
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  
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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

ל  כָּ ָהֲאִר"י  ְוִכְתֵבי  ְוִתּקּוִנים  זַֹהר  בְּ עֹוֵסק  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  דֹוֵרנּו  א. בְּ
ָפה ְוַלחּוץ ֵעֶסק ּתֹוָרתוֹ הּוא ִמן ַהשָּׂ

ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ עֹוֵסק  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  ָהַאֲחרוֹן,  ַהזֶּה  ּדֹור  בַּ
ִמְקָרא  בְּ לּוָלה  בְּ ַלנֶֶּפׁש,  ׁש  ַממָּ ים  ַחיִּ ֵהם  שֶׁ ָהֲאִר"י  ָמָרן  ְוִכְתֵבי 
עֹוֵסק  ל ּתֹוָרתוֹ שֶׁ כָּ ָנה ּוְבַתְלמּוד ּופֹוְסִקים, ֵיַדע ֶנֱאָמָנה שֶׁ ּוְבִמשְׁ
ים ְוֶהָאָרה ַלנֶֶּפׁש,  ַחיִּ דֹוֵאג, ְוֵאין לוֹ ֵעֶסק בַּ ָפה ְוַלחּוץ, כְּ הּוא ִמשָּׂ
ִלְהיֹות  א  ֶאלָּ ּתֹוָרה  בַּ עֹוֵסק  ְוֵאינוֹ  אּות,  ְוַרמָּ ָטעּות  כֻּּלוֹ  ְוהּוא 
ַעל  ֵרר  תָּ ּוְלִהשְׂ ַהּדֹור  דֹול  גְּ ְורֹאׁש  ַרב  ִלְהיֹות  ם,  שֵׁ י  ֵמַאְנשֵׁ

ים... ַחיִּ ים ְולֹא ֵחֶלק בַּ ִרּיֹות, ְוֵאין לוֹ ַחיִּ ַהבְּ

א  ֶאלָּ ֶעְליֹוָנה  א  ִכיְנתָּ יְך שְׁ ְלַהְמשִׁ ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ָהַאֲחרוֹן  ַהזֶּה  ּוַבּדֹור 
רּוַח  נֶֶּאְמרּו בְּ ְלַבד שֶׁ ים ִויַטאל בִּ ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ
ִלי  ָיִמים ִמבְּ ים אֹוֵהב  ַהּקֶֹדׁש, ּוַבּדֹור ַהזֶּה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ
עֹוָלם  בָּ א  ַהבָּ עֹוָלם  טֹוב  ִלְראֹות  ה  ְקֻדשָּׁ י  ְלתִּ בִּ יֹום  ְלַבּלֹות 
ְלַבד  ים ִויַטאל בִּ ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ק בְּ ַהזֶּה, ִיְדבַּ
ת ֵעֶקב ז', י"ט) ָרשַׁ ָרָכה פָּ (ֵהיַכל ַהבְּ רּוַח ַהּקֶֹדׁש.  נֶֶּאְמרּו בְּ שֶׁ

ל  שֶׁ ִריָאה  ַהבְּ ִסְדֵרי  ְלָכל  ַהשֶֹּׁרׁש  הּוא  ִלים  ַהכֵּ ִביַרת  שְׁ ִעְנַין 
ַרת  ל ִעְנַין ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. ַמטְּ ָרׁש כָּ ּוָבּה ִנשְׁ ִנין,  ית ַאְלֵפי שְׁ שִׁ
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ִלּמּוד  ַרת  ּוַמטְּ ִלים  ַהכֵּ ִביַרת  שְׁ א  נֹושֵׂ בְּ ָהִעּיּון 
מּוָדעּות ָהָאָדם ֶאת ּגֶֹדל ֻחְמַרת  ְכָלל, ֵהם ַעל ְמַנת ְלַהְכִניס בְּ בִּ
ּקּון  ַהתִּ ּגֶֹדל  תוֹ  ּוְלֻעמָּ ֲעוֹונֹוָתיו,  ְיֵדי  ַעל  ה  עֹושֶׂ שֶׁ ְלקּוִלים  ַהקִּ
ל  ִריַאת כָּ ְכִלית בְּ ְצוֹות. תַּ ה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהמִּ ַהנֲַּעשֶׂ
לּוִלים  כְּ ִריָאה  ַהבְּ ּכֹחֹות  ל  כָּ ָרֵאל.  ִישְׂ ַעם  ֲעבּור  ָהָיה  ָהעֹוָלמֹות 
ַעל  ים  נֲַּעשִׂ שֶׁ ה  ּוַמֲעשֶׂ ּבּור  דִּ ָבה  ַמֲחשָׁ ל  כָּ ְוָלֵכן  ְחּתוֹן,  ַהתַּ ָאָדם  בָּ
ִריָאה ְלהֹוִריד ֵאֶליָה  ָללּות ַהבְּ יִעים ַעל כְּ פִּ ָרֵאל, ַמשְׁ שְׂ ְיֵדי ֶנֶפׁש ִמיִּ
ָאָדם הּוא  ִחיָרה בָּ לֹום. ׁשֶֹרׁש ַהבְּ ָרָכה, אוֹ ְלֵהֶפְך ַחס ְושָׁ ַפע בְּ שֶׁ
ְטָרא  ַהסִּ ְוכַֹח  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ּכַֹח  ים,  יִּ ָהְפכִּ ּכֹחֹות  ֵני  שְׁ ּבוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ֶזה  בָּ
ְוַהיֵֶּצר  ַהּטֹוב  ַהיֵֶּצר  ֵהם  שֶׁ ָלֶזה,  ֶזה  ִדים  ִמְתַנגְּ ֵהם  שֶׁ ָאֳחָרא 
ְלַהְכִריַע  ַהְיכֶֹלת  ּובוֹ  ֵאּלּו,  ּכֹחֹות  ב'  ין  בֵּ ִנְמָצא  ָהָאָדם  ָהַרע. 
ָהעֹוָלמֹות,  ְוָכל  ּה  כֻּלָּ ִריָאה  ַהבְּ ִסְדֵרי  ל  כָּ ר.  ִיְגבַּ ַצד  ֵאיֶזה 
מֹות  ר ִנשְׁ ָרֵאל, ְוָלֵכן ִמְספַּ שְׂ ל ֶנֶפׁש ִמיִּ ל כָּ ְבִחיָרה זוֹ שֶׁ לּוִיים בִּ תְּ
ים  ָרִטיִּ פְּ ּקּוִנים  תִּ ֵיׁש  ֶנֶפׁש  ָכל  לְּ שֶׁ ְמֻיֶחֶדת,  ַכוָָּנה  בְּ הּוא  ָרֵאל  ִישְׂ

ָמָתּה. ָכל ָהעֹוָלמֹות, ְלִפי שֶֹׁרׁש ִנשְׁ בְּ
ַתח א  ִלים - פֶּ ִביַרת ַהכֵּ ָעִרים ְנִתיב שְׁ ְתֵחי שְׁ (פִּ

ִלים - ׁשֶֹרׁש ְלִסְטָרא ָאֳחָרא) ִביַרת ַהכֵּ שְׁ

ְכִלית ִלּמּוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ב. תַּ

ְואַֹמר  ָהֱאֶמת,  ָחְכַמת  ִלּמּוד  ְכִלית  תַּ ִהיא  ַמה  ִנְלַמד  ֶזה  ֶפַתח  בְּ
ְוֵאיְך  ַרְך  ִיְתבָּ גָָּחתוֹ  ַהשְׁ ֶרְך  דֶּ ְלָהִבין  ָלנּו  ַלֲעזֹר  ָאה  בָּ זוֹ  ָחְכָמה  שֶׁ
ַבע  קָּ שֶׁ ֵסֶדר  י  פִּ ַעל  ָרִטית  פְּ גָָּחה  ַהשְׁ בְּ ִנְבָרָאיו  ֶאת  ַמְנִהיג  הּוא 
ּוְבִמְצוֹוֶתיָה,  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרה  בַּ ֶפת  קֶּ תַּ שְׁ ַהמִּ ִריָאה  ַהבְּ ֶבת  ַמְחשֶׁ בְּ
עֹוָלם  ן  ְלַתקֵּ ַרְך  ִיְתבָּ ְרצֹונוֹ  ָלם  ִנשְׁ ֲעבֹוָדֵתנּו  ְיֵדי  ַעל  ֵאיְך  ְוָלַדַעת 
ִהיא,  ִריָאה  ַהבְּ ְכִלית  תַּ שֶׁ יר  ַמְסבִּ ֵכן  מוֹ  כְּ ַד"י.  שַׁ ַמְלכּות  בְּ
יג  ִהשִּׂ ַרְך, ִויַקיֵּם ַמה שֶּׁ ִיְתבָּ יג ְרצֹונוֹ  ק ְלקֹונוֹ, ְוַישִּׂ ָהָאָדם ִיְדבַּ שֶׁ

י. ֵמְרצֹונוֹ ָהֲאִמתִּ
ַתח א) ְמצּום - פֶּ ָעִרים ְנִתיב ַהצִּ ְתֵחי שְׁ (ֵסֶפר פִּ

ִלּפֹות.  זוֹ הּוא ְמזוֹן ַהקְּ ר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה כָּ ָלה ֲאשֶׁ אֵרי ַקבָּ ְונֹוַדע ִממָּ
ִמיֵני  ל  כָּ אֹותוֹ  חֹוְטִפין  ֶכף  תֵּ יו,  ִמפִּ ּמֹוִציא  שֶׁ ְוִדּבּור  ּבּור  דִּ ְוָכל 
עֹוָלם.  יִקין בָּ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִנְבָרִאין ִמזֶּה ִמיֵני ַמזִּ ּתֹות ָהָרעֹות ְוַהסִּ כִּ
ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי  ִהנֵּה  י  ֶזה כִּ ֵהיֵטב בָּ ן ָאַמר: ְרֵאה  ְוַעל כֵּ
ְפׁשּוטוֹ,  נֱֶּאַמר אוֹ ֲאִפּלּו כִּ הּוא ַהּתֹוָרה כַּ ָאנִֹכי שֶׁ ָרָכה ּוְקָלָלה. שֶׁ בְּ
ָדם,  הּוא ְמַלמְּ לֹוַמר ַהּתֹוָרה שֶׁ ָאנִֹכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום, כְּ ה שֶּׁ מַּ שֶׁ
לּו  שְׁ ִעים ִיכָּ ָרָכה ּוְקָלָלה. ְוִהזֵָּהר ֵהיֵטב ָלֵצאת ִמן גֶֶּדר ּופשְׁ ֵיׁש ּבוֹ בְּ
ָאַמר  ְוָלֶזה  ָבם.  ֵיְלכּו  יִקים  ַצדִּ ֶגֶדר  בְּ ֵנס  ּוְלִהכָּ לֹום.  ְושָׁ ַחס  ָבם, 
ַעל  שֶׁ סּורּו.  תָּ ַעְצמוֹ  ֶרְך  ַהדֶּ ִמן  לֹוַמר  כְּ ֶרְך,  ַהדֶּ ִמן  ם  ְוַסְרתֶּ ן  ְלַהלָּ
ֵלב  ימּו  שִׂ תָּ ּלֹא  שֶׁ כְּ ֲעַקְלַקּלֹות  ָאְרחֹות  ְלכּו  תֵּ ַהּתֹוָרה  ֶרְך  דֶּ ְיֵדי 
הּוא  ֲאִני  ְולֹא  ָאנִֹכי  ָאַמר  שֶּׁ ה  מַּ שֶׁ ְוָאֵכן,  ָראּוי.  כָּ ַלֲעשֹׂוָתּה  ָעֶליָה 
ּלֹא ֶנֱאַמר  ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה. (ּוַמה שֶּׁ ת ָאנִֹכי ַהנֱֶּאַמר בִּ ז ַעל ִמלַּ ְלַרמֵּ
ת ק"ה.)  בָּ ְדָרׁשֹות ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (שַׁ ם ֲאִני הּוא כִּ שָׁ
ָתִבית ְיָהִבית  י כְּ ָאנָּא ַנְפשִׁ ִתיָבה ְיִהיָבא. אוֹ  ֲאִמיָרה ְנִעיָמה כְּ
ָמּה ְוִנְהֶיה  ים ֶחְלֵקנּו ִמּלֹוְמֵדי ּתֹוָרתוֹ ִלשְׁ ַרְך ָישִׂ ם ִיְתבָּ ְוכּו'). ְוַהשֵּׁ
יֹוְדֵעי  נּו  כֻּלָּ ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ָך  ַעמְּ ל  כָּ ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו 
ְמקֹומֹות.  ה  ַכמָּ בְּ ֶזה  ִחּבּוֵרנּו  בְּ ְוַעיֵּן  ָמּה.  ִלשְׁ ּתֹוָרֶתָך  ְולֹוְמֵדי 
ִביִעי  ַהשְּׁ ׁשֶֹרׁש  ָהִראׁשוֹן  ֵחֶלק  (בַּ ת  בָּ שַׁ ל  שֶׁ ִסּדּורוֹ  ּוְבִחּבּוֵרנּו 

ָמּה. ַאְרנּו ְקָצת ִעְנַין ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלשְׁ ָעָנף א') בֵּ
ֶרק יא) ת ְרֵאה - פֶּ ָרשַׁ ים פָּ ֵאר ַמִים ַחיִּ (בְּ

ָמה ָלה - ֵחֶלק א ַהְקדָּ בָּ ג. ֵסֶפר ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהקַּ

י  ְלתִּ ְיֵדי ִלּמּוד בִּ ַיֲעקֹב? ַעל  ל  ם שֶׁ ֵלמּות ִאיׁש תָּ יַע ִלשְׁ ְוֵאיְך ְלַהגִּ
ֲהָלָכה  ָוׁשֹוב,  ָרצֹוא  בְּ ר  ְסתָּ ַהנִּ ְותֹוַרת  ְגֶלה  ַהנִּ ּתֹוַרת  ל  שֶׁ ּפֹוֵסק 
ַמִים,  שָּׁ בַּ נּוָזה  גְּ ִניָּה  ְוַהשְּׁ ָאֶרץ  בָּ לּוָיה  גְּ ָהִראׁשֹוָנה  י  כִּ ָלה.  ְוַקבָּ
ַמה  ִקּיּום  בְּ ְוֵאיְך?  ָיָדן.  ַעל  ֶאָחד  ה  ַהנֲַּעשֶׂ ָאָדם  ֵלב  בְּ ְוִיחּוָדן 
י  תֵּ שְׁ דִּ אָֹהִלים  ֵני  שְׁ אָֹהִלים,  ב  ֹישֵׁ ם  תָּ ִאיׁש  ַיֲעקֹב  בְּ נֱֶּאַמר  שֶּׁ
ּתֹוָרה  ְבִחיַנת  דִּ ָהֵעיַנִים  ִיחּוד  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְיינּו  רֹות,  ְזכָּ ַהנִּ ּתֹורֹות 
חּוד  ַהיִּ הּוא  ה,  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  ְבִחיַנת  דִּ ְוָהָאְזַנִים  ְכָתב,  בִּ שֶׁ
ְוָגלּוי  יֶהן.  תֵּ שְׁ ִמּכַֹח  ה  ַהנֲַּעשֶׂ ַהֲהָלָכה  רּור  בֵּ ְיֵדי  ַעל  ה  ַהנֲַּעשֶׂ
ָלה  בָּ ַהקַּ ּתֹוַרת  ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  ית,  ִלישִׁ ַהשְּׁ ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ִיחּוָדן 
ָאְזַנִים.  דְּ ִמיָעה  ַמִים, שְׁ שָׁ ֲעָלה דְּ ַהמַּ ֶאְמַצע  ֵלב  בְּ ָרּה  ִעקָּ ר  ֲאשֶׁ
ֵעיַנִים. ּוְכַטַעם ָאְמָרם, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ֶאֶרץ ְרִאיָּה דְּ ה דְּ טָּ ְוַהמַּ
ים ַהּדֹוִמים  דֹושִׁ ל ֲחָכֶמיָה ַהקְּ ל ְסָבָרה ּוְסָבָרה שֶׁ ָמָרא ַעל כָּ גְּ בַּ
י  ַרבִּ א דְּ יבָּ לֹוִני, ַאלִּ י פְּ ַרבִּ א דְּ יבָּ ְלַמְלָאִכים ּוְגדֹוִלים ֵמֶהם, ַאלִּ
ָהֶאְמָצִעית  ית  ִלישִׁ ַהשְּׁ ה  ֻקדָּ ַהנְּ ִהיא  ִלּבוֹ!  ְלִפי  ּוֵפרּוׁשוֹ  לֹוִני,  פְּ
ֶאֶרץ  ְחּתֹוָנה דְּ ה ּוֵבין ַהתַּ ַעל פֶּ בְּ ַמִים ּתֹוָרה שֶׁ שָׁ ין ָהֶעְליֹוָנה דְּ בֵּ
ְצָטֵרְך  יִּ שֶׁ ַהּנֹוָרא  ְואֹורוֹ  ם  ַהשֵּׁ סֹוד  נּוז  גָּ ּוָבּה  ְכָתב.  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה 
ַהג'  ִיְתַיֲחדּו  ָאז  י  כִּ ְלַמְעָלה,  מוֹ  כְּ ה  ְלַמטָּ ּוְלָהִאיר  ט  שֵּׁ ְלִהְתפַּ
ְבִחיַנת  ָי"ה, בִּ ִריָא"ה ְיִציָר"ה ֲעשִׂ יָדן סֹוד ג' ָעְלִמין בְּ ְנֻקּדֹות דִּ
רּור ִניצֹוֵצי  ַתְכִלית בֵּ יַמְטִריָּא רפ"ח דְּ ָעִמים סֹוד יקו"ק גִּ ג' פְּ
ַהּתֹהּו,  עֹוַלם  ִליַטת  שְׁ ְזַמן  בִּ שֶׁ ִפיָלָתם  ִמנְּ ַוֲעִליָָּתם  ה  ְקֻדשָּׁ
יָלא חֹוֵזר ָאָדם ְלִהְתַיֵחד ִעם  ה, ּוִממֵּ ֻדשָּׁ ַוֲחָזָרָתם ֶאל ֵחיק ַהקְּ
ְיִגיָעה  רפ"ח,  יַמְטִריָּא  גִּ ִציָאה  ְוַהמְּ ַהְיִגיָעה  ִיחּוד  ַטַעם,  כְּ קֹונוֹ 
מוֹ. ּוְכַטַעם:  ַרְך שְׁ יֵדיּה ִיְתבָּ ְטָרא דִּ יָדן, ְמִציָאה ִמסִּ ְטָרא דִּ ִמסִּ

יַמְטִריָּה רפ"ח: ב ֶאָחד - אֶֹזן טֹוָבה ְוַעִין טֹוָבה, גִּ ַהלֵּ

טֹו"ב  יַמְטִריָּה  גִּ אקו"ק  ם  שֵׁ ַעת  דַּ ל  שֶׁ ְטָרא  ִמסִּ ֶזה  ְוִיחּוד 
ְו'ֶאת  ַמִים  ַה'שָּׁ ֶא'ת  ית:  ְבֵראשִׁ בִּ סּוק  פָּ בֹות  תֵּ י  ָראשֵׁ בְּ ָהָרמּוז 
דִֹלים  אֹרֹת ַהגְּ ֵני ַהמְּ ים ֶאָחד ַעל ָידוֹ, סֹוד ֶאת שְׁ ָה'ָאֶרץ, ַהנֲַּעשִׂ
ִדין, סֹוד  ן דְּ בַּ ִדין ְכחּושְׁ ן דְּ בַּ יַמְטִריָּה חּושְׁ ית א' ט"ז) גִּ ֵראשִׁ (בְּ
ִחיַנת  ִריְך הּוא בְּ א בְּ יּה, קּוְדשָׁ ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ִיחּוד קּוְדשָׁ
הּות ְוִיחּוד ָהֱאמּוָנה  סֹוד ִהְזדַּ ִחיַנת ָאֶרץ, בְּ יּה בְּ ִכיְנתֵּ ַמִים ּושְׁ שָׁ
ְוַכיָּדּוַע  ַמִים,  שָׁ דְּ יֹום  אֹור  דְּ ַעת  ְוַהדַּ ֶאֶרץ,  דְּ ַלְיָלה  חֶֹשְך  דְּ
סּוק  פָּ ַעל  ת  בָּ שַׁ ֶכת  ַמסֶּ בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ת  ָרשַׁ ִמדְּ
יָך חֶֹסן ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת,  ְעָיה ל"ג ו', ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעתֶּ ישַׁ בִּ
אֹות ָוא"ו ַהִחּבּור ַהְמַיֶחֶדת ַהב' ְקצֹות  בֹות דְּ נּוי ו' תֵּ סּוק ַהבָּ פָּ

ר ָלֵכן: יָדן, ֲאשֶׁ דִּ

 : ִגיַמְטִריָּה  בְּ  - ם  ַהשֵּׁ ַעת  דַּ ָהֱאמּוָנה  ם:  ַהשֵּׁ ַעת  דַּ ָהֱאמּוָנה 
ם: ַעת ַהשֵּׁ ָהֱאמּוָנה דַּ

ג' ְנֻקּדֹות  ָלה ַוֲהָלָכה, בְּ ָלה, ַקבָּ לּות ֲהָלָכה ְוַקבָּ לְּ ִהְתכַּ ְלִפיָכְך בְּ
בֹות  מוֹ, ִיחּוד ה' תֵּ ַרְך שְׁ ה ִיחּודוֹ ִיְתבָּ ר ְלֵעיל ִמְתגַּלֶּ ְזכַּ סת"ר ַהנִּ
נֶּה ֵהן ְלַמְעָלה  תַּ י ִמשְׁ ְלתִּ ָעִמים ֶאָחד ַהבִּ ר ג' פְּ ִמְספַּ ָהעֹולֹות כְּ

ֶאְמַצע. ְוַהְינּו: ה ֵהן בְּ ֵהן ְלַמטָּ

ִיחּוד  ָלה:  בָּ ְוַהקַּ ַהֲהָלָכה  ִיחּוד   - ְוַהֲהָלָכה:  ָלה  בָּ ַהקַּ ִיחּוד 
ַהֲהָלָכה  ִיחּוד  ִגיַמְטִריָּה:  בְּ  - ֶאָחד  יקוק  ְוַהֲהָלָכה:  ָלה  בָּ ַהקַּ

ָלה:  בָּ ָלה ְוַהֲהָלָכה: ִיחּוד ַהֲהָלָכה ְוַהקַּ בָּ ָלה: ִיחּוד ַהקַּ בָּ ְוַהקַּ

ִביִעי  ַהשְּׁ ֶאֶלף  בָּ ָאֵמן  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ה  ְתגַּלֶּ תִּ שֶׁ ִהיא  זוֹ  ֵלמּות  ּושְׁ
ִכיָנה,  ָעִמים שְׁ יַמְטִריָּה ג' פְּ גִּ ת  בָּ ִביִעי שַׁ יֹום ַהשְּׁ י  ת קֶֹדׁש כִּ בָּ שַׁ דְּ
ֵלית  דְּ ָגלּוי,  בְּ יָדן  דִּ ְנֻקּדֹות  ג'  בְּ ן  כֹּ ִישְׁ מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ הּוא  ָאז  י  כִּ
ִלי  בְּ ַנֲחָלה  ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת  ל  שֶׁ ּלּוי  ַהגִּ ְוַהְינּו  ִמיֵניּה.  נּוי  פָּ ֲאָתר 
ְוסֹוד  מוֹ,  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ְקרֹובוֹ  ַעם  ָרֵאל  ִישְׂ י  כִּ יַמְטִריָּה  גִּ ְמָצִרים 
ִלי. ְוִגיַמְטִריָּה  בֹות כְּ י תֵּ ָרֵאל ָראשֵׁ ים, ּכֵֹהן ֵלִוי ִישְׂ דֹושִׁ ָליו ַהקְּ כֵּ
ב  ֹישֵׁ ְלֵעיל  ר  ְזכַּ ַהנִּ סּוק  פָּ בַּ שֶׁ ֶסֶתר  בְּ יַמְטִריָּה  גִּ ֵאּלּו  בֹות  תֵּ ג' 
ְיֵדי  ְוַעל  ֶלא!  פֶּ ְוֶזה  רֹות,  ְזכָּ ַהנִּ ְנֻקּדֹות  ַהג'  ַלל  כְּ ֶעְליוֹן.  ֵסֶתר  בְּ
מוֹ,  ַרְך שְׁ ִיְתבָּ ּלוֹ  ה ֵאיְך ַהּכֹל שֶׁ ְפָלִאים ִיְתגַּלֶּ ַהנִּ מוֹ  ַרְך שְׁ ָליו ִיְתבָּ כֵּ
ם ֵא"ל  ים ּכַֹח ַהשֵּׁ ֲעשִׂ ם ֵא"ל ֶאָחד, ַהמַּ בֹות ּכַֹח ַהשֵּׁ ְחשָׁ י ִיחּוד ַהמַּ כִּ

ִגיַמְטִריָּה : ּבּוִרים ּכַֹח יקוק ֵא"ל ֶאָחד - בְּ ֶאָחד ְוַהדִּ

ּכַֹח  ֵצרּוף  בְּ ָרה  פָּ ְוַהכַּ ִחיָלה  ַהמְּ ִליָחה  ַהסְּ ר  ִמְספַּ כְּ ֶזה  ר  ּוִמְספָּ
ם: ָלאֹות ַהשֵּׁ ׁשּוָבה פְּ ַהתְּ

ַהּקֹוֶדֶמת,  ׁשּוָבתוֹ  ׁשּוָבה ַעל תְּ ַעל ָהָאָדם ַלֲעשֹׂות תְּ ֵדנּו שֶׁ ְלַלמְּ
ג'  דְּ רֹות  ְזכָּ ַהנִּ ִחיַנת  בְּ ִג'  בְּ ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ ל  כָּ לוֹ  ר  פֵּ ִיְתכַּ ְלַמַען 
ּקּון  ַהתִּ ַעל  ּקּון  תִּ ִמיד  תָּ ְלהֹוִסיף  ָהָאָדם  ַעל  י  כִּ ֵסֶתר,  ְנֻקּדֹות 
ּוְלִהְתָקֵרב  ְלִהְתַעּלֹות  הּוִדי  ַהיְּ ָאָדם  ֵלב  ּסּוֵפי  כִּ י  כִּ ַהּקֹוֵדם, 
ׁשּוָבה  תְּ אֹוִתּיֹות  ָלֵכן  ֵקרּוב.  ַאַחר  ֵקרּוב  מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ֵאָליו 
ֲאִני  ל  שֶׁ ְחּתֹוָנה  ַהתַּ ְיִדיָעה  ַהְחָזַרת  ַהְינּו  דְּ ה',  ׁשּוב  תָּ אֹוִתּיֹות 
ם,  ִחיַנת ֲאִני ַהשֵּׁ ל ַאִי"ן ָהֶעְליוֹן, בְּ ֵפל ֶאל ְיִדיָעה ֶעְליֹוָנה שֶׁ ַהשָּׁ
ר. ּוְבִגּלּוי ִנְפְלאֹוָתיו ְונֹוְראֹוָתיו  ְזכַּ מוֹ ְוַכנִּ ַרְך שְׁ ָידוֹ ִיְתבָּ י ַהּכֹל בְּ כִּ

ַנְפׁשוֹ  ִלּבוֹ  ִניֵמי  ָכל  בְּ ֲאֵליֶהן  ְוִיְכסֹף  ַאף  ִישְׁ ִאם  מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ
ם: שֵׁ ָמתוֹ. ְלִפיָכְך ָקָראִתי ִחּבּור ָקָטן ֶזה בְּ ְוִנשְׁ

ָלה: בָּ ָעִרים ְלָחְכַמת ַהקַּ מֹות ּושְׁ ַהְקדָּ

ָאָדם  יַע  ַיגִּ ְפָלִאים  ַהנִּ סֹודֹוֶתיָה  בְּ ִהְתּבֹוְננּות  בְּ ִלּמּוָדּה  ְיֵדי  ַעל  י  כִּ
ה  ְתגַּלֶּ תִּ ּטּוָלּה  בִּ ת  ּוְלֻעמַּ גֲַּאָותוֹ!  ּטּול  בִּ ַתְכִלית  בְּ ּקּונוֹ  תִּ ֵלמּות  ִלשְׁ
י  ים, כִּ ּבּוִרים ּוַמֲעשִׂ בֹות דִּ ַמְחשָׁ ר ְלֵעיל דְּ ְזכַּ ג' ְנֻקּדֹות ַהנִּ ָהֲעָנָוה בְּ
ֲעָנָוה  י  כִּ ע,  ָהֶרשַׁ ֵמ"ם  ֶמ"ְך  ַהסָּ ל  טֵּ ְוִתְתבַּ מוֹ.  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ּלוֹ  שֶׁ ַהּכֹל 

ה: יַמְטִריָּה סמא"ל ְוֵיָעשֶׂ גִּ

ים: ָעִמים ַחיִּ ֲעָנָוה – ז' פְּ

יַמְטִריָּה: ים - גִּ ָעִמים ַחיִּ ֲעָנָוה - ז' פְּ

ים: ָעִמים ַחיִּ ֲעָנָוה - ז' פְּ

ָעִמים,  ֶות ז' פְּ ָטה ַהמָּ שְּׁ עֹוַלם ַהּתֹהּו ִהְתפַּ ְנִפיַלת ַהז' מ"ק דְּ י בִּ כִּ
ים:  ֶעֶצם ַהַחיִּ ּקּון דְּ ְוָכאן ַהתִּ

ָמה  ָלה - ֵחֶלק א ַהְקדָּ בָּ ֵסֶפר ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהקַּ

י  ֶעְרכִּ ר כְּ ים ֲאשֶׁ ים ְקַטנִּ ַכוָָּנה ַלֲעזֹר ַלֲאָנשִׁ יו בְּ ַתְבתִּ ְוֵסֶפר ֶזה כְּ
ַרְך ֲעֵליֶהם  ם ִיְתבָּ יַע ַהשֵּׁ פִּ ּוְלַמַען ַישְׁ ם,  ְכָסִפים ְלִקְרַבת ַהשֵּׁ ַהנִּ
ְתׁשּוָבה  ה בִּ דֹושָׁ ֶדֶרְך ּתֹוָרה ַהקְּ ְוָעַלי ֵמאֹורוֹ ַהּנֹוָרא ְלַמַען ֵנֵלְך בְּ

ן ְיִהי ָרצוֹן: ַתְכִלית ִקּיּום ְרצֹונוֹ, ָאֵמן כֵּ ים טֹוִבים בְּ ּוַמֲעשִׂ
ָמה)  ָלה - ֵחֶלק א ַהְקדָּ בָּ (ֵסֶפר ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהקַּ

ְך ַהנֶֶּפׁש ִלְתׁשּוָקה  ַאֲחרֹוָנה ְלַזכֵּ ּלּות ָחְכַמת ַהּסֹוד בָּ ר ִהְתגַּ ד. ִעקַּ
ה ֻדשָּׁ קְּ ּוְדֵבקּות בַּ

י  ַפְלתִּ ְושָׁ ְצַמח,  תִּ ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  ֵפל,  ְוַהשָּׁ ְבֶזה  ַהנִּ ר,  ַהמַּ ָאַמר 
ּנּו  ּוִממֶּ ְוִנְרָקב,  ִנְפָסד  ְרִעין  גַּ ַעם,  ּוְבזּוי  ָאָדם  ת  ֶחְרפַּ ֵמֶאֶרץ, 
ָרֵאל  ים, ְלַהְלִהיב ְלָבבֹות ִישְׂ אֹור ַהַחיִּ ִיְצַמח ֶזַרע קֶֹדׁש, ִלְזרַֹע בְּ
ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמדְּ ְמתּוָקה  ִניִמית,  ַהפְּ ָחְכָמה  בַּ ְוַלֲעבֹוָדה  ְלתֹוָרה 
נּוָזה, ָמתֹוק ָהאֹור  יַבת ָנֶפׁש, ֲחמּוָדה גְּ צּוף, ְמִאיַרת ֵעיַנִים ּוְמשִׁ
רֹות  ִוישָׁ טֹובֹות  ִמּדֹות  בְּ ּוְלָהִאיָרּה  ָכּה  ְלַזכְּ ַלנֶֶּפׁש,  ְוטֹוב  ָלֵעיַנִים 
עֹוָלם ַהזֶּה, ַעל ְיֵדי ָחְכַמת  א בָּ נּוז, עֹוָלם ַהבָּ ִלְטעֹם ַטַעם אֹור ַהגָּ
ַתְכִלית  בְּ ּדֹות  ַהמִּ ְלַמזֵּג  ְמֵהיְמָנא...  ַרְעָיא  ּקּוִנים,  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר 
וָָּנה  ֶהם ַעל ַצד ַהכַּ ְפלּות ָהרּוַח ֱאֶמת, ְוִלְלמֹד בָּ ּכּוְך, ֲעָנָוה ְושִׁ ַהזִּ
דֹוֵרנּו  ּלּות ַהָחְכָמה ַהּזֹאת בְּ ר ִהְתגַּ ָכּה... ְוִעקַּ ְלָהִאיר ַהנֶֶּפׁש ּוְלַזכְּ
ּוְדֵבקּות,  ְתׁשּוָקה  בִּ ָכּה  ְלַזכְּ ַהנֶֶּפׁש,  ַעל  ְלָהִאיר  א  ֶאלָּ ָהָיה  לֹא 
ל  ה ְוָטֳהָרה ַוֲעָנָוה, ְולֹא ִלְהיֹות חֹוֵקר ּוְמֻקבָּ ְקֻדשָּׁ ַאֲהָבה ְוִיְרָאה בִּ
ָהָיה  ָיֵמינּו  בְּ ַהזֶּה  פּון  ַהצָּ ָהאֹור  ּלּות  ִהְתגַּ י  כִּ ְוַלחּוץ...  ָפה  ִמשָּׂ
ְוַתֲאוֹות  ַהזֲֻּהָמה  ל  כָּ נּו  ֵמִאתָּ ְלָהִסיר  נּו  ַנְפשֵׁ ְוַעל  ָעֵלינּו  ְלָהִאיר 
ְררּות ַעל  תָּ ֲאָוה ְוִהשְׂ ָהָרעֹות... ּוְלָהִסיר ַהּקֹוִצים, ִמּדֹות ָרעֹות, גַּ
ִקְנָאה  ֵעיֵנינּו,  בְּ ים  כִּ ְלשִׂ ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ָרעֹות,  ִמּדֹות  ְוֶיֶתר  ֵרֵעהּו, 
ִאיר  ה ְלאֹור ַהמֵּ ְך ְוַנֲעשֶׂ כֵּ ל ֶזה ִנְזדַּ ר כָּ ְנָאה ַוֲאָהבֹות ָרעֹות, ֲאשֶׁ ְושִׂ
ְלַיֵחד  אֹוָרּה,  יג  ְלַהשִּׂ ַכוָָּנה  בְּ ַבׁש  ִמדְּ תּוָקה  ַהמְּ ָחְכָמה  ִלּמּוד  ַעל 
ר ֵסֶפר ְנִתיב  ַמת ַהְמַחבֵּ (ַהְקדָּ ִלים.  ִיחּוָדא שְׁ ִריְך הּוא בְּ א בְּ קּוְדשָׁ

ִמְצוֹוֶתיָך)

ַהְרָחַבת  בְּ ּוִבְדֵבקּות  ְמָחה  שִׂ בְּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ַלֲעבֹד  ָצִריְך 
יג  ם, ְלַהשִּׂ ְלכּות ַעד ָחְכָמה, ַהְמַחיָּה ֶאת כֻּלָּ יג ִממַּ ַעת, ְלַהשִּׂ ַהדַּ
יו טֹוֵעם  ל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעשָׂ א, כָּ ַמְעתָּ שְׁ ים ְוֶחְדָוָתא דִּ מִֹחין ְקדֹושִׁ
ׁש  ַממָּ ְמַחיֶּה  ָניֹות  ִמשְׁ ּוֶפֶרק  ָמָרא  גְּ ף  דַּ ל  כָּ י  כִּ ַהּתֹוָרה,  ֵמאֹור 
ְצוֹות  ַהמִּ ְוַלֲעשֹׂות  ם,  כֻּלָּ ַעל  עֹוֶלה  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּוִבְפָרט  ַהנֶֶּפׁש, 
ַחּיּות  נּו,  ַנְפשֵׁ ְוַחּיּות  ַחיֵּינּו  ׁש  ַממָּ ֵהם  י  כִּ ּכֹל,  ּוֵמרֹב  ְמָחה  שִׂ בְּ

י, ֵמרֹב ּכֹל. שִׁ ְוַתֲענּוג ַממָּ
ף קצ"ט ַעּמּוד ד') ִטים דַּ פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ ָרָכה פָּ (ֵהיַכל ַהבְּ

ה ְקֻדשָּׁ ה. ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּסֹוד זֹוִכים ַלֲעָנָוה ּומִֹחין דִּ

ָכל  ַמן ַהזֶּה בְּ זְּ ה בַּ ְתגַּלָּ נִּ ר ִלּמּוד ֶזה שֶׁ ִעקַּ ַדע ָאִחי, שֶׁ ר תֵּ ָהִעקָּ
ָהַרע ּגֹוֵבר ְמאֹד  טּות הּוא ֵמֲחַמת שֶׁ שְּׁ ִהירּות ְואֹור ְוִהְתפַּ ְך בְּ כָּ
ֵעת  ְך ַהנֶֶּפׁש. ּוֶבֱאֶמת, בְּ כֵּ ָרֵאל נֹוֶפֶלת, ּוְבִלּמּוד ֶזה ִנְזדַּ ּוְכֶנֶסת ִישְׂ
ּקּוִנים ֵמִאיר ַהנֶֶּפׁש, ְוַעל  ִלּמּוד ַהּסֹודֹות, ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
ֶעְליֹוִנים...  ים  ׁשָֹרשִׁ בְּ ְמעֹוֵרר  ְצוֹות  ַהמִּ וַָּנת  כַּ ִויִדיַעת  ִלּמּוד  ְיֵדי 

ִעּלּוי ַרב אֹור גָּדֹול... ה בְּ ְוָיִאירּו ְלַמטָּ

ּוְבֵאיָמה,  ַהְכָנָעה  בְּ ְמַכוֵּן  ה  ַאתָּ ְצָוה  ַהמִּ ה  עֹושֶׂ ה  ַאתָּ שֶׁ ּוְבֵעת 
ה יֹוֵדַע  ֵאין ַאתָּ י שֶׁ יִפין ְוַהּמִֹחין, ַאף ַעל פִּ קִּ ְלעֹוֵרר ְלַמְעָלה ַהמַּ
ָבר... ַאף  ׁשּום דָּ ְולֹא בְּ מִֹחין  ְולֹא בְּ יִפין  ַמקִּ ׁשּום ַמהּות, לֹא בְּ
ֵאיְנָך  ַאף שֶׁ ְמִציאּוָתם,  ְמעֹוֵרר ֶאת  ה  יִדיָעְתָך ַאתָּ ֵכן בִּ י  ַעל פִּ
ם  ַהשֵּׁ ֶאת  עֹוֵבד  ה  ְוַאתָּ גָּדֹול,  אֹור  ֵאֶליָך  ְך  ִנְמשָׁ ַמהּוָתם  יֹוֵדַע 

ִאיר ָעֶליָך. גֶֹדל אֹור ַהמֵּ ל, בְּ ׁש ֵמרֹב כָּ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ַממָּ שִׂ בְּ

ִכיָנה ׁשֹוָרה ָעֶליָך  ׁש ַהשְּׁ מָּ מַּ ֵעת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר, שֶׁ ּוִבְפָרט בְּ
ְהֶיה ְלָך  תִּ רּוְך הּוא ֵמִאיר ָעֶליָך אֹור ְוַחּיּות, ּוִבְלַבד שֶׁ דֹוׁש בָּ ְוַהקָּ

ב
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Ïk ÔBÏ ‰‡ÏÚ‡Ï dÈ„Èa ÔeqÓ˙‡Â ‡z˙Ï e‰È‡c ‡Ó‚ec¿»¿ƒ¿«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¬»»»
ÈB„È eqÓ˙‡Â ‡z˙Ï ÈÎ ‡e‰ ‡aÏ Ck ,‡ÈÓL ÈÏÈÁ≈≈¿«»»ƒ»»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿ƒ

.‡Ùe‚ È‡ ÏÎ»≈¿≈»

‡ÏÈÚÂÏ‡ ,e‰È‡ ‡LÈ„ ‡ÁBÓ ÏÚ ÔÈiLt Úa‡ dÈpÓ ƒ≈«¿»»»ƒ»«»¿≈»ƒ¬»
.‡lkÓ ‡kÏÓ ‰‡lÚ ‡ËÈlL ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ«ƒ»ƒ»»«¿»ƒ…»

(ÁeÂ)È˙Î„ ‡Lc˜Ó„ ‡ÂÂ‚k ‡e‰ ,‡„ ‡˙ÓÎÁ„ ‡ÊÂ ¿»»¿»¿¿»»¿«¿»¿«¿¿»ƒ¿ƒ
.‰ˆwÓ „Á‡ eÎe ‰fÓ ‰ˆwÓ „Á‡ eÎ ‰NÚÂ«¬≈¿∆»ƒ»»ƒ∆¿∆»ƒ»»
.ÔÈÎÈ˙ ÔÈz ÔÂÂ˙‡ Úa‡ ‡kÏÓc dÈeic e‰ÈÈÏÚÂ¿¬«¿ƒ≈¿«¿»¿«¿««¿»¿≈¿ƒƒ

È‡‰ÎeÔ‡kÓ ‡ÁBÓe Ô‡kÓ ‡aÏ ,‡ÁBÓe ‡aÏ ‡ÂÂb «¿»ƒ»»ƒ»ƒ»»ƒ»
Úa‡ ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c dÈB„Ó e‰ÈÈÏÚÂ¿¬«¿¿≈¿¿»¿ƒ¿«¿«

‡"„)ÈÊ ‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓ ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .ÔÈiLt (Úa‡«¿«»»ƒ»»«ƒƒ∆¿»»ƒ»¿»¿»»≈
‰ÎÏ‰ .ÔB‰È˙BÚeˆe e‰ÈÈÙe‚a ÔÈiLÙe ‡˙ÂÂ˙‡ È˙Îc¿ƒ¿≈«¿»»»»ƒ»¿«¿¿≈¬»»
˙Ï˙a ‡lÎ„ ‡ÓÚËÂ ÈÏb˙‡ ÔB‰Ï„ ‡ÊÈÓe ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿…»ƒ¿«

ÔÏÈÎÓ NÚ(ÈÓÁc). ∆∆¿ƒ»

Ó‡‡„ ‡Ê ÏÈ„ ‡l‡ ‡È˙‡ ‡Ï ‡ÏÓÏ‡ ‰„e‰È Èa ƒƒ¿»ƒ¿»≈»»≈»∆»¿ƒ»»»
ÏÎ„ È˙‡„ ‡ÓÏÚÏ C˜ÏeÁ ‰‡kÊ dÈÏ eÓ‡ .Èic««»¿≈«»»»»¿«¿»¿»≈¿»
Ú„ÓÏ Óc dÈn˜ ‡È˙‡ dÈÏ eÓ‡ .CÏ ÒÈ‡ ‡Ï Ê»»»ƒ»»¿≈»≈»«≈¿«¿ƒ¿«
dÓLe ‰M‡ ÁwiÂ Ì‰‡ ÛÒBiÂ ‡˜eÒÙ È‡‰„ ‡Ê»»¿«¿»«∆«¿»»«ƒ«ƒ»¿»

.‰eË¿̃»

Ó‡È‡Ó ‡Á eÏ‚„ ‰Ók ‡˜eÒÙ È‡‰„ ‡LeÈt ≈»¿«¿»¿»¿»«¿»»»≈
‡LÈc˜ ‡Ùe‚ ‡e‰‰a È˙ÈÈ ‡˙ÓL „Îc ,ÔÈ˙È˙Ó«¿ƒƒ¿«ƒ¿»»≈≈¿«»«ƒ»

˙BÓM‰ ÏL ˙Bi˙B‡ LÏL ÏL∆»…ƒ∆«≈
,˙BÓÏBÚ ‰LÏL ,ÌÈLB„w‰«¿ƒ¿…»»
Úa‡ ,˙Bi˙B‡ LÏL ˙BkÓ∆¿»»…ƒ«¿«
Ôk ÏÚÂ .Úa‡ ÏÚ ËÏBL ˙BiLt»»ƒ≈««¿«¿«≈
,ÌÈ˙Î ‰LÏL ÏL Ô"ÈM‰ „BÒ«ƒ∆¿…»¿»ƒ
,ÌÈ˙Î ‰Úa‡ ÏL Ô"ÈLÂ¿ƒ∆«¿»»¿»ƒ
,Ûeba ÌÈËÏBL ÌÈÎÏÓ ‰LÏL¿…»¿»ƒ¿ƒ«
‡e‰ Cea LB„w‰ ,ÂÈÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ»»«»»
.L‡ ÏL ÔÈlÙz el‡ .‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿ƒƒ∆…
.˙BiLt Úa‡ ÚBÊ ÏL ÔÈlÙz‰«¿ƒƒ∆¿««¿«»»ƒ

‰kn‰ ÏL ‡Ó‚c ,ÎB ≈À¿»∆«∆¿»»
„BÚ .ÎB ÔBzÁz‰Â ,‰BzÁz‰««¿»¿««¿≈
ÚBf‰ ÏL Î‰ ‰Ê ,eÈL»ƒ∆»∆∆∆«¿«
‡e‰L ‡Ó‚c ,ÎB l‰Â .‰hÓÏ¿«»¿«≈≈À¿»∆
ÒÈÎ‰Ï B„È eÒÓÂ ,‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿¿¿»¿«¿ƒ
Ck .ÌÈÓM‰ ˙BÏÈÁ Ïk Ì˙B‡»»≈«»«ƒ»
B„È eÒÓÂ ,‰hÓÏ ÎB l‰«≈≈¿«»¿ƒ¿¿¿»

.Ûeb‰ ÈÈ‡ Ïk»≈¿≈«
,Án‰ ÏÚ ˙BiLt Úa‡ «¿«»»ƒ««…«

Cea LB„w‰ Ï‡ .L‡‰ ‡e‰L∆»…¬»«»»
.Ïk‰Ó CÏn‰ ,ÔBÈÏÚ ËÈlL ‡e‰«ƒ∆¿«∆∆≈«…

[ÁeÂ]BÓk ‡e‰ Bf‰ ‰ÓÎÁ‰ „BÒÂ ¿«»¿»«¿
ek ‰NÚÂ e˙kL ,Lc˜n‰L∆«ƒ¿»∆»«¬≈¿
„Á‡ eÎe ‰fÓ ‰ˆwÓ „Á‡∆»ƒ»»ƒ∆¿∆»
CÏn‰ eic Ì‰ÈÏÚÂ .‰ˆwÓƒ»»«¬≈∆ƒ«∆∆
.˙BkÓ ÈzL ˙Bi˙B‡ Úa‡a¿«¿«ƒ¿≈∆¿»

Ô‡kÓ l‰ ,Án‰Â l‰ ‰Ê ∆«≈¿«…««≈ƒ»
ÏL BB„Ó Ì‰ÈÏÚÂ ,Ô‡kÓ Án‰Â¿«…«ƒ»«¬≈∆¿∆

Úa‡a ‡e‰ Cea LB„w‰[Úa‡] «»»¿«¿«

Ô‡kÓ ,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .˙BiLt»»ƒ»««ƒ∆¿»»ƒ»
,ÌÈ˙k‰ ˙B„BÒ ‰‡Ï‰Â»»¿»«¿»ƒ
ÌÙe‚a ˙BiLt‰Â ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«»»ƒ¿»

e‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ .Ì‰È˙BÚeˆ ƒ¿≈∆¬»»¿…∆
,‰lb˙‰ Ì‰lL ÊÓ‰Â ÈÈqÓƒƒ«¿»∆∆∆»∆ƒ¿«»
‰NÚ LÏLa Ïk‰ ÏL ÌÚh‰Â¿«««∆«…ƒ¿…∆¿≈

˙BcÓ[ÌÈÓÁ‰]. ƒ

‡Ï ‡ÏÓÏ‡ ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»ƒ¿»≈…
Èc  ‰f‰ „Bq‰ eÚ ‡l‡ È˙‡»ƒ∆»¬««∆«
ÌÏBÚa E˜ÏÁ ÈL‡ ,BÏ eÓ‡ .ÈÏƒ»¿«¿≈∆¿¿»»
.EÏ Òe‡ BÈ‡ Ê ÏkL ,‡a‰«»∆»»≈»¿
˙Ú„Ï Ó ÈÙÏ e‡a ,BÏ eÓ‡»¿»ƒ¿≈«»««
.‰eË˜ dÓLe ‰M‡ ÁwiÂ Ì‰‡ ÛÒiÂ ,‰f‰ ˜eÒt‰ „BÒ ˙‡∆«»«∆«…∆«¿»»«ƒ«ƒ»¿»¿»

B˙B‡a ‡Bz ‰ÓLp‰ L‡kL ,‰Ln‰ ÈÏÚa eÈÁ elbL BÓk ‰f‰ ˜eÒt‰ ÏL Let ≈∆«»«∆¿∆ƒ¬≈≈«¬≈«ƒ¿»∆«¬∆«¿»»»¿
ÂÈfÓ Ì‰Ï ÔzÈÂ ,Ì‰ÈNÚÓ ˙‡ eÈLÎÈÂ eÓe˜iL ÌÈÚL‰ ÏÚ eÈ‰ ÌÈc‰ ‰p‰ ,dlL LB„w‰ Ûeb‰««»∆»ƒ≈«¿»ƒ»«»¿»ƒ∆»¿«¿ƒ∆«¬≈∆¿ƒ≈»∆ƒƒ
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‰f‰ ÙÒ „Ó

ÔeLÎÈÂ ÔeÓe˜Èc ‡ÈÈiÁ ÏÚ BÂ‰ ‡ÈiÏÈÓ ‡‰ ,dÏÈ„ƒ»»ƒ«»¬««»«»ƒ¿ƒ¿¿
Ôee˙ÈÂ ÔeÚcÈc dÈÏÈ„ ‡˜È ‡ÂÈfÓ e‰Ï ÔzÈÂ ÔÈ„BÚ»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ

.‡˙ÓÈÏL ‡˙eÎÊ ÔekÊÈÂ¿ƒ¿¿»¿≈»»

„ÎÂÈbÒ ‰Â‰ ‡„ ‰ÓÏL ‡ÓÁ‡"„)Ó‡Â (ÈbÒ ‰Âz˙Ï‰˜) »»¿……»»»«≈¬»«≈¿»«
(ÁLB„˜ ÌB˜nÓe e‡Â ÌÈe˜ ÌÈÚL È˙È‡ ÔÎe¿≈»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»

.LB„˜ ÌB˜ÓÓ eÈÁÈÂ e‡iL ,eÎl‰È¿«≈∆»…¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈ˙Â,È˙k ÔÁBÈ Èa Ó‡ ‡a‡ Èa Ó‡(‚ ‰ÈÓÈ) »«ƒƒ«»»«ƒƒ»»¿ƒ
ÌÈÚL‰ Ck ,ÂÈ˙aÁ ÓÂ BBÚ ÈLek CÙ‰È‰¬«¬…ƒ¿»≈¬«¿À…»»»¿»ƒ
ÌÈBË ÌÈNÚÓ ÈË˜‰Ïe ‰f‰ ÌÏBÚa eLÏ eÎÊ ‡lL∆…»»»»«∆¿«¿ƒ«¬ƒƒ
ÛÒBiÂ È˙Î ‰Ó ‰‡ .‡a‰ ÌÏBÚ eÈË˜È ‡Ï ,ÌÏBÚÏ»»…«¿ƒ»»«»¿≈«¿ƒ«∆
ÌÙe‚Ï ‰ÓL Ì‰Ï ˙BNÚÏ ‰ˆBLÂ ,‰M‡ ÁwiÂ Ì‰‡«¿»»«ƒ«ƒ»¿∆∆«¬»∆¿»»¿»
eNÚ L‡ LÙp‰ ˙‡Â Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰eL˙a Ì˜Ïe¿«¿»ƒ¿»¿»¿«¿»≈¿∆«∆∆¬∆»

.ÔÁ¿»»

Ó‡ÔÓÊ ˙‡ BÏ „ÏzÂ È˙Î ‰Ó ,ÈÊÁ ‡z ÊÚÏ‡ Èa ƒƒ∆¿»»»»≈«¿ƒ«≈∆∆ƒ¿»
ÔÓ ÌÈL‚pL „Ú ÌÈÚ ÌÈNÚÓ ‰a‰ ,ÔL˜È ˙‡Â¿∆»¿»«¿≈«¬ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒƒ
Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ .Ba ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÌÁlLÈÂ ÈzÎc ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ«¿«¿≈≈«ƒ¿»¿«¬≈∆∆¡«

(È Ï‡È„)ÏÚÂ ,'Â‚Â eˆÈ˜È ÙÚ ˙Ó„‡ ÈLiÓ ÌÈaÂ¿«ƒƒ¿≈≈«¿«»»»ƒ¿¿«
.'Â‚Â ÚÈ˜‰ ‰Êk eÈ‰ÊÈ ÌÈÏÈkNn‰Â Ó‡ ÌÈÁ‡‰»¬≈ƒ∆¡«¿««¿ƒƒ«¿ƒ¿…«»»ƒ«¿

Ó‡ÚÓLÓe ,‡˙Lt ÏÚ ÚÓLÓ È‡‰ ‰„e‰È Èa ƒƒ¿»««¿««»¿»»«¿«
ÔÓÊ B˙B‡c(‡˜)‡"Ò)ÌL („‡(‰ÓLp‰),Ì‰‡ ¿¿«»«≈«¿»»

È‰ÈÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓ‡˜„k ˜ÁˆÈ ˙‡˜ BÓB˜Óeƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»¬»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ
LiÂ ,Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ CÈÂ Ì‰‡ ˙BÓ ÈÁ‡«¬≈«¿»»«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿«≈∆
ÈÁ ‡e‰L ÈÁ‰ ˙ÚÈ„È ÌÚ .È‡ ÈÁÏ ‡a ÌÚ ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿≈««…ƒƒ¿ƒ«««∆«
‰f‰ ÌÏBÚa ‚ÈO‰ ‡lM ‰Ó ‚ÈO‰Ïe ˙Ú„Ï ÌÈÓÏBÚ‰»»ƒ»««¿«ƒ«∆…ƒƒ»»«∆

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰(‡È ‰ÈÚ˘È),ÈÈ ˙‡ ‰Úc ı‡‰ ‰‡ÏÓ Èk »»ƒ¿ƒƒ»¿»»»∆≈»∆¿»
(ÌÏÚp‰ L„Ó Ô‡k „Ú)

:‰Ê

,Ó‡Â Á˙t ˜ÁˆÈ(È ˙Ï‰˜)ÙÚ‰ LÈÂ ƒ¿»»«¿»«¿»…∆»»
Ï‡ eLz Áe‰Â ‰È‰Lk ı‡‰ ÏÚ«»»∆¿∆»»¿»«»∆
‡L„˜ ‡a „k ,ÈÊÁ ‡z .d˙ L‡ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»»»≈«»»À¿»
˙‡Ó dÈÙÚ ÏË ,Ì„‡Ï ‡e‰ CÈ¿ƒ»»»»«¬»≈≈¬«

‚ ‰e ,‡Lc˜ÓcÔÈËÒ Úa‡Ó dÈÙe ¿«¿¿»»»≈≈«¿«ƒ¿ƒ

˙eÎÊ ekÊÈÂ eeLÈÂ eÚ„iL B„Bk¿∆≈¿¿»¿ƒ¿¿
.‰ÓÏL¿≈»

‰È‰ ,‰ÓÏL ‰Ê ˙‡dÓz] ∆∆¿……»»

[‰a‰,Ó‡Â ‰a‰ ÔÎe «¿≈¿»«¿≈
e‡Â ÌÈ˜ ÌÈÚL È˙È‡»ƒƒ¿»ƒ¿Àƒ»»
e‡iL ,eÎl‰È LB„˜ ÌB˜nÓeƒ¿»¿«≈∆»…

.LB„˜ ÌB˜nÓ eÈÁÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»
Èa Ó‡ ‡a‡ Èa Ó‡ »««ƒ«»»««ƒ

e˙k ,ÔÁBÈ ÈLek CÙ‰È‰ »»»¬«¬…ƒ
Ck .ÂÈ˙aÁ ÓÂ BBÚ¿»≈¬«¿À…»»
ÌÏBÚa eLÏ eÎÊ ‡lL ÌÈÚL‰»¿»ƒ∆…»»»»
,ÌÈBË ÌÈNÚÓ ÈË˜‰Ïe ‰f‰«∆¿«¿ƒ«¬ƒƒ
.‡a‰ ÌÏBÚa eÈË˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ¿»…«¿ƒ»»«»
Ì‰‡ ÛÒiÂ ,e˙k ‰Ó ‰‡¿≈«»«…∆«¿»»
˙BNÚÏ ‰ˆBLÂ ,‰M‡ ÁwiÂ«ƒ«ƒ»¿∆∆«¬
Ì˜Ïe ÌÙe‚Ï ‰ÓL Ì‰Ï»∆¿»»¿»¿»¿»
˙‡Â Ó‡pL BÓk ,‰eL˙aƒ¿»¿∆∆¡«¿∆

.ÔÁ eNÚ L‡ LÙp‰«∆∆¬∆»¿»»
,ÊÚÏ‡ Èa‰‡ ‡a‰Ó «ƒ∆¿»»…¿≈«

˙‡Â ÔÓÊ ˙‡ BÏ „ÏzÂ ,e˙k»«≈∆∆ƒ¿»¿∆
„Ú ÌÈÚ ÌÈNÚÓ ‰a‰ .ÔL˜È»¿»«¿≈«¬ƒ»ƒ«
e˙kL ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÌÈL‚pL∆ƒ¿»ƒƒ»»∆»
Ì‰ÈÏÚÂ .Ba ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÌÁlLÈÂ«¿«¿≈≈«ƒ¿»¿«¬≈∆

Ó‡ ÈLiÓ ÌÈaÂ ∆¡«¿«ƒƒ¿≈≈
ÏÚÂ .'B‚Â eˆÈ˜È ÙÚ ˙Ó„‡«¿«»»»ƒ¿¿«
e‰ÊÈ ÌÈÏkNn‰Â Ó‡ ÌÈÁ‡‰»¬≈ƒ∆¡«¿««¿ƒƒ«¿ƒ

.'B‚Â ÚÈ˜‰ ‰Êk¿…«»»ƒ«¿
ÏÚ ÚÓLÓ ‰Ê ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»∆«¿»«

ÔÓÊ B˙B‡L ÚÓLÓe ,‰Lt‰«»»»«¿»∆¿«
[‡˜][„‡]ÌL[‰ÓLp‰],Ì‰‡ ≈«¿»»

ÈÙk ,˜ÁˆÈ ˙‡˜ BÓB˜Óeƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÈÁ‡ È‰ÈÂ e˙kL e‰Ê .eÓ‡L∆»«¿∆∆»«¿ƒ«¬≈
˙‡ ÌÈ‰Ï‡ CÈÂ Ì‰‡ ˙BÓ«¿»»«¿»∆¡…ƒ∆
‡a ÌÚ ˜ÁˆÈ LiÂ Ba ˜ÁˆÈƒ¿»¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ÈÁ‰ ˙ÚÈ„È ÌÚ .È‡ ÈÁÏ««…ƒƒ¿ƒ«««∆
‰Ó ‚ÈO‰Ïe ˙Ú„Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ«»»ƒ»««¿«ƒ«
e‰Ê .‰f‰ ÌÏBÚa ‚ÈO‰ ‡lM∆…ƒƒ»»«∆∆

e˙kL ı‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ∆»ƒ»¿»»»∆
.'‰ ˙‡ ‰Úc    ≈»∆

 ,Ó‡Â Á˙t ˜ÁˆÈ ƒ¿»»«¿»«
 ı‡‰ ÏÚ ÙÚ‰ LÈÂ¿»…∆»»«»»∆

Ï‡ eLz Áe‰Â ‰È‰Lk¿∆»»¿»«»∆
.d˙ L‡ ÌÈ‰Ï‡‰‰‡ ‡a, »¡…ƒ¬∆¿»»…¿≈

˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡aLk¿∆»»«»»∆
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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 ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ֶזה ִלְהיֹות ָעָפר  ְזכֶּ תִּ ֱאֶמת. ְועֹוד, שֶׁ ַהְכָנָעה בֶּ
ֵעיֶניָך  ְהֶיה בְּ תִּ ָוֵאֶפר ְוִלְסּבֹל ִיּסּוִרים ְוֵחרּוִפים ְוִדיׁשֹות ָעֵקב, שֶׁ
ַרְך ַיֲעזֹר  ם ִיְתבָּ ין ָעֶליָך, ְוַהשֵּׁ שִׁ ַהּכֹל דָּ ְחּתֹוָנה שֶׁ ה ַהתַּ ַאְסֻקפָּ כְּ
ּלֹא  ִכיָנה, שֶׁ ה ּוְבנַֹעם ִזיו ַהשְּׁ ֻדשָּׁ ל ַהקְּ ַהְרָחַבת ַהּמִֹחין שֶׁ ְלָך בְּ
ַהְרָחַבת  א  ֶאלָּ ּוְכָלל,  ָלל  כְּ ׁש  ֶהְרגֵּ ׁשּום  ה  ֵאלֶּ ל  ִמכָּ יׁש  ְרגִּ תַּ

ֶרה ָעֶליָך. שְׁ יִּ ִכיָנתוֹ שֶׁ ְמַחת נַֹעם ִזיו אֹור שְׁ ַעת ְוַהּמִֹחין ִמשִּׂ ַהדַּ
ִביל א' אֹות ב') חּוד, שְׁ (ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך ָקאַמאְרָנא, ְנִתיב ַהיִּ

ְנַאת ִחנָּם ְוָלׁשוֹן ָהַרע תֹוָרה ֵמֵגן ֶנֶגד ִמינּות, שִׂ ר דְּ ו. ִנְסתָּ

ם,  ַנְפשָׁ ֵלמּות  שְׁ יג  ְלַהשִּׂ ְיכֹוִלין  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ
נַֹעם  ַעְצָמם  ַעל  יְך  ְלַהְמשִׁ ה  ּוִבְקֻדשָּׁ ַרב  ִזּכּוְך  בְּ ְלִהְתַלֵהב 
ְוַאֲהָבה,  ְוִיְרָאה  ְדֵבקּות  ְוַצח בִּ ֶעְליוֹן  אֹור  ִכיָנה בְּ ִזיו אֹור ַהשְּׁ
ֲאָבל  ִנְגֶלה,  ה  ַעל פֶּ בְּ ּתֹוָרה שֶׁ ַהּתֹוָרה,  טּות  שְׁ ְיֵדי פַּ ַעל  ְוַהּכֹל 
א  ְוֻחְצפָּ א  ּוִמְתַנשֵּׂ ּגֹוֵבר  ָהַרע  שֶׁ יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקבֹות  ֶזה  דֹור  בְּ
ָהאֹור  יִכים  ְחשִׁ ַהמַּ ָהָרעֹות  ִלּפֹות  ַהקְּ ִמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ִמי  י...  ִיְסגֵּ
ֵאין  בְּ ֶזה  דֹור כָּ ר בְּ ֶאְפשָׁ ִאי  ַהּתֹוָרה  ִנְגֵלית  ְיֵדי  ְוַעל  ֶכל.  ְוַהשֵּׂ
יָקה,  ַוֲחשִׁ ְדִביָקה  בִּ ֶלת  כֶּ שְׂ ַהמַּ ֶנֶפׁש  ְך  כָּ ל  כָּ ְלַהְלִהיב  ִנים  פָּ
א  ֶאלָּ עֹוד  ְולֹא  ִרין,  ִמְתגַּבְּ ים  ָהרּוָחִניִּ ְוַהְמַקְטְרִגים  ָהַרע  שֶׁ
ל  ּומֹושֵׁ ים,  ָהַרבִּ ֵהם  ֵעֶרב ַרב שֶׁ ִמּיּות בָּ ַגשְׁ ים בְּ שִׁ ֵהם ִמְתַלבְּ שֶׁ
ְוָכל  ָהַרע,  ְוָלׁשוֹן  ִחנָּם  ְנַאת  ְושִׂ ּוִמינּות  יקֹוְרסּות  ֶאפִּ ְוגֹוֵבר 
ֲעֵרבּות  ְמִתיקּות  ְולּוֵלא  יֹוֵתר.  בְּ ּגֹוֵבר  יֹוֵתר  בְּ ָחצּוף  הּוא  ִמי שֶׁ
ַלנֶֶּפׁש  ִאיִרין  ַהמְּ ָמָרן,  ְוִכְתֵבי  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  ִזיו  נַֹעם 
לֹא  ֵעיַנִים,  ּוְמִאיַרת  ַחת ֵלב  מַּ ַעת ְמשַׂ ִבין ַהדַּ ּוְמַישְׁ ֶלת  כֶּ שְׂ ַהמַּ
ִעים  ֵמְרשָׁ ַעת  ַוֲחִליׁשּות דַּ רֹות  ַהצָּ ֵמרֹב  ְלָהִאיר  רּות  ֶאְפשָׁ בְּ ָהָיה 

יקֹוְרִסים. יִנים ְוֶאפִּ ַהמִּ

דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ יֵּׁש בַּ נּוז ּוְמִתיקּות שֶׁ ְוָלֵכן ַאַחי ַטֲעמּו ּוְראּו אֹור ַהגָּ
ל ָהָרעֹות  ל ַעל ַעְצְמָך כָּ ַקבֵּ רֹב אֹור תְּ מֵּ ִאיר ַלנֶֶּפׁש, ַעד שֶׁ ַהמֵּ
ְדֵרָגְתָך,  ּפֹל ִממַּ ָך ְולֹא תִּ ְעתְּ ׁש דַּ ּסּוִרין, ְולֹא ִיְתַחלֵּ רֹות ְוַהיִּ ְוַהצָּ
ֲחַזק  ֲחַזק  ֲחַזק  ֲעלֹות,  ַהמַּ רּום  ַעד  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ה  ְוִתְתַעלֶּ
ִביל א'  (ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך, ְנִתיב ַהּתֹוָרה, שְׁ ְפַחד.  יָרא ְולֹא תִּ ֶוֱאַמץ, לֹא תִּ

אֹות ל')

ֶרְך ַהּסֹוד ְגֶלה ַעל דֶּ ז. ִלּמּוד ַהנִּ

ְזכּותוֹ  א  ישָׁ ַקדִּ א  בָּ ַהסַּ ינּו  ַרבֵּ ַאְדמֹו"ר  ָקדֹוׁש  ה  ִמפֶּ י  ַמְעתִּ שָׁ
ת  בַּ ַהְינּו  ּוְרִאי,  ַבת  ְמִעי  שִׁ תּוב  ַהכָּ ַעל  יָנאֶוע,  ִמשִּׁ ָעֵלינּו  ָיֵגן 
ל  שֶׁ ּתוֹ  בִּ ת,  בַּ ֲחִגיָגה  בַּ ְדָאְמִריַנן  (כִּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶנֶסת  כְּ ִנְקֵראת 
(ִנְגֶלה)  ַהְינּו  ר,  ְוִנְסתָּ ִנְגֶלה  ִלְלמֹד  ְצִריִכין  ָאִבינּו),  ַאְבָרָהם 
ָתא),  ַמְעתָּ (שְׁ ִמיָעה  שְׁ ְלׁשוֹן  ַמע,  שְׁ א  תָּ ָאְמִריַנן  ָמָרא  גְּ בַּ
תּוב  כָּ שֶׁ ְוֶזה  ֲחֵזי.  א  תָּ ְלׁשוֹן  הּוא  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ר  ְסתָּ ּוַבנִּ
ְך)  ִנְז', ְוַאַחר כָּ ַמע, כַּ א שְׁ ְלמֹד ִמּקֶֹדם ִנְגֶלה, תָּ יִּ ְמִעי ַבת, (שֶׁ שִׁ
ְך)  ר, ְוַאַחר כָּ ְזכַּ נִּ ר, כַּ דֹוׁש, ַהְינּו ִנְסתָּ ּזַֹהר ַהקָּ א ֲחֵזי, בַּ ּוְרִאי, (תָּ
ֶרְך  דֶּ ַעל  ן  כֵּ גַּם  ַלֲהִבינוֹ   , ַמְדתְּ לָּ שֶׁ ְגֶלה  ַהנִּ (ְלִלּמּוד  ָאְזֵנְך  י  ְוַהטִּ
ְבֵרי ְיֶחְזֵקאל,  ֶפר דִּ סֵּ ְך ֶזה בַּ ס ַאַחר כָּ ר). ְוִנְדפַּ ְסתָּ ָהֱאֶמת ַהנִּ
יק  דִּ י ַהצַּ ָמע ִמפִּ שְׁ נִּ ָבר שֶׁ ה ָחִביב דָּ מָּ אּוָלם נֹוָדע ּומּוָבן ַעד כַּ

ַעְצמוֹ ְוכּו'. בְּ

דֹוׁש  ַהקָּ ַאְדמֹו"ר  יד  ִהגִּ שֶׁ קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ָבִרים  דְּ ּוְבאֹוָתם 
ְלִלּמּוד  ָאְזֵנְך  י  ְוַהטִּ ְוכּו'  ְמִעי  שִׁ תּוב  ַהכָּ ַעל  ְלֵעיל  ר  ְזכַּ ַהנִּ
ַהגָּאוֹן  מוֹ  כְּ ְלֻדְגָמא  ָאז  ְוָאַמר  סֹוד,  י  פִּ ַעל  ַלֲהִבינוֹ  ְגֶלה  ַהנִּ
ִניָצא  ישְׁ י ַאְרֵיה ֵלייּב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ִמוִּ דֹוׁש מֹוֵרינּו ָהַרב ַרבִּ ַהקָּ
ת ֵליל  ּקֶֹדׁש ַאֲחֵרי ְסֻעדַּ ְרּכוֹ בַּ ָהָיה דַּ ִאי, שֶׁ ֵבי ִעלָּ ַעל ַאְרֵיה דְּ בַּ
ב  יֹושֵׁ ָהָיה  חֶֹרף)  בַּ ָהֲאֻרּכֹות  ילֹות  לֵּ בַּ (ּוִבְפָרט  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ
ָהָיה  (שֶׁ "א  ַמַהְרשָׁ ֵסֶפר  ִעם  ָמָרא  ַהגְּ ִלְלמֹד  ֵביתוֹ  בְּ ְולֹוֵקַח 
ַהגָּאוֹן  ינּו  ַרבֵּ (הּוא  ָאִבי  ָאְמָנם  ַעְצמֹו).  ְפֵני  בִּ ַרק  ס  ִנְדפַּ ָאז 
ָעָליו  אֹוֵמר  ָהָיה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ים)  ַחיִּ ְבֵרי  דִּ ַעל  בַּ דֹוׁש  ַהקָּ
ֲאִפיּלּו  ְגֶלה  נִּ בַּ גַּם  ָאז  ִלּמּוָדיו  ל  כָּ שֶׁ ִאי),  ִעלָּ ֵבי  דְּ ָהַאְרֵיה  (ַעל 
ְבֵרי ּתֹוָרה  (דִּ ן.  ם גַּם כֵּ ֶרְך סֹוד ְיָפְרשֵׁ ם ַעל דֶּ ימֹות ַהחֹל ֵהם כֻּלָּ בִּ

מּוְנַקאְטׁש, ַמֲהדּוָרה ו', נ"ז)

ַלת ָהֲאִר"י ַלת ָהַרַמ"ק אוֹ ַקבָּ ח. ַהִאם ִלְלמֹד ַקבָּ

ָרחֹוק ְמאֹד  ְרֶאה  נִּ ָאָדם שֶׁ ִנְכַנס  ַעם  פַּ ִרים, שֶׁ ְמַספְּ ֲחִסיִדים 
ֶאל  ְרִלין,  בֶּ יֵלי  כִּ שְׂ ִממַּ ֶאָחד  כְּ ּוַמְרֵאהּו  ְלבּוׁשוֹ  ַהֲחִסידּות,  ִמן 
ִפי  ָהָיה ִנְקָרא בְּ יְסָחא, שֶׁ שִׁ ְמָחה ּבּוִנים ִמפְּ י שִׂ ָהַאְדמֹו"ר ַרבִּ
דֹוֵלי  גְּ ִנְמִנים  ְלִמיָדיו  תַּ ּוֵבין  ָהַאְדמֹוִרי"ם"  "ֲחַכם  ּדֹורוֹ  ֵני  בְּ
ִמּקֹוְצק,  ָרף"  ַה"שָּׂ ָהַאְדמֹו"ר  יֵניֶהם  בֵּ ַהְמֻפְרָסִמים,  ה  ָהֻאמָּ

ים. י ָהִרי"מ, ְועֹוד ַרבִּ ַעל ִחּדּושֵׁ ָהַאְדמֹו"ר בַּ

ִנְדֲחקּו  ם?  ַרבָּ ֵבית  בְּ ֶזה  ָאָדם  לְּ ַמה  ְמאֹד,  ַהֲחִסיִדים  ְמהּו  תָּ
ְוִהנֵּה  ֵאָלתוֹ.  שְׁ ְהֶיה  תִּ ַמה  מַֹע  ִלשְׁ ַאֲחָריו  ְוִנְכְנסּו  ַהֲחִסיִדים 
ִלי  יִעים  ַמצִּ יְסָחא:  שִׁ ִמפְּ ָהַאְדמֹו"ר  ֶאת  ְוׁשֹוֵאל  ּפֹוֵתַח  הּוא 

ִנָי' ָיָפה ַאְך  ּדּוִכים, ָהַאַחת ְמֻיֶחֶסת ַאְך ֵאיָנּה ָיָפה ְוַהשְּׁ ֵני שִׁ שְׁ
יבוֹ:  ְמשִׁ ְוָהַאְדמֹו"ר  ִלְבחֹר.  ה  מֶּ בַּ יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ְמֻיֶחֶסת,  ֵאיָנּה 

יָָּפה. י ּפֹוֵסק ִלְבחֹר בַּ לֹוַמר, ָהַרבִּ ַהיָָּפה - ֲהֵרי ִהיא ָיָפה. כְּ

ֵמָהַאְדמֹו"ר  ֵרָדה  פְּ ת  ְרכַּ בִּ נֹוֵטל  ֶהה,  תַּ ִמשְׁ ֵאינוֹ  ָאָדם  אֹותוֹ 
ֵמִהים ְמאֹד,  י. ַהֲחִסיִדים תְּ ל ָהַרבִּ ּוְכָבר הּוא יֹוֵצא ֵמַחְדרוֹ שֶׁ
ל  ׁשּוָבה שֶׁ יֹוֵתר ַהתְּ ְועֹוד  מּוָהה,  ֵעיֵניֶהם תְּ ִנְרֵאית בְּ ֵאָלה  ַהשְּׁ

י. ָהַרבִּ

י ְוָאַמר: ָאָדם ֶזה ִהּנוֹ  אֹות ַנֲעָנה ָהַרבִּ תָּ שְׁ ְלַמְרֵאה ֵעיֵניֶהם ַהמִּ
ָלה ִיְלַמד, ַהִאם  יַטת ַקבָּ ֵאָלתוֹ ָהְיָתה: ֵאיזוֹ שִׁ ר, ּושְׁ יק ִנְסתָּ ַצדִּ
ַהּדֹורֹות  ָלְמדּו  ְך  כָּ שֶׁ ִמשּּׁום   - ְמֻיֶחֶסת  ִהנָּּה  שֶׁ ָהַרַמ"ק  ַלת  ַקבָּ
ִיְבַחר  ַלת ָהֲאִר"י, אוֹ  ַקבָּ ה כְּ ַהּקֹוְדִמים, ַאְך ֵאיָנּה ָיָפה ַוֲעֻמקָּ
ה ַיֲחִסית  ִהנָּּה ָיָפה ּוַמְפִעיָמה, ַאְך ִהיא ֲחָדשָׁ ַלת ָהֲאִר"י שֶׁ ַקבָּ בְּ
י  ָהַרבִּ יְך  ִהְמשִׁ  - לוֹ  ָעִניִתי  ָהַרַמ"ק.  ַלת  ַקבָּ כְּ ְמֻיֶחֶסת  ְוֵאיָנּה 

ַלת ָהֲאִר"י. י ִיְבַחר ִלְלמֹד ַקבָּ יר - כִּ ְלַהְסבִּ

תֹוָרה ר דְּ ק ֶאת ַעְצמוֹ גַּם ְלִנְסתַּ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ָצִריְך ְלַדבֵּ ט. בְּ

ק  ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהזֶּה ָצִריְך ְלַדבֵּ ֲעָסָקיו בְּ ָהָאָדם עֹוֵסק בַּ ֵעת שֶׁ בְּ
ֵבקּותוֹ,  ִמדְּ ִנְפָרד  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַרְך  ִיְתבָּ ַהּבֹוֵרא  בְּ ַעְצמוֹ  ֶאת 
ִאְתָקַטְרָנא  ָיֵמי  ל  כָּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  שֶׁ ֶרְך  דֶּ ַעל 
עֹוֵסק  שֶׁ ֵעת  בְּ ַוֲאִפיּלּו  הּוא.  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ בְּ ֲחָדא  ְקטֹוָרא  בִּ
ַאֲהָבָתּה,  בְּ ַהּתֹוָרה  בְּ ַעְצמוֹ  ֶאת  ק  ַדבֵּ מְּ שֶּׁ ַמה  י  דַּ לֹא  ּתֹוָרה,  בַּ
הּוא  שֶׁ ּה  בָּ שֶׁ ר  ְסתָּ ְלַהנִּ גַּם  ַעְצמוֹ  ֶאת  ק  ְלַדבֵּ ִריְך  צָּ שֶׁ ִאם  י  כִּ

מוֹ ְוכּו'. ַרְך שְׁ ֲאִציל ָהֶעְליוֹן ִיְתבָּ ַהמַּ
ת ּבֹא) ָרשַׁ ר ֶצֶדק פָּ (ְמַבשֵּׂ

ל  'י ַזְרע'וֹ, אֹוִתּיֹות יֹוַחאי, ַעל ְיֵדי ַזְרעוֹ שֶׁ ַכ'ח ִמפִּ שָּׁ 'י לֹ'א תִּ י. כִּ
ַכח ַהּתֹוָרה שָּׁ ן יֹוַחאי, לֹא תִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ הּוא ַרבִּ יֹוַחאי שֶׁ

נָּא  ַהתַּ ת  ֻדלַּ גְּ ִמּסֹוד  ִנְפָלא  ּלּות  ִהְתגַּ ם  ַהשֵּׁ ִמְפֲעלֹות  ֲחזּו  ְלכּו 
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָהֱאלִֹקי ַרבִּ

ָרֵאל  שְׂ ח ּתֹוָרה ִמיִּ כַּ תַּ שְׁ ּלֹא תִּ ן יֹוַחאי ִהְבִטיַח שֶׁ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ת  בָּ (שַׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  בְּ ּמּוָבא  כַּ ָידוֹ.  ַעל 
ֲעִתיָדה  ָאְמרּו:  ַיְבֶנה  בְּ ְלֶכֶרם  ַרּבֹוֵתינּו  ְכְנסּו  נִּ שֶׁ 'כְּ קלח:): 
ּלֹא  ן יֹוַחאי שֶׁ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָרֵאל ְוָאַמר ַרבִּ שְׂ ח ִמיִּ כַּ תַּ שְׁ תִּ ּתֹוָרה שֶׁ
ְוַכְמבָֹאר  ַזְרעֹו".  י  ִמפִּ ַכח  שָּׁ תִּ לֹא  י  "כִּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ח.  כַּ תַּ שְׁ תִּ
ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  ִחּבּוָרא דְּ ַהאי  'בְּ (ָנׂשא קכד:):  ּזַֹהר  בַּ

ּה ִמן גָּלּוָתא'. בֵּ

ּתֹוָרֵתנּו  ל  שֶׁ רֹות  ִנְסתָּ ִנְפָלאֹות  ְוָהֵבן  ּוְרֵאה  ּבֹוא  ה  ְוַעתָּ
ן יֹוַחאי ַעְצמוֹ ַעל ֶזה  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ן ָסַמְך ַרבִּ י ַעל כֵּ ה. כִּ דֹושָׁ ַהקְּ
סּוק  ֶזה ַהפָּ ֱאֶמת בְּ י בֶּ י ַזְרעֹו". כִּ ַכח ִמפִּ שָּׁ י לֹא תִּ סּוק "כִּ ַהפָּ
יֹוַחאי,  ל  שֶׁ ַזְרעוֹ  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ַהזֶּה,  סֹוד  ר  ְוִנְסתָּ ז  ְמֻרמָּ ַעְצמוֹ  בְּ
ַהּתֹוָרה  ח  כַּ תַּ שְׁ תִּ לֹא  ָידוֹ  ַעל  יֹוַחאי,  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  שֶׁ
ַכ'ח  שָּׁ תִּ 'י לֹ'א  "כִּ סּוק  ַהפָּ ֶזה  ל  בֹות שֶׁ סֹוֵפי תֵּ י  כִּ ָרֵאל.  שְׂ ִמיִּ
סּוק  ה ַהפָּ ז ּוְמַגלֶּ ַרמֵּ מְּ 'י ַזְרע'ֹו" ֵהם אֹוִתּיֹות יֹוַחא"י, ְוֶזה שֶׁ ִמפִּ
ל  י ַזְרעוֹ שֶׁ ְיָקא, ַהְינּו ִמפִּ י ַזְרעוֹ דַּ י ַזְרעוֹ, ִמפִּ ַכח ִמפִּ שָּׁ י לֹא תִּ כִּ
נָּא  ַהתַּ הּוא  סּוק, שֶׁ ֶזה ַהפָּ ר בְּ ְוִנְסתָּ ז  ְמֻרמָּ הּוא  שֶׁ ַעְצמוֹ  ֶזה בְּ
סֹוֵפי  סּוק בְּ ֶזה ַהפָּ ז בְּ ֻרמָּ מְּ ל יֹוַחאי שֶׁ י ַעל ְיֵדי ַזְרעוֹ שֶׁ יֹוַחאי. כִּ
לֹא  ָידוֹ  ַעל  יֹוַחאי,  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  שֶׁ ְלֵעיל,  ר  ְזכַּ נִּ כַּ בֹות  תֵּ

ר ְלֵעיל. ְזכַּ נִּ א ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא כַּ ּזַֹהר דָּ י בַּ ַכח ַהּתֹוָרה, כִּ שָּׁ תִּ

י  ָפסּוק ַאֵחר. כִּ ז בְּ ַעְצמוֹ הּוא ְמַרמֵּ ְמעוֹן בְּ י שִׁ ּסֹוד ַרבִּ ְוַדע, שֶׁ
ִניֵּאל ד):  (דָּ ִחיַנת  בְּ ְמעוֹן הּוא  י שִׁ ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ נָּא  ַהתַּ י  כִּ ע  דַּ

ְמעֹו"ן ְוכּו'. בֹות שִׁ י תֵּ 'ַמיָּא ָנ'ִחת, ָראשֵׁ י'ׁש ִמ'ן שְׁ ִע'יר ְו'ַקדִּ
ֶפר) ת ַהסֵּ ְתִחלַּ (ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן – בִּ

כּות  ַחשְׁ בְּ ִנְלֶקה  יַח,  שִׁ ַהמָּ יַאת  בִּ ִלְפֵני  ָהַאֲחרוֹן  ּדֹור  יא. ּדֹוֵרנּו, 
ִמאיִלים שְׂ ְיִמיִנים ּוֵמַהמַּ ֶלת ֵמַהמַּ ְמֻכפֶּ

דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפִניִמּיּות  ָזָכה  אֹוַרְיָתא לֹא  ָרִזין דְּ ָלַמד  ּלֹא  ִמי שֶׁ  
רּוְך הּוא בָּ

אֹוַרְיָתא,  דְּ ְוָרִזין  סֹודֹות  ל  ָלה שֶׁ בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ָלַמד  ּלֹא  שֶׁ ִמי 
ה כּו'. ַרְך ְוִיְתַעלֶּ רּוְך הּוא ִיְתבָּ דֹוׁש בָּ לֹא ָזָכה ִלְפִניִמּיּות ַהקָּ

ף ב':) ִרית ְמנּוָחה דַּ (ֵסֶפר בְּ

ּמּוד ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִר"י ֵמֲחַמת ִיְרָאָתם,  ְמָנִעים ִמלִּ נִּ יב. ֵאּלּו שֶׁ
הּוא  דֹוׁש ַהזֶּה, שֶׁ ּמּוד ַהקָּ ָזרּות ַהלִּ לֹום ַעְצלּוָתם, אוֹ  ָחס ְושָׁ אוֹ 

ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה. לֹא כְּ

ל  דֹוָלה שֶׁ ַמְרָקׁש, ִעיר גְּ ר בְּ י ֲאשֶׁ ֵהן ַהּיֹום ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעמִּ
ְפְטרּו  נִּ ּוַבּיֹום שֶׁ ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה  ֵטי  ְפשָׁ ְוסֹוְפִרים בִּ ֲחָכִמים 

ה ְוַתְלִמיֵדיֶהם, לֹא ָעְמדּו ֲאֵחִרים  ן ֱאלִֹהים, ֵהמָּ ַרּבֹוַתי ְלֵעֶדן גַּ
ֲעֵליֶהם,  ַרּבוֹ  ים  סִּ ַהמִּ ְוִטְרדֹות  ַהגָּלּות  עֹל  י  כִּ יֶהם,  ְחתֵּ תַּ
ִדים ָחְסרּו  י ֵמֶחְסרוֹן ַהְמַלמְּ ָחה ּתֹוָרה זוֹ ֵמֶהם, כִּ כְּ תַּ ְוִכְמַעט ִנשְׁ
תּוב ָעָלי,  ת ֵסֶפר כָּ ְמִגלַּ י ִהנֵּה ָבאִתי, בִּ ְלִמיֵדיֶהם, ָאז ָאַמְרתִּ תַּ
ְרֶזל  בַּ ֵעט  בְּ י  ִמלַּ ְתבּון  ְוִיכָּ ֵאיפֹא  ן  ִיתֵּ ִמי  ם,  ַלַהשֵּׁ ַלֲעשֹׂות  ֵעת 
ֶרת, ְוָלַעד  לֹום ֶנְעדֶּ ְהֶיה ּתֹוַרת ָהֱאֶמת זוֹ ָחס ְושָׁ ְועֹוֶפֶרת, ְולֹא תִּ
ְוֶאל  ְוַאֲחִרית,  ְקָוה טֹוָבה  תִּ ֵאִרית,  ָלֶהם שְׁ ָלשּׂום  ֵיָחְצבּון  צּור  בְּ
ה ֶאל  ה ֶאְתַרצֶּ מֶּ י בַּ ם, כִּ א ֵעיַני, ָיבֹא ֶעְזִרי ֵמִעם ַהשֵּׁ ֶהָהִרים ֶאשָּׂ
ים  ָהַרבִּ ֶאת  ְלַזּכֹות  ים,  דֹושִׁ ַהקְּ ים  ָהֲאָנשִׁ י  ְבָראשֵׁ ֲהלֹא  ֲאדָֹנ"י, 
עֹוד  ׁשּו  ִיְתַקדְּ ים,  ִנגָּשִׁ ם  ַהשֵּׁ ְוֶאל  ָרִצים  ָהֱאֶמת  ֶדֶרְך  בְּ ר  ֲאשֶׁ
ָפה  שָׂ ַהּזַֹהר בְּ ְוִיְלְמדּו  ַהּתֹוָרה,  ת סֹודֹות  ֵאׁש דָּ ְיֵתָרה, בְּ ה  ְקֻדשָּׁ
רּוׁש  ַהפֵּ אֹוִתּיֹות  בְּ ן  ּוְמֻסמָּ ְוַכשּּׁוָרה,  ת  דָּ כַּ ּוֻמגָּּה  ל  ְמֻסקָּ רּוָרה,  בְּ

ְמֵהָרה. ר בִּ ם ִמיָּד ּוְלַאְלתַּ שָׁ ְנהֹוָרא, ִלְמצֹא ְמֻבקָּ ַרגָּא דִּ שְׁ כִּ
לֹום ּבּוַזאְגלֹו) י שָׁ ל ָהֱאלִֹקי ַרבִּ (ַהְמֻקבָּ

ָחה ַהּלֹוֵמד ִסְתֵרי ּתֹוָרה,  פָּ שְׁ ַנִים ִממִּ ִעיר ּושְׁ ֵצא ֶאָחד בְּ יג. ִאם ִימָּ
רוֹן.  ִלי ִחסָּ ֵלם בְּ ַדַעת ַהשָּׁ ר בְּ ִעקָּ ָהִאיׁש ַהזֶּה הּוא בְּ

ף מ"א ַעּמּוד ג')  (ֵסֶפר ָקֶנה ַהגָּדֹול דַּ

ִנְפָרד  ֵאינוֹ  ְלעֹוָלם  ָלה  בָּ ַהקַּ ּמּוד  ִמלִּ ְבָרא  ַהנִּ ְלָאְך  יד. ַהמַּ
ֵמָהָאָדם

ה  ַעם ָלמָּ ָלה. ַהטַּ ּקּוִנים (י"ד:): ֲהָלָכה ִאיִהי ַקבָּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ בְּ
ּה הֹוֶלֶכת ִעם ָהָאָדם  י ִהיא ְלַבדָּ ָלה ִנְקָרא ֲהָלָכה, ַעל כִּ בָּ ַהקַּ
א  ְקֵרי ֲהִליכֹות ֶאלָּ תּוב ַאל תִּ כָּ ָמה שֶׁ ְלֵבית עֹוָלמוֹ. ְוֶזה ָרמּוז בְּ
ַדְוָקא  ֶדָך דְּ ב 'ֲהָלכֹות עֹוָלם לוֹ', ְלַלמְּ ה לֹא ִנְכתַּ ֲהָלכֹות, ְוָלמָּ
ְקֵראת ֲהָלכֹות ֵהם הֹוְלִכים ִעם ָהָאָדם ְלֵבית עֹוָלמוֹ,  ָלה ַהנִּ בָּ ַהקַּ
י  כִּ ּוְלִתְפֶאֶרת,  ּוְלָכבֹוד  א  ְלַצְותָּ ִעּמוֹ  יתוֹ  הֹוֵלְך בֵּ ָמקֹום שֶׁ ּוְבָכל 
ֵמָהָאָדם  ִנְפָרד  ֵאינוֹ  ְלעֹוָלם  ָלה  בָּ ַהקַּ ּמּוד  ִמלִּ ְבָרא  ַהנִּ ְלָאְך  ַהמַּ
תוֹ  ָכרוֹ ִאּתוֹ ּוְפֻעלָּ ׁשּוט שְׂ ָכרוֹ, ֲאָבל ִלּמּוד ַהפָּ ן שְׂ נֹוָסף ַעל ַמתַּ

ְלָפָניו. 
ף י"ד:) ּקּוֵני זַֹהר דַּ ַמת ַהתִּ א ֶמֶלְך ְלַהְקדָּ סֵּ (כִּ

ָך  ִלבְּ ַיְלֵהב  ְוהּוא  מּוָסר,  ִסְפֵרי  ל  כָּ ר  ִעקַּ הּוא  ַהּזַֹהר  טו. ֵסֶפר 
ַח  ְפתֵּ ַהמַּ הּוא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר   - ִמיָמה  ַהתְּ ָלֲעבֹוָדה  ֵאׁש  ְלֶהֶבת  שַׁ בְּ

ְוהּוא ַהּסֹוֵגר

ק  ְדבַּ תִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ט"ז:)  ף  (דַּ טֹוב  ה  ַוֲעשֵׂ ֵמַרע  סּור  ֶפר  סֵּ בַּ
ל  כָּ ְלבֹוֵרא  ִחּיּוְבָך  ֵעת  ָכל  בְּ ְרֶאה  תִּ ְיֵרִאים שֶׁ ִסְפֵרי  בְּ ָך  ַנְפשְׁ
מּוָסר,  ִסְפֵרי  ל  כָּ ר  ִעקַּ הּוא  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּוִבְפָרט  עֹוָלִמים, 
ֵסֶפר  ִמיָמה,  ַהתְּ ָלֲעבֹוָדה  ֵאׁש  ְלֶהֶבת  שַׁ בְּ ָך  ִלבְּ ַיְלֵהב  ְוהּוא 

אן ְלׁשֹונוֹ. ַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר. ַעד כָּ ְפתֵּ ַהּזַֹהר הּוא ַהמַּ

ָהֲעבֹוָדה  ְוׁשֶֹרׁש  ְיסֹוד  ֵסֶפר  בְּ ַתב  כָּ ּבוֹ  שֶׁ ר  ְסתָּ ַהנִּ ֵחֶלק  ַעל 
ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל ְקָצת  ְלׁשֹונוֹ: ֵאין ָאָדם  ְוֶזה  ֶרק ג')  ו' פֶּ ַער  (שַׁ
ּמּוד  מוֹ ִמלִּ ל ִלּמּוֵדנּו, כְּ מוֹ ִמכָּ ַרְך שְׁ תוֹ ְורֹוְממּותוֹ ִיְתבָּ ֻדלָּ ַגת גְּ ַהשָּׂ
ּקּוִנים,  ְוַהתִּ דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ֵסֶפר  ּמּוד  ִמלִּ ּוְבִיחּוד  ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 

ָניו ְוכּו'. ִאיר פָּ ָחְכַמת ָאָדם תָּ

מֹות,  ַער ַהַהְקדָּ ים ִויַטאל ְלשַׁ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחיִּ ַהְקדָּ ְרֵאה בְּ
ּבוֹ  שֶׁ ּזַֹהר,  בַּ שֶׁ ְגֶלה  ַהנִּ ֵחֶלק  בְּ ְעָיא  ִמבַּ ְולֹא  ָבָריו:  דְּ ּתֶֹכן  ְוֶזה 
ָאר  שְׁ בִּ עֹוֵסק  הּוא  שֶׁ מוֹ  כְּ ַלֲעסֹק,  ָאָדם  ל  כָּ ָיכֹול  אי  ַודַּ בְּ
ִסְתֵרי  ֵחֶלק  בְּ ֲאִפּלּו  א  ֶאלָּ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  י  ִמְדְרשֵׁ
מוֹ  כְּ ִעּיּון,  בְּ ֲאִפּלּו  ּבוֹ  ַלֲעסֹק  ָאָדם  ל  כָּ ָיכֹול  ּזַֹהר  בַּ שֶׁ ַהּתֹוָרה 
ַלֲעסֹק  ָיכֹול  ֵאינוֹ  ּוִמי שֶׁ ִעּיּון,  בְּ ַהּתֹוָרה  ִנְגלֹות  בְּ הּוא עֹוֵסק  שֶׁ
ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ְבִקיאּות בְּ ַיֲעסֹק בִּ ִעּיּון, ְלָפחֹות  ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה בְּ בְּ
ָרֵאל ִלְגרֹס ֶאת ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ְוֶאת ֵסֶפר  ַלל ִישְׂ ְרִגיִלים כְּ חּוץ ַמה שֶּׁ
ׁש ּוְמַטֵהר ֶאת  חֶֹדׁש ֱאלּול, ַהְמַקדֵּ ִמיד, ּוִבְפָרט בְּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר תָּ תִּ
ְכִלית  ל תַּ זֶּהּו כָּ ַרְך, שֶׁ ם ִיְתבָּ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ּוַמְלִהיבוֹ ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ
רּוְך  דֹוׁש בָּ דֹוׁש ַאְך ְוַרק ְלִהְתָקֵרב ְלַהקָּ ִלּמּוד ְוִגְרַסת ַהּזַֹהר ַהקָּ

ם.  הּוא ְוִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ַהשֵּׁ

ֵאין לוֹ ֵלב י שֶׁ טז. ִלְלמֹד ַאף ַעל פִּ

י  פִּ ַעל  ַאף  ִלּמּוִדים,  ָהעֹוָלם  ֶזה  בְּ ָלַדַעת  טֹוֵרַח  ָאָדם  ְוִאם 
ְרִקיָעא. א דִּ ְמִתיְבתָּ ה ִיְהֶיה לוֹ ֵלב בִּ ֵאין לוֹ ֵלב ַעתָּ שֶׁ

(ֵסֶפר ֲחִסיִדים תתשס"ד)

ּה ֵמַעְצמֹו ֵדהּו - ִיְקָרא בָּ ַלמְּ יְּ יז. ֵאינוֹ מֹוֵצא ִמי שֶׁ

ִמי  מֹוֵצא  ְוֵאינוֹ  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  אֹוֵהב  שֶׁ י  מִּ שֶׁ ָלַמְדנּו  ן  כֵּ ְוַגם 
י  כִּ ּה,  בָּ ׁשֹוֶגה  הּוא  שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף  ֵמַעְצמוֹ  ּה  בָּ ִיְקָרא  ֵדהּו  ַלמְּ יְּ שֶׁ
ָמה) ַהְקדָּ ה בַּ (אֹור ַהַחמָּ ין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין.  ה ַנֲעשִׂ ה ּוִמלָּ ל ִמלָּ ִמכָּ

ג


