
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

ַֹּהר ֵסֶפר  ַהז 
ר  ִחב ֵּ ָנא ָהֱאלַֹקיש ֶׁ ר יֹוַחאי זיע"א ַהת ַ ְמעֹון ב ַ ן ש ִ  ַרב ָ

ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ,"ּזַֹהר ָחָדׁש" ,ַהּזַֹהר"ֵסֶפר ּוּבֹו: "  "ּתִּ
ד  ְמֻנק ָּ

T    ש רָּ ָּ ית פ  י ֵּ ה־ח  רָּ  t ש ָּ
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 כ"גחלק  -' דכרך 

 111קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָּ  ִספְּ קו  א ד ָּ א ב ְּ ְּ יה  ן ִיפ  ֵּ לו תָּ ן מִ  ב  ֲחמֵּ א גָּ ר   יב ְּ

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

ַֹהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז 
ֶמׁש תובב"א -ֲאָדר א' תשע"א לפ"ק  ית ׁשֶ  בעיה"ק ב ֵ



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ם, רּוְך ַהשֵּׁ בָּ

ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי".

ּוְלהֹוִקיר  ְלַהֲעִריְך  ְמֻחיָּב  ֲאִני  ְוִראׁשֹוָנה  רֹאׁש  בָּ
ֲהִכי  ים  ָהַרבִּ ְזכּות  בִּ עֹוֵסק  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ִמְפֲעֵליֶכם 
נּו  ַנְפשֵׁ ּוְפדּות  ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ ַקֵרב  מְּ שֶׁ עֹוָלם  בָּ ַהגָּדֹול 
ּזַֹהר  "בַּ "י:  בִּ ָלַרשְׁ ִהְבִטיַח  ַעְצמוֹ  בְּ נּו  ַרבֵּ ה  ּמֹשֶׁ שֶׁ מוֹ  כְּ
ר  ֶאְפשַׁ ִאי   – ַרֲחֵמי"  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  ּה  בֵּ ִיְפקּון  א  דָּ
ִפי  כְּ ָאֶרץ,  בָּ ה  ָעשָׂ ֶזה  ָכה  ַמְהפֵּ ֵאיֶזה  ּוְלָתֵאר  ֵער  ְלשַׁ
ְמֻפזָּרֹות  ְמקֹומֹות  ה  מָּ ִמכַּ ים  ֵמֲאָנשִׁ י  ַמְעתִּ שָּׁ שֶׁ
ִרים  יַע ָלֶהם ָהֲעלֹוִנים ַהְמֻהדָּ ִהגִּ ה שֶׁ דֹושָׁ ַאְרֵצנּו ַהקְּ בְּ
ֶפר  ִחנָּם, ְוַגם ָרִאיִתי ַהסֵּ ם ְמִפיִצים בְּ ַאתֶּ ל ַהּזַֹהר שֶׁ שֶׁ
ִנְפָלא  ֵסֶפר  ַעם  פַּ ַאף  ָרִאיִתי  ּלֹא  שֶׁ  – ַהּזַֹהר"  "אֹור 
ִלּמּוד  ַעל  ִנְפָלִאים  ִעְנָיִנים  ְך  כָּ ל  כָּ ם  שָׁ יֵּׁש  שֶׁ ֶזה  כָּ
ִנְפָלא  ֵסֶדר  בְּ ֶאָחד  ָמקֹום  בְּ ִצים  ְמֻקבָּ ְוכּו'  ַהּזַֹהר 
ַהּזוֹ –  דֹוָלה  כּות ַהגְּ ַהזְּ ֶכם ַעל  ׁש ְמַקנֵּא בָּ ֲאִני ַממָּ  –
ַעם  ָהִייִתי פַּ שֶׁ ְפָרט כְּ י ִמזֶּה, בִּ ַעְצִמי ִנְתעֹוַרְרתִּ ַוֲאִני בְּ
ם  שָׁ י  ַמְעתִּ ְושָׁ ֲעָרִבי  ַהמַּ ּכֶֹתל  בַּ י  שִּׁ שִׁ ֵליל  בְּ ַאַחת 
טּוַח  בָּ ֲאִני   – ם  ִאְרַגְנתֶּ ם  ַאתֶּ שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ עּור  שִׁ
יַח ִצְדֵקנּו  שִׁ מָּ ְתֵלנּו" – שֶׁ "ִהנֵּה הּוא עֹוֵמד ַאַחר כָּ שֶׁ
ַהּכֶֹתל  ֵאֶצל  ְפָרט  בִּ עּוִרים  ַהשִּׁ ְוׁשֹוֵמַע  ה  מָּ שָׁ עֹוֵמד 
ֵמִביא  ְוֶזה   – ה  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ם  ִמשָּׁ ָזָזה  ּלֹא  שֶׁ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות  ַגשְׁ עֹות בְּ פָּ ל ַהְיׁשּועֹות ְוָכל ַהַהשְׁ כָּ

ַמִים. ְך ָאנּו ְצִריִכים ַהּיֹום ְלַרֲחֵמי שָׁ ל כָּ כָּ שֶׁ

ָעָליו  ִמבְּ טֹוב  ֶאְמַנע  לֹא  ִעְנָין  אֹותוֹ  בְּ ְלִעְנָין  ּוֵמִעְנָין 
ּבּוִרים  ים דִּ ָפִרים ְקדֹושִׁ סְּ ָרִאיִתי בַּ אן ַמה שֶׁ ט כָּ ְלַצטֵּ
ֶאָחד  אן  כָּ ָוֲאִביֵאם  ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  ִעְנָיֵני  בְּ ֲחׁשּוִבים 

ְלֶאָחד.

ֵבי  יֹושְׁ ְולֹא  ָקָהל,  ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  ֵבי  יֹושְׁ א. 
חּוץ ָלָאֶרץ.

ֶאֶרץ  ֵבי  יֹושְׁ ל  שֶׁ ְבָחן  שִׁ בְּ ְמאֹד  ֲחַז"ל  ִהְפִליגּו  ִהנֵּה 
ֵבי  ֵהם ִנְקָרִאים ָקָהל ְולֹא יֹושְׁ ָאְמרּו שֶׁ ָרֵאל, ַעד שֶׁ ִישְׂ

ֶכת הֹוָריֹות (ג.). ַמסֶּ ְדִאיָתא בְּ חּוץ ָלָאֶרץ כִּ

ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַתְנָיא ַרבִּ ם: דְּ ְוֶזה ְלׁשֹוָנם שָׁ
ְבָעה  שִׁ אוֹ  ָקָהל,  ל  שֶׁ ֻרּבוֹ  ְוֵהן  ה  שָּׁ ָחְטאּו שִׁ מוֹ:  ִמשְּׁ

ל ָקָהל, ַחיִָּבין. ֵאיָנן ֻרּבוֹ שֶׁ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ

ֶאֶרץ  ֵבי  יֹושְׁ ָהַלְך ַאַחר רֹב  ּוְבהֹוָרָאה  ַאִסי:  ָאַמר ַרב 
ָבֵעת  לֹמֹה  שְׁ "ַויַַּעשׂ  (ְמָלִכים א, סה):  נֱֶּאַמר  ָרֵאל, שֶׁ ִישְׂ
בֹוא  ָרֵאל ִעּמוֹ ָקָהל גָּדֹול ִמלְּ ַהִהיא ֶאת ֶהָחג ְוָכל ִישְׂ
ָהֵני  ִמינַּּה,  ַמע  שְׁ ִלי?  ה  ָלמָּ ִמְצַרִים"  ַנַחל  ַעד  ֲחָמת 

ִאיְקֵרי ָקָהל ֲאָבל ִהנְָּך לֹא ִאְקֵרי ָקָהל. הּוא דְּ

חּוץ ָלָאֶרץ. בְּ ַנִים שֶׁ שְׁ ָרֵאל כִּ ב. ָחָכם ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִישְׂ

ָרֵאל  ָחָכם ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִישְׂ ָאְמרּו ֲחַז"ל שֶׁ ָידּוַע ַמה שֶׁ
חּוץ ָלָאֶרץ. בְּ ַנִים שֶׁ שְׁ כִּ

ַחד  ֵיי:  ַאבַּ ָאַמר  (עה.)  ֻתּבֹות  כְּ ָמָרא  ַהגְּ ְלׁשֹון  ְוֶזה 
ֶבל).  ְתֵרי ִמיַנן (ִמבָּ ָרֵאל) ָעִדיף כִּ ִמינְַּייהּו (ֵמֶאֶרץ ִישְׂ

ל  שֶׁ (ְלָאִביו  ַיֲעקֹב  ֵאִרית  שְׁ ֵסֶפר  בְּ ִאיָתא  ִמּזוֹ  ִויֵתָרה 
ת ַויֵָּרא,  ָרשַׁ ְדָרׁש פָּ ם ַהמִּ שֵׁ אִזי ַזַצ"ל) בְּ אֹון ַמֲהִרי"ט ַאְלגָּ ַהגָּ

קּול  שָׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  בְּ ֶאָחד  יק  דִּ צַּ שֶׁ ם  שָׁ ָמע  ַמשְׁ דְּ
ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ָלָאֶרץ,  חּוָצה  בְּ שֶׁ יִקים  ַצדִּ ָרה  ֲעשָׂ ֶנֶגד  כְּ

ם ר' יוָֹחָנן  שֵׁ ָרה, ריב"ח ור"ח בְּ ם ֲעשָׂ ְצאּון שָׁ אּוַלי ִימָּ
ַלִים ֲאִפּלּו ֶאָחד ָהָיה ֵמִגין  ָרה, ּוִבירּושָׁ אן ֲעשָׂ אֹוֵמר כָּ
אן. ַלִים, ַעד כָּ חּוצֹות ְירּושָׁ ְכִתיב ׁשֹוְטטּו בְּ ֲעֵליֶהם, דִּ

חּוץ  ְנֶהְדִרין בְּ ָרֵאל ִמסַּ ֶאֶרץ ִישְׂ ת ְקַטנָּה בְּ ג. ֲחִביָבה כַּ
ָלָאֶרץ.

ת  ְלִמי ְנָדִרים (פ"ו ג.) ֲחִביָבה כַּ ם ַהְירּושַׁ שֵׁ ְוֵכן מּוָבא בְּ
חּוץ ָלָאֶרץ. ְנֶהְדִרין בְּ ָרֵאל ִמסַּ ֶאֶרץ ִישְׂ ְקַטנָּה בְּ

ַלח  ר שָׁ ֶפר ֲאשֶׁ ַהסֵּ ְבֵרי  דִּ ה  "ְוֵאלֶּ (ִיְרְמָיה כט, א):  ִתיב  כְּ
ַהּגֹוָלה",  ִזְקֵני  ֶיֶתר  ֶאל  ָלם  ִמירּושָׁ ַהנִָּביא  ִיְרְמָיה 
ָעַלי  ֵהן  ֲחִביִבין  יֹוֵתר  בְּ הּוא:  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ָאַמר 
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִישְׂ בְּ ת ְקַטנָּה שֶׁ ִזְקֵני ַהּגֹוָלה, ֲחִביָבה ָעַלי כַּ

חּוץ ָלָאֶרץ. בְּ ְנֶהְדִרין שֶׁ ִמסַּ

ִחְזקּו ְוִאְמצּו ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ְלָהִפיץ ּוְלַפְרֵסם ִמְקֵצה 
דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלּמּוד  ְוַעד ָקֵצהּו  ָהעֹוָלם 
חּוץ ָלָאֶרץ, ְוֵהם ְמאֹד  ה ֲחֵבִרים בַּ י ָהֲעלֹוִנים ְלַכמָּ ַלְחתִּ ב – שָׁ – (ַאגַּ
ֶזה  ּוִבְזכּות   – ם)  שָׁ גַּם  ְקִביעּות  בִּ ְלחּו  שְׁ יִּ שֶׁ ים  ְמַבְקשִׁ ְמאֹד 

ּוְבָרצֹון  ַרֲחִמים  בְּ ַהּטֹוב  יחוֹ  ְמשִׁ ם  ַהשֵּׁ ָלנּו  ַלח  ִישְׁ
ָאֵמן ְוָאֵמן.

ִלְכבֹוד  "ח  שַׁ  180 ל  שֶׁ ְקַטנָּה  ְנָדָבה  ּפֹה  ָרצּוף  נ"ב. 
ִכיָנה  ַהשְּׁ ְוִלְכבֹוד  זיע"א  "י  בִּ ַרשְׁ ָהֱאלֵֹקי  נָּא  ַהתַּ
ָעַלי  לּו  לְּ ְלִהְתפַּ ָנא   – ֵמַעְפָרא  ְלאֹוְקָמּה  ה  דֹושָׁ ַהקְּ
ִלי  בְּ ַעת  ַהדַּ ּוב  ִישּׁ בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  ּוב  ְלִישּׁ ה  ֶאְזכֶּ שֶׁ
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִישְׂ ַהּזַֹהר בְּ ִאם לוְֹמִדים ֵסֶפר  י שֶׁ ַמְעתִּ שָּׁ ִפי שֶׁ חֹובֹות. (כְּ
נּוי ַעל  ִלי ֵעֶרְך, ְוֶזה בָּ עּור ּובְּ ִלי שִׁ ים בְּ ְלשִׁ תַּ ִלים ְוִנשְׁ – ָאז ַהְזכּוִתים ִנְכפָּ

ַמֲאָמֵרי  ה  מָּ כַּ ְועֹוד  ָרֵאל",  ִישְׂ ֶאֶרץ  תֹוַרת  כְּ ּתֹוַרת  "ֵאין  ֲחַז"ל  ַמֲאַמר 

ֲחַז"ל).

ר,  ַמֲעשֵׂ עֹות  ִממְּ ִהיא  ָלֶכם,  ׁשֹוֵלַח  ֲאִני  שֶׁ ֶסף  ַהכֶּ
ית  ֵראשִׁ (בְּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ טּוָחה  בְּ ַהַהְצָלָחה  שֶׁ ְוַכיָּדּוַע 
ָנה ַהִהוא  שָּׁ ְמָצא בַּ ָאֶרץ ַהִהוא ַויִּ ְזַרע ִיְצָחק בָּ כו, יב) ַויִּ

ים"). יָנה ְלִעתִּ ֶפר "בִּ סֵּ ָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה' (ְוַעיֵּן בַּ ֵמָאה שְׁ

ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב 
תש"ע ִלְפָרט ָקָטן:

ֶלְכַמן - ֶאְלָעד ת"ו ה בְּ ים מֹשֶׁ ָטן ַחיִּ ַהקָּ

ַמיָּא, שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

דֹוׁש  ים "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ י ָהַרבִּ יִקים ְמַזכֵּ דִּ ִלְכבֹוד ַהצַּ
ָהעֹוָלִמי".

י. ַמְחתִּ ָרִאיִתי ֶאת ָהֲעלֹוִנים ּוְמאֹד ְמאֹד שָׂ

י ֵאׁש ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר  ִקְרבִּ ּבֹוֶעֶרת בְּ ָבר ְזַמן ַרב שֶׁ ִמזֶּה כְּ
ִמן  מֹוִציִאים  ֶכם  ִהנְּ שֶׁ י  ַמְחתִּ שָׂ ְמאֹד  ְוָלֵכן  דֹוׁש.  ַהקָּ

י ִמזֶּה ְזַמן ַרב. ְקתִּ ָחשַׁ ַהּכַֹח ַלּפַֹעל, ֶאת ַמה שֶּׁ

ל  שֶׁ ְרצֹונוֹ  ְוֶזה  ַמְתִאים,  ְמאֹד  ְמאֹד  זֶּה  שֶׁ ּוִבְפָרט 
א ָסאִלי ְזכּותוֹ  בָּ ינּו ַהבַּ דֹוׁש ַרבֵּ יק ַהקָּ דִּ י ַהצַּ מֹוִרי ְוַרבִּ

ָרֵאל ָאֵמן. ל ִישְׂ ֵגן ָעֵלינּו ְוַעל כָּ תָּ

ֵעת ִלּמּודוֹ  ה בְּ דֹושָׁ ָניו ְוָכל צּוָרתוֹ ַהקְּ נֲָּהרּו פָּ ְוֵאיְך שֶׁ
דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ בַּ

ָוָארּוָצה  ֱהֶמה,  תֶּ י  ַנְפשִׁ ָבִרים  ַהדְּ ֶרת  ְלַמְזכֶּ ַרק  ֲהֵרי 
דֹוׁש. ֶאל ָהָארֹון ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר ַהקָּ

ת. בֹּ ְוַלֲהגֹות ּבוֹ יֹוָמם ָוַלְיָלה לֹא ֶאשְׁ

ֶאְמַצע ִלְכּתֹב  ֵעת בְּ ר ִהְנִני עֹוֵסק כָּ ֲאשֶׁ ֵעת כַּ ּוִבְפָרט כָּ
ִלּמּוד  ִעְנַין  ּגֶֹדל  ְוָרִאיִתי  ָנה,  שָׁ  120 ְלַאַחר  ַצוָָּאה 
ֶוה ְלֶאֶלף  ת קֶֹדׁש הּוא שָׁ בָּ שַׁ ָעה ַאַחת בְּ שָׁ בְּ ַהּזַֹהר, שֶׁ

ט.  שָׁ ָנה ִלּמּוד ַהפְּ שָׁ

ַכי  ָמְרדְּ י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ מֹוִרי  ל  שֶׁ ָקְדׁשוֹ  ְבֵרי  דִּ ּוְלִפי 
ְלַחיֵּי  ִלְבָרָכה  יִקים  דִּ ַהצַּ ל  כָּ ְוֵזֶכר  ִזְכרֹונוֹ  י,  ְרַעבִּ שַׁ
ַלֲעֹזר  ַקיֶֶּמת  ֶקֶרן  ְלָהִקים  י  ַדְעתִּ ָלֵכן בְּ א,  ָהעֹוָלם ַהבָּ
ְסָפִרים  ק  ְלַחלֵּ ּוִבְפָרט  ָהעֹוָלִמי,  ַהּזַֹהר  ְלִמְפַעל 
עֹוָלם, ְוֵכן  כּות ַהּיֹוֵתר גָּדֹול בָּ זֶּה ַהזְּ ַוֲעלֹוִנים ְוַהּזַֹהר, שֶׁ
יבּות  ֲחשִׁ קֶֹדׁש אֹודֹות  ְפֵרי  ִמסִּ ְקָטִעים  ּפֹה  יק  ַאְעתִּ

ֶרן ַקיֶֶּמת". ל ַה"קֶּ ּוְנִחיצּות שֶׁ

ים ַחּיּוָתן  ַחיִּ ין בְּ ֲעֵלי ְיכֶֹלת עֹושִׂ בַּ ִמְנָהג ָקדּום הּוא שֶׁ
חֶֹדׁש  י"ב  בְּ ִלְצָדָקה  ּנּו  ִממֶּ רּו  ַפזְּ יְּ שֶׁ ַקיֶֶּמת"  "ֶקֶרן 

ֶהם. לָּ ָכל יֹום ָיאְרַצייט שֶׁ קּוָתן ְוֵכן בְּ לְּ ְלִהְסתַּ

ּטּוַח  בִּ ִלְקנֹות  ָאָדם  ֵני  בְּ ֶדֶרְך  כְּ ִלְנהֹג  טֹוָבה  ְוֵעָצה 
ָממֹון  יח  ְלַהנִּ ֵדי  כְּ אִליִס"י)  פַּ ִאיְנׁשּוְרְנ"ס  (ֵליי"ף  ים  ַחיִּ
אִליִס"י) ְמֻיֶחֶדת  ים (פַּ ּטּוַח ַחיִּ מוֹ ֵכן ִיְקֶנה בִּ יו, כְּ ְליֹוְרשָׁ
ַהּיֹוֵרׁש ְלֶזה  ְהֶיה ָרׁשּום ָעֶליָה שֶׁ יִּ ל ְצָדָקה (שֶׁ ם מֹוָסד שֶׁ ַעל שֵׁ
ֶכף ּוִמיַּד ַאַחר  תֵּ ל ְצָדָקה שֶּׁ ה שֶׁ עִר"י) הּוא ֻקפָּ עִנעֶפישֶׁ (בֶּ

ל ְצָדָקה, ְוָאז ִיְהֶיה ָנכֹון  ה שֶׁ מֹותוֹ ֵיֵלְך ָממֹון ֶזה ְלֻקפָּ
ֻקיַּם ֶאְצלוֹ ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך ְוגוֹ'. יְּ ִלּבוֹ ּוָבטּוַח שֶׁ

ר: דֹוׁש ַקב ַהיָּשָׁ ֶפר ַהקָּ ִמסֵּ

ְצָדָקה  ַחיָּיו  בְּ ן  תֵּ יִּ שֶׁ ל')  ֶרק  (פֶּ ר  ַהיָּשָׁ ַקב  ֵסֶפר  בְּ ַתב  כָּ
י ִמי יֹוֵדַע ִאם  ְגִמילּות ֲחָסִדים, כִּ ַעִין ָיָפה ְוַיֲעסֹק בִּ בְּ
ַיד ִאיׁש  כּום בְּ ִליׁש ַהסְּ יַּשְׁ ָניו ַצוָָּאתוֹ, ְוטֹוב שֶׁ מּו בָּ ְיַקיְּ
ְלכּוֵלי  ַאֵחר  ַיד  בְּ ִליׁשוֹ  ִהשְׁ שֶׁ ְוָנא  גַּ (ּוִבְכַהאי  ם  שָׁ ְיֻעיַּן  ְמֵהיָמן 
ְבֵרי  ד ִמְצָוה ְלַקיֵּם דִּ ִמּלּואוֹ ִמצַּ וָָּאה בְּ ִנים ְלַקיֵּם ַהצַּ ַעְלָמא ְמֻחיִָּבין ַהבָּ

ת). ַהמֵּ

ים: ַתב ֶהָחֵפץ ַחיִּ ְוֵכן כָּ

ַאֲחָריו  ִלימּו  ַישְׁ ֵהם  שֶׁ ָניו  בָּ ַעל  ִיְסמְֹך  ּלֹא  שֶׁ
ל:  ִהלֵּ ָאַמר  שֶׁ ְוֶזה  ָמתוֹ...  ִנשְׁ ֶאת  ְוַיֲעלּו  יֶהם  ַמֲעשֵׂ בְּ
ּלֹא  ה שֶׁ ם ּתֹוֵכָחה ְמֻגלָּ ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי. ְוַעיֵּן שָׁ
ה  ְהֶיה ָסמּוְך ִלְפִטיָרתוֹ ָאז ַיֲעשֶׂ יִּ שֶׁ כְּ ַנְפׁשוֹ שֶׁ ִיְסמְֹך בְּ
ַחיָּיו  עֹוד בְּ ן טֹוב שֶׁ ַצוָָּאה ִויַצוֶּה ְלָבָניו ַאֲחָריו... ַעל כֵּ
יִָּביא  שֶׁ ָבר  דָּ ֵאיֶזה  ִלְקנֹות  עֹות  ַהמָּ ֵמְרׁשּותוֹ  יֹוִציא 
ֲחָסִדים,  ִמילּות  גְּ אוֹ  ּתֹוָרה  ְלמּוד  תַּ ִביל  שְׁ בִּ ֶרַוח 
ְמסֹר  יִּ שֶׁ ָהִעיר  ִמן  ְוֶנֱאָמִנים  טּוִחים  בְּ ֵאיֶזה  ְוִיְברֹר 

ָהִעְנָין ַעל ָיָדם ְוכּו‘.

דֹוׁש ֵיׁש נוֲֹחִלין: ֶפר ַהקָּ ִמסֵּ

ֵני  בְּ ַמה שֶּׁ נוֲֹחִלין: דְּ ֵיׁש  ֶפר  ָמה ַלסֵּ ַהְקדָּ ַתב בַּ ּוְכָבר כָּ
ר ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם,  ְנִחיִלין עֹשֶׁ מַּ שֶׁ ֵמִחים כְּ ָאָדם שְׂ
ּיֹוִסיף  ּוַמה  ן  תֵּ יִּ ַמה  י  כִּ טּות,  שְׁ ל  שֶׁ ְמָחה  שִׂ הּוא 

ָמתוֹ  ְלִנשְׁ ֵלמּות  שְׁ
יח  יַּנִּ ָמה שֶׁ ָהֲעלּוָבה בְּ
ָטְרחוֹ  ל  כָּ ְלָבָניו 
ְיֵהא  הּוא  ּוְמאֹודוֹ, 
ית  ְחתִּ בֹור תַּ ַלְך בְּ ֻמשְׁ
יו  ָבתָּ בְּ בּו  ֵישְׁ ְוֵהם 

ד



ָ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 -

קֹול ְזָמִרים  דֹוִלים ְוַהּטֹוִבים ּוַבֲעִלּיֹוָתיו ְמֻרוִָּחים בְּ ַהגְּ
ֶיֶלל ּוְגנּוִחים, ְויֹוִריד  ָדד ְוִיּדֹם בְּ ב בָּ ָבִחים, ְוהּוא ֵישֵׁ ּושְׁ
ִקּמֹושׂ  ין  בֵּ ן  כֹּ ְוִישְׁ ּבֹוִכים,  ְוקֹול  ָיגֹון  בְּ רֹאׁשוֹ  ָלָאֶרץ 
ָעָפר  ְוהּוא  ים,  ְלַמֲעַדנִּ אֹוְכִלים  ָממֹונוֹ  ֵהם  ְוחוִֹחים, 
י  יִנם ִעם ָראשֵׁ נִּ לֹת ְמרֹרֹת ָלמוֹ, ֲחַמת תַּ כְּ ַלְחמוֹ. ַאשְׁ
ְוהּוא  תֹוָלע,  ֲעֵלי  ָהֱאֻמִנים  ִיְהיּו  ָממֹונוֹ  ֵהם  ָתִנים,  פְּ
ה ְותֹוָלע ְוכּו'. ְוִאם ֵאין הּוא לוֹ  תֹות ְוִרמָּ פָּ ק ַאשְׁ ְיַחבֵּ
אֹול  שְּׁ ה בַּ י ֵאין ַמֲעשֶׂ ו ֵאיָמַתי, כִּ ִמי לוֹ, ְוִאם לֹא ַעְכשָׁ
ֵני  ן ֵאין ּדוִֹחין ֶנֶפׁש ִמפְּ ה, ַעל כֵּ מָּ ר הּוא הֹוֵלְך שָׁ ֲאשֶׁ
ז  ּוְלַבְזבֵּ יתוֹ...  בֵּ ֵני  בְּ ַנְפׁשֹות  ֵני  ִמפְּ ַנְפׁשוֹ  ַהְינּו  דְּ ֶנֶפׁש, 
ֵדי  כְּ ְלָבָניו,  יח  ַינִּ ָאר  ְוַהשְּׁ ָממֹונוֹ,  ִמן  ה  ְוַהְרבֵּ ה  ַהְרבֵּ
ח ִעּמוֹ ְלֵבית  מֹונוֹ, ְוִיקַּ ן ַנַחת רּוַח ִממָּ ְהֶיה לוֹ גַּם כֵּ יִּ שֶׁ
ֶרְך  ַהדֶּ ּנּו  ִממֶּ ַרב  י  כִּ ּוְמזֹונוֹ,  ְרָנָסתוֹ  פַּ ְלצֶֹרְך  ְמלֹונוֹ 

ְוכּו'.

ּוְלדֹורֹות  ָלַעד  ֲעמֹד  תַּ ְדָקתוֹ  צִּ שֶׁ ִעְנָין  בָּ ה  ...ְוַיֲעשֶׂ
ַקיֶֶּמת  ֶרן  ְוַהקֶּ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ רֹוֵתיֶהן  ִמפֵּ ְוֹיאַכל  עֹוָלם 

א. ן ָלעֹוָלם ַהבָּ לוֹ גַּם כֵּ

ים זי"ע: ַעל ָחֵפץ ַחיִּ דֹוׁש בַּ יק ַהקָּ דִּ ֵמַהגָּאֹון ַהצַּ

ה  יֲַּעשֶׂ שֶׁ ַמה  ְלעֹוְררוֹ  ָנבֹון  ְלִאיׁש  יַָּעץ  שֶׁ ֵמֲעָצתוֹ 
ָנה  שָׁ ִרים  ְוֶעשְׂ ֵמָאה  ְלַאַחר  ָממֹונוֹ  בְּ ַחּיּותוֹ  ים  ַחיִּ בַּ

ְלטֹוָבתוֹ.

ֻחיָּב  מְּ שֶׁ ְמאֹד...  ָנחּוץ  ְוהּוא  דֹוׁש:  ַהקָּ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה 
ְנָכָסיו ַאֲחֵרי  ְתַנֲהגּו בִּ יִּ ְלִהְתּבֹוֵנן ַלֲעשֹׂות ֵסֶדר ַמה שֶּׁ

ה ָעֵמל? י ְלִמי ַאתָּ ְמלאֹות ָיָמיו. כִּ

ְלִהְתַחזֵּק  ַחיָּיו  יֵמי  בִּ ַעְצמוֹ  בְּ ָהָאָדם  ִריְך  צָּ שֶׁ ְוַהְיינּו 
בֹודוֹ ָהָיה ׁשֹוֵמַע  ן ַהּכֹל. ַוֲעָצִתי ַהְיעּוָצה, ִאם כְּ ּוְלַתקֵּ
ְלַעְצמוֹ  יח  ַינִּ ִמזֶּה  ֶאָחד  ְוֵחֶלק  ְנָכָסיו,  ק  ַחלֵּ יְּ שֶׁ ִלי, 
ים  ָבִרים טֹוִבים, ּוְלַמּנֹות ַעל ֶזה ֲאָנשִׁ ֶזה דְּ ַלֲעשֹׂות בְּ
ִפי  כְּ יֲַּעשּׂו  שֶׁ ְוֶנֱאָמִנים  לי"א  ָרֵאל  ִישְׂ בְּ ְמֻפְרָסִמים 
ְוָהֶרַוח  ַקיֶֶּמת",  "ֶקֶרן  ה  יֲַּעשֶׂ שֶׁ אוֹ  ָהִעזָּבֹון,  בְּ ְרצֹונוֹ 
ם ָיָמיו  ָבִרים טֹוִבים. ּוִבְזכּות ֶזה ַיֲאִריְך ַהשֵּׁ ֵיֵלְך ַעל דְּ
ְוַיְצִליֵחהּו  טֹוָבה,  יָבה  שֵׂ בְּ ְוָינּוב  ּכֹחֹוָתיו  ֶאת  ִויַחזֵּק 
ַלִים  ִוירּושָׁ ִצּיֹון  ֶנָחַמת  בְּ ִלְראֹות  ה  ְוִיְזכֶּ יו  ַמֲעשָׂ ָכל  בְּ

ֶחְפצוֹ ּוְכֵחֶפץ אֹוֲהבוֹ ֶנֱאָמן ַהּדֹוֵרׁש טֹוָבתוֹ... כְּ

ֶלא יֹוֵעץ: ֶפר פֶּ ק ִמסֵּ ֶהְעתֵּ

ַאֲחָריו  יתוֹ  בֵּ ְוֶאת  ָניו  בָּ ֶאת  ְיַצוֶּה  י  כִּ ֶבר  ַלגֶּ טֹוָבה 
עֹוֶדּנּו  בְּ שֶׁ ָרה,  ְישָׁ ֶרְך  דֶּ זֹוִהי  ָלֵכן  ה'...  ֶרְך  דֶּ ְמרּו  ְושָׁ
ָכל ּתֶֹקף  ִויַצוֶּה בְּ ּוִבְבִריאּות ִיְכּתֹב ַצוָָּאתוֹ  ַבֲחרּותוֹ  בְּ
ְנָכָסיו  ק  ַחלֵּ מְּ ּוְכשֶׁ תּוב...  כָּ ִיְמְצאּו  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  ְלַקיֵּם 
ָיד ֶנֱאָמן  רֹאׁש ִלְהיֹות ֶקֶרן ַקיָּם בְּ ִיּטֹל ְלַעְצמוֹ ֵחֶלק בָּ
ָרה  ֶרְך ְישָׁ ים ְלַנְפׁשוֹ. זֹוִהי דֶּ ְלחּו לוֹ ַמֲעַדנִּ רֹות ִישְׁ ְוַהפֵּ
יָה ְוִתְפֶאֶרת לוֹ ִמן ָהָאָדם. ְוָראּוי ְלָכל  ְפֶאֶרת ְלעֹושֶׂ תִּ
ינּו ְיהּוָדה ֶהָחִסיד  ָאָדם ָלחּוׁש ּוְלַקיֵּם ַצוַָּאת ָהַרב ַרבֵּ
ָבָריו  ּיֹוְדָעם ְועֹוֵבר ַעל דְּ יִקים, ּוִמי שֶׁ ָבִרים ַעתִּ י ַהדְּ כִּ

ַנְפׁשוֹ, ְוׁשֹוֵמַע לוֹ ׁשֹוֵמר ַנְפׁשוֹ. ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחיֵּב בְּ

 200 ְל  ָקרֹוב  ָלֶכם  יֵּׁש  שֶׁ ֵאיְך  ִלְראֹות  י  ִנְדַהְמתִּ
ּלֹא  שֶׁ אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ִיְרּבּו,  ן  כֵּ אֹור  ְוכֹוְכֵבי  עּוִרים  שִׁ
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ם ְלַהקָּ רּוְך ַהשֵּׁ ֵיׁש בָּ ָרֵאל,  ַאְלָמן ִישְׂ
ל  ם ְוַלֲעשֹׂות כָּ ּמּוָכִנים ִלְמסֹר ַנְפשָׁ ים שֶׁ יִּ ַחיִָּלים ֲאִמתִּ

ה, ּוִבְזכּות  דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ר ִלְגאֹל ֶאת ַהשְּׁ ֶאְפשָׁ ַמה שֶּׁ
א  ֹזַהר דָּ "י: "בְּ בִּ ְבֵרי ָהַרשְׁ ְתַקיֵּם דִּ יִּ ָקרֹוב שֶׁ ה בְּ ֶזה ִנְזכֶּ
ה  ְזכֶּ נִּ ַרֲחֵמי", ֹזאת אֹוֶמֶרת שֶׁ יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ קּון בֵּ ִיפְּ

ם. ֶעְזַרת ַהשֵּׁ ׁש בְּ ָקרֹוב ַממָּ ְלֶזה בְּ

ה,  דֹושָׁ ֲעַדְתֶכם ַהקְּ ִלי ְקָצת ֵחֶלק בָּ ְהֶיה  יִּ ֵדי שֶׁ ָלֵכן כְּ
ים  ָהַרבִּ י  ְמַזכֵּ ַמֲעַלת  גֶֹדל  בְּ ִעְנָיִנים  ה  מָּ כַּ יק  ַאְעתִּ

ֶכם.   ֵהם זֹוִכים, ִויִהי ֶחְלִקי ִעמָּ ָכר ַהגָּדֹול שֶׁ ַלשָּׂ

ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ דְּ דֹוׁש:  ַהקָּ ים  ַהַחיִּ אֹור  בְּ ְמבָֹאר 
ַמְלָאְך  ְלַמְדֵרַגת  ָיבֹוא  ר,  ַהיָּשָׁ ֶרְך  דֶּ ַלֲחֵברוֹ  ְלַהְראֹות 

ַחת ִמּזוֹ. בַּ ֵאין ַמְדֵרָגה ְמשֻׁ ְמַט"ט, שֶׁ

ַאבּוָהב  ִיְצָחק  ָהַרב  ּומֹוֵרנּו  ָנָתן,  י  ַרבִּ דְּ ּוְבָאבֹות 
ַתב:  כָּ י  ְסָפַרדִּ ַחְכֵמי  דֹוֵלי  ִמגְּ אֹור,  ַהמָּ ְמנֹוַרת  ַעל  בַּ
ָעָליו  יַח  גִּ ַמשְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ "דְּ

יִקים". ָניו ְוזֹוֶכה ְלָבִנים ַצדִּ ְוַעל בָּ

ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  "ַהְמַזכֶּ תר"ז):  (ִסיָמן  ֲחִסיִדים  ּוְבֵסֶפר 
צּוִבים לוֹ, ַמֲאִריִכין לוֹ  ֵני ַחיָּיו ַהקְּ לּו שְׁ ָבר כָּ כְּ שֶׁ גַּם כְּ

נֹוָתיו ֲעבּור טֹוַבת ּדֹורֹו". שְׁ

ים ֻמְבָטח  ה ֶאת ָהַרבִּ ַתב: "ַהְמַזכֶּ ָמחֹות כָּ ֶכת שְׂ ַמסֶּ בְּ
א". ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ לוֹ שֶׁ

ִאי  ָעה ִסיָמן רמ"ז: "ּוִמי שֶׁ יֹוֶרה דֵּ ְוֶזה ְלׁשֹון ַהּטּור בְּ
יק  ַיְספִּ ַמן,  ַהזְּ ת  ִטְרדַּ ֵני  ִמפְּ י  דַּ ִלְלמֹד  לוֹ  ר  ֶאְפשָׁ
לֹוֵמד  הּוא  ִאּלּו  כְּ לוֹ  ְוַתֲחׁשֹב  ַהּלֹוְמִדים  ַלֲאֵחִרים 

ַעְצמֹו". בְּ

ִעְנַין  בְּ ַתב  כָּ שֶׁ ַוְיִחי,  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְוַעיֵּן 
ְזבּולּון  ימוֹ  ִהְקדִּ ְלִפיָכְך  ּוְזבּולּון,  ָכר  שְׂ ִישָׂ פֹות  תְּ שֻׁ
ְלִפיו  ּוְנָתנוֹ  יו  ִמּתֹוְך פִּ הֹוִציא ַלְחמוֹ  ָכר, ַעל שֶׁ שְׂ ְלִישָׂ
ָרכֹות  בְּ נֹוֵטל  ּתֹוָרה  ַבֲעֵלי  בְּ ּתֹוֵמְך  שֶׁ ִמי  ְזבּולּון.  ל  שֶׁ
ַמה  ְלָחנֹות,  שֻׁ י  תֵּ ִלשְׁ ְוזֹוֶכה  ה  ַמטָּ ּוִמלְּ ַמְעָלה  ִמלְּ
ן  כֵּ ם. ְוָכל שֶׁ ֵאין זֹוֶכה ְלֶזה ָאָדם ַאֵחר זּוָלתוֹ, ַעיֵּן שָׁ שֶּׁ
ִאים  בָּ ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ים,  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ְמַזכֶּ בִּ
ׁשּוָבה, ּוְלִפיָכְך זֹוֶכה ַעל  ָרֵאל ַלֲעשֹׂות תְּ שְׂ ֲאָלִפים ִמיִּ

ה ְוַכנַּ"ל. ַמטָּ לְּ ַמְעָלה ְושֶׁ לְּ ָרכֹות שֶׁ ל בְּ ְיֵדי ֶזה ִלּטֹל כָּ

ֶאְלָעָזר  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ל  ַהְמֻקבָּ ֶהָחָכם  ִדְבֵרי  בְּ ּוְנַסיֵּם 
בֹות  תֵּ י  ְדָהָראשֵׁ ַתב:  כָּ שֶׁ ַזַצ"ל,  ִסיְניֹור  ן'  מּוֵאל  שְׁ
ִלְפֵניֶהם  ים  שִׂ תָּ ר  ֲאשֶׁ ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ה  ְוֵאלֶּ סּוק  ִמפָּ
ה  ְמ'ֻרבֶּ ָכר  ַה'שָּׂ ים,  ָה'ַרבִּ ְל'ַזּכֹות  ָא'ָדם  ְו'ַחיָּב  הּוא 
ִמ'זְַּרעוֹ  ִי'ְרֶאה  ט'ֹוב  'ִרי  פְּ 'ּיֹוִליד  שֶׁ ֻמְבָטח)  ה  ַהְמַזכֶּ (אוֹ 

'ִנים  ִנים ְלָבָניו) אֹ'ֶרְך שָׁ רּוָמה זֹוֶכה ִלְראֹות בָּ ת תְּ ָפָרשַׁ ְדִאיָתא בְּ (כִּ

'ְרָנָסתוֹ  ׁש'ֹוֵמַע י' ְמ'ֵהָרה. ְל'עֹוָלם פַּ תוֹ  'ִפלָּ ים תְּ ַר'בִּ
ֲאלֹוָתיו. א ה' ִמ'שְׁ ְנ'כֹוָנה ְי'ַמלֵּ

ַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִאיָתא  דְּ ָבָריו,  דְּ ְלָבֵאר  ר  ְוֶאְפשָׁ
ִגְלּגּוַליָּא",  דְּ ָרָזא  א  "דָּ ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ה  ְוֵאלֶּ סּוק  פָּ
ר ְלֵעיל ֵיׁש ְלָפֵרׁש, ַאף ַעל  ְזכָּ י ַהנִּ אּור. ְוַעל פִּ ְוָצִריְך בֵּ
ר  ְלּגּול ֻמְכָרח ָהָאָדם ְלִהְתַיסֵּ י ַהגִּ ִלְפָעִמים ַעל פִּ גַּב דְּ
ִגְלּגּוִלים  בְּ ֲחָטָאיו  ַעד  בְּ ֶזה  ִגְלּגּול  בְּ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ
ָיכֹול  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַזכֶּ יְּ שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ָאְמָנם  קֹוְדִמים, 
ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ י  כִּ ַהזֶּה,  ין  ַהדִּ ִמן  ַעְצמוֹ  ֶאת  ִלְפטֹר 
ֶיֱחָטא  לֹא  יָלא  ּוִממֵּ ָידוֹ,  ַעל  א  בָּ ֵחְטא  ֵאין  ים  ָהַרבִּ
עֹוד  חֹוֵטא  ֵאינוֹ  שֶּׁ ַמה  ּגּוָפא  ּוָבֶזה  ֶזה,  ִגְלּגּול  בְּ עֹוד 

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּקֹוְדִמים,  ְלּגּוִלים  גִּ בַּ ַגם  פָּ ן ַמה שֶּׁ ְמַתקֵּ
לֹום  ְושָׁ ַחס  ָעָליו  ִנְגַזר  ִאם  ְוַאף  ּסּוִרים,  ַהיִּ ִמן  ִיְפטֹר 
ל ִמיֵני  ּסֹוְבִלים כָּ ֶדֶרְך ָהעֹוָלם שֶׁ ִיּסּוִרים לֹא ָעֵלינּו, כְּ
ל ָמקֹום ַעל  עֹוָלם ַהזֶּה, ִמכָּ ִיּסּוִרים ַרֲחָמָנא ִליְצָלן בָּ
ַחיֵּי ַנַחת  ְוִיְהיּו לוֹ  ה,  ל ֵאלֶּ ֵטר ִמכָּ ים ִיפָּ ִזּכּוי ָהַרבִּ ְיֵדי 
ּתֹוָרה  בַּ ָהֲאמּורֹות  ָרכֹות  ַהבְּ ְלָכל  ה  ְוִיְזכֶּ ְמָחה  ְושִׂ
ּיֹוִליד  שֶׁ ַסיֵּם  מְּ שֶׁ ַהנַּ"ל  ל  ַהְמֻקבָּ ּוְכִדְבֵרי  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ
ּוְתֵהא  ים,  ַחיִּ נֹות  ּושְׁ ָיִמים  ְואֶֹרְך  ִמזְַּרעוֹ,  טֹוב  ִרי  פְּ
ְלטֹוָבה  ֲאלֹות ִלּבוֹ  ל ִמשְׁ א ה' כָּ ִויַמלֵּ ְנכֹוָנה  ְרָנָסתוֹ  פַּ

ְוִלְבָרָכה.

ְבִריאּות  בִּ ים  ַחיִּ נֹות  ּושְׁ ָיִמים  אֶֹרְך  ה,  ְמֻרבָּ ְבָרָכה  בִּ
ית  ל ַעם בֵּ ִפיִצים, ְוַעל כָּ ֵלָמה, ָעַלי, ֲעֵליֶכם, ַעל ַהמְּ שְׁ

ָרֵאל, ּוְבָכבֹוד ַרב: ִישְׂ

ַבע ְיַצ"ו ֵאר שֶׁ עֹוַבְדָיה ּכֵֹהן, בְּ

ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּתֹוְבָב"א

בעזהי"ת

ר כ"ד ְלחֶֹדׁש ִזיו ט"ל אֹורֹות  ְדבָּ מִּ ִני פ' בַּ אֹור ְליֹום שֵׁ
ַנת ִסיָמן טֹוב לפ"ק ובעל"ט ֵהא שְׁ ְל"ֵא-ל ַחי" תְּ

דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ת  ֲחֻלקַּ ַעל  ְלהֹוִדיֲעֶכם  ֵהנָּה  אִתי  בָּ
יֹום  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ֶנֶדר  ִלי  בְּ ַעְצָמם  ַעל  ִלים  ְלַהְמַקבְּ
ָרֵאל יֹוֵאל  ֵסֶדר ַהּלּוַח יֹוִמי מֹוִרי ְוָחִמי הגה"צ ר' ִישְׂ כְּ
ַהּתֹוָרה  ִעיר  בְּ יֵעי  פִּ שְׁ ִממַּ  - שליט"א  הי"ו  ִרין  ַהְלפֵּ
ִלְלמֹד  ְרצֹונוֹ  בִּ שֶׁ ִלי  ָאַמר  ָרק,  בְּ ֵני  בְּ  – ְוַהֲחִסידּות 
ְבַעְרֵבי  ׁש כִּ ָכל יֹום ַממָּ ָיכֹול ִלְלמֹד בְּ ֶזה, ֲאָבל ֵאינוֹ  בְּ
[ַאף  ִלים  ְלַהשְׁ יָּכֹול  שֶׁ ֵאָליו  י  ְוָאַמְרתִּ ְוכּו',  ָסִחים  פְּ
"חֹק  בְּ ַהּמּוָבא  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ְקָצת  יֹום  ָכל  בְּ לוֵֹמד  יָלא  מֵּ מִּ שֶׁ

ָרֵאל"] ְלִישְׂ

ֵסֶפר  ל  ְלַקבֵּ ר  ֶאְפשָׁ ִאם  ְלַמֲענוֹ  ׁש  ְמַבקֵּ ִהְנִני  ן  כֵּ ַעל 
אוֹ  ֳהַרִים  צָּ בַּ ֵאָליו  ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ְותּוְכלּו  דֹוׁש הנ"ל,  ַהקָּ
בני  צפניה  רח'  ֶטֶלפֹון....  ר  ִמְספָּ בְּ ֶעֶרב  בָּ ְמֻאָחר 

ברק 

ה  ה ִנְזכֶּ דֹושָׁ ְזכּות ֲהָפַצת ָרֵזי ַהּתֹוָרה ַהקְּ בִּ ִויִהי ָרצֹון שֶׁ
ָיֵמינּו אכי"ר ְמֵהָרה בְּ ָקרֹוב בִּ ְלִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק בְּ

עֶֹמר התשס"ט ל"ג בָּ בס"ד 

ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי

ים" י ָהַרבִּ ַעל ַיד ֶחְבַרת "ְמַזכֵּ שֶׁ

לֹום ּוְבָרָכה. שָׁ

שּׂו ְלִהילּוָלא  נְּ ְפָלא "ֻעּלוֹ ְוִאְתכַּ ָקָראנּו ֶאת ֶהָעלֹון ַהנִּ
ְלַמְעגַּל  ְלִהְצָטֵרף  ּבּור  ַלצִּ ּפֹוִנים  ּובוֹ  ְמעֹון"  שִׁ י  ַרבִּ דְּ

דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ לֹוְמֵדי ָהַעּמּוד ַהּיֹוִמי בַּ

ַרק  ֶכם  שְׁ ֲאַבקְּ ָקָטן  זַֹהר  ב"ה  ָבר  כְּ ֵיׁש  ְוִלי  ֱהיֹות 
דֹוׁש,  ּזַֹהר ַהקָּ לַֹח ִלי ַטְבַלת – לּוַח ַעּמּוד ַהּיֹוִמי בַּ ִלשְׁ
ֵמַהּיֹום  ָבר  כְּ ְלִהְצָטֵרף  ֶנֶדר  ִלי  בְּ אּוַכל  שֶׁ ְמַנת  ַעל 
ֵגן ֲעֵליֶכם  דֹוׁש תָּ ְלַמְעגַּל ַהּלֹוְמִדים, ּוְזכּות רשב"י ַהקָּ

ָרֵאל, ָאֵמן. ית ִישְׂ ל בֵּ ְוַעל כָּ

תֹוָדה ֵמרֹאׁש בְּ
אריאל דין, בני ברק

ה
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‰ÈM‰[Bf‰]Ck Á‡ È‰L , «ƒ»∆¬≈««»
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[LÁp‰L ÌeMÓ ,ÌÏBÚa,ÌÏBÚa ‰˙ÈÓe ˙k ‡"] 
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:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט טז

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון יב
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Ê‡ È‰L ,ÌÈ˙n‰ eBÚ˙iLk¿∆ƒ¿¿«≈ƒ∆¬≈»
Ìi˜˙iL ,L"‡ ‰È‰È ÌÏBÚ‰»»ƒ¿∆…∆ƒ¿«≈
.ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰L ,L"‡a»…∆»»»∆¿
ÌÏBÚa ‰Ê  ˜Ú epÙeLz ‰z‡Â¿«»¿∆»≈∆»»
BÈ‡Â ˜Ú ‡e‰L ˙Úk ,‰f‰«∆»≈∆»≈¿≈
˙‡ CLB LÁp‰ B˙B‡Â ,Ìei˜a¿ƒ¿«»»≈∆
.˙Bia‰ Èt CÈLÁÓe ÌÏBÚ‰»»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

‰‡e‡ Ì„‡ ÏL ÌÈÓi‰ , ¿≈«»ƒ∆»»ƒ¿¿
˙B‚c‰ Ì˙B‡a e„ÓÚÂ¿»¿¿»«¿»
eÓizÒ‰L ÔÂÈk ,˙BBÈÏÚ‰»∆¿≈»∆ƒ¿«¿
e˙kL ,˙B‚c‰ Ô˙B‡a Ìi˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»«¿»∆»

 Ì‰a eÈ˙BL ÈÓÈ¿≈¿≈»∆
‰‡Ï‰Â Ô‡kÓ .'B‚Â ‰L ÌÈÚLƒ¿ƒ»»¿ƒ»»»¿»
Ck ÌeMÓe ,Ìi˜˙‰Ï ‰bc ÔÈ‡≈«¿»¿ƒ¿«≈ƒ»
‡Ïk Ì‰Â ,ÔÂ‡Â ÏÓÚ Ì"a‰Â¿»¿»»»»»∆¿≈¿…

.eÈ‰»
ÌÈ˜Ècv‰ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡ »«»ƒ∆««ƒƒ

eÈ‰iÂ Ó‡pL BÓk ,eÓi˜˙‰Â eÈ‰»¿ƒ¿«¿¿∆∆¡««ƒ¿
ÎÂ ,‰N ÈiÁÈiÁ ÈL ÈÓÈ ‰l‡Â Ô «≈»»¿≈¿≈∆¿≈¿≈«≈

Ìb Ck ,Ó‡z Ì‡Â .Ì‰‡«¿»»¿ƒ…«»«
e˙kL ,Ï‡ÚÓLÈa e˙k »¿ƒ¿»≈∆»

‡l‡ ?Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL¿≈«≈ƒ¿»≈∆»
‡˜ Ôk ÏÚÂ ,‰eL˙a ÊÁL∆»«ƒ¿»¿«≈»»

.eÈ‰iÂ ÂÈÓÈa¿»»«ƒ¿
Èa .Úa‡ ˙È˜a ‰N »»¿ƒ¿««¿««ƒ

ÏÎa eÈ‰ ‡Ï ‰Ê BÓk ,Ó‡ ‡a‡«»»«¿∆…»¿»
Ó‡ È‰L ,ÌÏBÚ‰ ˙BL¿»»∆¬≈∆¡«
dÓei˜Â ‰È˙BLe ‰ÈÓÈ ÔBaLÁ∆¿»∆»¿∆»¿ƒ»
‡È‰ BaL ÌB˜n‰ B˙B‡Â ÌÏBÚa»»¿«»∆ƒ
‡lL ˙B‡‰Ï ‡l‡ .‰a˜ƒ¿¿»∆»¿«¿∆…
˙BL ÏÎa ‰N BÓk ‰˙È‰»¿»¿»»¿»¿

.ÌÏBÚ‰»»
e˙kL ,ÌÈÓ ‰p‰ Ó‡z …«ƒ≈ƒ¿»∆»

 wzÂ ÌÈÓ ÌL ˙ÓzÂ«»»»ƒ¿»«ƒ»≈
˙‡ ˙B‡‰Ï ‡a ‰Ê  ÌL»∆»¿«¿∆
ÌÈn‰ È‰L ,Ï‡NÈ ÏL ÌBÁÒƒ¿»∆ƒ¿»≈∆¬≈««ƒ
˙eÎÊa ‡l‡ Ï‡NÈa eÎÏ‰ ‡Ï…»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿
.‰Na Ó‡pL BÓk d˙˙ÈÓa Ó‡ ‡Ï Ï‡ .ÌÈÓƒ¿»¬»…∆¡«¿ƒ»»¿∆∆¡«¿»»

,Á˙t ‰„e‰È e‰e‡a ‰f‰ ˜eÒt‰ .eÏÎ‡È ˙Úa CÈNÂ ÌÈBÁ Ôa CkÏnL ı‡ CÈL‡ ¿»»««¿≈∆∆∆«¿≈∆ƒ¿»«ƒ»≈…≈«»«∆≈¬
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"Ú „Î˜  ‰˘ ÈÈÁ‡È

‡˜ È‡‰ .eÏÎ‡È ˙Úa CÈNÂ ÌÈBÁ Ôa( ‰ˆ) ∆ƒ¿»«ƒ»≈…≈«¿»
‡ÏkzÒ‡Ï ÔÏ ˙È‡ Ï‡ ,‡ÈÈÁ ‰eÓ˜e‡¿»«¿«»¬»ƒ»¿ƒ¿«»»
CÈ ‡L„e˜c Ï‡NÈ ÔepÈ‡ ÔÈ‡kÊc ,dÈ≈¿«»ƒƒƒ¿»≈¿¿»¿ƒ
ÔÈÁB‡ Ïk Ú„ÓÏ ‡˙ÈÈB‡ ÔBÏ ‰È ‡e‰»««¿»¿ƒ¿«»¿ƒ
‡‰Â ÔÈ‡lÚ ÔÈÊ ÔBÏ ‡ÈÈlb˙‡Ïe ÔÈÓÈ˙Ò¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»»ƒƒ»ƒ¿»

.Óz‡ƒ¿»
‡kÏÓc ÔÈ‚a ,ÌÈiÁ‰ ı‡ ‡c ,ı‡ ∆∆»∆∆««ƒ¿ƒ¿«¿»

Ô‡Îa Ïk dÏ ÔÈÓÊ‡ dÏÈ„ƒ»«¿ƒ»»ƒ¿»
e‰È‡„ Â"‡Â„ ‡Ê ,ÔÈ‡lÚ Ô‰‡Ó ‡Îa˙‡c¿ƒ¿»¿»≈¬»»ƒ»ƒ»»¿¿ƒ
Ô e‰È‡Â ,È„z Ô‡Îa dÏÚ ‡˜‡Ï ‡ÓÈÈ«̃¿»¿«¿»¬»ƒ¿»»ƒ¿ƒ∆
‡a ,eÈÁÏ ÔÈcÚ ˜Èt‡„ ‡ÏBÈ Ôa ÌÈBÁƒ∆≈»¿«ƒ«¿ƒ¿≈¿»
ÏÎÂ ÔÈiÁ Ïk È„z ˜Èt‡„ ‰‡lÚ ‡ÓÏÚ„¿«¿»ƒ»»¿«ƒ»ƒ»«ƒ¿»
È‡‰ „È‚‡ ‡lÎÂ ,˙e ÁLÓ ÏÎÂ eÈ‰¿ƒ¿»¿«¿¿…»ƒ¿ƒ«

Ó‡ z‡„ ‰Ók ı‡ È‡‰Ï ‡Îe ‡˙ÂÓ˘) ¿»¿»¿«∆∆¿»¿«¿»≈
(„.ı‡ CÈ"L‡ Ck ÔÈ‚e ,Ï‡NÈ ÈÎ Èa¿ƒ¿…ƒƒ¿»≈¿ƒ»«¿≈∆∆

‰Ók Ú CkÏnL ı‡ CÏ È‡ Óz‡c ¿ƒ¿»≈»∆∆∆«¿≈««¿»
‡ÓÏÚÂ ‰‡z˙ ı‡ È‡‰c ,‰eÓ˜e‡„¿¿»¿«∆∆«»»¿«¿»

‡˙eËÏL BbÓ ‡l‡ ‡˜È ‡Ï ‰‡z˙(‡ÏÈÚc) «»»»»¿»∆»ƒ»¿»»

Ú È˜‡c ‡kÏÓ ‡e‰‰Ó ‡lÎÂ .‰ÏÚc¿»¿»¿…»≈««¿»¿ƒ¿≈««
‡˜ÈÏ CÈËˆ‡„ ‡Ú‡Ï ÈÂÂ .‰eÓ˜e‡„ ‰Ók¿»¿¿»«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»»

.ÈÎ‰»ƒ
Ú È‡‰ ,ÈÊÁ(ע"א קכה dÈÏ(דף ˙ÈÏ »≈«««≈≈

Ô‡Îa ÏÈË „k a ÌeÏk dÈÓ‚Óƒ«¿≈¿««»ƒƒ¿»
dÈpÓ eÚÓ˙‡c ÔÈÓÊ ÏÎÂ ,ÔÚÈ„È ÔÈÓÊÏ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈
eÚÓ˙‡ Ô‡Îe CLÁ˙‡Â ‡‰ÈÒ ÌÈ‚t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¬»¿ƒ¿¬»ƒ¿»ƒ¿¿»
‡È‰‰ ‡˜ÈÏ CÈËˆ‡„ ‡ÓÏÚÏ ÈÂÂ ,dÈpÓƒ≈«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»»¿«ƒ
‡ÓÏÚ È‡‰ Ô„˙‡ ÔÈÈ„ ‰nÎa „BÚÂ .‡zÚL«¿»¿¿«»ƒƒƒ¿»««¿»
ÌÈi˜˙‡ ‡È„ ‡lBÎc ,dÈpÓ ‡˜È ‡Ï „Ú«»»¿»ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ¿«»

‰eÓ˜e‡Â „Ú˙‡Â(ÈÎ‰). ¿ƒ¿¬«¿¿»

‡Ê .Úa‡ ˙È˜a ‰N ˙ÓzÂ ,ÈÊÁ »≈«»»»»¿ƒ¿««¿«»»
‡„È ÏÚ d˙˙ÈÓ ‰Â‰ ‡Ïc ÔÈ‚a ,e‰È‡ƒ¿ƒ¿»»»ƒ»»«¿»
‡Lk da ËÏL ‡ÏÂ ,‰‡ÓÈ˜Ú LÁ ‡e‰‰„¿«»»¬ƒ»»¿»»«»ƒ¿»

ÔBÏ ÌÈ‚„ ‡ÓBiÓ ‡ÓÏÚ Èa e˙Ó dÈ„È ÏÚÂ .e‰a ËÈlL e‰È‡„ ‡ÓÏÚ Èa¿≈»¿»¿ƒ«ƒ¿¿«»≈≈¿≈»¿»ƒ»¿»ƒ

ÏkzÒ‰Ï eÏ LÈ Ï‡ ,ÌÈÁ‰«¬≈ƒ¬»≈»¿ƒ¿«≈
LB„w‰L Ï‡NÈ Ì‰ÈL‡L ,Ba∆«¿≈∆ƒ¿»≈∆«»
˙Ú„Ï ‰Bz Ì‰Ï Ô˙ ‡e‰ Cea»»«»∆»»««
Ì‰Ï ˙Bl‚Ïe ˙BzÒp‰ ÌÈÎc‰ Ïk»«¿»ƒ«ƒ¿»¿«»∆
.‡a˙ ‰Ê È‰Â ,ÌÈBÈÏÚ ˙B„BÒ∆¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»≈

,ÌÈiÁ‰ ı‡ BÊ  ı‡ ∆∆∆∆««ƒ
Ïk dÏ ÔÈÓÊÓ dlL CÏn‰L ÌeMÓƒ∆«∆∆∆»«¿ƒ»»
˙B‡‰Ó ‰Îa˙‰L ˙BÎa‰«¿»∆ƒ¿»¿»≈»»
‡e‰L ,Â"‡Â ÏL „Bq‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«∆»∆
,„ÈÓz ˙BÎa ‰ÈÏÚ ˜È‰Ï „ÓBÚ≈¿»ƒ»∆»¿»»ƒ
ÏBi‰ Ôa ,ÌÈBÁ Ôa ‡e‰Â¿∆ƒ∆«≈
Ôa ,˙eÁÏ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ‡ÈˆBnL∆ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆
˙‡ „ÈÓ˙ ‡ÈˆBnL ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰»»»∆¿∆ƒ»ƒ∆
ÔÓL ÏÎÂ B‡‰ ÏÎÂ ÌÈiÁ‰ Ïk»««ƒ¿»»¿»∆∆
BÎa‰ Ôa‰ ÚÈtLÓ Ïk‰Â ,‰ÁLÓƒ¿»¿«…«¿ƒ««≈«¿

Ó‡pL BÓk ,Bf‰ ı‡Ï ‰f‰ «∆»»∆«¿∆∆¡«
Ck ÌeMÓe ,Ï‡NÈ ÈÎa Èa¿ƒ¿…ƒƒ¿≈ƒ»

.ı‡ C"ÈL‡«¿≈∆∆
CkÏnL ı‡ CÏ È‡ Ó‡pM ∆∆¡«ƒ»∆∆∆«¿≈

ı‡‰L ,‰e‡aL BÓk ,Ú»«¿∆≈¬»∆»»∆
‡Ï ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰Â Bf‰ ‰BzÁz‰««¿»«¿»»»∆¿…

ÔBËÏL CBzÓ ‡l‡ ÌÈ˜BÈ[‰ÏÚÓ ÏL] ¿ƒ∆»ƒƒ¿

CÏn‰ B˙B‡Ó Ïk‰Â ,‰ÏÚ‰ ÏL∆»»¿»¿«…≈«∆∆
ÈB‡  ‰e‡aL BÓk ,Ú ‡˜pL∆ƒ¿»««¿∆≈¬»

.Ck ˜ÈÏ ‰ÎÈvL ı‡Ï¿∆∆∆¿ƒ»ƒ…»
‰‡BÏ ÔÈ‡ ‰f‰ Úp‰ , ¿≈««««∆≈

BÓˆÚÓ˙BÎa ÏËBpLk ˜ ,ÌeÏk ≈«¿¿«¿∆≈¿»
ÌÈÓÚt‰ ÏÎÂ ,ÌÈÚe„È ÌÈzÚÏ¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ
‰l‰ ‰ÓbÙÂ ,epnÓ eÚÓpL∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿¿»«¿»»
.epnÓ ˙BÚÓ ˙BÎa‰Â ,˙ÎLÁÂ¿∆¿∆∆¿«¿»ƒ¿»ƒ∆
‰ÚMa ˜ÈÏ CÈvL ÌÏBÚÏ ÈB‡»»∆»ƒƒ…«»»
ÔBc ÌÈÈ„ ‰nÎa ,„BÚÂ .Bf‰«¿¿«»ƒƒƒ
,epnÓ ˜BÈ ÌË ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆∆∆≈ƒ∆
,‰NÚÂ ÔÈ„a Ìi˜˙Ó Ïk‰L∆«…ƒ¿«≈¿ƒ¿«¬»

‡a˙Â[Ck]. ¿ƒ¿»≈

‰‡˙È˜a ‰N ˙ÓzÂ , ¿≈«»»»»¿ƒ¿«
‡lL ÌeMÓ ,‡e‰ „BÒ  Úa‡«¿«ƒ∆…
LÁp‰ B˙B‡ È„È ÏÚ d˙˙ÈÓ ‰˙È‰»¿»ƒ»»«¿≈«»»
‡L BÓk da ËÏL ‡ÏÂ ,ÔB˙l˜Ú¬«»¿…»«»¿¿»
B„È ÏÚÂ ,Ì‰a ËÏBML ÌÏBÚ‰ Èa¿≈»»∆≈»∆¿«»
Ì‰Ï ÌbL ÌBiÓ ÌÏBÚ‰ Èa e˙Ó≈¿≈»»ƒ∆»«»∆
Ô"‰‡Â ‰"LÓÏ Ët ,Ì„‡»»¿»¿…∆¿«¬…
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‰f‰ ÙÒ È

e‰a ÈzÎc Ì"ÈÓe Ô"‰‡Â ‰"LÓ a Ì„‡»»«∆¿«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
È˙Î ‡Ï ‡zÈÎL„ ‡˜È ÔÈ‚e .ÈÈ Èt ÏÚ«ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

.ÈÈ Èt ÏÚ ÌÈÓa¿ƒ¿»«ƒ¿»
‡Ê ,Úa‡ ˙È˜a È˙Î ‰Na ¿»»¿ƒ¿ƒ¿««¿«»»

ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡lÚ ‡Êa Úa‡ ˙È˜„¿ƒ¿««¿«¿»»ƒ»»¿»«
.LÁ ‡ÏÂ ,Úa‡ ˙È˜a .‡Á‡ ‡„È¿»«¬»¿ƒ¿««¿«¿…¿»»

BÁ ‡È‰ Úa‡ ˙È˜a„Âc aÁ˙‡c ,Ô ¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿¿ƒ¿««»ƒ
d˙˙ÈÓ ‰Â‰ ‡Ï ‡c ÏÚÂ ,Ô‰‡ ‡kÏÓ«¿»«¬»»¿«»»»»ƒ»»

.Úa‡ ˙È˜ ‡l‡ ‡Á‡ ‡„Èaƒ»«¬»∆»¿ƒ¿««¿«
ÔÈb„ eÓÈÈ˜˙‡ L c ÔÈÓBÈ „k ,ÈÊÁ »≈«ƒ¿«»ƒ¿«¿¿«¿ƒ

ÔÂÈk .‡ÓÏÚa L a ÌÈi˜˙‡ ,ÔÈ‡lÚƒ»ƒƒ¿»»«»¿«¿»≈«
È˙ÁÂ È˜Ù ,ÔÈ‡lÚ ÔÈb„a ÌÈi˜˙‡ ‡Ïc¿»ƒ¿«»¿«¿ƒƒ»ƒ»¿≈¿»¬≈
‡ÈL ‡˙BÓ„ ‡b„ È‡‰Ï eÈ˜c „Ú ‡z˙Ï¿«»«ƒ¿ƒ¿««¿»¿»«¿»
Ò‡ËÂ ‡˙ÓL ˜Èt‡Ï eL ÏÈË ÔÈ„Îe ,dÈ≈¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿»»¿»
È‡ÒÂ ‡˙ÓL ÏÈËÂ ‡„Á ‡ÓÊ ‡ÓÏÚ«¿»¿ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿»»¿»ƒ
ÔepÈ‡ ÔÈ‡kÊ .‡‡ÒÓ ‡zL‡Â ‡Ùe‚Ï dÈÏ≈¿»¿ƒ¿»«¿»¬»«»ƒƒ
e‰a ‡zL‡ ‡ÏÂ e‡zÒ‡ ‡Ï„ ‡i˜Èc«̂ƒ«»¿»ƒ¿»¬¿»ƒ¿»«¿

.‡˙e‡ÒÓ¿»¬»
„Á h˜˙‡ ‡ÚÈ˜c ˙eÚˆÓ‡ ÈÊÁ »≈¿∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«««

‡ÚÈ˜„ ‡ÈÂÁ e‰È‡Â ‡ÈËÒ˜ ‡ÁB‡¿»«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
ÈÓÈÈ˜Â dÈa ÔÈÈË˜ e‰Ïk ÔÈ˜Èwc ÔÈÎk ÏÎ„¿»…»ƒ«ƒƒÀ¿¿ƒƒ≈¿»¿≈

eÈ˙Òa ÔpÓÓ ÔeÈ‡Â ,ÔÈl˙ Èlz dÈ(eÈËÒa ‡"Ò) ≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ

.‡ÓÏÚ È È„BÚ»≈¿≈»¿»
È˜Ù ÔÈÈ‰Ë ÈÏÈÁ ‰nÎ ‡„ »«»¬ƒ≈¿ƒƒ»¿≈

‰‡Ó„˜ ‰‡lÚ ‡ÈÂÁ È‡‰Ó ‡ÓÏÚÏ¿«¿»≈«ƒ¿»ƒ»»«¿»»
eÈ˙Òa ÔpÓÓ e‰ÏÎÂ ,Ì„‡ dÈ ‡zt˙‡„¿ƒ¿«»≈»»¿À¿¿«»ƒ¿ƒ

È„BÚ(ע"ב קכה L(דף  È˙‡ Ck ÔÈ‚e ,‡ÓÏÚ »≈«¿»¿ƒ»»≈«»
‡ÚeiÒÂ ,‡ÏÈÚlÓ dÈÏ ÔÈÚÈÈÒÓ ,‰‡kc˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ»
.LB„˜ È˜‡Â nzÒ‡Â dÈÏ ‡ÁÒ dÈ‡Ó„¿»≈«¬»≈¿ƒ¿««¿ƒ¿≈»

ÔÈÏÈÁ ‰nk ,‡‡zÒ‡Ï L a «»¿ƒ¿»¬»«»¬ƒƒ
e‰ÏÎÂ .dÈÏ encÊ‡ ÔÈÈ‰Ë(ÔÁÒ) ¿ƒƒƒ¿«¿≈¿À¿

dÈÏ ÔÈ‡ÒÓe dÈÏ ÔÈÁÒÓe dÈa ÔÈÈL«¿»≈¿«¬ƒ≈¿»¬ƒ≈
,Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ ‡ÓË ‡ÓË ,Èn˜ ÈÊÎÓe ÈÏÊ‡ e‰lÎÂ ,‡ÓË È˜‡Â‡˜ÈÂ) ¿ƒ¿≈»≈¿À¿»¿≈«¿¿≈«≈»≈»≈¿»¿«¿»≈

.'‰ Èt ÏÚ Ì‰a e˙kL ,Ì"ÈÓeƒ¿»∆»»∆«ƒ
e˙Î ‡Ï ‰ÈÎM‰ „Bk ÌeMÓeƒ¿«¿ƒ»…»

.'‰ Èt ÏÚ ÌÈÓa¿ƒ¿»«ƒ
.Úa‡ ˙È˜a e˙k ‰Na ¿»»»¿ƒ¿««¿«

,ÔBÈÏÚ „BÒa Úa‡ ˙È˜ ÏL „Bq‰«∆ƒ¿««¿«¿∆¿
,Úa‡ ˙È˜a .Á‡ È„È ÏÚ ‡ÏÂ¿…«¿≈«≈¿ƒ¿««¿«
‡È‰ ,Úa‡ ˙È˜a .LÁa ‡ÏÂ¿…¿»»¿ƒ¿««¿«ƒ
ÌÚ CÏn‰ „Âc aÁ˙‰L .ÔBÁ∆¿∆ƒ¿«≈»ƒ«∆∆ƒ
d˙˙ÈÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ôk ÏÚÂ ,˙B‡‰»»¿«≈…»¿»ƒ»»

.Úa‡ ˙È˜a ‡l‡ Á‡ „Èa¿««≈∆»¿ƒ¿««¿«
‰‡Ì„‡ ÏL ÌÈÓi‰ L‡k , ¿≈«¬∆«»ƒ∆»»

Ìi˜˙Ó ,˙BBÈÏÚ ˙B‚„a eÓi˜˙‰ƒ¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙Ó ‡lL ÔÂÈk .ÌÏBÚa Ì„‡‰»»»»»≈»∆…ƒ¿«≈
ÌÈ‡ˆBÈ ,˙BBÈÏÚ‰ ˙B‚ca«¿»»∆¿¿ƒ
ÌÈwL „Ú ,‰hÓÏ ÌÈ„BÈÂ¿¿ƒ¿«»«∆¿≈ƒ
Ê‡Â .˙Ân‰ ‰BL daL Bf‰ ‰bcÏ««¿»«∆»»«»∆¿»
,‰ÓLp‰ ‡ÈˆB‰Ï ˙eL ˙ÏËB∆∆¿¿ƒ«¿»»
˙ÏËBÂ ˙Á‡ ÌÚÙa ÌÏBÚ‰ ‰ÒËÂ¿»»»»¿««««¿∆∆
‡LÂ Ûeb‰ ˙‡ ‡nËÓe ,‰ÓLp‰«¿»»¿«≈∆«¿ƒ¿»
‡lL ÌÈ˜Ècv‰ ÈL‡ .‡ÓË»≈«¿≈««ƒƒ∆…
.‰‡ÓË Ì‰ ‰‡L ‡ÏÂ e‡ÓËƒ¿¿¿…ƒ¿¬»»∆À¿»

‰‡L˜ ÚÈ˜‰ ÚˆÓ‡a , ¿≈¿∆¿«»»ƒ«ƒ¿»
LÁ ‡e‰Â ,˜È‰Ó „Á‡ Cc∆∆∆»«¿ƒ¿¿«
ÌÈwc‰ ÌÈÎBk‰ ÏkL ,ÚÈ˜‰»»ƒ«∆»«»ƒ««ƒ
Èlz Ba ÌÈ„ÓBÚÂ Ba ÌÈeL˜ ÌlkÀ»¿ƒ¿¿ƒƒ≈

ÌÈpÓÓ Ì‰Â ,ÌÈl˙[„va]ÈNÚÓ ÏÚ ƒƒ¿≈¿Àƒ««¬≈
.˙qaL ÌÏBÚ‰ Èa¿≈»»∆«≈∆

ÈÎ‡ÏÓ ˙Bˆe˜ ‰nk ‰Ê ∆«»¿«¿¬≈
LÁp‰ ‰fÓ ÌÏBÚÏ ˙B‡ˆBÈ ÔÈcƒ¿»»ƒ∆«»»
Ba ‰zt˙‰L ÔBÓ„w‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿««¿∆ƒ¿«»
ÈNÚÓ ˙Òa ÌÈpÓÓ ÌlÎÂ ,Ì„‡»»¿À»¿Àƒ¿≈∆«¬≈
Ì„‡ ‡a ,Ck ÌeMÓe ,ÌÏBÚ‰»»ƒ»»»»
,‰ÏÚÓÏÓ B˙B‡ ÌÈÚiÒÓ  ‰h‰Ï¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ¿«¿»
B˙B‡ ÛÈwÓ Ba ÏL Úeiq‰Â¿«ƒ«∆««ƒ

.LB„˜ ‡˜Â ÓLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
˙BÏÈÁ ‰nk  ‡Óh‰Ï Ì„‡‰ »»»¿ƒ»≈«»¬ƒ

ÌlÎÂ ,BÏ ÌÈncÊÓ ˙BB‡ ÏL∆ƒ¿«¿ƒ¿À»
[ÌÈBÒ]B˙B‡ ÌÈBÒÓe Ba ÌÈBL ƒ¿¿ƒ

.‡ÓË ‡˜Â ,B˙B‡ ÌÈ‡nËÓe¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈
ÂÈÙÏ ÌÈÊÈÎÓe ÌÈÎÏB‰ ÌlÎÂ¿À»¿ƒ«¿ƒƒ¿»»

Ó‡pL BÓk ,‡ÓË ‡ÓË  »≈»≈¿∆∆¡«
ÌÈeL˜ ÌlÎÂ .‡˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ¿»≈»≈ƒ¿»¿À»¿ƒ
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שבט טז
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"Ú ‰Î˜  ‰˘ ÈÈÁ‚È

(‚È‡e‰‰a ÔÈÈË˜ e‰lÎÂ .‡˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ¿»≈»≈ƒ¿»¿À¿¿ƒƒ¿«
.‡ÓÏÚ È„BÚ ‰nÎa ÔÈÈ˙Òe ‰‡Ó„˜ ‡ÈÂÈÁƒ¿»«¿»»¿ƒƒ¿«»»≈»¿»

‡ÈhÓ ÈÏÊ‡ BÂ‰ ÈÒBÈ ÈaÂ ˜ÁˆÈ ƒ¿»¿ƒƒ≈¬»¿≈ƒ¿∆¿»
‡e‰‰ ÏÚ ‡‰ÂÂz ˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .„BÏÏ¿»«ƒƒƒ¿»¿«¬»««
BÂ‰ ÚL ‡e‰‰„ ÈB„BÚ ÏÎc ÌÚÏc ÚL»»¿ƒ¿»¿»»¿«»»¬
,‡„Á ‡Ê ‡ÙÈÏB‡ ‡Î‰Â .‡‡ÒÓ„ ‡ËqÓƒƒ¿»ƒ¿»¬»¿»»ƒ¿»»»»»
Ôh˜˙Ó ÔB‰lÎ ‡ÓÏÚ„ ‡iLÁ ÈÈÊ ÏÎc¿»ƒ≈¿»«»¿«¿»À¿ƒ¿«¿»
Áe e‰È‡„ ÈBÓ„˜ LÁ ‡e‰‰Ó ÔÈ˜ÙÂ¿»¿ƒ≈«»»«¿ƒ¿ƒ«
‡ÓÏÚc ÔÈLÁ Ïk Ck ÔÈ‚e ,‡Ó‰eÊÓ ‡‡ÒÓ¿»¬»¿¬»¿ƒ»»»√ƒ¿«¿»

ÓL ÏÚ Ôe˜‡ÌÈLÁ ‡„ ‡(ÌÈa˜ÚÂ)e‰lÎÂ ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿À¿
‡‰ ,È‡‰a CLÓ˙‡c Ô‡Óe .È˜Ù ‡ËÒ È‡‰Ó≈«ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¿¿«¿«»

.‡zÒ‡ƒ¿»«
ÔÈ‚ ‡‡zÒ‡Ï ÈÚ„ ‡l‡ „BÚ ∆»¿»≈¿ƒ¿»¬»¿ƒ

Áec ‡ËÒ ‡e‰‰ dÈÏÚ ‡ÎLÓ‡Ï¿«¿»»¬≈«ƒ¿»¿«
L a Ú˙‡„ ‡ÂÂ‚k ÔÈ˙ ‡‰c .‡‡ÒÓ¿»¬»¿»»≈»¿«¿»¿ƒ¿««»
e‰È‡ È‡ ,‡ÏÈÚlÓ dÈÏÚ CÈLÓ‡ ÈÓ ÈÎ‰»ƒ»≈«¿ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒƒ
‰M„˜ dÈÏÚ CÈLÓ‡ ‰Me„˜„ ‡ËÒa Ú˙‡ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¬≈¿À»
‡ËÒa Ú˙‡ e‰È‡ È‡Â .Lc˜˙‡Â ‡ÏÈÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿»
‡‡ÒÓ Áe dÈÏÚ CÈLÓ‡ ÈÎ‰ ‡‡ÒÓcƒ¿»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈«¿»¬»
a È˙‡ ÔÈ˙„ ‰Ó ÏÚ Óz‡ ‡‰c .‡zÒ‡Â¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿»≈»»≈«

.dÈÏ ÔÈ‡ÒÓ ‡‡zÒ‡Ï L»¿ƒ¿»¬»¿»¬ƒ≈
‡ÎLÓ‡Ï ÔÈ‚a ,ÌÚÏc ÚL ‡e‰‰ Ck »«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»»

,‰‡lÚ LÁ ‡e‰‰Ó ‡‡ÒÓ Áe dÈÏÚ¬≈«¿»¬»≈«»»ƒ»»
„ÈÚ ‰Â‰Â ,dÈ˙‡a ‡ÈÏÈÏ ÏÎa ‡zÒ‡ ‰Â‰»»ƒ¿»«¿»≈¿»«¬»≈¿¬»»ƒ
‡‡zÒ‡Ï ÔÈ‚a ˙eLÈ‡ È„BÚ dnÚƒ«»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»
„ÈÚ ÔÈ„Îe ,‡‡ÒÓ Áe dÈÏÚ ‡ÎLÓ‡Ïe¿«¿»»¬≈«¿»¬»¿≈¬ƒ

.ÈB„BÚÂ ÈBLÁ√»¿»
ÔeÈ‡Ó LÁ ÏÈË ÈÂ‰ ÈB„BÚc ¿»¬≈»ƒ»»≈ƒ

ÚÊe dÈn˜ dÈÏ ÈË˜Â ÔÈÈÂÁקכו (דף ƒ¿»¿»ƒ≈«≈»«
ÔÚÈ„Èע"א) ÔÈaNÚ ÏÈËÂ dÈLÈÏ ˜Èt‡Â dÈLÈ≈≈¿«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»

˙Ï ,‡„Á ‡zË˜ dÈpÓ „ÈÚÂ ‡lk „È˜B‡Â¿ƒ…»¿¬ƒƒ≈¿«¿»»»¿»»
Úa‡Ï dÈÏ ÚÊe ‡ÈÂÁ ‡e‰‰„ ‡LÈ ÏÈË»ƒ≈»¿«ƒ¿»¿«≈¿«¿«

.‡Á‡ ‡zË˜ dÈpÓ „ÈÚÂ ÔÈËÒƒ¿ƒ¿¬ƒƒ≈¿«¿»«¬»

ÌÈzÒÂ ÈBÓ„w‰ LÁp‰ B˙B‡a¿«»»««¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
.ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈNÚÓ ‰nÎa¿«»«¬ƒ∆»»

ÌÈÎÏB‰ eÈ‰ ÈÒBÈ ÈaÂ ˜ÁˆÈ ƒ¿»¿«ƒ≈»¿ƒ
,˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .„BÏÏ ‡ÈhÓƒ¿∆¿»¿»««ƒƒ¿»
,ÚL‰ ÌÚÏa B˙B‡ ÏÚ È‰Óz¿≈«ƒ«ƒ¿»»»»
eÈ‰ ÚL‰ B˙B‡ ÈNÚÓ ÏkL∆»«¬≈»»»»
„BÒ e„ÓÏ Ô‡ÎÂ ,‰‡Óh‰ „vÓƒ««À¿»¿»»«¿
ÏL ÌÈLÁ ÈÈÓ ÏkL  „Á‡∆»∆»ƒ≈¿»ƒ∆
ÌÈ‡ˆBÈÂ ÌÈeL˜ Ìlk ,ÌÏBÚ‰»»À»¿ƒ¿¿ƒ
‡e‰L ,ÈBÓ„w‰ LÁp‰ B˙B‡Ó≈«»»««¿ƒ∆
Ck ÌeMÓe .˙Ó‰ÊÓ ‰‡ÓË Áe«À¿»¿…∆∆ƒ»
ÌÈ‡˜ ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈÙLk‰ Ïk»«¿»ƒ∆»»ƒ¿»ƒ

ÌÈLÁ ‰f‰ ÌMa[ÌÈa˜ÚÂ]ÌlÎÂ , «≈«∆¿»ƒ¿À»
ÈÓe .‰f‰ „v‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«««∆ƒ
.‡ÓË ‡e‰ ‰p‰ ,‰ÊÏ CLÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ≈ƒ¿»

‡Óh‰Ï ‰ˆBL ‡l‡ ,„BÚ ∆»∆∆¿ƒ»≈
ÏL „v‰ B˙B‡ ÂÈÏÚ CLÓÏ È„k¿≈ƒ¿…»»««∆
BÓk ,eÈL È‰L .‰‡ÓË Áe«À¿»∆¬≈»ƒ¿
CLBÓ Ìb Ck  Ì„‡‰ BÚnL∆¿≈»»»»«≈
BÚÓ ‡e‰ Ì‡ .‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«¿»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ CLBÓ  ‰M„w‰ „ˆa¿««¿À»≈»»
Ì‡Â .Lc˜˙Óe ‰ÏÚÓÏÓ ‰M„ ¿̃À»ƒ¿«¿»ƒ¿«≈¿ƒ
Ck  ‰‡Óh‰ „ˆa BÚÓ ‡e‰¿≈¿««À¿»»
‰‡Óh‰ Áe ÂÈÏÚ CLBÓ≈»»««À¿»
‰Ó ÏÚ Ó‡ È‰L .‡ÓËÂ¿ƒ¿»∆¬≈∆¡«««
 ‡Óh‰Ï Ì„‡ ‡a ,eÈMM∆»ƒ»»»¿ƒ»≈

.B˙B‡ ÌÈ‡nËÓ¿«¿ƒ
,ÚL‰ ÌÚÏa B˙B‡ Ck »ƒ¿»»»»

‰‡ÓË Áe ÂÈÏÚ CLÓÏ È„k¿≈ƒ¿…»»«À¿»
‰È‰ ,ÔBÈÏÚ‰ LÁp‰ B˙B‡Ó≈«»»»∆¿»»
,BB˙‡ ÌÚ ‰ÏÈÏ ÏÎa ‡ÓËƒ¿»¿»«¿»ƒ¬
˙eLÈ‡ ÈNÚÓ dnÚ ‰NBÚ ‰È‰Â¿»»∆ƒ»«¬≈ƒ
Áe ÂÈÏÚ CLÓÏÂ ‡Óh‰Ï È„k¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿…»»«
ÂÈÙLÎ ‰NÚ Ê‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿»»»¿»»

.ÂÈNÚÓe«¬»
LÁ ÏËB ‰È‰ ÂÈNÚÓ «¬»»»≈»»

B˙B‡ LB˜Â ,ÌÈLÁ Ì˙B‡Ó≈»¿»ƒ¿≈
‡ÈˆBÓe ,BL‡ ˙‡ ÚB˜Â ,ÂÈÙÏ¿»»¿≈«∆…ƒ
ÌÈNÚ ÏËBÂ ,BBLÏ ˙‡∆¿¿≈¬»ƒ
‰NBÚÂ ,Ïk‰ ÛBNÂ ÌÈÚe„È¿ƒ¿≈«…¿∆
ÏËB Ck Á‡ .˙Á‡ ˙Ë˜ epnÓƒ∆¿…∆««««»≈
ÚB˜Â LÁp‰ B˙B‡ L‡ ˙‡∆…«»»¿≈«
‰NBÚÂ ,ÌÈ„„ˆ ‰Úa‡Ï B˙B‡¿«¿»»¿»ƒ¿∆

.˙Á‡ ˙Ë˜ epnÓƒ∆¿…∆«∆∆
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‰f‰ ÙÒ „È

„ÈÚÂ ÔÈlÓ Ó‡ ‰Â‰Â ,„Á ‡ÏebÚ ƒ»«¿¬»»«ƒƒ¿¬ƒ
dÈÏÚ CÈLÓ‡c „Ú ,ÔÈpÁ‡ ÔÈ„BÚ»ƒ«¬«ƒ«¿«¿ƒ¬≈
,CÈËˆ‡c ‰Ó dÈÏ ÔÈÚÈ„B‡Â ,ÔÈ‡ÒÓ ÔÈÁeƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ≈«¿ƒ¿¿ƒ
ÈÚ„È ÔeÈ‡„ ‰Ó ÌeÙÎ ÈB„BÚ e‰a „ÈÚÂ¿¬ƒ¿»¿«¿ƒ»¿≈
ÔnzÓ .‡ÚÈ˜c ‡ÈÂÁ ‡e‰‰„ ‡ËqÓƒƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«»
dÈÏÚ CÈLÓ‡c „Ú ÈBLÁÂ ÈB„BÚa CMÓ˙‡ƒ¿««¿»¿»»«¿«¿ƒ¬≈

‡e‰‰Ó Áe.‰‡Ó„˜ LÁ «≈«»»«¿»»
.ÔÈÓÒB˜Â ÔÈLÁÂ ÔÚÈ„È Ú„È ‰Â‰ »»»«¿ƒ»»√»ƒ¿¿ƒ

ÌÚÙk CÏ‰ ‡ÏÂ È˙k Ck ÔÈ‚e¿ƒ»¿ƒ¿…»«¿««
‡wÚÂ ,È‡cÂ ÌÈLÁ ,ÌÈLÁ ˙‡˜Ï ÌÚÙa¿««ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ«»¿ƒ»»
,Óz‡„ ‰ÓÎ e‰È‡ ‡˙e‡ÒÓ ‡LLÂ¿»¿»ƒ¿»¬»ƒ¿»¿ƒ¿»
.LÁ ‡l‡ e‰È‡ Â‡Ï ‡lÎ„ ‡˙eÈL ˙Ïe¿»«≈»¿…»»ƒ∆»¿»»

ÔÈLÁ ÈÈÈÊ ÏÎ È‡n‡ ÈÒBÈ Èa ƒƒ≈««»«¿≈√»ƒ
.‡ÈiL ‡l‡ eÁkzL‡ ‡Ï ÔÈÓÒB˜Â¿¿ƒ»ƒ¿«»∆»ƒ¿«»
‰eÁ ÏÚ LÁ ‡˙‡cÓ ‡ÙÈÏB‡ ÈÎ‰ dÈÏ Ó‡»«≈»ƒƒ¿»ƒ«¬»»»««»
.dÏÚa ‡ÏÂ ÏÈh‡ da ,‡Ó‰BÊ da ÏÈh‰ƒƒ»¬»»«ƒ¿»¿«¬»
dÈ˜Le ÈÒBÈ Èa ‡˙‡ ,È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰ Ó‡»«»ƒ«»»»ƒƒ≈¿»≈
È‡‰ ‡ÏÈ‡L ÔÈÓÊ ‰nk Ó‡ ,˜ÁˆÈ ÈaÏ¿«ƒƒ¿»»««»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«

.‡zL‰ ‡l‡ d ‡ÈÎÊ ‡ÏÂ ‰lÓƒ»¿»»ƒ»»∆»«¿»
Ú„È„ ‰Ó ÏÎÂ ÔÈ„BÚ Èp‰ Ïk dÈÏ ≈»«≈»ƒ¿»«¿»«

dÈÏ Ó‡ .dÈÏ ÛÈÏB‡ ˙‡ Ô‡Ó ÌÚÏaƒ¿»≈»¬«ƒ≈»«≈
ı‡ e‰È‡c Ì„˜ È‰ ÔeÈ‡a Ï‡ .ÈB‡Ó≈¬¬»¿ƒ«¿≈∆∆¿ƒ∆∆
ÔÈ‚a .ÔÈÓÒB˜ ÈÈÊ ÏÎÂ ÔÈLÁ Ïk ÛÈÏB‡ Ì„∆̃∆ƒ»√»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿ƒ
,Ï"‡ÊÚÂ ‡"ÊÚ ÈÎ‡ÏÓ ÔepÈ‡ ÈeË ÔeÈ‡cƒ¿ƒ≈ƒ«¿¬≈¬»«¬»≈
ÔeÈ‡Â ‡ÈÓL ÔÓ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔBÏ ÏÈt‡c¿«ƒÀ¿»¿ƒƒ¿«»¿ƒ
ÔÈLÁ ÔÈÚÈ„B‡Â ‡ÏÊÙ„ È‡ÏLÏLa ÔÈÈË¿̃ƒƒ¿«¿¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ√»ƒ
z‡„ ‰Ók ÌÚÏa Ú„È ‰Â‰ ÔnzÓe ,‡L ÈÏƒ¿≈»»ƒ«»»»»«ƒ¿»¿»¿«¿
È‰Ó ‡BÓ CÏÓ ˜Ï ÈÁÈ Ì‡ ÔÓ Ó‡»≈ƒ¬»«¿≈ƒ»»∆∆»≈«¿≈

.Ì„∆̃∆
ÌÚÙa ÌÚÙk CÏ‰ ‡ÏÂ È˙Î ‡‰Â dÈÏ ≈¿»¿ƒ¿…»«¿««¿««

.ÂÈt a„n‰ Ï‡ ˙LiÂ ÌÈLÁ ˙‡˜Ïƒ¿«¿»ƒ«»∆∆«ƒ¿»»»
‡‡ÒÓ ÁeÓ ‡È˙‡„ ‰‡z˙ ‡ËÒ ,dÈÏ Ó‡»«≈ƒ¿»«»»¿«¿»≈«¿»¬»
‡a„Óa ËÈlL„ ‡‡ÒÓ Áe ‡e‰ ,‡ÏÈÚÏ„ƒ¿≈»«¿»¬»¿«ƒ¿«¿¿»

ÓB‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ÏebÚ ƒ∆»¿»»≈
,ÌÈÁ‡ ÌÈNÚÓ ‰NBÚÂ ÌÈeacƒƒ¿∆«¬ƒ¬≈ƒ
˙B‡ÓË ˙BÁe ÂÈÏÚ CLnL „Ú«∆»«»»¿≈
‰NBÚÂ ,CÈvM ‰Ó BÏ ˙BÚÈ„BÓeƒ«∆»ƒ¿∆
Ì‰M ‰Ó ÈÙk ÌÈNÚÓ Ì‰»∆«¬ƒ¿ƒ«∆≈
ÏL LÁp‰ B˙B‡ „vÓ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ««»»∆
ÂÈNÚÓa CLÓ ÌMÓ .ÚÈ˜‰»»ƒ«ƒ»ƒ¿«¿«¬»
Áe ÂÈÏÚ CLnL „Ú ,ÂÈÙLÎeƒ¿»»«∆»«»»«

.ÈBÓ„w‰ LÁp‰ B˙B‡Ó≈«»»««¿ƒ
ÌÈÙLÎe ˙BÚÈ„È Ú„BÈ ‰È‰ »»≈«¿ƒ¿»ƒ

‡ÏÂ ,e˙k Ck ÌeMÓe .ÌÈÓÒ˜e¿»ƒƒ»»¿…
˙‡˜Ï ÌÚÙa ÌÚÙk CÏ‰»«¿««¿««ƒ¿«

LÁ .ÌÈLÁwÚ‰Â .È‡cÂ ÌÈ ¿»ƒ¿»ƒ««¿»ƒ»
BÓk ‡e‰ ‰‡Óha LM‰Â¿«…∆«À¿»¿
Ïk‰ ˙ÈL‡ Ck Á‡Â ,‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿««»≈ƒ«…

.LÁa ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿»»
ÈÈÓ Ïk ‰nÏ ,ÈÒBÈ Èa «ƒ≈»»»ƒ≈

ÌÈ‡ˆÓ ‡Ï ÌÈÓÒ˜e ÌÈÙLÎ¿»ƒ¿»ƒ…ƒ¿»ƒ
Ck ,BÏ Ó‡ ?ÌÈLa ‡l‡∆»¿»ƒ»«»
,‰eÁ ÏÚ LÁ ‡aMÓ ,e„ÓÏ»«¿ƒ∆»»»««»
‡ÏÂ da ÏÈh‰ .‡Ó‰Ê da ÏÈh‰ƒƒ»À¬»ƒƒ»¿…
‡a !È‡cÂ ‰Ê Ck ,Ó‡ .dÏÚa¿«¿»»«»∆««»
,Ó‡ .˜ÁˆÈ ÈaÏ ˜LÂ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈¿»«¿«ƒƒ¿»»«
c‰ ÏÚ ÈzÏ‡L ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ»«¿ƒ««»»
.˙Úk ‡l‡ ,B È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ‰f‰«∆¿…»ƒƒ∆»»≈

ÏÎÂ eÏl‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ,BÏ »««¬ƒ«»¿»
ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡Ó ,ÌÚÏa Ú„iM ‰Ó«∆»«ƒ¿»≈≈∆»
.ÂÈ‡Ó ,BÏ Ó‡ ?Ì˙B‡ „ÓÏ»«»»«≈»ƒ
‡È‰L ,Ì„˜ È‰ Ì˙B‡a Ï‡¬»¿»«¬≈∆∆∆ƒ
ÏÎÂ ÌÈÙLk‰ Ïk „ÓÏ ,Ì„˜ ı‡∆∆∆∆»«»«¿»ƒ¿»
Ì˙B‡aL ÌeMÓ ,ÌÈÓÒ˜ ÈÈÓƒ≈¿»ƒƒ∆¿»
‡"ÊÚ ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰ ÌÈ‰‰∆»ƒ≈««¿»ƒ¬»
LB„w‰ Ì˙B‡ ÏÈt‰L Ï"‡ÊÚÂ«¬»≈∆ƒƒ»«»
Ì‰Â ,ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡e‰ Cea»ƒ«»«ƒ¿≈
,ÏÊa ÏL ˙B‡ÏLÏLa ÌÈeL ¿̃ƒ¿«¿¿»∆«¿∆
.Ì„‡ ÈÏ ÌÈÙLk ÌÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒƒ¿≈»»
BÓk ,ÌÚÏa Ú„BÈ ‰È‰ ÌMÓeƒ»»»≈«ƒ¿»¿
CÏÓ ˜Ï ÈÁÈ Ì‡ ÔÓ Ó‡pL∆∆¡«ƒ¬»«¿≈ƒ»»∆∆

.Ì„˜ È‰Ó ‡BÓ»≈«¬≈∆∆
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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 -

ה ֶאת  ל ַהְמַזכֶּ ָנה (אבות פרק ה משנה י"ח) כָּ שְׁ מִּ ִאיָתא בַּ
א ַעל ָידוֹ. ים, ֵאין ֵחְטא בָּ ָהַרבִּ

ים, ה ֶאת ָהַרבִּ ל ַהְמַזכֶּ ָכרוֹ שֶׁ ד, ָמה ַרב שְׂ ָאה ְלַלמֵּ ָנֵתנּו בָּ ִמשְׁ
ים. ֲחִטיא ֶאת ָהַרבִּ ל ַהמַּ ּוַמה גָּדֹול ָעְנׁשוֹ שֶׁ

ּוַמְדִריָכם  ּומּוָסר,  ּתוָֹרה  ָדם  ַלמְּ מְּ שֶׁ  - ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ ל  כָּ
ַמִים מֹוְנִעים אֹותוֹ  ן ַהשָּׁ מִּ א ַעל ָידוֹ - שֶׁ ָרה, ֵאין ֵחְטא בָּ ֶדֶרְך ְישָׁ בְּ
ֵעֶדן.  ַגן  בְּ ְוַתְלִמיָדיו  ֵגיִהּנֹם  בְּ הּוא  ְיֵהא  ּלֹא  שֶׁ ֵחְטא,  בְּ ל  שֵׁ ִהכָּ ִמלְּ

(גמרא מסכת יומא דף פ"ז עמוד א').

ים,  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ ל  "כָּ מ'),  (פרק  ָנָתן  י  ַרבִּ דְּ ָאבֹות  בְּ מּוָבא  ְוֵכן 
ְלִמיָדיו נֹוֲחִלים ָהעֹוָלם  ּלֹא ִיְהיּו תַּ ִלים ֲעֵבָרה ַעל ָידוֹ, שֶׁ ֵאין ְמַגְלגְּ
ַתֲעזֹב  לֹא  י  כִּ  " י),  טז,  (תהלים  נֱֶּאַמר  שֶׁ אֹול,  ִלשְׁ יוֵֹרד  ְוהּוא  א  ַהבָּ
ֲעזֹב  לֹוַמר לֹא תַּ ַחת", כְּ ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות שָׁ אֹול לֹא ִתתֵּ י ִלשְׁ ַנְפשִׁ
 - ֲחִסיְדָך  ן  תֵּ ְולֹא תִּ אֹול,  ֵאֵלְך ֶאל שְׁ ֲעֵבָרה, שֶׁ ִליֵדי  ָלבֹוא  י  ַנְפשִׁ
ַחת. (תוספות  שַׁ ְראּוִני בְּ יִּ ַגן ֵעֶדן - שֶׁ זָּכּו ַעל ָיִדי, ְוֵהם בְּ ְלִמיַדי שֶׁ תַּ

יום טוב)

נֱֶּאַמר  לּוָיה ּבוֹ, שֶׁ ים תְּ ים, ְזכּות ָהַרבִּ ה ֶאת ָהַרבִּ ה ָזָכה ְוִזכָּ משֶׁ
ָרֵאל" ָטיו ִעם ִישְׂ פָּ ה ּוִמשְׁ (דברים לג. כא) "ִצְדַקת ה' ָעשָׂ

ָחְכָמה  בְּ ית  ָהֱאנֹושִׁ ֵלמּות  ַהשְּׁ ְלַתְכִלית  יַע  ִהגִּ שֶׁ  - ָזָכה  ה  משֶׁ
ָרֵאל ּתוָֹרה ּוִמְצוֹות  ד ֶאת ִישְׂ מֵּ לִּ ים - שֶׁ ה ֶאת ָהַרבִּ ה, ְוִזכָּ ּוְבַמֲעשֶׂ
 - ים  ָהַרבִּ ְזכּות  ְוָלֵכן  ה,  ְסֻגלָּ ַעם  ִלְהיֹות  ֶרְך  ַהדֶּ ָלֶהם  ְוהוָֹרה 
ֶהם  ִעמָּ ִקיֵּם  הּוא  ִאּלּו  כְּ  - ּבוֹ  לּוָיה  תְּ ְצוֹות,  ַהמִּ ֶאת  ִמים  ַקיְּ מְּ שֶׁ
ִעם  ָטיו  פָּ ּוִמשְׁ ה  ָעשָׂ ה'  "ִצְדַקת  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ְצוֹות,  ַהמִּ אֹוָתן  ל  כָּ
ָרֵאל  ל ַהּתוָֹרה, הּוא ְוָכל ִישְׂ ִלים ְוִקיֵּם כָּ ִהשְׁ לֹוַמר שֶׁ ָרֵאל" - כְּ ִישְׂ

ִעּמוֹ. (המאירי)

נֱֶּאַמר  לּוי ּבוֹ, שֶׁ ים תָּ ים ֵחְטא ָהַרבִּ ָיָרְבָעם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרבִּ
ר  ר ָחָטא ַוֲאשֶׁ ן-ְנָבט) ֲאשֶׁ (מלכים א טו, ל) "ַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם (בֶּ

ָרֵאל" ֶהֱחִטיא ֶאת ִישְׂ
ָרֵאל: "ַרב ָלֶכם  ה ֶעְגֵלי ָזָהב ְוָאַמר ִלְבֵני ִישְׂ ָעשָׂ ָיָרְבָעם ָחָטא - שֶׁ
ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעלּוָך  ר  ֲאשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלֶֹהיָך  ִהנֵּה  ַלִם  ְירּושָׁ ֵמֲעלֹות 
ֲחוּו  תַּ ִהשְׁ שֶׁ  - ים  ָהַרבִּ ֶאת  ְוֶהֱחִטיא  כח),  יב,  א  (מלכים  ִמְצָרִים" 
ִאּלּו הּוא  - כְּ ּבוֹ  לּוי  ים תָּ ָהַרבִּ ֵחְטא  ָזָרה,  ְוָעְבדּו ֲעבֹוָדה  ַלֲעָגִלים 
ַחּטֹאות  "ַעל  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ָעשּׂו  שֶׁ ַהֲחָטִאים  ל  כָּ ֶאת  ה  ָעשָׂ
לֹא   - ָרֵאל"  ִישְׂ ֶאת  ֶהֱחִטיא  ר  ַוֲאשֶׁ ָחָטא  ר  ֲאשֶׁ ְנָבט)  ן  (בֶּ ָיָרְבָעם 
א "ַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם  ָרֵאל" ֶאלָּ תּוב "ַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ְוִישְׂ כָּ
ָיָרְבָעם.  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  שֶׁ אן  ִמכָּ ֶהֱחִטיא",  ר  ַוֲאשֶׁ ָחָטא  ר  ֲאשֶׁ

(ברטנורא)

ים ה ֶאת ָהַרבִּ ד ּתֹוָרה ַלֲאֵחִרים ּוְמַזכֶּ ל ַהְמַלמֵּ ָכרוֹ שֶׁ ּגֶֹדל שְׂ
ים ֵאין ֵחְטא  ה ֶאת ָהַרבִּ ל ַהְמַזכֶּ ֶכת ָאבֹות (פרק ה' משנה י"ח): כָּ ַמסֶּ בְּ
ֵגיִהּנֹם,  בְּ ְוהּוא  ֵעֶדן  ַגן  בְּ ְלִמיָדיו  תַּ ִיְהיּו  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ ָידוֹ.  ַעל  א  בָּ
ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  ן  ִתתֵּ לֹא  אֹול  ִלשְׁ י  ַנְפשִׁ ַתֲעֹזב  לֹא  י  "כִּ ִדְכִתיב  כְּ
א  ֶאלָּ ַחת,  שַׁ ִיְרֶאה  ָחִסיד  הּוא  שֶׁ י  מִּ שֶׁ ר  ֶאְפשָׁ ְוֵהיָאְך  ַחת"  שָׁ
ִלים  ִהשְׁ לֹוַמר שֶׁ ָרֵאל, כְּ ָטיו ִעם ִישְׂ פָּ ה ּוִמשְׁ ַאַחר ִצְדַקת ה' ָעשָׂ שֶׁ
יונה אבות פרק  (פרוש רבינו  ִעּמוֹ.  ָרֵאל  ִישְׂ ְוָכל  ַהּתוָֹרה הּוא  ל  כָּ ְוִקיֵּם 

ה' משנה י"ח)

ים לֹא ָיבֹוא לֹא ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִהְרהּור ה ֶאת ָהַרבִּ ַהְמַזכֶּ
ֵחְטא  ֵאין  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ ל  כָּ מי"ח),  (פ"ה  ָאבֹות  ֶכת  ַמסֶּ בְּ
נֹוֶתֶנת  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ זוֹ,  דֹוָלה כָּ גְּ ְזכּות  ה  ָאָדם עֹושֶׂ שֶׁ ָידוֹ. כְּ ַעל  א  בָּ
ִהְרהּור  ְולֹא  ָידוֹ  ַעל  ֵחְטא  ְלָהִביא  ּלֹא  שֶׁ ֶזה  כָּ גָּדֹול  ָכר  שָׂ ם  לֵּ ְלשַׁ
אבות  על  יונה  רבינו  (פרוש  ִמְצָוה.  ִמְצָוה  ַכר  שְּׂ שֶׁ ָכרוֹ,  שְׂ ְוֶזהּו  ֲעֵבָרה, 

פרק ה').

ֶאת  ה  ַהְמַעשֶּׂ ל  כָּ הּו  ַאבָּ י  ַרבִּ ָאַמר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  צ"ט,  ַסְנֶהְדִרין  בְּ
נֱֶּאַמר  שֶׁ ָאּה,  ֲעשָׂ ִאּלּו  כְּ תּוב  ַהכָּ ָעָליו  ַמֲעֶלה  ִמְצָוה  ִלְדַבר  ֲחֵברוֹ 
ַאֲהרֹן  ַוֲהלֹא  הּו  ִהכָּ ה  משֶׁ ְוִכי  ַהְיאֹר,  ֶאת  ּבוֹ  יָת  ִהכִּ ר  ֲאשֶׁ ָך  ּוַמטְּ

ה ֶאת ֲחֵברוֹ ִלְדַבר ִמְצָוה ַמֲעֶלה  ל ַהְמַעשֶּׂ א לֹוַמר ְלָך כָּ הּו, ֶאלָּ ִהכָּ
ָאּה. ִאּלּו ֲעשָׂ תּוב כְּ ָעָליו ַהכָּ

ה,  ַבר ִמְצָוה: ַוֲהלֹא ַאֲהרֹן ִהכָּ אוֹ. ְלאֹותוֹ דְּ ִאּלּו ֲעשָׂ ם: כְּ "י שָׁ ּוְבַרשִׁ
ָך ּוְנֵטה ָיְדָך". ְכִתיב (שמות ז) "ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמטְּ דִּ

ִאּלּו  ִכיָנה ַמֲעִלין ָעָליו כְּ ְנֵפי ַהשְּׁ ַחת כַּ ִריָּה ַאַחת תַּ ְכִניס בְּ ל ַהמַּ כָּ
ְיָצרוֹ ּוְרָקמוֹ ְוֵהִביאוֹ ָלעֹוָלם.

ֶרק  ֹוֶנה פֶּ ל ַהשּׁ כָּ א הוָֹריֹות (פרק א ז') ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ּוִמנִַּין שֶׁ ּוְבתוֶֹסְפתָּ
ִאּלּו הּוא ְיָצרוֹ ּוְרָקמוֹ ְוֵהִביאוֹ  תּוב כְּ ֶאָחד ַלֲחֵברוֹ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ
ִתְהֶיה,  ִפי  כְּ ִמּזֹוֵלל  ָיָקר  ּתֹוִציא  ְוִאם  טז)  (ירמיה  נֱֶּאַמר  שֶׁ ָלעֹוָלם, 

ה. אֹותוֹ ַהפֶּ כְּ

ָראֹו ִאּלּו בְּ כְּ
ְנֵפי  ִריָּה ַאַחת ְלתֹוְך כַּ ְכִניס בְּ ל ַהמַּ ובשהש"ר (א. כב) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כָּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ָראוֹ, ַעד כָּ ִאּלּו הּוא בְּ ִכיָנה, ַמֲעִלין ָעָליו כְּ ַהשְּׁ

ָהרֹוֶצה ִלְחיֹות
ְרָנס  ה פַּ ְוֵיָעשֶׂ ֵיֵלְך  ה?  ֲעשֶׂ יַּ נֹות ַמה  ְוִלשְׁ ִלְקרֹות  ָלמּוד  ֵאינוֹ  ְוִאם 

ּבּור ְוהּוא ַחי. (ויק"ר כה א) ַעל ַהצִּ

ּתֹוָרה עֹוֵסק בַּ כְּ
ּתוָֹרה. (ירושלמי ברכות ה א) עוֵֹסק בַּ ָצְרֵכי ִצּבּור כְּ ָהעוֵֹסק בְּ

ִאּלּו לֹוֵקַח ׁשַֹחד יח ָצְרֵכי ִצּבּור כְּ נִּ ַהמַּ
ִצּבּור  ָצְרֵכי  יִחין  ַמנִּ ְוָהיּו  ַבע  שֶׁ ְבֵאר  בִּ עֹוֶבֶרת  ָהְיָתה  א  ַמְבַרְכתָּ
ִאּלּו  תּוב כְּ ה ַמֲעֶלה ַהכָּ ָצְרֵכי ַעְצָמן ּוִמּכַֹח אֹותוֹ ַמֲעשֶׂ ְועוְֹסִקים בְּ

ָלְקחּו ׁשַֹחד. (ב"ר פ"ה יג)

ּבּור ָעָליו ל טַֹרח ַהצִּ כָּ
ִנְזָקק  ֲאִני  ֹיאַמר ְלטֹוָבִתי  ית, לֹא  ְונוֵֹטל ַטלִּ רֹאׁש  ָאָדם בָּ ִנְתַמנָּה 

ּבּור ָעָליו. (שמו"ר כז ח) ל טַֹרח ַהצִּ א כָּ ּבּור, ֶאלָּ צִּ ת ִלי בַּ לֹא ִאְכפַּ

ְעּתוֹ ָהֵאיְך  עֹוֶלה ְלרֹאׁשוֹ ְוֵאינוֹ נֹוֵתן דַּ ָמה ֱאגֹוז ֶזה ָחָלק ְוָכל ִמי שֶׁ
ַעל  ָרָרה  שְׂ ַמְנִהיג  הּוא  שֶׁ ִמי  ל  כָּ ְך  כָּ נוֵֹפל,  הּוא  שֶׁ סֹוף  ַיֲעֶלה, 
ָרֵאל,  ְעּתוֹ ָהֵאיְך הּוא ַמְנִהיג ֶאת ִישְׂ ָרֵאל ְוֵאינוֹ נֹוֵתן דַּ ִישְׂ ּבּור בְּ ַהצִּ

הּוא נוֵֹפל (שיר השירים רבה ו יז) סֹוף שֶׁ

יִקים ל ַצדִּ ְבָחן שֶׁ שִׁ
יִחין צֶֹרְך ַעְצָמן  ַמנִּ ִנְפָטִרים  ֵהם  שֶׁ יִקים כְּ ל ַצדִּ ְבָחן שֶׁ ְלהֹוִדיַע שִׁ

צֶֹרְך ִצּבּור. (ספרי פנחס קלח) ְועֹוְסִקין בְּ

ָצְרֵכי ִצּבּור רֹון ְלָהעֹוֵסק בְּ א ַהִחסָּ רּוְך הּוא ְמַמלֵּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ֵאּלּו  י  כִּ ִלי  ִנְרֶאה  ָידוֹ.  ַעל  א  בָּ ֵחְטא  ֵאין  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַהְמַזכֶּ ל  כָּ
ְוֵאיָמָתא  ּבּור  ַהצִּ עֹל  ֲעֵליֶהם  ְוֵאין  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ין  ְמַזכִּ ֵאין  שֶׁ
א  י ֵאין ָלֶהם ִטְרדָּ ּתוָֹרה ַעְצָמן כִּ ל בַּ דֵּ תַּ ִצּבּוָרא ֵהם ְיכֹוִלין ְלִהשְׁ דְּ
ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  ְוֵאיָמה,  ַחד  פַּ ֵמֲחַמת  ב  ּוְמַעכֵּ ּומֹוֵנַע  ַמן  ַהזְּ ּוִבּטּול 
ַחד  ב ּוִמפַּ י רֹב ֵמֲחַמת ָצרּות ַהלֵּ ּבּור ֲעֵליֶהם, ַעל פִּ עֹל ַהצִּ ֵאּלּו שֶׁ
ַרב  ֶהזֵּק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִנְמָצא  ָבר,  דָּ ׁשּום  ַלֲעשֹׂות  ְיכֹוִלים  ֵאין  ּבּור  ַהצִּ
מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ַאְך  ַעְצָמם.  חֹובֹות  לּות  ְלשְׁ תַּ ִהשְׁ בְּ ְוֵגָרעֹון  רֹון  ְוִחסָּ
ים  ה ֶאת ָהַרבִּ ל ַהְמַזכֶּ רֹון, ְוַהְינּו "כָּ א ָלֶהם ַהִחסָּ רֹב ַרֲחָמיו ְמַמלֵּ בְּ
א ַעל ְיֵדי  רֹון בָּ ָרעֹון ְוִחסָּ א ַעל ָידֹו", ְרצֹונוֹ לֹוַמר ֵאין גֵּ ֵאין ֵחְטא בָּ
ַמיָּא. (ישמח משה) שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ ים. ְוהּוא ָנכֹון בְּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַזכֶּ מְּ ֶזה שֶׁ

ָרֵאל כּות ַעל ִישְׂ ּגֹוֵרם ַהזְּ
ק  ְלַדְקדֵּ ֵיׁש  ּבוֹ.  לּוי  תָּ ים  ָהַרבִּ ְזכּות  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ְוִזכָּ ָזָכה  ה  משֶׁ
ִתיב  ְדעֹון כְּ י גִּ בֵּ י גַּ ָאַמְרתִּ מוֹ שֶׁ לּוי ּבֹו", ַאְך ֵיׁש ְלָפֵרׁש כְּ ׁשֹון "תָּ ַהלָּ
ָסֵנגֹוְרָיא  ְדתָּ  מַּ לִּ שֶׁ כְּ ֶכף  תֵּ ֶזה,  כֲֹחָך  בְּ י,  ְוָאַמְרתִּ ֶזה",  כֲֹחָך  בְּ "ֵלְך 
יק  דִּ ַהצַּ שֶׁ כְּ ֶכף  תֵּ שֶׁ ְלַרֲחִמים,  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ ֶנֱהַפְך  ֶכף  תֵּ ֲעֵליֶהם, 
ְוֶזה  ְלַרֲחִמים,  ין  ַהדִּ ת  ִמדַּ ֶנֱהַפְך  ֶכף  תֵּ ָהָאָדם,  ַעל  ְזכּות  ד  ְמַלמֵּ
ה  ּמֹשֶׁ שֶׁ רּוׁש  פֵּ ים",  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ְוִזכָּ ָזָכה  ה  "משֶׁ ָנה  שְׁ ַהמִּ ַתב  כָּ שֶׁ
ֶזה  ִמיד, בָּ ה אֹוָתם תָּ ְוִזכָּ ָרֵאל  ר טֹוב ַעל ִישְׂ ִמיד ְלַדבֵּ ָהָיה ָרִגיל תָּ

ים  ָאַמר "ְזכּות ָהַרבִּ ָרֵאל, ְוֶזהּו שֶׁ ִמיד ַרֲחִמים ַעל ִישְׂ ָהָיה ּפֹוֵעל תָּ
ה  כָּ זִּ ֶזה שֶׁ בָּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעל  כּות  ַהזְּ ּגוֵֹרם  ָהָיה  רּוׁש הּוא  ּבֹו", פֵּ לּוי  תָּ

ִמיד. (זרע קודש) אֹוָתם תָּ

ה ְמאֹד ָכרוֹ ַהְרבֵּ ָצְרֵכי ִצּבּור שְׂ ָהעֹוֵסק בְּ
ְראּו  ְוֹיאְמרּו  ֶהם  בָּ ים  ַהַחיִּ אּו  ַקנְּ יְּ שֶׁ ד  ַהֶהְספֵּ וַָּנת  כַּ ר  ִעקַּ ּוֶבֱאֶמת 
ל ֲאַנְחנּו  ה ֶנְחדַּ ֲעבֹוַדת ה' ְוָלמָּ ר ָעַסק בַּ יַע ָלִאיׁש ֲאשֶׁ ה ְיָקר ִהגִּ מָּ כַּ
ָהָיה  שֶׁ מוֹ  כְּ ִצּבּור,  ָצְרֵכי  בְּ ָהעוְֹסִקים  ּוִבְפָרט  מֹוֶהם,  כְּ ַלֲעשֹׂות 
ַעל  ִלְפָעִמים  לּו  ּוִבטְּ ִצּבּור  ָצְרֵכי  בְּ ָעְסקּו  שֶׁ ה  מָּ כַּ ַהנַּ"ל  ים  ֲאָנשִׁ בָּ

ן עֹוַנת ַהּתוָֹרה. ְיֵדי כֵּ

ֲאַפְרְסמֹון  ַנֲהֵרי  י"ג  ָכרוֹ  שְׂ ֶהְראּו  הּו  ַאבָּ י  ְלַרבִּ ְדָרׁש  מִּ בַּ ְוָאְמרּו 
ָלִריק  י  ָאַמְרתִּ ַוֲאִני  ָאַמר  הּו,  ְלַאבָּ ֵליּה  ָאְמרּו  ְלַמאן,  ֵאּלּו  ְוָאַמר 
ַכר  שְׂ הּו בִּ י ַאבָּ לֹום ִיְכּפֹר ַרבִּ אּור ֵאיְך ָחס ְושָׁ י ְוכּו'. ְוָצִריְך בֵּ ָיַגְעתִּ
ר'  ָידּוַע  י  כִּ י  ַתְבתִּ כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ָבִרים  דְּ ל  שֶׁ ּוְפׁשּוָטן  ּוִמְצוֹות.  ּתוָֹרה 
ד ָהֵוי  ְגָמָרא: כַּ ְמבָֹאר בִּ ם כַּ ִכיַח שָׁ הּו ָהָיה ָקרֹוב לבי ֵקיָסר ְושָׁ ַאבָּ
י  ב ַרבִּ ָרֵאל מֹושַׁ ן ֵמֶאֶרץ ִישְׂ הּו ָאֵתי לבי ֵקיָסר ְוכּו', וִאם כֵּ י ַאבָּ ַרבִּ
ֲהִליָכה ַוֲחָזָרה ְוַגם  ֶרְך ַרב ְוָצִריְך ְזַמן בַּ ב ֵקיָסר דֶּ הּו ְלרֹוִמי מֹושַׁ ַאבָּ
ָצִריְך  ם,  ִחנָּם ָהַלְך שָׁ י לֹא בְּ ל כִּ דֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ יָסר  ם ָלבֹוא ֶאל ַהקֵּ שָׁ
ְמָלִכים  ן  כֵּ ל שֶׁ ּוִמכָּ ִרים  ְתֵחי שָׂ פִּ ֵרי  ִלְמַבקְּ ּנֹוָדע  כַּ ַרב  ְזַמן  ן  כֵּ גַּם 
ן ְזַמן  ל ַעל ְיֵדי כֵּ טֵּ ן בִּ יִָּמים ָהֵהם, ְוִאם כֵּ מוֹ ֵקיַסר רֹוִמי בַּ דֹוִלים כְּ גְּ
ּבּוק ֲחֵבִרים ְוַכּדֹוֶמה. ְדָרׁש דִּ ית ַהמִּ רּוׁש ִמבֵּ ַרב ֵמַהּתוָֹרה ְוָהָיה פָּ

עֹוְסִקים  ִיְהיּו  ִצּבּור  ָצְרֵכי  בְּ ְוָהעֹוְסִקים  ָנה  שְׁ מִּ בַּ ָאְמרּו  ַאְך 
ִאּלּו  ה כְּ ָכר ַהְרבֵּ ם ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם שָׂ ַמִים ְוַאתֶּ ם שָׁ ֶהם ְלשֵׁ ִעמָּ
ִצּבּור  ָצְרֵכי  ֲעִסיַקת  ְיֵדי  ַעל  י  כִּ ִיְצַטֲערּו  ּלֹא  שֶׁ ְוַהְינּו  יֶתם,  ֲעשִׂ
י ַמֲעֶלה  יְראּו כִּ ים טֹוִבים, ְוָאַמר לוֹ ַאל תִּ ּמּוד ּוַמֲעשִׂ ִנְתַמֵעט ַהלִּ
ְותֹוָרה  טֹוִבים  ים  ַמֲעשִׂ יֶתם  ֲעשִׂ ִאּלּו  כְּ ה  ַהְרבֵּ ָכר  שָׂ ֲעֵליֶכם  ֲאִני 
ָצְרֵכי ִצּבּור  יַָּגע בְּ ה שֶּׁ מַּ ַחד שֶׁ פָּ הּו שֶׁ י ַאבָּ ֵלמּות, ְוֶזהּו ִעְנַין ַרבִּ שְׁ בִּ
ּתוָֹרה  ן  כֵּ ְיֵדי  ַעל  ִמֵעט  י  כִּ ָלִריק  ַהּכֹל  ְוַכּדֹוֶמה  ֵקיָסר  לבי  ְוָהַלְך 
י  כִּ ַמִים  ִמשָּׁ ֶהְראּו לוֹ  ֲאָבל  י,  ָיַגְעתִּ ָלִריק  ָאְמרוֹ  ְוֶזהּו  ַוֲעבֹוַדת ה', 
ה ְמאֹד.  ָכרוֹ ַהְרבֵּ ל ָמקֹום ּושְׂ ָכר ִמכָּ רּוְך הּוא ָקַבע לוֹ שָׂ דֹוׁש בָּ ַהקָּ

(יערות דבש)

ר ְיֵראּוָך (תהלים קי"ט, ס"ג) ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאשֶׁ
ְמנּו  נִּ ֶזה שֶׁ נֹות", -  ְלִהמָּ יּוַכל  רֹון לֹא  ְוִחסָּ ִלְתקֹן  יּוַכל  "ְמֻעוָּת לֹא 

ֶהם. (ברכות כו) ֲחֵבָריו ִלְדַבר ִמְצָוה ְולֹא ִנְמָנה ִעמָּ

ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ֲחֵבָריו  ִעם  נֹות  ְלִהמָּ ִריְך  צָּ הּוא, שֶׁ ין  ַהדִּ ן  מִּ ֲהֵרי שֶׁ
נֹות. ּלֹא יּוַכל ׁשּוב ְלִהמָּ רֹון שֶׁ ֶהם ֲהֵרי ֶזה ִחסָּ ְוִאם ֵאינוֹ ִנְמֶנה ִעמָּ

ְוִלְהיֹות  נֹות  ְלִהמָּ כֹחוֹ  בְּ ֵיׁש  נּו  ֵמִאתָּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ֲהֵרי  ְוֹזאת 
ָהַרב  לוֹ:  ְוָהָראּוי  לוֹ  יְָּך  ַהשַּׁ ֵחֶלק  בַּ ֶאָחד  ל  כָּ ים  ָהַרבִּ י  ַזכֵּ ִממְּ
ְוַיַחד  ְוכּו'  ְזַמּנוֹ  בִּ ל  ְוַהדַּ רוֹ  ָעשְׁ בְּ יר  ֶהָעשִׁ דֹוָלה,  ַהגְּ ָעתוֹ  פָּ ַהשְׁ בְּ
ים. ְוָכל  י ָהַרבִּ ים ּוְמַזכֵּ ַלת ָהַרבִּ ִלְהיֹות ִנְמִנים ַלֲחבּוָרה ַאַחת ְלַהצָּ
ָדָבר גָּדֹול ּוִמי  ֶזה ִמי בְּ יָּכֹול ַלֲעֹזר בְּ כֹחוֹ ֵחֶלק ֶאָחד שֶׁ ֶאָחד ֵיׁש לוֹ בְּ
י ִמְצָוה ּוְכַמֲאָמָרם  ל ְלעֹושֵׂ חֹות ִנְטפָּ ָדָבר ָקָטן ְוִלְהיֹות ְלָכל ַהפָּ בְּ
י ִמְצָוה, (ְוהּוא ַהִדין ְלֵהֶפְך).  עֹושֵׂ י ִמְצָוה כְּ ל ְלעֹושֵׂ ְטפָּ ַז"ל: (מכות ה) ַהנִּ

(ת"כ ורש"י ויקרא ה, יז).

ה ְנָפׁשֹות ּוְמָקְרָבן  ַכר ָהָאָדם  ַהְמַזכֶּ עּור ְוֵעֶרְך ְלגֶֹדל שְׂ ֵאין שִׁ
ַלּתֹוָרה

ְעְזִעים  ָחִלים ּוִמְזדַּ ם שֶׁ ֲעֵלי ּתֹוָרה ַהְיֵרִאים ְוַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ַהשֵּׁ בַּ
יַח ַעל עֹוְבֵרי ְרצֹונוֹ  גִּ ל ֲעֵליֶהם ְלַהשְׁ ַרְך ֻמטָּ בֹודוֹ ִיְתבָּ ֵני כְּ ִמפְּ
ם ָהָרָעה  ְרכָּ י ָיׁשּובּו ִמדַּ ר ַעד כִּ ֶדֶרְך ַהיָּשָׁ ַרְך, ְלַהְדִריָכם בְּ ִיְתבָּ

ַרְך. ַלֲעבֹוָדתוֹ ִיְתבָּ
ֵאין  דְּ קכ"ט)  (דף  רּוָמה  תְּ ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  ְוָהִעְנָין 
ּוְמָקְרָבן  ְנָפׁשֹות  ה  ַהְמַזכֶּ ָהָאָדם  ַכר  שְׂ ְלגֶֹדל  ְוֵעֶרְך  עּור  שִׁ
ֶעְליֹוִנים  ְואֹוֵמר  גָּדֹול  קֹול  בְּ יֹוֵצא  רּוז  ַהכְּ י  כִּ ַרְך,  ִיְתבָּ ַלֲעבֹוָדתוֹ 
ה  ּוְמַזכֶּ ְנָפׁשֹות  בוֵֹרא  ַסֲהדּוָתא, ַמאן הּוא דְּ ַאְסהּוֵדי  ְוַתְחּתֹוִנים 

ים - מאמר ב' 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


