
 

 
 

 

ַ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 ָּ
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בס"ד

ף ַהּיֹוִמי ּקּוֵני ַהּזַֹהר ַהדַּ ִלְכבֹוד ְמִפיֵצי תִּ

לֹום ַרב... שָׁ

ְואֹור  זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ל  שֶׁ דֹוָלה  גְּ ּמּות  כַּ ְלַהְזִמין  ְרצֹוִני  בִּ
ד  ַלמֵּ יְּ ַרב שֶׁ גַּם  ָלנּו  לַֹח  ִלשְׁ ר  ֶאְפשָׁ ִאם  ֵכן  מוֹ  כְּ ַהּזַֹהר, 

דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ ים בַּ אן ֶאת ָהֲאָנשִׁ כָּ

ל ַההוָֹצָאה ַהנַּ"ל. ָרִציִתי ָלַדַעת ָמה ָהֲעלּות שֶׁ

תֹוָדה ֵמרֹאׁש, צופיה בְּ
ַפְקס ְללֹא  ָעִמים בְּ ה פְּ ַלח ֵאֵלינּו ַהְרבֵּ ב ַהזֶּה ִנשְׁ ְכתָּ ֲעֶרֶכת: ַהמִּ [ֶהָעַרת ַהמַּ
ת  שַׁ ַבקָּ ל בְּ ב ַהזֶּה ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַטפֵּ צָּ מַּ תֶֹבת ְוֶטֶלפֹון, בַּ רּור ּוְללֹא כְּ ם בָּ שֵׁ

ָרִטים ָעֶליָך.] ְכֵדי ָלַדַעת יֹוֵתר פְּ ר ֵאֵלינּו בִּ ֹוֵלַח, ָאנָּא ִהְתַקשֵּׁ ַהשּׁ

בס"ד

ת ֶעְזָרה שַׁ קָּ בַּ
ַהּזַֹהר,  ּוְמכֹון  ָהעֹוָלִמי  ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי  ַוַעד  ֵני  ַרבָּ ִלְכבֹוד 
ִרים  ְוַהְמֻהדָּ ַהְמֻאיִָּרים  ָהֲעלֹוִנים  ל  שֶׁ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא 
ֵסֶפר  ּנּון  ְושִׁ ִלּמּוד  ְנִחיצּות  ְדַבר  בִּ ֲאָבֵרְך  ְצָבִעים.  בִּ
ְוֵקרּוב  ָמה  שָׁ ַהנְּ ְלתֹוֶעֶלת  ּקּוִנים,  ְוַהתִּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
י ְסָפִרים ְוסֹוְפִרים,  ָקרֹוב, ַהּכֹל ִמפִּ ַרֲחִמים בְּ ה בְּ ֻאלָּ ַהגְּ

ִכיֶתם ְלָכְך. זְּ ֵריֶכם שֶׁ ְך ּוְמַסְקֵרן. ַאשְׁ ִסְגנֹון מֹושֵׁ בְּ

יַבת ֵהיַכל – ַהּתֹוָרה (ַהר נֹוף)  ישִׁ ב בִּ י ָאנִֹכי יֹושֵׁ תֹוְך ַעמִּ בְּ
חּוִרים ְוַאְבֵרִכים, ְוָרִאיִתי  תצ"ו ַהּמֹוָנה ֵמַעל ָמאַתִים בַּ
ים,  פִּ ַהדַּ עֹוְררּו  ר  ֲאשֶׁ ה  ָהַרבָּ כּוָנה  ַהתְּ ֶאת  ֵעיַני  מוֹ  בְּ

ר ֵהִביָאה. ֲאָמִרים ֲאשֶׁ ִנְבֵכי ַהמַּ ים בְּ יַחת ָהַרבִּ ְושִׂ

ָפִרים  ַהסְּ אוַֹצר  ָיד  ג  ֶהשֵּׂ בְּ ֵאין  ֶלא  ַהפֶּ ה  ְלַמְרבֵּ ְוִהנֵּה, 
ִלְקִריָאה,  ה  ְוָקשֶׁ ָחֵסר  ָיִחיד  דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ֶסט  ִאם  י  כִּ
י ִעם ֲחֵבִרים, ְוַהּכֹל מֹוִדים  ְרתִּ בַּ ְוַהֶחֶסר זֹוֵעק. ּוְכָבר דִּ
ם ִלְלׁשֹון  ן ַהְמֻתְרגָּ כֵּ ל שֶׁ אן ֶסט ָיֶפה – כָּ ִאם ָהָיה כָּ שֶׁ
ן  כֵּ ַעל  ָבר.  דָּ בַּ שֶׁ ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי  ּגֶֹדל  ֵער  ְלשַׁ ֵאין  ַהּקֶֹדׁש, 
ִרי  ֶזה, פְּ לַֹח גַּם ֵאֵלינּו ֶסט כָּ ה ֲחׁשּוָבה ִלשְׁ שָׁ ַבקָּ ִהְנִני בְּ
לַֹח מֹוָדַעת  ם, ְוֵכן, ָנא ִלשְׁ ְרַסְמתֶּ ר פִּ יֶכם, ְוַכֲאשֶׁ ַמֲעשֵׂ
ֲאֵחִרים  ְמקֹומֹות  בִּ ִליֶתם  תְּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֶהָעלֹון)  מוֹ  (כְּ ֲעָנק   –
ר  ֲאשֶׁ יֹוֵסף"  ֵאִרית  "שְׁ ְדָרׁש  ַהמִּ ּוְבֵבית  ֶמׁש  שֶׁ ֵבית  בְּ
ֲעלֹוִנים  יֹוִעיל  ְמאֹד  ְוַגם  נֹוף,  ַהר  אן  כָּ ָלן  בְּ ַהקַּ ְרח'  בִּ
זוֹ!  ָפה  יִפים שָׂ ְעדִּ ַהמַּ ָלָאֶרץ  חּוץ  ֵני  בְּ ֲעבּור  ִלית  ַאְנגְּ בְּ

ר]. [ִאם ֶאְפשָׁ

ּתֹוָדה ֵמרֹאׁש, א. ב. ר.

ַמיָּא שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

יֹום כ"ה ִאיָּר תשס"ט ִלְפָרט ָקָטן.

דֹוׁש ִלְכבֹוד "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ַהקָּ

דֹוׁש ַהזֶּה. ְפַעל ַהקָּ ׁשּואֹות ֵחן ֵחן ָלֶכם ַעל ַהמִּ תְּ

ם" י ָקרֹוב יֹום ַהשֵּׁ ִמְקָרא ָמֵלא הּוא "כִּ

ם"  ַהשֵּׁ "יֹום  ֶאת  ְמַקְרִבים  ם  ַאתֶּ שֶׁ ָלֶכם  ֵרי  ַאשְׁ
ֲאִני  ֵרי ִלי שֶׁ ֻעלֵֹתיֶכם חֹוְבקֹות ְזרֹועֹות עֹוָלם – ְוַאשְׁ פְּ בִּ

ֶזה. יר כָּ עֹוָלם ִמְפַעל ַאדִּ ְמָצא בָּ נִּ ֶזה שֶׁ ְזַמן כָּ ַחי בִּ

ֵקץ  ם,  ַהשֵּׁ ְליֹום  ְמאֹד  ְמאֹד  ָקרֹוב  עֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  י  כִּ
ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ יַאת  בִּ ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ְזַמן 
ַמת  ְוִנשְׁ ּזַֹהר,  בַּ ּמּוָבא  כַּ דֹוׁש  ַהקָּ "י  בִּ ַרשְׁ ַמת  ִנשְׁ ָאֵמן, 

ינּו. ה ַרבֵּ א משֶׁ ישָׁ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַקדִּ

ְיַמֵהר  ֶכם  לָּ שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ְפַעל  ַהמִּ שֶׁ נּו  ְלכֻּלָּ רּור  בָּ ְוֶזה 
י ּפֹה ֵאיֶזה ְסכּום ָקָטן,  ה, ְוֵצַרְפתִּ ֻאלָּ ְמאֹד ְמאֹד ֵקץ ַהגְּ
ּוְבֵעיֵני  ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ ֵעיַני  בְּ ָחׁשּוב  ֵאיְך  ְלַהְראֹות  ׁשּוט  פָּ

ל ַמְעָלה. ַמְלָיא שֶׁ יִקים ְוָכל ַהפַּ דִּ ל ַהצַּ כָּ

ל  ְמַקבֵּ ַוֲאִני  ִחנָּם,  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ֶסט  ִלי  לַֹח  ִלשְׁ ְוָנא 
אֶֹפן יֹוִמי. ִלי ֶנֶדר ִלְלמֹד בְּ ָעַלי בְּ

דֹוׁש  נּו ַהקָּ ֵמַרבֵּ ָהַר"ן"  יחֹות  דֹוׁש "שִׂ ֵסֶפר ַהקָּ תּוב בְּ כָּ
ּמּוד  לִּ שֶׁ "ָידּוַע  ק"ח):  (אֹות  זיע"א  ֶרְסֶלב  ִמבְּ ַנְחָמן  י  ַרבִּ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ְוַדע,  ְמאֹד.  ְמאֹד  ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר 
ה,  דֹושָׁ ל ַהּתֹוָרה ַהקְּ ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמּוִדים שֶׁ ה ֵחשֶׁ ַנֲעשֶׂ
ם  ַהשֵּׁ ַלֲעבֹוַדת  ְמאֹד  ְמעֹוֵרר  ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ׁשֹון  ְוַהלָּ

ַרְך". ִיְתבָּ

הּוא  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּמּוד  לִּ שֶׁ ִמזֶּה,  ָאנּו  ְלֵמִדים 
לֹא  ּוִמי  ם,  ַהשֵּׁ ַוֲעבֹוַדת  ּתֹוָרה  ְרּכוֹ  דַּ ל  ְלַקבֵּ גָּדֹול  ִלי  כְּ
ְוִהְתעֹוְררּות  ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ק  ֵחשֶׁ ַהּיֹום  שׂ  ְמַחפֵּ
ְך  ים ְלַחנֵּ ִעיֵרי ּצֹאן ֳקָדשִׁ ם – ּוִבְפָרט ַהצְּ ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ
ַמִים ּוִמּדֹות טֹובֹות,  קּות ַהּתֹוָרה ְוִיְרַאת שָׁ אֹוָתם ְלַחשְׁ
ה  ַהְרבֵּ ִלְלמֹד  אֹוָתם  ְלַחנְֵּך  ּומֹוִעיל,  טֹוב  ֶדֶרְך  הּוא 
קּות  ָנֵקל ְלַחשְׁ דֹוׁש, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכּו בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ
י  כִּ ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ַהּתֹוָרה  ל  ִלּמּוִדים שֶׁ ִמיֵני  ְלָכל  ַהּתֹוָרה 
ֵאׁש  ם כָּ ּיּור ַרק ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ְוִיְתעֹוֵרר ִלבָּ ֵאין ָלנּו שִׁ

ַרְך. ם ִיְתבָּ ְלֶהֶבת ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ ַלֶהֶבת שַׁ

ִעְנַין  בְּ ּוְנצּורֹות  דֹולֹות  גְּ ִלְפעֹל  ָלֶכם  ם  ַהשֵּׁ ַיֲעֹזר  ן  כֵּ
יַע  פִּ ֲהָפַצת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקֶֹדׁש – ּוִבְזכּות ֶזה, ַישְׁ

ַפע ְוַרב טּוב. ַרְך שֶׁ ם ִיְתבָּ ָלֶכם ַהשֵּׁ

לּום מּוֵאל ְנַתְנֵאל בְּ ָטן שְׁ ַהקָּ

אׁשֹוי זיע"א דֹוׁש ִמקַּ ֶנֶכד ָכ"ק ַהגָּאֹון ַהקָּ

ֶמׁש ּתֹוְבָב"א ית שֶׁ ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש בֵּ

ָרִאיִתי  שֶׁ ַהיִָּפים  ָהֲעלֹוִנים  ַעל  ָלֶכם  ּכַֹח  ר  ִיישַׁ נ.ב. 
ית  בֵּ ָרַמת  בְּ ּפֹה  ֶרְסֶלב,  בְּ ֵחן"  "ַנֲחַלת  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ

ֶמׁש ב'. שֶׁ

בס'ד 

ְחיּו, יִּ ל ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי שֶׁ בֹוד ָהַעְסָקִנים שֶׁ כְּ

ָנא  ֶלפֹוִנית,  ַהטֶּ יָחֵתנּו  ְלשִׂ ְך  ֶהְמשֵׁ בְּ ּוְבָרָכה!   לֹום  שָׁ
ּקּוֵני ַהּזַֹהר ּדַֹאר 100 ְסָפִרים תִּ לַֹח בַּ ִלשְׁ

ֲעבּור א. ק. ִראׁשֹון ְלִצּיֹון

תֹוָדה ּוִבְבָרָכה. בְּ

ָבט תש"ע ט"ז שְׁ

ֶמׁש ית שֶׁ ִלְכבֹוד "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ָרַמת בֵּ

לֹום ַרב וכטו"ס שָׁ

ֶאת  ַפְקס  בְּ ֲאֵליֶכם  ׁשֹוֵלַח  ִהְנִני  י  תִּ שְׁ קַּ ְתבַּ נִּ שֶׁ ִפי  כְּ
ִלְלׁשֹון  ַהְמֻתְרָגִמים  זַֹהר  ִסְפֵרי  ַלת  ְלַקבָּ ִתי  שָׁ קָּ בַּ

ֶרְך... ק ֶאת הנ"ל דֶּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ְוכּו'. ָנא ְלַספֵּ ַהּקֶֹדׁש, תִּ

ָכבֹוד ַרב ְוָכל טּוב בְּ
י. א. ש. הכהן

בס"ד

ְיָקִרים ְלֵקרּוב  בַּ דֹוׁש ְוַהיָָּקר שֶׁ ְפָעל ַהקָּ ִלְכבֹוד ַהמִּ
ַרֲחִמים, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ה בְּ ֻאלָּ ַהגְּ

ֶכם  לָּ יר שֶׁ ְפָעל ָהַאדִּ ִלְקרֹא ַעל ַהמִּ י  ַמְחתִּ אֹד שָׂ ַמה מְּ
ְמָחה  שִׂ י  ַמְחתִּ ְושָׂ  ,6 ִמס'  ָעלֹון  בְּ ִים  ָחְדשַׁ כְּ ִלְפֵני 
דֹוָלה ואח"כ ָזִכיִתי ִלְקרֹא גַּם ֶאת ָעלֹון 10 ְוָעלֹון 11,  גְּ
ֶפר  ַהסֵּ ֶאת  הוֵֹצאֶתם  שֶׁ  10 ָעלֹון  בְּ ִלְראֹות  י  ַמְחתִּ ְושָׂ
ְבחוֹ, ֵסֶפר אֹור ַהּזַֹהר ּובוֹ ַמֲאָמִרים  ֵאין ְלָתֵאר ֶאת שִׁ שֶׁ

ים ְוַהֲחִסיִדים. ָפַרדִּ דֹוֵלי ַהסְּ ִמגְּ
יבּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ּוְכָבר  ֲחשִׁ יָטִאים בַּ דֹוֵלי ַהלִּ ל גְּ ה ַמֲאָמִרים שֶׁ מָּ ָיִדי כַּ [בְּ
ַמח ְמאֹד. ּוְבִלי  מּוֵאִלי שליט"א, ְושָׂ ָנָיהּו שְׁ ֶהְרֵאיִתי אֹוָתם ְלדֹוִדי ָהַרב בְּ

ָקרֹוב] ַלח ָלֶכם אֹוָתם בְּ ֶנֶדר ֶאשְׁ

ֶפר  ַהסֵּ ֶאת  ִקים  ְמַחלְּ ם  ַאתֶּ ָעלֹון הנ"ל שֶׁ בֶּ ָרִאיִתי  ְוֵכן 
ּוִבְרצֹוִני  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  לֹוְמֵדי  ּוְלָכל  יבֹות  ִלישִׁ ִחנָּם 
ְיהּוָדה"  ֵאר  בְּ יַבת  "ְישִׁ יָבֵתנּו,  ישִׁ בִּ שב"ה  ְלהֹוִדיֲעֶכם 
ִהְתעֹוְררּות  ֵיׁש  ַלִים,  ְירּושָׁ ִאיָלן  ר  בַּ ֵאזֹור  בְּ דֹוָלה  ַהגְּ
קּו  דֹוׁש, וב"ה ֻחלְּ דֹוָלה ְמאֹד ְלִלּמּוד ְוִגְרַסת ַהּזַֹהר ַהקָּ גְּ
דֹוׁש 70 ֲחָלִקים ְלַבחּוִרים  ל ַהּזַֹהר ַהקָּ -40 ֶסִטים שֶׁ כְּ
ָנַתִים, וב"ה ֶחְלָקם  ָנה שְׁ לּו ֲעֵליֶהם ְלָגְמרוֹ ּתֹוְך שָׁ בְּ קִּ שֶׁ
ַהְתָחָלה.  בַּ ְוֶחְלָקם  ֶאְמַצע  בְּ ְוֶחְלָקם  ִלְגמֹר  הֹוְלִכים 
זַֹהר  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ים  ַרבִּ חּוִרים  בַּ עֹוד  ֵיׁש  ִמזֶּה  ְוחּוץ 
ּוִביֵמי  ִליחֹות  ְוַהסְּ ָהַרֲחִמים  יֵמי  בִּ ּוִבְפָרט  דֹוׁש,  ַהקָּ
ִסְפֵרי "אֹור  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ְמאֹד  ַמח  ִנשְׂ ָלֵכן  השובבי"ם, 

ַהּזַֹהר".

ה ַלִים,  ּתֹוָדה ַרבָּ י: י. ר.   רֹוֵמָמה ְירּושָׁ ֵמִאתִּ

כ"ח ֵטֵבת התש"ע

לֹום ַרב! ָלֶכם ִמְפֲעֵלי ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי, שָׁ

ל ִסְפֵרי אֹור ַהּזַֹהר. לוַֹח שֶׁ שְׁ ּתֹוָדה ָלֶכם ַעל ַהמִּ

ֶאת  ִיְפֲעלּו  ְוָטְרֲחֶכם  יֶכם  ֲעשֵׂ מַּ שֶׁ ֶאְצִלי,  ָסֵפק  ֵאין 
ְוֵיׁש  ַלאי,  ַהמְּ ל  כָּ ֶאת  י  ֵהַפְצתִּ ַהְמֻקּוֹות.  ֻעּלֹות  ַהפְּ
ִעיר.  ר ֵאֶצל ֲחנּות ְסָפִרים בָּ ִעקָּ ּקּוׁש ְלעֹוד ְסָפִרים, בְּ בִּ
ַוֲאִני  נֹוָסִפים  ְסָפִרים   20  10- כַּ עֹוד  ִלי  ְלחּו  שְׁ תִּ ָלֵכן 

ְבֵחי ִלּמּוד ַהּזַֹהר. ל ְלָהִפיץ עֹוד ִמשִּׁ דֵּ תַּ ֶאשְׁ

ִסְפֵרי  עֹוד  ָלֶכם  ֵיׁש  ּוְבִאם  ִמְפַעְלֶכם.  ַעל  ה  ַרבָּ ּתֹוָדה 
ְלַהְרִחיב  ֵדי  כְּ ֵאַלי  ְלחּו  שְׁ תִּ ם  ִמכֶּ ָאנָּא  ְלִגיְרָסא,  זַֹהר 

ֶאת ַמְעגַּל לֹוְמֶדיָה.

תֹוָדה ְוחֶֹדׁש טֹוב - ש. ל. חיפה בְּ

ִטים פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ עש"ק פָּ
ְהיּון ִלי ְוגוֹ'" י קֶֹדׁש תִּ ְלֵסֶדר "ְוַאְנשֵׁ
ָבט תש"ע. חֶֹדׁש שְׁ

ָראס  לֹום ְיהּוָדה גְּ יץ ּתֹוָרה ַרב שָׁ ְרבִּ ִלְכבֹוד הרה"ג ַהמַּ
ְעָיה"  ֵבית ִמְדָרׁש "ֲעֶטֶרת ְישַׁ ַאְתָרא דְּ ִליָט"א ָמָרא דְּ שְׁ

ֶמׁש. ית שֶׁ בֵּ

לֹום ּוְבָרָכה! שָׁ

ְלעֹוֵרר  ָרִציִתי 
יבּות  ֲחשִׁ ּגֶֹדל  ַעל 
ּוְמקֹומוֹ  הזוה"ק 
יֹום.  יֹום  ַחיֵּי  בְּ

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 -

ר ַעל ָהִאּסּור ֶלֱאכֹל  ביו"ד ֵחֶלק א' (ִסיָמן פ"ט ס"א) ְמֻדבָּ
ין  ְלַהְמתִּ ִריְך  צָּ שֶׁ ר  ַהְמַחבֵּ ּופֹוֵסק  ר,  שָׂ בָּ ַאֲחֵרי  ָחָלב 
ָהא  "בְּ קה).  ף  (דַּ ין  ֻחלִּ בְּ ָמָרא  ֵמַהגְּ ּוְמקֹורוֹ  עֹות.  שָׁ ׁש  שֵׁ
ַאֲחִריָתא  ִלְסעּוָדָתא  ֲאִכיְלָנא  ָלא  דְּ הּוא  ְסעּוָדָתא 
ין ְסעּוָדה ִלְסעּוָדה  בֵּ "ם שֶׁ י ָהַרְמבָּ ֲאִכיְלָנא", ְוֶזה ַעל פִּ
ין  ר ַהדִּ ם ּפֹוֵסק ֵמִעקַּ עֹות. ֲאָבל בהג"ה שָׁ ׁש שָׁ הּוא שֵׁ
א  ְוָקא ֶאלָּ עֹות דַּ ׁש שָׁ ַמְצִריִכים שֵׁ ּלֹא  ָהִראׁשֹוִנים שֶׁ כְּ
ה  ֲחָדשָׁ ְסעּוָדה  ְוִהְתִחיל  זֹון  ַהמָּ ת  ְרכַּ בִּ ֵרְך  בֵּ ְזַמן שֶׁ ל  כָּ
ׁשּוט  ְנָהג ַהפָּ ַהמִּ ר ַאַחר ִקּנּוַח ַוֲהָדָחה. ְוָאז ּכֹוֵתב שֶׁ ֻמתָּ
ְנָהג  ָעה ַאַחת. ְולֹא מּוָבן ַהמִּ ין שָׁ ְמִדינֹות ֵאּלּו ְלַהְמתִּ בִּ
ּוַמה  ַאַחת  ָעה  ְלשָׁ ַאֲחִריֵתי  ְסעּוָדה  ִעְנַין  ָמה  דְּ ַהזֶּה, 
ָר"א  ֵבאּור ַהגְּ יְלָנא זצ"ל בְּ א ַהגָּאֹון ִמוִּ קֹורוֹ. ְוַעל ֶזה בָּ מְּ
ִטים,  פָּ ִמשְׁ ת  ָרשַׁ פָּ מהזוה"ק  הּוא  ָבִרים  ַהדְּ קֹור  מְּ שֶׁ
ֲחָדא  כַּ יְכָלא  מֵּ ַהאי  ָאֵכיל  דְּ ַמאן  ָכל  "דְּ תּוב  כָּ ם  שָּׁ שֶׁ
יְך  ּוַמְמשִׁ ְוכּו"  ֲחָדא  ְסעּוָדָתא  בִּ ֲחָדא אוֹ  א  ְעתָּ שַׁ בְּ אוֹ 
ין  דִּ ְמעֹוֵרר  הּוא  שֶׁ ְוֵאיְך  ָגם  ַהפְּ ּגֶֹדל  ְלָתֵאר  הזוה"ק 

אֶֹרְך. ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ע"ש בְּ

ַאֲחֵרי  שֶׁ ַלֲהָלָכה  נֹוֵגַע  בְּ ב')  ְסִעיף   (בִּ ָסמּוְך  בְּ ם  שָׁ ְועֹוד 
ָחָלב,  ַמַאְכֵלי  ֶלֱאכֹל  ין  ְלַהְמתִּ ְזַמן  עּור  שִׁ ֵאין  ָחָלב 
י  דֵּ בַּ ֶפר  סֵּ בַּ ְוַעיֵּן  ַמְחִמיִרים.  ֶזה  בְּ יֵּׁש  ֵמִביא הרמ"א שֶׁ
ֻחְמרֹות  ב'  אן  כָּ יֵּׁש  שֶׁ יר  ְסבִּ מַּ שֶׁ ס"ה)  (ס"ק  ְלָחן  ַהשֻּׁ
ין  ָכל ַמֲאַכל ָחָלב ֵיׁש ְלַהְמתִּ בְּ ִנְפָרדֹות. ָהֶאָחד הּוא שֶׁ
ין  ה ְלַהְמתִּ ְגִביָנה ָקשָׁ ִני בִּ ר, ְוַהשֵּׁ שָׂ ּיֹאַכל בָּ ָעה ִלְפֵני שֶׁ שָׁ
ְמֻפְרֶסֶמת  ִניָּה  ַהשְּׁ ְוַהֲהָלָכה  ר.  שָׂ בָּ ֲאִכיַלת  ַאֲחֵרי  מוֹ  כְּ
יְך  ַמְמשִׁ ה  ָקשָׁ ִביָנה  גְּ גַּם  שֶׁ ׁשּוָטה,  פְּ ְסָבָרה  בִּ ּוְתלּוָיה 
ה  ֱאֶמת ָקשֶׁ ר, ֲאָבל ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה בֶּ שָׂ מוֹ בָּ ַטַעם כְּ
ין,  ַאַחר ָחָלב ֵאין צֶֹרְך ְלַהְמתִּ ָמָרא ְמבָֹאר דְּ ַבגְּ ְלָהִבין דְּ
ׁש.  ַממָּ ר  שָׂ ַאֲחֵרי בָּ מוֹ  כְּ ַמְחִמיִרין" ָחמּור  ׁש  ַה"יֵּ ּוְלִפי 
ַעל  נּוי  בָּ ֶזה  ַגם  דְּ ּוֵפֵרׁש  ַעם  ָר"א עֹוד פַּ ַהגְּ א  ֶזה בָּ ְוַעל 
ָאַכל  ֵאיֶזה  ין  בֵּ ק  ְמַחלֵּ לֹא  ם  שָׁ דְּ ַהנַּ"ל.  הזוה"ק  ְבֵרי  דִּ
ַמֲאַכל  ֵאיֶזה  ין  בֵּ ק  ְמַחלֵּ לֹא  ְוַגם  ר,  שָׂ בָּ אוֹ  ָחָלב  קֶֹדם 
ְלָחן  ָערּוְך ַהשֻּׁ א ֲחָדא. ְוַעיֵּן בְּ ְעתָּ שַׁ ַאְכָלן בְּ ל שֶׁ ָחָלב, כָּ
ר עֹוף,  ְבשַׂ יֵּׁש חֹוְלִקים ִאם חּוְמָרא ֹזאת נֹוֶהֶגת גַּם בִּ שֶׁ

ָמעּות ַהּזַֹהר. ַמשְׁ ְוחֹוְלִקים בְּ

הזוה"ק  ין  בֵּ ְסִתיָרא  אן  כָּ ֵאין  שֶׁ ָר"א  ַהגְּ ּומֹוִסיף 
א ְלהֹוִסיף חּוְמָרא, ּוְכָבר ָרִאינּו  ָמָרא, שהזוה"ק בָּ ְוַהגְּ
א  ַאבָּ (דְּ ֵאּלּו  ְדָבִרים  בִּ ְחִמיר  ַהמַּ ַמֲעַלת  ַעְצָמּה  ָמָרא  גְּ בַּ
הֹוֵלְך  ֶזה  ְוִלְכאֹוָרה  עיי"ש).  ְלֵעת  ֵמֵעת  ין  ִהְמתִּ עּוְקָבא  ַמר  ל  שֶׁ

ין  בֵּ ְסִתירֹות  ֵאין  עֹוָלם  לְּ שֶׁ ֶזה  בְּ ַהגָּאֹון  יַטת  שִׁ ִעם 
אוֹ  ּזַֹהר  בַּ רּוׁש  ַהפֵּ יֹוְדִעין  ֵאין  ַרק שֶׁ והזוה"ק,  ָמָרא  ַהגְּ
ָוולֹאִזין  (מר"ח  ִקים  ְמֻחלָּ ֵהם  שֶׁ אֹוְמִרים  ן  כֵּ ַעל  ָמָרא  גְּ בַּ

ים). ֵסֶפר ֵעץ ַחיִּ בְּ

ּוְלַהֲאִדיָרּה,  ּתֹוָרה  יל  ְלַהְגדִּ ַיְצִליַח  ֶיְדֶכם  בְּ ה'  ֵחֶפץ 
ִמיד לֹוְמֶכם תָּ ַהּדֹוֵרׁש שְׁ

אפרים ווייס,

רמת בית שמש

ַנת תש"ע לפ"ק א' דר"ח ֲאָדר שְׁ

ִלְכבֹוד "אֹוַצר ַהיֲַּהדּות"

ַלת  ְלַהצָּ עֹוָלִמי  ִמְפָעל  ָהעֹוָלִמי  ים  ָהַרבִּ י  ְמַזכֵּ ֶחְבָרה 
ָראס  גְּ ְיהּוָדה  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ הגה"צ  ל  שֶׁ ִמיסֹודוֹ  ת,  ַהדָּ

ִליָט"א. כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין שְׁ

לוֹ' ַרב וכט"ס,  שָׁ

ְחֶיה ְלאֶֹרְך  יִּ ר ִלי ַמר ְזֵקִני שֶׁ ד ָהִויָנא ַטְלָיא ִספֵּ זֹוְכַרִני כַּ
ת  בָּ שַׁ יֵמי  בִּ ְגַדד  בַּ ִעיר  בָּ ִמְנָהָגם  ָהָיה  שֶׁ ִנים,  ְושָׁ ָיִמים 
ִפים  ת קֶֹדׁש ָהיּו ִמְתַאסְּ בָּ שַׁ ִניָּה בְּ ה שְׁ קֶֹדׁש ַאֲחֵרי ְסֻעדָּ
ִאְדָרא  קֹוְרִאים  ֶחְלָקם  ּוְזֵקִנים.  ְיָלִדים  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ
ֶחְלָקם  ת,   בָּ שַׁ ל  כָּ ִמים  ּוְמַסיְּ זּוָטא  ְוִאיְדָרא  א  ַרבָּ
ְוָכְך  ים,  ִהלִּ ל ֵסֶפר תְּ ִמים ֶאת כָּ ְוֶחְלָקם ְמַסיְּ ָניֹות,  ִמשְׁ
ן ִאיׁש ַחי זצ"ל.  ל ָמָרן רשכבה"ג ַהבֶּ ִעידּודוֹ שֶׁ ָנֲהגּו בְּ

ָנּה. ה ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָישְׁ ן ְוִנְזכֶּ ִמי ִיתֵּ

י, סיאג ניר  נִּ ת ַהּתֹוָרה,  ִממֶּ ִבְרכַּ בְּ

ָבט תש"ע. ו' שְׁ

ִלְכבֹוד "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי".

ּקּוָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא. ַהאי פִּ בְּ

ל  ְיֵדי ֲהָפַצת ּתֹוָרתוֹ שֶׁ אּוָלה ַעל  ְזִכיֶתם ְלָקֵרב ֵאת ַהגְּ
ַעם  ל  ְוַעל כָּ ֲעֵליֶכם  ֵגן  תָּ ְזכּותוֹ  יוַֹחאי  ר  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ַרבִּ
ָיְפיוֹ ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו  נּו ִלְראֹות ֶמֶלְך בְּ ה כֻּלָּ ְזכֶּ נִּ ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ

ָיֵמינּו ָאֵמן !!! ְמֵהָרה בְּ בִּ

ֶוְקִנין  לֹמֹה  שְׁ ל,  ֻקבָּ ַהמְּ ָהַרב  ְולֹוְמֶדיָה:  ּתֹוָרה  ת  ִבְרכַּ בְּ
ִליָט"א שְׁ

ְסֵלו תש"ע. כִּ

בֹוד ַלּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ְוָכל ָהעֹוְזִרים, ּוִבְפָרט  ל ַהכָּ כָּ
ָבר!!! ל דָּ רֹאׁש כָּ דֹוׁש ָהעֹוֵמד בְּ ְלַאְדמֹו"ר ַהקָּ

ָנה  ַהשָּׁ ֶזה  בְּ ָלנּו  ָהָיה  ִנְפָלא  ֲענּוג  תַּ ְוֵאיֶזה  עֶֹנג  ֵאיֶזה 
ּיֹות  ְרשִׁ פַּ בַּ ָון  ֶחשְׁ בְּ ָהְלָאה  ְפָרט  בִּ ֵרי  שְׁ תִּ חֶֹדׁש  בְּ
ם  ַהשֵּׁ אֹוָתנּו  ה  ְיַזכֶּ ְוֵכן  ית,  ֵראשִׁ בְּ ֵסֶפר  ל  שֶׁ ָהֲאֻרּכֹות 
ִלימוֹ  ְלַהשְׁ ּתֹוָרה  י  שֵׁ ה ֻחמְּ ַהֲחִמשָּׁ ל  ַעד סֹוף כָּ ָהְלָאה 
י ַהּתֹוָרה,  רּושֵׁ רֹות ּוֵמאֹות פֵּ ְוַעשְׂ בּוַע,  שָׁ בּוַע בְּ י שָׁ ִמדֵּ
דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  הּוא  ֲהלֹא  ם  כֻּלָּ ַעל  ְקִדיָמה  ּוְזכּות 
ֲאִפילּו  ר  ּוְלַספֵּ ֵער  ְלשַׁ ֵאין  שֶּׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְוַהּנֹוָרא 

ִמְקָצת. ִמְקָצת גְָּדלוֹ ּוִמְקָצת דְּ

ַרּבֹוֵתינּו  ל  שֶׁ ְלִמיִדים  תַּ ְוַתְלִמיֵדי  ְלִמיֵדי  תַּ ָאנּו  ֲהלֹא 
ְך  כָּ ל  כָּ ִלים  ֻקבָּ מְּ ם טֹוב שֶׁ ַעל שֵׁ בַּ ְלִמיֵדי  ים תַּ דֹושִׁ ַהקְּ
דֹוׁש, רֹב ִסְפֵריֶהם ָמֵלא ְוָגדּוׁש  ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ה דִּ ַהְרבֵּ
ְצִעיֵרי  בִּ ֶזה  בְּ ֵעֶסק  ְך  כָּ ל  כָּ ָלנּו  ֵאין  ָלה שֶׁ בָּ (ְוַהקַּ ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  בְּ כֻּּלוֹ 
ִלים  ְמֻקבָּ ּוְפָרט  ְכָלל  בִּ ֲחִסידּות  ָכל  בְּ ַוֲהלֹא  ַהּצֹאן). 

ּכֹוְתִבים  ַרּבֹוֵתיֶהם  ָהיּו  שֶׁ ְמֻיָחִדים  ְסָפִרים  ֶאְצָלם 
ים  דֹוׁש אֹור ַהַחיִּ גֹון ֵסֶפר ַהקָּ ַהּזַֹהר כְּ ת  ֻדשַּׁ אֹוָתם ִמקְּ

רֹות. ְמאֹור ֵעיַנִים, נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך ְועֹוד ְועֹוד ַלֲעשָׂ

ְלֵסֶפר  ַהנַּ"ל  ְסָפִרים  ִעם  ַיַחד  בְּ ֵנֵלְך  לֹא  ה  ָלמָּ ן  כֵּ ְוִאם 
יֶהם  ְוַנֲעבֹר ְמַעט ִמפִּ ְוַנֲעסֹק  ְוִנְלַמד  ָנה  עֹוֶלה ַעל כֻּלָּ שֶׁ
נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך  ָפִרים ַהנַּ"ל ּוְכגֹון בְּ סְּ נִָּבין, ֲהלֹא בַּ ה שֶׁ מָּ כַּ
ַמֲאִמיִנים  ֲאָבל  ָעְמקוֹ.  ל  כָּ ְלָהִבין  ְוָעמֹק  ה  ָקשֶׁ ן  כֵּ גַּם 

ִפי  כְּ ֶאָחד  ְלָכל  ּוְנבֹוִנים  ִנְגִלים  ֲחָלִקים  ֶזה  בְּ יֵּׁש  שֶׁ

יְָּך  שַּׁ דֹוׁש שֶׁ ַהּזַֹהר ַהקָּ ן ֵסֶפר  כֵּ ן ְוָכל שֶׁ ָגתוֹ, ְוִאם כֵּ ַהשָּׂ

דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִנְגלֹות  ְלָפחֹות  ָגֵתנּו,  ַהשָּׂ ִפי  כְּ ְלָהִבין 

ל  כָּ ֶאת  ׁש  ְמַקדֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ְלׁשֹונוֹ  בִּ עֹוְבִרים  ר  ְסתָּ ְוַהנִּ

ָמה! שָׁ ַהּגּוף ְוַהנְּ

ָיִמים  יֵמי  בִּ ְלַהֲחִזיק  ָרִטי  פְּ ִלי  ָהָיה  ְוֶנְחָמד  ר  ֶנְהדָּ

פֹוְרָמט  ים  ַטנִּ ַהקְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  זוֹ  ָנה  שָׁ ַהּנֹוָרִאים 

ְלַאֲחָריו,  ִקיעֹות אוֹ  ִלְפֵני ַהתְּ ֲחזֹור ִאם  ֵצרּוף ַלמַּ יס בְּ כִּ

ִלְפֵני  ִאם  זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ֵסֶפר  ּוְגִמיַרת  ֲאִמיַרת  ְוַלֲחטֹף 

ל  כָּ ִלְפֵני  ְועֹוד  ַלּכֶֹתל,  ָלִעיר,  ְנִסיָעה  ַהְפָסָקה,  יׁש,  ַהטִּ

ִנְפָלא  "ץ  ַהשַּׁ ֲחָזַרת  ִלְפֵני  ן  כֵּ ְוִאם  ְנִעיָלה,  ְוִלְפֵני  ִנְדֵרי 

מַֹח  ְוִלשְׂ ִלְמאֹד  הּוא  גָּדֹול  ַהזֶּה  ָטן  ַהקָּ ָהַרְעיֹון  ְוִנְפָלא 

ּקּוִנים,  ַהתִּ ֵסֶפר  ִעם  ְועֹוד  ּתֹוָרה  ְמַחת  שִׂ בְּ ְוִלְפקֹד 

ִלְגּדֹל  יְך  ְלַהְמשִׁ ֶאְתֶכם  ים  ַהְמַזכִּ ל  כָּ ּוְזכּות  ְזכּוְתֶכם 

ׁשֹות  ע ַיבְּ ַאְרבַּ ָאֶרץ ְוַגם בְּ ְוִלְפרֹס ְלָכל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ גַּם בָּ

ָהעֹוָלם!

יִָּדי ַמגַַּעת ַעל  ז ּוֵמִפיץ ְקָצת ַעד ֵהיָכן שֶׁ י פ. ב. ַרכָּ נִּ ִממֶּ

ְיֵדיֶכן.

ַמן  זְּ בַּ לּו  בְּ קִּ שֶׁ ֲחֵבִרים  ם  שֵׁ בְּ ָלֶכם  ְלהֹודֹות  ָרִצינּו  נ.ב. 

ן מֹוִדיַע  דֹוׁש. ּוְכמוֹ כֵּ ּקּוִנים / ַהּזַֹהר ַהקָּ ּוְבִעּתוֹ ֵסֶפר ַהתִּ

ֵאַלי  ם  ַלְחתֶּ שְּׁ ל סּוֵגי ָהֲעלֹוִנים שֶׁ י כָּ ְוֵהַפְצתִּ י  ְקתִּ ִחלַּ שֶׁ

ֶטֶלפֹוִנים  ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ שֶׁ אֹוִדיַע,  ְוֹזאת  ּוְלָפָניו,  ֻסּכֹות  בְּ

ָיִדי  בְּ ְוֵאין  רֹוִצים  ים  ֲאָנשִׁ ַלּזַֹהר.  ר  ֶקשֶׁ בְּ ֵאַלי  יִעים  ַמגִּ

ְרצֹוְנֶכם ְלהֹוִסיף  ַמן, ְוִאם בִּ לּו ְוָתמּו ִמזְּ ָבר כָּ ׁשּום ֵסֶפר, כְּ

לַֹח ֵאַלי עֹוד ִסְפֵרי זַֹהר ְוַכּדֹוֶמה ָלֶהם, ִהְנִני מּוָכן  ְוִלשְׁ

ַעל  ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָפִרים  ַהסְּ ּוְלָהִפיץ  יְך  ְלַהְמשִׁ ן  ּוְמֻזמָּ

ּפֹוִנים  שֶׁ ֵהם)  ים  ַרבִּ אי  וַּדַּ (שֶׁ ים  ַלֲאָנשִׁ ְלהֹוִדיַע  ַרק  ְיֵדיֶכן 

יַע! יַּגִּ שֶׁ ֶפר כְּ יַע ַהסֵּ ִהגִּ ֲאֵליֶכם שֶׁ

ֲאֵחִרים  שֶּׁ ַמה  ַהְצָלָחָתם  שכ"ה  ַוֲאַסיֵּם  אַֹמר  ְוֹזאת 

ִלי  בְּ ַרְעיֹון  ְלהֹוִסיף  ר  ֶאְפשָׁ שֶׁ ָעשּׂו!  ְולֹא  יּוְכלּו  לֹא 

ל  כָּ ֶאל  ִניִמי  פְּ ַרק  ָנחּוץ)  גַּם  (שֶׁ ּוְדָרׁשֹות  עּוִרים  שִׁ ׁשּום 

ְסָפִרים  בִּ ְועֹוֵסק  ְלָחנוֹ) לֹוֵמד  (ַעל שֻׁ ּוְבכֹוסוֹ  ִכיסוֹ  בְּ ֶאָחד 

ִכיֶתם ָלנּו  זְּ דֹוִלים שֶׁ ים ְוַהגְּ ַטנִּ ּוְקָבִצים ְוקּוְנְטֵרִסים ַהקְּ

ְך ּפֹוֶרה ְוַהְצָלָחה!!! ֶהְמשֵׁ ָרֵאל כְּ ּוְלָכל ִישְׂ

ִים ִלְפֵני ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַעל ֶיְדֶכם  ִדּיּוק ָחְדשַׁ בְּ ֵיׁש ְלַציֵּן שֶׁ

ל ּזַֹהר  ֶנס גָּדֹול שֶׁ אן כֶּ חֶֹדׁש ִסיָון ִהְתַקיֵּם כָּ ִעיר בְּ ּפֹה בָּ

ַהּזַֹהר...  ִלּמּוד  ְנִחיַצת  גֶֹדל  בְּ ִמְדַבׁש"  "ָמתֹוק  דֹוׁש  ַהקָּ

ר  ִאי ֶאְפשָׁ ִעיִרים שֶׁ ן ִנְרֶאה ְלָכל ֶאָחד ּוִבְפָרט ַהצְּ ּוְכמוֹ כֵּ

ְוֵאיכּות  ַכּמּות  בְּ ַהגָּדֹול  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  ְלַהְתִחיל  ָלל  כְּ

ְוֶהְרֵאיֶתם  ם  ִהגְַּעתֶּ ם  ְוַאתֶּ ים,  ַוֲאֻרכִּ ׁשֹוִנים  ים  ֵפרּושִׁ בְּ

ַרק  רּוׁש  פֵּ ׁשּום  ִלי  בְּ ַעְצמוֹ  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  אֹור  ָלנּו 

ְוֶזה  ְלָבָנה  ֵאׁש  י  גַּבֵּ ַעל  חֹר  שָׁ ְוֵאׁש  אֹור  ָזָהב  אֹוִתּיֹות 

ַמן  ַהזְּ ְך  ּוְבֶמשֶׁ כֻּּלוֹ  ָמה  שָׁ ַהנְּ ְלַהְלִהיב  ְוהֹוֵתר  י  דַּ ְלַבד 

ים ׁשֹוִנים ְועֹוד ַנֲעֶלה ַמֲעָלה ָרמֹות!!! ה ְלֵפרּושִׁ ִנְזכֶּ

ּתֹוָרתוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו.

פ. ב.

ה



‡"Ú „Î˜  ‰˘ ÈÈÁ‰Ó

˜˙‡ ˙Ï ,‡ÏÈÁ dÈÏ e‰È e‰lÎc ,‡ÓÏÚc¿«¿»¿À¿«¬≈≈»¿»»ƒ¿«
,Ó‡ z‡„ ‰Ók ÈiÁ„ ‡Áe dÈÏÚ( ˙È˘‡) ¬≈»¿«≈¿»¿«¿»≈

Ú„ÈÂ Ì˜ ˙Ï 'Â‚Â ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a ÁtiÂ«ƒ«¿«»ƒ¿««ƒ¿¿»»»¿»«
Ú„ÈÂ ˜ac˙‡ ÔÈ„Îe ,‡z˙Â ‡ÏÈÚÓ e‰È‡c¿ƒ≈≈»¿«»¿≈ƒ¿»«¿»«

.‰‡lÚ ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»»
ÏÈÏÎ e‰È‡ ‡ÓÏÚc L a ÏÎ ‡„ »»«»¿«¿»ƒ»ƒ

ÔÈÚ„Èc ÔepÈ‡ ÏÎÂ ,‡z˙Â ‡ÏÈÚÓ≈≈»¿«»¿»ƒ¿»¿ƒ
„k ,˙e‡È ‡˜„Î ‡ÓÏÚ È‡‰ ‡Lc˜˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿««¿»¿¿»¿«
˙‡Ó ‡LÈc˜ Áe dÈÏÚ ÔÈÎLÓ , e„ÈÏB‡ƒ«»¿ƒ¬≈««ƒ»≈¬«
ÔÈa Ôe˜‡ ÔÈl‡Â ,dÈpÓ ÔÈ˜Ù ÈLÈc˜ ÏÎc¿»«ƒ≈»¿ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ
„ÈÚ˙‡ ‡Ùe‚c ÔÈ‚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï¿À¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¬ƒ
dÈÏ ÔÈ‰È ÈÓ ÈÎ‰ ,˙B‡È ‡˜„k ‰Le„˜aƒ¿»¿¿»»»ƒ»≈»¬ƒ≈
‡‰Â ÈÊÁ ‡˜„Î ‡LÈc˜ ‰‡lÚ ˙‡Ó ‡Áe»≈¬«ƒ»»«ƒ»¿¿»»≈¿»

.Ó˙‡ƒ¿«
‰ÈÓÏ L a ÔÈnÊ„ ‡zÚLa ,ÈÊÁ »≈¿«¿»¿«ƒ«»¿≈«

,‡ÓÏÚÓ ˜etÈ ‡Ï „Ú ÈB„BÚ ÔaLeÁ¿«»«»ƒ≈«¿»
‡Ùe‚c ,e‰È‡ ÔaLeÁ„ ‡ÓBÈ ,‡ÓBÈ ‡e‰‰«»»¿¿«ƒ¿»
‡˙ÓL ˙Ï .‡aLeÁ È‰È ‡˙ÓLÂ¿ƒ¿»»»¬≈¿¿»¿»»ƒ¿»»
˙ ‡lÎÂ ,‡Ú‡Ï ˙ ‡Ùe‚Â ,dÈÈÓ ‡Lt˙‡ƒ¿»¿»ƒ≈¿»»¿«¿»¿…»»
„Ú ,‰eÓ˜e‡ ‡‰Â ÔnzÓ ÈÒ˙‡c dÈ˙‡Ï¿«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ«»¿»¿»«
‡ÈÈ˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ï ÔÈnÊ ‡e‰ CÈ ‡L„e˜„ ‡ÓÊƒ¿»¿¿»¿ƒ«ƒ«¬»»≈«»

.dÈn˜ ÊÈ‚ ‡lÎ…»»ƒ«≈
LnÓ ‡˙ÓL ‡È‰‰Â LnÓ ‡Ùeb »«»¿«ƒƒ¿»»«»

‡˙‡Ï ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ÔÈnÊ«ƒÀ¿»¿ƒ¿¬»»
‡ÓÏÚ Èt‡ ‡z„ÁÏe ÔÈÓ„˜lÓÎ ‡ÓÏÚÏ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿≈«¿»

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰(ÂÎ ‰ÈÚ˘È)È˙Ï EÈ˙Ó eÈÁÈ »»ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿≈»ƒ
Èn˜ ‡ÊÈb LnÓ ‡˙ÓL ‡È‰‰Â .ÔeÓe˜È¿¿«ƒƒ¿»»«»¿ƒ»«≈
‡‰Á‡ ÌeÙk d˙‡Ï ˙˙Â ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ¿»«¿«¿»¿»¿»»
ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ eLz Áe‰Â Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ¿»¿«¿»≈¿»«»∆»¡…ƒ
‡e‰ CÈa ‡L„˜ ÔÈnÊ„ ‡ÓÊÏe .d˙ L‡¬∆¿»»¿ƒ¿»¿«ƒÀ¿»¿ƒ
‡lË ‡˜‡Ï e‰È‡ ÔÈnÊ ,‡ÈÈ˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ï«¬»»≈«»«ƒƒ¿¬»»«»
‡lk ÔeÓe˜È ‡lË ‡e‰‰e ,e‰ÈÈÏÚ dÈLÈÓ≈≈≈¬«¿¿««»¿…»

.‡ÙÚÓ≈«¿»

ÌB˜nÓ BÙÚ ÏË ,Ì„‡‰»»»»«¬»ƒ¿
˙Úa‡Ó BÙeb ˙‡ ‰e ,Lc˜n‰«ƒ¿»»»∆≈«¿««
e˙ ÌlkL ,ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈ„„v‰«¿»ƒ∆»»∆À»»¿
Áe ÂÈÏÚ ˜È‰ Ck Á‡ .Ák BÏ…«««»≈ƒ»»«

Ó‡pL BÓk ,ÌÈiÁ ÁtiÂ «ƒ¿∆∆¡««ƒ«
Ck Á‡ .'B‚Â ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a¿«»ƒ¿««ƒ¿««»
,‰hÓe ‰ÏÚnÓ ‡e‰L Ú„ÈÂ Ì »̃¿»«∆ƒ«¿»«»
‰ÓÎÁ‰ ˙‡ Ú„ÈÂ ˜a„ Ê‡Â¿»ƒ¿«¿»«∆«»¿»

.‰BÈÏÚ‰»∆¿»
‡e‰ ÌÏBÚaL Ì„‡ Ïk ‰Ê ∆»»»∆»»

Ì˙B‡ ÏÎÂ ,‰hÓe ‰ÏÚnÓ ÏeÏk»ƒ«¿»«»¿»»
‰f‰ ÌÏBÚa Lc˜˙‰Ï ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆
ÌÈÎLBÓ ,Ôa ÌÈ„ÈÏBnLk ,Èe‡k»»¿∆ƒƒ≈¿ƒ
ÏkL ÌB˜n‰Ó ‰M„˜ Áe ÂÈÏÚ»»«¿À»≈«»∆»
el‡Â ,epnÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈLB„w‰«¿ƒ¿ƒƒ∆¿≈
ÌeMÓ .‰"awÏ ÌÈa ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ»ƒ«»»ƒ
Ck ,Èe‡k ‰M„˜a ‰NÚ Ûeb‰L∆««¬»ƒ¿À»»»»
ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ Áe BÏ ÌÈ˙B Ìb«¿ƒ«ƒ»∆¿
.‡a˙ ‰Ê È‰Â ,Èe‡k LB„ »̃»»«¬≈∆ƒ¿»≈

‰‡Ì„‡ „È˙ÚL ‰ÚLa , ¿≈¿»»∆»ƒ»»
ÔÓ ‡ˆÈ ÌË ÂÈNÚÓ ÔBaLÁ ˙˙Ï»≈∆¿«¬»∆∆»»ƒ
ÌBÈ ‡e‰ ÌBi‰ B˙B‡ ,ÌÏBÚ‰»»«
ÌÈ˙B ‰ÓLe ÛebL ÔBaLÁ‰«∆¿∆¿»»¿ƒ
˙„Ù ‰ÓLp‰ Ck Á‡ .ÔBaLÁ∆¿««»«¿»»ƒ¿∆∆
Ïk‰Â ,ı‡Ï L Ûeb‰Â ,epnÓƒ∆¿«»»»∆¿«…
È‰Â ,ÌMÓ Á˜ÏpL BÓB˜ÓÏ L»ƒ¿∆ƒ¿«ƒ»«¬≈
Cea LB„w‰L ÔÓf‰ „Ú .‰eLt≈¿»««¿«∆«»»
Ïk‰ ,ÌÈ˙Ó ˙BÈÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰»ƒ¿«¬≈ƒ«…

.ÂÈÙÏ Êeb»¿»»
‰ÓL d˙B‡Â LnÓ Ûe‚ «»¿»¿»»

‡e‰ Cea LB„w‰ „È˙Ú LnÓ«»»ƒ«»»
Ì„wÓ BÓk ÌÏBÚÏ ÈL‰Ï¿»ƒ»»¿ƒ…∆
e‰Ê .ÌÏBÚ‰ Èt ˙‡ LcÁÏe¿«≈∆¿≈»»∆

e˙kL EÈ˙Ó eÈÁÈ ∆»ƒ¿≈∆
‰ÓLp‰ d˙B‡Â .ÔeÓe˜È È˙Ï¿≈»ƒ¿¿»«¿»»
Cea LB„w‰ ÈÙÏ ‰Êeb LnÓ«»¿»ƒ¿≈«»»
,dk„ ÈÙk dÓB˜ÓÏ ‰LÂ ,‡e‰¿»»ƒ¿»¿ƒ«¿»
Ï‡ eLz Áe‰Â Ó‡pL BÓk¿∆∆¡«¿»«»∆
ÔÓÊe .d˙ L‡ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»ƒ¿«
„È˙Ú ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»»ƒ
˜È‰Ï ‡e‰ „È˙Ú ,ÌÈ˙Ó ˙BÈÁ‰Ï¿«¬≈ƒ»ƒ¿»ƒ
Ïh‰ B˙B‡e ,Ì‰ÈÏÚ BL‡Ó ÏË«≈…¬≈∆¿««

.ÙÚ‰Ó eÓe˜È ÌlkÀ»»≈∆»»
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:˙Á‡ ‰˘Ï
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‰f‰ ÙÒ ÂÓ

,È˙Î„ ‡e‰(ÂÎ ‰ÈÚ˘È)˙BB‡ ÏË Èk ƒ¿ƒƒ«
LnÓ ˙BB‡ ,˙BB‡ ÏË È‡Ó .ElË«∆»««»

Ïc ÔÈB‰ ÔeÈ‡Ó‡˜‡Ï ÔÈnÊ ÔB‰c ‡ÏÈÚ ≈ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«¬»»
‡ÏÈ‡c ÔÈ‚a ,‡ÓÏÚÏ ÔÈiÁ(ע"א קלא „ÈiÁ(דף «ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«≈

‡zL‰ ‡‰c ,ÔÈÓÏÚÏ ÔÈ˜ÒÙ ‡Ïc ÔÈiÁ ˜ÈÈ»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿»
Èqk˙‡Â ‡ËÏL ‡LÈ ‡ÈÂÁ ‡‰c ÔÈ‚a ÔÈ˜ÒÙ»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»¿»¿ƒ¿«≈
ÔÈiÁÂ ÈBÓÈÓ ÔÈ˜Òt ÏBÎÈk Ck ÔÈ‚e .‡‰ÈÒƒ¬»¿ƒ»«¿»»¿ƒ≈¿«ƒ

.˙e‡È ‡˜„Î ‡ÓÏÚa ÔÈËÏL ‡Ï»»¿ƒ¿«¿»¿¿»¿
‡ÈÂÁ e‰È‡c Ú‰ ˆÈ ‡e‰‰ ‡ÓÊ ƒ¿»«≈∆»»¿ƒƒ¿»

dÈÏ ÚÈÂ ‡ÓÏÚÓ ˜lzÒÈ ‡LÈƒ»ƒ¿««≈«¿»¿«¬«≈
Óz‡„ ‰Ók ‡e‰ CÈ ‡L„˜(‚È ‰ÈÎÊ)˙‡Â À¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆

˙Ïe .ı‡‰ ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óh‰ Áe««À¿»«¬ƒƒ»»∆¿»«
,‡ÈÒk˙‡ ‡Ï ‡‰ÈÒ ,‡ÓÏÚÓ Ú˙È e‰È‡c¿ƒƒ¿¬«≈«¿»ƒ¬»»ƒ¿«¿»
,ÈBÚeaÓ Ôe˜ÒtÈ ‡Ï ˜ÈÙÂ „È‚„ ‡‰Â¿«¬»¿»ƒ¿»ƒ»ƒ»¿«

,È˙k ÔÈ„Îe(Ï ‰ÈÚ˘È)B‡Î ‰l‰ B‡ ‰È‰Â ¿≈¿ƒ¿»»«¿»»¿
B‡k ÌÈ˙ÚL ‰È‰È ‰nÁ‰ B‡Â ‰nÁ‰««»¿««»ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ¿

.'Â‚Â ÌÈÓi‰ ˙ÚLƒ¿««»ƒ¿
ÔÈÙeb ÏÎ„ ‡ÓÈ˙ È‡ ‰i˜ÊÁ Èa ƒƒƒ¿ƒ»ƒ≈»¿»ƒ

,‡ÙÚÓ ÔeÚ˙ÈÂ ÔeÓe˜È ‡ÓÏÚc¿«¿»¿¿ƒ¿»≈«¿»
‰Ó ‡„Á ‡˙ÓL eÚÈË˙‡„ ÈÙeb ÔepÈ‡ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»»»»«
‡Ïc ÔÈÙeb ÔepÈ‡ ÈÒBÈ Èa Ó‡ .e‰ÈÈpÓ ‡‰¿̇≈ƒ«¿»«ƒƒ≈ƒƒ¿»
‰Ók ,BÂ‰ ‡Ïk ÔepÈ‡ È‰ eÁÏˆ‡ ‡ÏÂ eÎÊ»¿»«¿»¬≈ƒ¿»¬¿»
‡e‰‰ ÈÓ ÈÎ‰ ‡ÓÏÚ ‡È‰‰a LÈ ıÚ eÂ‰„¿¬≈»≈¿«ƒ«¿»»ƒ»≈¿«
ÏËÂ ÁÏˆ‡Â ÚË˙‡c ‰‡˙ ‡Ùe‚Â ,‡ÓÊƒ¿»¿»«¿»»¿ƒ¿¿«¿«¿«¿»«

.Ìe˜È ˙e‡È ‡˜„Î ÈBLL»»¿¿»¿»
,È˙k(ÊÈ ‰ÈÓÈ)ÏÚ Ïe˙L ıÚÎ ‰È‰Â ¿ƒ¿»»¿≈»«

.'Â‚Â ÔÚ e‰ÏÚ ‰È‰Â 'Â‚Â ÌÈÓ«ƒ¿¿»»»≈«¬»¿
‡˜„k ÁÏˆ‡Â ÔÈLL ÚËÂ ÔÈaÈ‡ „Úc¿¬«ƒƒ¿»«»»ƒ¿«¿«¿¿»
„Ú ‡Ï„ ‰‡Ó„˜ ‡Ùe‚ ‡e‰‰ ÏÚÂ .˙e‡È¿¿««»«¿»»¿»¬«

Ë ‡ÏÂ ÔÈaÈ‡ÔÈLL Ú(ÁÏˆ‡ ‡ÏÂ ‰ÎÊ ‡ÏÂ),È˙k ƒƒ¿»»«»»ƒ¿ƒ
(ÊÈ ‰ÈÓÈ)ÈÎ ‰‡È ‡ÏÂ ‰Úa ÚÚk ‰È‰Â¿»»¿«¿»»¬»»¿…ƒ¿∆ƒ

˙ÈiÁ˙ ‡c BË ‡È Èk .'Â‚Â BË ‡È»…¿ƒ»…»¿ƒ«
.ÌÈ˙n‰«≈ƒ

e˙kL˙BB‡ ÏË Èk ∆»ƒ«
˙BB‡ ?˙BB‡ ÏË ‰f ‰Ó .ElË«∆«∆«
‰ÏÚÓ ÏL ˙BB‡‰ Ì˙B‡Ó LnÓ«»≈»»∆«¿»
ÌÈiÁ ˜È‰Ï „È˙Ú Ì‰aL∆»∆»ƒ¿»ƒ«ƒ
˜ÈÈ ÌÈiÁ‰ ıÚL ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ»»ƒ∆≈««ƒ»ƒ

ÒBÙ ‡lL ÌÈiÁ.ÌÈÓÏBÚÏ ÌÈ˜ «ƒ∆…¿ƒ¿»ƒ
ÌeMÓ ÌÈ˜ÒBt ÂLÎÚ È‰L∆¬≈«¿»¿ƒƒ
‰l‰Â ËÏBL ‰f‰ Ú‰ LÁp‰L∆«»»»»«∆≈¿«¿»»
ÏBÎÈk Ck ÌeMÓe .‰qk˙Óƒ¿«»ƒ»ƒ¿»
‡Ï ÌÈiÁ‰Â ,ÂÈÓÈÓ ÌÈ˜ÒBt¿ƒ≈»¿««ƒ…

.Èe‡k ÌÏBÚa ÌÈËÏBL¿ƒ»»»»
,Ú‰ ˆÈ B˙B‡ ÔÓÊ ¿«≈∆»»

ÔÓ ˜lzÒÈ ,Ú‰ LÁp‰ ‡e‰L∆«»»»»ƒ¿«≈ƒ
‡e‰ Cea LB„w‰Â ,ÌÏBÚ‰»»¿«»»

Ó‡pL BÓk ,B˙B‡ ÈÚÈ  «¬ƒ¿∆∆¡«
ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óh‰ Áe ˙‡Â¿∆««À¿»«¬ƒƒ
ÔÓ ÚÈ ‡e‰L Á‡Â .ı‡‰»»∆¿««∆»√«ƒ
.‰qk˙˙ ‡Ï ‰l‰ ,ÌÏBÚ‰»»«¿»»…ƒ¿«∆
e˜ÒtÈ ‡Ï ,‡ˆBÈÂ ÚÙBML ‰p‰Â¿«»»∆≈«¿≈…ƒ»¿

e˙k Ê‡Â .ÂÈÈÚÓ ‰È‰Â «¿»»¿»»¿»»
B‡Â ‰nÁ‰ B‡k ‰l‰ B‡«¿»»¿««»¿
B‡k ÌÈ˙ÚL ‰È‰È ‰nÁ‰««»ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ¿

.'B‚Â ÌÈÓi‰ ˙ÚLƒ¿««»ƒ¿
ÏkL Ó‡z Ì‡ ,‰i˜ÊÁ Èa «ƒƒ¿ƒ»ƒ…«∆»

eÓe˜È ÌÏBÚ‰ ÏL ˙BÙeb‰«∆»»»
Ì˙B‡  ÙÚ‰ ÔÓ eBÚ˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ∆»»»
‰Ó ˙Á‡ ‰ÓLa eÚhpL ˙BÙeb‰«∆ƒ¿ƒ¿»»«««
Ì˙B‡ ,ÈÒBÈ Èa Ó‡ ?Ì‰Ó ‰È‰iƒ¿∆≈∆»««ƒ≈»
,eÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ eÎÊ ‡lL ˙BÙeb‰«∆…»¿…ƒ¿ƒ
ıÚ eÈ‰L BÓk .eÈ‰ ‡Ïk Ì‰ È‰¬≈≈¿…»¿∆»≈
B˙B‡a Ìb Ck ,‡e‰‰ ÌÏBÚa LÈ»≈»»«»«¿
ÚËpL ÔBÁ‡‰ Ûeb‰Â .ÔÓf‰«¿«¿«»«¬∆ƒ¿«
Èe‡k ÂÈLL ÏËÂ ÁÈÏˆ‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«»»»»»

.Ìe˜È»
e˙k ıÚk ‰È‰Â »¿»»¿≈

e‰ÏÚ ‰È‰Â 'B‚Â ÌÈÓ ÏÚ Ïe˙L»««ƒ¿¿»»»≈
ÚËÂ ˙Bt ‰NÚL .'B‚Â ÔÚ«¬»¿∆»»≈¿»«
ÏÚÂ .Èe‡k ÁÈÏˆ‰Â ÌÈLL»»ƒ¿ƒ¿ƒ«»»¿«
‰NÚ ‡lL ÔBL‡ Ûe‚ B˙B‡ƒ∆…»»

ÌÈLL ÚË ‡ÏÂ ˙Bt‡ÏÂ ‰ÎÊ ‡ÏÂ] ≈¿…»«»»ƒ

[ÁÈÏˆ‰e˙k ,ÚÚk ‰È‰Â »¿»»¿«¿»
BË ‡BÈ Èk ‰‡È ‡ÏÂ ‰Úa»¬»»¿…ƒ¿∆ƒ»
˙iÁz BÊ  BË ‡BÈ Èk .'B‚Â¿ƒ»¿ƒ«

.ÌÈ˙n‰«≈ƒ
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‡"Ú ‡Ï˜  ‰˘ ÈÈÁÊÓ

e‰Ï ‡‰‡Ï ÔÈnÊ„ ‡B‰ ‡e‰‰ «¿»¿«ƒ¿«¿»»¿
‡ÓBiÓ dÈn˜ ÊÈ‚ ‰Â‰c ‡i˜ÈcˆÏ¿«ƒ«»¿¬»»ƒ«≈ƒ»

,ÈzÎc ‡ÓÏÚ Èa˙‡„(‡ ˙È˘‡)ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ««¿¡…ƒ
CÈ ‡L„˜ ÔÈnÊ ÔÈ„Îe .BË Èk B‡‰ ˙‡∆»ƒ¿≈«ƒÀ¿»¿ƒ

,È˙Îe ,‡ÈÈ˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ï ‡e‰(‚ ÈÎ‡ÏÓ)‰ÁÊÂ «¬»»≈«»¿ƒ¿»¿»
ÔÈ„Îe ,'Â‚Â ‰˜„ˆ LÓL ÈÓL È‡È ÌÎÏ»∆ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿»»¿¿≈
Ú È˜˙‡„ ‡e‰‰Â ,‡ÓÏÚa BË ab˙Èƒ¿««¿«¿»¿«¿ƒ¿¿≈«
ÔÈÙeb ÔepÈ‡ ÔÈ„Îe .ÔÓ‡„k ‡ÓÏÚÓ Ú˙Èƒ¿¬«≈«¿»ƒ¿¬»»¿≈ƒƒ

.BÂ‰ ‡lk BÂ‰Ï È‡Ó„«̃¿»≈∆¡¿»¬
‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔÈnÊ ˜ÁˆÈ Èa ƒƒƒ¿»«ƒÀ¿»¿ƒ

ÔÈÁe ÔÈÙeb ÔepÈ‡ ÏÚ e‰ÈÈÏÚ ‡˜‡Ï«¬»»¬«¿«ƒƒƒ
‡˜„Î ‡ÓÏÚa ÔeÓe˜È ÔB‰a Ô‡ÎÊ È‡Â ,ÔÈpÁ‡«¬«ƒ¿ƒ»»¿¿¿«¿»¿¿»
ÔB‰ÈÏ‚ ˙BÁ˙ ‡ÓË˜ ÔB‰È Â‡Ï È‡Â ,˙e‡È¿¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿≈

È˙Î„ ‡È˜Ècˆc(È Ï‡È„)˙Ó„‡ ÈLiÓ ÌÈaÂ ¿«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈≈«¿«
Èn˜ „zÚ˙‡Â Ì˜z‡ ‡lÎÂ .'Â‚Â eˆÈ˜È ÙÚ»»»ƒ¿¿…»ƒ»«¿ƒ¿«««≈
‰Ók BÂ‰ ‡ÈÈÓ e‰lÎÂ ,‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ¿À¿¿ƒ¿»»¬¿»

Ó‡ z‡„(Ó ‰ÈÚ˘È).'Â‚Â Ì‡ˆ tÒÓa ‡ÈˆBn‰ ¿«¿»≈«ƒ¿ƒ¿«¿»»¿
‡Ú‡c ÔÈ˙Ó ÔepÈ‡ Ïk Óz‡ ‡‰ ,ÈÊÁ »≈»ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ¿«¿»

ÔÈ‚a ,‡˙ÈÓ„˜a ÔeÓe˜È Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»¿ƒ
,ÔBÏ ÌÈ˜BÈÂ e‰ÈÈÏÚ ÚzÈ ‡e‰ CÈ ‡L„˜c¿À¿»¿ƒƒ¿«¬«¿¿ƒ
Èc ÔepÈ‡ ÔÈl‡ ,EÈ˙Ó eÈÁÈ È˙Î e‰ÈÈÏÚ¬«¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ≈ƒƒ
ÔepÈ‡ ÔÈl‡ ,ÔeÓe˜È È˙Ï .Ï‡NÈ„ ‡Ú‡¿«¿»¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿ƒ≈ƒ
‰ÈiÁ˙ e‰a È˙Î ‡Ïc ,ÔÈpÁ‡ Ô‡Ú‡ B‚cƒ¿«¿»«¬«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»

L˙ ‡Ï ÈiÁ„ ‡Áe ‡‰c .‰ÓÈ˜ ‡l‡‡l‡ È ∆»ƒ»¿»»¿«≈»ƒ¿≈∆»
e‰a È˙k Ck ÔÈ‚e ,Ï‡NÈ„ ‡LÈc˜ ‡Ú‡¿«¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿
ÔB‰Ï„ ‡Ùe‚ Èa˙È ,Ïc ÔeÈ‡Â ,EÈ˙Ó eÈÁÈƒ¿≈∆¿ƒƒ¿«ƒ¿¿≈»ƒ¿
ÔeÏbÏb˙È ˙Ïe .‡Áe ‡Ï ‡Ùeb ÔeÓe˜ÈÂƒ»¿»»¿»«ƒ¿«¿¿
Ôn˙Â ,Ï‡Ni ı‡Ï ÔeËÓÈc „Ú ‡ÙÚ ˙BÁz¿«¿»«¿ƒ¿¿∆∆ƒ¿»≈¿«»
ÔÈ‚a ,‡Á‡ eL ‡ÏÂ ,‡˙ÓL ÔeÏa˜È¿«¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¬»¿ƒ

.ÈÊÁ ‡˜„k ‡ÓÏÚa ÔeÓÈi˜˙Èc¿ƒ¿«¿¿«¿»¿¿»»≈
„Á ‡ÈÏÈÏ È˙È BÂ‰ ‡ÒÈÈ ÈaÂ ÊÚÏ‡ ∆¿»»¿ƒƒ≈»¬«¿≈≈¿»«

‡z ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .‡˙ÈÈB‡a È˜ÒÚÂ¿»¿≈¿«¿»»«ƒƒ∆¿»»»
ÔÈnÊ ‡e‰ CÈa ‡L„e˜„ ‡zÚLa ,ÈÊÁ»≈¿«¿»¿¿»¿ƒ«ƒ

È‡‰Ï „È˙ÚL B‡‰ B˙B‡ »∆»ƒ¿»ƒ
ÌBiÓ ÂÈÙÏ Êe‚ ‰È‰L ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ∆»»»¿»»ƒ

e˙kL ,ÌÏBÚ‰ ‡pL  ∆ƒ¿»»»∆»
.BË Èk B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ««¿¡…ƒ∆»ƒ
‡e‰ Cea LB„w‰ „È˙Ú Ê‡Â¿»»ƒ«»»

e˙ÎÂ ,ÌÈ˙n‰ ˙BÈÁ‰Ï  ¿«¬«≈ƒ¿»
LÓL ÈÓL È‡È ÌÎÏ ‰ÁÊÂ¿»¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ∆∆
Bh‰ ab˙È Ê‡Â .'B‚Â ‰˜„ ¿̂»»¿¿»ƒ¿«≈«
ÚÈ Ú ‡˜pL B˙B‡Â ,ÌÏBÚa»»¿∆ƒ¿»««¬…
Ê‡Â ,eÓ‡L BÓk ,ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»¿∆»«¿¿»
eÈ‰È ÌÈBL‡‰ ÌÈÙeb‰ Ì˙B‡»«ƒ»ƒƒƒ¿

.eÈ‰ ‡Ïk¿…»
LB„w‰ „È˙Ú ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»»ƒ«»

Ì˙B‡ ÏÚ ˜È‰Ï ‡e‰ Cea»¿»ƒ«»
Ì‡Â ,˙BÁ‡ ˙BÁe ÌÈÙeb‰«ƒ¬≈¿ƒ
ÌÏBÚa eÓe˜È  Ì‰a ÌÈÎBÊƒ»∆»»»
˙Áz Ù‡ eÈ‰È  ‡Ï Ì‡Â ,Èe‡k»»¿ƒ…ƒ¿≈∆««

e˙kL ,ÌÈ˜Ècv‰ ÈÏ‚  «¿≈««ƒƒ∆»
eˆÈ˜È ÙÚ ˙Ó„‡ ÈLiÓ ÌÈaÂ¿«ƒƒ¿≈≈«¿«»»»ƒ

B‚ÂÈÙÏ „ÚeÈÂ Ì˜eÈ Ïk‰Â ,' ¿¿«…«¿ƒ»≈ƒ¿≈
Ìlk Ì‰Â ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿≈À»

Ó‡pL BÓk ,ÔÈÓa  ¿ƒ¿»¿∆∆¡«
.'B‚Â Ì‡ˆ tÒÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ¿ƒ¿»¿»»¿

‰‡Ì˙B‡ Ïk ,Ó‡ È‰ , ¿≈¬≈∆¡«»»
eÓe˜È Ï‡NÈ ı‡aL ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈»
Cea LB„w‰L ÌeMÓ ,‰BL‡a»ƒ»ƒ∆«»»
.Ì˙B‡ ÌÈ˜ÈÂ Ì‰ÈÏÚ BÚ˙È ‡e‰ƒ¿≈¬≈∆¿»ƒ»
Ì‰ el‡ .EÈ˙Ó eÈÁÈ e˙k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»ƒ¿≈∆≈≈
 ÔeÓe˜È È˙Ï .Ï‡NÈ ı‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿
,˙BÁ‡ ˙Bˆ‡ CB˙aL Ì‰ el‡≈≈∆¿¬»¬≈
‡l‡ ,‰iÁz Ì‰ ‰e˙Î ‡lL∆…¿»»∆¿ƒ»∆»
‡Ï ÌÈiÁ‰ Áe È‰L .‰ÓÈ ƒ̃»∆¬≈«««ƒ…
Ï‡NÈ ı‡a ‡l‡ ‰L ƒ̇¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‰a e˙k Ck ÌeMÓe ,‰LB„w‰«¿»ƒ»»»∆
‡È ıeÁaL Ì˙B‡Â ,EÈ˙Ó eÈÁÈƒ¿≈∆¿»∆«ƒ¿»
ÈÏa Ûe‚ eÓe˜ÈÂ ,Ì‰lL Ûeb‰«∆»∆¿»¿ƒ
˙Áz eÏbÏb˙È Ck Á‡ .Áe«««»ƒ¿«¿¿««
,Ï‡NÈ ı‡Ï eÚÈbiL „Ú ÙÚ‰∆»»«∆«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙eLa ‡ÏÂ ,‰ÓL eÏa˜È ÌLÂ¿»¿«¿¿»»¿…ƒ¿
ÌÏBÚa eÓi˜˙iL È„k ,˙Á‡«∆∆¿≈∆ƒ¿«¿»»

.Èe‡k»»
eÈ‰ ‡ÒÈÈ ÈaÂ ÊÚÏ‡ ∆¿»»¿«ƒ≈»»

ÌÈ˜ÒBÚÂ „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈLBÈ¿ƒ«¿»∆»¿¿ƒ
,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .‰Bza‡a «»»««ƒ∆¿»»…

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט כג

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון טו



‰f‰ ÙÒ ÁÓ

ÔeÚ˙Èc ÔÈ˙ÓL ÔepÈ‡ Ïk ,‡ÈÈ˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ï«¬»»≈«»»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
dÈn˜ ÔÈ˜eÈc ÔÈ˜eÈc ÔÈÓÈÈ˜ e‰lk dÈn«̃≈À¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
,‡ÓÏÚ È‡‰ eÂ‰c LnÓ ‡˜eÈ„ ‡e‰‰a¿«ƒ¿»«»¿¬¿««¿»
ÔBÏ È˜ÈÂ ,‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔBÏ ˙ÈÁÂ¿»ƒÀ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

,Ó‡ z‡„ ‰Ók Ô‰ÓLa(Á ‰ÈÚ˘È)ÌLa ÌlÎÏ ƒ¿»»¿»¿«¿»≈¿À»¿≈
ÔeÓe˜ÈÂ ,dzÎe„Ï ÏBÚÈ˙ ‡˙ÓL ÏÎÂ .‡˜Èƒ¿»¿»ƒ¿»»≈¿¿»»ƒ
‡‰È ÔÈ„Îe ,ÈÊÁ ‡˜„Î ‡ÓÏÚ ‡Óei˜a¿ƒ»¿«¿»¿¿»»≈¿≈¿≈

,È˙Î ‡ÓÊ ‡e‰‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏL ‡ÓÏÚ(‰Î ‰ÈÚ˘È) «¿»¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ
BnÚ ˙tÁÂ È‡Ó ,'Â‚Â ÈÒÈ BnÚ ˙ÙÁÂ¿∆¿««»ƒ¿»¿∆¿««
ÔÈÈa Èt‡ CÈLÁ‡c Ú‰ ˆÈ ‡c .ÈÒÈ»ƒ»≈∆»»¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»

.e‰a ËÈlLÂ¿«ƒ¿
L „ ‡ÓÊ Ïk ÔÈÓÁ ‡‰ ÈÒBÈ Èa ƒƒ≈»¬≈»»ƒ¿»¿«»

,‡ÒÓ e‰È‡ Â‡Ï .‡„ ‡Áea ÌÈ‡»̃ƒ¿»»»ƒ¿»»
dÈÏ Ó‡ .‡ÒÓ e‰È‡ dÈpÓ dÈ˙ÓL ‡˜Ù»¿»ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿»»»«≈
ˆÈ ‡e‰‰ ‡‰c Óz‡ ÈÎ‰Â ,‡e‰ ÈÎ‰ È‡cÂ«»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»«≈∆
dÈÏ È‡Ò L „ ‡Áe ÏÈË „k Ú‰»»«»ƒ»¿«»»ƒ≈
È„BÚ ÔÈnÚ ‡Le ,‡ÒÓ ‡Ùeb ‡zL‡Â¿ƒ¿»«»¿»»¿»«ƒ¿≈

„k ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÔB‰ÈiÁa ÔepÈ‡ ¬«»ƒ«»«ƒ¿«≈
ÔBÏ ˙È‡ ‡‡qÓ ‡ËqÓ ‡‰c ÔÈ‡ÒÓ ÔepÈ‡ƒ¿»¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ»¬»ƒ
e‡ÒÓ ‡e‰‰ dÈpÓ ˜È˙‡ „ÎÂ ,ÔÈ˙ÓLƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈«¿»¬

.ÏÏÎ e‡ÒÓ ‡Ï ‡Ùeb ‡zL‡ƒ¿»«»¿»¿»¬¿»
Ck(ע"ב קלא z‡a˙‡(דף ˜ac˙‡c Ô‡Ó »»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»

ÌÈÎBk ˙„BÚ È„BÚ ÔÈnÚ ‡L„ƒ¿»«ƒ¿≈¬«»ƒ
„ÈÏÈ˙‡„ ‡ ‡e‰‰Â .e‰È‡ ‡zÒ‡ ˙BÏfÓe«»ƒ¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ
‡‰ ‡ÓÈ˙ È‡Â .‡‡ÒÓ Áe dÈÏÚ Ïa˜È dÈÏ≈¿«≈¬≈«¿»¬»¿ƒ≈»»
È‡n‡ ,‡È˙‡ ‡˜ Ï‡NiÓ ÈB‡„ ‡ËÒ¿ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»≈»«¿»««

.‡‡ÒÓ Áe dÈÏÚ Ïa˜È¿«≈¬≈«¿»√»
ÈB‡ ‡zÒ‡ ‡˙ÈÓ„˜ ‡‰c ,ÈÊÁ »≈¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»«¬

È‰È‡„ ‡˙z‡ ‡È‰‰a ˜ac˙‡c ‡zÚL¿«¿»¿ƒ¿»«¿«ƒƒ¿»¿ƒƒ
‡È‰‰a ‡zÒ‡ e‰È‡ ‡c ÔÂÈÎÂ ,‡‡ÒÓ¿»√»¿≈»¿»ƒƒ¿»»¿«ƒ
‡ e‰È‡c ÔkL Ïk ,‡‡ÒÓ È‰È‡„ ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒƒ¿»√»»∆≈¿ƒ¿»
.‡‡ÒÓ Áe dÈÏÚ Ïa˜È dpÈÓ „ÈÏÈ˙‡„¿ƒ¿¿ƒƒ»¿«≈¬≈«¿»√»
,È˙Î„ ‡˙ÈÈB‡ ÏÚ Ú„ ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿»∆»¿¬«««¿»ƒ¿ƒ

‰‡‡e‰ Cea LB„w‰L ‰ÚLa , ¿≈¿»»∆«»»
Ïk ,ÌÈ˙n‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï „È˙Ú»ƒ¿«¬∆«≈ƒ»
,ÂÈÙÏ eBÚ˙iL ˙BÓLp‰ Ì˙B‡»«¿»∆ƒ¿¿¿»»
˙BiÓc ˙BiÓc ˙B„ÓBÚ ÌlkÀ»¿¿À¿À
eÈ‰L LnÓ ˙eÓc d˙B‡a ,ÂÈÙÏ¿»»¿»¿«»∆»
LB„w‰ Ì˙B‡ „ÈBÈÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿ƒ»«»
,˙BÓLa Ì‰Ï ‡˜ÈÂ ‡e‰ Cea»¿ƒ¿»»∆¿≈

Ó‡pL BÓkÌLa ÌlÎÏ ¿∆∆¡«¿À»¿≈
,dÓB˜ÓÏ Òkz ‰ÓL ÏÎÂ .‡˜Èƒ¿»¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»
Ê‡Â ,Èe‡k ÌÏBÚa Ìei˜a eÓe˜ÈÂ¿»¿ƒ»»»»¿»
B˙B‡ ÏÚÂ .ÌÏL ÌÏBÚ‰ ‰È‰Èƒ¿∆»»»≈¿«

e˙k ÔÓf‰ BnÚ ˙tÁÂ «¿«»¿∆¿««
BnÚ ˙tÁÂ ‰f ‰Ó .'B‚Â ÈÒÈ»ƒ¿«∆¿∆¿««
˙‡ CÈLÁnL Ú‰ ˆÈ ‰Ê ?ÈÒÈ»ƒ∆≈∆»»∆«¿ƒ∆

.Ì‰a ËÏBLÂ ˙Bia‰ Èt¿≈«¿ƒ¿≈»∆
ÔÓÊ Ïk ,eÈ‡ È‰ ,ÈÒÂÈ Èa «ƒ…≈¬≈»ƒ»¿«

BÈ‡  Bf‰ Áea „ÓBÚ Ì„‡L∆»»≈»««≈
‡e‰  epnÓ B˙ÓL ‰‡ˆÈ .‡ÓË»≈»¿»ƒ¿»ƒ∆
CÎÂ ,Ck ‰fL È‡cÂ ,BÏ Ó‡ .‡ÓË»≈»«««∆∆»¿»
,Ú‰ ˆÈ B˙B‡ È‰L ,Ó‡∆¡«∆¬≈≈∆»»
,Ì„‡‰ ÏL Áe‰ ˙‡ ÏËBpLk¿∆≈∆»«∆»»»
Ûeb ‡LÂ ,B˙B‡ ‡nËÓ ‡e‰¿«≈¿ƒ¿»
˙„BÚ È„BÚ ÌÈnÚ ‡Le .‡ÓË»≈¿»«ƒ¿≈¬«
Ì‰ÈiÁa Ì‰Lk ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»¿∆≈¿«≈∆
Ì‰Ï LÈ È‰L ,ÌÈ‡ÓË Ì‰≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆
,‰‡Óh‰ „vÓ ˙BÓL¿»ƒ««À¿»
,‰‡ÓË d˙B‡ epnÓ ˙˜B˙nLÎe¿∆ƒ¿∆∆ƒ∆»À¿»

.ÏÏk ‰‡ÓË ÈÏa Ûeb‰ ‡Lƒ¿»«¿ƒÀ¿»¿»
ÈÓ CkÏL ‰M‡a ˜a„pL »ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»∆

˙„BÚ È„BÚ ÌÈnÚ‰ ‡L¿»»«ƒ¿≈¬«
,‡ÓË ‡e‰ ,˙BÏfÓe ÌÈÎBÎ»ƒ«»ƒ¿»
ÂÈÏÚ Ïa˜È BÏ „ÏeiL Ôa B˙B‡Â¿≈∆ƒ»≈¿«≈»»
È‰ ,Ó‡z Ì‡Â .‰‡ÓË ÏL Áe«∆À¿»¿ƒ…«¬≈
,Ï‡NiÓ ‡a ‡e‰ ÂÈ‡ „vÓƒ«»ƒ»ƒƒ¿»≈
?‰‡ÓË Áe ÂÈÏÚ Ïa˜È ‰nÏ»»¿«≈»»«À¿»

‡ÓË ‰BL‡a È‰L ,‰‡ ¿≈∆¬≈»ƒ»ƒ¿»
d˙B‡ ÌÚ ˜a„pL ‰ÚLa ÂÈ‡»ƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ»
‡‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ƒ»∆ƒ¿≈»¿≈»∆»»
‡È‰L ‰M‡ d˙B‡a ‡ÓËƒ¿»¿»ƒ»∆ƒ
Ôa‰ B˙B‡L ÔkL Ïk ,‰‡ÓË¿≈»»∆≈∆«≈
Áe ÂÈÏÚ Ïa˜È ‰pnÓ „ÏBpL∆«ƒ∆»¿«≈»»«
ÏÚ ÚL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿…∆»∆»««

e˙kL ,‰Bz‰ ‡Ï Èk «»∆»ƒ…
‡p˜ '‰ Èk ,Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL ƒ̇¿«¬∆¿≈«≈ƒ«»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
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"Ú ‡Ï˜  ‰˘ ÈÈÁËÓ

(„Ï ˙ÂÓ˘)‡p˜ ÈÈ Èk ,Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï Èkƒ…ƒ¿«¬∆¿≈«≈ƒ¿»«»
.‡LÈc˜ ˙Èa È‡‰ ÏÚ Èp˜c ÔÈ‚a BÓL¿¿ƒ¿«≈««¿ƒ«ƒ»

ÔÂÈÎc Óz‡ ‡‰„ ÈÊÁ ‡z ÊÚÏ‡ Èa ƒƒ∆¿»»»»≈¿»ƒ¿»¿≈»
‡Ú ‡zÓÎÁ eÈ‡ Ì‰‡ Ú„Èc¿»««¿»»»ƒ»¿»»»»
‡˜ac˙‡Ï ‡ÏÂ ÔÈnÚ ‡L ÏkÓ ‡Lt˙‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒ¿«»»

È˙k Ck ÔÈ‚e ,e‰EÚÈaL‡ÂÈ˜Ï‡ ÈÈa ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»¡…≈
‰M‡ Áw˙ ‡Ï L‡ ı‡‰ È˜Ï‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ≈…≈»»∆¬∆…ƒ«ƒ»
ÈÚk‰ ˙BaÓ ,'Â‚Â ÈÚk‰ ˙BaÓ ÈÏƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿«¬ƒ

,È‡cÂ(È‡Ó)Ó‡ z‡„ ‰Ók e‰È‡ ‡Ê( ÈÎ‡ÏÓ) «»»»ƒ¿»¿«¿»≈
.Ba˜a LBÈ ÈÎ‡ L‡ .Î Ï‡ ˙a ÏÚe»««≈≈»¬∆»…ƒ≈¿ƒ¿
È˙Îe ,ÈÎ‡ L‡ ‡Î‰ È˙Î ‡˜ÈÈ„ ÈÎ‡»…ƒ«¿»¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ

Ì˙‰(„Ó ‰ÈÚ˘È)ÔÈ‚ ‡c ÏÎÂ .ı‡ È˙ÈNÚ ÈÎ‡ »»»…ƒ»ƒƒ∆∆¿»»¿ƒ
.e‰ ‡‡zÒ‡Ï ‡Ïc¿»¿ƒ¿»¬»¿

‡LÈc˜ ˙È È‡‰ ÏÈÚ‡c Ô‡Ó È‡‰ ,ÈÊÁ »≈«»¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»
È„BÚ ÔÈnÚ ‡L„ ‡˙z‡ ‡È‰‰¿«ƒƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿≈
˙‡ ‡‡zÒ‡Ï ÌÈb ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»»ƒ¿ƒ¿»¬»¬«

È˙Î ‡c ÏÚÂ .‡Á‡(Ï ÈÏ˘Ó)‰Ê‚ LÏL ˙Áz «¬»¿«»¿ƒ««»»¿»
,˙Èa È‡‰a dÈÏ ÈÓB‡c b ÏÚ Û‡Â .'Â‚Â ı‡∆∆¿¿«««¿≈≈¿«¿ƒ
Ènw dÈ˙BÏˆ Èlˆc „Ú Ì‰‡ dÈa ÁË‡ ‡Ï»«¿«≈«¿»»«¿«≈¿≈«≈
,'Â‚Â ÌÈÓM‰ È˜Ï‡ ÈÈ Ó‡Â ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ¿»«¿»¡…≈«»«ƒ¿
,˙Èa‰ C‡ÏÓ ‡„ È‡cÂ ,BÎ‡ÏÓ ÁÏLÈ ‡e‰ƒ¿««¿»«»»«¿««¿ƒ
ÔepÈ‡ ÔÈa ‡zÒÈ ‡ÏÂ ˙Èa È‡‰ ÈË˙Èc ÔÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»«≈ƒ

:ÔÈnÚ«ƒ
ÔÈ‚a ,‡ÓÚË È‡Ó .‰nL L˙ ‡Ï Èa ˙‡ ∆¿ƒ…»≈»»»«¿»¿ƒ

Ô‡Ó ‰Â‰ ‡Ï e‰lÎ ‡‰c Ì‰‡ Ú„Èc¿»««¿»»¿»¿À¿»»»»
e‰È‡  ‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï dÈÏ Ú„BÓzL‡c¿ƒ¿¿«≈¿À¿»¿ƒ«ƒ
˜ÁˆÈc dÈB„Ó eÂ‰Ï„ ‡Ú ‡ÏÂ ,ÈB„BÁÏƒ¿¿»»»¿≈¿¿≈¿ƒ¿»
˜ÁˆÈÂ ,dÈnÚ dÈB„Ó ‡‰È„ ‡l‡ ,e‰ÈÈÈa≈«¿∆»ƒ≈¿≈ƒ≈¿ƒ¿»
,‡e‰ CÈ ‡L„˜„ ÈBÁ‡ È„z dÈpÓ ÛÈÏBÈƒƒ≈»ƒ»¿¿À¿»¿ƒ
‡Ï ‡c ÏÚÂ .‡Ï‡ÓNÏÂ ‡ÈÓÈÏ ÈËÒÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈ƒƒ»¿ƒ¿»»¿«»»
.Ônz ˜ÁˆÈc dÈB„Ó ÈÂ‰Ïc Ì‰‡ ‡Ú»»«¿»»ƒ¿¡≈¿≈¿ƒ¿»«»

ÚÚ‡ Ì‰‡c dÈ˙eÎÊ È‡cÂ ‡ÒÈÈ Èa ƒƒ≈»«»¿≈¿«¿»»»√«
‡ÓBÈ ‡e‰‰c ,‡„Ú ‡e‰‰c dÈn«̃≈¿««¿»¿«»

ÏÚ ‡p˜Ó ‡e‰L ÌeMÓ ,BÓL¿ƒ∆¿«≈«
.Bf‰ L„w‰ ˙Èa¿ƒ«…∆«

È‰L ,‰‡ ‡a ,ÊÚÏ‡ Èa «ƒ∆¿»»…¿≈∆¬≈
eÈ‡ Ì‰‡ Ú„iL ÔÂÈkL Ó‡∆¡«∆≈»∆»««¿»»»ƒ
‡L ÏkÓ „t‰Ï ‰ˆ ,‰ÓÎÁ»¿»»»¿ƒ»≈ƒ»¿»
,Ì‰a ˜c‰Ï ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰»«ƒ¿…¿ƒ»≈»∆
'‰a EÚÈaL‡Â :e˙k Ck ÌeMÓeƒ»»¿«¿ƒ¬«
L‡ ı‡‰ È‰Ï‡Â ÌÈÓM‰ È‰Ï‡¡…≈«»«ƒ≈…≈»»∆¬∆
˙BaÓ ÈÏ ‰M‡ Áw˙ ‡Ï…ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÈÚk‰ ˙BaÓ .'B‚Â ÈÚk‰«¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿«¬ƒ

.È‡cÂ[‰Ó]Ó‡pL BÓk ,‡e‰ „BÒ ««¿∆∆¡«
 L‡ .Î Ï‡ ˙a ÏÚe»««≈≈»¬∆

.˜i„Óa ÈÎ‡ ,Ba˜a LBÈ ÈÎ‡»…ƒ≈¿ƒ¿»…ƒƒ¿À»
ÌL e˙ÎÂ ,ÈÎ‡ L‡ Ô‡k e˙k»»¬∆»…ƒ¿»»

 ÏÎÂ .ı‡ È˙ÈNÚ ÈÎ‡»…ƒ»ƒƒ∆∆¿»
.Ì‰nÚ ‡Óh‰Ï ‡Ï È„k ‰Ê∆¿≈…¿ƒ»≈ƒ»∆

˙Èa‰ ˙‡ ÒÈÎnL ÈÓ ,‰‡ ¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ
ÏL ‡È‰‰ ‰M‡a Bf‰ ‰LB„w‰«¿»«»ƒ»«ƒ∆
˙„BÚ È„BÚ ÌÈnÚ‰ ‡L¿»»«ƒ¿≈¬«
‡nËÏ ÌBb ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»≈¿«≈

e˙k ‰Ê ÏÚÂ ,Á‡ ÌB˜Ó  »«≈¿«∆»
Û‡Â .'B‚Â ı‡ ‰Ê‚ LBÏL ˙Áz««»»¿»∆∆¿¿«
˙Èaa B˙B‡ ÚÈaL‰L b ÏÚ««∆ƒ¿ƒ««¿ƒ
„Ú ,Ì‰‡ Ba ÁË ‡Ï ,Bf‰«…»««¿»»«
LB„w‰ ÈÙÏ B˙lÙz Ïlt˙‰L∆ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿≈«»
È‰Ï‡ '‰ ,Ó‡Â ‡e‰ Cea»¿»«¡…≈
.BÎ‡ÏÓ ÁÏLÈ ‡e‰ ,'B‚Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿ƒ¿««¿»
È„k ˙Èa‰ C‡ÏÓ ‰Ê È‡cÂ««∆«¿««¿ƒ¿≈
‡ÓhÈ ‡ÏÂ Bf‰ ˙Èa‰ ÓLiL∆ƒ¿…«¿ƒ«¿…ƒ»≈

.ÌÈnÚ‰ Ì˙B‡ ÔÈa≈»»«ƒ
‰Ó .‰nL L˙ ‡Ï Èa ˙‡ ∆¿ƒ…»≈»»»

Ì‰‡ Ú„iL ÌeMÓ ?ÌÚh‰«««ƒ∆»««¿»»
Èk‰L ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ÌlÎa ‰p‰L∆ƒ≈¿À»…»»ƒ∆ƒƒ
‡e‰ ˜ ,‡e‰ Cea LB„w‰ ˙‡∆«»»«
BB„Ó ‰È‰iL ‰ˆ ‡ÏÂ ,BcÏ¿«¿…»»∆ƒ¿∆¿
‰È‰iL ‡l‡ ,Ì‰ÈÈa ˜ÁˆÈ ÏL∆ƒ¿»≈≈∆∆»∆ƒ¿∆
epnÓ „ÓÏÈ ˜ÁˆÈÂ ,BnÚ BB„Ó¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆
‡e‰ Cea LB„w‰ Cc ˙‡ „ÈÓz»ƒ∆∆∆«»»
ÏÚÂ ,‰Ï‡ÓNe ‰ÈÓÈ ‰ËÒÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»ƒ»¿…»¿«
ÏL BB„nL Ì‰‡ ‰ˆ ‡Ï Ôk≈…»»«¿»»∆¿∆

.ÌL ‰È‰È ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿∆»
ÈÈ ÈaÏL B˙eÎfL È‡cÂ ,‡Ò «ƒ≈»««∆¿∆

,‡e‰‰ „Ú‰ ÈÙÏ ‰˙È‰ Ì‰‡«¿»»»¿»ƒ¿≈»∆∆«
ÌBi‰ B˙B‡e ,‡ˆÈ ‡e‰‰ ÌBi‰L∆««»»¿«
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‰f‰ ÙÒ 

,‡iÓ„ ‡ÈÚÏ ‡ËÓ ‡ÓBÈ ‡e‰‰Â ,˜Ù»«¿«»»»¿≈»¿«»
.‰eÓ˜e‡ ‡‰Â .ÔÈÚ‰ Ï‡ ÌBi‰ ‡‡Â ÈzÎcƒ¿ƒ»»…«∆»»ƒ¿»¿»

,Ó‡Â Á˙t ÊÚÏ‡(ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)ÈÈÚ Ïb ∆¿»»»«¿»««≈«
ÔepÈ‡ ‰Ók .E˙BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«»ƒ
ÔÈÏkzÒÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ„È ‡Ïc ÔÈLtË ‡L Èa¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÏÎ ‡˙ÈÈB‡c ÔÈ‚a ,‡˙ÈÈB‡ ‡ÏczL‡Ï¿ƒ¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ„ ‡ÓÏÚa eË ÏÎÂ eÈÁ ÏÎÂ ÔÈiÁ«ƒ¿»≈¿»¿«¿»≈

.È˙‡„ ‡ÓÏÚe(e‰È‡ È˙‡„ ‡ÓÏÚ„e ÔÈ„ ‡ÓÏÚ„ eÈÁ ‡e‰‰) ¿«¿»¿»≈

.(ÔÈ„ ‡ÓÏÚa ÔÈiÁ e‰È‡ È˙‡„ ‡ÓÏÚc eÈÁ ‡e‰‰ ‡")ÔepÈ‡ ÔÈiÁ «ƒƒ
È‡‰a ÔÈÓÏL ÔÈÓBÈÏ ÔekÊÈc ÔÈ„ ‡ÓÏÚa¿«¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ¿«

,Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ ‡ÓÏÚ(‚Î ˙ÂÓ˘)tÒÓ ˙‡ «¿»¿»¿«¿»≈∆ƒ¿«
.È˙‡„ ‡ÓÏÚa ÔÈÎÈ‡ ÔÈÓBÈÏe .‡lÓ‡ EÈÓÈ»∆¬«≈¿ƒ¬ƒƒ¿«¿»¿»≈
,e„ÈÁc ÔÈiÁ ÔepÈ‡ ,ÔÈÓÈÏL ÔÈiÁ ÔeÈ‡c ÔÈ‚a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ«ƒ¿≈
eÈÁ .ÔÈiÁ ÔeÈ‡c ÔÈiÁ ,eÈˆÚ ‡Ï ÈiÁ«≈¿»¬ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ≈

‡ÓÏÚÏczL‡c Ô‡Ó ÏÎc ,‡lÎ„ eÈÁ ÔÈ„ ¿«¿»≈≈¿…»¿»»¿ƒ¿»«
ÏÎ ÈBÏÚ ‰‡ËÏLÏ ÔÈÏÎÈ ‡Ï ‡˙ÈÈB‡a¿«¿»»»¿ƒ¿«¿»»¬»

.‡ÓÏÚc ÔÈnÚ«ƒ¿«¿»
‡È‰ ‰Êb .„ÓL Èa ÔepÈ‡ ‡ÓÈ˙ ≈»ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ

CÎÂ ,ÈBÁÂ ‡È˜Ú Èa ÔB‚Î ‡ÏÈÚlÓƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ»¿¬≈¿»
‡Ïc ˙Ân‰ C‡ÏÓ„ eÈÁ .‰LÁÓa ˜ÈÏÒ»ƒ¿«¬»»≈¿«¿««»∆¿»
È‡„ È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰Â ,ÈBÏÚ ‰‡ËÏLÏ ÏÈÎÈ¿ƒ¿«¿»»¬¿»ƒ«»¿ƒ
e‰È‡„ ÈiÁ„ ‡ÏÈ‡a ˜ac˙‡ ‰Â‰ Ì„‡»»»»ƒ¿»«¿ƒ»»¿«≈¿ƒ
.‡ÓÏÚ ÏÎÏe dÈÏ ‡˙BÓ ÌÈ‚ ‡Ï ,‡˙ÈÈB‡«¿»»»ƒ»≈¿»«¿»

‡˙ÈÈB‡ ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ‰È „k Ck »«»«À¿»¿ƒ«¿»
ÏÚ ˙eÁ da È˙Î ‰Ó Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿ƒ»»«
‡Ï ÔepÈ‡ ‡ÏÓÏ‡Â .‰eÓ˜e‡ ‡‰Â ˙BÁel‰«¿»¿»¿ƒ¿»≈ƒ»
‡˙BÓ eÓ‚ ‡Ï ,ÈiÁ„ ‡ÏÈ‡ e˜LÂ eËÁ»¿»¿ƒ»»¿«≈»»¿»
Ó‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â .ÔÈÓc˜ÏÓÎ ‡ÓÏÚÏ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«

(Ù ÌÈÏ‰˙)ÔBÈÏÚ Èe Ìz‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈzÓ‡ È‡¬ƒ»«¿ƒ¡…ƒ«∆¿≈∆¿
Ôe˙eÓz Ì„‡k ÔÎ‡ ÔBÎÈÓb ÔezÏÁ .ÌÎlkÀ¿∆¬«¿«¿≈»≈¿»»¿
‡˙ÈÈB‡a ÏczL‡c Ô‡Ó ÏÎ ‡c ÏÚÂ .'Â‚Â¿¿«»»»¿ƒ¿»«¿«¿»
‡LÈ ‡ÈÂÁ ‡e‰‰ ÈBÏÚ ‰‡ËÏLÏ ÏÈÎÈ ‡Ï»¿ƒ¿«¿»»¬«ƒ¿»ƒ»

.‡ÓÏÚ CÈLÁ‡„¿«¿ƒ»¿»

‡‡Â e˙kL ,ÌÈn‰ ÔÈÚÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿≈««ƒ∆»»»…
.‰eLt ‰p‰Â .ÔÈÚ‰ Ï‡ ÌBi‰«∆»»ƒ¿ƒ≈≈¿»

,Ó‡Â Á˙t ÊÚÏ‡  ∆¿»»»«¿»«
˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb«≈«¿«ƒ»ƒ¿»
ÌÈL‡‰ ÌÈLtË ‰nk .E˙BzÓƒ»∆«»ƒ¿ƒ»¬»ƒ
ÌÈÏkzÒÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ ‡lL∆…¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
‰Bz‰L ÌeMÓ ,‰Bza ÏczL‰Ï¿ƒ¿«≈«»ƒ∆«»
Bh‰ ÏÎÂ ˙eÁ‰ ÏÎÂ ÌÈiÁ‰ Ïk»««ƒ¿»«≈¿»«

.‡a‰ ÌÏBÚe ‰f‰ ÌÏBÚa˙eÁ‰] »»«∆»»«»

[‡È‰ ‡a‰ ÏLÂ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏL ‡È‰‰˙eÁ‰ ‡"] 

[‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈiÁ‰ ‡È‰ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÏL ‡È‰‰

ekÊiL ,‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰ ÌÈiÁ‰««ƒ≈»»«∆∆ƒ¿
BÓk ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÓÏL ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿≈ƒ»»«∆¿

Ó‡pL EÈÓÈ tÒÓ ˙‡ ∆∆¡«∆ƒ¿«»∆
ÌÏBÚa ÌÈk‡ ÌÈÓÈÏe .‡lÓ‡¬«≈¿»ƒ¬Àƒ»»
,ÌÈÓÏL ÌÈiÁ Ì‰L ÌeMÓ ,‡a‰«»ƒ∆≈«ƒ¿≈ƒ
ÈÏa ÌÈiÁ ,‰ÁÓN ÏL ÌÈiÁ Ì‰≈«ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ
˙eÁ .ÌÈiÁ Ì‰L ÌÈiÁ ,˙eˆÚ«¿«ƒ∆≈«ƒ≈
ÏkL .Ïk‰ ÏL ˙eÁ ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆≈∆«…∆»
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ,‰Bza ÏczLnL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈¿ƒ
ÏL ÌÈnÚ‰ Ïk ÂÈÏÚ ËÏLÏƒ¿…»»»»«ƒ∆

.ÌÏBÚ‰»»
?„ÓM‰ Èa Ì˙B‡ ,Ó‡z …«»¿≈«¿»

Èa BÓk ,‰ÏÚÓÏÓ ‡È‰ ‰Êb¿≈»ƒƒ¿«¿»¿«ƒ
‰˙ÏÚ CÎÂ ,ÂÈÁÂ ‡È˜Ú¬ƒ»«¬≈»¿»»¿»
˙Ân‰ C‡ÏÓ ÏL ˙eÁ .‰LÁÓa¿«¬»»≈∆«¿««»∆
‰Ê CÎÂ ,ÂÈÏÚ ËÏLÏ ÏBÎÈ ‡lL∆…»ƒ¿…»»¿»∆
ıÚa ˜a„ ‰È‰ Ì„‡ Ì‡L .È‡cÂ««∆ƒ»»»»ƒ¿»¿≈
‰È‰ ‡Ï ,‰Bz‰ ‡È‰L ,ÌÈiÁ‰««ƒ∆ƒ«»…»»

.ÌÏBÚ‰ ÏÎÏe BÏ ˙ÂÓ ÌB‚≈»∆¿»»»
Cea LB„w‰ Ô˙pLk ,Ck »¿∆»««»»

e˙k ‰Ó ,Ï‡NÈÏ ‰Bz ‡e‰»¿ƒ¿»≈«»
È‰Â ,˙Ál‰ ÏÚ ˙eÁ ?da»»««À…«¬≈
e‡ËÁ ‡Ï Ì‰ ‡ÏÓÏ‡Â .‰eLt≈¿»¿ƒ¿»≈≈…»¿
eÈ‰ ‡Ï ,ÌÈiÁ‰ ıÚ ˙‡ eÊÚÂ¿»¿∆≈««ƒ…»
.‰lÁzk ÌÏBÚÏ ˙ÂÓ ÌÈÓB‚¿ƒ»∆»»¿«¿ƒ»

,Ó‡ ‡e‰ Cea LB„w‰Â  ¿«»»»«
Èe Ìz‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈzÓ‡ È‡¬ƒ»«¿ƒ¡…ƒ«∆¿≈
ÌÎÓˆÚ ˙‡ ÌzÏaÁ .ÌÎlk ÔBÈÏÚ∆¿À¿∆ƒ«¿∆∆«¿¿∆
,Ôk ÏÚÂ .'B‚Â Ôe˙eÓz Ì„‡k ÔÎ‡ »≈¿»»¿¿¿«≈
ÏBÎÈ ÔÈ‡ ,‰Bza ÏczLnL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈«»≈»
‡e‰‰ Ú‰ LÁp‰ ÂÈÏÚ ËÏLÏƒ¿…»»«»»»»«

.ÌÏBÚ‰ ˙‡ CÈLÁ‰L∆∆¿ƒ∆»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט כד

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון טו



ְ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 -

ֵעט  מִּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ "אֹוֲהבֹו",  ִנְקָרא  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֶאת  ְלַמֵעט  ה'  בֹוד  כְּ ְלַהְרּבֹות  ּיּוַכל  שֶׁ ֵדי  כְּ ַנְפׁשוֹ  ָלַמת  ַהשְׁ בְּ

מֹוְרָדיו ּוְלַהְרּבֹות ֲעָבָדיו ְויֹוְדָעיו

ִנְבֲחָרה,  ה  ֻאמָּ בְּ ַחר  בָּ ר  ֲאשֶׁ ַהּבוֵֹרא,  ח  בַּ תַּ ְוִישְׁ ַהּיֹוֵצר  ַרְך  ִיְתבָּ  א 

ָרֵאל  ִישְׂ ָי-ּה  לוֹ  ַחר  בָּ ַיֲעקֹב  ּתוָֹרתוֹ,  ְוׁשֹוְמֵרי  ִמְצוֹוָתיו  אֹוֵהב 
ִדְכִתיב  ָרֵאל ַעם ְקרֹובוֹ, ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהבוֹ, כְּ ֵני ִישְׂ תוֹ, בְּ ִלְסֻגלָּ
ֶזַרע  יָך  ַחְרתִּ בְּ ר  ֲאשֶׁ ַיֲעקֹב  י  ַעְבדִּ ָרֵאל  ִישְׂ ה  ְוַאתָּ מ"א]  [ישעי' 
ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ה  ִחבָּ ֶזה  ה  ְוָלמָּ אֲֹהִבי  ַאְבָרָהם 
ם  שֵׁ קֹום בְּ ָרא אֹותוֹ ַהמָּ קָּ ָאר ֲאבֹות ָהעֹוָלם שֶׁ לֹום ִמשְּׁ ָעָליו ַהשָּׁ

אֹוֲהבוֹ.

ִלים ַרק ֶאת ַנְפׁשוֹ, ְוֶאת  ָהָאָדם ַישְׁ ַרְך שֶׁ ם ִיְתבָּ ֵאין ֶזה ְרצֹון ַהשֵּׁ
ִאים ּוַמְכִעיֵסי ה' ים ַחטָּ ְרּבּות ֲאָנשִׁ ִאיר ַאֲחָריו תַּ י ּדֹורוֹ ַישְׁ ַאְנשֵׁ

ַרְך [בראשית יח]:  ִיְתבָּ ם  ֲאַמר ַהשֵּׁ ָלנּו ִממַּ נֹוַדע  ֶזה  ִעְנָין  רּור  בֵּ
ְמרּו  יתוֹ ַאֲחָריו ְושָׁ ָניו ְוֶאת בֵּ ר ְיַצוֶּה ֶאת בָּ יו ְלַמַען ֲאשֶׁ י ְיַדְעתִּ כִּ
י  כִּ ֶזה  בְּ הוָֹרה  ה].  ִחבָּ ְלׁשֹון  "י  ַרשִׁ רּוׁש  פֵּ יו  [ְיַדְעתִּ ְוגֹו'  ה'  ֶרְך  דֶּ
ד  מֵּ לִּ שֶׁ ַעל  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ה'  ַאֲהַבת  ִנְפֵלאת 
ל  ִמכָּ יֹוֵתר  ָעְמָדה לוֹ  ְוִהיא שֶׁ ַלֲעבֹוָדתוֹ,  ְוֵקְרָבם  ָהָעם  ֶאת  ַעת  דַּ
ֱאֶמת גַּם  י בֶּ ְלַעְצמוֹ, כִּ ר ָהָי' לוֹ  ּוְזכּות ַהנֶֶּפׁש ֲאשֶׁ ה ַהּטֹוב  ַמֲעשֶׂ
ָרָכיו  דְּ ְוַדַעת  ה'  ֶאת  ָיְדעּו  ר  ֲאשֶׁ ה  ְסֻגלָּ ְיִחיֵדי  ָהיּו  ָהֹיה  ְלָפָניו 
ר ֵמעֶֹצם  ִמיד. ִמי ָלנּו גָּדֹול ֵמֲחנֹוְך ֲאשֶׁ גּו תָּ צּו ּוְבַאֲהָבתוֹ ִישְׁ ַיְחפְּ
ע  ַאְרבַּ ֶחְבַרת  ַהֲחִביָלה  ְרָדה  ִנְתפָּ ה',  בַּ ּוְדֵבקּותוֹ  ׁשּוָקתוֹ  תְּ
ָבא  ִמצְּ ֶאָחד  כְּ ִלְהיֹות  ה  ְוִנְתַעלָּ ָאָדם  ֵמֱהיֹות  ָחַדל  ַהְיסֹודֹות, 
י  כִּ [ְוֵאיֶנּנּו  ְרתוֹ:  ְלשָׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֶאת  ָהעֹוְמִדים  ְמרֹום  בִּ ָמרֹום 
לוֹם  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  בְּ ָמִצינּו  ְולֹא  ֱאלִֹקים]  ָלַקח אֹותוֹ 
ְוֶחְסרֹון  ִחיתּות  פְּ ד  ִמצַּ לֹא  ַאְך   - ְך  כָּ ל  כָּ ַעְפרּוִריּותוֹ  ְך  כֵּ ְזדַּ נִּ שֶׁ
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִאם  י  כִּ לֹא,  ַהּזוֹ,  ֲעָלה  ַהמַּ ֶאל  יַע  ִהגִּ לֹא  ַנְפׁשוֹ 
ַעְצמוֹ  ְלִהְתּבֹוֵדד  ֲחנֹוְך  ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ כַּ ה  עֹושֶׂ ָהָיה  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו 
ר  ְלֲאֵכי ֵא-ל, ַוֲאשֶׁ ה גַּם הּוא ִלְהיֹות ִממַּ ֵני ָאָדם ִהְתַעלָּ ֵמֶחְבַרת בְּ
ה'  ָחֵפץ  ה  ֵאלֶּ בְּ לֹא  י  כִּ ָחְכָמתוֹ  בְּ ִהְתּבֹוֵנן  י  כִּ הּוא  ן,  כֵּ ה  ָעשָׂ לֹא 
ִאיר ַאֲחָריו  י ּדֹורוֹ ַישְׁ ִלים ָהָאָדם ֶאת ַנְפׁשוֹ ְלַבד, ְוֶאת ַאְנשֵׁ יַּשְׁ שֶׁ
ר ָקָרה ְלדֹורוֹ  ְקֶרה ֲאשֶׁ מִּ ִאים ּוַמְכִעיֵסי ה', כַּ ים ַחטָּ ְרּבּות ֲאָנשִׁ תַּ

ּבּול. ל ֲחנֹוְך ְודֹור ַהמַּ שֶׁ

יַע ּוְלֵהיִטיב ְלזּוָלתוֹ  פִּ ָיבֹר לוֹ ָהָאָדם הּוא ְלַהשְׁ כֹוָנה שֶׁ ֲעָלה ַהנְּ ַהמַּ
יַע  ַנְפׁשוֹ, ַרק ְלַהגִּ ָלַמת  ַהשְׁ ן ְמַמֵעט בְּ ְיֵדי כֵּ ַעל  ִמיד ַלְמרֹות שֶׁ תָּ

יִעים  ְלזּוָלתֹו פִּ שְׁ ֵלמּות הּוא ִלְהיֹות ִמן ַהמַּ ְלַתְכִלית ַהשְּׁ

ָלַמת ַנְפׁשוֹ,  ַהשְׁ י טֹוב ָלָאָדם ְלַמֵעט בְּ ד אֹותוֹ כִּ יֹון ַהזֶּה ב ִלמֵּ סָּ ַהנִּ
ֲעָבָדיו  ּוְלַהְרּבֹות  מֹוְרָדיו  ֶאת  ְלַמֵעט  ה'  בֹוד  כְּ ַהְרּבֹות  ְלַמַען 
ֶאָחד  ַמְלָאְך  יוִֹסיף  ִאם  ָהָאָדם  ּיוִֹסיף  ּוַמה  ן  תֵּ יִּ ַמה  י  כִּ ְויֹוְדָעיו, 
ֵהנָּה  ַעל ַאְלֵפי ִרְבבֹות ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה, ֲהלֹא ה' ּבוֵֹרא ּוַמְמִציא כָּ
ּדֹור  ָכל  ה בְּ ְסֻגלָּ ְיִחיֵדי  ַיֲעשּׂו  ּכֹה  ְוִאם  ָקִרים,  ַלבְּ ים  ְוָכֵהנָּה ֲחָדשִׁ
ְמֻקְלָקל,  ָהעֹוָלם  ְורֹב  ַלה'  ׁש  ִקדֵּ ֶאֶלף  י  ִמנִּ ֶאָחד  ֵצא  ִימָּ ָודֹור, 
ֵמַעל.  ֵאָרה  שָּׁ תִּ ִריָאה  ַהבְּ ְוֵחֶפץ  ֶביָה  יֹושְׁ ֵמָרַעת  ם  ׁשֹּ תִּ ָהָאֶרץ 
ִקְרּבוֹ,  בְּ ר  ֲאשֶׁ י  -דַּ שָׁ ַמת  ִנשְׁ ָהָאָדם  צּוַרת  ְתַחיֵּב  תִּ ֶזה  ְוָדָבר 
י  ָבתֵּ בְּ ן  כֹּ ִלשְׁ ַמִים  ַהשָּׁ ִמן  ָיְרָדה  ְוֶטֶרם  ַעל  ִממַּ ֱאלַֹקי  ֵחֶלק  ִהיא 
א. נעתק מהקדמת שו"ע חת"ס יו"ד חלק ב' בקונטרס "פתוחי חותם" 
שכתב הגה"ק רבי שמעון סופר אבדק"ק קראקא בנו של רשכבה"ג 

בעל החת"ס זיעוכי"א.

הרבים  את  המזכה  מעלת  גודל  באריכות  מבאר  זי"ע  סופר  החתם 
להחזיר הרבים בתשובה לילך בדרכו של אברהם אבינו עליו השלום, 
ְלַהְדִפיס  ים  ָהַרבִּ ֶאת  ּוְלַזּכֹות  ִלְזּכֹות  בניקל  יכול  אחד  כל  זה  ובדורינו 
ּולהפיץ את ספרי שכר ועונש בכל בית ישראל, כי הרבה פעמים חייו 
ידי שמזכה  של אדם תלויים אם הוא מזכה את הרבים או לאו, ועל 
יזכה לבנים צדיקים ואריכות ימים ושנים טובים בבריות  את הרבים 
גופא ונהורא מעליא עוד ינוב בשיבה דשן ורענן עד ביאת גואל צדק 

במהרה בימינו אמן,

ב. ועיין לקמן מה שהבאנו מהחפץ חיים זצ"ל ביאור הכתוב בזה.

ּוְבבֹוָאּה  ּכֹל,  בַּ ְמׁשוְֹטטֹות  ְוֵעיֶניה  ה'  ַמְצּפּוֵני  ֵאֶליָה  ִנְגלּו  חֶֹמר 
ֶרא  פֶּ ַעִיר  ָחְמרוֹ,  ֵמַעְפרּוִרּיּות  ֵעיֶניה  מּו  ִנְסתְּ ָהָאָדם  ּגּוף  ֶאל 
ֵרד  ַותֵּ ָאִביָה  ית  בֵּ ֶאת  ַלֲעֹזב  ַהּזֹאת  ָרה  ַלצָּ ָלּה  ּוַמה  ִיוֵָּלד,  ָאָדם 
ֶחְבַרת  ֶנת בְּ כֶּ ִרְגֵבי ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה, ּוִמְסתַּ ַח בְּ פֵּ ָלִאים ְלִהְסתַּ פְּ
י ִיְלטֹׁש ָהָאָדם ֶאת ָחְמרוֹ, ּוִמי יֹוֵדַע ִאם  ים ַעד כִּ ַהּגּוף ָיִמים ַרבִּ
לֹא  ִאם  ְלַקְדמּוָתּה?  ׁשּוב  תָּ ִאם  ְלכּות,  ַלמַּ יַע  גִּ תַּ ֹזאת  כָּ ְלֵעת 
אוָֹרּה  ְלַצְמֵצם  ָלּה  ְוטֹוב  ִעיִמים,  נְּ בַּ ָלּה  לּו  ִיפְּ ָהֵאּלּו  ֲחָבִלים  י  כִּ
ֵלמּות  ַהשְּׁ ְכִלית  תַּ ֶאל  יַע  גִּ תַּ ְלַמַען  ים,  ַרבִּ ָיִמים  ִזיָוּה  ּוְלַמֵעט 
ְלזּוָלָתּה  יִעים  פִּ שְׁ ַהמַּ ִמן  ִלְהיֹות  ְליֹוְצָרּה  ַהּצּוָרה  ּמֹות  ְלִהְתדַּ
ֲעָלה  ַלמַּ ר  ֲאשֶׁ ָלּה  מּוְך  ַהסָּ ֶכל  ַהשֵּׂ רּוַח  ֶאל  ֵמאוָֹרּה  ּוְלַהֲאִציל 
זּוג  ת  בַּ ם  שָׁ ָלּה  ֵאין  י  כִּ ַעל  ִממַּ ַמִים  שָּׁ בַּ יַע  ְלַהגִּ ּתּוַכל  לֹא  ַהּזוֹ 
ֶלת  ְמַקבֶּ ְבִחיַנת  בִּ ִאם  י  כִּ ם  שָׁ ְוֵאיֶננָּּה  ָעָתּה,  פָּ ַהשְׁ ֶלת  ַהְמַקבֶּ
לֹא  י  כִּ ְוַיַען   - יַע.  פִּ ַמשְׁ ְבִחיַנת  בִּ ִלְהיֹות  ָלּה  ִהיא  ּוַמַעְליּוָתא 
ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַהּגּוף  ה  ַמֲעשֵׂ ֵלי  כְּ ֵצרּוף  בְּ ִאם  י  כִּ ַהנֶֶּפׁש  ֵחֶפץ  ַלם  ִנשְׁ
יָּבֹר לוֹ  כֹוָנה שֶׁ ְרצֹוָנּה, ַמֲעָלה ַהנְּ ֲעלּו כִּ ְתנּוָעָתּה ְוִיְתפַּ נּוָעָתם כִּ תְּ

ה ַהנֶֶּפׁש. ַמֲעשֵׂ ִמיד כְּ יַע ּוְלֵהיִטיב ְלזּוָלָתּה תָּ פִּ ָהָאָדם ְלַהשְׁ

ִלים ָהָאָדם ַלם ִאם ַישְׁ שְׁ ִריָאה לֹא תֻּ ֵחֶפץ ַהבְּ
ִלים ֶאת ֶנֶפׁש זּוָלתֹו ֶאת ַנְפׁשוֹ ְלַבּדוֹ ְולֹא ַישְׁ

ֵניֶהם  ֵניֶכם: ְוֶאת בְּ ם ֶאת בְּ ְדתֶּ ַרְך: ְוִלמַּ ם ִיְתבָּ ְוַעל ֶזה ִהְזִהיַרנּו ַהשֵּׁ
ֲעִמיֶתָך,  ֶאת  ּתֹוִכיַח  הֹוֵכַח  ַהּתֹוֵכָחה:  ִמְצַות  ְוַכּדֹוֶמה  דּון,  ְיַלמְּ
ִאם  ִריָאה  ַהבְּ ֵחֶפץ  ַלם  שְׁ לֹא תֻּ י  כִּ ָלנּו  מֹוִרים  ְצוֹות  ַהמִּ ֵאּלּו  ל  כָּ

ִלים ֶאת ֶנֶפׁש זּוָלתוֹ. ִלים ָהָאָדם ֶאת ַנְפׁשוֹ ְלַבּדוֹ ְולֹא ַישְׁ ַישְׁ

ֵאר  ה, גַּם ַאֲהרֹן ִנְתפָּ ְלִמיִדים ַהְרבֵּ ָאבֹות: ְוַהֱעִמידּו תַּ ְוִהְזִהירּו בְּ
י ַהּכֲֹהִנים  ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתוָֹרה, ְוַיַען כִּ ה זוֹ: אֹוֵהב ֶאת ַהבְּ ִמדָּ בְּ
ְלַיֲעקֹב  ֶטיָך  פָּ ִדְכִתיב: יֹורּו ִמשְׁ ים ְלהֹורֹות ַעם ה' כְּ גָּשִׁ ה ַהנִּ ֵהמָּ
ֶלֱאחֹז  ְוָהַאְזָהָרה  ּוּוי  ַהצִּ ֲעֵליֶהם  א  בָּ ָלֵכן  ָרֵאל,  ְלִישְׂ ְותוָֹרְתָך 
ְקָרא (ויקרא ז'). ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדוֹ ַבד  מִּ ז בַּ רּות ְמֻרמָּ ת ִהְתַחבְּ ִמדַּ בְּ
ַעל  וָָּנה  ַהכַּ ְוגֹו',  ן  שֶׁ ַהדֶּ ְוֵהִרים ֶאת  רוֹ  שָׂ ַעל בְּ ׁש  ִיְלבַּ ַבד  ּוִמְכְנֵסי 
"ם (סוף פרק ה' מהלכות יסודי התורה) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:  ַתב ָהַרְמבָּ כָּ ֶרְך שֶׁ דֶּ
ִמיד  תָּ ֵיָרֶאה  ְולֹא  יָבָתם  ִוישִׁ ָהָאֶרץ  י  ַעמֵּ ֲארּוַחת  בַּ ה  ַיְרבֶּ ְולֹא 
ה  ְועֹושֶׂ ין  ְתִפלִּ בִּ ר  ֻמְכתָּ ִציִצית  בְּ ָעטּוף  ּתוָֹרה  בַּ עוֵֹסק  א  ֶאלָּ
ה  ַהְרבֵּ ִיְתַרֵחק  ּלֹא  שֶׁ ְוהּוא  ין:  ַהדִּ ּוַרת  ִמשּׁ ִלְפִנים  יו  ַמֲעשָׂ ָכל  בְּ
ְואֹוֲהִבים אֹותוֹ  ִסין אֹותוֹ  ְמָצא ַהּכֹל ְמַקלְּ יִּ ּתֹוֵמם ַעד שֶׁ ְולֹא ִישְׁ
תּוב אֹוֵמר  ַהכָּ ְוָעָליו  ה',  ֶאת  ׁש  ִקדֵּ ֶזה  ֲהֵרי  יו,  ְלַמֲעשָׂ ים  ּוִמְתַאוִּ

ָאר עכ"ל. ָך ֶאְתפָּ ר בְּ ָרֵאל ֲאשֶׁ ה ִישְׂ י ָאתָּ ַעְבדִּ

ת  ִמדַּ ְיֵדי  ַעל  ִדידּות  ַהבְּ ת  ִמדַּ ִלְקנֹות  ְמַחיֵּב  ִריָאה  ַהבְּ ֵחֶפץ 
ם  כֻּלָּ שֶׁ ָיפֹות  ִנים  פָּ ֵסֶבר  בְּ ָאָדם  ֵני  בְּ ֶחְבַרת  בְּ רּות  ַהִהְתַחבְּ
ָחְכָמתוֹ  בְּ ְנָפׁשֹות  ח  ִלקַּ יּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  סּוהּו  ִויַקלְּ ֹיאֲהבּוהּו 

יָבם ֶאל ה' ם ַלֲהשִׁ ְרכָּ ְלֵהיִטיב דַּ

ַהנֶֶּפׁש  ְלִזּכּוְך  גָּדֹול  ּתֹוֶעֶלת  ֱאֶמת  בֶּ ִדידּות  ַהבְּ ת  ִמדַּ י  כִּ ְרצֹונוֹ 
ִריָאה  ַהבְּ ֵחֶפץ  ַאְך  ֵלם,  ַהשָּׁ ְלֶהָחָכם  ית  ַעְצִמיִּ ִהיא  זוֹ  ה  ּוִמדָּ
רּות  ַהִהְתַחבְּ ת  ִמדַּ בְּ ּוְלַכּסֹוָתּה  זוֹ  ה  ִמדָּ ׁש  ְלִהְתַלבֵּ ְתַחיֵּב  תִּ
ִסין  ְמַקלְּ ַהּכֹל  ְמְצאּו  יִּ שֶׁ ָיפֹות,  ִנים  פָּ ֵסֶבר  בְּ ָאָדם  ֵני  בְּ ֶחְבַרת  בְּ
ָחְכָמתוֹ  ח ְנָפׁשֹות בְּ י ַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ִלקַּ אֹותוֹ ְואֹוֲהִבים אֹותוֹ, כִּ
ַהּכֵֹהן ִמּדוֹ  ְוָלַבׁש  ְוֶזהּו ָאְמרּו  יָבם ֶאל ה':  ְוַלֲהשִׁ ם  ְרכָּ ְלֵהיִטיב דַּ
דּוד, אֹותוֹ  ד ִלְהיֹות בָּ ִהיא בַּ ד ַעְצמוֹ שֶׁ תוֹ ִמצַּ י ִמדָּ וָָּנה כִּ ַבד, ַהכַּ
ּתֹוֵמם,  ִישְׁ ְולֹא  ִיְתַרֵחק  לֹא  חּוץ  בַּ מִּ שֶׁ אֶֹפן  בְּ ׁש  ִיְתַלבֵּ ה  דָּ ַהמִּ
ּוְלַכנֵּס  ֲחבּורֹות  ר  ְלִהְתַחבֵּ ִרּיֹות,  ַהבְּ ין  בֵּ ְמעָֹרב  ְעּתוֹ  דַּ ִיְהֶיה  ַאְך 
דּוִדים  ּנּוס ַהבְּ ת כִּ וָָּנה ִמדַּ ד ַהכַּ ָאַמר ּוִמְכְנֵסי בַּ דּוִדים, ְוֶזהּו שֶׁ ַהבְּ
ל ָאָדם  ל כָּ ָפָניו ְלַקבֵּ ְהֶיה ַצֲהָלתוֹ בְּ תִּ חּוץ, שֶׁ רוֹ ִמבַּ שָׂ ׁש ַעל בְּ ִיְלבַּ
ְוֶזהּו  ַלּתוָֹרה,  ִויָקְרָבן  ִרּיֹות  ַהבְּ ֶאת  ֶיֱאהֹב  ָיפֹות,  ִנים  פָּ ֵסֶבר  בְּ
ן ּתַֹאר  שֶׁ ַח, ַהדֶּ ְזבֵּ מוֹ ֵאֶצל ַהמִּ ן ְוגֹו' ְושָׂ שֶׁ ָאַמר: ְוֵהִרים ֶאת ַהדֶּ שֶׁ
ן  שֶׁ ַהדֶּ מוֹ  כְּ ֵלם  ַהשָּׁ ֵעֶרְך  בְּ ֵהם  שֶׁ ַהחֶֹמר  ָוֳעִבי  ַעת  ַהדַּ ִלְפחּוֵתי 
ִרּיֹות  רּות ִעם ַהבְּ ת ִהְתַחבְּ ֵעֶרְך ָהעֹוֶלה קֶֹדׁש ַלה', ְוַעל ְיֵדי ִמדַּ בְּ

חּוֵתי  ְלַהֲעלֹות גַּם פְּ יּוַכל  ָנֵקל  חּוץ בְּ ִמבַּ רוֹ  שָׂ ׁש ַעל בְּ ִיְלבַּ ר  ֲאשֶׁ
ֻמְקָטר  ָמקֹום  ַח  ְזבֵּ ַהמִּ ֵאֶצל  מוֹ  ְושָׂ כֹוָנה  ַהנְּ ַמֲעָלה  ֶאל  ָהֵעֶרְך 

ֻמגָּׁש ַלה':

ֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז,  ֶיֶתר שְׂ ה זוֹ ַמְרֶאה ַאֲהָבתוֹ ֶאל ה' בְּ ִמדָּ אֹוֵחז בְּ ִמי שֶׁ
ר  ָכל ָהֶאְפשָׁ ל בְּ דֵּ תַּ ץ ּוְלִהשְׁ ֶלְך ְלִהְתַאמֵּ ֶרְך אֹוֵהב ֶאת ַהמֶּ י ִמדֶּ כִּ

ַחת עֹל ַמְלכּותוֹ ּוְלַהְרּבֹות לוֹ ֲעָבִדים. ֵני ָאָדם תַּ ְלַהְכִניס בְּ

ֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז,  ֶיֶתר שְׂ ה זוֹ ַמְרֶאה ַאֲהָבתוֹ ֶאל ה' בְּ ִמדָּ  ְוָהאֹוֵחז  בְּ
ר  ָכל ָהֶאְפשָׁ ל בְּ דֵּ תַּ ץ ּוְלִהשְׁ ֶלְך ְלִהְתַאמֵּ ֶרְך אֹוֵהב ֶאת ַהמֶּ י ִמדֶּ כִּ
ַיד  ַחת עֹל ַמְלכּותֹו ג, ּוְלַהְרּבֹות לוֹ ֲעָבִדים כְּ ֵני ָאָדם תַּ ְלַהְכִניס בְּ
ה זוֹ ֶטֶרם  לֹום ְלִמדָּ י ָזָכה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ ֶלְך, ְוַיַען כִּ ַהמֶּ
חּוצֹות,  ל  כָּ רֹאׁש  בְּ ָעַמד  ְעּתוֹ  ּוִמדַּ ְכלוֹ  ִמשִּׂ ַרק  ָעֶליה,  ה'  ִצוָּה 
ֶאת  ה,  ַהְרבֵּ ְלִמיִדים  תַּ ֶהֱעִמיד  ה',  ם  שֵׁ בְּ ְוָקָרא  חֹות  ִמְזבְּ ָנה  בָּ
ל  שֶׁ אֹוֲהבוֹ  ֵרא  ְלִהקָּ ֵיאֹות  לוֹ  ָלֵכן  ָחָרן,  בְּ ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ ַהנֶֶּפׁש 
יב  ֵהשִׁ ַנְפׁשוֹ  ְוִכְגמּול  ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי,  ֶזַרע  מוֹ,  ַרְך שְׁ ִיְתבָּ ֶלְך  ַהמֶּ
הֹוִדיַענּו  לוֹ ה' ְוֵחֶלף ַאֲהָבתוֹ ֶאל ה' ָהָיה ַאֲהַבת ה' ֵאָליו, ְוֶזהּו שֶׁ
ר ְיַצוֶּה ֶאת  יו] ְלַמַען ֲאשֶׁ יו [ָאַהְבתִּ י ְיַדְעתִּ ָאְמרוֹ כִּ מוֹ בְּ ַרְך שְׁ ִיְתבָּ

ֶרְך ה': ְמרּו דֶּ יתוֹ ַאֲחָריו ְושָׁ ָניו ְוֶאת בֵּ בָּ

ֲאִריכּות ָיִמים  ם ה' בַּ ם ְמַזכֵּ ִלימּו ַנְפשָׁ ָבר ִהשְׁ כְּ גַּם ְלֵאּלּו שֶׁ
יֵָּהנּו ֵמאֹוָרם  ֵדי שֶׁ ְלטֹוַבת ַזְרֵעיֶהם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְוַתְלִמיֵדיֶהם כְּ

ם ִלימּו גַּם ֵהם ַנְפשָׁ ְוַישְׁ

ים  ַלַחיִּ יַע  ְלַהגִּ ֲהָכָנה  ַרק  הּוא  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ָהָאָדם  ֲהָויֹות  ר  ִעקַּ
ַעְצְמָך  ַהְתֵקן  ֲחַז"ל:  ָאְמרּו  שֶׁ ּוְכמוֹ  א,  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ ים  ְצִחיִּ ַהנִּ
ה  רֹון ַמֲעשֵׂ שְׁ ַרְקִלין. ַוֲהָכָנה זוֹ ִהיא כִּ ֵנס ַלטְּ כָּ תִּ ֵדי שֶׁ רֹוְזדֹור כְּ פְּ בַּ
ְזַמן ִכי  ָלָמה ַהִהיא בִּ עּור ַלַהשְׁ ֵלמּות ַהנֶֶּפׁש. ְוֵאין שִׁ ְצוֹות ּושְׁ ַהמִּ
ֶכל  ַהשֵּׂ ָיִרים  ר  ֲאשֶׁ כַּ ְוָהָיה  ָהָאָדם,  לּות  דְּ תַּ ִהשְׁ בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  ִאם 
ָאִביָה  ית  בֵּ ְנעּוֶריה  כִּ ָבה  ְושָׁ ַהחֶֹמר,  ַעל  ַהנֶֶּפׁש  ְוָגַבר  ָידוֹ,  ֶאת 
ְוָגַבר ַהחֶֹמר ַלֲעשֹׂות  ֶכל ֶאת ָידוֹ  יח ַהשֵּׂ קֶֹצר ָיִמים, ַאְך ִאם ַינִּ בְּ
ִלְהיֹות  ְצִריָכה  י  כִּ ְלַהנֶֶּפׁש,  ָרָעה  ִמזֶּה  ְצַמח  ְנעּוָריו, תִּ יֵמי  בִּ ַחִיל 
ְבִעים  שִׁ כְּ ים  ַרבִּ ָיִמים  ּוַבֲהָבָליו  ַהזֶּה  ֵפל  ַהשָּׁ עֹוָלם  בָּ ְטרּוָדה 
ְוָיֶפה  ִעוֵּת,  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  ָהָאָדם  ן  ַתקֵּ יְּ שֶׁ ַעד  יֹוֵתר  ְוִלְפָעִמים  ָנה  שָׁ
ת  ִלי ִטְרדַּ ָחְתמּו ָיָמיו ְמֵהָרה בְּ ֵרי ְלִמי שֶׁ "ם ַז"ל: ַאשְׁ ַתב ָהַרְמבָּ כָּ
ר  ֲאשֶׁ ִריִדים  ַהשְּׂ רֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ֲהלֹא  ֵלא  ִיפָּ ה  ּוֵמַעתָּ ַהנֶֶּפׁש, 
ִלימּו  ִהשְׁ ֵהם  י  כִּ ָסֵפק  ּוְבִלי  יָבה,  שֵׂ בְּ ְינּובּון  ה  ֵהמָּ גַּם  קוֵֹרא,  ה' 

ל ֵאּלּו? יֵמי ְנעּוָרם, ּוְלֵהיָכן ֲאִריכּות ָיִמים שֶׁ ם בִּ ַנְפשָׁ

ְיֵמיֶהם  ָחְתמּו  ָבר  כְּ ַעְצָמם  ד  ִמצַּ ֵהם  אי  ַודַּ בְּ י  כִּ ה  ֵמַעתָּ ֱאמֹר 
מּו  לְּ שַׁ ָבר  כְּ י  כִּ ַעְצָמם,  ְלטֹוַבת  ֵאינוֹ  ֶהם  לָּ שֶׁ ָיִמים  ַוֲאִריכּות 
עֹוד  יָחם  ַמנִּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ַרק   - ם  ַנְפשָׁ רֹון  שְׁ כִּ ד  ִמצַּ ְיֵמיֶהם 
יֵָּהנּו  ְוַתְלִמיֵדיֶהם, שֶׁ ְוֶצֱאָצֵאיֶהם  ַזְרֵעיֶהם  ְלטֹוַבת  ָהֲאָדָמה  ַעל 
ה  ִטְרדָּ ִטְלטּולוֹ  ֶזה  ְוֵאין  ם,  ַנְפשָׁ ֵהם  גַּם  ִלימּו  ְוַישְׁ ֵמאוָֹרם 

יַע ֵמאוָֹרּה ְלזּוָלָתּה. פִּ י ְזכּות ִהיא ָלּה ְלַהשְׁ ְלַהנֶֶּפׁש, כִּ

ַהְטָרדֹות  ֵמֲחַמת  ְלִהְתּבֹוֵדד  ַנאי  פְּ ֵאין  שֶׁ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ַהגַּם 
ִרּיֹות  ַהבְּ ין  בֵּ ְמעָֹרב  ְוֶלֱהיֹותוֹ  ְלִמיִדים  ַהתַּ ִלּמּוד  בְּ ִמיִדּיֹות  ַהתְּ
בּוָאה,  יַע ְלַמֲעַלת ַהנְּ בוֹ ְלַהגִּ ִכיָנה ּוְמַעכְּ ְנֵפי ַהשְּׁ ַחת כַּ ְלַהְכִניָסם תַּ

ָבר. ּנּו דָּ יר ִממֶּ ּלֹא ַיְסתִּ ָכרוֹ שֶׁ ם שְׂ לֵּ ַרְך ְמשַׁ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ

ַמְדֵרַגת  ֶאל  יַע  ִהגִּ לֹא  ֱאֶמת  בֶּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַאְך 
ַנאי  פְּ לוֹ  ָהָיה  לֹא  י  כִּ ִויֶחְזֵקאל,  ִיְרְמָיהּו  ְעָיה  ְישַׁ ל  שֶׁ זוֹ  כָּ ְנבּוָאה 
זוֹ  ַמְדֵרַגת ְנבּוָאה כָּ ר ַנְפׁשוֹ בְּ ְבּתוֹ ּוְלַקשֵּׁ ַמְחשַׁ ְלִהְתּבֹוֵדד ַעְצמוֹ בְּ
ְעּתוֹ ְמעָֹרב  ְלִמיִדים ְוָהָיה דַּ ִלּמּוד ַהתַּ ִמיד בְּ ָהָיה ֻמְטָרד תָּ ְלִפי שֶׁ
ג. ובדרשות חתם סופר (פרשת נצבים וילך דף שמ"ט) כתב, כי כל שכר העולם 
הבא אינו נחשב אצל אברהם אבינו עליו השלום וכיוצא, כי יפה שעה 
אחת בתורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, ומה 
כל  אך  שכר,  ביקש  מי  מאוד,  הרבה  שכרך  הוא  ברוך  הקדוש  פייסו 
תענוגו ושכרו האמיתי על עבודתו את השם יתברך שיזכה ללמד אחרים, 
ושיעמוד פרי בטנו תחתיו והוא יגדלהו לתורה ועבודה ויעמוד תחתיו 

ללמוד וללמד. ועיין עוד שם בדרשות לשבת תשובה, דף כ"ג.

ים - מאמר ג' 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


