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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ָהַרב  מֹוֵרינּו  דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ָאִחיו  ו. 
ִסְפרוֹ  בְּ אַמְרָנא  ִמקָּ ר  ֶסעְנדֶּ ַסְנֶדר  ֲאֶלכְּ
ׁשֹון:  ֶזה ַהלָּ ַתב בְּ ף כ"ח ע"א) כָּ ָבִרים (דַּ ִזְכרֹון דְּ
ֹות  ְקֻדשּׁ ִמיֵני  ר  ֶעשֶׂ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ מֹוִרי  ְוַאִחי 
ִפי  כְּ ז  ַהלָּ ַמֲאָמר  ֵאר  בֵּ זללה"ה  מוהר"צ 
טּות  שְּׁ ְוִהְתפַּ יָנתוֹ  בִּ ְועֶֹצם  תוֹ  ְקֻדשָּׁ ּתֶֹקף 
ְוָהרוֶֹצה  ֲעלֹות,  ַהמַּ ֵמי  שְׁ רּום  ַעד  ָבָריו  דְּ
ְדָבָריו  בִּ ְיַעיֵּן  ּוְדַבׁש,  צּוף  נֶֹפת  ִלְטעֹם 

ים ְוָיִאירּו ֵעיָניו. דֹושִׁ ַהקְּ

ָהַרב  מֹוֵרינּו  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהקָּ ָאִחיו  ז. 
ה,  ְלמֹשֶׁ ה  ִפלָּ תְּ ֶפר  סֵּ בַּ אְמּבֹור  ִמסַּ ה  משֶׁ
ַמה  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ַתב  כָּ ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ
ֱאלִֹקים  ִאיׁש  אמ"ו  ֵמַאִחי  י  ַמְעתִּ שָּׁ שֶּׁ
ם  ַוֲאַקדֵּ ִהיְרׁש,  ְצִבי  ָהַרב  מֹוֵרינּו  ָקדֹוׁש 
ֵמֲחִסידּותוֹ  ּבוֹ  י  ְגתִּ ִהשַּׂ ר  ֲאשֶׁ ָמִתי  ַהְקדָּ בְּ
ָחְכָמה  ּוַמְעְינֹות  ְוַעְנְוָתנּותוֹ  תוֹ  ּוְפִרישָׁ
ַהיִָּמים  ל  כָּ ְבחוֹ  שִׁ בְּ ר  ֲאַספֵּ לוֹ  ּבוֹ,  ר  ֲאשֶׁ
ְוֹזאת  ָקֵצהּו,  ֶאֶפס  ר  ְלַספֵּ אּוַכל  לֹא 
י ּבוֹ ֵמֶאֶפס ְותֹהּו  ְגתִּ ל ִהשַּׂ ר כָּ ָגִתי ֲאשֶׁ ַהשָּׂ
ה  ֻדשָּׁ בּו ִמּגֶֹדל ַעְמקּות ַהָחְכָמה ְוַהקְּ ֶנְחשָׁ

ר ּבוֹ ְוכּו'. ִריׁשּות ְוָהֲעָנָוה ֲאשֶׁ ְוַהפְּ

יּוָדא  ָהַרב  מֹוֵרינּו  דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ח. 
הרר"מ  ָאִחיו  ּוֶבן  ַוֲחָתנוֹ  ְלִמידוֹ  [תַּ ֵמַראְזָלא  ְצִבי 
סּוק  פָּ ׁשּום  ֵאין  י  כִּ ָאַמר,  ר]  ְזכַּ ַהנִּ אָמבֹור  ִמסָּ

לֹא  רצ"ה  ּדֹודוֹ  מֹורוֹ  ר  ֲאשֶׁ ַנ"ְך  ַהתַּ ָכל  בְּ
ה לוֹ סֹודוֹ. לָּ גִּ

דֹוׁש מוהרי"א  ַהגָּאֹון ַהקָּ ט. מֹוֵרינּו ש"ב 
ָכר  שְׂ ִישָׂ י  ַרבִּ הה"ק  וב"א  ְלִמידוֹ  [תַּ יִדיְטׁשֹוב  ִמזִּ
ּכֹוֵתב  ְצִבי  ֲעֶטֶרת  ַעל  ָמתוֹ  ַהְסכָּ בְּ עִריׁש]  בֵּ

יו  ִמפִּ י  ַמְעתִּ שָׁ ר  ְוַכֲאשֶׁ ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ
ר  (ֶעשֶׂ "י.  בִּ ַרשְׁ ְלִמיֵדי  ִמתַּ הּוא  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ

יִדיְטׁשֹוב). ֹות ַמֲעֶרֶכת ב' מהרצ"ה ִמזִּ ְקֻדשּׁ

ל  שֶׁ ְלַתְלִמיד  ַעְצמוֹ  ֶהֱחִזיק  ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת 
ְוַגם  יֹוַחאי,  ן  בֶּ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ

דֹוׁש. ל ָהֲאִר"י ַהקָּ שֶׁ
ָהַרב  ָאִחיו  ּוֶבן  ְלִמידוֹ  תַּ ַמת  ַהְסכָּ בְּ א. 
יִדיְטׁשֹוב  ִמזִּ מהרי"א  ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ

ּכֹוֵתב  ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ספה"ק  ַעל  זי"ע 
יו  ִמפִּ י  ַמְעתִּ שָׁ ר  ְוַכֲאשֶׁ ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ
ן  ְמעֹון בֶּ ן שִׁ ְלִמיֵדי ַרבָּ הּוא ִמתַּ דֹוׁש שֶׁ ַהקָּ
ֲעֶטֶרת  ֶפר  ּוַבסֵּ ָלנּו.  ַיֲעמֹד  ְזכּותוֹ  יוַֹחאי, 
ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ְלָהַרב  ָרֵאל  ְוִישְׂ ַיֲעקֹב 
מהרי"א  ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ְלִמידוֹ  תַּ זי"ע  ָהאֶגר 
ְוַדע  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ּכֹוֵתב  יִדיְטׁשֹוב,  ִמזִּ
י  ִמפִּ ּתֹוָרה  ָלַמד  ְצִבי]  [ָהֲעֶטֶרת  ֶזה  ינּו  ַרבֵּ י  כִּ
ֵהִעיד  ר  ֲאשֶׁ כַּ ׁש,  ַממָּ ְוָהֲאִריַז"ל  "י  בִּ ָהַרשְׁ
ז"ל  [מהרי"א]  מֹוִרי  ָלנּו  ְוֵהִעיד  ַעְצמוֹ,  בְּ

יִדיְטׁשֹוב, ע"כ. ִמזִּ

ב  ִמְכתָּ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ַלח  שָׁ ַאַחת  ַעם  פַּ
"ֲאִני  ְוָחַתם  ְוָהֲאִר"י,  "י  בִּ ַרשְׁ ל  שֶׁ ְלִקְברוֹ 

א". ן ִהיְנדָּ ְלִמיְדָך ְצִבי בֶּ תַּ

י צּוָרה,  ַעם ִאיְקְלעּו ִלִזיִדיְטׁשֹוב ַאְנשֵׁ ב. פַּ
ץ ָמעֹות ְלטֹוַבת  אּו ֵמֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְלַקבֵּ בָּ שֶׁ
ָהֲעֶטֶרת  ַלח  שָׁ ַהנֵּס,  ַעל  בַּ ֵמִאיר  י  ַרבִּ
ְמָעַרת  בִּ יחּוהּו  יַּנִּ שֶׁ ֻקְנְטֵרס  ֶהם  ִעמָּ ְצִבי 
דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ְוַתְלִמידוֹ  "י,  בִּ ַרשְׁ ִצּיֹון 
ָרָאה  זי"ע  יִדיְטׁשֹוב  ִמזִּ מהרי"א  ינּו  ַרבֵּ
ים  רּושִׁ פֵּ ּבוֹ  ְוָרָאה  ָיָדם,  בְּ ְנְטֵרס  ַהקֻּ ֶאת 
ּוַבֲחִתיַמת  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַמַאְמֵרי  ַעל 
א,  ן ִהיְנדָּ ְלִמיְדָך ְצִבי בֶּ ְנְטֵרס חֹוֵתם תַּ ַהקֻּ
ה  ַגלֶּ יְּ "י, שֶׁ בִּ ׁש ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ֶאת ַרשְׁ ּוְמַבקֵּ
ָלֶהם  ָנַתן  ַלֲאִמּתוֹ.  ֵפרּוׁשוֹ  בְּ וֵּן  כִּ ִאם  לוֹ 
ַמה  ֵאָליו  בּו  ְכתְּ יִּ שֶׁ ָמעֹות  ינּו מהרי"א  ַרבֵּ
ר ָחְזרּו  ֲאשֶׁ ִמירֹון. כַּ ְנְטֵרס בְּ ַרע ִעם ַהקֻּ אֵּ שֶּׁ
יחּו  ִהנִּ שֶׁ ַאַחר  י  כִּ ֵאָליו,  ְתבּו  כָּ לארה"ק 
ַהחּוָצה,  ָיְצאּו  ָעָרה  מְּ בַּ ְנְטֵרס  ַהקֻּ ֶאת 
לֹא  ִנית  שֵׁ ְכְנסּו  נִּ שֶׁ כְּ ְרָגִעים  ה  מָּ כַּ ְוַאַחר 
ם  ִנְכַנס ְלשָׁ ְוׁשּום ָאָדם לֹא  ְמָצאּוהוֹ עֹוד, 

ְך. ין כָּ בֵּ

ֲחָתנוֹ  ָרָצה  קֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ ֵליל  בְּ ַעם  פַּ ג. 
י יּוָדא ְצִבי ֵמָראְזָלא זי"ע  דֹוׁש ַרבִּ ָהַרב ַהקָּ
ַעד  ַמע ִמבַּ ּתֹות, ְושָׁ ֶקה ִלשְׁ יׁש לוֹ ַמשְׁ ְלַהגִּ
ים,  ֲאָנשִׁ ה  מָּ כַּ ל  שֶׁ קֹוָלם  ַחְדרוֹ  ֶלת  דֶּ
ַח  ְפתֵּ ַהמַּ חֹור  ֶרְך  דֶּ ל  כֵּ ִהְסתַּ ר  ְוַכֲאשֶׁ

ְוִאיׁש  ָזֵקן  ִאיׁש  ָרָאה  ֶלת,  ַהדֶּ תֹוְך  בְּ שֶׁ
ִלים ִעם חֹוְתנוֹ ָהֲעֶטֶרת ְצִבי,  ָצִעיר ְמַפְלפְּ
ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  שֶׁ כְּ ג'  ה  ֻעדָּ סְּ בַּ ובשב"ק 
ַדְרּכוֹ,  כְּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר  ַמֲאָמר  בְּ ַתח  פָּ
ְמעֹון  שִׁ ינּו  ַרבֵּ ְרׁשּו  פֵּ זוֹ  ֵמיְמָרא  ָאַמר: 
ל  שֶׁ ט  שָׁ ַהפְּ ְוָאַמר  ְך,  כָּ ַעְצמוֹ  בְּ יוַֹחאי  ן  בֶּ
דֹוׁש  ַהקָּ ְוָהֲאִר"י  ָאַמר  ְך  כָּ ְוַאַחר  "י,  בִּ ַרשְׁ
ָהֲאִר"י  ל  שֶׁ ט  שָׁ ַהפְּ ְוָאַמר  ְך,  כָּ ּה  ְרשָׁ פֵּ
ְך  ְמָפֵרׁש כָּ ַוֲאִני  ְך ָאַמר,  ְוַאַחר כָּ דֹוׁש,  ַהקָּ
דֹוׁש  ַהקָּ ְוָהֲאִר"י  "י  בִּ ַרשְׁ ֵניֶהם  ּושְׁ ְוָכְך, 
י, ְוִסיֵּם "אּון ְטֶמער  לִּ ט שֶׁ שָׁ יִמים ַלפְּ ַמְסכִּ
ֶדעם  ט, פרעגט'ס  ִנישְׁ ִמיר  ֶעְטץ  ט  ֵלייבְּ גְּ
ַאַריין גֶּעקּוְקט  שווארצען גנב, ֵער ָהאט 
רּוַח  בְּ יׁש  ִהְרגִּ י  כִּ ְקַלאְמֶקע",  י  דִּ ּדֹוְרְך 

יט ְלתֹוְך ַהֶחֶדר. ֲחָתנוֹ ִהבִּ ָקְדׁשוֹ שֶׁ

ר,  ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ דֹוׁש ָהָיה גָּאֹון בַּ ד. הּוא ַהקָּ
ל  שֶׁ ג'  ה  ֻעדָּ סְּ בַּ ַהּתֹוָרה  ֲאִמיַרת  ּוְבֵעת 
ָרִמים  ְוִעְנָיִנים  סֹודֹות  ה  לָּ גִּ קֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ

ּוְגבוִֹהים.

ְיֶחְזֵקאל  ְבֵרי  דִּ ַעל  בַּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ה. 
י  כִּ ר,  ְלַספֵּ ָרִגיל  ָהָיה  זי"ע  יָנאָווא  ִמשִּׁ
ה  ְסֻעדָּ ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ָאַמר ּתֹוָרה בִּ ֵעת שֶׁ בְּ
ִהְתִחיל  יר  ַהקִּ ַעל  שֶׁ עֹות  שָׁ ְוַהּמֹוֵרה  ג', 
ֶרְך  דֶּ א  "שָׁ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ָצַעק  יׁש,  ְלַהקִּ
ָכל  בְּ ְוֵכן  יׁש,  ַהקִּ ִמלְּ ְסקּו  פָּ ְוֵתֶכף  ֶאֶרץ", 
ל  כָּ ִלים  ִהשְׁ ַהּתֹוָרה  ֲאִמיַרת  ְוַאַחר  ַעם,  פַּ
ֲאִמיַרת  ַעת  שְׁ ְך  ֶמשֶׁ בְּ ר  ִחסֵּ שֶׁ ִקיׁשֹות  ַהנְּ
יָנאָווא:  ִמשִּׁ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ְוִסיֵּם  ַהּתֹוָרה. 
עֹות  מֹוֵרה שָׁ ּדֹוֵמם כְּ ֲאִפּלּו  ְראּו ִמזֶּה שֶׁ תִּ
יק. (ֲעבֹוַדת  ל ַצדִּ ֶרְך ֶאֶרץ ְלִדּבּורוֹ שֶׁ ֵיׁש לוֹ דֶּ

ף רע"ט). ֲעבֹוָדה דַּ

ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  ְלַרבִּ  - ַחי",  "זַֹהר  ו) 
אָמאְרָנא, בעמח"ס "ֹזַהר ַחי", "ֵהיַכל  ִמקָּ
ֵני  ָרָכה", "ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך", ֲעֵצי ֵעֶדן, "פְּ ַהבְּ

הֹור", ְועֹוד ְלָחן ַהטָּ ָזֵקן", "שֻׁ

ספר   התגלות הזוהר  בהמשכים

ב



ָ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 -

ל ָהֱאלִֹקי ָמאָרא  דֹוׁש ַהְמֻקבָּ א. ַהגָּאֹון ַהקָּ
ְיִחיֵאל,  ְיהּוָדה  ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרינּו  ָרִזין,  דְּ
 - (תקס"ו  אָמאְרָנא  ִמקָּ ַאְיִזיק  י  ַרבִּ ַהְמֻכנֶּה 
ַסְנֶדר  ֲאֶלכְּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ן  בֶּ תרל"ד), 

יִדיְטׁשֹוב. י ְצִבי ִמזִּ דֹוׁש ַרבִּ ֶסְנֶדר, ֲאִחי ַהקָּ

ל  ְמֻקבָּ ּוַבַעל  ָקדֹוׁש  ֻמְפָלג  גָּאֹון  ָהָיה  ב. 
ֵסֶפר  ה"ה,  ה  ַהְרבֵּ ְסָפִרים  ר  ִחבֵּ שֶׁ נֹוָרא, 
אוצה"ח  התו"כ,  ַעל  ָהֵאיָפה  יִרית  ֲעשִׂ
ַעל  ָרָכה  ַהבְּ ְוֵהיַכל  ִמְצוֹות,  ְרַי"ג  תַּ ַעל 
ה'  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַעל  ַחי  ְוזַֹהר  סֶֹרת,  ַהמָּ
אֹוֵרג,  ה  ּוַמֲעשֵׂ ִמְצוֹוֶתיךָ,  ּוְנִתיב  ָרִכים,  כְּ
ּוְפֵני  ָניֹות,  שְׁ ַהמִּ ַעל  ֵעֶדן  ַוֲעֵצי  ַהזֵָּקן,  ּוְפֵני 
נוֵֹצר  ְוֵסֶפר  ָקִלים,  שְׁ ְלִמי  ְירּושַׁ ַעל  ָזֵקן 

סּו. ֶחֶסד ַעל ָאבֹות, ְוֵאּלּו ִנְדפְּ

ְלָחן  ֵסֶפר שֻׁ תּוִבים  כְּ בַּ ּנּו  ִממֶּ ֲארּו  ִנשְׁ עֹוד 
ַעל  ְוַהגָּהֹות  או"ח,  שו"ע  ַעל  הֹור  ַהטָּ
ה  מָּ כַּ ַעל  ּוֵפרּוׁש  ְלִמי,  ִוירּושַׁ ְבִלי  בַּ "ס  שַׁ
ְוַהגָּהֹות  ְזָרִעים,  ְלִמי  ִמירּושַׁ ְכתֹות  ַמסֶּ
יִתי  ן בֵּ ֵסֶפר בֶּ בְּ יּוֲחִסין שֶׁ ת  (ְמִגלַּ ַהּזַֹהר,  ּקּוֵני  ַעל תִּ

ים). ִהלִּ תְּ

ָהָיה  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  ַרבִּ הגה"ק  ג. 
ָעה,  ְנַהר-דֵּ דִּ ְרִקיַע  דִּ ִביִלין  שְׁ ֵלי'  ְנִהיִרין 
ַהּזַֹהר,  ית  בֵּ ר  ְושַׂ עֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצדִּ ָהָיה 
י  ַרבִּ הגה"ק  גָּדֹול  ָלֵבן  ְוָזָכה  יׁש,  ְוַקדִּ ִעיר 
ן  כֵּ גַּם  הֹוִציא  שֶׁ ַסאְפִרין,  ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר 
יִתי  בֵּ ן  בֶּ בהמח"ס  הּוא  ה,  ַהְרבֵּ ְסָפִרים 
ֱאִליֶעֶזר  ק  שֶׂ ְוַדמֶּ ְמִגּלֹות,  ְוָחֵמׁש  עה"ת 
ב"ח  ֵעיַנִים  אֹור  ְוֵסֶפר  ו"ח,  זה"ק  ַעל 

ְועֹוד.

ַלת  ַקבָּ ַעל  ס  ְמֻבסָּ ַהּזַֹהר  ַעל  רּוׁשוֹ  פֵּ ד. 
ַעת ּתֹוַרת ְמאֹוֵרי  פָּ ָהֲאִר"י ז"ל, ּובוֹ גַּם ַהשְׁ
ְוַתְלִמיָדיו.  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ  - ַהֲחִסידּות 
דֹוִלים  ָרִכים גְּ ה כְּ ֲחִמשָּׁ ס בַּ רּוׁש ֶזה ֻהְדפַּ פֵּ
ב  ְכתַּ נִּ עְרג, ְוִהּנוֹ ִחּבּורוֹ ָהַאֲחרֹון שֶׁ ֶלעְמבֶּ בְּ
ִלימוֹ, ְוָאֵכן ַעל  ֲערֹוב ָיָמיו, ְולֹא ָזָכה ְלַהשְׁ בַּ
ֶרְך  רּוׁש. ַהכֶּ ַתב פֵּ ָבִרים לֹא כָּ ׁש דְּ זַֹהר ֻחמָּ
צּוי  ַהמָּ ַטע  ַלקֶּ ֵפרּוׁש  בְּ ְמַסיֵּם  י  ַהֲחִמישִׁ
ֵבאּור  בְּ  - ָבִרים  דְּ ְלֵסֶפר  ַהּזַֹהר  ת  ְתִחלַּ בִּ
הּוא  ּוָבֶזה  ּתֹוֶסף",  ַאל  ָלְך  "ַרב  סּוק:  ַהפָּ
ָעָליו ְלַהְפִסיק  ֵעת ַמֲחָלתוֹ, שֶׁ ָמָצא ֶרֶמז בְּ
ִלְכִתיַבת  ָסמּוְך  ְוָאֵכן,  רּוׁשוֹ.  פֵּ ְכִתיַבת  בִּ

 - ִסְפרוׁ  ִנְפַטר.  ה  ֵאלֶּ ַאֲחרֹונֹות  ׁשּורֹות 
ַעל  ִטיָרתוֹ  פְּ ְלַאַחר  ס  ֻהְדפַּ  - ַחי"  "זַֹהר 
י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי  ל ַרבִּ יק ַהְמֻקבָּ דִּ נוֹ ַהצַּ ְיֵדי בְּ

ר. ַצוַָּאת ָאִביו ַהְמַחבֵּ ַסאְפִרין, כְּ

ָמתוֹ  ֵחֶלק ִנשְׁ יֵּׁש בְּ ַעם ַאַחת ָאַמר שֶׁ ה. פַּ
ָהֲאִריַז"ל,  ַמת  שְׁ ִמנִּ ֶאָחד  ֵחֶלק  הֹוָרה  ַהטְּ
ֶוה  ִלי שָׁ ֵיׁש  ָהֲאִריַז"ל  ל  ַהּצּוָרה שֶׁ ַוֲאִפּלּו 
ַעל  ַהבַּ ַמת  שְׁ ִמנִּ ֶאָחד  ֵחֶלק  ְוַגם  ֶוה.  שָׁ בְּ
יֹום  ָהָיה  לֹא  ָיָמיו  ל  כָּ ָלֵכן  ז"ל,  טֹוב  ם  שֵׁ
ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ִמן  ר  ְמַדבֵּ ָהָיה  ּלֹא  שֶׁ ֶאָחד 
ֵחֶלק  ְוַגם ָהָיה לוֹ  ּוֵמָהֲאִר"י ז"ל.  טֹוב ז"ל 
ְוָאַמר  ְוכּו'.  ּזַֹהר  בַּ ר  ְזכָּ ַהנִּ ֵמַהיָּנּוָקא  ֶאָחד 
ַמת  שְׁ מֹות ִמנִּ ה ֶחְלֵקי ְנשָׁ מָּ יֵּׁש לוֹ עֹוד כַּ שֶׁ
נָּּאים ְוָאמֹוָרִאים, ֲאָבל לֹא ָרָצה ְלַגּלֹות.  תַּ

ֹות ַמֲעֶרֶכת ט' ַעּמּוד מ"ג) ר ְקֻדשּׁ (ֶעשֶׂ

ָמתוֹ  ִנשְׁ ְצִבי]  ינּו  [ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ּדֹוִדי  מֹוִרי  ו. 
ֶֹרׁש  ִמשּׁ ושלוםו  הרחס  ׁשֶֹרׁש  ָהָיה 
ֵאר  ְתבָּ נִּ י ֲעִקיָבא, שֶׁ ַמת ַרבִּ רֹוב ֶאל ִנשְׁ קָּ שֶׁ
ִעְנַין  בְּ ְתִחיל  ַהמַּ ִעְנָין  ֶחְזיֹונֹות  ֵסֶפר  בְּ ֶזה 
ְך  כָּ ַאַחר  שֶׁ ַבד  ִמלְּ מֹוִרי,  ִלי  ָאַמר  י  תִּ ִאשְׁ
עֹוד  ָעָלה  ְפָלִאים  ַהמֻּ יו  ַמֲעשָׂ ְיֵדי  ַעל 
דֹוׁש  ַמת ָהַרב ַהקָּ ְוֵכן ִנשְׁ ה ַמְדֵרגֹות,  ְלַכמָּ
ְרִדיְטׁשֹוב ָהָיה  ִיְצָחק ִמבֶּ ֵלִוי  מֹוֵרינּו ָהַרב 
ים  ׁשָֹרשִׁ ְוִעם  ושלוםו.  רחס  ֶֹרׁש  ִמשּׁ
ֶנֶפׁש,  ְמִסירּות  בִּ ֶעְליֹון  ֶמֶלְך  ָעְבדּו  ֵאּלּו 
ּלֹא ִנְמָצא  ְמַעט שֶׁ ִהְתַלֲהבּות ְוִיחּוִדים, כִּ בְּ
ֹות  ר ְקֻדשּׁ ת ְסָתִרים). (ֶעשֶׂ ְך. (ְמִגלַּ נָּּאים כָּ יֵמי ַהתַּ בִּ

אָמאְרָנא) דֹוׁש מהרי"א ִמקָּ ַמֲעֶרֶכת ט' ָהַרב ַהקָּ

ּוָפַעל  ִנְפָלָאה,  ְדֵבקּות  בִּ ָהְיָתה  תוֹ  ִפלָּ תְּ ז. 
הּוא  ָרֵאל.  ִישְׂ ְלטֹוַבת  תוֹ  ְתִפלָּ בִּ ה  ַהְרבֵּ
ית  ֵראשִׁ (בְּ ַחי  זַֹהר  דֹוׁש  ַהקָּ ִסְפרוֹ  בְּ ּכֹוֵתב 
בּועֹות  ַהשָּׁ ַחג  בְּ ַאַחת  ַעם  פַּ ע"ב):  רט"ו  ף  דַּ

ַנת תקע"א ִלְפָרט, ִהְתִחיל מֹוִרי ּדֹוִדי  שְׁ בִּ
ל קֶֹדם  לֵּ דֹוׁש [ָהֲעֶטֶרת ְצִבי] ְלִהְתפַּ ינּו ַהקָּ ַרבֵּ
ל  שֶׁ ַלַחׁש  ת  ְתִפלַּ בִּ ְוָעַמד  ה,  ַהַחמָּ ֵהֵנץ 
ַעל  בַּ ם  שָׁ ְוָהָיה  עֹות,  שָׁ ה  שָּׁ שִׁ ֲחִרית  שַׁ
ים  ִהלִּ מוֹ יֹוֵסף], ְוָאַמר תְּ ָהָיה שְׁ ִית ֶאָחד [שֶׁ ַהבַּ
ָהַלְך  ְך  כָּ ְוַאַחר  ים,  ִהלִּ ַהתְּ ל  כָּ יֵּם  סִּ שֶׁ ַעד 
ִסיֵּם  ַוֲעַדִין לֹא  ְדָרׁש  ְלֵבית ַהמִּ ּוָבא  ִליׁשֹן 
ה לֹא  ֻעדָּ ַחׁש, ּוְבֵעת ַהסְּ ת ַהלַּ ִפלַּ יק תְּ דִּ ַהצַּ
ב  ָראּוי, ְוָהָיה יֹושֵׁ ֵרת ֶלֱאכֹל כָּ ָנַתן לוֹ ַהְמשָׁ

י ְמַצֵער  ֵרת, ַרבִּ ֵאיֶזה ָזִוית, ְוָאַמר ְלַהְמשָׁ בְּ
ֲאָכל,  ְמִניַעת ַהמַּ ה בִּ ֲאִריכּות, ְוַאתָּ אֹוָתנּו בַּ
ל  ּכֹוס שֶׁ ָלַקח  ֹזאת,  ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ַמע  ְושָׁ
אֹוֵמר  ה  ַאתָּ יֹוֵסף  ְוָאַמר:  לוֹ,  ְוָנַתן  ַיִין 
אן  כָּ יֵּׁש  שֶׁ ֲהֵתַדע  אֹוְתךָ,  ְמַצֵער  ֲאִני  שֶׁ
ן  ְלַתקֵּ ָצִריְך  ַוֲאִני  ָאָדם,  ֵני  בְּ ֵמאֹות  ֵאיֶזה 
ִהְצָטְרכּותוֹ  ְוָכל  ַנְפׁשוֹ  ּקּון  תִּ ֶאָחד  ְלָכל 
ִהנְַּחתָּ  שֶׁ ָהֱאֶמת  ִמיָרא.  גְּ ְוַעד  ֵמָהֵחל 
ָנֲחלּו  ְוַהּיֹום  ִריִאים,  בְּ ְיָלִדים  ֵני  שְׁ ֵביְתָך  בְּ
ָקרֹוב  ָהָיה  שֶׁ ֶנֱחָלה  ָהֶאָחד  ֵניֶהם,  שְׁ
לוֹ  י  ְכתִּ ִהְמשַׁ שֶׁ י  ַעְלתִּ פָּ ִתי  ּוִבְתִפלָּ ָלמּות, 
ִני  ְוַהשֵּׁ ְלֵאיָתנוֹ,  ָחַזר  ָלֵאל  ה  ּוְתִהלָּ ים,  ַחיִּ
ָנה  ַסכָּ בְּ ֵעת  כָּ ְוהּוא  ְך  כָּ ל  כָּ י  גְַּחתִּ ִהשְׁ לֹא 
מוָֹצֵאי  ֵהל ֶזה ָהִאיׁש, ְוֵתֶכף בְּ דֹוָלה. ְוִנְתבַּ גְּ
מוֹ  כְּ ְמֻכוָּן  ְוָהָיה  ְלֵביתוֹ,  ָאץ  טֹוב  יֹום 

ָאַמר לוֹ ָהֲעֶטֶרת ְצִבי. שֶׁ

ר  ַהשַּׂ ֶאת  ִהְכִניַע  שֶׁ ַעְצמוֹ,  ַעל  ֵהִעיד  ח. 
ִמְצחוֹ. ה לוֹ ָחִריץ בְּ ל אּוְנָגאָרן, ְוָעשָׂ שֶׁ

חֹות  פָּ ִמשְׁ ֵמאֹות  ֵאָליו  אּו  בָּ שֶׁ ַרע  אֵּ ט. 
ֵזָרה  גְּ ֲעֵליֶהם  גַָּזר  ר  ַהשַּׂ שֶׁ דֹוָלה,  גְּ ְבִכיָּה  בִּ
א  ֶאלָּ ָפִרים,  כְּ בַּ ָלדּור  ָלֶהם  ָאסּור  שֶׁ
ְרָנָסָתם  תֹוְך ָהִעיר, ְוָכל פַּ ֻמְכָרִחים ָלגּור בְּ
ַרֵחם  יְּ כּו ְלָפָניו שֶׁ ה בָּ ָפִרים. ֵהמָּ הּוא ֵמַהכְּ
ָלֶהם  ָאַמר  ָהָרָעה.  ֵזָרה  ַהגְּ ל  ְלַבטֵּ ֲעֵליֶהם 
ְיָלה ּובֹואּו ְלָפַני  ָהֲעֶטֶרת ְצִבי, ִלינּו ּפֹה ַהלַּ

ּבֶֹקר, ְוֵכן ָעשּׂו. בַּ

ְיָלה זוֹ  לַּ אּו ֵאָליו, ָאַמר ָלֶהם: בַּ בָּ שֶׁ ּבֶֹקר כְּ בַּ
נָּּאים,  י ַלתַּ ָמה, ְוָהַלְכתִּ ָהְיָתה ִלי ֲעִליַּת ְנשָׁ
ָאְמרּו  ם  ְוֻכלָּ ָסבֹוָרֵאי,  ָנן  ַרבָּ ָאמֹוָרִאים, 
ָהִעיר,  תֹוְך  בְּ דּורּו  תָּ שֶׁ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ן  כֵּ שֶׁ
ָפִרים ֵאין ִמְנָיִנים, ְוֵאין ׁשֹוְמִעים  כְּ בַּ ְלִפי שֶׁ
נָּא  ם ִמְקֶוה. ַרק ַהתַּ ה ּוָבְרכּו, ְוֵאין שָׁ ְקֻדשָּׁ
ִאי  ָאַמר שֶׁ יוַֹחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  ן שִׁ ַרבָּ ָהֱאלִֹקי 
ֶרְך  ְיהּוִדי דֶּ ע  ִאם ִיסַּ ִלְגֹזר ֹזאת: שֶׁ ר  ֶאְפשָׁ
אוֹ  ין,  ּוְתִפלִּ ית  ַטלִּ ִעּמוֹ  ִיְהֶיה  ְולֹא  ָפר  כְּ
ְלֶאֶרץ  ָעָלה  בתרע"ט  ִלְסעֹד  ֶלֶחם  ת  פַּ

ַלִים.  ירּושָׁ ב בִּ ָרֵאל, ְוִהְתַישֵּׁ ִישְׂ

ג



"Ú ‚˜  ‡ˆÈÂ‚˜

,‡ÏÈÚÏc ÌÏBÚÓ ‡˙eÈL „ÈÚÈc ÔÈ‚e¿ƒ¿«¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈»
,ÌÈ˙Ò e‰È‡ ‡ÏBÈc ÔÈ‚a ,dÈpÓ ÔÈÈÒk˙‡ƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ»ƒ
„Ú ,‡ÈÈÒk˙‡„ ‡ÏBÈ ÈL eÚc ˙Ïe¿»««¬»¿≈¿»¿ƒ¿«¿»¬«
ÔÈÓÏÚ ÔÈ˙a hÚ˙‡Â ,ÔÈÈÏb˙‡„ ‰hÓL ÈL¿≈¿ƒ»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿««ƒ¿≈»¿ƒ

.ÔBÏ „ÈÁ‡Â¿»ƒ
‡ze ÔÈa ˙ÈL ˙„ÈÏB‡ ‰‡Ï ,ÈÊÁ »≈≈»ƒ«ƒ¿ƒ¿«»

ÔÈËÒ ˙ÈL ‡‰c ,ÈÊÁ˙‡ ÈÎ‰Â .‡„Á»»¿»ƒƒ¿¬≈¿»ƒƒ¿ƒ
‡Êa ,‡„Á ‡ze ,˙ÈL ÔÈl‡Â dÏÚ ÔÈÓÈÈ»̃¿ƒ¬»¿ƒ≈ƒ¿«»»»¿»»
.ÌÈ˜Ècˆ ÔÈz ˙„ÈÏB‡ ÏÁ .‡˜Ù ‰‡lÚƒ»»»¿»»≈ƒ«¿≈«ƒƒ
È˜Ècˆ Èz ÔÈc ,‰hÓL ‡‰ ,ÈÊÁ˙‡ ÈÎ‰Â¿»ƒƒ¿¬≈»¿ƒ»¿≈¿≈«ƒ≈

,ÈzÎc ,ÔÈÓÏÚÏ ‡˙È(ÊÏ ÌÈÏ‰˙)eLÈÈ ÌÈ˜Ècˆ »¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿
˜Ècˆ .‡z˙Ï ˜ÈcˆÂ ‡lÈÚÏ ˜Ècˆ ,ı‡»∆«ƒ¿≈»¿«ƒ¿«»«ƒ
,‡z˙Ï ˜Ècˆ .ÔÈ‡lÚ ÔÈÈÓ Ô„‚ dÈpÓ ,‡lÈÚÏ¿≈»ƒ≈»¿»«ƒƒ»ƒ«ƒ¿«»
,‡eÎ„ Èa‚Ï ‡ÈÓ ‡˜e ‡Ú dÈpÓƒ≈»¿»¿»«»¿«≈¿»
˜ÈcˆÂ ,‡„ ‡ËqÓ ˜Ècˆ .ÌÈÏL ‡ze‡È˙a¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒƒ¿»»¿«ƒ
ÔÈa È˙È ‡lÈÚÏ ‡eÎ„„ ‡Ók ,‡„ ‡ËqÓƒƒ¿»»¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ≈
ÔÈ ‡˙È ‡z˙Ï ‡˜e ÈÓ ÈÎ‰ ,È˜e Èz¿≈¿≈»ƒ»≈¿»¿«»»¿»≈

.È˜Ècˆ Èz¿≈«ƒƒ
.e‰È ÔÈ˜Ècˆ ÔÈz ÔÈÓÈe ÛÒBÈ ,‡c »≈ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒƒ¿

ÔÈ‚a ,‡lÈÚÏ ˜Ècˆ ÈÂ‰ÓÏ ‰ÎÊ ÛÒBÈ≈»»¿∆¡≈«ƒ¿≈»¿ƒ
,‡z˙Ï ˜Ècˆ e‰È‡ ÔÈÓÈa .‡ÓÈi˜ ˙‡ Ëc¿»«»«»»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«»
ÛÒBÈ ,È˜Ècˆ Èz ÔÈ ‰hÓL ‡hÚ˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿ƒ»≈¿≈«ƒ≈≈

.˜Ècv‰ ÔÈÓÈe ,˜Ècv‰««ƒƒ¿»ƒ««ƒ
‡Ï ÈBÓBÈ ÏÎc .ÔÈ‡ ,‰Â‰ ˜Ècˆ ÔÈÓÈa ƒ¿»ƒ«ƒ»»ƒ¿»»

‡Ïc b ÏÚ Û‡Â ,‡ÓÈi˜ ˙‡ È‡‰ ‡ËÁ»»¿«»«»»¿«««¿»
È‡n‡ ,ÈÎ‰ È‡ .ÛÒBÈk ‡„BÚ dÈÏ ÔncÊ‡ƒ¿««≈»»¿≈ƒ»ƒ««
‰Â‰ ˜ÚÈ„ ÈBÓBÈ ÏÎ ‡l‡ .˜Ècˆ È˜‡ƒ¿≈«ƒ∆»»¿«¬…»»
‡ÓÈ˙ È‡Â .dÈÒÚ LnL ‡Ï ,ÛÒBÈ„ ‡Ï‡¿∆¿»¿≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ≈»
‡ÏÂ ‰Â‰ ‡È ,˜ÚiÓ ÛÒBÈ ÏÈË˙‡ „Î„¿«ƒ¿¿ƒ≈ƒ«¬…«¿»»»¿»

‡Ïc zÓ‡ z‡Â .ÈÒÛ‡ ‡l‡ ,dÈÒÚ LnL ¿ƒ¿«¿¬«¿¿¿»ƒ≈«¿≈∆»«
‡LnLÏ ‡Ú ‡Ï ˙Ï ‚ÂecÊ‡c b ÏÚ««¿ƒ¿««¿»»»»»¿«¿»

.dÈÒÚ«¿≈
,ÔÈÓÈÏ ÛÒBÈ ÏÈ‡L„ ‰ÚLa ,Ô˙ ÈÎ‰ »ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

ÏBi‰L ÌeMÓ ,epnÓ eqk˙‰ƒ¿«ƒ∆ƒ∆«≈
ÈL eÚL Á‡Â .zÒ ‡e‰ƒ¿»¿««∆»¿¿≈
ÈL ‰NÚ ,ÌÈqÎÓ‰ ÏBi‰«≈«¿Àƒ»»¿≈
ÈLa hÚ˙‰Â ,ÌÈÏ‚p‰ ‰hÓL¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈

.Ì˙B‡ ÊÁ‡Â ˙BÓÏBÚ»¿»«»
‰‡‰ML ‰„ÈÏB‰ ‰‡Ï , ¿≈≈»ƒ»ƒ»

È‰L ,Èe‡ CÎÂ ,˙Á‡ ˙e ÌÈ»ƒ«««¿»»∆¬≈
,‰ÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ„„ˆ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ»∆»
ÔBÈÏÚ „BÒa ˙Á‡ ˙e ‰ML el‡Â¿≈ƒ»«««¿∆¿
,ÌÈ˜Ècˆ ÈL ‰„ÈÏB‰ ÏÁ .‰‡ˆÈ»¿»»≈ƒ»¿≈«ƒƒ
ÈL ÔÈaL ,‰hÓL ‰p‰ ,Èe‡ CÎÂ¿»»ƒ≈¿ƒ»∆≈¿≈
,ÌÈÓÏBÚÏ ˙LBÈ ÌÈ˜Èc «̂ƒƒ∆∆¿»ƒ
.ı‡ eLÈÈ ÌÈ˜Ècˆ e˙kL∆»«ƒƒƒ¿»∆
.‰hÓÏ ˜ÈcˆÂ ‰ÏÚÓÏ ˜Èc «̂ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«»
ÌÈÚÙBL epnÓ ,‰ÏÚÓÏ ˜Ècv‰««ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ
,‰hÓÏ ˜Ècv‰ .ÌÈBÈÏÚ ÌÈÓ«ƒ∆¿ƒ««ƒ¿«»
ÎfÏ ÌÈÓ ‰˜p‰ ˙ÚB epnÓƒ∆«««¿≈»«ƒ«»»
,‰Ê „vÓ ˜Ècˆ .‰ÓÏL ‰˜eL˙aƒ¿»¿≈»«ƒƒ«∆
Îf‰L BÓk .‰Ê „vÓ ˜ÈcˆÂ¿«ƒƒ«∆¿∆«»»
,˙B˜ ÈzL ÔÈa LBÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈¿≈¿≈
ÔÈa ˙LBÈ ‰hÓÏ ‰˜p‰ Ìb Ck»««¿≈»¿«»∆∆≈

.ÌÈ˜Ècˆ ÈL¿≈«ƒƒ
ÈL Ì‰ ÔÈÓÈe ÛÒBÈ Ôk ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿≈

˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÊ ÛÒBÈ .ÌÈ˜Èc «̂ƒƒ≈»»ƒ¿«ƒ
˙‡ ÓML ÌeMÓ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆»«∆
˜Ècˆ ‡e‰ ÔÈÓÈe ,˙Èa‰«¿ƒƒ¿»ƒ«ƒ
ÔÈa ‰hÓM‰ ˙‡ hÚÏ ,‰hÓÏ¿«»¿«≈∆«¿ƒ»≈
˜Ècv‰ ÛÒBÈ  ÌÈ˜Ècˆ ÈL¿≈«ƒƒ≈««ƒ

.˜Ècv‰ ÔÈÓÈeƒ¿»ƒ««ƒ
ÏkL ,Ôk ?˜Ècˆ ‰È‰ ÔÈÓÈa ƒ¿»ƒ»»«ƒ≈∆»

.Bf‰ ˙Èa‰ ˙B‡a ‡ËÁ ‡Ï ÂÈÓÈ»»…»»¿«¿ƒ«
BÏ ÔncÊ‰ ‡lL b ÏÚ Û‡Â¿«««∆…ƒ¿«≈
‰nÏ Ôk Ì‡ ,ÛÒBÈ BÓk ‰NÚÓ«¬∆¿≈ƒ≈»»
,˜ÚÈ ÈÓÈ Ïk ‡l‡ ?˜Ècˆ ‡˜ƒ¿»«ƒ∆»»¿≈«¬…
‡Ï ,ÛÒBÈ ÏL Ï‡a ‰È‰Lk¿∆»»¿≈∆∆≈…
,Ó‡z Ì‡Â .B˙hÓ LnLƒ≈ƒ»¿ƒ…«
‰È‰ ÌÏÚ ,˜ÚiÓ ÛÒBÈ ÏhpLkL∆¿∆ƒ«≈ƒ«¬…∆∆»»
‡lL ÓB‡ ‰z‡Â ,ÈeN ‡ÏÂ¿…»¿«»≈∆…
b ÏÚ Û‡ ‡l‡ ?B˙hÓ LnLƒ≈ƒ»∆»«««
‰ˆ ‡Ï ,ÔkÓ Á‡Ï ÔzÁ˙‰L∆ƒ¿«≈¿««ƒ≈…»»

.B˙hÓ LnLÏ¿«≈ƒ»
Ï‡ML ‰ÚLa ,eÈL Ck »»ƒ¿»»∆»«

EÏ LÈ :BÏ Ó‡ ,ÔÈÓÈa ˙‡ ÛÒBÈ≈∆ƒ¿»ƒ»«≈¿
LÈ :BÏ Ó‡ .Ôk :BÏ Ó‡ ?‰M‡ƒ»»«≈»«≈
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‰f‰ ÙÒ „˜

.ÔÈ‡ ,dÈÏ Ó‡ .ezÈ‡ CÏ ˙È‡ dÈÏ Ó‡»«≈ƒ»ƒ¿»«≈ƒ
CÈ‰Â .ÔÈ‡ dÈÏ Ó‡ ,ÔÈa CÏ ˙È‡ dÈÏ Ó‡»«≈ƒ»¿ƒ»«≈ƒ¿≈

'eÎÂ ÈÁ‡ ÌeL ÏÚ dÈÏ Ó‡ ,Ôe˜‡Ó‡ ‡") ƒ¿»«≈«»ƒ¿

È‡Â .ÈÏ ÔÈÈÓÊ dÈÏ Ó‡ ,ÔÈa CÏ ˙È‡ dÈÏÌeL ÏÚ dÈÏ Ó‡ ,CÏ Ôe˜˙È C 

('Â‚Â ÈÁ‡ÈzÎc 'Â‚Â ÔÓÚÂ ‡‚(ÂÓ ˙È˘‡)Èe ≈»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿≈
‡Ïc zÓ‡ z‡Â ,'Â‚Â ÎÂ ÚÏa ÔÈÓÈƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿¿«¿¬«¿¿¿»

.LnL(‡zÚL ‡È‰‰ ‡l‡ ‡"Ò). ƒ≈
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ÈË ע"א)‡‰‡ קנד ÈÁ‡c.(דף dÈ˙‡ ¡≈»ƒ«¿≈¿»ƒ
‡Ï ,„È‡˙‡„ ‡ÓÊ ‡e‰‰ ‡‰ ,‡ÓÈ˙ ≈»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»

ÚÚ‡c „Ú ‰Â‰ ‡Ï ˜Ècˆc .˜Ècˆ ‰Â‰»»«ƒ¿«ƒ»»»«¿»¬«
.˜ÚiÓ ÈÚ„È BÂ‰ e‰lk ,‡l‡ .dÈ ‡„BÚ»»≈∆»À¿¬»¿≈ƒ«¬…
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ÈÈ‚e .ÏÊÈÓÏ ‡ÈÚa ,ÌÈÏzL‡ ‡Ùe‚c ÔÂÈk≈«¿»ƒ¿¿ƒ»≈»¿≈«¿ƒ≈
.ÈeÁ‡c dÈÁB‡ ËÂ Ú„È ÔÈÓÈa CÎ»ƒ¿»ƒ»«¿»«¿≈«¬

„‰ ÔÈÓÈa .ÁkzL‡Â ,ÛÒBÈÏ ‡˙‡c ¿¬»¿≈¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»«
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„ÈÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡c ÏÚÂ .ÔÈa „ÈÏB‡Â¿ƒ¿ƒ¿«»À¿»¿ƒ»ƒ
ÈÈ‚e .‡lÈÚÏ ˜Ècˆ ÛÒBÈÂ ,‡z˙Ï ˜Ècˆ dÈÏ≈«ƒ¿«»¿≈«ƒ¿≈»¿ƒ≈
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CÈ‡Â .Ôk :BÏ Ó‡ ?ÌÈa EÏ¿»ƒ»«≈¿≈
ÈÁ‡ ÌL ÏÚ :BÏ Ó‡ ?ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ»««≈»ƒ

,'eÎÂ.ÈÏ ÌÈ„È˙Ú ,BÏ Ó‡ ?ÌÈa EÏ LÈ ,BÏ Ó‡] ¿

['B‚Â ÈÁ‡ ÌL ÏÚ ,BÏ Ó‡ ?Ì‡˜z C‡È‰Â‡b ≈»
ÔÈÓÈ Èe e˙kL ,'B‚Â ÔÓÚÂ¿«¬»¿∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‡ ‰z‡Â ,'B‚Â ÎÂ ÚÏa‡lL zÓ ∆«»∆∆¿¿«»»«¿»∆…
?LnL[‰ÚL d˙B‡a ‡l‡]. ƒ≈

‰ÚL d˙B‡a È‰L ,Ôk ,BÏ ≈∆¬≈¿»»»
.BÏ eÈ‰ ‡ÏeÈ‰ ÌÈeÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL Á‡Ï] …»

[BÏÚÏa ÔÈÓÈ Èe ,Ó‡z Ì‡Â¿ƒ…«¿≈ƒ¿»ƒ∆«
‰Ê Ck ,ÌÈˆÓÏ eÒÎpLk ,ÎÂ»∆∆¿∆ƒ¿¿¿ƒ¿«ƒ»∆
ÏÚ ˜ÚÈ Ïa‡˙‰L ÔÓÊ ÏkL .È‡cÂ««∆»¿«∆ƒ¿«≈«¬…«
„ÈÏB‰Â B˙hÓ LnL ‡Ï ,ÛÒBÈ≈…ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÛÒBÈ ‰p‰ :ÔÈÓÈa Ó‡Â .ÌÈa»ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ≈≈
,‰È‰ ‡a‡ ÏL ˙Èa‰ ˙B‡ ,ÈÁ‡»ƒ«¿ƒ∆«»»»
ÔÂÈk .Ûeb‰ ÌeiÒ ‡È‰ ˙Èa‰ È‰L∆¬≈«¿ƒƒƒ«≈»
ÓBL ‰È‰‡ È‡ ,„‡ ‡e‰L∆∆¡»¬ƒ∆¿∆≈

.ÈÁ‡ ÏL BÓB˜Ó¿∆»ƒ
ÔÓÊ B˙B‡a È‰ ,Ó‡z …«¬≈¿¿«

˜ÈcvL ,˜Ècˆ ‰È‰ ‡Ï „‡pL∆∆¡«…»»«ƒ∆«ƒ
‰NÚn‰ ‰wL „Ú ‰È‰ ‡Ï ‡e‰…»»«∆»»««¬∆
ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ Ìlk ‡l‡  Ba ‰f‰«∆∆»À»»¿ƒ
Ú„BÈ ‰È‰ ˜ÚiL ,˜ÚiÓƒ«¬…∆«¬…»»≈«
ÌeMÓe ,ÛÒBÈ LÈ ‰f‰ ÌB˜n‰L∆«»«∆»«≈ƒ
„Ú ,Ck Ïk ÔÏ Ïˆ‡ CÈ‡‰ Ck»∆¡ƒ≈∆»»»»«
ÌeiÒ ‡e‰ ÈÓe ,Ûeb‰ ÌizÒiL∆ƒ¿«≈«ƒƒ
È‰ÈÂ e˙k Ôk ÏÚÂ ,˙Èa‰ ?Ûeb‰««¿ƒ¿«≈»«¿ƒ
.'B‚Â ÛÒBÈ ˙‡ ÏÁ ‰„ÏÈ L‡k«¬∆»¿»»≈∆≈¿
.Ûeb‰ ÌlzL‰ ˙Úk È‡cÂ È‰L∆¬≈««»≈ƒ¿«≈«
‰ˆB È‡ ,Ûeb‰ ÌlzL‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆
Ú„È ÔÈÓÈa Ck ÌeMÓe .˙ÎÏÏ»∆∆ƒ»ƒ¿»ƒ»«

.ÂÈÁ‡ Cc ˙‡ ÓLÂ¿»«∆∆∆»ƒ
ÔÈÓÈa ,‡ˆÓÂ ÛÒBÈÏ ‡aL ∆»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

B˙hÓ LnLÂ B˙ÈÏ ÊÁ[eÒÎÂ eÎÏ‰Â] »«¿≈¿ƒ≈ƒ»

Cea LB„w‰ Ôk ÏÚÂ .ÌÈa „ÈÏB‰Â¿ƒ»ƒ¿«≈«»»
,‰hÓÏ ˜Ècˆ B˙B‡ ‰NÚ ‡e‰»»«ƒ¿«»
Ck ÌeMÓe ,‰ÏÚÓÏ ˜Ècˆ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ»
‰‡ÏÂ ,ÌÈ ÈL ‰„ÈÏB‰ ÏÁ»≈ƒ»¿≈»ƒ¿≈»

.˙e ÌÈ ‰MLƒ»»ƒ«
ÌÈM‰ ÚL Ô˙B‡ ‰Ê ∆»∆««»ƒ

Ô‰a Ú„È ‡lL ,˙BqÎÓ ˙BBL‡‰»ƒ¿À∆…»«»∆
.ÏBi‰ ÏL eÈ‰L ÌeMÓ ,˜ÚÈ«¬…ƒ∆»∆«≈
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‡"Ú „˜  ‡ˆÈÂ‰˜

,ÔÈÈÏb˙‡ ‰hÓLc ÔeÈ‡Â ,‡ÏBÈ„ eÂ‰c¿¬¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»
,‡ÈÒk˙‡„ ‡ÏBÈÏ ÁÏÙ ‡Èlb˙‡„ ‰hÓLeƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»»«¿¿»¿ƒ¿«¿»

ÈzÎc(ËÎ ˙È˘‡)ÚL ÏÁa ˜ÚÈ „ÚiÂ ƒ¿ƒ««¬…«¬…¿»≈∆«
ÚL ÁÏt ÏÁa .Ì˙Ò ÌÈL ÚL .ÌÈL»ƒ∆«»ƒ¿»¿»≈»«∆«
.ÔÈÓÏÚ È˙a e‰a „ÈÁ‡˙‡Â ,ÔÈ‡lÚ ÔÈL¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
L  È˙‡ ,‡Èlb˙‡c BbÓ ,‡ÙÈÏB‡ Ô‡kÓƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»≈«»

.‰‡ÓÈ˙ÒÏƒ¿ƒ»»
‡ÏBiÓ È‡Ó„˜ ÔÈL„ ÈÎ‰ È‡ ,‡ÓÈ˙ ≈»ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»

È˙Î ‡ÏBÈa ‡‰ ,ÔepÈ‡(‰Î ‡˜ÈÂ)ÚL ƒ»¿¿»¿ƒ∆«
,ÈÁÈÎL ÌÈL ÚL .ÌÈÓÚt ÚL ,ÌÈL»ƒ∆«¿»ƒ∆«»ƒ¿ƒ≈

ÌÈÓÚt ÚL(ÈÁÈÎL ‡Ï)ÔepÈ‡ ,‡l‡ .ÔepÈ‡ Ô‡ ∆«¿»ƒ»ƒ∆»ƒ
eÓÈÏL‡ ‰‡Ï„ ‡Ïel‰a Ëc ÔÈÓBÈ ‰ÚLƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ»¿≈»«¿ƒ

‡ÓBÈ ÏÎ ‡‰c ,‡aLeÁ(˙Á‡ ÚLÂ ˙Á‡ ÌÚÙ ‡"Ò) ¿¿»¿»»»

(ÚL),ÈzÎc ,È˜‡ ˙Á‡(ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)ÌBia ÚL ««ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆««
‰ÚL ÏÎÂ .E˜„ˆ ÈËtLÓ ÏÚ EÈzÏl‰ƒ«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿∆¿»ƒ¿»
,‡ÓBÈ ÏÎa 'Ê ,ÔÈÓBÈ ‰ÚLa ÌÈÏzL‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»

.˙Á‡ ÌÚÙ È˜‡c¿ƒ¿≈««««
‡l‡ ,ÔÈÓBÈ 'Ê Ë ‡Ïc ,ÔÎ ‰Â‰ ‡Ï »»»≈¿»»«ƒ∆»

,‡ÓÈ˙ È‡Â .˙Ï ÁÏÙc ÔÈL ÚL∆«¿ƒ¿»«¿»»¿ƒ≈»
ÁÏÙÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ‰hÓLc ÔÈL ,ÈÎ‰ È‡ƒ»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿ƒ¿«
ÔÂÈk ‡l‡ .‰hÓL ‡‚ÂecÊ‡Ï ˙Ïe ,Ì„B˜∆¿»«¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»∆»≈«

Ù elÈ‡k ,ÁÏÙÓÏ dÈÏÚ ÏÈa˜c‡˙‡ .ÔBÏ ÁÏ ¿«ƒ¬≈¿ƒ¿«¿ƒ»«»»
‡ÈÎÊ„ ‡ÓÁ CÈa Ó‡ .dÈ˜Le ‡a‡ Èaƒƒ«»¿»≈»«¿ƒ«¬»»¿»ƒ»

È˙k ˙‡ ‡e‰‰ ÏÚ ,‡˜ È‡‰Ï(Ó ‰ÈÚ˘È)'‰ ¿«¿»««¬«¿ƒ
.Èc‡ÈÂ ‰Bz ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ»≈¿««ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

‰‡Ï Óz‡„ ‡‰ ,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡»«ƒƒ∆¿»»»¿ƒ¿»≈»
‡e‰ ÈÎ‰ ,‡„Á ‡ze ÔÈa ˙ÈL ˙„ÈÏB‡ƒ«ƒ¿ƒ¿«»»»»ƒ
˙BÁÙL Èa ,È‡cÂ ÔÈ Èz ÏÁ ,È‡cÂ«»»≈¿≈¿ƒ«»¿≈¿»
‡l‡ .ÈÓÈÈ˜ CÈ‰ ÔB‰Ï„ ‡ewz ,‰Úa‡«¿»»ƒ»ƒ¿≈»¿≈∆»
ÈzÎc ,ÌÈBÁ‡ Ôe˜‡c ÌÈL˜ Úa‡ ÔepÈ‡ƒ«¿«¿»ƒ¿ƒ¿¬«ƒƒ¿ƒ

(Ê ‡ ÌÈÎÏÓ).‰˙Èa Ì‰ÈBÁ‡ ÏÎÂ¿»¬≈∆»¿»
Ï‡ .ÔÈL˜ ˙Ï˙ ‡ÈÓÈ ‡ÚB„a ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ¬»

ÔÎÂ .Ï ‡zL‡c ,BÁ‡ e‰È‡Â  e‰È‡„ ‡˙ÈÚˆÓ‡a „Á ‡Lƒ̃¿»«¿∆¿»ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿«¿≈

,elb˙‰ ‰hÓL ÏL Ô˙B‡Â¿»∆¿ƒ»ƒ¿«
ÏBi‰ ˙‡ „Ú ‰ÈeÏb‰ ‰hÓMe«¿ƒ»«¿»»«∆«≈
˜ÚÈ „ÚiÂ e˙kL ,‰qk˙‰L∆ƒ¿«»∆»««¬…«¬…
ÌÈL ÚL .ÌÈL ÚL ÏÁa¿»≈∆«»ƒ∆«»ƒ
ÌÈL ÚL „Ú ÏÁa .Ì˙Ò¿»¿»≈»«∆«»ƒ
ÈLa Ô‰a ÊÁ‡Â ,˙BBÈÏÚ∆¿¿∆¡«»∆ƒ¿≈
CBzÓ ,e„ÓÏ Ô‡kÓ .˙BÓÏBÚ»ƒ»»«¿ƒ

.zÒpÏ Ì„‡‰ ‡a ‰Ï‚p‰«ƒ¿∆»»»»«ƒ¿»
ÌÈM‰L Ck Ì‡ ,Ó‡z …«ƒ»∆«»ƒ

ÏBia È‰ ,ÏBi‰Ó Ô‰ ˙BBL‡‰»ƒ≈≈«≈¬≈«≈
.ÌÈÓÚt ÚL ÌÈL ÚL e˙k»∆«»ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈÓÚt ÚL ,˙BÈeˆÓ ÌÈL ÚL∆«»ƒ¿∆«¿»ƒ

[˙BÈeˆÓ ‡Ï]Ì˙B‡ ‡l‡ ?Ô‰ ‰ÙÈ‡ ≈…≈∆»»
ÏL ‰p˙Áa ÓML ÌÈÓÈ ‰ÚLƒ¿»»ƒ∆»««¬À»∆
È‰L ,ÔBaLÁ‰ ˙‡ eÓÈÏL‰ ‰‡Ï≈»ƒ¿ƒ∆«∆¿∆¬≈

ÌBÈ Ïk[ÚL] [˙Á‡ ÚLÂ ˙Á‡ ÌÚt]‡˜ »ƒ¿»
e˙kL ,˙Á‡ ÌÚt ÚL ««««∆»∆«

LÓ ÏÚ EÈzÏl‰ ÌBia.E˜„ˆ ÈËt «ƒ«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿∆
,ÌÈÓÈ ‰ÚLa ÌlzLÓ ‰ÚL ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»ƒ
.˙Á‡ ÌÚt ‡˜pL ,ÌBÈ ÏÎa 'Ê¿»∆ƒ¿»««««

ÓL ‡lL ,ÔÎ ‰È‰ ‡Ï …»»≈∆…»«
ÌÈL ÚL ‡l‡ ,ÌÈÓÈ ‰ÚLƒ¿»»ƒ∆»∆«»ƒ
Ì‡ ,Ó‡z Ì‡Â .Ck Á‡ „ÚL∆»«««»¿ƒ…«ƒ
BÏ ‰È‰ ‰hÓL ÏL ÌÈL ,Ck»»ƒ∆¿ƒ»»»
ÌÚ ‚ecÊ‰Ï Ck Á‡Â Ì„˜ „ÚÏ«¬……∆¿««»¿ƒ¿«≈ƒ
ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈk ‡l‡ ?‰hÓM‰«¿ƒ»∆»≈»∆ƒ≈»»
Èa ‡a .Ì˙B‡ „Ú el‡k ,„ÚÏ«¬…¿ƒ»«»»«ƒ
ÔÓÁ‰ Cea ,Ó‡ .B˜Le ‡a‡«»¿»»«»»«¬»
B˙B‡ ÏÚ ,‰f‰ ˜eÒtÏ È˙ÈÎfL∆»ƒƒ«»«∆«

e˙k ÌB˜n‰ ıÙÁ '‰ «»»»≈
.Èc‡ÈÂ ‰Bz ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ¿««ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ

Ó‡pL ‰Ê ,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡»««ƒ∆¿»»∆∆∆¡«
˙Á‡ ˙e ÌÈ ‰ML ‰„ÈÏB‰ ‰‡Ï≈»ƒ»ƒ»»ƒ«««
,È‡cÂ ÌÈ ÈL ÏÁ .È‡cÂ ‰Ê Ck »∆««»≈¿≈»ƒ««
CÈ‡ Ìewz .‰Úa‡ ˙BÁÙM‰ Èa¿≈«¿»«¿»»ƒ»≈
‰Úa‡ Ì˙B‡ ‡l‡ ?ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ∆»»«¿»»
,ÌÈBÁ‡ ÌÈ‡˜pL ÌÈL ¿̃»ƒ∆ƒ¿»ƒ¬«ƒ

.‰˙Èa Ì‰ÈÁ‡ ÏÎÂ e˙kL∆»¿»¬…≈∆»¿»
,ÌÈL˜ ‰LÏL ÔÈÓÈ ÚBÊa ƒ¿«»ƒ¿…»¿»ƒ

‡e‰L ÚˆÓ‡a „Á‡ L˜ Ï‡¬»∆∆∆»»∆¿«∆
.ıeÁa ‡LpL ,BÁ‡ ‡e‰Â ÏB„‚»¿»∆ƒ¿««
„Á‡ ÔÎÂ ,Ï‡ÓN ÚBÊa „Á‡ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ¿«¿…¿≈∆»
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‰f‰ ÙÒ Â˜

,‡ÈÓÈ ‡ÎÈa „Á ÔÎÂ ,‡Ï‡ÓN ‡ÚB„a „Á«ƒ¿»¿»»¿≈«¿«¿»¿ƒ»
,‡lk Ôwz˙‡ „ÎÂ .‡Ï‡ÓN ‡ÎÈa „Á ÔÎÂ¿≈«¿«¿»¿»»¿«ƒ¿««…»
È˙Î„ ‡˜ ‡ÓÈÈ˜Ï ,‰˙Èa e‰lk eÁkzL‡ƒ¿«»À¿»¿»¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

.‰˙Èa Ì‰ÈBÁ‡ ÏÎÂ¿»¬≈∆»¿»
LÈÓa ÔÈÈfÁ˙‡ e‰lk ,ÔÈeM˜ ‡L ¿«ƒƒÀ¿ƒ¿«¿»¿≈«

,ÔÈÎiÓ Ïe ÔÈÚBcÓ Ï ,ÔÈ˜Ù ÔÈl‡Â¿ƒ≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
ÔeÈ‡c b ÏÚ Û‡c ,˙BÁÙM‰ È ‰‡ÊÁ˙‡Ï¿ƒ¿¬»»ƒ¿≈«¿»¿«««¿ƒ
ÈÈ‚e .‰‡ÏÂ ÏÁ ÈÎ ÈÈLÁ ‡Ï ,‡ÈÈÓa¿ƒ¿»»»¬ƒ≈ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ≈

.Ï È˜Ù CÎ»»¿≈¿«
‡L ÏÎc ,Úa‡ ÔepÈ‡ ÔÈl‡ Á‡ «≈ƒ≈ƒ«¿«¿»¿«

.ÔBÏ ÈÏË ÔÈl‡Â ,e‰ÈÈÈ‚a ÈÏË ÔÈLƒ̃¿ƒ»¿≈¿ƒ«¿¿ƒ≈»¿≈
,È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰ ,‡a‡ Èa Ó‡‡„ ‡a‡ Èa Ó‡ ‡") »«ƒƒ«»»ƒ«»

(‡„ Â‡Ï.‡„Ák Ôwz˙Ó ‡lÎ ‡c ÏÚÂ ¿«»…»ƒ¿««¿¬»
.'Â‚Â ‰‡Ï ‰‡eN Èk '‰(ËÎ ˙È˘‡)Èa ƒ¿»≈»¿ƒƒ

˙Èa‰ ˙˜Ú ÈÈLBÓ ,Á˙t ÊÚÏ‡ÌÈÏ‰˙) ∆¿»»»«ƒƒ¬∆∆««ƒ
(‚È˜˙˜Ú ÈÈLBÓ .‰ÈeÏÏ‰ ‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡≈«»ƒ¿≈»«¿»ƒƒ¬∆∆

Ì‡ .‡˙È„ ‡˜Ú È‰È‡c ÏÁ ‡c ,˙Èa‰««ƒ»»≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»≈
.‰‡Ï ‡c ,‰ÁÓN ÌÈa‰«»ƒ¿≈»»≈»

,‰hÓL ‡c ˙Èa‰ ˙˜Ú ÈÈLBÓ ,Á‡ «≈ƒƒ¬∆∆««ƒ»¿ƒ»
dÈÏÚ ,‡ÓÏÚ È‡‰c ,‡wÚ È‰È‡c¿ƒƒƒ»»¿««¿»¬≈
ÏÎc .‡ÏBÈ ‡c ,‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡ .ac˙‡ƒ¿««≈«»ƒ¿≈»»¿»¿»
.ÔÈÈÏz dÈa ÔÈÓÏÚ e‰lÎ„ ‰Â„Á ÏÎÂ e„ÈÁ≈¿»∆¿»¿À¿«¿ƒ≈«¿»
È‡‰c ÔÈ‚a .‡e‰ ‡lÎ„ ‡ÏÏk ,‡˜ È‡‰Â¿«¿»¿»»¿…»¿ƒ¿«
‡ÓeiÒ ‡c ÏÚÂ ,‡LÈc˜ ‡Êa ,‡lk ÏÈÏk»ƒ…»¿»»«ƒ»¿«»ƒ»

.‰ÈeÏÏ‰ ,‡˜„ƒ¿»«¿»
‡È‰ È‡n‡ ÈÎÂ ,‰‡Ï ‰‡eN Èk '‰ ƒ¿»≈»¿ƒ««ƒ

È Â‡Ï ‰‡eN Èa ‡‰Â ,‰‡eN¿»¿»¿≈¿»»¿≈
ÈÏÚÓ Èa ÔepÈ‡ ÏÎc ÔÈÊÁÂ .e‰È ‡ÈÏÚÓ««¿»ƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿≈«¬≈
.‰‡Ï ‰‡eN Èk zÓ‡ z‡Â ,e˜Ù ‰‡lÓƒ≈»»¿¿«¿¬«¿¿ƒ¿»≈»
‡ÓÏÚ È„˙ e‰È‡ ‡ÏBÈ È‡cÂ ,‡l‡∆»«»¿»ƒ»ƒ«¿»

Â‡Ï ÈBlÈÓ ÏÎÂ ,‡Èqk˙‡„(Èa)(ע"ב קנד (דף ¿ƒ¿«¿»¿»ƒ»

ÔÈÈqk˙‡ ˜ÚÈ ,Ck ÔÈ‚e ,e‰È ‡Èlb˙‡a¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬…ƒ¿«¿»
.ÈB„BÚ Ïk dÈpÓƒ≈»»

CÈa „Á‡ ÔÎÂ ,ÔÈÓÈ CÈa¿∆∆»ƒ¿≈∆»¿∆∆
e‡ˆÓ ,Ô˜˙ Ïk‰LÎe .Ï‡ÓN¿…¿∆«…ƒ¿«ƒ¿¿
˜eÒt‰ ˙‡ Ìi˜Ï ,‰˙Èa ÌlÎÀ»«¿»¿«≈∆«»
.‰˙Èa Ì‰ÈÁ‡ ÏÎÂ e˙kL∆»¿»¬…≈∆»¿»

ÌÈ‡ Ìlk ,ÌÈLw‰ ‡L ¿»«¿»ƒÀ»ƒ¿ƒ
ıeÁÓ ÌÈ‡ˆBÈ el‡Â ,LÈa¿…∆¿≈¿ƒƒ
ÌÈÎÈÏ ıeÁÓe ˙BÚBfÏ«¿ƒ«¿≈«ƒ
Û‡L .˙BÁÙM‰ ÈÙa ˙B‡‰Ï¿≈»ƒ¿≈«¿»∆«
ÌÈ‡ ,ÔÈna Ì‰L b ÏÚ««∆≈«ƒ¿»≈»
,‰‡ÏÂ ÏÁ Èk ÌÈeLÁ¬ƒƒ¿≈»≈¿≈»

.ıeÁa e‡ˆÈ Ck ÌeMÓeƒ»»¿«
‰Úa‡‰ Ì‰ el‡ ,Á‡ «≈≈≈»«¿»»

ÌÈÏËB ÌÈLw‰ ‡L ÏkL∆»¿»«¿»ƒ¿ƒ
.Ì˙B‡ ÌÈÏËB el‡Â ,ÌÏÈLaƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ»
,È‡cÂ ‰Ê Ck ,‡a‡ Èa Ó‡»««ƒ«»»∆««

[‰Ê ‡Ï ‰Ê ,‡a‡ Èa Ó‡]Ïk‰ Ôk ÏÚÂ ¿«≈«…
.„ÁÈ Ô˜˙ƒ¿»««

.'B‚Â ‰‡Ï ‰‡eN Èk '‰ ƒ¿»≈»¿
,Á˙t ÊÚÏ‡ Èa  «ƒ∆¿»»»«

ÌÈa‰ Ì‡ ˙Èa‰ ˙˜Ú ÈÈLBÓƒƒ¬∆∆««ƒ≈«»ƒ
˙˜Ú ÈÈLBÓ .dÈeÏÏ‰ ‰ÁÓN¿≈»«¿»ƒƒ¬∆∆
wÚ ‡È‰L ,ÏÁ BÊ  ˙Èa‰««ƒ»≈∆ƒƒ«
BÊ  ‰ÁÓN ÌÈa‰ Ì‡ .˙Èa‰««ƒ≈«»ƒ¿≈»

.‰‡Ï≈»
˙Èa‰ ˙˜Ú ÈÈLBÓ Á‡ «≈ƒƒ¬∆∆««ƒ

ÌÏBÚ‰ wÚ ‡È‰L ,‰hÓL BÊ ¿ƒ»∆ƒƒ«»»
Ì‡ .‚‰Ó ‡e‰ ÂÈÏÚ ,‰f‰«∆»»À¿»≈
,ÏBi‰ ‰Ê  ‰ÁÓN ÌÈa‰«»ƒ¿≈»∆«≈
Ïk ÏL ‰Â„Á ÏÎÂ ‰ÁÓN ÏkL∆»ƒ¿»¿»∆¿»∆»
˜eÒt‰Â ,Ba ÌÈÈeÏz ˙BÓÏBÚ‰»»¿ƒ¿«»
,Ïk‰ ÏL ÏÏk‰ ‡e‰ ‰f‰«∆«¿»∆«…

k‰ ÏÏBk ‰fL ÌeMÓ„BÒa Ï ƒ∆∆≈«…¿
˜eÒt‰ ÌeiÒ ‰Ê ÏÚÂ ,LB„ »̃¿«∆ƒ«»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÎÂ .‰‡Ï ‰‡eN Èk '‰ ƒ¿»≈»¿ƒ

Èa È‰Â ,‰‡eN ‡È‰ ‰nÏ»»ƒ¿»«¬≈¿≈
,ÌÈlÚÓ ÌÈa ÌÈ‡ ‰‡eO‰«¿»≈»»ƒ¿Àƒ
ÌÈlÚÓ ÌÈa Ì˙B‡ ÏkL eÈ‡Â¿»ƒ∆»»»ƒ¿Àƒ
ÓB‡ ‰z‡Â ,‰‡lÓ e‡ˆÈ»¿ƒ≈»¿«»≈
È‡cÂ ‡l‡ ?‰‡eN ‰‡lL∆≈»¿»∆»««
,zÒp‰ ÌÏBÚ „ÈÓz ‡e‰ ÏBi‰«≈»ƒ»«ƒ¿»

ÌÈ‡ ÂÈc ÏÎÂ[Èa],‰Ï‚a ¿»¿»»≈»¿ƒ¿∆
Ïk ˜ÚiÓ ezÒ Ck ÌeMÓeƒ»ƒ¿¿ƒ«¬…»

.ÂÈNÚÓ«¬»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר טו

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כב



"Ú „˜  ‡ˆÈÂÊ˜

‡e‰Â ,e‰È‡ ‡Èlb˙‡ ‰‡z˙ ‡ÓÏÚ ,ÈÊÁ »≈«¿»«»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿
‰Ók .ÈBb„ ‡˜lÒÏ ,‡lÎc ‡˙eÈL≈»¿…»¿«¿»¿«¿¿»
ÈÓ ÈÎ‰ ,‡lÎ„ ‡˙eÈL ‡e‰ ‰‡lÚ ‰ÓÎÁ„¿»¿»ƒ»»≈»¿…»»ƒ»≈
‡˙eÈL ‡È‰Â ,e‰È‡ ‰ÓÎÁ ,‰‡z˙ ‡ÓÏÚ«¿»«»»»¿»ƒ¿ƒ≈»
e‰È‡c ÔÈ‚a ,‰z‡ ÔÈ˜ ,Ck ÔÈ‚e .‡lÎ„¿…»¿ƒ»»≈»«»¿ƒ¿ƒ

.‡Èlb˙‡Â ,‰hÓL¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
,‡e‰ ‡È˜ ,‡ÏBÈ e‰È‡„ ‰‡lÚ ƒ»»¿ƒ¿»»≈»

‡ÊÂ .ÔepÈ‡ ‡Èqk˙‡a ÈBlÓ ÏÎc¿»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»»
,ÈzÎc ,‰‡Ï„ ‰lÓ„(Ï ˙È˘‡)dnÚ kLiÂ ¿ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ»

,È˙Î ‡c ÏÚÂ .‡e‰ ‰ÏÈla(ÁÈ „Ó)„ÚÂ ««¿»¿«»¿ƒ¿»«
Ô‡Îa dÈpÓ ‡ÎLÓ‡Ï ÔÈ‚a .‡e‰ ÈÂl‰«≈ƒ¿ƒ¿«¿»»ƒ≈ƒ¿»
,È„˙ ‡Èqk˙‡„ ‰‡lÚ ‡ÓÏÚ ,‡e‰ .‡lÎÏ¿…»«¿»ƒ»»¿ƒ¿«¿»»ƒ
,dÈ˙eÚa ˜ac˙‡ ‡Ï ‡Èqk˙‡c ‰na ˜ÚÈÂ¿«¬…¿»¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»«ƒ¿≈

,‡Èlb˙‡„ ‰n ‡l‡,È˙Î„ ‡„ ‡ÊÂ˙È˘‡) ∆»¿»¿ƒ¿«¿»¿»»»ƒ¿ƒ
(.BzL‡a ˜„Â¿»«¿ƒ¿

.‰‡Ï ‰‡eN Èk '‰(ËÎ ˙È˘‡),‡Î‰Ó ƒ¿»≈»≈»»
,dÈn‡c ÔÈÈÚ L  È‡Òc(dÈ˙BÁ‡Â) ¿»≈«»∆¿»¿ƒ≈

‡ÏÂ ˙‡ ÏÎa dÈn‡ ÌÚ L a „ÁÈ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«»ƒƒ≈¿»¬«¿»
.Bn‡ ÌÚ „ÁÈ˙Ó Ôa ,eÚ˙‡ ‡‰Â .LLÁ˙Èƒ¿¬»¿»ƒ¿»≈ƒ¿«≈ƒƒ
‡Ï ‰‡lÚ ‡ÓÏÚc ,˜ÚiÓ Èqk˙‡ ‡lÎÂ¿…»ƒ¿«≈ƒ«¬…¿«¿»ƒ»»»

.ÏÏÎ ‡Èlb˙‡ƒ¿«¿»¿»
È‡Â ,‡ÓÏÚ ÌÈi˜˙‡ ˜ÚÈc dÈÈ‚a ,ÈÊÁ »≈¿ƒ≈¿«¬…ƒ¿«««¿»¿ƒ

z‡„ ‰Ók ,Ì‰‡c dÈÈ‚ ‡‰ ‡ÓÈ≈̇»»¿ƒ≈¿«¿»»¿»¿«¿
,Ó‡( ˙È˘‡)Ì‡a‰ È˜z Ï‡ ,Ì‡a‰a »≈¿ƒ»¿»«ƒ¿≈¿ƒ»¿»

ÌÈi˜˙‡ ˜ÚÈc dÈÈ‚a ‡l‡ .Ì‰‡ ‡l‡∆»¿«¿»»∆»¿ƒ≈¿«¬…ƒ¿««
,ÈzÎc ,Ì‰‡(ËÎ ‰ÈÚ˘È)˙Èa Ï‡ '‰ Ó‡ ‰k «¿»»ƒ¿ƒ…»«∆≈

‡c ˙ÓcwÓe .Ì‰‡ ˙‡ ‰„t L‡ ˜ÚÈ«¬…¬∆»»∆«¿»»ƒ«¿«¿»
,ÔBÏ ÈÁÂ ÔÈÓÏÚ È ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‰Â‰»»À¿»¿ƒ»≈»¿ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ,ÔÈÓÏÚ eÏÏÎzL‡ dÈpÓ ˜ÚÈ ‡˙‡c ÔÂÈk≈«¿¬»«¬…ƒ≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡˙ÈÓ„˜k eÁ˙‡(‚Ó ‰ÈÚ˘È) ƒ¿»»¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ
.'Â‚Â Ï‡NÈ EˆÈÂ ˜ÚÈ E‡a '‰ Ó‡ ‰k…»«…«¬«¬…¿…∆¿ƒ¿»≈¿

,È˙Î ‰Ó ÈÊÁ(„ ˙ÂÓ˘),Ï‡NÈ ÈBÎ Èa »≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈
È˙Îe(Ì˘)Ï‡NÈ ,È„ÚÈÂ Èa ˙‡ ÁlL ¿ƒ««∆¿ƒ¿««¿≈ƒƒ¿»≈

‰‡‡e‰ ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ‰ , ¿≈»»««¿
˙BÏÚÏ Ïk‰ ˙ÈL‡ ‡e‰Â ,‰Ï‚a¿ƒ¿∆¿≈ƒ«…«¬
‰ÓÎÁ‰L BÓk .ÂÈ˙B‚„a¿«¿»¿∆«»¿»
Ck ,Ïk‰ ˙ÈL‡ ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»ƒ≈ƒ«…»
,‰ÓÎÁ ‡e‰ ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ‰ Ìb«»»««¿»¿»
Ck ÌeMÓe ,Ïk‰ ˙ÈL‡ ‡È‰Â¿ƒ≈ƒ«…ƒ»
‡e‰L ÌeMÓ ,‰z‡ ÌÈ‡B˜¿ƒ«»ƒ∆

.ÈeÏ‚e ,‰hÓL¿ƒ»¿»
,ÏBi‰ ‡e‰L ,ÔBÈÏÚ‰ »∆¿∆«≈

Ì‰ ÂÈc ÏkL ,‡e‰ ÌÈ‡B˜¿ƒ∆»¿»»≈
,‰‡Ï ÏL c‰ „BÒÂ ,zÒa¿ƒ¿»¿«»»∆≈»
,‡e‰ ‰ÏÈla dnÚ kLiÂ e˙kL∆»«ƒ¿«ƒ»««¿»

e˙k ‰Ê ÏÚÂ ÈÂl‰ „ÚÂ ¿«∆»¿»««≈ƒ
˙BÎa epnÓ CLÓÏ È„k ,‡e‰¿≈ƒ¿…ƒ∆¿»
ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰  ‡e‰ .ÏkÏ«…»»»∆¿
‰Óa ˜ÚÈÂ .„ÈÓz zÒpL∆ƒ¿»»ƒ¿«¬…¿«
‡l‡ ,BBˆa ˜a„ ‡Ï zÒpM∆ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿∆»
e˙k‰ „BÒ ‰ÊÂ ,‰Ï‚pM ‰Óa¿«∆ƒ¿∆¿∆«»

.BzL‡a ˜„Â¿»«¿ƒ¿
Ô‡kÓ .‰‡Ï ‰‡eN Èk '‰ ƒ¿»≈»ƒ»

Bn‡ ˙ÂÚ Ì„‡ ‡BOL[B˙BÁ‡Â], ∆≈»»∆¿«ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Bn‡ ÌÚ Ì„‡ „ÁÈ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈»»ƒƒ¿»»
Ôa ,eÈÚ‰ È‰Â ,LLÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿…«¬≈≈ƒ≈
‰qk˙‰ Ïk‰Â .Bn‡ ÌÚ „ÁÈ˙Óƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«»
‡Ï ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰L ,˜ÚiÓƒ«¬…∆»»»∆¿…

.ÏÏk ‰lb˙‰ƒ¿«»¿»
‰‡Ìi˜˙‰ ˜ÚÈ ÏÈLa , ¿≈ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿«≈

‰p‰ ,Ó‡z Ì‡Â .ÌÏBÚ‰»»¿ƒ…«ƒ≈
BÓk ,Ì‰‡ ÏL BÏÈLaƒ¿ƒ∆«¿»»¿
È˜z Ï‡ ,Ì‡a‰a Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿»«ƒ¿≈
‡l‡  Ì‰‡a ‡l‡ Ì‡a‰a¿ƒ»¿»∆»¿«¿»»∆»
,Ì‰‡ Ìi˜˙‰ ˜ÚÈ ÌeMÓƒ«¬…ƒ¿«≈«¿»»

e˙kL Ï‡ '‰ Ó‡ ‰k ∆»…»«∆
.Ì‰‡ ˙‡ ‰„t L‡ ˜ÚÈ ˙Èa≈«¬…¬∆»»∆«¿»»
Cea LB„w‰ ‰È‰ ÔÎÏ Ì„wÓeƒ…∆»≈»»«»»
.ÌÈÁÓe ˙BÓÏBÚ ‰Ba ‡e‰∆»«¬ƒ»
epnÓ eÏÏÎzL‰ ,˜ÚÈ ‡aL ÔÂÈk≈»∆»«¬…ƒ¿«¿¿ƒ∆
eÁ ‡ÏÂ ˙BÓÏBÚ‰»»¿…∆¿¿
Ó‡ ‰k e˙kL e‰Ê .‰BL‡k¿»ƒ»∆∆»…»«
Ï‡NÈ EˆÈÂ ˜ÚÈ E‡a '‰…«¬«¬…¿…∆¿ƒ¿»≈

.'B‚Â¿
‰‡,e˙k ‰Ó Èa ¿≈«»¿ƒ

˙‡ ÁlL e˙ÎÂ ,Ï‡NÈ ÈÎ¿…ƒƒ¿»≈¿»««∆
Ôa ‡˜ Ï‡NÈ .È„ÚÈÂ Èa¿ƒ¿««¿≈ƒƒ¿»≈ƒ¿»≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר טו

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כב



‰f‰ ÙÒ Á˜

˜ac˙‡c ÔÈ‚a ,‡e‰ CÈ ‡L„e˜Ï Ô È˜‡ƒ¿≈≈¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
,Ó‡ z‡„ ‰Ók ,dÈa(Ï ÈÏ˘Ó)ÌM ‰Óe BÓM ‰Ó ≈¿»¿«¿»≈«¿«≈

.Ú„˙ Èk Ba¿ƒ≈»
,È˙Î ‰Ó Ôe‡Ï ˙„ÈÏB‡ „k˙È˘‡) «ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ

(ËÎ .Ôe‡ BÓL ˙‡ ‡˜zÂÔe‡ «ƒ¿»∆¿¿≈¿≈
ÔaÁ˙Ó ÔÈËÒ ˙Ï˙a ÏÈÏk˙‡c ÔÈ‚a ,Ì˙Ò¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«¿»
‰Ók ,ÈÂÏ ‡ÓÚË È‡Ó .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ,‡„Ák¿¬»ƒ¿¿≈ƒ»«¿»≈ƒ¿»

,Ó‡ z‡„(Ê ‡ ÌÈÎÏÓ).ÔÈËÒ ÏÎ„ ‡eaÁ ,˙BÈÏ ¿«¿»≈…ƒ»¿»ƒ¿ƒ
,ÈzÎc ,‡Î‰Ó ,‰„e‰È Èa(ËÓ ˙È˘‡) ƒƒ¿»≈»»ƒ¿ƒ

,‡˙eÈÎa BÓeb˙k ,ÊÚ ˙ÈÂ ˙‡N ˙È∆∆¿≈¿∆∆»¿«¿¿≈»
‰e‚„ ‡ËÒ eÎÏÓe .‡˙eÎÏÓe ,‡ze‰k¿¿»«¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿»

.Ì˙Ò Ôe‡ ‡c ÏÚÂ ,e‰È‡ƒ¿«»¿≈¿»
ÏÈÏk˙‡c ,Ì˙Ò Ô e‡ ‡a‡ Èa ƒƒ«»¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

.dzÚ„ ‰Â‰ ÈÎ‰ ‰‡Ï .ÈÂÏÂ ÔBÚÓLa¿ƒ¿¿≈ƒ≈»»ƒ»»«¿»
(‡˙eÚ ‡"Ò),ÈzÎc(ËÎ ˙È˘‡)ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰ ƒ¿ƒ«««ƒ»∆ƒƒ

‰Â‰c ÔÈ‚a .ÌÈ ‰LÏL BÏ Èz„ÏÈ ÈÎ ÈÏ‡≈«ƒ»«¿ƒ¿…»»ƒ¿ƒ¿¬»
.‡„Ák ÔaÁ˙Óc ‡˙Ï¿̇»»¿ƒ¿«¿»¿¬»

,‰‡lÚ ‡ÎÈ˙ ‡‰c .‡e‰ ‡Î‰c ,ÈÊÁ »≈¿»»¿»¿ƒ»ƒ»»
e‰lÎÂ ,e‰a aÁ˙‡„ ‡kÏÓ „Â„Â Ô‰‡¬»»¿»ƒ«¿»¿ƒ¿««¿¿À¿

‡‡ÓL„ ‡Ê ,ÔÈ‡lÚ ÔÈÎÈ˙ ÔepÈ‡ Úa «¿«ƒ¿ƒƒƒ»ƒ»»ƒ¿»
˙Ï ,ÈÂÏ ÔBÚÓL Ôe‡ ,‡c ÏÚÂ .‡LÈc«̃ƒ»¿«»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»»
˙‡ e‰lk ,‡c ÏÚÂ ,eÎÏÓ ˙ÈÈ„ ‰„e‰È¿»¿»ƒ«¿¿«»À¿¿¬«

.‡c»
(È˙Î„ ‡c ˙ ‡„ ‡"Ò)(ËÎ ˙È˘‡)‰„B‡ ÌÚt‰ «««∆

'Â‚Â '‰ ˙‡(ËÎ ˙È˘‡),˙„lÓ „ÓÚzÂ ∆¿««¬…ƒ∆∆
ÌÚt‰ .ÔÈÎÓÒ Úa‡ eÏÏÎzL‡ ‡Î‰c ÔÈ‚a¿ƒ¿»»ƒ¿«¿»«¿«»¿ƒ«««
'‰ ˙‡ ‰„B‡ ‰Ó‡ ‡ÓÚË È‡Ó ,'‰ ˙‡ ‰„B‡∆∆»«¬»»¿»∆∆

‡ÓÊ Ïk ,‡Î‰Ó ‡l‡ .e‰lÎ Â‡ÏÂ ,È‡‰aדף) ¿«¿»¿À¿∆»≈»»»ƒ¿»
ע"א) ˜LÈc‡קנה ‡ÓL ,‡˙eÏ‚a Ï‡NÈ ˙ÒÎcƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»»¿»«ƒ»

.‡e‰ ÌÈÏL Â‡Ï»¿ƒ
„Ú BÂ‰ ÔÈa ˙Ï˙c b ÏÚ Û‡ ,ÈÊÁ »≈«««ƒ¿«¿ƒ¬«

.‡ÈÈÒk ÌÈÏL ‡Ï ,‰„e‰ÈÏ ˙„ÈÏB‡c¿ƒ«ƒ»»¿ƒÀ¿¿»
È‡Ó .˙„lÓ „ÓÚzÂ ‡c ÏÚÂ ,e‰lÎ ‡ÏÂ ,'‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰ CÎ ÈÈ‚e¿ƒ≈»«««∆∆¿»¿À¿¿«»««¬…ƒ∆∆»

˜a„pL ÌeMÓ ‡e‰ŒCeaŒLB„wÏ«»»ƒ∆ƒ¿»
‰Óe BÓM ‰Ó Ó‡pL BÓk ,Ba¿∆∆¡««¿«

.Ú„˙ Èk Ba ÌM≈¿ƒ≈»
‰Ó ,Ôe‡ ˙‡ ‰„ÈÏB‰ ƒ»∆¿≈«

.Ôe‡ BÓL ˙‡ ‡˜zÂ ?e˙k»«ƒ¿»∆¿¿≈
ÏÏÎpL ÌeMÓ ,Ì˙Ò Ôe‡¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»
 „ÁÈ ÌÈaÁÓ ÌÈ„„ˆ ‰LÏLaƒ¿…»¿»ƒ¿À»ƒ««
BÓk ?ÈÂÏ ÌÚh‰ ‰Ó .ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ»«««≈ƒ¿

Ó‡pL eaÁ‰ ,˙BÈÏ ∆∆¡«…«ƒ
.ÌÈ„„v‰ Ïk ÏL∆»«¿»ƒ

e˙kL Ô‡kÓ ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»ƒ»∆»
BÓeb˙k ,ÊÚ ˙ÈÂ ˙‡N ˙È∆∆¿≈¿∆∆»¿«¿
˙eÎÏn‰Â .˙eÎÏÓe ‰p‰k ,‰BÎa¿»¿À»«¿¿««¿
Ôe‡ Ôk ÏÚÂ ,‰eb‰ „ˆa ‡È‰ƒ¿««¿»¿«≈¿≈

.Ì˙Ò¿»
,Ì˙Ò Ô e‡ ,‡a‡ Èa «ƒ«»¿≈¿»

‰˙È‰ Ck .ÈÂÏÂ ÔBÚÓLa ÏÏÎpL∆ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»»¿»
dzÚ„[dBˆ]e˙kL ,‰‡Ï ÏL «¿»∆≈»∆»

Èz„ÏÈ Èk ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰«««ƒ»∆ƒƒ≈«ƒ»«¿ƒ
eÈ‰L ÌeMÓ .ÌÈ ‰LÏL BÏ¿…»»ƒƒ∆»

.„ÁÈ ÌÈaÁ˙nL ‰LÏL¿…»∆ƒ¿«¿ƒ««
È‰L ,‡e‰ Ô‡kL ‰‡e ¿≈∆»∆¬≈

,˙B‡‰  ‰BÈÏÚ‰ ‰kn‰«∆¿»»»∆¿»»»
ÏÎÂ ,ÌnÚ aÁ˙‰L CÏn‰ „Â„Â¿»ƒ«∆∆∆ƒ¿«≈ƒ»¿»
,˙BBÈÏÚ ˙BkÓ Ì‰ Úa‡‰»«¿«≈∆¿»∆¿
Ôk ÏÚÂ .LB„w‰ ÌM‰ ÏL „Bq‰«∆«≈«»¿«≈
Ck Á‡ ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ôe‡¿≈ƒ¿¿≈ƒ««»
Ôk ÏÚÂ ,˙eÎÏÓ LiL ‰„e‰È¿»∆»««¿¿«≈

.‰f‰ ÌB˜na ÌlkÀ»«»«∆
[e˙kL ‰Ê Á‡ ‰Ê]  

„ÓÚzÂ 'B‚Â '‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰«««∆∆¿««¬…
eÓÏL Ô‡kL ÌeMÓ .˙„lÓƒ∆∆ƒ∆»ƒ¿¿
‰„B‡ ÌÚt‰ .ÌÈ„enÚ ‰Úa‡«¿»»«ƒ«««∆
‰Êa ‰Ó‡ ÌÚh‰ ‰Ó ,'‰ ˙‡∆»«««»¿»¿∆
‡l‡ ?ÌlÎ ‡ÏÂ ,'‰ ˙‡ ‰„B‡∆∆¿…¿À»∆»
Ï‡NÈ ˙ÒkL ÔÓÊ ÏkL ,Ô‡kÓƒ»∆»¿«∆¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÏL BÈ‡ LB„w‰ ÌM‰ ,˙eÏba«»«≈«»≈»≈

‰‡‰LÏML b ÏÚ Û‡ , ¿≈«««∆¿…»
˙‡ ‰„ÈÏB‰L „Ú eÈ‰ ÌÈ»ƒ»«∆ƒ»∆
ÌeMÓe ,ÌÏM‰ ‡Ï ‡qk‰ ,‰„e‰È¿»«ƒ≈…«»≈ƒ
‡ÏÂ ,'‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰ Ck»«««∆∆¿…
‰Ó .˙„lÓ „ÓÚzÂ Ôk ÏÚÂ .ÌlÎ¿À»¿«≈««¬…ƒ∆∆«

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר טז
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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 -

ל  שֶׁ ין  דִּ ֵבית  בְּ ְוָאְמרּו  ח?,  ִיקַּ ֵמַאִין  ִלּבוֹ, 
ִנְמָצא  ר  ֲאשֶׁ יק  ַצדִּ י  פִּ ֲאלּו  שְׁ יִּ שֶׁ ַמְעָלה, 
אן  כָּ ֵיׁש  ֲהלֹא  "י  בִּ ַרשְׁ ָעָנה  עֹוָלם,  בָּ ֲעַדִין 
ֶאת  ַאל  ִנשְׁ ִזיִדיְטׁשֹוֶבער,  'ֶלע  ֶהעְרשְׁ י  ַרבִּ
"י,  בִּ ַרשְׁ כְּ י  ְוָאַמְרתִּ אֹוִתי,  ֲאלּו  ְושָׁ יו,  פִּ
ר  ַהשַּׂ י  כִּ לֹום,  ְלשָׁ ְלֵביְתֶכם  ְסעּו  ה  ְוַעתָּ
ְטָלה  ְתאֹם ּוְכָבר בָּ ֵזָרה ֹזאת ֵמת פִּ גַָּזר גְּ שֶׁ

ֵזָרה, ְוָכְך ָהָוה. ַהגְּ

אָמאְרָנא  ִמקָּ ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ ינּו  ַרבֵּ י. 
דֹוׁש  ָמתוֹ לספה"ק ֹזַהר ַחי (ֵמָאִביו ַהקָּ ַהְקדָּ בְּ
ַעם  פַּ ר שֶׁ אָמאְרָנא זי"ע), ְמַספֵּ ינּו מהרי"א ִמקָּ ַרבֵּ

ְיָלה,  ַהלַּ ֲחלֹום  בַּ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ָרָאה  ַאַחת 
יֹוֵסף,  ית  ַהבֵּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ַלֵהיָכל  ְכַנס  נִּ שֶׁ
ִבים  יֹושְׁ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ה  ַהְרבֵּ ְוָרָאה 
יֹוֵסף,  ית  ַהבֵּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ זוֹ  א  ְמִתיְבתָּ בִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ָאִחיו  ב  יֹושֵׁ ָהָיה  ּוְבתֹוָכם 
אָמאְרָנא  ִמקָּ ֶסעְנֵדר  ַסְנֶדר  ֲאֶלכְּ ינּו  ַרבֵּ
ָעַמד  ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ְכַנס  נִּ ּוְכשֶׁ זי"ע, 
א  ַהבָּ רּוְך  "בָּ ְוָאַמר  ְסאוֹ,  ִמכִּ יֹוֵסף  ית  ַהבֵּ
ׁש  ּוִבקֵּ ִזיִדיְטׁשֹוֶבער",  עֶלע  ֶהעְרשֶׁ י  ַרבִּ
ּתֹוָרה,  ַבר  דְּ ּיֹאַמר  שֶׁ ְצִבי  ֵמָהֲעֶטֶרת 
ְלִמיֵדי  ִבים תַּ אן יֹושְׁ יב ָהֲעֶטֶרת ְצִבי, כָּ ֵהשִׁ
ִנְגלֹות  בְּ עֹוְסִקים  שֶׁ דֹוִלים  גְּ ֲחָכִמים 
ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ִעְסִקי בְּ ל  ַוֲאִני כָּ ַהּתֹוָרה, 
ַבר ִחּדּוׁש  יד ָלֶכם דְּ י ֵכן ַאגִּ ֲאָבל ַאף ַעל פִּ
גַּׁש, ְוָאַמר:  ת ַויִּ ָרשַׁ ֵתנּו זוֹ פָּ ָרשָׁ ֶאָחד ַעל פָּ
ל  ט יֹוֵסף ֶאת כָּ ית מ"ז י"ד) ַוְיַלקֵּ ֵראשִׁ ִתיב (בְּ כְּ
ַנַען  ְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ כְּ ֶסף ַהנִּ ַהכֶּ
ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ׁשְֹבִרים,  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ֶבר  שֶּׁ בַּ
ֶסף  כֶּ ל  כָּ ט  ִלקֵּ ּיֹוֵסף  שֶׁ ע"א)  קי"ט  ָסִחים  (פְּ

ה  ְוָקשֶׁ ָהעֹוָלם,  ָכל  בְּ ָאז  ְמָצא  נִּ שֶׁ ְוָזָהב 
ְצָלִמים  גַּם  ָהיּו  ְוַהזָָּהב  ֶסף  ַהכֶּ ין  בֵּ ֲהלֹא 
ח  ִלקַּ ְליֹוֵסף  ר  ֻהתַּ ְוַהֵאיְך  ָזָרה,  ַוֲעבֹוָדה 
ִהיא  ִהיְלְכָתא  ֲהלֹא  ֶהם,  לָּ שֶׁ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ֵלָהנֹות  ָאסּור  שֶׁ ס"א)  קל"ט  ִסיָמן  ָעה  דֵּ יֹוֶרה  (בְּ

ֶבר  שֶּׁ תּוב בַּ ְמַסיֵּם ַהכָּ ְלֶזה  ָזָרה,  ֵמֲעבֹוָדה 
ִביָרה  שְׁ ְלׁשֹון  ַהְינּו  ׁשְֹבִרים,  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ
ֶאת  ְברּו  שָׁ ַעְצָמם  בְּ ָהַעּכּו"ם  שֶׁ ּוְכִתיָתה, 
ְוַהֲהָלָכה  ְליֹוֵסף,  ָתנּום  נְּ שֶׁ קֶֹדם  ָלִמים  ַהצְּ
ָהַעּכּו"ם  ִאם  שֶׁ ס"א)  קמ"ו  ִסיָמן  ם  (שָׁ ִהיא 

ִמּכֹל  ּלוֹ  שֶׁ ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ל  ְמַבטֵּ ַעְצמוֹ  בְּ
ּכֹה  ּנּו.  ִממֶּ ֵלָהנֹות  ָרֵאל  ְלִישְׂ ר  ֻמתָּ ָוכֹל, 
ָעָנה  ֶזה  ַעל  ם.  שָׁ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ָאַמר 
ם  ְרתֶּ בַּ ית יֹוֵסף ְלָהֲעֶטֶרת ְצִבי, "טֹוב דִּ ַהבֵּ

ּתֹוָרה". ם בַּ תֶּ שְׁ ְוִחדַּ

ֶזה  בְּ יֹוֵסף  ית  ַהבֵּ ָאַמר  ְך  כָּ ַאַחר  יא. 
אן  כָּ ב  ַהּיֹושֵׁ ֶסעְנֵדר  י  ַרבִּ ָאִחיָך  ׁשֹון:  ַהלָּ
ָקָטן  ן  בֵּ לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ְלָך  לֹוַמר  אֹוָתנּו  ׁש  קֵּ בִּ
ינּו מהרי"א  דֹוׁש ַרבֵּ יָּה, [ה"ה ָהַרב ַהקָּ עֹוַלם ָהֲעשִׂ בְּ
ָעָליו  יַח  גִּ יַּשְׁ שֶׁ ִמי  ְוֵאין  זי"ע],  אָמאְרָנא  ִמקָּ

יַח  גִּ שְׁ תַּ שֶׁ ָך  ִממְּ ׁש  ּוְמַבקֵּ ּתֹוָרה,  דוֹ  ְלַלמְּ
יב  ֵהשִׁ ה.  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרה  ִעּמוֹ  ִלְלמֹד  ָעָליו 
ִלְלמֹד  ָעַלי  ל  ְמַקבֵּ ֲהֵריִני  ְצִבי,  ָהֲעֶטֶרת 

ִעּמוֹ, עכת"ד.

ָכה  בָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ק  לֵּ ְסתַּ נִּ שֶׁ קֶֹדם  יב. 
ה הּוא ּבֹוֶכה, ָאַמר  ָאלּוהּו ָלמָּ שְּׁ ְמאֹד, ּוְכשֶׁ
ּיּוַכל  שֶׁ יק  ַצדִּ עֹוד  ִנְמָצא  ַהִאם  ִהְתּבֹוֵנן  שֶׁ
ן, ַעד  הּוא ָהָיה ְמַתקֵּ מוֹ שֶׁ מֹות כְּ ן ְנשָׁ ְלַתקֵּ
י  רֹוֶאה כִּ ָאְמרוֹ שֶׁ ָצא ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשוֹ, בְּ מָּ שֶׁ
ְטֶרעִטין  י ְיהּוָדה ְצִבי ִמסְּ דֹוׁש ַרבִּ ָהַרב ַהקָּ
מֹותוֹ.  כְּ מֹות  ְנשָׁ ן  ְלַתקֵּ עֹוד  יּוַכל  זי"ע 

(ֲעבֹוַדת ֲעבֹוָדה)

ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר  י  ְלַרבִּ ֱאִליֶעֶזר"  ק  שֶׂ מֶּ "דַּ ז) 
ֵעיַנִים",  "אֹור  בעמח"ס   - אָמאְרָנא  ִמקָּ

יִתי" ְועֹוד ן בֵּ "בֶּ

ָהָיה  תרנ"ח),   - (תק"צ  ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ א. 
ְסָפִרים  ר  ְוִחבֵּ ְונֹוָרא,  גָּדֹול  ל  ְמֻקבָּ ַעל  בַּ
ֵסֶפר  ְוֵהם  ָלה,  ְוַקבָּ סֹוד  י  פִּ ַעל  נֹוָרִאים 
ָחֵמׁש  ְוַעל  ים  ִהלִּ תְּ ַעל  עה"ת,  יִתי  בֵּ ן  בֶּ
יִתי ַעל  ן בֵּ ַעל ָאבֹות, בֶּ יתוֹ  ְזַקן בֵּ ְמִגּלֹות, 
ַהּזַֹהר  ַעל  ֱאִליֶעֶזר  ק  שֶׂ מֶּ דַּ "ס,  ַהשַּׁ ִסּיּוֵמי 
סֹודֹות  ֵעיַנִים  אֹור  ֲחָלִקים,  ו'  דֹוׁש  ַהקָּ
ּקּוֵני ַהּזַֹהר,  ִית ַעל תִּ ָלה ב"ח, ְורֹאׁש בַּ ְוַקבָּ

דֹורוֹ. ית ַהּזַֹהר בְּ ר בֵּ הּוא ָהָיה שַׂ

ַאְדמֹורּות  בְּ ְמקֹומוֹ  א  ּוְמַמלֵּ נוֹ  בְּ הּוא  ב. 
ל ָהַאְדמֹו"ר ָהִראׁשֹון אֹור ֵעיַנִים, רֹאׁש  שֶׁ
ִיְצָחק  י  ַרבִּ  - ָקאָמאְרָנא  ְלֵבית  ָאב  ית  בֵּ

ַעל "זַֹהר ַחי". ַאְיִזיק בַּ

ס  ְדפַּ נִּ ק ֱאִליֶעֶזר" שֶׁ שֶׂ מֶּ רּוׁשוֹ ַלּזַֹהר "דַּ ג. פֵּ
ַכוָָּנה  בְּ ב  ִנְכתַּ (תרס"ב-תרפ"ב),  ָרִכים  כְּ ו'  בְּ
ַהּלֹוְמִדים  ְיֵדי  ַעל  ּיּוַבן  שֶׁ רּוׁש  פֵּ ִלְהיֹות 
ַהּזַֹהר,  ְבֵרי  דִּ ט  שָׁ ַהפְּ ֶאת  ְלָהִבין  ִאים  ַהבָּ
ָבה  ל תֵּ כָּ ּוְלָפֵרׁש  ְלָבֵאר  ל  דֵּ תַּ ִהשְׁ ן  כֵּ ְוַעל 
ָאִביו,  ֵפרּוׁש  כְּ רּוׁשוֹ,  פֵּ ַהְרָחָבה.  בְּ ְוֵתָבה 
ְוִסְפֵרי  ז"ל,  ָהֲאִר"י  ַלת  ַקבָּ ַעל  ס  ְמֻבסָּ

דֹוֵלי ַהֲחִסידּות. גְּ

י  ַמְעתִּ "שָׁ ּכֹוֵתב  הּוא  ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ ד. 
ָקדֹוׁש  ה  ִמפֶּ ַמע  שָּׁ שֶׁ זלה"ה  מאאמו"ר 
ִלין,  ִמּלּובְּ ָמאִטיל  ן  בֶּ ִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ינּו  ַרבֵּ
ֶאָחד  ִאיׁש  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָהָיה  ַהּטֹוב  ְרצֹונוֹ  שֶׁ
ַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ָפֵרׁש  יְּ שֶׁ עֹוָלם  בָּ
יָּכֹול ְלָפֵרׁש  ָכל ָמקֹום שֶׁ ׁשּוט, בְּ ט פָּ שָׁ י פְּ פִּ
י גַּם  ַמְעתִּ ַעְצִמי שָׁ ט, ְוֵכן ֲאִני בְּ שָׁ י פְּ ַעל פִּ
ְצִבי  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהגָּאֹון  יק  דִּ ַהצַּ ֵמָהַרב  ן  כֵּ
ֵעיָניו  בְּ ִלְראֹות  ַנְפׁשוֹ  ָקה  ָחשְׁ שֶׁ זצ"ל... 
ְהֶיה ַעל  יִּ דֹוׁש שֶׁ רּוׁש ַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ ֵאיֶזה פֵּ

ׁשּוט ְלֶזה.  ט פָּ שָׁ י פְּ פִּ

ִלי  א  בָּ ים,  דֹושִׁ ַהקְּ יִקים  דִּ ַהצַּ ה  ֵאלֶּ כַֹח  בְּ
ֶנֶדר  ִלי  בְּ ָעַלי  י  ְלתִּ ִקבַּ וב"ש.  ב"ה  ִלי  ֵעֶזר 
ָכל  בְּ ט  שָׁ י פְּ פִּ ַעל  ְלָפֵרׁש  ֶזה  ֶדֶרְך  בְּ ֵליֵלְך 
ְוהּוא  ׁשּוט,  פָּ ט  שָׁ פְּ ִלְסּבֹל  ּיּוַכל  שֶׁ ָמקֹום 
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ ל ֶאָחד ִמבְּ ּיּוַכל ִלְדּבֹק כָּ ֵדי שֶׁ כְּ
י  דֹוׁש ַהזֶּה, כִּ ִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ים בְּ דֹושִׁ ַהקְּ
ַהּבֹוֵרא  ֵבקּות  דְּ ְקִניַּת  ר  ִעקַּ שֶׁ הּוא  ָידּוַע 
א  בָּ הּוא  ְמָחה,  ּוְבשִׂ ׁש  ַממָּ ֵאין  בְּ ב"ה 

ְבֵרי ַהּזַֹהר". ּמּוד דִּ ִמלִּ

ַתב ָיד - ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי  ֶפר - ִמכְּ ה. ַהסֵּ
י ַיֲעקֹב  א ְמקֹומוֹ - ָהַאְדמֹו"ר ַרבִּ נוֹ ּוְמַמלֵּ בְּ

אָמאְרָנא. ה ַסאְפִרין ִמקָּ משֶׁ

ָלג, י ְיהּוָדה ַאשְׁ ם" ְלַרבִּ לָּ ח) "ַהסֻּ

ָרִכים ן ט"ז כְּ רּוׁש ַעל ַהּזַֹהר בֶּ פֵּ

ָלג,  ַאשְׁ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  ל  ַהְמֻקבָּ א. 
בתרע"ט  תרמ"ו.  ַנת  שְׁ בִּ ה  ַוְרשָׁ בְּ נֹוַלד 
ַלִים.  ירּושָׁ ב בִּ ָרֵאל, ְוִהְתַישֵּׁ ָעָלה ְלֶאֶרץ ִישְׂ

ד


