
 

  
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

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

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

T    ש רָּ ָּ רָּ ת פ  י ֵּ  t או 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 ו'חלק  -' דכרך 

 06קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

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

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

הההההההההההההההעולמי" ההההההההההההההההזוהר ההההעולמי""מפעל ההההההזוהר "מפעל

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

גליון מס' 12
חשון תש"ע לפ"ק

חשבון מדויק על גודל הזכות של לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש

יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש

שקול כנגד לימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש

שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה: 637,200 שעות תורה בנגלה

חשבון זה מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום

במשך 70 שנות חייו של אדם לפי תהלים 52 (שבתות בשנה)
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה,

עולה החשבון יותר משני מיליארד שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי. 
בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות** למספר עצום של אנשים:

 100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד,
וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל
ב-100,000,000,000 מיליארד -  223,020,000,000,000,000,000 שעות, 

כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד
את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו. 

ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת
זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

אם כך מובן, שגדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש נגאל במהרה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת 
סנהדרין דף צז/א: אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך 

דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום ל11 דורות

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
 10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8
1000000000  X10  9

 10000000000  X10  10
100000000000  X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים

- לשון ספר דרך צדיקים  מהצדיק הקדוש רבי מרדכי 
שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

בחסות:

א



ָמ  ַק"סר ְלזֹוהַ ה ַהְקּדָ ּתְ ָרֵא ל כָּ ד ַיַח ע "ִמְבצָ  - םֲחָלִקי ּתַ   "לִיׂשְ
ָרֵאל הַ 'יִ  ים וְ 'ׂשְ דֹוׁשִ הֹוִרים הֵ 'ּקְ תֹוְך 'ַהּטְ מֹות ּבְ ים ִרּבֹוא ְנׁשָ ִ ׁשּ ל ׁשִ לּוִלים ּכָ ה ּכְ ּמָ

דֹוׁש  ,"קֵסֶפר ַהזֹוהַ  ינּו ַהּקָ ַתב ַרּבֵ ְדּכָ רֹוָתיו"ע ְזיָ  "לַהַרְמחַ ּכְ ִאּגְ ל ֶאָחד ַיְטִמין . ּבְ ְוָלֵכן ּכָ
ֵסֶפר  ְמֻיחָ הק'  ַהזֹוַהרַעְצמֹו ּבְ ָרא ּבִ דֹוֵרנּו ּדָ ְתָראָ ד ּבְ (זַֹהר ֵחֶלק ג'  ּוְבֹזַהר]. ןרוֹ ַאחֲ ּדֹור [ה ּבַ

הּוא  אְמֵהיְמנָ א ַרֲעיָ בְּ ף קנ"ג: ּדַ  ַתב ּדְ יַבת ֹנחַ "ּכָ ּבּול ַהּנֹוָרא" ּתֵ ֵני ַהּמַ יל ִמּפְ ּצִ ּמַ ֶ ְוָלֶזה . ׁשּ
ן ַהַרְמחַ  ּקֵ ָרֵאל ִלְלמוֹ "ע ְזיָ "ל ּתִ ל ִיׂשְ צּו ֶאת ּכָ ֵזרֹות "ק ד זֹוהַ ְדִיְקּבְ ל ַהּגְ לּו ּכָ ּטְ  –ּוָבֶזה ִיְתּבַ

ְמֵהָרה ִוד ּבִ ְצִמיַחת ֶקֶרן ּדָ ֵסֶפר ( .ְוִיְצְמחּו ַהְיׁשּועֹות ּבִ ן ּבְ בִּ ְוַעּיֵ ַרׁשְ   )."יְזכּוָתא ּדְ

ֵדי  ׂשְ ַתב ּבִ ָלל מ' ַמֲעֶרֶכת (ֶחֶמד ּכָ ה וז"ל:  קצ״ח)סֹוף ּכְ ים אֹוָתּה ַהְרּבֵ עֹוׂשִ ִמְצָוה ׁשֶ
נֵ  פּותּבְ ּתָ ׁשֻ ָאּה  ,י ָאָדם ּבְ ִאילּו ֲעׂשָ ַכר ּכְ ל ֶאָחד נֹוֵטל ׂשְ ַעם ֶזה , ְלַבּדוֹ ּכּוָלה ּכָ ּוִמּטַ

ָרֵאל ַלֲעׂשֹות  ית ִיׂשְ ל ּבֵ "סָ ת ֲחּבּוַר נֹוֲהִגים ּכָ ַ  ׁשַ ִקים ַהׁשּ ֵני ָאָדם "סּוְמַחּלְ ה ּבְ ּמָ ין ּכַ , ּבֵ
ֶכת ַאַחת ל ֶאָחד לֹוֵקַח ַמּסֶ ּכָ ָנהְועוֹ , ׁשֶ ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ים ִסּיּום ּפַ קּו , ׂשִ ִחּלְ ְוֵכן ֲחבּורֹות ׁשֶ

יֵניֶהם ִלְלמֹוד  ָניֹותּבֵ ּטֹול , ֵסֶדר ִמׁשְ ּיִ ין נֹוֶתֶנת ׁשֶ ל ֶאָחד וְ ְוׁשּוַרת ַהּדִ ִאילּו ֶאָחד ּכָ ַכר ּכְ ׂשְ
 ַ ְמַחת ִסּיּום ֵסֶפר ַהזַֹּהר - ."לְ ַעכַּ , ּכּולוֹ ״ס ָלַמד ַהׁשּ רּוךְ י : ָהַרבִּ ׂשִ י ּבָ ם ֶנֶכד הַ  ַרּבִ ַעל ׁשֵ ּבַ

יֹום זיע"א טֹוב ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֹעֶמר, ָנַהג ּבְ דֹוׁש ַלֲעׂשֹות  ַל"ג ּבָ , ִסּיּום ִסְפֵרי ַהזַֹּהר ַהּקָ
ּיּום  עֹותְוַאַחר ַהּסִ ה ׁשָ ּמָ יֵדי ָקְדׁשֹו ְוָרַקד ּכַ ֶפר ַהזַֹּהר ּבִ ה , ְוַאֲחֵרי ִרּקּוִדין ּדִ ָלַקח ַהּסֵ ָ ְקֻדׁשּ

ׁשֹון,  ֶזה ַהּלָ ִפי ָקְדׁשֹו ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְוָאַמר ּבְ ק ּבְ ְמַחת ַהּתֹוָרה ָנׁשַ ִ ְמַחת ַהּיֹום ּוִמׂשּ ִ ִמׂשּ
ירּוׁש:  יְך, אּון ּדּו ֶקעְנְסט ִמיְך" [ּפֵ יר אֹוִתי"ִאיְך ֶקען ּדִ ה ַמּכִ יר אֹוְתָך, ְוַאּתָ ]. ֲאִני ַמּכִ

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

ַנת  ׁשְ ַלִים ּבִ דֹוֵלי ְירּוׁשָ ר הּוא תרפ"אְקִריַאת ּגְ דֹוׁש ֲאׁשֶ : ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ
א ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא...  ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ֹקד ְמַבּטֵ ִלׁשְ

ָאֶרץ ּובְ  י חּוץ חּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמיםַעל ִלּמּוד ַהזַֹּהר ִלְגֹמר ּבָ ם ַאְנׁשֵ י ּגַ ... ּוָברּור ּכִ
סֹוד  ים ּבְ ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקָ ת ּבֵ ְמִסּלַ י ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶהם ִעם ַאְנׁשֵ ּלָ ּמּוד ׁשֶ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהּלִ

ַנת גְּ  ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ֶזה, ְוִנּכָ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל ִיׂשְ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ּכָ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ֻאּלָ
ּלֹו...  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ָרֵאלִיׂשְ ל ַעם ִיׂשְ ִרים  ִסּיּום ֹזַהר ְלִעּלּוי ַמזָּ ל ַהּצָ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ

י ֲעׂשֶ בֹוָתם ְולֹא ּתַ ָנה ְיֵדיֶהם אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ
ּכֹן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה  ָרֵאל ִיׁשְ ּיָה, ְוִיׂשְ ֶנָחַמת ִצּיֹוןּתּוׁשִ רֹור ּוִבְמֵהָרה ִיְתַקֵיים , ּבְ "ּוְקָראֶתם ּדְ

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

ֲחבּוָרה  ְרצֹוָנם –ַהּלֹוְמִדים ּבַ ִפים ּוִמְתַאֲחִדים ּבִ ּתְ ּתַ ּקֹות ּוִמׁשְ ה ּדַ ּמָ ל ֶאָחד ּכַ ֶלה עוֹ , ּכָ
ל ַהזֹוהַ לְ  ָלֶהם ְמדּו ּכָ ּלָ ּקֹות ְוָכְך נּוַכל "ק, ּכּוָלם ׁשֶ ַבע ּדַ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִסיּוֵמי זֹוַהר ּבְ

ְעָיה  ,ַלֲאָלִפים ִביא ְיׁשַ ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ֶרק (ְוִיְתַקֵיים ּבָ טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף" ס' כ"ב)ּפֶ ֲאִפילּו " ַהּקָ ׁשֶ
מּוְך  דֹוֵרנּו ַהּנָ ר ָהָאֶלף יּוַכל –ּבְ ב ְלׂשַ ל ַהזֹוהַ , ְלֵהָחׁשֵ ּיֵם ּכָ ּסִ ֶ ֶלאּובְּ "ק, ׁשּ יםֶעֶרְך (יֹוֵעץ  ּפֶ  )ַרּבִ

ַתב ים: ּכָ ַרּבִ ית ּבְ ֲעׂשֵ ים ְוָכל ִמְצָוה ַהּנַ ַרּבִ ה ּדְ ים ּוְתִפּלָ ַרּבִ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלתֹוָרה ּדְ , ְוַכּמָ
ר  ן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַחּבֵ י ּכֵ ִוד ה' ִעם ִיְרֵאי ִהּנֵה ּכִ מֹו ּוְלַקֵיים ַמֲאָמר ּדָ ֵבי ׁשְ ְוחֹוׁשְ

ֶלְך  ִהיִלים (ע"ה ַהּמֶ ר ְיֵראּוךָ " קי"ט ס"ג)ּתְ   "ל.ַעכַּ ". ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶ

ל ַעל ִסּיּום " ת ֵסֶפר ַהזַֹּהרּכָ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָאז ְסֻעּדַ ִגיְרָסא ָמִצינּו ִמְנַהג ִיׂשְ " ּבְ
ַסחִמְצָוה ְוִלְפטֹ  ֶעֶרב ּפֶ ֲעִנית ּבְ כֹוִרים ִמּתַ ֶפר . ר ּבְ ֶרְך ֶאֶר"ץ(ּסֵ ִמְנֲהֵגי ְיהּוֵדי ֲאַרם צֹוָבה ֵחֶלק א'  ּדֶ

ן (. ַעּמּוד כ"ז) הּוָנהבשו״ת ְוַעּיֵ ְרֵחי ּכְ ן ... סי' י״ג)ח ״אוֵחֶלק  ּפִ ּכֵ ל ׁשֶ יָלא ּכָ ִלּמוּ ּוִמּמֵ ד ַהזֹוַהר ּבְ



מֹוַח  ּיּום לִ בְּ ָעֵלינּו ִלׂשְ ִחיִדי ְלהֹוִציָאנּו , ּמּודוֹ ּסִ ָבר ַהּיְ יּמּוד ַהזֹוַהר הּוא ַהּדָ כּות ּלִ זְּ ׁשֶ
דֹוׁש ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  זֹוַהר ַהּקָ ר ּבְ ְזּכָ ּנִ ָניֹות, ּכַ ׁשְ דֹוָתיו ִמּמִ ַהזַֹּהר ָמֵלא ַעל ּגְ , ְועֹוד ׁשֶ

ב ְכּתֹות ֶנְחׁשָ ְכָלל ְסעּוַדת , ּוִבְכָלל ַמּסֶ   , עכת"ד.ִמְצָוהְוֶזה הּוא ּבִ

יֹוֵמי ְדָאב  :עּוְבָדאִאיָתא ל"ג) אֹות ( קֹול ְיהּוָדהֹוְלדֹות ּוְבֵסֶפר ּת  ַפַעם ַאַחת ּבְ ּדְ
ה  ר ְסעּוַדת ִסּיּוםקֹוֵדם ֲהצֹום ָעׂשָ ׂשָ ה , ְוָאְכלּו ּבָ ֲאלּו אֹותֹו ַעל ַמה ָעׂשָ יב , ִסּיּוםְוׁשָ ְוֵהׁשִ

דֹוׁש  ֶפר ַהּקָ י ִסּיֵם ֶאת ַהּסֵ ָרה עֲ ּכִ אנֹו ״ע ַמֲאָמרֹות ְלָהַרמַ ׂשָ ִמְנָהָגיו ז"ל, ִמּפַ ם אֹות (ְוֵכן ּבְ ׁשָ

ר, קכ"ט) ׂשָ ָאב ָאַכל ּבָ ָעה ּבְ ׁשְ מֹוָצֵאי ּתִ ַעם ַאַחת ּבְ ׁש לֹו ִסּיּום ַעל ֵסֶפר , ּפַ ּיֵ ִרי ְוָאַמר ׁשֶ ּפְ
ים  דֹוׁש "י ְלָהֲאִר (ֵעץ ַחּיִ ְבֵרי [: ְמֹבָאר ה'סֹוד ּוְבֵסֶפר . ע"כ, )ַהּקָ י ּדִ א ֶמֶלְך ַעל ּפִ ּסֵ י חַ  ִאיׁש ן ְוַהבֶּ ַהּכִ

ּמוּ ַמֲעַלת  - ]ְועֹוד זֹוהַ ַהּלִ ַהּלֹומֵ  ,"קד ּבְ ׁש ׁשֶ ךְ ד ַמּמָ א  ,ְוָטהֹורָחָדׁש  ְלִאיׁש  ִנְתַהּפֵ ּוִמְתַמּלֵ
ָכל ֶרַגע  ְמָחה ּבְ לֹוְמדוֹ ׂשִ ַווְדאַ  ,ּבְ ל ֵחֶלקי בְּ ּוּבְ מֹו ֵסֶפר הַ  ,ַסֵיים ּכָ יקוּ ּכְ ֹזַהר ַעל , ִניםּתִ

מֹוַח ְוַלֲעׂשֹות , ָחָדׁש ְוזֹוַהר , ַהּתֹוָרה דֹוָלהָעֵלינּו ִלׂשְ ל ֶחְלֵקי ַהזֹוַהר  ְסעּוָדה ּגְ ַעל ּכָ
ַווְדַאי ַעל  ָראּוּבְ ה  ָהִאּדְ דֹוׁשָ ה זֹוֶכה ַהּקְ דֹוׁשָ ָרא ַהּקְ ּמּוד ָהִאּדְ ּלִ ּבַ "יׁשֶ ָהַרְשּבִ ְכבֹודוֹ  ׁשֶ  ּבִ

א מְ  ּוְבַעְצמוֹ  ֶמֶלְך ּבָ ר ּכְ ב ֻעּטָ ָראְויֹוׁשֵ ּלֹוֵמד ָהִאּדְ ׁשֶ קֹולֹו ּכְ יב ּבְ   .ּוַמְקׁשִ

ַתב  ֻקבָּ ּכָ י ַהּמְ דֹוׁש ַרּבִ ל  "אְזָיעָ  ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאיל ַהּקָ ם  "אַהִחיָד ְזֵקנֹו ׁשֶ ׁשֵ ֻקבָּ ּבְ ל ָהַרב ַהּמְ

ִסְפרֹו , "עְזיָ  יַגַלאְנטִ ַאְבָרָהם  האֹור "ּבְ מַּ ִאּדְ "הָ ַעל " ַהַחּמָ ף (" ָנאכְּ ׁשְ ָרא ּדַ ִטים ּדַ ּפָ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ

בִּ : ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשוֹ , קכ"ג ע"ב) ְפַטר ַרׁשְ ּנִ יֵנינוּ "י ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ ל ְזַמן  ,ִמּבֵ ּכָ
ָרא ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ מֶ  "ִאְתַעַטר, "ׁשֶ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ַעְטרֹוָתיו בְּ ֶלְך ּבָ

ֹראׁש  ב וְ , ּבְ דֹוָלה ִמזּוֹ . "קעכל, ןווָ גַּ בְּ ּיֹוׁשֵ ְמָחה ּגְ ן , ַהִאם ֵיׁש ׂשִ ָראּוי ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ַעל ּכֵ
ׁש  .ִמְצָוה ר ְיַבּקֵ ֲאׁשֶ ַווְדַאי ּכַ בִּ וְ ּוּבְ ְזכּות ָהַרׁשְ ל ּבִ ּלֵ ְתּפַ ְתַקבֵּ "י ּיִ תֹו ּתִ ִפּלָ קָּ ּתֵ וְ ל ּתְ ה ּבַ תוֹ ֲעׂשֶ  ,ׁשָ

ִכְתֵבי ָהֲאִר  סּוִקים("י ּוְמֹבָאר ּבְ ַער ַהּפְ יִרים ,ׁשַ ִ יר ַהׁשּ יִבים  ):ׁשִ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ "ַהּיֹוׁשֶ
בֹות  י ּתֵ ִמיִעיִני": ָראׁשֵ ִמיִעִניְלקֹוֵלְך ַהׁשְ יִבים ְל'קֹוֵלך ַה'ׁשְ  ֶחְמָלה,, הּוא ַח'ֵביִרים ַמ'ְקׁשִ

ּדָ  מֹו ׁשֶ מֹות  זֹוַהרְרׁשּו בְּ ּכְ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ף (ּבְ ְחמֹל ָעָליו י"ב ע"ב)ּדַ סּוק ְוִהּנֵה ַנַער ּבֹוֶכה ַוּתַ , ַעל ּפָ
ִכיָנה  זַֹּהרּובַ . "לַעכַּ ְוגֹו', ְוָהֵבן ֶזה,  ְ ַהׁשּ ֲארּו ׁשֶ ם ּבֵ ְתׁשּוָבהחֹוֶמֶלת ׁשָ ר חֹוְזִרים ּבִ ֲאׁשֶ , ּכַ

ין  ת ַהּדִ ּקֹוֵדם ִקְטְרָגה ִמּדַ ּטּול ּתֹוָרהׁשֶ ְתׁשּוָבה , ַעל ּבִ ר חֹוְזִרים ּבִ ִניםְוַכֲאׁשֶ ִמּיַד , ּוְמַתּקְ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְבֵרי ָהֲאִר , חֹוֶמֶלת ַהׁשּ ֶרְך ּדִ ִפיָלה ְוַעל ּדֶ ַמַעת ַהּתְ ף "י ְוִנׁשְ ּתֵ ר ְמׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ

ִלּמוּדוֹ  ִכינָ , ַעְצמֹו ִעם ַהִציּבּור ּבְ ְ ֹמַע ָאז ְמעֹוֵרר ֶאת ַהׁשּ ה ַלְחֹמל ָעָליו ְוִלׁשְ דֹוׁשָ ה ַהּקְ
תֹו ְלטֹוָבה ׁשָ ּקָ תֹו ְוַלֲעׂשֹות ּבַ ִפּלָ יםאֹור ּובְ . ּתְ ַתב  ַהַחּיִ דֹוׁש ּכָ ָהִראׁשֹון הּוא ְדגֹוֵאל ַהּקָ
זֹוהַ  ָאְמרּו ּבְ מֹו ׁשֶ בֹות  –'ָהָיה ה'ּוא ׁשְ 'ה מָ "ק ּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ּכְ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ְהיֶ  –ֹמׁשֶ ּיִ  ,הׁשֶ

הּוא ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ר ִלְרמֹז (. ׁשֶ "יֶאְפׁשָ ּבִ ָהַרׁשְ המַ ִנׁשְ  ּדְ ֵאל ת ֹמׁשֶ ינוּ ְוֵאין , )ּוִבְזכּותֹו ִנּגָ ה ַרּבֵ  ֹמׁשֶ
ְטָלִניל ׁשֶ מֹוֵסר ַהּתֹוָרה רֹוֶצה ִלְגאֹול ַעם ע"ה  יםהָ  ת"ד, עכםּבַ דֹוׁש ְזָיעָ  אֹור ַהַחּיִ "א. ַהּקָ
זֹוהַ  חֹות [ּלֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָקְראּו ְלִמי ׁשֶ "ק ּוּבְ ְקִריָאה זֹוהַ ִלּמוּ ּוְלָכל ַהּפָ "ק], ד ּבִ

אּוָלה , ַעם ָהָאֶרץ ב ַהּגְ ן . "לִ חֲ ַר ּוִבְגָללֹו ִמְתַעּכֵ נוּ ַעל ּכֵ ּלָ ק ְלִהְתַחזֵּ ְצִריִכים  ּכֻ
ִלּמוּ ד ּוְלִהְתַאחֵ  הּבְ דֹוׁש ַהזֶּ דֹוֵר ה' ּוָברּוְך . ד ַהּקָ ִכינּו ּבְ זָּ ָרֵאל ׁשֶ ָלל ִיׂשְ ר ּכְ ם ִע נּו ְלִהְתַחּבֵ

ְכמֹו ַעל  ְולֹוֵקחַ , ת ֶרַוחַמְטרוֹ  ת ְללֹאֵלאוּ ד ְללֹא ָהעֹובֵ " יָהעֹוָלִמ ִמְפָעל ַהזֹוַהר " א ׁשִ ָ ַמׂשּ
ִכינָ ִקים הָ ן ְלַמעַ ת ַהחֹובוֹ ל וֹ ְוע ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ ַח ַהּקְ ּמֵ ַמִים  ְלָאִבינוּ ה ּוְלׂשַ ָ ׁשּ ּבַ ן אַ  –ׁשֶ ! ַחיַעל ּכֵ

ל ֶאָחד  ִלּמוּ ֻיְכַלל ּכָ גָּ ד ּבְ ׂשְ ה ַהּנִ דּות ְלַמעַ ב ַהזֶּ ִכינָ ן ּפְ ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ דּות ּוְלַמעַ ה ַהּקְ ן ּפְ
נוּ  ַרֲחִמיםַעּמֹו ת ּוְפדוּ  ַנְפׁשֵ ָיֵמינּו ּבְ ָקרֹוב ּבְ ָרֵאל ּבְ   .אכי"ר ,ִיׂשְ



ְּתִפָּלה ֹקֶדם ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, ְּבִקָּדה ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה, ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש, 
ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵּיינּו, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו ֶחֶסד ָּגדֹול 
ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, 
ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּביֵנינּו ְלֵביֶניָך. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, 
ֶׁשְּתכֹוֵנן ְלָבֵבינּו ְלִיְרָאֶתָך ְוַאֲהָבֶתָך, ְוַתְקִׁשיב ָאְזֶניָך ִלְדָבֵרינּו ֵאֶּלה, ְוִתְפַּתח ְלָבֵבינּו ֶהָעֵרל 
ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו 
אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם 
ָתם,  ִּגִּליָת ְּדָבֶריָך ֵאֶּלה ָּבעֹוָלם. ּוְזכּוָתם, ּוְזכּות ֲאבֹוָתם, ּוְזכּות ּתֹוָרָתם, ּוְתִמימּוָתם, ּוְקֻדּׁשָ
ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ָּתִאיר ֵעיֵנינּו ְּבַמה ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים. ְּכַמֲאַמר 
ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל "ַּגל ֵעיֵני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון 
)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל( ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:  

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם 
יּוד ֵק"י ְּבָוא"ו ֵק"י ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ר ַעְצִמי  ְלַאְקָמא ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ֲהֵריִני ְמַקּׁשֵ
ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבִנְׁשַמת ָּכל ַהְּתָנִאים ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבֹראָׁשם 
ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵּים ְּתִפַּלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
לֹום )ְּתִהִּלים סא, ד-ה( ִּכי ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל ֹעז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך  ָעָליו ַהּׁשָ
עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. ְוֶאְזֶּכה ְׁשְּבִלמּוֵדינּו ֶזה ִּיְהיּו ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר, 
ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ּוְּבַהֵדין ִסְפָרא ֵסֶפר 
ַהּזֹוַהר, ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי 
ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני 
)סֹוד ה'( ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהִּלים צ, טז-יז(.  

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ַוֲהֵריִני אֹוֵהב ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּכַנְפִׁשי ּוְמאִֹדי, ַוֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ִלְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִלְזכּות ... פב"פ )ְוָכאן 
ם ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְיַחְזֵקהּו ]ְוִיְרָּפֵאהּו  ְיָפֵרט ַּבָּקָׁשתֹו( ]ִלְרפּוַאת...[ ]ְיׁשּוַעת ... [ ]ְלָּבִנים ...[ ַהּׁשֵ

ִּבְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ִּבְרַמ"ח ֵאָבָריו ּוְׁשָס"ה ִּגיָדיו ְּבתֹוְך ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲאִריְך 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ַּבְּנִעיִמים[ ]ְויֹוִׁשיֵעהּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ...[ ָאֵמן ֶסָלה.



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ְקרֹוְתֶכם ֹזַהר  ְמחּו ִלְקַראְתֶכם בִּ ר יֹוַחאי ּוְבנוֹ שָׂ ְמעוֹן בַּ י שִׁ א. ַרבִּ
ַעל ְמָעָרָתם

ְקרֹוְתֶכם  בִּ ִלְקַראְתֶכם  ְמחּו  שָׂ ּוְבנוֹ  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְוַרבִּ
י ֵהם  ַדע כִּ מּוְך ָלֶהם ְוכּו' ּוְבֵכן תֵּ ָפר ַהסָּ זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם ּוַבכְּ
מּוְך  ָפר ַהסָּ כְּ ְקרֹוְתֶכם זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם אוֹ בַּ ֵמִחים ְמאֹד בִּ שְׂ
ִאין ְוֻכְלהוֹ ְרִמיִזין  ן ִיגָּלּו ָלֶכם ָרִזין ִעלָּ ְתִמידּו ִלְקרֹות כֵּ ָלֶהם ְוִאם תַּ
ת ֱאמֹר) ָרשַׁ ִרים פָּ יד ֵמישָׁ (ַמגִּ ּזַֹהר.  בַּ

ַמת ַהּתֹוָרה ב. ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ִנשְׁ

ַמת  ִנשְׁ ְוֵהם  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  סֹוד  בְּ ַלֲעסֹק  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ם  שָׁ ַעיֵּן 
ָבִרים  דְּ ָמָתא  ְלִנשְׁ ָמָתא  ִנשְׁ בְּ ָלא  כְּ ְלִאְסתַּ ה  ִיְזכֶּ ּוְבֶזה  ַהּתֹוָרה 
ף רמז.) (ַהְדַרת ֶמֶלְך ֵחֶלק ג' דַּ יִקים ְוכּו'.  ַעתִּ

יּוַכל  לֹא  ָלַמד  ְולֹא  ִלְלמֹד  ָיכֹול  ָהָיה  ִאם  ְרֵדס  ַהפַּ ִלּמּוד  ג. ַעל 
ִגְלּגּול  א ָצִריְך ָלבֹוא בְּ ר ִעוֵּת ֶאלָּ ן ֶאת ֲאשֶׁ ִעּבּור ְלַתקֵּ ם בְּ ְלִהְתַעלֵּ

ׁש ַממָּ

ָעה  ַאְרבָּ ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָצִריְך ִלְהיֹות בְּ דֹוָלה שֶׁ ה ַהגְּ ּוִמְצַות ֲעשֵׂ
רּוׁש  ט ֶרֶמז דְּ שָׁ ְרֵדס רֹוֶצה לֹוַמר פְּ ְקָרִאים פַּ ּה ַהנִּ בָּ ָרִכים שֶׁ דְּ
ְוַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  לּוְרָיא  ָהֲאִר"י  דֹוׁש  ַהקָּ ְלׁשוֹן  ְוֶזה  סֹוד. 
ם  ְרֵדס ִאם ָהָיה ָיכֹול ִלְלמֹד ְולֹא ָלַמד לֹא יּוַכל ְלִהְתַעלֵּ ִלּמּוד ַהפַּ
ׁש. ַעד  ִגְלּגּול ַממָּ א ָצִריְך ָלבֹוא בְּ ר ִעוֵּת ֶאלָּ ן ֶאת ֲאשֶׁ ִעּבּור ְלַתקֵּ בְּ
רֹב  ר  ֲאשֶׁ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ֵנֶזר  ְפָרט  בִּ ְלׁשֹונוֹ.  אן  כָּ
יָת ִהְתּבֹוֵנן, ְוֵאין  ֻהְרשֵׁ ה שֶׁ מֶּ ָאְמָרם בַּ נָּה בְּ ים ִממֶּ ָהעֹוָלם ּפֹוְרשִׁ
ה  ַאתָּ ִאם  ֶזה  בָּ ֶוֱאחֹז  ָיְדָך  ָנא  ַלח  שְׁ ה  ַאתָּ רֹות,  ִנְסתָּ בְּ ֵעֶסק  ְלָך 
ַטַעם  ָטַעם  ּלֹא  שֶׁ ִמי  י  כִּ זּוַע,  תָּ לֹא  ּוִמינֵּיּה  ַהּזֹאת  ַלּתֹוָרה  ְמֻסגָּל 

ְך. חֹשֶׁ ָחְכָמה זוֹ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמיָָּמיו ְוהֹוֵלְך בַּ

ָלא  רֹות ָטב ֵליּה דְּ ִנְסתָּ ְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה בְּ נִּ י ִלי בַּ ד. ָהאֹוֵמר דַּ
ָעְלָמא ֵרי בְּ ִאבָּ

ְוָהאֹוֵמר  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ל  שֶׁ ֵמֶעְלּבֹוָנּה  ִרּיֹות  ַלבְּ ָלֶהם  ְואוֹי 
ֵרי  ִאבָּ ָלא  דְּ ֵליּה  ָטב  רֹות  ְסתָּ נִּ בַּ רֹוֶצה  ֵאיִני  ְגלֹות  נִּ בַּ ִלי  י  דַּ
ַמאן  ְלׁשֹונוֹ:  ֶזה  מג)  ּקּון  (תִּ ּקּוִנים  תִּ בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ָעְלָמא  בְּ
ה ּוֵמאֹוַרְיָתא  ְבַעל פֶּ ָלה ְוָחְכָמָתּה ֵמאֹוַרְיָתא דִּ ק ַקבָּ לַּ ִאְסתַּ דְּ
א  ֶאלָּ ִאית  ָלא  דְּ ְוָאַמר  הוֹן  בְּ לּון  דְּ תַּ ִישְׁ ָלא  דְּ ְוֵגִרים  ְכָתב  דִּ
ק  לַּ ִאְסתַּ ֲהָוה  ִאּלּו  כְּ אי  ַודַּ בְּ ּוְבַתְלמּוָדא  אֹוַרְיָתא  בְּ ט  שָׁ פְּ
ֵרי  ָלא ִאְתבָּ ן ַווי ֵליּה ָטב ֵליּה דְּ ְנִביעוֹ ֵמַההּוא ָנָהר ּוֵמַההּוא גַּ
ִאּלּו  כְּ ֵליּה  ב  ַחשֵּׁ תְּ א  דָּ אֹוַרְיָתא  ַההּוא  יֹוִליף  ְוָלא  ָעְלָמא  בְּ
ֲעִנּיּות ְלָעְלָמא ְואֶֹרְך גָּלּוָתא.  ְוָגִרים  ָחַזר ָעְלָמא ְלתֹהּו ָובֹהּו 

אן ְלׁשֹונוֹ. ַעד כָּ

הּוא  ֲאָמר  ַהמַּ ֶזה  וַָּנת  כַּ שֶׁ ה'  משֶׁ 'ַויְַּקֵהל  ֵסֶפר  ַעל  בַּ ְוָכַתב 
ְמִניָעה  ַהּגֹוְרִמים  ים  ָהֲאָנשִׁ אֹוָתן  ל  שֶׁ ֶהָעווֹן  ּגֶֹדל  ְלָבֵאר 
ְסָברֹות ַטֲענֹוֵתיֶהם  ָלה בִּ בָּ ְלאֹוָתם ָהרֹוִצים ִלְלמֹד ָחְכַמת ַהקַּ
ְוִקְנַאת  ָמֵלאִתי  ם  ַהשֵּׁ ֲחַמת  ְלׁשֹונוֹ  ֶזה  י.)  (ּוְבַדף  ַהְמֻזיִָּפים. 
ַיד  ַחת  תַּ ֵאיֶננָּּה  ַהּזֹאת  ָלה  ְכשֵׁ ְוַהמַּ ִקנֵּאִתי  ְצָבאֹות  ם  ַהשֵּׁ
ם  ַדְעתָּ ִמים בְּ ָגִנים ְוַהֲחָכִמים ִמְתַחכְּ ְלַבד ַאְך ַיד ַהסְּ ֶהָהמוֹן בִּ
יִדיַעת  בִּ ּמֹוֲאִסים  שֶׁ ְלַבד  בִּ זוֹ  ְולֹא  ַהּזֹאת  ּוַמַעל  ֶמֶרד  בְּ
ַהּזוֹ  ַהָחְכָמה  ּוְלַגּנֹות  ְלַבּזֹות  ִהְתִחילּו  זוֹ  ַאף  א  ֶאלָּ ָהֱאלֹקּות 
ְוָאְמרּו  יֶהם  פִּ ֲערּו  פָּ שֶׁ ַעל  ה  ְיֻכסֶּ ָמם  שְׁ ְך  ּוַבחשֶׁ ֵיְלכּו  ְך  חֹשֶׁ בַּ
ְפׁשּוֵטי  בִּ ָלנּו  י  דַּ ַהּזֹאת  ַלָחְכָמה  נּו  לָּ ַמה  ְגֶלה  נִּ בַּ ָרָמה  ָיֵדנּו 

אן ְלׁשֹונוֹ. ַהּתֹוָרה ַעד כָּ

א ּוְלַמְטרֹוִניָתא  ן ְלַמְלכָּ ֵרי בֵּ אֹוַרְיָתא ִאיקְּ ה. ַמאן ְדאֹוִליף ָרִזין דְּ
א ַמְלכָּ ִגְנֵזי דְּ שׂ בְּ ר ְוִאית ֵליּה ְרׁשּות ְוהֹוְרָמָנא ְלַחפֵּ לֹא בָּ ַוֲעַייל בְּ

ִעים ְועֹוְמִדים ִלְלמֹד זֹאת ַהָחְכָמה  בָּ ָאְמָנם ָאנּו ְמֻחיִָּבים ּוֻמשְׁ
ֶזה  קסא)  ף  (דַּ רּוָמה  תְּ ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ית  ָהֲאִמתִּ
ָלּה,  ְואֹוֵמי  ָמָתא,  ְלִנשְׁ ָלּה,  ָאַמר  הּוא  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ ְלׁשֹונוֹ 
ע ֵליּה,  אֹוַרְייָתא ְלִמְנדַּ ַדל בְּ תָּ ִתשְׁ יחֹות ְלַהאי ָעְלָמא דְּ ַכד תֵּ דְּ
ָעְלָמא,  ַהאי  ֲהֵוי בְּ ָכל ַמאן דְּ ְמֵהיְמנּוָתא. דְּ ָרָזא דִּ ע בְּ ּוְלִמְנדַּ
אן  כָּ ַעד  ֵרי.  ִיְתבְּ ְדָלא  ֵליּה  ָטב  ֵליּה,  ע  ְלִמְנדַּ ל  דַּ תָּ ִאשְׁ ְוָלא 
ַהגָּלּות,  ִמן  ֵנֵצא  ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  ַהלִּ ּוְבכַֹח  ּוִבְזכּות  ְלׁשֹונוֹ. 
ת  ָרשַׁ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא (פָּ ר ָאְמרּו בְּ ֲאשֶׁ ּמּוד, כַּ זּוַלת ֶזה ַהלִּ לֹא בְּ
ַהּזַֹהר, ִמן  ִאיהּו ֵסֶפר  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ ָנׂשא) ֶזה ְלׁשֹונוֹ: בְּ

יוֹן, ּוְבִגין  ין ָלא ָצִריְך ִנסָּ ִאלֵּ ׁשּוָבה. בְּ ָאה תְּ ִאיָמא ִעלָּ זֹוֲהָרא דְּ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ ֲעִתיִדין ִישְׂ דַּ
ָבִרים  (דְּ הוֹן,  בְּ ְוִיְתַקיֵּים  ַרֲחֵמי.  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר, 

אן ְלׁשֹונוֹ. ָדד ַיְנֶחּנּו ַעד כָּ לב) ְיָי בָּ

ְצוֹות ל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהמִּ ָאר כָּ ַכר ִלּמּוד ַהזֶּה יֹוֵתר ִמשְּׁ ו. ְוָגדֹול שְׂ

ְצוֹות,  ל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהמִּ ָאר כָּ ַכר ִלּמּוד ַהזֶּה יֹוֵתר ִמשְּׁ ְוָגדֹול שְׂ
ִניָמָאה  ת ַויֵָּרא) ֶזה ְלׁשֹונוֹ: ְוֵלית ֲאַתר פְּ ָרשַׁ ּזַֹהר (פָּ ָאְמרּו בַּ מוֹ שֶׁ כְּ
ָקא  בְּ ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהוֹן ְוָיְדֵעי ְלִאְתדַּ ִאינּון דְּ ָכל ִאינּון כְּ בְּ
ָרָאָתה  ַעִין לא  ְעָיה סד)  (ְישַׁ ִתיב,  כְּ ין  ִאלֵּ ַעל  יֹוָמא,  ָכל  בְּ הּו  בְּ
ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית  ל תַּ ין ָעאִלין כָּ ה, ְוִאלֵּ ֱאלִהים זּוָלֶתָך ַיֲעשֶׂ
ּוְבַעְלָמא  ֵדין  ַעְלָמא  בְּ חּוָלֵקיהוֹן  ָאה  ַזכָּ יֵדהוֹן,  בִּ ִיְמֵחי  דְּ ַמאן 

אן ְלׁשֹונוֹ. ְדָאֵתי, ַעד כָּ

ּפֹוְטִרין  ִמּגּופוֹ  ָמתוֹ  ִנשְׁ ְיִציַאת  ְלַאַחר  זוֹ,  ָחְכָמה  בְּ ָעַסק  ז. ִאם 
יִנים ל דִּ אֹותוֹ ִמכָּ

ּפֹוְטִרין  ִמּגּופוֹ  ָמתוֹ  ִנשְׁ ְיִציַאת  ְלַאַחר  זוֹ,  ָחְכָמה  בְּ ָעַסק  ְוִאם 
ַמאן  ָרה):  שָׂ ַחיֵּי  ת  ָרשַׁ (פָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ יִנים,  דִּ ל  ִמכָּ אֹותוֹ 
ֵדין  ַעְלָמא  בְּ א  ִמּכֹלָּ ֵליּה  ִאית  ֵחירּו  אֹוַרְייָתא  בְּ ל  דַּ תָּ ִאשְׁ דְּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות, ֵחירּו  ָאר ַעמִּ שְׁ ְעּבּוָדא דִּ ִמשִּׁ
ַההּוא ַעְלָמא  יָנא בְּ עּון ִמנֵּיּה דִּ ָלא ִיְתבְּ ִגין דְּ ַעְלָמא ְדָאֵתי בְּ בְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ָלל. ַעד כָּ כְּ

ְצוֹות  ָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהמִּ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ ח. ָהעֹוֵסק בְּ
ִריְך הּוא  א בְּ רּוְך הּוא, ְוקּוְדשָׁ דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ י סֹוד, ִנְקָרא בֵּ ַעל פִּ

ָרִקיַע ֵאר ּבוֹ בָּ ִמְתפָּ

ְצוֹות  ָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהמִּ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ ְוָהעֹוֵסק בְּ
ִריְך הּוא  א בְּ רּוְך הּוא, ְוקּוְדשָׁ דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ י סֹוד, ִנְקָרא בֵּ ַעל פִּ
ִתּקּוֵני זַֹהר ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא):  ָאְמרּו (בְּ מוֹ שֶׁ ָרִקיַע, כְּ ֵאר ּבוֹ בָּ ִמְתפָּ
אֹוַרְיָתא,  דְּ ָרִזין  אֹוִליף  דְּ ָמאן  ֲעָבִדים,  כַּ ִאם  ָבִנים  כְּ ִאם 
ְוִאית ֵליּה  ר,  לֹא בָּ יל בְּ ְוֲעיִּ ּוְלַמְטרֹוִניָתא,  א  ן ְלַמְלכָּ ִאיְקֵרי בֵּ
ט,  ָעא ּוְלַקשֵּׁ ְעשְׁ תַּ א ְלִאשְׁ ִגְנֵזי ְדַמְלכָּ שׂ בְּ ְרׁשּות ְוהּוְרָמָנא ְלַחפֵּ
אן  יֵליּה, ַעד כָּ ָפַמְלָיא דִּ ח ֵליּה בְּ בַּ תְּ ִריְך הּוא ִאשְׁ א בְּ ְוקּוְדשָׁ
ֶרק ה') ִרית ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר יב פֶּ (ֵסֶפר ַהבְּ ְלׁשֹונוֹ. 

אֹוָתּה,  ִלְלמֹד  ָרָצה  ְולֹא  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ ָעַסק  ּלֹא  שֶׁ ט. ִמי 
ם  ִמשָּׁ אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן  ַגן  בְּ ַלֲעלֹות  רֹוָצה  ָמתוֹ  שְׁ נִּ שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ
עֹוָלם,  בָּ שֶׁ ַהּטֹוִבים  ים  ַמֲעשִׂ ל  כָּ ָידוֹ  בְּ ֵיׁש  ִאם  ְוֲאִפּלּו   - ִבזָּיוֹן  בְּ
ָכל יֹום ְויֹום -  ָמתוֹ בְּ ָנַפִים שֹׂוְרִפים ֶאת ִנשְׁ ׁש כְּ ֲעֵלי שֵׁ ָרִפים בַּ ַהשְּׂ
יִנין  ל דִּ קּו ִמנֵּיּה כָּ לְּ ִאין, ִאְסתַּ ָרִזין ִעילָּ ִלין בְּ כְּ ָיְדֵעי ּוִמְסתַּ ְוִאינּון דְּ

ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ְרֵעי ְדָרֵזי דַּ ֵליַסר תַּ ָעְלָמא, ּוָפְתִחין ֵליּה תְּ דְּ

ָעה  שָׁ בְּ אֹוָתּה,  ִלְלמֹד  ָרָצה  ְולֹא  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ ָעַסק  ּלֹא  שֶׁ ּוִמי 
ִבזָּיוֹן,  בְּ ם  ִמשָּׁ אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן,  ַגן  בְּ ַלֲעלֹות  רֹוָצה  ָמתוֹ  שְׁ נִּ שֶׁ
ֵלי  דְּ תַּ ִמשְׁ דְּ ִאינּון  ל  כָּ ִאין  ַזכָּ יִרים:  ַהשִּׁ יר  שִׁ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ
ִלין  כְּ ּוִמְסתַּ ָיְדֵעי  ְוִאינּון  ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהוֹן,  אֹוַרְייָתא, ְלִמְנַדע בְּ בְּ
ָהא  בְּ ָעְלָמא,  ֵמַהאי  ָנֵפיק  ָנׁש  ר  בַּ ַכד  דְּ ִגין  בְּ ִאין.  ִעילָּ ָרִזין  בְּ
ָפְתִחין  דְּ א  ֶאלָּ עֹוד,  ְוָלא  ָעְלָמא.  דְּ יִנין  דִּ ל  כָּ ִמנֵּיּה  קּו  לְּ ִאְסתַּ
ָאה  ִעילָּ ָחְכְמָתא  דְּ ַדְכָיא,  ֲאַפְרְסמֹוָנא  דַּ ְדָרֵזי  ְרֵעי  תַּ ֵליַסר  תְּ ֵליּה 
ים, ְצִאי ָלְך ִאם  נָּשִׁ הּו כּו'. ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהיָָּפה בַּ ְלָייא בְּ תַּ
ָלא  ָחְכְמָתא, ַעד דְּ ַלת בְּ כְּ ָלא ְיִדיָעה, ְוָלא ִאְסתַּ ַאְנתְּ ַאְתָיא בְּ
ָאה, ְצִאי ָלְך, ֵלית  ָרִזין ְדַעְלָמא ִעילָּ ֵתיעֹול ָהָכא, ְוָלא ְיַדְעתְּ בְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ַדי ְלֵמיַעל. ַעד כָּ ַאְנתְּ כְּ

עֹוָלם  בָּ שֶׁ ַהּטֹוִבים  ים  ַמֲעשִׂ ל  כָּ ָידוֹ  בְּ ֵיׁש  ֲאִפּלּו  עֹוד  ְולֹא 
יֹום  ָכל  בְּ ָמתוֹ  ִנשְׁ ֶאת  שֹׂוְרִפים  ָנַפִים  כְּ ׁש  שֵׁ ֲעֵלי  בַּ ָרִפים  ַהשְּׂ
ַהאי  ְלׁשֹונוֹ  ֶזה  רמז:):  קּוֵדי  פְּ ת  ָרשַׁ (פָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ְויֹום, 
יּה,  ָקא ּוָמָטאת ְלַגבֵּ ְמָתא ַסלְּ ד ִנשְׁ יָמא כַּ א ַקיְּ ישָׁ ֵחיָוָתא ַקדִּ
ַהִהיא  ּוְכפּום  ָמאֵריּה,  דְּ ָחְכְמָתא  דְּ ָרָזא  בְּ ָלּה  ַאל  שָׁ ֵדין  כְּ
ָהִכי  בה),  ֲאֵחִרים:  (ְסָפִרים  ק  ְוַאְדבַּ ֲאַבְתָרּה  ָרִדיף  דְּ ָחְכְמָתא 
ֵחי ֵליּה  ק, דָּ ָקא ְוָלא ַאְדבַּ ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה. ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדבְּ
ֶרק ה') ִרית ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר יב פֶּ (ֵסֶפר ַהבְּ יָמא.  ְלַבר, ְוָלא ַעְייָלה, ְוַקיְּ

הּוא  ָלה שֶׁ בָּ ָכל ֵלב ּוְבָכל ֶנֶפׁש ַאַחר ָחְכַמת ַהקַּ י. ֵיׁש ָלנּו ִלְרּדֹף בְּ
ֶרְך ָהֱאֶמת דֶּ

ָכל ֵלב ּוְבָכל ֶנֶפׁש ּוְבָכל  יֵּׁש ָלנּו ִלְרּדֹף בְּ ה שֶׁ ה ְוַכמָּ מָּ ַעל ַאַחת כַּ
ֶרְך  הּוא דֶּ ָלה שֶׁ בָּ ֶרְך ַהקַּ ְמאֹד ַאַחר ָחְכַמת ָהֱאמּוָנה הּוא ָחְכַמת דֶּ
ת ְרֵאה) ָרשַׁ ם טֹוב, ְמִאירֹות ֵעיַנִים פָּ ַעל שֵׁ (ַהבַּ ָהֱאֶמת. 

ִלי  מּות בְּ תָּ ה אֹוְתָך, ַעד שֶׁ ּוְמַפתֶּ ּלֹוֵחם  ָהַרע,  ה  שֶׁ יא. ַהיֵֶּצר ַהקָּ
חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים,  ה ִמְתַלְכֵלְך בְּ ם, ְוַאתָּ ַעת ִויִדיַעת ַהשֵּׁ ָחְכָמה ּוְבִלי דַּ

א נּו ְלָך ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהבָּ ּלֹא ִיתְּ ַעד שֶׁ

ִניעֹות ָהֵאּלּו (ֲעִנּיּות ַהְמַחיֵּב ְרִדיפֹות  ל ַהמְּ כָּ ִני, שֶׁ ע ְלָך בְּ בָּ ֲאִני ִנשְׁ
כֹות  ִנְמשָׁ ֵהם  ְוכּו'),  ים  ֶהְכֵרִחיִּ ִעְנָיִנים  ֵהם  ִית שֶׁ ַהבַּ ְוִתּקּון  בּוׁש  ְוַהלְּ זוֹן  ַהמָּ

מּות  תָּ שֶׁ ַעד  אֹוְתָך,  ה  ְוַהְמַפתֶּ ַהּלֹוֵחם  ָהַרע,  ה  שֶׁ ַהקָּ ַהיֵֶּצר  ַאַחר 
חֶֹמר  בְּ ִמְתַלְכֵלְך  ה  ְוַאתָּ ם,  ַהשֵּׁ ִויִדיַעת  ַעת  דַּ ּוְבִלי  ָחְכָמה  ִלי  בְּ

א. נּו ְלָך ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהבָּ ּלֹא ִיתְּ ּוִבְלֵבִנים, ַעד שֶׁ

נָּה  ְמשֻׁ ִמיָתה  ַהנֶֶּפׁש  מּות  תָּ ית  ֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ְחַסר  תֶּ יב. ִאם 
ֵרת ַהנֶֶּפׁש ַהִהיא ֲעֹוָנה ָבּה כָּ ֵרת תִּ ִהכָּ

הּוא  ַהָחְכָמה  י  כִּ ֲחשֹׁב  תַּ שֶׁ ְלָך  ָראּוי  ָך  ִאתְּ ֱאלִֹקים  ֵיׁש  ִאם  ַאְך 
מּות  תָּ ית,  ֲאִמתִּ ָחְכָמה  ִהיא  ַהָחְכָמה  ְחַסר  תֶּ ְוִאם  ַהנֶֶּפׁש,  ְמזוֹן 
ֵרת ַהנֶֶּפׁש ַהִהיא ֲעֹוָנה ָבּה. ְוִאם  כָּ ֵרת תִּ נָּה, ִהכָּ ַהנֶֶּפׁש ִמיָתה ְמשֻׁ
י  י ָעֶליָה ֶנֱאַמר כִּ ְחֶיה, כִּ ָך, ָאז תִּ ית ִממְּ ְחסֹר ַהָחְכָמה ָהֲאִמתִּ לֹא תֶּ

הּוא ַחיֶּיָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך.

ים,  ַהַחיִּ ִמית  ַהמֵּ ָהַרע  ַהיֵֶּצר  ד  ִמצַּ ַההּוא,  ִניעֹות  ַהמְּ י  כִּ ע,  דַּ
ים, ּוְבַציְֶּרָך ֶזה  ַחיִּ ַחר בַּ ּלֹא בָּ ט ַעל שֶׁ פָּ ִמשְׁ ְוָהֱאלִֹקים ְיִביֵאהּו בְּ
ה יֹוֵדַע  ַאתָּ ׁש ָחְכָמה, שֶׁ ַבקֵּ ָלל ִמלְּ ָך, לֹא ִיְמַנֲעָך מֹוְנִעים כְּ ִלבְּ בְּ
לֹא  ּגּוְפָך  ְמזוֹן  ָך  ִממְּ ִלְמנַֹע  ׁשּו  קְּ בִּ ִאּלּו  ִרים,  ְזכָּ ַהנִּ ַהּמֹוְנִעים 
ִרּיֹות  ְוַלבְּ רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ ָהִייָת צֹוֵעק  א  ֶאלָּ ָהִייָת סֹוֵבל 
ְלָך  ָהָיה  ְואּוַלי  ְלִעיר  ֵמָהִעיר  ּבֹוֵרַח  ָהִייָת  ְוַגם  ְלַפְרֵנְסָך 
ׁש ְמזֹוְנָך  ֵדי ְלַבקֵּ ֲאִויר ָהִיית ּפֹוֵרַח, ְוָכל ֶזה כְּ ר ִלְפרַֹח בָּ ֶאְפשָׁ בְּ
ַהיֵֶּצר,  ַאַחר  ְך  ְמשָׁ ַהנִּ ַהּגּוף  ְלִקּיּום  ֶזה  ְוָכל  ּוִפנָּה,  ַצד  ל  ִמכָּ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ן ְוַקל ָוחֶֹמר ְלַקיֵּם ַהנֶֶּפׁש, ְואּוַלי ַיֲעָזְרָך ַהשֵּׁ כֵּ ל שֶׁ כָּ
ָכל  יְך ַאֲחָריו בְּ ּוְלַהְמשִׁ ּוְלַהֲאִמינוֹ  לוֹ  ְכִלי ְלַקבְּ ּיּור ַהשִּׂ ֶזה ַהצִּ בְּ
ּלֹא ִיְמַנֲעָך ׁשּום מֹוֵנַע ֵהן עִֹני ֵהן גָּלּות.   ע ְלָך שֶׁ ָך, דַּ ְיָכְלתְּ
ף ג' ַעּמּוד ג') ִליָאה דַּ (ֵסֶפר ַהפְּ  

ְבֵרי  הּוא לֹוֵמד דִּ שֶׁ רּוְך הּוא כְּ ֵבקּות ַהּבֹוֵרא בָּ ר ְקִנּיֹות דְּ יג. ִעקַּ
ְמָחה שִׂ ַהּזַֹהר בְּ

ֵאין  רּוְך הּוא בְּ ֵבקּות ַהּבֹוֵרא בָּ ר ְקִנּיֹות דְּ ִעקַּ י ָידּוַע הּוא, שֶׁ כִּ
ְדִאיָתא  כִּ ַהּזַֹהר,  ְבֵרי  דִּ ּמּוד  ִמלִּ א  בָּ הּוא  ְמָחה,  ּוְבשִׂ ׁש  ַממָּ
ין  יִלים, ֵמִאלֵּ כִּ ָרֵאל ַמשְׂ ִישְׂ ד ִאית בְּ ף ג.): כַּ ָמה דַּ ַהְקדָּ ּקּוֵני זַֹהר בַּ (תִּ

זַֹהר ָהָרִקיַע,  יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ִניֵּאל יד ג) ְוַהמַּ הוֹן (דָּ ַמר בְּ ִאתְּ דְּ
ְלָמאֵריהוֹן,  ְלִמְפַלח  ָיְדִעין  דְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְתְקֵרי  דְּ א  דָּ
יּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ דְּ ָמָהן  שְׁ דִּ רֹות  ַאְזכָּ ָקא  ּוְלַאפָּ
ֶרְך ַהּקֶֹדׁש אֹות יא) ָמה דֶּ ַהְקדָּ ק ֱאִליֶעֶזר בַּ שֶׂ מֶּ ַכוָָּנה.  (דַּ בְּ

לוֹ  נֹוְתִנים  דֹוׁש,  ַהקָּ זַֹהר  ִדְבֵרי  בְּ ִלְלמֹד  ְתִחיל  מַּ שֶׁ ִמי  ל  יד. כָּ
ֶעְליוֹן  ֵמעֹוָלם  עֹוָלמֹות  ֵני  ִמשְּׁ גָּדֹול  ִחּזּוק  ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ֵמֵאת 

ָי"ה ֲהָוָי"ה צּור עֹוָלִמים י בְּ סֹוד כִּ ּוֵמעֹוָלם ַהזֶּה בְּ

ָרֵאל  ר ִישְׂ ל בַּ ְתַחזֵּק כָּ יִּ ֵדי שֶׁ ּלוֹ ָהָיה כְּ וָָּנה שֶׁ ַהכַּ ז שֶׁ א ֵיׁש ְלַרמֵּ ֶאלָּ
ְלַהְפִריד  ִנְסיֹונֹות  ה  מָּ כַּ ָעָליו  יֲַּעבֹר  שֶׁ ַאף  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְלמֹד 
ה  מָּ כַּ ָעָליו  ָעַבר  ִאם  ְוֵכן  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְלמֹד  ִמלִּ ָחִליָלה  אֹותוֹ 
ֵליָצֵני  ֵהם  שֶׁ ֶהם  לָּ שֶׁ חֶֹמר  בַּ ִמים  ַהְמֻגשָּׁ ָאָדם  ֵני  ִמבְּ ִנְסיֹונֹות 
ין  בֵּ נָּה  ׁשֹושַׁ כְּ יֵניֶהם  בֵּ ב  יֹושֵׁ ְוהּוא  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהּדֹור 
נָּה  ׁשֹושַׁ ין ַהחֹוִחים כְּ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ ּיֹוֵצא ּבוֹ כְּ ְדִאיָתא כַּ ַהחֹוִחים, כִּ
ּכּוִבין,  ין  בֵּ א  ַוְרדָּ כְּ ין אֹוְכלֹוָסא  בֵּ ִאיִהי  דְּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶנֶסת  כְּ א  דָּ
ְלׁשוֹן  ְוהּוא  ִחְזִקיָּה,  י  ַרבִּ ַמֲאָמר  ְפִתיַחת  ז בִּ ְמַרמֵּ ְלֶזה  ן  ַעל כֵּ
ְדֵבקּות  ֵבק בִּ ָרֵאל ָהרֹוֶצה ִלדָּ שְׂ ַעל ֶנֶפׁש ִמיִּ ְתַחזֵּק בַּ יִּ ֵדי שֶׁ ִחּזּוק, כְּ
ְתִחיל  מַּ ל ִמי שֶׁ כָּ י ִחְזִקיָּה, שֶׁ ְלׁשוֹן ַרבִּ ִמיֵענּו בִּ רּוְך הּוא (ּוָבא ְלַהשְׁ ַהּבֹוֵרא בָּ
ר ְלָפֵרׁש ֵאיֶזה  שֵׁ יָּבֹוא ֵאיֶזה ִאיׁש כָּ דֹוׁש ַהזֶּה, אוֹ שֶׁ ִדְבֵרי זַֹהר ַהקָּ ִלְלמֹד בְּ

ֵני  ַרְך ִחּזּוק גָּדֹול ִמשְּׁ ם ִיְתבָּ ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר, ְלֶזה ָהִאיׁש נֹוְתִנים לוֹ ֵמֵאת ַהשֵּׁ

ָי"ה ֲהָוָי"ה צּור עֹוָלִמים, ְוֶזהּו  י בְּ סֹוד כִּ עֹוָלמֹות, ֵמעֹוָלם ֶעְליוֹן ּוֵמעֹוָלם ַהזֶּה, בְּ

י  ַמיָּא, ַאף ַעל פִּ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ ַתח ְוָאַמר בְּ ָהִאיׁש ַהזֶּה פָּ אֹוִתּיֹות 'ֲחַז"ק ָי"ּה', שֶׁ

יַח  גִּ ין ַהחֹוִחים, ַאל ַישְׁ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ הּוא כְּ ָעִמים שֶׁ ִמְקָצת ֵאיֶזה פְּ ְרֶאה לוֹ בְּ נִּ שֶׁ

ְבֵרי  מֹו) ַעל ְיֵדי דִּ רּוְך הּוא ּוָברּוְך שְׁ כַֹח ָהֵאין סֹוף בָּ ַעל ֶזה, ֲחַזק ְוִנְתַחזֵּק בְּ

ה ִנְסיֹונֹות  ַכמָּ ין ַהחֹוִחים בְּ ב בֵּ הּוא יֹושֵׁ י שֶׁ דֹוׁש, ַאף ַעל פִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
ַמע ָלֶהם. שְׁ י ֵכן ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוַאל תִּ ְוֵליָצֵני ַהּדֹור, ַאף ַעל פִּ

ֶרְך ַהּקֶֹדׁש אֹות יב) ָמה דֶּ ַהְקדָּ ק ֱאִליֶעֶזר בַּ שֶׂ מֶּ (דַּ

ב
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.Ûeb‰ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«

e‰ÓÈ˙BÏ ÈÁ‡ ,‰„Ú ÈÏ ‰˙È‰ È˙BÏ ÈÁ‡ ÓB‡ ≈«¬≈¿ƒ»¿»ƒ∆¿»«¬≈¿ƒ
,LecÁÂ ‰„Ú ÈÏ ‰˙È‰ ÌÈL ‰nk ÌBi‰Ó ÙÚa∆»»≈««»»ƒ»¿»ƒ∆¿»¿ƒ
‡ÏÂ ÈpnÓ ˙‡ˆiL ÌÈL ‰nk ÌBi‰L Ô˜Ê ÈB„‡Â«¬ƒ»≈∆««»»ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿…
c ÈÈÓ ‡ÏtÈ‰ Ó‡ ‡e‰ CÈ ‡L„e˜Â .È„È˜Ù‰ƒ¿ƒ«ƒ¿¿»¿ƒ»«¬ƒ»≈≈¿»»»
˙BÈÁ‰Ï ÈÏˆ‡ Úe„i‰ B˙B‡ .„ÚBnÏ e‰Ó .„ÚBnÏ«≈««≈«»«∆¿ƒ¿«¬
.ÌÈL LÏL Ôk LcÁ˙iL „nÏÓ Ô ‰NÏe .ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿»»≈¿«≈∆ƒ¿«≈¿∆»»ƒ

ÔÂÈÎc .‡e‰ ÔkL EÏ Ú„z≈«¿∆≈¿≈»
È‰Ó ÛebÏ ˙ÓB‡ ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆∆««¬ƒ
ÔÈÚ‰ B˙B‡ ÏÎÂ 'B‚Â ÌÈ‡Ò LÏL¿…¿ƒ¿¿»»ƒ¿»
?e˙k ‰Ó  ÔÈc‰ ˙‡ ÏhÓe¿«≈∆«ƒ«»
˙Úk EÈÏ‡ eL‡ BL Ó‡iÂ«…∆»≈∆»≈

.‰Îa È‰ .‰iÁ«»¬≈¿»»
ÌÈÎ‡Ïn‰ d˙B‡ ÌÈ‡BL ∆ƒ»««¿»ƒ

‰Ó  BLÙÏ ‰ˆÚ Á˜Ï ‰fL∆∆»«≈»¿«¿»
ÌÈÚL‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ?ÌÈNBÚƒ¿ƒ≈∆»¿»ƒ
Ì‰a ˙BNÚÏÂ ÌÈ„a ÔiÚÏ¿«≈¿ƒ»¿«¬»∆
ÌMÓ eÓ˜iÂ e˙kL e‰Ê .ËtLÓƒ¿»∆∆»«»Àƒ»

LiÂ ÌÈL‡‰,Ì„Ò Èt ÏÚ eÙ˜ »¬»ƒ««¿ƒ«¿≈¿…
Ì‰a ˙BNÚÏ ,ÌÈÚL‰ ÌB˜ÓÏƒ¿»¿»ƒ«¬»∆
Èa Ó‡L ‡e‰ ‰Ê .ËtLÓƒ¿»∆∆»««ƒ
ÔÂÈk :˜Ècˆ ÏL Bkc Ck ,‰„e‰È¿»»«¿∆«ƒ≈»
BÈ‡ ,BÈ„a ÌÈiÚnL ‰‡BL∆∆∆¿«¿ƒ¿ƒ≈
Ïlt˙‰Ïe eLÏ Á‡˙Óƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

È˜‰Ïe[ÏÚ]ÈÙÏ BÓ„Â BaÏÁ ¿«¿ƒ∆¿¿»ƒ¿≈
ÔÈc‰ ÈÏÚa ÌÈ˜lzÒnL „Ú ,Beˆ«∆ƒ¿«¿ƒ«¬≈«ƒ

.epnÓƒ∆
‡iÂ ÂÈÈÚ ‡OiÂ Ó‡L ∆»««ƒ»≈»««¿

ÂÈÏÚ ÌÈv ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â¿ƒ≈¿…»¬»ƒƒ»ƒ»»
‰ÓÈÂ ?‰ÓLpa e˙k ‰Ó «»«¿»»«¿«≈
.‰N Ï‡ ‰Ï‰‡‰ Ì‰‡«¿»»»…¡»∆»»
ÌeL ‡Ïa ˙eÈ‰Óe ÔBÊtÁa¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…
‰ÓLp‰ ˙‰ÓÓ „iÓ .‰kÚ‰«¿»»ƒ»¿«∆∆«¿»»
ËeÓÏ BÈÊÁ‰Ï Ûeb‰ Ïˆ‡≈∆«¿«¬ƒ¿»
„Ú ,BÏ tk˙iM ‰Óa LwÏe¿«≈¿«∆ƒ¿«≈«
.ÔÈc‰ ÈÏÚa epnÓ ÌÈ˜lzÒnL∆ƒ¿«¿ƒƒ∆«¬≈«ƒ

Ó‡L e‰Ó ,ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ ¡ƒ∆∆≈«∆»«
ÌÈ‡a ÌÈ˜Ê ‰NÂ Ì‰‡Â¿«¿»»¿»»¿≈ƒ»ƒ
Á‡ ‰NÏ ˙BÈ‰Ï Ï„Á ÌÈÓia«»ƒ»«ƒ¿¿»»…«
‰ÓLp‰L ÔÂÈk ,‡l‡ ?ÌÈLpk«»ƒ∆»≈»∆«¿»»
‡L Ûeb‰Â ,d˙ÏÚÓa ˙„ÓBÚ∆∆¿«¬»»¿«ƒ¿»
ÌÈÓia ÌÈ‡a ,ÌÈL ‰nkÓ ı‡a»»∆ƒ«»»ƒ»ƒ«»ƒ
˙‡ˆÏ Ï„ÁÂ ‰a‰ ÌÈÓÈÂ ÌÈL»ƒ¿»ƒ«¿≈¿»«»≈
Ïk ‡Lk Á‡ ÚÏÂ ‡ÏÂ¿»…¿«¬……«ƒ¿»»
.Ûeb‰ ˙BÈÁ‰Ï Oa˙ .Ì„‡»»ƒ¿«≈¿«¬«

Èl ‰˙È‰ È˙BÏ ÈÁ‡ ÓB‡ ≈«¬≈¿ƒ»¿»ƒ
ÙÚa È˙BÏ ÈÁ‡ ?‰„Ú∆¿»«¬≈¿ƒ∆»»
Èl ‰˙È‰ ,ÌÈL ‰nk ÌBi‰Ó≈««»»ƒ»¿»ƒ
ÌBi‰L ,Ô˜Ê È„‡Â .LecÁÂ ‰„Ú∆¿»¿ƒ«…ƒ»≈∆«
e‰Ó .„ÚBnÏ c '‰Ó ‡ÏtÈ‰ ,Ó‡ ‡e‰ Cea LB„w‰Â .È„È˜Ù‰ ‡ÏÂ epnÓ ˙‡ˆiL ÌÈL ‰nk«»»ƒ∆»»ƒ∆¿…ƒ¿ƒ«ƒ¿«»»»«¬ƒ»≈≈»»«≈«

.ÌÈL LÏL Ôk LcÁ˙iL „nÏÓ ,Ô ‰NÏe .ÌÈ˙Ó ˙BÈÁ‰Ï ÈÏˆ‡ Úe„i‰ B˙B‡ ?„ÚBnÏ«≈«»«∆¿ƒ¿«¬≈ƒ¿»»≈¿«≈∆ƒ¿«≈¿∆»…»ƒ
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‰f‰ ÙÒ Ú˜˙

Ó‡˙BÊÈ ‰ÓLp‰L ÔÂÈk ÔBÓÈÒ Èa ‰„e‰È Èa ƒƒ¿»¿«ƒƒ≈«∆«¿»»ƒ∆
B˙B‡Ï ÓB‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ,‰ÏÚÓ ÏL dÂÈfÓƒƒ»∆«¿»À¿»¿ƒ≈¿
È‡L ÈBÏt Ûe‚Ï Oe CÏ ,‰"ÓÂ„ ‡˜p‰ C‡Ïn‰««¿»«ƒ¿»≈«≈¿¿ƒ∆¬ƒ
„È˙ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰ ˙‡ ‰iÁ‡ È‡L „ÚBnÏ B˙BÈÁ‰Ï „È˙Ú»ƒ¿«¬«≈∆¬ƒ¬«∆∆««ƒƒ∆»ƒ
ÈÁ‡ .‰„Ú Èl ‰˙È‰ È˙BÏ ÈÁ‡ ÈLÓ ‡e‰Â .‡Ï»…¿≈ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ∆¿»«¬≈
Le‚Â ‰n ÈNa ÏÎ‡Â ‰Ó„‡ ÈzÎLÂ ÙÚa È˙BÏ¿ƒ∆»»¿»«¿ƒ»¬»»¿»«¿»ƒƒ»¿

.LecÁ ÈÏ ‰È‰z ÙÚ»»ƒ¿∆ƒƒ

‡L„˜È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰ÓLpÏ ÓB‡ ‡e‰ CÈ ¿ƒ≈«¿»»»»ƒ¿ƒ
c ÈÈÓ ‡ÏtÈ‰ 'Â‚Â Ì‰‡ Ï‡ ÈÈ Ó‡iÂ«…∆¿»∆«¿»»¿¬ƒ»≈≈¿»»»
,EÈÏ‡ eL‡ ,ÌÈ˙n‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï ÈÏˆ‡ Úe„i‰ „ÚBnÏ«≈«»«∆¿ƒ¿«¬∆«≈ƒ»≈∆

‡e‰L Ûeb‰ B˙B‡(ע"ב קב BL‡k‰(דף L„eÁÓ LB„˜ «∆»¿»¿»ƒ»
ÈÙÏ „È˙Ú ÌBi‰ B˙B‡Â ÌÈLB„˜ ÌÈÎ‡ÏÓ ÌÎ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆«¿»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»«

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ Ì‰a ÁÓNÏ(„˜ ÌÈÏ‰˙)ÈÈ „BÎ È‰È ƒ¿…«»∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»
,ÂÈNÚÓa ÈÈ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ(ÌÏÚ‰ ˘„Ó Î"Ú) ¿»ƒ¿«¿»¿«¬»

:‰Ê
ÔÂÈk ,dn˜ ÓBÏ eÚ ‡Ïc ,EzL‡ ‰N »»ƒ¿∆¿»»««»≈«

BL Ó‡iÂ „iÓ Ï‰‡ ‰p‰ Ó‡c¿»«ƒ≈»…∆ƒ»«…∆
EzL‡ ‰NÏ Ô ‰p‰Â ‰iÁ ˙Úk EÈÏ‡ eL‡»≈∆¿≈«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ¿∆
ÔÈÓÊ‡ ‡Ï „Úc ,‡Ú‡ ÁB‡ ,ÈÊÁ ‡z .'Â‚Â¿»»≈««¿»¿«»«¿ƒ
,ÈcÈÓ dÈÏ eÓ‡ ‡Ï ÏÎÈÓÏ e‰ÈÈn˜ Ì‰‡«¿»»««¿¿≈«»»¿≈ƒ≈
‡˜ ‰BN ‡È‰‰ ÔÈ‚„ ÈÊÁ˙È ‡Ïc ÔÈ‚a¿ƒ¿»ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»»
ÔÈ„Î eÏÎ‡iÂ ÈzÎc ˙a ,ÏÎÈÓÏ e‰Ï ÔÈÓÊ‡«¿ƒ¿¿≈«»«ƒ¿ƒ«…≈¿≈

.‰BN ‡È‰‰ dÈÏ eÓ‡»¿≈«ƒ¿»
È‡lÚ ÈÎ‡ÏÓ ÈÎÂ CzÚ„ ‡˜ÏÒ »¿»«¿»¿ƒ«¿¬≈ƒ»≈

Ì‰‡„ ‡˜È ÔÈ‚a ‡l‡ ,ÈÏÎ‡»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿«¿»»
,È‡cÂ eÏÎ‡iÂ ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .ÈÎ‰ ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬≈»ƒ»«ƒƒ∆¿»»«…≈«»
,ÈÊÁ˙‡ ‡ÏÂ ‡L‡ ÏÈÎ‡„ ‡L‡ Ôep‡c ÔÈ‚a¿ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ∆»¿»ƒ¿¬≈
ÔÈ‚ ÈÏÎ‡ Ì‰‡ ÔBÏ ‰È„ ‰Ó ÏÎÂ¿»«¿»««¿»»»¿≈¿ƒ

‡lÈÚÏ ÈÏÎ‡ Ì‰‡c ‡ËqÓc‡e‰‰Ó ÈÏÎ‡c) ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»¿≈¿≈»

(‡ÏÈÚÏ„ ‡ËÒ. 

‰‰Ëa Ì‰‡ ÏÈÎ‡„ ‰Ó Ïk ,ÈÊÁ »≈»«¿»ƒ«¿»»¿»√»

,ÔBÓÈÒ Èaa ‰„e‰È Èa «ƒ¿»¿«ƒƒ
ÏL dÂÈfÓ ˙ÈBf ‰ÓLp‰L ÔÂÈk≈»∆«¿»»ƒ≈ƒƒ»∆
ÓB‡ ‡e‰ Cea LB„w‰ ,‰ÏÚÓ«¿»«»»≈
:‰"Óe„ ‡˜p‰ C‡Ïn‰ B˙B‡Ï¿««¿»«ƒ¿»»
„È˙Ú È‡L ÈBÏt Ûe‚Ï Oe CÏ≈«≈¿¿ƒ∆¬ƒ»ƒ
˙‡ ‰iÁ‡ È‡L „ÚBnÏ B˙BÈÁ‰Ï¿«¬À«≈∆¬ƒ¬«∆∆
‡e‰Â .‡Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆»ƒ»…¿
Èl ‰˙È‰ È˙BÏ ÈÁ‡ :ÈLÓ≈ƒ«¬≈¿ƒ»¿»ƒ
ÙÚa È˙BÏ ÈÁ‡ ?‰„Ú∆¿»«¬≈¿ƒ∆»»
ÈNa ÏÎ‡Â ,‰Ó„‡a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ»¬»»¿»«¿»ƒ
ÈÏ ‰È‰z ,ÙÚ Le‚Â ‰nƒ»¿»»ƒ¿∆ƒ

.?LecÁƒ
:‰ÓLpÏ ÓB‡ ‡e‰ Cea »≈«¿»»

Ì‰‡ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ e˙kL e‰Ê∆∆»«…∆∆«¿»»
„ÚBnÏ !?c '‰Ó ‡ÏtÈ‰ 'B‚Â¿¬ƒ»≈≈»»«≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï ÈÏˆ‡ Úe„i‰«»«∆¿ƒ¿«¬∆«≈ƒ
‡e‰L Ûeb‰ B˙B‡ EÈÏ‡ eL‡»≈∆«∆
‰BL‡k LcÁÓ LB„ »̃¿À»¿»ƒ»
,ÌÈLB„˜ ÌÈÎ‡ÏÓ ÌÎ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆«¿»ƒ¿ƒ
ÁÓNÏ ÈÙÏ „È˙Ú ÌBi‰ B˙B‡Â¿«»ƒ¿»«ƒ¿…«

e˙kL e‰Ê .Ì‰a È‰È »∆∆∆»¿ƒ
'‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰ „BÎ¿¿»ƒ¿«

.ÂÈNÚÓa   ¿«¬»


ÓBÏ eˆ ‡lL ,EzL‡ ‰N »»ƒ¿¿∆…»«
,Ï‰‡ ‰p‰ Ó‡L ÔÂÈk .‰ÈÙÏ¿»∆»≈»∆»«ƒ≈»…∆
EÈÏ‡ eL‡ BL Ó‡iÂ  „iÓƒ»«…∆»≈∆
EzL‡ ‰NÏ Ô ‰p‰Â ‰iÁ ˙Úk»≈«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ¿∆

'B‚Â‰‡ ‡a„ÚL ,ı‡ Cc ¿…¿≈∆∆∆∆∆«
Ì‰ÈÙÏ Ì‰‡ ÔÈÓÊ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿≈∆
È„k ,c BÏ eÓ‡ ‡Ï ,ÏÎ‡Ï∆¡……»¿»»¿≈
d˙B‡ ÌeMnL ‰‡È ‡lL∆…≈»∆∆ƒ»
Á‡ .ÏÎ‡Ï Ì˙B‡ ÔÈÓÊ‰ ‰BNa¿»ƒ¿ƒ»∆¡…««
BÏ eÓ‡ Ê‡ ,eÏÎ‡iÂ e˙kL∆»«…¿»»¿

.‰BNa d˙B‡»¿»
EzÚc ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ ¿ƒ«¬∆««¿¿

?ÌÈÏÎB‡ ÌÈBÈÏÚ ÌÈÎ‡ÏnL∆«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ
Ì‰‡ ÏL B„Bk ÏÈLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ¿∆«¿»»
,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .Ck ‰‡ƒ¿∆»»««ƒ∆¿»»
L‡ Ì‰L ÌeMÓ ,È‡cÂ eÏÎ‡iÂ«…¿««ƒ∆≈≈
‰Ó ÏÎÂ ,ÌÈ‡ ‡ÏÂ L‡ ˙ÏÎB‡∆∆≈¿…ƒ¿ƒ¿»«
ÌeMÓ ,eÏÎ‡ Ì‰‡ Ì‰Ï Ô˙pM∆»«»∆«¿»»»¿ƒ

‰ÏÚÓÏ ÌÈÏÎB‡ Ì‰‡ „vnL[‰ÏÚÓlL „ˆ B˙B‡Ó ÌÈÏÎB‡L]. ∆ƒ««¿»»¿ƒ¿«¿»

‰‡ÓL Ì‰‡Â ,eÏÎ‡Â Ì‰ÈÙÏ È˜‰ ÔÎÏÂ ,‰‰Ëa ÏÎ‡ ‡e‰ ,Ì‰‡ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk , ¿≈»«∆»««¿»»»«¿»√»¿»≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»¿¿«¿»»»«
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"Ú ˜  ‡ÈÂ‚Ú˜˙

e‰ÈÈn˜ È˜‡ Ck ÔÈ‚e ÏÈÎ‡ ‡˜ e‰È‡ƒ»»ƒ¿ƒ»«¿ƒ««¿
‡ÈÎc dÈ˙Èa Ì‰‡ ÈËÂ ,ÈÏÎ‡Â¿»¿≈¿»ƒ«¿»»¿≈≈«¿»

‡ÒÓ e‰È‡c L  elÈÙ‡c ,‡˙e‡ÒÓe‡Ï) ¿»¬»¿¬ƒ«»¿ƒ¿»«

(„ÈÚÂ e‰È‡ ‡ÒÓ ‡‰c Ì‰‡ Ú„È ÔÈ„k dÈ˙ÈÏ ‡˜Ï ÏÈÎÈ‡Ï ‡") 

(„ÈÚc „Ú ,dÈ˙Èa LnLÓ ‰Â‰„ÈÚ B‡ ,‰ÏÈË dÈÏ ≈¿ƒ»¬ƒ
dÈÏ ÈÊÁ ‡˜„k ÔÈÓBÈ ‰ÚL ‡ËÏ dÈÏ≈¿«¿»ƒ¿»ƒ¿¿»»≈≈

.È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰Â ,dÈ˙Èa¿≈≈¿»ƒ«»
,È˙Î ÈÊÁ(‚Î ÌÈ„)‰È‰È ‡Ï L‡ LÈ‡ »≈¿ƒƒ¬∆…ƒ¿∆

,dÈz˜z È‡Ó .'Â‚Â ‰ÏÈÏ ‰˜Ó B‰Ë»ƒ¿∆«¿»¿»««¿≈
dÈa ÚÚ‡ .ÌÈna ıÁÈ Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒƒ¬«≈

‰‡ÓË(ע"ב קב ‡B(דף ‰ÈÊ ÔB‚Î ‡Á‡eÈ‚Ò ‡") À¿»«¬»¿ƒ»

(‰c B‡‡È‚Ò ‡Ï ,e‡ÒÓ È˙ eÂ‰„ ‰c ˙È‚Ò ¿ƒ«ƒ»¿¬¿≈¿»¬»«¿»
‰ÏÈË ‡È‰‰a dÈÏ(ÔÈ‚a)È˜ dÈa ÚÚ‡c ÔÈa ≈¿«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¬«≈∆ƒ

‡Á‡ ‰‡ÓË ÏÈa˜c Ì„˜(ÔÈ‚a)‡Ú‡c ÔÈa …∆¿«ƒÀ¿»«¬»≈¿ƒ¬«
.˙Ï dÈ≈¿»»

,e‰ÏÎÏ ‰ÏÈË Èw˙Ó BÂ‰ ‰NÂ ¿»»¬¿«¿≈¿ƒ»¿À¿
È‡Ó .ÈMÏ È‰È‡Â È‚Ï e‰È‡ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿«≈»
,‡L ÈÏ ‰‡k„Ï Ì‰‡ ˜ÒÚ‡ ‡ÓÚË«¿»ƒ¬««¿»»¿«»»ƒ¿≈»»

,ÈzÎc .B‰Ë È˜‡Â B‰Ë e‰È‡c ÔÈ‚aÂÈ‡) ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
(„È‡c B‰Ë .„Á‡ ‡Ï ‡ÓhÓ B‰Ë ÔzÈ ÈÓƒƒ≈»ƒ»≈…∆»»»

.ÁzÓ ˜Ùc Ì‰‡«¿»»¿»«ƒ∆«
‡b„ ‡e‰‰ ‡w˙Ï ÔÈ‚a Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«¿ƒ¿«»»««¿»

Ck ÔÈ‚ .Ì"ÈÓ e‰È‡ Ô‡Óe ,Ì‰‡„¿«¿»»«ƒ«ƒ¿ƒ»
‡˙ÚLe .‡ÈÓ ‡ÓÏÚ È ‰‡k„Ï ÔÈ˜˙‡«¿ƒ¿«»»¿≈»¿»¿«»¿«¬»
È˙Î ‰Ó ÈBlÓc ‡˙eÈL ,ÔÈÎ‡ÏnÏ ÔÈÓÊ‡„¿«¿ƒ««¿»ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ
‡e‰‰a ‡Ùwz˙‡Ï ÔÈ‚a .ÌÈÓ ËÚÓ ‡ Á˜eÈ«»¿««ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»¿«
Èk„Ó ‰Â‰ CÎ ÈÈ‚e .da Ô‡L ÔÈÈÓ„ ‡b„«¿»¿«ƒ»»»¿ƒ≈»»»¿«≈
‡ËqÓ ÔBÏ Èk„Ó .‡lkÓ ‡L Èa ÏÎÏ¿»¿≈»»ƒ…»¿«≈ƒƒ¿»

e ,‰Ê ‰„BÚ„,‡‡ÒÓ„ ‡ËqÓ ÔBÏ Èk„Ó ¿¬»»»¿«≈ƒƒ¿»ƒ¿»√»
‰N ÈÓ ÈÎ‰ ÔÈe‚Ï Èk„Ó e‰È‡„ ‰nÎÂ¿«»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ»ƒ»≈»»
ÔÈÈ˙‡„ e‰ÏÎ eÁkzL‡Â ,ÔÈLÏ ˙‡k„Ó¿««¿»ƒ¿ƒ¿«»À¿¿«¿»

.‡lkÓ ÔÈÈÎ„ e‰ÈÈa‚Ï¿««¿»¿»ƒ…»
˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÏÂ ,Ônz dÈei„c ˙‡ ÏÎa Ì‰‡ ÚË ‡ÏÈ‡ ,ÈÊÁ »≈ƒ»»»««¿»»¿»¬«¿ƒ≈«»¿»»»»ƒ

Ôa elÙ‡L ‰‰ËÂ ‰‡ÓË B˙Èa¿≈À¿»¿»√»∆¬ƒ∆
‡ÓË ‡e‰L Ì„‡.B˙ÈÏ ˜˙‰Ï ÏÎÈ ‡Ï] »»∆»≈

[‰NÚÂ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL Ì‰‡ Ú„È Ê‡‰È‰ ‡Ï] 

[‰NÚL „Ú ,B˙Èa LnLÓB‡ ,‰ÏÈË BÏ ¿ƒ»
Èe‡k ÌÈÓÈ ‰ÚL ÓLÏ BÏ ‰NÚ»»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»»

.È‡cÂa ‰Ê CÎÂ ,B˙Èa BÏ¿≈¿»∆¿««
‰‡e˙k , L‡ LÈ‡ ¿≈»ƒ¬∆

.'B‚Â ‰ÏÈÏ ‰wÓ B‰Ë ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿»¿
Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â ?B˙wz ‰Ó««»»¿»»ƒ¿∆∆
‰‡ÓË Ba ‰Ú‡ .ÌÈna ıÁÈƒ¿««»ƒ≈¿»À¿»

‰ÈÊ BÓk ,˙Á‡[‰c B‡ ˙Úˆ ˙‡ÓË] «∆∆¿ƒ»

,˙B‡ÓË ÈzL eÈ‰L ‰c ˙‡ÓË B‡À¿«ƒ»∆»¿≈À¿
‰ÏÈË d˙B‡a BÏ ˜ÈtÒÓ ‡Ï[ÌeMÓ] …«¿ƒ¿»¿ƒ»

ÏawL Ì„˜ È˜ BÏ Ú‡L ÔÈa≈∆≈«∆ƒ…∆∆ƒ≈
˙Á‡ ‰‡ÓË[ÌeMÓ]BÏ Ú‡L ÔÈa À¿»«∆∆≈∆≈«

.Ck Á‡««»
ÌÈw˙Ó eÈ‰ ‰NÂ ¿»»»¿«¿ƒ

‡È‰Â ÌÈbÏ ‡e‰ ,ÌlÎÏ ‰ÏÈË¿ƒ»¿À»«¿»ƒ¿ƒ
Ì‰‡ ˜ÒÚ ÌÚh‰ ‰Ó .ÌÈLpÏ«»ƒ»«««»««¿»»
‡e‰L ÌeMÓ ?Ì„‡ Èa ‰ËÏ¿«≈¿≈»»ƒ∆

e˙kL ,B‰Ë ‡˜Â B‰Ë  »¿ƒ¿»»∆»
.„Á‡ ‡Ï ‡ÓhÓ B‰Ë ÔzÈ ÈÓƒƒ≈»ƒ»≈…∆»
.ÁzÓ ‡ˆiL Ì‰‡ ‰Ê  B‰Ë»∆«¿»»∆»»ƒ∆«

˙‡ Ôw˙Ï È„k ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«¿≈¿«≈∆
?È‰Óe ,Ì‰‡ ÏL ‰bc‰ d˙B‡»««¿»∆«¿»»«ƒ

Ì"ÈÓÈa ‰ËÏ ÔÈ˜˙‰ ÔÎÏ . «ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿≈
˙‡ ÔÈÓÊ‰L ‰ÚLe .ÌÈÓa ÌÏBÚ‰»»¿«ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ∆
‰Ó ÂÈc ˙ÈL‡a ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«
È„k ,ÌÈÓ ËÚÓ ‡ ÁwÈ ?e˙k»À«»¿««ƒ¿≈
ÌÈn‰L ‰bc d˙B‡a ˜fÁ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»«¿»∆««ƒ
‰ËÓ ‰È‰ Ck ÌeMÓe ,da ÌÈÈeL¿ƒ»ƒ»»»¿«≈
‰ËÓ .Ïk‰Ó Ì„‡‰ Èa Ïk ˙‡∆»¿≈»»»≈«…¿«≈
,‰Ê ‰„BÚ ÏL „vÓ Ì˙B‡»ƒ«∆¬»»»
BÓÎe .‰‡Óh‰ „vÓ Ì˙B‡ ‰ËÓe¿«≈»ƒ««À¿»¿
Ìb Ck ,ÌÈL‡‰ ˙‡ ‰ËÓ ‡e‰L∆¿«≈∆»¬»ƒ»«
‡ˆÓÂ ,ÌÈLp‰ ˙‡ ˙‰ËÓ ‰N»»¿«∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿»
ÌÈB‰Ë Ì‰ÈÏ‡ ‡aL ÈÓ ÏkL∆»ƒ∆»¬≈∆¿ƒ

.Ïk‰Ó≈«…
‰‡ÏÎa ÔÏÈ‡ ÚË Ì‰‡L ¿≈∆«¿»»»«ƒ»¿»

‰ÏBÚ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌL BeicL ÌB˜Ó»∆ƒ»¿…»»∆
‰ÚLÏ Ët ,Èe‡k ÌB˜Ó ÏÎa¿»»»»¿»¿»»
B˙B‡e ,ÔÚk ı‡a ‰È‰ BeicL∆ƒ»»¿∆∆¿««¿
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‰f‰ ÙÒ „Ú˜˙

dÈeÈ„c ‡˙ÚLa a ,˙e‡È ‡˜„k ˙‡ ÏÎa¿»¬«¿¿»¿«¿«¬»¿ƒ≈
Ú„È ‰Â‰ ‡ÏÈ‡ ‡e‰‰e ,ÔÚÎ„ ‡Ú‡a¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒ»»»»»«
Ô‡Óe ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‰Èa „ÈÁ‡˙‡c Ô‡Ó»¿ƒ¿«ƒ≈¿À¿»¿ƒ«

.‰Ê ‰„BÚa „ÈÁ‡˙‡c¿ƒ¿«ƒ¿¬»»»
‡ÏÈ‡ ,‡e‰ CÈ ‡L„˜a „ÈÁ‡˙‡c ¿ƒ¿«ƒ¿À¿»¿ƒƒ»»

dÈLÈ ÏÚ ÈÙÁÂ ÈBtÚ NÈÙ ‰Â‰»»»ƒ«¿¿¬≈«≈≈
„ÈÁ‡˙‡c Ô‡Óe ,‰‡È ‡lˆ dÈÏÚ „ÈÚÂ¿¬ƒ¬≈ƒ»»»«¿ƒ¿«ƒ
‰Â‰ ‡ÏÈ‡ ‡e‰‰ ‰Ê ‰„BÚ„ ‡ËÒa¿ƒ¿»¿¬»»»«ƒ»»»»
ÔÈ„k .‡lÈÚÏ ÔÈ˜ÈÏÒ BÂ‰ ÈBtÚÂ ˜lzÒ‡ƒ¿««¿«¿¬¿ƒƒ¿≈»¿≈
È„Ú‡ ‡ÏÂ ,dÈÏ È‰Ê‡Â Ì‰‡ Ú„È ‰Â‰»»»««¿»»¿«¿ƒ≈¿»«¬≈
‡L„˜c ‡˙eÓÈ‰Óa „ÈÁ‡˙‡c „Ú ÔnzÓƒ«»«¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»¿À¿»

‡ÈÎ„ e‰È‡c Ô‡Ó ÈÎ‰Â ,‡e‰ CÈ(ÈÎ‰ ‚"Ï ‡"„) ¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ«¿»

‡Ï ‡ÒÓ e‰È‡c Ô‡Ó .‡ÏÈ‡ dÈÏ Ïa˜Ó¿«≈≈ƒ»»»¿ƒ¿»«»
ÔBÏ Èk„Óe Ì‰‡ Ú„È ÔÈ„k .dÈÏ Ïa˜Ó¿«≈≈¿≈»««¿»»¿«≈

.‡ÈÓa¿«»
,‡ÏÈ‡ ‡e‰‰ ˙BÁ˙ ‰Â‰ ‡ÈÓ„ ¿«»»»¿«ƒ»»

ÔÈÈÓ „iÓ ‰ÏÈË CÈˆc Ô‡Óe«¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«ƒ
ÔÈ„k ,ÈBtÚ ÔÈ˜lzÒ‡ ‡ÏÈ‡Â ,dÈa‚Ï ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«¿¿≈
‰ÏÈË ÈÚe ‡‡ÒÓ e‰È‡c Ì‰‡ Ú„È»««¿»»¿ƒ¿»¬»»≈¿ƒ»
ÈÚc Ú„È ÔÈ„k ÔÈ‚ ‡ÈÓ Â‡Ï Ì‡Â ,„iÓƒ»¿ƒ»«»¿ƒ»¿≈»«¿»≈

.ÔÈÓBÈ ‰ÚL ‡Ó˙Ò‡Ïe ‡‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»√»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÏ ÔÈÓÊ‡„ ‡˙ÚL elÈÙ‡c ,ÈÊÁ »≈¿¬ƒ¿«¬»¿«¿ƒ

ıÚ‰ ˙Á˙ eÚM‰Â ÔBÏ Ó‡ ÔÈÎ‡ÏnÏ¿«¿»ƒ»«¿ƒ»¬««»≈
‡ÏÈ‡ ‡e‰‰e ,e‰a ˜cÓÏe ÈÓÁÓÏ ÔÈ‚a¿ƒ¿∆¡≈¿ƒ¿«¿¿«ƒ»»

‡ÊÂ .‡ÓÏÚ Èa ÏÎÏ ˜È„ ‰Â‰(Ï˜Ï)ÔÈ‚a »»»ƒ¿»¿≈»¿»¿»»¿ƒ
‡˜ ‡e‰ CÈ ‡L„˜(„Ú)‡ÏÈ‡ e‰È‡c Ó‡ À¿»¿ƒ»»«¿ƒƒ»»

ıÚ‰ ˙Á˙ eÚM‰Â Ck ÔÈ‚e ,‡lÎÏ ÈiÁ„¿«≈¿…»¿ƒ»¿ƒ»¬««»≈
.‰Ê ‰„BÚ ˙Á˙ ‡ÏÂ¿…««¬»»»

ÚÂ BË ˙Úc‰ ıÚa ,Ì„‡ Á „k ,ÈÊÁ »≈«»»»¿≈«««»»
e‰È‡Â 'Â‚Â ˙Úc‰ ıÚÓe ÈzÎc ,Á»ƒ¿ƒ≈≈«««¿¿ƒ

ıÚÓ Ìb Á˜ÏÂ B„È ÁÏLÈ ÔÙ ‰zÚÂ È˙Î ‰Ó .‡ÓÏÚÏ ‡˙BÓ Ì‚Â Á dÈ≈»¿»«»¿»¿»«¿ƒ¿«»∆ƒ¿«»¿»««≈≈
.'Â‚Â ÌÈiÁ‰(‡ÓÏÚ Èa ÏÎÏ ‡˙BÓ Ì‚Â)ÔÈ˜˙‡ ‡Á‡ ‡ÏÈ‡a Ì‰‡ ‡˙‡ „ÎÂ ««ƒ¿¿«»»«¿»»¿ƒ»»«¬»«¿ƒ

:‡ÓÏÚ Èa ÏÎÏ ‡˙eÓÈ‰Ó Ú„B‡Â ÈiÁ„ ‡ÏÈ‡ ‡e‰„ ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ»»¿«≈¿«¿≈¿»¿»¿≈»¿»

‰"awa ÊÁ‡pL ÈÓ Ú„BÈ ‰È‰ ÔÏÈ‡ƒ»»»≈«ƒ∆∆¡»«»»
.‰Ê ‰„BÚa ÊÁ‡pL ÈÓeƒ∆∆¡»«¬»»»

ÔÏÈ‡‰ ‰È‰ ,‰"awa ÊÁ‡pL ∆∆¡»«»»»»»ƒ»
BL‡ ÏÚ ‰qÎÓe ÂÈÙÚ NBt≈¬»»¿«∆«…
ÊÁ‡pL ÈÓe .‰‡ Ïˆ ÂÈÏÚ ‰NBÚÂ¿∆»»≈»∆ƒ∆∆¡»
ÔÏÈ‡‰ B˙B‡ ,‰Ê ‰„BÚ ÏL Ïva«≈∆¬»»»»ƒ»
ÌÈÏBÚ eÈ‰ ÂÈÙÚÂ ,‰lÚ˙Ó ‰È‰»»ƒ¿«∆«¬»»»ƒ
Ì‰‡ Ú„BÈ ‰È‰ Ê‡ .‰ÏÚÓÏ¿«¿»»»»≈««¿»»
„Ú ÌMÓ ÊÊ ‡ÏÂ ,B˙B‡ È‰ÊÓe«¿ƒ¿…»ƒ»«
Cea LB„w‰ ˙eÓ‡a ÊÁ‡pL∆∆¡«∆¡««»»

B‰Ë ‡e‰L ÈÓ CÎÂ .‡e‰[Ck ‡"„] ¿»ƒ∆»

‡e‰L ÈÓe ,ÔÏÈ‡‰ B˙B‡ Ïa˜Ó¿«≈»ƒ»ƒ∆
Ú„È Ê‡ .B˙B‡ Ïa˜Ó BÈ‡ ‡ÓË»≈≈¿«≈»»«
.ÌÈÓa Ì˙B‡ ‰ËÓ ‰È‰Â Ì‰‡«¿»»¿»»¿«≈»¿«ƒ

,ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz ‰È‰ ÌÈÓ «ƒ»»««ƒ»
ÌÈn‰ „iÓ ‰ÏÈË CÈvL ÈÓeƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ»««ƒ
,ÔÏÈ‡‰ ÈÙÚ ÌÈÏBÚÂ ,ÂÈÏ‡ ÌÈÏBÚƒ≈»¿ƒ«¿≈»ƒ»
CÈˆÂ ‡ÓË ‡e‰L Ì‰‡ Ú„È Ê‡»»««¿»»∆»≈¿»ƒ
,ÌÈn‰ eLÈ ,‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈË „iÓƒ»¿ƒ»¿ƒ…»¿««ƒ
ÓM‰Ïe ‡Óh‰Ï ‰ˆBL Ú„È Ê‡Â¿»»«∆∆¿ƒ»≈¿ƒ»≈

.ÌÈÓÈ ‰ÚLƒ¿»»ƒ
‰‡e‰ÚLa elÙ‡L , ¿≈∆¬ƒ¿»»

Ì‰Ï Ó‡ ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‡ ÔÈÓÊ‰L∆ƒ¿ƒ∆««¿»ƒ»«»∆
˙B‡Ï È„k ıÚ‰ ˙Áz eÚM‰Â¿ƒ»¬««»≈¿≈ƒ¿
‰È‰ ÔÏÈ‡ B˙B‡e ,Ì˙B‡ ˜cÏÂ¿ƒ¿…»¿ƒ»»»
„Bq‰Â .ÌÏBÚ‰ Èa Ïk ˙‡ ˜„Ba≈∆»¿≈»»¿«

[„‚k]‡e‰ Cea LB„w‰ ÌeMÓ[‰NÚ] ƒ«»»

ÔÎÏÂ ,ÏkÏ ÌÈiÁ‰ ıÚ ‡e‰L Ó‡»«∆≈««ƒ«…¿»≈
˙Á˙ ‡ÏÂ ,ıÚ‰ ˙Áz eÚM‰Â¿ƒ»¬««»≈¿…««

.‰Ê ‰„BÚ¬»»»
‰‡e‡e‰ ,Ì„‡ ‡ËÁLk , ¿≈¿∆»»»»

e˙kL ,ÚÂ BË ˙Úc‰ ıÚa ‡ËÁ»»¿≈«««»»∆»
Ba ‡ËÁ ‡e‰Â ,'B‚Â ˙Úc‰ ıÚÓe≈≈«««¿¿»»
?e˙k ‰Ó .ÌÏBÚÏ ˙ÂÓ Ì‚Â¿»«»∆»»«»
ıÚÓ Ìb Á˜ÏÂ B„È ÁÏLÈ Ôt ‰zÚÂ¿«»∆ƒ¿«»¿»««≈≈

'B‚Â ÌÈiÁ‰.[ÌÏBÚ‰ Èa ÏÎÏ ˙ÂÓ Ì‚Â]. ««ƒ¿

˙‡ ÔÈ˜˙‰ ,Ì‰‡ ‡aLÎe¿∆»«¿»»ƒ¿ƒ∆
ıÚ ‡e‰L ,Á‡ ÔÏÈ‡ ÌÚ ÌÏBÚ‰»»ƒƒ»«≈∆≈
ÏÎÏ ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Â ,ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ«∆»¡»¿»

.ÌÏBÚ‰ Èa¿≈»»
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"Ú ˜  ‡ÈÂ‰Ú˜˙

Èa Ó‡ .‰iÁ ˙Úk EÈÏ‡ eL‡ BL »≈∆»≈«»»«ƒƒ
ÈÚÈÓ eLÈ BL ,eL‡ BL ˜ÁˆÈƒ¿»»»ƒ¿≈
‡„Èa ˙B˜Ú „˜ÙÓÏ ‡„ ‡Á˙ÙÓ ‡‰c ,dÈÏ≈¿»«¿¿»»¿ƒ¿»¬»ƒ»
‡ÁÈÏL„ ‡„Èa ‡ÏÂ e‰È‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜„¿À¿»¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
‡Ïc Ôep‡ ÔÁzÙÓ ˙Ïz ÔÈ˙„ ‰Ók .‡Á‡«¬»¿»¿»≈»¿««¿¿»ƒ¿»

„ ‡„È eÒÓ˙‡˙iÁ˙e ‰iÁc .‡ÁÈÏL ƒ¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ»¿«»¿ƒ«
‡„È eÒÓ˙‡ ‡Ïc ÏÈ‡B‰Â .ÌÈÓL‚e ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ»
È‡cÂ ‡l‡ .eL‡ BL È˙k È‡n‡ ‡ÁÈÏL„ƒ¿ƒ»««¿ƒ»∆»«»
Ó‡ e‰ÈÈÏÚ ÌÈ‡˜ ‰Â‰„ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ¿¬»»ƒ¬«¿»«

(dÈÏ)eL‡ BL Ó‡iÂ È˙k Ck ÔÈ‚ ,‰lÓ ƒ»¿ƒ»¿ƒ«…∆»
.EÈÏ‡≈∆

B‡ Ì˙Ò Ó‡iÂ ÈzÎc ˙‡ ÏÎa ,ÈÊÁ »≈¿»¬«ƒ¿ƒ«…∆¿»
‡ÏÂ ˙È„ ‡Î‡ÏÓ ‡e‰ Ì˙Ò ‡˜iÂ«ƒ¿»¿»«¿»»ƒ¿ƒ¿»

,ÈzÎc Ó‡iÂ .‡Á‡(ÂË ˙ÂÓ˘)ÚÓL Ì‡ Ó‡iÂ «¬»«…∆ƒ¿ƒ«…∆ƒ»…«
.‡e‰ Ô‡Ó Ó‡˜ ‡ÏÂ Ó‡iÂ 'Â‚Â ÚÓLzƒ¿«¿«…∆¿»»¬«»

,È˙Î„ ‡˜iÂ(‡ ‡˜ÈÂ)‡ÏÂ ‰LÓ Ï‡ ‡˜iÂ «ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆…∆¿»
,ÈzÎc Ó‡ .‰Â‰ Ô‡Ó Ó‡˜(„Î ˙ÂÓ˘)Ï‡Â »¬«»»»»«ƒ¿ƒ¿∆

.‰Â‰ Ô‡Ó Ó‡ ‡ÏÂ 'Â‚Â Ó‡ ‰LÓÈÎ‰ ÛB‡) …∆»«¿¿»»«»»»

Ô‡Ó Ó‡˜ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ó‡iÂ eL‡ BL Ó‡iÂ È˙Î„(ע"א קג ‰Â‰)(דף 

‡lÎÂ ‰Â‰ ˙È„ ‡Î‡ÏÓ Èp‰ ÏÎ ‡l‡∆»¿»«≈«¿»»ƒ¿ƒ»»¿…»
È˙k Ck ÔÈ‚e .Óz‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜¿À¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿ƒ
:'Â‚Â Ô ‰p‰Â .'Â‚Â EÈÏ‡ eL‡ BL Ó‡iÂ«…∆»≈∆¿¿ƒ≈≈¿

‰p‰ÂÈ˙Î ‡Ï ‡ÓÚË È‡Ó .EzL‡ ‰NÏ Ô ≈¿»»ƒ¿¿»«¿»»¿ƒ
LÁÈ ‡Ïc ÔÈ‚ ‡l‡ ,EÏ Ô ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿∆»¿ƒ¿»«¬…
ÔBÚÓL Èa .‡˙ÈÓ„˜„k e‰È‡ ‚‰ ÔÓ ‡‰c¿»ƒ»»ƒƒ¿¿«¿ƒ»ƒƒƒ¿

,Ó‡Â Á˙t(‡ ÈÎ‡ÏÓ).ÂÈ„‡ „ÚÂ ‡ „aÎÈ Ôa »«¿»«≈¿«≈»¿∆∆¬…»
„ÈaÎ È˙ÓÈ‡ .Ì‰‡Ï ˜ÁˆÈ ‡c ‡ „aÎÈ Ôa≈¿«≈»»ƒ¿»¿«¿»»≈»««ƒ
‡Áa„Ó Èab ÏÚ dÈÏ „˜Ú„ ‡˙ÚLa ,dÈÏ≈¿«¬»¿¬«≈««≈«¿¿»
ÔÈ˙Ïz a ˜ÁˆÈÂ ,‡a˜ dÈÏ ˜ÓÏ ‡Úe¿»¿ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿»«¿»ƒ
eÏÈ‡c ,‡Ò ‰Â‰ Ì‰‡Â ,‰Â‰ ÔÈL ÚLe¿«¿ƒ»»¿«¿»»»»»»¿ƒ

ËÈÚ ‰Â‰(dÈ ‡"Ò)Ì˜ÈÓÏ ÏÈÎÈ ‡Ï „Á ‡Ï‚a »»»ƒ¿«¿»«»¿ƒ¿≈«
dÈÏ „˜ÚÂ ÈB‡Ï dÈÏ È˜B‡ e‰È‡Â ,dÈÓ«̃≈¿ƒƒ≈¿¬¿¬«≈
.ÈB‡c dÈ˙eÚ „aÚÓÏ ÔÈ‚ ‡ÓÈ‡ „Ák¿«ƒ¿»¿ƒ¿∆¿«¿≈¿¬

˙Úk EÈÏ‡ eL‡ BL »≈∆»≈
eL‡ BL ,˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .‰iÁ«»»««ƒƒ¿»»
,zÎÏ CÈˆ ‰È‰ eLÈ BL »»»»ƒƒ¿…
„˜ÙÏ ‰f‰ ÁzÙn‰ È‰L∆¬≈««¿≈««∆ƒ¿…
Cea LB„w‰ „Èa ‡e‰ ˙B˜Ú‰»¬»¿««»»
BÓk ,Á‡ ÁÈÏL „Èa ‡ÏÂ ‡e‰¿…¿«»ƒ««≈¿
‡lL Ì‰ ˙BÁzÙÓ LÏL ,eÈML∆»ƒ»…«¿¿≈∆…
,‰iÁ ÏL :ÁÈÏL „Èa eÒÓƒ¿¿¿«»ƒ«∆«»
ÏÈ‡B‰Â .ÌÈÓL‚e ,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙e¿ƒ««≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰nÏ ,ÁÈÏL „Èa eÒÓ ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿¿«»ƒ«»»
È‡cÂ ‡l‡ ?eL‡ BL e˙k»»∆»««
„ÓBÚ ‰È‰L ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆»»≈

Ó‡ Ì‰ÈÏÚ[BÏ]e˙k ÔÎÏ ,c‰ ¬≈∆»««»»»≈»
.EÈÏ‡ eL‡ BL Ó‡iÂ«…∆»≈∆

‰‡ee˙kL ÌB˜Ó ÏÎa , ¿≈¿»»∆»
‡e‰ ,Ì˙Ò ‡˜iÂ B‡ Ì˙Ò Ó‡iÂ«…∆¿»«ƒ¿»¿»
 Ó‡iÂ .Á‡ ‡ÏÂ ˙Èa‰ C‡ÏÓ«¿««¿ƒ¿…«≈«…∆

e˙kL ÚÓL Ì‡ Ó‡iÂ ∆»«…∆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 -

ֵאיָמה  בְּ ַהּזַֹהר  לֹוְמִדים  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ֶקֶבר  טו. ַעל 
ם ְרעּו שָׁ ים אֵּ ה ִנסִּ מָּ י כַּ ּוְבִיְרָאה כִּ

ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ָל"ה  ַעל שְׁ בַּ ֵמָהַרב  תּוב  כָּ ָמָצאִתי  ְוָכְך 
ְוֶזה  שפ"ח,  ַנת  שְׁ בִּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  בְּ ָעיו  ַמסָּ בְּ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם 
ֵאיָמה  בְּ ַהּזַֹהר  לֹוְמִדים  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ֶקֶבר  ְוַעל  ְלׁשֹונוֹ: 
ּוְצִריִכים  ם,  שָׁ ְרעּו  אֵּ ים  ִנסִּ ה  מָּ כַּ י  כִּ דֹוָלה  גְּ ּוִבְדֵבקּות  ּוְבִיְרָאה 
ְוׁשּוב  ְוכּו',  דֹוָלה  גְּ ּוִבְדֵבקּות  ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  בְּ ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד 
יִקים ְוכּו'  דִּ ְמָעַרת ַהצַּ י ַהּיֹום יֹום ִראׁשוֹן ָהִייִתי בִּ אֹוִדיֲעֶכם כִּ

י ַהּזַֹהר. ם ָלַמְדתִּ י ֶאְלָעָזר ְושָׁ ן יֹוַחאי ְוַרבִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ְוַרבִּ
י ֲאַהרֹן ָראְטה ַזַצ"ל, ַמֲאָמר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְסִעיף יא) ָבבֹות, ַרבִּ (נַֹעם ַהלְּ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹד פְּ טז. ִמְצָוה ְוחֹוָבה ַעל כָּ

ָאַמר  ּוְכמוֹ שֶׁ ַהּתֹוָרה,  ִניִמּיּות  ִחיַנת פְּ ים הּוא בְּ ַהַחיִּ ְוִהנֵּה ֵעץ 
ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ָנׂשא:  ת  ָפָרשַׁ דְּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר כּו'. ּוְבִאגֶֶּרת  ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ
ְלִמיְטַעם  סֹופוֹ,  בְּ ְלֵעיל  ר  ְזכָּ ַהנִּ ַמֲאָמר  ֵבאּור  בְּ ַהּקֶֹדׁש 

ְצָוה כּו'. ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוַהמִּ ִהיא פְּ ַחיֵּי שֶׁ ֵמִאיָלָנא דְּ

ְלִפי  ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ִנְקָרא  ְכָתב  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה  ִהנֵּה  דְּ הּוא,  ְוָהִעְנָין 
ִחיַנת  ִמבְּ (ֶלֱהיֹוָתּה  ְך  כָּ ל  כָּ ים  ִמיִּ גַּשְׁ ים  ְלבּושִׁ בִּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ּלֹא  שֶׁ
ֶרק  פֶּ ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ כּו'  ָהֱאלִֹקי  ָהאֹור  ּה  בָּ ְוִנְרגָּׁש  ין)  ַאְנפִּ ְזֵעיר 

ים  ְלבּושִׁ בִּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ּלֹא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ְפִניִמּיּות  בִּ ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  י"א, 
ֵסֶדר  בְּ ים  רּוָחִניִּ ֵמִעְנָיִנים  ֶרת  ְמַדבֶּ ִהיא  ֲהֵרי  שֶׁ ים,  ִמיִּ גַּשְׁ
ָגה  ְוַהַהשָּׂ ֶכל  ַהשֵּׂ ְוַגם  ּוִבְכָלל,  ֱאלֹקֹות  ּוְבִעְנְיֵני  לּות  ְלשְׁ תַּ ַהִהשְׁ
ּה ָהאֹור ָהֱאלִֹקי, ְוָכל  ָגה רּוָחִנית ְוִנְרגָּׁש בָּ ֶזה ֲהֵרי הּוא ַהשָּׂ בְּ
ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִליֵדי  ְוָלבֹוא  ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ֵליַדע  הּוא  ִעְנָיָנּה 
ִעְנַין  ף קפג:) בְּ (דַּ ּלוֹ  בּועֹות שֶׁ ֶכת שָׁ ַמסֶּ ָל"ה בְּ ַתב ַהשְּׁ כָּ ּוְכמוֹ שֶׁ
ֵהם ֵמִעְנְיֵני  ָמּה, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה שֶׁ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִלשְׁ
ַרְך  מוֹ ִיְתבָּ יֵַּדע שְׁ ִביל שֶׁ שְׁ גֹות ִיְלְמֵדם בִּ ֲחִקירֹות ִויִדיעֹות ְוַהשָּׂ
אֹותוֹ  ְלִיְרָאה  ְלָבבוֹ  ִיְתַלֵהב  ְוָאז  ִמְצוֹוָתיו  ְתֵרי  ּוִמסִּ תוֹ  ּוְגֻדלָּ
ה ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו  ת ַאֲהָבה ַרבָּ ִבְרכַּ יֵּם בְּ סִּ ּוְלַאֲהָבה אֹותוֹ, ְוֶזהּו שֶׁ
ִמְצוֹוֶתיָך ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה  נּו בְּ ק ִלבֵּ תֹוָרֶתָך ְוַדבֵּ בְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ֶמְך, ַעד כָּ ֶאת שְׁ

ר  ֲאשֶׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ תֹוַרת  בְּ ּוִבְפָרט 
ִזְכרֹוָנם  ֵעֶדן  ָמָתם  ִנשְׁ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ִהְנִחילּונּו 
ם ְוָכל ִעְנְיֵני  ת ְורֹוְממּות ַהשֵּׁ ֻדלַּ ים ּוְמָבֲאִרים גְּ ִלְבָרָכה, ַהְמַגלִּ
ֵדנּו ָלַדַעת ֶאת  ּוְמַלמְּ ְוִיְרָאה  ִביִאים ִליֵדי ַאֲהָבה  ֱאלֹקּות ַהמְּ
ָרִכים  ְדָבֵעי ְוַהדְּ ַאֲהָבה ְוִיְרָאה כִּ ַרְך בְּ ם ְוֵאיְך ְלָעְבדוֹ ִיְתבָּ ַהשֵּׁ
קּוְנְטֵרס  בְּ ַהּקֶֹדׁש  ִאגֶֶּרת  בְּ ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  ְלֶזה,  ִביִאים  ַהמְּ
ים ְוֶזה  ְפִרי ֵעץ ַחיִּ ַתב בִּ כָּ ְתִחיל ְלָהִבין ַמה שֶּׁ ּבּור ַהמַּ ַאֲחרוֹן דִּ
ן  לּות ִהיא גַּם כֵּ ְלשְׁ תַּ ִציאּות ֵמַהִהשְׁ ִדיַעת ַהמְּ יְּ א שֶׁ ְלׁשֹונוֹ ֶאלָּ
נֱֶּאַמר  שֶׁ מוֹ  ָנה כְּ ַעל כֻּלָּ ה עֹוָלה  ַרבָּ ְוַאדְּ גָָּבה  ְוִנשְׂ ה  ַרבָּ ִמְצָוה 
ֵלם  ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך כּו' ּוְמִביָאה ְלֵלב שָׁ ְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום כּו' דַּ

אן ְלׁשֹונוֹ ְוכּו'. ר כּו' ַעד כָּ הּוא ָהִעקָּ כּו' שֶׁ

ְוחֹוַבת  ִמְצָוה  חֹוַבת   - ַהָחְכָמה  זֹאת  ְלַגּלֹות  ּוִמְצָוה  ר  יז. ֻמתָּ
א ה ְוִנשָּׂ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוִהיא ִמְצָוה ַרבָּ חֹוָבה הּוא ִלְלמֹד פְּ

ּלּוי  גִּ ִהיא  שֶׁ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ְוָלֵכן 
ְוִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ַהְינּו  ֵלם  שָׁ ְלֵלב  ִביָאה  ַהמְּ ְוִהיא  ֱאלֹקּות 
ֶזה  ּוִמשּּׁום  כּו'  ְצוֹות  ְוַהמִּ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ָכל  בְּ ר  ָהִעקָּ הּוא  שֶׁ
ְוָקא  דַּ ָהַאֲחרֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ר  ִעקַּ ה  ִנְתגַּלָּ
ם  שֵׁ בְּ ְלֵעיל  ר  ְזכַּ ַהנִּ כ"ו  ִסיָמן  ַהּקֶֹדׁש  ִאגֶֶּרת  בְּ ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ר  דֹורֹות ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים ֻמתָּ ַדְוָקא בְּ ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה דְּ
י ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים לֹא ָהיּו ְצִריִכים  ּוִמְצָוה ְלַגּלֹות זֹאת ַהָחְכָמה כִּ
ָהיּו  ָמָתם שֶׁ ד ֶעֶצם ַמֲעַלת ִנשְׁ מּוִרים ּוִמצַּ יִקים גְּ י ָהיּו ַצדִּ ְלֶזה כִּ
ְוָלְמדּו  ית  ֲאִמתִּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ֶהם  בָּ ָהָיה  בֹוהֹות  גְּ ְדֵרגֹות  ִממַּ
ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ּלּוי  גִּ ָלֶהם  ִנְצָרְך  ָהָיה  ְולֹא  ָמּה  ִלשְׁ ּתֹוָרה 
ָהַאֲחרֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ ֲאָבל  ְוכּו'  ָבר  דָּ ר  ַהְסתֵּ ֱאלִֹקים  ּוְכבֹוד 
ָבבֹות כּו' ְלזֹאת ִמְצָוה  ְך ְוִנְתַמֲעטּו ַהלְּ ל כָּ בֹוהֹות כָּ מֹות גְּ ֵאיָנם ְנשָׁ שֶׁ
ִניִמּיּות  פְּ ּלּות  ִהְתגַּ ִעְנַין  יֹוֵתר  ֻמְכָרח  ּדֹור  ַאַחר  ְודֹור  כּו'  ְלַגּלֹות 
י  כִּ כּו'  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ִחיַנת  בְּ ְהֶיה  יִּ ְושֶׁ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ֵליַדע  ַהּתֹוָרה 
ְוִרּבּוי  יֹוֵתר  בְּ מּות  ְוַהִהְתגַּשְּׁ מֹות  שָׁ ַהנְּ ַמְדֵרַגת  ְיִריַדת  ֵני  ִמפְּ
י ּתֹוָרה לֹא ָהיּו יֹוְדִעים  ִרים כּו' גַּם ּתֹוְפשֵׂ ְוַהֶהְסתֵּ ַהַהֲעָלמֹות 
י ַאֲהָבה  ֱאֶמת כִּ יָלא לֹא ָהָיה ַאֲהָבה ְוִיְרָאה בֶּ ם ּוִממֵּ ֶאת ַהשֵּׁ
ֶיֱאַהב  ֵאיְך  י  כִּ ְוָקא  דַּ ֱאלֹקּות  גֹות  ְוַהשָּׂ יִדיָעה  בִּ לּוי  תָּ ְוִיְרָאה 
ם ָעֵלינּו  ֶחֶסד ַהשֵּׁ ִיְרָאה ְוכּו' ְוַלּזֹאת בְּ ּלֹא ֵיַדע ּוְכמוֹ ֵכן בְּ ַמה שֶּׁ
י  ָהַרבִּ ִטיַרת  פְּ ַאַחר  ם  ִנְתַעלֵּ ר  ֲאשֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶאת  ָלנּו  ה  לָּ גִּ
ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים  ה בַּ ְלִהְתגַּלֶּ לֹום  ָעָליו ַהשָּׁ יֹוַחאי  ן  ְמעוֹן בֶּ שִׁ

א  ְלַתתָּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ַהּזַֹהר  ִתּקּוֵני  בְּ ָאַמר  שֶׁ ּוְכמוֹ 
סֹוף יֹוַמיָּא כּו'. ָדָרא ַבְתָרָאה בְּ ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך בְּ

ִניִמּיּות ּתֹוָרתוֹ  ַרְך אֹור פְּ ַחְסּדוֹ ִיְתבָּ ה ָלנּו בְּ לָּ ְודֹור ַאַחר ּדֹור גִּ
ֶאָחד  ל  כָּ ַעל  ְוחֹוָבה  ִמְצָוה  ְוָלֵכן  כּו',  ַהנֱֶּאָמִנים  ֲעָבָדיו  ְיֵדי  ַעל 
ּמּוד  ר ִעְנַין ַהלִּ י ִעקַּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוִאם ֱהיֹות כִּ ְוֶאָחד ִלְלמֹד פְּ
ְלָבֵרר  ֵדי  כְּ ְוכּו'  ְוָטֳהָרה  ֻטְמָאה  ר  ְוֶהתֵּ ִאּסּור  ִהְלכֹות  בְּ הּוא 
ר ְלֵעיל  ְזכַּ ִאגֶֶּרת ַהּקֶֹדׁש ִסיָמן כ"ו ַהנִּ ַתב בְּ כָּ רּוִרים ּוְכמוֹ שֶׁ בֵּ
ָצִריְך  ים דְּ ְפִרי ֵעץ ַחיִּ ַתב בִּ כָּ ְתִחיל ְלָהִבין ַמה שֶּׁ ּוְבִדּבּור ַהמַּ
ָבה  ַמֲחשָׁ ׁש בְּ פַֹעל ַממָּ ְוִקּיּוָמן בְּ ְרַי"ג  ל ַהתַּ ִלּמּוד כָּ ְלַהְרּבֹות בְּ
ר  רּוִרין ֲאשֶׁ יָּה ְלָבֵרר בֵּ ִריָאה ְיִציָרה ֲעשִׂ ֵהן בְּ ה שֶׁ ּבּור ּוַמֲעשֶׂ דִּ
ן  ל ָמקֹום חֹוַבת ִמְצָוה ְוחֹוַבת חֹוָבה הּוא ִלְלמֹד גַּם כֵּ ם כּו', ִמכָּ שָׁ
ִהיא ִמְצָוה  ם שֶׁ ִאגֶֶּרת ַהּקֶֹדׁש שָׁ ַתב בְּ כָּ מוֹ שֶׁ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה כְּ פְּ

ָנה כּו'. ה עֹוָלה ַעל כֻּלָּ ַרבָּ א ְוַאדְּ ה ְוִנשָּׂ ַרבָּ

ַנְפׁשֹו ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ִמְתַחיֵּב בְּ ֵאינוֹ לֹוֵמד פְּ יח. ִמי שֶׁ

ַנְפׁשוֹ  בְּ ִמְתַחיֵּב  ֲהֵרי הּוא  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ לֹוֵמד  ֵאינוֹ  ּוִמי שֶׁ
אֶֹרְך  בְּ ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ כּו'  ַהּנֹוֵפל  ִיּפֹל  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  בְּ גַּם  י  כִּ
ָאַמר  ה כּו' ּוְכמוֹ שֶׁ ַרבָּ רּוִרים ַאדְּ ּלֹא ְיָבֵרר בֵּ ְלַבד שֶׁ ְולֹא זוֹ בִּ
ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי  ִלּמּוד ַהנִּ י ִאם בְּ ּמּוד ַהזֶּה כִּ לִּ ֵאינוֹ רֹוֶצה בַּ ִמי שֶׁ
ַוְיִחי  דְּ ּזַֹהר  בַּ ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  כּו'  מֹוָתא  דְּ ֲאָתר  בַּ ק  בֵּ ִמְתדַּ הּוא 
י ִהיא ִהיא  ים כִּ ה ְלאֹור ַהַחיִּ ּה ְוַעל ָיָדּה ִיְזכֶּ ַרק בָּ הּוָבא ְלֵעיל שֶׁ שֶׁ
ֶהם  בָּ ְוַחי  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ִליֵדי  ָיבֹוא  ָיָדּה  ְוַעל  ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ
ּוְלַיֲחָדן  ַנְפׁשוֹ  ּוְמקֹור  ַנְפׁשוֹ  ַלֲעלֹות  רּוִרים  בֵּ ְלָבֵרר  ּתֹוָרתוֹ  ֵעֶסק  בְּ
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  שֶּׁ ַמה  ן  כֵּ גַּם  ְוֶזהּו  כּו'  ַרְך  ִיְתבָּ ִיחּודוֹ  בְּ
ִניִמּיּות  פְּ ִהיא  שֶׁ ְוָקא  דַּ ַלח  מֶּ בַּ כּו'  ַלח  מֶּ בַּ ת  פַּ ן  ְוֻכלָּ ִלְבָרָכה 
ים  ַהַחיִּ ר ֵעץ  יר ֲאשֶׁ ַיְסבִּ ִקּצּור,  ֶרק ד':  ְלֵעיל פֶּ ר  ְזכַּ נִּ ַהּתֹוָרה כַּ
ְוִעְנָיָנּה  ים  ִמיִּ גַּשְׁ ים  ְלבּושִׁ בִּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ּלֹא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ הּוא 
ּדֹורֹות  בַּ ה  ִנְתגַּלָּ ר  ִעקָּ בְּ ְוִיְרָאה,  ְלַאֲהָבה  ְוָלבֹוא  ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ֵליַדע 
ִמי  ַהַהֲעָלמֹות,  ְוִנְתַרּבּו  מֹות  שָׁ ַהנְּ ַמְדֵרגֹות  יְָּרָדה  שֶׁ ָהַאֲחרֹוִנים 

ִלּמּוד ֶזה. ן ַהְמָמֵאן בְּ כֵּ ַנְפׁשוֹ ְוָכל שֶׁ ֵאיָנּה ְלֵמָדה ִמְתַחיֵּב בְּ שֶׁ
ֶרק יג) ים פֶּ (קּוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחיִּ

י  ִלי אֹור ְוַחּיּות כּו' כִּ ה בְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַהּתֹוָרה ְיֵבשָׁ לֹא פְּ יט. בְּ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַהַחּיּות ִהיא פְּ

ִלּמּוד  ֶהְכֵרַח  בְּ יג  ֶרק  פֶּ ְלֵעיל  ֵרר  ְתבָּ נִּ שֶּׁ ַמה  ְלַבד  ְוִהנֵּה 
ַאֲהָבה  ִליֵדי  ִביָאה  ַהמְּ ִהיא  ִהיא  שֶׁ ְלִפי  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ
ְגֶלה  ּמֹוִעיָלה ְלִלּמּוד ַהנִּ ָבר ַמה שֶּׁ ֶזה עֹוד דָּ ְוִיְרָאה ִהנֵּה ֵיׁש בְּ
ּוְכמוֹ  ַהּתֹוָרה  ְלִחיצֹוִנּיּות  ָמה  ְנשָׁ כִּ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ י  כִּ
ֵרד  ם ִיפָּ סּוק ּוִמשָּׁ ף כו) ַעל פָּ ית (דַּ ֵראשִׁ ת בְּ ָרשַׁ ּזַֹהר פָּ ָאַמר בַּ שֶׁ
ס.  ְרדֵּ ִנְכְנסּו ַלפַּ ָעה דְּ ין ִאּנּון ַאְרבָּ ים ִאלֵּ ָעה ָראשִׁ ְוָהָיה ְלַאְרבָּ
ָעאל  ְנָייָנא  תִּ ֲהָלכֹות.  ׁשֹוֶנה  י  פִּ ִאיהּו  דְּ ִפיׁשֹו"ן  בְּ ָעאל  ַחד 
ֶק"ל  ִחדֶּ ִליָתָאה ָעאל בַּ ִגיחֹו"ן כּו' ְוָדא ְוָדא ִאיהּו ֶרֶמז כּו' תְּ בְּ
א. ְרִביָעָאה ָעאל  א ִלְדָרשָׁ ָנא ֲחִדיָדא ַקלָּ ַחד ַקל ְוָדא ִלישְׁ
ְקִליִפין  ָעאלּו בִּ ן זֹוָמא ּוֶבן ֲעַזאי דְּ ִאיהּו מֹוָחא כּו' בֶּ ָר"ת דְּ פְּ בַּ
ָעאל  (ְפקּוֵדי רנד.) דְּ י ֲעִקיָבא  הוֹן. ִרבִּ ֲהוּו ָלָקאן בְּ אֹוַרְייָתא  דְּ

ָלם. שְׁ ָלם ְוָנַפק בִּ שְׁ ָעאל בִּ יּה דְּ ָמר בֵּ מֹוָחא ִאתְּ בְּ

ֲהָלכֹות  ֵהן  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵטי  ְפשָׁ בִּ אֹוַרְיָתא  דְּ ְקִליִפין  בִּ ֶמֶלְך  ׁש  ְקדַּ ַהמִּ (ּוֵפרּוׁש 

ם)  שָׁ ְיֻעיַּן  כּו'  ְויּוַבן  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵהם  מֹוָחא  בְּ ָעאל  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ּוְדָרׁשֹות 

ֲאָמר  ף כז:) ִסּיּום ַהמַּ ם (דַּ ֲאָמר ְועֹוד שָׁ ל ַהמַּ ּזַֹהר כָּ ם בַּ ְוַעיֵּן שָׁ
ח ֲהָוָיה ֱאלִֹקים ֶאת  קַּ ַויִּ סּוק  ָאַמר ַעל פָּ ר ְלֵעיל ּוַמה שֶּׁ ְזכַּ ַהנִּ

ָהָאָדם כּו'.

ִלי אֹור ְוַחּיּות  ה בְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ָאז ַהּתֹוָרה ִהיא ְיֵבשָׁ לֹא פְּ כ. בְּ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה כּו' ְוַהַחּיּות ִהיא פְּ

ַהּתֹוָרה  ִחיצֹוִנּיּות  דְּ ְוַהְינּו  ֶזה  ַעל  ָאַמר  שֶּׁ ַמה  ֶמֶלְך  ׁש  ּוְבִמְקדַּ
ֶהם ִהיא  ָמה בָּ שָׁ י ַהּתֹוָרה ְוַהנְּ ִחיַנת ְלבּושֵׁ ְגֵלית ִהיא בְּ ּתֹוָרה ַהנִּ
מוֹ ֵכן  ָמה ְמַחיָּה ֶאת ַהּגּוף כְּ שָׁ ַהנְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ּוְכמוֹ שֶׁ ִחיַנת פְּ בְּ
ִניִמּיּות  ּלֹוֵמד פְּ ּוְכשֶׁ ַהּתֹוָרה  ִחיצֹוִנּיּות  ְמַחיָּה ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ
יָלא  ֶהם, ּוִממֵּ ְגֵלית ְוַחי בָּ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהנִּ ַהּתֹוָרה ָאז ֵיׁש לוֹ ַחּיּות בְּ
ית  וָָּנה ָהֲאִמתִּ ַחּיּות, ֲהֵרי הּוא ַמְתִאים ֶאל ַהכַּ ר הּוא בְּ ֲאשֶׁ ּמּוד כַּ ַהלִּ
ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ לֹוֵמד  ֵאינוֹ  שֶׁ כְּ ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  כּו'  ִלּמּודוֹ  בְּ
גּוף  ָמה ַוֲהֵרי הּוא כְּ לֹא ְנשָׁ גּוף בְּ ּלוֹ, ִהיא כְּ ְגֵלית שֶׁ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהנִּ

ְדָבֵעי כּו'. ּמּוד ֵאינוֹ כִּ וַָּנת ַהלִּ יָלא גַּם כַּ ִלי ׁשּום ַחּיּות ּוִממֵּ ֵמת בְּ

ִתיב  כְּ ְנָיָנא  תִּ ּקּון ל'  זַֹהר תִּ ִתּקּוֵני  בְּ ָאְמרּו  ַמה שֶּׁ ן  כֵּ גַּם  ְוֶזהּו 
ַעְבֵדי  ין ִאּנּון דְּ ִאלֵּ ְורּוַח ֱאלִֹקים ְמַרֶחֶפת ַמאי ְורּוַח כּו' ַעד דְּ
ָלה  ַקבָּ בְּ ָחְכָמה  בְּ ְדָלא  תַּ ְלִאשְׁ ָבָעאן  ְולֹא  ה  שָׁ ַיבָּ ְלאֹוַרְיָתא 
ִלי  ה בְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ָאז ַהּתֹוָרה ִהיא ְיֵבשָׁ ְבלֹא פְּ ם דִּ כּו' ְיֻעיַּן שָׁ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוכּו' ְוֶזהּו ִעְנַין ְוֶדֶרְך  אֹור ְוַחּיּות כּו' ְוַהַחּיּות ִהיא פְּ
ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ הּוא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ַעל  ַקאי  דְּ ים  ַחיִּ
ִחיַנת ֵנר  יְך ַעל ָידוֹ בְּ ים ָאז ַמְמשִׁ ֶרְך ַחיִּ ִחיַנת דֶּ ר ֵיׁש בְּ ְוַכֲאשֶׁ
ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה  ֶרק ב' שֶׁ ֵאר ְלֵעיל פֶּ ְתבָּ נִּ ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור כּו' שֶׁ
ים  ַחיִּ ֶרְך  דֶּ יֵּׁש  שֶׁ כְּ ְוַהְינּו  סֹוף  ֵאין  אֹור  ּלּוי  גִּ יְך  ַמְמשִׁ ּוִמְצוֹות 
ְצָוה  ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהמִּ ֶהם בְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוָאז ְוַחי בָּ ִחיַנת פְּ בְּ
ָמה  ְנשָׁ כִּ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ר  ֲאשֶׁ יֹוִסיף  ִקּצּור,  כּו'  ּלוֹ  שֶׁ
ים  ַחיִּ ֶרְך  יֵּׁש דֶּ שֶׁ ים כְּ ַחיִּ ּה  ְונֹוֶתֶנת בָּ ַהּגּוף  ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה 

יְך ַעל ָידוֹ ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור. ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ַמְמשִׁ פְּ
ֶרק טו) ם פֶּ ים שָׁ (קּוְנְטֵרס ֵעץ ַחיִּ

ֵעץ  ַעת בְּ ַהדַּ ֵעץ  ר  ּוִמְתַחבֵּ ַהּתֹוָרה  ְפִניִמּיּות  בִּ ר עֹוֵסק  ֲאשֶׁ כא. כַּ
ַחיֵּי א דְּ ִחיַנת ַסמָּ ְגֶלה בְּ ה לוֹ ִלּמּוד ַהנִּ ים, ָאז ַנֲעשֶׂ ַהַחיִּ

ְוָתִבינּו  ְדעּו  תֵּ ְלֵעיל  ַהנֱֶּאָמִרים  ָבִרים  ַהדְּ ל  כָּ י  פִּ ַעל  ְוִהנֵּה 
ר  ִעקַּ ִהיא  ר  ַוֲאשֶׁ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ ֵעֶסק  ְוֶהְכֵרִחּיּות  ְנִחיצּות 
ְגֵלית  ּתֹוָרה ַהנִּ ּיֹום ְצִריִכים ַלֲעסֹק יֹוֵתר בַּ ַמן בַּ זְּ י בַּ ַחיֵּינּו ְוִאם כִּ
ְהֶיה ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  יִּ רּוִרין ְוכּו' ֲאָבל ֶזה ּגּוָפא שֶׁ ְכֵדי ְלָבֵרר בֵּ בִּ
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  הּוא  וָָּנה  ַהכַּ ית  ֲאִמתִּ ֶאל  ּוְמֻכוָּן  ָרצּוי 
ְגֵלית ּוִבְלָעָדּה  ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהנִּ ְוָקא ִיְחֶיה בְּ ִניִמּיּות ּוָבּה דַּ ַהפְּ
לֹום ִיּפֹל ַהּנֹוֵפל  י ָחס ְושָׁ ָלל כִּ ְגֶלה ָרצּוי ּוְמֻכוָּן כְּ ֵאין ִלּמּוד ַהנִּ
ק  בֵּ ּוִמְתדַּ לֹום  ְושָׁ ַחס  ְונֹוֵפל  ְויֹוֵרד  ְוָדָבר  ֵיׁש  ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ נָּה  ִממֶּ
ְפִניִמּיּות  ר עֹוֵסק בִּ ֲאשֶׁ י ִאם כַּ מֹוָתא ַרֲחָמָנא ִליְצַלן כִּ ִאיָלָנא דְּ בְּ
ה לוֹ ִלּמּוד  ים ְוכּו' ָאז ַנֲעשֶׂ ֵעץ ַהַחיִּ ַעת בְּ ר ֵעץ ַהדַּ ַהּתֹוָרה ּוִמְתַחבֵּ

ֶרק כא) ם פֶּ ים שָׁ ַחיֵּי כּו'. (קּוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחיִּ א דְּ ִחיַנת ַסמָּ ְגֶלה בְּ ַהנִּ

ְלַמְעָלה  ָאהּוב  ּגֹוָרלוֹ  ִעים  נָּ ּוַמה  ֶחְלקוֹ  ּטֹוב  ַמה  לוֹ  ֵרי  כב. ַאשְׁ
ה ְוֶנְחָמד ְלַמטָּ

ה ְוִלְגרֹם ִרְפיוֹן ִחשּּׁול ּוְמִניָעה  ִרישָׁ אוֹי ִלי ִאם ִאיָעְצָך ַעל ַהפְּ
ָהֱאמּוָנה  ְוׁשֶֹרׁש  ַהּתֹוָרה  ַמת  ִנשְׁ ִלי ָסֵפק  ִהיא בְּ שֶׁ זוֹ  ֵמָחְכָמה 
ְוָיֵרית ָלּה הּוא  ָזָכה ָלּה  ּוְבִלי ָסֵפק דְּ ָחְכָמה ְוַדַעת ּוְתבּוָנה  בְּ
ָאהּוב  ּגֹוָרלוֹ  ִעים  נָּ ּוַמה  ֶחְלקוֹ  ּטֹוב  ַמה  לוֹ  ֵרי  ַאשְׁ ֲעִליָּה  ֵני  ִמבְּ

ה ְוכּו'. (ַחוַּת ָיִאיר ִסיָמן רי) ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלַמטָּ

ְוַקְטנּות  ִויִריָדה  לֹום  ְושָׁ ָחס  ַצַער  ִמיֵני  ָכל  בְּ ִנְפָלָאה  כג. ֵעָצה 
ׁשּוִטים  ים פְּ ְוִתּקּוִנים - ֲאָנשִׁ ב... לֹוַמר זַֹהר  ְוִטְמטּום ַהלֵּ ַהּמִֹחין 

בֹוִהים זָּכּו ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְנָיִנים גְּ

ְוַקְטנּות  ִויִריָדה  לֹום  ְושָׁ ָחס  ַצַער  ִמיֵני  ָכל  בְּ ִנְפָלָאה  ֵעָצה  ְוֶזה 
ַיֲעקֹב  ֵעין  מוֹ  כְּ ים  ַקלִּ ְדָבִרים  בִּ ִלְלמֹד  ב  ַהלֵּ ְוִטְמטּום  ַהּמִֹחין 
ׁשּוט  פָּ ָמָרא  גְּ ִלְלמֹד  ְוַגם  ְוִתּקּוִנים  זַֹהר  לֹוַמר  אוֹ  ִמְדָרׁש 
ְוִנְפָלָאה  דֹוָלה  גְּ ֵעָצה  ְוֶזה  לּום  כְּ ֶאְצלוֹ  מּוָבן  לֹא  י  כִּ גַּם 
ַהשֹּׁוִטים  ַדַעת  כְּ ְולֹא  ְוַקְטנּות  ְיִריָדה  ִמיֵני  ל  ִמכָּ ְלִהְתַעּלֹות 
ה  מָּ כַּ ְוָידּוַע  ִעּמוֹ  ל  בַּ ּבוֹ  לִּ שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ ִלְלמֹד  ֵאין  שֶׁ אֹוְמִרים  שֶׁ
בֹוִהים. גְּ ְלִעְנָיִנים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  זָּכּו  שֶׁ ׁשּוִטים  פְּ ים  ֵמֲאָנשִׁ ּיֹות  ַמֲעשִׂ

ָבבֹות ַמֲאָמר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה)  (נַֹעם ַהלְּ

זּוַלת  מּוָבן  ָבר  דָּ נּו  ַדְעתֵּ בְּ ֵצא  ִימָּ לֹא  אֹוָתן  ִלּמּוֵדנּו  בְּ כד. ַוֲאַנן 
ּלֹות ְקִריַאת ַהמִּ

ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ְיִציָרה  ְוֵסֶפר  זַֹהר  ַאְמֵרי  ִממַּ ְרָאָיה  ְוֵאין 
ְוֵכן  ֶעְליֹוִנים  ין  ישִׁ דִּ ּוִמקַּ ְוֵאִליָּהּו  ָסִבין  דְּ א  ַסבָּ י  ִמפִּ לּו  בְּ קִּ שֶׁ
תוֹ ַעל ְלׁשֹוָנם ְוַגם  ם ּוִמלָּ ם ָהָיה בָּ ַבּזַֹהר רּוַח ַהשֵּׁ ָהָנְך ְינּוֵקי דְּ
י ֶעְליֹוִנים  ה ִמפִּ ה ֶאל פֶּ ּנּו פֶּ לּו ִממֶּ בְּ קִּ ָהֱאלִֹקי ָהֲאִר"י ְוגּוָריו שֶׁ
ָבר מּוָבן  נּו דָּ ַדְעתֵּ ֵצא בְּ ִלּמּוֵדנּו אֹוָתן לֹא ִימָּ ָבִרים ַוֲאַנן בְּ ָיְצאּו ַהדְּ
ים  שִׁ ן ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים ַהְמַבקְּ ֵאין כֵּ ּלֹות ַמה שֶּׁ זּוַלת ְקִריַאת ַהמִּ
ֵהם  ְוִלְפָעִמים  ְוַהנֱֶּעָלִמים  ַהֲחתּוִמים  ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ְלָבֵאר 
(ַחוַּת ָיִאיר ִסיָמן רי) סֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה.  כְּ

ת  ִחצַּ ָלה הּוא ִנְדֶחה ִממְּ בָּ ּמּוד ַהקַּ ְך ַעְצמוֹ ִמלִּ ל ַהּמֹוֵנַע ְוחֹושֵׂ כה. כָּ
ים  ֵני ֶמֶלְך ַחיִּ אֹור פְּ יִקים ּוַמְפִסיד עֹוָלמוֹ ְוֵאינוֹ זֹוֶכה ִלְראֹות בְּ ַצדִּ

ַרְך ִיְתבָּ

ָהַאֲחרֹוִנים  ִלים  ֻקבָּ ִממְּ ֵלִמים  שְׁ ְוֵכן  ים  ַרבִּ שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף 
ָלה ְוהֹוִכיֵחנּו  בָּ ֵני ָאָדם ַעל ִלּמּוד ַהקַּ ְמאֹד ִלּבֹות בְּ ִהְתעֹוְררּו בִּ
ַהּמֹוֵנַע  ל  כָּ ְתבּו  כָּ שֶׁ א  ֶאלָּ עֹוד  ְולֹא  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ִמדִּ
יִקים  ַצדִּ ת  ִחצַּ ִממְּ ִנְדֶחה  הּוא  ָלה  בָּ ַהקַּ ּמּוד  ִמלִּ ַעְצמוֹ  ְך  ְוחֹושֵׂ

ַרְך. ים ִיְתבָּ ֵני ֶמֶלְך ַחיִּ אֹור פְּ ּוַמְפִסיד עֹוָלמוֹ ְוֵאינוֹ זֹוֶכה ִלְראֹות בְּ
(ַחוַּת ָיִאיר ִסיָמן רי)

ג


