  ַהשָּׂ ֵאין  ַהּזַֹהר  סֹודֹות  ִלּמּוד  בְּ ֲאָבל  ִמְקָרא...  בְּ
ַגת  ַהשָּׂ ְולֹא  לּות  ְלשְׁ תַּ ֵמַהִהשְׁ ִציאּות  ַהמְּ ְיִדיַעת  ַרק  ַהֲחָכִמים 
מֹוָתיו  שְׁ הּוא קֹוֵרא בִּ ְקָרא שֶׁ ֵעין ִלּמּוד ַהמִּ ָלל, ַוֲהֵרי ֶזה כְּ הּות כְּ ַהמַּ
נּוז  ָלל ַעְצִמּיּות ַהגָּ יג כְּ ֵאינוֹ ַמשִּׂ י שֶׁ רּוְך הּוא ַאף ַעל פִּ דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ שֶׁ
ְוָלֵכן  ים.  ַחיִּ ְוֵעץ  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  בְּ הּוא  ֶזה  ּוְכֵעין  ְלֵעיל.  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ֶהן  בָּ
ָמֶניָך,  שְׁ ְלֵריַח  ִנְקָרא  ֶזה  גַּם  ְוָלֵכן  ִמְקָרא...  בְּ ִליׁש  שְׁ ְכָלל  בִּ הּוא 
ַמהּות  ַגת  ַהשָּׂ י  ְלַגבֵּ ָעְלָמא  בְּ ֵריַח  מוֹ  כְּ ִהיא  ִציאּות  ַהמְּ ִדיַעת  יְּ שֶׁ

ָנה ְוַתְלמּוד. ִמשְׁ בְּ ַרְך שֶׁ ָחְכָמתוֹ ִיְתבָּ

ִלּמּוד ֵסֶדר  בְּ ִאגֶֶּרת ַהּקֶֹדׁש ָקרֹוב ְלסֹופוֹ, שֶׁ ֵאר בְּ ְתבָּ נִּ ֶרְך שֶׁ ְוַעל דֶּ
ד ַעְצמוֹ  ִציאּות, לֹא ָעִדיף ִמצַּ יג ַהמְּ לּות ַאף ִאם ִהשִּׂ ְלשְׁ תַּ ַהִהשְׁ
ִדיַעת  יְּ ד שֶׁ א ִמצַּ הּות כּו', ֶאלָּ יג ְותֹוֵפס ַהמַּ שִּׂ מַּ ְצוֹות שֶׁ ִלּמּוד ַהמִּ כְּ
ָנה  ה עֹוָלה ַעל כֻּלָּ ַרבָּ ָאה, ְוַאדְּ ה ְוִנשָּׂ ן ִמְצָוה ַרבָּ ִציאּות הּוא גַּם כֵּ ַהמְּ
ּוְמִביָאה  כּו'  ָאִביָך  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  דַּ ַהּיֹום,  ְוָיַדְעתָּ  תּוב:  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ
ֶהָאָרה  הּוא  ִציאּות  ַהמְּ ִויִדיַעת  ָהֵריַח  גַּם  שֶׁ ְועֹוד,  ֵלם.  שָׁ ְלֵלב 
ִחינֹות  ַהבְּ ב'  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוָלֵכן  כּו'...  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ִחינֹות  ִמבְּ

ֶמן ּתּוַרק כּו'. ָמֶניָך כּו' ְושֶׁ ְלֵריַח שְׁ
ף ג' סֹוף טּור ג' ָוֵאיָלְך) יִרים דַּ יר ַהשִּׁ ְנָיא, שִׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה נֹוֵתן  ן ִלּמּוד פְּ ר כֵּ שָׂ בָּ ַלח נֹוֵתן ַטַעם בַּ ַהמֶּ מוֹ שֶׁ יג. כְּ
ר) תֹוָרה (הנק' ֶלֶחם ּוָבשָׂ ִנְגֶלה דְּ ַטַעם בְּ

ית ֶמַלח כּו',  בִּ אּור ִעְנַין ְולֹא ַתשְׁ תֹוֶסֶפת בֵּ ל ֶזה יּוַבן בְּ ְוִהנֵּה ִמכָּ
ר  שָׂ ַהבָּ ֶקת  ַמְמתֶּ ַלח  ַהמֶּ שֶׁ ֶמַלח,  ם  שֵׁ בְּ ִנְקָרא  ִניִמּיּות  ַהפְּ ּמּוד  לִּ שֶׁ
ּתֹוָרה  בַּ שֶׁ ְגֶלה  ַהנִּ ְוָכְך  ר,  שָׂ ַהבָּ מוֹ  כְּ ַעְצמוֹ  בְּ ַטַעם  ּבוֹ  ֵאין  שֶׁ ַאף 
ֵלי ט, ה] ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי, ְוַגם  תּוב [ִמשְׁ כָּ מוֹ שֶׁ ל ֶלֶחם, כְּ ִנְמשָׁ
ַעם  ַהפַּ "זֹאת  סּוק  פָּ ַעל  ַאֵחר  ָמקֹום  בְּ י  ַתְבתִּ כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ר,  ְלָבשָׂ
ְוֵכן  ה,  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  ַעל  ַקאי  דְּ ִרי",  שָׂ ִמבְּ ר  ּוָבשָׂ ֵמֲעָצַמי  ֶעֶצם 
י  יָנא בֵּ מִּ ָרא שַׁ ישְׂ ף כ"ב) ָאְמרּו ִאְכלּו בִּ ְתָרא (דַּ ָבא בַּ ָמָרא בָּ גְּ בִּ
ִלּמּוד  ְך בְּ ׁש כָּ ֶהן ַטַעם, ּוַממָּ ר ֵיׁש בָּ שָׂ ֶחם ְוַהבָּ מוֹ ַהלֶּ א. ְוַהְינּו כְּ ַרבָּ
ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  ׁש,  ַממָּ הּות  ַהמַּ ַגת  ַהשָּׂ ּה  בָּ ֵיׁש  ּתֹוָרה  בַּ שֶׁ ְגֶלה  ַהנִּ
ַגת  ִציאּות ְולֹא ַהשָּׂ ֶזה ַרק ְיִדיַעת ַהמְּ ֵאין בְּ ִניִמּיּות שֶׁ ִלּמּוד ַהפְּ בְּ
ְבִחיַנת  ָלל ִלְהיֹות בִּ ג כְּ ר ְוֶנֱעָלם ְוֵאינוֹ ֻמשָּׂ הּות ִנְסתָּ הּות, ְוַהמַּ ַהמַּ
ִניִמּיּות  פְּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ַעד  ְגֶלה,  ַהנִּ מוֹ  כְּ ׁש  ַממָּ ַטַעם 
ַטַעם, ִעם  ּבוֹ  ֵאין  ֱהיֹות שֶׁ ִעם  ְלֶמַלח, לֹוַמר שֶׁ ל  ִנְמשָׁ ַהּתֹוָרה. ְוָלֵכן 

ר. שָׂ ַהבָּ ְיָקא ַהּנֹוֵתן ַטַעם בְּ ל ֶזה הּוא דַּ כָּ
ם טּור ד') ְנָיא שָׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ

ִמְדָרׁש (סֹודֹות ַהּתֹוָרה), לֹא  ָידוֹ  ֲהָלכֹות ְוֵאין בְּ ָידוֹ  יֵּׁש בְּ יד. ִמי שֶׁ
ל ִיְרַאת ֵחְטא ָטַעם ַטַעם שֶׁ

(סֹוף  ָנָתן  י  ַרבִּ דְּ ָאבֹות  בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  שֶׁ ְוֶזה 
ִמְדָרׁש  ָידוֹ  בְּ יֵּׁש  ִמי שֶׁ ל  כָּ ְבָרכֹות  בִּ ן  כֵּ גַּם  ְוֵכן הּוא  ֶרק כ"ט)  פֶּ
יֵּׁש  שֶׁ ִמי  ל  כָּ ָחְכָמה,  ל  שֶׁ ַטַעם  ָטַעם  לֹא  ֲהָלכֹות  ָידוֹ  בְּ ְוֵאין 
ֵחְטא,  ִיְרַאת  ל  שֶׁ ַטַעם  ָטַעם  לֹא  ִמְדָרׁש  ָידוֹ  בְּ ְוֵאין  ֲהָלכֹות  ָידוֹ  בְּ
ָיָדן  ְוַעל  ֶהן  בָּ שֶׁ ְלִפי  ָחְכָמה  ל  שֶׁ ַטַעם  ִנְקָרא  ֲהָלכֹות  שֶׁ ירּוׁש:  פֵּ

ֵאין  ֲהָלָכה זוֹ, ַמה שֶּׁ ה בַּ שָׁ ְתַלבְּ נִּ ַרְך שֶׁ ִיְתבָּ הּות ָחְכָמתוֹ  ג ַהמַּ ֻמשָּׂ
ׁש,  ַממָּ הּות  ַהמַּ ג  ֻמשָּׂ ֵאין  ִמְדָרׁש  ְקָרא  ַהנִּ ִניִמּיּות  ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ן  כֵּ
ׁש.  הּות ַממָּ ירּוׁש: ַהמַּ ל ָחְכָמה, פֵּ ּלֹא ָטַעם ַטַעם שֶׁ ְוָלֵכן ִנְקָרא שֶׁ
ָטַעם  לֹא  ִמְדָרׁש  ָידוֹ  בְּ ְוֵאין  ֲהָלכֹות  ָידוֹ  בְּ יֵּׁש  שֶׁ ִמי  ֶזה  ל  כָּ ְוִעם 
ַרק  ג  ֻמשָּׂ ֵאין  ְדָרׁש  ַהמִּ ִלּמּוד  בְּ שֶׁ ַאף  י  כִּ ֵחְטא,  ִיְרַאת  ל  שֶׁ ַטַעם 
י  ל ָמקֹום זוֹ ַהֶהָאָרה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא... ְועֹוד, כִּ ֶהָאָרה, ִמכָּ
י  ִניִמּיּות, כִּ ִחינֹות ַהפְּ זֶּהּו ַרק ֶהָאָרה, ִהנֵּה ִהיא ֶהָאָרה ִמבְּ ַאף שֶׁ
ם טּור ד') ְנָיא שָׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ ָיא.  אֹוַרְיָתא ָסִתים ְוַגלְּ

ִנְקָרא  ַהּתֹוָרה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  אֹוָצרוֹ,  ִהיא  ם  ַהשֵּׁ ְרַאת  יִּ שֶׁ ְיֵדי  טו. ַעל 
ם ּתֹוַרת ַהשֵּׁ

ת  בָּ שַׁ ֶרק ב' דְּ ן ִעְנַין ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה פֶּ ְוֶזהּו גַּם כֵּ
ְלתָּ  ְלפַּ פִּ כּו'  ַלּתֹוָרה  ים  ִעתִּ ָקַבְעתָּ  א'),  ַעּמּוד  סֹוף  ל"א  ף  (דַּ
ַאִין, ִאי לֹא  ם ִהיא אֹוָצרוֹ  ָחְכָמה כּו', ַוֲאִפּלּו ָהִכי ִאי ִיְרַאת ַהשֵּׁ בְּ
ין ָלֲעִליָּה,  לּוחוֹ: ַהֲעֵלה ִלי ּכּור ִחטִּ ָאַמר ִלשְׁ ל ְלָאָדם שֶׁ לֹא, ָמשָׁ
ֶהן ַקב ֻחְמִטין, ָאַמר ֵליּה  ָהַלְך ְוֶהֱעָלה לוֹ, ָאַמר ֵליּה, ֵעַרְבתָּ ִלי בָּ
ה הּוא כ"ב  ִחטָּ י  כִּ ְוָהִעְנָין,  ֶהֱעִליָתּה.  ּלֹא  ֵליּה מּוָטב שֶׁ ָאַמר  ָלאו, 
"י ֶאֶרץ ְמֵלָחה, ְוהּוא ִעְנַין  ֵרׁש ַרשִׁ אֹוַרְיָתא. ְוַקב ֻחְטִמין פֵּ ַאְתָוון דְּ
ֻחְמִטין,  ַקב  ֶהן  בָּ ִלי  ֵעַרְבתָּ  ר  ְזכַּ נִּ שֶׁ ְוֶזהּו  כּו'.  ֶמַלח  ית  בִּ שְׁ תַּ ְולֹא 
ם ִהיא  ְרַאת ַהשֵּׁ יִּ ַעל ְיֵדי שֶׁ ָרָצה לֹוַמר שֶׁ א דְּ ר, ֶאלָּ ֵתַבת ִלי ְמֻיתָּ דְּ
ֵאין  ם... ַמה שֶּׁ ים ֵהם ִלי, ְוִנְקָרא ּתֹוַרת ַהשֵּׁ אֹוָצרוֹ ֲאַזי ַהּתֹוָרה ְוַהִחטִּ

לֹא ִיְרָאה כּו'. ן ּתֹוָרה בְּ כֵּ
ף ו' טּור א') ם דַּ ְנָיא שָׁ (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהתַּ

לוֹ  ֻמְבָטח  ַהּלֹוֵמד  ַהּסֹוד;  ִלּמּוד  ר  ֶהְעדֵּ ֵמֲחַמת  ַהגָּלּות  טז. אֶֹרְך 
א ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ שֶׁ

ָכל  דֹוׁש בְּ ָרֵאל ִלְלמֹד זַֹהר ַהקָּ ל ִישְׂ ַחיָּיא, ִחּיּוב גָּדֹול ַעל כָּ א דְּ ַסמָּ
ׁש  ּוְמַקדֵּ ּוְמַטֵהר  ֶזה ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות  י בְּ ָעְלָמא, כִּ יְרָסא בְּ יֹום ֲאִפּלּו גִּ
ה  ְועֹושֶׂ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ֶזה  בְּ י  כִּ ָכרוֹ  שְׂ ְלגֶֹדל  ֵקץ  ְוֵאין  ָמתוֹ,  ִנשְׁ
ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ּמּוָבא  כַּ ְליֹוְצרוֹ,  גָּדֹול  רּוַח  ַנַחת 
ִמן  ּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ ִחּבּוָרא  ַהאי  'בְּ קכ"ד:)  ף  (דַּ

גָּלּוָתא'.

א  ֵלי ְלַתתָּ ד ִיְתגַּ ּקּון ו', ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ ּקּוִנים סֹוף תִּ ּוַבתִּ
ּוְקָראֶתם  י)  ְקָרא כה  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ַבְתָרָאה  ָדָרא  בְּ

ָאֶרץ ְוגֹוֵמר. רֹור בָּ דְּ

ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ֶמֶלְך,  א  סֵּ כִּ ֵסֶפר  בְּ ל'  ּוְבִתּקּון 
ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ גָּלּוָתא,  אֶֹרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים 
ּלֹא  ָלה ַמה שֶּׁ בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ָעה ַאַחת בְּ שָׁ ה בְּ י ַיֲעשֶׂ ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, כִּ
י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב  ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים בִּ ה בְּ ַנֲעשֶׂ

ה. ֻאלָּ ַהגְּ

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

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִראׁשֹוָנה בְּ

ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים  בַּ ה, שֶׁ ַרבָּ ָרא, ַאדְּ ר דָּ אֹוְמִרים ְוִכי ִאְכשַׁ ּוַמה שֶּׁ
ְלַטֵהר  ָיְכלּו  בֹוִהים,  גְּ קֹומֹות  ִממְּ ים  ְקדֹושִׁ מֹות  ְנשָׁ ָלֶהם  ָהיּו  שֶׁ
מֹות  ְנשָׁ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ו  ְוַעְכשָׁ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָמָתם  ִנשְׁ
ר ְלַטֵהר  רּות ַהִחיצֹוִנים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִאי ֶאְפשָׁ ְנמּוִכים ְוַגם ִהְתגַּבְּ
ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  י  כִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ַהְינּו  ְיָקִרים,  ים  ַסמִּ בְּ ַרק  ָמָתם,  ִנשְׁ
ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  ִלְגלּוג,  בְּ ַוֲאִפיּלּו  ְלחּוד  ִפְטּפּוט  בְּ ֲאִפיּלּו  ְלֶזה  ְמֻסגָּל 
עֹוָלם ַהזֶּה ַהָחְמִרי,  ְקִרים ָרִעים בָּ ל ַרע ִמיֵֶּצר ָהַרע ּוִממִּ ָמר ִמכָּ ִנשְׁ
ְנָחס  ת פִּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ִמּזַֹהר ַהקָּ ּנֹוָדע  ָהרּוָחִני, כַּ א  עֹוָלם ַהבָּ ְוַגם בָּ
ֲהוּו  דַּ ִרין  דָּ ָכל  בְּ ָחְכְמֵתיּה  ְנִהיר  דִּ א  ישָׁ ַקדִּ ּבּוִציָנא  רי"ט,  ף  דַּ
ן יֹוַחאי  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ל ַרבִּ יַאת ַהּגֹוֵאל אֹור ּתֹוָרה שֶׁ ְתֵריּה, ַעד בִּ ַאבַּ

ָרֵאל. אֹור ַרב ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹות ִישְׂ ֵמִאיר בְּ

חֹות ה'  דֹוׁש ְלָכל ַהפָּ ל ָאָדם ְמאֹד ִלְלמֹד זַֹהר ַהקָּ ן ִיְתַחזֵּק כָּ ַעל כֵּ
א,  ְוַתתָּ ְלֵעיָלא  הוֹן  בְּ ּופּוְרָקָנא  ֶחְדָוא  ְגרֹם  יִּ ֵדי שֶׁ כְּ יֹום  ָכל  בְּ ים  פִּ דַּ

ן ְיִהי ָרצוֹן. ָאֵמן כֵּ
ַוְרץ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ִמִפיְדַהייץ) י ַאֲהרֹן שְׁ ן ַרבִּ (ַצוַָּאת ָהָר"ד ֵמִאיר בֶּ

ג

ְ ֶ


