
 

 
 

 

ַ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 י ה־ַחי ֵּ רָׂ ֹוְלדֹות - ש ָׂ  t ת 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 א'חלק  -' הכרך 

 111קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

ִסְפרָׂ  קו  א ד ָׂ א ב ְ ְ יה  ן ִיפ  ֵּ לו תָׂ ן מִ  ב  ַרֲחמֵּ א גָׂ  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 -

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ֶרֶמז ְוסֹוד  דֹוׁש: ָהעֹוְסִקים בְּ ִלְבָרָכה ְוַהּזַֹהר ַהקָּ ָר"א ִזְכרֹונוֹ  א. ַהגְּ
ֵלי ה' י"ח) ָר"א ַעל ִמשְׁ רּוׁש ַהגְּ (פֵּ ֶהם.  ר בָּ ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתגַּבֵּ

ים ַלנֶֶּפׁש ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֵהם ַחיִּ ב. פְּ

ַהנֶֶּפׁש  הּוא  שֶׁ ַהּגּוף  ִלְפִניִמּיּות  ים  ַחיִּ ֵהם  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ
ֶרֶמז ְוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע  ְוַהִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּגּוף, ְוָהעֹוְסִקים בְּ
ֶרק ח' אֹות כ"ו) ֵלָמה פֶּ (ֶאֶבן שְׁ ֶהם.  ָיכֹול ְלִהְתגָּרֹות בָּ

ָלה בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ה בְּ ֻאלָּ ר ַהגְּ ג.  ִעקַּ

ה  ֻאלָּ ַהגְּ ר  ְוִעקַּ ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְהֶיה,  תִּ לֹא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ
ֶרק י"א אֹות ג') ֵלָמה פֶּ (ֶאֶבן שְׁ ָלה.  בָּ ִלּמּוד ַהקַּ בְּ

ֲעֵרי אֹוָרה ד. ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְושַׁ

ָאְמרּו  עּור ִלּמּוד שֶׁ ֶרְך ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתוֹ ַהשִּׁ ּנּו: ֵאיְך ַהדֶּ י ִממֶּ ַאְלתִּ שָׁ
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה?

ְקָצת  ְלָהִבין  ֵדי  כְּ אֹוָרה  ֲעֵרי  ְושַׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלְלמֹד  יב:  ְוֵהשִׁ
יַע  ל ּוַמסִּ י הּוא ְמַבְלבֵּ רּוׁש, כִּ ִלי ַהפֵּ דֹוׁש, ַרק בְּ ּזַֹהר ַהקָּ ּנּוִיים בַּ ַהכִּ
ֶרק י"א אֹות ג') ֵלָמה פֶּ (ֶאֶבן שְׁ ְלִעְנָין ַאֵחר. 

סֹוד  "י ְוָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ָהיּו בְּ בִּ ָלה, קֶֹדם ַרשְׁ בָּ ה. סֹודֹות ַהקַּ
ירּו ְלַגּלֹות ַהּסֹוד ְך ׁשּוב לֹא ָהָיה סֹוד, ְוִהתִּ גָּדֹול, ְוַאַחר כָּ

סֹוד  ֵאינוֹ  ׁשּוב  ְך  ְוַאַחר כָּ ה סֹוד  ְתִחלָּ ֵהם בִּ ָבִרים שֶׁ ה דְּ מָּ ֵיׁש כַּ
ר יֹוַחאי ְוָהֲאִר"י  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ּקֶֹדם ַרבִּ ָלה שֶׁ בָּ גוֹן ְקָצת סֹודֹות ַהקַּ כְּ
ִרים  סֹוד גָּדֹול, ְולֹא ָהיּו ְמַדבְּ ָבִרים בְּ ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ָהיּו ֵאּלּו ַהדְּ
ר  ְמעוֹן בַּ י שִׁ יֵמי ַרבִּ ְך בִּ סֹוד גָּדֹול ְמאֹד, ְוַאַחר כָּ י ִאם בְּ ִמזֶּה כִּ
ירּו ְלַגּלֹות  יֹוַחאי ְוָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה, ׁשּוב לֹא ָהָיה סֹוד, ְוִהתִּ
ו סֹוד ְוַאַחר  ֵהם ַעְכשָׁ ָבִרים שֶׁ ה דְּ ה ְוַכמָּ מָּ ַהּסֹוד ְקָצת. ְוֵכן ֵיׁש כַּ
ֶרְסֶלב, תי"ט) (ַחיֵּי מֹוֲהַר"ן ִמבְּ ִאים לֹא ִיְהיּו סֹוד.  יִָּמים ַהבָּ ְך בַּ כָּ

ֵאינוֹ ֵמִבין ה ַאף שֶׁ ו. ַהּזַֹהר ְסֻגלָּ

ַעל ֵעֶסק גָּדֹול  הּוא בַּ ֶזה ָהאֶֹפן: ִמי שֶׁ ּמּוד ִיְהֶיה בְּ ָאר ַהלִּ ּוְבִנּדוֹן שְׁ
ת ֵליּה  י ָמה ִאְכפַּ ֵאינוֹ ֵמִבין, כִּ דֹוׁש ַאף שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודוֹ בַּ

ה. ֵאינוֹ ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי הּוא ְסֻגלָּ שֶׁ
ף תקע"א) ָצִרים דַּ (ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו"ר ַהזֵָּקן ַהקְּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ז. ֵעת ָקבּוַע בְּ

ית  מוֹ ֵראשִׁ ָכל יֹום ִלְלמֹד ִסְפֵרי מּוָסר כְּ ְהֶיה ֵעת ָקבּוַע בְּ יִּ ר שֶׁ ְוָהִעקָּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ם ּוִבְפָרט בְּ ינּו תָּ ר ְלַרבֵּ ָחְכָמה ְוֵסֶפר ַהיָּשָׁ

ָעִרים ַעּמּוד 04) (ֵמָאה שְׁ

ׁש ָנה ַממָּ דֹוׁש - קֶֹדם ַהשֵּׁ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ַהקָּ ח. תִּ

ִוד ֵנרוֹ ָיִאיר  ְבָהק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב דָּ ְלִמיִדי ַהמֻּ ת תַּ ִלְכבֹוד ְקֻדשַּׁ
ֱאלִֹקים  ִויִהי  ִאיָעְצָך  ֲאָבל  ִמזֶּה,  גָּדֹול  ַצַער  ִלי  ֵיׁש  ּוְמאֹד  ְוכּו' 
ּקּוֵני  ְלמֹד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמתִּ ׁש תִּ ָנה ַממָּ ָכל ַלְיָלה קֶֹדם ַהשֵּׁ ְך. בְּ ִאתָּ
ַרְך,  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ יָרא  תִּ ּוַבל  ַטח  בֶּ ן  ישַׁ תִּ ְוָאז  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ְיִהי  ן  כֵּ ָאֵמן  ְוָקא,  דַּ ְוִיְרָאתוֹ  ַאֲהָבתוֹ  נּו  ִלבֵּ בְּ ע  ִיטַּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ְוַהשֵּׁ
ם  ַעל שֵׁ י ֱאִליֶעֶזר בַּ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ ָרֵאל בֶּ ָרצוֹן, ִמנַּאי מֹורוֹ ִישְׂ
ם טֹוב) ֶתר שֵׁ (כֶּ עִזּבּוז.  ִממֶּ

א ֵריַקְנָיא יבָּ דֹוׁש ַאלִּ ף זַֹהר ַהקָּ ט. דַּ

ן  ֵמר פֶּ א ְוִהשָּׁ ישָׁ י בִּ ל ִמילֵּ א ֵריַקְנָיא מֹוֵנַע כָּ יבָּ דֹוׁש ַאלִּ ף זַֹהר ַהקָּ דַּ
יֲאָך ְלָבְבָך ַלְחּדֹל ִמזֶּה. ַישִּׁ

ִריְנַוְלד ֵמחֹוְסט אֹות כא) ה גְּ י משֶׁ (ַהְנָהגֹות ַרבִּ

ה ְלָהִבין ִטיָרתוֹ ִיְזכֶּ י. ַאַחר פְּ

ּמּוד  י ֵכן ַהלִּ ֵאינוֹ ָיכֹול ְלָהִבין ַעל ּבּוְריוֹ, ַאף ַעל פִּ ַוֲאִפּלּו ַמה שֶּׁ
ה  ִיְזכֶּ ָאז  ָחְמרוֹ  ְך  כֵּ ְזדַּ יִּ שֶׁ ִטיָרתוֹ  פְּ ַאַחר  שֶׁ ּתֹוֶעֶלת,  הּוא  ַעְצמוֹ  בְּ

ֵאינוֹ יֹוֵדַע. י שֶׁ ְלָהִבין ְוכּו'. ְלָכְך ִיְלמֹד ָאָדם ַאף ַעל פִּ
ת) בָּ ים שַׁ (ְמאֹור ֵעיַנִים ִחּדּושִׁ

ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ָמה ְוָדָבר ַהשָּׁ שָׁ דֹוׁש ְמֻסגָּל ַלנְּ יא. זַֹהר ַהקָּ

ָכל יֹום ֵסֶפר זַֹהר  יל ֶאת ַעְצמוֹ לֹוַמר בְּ ל ָאָדם ְלַהְרגִּ ְוַגם ָצִריְך כָּ
ה, ּוִמן ֱאלּול ַעד ַאַחר ָיִמים טֹוִבים ִלְגמֹר ֵסֶפר  ִפלָּ דֹוׁש קֶֹדם ַהתְּ ַהקָּ
ִריס, ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש ּוִמי ָאנִֹכי  דֹוׁש. ְוַאל ֹיאַמר ַהסָּ ּקּוִנים ַהקָּ תִּ
ל  ימּו כָּ ָבר ִהְסכִּ י כְּ ָלה. כִּ ִסְפֵרי ַקבָּ ִניָמה בְּ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש פְּ ָלֶגשֶׁ
נֹוַח מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי  יק ַהְמֻפְרָסם ַהמָּ דִּ ם ַהצַּ יִקים ּוְברֹאשָׁ דִּ ַהצַּ
ְרָאיֹות  ה  ַכמָּ בְּ ֵמַרע  סּור  ִסְפרוֹ  בְּ יִדיְטׁשֹוב  ִמזִּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ 
ֵמִבין  ֵאינוֹ  ְוַאף שֶׁ ָיֵמינּו,  בְּ ֶקר  ְושֶׁ ַהיֵֶּצר  ֵמֲעַצת  ֶזהּו  י  מֹוִכיחֹות כִּ
ָבר  ָמה ְוהּוא דָּ שָׁ דֹוׁש ְמֻסגָּל ַלנְּ ַהּזַֹהר ַהקָּ ל ָמקֹום ְלׁשוֹן  ַהּכֹל, ִמכָּ

ל ֶאָחד ְלִפי ֲהָבָנתוֹ  ם הּוא, כָּ ָרֵאל ָקָטן ְוָגדֹול שָׁ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ִישְׂ ַהשָּׁ
ָמתוֹ. ְושֶֹׁרׁש ִנשְׁ

עִוויץ אֹות ה') אְקשֶׁ י ְצִבי ִהיְרׁש ָהאָראִוויץ ִמבָּ רֹות, ַרבִּ (ַהְנָהגֹות ְישָׁ

ֵלמּות גָּדֹול ֶאל ַהנֶֶּפׁש יב. ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא שְׁ

ֲהָלָכה  ָמָרא  גְּ ָנה  ִמשְׁ ַנ"ְך  ַהתַּ ִיְלמֹד  הּות  שְׁ לוֹ  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ְזַמן  ָכל  בְּ
ֵלמּות גָּדֹול ֶאל  י ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא שְׁ דֹוׁש. כִּ ְדָרׁש ּוַבּזַֹהר ַהקָּ ּוַבמִּ
ל ַהּזַֹהר ְלַבד ְמֻסגָּל  ׁשוֹן שֶׁ ֵמִבין, ַהלָּ ֵאינוֹ  י שֶׁ ַהנֶֶּפׁש, ְוַאף ַעל פִּ
י ֲחנֹוְך ֶהעִניְך ֵמָאֶלעְסק, אֹות ב') ּמּוד, ַרבִּ (ֵסֶדר ַהלִּ ְמאֹד. 

ּמּוד ָאר ַהלִּ יק שְׁ ה, ְוֵאין ַמְספִּ יג. ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְרבֵּ

ֵסֶפר  ִלְלמֹד  ָצִריְך  ֲאִני  ַזַצ"ל) שֶׁ ְנָחס ִמָקאִריץ  י פִּ (ַרבִּ ִלי  ָאַמר 
ָצִריְך  ַהגָּלּות  כּות  ַחשְׁ ֵמֲחַמת  י  כִּ ַאַרייְנָטאן)  (ִזיְך  ה  ַהְרבֵּ ַהּזַֹהר 
הּוא  שֶׁ ֲאִפּלּו  ּמּוד  ַהלִּ ָאר  שְׁ יק  ַמְספִּ ְוֵאין  גָּדֹול  אֹור  בְּ ְלָהִאיר 
י  ָאַמר ַרבִּ ּזַֹהר שֶׁ ְוֵכן הּוא בַּ עּוִרים,  ָאר ַהשִּׁ שְׁ ִלּמּודוֹ בִּ ַמְתִמיד בְּ

ם. יָחא, ַעיֵּן שָׁ א ְמשִׁ ַמְלכָּ ָדָרא דְּ ַהּזַֹהר ָיֵגן בְּ ן יֹוַחאי שֶׁ ְמעוֹן בֶּ שִׁ
ְנָחס) (נֶֹפת צּוִפים קמ"ד – ִמְדָרׁש פִּ

ְמֻסגָּל  ַהּטֹוֲעמוֹ  ֵחְך  ל  כָּ ָבָריו,  דְּ ִניִמּיּות  פְּ ֵמִבין  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  יד. ַאף 
ָכּה ָמה ְלָהִאיָרּה ּוְלַזכְּ שָׁ ַלנְּ

ָבָריו  דְּ ר  ֲאשֶׁ ְותֹוַעְלּתוֹ  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ת  ְקֻדשַּׁ ּגֶֹדל  יַח  שִׂ ָיכֹול  ּוִמי 
ַתח  ּוַמְזִהיִרים. פֶּ ְמִאיִרים  ּבֹוֲעִרים  יִדים  ַלפִּ ִרים כְּ ְוִנְסתָּ ְצפּוִנים 
ָבָריו  דְּ ַאֲהָבה,  ָרצּוף  ּתֹוכוֹ  ָפׁשֹות  ַהנְּ ַחיֵּי  ים,  ַהַחיִּ ְמקֹור  ֵעיַנִים 
ד  ְכבָּ ַהנִּ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ָבבֹות  ַהלְּ ֶאת  ַמְלִהיִבים 
ֵחְך  ל  כָּ ָבָריו  דְּ ִניִמּיּות  פְּ ּתֹוִכּיּות  ֵמִבין  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  ְוַאף  ְוַהּנֹוָרא. 
ְלָהִאיָרּה  ָמה  שָׁ ַלנְּ ְמֻסגִָּלים  ה  ֵהמָּ ָבָריו  דְּ ְלׁשֹונוֹ,  ְולֹוֵמד  ַהּטֹוֲעמוֹ 
ין ַאְמְסֶטְרַדם ִלְדפּוס ַהּזַֹהר תקס"ד) ית דִּ ַמת בֵּ (ַהְקדָּ ּנֹוָדע.  ָכּה כַּ ּוְלַזכְּ

ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ָמה ַאף דְּ שָׁ טו. ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ַלנְּ

דֹוׁש  ִהּלֹות ֵסֶפר ַהיָָּקר ְוַהקָּ ְפֶאֶרת ְוגֶֹדל תְּ ָבר נֹוַדע ּגֶֹדל ְיַקר תִּ כְּ
ֵזֶכר  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ ר  ִחבֵּ שֶׁ זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ
ְלתֹוָתיו יֹום יֹום,  קֹד ַעל דַּ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע לוֹ ִלשְׁ יק ִלְבָרָכה, ַאשְׁ ַצדִּ
ַאף ְלׁשֹונוֹ ְלׁשוֹן ַהזָָּהב (ַהּזַֹהר) ְמֻסגָּל ְמאֹד  ידּו שֶׁ ר ֲחָכִמים ִהגִּ ֲאשֶׁ

ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר. ָמה ַאף דְּ שָׁ ַלנְּ
פּוס ֶמעִזּבּוז) ּקּוֵני זַֹהר דְּ ָטא תִּ דֹוׁש ֵמַאפְּ ַמת ָהַרב ַהקָּ (ַהְסכָּ

ָכל יֹום ּזַֹהר בְּ ין בַּ פִּ טז. ִלְלמֹד ָחֵמׁש דַּ

ְוהּוא  יֹום,  ָכל  בְּ ּזַֹהר  בַּ ין  פִּ דַּ ָחֵמׁש  ִלְלמֹד  ַעְצמוֹ  ִלְקּבַֹע  ְוָראּוי 
ָנּה  ּוְלַתקְּ ָכּה  ּוְלַזכְּ ְלָהִאיָרּה  ַלנֶֶּפׁש  גָּדֹול  ְוִתּקּון  גָּדֹול  ּתֹוֶעֶלת 
ם,  נַֹעם ַהשֵּׁ ּוְלַכּלֹות קֹוִצים ִמּדֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ִלְזּכֹות בְּ

ל ַהנֶֶּפׁש. ִעים שֶׁ א ְוִתּקּון ַלֲחָטִאים ּוְפשָׁ ְוהּוא ַמְרפֵּ
ע ְלַהִחיָד"א אֹות מ') ֶאְצבַּ (מֹוֶרה בְּ

ָכל  ּקּוִנים בְּ ין זַֹהר אוֹ תִּ פִּ ה דַּ ּיֹאַמר ֲחִמשָּׁ ׁשּוָבה שֶׁ ּקּון ְלַבַעל תְּ יז. תִּ
יֹום

ין זַֹהר  פִּ ה דַּ ּיֹאַמר ֲחִמשָּׁ ׁשּוָבה שֶׁ ּקּון ְלַבַעל תְּ ְוֵכן ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר"י תִּ
ְיָלה,  לַּ בַּ ִלּמּודוֹ  ַע  ִלְקבֹּ י  ְוַרבִּ ָנַהג מֹוִרי  ְוֵכן  יֹום,  ָכל  ּקּוִנים בְּ תִּ אוֹ 

ֶאָחד טֹוִבים. ֵניֶהם כְּ ּזַֹהר, אוֹ שְׁ ָניֹות אוֹ בַּ שְׁ מִּ בַּ
ע ְלַהִחיָד"א אֹות מ') ֶאְצבַּ (מֹוֶרה בְּ

ים ׁש ִחּדּושִׁ ִאּלּו ִחדֵּ ֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב כְּ דֹוׁש ַאף בְּ יח. ִלּמּוד זַֹהר ַהקָּ

ַעד  ַעל,  ִממַּ ַמִים  שָּׁ בַּ ְמאֹד  ָחׁשּוב  הּוא  שֶׁ ּתֹוָרה  י  ִחּדּושֵׁ ַמֲעַלת 
תּוב  ַהכָּ ְוָעָליו  ים,  ֲחָדשִׁ ַמִים  שָׁ ּבֹוֶנה  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ
ה",  ָאתָּ י  ַעמִּ ְלִצּיוֹן  ְוֵלאמֹר  ָאֶרץ  ְוִליסֹד  ַמִים  שָׁ "ִלְנטַֹע  אֹוֵמר: 
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ ף  תָּ שֻׁ ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ י,  ִעמִּ א  ֶאלָּ י  ַעמִּ ְקֵרי  תִּ ַאל 
ַגם  את ּוִבְפָרט ַלֲעווֹן פְּ ּקּון גָּדֹול ְלָכל ָעווֹן ּוְלָכל ַחטָּ ְוכּו', ְוהּוא תִּ
ֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב  דֹוׁש ַאף בְּ ִרית ְוכּו'. ְוַגם ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ַהבְּ
ַכוֵּן  יְּ ְמִעיט ּוִבְלַבד שֶׁ ה ְוֶאָחד ַהמַּ ְרבֶּ ים. ְוֶאָחד ַהמַּ ׁש ִחּדּושִׁ ִאּלּו ִחדֵּ כְּ
ֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרְך ִחּדּוׁש) (פֶּ ַמִים.  ִלּבוֹ ַלשָּׁ

ה ִפלָּ יט. לֹוַמר זַֹהר ָחָדׁש קֶֹדם ַהתְּ

ה  ִפלָּ יד ְמַעט זַֹהר קֶֹדם ַהתְּ ִאם רֹוִצים ְלַהגִּ יד ְלָהַאְבֵרִכים שֶׁ גִּ תַּ
ן ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ָחִסיד. זֶּה גַּם כֵּ מִּ ידּו זַֹהר ָחָדׁש, שֶׁ יַּגִּ שֶׁ

טֹוִלין) ר ִמסְּ י ָאשֵׁ דֹוׁש ַרבִּ ם ָהַרב ַהקָּ שֵׁ ְבֵרי ַאֲהרֹן בְּ (דִּ

ָמה,  שָׁ ַהנְּ ְך  ְמַזכֵּ הּוא  י  כִּ מֹורֹות  ַאשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ כ. ִיְלְמדּו 
ֲאלֹות ִלּבוֹ. ל ִמשְׁ א כָּ רֹב ַרֲחָמיו ְיַמלֵּ רּוְך הּוא בְּ דֹוׁש בָּ ְוַהקָּ

ָרֵאל  ְזכּותוֹ ֵיְצאּו ִישְׂ י בִּ מֹורֹות, כִּ ַאשְׁ דֹוׁש בְּ ּזַֹהר ַהקָּ ִאם ָזָכה ִיְלמֹד בַּ
י ֵכן  ּלֹא ָזָכה ַלֲהִבינוֹ, ַאף ַעל פִּ ּדֹוָמה ְלַלְיָלה. ְוַאף שֶׁ ֵמַהגָּלּות שֶׁ

רֹב  בְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְוַהקָּ ָמה,  שָׁ ַהנְּ ְך  ְמַזכֵּ הּוא  י  כִּ ׁשוֹן  ַהלָּ ִיְלמֹד 
ַהּזַֹהר,  ְלׁשוֹן  ִלּמּוד  ְזכּות  ְפָרט בִּ בִּ ִלּבוֹ  ֲאלֹות  ל ִמשְׁ א כָּ ְיַמלֵּ ַרֲחָמיו 
אי ַמאן  ֵניּה ַודַּ ִלישְׁ הּוא ְמַגְמגֵּם בְּ י שֶׁ יּה ַאף ַעל פִּ י הּוא ַנְייָחא ַקמֵּ כִּ
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֶזה,  ְזכּות  בִּ ָרִקיַע,  ּוָמאן  ָספּון  ַמאן  ָחׁשּוב 

ן ְיִהי ָרצוֹן. ג ּוָבא ְלִצּיוֹן ּגֹוֵאל, ָאֵמן כֵּ ְיַמֵהר ְוָיִחיׁש ִויַדלֵּ
ְדמֹוִנים) ְתבּו ַהקַּ כָּ ּמּוד שֶׁ ֵסֶדר ַהלִּ ַמִים, בְּ ַער ַהשָּׁ (ִסּדּור שַׁ

ִפי  ים כְּ פִּ ִקים ַהדַּ ָנה - ְמַחלְּ ָכל ַהשָּׁ דֹוׁש כֻּּלוֹ בְּ כא. ִלְלמֹד זַֹהר ַהקָּ
ָנה ל ַהשָּׁ ל כָּ ַהיִָּמים שֶׁ

ָנה,  ַהשָּׁ ָכל  בְּ כֻּּלוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ִלְלמֹד  נֹוֲהִגים  ֵיׁש  י  כִּ ע  דַּ גַּם 
ֵרי  ְוַאשְׁ ֵריֶהם  ְוַאשְׁ ָנה,  ַהשָּׁ ל  כָּ ל  שֶׁ ַהיִָּמים  ִפי  כְּ ים  פִּ ַהדַּ ִקים  ַחלְּ מְּ שֶׁ

ֶחְלָקם.
ַער ד') א ֵאִליָּהּו שַׁ סֵּ (כִּ

ְתָקא ֶאָחד,  ל ֵחֶלק ַעל פִּ ים ְוִלְרשֹׁם כָּ פִּ י דַּ ק ַהּזַֹהר ַעל פִּ כב. ְלַחלֵּ
ם, ִלְלמֹד  ַבר ַהשֵּׁ י ִעיָרם ַהֲחֵרִדים ַעל דְּ ְתָקאֹות ְלַאְנשֵׁ קּו ַהפִּ ִויַחלְּ

ָכל יֹום. ל ֶאָחד ֵחֶלק ָהָרׁשּום בְּ כָּ

ּוֶפֶלְך,  ֶלְך  פֶּ ְוָכל  ְוִעיר  ִעיר  ל  כָּ ּוַמְנִהיֵגי  י  ָראשֵׁ ַהֲחָכִמים,  ה  ֵאלֶּ גַּם 
ֲחָלִקים,  ה  ְלַכמָּ ֲחָלִקים  ג'  דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ י  פֵּ ק דַּ ְלַחלֵּ ימּו ֵלב  יָּשִׂ שֶׁ
י  ְלַאְנשֵׁ ְתָקאֹות  ַהפִּ קּו  ִויַחלְּ ֶאָחד,  ְתָקא  פִּ ַעל  ֵחֶלק  ל  כָּ ְוִלְרשֹׁם 
ָכל  ל ֶאָחד ֵחֶלק ָהָרׁשּום בְּ ם ִלְלמֹד כָּ ַבר ַהשֵּׁ ִעיָרם ַהֲחֵרִדים ַעל דְּ
ָכל  דֹוׁש בְּ ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ם כָּ ין כֻּלָּ ְגְמרּו בֵּ יִּ יֹום, ּוְבֶזה יּוְכלּו ַלֲעשֹׂות שֶׁ
דֹוׁש ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל  ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ י בִּ יֹום ְויֹום, ּוְכָבר נֹוַדע כִּ
ַער ד') א ֵאִליָּהּו שַׁ סֵּ (כִּ ן ְיִהי ָרצוֹן.  ָיֵמינּו, ָאֵמן כֵּ ְמֵהָרה בְּ בִּ

ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהגְּ ִנים  ַרבָּ ַעם  ִמטַּ  - ית  ָהֲאִמתִּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ּקּון  כג. תִּ
א ישָׁ ַאְרָעא ַקדִּ דְּ

ִפי  כְּ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהבָּ ֱאלּול  כ"ה  בְּ ִסּיּוִמים  ָהֶאֶלף  ִלְגמֹר   
ַקד,  תָּ ֶאשְׁ ל  שֶׁ ֶחְבָרתוֹ  ֵני  בְּ ִעם  חֹות  פָּ אוֹ  יֹוֵתר  ָהִראׁשוֹן  עּור  שִׁ
ִרים  ַהצָּ ל  כָּ ל  ּוְלַבטֵּ ָרֵאל,  ִישְׂ ַעם  ַמזָּל  ְלִעּלּוי  ֶאָחד  זַֹהר  ִסּיּום 

אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוָיֵפר ֲעַצת אוְֹיֵבינּו.

ל  ר הּוא ְמַבטֵּ דֹוׁש ֲאשֶׁ ָבר ָידּוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ כְּ
ּוִבזָּה  א  ְוַחְרבָּ ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  פְֻּרָענֻּיֹות  ִמיֵני  ל  כָּ
מֹוְדעֹות  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  עֹוַרְרנּו  ָבר  כְּ ָעְבָרה  שֶׁ ָנה  ְוַהשָּׁ ֵמָעְלָמא. 
ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהגְּ ִנים  ַרבָּ ַעם  "ִמטַּ ית"  ָהֲאִמתִּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ּקּון  "תִּ
קֹד ַעל ִלּמּוד  ה, ִלשְׁ ר ִהיא ֶנֶעְתָקה ְלַמטָּ א" ֲאשֶׁ ישָׁ ַאְרָעא ַקדִּ דְּ
ימֹות  ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמים, ּוְכִפי ָהְרשִׁ ַהּזַֹהר ִלְגמֹר בָּ
ן  כֵּ ַעל  ִסּיּוִמים,  ֵמאֹות  ׁש  ְלֵעֶרְך שֵׁ ַרק  ִנְגַמר  לֹא  ְלנּו,  ִקבַּ ר  ֲאשֶׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ר  ל בַּ ים ִמכָּ שִׁ ה ְמַבקְּ דֹושָׁ ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהקְּ ֵני  ֲאַנְחנּו ַרבָּ
ְכֵדי ִלְגמֹר ָהֶאֶלף ִסּיּוִמים  ַעם בִּ ֶגת ִלְלמֹד עֹוד פַּ ר ָידוֹ ַמשֶּׂ ֲאשֶׁ
יֹוֵתר אוֹ  עּור ָהִראׁשוֹן  ִפי שִׁ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, כְּ א  כ"ה ֱאלּול ַהבָּ בְּ
ַקד, ִסּיּום זַֹהר ֶאָחד ְלִעּלּוי ַמזָּל  תָּ ל ֶאשְׁ ֵני ֶחְבָרתוֹ שֶׁ חֹות ִעם בְּ פָּ
ְוָיֵפר  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים  אֹוָתם  ִרים  ַהצָּ ל  כָּ ל  ּוְלַבטֵּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם 
יָּה,  ּתּושִׁ ְיֵדיֶהם  יָנה  ֲעשֶׂ תַּ ְולֹא  בֹוָתם  ַמְחשְׁ ִויַקְלֵקל  אוְֹיֵבינּו  ֲעַצת 

ָאֶרץ. רֹור בָּ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּוְקָראֶתם דְּ כֹּ ָרֵאל ִישְׁ ְוִישְׂ

ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ֶפר  סֵּ בַּ ל'  ּוְבִתּקּון 
ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ָחָכם  ְלִמיד  תַּ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ גָּלּוָתא,  אֶֹרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים 
ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ה  ַיֲעשֶׂ י  כִּ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
י גָּדֹול ּכָֹחּה  ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים בִּ ה בְּ ּלֹא ַנֲעשֶׂ שֶּׁ

ה. ֻאלָּ ְלָקֵרב ַהגְּ

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

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִראׁשֹוָנה בְּ

ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים  בַּ ה, שֶׁ ַרבָּ ָרא, ַאדְּ ר דָּ אֹוְמִרים ְוִכי ַאְכשַׁ ּוַמה שֶּׁ
ְלַטֵהר  ָיְכלּו  בֹוִהים  גְּ קֹומֹות  ִממְּ ים  ְקדֹושִׁ מֹות  ְנשָׁ ָלֶהם  ָהיּו  שֶׁ
מֹות  ְנשָׁ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעיְקָבא  בְּ ו  ְוַעְכשָׁ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָמָתם  ִנשְׁ
ר ְלַטֵהר  רּות ַהִחיצֹוִנים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִאי ֶאְפשָׁ ְנמּוִכים ְוַגם ִהְתגַּבְּ
ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  י  כִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ַהְינּו  ְיָקִרים,  ים  ַסמִּ בְּ ַרק  ָמָתם  ִנשְׁ
ִיְהֶיה  ּוְבֶזה  ִלְגלּוג.  בְּ ַוֲאִפּלּו  ְלחּוד  ִפְטּפּוט  בְּ ֲאִפּלּו  ְלֶזה  ְמֻסגָּל 
ַהָחְמִרי  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ָרִעים  ְקִרים  ּוִממִּ ָהַרע  ִמיֵֶּצר  ַרע  ל  ִמכָּ ָמר  ִנשְׁ
ְנָחס  פִּ ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִמּזַֹהר  ּנֹוַדע  כַּ ָהרּוָחִני,  א  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ ְוַגם 
ֲהווֹ  ִרין דַּ ָכל דָּ ָחְכָמֵתיּה בְּ ָנִהיר  א, דְּ ישָׁ ּבֹוִציָנא ַקדִּ ף רי"ט)  (דַּ
יֵּׁש ְזכּות ִאם ַמֲחִזיִקים  יַאת ַהּגֹוֵאל אֹור ּתֹוָרה שֶׁ ְתֵריּה ַעד בִּ ֲאבַּ

ִית ַאף ִאם לֹא ְמִביִנים אֹוָתם. בַּ ִסְתֵרי ּתֹוָרה בַּ
ַער ד' אֹות י"ח) א ֵאִליָּהּו שַׁ סֵּ (כִּ ָ ָ

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 -
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זוהר דברים (דף רפ''ה ע''ב):

ְלָמאֵריּה,  ְלאֹוִקיר  ָיַדע  ָלא  ֵיָקּלּו, ַמאן דְּ ּובֹוַזי  ְיהּוָדה,  י  ִרבִּ ָאַמר 
ָבֵרְך.  ַהמְּ ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  גָּדֹול  ָתֵניָנן  דְּ ָאֵמן,  בְּ וָּון  ִאְתכַּ ְוָלא 
ּבּוָעא  ְרָכאן ִממַּ יְך בִּ ָאֵמן, ָמשִׁ ְמעוֹן, דְּ י שִׁ ַרבִּ יּה דְּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא ַקמֵּ
ִליִפין  גְּ ּוְבַאְתָוון  ישראל).  כנסת  (דא  ְלַמְטרֹוִניָתא  א  ְלכָּ ּוִממַּ א,  ְלַמְלכָּ
ְרָכאן ְלנּון,  ָמטּו בִּ יָון דְּ ''ם ְלנּו''ן. כֵּ י ֶאְלָעָזר, ֵמָאֶל''ף ְלֵמ''ם, ּוִממֵּ ִרבִּ דְּ
ֵטי  שְּׁ ֵאי, ּוִמְתפַּ ֵאי ְוַתתָּ ְרָכאן ְלִעלָּ ין (דף רפ''ה ע''ב) ְוָנְפִקין בִּ ן ַנְגדִּ מָּ ִמתַּ
ַלְנָיא  יק פְּ ַאפִּ ִבְרָכן, דְּ ִקיּוָתא דְּ ְקיּו ִמשַּׁ א. ְוָקָלא ָנִפיק ִאְתשַׁ כֹלָּ בְּ
ִרין ְלָאָתָבא  מְּ א, ְמשַׁ ָרֵאל ְלַתתָּ א. - ְוַכד ִישְׂ ישָׁ א ַקדִּ ַמְלכָּ א דְּ ַעְבדָּ
ִתיָחן  אן פְּ ִבְרכָּ ְתִחין דְּ ָמה פִּ ִאְצְטִריְך, כַּ ָמה דְּ ְייהּו כְּ וָנא ִלבַּ ָאֵמן, ְלַכוְּ
ֵחדּו  ָמה  כַּ ָעְלִמין,  הּו  ֻכלְּ בְּ ִחין  כְּ תַּ ִמשְׁ ָטָבאן  ָמה  כַּ א,  ְלֵעילָּ ֵליּה 
ָעְלָמא  ַגְרִמין ַהאי. ֲאָגר ְלהּו בְּ ָרֵאל דְּ א. ַמאי ֲאָגר ְלהּו ְלִישְׂ כֹלָּ בְּ
ָעאִקין ְלהּו (לישראל),  ֲעָתא דְּ שַׁ ין בְּ ָעְלָמא דֵּ ָאֵתי. בְּ ין, ּוְבָעְלָמא דְּ דֵּ
הּו ָעְלִמין, (ישעיה כו)  ֻכלְּ י ָמאֵריהוֹן, ָקָלא ַמְכְרָזא בְּ ן ְצלֹוָתא ַקמֵּ ּוְמַצלָּ
ְקֵרי ֱאמּוִנים,  יק ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ַאל תִּ ָעִרים ְוָיבֹוא ּגוֹי ַצדִּ ְתחּו שְׁ פִּ
ְרִעין  תַּ ְלהּו  ְתִחין  פַּ ָרֵאל  ִישְׂ דְּ ָמה  כְּ ָעִרים,  שְׁ ְתחּו  פִּ ֲאֵמִנים.  א  ֶאלָּ
ֵמִאיּנּון  ְצלֹוְתהוֹן  ל  ְוִתְתַקבֵּ ָעִרים,  שְׁ ְתחּו  פִּ א  תָּ ַהשְׁ ְך  כַּ אן,  ִבְרכָּ דְּ
ַאְגַרְייהּו.  ַמאי  ָאֵתי  דְּ ָעְלָמא  בְּ ין,  דֵּ ָעְלָמא  בְּ ַהאי  ְלהּו.  ָעאִקין  דְּ
ֲהָוה ׁשֹוֵמר ְלָאָתָבא ָאֵמן. ַמאי  ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא, דְּ ַכד ִיּפּוק בַּ דְּ
ה  ְמָבֵרְך, ּוְמַחכֶּ ָאַמר ַההּוא דִּ ָרָכה דְּ לֹוַמר, ָנִטיר ַהִהיא בְּ ׁשֹוֵמר. כְּ
ּוַמְכְרֵזי  ָקא  ַסלְּ ָמֵתיּה  ִנשְׁ ִאְצְטִריְך.  דְּ ָמה  כְּ ָאֵמן,  ְלָאָתָבא  ֵליּה 
ל  כָּ ְרִעין  תַּ ַתח  פָּ ֲהָוה  ִאיהּו  דְּ ָמה  כְּ יּה,  ַקמֵּ ָעִרים  שְׁ ְתחּו  פִּ יּה,  ַקמֵּ

ד ֲהָוה ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים. יֹוָמא, כַּ

        



      




(זכריה י"ג)

2052 בגימטריה 
2060 עם 8 תיבות 
2070 9 תיבות של אמן וכו', והכולל ביחד 



2070

ספר זכריה פרק יג פסוק ח-ט

צח אותיות חץ - רמז על חיצים של אטום
כמו שהגר"א זצ"ל אמר שהמלחמה האחרונה תהיה ב 12 דקות,

והחפץ חיים אמר שזה יקח רק 3 דקות

סנהדרין דף צח מגלה לנו סודות מלחמת גוג ומגוג



1534  :

 
1534  

91  
 
1 •
1534  

בדרשתו  זצ"ל  ש"ך  הרב  הגה"צ  שאמר  כפי  אומרת  זאת 
פצצת  על  סובב  נשק,  ביום  לראשי  סכותה  הפסוק  בביאור 
נשק  ביום  "סכותי"  סוכות  כמו  לנו  יעשה  שהקב"ה  אטום, 

כשיזרקו את פצצת אטום וכך נינצל.
מכאן רואים שבאמן יהא שמיה רבא יכולים להינצל

ספר תהילים פרק קמ (ח):

 
28 אותיות  7 תיבות

שמות פרק כ א:

 
1332

28 אותיות 7 תיבות


28 אותיות 7 תיבות

(מספר הקדוש ילקוט מ"ל פרשת יתרו, ואתחנן, מספר הקדוש כל בו להלכות קדיש).

בראשית פרק א א

דֹוׁש ְּבָכל ָׁשָנה  ָּכל ֶנֶפׁש ִמיְִּׂשָרֵאל ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן ְמֻחיָּב ִלְלֹמד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, ּוְלַסיֵּם ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ

(ַרָּבֵני ְירּוָׁשַלִים תרפ"א). ְוָׁשָנה, ֹחק ְוא ַיֲעֹבר, ַלִּתּקּון ַהְּגאּוָלה ָהֲאִמִּתית, ּוְבָׁשָעה ַאַחת ִיְזֶּכה ִלְהיֹות ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא. 

ג



‡"Ú ‚Ï˜  ‰˘ ÈÈÁÊ

.ÔÈcÓ ÈÚ„ÈÏ ‡Ê e‰È‡ ‡lÎÂ .ÈÈ ÌÏBÚÏ ÌBÓ»¿»¿»¿…»ƒ»»¿»¿≈ƒƒ
Ó‡ .ÈB„È e˜Le È‡„eÈ ‡e‰‰Â ‡a‡ Èa e˙‡»ƒƒ«»¿«»¿»¿»«
‡„ ‰lÓa ‡ÓÈ‡˜ ‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡a‡ Èaƒƒ«»«»≈»»ƒ¿»¿ƒ»»
ÚÓLÓÏ ‡ÈÎÊ„ È˜ÏeÁ ‰‡kÊ .‡zL‰ ««¿»«»»»ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿«

:dÈÏ≈
Èa Ó‡ .Bn‡ ‰N ‰Ï‰‡‰ ˜ÁˆÈ ƒ¿»»…¡»»»ƒ»«ƒƒ

.‰Ï‰‡‰ .‡ÈL˜ ‡˜ È‡‰ ÈÒBÈ≈«¿»«¿»»…¡»

.‰Ï‰‡‰ È‡Ó ,dÈÏ ÈÚÈÓ Bn‡ ‰N Ï‰‡Ï¿…∆»»ƒƒ¿≈≈»»…¡»
‡ÓÊ ÏÎc ÔÈ‚a ,‡zÈÎL Ônz ˙c‰‡c«¬«¿««»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»
È„Ú‡ ‡Ï ‡zÈÎL ‡ÓÏÚ ‡ÓÈÈ˜ ‰N„¿»»»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»«¬≈
ÚÏ ˙aL ÚÓ ˙˜ÈÏ„ ‰Â‰ ‡bLe ,dÈÓƒ»¿«»»»¿ƒ«≈∆∆«»¿∆∆
˙a ,‡zaL„ ÈÓBÈ ÔepÈ‡ Ïk È‰ ‰Â‰Â ˙aL«»¿¬»»ƒ»ƒ≈¿««»»«
˙˙‡c ÔÂÈk .‡bL ‡È‰‰ ‰˙k ,˙˙ÈÓc¿ƒ«»¿»«ƒ¿«»≈«¿»«
‰N .˙˜ÈÏ„‡ ‡bLe ‡zÈÎL ˙c‰‡ ‰˜ƒ¿»¬«»«¿ƒ¿»¿«»«¿ƒ«»»

.‡‰„BÚ ÏÎ ‰NÏ ‡ÈÓ„c ,Bn‡ƒ¿«¿»¿»»¿»»»»
‰Â‰ ˜ÁˆÈc dÈ˜eÈ„„ ‰Ók Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»»

ÈÓÁc Ô‡Ó ÏÎÂ ,Ì‰‡c dÈ˜eÈ„Î¿ƒ¿≈¿«¿»»¿»»¿»≈
„ÈÏB‰ Ì‰‡ È‡cÂ ,Ì‰‡ ‡c Ó‡ ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»»«»«¿»»«««¿»»ƒ
˙Â‰ LnÓ dweÈ„ ‰˜ ÈÓ ÈÎ‰ ,˜ÁˆÈ ˙‡∆ƒ¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»«»¬«
.È‡cÂ Bn‡ ‰N Ck ÔÈ‚e ,‰N„ ‡˜eÈcƒ¿»¿»»¿ƒ»»»ƒ«»

‡z Ï‡ ,‡e‰ ÈÎ‰ ‡lÎa ÊÚÏ‡ Èa ƒƒ∆¿»»¿…»»ƒ¬»»
‰Nc b ÏÚ Û‡„ e‰È‡ ‡Ê ,ÈÊÁ»≈»»ƒ¿«««¿»»
‡ÏÂ ,‡˙Èa ÔÓ È„Ú‡ ‡Ï ‰˜eÈc ,˙˙ÈÓƒ«¿¿»»«¬≈ƒ≈»¿»
,‰˜ ˙˙‡c „Ú ˙˙ÈÓ„ ‡ÓBiÓ Ônz ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬≈«»ƒ»¿ƒ««¿¬«ƒ¿»
,‰N„ ‡˜eÈc ˙‡ÈÊÁ˙‡ ‰˜ ˙Ï‡Úc ÔÂÈk≈«¿»√«ƒ¿»ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»¿»»
‰N „iÓ 'Â‚Â ‰Ï‰‡‰ ˜ÁˆÈ ‰‡ÈÈÂ ÈzÎcƒ¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿»»…¡»¿ƒ»»»
a dÏ ÈÓÁ ‰Â‰ ‡ÏÂ ,Ônz ˙‡ÈÊÁ˙‡ Bn‡ƒƒ¿¬ƒ««»¿»»»»≈»«
ÌÁpiÂ ‡c ÏÚÂ ,Ônz ÏÈÚ‡ „Î ÈB„BÁÏa ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿«»ƒ«»¿«»«ƒ»∆

Bn‡ ÈÁ‡ ˜ÁˆÈ(ÈÁ‡ ,Bn‡ ÈÁ‡ È‡Ó ‡"Ò)Bn‡c ƒ¿»«¬≈ƒ¿ƒ
È˙k ‡Ï ‡c ÏÚÂ ,‡˙È ‡ncÊ‡Â ˙‡ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈»¿«»»¿ƒ

.Bn‡ ÈÁ‡ ‡l‡ ,Bn‡ ˙˙ÈÓ ÈÁ‡«¬≈ƒ«ƒ∆»«¬≈ƒ
dÈa È˙Î„ ‡L È‡Ó Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«»¿»ƒ¿ƒ≈

‰M‡Ï BÏ È‰zÂ ‰˜ ˙‡ ÁwiÂ ˜ÁˆÈa¿ƒ¿»«ƒ«∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»

.ÔÈc‰ ÈÚ„BÈÏ „BÒ ‡e‰ Ïk‰Â .'‰¿«…¿¿≈«ƒ
‡e‰‰ È„e‰i‰Â ‡a‡ Èa e‡a»«ƒ«»¿«¿ƒ«
,‡a‡ Èa Ó‡ .B„È ˙‡ e˜LÂ¿»¿∆»»««ƒ«»
ca Èz„ÓÏ ‡Ï ‰f‰ ÌBi‰ „Ú«««∆…»«¿ƒ«»»
È˜ÏÁ ÈL‡ .ÂLÎÚ ˜ ,‰f‰«∆««¿»«¿≈∆¿ƒ

.B˙B‡ ÚÓLÏ È˙ÈÎfL∆»ƒƒƒ¿…«
.Bn‡ ‰N ‰Ï‰‡‰ ˜ÁˆÈ ƒ¿»»…¡»»»ƒ

.‰L˜ ‰f‰ ˜eÒt‰ ,ÈÒBÈ Èa Ó‡»««ƒ≈«»«∆»∆
Ï‰‡Ï ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ?‰Ï‰‡‰»…¡»»»»ƒƒ¿¿…∆
?‰Ï‰‡‰ ‰f ‰Ó !Bn‡ ‰N»»ƒ«∆»…¡»

.‰ÈÎM‰ ÌLÏ ‰ÊÁLÌeMÓ ∆»¿»¿»«¿ƒ»ƒ
˙Ói˜ ‰˙È‰ ‰OL ÔÓÊ ÏkL∆»¿«∆»»»¿»«∆∆
,‰ÈÎM‰ ‰pnÓ ‰ÊÊ ‡Ï ,ÌÏBÚa»»…»»ƒ∆»«¿ƒ»
ÚÏ ˙aL ÚÓ ˜ÏB„ ‰È‰ Â¿≈»»≈≈∆∆«»¿∆∆
Ì˙B‡ Ïk ˙‡ È‡Ó ‰È‰Â ˙aL«»¿»»≈ƒ∆»»
‰k ,‰˙nL Á‡ .ÚeM‰ ˙BÓÈ¿«»«««∆≈»»»
,‰˜ ‰‡aL ÔÂÈk .p‰ B˙B‡«≈≈»∆»»ƒ¿»
.p‰ ˙‡ ‰˜ÈÏ„‰Â ‰ÈÎM‰ ‰ÊÁ»¿»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»∆«≈
ÏÎa ‰NÏ ‰˙ÓcL  Bn‡ ‰N»»ƒ∆»¿»¿»»¿»

.‰ÈNÚÓ«¬∆»
B˙eÓcL BÓk ,Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«¿∆¿

ÏL B˙eÓ„k ‰˙È‰ ˜ÁˆÈ ÏL∆ƒ¿»»¿»ƒ¿∆
˜ÁˆÈ ˙‡ ‰‡L ÈÓ ÏÎÂ ,Ì‰‡«¿»»¿»ƒ∆»»∆ƒ¿»
„ÈÏB‰L Ì‰‡ È‡cÂ ‰Ê Ó‡»«∆«««¿»»∆ƒ
ÏL d˙eÓc Ìb Ck  ˜ÁˆÈ ˙‡∆ƒ¿»»«¿»∆
ÏL d˙eÓ„k ‰˙È‰ LnÓ ‰˜ƒ¿»«»»¿»ƒ¿»∆
.È‡cÂ Bn‡ ‰N Ck ÌeMÓe ,‰N»»ƒ»»»ƒ««

,‰Ê Ck Ïka ,ÊÚÏ‡ Èa «ƒ∆¿»»«…»∆
ÏÚ Û‡L .„BÒ e‰Ê ,‰‡ ‡a Ï‡¬»…¿≈∆∆««
‰ÊÊ ‡Ï d˙eÓc ,‰˙Ó ‰OL b«∆»»≈»¿»…»»
ÌBiÓ ÌL ‰˙‡ ‡ÏÂ ,˙Èa‰ ÔÓƒ««ƒ¿…ƒ¿¬»»ƒ
ÔÂÈk .‰˜ ‰‡aL „Ú ‰˙nL∆≈»«∆»»ƒ¿»≈»
d˙eÓ„ ‰˙‡ ,‰˜ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿¬»¿»
˜ÁˆÈ ‰‡ÈÂ e˙kL ,‰N ÏL∆»»∆»«¿ƒ∆»ƒ¿»
Bn‡ ‰N „iÓ .'B‚Â ‰Ï‰‡‰»…¡»¿ƒ»»»ƒ
˜ ,‰‡B ‰È‰ ‡ÏÂ .ÌL ‰˙‡ƒ¿¬»»¿…»»∆«
ÏÚÂ ,ÌLÏ ÒÎpLk BcÏ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¿∆ƒ¿«¿»¿«

.Bn‡ ÈÁ‡ ˜ÁˆÈ ÌÁpiÂ Ôk‰Ó ‡"Ò] ≈«ƒ»≈ƒ¿»«¬≈ƒ

[ÈÁ‡ ?Bn‡ ÈÁ‡ ‰f‰˙‡ Bn‡L ∆ƒƒ¿¬»
e˙Î ‡Ï Ôk ÏÚÂ ,˙Èaa ‰ncÊ‰Â¿ƒ¿«¿»««ƒ¿«≈…»
ÈÁ‡ ‡l‡ ,Bn‡ ˙˙ÈÓ ÈÁ‡«¬≈ƒ«ƒ∆»«¬≈

.Bn‡ƒ
‰BM ‰Ó ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»««∆

‰˜ ˙‡ ÁwiÂ ,˜ÁˆÈa e˙kL∆»¿ƒ¿»«ƒ«∆ƒ¿»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט כה

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון טו



‰f‰ ÙÒ Á

‡Ï ‰M‡Ï BÏ È‰zÂ Ó‡c ÔÂÈk .‰‰‡iÂ«∆¡»∆»≈«¿»««¿ƒ¿ƒ»»
‡ÓÏÚ Èa ÏÎ ‡‰c ,dÏ ÌÈÁ ‡e‰„ ‡Ú„È¿«¿»¿»ƒ»¿»»¿≈«¿»
dÈa ÈzÎc ˜ÁˆÈ ‡L È‡Ó .e‰ÈÈLÏ ÈÓÁ«¬≈ƒ¿«¿»¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

.‰‰‡iÂ«∆¡»∆»
Èa‚Ï ‡eÎ„„ eÓÈÁ„ ‡˙eÚz‡ È‡cÂ «»ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ¿»¿«≈

,È˙Î„ ‡Ï‡ÓN ‡l‡ e‰È‡ Â‡Ï ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒ
( ÌÈÈ˘‰ È˘)‰ÏÈÏÂ CLÁÂ .ÈL‡Ï ˙Áz BÏ‡ÓN¿…««¿…ƒ¿∆¿«¿»

È„˙ eÓÈÁ Ú˙‡ ‡Ï‡ÓNe ,ÔepÈ‡ „ÁÎ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
b ÏÚ Û‡ ‡c ÏÚÂ ,da „ÈÁ‡Â ‡˜e Èa‚Ï¿«≈¿»¿»ƒ»¿«»«««

Ì‰‡c(‰Â‰ ‡"Ò)È˙Î ‡Ï ‰NÏ dÏ ÌÈÁ ¿«¿»»»ƒ»¿»»»¿ƒ
‰‡iÂ ‡ÓÈ˙ È‡Â .˜ÁˆÈ ‡l‡ ‰‰‡iÂ dÈa≈«∆¡»∆»∆»¿ƒ¿»¿ƒ≈»«∆¡«
dÈ ‰Â‰c ˜ÁˆÈ„ ‡ËÒ ,ÏÁ ˙‡ ˜ÚÈ«¬…∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿¬»≈

.dÈÏ „ÈÚ»̃√ƒ≈
‰NÏ ‡ÓÁ „k Ì‰‡ ,ÈÊÁ(‰˜Ï ‡"Ò) »≈«¿»»«»»¿»»

˜ÁˆÈ Ï‡ ,ÈzÈ ‡ÏÂ dÏ ˜aÁÓ ‰Â‰»»¿«≈»¿»«ƒ¬»ƒ¿»
˙BÁz dÈÚBc ÈeLÂ da „ÈÁ‡ dÏÚ e‰È‡c¿ƒ«¬»»ƒ»¿«≈¿≈¿
BÈÓÈÂ ÈL‡Ï ˙Áz BÏ‡ÓN ÈzÎc dLÈ≈»ƒ¿ƒ¿…««¿…ƒƒƒ
‡ÒÚ LnLÂ ˜ÚÈ ‡˙‡ ˙Ï .È˜aÁz¿«¿≈ƒ¿»»»»«¬…¿ƒ≈«¿»

.˙e‡È ‡˜„Î ‡lk ÔÈËL ÒÈz „ÈÏB‡Â¿ƒ¿≈«¿»ƒ…»¿¿»¿
‡„Á ‡Ê e‰lk Ô‰‡ ÈÊÁ(ע"ב קלג (דף »≈¬»»À¿¿»»»»

Ïk ÔÈL Úa‡ eLÓL e‰lÎÂ .eÏÊ‡¬¿¿À¿ƒ¿¿«¿«»ƒ»
È˙e ‚‰Â ‰N Úa‡a Ì‰‡ ,e‰ÈÈpÓ „Á«ƒ«¿«¿»»¿«¿«»»¿»»¿≈
L‡ ÌÈL‚lt‰ ÈÏÂ ÈzÎc .ÌÈL‚lÙƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ¬∆

.Úa‡ ‡‰ Èz ÌÈL‚lt ,Ì‰‡Ï¿«¿»»ƒ«¿ƒ¿≈»«¿«
Úa‡„ ‡ÊaÈzÎc ,‰˜„ eÈËÒc ¿»»¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

‰M‡Ï BÏ È‰zÂ .„Á ‰˜ ˙‡ ÁwiÂ«ƒ«∆ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ»
Bn‡ ÈÁ‡ ˜ÁˆÈ ÌÁpiÂ .˙Ïz ‰‰‡iÂ .È¿̇≈«∆¡»∆»¿««ƒ»∆ƒ¿»«¬≈ƒ
.ÔÈL Úa‡ ˜ÚÈÏ BÂ‰ ‡c Ï˜Ï .Úa‡ ‡‰»«¿«»√≈»¬¿«¬…«¿«»ƒ

.‡„Á ‡Ê ‡lÎÂ¿…»¿»»»»
„Á ÏÎ eLnL ˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ Ó‡ ‡ÈÈÁ ƒ»»««¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»«

Ì‰‡ .‡L„e˜„ ‡Ê ‡„Á ‡˙z‡a¿ƒ¿»»»¿»»¿¿»«¿»»

ÔÂÈk ?‰‰‡iÂ ‰M‡Ï BÏ È‰zÂ«¿ƒ¿ƒ»«∆¡»∆»≈»
eÚ„È ‡Ï ,‰M‡Ï BÏ È‰zÂ Ó‡L∆»««¿ƒ¿ƒ»…»«¿
Èa Ïk È‰L ?d˙B‡ ‰‡ ‡e‰L∆»«»∆¬≈»¿≈
.Ì‰È˙BL ˙‡ ÌÈ‰B‡ ÌÏBÚ‰»»¬ƒ∆¿≈∆
Ba e˙kL ˜ÁˆÈa ‰BM ‰Ó«∆¿ƒ¿»∆»

?‰‰‡iÂ«∆¡»∆»
ÏL ˙eBÚ˙‰ È‡cÂ ««ƒ¿¿∆

dÈ‡ ‰M‡Ï Îf‰ ÏL ‰‰‡‰»«¬»∆«»»»ƒ»≈»
e˙kL ,Ï‡ÓNa ‡l‡  ∆»ƒ¿…∆»

CLÁÂ .ÈL‡Ï ˙Áz BÏ‡ÓN¿…««¿…ƒ¿…∆
BÚÓ Ï‡ÓO‰Â ,„ÁÈ Ì‰ ‰ÏÈÏÂ¿«¿»≈««¿«¿…¿≈
.da ÊÁB‡Â ‰˜pÏ ‰‰‡ „ÈÓz»ƒ«¬»«¿≈»¿≈»

Ì‰‡L b ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚÂ‡"Ò] ¿«≈«««∆«¿»»
[‰È‰Ba e˙Î ‡Ï ,‰N ˙‡ ‰B‡ ≈∆»»…»

Ì‡Â .˜ÁˆÈa ‡l‡ ,‰‰‡iÂ«∆¡»∆»∆»¿ƒ¿»¿ƒ
 ÏÁ ˙‡ ˜ÚÈ ‰‡iÂ Ó‡z…««∆¡««¬…∆»≈
‰NÚ Ba ‰È‰L ˜ÁˆÈ ÏL „v‰««∆ƒ¿»∆»»»»

.BÏ
˙‡ ‰‡ Ì‰‡Lk ,‰‡ ¿≈¿∆«¿»»»»∆
N‰[‰˜ ˙‡ ‡"Ò]˜aÁÓ ‰È‰ , »»»»¿«≈

˜ÁˆÈ Ï‡ .˙BÈ ‡ÏÂ d˙B‡»¿…≈¬»ƒ¿»
˙‡ ÌNÂ da ÊÁ‡ ,dÏÚa ‡e‰L∆«¿»»«»¿»∆
e˙kL ,dL‡ ˙Áz BÚBÊ¿««…»∆»
BÈÓÈÂ ÈL‡Ï ˙Áz BÏ‡ÓN¿…««¿…ƒƒƒ
˜ÚÈ ‡a Ck Á‡ .È˜aÁz¿«¿≈ƒ««»»«¬…
NÚ ÌÈL „ÈÏB‰Â ,B˙hÓ LnLÂ¿ƒ≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

.Èe‡k Ìlk ,ÌÈËL¿»ƒÀ»»»
eÎÏ‰ ˙B‡‰ Ïk ,‰‡e ¿≈»»»»¿

Úa‡a eLnL ÌlÎÂ ,„Á‡ „BÒa¿∆»¿À»ƒ¿¿«¿«
Ì‰‡ .Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÌÈL»ƒ»∆»≈∆«¿»»
ÈzLe ‚‰Â ‰N  Úa‡a¿«¿«»»¿»»¿≈
ÈÏÂ e˙kL ,ÌÈL‚ÏÈtƒ«¿ƒ∆»¿ƒ¿≈
.Ì‰‡Ï L‡ ÌÈL‚ÏÈt‰«ƒ«¿ƒ¬∆¿«¿»»
.Úa‡ ‰p‰ .ÌÈzL  ÌÈL‚ÏÈtƒ«¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿«

„v‰ ÏL Úa‡ ÏL „BÒa ¿∆«¿«∆««
˙‡ ÁwiÂ e˙kL ,‰˜ ÏL∆ƒ¿»∆»«ƒ«∆
 ‰M‡Ï BÏ È‰zÂ .„Á‡  ‰˜ƒ¿»∆»«¿ƒ¿ƒ»
ÌÁpiÂ .LÏL  ‰‰‡iÂ .ÌÈzL¿«ƒ«∆¡»∆»»…«ƒ»≈
.Úa‡ ‰p‰  Bn‡ ÈÁ‡ ˜ÁˆÈƒ¿»«¬≈ƒƒ≈«¿«
.ÌÈL Úa‡ ˜ÚÈÏ eÈ‰ ‰Ê „‚k¿∆∆∆»¿«¬…«¿«»ƒ

.„Á‡ „BÒa Ïk‰Â¿«…¿∆»
˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ ,Ó‡ ‡ÈiÁ ƒ»»««¿»»¿ƒ¿»

˙Á‡ ‰M‡ ÌÚ „Á‡ Ïk eLnLƒ¿»∆»ƒƒ»««
ÈLa ˜ÚÈÏ ÌÈL Úa‡ eÈ‰ Ì‰ÈL „‚Îc .‰˜ ÌÚ ˜ÁˆÈ ,‰N ÌÚ Ì‰‡ .L„˜ ÏL „BÒa¿∆…∆«¿»»ƒ»»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆∆¿≈∆»«¿«»ƒ¿«¬…ƒ¿≈
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"Ú ‚Ï˜  ‰˘ ÈÈÁË

ÈÂ‰ e‰ÈÈÂÂz Ï˜ÏÂ ,‰˜a ˜ÁˆÈ ,‰Na¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»√≈«¿«¿¬≈
ÔBÚÓL Èa .ÔÈ˜ÏeÁ ÔÈ˙a ˜ÚÈÏ ÔÈL Úa‡«¿«»ƒ¿«¬…ƒ¿≈»ƒƒƒƒ¿
‡Ê ‡lk ‡‰c .e‰ÈÈ˙‡Ï ÔÈlÓ e˜ÈÏÒ Ó‡»«¿ƒƒƒ¿«¿«¿¿»…»¿»»

:‡„Á ‡Ê ‡lÎÂ „Ú˙‡ ‡LÈc«̃ƒ»ƒ¿¬«¿…»¿»»»»
.‰eË˜ dÓLe ‰M‡ ÁwiÂ Ì‰‡ «¿»»«ƒ«ƒ»¿»¿»

˙a ÔÈ˙ ‡‰c .‚‰ ‡È‰ ‡„ ‰eË¿̃»»ƒ»»¿»»≈»»«
˙a ˙ÚËÂ Ì‰‡c dÈpÓ ‚‰ ‡Lt˙‡c¿ƒ¿¿»»»»ƒ≈¿«¿»»¿»«»«
ÔÈ„BÚ ‡Lw˙‡ ˙Ï ,‰e‡„ ÈÏelbƒ≈¿¬»¿»»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰eË˜ È˜‡Â dÓL ÈpzL‡ Ck ÔÈ‚e ,ÔLÎ„¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿≈¿»
dÈÏ dÒe Ì‰‡ „LÂ ,ÔLÎc ÔÈ„BÚ¿»ƒ¿»¿»¿»««¿»»¿»»≈
ÏÚÂ ,ÔÈBÁ tÎÓ ‡ÓL ÈepLc Ô‡kÓ .ez‡Ï¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿«

.dÓL ÈpzL‡ ‡c»ƒ¿«≈¿»
ÏÚ„ ‡ÓÈ˙ È‡ ,ÛÒBiÂ È‡Ó ,Ì‰‡ «¿»»»«∆ƒ≈»¿«

‡l‡ .ÈÎ‰ Â‡Ï ,ÛÈÒB‡c e‰È‡ ‰N»»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»
,‡„Á ‡ÓÊ d„‰a ‚ÂecÊ‡ ‰N„ ‡‰ÓBÈ¿»»¿»»ƒ¿«««¬»ƒ¿»»»
˙Ïe ,Ï‡ÚÓLÈ„ È˜ÒÚ ÏÚ dÏ CÈz ˙Ïe¿»«»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿»«
ÈÒ„ ‰Ó ÏÚ ‡Á‡ ‡ÓÊ ÔÈÓ„˜ÏÓk ÛÒBiÂ«∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¬»««¿»ƒ
ÈÓ ÈÎ‰ ‡‰„BÚ ÈL„ ÌeÙÎe .‡˙ÈÓ„˜a dÏ»¿«¿ƒ»¿¿»≈»»»»ƒ»≈

.dÓL ÈL»≈¿»
˜ÁˆÈ ‰‡ÈÈÂ ÊÚÏ‡ Èa Ó‡c ,ÈÊÁ »≈¿»«ƒƒ∆¿»»«¿ƒ∆»ƒ¿»

‡˜eÈ„ ‡ÈÏb˙‡c .Bn‡ ‰N ‰Ï‰‡‰»…¡»»»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
,Bn‡ ‡ÈÏb˙‡c ÈÁ‡ ÌÁ˙‡ ˜ÁˆÈÂ ‰N„¿»»¿ƒ¿»ƒ¿¿»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏÚ Û‡ Ì‰‡Â .‡ÓBÈ ÏÎ ÈÓÁ ‰Â‰ ‡‰˜eÈ„Â¿ƒ¿»»»»»≈»»¿«¿»»««
ÏÈÚ‡ ‡ÏÂ ‡˙È ‡e‰‰a Ï‡Ú ‡Ï ÈÒÈ‡c b«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈»¿»»ƒ
LÈ˙ ‡Ï ‰ÁÙLc ÔÈ‚a ,Ônz ‡˙z‡ È‡‰Ï dÏ»¿«ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ¿»…ƒ«
‡˙z‡ ÈÊÁ˙‡ ‡Ï ‰Nc Ï‰‡e .‰zÈb¿ƒ¿»¿…∆¿»»»ƒ¿¬≈ƒ¿»

.‰˜ ‡l‡ ‡Á‡«¬»∆»ƒ¿»
‰N„ ‡˜eÈ„c Ú„È ‰Â‰c b ÏÚ Û‡ «««¿¬»»«¿ƒ¿»¿»»

‡e‰‰ ˜ÁˆÈÏ dÈ˜L ,Ônz ‡ÈÈl‚˙‡ƒ¿«¿»«»«¿≈¿ƒ¿»«
˜ÁˆÈ .‡ÓBÈ Ïk dÈn‡„ ‡˜eÈ„ ÈÓÁÓÏ Ï‰‡…∆¿∆¡≈ƒ¿»¿ƒ≈»»ƒ¿»
˙‡ Ì‰‡ ÔziÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰‡ ‡ÏÂ¿»«¿»»»»ƒ¿ƒ«ƒ≈«¿»»∆
‡c ,‡˜ÈÈ„ BÏ L‡ Ïk ˙‡ .˜ÁˆÈÏ BÏ L‡ Ïk»¬∆¿ƒ¿»∆»¬∆«¿»»

.‡kLÓ ‡e‰‰ ‰N„ ‡˜eÈ„ ‡e‰‰«ƒ¿»¿»»¿««¿¿»

eÏÚ ,Ó‡ ÔBÚÓL Èa .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«ƒƒ¿»«»
Ïk‰ È‰L ,ÌÓB˜ÓÏ ÌÈc‰«¿»ƒƒ¿»∆¬≈«…
„BÒa Ïk‰Â ,LB„˜ „BÒa ‰NÚ«¬»¿»¿«…¿

.„Á‡∆»
dÓLe ‰M‡ ÁwiÂ Ì‰‡ «¿»»«ƒ«ƒ»¿»

.‚‰ ‡È‰ BÊ ‰eË˜ .‰eË ¿̃»¿»ƒ»»
‚‰ ‰„ÙpL Á‡ ,eÈL È‰L∆¬≈»ƒ««∆ƒ¿¿»»»
ÈÏelb Á‡ ‰˙ÚËÂ Ì‰‡Ó≈«¿»»¿»¬»««ƒ≈
‰L˜ Ck Á‡ ,‰È‡»ƒ»««»ƒ¿¿»
Ck ÌeMÓe ,ÌÈLk ÌÈNÚÓÏ¿«¬ƒ¿≈ƒƒ»
‰eË˜ ‰‡˜Â dÓL ‰pzL‰ƒ¿«»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÁÏLÂ ,ÌÈLk ÌÈNÚÓa¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»«
.‰M‡Ï d˙B‡ Á˜ÏÂ Ì‰‡«¿»»¿»«»¿ƒ»
ÏÚ tÎÓ ÌL ÈepML Ô‡kÓƒ»∆ƒ≈¿«≈«
.dÓL ‰pzL‰ Ôk ÏÚÂ ,ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ¿«≈ƒ¿«»¿»

Ì‡ ?ÛÒiÂ ‰f ‰Ó .Ì‰‡ «¿»»«∆«…∆ƒ
 ‰N ÏÚ ÛÈÒB‰ ‡e‰L Ó‡z…«∆ƒ«»»
‚ecÊ‰ ‰N ÈÓÈa ‡l‡ !Ck ‡Ï…»∆»ƒ≈»»ƒ¿«≈
Lb Ck Á‡Â ,˙Á‡ ÌÚt dnÚƒ»««««¿««»≈«
Á‡Â ,Ï‡ÚÓLÈ È˜ÒÚ ÏÚ d˙B‡»«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿««
ÌÚt Ì„wÓ BÓk ,ÛÒiÂ Ck»«…∆¿ƒ…∆««
d˙B‡ ‡NpM ‰Ó ÏÚ ˙Á‡«∆∆««∆»»»
‰˙pML ÈÙÏe .‰BL‡a»ƒ»¿ƒ∆ƒ¿»

.dÓL ‰pL Ìb Ck ,‰ÈNÚÓ«¬∆»»«ƒ»¿»
,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡L ,‰‡ ¿≈∆»««ƒ∆¿»»

Bn‡ ‰N ‰Ï‰‡‰ ˜ÁˆÈ ‰‡ÈÂ«¿ƒ∆»ƒ¿»»…¡»»»ƒ
˜ÁˆÈÂ ,‰N ˙eÓ„ ‰˙lb˙‰L ∆ƒ¿«¿»¿»»¿ƒ¿»
Bn‡ ‰˙lb˙‰L ÈÁ‡ ÌÁ˙‰ƒ¿«≈«¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ
.ÌBÈ Ïk ‰‡B ‰È‰ d˙eÓc ˙‡Â¿∆¿»»»∆»
‡Ï ,‡NpL b ÏÚ Û‡ ,Ì‰‡Â¿«¿»»«««∆»»…

Ï ÒÎÒÈÎ‰ ‡ÏÂ ,˙Èa‰ B˙B‡ ƒ¿«¿««ƒ¿…ƒ¿ƒ
È„k ÌLÏ ‰M‡‰ d˙B‡ ˙‡∆»»ƒ»¿»¿≈
.dzb LÈ˙ ‡Ï ‰ÁÙML∆ƒ¿»…ƒ«¿ƒ¿»
‰M‡ ‰˙‡ ‡Ï ‰N Ï‰‡e¿…∆»»…ƒ¿¬»ƒ»

.‰˜ ‡l‡ ,˙Á‡«∆∆∆»ƒ¿»
Ú„BÈ ‰È‰ Ì‰‡L b ÏÚ ««∆«¿»»»»≈«

,ÌL ‰˙Ï‚ ‰N ÏL d˙eÓcL∆¿»∆»»ƒ¿¿»»
,Ï‰‡‰ B˙B‡ ˜ÁˆÈÏ È‡L‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»…∆
ÏÎa Bn‡ ÏL ˙eÓc‰ ˙‡ ˙B‡Ïƒ¿∆«¿∆ƒ¿»
e‰Ê .Ì‰‡ ‡ÏÂ ˜ÁˆÈ .ÌBÈƒ¿»¿…«¿»»∆
Ïk ˙‡ Ì‰‡ ÔziÂ e˙kL∆»«ƒ≈«¿»»∆»
BÏ L‡ Ïk ˙‡ .˜ÁˆÈÏ BÏ L‡¬∆¿ƒ¿»∆»¬∆
ÏL ˙eÓc‰ d˙B‡ BÊ ,‡˜Âc«¿»»«¿∆

.ÔkLn‰ B˙B‡a ‰N»»¿«ƒ¿»
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‰f‰ ÙÒ Ò

BÏ L‡ Ïk ˙‡ Ì‰‡ ÔzÈÂ Á‡ «≈«ƒ≈«¿»»∆»¬∆
‰‡lÚ ‡˙eÓÈ‰Ó„ ‡Ê ,˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ»»
‡˜„k dÈ˜ÏeÁ„ ‡b„a ˜ÁˆÈ ‡˜ac˙‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈¿¿»

ÏÈÏk˙‡ ‡Î‰ ,ÈÊÁ ‡z .˙e‡È(‡L‡ ‡ÈÓ ‡"Ò)‡L‡ ¿»»≈»»ƒ¿¿ƒ∆»
ÔziÂ ÚÓLÓ ,‡ÈÓ ÏÈË ‡L‡ È‡cÂ ,‡ÈÓ¿«»«»∆»»ƒ«»«¿««ƒ≈
‡ÈÓ ‡c ˜ÁˆÈÏ BÏ L‡ Ïk ˙‡ Ì‰‡«¿»»∆»¬∆¿ƒ¿»»«»
‡„Ák ÏÈÏk˙‡ ‡˙ÈÓ„˜e .‡L‡a ÏÈÏk˙‡„¿ƒ¿¿ƒ¿∆»¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¬»
dÈÏ „˜Úc ‡zÚLa ,È˙ÓÈ‡ .‡ÈÓ ‡L‡∆»¿«»≈»«¿«¿»¿»«≈
‡L‡ ÏÈÏk˙‡ ÔÈ„Î ‡Èc dÈa „aÚÓÏ ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿∆¿«≈ƒ»¿≈ƒ¿¿ƒ∆»
ÈÂ‰ÓÏ ,‡L‡ ‡ÈÓ eÏÈÏk˙‡ ‡zL‰Â .‡ÈÓa¿«»¿«¿»ƒ¿¿ƒ«»¿∆»¿∆¡≈

:‰‡lÚ ‡˙eÓÈ‰Óc ‡Ê ‡lÎ…»»»ƒ¿≈¿»ƒ»»
Ì‰‡ Ô˙ Ì‰‡Ï L‡ ÌÈL‚ÏÈt‰ «ƒ«¿ƒ¬∆¿«¿»»»««¿»»

ÔÈb„ ÈËÒ ÔÈl‡ .˙BzÓ È‡Ó .˙BzÓ«»»«»ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ
‡‡ÒÓ Áe ÈËÒc Ô‰ÓL ÔeÈ‡c ÔÈ‡zz«»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿≈«¿»¬»
‡lk ÏÚ ˜ÁˆÈ ˜lzÒ‡Â ,ÔÈb„ ‡ÓÏL‡Ï ÔÈ‚¿ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»«…»

.ÈÊÁ ‡˜„Î ‰‡lÚ ‡˙eÓÈ‰Óƒ¿≈¿»ƒ»»¿¿»»≈
L‚lÙ ‰eË˜ Èa BÂ‰ ÔÈl‡ ,ÌÈL‚ÏÈt‰ «ƒ«¿ƒƒ≈¬¿≈¿»ƒ∆∆

‡ÈiÁ Èa .‡zL‰ L‚lÙe ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»ƒ∆∆«¿»ƒƒƒ»
,B ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÌÁlLÈÂ .LnÓ ÌÈL‚Ït Ó‡»«ƒ«¿ƒ«»«¿«¿≈≈«ƒ¿»¿
,ÈÁ e„BÚa .˜ÁˆÈc dÈa‚Ï ‰‡ËlLÏ ‡Ïc¿»¿«¿»»¿«≈¿ƒ¿»¿∆»
‡Ï„ ‡ÓÏÚa ÌÈi˜Â ÈÁ Ì‰‡ ‰Â‰c „BÚa¿¿¬»«¿»»»¿«»¿«¿»¿»
˜ÁˆÈ Ôwz˙Èc ÔÈ‚e ,˙Ï dÈÏ Ôe‚Ë˜È¿«¿¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»
ÏÚ ‡Ùwz˙‡Ï ‰‡lÚ ‡ÈL˜ ‡Èc ËÒaƒ¿«ƒ»«¿»ƒ»»¿ƒ¿«¿»«
ı‡ Ï‡ ‰Ó„˜ .dÈn˜ ÔÈÈÙk˙‡ e‰lÎÂ ,e‰lkÀ¿¿À¿ƒ¿«¿»«≈≈¿»∆∆∆

˙c ÔÈ‚a ,Ì„˜.È‡ÒÓ ÈLÁ ÈËÒ ÔepÈ‡ Ôn ∆∆¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈√»≈¿»¬≈
È˙k ,ÈÊÁ(‰ ‡ ÌÈÎÏÓ)‰ÓÏL ˙ÓÎÁ zÂ »≈¿ƒ«≈∆»¿»¿……

eÂ‰c ÔepÈ‡ ÔÈl‡ .Ì„˜ Èa Ïk ˙ÓÎÁÓ≈»¿«»¿≈∆∆ƒ≈ƒ¿¬
ÈaÓ(ÔepÈ‡)‡‰Â ,Ì‰‡c ÌÈL‚ÏÈÙ Èa ƒ¿≈¿≈ƒ«¿ƒ¿«¿»»¿»

ÔepÈ‡ Ì„˜ È‰ ÔeÈ‡ ‡‰„ ‡ÓÈ˜B‡ƒ¿»¿»¿ƒ«¿≈∆∆ƒ
ı‡ ‡È‰‰Óe ,‡L ÈÏ ÔÈLÁ ÔÈÙÏB‡c¿¿ƒ√»ƒƒ¿≈»»≈«ƒ∆∆
e‰lÎÂ Ba ÌÚÏe BÚe ÔÏ e˜Ù Ì„∆̃∆»¿»»¿ƒ¿»¿¿À¿

.‰eÓ˜e‡ ‡‰Â ÈLÁ√»≈¿»¿»
,Ó‡Â Á˙Ù ‰i˜ÊÁ(Ó ‰ÈÚ˘È)Ô˙ ÈÓ ƒ¿ƒ»»«¿»«ƒ»«

Ïk ˙‡ Ì‰‡ ÔzÈÂ Á‡ «≈«ƒ≈«¿»»∆»
‰eÓ‡‰ „BÒ ,˜ÁˆÈÏ BÏ L‡¬∆¿ƒ¿»»¡»
˙b„a ˜ÁˆÈ ˜a„iL ‰BÈÏÚ‰»∆¿»∆ƒ¿«ƒ¿»¿«¿«

.Èe‡k B˜ÏÁ‰‡ ‡aÔ‡k , ∆¿»»…¿≈»
eÏÏÎ[L‡ ÌÚ ÌÈÓ].ÌÈÓ ÌÚ L‡ ƒ¿¿≈ƒ«ƒ

ÔziÂ ÚÓLÓ .ÌÈÓ ‡NB L‡ È‡cÂ««≈≈«ƒ«¿»«ƒ≈
,˜ÁˆÈÏ BÏ L‡ Ïk ˙‡ Ì‰‡«¿»»∆»¬∆¿ƒ¿»
.L‡a ÌÈÏÏÎpL ÌÈn‰ ‰Ê∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ»≈
.ÌÈÓe L‡ „ÁÈ eÏÏÎ ‰BL‡e»ƒ»ƒ¿¿««≈«ƒ
˜ÁˆÈ ˙‡ „˜ÚL ‰ÚLa ?È˙Ó»«¿»»∆»«∆ƒ¿»
L‡‰ ‰ÏÏÎ Ê‡ ,ÔÈc Ba ˙BNÚÏ«¬ƒ»ƒ¿¿»»≈
,L‡a ÌÈÓ eÏÏÎ Ô‡ÎÂ .ÌÈna««ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿≈
‰eÓ‡‰ „BÒa ‰È‰È Ïk‰L∆«…ƒ¿∆¿»¡»

.‰BÈÏÚ‰»∆¿»
Ì‰‡Ï L‡ ÌÈL‚ÏÈt‰ «ƒ«¿ƒ¬∆¿«¿»»

‰f ‰Ó .˙BzÓ Ì‰‡ Ô˙»««¿»»«»«∆
˙B‚c‰ ÌÈ„„v‰ el‡ ?˙BzÓ«»≈«¿»ƒ«¿»
È„„ˆ ÏL ˙BÓL Ì‰L ˙BBzÁz‰««¿∆≈≈∆ƒ¿≈
˙‡ ÌÈÏL‰Ï È„k ‰‡Óh‰ Áe««À¿»¿≈¿«¿ƒ∆
Ïk‰ ÏÚ ˜ÁˆÈ ‰lÚ˙‰Â ,˙B‚c‰«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿»««…

.Èe‡k ‰BÈÏÚ‰ ‰eÓ‡a»¡»»∆¿»»»
Èa eÈ‰ el‡  ÌÈL‚ÏÈt‰ «ƒ«¿ƒ≈»¿≈

,‰BL‡a L‚ÏÈt .‰eË ¿̃»ƒ∆∆»ƒ»
,Ó‡ ‡ÈiÁ Èa .˙Úk L‚ÏÈÙeƒ∆∆»≈«ƒƒ»»«
ÏÚÓ ÌÁlLÈÂ .LnÓ ÌÈL‚ÏÈtƒ«¿ƒ«»«¿«¿≈≈«
Ïˆ‡ ËÏLÏ ‡lL  Ba ˜ÁˆÈƒ¿»¿∆…ƒ¿…≈∆
„BÚa  ÈÁ ep„BÚa .˜ÁˆÈƒ¿»¿∆«¿
,ÌÏBÚa Ìi˜Â ÈÁ ‰È‰ Ì‰‡L∆«¿»»»»«¿«»»»
È„Îe ,Ck Á‡ B eb˙È ‡lL∆…ƒ¿»««»¿≈
‰Lw‰ ÔÈc‰ „ˆa Ôw˙È ˜ÁˆiL∆ƒ¿»¿À«¿««ƒ«»∆
ÌlÎÂ Ìlk ÏÚ ab˙iL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆ƒ¿«≈«À»¿À»
Ì„˜ ı‡ Ï‡ ‰Ó„˜ .ÂÈÙÏ eÚkÈƒ»¿¿»»≈¿»∆∆∆∆∆
ÌÈÙLk‰ È„„ˆ Ì‰ ÌML ÌeMÓ ƒ∆»≈ƒ¿≈«¿»ƒ

.ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ
‰‡e˙k , zÂ ¿≈»«≈∆

Èa Ïk ˙ÓÎÁÓ ‰ÓÏL ˙ÓÎÁ»¿«¿……≈»¿«»¿≈
ÈaÓ eÈ‰L Ì‰ el‡ .Ì„˜[Ì‰]Èa ∆∆≈≈∆»ƒ¿≈¿≈

È‰Â .Ì‰‡ ÏL ÌÈL‚ÏÈtƒ«¿ƒ∆«¿»»«¬≈
Ì„˜ È‰ Ì˙B‡a È‰L e‡a≈«¿∆¬≈¿»«¬≈∆∆
,Ì„‡ ÈÏ ÌÈÙLk ÌÈ„nÏÓ Ì‰≈¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿≈»»
ÔÏ e‡ˆÈ Ì„˜ ı‡ d˙B‡Óe≈»∆∆∆∆»¿»»
,ÌÈÙMÎÓ ÌlÎÂ ,ÌÚÏe BÚe¿ƒ¿»¿À»¿«¿ƒ

e‰e‡a È‰Â. «¬≈≈¬
,Ó‡Â Á˙t ‰i˜ÊÁ  ƒ¿ƒ»»«¿»«
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‡"Ú „Ï˜  ‰˘ ÈÈÁ‡Ò

˜ÚÈ ‰ÒÈLÓÏ(ע"א קלד ÌÈÊÊBÏ(דף Ï‡NÈÂ ƒ¿ƒ»«¬…¿ƒ¿»≈¿¿ƒ
Èa Á˙‡„ ‡ÓfÓ ,ÈÊÁ ‡z .'Â‚Â ÈÈ ‡Ï‰¬…¿»¿»»≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»«≈
,eÚÓ˙‡Â ‡ÓÏÚa ÔÈÈL ‡Ï Ô‡Î ‡Lc˜Ó«¿¿»ƒ¿»»«¿»¿«¿»¿ƒ¿¿»
ÔepÈ‡ ÏÎÂ ,‡z˙Â ‡ÏÈÚÓ eÚÓ˙‡ ÏBÎÈk«¿»ƒ¿¿»≈≈»¿«»¿»ƒ
ÈËÏLÂ ÈÏÊ‡Â ÈÙ˜z˙Ó ÔÈ‡zz ÔÈbc ‡L¿««¿ƒ«»ƒƒ¿«¿≈¿»¿≈¿»¿≈
.e‰ÈÈBÁ eÓb ÔeÈ‡c ÔÈ‚a Ï‡NÈ„ e‰ÈÈÏÚ¬«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»¿¿«¿

Ô˙ ÈÓ ÈzÎc dÈlÓ ÔLÈÈ˙‡ ‡Ï ‡˜ ¿»»ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ»«
Ô˙ ÈÓ Ó‡c ÔÂÈk ,˜ÚÈ ‰ÒÈLÓÏƒ¿ƒ»«¬…≈«¿»«ƒ»«
,BÏ e‡ËÁ e‰Ó ,Ï‡NÈÂ ˜ÚÈ ‰ÒÈLÓÏƒ¿ƒ»«¬…¿ƒ¿»≈«»»
,BÏ e‡ËÁ Ó‡ È‡Â ,dÈÏ ÈÚÈÓ BÏ e‡ËÁ»¿ƒ¿≈≈¿ƒ»«»»

.dÈÏ ÈÚÈÓ eÈ‡ ‡ÏÂ ,e‡ ‡ÏÂ È‡Ó»¿…»¿…»ƒƒ¿≈≈
„˜Bz‡Â ‡Lc˜Ó Á˙‡„ ‡zÚLa ¿«¿»¿ƒ¿»««¿¿»¿ƒ«

‡zÈÎL ‡ÈÚa ,ÈÏb˙‡ ‡nÚÂ ‡ÏÎÈ‰≈»»¿«»ƒ¿¿ƒ»¿»¿ƒ¿»
,‡˙eÏ‚a ÔB‰nÚ C‰ÈÓÏe dzÎecÓ ‡wÚ˙‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈«ƒ¿¿»»
È‡˙Èa ÈÓÁÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a C‰È‡ ‰Ó‡»¿»≈«¿«¿ƒ»¿∆¡≈≈»
È‡ÂÈÏÂ È‰Î„ ÈzÎec ÏÚ „B˜Ù‡Â È‡ÏÎÈ‰Â¿≈»»¿∆¿«¿≈¿«¬≈¿≈»≈

.È‡˙Èa ÔÈÁÏÙ eÂ‰„¿¬»¿ƒ¿≈»
˙ÏkzÒ‡ ‡zÚL ‡È‰‰a ÊÚÏ‡ Èa ƒƒ∆¿»»¿«ƒ«¿»ƒ¿«»«

dÏÚc ˙‡ÓÁÂ ‡lÈÚÏ Ï‡NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿»«¿«¬»
‡lÈÚÏ ‡lÈÚÏ dpÓ ˜lzÒ‡‡z˙Ï ˙˙Á , ƒ¿««ƒ»¿≈»¿≈»»¬«¿«»

,ÈzÎec ÔepÈ‡ ÏÎa ˙ÏkzÒ‡Â ‡˙Èa ˙Ï‡Ú»«¿≈»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿≈
‡Ï˜ ÚÓzL‡Â ‡lÈÚÏ ‡lÈÚÏ ‡Ï˜ ÚÓzL‡Â¿ƒ¿¿«»»¿≈»¿≈»¿ƒ¿¿«»»

È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .‡z˙Ï(‡Ï ‰ÈÓÈ)‰Óa ÏB˜ ¿«»»»ƒ¿ƒ¿»»
‰Èa ÏÚ ‰kÓ ÏÁ ÌÈeÓ˙ ÈÎ È‰ ÚÓLƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈¿«»«»∆»

.‰eÓ˜e‡Â 'Â‚Â¿¿¿»
‡ÓÚa ˙ÏkzÒ‡ ‡˙eÏ‚a ˙Ï‡Úc ¿»«¿»»ƒ¿«»«¿«»

‡˙eÏ‚a ÔBÏ ÈÒÓÂ ÔBÏ È˜Á„c ˙‡ÓÁÂ¿»«¿»¬≈¿»¿≈¿»»
˙Ó‡ ÔÈ„k ,ÔÈnÚ ‡L„ e‰ÈÈÏ‚ ÔÈ(Ó ‰ÈÚ˘È) ≈«¿«¿ƒ¿»«ƒ¿≈»¿«

ÔÈÓ‡ ÔeÈ‡Â .'Â‚Â ˜ÚÈ ‰qÈLÓÏ Ô˙ ÈÓƒ»«ƒ¿ƒ»«¬…¿¿ƒ«¿ƒ
e‡ ‡ÏÂ ˙Ó‡ ‡È‰Â .BÏ e‡ËÁ eÊ ÈÈ ‡Ï‰¬…¿»»»¿ƒ¬»«¿…»

.B˙B˙ eÚÓL ‡ÏÂ CBÏ‰ ÂÈÎ„ƒ¿»»»¿…»¿¿»

Ï‡NÈÂ ˜ÚÈ ‰qLÓÏ Ô˙ ÈÓƒ»«ƒ¿ƒ»«¬…¿ƒ¿»≈
.'B‚Â '‰ ‡Ï‰ ÌÈÊÊÏ‰‡ ‡a, ¿…¿ƒ¬…¿…¿≈

,Lc˜n‰ ˙Èa ÁpL ÔÓfÓƒ¿«∆∆¡«≈«ƒ¿»
ÌÏBÚa ˙BBL ‡Ï ˙BÎa‰«¿»…»»
˙BÚÓ ÏBÎÈk ,˙BÚÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
‡L Ô˙B‡ ÏÎÂ ,‰hÓe ‰ÏÚnÓƒ«¿»«»¿»»¿»
˙Bab˙Ó ˙BBzÁz‰ ˙B‚c‰«¿»««¿ƒ¿«¿
,Ï‡NÈ ÏÚ ˙BËÏBLÂ ˙BÎÏB‰Â¿¿¿¿«ƒ¿»≈
.Ì‰È‡ËÁa eÓb Ì‰L ÌeMÓƒ∆≈»¿«¬»≈∆

ÌÈMÈ˙Ó ÔÈ‡ ‰f‰ «∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰qLÓÏ Ô˙ ÈÓ e˙kL ,ÂÈc¿»»∆»ƒ»«ƒ¿ƒ»
Ô˙ ÈÓ Ó‡L ÔÂÈk .˜ÚÈ«¬…≈»∆»«ƒ»«
‰f ‰Ó ,Ï‡NÈÂ ˜ÚÈ ‰qLÓÏƒ¿ƒ»«¬…¿ƒ¿»≈«∆
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ?BÏ e‡ËÁ»»»»»ƒƒ¿
,BÏ e‡ËÁ Ó‡ Ì‡Â !BÏ e‡ËÁ»¿¿ƒ»«»»
CÈˆ eÈ‡ ‡ÏÂ ?e‡ ‡ÏÂ e‰Ó«¿…»¿…»ƒ»ƒ

!˙BÈ‰Ïƒ¿
Lc˜n‰ ÁpL ‰ÚLa ¿»»∆∆¡««ƒ¿»

,‰Ï‚‰ ÌÚ‰Â ÏÎÈ‰‰ ÛNÂ¿ƒ¿««≈»¿»»»¿»
dÓB˜nÓ ˜Ú‰Ï ‰ÈÎM‰ ‰˙ˆ»¿»«¿ƒ»¿≈»≈ƒ¿»
:‰Ó‡ .˙eÏba Ì‰nÚ ˙ÎÏÏÂ¿»∆∆ƒ»∆«»»¿»
È˙Èa ˙‡ ˙B‡Ï ‰BL‡a CÏ‡≈≈»ƒ»ƒ¿∆≈ƒ
˙BÓB˜Ó ˙‡ „˜Ù‡Â ,ÈÏÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿∆¿…∆¿
ÌÈ„BÚ eÈ‰L ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿ƒ

.È˙Èa¿≈ƒ
‰ÚL d˙B‡a ,ÊÚÏ‡ Èa «ƒ∆¿»»¿»»»

‰ÏÚÓÏ Ï‡NÈ ˙Òk ‰ÏkzÒ‰ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿»
‰pnÓ ˜lzÒÓ dÏÚa ˙‡ ‰˙‡Â¿»¬»∆«¿»ƒ¿«≈ƒ∆»
,‰hÓÏ ‰„È .‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿»»¿»¿«»
ÏÎa ‰ÏkzÒ‰Â ˙ÈaÏ ‰ÒÎƒ¿¿»««ƒ¿ƒ¿«¿»¿»
ÏB˜ ÚÓLÂ ,˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡»«¿¿ƒ¿«
ÏB˜ ÚÓLÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«

e˙kL e‰Ê .‰hÓÏ ÏB˜ ¿«»∆∆»
ÌÈeÓ˙ ÈÎa È‰ ÚÓL ‰Óa¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
,'B‚Â ‰Èa ÏÚ ‰kÓ ÏÁ»≈¿«»«»∆»¿

.‰e‡e≈¬»
‰ÏkzÒ‰ ,˙eÏbÏ ‰ÒÎpL ∆ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»

ÌÈ˜ÁBcL ‰˙‡Â ,ÌÚ‰ ÏÚ«»»¿»¬»∆¬ƒ
ÔÈa ˙eÏba Ì˙B‡ ÌÈÒÓBÂ Ì˙B‡»¿¿ƒ»«»≈
:‰Ó‡ Ê‡ .ÌÈnÚ‰ ‡L ÈÏ‚«¿≈¿»»«ƒ»»¿»

  ÈÓ˜ÚÈ ‰qLÓÏ Ô˙ ƒ»«ƒ¿ƒ»«¬…
eÊ '‰ ‡Ï‰ :ÌÈÓB‡ Ì‰Â .'B‚Â¿¿≈¿ƒ¬…
.B˙B˙a eÚÓL ‡ÏÂ CBÏ‰ ÂÈÎ„ e‡ ‡ÏÂ :˙ÓB‡ ‡È‰Â .BÏ e‡ËÁ»»¿ƒ∆∆¿…»ƒ¿»»»¿…»¿¿»
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‰f‰ ÙÒ Ò

„˜ÙÓÏ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔÈnÊc ¿«ƒÀ¿»¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ e˙Èz Ï‡NÈ ˙Òk ,dÈnÚ ÏÚ««≈¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ

‡˙ÈÓ„˜ ‡˙eÏbÈ ‡L„˜ dÈÏ Ó‡)(‡e‰ CC‰Èz »»¿«¿ƒ»≈«
,‡˙ÈÓ„˜ Èa˙È Lc˜n‰ ˙Èc ÔÈ‚ ,‡˙ÈÏ¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿≈¿«¿ƒ»
.‡ÙÚÓ ÈÓe˜ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÏ ‡ÓÈÈÂ¿≈»»À¿»¿ƒƒ≈«¿»
Á È‡˙Èa ,C‰È‡ ˙‡ Ô‡Ï ‰Ó‡Â ˙˙ ‡È‰ƒ»«¿»¿»¿»¬«≈«≈»»«

.‡ea „˜Bz‡ ÈÏÎÈ‰≈»ƒƒ«¿»
‡Lc˜Ó È ÈÈ ‡e‰ CÈ ‡L„˜c ¿À¿»¿ƒƒ¿≈≈«¿¿»

‡z˜ ÈÈÂ ‡ÏÎÈ‰ ÔÈ˜˙ÈÂ ‡˙ÈÓ„˜¿«¿ƒ»¿«¿ƒ≈»»¿ƒ¿≈«¿»
ÏLeÈ„‡„‰ .‡ÙÚÓ dÏ ÌÈ˜BÈ ˙Ïe ,Ì ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈«¿»»»

È˙Î„ ‡e‰(ÊÓ˜ ÌÈÏ‰˙).'Â‚Â ÈÈ ÌÈÏLeÈ ‰Ba ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ¿»¿
Ï‡NÈ ÈÁ„ ˙Ïe ‡˙ÈÓ„˜a ÌÈÏLeÈ ‰Ba≈¿»«ƒ¿«¿ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ¿»≈

dÏ ‡ÓÈÈÂ ,ÒpÎÈ( ‰ÈÚ˘È)ÈÓe˜ ÙÚÓ ÈÚ˙‰ ¿«≈¿≈»»ƒ¿«¬ƒ≈»»ƒ
ÈLÔB‰˙eÏb LÈpk˙ÈÂ .'Â‚Â ÌÈÏLeÈ ¿ƒ¿»«ƒ¿¿ƒ¿«≈»¿

,ÈÈ ÌÈÏLeÈ ‰Ba È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .Ï‡NÈc¿ƒ¿»≈»»ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ¿»
ÔÈ„Îe .ÒpÎÈ Ï‡NÈ ÈÁ„ ˙Ïe ,‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
‡c Ì˙BˆÚÏ LaÁÓe Ï ÈeLÏ ‡ÙB‰»≈ƒ¿≈≈¿«≈¿«¿»»

,È˙Îe .ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙(ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ)Ôz‡ ÈÁe ˙‡Â ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆≈
.'Â‚Â eÎÏ˙ ÈwÁa L‡ ˙‡ È˙ÈNÚÂ ÌÎa˜a¿ƒ¿¿∆¿»ƒƒ∆¬∆¿À«≈≈¿

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÈÈ Cea˙˘Ù Î"Ú).(‰˘ ÈÈÁ »¿»¿»»≈¿»≈
˙B„ÏBz ˙Lt

(ÁÎ ˙È˘‡)Èa Á˙t .'Â‚Â ˜ÁˆÈ ˙B„ÏBz ¿ƒ¿»¿»«ƒƒ
Ó‡Â ‡ÈiÁ(Â˜ ÌÈÏ‰˙)ÈÈ ˙Beb ÏlÓÈ ÈÓ ƒ»¿»«ƒ¿«≈¿¿»

‡L„˜ ‡Úa „k ,ÈÊÁ ‡z .B˙l‰z Ïk ÚÈÓLÈ«¿ƒ«»¿ƒ»»»≈«»»À¿»
ÈÓÏ dÈn˜ ‡˙eÚa ˜ÈÏÒÂ ‡e‰ CÈ¿ƒ¿»ƒƒ¿»«≈¿ƒ¿≈
,dÈÏ ‡e ,‡˙ÈÈB‡a ÏkzÒÓ ‰Â‰ ,‡ÓÏÚ«¿»»»ƒ¿«≈¿«¿»¿»≈
‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡„ ‡„BÚÂ ‡„BÚ ÏÎe¿»»»¿»»¿»»À¿»¿ƒ
.dÈÏ ‡e ,‡˙ÈÈB‡a ÏkzÒÓ ‰Â‰ ‡ÓÏÚ¿«¿»»»ƒ¿«≈¿«¿»»»≈

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰(Á ÈÏ˘Ó)ÔBÓ‡ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â »»ƒ¿ƒ»∆¿∆∆¿»
‰È‰‡Â(ע"ב קלד È˜z(דף Ï‡ ÌBÈ ÌBÈ ÌÈÚeLÚL »∆¿∆«¬ƒ«ƒ¿≈

.Ôn‡ ‡l‡ ,ÔBÓ‡»∆»À»
È‡ ,dÈn˜ ‰B˙ ‰Ó‡ Ì„‡ ÈÓÏ ‡Úa »»¿ƒ¿≈»»»¿»»«≈ƒ

Cea LB„w‰ „È˙ÚL ∆»ƒ«»»
˙Òk ,BnÚ ˙‡ „˜ÙÏ ‡e‰ƒ¿…∆«¿∆∆
˙eÏb‰ ÔÓ eLz Ï‡NÈƒ¿»≈»ƒ«»

.‰BL‡a[‡e‰ Cea LB„w‰ dÏ ÓB‡]: »ƒ»

Lc˜n‰ ˙ÈaL È„k ˙ÈaÏ ÈÎÏz≈¿ƒ««ƒ¿≈∆≈«ƒ¿»
dÏ Ó‡ÈÂ .‰ÏÁ˙‰a ‰aÈƒ»∆««¿»»¿…«»
ÔÓ ÈÓe˜ :‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒƒ
:˙ÓB‡Â ‰L ‡È‰ .ÙÚ‰∆»»ƒ»»¿∆∆
,Á È˙Èa ?CÏ‡ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡Ï¿≈∆»≈≈≈ƒ»≈

.L‡a ÛN ÈÏÎÈ‰Â¿≈»ƒƒ¿«»≈
˙‡ ‰È ‡e‰ Cea LB„w‰L ∆«»»ƒ¿∆∆

ÔÈ˜˙ÈÂ ‰BL‡a Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»»ƒ»¿«¿ƒ
˙È˜ ˙‡ ‰ÈÂ ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿«
d˙B‡ ÌÈ˜È Ck Á‡Â ,ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ¿««»»ƒ»

e˙kL e‰Ê .ÙÚ‰ ÔÓ  ƒ∆»»∆∆»
‰Ba .'B‚Â '‰ ÌÈÏLeÈ ‰Ba≈¿»«ƒ¿≈
Ck Á‡Â ,‰BL‡a ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ»ƒ»¿««»
:dÏ Ó‡ÈÂ .ÒpÎÈ Ï‡NÈ ÈÁ„ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿…«»

 ÈL ÈÓe˜ ÙÚÓ ÈÚ˙‰ƒ¿«¬ƒ≈»»ƒ¿ƒ
˙BiÏb ˙‡ ÒpÎÈÂ .'B‚Â ÌÏLeÈ¿»»ƒ¿ƒ«≈∆»À
‰Ba e˙kL e‰Ê .Ï‡NÈƒ¿»≈∆∆»≈
Á‡Â ,‰BL‡a  '‰ ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ»ƒ»¿««
Ê‡Â .ÒpÎÈ Ï‡NÈ ÈÁ„  Ck»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿»
LaÁÓe Ï ÈeLÏ ‡ÙB‰»≈ƒ¿≈≈¿«≈
,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙ BÊ ,Ì˙BvÚÏ¿«¿»¿ƒ««≈ƒ

e˙ÎÂ Ôz‡ ÈÁe ˙‡Â ¿»¿∆ƒ∆≈
ÈwÁa L‡ ˙‡ È˙ÈNÚÂ ÌÎa˜a¿ƒ¿¿∆¿»ƒƒ≈¬∆¿À«
ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Cea .'B‚Â eÎÏz≈≈¿»¿»»≈

.ÔÓ‡Â¿»≈
   

Á˙t .'B‚Â ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ¿…ƒ¿»¿»«
,Ó‡Â ‡ÈiÁ Èa ÈÓ «ƒƒ»¿»«ƒ

Ïk ÚÈÓLÈ '‰ ˙Beb ÏlÓÈ¿«≈¿«¿ƒ«»
.B˙l‰z‰‡ ‡a‰ˆLk , ¿ƒ»…¿≈¿∆»»

ÔBˆ ‰ÏÚÂ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿»»¿»
‰È‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡Ï ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿…∆»»»»
,B˙B‡ ‡Be ‰Bza ÏkzÒÓƒ¿«≈«»≈
‡aL ‰NÚÓe ‰NÚÓ ÏÎe¿»«¬∆«¬∆∆»»
‰È‰ ,ÌÏBÚa ‡e‰ Cea LB„w‰«»»»»»»
e‰Ê .B˙B‡ ‡Be ‰Bza ÏkzÒÓƒ¿«≈«»≈∆

e˙kL BÏˆ‡ ‰È‰‡Â ∆»»∆¿∆∆¿
‰È‰‡Â ÔBÓ‡.ÌBÈ ÌBÈ ÌÈÚeLÚL »»∆¿∆«¬ƒ

.Ôn‡ ‡l‡ ÔBÓ‡ È˜z Ï‡«ƒ¿≈»∆»À»
,B˙B‡ Ôe„z ‰z‡Â ‡ËÁÈ Ck Á‡Â ‡aÈ Ì„‡‰ Ì‡ :ÂÈÙÏ ‰Bz‰ ‰Ó‡ ,Ì„‡ ‡Ï ƒ¿…»»»¿»«»¿»»ƒ»»»ƒ»≈¿««»∆¡»¿«»»
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ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר )ֹיאַמר ְּתִפָּלה זּו ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב(
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות ְוֻחְרּבֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּשּׁוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה  ַהּׁשְ
ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים 
ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו 
ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה 
ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' 
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א( ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 

ם ֱאלֹוַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּזִּכיָתִני ִלְלמֹוד ְוַלֲהגֹות ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה  ֲאִני ְלָפֶניָך ַהּׁשֵ מֹוֶדה 
ִזיַהָרה ִעיָּלָאה, ּוְזכּות ַהְּתָנִאים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּלַמְדנּו ּתֹוָרָתם ַיֲעמֹוד ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ְוִנְזֶּכה 
ְלַהְבָטַחת ַהָּנִביא )ְיַׁשְעָיה נט, כ-כא( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹב ְנֻאם ה'. ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי 
אֹוָתם ָאַמר ְיהָֹוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי 
ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ְוִיְתַקֵיים ָּבנּו ַהְּנבּוָאה )ְיַׁשְעָיה נא, טז( ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנטַֹע ָׁשַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאָּתה. ּוִּבְרַּכת מֶֹׁשה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא 
ִּתְתַגֶּלה ִּבְמֵהָרה ִּדיָדן, ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר, ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו 
)סֹוד ה'( ִּביׁשּוָעְתָך ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאֹלָקִיְך, ָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.  

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה ֵאֵלינּו ]ָעֵלינּו[
ַּבֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו ְרצֹוֶנָך. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּכַבְּתִחָּלה ְוכֹוֵנן ִמְקָּדְׁשָך ַעל 
ְמכֹונֹו. ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו. ְוָהֵׁשב ְׁשִכיָנְתָך ְלתֹוכֹו, ְוָהֵׁשב ֹּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִיים 
ְלדּוָכָנם ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם. ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה 
)סי"ת(.  ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.  
ַהַּקִּדיש ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ַהַּקִּדיש הּוא ֶׁשַבח ָּגדֹול ַלּבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ֵּכן ֵיׁש ָּבֶזה ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול 
ַלִּנְפָטר ִּבְמֻיָחד ָּבֶזה ֶׁשּגֹוֵרם ַלִּצּבּור ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול ַעד ְּמאֹד ָוַנַחת רּוַח 
ַּמִּציל ֶאת ַהִּנְפָטר ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם. ַמְעָלה אֹותֹו ְּבַדְרּגֹות נֹוָספֹות ְּבַגן  ַלְּנָׁשָמה. ִמְּלַבד ַמה ּׁשֶ
ֵעֶדן )ַעֵיין ַּכף ַהַחִּיים ֶׁשָּכַתב לֹוַמר ְּבָכל ֵליל ַׁשָּבת ַקִּדיׁש ֲאִפילּו ַאַחר ֵמָאה ָׁשָנה ֶׁשעֹוֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה, ְוַעי"ע ֶּפֶלא יֹוֵעץ(.
ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ָּכְתבּו ַהְּמֻקָּבִלים: ִּליּמּוד ַהַּקָּבָלה ְוַהּזַֹהר ׁ)ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י( ֵיׁש 
ָאר ִלּמּוִדים. ִּכי ָלֵכן ִנְקָרא זֹוַהר ֶׁשהּוא ַמְזִהיר ַהְּנָׁשָמה... ּוַּבּיֹום ַׁשָּבת  ּבֹו ּתֹוֶעֶלת ַלְּנָׁשָמה יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָעה ַאַחת ִּליּמּוד ַהזֹוַה"ק ָשׁוֶוה ֶאֶלף ָׁשָנה, ּוְבִׂשְמָחה ִמְליֹון ָׁשָנה ָעָליו ְלִהְׁשַּתֵּדל יֹוֵתר  קֹוֶדׁש ֶׁשּׁשָ
ְּבִלימּוד ַהזֹוַה"ק ִּכי הּוא ִמְּבִחיַנת ַהּיֹום, ָקדֹוׁש הּוא ֵלאֹלָהיו... ּוָּמה ָּגְדָלה ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר 
ָגתֹו, ּוְבַוַּדאי ִלּמּודֹו  ֵאין ָערְֹך ְלַהּׂשָ ָּבת ּׁשֶ ַהָּקדֹוׁש ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים ּוִבְמֻיָחד ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש יֹום ַהּׁשַ
ְּבַעד ִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, ֵאין ֵקץ ְלַמֲעָלתֹו ְוֵאין ֵקץ ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, 
ּוְמַעְטִרים ַלְּנָׁשָמה ָּבֲעָטָרה ּוְלבּוׁש ְמֻיָחד ִּבְזכּות ִלּמּודֹו. ְוֵכן ְלָחִמיו ְוַחמֹותֹו ע"ה )ְוַעֵּין ַקב ַהָּיָׁשר( ְוִהֵּנה 

ְׂשָכרֹו ִאּתֹו, ָּכפּול ּוְמֻכָּפל ִׁשְבָעַתִים, ִּבְבִחיַנת ְמַכְּבדֹו ְּבמֹותֹו ְוכּו', )ְוַעֵּין ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֶעֶרְך ִּכּבּוד ַאב ָוֵאם(.



ַקִּדיׁש ַעל ִיְׂשָרֵאל ֻנַּסח ְסָפַרִּדי )ע"מ(
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )ָאֵמן( ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. )ָאֵמן( ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 
ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 
ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )ָאֵמן( ְלֵעָלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא 
ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן 
ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ַקִּדְׁשָּתא. ִדי 
ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאַתר ְוָאַתר, ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי 
ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, 
ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה, ְוֶרַוח 
ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן(

ַהְׁשָּכָבה ְלִאיׁש: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ְיהָֹוה ְּבִמְצוָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: ַהְמַרֵחם ַעל 
ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח 
ְיהָֹוה ְּתִניֶחּנּו ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטר ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות ֱאָלָהא ָמאֵריּה ְׁשַמָּיא 
ְוַאְרָעא. ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ְיַרֵחם ָעָליו. ְוָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעָליו. ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ַיְסִּתיֵרהּו ְּבֵצל ְּכָנָפיו ּוְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ַלֲחזֹות ְּבנֹוַעם 
ְיהָֹוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. ּוְלֵקץ ַהָּיִמין ַיֲעִמיֵדהּו. ּוִמַּנַחל ֲעָדָניו ַיְׁשֵקהּו. ְוִיְצרֹור 
ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִנְׁשָמתֹו. ְוָיִׂשים ָּכבֹוד ְמנּוָחתֹו. ְיהָֹוה הּוא ַנֲחָלתֹו. ְוִיָּלֶוה ֵאָליו 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכבֹו ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכִבים ִעּמֹו ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ַהְׁשָּכָבה ְלִאָּׁשה: ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה: ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל 
ַהּיִֹפי, ִאָּׁשה ִיְרַאת ְיהָֹוה ִהיא ִתְתַהָּלל: ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים 
ַמֲעֶׂשיָה: ַהְמַרֵחם ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח ְיהָֹוה ְּתִניֶחָּנּה ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטַרת ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות 
ֱאָלָהא ָמֵריּה ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא. ַהֶּמֶלְך ְּבַרֲחָמיו ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעֶליָה. ְוִיָּלֶוה ֵאֶליָה 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכָבה ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. ִהיא ְוָכל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכבֹות ִעָּמּה ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



ַקִּדיׁש ְּדַרָּבָנן - ֻנַּסח ְסָפַרד )חסידי(
ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה. ְוַיְצַמח 
ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא: 
ִיְתָּבֵרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל. ְׁשֵמּה 
ְדקּוְדָׁשא. ְּבִריְך הּוא ְלֵעָלא )בעשי"ת ּוְלֵעָלא ִמָּכל( ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַמאן 
ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ִדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ְיֵהא 
ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי ְוַחֵיי ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ּופּוְרָקָנא 
ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדי ִבְׁשַמָיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָיא 
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ְּתִפָּלה ַעל ַהִּנְפָטר ְלַאַחר ַהִּלּמּוד
לאיש: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלוני בן פלוני( ּוְגמֹול ָנא ִעּמֹו ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח לֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, ּוְתַקֵּבל 
ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבַאֲה ָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח לֹו ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליכֹו ּוְלהֹוִׁשיבֹו ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים ֵאֶצל 
ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביעֹו ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. ְוַהּגּוף 
ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו. 
ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, ְוִתְׁשמֹר 
אֹותֹו ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 
טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר לֹו ְזֻכּיֹוָתיו ְוִצְדקֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ְוַתְׁשִּפיַע לֹו ִמִּנְׁשָמתֹו ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוָתיו ַּבֶּקֶבר ֵמרֹוב טּוב 
ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה ֹלא ִנְׁשָּבָרה. 
ְוִיְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִיְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמתֹו ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ּוְלַהֲחיֹותֹו ִּבְתִחַּית 

ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:
לאשה: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלונית בת פלונית( ּוְגמֹול ָנא ִעָּמּה ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח ָלּה ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, 
ּוְתַקֵּבל ֶאת ִנְׁשָמָתּה ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח ָלּה ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליָכּה ּוְלהֹוִׁשיָבה ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים 
ֵאֶצל ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביָעּה ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. 
ְוַהּגּוף ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך 
ְנכֹוחֹו. ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, 
ְוִתְׁשמֹר אֹוָתּה ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול ָלּה ַעל ָּכל ְּפָׁשֶעיָה. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר ָלּה ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוִצְדקֹוֶתיָה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה. ְוַתְׁשִּפיַע ָלּה ִמִּנְׁשָמָתּה ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוֶתיָה ַּבֶּקֶבר 
ֵמרֹוב טּוב ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה 
ֹלא ִנְׁשָּבָרה. ְוִתְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִּתְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמָתּה ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים 

ּוְלַהֲחיֹוָתּה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ַכי המשך ֲהִליכֹות ָמְרדְּ
ֶפר "ַעּמּוֵדי עֹוָלם" ּובוֹ ֵמֲהִליכֹות ֶרק ִמּתֹוְך ַהסֵּ פֶּ

ִליָט"א ָהַרב ִמּפָֹרת ַכי ִיְצָחִקי שְׁ ל ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרדְּ מו"ר ַהְמֻקבָּ

ְרֵאִלי  שְׂ ַהיִּ ַחּיּות ָאָדם  ַהּזַֹהר.  ֵסֶפר  לּוי בְּ ְרֵאִלי תָּ שְׂ ַהיִּ ַחּיּות ָאָדם 
ְמָחה ּוְבנַֹעם  ה ּוְבשִׂ ְקֻדשָּׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלמֹד בִּ לּוי בְּ תָּ
ָרֵאל  ִישְׂ ְוָכל  תוֹ  ּוְקֻדשָּׁ ָגתוֹ  ַהשָּׂ ְלִפי  ֶאָחד  ל  כָּ ְוַאֲהָבה  ּוְבִיְרָאה 
ִלּמּוד  ְגֶלה כְּ ים א. ְואֹוֵמר: ֵאינוֹ ּדֹוֶמה ַחּיּות ְוַתֲענּוג ִלּמּוד ַהנִּ ְקדֹושִׁ
ְוַתֲענּוג  ַחּיּות  לוֹ  ֵאין  הּוא  שֶׁ ַעְצמוֹ  ַעל  ְוָאַמר  ּקּוִנים.  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר 

מוֹ ִמן ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ב. ָמָרא כְּ ִלּמּוד ַהגְּ ֲאִפּלּו בְּ

הּוִדים. ּכֹוֵתב מו"ר הרי"ח ַהּטֹוב זיע"א:  לּו ֲעֵליֶהם ַהיְּ מּו ְוִקבְּ ִקיְּ
דֹוִלים  ַהגְּ ֵני ְמאֹורֹות  ל שְׁ ְיָקרֹות שֶׁ ְוָזַרח אֹור  ֵהִציץ  ר  ַמן ֲאשֶׁ ִמזְּ
ֲעַדת  ְקַהל  הּוִדים  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  ִקיְּ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר 
ָיִחיד  ְוַהּזַֹהר  ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִישְׂ
יג ּוְלָהִבין סֹוד  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ ְוַרבִּ
ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ה  ָהֵאלֶּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָפִרים  סְּ בַּ שֶׁ ְטהֹורֹות  ֲאָמרֹות 

ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד ג. ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין בִּ ָמא ֶאת דִּ צָּ ׁשֹוִתים בַּ

אֶֹפן  בְּ י  כִּ ְנַקוֶּה  ָהָבה  הזוה"ק:  ְלֵסֶפר  ִנים  ָהַרבָּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ ּוכ"כ 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד  עּו  ִיְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ַאֵחינּו  ל  כָּ ֶזה  כָּ
ִעים ִאם  ם הּוא. ּוַמה ּטֹוב ּוַמה נָּ יר ְוֶאְביֹון ָקטֹן ְוָגדֹול שָׁ ַיַחד ָעשִׁ
ר  ֹזאת ֲאשֶׁ ַע ֲחֵברּות ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ּוִבְפָרט ְלֵעת כָּ לּו ִלְקבֹּ דְּ תַּ ִישְׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ל  דֵּ תַּ ְלִהשְׁ ָעֵלינּו  ִלְפרַֹח  ֵהֵחּלּו  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִניצֹוֵצי 
ֵאִליָּהּו  ָקְדׁשוֹ  בְּ ר  בֵּ דִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ְלִביַאת  ַהְמֻסגָּל  ַהזֶּה 
ְרקּון  ְבַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְתפָּ ַהנִָּביא ָזכּור ָלטֹוב ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא דִּ
ִביַאת  בְּ ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ ָיִחיׁש  ְוה'  גָּלּוָתא.  ִמן  קּון  ִיפְּ ּוֵביּה  גָּלּוָתא  ִמן 

ָיֵמינּו ָאֵמן ד. ְמֵהָרה בְּ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב בִּ יַח ִצְדֵקנּו בַּ ְמשִׁ

גָּב ְמאֹד  ַהּזַֹהר ִנשְׂ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד. ִלּמּוד ֵסֶפר  ׁש ֶאת  ּוְמַקדֵּ ְמַטֵהר 
ּבוֹ  ְוׁשֹוֶגה  ָיַדע ַמאי ָקָאַמר  ַוֲאִפּלּו ִאי לֹא  ַהנֶֶּפׁש  ׁש  ּוְלַקדֵּ ְלַטֵהר 
ִדְכִתיב  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ָחׁשּוב  הּוא  ה  ַהְרבֵּ ִגיאֹות  שְׁ
ָהא  ַאֲהָבה.  ָעַלי  ְוִדּלּוגוֹ  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  פֵּ ַאֲהָבה  ָעַלי  ְוִדְגלוֹ 
ֲחָצִיין  ר  ּוְמַדבֵּ ר  בֵּ יֹוֵדַע דַּ ֵאינוֹ  ְלִתינֹוק ָקָטן שֶׁ ּדֹוֶמה  ָבר  ְלָמה ַהדָּ
ְלקֹולוֹ  ְמחּו  ִישְׂ לוֹ  ִיְצֲחקּו  ְוִאּמוֹ  ְוָאִביו  ָפה  שָׂ ַלֲעֵגי  בְּ בֹות  תֵּ ל  שֶׁ
לוֹ  ֵיׁש  ְרֵאִלי  שְׂ ַהיִּ ָהִאיׁש  שֶׁ כְּ ַמח  ְוִישְׂ ַחק  ִישְׂ ַמִים  שָּׁ בַּ ב  יֹושֵׁ ְך  כָּ
ִמי  לוֹ  ֵאין  ֶגת אוֹ  ַמשֶּׂ ְעּתוֹ  דַּ ֵאין  ַאְך  ִלְלמֹד  ְורֹוֶצה  ּתוָֹרה  בַּ ה  ִחבָּ
ּוָבא  ְליֹוְצרוֹ  רּוַח  ַנַחת  ה  עֹושֶׂ אי  ַודַּ בְּ ּיֹוֵדַע  שֶׁ כְּ ְולֹוֵמד  ֶדּנּו  ַלמְּ יְּ שֶׁ
יֹוֵדַע ִלְלמֹד ֵאין  ֵאינוֹ  טֹור ְלִמי שֶׁ י ֵכן ֵאין ְמקֹום פְּ ָכרוֹ ִהנֵּה כִּ שְׂ בִּ

ּיֹוֵדַע ה. מוֹ שֶׁ י ָיכֹול ִלְלמֹד כְּ ין כִּ ַטֲעָנה זוֹ ּפוַֹטְרתוֹ ְליֹום ַהדִּ

יֲַּעבֹר  דֹוׁש ַאף שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ ָרֵאל ִלְלמֹד בַּ ר ִישְׂ ל בַּ ַתְחֵזק כָּ יְּ ְואֹוֵמר: שֶׁ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ ְלמֹד בַּ ה ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד אֹותוֹ ָחִליָלה ִמלִּ מָּ ָעָליו כַּ
חֶֹמר  בַּ ִמים  ַהְמֻגשָּׁ ָאָדם  ֵני  ִמבְּ ִנְסיֹונֹות  ה  מָּ כַּ ָעָליו  ָעַבר  ִאם  ְוֵכן 
יֵניֶהם  בֵּ ב  יֹושֵׁ ְוהּוא  ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  ַהּדֹור  ֵליָצֵני  ֵהם  שֶׁ ֶהם  לָּ שֶׁ
ָהרֹוֶצה  ָרֵאל  שְׂ ִמיִּ ֶנֶפׁש  ַעל  בַּ ְתַחזֵּק  יִּ שֶׁ ַהחֹוִחים...  ין  בֵּ נָּה  ׁשֹושַׁ כְּ
לוֹ  ְרֶאה  נִּ שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף  הּוא...  רּוְך  בָּ ַהּבוֵֹרא  ְדֵבקּות  בִּ ֵבק  ִלדָּ
יַח  גִּ ין ַהחֹוִחים ַאל ַישְׁ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ הּוא כְּ ָעִמים שֶׁ ִמְקָצת ֵאיֶזה פְּ בְּ

מֹו ו. רּוְך הּוא ּוָברּוְך שְׁ כַֹח ָהֵאין סֹוף בָּ ַעל ֶזה ָחָזק ְוִנְתַחזֵּק בְּ

י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ָאַמר  ְוֵכן  ַהּזַֹהר.  ִלּמּוד  ַעל  ָלה  ַהְגבָּ ׁשּום  ֵאין 
ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  ים ז"ל שֶׁ ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ַרּבוֹ  ם  לֹוְך ז"ל ִמשֵּׁ לֹמֹה בְּ שְׁ
ים ְמעוֵֹרר  י ֻרּבוֹ ִמְדָרׁש ְוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחיִּ ָלה כִּ ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ

ָנה כ'. ֶרק ד' ִמשְׁ א.  ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ

ְנָחס, מהרה"ק ר"פ ִמּקֹוִריץ, ע"ב, אֹות ג'. ב.  ִמְדָרׁש פִּ

ָנָיהּו. ּקּוִנים בְּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ ג.  ַרבֵּ

פּוס גֶּ'ְרָבה. ִנים ַלּזַֹהר דְּ ַמת ָהַרבָּ ד.  ַהְקדָּ

ֶלא יֹוֵעץ, ֵעֶרְך ֹזַהר. אּפוֹ, פֶּ ר ִיְצָחק פָּ ה.  ר' ֱאִליֶעֶזר בַּ

ֶרְך ַהּקֶֹדׁש  ָמה דֶּ ַהְקדָּ ק ֱאִליֶעֶזר, בַּ שֶׂ מֶּ אּפוֹ, דַּ ם טֹוב פָּ ר שֵׁ ו.  ָהַרב ֱאִליֶעֶזר בַּ
אֹות י"ב.

ַוֲאִפּלּו  ה  ָרשָׁ פָּ אֹוָתּה  ל  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֶאת  ת  בָּ שַׁ ל  כָּ ְלְמדּו  יִּ שֶׁ ם  ְלֻכלָּ
ְלַבחּוִרים ז.

דֹוִלים  ד ַעל מּוָסִרים גְּ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמֻיסָּ ד ַעל מּוָסר גָּדֹול. כָּ ְמֻיסָּ
ִכיָנה,  "ה ְוַהשְּׁ ָבה ְלִיחּוד ַהָקבָּ עּור, ּוִבְפָרט ִלְהיֹות ֶמְרכָּ ַעד ֵאין שִׁ
ָמָתם, ּוֵמִסיר ֵלב ָהֶאֶבן, ִאם ֶאֶבן הּוא  ְרדֵּ ִנים ִמתַּ ּוֵמִעיר ֵעיֵני ְישֵׁ
ִרים  ַהמָּ ַמִים  ַהזֵּידֹוִנים  ִים  ִממַּ ְלִהנֵָּצל  ה  ְסֻגלָּ הּוא  ְוַגם  ִנּמֹוַח, 
ַעְצמוֹ  ּנּו ִיְטעֹם בְּ ַהְמָאֲרִרים ָחְכַמת ַהִחיצֹוִנּיּות, ְוָכל ַהּטֹוֵעם ִממֶּ
ָחְכַמת ִעְמֵקי ִסְתֵרי ַטֲעֵמי ּתוָֹרה, ְוָכל  עֹוָלם כְּ ר ֵאין ָחְכָמה בָּ ֲאשֶׁ
ָמֵלא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בּו ח.  ֶנְחשָׁ ְותֹהּו  ְלֶאֶפס  ְלָעָדּה  ִמבִּ ֶהָחְכמֹות 
דֹוִלים  ּקּוִנים גְּ ּלוֹ ֵהם תִּ מּוָסר. ֵסֶפר ַהּזַֹהר ָמֵלא מּוָסר, ְוָכל אֹות שֶׁ

ְלּגּוִלים ט. ל ַהגִּ ן כָּ ָמה ְלַתקֵּ שָׁ ַלנְּ

ּקּוֵני  ַהתִּ ת  ְקֻדשַּׁ גְַּדלּות  בח  עֹוָלם.  בָּ שֶׁ ַהָחְכמֹות  ל  כָּ ּכֹוֵלל 
ּלֹא  שֶׁ ֲאִפּלּו  ָנה  ַהשָּׁ ָכל  בְּ גַּם  יֹוֵתר  בְּ ּבוֹ  ַלֲעסֹק  ָרִגיל  ְוָהָיה  ֹזַהר. 
ַהָחְכמֹות  ל  כָּ לּוִלים  כְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ְוָאַמר,  ֱאלּול.  יֵמי  בִּ

עֹוָלם י. בָּ שֶׁ

ְלַמֲעַלת  ְוֵעֶרְך  עּור  שִׁ ֵאין  ַהּלֹוֵמד.  ְלַמֲעַלת  ְוֵעֶרְך  עּור  שִׁ ֵאין 
ֵאָליו,  ְלִוים  ַהנִּ ְוָכל  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ים,  ַחיִּ ֱאלִֹקים  ִדְבֵרי  בְּ ַההֹוֶגה 
י  כִּ רּוִרים...  ַהבְּ ַז"ל  ָהֲאִרי  ִכְתֵבי  בְּ ּוְביֹוֵתר  ֱאֶמת  ַחְכֵמי  ּוְבִדְבֵרי 
ְלָכל  ָחְכָמה  ּוִפְתֵחי  אוָֹרה  ֲעֵרי  שַׁ ִיגָּלּו  ִמיִדי  ַהתְּ ָהֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל 
ֵהיַכל  ֶאל  ְלָקְרָבה  ַנְפׁשוֹ  ָחְמָדה  ר  ֲאשֶׁ ה',  ֶדֶרְך  בְּ תֹם  בְּ ַההֹוֵלְך 
ל  כָּ רּוִכים  בְּ ִיְהיּו  ן  כֵּ ְוַעל  הּוא,  רּוְך  בָּ ָהעֹוָלִמים  ַחי  בֹוד  ַהכָּ ֶמֶלְך 
יוֹם  י  יֹום ִמדֵּ ִים בְּ תַּ ָעה אוֹ שְׁ ה ֲאִפּלּו שָׁ ַכמָּ ִבים ַלֲעסֹק בְּ ְתַנדְּ ַהמִּ
ב  ִויַחשֵּׁ ה,  ְלַמֲעשֶׂ ְמָצְרָפּה  "ה  ַהָקבָּ טֹוָבה  ָבה  ּוַמֲחשָׁ יֹומוֹ...  בְּ
ָרִזין  נֹוָתיו בְּ כְּ ַחְצרֹות ה' ּוִמשְׁ ִמיד בְּ ל ַהּיֹום תָּ ִאּלּו עֹוֵמד הּוא כָּ כְּ

אוַֹרְיָתא יא. דְּ

דֹוׁש  ֶפר ַהקָּ ב ַהסֵּ ר ִנְכתַּ ּיֹום ַהזֶּה ֲאשֶׁ נּוז. ִהנֵּה בַּ ֵמֶהָאַרת ָהאֹור ַהגָּ
ָלנּו  ֵמִאיר  ְוֶזה  נּוז...  ַהגָּ טֹוב  י  כִּ ָהאֹור  ֵמֶהָאַרת  הּוא  שֶׁ ַהּזַֹהר 
ל  יַח ִצְדֵקנּו ְיִהי אוֹר ֶזה אוֹרוֹ שֶׁ ְזכּות ֶזה ְמשִׁ ה בִּ גָּלּות ַעד ִיְתגַּלֶּ בַּ

יַח יב. שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ

ּזַֹהר  בַּ יֵּׁש  ּוְמִתיקּות שֶׁ נּוז  ַהגָּ ּוְראּו אֹור  ַטֲעמּו  ַאַחי  ְוָלֵכן  ְואֹוֵמר: 
ל  כָּ ַעְצְמָך  ַעל  ל  ַקבֵּ תְּ אֹור  רֹב  מֵּ שֶׁ ַעד  ַלנֶֶּפׁש,  ִאיר  ַהמֵּ דֹוׁש  ַהקָּ
ּפֹל  תִּ ְולֹא  ָך  ְעתְּ דַּ ׁש  ִיְתַחלֵּ ְולֹא  ּסּוִרין,  ְוַהיִּ רֹות  ְוַהצָּ ָהָרעֹות 
ֲעלֹות, ֲחַזק ֲחַזק ֲחַזק  ה ְלַמְעָלה ַעד רּום ַהמַּ ְדֵרָגְתָך, ְוִתְתַעלֶּ ִממַּ

ְפַחד יג. יָרא ְולֹא תִּ ֶוֱאַמץ, לֹא תִּ

ּמּוד ַהְנָהגֹות ְזַמנֵּי ַהלִּ

ְנַין יֹוֵסף. לֹמֹה ִמּפוִֹז'ין, הֹוָספֹות בִּ ן שְׁ ז.  ר' יֹוֵסף בֶּ

ה  ַוֲעשֵׂ ֵמַרע  סּור  מהרצ"ה,  יִדיְטׁשֹוב,  ִמזִּ ֵטיין  ַאייְכְנשְׁ ִהיְרׁש  ְצִבי  ר'  ח.  
טֹוב.

ָנה  ִמשְׁ ד'  ֶרק  פֶּ ֶחֶסד,  נֹוֵצר  ִמּקֹוַמְרָנה,  ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ר'  ט.  
כ'.

יחֹות הר"ן קכ"ח. ֶרְסֶלב, שִׂ י ַנְחָמן ִמבְּ י.  ָהַרבִּ

ה, 232. ְקֻדשָּׁ ָרֵאל בִּ יא.  ָהַרב ראי"ה קּוק, אֹוֵהב ִישְׂ

ָכר, ַמַאְמֵרי חֶֹדׁש  שְׂ ֵני ִישָׂ ינֹוב, מהרצ"א, בְּ יָרא ִמדִּ פִּ יב.  ר' ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך שַׁ
קּוֵדי,  פְּ (ִזיָטאִמיר) פ'  ִאיר  ַהמֵּ ס' אֹור  בַּ ּוְרֵאה מ"ש  ד'.  ג' אֹות  ַמֲאָמר  ִאיָּר 
ָבִרים,  ם טֹוב ז"ל ֶאָחד ֵמַהדְּ ַעל שֵׁ ֲאלּו ַלבַּ ַעם ַאַחת שָׁ ף כ"ח טּור ג': פַּ דַּ
ָלֶהם  ְוָאַמר  ּבוֹ  ל  כֵּ ְוִהְסתַּ ְלָחן  ַהשֻּׁ ַעל  ֻמנָּח  ָהָיה  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַתח  פָּ ַוֲאַזי 
יו  פִּ ֲאלּו  ְושָׁ ְדָבָריו.  בִּ וֵּן  כִּ שֶׁ ִאּתוֹ  ָהֱאֶמת  ִנְמָצא  ְך  כָּ ְוַאַחר  ַהְמאָֹרע,  ל  כָּ
ֵכן  ּזַֹהר ִיתָּ לּות ְמַעט בַּ כְּ ַתח ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִהְסתַּ פָּ ִביל שֶׁ שְׁ דֹוׁש, ְוִכי בִּ ַהקָּ
"ה  ַהָקבָּ ּבוֹ  ָרא  בָּ שֶׁ אֹור  ָמִצינּו  ֲהלֹא  יב,  ֵהשִׁ ְוָאז  ֵמָרחֹוק.  ְוִלְראֹות  ָלַדַעת 
ְוַגם ָהָאָדם ָיכֹול ִלְראֹות  ֶאת עֹוָלמוֹ ָהָיה ֵמִאיר ֵמרֹאׁש ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופוֹ 
ָעֶליָה,  ִרים  ְוַלדָּ ָלָאֶרץ  ּוֵמִאיר  ִהיר  ַהבָּ אֹור  ִעם  סֹופוֹ  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ֵמרֹאׁש 
ָנזוֹ  גְּ ָהאֹור,  ֶזה  ִעם  ׁש  מֵּ תַּ ְלִהשְׁ ַדאי  כְּ ָהעֹוָלם  ֵאין  שֶׁ "ה  ַהָקבָּ ָרָאה  שֶׁ ְוֵכיָון 
ָהאֹור  ֶאת  ַנז  גָּ ָנזֹות  גְּ ְוֵהיָכן  ָהאֹור  ֶאת  ִכיל  ַהמֵּ קֹום  ַהמָּ ְוֵאפֹוא  יִקים,  דִּ ַלצַּ
ָמּה  ָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ִלשְׁ "ה, ּוְכשֶׁ ל ַהָקבָּ ּתֹוָרה אֹוָצרוֹ ַהּטֹוב שֶׁ ּתֹוָרה, שֶׁ בַּ
ְוִלְראֹות  יל  כִּ ְלַהשְׂ ָנִתיב  ַהגָּנּוז ֵמִאיר לוֹ  אֹור  ְכלוֹ, ַהמָּ ֵעין שִׂ ּה בְּ ל בָּ כֵּ ִמְסתַּ

ְגַנז ָהאֹור. נִּ ר ֵמָאז קֶֹדם שֶׁ ֲאשֶׁ ֵמרֹאׁש ָהעֹוָלם, כַּ

יג.  ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך, ְנִתיב ַהּתֹוָרה, 
ִביל א' אֹות ל'. שְׁ

ָמָרא  גְּ יֹום  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ּמּוד  ַהלִּ ֵסֶדר  ַהּיֹום.  ֵסֶדר  בְּ ע  ִיְקבַּ א. 
ֶניָך יד. ָמחֹות ֶאת פָּ שַֹׂבע שְׂ יַע ַנְפׁשוֹ בְּ בִּ ָניֹות ְוֹזַהר ְלַהשְׂ ּוִמשְׁ

י  כִּ מֶֹרת,  ַאשְׁ בְּ ֹזַהר  ִיְלמֹד  ָזָכה  ִאם  ַהּבֶֹקר.  מֶֹרת  ַאשְׁ בְּ ִלְלמֹד  ב. 
ּדֹוָמה ְלַלְיָלה טו. ְואֹוֵמר: ּוִבְכָלל  ָרֵאל ֵמַהגָּלּות שֶׁ ְזכּותוֹ ֵיְצאּו ִישְׂ בִּ
ָכל יוֹם  ִנים לֹוַמר בְּ ל פָּ ַני ְמאֹד ִלְלמֹד, אוֹ ַעל כָּ זֲָּהרּו בָּ ן תִּ ֶזה גַּם כֵּ
דֹוׁש, ְוָדָבר ֶזה מֹוִעיל  עּור ֹזַהר ַהקָּ א ֵריָקָנא שִׁ יבָּ ם ַאלִּ כֵּ ּבֶֹקר ַהשְׁ בַּ
ֶפר ֲעבֹוַדת  סֵּ ר בַּ ְזכַּ נִּ ּמּוד כַּ ֲאַות ַהלִּ ְמאֹד ְלַטֲהַרת ַהנֶֶּפׁש ְוגוֵֹרר תַּ
קֹוִלי טז. ְואֹוֵמר: ִאם  ְמעּו בְּ שְׁ ַני ַהְיָקִרים ִאם תִּ ֵריֶכם בָּ ַהּקֶֹדׁש, ַאשְׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ֵיְצאּו  ְזכּותוֹ  בִּ י  כִּ מֹורֹות  ַאשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִיְלמֹד  ָזָכה 
ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ַלֲהִבינוֹ  ָזָכה  ּלֹא  שֶׁ ְוַאף  ְלַלְיָלה  ּדֹוָמה  שֶׁ ֵמַהגָּלּות 
א  רֹב ַרֲחָמיו ְיַמלֵּ "ה בְּ ָמה ְוַהָקבָּ שָׁ ְך ַהנְּ י הּוא ְמַזכֵּ ׁשֹון כִּ ִיְלמֹד ַהלָּ
ַנייָחא  י הּוא  ַהּזַֹהר כִּ ְלׁשֹון  ִלּמּוד  ְזכּות  ְפָרט בִּ בִּ ִלּבוֹ  ֲאלֹות  ְלִמשְׁ
אי ַמאן ָחׁשּוב ַמאן  ֵניּה ַודַּ ִלישְׁ הּוא ְמַגְמגֵּם בְּ י שֶׁ יּה ַאף ַעל פִּ ַקמֵּ
ּוָבא  ג  ִויַדלֵּ ְוָיִחיׁש  ְיַמֵהר  "ה  ַהָקבָּ ֶזה  ְזכּות  בִּ ָרִקיַע  ּוַמאן  ָספּון 

ן ְיִהי ָרצֹון יז. ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ָאֵמן כֵּ

ּקֶֹדם  שֶׁ יו  ַלֲאָנשָׁ ִצוָּה  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ה.  ִפלָּ ַהתְּ ִלְפֵני  ִלְלמֹד  ג. 
ְלַמֵעט  ה  ִפלָּ ַהתְּ קֶֹדם  ְואֹוֵמר:  ֹזַהר יח.  ַמַאְמֵרי  ִיְלְמדּו  ה  ִפלָּ תְּ ל  כָּ
אוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִעְנָין  ֵאיֶזה  ְוִלּמּוד  ר,  ֶאְפשָׁ דְּ ַמה  ל  כָּ ִדּבּור  בְּ

ֹזַהר ָחָדׁש יט. ִתּקּוִנים אוֹ בְּ בְּ

אוֹ  ֹזַהר,  בְּ אוֹ  ָניֹות  ִמשְׁ בְּ ְיָלה  לַּ בַּ ִלּמּודוֹ  ַע  ִלְקבֹּ ְוִיזֵָּהר  ְיָלה.  לַּ בַּ ד. 
ֶאָחד טֹוִבים כ. ֵניֶהם כְּ שְׁ

ָנה  שֵּׁ בַּ ִליָרא  ּלֹא  שֶׁ ֵעָצה  ָנה.  ַהשֵּׁ ִלְפֵני  ַלְיָלה  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ה. 
ִיזֵָּהר  ְואֹוֵמר:  ָנה כא.  ַהשֵּׁ קֶֹדם  ֹזַהר  ּקּוֵני  ִמתִּ ֶאָחד  ַמֲאָמר  ִלְלמֹד 
דֹוׁש כב.  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ אוֹ  ַאגָָּדה  בְּ אוֹ  ָנה  ַהשֵּׁ קֶֹדם  ַלְיָלה  ָכל  בְּ ִלְלמֹד 
עּור  ִכיָבה ֵאיֶזה שִׁ ּתוָֹרה ָסמּוְך ַלשְּׁ ּוכ"כ ַהִחיָד"א: ִיזֵָּהר ַלֲעסֹק בַּ
ַהּתוָֹרה  ת  ְקֻדשַּׁ ר  ֲאשֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ֵסֶפר  בְּ אוֹ  ָניֹות  ִמשְׁ בְּ יְרָסא  גִּ

ְנצֹר אֹותֹו כג. ְכלוֹ תִּ שִׂ ר ָלַמד בְּ ֲאשֶׁ

ת  בָּ ָכל יֹום ֹזַהר ְמַעט ּוְבשַׁ ת. ִיְלמֹד בְּ בָּ ָכל יוֹם ּוְביוֹם שַׁ ו. ִלְלמֹד בְּ
ל ַהּיֹום ֹזַהר כד. כָּ

ָמה,  ַהְקדָּ בַּ ִמְצוֹוֶתיָך,  ְנִתיב  ִמּקֹוַמְרָנה,  ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ר'  יד.  
ִעְנָיִנים  ה,  משֶׁ ָיִרים  ֶפר  סֵּ בַּ ָלַרְמָח"ל  ּוְרֵאה  ל"ב.  אֹות  א'  ַהּתֹוָרה  ִביל  שְׁ
ר  ִמיִדי ֲאשֶׁ ִלּמּוד תְּ ַע  ִלְקבֹּ נֹות ִראׁשֹונֹות  קָּ נֹות ִראׁשֹונֹות: תַּ קָּ ִנְפָלִאים, תַּ
ל  דֹוׁש ְוִתּקּוִנים, ִלְלמֹד כָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ דֹוׁש ַהזֶּה בְּ ּמּוד ַהקָּ לֹא ַיְפִסיק ַהלִּ
ת ִמְנָחה  ִפלַּ ת ַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת תְּ ִפלַּ ִאיׁש ֵמֶהם ֶחְלקוֹ ֶזה ַאַחר ֶזה ֵמַאַחר תְּ
ִמיִדי  ּמּוד ַהתְּ לִּ ת ְויֹום טֹוב, ְועֹוד הֹוִסיפּו בַּ בָּ ִמיד חּוץ ִמשַּׁ ל ַהיִָּמים תָּ ֶעֶרב כָּ
ְיָלה חּוץ ִמן  לַּ עֹות בַּ ׁש שָׁ ְועֹוד שֵׁ ַהּיֹום כֻּּלוֹ  ל  דֹוׁש ִלְלמֹד כָּ ַהּזַֹהר ַהקָּ ל  שֶׁ

ּפּור. ילֹות ִמּמֹוָצֵאי יֹום כִּ ַהלֵּ

יִקים, ִסיָמן א' ְסִעיף ט"ו. אפִריׁש, אֹור ַצדִּ טו.  הר"מ פָּ

טז.  ַרֲחֵמי ָהָאב ִסיָמן ג'.

ְדמֹוִנים. ְתבּו ַהקַּ כָּ ּמּוד שֶׁ ֵסֶדר ַהלִּ ַמִים, בְּ ַער ַהשָּׁ יז.  ִסּדּור שַׁ

ַעל  ְעָיה ָעִטיָּה, ּדֹוֵרׁש טֹוב, ִעְנַין ֹזַהר. ּוְרֵאה מ"ש ָהַרב בַּ ר ְישַׁ יח.  ר' ִיְצָחק בַּ
ן  כֹּ ֶרְך ִישְׁ ית, ד"ה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי ָרִקיַע: ּוְבֵאיֶזה דֶּ ֵראשִׁ ֶמׁש בְּ ָמאֹור ָושֶׁ
ל  ַמע שֶׁ ְקָרא ָאָדם ְקִריַאת שְׁ יִּ נּו ֲחַז"ל שֶׁ קְּ ָגה ֹזאת, ָלֶזה תִּ ָהאֹור ָלבֹוא ְלַהשָּׂ
יְַּמִליְך  שֶׁ זוֹ  וָָּנה  כַּ ַעל  ֶאָחד  ה'  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָרֵאל  ִישְׂ ַמע  ְוַעְרִבית שְׁ ֲחִרית  שַׁ
ּבֶֹקר  בַּ ֶזה  סּוק  פָּ ּיֹאַמר  ּוְכשֶׁ ָהעֹוָלם.  רּוחֹות  וד'  ה  ּוַמטָּ ְלַמְעָלה  "ה  ְלַהָקבָּ
ֲעַדִין לֹא  לֹות ַהנֶֶּפׁש ֵאָליו ְוכּו'. ַאְך ִמי שֶׁ ּתֹוְקקּות גָּדֹול ַעד כְּ ַכוָָּנה זוֹ ּוְבִהשְׁ בְּ
סּוק ֶזה  ִמּיּות לֹא ָיכֹול ִלְקרֹא פָּ ֲאַות ַהגַּשְׁ ַבר תַּ ָראּוי ְולֹא שָׁ ּדֹות כָּ ן ַהמִּ קֵּ תִּ
ּלֹא  יָּכֹול לֹוַמר ֶאָחד שֶׁ וָָּנה זוֹ ְוכּו', ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלֶזה שֶׁ ְולֹוַמר ֶאָחד ַעל כַּ
ָניֹות  ה ִמשְׁ ִפלָּ ה קֶֹדם ַהתְּ ְלמֹד ַהְרבֵּ יִּ בֹות ָזרֹות, הּוא שֶׁ ְחשָׁ ל אֹותוֹ ַהמַּ ְיַבְלבֵּ
ָרֵאל  ַמע ִישְׂ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ָיכֹול לֹוַמר שְׁ וָָּנה זוֹ שֶׁ דֹוׁש ַעל כַּ ָמָרא ְוֹזַהר ַהקָּ גְּ

ת, ְוָנכוֹן. דָּ ה' ֱאלֵֹקינּו ה' ֶאָחד כַּ

ית ַאֲהרֹן. יט.  ֵסֶדר ַהּיֹום ְוַאְזָהרֹות ַהּקֶֹדׁש בס' בֵּ

ס'  ע אֹות מ'. וכ"כ בַּ ֶאְצבַּ ִוד יֹוֵסף ֲאזּוַלאי, ַהִחיָד"א, מֹוֶרה בְּ ים דָּ כ.  ר' ַחיִּ
ָניֹות  ע ַעְצמוֹ ִלְלמֹד ִמשְׁ ה ִיְקבַּ ִפלָּ הֹור ִסיָמן צ"ג אֹות ב': קֶֹדם ַהתְּ ְלָחן ַהטָּ שֻׁ

דֹוׁש ֵהן ַרב ֵהן ְמַעט. ּזַֹהר ַהקָּ ְלמֹד בַּ יִּ ל ַעד שֶׁ לֵּ ָמָרא ֹזַהר. ְולֹא ִיְתפַּ גְּ

ֶפר ר'  סֵּ יָקאָלאיֹוב. בַּ ִוד ִממִּ ם טֹוב ְלָהַרב ר' דָּ ַעל שֵׁ ב מֹוֵרנּו ַהבַּ כא.  ִמְכתַּ
ם טוב. ֶתר שֵׁ "ט, כֶּ ָעשָׁ ם טֹוב, ַהבָּ ַעל שֵׁ ָרֵאל בַּ ִישְׂ

לֹוְטׁשֹוב, אֹות כ"א. לֹוְטׁשֹוב, ַהְנָהַגת ר' ִמיְכל ִמזְּ כב.  ר' ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמזְּ

ִמיר אֹות קט"ו. כג.  ִצּפֶֹרן שָׁ

ת  ָרשַׁ אִדי ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו"ר ַהזֵָּקן ַעל ַהּתֹוָרה פָּ ֵניאֹור ַזְלָמן ִמלָּ י שְׁ כד.  ַרבִּ
ף תתל"א. ֵצא דַּ תֵּ

המשך

ד


