
 

 
 

 

ַ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  ת ּתֹוְלדֹות ַׁ ש  רָּ  tּפָּ

רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 י'חלק  -' הכרך 

 039קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

ִסְפרָּ  קוּ א ּדָּ א ּבְ יהּ ן ִיּפְ לּותָּ ן מִ  ּבֵּ ֲחמֵּ א גָּ רַׁ  יּבְ

 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 -

א! ן עֹוָלם ַהבָּ ה זֹוֶכה ִלְהיֹות בֶּ דֹוׁש, ַאתָּ ָכל יֹום ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ּקֹות בְּ ר דַּ ת ִמְספַּ שַׁ ַהְקדָּ בְּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ַתב, כִּ ּקּון מ"ג כָּ א ֶמֶלְך" תִּ "ִכסֵּ בְּ
ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה 
ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד, 
ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ
ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ

ְרִקיָעא. דִּ

יֹום  ָכל  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ִלְלמֹד  ָרֵאל  ִישְׂ ל  כָּ ַעל  גָּדֹול  ִחּיּוב  ַחיָּיא,  דְּ א  ַסמָּ
ָמתוֹ,  ׁש ִנשְׁ ּוְמַקדֵּ ּוְמַטֵהר  ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות  ֶזה  י בְּ ָעְלָמא, כִּ יְרָסא בְּ גִּ ֲאִפּלּו 
גָּדֹול  רּוַח  ַנַחת  ה  ְועֹושֶׂ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ֶזה  בְּ י  כִּ ָכרוֹ  שְׂ ְלגֶֹדל  ֵקץ  ְוֵאין 
ִחּבּוָרא  ַהאי  'בְּ ף קכ"ד:)  (דַּ ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ּמּוָבא  כַּ ְליֹוְצרוֹ, 

ּה ִמן גָּלּוָתא'. ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון בֵּ דְּ

ָדָרא  בְּ א  ְלַתתָּ ִיְתגֵַּלי  ד  כַּ ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ו':,  ּקּון  תִּ ּקּוִנים סֹוף  תִּ בַּ
ָאֶרץ ְוגֹוֵמר. רֹור בָּ ְקָרא כה י) ּוְקָראֶתם דְּ סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה (ַויִּ ַבְתָרָאה בְּ

ְלִמיֵדי  תַּ ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ֶמֶלְך,  א  סֵּ כִּ ֵסֶפר  בְּ ל'  ִתּקּון  בְּ
ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים 
ה  ַיֲעשֶׂ י  ִליְצַלן, כִּ ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  י ֵהם ְמַעכְּ כִּ גָּלּוָתא,  ְוגֹוֵרם אֶֹרְך 
ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ

ה. ֻאלָּ י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ בִּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ א ֶמֶלְך, כִּ ִכסֵּ ם בְּ ִתּקּון מ"ב שָׁ בְּ
ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ ְוָכל שֶׁ עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה 

ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד, 

ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ

ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ

ְרִקיָעא. דִּ

ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ שֶׁ ה,  ַרבָּ ַאדְּ ָרא,  דָּ ר  ִאְכשַׁ ְוִכי  אֹוְמִרים  שֶּׁ ּוַמה 

ָמָתם  בֹוִהים, ָיְכלּו ְלַטֵהר ִנשְׁ קֹומֹות גְּ ים ִממְּ מֹות ְקדֹושִׁ ָהיּו ָלֶהם ְנשָׁ שֶׁ

ְוַגם  ְנמּוִכים  מֹות  ְנשָׁ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ו  ְוַעְכשָׁ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ

ַרק  ָמָתם,  ִנשְׁ ְלַטֵהר  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהִחיצֹוִנים  רּות  ִהְתגַּבְּ

ֲאִפיּלּו  ְלֶזה  ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר  ְלׁשֹון  י  כִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ַהְינּו  ְיָקִרים,  ים  ַסמִּ בְּ

ִמיֵֶּצר  ַרע  ל  ִמכָּ ָמר  ִנשְׁ ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  ִלְגלּוג,  בְּ ַוֲאִפיּלּו  ְלחּוד  ִפְטּפּוט  בְּ

ָהרּוָחִני,  א  עֹוָלם ַהבָּ ְוַגם בָּ ַהָחְמִרי,  ַהזֶּה  עֹוָלם  ָרִעים בָּ ְקִרים  ּוִממִּ ָהַרע 

ְנִהיר  א דִּ ישָׁ ּבּוִציָנא ַקדִּ ף רי"ט,  ְנָחס דַּ ת פִּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ּנֹוָדע ִמּזַֹהר ַהקָּ כַּ

ל  ּתֹוָרה שֶׁ אֹור  ַהּגֹוֵאל  יַאת  בִּ ַעד  ְתֵריּה,  ַאבַּ ֲהוּו  דַּ ִרין  דָּ ָכל  בְּ ָחְכְמֵתיּה 

ָרֵאל. אֹור ַרב ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹות ִישְׂ ן יוַֹחאי ֵמִאיר בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ

ים  פִּ חֹות ה' דַּ דֹוׁש ְלָכל ַהפָּ ל ָאָדם ְמאֹד ִלְלמֹד ֹזַהר ַהקָּ ן ִיְתַחזֵּק כָּ ַעל כֵּ

ן ְיִהי  א, ָאֵמן כֵּ הֹון ְלֵעיָלא ְוַתתָּ ְגרֹם ֶחְדָוא ּופּוְרָקָנא בְּ יִּ ֵדי שֶׁ ָכל יֹום כְּ בְּ

ַוְרץ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ִמִפיְדַהייץ) י ַאֲהרֹן שְׁ ן ַרבִּ ָרצֹון. (ַצוַָּאת ָהָר"ד ֵמִאיר בֶּ

ְזִמיִנין  ְדַעְלָמא  ַרְבֵיי  ֲאִפיּלּו  יָחא  ְמשִׁ ְליֹוֵמי  ָקִריב  ְיֵהא  ד  כַּ
אֹוְצרֹות  ִיְמְצאּו  ים  ְקַטנִּ [ְנָעִרים  ָחְכְמָתא  דְּ ְטִמיִרין  ָחא  כָּ ְלַאשְׁ
ֶרְך  דֶּ ָעה,  דֵּ ָהָאֶרץ  א  ְתַמלֵּ תִּ ָאז  י  כִּ ִמּסֹודֹות,  ֲחׁשּוִבים  ְסָפִרים 

ף קי"ח.) ֱאֶמת]. (ֹזַהר ֵחֶלק א' דַּ
דֹוִלים  ַהגְּ ְמאֹורֹות  ֵני  שְׁ ל  שֶׁ ְיָקרֹות  אֹור  ְוָזַרח  ֵהִציץ  ר  ֲאשֶׁ ַמן  ִמזְּ
ֲעַדת  ְקַהל  הּוִדים  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  ִקיְּ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר 
ים  ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִחיד ְוַרבִּ ל ַהתִּ דֹוׁש שֶׁ ּמּוד ַהקָּ לִּ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק בַּ ִישְׂ
יג ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ
ׁשֹוִתים  ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ה,  ָהֵאלֶּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָפִרים  סְּ בַּ שֶׁ ְטהֹורֹות 
יֹוֵסף  נּו  (ַרבֵּ ְמאֹד.  ְמאֹד  ְקִריָאָתן  בִּ ּוִמְתַלֲהִבין  ְבֵריֶהם  דִּ ֶאת  ָמא  צָּ בַּ

ָנָיהּו) ּקּוִנים בְּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ ַחיִּ

ֵסֶפר  אִריץ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, בַּ ְנָחס ִמקָּ י פִּ דֹוׁש ַרבִּ ּומּוָבא ֵמָהַרב ַהקָּ
ְלִמיִדים)  ד (ַלתַּ ף ק"ן), ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: "ָצִריְך ְמַלמֵּ ֵלם (דַּ ְנָחס ַהשָּׁ ִאְמֵרי פִּ
ָמה  ְנשָׁ יְך  ְלַהְמשִׁ יָּכֹול  שֶׁ ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ הּוא  שֶׁ זַֹהר,  ִלְלמֹד 

יַח  ַמנִּ ֶזה  בָּ ינֹוק,  ְלַהתִּ ר  ָישָׁ ֶכל  נֹוֵתן שֵׂ ָהַרב  שֶּׁ ַמה  י  כִּ ְלִמיִדים.  ַלתַּ

ַעל  ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ אן ְלׁשֹונוֹ. (ַוֲאִני שָׁ ית", ַעד כָּ ָמה ֲאִמתִּ ּבוֹ ְנשָׁ

ל  ל כָּ ָמה שֶׁ שָׁ י ַהּזַֹהר ַמְלִהיב ּוֵמִאיר ֶאת ַהנְּ ם טֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו). כִּ שֵׁ

ה  ָמה ְקדֹושָׁ ל ְנשָׁ יַע ֶהָאָרה שֶׁ פִּ ּיּוַכל ְלַהשְׁ אֶֹפן שֶׁ ָרֵאל, בְּ שְׂ ִאיׁש ִמיִּ

ִליָט"א) ְכֶטער שְׁ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר שֶׁ ֶפר ְלַהגָּאֹון ַרבִּ סֵּ ב בַּ זּוָלתוֹ. (ְוִנְכתַּ גַּם בְּ

ּגֹוֵבר,  ינּות  ְוַהמִּ ָהַרע  ר  ֲאשֶׁ יָחא  ְמשִׁ ִעְקבֹות  בְּ ִלי,  ׁשֹוֵמַע  י  ַעמִּ ְולּו 

ָמָרן  ְתֵבי  כִּ ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלְלמֹד  ְיֵמיֶהם  ל  כָּ ׁשֹוְקִדין  ָהיּו 

ם  ַעל שֵׁ ָרֵאל בַּ י ִישְׂ ל ָמָרן ָהַרב ַרבִּ מֹות שֶׁ לּול ִעם ֲחִסידּות ְוַהְקדָּ בָּ

יִכין  ֵזרֹות ָרעֹות ְוָהיּו ַמְמשִׁ ל ַהגְּ ִלין כָּ יק ִלְבָרָכה ְוָהיּו ְמַבטְּ ֵזֶכר ַצדִּ

ַחיֵּי  ֵני  בָּ ִטּיֹות,  שְׁ פַּ עֹות  פָּ ַהשְׁ ן  כֵּ ָהעֹוָלמֹות,  ל  כָּ ַעל  ְואֹור  ַפע  שֶׁ

ָנה  ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ ְמזֹוֵני. (ַרבֵּ

כ')

ר ְלָפֶניָך ! ! ! ְרֵאה ֶאת ֲאשֶׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  כָּ ֶאת  ִלים  ּוְלַהשְׁ ִלְלמֹד  ּתּוַכל  ְכֵדי שֶׁ בִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶדר  ל  כָּ ַעל  ְוָערּוְך  ר  ְמֻסדָּ יֹוִמי  לּוַח  ְלָפֶניָך  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  ְרֵאה 

ם ִלְדַבר ה' זוֹ ּתֹוַרת ַהּזַֹהר! ר ָצְמָאה ַנְפשָׁ חּוִרים, ֲאשֶׁ ים-בַּ תִּ ֲעֵלי בָּ ֵני ּתֹוָרה-בַּ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש, בְּ ָבר ַהשָּׁ ִמיָמה, ְוהּוא דָּ ָנה תְּ ך שָׁ ֶמשֶׁ בְּ

דֹוׁש!. ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ָנה ֶאת כָּ ְך ַהשָּׁ ֶמשֶׁ ִמים בְּ ָכל יֹום, ְמַסיְּ ּקֹות בְּ ְך 10 ַעד 15 דַּ ֶמשֶׁ בְּ

עּוִרים ֲאֵחִרים! ֵאינוֹ ַמְפִריַע ְלשִׁ אֶֹפן שֶׁ ְך ַהּיֹום, בְּ קוֹ ְלֶמשֶׁ ק ְלָכל יֹום, ִויכֹוִלים ְלַחלְּ דֹוׁש ְמֻחלָּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

תּוב: "ְוָהִגיָת ּבוֹ יֹוָמם ָוַלְיָלה"! ַמֲאַמר ַהכָּ ַנאי כְּ עֹות ַהפְּ ל שְׁ א כָּ ַמלֵּ תְּ

ו ֵאיָמַתי? יׁש נַֹעם ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה ְוֶיֱעַרב ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ַטַעם! ְוִאם לֹא ַעְכשָׁ ְרגִּ ַמן תַּ ְך ַהזְּ ּוְבֶמשֶׁ

ה



ָ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 -

י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּׁש ֵאַלי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ִניָּה,  ַהבְּ ת  ִלְתִחלַּ ַעד  ֶסף  ַלכֶּ י  ִנְצַרְכתִּ לֹא  ֲעַדִין  שֶׁ ַוֲאִני  ְקָצָרה,  ִלְתקּוָפה  ַהְלָוָאה  כְּ כּום  ַהסְּ ֶאת  ׁש  ּוִבקֵּ ְיִדיִדי  מּוֵאל  שְׁ
ר ְוהּוא  ה ִלּצֹר ֶקשֶׁ י, ּדוֶֹחה אֹוִתי ׁשּוב ְוׁשּוב, ֲאִני ְמַנסֶּ נִּ ט ִממֶּ מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ יַע, ּושְׁ ָרעֹון ִהגִּ י ְלַהְלוֹות לוֹ. ְזַמן ַהפֵּ ְמתִּ ִהְסכַּ
ד ָממֹון ּכֹה ַרב ְוַגם  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפֹון. כָּ טֶּ ַבּסֹוף לֹא ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ לְּ ֹזאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ חֹוֵסם כָּ
מּוֵאל  י ַעל שְׁ ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ַהלַּ ְוָכל  ַהּיֹום  ל  ה אֹוִתי. כָּ ּוְמַרמֶּ י  בִּ ל  ָבר, ְמַהתֵּ ִמכְּ ָעַלי ַעד לֹא  ֶנֱאָמן  ָהָיה  ֲחֵבִרי, שֶׁ ָלַדַעת שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ ְוַהכֶּ

יֶחָנה. אּוַלי ָחֵבר  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
ֶאת  לוֹ  י  ְרתִּ ִספַּ נ.  ַהּטֹוב  ַלֲחֵבִרי  ִניִתי  פָּ ֶזה.  ֵמֵעין  ב  ַמצָּ בְּ ִלְנהֹג  ָעַלי  יַצד  כֵּ ְלהֹוֵרִני  ְנכֹוָנה,  ֵעָצה  ן  ַמתַּ בְּ ְלַסיֵַּע  יּוַכל  טֹוב 

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ַדאי  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו: "כְּ ר, בְּ ֹזאת ִנְזכַּ ית, ַרק בְּ ית לֹא ָיַדע ְלָהשִׁ ָכל ְמאֹודוֹ ַלֲעֹזר. ֵעָצה ַמֲעשִׂ ב, הּוא ָרָצה בְּ יב ְוָחשַׁ נ. ִהְקשִׁ
דֹוׁש ִלּמּוד יֹוְמיֹוִמי, ְוִאם  דֹוָלה ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ָנּה ִהְתעֹוְררּות גְּ ַאֲחרֹוָנה ֶישְׁ לַּ ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...", ּוְבָכְך שֶׁ י שִׁ הּוא ַרבִּ
אי ָצָרִתי  ַודַּ ל עמ"י, בְּ ל כָּ ָלִלית שֶׁ ה ַהכְּ ֻאלָּ ה ַלגְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנְזכֶּ ּמּוד בְּ ְזכּות ַהלִּ בִּ ִסְפרוֹ שֶׁ ר יוַֹחאי ִהְבִטיַח בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ַרבִּ

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ ַהקְּ

ֶבר  י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירֹון. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקֹון ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ בִּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

ר  ִנים ַרּבֹות לֹא ְרִאיִתיו, ֶהֱחַלְפנּו ִמְספַּ שָּׁ י ְיִדיד ְנעּוִרים שֶׁ תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ י ִנְרגָּׁש ֵמַהֲחָוָיה ָהרּוָחִנית שֶׁ כֻּלִּ שֶׁ ֶרְך ֲחָזָרה, כְּ דֶּ בַּ
ַאר לוֹ 60,000$  ִנשְׁ ַוֲעַדִין  ִנְצַרְך,  נָּה הּוא  ְלֵחֶלק ִממֶּ ר  דֹוָלה, ֲאשֶׁ גְּ ה  ְיֻרשָּׁ ל  בֵּ קִּ ה שֶׁ ַהלָּ ר  ְמַספֵּ ּבּור  דִּ ֵדי  כְּ ְותֹוְך  ים,  ִמלִּ

ָך רוֶֹצה ִהְנִני מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ... יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ שֶׁ

ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ

ָחֵפץ  ֵאינוֹ  ִמי  יֹוֵתר?  ּוְמתּוָקה  טֹוָבה  ָנה  שָׁ בְּ רֹוֶצה  ֵאינוֹ  ִמי  ה?  ַהֲחָדשָׁ ָנה  ַלשָּׁ לוֹ  ְלֵהיִטיב  ֵדי  כְּ ִלְזֻכּיֹות  ִנְדָרׁש  לֹא  ִמי 
ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ יׁשּועֹות פְּ בִּ

ַפע ַרב  ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ ִיְזכֶּ תֹוָרתוֹ  ָהעֹוֵסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. רּוָחִני ְוַגשְׁ

ָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב. שָׁ עּו בְּ ּקֹות ְליֹום] ְוִתוָּשְׁ -2 דַּ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת ִלּמּוד דף היומי של תיקוני ּזַֹהר  [כְּ ַקבְּ

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

ו
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‡z .Bz‡ ÌÏLÈ ÂÈÈB‡ Ìb LÈ‡ ÈÎc«¿≈ƒ«¿»«¿ƒƒ»
‡˜z˙‡Ï ,L Ï dÈÏ ˙È‡ ‰nk ,ÈÊÁ»≈«»ƒ≈¿«»¿ƒ¿«¿»
„aÚÓÏ ÔÈ‚a ,‡e‰ CÈ ‡L„˜a dÈ ÈBÏÈL¿ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿ƒ¿∆¿«
ÔÈz È‡cÂc ,‰eÓwB‡ ‡‰c .‡˙ÈÈB‡„ È„ewtƒ≈¿«¿»¿»¿»¿««¿≈
‡ÏÈÚlÓ L Ï ˙È‡ ÔÁÈÏL ÔÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈»
„ÁÂ ‡ÈÓÈÏ „Á ,dÈ„‰ ‡‚Âe„Ê‡Ï¿ƒ¿«¿»«¬≈«ƒƒ»¿«
ÏÎa L a dÈa ÔÈ„‰Ò ÔeÈ‡Â ,‡Ï‡ÓNÏƒ¿»»¿ƒ»¬≈≈¿«»¿»

ÔepÈ‡ ,„ÈÚ e‰È‡„ ‰ÓÔÈ˜Â Ônz ÈÁkzLÓ «¿ƒ»ƒƒƒ¿«¿≈«»¿»ƒ»
.Ú ˆÈÂ BË ˆÈ ÔBÏ≈∆¿≈∆»

È„ewÙ ‡ÏczL‡Ïe ‰‡kc˙‡Ï L a «»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ≈
‚ÂecÊ‡c BË ˆÈ ‡e‰‰ ,‡˙ÈÈB‡„¿«¿»«≈∆¿ƒ¿««
Ú‰ ˆÈ ‡e‰‰ ÏÚ Ûwz˙‡ e‰È‡ k ,dÈa≈¿»ƒƒ¿««««≈∆»»
.‡„ÚÏ dÈÏ CÈt‰˙‡Â dÈ„‰a ÌÈÏzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬≈¿ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
Ú‰ ˆÈ ‡e‰‰ ,‡‡zÒ‡Ï ÏÈÊ‡ L a „ÎÂ¿««»»ƒ¿ƒ¿«¬»«≈∆»»
‡‰Â ,BË ˆÈ ‡e‰‰ ÏÚ ab˙‡Â Ûwz˙‡ƒ¿««¿ƒ¿««««≈∆¿»
È˙‡ L  ‡e‰‰ „Î È‡cÂ .‡ÓÈ˜B‡ƒ¿»«»«««»»≈
„k ,L a Ûwz˙‡ eÙÈ˜˙ ‰nk ,‰‡kc˙‡Ï¿ƒ¿«»»«»¿ƒƒ¿«««»«

ÔÈ„k BË ˆÈ ‡e‰‰ ‡ab˙‡(ÊË ÈÏ˘Ó)Ú‰ ˆÈ ‡e‰‰c ,Bz‡ ÌÈÏLÈ ÂÈÈB‡ ƒ¿«¿»«≈∆¿≈¿»«¿ƒƒ¿«≈∆»»

LÓM‰ ÏL ‚eefa ,eaÁa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿ƒ«ƒ∆«∆∆
ÏÚ e˙k ‡Ï Ôk ÏÚÂ .‰l‰ ÌÚƒ«¿»»¿«≈…»«

[˙‡],ÌÈ‰Ï‡ ÌÚ ‡l‡ ,ÌÈ‰Ï‡ ¡…ƒ∆»ƒ¡…ƒ
.„Á‡ ‚eeÊÂ eaÁa¿ƒ¿ƒ∆»

Ó‡pL BÓk ,Ó‡iÂ Á‡ «≈«…∆¿∆∆¡«
 ÚÓLz ÚBÓL Ì‡ Ó‡iÂ«…∆ƒ»«ƒ¿«

Ó‡iÂ ,Ô‡k Û‡ .EÈ‰Ï‡ '‰ ÏB˜Ï¿¡…∆«»«…∆
Ì‡ Èk ˜ÚÈ EÓL „BÚ Ó‡È ‡Ï…≈»≈ƒ¿«¬…ƒƒ
B˙b„a ˜ÚÈ hÚ˙‰ Ê‡Â .Ï‡NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿«≈«¬…¿«¿»
‰Ó .˙B‡‰ ÏL ÏÏk‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»∆»»«
‰f ‰Ó .ÌL B˙‡ CÈÂ ?e˙k»«¿»∆…»«∆
Ïk ÏÚ BÏ ‰„B‰L ?ÌL B˙‡ CÈÂ«¿»∆…»∆»«»

.ÂÈ‡ B˙B‡ CaL ˙BÎa‰«¿»∆≈«»ƒ
,Ó‡Â Á˙t ÔBÚÓL  ƒ¿»«¿»«

ÂÈÈB‡ Ìb LÈ‡ ÈÎc '‰ ˙Bˆaƒ¿«¿≈ƒ«¿»
Bz‡ ÌÏLÈ‰‡ ‡aÌ„‡Ï LÈ ‰nk «¿ƒƒ…¿≈«»≈¿»»

LB„w‰ ÌÚ ÂÈÏÈL ˙‡ Ôw˙iL∆¿«≈∆¿ƒ»ƒ«»
˙BÂˆÓ ˙‡ ˙BNÚÏ È„k ‡e‰ Cea»¿≈«¬∆ƒ¿

eL ,‰eLt È‰L ,‰Bz‰ÈL È‡c «»∆¬≈≈¿»∆««¿≈
Ì„‡Ï LÈ ÌÈÁÈÏL ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿ƒƒ≈»»»
ÔÈÓÈÏ „Á‡ ,BnÚ ‚ecÊ‰Ï ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿»ƒ
ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ Ì‰Â ,Ï‡ÓNÏ „Á‡Â¿∆»ƒ¿…¿≈¿ƒƒ«
Ì‰ ,‰NBÚ ‡e‰M ‰Ó ÏÎa Ì„‡‰»»»¿»«∆∆≈
ˆÈ Ì‰Ï ÌÈ‡B˜Â ,ÌL ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆

.Ú ˆÈÂ BË¿≈∆«
ÏczL‰Ïe ‰h‰Ï Ì„‡‰ »»»¿ƒ«≈¿ƒ¿«≈

Bh‰ ˆÈ B˙B‡  ‰Bz‰ ˙BÂˆÓa¿ƒ¿«»≈∆«
ÏÚ ab˙‰ k ,BnÚ ‚ecÊ‰L∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈«
BnÚ ÌÈÏL‰Â Ú‰ ˆÈ B˙B‡≈∆»»¿ƒ¿ƒƒ
CÏB‰ Ì„‡LÎe .„ÚÏ BÏ Ct‰˙‰Â¿ƒ¿«≈¿∆∆¿∆»»≈
˜fÁ˙Ó Ú‰ ˆÈ B˙B‡ ,‡nh‰Ï¿ƒ«≈≈∆»»ƒ¿«≈
È‰Â ,BË ˆÈ B˙B‡ ÏÚ ab˙Óeƒ¿«≈«≈∆«¬≈
‡a Ì„‡‰ B˙B‡Lk È‡cÂ ,e‡a≈«¿««¿∆»»»»
Ì„‡‰ ˜fÁ˙‰ Ák ‰nÎa ,‰hÏƒ«≈¿«»…«ƒ¿«≈»»»
Ê‡ ,BË ˆÈ B˙B‡ ab˙‰Lk¿∆ƒ¿«≈≈∆»
ˆÈ B˙B‡L ,Bz‡ ÌÏLÈ ÂÈÈB‡¿»«¿ƒƒ∆≈∆
ÏÚÂ .Bh‰ ˆi‰ ÈÙÏ ÚÎ Ú‰»»ƒ¿»ƒ¿≈«≈∆«¿«

,‰ÓÏL Ó‡ ‰Ê ‰Ï˜ BË ∆»«¿……ƒ¿∆
ˆÈ ‰Ê ?BÏ „ÚÂ ‰f ‰Ó .BÏ „ÚÂ¿∆∆«∆¿∆∆∆≈∆
˙BÂˆÓa CÏB‰ Ì„‡Lk Ê‡Â .Ú‰»»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿
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‰f‰ ÙÒ È˜

Ó‡ ‡c ÏÚÂ .BË ˆÈc dÈn˜ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»«≈¿≈∆¿«»»«
,‰ÓÏL(È ÈÏ˘Ó)È‡Ó ,BÏ „ÚÂ ‰Ï˜ BË ¿……ƒ¿∆¿∆∆»

a ÏÈÊ‡ „k ÔÈ„Îe .Ú‰ ˆÈ ‡c ,BÏ „ÚÂ¿∆∆»≈∆»»¿≈«»ƒ«
ÌÈÏLÈ ÂÈÈB‡ Ìb ÔÈ„k ,‡˙ÈÈB‡ È„ewÙa L»¿ƒ≈«¿»¿≈«¿»«¿ƒ

.ÈBËqÓ ‡˙‡„Â ,Ú‰ ˆÈ ‡c ,Bz‡ƒ»≈∆»»¿¿¬»ƒƒ¿
‡L„˜a dÈa ÁË‡ ,˜ÚÈc ÔÈ‚a ,ÈÊÁ »≈¿ƒ¿«¬…«¿«≈¿À¿»

ÏÚ ,dÈÓLÏ BÂ‰ ÈBÁ‡ ÏÎÂ ,‡e‰ CÈ¿ƒ¿»»¿¬ƒ¿≈«
‡„Â .Bz‡ ÌÈÏLÈ ÂÈÈB‡ ‡c(‡„ ‡"„),Ï‡ÓÒ »¿»«¿ƒƒ¿»

,˜ÚÈc dÈnÚ ÌÈÏL‡„ ÂNÚ„ ‡Ù˜e˙Â ‡ÏÈÁ≈»¿¿»¿≈»¿«¿ƒƒ≈¿«¬…
ÏÚ dÈÏ È„B‡Â ,˜ÚÈc dÈnÚ ÌÈÏL‡c ÔÈ‚e¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿«¬…¿≈≈«

,ÂNÚ dÈnÚ ÌÈÏL‡ ÔÈ„k ,Ô‡Îa ÔepÈ‡‡") ƒƒ¿»¿≈«¿ƒƒ≈≈»
dÈÏ È„B‡ ‡‰c ,CÏ L‡ EÏ È‰È ÈÁ‡  ÈÏ LÈ ÈzÎc ÂNÚ dÈÏ È„B‡ ÔÈ„Î

(‡aÁa dÈÏÈ„ Ô‡Îa ÔepÈ‡ ÏÚdÈnÚ ÌÈÏzL‡ ‡Ïc „ÚÂ ¿«¿»ƒ¿¿ƒƒ≈
‡Ï ,dÈÏÚ „wt˙‡„ ‡pÓÓ ‡e‰‰ Èa‚Ï ˜ÚÈ«¬…¿«≈«¿«»¿ƒ¿««¬≈»
˙‡ ÏÎa ,Ck ÔÈ‚a ,ÂNÚ dÈnÚ ÌÈÏL‡«¿ƒƒ≈≈»¿ƒ»¿»¬«

.‡ÏÈÚÏ„ ‡Ù˜e˙ ‡ÈÏ˙ ‡z˙Ï„ ‡t˜zÀ¿»ƒ¿«»«¿»¿¿»ƒ¿≈»
Ó‡iÂ „‡Ó „Ú ‰ÏB„‚ ‰„Á ˜ÁˆÈ ƒ¿»¬»»¿»«¿…«…∆

,‡BÙ‡ ÈÓ È‡Ó ,‡BÙ‡ ÈÓ .‡BÙ‡ ÈÓƒ≈ƒ≈»ƒ≈
,‡BÙ‡ ÈÓ ‡l‡ .dÈÏ ÈÚÈÓ ‰Ê ‡e‰ ÈÓƒ∆ƒ¿≈≈∆»ƒ≈
˜ÁˆÈ dÈÏ CÈa „k ,Ônz ‡zÈÎL ‡ÓÈÈ˜c¿«¿»¿ƒ¿»«»«¿ƒ≈ƒ¿»
‡e‰ Ô‡Ó .‡BÙ‡ ÈÓ ,Ó‡ ‡c ÏÚÂ ,˜ÚÈÏ¿«¬…¿«»»«ƒ≈»
˙ÈÎc Ô‡Îa ÔepÈ‡ ÏÚ È„B‡Â ,‡Î‰ ÌÈ‡˜„¿»ƒ»»¿≈«ƒƒ¿»¿»¿ƒ

È‡cÂ ,dÈÏ(ÊÎ ˙È˘‡)‡‰c .‰È‰È Cea Ìb ≈«»«»ƒ¿∆¿»
.Ô‡Îa ÔeÈ‡a ÌkzÒ‡ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»

‰„Á ‡È‰‰ ÔÈ‚a ,Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«¿ƒ«ƒ¬»»
LÚ˙‡ ,ÈB‡ ˜ÁˆÈÏ ˜ÚÈ „ÈÁ‡„¿«¬ƒ«¬…¿ƒ¿»¬ƒ¿¬«
,È‡‰Î ‰„Á „Ác ,ÛÒBÈ„ ‡LBÚa ˜ÚÈ«¬…¿»»¿≈¿»«¬»»¿«

,dÈÏ eÓ‡„ ‡zÚLa(ÊÏ ˙È˘‡).e‡ˆÓ ˙‡Ê ¿«¿»¿»¿≈…»»
,˜ÚÈ LÚ˙‡ ‰ÙÈ‡a .‡BÙ‡ ÈÓ Ó‡ ˜ÁˆÈƒ¿»»«ƒ≈¿≈…ƒ¿¬««¬…

,ÈzÎc(ÊÏ ˙È˘‡)ÛÒBÈ Ôn˙Â ,ÌÈÚB Ì‰ ‰ÙÈ‡ ƒ¿ƒ≈…≈ƒ¿«»≈
ÈB„È ÏÚ ÌkzÒ‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜c b ÏÚ Û‡Â .˜ÚÈ LÈÚ˙‡Â „È‡˙‡ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿¬ƒ«¬…¿«««¿À¿»¿ƒƒ¿«««¿
ÔnzÓe .ÌÈÚB Ì‰ ‰ÙÈ‡ ÈzÎc ,‰ÙÈ‡a LÚ˙‡ e‰È‡ ,Ô‡Îa ÔeÈ‡a¿ƒƒ¿»ƒƒ¿¬«¿≈…ƒ¿ƒ≈…≈ƒƒ«»

.‡LBÚ ‡e‰‰ Ïk LÚ˙‡Â dÈpÓ „È‡˙‡ƒ¿¬ƒƒ≈¿ƒ¿¬«»«»»

,Bz‡ ÌÏLÈ ÂÈÈB‡ Ìb Ê‡ ,‰Bz‰«»»«¿»«¿ƒƒ
.BcvÓ ‡aM ‰Óe Ú‰ ˆÈ ‰Ê∆≈∆»»«∆»ƒƒ

‰‡ÁËa ˜ÚiL ÌeMÓ , ¿≈ƒ∆«¬…»«
ÏÚ ,BÓLÏ eÈ‰ ÂÈÎc ÏÎÂ ‰"awa«»»¿»¿»»»ƒ¿«

‰ÊÂ .Bz‡ ÌÈÏLÈ ÂÈÈB‡ Ôk[‰Ê] ≈¿»«¿ƒƒ¿∆

,ÂNÚ ÏL ˜ÊÁ‰Â Ák‰ ,Ï"‡ÓÒ«…«¿«…∆∆≈»
ÌeMÓe .˜ÚÈ ÌÚ ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒƒ«¬…ƒ
ÏÚ BÏ ‰„B‰Â ˜ÚÈ ÌÚ ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒƒ«¬…¿»«
BnÚ ÌÈÏL‰ ÈÊ‡ ,˙BÎa‰ Ô˙B‡»«¿»¬«ƒ¿ƒƒ

.ÂNÚÈ‰È ÈÁ‡  ÈÏ LÈ e˙kL ,ÂNÚ BÏ ‰„B‰ Ê‡] ≈»

BlL ˙BÎa‰ Ô˙B‡ ÏÚ BÏ ‰„B‰ È‰L ,CÏ L‡ EÏ

[ÁaÌÚ ˜ÚÈ ÌÈÏL‰ ‡lL „ÚÂ ¿«∆…ƒ¿ƒ«¬…ƒ
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰pÓ˙pL ‰pÓÓ‰ B˙B‡«¿À∆∆ƒ¿«»»»…
ÏÎa ,Ck ÌeMÓ .ÂNÚ BnÚ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ≈»ƒ»¿»
Áka ÈeÏz ‰hÓ ÏL Ák‰ ÌB˜Ó»«…«∆«»»«…«

.‰ÏÚÓ ÏL∆«¿»
„‡Ó „Ú ‰Ï„b ‰„Á ˜ÁˆÈ ƒ¿»¬»»¿…»«¿…

‰f ‰Ó  ‡BÙ‡ ÈÓ .‡BÙ‡ ÈÓ Ó‡iÂ«…∆ƒ≈ƒ≈«∆
ÈÓ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ?‡BÙ‡ ÈÓƒ≈»»»ƒƒ¿ƒ
ÌML  ‡BÙ‡ ÈÓ ‡l‡ !‰Ê ‡e‰∆∆»ƒ≈∆»
˙‡ ˜ÁˆÈ CaLk ‰ÈÎM‰ ‰„ÓÚ»¿»«¿ƒ»¿∆≈«ƒ¿»∆
ÈÓ ,‡BÙ‡ ÈÓ Ó‡ Ôk ÏÚÂ ,˜ÚÈ«¬…¿«≈»«ƒ≈ƒ
Ô˙B‡ ÏÚ ‰„BÓe Ô‡k „ÓBÚL ‡e‰∆≈»∆«»
Ìb È‡cÂ ?B˙B‡ ÈzÎaL ˙BÎa‰«¿»∆≈«¿ƒ«««
Cea LB„w‰ ‰p‰L !‰È‰È Cea»ƒ¿∆∆ƒ≈«»»

.˙BÎa‰ Ô˙B‡Ï ÌÈkÒ‰ ‡e‰ƒ¿ƒ¿»«¿»
d˙B‡ ÌeMÓ ,Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«ƒ»

˜ÁˆÈ ˙‡ ˜ÚÈ „ÈÁ‰L ‰„Á‰«¬»»∆∆¡ƒ«¬…∆ƒ¿»
ÛÒBÈ ÏL LÚa ˜ÚÈ LÚ ,ÂÈ‡»ƒ∆¡««¬…»…∆∆≈
eÓ‡L ‰ÚLa BÊk ‰„Á „ÁL∆»«¬»»»¿»»∆»¿

Ó‡ ˜ÁˆÈ .e‡ˆÓ ˙‡Ê BÏÈÓ …»»ƒ¿»»«ƒ
,˜ÚÈ LÚ ‰ÙÈ‡a  ‡BÙ‡≈¿≈…∆¡««¬…
ÛÒBÈ ÌLÂ ,ÌÈÚ Ì‰ ‰ÙÈ‡ e˙kL∆»≈…≈…ƒ¿»≈
b ÏÚ Û‡Â .˜ÚÈ LÚÂ ,„‡∆¡«¿∆¡««¬…¿«««
B„È ÏÚ ÌÈkÒ‰ ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»ƒ¿ƒ«»
LÚ ‡e‰ ,˙BÎa‰ Ô˙B‡a¿»«¿»∆¡«
,ÌÈÚ Ì‰ ‰ÙÈ‡ e˙kL ,‰ÙÈ‡a¿≈…∆»≈…≈…ƒ
B˙B‡ Ïk LÚÂ epnÓ „‡ ÌMÓeƒ»∆¡«ƒ∆¿∆¡«»

.LÚ‰»…∆
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"Ú „Ó˜  ˙Â„ÏÂ˙‚È˜

,‰ÏB„‚ ‰„Á ˜ÁˆÈ(ÊÎ ˙È˘‡)È‡Ó ƒ¿»¬»»¿»»
È˙Îe ,‰ÏB„‚ ‡Î‰ È˙k ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ»»¿»¿ƒ

Ì˙‰(ÁÈ ÌÈ„),'Â‚Â ˙‡f‰ ‰ÏB„b‰ L‡‰ ˙‡Â »»¿∆»≈«¿»«…¿
.„‡Ó „Ú È‡Ó .„‡Ó „Ú .Ìp‰Èb dÈnÚ Ï‡Úc¿»ƒ≈≈ƒ…«¿…»«¿…

Ì˙‰ È˙Îe ,„‡Ó ‡Î‰ È˙k(‡ ˙È˘‡)‰p‰Â ¿ƒ»»¿…¿ƒ»»¿ƒ≈
ÈÓ Ó‡ ÔÈ„k ,˙Ân‰ C‡ÏÓ ‡c ,„‡Ó BË¿…»«¿««»∆¿≈»«ƒ

.‡BÙ‡.(ע"א קמה (דף ≈
.'Â‚Â ÂÈ‡ Èc ˙‡ ÂNÚ(ÊÎ ˙È˘‡) ≈»∆ƒ¿≈»ƒ¿

e„Ú ÔÈLÈ ‰nk ,‡ÈiÁ Èa Ó‡»«ƒƒƒ»«»ƒƒ»¿
,ÈB‡ Èn˜ ÂNÚ ˜Èt‡Â ‰Îc ÔÈÚÓc ÔepÈ‡ƒƒ¿ƒ¿»»¿«ƒ≈»«≈¬
‰lÓ ÈLÁ ‰Â‰c ÔÈ‚a ,dÈpÓ Ca˙Èc ÔÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿ƒ¿¬»»ƒƒ»

.˜ÚÈ BÓL ‡˜ ÈÎ‰ .ÈzÈ ÈB‡„‚"Ï ‡"„) ¿¬«ƒ¬ƒ»»¿«¬…
(‰eÓ˜e‡Â‡e‰‰ BÓL ‡˜ ,BÓL ‡˜ ÈÎ‰ ¬ƒ»»¿»»¿«

.‡Ï˜ ÔÈ‚ ‡˜B„ ‡ˆÈˆ ˜Èt‡ ,dÈÏ ‡˜„¿»»≈«ƒƒ»¿»¿ƒ¿»»
.BÓL ‡˜ ‡l‡ ,È˙Î ‡Ï BÓL ‡˜ ÈÎ‰¬ƒƒ¿»¿»¿ƒ∆»»»¿

.‰Ê .ÌÈÓÚÙ ‰Ê(ÊÎ ˙È˘‡),‰Ê e‰Ó ∆«¬»ƒ∆«∆
(‡l‡).dÈÏ ÈÚÈÓ ÌÈÓÚt È˜ÚiÂ «««¿≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈≈

„‰‡ ,È˙BÎa ,ÈÓÊ È˙ ÈÂ‰ „Á ‰lÓ ,‡l‡∆»ƒ»«¬≈¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«
.ÔÈÓÊ È˙ ‡e‰ ‰Ê ,È˙Îa ‡Á‡ ‡ÓÊ dÈÏ≈ƒ¿»«¬»ƒ¿»ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ

,‡„ ‡ÂÂ‚k(‚Ó ˙È˘‡)‰Ê eL ‰zÚ Èk ¿«¿»»ƒ«»«¿∆
‡‰c „Á .ÔÈÓÊ ÔÈz ,„Á ‰lÓ ,ÌÈÓÚÙ«¬»ƒƒ»«¿≈ƒ¿ƒ«¿»
dÈn˜ ‡ÙeqÎ ÈÂ‰ ‡ÏÂ dÈÏ ‡„‰‡«¬«¿»≈¿»∆¡≈¿ƒ»«≈
‡ÙeqÎa Ô‡ .eLa ,eL .L  ‡e‰‰c¿««»«¿…¿¬«¿ƒ»

.‡„‰‡ Îe ,dÈpÓƒ≈¿»«¬«¿»
,Bi‡ Ó‡ ,‡„(‚È ÂÈ‡)ÈLÁ˙Â »»«ƒ¿«¿¿≈ƒ

.ÈB‡ ,Bi‡ „‰‡ ,CÏ ÈB‡Ï¿≈»«¬«ƒ≈
,ÈzÎc ‰eÓ˜e‡Â(Ë ÂÈ‡)ÈÙeLÈ ‰ÚÒa L‡ ¿¿»ƒ¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿≈ƒ

Áe ‡nL ,ÌÏBÚ ÏL BBa ,ÂÈÙÏ Ó‡ .'Â‚Â¿»«¿»»ƒ∆»∆»«
Á˜Ï È˙BÎ ‡Î‰Â .EÈÙÏ ‰Ú ‰ÚÒ¿»»»¿»¿»∆¿»»¿»ƒ»»

.È˙Îa ÏÈËÂ ‰lÓ „‰‡ ‰zÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«»«¬«ƒ»¿»ƒƒ¿»ƒ
‰Ó ‡BÙ‡ EÏe ,'Â‚Â CÏ ÂÈzÓN Èb ¿ƒ«¿ƒ»¿¿≈»

.Èa ‰NÚ‡(ÊÎ ˙È˘‡)Ï ,‡BÙ‡ EÏe˙È ∆¡∆¿ƒ¿≈≈
È‡‰a dÈÎa ,ÔÈ„k .È ‰NÚ‡ ‰Ó .CÏÚ ÌkzÒÓc Ô‡Ó ‡Î‰ ‡ÓÈÈ¿̃»»»»»¿ƒ¿««¬»»∆¡∆¿ƒ¿≈»¿≈¿«

‰f ‰Ó .‰Ï„b ‰„Á ˜ÁˆÈ ƒ¿»¬»»¿…»«∆
e˙ÎÂ ,‰Ï„b Ô‡k e˙k ?‰Ï„b¿…»»»¿…»¿»

ÌL ‰Ï„b‰ L‡‰ ˙‡Â »¿∆»≈«¿…»
„Ú .Ìp‰Èb BnÚ ÒÎpL .'B‚Â ˙‡f‰«…¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ…«
Ô‡k e˙k ?„‡Ó „Ú ‰f ‰Ó  „‡Ó¿…«∆«¿…»»

ÌL e˙ÎÂ ,„‡Ó ‰p‰Â ¿…¿»»¿ƒ≈
Ê‡ .˙Ân‰ C‡ÏÓ ‰Ê .„‡Ó BË¿…∆«¿««»∆»

.‡BÙ‡ ÈÓ Ó‡»«ƒ≈
.'B‚Â ÂÈ‡ Èc ˙‡ ÂNÚ ≈»∆ƒ¿≈»ƒ¿

eNÚ ˙BÚ ‰nk ,‡ÈiÁ Èa Ó‡»««ƒƒ»«»»»
ÂNÚ ‡ÈˆB‰Â ‰ÎaL ˙BÚÓc Ô˙B‡»¿»∆»»¿ƒ≈»
,epnÓ Ca˙iL È„k ÂÈ‡ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ∆
ÂÈ‡ c ÈLÁÓ ‰È‰L ÌeMÓƒ∆»»«¿ƒ¿«»ƒ

.˜ÚÈ BÓL ‡˜ ÈÎ‰ .˙BÈ[e‰e‡e] ≈¬ƒ»»¿«¬…

B˙B‡ BÓL ‡˜  BÓL ‡˜ ÈÎ‰¬ƒ»»¿»»¿
ÏL ÏB˜ ˙ÚÓL‰ ‡ÈˆB‰ .BÏ ‡wL∆»»ƒ«¿»«∆
ÈÎ‰ e˙Î ‡Ï .ÔBÏ˜ ÏÈLa ˜…ƒ¿ƒ»…»¬ƒ

.BÓL ‡˜ ‡l‡ ,BÓL ‡˜ƒ¿»¿∆»»»¿
‡e‰ ‰Ó  ‰Ê .ÌÈÓÚÙ ‰Ê ∆«¬«ƒ∆«

?‰Ê[‡l‡]‰È‰ ÌÈÓÚÙ È˜ÚiÂ ∆««¿¿≈ƒ«¬«ƒ»»
‰È‰ „Á‡ c ‡l‡ !˙BÈ‰Ï CÈ »̂ƒƒ¿∆»»»∆»»»
ÌÚt BÏ ÈÊÁ‰ ,È˙Îa  ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿…»ƒ∆¡ƒ««
ÔÎ BÓk .ÌÈÓÚt e‰Ê .È˙Îa ˙Á‡«∆∆ƒ¿»ƒ∆«¬«ƒ¿≈

 ‰Ê eL ‰zÚ Èkƒ«»«¿∆
„Á‡ .ÌÈÓÚt „Á‡ c .ÌÈÓÚÙ«¬»ƒ»»∆»«¬«ƒ∆»
‰È‰ ‡ÏÂ ,BÏ ÈzÊÁ‰ ‰p‰L∆ƒ≈∆¡«¿ƒ¿…ƒ¿∆
 eL .Ì„‡ B˙B‡ ÈÙÏ ‰Lea¿»ƒ¿≈»»«¿
Îe ,epnÓ ‰Lea e‡ .eLa…¿»¿»ƒ∆¿»

.eÊÁ‰∆¡«¿
,Bi‡ Ó‡ ‰Ê  ∆»«ƒ

 Bi‡ ÊÁ .CÏ ÈB‡Ï ÈLÁ˙Â¿«¿¿≈ƒ¿≈»»«ƒ
L‡ e˙kL ‰eLÙe .ÈB‡≈≈¿»∆»¬∆
:ÂÈÙÏ Ó‡ .'B‚Â ÈÙeLÈ ‰ÚNaƒ¿»»¿≈ƒ¿»«¿»»
‰ÚÒ Áe ‡nL ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ∆»∆»«¿»»
,Á˜Ï È˙Îa Ô‡ÎÂ ?EÈÙÏ ‰Ú»¿»¿»∆¿»¿…»ƒ»«
ÏËÂ c‰ ÊÁ ‰zÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«»»««»»¿»«

.È˙Îaƒ¿»ƒ
EÏe ,'B‚Â CÏ ÂÈzÓN Èb ¿ƒ«¿ƒ»¿¿

 ‡BÙ‡ EÏe .Èa ‰NÚ‡ ‰Ó ‡BÙ‡≈»∆¡∆¿ƒ¿≈
.EÈÏÚ ÌÈkÒiL ÈÓ ‰t „ÓBÚ ÔÈ‡≈≈…ƒ∆«¿ƒ»∆
B˙B‡ Ca Ê‡ .Èa ‰NÚ‡ ‰Ó»∆¡∆¿ƒ»≈«
B˙b„a ÏkzÒ‰Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿ƒ¿«≈¿«¿»
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:˙Á‡ ‰˘Ï
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‰f‰ ÙÒ „È˜

Ó‡Â ,dÈb„a ÏkzÒ‡Â ‡ÓÏÚ(ÊÎ ˙È˘‡)ÏÚÂ «¿»¿ƒ¿««¿«¿≈¿»«¿«
‡„LB‡Ï CÏ ÈÊÁ˙‡ ÈÎ‰ ‡‰c ,‰ÈÁ˙ EaÁ«¿¿ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿¬≈»¿»»
‰Ó Ó‡ ‡c ÏÚÂ ,ÔÈ˜ „aÚÓÏe ÔÈÓ„»ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿«»»«»

.È ‰NÚ‡∆¡∆¿ƒ
,‰NÚ‡ ‰Ó ‡BÙ‡ EÏe ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«¿≈»∆¡∆

Ó‡ ‡l‡ .È È‡n‡ ,È‡‰ Ó‡c ÔÂÈk≈«¿»««««¿ƒ∆»»«
‡È„a z‡c ,‰NÚ‡ ‰Ó ‡BÙ‡ EÏe ,dÈÏ≈¿≈»∆¡∆¿«¿¿¿ƒ»
Á‡a EÈÁ‡Ïe ,CÏ ‡ÈÊÁ ‡Ó„e ‡aÁe¿«¿»¿»»»ƒ»»¿»ƒ¿…«
,CÏ ‡ÓÈ‚ ‡‡ ,È‡cÂ Èa ,È ‡l‡ .ÌÈÏL¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«»¬»»ƒ¿»»
˙‡Â ‰ÈÁ˙ EaÁ ÏÚ ‡c ÏÚÂ .Èa z‡c ÔÈ‚a¿ƒ¿«¿¿¿ƒ¿«»««¿¿ƒ¿∆¿∆
‡Ï ‡‰c ,ÌÈi˜˙‡ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ .„Úz EÈÁ‡»ƒ«¬…¿¬«ƒ»ƒ¿«»¿»»
‡Ú ‡Ï ˜ÚÈc ÔÈ‚a .˜ÚÈÏ ÂNÚ dÈÏ ÁÏÙ»«≈≈»¿«¬…¿ƒ¿«¬…»»»
È„‡ dÈÏ ‡˜Â „‰‡ e‰È‡Â ,‡zL‰ dÈÏ≈«¿»¿ƒ«¬«¿»»≈¬…ƒ
˜ÈÏÒÂ ,˜BÁÓÏ ÏkzÒ‡c ÔÈ‚a ,ÈÓÊ ‰nÎ«»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈»¿»ƒ

.ÔÓ‡˜„k ,‡ÈÓBÈ ÛBÒÏ dÈÏ≈¿«»ƒ¿»¬»»
„Ú .‡Á‡ ÈÏÊ‡ BÂ‰ ÈÒBÈ ÈaÂ ‡ÈiÁ ƒ»¿ƒƒ≈¬»¿≈¿»¿»«

‡Ò ÈÒBÈ ÈaÏ dÈÏ eÓÁ ,ÈÏÊ‡ eÂ‰c¿¬»¿≈»≈¿ƒƒ≈»»
‡ËÓc „Ú e˙È .e‰ÈÈ˙a ÏÈÊ‡ ‰Â‰„¿¬»»ƒ«¿«¿»¿«¿»»
‡zL‰ eÓ‡ ,e‰ÈÈa‚Ï ‡ËÓc ÔÂÈk .e‰ÈÈa‚Ï¿««¿≈«¿»»¿««¿»¿«¿»
‡ÈiÁ Èa Ó‡ .eÏÊ‡ ,Ôn˜ ‡˜z˙Ó ‡Á‡»¿»ƒ¿«¿»«»¬¿»«ƒƒƒ»

(ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙),Ó‡Â ÈÒBÈ Èa Á˙t .ÈÈÏ ˙BNÚÏ ˙Ú≈«¬«¿»»«ƒƒ≈¿»«
(‡Ï ÈÏ˘Ó)ÏÚ „ÒÁ ˙B˙Â ‰ÓÎÁ ‰Á˙t ‰Ètƒ»»¿»¿»¿»¿«∆∆«

˙Òk ‡c ,‰ÓÎÁ ‰Á˙t ‰Èt .dBLÏ¿»ƒ»»¿»¿»¿»»¿∆∆
ÔepÈ‡ ÔÈl‡ dBLÏ ÏÚ „ÒÁ ˙B˙Â ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿«∆∆«¿»ƒ≈ƒ
ÈÚzLÓ„ ‡˙ÈÈB‡„ ‡LÈÏ ÔeÈ‡c ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈

.ÈÏÈÏÂ ÈÓBÈ d»≈¿≈≈
‰ÓÎÁ ‰Á˙t(‡Ï ÈÏ˘Ó),˙ÈL‡c ' ‡„ »¿»¿»¿»»ƒ¿≈ƒ

‡c dBLÏ ÏÚ „ÒÁ ˙B˙Â .‰eÓ˜e‡Â¿¿»¿«∆∆«¿»»
ÈÚzLÓ dÈe ,‡ÓÏÚ ‡a dÈc ,Ì‰‡«¿»»¿≈»»«¿»≈ƒ¿»≈

È„˙È‡‰Ó ‡ÁÈ˙Ùe ,‡ÒÈ‚ È‡‰Ó ÌÈ˙Ò ' . »ƒ»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»≈«
,Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡ÒÈ‚ È‡‰Ó ‡ÓÈ˙Ò .‡ÒÈ‚ƒ»¿ƒ»≈«ƒ»¿»¿«¿»≈

(‚Ï ˙ÂÓ˘),‡ÒÈ‚ È‡‰Ó ‡ÁÈ˙t .ÈBÁ‡ ˙‡ ˙È‡Â¿»ƒ»∆¬»¿ƒ»≈«ƒ»
‡‰‡Ï ÔÈ‚a(‡„‰Ï ‡"),‡ÏÈÚ Èa‚Ï ‡‰t‡ ¿ƒ¿«¿»»«¿»»¿«≈≈»

Ck È‰L ,‰ÈÁ˙ EaÁ ÏÚÂ Ó‡Â¿»«¿««¿¿ƒ¿∆∆¬≈»
˙BNÚÏÂ ÌÈÓc CtLÏ EÏ Èe‡»¿ƒ¿…»ƒ¿«¬
‰NÚ‡ ‰Ó Ó‡ Ôk ÏÚÂ ,˙B ¿̃»¿«≈»«»∆¡∆

.Èa¿ƒ
‰Ó ‡BÙ‡ EÏe ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«¿≈»

 ‰NÚ‡‰nÏ ,‰Ê ˙‡ Ó‡L ÔÂÈk ∆¡∆≈»∆»«∆∆»»
‰Ó ‡BÙ‡ EÏe ,BÏ Ó‡ ‡l‡ ?Èa¿ƒ∆»»«¿≈»
Ì„e Áe ÔÈ„a ‰z‡L ‰NÚ‡∆¡∆∆«»¿ƒ¿∆∆¿»
C„a EÈÁ‡ ˙‡Â ,E˙B‡ ‰‡B È‡¬ƒ∆¿¿∆»ƒ¿∆∆
È‡ .È‡cÂ Èa ,Èa ‡l‡ .‰ÓÏL¿≈»∆»¿ƒ¿ƒ««¬ƒ
ÏÚÂ ,Èa ‰z‡L ÌeMÓ EÏ ÈzÓb»«¿ƒ¿ƒ∆«»¿ƒ¿«
EÈÁ‡ ˙‡Â ‰ÈÁ˙ EaÁ ÏÚÂ Ôk≈¿««¿¿ƒ¿∆¿∆»ƒ
È‰L ,Ìi˜˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ .„Úz«¬…«¬«ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈
ÌeMÓ ,˜ÚÈ ˙‡ ÂNÚ „Ú ‡Ï…»«≈»∆«¬…ƒ
,ÂLÎÚ B˙B‡ ‰ˆ ‡Ï ˜ÚiL∆«¬……»»«¿»
‰nk ÈB„‡ BÏ ‡˜Â ÊÁ ‡e‰Â¿»«¿»»¬ƒ«»
ÏkzÒ‰L ÌeMÓ ,ÌÈÓÚÙ¿»ƒƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÒÏ B˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ˜BÁÓÏ¿≈»¿∆¡»¿

.eÓ‡L BÓk ,ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»«¿
ÌÈÎÏB‰ eÈ‰ ÈÒBÈ ÈaÂ ‡ÈiÁ ƒ»¿«ƒ≈»¿ƒ

˙‡ e‡ ÌÈÎÏB‰ Ì„BÚa .Cca«∆∆¿»¿ƒ»∆
CÏB‰ ‰È‰L Ô˜f‰ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈«»≈∆»»≈
ÚÈb‰L „Ú eLÈ .Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆»¿«∆ƒƒ«
,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈÏ‡¬≈∆≈»∆ƒƒ«¬≈∆
˙w˙Ó Cc‰ ÂLÎÚ ,eÓ‡»¿«¿»«∆∆¿À∆∆
,‡ÈiÁ Èa Ó‡ .eÎÏ‰ .eÈÙÏ¿»≈»¿»««ƒƒ»
ÈÒBÈ Èa Á˙t .'‰Ï ˙BNÚÏ ˙Ú≈«¬«»««ƒ≈

,Ó‡Â ‰Á˙t ‰Èt ¿»«ƒ»»¿»
.dBLÏ ÏÚ „ÒÁ ˙B˙Â ‰ÓÎÁa¿»¿»¿«∆∆«¿»
˙Òk BÊ  ‰ÓÎÁa ‰Á˙t ‰Ètƒ»»¿»¿»¿»¿∆∆
 dBLÏ ÏÚ „ÒÁ ˙B˙Â .Ï‡NÈƒ¿»≈¿«∆∆«¿»
ÔBLÏ Ì‰L ,Ï‡NÈ Ì‰ el‡≈≈ƒ¿»≈∆≈¿
ÌÈÓÈ da ÌÈa„nL ‰Bz‰«»∆¿«¿ƒ»»ƒ

.˙BÏÈÏÂ¿≈
ÏL ' BÊ  ‰ÓÎÁ ‰Á˙t »¿»¿»¿»∆

„ÒÁ ˙B˙Â .‰eLÙe ,˙ÈL‡a¿≈ƒ≈¿»¿«∆∆
BaL ,Ì‰‡ ‰Ê  dBLÏ ÏÚ«¿»∆«¿»»∆
.„ÈÓz a„Ó Be ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡a»»∆»»¿«≈»ƒ
„vÓ ‰Áe˙Ùe ,‰Ê „vÓ ‰Óe˙Ò '¿»ƒ«∆¿»ƒ«
Ó‡pL BÓk ,‰Ê „vÓ ‰Óe˙Ò .‰Ê∆¿»ƒ«∆¿∆∆¡«
‰Ê „vÓ ‰Áe˙t .ÈÁ‡ ˙‡ ˙È‡Â¿»ƒ»∆¬…»¿»ƒ«∆

È‡‰Ï È„k[c‰Ï]ÈtÏk ‰Èt ¿≈¿»ƒ»∆»¿«≈
È„k ‰Ê „vÓ ‰Áe˙Ùe ,‰ÏÚÓ«¿»¿»ƒ«∆¿≈
‰„ÒÎ‡ ‡È‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ Ïa˜Ï¿«≈ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»
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‡"Ú ‰Ó˜  ˙Â„ÏÂ˙ÂË˜

,‡ÏÈÚlÓ ‡Ïa˜Ï ÔÈ‚a ,‡ÒÈ‚ È‡‰Ó ‡ÁÈ˙Ùe¿ƒ»≈«ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»
‡ÓÈÈ˜ Ck ÔÈ‚e .‡Ïa˜Ï ‰cÒk‡ È‰È‡Â¿ƒƒ«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»¿»
‰Èt ,˙Ï ‡ÈÈÏÓ˙‡Â ‡˙ÈÈB‡„ ‡LÈ¿≈»¿«¿»¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ»
ÈzÎc ,È‡cÂ ‰ÓÎÁa ,‰ÓÎÁ ‰Á˙t»¿»¿»¿»¿»¿»«»ƒ¿ƒ
„ÒÁ ˙B˙Â .BÓeb˙k ,ÌÈ‰Ï‡ ‡a ˙ÈL‡a¿≈ƒ»»¡…ƒ¿«¿¿«∆∆

Ó‡Â ÈÚzLÓ ˙Ï ‡‰c ,dBLÏ ÏÚ(‡ ˙È˘‡) «¿»¿»¿»»ƒ¿»≈¿»«
.B‡ È‰ÈÂ B‡ È‰È ÌÈ‰Ï‡ Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ

'‰ ‡c ,‰ÓÎÁ ‰Á˙t(‰‡Ó„˜)‡ÓLc »¿»¿»¿»»ƒ¿»
,‡Èl‚Â ÌÈ˙Ò È‰È‡Â ,da ‡lÎ„ ‡LÈc«̃ƒ»¿…»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿»

.‡z˙Â ‡ÏÈÚc ‡Ê ,‡z˙Â ‡lÈÚ„ ‡ÏÈÏkÈÏ˘Ó) ¿ƒ»¿≈»¿«»»»¿≈»¿«»
(‡Ï‡ÓÈ˙Ò È‰È‡c ÔÈ‚a ,‰ÓÎÁ ‰Á˙t ‰Ètƒ»»¿»¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

,ÈzÎc ,ÏÏk Ú„ÈÈ˙‡ ‡Ï„(ÁÎ ÂÈ‡)‰ÓÏÚÂ ¿»ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ¿∆∆¿»
„ÎÂ .‰zÒ ÌÈÓM‰ ÛBÚÓe ÈÁ ÏÎ ÈÈÚÓ≈≈≈»»≈«»«ƒƒ¿»»¿«
,da ˜ac˙‡„ ‰ÓÎÁ ‡ËMt˙‡Ï È‡L»≈¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»«»

,dÂe‚ È‰È‡Â(È‰È‡Â)˙B˙ È‰È‡c ,‡Ï˜ ˙˜ÈÙ‡ ¿ƒƒ¿«»¬ƒ«»»¿ƒƒ«
.„ÒÁ∆∆

e‰È‡„ ‰‡˙ ‡"‰ ‡c ,‰ÓÎÁ ‰Á˙t »¿»¿»¿»»«¿»»¿ƒ
„ÒÁ ˙B˙Â .‰ÓÎÁ ‡ÈÏ˙ ‰lÓe ,ea„ƒƒ»«¿»¿»¿»¿«∆∆
eac ÏÚ ‡ÓÈÈ˜c ÏB˜ ‡c .‰BLÏ ÏÚ«¿»»¿»¿»«ƒ

,˜ÚÈ ‡c ,„ÒÁ ˙B˙Â .dÈÏ ‡‚‰‡Ïקמה (דף ¿«¿»»≈¿«∆∆»«¬…
Á‡Ïe„‡ע"ב) ‰lÓ ‡‚‰‡Ï ,dBLÏ ÏÚ e‰È‡c¿ƒ«¿»¿«¿»»ƒ»¿«¬»

.‰eÓ˜e‡Â ,ÏB˜ ‡Ïa eac ˙ÈÏ ‡‰c ,dÏ»¿»≈ƒ¿»¿¿»
,Ó‡Â dÈ˙‡ ‡ÈiÁ Èa(Á ÈÏ˘Ó)È‡ ƒƒƒ»¬«¿≈¿»«¬ƒ

˙BnÊÓ ˙Ú„Â ‰ÓÚ ÈzÎL ‰ÓÎÁ»¿»»«¿ƒ»¿»¿««¿ƒ
ÈzÎL .Ï‡NÈ ˙ÒÎ ‡c ,‰ÓÎÁ È‡ .‡ˆÓ‡∆¿»¬ƒ»¿»»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿ƒ
˙BnÊÓ ˙Ú„Â ,ÌÈkÁ e‰È‡c ˜ÚÈ ‡c ,‰ÓÚ»¿»»«¬…¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ
˙BnÊÓ ˙Úc dÈÏ ‰Â‰c ,˜ÁˆÈ ‡„ ‡ˆÓ‡∆¿»»ƒ¿»¿¬»≈««¿ƒ
ÛzzL‡ ‰ÓÎÁc ÔÈ‚e .ÂNÚÏ dÈÏ ‡ÎÏ¿»¿»≈¿≈»¿ƒ¿»¿»ƒ¿«≈
˙BnÊÓ ˙Ú„Â ,‰ÓÚ e‰È‡c ˜ÚÈc dÈ„‰a«¬≈¿«¬…¿ƒ»¿»¿««¿ƒ
Ïk dÈÏÚ eLÂ ,ÈB‡Ó ˜ÚÈ Ca˙‡c ,‡ˆÓ‡∆¿»¿ƒ¿»««¬…≈¬¿»¬≈»
ÌÏÚÏ ÈBe dÈ eÓÈÈ˜˙‡Â ,Ô‡Îa ÔepÈ‡ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿¿»«

.ÔÈÓÏÚ ÈÓÏÚÏe¿»¿≈»¿ƒ
e‰lÎÂ ,‡ÓÏÚ È‡‰ eÓÈÈ˜˙‡ ƒ¿»¿¿«»¿»¿À¿

L‡a ˙„ÓBÚ Ck ÌeMÓe .Ïa˜Ï¿«≈ƒ»∆∆¿…
‰Èt .Ck Á‡ ˙‡lÓ˙Óe ‰Bz‰«»ƒ¿«≈««»ƒ»
,È‡cÂ ‰ÓÎÁa ,‰ÓÎÁ ‰Á˙t»¿»¿»¿»¿»¿»««
,ÌÈ‰Ï‡ ‡a ˙ÈL‡a e˙kL∆»¿≈ƒ»»¡…ƒ
dBLÏ ÏÚ „ÒÁ ˙B˙Â .BÓeb˙k¿«¿¿«∆∆«¿»
,ÓB‡Â tÒÓ Ck Á‡ È‰L ∆¬≈««»¿«≈¿≈
.B‡ È‰ÈÂ B‡ È‰È ÌÈ‰Ï‡ Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ

'‰ BÊ  ‰ÓÎÁ ‰Á˙t »¿»¿»¿»
[‰BL‡‰]Ïk‰L LB„w‰ ÌM‰ ÏL ∆«≈«»∆«…

‰ÏeÏk ,‰ÈeÏ‚e ‰Óe˙Ò ‡È‰Â ,da»¿ƒ¿»¿»¿»
‰ÏÚÓ ÏL „Bq‰ ,‰hÓe ‰ÏÚnÓƒ«¿»«»«∆«¿»
 ‰ÓÎÁ ‰Á˙t ‰Èt .‰hÓe«»ƒ»»¿»¿»¿»
ÔÈ‡L ‰Óe˙Ò ‡È‰L ÌeMÓƒ∆ƒ¿»∆≈

,ÏÏk ˙Ú„B‰ÓÏÚÂ e˙kL ««¿»∆»¿∆∆¿»
ÌÈÓM‰ ÛBÚÓe ÈÁ ÏÎ ÈÈÚÓ≈≈≈»»≈«»«ƒ
ËMt˙‰Ï ‰ÏÈÁ˙nLÎe .‰zÒƒ¿»»¿∆«¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡È‰Â ,da ‰˜a„pL ‰ÓÎÁa«»¿»∆ƒ¿¿»»¿ƒ

,dÎB˙a[‡È‰Â]‡È‰L ,ÏB˜ ‰‡ÈˆBÓ ¿»ƒ»∆ƒ
.„ÒÁ ˙Bz«∆∆

‡"‰ BÊ  ‰ÓÎÁ ‰Á˙t »¿»¿»¿»≈
eac‰Â ,ea„ ‡È‰L ‰BÁ‡‰»«¬»∆ƒƒ¿«ƒ
ÏÚ „ÒÁ ˙B˙Â .‰ÓÎÁa ÈeÏz»«»¿»¿«∆∆«
ÏÚ „ÓBÚL ÏBw‰ ‰Ê  dBLÏ¿»∆«∆≈«
 „ÒÁ ˙B˙Â .B‚È‰‰Ï eac‰«ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,dBLÏ ÏÚ ‡e‰L ,˜ÚÈ ‰Ê∆«¬…∆«¿»
,B˙B‡ ÊÁ‡ÏÂ c‰ ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ«»»¿∆¡…
,ÏB˜ ÈÏa eac ÔÈ‡ È‰L∆¬≈≈ƒ¿ƒ

.‰e‡e≈¬»
,Ó‡Â ÂÈÁ‡ ‡ÈiÁ Èa «ƒƒ»«¬»¿»«

 ‰ÓÚ ÈzÎL ‰ÓÎÁ È‡¬ƒ»¿»»«¿ƒ»¿»
‰ÓÎÁ È‡ .‡ˆÓ‡ ˙BnÊÓ ˙Ú„Â¿««¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿»
‰ÓÚ ÈzÎL .Ï‡NÈ ˙Òk BÊ ¿∆∆ƒ¿»≈»«¿ƒ»¿»
˙Ú„Â .ÌÎÁ ‡e‰L ˜ÚÈ ‰Ê ∆«¬…∆»»¿««
,˜ÁˆÈ ‰Ê  ‡ˆÓ‡ ˙BnÊÓ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿»
˙‡ CÏ ˙BnÊÓ ˙Úc BÏ ‰˙È‰L∆»¿»««¿ƒ¿»≈∆
‰ÙzzL‰ ‰ÓÎÁL ÌeMÓe .ÂNÚ≈»ƒ∆»¿»ƒ¿«¿»
˙Ú„Â  ‰ÓÚ ‡e‰L ,˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…∆»¿»¿««
˜ÚÈ Ca˙‰L ,‡ˆÓ‡ ˙BnÊÓ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿»≈«¬…
,˙BÎa‰ Ïk ÂÈÏÚ eLÂ ,ÂÈ‡Ó≈»ƒ¿»»»»«¿»
ÌÏBÚÏ ÂÈe B eÓi˜˙‰Â¿ƒ¿«¿¿»»¿»

.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe¿¿≈»ƒ
ÔlÎÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa eÓÈ˜˙‰ ƒ¿«¿»»«∆¿À»

Ê‡L ,ÁÈLn‰ CÏÓ ÔÓÊÏ eÓi˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿«∆∆«»ƒ«∆»
ÌÚÂ ı‡a „Á‡ ÈBb Ï‡NÈ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿»≈∆»»»∆¿«
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‰f‰ ÙÒ ÊË˜

ÔÈ„Îc ,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ„ ‡ÓÊÏ ÔeÓÈÈ˜˙Èƒ¿«¿¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»ƒ¿≈
„Á‡ ÌÚÂ ı‡a „Á‡ ÈBb Ï‡NÈ ÔB‰È¿ƒ¿»≈∆»»»∆¿«∆»

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ CÈ ‡L„˜ÏÏ‡˜ÊÁÈ) ¿À¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ
(ÊÏÔeËÏLÈÂ .ı‡a „Á‡ ÈB‚Ï Ì˙‡ È˙ÈNÚÂ¿»ƒƒ…»¿∆»»»∆¿ƒ¿¿

,ÈzÎc ,‡z˙Â ‡lÈÚÏ(Ê Ï‡È„)ÈÚ ÌÚ e‡Â ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬»≈
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ‡c ,‰˙‡ L‡ Î ‡ÈÓL¿«»¿«¡»»≈»«¿»¿ƒ»

,ÈzÎc(È Ï‡È„)Ôep‡ ‡iÎÏÓ Èc ÔB‰ÈÓBÈe ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¿«»ƒ
‡Ú ‡c ÏÚÂ .'Â‚Â eÎÏÓ ‡ÈÓL dÏ‡ ÌÈ˜È¿ƒ¡»¿«»«¿¿¿«»»»
,È˙‡„ ‡ÓÊ ‡e‰‰Ï ÈBÎa Ôe˜lzÒÈc ,˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«ƒ¿»¿»≈

.zÏ‡Ï ÔBÏ ÏË ‡ÏÂ¿»»«¿«¿»
Ï‡ ‰z‡Â ,Ó‡Â dÈ˙‡ ‡ÒÈÈ Èa ƒƒ≈»¬«¿≈¿»«¿«»«

˙Áz Ï‡Â ÈÈ Ì‡ ˜ÚÈ ÈcÚ ‡Èzƒ»«¿ƒ«¬…¿À¿»¿«≈«
‡È‰‰a Ï‡ .‰eÓ˜e‡ ‡˜ È‡‰ .'Â‚Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿»¿»¬»¿«ƒ
ÔeÈ‡a ,ÈB‡ ÈnwÓ ˜ÚÈ ˜Ù„ ‡zÚL«¿»¿»««¬…ƒ«≈¬¿ƒ
ÔÈl‡ ‡‰ ,Ó‡ .dÈLÙa ÏkzÒ‡ ,Ô‡Îaƒ¿»ƒ¿««¿«¿≈»«»ƒ≈
eÎÈ‡Ï ˙Ï ÔBÏ ‡˜ÏÒÏ ‡ÈÚa ,Ô‡Îaƒ¿»»≈»¿«¿»¿»»¿¬ƒ

ÓBÈ,Ó‡Â ‡Ï˜ ˜Ù ,ÈÙzÒÓe ÏÈÁ„ ‰Â‰Â ,ÔÈƒ¿¬»»ƒƒ¿»≈»«»»¿»«
(ÂÓ ‰ÈÓÈ)Èk ÈÈ Ì‡ ˜ÚÈ ÈcÚ ‡Èz Ï‡ ‰z‡Â¿«»«ƒ»«¿ƒ«¬…¿À¿»ƒ

.‡ÓÏÚ È‡‰a CÏ ˜BaL‡ ‡Ï ,È‡ Ez‡‰ÈÓÈ) ƒ¿»ƒ»∆¿»¿««¿»
(ÂÓ‡ÓÊ ‡e‰‰Ï ,˜BÁÓ EÚLBÓ È‰ Èkƒƒ¿ƒƒ¬≈»¿«ƒ¿»

.Ô‡Îa ÔeÈ‡Ï ÔBÏ ˜ÈÏÒ z‡„¿«¿¿»ƒ¿ƒƒ¿»
,ÌÈL ı‡Ó EÚÊ(ÂÓ ‰ÈÓÈ)b ÏÚ Û‡c «¿¬≈∆∆ƒ¿»¿«««

Ôe„aÚzLÈÂ ÂNÚ ÈBÎa ÏÈË ‡zL‰c¿«¿»»ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«¿¿
Ôe„aÚLÈ ÔÈ„Îe ,ÈB„ÈÓ ÔBÏ ˜Èt‡ ‡‡ ,Caƒ¿»¬»«ƒƒ¿≈¿«¿¿
LÂ ,Ô‡Îa ÔeÈ‡Ï ,˜ÚÈ LÂ .dÈa EÈa»∆≈¿»«¬…¿ƒƒ¿»¿»

‡zÈÎL ‡c ,˜ÚÈ(˜ÚÈc dÈnÚ ‡È‰„ ‡")LÂ . «¬…»¿ƒ¿»¿»
.‰eÓ˜e‡„ ‰Ók ,Ô‡LÂ Ë˜LÂ .È‡cÂ ˜ÚÈ«¬…«»¿»«¿«¬»¿»¿¿»
,ÔÂiÓe È„nÓ ÏaÓ ,ÔÂÂkÏÓ ÔeÈ‡Ó≈ƒ«¿¿»ƒ»∆ƒ»«ƒ»»
e‰ e„aÚzL‡c BÂ‰ e‰È‡c .ÌB„‡Óe≈¡¿ƒ¿¬¿ƒ¿«¿¿¿

.Ï‡NÈ(Ì˘)ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ ,„ÈÁÓ ÔÈ‡Â ¿ƒ¿»≈¿≈«¬ƒ¿»«¿»¿≈
.‡ÈÓÏÚ»¿«»

È‡cÂ ,ÈÒBÈ Èa Ó‡ ,ÈÏÊ‡ eÂ‰c „Ú «¿¬»¿≈»«ƒƒ≈«»
‡Êa ‰Â‰ ‡lk ,‡Ú‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ „ÈÚc ‰Ó ÏÎ»«¿¬ƒÀ¿»¿ƒ¿«¿»…»»»¿»»

„Á‡‡e‰ŒCeaŒLB„wÏe‰Ê . ∆»«»»∆
„Á‡ ÈB‚Ï Ì˙‡ È˙ÈNÚÂ e˙kL∆»¿»ƒƒ…»¿∆»
,‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ eËÏLÈÂ .ı‡a»»∆¿ƒ¿¿¿«¿»¿«»

e˙kL ÈÚ ÌÚ ‰p‰Â ∆»¿ƒ≈ƒ«¿≈
CÏÓ ‰Ê .‡a Ì„‡ Ôk ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»»∆∆∆

e˙kL ,ÁÈLn‰ Ì‰ÈÓÈe «»ƒ«∆»ƒ≈∆
È‰Ï‡ „ÈÓÚÈ ÌÈÎÏn‰ el‡ ÏL∆≈«¿»ƒ«¬ƒ¡…≈
˜ÚÈ ‰ˆ Ôk ÏÚÂ .˙eÎÏÓ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¿¿«≈»»«¬…
„È˙Ú B˙B‡Ï ÂÈ˙BÎ eÚiL∆««¿ƒ¿»¿»ƒ

.zÏ‡Ï Ì˙B‡ ÏË ‡ÏÂ ,‡Ï»…¿…»«»¿«¿«
,Ó‡Â ÂÈÁ‡ ‡ÒÈÈ Èa «ƒ≈»«¬»¿»«

Ì‡ ˜ÚÈ ÈcÚ ‡Èz Ï‡ ‰z‡Â¿«»«ƒ»«¿ƒ«¬…¿À
˜eÒt‰ .'B‚Â Ï‡NÈ ˙Áz Ï‡Â '‰¿«≈«ƒ¿»≈¿«»
‡È‰‰ ‰ÚMa Ï‡ .e‰e‡a ‰f‰«∆≈¬¬»«»»«ƒ
Ô˙B‡ ÌÚ ÂÈ‡ ÈÙlÓ ˜ÚÈ ‡ˆiL∆»»«¬…ƒƒ¿≈»ƒƒ»
:Ó‡Â BÓˆÚa ÏkzÒ‰ ,˙BÎa‰«¿»ƒ¿«≈¿«¿¿»«
‰ˆB È‡ eÏl‰ ˙BÎa‰ ‰p‰ƒ≈«¿»«»¬ƒ∆
.ÌÈÓi‰ C‡Ï ,Ck Á‡Ï ÔÈÚ‰Ï¿«¬ƒ»¿««»¿…∆«»ƒ
:Ó‡Â ÏB˜ ‡ˆÈ .„ÁBÙe ‡È ‰È‰Â¿»»»≈≈»»¿»«
Ì‡ ˜ÚÈ ÈcÚ ‡Èz Ï‡ ‰z‡Â¿«»«ƒ»«¿ƒ«¬…¿À
E˙B‡ ÊÚ‡ ‡Ï .È‡ Ez‡ Èk '‰ƒƒ¿»ƒ…∆¡…¿
EÚÈLBÓ È‰ Èk .‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆ƒƒ¿ƒƒ¬
‰z‡L ÔÓf‰ B˙B‡Ï ,˜BÁÓ≈»¿«¿«∆«»
.˙BÎa‰ Ô˙B‡ ˙‡ ,Ô˙B‡ ÈÚÓ«¬ƒ»∆»«¿»

ÏÚ Û‡L ,ÌÈL ı‡Ó EÚÊ «¿¬≈∆∆ƒ¿»∆««
ÂÈ˙BÎa ÂNÚ ÏËB ÂLÎÚL b«∆«¿»≈≈»ƒ¿»
‡ÈˆB‡ È‡ ,EÈa e„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿»∆¬ƒƒ

˙B‡e„aÚzLÈ EÈa Ê‡ ,ÂÈ„iÓ Ì »ƒ»»»»∆ƒ¿«¿¿
.˙BÎa‰ Ô˙B‡Ï ,˜ÚÈ LÂ .B¿»«¬…¿»«¿»

‰ÈÎM‰ BÊ  ˜ÚÈ LÂÌÚ ‡È‰L] ¿»«¬…«¿ƒ»

[˜ÚÈË˜LÂ .È‡cÂ ˜ÚÈ LÂ . ¿»«¬…««¿»«
Ô˙B‡Ó ,‰e‡aL BÓk ,Ô‡LÂ¿«¬«¿∆≈¬»≈»
,ÔÂiÓe ,È„Óe ,ÏaÓ :˙BiÎÏÓ«¿Àƒ»∆»«ƒ»»
e„aÚzL‰L eÈ‰ Ì‰L .ÌB„‡Óe≈¡∆≈»∆ƒ¿«¿¿
ÌÏBÚÏ  „ÈÁÓ ÔÈ‡Â .Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈¿≈«¬ƒ¿»

.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe¿¿≈»ƒ
Èa Ó‡ ÌÈÎÏB‰ Ì„BÚa ¿»¿ƒ»««ƒ

LB„w‰ ‰NBÚM ‰Ó Ïk È‡cÂ ,ÈÒBÈ≈««»«∆∆«»
„BÒa ‰È‰ Ïk‰ ,ı‡a ‡e‰ Cea»»»∆«…»»¿
˙‡ ˙B‡‰Ï È„k Ïk‰Â ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«…¿≈¿«¿∆
È„k Ì„‡‰ ÈÏ ‰BÈÏÚ‰ ‰ÓÎÁ‰«»¿»»∆¿»ƒ¿≈»»»¿≈
˙‡ ‡e‰‰ ‰NÚn‰Ó e„ÓÏiL∆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 -

נא להזכיר אחר הלימוד:   שם    שם האם  

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

לכבוד בנק  
סניף  

כתובת הסניף  

אני/הח"מ  (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 

בכותל 312 ₪ 

לימוד שעה

(3 המקומות) 98 ₪ 

שעה ברשב"י 36 ₪שעה בקבר רחל 36₪ שעה בכותל 26₪ 

חתימת בעל/י החשבון  

אישור הבנק
לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

רח' נחשון 01 בית שמש 29099

בית שמש
קבלנו הוראות מ    לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים 

שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק 

יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל 

עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                             

בנק  
סניף   

חתימה וחותמת הסניף 

תאריך  

לתרומות בכרטיס אשראי
ז


