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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ְלִמיִדים  ִכיָנה, ְוִאּלּו ָהיּו תַּ ְנֵפי ַהשְּׁ ַחת כַּ ִרּיֹות ְלַהְכִניָסם תַּ ין ַהבְּ בֵּ
כֹוָנה לֹא ָהָיה ִלּמּודוֹ אֹוָתם ְמִניַעת ִהְתּבֹוְדדּות  ֲעָלה ַהנְּ מַּ ָהֵאּלּו בַּ
ַעד  חּוָתה  פְּ ַמְדֵרָגה  בְּ ָהיּו  ִלּמּוָדם  ת  ְתִחלַּ בִּ ֵהם  ַאְך  ָבה,  ֲחשָׁ ַהמַּ
יָלם  ִהְרגִּ ִלּמּוָדם  ת  ּוִבְתִחלַּ ְלַאט  ְלַאט  ְלַהְכִניָסם  ָצִריְך  ָהָיה  שֶׁ
ִמיד  ִהְתנֹוַנע ַנְפׁשוֹ תָּ ָרס, ְוַעל שֶׁ ל פְּ ַלֲעבֹד ֶאת ה' ַעל ְמַנת ְלַקבֵּ
ְלִהְתּבֹוֵדד  ַנאי  פְּ לוֹ  ַאר  ִנשְׁ לֹא  ֵאּלּו  כָּ ַעת  דַּ ִקְצֵרי  ִעם  ק  ְלִהְתַעסֵּ
זוֹ, ַאְך ה' ַהּטֹוב ַהּיֹוֵדַע ַמְצּפּוֵני ֵלב ְוֶנֶפׁש,  בֹוָתיו ִלְנבּוָאה כָּ ַמְחשְׁ
י  כִּ גַּם  ִאם  ַאְבָרָהם,  י  ַעְבדִּ ֶזה  ֲהלֹא  ָאַמר  ַאְבָרָהם,  ֶאת  ָיַדע 
ְלַכּסֹות  ֵכן  ִיתָּ לֹא  ָמקֹום  ל  ִמכָּ זוֹ  כָּ ְנבּוָאה  ַמְדֵרַגת  ֶאל  יַע  ִהגִּ לֹא 
ֵלמּות ַנְפׁשוֹ ְוָכל ִמעּוט ֲהָכָנתוֹ ֶאל  שְׁ רֹון בִּ י ֵאין ִחסָּ ָבר, כִּ ּנּו דָּ ִממֶּ
ּוְלַמֲעִני  ִלְכבֹוִדי  ַעְצמוֹ  ַמְטִריד  הּוא  ְיֵדי שֶׁ ַעל  ַרק  בּוָאה הּוא  ַהנְּ
לֹא  ן  כֵּ ִאם  בּוָאה  ַהנְּ ַמֲעַלת  נָּה  ִממֶּ ְוגֹוֵזל  ֶגד  ִמנֶּ ַנְפׁשוֹ  ִליְך  ַמשְׁ
ְוֶזהּו  ַאֲהָבתוֹ אֹוִתי,  בְּ ְיֵדי ֲעבֹוָדתוֹ  ַיְפִסיד ַעל  ֶזה  יק כָּ דִּ צַּ ֵכן שֶׁ ִיתָּ
ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם, ֲהִיָתֵכן  ַרְך, ַהְמַכסֶּ ם ִיְתבָּ ָרא, ָאַמר ַהשֵּׁ ּתַֹאר ַהקְּ
ל  כָּ י  כִּ יו  ְיַדְעתִּ ֲהלֹא  ה,  עֹושֶׂ ֲאִני  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  ֵמַאְבָרָהם  ה  ֲאַכסֶּ שֶׁ
ָניו  יתוֹ ְוֶאת בָּ ר ְיַצוֶּה ֶאת בֵּ ִמעּוט ֲהָכָנתוֹ ִלְנבּוָאה הּוא ְלַמַען ֲאשֶׁ
חּוֵתי ָהֵעֶרְך ָהעֹוְבִדים ַעל ְמַנת  ֶרְך ה' ְוֵהם עֹוד פְּ ְמרּו דֶּ ַאֲחָריו ְושָׁ
ל  ר ָעָליו, כָּ בֵּ ר דִּ ָרס ְלַמַען ָהִביא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֶאת ֲאשֶׁ ל פְּ ְלַקבֵּ
קֹום גָּבֹוהַּ ֶאל ָמקֹום ָנמּוְך ִלְלמֹד ִעם  יל ַעְצמוֹ הֹוֵלְך ִממָּ פִּ ְך ַמשְׁ כָּ
ִמי ְלַהְרּבֹות ֲעָבַדי  ה ִלְכבֹוד שְׁ ֵאּלּו ְוָכל ֶזה הּוא עֹושֶׂ ַעת כָּ ִקְצֵרי דַּ
ֲהָכָנתוֹ  ִמעּוט  ָכל  בְּ שֶׁ ֵצא  תֵּ י  ֵמִאתִּ ָכרוֹ  שְׂ ָלֹזאת  ִאי   - ַעי  ּוְמֻידָּ

ָבר. ּנּו דָּ ל ָצפּון א ְולֹא ִיְסּתֹר ִממֶּ ה לוֹ כָּ ִלְנבּוָאה ֲאַגלֶּ

ַהּזּוַלת  ֶנֶפׁש  ָלַמת  ַהשְׁ בְּ עֹוֵסק  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ְתַהוָּה  נִּ שֶׁ ַמן  ַהזְּ ֶחְסרֹון 
ְזַמן  בִּ שֶׁ ִסּפּוק  לוֹ  נֹוֵתן  ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ַנְפׁשוֹ,  ָלַמת  ֵמַהשְׁ בוֹ  ּוְמַעכְּ

ְכלֹו ֵדי ְיכֶֹלת שִׂ גָּבֹות יֹוֵתר ִמכְּ גֹות ַרּבֹות ְוִנשְׂ יג ַהשָּׂ מּוָעט ַישִּׂ

ֶעֶבד  ֹיאַמר  ָאמֹר  ִאם  ֵלם,  ְלַהשָּׁ ל  כֵּ ַהשְׂ מּוָסר  הּוא  ֶזה  ְוָדָבר 
ה  ה' ְוָחֵפץ ֲאִני ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוֵאיְך ֶאֱעשֶׂ י בַּ ָקה ַנְפשִׁ ָהִעְבִרי ָחשְׁ
ִלים ֶנֶפׁש  ֵדי ְלַהשְׁ י כְּ ֵלמּות ַנְפשִׁ לֹות שְׁ כָּ ִלּמּוֵדי ֻמשְׂ ֹזאת ְלַמֵעט בְּ

ֲחֵבִרי?

ְויֹוֵתר  ֵמַרּבֹוַתי  י  ָלַמְדתִּ ה  ַהְרבֵּ ֲחַז"ל:  ְבֵרי  דִּ ֵאָליו  ׁשּוָבה  ַהתְּ
ָבר ְלַמּלֹאת ְלָך  ֵלא ֵמה' דָּ ם - ֲהִיפָּ ְלִמיַדי יֹוֵתר ִמכֻּלָּ ֵמֲחֵבַרי ּוִמתַּ
ֶאת  ה  ֲעשֵׂ ה  ַאתָּ  - מוֹ  שְׁ ִלְכבֹוד  ֶהְחַסְרתָּ  שֶּׁ ַמה  ָך  ַנְפשְׁ ֵלמּות  שְׁ
ּלוֹ  שֶׁ ֶאת  ה  ַיֲעשֶׂ ְוה'  ָהָעם,  ֶאת  ַעת  דַּ ד  ְלַלמֵּ ַלֲעשֹׂות  ָך  ִצוְּ ר  ֲאשֶׁ
ָך  ַנְפשְׁ ְלַמּלאֹת  ְרצֹונוֹ  כִּ ְרצֹוְנָך  ה  ַיֲעשֶׂ ְוהּוא  ְרצֹוְנָך  כִּ ְרצֹונוֹ  ה  ֲעשֵׂ
גֹות ַרּבֹות  יג ַהשָּׂ יק ְלָך ְזַמן ַהּמּוָעט ְלַהשִּׂ ֵלמּות ְוַיְספִּ ִמיִדיַעת ַהשְּׁ

ְכְלָך. ֵדי ְיכֶֹלת שִׂ גָּבֹות עֹוד יֹוֵתר ִמכְּ ְוִנשְׂ

ה'  ַחר  בָּ ים,  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ִזכָּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  שֶׁ ֵני  ִמפְּ
ּנּו ְוָקא ִממֶּ ֵצא דַּ ְרֵאִלית תֵּ שְׂ ה ַהיִּ ָהֻאמָּ ַזְרעוֹ ַאֲחָריו ְושֶׁ בְּ

ְמרּו  ְושָׁ ַאֲחָריו  יתוֹ  ְוֶאת בֵּ ָניו  ְיַצוֶּה ֶאת בָּ ר  ְלַמַען ֲאשֶׁ יו  ְיַדְעתִּ י  כִּ
ֶרְך ד' ְוגֹו' (בראשית י"ח י"ט). דֶּ

עֹוְבֵדי  ה  מָּ כַּ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְזַמן  בִּ ָהיּו  ֱאֶמת  בֶּ י  כִּ תּוב:  ַהכָּ אּור  בֵּ
ַמְדֵרַגת  בְּ ָהיּו  שֶׁ ְוֵעֶבר  ם  שֵׁ ל  שֶׁ גָּדֹול  ְדָרׁש  ַהמִּ ית  בֵּ ָהָיה  שֶׁ ד', 
ּכֵֹהן  ְוהּוא  ְוגֹו'  ֵלם",  ֶמֶלְך שָׁ ֶצֶדק  י  תּוב "ּוַמְלכִּ כָּ מוֹ שֶׁ כְּ ְנִביִאים, 
ֵלְך ִלְדרֹׁש ֶאת  תּוב, ַותֵּ כָּ ם. ְוֵכן ַמה שֶּׁ זֶּה ָקֵאי ַעל שֵׁ ְוגֹו', ְוָידּוַע שֶׁ
מוֹ שפרש"י ַז"ל, ְוֵכן ֵעֶבר, ָאְמרּו ָעָליו  ם כְּ ד', הּוא ַהּכֹל ַעל ְיֵדי שֵׁ
רש"י  ֵרׁש  פֵּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֶלג,  פֶּ מוֹ  שְׁ ָרא  קָּ שֶׁ ָהָיה  גָּדֹול  נִָּביא  שֶׁ ֲחַז"ל, 
י  פִּ ַעל  ְוַאף  ַלה',  ַלֲעבֹד  ים  ֲאָנשִׁ ם  ָלֶהם שָׁ ִצים  ִמְתַקבְּ ְוָהיּו  ַז"ל, 
ה ַלֲעבֹד ַלד',  ְזכֶּ תִּ ָחה שֶׁ פָּ ה אוֹ ֲאִפּלּו ִמשְׁ ֵכן לֹא ָיְצָאה ֵמֶהם ֻאמָּ

ה ֶזה? ְוָלמָּ

ם  ֵאּלּו כֻּלָּ ֵני שֶׁ ָבר, ְוהּוא, ִמפְּ ל דָּ אן ַטֲעמוֹ שֶׁ ָתה ָלנּו ַהּתוָֹרה כָּ ְוִגלְּ
ַאְבָרָהם  ֲאָבל  ַעְצָמם,  בְּ ד'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ַרק  ָהְיָתה  ָתם  ְמַגמָּ ל  כָּ
מוֹ  כְּ ם,  ִמכֻּלָּ יֹוֵתר  ַלד'  ֶנֱאָמן  אֹוֵהב  ָהָיה  שֶׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו 
ְהֶיה  יִּ ַמה  ַעְצמוֹ,  בְּ ִהְתּבֹוֵנן  אֹוֲהִבי"  "ַאְבָרָהם  תּוב  ַהכָּ ָראוֹ  קְּ שֶׁ
אברהם  שקיים  ב')  עמוד  כ"ח  דף  (יומא  לברכה  זכרונם  רבותינו  ואמרו  א. 
והיו  תבשילין,  עירובי  ואפילו  כולה  התורה  כל  השלום  עליו  אבינו 
כליותיו נובעות חכמה והשיג כל טבעי הנמצאים בעולם השפל ועלה 
בחקירתו וחכמתו לעולם הגלגלים, ועיין באריכות בספר הקדוש ערבי 

נחל על התורה פרשת אחרי.

ְוִאם  ָלמּות,  ּוֻמְכָרח  ָלֶנַצח  ִיְחֶיה  לֹא  ָהָאָדם  ֲהלֹא  ָבר,  ַהדָּ סֹוף 
ָכל  בְּ ָעַמל  ן  כֵּ ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ִמן  ד'  בֹוד  כְּ ֵטל  ִיבָּ לֹום  ְושָׁ ָחס  ן  כֵּ
ְקָרא  ַויִּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ַהּכֹל,  ְלֵעיֵני  עֹוָלם  בָּ ֱאלֹקּותוֹ  ְלַפְרֵסם  ּכֹחוֹ 
ַמִים  ַהשָּׁ ֱאלֵֹקי  ד'  בַּ יֲעָך  בִּ ְוַאשְׁ ְוֶנֱאַמר,  ד',  ם  שֵׁ בְּ ַאְבָרם  ם  שָׁ
ְואֹוֵמר  ִריָּה,  בְּ ל  כָּ ִפי  בְּ מוֹ  שְׁ י  ִהְרגְַּלתִּ ופירש"י,  ָהָאֶרץ,  ֵואלֵֹקי 
ידּו  ְעבִּ שַׁ "דְּ אֹוְנְקלּוס  ְוִתְרגֵּם  ָחָרן,  בְּ ָעשּׂו  ר  ֲאשֶׁ ַהנֶֶּפׁש  ְוֶאת 
ָלִכים הֹוִכיַח ַעל  ֶדֶרְך ד', ְוַאף ַלמְּ ם ֵליֵלְך בְּ ְלאוַֹרְיָתא", ְוִצוָּה ְלֻכלָּ
תּוב,  כָּ מוֹ שֶׁ ִאּסּור גֶֶּזל (כְּ ִלים בְּ ְכשָׁ נִּ ַעְבֵדיֶהם שֶׁ ר ֵאיָנם מֹוִחים בְּ ֲאשֶׁ
ְולֹא  ֲאִביֶמֶלְך,  ַעְבֵדי  ְזלּו  גָּ ר  ֲאשֶׁ ִים  ַהמַּ ֵאר  בְּ אֹדֹות  ַעל  ֲאִביֶמֶלְך  ֶאת  ַאְבָרָהם  ְוהֹוִכיַח 

ֲאִני  א  ֶאלָּ ָרָעה,  ִלי  ָעשּׂו  שֶׁ ַעל  ְמַעְרֵער  ֵאיִני  ָאַמר  שֶׁ ְלהֹורֹות  ָזלּוָה",  "גְּ ר  ֲאשֶׁ ִתיב  כְּ

ן  כֵּ ְוָכל שֶׁ ד',  ֶרְך  דֶּ ֶנֶגד  הּוא  ֶאְצָלם) שֶׁ ֻהְפַקר  ֶזל שֶׁ גֶּ ִאּסּור  ֶעֶצם  ַעל  יד  ַמְקפִּ

ְלָזֵרז ְלָכל  ָכל ּכֹחוֹ  ִהְתַחזֵּק בְּ ִביל שֶׁ ֶזה ַלֲאֵחִרים. ּוִבשְׁ הֹוִכיַח בְּ שֶׁ
ְוָנַתן  ד'  הּו  ִזכָּ ן  כֵּ ַעל  ְדָרָכיו,  בִּ ְוֵיְלכּו  ֱאלֹקּותוֹ  ירּו  יַּכִּ שֶׁ ְבָרִאים  ַהנִּ
ָהְלכּו  ם  ָבִטים, כֻּלָּ ְוי"ב שְׁ ַיֲעקֹב  ְך ֶאת  ְוֵכן ַאַחר כָּ ִיְצָחק,  ֶאת  לוֹ 
ַעד  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  מוֹ  כְּ ד'  ַלֲעבֹוַדת  ים  ֲאָנשִׁ ְלָזֵרז  ֶזה,  ֶדֶרְך  בְּ
י  תּוב, כִּ ָאַמר ַהכָּ ֵלָמה עֹוְבֵדי ד'. ְוֶזהּו שֶׁ ה ב שְׁ ּנּו ֻאמָּ יְָּצָאה ִממֶּ שֶׁ
ֲאִני אֹוֵהב אֹותוֹ  ָמה  ֵני  ִמפְּ יו כפירש"י,  ָאַהְבתִּ ְוַהְינּו  יו,  ְיַדְעתִּ
ל  ְדָרׁש שֶׁ ֵבית ַהמִּ ה עֹוְבֵדי ד' בְּ מָּ ָנם כַּ ם, ַוֲהלֹא ֶישְׁ יֹוֵתר ִמכֻּלָּ
ָניו ְוֶאת  ר ְיַצוֶּה ֶאת בָּ תּוב: "ְלַמַען ֲאשֶׁ ם ְוֵעֶבר? ּוְמַסיֵּם ַהכָּ שֵׁ
לֹא  ֵהם  ֲאֵחִרים,  ן  כֵּ ֵאין  ַמה שֶּׁ ד'"  ֶרְך  דֶּ ְמרּו  ְושָׁ ַאֲחָריו  יתוֹ  בֵּ

ה זוֹ. ֶהם ִמדָּ ָהְיָתה בָּ

ֵגן ָעֵלינּו,  תָּ ל ָהָאבֹות שֶׁ ִמיד ֶאת ְזכּוָתם שֶׁ יִרים תָּ ְוִאם ָאנּו ַמְזכִּ
ֶרְך ַהזֶּה, ְלָזֵרז ֶאָחד ַלֲחֵברוֹ ְוָכל  דֶּ ן בַּ ְצִריִכים ָאנּו ְלִהְתַנֵהג גַּם כֵּ
(חפץ  א  ּוַבבָּ ֶזה  בָּ ְזכּות  ָלנּו  ִיְהֶי'  ּוָבֶזה  ד'.  ַלֲעבֹוַדת  ְלָבָניו  ן  כֵּ שֶׁ

חיים על התורה).

לֹום  ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ רּוְך הּוא ָרָצה שֶׁ דֹוׁש בָּ ַהקָּ ְגַלל שֶׁ בִּ
ָחָרן ָלֵכן לֹא ָנַתן  ר ָעשּׂו בְּ תּוב ְוַהנֶֶּפׁש ֲאשֶׁ כָּ מוֹ שֶׁ מֹות כְּ שָׁ ן ַהנְּ ְיַתקֵּ
ָהָיה  מֹות שֶׁ שָׁ ל ַהנְּ ן ֶאת כָּ קֵּ תִּ ְטנוֹ ַעד שֶׁ ִרי בִּ רּוְך הּוא פְּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ן ָצִריְך ְלַתקֵּ

ה זֹוֶכה ְלָבִנים"  אן ִאי ַאתָּ ָך ְלגֹוי גָּדֹול (בראשית י"ב ב') . "כָּ ְוֶאֶעשְׂ
יר  ַמְסבִּ ְנעּוֵריֶהם?  יֵמי  בִּ ְלָבִנים  ָהָאבֹות  ָזכּו  לֹא  ה  ְוָלמָּ "י).  (ַרשִׁ

ָהֱאנֹוׁשּות  ֶאת  ד  ְלַלמֵּ ָהָיה  ֲעֵליֶהם  שֶׁ ּום  ִמשּׁ ַתב-סֹוֵפר":  ַה"כְּ
ִחּנּוְך  בְּ ר  ִעקָּ בְּ עֹוְסִקים  ָהיּו  ִנים  בָּ ָלֶהם  ָהיּו  ְוִאּלּו  ם,  ַהשֵּׁ ַעת  דַּ
רּות  ֶאְפשָׁ ָלֶהם  ָהְיָתה  ְולֹא  יֹוֵתר  בְּ ָלֶהם  ִרים  ּוִמְתַמסְּ ֵניֶהם  בְּ
ר  ֲאשֶׁ ם ֶאת ַמֲעָיָנם ַעד ֵעת ִזְקָנה כַּ ַבׁש ַהשֵּׁ ד ַלֲאֵחִרים, ָלֵכן כָּ ְלַלמֵּ
גַּם  ְך  כָּ ַאַחר  ר  ְלִהְתַמסֵּ ְוָיְכלּו  ה  ַהְרבֵּ ְלִמיִדים  תַּ ֶהֱעִמידּו  ָבר  כְּ

ֵניֶהם... ְלִחּנּוְך בְּ

ְזכּות ַהּתֹוָלדֹות  ים ַרק בִּ ָעִמים ַרּבֹות ָהָאבֹות ִנּצֹוִלים ְוַחיִּ פְּ
ָעִתיִדין ָלֵצאת ֵמֶהם שֶׁ

ל  ִנצַּ ְלַדַעת ֲחַז"ל (בראשית רבה) "לֹא  ַכי" מּוָבא:  ֵכֶלת ָמְרדְּ "תְּ בַּ
ְוֶזהּו  ּנּו".  ֲעִתיִדים ָלֵצאת ִממֶּ ָהיּו  ַהּתֹוָלדֹות שֶׁ ְגַלל  א בִּ נַֹח ֶאלָּ
ַהְינּו:  נַֹח",  ּתֹוְלדֹות  ה  ֵאלֶּ  - ה'  ֵעיֵני  בְּ ֵחן  ָמָצא  "ְונַֹח  תּוב:  כָּ שֶׁ
ֵמִביא  "ן  ָהַרְמבָּ ְוִהנֵּה,  ה'...  ֵעיֵני  בְּ ֵחן  ָמָצא  ַהּתֹוָלדֹות  ְזכּות  בִּ
ְלַמֲעָרָכה  ִרים  שֵׁ כְּ ָהֵעִצים  ל  כָּ (מדרש רבה צו) שֶׁ ֵתנּו  ָרשָׁ פָּ סֹוף  בְּ
יֹוֵצא  ּוֵמַהגֶֶּפן  ֶמן  יֹוֵצא שֶׁ ַהזִַּית  ן  מִּ ְלִפי שֶׁ ְוַהגֶֶּפן,  ֵמַהזִַּית  חּוץ 
ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם.  ְזכּות  בִּ ִלים  ִנצָּ ָאבֹות  שֶׁ מוֶֹרה  ֶזה  ַוֲהֵרי   - ַיין 
ַיְחׁשֹב  ּלֹא  ַזִית", שֶׁ "ֲעֵלה  ֲהִביָאּה לוֹ  ַהּיֹוָנה בַּ ָרְמָזה לוֹ  ְוֶזהּו שֶׁ
ְוָלֵכן  ְיֵרכוֹ.  יֹוְצֵאי  ְזכּות  בִּ ל  צַּ נִּ שֶׁ א  ֶאלָּ ל,  ִנצַּ ַעְצמוֹ  ְזכּות  בִּ שֶׁ
ַמֲעָלתוֹ  בְּ יר  ִהכִּ שֶׁ ְלִפי  ֶרם,  כֶּ ָנַטע  ָבה  ֵמַהתֵּ נַֹח  ָיָצא  ר  ֲאשֶׁ כַּ
ַהגֶֶּפן,  דְֻּגַמת  ּתֹוְלדֹוָתיו,  ְזכּות  בִּ א  ֶאלָּ ל  ִנצַּ ּלֹא  שֶׁ מּוָכה,  ַהנְּ
(שם):  "י  ַרשִׁ ּוְמָפֵרׁש   - נַֹח"  "ַויֶָּחל  כ)  ט,  (בראשית  תּוב  כָּ שֶׁ ְוֶזה 
ל  ַמְדֵרָגה שֶׁ הּוא בְּ ּנֹוַדע לוֹ שֶׁ לֹוַמר: שֶׁ ין - כְּ ה ַעְצמוֹ ֻחלִּ ָעשָׂ "שֶׁ

ילוֹ ה'... ְזכּות ַעְצמוֹ ִהצִּ ין ְולֹא בִּ ֻחלִּ
ב. ועיין בגמרא מסכת חולין דף צ"א, שקיפל ה' כל ארץ ישראל והניחה 
תחתיו שתהא נוחה ליכבש לבניו, ועיין עוד בספר הקדוש ערבי נחל 

פרשת לך לך על הפסוק "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך".

ָהָיה נֹוֵהג  יק ַרק ֵמָאז שֶׁ ם ְותַֹאר ַצדִּ יק ְוָזָכה ְלשֵׁ נַֹח ִנְקָרא ַצדִּ
לֹו' ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ כְּ

ְתׁשּוָבה יָּׁשּובּו בִּ ֵני ּדֹורוֹ שֶׁ ְלהֹוִכיַח ֶאת בְּ

ר  ֲאשֶׁ אֹוֵמר:  הּוא  "ּוְבַאְבָרָהם  נַֹח,  ְך  ִהְתַהלֵּ ָהֱאלִֹקים  ֶאת 
ֲאָבל  ְלָתְמכוֹ,  ַסַעד  ָצִריְך  ָהָיה  נַֹח  א  ֶאלָּ ְלָפָניו,  י  ְכתִּ ִהְתַהלַּ
(רש"י).  ֵמֵאָליו"  ִצְדקוֹ  בְּ ְך  ּוְמַהלֵּ ִמְתַחזֵּק  ָהָיה  ַאְבָרָהם 
ָרִאיִתי  אֹוְתָך  י  "כִּ ן:  ְלַהלָּ ֶנֱאַמר  נַֹח  ֵאֶצל  גַּם  ֲהלֹא  ֵאָלה:  ְוַהשְּׁ
ָהְיָתה  ַאְבָרָהם  ל  שֶׁ ְרּכוֹ  דַּ מעש"ת)  (ע"פ  ַרם,  בְּ  - ְלָפַני",  יק  ַצדִּ
ַהּבוֵֹרא:  ל  שֶׁ מוֹ  שְׁ ֶאת  יֵניֶהן  בֵּ ּוְלַפְרֵסם  ִרּיֹות  ַהבְּ ין  בֵּ ֵליֵלְך 
ּוַמְכִריז  ְך  ִמְתַהלֵּ ַאְבָרָהם  ָהָיה  שֶׁ  - ְלָפָניו"  י  ְכתִּ ִהְתַהלַּ ר  "ֲאשֶׁ
ִעְקבֹוָתיו  בְּ ּגוֵֹרר  ָהָיה  ְוָתִמיד  ֱאלִֹקים ג,  בֶּ ֱאמּוָנה  ַעל  ָגאֹון  בְּ
"ִלְפֵני  ֶנֱאַמר  לֹא  "נַֹח"  ַעל  ְוִאּלּו  ֶוֱאמּוָנה,  ָהֱאלֹקּות  ִהְתגַּּלּות 
ֶזה  ל  כָּ ֲאָבל  נַֹח".  ְך  ִהְתַהלֵּ ָהֱאלִֹקים  "ֶאת  ִאם  י  כִּ ָהֱאלִֹקים" 
ָעַסק  שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ ְוִאּלּו  ָבה,  ַהתֵּ ֶאת  נַֹח  ה  ָעשָׂ שֶׁ ַעד  ַרק  ָהָיה 
ַמְכִריז  ָהָיה  ָנה  ִרים שָׁ ְוֶעשְׂ ֵמָאה  ְך  ֶמשֶׁ בְּ ֲהֵרי  ָבה  ַהתֵּ יַּת  ֲעשִׂ בַּ
י ָעִתיד ֵליֵרד ַמּבּול ַעל ָהעֹוָלם,  ם ְוַהֲעֵרב, כִּ כֵּ ְפֵני ָהעֹוָלם ַהשְׁ בִּ
יָון  ְתׁשּוָבה (רש"י יד), ְוָאז ִמכֵּ ִרּיֹות ָלׁשּוב בִּ ְוָהָיה ַמְזִהיר ֶאת ַהבְּ
י אֹוְתָך  ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶנֱאַמר גַּם ָעָליו: "כִּ ָבר ָהָיה נֹוֵהג כְּ כְּ שֶׁ

ּדֹור ַהזֶּה". יק ְלָפַני בַּ ָרִאיִתי ַצדִּ

* * *

ן, ַעל ְיֵדי  ִריְך ְלַתקֵּ צָּ ַמִים ַמְרִאים ָלָאָדם ֶאת ַמה שֶּׁ ִמן ַהשָּׁ
יׁש  יְַּרגִּ ֵדי שֶׁ יַע לוֹ, ַרק כְּ ּלֹא ַמגִּ י שֶׁ ִלין ָעָליו ֶסֶבל ַאף ַעל פִּ ַגְלגְּ מְּ שֶׁ

ן ּוְבֵאיֶזה  ֵדי ְלַתקֵּ ל ַהּזּוַלת, ְוֵיַדע ָמה ָעָליו ַלֲעשֹׂות כְּ ִסְבלוֹ שֶׁ בְּ
ן. ל ְלַתקֵּ דֵּ תַּ אֶֹפן ִישְׁ

על  עְרָנאבֶּ שֶׁ ִמטְּ ַנחּום  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ָעַסק  ָיָמיו  ל  כָּ
ָסִפים,  כְּ ֶלֱאסֹף  ְנִדיִבים  ְתֵחי  פִּ ַעל  ָנַדד  בּוִיים",  "ִפְדיֹון-שְׁ בְּ
ָהָרׁשּות  י  ַאְנשֵׁ ָעִריִצים  ל  שֶׁ ְלִכיֵסיֶהם  ְלמֹוִנים  שַׁ ְוִגְלגֵּל 
ֶאָחד  יֹום  ִבי.  שֶּׁ בַּ נְָּפלּו  שֶׁ ְיהּוִדים  ָדה  פָּ ָרֵאל,  ִישְׂ ָך  ַעמְּ ֵאי  בָּ ְושַׁ
ְוִנְכָלא  ֵפָלה  ֲעִליָלה שְׁ ַהּגֹוִיים  ָעָליו  ֶהֱעִלילּו  ְלִזיטֹוִמיר,  ִנְקַלע 
יעוֹ:  ְלַהְרגִּ ְוָאַמר  ֶלא,  כֶּ בַּ יִקים  דִּ ַהצַּ ַאַחד  ֵאָליו  ִנְגָלה  ַמֲאָסר.  בְּ
ִמיד  תָּ טֹוֵרַח  גָּדֹול,  אֹוְרִחים  ַמְכִניס  ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ַלֲעשֹׂות  ְיכֹוִלים  עֹוד  ָמה  ָלַדַעת  ׁש  ּוְמַבקֵּ ְלאוֵֹרַח  ְלַהְנִעים 
רּוְך הּוא "ֶלְך ְלָך  דֹוׁש בָּ ה, ָאַמר לוֹ ַהקָּ ְלַמַען ָהאוֵֹרַח ְולֹא ָעשָׂ
ִדּיּוק ַמה  ֶרְך ְוֵתָהֵפְך ְלאוֵֹרַח ְוֵתַדע בְּ לֹוַמר: ֵצא ַלדֶּ ֵמַאְרְצָך" כְּ

ָחֵסר ְלָך...

בּוִיים גָּדֹול, ְוֶהֱעִניקּו ְלָך  ה - ּפֹוֶדה שְׁ ה - הֹוִסיף ַהלָּ ַאף ַאתָּ
ִבי  שֶּׁ יׁש ְיהּוִדי בַּ נּות ָלחּוׁש ֵאיֶזה ַטַעם ַמְרגִּ מְּ ַמִים ִהְזדַּ ִמן ַהשָּׁ

ֹוָביו!... ֶלא ֵאֶצל ּגֹוִיים, ַמה נָּחּוץ ְלַמֵהר ְוִלְפדֹותוֹ ִמשּׁ ּוַבכֶּ

ֶצף  ל ַמּדּוַע ֶזה ָיָצא ַהקֶּ כֵּ ר ִלְלמֹד מּוָסר ַהשְׂ ּפּור ֶזה ֶאְפשָׁ ִמסִּ
ִהְתִחילּו  שֶׁ ֵאּלּו  כָּ ִנים  בָּ ִנְמָצִאים  ִני  שֵׁ ִית  בַּ ָכל  בְּ שֶׁ דוֵֹרנּו  בְּ
ָבר ָסרּו  כְּ ה שֶׁ ֵאלֶּ ֶרְך ה' ְוֵיׁש ְלַדֲאבֹוֵננּו גַּם כָּ ר ְוָלסּור ִמדֶּ ְרדֵּ ְלִהדַּ
יֵּׁש  ַער ַהגָּדֹול ְוָהָאֹים שֶׁ יׁש ַהצַּ נְַּרגִּ ֵדי שֶׁ ֵמה' ּוִמּתוָֹרתֹו? הּוא כְּ
ּוִמְתַרֲחִקים  ה'  ֶרְך  ִמדֶּ ָסִרים  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ שֶׁ ְבָיכֹול  כִּ ִכיָנה  ַלשְּׁ
ֶזה,  בְּ ֶנֶפׁש  ְוַהָעְגַמת  ַער  ַהצַּ ּגֶֹדל  ּוְלָתֵאר  ֵער  ֵאין ְלשַׁ נָּה, שֶׁ ִממֶּ
א  ְלַבטֵּ ר  ֶאְפשָׁ ִאי  שֶׁ נָּה  ִממֶּ ַהנֱֶּאָבִדים  ֶניָה  בָּ ַעל  ַהּבֹוָכה  ֵאם  כְּ
ָמֵתנּו  ְרדֵּ ִמתַּ אֹוָתנּו  ְלעוֵֹרר  ֵדי  כְּ ֵאב  ְוַהכְּ ַער  ַהצַּ ּוְלַהְמִחיׁש 
י יוֹם  ָניו ִמדֵּ ד ֶאת בָּ ָרֵאל ְמַאבֵּ ְראֹוֵתנּו ֵאיְך ַעם ִישְׂ ה בִּ ָהֲעֻמקָּ
ִמים ֵלב ְלֶזה ְולֹא עֹוֶלה  ָעה ְוֵאין ָאנּו שָׂ שָׁ ָעה בְּ י שָׁ ּוִמדֵּ יֹומוֹ  בְּ
ֶנֶפׁש  ֲאִפּלּו  יל  ְלַהצִּ ֵאיְך  ֵעָצה  ס  ְלַטכֵּ נּו  ְבתֵּ ַמְחשַׁ ַעל  ֲאִפּלּו 
ִמן  ּוָבִאים  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ָעֵלינּו  ָאה  בָּ ְלֹזאת  ָרֵאל,  שְׂ ִמיִּ ַאַחת 
ַער  יׁש ַהצַּ ן ְלַהְרגִּ ֵנינּו ְונֹוְתִנים ָלנּו גַּם כֵּ ַמִים ְוטוְֹפִחים ַעל פָּ ַהשָּׁ
ָרִכים ְוֵעצֹות ֵאיְך  שׂ דְּ ֵדי ְלעוֵֹרר ֶאת ְלָבֵבנּו ְלַחפֵּ ַהּנוָֹרא ַהזֶּה כְּ
יָבם ֶאל  ׁש צֹאן אֹוְבדֹות ְלַהֲחִזיָרם ְוַלֲהשִׁ ָלֵצאת ֶאל ָהָעם ְלַבקֵּ

ֵחיק ִאּמֹוָתם.
המתחיל  בדיבור  לך  לך  פרשת  ושמש  מאור  הקדוש  בספר  ועיין  ג. 
וזאת, שאברהם אבינו עליו השלום הכניס בלבם את הרוממות ועל ידי 
זה הכניס גרים תחת כנפי השכינה וטיהר אותם מכל גילוליהם להכינם 

לקבל כל ההשפעות וכו'.

ז



ָ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 -
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eÈÁ .˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ È„BÚ ÔÈnÚ«ƒ¿≈¬«»ƒ«»≈
‡Èc dÈpÓ ÔeÚa˙È ‡Ïc ÔÈ‚ È˙‡„ ‡ÓÏÚ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈ƒ»

.ÏÏÎ ‡ÓÏÚ ‡e‰‰¿««¿»¿»
ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈ‡lÚ ÔÈÊ ‰nÎ ‡˙ÈB‡a ,ÈÊÁ »≈¿«¿»«»»ƒƒ»ƒ¿ƒƒ

,È˙k Ck ÔÈ‚a ,da ˙È‡(‚ ÈÏ˘Ó)‡È‰ ‰˜È ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ
ÏÚÂ ,da ˙È‡ ÔÈÈÓË ÔÈÊÈ‚ ‰nk .ÌÈÈtÓƒ¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒƒ»¿«
Ú„ÈÂ ‡˙ÓÎÁ„ ‡Áea „Âc ÏkzÒ‡ „Î ‡c»«ƒ¿««»ƒ¿»¿»¿¿»¿»«

‡˙ÈÈB‡Ó ÔÈ˜Ù Ô‡ÈÏÙ ‰nk«»¿ƒ»»¿ƒ≈«¿»
,Ó‡Â(ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ¿»««≈«¿«ƒ»

,ÈÊÁ ‡z .E˙BzÓ ˙B‡ÏÙÈ‰ÈÂ‡e‰ ƒ¿»ƒ»∆»»≈
,˙‡ˆBÈ .˙‡ˆBÈ ‰˜ ‰p‰Â a„Ï ‰lk ÌË∆∆ƒ»¿«≈¿ƒ≈ƒ¿»≈≈
CÈ ‡L„˜c .˙‡ˆBÈ È‡Ó ,dÈÏ ÈÚÈÓ ‰‡a»»ƒ¿≈≈»≈¿À¿»¿ƒ
e‰lÎ„ ‡˙Ó Èa ÔepÈ‡ ÏkÓ dÏ ˜Èt‡ ‡e‰«ƒ»ƒ»ƒ¿≈»»¿À¿
„zÂ .ÔB‰Ï„ ‡ÏÏkÓ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Â ,ÔÈÈiÁ«»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿«≈∆
Ônz ˙ÚÚ‡„ e‰È‡ ‡Ê ,‡"‰a È˙Î ‰ÈÚ‰»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿««»
‡"‰ ‰ÈÚ‰ È˙k Ck ÔÈ‚e ,ÌÈÓ„ ‡Èa≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»«¿»¿

.‡ÈÓ dÏ e˜ÈÏÒe¿ƒ»«»
È˙Î„ ‰Ók ˙‡ˆBÈ ‰˜ ‰p‰Â Á‡ «≈¿ƒ≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ

˙B‡ˆBÈ È‡n‡ ,ÌÈÓ B‡LÏ ˙B‡ˆBÈ¿ƒ¿«ƒ««¿
ÔÈÈÓËc ÔÈ‚ ‡l‡ .˙B‡ ‡ÏÂ ˙BÎÏB‰ ‡ÏÂ¿…¿¿…»∆»¿ƒƒ¿ƒƒ
‡‡LÏ ÔÈ˜Ù ‡zÚL ‡È‰‰e ‡ÓBÈ Ïk BÂ‰¬»»¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»¬»

.dÈ„Èa ËÈ˜ ‡ÓÈÒÂ ,‡ÈÓ«»¿ƒ»»»ƒƒ≈
dÏ ÁkL‡Â ÔÁÏ ‡„Ú ‡ËÓ „k ,ÈÊÁ »≈«»»«¿»¿»»¿«¿«»

‰nÏ ,Ck Ì‡ ,‡ÒÈÈ Èa «ƒ≈»ƒ»»»
‡lL ÔÂÈk ,Ck Ì‡L ?˙Ó ‰LÓ…∆≈∆ƒ»≈»∆…

!˙eÓÈ ‡Ï  ‡ËÁ[?˙eÓÈ ‰nÏÂ]Ó‡ »»…»»«
Ba ËÏL ‡Ï Ï‡ ,˙Ó È‡cÂ ,BÏ««≈¬»…»«

Ó‡‡ÏÂ B„È ÏÚ ˙Ó ‡Ï ‡l‡ ,e »«¿∆»…≈«»¿…
‡l‡ .È‡cÂ ˙Ó ‡ÏÂ ,Ba ‡ÓËƒ¿»¿…≈««∆»
.ÌÏBÚ ÈiÁÏ CÏ‰Â ‰ÈÎMa ˜a„ƒ¿««¿ƒ»¿»«¿«≈»

e‡aL BÓk ,ÈÁ ‡˜ ƒ¿»«¿∆≈«¿
e˙kL Ôa e‰Èe ∆»¿»»∆

,Ôk ÏÚÂ .'B‚Â ÈÁ LÈ‡ Ôa Ú„ÈB‰È¿»»∆ƒ«¿¿«≈
BÏ LÈ ,‰Bza ÏczLnL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈«»≈
‰f‰ ÌÏBÚa Ïk‰ ÔÓ ˙eÁ≈ƒ«…»»«∆
È„BÚ ÌÈnÚ‰ ‡L ÏL „eaÚMÓƒƒ¿∆¿»»«ƒ¿≈
˙eÁ .˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»≈
eÚa˙È ‡lL ÌeMÓ ,‡a‰ ÌÏBÚa»»«»ƒ∆…ƒ¿¿
.ÏÏk ‡e‰‰ ÌÏBÚa ÔÈc epnÓƒ∆ƒ»»«¿»

‰‡LÈ ÌÈBÈÏÚ ˙B„BÒ ‰nk ¿≈«»∆¿ƒ≈
e˙k Ck ÌeMÓ ,‰Bza  «»ƒ»»

ÌÈÊ‚ ‰nk .ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰˜È¿»»ƒƒ¿ƒƒ«»¿»ƒ
,Ôk ÏÚÂ .da LÈ ÌÈeÓË¿ƒ≈»¿«≈
ÏL Áea „Âc ÏkzÒ‰Lk¿∆ƒ¿«≈»ƒ»«∆
˙B‡ÏÙ ‰nk Ú„ÈÂ ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿»««»ƒ¿»

.‰Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«»
Ó‡Â ÈÈÚ Ïb ¿»««≈«

.E˙BzÓ ˙B‡ÏÙ ‰ËÈa‡Â‡a ¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆…
‰‡a„Ï ‰lk ÌË ‡e‰ È‰ÈÂ , ¿≈«¿ƒ∆∆ƒ»¿«≈

‰‡a ?˙‡ˆÈ .˙‡ˆÈ ‰˜ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»…≈…≈»»
?˙‡ˆÈ ‰f ‰Ó !˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«∆…≈
d˙B‡ ‡ÈˆB‰ ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»ƒ»
ÌlkL ,ÈÚ‰ Èa Ì˙B‡ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ∆À»
ÏÏk‰Ó ˙‡ˆBÈ ‡È‰Â ,ÌÈÚL¿»ƒ¿ƒ≈≈«¿»
e˙k ‰ÈÚ‰ „zÂ .Ì‰lL∆»∆«≈∆»«¿»»
˙‡ ÌL ‰L‚tL ‡e‰ „BÒ ,‡"‰a¿≈∆»¿»»∆
e˙k Ck ÌeMÓe ,ÌÈÓ ‡a¿≈ƒ¿»ƒ»»
.ÌÈn‰ dÏ eÏÚÂ ,‡"‰a ‰ÈÚ‰»«¿»¿≈¿»»««ƒ

,˙‡ˆÈ ‰˜ ‰p‰Â Á‡ «≈¿ƒ≈ƒ¿»…≈
‰nÏ .ÌÈÓ ‡LÏ ˙‡ˆÈ e˙kk«»…¿…ƒ¿…»ƒ»»
?˙B‡ ‡ÏÂ ˙BÎÏB‰ ‡ÏÂ ˙B‡ˆBÈ¿¿…¿¿…»
Ïk eÈ‰ ˙BeÓhL ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ∆¿»»
˙B‡ˆBÈ ‰ÚL d˙B‡e ,ÌBi‰«¿»»»¿
.B„Èa Á˜Ï ÔÓÈÒÂ .ÌÈÓ ‡LÏƒ¿…«ƒ¿ƒ»»«¿»

‰‡ÔÁÏ „Ú‰ ÚÈb‰Lk , ¿≈¿∆ƒƒ«»∆∆¿»»
‰È‰ ,Ú ˙ÚÏ ‰˜ ˙‡ ‡ˆÓe»»∆ƒ¿»¿≈∆∆»»
‰ÚL d˙B‡a .‰Án‰ ˙lÙz ÔÓÊ¿«¿ƒ««ƒ¿»¿»»»
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‰f‰ ÙÒ 

‡˙BÏˆ Ô„ÈÚ ‰Â‰ Ú ˙ÚÏ ‰˜Ï¿ƒ¿»¿≈∆∆»»ƒ»¿»
˜ÁˆÈ ‡ËÓc ‡zÚL ‡È‰‰a .‰ÁÓ„¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»¿»»ƒ¿»

‰‰a ,‰ÁÓ„ ‡˙BÏˆ ‰‡lˆÏ‡zÚL ‡È ¿«»»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»
‡zÚL ‡È‰‰e .‰˜c da‚Ï ‡„Ú ‡ËÓ»»«¿»¿«»¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»
ÔÈÓc˜ÏÓÎ ‰ÁÓ„ ‡˙BÏˆÏ ˜ÁˆÈ ‡ËÓ„¿»»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
‡lÎ ‡ÁkzL‡Ï .dÈa‚Ï ‰˜ ˙‡ËÓ»«ƒ¿»¿«≈¿ƒ¿«»»…»
‡ËÓ ‡lÎÂ ,˙e‡È ‡˜„k CÈËˆ‡c dÈ˙‡¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿¿…»»»
‡„Ú ‡e‰‰ ‡˙‡ ‡c ÏÚÂ ,‡˙ÓÎÁ„ ‡Ê¿»»¿»¿¿»¿«»»»««¿»

È˙Î„ ‡Ê ÌÈn‰ ‡Ï(„ ÌÈÈ˘‰ È˘)ÔÈÚÓ ƒ¿≈««ƒ»»ƒ¿ƒ«¿«
,ÔBÏ ÔÓ ÌÈÏÊBÂ ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡a ÌÈpb«ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»

.e‰È‡ ‡Ê ‡lÎÂ ,‡ÓÈ˜B‡Â¿ƒ¿»¿…»»»ƒ
dÈnÚ ‰Â‰Â ‰ÈËÏ È˙‡ ‰Â‰ ÔBÚÓL ƒ¿»»»≈ƒ¿∆¿»¿¬»ƒ≈

ÈaÏ ÔBÚÓL Èa Ó‡ .‡a‡ Èaƒƒ«»»«ƒƒƒ¿¿ƒƒ
„Á L c ÔÈÓÁ Ô‡ ‡‰c ,ÏÈÊ ‡a‡«»≈ƒ¿»¬«»≈»¿«»«
dÈÓeÙa ÔÈz„Á ÔÈlÓe Ôa‚Ï ‡zL‰ ÈËÓÈƒ¿≈«¿»¿«»ƒƒ«¿ƒ¿≈
‡‰ ‡a‡ Èa Ó‡ .‡˙ÈÈB‡c ÔÈlÓ ÔeÈ‡Â¿ƒƒƒ¿«¿»»«ƒƒ«»»
CÈ ‡L„˜ ,ÏÈÊ‡ Óc ˙‡ ÏÎa„ ‡Ú„È¿«¿»¿¿»¬«¿«»ƒÀ¿»¿ƒ
ÔÈÙ„‚a ÔÈÒË ÔÈÎ‡ÏÓ dÈÏ cLÓ ‡e‰¿«≈≈«¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ

.dÈ ‡ÚLÚzL‡Ï¿ƒ¿«¿¿»≈
,ÈBÈÚ ÔBÚÓL Èa ˜ÈÏÒ ,ÈÏÊ‡ eÂ‰c ¿¬»¿≈»ƒƒƒƒ¿≈

e˙È .ÏÈÊ‡Â ËÈ‰ ‰Â‰c L  ‡ÓÁÂ¿»»«»¿¬»»ƒ¿»ƒ»¿
,e‰ÈÈa‚ ‡ËÓ „k .‡a‡ ÈaÂ ÔBÚÓL Èaƒƒƒ¿¿ƒƒ«»«»»««¿
dÈÏ Ó‡ .z‡ Ô‡Ó ÔBÚÓL Èa dÈÏ Ó‡»«≈ƒƒƒ¿»«¿¿»«≈
‡‡Â ‡È˙‡˜ ‡i˜ËBtwÓe ‡‡ È‡„eÈ»¬»ƒ«¿ƒ»»¬ƒ»¿¬»
ÔepÓ˙‡„ È‡ÁBÈ c dÈËÈË‡ ‡ÏÈÊ‡»ƒ¿»«ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿«
Ó‡ .dÈa‚ ÈecLÂ ÔÚÈ„È ÔÈlÓ ‡ÈÁ«¿«»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ«≈»«
.È‡ÁBÈ a z‡ dÈÏ Ó‡ .È ‡ÓÈ‡ dÈÏ≈ƒ»¿ƒ»«≈«¿¿«»

.È‡ÁBÈ  ‡‡ dÈÏ Ó‡»«≈¬»«»
L a ˜ÈÒÙÈ ‡Ï„ ‡ÓÈ˜B‡ ‡‰ dÈÏ ≈»ƒ¿»¿»«¿ƒ«»

,È˙Î„ ‰ÓÎ ‡Ï˙Bk ÔÈÏ dÈÈa dÈ˙BÏˆa(ÁÏ ‰ÈÚ˘È)e‰i˜ÊÁ qiÂ ƒ¿≈≈≈¿≈¿»¿»ƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ»
,dÈÏ CÈÓÒ ˙Bn‡ Úa‡ ÚÓÏ ÈÒ‡ Èlˆc Ô‡Óe .'Â‚Â Èw‰ Ï‡ ÂÈÙ»»∆«ƒ¿«¿«≈»ƒ¿∆¡««¿««»ƒ≈
ÈÏˆÈ ‡Ïc ‰eÓ˜e‡Â .dÈn˜Ï a ËÒ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa‡ Èp‰Ï ‰eÓ˜e‡Â¿¿»¿«≈«¿««¿»¿»«¿«≈¿¿»¿»ƒ¿≈

.ÈÏÈÓ Èp‰ ÏÎa ÔepÓ˙‡Â 'eÎÂ dÈa ÈBÁ‡ L «»¬≈«≈¿¿ƒ¿«¿»«≈ƒ≈

,‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙‰Ï ˜ÁˆÈ ÚÈb‰L∆ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»
.‰˜ Ï‡ „Ú‰ ÚÈb‰ ‰ÚL d˙B‡a¿»»»ƒƒ«»∆∆∆ƒ¿»
˙lÙ˙Ï ˜ÁˆÈ ÚÈb‰L ‡È‰‰ ‰ÚMe«»»«ƒ∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ«
,ÂÈÏ‡ ‰˜ ‰ÚÈb‰ ,‰lÁzk ‰ÁÓƒ¿»¿«¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿»≈»
,Èe‡k CÈvL BÓB˜Óa ‡ˆnÈ Ïk‰L∆«…ƒ»≈ƒ¿∆»ƒ»»
‡a Ôk ÏÚÂ ,‰ÓÎÁ‰ „BÒa ÚÈb‰ Ïk‰Â¿«…ƒƒ«¿«»¿»¿«≈»

e˙k‰ „BÒ ,ÌÈn‰ ‡Ï „Ú‰ »∆∆ƒ¿≈««ƒ«»
ÌÈÏÊBÂ ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡a ÌÈpb ÔÈÚÓ«¿««ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿¿ƒ

.„BÒ ‡e‰ Ïk‰Â ,e‰e‡e .ÔBÏ ÔÓƒ¿»≈«¿¿«…
BnÚ ‰È‰Â ‰ÈËÏ ‡a ÔBÚÓL ƒ¿»ƒ¿∆¿»¿»»ƒ

ÈaÏ ÔBÚÓL Èa Ó‡ .‡a‡ Èa«ƒ«»»««ƒƒ¿¿«ƒ
LÈ‡L eÈ‡ e‡ È‰L ,CÏ ,‡a‡«»≈≈∆¬≈»»ƒ∆ƒ
ÌÈL„Á ÌÈ„e eÈÏ‡ ˙Úk ÚÈbÈ „Á‡∆»«ƒ«»≈≈≈¿»ƒ¬»ƒ

Â ,ÂÈÙaÈa Ó‡ .‰B˙ Èc Ì‰ ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»««ƒ
nL ÌB˜Ó ÏÎaL ÈzÚ„È ‰p‰ ,‡a‡«»ƒ≈»«¿ƒ∆¿»»∆«
BÏ ÁÏBL ‡e‰ Cea LB„w‰ ,CÏB‰≈«»»≈«
ÚLÚzL‰Ï ÌÈÙÎa ÌÈÒË ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«¬≈«

.Ba
ÔBÚÓL Èa ÌÈ‰ ,ÌÈÎÏB‰ ¿ƒ≈ƒ«ƒƒ¿

ı ‰È‰L LÈ‡ ‰‡Â ,ÂÈÈÚ ˙‡∆≈»¿»»ƒ∆»»»
.‡a‡ ÈaÂ ÔBÚÓL Èa eLÈ .CÏB‰Â¿≈»¿«ƒƒ¿¿«ƒ«»
Èa BÏ Ó‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Lk¿∆ƒƒ«¬≈∆»««ƒ
È‡ ,BÏ Ó‡ ?‰z‡ ÈÓ ,ÔBÚÓLƒ¿ƒ«»»«¬ƒ
È‡Â ,‡i˜ËBtwÓ È˙‡e ,È„e‰È¿ƒ»ƒƒ«¿ƒ»«¬ƒ

B˙ÒÏ ÈzÎÏ‰[Ï‰‡Ï],È‡ÁBÈ a ÏL »«¿ƒ¿ƒ¿∆««
ÌÈÚe„È ÌÈ„a ÌÈÁ‰ eÓpL∆ƒ¿«¬≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
.Èa Ó‡ ,BÏ Ó‡ .ÂÈÏ‡ ÈeÁÏLe¿»ƒ≈»»«¡…¿ƒ
,BÏ Ó‡ ?È‡ÁBÈ a ‰z‡ ,BÏ Ó‡»««»««»«

.È‡ÁBÈ a È‡¬ƒ««
˜ÈÒÙÈ ‡lL eÓ‡ È‰ ,BÏ ¬≈»«¿∆…«¿ƒ

,Ï˙k‰ ÔÈÏ BÈa B˙lÙ˙a Ì„‡»»ƒ¿ƒ»≈¿≈«…∆
e˙kk ÂÈt e‰i˜ÊÁ qiÂ «»««≈ƒ¿ƒ»»»

eÒ‡ ,Ïlt˙nL ÈÓe .'B‚Â Èw‰ Ï‡∆«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈»
e‡e ,BÏ CeÓÒ ˙Bn‡ Úa‡ ÚÏ«¬…«¿««»≈¬
Ët ,„ˆ ÏÎÏ eÏl‰ ˙Bn‡‰ Úa‡Ï¿«¿«»««»¿»«¿»
Ì„‡ Ïlt˙È ‡lL eÓ‡Â .ÂÈÙÏ¿»»¿»¿∆…ƒ¿«≈»»
ÏÎa eÓÂ ,'eÎÂ Ba ÈBÁ‡Ó≈¬≈«¿¿ƒ¿¿»

.eÏl‰ ÌÈc‰«¿»ƒ«»
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‡"Ú Ï˜  ‰˘ ÈÈÁ‚

,Ó‡Â(ËÏ ÌÈÏ‰˙)ÈÈ È˙lÙ˙ ‰ÚÓL ¿»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»
Ï‡ È˙ÚÓc Ï‡ ‰ÈÊ‡‰ È˙ÚÂLÂ¿«¿»ƒ«¬ƒ»∆ƒ¿»ƒ«
˙‡a ,ÚÓL ‡ÏÂ ‰ÚÓL ‡ÓÚË È‡Ó .LÁz∆¡»»«¿»ƒ¿»¿»¿«¿¬«
‡Á‡ ˙‡e ,'Â‚Â ÈÁÂ ÈÈ ÚÓL È˙k „Á«¿ƒ¿«¿»¿»≈ƒ¿¿¬««¬»
‡eÎ„Ï ÚÓL ÔÈÓÊÏ ˙‡ ÏÎ ‡l‡ .‰ÚÓLƒ¿»∆»¿»¬«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
z‡„ ‰ÓÎ ‰ÚÓL .‡˜eÏ ‰ÚÓL ÔÈÓÊÏe¿ƒ¿ƒƒ¿»¿¿»ƒ¿»¿»¿«¿

,Ó‡(ÊÈ ÌÈÏ‰˙)‰Ók ÚÓL .'Â‚Â ˜„ˆ ÈÈ ‰ÚÓL »≈ƒ¿»¿»∆∆¿¿«¿»
,Ó‡ z‡„(Ï ÌÈÏ‰˙).ÈÁÂ ÈÈ ÚÓL(‡ ÈÏ˘Ó)ÚÓL ¿«¿»≈¿«¿»¿»≈ƒ¿«

.Èa(ÊÎ ÌÈ„).ÚÓLe ˙kÒ‰ ¿ƒ«¿≈¿«
È‡‰c ÔÈ‚a ,ÈÈ È˙lÙ˙ ‰ÚÓL(e‰È‡c) ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«

.‡ÓÏÚc ÔÈ˙BÏˆ ÏÎ ‡Ïa˜Óc ‡b„«¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿«¿»
dÏ ÈeLÂ ‰ËÚ e‰ÈÈpÓ ‡„Úc ÔÈ˙ ‡‰Â¿»»≈»¿«¿»ƒ«¿¬»»¿«≈»

,ÈzÎc ÌÈÓÏBÚ ÈÁ ˜Ècˆ„ ‡LÈa(È ÈÏ˘Ó) ¿≈»¿«ƒ»»ƒƒ¿ƒ
È˙lÙz ‰ÚÓL ‡c ÏÚÂ .˜Ècˆ L‡Ï ˙BÎa¿»¿…«ƒ¿«»ƒ¿»¿ƒ»ƒ

.ÈÈ¿»
.LÁÏ È„ ‡˙BÏˆ ‡c ÈÈ È˙lÙz ¿ƒ»ƒ¿»»¿»ƒ¿««

ÌÈ‡„ ‡˙BÏˆ ‡c ‰ÈÊ‡‰ È˙ÚÂLÂ¿«¿»ƒ«¬ƒ»»¿»¿»ƒ
,Ó‡ z‡„ ‡Ók dÈ˙˜Úa dÈÏ˜ L a˙ÂÓ˘) «»»≈¿«¿≈¿»¿«¿»≈

(,Ì˙ÚÂL e‰Óe .ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ««««¿»»∆»¡…ƒ««¿»»
ÈBÈÚ ÛÈ˜ÊÂ dÈÏ˜ ÌÈ‡ dÈ˙BÏˆ„ ‡l‡∆»¿ƒ¿≈»ƒ»≈¿»ƒ≈

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ‡lÈÚÏ(Î ‰ÈÚ˘È)Ï‡ ÚBLÂ ¿≈»¿»¿«¿»≈¿«∆
‡„ ‡˙BÏˆe .‰‰(ע"ב קלב ÔÈÚz(דף a˙Ó »»¿»»¿«««¿ƒ

˜ÈÙ„Â(˜ÈÁ„Â ‡"Ò)Ï‡ .dÈ˙BÏˆ ‡ÏÚ‡Ï ÔBÏ ¿»ƒ¿¬¬»¿≈∆
‡kÏÓ Èn˜ ÏÈÚ‡ ,‡c LÁz Ï‡ È˙ÚÓcƒ¿»ƒ«∆¡»»»ƒ«≈«¿»
‡Ï ÌÏBÚÏe ,dÈn˜ ÌÈ‡˜c ‡Úz ˙ÈÏÂ¿≈«¿»¿»ƒ«≈¿»»

.‡È˜Èa ÔÈÚÓ„ e„‰‡«¬»ƒ¿ƒ¿≈«¿»
,ÔÈbc ˙Ï˙ ‡Î‰ È˙Î ‡‰.‰lÙz »¿ƒ»»¿««¿ƒ

.‰ÚÓc .‰ÚÂL.ÔÈpÁ‡ ˙Ïz ÔÈl‡ ÏÈ˜Ï »√≈ƒ≈¿««¬«ƒ
ÏÎk ˙Ï .LBz ˙Ï .CnÚ ÈÎ‡ ‚ Èkƒ≈»…ƒƒ»¿»»»¿»»¿»

.‡ÓÏÚ„ ‡˜Ú È˙B‡¬»ƒ¿»¿«¿»
ÔÈ‚a ,„ÓBÚÓ L „ ‡˙BÏˆ ,ÈÊÁ »≈¿»¿«»¿∆¿ƒ

„ÁÂ MBÈÓ „Á e‰È ‡˙BÏˆ È˙cƒ¿≈¿»ƒ¿«ƒ∆¿«
.L‡ ÏL ‰lÙ˙e „È ÏL ‰lÙz ÔÈbc ÔÈz ÏÈ˜Ï „Á ÔeÈ‡Â ,„ÓBÚÓ¿∆¿ƒ«»√≈¿≈«¿ƒ¿ƒ»∆«¿ƒ»∆…

,Ó‡Â ‰ÚÓL ¿»«ƒ¿»
Ï‡ ‰ÈÊ‡‰ È˙ÚÂLÂ '‰ È˙lÙ ¿̇ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«¬ƒ»∆
ÌÚh‰ ‰Ó .LÁz Ï‡ È˙ÚÓcƒ¿»ƒ«∆¡«»«««
„Á‡ ÌB˜Óa ?ÚÓL ‡ÏÂ ‰ÚÓLƒ¿»¿…¿«¿»∆»
ÌB˜Óe ,'B‚Â ÈpÁÂ '‰ ÚÓL e˙k»¿«¿»≈ƒ¿¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ‡l‡ .‰ÚÓL Á‡«≈ƒ¿»∆»¿»»
ÌÈÓÚÙÏÂ ,ÎÊÏ ÚÓL ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»ƒ
BÓk  ‰ÚÓL .‰˜Ï ‰ÚÓLƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»¿

Ó‡pL .'B‚Â ˜„ˆ '‰ ‰ÚÓL ∆∆¡«ƒ¿»∆∆¿
Ó‡pL BÓk  ÚÓL '‰ ÚÓL ¿«¿∆∆¡«¿«

,ÈpÁÂ ,Èa ÚÓL  ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
.ÚÓLe ˙kÒ‰«¿≈¿«

ÌeMÓ ,'‰ È˙lÙ˙ ‰ÚÓL ƒ¿»¿ƒ»ƒƒ
‰fL[‡È‰L]Ïk ˙Ïa˜nL ‰bc‰ ∆∆««¿»∆¿«∆∆»

eÈL È‰Â .ÌÏBÚ‰ ÏL ˙BlÙz‰«¿ƒ∆»»«¬≈»ƒ
d˙B‡ ÌNÂ ‰ËÚ Ì‰Ó ‰NBÚL∆∆≈∆¬»»¿»»
,ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ ˜Ècˆ ÏL L‡a¿…∆«ƒ«»»ƒ

e˙kL L‡Ï ˙BÎa ∆»¿»¿…
.'‰ È˙lÙ˙ ‰ÚÓL Ôk ÏÚÂ ,˜Èc «̂ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ

‰lÙ˙ BÊ  '‰ È˙lÙ˙ ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
BÊ  ‰ÈÊ‡‰ È˙ÚÂLÂ .LÁÏaL∆¿««¿«¿»ƒ«¬ƒ»
,B˙ˆa BÏB˜ ÌÈÓ Ì„‡L ‰lÙ ¿̇ƒ»∆»»≈ƒ¿»»

Ó‡pL BÓk Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ¿∆∆¡«««««¿»»
?Ì˙ÚÂL ‰f ‰Óe .ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∆»¡…ƒ«∆«¿»»

BÊÂ BÏB˜ ÌÈÓ B˙lÙ˙aL ‡l‡Û˜ ∆»∆ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈
Ó‡pL BÓk ,‰ÏÚÓÏ ÂÈÈÚ ≈»¿«¿»¿∆∆¡«

Bf‰ ‰lÙz‰Â .‰‰ Ï‡ ÚBLÂ¿«∆»»¿«¿ƒ»«
˙˜ÙB„Â ÌÈÚL ˙aLÓ[˙˜ÁB„Â ‡"Ò] ¿«∆∆¿»ƒ¿∆∆

Ï‡ .B˙lÙz ˙‡ ÒÈÎ‰Ï Ì˙B‡»¿«¿ƒ∆¿ƒ»∆
˙ÒÎ ˙‡Ê  LÁz Ï‡ È˙ÚÓcƒ¿»ƒ«∆¡«…ƒ¿∆∆
„ÓBÚL ÚL ÔÈ‡Â CÏn‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿≈««∆≈
˙BÚÓ„ eÊÁ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,‰ÈÙÏ¿»∆»¿»…»¿¿»

.Ì˜È≈»
:˙B‚c LÏL Ô‡k e˙k ‰p‰ƒ≈»»»…¿»

el‡ „‚k .‰ÚÓc ,‰ÚÂL ,‰lÙz¿ƒ»«¿»ƒ¿»¿∆∆≈
,CnÚ ÈÎ‡ ‚ Èk :ÌÈÁ‡ LÏL»…¬≈ƒƒ≈»…ƒƒ»
ÏÎk Ck Á‡ ,LBz Ck Á‡««»»««»¿»

.ÌÏBÚ‰ wÚ ,È˙B‡¬»ƒ«»»
,„ÓÚÓ Ì„‡ ÏL ‰lÙz ,‰‡ ¿≈¿ƒ»∆»»≈…∆

˙Á‡  Ô‰ ˙BlÙ˙ ÈzML ÌeMÓƒ∆¿≈¿ƒ≈««
˙Á‡ Ô‰Â ,„ÓÚÓ ˙Á‡Â LiÓƒ…∆¿««≈…∆¿≈««
„È ÏL ‰lÙz  ˙B‚„ ÈzL „‚k¿∆∆¿≈¿»¿ƒ»∆»
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‰f‰ ÙÒ „

‰lÙ˙ ‡Î‰ ÛB‡ .„Á ‡lÎÂ ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ Èa‚Ï¿«≈»«¿»¿…»«»»¿ƒ»
‰Ók dÏ ÔÈ˜˙‡Ï ,„È ÏL ‰lÙ˙ Èa‚Ï MBÈÓƒ∆¿«≈¿ƒ»∆«¿«¿ƒ»¿»

(Ô‡ÓÎ ‡"„)‡ÏÚ‡Ï dÏ ËÈL˜Â ‰lÎÏ ÔÈ˜˙‡„ ¿«¿ƒ¿«»¿»ƒ»¿¬¬»
‡Êa dÏ ÔÈËL˜Ó ÈÓ ÈÎ‰ ,‰teÁÏ¿»»ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»»
L‡Â ÌÈ˙LÓ ˆBÈ ,‡‰ÈÈÈMÓe ‰‡ÎÈ˙„ƒ¿ƒ»»«ƒ¿»»≈¿»¿ƒ«¬∆

.'eÎÂ L„w‰ ˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰Â ÂÈ˙LÓ¿»¿»¿»«ƒ¿««…∆¿
Èa‚Ï ˙Ï‡Ú„ ÔÂÈk ,MeÈÓ ‡˙BÏˆ ‡c »¿»¿»≈«¿»√«¿«≈

,dÏ ‡Ïa˜Ï È˙‡ e‰È‡Â ‰‡lÚ ‡kÏÓ«¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿»»
‡‰c ,‰‡lÚ ‡kÏÓ Èn˜ ÔÈÓÈÈ˜ Ô‡ ÔÈ„k¿≈¬«»¿ƒ«≈«¿»ƒ»»¿»

ÔÈ„Î(‡‚„)Ck ÔÈ‚e ,‡˜ea aÁ˙‡ ‡eÎc ¿≈¿»ƒ¿««¿¿»¿ƒ»
‰lÙ˙Ï ‰le‡b ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡ÏÔÈ˙ ‰lÙ˙e ‰le‡be) »«¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»

(Ï"ÁÂ Û"ÒBi ˜„vÂ ˜Ècˆ„ ‡Ê ,ÔepÈ‡ ÔÈbc. 

ÏË ‰‡lÚ ‡kÏÓ Èn˜ ÌÈ‡˜ L c ¿«»»ƒ«≈«¿»ƒ»»»«
‰eÓ˜e‡Â dÈ˙BÏˆÏ ˙Bn‡ Úa‡«¿««ƒ¿≈¿¿»

‡eÚÈLcÚÈL ‡"„)(‡e.‡lk ˆBÈ„ ‡ËeÒ„ ƒ¿ƒ»¿¿»¿≈…»
dÈÏ ÈÚ ‡eÎ„„ ‡ËÒ È˙‡„ ‰Ó ÏÎÂ¿»«¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿»»≈≈

ÛwcÊ‡Â dÈÓei˜ Ì˜ÈÓÏ LÈÈ‡Ï.(ÛwcÊÈÂ ‡"Ò) ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ≈¿ƒ¿««

„ÎÂ ,Cea Úk ,ÚÎ e‰È‡ „Î ‡„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»»«ƒ…≈«…≈«¿»¿«
‰‡ÊÁ‡Ï ÔÈ‚a ,ÌMa ÛÈ˜Ê ,ÛÈ˜Ê e‰È‡ƒ»ƒ»ƒ«≈¿ƒ¿«¬»»

.‡˜e ÏÚ ‡eÎ„„ ‡ÁL¿»»ƒ¿»«¿»
L  ÈÏˆÈ ‡Ï ‰eÓ˜e‡ ‡‰„ ÈÊÁ »≈¿»¿»»ƒ¿≈«»

,È˙Î„ ‰Ók Óz‡Â dÈa ÈBÁ‡ÌÈ„) ¬≈«≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
(ÈÈÚ„ ‡ÏÏÎ‡Ï ˙‡ .‡Èz EÈ˜Ï‡ ÈÈ ˙‡∆¿»¡…∆ƒ»∆¿«¿»»¿»≈

eÏÈÁ„e ,‡zÈÎL„ ‡BÓk dÈaÓ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«≈«≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡zÚLa Ck ÔÈ‚a .e‰È‡ dÈa ,„ÈÓÏ˙„¿«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«¿»

,dÈn˜Ï ‡BÓ ‡e‰‰ ÈÂLÈ ‡Ï ‡˙BÏˆ„‚"Ï ‡"„) ƒ¿»»«¿≈«»¿«≈
(‡˙BÏˆÏ‡e‰ CÈ ‡L„˜„ ‡BÓ ‡l‡ ∆»»¿À¿»¿ƒ

.‡Á‡ ‡BÓ ‡ÏÂ ÈB„BÁÏƒ¿¿»»«¬»
.˜ÁˆÈ dÈÏ ÔÈ˜˙‡ ‰ÁÓ„ ‡˙BÏˆ ÈÊÁ »≈¿»¿ƒ¿»«¿ƒ≈ƒ¿»

‡˙BÏˆ Ì‰‡ ÔÈ˜˙‡„ ‰ÓÎ È‡cÂ«»¿»¿«¿ƒ«¿»»¿»
.dÈa ˜ac˙‡c ‡‚„ ‡e‰‰ Ï˜Ï ‡Ùˆ„¿«¿»»√≈««¿»¿ƒ¿»«≈

ÔÎÂ(CÎ ‡"„)Ï˜Ï ‰ÁÓ„ ‡˙BÏˆ ÔÈ˜˙‡ ˜ÁˆÈ ¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿»¿ƒ¿»»√≈
‡LÓL ÈË ÈÎÓ ‰ÁÓ„ ‡˙BÏˆ ‡c ÏÚÂ .dÈa ˜ac˙‡„ ‡b„ ‡e‰‰««¿»¿ƒ¿»«≈¿«»¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈ƒ¿»

,‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÈtÏk .L‡ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…¿«≈»«¿»
LiÓ ‰lÙz Ô‡k Û‡ .„Á‡ Ïk‰Â¿«…∆»«»¿ƒ»ƒ…∆
d˙B‡ Ôw˙Ï ,„È ÏL ‰lÙ˙ ÈtÏk¿«≈¿ƒ»∆»¿«≈»

BÓk[ÈÓk]‰lk‰ ˙‡ Ôw˙nL ¿∆¿«≈∆««»
,‰tÁÏ dÒÈÎ‰Ï d˙B‡ ËM˜Óe¿«≈»¿«¿ƒ»«À»
„BÒa d˙B‡ ÌÈËM˜Ó Ìb Ck»«¿«¿ƒ»¿
ˆBÈ ,‰È˙BÁÓe ‰kn‰«∆¿»»«¬∆»≈
ÂÈ˙LÓ L‡Â ÌÈ˙LÓ¿»¿ƒ«¬∆¿»¿»

.'eÎÂ L„w‰ ˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰Â¿»«ƒ¿««…∆¿
˙ÒÎpL ÔÂÈk .LiÓ ‰lÙz ‰Ê ∆¿ƒ»ƒ…∆≈»∆ƒ¿∆∆

Ïa˜Ï ‡a ‡e‰Â ÔBÈÏÚ‰ CÏnÏ«∆∆»∆¿¿»¿«≈
CÏn‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ e‡ Ê‡ ,d˙B‡»»»¿ƒƒ¿≈«∆∆

Ê‡ È‰L ,ÔBÈÏÚ‰[‰bc‰]Îf‰ »∆¿∆¬≈»«»»
‡Ï Ck ÌeMÓe ,‰˜p‰ ÌÚ aÁ˙Óƒ¿«≈ƒ«¿≈»ƒ»…

‰lÙ˙Ï ‰l‡b ÔÈa ˜ÈÒÙÈ‰lÙ˙e ‰l‡‚e] «¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»

[ÏÁÂ ÛÒBÈ ,˜„ˆÂ ˜Ècˆ ÏL „Bq‰ ,˙B‚„ ÈzL Ô‰. 

CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ Ì„‡L ∆»»≈ƒ¿≈«∆∆
˙Bn‡ Úa‡ ÏËB ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿≈«¿««

eÚLaL ‰eÓÈ˜‰Â ,B˙lÙ˙Ï‡"„] ƒ¿ƒ»∆¡ƒ«∆¿ƒ
[eÚLaÏÎÂ .Ïk ˆBÈ ÏL ÏÁ Ëq‰ «∆∆∆∆∆≈…¿»

Ì„‡Ï CÈˆ ,Îf‰ „ˆa ‡aM ‰Ó«∆»¿««»»»ƒ¿»»
ÛwcÊÓe BÓei˜a „ÓÚÏ[ÛwcÊÈÂ ‡"Ò]. «¬…¿ƒƒ¿«≈

ÚBk ,ÚBk ‡e‰Lk ÔÎ BÓk¿≈¿∆≈«≈«
,ÌMa Û˜BÊ ,Û˜BÊ ‡e‰LÎe .Cea¿»¿∆≈≈«≈
ÏÚ Îf‰ ÁL ˙‡ ˙B‡‰Ï È„k¿≈¿«¿∆∆««»»«

.‰˜p‰«¿≈»
Ï‡ eÓ‡ È‰L ,‰‡e ¿≈∆¬≈»«¿«

,‡a˙Â ,Ba ÈBÁ‡ Ì„‡ Ïlt˙Èƒ¿«≈»»¬≈«¿ƒ¿»≈
e˙kk EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ «»∆¡…∆

‡ÈÏ CÈvL ÏÏÎÏ  ˙‡ .‡Èzƒ»∆ƒ¿…∆»ƒƒ»
˙‡ÈÂ ,‰ÈÎM‰ ‡BÓk BaÓ≈«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«
˙ÚLa Ck ÌeMÓ .Ba ‡e‰ „ÈÓÏz«¿ƒ«ƒ»ƒ¿«

‰ B˙B‡ ÌÈNÈ ‡Ï ‰lÙz‰‡Bn «¿ƒ»…»ƒ«»
ÂÈÙÏ[‰lÙzÏ ‡"„]‡BÓ ˙‡ ‡l‡ , ¿»»∆»∆»

‡BÓ ‡ÏÂ BcÏ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿«¿…»
.Á‡«≈

Ôwz ‰ÁÓ ˙lÙz ˙‡ ,‰‡e ¿≈∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈
Ì‰‡ ÔwzL BÓk È‡cÂ ,˜ÁˆÈƒ¿»««¿∆ƒ≈«¿»»
‰bc‰ d˙B‡ „‚k ˜a‰ ˙lÙz¿ƒ««…∆¿∆∆»««¿»

ÔÎÂ .da ˜a„pL[Ck]Ôwz ˜ÁˆÈ ∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿»ƒ≈
‰bc d˙B‡ „‚k ‰ÁÓ ˙lÙz¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆»«¿»
‰ÁÓ ˙lÙz Ôk ÏÚÂ .da ˜a„pL∆ƒ¿«»¿«≈¿ƒ«ƒ¿»
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"Ú Ï˜  ‰˘ ÈÈÁ‰

.ÚÓ ËÒÏ ÈB‚„ ‡˙ÁÏ¿«¬»¿«¿ƒ¿««¬»
È˜‡ ÚÓ „ˆÏ ‡LÓL ‰Ë ‡Ï „Ú «»»»ƒ¿»¿««¬»ƒ¿≈

,È˙Î„ ‡ÓÊ ‡e‰‰ „Ú ‡ÙvÓ ÌBÈƒ«¿»««ƒ¿»ƒ¿ƒ
(Î ÌÈÏ‰˙)„Ú ‡ÓÈ˙ È‡Â .ÌBi‰ Ïk Ï‡ „ÒÁ∆∆≈»«¿ƒ≈»«

ÈzÎc ,ÈÊÁ ‡z ,‰ÎLÁ(Â ‰ÈÓÈ)Èk eÏ ‡ ÈB‡ ¬≈»»»≈ƒ¿ƒ»»ƒ
ÌBi‰ ‰Ù Èk .Ú ÈÏÏˆ eËpÈ Èk ÌBi‰ ‰Ù»»«ƒƒ»ƒ¿≈»∆ƒ»»«
Ïk Ï‡ „ÒÁ È˙Î„ ‡Ùˆ„ ‡˙BÏˆ Ï˜Ï»√≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆∆≈»
,ÁÊÓ ËÒÏ e‰È‡ ‡LÓL ÔÈ„Î ‡‰c ,ÌBi‰«¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»
‡‰ ,ÚÓ ËÒÏ ‡˙ÁÂ ‡LÓL ‰Ëc ÔÂÈk≈«¿»»ƒ¿»¿»¬»ƒ¿««¬»»
‰t Îe ‰ÁÓ„ ‡˙BÏˆ ÔÓÊ e‰È‡ ÔÈ„Î¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»»»
‡ÈL˜ ‡Èc Ú˙‡Â Ú ÈÏÏˆ e˙‡Â ÌBi‰«¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ»«¿»

.‡ÓÏÚ¿»¿»
ÈÏÏˆ eËÂ ,„"ÒÁ„ ‡b„ e‰È‡c ÌBi‰ «¿ƒ«¿»¿∆∆¿»ƒ¿≈

ÔÈ„Îe ,‡ÈL˜ ‡È„„ ‡bc ÔeÈ‡c Ú»∆¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿»¿≈
‡c ÏÚÂ .‡ÏÎÈ‰ „˜Bz‡Â ‡Lc˜Ó Èa Á˙‡ƒ¿»«≈«¿¿»¿ƒ«≈»»¿«»
‰ÁÓ„ ‡˙BÏˆa È‰Ê L  ‡‰Èc ÔÈ»̇≈»ƒ≈«»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
.‡ÓÏÚa ‡ÈÈL ‡ÈL˜ ‡È„„ ‡ÓÊ e‰È‡„¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿»¿»¿»
e‰È‡ ‡‰c ˙ÈÚ„ ‡˙BÏˆ ÔÈ˜˙‡ ˜ÚÈ«¬…«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ
È‡cÂ ,CÈËˆ‡„ ‰Ó ÏÎa dÏ ÔÊÂ dÏ ÔÈ˜˙‡«¿ƒ»¿»»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«»
Â"‡Â ÔÓ ˙Êz‡ ‡"‰Â ,‡"‰Ï ÔÈ˜˙‡ Â"‡Â«¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ

.ÏÏk dÓbÓ ‡B‰ dÏ ˙ÈÏ„¿≈»¿»ƒ«¿»¿»
˙ÏÈÏk˙‡ ‡‰c ˙eL ˙ÈÚ ˙lÙz Ck »¿ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ«

,‡‰˙‡Ï ÔÈ‚ ‡ÓBÈ„ ‡˙BÏˆaƒ¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»
‡‰c dÏ ‡ÓÈ˜B‡Â .e‰È‡ ‡ÓÊ Â‡Ï ‡zL‰Â¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿»
È‰È‡Â ,dÏ È‰È„ ‡ÓÓÈ„ ‡B‰ ‡ÈÏb˙‡ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒƒ
‡ÈÏÈÏ ˙e‚ÏÙ„ ‡ÓÊ „Ú ‡ÎBLÁ ‡ËÏL»¿»«¬»«ƒ¿»¿«¿≈¿»
‡È˜Ècˆ ÌÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÚLÚzL‡c¿ƒ¿«¿«À¿»¿ƒƒ«ƒ«»
‡ÚLÚzL‡Ï ‡ÓÊ e‰È‡ ÔÈ„Îe ,Ô„Ú„ ‡˙‚¿ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿¿»

L ‡"Ò).Óz‡„ ‰ÓÎ ‡˙ÈÈB‡a (ÈÚÏÓÏe «»¿ƒ¿≈¿«¿»¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz ÔÈl‡ Ó‡Â ‡˙‡ „Âc ,ÈÊÁ »≈»ƒ»»¿»«ƒ≈¿«ƒ¿ƒ

,ÈzÎc È˙BÏˆc(‰ ÌÈÏ‰˙)˜Â Ú ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆»…∆
È˙ ‡l‡ Èlˆ ‡Ï e‰È‡Â ,‡˙Ï˙ ‡‰ ÌÈ‰ˆÂ¿»√»ƒ»¿»»¿ƒ»«≈∆»¿≈
.ÈzÈ ‡ÏÂ ,‰Ó‰‡Â ‰ÁÈN‡ ÈzÎc ,e‰ÈÈpÓƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿∆¡∆¿»«ƒ

˙„Ï LÓM‰ ‰ËB L‡kÓƒ«¬∆»«∆∆»∆∆
.ÚÓ „ˆÏ B˙b„a¿«¿»¿««¬»

„ˆÏ LÓM‰ ‰Ë ÌËa ¿∆∆»»«∆∆¿«
„Ú ˜a‰ ÔÓ ÌBÈ ‡˜ ,ÚÓ«¬»ƒ¿»ƒ«…∆«

e˙kL ,‡e‰‰ ÔÓf‰  «¿««∆»
„Ú Ó‡z Ì‡Â .ÌBi‰ Ïk Ï‡ „ÒÁ∆∆≈»«¿ƒ…««

 ‰ÎLÁ‰‡ ‡ae˙kL ,  ¬≈»…¿≈∆»
eËpÈ Èk ÌBi‰ ‰Ù Èk eÏ ÈB‡»ƒ»»«ƒƒ»
„‚k  ÌBi‰ ‰Ù Èk .Ú ÈÏÏ ƒ̂¿≈»∆ƒ»»«¿∆∆
Ï‡ „ÒÁ e˙kL ,˜a‰ ˙lÙz¿ƒ««…∆∆»∆∆≈
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ÌBi‰ ‰t Îe ,‰Án‰ ˙lÙz¿ƒ««ƒ¿»¿»»»«
ÔÈc‰ BÚ˙‰Â Ú ÈÏÏˆ e‡e»ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿≈«ƒ
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d˙B‡ ÔÊÂ d˙B‡ Ôwz ‡e‰ È‰L∆¬≈ƒ≈»¿»»
Â"‡eL È‡cÂ ,CÈvM ‰Ó ÏÎa¿»«∆»ƒ««∆»
˙ÈBf ‡"‰Â ,‡"‰ ˙‡ Ôwzƒ≈∆≈¿≈ƒ≈
ÏMÓ B‡ dÏ ÔÈ‡L ,Â"‡eÓƒ»∆≈»ƒ∆

.ÏÏk dÓˆÚ«¿»¿»
,˙eL ˙ÈÚ ˙lÙz Ck »¿ƒ««¿ƒ¿
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‰Ê ‡Ï ˙ÚÎÂ ,‰È‡Ó ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¿»≈…∆
‡Ï È‰L ,d˙B‡ e‡e .ÔÓf‰«¿«≈«¿»∆¬≈…
,dÏ È‡iL ÌBi‰ B‡ ‰lb˙‰ƒ¿«»«∆»ƒ»
ÔÓÊ „Ú ‰ÎLÁa ˙ËÏBL ‡È‰Â¿ƒ∆∆«¬≈»«¿«
Cea LB„w‰Lk ,‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ¬««¿»¿∆«»»
Ô‚a ÌÈ˜Ècv‰ ÌÚ ÚLÚzLÓ ‡e‰ƒ¿«¬≈«ƒ««ƒƒ¿«
Ì„‡‰L ÔÓf‰ Ê‡Â ,Ô„Ú‰»≈∆¿»«¿«∆»»»

ÚLÚzLÈ[„ÓÏÏÂ]BÓk ,‰Bza ƒ¿«¬««»¿
.‡a˙pL∆ƒ¿»≈

‰‡˙LÏL Ó‡Â ‡a „Âc , ¿≈»ƒ»¿»«¿…∆
e˙kL ,eÏl‰ ˙BlÙz‰ ÈpÓÊ¿«≈«¿ƒ«»∆»

 ‰p‰ ,ÌÈ‰ˆÂ ˜Â Ú∆∆»…∆¿»√«ƒƒ≈
‡l‡ Ïlt˙‰ ‡Ï ‡e‰Â .‰LÏL¿…»¿…ƒ¿«≈∆»
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ÔepÈ‡ Â‡Ï È˙BÏˆ È˙„ ÈÓÊ Èz Èp‰«≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈»ƒ
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.‡k„‡Ï ‡Ï„ eLÈÁÏ e‰ÈÈlÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»
È‡Ó .ÔÈz ÌBna LnLÓ ˜ÚÈ Ck »«¬…¿«≈«»»≈»»

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ÌBn(ˆ ÌÈÏ‰˙)‰z‡Â «»¿»¿«¿»≈¿«»

,Ì‰Ó ÌÈL‰ÁÈN‡ e˙kL ¿«ƒ≈∆∆»»ƒ»
˙lÙ˙Ï ‰Ê .˙BÈ ‡ÏÂ ,‰Ó‰‡Â¿∆¡∆¿…≈∆ƒ¿ƒ«
.‰Án‰ ˙lÙ˙Ï ‰ÊÂ  ˜a‰«…∆¿∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»
.‰Ó‰‡Â ‰ÁÈN‡ ˜ic Ck ÌeMÓƒ»ƒ≈»ƒ»¿∆¡∆
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ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר )ֹיאַמר ְּתִפָּלה זּו ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב(
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות ְוֻחְרּבֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּשּׁוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה  ַהּׁשְ
ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים 
ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו 
ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה 
ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' 
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א( ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 

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

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

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



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

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

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



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

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

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

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

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

ּוְלַהֲחיֹוָתּה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:
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ים ֵאּלּו ַעל  ַימִּ ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ׁשֹוֵקד בְּ
ַהְמחּוָלִקים  ַהזֹוַהר  ִסְפֵרי  ל  שֶּׁ ָלאֹור  הֹוָצָאה 
ָלׁשוֹן ַהקֹוֶדש ְוַעלֹוִנים  בּוַע בְּ ּיֹות ַהשָּׁ ְרשִׁ ְלִפי פַּ

ְלנֹוַער, גַּם מּוָכִנים ִלְדפּוס עֹוד 9 ַעלֹוִנים

נּו ּתֹוְרִמים ְלַהְדַפַסה, ים לָּ רּושִׁ ְך דְּ ם כָּ ְלשֵׁ
ִבים. יִהים, ְגַרִפיַקִאים ְועֹוְרִכים ִמְתַנדְּ ַמגִּ
מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!

המעונינים נא ליצור קשר, טל: 054-8436784
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