
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

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

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

T    ש רָּ ָּ את פ  צֵּ י ֵּ  t ו 
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"גחלק  -' הכרך 

 311קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

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

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

יִָּכים  שַׁ ּוֵמֶהם  ְועֹוד),  אֹוִתּיֹות  ִסְתֵרי  ַהנֱֶּעָלם, 

ָתְכָנם ּוְבַמהּוָתם ְלִתּקּוֵני ַהּזַֹהר. בְּ

ַסת  ַהְדפָּ ְלַאֲחֵרי  ָנה  שָׁ ים  לֹשִׁ שְׁ כִּ ב. 
ֵסֶפר  ל  שֶׁ ַהנַּ"ל  ָהִראׁשֹונֹות  ֲהדּורֹות  ַהמַּ
ְוָעְרכּו  ְתֵבי-ַהיָּד  כִּ ֶאת  צּו  ִקבְּ ַהּזַֹהר, 
ַהּתֹוָרה  ּיֹות  ְרשִׁ פַּ ֵסֶדר  י  ַעל-פִּ אֹוָתם 
ְיֵדי  ַעל  ָהֲעִריָכה  ָתה  ֶנֶעשְׂ ְרֶאה  ַהנִּ ִפי  (כְּ ִגּלֹות  ְוַהמְּ
יסּום  ִוי ֵמִעיר ְצָפת), ְוִהְדפִּ י ַאְבָרָהם ַהלֵּ ל ַרבִּ ַהְמֻקבָּ

ּוְלַאַחר  ַנת שנ"ז),  (שְׁ אלֹוִניִקי  שָׂ ָלִראׁשֹוָנה בְּ
ס  ֻהְדפַּ ּוֵמָאז  שס"ג),  ַנת  (שְׁ ְקָראָקא  בִּ ן  ִמכֵּ

ַמֲהדּורֹות ׁשֹונֹות. ָעִמים ַרּבֹות בְּ פְּ

ַעל  ִנְמָצא  ַהּתֹוָרה  ַעל  ָחָדׁש"  "זַֹהר  ג. 
ׁש  ֻחמָּ ַעל  ׁש.  ֻחמָּ ל  ִמכָּ ּיֹות  ְרשִׁ פַּ ר  ִמְספַּ
ַויֵָּרא,  ְלךָ,  ֶלְך  נַֹח,  ית,  ֵראשִׁ בְּ ית:  ֵראשִׁ בְּ
ח,  לַּ שַׁ בְּ מֹות:  שְׁ ׁש  ֻחמָּ ַעל  ב.  ַויֵּשֵׁ ַויֵֵּצא, 
ְקָרא:  ׁש ַויִּ א. ַעל ֻחמָּ שָּׂ י תִּ רּוָמה, כִּ ִיְתרוֹ, תְּ
ָנׂשא,  ר:  ְדבָּ מִּ ׁש בַּ ַהר. ַעל ֻחמָּ ַאֲחֵרי, בְּ ַצו, 
ָבִרים:  דְּ ׁש  ֻחמָּ ַעל  ַמּטֹות.  ָלק,  בָּ ת,  ֻחקַּ

בֹוא. י תָּ ֵצא, כִּ י תֵּ ָוֶאְתַחנַּן, כִּ

ַעּמּודֹות  ִבים, בְּ לָּ ִקְטֵעי ַהּזַֹהר ַהנַּ"ל ְמשֻׁ ד. בְּ
ּו"ִמְדָרׁש  אֹוִתּיֹות"  "ִסְתֵרי  ִנְפָרדֹות: 
ים  ִמְדָרשִׁ ִאים  בָּ ֵכן  ַאֲחֵרי  ַהנֱֶּעָלם". 
יר  שִׁ ִלְמִגּלֹות:   - ַהנֱֶּעָלם"  "ִמְדָרׁש   -
ִסים  ֻמְדפָּ ּוַבּסֹוף  ְוֵאיָכה.  רּות  יִרים,  ַהשִּׁ
ּקּוֵני  ֻדְגַמת ַהתִּ ּקּוֵני ֹזַהר ָחָדׁש"), כְּ ּקּוִנים ("תִּ תִּ

זַֹהר.

ּקּוֵני ַהּזַֹהר ג) תִּ

ְפֵני  בִּ ֵסֶפר  כְּ ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ַהּזַֹהר",  ּקּוֵני  "תִּ א. 
י"א  ְועֹוד  ּקּוִנים,  תִּ ְבִעים  שִׁ ֵמִכיל  ַעְצמוֹ, 
סּו עֹוד  ּקּוִנים. ּוְבַמֲהדּורֹות ֲאָחדֹות ִנְדפְּ תִּ
ָחָדׁש",  "ּזַֹהר  בַּ ָבר  כְּ ִסים  ְדפָּ ַהנִּ ּקּוִנים"  "תִּ
ֵהם  גַּם  יִָּכים  שַׁ ְוִסְגנֹוָנם  ְכָנם  תָּ י  פִּ ַעל  שֶׁ

ְלִתּקּוֵני ַהּזַֹהר.

ּקּוִנים  ַהתִּ ְבִעים  ִמשִּׁ ֶאָחד  ל  כָּ ב. 
ה  לָּ ֵבאּור ַהמִּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ַמְתִחיל בְּ "תִּ בְּ שֶׁ
סּוִקים  פְּ ֵבאּור  בְּ יְך  ּוַמְמשִׁ ית",  ֵראשִׁ "בְּ
ַאְך  ית,  ֵראשִׁ בְּ ת  ָרשַׁ ִמפָּ ר  ִעקָּ בְּ ֲאֵחִרים, 
ַהּסֹוד,  ֶרְך  דֶּ ַעל  ֹזאת  ְוָכל  ַנ"ְך.  ַהתַּ ִמן  גַּם 

ַגּלֹות ְצפּוֵני ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה. ָרׁשֹות ַהמְּ דְּ בַּ

ר ַעל  ֶפר ְוַתְכִליתוֹ, ּוְבִעקָּ ג. ַעל ַמהּות ַהסֵּ
לֹום ּבּוַזְגלוֹ,  י שָׁ ּקּוִנים", ּכֹוֵתב ַרבִּ מוֹ "תִּ שְׁ

ְוז"ל:

ל  ר כָּ יָּה ִעקַּ ּקּוֵני ָהֲעשִׂ י תִּ ּקּוִנים, כִּ ֵסֶפר תִּ
יָּה,  ן ְוַתֲעֶלה ֵמָהֲעשִׂ ֻתקַּ ּקֹוֶניָה, ְוִאם לֹא תְּ תִּ
ת  ִחלַּ י תְּ ּקּון ְיִציָרה ּוְבִריָאה, כִּ ֵאיְך ִיְהֶיה תִּ

יָּה. ּקּון ָהֲעשִׂ ַהּכֹל הּוא תִּ

ם  ָיֵדינּו ַטַעם ָהגּון ַלשֵּׁ ִהנֵּה ָמִצינּו ְוָעָלה בְּ
"י  בִּ ָהַרשְׁ וַָּנת  כַּ ל  כָּ שֶׁ ּקּוִנים,  ַהתִּ ֵסֶפר 
י  כִּ יָּה...  ָהֲעשִׂ עֹוַלם  בְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ן  ְלַתקֵּ
ְוֵחרּות  ה  ֻאלָּ גְּ ְלָהִביא  א  דָּ ִחּבּוָרא  ת  ְסֻגלַּ

ֵמַהגָּלּות.

ְמָקְרִבין  "י  בִּ ָהַרשְׁ ִחּבּוֵרי  ל  כָּ שֶׁ ְוַהגַּם 
ְפָרט,  בִּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  ִהנֵּה  ַהּגֹוֵאל... 
עֹוַלם  ְלכּות בְּ ן ַהמַּ רוֹ, ְלַתקֵּ ַכוָָּנה זוֹ ִחבְּ לְּ שֶׁ

יָּה. ָהֲעשִׂ

ר  ְלַחבֵּ ַוֲעָזרּוהּו  ִהְרׁשּוהּו  ַמִים  ַהשָּׁ ...ִמן 
ְמעֹון:  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ּקּוִנים...  ַהתִּ ֵסֶפר  ֶזה 
ִאינּון  ותתאין  דעילאין  חולקנה  זכאה 
ַמת  ּוְבַהְקדָּ לן...  לסייעא  באסכמותא 
ד  כַּ ַוֲחֵבָריו,  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ּקּוִנים...  ַהתִּ
אתכנשו למיעבד ַהאי ִחיבּוָרא, ְרׁשּוָתא 
ולכל  עמהון  ולאליהו  לון  אתייהיב 
לון  לגלאה  מלאכיה...  ולכל  נשמתין... 
לגלאה  רשו  אתייהיב  דלא  טמירין  רזין 
ַמת  (ַהְקדָּ עד דייתי דרא דמלכא משיחא. 

א ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר) סֵּ רּוׁש כִּ פֵּ

ֵסֶפר  מוֹ בְּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר", כְּ ֵריׁש ֵסֶפר "תִּ ד. בְּ
ְמִצית  תַּ ּה  ּוְברֹאשָׁ ָמה,  ַהְקדָּ ָאה  בָּ ַהּזַֹהר, 
ִאיּנּון  ַהּזַֹהר, דְּ ּקּוֵני  ְוז"ל: "תִּ ֶפר.  ַמהּות ַהסֵּ
י  ַרבִּ דפריש  ְלאֹוַרְיָתא  ין  ַאְנפִּ ֵעין  בְּ שֶׁ
ְתֵרי  ית ִמסִּ ֵראשִׁ ת בְּ ִמלַּ ר יוַֹחאי בְּ ְמעוֹן בַּ שִׁ
ָמה"  ַה"ַהְקדָּ ְלַאֲחֵרי  עכ"ל.  אֹוַרְיָתא", 
ֵמֶהם  ּקּוִנים,  תִּ ְבִעים  ַהשִּׁ אּוֵרי  בֵּ ִאים  בָּ

ים ּוֵמֶהם ְקָצִרים. ֲאֻרכִּ

ּקּוֵני  "תִּ ֵסֶפר  ל  שֶׁ ַמֲהדּורֹות  ה  ַכמָּ בְּ ה. 
ֲאִריֵכי  ָהַעּמּוִדים תַּ ׁשּוֵלי  ס בְּ ַהּזַֹהר" ֻמְדפָּ
ֶהם  בָּ שֶׁ יוהכ"פ,  ַעד  ֱאלּול  ֵמר"ח  ַהיִָּמים 
ּקּוֵני  תִּ ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ֵאּלּו  ְקָטִעים  קֹוְרִאים 

ַמת  ַהְקדָּ בְּ גַּם  (הּוָבא  ְנָהג  ַהמִּ י  פִּ ַעל   - ַהּזַֹהר 

ֶאת  ְוִלְקרֹא  ִלְלמֹד  לתיקו"ז),  ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ רּוׁש  פֵּ

ר"ח  מֵּ שֶׁ ַהיִָּמים  ִעים  ַאְרבָּ בְּ זַֹהר  ּקּוֵני  ַהתִּ

ֶרק י'. ִדְלֵעיל פֶּ ּפּוִרים, כְּ ֱאלּול ַעד יֹום-ַהכִּ

ַהּזַֹהר"  ּקּוֵני  ְל"תִּ זַֹהר.  ּקּוֵני  ַהתִּ י  רּושֵׁ פֵּ ו. 

ֵהם  ְוֵאּלּו  ים.  ַרבִּ ים  רּושִׁ פֵּ סּו  ִנְדפְּ לֹא 

א  סֵּ "כִּ לתיקו"ז:  ַהְמֻפְרָסִמים  ים  רּושִׁ ַהפֵּ

ָרֵאל"  לֹום ּבּוַזְגלוֹ; "אֹור ִישְׂ י שָׁ ֶמֶלְך" ְלַרבִּ

ִמּקֹוְזִניץ;  ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ יד  גִּ ְלַהמַּ

ָר"א" ְלִתּקּוֵני זַֹהר (ִויְלָנא, תרכ"ז),  אּוֵרי ַהגְּ "בֵּ

ֵאר  "בְּ ִהיְרׁש;  ְצִבי  י  ְלַרבִּ ְצִבי"  ת  "ֶחְמדַּ

אְלָצק;  ִמפָּ ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  ְלַרבִּ ִיְצָחק" 

יָרא  פִּ י ְצִבי ִהיְרׁש שַׁ ֵאר ַלַחי רִֹאי" ְלַרבִּ "בְּ

ִג'יג',  ִליָפא  כָּ י  ְלַרבִּ ַהיָָּרק"  ַגן  "כְּ ינֹוב;  ִמדִּ

"ִנּצוֵֹצי זַֹהר" ְלָהַרב ְראּוֵבן ַמְרגִָּלּיֹות.

ד) ִסּכּום

ים  ִניִמיִּ ַהפְּ ַוֲחָלָקיו  ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ל  כָּ א. 

ם  ֻרבָּ ֶזה,  ֶפֶרק  בְּ אֹודֹוָתם  ַתְבנּו  כָּ שֶׁ

יוַֹחאי,  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  רּו  ִנְתַחבְּ

"י, ּוָבֶהם  בִּ ְוַהּנֹוָתִרים - ֶחְלָקם ָקְדמּו ְלַרשְׁ

ְצִניעּוָתא"),  דִּ "ִסְפָרא  מוֹ  (כְּ "י  בִּ ַרשְׁ ׁש  מֵּ תַּ ִהשְׁ

ּדֹורֹות  בַּ ֶנֶעְרכּו  אוֹ  בּו  ִנְכתְּ ְוֶחְלָקם 

ֶרק  ן ְלֵעיל פֶּ "י (ַעיֵּן גַּם כֵּ בִּ ִטיַרת ַרשְׁ ַאֲחֵרי פְּ לְּ שֶׁ

כ"ב ְסִעיף א' אֹוִתּיֹות ה'- ו').

ַהנַּ"ל,  ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ַבד  ִמלְּ ָאְמָנם  ב. 

ְמקֹורֹות  רֹות  ַעשְׂ עֹוד  ּזַֹהר  בַּ ִרים  ֻמְזכָּ

א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ַרשְׁ יֵדי  בִּ ָהיּו  שֶׁ ְקדּוִמים 

ַהְיסֹוד  ְרֶאה,  ַהנִּ ָכל  כְּ ָהיּו,  ְוֵהם  יֵליּה,  דִּ

ָרִזיֵאל",  "ֵסֶפר  ְלֻדְגָמא:  ַהּזַֹהר.  ַלת  ְלַקבָּ

ָאָדם  דְּ "ִסְפָרא  ַאגְַּדָתא",  דְּ "ִסְפָרא 

"ִסְפָרא  ְמַדאי",  ַאשְׁ דְּ "ִסְפָרא  ָהִראׁשֹון", 

"ִסְפָרא  ֶקֶדם",  ְבֵני  דִּ ָאה  ִעלָּ ָחְכְמָתא 

א",  ַמְלכָּ לֹמֹה  שְׁ דִּ "ִסְפָרא  ִחּנּוְך",  דְּ

דאתוון  "ֵצרּוֵפי  ַקְדָמִאי",  "ִסְפָרא 

ַגן ֵעֶדן", ְועֹוד. דאתמסרו ְלָאָדם בְּ

ו



ָ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 -

ּתֹוַרת  ר, שֶׁ ָבר ֶזה מֹוִכיַח עֹוד ֻיתַּ ג. ְיִדיַעת דָּ
ְתקּוַפת  ר בִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, לֹא ִנְתַיצֵּ בְּ ַהּסֹוד שֶׁ
יֹוִמין  יַקת  נָּּאים, כ"א ִהיא ָמסֶֹרת ַעתִּ ַהתַּ
יֵליּה,  דִּ א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ַרשְׁ ּה  בָּ ׁשּו  מְּ תַּ ִהשְׁ שֶׁ
ּוְמקֹוָרּה  ָלָתם,  ַקבָּ ֶאת  ָעֶליָה  ְוָיְסדּו  נּו  בָּ
ה  ְלמֹשֶׁ ה'  ֵמֵאת  ָנה  תְּ נִּ שֶׁ ּתֹוָרה  בַּ עֹוד 

ִסיַני. בְּ

ֶרק ז פֶּ
י ַהּזַֹהר ְמָפְרשֵׁ

רּוׁש  בוֵֹאנּו ְלִהְתַחּקֹות ַעל ִסְפרּות ַהפֵּ א. בְּ
עֹוְמִדים  "ַהּזַֹהר".  ֵסֶפר   - ָלה  בָּ ַהקַּ ִליסֹוד 
ים  רּושִׁ ַהפֵּ ל  שֶׁ ל  ַהדַּ ָרם  ִמְספָּ מּול  ָאנּו 
ָאז  מֵּ שֶׁ ח  כַּ ִנשְׁ ל  בַּ ֶזה.  ְלֵסֶפר  בּו  ְכתְּ נִּ שֶׁ
ִנים -  ַבע ֵמאֹות שָׁ שְׁ ּלּוי ֵסֶפר ֶזה ָעְברּו כִּ גִּ
ּוֵפיֵרי  רֹות  ָתה פֵּ ָעשְׂ ה, שֶׁ י ֲאֻרכָּ קּוָפה דֵּ תְּ
יֲַּהדּות.  בַּ ַאֶחֶרת  ִסְפרּות  ל  כָּ י  ַלפֵּ כְּ רֹות  פֵּ
ַהּתֹוָרה,  ַעל  "י  נּות ַרשִׁ ְלַפְרשָׁ ַהּזַֹהר,  ְלֻדְגָמא ֶאת  ֶוה  (ַנשְׁ

ֵנה ּתֹוָרה". ַעל ִסְפרוֹ  "ם "ִמשְׁ ל ָהַרְמבָּ ֶפר ַהִהְלָכִתי שֶׁ ְוַלסֵּ

ים ְידּוִעים, ְוַעל  רּושִׁ ָאה פֵּ בּו ְלַמְעָלה ִממֵּ "י ִנְכתְּ ל ַרשִׁ שֶׁ

ר ֵמאֹות!). "ם - ִמְספַּ ל ָהַרְמבָּ ִסְפרוֹ שֶׁ

נּות ְרָחָבה  ְרשָׁ ר פַּ ִרי ְלֶהְעדֵּ ַעם ָהִעקָּ ב. ַהטַּ
ר  ְסתָּ ַהנִּ ֵמָאְפָיּה  נֹוֵבַע  ְרֶאה  ַהנִּ ָכל  כְּ ַלּזַֹהר, 
ְלַגּלֹות ַאף לֹא  ׁש  ּוִמן ַהֲחשָׁ זוֹ,  ּתֹוָרה  ל  שֶׁ
 - ְבִחיַנת  בִּ מּוִסים,  ַהכְּ ִמּסֹודֹוֶתיָה  ֶטַפח 

"סֹוד ה' ִליֵרָאיו".

עּות  ַהטָּ ִמן  ׁש  ַהֲחשָׁ הּוא  נֹוָסף,  ַטַעם  ג. 
ל  שֶׁ רּומוֹ  בְּ ָהעֹוְמִדים  ָבִרים  דְּ ֵפרּוׁש  בְּ
ד  דֵּ נֶּה ּוְמשַׁ ּיּוק ְמשַׁ ל חֶֹסר דִּ ר כָּ עֹוָלם, ֲאשֶׁ
ָיָפה  ן  כֵּ ַעל  ָהעֹוָלמֹות!.  ָכל  בְּ ַמֲעָרכֹות 

ִתיָבה! ן ַהכְּ כֵּ ִתיָקה, ּוִבְמֻיָחד, ְוָכל שֶׁ ַהשְּׁ

ז", רֹאׁש  ֶתם פָּ ְמעֹון ָלִביא - "כֶּ י שִׁ א) ַרבִּ
ְצפֹון ַאְפִריָקא ְמִפיֵצי ַהּתֹוָרה בִּ

ַעת  שְׁ ְסָפַרד בִּ ְמעֹון ָלִביא נֹוַלד בִּ י שִׁ א. ַרבִּ
ל  ִקיָעָתּה שֶׁ ִים, ֶעֶרב ְוָסמּוְך ִלשְׁ ין ָהַעְרבַּ בֵּ
רנ"ב  ַנת  שְׁ בִּ ּוְמפֶֹאֶרת.  דֹוָלה  גְּ ַיֲהדּות 
ַיַחד  דּוִדים  ַהנְּ ל  ַמקֵּ ֶאת  ָנַטל  ֶיֶלד,  עֹודוֹ  בְּ
ִלְצפֹון  ָעָמיו  פְּ ם  ְושָׂ ְסָפַרד,  ְיהּוֵדי  ל  כָּ ִעם 

ָהִראׁשֹוָנה  ֲחָנתוֹ  תַּ מּוָכה.  ַהסְּ ַאְפִריָקה 
גַָּדל  ם  שָׁ ַמרֹוקוֹ,  בְּ שֶׁ ַפאס  ָהִעיר  ָהְיָתה 
ה ּתֹוָרה ְוִיְרָאה,  ל, ְוָסַפג ְלתֹוכוֹ ַהְרבֵּ ְוִנְתגַּדֵּ
ְמעֹון] ָלִביא -  י שִׁ ה ְוָטֳהָרה. הר"ש [ַרבִּ ְקֻדשָּׁ
ם  גָּלּו ֵמֶאֶרץ מֹוַלְדתָּ ֵני ּדֹורוֹ שֶׁ ים ִמבְּ ַרבִּ כְּ
ְוָאֵכן,  ָרֵאל.  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  יַע  ְלַהגִּ ַאף  שָׁ  -
ָנה  פָּ ש"ט),   - (רנ"ב  ה  ֲאֻרכָּ קּוָפה  תְּ ַאַחר 
ֶרְך  דֶּ ָעְברוֹ  בְּ ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ַדְרּכוֹ  בְּ הּוא 
ָלַדַעת  הּוא  נֹוַכח  ְטִריּפֹוִלי.  ִעיר  בָּ לּוב, 
ְיהּוֵדי  ל  שֶׁ ּבּורּוָתם  ִהיא  דֹוָלה  גְּ ה  מָּ כַּ ַעד 
ַעד  יָלא  ּוִממֵּ ַהּתֹוָרה,  יִדיַעת  בִּ קֹום  ַהמָּ
ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ּיּום  ִמקִּ ֵהם  ְרחֹוִקים  ה  מָּ כַּ
ית  ִאישִׁ ַאְחָריּות  ת  ַהְרגָּשַׁ ֵלמּות.  שְׁ בִּ
ֵהִביָאה  ְוַיֲהדּוָתם,  ה  ִהלָּ ַהקְּ ְיהּוֵדי  ְלגֹוַרל 
ֶאת  ִלְדחֹות  ָלִביא  ְמעֹון]  שִׁ י  [ַרבִּ הר"ש  ֶאת 
קֹום,  מָּ בַּ הֹות  ִלשְׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  ֲעִליָּתוֹ 
ָבִרים  ַהדְּ ֵני  פְּ ֶאת  ּנֹות  ְלשַׁ ל  דֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ
ָלִביא  ְמעֹון]  שִׁ י  [ַרבִּ הר"ש  ְוָאֵכן  ָהֲעגּוִמים. 
לּוב,  בְּ ְוִלּמּוָדּה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלָהִפיץ  ֵהֵחל 

ֹוִנים. ְתחּוֵמי ַהיֲַּהדּות ַהשּׁ נֹות בִּ קָּ ן תַּ ְוִתקֵּ

ֶעְרּכוֹ):  דֹוִלים" בְּ ם ַהגְּ "שֵׁ ב. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהִחיָד"א (בְּ
ְעּתוֹ  דַּ ָהָיה  ר  ְזכַּ ַהנִּ ָהַרב  דְּ י  ַמְעתִּ שָׁ "ַוֲאִני 
ִלְטִריּפֹוִלי  א  בָּ ּוְכשֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  ע  ִלסַּ
ַוֲאִפּלּו  ְוִדין,  ת  דָּ יֹוְדִעין  ָהיּו  ּלֹא  שֶׁ ָרָאה 
י  כִּ ִלּבוֹ  בְּ ְוָאַמר  ִתְקָנן,  כְּ ּוְבָרכֹות  ה  ִפלָּ תְּ
ּתֹוָרה  ָדם  ּוְלַלמְּ ַלּתֹוָרה  ְלָקְרָבם  לוֹ  טֹוב 
ֶאֶרץ  ֵמֲהִליַכת  יֹוֵתר  ְוֶזה  ה',  ֶאת  ּוְלִיְרָאה 
ָרם  ְמַעט ְלַגיְּ ה ְוִהְצִליַח כִּ ָרֵאל, ְוֵכן ָעשָׂ ִישְׂ

ם". יץ ּתֹוָרה שָׁ ְוִהְרבִּ

ָיִמים,  ֶהֱאִריְך  ָלִביא  ְמעֹון]  שִׁ י  [ַרבִּ הר"ש  ג. 
ְקבּוָרתוֹ  ּוְמקֹום  שמ"ה,  ַנת  שְׁ בִּ ְוִנְפַטר 
ר  "בַּ ירוֹ  שִׁ הּוא  ְמֻפְרָסם  ְטִריּפֹוִלי.  ִעיר  בָּ
שֹׂון  שָׂ ֶמן  שֶׁ ֶריךָ,  ַאשְׁ ְחתָּ  ִנְמשַׁ יוַֹחאי 
יוַֹחאי.  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ַעל   - ֵמֲחֵבֶריָך 
רּוׁש  פֵּ ַתב  כָּ ָלִביא  ְמעֹון]  שִׁ י  [ַרבִּ הר"ש 
ַהּזַֹהר,  ְלֵסֶפר   - ז"  פָּ ֶתם  "כֶּ  - ְוָעמֹק  ָרָחב 
רּוׁשוֹ ְלֵסֶפר  ּנּו נֹוַתר ְוָידּוַע ָלנּו ַרק פֵּ מֶּ מִּ שֶׁ
ַהּזַֹהר  י  רּושֵׁ פֵּ ָאר  שְׁ כִּ ּלֹא  שֶׁ ית.  ֵראשִׁ בְּ
רּוׁשוֹ  פֵּ ַהּזַֹהר,  ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ְלַאַחר  בּו  ְכתְּ נִּ שֶׁ
ַעל  ב  ִנְכתַּ ָלִביא  ְמעֹון]  שִׁ י  [ַרבִּ הר"ש  ל  שֶׁ

ָידוֹ, ְוַעל  ָהיּו בְּ ל ַהּזַֹהר שֶׁ ְתֵבי ָיד שֶׁ ִסיס כִּ בְּ
ִחיָנה  ַהבְּ ִמן  גַּם  רּוׁשוֹ,  פֵּ ְמאֹד  ָחׁשּוב  ן  כֵּ
ָמקֹור  ָלנּו  ׁש  מֵּ ְלשַׁ ָיכֹול  ן  כֵּ שֶׁ ַהּזֹאת 
ל  ְלִגְרָסאֹות ְוֻנְסָחאֹות ׁשֹוִנים ּוְקדּוִמים שֶׁ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר.

ָמאַתִים  כְּ ס  ֻהְדפַּ  - ז"  ֶתם פָּ - "כֶּ ִסְפרוֹ  ד. 
ִעיר  בָּ ִטיָרתוֹ,  פְּ ְלַאַחר  ָנה  שָׁ ים  ַוֲחִמשִּׁ
ָהִעיר  ִביֵרי  גְּ לּות  דְּ תַּ ִהשְׁ בְּ ִליוֹוְרנוֹ, 
ז"  ֶתם פָּ ם "כֶּ ַהשֵּׁ ְלַציֵּן שֶׁ ְטִריּפֹוִלי. ְמַעְנֵין 
ָהה  שָּׁ שֶׁ ַהִחיָד"א,  ְיֵדי  ַעל  ן  ִנתָּ ַלִחּבּור, 
דֹוִלים  ַהגְּ ם  שֵׁ (בְּ ִליוֹוְרנוֹ,  ִעיר  בָּ ֵעת  אֹוָתּה  בְּ
ז"  ֶתם פָּ ֶפר "כֶּ ן ָלִביא מּוָבא: "ְוִנְקָרא ַהסֵּ ְמעֹון בֶּ ֵעֶרְך שִׁ

רּוׁש  בֹות פֵּ י תֵּ "ז ָראשֵׁ ְמעֹון ָלִביא ז"ל. גַּם פָּ יַמְטִריָּא - שִׁ גִּ

ָלתוֹ  ָרִכים. ַקבָּ ֵני כְּ שְׁ ס בִּ ֶפר ֻהְדפַּ ֹזַהר"). ַהסֵּ

ַעל  ֶסת  ְמֻבסֶּ ָלִביא  ְמעֹון]  י שִׁ [ַרבִּ ל הר"ש  שֶׁ
ָלל  כְּ ּה  בָּ (ְוֵאין  לוֹ,  ְדמּו  קָּ שֶׁ ִלים  ַהְמֻקבָּ ְתֵבי  כִּ
ְוָהֲאִר"י  קֹוְרדֹוֵבירוֹ  ַמֲהָר"ם  ְצָפת:  ֵלי  ְמֻקבָּ ַעת  פָּ ֵמַהשְׁ

ַלּתֹוָרה),  ֵפרּוׁשוֹ  בְּ ר  ִעקָּ (בְּ "ן  ָהַרְמבָּ גֹון:  כְּ ז"ל) 

י ְיהּוָדה ַחיָּט -  ל ַרבִּ רּוׁשוֹ שֶׁ ָהֵריַקאְנִטי, פֵּ
ִמְנַחת ְיהּוָדה ְלֵסֶפר "ַמֲעֶרֶכת ָהֱאלֹהּות", 
ּיֹוִני,  ַהצִּ ְמַנֵחם  י  ַרבִּ ִג'יָקִטיְלָיא,  יֹוֵסף  י  ַרבִּ

ר, ְועֹוד. ן ֲאשֶׁ ַחיֵּי בֶּ ינּו בְּ ַרבֵּ

ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ - "אֹור ָיָקר" י משֶׁ ב) ַרבִּ

ִלים  דֹוֵלי ַהְמֻקבָּ הר"ם קֹוְרדֹוֵבירוֹ הּוא ִמגְּ
ָכל ַהּדֹורֹות בְּ שֶׁ

גֵּרּוׁש  ְלַאַחר  דֹור  כְּ נֹוַלד  ה  משֶׁ י  ַרבִּ א. 
ְיהּוֵדי ְסָפַרד (רפ"ב), ַאְך ְמקֹום ֵלָדתוֹ ֵאינוֹ 
תוֹ  ֻדלָּ גְּ ַבד  ִמלְּ ְסָפַרד).  בִּ ֲעִרים  ַהְמשַׁ (ֵיׁש  ָידּוַע 
ְלִפְרסּום  ָזָכה  ָלּה  אֹודֹות  שֶׁ  - ָלה  ַקבָּ בְּ
ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ ין  בֵּ ְלדֹורֹות  ֶנְחַקק  מוֹ  ּושְׁ
ּתֹוָרה  בַּ גָּדֹול  קֹוְרדֹוֵבירוֹ  הר"ם  ָהָיה   -
ְלִמיָדם  ָהָיה תַּ ן ָידּוַע שֶׁ ַדיָּן. כֵּ ׁש ַאף כְּ מֵּ ְושִׁ
לֹמֹה ֶאְלָקֵבץ. י שְׁ י יֹוֵסף ָקארוֹ ְוַרבִּ ל ַרבִּ שֶׁ

ִהיר ְוִנְפָלא  ָלה ִהנָּּה ִסּכּום בָּ ַקבָּ ב. ּתֹוָרתוֹ בְּ
ָבר  ְדמּו לוֹ, דָּ קָּ ָלה שֶׁ בָּ ל ִסְפרּות ַהקַּ ל כָּ שֶׁ

ִסְפרוֹ ַהגָּדֹול  ּטּוי בְּ א ִליֵדי בִּ ַהבָּ

ז



‡"Ú ËÓ˜  ‡ˆÈÂËÎ˜

‡e‰ Ô‡ ,dÈÏ ‡ÈÓ‡ .dÈnÚ ‡ÈÚÊ dÈe¿≈¿≈»ƒ≈¬ƒ»≈»
‡Ïel‰ dÈÏ ‡„ÈÚ ,ÈÏ Ó‡ .‡Á‡ C¿»«¬»»«ƒ¬ƒ¿»≈ƒ»
,Èa Ú„BÓzL‡c ÔÂÈk .e‰˙È„a ‡zL‡Â¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿¿«ƒ
‡Ïel‰Ï CÏ ‡ÈÓÊ ‡Ïc ,EÈiÁ dÈÏ Ó‡»«≈«∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒ»
C ‡Ú„È ‡Ïc ,„Á .ÔÈlÓ ˙Ïz ÔÈ‚a ,È„ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿«¿»»
dÈÏ ÔÈnÊÓ ÈÎ‰c ,CÏ ‡Ú„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ≈
‡b z‡ ‡ÓÏÈ„Â ,dÈ˜È ÌeÙk L Ï¿«»¿¿»≈¿ƒ¿»«¿¿«¿»
ÏÈÊ‡ z‡ ‡ÓÏÈc ,„ÁÂ .C˜È ÌÈ‚Ù‡Â ,‡a«»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒ¿»«¿¿»ƒ
‡Ïc ,„ÁÂ .CÏÚ ÁË‡ ‡ÏÂ ,eÏÈ‰a CÁ‡a¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¬»¿«¿»
,ÔÏÈ„ ‡ÁB‡c .‡eÁc ÈL‡ Èn˜ ÛÈÒÎ«̇¿ƒ«≈¡»≈¿¬»¿¿»ƒ»
,‰lÎÂ Ô˙Á„ ‡B˙ÙÏ ÈÏÎ‡c ÔepÈ‡ ÏÎc¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»»¿«»
,dÈÏ ‡ÈÓ‡ .ÔBÏ ÔzÓe ÔÊaÊ È‰È e‰lkÀ¿«¬≈¿«¿¿»«¿»¬ƒ»≈
,dÈÏ ‡ÈÓ‡ .ËÏ CÏ ÔÈ„È ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ»ƒ»¿«¬ƒ»≈
‡e‰‰a .‡ËeÊ ˜B„ˆ dÈÏ Ó‡ ,CÓM ‰Ó«¿»»«≈»»¿«

ÒÈÏz ,dÈpÓ ‡ÙÈÏB‡ ,‡zÚL(ÒÈ˙ ‡")ÔÈÊ «¿»ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ
„Á ,˙Ïz dÈa ÔÓe ,‡˙ÈÈB‡a ÔÈ‡lÚƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿««

„ÁÂ ,‰‡ea(ÔÈ˙e ‡").‡ÓÏÁa ƒ¿»¿«¿∆¿»
‰‡e .‡ÓÏÁÏ ‰‡e ÔÈ ‰Ó «≈¿»¿∆¿»¿»

‡ÓÏÁÂ ,e‰È‡ ‡eÎ„„ ‡ÓÏÚ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿∆¿»
‡zÈLk ,È‡‰Ï È‡‰Óe ,‡˜e„ ‡ÓÏÚ¿«¿»¿¿»≈«¿«¿ƒ»
,‡Ï‡ÓNe ‡ÈÓÈ ‰‡e .‡˙Á ÔÈb„«¿ƒ«¬»¿»ƒƒ»ƒ¿»»
‰nÎÏ ‡Lt˙Ó ‡ÓÏÁÂ .‡Ï‡ÓN ‡ÓÏÁÂ¿∆¿»ƒ¿»»¿∆¿»ƒ¿«¿»¿«»
ÏÎ e‰È‡ ‡ÓÏÁ Ck ÔÈ‚a ,‡z˙Ï ÔÈb„«¿ƒ¿«»¿ƒ»∆¿»ƒ¿»
ÌeÙk ,ÈÓÁ ÈÎ‰ ,dÈbc ÌeÙk Ï‡ .‡ÓÏÚ«¿»¬»¿«¿≈»ƒ»≈¿
‡ËMt˙‡ ‡Ï ‰‡ec ,dÈb„ ÈÎ‰ ,L a«»»ƒ«¿≈ƒ¿»»ƒ¿«¿»

.dÈ˙‡ ‡l‡∆»¿«¿≈
,È˙Î ‰Ó ÈÊÁ(ÁÎ ˙È˘‡)‰p‰Â ÌBÏÁiÂ »≈«¿ƒ««¬¿ƒ≈

ÚÈbÓ BL‡Â ‰ˆ‡ ˆeÓ ÌlÒÀ»»«¿»¿…«ƒ«
ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰Â ‰ÓÈÓM‰«»«¿»¿ƒ≈«¿¬≈¡…ƒ…ƒ¿…¿ƒ

,Ó‡Â Á˙t .Ba(‡ Ï‡˜ÊÁÈ)Ï‡ '‰ „ ‰È‰ ‰È‰ »«¿»«»…»»¿«∆
‰ ÏÚ ÌÈcNk ı‡a Ô‰k‰ ÈÊea Ôa Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈∆ƒ«…≈¿∆∆«¿ƒ«¿«
‰‡e ,‰È‰ ‰È‰ .'‰ „È ÌL ÂÈÏÚ È‰zÂ k¿»«¿ƒ»»»«»…»»¿»

‰˙È‰ ‡˙ÚLÏ(˙ÂÂ‰ ‡"Ò)Ëˆ‡c ,e‰a ˙˙Á ‡zÈÎLc ÔÈ‚ ‡˙eÏb ÏÚ CÈ ¿«¬»»¿»¿ƒ¿¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»«¿

ÔÂÈk .BzL‡ ÌÚ ‡LÂ ,‡Ïel‰ƒ»¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»
‡lL EÈiÁ ,ÈÏ Ó‡ ,È˙B‡ Èk‰L∆ƒƒƒ»«ƒ«∆∆…
ÌeMÓ Èa ˙p˙ÁÏ E˙B‡ ÈzÓÊ‰ƒ¿«¿ƒ¿«¬À«¿ƒƒ
ÈzÚ„È ‡lL  „Á‡ :ÌÈ„ ‰LÏL¿…»¿»ƒ∆»∆…»«¿ƒ
CkL ,E˙B‡ Èzk‰ ‡ÏÂ E¿¿…ƒ«¿ƒ¿∆»
,B„BÎ ÈÙk  Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈÈÓÊÓ«¿ƒƒ∆»»»¿ƒ¿
Ì‚tÈÂ ÏB„b LÈ‡ ‰z‡ ÈÏe‡Â¿««»ƒ»¿ƒ»≈
CÏB‰ ‰z‡ ÈÏe‡  „Á‡Â .E„Bk¿¿¿∆»««»≈
.EÈÏÚ ÁÈË‡ ‡ÏÂ ÔBÊtÁa Ek„Ï¿«¿¿¿ƒ»¿…«¿ƒ«»∆
ÈL‡ ÈÙÏ Lia˙˙ ‡lL  „Á‡Â¿∆»∆…ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿≈
Ì˙B‡ ÏkL  ekcL ,‰eÁ‰«¬»∆«¿≈∆»»
,‰lÎÂ Ô˙Á ÔÁÏL ÏÚ ÌÈÏÎB‡L∆¿ƒ«À¿«»»¿«»
.˙BzÓe ˙BˆB‡ Ì‰Ï ÌÈ˙B ÌlkÀ»¿ƒ»∆»«»
Ôe„È ‡e‰ Cea LB„w‰ ,BÏ ÈzÓ‡»«¿ƒ«»»»
?EÓM ‰Ó ,BÏ ÈzÓ‡ .BËÏ E˙B‡¿¿»«¿ƒ«ƒ¿
‰ÚL d˙B‡a .ÔËw‰ ˜B„ˆ ,ÈÏ Ó‡»«ƒ»«»»¿»»»

NÚ ‰LÏL epnÓ Èz„ÓÏ[ÒÈz] »«¿ƒƒ∆¿…»»»

BaÓe ,‰Bza ÌÈBÈÏÚ ˙B„BÒ∆¿ƒ«»ƒ¿
„Á‡Â ,‰‡ea „Á‡ ,‰LÏL[ÌÈLe] ¿…»∆»ƒ¿»¿∆»

.ÌBÏÁa«¬
?ÌBÏÁÏ ‰‡e ÔÈa ‰Ó «≈¿»«¬

,ÎÊ ÏL ‡È‰ ÌÏBÚa ‰‡e¿»»»ƒ∆»»
‰ÊÏ ‰fÓe ,‰˜p‰ ÌÏBÚa ÌBÏÁ‰Â¿«¬¿««¿≈»ƒ∆»∆
ÔÈÓÈa ‰‡ep‰ .„BÈ ˙B‚c LLa¿≈¿»≈«¿»¿»ƒ
.Ï‡ÓNa ÌBÏÁ‰Â ,Ï‡ÓNeƒ¿…¿«¬ƒ¿…
˙B‚„ ‰nÎÏ „Ù ÌBÏÁ‰Â¿«¬ƒ¿»¿«»¿»
ÏÎa ‡e‰ ÌBÏÁ‰ Ck ÌeMÓ ,‰hÓÏ¿«»ƒ»«¬¿»
Ck .B˙b„ ÈÙk Ï‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬»¿ƒ«¿»»
,B˙bc Ck Ì„‡‰ ÈÙk ,‰‡ƒ¿∆¿ƒ»»»»«¿»
‡l‡ ˙ËMt˙Ó dÈ‡ ‰‡ep‰«¿»≈»ƒ¿«∆∆∆»

.dÓB˜Óaƒ¿»
‰‡‰p‰Â ÌÏÁiÂ ,e˙k ‰Ó ¿≈«»««¬…¿ƒ≈

ÚÈbÓ BL‡Â ‰ˆ‡ vÓ ÌlÒÀ»À»«¿»¿…«ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰Â ‰ÓÈÓM‰«»»¿»¿ƒ≈«¿¬≈¡…ƒ
,Ó‡Â Á˙t .Ba ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏÚ…ƒ¿…¿ƒ»«¿»«

 Ï‡ '‰ „ ‰È‰ ‰È‰»…»»¿«∆
ı‡a Ô‰k‰ ÈÊea Ôa Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈∆ƒ«…≈¿∆∆
ÂÈÏÚ È‰zÂ k ‰ ÏÚ ÌÈcNk«¿ƒ«¿«¿»«¿ƒ»»
‰‡e  ‰È‰ ‰È‰ .'‰ „È ÌL»«»…»»¿»
ÏÚ ‰ÎËˆ‰L ,‰˙È‰ ‰ÚLÏ¿»»»¿»∆ƒ¿»¿»«
ÌÚ ‰„È ‰ÈÎM‰L ÌeMÓ ˙eÏb‰«»ƒ∆«¿ƒ»»¿»ƒ
‰Ó Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡Â ,˙eÏbÏ Ï‡NÈƒ¿»≈«»¿»»¿∆¿≈«

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר י

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כ



‰f‰ ÙÒ Ï˜

‡ÓÁc ‰Ó Ï‡˜ÊÁÈ ‡ÓÁÂ ,‡˙eÏ‚a Ï‡NÈ¿ƒ¿»≈¿»»¿»»¿∆¿≈«¿»»
‡e‰‰ ÈÊÁ˙‡ ‡Ïc b ÏÚ Û‡Â .‡zÚL ÌeÙÏ¿«¿»¿«««¿»ƒ¿¬≈«
‰È‰ È‡Ó .‰È‰ ‰È‰ CÎ ÈÈ‚a ,È‡‰Ï ˙‡¬«¿«¿ƒ≈»»…»»»»…
ÈzÎc .‡z˙Ï ‰È‰ ,‡lÈÚÏ ‰È‰ ‡l‡ .‰È‰»»∆»»…¿≈»»»¿«»ƒ¿ƒ
,‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡Â ‰ˆ‡ ˆeÓ ÌlÒÀ»»«¿»¿…«ƒ««»«¿»

ÏÈË(dÈÏ)ÏÈËÂ ‡lÈÚÏ(dÈÏ),‰È‰ ‰È‰ .‡z˙Ï »ƒ¿≈»¿»ƒ¿«»»…»»
.‡z˙Ï „ÁÂ ,‡lÈÚÏ „Á«¿≈»¿«¿«»

,Ûwz˙‡ ÔÈÓÏÚ È˙a ÌlÒ È‡‰ ,ÈÊÁ »≈«À»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««
‰ ÏÚ ÌÈcNk ı‡a .‡z˙Â ‡ÏÈÚa¿≈»¿«»¿∆∆«¿ƒ«¿«
‡ÈL ‡˙eÏ‚c ˙‡a ,ÌÈcNk ı‡a .k¿»¿∆∆«¿ƒ¿¬«¿»»«¿»
.k ‰ È‡Ó .k ‰ ÏÚ ‡c Ïk ÌÚÂ ,dÈ≈¿ƒ»»«¿«¿»»¿«¿»

‡zÈÎLc ,‡c ˙Ó„wÓ ,Î ‰Â‰„ ‡l‡דף) ∆»¿¬»¿»ƒ«¿«¿»ƒ¿ƒ¿»
ע"ב) ÈzÎcקמט ,ÈBÏÚ ‡ÈL( ˙È˘‡)‡ˆBÈ ‰Â «¿»¬ƒ¿ƒ¿»»≈

‡‰ ‡e‰ ‡„Â .'Â‚Â Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ≈≈∆¿«¿∆«»¿¿»«¬»
ÈBÏÚ ‡ÈLc ÔÈ‚e ,ÔÈ‰ Úa‡ ÔeÈ‡Ó „Á«≈ƒ«¿««¬ƒ¿ƒ¿«¿»¬
dÈa ‡ÈL ,Î ÈBÏÚ ‰Â‰Â ,‡c ˙Ó„wÓƒ«¿«¿»¿¬»¬¿»«¿»≈

.Ï‡˜ÊÁÈÏ dÈÏ ÈÏb˙‡Â ,‡zL‰«¿»¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ∆¿≈
e‰È‡c ,‡LÈc˜ ˜ÚÈ ÈÎÂ ,ÌBÏÁiÂ ÈÊÁ »≈««¬¿ƒ«¬…«ƒ»¿ƒ

,ÈBÏÚ ÈÏb˙‡ ‡ÓÏÁa ,Ô‰‡„ ‡ÓÈÏL¿≈»¿¬»»¿∆¿»ƒ¿¿ƒ¬
‡ÓÁ ‡Ï ‡LÈc˜ ‡c ˙‡e(dÈÏ)‡l‡ «¬«»«ƒ»»»»∆»

‰Â‰ ‡Ï ‡ÓÊ ‡e‰‰a ˜ÚÈ ‡l‡ .‡ÓÏÁa¿∆¿»∆»«¬…¿«ƒ¿»»»»
˙Ï ‡‰Â ‡ÓÈ˙ È‡Â .ÌÈi˜ ‰Â‰ ˜ÁˆÈÂ ,ÈÒ»ƒ¿ƒ¿»»»«»¿ƒ≈»¿»¿»»
,ÌÈb ˙‡ Ônz .ÌBÏÁ ‡‡Â È˙k ÈÒ˙‡c¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈∆«¬«»¬«»ƒ
.ÌBÏÁ dÈa È˙Î ‡c ÏÚÂ ,ÌÈi˜ ‰Â‰ ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»»»«»¿«»¿ƒ≈¬

Ï ‡˙‡c,ÔÈËL ÌÚ ‡LÈc˜ ‡Ú‡ ¿¬»¿«¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏzL‡Â(ÔB‰a),˙Èa‰ ˙˜Ú ÔB‰Ï ¿ƒ¿¿ƒ¿¬∆∆««ƒ

,È˙k ,‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡Â(‰Ï ˙È˘‡)‡iÂ ¿≈«»ƒ¿≈»¿ƒ«≈»
,È˙Îe .'Â‚Â ˜ÚÈ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡(ÂÓ ˙È˘‡)Ó‡iÂ ¡…ƒ∆«¬…¿¿ƒ«…∆

‡Ï ‡Î‰ ,‰ÏÈl‰ ˙B‡Óa Ï‡NÈÏ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿««¿»»»»
‰‡ÏÚ ‡Á‡ ‡bcÓ ‡‰c ÌBÏÁ dÈa È˙Î¿ƒ≈¬¿»ƒ«¿»«¬»ƒ»»

.‰Â‰»»
Ï‡È‚„ È„È ÏÚ e‰È‡ ‡ÓÏÁ ,ÈÊÁ »≈∆¿»ƒ«¿≈¿«¿ƒ≈

‰‡˙È˙L ‡b„a ,‡z˙Ï e‰È‡c¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ»»

b ÏÚ Û‡Â .‰ÚL ÈÙÏ ‰‡M∆»»¿ƒ»»¿«««
,‰ÊÏ Èe‡ ‡Ï ÌB˜n‰ B˙B‡L∆«»…»»∆
‰È‰ ‰f ‰Ó .‰È‰ ‰È‰ Ck ÌeMÓƒ»»…»»«∆»…
‰È‰  ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ ‡l‡ ?‰È‰»»∆»»…¿«¿»»»
‰ˆ‡ vÓ ÌlÒ e˙kL ,‰hÓÏ¿«»∆»À»À»«¿»
ÏËB .‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡Â¿…«ƒ««»»¿»≈

[B˙B‡]ÏËBÂ ‰ÏÚÓÏ[B˙B‡].‰hÓÏ ¿«¿»¿≈¿«»
„Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡  ‰È‰ ‰È‰»…»»∆»¿«¿»¿∆»

.‰hÓÏ¿«»
‰‡˜ÈÊÁÓ ‰f‰ Ìlq‰ , ¿≈«À»«∆«¬ƒ

.‰hÓe ‰ÏÚÓa  ˙BÓÏBÚ ÈLaƒ¿≈»¿«¿»«»

.k ‰ ÏÚ ÌÈcNk ı‡a¿∆∆«¿ƒ«¿«¿»
˙eÏb‰L ÌB˜Óa  ÌÈcNk ı‡a¿∆∆«¿ƒ¿»∆«»
‰ ÏÚ ,‰Ê Ïk ÌÚÂ ,Ba ‰BL»¿ƒ»∆«¿«
‡l‡ ?k ‰ ‰f ‰Ó .k¿»«∆¿«¿»∆»
,ÔÎÏ Ì„wÓ k ‰È‰L∆»»¿»ƒ…∆»≈
e˙kL ,ÂÈÏÚ ‰BL ‰ÈÎM‰L∆«¿ƒ»»»»∆»
Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ‡ˆÈ ‰Â¿»»…≈≈≈∆¿«¿∆«»
Ì˙B‡Ó „Á‡ ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆»»∆»≈»
‰ML ÌeMÓe .˙B‰p‰ ‰Úa‡«¿»»«¿»ƒ∆»»
k ÂÈÏÚ ‰È‰Â ÔÎÏ Ì„wÓ ÂÈÏÚ»»ƒ…∆»≈¿»»»»¿»
‰lb˙‰Â ,ÂLÎÚ Ba ‰BL ∆«¿»¿ƒ¿«»

.Ï‡˜ÊÁÈÏƒ∆¿≈
‰‡˜ÚÈ ÈÎÂ ,ÌÏÁiÂ , ¿≈««¬…¿ƒ«¬…

ÏL ÌÏM‰ ‡e‰L ,LB„w‰«»∆«»≈∆
,ÌBÏÁa ÂÈÏÚ ‰lb˙‰ ,˙B‡‰»»ƒ¿«»»»«¬

‰‡ ‡Ï ‰f‰ LB„w‰ ÌB˜ne[BÏ] «»«»«∆…»»
ÔÓfa ˜ÚÈ ‡l‡ ?ÌBÏÁa ‡l‡∆»«¬∆»«¬…«¿«
‰È‰ ˜ÁˆÈÂ ,ÈeN ‰È‰ ‡Ï ‡e‰‰«…»»»¿ƒ¿»»»
,Ck Á‡ ‰p‰L Ó‡z Ì‡Â .Ìi «̃»¿ƒ…«∆ƒ≈««»
?ÌBÏÁa ‡‡Â e˙k ,‡OpLk¿∆ƒ»»»≈∆«¬
‰È‰ ˜ÁˆÈÂ ,Ìb ÌB˜n‰ ÌL»«»»«¿ƒ¿»»»
.ÌBÏÁ Ba e˙k Ôk ÏÚÂ ,Ìi «̃»¿«≈»¬

ÌÚ ‰LB„w‰ ı‡Ï ‡aL ∆»»»∆«¿»ƒ
‰ÓÏLÂ ,ÌÈËM‰[Ì‰]Ì‰Ï «¿»ƒ¿ƒ¿¿»»∆

,‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡Â ˙Èa‰ ˙˜Ú¬∆∆««ƒ¿≈«»ƒ¿≈»
,'B‚Â ˜ÚÈ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ e˙k»«≈»¡…ƒ∆«¬…¿

e˙ÎÂ ÌÈ‰Ï‡ Ó‡iÂ ¿»«…∆¡…ƒ
‡Ï Ô‡k .‰ÏÈl‰ ˙‡Óa Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…««¿»»…
‰È‰ È‰L ,ÌBÏÁ Ba e˙Î»¬∆¬≈»»

.‰BÈÏÚ ˙Á‡ ‰bcÓƒ«¿»«∆∆∆¿»
‰‡È„È ÏÚ ‡e‰ ÌBÏÁ‰ , ¿≈«¬«¿≈

‰bca ,‰hÓÏ ‡e‰L ,Ï‡È‚«¿ƒ≈∆¿«»««¿»
È„È ÏÚ  ‰‡Ó .‰‡epÓ ˙ÈMM‰«ƒƒƒ¿»«¿∆«¿≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
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:˙Á‡ ‰˘Ï
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"Ú ËÓ˜  ‡ˆÈÂ‡Ï˜

‡b„ ‡e‰‰c ‡„È ÏÚ ,‰‡Ó .‰‡epÓƒ¿»«¿∆«¿»¿««¿»
‡‰ ,‡ÓÈ˙ È‡Â .‡ÈÏÈÏ ‡ËÏL„ ‰iÁ ‡È‰‰„¿«ƒ«»¿»¿»¿≈¿»¿ƒ≈»»

È˙Î(Á Ï‡È„).‰‡n‰ ˙‡ Êl‰Ï Ô‰ Ï‡Èb ¿ƒ«¿ƒ≈»≈¿«»∆««¿∆
,ÈzÈ ÔÈÓÈ˙Ò ÈBlÓ ‰‡Óc ,È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰»ƒ«»¿«¿∆ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÈÓÈ˙Ò LÈÙe ,ÈzÈ LÈÙ ‡ÓÏÁe¿∆¿»»ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ
LÙÈc ,Ï‡Èb „wt˙‡ ‡c ÏÚÂ ,‰‡Óc¿«¿∆¿«»ƒ¿«««¿ƒ≈ƒ¿»≈

.ÈzÈ ÌÈ˙Ò e‰È‡„ ‰‡Ó„ ÈBlÓƒ¿«¿∆¿ƒ»ƒ«ƒ
È‡Ó ,‡‡Â ,‡iÂ ,‰‡Óa È˙Î ‡c »¿ƒ¿«¿∆«≈»»≈»»

È‡‰k ,e‰È‡ ‰‡Óc ÔÈ‚a ,‡ÓÚË«¿»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿«
CÎ ÈÈ‚a ,dÈe‚a ÔÈ˜eÈc ÏÎ ÈÊÁ˙‡„ ‰‡Ó«¿∆¿ƒ¿¬≈»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈»
e‰È‡c ,ÈcL Ï‡a ,dÈ˜eÈc ˙ÈÓÁ‡ ,‡‡Â»≈»«¿ƒƒ¿≈¿≈««¿ƒ
ÏÎÂ ,dÈe‚ ‡Á‡ ‡˜eÈ„ ÈÓÁ˙‡c ,‰‡Ó«¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿»«¬»¿«≈¿»

.ÔeÊÁ˙‡ dÈa ÔÈ‡lÚ ÔÈ˜eÈcƒ¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿¬
,È˙k ,‡ÓÊ ‡e‰‰a ˜ÚÈ ,CÎ˙È˘‡) »«¬…¿«ƒ¿»¿ƒ

(ÁÎ‰ˆ‡ vÓ ÌlÒ ‰p‰Â ÌÏÁiÂ««¬…¿ƒ≈À»À»«¿»
(BL‡Â)dÈa ÔÈbc ‡Lc ‡bc ,ÌlÒ e‰Ó , «À»«¿»ƒ¿»«¿ƒ≈

ÚÈbÓ BL‡Â .‡ÓÏÚc „BÒÈ ‡e‰Â ÔÈÈÏz«¿»¿¿¿»¿»¿…«ƒ«
.dÈ„‰ ‡M˜˙‡Ï ‡e‰ ÈÎ‰ ,‰ÓÈÓM‰«»«¿»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¬≈
BL‡ .BL‡ Ô‡Ó ,‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡Â¿…«ƒ««»«¿»»……
dÈa È˙Î„ ‡c ,e‰È‡ Ô‡Óe .ÌlÒ ‡e‰‰c¿«À»«ƒ»ƒ¿ƒ≈

(ÊÓ ˙È˘‡)L‡ e‰È‡c ÔÈ‚a ,‰hn‰ L‡…«ƒ»¿ƒ¿ƒ…
ÔÈ‚a ,‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ .È‰ dpÓe ‰hÓ È‡‰Ï¿«ƒ»ƒ»»ƒ«ƒ««»«¿»¿ƒ

‡ÓeiÒ e‰È‡c‰‡lÚ ÔÈa ÌÈ‡˜Â ,‡Ùe‚„ ¿ƒƒ»¿»¿»ƒ≈ƒ»»
,‡Ùe‚„ ‡ÓeiÒ e‰È‡ ˙È„ ‰Ók ,‰‡z˙Â¿«»»¿»ƒ¿ƒƒƒ»¿»
ÚÈbÓ ‡c ÏÚÂ ,‡Ùe‚Â ÔÈÎÈ ÔÈa ÌÈ‡˜Â¿»ƒ≈«¿ƒ¿»¿«»«ƒ«

.‰ÓÈÓM‰«»«¿»
,Ba ÌÈ„BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ «¿¬≈¡…ƒƒ¿¿ƒ

(ÁÎ ˙È˘‡)ÔeÈ‡c ,ÔÈnÚ ÏÎc ÔpÓÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«»¿»«ƒ¿ƒ
,Ô‡ËÁ Ï‡NÈ „k .ÌlÒ È‡‰a ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ¿«À»«ƒ¿»≈»»
„ÎÂ ,ÔpÓÓ e‰È‡ ÔÈ˜ÏÒÂ ÌlÒ È‡‰ CÈ‡Ó»ƒ«À»¿»¿ƒƒ¿¿«»¿«
È‡‰ ˜lzÒ‡ ,e‰ÈÈ„BÚ ÔLk˙Ó Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿«««
Ú˙‡Â ,‡z˙Ï È˙Á ÈpÓÓ e‰lÎÂ ÌlÒÀ»¿À¿¿«≈»¬≈¿«»¿ƒ¿¬«

,dÈÓÏÁa ˜ÚÈ ‡ÓÁ ‡Î‰ .‡ÓÈÈ˜ ÌlÒ È‡‰a ‡Ïk ,ÔB‰Ï„ ‡˙eËÏeL¿»»ƒ¿…»¿«À»»¿»»»»»«¬…¿∆¿≈

‡È‰‰ ‰iÁ‰ ÏL ‡È‰‰ ‰bc‰««¿»«ƒ∆««»«ƒ
‰p‰ ,Ó‡z Ì‡Â .‰ÏÈla ˙ËÏBML∆∆∆««¿»¿ƒ…«ƒ≈

e˙k Êl‰Ï Ô‰ Ï‡Èb »«¿ƒ≈»≈¿«»
‰‡nL ,È‡cÂ ‰Ê Ck  ‰‡n‰ ˙‡∆««¿∆»∆««∆«¿∆
ÌBÏÁe ,ÌÈÓe˙Ò ˙BÈ ÂÈc¿»»≈¿ƒ«¬
ÌÈÓe˙q‰ ˙‡ LÙÓe ,˙BÈ LÙÓ¿…»≈¿»≈∆«¿ƒ
„˜Ù Ôk ÏÚÂ .‰‡n‰ ÏL∆««¿∆¿«≈ƒ¿»
Èc ˙‡ LÙiL ,Ï‡Èb«¿ƒ≈∆¿»≈∆ƒ¿≈

.Ìe˙Ò ˙BÈ ‡e‰L ,‰‡n‰««¿∆∆≈»
iÂ  ‰‡Óa e˙k Ôk,‡ ≈»¿«¿∆«≈»

‡e‰L ÌeMÓ ?ÌÚh‰ ‰Ó .‡‡Â»≈»»«««ƒ∆
ÌÈ‡pL ‰f‰ ‰‡n‰ BÓk ,‰‡Ó«¿∆¿««¿∆«∆∆ƒ¿ƒ

e ,˙BiÓc‰ Ïk BÎB˙aÌeMÓCk ¿»«¿Àƒ»
,ÈcL Ï‡a .B˙eÓ„ È˙È‡ ,‡‡Â»≈»»ƒƒ¿¿≈««
BÎB˙a ˙È‡pL ,‰‡n‰ ‡e‰L∆««¿∆∆ƒ¿≈¿
˙BiÓc‰ ÏÎÂ ,˙Á‡ ˙eÓc¿«∆∆¿»«¿À

.Ba ˙B‡ ˙BBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿
,ÔÓf‰ B˙B‡a ˜ÚÈ ,Ck »«¬…¿«¿«

vÓ ÌlÒ ‰p‰Â ÌÏÁiÂ e˙k»««¬…¿ƒ≈À»À»
‰ˆ‡[BL‡Â]‰bc‰ ?ÌlÒ ‰f ‰Ó . «¿»«∆À»««¿»

‡e‰Â ,da ˙BÈeÏz ˙B‚c‰ ‡ML∆¿»«¿»¿»¿
ÚÈbÓ BL‡Â .ÌÏBÚ‰ „BÒÈ¿»»¿…«ƒ«
.BnÚ M˜˙‰Ï ‡e‰ Ck ,‰ÓÈÓM‰«»»¿»»¿ƒ¿«≈ƒ
?BL‡ ÈÓ ,‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡Â¿…«ƒ««»»¿»ƒ…
‰Ê ?‡e‰ ÈÓe .ÌlÒ B˙B‡ ÏL BL‡…∆À»ƒ∆

Ba e˙kL .‰hn‰ L‡ ∆»…«ƒ»
Bf‰ ‰hnÏ L‡ ‡e‰L ÌeMÓƒ∆…«ƒ»«
,‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ .È‡Ó ‰pnÓeƒ∆»≈ƒ«ƒ««»»¿»
„ÓBÚÂ ,Ûeb‰ ÌeiÒ ‡e‰L ÌeMÓƒ∆ƒ«¿≈
˙Èa‰L BÓk ,ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚ ÔÈa≈∆¿¿«¿¿∆«¿ƒ
ÌÈÎÈ‰ ÔÈa „ÓBÚÂ Ûeb‰ ÌeiÒ ‡e‰ƒ«¿≈≈«¿≈«ƒ
.‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ ‰Ê ÏÚÂ ,Ûeb‰Â¿«¿«∆«ƒ««»»¿»

ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ «¿¬≈¡…ƒ…ƒ¿…¿ƒ
,ÌÈnÚ‰ Ïk ÏL ÌÈpÓÓ‰ el‡ ,Ba≈«¿Àƒ∆»»«ƒ
.‰f‰ Ìlqa ÌÈ„BÈÂ ÌÈÏBÚ Ì‰L∆≈ƒ¿¿ƒ«À»«∆
Ìlq‰ ÏtL ,ÌÈ‡ËBÁ Ï‡NiLk¿∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«À»
.ÌÈpÓÓ‰ Ì˙B‡ ÌÈÏBÚÂ ,‰f‰«∆¿ƒ»«¿Àƒ
˙‡ ÌÈÈLÎÓ Ï‡NiLÎe¿∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ∆
,‰f‰ Ìlq‰ ‰lÚ˙Ó ,Ì‰ÈNÚÓ«¬≈∆ƒ¿«∆«À»«∆
BÚÂ ‰hÓÏ ÌÈ„BÈ ÌÈpÓÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿Àƒ¿ƒ¿«»¿≈
.‰f‰ Ìlqa „ÓBÚ Ïk‰ .ÌBËÏLƒ¿»«…≈«À»«∆
˙‡ BÓBÏÁa ˜ÚÈ ‰‡ Ô‡k»»»«¬…«¬∆
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‰f‰ ÙÒ Ï˜

.ÔÈÓÚ ‡L„ ‡˙eËÏLÂ ÂNÚ„ ‡˙eËÏL»¿»»¿≈»¿»¿»»ƒ¿»«ƒ
ÌÈÏBÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰Â Á‡ «≈¿ƒ≈«¿¬≈¡…ƒƒ

,BL‡ ‡e‰‰a ,Ô‡Óa .Ba ÌÈcBÈÂ¿¿ƒ¿«¿«…
ÌlÒ ,dÈpÓ BL‡ ˜lzÒ‡ „Îc .ÌlÒ ‡e‰‰c¿«À»¿«ƒ¿««…ƒ≈À»
aÁ˙‡ „ÎÂ .ÔpÓÓ e‰lk ÔÈ˜ÏÒÂ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿»¿ƒÀ¿¿«»¿«ƒ¿««
ÔpÓÓ e‰lÎÂ ,˜ÏzÒ‡ ,ÌlÒ ‡e‰‰a BL‡…¿«À»ƒ¿««¿À¿¿«»

.‰lÓ „Á ‡lÎÂ .ÔÈ˙Á»¬ƒ¿…»«ƒ»
(‚ ‡ ÌÈÎÏÓ)ÌBÏÁ ‰ÓÏL Ï‡ '‰ ‰‡ ƒ¿»∆¿……«¬

Ôz‡ ‰Ó Ï‡L ÌÈ‰Ï‡ Ó‡iÂ ‰ÏÈl‰«»¿»«…∆¡…ƒ¿«»∆∆
‰Ó ÈÎÂ ,ÌBÏÁa ‡Î‰ ‡ÓÈ˙ È‡Â .CÏ(ע"א קן (דף »¿ƒ≈»»»«¬¿ƒ»

‡Î‰ ‡l‡ .È‡‰a ÌBÏÁÏ dÈÏ ˙È‡ eL¿ƒ≈«¬¿«∆»»»
‡b„ ‰‡lÚ ‡bc ,‡b„ ‡bc ÏÈÏk˙‡ƒ¿¿ƒ«¿»¿«¿»«¿»ƒ»»¿«¿»
,ÌÈÏL ‰Â‰ ‡Ï ‰ÓÏL ,ÔÚk „Úc ÔÈ‚a .‰‡z«̇»»¿ƒ¿«¿»¿……»»»¿ƒ

,È˙k ,ÌÈÏzL‡c ÔÂÈk(‰ ‡ ÌÈÎÏÓ)‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â ≈«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»«»¿»
,È˙Îe .‰ÓÏLÏ(‰ ‡ ÌÈÎÏÓ).‰ÓÏL ˙ÓÎÁ zÂ ƒ¿……¿ƒ«≈∆»¿«¿……

‡Lc˜Ó Èe ,‡˙eÓÏL‡a ‡‰ÈÒ ‡ÓÈÈ˜c¿»¿»ƒ¬»¿«¿»»≈«¿¿»
‡ÈÚ ‡ÈÚ ,‰ÓÏL ÈÓÁ ‰Â‰ ,ÔÈ„Îe .Èa˙‡ƒ¿¿≈¿≈»»»≈¿……≈»¿≈»

,‡˙ÓÎÁ.‡ÓÏÁÏ CÈËˆ‡ ‡ÏÂ »¿»»¿»ƒ¿¿ƒ¿∆¿»
‡ÓÏÁÏ dÈÏ CÈËˆ‡ ,‡ËÁc ¿»»ƒ¿¿ƒ≈¿∆¿»

,È˙k ‡c ÏÚÂ ,‡˙ÈÓ„˜Î(‡È ‡ ÌÈÎÏÓ) ¿«¿ƒ»¿«»¿ƒ
‡ÏÂ ‰Â‰ ÌÈÓÚt ÈÎÂ ,ÌÈÓÚt ÂÈÏ‡ ‰‡p‰«ƒ¿∆≈»«¬«ƒ¿ƒ«¬«ƒ»»¿…
,ÌÈÓÚt dÈÏ ‰Â‰ ‡ÓÏÁ„ ‡ËÒ ‡l‡ .ÈzÈ«ƒ∆»ƒ¿»¿∆¿»»»≈«¬«ƒ

.‰Â‰ ‡ÓBÈ ÏÎ ‡˙ÓÎÁ„ ‡ËÒƒ¿»¿»¿¿»»»»»
Ïk ÏÚ ÈzÈ ‰Â‰ ‡ÓÏÁ„ ‡ËÒ ,‡c Ïk »»ƒ¿»¿∆¿»»»«ƒ«»

‡bc ÏÈÏk˙‡c ÔÈ‚a ,‡L Èa ‡L¿«¿≈»»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»
ÛBÒ ‡zL‰ ‡‰Â .‰"‡Óa ‰"‡Ó ,‡b„¿«¿»«¿∆¿«¿∆¿»«¿»¿
‡‰ÈÒÂ ,‡ËÁc ÔÈ‚ ‡„Â ,ÈzÈ CÈLÁ ÈBÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¬»
‡Ïc ÔÈ‚a ,‡ÓÚË È‡Ó .‡Ó‚t˙‡Ï ‡ÓÈÈ»̃¿»¿ƒ¿»¿»»«¿»¿ƒ¿»
ÌÈLa dÈ˙eÏ„zL‡a ,‡LÈc˜ ˙Èa ÈË»ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ
CÈ ‡L„˜ „Ú„ È‡˙ ‡e‰ ‡„Â .˙BiÎ»¿ƒ¿»¿«¿¬«À¿»¿ƒ

,ÈzÎc ,„Âc ÌÚ ‡e‰(Ï˜ ÌÈÏ‰˙)eÓLÈ Ì‡ ƒ»ƒƒ¿ƒƒƒ¿¿
eLÈ „Ú È„Ú Ì‰Èa Ìb .'Â‚Â È˙Èa EÈ»∆¿ƒƒ¿«¿≈∆¬≈«≈¿

.CÏ ‡qÎÏ¿ƒ≈»

ÔBËÏL ˙‡Â ÂNÚ ÏL BBËÏLƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿
.ÌÈnÚ‰ ‡L¿»»«ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰Â Á‡ «≈¿ƒ≈«¿¬≈¡…ƒ
B˙B‡a ?ÈÓa ,Ba ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏÚ…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ¿
.ÌlÒ B˙B‡ ÏL BL‡…∆À»
 epnÓ BL‡ ˜lzÒnLkL∆¿∆ƒ¿«≈…ƒ∆
.ÌÈpÓÓ‰ Ïk ÌÈÏBÚÂ ,ÚÎ Ìlq‰«À»ƒ¿»¿ƒ»«¿Àƒ
 ÌlÒ B˙B‡a BL‡ aÁ˙nLÎe¿∆ƒ¿«≈…¿À»
.ÌÈ„BÈ ÌÈpÓÓ‰ ÏÎÂ ,‰lÚ˙Óƒ¿«∆¿»«¿Àƒ¿ƒ

.„Á‡ c Ïk‰Â¿«…»»∆»
 Ï‡ '‰ ‰‡ ƒ¿»∆

Ó‡iÂ ‰ÏÈl‰ ÌBÏÁa ‰ÓÏL¿……«¬«»¿»«…∆
Ì‡Â .CÏ Ôz‡ ‰Ó Ï‡L ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿«»∆∆»¿ƒ
BÊÈ‡ ÈÎÂ ,ÌBÏÁa Ô‡k ,Ó‡z…«»«¬¿ƒ≈
Ô‡k ‡l‡ ?‰Êa ÌBÏÁÏ LÈ ˙eL¿≈«¬»∆∆»»
‰bc‰ ,‰b„a ‰bc ˙ÏÏÎƒ¿∆∆«¿»¿«¿»««¿»
.‰BzÁz‰ ‰bc‰ ÌÚ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»ƒ««¿»««¿»
‡Ï ‰ÓÏL ÂLÎÚ „ÚL ÌeMÓƒ∆««¿»¿………
e˙k ,ÌÏLpL ÔÂÈk .ÌÏL ‰È‰»»»≈≈»∆ƒ¿«»

 ,‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â«»«»¿»ƒ¿……
e˙ÎÂzÂ.‰ÓÏL ˙ÓÎÁ  ¿»«≈∆»¿«¿……

˙Èe ,d˙eÓÏLa ‰l‰ ‰„ÓÚL∆»¿»«¿»»ƒ¿≈»≈
‰‡B ‰È‰ Ê‡Â ,‰ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿»¿»»»∆
,ÔÈÚa ÔÈÚ ‰ÓÎÁ‰ ˙‡ ‰ÓÏL¿……∆«»¿»«ƒ¿«ƒ

.ÌBÏÁÏ CËˆ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»≈«¬
ÌBÏÁÏ CËˆ‰ ,‡ËÁL ∆»»ƒ¿»≈«¬

e˙k Ôk ÏÚÂ ,‰BL‡k  ¿»ƒ»¿«≈»
ÌÈÓÚt ÈÎÂ .ÌÈÓÚt ÂÈÏ‡ ‰‡p‰«ƒ¿»≈»«¬»ƒ¿ƒ«¬«ƒ
ÌBÏÁ‰ „ˆ ‡l‡ ?˙BÈ ‡ÏÂ ‰È‰»»¿…≈∆»««¬
‰È‰ ‰ÓÎÁ‰ „ˆÂ ,ÌÈÓÚt BÏ ‰È‰»»«¬«ƒ¿««»¿»»»

.ÌBÈ ÏÎa¿»
‰È‰ ÌBÏÁ‰ ÏL „v‰ ‰Ê Ïk »∆««∆«¬»»

,Ì„‡‰ Èa ‡L Ïk ÏÚ ˙BÈ≈«»¿»¿≈»»»
,‰bc ÌÚ ‰bc ‰ÏÏÎpL ÌeMÓƒ∆ƒ¿¿»«¿»ƒ«¿»
Ô‡k ‰p‰Â .‰"‡Óa ‰"‡Ó«¿∆¿«¿∆¿ƒ≈»
‰ÊÂ ,CeLÁ ˙BÈ ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»≈»¿∆
‰„ÓÚ ‰l‰Â ,‡ËÁL ÌeMÓƒ∆»»¿«¿»»»¿»
‡lL ÌeMÓ ?ÌÚh‰ ‰Ó .Ì‚t‰Ï¿ƒ»≈»«««ƒ∆…
L„w‰ ˙Èa ˙‡ ÓL»«∆¿ƒ«…∆
,˙BiÎ ÌÈL ÌÚ B˙e˜qÚ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
‡e‰ Cea LB„w‰L È‡z‰ ‰ÊÂ¿∆«¿«∆«»»

e˙kL ,„Âc ÌÚ ‰NÚ  »»ƒ»ƒ∆»
Ìb ,'B‚Â È˙Èa EÈ eÓLÈ Ì‡ƒƒ¿¿»∆¿ƒƒ¿«
.CÏ ‡qÎÏ eLÈ „Ú È„Ú Ì‰Èa¿≈∆¬≈«≈¿¿ƒ≈»
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‡"Ú Ô˜  ‡ˆÈÂ‚Ï˜

,È˙Î„ eÈÈ‰ .„Ú È„Ú(‡È ÌÈ„)ÈÓÈk ¬≈««¿ƒ¿ƒƒ≈
‡Ï ‰ÓÏLc ÔÈ‚e .ı‡‰ ÏÚ ÌÈÓM‰«»«ƒ«»»∆¿ƒƒ¿……»
‡‰ÈÒ ‡ÈL ,˙e‡È ‡˜„k ˙È È‡‰ Ë»««¿ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¬»
,‡ÓÏÁ CÈËˆ‡ ‡ÙBÒa ,‡c ÏÚÂ .‡Ó‚t˙‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«»¿»ƒ¿¿ƒ∆¿»
.ÔÓ‡„k ‡ÓÏÁÏ dÈÏ CÈËˆ‡ ˜ÚÈ ÔÎÂ¿≈«¬…ƒ¿¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿¬»»

‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ
(Ô ÔÓÈÒ) ˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰

ÌBÏÁiÂ,‡˙BÏˆ ‡„ ÌÏeÒ ‰p‰Â .‰ˆ‡ vÓ ÌÏeÒ ‰p‰Â ¿ƒ≈»À»«¿»¿ƒ≈»»¿»
‡Ú‡a dÈÏ ‡L Èa Ô‡ÏˆÓc ,‰ˆ‡ vÓÀ»«¿»¿»¿»¿≈»»≈¿«¿»
‡e‰ CÈ ‡L„˜ e‰È‡„ ‡iÓLÏ ‡hÓe ‡zÈÎL È‰È‡„¿ƒƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿ƒÀ¿»¿ƒ

‰Èa Ó˙‡„('Á '‡ ÌÈÎÏÓ)‡ÊÂ ÌÈÓL‰ ÚÓL˙ ‰z‡Â ¿ƒ¿»≈¿«»ƒ¿««»«ƒ¿»»
‰ÏÓ„('Á ÌÈl‰z)ÏÎa EÓL Èc‡ ‰Ó eÈ„‡ ‰"Â‰È ¿ƒ»¿…»¬…≈»«ƒƒ¿¿»

‡e‰ CÈa ‡L„˜ ÔBÏ Ú„BÓ„ ‡ÓÊe .'B‚Â ı‡‰»»∆¿¿ƒ¿»¿»À¿»¿ƒ
ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰Â „ÈÓ ,‡˙BÏˆ ‡e‰‰a ‡˜ÏÒc dÈzÎLe¿ƒ¿≈¿»¿»¿«¿»ƒ»¿ƒ≈«¿¬≈

.L  ‡e‰‰a Ba .Ba ÌÈ„BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒƒ¿¿ƒ¿««»

e‰lk,‡˙BÏˆ ‡È‰‰ ‡zÈÎL ‡Ïa˜Ï e‰ÈÈÙ„‚ ÔÈÁ˙Ù «¿ƒ«¿«¿¿»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»
È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰('‡ Ï‡˜ÊÁÈ)˙B„et Ì‰ÈÙÎÂ »»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆¿

e‰ÈÈÙ„‚ ÏÚ ‡zÈÎL ÌÈÏBÚ e‰È‡ È‡‰Â ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«ƒƒ¿ƒ¿»««¿«¿
CÈ ‡L„˜„ .‡e‰ CÈ ‡L„˜a ,B È‡Ó .Ba ÌÈ„BÈÂ¿¿ƒ»¿À¿»¿ƒ¿À¿»¿ƒ
CÈ ‡L„˜ „ÁÈÈÓe dÈzÈÎL ‡Ïa˜Ï e‰ÈÈÏÚ ˙ÈÁ ‡e‰»ƒ»«¿¿»¿»¿ƒ¿≈¿«≈À¿»¿ƒ
‰ÂˆÓ È‰È‡ ‡zÈÎL„ .dÈ˙BÏˆa L  ‡e‰‰ ‰Èa ‡e‰≈¿««»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒ¿»
‡Ïa ‰ÂˆÓe .dÈÏÈ„ ‰iÁ È‰È‡ ‰"Â‰È ÌL ‡ÏÈÏÎ¿ƒ»¿≈¿…»ƒƒ«»ƒ≈ƒ¿»¿…
„"BÈ Ì"„‡ e‰È‡ ‰LÁÓe .e˜ÈÏÒ dÏ ˙ÈÏ ‰LÁÓ«¬»»≈»¿ƒ«¬»»ƒ»»
‡ÏÈÏk ‡˙eÎÏÓ .‰ÂˆÓ ˙"‡Ù˙ ‡"‰ Â"‡Â ‡"‰≈»≈ƒ¿∆∆ƒ¿»«¿»¿ƒ»
È‰È‡ .ÔÂÂ˙‡ Úa‡Ó ‡ÏÈÏk ,‡zkÓ„ ÔÂÂÈÁ Úa‡Ó≈«¿«≈»¿∆¿«¿»¿ƒ»≈«¿««¿»ƒƒ
dÈ‚a .ÈÓÁ„ ÈBt‡ ,dÈÏÈ„ ÔÈt‡ ,dÈÏÈ„ ‡˜e¿»ƒ≈«¿ƒƒ≈«¿¿«¬≈¿ƒ»

‡ÈÓ‡(‚"Ï ˙ÂÓ˘).'B‚Â ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡ ¬≈»ƒ≈»∆¿ƒ¿

‡ËqÓeÒÓz ‡ÏÈÏÎ ‰iÁ ÈBBÁ‡ ‡È˜˙‡ ˜È„ˆ„ ¿«ƒƒ¿«¿»¬«»¿ƒ»ƒ¿≈«
dÈ„ ‰„LÏ ÈÓ„c ,L a„ ÈBBÁ‡c ÔÈÈÏeÁ¿»¿¬¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿≈

e˙kL eÈ‰ ?„Ú È„Ú ‰f ∆¬≈««¿∆»
 .ı‡‰ ÏÚ ÌÈÓM‰ ÈÓÈkƒ≈«»«ƒ«»»∆

˙‡ ÓL ‡Ï ‰ÓÏML ÌeMÓeƒ∆¿………»«∆
‰ÏÈÁ˙‰ ,Èe‡k Bf‰ ˙Èa‰«¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»
ÛBqa Ôk ÏÚÂ ,Ì‚t‰Ï ‰l‰«¿»»¿ƒ»≈¿«≈«
˜ÚÈ ÔÎÂ ,ÌBÏÁ‰ ˙‡ CËˆ‰ƒ¿»≈∆«¬¿≈«¬…
BÓk ,ÌBÏÁ‰ ˙‡ CËˆ‰ƒ¿»≈∆«¬¿

.e‡aL∆≈ƒ«¿

‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ«¿»¿≈¿»
  

‰ˆ‡ vÓ ÌlÒ ‰p‰Â ¿ƒ≈À»À»«¿»
 .‰lÙ˙ BÊ  ÌlÒ ‰p‰Â .¿ƒ≈À»¿ƒ»

Èa ÌÈÏÏt˙nL  ‰ˆ‡ vÓÀ»«¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿≈
,‰ÈÎL ‡È‰L ,ı‡a BÏ Ì„‡»»»»∆∆ƒ¿ƒ»
LB„w‰ ‡e‰L ÌÈÓMÏ ÚÈbÓe«ƒ««»«ƒ∆«»

Ba Ó‡pL ,‡e‰ Cea  »∆∆¡«
„BÒÂ ,ÌÈÓM‰ ÚÓLz ‰z‡Â¿«»ƒ¿««»«ƒ¿

 c‰ ‰Ó e„‡ '‰ «»»¬…≈»
.ÓB‚Â ı‡‰ ÏÎa EÓL Èc‡«ƒƒ¿¿»»»∆¿≈
LB„w‰ Ì‰Ï ÚÈ„BnL ÔÓfe«¿«∆ƒ«»∆«»
‰ÏBÚL B˙ÈÎLe ‡e‰ Cea»¿ƒ»∆»
‰p‰Â  „iÓ ,‰lÙz‰ d˙B‡a¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈
.Ba ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ«¿¬≈¡…ƒ…ƒ¿…¿ƒ

.Ì„‡ B˙B‡a  Ba¿»»
Ïa˜Ï Ì‰ÈÙk ÌÈÁ˙Bt ¿ƒ«¿≈∆¿«≈

e‰Ê .‰lÙz d˙B‡a ‰ÈÎL¿ƒ»¿»¿ƒ»∆
e˙kL ˙B„t Ì‰ÈÙÎÂ ∆»¿«¿≈∆¿À

ÏÚ ‰ÈÎL ,ÌÈÏÚ ‰ÊÂ .‰ÏÚÓÏÓƒ¿»¿»¿∆…ƒ¿ƒ»«
?Ba ‰f ‰Ó .Ba ÌÈ„ÈÂ ,Ì‰ÈÙk«¿≈∆¿…¿ƒ«∆
LB„w‰L ,‡e‰ŒCeaŒLB„wa«»»∆«»
Ïa˜Ï Ì‰ÈÏÚ „BÈ ‡e‰ Cea»≈¬≈∆¿«≈
Cea LB„w‰ „ÁÈÓe ,B˙ÈÎL¿ƒ»¿«≈«»»
,B˙lÙ˙a LÈ‡‰ B˙B‡a ‡e‰¿»ƒƒ¿ƒ»
ÌLa ‰ÏeÏk ‰ÂˆÓ ‡È‰ ‰ÈÎML∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿»¿≈
‰ÂˆÓe ,BlL ‰iÁ‰ ‡È‰ ,‰"Â‰Èƒ««»∆ƒ¿»
.‰iÏÚ dÏ ÔÈ‡ ‰LÁÓ ÈÏa¿ƒ«¬»»≈»¬ƒ»
‡"‰ „"BÈ ,Ì„‡ ‡È‰ ‰LÁÓe«¬»»ƒ»»≈
,‰ÂˆÓ ˙‡Ùz ,‡"‰ Â"‡Â»≈ƒ¿∆∆ƒ¿»
˙BiÁ Úa‡Ó ‰ÏeÏk ˙eÎÏn‰««¿¿»≈«¿««
Úa‡Ó ‰ÏeÏk ,‰kn‰«∆¿»»¿»≈«¿«

ÈzÓ‡ deÚ ,ÌÈÓÁ‰ Èt ,BlL ÌÈt‰ ,BlL ‰˜p‰ ‡È‰ ,˙Bi˙B‡ ÌÈÎÏ‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡ ƒƒ«¿≈»∆«»ƒ∆¿≈»«¬ƒ¬»»«¿ƒƒ≈»∆…¿ƒ
.ÓB‚Â¿≈

‰„MÏ ‰ÓBcL ,Ì„‡‰ ÈBÁ‡L ˙BÈÏÁ ‰NÚ ‰BÓL ‰ÏeÏk ‰iÁ ,ÂÈBÁ‡ ˙‡˜ ˜Ècv‰ ««ƒƒ¿≈¬»«»¿»¿∆∆¿≈À¿∆¬≈»»»∆∆«ƒ¿»
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אדר יא
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‰f‰ ÙÒ „Ï˜

Ì„˜Â ˙ÈL‡ac ‡„BÚÏ BÁ‡ È‰È‡ .ÔÈÈÏeÁ È"Á»¿»ƒƒ»¿«»¿¿≈ƒ¿≈∆
ÈÎ‰ Â‡Ï„ ‰Ó .‰LÁÓa dÏÚ ,da Ó˙‡„ ‰LÁÓÏ¿«¬»»¿ƒ¿»»¬»¿«¬»»»¿»¬ƒ
BÁ‡ e‰È‡c ÚÂ BË ˙Úc‰ ıÚc BÁ‡c ,Ì„‡«»»¿¬¿≈«««»»¿ƒ»

.˙eÚetÏ Ì„˜Â ,˙ÈL‡a ‰NÚÓÏ¿«¬∆¿≈ƒ¿≈∆¿¿¬

eÓ˜˙‡ CÈ ‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ eÓ‡Â ÔÈ‡BÓ‡Â ÔÈ‡p˙ «»ƒ∆¡»ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿ƒ¬¿¿
Ì˜ .‡lÎa C˙eÚa CÏ Ì˜È ‡e‰ ,‰‡lÚ ‡‰Ï‡Ï≈¡»»ƒ»»¿»»«»¿…»»
ÌÈi˜˙‡ C ‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ Ó‡Â ÔB‰ÈÈ ‰‡lÚ ‡Ò»»ƒ»»¿≈¿»««¿»¿≈¿»»ƒ¿»»

Ó˙‡„ ‡˜ È‡‰("Ò ‰ÈÚLÈ)‡‰c BÏ ÈÓ„ ezz Ï‡Â «¿»¿ƒ¿»¿«ƒ¿√ƒ¿»
‡L„e˜„ ÔÈÈÈLÓ C„Èc ‡ÓÏeˆ È˜Ó ÔÈ‡z˙Â ÔÈ‡lÚƒ»ƒ¿«»ƒ≈«¿≈¿¿»ƒ»«ƒ¿»¿¿»
‡˙ÈBËÓc ÔÈÈÈMÓe ‰‡lÚ ‡zÈ˙Ó ÔeÈ‡„ ‡e‰ CÈa¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»»«ƒ¿»¿«¿ƒ»
ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰Â Ó˙‡ CÏÚ ‰‡z˙ ‡˙ÈzÓÓ ÔeÈ‡c¿ƒƒ¿ƒ¿»«»»¬»ƒ¿»¿ƒ≈«¿¬≈
‡zÈÎL„ ÔÈÈÈLÓ ÔÈ˜ÏÒ Ca Ba ÌÈ„BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒƒ¿¿ƒ»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
Èa‚Ï ‡e‰ CÈ ‡L„˜„ ÔÈÈÈLÓ ÔÈ˙ÁÂ ‡˙BÏˆaƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»¿À¿»¿ƒ¿«≈

.‡˙BÏˆc ÔÈebÂ ÔÈÈL ‰nÎa dÈzÈÎL¿ƒ¿≈¿«»ƒƒ¿ƒƒƒ¿»

˙‡,CÏÈ„ ‡˙BÏˆ ‡e‰ CÈa ‡L„e˜„ ‡È˜ ‡e‰ ¿ƒ»¿¿»¿ƒƒ¿»ƒ»
dÈzÎLe ‡e‰ CÈa ‡L„e˜„ ‡a˜ e‰È‡c¿ƒ»¿»»¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
È‡Ó eÈw˙c 'eÎÂ Ï‡NÈ Èa ˙‡ Âˆa ÔÓB˜Ó e‰ÊÈ‡a¿≈∆¿»¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿¿«ƒ»≈
Ô‰k Ôn˙„ ‡ÈÓÈ„ ‡ËqÓ ‡˙BÏˆc ÔÈa˜ ÔÈ˙È˙Ó«¿ƒƒ»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿«»…≈
e‰ÈÈ˙a‡ ÌiÂÏ„ ÈL ÔeÈ‡c ˙BÈÓf eÈ˜zÂ „"ÒÁ LÈ‡ƒ∆∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ««¿«¿
‡Ï‡ÓNa L˜˙‡ „Â„„ ‡b„ „"B‰Â .‰"e‚„ ‡ËqÓƒƒ¿»ƒ¿»¿«¿»¿»ƒƒ¿««ƒ¿»»
.„"ÒÁa L˜˙‡ „"B‰a dÈÏÈ„ ‡‚„„ Ô‰‡Â .‰"e‚„ƒ¿»¿«¬…¿«¿»ƒ≈¿ƒ¿««¿∆∆

È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰(Ê"È ÌÈl‰z).Áˆ EÈÓÈa ˙BÓÈÚ »»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆«

ÚÓLe‰È‡c .‰Le„˜e eÎa ÏÈÏÎ ‡„eÁÈc Ï‡NÈ ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ»¿¿»¿ƒ
‡ÈÓÈ„ ‡ËqÓ ‰Îe .LB„˜ .LB„˜ .LB„»̃»»¿»»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»

È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰('Â „Ó)Ó‡Ï ÂÈa Ï‡Â Ô‰‡ Ï‡ ac »»ƒ¿ƒ«≈∆«¬…¿∆»»≈…
ÌiÂÏ„ ‡ËqÓ ‰Le„˜e .Ï‡NÈ Èa ˙‡ eÎ˙ ‰k…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ
e‰È‡Â ‡Ï‡ÓNe ‡ÈÓÈ„ ‡eL˜ ‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‡„enÚ«»¿∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ

.‰‡lÚ ‡ÓÈ‡ e‰È‡c ‡LÈc ÔÈlÙ˙„ ‡eLƒ̃»ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ»ƒ»»

ÔÈÏÈÙz.ÔÈ˙È˙Ó È‡Ó ‰eÓ˜e‡c ‰Ók ,dÈLÈ ÏÚ «≈≈¿»¿¿«»≈«¿ƒƒ

‡È‰ ,˙BÈÏÁ ‰NÚ ‰BÓL daL∆»¿∆∆¿≈À¿ƒ
Ì„˜Â ,˙ÈL‡ ‰NÚÓÏ BÁ‡»¿«¬≈¿≈ƒ¿»«
‰ÏÚ da Ó‡pL ,‰LÁnÏ««¬»»∆∆¡«»»»
Ì„‡a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰LÁÓa¿«¬»»«∆≈≈¿»»
BË ˙Úc‰ ıÚ ÏL ,BÁ‡ ÏL∆»∆≈«««
‰NÚÓÏ BÁ‡ ‡e‰L ,ÚÂ»»∆»¿«¬≈

.˙eÚtÏ Ì„˜Â ˙ÈL‡¿≈ƒ¿»««À¿»
,eÓ‡Â ÌÈ‡BÓ‡Â ÌÈ‡p˙ «»ƒ¿»»ƒ¿»¿

Ï‡Ï ‰z‡ Cea ,ÔÓ‡p‰ ‰ÚB∆«∆¡»»«»¿≈
E˙Lwa EÏ ÌÈ˜È ‡e‰ ,ÔBÈÏÚ∆¿»ƒ¿«»»¿
Ì‰ÈÈa ÔBÈÏÚ Ô˜Ê Ì˜ .Ïka«…»»≈∆¿≈≈∆
Ìi˜˙‰ Ea ,ÔÓ‡p‰ ‰ÚB ,Ó‡Â¿»«∆«∆¡»¿ƒ¿«≈

Ó‡pL ‰Ê ˜eÒt Ï‡Â »∆∆∆¡«¿«
ÌÈBÈÏÚ È‰L ,BÏ ÈÓ„ ezzƒ¿√ƒ∆¬≈∆¿ƒ
,EÓÏˆa ÌÈp˜Ó ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿
Ì‰L ‡e‰ Cea LB„w‰ ˙BÁÓ«¬«»»∆≈
˙BÁÓe ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÈLÈ‰Ó≈«¿ƒ»»∆¿»«¬
‰ÈLÈ‰Ó Ì‰L ‰Èb‰«¿ƒ»∆≈≈«¿ƒ»
‰p‰Â Ó‡ EÈÏÚ ,‰BzÁz‰««¿»»∆∆¡«¿ƒ≈
.Ba ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ«¿¬≈¡…ƒ…ƒ¿…¿ƒ
‰ÈÎM‰ ˙BÁÓ ÌÈÏBÚ Ea¿ƒ«¬«¿ƒ»
LB„w‰ ˙BÁÓ ÌÈ„BÈÂ ,‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿¿ƒ«¬«»
‰nÎa B˙ÈÎLÏ ‡e‰ Cea»ƒ¿ƒ»¿«»

.‰lÙz ÏL ÌÈebÂ ÌÈÈLƒƒ¿ƒƒ∆¿ƒ»
ŒCeaŒLB„wÏ Bw‰ ‡e‰ «»«»»

Ôa˜ ‡È‰L ,E˙lÙ˙a ‡e‰ƒ¿ƒ»¿∆ƒ»¿»
B˙ÈÎLe ‡e‰ Cea LB„wÏ«»»¿ƒ»
Èa ˙‡ Âˆa ,ÔÓB˜Ó e‰ÊÈ‡a¿≈∆¿»¿«∆¿≈
ÈÏÚa ewzL .'eÎÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿∆ƒ¿«¬≈
„vÓ ‰lÙz‰ ˙Ba˜ ‰Ln‰«ƒ¿»»¿¿«¿ƒ»ƒ«
,„ÒÁ LÈ‡ Ô‰k ÌML ,ÔÈÓi‰«»ƒ∆»…≈ƒ∆∆
ÌiÂÏ‰ ÈL Ì‰L ˙BÈÓÊ ew˙Â¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ
„B‰Â ,‰eb‰ „vÓ Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆ƒ««¿»¿
Ï‡ÓNa ‰L˜ „Âc ÏL ‰bc«¿»∆»ƒƒ¿¿»ƒ¿…
„B‰a B˙bc Ô‰‡Â .‰eb ÏL∆¿»¿«¬…«¿»¿

e˙kL e‰Ê ,„ÒÁa L˜ ƒ¿»¿∆∆∆∆»
.Áˆ EÈÓÈa ˙BÓÚ¿ƒƒƒ¿∆«

ÏÏBk „eÁi‰ ÏL Ï‡NÈ ƒ¿»≈∆«ƒ≈
B„˜ ‡e‰L ,‰M„˜e eÎaLB„˜ L »¿¿À»∆»»

e‰Ê ,ÔÈÓi‰ „vÓ ‰Îe ,LB„ »̃¿»»ƒ««»ƒ∆
e˙kL Ô‰‡ Ï‡ ac ∆»«≈∆«¬…

ÔÈÓÈ ÏL Lw‰ ,ÈÚˆÓ‡‰ „enÚ ÌiÂÏ‰ „vÓ ‰M„˜e .Ï‡NÈ Èa ˙‡ eÎ˙ ‰k Ó‡Ï ÂÈa Ï‡Â¿∆»»≈……¿»¬∆¿≈ƒ¿»≈¿À»ƒ««¿ƒƒ«»∆¿»ƒ«∆∆∆»ƒ
.‰BÈÏÚ‰ Ì‡‰ ‡e‰L ,L‡ ÏL ÔÈlÙz ÏL L˜ ‡e‰Â ,Ï‡ÓNe¿…¿∆∆∆¿ƒƒ∆…∆»≈»∆¿»

L˜ ‡e‰Â ?Ô‰a e˙k ‰Ó ÌÏBÚ‰ ÔBa ÏL ÔÈlÙz ,‰Ln‰ ÈÏÚa e‰e‡aL BÓk BL‡ ÏÚ «…¿∆≈¬«¬≈«ƒ¿»¿ƒƒ∆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 -

ֵרי  ִעקְּ ֶאת  ם  ִסכֵּ ּבוֹ  שֶׁ ִרּמֹוִנים"  ס  ְרדֵּ "פַּ
ִקּצּוִרים:  ֵני  שְׁ ַנֲעשּׂו  ֶזה  ֶפר  (ִמסֵּ ָלה,  בָּ ַהקַּ ּתֹוַרת 
ַו"ֲעִסיס  אנּו,  ִמפָּ ֲעַזְרָיה  ְמַנֵחם  י  ְלַרבִּ  - ָהִרּמֹון  ַלח  "פֶּ

ְתחּום  בִּ ִסְפרוֹ  ִליקוֹ).  גְּ מּוֵאל  שְׁ י  ְלַרבִּ  - ִרּמֹוִנים" 

בֹוָרה",  דְּ "ּתֶֹמר   - ם  שֵׁ ְמֻפְרָסם בְּ ַהּמּוָסר 
ַהּמּוָסר  ְלִסְפרּות  ִסיס  בָּ ׁש  מֵּ שִּׁ שֶׁ
ָחה  תְּ ִהְתפַּ ְושֶׁ ָלה,  בָּ ַהקַּ ִמן  ָעה  פְּ ֻהשְׁ שֶׁ
ית ָחְכָמה" ְלַתְלִמידוֹ  גֹון "ֵראשִׁ ִאים, (כְּ ּדֹורֹות ַהבָּ בַּ

י ִויָדאׁש, ְועֹוד). י ֵאִליָּהּו דִּ ַרבִּ

ְכִתיַבת  ָיָמיו בִּ ל  ָעַסק כָּ הר"ם קֹוְרדֹוֵבירוֹ 
ָזָכה  לֹא  אּוָלם  ַהּזַֹהר,  ֶחְלֵקי  ְלָכל  רּוׁש  פֵּ
ַעד  יֵמי ַחיָּיו. ֵסֶפר ֶזה שֶׁ ס בִּ ֶפר ֶזה ֻיְדפַּ סֵּ שֶׁ
ֵרה  ֶעשְׂ לֹׁש  שְׁ כִּ ֵמִכיל  (הכת"י  ָיד  ְכַתב  בִּ ָהָיה  ּכֹה 
ָיָקר",  "אֹור  ם  שֵׁ בְּ ְקָרא  ַהנִּ ַעּמּוִדים!),  ֶאֶלף 

ַלִים,  ירּושָׁ בִּ ָהַאֲחרֹוִנים  ִנים  שָּׁ בַּ ס  ֻמְדפָּ
ִתיָבתוֹ,  כְּ ְלַאַחר  ָנה  שָׁ ֵמאֹות  ע  ַאְרבָּ כְּ
ָרִכים  כְּ כ"ב  ָלאֹור  ָיְצאּו  ה  ַעתָּ ּוְלֵעת 
י ֵמִאיר  ְיֵדי הרה"ח ַרבִּ (תשכ"ב-תשנ"ד), ַעל 

ַסְנֶדר ִמּדֹור  ֶאְלּבֹום, ֵמֲחׁשּוֵבי ֲחִסיֵדי ֲאֶלכְּ
ֶהָעָבר.

ה  ּוִמלָּ ה  ִמלָּ ְלָכל  ִמְתַיֵחס  רּוׁש  ַהפֵּ ג. 
ּה  ְלָאְרכָּ ּה  ּוְמָפְרשָׁ ּה  בָּ ק  ְמַדְקדֵּ ּזַֹהר,  בַּ שֶׁ
יַָּדע  שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ ֶלא,  פֶּ לֹא  ּה.  ּוְלָרְחבָּ
ְלָלְמדוֹ.  ִנְתַאוָּה  ֶזה  ֵסֶפר  ל  שֶׁ ֶעְרּכוֹ  ַעל 
אנוֹ  ִמפָּ הרמ"ע  ל  שֶׁ ִנְסיֹונוֹ  הּוא  ְמֻפְרָסם 
ְלַאְלְמַנת  ים"  ֲאֻדמִּ ְזהּוִבים  "ֶאֶלף  יל  ִהזִּ שֶׁ
ֶאת  לוֹ  ִאיל  שְׁ תַּ שֶׁ ִמּקֹוְרדֹוֵבירוֹ,  הר"ם 
ם  שֵׁ (ְרֵאה  יקוֹ,  ְלַהְעתִּ ְמַנת  ַעל  ָיד  ַתב  ַהכְּ
"ַמֲעֶרֶכת  בְּ שֶׁ ָיָקר"  "אֹור  ֵעֶרְך  בְּ ְלַהִחיָד"א  דֹוִלים  ַהגְּ

ְסָפִרים").

ַמת הר"ם  ר ׁשּורֹות ֵמַהְקדָּ ט ִמְספַּ ד. ְנַצטֵּ
ֶהם  בָּ ָיָקר",  "אֹור  ְלִסְפרוֹ  קֹוְרדֹוֵבירוֹ 
ַלּזַֹהר:  רּוׁשוֹ  פֵּ ְכִתיַבת  בִּ תוֹ  ְמַגמָּ ם  ִסכֵּ
עֶֹצם  קֹוְרדֹוֵבירוֹ  ה...  משֶׁ ֲאִני  "ּוִבְראֹוִתי 
יִדיַעת ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֶמיָה...  חֹוַבת ָהָאָדם בִּ
ּוְוָרֵדי  נֵּי  ׁשֹושַׁ ְקָצת  ִלְלקֹט  ָלבֹא  ָרִאיִתי 
ֵפרּוׁש  בְּ ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרֵתנּו  סֹודֹות  ִנְרֵדי 
ר  ּוְלַחבֵּ ְצוֹות,  ַהמִּ ְוַטֲעֵמי  סּוִקים,  ַהפְּ
ָיָקר"  מוֹ "אֹור  ֵרא שְׁ ת ֵסֶפר ִיקָּ ֵמֶהם ְמִגלַּ
ּבוֹ  וָָּנה  ַהכַּ ר  ִעקַּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַרּבֹות..  ְלִסּבֹות 

ָכל  בְּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ ְבֵרי  דִּ ְלָבֵאר 
ְכָלל  ְבֵרי ַהּזַֹהר בִּ ָרָטיו... ֵמִאיר ּוְמָבֵאר דִּ פְּ
ַמיָּא... ִלְהיֹות סֹודֹות  שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ ּוְפָרט, בְּ
ָזָהב  ַיַעְרֵכם  לֹא  ָהֵעֶרְך  ִיְקֵרי  ַהּתֹוָרה 
ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ ְבֵרי  דִּ ְלָבֵאר  ּוְזכּוִכית... 
אֹור  ִיְרֶצה  יק"ר,  ואו"ר  זַֹהר  בְּ לֹום  ַהשָּׁ
ְלַבד,  ֵאר  ִמְתבָּ ַהּזַֹהר  ֱהיֹות  ַהְינּו  דְּ ֵמִאיר, 
ְלמֹד  נִּ ִפי ַמה שֶּׁ כְּ א  ֶאלָּ ָלל,  כְּ ְלהֹוִסיף  ִלי  בְּ
יֹוְנִקים  ָאנּו  שֶּׁ ַמה  ּוְכִפי  ָבָריו,  דְּ ִמּתֹוְך 
ֶפר  ַהסֵּ וַָּנת  כַּ ִלְהיֹות  ָחְכָמתוֹ...  ֵדי  ִמשְּׁ
דֹוׁש  ְלַהקָּ ַיֲעבֹר  ֶרְך  דֶּ ָהָאָדם  ֶאל  ְלהֹורֹות 

ל ָהָאָדם". י ֶזה כָּ יּה, כִּ ִכיְנתֵּ רּוְך הּוא ּושְׁ בָּ

ַלת ָהֲאִר"י  ל ַקבָּ ָעָתּה ָהֲעצּוָמה שֶׁ פָּ ה. ַהשְׁ
יָטתוֹ  י שִׁ ָלה ַעל פִּ בָּ ֲחָתה ֶאת ִלּמּוד ַהקַּ דָּ
ֵאר  ל הר"מ ִמּקֹוְרדֹוֵבירוֹ לֹא ִנְתבָּ ְוַדְרּכוֹ שֶׁ
ְוַהגָּאֹון  ַז"ל.  ָהֲאִר"י  יַטת  שִׁ י  פִּ ַעל  א  ֶאלָּ
ֵסֶפר  ם ּכֹוֵתב: "ְוָרִאיִתי בְּ ַעל ַהִחיָד"א שָׁ בַּ
מהרחס  ָהַרב  ינּו  ְלַרבֵּ ָיד  ַתב  כְּ ֶחְזיֹונֹות 
ינּו  [ַרבֵּ הרמ"ק  [ַעל]  ָחַלם  שֶׁ זצ"ל,  לֹום  ְושָׁ
ּבוֹ  ר  ְיַדבֵּ ּוַבֲחלֹום  ז"ל,  קֹוְרדֹוֵבירוֹ]  ה  משֶׁ

ַלת  בָּ קַּ שֶׁ ַז"ל  קֹוְרדֹוֵבירוֹ]  ה  משֶׁ ינּו  [ַרבֵּ הרמ"ק 
ם  ְושָׁ ּוְפִניִמית.  ית  ֲאִמתִּ ז"ל  ָהֲאִר"י  ַרּבוֹ 
ה  משֶׁ ינּו  [ַרבֵּ [הרמ"ק  הּוא  א  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ
ֶרְך  ָלה ַעל דֶּ בָּ קֹוְרדֹוֵבירוֹ]!] לֹוֵמד ָחְכַמת ַהקַּ

ַרּבוֹ ָהֲאִר"י ז"ל".

ַנת  שְׁ ְצָפת בִּ ו. מהר"ם קֹוְרדֹוֵבירוֹ ִנְפַטר בִּ
ָהֲאִר"י  ל  שֶׁ ְלִקְברוֹ  ָסמּוְך  ְוִנְטַמן  ש"ל, 

ז"ל.

ה" ַכי ֲאזּוַלא - "אֹור ַהַחמָּ י ָמְרדְּ ג) ַרבִּ

ְלָאִביו  נֹוַלד  ֲאזּוַלאי  ר"א  ל  ַהְמֻקבָּ א. 
ַחת  פַּ שְׁ ִממִּ ָהָיה  שֶׁ ֲאזּוַלאי,  ַכי  ָמְרדְּ י  ַרבִּ
ִעיר  בָּ ְסָפַרד,  בִּ שֶׁ ָטלֹוְנָיה  ִמקָּ ִלים  ַהְמֻקבָּ

ַמרֹוקוֹ (ש"ל).  בְּ ַפאס שֶׁ

ָאֶרץ  ז ּתֹוָרִני גָּדֹול בָּ ִעיר זוֹ ָהְיָתה ָאז ֶמְרכַּ
דֹוִלים.  ְוַהגְּ ים  ָהַרבִּ ֲחָכֶמיָה  בַּ ַעת  פַּ ּוְמשֻׁ
ל  יִדיַעת ַהּתֹוָרה ַעל כָּ ה בִּ ם ָעָלה ְוִנְתַעלָּ שָׁ
ֵכן  מוֹ  כְּ ָלה.  ַקבָּ ְלמּוד,  תַּ ִמְקָרא,  ֲחָלֶקיָה: 
ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ  י משֶׁ ַרבִּ ַלת  ְלַקבָּ ָאז  ע  ִנְתַודַּ

ס  ְרדֵּ "פַּ ַהגָּדֹול  ִסְפרוֹ  בְּ ַהְמבֶֹאֶרת   -
ִרּמֹוִנים".

גון  ָלֶהם  ֵיׁש  ָלה  בָּ קַּ בַּ ָפָריו  ִמסְּ ים  ַרבִּ  
ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ]. ינּו משֶׁ יַטת הרמ"ק [ַרבֵּ שִׁ

ֶהְחִליט  ֲאזּוַלאי  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ב. 
ְרֶאה  ַהנִּ ָכל  כְּ  - ָרֵאל  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות 
ֵעת  אֹוָתּה  בְּ ָעְבָרה  שֶׁ ְרָענּות  פֻּ ְלַאַחר 
יעוֹ  ַהגִּ בְּ ַפאס.  ִעיר  בָּ ּוִבְפָרט  ַמרֹוקוֹ,  בְּ
ָאז  ב  ִהְתַישֵּׁ שע"ה)  ַנת  שְׁ (בִּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלֶאֶרץ 
ְלתֹוָרה  ז  ֶמְרכָּ ָהְיָתה  שֶׁ ֶחְברֹון,  ִעיר  בָּ
ְסָפָריו  ֶאת  ַתב  כָּ ם  ְושָׁ ָלה,  בָּ ַהקַּ ּוְלִלּמּוד 
ב  ִהְתַישֵּׁ ְקָצרֹות  ִלְתקּופֹות  ים,  דֹושִׁ ַהקְּ

ה. ַלִים ְוַעזָּ ֵעִדים ְירּושָׁ בְּ

ִנְפַטר  ֲאזּוַלאי  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ג. 
ֶחְברֹון,  ָון (וי"א כ"ה) בְּ ַנת ת"ד (כ"א ַמְרֶחשְׁ שְׁ בִּ

ם ִנְטַמן. ְושָׁ

ין  בֵּ הּוא  ה"  ַהַחמָּ "אֹור  ַהגָּדֹול  ִסְפרוֹ  ד. 
בּו ַעל  ְכתְּ נִּ יֹוֵתר שֶׁ ים ַהֲחׁשּוִבים בְּ רּושִׁ ַהפֵּ
י  ְלַרבִּ ַהּזַֹהר  י  רּושֵׁ אּו פֵּ ֶזה בָּ ֵסֶפר  בְּ ַהּזַֹהר. 
ים ִויַטאל (קֶֹדם  י ַחיִּ ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ ּוְלַרבִּ משֶׁ
ס  ֻהְדפַּ רּוׁש  ַהפֵּ ז"ל).  ָהֲאִר"י  ְלתֹוַרת  ע  ְתַודַּ נִּ שֶׁ

רּוׁש  פֵּ ּוָבֶהם  דֹוִלים,  גְּ ָרִכים  כְּ ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ
מוֹ  ָבִרים). כְּ ית-דְּ ֵראשִׁ ת ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר (בְּ לֹשֶׁ ִלשְׁ
ֶפר  ַתב ָהַרב ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי ֶאת ַהסֵּ ֵכן כָּ
ֶפר "ֶיַרח  ה", ְוהּוא ִקּצּור ִמן ַהסֵּ "ָזֳהֵרי ַחמָּ
ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ַהגָּדֹול  רּוׁשוֹ  פֵּ  - ָיָקר" 

גַָּלְנִטי ַלּזַֹהר.

"אֹור  רּוׁש  ַהפֵּ ס  ֻהְדפַּ תרנ"ו  ַנת  שְׁ בִּ ה. 
ַעל  ה",  ַחמָּ "זַֹהר  ִעם  ּלּוב  שִׁ בְּ ה"  ַהַחמָּ
ַרגָּא  שְׁ ְיֶחְזֵקאל  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ְיֵדי 
זי"ע,  ים"  ַחיִּ ְבֵרי  ַה"דִּ ן  בֶּ ָטאם  ְרשְׁ ַהְלבֶּ
ל  ים שֶׁ רּושִׁ ַהפֵּ ת  לֹשֶׁ שְׁ ּבוֹ  ְמצּוִיים  ְוָכֵעת 
קֹוְרדֹוֵבירוֹ],  ה  משֶׁ ינּו  [ַרבֵּ הרמ"ק  ִלים:  ַהְמֻקבָּ
ָבָריו  ִמדְּ גָּאַלאְנִטי.  ור"א  ושלום,  רחס 
ב'  ְוַהֵחֶלק   ..." ְלֵפרּוׁשוֹ:  ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ
ִחּבּוָריו  רֹב  ֶאת  ַהּכֹוֵלל   - ע"  ַאְרבַּ "ִקְרַית  ֶפר  ַהסֵּ [ִמן 

ְוהּוא  ה",  ַהַחמָּ "אֹור  מוֹ  שְׁ ִנְקָרא  ָלה]  ַקבָּ בְּ

ִהיר ְלָהִבין  ה ַהבָּ אֹור ַהַחמָּ ְעָין בְּ ֵמִאיר ַהמַּ
ים, ְוֶנֱהִנים  י ֲעֻמקִּ ְלתִּ ְלׁשֹונֹות ַהּזַֹהר ַהבִּ

ח


