
 

 
 

 

ַ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

 ט"וחלק  -' הכרך 

 531קונטרס 

 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 -

כל יום שעה לפני הנץ  7 כולל חצות לילה  
יום ג' 6:00-8:00  הרב הגה"צ המקובל בניהו שמואלי שליט"א   1 ישיבת המיישר, אורט ישראל 1, איזור התעשיה  

גבעת שמואל 4 �
ימים א' ד' לאחר ערבית  הרב מרדכי אפרתי שליט''א  2 שבט אחים, על יד מגדל המים  

הרב מרדכי אפרתי שליט''א  1 המרכזי סוף רחוב נימבובר  
050-7373305/03-5323231 יום ג' 7:30   הרב יאיר הלוי שליט''א   1 שלום ורעות פרדס רוזנבלום ע"י מגדל המים 

גדרה 1 �
050-3999448 הרב אליהו אלוש שליט''א      1

הרצליה 9 �
050-4613207 כל לילה   הרב בנימין גבאי שליט''א   7 שלום חי הרב קוק 67/1  
050-4613207 מוצ"ש   הרב בנימין גבאי שליט''א   1 הרב קוק 67  
09-9544806 הרב משה אלבז שליט''א     1

חברון 70 �
כל יום מהנץ עד השקיעה  70 מערת המכפלה   

חדרה 14 �
050-2170951 הרב חיים אליהו שליט''א    1 תפראת מוהר"ן גבעת אולגה  
050-7225591/050-8765514 א' ה'   הרב חיים דרעי שליט''א   5 ישיבת הרמח"ל הרב ראובן כהן  

04-6247844 1 אור הרשב"י שבטי ישראל 6 16 גבעת אולגה  הרב בנימין רובאום שליט''א  
04-6339167 לאחר ערבית  7 עץ החיים שיכון עובדין   

חולון 6 �
052-7133786/077-5014013 ליל שבת   הרב אבשלום אברהם שליט''א   1 כולל מעוז יעקב הגר"א 35  
077-5014013 052-7133786 ד 19:00   הרב אבשלום אברהם שליט''א   1 כולל מעוז יעקב הגר"א 35  
052-3790289/052-2236411     1

03-6517946 הרב רפאל דוידוב שליט''א   1 אור הרשב"י  
03-5545777/052-22236411 1 אור הרשב"י    

ב 8:00 13:00  הרב פרץ שליט''א   1 כולל לימוד המעפילים 37 תל גיבורים  

חיפה 6 �
050-4132046 א 9:30-9:00   הרב מרדכי בן דוד שליט''א  2 מורשת רפאל ילג מעל ח"ק 13 הדר  
050-4132046 ד' 7:00-8:30   הרב מרדכי בן דוד שליט''א  2 מורשת רפאל ילג מעל ח"ק 13 הדר  
04-8678040 ג 20:00-21:15   הרב מרדכי בן דוד שליט''א  1 יגדיל תורה מורשת רפאל בילו 7  
04-8678040 ד 20:00-21:15   הרב מרדכי בן דוד שליט''א   1 יגדיל תורה מורשת רפאל בילו 7  

חמד 1 �
יום ד' 22:30-23:30  הרב אידן טובים שליט''א   1 בית המדרש  

טבריה 77 �
כל יום מהנץ עד השקיעה  70 ישיבת מאורות רפאל   

052-2823329 הרב אמיר דיין שליט''א יום ב' 20:30-22:00   הרב יצחק כהן שליט''א   1 בית אל הנביאים שיכון ג' ש"א  
050-7809009 הרב מאיד דהאן שליט''א הרב יצחק כהן שליט''א    1 רבי חיים פינטו השיזף 356/1 מורדות טבריה 
054-5888040 ימי א-ה 19:30-20:30  הרב ישראל בן ארוש שליט''א   5 משכן יעקב שלמה המלך  

יצהר 1 �
054-8191400 הרב אברהם פרידלנדר שליט''א   1 כולל חצות  

יקנעם עילית 1 �
1 יחד שבטי ישראל אכזיב 12 120   04-9592974

ירושלים 160 �
הרב יונתן קליין שליט''א  1 ישיבת שער השמים רש"י 7 גאולה  

יום ה' 7:30-9:00  1 ישיבת אור ודרך רח' בר גיורא 28 מקור ברוך  
02-5375356 1 טוויג רשב"ם, מקור ברוך   
02-6280750   16:00-17:30 1 כולל היכל פנחס, חומה שלישית 12, מאה שערים, הרב יוסף גרינבלט שליט''א  
הרב יצחק גוטליב שליט''א כ"ק מרן אדמו"ר רבי עקיבא ראבינוביץ שליט''א 17:00-19:00  7 דרכי צדק פורסוב ברדיטשוב 6 מאה שערים,  
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ָ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 -

כל יום 9:15-9:45  הרב יוסף פריש שליט''א   7 תולדות אברהם יצחק מאה שערים  
הרב מנחם ווייס שליט''א כל יום 19:00-20:00   הרב חיים יוסף פריש שליט''א   7 אושפצין חסד לאברהם 8 מאה שערים  
02-6518148 יום ה' 13:00-14:00   הרב חכם יצחק צרור שליט''א   1 ישיבת שער השמים  

הרב ראובן גראס ר"י שער השמים שליט''א 5:00-6:00  7 ישיבת שער השמים רש"י 7  
050-7858393 5 בית חב"ד פסגת זאב צפון ימים ד-ה 8:00-10:00  

כל יום 15:30-16:30  הרב שרגא סמיולץ שליט''א    7 ישיבת אור ודרך בר גיורא 8  
הרב אורי בריזל שליט''א ב' 17:00-17:45  1 ישיבת שער השמים רש"י 7  

02-5389176 הרב יהושע סלם שליט''א   1 ברכת חיים החורש 90 רמות  
050-8332259 הרב יצחק נעים שליט''א ליל שישי 4:00 5:30   1 אור החיים פסגת זאב  

הרב אריה מוסקי שליט''א פעם בשבוע 054-6571330  רמות א'  

052-8221067 הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א  א' ה' 15:30 19:00   5 מקור חיים רמת שלמה  
02-5022809 02-5022900 א' ה'   5 ישיבת פורת יוסף יוסף מתתיהו גאולה   

א'-ה' 19:00-20:30  הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א   5 תורת חכם אהלי יוסף בר אילן  
050-8332259 הרב יצחק מלכה שליט''א   1 שיעורי אור הרשב"י שריבוים 7 3 רמת בית הכרם  

ה' 7:45  אור הרשב"י פסגת רמות 805/20 קרית אונגוור רמות הרב חיים צבי רובין שליט''א  

02-6242314 ליל שישי מחצות הלילה   הרב שחר שמואל ששון שליט''א  1 ישיבת שערי רחמים שילה 16 נחלאות  
052-8221067/02-5711456 שבת 14:30 16:00   הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א   1 מקור חיים גולדכנוף 6 1 רמת שלמה  

מאורות משה רקנטי רמות ג'

050-6655737 מוצ"ש שעה לפני מוצ"ש   הרב שרון מזרחי שליט''א   1 מגן דוד דהומי קרית מנחם  
ד' 17:00-17:45  הרב אורי בריזל שליט''א   1 ישיבת שער השמים רש"י 7  

כל יום מהנץ עד השקיעה  70 כותל המערבי   
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב פנחס מוסבי שליט''א   1 בית הרואה רמות ד'  
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב אליהו מרציאנו שליט''א   1 זהר מיכל זאב פלק 18 הר חומה  

ליל שישי 20:45  הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א   1 תורת חכם  
יום ב' 20:45  הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א   1 תורת חכם אהלי יוסף בר אילן  
 7:00-10:30 1 בית יוסף שמעון הצדיק 19 ארזי הבירה   

ימים א' ב' ג' ד' לאחר ערבית  4 אלומים הקטן נחליאלי ליד מאפיית גרליץ 1 רמת אשכול  
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב אליהו אפללו שליט''א   1 אורות החומה יצחק ניסים 76 קרית שמואל  

יום ג' בין מנחה וערבית  הרב יעקב ביטון שליט''א   1 תפלה לדוד ומשה טהון 12 קרית יובל  
יום א' לאחר ערבית  הרב שמואל שושני שליט''א   1 קהילת יעקב יהודה 2 בקעה  

02-645027 שבת 15:00-16:00   הרב אבשלום שליט''א   1 פנימית בית הילד השיש 9 גילה  
ימים א' ג' ה' 9:00-10:15  הרב נפתלי הלוי שליט''א   3 יד שלמה רבי חיים וויטאל 19 גבעת שאול  

הרב יוסף סוויסה שליט''א  1 יוסף חיים דוב הוז 8 2 קטמון  
יום ב' 20:00-21:00  1 קצינלנבויגן 73 הר נוף  

02-6564414 שבתאי שליט''א   הרב שלמה   1 שרה ויוסף פסגת זאב  
מוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית  הרב יוסף חיון שליט''א   1 זכור לאברהם המזלות פסגת זאב צפון  

יום ג' 21:00-22:30   הרב מנשה קלימי שליט''א הרב יצחק כהן שליט''א   1 בית המדרש מאיר גרשון 21 פסגת זאב מזרח 
יום ה' 13:45-14:45  1 ביאלע אוסטרבא נגארה 13 גבעת שאול  

כפר סבא 1 �
הרב אבנר שליט''א  1 כולל אש דת טירת צבי  

לוד 1 �
הרב מיכאל חזות שליט''א    08-9241174   1

לונדון 1 �
שבת בבוקר לפני התפילה  1 וויז'ניץ   הגה"צ ר' ארי' ווייס שליט''א  

מגדל העמק מצפה העמק 1 �
מוצש"ק לאחר ערבית  04-6441113 הרב ישראל ביטון שליט''א   1 מרכז רוחני מאור החיים דובדבן 12  

מושב אלישיב 1 �
052-3779870 הרב סעדיה לוי שליט''א    1 אור הרשב"י ת.ד. 72  

מושב בית גמליאל 1 �
יום ד' 19:30-20:45   הרב בני יוסקוביץ שליט''א הרב יצחק כהן שליט''א   1 מנחת שי  

יג
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,˙BÎa‰ Ô˙B‡ Ïk ÈlL ÌB˜n‰Ó≈«»∆ƒ»»«¿»
.Ïk‰ ÏL Lw‰ Ba aÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«∆∆∆«…
˙Èa Ï‡ ÌBÏL ÈzLÂ ?È˙Ó»«¿«¿ƒ¿»∆≈
,ÈlL ‰bca LBÈ ‰È‰‡Lk ,È‡»ƒ¿∆∆¿∆≈««¿»∆ƒ
ÌBÏL ÏL ‰bca LBÈ ‰È‰‡Â¿∆¿∆≈««¿»∆»
ÈzLÂ ,È‡ ˙Èa ˙‡ Ôw˙Ï¿«≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏ '‰ ‰È‰Â Ê‡ ,‡˜Âc ÌBÏL¿»«¿»»¿»»ƒ

.ÌÈ‰Ï‡Ï≈…ƒ
Ï‡ ÌBÏL ÈzLÂ Á‡ «≈¿«¿ƒ¿»∆

ı‡‰ ‡È‰ ÌML ,È‡ ˙Èa≈»ƒ∆»ƒ»»∆
'‰ ‰È‰Â .ÌlzL‡ ÌL ,‰LB„w‰«¿»»∆¿«≈¿»»
‰ÏÚ‡ ‰f‰ ÌB˜na .ÌÈ‰Ï‡Ï ÈÏƒ≈…ƒ«»«∆∆¡∆

[‰lÚ˙]˙Á‡ ‰b„Ï BÊ ‰bcÓ ƒ«¿»¿«¿»«∆∆
.B˙„BÚ „Ú‡ ÌLÂ ,Èe‡k»»¿»∆¡…¬»

Èc ,Ó‡Â Á˙t ‡ÈiÁ ƒ»»«¿»«ƒ¿≈
‰z‡ eÈÚLt ÈpÓ eb ˙BÂÚ¬…»¿∆ƒ¿»≈«»
ÔÈ‡L ,‰L˜ ‰f‰ ˜eÒt‰ .ÌtÎ ¿̇«¿≈«»«∆»∆∆≈
.BÙBÒ BL‡ ÔÈ‡Â BL‡ BÙBÒ…¿≈…
Á‡Â ,BÓˆÚ ÏÚ Lwa „Âc ‡l‡∆»»ƒƒ≈««¿¿««

Ïk‰ ÏÚ Lwa Ck Èc »ƒ≈««…ƒ¿≈
È‡ ,„Âc Ó‡ .ÈpÓ eb ˙BÂÚ¬…»¿∆ƒ»«»ƒ¬ƒ
Ï‡ ,È˙‡ËÁL ÈÓˆÚa ÈzÚ„È»«¿ƒ¿«¿ƒ∆»»ƒ¬»
ÌÏBÚa Ì‰ ÌÈÚL ‰nk«»¿»ƒ≈»»
˙BÈ Ì‰ÈÏÚ Ì‰È‡ËÁ eab˙‰L∆ƒ¿«¿¬»≈∆¬≈∆≈
,Ì‰ÏÂ ÈÏ ,ÔÎÂ ÏÈ‡B‰ .ÈpnÓƒ∆ƒƒ¿≈ƒ¿»∆

.ÌtÎ˙ ‰z‡ eÈÚLt¿»≈«»¿«¿≈
‰‡ÌÈaL ‰ÚLa , ¿≈¿»»∆«ƒ

„Ú ÌÈÏBÚ Ì‰ ,ÌÏBÚa ÌÈÚL‰»¿»ƒ»»≈ƒ«
ÌÈÚL‰ ÈÙqL ÌB˜Ó B˙B‡»∆ƒ¿≈»¿»ƒ

‰ Ó‡pL BÓk ,eÁzÙÔÈc ƒ¿¿¿∆∆¡««ƒ
B˙B‡Â ,ÌÈÁzÙ ÌÈÙÒe LBÈ≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿

ÙÒ[‰ÈÏÚ „ÓBÚ ÔÈc‰],ÏL BL‡Ó ‰ÏÚÓÏ] ≈∆

[‡e‰ „Âc˙BÂÚ Èc Ck ÌeMÓ ƒ»ƒ¿≈¬…
‰z‡ eÈÚLt Ôk ÏÚÂ ,ÈpÓ eb»¿∆ƒ¿«≈¿»≈«»

.ÌtÎ ¿̇«¿≈
‡Ï Ck ÌeMÓ ÔÎ BÓk ¿≈ƒ»…

ÔÈÓ‡‰ ‡lL Ó‡z Ì‡ .ÔÈÓ‡‰∆¡ƒƒ…«∆…∆¡ƒ
‡l‡ .‡Ï  ‡e‰ŒCeaŒLB„wa«»»…∆»
,‡ËÁÈ ÈÏe‡ .BÓˆÚa ÔÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ¿«¿«∆¡»
‡lL B˙B‡ ÚÓÈ ‡ËÁ‰ B˙B‡Â¿«≈¿ƒ¿«∆…
epnÓ ˜lzÒ˙Â ÌBÏLa eLÈ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ∆
ÔÈÓ‡‰ ‡Ï Ck ÌeMÓe ,‰ÈÓM‰«¿ƒ»ƒ»…∆¡ƒ
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‰f‰ ÙÒ Ó˜

,‡È„Ï ÈÏ˜Ï ÈeL‡ ,ÌÏLa e˙È‡ „k ,ÈÓÁ«¬≈«ƒƒ¿»¬«≈¿√¿ƒ¿ƒ»
ÔÈ‚a(‡‰„ ‡"Ò).È„z dÈn˜ ÁÏt ‡‡c ¿ƒ¿¬»»««≈»ƒ

‡Ï ‡zL‰ ,˜ÚÈ Ó‡ ,‡Á‡ Èa ƒƒ«»»««¬…«¿»»
˙ÈÏ e˙È‡ „k ,‡È„Ï ‡ÎÈËˆ‡ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿≈
Ó‡ .dÈa M˜˙‡Â ‡È„ ‡ÏÈÏk˙‡ ,‡a‡«»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆¿««≈»«
Ì‡ ‡zL‰ ,Ó‡ ‡l‡ ,ÈÎ‰ Â‡Ï ,ÈÒBÈ Èaƒƒ≈»»ƒ∆»»««¿»ƒ
‡ËÏ ‡ÎÈËˆ‡ ‡Èc ,È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰Èƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒƒ»ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»
ÔÂÈk Ï‡ ,‡a‡ ˙ÈÏ ÌÏLa e˙È‡c „Ú ,ÈÏƒ«¿ƒƒ¿»¿≈«»¬»≈«
,‡È„ ÈÓÁ ‡ÏÈÏk˙‡ ,ÌÏLa e˙È‡c¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»«¬≈¿ƒ»
‡lÎ ‡ÏÏÎ‡Ï ,‡ÓÈ‰Ó ‡eM˜a M˜˙‡Â¿∆¿««¿ƒ»¿≈¿»¿«¿»»…»

.„ÁÎ(ÁÎ ˙È˘‡)ÈzÓN L‡ ˙‡f‰ Ô‡‰Â ¿«¿»∆∆«…¬∆«¿ƒ
‡lÎ ‡‰È ÔÈ„Î ‡‰c .ÌÈ‰Ï‡ ˙È ‰È‰È ‰vÓ«≈»ƒ¿∆≈¡…ƒ¿»¿≈¿≈…»
‡ÈÓÈÓ ‡Îa˙‡ Ô‡ È‡‰Â ,‡„Á ‡eMƒ̃»»»¿«∆∆ƒ¿»¿»ƒƒ»
ÔÈ‚a ,‡zzÓe ‡ÏÈÚÓ ‡Îa˙‡ ,‡Ï‡ÓNÓeƒ¿»»ƒ¿»¿»≈≈»ƒ«»¿ƒ

(‡c).‡lkÓ ‡NÚÓ Ôz‡c ¿∆≈««¿»ƒ…»
,È˙Î ‡‰ ,‡a‡ Èa(ÁÎ ˙È˘‡)ÁwiÂ ƒƒ«»»¿ƒ«ƒ«

,‡„ ‡‡„ ‡ÓÈ˙ È‡Â .ÌB˜n‰ È‡Ó≈«¿≈«»¿ƒ≈»¿«¿»»
‰‡lÚ(ÏÚ)ÈLÓÏ ,dÈ˙BÓ ˙‡Ï ÔÈ‡ ‰nk ƒ»»«»¬¿ƒ¿¬«»≈¿ƒ¿≈

,e‰ÈÈÏÚ(ÈzÎc È‡‰ ‡")˙‡f‰ Ô‡‰Â È˙Î ‡‰Â ¬«¿¿»¿ƒ¿»∆∆«…
,‰vÓ ÈzÓN L‡(dÈÏ ÈÚÈÓ ‰BÈÏÚ ‡")ÔÈ‚a .‡") ¬∆«¿ƒ«≈»¿ƒ

(ÔÂÈÎÓ‡c(ÁÎ ˙È˘‡),ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa Ì‡ ÈÎ ‰Ê ÔÈ‡ ¿»«≈∆ƒƒ≈¡…ƒ
ÏÎ ‡Ï˙c ÔÈ‚a ,‰‡lÚ ‡n˜ dÏ ÌÈ‡ ‡Î‰»»»ƒ»«»ƒ»»¿ƒ¿»»»

‡ÓÈi˜Ï ‰Ê ÔÈ‡c ,d ‰Ê„ ‡ÁL(‡z˙Ï)Ì‡ Èk ¿»»¿∆»¿≈∆¿«»»ƒƒ
ÈzÓN L‡ ‡c ÏÚÂ .ÈtLÂ .ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒ¿«ƒ¿«»¬∆«¿ƒ

.È˙Î ‰vÓ«≈»¿ƒ
˙Èa ,ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa ,ÔÈÓÏÚÏ ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa ≈¡…ƒ¿»¿ƒ≈¡…ƒ≈

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ,dÈÏ ÈÚaÈÓ ÈÈ(‡ ‡ÊÚ) ¿»ƒ»≈≈¿»¿«¿»≈
ÔÎÂ .ÈÈ ˙Èa ˙‡ ÔBÎÏ(Î˜ ÌÈÏ‰˙).CÏ ÈÈ ˙Èa ¿≈∆≈¿»¿≈≈¿»≈≈

ÔÈËÒ ÔÈzÓ e‰È‡ ‡È„ Èc ˙‡ ,‡l‡∆»¬«¿≈ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ
.ÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ e‰È‡c ,‡ÏBÈ„ ‡ËqÓ ,ÔÈ‡lÚƒ»ƒƒƒ¿»¿¿»¿ƒ¡…ƒ«ƒ

.ÌÈ‰Ï‡ ˜ÁˆÈ„ ‡ËqÓeƒƒ¿»¿ƒ¿»¡…ƒ
ÔÈÈ„c b ÏÚ Û‡ ,‡ÏBÈ ,ÊÚÏ‡ Èa ƒƒ∆¿»»¿»«««¿ƒƒ

(ÔÈ˜Ù)e‰lÎÂ ,dÈÓ ÔÈÚ˙ÓÈÓÁ(ÔÈÈ„Â), ƒ¿»ƒƒ»¿À¿«¬≈

ÌÈ‰Ï‡Ï ÈÏ '‰ ‰È‰Â .BÓˆÚa¿«¿¿»»ƒ≈…ƒ
,ÌBÏLa eL‡Lk ,ÌÈÓÁ elÙ‡¬ƒ«¬ƒ¿∆»¿»
ÌeMÓ ,ÔÈc‰ ˙‡ Èc‚k ÌÈN‡»ƒ¿∆¿ƒ∆«ƒƒ

[È‰L].„ÈÓz ÂÈÙÏ „BÚ È‡L ∆¬ƒ≈¿»»»ƒ
˙Úk ,˜ÚÈ Ó‡ ,‡Á‡ Èa «ƒ»»»««¬…»≈

‰ ˙‡ CÈˆ ÈÈ‡eL‡Lk .ÔÈc ≈ƒ»ƒ∆«ƒ¿∆»
M˜˙‡Â ÔÈca Ïlk˙‡ È‡ ˙ÈÏ¿≈»ƒ∆¿«≈«ƒ¿∆¿«≈
‡l‡ ,Ck ‡Ï ,ÈÒBÈ Èa Ó‡ .Ba»««ƒ≈…»∆»
ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰È Ì‡ ÂLÎÚ ,Ó‡»««¿»ƒƒ¿∆¡…ƒ
ÓLÈ ÔÈc‰L CÈˆ È‡ ,È„nÚƒ»ƒ¬ƒ»ƒ∆«ƒƒ¿…
˙Èa Ï‡ ÌBÏLa eL‡L „Ú È˙B‡ƒ«∆»¿»∆≈
,ÌBÏLa eL‡L ÔÂÈk Ï‡ .È‡»ƒ¬»≈»∆»¿»
,ÔÈca ÌÈÓÁ‰ ˙‡ ÏÈÏÎ‡«¿ƒ∆»«¬ƒ«ƒ
ÏÈÏÎ‰Ï ÔÓ‡ L˜a M˜˙‡Â¿∆¿«≈¿∆∆∆¡»¿«¿ƒ
L‡ ˙‡f‰ Ô‡‰Â .„ÁÈ Ïk‰«…««¿»∆∆«…¬∆
,ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa ‰È‰È ‰vÓ ÈzÓN«¿ƒ«≈»ƒ¿∆≈¡…ƒ
,„Á‡ L˜ ‰È‰È Ïk‰ Ê‡ È‰L∆¬≈»«…ƒ¿∆∆∆∆»
ÔÈÓiÓ ˙Îa˙Ó Bf‰ Ô‡‰Â¿»∆∆«ƒ¿»∆∆ƒ»ƒ
‰ÏÚnÓ ˙Îa˙Ó ,Ï‡ÓOÓeƒ¿…ƒ¿»∆∆ƒ«¿»

ÌeMÓ ,‰hnÓe[‰Ê]NÚÓ Ôz‡L ƒ«»ƒ∆∆≈«¬≈
.ÏkÓƒ…

ÁwiÂ e˙k ‰p‰ ,‡a‡ Èa «ƒ«»ƒ≈»«ƒ«
Ó‡z Ì‡Â .ÌB˜n‰ È‡Ó≈«¿≈«»¿ƒ…«

‰BÈÏÚ Bf‰ Ô‡‰L[ÏÚ]‰nk ∆»∆∆«∆¿»«»
˙BLÏ dLBÓ ÌB˜ÓÏ ÌÈ‡¬»ƒƒ¿»»ƒ¿

,Ì‰ÈÏÚ[e˙kL e‰Ê]e˙k È‰Â ¬≈∆«¬≈»
‰vÓ ÈzÓN L‡ ˙‡f‰ Ô‡‰Â¿»∆∆«…¬∆«¿ƒ«≈»

Èˆ ‰È‰ ‰BÈÏÚ][!˙BÈ‰Ï CÌeMÓ[ÔÂÈk] ƒ

,ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èk ‰Ê ÔÈ‡ Ó‡L∆»«≈∆ƒƒ≈¡…ƒ
,‰BÈÏÚ ‰vÓ d˙B‡ ÌÈ‰ Ô‡k»≈ƒ»«≈»∆¿»
ÏL ÁM‰ Ïk da ‰ÏzL ÌeMÓƒ∆»»»»«∆«∆

Ìi˜Ï ‰Ê ÔÈ‡L ,‰Ê[‰hÓÏ]Ì‡ Èk ∆∆≈∆¿«≈ƒƒ
L‡ Ôk ÏÚÂ .‰ÙÈÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒ¿»∆¿«≈¬∆

.‰vÓ ÈzÓN«¿ƒ«≈»
˙Èa .ÌÈÓÏBÚÏ ,ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa ≈¡…ƒ¿»ƒ≈

CÈˆ ‰È‰ '‰ ˙Èa ?ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»»»ƒ
˙‡ ÔBÎÏ Ó‡pL BÓk ,˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¡«¿≈∆

ÔÎÂ ,'‰ ˙Èa '‰ ˙Èa ≈¿≈≈
‡e‰ ÔÈc‰ ˙Èa ÌB˜Ó ‡l‡ .CÏ≈≈∆»¿≈«ƒ
„vÓ  ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„„ˆ ÈMÓƒ¿≈¿»ƒ∆¿ƒƒ«
,ÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰L ÏBi‰«≈∆¡…ƒ«ƒ

.ÌÈ‰Ï‡ ˜ÁˆÈ ÏL „v‰Óe≈««∆ƒ¿»¡…ƒ
ÏÚ Û‡ ,ÏBi‰ ,ÊÚÏ‡ Èa «ƒ∆¿»»«≈««

ÌÈÈc‰L b[ÌÈ‡ˆBÈ]ÌÈBÚ˙Ó «∆«ƒƒƒ¿¿ƒ
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‡"Ú ‡˜  ‡ˆÈÂ‚Ó˜

‡˙ÂÂ„Á ‡e‰Â ,ÔÈ˜Ù dÈÓ e„ÈÁ Ïk‡e‰Â ‡"Ò) »≈ƒ»»¿ƒ¿∆¿»»

(‡˙eÈÁ‡È„„ ‡ËÒ ,ÌÈ‰Ï‡ ˙È ‡l‡ .‡lÎ„ ¿…»∆»≈¡…ƒƒ¿»¿ƒ»
‡ËÒa ,ËÏ È‡ ,‡ÈL˜(‡ÏBÈ„),‡Ï‡ÓN„ «¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿»»

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡˙eÓÈÁ dÈa Ú˙‡È˘) ƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿«¿»≈
( ÌÈÈ˘‰,LÈÏ È‡ .ÈL‡Ï ˙Áz BÏ‡ÓN¿…««¿…ƒƒ¿ƒ

,‡ÈL˜ ‡Èc dÈa Ú˙‡ ,‡Ï‡ÓN„ ‡ËÒa¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈ƒ»«¿»
,Ó‡ ˙‡„ ‰Ók(‡ ‰ÈÓÈ)‰Ú‰ Á˙tz ÔBÙvÓ ¿»¿«¿»≈ƒ»ƒ»«»»»

Èa .ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa È‡cÂ ,ı‡‰ ÈLBÈ Ïk ÏÚ«»¿≈»»∆«»≈¡…ƒƒƒ
,È˙Î„ eÈÈ‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa ,Ó‡ ÔBÚÓLÌÈÏ‰˙) ƒ¿»«≈¡…ƒ«¿ƒ¿ƒ

(ÁÓCÏÓ ˙È‡Â ,Ì˙Ò CÏÓ ˙È‡ . CÏÓ ˙Èƒ̃¿«∆∆»ƒ∆∆¿»¿ƒ∆∆
‡„Â ,e‰È‡  CÏÓ ,‰‡lÚ ‡ÓÏÚ È‡cÂ ,»«»«¿»ƒ»»∆∆»ƒ¿»

‡e‰(Ì˘). CÏÓ ˙Èƒ̃¿«∆∆»
ÈÏÈ‡ ˙BÁ˙ È˙È BÂ‰ ,‰i˜ÊÁ ÈaÂ ‡ÈiÁ ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ»¬«¿≈¿ƒ»≈

‡ÓÁ ,‡ÈiÁ Èa CeÓ„‡ ,BB‡ Ï˜Á„«¬«ƒ¿ƒƒƒ»»»
‡Ï˜Á ,Ó„ ‡eËÈËÒ˜Ó Ó‡ ,e‰iÏ‡Ï dÈÏ≈¿≈ƒ»»««¿¿ƒ»¿««¿»
,‡Ú„B‡Ï ‡È˙‡ ‡zL‰ ,Ó‡ .È‰»ƒ»««¿»»≈»¿»»

ÏLeÈcÔepÈ‡ ÏÎÂ ,‡Á˙‡Ï e‰È‡ È˜ Ì ƒ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÏLeÈc ÔÈ‚a .‡ÈÓÈÎÁc ÔÈz˜,e‰È‡ ‡Èc Ì «¿ƒ«¬ƒ«»¿ƒƒ¿»«ƒƒ»ƒ

‡‰Â ,Á˙‡ ‡Èc ÏÚÂ ,‡ÓÈÈ˜ ‡Èc ÏÚÂ¿«ƒ»»¿»¿«ƒ»ƒ¿»«¿»
ÈÙÈwz ÏÚÂ ,dÏÚ Ï"‡ÓÒÏ eL È‰È˙‡ƒ¿¿ƒ¿¿¬»¿««ƒ≈
‡ÓÏÈc ‡ÈÓÈÎÁÏ ‡Ú„B‡Ï ‡È˙‡Â ,‡ÓÏÚ«¿»¿»≈»¿»»«¬ƒ«»ƒ¿»

ÏLeÈ„ ÈL ÔeÎBÈ‡ÓÊ ÏÎ ‡‰c ,Ì ¿¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚a .‡ÓÈÈ˜ ‡È‰ ,da ÁkzL‡ ‡˙ÈÈB‡„¿«¿»ƒ¿««»ƒ»¿»¿ƒ

,dÏÚ ÈÓÈÈ˜c ÈiÁ„ ‡ÏÈ‡ ‡˙ÈÈB‡cÈÁÒÂ È˙) ¿«¿»ƒ»»¿«≈¿»¿≈¬»
(ÔÂÈ‡‡ÏÈ‡ ‡z˙Ï Ú˙‡ ‡˙ÈÈB‡„ ‡ÓÊ Ïk»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«¿«»ƒ»»

‡z˙Ï ‡˙ÈÈB‡ ˜Òt ,‡lÈÚÏ È„Ú‡ ‡Ï ÈiÁ„¿«≈»«¬≈¿≈»»««¿»¿«»
˜lzÒ‡ ÈiÁ„ ‡ÏÈ‡(dÈÓ).‡ÓÏÚÓ ƒ»»¿«≈ƒ¿««≈»¿»

da Ôe„ÁÈ ‡ÈÓÈÎÁ„ ‡ÓÊ Ïk ,‡c »»ƒ¿»¿¬ƒ«»∆¡»
‡‰c ,e‰a Ï"‡ÓÒ ÏÈÎÈ ‡Ï ,‡˙ÈÈB‡a¿«¿»»¿ƒ¿¿»

,È˙Î(ÊÎ ˙È˘‡)È„È ÌÈ„i‰Â ˜ÚÈ ÏB˜ ÏBw‰ ¿ƒ««¬…¿«»«ƒ¿≈
ÏB˜ È˜‡c ,‰‡lÚ ‡˙ÈÈB‡ ‡e‰ ‡c ,ÂNÚ≈»»«¿»ƒ»»¿ƒ¿≈
eac ,˜ÒÙ ‡Ï ÏB˜ ‡e‰‰c „BÚa ,˜ÚÈ«¬…¿¿«»»«ƒ
‡˙ÈÈB‡ CÈËˆ‡ ‡Ï ‡c ÏÚÂ ,‡ÏÎÈÂ ‡ËÏL»¿»¿»¿»¿«»»ƒ¿¿ƒ«¿»

ÌÈÓÁ ÌlÎÂ ‰pnÓ[ÌÈÈ„Â]Ïk , ƒ∆»¿À»«¬ƒ»
‡e‰Â ,‰pnÓ ˙B‡ˆBÈ ˙BÁÓO‰«¿»¿ƒ∆»¿

˙ÁÓN[˙eÁ ‡e‰Â]˙Èa ‡l‡ .Ïk‰ ƒ¿««…∆»≈
.‰Lw‰ ÔÈc‰ ÏL „v‰  ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ««∆«ƒ«»∆

„ˆa ,BËÏ Ì‡[ÏBi‰]Ï‡ÓO‰ ƒ¿¿««¿…
Ó‡pL BÓk ,‰‰‡ Ba ˙BÚ˙Óƒ¿∆∆«¬»¿∆∆¡«
,ÚÏ Ì‡ .ÈL‡Ï ˙Áz BÏ‡ÓN¿…««¿…ƒƒ¿«
ÔÈc Ba BÚ˙Ó Ï‡ÓO‰ „ˆa¿««¿…ƒ¿≈ƒ
Á˙tz ÔBÙvÓ Ó‡pL BÓk ,‰L »̃∆¿∆∆¡«ƒ»ƒ»«
È‡cÂ .ı‡‰ ÈLÈ Ïk ÏÚ ‰Ú‰»»»«»…¿≈»»∆««
,Ó‡ ÔBÚÓL Èa .ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒ«ƒƒ¿»«
˙È˜ e˙kL eÈ‰ ,ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒ«¿∆»ƒ¿«
CÏÓ LÈÂ Ì˙Ò CÏÓ LÈ . CÏÓ∆∆»≈∆∆¿»¿≈∆∆
‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰L È‡cÂ .«««∆»»»∆¿
. CÏÓ ˙È˜ È‰BÊÂ , CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«∆∆»

eÈ‰ ‰i˜ÊÁ ÈaÂ ‡ÈiÁ ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ»»
‰„N ÏL ˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ÌÈLBÈ¿ƒ««»ƒ»∆¿≈
˙‡ ‰‡Â ,‡ÈiÁ Èa Ìc .BB‡ƒ¿««ƒƒ»¿»»∆

iÏ‡ÏL Cc‰ ˙ÁÎB‰Ó ,Ó‡ .e‰ ≈ƒ»»«≈»««∆∆∆
˙Úk ,Ó‡ .‰„O‰ È‡Ó Ó«≈ƒ«»∆»«»≈
ÌÈÏLeÈ ‰BwL ÚÈ„B‰Ï È˙‡a»ƒ¿ƒ«∆¿»¿»«ƒ
˙BÈ˜ Ô˙B‡ ÏÎÂ ,Á‰Ï¿≈»≈¿»»ƒ¿
‡È‰ ÌÈÏLeiL ÌeMÓ ,ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒƒ∆¿»«ƒƒ
ÔÈc ÏÚÂ ˙„ÓBÚ ÔÈc ÏÚÂ ,ÔÈ„ƒ¿«ƒ∆∆¿«ƒ
˙eL ‰z ‰p‰Â ,Áz≈»≈¿ƒ≈ƒ¿»¿
ÈBab ÏÚÂ ‰ÈÏÚ Ï"‡ÓÒÏ¿»∆»¿«ƒ≈
ÌÈÓÎÁÏ ÚÈ„B‰Ï È˙‡e ,ÌÏBÚ‰»»»ƒ¿ƒ««¬»ƒ
,ÌÈÏLeÈ ˙BL ˙‡ eÎÈ‡È ÈÏe‡««¬ƒ∆¿¿»«ƒ
‰Bz da ˙‡ˆÓpL ÔÓÊ Ïk È‰L∆¬≈»¿«∆ƒ¿≈»»
‰Bz‰L ÌeMÓ ,˙„ÓBÚ ‡È‰ ƒ∆∆ƒ∆«»
ÔÓÊ Ïk .‰ÈÏÚ „ÓBÚ‰ ÌÈiÁ‰ ıÚ≈««ƒ»≈»∆»»¿«
ıÚ  ‰hÓÏ ˙BÚ˙Ó ‰Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆¿«»≈
‰˜Òt .‰ÏÚÓÏ ÊÊ ‡Ï ÌÈiÁ‰««ƒ…»¿«¿»»¿»
ÌÈiÁ‰ ıÚ  ‰hÓÏ ‰Bz‰«»¿«»≈««ƒ

˜lzÒÓ[‰pnÓ].ÌÏBÚ‰ ÔÓ ƒ¿«≈ƒ»»
ÌÈÓÎÁ‰L ÔÓÊ Ïk ,Ôk ≈»¿«∆«¬»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÏÎeÈ ‡Ï ,‰Bza eÁÓNÈƒ¿¿«»…«¬≈∆
ÏB˜ Ïw‰ e˙k È‰L ,Ï"‡ÓÒ∆¬≈»«…
‰Bz‰ BÊ .ÂNÚ È„È ÌÈ„i‰Â ˜ÚÈ«¬…¿«»«ƒ¿≈≈»«»
.˜ÚÈ ÏB˜ ˙‡˜pL ‰BÈÏÚ‰»∆¿»∆ƒ¿≈«¬…
,˜ÒBÙ ‡Ï ÏB˜ B˙B‡L „BÚa¿∆…≈
‡Ï Ôk ÏÚÂ ,ÏBÎÈÂ ËÏBL eac‰«ƒ≈¿»¿«≈…
BÚ˙‰Â .‰Bza ˜ÈÒÙ‰Ï CÈ »̂ƒ¿«¿ƒ«»¿ƒ¿≈
˙‡ eÓ‡Â eÎÏ‰Â ,‡ÈiÁ Èa«ƒƒ»¿»¿¿»¿∆
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‰f‰ ÙÒ „Ó˜

Ú˙‡Â .˜ÒÙÓÏ(ע"ב קנא eÏÊ‡Â(דף ,‡ÈiÁ Èa ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒƒƒ»¿¬¿
.‡ÈÓÈÎÁÏ ‡„ ‰lÓ eÓ‡Â¿»¿ƒ»»«¬ƒ«»

,‡e‰ ÈÎ‰Â ,‡c ÔÈÚ„È ‡lk ,‡ÒÈÈ Èa ƒƒ≈»…»»¿ƒ»¿»ƒ
,ÈzÎc(ÊÎ˜ ÌÈÏ‰˙)ÈÚ ÓLÈ ‡Ï '‰ Ì‡ ƒ¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ

ÔÈÏczLÓc Ôep‡ ÔÈl‡ ,ÓBL „˜L ‡ÂL»¿»«≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÂ ,e‰ÈÈÏÚ ‡ÓÈÈ˜ ‡LÈc˜ ‡z˜ ,‡˙ÈÈB‡a¿«¿»«¿»«ƒ»»¿»¬«¿¿»
Ì‡ È˙Î„ eÈÈ‰ ,‡ÓÏÚc ÔÈÙÈwz ÔÈb ÏÚ««¿ƒ«ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿ƒƒ

.'Â‚Â ÈÚ ÓLÈ ‡Ï '‰…ƒ¿»ƒ¿
.'Â‚Â ‰„Oa ‡ ‰p‰Â(ËÎ ˙È˘‡)Èa ¿ƒ≈¿≈«»∆¿ƒƒ

,Ó‡Â Á˙Ù ‰„e‰È(‚ ÌÈÏ‰˙)„Â„Ï BÓÊÓ ¿»»«¿»«ƒ¿¿»ƒ
eÚ˙‡ ‡˜ È‡‰ .Ba ÌBÏL‡ ÈtÓ BÁa¿»¿ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ¿»
Ó‡˜ È‡n‡ ,„Â„Ï BÓÊÓ Ï‡ .‡ÈÁ dÈ≈«¿«»¬»ƒ¿¿»ƒ««»¬«

Ì˜„ e‰È‡ dÈc ÔÈ‚ È‡ ,‰ÈL‰È˜ ,dÈÏÚ ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¬≈ƒ»
L „ ÈBÏÚ LÈ‡‡ ‡‰c ,dÈÏ ÈÚÈÓ ÈzÈ«ƒƒ¿≈≈¿»«¿ƒ¬¿««
BÓÊÓ ,‡l‡ .ÈbÒ ‡Á‡cÓ ,ÈBÈwÓ ÈÚÊ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»√»«ƒ∆»ƒ¿
ÈLÁc ,„Â„ ÈÚ ÈÎ‰Â ,‰ÈL Ó‡ ,„Â„Ï¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿¬ƒ
‡e‰‰Ï ÈBBÁ dÈÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ CÈ ‡L„˜c¿À¿»¿ƒ»ƒ≈¿«
ÈÚ ‡ÓÏÚ È‡‰a ‡Î‰c ,‡ÓÁc ÔÂÈk .‡ÓÏÚ«¿»≈«¿»»¿»»¿««¿»»≈

.È„Á ,dÈpÓ dÈ‚ÓÏ¿ƒ¿≈ƒ≈«≈
‡˜c ,‡ÓÏÚa BÂ‰ dÈpÓ È‡lÚ„ ‡ÓÁc¿»»¿ƒ»≈ƒ≈¬¿«¿»¿»

,˜Ú ˜ÚÈ .e‰ÈÈ„BÁÏ e‰lÎÂ ,eÁa»¿¿À¿ƒ¿«¿«¬…»«
,ÈzÎc(È Ú˘Â‰)˜ÚÂ ,Ì‡ ‰„N ˜ÚÈ ÁiÂ ƒ¿ƒ«ƒ¿««¬…¿≈¬»¿»«

,ÈzÎc ,˜Ú ‰LÓ .ÈB„BÁÏa( ˙ÂÓ˘)ÁiÂ ƒ¿…∆»«ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰LÓ,Áa „Â„Â .ÈB„BÁÏa ˜ÚÂ ,‰ÚÙ ÈtÓ …∆ƒ¿≈«¿…¿»«ƒ¿¿»ƒ»«

ÈaÈb ÔepÈ‡ ÏÎÂ ,‡Ú‡ ÈËÏeL ÔepÈ‡ Ïk»ƒ¿»≈«¿»¿»ƒƒ»≈
ÔÈ˜Ú e‰lk ,Ï‡NÈc ÔB‰ÈLÈÂ ,‡Ú‡«¿»¿≈≈¿ƒ¿»≈À¿»¿ƒ
,dÈÏ‡ÓNÓe dÈÈÓÈÓ ,dÈÏ ÔÈÁÒÂ dÈnÚƒ≈¿»¬ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿»≈
‡ÁL ‡ÓÁc ÔÂÈk ,ÔÈËÒ ÏkÓ dÈÏ ‡ËÏ¿«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ≈«¿»»¿»»

.‡˙ÈL Ó‡ ,‡„»»«ƒ»»
.‡ È‡‰ eÚÚ‡ e‰lk ,‰„e‰È Èa ƒƒ¿»À¿ƒ»¿¿«¿≈

„Âc ,‡l‡ .dÈa ÚÚ‡ ‡Ï È‡n‡ „Â„Â¿»ƒ««»«¬«≈∆»»ƒ
,dÈÏ˜Ï ‰Â‰ ,e„ È‡Ó(‡Èac)‡e‰‰a »≈¿»»»¿√¿≈¿«

˜ÚÈÏ .dÈa ÚÚ‡ ‡Ï ,Ck ÔÈ‚e ,‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»»«¬«≈¿«¬…

.ÌÈÓÎÁÏ ‰f‰ c‰«»»«∆«¬»ƒ
˙‡ ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ ,‡ÒÈÈ Èa «ƒ≈»«…¿ƒ∆

‡Ï '‰ Ì‡ e˙kL ,‡e‰ CÎÂ ,‰Ê∆¿»∆»ƒ…
el‡ .ÓBL „˜L ‡ÂL ÈÚ ÓLÈƒ¿»ƒ»¿»«≈≈
‰Èw‰ ,‰Bza ÌÈÏczLnL Ì‰≈∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿»
ÏÚ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÏÚ ˙„ÓBÚ ‰LB„w‰«¿»∆∆¬≈∆¿…«
,ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈBab‰ ÌÈb‰«¿»ƒ«ƒƒ∆»»
ÈÚ ÓLÈ ‡Ï '‰ Ì‡ e˙kL eÈ‰«¿∆»ƒ…ƒ¿»ƒ

.'B‚Â¿
Èa .'B‚Â ‰„Oa ‡ ‰p‰Â ¿ƒ≈¿≈«»∆¿«ƒ

,Ó‡Â Á˙t ‰„e‰È  ¿»»«¿»«
ÈtÓ BÁa „Â„Ï BÓÊÓƒ¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰f‰ ˜eÒta .Ba ÌBÏL‡«¿»¿«»«∆
BÓÊÓ Ï‡ ,ÌÈÁ‰ eBÚ˙‰ƒ¿¿«¬≈ƒ¬»ƒ¿
Ì‡ ?‰ÈL Ó‡ ‰nÏ ,„Â„Ï¿»ƒ»»»«ƒ»ƒ
,ÂÈÏÚ ÌwL ‡e‰ BaL ÌeMÓƒ∆¿∆»»»
,˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ‰È˜ ˙BÈ≈ƒ»»»»ƒƒ¿
˙ˆ˜ Ì„‡‰ ÏÚ ÂÈÏÚ Ú‰ È‰L∆¬≈≈«»»«»»»¿»
‡l‡ .‰a‰ Á‡MÓ ÂÈBwÓƒ¿»ƒ∆«≈«¿≈∆»
CÎÂ ,‰ÈL Ó‡ ,„Â„Ï BÓÊÓƒ¿¿»ƒ»«ƒ»¿»
LB„w‰L LÁL ,„Âc Lwaƒ≈»ƒ∆»«∆«»
ÌÏBÚÏ B‡ËÁ ˙‡ ˜lÒ ‡e‰ Cea»ƒ≈∆∆¿»»
ÌÏBÚa Ô‡kL ‰‡L ÔÂÈk .‡e‰‰«≈»∆»»∆»»»
.ÁÓN ,epnÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB ‰f‰«∆∆ƒ¿ƒ∆»«

eÈ‰ epnÓ ÌÈBÈÏÚL ‰‡L∆»»∆∆¿ƒƒ∆»
.ÌcÏ ÌlÎÂ ,eÁaL ÌÏBÚa»»∆»¿¿À»¿«»

e˙kL ,Áa ˜ÚÈ  «¬…»«∆»
Áe ,Ì‡ ‰„N ˜ÚÈ ÁiÂ«ƒ¿««¬…¿≈¬»»«

e˙kL ,Áa ‰LÓ .BcÏ  ¿«…∆»«∆»
Áe ,‰ÚÙ ÈtÓ ‰LÓ ÁiÂ«ƒ¿«…∆ƒ¿≈«¿…»«
Ì˙B‡ Ïk ,Áa „Â„Â .BcÏ¿«¿»ƒ»«»»
ÈBab Ì˙B‡ ÏÎÂ ı‡‰ ÈËÈlL«ƒ≈»»∆¿»»ƒ≈
eÁa Ìlk ,Ï‡NÈ ÈL‡Â ı‡‰»»∆¿»≈ƒ¿»≈À»»¿
BÏ‡ÓOÓe BÈÓÈÓ ÌÈBÒÂ ,BnÚƒ¿¿ƒƒƒƒ¿…
ÔÂÈk .ÌÈ„„v‰ ÏkÓ B˙B‡ ÓLÏƒ¿…ƒ»«¿»ƒ≈»
.‰ÈL Ó‡ ,‰f‰ ÁM‰ ‰‡L∆»»«∆««∆»«ƒ»

˙‡ eL‚t Ìlk ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»À»»¿∆
L‚Ù ‡Ï „Âc ‰nÏÂ .Bf‰ ‡a‰«¿≈«¿»»»ƒ…»«

c ‡l‡ ?da‰È‰ ‰‡N ÏÚa „Â »∆»»ƒ««ƒ¿»»»
Bc‚k[‡a‰ ÏL],ÔÓf‰ B˙B‡a ¿∆¿¿«¿«

˙‡ .da L‚Ù ‡Ï Ck ÌeMÓeƒ»…»«»∆
‡a‰ Ì˙B‡ ‰Ïa˜ ‰LÓe ˜ÚÈ«¬……∆ƒ¿»»«¿≈
.ÌnÚ ˜˙‰Ï ‰˙ˆÂ ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»≈ƒ»
Ì˙B‡ ‰˙‡L ÔÂÈk ,Ôk ÏÚÂ¿«≈≈»∆»¬»»
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"Ú ‡˜  ‡ˆÈÂ‰Ó˜

‡Úe ,‡ È‡‰ ÔBÏ ÏÈa˜ ‰Â„Áa ,‰LÓe∆¿∆¿»«ƒ«¿≈»»
ÔBÏ ‡ÓÁc ÔÂÈÎ ‡c ÏÚÂ ,e‰ÈÈ„‰ ‡˜˙‡Ï¿ƒ¿»¿»«¬«¿¿«»≈«¿»»
‡˙z‡k ,e‰ÈÈa‚Ï ‡ÈÓ e˜ÈÏÒ ‡ È‡‰«¿≈¿ƒ«»¿««¿¿ƒ¿»

.dÏÚa ÌÚ ˙‡È„Á„¿¬ƒ«ƒ«¬»
,dÈa ÚÚ‡ ‡ÏÂ Á e‰iÏ‡ ‡‰ ‡ÓÈ˙ ≈»»≈ƒ»»«¿»«¬«≈

,‡e‰ ‡a ÔÓ ‡z˙Ï e‰iÏ‡ ,‡l‡ .È‡n‡««∆»≈ƒ»¿«»ƒ¿≈
ÔÈ‚e ,˜ÚÈÂ ‰LÓ eÂ‰„ ‰Ók ,‡lÈÚÏ ‡ÏÂ¿»¿≈»¿»¿¬…∆¿«¬…¿ƒ
ÔÈ‚e ,‡˙eÁÈÏL „ÈÚÂ ,e‰È‡ C‡ÏÓ ,Ck»«¿»ƒ¿¬ƒ¿ƒ»¿ƒ
‡a ,‡a‰ ÔÓ ÔepÈ‡ ‡lÈÚÏ ,‰LÓe ˜ÚÈc¿«¬…∆¿≈»ƒƒ«¿≈¿≈
‡˙z‡k ,ÔBÏ ‡Ïa˜Ï ˜ÈÏÒÂ ,e‰ÈÈa‚Ï È„Á«≈¿««¿¿»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

.dÈÏ ‡Ïa˜Óe ,dÏÚ Èa‚Ï ˙‡„Á„¿»«¿«≈«¬»¿«¿»≈
‡ÓÁc ,e‰È‡ ‡Ê ,‰„Oa ‡ ‰p‰Â ¿ƒ≈¿≈«»∆»»ƒ¿»»

,‡„ ‡ÂÂ‚Î ‡c ,‡lÈÚÏ ‡ È‡‰«¿≈¿≈»»¿«¿»»
,È˙k(ËÎ ˙È˘‡)ÌÈˆB Ô‡ˆ È„Ú ‰LÏL ¿ƒ¿…»∆¿≈…¿ƒ

ÔepÈ‡ È‡ ,‰ÈÏÚ(ע"א קנב ‡È‡n(דף ,‰LÏL »∆»ƒƒ¿…»««
,È˙k(ËÎ ˙È˘‡).ÌÈ„Ú‰ ÏÎ ‰nL eÙÒ‡Â ¿ƒ¿∆∆¿»»»»¬»ƒ

.ÔBÙˆ ,ÁÊÓ ,ÌBc ,‰LÏL ÔepÈ‡ ,‡l‡∆»ƒ¿…»»ƒ¿»»
,‡ËÒ È‡‰Ó ÔBÙˆÂ ,‡ËÒ È‡‰Ó ÌBc»≈«ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»

ÏÚ ÔÈÓÈÈ˜ ÔÈl‡Â ,e‰ÈÈÈa ÁÊÓe‡ È‡‰ ƒ¿»≈«¿¿ƒ≈»¿ƒ««¿≈
,ÔÈ‚a ,‡ÓÚË È‡Ó .dÈÏ ÔÈÈÏÓe ,dÈÏ Ô„ÈÁ‡Â¿¬ƒ»≈«¿»≈»«¿»¿ƒ

(ËÎ ˙È˘‡).ÌÈ„Ú‰ e˜LÈ ‡È‰‰ ‡a‰ ÔÓ Èkƒƒ«¿≈«ƒ«¿»¬»ƒ
,È˙Î„ eÈÈ‰(„˜ ÌÈÏ‰˙).È„N B˙ÈÁ ÏÎ e˜LÈ «¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»»

‡˙ÙÒÂ˙
.‰„Oa ‡ ‰p‰Â ‡iÂ(Ë"Î ˙È˘‡),Ó‡ ÊÚÏ‡ Èa ««¿¿ƒ≈¿≈«»∆ƒƒ∆¿»»»«

È˙k(‡ ‰ÈÚ˘È)ÔepÈ‡ ,˜„ˆ ÈÙ„B ÈÏ‡ eÚÓL ¿ƒƒ¿≈«¿≈∆∆ƒ
‡eM˜a e˜ac˙‡c ÔepÈ‡ ,‡˙eÓÈ‰Ó„ ‡Ê ÈÚ˙c¿»¿≈»»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»

.‰‡lÚ ‡kÏÓ„ ÈBÁ‡ ÔÈÚ„Èc ÔepÈ‡ ,‡˙eÓÈ‰Ó„ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ»¿¿«¿»ƒ»»
ÔÈa dÈÏ ÔÈÏa˜Ó ,„Á ˙eÓ„˜Ï e˜ÙÂ ,ÔÈ˙ e˜ÈÏÒ „k«¿ƒ¿≈¿»¿»√»«¿«¿ƒ≈≈
„Á ,ÔepÈ‡ ÔÈz ,‡z˙Ï È˙Á Èz .ÔÈÚBc ÔÈz¿≈¿ƒ¿≈»¬≈¿«»¿≈ƒ«
„Á ,dÈ È˜Èc ˙‡ ,È‡È„ ‡˙BÓ ÔÈl‡ ÔÈz .e‰ÈÈÈa≈«¿¿≈ƒ≈»»ƒ¿ƒ≈¬«¿«¿≈≈«

.‡lk ÏÈË ‡e‰ ,‡lÎa aÁ˙‡ e‰È‡c ,e‰ÈÈÈa≈«¿¿ƒƒ¿««¿…»»ƒ…»
ÔÈÁet˙„ ‡Ï˜Á ,e‰ÈÈ˙BÁz ÌÈ‡˜ ‡LÈc˜ ‡È ‡e‰‰«≈»«ƒ»»ƒ¿«¿«¿»¿«ƒ
Ïk ,‡È„Ú ÔÈÈ˜L˙Ó ‡Èa È‡‰Ó .e‰È‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒƒ≈«≈»ƒ¿«¿»¬»«»»

‰ÈÏ‡ ÌÈn‰ eÏÚ ,Bf‰ ‡a‰«¿≈«»««ƒ≈∆»
.dÏÚa ÌÚ ‰ÁÓOL ‰M‡k¿ƒ»∆¿≈»ƒ«¿»

‡ÏÂ Áa e‰iÏ‡ ‰p‰ ,Ó‡z …«ƒ≈≈ƒ»»«¿…
‡e‰ e‰iÏ‡ ‡l‡ ?‰nÏ ,da L‚Ù»«»»»∆»≈ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ ,‡a‰ ÔÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ«¿≈¿…¿«¿»
ÌeMÓe ,˜ÚÈÂ ‰LÓ eÈ‰L BÓk¿∆»…∆¿«¬…ƒ
.˙eÁÈÏL ‰NBÚÂ C‡ÏÓ ‡e‰ Ck»«¿»¿∆¿ƒ
Ì‰ ‰LÓe ˜ÚiL ÌeMÓeƒ∆«¬……∆≈
‰ÁÓN ‡a‰ ,‡a‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«¿≈«¿≈¿≈»
Ì˙B‡ Ïa˜Ï ‰˙ÏÚÂ Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿»¿»¿«≈»
˙Ïa˜Óe dÏÚÏ ‰ÁÓOL ‰M‡k¿ƒ»∆¿≈»¿«¿»¿«∆∆

.B˙B‡
‡e‰ „BÒ .‰„Oa ‡ ‰p‰Â ¿ƒ≈¿≈«»∆

‰Ê ,‰ÏÚÓÏ Bf‰ ‡a‰ ˙‡ ‰‡L∆»»∆«¿≈«¿«¿»∆
Ô‡ˆ È„Ú ‰LÏL e˙k .‰Ê BÓk¿∆»¿…»∆¿≈…
,‰LÏL Ì‰ Ì‡ .‰ÈÏÚ ÌÈˆ…¿ƒ»∆»ƒ≈¿…»
ÏÎ ‰nL eÙÒ‡Â e˙k ‰nÏ»»»¿∆∆¿»»»
:‰LÏL Ì‰ ‡l‡ ?ÌÈ„Ú‰»¬»ƒ∆»≈¿…»
„v‰ ÔÓ ÌBc .ÔBÙˆ ,ÁÊÓ ,ÌBc»ƒ¿»»»ƒ««
ÁÊÓe ,‰f‰ „v‰Ó ÔBÙˆÂ ,‰f‰«∆¿»≈«««∆ƒ¿»
‡a‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ el‡Â .Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈¿ƒ««¿≈
ÌÈ‡lÓÓe d˙B‡ ÌÈÊÁB‡Â Bf‰«¿¬ƒ»¿«¿ƒ
ÔÓ Èk ÌeMÓ ?ÌÚh‰ ‰Ó .d˙B‡»»«««ƒƒƒ
eÈ‰ .ÌÈ„Ú‰ e˜LÈ ‡È‰‰ ‡a‰«¿≈«ƒ«¿»¬»ƒ«¿

.È„N B˙ÈÁ Ïk e˜LÈ e˙kL∆»«¿»«¿»»


Èa .‰„Oa ‡ ‰p‰Â ¿ƒ≈¿≈«»∆«ƒ
e˙k ,Ó‡ ÊÚÏ‡  ∆¿»»»«»

Ì˙B‡ .˜„ˆ ÈÙ„ ÈÏ‡ eÚÓLƒ¿≈«…¿≈∆∆»
Ì˙B‡ ,‰eÓ‡‰ „BÒ ÌÈL˜Ó‰«¿«¿ƒ»¡»»
Ì˙B‡ ,‰eÓ‡‰ L˜a e˜a„pL∆ƒ¿¿¿∆∆»¡»»
ÔBÈÏÚ‰ CÏn‰ ÈÎc ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ«¿≈«∆∆»∆¿

[eÚÓL e˜]. 

˙‡˜Ï e‡ˆÈÂ ÌÈL ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«
ÈzL ÔÈa B˙B‡ ÌÈÏa˜Ó  „Á‡∆»¿«¿ƒ≈¿≈
,‰hÓÏ ÌÈ„BÈ ÌÈL .˙BÚBÊ¿¿«ƒ¿ƒ¿«»
ÈL .Ì‰ÈÈa „Á‡ ,Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈∆»≈≈∆¿≈
ÌB˜n‰ ,ÌÈ‡Èp‰ LBÓ ‰l‡≈∆««¿ƒƒ«»
‡e‰L ,Ì‰ÈÈa „Á‡ ,Ba ÌÈ˜BiL∆¿ƒ∆»≈≈∆∆
.Ïk‰ ÏËB ‡e‰ ,Ïka aÁ˙Óƒ¿«≈«…≈«…

˙„ÓBÚ ‰LB„˜ ‡a ¿≈¿»∆∆
ÌÈÁetz‰ ‰„N ‡È‰ ,Ì‰ÈzÁz«¿≈∆ƒ¿≈««ƒ
ÌÈ˜LÓ Bf‰ ‡a‰Ó .ÌÈLB„w‰«¿ƒ≈«¿≈«À¿ƒ
Ïk ,˙Bkn‰ Ô˙B‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰»¬»ƒ»»«∆¿»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר יג

:˙Á‡ ‰˘Ï
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‰f‰ ÙÒ ÂÓ˜

ÔÈÚÈ ÔÈÓÈÈ˜ '‚ .ÔÈÙ„‚ È‡Ó ÔepÈ‡ Ïk ,ÔÈÎÈ˙ ÔepÈ‡ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ
(ÔÈÓÈi˜)‡„‰ ,ÈÏÓ˙‡ e‰ÈÈpÓ ‡È È‡‰ ,‡È È‡‰ ÏÚ ««≈»«≈»ƒ«¿ƒ¿¿≈»»

,È˙Î„ ‡e‰(ËÎ ˙È˘‡)ÌÈ„Ú‰ e˜LÈ ‡È‰‰ ‡a‰ ÔÓ Èk ƒ¿ƒƒƒ«¿≈«ƒ«¿»¬»ƒ
,È˙Î ‡c ÏÚ ,È˜˙‡ È"„‡ ‡c .'Â‚Â(‚ ÌÈ„)È„‡ ¿»ƒ¿¿≈«»¿ƒ¬…»

,È˙Îe ,˙BÏÈÁ‰ ‰z‡ ÌÈ‰Ï‡(Ê Ï‡È„)ÏÚ EÈt ‡‰Â ¡…ƒ«»«ƒ»¿ƒ¿»≈»∆«
‡e‰ ‡„‰ ,ı‡‰ Ïk ÔB„‡ .È„‡ ÔÚÓÏ ÌÓM‰ ELc˜Óƒ¿»¿«»≈¿««¬…»»»»»∆»»

,È˙Î„(‚ Ú˘Â‰È).ı‡‰ Ïk ÔB„‡ ˙Èa‰ ÔB‡ ‰p‰Î"Ú) ƒ¿ƒƒ≈¬«¿ƒ»»»»∆
(‡˙ÙÒÂ˙

,È˙Î„ eÈÈ‰ ,ÌÈ„Ú‰ ÏÎ ‰nL »»»»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ
(‡ ˙Ï‰˜).Ìi‰ Ï‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈÏÁp‰ Ïk»«¿»ƒ¿ƒ∆«»

(ËÎ ˙È˘‡)dÈÓ ÔÈÈÚÓ ,Ô‡‰ ˙‡ eÏÏ‚Â¿»¬∆»∆∆«¬ƒƒƒ»
È„„ eÙÈ˜z,LÈ˜Â „ÈÏ‚„ ‡e‰‰ ,‡ÈL˜ ‡‡"Ò) ¿ƒ¿ƒ»«¿»«¿»ƒ¿»ƒ

(ÔÈÎÈ„ ÔÈÈÓdÈÓ È˜Ù ‡ÏÂ ,Ô‡ È˜‡ ÔÈ„Îc ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆¿»»¿≈ƒ»
Ûwz˙‡ ,ÔÈÈ˙‡ ÔÈÏÁ ÔepÈ‡ „ÎÂ .Ï ‡ÈÈÓ«»¿«¿«ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿««
L˜ÓÏ ÔBÙˆ ‡ÏÎÈ ‡ÏÂ ,‡ÈÓÈ e‰È‡c ÌBc»¿ƒ¿ƒ»¿»»¿»»¿ƒ¿«
‡Ï ,ÔÈ‡ÈbÒ ÈBÓÈÓ „k ,‡‰ È‡‰k ,ÔÈÈÓ«ƒ¿««¬»«≈«ƒƒ»
.ÔÈÈÚÊ ÈBÓÈÓ„ ‡‰k ,‡ÈÓ ÈL˜Â ÔÈ„ÈÏ‚¿ƒƒ¿»¿≈«»¿«¬»¿≈¿ƒƒ

Ûwz˙‡ ,ÔÈÈ˙‡ ÔÈÏÁ ÔepÈ‡ „k ,‡c »«ƒ«¬ƒ«¿»ƒ¿««
,ÔÈÈzL‡ ÔÈÈÓe ,‡ÈÓÈ e‰È‡c ÌBc»¿ƒ¿ƒ»«ƒƒ¿«¿»
ÈzÎc ÔÓ‡„ ‰Ók ,‡ÈÈ„Ú ÔÈÈ˜L‡Â ÔÈ„‚Â¿»¿ƒ¿«¿¿»¬»«»¿»¿¬¿»ƒ¿ƒ

.È„N B˙ÈÈÁ ÏÎ e˜LÈ(ËÎ ˙È˘‡)˙‡ eÈL‰Â «¿»«¿»»¿≈ƒ∆
‡ÓÏÚc ÔÈ‚a ,dÓB˜ÓÏ ,‡a‰ Èt ÏÚ Ô‡‰»∆∆«ƒ«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
‡ÁÎB‡Ï ‡È„ ÈÂ‰˙c ,dÏÈ„ ‡Èc CÈËˆ‡ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»¿∆¡≈¿ƒ»¿»»

.‡ÈÈiÁ dÈ≈«»«»
,‡Èa ÏÚ È˙È ‰Â‰ „k ˜ÚÈ ,ÈÊÁ »≈«¬…«»»»ƒ«≈»

Ôn˙c Ú„È ,dÈa‚Ï ÔÈ˜ÏÒ„ ‡ÈÓ ‡ÓÁÂ¿»»«»¿»¿ƒ¿«≈»«¿«»
ÏÚ È˙È „k ,‰LÓa ÔÎÂ .dÈ˙z‡ dÈÏ ÔncÊzƒ¿«≈≈ƒ¿≈¿≈¿∆«»ƒ«
Ú„È ,dÈa‚Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡ÈÓ„ ‡ÓÁc ÔÂÈk ,‡Èa≈»≈«¿»»¿«»«¿ƒ¿«≈»«
dÈÏ ‰Â‰ ÈÎ‰Â ,Ônz dÈÏ ˙ncÊ‡ dÈ˙z‡c¿ƒ¿≈ƒ¿«¿«≈«»¿»ƒ»»≈
‰Ók ,dÈ˙z‡ dÈÏ ˙ÈncÊ‡ Ôn˙c ,˜ÚÈÏ¿«¬…¿«»ƒ¿«≈«≈ƒ¿≈¿»

,È˙Î„(ËÎ ˙È˘‡)‰‡a ÏÁÂ ÌnÚ a„Ó e„BÚ ƒ¿ƒ∆¿«≈ƒ»¿»≈»»
ÏÁ ˙‡ ˜ÚÈ ‰‡ L‡k È‰ÈÂ ,Ô‡v‰ ÌÚƒ«…«¿ƒ«¬∆»»«¬…∆»≈

,ÈzÎc ,‰LÓ .'Â‚Â(Â ˙ÂÓ˘)ÌÈÚB‰ e‡iÂ ¿…∆ƒ¿ƒ«»…»ƒ

‰LÏL .ÌÈÙÎ ÈÏÚa Ì˙B‡»«¬≈¿»«ƒ¿…»
ÌÈˆB ÌÈÓi˜[ÌÈ„ÓBÚ]‡a‰ ÏÚ «»ƒ¿ƒ««¿≈

.Ì‰Ó ˙‡lÓ˙Ó Bf‰ ‡a‰ .Bf‰««¿≈«ƒ¿«≈≈∆
‡È‰‰ ‡a‰ ÔÓ Èk e˙kL e‰Ê∆∆»ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˜ ‰Ê .'B‚Â ÌÈ„Ú‰ e˜LÈ«¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿»
È„‡ e˙k ‰Ê ÏÚÂ ,È"„‡¿«∆»¬…»
e˙ÎÂ ,˙BlÁ‰ ‰z‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«»«ƒ»¿»
ÌÓM‰ ELc˜Ó ÏÚ EÈt ‡‰Â¿»≈»∆«ƒ¿»¿«»≈
e‰Ê .ı‡‰ Ïk ÔB„‡ .È"„‡ ÔÚÓÏ¿««¬…»¬»»»∆∆
ÔB„‡ ˙Èa‰ ÔB‡ ‰p‰ e˙kL∆»ƒ≈¬«¿ƒ¬

.‡˙ÙÒÂ˙‰ Î"Ú .ı‡‰ Ïk»»»∆
eÈ‰ ,ÌÈ„Ú‰ ÏÎ ‰nL »»»»¬»ƒ«¿
e˙kL ÌÈÏÁp‰ Ïk ∆»»«¿»ƒ

Ô‡‰ ˙‡ eÏÏ‚Â .Ìi‰ ˙‡ ÌÈÎÏ‰…¿ƒ∆«»¿»¬∆»∆∆
ÔÈc‰ Û˜z ˙‡ ‰pnÓ ÌÈÈÚÓ «¬ƒƒƒ∆»∆…∆«ƒ

,L˜Â ‡ÙwL B˙B‡ ,‰Lw‰ÌÈÓ] «»∆∆»»¿ƒ¿«

[ÌÈÎÊÌÈ‡ˆBÈ ‡ÏÂ ,Ô‡ ‡˜ Ê‡L ∆»ƒ¿»∆∆¿…¿ƒ
Ì˙B‡LÎe .‰ˆeÁ‰ ÌÈÓ ‰pnÓƒ∆»«ƒ«»¿∆»
,ÌBc‰ ˜fÁ˙Ó ,ÌÈ‡a ÌÈÏÁp‰«¿»ƒ»ƒƒ¿«≈«»
ÔBÙv‰ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÓi‰ ‡e‰L∆«»ƒ¿…»«»
,‰f‰ ‰pk ,ÌÈn‰ ˙‡ LÈ˜‰Ï¿«¿ƒ∆««ƒ«»»«∆
ÌÈ‡ÙB˜ ‡Ï ,ÌÈa ÂÈÓÈnLk¿∆≈»«ƒ…¿ƒ
‰ BÓk ,ÌÈn‰ ÌÈL˜Â¿ƒ¿»ƒ««ƒ¿»»

.ÌÈËÚeÓ ÂÈÓÈnL∆≈»»ƒ
,ÌÈ‡a ÌÈÏÁ Ì˙B‡Lk ,Ôk ≈¿∆»¿»ƒ»ƒ

,ÔÈÓi‰ ‡e‰L ,ÌBc‰ ˜fÁ˙Óƒ¿«≈«»∆«»ƒ
ÂÌÈÚÙBLÂ ÌÈÈLÙÓ ÌÈn‰ ¿««ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

BÓk ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÈ˜LÓe«¿ƒ∆»¬»ƒ¿
B˙ÈÁ Ïk e˜LÈ e˙kL ,eÓ‡L∆»«¿∆»«¿»«¿
Èt ÏÚ Ô‡‰ ˙‡ eÈL‰Â .È„N»»¿≈ƒ∆»∆∆«ƒ
ÌÏBÚ‰L ÌeMÓ ,dÓB˜ÓÏ ,‡a‰«¿≈ƒ¿»ƒ∆»»
‰È‰zL ,dlL ÔÈc‰ ˙‡ CÈ »̂ƒ∆«ƒ∆»∆ƒ¿∆
.da ÌÈÚL‰ ˙‡ ÁÈÎB‰Ï ,ÔÈ„a¿ƒ¿ƒ«∆»¿»ƒ»

‰‡ÏÚ LBÈ ‰È‰ ˜ÚiLk , ¿≈¿∆«¬…»»≈«
,ÂÈÏ‡ ÌÈÏBÚ ÌÈn‰ ‰‡Â ‡a‰«¿≈¿»»««ƒƒ≈»
ÔÎÂ .BzL‡ BÏ ÔncÊz ÌML Ú„È»«∆»ƒ¿«≈ƒ¿¿≈
ÔÂÈk ,‡a‰ ÏÚ LiLk ,‰LÓa¿…∆¿∆»«««¿≈≈»
Ú„È ,ÂÈÏ‡ ÌÈÏBÚ ÌÈn‰L ‰‡L∆»»∆««ƒƒ≈»»«
CÎÂ .ÌLÏ BÏ ÔncÊz BzL‡L∆ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»
BÏ ‰ncÊ‰ ÌML ,˜ÚÈÏ ‰È‰»»¿«¬…∆»ƒ¿«¿»
a„Ó ep„BÚ e˙kL BÓk ,BzL‡ƒ¿¿∆»∆¿«≈
È‰ÈÂ .Ô‡v‰ ÌÚ ‰‡a ÏÁÂ ÌnÚƒ»¿»≈»»ƒ«…«¿ƒ
.'B‚Â ÏÁ ˙‡ ˜ÚÈ ‰‡ L‡k«¬∆»»«¬…∆»≈¿
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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 -

מושב גאולי תימן 1 �
052-3779870 הרב סעדיה לוי שליט''א ב' 17:30 18:30    1 אור הרשב"י  

מושב זכריה 1 �
02-9917379 הרב יוסף עזיז שליט''א ג 18:30 19:00    1 תפארת מל"ו הזית 16  

מושב חיבת ציון 1 �
052-3779870 הרב סעדיה לוי שליט''א ה' 20:30 21:30    1 אור הרשב"י  

מושב פורת 3 �
מוצש"ק אחרי ר"ת  הרב מרדכי אברהם יצחקי שליט''א   1 בית המדרש  

הרב מרדכי יצחקי שליט''א    1
04-6288879/050-9113532 הרב חיים מזרחי שליט''א      1

מושב קדימה 7 �
052-7150688 כל יום   הרב אליהו רוחניאן שליט''א   7 האלון 19 3  

מירון 84 �
כל יום מהנץ עד השקיעה  70 אור הרשב"י  

1800-800-3333 כל יום 15:00-15:30  הרב אהרן גרינוואלד שליט''א   7 מוקד הרשב"י ע"י כולל חצות מגני ומצילי 
כל יום 15:30-16:00  1800-800-3333 הרב שמעון אנשין שליט''א   7 אור הרשב"י  

נהריה 1 �
04-9521596 יום א' 20:00-22:00  הרב יצחק כהן שליט''א   1 שומרי שבת גבעת טרומפלדור  

ניצן 1 �
054-6671943 הרב ישי בר חן שליט''א יום ה' 20:00-21:30   הרב משה ארמוני שליט''א   1 כתר תורה  

נשר 9 �
שבת ¾ שעה לפני מנחה  1 יד לאחים הגיבורים בין-דור   

 6:00-7:15 1 אור מרדכי סיני 3 בין-דור  
בין מנחה וערבית  7 היכל דוד גבעת עמוס  

נתיבות 5 �
1 יד המביא מול ישיבת הנגב

ימים א' ג' ה'  הרב ישכר אביטן שליט''א  3 אור הרשב"י  
1 אור הרשב"י   054-7683090/08-9941381

נתניה 5 �
050-5910222 מוצש"ק לאחר ערבית   1 שפעת רביבים נורדאו מול בית חב"ד קרית נורדאו הרב יצחק אטר שליט''א  
052-6329681 1 ברכת אברהם שי עגנון 25    
052-6329681/052-9320681 יום א' 6:30-6:40   הרב אפרים חזקוב שליט''א   1 ברכת אברהם חי שי עגנון 26 קרית נורדאו  
050-6730654 הרב יעקב גלאם שליט''א    1 קרית נורדאו  
050-5383822 מוצ"ש אחרי מעריב   הרב יעקב לוי שליט''א   1 עטרת כהנים אנילביץ 15  

עמנואל 1 �
09-7921012/052-8476100 הרב שלמה גאלדשטיין שליט''א    1 המרכזי חסידי רח' בית ישראל  

עפולה 10 �
050-8756827 הרב רן יוסף חיים אבוחצירא שליט''א  א'-ה' 20:00 21:00   5 בית שלום יהושע חנקין  
050-8756827 הרב רן יוסף חיים אבוחצירא שליט''א  א' ה' 15:00 17:00   5 בית שלום יהושע חנקין  

פסגות 1 �
02-9973659/050-8441162 ליל שישי 20:00 ערב   1 משפחת אייזן   

פקיעין 2 �
יום ה' 18:45 ערב (בערך)  הרב יוסף טגדי שליט''א   1 ישיבת פקיעין  

מוצש"ק כשעתיים לאחר ערבית     1

פרדס חנה 7 �
שעה לפני שחרית  04-6373515/050-4521686 הרב רפאל בובליל שליט''א   7 אבן החיים שכונת רמז 156  

פתח תקוה 18 �

ל

יד


