
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  
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ר  ִחב ֵּ ָנא ָהֱאלַֹקיש ֶׁ ר יֹוַחאי זיע"א ַהת ַ ְמעֹון ב ַ ן ש ִ  ַרב ָ

ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ,"ּזַֹהר ָחָדׁש" ,ַהּזַֹהר"ֵסֶפר ּוּבֹו: "  "ּתִּ
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 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

ַֹהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז 
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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

רֹות רמח"ל - ִאגֶֶּרת ט"ו (רמח"ל לרב"ך) ִאגְּ
ְיָקָרה  ר  ֲאשֶׁ כ"ת  ֶנֶפׁש  ִליַקר  ָאְמָנם, 
ְתֵרי  ִמסִּ לוֹ  ְלַגּלֹות  ֲאִני  ֻמְכָרח  ְמאֹד, 
יּוַכל  ר  ְוַכֲאשֶׁ יִתי  ֻהְרשֵׁ ר  ֲאשֶׁ כַּ ֱאלִֹקים, 
ְכלוֹ  שִׂ ֵעין  ְוָיִבין  ְוִיְרֶאה  ֵאת.  שְׂ ב  ְכתָּ ַהמִּ
ר  ֲאשֶׁ ָבִרים,  ַהדְּ עֶֹמק  הֹור  ְוַהטָּ ַהיָָּקר 

בֹות ה': ָעְמקּו ַמְחשְׁ

ן לּות ַהָחְכָמה ַאֲחֵרי ַהֻחְרבָּ ְלשְׁ תַּ ִהשְׁ

ַתח  פֶּ ָהָיה  ִלְרָוָחה  תּוַח  פָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ַקיָּם,  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ְהיֹות  בִּ ָעה  פָּ ַהַהשְׁ
נוֹ, ְוָלַקח הס"א ּכַֹח  ְזַמן ֻחְרבָּ ם בִּ ן ִנְסתַּ כֵּ
י ֶחְטֵאי ֲאבֹוֵתינּו  ר ָלְקָחה ַעל פִּ כַֹח ֲאשֶׁ כְּ
ְלּגּוֵלי  גִּ  - ָעה  ַהשָּׁ ּוֵמאֹוָתּה  ָחְטאּו.  ר  ֲאשֶׁ
ְדֵרגֹות  לּו ְלַמְעָלה, ְלִפי ַהמַּ ְלגְּ ָבִרים ִנְתגַּ דְּ
ָחָדׁש  ָמאֹור  יֹום  ְוָכל  ן.  קֵּ ְלִהתַּ ִריכֹות  ַהצְּ
ּוְלִפי  ַההּוא,  אֹור  ַהמָּ ֶטַבע  ּוְלִפי  הּוא, 
ָרִטי  ַהפְּ ּקּון  ַהתִּ ּוְלִפי  ּבוֹ,  ם  ְפגָּ ַהנִּ ָגם  ַהפְּ
ה  ְלַמטָּ ָבִרים  דְּ כּו  ִנְמשְׁ ְך  כָּ לוֹ,  ִריְך  ַהצָּ
נּו  קְּ ִנתַּ ּקּוִנים  תִּ ה  ְוַכמָּ ַהזֶּה.  עֹוָלם  בָּ
ּקּון  ה תִּ ְזַמן גָּלּוָתם, ֲהלֹא ֵהמָּ ָרֵאל בִּ ְלִישְׂ
ים,  ְדָרשִׁ ּקּון ַהמִּ ָמָרא, תִּ ּקּון ַהגְּ ָנה, תִּ שְׁ ַהמִּ
ם  כֻּלָּ ָרִטים,  פְּ ּקּוִנים  תִּ ֵהם  ם  כֻּלָּ שֶׁ
ים  ְוָקא, ְוֵהם ַנֲעשִׂ ְזַמּנוֹ דַּ ְצִריִכים ִאיׁש בִּ
יָעה ְלָהִאיר ַמְדֵרָגה ַאַחת,  ּבוֹ ִהגִּ ַמן שֶׁ זְּ בַּ

ּקּון ַההּוא ִליָתֵקן. לּוי ַהתִּ ּה תָּ בָּ שֶׁ

ּקּון ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ר ַהתִּ ִעקַּ

ם.  כֻּלָּ ַעל  ָהעֹוֶלה  הּוא  ַהּזַֹהר  ּקּון  תִּ ַאְך 
ַעְצמוֹ,  ִניִמּיּות  ַהפְּ הּוא  הּוא  סֹודוֹ  ְוִהנֵּה 
ר  ְוַכֲאשֶׁ הּוא,  ִחיצֹוִנּיּות  בְּ ט  שָׁ ַהפְּ ל  כָּ י  כִּ
ַעל   - ְפִניִמּיּות  בִּ רוֹ  ִעקָּ ַהַהְנָהָגה  ל  כָּ
ְויֹוֵתר  ַהּזַֹהר.  הּוא  ּקּוִנים  ַהתִּ ר  ִעקַּ ן  כֵּ
הּוא  ַהּזַֹהר  י  כִּ ָבר.  ַהדָּ ֲאָבֵאר  ְפָרט  בִּ
ַהְיסֹוד,  ִמן  ַהּיֹוֵצאת  ה  פָּ ַהטִּ ִחי'  בְּ ְוָקא  דַּ
ּוְכָבר נֹוַדע,  ן ִנְקָרא זַֹהר ָהָרִקיַע.  ְוַעל כֵּ
ּה  ּוּוג ִהיא, ְוֻכלָּ ל ַהַהְנָהָגה ַעל ְיֵדי ַהזִּ כָּ שֶׁ
ְהֶיה  יִּ שֶׁ ה. ְוִהנֵּה כְּ פָּ ַעת ַהטִּ פָּ ַהשְׁ ִנְכֶלֶלת בְּ
ִחיָנָתּה  בְּ יַע  גִּ תַּ ַהּזֹאת  ה  פָּ ַהטִּ שֶׁ ְזכּות, 
ל  כָּ ִהנֵּה   - ֵפל  ַהשָּׁ עֹוָלם  בָּ ה  ְלַמטָּ ַעד 
ּקּון  תִּ ָיָדּה  ַעל  ִנים  ִמְתַתקְּ ִיְהיּו  ָבִרים  ַהדְּ
ָדִדין.  ה ַהּכֹל ְלָכל ַהצְּ ּה ַנֲעשֶׂ י בָּ גָּדֹול. כִּ
ִלי ָהֶאְמָצִעי  "י ִלְהיֹות ַהכְּ בִּ ְוִהנֵּה ָזָכה ַרשְׁ

ה ַהּזַֹהר. ּקּון ֶזה, ְוָעשָׂ יְך תִּ ְלַהְמשִׁ

ֵחֶלק  א  ֶאלָּ ָיָצא  ּלֹא  שֶׁ ָהֱאֶמת,  ֲאָבל 
ְלצֶֹרְך  ְוֶזה  ִחיָנה,  ַהבְּ ֵמאֹוָתּה  אֹור  ֶאָחד 
ְזַמן  בִּ ָהעֹוָלם  ְוָכל  ָרֵאל  ִישְׂ ַקיֵּם  יְּ שֶּׁ ַמה 
ְהֶיה  יִּ י הּוא שֶׁ ּקּון ָהֲאִמתִּ ַהגָּלּות. ַאְך ַהתִּ
י ֵכן  ֵסק. כִּ ּלֹא ִיפָּ ִמיד, שֶׁ ִעְנָין ֶזה ַקיָּם תָּ
ים  סֹוד "ֲחָדשִׁ ה, בְּ ֵצא ֲחָדשָׁ ָעה תֵּ פָּ ַהַהשְׁ
ְזכּות  א בִּ ן ַהבָּ י ֶזה סֹוד ַהמָּ ָקִרים" כִּ ַלבְּ
ים ִרּבֹוא,  שִּׁ ָללּות ַהס' ַהשִּׁ הּוא כְּ ה, שֶׁ משֶׁ
ם  כֻּלָּ כַֹח  בְּ ּוּוג  ַהזִּ ַעת  פָּ ַהשְׁ יְך  ּוַמְמשִׁ

ֶאָחד. כְּ

לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י ע"ה  בִּ ָהַרשְׁ ַאֲחֵרי  ְוִהנֵּה 
ּקּון  י לֹא ָהָיה תִּ ָחְזָרה הס"א ְוִסיְתָמה, כִּ
ּקּוִנים  ַהתִּ י  כִּ ָהִעְנָין:  ְוסֹוד  ָעה.  ְלשָׁ א  ֶאלָּ
ְלָמה  שְׁ נִּ שֶׁ ַהֲהָכָנה  ְלִפי  ים  ַהנֲַּעשִׂ
ִמּכַֹח  ְך  ִנְמשָׁ י  כִּ ַיֲעמֹד,  ֶזה   - ִלים  ְמֻקבָּ בַּ
ָראּוי. ֲאָבל  ָלָתם כָּ ַהְקבָּ ָבִרים בְּ ֱהיֹות ַהדְּ
ְתעֹוֶרֶרת  ְדֵרָגה ַהמִּ ִפי ַהמַּ לְּ ָעִמים שֶׁ ֵיׁש פְּ
ִלי ֲהָכַנת  ר ֶהָאָרה ָהֶעְליֹוָנה, ּוִמבְּ ְתגַּבֵּ - תִּ
ה  ְוַתֲעשֶׂ ְוַתֲעבֹר  ר  ְתגַּבֵּ תִּ ְחּתֹוִנים  ַהתַּ
ה,  ַהְרבֵּ ֲעמֹד  תַּ לֹא  ְוָאז  ַההּוא.  ָבר  ַהדָּ
ּקּוָנּה  תִּ שֶׁ א  ֶאלָּ ְך.  כָּ ַאַחר  ק  לֵּ ְסתַּ תִּ י  כִּ
ּלֹות. ְוָהאֹות  ים ְלִהְתגַּ ֵמר ְלָיִמים ֲאֻרכִּ ִישָּׁ
ן  כֵּ ְוַעל  ִמְצַרִים.  ְיִציַאת  גְַּדלּות  ֶזה:  ַעל 
ְוַאַחר  ָבִרים.  ַהדְּ מּו  ִנְסתְּ "י  בִּ ַרשְׁ ַאַחר 
ְלָהִאיר  ֶהָארֹות  ַמְדֵרגֹות  יַע  ַהגִּ בְּ ְך  כָּ
א ָהֲאִר"י  בָּ ּקּוִנים ֲאֵחִרים. ַעד שֶׁ ִנְראּו תִּ
ֵהִאיָרה  ְוָאז  א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ 
ָהִראׁשֹוָנה,  ַהֶהָאָרה  ִחיַנת  ִמבְּ ֶהָאָרה 
לֹום.  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ ְזַמן  בִּ ֵהִאיָרה  שֶׁ
ַהּזַֹהר  ִעְנַין  ְוָקא  דַּ ְלָפֵרׁש  לוֹ  ן  ִנתַּ ְוָאז 
ֵלמּות  שְׁ ְוהּוא  לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ַרשְׁ ל  שֶׁ

ֶהָאָרה ָהִראׁשֹוָנה.

ְמָתה  דָּ ּלֹא  שֶׁ ּתֹוָרתוֹ,  בֹוד  כְּ ִיְרֶאה  ְוִהנֵּה 
ַלֲהָכַנת  "י  בִּ ְלַרשְׁ ֻהְצְרָכה  שֶׁ ַהֲהָכָנה 
ְיֵדי  ְוַעל  ְמָעָרה  ֻהְצַרְך  ְלֶזה  י  כִּ ָהֲאִר"י. 
ִריׁשּות  פְּ ֻהְצַרְך  ּוְלֶזה  ּוְבִזְקנּותוֹ,  ִריָחה  בְּ
ֲאֵחִרים,  ה  ְוַכמָּ ַיְלדּותּו.  בְּ ִחיָרתוֹ  ִמבְּ
יֹוֵתר  ַוֲחִסידּות  ְוִסּגּוִפים  ִריׁשּות  ָעשּׂו פְּ שֶׁ
ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ה  ָעשָׂ שֶּׁ ה  ִממַּ ִנים  שָׁ
ָהיּו  לֹא  ֵכן  י  פִּ ַעל  ְוַאף  א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם 

מֹוהּו, ְולֹא ָקרֹוב ֵאָליו.  כָּ

ים  ִקצִּ ה  ַהְרבֵּ יֵּׁש  שֶׁ מוֹ  כְּ י  כִּ ָהֱאֶמת,  ַאְך 
ְיכֹוִלים  ַמְדֵרגֹות  ה  ַהְרבֵּ בְּ י  כִּ ה,  ֻאלָּ ַלגְּ
ַעְצמוֹ  ָהֲאִר"י  ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְלִהגֵָּאל, 
ּוְלִפי  ִלְראֹות"*  ָסר  י  כִּ ה'  "ַויְַּרא  ִעְנַין  בְּ
ִסְדֵרי  ֵהם  ְך  כָּ  - ַהּגֹוֶאֶלת  ְדֵרָגה  ַהמַּ
ִפי  לְּ שֶׁ ֶהָאָרה,  ָכל  בְּ הּוא  ְך  כָּ ה.  ֻאלָּ ַהגְּ
ַהֲהָכָנה  ִהיא  ְך  כָּ  - ִאיָרה  ַהמְּ ְדֵרָגה  ַהמַּ
ַמן ָהֲאִר"י ְוָהְלָאה  ִריָכה ָלּה. ְוִהנֵּה ִמזְּ ַהצְּ
מבחי'  ם  ְוֻכלָּ ָרֵאל,  ִישְׂ בְּ דֹוִלים  גְּ ָעְמדּו 
ַמן.  אֹותוֹ ַהזְּ ָקה בְּ לְּ ְסתַּ נִּ ַהֶהָאָרה ַהִהיא שֶׁ

ָבִרים ִמּדֹור ְלדֹור. ְוָהְלכּו ַהדְּ

ּתֹוָרתוֹ  בֹוד  כְּ ְלַהְדַרת  יד  ַאגִּ ה  ַעתָּ ְוִהנֵּה 
ֵאַלי  ה'  הֹוִדיַע  ר  ֲאשֶׁ כַּ ֱאֶמת,  ֲאָמִרים 
ְבֵטי  י רֹאׁש שִׁ בֹוד ּתֹוָרתוֹ, כִּ ַרת כְּ בְּ ַעל דִּ
ִלְהיֹות  ה'  הּו  ִזכָּ ּוְכָבר  הּוא.  ָרֵאל  ִישְׂ
ַאְך  ָאֶרץ.  ַאְפֵסי  ַעד  הֹוֵלְך  ַהּטֹוב  מוֹ  שְׁ
יַַּעְמדּו  שֶׁ ָזִכינּו  לֹא  ֻמְבָהִקים  ְלִמיִדים  תַּ
ָקטֹן  ִאם   - ָבר  דָּ ל  כָּ ה'  ּוֵמֵאת  ְלָפָניו. 
ִמְקָצת  אֹוְמִרים  ַאְך  הּוא.  גָּדֹול  ְוִאם 
לֹא  ן  כֵּ ַעל  ָפָניו.  בְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ְבחוֹ  שִׁ
ִאי  שֶּׁ ַמה  ָרִקים,  פְּ י  ָראשֵׁ א  ֶאלָּ אֹוְמִרים 
ּתֹוָרתוֹ  ִלְכבֹוד  ְלַהְראֹות  זּוָלָתם,  ר  ֶאְפשָׁ

* . עיין שער הפסוקים שמות ג, ד . 

ּתֹוָרתוֹ  בֹוד  כְּ ַעד  י  כִּ ָבר:  דָּ ל  שֶׁ ֲאִמּתוֹ 
ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ֵמֶהָאַרת  ַהֶהָאָרה  יָעה  ִהגִּ
בֹוד ּתֹוָרתוֹ  א, ּוִבְהיֹות כְּ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ
ִמשֶֹּׁרׁש ַקִין, ִמשֶֹּׁרׁש ְיֶחְזֵקאל ַהנִָּביא, ּובוֹ 
ַעל   - ָהִראׁשֹוָנה  ַהֶהָאָרה  ּקּון  תִּ ַלם  ִנשְׁ
א,  ָנשָׂ הּוא  ֲחָטֵאינּו  ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ ִהנֵּה  ן  כֵּ
ַהֲעָבַרת  ְוַגם  ְסָבָלם.  הּוא  ּוַמְכאֹוֵבינּו 
ַמאן  "ַהאי  י  כִּ לוֹ.  ִנְמְסָרה  ָהָעְרָלה 
בּוָרה  גְּ ִמשֶֹּׁרׁש  ְוהּוא  ְוכּו',  ְבַמֲאִדים"  דִּ

י. ר ָזַכְרתִּ ֲאשֶׁ

ּקּון ָהִראׁשוֹן  ֵלם ַהתִּ ָבר שָׁ ְהיֹות כְּ ָאְמָנם בִּ
ְלַתְלִמיִדים  צֶֹרְך  ָהָיה  לֹא  ן  כֵּ ַעל   -
ַהֶהָאָרה  ְלאֹוָתּה  צֶֹרְך  ֵאין  י  כִּ ֲאֵחִרים, 

ט עֹוד. שֵּׁ ְלִהְתפַּ

ה ֵמֵעין ֶהָאַרת ַהּזַֹהר רמח"ל – ֶהָאָרה ֲחָדשָׁ

ָרָצה  ְלַעּמוֹ  ְלֵהיִטיב  ה'  ְרצֹות  בִּ ה  ְוַעתָּ
ִחיַנת ַהּזַֹהר  ה ִמבְּ ְלַגּלֹות עֹוד אֹוָרה ֲחָדשָׁ
נַּ"ל. ְוהּוא  ה כַּ פָּ הּוא ֵמֶהָאַרת ַהטִּ ן, שֶׁ גַּם כֵּ
ֶזה, ִאם ַעל  י. ּוַמה אַֹמר בְּ ַחר בִּ ַחְסּדוֹ בָּ בְּ
ֶחֶסד ה'  ַרק  ֱאֶמת, שֶׁ ֵהן  ִיְדרֹׁש?  ֲהָכָנִתי 
ָהֱאֶמת  ַאְך  ֲהָכָנִתי.  כַּ ְולֹא  זֹאת,  ה  ָעשָׂ
חּוִדים  י ַעל ִעְנַין ַהיִּ ַקְדתִּ ִנים שָׁ י שָׁ הּוא, כִּ
ָעה  שָׁ ְרִביַע  ָכל  בְּ ְמַעט  כִּ ִיחּוִדים,  ְלַיֵחד 
ה  ר ֲאִני ַמְתִמיד גַּם ַעתָּ ֲאשֶׁ ִיחּוד ֶאָחד, כַּ
ָטֳהָרה.  ּתֹוָדה ָלֵא-ל. ְוַגם ָרִאיִתי ַלֲעמֹד בְּ
ִאם  י  כִּ ה,  ַהְרבֵּ יִתי  ָעשִׂ לֹא  ֲעִנּיֹות  תַּ ַאְך 
חּוִדים.  ַהיִּ ַהְתָמַדת   - ִלי  ָהְיָתה  זֹאת 
ר  ֲאשֶׁ ְדֵרָגה  ַהמַּ ֶהָאַרת   - ַהּכֹל  ְוׁשֶֹרׁש 
"ה אֹוִתי  ַמן ַההּוא, ְוָלַקח ַהָקבָּ זְּ ְלָטה בַּ שָׁ

ר ָחֵפץ. ֲאשֶׁ ִלְכִלי כַּ

יד לרמח"ל גִּ ּלּוי ַהמַּ גִּ

יֹום  בְּ ִקּצּור.  בְּ ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ ַעת  ַהצָּ ַאְך 
ְהיֹוִתי  בִּ  , התפ"ז**  ִסיָון  חֶֹדׁש  רֹאׁש 
ּוַבֲהִקיִצי  י  ְמתִּ ִנְרדַּ ֶאָחד,  ִיחּוד  ְמַיֵחד 
ְנִחיָתָנא  "ִלְגָלָאה  אֹוֵמר:  קֹול  י  ַמְעתִּ שָׁ
ּוְמַעט  א".  ישָׁ ַקדִּ א  ַמְלכָּ דְּ ְטִמיִרין  ָרִזין 
י. ְוַהּקֹול  י ַמְרִעיד, ְוַאַחר ִנְתַחזְַּקתִּ ָעַמְדתִּ

ָאַמר.  ַסק, ְוָאַמר סֹוד ַמה שֶּׁ לֹא פָּ

י  ְלתִּ דַּ תַּ ִהשְׁ ַהִהיא  ָעה  שָּׁ בַּ ַהב'  יֹום  בְּ
ַהּקֹול  ְוָחַזר  ֶחֶדר,  בַּ י  ְלַבדִּ ִלְהיֹות 

שנכתבו  המגיד  של  הגילויים  ראה   .  **
רנו-רסו:  עמ'  רמח"ל  אוצרות  יום,  באותו 
תפ"ז:לגלאה  ה  סיון  ר"ח  ד'  יום  בהנו"א 
קדישא.  דמלכא  טמירין  רזין  נחיתנא 
לאוטבא  חכי  דקב"ה  עמא  אינון  זכאין 
ולכן  לחננכם  ה'  יחכה  "ולכן  הה"ד,  להו, 
ירום לרחמכם" (ישעיה ל, יח). דהא טיבו 
לא אתמשך לישראל לתתא עד דאתהנו 
"יחכה  בג"כ,  לעילא,  עלמין  כלהו  מיניה 
בגין  למה,  כך  וכל  ודאי.  יחכה  לחננכם", 
לאוטבא  שרי  דעלאין  עלאה  דמאתר 
ירום  "ולכן  ובג"ד,  עלייהו,  ולרחמא  להו 
לרחמכם", "ירום" – לעילא   . . . "  .ענינם 
ותרין  הגאולה  היה  הנ"ל  הגילויים  של 

משיחין.

יֹום  בְּ ְך  כָּ ַאַחר  שֶׁ ַעד  ַאֵחר.  סֹוד  ְוָאַמר 
ִמן  לּוַח  שָׁ יד  ַמגִּ הּוא  שֶׁ ִלי  ה  לָּ גִּ ֶאָחד 
ָרִטים  פְּ ִיחּוִדים  ִלי  ּוָמַסר   , ַמִים***  ַהשָּׁ
ָכל יֹום. ְוָאז ָיבֹא. ַוֲאִני לֹא רֹוֶאה  ְלַכוֵּן בְּ
ִמּתֹוְך  ר  ְמַדבֵּ קֹולוֹ  ׁשֹוֵמַע  א  ֶאלָּ אֹותוֹ, 
גַּם  אֹל  ִלשְׁ ְרׁשּות  ִלי  ָנַתן  ְך  כָּ ְוַאַחר  י.  פִּ
ִלי  ָנַתן  ים  ֳחָדשִׁ לֹׁש  ְמשָׁ כִּ ְך  כָּ ְוַאַחר  ן.  כֵּ
ֵדי  כְּ יֹום,  ָכל  בְּ ַלֲעשֹׂות  ָרִטים  פְּ ּקּוִנים  תִּ
ִצוָּה  ְוָאז  ַז"ל.  ֵאִליָּהּו  ְלִגּלּוי  ה  ֶאְזכֶּ שֶׁ
ָהָיה  הּוא  שֶׁ קֶֹהֶלת,  ַעל  ֵסֶפר  ר  ְלַחבֵּ ִלי 
ל ֶאָחד.  סּוִקים כָּ ל ַהפְּ ְמָפֵרׁש ִלי ַהּסֹוד שֶׁ
א ֵאִליָּהּו, ְוָאַמר סֹודֹות ַמה  ְך בָּ ְוַאַחר כָּ
ָיבֹוא ִמט"ט  ה  ַעתָּ ְוהּוא ָאַמר שֶׁ ָאַמר.  שֶּׁ
הּוא הּוא,  י שֶׁ ָיַדְעתִּ ּוְבבֹואוֹ  א.  ַרבָּ ָרא  שָׂ
ּוֵמָאז   . ִלי  ָאַמר  שֶׁ ֵאִליָּהּו  ְבֵרי  דִּ ֵני  ִמפְּ
ְפֵני ַעְצמוֹ.  ל ֶאָחד בִּ ים, כָּ ְרתִּ ְוָהְלָאה ִהכַּ
יֹוֵדַע  ֵאיִני  שֶׁ ּלֹות,  ִמְתגַּ מֹות  ְנשָׁ ֵיׁש  ְוַגם 
ר אֹוְמִרים,  ים ֲאשֶׁ ָמם. ּוְבִכְתֵבי ַהִחּדּושִׁ שְׁ
ָבִרים  י. ְוָכל ַהדְּ ֶאְכּתֹב ַהּיֹום ָהֶאָחד ִאתִּ
ה. ְורֹוֶאה  ַני ֲאִני עֹושֶׂ ָנְפִלי ַעל פָּ ה בְּ ָהֵאלֶּ
ִמּתֹוְך  דֹוׁשֹות, כְּ ה ַהקְּ מֹות ָהֵאלֶּ שָׁ ֶאת ַהנְּ

צּוַרת ָאָדם. ׁש בְּ ֲחלֹום ַממָּ

ֲעַדִין  שֶׁ אֹוֵמר,  ֲאִני  ּוֶבֱאמּוָנה  ּוֶבֱאֶמת 
ָהֲאִר"י  ַגת  ַהשָּׂ ַמֲחִצית  ַעד  י  ִהגְַּעתִּ לֹא 
הּוא לֹא  א, ַרק שֶׁ ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ
ַוֲאִני  ִלְכּתֹב.  ֻצוֵּיִתי  ַוֲאִני  ִלְכּתֹב,  ה  ֻהְרשָׁ
ְפִניִמּיּות  יד בִּ גִּ ה ִלי, ּתֹוָדה ָלֵא-ל, ַהמַּ לָּ גִּ
לֹא  ר  ֲאשֶׁ ִנְפָלִאים,  ָבִרים  דְּ ַהָחְכָמה 
ְבֵרי ָהֲאִר"י ְסתּוִמים  י דִּ ה. כִּ נֹוְדעּו ֵמַהְרבֵּ
ַקו  ֵאיְך  ָיא  שְׁ ַהקַּ ִעְנַין  ּוִבְפָרט  ְמאֹד. 

יָּה****. תֹוְך ֲעשִׂ הא"ס ַיֲעבֹר בְּ

ָבִרים ה דְּ לֹשָׁ ָללּות ַהָחְכָמה: שְׁ כְּ

ָללּות  כְּ ֵהם  ָבִרים  דְּ ג'  ָהִעְנָין  ּוְכָללּות 
ָרִטּיּות ַהַהְנָהָגה, ְיִריַדת ָהאֹור  ַהָחְכָמה: פְּ
ל  י כָּ אֹורֹות. כִּ ַבת ַהמְּ ַהְדָרַגת ּכֹחוֹ, ְוַהְרכָּ בְּ
ִרים - לֹא ַמְראֹות  ָאנּו ְמַציְּ ַהּצּורֹות ַמה שֶּׁ
א ֵעֶרְך ָהֵאיכּות. ְוהּוא  ּמּות, ֶאלָּ ֵעֶרְך ַהכַּ
ַהָחְכָמה  ל  כָּ י  כִּ ִמּיּות,  ַהגַּשְׁ ֵמִעְנְיֵני  ֵהֶפְך 
ֶמֶזג  ְלִפי  ַהַהְנָהָגה  ִסְדֵרי  ַרק  ִהיא 
ה ִיְרֶאה  ָבִרים ָהֵאלֶּ ל ַהדְּ החד"ר. ּוְכָבר כָּ
י  ַלְחתִּ שָׁ ר  ֲאשֶׁ ָלִלים  כְּ בַּ ּתֹוָרתוֹ  בֹוד  כְּ
ל  כָּ נר"ו.  ֲחָתנוֹ  כמוהר"ר  י  ְוַרבִּ ְלמֹוִרי 
י ְלָהִפיק  ְוָכַתְבתִּ י  ַחְקתִּ ָבִרים דָּ ה ַהדְּ ֵאלֶּ
סֹוף  בְּ ִיְהֶיה  ר  ּוֵמֲאשֶׁ ּתֹוָרתוֹ.  בֹוד  כְּ ְרצוֹן 
י  כִּ ָלל,  כְּ ר  ְלַדבֵּ ְרׁשּות  ִלי  ָבִרים-ֵאין  ַהדְּ

ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים.

. שם המגיד שהתגלה לרמח"ל הוא:   ***
ג"כ  ,ראה  כט  אגרות  ראה  שמועיא"ל, 
עמ'  הגנוז  ,אור  קונטרים מסעות  החיד"א 

קח. 
ג"כ  עי'  כז.  עמ'   , עיין קל"ח פ"ח   .  ****
ג"כ  ראה  אירגס.  הר"י  של  מ"ו  אגרת 

אגרת נ'. 

ג



ָ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 -

ֵרַפת ַהּתֹוָרה ה ּושְׂ ָרה ֲאֻדמָּ ֵרַפת פָּ שְׂ

ָפִרים  ֵזַרת ַהסְּ ָאַלִני ַעל ִעְנַין גְּ ר שְׁ ְוֶאל ֲאשֶׁ
בֹוד  כְּ יֹוֵדַע  ָבר  כְּ ַהּכֶֹמר*,  ְמִדיַנת  בִּ ר  ֲאשֶׁ
ָבר  ר דָּ בֵּ י ָיִדי ִמדַּ ְכתִּ ר ֲאִני ָמשַׁ ּתֹוָרתוֹ ֲאשֶׁ
ְך ֲאִני ַלֲאֵחִרים  ה. ַאְך ִאם כָּ ִעְנָיִנים ָהֵאלֶּ בָּ
ר  ל ֲאשֶׁ בֹוד ּתֹוָרתוֹ כָּ ְך ִעם כְּ - לֹא ֶאְהֶיה כָּ
א  ָבר ָקָטן ֶאלָּ ֵאין ֶזה דָּ ן שֶׁ כֵּ ל שֶׁ אּוַכל, כָּ
ל  שֶׁ ֶזה  ִעְנָין  אַֹמר  ה  ִחלָּ ּוַבתְּ ְמאֹד.  גָּדֹול 
ים  ָהַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ ָהיּו  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵזרֹות  גְּ
ׁשֶֹרׁש**.  לֹא  בְּ ָבר  דָּ ֵאין  י  כִּ ָיְצאּו,  ֵמַאִין 
ְוַתְרּגּומוֹ  ַהּתֹוָרה"  ת  ֻחקַּ "זֹאת  ֶזה  ְוסֹוד 
ִנְרָמז  אן  כָּ שֶׁ ְונֹוַדע  אֹוַרְיָתא',  ֵזַרת  גְּ א  'דָּ
ִעְנַין  ׁש  ַממָּ הּוא  ָבר  ַהדָּ ְוסֹוד  ֶזה.  ִעְנָין 
ִכיָנה מֹוֶסֶרת ַעְצָמּה  ַהשְּׁ ה, שֶׁ ָרה ָהֲאֻדמָּ ַהפָּ
ָרֵאל,  יל ֶאת ִישְׂ ין ֶהָחָזק ְלַהצִּ ֵרַפת ַהדִּ ִלשְׂ
ֵאין ָלֶהם  ֶנת ְלָטֳהַרת ְטֵמִאים שֶׁ תֶּ ְוִהיא ַהנִּ
ְמָאה  טֻּ ְטָמִאים בַּ א ִהיא. ֵהם ַהנִּ ָטֳהָרה ֶאלָּ
ֵכן  לָּ ַהְינּו ֻטְמַאת ֵמת, שֶׁ יָפה - דְּ קִּ ַהּיֹוֵתר תַּ
ַעְצָמּה  ְוִהיא  ֶזה.  א  ֶאלָּ ּקּון  תִּ ָלֶהם  ֵאין 
יַבִני  "הֹושִׁ סֹוד  בְּ ַהגָּלּות  ל  שֶׁ ְמָאה  ַהטֻּ
"ִהיא  ן  כֵּ ְוַעל  עֹוָלם",  ֵמֵתי  כְּ ים  כִּ ְבַמֲחשַׁ
ְיָלה" כּו'. ֲאָבל  ל ַהלַּ ָהעֹוָלה ַעל מֹוְקָדּה כָּ
ה, ְוָלֵכן  ְהֶיה ִהְתעֹוְררּות ְלֶזה ְלַמטָּ יִּ ָצִריְך שֶׁ
ַקיָּם  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ בה"מ  ָהָיה  שֶׁ ַמן  זְּ בַּ
ִית  ַהבַּ ָחַרב  שֶׁ ְוֵכיָון  ָרה.  ַהפָּ ֵאֶפר  ָהְיָתה 
ָרה, ֻהְצְרָכה ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה בעה"ר  ְוֵאין פָּ
ֵרָפה  ִלשְׂ ְך  כָּ ִליָמֵסר  ים  ָהַרבִּ ָעוֹונֹות  בְּ
גָּלּות  ן  כֵּ גַּם  ן  ְמַתקֵּ ְוֶזה  ָרֵאל,  ִישְׂ ֲעבּור  בַּ
ָרה ַאַחת  ְלָתה פָּ כָּ שֶׁ כְּ מוֹ שֶׁ ַהּתֹוָרה. ְוִהנֵּה כְּ

גזרת  היתה  התצא  שנת  אייר  .בכ"ב   *
הכומר ברומי  לשרוף בפומבי ספרי קודש 
ר"ל, ראה ברלינר כתבים נבחרים, ירושלים 

תש"ט , כרך א' עמ' 9. 
שרש  כנגדו  יש  מאורע  שכל  דהיינו    **

למעלה בהנהגה .

ּקּון ֶאָחד  ְך תִּ ָהָיה ָצִריְך ַלֲעשֹׂות ַאֶחֶרת, כָּ
ר  ִהְתגַּבֵּ ְתַקיֵּם, ֲאָבל בְּ מִּ ִמְתַקיֵּם ַעד ְזַמן שֶׁ
ּקּון  תִּ ָצִריְך   - ְוָחִליָלה  ַחס  ְטרּוִגים  ַהקִּ
ְהיּו  יִּ י ַהגֵָּדר ְלֶזה הּוא שֶׁ ַאֵחר. ְוָהֱאֶמת, כִּ
ְבֵרי ּתֹוָרה,  ָרֵאל ְמִמיִתים ַעְצָמם ַעל דִּ ִישְׂ
ָימּות  י  ַהּתֹוָרה ָאָדם כִּ ֶנֱאַמר "זֹאת  ְוָלֵכן 
ם  הּושַׂ ן  כֵּ ְוַעל  ַז"ל.  ְרׁשּו  דָּ שֶׁ מוֹ  כְּ אֶֹהל"  בָּ
ה זֹאת ְולֹא  ָפָרשָׁ ן בְּ סּוק ִליָדֵרׁש כֵּ ֶזה ַהפָּ

ה ַאֶחֶרת. ָפָרשָׁ בְּ

גָּדֹול  ְטרּוג  קִּ שֶׁ אי,  ַודַּ הּוא  ֱאֶמת  ה  ְוַעתָּ
ְצִריָכה  ְוָהְיָתה  ָרֵאל  ִישְׂ ַעל  ִנְתעֹוֵרר 
ְוָחִליָלה  ַחס  ָרֵאל  ִישְׂ ַעל  ִליָמֵסר  ַהּתֹוָרה 
בֹוא.  תָּ ְולֹא  ֲעֶלה  תַּ לֹא  ֵרָפה,  ִלשְׂ ֲאִפּלּו 
ה  י לֹא ַעתָּ ה כִּ ּוָבֶזה לֹא אּוַכל ְלַגּלֹות ַהְרבֵּ
י ַהּתֹוָרה  ִהְתִחיל, ְוָהָיה לוֹ ְזַמן. ְוֶזה ֱאֶמת, כִּ
ם  ְלָזִרים ְושָׁ ִנְמֶסֶרת  ִאּלּו  ַעְצָמּה כְּ ַמְרָאה 
ָדי  ִלמֻּ בְּ ּתֹוָרה  ֲחתֹום  עּוָדה  תְּ צֹור  ֶנֱאַמר: 
ֶקת  לֶּ ִמְסתַּ א  ַאְדַרבָּ י  כִּ  , טז)  ח,  ְעָיה  (ְישַׁ
ל  שֶׁ ֶעְליֹוָנה  ִמיָרה  שְׁ ַחת  תַּ ֶנת  ְוִנתֶּ ִמיָָּדם 
יִתי  "ְוִחכִּ ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִישְׂ ּבֹוֵרי  ִמגִּ ּבֹוִרים  גִּ
י  כִּ ח,יז),  ם  (שָׁ ְוכּו'  ָניו"  פָּ יר  ְסתִּ ַהמַּ ַלה' 
ר  ר ִליָמֵלט ֵמֶהְסתֵּ ִנים ִאי ֶאְפשָׁ ל פָּ ַעל כָּ
ַיד  בְּ ָנה  ִנתְּ לֹא  י  כִּ ְקָוה,  תִּ ֵיׁש  ַאְך  ִנים.  פָּ
ַהּכֹל  ְוֶאת  יִקים.  ַעתִּ ָבִרים  ְוַהדְּ ְטֵמִאים, 
ת"ל ֶהְרָאנּו ֱאלֵֹקינּו, ְולֹא אּוַכל ְלַהְרִחיב. 
ה ָהיּו ִקְטרּוֵגי  קֹומֹות ָהֵאלֶּ מְּ י בַּ ְוָהֱאֶמת, כִּ
ַעְצָמם  ֵהִמיתּו  יֹוֵתר לֹא  י  יֹוֵתר, כִּ ַהּתֹוָרה 
ָכל  בְּ ֵכן  י  כִּ ָהעֹוָלם,  ֲהָנאֹות  ַאֲחֵרי  ְוָהְלכּו 

ִאיַטְלָיא.

ִלי ֶהְפֵסק ֵזרֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ ּטּול ַהגְּ בִּ

ה  ָבר ִנְתַרבָּ אי כְּ י ַודַּ יד, כִּ י ַאגִּ ְוזֹאת ָיַדְעתִּ
ַחס  יַע  ְלַהגִּ ָיכֹול  ָהָיה  שֶׁ ַעד  ְטרּוג  ַהקִּ
ּתֹוָדה  ְוָאנּו  גָּדֹול.  ָמקֹום  ֶאל  ְוָחִליָלה 

ְלָכל  ִיְהֶיה  ה',  ְוִיְרֶצה  ְמנּו  ִהְקדַּ ָלֵא-ל 
ים  י ֶזה ה' ֳחָדשִׁ ה. כִּ כָּ ָרֵאל ְרפּוָאה ַלמַּ ִישְׂ
ַהּנֹוָלד  ֶאת  ָרִאינּו  ָבר  כְּ ֵקרּוב***  בְּ
ה  ר אַֹמר ַעתָּ ֲאשֶׁ ִתּקּון גָּדֹול, כַּ ְוִהְתַחְלנּו בְּ
ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  ְוזֹאת  ּתֹוָרתוֹ.  ִלְכבֹוד 
ְמֵרם  ֵני ִאיַטְלָיא, ִישְׁ ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש בְּ
ת זוֹ ָטְמנּו שֹׂוְנֵאיֶהם.  צּוָרם, ִליָנֵצל ֵמֶרשֶׁ
ְולֹא  זֹאת  ַעל  ַח  ְלַפקֵּ ָלֶהם  ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ
ֶזה  ְמאֹד.  ְוָעצּום  ָבר  ַהדָּ ַרב  י  כִּ לּו,  ַיְחדְּ
י  כִּ נּו,  ִמְדָרשֵׁ ֵבית  בְּ ְמנּו  שַׂ ר  ֲאשֶׁ ֶדר  ַהסֵּ
ס' ַהּזַֹהר  "י בְּ בִּ ַתב ַרשְׁ כָּ ָבר ָיַדְענּו ַמה שֶּׁ כְּ
ַהאי  דְּ עֹוד  'בְּ ע"א:  קנא  ף  דַּ ַויֵֵּצא  פ' 
ְלָטא ְוָיְכָלא וע"ד  ּבּור שָׁ ַסק דִּ קֹול לֹא פָּ
ם  ְושָׁ ְלִמְפָסק',  אֹוַרְיָתא  ִאְצְטִריְך  לֹא 

יְמָיא ִייֲחדּון  ַחכִּ ל ִזְמָנא דְּ ְלַמְעָלה ְמַעט: 'כָּ
ן  הּו'. ְוַעל כֵּ אֹוַרְיָתא ָלא ָיִכיל סמ' בְּ ּה בְּ בֵּ
ִיְהֶיה לוֹ  ּלֹא  ִלּמּוד שֶׁ ַע  ִלְקבֹּ ַעְצֵמנּו  ְמנּו  שַׂ

ָלל. ֶהְפֵסק כְּ

 .**** ְדָרׁש  ַהמִּ ית  בֵּ ל  שֶׁ טוֹ  פָּ ִמשְׁ ֶזה 
ְלַקיֵּם  ְלֶזה  בּו  ִהְתַנדְּ ר  ֲאשֶׁ ַחְרנּו  בָּ ְבָעה  שִׁ
ִמן  ִמיד  תָּ לֹוְמִדים  ם  כֻּלָּ ין  בֵּ ִלְהיֹות  ָלֶהם 
ֶיֱחׁשּו.  לֹא  ַהיִָּמים  ל  כָּ ָהֶעֶרב,  ַעד  ַהּבֶֹקר 
ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ שֶׁ ַנאי,  תְּ יֵניֶהם  בֵּ ָעשּׂו  ְוֵהם 
ְוַעל  ָרֵאל.  ִישְׂ ל  כָּ ְלִתּקּון  א  ֶאלָּ ִיְהֶיה  לֹא 
ה  ַיֲעשֶׂ ְולֹא  בּו,  ֵיָחשְׁ ֶאָחד  ִאיׁש  כְּ ם  כֻּלָּ ן  כֵּ
ִביל  שְׁ בִּ א  ֶאלָּ ַעְצמוֹ,  ִביל  שְׁ בִּ ֶאָחד  ׁשּום 
ָרֵאל. ּוְבֵסֶדר ֶזה ַיְתִחילּו: ִמיָּד ַאַחר  ל ִישְׂ כָּ
ֶאָחד  ָמקֹום  בְּ ֶאָחד  ב  ֵישֵׁ ֲחִרית  שַׁ ת  ִפלַּ תְּ
ָקבּוַע  עּור  שִׁ ִיְלמֹד  ם  ְושָׁ ְלֶזה  הּוַכן  ר  ֲאשֶׁ
ַעְצמוֹ,  ֶפר  ַהסֵּ ּנּו  ִממֶּ ח  ְוִיקַּ ב'  ּבֹוא  ַעד  לוֹ 
ם ַיְתִחיל, ַעד ּבֹוא  הּוא ְמַסיֵּם שָׁ קֹום שֶׁ ּוִממָּ

***  זאת אומרת  (לפי תאריך המכתב : כ' 
התצ"א  שבט  טבת-  שבשלהי  התצ"א)   סיון 
קמה החבורה הקדושה של הרמח"ל שהעמידו 

תקנות הישיבה ,ראה תעודה ג'.
****  השווה עם תקנות הישיבה , תעודה ג' 

, אות א, ב, ד. 

ְוֵיְלכּו ַעד  יפּו  ְוֵכן ַיקִּ ּנּו.  ח ִממֶּ ְוִיקַּ י  ִלישִׁ ַהשְּׁ
יֹומוֹ. ְוָכל ֶאָחד  ַבר יֹום בְּ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, דְּ
י"ח,  ל  לֵּ ִמְתפַּ כְּ ינוֹ  דִּ ְיֵהא  ִלּמּודוֹ  ַעת  שְׁ בִּ
ֶהְפֵסק  ִמין  ׁשּום  בְּ ְלַהְפִסיק  יּוַכל  ּלֹא  שֶׁ
יְַּתִחיל  שֶׁ ַעד  ִלּמּודוֹ  ְיַסיֵּם  ְולֹא  עֹוָלם.  בָּ שֶׁ
קֹול  ֵסק  ִיפָּ לֹא  ֶאָחד  ֶרַגע  שֶׁ אֶֹפן  בְּ ַהב', 
ּקּוִנים  תִּ ַהּזַֹהר,  ס'  הּוא  ּמּוד  ְוַהלִּ ַהּתֹוָרה. 
בּוַע  ָכל שָׁ ְוזַֹהר ָחָדׁש - ְוִנְמִצינּו לֹוְמִדים בְּ
ל  ֶזה ְלַבטֵּ ַחר ה' בָּ י בָּ ל ֶזה. ְוֶזה ָיַדְענּו כִּ כָּ
ְלחֹוָמה  ִלְהיֹות  ּוִבְפָרט  ָקׁשֹות,  ֵזרֹות  גְּ ל  כָּ

ה ַחס ְוָחִליָלה.  שָׁ ֵזָרה ַהקָּ ֶאל ַהגְּ

ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַישְׁ ַאל  ה  ְוַעתָּ
ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  כִּ ָום,  גֵּ ַאֲחֵרי  ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ
ָכל  בְּ ֶזה  ָבר  דָּ קֹוֵבַע  ָהִייִתי  ֵחיִלי  ר  ִאישַׁ
ח ֶאת ָהֵעָצה  בֹוד ּתֹוָרתוֹ ִיקַּ ָמקֹום. ֲאָבל כְּ
מֹוָה  כָּ ֵאין  י  כִּ ִלְזכּות,  לוֹ  ְוִיְהֶיה  ַהּזֹאת 
ְמקֹומוֹ  בִּ א'  ְוָכל   , ָרֵאל  ִישְׂ ְלָכל  ְלטֹוָבה 
הּוא  ה  ָקשֶׁ ָבר  דָּ לֹא  י  כִּ ַלֲעשֹׂותוֹ,  יּוַכל 
ֶזה ּתֹוָדה ָלֵא-ל,  ָלל. ַוֲאַנְחנּו ַמְצִליִחים בְּ כְּ
ִעְנַין  בְּ ְוָנִאים  ים  ַרבִּ ְסָדִרים  ָלנּו  ְועֹוד 

ּמּוד ַהזֶּה. ַהלִּ

ִטים ְוַהּתֹורֹות  פָּ שְׁ ים ַהמִּ ִרית ַהֻחקִּ ְבֵרי ַהבְּ ה דִּ בהנו"א. ֵאלֶּ
ַעל  אּו  בָּ ר  ֲאשֶׁ ים,  דֹושִׁ ַהקְּ ַהֲחֵבִרים  ֲעֵליֶהם  לּו  ִקבְּ ר  ֲאשֶׁ
ִריְך הּוא  א בְּ ם ִיחּוד קו"ש קּוְדשָׁ ֶהָחתּום, ְלַקיֵּם ֲעֵליֶהם ְלשֵׁ
דֹורוֹ  מּוֵאל בְּ שְׁ דֹורוֹ כִּ ם – יבכש"ב ִיְפַתח בְּ יּה כֻּלָּ ִכיְנתֵּ ּושְׁ
ִאיׁש ֶאָחד ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲעבֹוָדה  ם ִלְהיֹות כְּ י ַנֲעשּׂו כֻּלָּ - כִּ
ם ְלָכל ָהֲעבֹוָדה  ֻכלָּ ב ֶאָחד ֵמֶהם כְּ ַהּזֹאת ֲעבֹוַדת ה' ְלֵהָחשֵׁ

ַהּזֹאת. 

לּו ֲעֵליֶהם: ר ִקבְּ ְוֶזה ֲאשֶׁ

בבה"ת  ַיְפִסיק  לֹא  ר  ֲאשֶׁ ִמיִדי  תְּ ִלּמּוד  ִלְקּבַֹע  ִראׁשֹוָנה, 
דֹוׁש. ִלְלמֹד  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ דֹוׁש ַהזֶּה בְּ ה ַהקָּ ִפלָּ ֵבית ַהתְּ בְּ
ת ַהּבֶֹקר ְוַעד  ִחלַּ ל ִאיׁש ֵמֶהם ֶחְלקוֹ ֶזה ַאַחר ֶזה ֵמַאַחר תְּ כָּ
ת, יֹום  בָּ ִמיד, חּוץ ִמשַּׁ ל ַהיִָּמים תָּ ת ִמְנַחת ֶעֶרב כָּ ִפלַּ ֵעת תְּ
ְוֶעֶרב  ת  בָּ ּוֵמֶעֶרב שַׁ ָאב  ְוֶעֶרב ט' בְּ ָאב  ּופּוִרים, ט' בְּ טֹוב 
ּמּוד  לִּ ר ִהְתנּו בַּ ָנִאים ֲאשֶׁ יֹום טֹוב ֵמֲחצֹות ְוָהְלָאה, ְלִפי ַהתְּ

ַהזֶּה ִלְפֵני ה':

ּלֹא  שֶׁ ַהְינּו  דְּ ֶנֶדר,  ֲעֵליֶהם  ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ ִיְהֶיה  ּלֹא  שֶׁ א: 
ָכל  ֲעווֹן ְנָדִרים, ֲאָבל ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם בְּ לֹום בַּ ל ַחס ְושָׁ שֵּׁ ְלִהְתכַּ

ָבר ְוֵלב ְלַהְרֵהר. ּיּוַכל ַלדָּ ּתֶֹקף ְוחֶֹמר גָּדֹול שֶׁ

א ְמקֹום  בֹא ֶאָחד ְלַמלֵּ א בְּ ָלל ֶאלָּ ּמּוד כְּ ּלֹא ַיְפִסיק ַהלִּ ב: שֶׁ
לֹא  ְלַמַען  ָהִראׁשוֹן  ַיְפִסיק  ֶטֶרם  א  ַהבָּ ַהב'  ַיְתִחיל  ֲחֵברוֹ, 

ָלל. ּמּוד כְּ ַיְפִסיק ַהלִּ

ְקרֹוָבה,  ֶדֶרְך ְרחֹוָקה אוֹ  ֵיֵלְך בְּ ֵמַהֲחֵבִרים  ִאם ֶאָחד  ג: שֶׁ
ִאּלּו ָהָיה גַּם  כְּ ב לוֹ  ִויַחשֵּׁ ֲעדוֹ  ִלימּו בַּ ָאִרים ַישְׁ שְׁ ֲחֵבָריו ַהנִּ

ֶהם. הּוא ִעמָּ

ׁשּום  ָרס בְּ ל פְּ ּמּוד ַהזֶּה לֹא ַעל ְמַנת ְלַקבֵּ ִיְהֶיה ַהלִּ ּלֹא  ד: שֶׁ
ָבה ּוְפִניָּה ַאֶחֶרת ָחִליָלה,  ָכר אוֹ ְלׁשּום ַצד ַמְחשָׁ ַצד ִצּפּוי שָׂ
ָרֵאל ַעם  ל ִישְׂ ה ּוְלִתּקּון כָּ דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ י ִאם ַרק ְלִתּקּון ַהשְּׁ כִּ
י  כִּ ִמזֶּה  ָכר  שָׂ ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְולֹא  ְליֹוְצָרם  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעשֹׂות  ה' 
ה ּוְלַיֵחד קו"ש  ה ְוָכֵאלֶּ ֵאלֶּ ּקּוִנים כָּ ִאם ִלְזּכֹות ַלֲעשֹׂות עֹוד תִּ

ָרֵאל. ל ִישְׂ ּוְלִתּקּון כָּ

ְכָחה ֶיֱאַרע  לֹום ֵאיֶזה אֶֹנס אוֹ ָטעּות אוֹ שִׁ ִאם ַחס ְושָׁ ה: שֶׁ
ה  ַיֲעשֶׂ לֹא  ְהֶיה,  יִּ שֶׁ ַצד  ֵאיֶזה  בְּ ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ ְלַהְפִסיק 
ָלל  כְּ ה  ְלַמטָּ ְולֹא  ְלַמְעָלה  לֹא  ַרע  ם  רֹשֶׁ ׁשּום  ֶזה  ֶהְפֵסק 
ן ְולֹא ְלַעוֵּת  ּמּוד ַהזֶּה ַרק ְלַתקֵּ לִּ יֶהם בַּ ְוִיְהֶיה ַמֲעשֵׂ ר,  ְוִעקָּ

ר. ָלל ְוִעקָּ כְּ

ל כמוהר"ר  ָלִלי שֶׁ ּמּוד ַהכְּ ּמּוד ַהזֶּה ַהלִּ ּיּוְכלּו ְלָצֵרף ַללִּ ו: שֶׁ
ֲחִצי  יָבה בַּ ְישִׁ הּוא לֹוֵמד בַּ ּמּוד שֶׁ ם נר"ו, ַהלִּ ים ַרבָּ ה ַחיִּ משֶׁ

ַהּיֹום.

ל ֶאָחד ֵמַהֲחֵבִרים ְלַזּכֹות ִלְפָעִמים גַּם ְלַאֵחר  ּיּוְכלּו כָּ ז: שֶׁ
ִלְלמֹד  ּיּוַכל  שֶׁ הּוא.  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ַהֶחְבָרה  ַלל  ִמכְּ לֹא  ר  ֲאשֶׁ
ֵמַהֲחֵבִרים  ֶאָחד  ָלַמד  ִאּלּו  כְּ ב  ִויַחשֵּׁ ָעתוֹ  שְׁ בִּ ְמקֹומוֹ  בִּ

ים ַעְצָמם. דֹושִׁ ַהקְּ

ּמּוד ַהזֶּה. לִּ ְיָלה בַּ לַּ ן יֹום בַּ ר גַּם כֵּ לּו ֲעֵליֶהם ְלַחבֵּ ח: ִקבְּ

ְלִתּקּון  ֵמַהֲחֵבִרים  ֶאָחד  ְלׁשּום  ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ ב  ֵיָחשֵׁ ּלֹא  שֶׁ ט: 
ֵלָמה  שְׁ וָָּנה  ַהכַּ ּבוֹ  ְהֶיה  תִּ ַרק  ֲעוֹונֹות,  ַרת  ְלַכפָּ ֲאִפּלּו  ָרִטי  פְּ

ָרֵאל. ל ִישְׂ ה ּוְלִתּקּון כָּ דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ְלַגְמֵרי ְלִתּקּון ַהשְּׁ

ֵמַהֲחֵבִרים  ֶאָחד  ְלׁשּום  ָקבּוַע  ְזַמן  ׁשּום  ִיְהֶיה  ּלֹא  שֶׁ י: 
ַמן  זְּ בַּ ַנְפׁשוֹ  ָכל ֲאַות  ל ֶאָחד ָיבֹוא כְּ א כָּ ּמּוד ַהזֶּה, ֶאלָּ ַללִּ

יָכְלּתוֹ. ְהֶיה בִּ יִּ שֶׁ
ִרית ַהזֶּה: ְוִיְהיּו ַהֲחתּוִמים ּכֹוְרֵתי ֱאמּוָנה ַעל ַהבְּ

מריני,  שבתי  בכמוהר"ר  יצחק  כ'  טריויס,  מכל  בכמ"ר  חזקיה  ישראל  כ' 
ישראל  יעקב  כמהח"ר  מוילנה,  ליב  יהודה  בכמוהר"ר  יקותיאל  כמהח"ר 
בכמהח"ר אברהם חזק, כ' שלמה בכמ"ר אברהם דינה, כ' מכל בכמ"ר גד 
טירני, כ' יעקב חיים בכמ"ר אשר קאסטיל פראנקו.

ִאגֶֶּרת פ"ו (רמח"ל למהר"י בסאן)

ל הרמח"ל יָבה שֶׁ נֹות ַהְישִׁ קָּ ִאגֶֶּרת ג' – תַּ

ָ ֶ ְ ֶ
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ÌÈÁeÏL ÌÈL‡ ‰LÏL¿…»¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ„BÈÂ ,ÈÂ‡a ÌÈLaÏ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿¿ƒ

‰f‰ ÌÏBÚÏ[ÌÈ‡Â]Ôa ÏL ‰‡Óa »»«∆¿«¿∆∆∆
BÓk Ì‰ ‰LÏM‰Â ,Ì„‡»»¿«¿…»≈¿
‡Ï ˙Lw‰L ÌeMÓ ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆«∆∆…
 ÌÈÂ‚ ‰LÏLa ‡l‡ ˙È‡ƒ¿≈∆»ƒ¿…»¿»ƒ
.È‡cÂa ‡e‰ CÎÂ ,˜ÈÂ Ì„‡ ,ÔÏ»»»…¿»…¿»¿««

‰LÏL eÏl‰ ÌÈL‡‰ »¬»ƒ«»¿…»
˜È ÔÂb ,Ì„‡ ÔÂb ,ÔÏ ÔÂb .ÌÈÂ‚¿»ƒ»∆»»»∆»…»∆»…

,Ï"‡ÎÈÓ ‰Ê Ôl‰ ÔÂb‰ . «»∆«»»∆ƒ»≈
‰Ê Ì„‡‰ ÔÂb‰ .ÔÈÓi‰ „ˆ ‡e‰L∆««»ƒ«»∆»»…∆
.Ï‡ÓO‰ ÏL „v‰ ,Ï"‡Èb«¿ƒ≈««∆«¿…
Ì‰ el‡Â .Ï"‡Ù ‰Ê ˜i‰ ÔÂb‰«»∆«»…∆¿»≈¿≈≈
˙Lw‰ ÔÈ‡L ,˙Lw‰ ÈBb ˙LÏL¿…∆≈«∆∆∆≈«∆∆
Ck ÌeMÓe .Ì‰nÚ ‡l‡ ˙È‡ƒ¿≈∆»ƒ»∆ƒ»
˙LÏLa ‰ÈÎL Èelb ,ÂÈÏ‡ ‡iÂ«≈»≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿…∆

.eÏl‰ ÌÈÂb‰«¿»ƒ«»
‡tÏ „Á‡ .eÎËˆ‰ Ìlk À»ƒ¿»¿∆»¿«≈

ÏÚa ,Ï‡Ù e‰ÊÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡∆«ƒ»¿∆¿»≈««
‰N ˙‡ OÏ „Á‡Â .˙B‡eÙ‰»¿¿∆»¿«≈∆»»
ÌeMÓ ,Ï‡ÎÈÓ e‰ÊÂ ,Ôa‰ ÏÚ««≈¿∆ƒ»≈ƒ
ÏÎÂ ,ÔÈÓiÏ ‰pÓ˙‰ ‡e‰L∆ƒ¿«»«»ƒ¿»
eÒÓ B„ÈaL ˙BÎa‰Â ˙BBh‰«¿«¿»∆¿»ƒ¿¿
˙‡ CÙ‰Ï „Á‡Â .ÔÈÓi‰ „vÓƒ««»ƒ¿∆»«¬…∆
‡e‰L Ï‡È‚ e‰ÊÂ ,ÌB„Ò¿¿∆«¿ƒ≈∆

„vÓ ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈÈc‰ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ‡e‰Â ,Ï‡ÓNÏC‡ÏÓ È„È ÏÚ ˙BNÚÏÂ Ôe„Ï Ï‡ÓO‰ ƒ¿…¿¿À∆«»«ƒƒ∆»»ƒ««¿…»¿«¬«¿≈«¿«
.CÏn‰ ˙Èa ÏL ‚‰‰ ÏÚa ‡e‰L ,˙Ân‰«»∆∆«««∆∆∆≈«∆∆

,‰LB„w‰ ‰ÓLpÏ ˙eÁÈÏLa Ï"‡Èb C‡Ïn‰Â .BÏ Èe‡k „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,Ì˙eÁÈÏL eNÚ »¿ƒ»¿»∆»¿∆»»»¿««¿»«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»«¿»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת כב

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ה



‰f‰ ÙÒ Ò˜˙

‡LÈc˜ ‡˙ÓL ‡c Ïk ÌÚÂ .Ú‰ ˆÈ„ ‡LÙÏ dÈ˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ≈¿«¿»¿≈∆»»¿ƒ»»ƒ¿»»«ƒ»

.‡zÈÎL ÈÊÁc „Ú ˜ÈÙ ‡Ï»»ƒ«¿»≈¿ƒ¿»

‡zÈÎL ‡ÓÁ ÔÈ„Î ‡„Ák ÔaÁ˙Ó ÔBÏ ‡ÓÁ „k(ע"ב צט (דף «»»ƒ¿«¿»¿¬»¿≈»»¿ƒ¿»
(‡„ ‡ÂÂ‚k),ÈzÎc „È‚ÒÂ ‡‰ÂÂ‚a(‚Ï ˙È˘‡)eÁzLiÂ ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«

Ó‡pL ˜ÚÈ„ ‡ÂÂ‚k .‰ˆ‡(ÊÓ ˙È˘‡)ÏÚ Ï‡NÈ eÁzLiÂ »¿»¿«¿»¿«¬…∆∆¡««ƒ¿«ƒ¿»≈«

,È"„‡ ‡ÓLa Ó‡ ‡zÈÎL Èa‚Ïe .‰ÈÎMÏ ‰hn‰ L‡…«ƒ»«¿ƒ»¿«≈¿ƒ¿»»«ƒ¿»

„k ı‡‰ Ïk ÔB„‡ È˜‡ ÔÈ„Î ‡‰c .Ô"B„‡ ˜Ècˆ Èa‚Ïe¿«≈«ƒ»¿»¿≈ƒ¿≈»»»»∆«

ÔÈ‚ ‡‰c ,‡‰ÂÂ‚ ‡‰˙‡Â ˜ÈcvÓ ‡‰˙‡‡ÂÂ‚Î e‰È‡ ‡c) ƒ¿«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿»»»¿»¿ƒ

(ÔÈ„Î ‡„.‡lÈÚÏ ÌÈÏzL‡ ‡c »ƒ¿¿ƒ¿≈»

ÔÈÂÂb ‡‰c ,‡ÏÈÚÏÓ eÎÈLÓ CÈLÓ ‡z˙Ï„ eÊÈÁc ,‡Î‰Ó≈»»¿≈ƒ¿«»»ƒ¿ƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ

.ÔÈ‡lÚ ÔÈB˜Ó Ôep‡Ó ‡ÏÈÚlÓ ‡ÎÈLÓ ÔÈÎLÓ ÔÈl‡ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»≈ƒ¿ƒƒ»ƒ

,e‰a LaÏ˙‡c ÔÈÂÂb ˙Ïz ÔÈl‡a ‡ÏÈÚlÓ ‡ÎLÓ È"„‡»¿»ƒ¿≈»¿ƒ≈¿«¿»ƒ¿ƒ¿««¿

‡eaÁ Ôep‡c ÔÈ‚e .‡ÏÈÚlÓ ÈÏË„ ‰Ó ÏÎ ‡ÏË e‰e¿»¿»»«¿»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒƒ»

‡ÓL ‡‰c .È"„‡ ‡ÓL Óz‡ ‡lÎa dÏÈc ÔÈÎÓÒÂ dÏÈ„ƒ»¿»¿ƒƒ»¿…»ƒ¿»¿»¿»¿»

‰Ó ‡Èlb˙‡a dÈÏ ÈÏb˙‡ ,ÔÈ‡lÚ ÔÈÊa ÏÈÏk dÈÏ ÈÏb˙‡ ‡„»ƒ¿¿ƒ≈»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿»«

‡Ú ‡Ï Êb˙‡c „ÚÂ .ÈÊ‚ ‰Â‰ ‡Ï„ ‡c ˙Ó„wÓ ˙ÂÂ‰ ‡Ï„¿»¬«ƒ«¿«¿»¿»»»»ƒ¿«¿ƒ¿¿«»»»

Êb˙‡c ÔÂÈk ,‡LÈc˜ ‡ÚÊ dÈpÓ ‡˜Ù‡Ï ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ¿¬»»ƒ≈«¿»«ƒ»≈«¿ƒ¿¿«

.‡LÈc˜ ‡ÚÊ dÈpÓ ˜Ù „iÓƒ»»«ƒ≈«¿»«ƒ»

ÔÈbc Ôep‡ ‡zÈÎL dÈÏÚ ÈÏb˙‡ Ck ÔÈ‚e(ע"א ק (דף ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¬≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ

.ÔÈLÈc˜(È Ï‡È„).ÚÈ˜‰ ‰ÊÎ eÈ‰ÊÈ ÌÈÏÈkNn‰Â «ƒƒ¿««¿ƒƒ«¿ƒ¿…«»»ƒ«

˜ÈÏ„‡c È‰‡c "‰Ê .‡‰Ê e˜ÈÏ„a ÔÈ‰Ê„ ‡‰Ê "‰Ê…«»√»¿»¬ƒƒ¿ƒƒ¬»…«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.ÔÈËÒ ‰nÎÏ ıÈˆÂ¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ

.˜ÈÙÂ „È‚ "‰Ê .ÈÚ ÏÎÏ ıÈˆ "‰Ê .˙ÈÁÂ ˜ÈÏÒ "‰Ê…«»ƒ¿»ƒ…«»ƒ¿»≈»…«»ƒ¿»ƒ

"‰Ê .ÔÈ„ÏBz „ÈÚc "‰Ê .ÔÈÓÏÚÏ ˜ÈÒÙ ‡Ïc "‰Ê…«¿»»ƒ¿»¿ƒ…«¿¬ƒ»ƒ…«

˜ÈÙ ,dÈ ‡lk ÔÈb„Â ÔÈˆÈˆ ÏÎc eˆÈˆ ,ÊÈ‚Â ÈÓË»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ…»≈»ƒ

.ÈÊÁ ‡ÏÂ ÈÊÁ .‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò .ÈÓËÂ("‰Ê)‡ÚeaÓ ‡„ ‡ÙÒ ¿»ƒ»ƒ¿«¿»»≈¿»»≈ƒ¿»»«»

˙ebÏÙ ‡LÚzL‡ ‡ÈÏÈÏa ÈÓË ‡ÓÓÈa ˜ÈÙ ,‡È„¿≈»»ƒƒ»»»ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿»¿«¿

.˜Èt‡c ÔÈ„ÏB˙ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿»ƒ¿«ƒ

e‰È‡ ‡„Â ,‡˙ÈÈB‡„ ‡ÏÏk ,‡lÎÏ È‰‡Â È‰Êc "‰Ê…«¿»ƒ¿«¿ƒ¿…»¿»»¿«¿»¿»ƒ

LÙpÏ B˙eÁÈÏLa ˙Ân‰ C‡ÏÓe«¿««»∆ƒ¿ƒ«∆∆
‰Ê Ïk ÌÚÂ .Ú‰ ˆi‰ ÏL∆«≈∆»»¿ƒ»∆
„Ú ˙‡ˆBÈ ‡Ï ‰LB„w‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿»…≈«

.‰ÈÎL ‰‡BL∆»¿ƒ»
Ì˙B‡,„Á‡k ÌÈaÁÓ »¿À»ƒ¿∆»

‰ÈÎL ‰‡ Ê‡[‰Ê BÓk]‰ÈÂ‚a »»»¿ƒ»ƒ¿»∆»
e˙kL ,‰ÂÁzL‰Â  ¿ƒ¿«¬»∆»

˜ÚÈ Ïˆ‡ BÓk ,‰ˆ‡ eÁzLiÂ«ƒ¿«»¿»¿≈∆«¬…
Ó‡pL Ï‡NÈ eÁzLiÂ ∆∆¡««ƒ¿«ƒ¿»≈

Èa‚Ïe .‰ÈÎMÏ ,‰hn‰ L‡ ÏÚ«…«ƒ»«¿ƒ»¿«≈
Èa‚Ïe ,È"„‡ ÌLa Ó‡ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»«¿≈¿«≈
‡˜ Ê‡ È‰L ,Ô"B„‡ ˜Ècv‰««ƒ»∆¬≈»ƒ¿»
˙‡enLk ı‡‰ Ïk ÔB„‡¬»»»∆¿∆∆∆
È‰L ,‰ÈÂ‚a ˙‡eÓe ˜ÈcvÓƒ«ƒ∆∆ƒ¿»∆»∆¬≈

ÌeMÓ[Ê‡ ‰Êk e‰Ê].‰ÏÚÓÏ ÌÏL ‰Ê ƒ∆ƒ¿»¿«¿»
CLBÓ ‰hÓlL ‰‡nL ∆«¿∆∆¿«»≈

ÌÈÂb‰ È‰L ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»∆¬≈«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰ ÌÈÎLBÓ eÏl‰«»¿ƒ«¿»»ƒ¿«¿»
È"„‡ .ÌÈBÈÏÚ ˙BB˜Ó Ì˙B‡Ó≈»¿∆¿ƒ
ÌÈÂb‰ ˙LÏLa ‰ÏÚÓÏÓ CLBÓ≈ƒ¿«¿»ƒ¿…∆«¿»ƒ
Ì‰e ,Ì‰a LaÏ˙nL eÏl‰«»∆ƒ¿«≈»∆»∆
˙ÏËBpL ‰Ó Ïk ˙ÏËB∆∆»«∆∆∆
eaÁ Ì‰L ÌeMÓe .‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ∆≈ƒ
Ó‡ ,Ïka dlL ÌÈÎÓB˙Â dlL∆»¿¿ƒ∆»«…∆¡«
‰lb˙‰ ‰Ê ÌL È‰L ,È"„‡ ÌL≈∆¬≈≈∆ƒ¿«»
,ÌÈBÈÏÚ ˙B„BÒa ÏeÏk BÏ»¿∆¿ƒ
‰È‰ ‡lM ‰Ó Èel‚a BÏ ‰lb˙‰ƒ¿«»¿ƒ«∆…»»
.Ïe‰Ó ‰È‰ ‡lLk ÔÎÏ Ì„wÓƒ…∆»≈¿∆…»»»
‰"aw‰ ‰ˆ ‡Ï ,ÏBnpL „ÚÂ¿«∆ƒ…»«»»
ÔÂÈk .LB„˜ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆»≈»
Úf‰ epnÓ ‡ˆÈ „iÓ ,ÏBnpL∆ƒƒ»»»ƒ∆«∆«

.LB„w‰«»
‰ÈÎL ÂÈÏÚ ‰˙lb˙‰ ƒ¿«¿»»»¿ƒ»

.˙BLB„˜ ˙B‚c Ô˙B‡a  ¿»¿»¿
.ÚÈ˜‰ ‰Êk e‰ÊÈ ÌÈÏkNn‰Â¿««¿ƒƒ«¿ƒ¿…«»»ƒ«
ÏL ˙e˜Ï„a ÌÈ‰BfL ‰BÊ "‰Ê…«≈∆¬ƒƒ¿≈∆
˜ÈÏ„nL È‡nL "‰Ê .‰Ê…«…«∆≈ƒ∆«¿ƒ

.ÌÈ„„ˆ ‰nÎÏ ıˆBÂ¿≈¿«»¿»ƒ
ıˆB "‰Ê .„BÈÂ ‰ÏBÚ ∆¿≈…«≈

.‡ˆBÈÂ ÚÙBL "‰Ê .Ú ÏÎÏ¿»≈∆…«≈«¿≈
Ïk ÏL ˙eˆˆB˙‰ ,Êe‚Â ÈÓË "‰Ê .˙B„ÏB˙ ‰NBÚL "‰Ê .ÌÈÓÏBÚÏ ˜ÒBÙ ‡lL "‰Ê…«∆…≈¿»ƒ…«∆∆»…«»ƒ¿»ƒ¿¿∆»

.‰‡ ‡ÏÂ ‰‡ .ÈeÏ‚Â zÒ .ÈÓËÂ ‡ˆBÈ .Ba ˙B‚c‰ ÏÎÂ ÌÈˆBˆÈp‰["‰Ê],‡a‰ ÔÈÚÓ ‰Ê ÙÒ «ƒƒ¿»«¿»≈¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿∆¿…ƒ¿∆≈∆∆«¿««¿≈
.‡ÈˆB‰L ˙B„ÏBza ‰ÏÈl‰ ˙BˆÁa ÚLÚzLÓ ,‰ÏÈla zÒ ,ÌBia ‡ˆBÈ≈«ƒ¿»««¿»ƒ¿«¬≈««¬««¿»«»∆ƒ

ÌMa ‡˜Â Ba ÌÈzÒ ÌÈÂb‰ ÏÎÂ ,‰‡pL e‰ÊÂ ,‰Bz‰ ÏL ÏÏk‰ ,ÏkÏ È‡Óe ‰BfL ∆≈≈≈«…«¿»∆«»¿∆∆ƒ¿∆¿»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת כב

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ה



‡"Ú ˜  ‡ÈÂ‡Ò˜˙

.È"„‡„ ‡ÓL È˜˙‡Â ,dÈa ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÂÂb ÏÎÂ ,ÈÊÁ˙‡„¿ƒ¿¬≈¿»¿»ƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»«

È‡‰Ó ,‡z˙Ï ÈÊÁ˙‡ ÔÈÂÂb ˙ÏzÔÈl‡Ó ,‡lÈÚÏ ÔÈÂÂb ˙Ï˙ ¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿«»≈«¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ≈

‡lk CLÓ˙‡ ÔÈ‡lÚ(‰Ê Èa‚Ï ‡"Ò)(‰Ê .ÔÈ‡lÚ Ôep‡)‡Ïc ƒ»ƒƒ¿¿«…»¿»

ÒÈÏz .dÈpÓ ÔÈˆÈˆc ÔÈÈ‰Êe ,ÔÈˆÈˆ ÒÈ˙a ıÈˆÂ .ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬≈¿»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ≈¿≈«

‡ÓL„ ‡Êa Ôep‡(ע"ב ק ÛBÒ(דף ÔÈ‡„ ‡Ê ,'Â‚Â ‡LÈc˜ ƒ¿»»ƒ¿»«ƒ»¿»»¿≈

‰Â‰È.È˜‡ƒ¿≈

‰‡z˙ ‰Ê aÁ˙‡ „kÈ„‡„ÈÚ˙‡ ,‰Â‰È ‰‡ÏÚ ‰Ê «ƒ¿««…««»»¿…«ƒ»»ƒ¿¬ƒ

B‚Ï Ô‡ÏkzÒÓe ËBL˜ È‡È ÈÚ„È dÈc .ÌÈ˙Ò ‡ÓL¿»»ƒ¿≈»¿≈¿ƒ≈¿ƒ¿«¿»¿

ÔÈÈÓË eÊÈÁ È‰Â„‰‡È ‡„Â ,‰‡lÚ ‡‰Ê(ÔÈÈÓË ÔÂÂÈÁ ‡") …¬»ƒ»»¿»¿¬……»»≈≈¿ƒƒ

,ÈzÎc(‡ Ï‡˜ÊÁÈ).L‡‰ CBzÓ ÏÓLÁ‰ ÔÈÚk ƒ¿ƒ¿≈««¿«ƒ»≈

,ÔÈ˙È˙ÓÔÈ„e˜ ÚLz ,‡ÈÓÈc ÔÈË ÔÈ‡Ó ÔÈ‡lÚ ƒ»ƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒ»≈«¿ƒ

ÔÂÂ˙‡Â ,ÔÂÂ˙‡a ÔÈ‚lt˙Óe ,ÔÈ˜Ù ‡˙ÈÈB‡c¿«¿»»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

,ÔÈÏË e‰a(ÔÏËlËÓ).ÈÊa ÔÈ˜Èw„ ÈBÏËÓ(ÔÈËÏt),ÔÈ‚ÈÏt ¿»¿ƒ«¿»«ƒƒ¿»≈¿ƒƒ

.eËLt˙‡ e‰ÈÈpÓ ÔÂÂ˙‡ ,ÔÂÂ˙‡ ÏÚ ÔÈËÈlL ÚLz ÔÈl‡ƒ≈≈««ƒƒ««¿»«¿»ƒ«¿ƒ¿»¿

.ÔÈ˜Ù Ôep‡ „k a ÔÈÏË ‡Ï .ÔBÏ ‰‡ÏÚ‡Ï ÔÈ„e˜ e‡zL‡ƒ¿»¬¿ƒ¿«¬»»»»¿ƒ««ƒ»¿ƒ

ÔÂÂ˙‡ e‰Ïk ,ÛBÒ ÔÈ‡„ ‡Êa Ôep‡ ÔÈl‡(ÔÏlËÓ)‡Êa ÔÈÏËÓ ƒ≈ƒ¿»»¿≈À¿«¿»«¿»ƒ¿»»

ÔÈl‡ .ÈÏË ÈÓ ÈÎ‰ ÔBÏ ÈÏË Ôep‡„ ‰Ók .ÛBÒ ÔÈ‡„¿≈¿»¿ƒ»¿≈»ƒ»≈»¿≈ƒ≈

ÔÈÈL„ ‰Ó ÏÚ ÔÈÈÓË Èp‰ ,ÔÈÈÏ‚ ‡ÏÂ ÔÈÈÏb ÔÂÂ˙‡ ÔÈÓÈ˙Ò¿ƒƒ«¿»«¿»¿»«¿»«≈¿ƒƒ««¿»¿»

.ÔÂÂ˙‡«¿»

.‰È‰‡ ‰‡Ó„˜ Ôep‡Â ,NÚa ÔÙÈÏb Ô‰ÓL ÚLz(‡"‰ „"ÂÈ) ¿«¿»»¿ƒ»¿∆∆¿ƒ«¿»»∆¿∆

‰"È‰‡(ע"א קא ‡"Ï,(דף ,‰"Â‰È .‰"È‰‡ L‡¬∆≈

.È"cL ,Ô"B„‡ ˙"B‡ˆ ,‰"Â‰È ,Ì"È‰Ï‡‡"‰ „"ÂÈ ‡ÓL ‡c ÔÓe) ¡…ƒ¿»»««

‡ÓL„ ‡ÊÂ ˙Bi˙B‡ "Î ËLt˙Ó ‡"‰ Â"‡ÂÍÙˆÓ,˙Bi˙B‡ Ê"Î È‰ 

„"È È‰ ‰"Â‰È eÈ‰Ï‡ ‰Â‰È .„Á‡ ‰"Â‰È Â"È‰Ï‡ ‰"Â‰È ‡Ê ‡e‰ ‡„Â

ÌLÂ "Ó Ôa ÌL ÌÈ‡ Á"Ó eËLt˙È ÔB‰pÓe ÔÂÂ˙‡ ‚"È ‡Ê „Á‡ ,˙Bi˙B‡

‰È ÈÚL ÔÈLÓÁ„ ‡Ê ËLt˙È dÈÓe ˙Be‚ ‰MÓÁ Í"ÙˆÓ "Ú Ôa
.(˙Ó‡ ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌÚ ÌÈ‡ Á"Ó È‰ ."Ú ÔeËLt˙È ÔB‰pÓe

Ô‰ÓL Èp‰ ÏÎÂ .ÔB‰ÈËÒa ÔÙÈÏb Ô‰ÓL NÚ Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ∆∆¿»»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿»«≈¿»»

‡ÈÓ˙e Ô˙‡Ó eÙÈÏb˙‡Â„Áa ÔÈÏ‡ÚÂ ÌÈ‡ ÔÈÚa‡ ƒ¿¿ƒ»«¿«¿»¿«¿¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿«

ÌÈ‡ ÌÈÂ‚ ‰LÏL .È"„‡ ÏL∆¿…»¿»ƒƒ¿ƒ
ÌÈÂb‰ ˙LÏL el‡Ó ‰hÓÏ¿«»≈≈¿…∆«¿»ƒ
Ïk‰ ÌÈBÈÏÚ‰ el‡Ó .‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈≈»∆¿ƒ«…

CLÓ[‰Ê Èa‚Ï][‰Ê .ÌÈBÈÏÚ‰ Ì˙B‡] ƒ¿»

NÚ ÌÈLa ıˆBÂ ,‰‡ ‡lL∆…ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈»»
.epnÓ ÌÈˆˆBpL ÌÈ‰Êe ÌÈˆeˆƒ¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ∆
ÌM‰ „BÒa Ì‰ NÚ ‰LÏL¿…»»»≈¿«≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ÏL „Bq‰ ,'B‚Â LB„w‰«»¿«∆≈

.‰"Â‰È ‡˜ƒ¿»
ÔBzÁz ‰Ê aÁ˙Ó ƒ¿«≈…««¿

‰NÚ ,‰"Â‰È ÔBÈÏÚ ‰Êa È"„‡¿…«∆¿«¬∆
È‡È ÌÈÚ„BÈ BaL zÒ ÌL≈ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ≈
‰f‰ CB˙Ï ÌÈÏkzÒÓe ˙Ó‡‰ »¡∆ƒ¿«¿ƒ¿«…«

˙B‡Ó ,È‰Â„‰‡È ‰ÊÂ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿∆¿¬……»»≈«¿
ÌÈÈÓË[˙BÈÓË ˙BiÁ]e˙kL , ¿ƒƒ∆»

 CBzÓ ÏÓLÁ‰ ÔÈÚk¿≈««¿«ƒ
.L‡‰»≈

ÌÈBË ÌÈ‰Bb ÌÈBÈÏÚ ∆¿ƒ¿ƒƒ
ÏL ˙Bc˜ ÚLz ,ÔÈÓi‰ ÏL∆«»ƒ≈«¿À∆
ÌÈ˜ÏÁÂ ˙B‡ˆBÈ ‰Bz‰«»¿¿∆¿»ƒ
Ì‰a ˙Bi˙B‡‰Â ,˙Bi˙B‡a»ƒ¿»ƒ»∆

,˙BÚÒB[ÌÈÏËÏhÓ]ÂÈ˙BÚÒÓ ¿«¿»
.˙B„BÒa ÌÈ˜Èwc[ÏÎÈ‰],ÌÈ˜ÏBÁ «ƒƒ¿¿ƒ

ÏÚ ÌÈËÈlM‰ ˙ÚLz el‡≈ƒ¿«««ƒƒ«
eËMt˙‰ ˙Bi˙B‡‰ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ»ƒƒ¿«¿
ÌÒÈÎ‰Ï ÌÈ„e˜ e‡L .Ì‰Ó≈∆ƒ¿¬¿ƒ¿«¿ƒ»
‰l‡Lk ˜ ÌÈÚÒB ‡Ï .Ì‰Ï»∆…¿ƒ«¿∆≈∆

.ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒ
Ïk .ÛBÒ ÔÈ‡ ÏL „Bqa «∆≈»

˙Bi˙B‡‰[˙BÚÒB]ÏL „Bqa ˙BÚqÓ »ƒÀ»«∆
ÌÈ‡NB Ì‰L BÓk .ÛBÒ ÔÈ‡≈¿∆≈¿ƒ
el‡ .ÌÈÚÒB Ì‰ Ck ,Ì˙B‡»»≈¿ƒ≈
‡ÏÂ ˙BÈeÏb ˙Bi˙B‡ ÌÈzÒp‰«ƒ¿»ƒƒ¿¿…
‰Ó ÏÚ ÌÈÈÓË el‡ .˙BÈeÏ‚¿≈¿ƒƒ««

.˙Bi˙B‡‰ ˙BBMM∆»ƒ
ÌÚ ˙B˜e˜Á ˙BÓL ≈¬ƒ

.‰È‰‡ ÔBL‡‰Â ,‰NÚ]‡"‰ „"BÈ[ ¬»»¿»ƒ∆¿∆

,‰"Â‰È ,‰"È‰‡ L‡ ‰"È‰‡∆¿∆¬∆∆¿∆
,˙B‡ˆ ,‰"Â‰È ,Ì"È‰Ï‡ ,Ï"‡≈¡…ƒ¿»

.È"cL ,Ô"B„‡‰"Â‰È e"È‰Ï‡ ‰"Â‰È „BÒ e‰ÊÂ ,˙Bi˙B‡ Ê"Î È‰ Í"ÙˆÓ ÌM‰ „BÒÂ ,˙Bi˙B‡ "Î ËMt˙Ó ‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"BÈ ‰f‰ ÌM‰Óe] »««

,˙Be‚ ‰MÓÁ Í"ÙˆÓ "Ú Ôa ÌLÂ "Ó Ôa ÌL ,ÌÈ‡ Á"Ó eËMt˙È Ì‰Óe ,˙Bi˙B‡ ‚"È „BÒ „Á‡ .˙Bi˙B‡ „"È È‰  ‰"Â‰È eÈ‰Ï‡ ‰"Â‰È .„Á‡

[˙Ó‡ ÌÎÈ‰Ï‡ 'ÈÈ ÌÚ ÌÈÈ‡ Á"Ó È‰ ."Ú eËMt˙È Ì‰Óe ,‰È ÈÚL ÌÈMÓÁ ÏL „Bq‰ ËMt˙È epnÓe. 

‰BÓLe ÌÈÚa‡ ÌÈ˙‡Ó e˜˜Á eÏl‰ ˙BÓM‰ ÏÎÂ ,Ì‰Ècˆa ÌÈ˜e˜Á ˙BÓL ‰NÚ Ì‰ ≈¬»»≈¬ƒ¿ƒ≈∆¿»«≈«»∆¿¿»«ƒ«¿»ƒ¿»
‰ ˙Èa‰ ÔB‡a ÌÈÒÎÂ ÌÈ‡‰ÊÂ .È"„‡ ‡˜pL ÌM‰ ?e‰ÈÓe ,„Á‡[„BÒ ‡"„]ÂLÎÚ ‰lb˙‰ ≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ»∆»ƒ«≈∆ƒ¿»¿∆ƒ¿«»«¿»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
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:˙Á‡ ‰˘Ï
ח שוןו



‰f‰ ÙÒ Ò˜˙

‡„Â .È"„‡ È˜˙‡„ ‡ÓL ,e‰È‡ Ô‡Óe ,˙Èa‰ ÔB‡‡"„) ¬«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿≈¿»
(‡Ê‡.Ì‰‡Ï ‡zL‰ ÈÏb˙.(È"„‡ Ï"‡ ‡"Â ˙"B‡ˆ ‰"Â‰È ‡") ƒ¿¿ƒ«¿»¿«¿»»

Ï‡ÎÈÓÈzÈ ‡„ ‡ÓLÏ ‡LnLÓe „ÈÁ‡ ‡˜„ ‡ÈÓÈ„ ‡ÓL ¿»¿»ƒ»¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿»»«ƒ

Ônz ‡ÓL È‡‰„ ‡Êc ˙‡ ÏÎa ,ÔÈpÁ‡ Ôep‡ÓÏ‡ÎÈÓ ≈ƒ«¬«ƒ¿»¬«¿»»¿«¿»«»
,Ônz(ע"ב קא ‰‡È(דף ˜ÈÏzÒ‡Ï‡ÎÈÓÌÈ‰Ï‡ ˜ÈÏzÒ‡ «»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¡…ƒ

.ÈcL È„‰a«¬≈««

eÂ‰Â ‡ÈÂ‡„ ‡eiˆ eÓÈÏ‚‡Â ÌÈL‡ ‰LÏL ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»¿…»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬≈»¿¬

‡lÎ ÈˆLÂ ÏÎ‡ e‰Ï„ ‡L‡c ,È‡cÂ ÈÏÎ‡ ,ÈÏÎ‡»¿≈»¿≈«»¿∆»ƒ¿¬«¿»≈…»

‡L‡ ‡e‰‰Â ,È‡cÂ ‡L‡ Ôep‡ .Ì‰‡Ï Áe ˙Á „ÈÚ‡Â¿«¬ƒ«««¿«¿»»ƒ∆»«»¿«∆»

‡L‡ ‡ÏÎÈÓ ‡e‰‰Â ,ÈÊÁ˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÂ‡„ ‡eiˆ Èqk˙‡ƒ¿«≈¿ƒ»¿¬ƒ»¿»ƒ¿¬≈¿«≈¿»∆»

.È‡‰Ó Áe ˙Á Ïa˜Ó Ì‰‡Â ,dÈÏ ‡ÏÎ‡Â ‡Ë‰ÏÓ¿«¬»¿»¿»≈¿«¿»»¿«≈«««≈«

,Ì‰‡ ÏÚÓ ÌÈ‰Ï‡ ÏÚiÂ È˙Î ‰Ó ‡zÈÎL ˜lzÒ‡c ÔÂÈk≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿»«¿ƒ«««¡…ƒ≈««¿»»

dÈ„‰a ˜lzÒÓ „iÓÏ‡ÎÈÓÈL e‡iÂ ÈzÎc ƒ»ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿ƒ«»…¿≈

.'Â‚Â ‰ÓB„Ò ÌÈÎ‡Ïn‰‡zL‰Â ‡˙ÈÓ„˜a È˙Î ‰LÏL ««¿»ƒ¿»¿¿…»¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿»

‡l‡ ,ÔÈ˙Ï‡ÎÈÓ.‡zÈÎL È„‰a ˜ÈlzÒ‡ ‡ÈÓÈ e‰È‡c ¿≈∆»¿ƒ»ƒ»ƒ¿«ƒ«¬≈¿ƒ¿»

ÌÈÏ‚È‡Â ˙Á ÁBÓÏ ÈÊÁ˙‡c C‡ÏÓ(dÈÏ)ÈÊÁ˙‡Â ‡ÈÂ‡a «¿»¿ƒ¿¬≈¿»«»«¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ¿¬≈

e‰È‡ ‡„Â dÈÏ.Ï‡ÈB‡ÔÈl‡a ˙Á ‡Ï„ ‰Ó ≈¿»ƒ«¿»»«¿ƒ≈

.ÔcÓ È˙‡c ÁBÓÏ ‡OÏ ÈB„BÁÏ ‡Î‰ ˙Á ,Ì‰‡cדף) ¿«¿»»»«»»ƒ¿¿«¿»¿»«¿»≈ƒ»

ע"א) c‰‡קב ,ÏÎ‡c È˙k ‡Ï Ì‰‡k ÈLÁ ‡Ïc ÔÈ‚e¿ƒ¿»»ƒ¿«¿»»»¿ƒ¿¬«¿»

,È˙Î(‚È ÌÈËÙÂ˘)È‰ÈÂ È˙Îe .EÓÁÏa ÏÎB‡ ‡Ï ÈˆÚz Ì‡ ¿ƒƒ««¿≈ƒ…«¿«¿∆¿ƒ«¿ƒ

.'Â‚Â ÁaÊn‰ ‰Ïa ÈÈ C‡ÏÓ ÏÚiÂ ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰l‰ ˙BÏÚ«¬«««≈««ƒ¿≈«««««¿«¿»¿«««ƒ¿≈«¿

˜ÈÏzÒ‡ dÈc ÔÈ‚a .Ì‰‡ ÏÚÓ ÌÈ‰Ï‡ ÏÚiÂ ‡Î‰Â¿»»«««¡…ƒ≈««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ

,Ï‡ÎÈÓe‡zL‡Â.Ï‡È‚Â Ï‡Ù ¿ƒ¿»¬
‡È„„ ‡˙ÚLa ,Úa ,‰ÓB„Ò ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈL È˙Î e‰ÈÈÏÚÂ¿¬«¿¿ƒ¿≈««¿»ƒ¿»»∆∆¿«¬»¿ƒ»

ÁÎzL‡Â „Á ˜lzÒ‡ ˙Ï ,‡ÓÏÚ ÏÚ ‡ÈÏ«̇¿»«»¿»¿»»ƒ¿«««¿ƒ¿¿«

Ï‡Èbe‰È‡Â ,ËBÏ ÈÊzL‡ Ì‰‡c dÈ˙eÎÊa .dÈ„BÁÏa ƒ¿≈ƒ¿≈¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ

,dÈa‚Ï e˙‡ ‡c ÏÚÂ ,e‰ ‰ÎÊ ÈÎ‰ ÛB‡.(‰Â˙ È˙Ò Ô‡Î „Ú) »ƒ»»¿¿«»»¿«≈

:‰Ê

,Ó‡Â Á˙Ù ‡a‡(„Î ÌÈÏ‰˙)‰ ‰ÏÚÈ ÈÓ «»»«¿»«ƒ«¬∆¿«

.Ì‰‡ÏÏ"‡ ‡"Â ,˙"B‡ˆ ‰"Â‰È ‡"] ¿«¿»»

[È"„‡ÊÁB‡L ÔÈÓi‰ ÌL Ï‡ÎÈÓ .ƒ»≈≈«»ƒ∆≈
˙BÈ ‰f‰ ÌM‰ ˙‡ LnLÓe¿«≈∆«≈«∆≈
ÌB˜Ó ÏÎa .ÌÈÁ‡‰ Ì˙B‡Ó≈»»¬≈ƒ¿»»
Ï‡ÎÈÓ  ÌL ‰f‰ ÌM‰ „BqL∆«≈«∆»ƒ»≈
 ‰f‰ Ï‡ÎÈÓ ˜lzÒ‰ Ì‡ .ÌL»ƒƒ¿«≈ƒ»≈«∆

.ÈcL ÌÚ ÌÈ‰Ï‡ ˜lzÒÓƒ¿«≈¡…ƒƒ««
,ÌÈL‡ ‰LÏL ¿…»¬»ƒ

eÈ‰Â ÈÂ‡ ÏL eiˆa eÓlb˙‰Â¿ƒ¿«¿¿ƒ∆¬ƒ¿»
L‡‰L ,È‡cÂ ÌÈÏÎB‡ ,ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ««∆»≈
Ïk‰ ‰lÎÓe ˙ÏÎB‡ Ì‰lL∆»∆∆∆¿«»«…
Ì‰ .Ì‰‡Ï Áe ˙Á ÌÈNBÚÂ¿ƒ«««¿«¿»»≈
‰qk˙Ó L‡‰ d˙B‡Â ,È‡cÂ L‡≈««¿»»≈ƒ¿«»
.˙È‡ ‡ÏÂ ÈÂ‡ ÏL eiˆa¿ƒ∆¬ƒ¿…ƒ¿≈
˙ÏÎB‡Â ˙Ë‰BÏ L‡ ÏÎ‡Ó B˙B‡Â¿«¬»≈∆∆¿∆∆
Áe ˙Á Ïa˜Ó Ì‰‡Â ,B˙B‡¿«¿»»¿«≈«««

.‰fÓ∆
‰Ó ‰ÈÎM‰ ‰˜lzÒ‰L ∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»«

ÏÚÓ ÌÈ‰Ï‡ ÏÚiÂ ?e˙k»«««¡…ƒ≈«
BnÚ ˜lzÒÓ „iÓ .Ì‰‡«¿»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ
ÈL e‡iÂ e˙kL ,Ï‡ÎÈÓƒ»≈∆»«»…¿≈
‰LÏL .'B‚Â ‰Ó„Ò ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿…»¿¿…»
.ÌÈL ÂLÎÚÂ ,‰ÏÁ˙‰a e˙k»««¿»»¿«¿»¿«ƒ
˜lzÒ‰ ÔÈÓÈ ‡e‰L Ï‡ÎÈÓ ‡l‡∆»ƒ»≈∆»ƒƒ¿«≈

.‰ÈÎM‰ ÌÚƒ«¿ƒ»
„È ÁBÓÏ ‰‡pL ∆ƒ¿»¿»«»«
Ìlb˙‰Â[BÏ],BÏ ‰‡Â ÈÂ‡a ¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿»

ÌÚ „È ‡lM ‰Ó .Ï‡ÈB‡ e‰ÊÂ¿∆ƒ≈«∆…»«ƒ
BcÏ Ô‡k „È  Ì‰‡Ï el‡≈¿«¿»»»«»¿«

.ÔcÓ ‡aL ÁBÓÏ OÏÌeMÓe ¿«≈¿»«∆»ƒ»ƒ
‡Ï ,Ì‰‡ BÓk eLÁ ‡lL∆…»¿«¿»»…

e˙k È‰L ,ÏÎ‡L e˙Î »∆»«∆¬≈»
.EÓÁÏa ÏÎ‡ ‡Ï ÈˆÚz Ì‡ƒ«¿¿≈ƒ……«¿«¿∆

ÏÚÓ ‰l‰ ˙BÏÚ È‰ÈÂ ,e˙ÎÂ¿»«¿ƒ«¬«««≈«
‰Ïa '‰ C‡ÏÓ ÏÚiÂ ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«««««¿«¿««
ÌÈ‰Ï‡ ÏÚiÂ Ô‡ÎÂ .'B‚Â ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿¿»«««¡…ƒ
BaL ÌeMÓ .Ì‰‡ ÏÚÓ≈««¿»»ƒ∆
Ï‡Ù e‡LÂ ,Ï‡ÎÈÓ ˜lzÒ‰ƒ¿«≈ƒ»≈¿ƒ¿¬¿»≈

.Ï‡È‚Â¿«¿ƒ≈
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈL e˙k »¿≈««¿»ƒ

ÔÈc‰L ‰ÚLa  Úa .‰Ó„Ò¿…»»∆∆¿»»∆«ƒ
‡e‰Â ,ËBÏ Ïv Ì‰‡ ˙eÎÊa .BcÏ Ï‡ÈbL ‡ˆÓÂ ,„Á‡ ˜lzÒ‰ Ck Á‡ .ÌÏBÚ‰ ÏÚ ÈeÏz»«»»««»ƒ¿«≈∆»¿ƒ¿»∆«¿ƒ≈¿«ƒ¿«¿»»ƒ«¿

.ÂÈÏ‡ e‡a ‰Ê ÏÚÂ ,Ì‰ ‰ÎÊ Ck Û‡ . «»»»»∆¿«∆»≈»
,Ó‡Â Á˙t ‡a‡ .BL„˜ ÌB˜Óa Ìe˜È ÈÓe '‰ ‰ ‰ÏÚÈ ÈÓ‰‡ ‡aÈa Ïk , «»»«¿»«ƒ«¬∆¿«ƒ»ƒ¿»¿…¿≈»¿≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
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:˙Á‡ ‰˘Ï
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‡"Ú ˜  ‡ÈÂ‚Ò˜˙

Èa Ïk ,ÈÊÁ ‡z .BL„˜ ÌB˜Óa Ìe˜È ÈÓe ÈÈ¿»ƒ»ƒ¿»¿»»≈»¿≈
,‡ÓÏÚ ÈÓÈÈ˜ ‰Ó ÏÚ Ô‡ÓÁ ‡Ï ‡ÓÏÚ»¿»»»»«»»¿≈¿»¿»
‡L„˜ Èn˜ ÈÓÈÈ˜Â ÔÈ˜ÏÒÂ ÔÈÏÊ‡ ÔÈÓBÈÂ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»
ÈÓÈÈ˜ ‡L Èc ÔÈÓBÈ Ôep‡ Ïk ,‡e‰ CÈ¿ƒ»ƒƒƒ¿≈»»»¿≈
e‡Èa˙‡ e‰ÏÎ ‡‰c ,‡ÓÏÚ È‡‰a e‰¿¿«»¿»¿»À¿ƒ¿¿ƒ

È˜ e‰ÏÎÂ,e‡Èa˙‡c ÔÏÓe ,‡lÈÚÏ ÈÓÈ ¿À¿»¿≈¿≈»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
,ÈzÎc(ËÏ˜ ÌÈÏ‰˙).eˆeÈ ÌÈÓÈ ƒ¿ƒ»ƒ»

.‡ÓÏÚ È‡‰Ó ‡˜lzÒ‡Ï ÔÈÓBÈ Ô‡ËÓ »»ƒ¿ƒ¿«»»≈«»¿»
‡„‰ ,‰‡lÚ ‡kÏÓ Èn˜ ÔÈÈ˜ e‰ÏkÀ¿¿≈ƒ«≈«¿»ƒ»»»»

,È˙Î„ ‡e‰( ‡ ÌÈÎÏÓ).˙eÓÏ „Âc ÈÓÈ e˜iÂ ƒ¿ƒ«ƒ¿¿¿≈»ƒ»
(ÊÓ ˙È˘‡)„Îc ÔÈ‚a .˙eÓÏ Ï‡NÈ ÈÓÈ e˜iÂ«ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

‡ÏÂ ÁbL‡ ‡Ï ‡ÓÏÚ È‡‰ e‰È‡ L a«»ƒ¿«»¿»»«¿«¿»
‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ ÏÎ ‡l‡ ,ÌÈ‡˜ ‰Ó ÏÚ ÏkzÒ‡ƒ¿««««»ƒ∆»»»¿»
„Î ‡‰c ,‡ÈÈ˜a ÏÈÊ‡ ‡e‰ el‡k ÈLÁ»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿»«
Ô‡Ï ˙Ú„È ‡Ï ‡ÓÏÚ È‡‰Ó ˙˜Ù ‡˙ÓLƒ¿»»»¿«≈«»¿»»»¿«¿»
‡˜ÏÒÏ ‡ÁB‡ ‡‰c .dÏ ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡»¿»»¿ƒ»¿»¿»¿«¿»
ÔÈ‡lÚ ÔÈ˙ÓL„ eÈ‰c ˙‡Ï ‡lÈÚÏ¿≈»¿¬«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»ƒ

‡Ï ,ÔÈ‰(ע"ב צט ÔB‰ÏÎÏ(דף È‰È˙‡ »¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿À¿
dÈÏÚ CÈLÓ‡ e‰È‡„ ‡ÂÂ‚Î ‡‰c ,ÔÈ˙ÓLƒ¿»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿ƒ¬≈

ÎLÓ˙‡ ÈÎ‰ ,‡ÓÏÚ È‡‰a˜ÈÙc ˙Ï ˙ ¿«»¿»»ƒƒ¿«¿«¿»»¿»ƒ
.dÈpÓƒ≈

‡L„˜ ˙a CÈLÓ˙‡ L  È‡ ,ÈÊÁ »≈ƒ«»ƒ¿¿ƒ»«À¿»
dÈ˙‡ dÈÏÈ„ ‡ze‡È˙Â ,‡e‰ CÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈¬«¿≈
e‰È‡ ,dÈpÓ ˜ÈÙ „k ˙Ï ,‡ÓÏÚ È‡‰a¿«»¿»¿»»«»ƒƒ≈ƒ
ÁB‡ dÈÏ ÔÈ‰ÈÂ dÈ˙‡ CÈLÓ˙‡ƒ¿¿ƒ¬«¿≈¿»¬ƒ≈«
eÎÈLÓ ‡e‰‰ ˙a ,‡lÈÚÏ ‡˜lzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»¿≈»»««¿ƒ
.‡ÓÏÚ È‡‰ ‡ÓBÈ ÏÎ ‡˙eÚa CÈLÓ˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿«»¿»

‡˙Ó „Áa ‡ÚÚ‡ „Á ‡ÓBÈ ‡a‡ Èa ƒƒ«»»«ƒ«¿»»¿«»»
ÈÏ eÓ‡Â ,Ì„˜ Èa ÔÓ eÂ‰c Ôep‡Ó≈ƒ¿¬ƒ¿≈∆∆¿»¿ƒ
È‡Ó„˜ ÈÓBiÓ ÔÈÚ„È eÂ‰c ‡zÓÎÁ ‡È‰‰Ó≈«ƒ»¿»»¿¬»¿ƒƒ≈«¿»≈
eÈ˜e ,ÔB‰Ïc ‡˙ÓÎÁc ÔÈÙÒ ÔÁkL‡ eÂ‰Â¿¬«¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿»ƒ¿¿ƒ
‡ÂÂ‚k ‡‰c ,dÈa È˙Î ‰Â‰Â .‡ÙÒ „Á ÈÏƒ«ƒ¿»¿¬»¿ƒ≈¿»¿«¿»

Áe dÈÏÚ CÈLÓ‡ ÈÎ‰ ,‡ÓÏÚ È‡‰a dÈa ÔÂeÎÈ‡ L a„ ‡˙eÚ„ƒ¿»¿«»ƒ«≈≈¿«»¿»»ƒ«¿ƒ¬≈«

ÌÈ„ÓBÚ ‰Ó ÏÚ ÌÈ‡B ‡Ï ÌÏBÚ‰»»…ƒ«»¿ƒ
ÌÈÏBÚÂ ÌÈÎÏB‰ ÌÈÓi‰Â ,ÌÏBÚa»»¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ
Ì˙B‡ Ïk ‰"aw‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ¿≈«»»»»
Ì‰a ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ ÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈»»¿ƒ»∆
e‡ Ìlk È‰L ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆∆¬≈À»ƒ¿¿
eÏ ÔÈpÓe .‰ÏÚÓÏ ÌÈ„ÓBÚ ÌlÎÂ¿À»¿ƒ¿«¿»ƒ«ƒ»

e˙kL ?e‡pL ÌÈÓÈ ∆ƒ¿¿∆»»ƒ
.evÈÀ»

ÔÓ ˙BÏÚ‰Ï ÌÈÓi‰ «»ƒ¿≈»ƒ
ÈÙÏ ÌÈ˜ Ìlk ,‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆À»¿≈ƒƒ¿≈
e˙kL e‰Ê .ÔBÈÏÚ‰ CÏn‰«∆∆»∆¿∆∆»

 .˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e˜iÂ«ƒ¿¿¿≈»ƒ»
ÌeMÓ .˙eÓÏ Ï‡NÈ ÈÓÈ e˜iÂ«ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ
,‰f‰ ÌÏBÚa ‡e‰ Ì„‡ Ôa L‡kL∆«¬∆∆»»»»«∆
‰Ó ÏÚ ÔBa˙Ó ‡ÏÂ ÁÈbLÓ BÈ‡≈«¿ƒ«¿…ƒ¿≈««
ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ‡l‡ ,„ÓBÚ ‡e‰≈∆»»»
,˙e˜Èa CÏB‰ ‡e‰ el‡k LBÁ≈¿ƒ≈¿≈»
ÔÓ ˙‡ˆBÈ ‰ÓLp‰Lk È‰L∆¬≈¿∆«¿»»≈ƒ
C„ BÊÈ‡Ï ˙Ú„BÈ ‡Ï ,‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆…««¿≈∆∆
˙BÏÚÏ Cc‰ È‰L .d˙B‡ ÌÈÏÚÓ«¬ƒ»∆¬≈«∆∆«¬
˙BÓLp‰ B‡L ÌB˜ÓÏ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»∆«¿»
ÏÎÏ Ôz ‡Ï ,˙BÈ‡Ó ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ…ƒ»¿»
‡e‰L BÓk È‰L ,˙BÓLp‰«¿»∆¬≈¿∆
Ck ,‰f‰ ÌÏBÚa ÂÈÏÚ CÈLÓÓ«¿ƒ»»»»«∆»

.epnÓ ‡ˆBiL Á‡Ï CLÓƒ¿»¿««∆≈ƒ∆
‰‡Á‡ CLÓ Ì„‡ Ôa Ì‡ , ¿≈ƒ∆»»ƒ¿»««

ÌÏBÚa ÂÈÁ‡ B˙˜eL˙e ‰"aw‰«»»¿»«¬»»»
‡e‰ ,epnÓ ‡ˆBiLk ‰Ê ÈÁ‡ ,‰f‰«∆«¬≈∆¿∆≈ƒ∆
Cc BÏ ÌÈ˙BÂ ,ÂÈÁ‡ CLÓƒ¿»«¬»¿¿ƒ∆∆
‰ÎÈLÓ d˙B‡ Á‡ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ«¬¿«¿»««»¿ƒ»
ÌÏBÚa ÌBÈ Ïk ÔBˆa CLÓpL∆ƒ¿»¿»»»»

.‰f‰«∆
ÈzLbÙ „Á‡ ÌBÈ ,‡a‡ Èa «ƒ«»∆»ƒ¿«¿ƒ

Èa ÔÓ eÈ‰L Ì˙B‡Ó ˙Á‡ ÈÚa¿ƒ««≈»∆»ƒ¿≈
‰ÓÎÁ d˙B‡Ó ÈÏ eÓ‡Â ,Ì„ ∆̃∆¿»¿ƒ≈»»¿»
,ÌÈBL‡ ÌÈÓiÓ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»ƒƒƒ
‰ÓÎÁ‰ ÏL ÌÈÙÒ ÌÈ‡ˆBÓ eÈ‰Â¿»¿ƒ¿»ƒ∆«»¿»
‰È‰Â ,„Á‡ ÙÒ ÈÏ e˜Â ,Ì‰lL∆»∆¿≈¿ƒ≈∆∆»¿»»
ÏL ÔBˆ‰L BÓkL ,Ba e˙k»∆¿∆»»∆
Ck ,‰f‰ ÌÏBÚa Ba Ôek˙Ó Ì„‡‰»»»ƒ¿«≈»»«∆»
BÓk ‰ÏÚÓÏÓ Áe ÂÈÏÚ CÈLÓÓ«¿ƒ»»«ƒ¿«¿»¿
BBˆ Ì‡ .Ba ˜a„pL ÔBˆ‰ B˙B‡»»∆ƒ¿»ƒ¿
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‰f‰ ÙÒ „Ò˜˙

˜ac˙‡„ ‡˙eÚ ‡e‰‰„ ‡ÂÂ‚Î ‡ÏÈÚlÓƒ¿≈»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»«
‰‡lÚ ‰lÓa ÔÈeÎÈ‡ dÈ˙eÚ È‡ ,dÈa≈ƒ¿≈ƒ«≈¿ƒ»ƒ»»
‰ÏÓ ‡È‰‰Ï dÈÏÚ CÈLÓ‡ e‰È‡ ‡LÈc«̃ƒ»ƒ«¿ƒ¬≈¿«ƒƒ»

.dÈa‚Ï ‡z˙Ï ‡ÏÈÚlÓƒ¿≈»¿«»¿«≈
‡Á‡ ‡ËÒa ‡˜ac˙‡Ï dÈ˙eÚ ¿≈¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»«¬»

‰lÓ ‡È‰‰Ï CÈLÓ‡ e‰È‡ ,dÈa ÔÈeÎÈ‡Â¿ƒ«≈≈ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ»
‡wÚ„ ÈÓ‡ eÂ‰Â .dÈa‚Ï ‡z˙Ï ‡ÏÈÚlÓƒ¿≈»¿«»¿«≈¿¬»¿≈¿ƒ»»
‡˙eÚe ‡„BÚe ÔÈlÓ ‡ÈÈÏz ‡˙lÓ„¿ƒ¿»«¿»¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
‡z˙Ï ‡ÏÈÚlÓ CLÓ˙‡ ‡„e ,‡˜ac˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿¿«ƒ¿≈»¿«»

.da ˜ac˙‡„ ‡ËÒ ‡e‰‰«ƒ¿»¿ƒ¿»«»
ÔÈÁÏeÙe ÔÈ„BÚ Ôep‡ Ïk dÈa ≈»ƒ»ƒ¿»ƒ

eÎÈËˆ‡c ÔÈlÓe ÈÏfÓe ‡ÈÎÎc¿…¿«»«»≈ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈ‚ e‰ ‡Âek˙‡Ï ‡˙eÚ C‡È‰Â ÔBÏק (דף ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»¿¿ƒ

Ô‡Óע"א) ‡„ ‡ÂÂ‚k .e‰ÈÈa‚Ï ÔBÏ ‡ÎLÓ‡Ï¿«¿»»¿««¿¿«¿»»»
‡‰„ ‡L„˜ Áea ‡lÈÚÏ ‡˜ac˙‡Ï ÈÚc¿»≈¿ƒ¿«¿»¿≈»¿«À¿»¿»
‡ÂeÎÏ ‡aÏ„ ‡˙eÚe ÔÈlÓe ‡„BÚ¿»»¿ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿«¿»
dÈÏ ‡ÎLÓ‡Ï ‡˙lÓ ‡ÈÈÏ˙ ‰lÓ ‡È‰‰¿«ƒƒ»«¿»ƒ¿»¿«¿»»≈
‡È‰‰a ‡˜ac˙‡Ïe ‡z˙Ï ‡ÏÈÚÓ dÈa‚Ï¿«≈≈≈»¿«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ

.‰lÓƒ»
È‡‰a CLÓ˙‡ L „ ‰nk ÈÓ‡ »¿≈¿»¿«»ƒ¿¿«¿«

˜ÈÙ „k dÈÏ ÔÈÎLÓ ÈÓ ÈÎ‰ ‡ÓÏÚ»¿»»ƒ»≈»¿ƒ≈«»ƒ
‡ÓÏÚ È‡‰a ˜ac˙‡„ ‰Óe .‡ÓÏÚ È‡‰Ó≈«»¿»¿»¿ƒ¿»«¿«»¿»
‡e‰‰a ˜ac˙‡ ÈÎ‰ dÈ˙‡ CLÓ˙‡Â¿ƒ¿¿«¬«¿≈»ƒƒ¿»«¿«
È‡Â .‡L„e˜a ,‡L„e˜a È‡ ,‡ÓÏÚ»¿»ƒ¿¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈÎLÓ ,‡L„e˜a È‡ .‡‡ÒÓa ,‡‡ÒÓaƒ¿»¬»ƒ¿»¬»ƒ¿¿»»¿ƒ
,‡lÈÚÏ dÈa ˜ac˙‡Â ËÒ ‡e‰‰ Èa‚Ï dÈÏ≈¿«≈«¿»¿ƒ¿»«≈¿≈»
ÈÓ˜ ‡LnLÏ ,‡LnL ‡pÓÓ „ÈÚ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ¿«»«»»¿«»»«≈
.ÔÈÎ‡ÏÓ ‡L Ôep‡ ÔÈ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ
Ôep‡ ÔÈa ÌÈ‡˜Â ‡lÈÚÏ ˜ac˙‡ ÈÎ‰„ ‰Ók¿»¿»ƒƒ¿»«¿≈»¿»ƒ≈ƒ

ÈzÎc ÔÈLÈc˜(‚ ‰ÈÎÊ)ÔÈa ÌÈÎÏ‰Ó EÏ Èz˙Â «ƒƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ≈
.‰Ï‡‰ ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»≈∆

ËÒ ‡e‰‰ Èa‚Ï dÈÏ ÔÈÎLÓ ,‡‡ÒÓa È‡ .‡„ ‡ÂÂ‚Î ÈÓ »≈¿«¿»»ƒƒ¿»√»»¿ƒ≈¿«≈«¿»
.‡L È È˜Ê Ôe˜‡ Ôep‡Â e‰ ‡˜ac˙‡Ï e‰ÈÈpÓ „Ák „ÈÚ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿≈»»

‡e‰ ,LB„˜ ÔBÈÏÚ „Ï Ôek˙‰ƒ¿«≈¿»»∆¿»
‰ÏÚÓÏÓ c‰ B˙B‡ CÈLÓÓ«¿ƒ«»»ƒ¿«¿»

.ÂÈÏ‡ ‰hÓÏ¿«»≈»
Á‡‰ „va ˜ac˙‰Ï BBˆ ¿¿ƒ¿«≈««»«≈

‰ ,Ba Ôek˙ÓeB˙B‡ ˙‡ CÈLÓÓ ‡e ƒ¿«≈«¿ƒ∆
eÈ‰Â .ÂÈÏ‡ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ c‰«»»ƒ¿«¿»¿«»≈»¿»
ÈeÏz c‰ wÚL ÌÈÓB‡¿ƒ∆ƒ««»»»
ÔBˆe ‰NÚÓe ÌÈea„a¿ƒƒ¿«¬∆¿»
‰ÏÚÓÏÓ CLÓ ‰Êe ,˜ac˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»

.Ba ˜a„pL „v‰ B˙B‡ ‰hÓÏ¿«»««∆ƒ¿»
ÌÈNÚÓ Ì˙B‡ Ïk B »»«¬ƒ

˙BÏfn‰Â ÌÈÎBk‰ ˙B„BÚÂ«¬«»ƒ¿««»
CÈ‡Â ,Ì‰Ï eÎËˆ‰L ÌÈ„e¿»ƒ∆ƒ¿»¿»∆¿≈
CLÓÏ È„k Ì‰a Ôek˙‰Ï ÔBˆ‰»»¿ƒ¿«≈»∆¿≈ƒ¿…
‰ˆBL ÈÓ ‰Ê BÓk .Ì‰ÈÏ‡ Ì˙B‡»¬≈∆¿∆ƒ∆∆
,L„w‰ Áea ‰ÏÚÓÏ ˜c‰Ï¿ƒ»≈¿«¿»¿««…∆
ÔBˆe ÌÈea„e ‰NÚÓa È‰L∆¬≈¿«¬∆¿ƒƒƒ¿
ÈeÏz c‰ B˙B‡a ÔeÎÏ l‰«≈¿«≈¿«»»»
‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏ‡ B˙B‡ CLÓÏ c‰«»»ƒ¿…≈»ƒ¿«¿»

.c‰ B˙B‡a ˜c‰Ïe ‰hÓÏ¿«»¿ƒ»≈¿«»»
CLÓ Ì„‡ ÔaL BÓk ,ÌÈÓB‡ ¿ƒ¿∆∆»»ƒ¿«

ÌÈÎLBÓ Ìb Ck  ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆»«¿ƒ
.‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBiLk B˙B‡¿∆≈ƒ»»«∆
CLÓÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˜a„pL ‰ne«∆∆ƒ¿«»»«∆¿ƒ¿«
.ÌÏBÚ‰ B˙B‡a ˜a„ Ck  ÂÈÁ‡«¬»»ƒ¿»¿»»
‰‡ÓËa Ì‡Â ,L„˜a  L„˜a Ì‡ƒ¿…∆¿…∆¿ƒ¿À¿»
ÌÈÎLBÓ ,L„˜a Ì‡ .‰‡ÓËa ¿À¿»ƒ¿…∆¿ƒ
Ba ˜a„Â „v‰ B˙B‡Ï B˙B‡¿««¿ƒ¿»
LnL ‰pÓÓ ‰NÚÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¬∆¿À∆«»
Ì˙B‡ ÔÈa ‰"aw‰ ÈÙÏ LnLÏ¿«≈ƒ¿≈«»»≈»
˜a„ CkL BÓk .ÌÈÎ‡ÏÓ ‡L¿»«¿»ƒ¿∆»ƒ¿»
,ÌÈLB„˜ Ì˙B‡ ÔÈa „ÓBÚÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈≈»¿ƒ

e˙kL ÌÈÎÏ‰Ó EÏ Èz˙Â ∆»¿»«ƒ¿«¿¿ƒ
.‰l‡‰ ÌÈ„ÓÚ‰ ÔÈa≈»…¿ƒ»≈∆

,‰‡ÓËa Ì‡ .‰Ê BÓk Ìb «¿∆ƒ¿À¿»
‰NÚÂ „v‰ B˙B‡Ï B˙B‡ ÌÈÎLBÓ¿ƒ¿««¿«¬∆
Ì‰Â ,ÌnÚ ˜c‰Ï Ì‰Ó „Á‡k¿∆»≈∆¿ƒ»≈ƒ»¿≈
d˙B‡e .Ì„‡ Èa È˜Ê ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒƒ¿≈¿≈»»¿»
,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBiL ‰ÚL»»∆≈ƒ»»«∆
B˙B‡ ÌÈ‡BLÂ B˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ¿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:



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד 
בימים אלו את שיעורי "אור 
בעז"ה  ילמדו  בו  הרשב"י", 

את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל 

זצ"ל, שילמדו ברצף בלי הפסק) 

במקומות הקדושים: 
הכותל המערבי,

קבר רחל וציון הרשב"י. 
בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי". באור הדברים: בזכות 
החבור שלך, ספר הזהר הקדוש, יצאו בני ישראל מן הגלות 

ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

הנכם מוזמנים להצטרף למסירת שיעורי "אור הרשב"י"
(אפשרות למילגה) 

אמרו לנו חז"ל: המתחיל הוא העיקר. 
מובא בספה"ק (ישמח משה, פרשת כי תבא דף ק"ל ע"א) וז"ל:

וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף, והנה המתחיל והגומר הוא העיקר, עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים, 
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר 

במנינים קבועים 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"
שם הרב  כתובת   
עיר    

טלפון      נייד   
בהתנדבות?   יום   שעה  

מקום השיעור   
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

חלק מהשיעורים:
כותלשיעור ע"י

ליל חמישי
קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א, ראש הכולל

הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א, מגיד שיעור.

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר, 
כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 

hazohar@gmail.com ע"י בקשה בפקס 02-9951300 או באימייל

ה יעק ר'


