
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

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

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

T    ש רָּ ָּ את פ  צֵּ י ֵּ  t ו 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 כ'חלק  -' הכרך 

 049קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

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

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

לֹוְמֵדי  ֶאֶלף)  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  (ִמיְליֹון   1,500,000
ָהָאֶרץ,  ַרֲחֵבי  בְּ זַֹהר  עּוֵרי  שִׁ  1,500 ַהּיֹוִמי,  זַֹהר 
ַלֲהָפַצת  ֶמֶרץ  בְּ ָהעֹוְבִדים  ִבים  ִמְתַנדְּ  400 ֵמַעל 
ִרים  ַעד ַעְצָמם, ְמַספְּ ִרים בְּ ִרים ְמַדבְּ ְספָּ ַהּזַֹהר. ַהמִּ
ָבָטיו  ִלשְׁ כֻּּלוֹ,  ִמְתגַּיֵּס  ָרֵאל  ַעם-ִישְׂ ֵאיְך  ָלנּו 
יַע  פִּ ּוְלַהשְׁ ָהֶעְליֹון  אֹור  בְּ ְך  כֵּ ְלִהְזדַּ ְוִלְקִהּלֹוָתיו, 

ָלעֹוָלם ֵמאֹור ַהּזַֹהר.
ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  ָרה בְּ ַמטָּ ְלַעְצֵמנּו כְּ ְמנּו  ֹזאת שַׂ
ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ְלַמַען  ּוְלַהְפִעיל  ִלְפעֹל  ָהעֹוָלִמי", 
ָהָאֶרץ  "ּוָמְלָאה  ר  ֲאשֶׁ ַעד  קֹט  ִלשְׁ ְולֹא  ָלנּוַח  לֹא 
ל  כָּ ר  ֲאשֶׁ ַעד  ים",  ְמַכסִּ ַליָּם  ִים  מַּ כַּ ד'  ֶאת  ָעה  דֵּ
ית  ּוְלַהצִּ ִלּבוֹ  בְּ ְלַהְבִעיר  ה  ִיְזכֶּ הּוא  ר  ֲאשֶׁ בַּ ְיהּוִדי 

ָמתוֹ ֶאת אֹור ַהּזַֹהר. ִנשְׁ בְּ
ֶפר ְללֹא  ֲאִפּלּו ַרק לֹוַמר ִמן ַהסֵּ ְוֶלֱהֵוי ָידּוַע, שֶׁ
ֵקץ  ּוְמָקֵרב ֶאת  דֹוָלה ְמאֹד  גְּ ַמֲעָלתוֹ  ָלל,  כְּ ֲהָבָנה 
ּקּון  (תִּ ֶמֶלְך"  א  "ִכסֵּ בְּ מֹוְצִאים  ָאנּו  שֶׁ ִפי  כְּ ַהגָּלּות, 

מ"ה): 

ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ן ִאם  כֵּ ְוָכל שֶׁ ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, 
ּקּון ְלַמְעָלה  ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ ֲאִפּלּו פֵּ
ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ
א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ
ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ
ְוֵאין  ְרִקיָעא.  דִּ ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ
הּוא  ַהּתֹוָרה שֶׁ ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כְּ ם  ְלַהשֵּׁ רּוַח  ַנַחת 
יֹוֵדַע  נָּה  ִממֶּ י  כִּ ֶלת  ַהְמֻקבֶּ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה 

ֲעבֹוָדתוֹ ּוִמְצוֹוָתיו. ַרְך בַּ ְרצֹונוֹ ִיְתבָּ

בס"ד

גליון מס' 28
ל"ג בעומר תש"ע לפ"ק

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

רּומֹות  ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ ְלַהְנָצַחת  ְך פְּ ְלֶהְמשֵׁ
ְיִקיֵריֶכם, ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

ע"פ הוראת גדולי הרבנים שליט"א
תפילה וזעקה לקירוב הגאולה עד מתי – ל"ג בעומר תש"ע

ספר תהילים פרק לד:

ְלַהְכִרית  י ָרע  ֹעׂשֵ ּבְ ְיהָֹוה  ֵני  ּפְ ְוָעָתם.  ׁשַ ְוָאְזָניו ֶאל  יִקים  ַצּדִ ְיהָֹוה ֶאל  ֵעיֵני 
ֵרי  ּבְ יָלם. ָקרֹוב ְיהָֹוה ְלִנׁשְ ל ָצרוָֹתם ִהּצִ ֵמַע ּוִמּכָ ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. ָצֲעקּו ַויהָֹוה ׁשָ
יֶלּנּו ְיהָֹוה. ׁשֵֹמר  ם ַיּצִ ּלָ יק ּוִמּכֻ יַע. ַרּבוֹת ָרעֹות ַצּדִ ֵאי רּוַח יֹוׁשִ ּכְ ֵלב ְוֶאת ּדַ
יק  ַצּדִ ְוׂשְנֵאי  ָרָעה  ע  ָרׁשָ מוֵֹתת  ּתְ ָרה.  ּבָ ִנׁשְ ה לֹא  ֵמֵהּנָ ַעְצמוָֹתיו ַאַחת  ל  ּכָ

ל ַהחִֹסים ּבֹו. מּו ּכָ מּו. ּפֶֹדה ְיֹהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא ֶיְאׁשְ ֶיְאׁשָ

אחינו בני ישראל כולנו מתאספים באחדות גמורה בליל ל"ג בעומר אצל 
יתאספו  כן  [כמו  ותחנונים  זעקה,  צעקה,  קול  להרים  במירון  הרשב"י  ציון 
ויכוונו גם היחידים כולם להתפלל באותה שעה  הקהלות די בכל אתר ואתר] 

(1:00 אחר חצות הלילה)

בקריאה גדולה – עד מתי ? !
לאבינו שבשמים, שיאמר לצרותינו די, ולהתחזק בלימוד התורה 

הקדושה ובפרט בלימוד הזוהר הקדוש לכבוד בעל ההילולא הרשב"י 
זיע"א כדי שנזכה לגאולה השלימה במהרה בחן בחסד וברחמים אכי"ר

אבינו שבשמים עד מתי
עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר (תחנון לב' ולה')

עד מתי אלוקים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח (תהילים עד י)
עד מתי עשנת בתפילת עמך האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ ה)

עד מתי רשעים ד' עד מתי רשעים יעלוזו (משלי ו ט)
עד מתי משועבדים אנו לידו של עשיו (דב"ר א כ)

שובה ד' עד מתי (תהילים צ יג)
ואתה ד' עד מתי שובה ד' חלצה נפשי הושיעני למען חסדך (תהילים ו ד)

עד מתי קץ הפלאות (דניאל יב ו)

עד מתי????
עד מתי נאנקים ובוכים יתומים ואלמנות? - עד מתי שוועת החולים המתייסרים ומזור אין להם רח"ל?

עד מתי דמעת אנשים המצפים וילדים אין להם? - עד מתי יסתובבו בחורים וילאו מלמצוא זיווגם?
עד מתי צער הורים על בניהם שאינם גדלים כרצונם? - עד מתי ינשלו מקורות פרנסה?

עד מתי יקלעו למשפטים קשים? - עד מתי יסתבכו בחובות לאלפים ולרבבות?
עד מתי נרעד בחדרי חדרים מה יילד יום? - עד מתי מדינת אירן תפיל חיתתה על כל יושבי תבל?

העט לא יוכל לתאר את הכאב ואת הזעקה האילמת מלב כואב, רבש"ע עד מתי???

כדי שתשמע תפלתינו ברצון בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר ללמוד כל יום ויום 
בספר הזוהר הקדוש (דף היומי - כשתי דקות) ונזכה לראות פלאות !

משה רבינו אמר לרשב"י: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי".  
ויסורים  צרות  ללא  ברחמים,  הגלות  מן  בנ"י  יצאו  הזוה"ק,  ספר  שלך,  החבור  בזכות  בלשוה"ק: 
אותו  והסובבים  ומשפחתו  האדם  את  מציל  הקדוש  הזוהר  לימוד  נשא)  (זוהר  משיח.  חבלי  וללא 

ממגפה ושערוריות (אמרי פנחס שער ו' אות ע"ג)
כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות 

ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא. (רבני ירושלים תרפ"א)

אנשים מעידים שהם רואים ישועות בכל הענינים
עורו התעוררו והתחזקו ללימוד היומי [דף היומי] בזוהר הקדוש!

ככל שנרבה בלימוד הזוהר הקדוש, כן ירבה שפע רחמים וישועות לכל היהודים,
ויזדכך האויר ויטהר, ומשיח צדקינו בוא יבוא מהר.

ַהַהְבָטָחה: "ָיכֹול ֲאִני"!

א



ָ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 -

יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּדֹור  דֹוֵרנּו,  בְּ ְפָרט  בִּ
ְמִריִמים  ִביֵבנּו,  ִמסְּ ִדים  ְמַרקְּ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  שֶׁ כְּ
ְלָבְלֵענּו  יֶהם  פִּ ּופֹוְתִחים  ֵעיַנִים  ים  לֹוְטשִׁ ְטָלַפִים, 
ה  ִכְבשָׂ כְּ ָאנּו  ים  ָחשִׁ ִמיד  ִמתָּ יֹוֵתר  ַהּיֹום   – ים  ַחיִּ
ָהִאיָרִני,  ְרִעין  ַהגַּ ִאּיּום  מּול  ְזֵאִבים,  ְבִעים  שִׁ ין  בֵּ
ֵאין  ל ְמִדינֹות ֲעָרב, מּול ַמֲעצמת ארה"ב, שֶׁ מּול כָּ
ים  ּוְמַקוִּ ים  ְמַצפִּ ָבר  כְּ נּו  ּה. כֻּלָּ ֶנְגדָּ כְּ ה  ְתחֹון פֶּ ָלנּו פִּ
ּוְללֹא  ַחד  פַּ ְללֹא  ִלְחיֹות  ה  ִנְזכֶּ ָמַתי  ד',  ִליׁשּוַעת 
ְלָוה ְללֹא ִיּסּוִרים ּוְללֹא  שַׁ ֶבת בְּ ָחת? ָמַתי נּוַכל ָלשֶׁ

ְמָצִרים?
יוַֹחאי:  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ִלְפטֹר  ָיכֹול  ֲאִני 
ין"  ַהדִּ ִמן  כֻּּלוֹ  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ֲאִני  "ָיכֹול 
ַעְצמוֹ  ַעל  ֵמִעיד  "י  בִּ ַרשְׁ מה:).  ה  ֻסכָּ סה.  (ֵערּוִבין 

עֹוד  לֹט  שְׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ ם  ַאתֶּ רֹוִצים  ַהִאם  ֲאִני".  "ָיכֹול 
ת  ִמדַּ ִיְתַנֵהל בְּ ָהעֹוָלם  ּתֹוְקִקים שֶׁ ין? ִמשְׁ ַהדִּ ת  ִמדַּ
לּוִיים  גְּ ֲחָסִדים  ַרק  ִלְראֹות  ֲחֵפִצים  ָהַרֲחִמים? 

ַרְך? ֶאְתֶכם. ֵמִאּתוֹ ִיְתבָּ
ִאיהּו  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ "י: בְּ בִּ ָאַמר מ"ר ְלַרשְׁ
ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ַהּזַֹהר...  ֵסֶפר 
יּה ִמן  ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ
ָדד  ָבִרים לב) "ה' בָּ הֹון (דְּ ְוִיְתַקיֵּים בְּ ַרֲחֵמי.  גָּלּוָתא בְּ
ֲעִתיִדים  ּום שֶׁ רּוׁש ִמשּׁ ֵנָכר". פֵּ ֵאל  ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו 
הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל  ים, שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ִישְׂ
סּוק  נּו ַהפָּ ְוִיְתַקיֵּם בָּ ַרֲחִמים,  ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ָידוֹ 
ִלי ִקְטרּוג (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ַהשֵּׁ שֶׁ

ף קכ"ד:). ת ָנׂשא, דַּ ָרשַׁ ֹזַהר פָּ בְּ

ָמִצינּו  ְוָכְך  ֶלְך,  ַלמֶּ א  סֵּ כִּ ַעל  בַּ ְך  כָּ ַעל  ּוְמָבֵאר 
ד  ּקּון ו') : ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ ּקּוִנים (סֹוף תִּ תִּ גַּם בַּ
סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה  ָדָרא ַבְתָרָאה בְּ א בְּ ִיְתגֵַּלי ְלַתתָּ
ַעל  ּוְמָבֵאר  ְוגֹו'.  ָאֶרץ  רֹור בָּ ּוְקָראֶתם דְּ י)  ְקָרא כה  (ַויִּ

ה גָּדֹול ִחּיּוב  מָּ ּקּון ל'): כַּ ֶלְך" (תִּ א ַלמֶּ סֵּ ַעל ַה"כִּ ְך בַּ כָּ
ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ַעל 
ָלה, ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא,  גָּדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקבָּ
ה  ַיֲעשֶׂ י  כִּ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ
ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ
י גָּדֹול ּכָֹחּה  ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים בִּ בְּ

ה. ֻאלָּ ְלָקֵרב ַהגְּ
דֹוׁש:     ָל"ה  ַהקָּ ַעל אֹותוֹ ַמֲאָמר ְמָבֵאר ַהשְּׁ

ַהִחּבּור ֵמַהּזַֹהר  אן, שֶׁ ִהנֵּה ְמבָֹאר ִמכָּ
יָּבֹוא  שֶׁ ַעד  ְוכּו'  נּוז  גָּ ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה 
ָאז  שֶׁ ַהיִָּמים  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור 
ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות  ְחּתֹוִנים,  ַלתַּ ה  ִיְתגַּלֶּ
ָעה  ֵלא ָהָאֶרץ דֵּ מָּ י ָאז תִּ יַח, כִּ ָיבֹוא ָמשִׁ
ְקרֹוָבה  ה  ִסבָּ ְהֶיה  תִּ ֶזה  ר  ֲאשֶׁ תוֹ,  ִסבָּ בְּ
ם  ְבתֶּ ְושַׁ ּוְבִגיֵניּה  ָאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו  ְלִביָאתוֹ. 
ְזכּות  בִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ְוכּו',  ֲאֻחזָּתוֹ  ֶאל  ִאיׁש 
ִנְגֲאלּו  ּלֹא  שֶׁ ם  שֵׁ כְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ִיגֲָּאלּו  ֶזה 

הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֻהְצַרְך  ַעד שֶׁ ְצַרִים,  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ
ה ָהֲעִתיָדה  ֻאלָּ ן גְּ ַסח ּוְבַדם ִמיָלה, כֵּ ַדם פֶּ ם בְּ שָׁ ְלַקדְּ
ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ְלּתֹוְספֹות  ְזּכּו  יִּ שֶׁ ַעד  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְהֶיה  תִּ לֹא 
ּה.  בָּ ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ְוַאשְׁ ַרְך,  ִיְתבָּ ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזוֹ, 

ָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר א'). ָל"ה, ֲעשָׂ (שְׁ

ה  ֻאלָּ ַהגְּ ֶרק י"ד אֹות ג'), דְּ לֹמֹה (פֶּ ֶאֶבן שְׁ ַתב בְּ ְוֵכן כָּ
ה  ֻאלָּ ר ַהגְּ ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִעקַּ ְהֶיה ַרק ַעל  לֹא תִּ

ָלה. בָּ ִלּמּוד ַהקַּ בְּ
ָמה ְלֵסֶפר  ַהְקדָּ ים ִויַטאל בַּ י ַחיִּ ַתב גַּם ַרבִּ ן כָּ כֵּ
ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  ים":  ַחיִּ "ֵעץ 
ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב  ק בָּ ִהְתַעסֵּ ּוְמִניָעֵתנּו ִמלְּ

נּו.  נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ בִּ
ל ִנְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים.  ָחק ַהּזוֹ בַּ ַעת ַהדְּ שְׁ גַּם בִּ
ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ ָעָליו בִּ ִלְסמְֹך  ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ַדאי הּוא  כְּ
ּוְלׁשֹון  "ס  שַּׁ ּדּוְכֵתי בַּ ה  ַכמָּ ְוֵכן עֹוד בְּ ף ס:):  ָרכֹות דַּ (בְּ

"ס  ְבֵרי ַהשַּׁ י דִּ ְוָקא) ֵיׁש לֹוַמר ַעל פִּ ָחק (דַּ ַעת ַהדְּ שְׁ בִּ
הּוא ְסָתם  ן יֹוַחאי (דְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ָאַמר ַרבִּ ה (מה:) שֶׁ ֻסכָּ
ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ְיכֹוָלִני  ָמקֹום)  ָכל  בְּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ

ְוָהַאֲחרֹון  סֹופוֹ  ַעד  ָהעֹוָלם  ְבָרא  נִּ שֶׁ ִמּיֹום  ין  ַהדִּ ִמן 
קֶֹדם  הּוא  (שֶׁ ֱאדֹום  גָּלּות  ל  שֶׁ סֹופוֹ  ֵעת  כָּ יד  ִהְכבִּ
ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ שֶׁ ָאֵמן)  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  יַאת  בִּ

ֶנֶגד ַמְלֵכי רֹוִמי (ֱאדֹום)  ַנְפׁשוֹ כְּ ָעַמד בְּ יֹוַחאי הּוא שֶׁ
ְמעֹון  ֶלְך ָאז שִׁ ן ָאַמר ַהמֶּ ְוַעל כֵּ ת,  בָּ שַׁ ְדָאְמִריַנן בְּ כִּ
ַאֲחִרית  בְּ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ ּוִבְפָרט  ֵיָהֵרג,  נָּה  גִּ שֶׁ
כֹחוֹ  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶזהּו  ֱאדֹום,  גָּלּות  ְיֵמי 
ָדָרא  בְּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח 
גָּלּוָתא  ִמן  ְוִיְפקּון  יַח  ָמשִׁ ֵמֶחְבֵלי  יל  ְלַהצִּ ְתָרָאה  בַּ
דּוֲחָקא  ָחק בְּ ַעת ַהדְּ כֹחוֹ. ְוֵאּלּו ַהיִָּמים ִנְקָרִאים שְׁ בְּ
ַעל  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  כַּ ּדּוֲחָקא  ַתר  בָּ ָגלּוָתא)  (דְּ

ְמעֹון  י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ "י) כְּ בִּ ַרשְׁ ִפיר ָאְמרּו (ַרק בְּ ן שָׁ כֵּ
ַעת  שְׁ עֹוֶדּנּו בִּ עֹוֵמד בְּ ָחק, שֶׁ ַעת ַהדְּ שְׁ ִלְסמְֹך ָעָליו בִּ
סֹוְמִכין  ָאנּו  ְזכּותוֹ  ְוַעל  ָהֵאּלּו  ִנים  שָּׁ בַּ ַהְינּו  ָחק  ַהדְּ

ְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ט' אֹות לט). ר. (דִּ ְזכַּ נִּ כַּ
ִנְרָחב  ר  כַּ ָלנּו  ֵיׁש  ּפֹוֶעֶמת,  ְקָוה  ַהתִּ ֲעַדִין 
יַח ַעל ְיֵדי ֲהָפָצה  שִׁ נּו ְלִביַאת ַהמָּ ה. ִנְפַעל כֻּלָּ ִלְפֻעלָּ

ל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר.  ְוִלּמּוד שֶׁ
ִסְפרוֹ  בְּ ִאיְסְטרֹוְלָסה  ַמַהְרָח"א  ַהגָּאֹון  ֵמִביא 
יס ְסָפִרים  ְדפִּ ף כ"ג:): ַהמַּ ַלח דַּ שְׁ ת ַויִּ ָרשַׁ ן ַאְבָרָהם (פָּ בֶּ

ת  ְמִחצַּ ב בִּ מֹונוֹ ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה, זֹוֶכה ְויֹושֵׁ ִממָּ
ֲהֵרי ַעל ָידוֹ  ָפִרים, שֶׁ ֵרי ַהסְּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמַחבְּ ַהתַּ
ָכל ֵעת, ְוִאּלּו  ַעת בְּ ה ַהדַּ ָיָצא ַהִחּבּור ָלעֹוָלם, ְוִתְרבֶּ
ָהיּו  לֹא  ַתִים,  ַיְרכָּ בְּ ן  כָּ שְׁ ַהמִּ ְלִמְקצֹועֹות  נּוז  גָּ ָהָיה 

לֹוְמִדים ּבוֹ.
ֶכת  ַמסֶּ בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוִהנֵּה 
ְדִאיָתא  כִּ ְוכּו'  ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוָתיו  שִׂ צ"ו:)  ף  (דַּ ְיָבמֹות 
ַאֲחֵרי  ַחי  ֶהָחָכם  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַהּגֹוֵרם  ֶזה  ּוְלִפי  ם,  שָׁ
הּוא  ֲהֵרי  שֶׁ תוֹ,  ְמִחצָּ בִּ ב  ְויֹושֵׁ זֹוֶכה  הּוא  גַּם  מֹותוֹ, 
ָלעֹוָלם  א  בָּ הּוא  שֶׁ כְּ ָסֵפק  ְוֵאין  ְלַהֲחיֹותוֹ,  גַָּרם 
יֹוְצִאין  ֵמַרֲחמֹוִהי  ִסיַעת  ִעם  ַעְצמוֹ  בְּ ֶהָחָכם  א,  ַהבָּ

ָניו. ל פָּ ִלְקָראתוֹ ְלַקבֵּ

"ִמְפַעל  נֹוֵתן  "י  בִּ ַרשְׁ דְּ ַהִהּלּוָלא  יֹום  ִלְקַראת 
י  כּות ְלָכל ֶאָחד ִלְהיֹות ִמְמַזכֵּ ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ֶאת ַהזְּ
ְלַבד, ְמִחיר  -5 ₪ בִּ ים "ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה", בְּ ָהַרבִּ
ָכל  בְּ ְקדּו  פָּ תִּ אי  ּוְבַודַּ ּבֹוֵדד.  ֵסֶפר  ַסת  ְלַהְדפָּ ָעלּות 
ת ַהְצָלָחה ּוְרפּוָאה אוֹ  ִבְרכַּ ַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, בְּ דְּ

ח. בָּ ה ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ְרבֶּ ְלע"נ, ְוָכל ַהמַּ
ֶמֶלְך  בֹוא  בְּ ְוָאַמר:  יק  ַצדִּ ַעם  פַּ א  טֵּ ִהְתבַּ
ּוְפֵליַטת  ָלְך,  ּוָבאּו  צּו  ִנְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  יַח,  שִׁ ַהמָּ
ֶמֶלְך  ִיְתּבֹוֵנן  ַהּזוֹ  ֵעת  בָּ ֵמִחים.  ּושְׂ ים  שִׂ שָׂ ָהָעם 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ִיְבַחן  הֹורֹות,  ַהטְּ ֵעיָניו  בְּ יַח  שִׁ ַהמָּ
ם  עוֹ. כֻּלָּ ֶאְצבָּ יו, ּוְלֶפַתע ָיִרים ָידוֹ ְוַיְרֶאה בְּ ְלִפי ַמֲעשָׂ
ִמיַע  ֲחֶזה, ָאז ַישְׁ מַּ יטּו בַּ ְפִליָאה ְוַיבִּ ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם בִּ
עוֹ ַעל  ַהְפנֹותוֹ ֶאְצבָּ יַח ֶאת קֹולוֹ ְוֹיאַמר, בְּ שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ
ת  ְגֻאלַּ י, ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ְזכּוְתָך ִהגְַּעתִּ ְיהּוִדי ְמֻסיָּם: "בִּ
ַעל ְלַמַען  פָּ ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי שֶׁ ְך ַיְרֶאה ַעל כָּ ָהָעם". כָּ

יָאתוֹ.  בִּ
ִרים,  ַהְמֻאשָּׁ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ַהְלַואי 
ְזכּוְתָך  ְכבֹודוֹ ּוְבַעְצמוֹ ָיִעיד ָעֵלינּו - "בִּ יַח בִּ שִׁ ַהמָּ שֶׁ

י".   ִהגְַּעתִּ
ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִעיר  ְוִהְתעֹוְררּו  עּורּו  ן  כֵּ ַעל 
ֶחֶסד  ִלְמׁשְֹך  אֹור  ֵנָרֶאה  אֹוְרָך  בְּ י  כִּ ָהֶעְליֹון,  אֹור  בְּ
ִאיר  תָּ ִצּיֹון  ַעל  ָחָדׁש  "אֹור  ָרט,  ַהפְּ ְוַעל  ָלל  ַהכְּ ַעל 

ְמֵהָרה ְלאֹורֹו" ָאֵמן. ה בִּ ְוִנְזכֶּ
ַבר יוַֹחאי ֲעֵננּו! ְזכּוֵתיּה דְּ בִּ

ִניָזה ָטעּון גְּ

ב



‡"Ú Á˜  ‡ˆÈÂ‡Ú˜

‡ÓÏÚc ÔÈ‚a .È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰c ,ÈÊÁ »≈¿»ƒ«»¿ƒ¿«¿»
‡ÓÏÚÂ ,‡Èqk˙‡ ÈBlÓ Ïk ,‰‡lÚƒ»»»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿»
‡Èqk˙‡ ,Ck ÔÈ‚a .‡Èlb˙‡a ÈBlÓ ÏÎ ‰‡z«̇»»»ƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡ÈÈel‚a ÏÁÂ ,‡zÏÙÎ„ ‡zÚÓ ‰‡Ï≈»ƒ¿«¿»¿»∆¿»¿»≈¿ƒ»
.‡Èlb˙‡ ‡„Â ,‡˙Ò ‡c ,‡ÁB‡„¿¿»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
,ÈzÎc ,ÌÈL˙‡ ‰‡lÚ ‡ÓÏÚ ‡Èqk˙‡e¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

(Ï ˙È˘‡)ÈeL‡ ÈÎ ÈL‡ ‰‡Ï Ó‡zÂ«…∆≈»¿»¿ƒƒƒ¿ƒ
.L‡ dÈÓL ‰‡˜ Ck ÔÈ‚e ,˙BÏk Ck ÔÈ‚a) »¿ƒ»»¿»¿≈»≈

Ô‡Îa(ע"ב קנח c‡)(דף Ïk ÌÚÂ ‡Èqk˙‡e ‡Èlb˙‡a ÔÈÓÏÚ ÔÈ˙c. 

‡ÓÏÚÓ ÈÂ‰ ‡lÎ ‡‰c ,„Á ‡lk ,‡c »…»«¿»…»¬≈≈«¿»
ÔÈz ,˙‡ ÏÎe ÈÓ ÈÎ‰ .‰‡lÚƒ»»»ƒ»≈¿»¬«¿≈
Ô‡Â .‡Èqk˙‡a ‡„Â ‡Èlb˙‡ ‡c ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿¬«
ÔÈ˙a ‡l‡ ,‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï ÔÈÎÓ ‡Ï»¿»¿ƒ»¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈

,ÈzÎc ,ÔÈÓÏÚ(Â˜ ÌÈÏ‰˙)È‰Ï‡ '‰ Cea »¿ƒƒ¿ƒ»¡…≈
,CÎ ÈÈ‚a .ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»¿ƒ≈»
‡ÓÏÚÏ ÔÈ˜Â ,‡"Â‰ ÔÈ˜ ‰‡lÚ ‡ÓÏÚ«¿»ƒ»»»≈»¿»≈»¿«¿»
‡ÓÏÚÓ Ce e‰È‡c ÔÈ‚a ,‰"z‡ ‰‡z«̇»»«»¿ƒ¿ƒ»≈«¿»
È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .˜Ècˆ„ ‡„È ÏÚ ,‰‡lÚƒ»»«¿»¿«ƒ»»ƒ¿ƒ

(‰Ï˜ ÌÈÏ‰˙)ÏLeÈ ÔÎBL ÔBivÓ '‰ Cea.'Â‚Â Ì »ƒƒ≈¿»»ƒ¿
.Ce e‰È‡ ÔBivÓ È‡cÂ«»ƒƒƒ»

‡„ ‡ÂÂ‚k ,ÈÊÁ(„Ï ˙ÂÓ˘)ÔÈz '‰ '‰ »≈¿«¿»»¿≈
‡„Â ‡Èlb˙‡ ‡c ,e‰È ÔÈÓÏÚ»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿»
,e‰ÈÈÂe‚ ‡ÓÚË ˜ÈÒÙ ‡c ÏÚÂ ,‡Èqk˙‡a¿ƒ¿«¿»¿«»»ƒ«¿»¿««¿¿

.„Á ‡lk ,‡„ ‡ÓÏÚ „Ú ‡„ ‡ÓÏÚÓe≈«¿»»««¿»»…»»
,'Â‚Â ÛÒBÈ ˙‡ ÏÁ ‰„ÏÈ L‡Î «¬∆»¿»»≈∆≈¿

(‡Ï ˙È˘‡),ÈÊÁ ‡z ,‰„e‰È Èa Ó‡»«ƒƒ¿»»»≈
‡l‡ ÏÊÈÓÏ ‡Ú ‡Ïc ˜ÚÈ„ ‡˙eÓÈÏL¿≈»¿«¬…¿»»»¿≈«∆»
‡ÈÁ‡ ‡ÓÊ ,‡ÓÈ˙ È‡Â .ÔÏc dÈ˙eLƒ¿≈¿»»¿ƒ≈»ƒ¿»«¬ƒ»
ÔÈ‚a ‡Ï‡ .dÈ˙eLa ÏÈÊ‡ ‡Ï È‡n‡««»»ƒƒ¿≈∆»¿ƒ
eÓÈÏzLÈÂ ,dÈÏ ˜BaLÈ ‡Ïc ,˜ÚÈ ÏÈÁ„c¿»ƒ«¬…¿»ƒ¿≈¿ƒ¿¿ƒ
‡c ÏÚÂ .‡Á‡ ‡Ú‡a ÔÈËL ÒÈ¿̇≈«ƒ¿ƒ¿«¿»«¬»¿«»
.Áa ,ÔÈÓÈ„ ‡zÚL ‡ËÓ„ ‡ÓÁc ÔÂÈÎ≈«¿»»¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ»«
.BÏ L‡ ÏÎÂ ‡e‰ ÁiÂ ,Ó‡ z‡„ ‰Ók¿»¿«¿»≈«ƒ¿«¿»¬∆

ÌeMÓ ,È‡cÂ ‰Ê CkL ‰‡e ¿≈∆»∆««ƒ
ÂÈc Ïk ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰L∆»»»∆¿»¿»»

ÌÏBÚ‰Â ,zÒa[ÔBÈÏÚ‰]Ïk ÔBzÁz‰ ¿ƒ¿»¿»»««¿»
‰˙qk˙ Ck ÌeMÓ ,‰Ï‚a ÂÈc¿»»¿ƒ¿∆ƒ»ƒ¿«¿»
ÏÁÂ ,‰ÏtÎn‰ ˙ÚÓa ‰‡Ï≈»ƒ¿»«««¿≈»¿»≈
BÊÂ ,zÒa BÊ .‰ÈeÏb‰ Cca«∆∆«¿»¿ƒ¿»¿
ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰ zÒpe .ÈeÏ‚a¿»«ƒ¿»»»»∆¿
‰‡Ï Ó‡zÂ e˙kL ,ÌLƒ¿«∆»«…∆≈»
ÌeMÓe ,˙B ÈeM‡ Èk ÈL‡a¿»¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ

.L‡ BÓL ‰‡˜ CkÏk Ck ÌeMÓ] »»¿»¿»≈

Ïk ÌÚÂ ,zÒpe ‰Ï‚pa ˙BÓÏBÚ‰ ÈL ÏL ˙BÎa‰

[‰Ê. 

Ïk‰ È‰L ,„Á‡ Ïk‰ Ck »«…∆»∆¬≈«…
,Ìb Ck .ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‡e‰ƒ»»»∆¿»«
‰Ê ,˙BÓÏBÚ ÈL ,ÌB˜Ó ÏÎe¿»»¿≈»∆
‡Ï e‡Â ,zÒa ‰ÊÂ ‰Ï‚a¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿»¿»…
‡e‰ Cea LB„w‰ ˙‡ ÌÈÎÓ¿»¿ƒ∆«»»
Cea e˙kL ,˙BÓÏBÚ ÈLa ‡l‡∆»ƒ¿≈»∆»»
„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡NÈ È‰Ï‡ '‰¡…≈ƒ¿»≈ƒ»»¿«
ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚÏ Ck ÌeMÓ .ÌÏBÚ‰»»ƒ»»»»∆¿
ÔBzÁz‰ ÌÏBÚÏÂ ,‡"e‰ ÌÈ‡B˜¿ƒ¿»»««¿
Cea ‡e‰L ÌeMÓ ,‰"z‡ ÌÈ‡B˜¿ƒ«»ƒ∆»
.˜Ècv‰ È„È ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»»∆¿«¿≈««ƒ

Cea e˙kL e‰ÊÔÎL ÔBivÓ '‰ ∆∆»»ƒƒ…≈
‡e‰ ÔBivÓ È‡cÂ .'B‚Â ÌÏLeÈ¿»»ƒ¿««ƒƒ

.Cea»
‰‡ÈL '‰ '‰ ÔÎ BÓk , ¿≈¿≈¿≈

‰ÊÂ ‰Ï‚a ‰Ê ,Ì‰ ˙BÓÏBÚ»≈∆¿ƒ¿∆¿∆
ÌÚh‰ ˜ÈÒÙÓ Ôk ÏÚÂ ,zÒa¿ƒ¿»¿«≈«¿ƒ«««
„ÚÂ ‰f‰ ÌÏBÚ‰Óe ,ÌÎB˙a¿»≈»»«∆¿«

.„Á‡ Ïk‰ ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆«…∆»
ÛÒBÈ ˙‡ ÏÁ ‰„ÏÈ L‡k «¬∆»¿»»≈∆≈

,‰„e‰È Èa Ó‡ .'B‚Â‰‡ ‡a ¿»««ƒ¿»…¿≈
‰ˆ ‡lL ,˜ÚÈ ÏL ˙eÓÏM‰«¿≈∆«¬…∆…»»
Ì‡Â .ÔÏ ˙eLa ‡l‡ ˙ÎÏÏ»∆∆∆»ƒ¿»»¿ƒ
˙Á‡ ÌÚt CÏ‰ ‡Ï ‰nÏ ,Ó‡z…«»»…»««««∆∆
„ÁtL ÌeMÓ ‡l‡ ?B˙eLaƒ¿∆»ƒ∆»«
eÓlzLÈÂ B˙B‡ ÊÚÈ ‡lL ˜ÚÈ«¬…∆…«¬…¿ƒ¿«¿
,˙Á‡ ı‡a ÌÈËL NÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒ¿∆∆«∆∆
‰ÚÈb‰L ‰‡L ÔÂÈk ,Ôk ÏÚÂ¿«≈≈∆»»∆ƒƒ»
BÓk ,Áa ,ÔÈÓÈa ÏL B˙ÚL¿»∆ƒ¿»ƒ»«¿
.BÏ L‡ ÏÎÂ ‡e‰ ÁiÂ Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿»¬∆

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר יח

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כג



‰f‰ ÙÒ Ú˜

‡zÈÎL ˙L˜˙‡ ,ÔÈÓÈa „ÈÏÈ˙‡c ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¿«¿ƒ¿»
.e‰lÎ ‡˙È ‡ÏËÂ ,ÔÈËL e‰lÎ¿À¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈»¿À¿
„Îc ,‡˙ÓÎÁ„ ‡Êa Ú„È ‰Â‰ ˜ÚÈÂ¿«¬…»»»«¿»»¿»¿¿»¿«
ËM˜˙z ‡zÈÎLc ,ÔÈËL ÒÈ˙ eÓÈlzLÈƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈
‡ÏË È‰È‡Â ,˙eÓz ÏÁÂ ,e‰a M˜˙˙Â¿ƒ¿«≈¿¿»≈»¿ƒƒ»¿»

.‡˙È≈»
‰‡z˙ ‡ÓÏÚ ,‡ÙÈÏB‡ ÈÎ‰ ,ÈÊÁ »≈»ƒƒ¿»«¿»«»»

˙‡„ ‰Ók ˜ÚÈÏ dÈÏ ÈÊÁ˙‡ÈÊÁ ƒ¿¬≈≈¿«¬…¿»¿ƒ¿¬≈
ÒÈ˙ eÂ‰c „Ú ,˙ÏÈÎÈ ‡Ï„ ‡l‡ ,‰LÓÏ¿∆∆»¿»¿ƒ««¿¬¿≈«
ÔÈ„Îe ,e‰ ‡M˜˙‡Ï ‡˙Èa ÔÈËLƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»¿¿≈

˙‡Èkc˙‡(˙ÈÈÁc˙‡ ‡")‡˙È È‰È‡ ‡ÏËÂ ,ÏÁ ƒ¿«ƒ«»≈¿»¿»ƒƒ≈»
ÔÈ„Îe ,‡˙È„ ‡wÚ ˙Â‰Â ,ÔÈËL e‰lÎ¿À¿ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»¿≈»¿≈

(‚È˜ ÌÈÏ‰˙).È‡cÂ ˙Èa‰ ˙˜Ú ÈÈLBÓƒƒ¬∆∆««ƒ«»
eÓÈÏzL‡c ,‡ÓÊ ‡ËÓ ‡‰ ,˜ÚÈ «¬…»»»ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ

‡ÏÈÚÏ„ ‡ÓÏÚ È‡cÂ ,ÔÈËL ÒÈ¿̇≈«ƒ¿ƒ«»«¿»ƒ¿≈»
,e‰ ‡M˜˙‡Ï ‡˙ÈÏ ‡e‰ ˙BÁÈ≈¿≈»¿ƒ¿«¿»¿
˙eÓz È‡ .dÈn˜ ‡ÈÈÁc˙‡ ‡„ ‡˙ekÒÓeƒ¿¿»»ƒ¿«¿»«≈ƒ»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÔÈÓÏÚÏ ‡Î‰Ó ˜et‡ ‡Ï ,‡Î‰»»»ƒ≈»»¿»¿ƒ¿»
‡ÓÏL‡Ï ÈÊÁ˙‡ ‡Ï ,‡„ ‡Ú‡ ‡l‡∆»¿«¿»»»ƒ¿¬≈¿«¿»»
„Ú ,'Â‚Â ‰„ÏÈ L‡k È‰ÈÂ Ck ÔÈ‚a .‡˙È≈»¿ƒ»«¿ƒ«¬∆»¿»¿«

.ÔÈËL eÓÈlzL‡ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
ÈBlÓ ÏÎ È‡cÂ ,Ó‡ ,ÔBÚÓL Èa ƒƒƒ¿»««»»ƒ

ÏÚ ˜ÈÏÒ ‡„Â ,ÈtL ‰„e‰È Èa„¿«ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ«
dÈÁB‡Ï dÈÏ ÏÊ‡ ‡Ï È‡n‡ ‡ÓÈ˙ È‡Â .‡lk…»¿ƒ≈»««»¬«≈¿¿≈
‡aÚ˙Ó ‡Ï ÏÁc ÔÓÊ Ïk ,‡l‡ .„iÓƒ»∆»»¿«¿»≈»ƒ¿«¿»
‡ÓÊ ‡ËÓc ÔÂÈk .Ônz kÚ˙‡ ,ÔÈÓÈaÓƒƒ¿»ƒƒ¿«««»≈«¿»»ƒ¿»
‡Ïc ÔÈ‚a ,‡˙eL ‡Ú ‡ÏÂ ˜Ú ,ÔÈÓÈc¿ƒ¿»ƒ»«¿»»»¿»¿ƒ¿»
,ÔÈËL e‰ÏeÎa ˜ÚÈ aÁ˙ÈÂ Ônz kÚ˙Èƒ¿«≈«»¿ƒ¿«≈«¬…¿¿ƒ¿ƒ

‡˙‡a(‡Ïc).CÈËˆ‡„ ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ
,Á˙Ù ‡a‡(„ ˙ÂÓ˘)Ï‡ LiÂ ‰LÓ CÏiÂ «»»««≈∆…∆«»»∆

ÈÚ ‰LÓ ,ÈÊÁ ‡z .'Â‚Â B˙BÁ ˙È∆∆¿¿»»≈…∆»≈
.dÈ ‰Â‰ dÈei„Â ,‰Â‰ ÈeÓÁ B˙È„ ‡Ú»»¿ƒ¿»»»¿ƒ≈»»≈

ÌÈÏL ‰Â‰c ˜ÚÈÂ .dÈ„È„ ‡˙eLa ‡l‡ ÏÊ‡ ‡Ï ,ÏÊÈÓÏ ÈÚa „ÎÂ¿«»≈¿≈«»¬«∆»ƒ¿»ƒ≈¿«¬…¿¬»¿ƒ

‰L˜ ,ÔÈÓÈa „ÏBpL ∆«ƒ¿»ƒƒ¿¿»
‰ÏËÂ ÌÈËM‰ ÏÎa ‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿»¿»
Ú„BÈ ‰È‰ ˜ÚÈÂ .Ìlk ÌÚ ˙Èa‰««ƒƒÀ»¿«¬…»»≈«
eÓlzLÈ L‡kL ,‰ÓÎÁ‰ „BÒa¿«»¿»∆«¬∆ƒ¿«¿
‰ÈÎM‰L ,ÌÈËL NÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒ∆«¿ƒ»
ÏÁÂ ÌnÚ M˜˙˙Â ËM˜˙zƒ¿«≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿»≈
.˙Èa‰ ˙‡ ˙ÏËB ‡È‰Â ,˙eÓz»¿ƒ∆∆∆««ƒ

‰‡ÌÏBÚ‰ ,e„ÓÏ Ck , ¿≈»»«¿»»
‰‡pL BÓk ˜ÚÈÏ ‰‡ ÔBzÁz‰««¿ƒ¿»¿«¬…¿∆ƒ¿»
eÈ‰L „Ú ‰ÏÎÈ ‡lL ‡l‡ ,‰LÓÏ¿…∆∆»∆…»¿»«∆»
˙Èaa ÌÈËL NÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒ««ƒ

‰‰Ë Ê‡Â ,ÌnÚ M˜˙‰Ï[‰˙Á„] ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ¿¬»

ÏÎa ˙Èa‰ ˙‡ ‰ÏË ‡È‰Â ,ÏÁ»≈¿ƒ»¿»∆««ƒ¿»
Ê‡Â ,˙Èa‰ wÚ ‰˙È‰Â ÌÈËM‰«¿»ƒ¿»¿»ƒ«««ƒ¿»

.˙Èa‰ ˙˜Ú ÈÈLBÓ È‡cÂ««ƒƒ¬∆∆««ƒ
ÔÓf‰ ÚÈb‰ ‰p‰ ,˜ÚÈ «¬…ƒ≈ƒƒ««¿«

,ÌÈËM‰ NÚ ÌÈL eÓÏLpL∆ƒ¿¿¿≈»»«¿»ƒ
˙ÈaÏ ‰ÏÚÓlL ÌÏBÚ‰ „È È‡cÂ««≈≈»»∆¿«¿»««ƒ
˙‡f‰ ‰kÒn‰Â ,ÌnÚ M˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»¿«ƒ¿≈»«…
‡Ï ,Ô‡k ˙eÓz Ì‡ .ÂÈÙÏ ˙ÈÁ„ƒ¿≈¿»»ƒ»»…
,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÈÓÏBÚÏ Ô‡kÓ ‡ˆ‡≈≈ƒ»¿»ƒ¿…
ÌÈÏL‰Ï Èe‡ ‡Ï Bf‰ ı‡a ‡l‡∆»»»∆«…»¿«¿ƒ
L‡k È‰ÈÂ Ck ÌeMÓ .˙Èa‰ ˙‡∆««ƒƒ»«¿ƒ«¬∆
eÓlzLÈ ÌË ,'B‚Â ‰„ÏÈ»¿»¿∆∆ƒ¿«¿

.ÌÈËM‰«¿»ƒ
È‡cÂ ,Ó‡Â ÔBÚÓL Èa «ƒƒ¿¿»«««

‰ÊÂ ,‰„e‰È Èa Èc Ïk Ì‰ ÌÈÙÈ»ƒ≈»ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆
‰nÏ ,Ó‡z Ì‡Â .Ïk‰ ÏÚ ‰ÏBÚ∆««…¿ƒ…«»»
Ïk ‡l‡ ?„iÓ Bk„Ï BÏ CÏ‰ ‡Ï…»«¿«¿ƒ»∆»»
,ÔÈÓÈaÓ ‰aÚ˙‰ ‡Ï ÏÁL ÔÓÊ¿«∆»≈…ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ
ÏL ÔÓf‰ ÚÈb‰L ÔÂÈk .ÌL kÚ˙‰ƒ¿«≈»≈»∆ƒƒ««¿«∆
È„k ,˙eL Lw ‡ÏÂ Áa ,ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ»«¿…ƒ≈¿¿≈

kÚ˙È ‡lL˜ÚÈ aÁ˙ÈÂ ,ÌL  ∆…ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈«¬…
ÌB˜Óa ÌÈËM‰ ÏÎa[‡lL] ¿»«¿»ƒ¿»

.CÈvL∆»ƒ
LiÂ ‰LÓ CÏiÂ ,Á˙t ‡a‡ «»»««≈∆…∆«»»

.'B‚Â B˙Á ˙È Ï‡‰‡ ‡a‰LÓ , ∆∆∆…¿¿…¿≈…∆
Bei„Â ,B˙BÁ Ô‡ˆ ˙‡ ‰ÚB ‰È‰»»∆∆…¿¿ƒ
CÏ‰ ‡Ï ,˙ÎÏÏ ‰ˆLÎe .BnÚ ‰È‰»»ƒ¿∆»»»∆∆…»«
,ÌÏL ‰È‰L ,˜ÚÈÂ .B˙eLa ‡l‡∆»ƒ¿¿«¬…∆»»»≈
‰nÏ ,ÔÏ ÌÚ ‰È‰ „ÈÓz Bei„Â¿ƒ»ƒ»»ƒ»»»»
È‰ ‡l‡ ?˙eL epnÓ Lw ‡Ï…ƒ≈ƒ∆¿∆»¬≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר יח

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כג



"Ú Á˜  ‡ˆÈÂ‚Ú˜

‡Ï È‡n‡ ,ÔÏc dÈnÚ È„˙ ‰Â‰ dÈei„Â¿ƒ≈»»»ƒƒ≈¿»»««»
‡Ïc Óz‡ ‡‰ ‡l‡ .dÈpÓ ‡˙eL ‡Ú»»¿»ƒ≈∆»»ƒ¿»¿»
‡‰c .Ônz ‡zLÈÂ ÔÈÏebÏb dÈnÚ ÔÏ ÏbÏ‚È¿«¿≈»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««»¿»
dÈÏÚ ÏbÏb „iÓe ,dÈÏ Ó‡ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»»«≈ƒ»ƒ¿≈¬≈
.dÈpÓ ÏÈÁ„ ‡zL‰Â ,Ônz ‡zL‡Â ÔÈÏebÏbƒ¿ƒ¿ƒ¿»««»¿«¿»»ƒƒ≈

ÔÈ‚a .‰LÓ Èa‚Ï ÈÎ‰ ‰Â‰ ‡Ï ,B˙È ƒ¿»»»»ƒ¿«≈…∆¿ƒ
ÏÎ ‰Â‰ ‡LÁe ,‰Â‰ ‡LÁ ÔÏc¿»»»»»»»¿»»»»»»

 ‡Ï ‡zL‰Â ,˜ÚÈ„ Èa‚Ï ÈB„BÚ˜ÚÈ ‡Ú »¿«≈¿«¬…¿«¿»»»»«¬…
Ó‡ ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ‡‰c ,Ônz ‡kÚ˙‡Ï¿ƒ¿«¿»«»¿»À¿»¿ƒ»«

dÈÏ(‡Ï ˙È˘‡)ÏÚÂ .'Â‚Â EÈ˙B‡ ı‡ Ï‡ eL ≈∆∆∆¬∆¿¿«
‡„ewt ˜aLÈÓÏe ‡kÚ˙‡Ï ‡Ú ‡Ï ‡c»»»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ»

.dÈÓ„¿»≈
,È˙Î ,ÈÊÁ(Ï ˙È˘‡)˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ »≈¿ƒ«ƒ¿…¡…ƒ∆

,Ó‡Â Á˙t ,'Â‚Â ÏÁ(ÂÓ ÌÈÏ‰˙)ÁvÓÏ »≈¿»«¿»««¿«≈«
˙È‡ ,‡˜ È‡‰ .ÈL ˙BÓÏÚ ÏÚ Á˜ ÈÏƒ¿≈…««¬»ƒ«¿»ƒ
ÏÎÂ .e‰È‡ ‡˙ÓÎÁ„ ‡Êc ,dÈ ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»≈¿»»¿»¿¿»ƒ¿»
,Á˜ È ÈÓ‡ eÂ‰c ,ÔÁaLe˙Â ÔÈÈL Èp‰«≈ƒƒ¿¿¿»¿¬»¿≈¿≈…«
eÂ‰c ÔÁaLe˙Â ÔÈÈL ÔepÈ‡ ÔÈz„ÁÓ e‰lkÀ¿≈«¿ƒƒƒƒ¿¿¿»¿¬
ÔÁaLe˙Â ÔÈÈL ÔepÈ‡ Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓc˜lÓƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒƒƒ¿¿¿»
BÂ‰ e‰lk ,dÈnÚ eÂ‰c ÔepÈ‡ ÏÎÂ „Âc Ó‡c¿»«»ƒ¿»ƒ¿¬ƒ≈À¿¬

.‡˙ÓÎÁ„ ‡Êa ,‰‡lÚ ‡Êa¿»»ƒ»»¿»»¿»¿¿»
‡ÓÏÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ „Ú ,ÈÊÁ »≈¬«À¿»¿ƒ«¿»

ÏÎÂ ,‰‡lÚ ‡ÓÏÚc ‡ÂÂ‚Î ‰‡z«̇»»¿«¿»¿«¿»ƒ»»¿»
ÏÎÂ ,dÈ ‰ÓÏLe „Â„ ecÒc ÔÈcÒ ÔepÈ‡ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿……¿≈¿»

e‰lk ËBL˜ È‡È ÔepÈ‡(ע"א קנט ecÒ(דף ƒ¿ƒ≈¿À¿ƒ¿
.‡ÏÈÚÏ„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»ƒ¿≈»

,‡Ú‡a ˙BÓLÓ ‡kÈ‡„ ‡ÂÂ‚k ,ÈÊÁ »≈¿«¿»¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»
,e‰ÈÈÓÏ ÈnÊÓc .‡ÚÈ˜a ÈÓ ÈÎ‰»ƒ»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈¿»«¿
ÔÈl‡ ÔÈÓÈÈ˜ e‰lÎÂ .È„˙ ‡˙ÈL ÈÓ‡Â¿»¿≈ƒ»»»ƒ¿À¿»¿ƒƒ≈
,ÔÁaLe˙Â ÔÈÈLc ÔcÒ ‡lÎÂ ,ÔÈl‡ Ï˜Ï»√≈ƒ≈¿…»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿¿¿»

.‡ÈÈÁ ‰eÓ˜e‡ ‡‰Â¿»¿»«¿«»
‰ÓÎ ‡Ï‡ .ÈL ˙BÓÏÚ È‡Ó ,ÈL ƒ»¬»ƒ∆»¿»

,Ó‡ z‡„(Â ÌÈÈ˘‰ È˘)ÌÈL‚Ït ÌÈBÓLe ˙BÎÏÓ ‰n‰ ÌÈML ¿«¿»≈ƒƒ≈»¿»¿ƒƒ«¿ƒ

BnÚ ÔÏ ÏbÏ‚È ‡lL ‡a˙ƒ¿»≈∆…¿«¿≈»»ƒ
È‰L ,ÌL ‡MÈÂ ÌÈÏebÏbƒ¿ƒ¿ƒ»≈»∆¬≈
ÏbÏb „iÓe ,BÏ Ó‡ ‰BL‡a»ƒ»»«ƒ»ƒ¿≈
˙ÚÎÂ ,ÌL ‡LÂ ÌÈÏebÏb ÂÈÏÚ»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»¿»≈

.epnÓ „Át»«ƒ∆
,‰LÓ ÈtÏk Ck ‰È‰ ‡Ï B˙È ƒ¿…»»»¿«≈…∆

ÛeMÎe ,ÛMÎÓ ‰È‰ ÔlL ÌeMÓƒ∆»»»»¿«≈¿ƒ
˙ÚÎÂ ,˜ÚÈ ÈtÏk e‰NÚÓ Ïk ‰È‰»»»«¬≈¿«≈«¬…¿»≈
,ÌL kÚ˙‰Ï ˜ÚÈ ‰ˆ ‡Ï…»»«¬…¿ƒ¿«≈»
BÏ Ó‡ ‡e‰ Cea LB„w‰ È‰L∆¬≈«»»»«
Ôk ÏÚÂ ,'B‚Â EÈ˙‡ ı‡ Ï‡ eL∆∆∆¬…∆¿¿«≈
˙ÂˆÓ ˙‡ ÊÚÏÂ kÚ˙‰Ï ‰ˆ ‡Ï…»»¿ƒ¿«≈¿«¬…∆ƒ¿«

.BBaƒ
‰‡Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ e˙k , ¿≈»«ƒ¿…¡…ƒ∆

,Ó‡Â Á˙t .'B‚Â ÏÁ  »≈¿»«¿»«
.ÈL ˙BÓÏÚ ÏÚ Á˜ ÈÏ ÁvÓÏ«¿«≈«ƒ¿≈…««¬»ƒ
‡e‰L ÏkzÒ‰Ï LÈ ‰f‰ ˜eÒta«»«∆≈¿ƒ¿«≈∆
ÌÈÈM‰ ÏÎÂ ,‰ÓÎÁ ÏL „BÒ∆»¿»¿»«ƒƒ
ÌÈÓB‡ eÈ‰L eÏl‰ ˙BÁaLz‰Â¿«ƒ¿»«»∆»¿ƒ
Ì˙B‡ Ì‰ ÌÈLcÁÓ Ìlk ,Á˜ Èa¿≈…«À»¿«¿ƒ≈»
,ÌÈÙlÓ eÈ‰L ˙BÁaL˙Â ÌÈÈLƒƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ
˙BÁaL˙Â ˙BÈL Ì˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»
,BnÚ eÈ‰L Ì˙B‡ ÏÎÂ „Âc Ó‡L∆»«»ƒ¿»»∆»ƒ
„BÒa ,ÔBÈÏÚ „BÒa eÈ‰ ÌlkÀ»»¿∆¿¿

.‰ÓÎÁ‰«»¿»
‰‡‰NÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ , ¿≈«»»»»

ÌÏBÚ‰ BÓk ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»««¿¿»»
ÌÈ„q‰ Ì˙B‡ ÏÎÂ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»»«¿»ƒ
Ì˙B‡ ÏÎÂ Ba ‰ÓÏLe „Âc ecqL∆ƒ¿»ƒ¿……¿¿»»
BÓk ecÒ Ìlk  ˙Ó‡‰ È‡È¿ƒ≈»¡∆À»ƒ¿¿

.‰ÏÚÓlL∆¿«¿»
‰‡˙BÓLÓ LiL BÓk , ¿≈¿∆≈ƒ¿»

ÌÈnÊnL ÚÈ˜a Ìb Ck  ı‡a»»∆»«»»ƒ«∆¿«¿ƒ
,‰ÈL „ÈÓz ÌÈÓB‡Â ÌBaÏ¿ƒ»¿¿ƒ»ƒƒ»
,el‡ „‚k el‡ ÌÈ„ÓBÚ ÌlÎÂ¿À»¿ƒ≈¿∆∆≈
˙BÈL ÏL ÌÈ„Òa Ïk‰Â¿«…ƒ¿»ƒ∆ƒ
.ÌÈÁ‰ ‰eLt È‰Â ,˙BÁaL˙Â¿ƒ¿»«¬≈≈¿»«¬≈ƒ

?ÈL ˙BÓÏÚ ‰f ‰Ó ,ÈL ƒ«∆¬»ƒ
Ó‡pL BÓk ‡l‡ ÌÈML ∆»¿∆∆¡«ƒƒ

ÌÈL‚ÏÈt ÌÈÓLe ˙BÎÏÓ ‰n‰≈»¿»¿…ƒƒ«¿ƒ
‰f ‰Ó .tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ«¬»≈ƒ¿»«∆
Ó‡pL BÓk ?tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ«¬»≈ƒ¿»¿∆∆¡«

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר יט

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כג



‰f‰ ÙÒ „Ú˜

.tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ È‡Ó .tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ«¬»≈ƒ¿»»«¬»≈ƒ¿»
Ó‡ z‡„ ‰Ók(‰Î ÂÈ‡).ÂÈ„e„‚Ï tÒÓ LÈ‰ ¿»¿«¿»≈¬≈ƒ¿»ƒ¿»

‚eÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ È˙k ,‡aLeÁ ÔBÏ ˙ÈÏc ÔÈ ¿ƒ¿≈¿¿»¿ƒ«¬»≈
.tÒÓƒ¿»

ÔÈl‡ ,ÔÈ„Ò ÔÁÒÓ ,ÔÈeL ÔÈeL ƒƒ¿«¬»¿»ƒƒ≈
‡ÁaLÏe ‡nÊÏ ,ÔÈl‡ ÏÈ˜Ï»√≈ƒ≈¿«¿»¿«»»
ÔÈ‚e .ÈL ˙BÓÏÚ ÔepÈ‡ ÔÈl‡Â ,ÔB‰ÈÓÏ¿»≈¿ƒ≈ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÔÈl‡ ,ÔÈl‡k ÔÈnÊÓ ‡Ïc ˙BÓÏÚ ˙È‡c¿ƒ¬»¿»¿«¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈

.ÈL ˙BÓÏÚ Ôe˜‡ƒ¿¬»ƒ
ÈËÒ '„Ï ËÒ ÏÎÏ ÔLt˙Ó ÔÈcÒ ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»¿ƒ¿≈

ÏÎÏ È‰È‡„ ‡cÒÂ ‡cÒ ÏÎe ,‡ÓÏÚ«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»
‰‡Ó„˜ ‡cÒ .ÔÈpÁ‡ ÔÈcÒ ˙Ïz ,ËÒ¿»¿«ƒ¿ƒ«¬«ƒƒ¿»«¿»»
ÔeÈ‡Â .ÔepÈ‡ ÔÈ„Ò ˙Ïz ,ÁÊÓ ËÒÏ„¿ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
,˙Ïz ÔeÈ‡Ó ‡cÒ ÏÎc ÔÈ‚a ,ÔÈcÒ ‰ÚLzƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«
ÔeÈ‡„ eÁkzL‡Â ,ÔÈcÒ ˙Ïz dÈÏ ˙È‡ƒ≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ

.e‰ÈÈ˙BÁz ÔÂ ÛÏ‡ ‰nÎÂ ,‰ÚLzƒ¿»¿«»∆∆¿ƒ¿»¿«¿
ÔÂÂ˙‡ È‚‰˙Ó e‰Ïek ,‰ÚLz ÔÈcÒ ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬≈¿«¿»

ÔÂÂ˙‡ ÔeÈ‡Ï ÈÎzÒ‡ ‡cÒ ÏÎÂ ,ÔÓÈL¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿≈¿ƒ«¿»
,ÔÓÈLÔÂÂ˙‡ ÈÏË e‰ÏÎÂ ,‡cÒÂ ‡cÒ ÏÎÏ ÔÎÂ ‰eÓ˜e‡ ‡‰Â ‡"Ò) ¿ƒ»

(ÔÈl‡ ÏÚ ÔÈl‡ Ô‡ÓÈÈ˜Â ÔÈl‡Ó È‡lÚ ÔÈl‡Â ÔÈÓÈLÔaÁ˙Óe ƒ¿«¿»
ÈÁt ÔÂÂ˙‡ ÔepÈ‡ „ÎÂ .‡˙ÈL ÈÓ‡Â ,e‰lkÀ¿¿»¿≈ƒ»»¿«ƒ«¿»»¿≈

‡Áe„ ‡ÈÂ‡ Bb(‡e‰‰)ÔÈ„k ,‡lk ÏÚ ‡pÓÓc ¬ƒ»¿»ƒ¿«»«…»¿≈
˙‡ „ÁÂ ,Ìqa˙‡ ‡˙ÈLÂ ,ÈÏË ÔepÈ‡ƒ»¿≈¿ƒ»»ƒ¿««¿«»
‡˙ÁÂ ‡˜ÏÒ ˙‡ ‡e‰‰Â .‡zzÓ Lha˙‡ƒ¿««ƒ«»¿«»»¿»¿»¬»
,‡zzÓ ˙‡ È‡‰Â ,e‰ÈÈÏÚ ÈÁt ÔÂÂ˙‡ ÔÈ˙e¿≈«¿»»¿≈¬«¿¿«»ƒ«»
,e‰a aÁ˙‡Â ‡lÈÚÏ ‡zzÓ ‡cÒ ‡˜ÏÒ»¿»ƒ¿»ƒ«»¿≈»¿ƒ¿««¿
ÔÂÂ˙‡ ÌeÙÏ e‰lk ,ÔÂÂ˙‡ ˙Ï˙ e„ÈÚ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ¿««¿»À¿¿«¿»
.‰È‡Ó‰ ‡ÈÏ˜tÒ‡ Bb ˙Ïz ÔeÈ‡c ,Â"‰È¿ƒ¿««¿«¿«¿»«¿ƒ»
ÔÈz ÔeÈ‡Â ÔÈcÒ ˙Ï˙ eLt˙‡ ÔÈlÈ‡Ó≈ƒ≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔB‰nÚ ‡aÁ˙Ó ,‡˜ÏÒc ˙‡ ‡e‰‰Â ,ÔÂÂ˙‡»¿»¿«»¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ¿

.˙Ïz ÔeÈ‡Â¿ƒ¿«
ÔÈ˜ÏÒc ,ÔÈ‡lÚ ÔÂÂ˙‡ ÔÈz ÔepÈ‡ ,ÈÊÁ »≈ƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ

ÈÓÁ ,‡„ ‡c ÔÏÈÏk ÔepÈ‡ ,‡ÈÂ‡a«¬ƒ»ƒ¿ƒ»»¿»«¬¬

ÌeMÓe .ÂÈ„e„‚Ï tÒÓ LÈ‰¬≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
e˙k ,ÔBaLÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆∆¿»

.tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ«¬»≈ƒ¿»
ÌÈÙÈwÓ ,˙BeL ˙BeL «ƒƒ

nÊÏ ,el‡ „‚k el‡ ,ÌÈ„Ò¿»ƒ≈¿∆∆≈¿«≈
‡ ÁaLÏeÌ‰ el‡Â ,ÌBa ˙ ¿«≈«∆ƒ»¿≈≈

LiL ÌeMÓe .ÈL ˙BÓÏÚ¬»ƒƒ∆≈
,el‡ BÓk ˙BnÊÓ ÔÈ‡L ˙BÓÏÚ¬»∆≈¿«¿¿≈

.ÈL ˙BÓÏÚ ˙B‡˜ el‡≈ƒ¿»¬»ƒ
„ˆ ÏÎÏ ÌÈ„Ù ÌÈ„Ò ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»«

ÏÎe ,ÌÏBÚ‰ È„„ˆ ˙Úa‡Ï¿«¿««ƒ¿≈»»¿»
,„ˆ ÏÎÏ ‡e‰L ,„ÒÂ „Ò≈∆¿≈∆∆¿»«
„Ò .ÌÈÁ‡ ÌÈ„Ò ‰LÏL¿…»¿»ƒ¬≈ƒ≈∆
‰LÏL  ÁÊÓ „ˆlL ÔBL‡ƒ∆¿«ƒ¿»¿…»
,ÌÈ„Ò ‰ÚLz Ì‰Â ,Ì‰ ÌÈ„Ò¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ
eÏl‰ ‰LÏM‰Ó „Ò ÏkL ÌeMÓƒ∆»≈∆≈«¿…»«»
e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„Ò ‰LÏL BÏ LÈ≈¿…»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎÂ ,‰ÚLz Ì‰L∆≈ƒ¿»¿«»¬»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ˙Be¿»«¿≈∆
Ìlk ,eÏl‰ ÌÈ„q‰ «¿»ƒ«»À»

ÏÎÂ ,˙BÓeL ˙Bi˙B‡a ÌÈ‚‰˙Óƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿¿»
˙Bi˙B‡ Ô˙B‡Ï ÏkzÒÓ „Ò≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ

,˙BÓeL,„ÒÂ „Ò ÏÎÏ ÔÎÂ ‰e‡a È‰Â] ¿

ÌÈBÈÏÚ el‡Â ,˙BÓeL ˙Bi˙B‡a ÌÈÚÒB ÌlÎÂ

[el‡ ÏÚ el‡ ÌÈ„ÓBÚÂ ,el‡ÓÔlÎÂ ¿À»
.‰ÈL ˙BÓB‡Â ˙BaÁ˙Óƒ¿«¿¿¿ƒ»
˙BÁBt ˙Bi˙B‡‰ Ô˙B‡LÎe¿∆»»ƒ¿

Áe‰ ÏL ÈÂ‡‰ CB˙Ï[‡È‰‰] ¿»¬ƒ∆»«

,ÌÈÚÒB Ì‰ Ê‡ ,Ïk‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰«¿À»««…»≈¿ƒ
‰kÓ ˙Á‡ ˙B‡Â ,˙˜zÓ ‰ÈM‰Â¿«ƒ»ƒ¿∆∆¿««À»
‰ÏBÚ ˙B‡ d˙B‡Â ,‰hÓlÓƒ¿«»¿»»
˙BÁBt ˙Bi˙B‡ ÈzLe ,˙„BÈÂ¿∆∆¿≈ƒ¿
‰hÓlÓ Bf‰ ˙B‡‰Â .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ „Ò ‰ÏÚÓ«¬»≈∆ƒ«»¿«¿»
LÏL ˙BNÚÂ ,ÌnÚ ˙aÁ˙Óeƒ¿«∆∆ƒ»¿«¬»…
,Â"‰È ˙Bi˙B‡‰ ÈÙÏ Ìlk ,˙Bi˙B‡ƒÀ»¿ƒ»ƒ
‰ÈÏ˜tÒ‡‰ CB˙a LÏL Ô‰L∆≈»…¿»«¿«¿«¿»
‰LÏL ÌÈ„Ù el‡Ó .‰È‡n‰«¿ƒ»≈≈ƒ¿»ƒ¿…»
,˙Bi˙B‡‰ ÈzL Ô˙B‡Â ÌÈ„Ò¿»ƒ¿»¿≈»ƒ
˙aÁ˙Ó ‰ÏBÚL ˙B‡‰ d˙B‡Â¿»»∆»ƒ¿«∆∆

.LÏL Ô‰Â ,Ô‰nÚƒ»∆¿≈»…
‰‡˙Bi˙B‡ ÈzL Ô˙B‡ , ¿≈»¿≈ƒ

Ô‰ ,ÈÂ‡a ˙BÏBÚL ˙BBÈÏÚ∆¿∆»¬ƒ≈
,ÔÈ„a ÌÈÓÁ ,BÊa BÊ ˙BÏeÏk¿¿«¬ƒ¿ƒ
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‡"Ú Ë˜  ‡ˆÈÂ‰Ú˜

‡ÓÏÚÓ ÔeÈ‡Â ,ÔÈz ÔepÈ‡ Ck ÔÈ‚e .‡È„¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈«¿»
‡˜ÏÒ„ È‡‰Â ,‡eÎ„„ ‡Ê ‰‡lÚƒ»»¿»»ƒ¿»¿«¿«¿»

aÁ˙‡Â˙ÏÈÏk˙‡Â ,‡˜e È‰È‡ ÔB‰nÚ ‡ ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«
È˙a ˙ÏÈÏk˙‡ ‡˜e„ ‡ÂÂ‚k .e‰ÈÈÂÂ˙a¿«¿«¿¿«¿»¿¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈
,e‰a ˙aÁ˙‡Â ,‡Ï‡ÓNe ‡ÈÓÈa ,ÈËÒƒ¿≈ƒƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿«¿«¿
È˙a ˙aÁ˙‡c ,‡˜e ˙‡ È‡‰ ÈÓ ÈÎ‰»ƒ»≈«»¿»¿ƒ¿«¿«ƒ¿≈
ÔÈl‡ ,ÔÈËÒ ÔÈ˙a ÔeÈ‡Â ,ÔÈpÁ‡ ÔÂÂ˙‡«¿»«¬«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈
Îc ,„Á e‰È‡ ‡lÎÂ ,‡z˙Ï ‡„Â ,ÔÈ‡lÚƒ»ƒ¿»¿«»¿…»ƒ«¿«

.‡˜eÂ(a)ÔeÈ‡c ,‡ÓÏÚ Èa˙‡ „Îc ¿¿»¿«ƒ¿¿≈«¿»¿ƒ
e„ÈÏB‡ ÔeÈ‡c ,e‰È ‰‡lÚ ‡ÓÏÚÓ ÔÂÂ˙‡«¿»≈«¿»ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ
,LnÓ ÔB‰Ïc ‡Âe‚k ,‡z˙Ï ÔÈ„BÚ ÏÎ»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«»
ÌÈÁ ,e‰a ‰cÊ‡Â ÔBÏ Ú„Èc Ô‡Ó Ck ÔÈ‚e¿ƒ»»¿»«¿ƒ¿¿«¿»ƒ

.‡z˙Ï ÌÈÁÂ ‡lÈÚÏ¿≈»¿»ƒ¿«»
Îc ,e‰lk ÔÂÂ˙‡ ÔÈl‡ ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«ƒ≈«¿»À¿¿«

ÔÈÈÓ„ ‡Ê ‡„ÁÎ ‡ÏÏk˙‡Ï ,‡˜eÂ¿¿»¿ƒ¿¿»»¿¬»¿»»¿«ƒ
e‰È‡ ‡„Â ,„Á ‡lÎÂ ,ÔÈ‡zz ÔÈÈÓe ÔÈ‡lÚƒ»ƒ«ƒ«»ƒ¿…»«¿»ƒ
,e‰Ï Ú„Èc Ô‡Ó ,Ck ÔÈ‚e .ÌÈÏL ‡„eÁÈƒ»¿ƒ¿ƒ»»¿»«¿
È‡‰a dÈ˜ÏeÁ e‰È‡ ‰‡kÊ ,e‰a ‰cÊ‡Â¿ƒ¿¿«¿«»»ƒ»≈¿«
‡wÚ e‰È‡c ÔÈ‚a ,È˙‡„ ‡ÓÏÚe ‡ÓÏÚ»¿»¿«¿»¿»≈¿ƒ¿ƒƒ»»
˙Ïz ˙Ïz .˙e‡È ‡˜„k ÌÈÏL ‡„eÁÈ„¿ƒ»¿ƒ¿¿»¿¿«¿«
‡„Á ‡„eÁÈa ,‡„ ‡ËqÓe ‡„ ‡ËqÓƒƒ¿»»ƒƒ¿»»¿ƒ»»»
‰‡lÚ ‡cÒ„ ‡Ê e‰lÎÂ .‡lÎ„ eÓÈÏLaƒ¿ƒ¿…»¿À¿»»¿ƒ¿»ƒ»»
‡cÒ ‡e‰‰c ,‡ÏÈÚÏ„ ‡ÂÂ‚k ,ÈÊÁ ‡˜„Î¿¿»»≈¿«¿»ƒ¿≈»¿«ƒ¿»

.‡„Á ‡Êa ˙Ïz ˙Ï¿̇«¿«¿»»»»
ÔÈcÒ ˙Ïz ,ÌBc ËÒÏ„ ‡ÈÈz ƒ¿»»¿ƒ¿«»¿«ƒ¿ƒ

‡cÒ ÏÎÂ .‡ËÒ ‡e‰‰Ï ÔepÈ‡ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»
‰Ók ,‰ÚLz ÔeÈ‡Â ,˙Ïz ˙Ï˙ ‡cÒÂ¿ƒ¿»¿«¿«¿ƒƒ¿»¿»
,ÈËÒ ÏÎÏ .ÈÎ‰ e‚Ït˙‡ ÔÂÂ˙‡Â .Óz‡„¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÂÂ˙‡ ˙È‡c ÔÈ‚a ,„ÁÎ ‡lÎ ‡aÁ˙‡Ï¿ƒ¿«¿»…»¿«¿ƒ¿ƒ«¿»
,‡eÎ„„ ‡Êa ÔÂÂ˙‡Â ,‡˜e„ ‡Êa¿»»¿¿»¿«¿»¿»»ƒ¿»
‡Êa „Á eÂ‰Â ,‡„ÁÎ e‰lÎ eaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»À¿¿¬»¿¬«¿»»
ÔpÓÓ ÔÈcÒ e‰ÈÈa‚Ïe .ÌÈÏL ‡LÈc˜ ‡ÓL„ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«»

‡cÒk ,‡ÏÈÚÏc Ô‰‡„ ‡cqÓ ‡˜Ù ‡lÎÂ .Óz‡„ ‰Ók ,˙Ïz ˙Ïz¿«¿«¿»¿ƒ¿»¿…»«¿»ƒƒ¿»¿¬»»ƒ¿≈»¿ƒ¿»

ÔÓ Ô‰Â ,ÌÈzL Ô‰ Ck ÌeMÓeƒ»≈¿«ƒ¿≈ƒ
BÊÂ .ÎÊ ÏL „BÒa ,ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰»»»∆¿¿∆»»¿
‡È‰ Ô‰nÚ ˙aÁ˙Óe ‰ÏBÚL∆»ƒ¿«∆∆ƒ»∆ƒ
BÓk .Ô‰ÈzLa ˙ÏÏÎÂ ,‰˜¿≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆¿
,ÌÈ„„ˆ ÈLa ˙ÏÏÎ ‰˜p‰L∆«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿≈¿»ƒ
˙aÁ˙Óe ,Ï‡ÓNe ÔÈÓÈa¿»ƒƒ¿…ƒ¿«∆∆
Bf‰ ‰˜p‰ ˙B‡‰ Ìb Ck ,Ì‰nÚƒ»∆»«»«¿≈»«
˙Bi˙B‡ ÈzL ÌÚ ˙aÁ˙nL∆ƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ
el‡ ÌÈ„„ˆ ÈLa Ô‰Â ,˙BÁ‡¬≈¿≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
‡e‰ Ïk‰Â ,‰hÓÏ ‰ÊÂ ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿∆¿«»¿«…

.‰˜e ÎÊ ,„Á‡[ıeÁ]L‡kL ∆»»»¿≈»∆«¬∆
˙Bi˙B‡‰ Ì˙B‡L ,ÌÏBÚ‰ ‡ƒ¿»»»∆»»ƒ
Ì‰L ,ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ô‰≈ƒ»»»∆¿∆≈
‰hÓÏ ÌÈNÚn‰ Ïk ˙‡ e„ÈÏB‰ƒ∆»««¬ƒ¿«»
ÈÓ ,Ck ÌeMÓe .LnÓ Ì‰lL BÓk¿∆»∆«»ƒ»ƒ
e‰‡ ,Ô‰a ‰ÊÂ Ô˙B‡ Ú„BiL∆≈«»¿ƒ¿»»∆»

e‰‡Â ‰ÏÚÓÏ ‡e‰.‰hÓÏ  ¿«¿»¿»¿«»
˙Bi˙B‡‰ Ïk ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«»»ƒ

„ÁÈ ÏÏk‰Ï ,‰˜e ÎÊ ,eÏl‰«»»»¿≈»¿ƒ»≈««
ÌÈn‰Â ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈn‰ „BÒa¿««ƒ»∆¿ƒ¿««ƒ
e‰ÊÂ ,„Á‡ Ïk‰Â ,ÌÈBzÁz‰««¿ƒ¿«…∆»¿∆
ÈÓ ,Ck ÌeMÓe .ÌÏM‰ „eÁi‰«ƒ«»≈ƒ»ƒ
ÈL‡ ,Ì‰a ‰ÊÂ Ì˙B‡ ÈknL∆«ƒ»¿ƒ¿»»∆«¿≈
,‡a‰ ÌÏBÚe ‰f‰ ÌÏBÚa B˜ÏÁ∆¿»»«∆»»«»
ÌÏM‰ „eÁi‰ wÚ ‡e‰L ÌeMÓƒ∆ƒ««ƒ«»≈
„vÓe ‰Ê „vÓ LÏL LÏL ,Èe‡k»»»…»…ƒ«∆ƒ«
,Ïk‰ ˙eÓÏLa „Á‡ „eÁÈa ,‰Ê∆¿ƒ∆»ƒ¿≈«…
ÔBÈÏÚ‰ „q‰ ÏL „Bq‰ ÌlÎÂ¿À»«∆«≈∆»∆¿
„Ò B˙B‡L ,‰ÏÚÓlL BÓk Èe‡k»»¿∆¿«¿»∆≈∆

.„Á‡ „BÒa ‰LÏL ‰LÏL¿…»¿…»¿∆»
‰LÏL ,ÌBc‰ „ˆlL ÈL ≈ƒ∆¿««»¿…»

„Ò ÏÎÂ ,„v‰ B˙B‡Ï Ì‰ ÌÈ„Ò¿»ƒ≈¿««¿»≈∆
,‰ÚLz Ì‰Â ,‰LÏL ‰LÏL „ÒÂ¿≈∆¿…»¿…»¿≈ƒ¿»
˙B˜ÏÁ CÎÂ ,Ó‡pL BÓk¿∆∆¡«¿»∆¡»
Ïk‰ aÁ˙‰Ï „ˆ ÏÎÏ ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿»«¿ƒ¿«≈«…
„BÒa ˙Bi˙B‡ LiL ÌeMÓ .„ÁÈ««ƒ∆≈ƒ¿
,ÎÊ ÏL „BÒa ˙Bi˙B‡Â ,‰˜ ÏL∆¿≈»¿ƒ¿∆»»
„BÒa ˙Á‡ Ô‰Â ,„ÁÈ eaÁ˙‰ ÔlÎÂ¿À»ƒ¿«¿««¿≈««¿
Ì‰ÈÏ‡Â ,ÌÏM‰ LB„w‰ ÌM‰«≈«»«»≈«¬≈∆
BÓk ,‰LÏL ‰LÏL ÌÈpÓÓ ÌÈ„Ò¿»ƒ¿Àƒ¿…»¿…»¿
ÏL „q‰Ó ‡ˆBÈ Ïk‰Â ,‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿«…≈≈«≈∆∆
e˜˙pL „qk ,‰ÏÚÓlL ˙B‡‰»»∆¿«¿»«≈∆∆ƒ¿¿
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‰f‰ ÙÒ ÂÚ˜

‰Ók ,Â"‰È ‡LÈc˜ ‡ÓLc ÔÂÂ˙‡ ‡wz˙‡„¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿»«ƒ»¿»
‰˙Ó ,e‰lk ÔÈcÒ Èp‰ .Óz‡„ÔÈl‡ È‚ ¿ƒ¿»«≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ≈

ÔÂÂÂ ÔÈÏÈÁ ‰nÎÂ ,e‰ ÈÏËÂ ,ÔÚÈ„È ÔÂÂ˙‡«¿»¿ƒ»¿«¿≈¿¿«»≈ƒ¿ƒ¿»
.‡„ ‡cÒ È‚‰˙‡Â ÈÏËc ,‡z˙Ï e‰lkÀ¿¿«»¿»¿≈¿ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»»

ÔÈcÒ ˙Ï˙a ,ÔBÙˆ ËÒÏ„ ‰‡˙ÈÏz ¿ƒ»»¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ¿ƒ
.‰ÚLz ÔeÈ‡Â ,‡ËÒ ‡e‰‰Ï ÔepÈ‡ƒ¿«ƒ¿»¿ƒƒ¿»
ÔepÈ‡ ËÒ ÏÎÏ ˙Ïz ˙Ïz ÔÈËÒ ˙Ï˙eƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿«¿»¿»ƒ
‰Ók ÔÈËÒ ˙ÏzÓ ÔÈ„Ò ÔeÈ‡Â ,‰ÚLzƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

,ÌÈNÚÂ ‰ÚL .Óz‡„(ע"ב קנט Êa‡(דף ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿»»
b ÏÚ Û‡Â .ÔÈNÚÂ ‰ÚL ÔeÈ‡c ÔÂÂ˙‡„¿«¿»¿ƒƒ¿»¿∆¿ƒ¿«««
ÔepÈ‡ ÔÂÂ˙‡„ eÓÈÏL ,ÔÈNÚÂ ÔÈz ÔeÈ‡c¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
.ÔÈl‡ ÔÈcÒ„ ‡ecÒ ÈÎ‰Â .ÔÈNÚÂ ‰ÚLƒ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿ƒƒ≈

.ËÒ ÏÎÏ ÔÈcÒ ˙Ïz ˙Ï˙Ï ÔÈNÚÂ ¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
‡ËÒ È‡‰Ó ˙Ïz ÔÈl‡ eÁkzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ≈¿«≈«ƒ¿»
‡ËÒ È‡‰Ó ˙Ïz ÔÈl‡Â ,‰ÚLz ÔeÈ‡„¿ƒƒ¿»¿ƒ≈¿«≈«ƒ¿»
‡ËÒ È‡‰c ˙Ïz ÔÈl‡Â ,‰ÚLz ÔeÈ‡„¿ƒƒ¿»¿ƒ≈¿«¿«ƒ¿»
‰ÚL e‰lÎ eÁkzL‡ .‰ÚLz ÔeÈ‡c¿ƒƒ¿»ƒ¿«»À¿ƒ¿»

.ÔÈNÚÂ¿∆¿ƒ
‰ÚLz ÔepÈ‡ ,ÔÈNÚÂ ‰ÚL ÔÈl‡„ ¿ƒ≈ƒ¿»¿∆¿ƒƒƒ¿»

ÔÂÂ˙‡(ÔepÈ‡),È˜e„ ‡Êa ÔeÈ‡c «¿»¿ƒ¿»»¿¿≈
ÈÒ ÈÓz ÔepÈ‡ ÌÚ ,‡˜e e‰ ‡aÁ˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿¿»ƒƒ¿«≈»≈

Óz‡„ ‡Êa ,ÔÈpÁ‡ ÈËÒ(Î„„ ‡")‡lÎÂ , ƒ¿≈«¬«ƒ¿»»¿ƒ¿«¿…»
.ÈÊÁ ‡˜„Î e‰È‡ƒ¿¿»»≈

ÔÈ‡lÚ ÔÂÂ˙‡ ÔeÈ‡„ ‡ÂÂ‚k ,ÈÊÁ »≈¿«¿»¿ƒ«¿»ƒ»ƒ
ÔÈpÁ‡ ÔÂÂ˙‡ ÈÓ ÈÎ‰ ,‰‡lÚ ‡ÓÏÚc¿«¿»ƒ»»»ƒ»≈«¿»«¬«ƒ
ÔÈ‡zz ÔÂÂ˙‡Â ,ÔÈ ÔÈ‡ÏÚ ÔÂÂ˙‡ .‡z˙Ï¿«»«¿»ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿«¿»«»ƒ
,ÔÈÊ Èp‰ ÏÎÂ ,‡„ ‡ÂÂ‚Î ‡„ ‡lÎÂ ,ÔÈÈÚÊ¿ƒƒ¿…»»¿«¿»»¿»«≈»ƒ

.eÓÈÏLa „Á ‡lk ,‡˜eÂ Î„„ ‡Êa¿»»ƒ¿«¿¿»…»«ƒ¿ƒ
(‡" ÔÓÈÒ) ˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰

,‰„È˜t È˙Î ‰Na ,ÏÁ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¡…ƒ∆»≈¿»»¿ƒ¿ƒ»
ÔÈ‚a ,È‡n‡ .‰ÈÎÊ È˙k ÏÁae¿»≈¿ƒ¿ƒ»«»¿ƒ
„k ÌBÏL ˙È e‰È‡c ˜ÚÈa ÌÈL˙‡ BÎÊc¿»ƒ¿¿ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ»»
dÈ„‰a BL ÏË „Î ‰Óe ,ÛÒBÈ „ÈÚ˙‡ƒ¿¬ƒ≈¿»«»««¬≈

BÓk ,Â"‰È LB„w‰ ÌM‰ ˙Bi˙B‡ƒ«≈«»¿
eÏl‰ ÌÈ„q‰ Ïk .‡a˙pL∆ƒ¿»≈»«¿»ƒ«»
˙BÚe„È‰ ˙Bi˙B‡a ÌÈ‚‰˙Óƒ¿«¬ƒ»ƒ«¿
‰nÎÂ ,Ô‰a ÌÈÚÒBÂ eÏl‰«»¿¿ƒ»∆¿«»
‰hÓÏ Ìlk ˙Be ˙B‡ ¿̂»¿»À»¿«»
.‰f‰ „qa ÌÈ‚‰˙Óe ÌÈÚÒBpL∆¿ƒƒ¿«¬ƒ«≈∆«∆

,ÔBÙˆ „ˆlL ÈLÈÏL ¿ƒƒ∆¿«»
,„v‰ B˙B‡Ï Ì‰ ÌÈ„Ò ‰LÏLaƒ¿…»¿»ƒ≈¿««
ÌÈ„„ˆ ‰LÏLe ,‰ÚLz Ì‰Â¿≈ƒ¿»ƒ¿…»¿»ƒ
Ì‰ „ˆ ÏÎÏ ‰LÏL ‰LÏL¿…»¿…»¿»«≈
˙LÏMÓ ÌÈ„Ò Ì˙B‡Â ,‰ÚLzƒ¿»¿»¿»ƒƒ¿…∆
‰ÚL .‡a˙pL BÓk ,ÌÈ„„v‰«¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»
Ô‰L ˙Bi˙B‡‰ „BÒa ,ÌÈNÚÂ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆≈
Ô‰L b ÏÚ Û‡Â .ÌÈNÚÂ ÚL∆«¿∆¿ƒ¿«««∆≈
˙Bi˙B‡‰ ˙eÓÏL ,ÌÈzLe ÌÈNÚ∆¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ
ÏL ecq‰ CÎÂ .ÚLÂ ÌÈNÚ Ô‰≈∆¿ƒ»∆«¿»«ƒ∆

.eÏl‰ ˙B„q‰«¿»«»
‰LÏL ‰LÏLÏ ,ÌÈNÚÂ ¿∆¿ƒƒ¿…»¿…»

‰LÏL e‡ˆÓÂ .„ˆ ÏÎÏ ÌÈ„Ò¿»ƒ¿»«¿ƒ¿¿¿…»
,‰ÚLz Ì‰L ‰Ê „vÓ ‰l‡≈∆ƒ«∆∆≈ƒ¿»
Ì‰L ‰f‰ „v‰Ó eÏl‰ ‰LÏLe¿…»«»≈«««∆∆≈
‰f‰ „v‰Ó eÏl‰ ‰LÏLe ,‰ÚLzƒ¿»¿…»«»≈«««∆
‰ÚL ÌlÎ e‡ˆÓ ,‰ÚLz Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ¿¿À»ƒ¿»

.ÌÈNÚÂ¿∆¿ƒ
ÌÈNÚÂ ‰ÚM‰ ÏL ∆«ƒ¿»¿∆¿ƒ

˙Bi˙B‡ ÚLz Ô‰ eÏl‰[Ô‰]Ô‰L «»≈≈«ƒ∆≈
Ì‰nÚ aÁÏ ,˙B˜p‰ „BÒa¿«¿≈¿«≈ƒ»∆
NÚ ‰BÓL Ì˙B‡ ÌÚ ‰˜¿≈»ƒ»¿»»»

‡a˙pL „Bqa ÌÈÁ‡ ÌÈ„„ˆÏL] ¿»ƒ¬≈ƒ«∆ƒ¿»≈

[Îf‰.Èe‡k ‡e‰ Ïk‰Â , ¿«…»»
‰‡˙Bi˙B‡ Ô˙B‡L BÓk , ¿≈¿∆»ƒ

Ck ,ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰ ÏL ˙BBÈÏÚ∆¿∆»»»∆¿»
,‰hÓÏ ˙BÁ‡‰ ˙Bi˙B‡‰ Ìb«»ƒ»¬≈¿«»

i˙B‡,˙BÏB„b ˙BBÈÏÚ ˙B ƒ∆¿¿
Ïk‰Â ,˙BpË˜ ˙BBzÁz ˙Bi˙B‡Â¿ƒ«¿¿«¿«…
eÏl‰ ˙B„Bq‰ ÏÎÂ .‰Ê BÓk ‰Ê∆¿∆¿»««»
Ïk‰ ,‰˜e ÎÊ ÏL „BÒa Ì‰≈¿∆»»¿≈»«…

.˙eÓÏLa „Á‡∆»ƒ¿≈
  

‰Na .ÏÁ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¡…ƒ∆»≈¿»»
e˙k ÏÁe ,‰„È˜t e˙k»¿ƒ»¿»≈»
BÎfL ÌeMÓ ?‰nÏ ,‰ÈÎÊ¿ƒ»»»ƒ∆»
ÌBÏL ˙Èa ‡e‰L ˜ÚÈa ÌLƒ¿«¿«¬…∆¿ƒ»
ÏËpLk ?‰ne ,ÛÒBÈ ‰NÚpLk¿∆«¬»≈«∆¿∆»«
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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 -
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ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ  ְך פְּ רּומֹות ְלֶהְמשֵׁ ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ְלַהְנָצַחת ְיִקיֵריֶכם, ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

ם ה' שֵׁ ִאים בְּ רּוִכים ַהבָּ בְּ

יבֹות  ְישִׁ י  ָראשֵׁ אֹוִנים,  ַהגְּ ִנים  ָהַרבָּ ְרׁשּות  בִּ
ּבּוץ  ַהקִּ ֶאת  נּו  ִאְרגְּ שֶׁ ים  ָהַרבִּ י  ּוְמַזכֵּ ִליָט"א,  שְׁ

דֹוׁש ַהזֶּה. ָהל ַהקָּ ַהגָּדֹול ַהזֶּה, ּוִבְרׁשּות ּכֹל ַהקָּ

ם  ַהשֵּׁ ִמִקידּוש  שֶׁ ים  ּוְמַצפִּ ְמַיֲחִלים  ֲאַנְחנּו 
ם  ֶעְזַרת ַהשֵּׁ ּבּוץ ַהזֶּה, ָיִביא בְּ ַהגָּדֹול ַהּיוֵֹצא ִמן ַהקִּ
יַח ִצְדֵקינּו  ִביַאת ָמשִׁ ּבּוץ גָֻּלּיֹות בְּ ְמֵהָרה ֶאת ַהקִּ בִּ

בב"א.

ת  ָרשַׁ פָּ בּועֹות:  ַהשָּׁ ְלַחג  ה  ָרשָׁ ַהפָּ ְסִמיכֹות 
ְוֵכן  בּועֹות,  ַהשָּׁ ַחג  ִלְפֵני  חּול  תָּ ִמיד  תָּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ
קֹוִרין  "ּוְלעֹוָלם  ס"ד):  תכ"ח,  (סי'  בשו"ע  מּוָבא 

ר ִסיַני קֹוֵדם ֲעֶצֶרת". ְדבָּ מִּ ת בַּ ָרשַׁ פָּ

סק"ד):  ם  (שָׁ ְלָכְך  ַעם  ַהטַּ ֶאת  המג"א  ּוְמָבֵאר 
ֲעֶצֶרת ר"ה ָלִאיָלנֹות ְוָלֵכן קֹוִרים ִסְדָרּה ֶאָחד  י בַּ "כִּ
ְוִקְללֹוֶתיָה,  ָנה  ַהשָּׁ ְכֶלה  תִּ ֵדי שֶׁ כְּ ַהּתֹוָכחֹות,  ַאַחר 

"ל. ָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה, ַעכַּ ֵחל שָׁ ְותָּ

בּועֹות  ֶעֶרב ְלשָׁ ַלת ַהּתֹוָרה בְּ ַהֲהָכָנה ְלַקבָּ
ֲהָכָנה  ה  ְדרּושָׁ י  כִּ יר  ַמְסבִּ ֱאֶמת  ַפת  ַהשְׂ
ַוה'  ב,  ַהלֵּ ָטֳהַרת  ִהיא  זוֹ  ֲהָכָנה  ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקבָּ
ת  ִמְתַרֶחשֶׁ ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקבָּ ְלָכְך.  יַע  ְלַהגִּ ָלנּו  עֹוֵזר 

ָנה ֵמָחָדׁש, ְלָכל ָאָדם. ָכל שָׁ בְּ

ן  ַמתָּ הּוא  בּועֹות  ַהשָּׁ ַחג  ל  שֶׁ ָכָניו  ִמתְּ ֶאָחד 
צֹוֶרך  ֵיׁש  ָנה  ַמתָּ ָלֶתת  ְכֵדי  בִּ יָּדּוַע,  כַּ ַהּתֹוָרה. 

ל אֹוָתּה, ַקבֵּ יְּ הּו שֶׁ ִמישֶׁ בְּ

ד):  ה',  ָבִרים  (דְּ ֶכם  ִעמָּ ה'  ר  בֵּ דִּ ָפִנים  בְּ ִנים  "פָּ
 - ְלָאָדם'  ָהָאָדם  ֵלב  ן  כֵּ ְלָפִנים  ִנים  ַהפָּ ַמִים  'כַּ
רֹוֶצה  ֵאינוֹ  ְוַתְלִמיד  ד  ְלַלמֵּ רוֶֹצה  ָהַרב  שֶׁ ְלָך  ֵיׁש 
ֵאינוֹ  ְוָהַרב  ִלְלמֹוד  רוֶֹצה  ְלִמיד  תַּ ְלָך)  (ְוֵיׁש  ִלְלמֹוד, 
ד,  ְלַלמֵּ ָרָצה  ָהַרב   - אן)  (כָּ ָהָכא  ַרם  בְּ ד.  ְלַלמֵּ רוֶֹצה 

ִתי כא). ִסיְקתא ַרבָּ ְוַתְלִמיד רוֶֹצה ִלְלמֹוד" (פְּ

ְוֵאיְך  ַהּתֹוָרה,  ַלת  ַקבָּ בְּ ָהָיה  ַמה  ְוִנְרֶאה  ּבֹואּו 
ַהּתֹוָרה,  ַלת  ְלַקבָּ ַעְצֵמנּו  ְלָהִכין  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 
דֹוׁש, ִסיָמן  ּלֹא רוֶֹצה ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהקָּ ה? ִמי שֶׁ ּוַבמֶּ

ַלת ַהּתֹוָרה ַקבָּ ַהר ִסיָני בְּ ָמתוֹ לֹא ָעְמָדה בְּ שְׁ נִּ שֶׁ

י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקבָּ ַהמְּ ָהַרב 
יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ַתָיא)  פְּ ְיׁשּוָעה  ה  מֹשֶׁ (ְיאּוָדה  ַתיָּה  פְּ ְיהּוָדה 
י ַאְבָרָהם  ה [ְלַרבִּ "י זי"ע ִהְתגַּלָּ בִּ ר ָהַרשְׁ ִלְבָרָכה, ֲאשֶׁ
ַיְדִפיס ֶאת ִסְפרוֹ ַיִין ָהֶרַקח  ׁש שֶׁ ַעֶדס זי"ע] ְוֵזֵרז ּוִבקֵּ

דֹוׁשֹות. ַעל ָהִאְדרֹות ַהקְּ שֶׁ

ָלַדַעת  ִאיר  ַהמֵּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְבֵרי  דִּ ֶאת  ֵמִביא 
ַלת  ַקבָּ בְּ ִסיָני  ַהר  ַעל  ָעְמָדה  ָמָתם  שְׁ נִּ שֶׁ ֵאּלּו  ִמי 

ַהּתֹוָרה

ְבֵרי  דִּ מֹוַע  ִלשְׁ ָרצּו  ְולֹא  ְרחּו  בָּ שֶׁ ֵאּלּו  ּוִמי 
ַלת ַהּתֹוָרה. ַקבָּ ים בְּ ֶאלֹוִקים ַחיִּ

ָלעֹוְסִקים  ָקֵרי  קנב.)  ף  (דַּ ַהֲעלְֹתָך  בְּ ּוְבזַֹהר 
ִסיַני. טּוָרא דְּ ֲהוּו ָקְייֵמי בְּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון דַּ בְּ

ָאה,  ִעלָּ א  ַמְלכָּ דְּ ַעְבֵדי  יִמין  ַחכִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה 
ִאיּנּון  העליון],  מלך  של  עבדים  שהם  [החכמים 

ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני],  ִסיַני, [אוָֹתם שֶׁ טּוָרא דְּ ַקְיימּו בְּ דְּ
א  כֹלָּ ָרא דְּ ִאיִהי ִעקָּ ְמָתא, דְּ ִנשְׁ א בְּ ֵלי ֶאלָּ כְּ ָלא ִמְסתַּ
ַמת  ִנשְׁ א בְּ ִלים ֶאלָּ כְּ ׁש ְוכּו' [ֵאיָנם ִמְסתַּ אֹוַרְייָתא ַממָּ
ּיֹוְדִעים  לֹוַמר שֶׁ ׁש, כְּ ל ַהּתֹוָרה ַממָּ ר כָּ ִהיא ִעקַּ ַהּתֹוָרה שֶׁ

ֵהם ָרֵזי  ִניִמּיֹות, שֶׁ גּוֵפי ַהּתֹוָרה ֵיׁש פְּ ּפּוִרים ְוַגם בְּ סִּ בַּ שֶׁ

ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה]. ַעד  ִריְך ְלַכוֵּן בְּ צָּ וָּנֹות שֶׁ ַהּתֹוָרה ְוַהכַּ

ָמע  ַמשְׁ יק:  ְעתִּ ַהמַּ ָאַמר  ִצדוֹ,  בְּ ב  [ְוִנְכתַּ ְלׁשֹונוֹ.  אן  כָּ
ֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַעל ַהר  אוָֹתם שֶׁ

ְמָתא  ִנשְׁ ָלא בְּ כְּ ִסיַני]. ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ְזִמיִנין ְלִאְסתַּ
ֲעִתיִדים  ֵהם  ָלבֹוא  [ְוֶלָעִתיד  ְדאֹוַרְייָתא.  ְמָתא  ְדִנשְׁ
ל ַהּתֹוָרה,  ָמה שֶׁ שָׁ ל ַהנְּ ָמה שֶׁ שָׁ נְּ ל ּוְלִהְתּבֹוֵנן בַּ כֵּ ְלִהְסתַּ

רּוְך הּוא ִלְדרֹוׁש  דֹוׁש בָּ ִתים ָעִתיד ַהקָּ ִחיַּת ַהמֵּ י ַאַחר תְּ כִּ

ְזַמן  ר בִּ ִאי ֶאְפשַׁ סֹודֹות ֶנֱעָלִמים, ַמה שֶׁ ה בְּ ּתֹוָרה ֲחָדשָׁ

ַבׁש"). רּוׁש "ָמתֹוק ִמדְּ אּור ֵמַהפֵּ ַהזֶּה ֵליַדע ְמהּוָתּה.] (ַהבֵּ

זי"ע:  ַתיָּה  פְּ ָהַרב  ַהָגה"צ  ְואֹוֵמר  יְך  ּוַמְמשִׁ
יְָּצאּו  שֶׁ כְּ ה  ְתִחלָּ בִּ י  כִּ וָָּנתוֹ  כַּ ֵבאּור  בְּ ִלי  ְוִנְרֶאה 
ִבים  ִמְתַיצְּ ָהיּו  ָהֱאלִֹקים  ִלְקַראת  ָרֵאל  ִישְׂ
ְך ֶנֱאַמר: "ַויְַּרא ָהָעם ַויָֻּנעּו  ית ָהָהר ְוַאַחר כָּ ַתְחתִּ בְּ
ָהֵאׁש  ּתֹאְכֵלם  ן  פֶּ ְיֵרִאים  ָהיּו  י  כִּ ֵמָרחֹק",  ַויַַּעְמדּו 
ָהיּו  דֹוָלה ַהּזֹאת ְוָימּותּו. ְוָהָיה ִמְקָצת ֵמָהָעם שֶׁ ַהגְּ
ָלזּוז  ָרצּו  ְולֹא  ִכיָנה  ַהשְּׁ ִלְקַראת  ֵמִחים  ּושְׂ ים  שִׂ שָׂ
ִאם  ֲאִפילּו  ֵמָרחֹוק  ַלֲעמֹד  ָהִראׁשֹון  קֹוָמם  ִממְּ
ּזַֹהר  בַּ תּוב  כָּ שֶּׁ ַמה  הּוא  ַוֲעֵליֶהם  ׁש,  ַממָּ ָימּותּו 
לֹוַמר  כְּ ִסיַני",  דְּ טּוָרא  בְּ ַקְיימּו  דְּ "ִאיּנּון  ר  ְזכַּ ַהנִּ
ִסיַני  טּוָרא דְּ א ָעְמדּו בְּ ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֶאלָּ ְולֹא ָנעּו 
ה ְוַעד סֹוף, ְוָלֵכן ֵהם זֹוִכים ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת.  ִחלָּ ִמתְּ
ר ָנעּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק,  מֹות ֲאשֶׁ שָׁ ְואֹוָתן ַהנְּ
ֵמָרחֹוק  ְועֹוְמִדים  נִָּסים  ה שֶׁ ַעתָּ גַּם  ים  ֵהם עֹושִׂ ן  כֵּ
ָהֵאׁש  ּתֹאְכֵלם  ן  פֶּ ְרָאָתם  ִמיִּ ָהֱאֶמת,  ְלָחְכַמת 

דֹוָלה ַהּזֹאת. ַהגְּ

ֵעֶדן  ְבַגן  קֹומֹות  ַהמְּ ָכל  בְּ ִניִמי  פְּ ָמקֹום  ֵאין 
ֶאת  ּיֹוְדִעים  שֶׁ ְלֵאּלּו  ַהגָּנּוז  קֹום  ַהמָּ מוֹ  כְּ
ַרְך... ְוֵאּלּו  ם ִיְתבָּ שֵׁ ק בַּ בֵּ ַהּסֹוד ְויֹוְדִעים ְלִהדַּ
ֲעֵמִלים ְלָהִבין ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד... ֵהם ֵאּלּו  שֶׁ
ָכל יֹום, ֵהם  ֶהם בְּ ַח בָּ בֵּ תַּ ַרְך ִמשְׁ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ שֶׁ
ְוֵהם  ים  דֹושִׁ ָהֶעְליֹוִנים ַהקְּ ין  עֹוִלים בֵּ ֵאּלּו שֶׁ
ָהֶעְליוֹן  ֵעֶדן  גַּן  ל  שֶׁ ָעִרים  ַהשְּׁ ָכל  בְּ ִנְכָנִסים 

ה גָּדֹול ֶחְלֵקיֶהם  מָּ ָיָדם, כַּ ֶחה בְּ מְּ יִּ ְוֵאין ִמי שֶׁ
א עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהבָּ ּוְזכּוָתם בָּ

ַכד  א  דָּ ַגְווָנא  כְּ קל:):  ף  (דַּ ָרה  שָׂ ַחיֵּי  ֹזַהר  בְּ גַּם 
ָעאן  בָּ ַעְלָמא,  ֵמַהאי  ִמּגּוָפא  ָמִתין  ִנשְׁ ָנְפִקין 
ה ַתְרִעין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָקְייֵמי, (ְו) ִאי  ְלַסְלָקא, ְוַכמָּ
אן  הּו ְבִאינּון ַנְפשָׁ הּו ָאֲחִדין בְּ ְטַרְייהּו ֻכלְּ ִאיּנּון ִמסִּ

גֵּיִהנָּם. יָדא ְדדּוָמה ְלָאֳעָלא לֹון בַּ ּוָמְסֵרי לֹון בִּ

ֵמַהּגּוף  מֹות  שָׁ ַהנְּ ּיֹוְצאֹות  שֶׁ כְּ ֵכן  מוֹ  כְּ אּור:  [בֵּ

ִטיָרה, רֹוצֹות ַלֲעלוֹת  ַעת ַהפְּ שְׁ לֹוַמר בִּ ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה כְּ

ַתח  ָעִרים ְוׁשֹוְמֵרי ַהפֶּ ה שְׁ ַגן ֵעֶדן, ְוַכמָּ ִלְמקֹום ְמנּוָחָתן בְּ

ָמה  שָׁ ֶנֶגד ַהנְּ יִקים ִנְמָצִאים, ְוֵהם עֹוְמִדים כְּ ּוַמֲחנֹות ַמזִּ

ָפׁשוֹת  ַהנְּ אוָֹתם  ִאם  ַלֲעלֹות,  אוָֹתּה  יִחים  ַמנִּ ְוֵאיָנם 

ָפׁשֹות, ּומֹוְסִרים  אוָֹתן ַהנְּ ֶהם בְּ ם אֹוֲחִזים בָּ ם - כֻּלָּ דָּ ִמצִּ

ַיד דּוָמה ְלַהְכִניָסם ַלגֵּיִהּנֹם]. אוָֹתם בְּ

ָנְטֵלי  ְוִאינּון  הּו  בְּ ְוָאֲחָדן  ָסְלָקן  ּוְלָבַתר 
ּקּוֵדי  פִּ ַעל  ָעְברּו  דְּ ִאיּנּון  ין  ִאלֵּ ְבהּו  ּוַמְכְרֵזי  ְלהֹון 
ֵרי  ָכל ָעְלָמא. ּוְלָבַתר ְמַהדְּ ְטָיין בְּ ְדָמאֵריהֹון, ְוֵכן שָׁ
ֵריַסר  ְלָבָתר תְּ ַיְרֵחי.  ֵריַסר  ְוֵכן ַעד תְּ ַלגֵּיִהּנֹם,  ְלהּו 

ִאְתֲחֵזי לֹון. ֵכי ְבַההּוא ֲאַתר דְּ כְּ תַּ ַיְרֵחי ִמשְׁ

אֹוֲחִזים  ְוׁשּוב  ֵמַהגֵּיִהּנֹם  עֹולֹות  ְך  כָּ ְוַאַחר  אּור:  [בֵּ

ְלעֶֹנׁש  עֹוֵנׁש  ין  בֵּ שֶׁ ִעים  ְרשָׁ יֵּׁש  שֶׁ אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ֶהם,  בָּ

ַמֲעִלים אוָֹתם ֵמַהגֵּיִהּנֹם, ְוֵהם נֹוְטִלים אוָֹתם, ּוַמְכִריִזים 

ֶהם: ְלהֹוִדיָעם ַעל ֵאיזוֹ ֲעֵבָרה רֹוִצים ְלַהֲעִניׁש אוָֹתם  בָּ

ִמְצווֹת  ַעל  ָעְברּו  שֶׁ ֵהם  ֵאּלּו  ֲעֵליֶהם  ּוַמְכִריִזים  ו,  ַעְכשָׁ

ֲעֵליֶהם  ּוַמְכִריִזים  ָהעֹוָלם  ָכל  בְּ ְמׁשֹוְטטֹות  ְוֵכן  ִרּבֹוָנם. 

אוָֹתם  ַמֲחִזיִרים  ְך  כָּ ְוַאַחר  ְלַבְייָשם.  ֵדי  כְּ ָהעֹוָלם  ָכל  בְּ

ים,  ֳחָדשִׁ ר  ָעשָׂ ֵנים  שְׁ ַעד  ֶהם  ִעמָּ ים  עֹושִׂ ְוֵכן  ַלגֵּיִהּנֹם, 

ּוַמְכִריִזים  ֵמַהגֵּיִהּנֹם  אוָֹתם  ּמֹוִציִאים  שֶׁ אֹוֶמֶרת  ֹזאת 

ְוֵכן  ַלגֵּיִהּנֹום  אוָֹתם  ַמְחִזיִרים  ׁשּוב  ְך  כָּ ְוַאַחר  ֲעֵליֶהם 

ׁשֹוְכִכים  ֵהם  ים  ֳחָדשִׁ ר  ֵנים ָעשָׂ ְוַאַחר שְׁ ָחִליָלה.  חֹוֵזר 

אֹותוֹ ָמקֹום ָהָראּוי ָלֶהם]. ְוָנִחים בְּ

ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני
בּועוֹת תש"ע ָלה ֶעֶרב ׁשָ ת ְיֵמי ַהְגּבָ לֹׁשֶ ה ׁשְ ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ

ֶמׁש ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין – ּבֵ ִליָט"א בביהמ"ד ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ִמָכ"ק ַאְדמוֹ"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ָלה ּבָ דוֹׁש ְוָחְכַמת ַהּקַ ִלּמּוד ַהזוַֹהר ַהּקָ ַלת ַהּתוָֹרה ּבְ ִהְתעוְֹררּות ְלַקּבָ

א


