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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ַמִים. ֹזאת אֹוֶמֶרת  ֵזָרה ִמן ַהשָּׁ ִלי גְּ ח בְּ פַּ בַּ
ְמָעָרה ַרק ַעל  ְדנּו בִּ ְלכַּ נִּ ֵאין ָלנּו ַלֲחׁשֹב שֶׁ שֶׁ
ָסֵפק,  י  ְלתִּ בִּ ִאם  י  כִּ רֹוִמי,  ֵקיַסר  ֵזַרת  גְּ י  פִּ
ָבר גָּלּוי  ת ַהדָּ ַמִים, ְוִסבַּ ִנְגַזר ִמן ַהשָּׁ ְך  כָּ שֶׁ
"ה, ְוָאסּור ָלנּו ְלִהְתַרֵעם  ְוָידּוַע ִלְפֵני ַהָקבָּ
ָבה  ִנְתַישְּׁ ּוְבֵכן  ִמּדֹוָתיו".  ַאַחר  ּוְלַהְרֵהר 

ם ַויְֵּלכּו ָהְלָאה. ְעתָּ דַּ

ָעָרה ה) ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ַלֲחֹזר ַלמְּ

יֹוֵתר  ְלִהְתָקֵרב  ִהְתִחילּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ א. 
ְראּו  ַויִּ ֶדה  שָׂ ִלְפֵני  ַויַַּעְברּו  ּוב,  שּׁ ַהיִּ ֶאל 
ְוזֹוְרִעים  ֶדה  שָּׂ בַּ ים  חֹוְרשִׁ ְיהּוִדים  ְוִהנֵּה 
ַכַעס:  בְּ ַוּיֹאְמרּו  ֲעֵליֶהם  ְתְמהּו  ַויִּ בּוָאה,  תְּ
לּו?!  גִָּעים ַהלָּ ים ַהְמשֻׁ ים ָהֲאָנשִׁ "ָמה עֹושִׂ
עֹוָלם,  ַחיֵּי  ִהיא  שֶׁ ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  יִחין  ַמנִּ
ֲחרֹון  ִביל  ּוִבשְׁ ָעה!"  שָׁ ַחיֵּי  בְּ ְועֹוְסִקים 
ַכַעס  בְּ ֵעיֵניֶהם  נְָּתנּו  שֶׁ ָמקֹום  ל  כָּ ם  ַאפָּ
ַמִים  ת קֹול ִמן ַהשָּׁ ַרף. ָאז ָיְצָתה בַּ ִמיָּד ִנשְׂ
עֹוָלִמי  ְלַהֲחִריב  "ַהִאם  ָלֶהם:  ְוָאְמָרה 
ּוַבֲעבּור  ִלְמָעַרְתֶכם".  ִחְזרּו  ְיָצאֶתם?! 
ְלאֹוָתּה  ְוָלׁשּוב  ַלֲחֹזר  ֻמְכָרִחים  ָהיּו  ֶזה 

ם עֹוד י"ב חֶֹדׁש. הּו שָׁ תַּ ָעָרה, ְוִנשְׁ ַהמְּ

אּו ְיֵדיֶהם  ר חֶֹדׁש ָנשְׂ ֵנים ָעשָׂ ב. ְלַאַחר שְׁ
ַאף  ֲהלֹא  ָהַרֲחָמן!  "ָאב  ַוּיֹאְמרּו:  ַמִים  ַלשָּׁ
יֹוֵתר  ֵגיִהּנֹם  בְּ ִטים  פָּ ִנשְׁ ֵאין  ִעים  ְרשָׁ גַּם 
י ָלנּו ִלְהיֹות ִנּדֹוִנים  ן דַּ ִמן י"ב חֶֹדׁש, ִאם כֵּ
ָלה.  ִנְתַקבְּ ָתם  ִפלָּ תְּ ִעים".  ָהְרשָׁ ט  פַּ ִמשְׁ כְּ
"ְצאּו  ְוָאְמָרה:  קֹול  ת  בַּ ָיְצָתה  ׁשּוב 
ָעָרה  ַהמְּ ִמן  ֵניֶהם  שְׁ ְוָיְצאּו  ִמְמָעַרְתֶכם". 

ָלֶלֶכת ְלֵביָתם.

ָעָרה י ִמן ַהמְּ ו) ֵאיְך ָיְצאּו ְלָחְפשִׁ

ּוב,  שּׁ ִנית ֶאל ַהיִּ ַעם שֵׁ ר ִהְתָקְרבּו פַּ ֲאשֶׁ א. כַּ
ְולֹא  י ֶאְלָעָזר,  ל ַרבִּ ְעּתוֹ שֶׁ ָנָחה דַּ עֹוד לֹא 
ית  ִמבֵּ ים  ָהֲאָנשִׁ ִהְתַנֲהגּות  ִלְסּבֹל  ָיכֹל 
לֹא  ָעָרה,  מְּ בַּ ֱהיֹותוֹ  ְזַמן  בִּ שֶׁ יָון  כֵּ ָרֵאל,  ִישְׂ
ְמַעט  ְוָלֵכן כִּ ָבר ַרק ַלֲעַמל ַהּתֹוָרה,  ָיַדע דָּ
י  ַאְנשֵׁ ל  שֶׁ ִמי  ַהגַּשְׁ ִהְצָטְרכּות  ַכח  שָּׁ שֶׁ
ּוְברֶֹגז,  הֹון  ִתמָּ ֲעֵליֶהם בְּ ט  ַויַּבֵּ ַהזֶּה.  עֹוָלם 
ָמקֹום  ּוְבָכל  ים.  ַלֲאָנשִׁ ֶהזֵּקֹות  ֶזה  בְּ ְוָגַרם 

י  טוֹ, ָהָיה ַרבִּ ַמבָּ יק בְּ י ֶאְלָעָזר ַמזִּ ָהָיה ַרבִּ שֶׁ
א. ְמעֹון ָאִביו ְמַרפֵּ שִׁ

י  ַמֲעשֵׂ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָרָאה  ר  ֲאשֶׁ כַּ ב. 
ְלָבבוֹ,  ְך  ְלַרכֵּ ִלְבנוֹ  ר  ְלַדבֵּ ִהְתִחיל  נוֹ,  בְּ
ִני!  בְּ ַדע  "תֵּ ֵלאמֹר:  ָרֵאל  ִישְׂ ַעל  ְוִהְמִליץ 
ְזכּות  ְתַקיֵּם בִּ יִּ ה שֶׁ ְוַאתָּ ֲאִני  ָלעֹוָלם  י  י דַּ כִּ

ֵנינּו". שְׁ

ת  בָּ ֶעֶרב שַׁ ָראּו בְּ ן ִלְפֵניֶהם שֶׁ מֵּ  ג. עֹוד ִנְזדַּ
ָמׁשֹות, ִאיׁש ָזֵקן ָרץ ְלֵביתוֹ, ּוְבָידוֹ  ין ַהשְּׁ בֵּ
ה  ֲאלּו אֹותוֹ: "ָלמָּ שְׁ י ֲחִבילֹות ֲהַדס. ַויִּ תֵּ שְׁ
ָאַמר  ֲהַדס?"  ֲחִבילֹות  י  תֵּ שְׁ אֹוָתן  ְלָך 
ת". ָאְמרּו  בָּ ֶהן ִלְכבֹוד שַׁ ָלֶהם: "ְלָהִריַח בָּ
ֲחִבילֹות,  י  תֵּ שְׁ ֵמֶהן  יָת  ָעשִׂ "ּוַמּדּוַע  לוֹ: 
ָאַמר  ַאַחת?".  ֲחִביָלה  ְהיּו  יִּ שֶׁ ְלָך  י  דַּ ְולֹא 
ֶנֶגד  כְּ ְוַאַחת  ָזכֹור  ֶנֶגד  כְּ "ַאַחת  ָלֶהם: 

מֹור". שָׁ

ה  מָּ כַּ "ְרֵאה  ִלְבנוֹ:  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ד. 
ָרֵאל! ָלֵכן ַהנַּח ָרְגְזָך  ֲחִביִבין ִמְצוֹות ַעל ִישְׂ
ְעּתוֹ ָוֵיַרְך  ָבה דַּ ֵמֶהם". ּוֵמָאז ְוָהְלָאה ִנְתַישְּׁ

טוֹ. ַמבָּ יק יֹוֵתר ְלִאיׁש בְּ ִלּבוֹ, ְולֹא ִהזִּ

ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ָיִאיר חֹוֵתן  ן  בֶּ ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ ה. 
ֵאָליו  ָהַלְך  ְלֵביתוֹ,  א  בָּ ֲחָתנוֹ  י  כִּ ַמע  שָׁ
ָצִעים  ְמעֹון ָהָיה ָמֵלא פְּ י שִׁ ָניו. ַרבִּ ל פָּ ְלַקבֵּ
ִנים  שָׁ י"ג  ִויָּתוֹ  גְּ ֶאת  ה  סָּ כִּ שֶׁ ַהחֹול  ִמן 
ל ּגּופוֹ, ְוָהַלְך  ָעָרה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶנֱחַלׁש כָּ מְּ בַּ
ְלַחזֵּק  ְטֶבְרָיא  ָחֵמי  בְּ ִלְרחֹץ  ִלְטֶבְרָיא 
י  ַרבִּ ה  מָּ שָׁ ֵאָליו  ַויָּבֹא  א.  ּוְלִהְתַרפֵּ ִויָּתוֹ  גְּ

ְנָחס חֹוְתנוֹ. פִּ

ָחֵמי  בְּ ִלְרחֹץ  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָהַלְך  ר  ֲאשֶׁ כַּ ו. 
ֶאת  ַויָּסּוְך  חֹוְתנוֹ  ִעּמוֹ  ָהַלְך  ְטֶבְרָיא, 
ַוְיִהי  ָצָעיו.  פְּ ֶאת  א  ְלַרפֵּ ַזִית  ֶמן  שֶׁ בְּ ִויָּתוֹ  גְּ
ֲחָתנוֹ,  ְצֵעי  פִּ ֶאת  ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ ָרָאה  ר  ֲאשֶׁ כַּ
א  ִנְתַמלֵּ י  כִּ ִכי,  ִמבֶּ ק  ְלִהְתַאפֵּ ָיכֹל  לֹא 
ַעל  ֵעיָניו  ְמעֹות  דִּ לּו  פְּ ַויִּ ָעָליו,  ַרֲחָמנּות 
ְמעֹות ֵעיַנִים ְמלּוִחין  ר דִּ ּגּוף ֲחָתנוֹ, ְוַכֲאשֶׁ
ְמעֹון ֲעִקיַצת  י שִׁ יׁש ַרבִּ ֵמי ֶמַלח, ִהְרגִּ ֵהן כְּ
לוֹ.  ְכַאב  ַויִּ ָצִעים  ַהפְּ ְמקֹום  בִּ ָמעֹות  ַהדְּ
ה  "ָלמָּ חֹוְתנוֹ:  ֶאת  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ַאל  שָׁ
ְמעֹות  ִמדִּ ּגֹוי  ְצֵעי  פִּ ָכֶוה  ַותִּ ה  ְבכֶּ תִּ חֹוְתִני 

ֲאִני  ּבֹוֶכה  ְנָחס:  פִּ י  ַרבִּ ַויֲַּעֵנהּו  ֵעיֶניָך?", 

ְרִאיִתיָך  שֶׁ ִלי  ְואֹוי  ּוַמְכאֹוְבךָ,  ָצָרְתָך  ַעל 

ֵכן  ְמעֹון: "לֹא  י שִׁ ַרבִּ ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ָכְך!",  בְּ

ָכְך,  בְּ ְרִאיָתִני  שֶׁ ֶריָך  ַאשְׁ ִאם  י  כִּ חֹוְתִני! 

ָמָצאָת  לֹא  ָכְך  בְּ ְרִאיָתִני  לֹא  ִאְלָמֵלא  שֶׁ

ֶטֶרם  י  כִּ ָידּוַע  ָבר  ַהדָּ ְך".  כָּ ל  כָּ ּתֹוָרה  י  בִּ

ָהָיה  שֶׁ ָעָרה, כְּ ְמעֹון ֶאל ַהמְּ י שִׁ ְפַרד ַרבִּ נִּ שֶׁ

ִלּמּוָדם, ָהָיה  ָיא בְּ ה קּושְׁ ְמעֹון ַמְקשֶׁ י שִׁ ַרבִּ

רּוִצים.  ר תֵּ ֵנים ָעשָׂ ְנָחס ְמָתֵרץ לוֹ שְׁ י פִּ ַרבִּ

ָהָיה  שֶׁ ָעָרה, כְּ ב ִמן ַהמְּ ר שָׁ ֲאשֶׁ ְך כַּ ְוַאַחר כָּ

ִלּמּוָדם, ָהָיה  ָיא בְּ ה קּושְׁ ְנָחס ַמְקשֶׁ י פִּ ַרבִּ

ָעה  ְוַאְרבָּ ִרים  ֶעשְׂ לוֹ  ְמָתֵרץ  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ

רּוִצים. תֵּ

"י  בִּ ַרשְׁ ָהַלְך  ָעָרה,  ֵמַהמְּ ֵצאתוֹ  ְלַאֲחֵרי  ז. 

י ְיהּוָדה,  א, ַרבִּ י ַאבָּ (ְוֵהם: ַרבִּ ְלִמיִדים  ִלְבחֹר 8 תַּ

י  ַרבִּ ַרב,  ר  בַּ ִחְזִקיָּה  י  ַרבִּ ִיְצָחק,  י  ַרבִּ ַיֲעקֹב,  ר  בַּ יֹוִסי  י  ַרבִּ

ְוִעם  ִעּמוֹ  ַיַחד  ר  ִייָסא), ֲאשֶׁ י  ְוַרבִּ יֹוִסי  י  ַרבִּ ִחיָּא, 

א".   נוֹ ִהּוּו ֶאת ָה"ִאיְדָרא ַרבָּ י ֶאְלָעָזר בְּ ַרבִּ

ף קכ"ז ע"ב). א, דַּ (ֹזַהר ח"ג, ִאיְדָרא ַרבָּ

א", ִנְפְטרּו  ְרָדה ָה"ִאיְדָרא ַרבָּ ְתפָּ נִּ ִלְפֵני שֶׁ

ַיֲעקֹב,  ר  בַּ יֹוִסי  י  ַרבִּ ְלִמיִדים:  תַּ ה  לשָׁ שְׁ

ְלִמיִדים  ִייָסא. תַּ י  ְוַרבִּ ַרב  ר  ִחְזִקיָּה בַּ י  ַרבִּ

ָעְברּו  ְוָלֵכן  ָהֱאלִֹקי,  אֹור  בָּ אּו  ִהְתַמלְּ ֵאּלּו 

ֲארּו  שְׁ נִּ שֶׁ ְלִמיִדים  ַהתַּ ַהנֶַּצח.  ְלעֹוַלם 

ַחְבֵריֶהם  ת  לֹשֶׁ שְׁ יַצד  כֵּ ָראּו  ים  ַחיִּ בַּ

ְמעֹון  י שִׁ יֵדי ַמְלָאִכים. ְוָאַמר ַרבִּ ִאים בִּ ִנשָּׂ

כּו ַהֲחֵבִרים. ָצַעק ְוָאַמר, אּוַלי  כְּ תַּ ָבר ְוִנשְׁ דָּ

ְלֵהָעֵנׁש,  ָעֵלינּו  ֵזָרה  גְּ ִנְגְזָרה  לֹום  ְושָׁ ָחס 

ִמּיֹום  ִנְגָלה  ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָיֵדינּו  ַעל  ִנְגָלה  י  כִּ

ֶרַגע ֶזה ָיְצָאה  ה ַעל ַהר ִסיַני, בְּ ָעַמד משֶׁ שֶׁ

ה  ֵרי ַאתָּ ַמִים ְוָאְמָרה ַאשְׁ ת קֹול ִמן ַהשָּׁ בַּ

ֵרי ֶחְלְקָך ְוֵחֶלק ַהֲחֵבִרים  ְמעֹון ְוַאשְׁ י שִׁ ַרבִּ

ּלֹא ִנְגָלה  י ִנְגָלה ָלֶכם ַמה שֶּׁ ךָ, כִּ ים ִעמְּ ַהַחיִּ

ף קמ"ד ע"א). ם דַּ ְלָכל ִצְבאֹות ַמְעָלה. (ֹזַהר שָׁ

ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ֶרק ו פֶּ
ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר

א) ֹזַהר ַעל ַהּתֹוָרה
ֶרְך  ָרִכים: כֶּ ה כְּ לֹשָׁ שְׁ ס בִּ א. ֵחֶלק ֶזה ֻמְדפָּ
ַעל   - ב'  ֶרְך  כֶּ ית;  ֵראשִׁ בְּ ֵסֶפר  ַעל   - א' 
ְקָרא,  מֹות ְוֶכֶרְך ג' - ַעל ְסָפִרים: ַויִּ ֵסֶפר שְׁ

ָבִרים. ר, דְּ ְדבָּ מִּ בַּ

ֶרְך ָהִראׁשוֹן - זַֹהר  כֶּ רֹאׁש ֵחֶלק ֶזה, בַּ ב. בְּ
ַמת  "ַהְקדָּ ֶסת  ֻמְדפֶּ  - ית  ֵראשִׁ בְּ ֵסֶפר  ַעל 
ע"ב).  י"ד  ף  דַּ ַעד  ע"א  א'  ף  דַּ (ִמן  ַהּזַֹהר"  ֵסֶפר 
רֹב  ַעל  ַהּזַֹהר  רּוׁש  פֵּ זוֹ  ָמה  ַהְקדָּ ְלַאֲחֵרי 
נוֹ  ֶישְׁ ית  ֵראשִׁ בְּ ֵסֶפר  בְּ ַהּתֹוָרה.  ּיֹות  ְרשִׁ פַּ
ֵסֶפר  ׁש ֶזה, ְוֵכן בְּ ּיֹות ֻחמָּ ְרשִׁ ל פַּ זַֹהר ַעל כָּ
ר  ְדבָּ מִּ בַּ ֵסֶפר  ַעל  ְקָרא.  ַויִּ ּוְבֵסֶפר  מֹות  שְׁ
ׁש  ֻחמָּ בְּ ּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות שֶׁ ְרשִׁ ָחֵסר זַֹהר ַלפַּ
ֶקַטע  ֵיׁש  זוֹ  ה  ְלָפָרשָׁ י  כִּ [ַאף  ַמּטֹות  ֶזה: 
ּוְבֵסֶפר  ּוַמְסֵעי.  ע"ב)  רנ"ט  ַדף  בְּ ָקָטן 
ָבִרים,  ּיֹות: דְּ ְרשִׁ ָבִרים ָחֵסר זַֹהר ַעל ַהפַּ דְּ

ָרָכה. ִבים, ְוֹזאת ַהבְּ בֹוא, ִנצָּ י תָּ ְרֵאה, כִּ

ְצִניעּוָתא (1) ִסְפָרא דִּ

ים (ח"ב  פִּ ה דַּ לשָׁ ן שְׁ ב. "ֵסֶפר" ָקָטן ֶזה, בֶּ
"ִסְפָרא   - מוׁ  שְּׁ שֶׁ ע"א),  קע"ט   - ע"ב  קע"ו  ף  דַּ

ְוִיחּודוֹ,  יבּותוֹ  ְצִניעּוָתא - ֵמִעיד ַעל ֲחשִׁ דִּ
יֹוֵתר  בְּ ַהֲחׁשּוִבים  קֹורֹות  ַהמְּ ִמן  הּוא 
ּבוֹ  ַהּזַֹהר.  ֵסֶפר  בְּ שֶׁ יֹוֵתר  בְּ ים  ְמִציִתיִּ ְוַהתַּ
ְרָמִזים  בִּ ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  ְיסֹודֹות  ִנְמָצִאים 

ים. ים ַוֲעֻמקִּ קִּ דַּ

ִלְפסּוִקים  רּוׁש  פֵּ הּוא  ִחיצֹוִנּיּותוֹ  בְּ
ֹזַהר  בְּ (ְוָאֵכן  ית  ֵראשִׁ בְּ ת  ָפָרשַׁ בְּ ים  ִזיִּ ֶמְרכָּ
ית), ּובוֹ  ֵראשִׁ ת בְּ ָפָרשַׁ ס הּוא בְּ ַמֲהדּוַרת ָקִרימֹוָנה ִנְדפַּ

ֵמִכיל,  הּוא  ּוִבְפִניִמּיּותוֹ  ָרִקים,  פְּ ה  ֲחִמשָּׁ
ַהְיסֹוד  ֶאת  "י,  בִּ ַרשְׁ ל  שֶׁ ֵעדּותוֹ  י  ַעל-פִּ
ַהְרָחָבה  ה בְּ ְרשָׁ ְתפָּ נִּ ָלה שֶׁ בָּ ל ּתֹוַרת ַהקַּ שֶׁ

ּלַאֲחָריו. ָלה שֶׁ בָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִסְפֵרי ַהקַּ בְּ

ּבּוַזְגלוֹ  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה  ב. 
ֵפרּוׁשוֹ ַהְדַרת ֶמֶלְך: בְּ

ע"א):  קע"ו  ף  דַּ ח"ב  (ֹזַהר  ָאַמר  זי"ע  "י  בִּ ַרשְׁ
ִאינּון,  ָרִקין  פְּ ה  ֲחִמשָּׁ ְצִניעּוָתא,  דִּ ִסְפָרא 
ַאְרָעא.  ל  כָּ ומליין  ַרב  ֵהיָכל  בְּ דכלילן 

ל  כָּ ּכֹוְלִלים  ָרִקים  פְּ ה  ֲחִמשָּׁ ֵאּלּו  רּוׁש,  פֵּ
ְצִניעּוָתא  דִּ ִסְפָרא  י  כִּ  - ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 
ָלׁשֹון  ה,  ַהְמֻרבֶּ ֶאת  ַמֲחִזיק  מּוָעט  הּוא 
ָחְכָמה ִנְפָלָאה ּוְמפָֹאָרה. (ַהְדַרת ֶמֶלְך  ָקָצר בְּ

ְצִניעּוָתא סֹוף פ"א) ְלִסְפָרא דִּ

"ִסְפָרא  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ָהִראׁשֹון  יֹון  סָּ ַהנִּ ג. 
"ִאיְדרֹות" - ִאיְדָרא  ה בָּ ְצִניעּוָתא" ַנֲעשָׂ דִּ
בּו  א ְוִאיְדָרא זּוָטא. ְלֵסֶפר ָקָטן ֶזה ִנְכתְּ ַרבָּ
ָר"א  ַהגְּ רּוׁש  פֵּ הּוא  (ְמֻפְרָסם  ים,  רּושִׁ פֵּ ר  ִמְספַּ
ִוד  דָּ י  ְלַרבִּ ְלָדִוד"  "ֶנֶפׁש  ְוהֹורֹוְדָנא-תק"פ]  [ִויְלָנא 

ַלּזַֹהר,  ַהּכֹוְלִלים  ים  רּושִׁ ַהפֵּ ַבד  ִמלְּ לּוְרֵיא). 

ְצִניעּוָתא  דִּ ְלִסְפָרא  רּוׁש  פֵּ גַּם  ַהּכֹוְלִלים 
גּוף ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ְמָצא בְּ ַהנִּ

ְצִניעּוָתא"  ד. ֵיׁש ַהְמַיֲחִסים ֶאת "ִסְפָרא דִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ָאְמָנם  ָאִבינּו,  ְלַיֲעקֹב 
ַתב,  כָּ ַחי"  "ֹזַהר  ִסְפרוֹ  בְּ אָמאְרָנא  ִמקָּ

ְוז"ל:

ָרם  "י... ְוִסדְּ בִּ רוֹ ַרשְׁ ְצִניעּוָתא ִחבְּ ִסְפָרא דִּ
ֵמַהר  ָנּאים  ַלתַּ לֹות  ְמֻקבָּ ָהיּו  שֶׁ ַריתֹות  ִמבְּ
ינּו  ַרבֵּ ר  דֵּ סִּ שֶׁ ֵעין  כְּ ה,  משֶׁ ִמימֹות  ִסיַני 
ָהיּו  שֶּׁ ה  ִממַּ ָנה  ִמשְׁ ִסְדֵרי  ה  שָּׁ שִׁ דֹוׁש  ַהקָּ
רּוׁשוֹ  פֵּ ִסּיּום  בְּ ַחי,  (ֹזַהר  ָנא.  דְּ ְדַמת  ִמקַּ נּויֹות  שְׁ

לספד"צ)

ּנּוס ַהגָּדֹול א-ַהכִּ (2) "ִאְדָרא ַרבָּ

ח"ג  זַֹהר  בְּ ִנְמָצא  א"  ַרבָּ ָה"ִאיְדָרא  א. 
קמ"ה  ף  דַּ ַעד  ע"ב  קכ"ז  ף  דַּ (ִמן  ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ
רּוׁשוֹ:  פֵּ שֶׁ א",  ַרבָּ "ִאיְדָרא  ְוִנְקָרא  ע"א), 

ְמקֹום  הּוא  "ִאיְדָרא"  ַהגָּדֹול.  ּנּוס  ַהכִּ
ה,  ֲעֻגלָּ גֶֹרן  כְּ ָלל  כְּ ֶדֶרְך  בְּ ַהֲחָכִמים,  ב  מֹושַׁ
ילוֹ  ֵדי ְלַהְבדִּ א כְּ א" בָּ ה "ַרבָּ לָּ ְותֹוֶסֶפת ַהמִּ
ּנּוס ַהּיֹוֵתר ָקָטן - "ִאיְדָרא זּוָטא" -  ִמן ַהכִּ
חֹות  ּבוֹ נֹוְכחּו פָּ ִהְתַקיֵּם ְמֻאָחר יֹוֵתר, שֶׁ שֶׁ

ן. ִדְלַהלָּ ֲחָכִמים, כְּ

ּיּוֵניֶהם  דִּ אּור  תֵּ א  בָּ א"  ַרבָּ "ִאיְדָרא  בָּ ב. 
ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ ֵמַהַחְבַריָּא  ָעה  שְׁ תִּ ל  שֶׁ
ָלדּון  ִעּמוֹ  ַיַחד  סּו  נְּ ִהְתכַּ שֶׁ יוַֹחאי,  ן  בֶּ
ָלה.  בָּ ל ַהקַּ ים שֶׁ דֹוִלים ְוָהֲעֻמקִּ ּסֹודֹות ַהגְּ בַּ
א,  י ַאבָּ נוֹ, ַרבִּ י ֶאְלָעָזר בְּ ָעה ֵהם: ַרבִּ שְׁ ַהתִּ
י ִיְצָחק,  ר ַיֲעקֹב, ַרבִּ י יֹוִסי בַּ י ְיהּוָדה, ַרבִּ ַרבִּ

יֹוִסי  י  ַרבִּ ִחיָּא,  י  ַרבִּ ַרב,  ר  בַּ ִחְזִקיָּה  י  ַרבִּ
י ִייָסא. ְוַרבִּ

"י,  בִּ ַרשְׁ ִפי  בְּ רּוׁש  ַהדְּ ִתיַחת  פְּ ְלַאֲחֵרי 
ֲחֵברוֹ,  ַאַחר  ָהֶאָחד  ַהֲחָכִמים,  ָקִמים 
"י  בִּ ר ַרשְׁ ֲאשֶׁ סֹוד ָהֱאלֹקּות, כַּ ים בְּ ְודֹוְרשִׁ

ְבֵריֶהם. ִלים ּוֵמִגיב ַעל דִּ ַמשְׁ

אֹות  בָּ ֶזה  ֵחֶלק  בְּ ָרׁשֹות  ַהדְּ ל  שֶׁ ָרן  ִעקָּ ג. 
ְצִניעּוָתא",  דִּ ַה"ִסְפָרא  ְבֵרי  דִּ ֶאת  ְלָבֵאר 
ַיַחס  ָנה" בְּ ׁש ְלֵחֶלק ֶזה ֵמֵעין "ִמשְׁ מֵּ ַהְמשַׁ
"ִאיְדָרא  בָּ ִנְמָצא  ים  ְלִעתִּ ְוָלֵכן  ָמָרא".  ַל"גְּ
ָבִסיס  ְצִניעּוָתא" כְּ ְפָרא דִּ א" ְלׁשֹון "ַהסִּ ַרבָּ

ל ַחְכֵמי ָהִאיְדָרא. ָרם שֶׁ ְלֶהְסבֵּ

ִנְפָטִרים  ָה"ִאיְדָרא"  ל  שֶׁ ִסּיּומוֹ  בְּ ד. 
ר ַיֲעקֹב,  י יֹוִסי בַּ ה ִמן ַהֲחָכִמים, ַרבִּ לשָׁ שְׁ
ֶרק כ"ד  ִדְלֵעיל פֶּ י ִייָסא, כְּ י ִחְזִקיָּה ְוַרבִּ ַרבִּ

ְסִעיף ד' אֹות ז'.

(3) ִאיְדָרא זּוָטא

ת  ָרשַׁ ּזַֹהר ח"ג פָּ ָה"ִאיְדָרא זּוָטא" ִנְמָצא בַּ
ף רצ"ו ע"ב), ְוִנְקָרא  ף רפ"ז ע"ב ַעד דַּ ַהֲאִזינּו (ִמן דַּ
ָטן,  ַהקָּ ּנּוס  ַהכִּ רּוׁשוֹ:  פֵּ שֶׁ זּוָטא",  "ִאיְדָרא 
"ִאיְדָרא   - ַהגָּדֹול  ּנּוס  ַהכִּ ִמן  ילוֹ  ְלַהְבדִּ
ׁשּוב  סּו  נְּ ִנְתכַּ זּוָטא"  "ִאיְדָרא  בָּ א".  ַרבָּ
"י,  בִּ ַרשְׁ ל  שֶׁ ֲחבּוָרתוֹ  ֵני  בְּ ַהֲחָכִמים 
ִטיָרָתם  ְלַאַחר פְּ ר,  ִמְספָּ ְבָעה בְּ ַעם שִׁ ְוַהפַּ
 - א"  ַרבָּ "ִאיְדָרא   - ַהּקֹוֶדֶמת  "ִאיְדָרא"  בָּ

ה ִמן ַהֲחָכִמים ַהנַּ"ל. לשָׁ ל שְׁ שֶׁ

א  ישָׁ ַקדִּ א  ַהַחְבַריָּ זֹוִכים  זוֹ  "ִאיְדָרא"  בְּ
ִסּכּום  ְכָנּה,  תָּ שֶׁ "י  בִּ ֵמַרשְׁ ּתֹוָרה  מַֹע  ִלשְׁ

א". "ִאיְדָרא ַרבָּ ְררּו בָּ ִהְתבָּ ָבִרים שֶׁ ַהדְּ

(4) ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא

הּוא  שֶׁ ְמֵהיְמָנא",  "ַרְעָיא  ֶפר  ַהסֵּ א. 
ֵסֶפר  בְּ ְכָלל  ַהנִּ יֹוֵתר  בְּ ַהגָּדֹול  ֶפר"  ַה"סֵּ
ינּו,  ה ַרבֵּ ה משֶׁ ד ְוִגלָּ מֵּ לִּ ַהּזַֹהר, הּוא ַמה שֶּׁ
יֵליּה,  דִּ א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ְלַרשְׁ ֶנֱאָמן,  ָהרֹוֶעה 
ִכּנּוס  בְּ ְוָאמֹוָרִאים.  נָּּאים  תַּ ְלָלה  כָּ שֶׁ

ִהְתַקיֵּם  א ֶזה, שֶׁ ישָׁ א ַקדִּ ַחְבַריָּ

ד



‡"Ú ÊÓ˜  ‡ˆÈÂ‚Î˜

‡e‰ ‡„‰ ,dÈÏÚ ‡ÈLc ˙‡ ,dÈÏÈ„ ‡ÈÈÒkÀ¿¿»ƒ≈¬«¿«¿»¬≈»»
,È˙Î„(‡ ˙Ï‰˜)‡e‰ ÁBÊ Û‡BL BÓB˜Ó Ï‡Â ƒ¿ƒ¿∆¿≈≈«

Ïk ÏÈËÂ ,dÈÏÚ ‡‰‡Ï dÈa‚Ï ÏÈÊ‡c ,ÌL»¿»ƒ¿«≈¿«¿»»¬≈¿»ƒ»
.dÈa‚Ï ÔBÏ LÈÎÂ ÔÈB‰¿ƒ¿»ƒ¿«≈

Á‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ,ÔÈ˙„ ‰Ók ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ¬«
,ÈlÙzÈ ‡L„˜ ,ÔÈ˙Â ‡"Ò),ÈzÎc ,ÔÈÏÈÙz Á‡ ‡e‰ C ¿ƒ≈

(Ò ‰ÈÚ˘È)ÈzÎc ,‰B˙ ‡c BÈÓÈ ÔÈ˙Â .BÊeÚ ÚBÊe BÈÓÈa ÈÈ ÚaL

BÊeÚ ÚBÊe .BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓLÈkÓe ,˜ÚÈ ÏÈË e‰lÎÂ .ÔÈÏÈÙz ÔÈl‡ 

,˜ÚÈ ÏÈËc ÔÈÈˆBe ÔÈB‰ ÔepÈ‡ Ïk ˙Ï LÈÎ ‡‰ÈÒÂ ,ÚÓ Èa‚Ï

È ‡L„˜ ÔÈ˙„ eÈÈ‰Â ,dÏ ‰‡Â dÏ È‰È e‰È‡„(ÔÈÏÈÙz Á‡ ‡e‰ C 

,e‰È Ô‡Óe ,ÔÈ‡lÚ ÔÈ˙k Ïk ÏÈËc ÔÈ‚a¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ¿
ÔeÈ‡Â .‰‡lÚ ‡n‡„ ‡ÊÂ ,‰‡lÚ ‡a‡„ ‡Ê»»¿«»ƒ»»¿»»¿ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÏËB ÏB„b Ô‰k ÔÈ˙„ ‰Ók ,L‡aL ÔÈlÙz¿ƒƒ∆»…¿»¿»ƒ»…≈»≈
ÏÈË ,‡n‡Â ‡a‡ ÏÈËc ˙Ïe .L‡a»…¿»«¿»ƒ«»¿ƒ»»ƒ

ÁkzL‡Â ,‡Ï‡ÓNe ‡ÈÓÈÈ ‡L„˜c)(‡e‰ CÏÈËc »ƒ»¿»»¿ƒ¿««¿»ƒ
.‡lk…»

,‡lk ÏÈË Ï‡NÈ ˙‡Ùz ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ…»
,‡lÈÚÏ Ï‡NÈ ˙ÒÎ ‡ÎMÓ˙‡ „ÎÂ¿«ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈»
‡L„˜c ‡eÎ„„ ‡ÓÏÚ ,‡lk ÈÎ‰ ÛB‡ ‡ÏË»¿»»ƒ…»«¿»ƒ¿»¿À¿»

‡ÓÏÚ ÔÎÂ ,‡e‰ CÈ(ע"ב קמז ˜ec‡(דף ¿ƒ¿≈«¿»¿¿»
ÔÈB‰ ÏÎ È˜Ùc ‰Ók ,‡e‰ CÈ ‡L„˜c¿À¿»¿ƒ¿»¿»¿≈»¿ƒ

Ë ÈÓ ÈÎ‰ ,‡ÓÏÚ È‡‰Ó.‡ÓÏÚ È‡‰ ‡lk ÏÈ ≈««¿»»ƒ»≈»ƒ…»««¿»
‡c ÚL ‡a Ck ÔÈ‚e ,‡„ ‡ÂÂ‚Î ‡„ ‡‰c¿»»¿«¿»»¿ƒ»¿≈∆«»

‡a ,‡ÏBÈ(ÚL).‰hÓL È‰È‡ ‡c‡ÂÂ‚Î ‡„ ‡‰c) ¿»¿≈»ƒƒ¿ƒ»

(‡„È ‡L„˜Ï ‡Ïk)(‡e‰ C‡LÓLÂ(‡c)‡l‡ È‰ ‡Ï ¿ƒ¿»»»ƒ∆»
,‡ÏBiÓ(‰hÓL BbÏ È‰ÈÂ ÔÈB‰ Ïk ÏÈË e‰È‡Â ‡"Ò)ÔÈ‚e ƒ¿»¿ƒ

Ck(ÁÎ ˙È˘‡)CÏiÂ ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ »«≈≈«¬…ƒ¿≈»««≈∆
.‰hÓL È‰È‡c ÚÓ ‡c ,‰Á»»»»«¬»¿ƒƒ¿ƒ»

‡c ,ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»««≈≈«¬…ƒ¿≈»«»
‡c ,‰Á CÏiÂ .‰hÓM‰ ˙L ,ÚÓ«¬»¿««¿ƒ»«≈∆»»»»
eLÏ ‡LÈc˜ eLÓ ˜Ùc ÔÈ‚a .‰ÏÚ ˙L¿«»¿»¿ƒ¿»«≈¿«ƒ»ƒ¿

.Óz‡„ ‰Ók ,ÈeÁ‡Ó ˜ÈÚ ‰Â‰c ,‡Á‡«¬»¿¬»»ƒ≈¬¿»¿ƒ¿»

.ÌL ‡e‰ ÁBÊ Û‡BL BÓB˜Ó Ï‡∆¿≈≈«»
ÏËBÂ ,ÂÈÏÚ È‡‰Ï ÂÈÏ‡ CÏB‰L∆≈≈»¿»ƒ»»¿≈
Ì˙B‡ ÒBÎÂ ˙BB‡‰ Ïk ˙‡∆»»¿≈»

.ÂÈÏ‡≈»
LB„w‰L eÈML BÓk ¿∆»ƒ∆«»

,ÔÈlÙz ÁÈÓ ‡e‰ Cea,e„ÓÏÂ ‡"Ò] »≈ƒ«¿ƒƒ

'‰ ÚaL e˙kL ,ÔÈlÙz ÁÈÓ ‡e‰ Cea LB„w‰

e˙kL ,‰Bz‰ BÊ  BÈÓÈ ,eÈLÂ .BfÚ ÚBÊe BÈÓÈa

ÌlÎÂ .ÔÈlÙz el‡  BfÚ ÚBÊe .BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓ

˙ÙÒB‡ ‰l‰Â .ÚÓ „ˆÏ Ûq‡Óe ˜ÚÈ ÏË

,˜ÚÈ ÏËBpL ˙Bp‰Â ˙BB‡‰ Ì˙B‡ Ïk ÛBqÏ

Cea LB„w‰ eÈML ‰ÊÂ ,dÏ È‡Óe dÏ Ô˙B ‡e‰L

[ÔÈlÙz ÁÈÓ ‡e‰Ïk ˙‡ ÏËBpL ÌeMÓ ƒ∆≈∆»
?Ì‰ ÈÓe ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈ˙k‰«¿»ƒ»∆¿ƒƒ≈
Ì‡‰ „BÒÂ ÔBÈÏÚ‰ ‡‰ ÏL „Bq‰«∆»»»∆¿¿»≈
,L‡aL ÔÈlÙz‰ Ì‰Â ,‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿≈«¿ƒƒ∆»…
ÏËB ÏB„b Ô‰k ,eÈML BÓk¿∆»ƒ…≈»≈
,Ì‡‰Â ‡‰ ÏËBpL Á‡Â .L‡a»…¿««∆≈»»¿»≈
‡ˆÓÂ ,Ï‡ÓO‰Â ÔÈÓi‰ ÏËB≈«»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»

[‡e‰ Cea LB„w‰L].Ïk‰ ÏËBpL ∆≈«…
Ï‡NÈ ˙‡Ùz ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

˙Òk ˙ÎLÓpLÎe ,Ïk‰ ÏËB≈«…¿∆ƒ¿∆∆¿∆∆
Ô‡k Û‡ ˙ÏËB ,‰ÏÚÓÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿»∆∆«»
LB„w‰ ÏL Îf‰ ÌÏBÚ ,Ïk‰«…««»»∆«»
ÏL ‰˜p‰ ÌÏBÚ ÔÎÂ ,‡e‰ Cea»¿≈««¿≈»∆
ÌÈ‡ˆBiL BÓk .‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿∆¿ƒ

ÏBÚ‰ ÔÓ ˙BB‡‰ ÏkCk ,‰f‰ Ì »»ƒ»»«∆»
È‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ Ïk‰ ÏËB Ìb«≈«…»»«∆∆¬≈
ÚL ‡a Ck ÌeMÓe ,‰Ê BÓk ‰Ê∆¿∆ƒ»¿≈∆«

‡a ,ÏBi‰ ‰Ê[ÚL].‰hÓM‰ BÊ ∆«≈¿≈«¿ƒ»
[‰Ê BÓk ‰Ê È‰L][‡e‰ŒCeaŒLB„wÏ Ïk‰] 

LÓM‰Â[‰f‰]ÔÓ ‡l‡ È‡Ó BÈ‡ ¿«∆∆≈≈ƒ∆»ƒ
,ÏBi‰CBz ÒÈÎÓe ˙BB‡‰ CB˙Ï ÏËB ‡e‰Â] «≈

[‰hÓM‰˜ÚÈ ‡ˆiÂ Ck ÌeMÓe ƒ»«≈≈«¬…
‰Ê ,‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»∆

.‰hÓM‰ ‡È‰L Ún‰««¬»∆ƒ«¿ƒ»
˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»««≈≈«¬…

˙L ,Ún‰ ‰Ê  ÚL ‡aÓƒ¿≈»«∆««¬»¿«
˙L BÊ  ‰Á CÏiÂ .‰hÓM‰«¿ƒ»«≈∆»»»¿«
˙eLÓ ‡ˆiL ÌeMÓ ,‰ÏÚ‰»»¿»ƒ∆»»≈¿
‰È‰L ,˙Á‡ ˙eLÏ ‰M„w‰«¿À»ƒ¿«∆∆∆»»
.‡a˙pL BÓk ,ÂÈÁ‡Ó ÁBa≈«≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר ט

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כ



‰f‰ ÙÒ „Î˜

‡zÙÒBz

ÈaeÈ˜ ,ÈÈÈe„ ‡Óe‰ ,‰‡lÚ ÈÓÈÁ ,‡ÓÏÚ ¿≈«¿»¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿«¿≈¿ƒ
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ÈÈÁa ,ÔBÈÏÚ Èe‰‡ ,ÌÏBÚ‰ »»¬≈∆¿¿ƒ≈

ÌÎÁ ÈÓ .eÚÓL e˜ ,‰ÏLÓn‰«∆¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡È ,ÏkN‰a ÌÈÈÚ‰ ÈÏÚa ,ÌÎa»∆«¬≈»≈«ƒ¿«¿≈»…
ÏË Ôl‰ L‡‰L ‰ÚLa .Ú„ÈÂ¿≈«¿»»∆»…«»»»«
Ì˙B‡ ˜˜ÁÂ ˙Bi˙B‡ LÏL»…ƒ¿»«»
,'‡ ˙Á‡ ,˙B˜È˜Á‰ ˙˜È˜Áa«¬ƒ««¬ƒ««
 Ô"È‡ ˜˜ÁÂ ,'Ô ˙Á‡Â ,'È ˙Á‡««¿««¿∆¿«
Ïk‰ ÏL ÔBÈÏÚ‰ L‡‰ '‡‰»»…»∆¿∆«…
‡e‰ 'È ,ÌÈeÓh‰ Ïk ÏL ÔeÓË»∆»«¿ƒ
L‡‰ ÔÓ Ô˜˙ ,ÔBˆ‰ ˙iÏÚ¬ƒ«»»ƒ¿«ƒ»…
‡ˆÈ .‰hÓÏ „ÈÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»«¿«»»»
,ÌÈÏÈL ÌÈLe ÌÈLÏL ‡ÈˆB‰Â¿ƒ¿…ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
˙B˜È ÌÈ‡a e˜˜ÁpL „Ú«∆∆¿¿«¬»ƒ¿»
˙B‡‰ ÌÚ eL˜Â ,˙BË‰BlL∆¬¿ƒ¿¿ƒ»
ÈL ,‰˜e ÎÊ ‡È‰L ,Ô"e∆ƒ»»¿≈»¿≈
,e˜˙ Ì‰a ,˜ÊÁ L˜ .ÌÈ‰B‡¬ƒ∆∆»»»∆ƒ¿¿
Ì‰Ó ,Ì‰a L˜ LB„w‰ ÌM‰Â¿«≈«»ƒ¿»»∆≈∆

ÏkÏ ÔBÊn‰ ‡ˆÓ[Ì‰a]e˜˙ , ƒ¿»«»«…ƒ¿¿
.˙BÓÏBÚ‰»»

ÏÏk‰ ,‰ËeLt 'Ô ‰˜˜Á Ôk ≈∆¿¿»¿»«¿»
,˙Á‡ ‰˜ ‰ÙeÙk ' :ÌÈzL ÏL∆¿«ƒ¿»¿≈»««
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ÌÈÈ‡‰ ÔÈa ÏÈh‰Â ,˙BÁe¿ƒƒ≈»≈»ƒ
‡È‰L ,Bf‰ 'Ï „iL „Ú .ÌÈeacƒƒ«∆»«««∆ƒ
ÔBÙˆ ,„ÁÈ d˙B‡ eaÁÂ ,‰ÙeÙk¿»¿ƒ¿»««»
'‰ .„ÁÈ eL˜ Ck Á‡ ,ÌB„Â¿»««»ƒ¿¿«««
ÚL ‡a ˙‡˜ Bf‰ ‰ÙeÙk‰«¿»«ƒ¿≈¿≈∆«
˙‡ ˙B˜L‰Ï ˜ÚiÓ ˙‡lÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ«¬…¿«¿∆
‡ˆiÂ Ôk ÏÚÂ ,Ô‡v‰ È„Ú Ïk»∆¿≈«…¿«≈«≈≈
.‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ«¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»
È‰L ,‰ÏÚÓÏ ÚL ‡aÓ ,„BÚƒ¿≈∆«¿«¿»∆¬≈
˙B˜L‰Ï Ck Á‡ ‡ˆBÈ ‰pnÓƒ∆»≈««»¿«¿
,‰hÓlL ‡a‰ ‡È‰L ,‰Á ˙‡∆»»»∆ƒ«¿≈∆¿«»
˙Èa ,ÔÈc ,'‰ Á ,'‰ Û‡ ÔBÁ¬«∆∆ƒ≈
ÌÈ‰Ï‡ Ôk ÏÚÂ .ÌÈ‰Ï‡ ,ÔÈc‰«ƒ¡…ƒ¿«≈¡…ƒ
Ô‡Î „Ú .E˙ÏÁa ÌÈB‚ e‡a»ƒ¿«¬»∆

.‡˙ÙÒÂ˙‰
‡ÈiÁ Èa ?ÌB˜n‰ ÈÓ .ÌB˜na ÚbÙiÂ ?e˙k ‰Ó ,‰M„w‰ ˙eLa ‡È‰L ,Ï‡ ˙ÈÏ ÚÈb‰ ƒƒ«¿≈≈∆ƒƒ¿«¿À»«»«ƒ¿««»ƒ«»«ƒƒ»
,Ó‡Û‡BL BÓB˜Ó Ï‡Â e˙kL ,eÓ‡L BÓB˜Ó e‰Ê[ÌL ‡e‰ ÁBÊ]BÓk ,LÓM‰ ‡ Èk ÌL ÔÏiÂ . »«∆¿∆»«¿∆»¿∆¿≈«»∆»ƒ»«»∆¿

.BÏ È‡‰Ï È„k ‡a ‡e‰ È‰L ,ÌL ‡e‰ ÁBÊ Û‡BL Ó‡pL∆∆¡«≈≈«»∆¬≈»¿≈¿»ƒ
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"Ú ÊÓ˜  ‡ˆÈÂ‰Î˜

.ÌB˜n‰ È‡Ó(ÁÎ ˙È˘‡)ÌB˜n‰ È‡ ≈«¿≈«»«¿≈«»
ÔÈl‡ ,ÌB˜n‰ È‡Ó ‡l‡ ,È˙Î ‡Ï»¿ƒ∆»≈«¿≈«»ƒ≈
ÔeÈ‡c ,Ô‡Ë Ô‡ÏbÓ ,˜È È‡ ÔepÈ‡ƒ«¿≈¿»«¿¿»»»¿ƒ
ÌÈzL È˙Î„ ‰Ók ,ÔÈ‡lÚ ÔÈ‡ ÒÈz¿≈«¬¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
,ÛÏ‡ ÒÈz ÔÈl‡ ˙BÁ˙e ,ÌÈ‡ ‰NÚ∆¿≈¬»ƒ¿ƒ≈¿≈«∆∆
,ÔÈ‡ Ôe˜‡ e‰lÎÂ ,ÔÏÈÒÙ È‡ ,ÔÂÂÂ¿ƒ¿»«¿≈¿ƒ»¿À¿ƒ¿¬¿ƒ

È‡ ‡ÏÂ ,ÌB˜n‰ È‡Ó Ck ÔÈ‚a(ÌB˜n‰ ‡"Ò) ¿ƒ»≈«¿≈«»¿…«¿≈

.Ó‡˜c ÌB˜Ó ‡e‰ ‡c»»¿»¬«
,ÂÈ˙L‡Ó(ÁÎ ˙È˘‡).Ô‡Ó„ ÂÈ˙BL‡Ó ≈«¬…»≈«¬»¿«

È‡Ó .ÌB˜Ó ‡e‰‰„ ÂÈ˙BL‡Ó ‡l‡∆»≈«¬»¿«»»
˙BÁ˙ ÈeLc Ô‡ÓÎ ‡ÓÈ˙ È‡ .ÂÈ˙BL‡Ó≈«¬»ƒ≈»¿«¿«≈¿

Úa‡Ï ,ÂÈ˙BL‡Ó ‡l‡ .‡Ï ,dÈLÈ‡"Ò) ≈≈»∆»≈«¬»¿«¿«
(ÔÈLÈËÒÏ ÔÈ‡ ˙Ïz ,‡ÓÏÚc ÔÈËÒקמח (דף ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬¿ƒƒ¿«
ËÒÏע"א) ˙Ï˙e ,ÚÓ ËÒÏ ˙Ï˙e ,ÔBÙ»̂¿«ƒ¿««¬»¿«ƒ¿«

ÌB˜Ó ‡e‰‰Â ,ÁÊÓ ËÒÏ ˙Ï˙e ,ÌBc»¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«»
.e‰ ‡wz˙‡Ï ,e‰ÈÈÏÚ¬«¿¿ƒ¿«¿»¿

.‡e‰‰ ÌB˜na kLiÂ(ÁÎ ˙È˘‡)‡"Ò) «ƒ¿««»«
È‡‰ ÏÚ ÔeÈ‡c ÔÈbc ÔepÈ‡ ÏÎÂ ,‡z˙Ï Ô‡ÏbÓ "È ,kLiÂ

("Î ÔepÈ‡ ‡‰ ÌB˜ÓÈÎL ,‡ÒÚ Ô˜z˙‡c ÔÂÈk , ≈«¿ƒ¿«««¿»»ƒ
È˙Î ‡c ÏÚÂ .‡LÓL ,dÈa ÈÎL Ô‡Ó .dÈa≈»»ƒ≈ƒ¿»¿«»¿ƒ

,˜ÚÈa(ÁÓ ˙È˘‡)‰ÈÏ ‡‰c ,‰hn‰ ÏÚ LiÂ ¿«¬…«≈∆««ƒ»¿»≈
ÌB˜na kLiÂ ‡c ÏÚÂ ,‡Á‡Ï ‡ÏÂ ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬≈¿»¿»√»¿«»«ƒ¿««»

,È˙k Ck ÔÈ‚e .‡e‰‰(‡ ˙Ï‰˜)LÓM‰ ÁÊÂ «¿ƒ»¿ƒ¿»««∆∆
.LÓM‰ ‡e»«∆∆

‡zÚÓ Èn˜ „Á ‡ÓBÈ È˙È ‰Â‰ ˜ÁˆÈ ƒ¿»»»»ƒ»««≈¿«¿»
ÔÈ˙e L a „Á Ú‡ ,‡˙e˜ÈÙ‡c¿¬ƒ»«¬«««»¿≈
‡t˜˙ ‡c ,„ÁÏ „Á Ó‡ ‰Â‰Â .dÈnÚ ÔÈa¿ƒƒ≈¿¬»»««¿«»À¿»
‡Ï ‡ÓÏÚÂ .e‰È‡ ÌB„„ ‡ËqÓ ,‡LÓLc¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿»»
e‰È‡ Áec ÔÈ‚a ,Áe ÏÚ ‡l‡ ÌÈi˜˙‡ƒ¿««∆»««¿ƒ¿«ƒ
e‰È‡„ ‡ÏÓÏ‡Â ,ÔÈËÒ ÏÎ„ eÓÈÏL ‡Óeiƒ̃»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
.‡ÓÈi˜˙‡Ï ‡ÓÏÚ ÏÈÎÈ ‡Ï ,eÓÈÏL ‡ÓÈÈ»̃¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«»»

‡Ï ,˜ÚÈ ‡ÏÓÏ‡ ,‡ÈÚÊ ‰eÁ‡ dÈÏ ≈¬»¿≈»ƒ¿»≈«¬…»
,‡ÏÈÚÏ„ ‡„eÁÈ ÈB e„ÁÈÈ„ ‡zÚLa ,ÈÊÁ ‡z .‡ÓÏÚ ÌÈi˜˙‡ƒ¿«««¿»»»≈¿«¿»¿ƒ¬¿ƒ»ƒ¿≈»

e˙Î ‡Ï .ÌB˜n‰ È‡Ó ≈«¿≈«»…»
.ÌB˜n‰ È‡Ó ‡l‡ ÌB˜n‰ È‡«¿≈«»∆»≈«¿≈«»
˙BiÏbÓ ˙B˜È ÌÈ‡ Ì‰ el‡≈≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ
ÌÈ‡ ‰NÚ ÌÈzL Ô‰L ˙BBË∆≈¿≈∆¿≈¬»ƒ
‰NÚ ÌÈzL e˙kk ,˙BBÈÏÚ∆¿«»¿≈∆¿≈
ÛÏ‡ NÚ ÌÈL el‡ ˙Á˙Â .ÌÈ‡¬»ƒ¿««≈¿≈»»∆∆
ÔlÎÂ ,˙BÏeÒt ÌÈ‡ ˙Be¿»¬»ƒ¿¿À»
È‡Ó Ck ÌeMÓe ,ÌÈ‡ ˙B‡˜ƒ¿»¬»ƒƒ»≈«¿≈

È‡ ‡ÏÂ ÌB˜n‰[ÌB˜n‰]‰Ê , «»¿…«¿≈∆
.Ó‡L ÌB˜n‰«»∆»«

ÏL ÂÈ˙L‡Ó .ÂÈ˙L‡Ó ¿«¬…»¿«¬…»∆
ÌB˜n‰ ÏL ÂÈ˙L‡Ó ‡l‡ ?ÈÓƒ∆»¿«¬…»∆«»
Ì‡ ?ÂÈ˙L‡Ó ‰f ‰Ó .‡e‰‰««∆¿«¬…»ƒ
 BL‡ ˙Áz ÌOL ÈÓk Ó‡z…«¿ƒ∆»««…
‰Úa‡Ï  ÂÈ˙L‡Ó ‡l‡ .‡Ï…∆»¿«¬…»¿«¿»»

[ÈL‡]ÌÈ‡ LÏL .ÌÏBÚ‰ È„„ˆ ƒ¿≈»»»…¬»ƒ
,ÚÓ „ˆÏ LÏLÂ ,ÔBÙˆ „ˆÏ¿«»¿»…¿««¬»
„ˆÏ LÏLÂ ,ÌBc „ˆÏ LÏLÂ¿»…¿«»¿»…¿«
Ì‰ÈÏÚ ‡e‰‰ ÌB˜n‰Â .ÁÊÓƒ¿»¿«»«¬≈∆

.Ì‰a Ôwz‰Ï¿ƒ«≈»∆
.‡e‰‰ ÌB˜na kLiÂ"È ,kLiÂ] «ƒ¿««»«

ÌB˜n‰ ÏÚ Ô‰L ˙B‚c‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ,‰hÓÏ ˙BiÏbÓ

[."Î Ô‰ È‰ ‰f‰,‰hn‰ ‰˜˙pL ÔÂÈk ≈»∆ƒ¿¿»«ƒ»
.LÓM‰ ?da ÎL ÈÓ .da ÎL»«»ƒ»«»«∆∆
ÏÚ LiÂ ˜ÚÈa e˙k Ôk ÏÚÂ¿«≈»¿«¬…«≈∆«
‡ÏÂ ‰Èe‡ BÏ È‰L ,‰hn‰«ƒ»∆¬≈¿»¿…
ÌB˜na kLiÂ Ôk ÏÚÂ .Á‡Ï¿«≈¿«≈«ƒ¿««»
ÁÊÂ e˙k Ck ÌeMÓe ,‡e‰‰«ƒ»»¿»«

.LÓM‰ ‡e LÓM‰«∆∆»«»∆
„Á‡ ÌBÈ LBÈ ‰È‰ ˜ÁˆÈ ƒ¿»»»≈∆»

LÈ‡ Ú .‡˙e˜ÈÙ‡ ˙ÚÓ ÈÙÏƒ¿≈¿»«¬ƒ»»«ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,BnÚ ÌÈ ÈLe „Á‡∆»¿≈»ƒƒ¿»»∆»
‰f‰ LÓM‰ ˜ÊÁ ,ÓB‡ „Á‡Ï¿∆»≈…∆«∆∆«∆
ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÌBc‰ „vÓ ‡e‰ƒ««»¿≈»»
ÌeMÓ ,Áe‰ ÏÚ ‡l‡ Ìi˜˙Óƒ¿«≈∆»«»«ƒ
Ïk ÏL ˙eÓÏM‰ Ìei˜ ‡È‰ Áe‰L∆»«ƒƒ«¿≈∆»
„ÓBÚ ‡e‰L ‡ÏÓÏ‡Â ,ÌÈ„„v‰«¿»ƒ¿ƒ¿»≈∆≈
ÏBÎÈ ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡ ,˙eÓÏLaƒ¿≈≈»»»

.Ìi˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈
‡ÏÓÏ‡ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ BÏ »ƒ«»»ƒ¿»≈

.ÌÏBÚ‰ Ìi˜˙‰ ‡Ï ,˜ÚÈ‡a «¬……ƒ¿«≈»»…
‰‡˙‡ ÂÈ e„ÁiL ‰ÚLa , ¿≈¿»»∆ƒ¬»»∆
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‰f‰ ÙÒ ÂÎ˜

eÓ‡Â(Â ÌÈ„)ÈÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡NÈ ÚÓL ¿»¿¿«ƒ¿»≈¿»¡…≈¿»
‡„ÁÈ˙‡Ï ,‰‡lÚ eÓÈÏL ‡e‰ ‡c ,„Á‡∆»»¿ƒƒ»»¿ƒ¿«¬»
ÔB‰e‡ ˜ÚÈ aÁ˙‡ ÔÈ„k .„Á ‡„eÁÈ¿ƒ»«¿≈ƒ¿«««¬…¬
ÌÚ ‡„Á ‡eaÁa dÈa È˙ÈÂ ,dÈ˙Èa ÏÈËÂ¿»ƒ≈≈¿»ƒ≈¿ƒ»»»ƒ

.‡„Ák ‡˜eÂ Î„ ‡aÁ˙‡Ï ,Ô‰‡¬»»¿ƒ¿«¿»¿«¿¿»¿¬»
ÚÓL‡Â ,e‰ÈÈ„‰a ÛzzL‡ ,˜ÁˆÈ Èa ƒƒƒ¿»∆¿«««¬«¿¿∆¿«

Á˙t .e‰ÈÈ„‰a ÏÊ‡ .ÈÓ‡˜ È‡Ó»»«¿≈¬««¬«¿»«
,Ó‡Â L  ‡e‰‰(Ï˜ ÌÈÏ‰˙)ÈÈ ‰Óe˜ «««¿»«»¿»

ÈÈ ‰Óe˜ .CfÚ ÔB‡Â ‰z‡ E˙ÁeÓÏƒ¿»∆«»«¬À∆»¿»
ÈÏ ,‡kÏÓ Ìe˜È ,Ó‡c Ô‡Ók ,E˙ÁeÓÏƒ¿»∆¿«¿»«¿«¿»¿≈

.dÈkLÓc ‡ÁÈÈ«¿»¿«¿¿≈
‰LÓ ,ÈÈ ‰Óe˜ eÓ‡c BÂ‰ ÔepÈ‡ ƒ¬¿»¿»¿»…∆

,Ó‡ ‰LÓ .„Â„Â(È „Ó)ÈÈ ‰Óe˜ ¿»ƒ…∆»«»¿»
ÈÈ ‰Óe˜ ,Ó‡ „Â„Â .EÈÈ‡ eˆeÙÈÂ¿»…¿∆¿»ƒ»«»¿»
‰LÓ ‡l‡ .e‰ÈÈÈ ‡kÈ‡ È‡Ó .E˙ÁeÓÏƒ¿»∆»ƒ»≈«¿∆»…∆
„ÈwÙ ‰LÓ ,Ó‡˜ dÈ˙ÈÏ „Èwtc Ô‡Ók¿«¿»ƒ¿≈≈»¬«…∆«ƒ
ÔÈnÊ „Âc .ÈB‡N ÏÈ˜Ï ‡˜ ‡Á‚‡Ï ,dÏ»¿¬»»¿»»»√≈«¿»ƒ»ƒ

‡ÁÈÈÏ dÈÏÔÈÓÊÓ„ ‰Ók ,(dÈÏ)ÔÈnÊ ,dÈÓÏ ≈¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»≈«ƒ
‡e‰ ‡„‰ ,dÈnÚ ‡˙ÈBËÓÏe ‡kÏÓÏ¿«¿»¿«¿ƒ»ƒ≈»»
,EfÚ ÔB‡Â ‰z‡ E˙ÁeÓÏ ÈÈ ‰Óe˜ ,È˙Î„ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»∆«»«¬À∆

.ÔBÏ ‡LÙ‡Ï ‡Ïc ÔÈ‚a¿ƒ¿»¿«¿»»
.epÈ EÈ„ÈÒÁÂ ˜„ˆ eLaÏÈ(Ï˜ ÌÈÏ‰˙) ƒ¿¿∆∆«¬ƒ∆¿«≈

ÔnÊÓc Ô‡Óc ,‡ÙÈÏB‡ Ô‡kÓƒ»ƒ¿»¿«ƒ¿«≈
ÈpLÈ ,‡kÏÓÏ(ע"ב קמח ‰ÈÓÏ(דף ÔÈ‚a ÈB„BÚ ¿«¿»¿«≈»¿ƒ¿≈«

Ô‡„Á„ ‡kÏÓc dÈÁ‡ È‡ .‡kÏÓÏ ‰Â„Á∆¿»¿«¿»ƒ»¿≈¿«¿»¿»»
ÈÁÈ„a dÈn˜ cÒÈ ,ÈËBÈ„‰ ÈÁÈ„a dÈÏ≈¿ƒ≈∆¿≈¿«««≈¿ƒ≈

e‰È‡ Â‡Ï ,Â‡Ï È‡Â ,ÈÎLcÙe ÒeÈÙB(ÔÈ‚a) ƒ«¿«¿≈¿ƒ»»ƒ

.‡kÏÓ„ ‡˙eÁÈ„a¿ƒ»¿«¿»
‡kÏÓÏ dÈÏ ÔÈnÊ „Âc ,ÈÊÁ »≈»ƒ«ƒ≈¿«¿»

ÈÏ ‡˙ÈBËÓÏeÈL ,„Ú ‰Ó ,‡ÁÈ ¿«¿ƒ»¿«¿»»¬«»≈
,e‰È Ô‡Óe .ÒeÈÙB ÔÈ‚a ,‡kÏÓ„ ÈÁÈ„a¿ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ«ƒ¿

,ÈzÎc(Ï˜ ÌÈÏ‰˙)EÈ„ÈÒÁÂ ˜„ˆ eLaÏÈ EÈ‰k ƒ¿ƒ…¬∆ƒ¿¿∆∆«¬ƒ∆
ÈÁÈ„a ÔepÈ‡ È‡ÂÈÏ ‡‰c ,dÈÏ ÈÚÈÓ epÈ EÈiÂÏ ,epÈ EÈ„ÈÒÁÂ .epÈ¿«≈«¬ƒ∆¿«≈¿ƒ∆¿«≈ƒ¿≈≈¿»≈»≈ƒ¿ƒ≈

eÓ‡Â ‰ÏÚÓlL „eÁi‰  «ƒ∆¿«¿»¿»¿
,„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
„ÁÈ˙‰Ï ‰BÈÏÚ‰ ˙eÓÏM‰ È‰BÊƒ«¿≈»∆¿»¿ƒ¿«≈
˜ÚÈ aÁ˙‰ ÈÊ‡ ,„Á‡ „eÁÈa¿ƒ∆»¬«ƒ¿«≈«¬…

B˙Èa ˙‡ ÏËÂ ,Ì‰È‡Ba LÈÂ , ¬ƒ∆¿»«∆≈¿»«
aÁ˙‰Ï ,˙B‡‰ ÌÚ „Á‡ eaÁa¿ƒ∆»ƒ»»¿ƒ¿«≈

.„ÁÈ ‰˜e ÎÊ»»¿≈»««
Ì‰nÚ ÛzzL‡ ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»∆¿«≈ƒ»∆

Á˙t .ÌÈÓB‡ Ì‰ ‰Ó ÚÓL‡Â¿∆¿«»≈¿ƒ»«
'‰ ‰Óe˜ ,Ó‡Â LÈ‡‰ B˙B‡»ƒ¿»«»
‰Óe˜ .EfÚ ÔB‡Â ‰z‡ E˙ÁeÓÏƒ¿»∆«»«¬À∆»
Ìe˜È ÓB‡L ÈÓk  E˙ÁeÓÏ '‰ƒ¿»∆¿ƒ∆≈»

.BkLÓ ˙ÁeÓ ˙ÈÏ CÏn‰«∆∆¿≈¿«ƒ¿»
 '‰ ‰Óe˜ eÓ‡L eÈ‰ Ì‰ ≈»∆»¿»

,Ó‡ ‰LÓ .„Â„Â ‰LÓ  …∆¿»ƒ…∆»«
Ó‡ „Â„Â .EÈÈ‡ eˆÙÈÂ '‰ ‰Óe˜»¿»À…¿∆¿»ƒ»«

 ‰Ó .E˙ÁeÓÏ '‰ ‰Óe˜»ƒ¿»∆»
BÓk ,‰LÓ ‡l‡ ?Ì‰ÈÈa Ïc‰‰«∆¿≈≈≈∆∆»…∆¿
.Ó‡ ‡e‰ B˙Èa ˙‡ ‰eˆnL ÈÓƒ∆¿«∆∆≈»«
˜ ÌÁl‰Ï d˙B‡ ‰eˆ ‰LÓ…∆ƒ»»¿ƒ»≈¿»
d˙B‡ ÔÈÓÊ‰ „Â„Â ,ÂÈ‡BN „‚k¿∆∆¿»¿»ƒƒ¿ƒ»

ÔÈÓÊnL BÓk .‰ÁeÓÏ[BÏ],Ba ˙‡ ƒ¿»¿∆«¿ƒ∆«
.BnÚ ‰Èb‰Â CÏn‰ ˙‡ ÔÈÓÊÓ«¿ƒ∆«∆∆¿«¿ƒ»ƒ
E˙ÁeÓÏ '‰ ‰Óe˜ e˙kL e‰Ê∆∆»»ƒ¿»∆
‡lL È„k ,EfÚ ÔB‡Â ‰z‡«»«¬À∆¿≈∆…

.Ì„ÈÙ‰Ï¿«¿ƒ»
.epÈ EÈ„ÈÒÁÂ ˜„ˆ eLaÏÈ ƒ¿¿∆∆«¬ƒ∆¿«≈

˙‡ ÔÈÓÊnL ÈnL ,e„ÓÏ Ô‡kÓƒ»»«¿∆ƒ∆«¿ƒ∆
˙˙Ï È„k ÂÈNÚÓ ˙‡ ‰pLÈ ,CÏn‰«∆∆¿«∆∆«¬»¿≈»≈
CÏn‰ Cc Ì‡ .CÏnÏ ‰ÁÓNƒ¿»«∆∆ƒ∆∆«∆∆
ÌÈËeLt ÌÈÁca B˙B‡ ÌÈÁnNnL∆¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„aÎ ÌÈÁca ÂÈÙÏ cÒÈ ¿«≈¿»»«¿»ƒƒ¿»ƒ
‡Ï BÊ  ‡Ï Ì‡Â ,ÌÈÏB„b ÌÈNÂ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ……

[ÌeMÓ].CÏn‰ ˙ÁÓN ƒ¿««∆∆
‰‡CÏn‰ ˙‡ ÔÈÓÊ‰ „Âc , ¿≈»ƒƒ¿ƒ∆«∆∆

‰pL ?‰NÚ ‰Ó ,‰ÁeÓÏ ‰Èb‰Â¿«¿ƒ»ƒ¿»∆»»ƒ»
ÌÈN ÏÈLa CÏn‰ ÈÁca ˙‡∆«¿»≈«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ
EÈ‰k e˙kL ?Ì‰ ÈÓe ,ÌÈ„aÎÂ¿ƒ¿»ƒƒ≈∆»…¬∆
.epÈ EÈ„ÈÒÁÂ ˜„ˆ eLaÏÈƒ¿¿∆∆«¬ƒ∆¿«≈
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ?epÈ EÈ„ÈÒÁÂ«¬ƒ∆¿«≈»»»ƒƒ¿
Ì‰ ÌÈiÂÏ‰ È‰L !epÈ EÈiÂÏ¿ƒ∆¿«≈∆¬≈«¿ƒƒ≈
ÔÈÓÊ‰L „Âc ˙ÚÎÂ ,CÏn‰ ÈÁca«¿»≈«∆∆¿»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
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"Ú ÁÓ˜  ‡ˆÈÂÊÎ˜

„Ú ,‡ÁÈÈÏ dÈÏ ÔÈnÊc „Â„ ‡zL‰Â .‡kÏÓ«¿»¿«¿»»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»¬«
.‡kÏÓ ÈÁÈ„a ÔepÈ‡ eÂ‰ÈÏ„ È„ÈÒÁÂ È‰k…¬≈«¬ƒ≈¿∆¡ƒ¿ƒ≈«¿»

‡ÈÚ ‡Ï ,„Âc ,‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ ≈À¿»¿ƒ»ƒ»»≈»
.CÏÚ ‡ÁË‡Ï(ÔÈÏ‡)È ‡L„˜ dÈÏ Ó‡ ‡")C ¿«¿»»¬»

(ÈÎ‰ Â‡Ï ,„Âc ,‡e‰È‡Ó ,„Âc dÈÏ Ó‡(‡l‡ ÈÎ‰ Â‡Ï), »«≈»ƒ»≈

‡zL‰ .C˙eÚ „ÈÚ z‡ ,CÏÎÈ‰a z‡ „k««¿¿¿≈»»«¿»ƒ¿»«¿»
‡˜‡Ï ‰lÓ ‡ÓÈÈ˜ È˙eÚa ,CÏ ‡ÈnÊ„¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ»¿«¿»»
Â‡Ïc b ÏÚ Û‡ ,ÈzÈ ÈÈLÁ ÔeÈ‡c ,ÔÈl‡ƒ≈¿ƒ¬ƒ≈«ƒ«««¿»

 e‰ÈÈÁ‡.È‡‰ »¿«¿¿«
cÒÈ ,dÈ˙È e‰È‡c Ô‡Óc ,‡ÙÈÏB‡ ƒ¿»¿«¿ƒ¿≈≈¿«≈

È‡ .dÈ˙eÚk dÈ„BÚÂ dÈÁB‡¿≈¿»≈ƒ¿≈ƒ
‰Ók ,dÈÊÈtLe‡c dÈ˙eÚ „ÈÚÈ ,dÈÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈¿¿ƒ≈¿»
cÒÂ È‡ÂÈÏ ÛÏÁ‡ „Â„ ‡‰c .ÈBÏÚ cÒÓ„ƒ¿««¬¿»»ƒ«¿«≈»≈¿««
‰lÓ ÌÈ˜B‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â ,È‰k«¬≈¿À¿»¿ƒƒƒ»

.dÈ˙eÚkƒ¿≈
Èt Lz Ï‡ EcÚ „Âc eÚa ,„Âc »ƒ«¬»ƒ«¿∆«»≈¿≈

e˙È ‡Ï ,‡cÒ ‡˜„ ‡ecÒ EÁÈLÓ¿ƒ∆ƒ»¿»««¿»»¿
,„Âc ,‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ Ó‡ .‡BÁ‡Ï«¬»»«≈À¿»¿ƒ»ƒ
‡l‡ ,LnzL‡ ‡Ï ÈÏÈ„ ÔÈ‡Ó elÈÙ‡ ,EÈiÁ«∆¬ƒ¿»ƒƒƒ»∆¿«≈∆»
‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÊÊ ‡ÏÂ .CÏÈc ÔÈ‡Ó¿»ƒƒ»¿»»À¿»¿ƒ
,ÈzÎc ,ÔzÓe ÔÊaÊ dÈÏ È‰Èc „Ú ,ÔnzÓƒ«»«¿»ƒ≈¿«¿¿»«¿»ƒ¿ƒ

(Ï˜ ÌÈÏ‰˙)dpnÓ eLÈ ‡Ï ˙Ó‡ „Â„Ï ÈÈ ÚaLƒ¿«¿»¿»ƒ¡∆…»ƒ∆»
˜ÁˆÈ Èa ‡˙‡ .CÏ ‡qÎÏ ˙ÈL‡ EË ÈtÓƒ¿ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ≈»»»ƒƒƒ¿»
,‡Á‡ È‡‰Ï ‡È˙‡ ‡Ï È‡ Ó‡ ,dÈ˜Le¿»≈»«ƒ»¬≈»¿«»¿»

.Èi„ ‡c ÚÓLÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿«»««
,Ó‡Â dÈa „Á(ÁÎ ˙È˘‡)˜ÚÈ ‡ˆiÂ «¿≈¿»««≈≈«¬…

,È˙Î„ eÈÈ‰ ,‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»«¿ƒ¿ƒ
( ˙È˘‡)Bn‡ ˙‡Â ÂÈ‡ ˙‡ LÈ‡ ÊÚÈ Ôk ÏÚ«≈«¬»ƒ∆»ƒ¿∆ƒ

‡aÓ ˜ÚÈ ‡ˆiÂ Á‡ „ .BzL‡a ˜„Â¿»«¿ƒ¿»»«≈«≈≈«¬…ƒ¿≈
ÈaÓ Ï‡NÈ e˜Ù „k ÊÓ ,‰Á CÏiÂ ÚL»««≈∆»»»»««»¿ƒ¿»≈ƒ≈
z‡„ ‰Ók ,‡iÓÓÚ ÈÈ eÏb˙‡Â ,‡Lc˜Ó«¿¿»¿ƒ¿»≈≈«¿«»¿»¿«¿

,Ó‡(‡ ‰ÎÈ‡),d„‰ Ïk ÔBiˆ ˙a ÔÓ ‡ˆiÂ »≈«≈≈ƒ«ƒ»¬»»
.'Â‚Â ÈBÚÓ ‰„e‰È ‰˙Ïb È˙Îe¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿

ÌÈ‰k‰ ˙‡ ‰NÚ ,‰ÁeÓÏ B˙B‡ƒ¿»»»∆«…¬ƒ
ÈÁca Ì‰ eÈ‰iL ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ∆ƒ¿≈«¿»≈

.CÏn‰«∆∆
,„Âc ,‡e‰ Cea LB„w‰ BÏ «»»»ƒ

.EÈÏÚ ÁÈË‰Ï ‰ˆB ÈÈ‡[el‡] ≈ƒ∆¿«¿ƒ«»∆

[Ck ‡Ï ,„Âc ,‡e‰ Cea LB„w‰ BÏ Ó‡]Ó‡ »«
,ÈBa ,„Âc BÏ[‡l‡ ,Ck ‡Ï]‰z‡Lk »ƒƒƒ¿∆«»

.EBˆ ‰NBÚ ‰z‡ ,EÏÎÈ‰a¿≈»¿«»∆¿¿
c‰ ,E˙B‡ ÈzÓÊ‰L ˙Úk»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»»
,el‡ ˙‡ ˜Ï ÈBˆa „ÓBÚ≈ƒ¿ƒ¿»≈∆≈
b ÏÚ Û‡ ,ÌÈeLÁ ˙BÈ Ì‰L∆≈≈¬ƒ«««

.‰Êa Ìkc ÔÈ‡L∆≈«¿»»∆
,B˙Èa ‡e‰L ÈnL ,e„ÓÏ »«¿∆ƒ∆¿≈

Ì‡ .BBˆk e‰NÚÓe Bkc cÒÈ¿«≈«¿«¬≈ƒ¿ƒ
BBˆ ˙‡ ‰NÚÈ ,B˙B‡ ÌÈÈÓÊÓ«¿ƒƒ«¬∆∆¿
,ÂÈÏÚ cÒnL BÓk BÁ‡Ó ÏL∆¿»¿¿∆¿«≈»»
cÒÂ ÌÈiÂÏ ÛÈÏÁ‰ „Âc È‰L∆¬≈»ƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈
ÌÈ˜‰ ‡e‰ Cea LB„w‰Â ,ÌÈ‰k…¬ƒ¿«»»≈ƒ

.BBˆk c‰ ˙‡∆«»»ƒ¿
Âc eÚa ,„ÂcÏ‡ EcÚ „ »ƒ«¬»ƒ«¿∆«

ecq‰ .EÁÈLÓ Èt Lz»≈¿≈¿ƒ∆«ƒ
BÏ Ó‡ .BÁ‡ eLÈ ‡Ï ÈzcqL∆ƒ«¿ƒ…»»»«
,EÈiÁ ,„Âc ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»»ƒ«∆
,LnzL‡ ‡Ï ÈlL ÌÈÏka elÙ‡¬ƒ«≈ƒ∆ƒ…∆¿«≈
LB„w‰ ÊÊ ‡ÏÂ .ElL ÌÈÏka ‡l‡∆»«≈ƒ∆¿¿…»«»
BÏ Ô˙pL „Ú ÌMÓ ‡e‰ Cea»ƒ»«∆»«
ÚaL e˙kL ,˙BzÓe ˙BˆB‡»«»∆»ƒ¿«
‰pnÓ eLÈ ‡Ï ˙Ó‡ „Â„Ï '‰¿»ƒ¡∆…»ƒ∆»
‡a .CÏ ‡qÎÏ ˙ÈL‡ EË ÈtÓƒ¿ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ≈»»
‡Ï Ì‡ ,Ó‡ .BÏ ˜LÂ ˜ÁˆÈ Èa«ƒƒ¿»¿»«»«ƒ…
˙‡ ÚÓLÏ ‡l‡ Bf‰ CcÏ È˙‡»ƒ«∆∆«∆»ƒ¿…«∆

.ÈÏ Èc  ‰Ê∆«ƒ
‡ˆiÂ ,Ó‡Â BlL „Á‡ Ôa ≈∆»∆¿»««≈≈

,‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓ ˜ÚÈ«¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»
e˙kL eÈ‰ ÊÚÈ Ôk ÏÚ «¿∆»«≈«¬»

˜„Â Bn‡ ˙‡Â ÂÈ‡ ˙‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿»«
˜ÚÈ ‡ˆiÂ Á‡ c .BzL‡a¿ƒ¿»»«≈«≈≈«¬…
ÊÓ  ‰Á CÏiÂ ÚL ‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»∆∆
Lc˜n‰ ˙ÈaÓ Ï‡NÈ e‡ˆiLk¿∆»¿ƒ¿»≈ƒ≈«ƒ¿»
Ó‡pL BÓk ,ÌÈnÚ‰ ÔÈa eÏ‚‰Â¿À¿≈»«ƒ¿∆∆¡«

 Ïk ÔBiˆ ˙a ÔÓ ‡ˆiÂ«≈≈ƒ«ƒ»
ÈÚÓ ‰„e‰È ‰˙Ïb e˙ÎÂ ,d„‰¬»»¿»»¿»¿»≈…ƒ

.'B‚Â¿
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‰f‰ ÙÒ ÁÎ˜

,Ó‡Â ‡ÈÚÊ ‡Á‡(ÁÎ ˙È˘‡)ÚbÙiÂ «¬»¿≈»¿»««ƒ¿«
,'Â‚Â LÓM‰ ‡ Èk ÌL ÔÏiÂ ÌB˜na«»«»∆»ƒ»«∆∆¿
ÈÏ ÏÈÊ‡„ ‡kÏÓÏ ,ÌB˜na ÚbÙiÂ È‡Ó»«ƒ¿««»¿«¿»¿»ƒ¿≈
dÏ ‡ÓqÏe dÏ Ú‚ÙÓÏ ÈÚa ,‡˙ÈBËÓ«¿ƒ»»≈¿ƒ¿«»¿«¿»»
.‡È˜Ù‰k dÈab ÁkzL˙ ‡Ïc ÔÈ‚a ,ÔÈlÓa¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«««≈¿∆¿≈»
‡ÒÚ dÈÏ ˙È‡ elÈÙ‡„ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿»∆»¿»ƒƒ≈«¿»
,‡ÈÈËÏÙ‡a Ô‡Ó˜Ó È˙e˙eÒÎe ,‡‰„„¿«¬»¿≈¿«¿»¿«¿«¿»

‡w˙Ó È‰È‡Â .e‰a ˙ÈÓÏÔÈ‡a dÈÒÚ ¿≈«¿¿ƒƒ¿«¿»«¿≈¿«¿ƒ
,dÈ„Èc ˜BaLÈ .‡È˙„ ‡ËÒÈ˜e ,‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
‡‰Èc ÔÈ‚e ,‡ÁÈÈ dÏ ‰ÈÓÏ e‰a ˙ÈÈÂ¿»ƒ¿¿≈«»«¿»¿ƒƒ≈
‰Ók .eÒÈ‡ ‡Ï„a ,‡„Ák ÔB‰Ï„ ‡˙eÚ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»¬ƒ¿»
‰Ó da‚Ï ÏÊ‡c ÔÂÈÎc ,‡Î‰ ‡ÙÈÏB‡„¿ƒ¿»»»¿≈»¿¬«¿«»«

,È˙Î‡LÓLÏ L Ï dÈÏ ÈÒ‡„ ‰‡ÊÁ‡Ï LÓL‰ ‡ Èk ÌL ÔÏÈÂ) ¿ƒ

(‡ÓBÈa dÈÒÚ(ÁÎ ˙È˘‡)ÌNiÂ ÌB˜n‰ È‡Ó ÁwiÂ «ƒ«≈«¿≈«»«»∆
ÂÈ˙BL‡Ó(Ì˘)ÔÈ‚a ,‡e‰‰ ÌB˜na kLiÂ ≈«¬»«ƒ¿««»«¿ƒ

,‡˙È È‡ elÈÙ‡c ,‡ÁÈÈ dÏ ‰ÈÓÏ¿≈«»«¿»¿»ƒ«¿≈≈»
.e‰a ˙ÈÓÏ ,dÈn˜ ÔÈÓÈÁÌB˜na kLiÂ È˙Î„ ‡"Ò) ¿ƒƒ«≈¿≈«¿

(‡e‰‰

,˜ÁˆÈ ÈaÈiÁÂ ‚"Ï ‡"„)(CÓ‡ ,È„ÁÂ ƒƒƒ¿»¿»≈»«
ÏÈÊ‡ ‡ÏÂ ,eÎÈÈ„È ˙BÁz ÔÈl‡ Ô‡ÏbÓ«¿¿»ƒ≈¿¿«¿¿»≈ƒ
Ô‡Â ,CÁB‡Ï ÏÈÊz z‡ dÈÏ eÓ‡ .eÎÈÈ˙a«¿«¿»¿≈«¿≈ƒ¿¿»¿¬«
Èa Ó‡ .È È‡‰„ ‡Ïel‰Ï ‡˙ÓÏ ÏeÚÈ≈¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ»«ƒƒ

.ÈÁ‡Ï C‰ÓÏ ÈÏ ˙È‡ ‡zL‰ ,˜ÁˆÈקמט (דף ƒ¿»«¿»ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
Èacע"א) dÈn˜ ÔÈlÓ cÒÂ ,dÈÏ ÏÈÊ‡»ƒ≈¿ƒ≈ƒƒ«≈¿ƒƒ

ÈtL È‡cÂ ÔBÚÓL Èa Ó‡ .ÔBÚÓLƒ¿»«ƒƒƒ¿«»«ƒ
.Óz‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡lÎÂ ,eÓ‡»̃¬¿¿…»¿À¿»¿ƒƒ¿»
˜B„ˆ Èa„ ÈB ÈaÓ ,ÔÈl‡ ÔÈlÓ ,Ó‡»«ƒƒƒ≈ƒ¿≈¿¿ƒƒ»
ÔÈ‚a ,‡LÏÁ Èw‡ ‡ÓÚË È‡Ó .e‰È ‡LÏÁ¬»»ƒ¿»«¿»ƒ¿≈¬»»¿ƒ
‡Ïc ,ÌÏLeÈ ÏÚ ÈpÚ˙‡ ÔÈL ÔÈÚa‡c¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿¿≈¿»
‰lÓ Ïk ÏÚ LÈÙ ‰Â‰Â ,ÈBÓBÈa Á˙Èƒ¿¿«¿¿¬»»ƒ«»ƒ»
e‰a È‰ÈÂ ,ÔÈ‡lÚ ÔÈÊ ,‡˙ÈÈB‡„ ‰lÓeƒ»¿«¿»»ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿

.e‰ ‡‚‰˙‡Ï ,‡ÓÏÚ ÈÏ ‡Á‡»¿»ƒ¿≈»¿»¿ƒ¿«¬»¿
BÂ‰ ‡Ï ,˜ÁˆÈ Èa(‡l‡)Ú‡c „Ú ,ÔÈÈÚÊ ÔÈÓBÈL  ‡e‰‰ ‡Ú ƒƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒƒ«¿»«¿»»¿««»

ÚbÙiÂ ,Ó‡Â ÔËw‰ Á‡‰ »«≈«»»¿»««ƒ¿«
LÓM‰ ‡ Èk ÌL ÔÏiÂ ÌB˜na«»«»∆»ƒ»«∆∆
CÏÓÏ ?ÌB˜na ÚbÙiÂ ‰f ‰Ó .'B‚Â¿«∆«ƒ¿««»¿∆∆
LbÙÏ CÈˆ ,‰Èb‰ ˙ÈÏ CÏB‰L∆≈¿≈«¿ƒ»»ƒƒ¿…
È„k ÌÈ„a d˙B‡ ÌOÏe d˙B‡»¿«≈»ƒ¿»ƒ¿≈
‡ÏÂ ,˜Ù‰k BÏˆ‡ ‡ˆn˙ ‡lL∆…ƒ»≈∆¿¿∆¿≈¿…
ÏL ‰hÓ BÏ LÈ elÙ‡L ‡l‡ ,„BÚ∆»∆¬ƒ≈ƒ»∆
‰NÚÓ ˙BÓwÓ ˙B˙ÒÎe ‰Ê»»¿»¿À»«¬≈
BÏ ˙w˙Ó ‡È‰Â ,Ì‰a ÔLÈÏ Ì˜B≈ƒ…»∆¿ƒ¿«∆∆
ÏL „Áe ,ı‡a ÌÈ‡Ó B˙hÓƒ»≈¬»ƒ»»∆¿∆∆∆
,Ì‰a ÔeÏÈÂ BlL ˙‡ ÊÚÈ .Ôz∆∆«¬…∆∆¿»»∆
ÔBˆ‰ ‰È‰iL È„Îe ,˙Á dÏ ˙˙Ï»≈»««¿≈∆ƒ¿∆»»
e„ÓlL BÓk .Ò‡ ÈÏa „ÁÈ Ì‰lL∆»∆««¿ƒ…∆¿∆»«¿
‰Ó ,‰ÈÏ‡ CÏ‰L ÔÂÈkL ,Ô‡k»∆≈»∆»«≈∆»«

?e˙keÒ‡L ˙B‡‰Ï ,LÓM‰ ‡ Èk ÌL ÔÏiÂ] »

[ÌBi B˙hÓ LnLÏ Ì„‡Ï BÏÈ‡Ó ÁwiÂ «ƒ«≈«¿≈
kLiÂ ÂÈ˙L‡Ó ÌNiÂ ÌB˜n‰«»«»∆¿«¬…»«ƒ¿«
˙Á dÏ ˙˙Ï È„k ,‡e‰‰ ÌB˜na«»«¿≈»≈»««
ÂÈÙÏ ÌÈe‰‡ ˙Èa‰ È‡ elÙ‡L∆¬ƒ«¿≈««ƒ¬ƒ¿»»

Ì‰a ÔeÏÏ[‡e‰‰ ÌB˜na kLiÂ e˙kL]. »»∆

,˜ÁˆÈ ÈaiÁÂ][C,Ó‡ .ÁÓNÂ «ƒƒ¿»¿»«»«
z ˙BiÏbn‰ el‡‡ÏÂ ,ÌÎÈ„È ˙Á ≈««¿»ƒ««¿≈∆¿…

‰z‡ ,BÏ eÓ‡ ?ÌÎÈÁ‡ CÏ‡≈≈«¬≈∆»¿«»
ÈÚÏ Òk e‡Â ,Ek„Ï CÏz≈≈¿«¿¿¿»ƒ»≈»ƒ
Èa Ó‡ .‰Ê Èa ÏL ‡Ïel‰Ï«ƒ»∆¿ƒ∆»««ƒ
.Èk„Ï ˙ÎÏÏ ÈÏ LÈ ÂLÎÚ ,˜ÁˆÈƒ¿»«¿»≈ƒ»∆∆¿«¿ƒ
ÈÙÏ ÌÈc‰ ˙‡ cÒÂ BÏ CÏ‰»«¿ƒ≈∆«¿»ƒƒ¿≈
,ÔBÚÓL Èa Ó‡ .ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿»««ƒƒ¿
Ó‡ Ïk‰Â ,eÓ‡ ‰ÙÈ È‡cÂ««»∆»¿¿«…∆¡«
ÌÈc‰ ,Ó‡ .‡e‰ŒCeaŒLB„wa«»»»««¿»ƒ
˜B„ˆ Èa ÏL ÂÈ ÈaÓ Ì‰ eÏl‰«»≈ƒ¿≈»»∆«ƒ»
‡˜ ÌÚh‰ ‰Ó .Ì‰ LlÁ‰««»≈»«««ƒ¿»
‰L ÌÈÚa‡L ÌeMÓ ?LlÁ«»ƒ∆«¿»ƒ»»
Á˙ ‡lL ÌÈÏLeÈ ÏÚ ‰pÚ˙‰ƒ¿«»«¿»«ƒ∆…≈»≈
c Ïk ÏÚ LÙÓ ‰È‰Â ,ÂÈÓÈa¿»»¿»»¿»≈«»»»
ÌÈBÈÏÚ ˙B„BÒ ‰Bz‰ ÏL „Â¿»»∆«»∆¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ÈÏ Cc Ì‰a Ô˙BÂ¿≈»∆∆∆ƒ¿≈»»

.Ì‰a ‚‰˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆
eÈ‰ ‡Ï ,˜ÁˆÈ Èa[‡l‡]ÌÈÓÈ «ƒƒ¿»…»»ƒ

,LÈ‡‰ B˙B‡ ÈzL‚tL „Ú ÌÈËÚeÓ»ƒ«∆»«¿ƒ»ƒ
‰ÙÈ‡ ,BÏ ÈzÓ‡ .BnÚ ÔËw‰ Be¿«»»ƒ»«¿ƒ≈…
BÏ È˙ÈNÚ ,ÈÏ Ó‡ ?Á‡‰ Eaƒ¿»«≈»«ƒ»ƒƒ
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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 -

ן יוַֹחאי,  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ל ַרבִּ ֵבית ִמְדָרׁשוֹ שֶׁ בְּ
ַעל  ְוִגּלּוִיים  סֹודֹות  נּו  ְוִנְתַלבְּ ְררּו  ִנְתבָּ

יֶהן ְוַטֲעֵמיֶהן. ְרשֵׁ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, שָׁ

ר  ִמְספַּ בְּ ְמֻפזָּר  ְמֵהיְמָנא"  "ַרְעָיא  ב. 
גּוף ַהּזַֹהר, ֶחְלקוֹ גָּלּוי ְוָידּוַע ָלנּו  ּיֹות בְּ ְרשִׁ פַּ
ִנְפָרִדים,  ְוַעּמּוִדים  ים  ַדפִּ בְּ ס  ֻהְדפַּ ְוַאף 
ָה"ַרְעָיא  ַהּזַֹהר.  גּוף  בְּ ב  לָּ ְמשֻׁ א  בָּ ְוֶחְלקוֹ 
ל  שֶׁ  - וג'   - ב'  ֵחֶלק  בְּ ִנְמָצא  ְמֵהיְמָנא" 
ר,  ְדבָּ מִּ בַּ ְקָרא,  ַויִּ מֹות,  שְׁ ׁש  ֻחמָּ (ַהּכֹוֵלל  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
א'  ֵחֶלק  בְּ ָגלּוי,  בְּ ִנְמָצא,  לֹא  ֲאָבל  ָבִרים),  דְּ

ית). ֵראשִׁ ׁש בְּ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר (ֻחמָּ שֶׁ

ּדֹורֹות  ְוַחְכֵמי  ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ ה  מָּ כַּ ג. 
ָה"ַרְעָיא  ֶאת  ִלְמצֹא  ָעְמלּו  ָהַאֲחרֹוִנים 
ַעל  גָּדֹול  ֵסֶפר  ְמקֹורוֹ  בִּ ָהָיה  ְמֵהיְמָנא", שֶׁ
ֵסֶדר  י  ַעל-פִּ רוֹ  ּוְלַסדְּ ִמְצוֹות,  ְרַי"ג  ל ַהתַּ כָּ
ה,  ֲעשֶׂ תַּ לֹא  ּוִמְצוֹות  ה  ֲעשֵׂ ִמְצוֹות  ל  שֶׁ
ְפֵני ַעְצמוֹ - ְרֵאה,  ֵסֶפר בִּ יסוֹ כְּ ְוַאף ְלַהְדפִּ
ְלֻדְגָמא ַמֲאַמר "'ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא" - "ֵסֶפר 
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֵריׁש  בְּ ס  ְדפַּ ַהנִּ ְצוֹות",  ַהמִּ
ַמְרגִָּלּיֹות.  ְראּוֵבן  י  ַרבִּ ָהַרב  ַמֲהדּוַרת 
ה ָיִאיר  ּוְרֵאה גַּם ְנִתיבֹות ָיִאיר ְלָהַרב משֶׁ
ָהַרְעָיא  ְבֵרי  דִּ אֶֹסף  ּבוֹ  שֶׁ ָטאק,  ַווְייְנשְׁ

רּוׁש. הֹוָסָפה פֵּ ְמֵהיְמָנא בְּ

ׁש  מֵּ תַּ ִמשְׁ ָבִרים,  ַהדְּ ַהְרָצַאת  ֵדי  כְּ ּתֹוְך  ד. 
ַהּזַֹהר,  סֹוף  בְּ ִלְפָעִמים  ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא 

ָרא ַקְדָמָאה". ְלׁשֹונוֹ "ִחיבְּ ְקָרא בִּ ַהנִּ

ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ְמֵהיְמָנא"  ָה"ַרְעָיא  ֵמֵחֶלק  ה. 
ִלְלמֹד  ר  ֶאְפשָׁ ְצוֹות,  מִּ בַּ עֹוֵסק  שֶׁ ַהּזַֹהר, 
יטֹות  ְלשִׁ ָוָאה  ַהשְׁ בְּ ָווָתא  ַרבְּ הלכא  ה  מָּ כַּ
ָבִרים  ַרּבֹוֵתינּו, ּוִבְפָרט ֵמאֶֹפן ַהְרָצַאת ַהדְּ
ה  ַהְרבֵּ ִלְלמֹד  ר  ֶאְפשָׁ ברע"מ  ים  דֹושִׁ ַהקְּ

ֲהָלָכה. ַהְכָרעֹות בַּ

ְקָרא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא,  י ִחּבּור ַהזֶּה ַהנִּ ע כִּ ו. דַּ
ַגן  בְּ ר  ֲאשֶׁ יִקים  דִּ ַהצַּ ִעם  "י  בִּ ַרשְׁ ה  ָעשָׂ שֶׁ
ְוֶסֶמְך  ְוַסַעד  ִכיָנה  ַהשְּׁ ְלִתּקּון  ָהָיה  ֵעֶדן, 
ִכיָנה  י ֵאין ַסַעד ְוֶסֶמְך ַלשְּׁ ָגלּוָתא, כִּ ָלּה בְּ
ּיֹאַמר  סֹודֹות ַהּתֹוָרה... ְוָכל ַמה שֶּׁ א בְּ ֶאלָּ
וַָּנת  כַּ ָהָיה  ַהּכֹל  ְוָהִעְנָיִנים,  ֵמַהּסֹודֹות  ּפֹה 
(אֹור  ָגלּוָתא.  בְּ ה  ְוִלְסֻעדָּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ְלַיֵחד 

ינּו  [ַרבֵּ ם הרמ"ק  שֵׁ ף קט"ו ע"ב, בְּ ַלּזַֹהר ח"ב דַּ ה  ַהַחמָּ

ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ]) משֶׁ

(5) ִמְדָרׁש ַהנֱֶּעָלם

ֵסֶפר  גּוף  בְּ ִנְמָצא  ַהנֱֶּעָלם"  "ִמְדָרׁש  א. 
ּוַבּזַֹהר  ּתֹוְלדֹות),  ָרה,  שָׂ ַחיֵּי  ַויֵָּרא,  ת  ָרשַׁ (פָּ ַהּזַֹהר 
מ"ו  ף  דַּ ִמן  ע"ב;  ל'  ף  דַּ ַעד  ע"ב  ב'  ף  דַּ (ִמן  ָחָדׁש 
י ְראּוֵבן  ף מ"ז ע"ב (בזוה"ח הֹוָצַאת ָהַרב ַרבִּ ע"ב ַעד דַּ

ְוָכל  ֵצא,  תֵּ י  כִּ ָלק,  בָּ ּיֹות  ּוְבַפְרשִׁ ַמְרגִָּלּיֹות) 

זַֹהר ָחָדׁש לשה"ש, רּות ְוֵאיָכה).

"ִמְדָרׁש  ם  שֵׁ בְּ ְקָרא  נִּ שֶׁ ַעם  ַהטַּ ַעל  ב. 
ַהנֱֶּעָלם" ּכֹוֵתב הרמ"ז, ְוז"ל:

ֶזה  ִמְדָרׁש  ם  שָׁ ֶאל  ַבח  ְלשֶׁ ַטַעם  ן  ֶאתֵּ
רֹב ִעְנַין ֶזה הּוא  ָראּוהּו ֶנֱעַלם, ְוהּוא שֶׁ קְּ שֶׁ
ן  ם גַּ שֵּׁ ִריָאה, שֶׁ בְּ קֹוָרּה בַּ מְּ ָמה שֶׁ שָׁ ַעל ַהנְּ
הּוא  ָרׁש  ַהדְּ שֶׁ ס  ְרדֵּ פַּ בַּ ְוכ'  ָהֶעְליֹון.  ֵעֶדן 
סֹוד  הּוא  ְגֶלה  ַהנִּ ּוִמְדַרׁש  ִריָאה...  בְּ בַּ
סֹוד  הּוא  ַהנֱֶּעָלם  ּוִמְדָרׁש  ַהִחיצֹוִנּיּות, 
ֶזה  ּוְדרּוׁש  מֹות.  שָׁ ַהנְּ ֵהם  שֶׁ ִניִמּיּות,  ַהפְּ
מוֹ ָנֶאה לוֹ ִמְדָרׁש  ָמה, שְׁ שָׁ ד ַעל ַהנְּ ַהְמֻיסָּ
ת  ָרשַׁ פָּ ַלּזַֹהר  ֶמֶלְך  ׁש  ִמְקדַּ בְּ הּוָבא  (רמ"ז,  ַהנֱֶּעָלם. 

ַויֵָּרא, ַמֲהדּוַרת ַזְלָקָווא ע' ק')

הּוא  ַהנֱֶּעָלם"  "ִמְדָרׁש  ל  שֶׁ ְלׁשֹונוֹ  ג. 
ית,  ִלְפָעִמים ְלׁשֹון-ַהּקֶֹדׁש, ִלְפָעִמים ֲאַרמִּ

ֵניֶהם. לּול ִמשְּׁ ְוִלְפָעִמים גַּם בָּ

ָרׁשֹות  ַהדְּ ֲהֵרי  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  גּוף  כְּ ּלֹא  שֶׁ ד. 
ָרׁשֹות ְקָצרֹות,  ְדָרׁש ַהנֱֶּעָלם" ֵהם דְּ "מִּ בַּ שֶׁ
גַּם  ַהּזַֹהר.  ֶחְלֵקי  ָאר  ִבשְׁ כְּ ֲאִריכּות  בַּ ְולֹא 
 - ַהנֱֶּעָלם"  ְדָרׁש  "מִּ בַּ ן  דָּ ֶהם  בָּ ָהִעְנָיִנים 
ְימֹות  ַהנֶֶּפׁש,  ּתֹוַרת  ית,  ֵראשִׁ בְּ ה  ַמֲעשֵׂ
ִמּסּוג  ֵאיָנם   - א  ַהבָּ ְועֹוָלם  יַח  שִׁ ַהמָּ
ּתֹוַרת  ֵהם  שֶׁ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ָהִעְנָיִנים 
ָהֱאלֹקּות, ֲאִצילּות ָהעֹוָלמֹות, ּכֹחֹות ָהַרע 

ְועֹוד.

"ֵהיָכלֹות",  משכנא",  ֵבי  דְּ "ִאיְדָרא   (6)

ִטים",  פָּ ִמשְׁ דְּ א  "ַסבָּ ָרִזין",  דְּ "ָרָזא 
א" ְו"ִסְתֵרי ּתֹוָרה" "ּתֹוֶסְפתָּ

ֲחָלִקים  עֹוד  ָנם  ֶישְׁ ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  בְּ א. 
ָתְכָנם  בְּ ִסְגנֹוָנם,  בְּ ַעְצָמם  ְפֵני  בִּ ָהעֹוְמִדים 

יבּוָתם. ְוֵהם: ּוַבֲחשִׁ

ר  ִעקַּ ֵבי משכנא", ָהעֹוֵסק בְּ א) "ִאיְדָרא דְּ
זַֹהר ח"ב  ה, ְוהּוא ִנְמָצא בְּ ִפלָּ סֹודֹות ַהתְּ בְּ
ף קכ"ג  ף קכ"ב ע"ב ַעד דַּ ִטים (ִמן דַּ פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ פָּ

ע"ב).

ֵהיָכלֹות  ֵתאּור  בְּ ָהעֹוֵסק  "ֵהיָכלֹות",  ב) 
ים.  ה ַרבִּ ִפלָּ ן-ֵעֶדן ְוַהגֵּיִהּנֹם, ּובוֹ ִעְנְיֵני תְּ ַהגַּ
ת  ָרשַׁ פָּ ח"א  זַֹהר  בְּ ִנְמָצִאים  ַה"ֵהיָכלֹות" 
ף מ"ה ע"ב); ח"ב  ף ל"ח ע"א ַעד דַּ ית (ִמן דַּ ֵראשִׁ בְּ
ף רס"ב ע"ב  ף רמ"ד ע"ב ַעד דַּ קּוֵדי (ִמן דַּ ת פְּ ָרשַׁ פָּ
ף  ַעד דַּ ף רס"ב ע"ב  ִמן דַּ ה;  ְקֻדשָּׁ דִּ ְטָרא  ִמסִּ ֵהיָכלֹות   -

ֻטְמָאה). ְטָרא דְּ רס"ח ע"ב - ֵהיָכלֹות ִמסִּ

ל  ִגּלּוי ַמהּותוֹ שֶׁ ָרִזין", ָהעֹוֵסק בְּ ג) "ָרָזא דְּ
ְוָיָדיו. ָה"ָרָזא  ְרצּופוֹ  ֵוי פַּ ָהָאָדם ַעל-ְיֵדי תָּ
ִיְתרוֹ  ת  ָרשַׁ פָּ זַֹהר ח"ב  בְּ ִנְמָצִאים  ָרִזין"  דְּ

ף ע"ה ע"א). ף ע' ע"א ַעד דַּ (ִמן דַּ

ַרב  רּוׁש  פֵּ הּוא  ִטים", שֶׁ פָּ ִמשְׁ דְּ א  "ַסבָּ ד) 
י  ְוָעְנשֵׁ מֹות  ְנשָׁ ְלּגּוֵלי  גִּ ִעְנְיֵני  בְּ א  ַסבָּ ֵייָבא 
זַֹהר ח"ב  א" ִנְמָצא בְּ בָּ ֶבר. ַה"סַּ קֶּ בַּ ַהּגּוף שֶׁ
ף קי"ד  ף צ"ד ע"א ַעד דַּ ִטים (ִמן דַּ פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ פָּ

ע"א).

י  א", ֵהם ְקָטִעים ּוָבֶהם ָראשֵׁ ה) "ּתֹוֶסְפתָּ
ַלת ַהּזַֹהר, ְוהּוא ְמֻפזָּר  ָחְכַמת ַקבָּ ָרִקים בְּ פְּ

ָכל ג' ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר. בְּ

סּוִקים ִמן  ָרׁשֹות פְּ ו) "ִסְתֵרי ּתֹוָרה", ֵהם דְּ
ָמה ְוסֹוד ָהֱאלֹקּות,  שָׁ ַהּתֹוָרה ַעל ִעְנְיֵני ַהנְּ
ית). ֵראשִׁ זַֹהר ֵחֶלק א' (ֵסֶפר בְּ ְוֵהם ְמֻפזִָּרים בְּ

ֵסֶפר  בְּ רּו  ְזכְּ נִּ שֶׁ ּוְמקֹורֹות  ְסָפִרים  עֹוד 
ֶרק. סֹוף ַהפֶּ ן בְּ ן ְלַהלָּ ַהּזַֹהר, ַעיֵּן גַּם כֵּ

ב) ֹזַהר ָחָדׁש

מֹוְנטֹוָבה  (בְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ְלַאֲחֵרי  א. 
עֹוד  ִנְמְצאּו  שי"ח-ש"כ),  ִנים  שָּׁ בַּ ְוָקִרימֹוָנה, 

ְקָטִעים  ַהּכֹוְלִלים  ים  ַרבִּ ְתֵבי-ָיד  כִּ
ּלֹא  שֶׁ ַהּזַֹהר,  ְלֵסֶפר  ְכָנם  תָּ ְלִפי  יִָּכים  ַהשַּׁ

סּו. ְדפְּ נִּ ַמֲהדּורֹות ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ ִנְכְללּו בְּ

ֵחֶלק  ְלָכל  יִָּכים  שַׁ ְמְצאּו  נִּ שֶׁ ְתֵבי-ַהיָּד  כִּ
ַהּתֹוָרה,  ַעל  ַלּזַֹהר  ּדֹוִמים  ֵמֶהם  ַהּזַֹהר, 

ּזַֹהר (ִמְדָרׁש  בַּ ים שֶׁ ִניִמיִּ ֵמֶהם ַלֲחָלִקים ַהפְּ

ה


