
 

 
 

 

ַ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"אחלק  -' הכרך 
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 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 -

ְכָמה  א  ְלֵעילָּ ָסְלֵקי  ָזכּו  דְּ ָמִתין  ִנשְׁ ִאיּנּון 
ְייהּו. דּוְכתַּ ָמר ְוָזָכאן בְּ ְדִאתְּ

ִמיַּד  עֹולֹות  זָּכּו,  שֶׁ מֹות  שָׁ ַהנְּ אוָֹתם  ֲאָבל  אּור:  [בֵּ

ְמנּוָחה  בִּ ָלנּוַח  זֹוכֹות  ְוֵהם  ֵאר,  ְתבָּ נִּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְלַמְעָלה, 

ְמקֹוָמם ָהָראּוי ָלֶהם ְבַגן ֵעֶדן]. ְנכֹוָנה בִּ

ְלהּו  ִניז  ְדִאְתגְּ יַקָיא  ַצדִּ ִאיּנּון  ִאין  ַזכָּ ָחֵזי,  א  תָּ
ִניָמָאה  פְּ ֲאַתר  ְוֵלית  ַעְלָמא,  ְלַההּוא  ָטִבין  ה  ַכמָּ
ְוָיְדֵעי  ְדָמאֵריהֹון  ָרָזא  ָיְדֵעי  דְּ ִאינּון  כְּ ִאיּנּון  ְבָכל 
ְעָיה  ִתיב, (ְישַׁ ין כְּ ָקא ְבהּו ְבָכל יֹוָמא, ַעל ִאלֵּ בְּ ְלִאְתדַּ
ה  ה ִלְמַחכֵּ ָסד) ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלֶתךָ, ַיֲעשֶׂ

לוֹ.

ֵרי  ְוַאשְׁ יִקים  דִּ ַהצַּ ִאים  ַזכָּ ה  מָּ כַּ ְרֵאה,  ּבֹא  אּור:  [בֵּ

ְוֵאין  א,  ַהבָּ ָלעֹוָלם  טֹובֹות  ה  מָּ כַּ ָלֶהם  ְגְנזּו  נִּ שֶׁ ֶחְלָקם 

ֵעֶדן  ַגן  בְּ שֶׁ קֹומֹות  ַהמְּ אוָֹתם  ָכל  בְּ יוֵֹתר  ִניִמי  פְּ ָמקֹום 

ִרּבֹוָנם  סֹוד  ֶאת  ּיֹוְדִעים  שֶׁ ְלאוָֹתם  נּוז  ַהגָּ קֹום  ַהמָּ מוֹ  כְּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ קָּ ָכל יֹום, בַּ ק בְּ בֵּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה יֹוְדִעים ִלדַּ

ַהּסֹוד  ֶרְך  דֶּ ַעל  יֶהם  ּוַמֲעשֵׂ ָווָנָתם  כַּ ל  כָּ ְהֶיה  תִּ שֶׁ ְוָצִריְך 

ְמַאִצילּות,  שְׁ ָמה  ְנשָׁ ֲעֵליֶהם  יְך  ְלַהְמשִׁ זֹוִכים  ֵהם  ְוָאז 

ִפירוֹת  ַהסְּ אֹור  ה  ַהזַּכָּ ַכוָָּנָתם  בְּ יִכים  ַמְמשִׁ יֹום  ּוְבָכל 

ְעָיה ָסד) ַעִין לֹא ָרָאָתה  תּוב (ְישַׁ ָלֶזה ָהעֹוָלם ַעל ֵאּלּו כָּ

ַעִין  סּוק  ַהפָּ ירּוש  פֵּ לוֹ,  ה  ִלְמַחכֵּ ה  ַיֲעשֶׂ זּוָלְתָך  ֱאלִֹהים 

ה  יֲַּעשֶׂ ַהגָּדֹול שֶׁ ָכר  ַהשָּׂ ֶאת  ָרֲאָתה  לֹא  ָנִביא  ׁשּום  ל  שֶׁ

ה לוֹ]. ַרְך ִלְמַחכֵּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ

לב)  (ִאּיֹוב  ָאַמר  ְדַאתְּ  ָמה  כְּ לוֹ,  ה  ִלְמַחכֵּ ָמאי 
ָדֲחִקין  דְּ ִאיּנּון  ין  ְוִאלֵּ ְדָבִרים.  בִּ ִאּיֹוב  ֶאת  ה  ִחכָּ
אן ָלּה ְלִמְנַדע  ה ְדָחְכְמָתא, ְוָדְייִקין ָלּה, ּוְמַחכָּ ְלִמלָּ
ין  ִאלֵּ ְלָמאֵריהֹון,  מֹוְדָעא  תְּ ְוִאשְׁ ה,  ְדִמלָּ ִריָרא  בְּ
ין  ִאלֵּ יֹוָמא,  ָכל  בְּ הֹון  בְּ ח  בַּ תַּ ִמשְׁ ָמאֵריהֹון  דְּ ִאיּנּון 
ל  ין ָעאִלין כָּ ין, ְוִאלֵּ ישִׁ ִאין ַקדִּ ין ִעלָּ ָעאִלין בֵּ ִאיּנּון דְּ
ָאה  ַזכָּ ִביֵדהֹון,  ִיְמֵחי  דְּ ָמאן  ְוֵלית  ִדְלֵעיָלא  ְרֵעי  תַּ

ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי. חּוָלֵקיהֹון בְּ

נֱֶּאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ לֹו?  ה  ִלְמַחכֵּ זֶּה  ַמה  אּור:  [בֵּ

סּוק:  ַהפָּ ירּוש  פֵּ ְדָבִרים.  בִּ ִאּיֹוב  ֶאת  ה  ִחכָּ לב)  (ִאּיֹוב 

מּור  שָּׁ שֶׁ ַמה  בְּ ִאּיֹוב  ֶאת  יב  ָהשִׁ ִמלְּ ין  ִהְמתִּ ֱאִליהּוא  שֶׁ

ָבִרים.  ַהדְּ ֲאִמּתּות  לוֹ  ֵרר  ְוִנְתבָּ ָחַקר  שֶׁ ַעד  ִלּבוֹ  בְּ

ִמיַלת  ּדֹוֵרׁש  שֶׁ ִלי  ִנְרָאה  מהרצ"א:  [ּוְבַהגָּהֹות 

ֵהם  ְך  כָּ ָהאֶֹכל,  ֶאת  ַהּטֹוֵעם  ֵחיְך  ׁשֹון  ִמלְּ ה"  "ִלְמַחכֵּ

ְהיּו ְמתּוִקים  יִּ ְמַדְייִקים ָלַדַעת ּוְלָהִבין ַטֲעֵמי ַהּתֹוָרה שֶׁ

ַעְצָמם  ּוְמַייְגִעים  ַהדוֲֹחִקים  ֵהם  ְוֵאּלּו  ַלֵחיְך]. 

ָכל  בְּ אֹוָתּה  ּוְמַדְייִקים  ַהָחְכָמה  ְבֵרי  דִּ ֶאת  ְלָהִבין 
ָבר,  ַהדָּ רּור  בֵּ ֶאת  ָלַדַעת  ים  ּוְמַצפִּ ים  ּוְמַחכִּ ה  ִמלָּ
ַעל  יר  ְלַהכִּ ְוַכָווָנָתם  לֹו"  ה  "ִלְמַחכֵּ יאּור  ַהבִּ ְוֶזה 
ְיֵדי ֶזה ֶאת ּבֹוְרָאם. ְוֵכן ֵהם נֹוָדִעים ְלִרּבֹוָנם, ְוֵהם 
ֵהם  ֵאּלּו  יֹום.  ָכל  בְּ ֶהם  בָּ ַח  בֵּ תַּ ִמשְׁ ִרּבֹוָנם  שֶׁ ֵאּלּו 
ְוֵאּלּו  ים,  ְקדֹושִׁ ֶעְליֹוִנים  ַמְלָאִכים  ין  בֵּ ְכָנִסים  נִּ שֶׁ
ְמֶחה  יִּ ַמְעָלה, ְוֵאין ִמי שֶׁ לְּ ָעִרים שֶׁ ָכל ַהשְּׁ ִנְכָנִסים בְּ
ֵרי  ֵנס ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה. ַאשְׁ ִהיכָּ ָבם ִמלְּ ְבָיָדם, ְוְיַעכְּ
ּיֹוְדִעים ְלַרּצֹות ֶאת ּבֹוְרָאם  עֹוָלם ַהזֶּה, שֶׁ ֶחְלָקם בָּ
ל  שֶׁ ָגם  ַהפְּ גֹוֶדל  ֶאת  יֹוְדִעים  ְוַגם  ָתם  ְתִפלָּ בִּ
ְטהֹוִרים,  ָאִרים  ִנשְׁ ְוָלֵכן  ּנּו,  ִממֶּ ָמִרים  ְוִנשְׁ ַהֵחְטא 
ַהגָּדֹול  ָכר  ַלשָּׂ ְזּכּו  יִּ שֶׁ א  ַהבָּ ָבעֹוָלם  ֵריֶהם  ַוֲאשֵׁ
נֱֶּאַמר "ַעִין לֹא ָרֲאָתה"]. מוֹ שֶׁ ְבָטח ַרק ָלֶהם כְּ ַהמֻּ

ִנים,  פּוִסים ְישָׁ דְּ ֲעֶרֶכת: ַהזֹוַהר ַהזֶּה ִנְמָצא בְּ  (ֶהָעַרת ַהמַּ
קל:)  ָרה  שָׂ (ַחיֵּי  נ"ד  ַעּמּוד  בְּ ִנְמָצא  ַבׁש  ִמדְּ ָמתֹוק  ּוְבהֹוָצַאת 

"י  בִּ ַרשְׁ דְּ ֵהיְכָלא  ְיֵדי  ַעל  ַהּיוֵֹצא  דֹוׁש  ַהקָּ ּוַבּזַֹהר 
 70 ל  שֶׁ ָטן  ַהקָּ ֵסט  בְּ י-ם,)  לֹום  שָׁ ְנַהר  יַבת  ְישִׁ ַע"י  (שֶׁ

ֵחֶלק ט' ַעּמּוד י"ג – י"ד). ים ִנְמָצא בְּ ַרכִּ כְּ

ן  בֵּ ִנְקָרא  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ עֹוֵסק  שֶׁ ִמי 
ֵאיָנם עֹוְסִקים  רּוְך הּוא אֹוָתם שֶׁ דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ
ִמחּוץ  ִנְדֵחת  ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  ּתֹוָרה  ָרֵזי  בְּ
ִנְמֵצאת  א  ֶאלָּ ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ְולֹא  ַלֵהיָכל 
ָרִפים  ַהשְּׂ ר  ְוַכֲאשֶׁ ה  בּושָׁ בְּ ַלֵהיָכל  ַחת  ִמתַּ
ַכְנֵפיֶהם ְושֹׂוְרִפים  ּה בְּ עֹוִלים ֵהם ּבֹוֲעִטים בָּ
גַּם  ֶזה  ְוָכל  יֹום  ָכל  בְּ ִנּדֹוֶנת  ְוָכְך  אֹוָתּה... 

ים טֹוִבים. יֵּׁש ָלּה ַמֲעשִׂ שֶׁ כְּ
ן  ָחְכַמת ָהֱאֶמת הּוא ִנְקָרא בֵּ עֹוֵסק בְּ גַּם ִמי שֶׁ
ת  ָרשַׁ פָּ סֹוף  בְּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ
ְוֵכן  ם.  שָׁ ְיעּוָין  ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ִקיא:)  ף  (דַּ ַהר  בְּ
עֹוְסִקים  ֵאיָנם  שֶׁ ְלאֹוָתם  ד  ַהְמֻעתַּ ָהעֶֹנׁש  ִעְנַין  בְּ
ף  קּוֵדי (דַּ זַֹהר פְּ ר בְּ ָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֲאשֶׁ בְּ
ֵמיּה,  שְׁ יֹוִפיֵא"ל  ֵחיָוָתא  ַהאי  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  רמז:): 

יֹוִפיֵא"ל  י  (כִּ ָחְכְמָתא  דְּ ָרֵזי  ָכל  בְּ יָמא  ַקיְּ ְוִאיִהי 
ָחְכְמָתא  דְּ ָחאן  ַמְפתְּ ִאיּנּון  ְלָכל  ָל"ה)  ַקבָּ ִגיַמְטִריָּה  בְּ

ד  כַּ יָמא  ַקיְּ א  ישָׁ ַקדִּ ֵחיָוָתא  ַהאי  ְוכּו'.  יּה  בֵּ ַקְייִמין 
ָלּה  ַאל  שָׁ ֵדין  כְּ יּה,  ְלַגבֵּ ּוָמָטאת  ָקא  ַסלְּ ְמָתא  ִנשְׁ
ָמאֵריּה, ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא  ָחְכְמָתא דְּ ָרָזא דְּ בְּ
ּה ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה.  ק בָּ ָרִדיף ֲאַבְתָרּה ְוַאְדבַּ דְּ
ֵחי ֵליּה ְלַבר, ְוָלא  ק, דָּ ָקא ְוָלא ַאְדבַּ ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדבְּ
ְכִסיפּו,  בִּ ֵהיָכָלא  ַההּוא  חֹות  תְּ יָמא  ְוַקיְּ ַעְייָלה, 
ְדַהאי  ְתחֹוָתּה  ָרִפים דִּ ין שְׂ גְַּדַפְייהּו, ִאלֵּ ַנְטֵלי  ְוַכד 
ַגְדַפְייהּו, ְואֹוְקדּון ָלּה  י בְּ ְטשֵׁ הּו בַּ ֵדין כֻּלְּ ֵחיָוָתא, כְּ
יָמא,  ַקיְּ ְוָלא  יָמא  ְוַקיְּ ִאּתֹוְקַדת,  ְוָלא  ְוִאּתֹוְקַדת 
ָכל יֹוָמא, ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת. ְוַאף  ָדָנת בְּ ְוָהִכי ִאתְּ
ַאְגָרא  ֵלית  דְּ ִגין  בְּ ָלּה,  ִאית  ָטִבין  עֹוָבִדין  דְּ גַּב  ַעל 
ָחְכְמָתא,  בְּ ֵלי  דְּ תַּ ִמשְׁ דְּ ִאיּנּון  כְּ ָעְלָמא,  ַההּוא  בְּ

ם. ָמאֵריהֹון ְוכּו', ְיעּוָין שָׁ יָקָרא דְּ ָלא בִּ כְּ ְלִאְסתַּ

ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  א  ֶאלָּ ֶזה  עֶֹנׁש  בְּ י  דַּ ְולֹא 
ָעִמים ְוִלְסּבֹל ַצַער עֹוָלם ַהזֶּה  ה פְּ מָּ ִגְלּגּול כַּ בְּ
ֶזה  יָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְוֵיׁש ָסֵפק בְּ ְוַצַער ַהמִּ
ְיַקיֵּם  ּבוֹ  שֶׁ ִני  ַהשֵּׁ ּגּוף  ָמתוֹ  ִנשְׁ בְּ ה  ִיְזכֶּ אּוַלי 

ְצָוה ֹזאת ַהמִּ
ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  א  ֶאלָּ ֶזה  עֶֹנׁש  בְּ י  דַּ ְולֹא 
ַהזֶּה  עֹוָלם  ַצַער  ְוִלְסּבֹל  ָעִמים  פְּ ה  מָּ כַּ ִגְלּגּול  בְּ
ֶזה אּוַלי  יָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ְוֵיׁש ָסֵפק בְּ ְוַצַער ַהמִּ
ְצָוה  ַהמִּ ֹזאת  ְיַקיֵּם  ּבוֹ  שֶׁ ִני  ַהשֵּׁ ּגּוף  ָמתוֹ  ִנשְׁ בְּ ה  ִיְזכֶּ
ְמבָֹאר  כַּ ָהִעּבּור,  סֹוד  בְּ ָלבֹוא  לוֹ  יק  ַמְספִּ ֵאין  י  כִּ
ִעְנַין  בְּ ְלעֹוָלם  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ְצוֹות  ַהמִּ ַער  ת שַׁ ְתִחלַּ בִּ
ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  ֵמַרַמ"ח  ֶאָחד  ִהיא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק 
"ס  ַפְרדֵּ הּוא ִעְנַין ִעְסקוֹ בְּ ִלים אֹוָתּה שֶׁ ִאם לֹא ִהשְׁ
ָרׁש סֹוד  ט ֶרֶמז דְּ שָׁ בֹות פְּ י תֵּ הּוא ָראשֵׁ ַהּתֹוָרה שֶׁ
יג ַעד ָמקֹום  ר יּוַכל ְלַהשִּׂ ִפי ֲאשֶׁ ָכל ַאַחת ֵמֶהם כְּ בְּ
ֵדהּו,  ַלמְּ יְּ שֶׁ ַרב  לוֹ  ְוַלֲעשֹׂות  ִלְטרַֹח,  ַמגַַּעת  יָּדוֹ  שֶׁ
ְלמּוד  ל תַּ ר ִמְצָוה ֶאָחד שֶׁ ן ֲהֵרי ִחסֵּ ה כֵּ ְוִאם לֹא ָעשָׂ

ְצוֹות ְוָצִריְך  ָכל ַהמִּ קּוָלה כְּ דֹוָלה ּושְׁ ִהיא גְּ ּתֹוָרה שֶׁ
ְרֵד"ס  ַהפַּ ל  שֶׁ ִחינֹות  בְּ ד'  בְּ ְטַרח  יִּ שֶׁ ַעד  ְתגְַּלגֵּל  יִּ שֶׁ

אן ְלׁשֹונוֹ. ר. ַעד כָּ ְזכַּ ַהנִּ

ִיְרְמָיה  ַהנִָּביא  ְבֵרי  דִּ ֶזה  בְּ ִנְמְלצּו  ְמאֹד  ּוַמה 
הּוא  שֶׁ ְוכּו'  ְלֵמת  ְבּכּו  תִּ ַאל  ָאְמרוֹ  בְּ כ"ב)  (ִסיָמן 

יד ַעל ֵאיֶזה  ִצים ְלַהְספִּ ְתַקבְּ ּבּור ַהמִּ ר ִעם ַהצִּ ְמַדבֵּ
יק  ַצדִּ נְֶּחַסר  שֶׁ ַעל  ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  ְפָטר  ַהנִּ יק  ַצדִּ
ְוָקָאַמר  ֲעֵליֶהם,  ְזכּותוֹ  בִּ ֵמֵגן  ָהָיה  ֵמַהּדֹור שֶׁ ֶאָחד 
יִקים  ל ַצדִּ ם שֶׁ ֻרבָּ ְבּכּו ְוכּו' ְלִפי שֶׁ ְלהּו ַהנִָּביא ַאל תִּ
ן  ְרֵד"ס ְוִאם כֵּ ָכל ד' ֶחְלֵקי ַהפַּ ֵאיָנם זֹוִכים ַלֲעסֹק בְּ
ִלים  ְלַהשְׁ ֵדי  כְּ ִגְלּגּול  בְּ ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ֵהם  ֻמְכָרִחים 
ג'  בְּ ָעַסק  הּוא  ֲאִפילּו  י  כִּ ֲחָלִקים  ד'  בְּ ִלּמּוָדם 
ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי  ָיָצא  לֹא  ְרֵד"ס  ַהפַּ ֶחְלֵקי 
גֶָּבר"  ִעם  לֹוׁש  שָׁ ֲעַמִים  פַּ ֵאל  ִיְפַעל  ה  ֵאלֶּ ל  כָּ "ֶהן 
ַהְדָרא.  דְּ ִסיָדא  פְּ ַהְוָיא  ן  כֵּ ְוִאם  ִגְלּגּול  בְּ ְלַהֲחִזירוֹ 
ּוִמְתגְַּלגֵּל  חֹוֵזר  הּוא  ְפָטר  נִּ שֶׁ ּיֹום  בַּ ּבוֹ  שֶׁ ר  ְוֶאְפשָׁ
ְוִאם  ם.  שָׁ ְיעּוָין  ֱאמֹר  ת  ָרשַׁ פָּ ֵריׁש  ֹזַהר  בְּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ
כּו ָבכוֹ ַלהֵֹלְך,  ְך, ָאְמָנם בְּ ל כָּ ִסיָדא כָּ ן ֵאין ָלֶכם פְּ כֵּ
י  כִּ ס,  ְרדֵּ ַהפַּ ֶחְלֵקי  ד'  בְּ ָעַסק  ָבר  כְּ שֶׁ יק  ַצדִּ ְלאֹותוֹ 
ַבת ַלהֵֹלְך  ֲחׁשֹב תֵּ ַבת ַלהֵֹלְך ִהיא ָחֵסר ו' ְוִאם תַּ תֵּ
ֶחְלֵקי  ד'  ֶנֶגד  כְּ ֵהם  שֶׁ ַהּכֹוְלִלים  ד'  ִעם  ָעִמים  פְּ ד' 
יק לֹא  דִּ זֶּה ַהצַּ ְרֵד"ס. שֶׁ ִגיַמְטִריָּה פַּ ס ֵהם בְּ ְרדֵּ ַהפַּ
ָעה  י ַעל ַאְרבָּ ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתוֹ כִּ
ֱאֶמת  בֶּ ַהְדָרא  ָלא  דְּ ִסיָדא  פְּ זֶּהּו  שֶׁ יֶבּנּו.  ֲאשִׁ לֹא 
ית  ַמת ֵסֶפר "בֵּ ְוֶנְחַסר ְלַגְמֵרי ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה.  (ֵמַהְקדָּ
ְיאּוָדה  יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקבָּ ַהמְּ ְלָהַרב  ְיהּוָדה"  ֶלֶחם 

יק ִלְבָרָכה). ַתָיא ֵזֶכר ַצדִּ ה ְיׁשּוָעה פְּ מֹשֶׁ

ִנים  ַרבָּ ה  ְוָלמָּ ִמְתָאֶרֶכת?  ַהגָּלּות  ַמה  ַעל 
ַעל  ם  ְבתָּ ּוַמְחשַׁ ָתם  ְמַגמָּ ל  כָּ ֲחׁשּוִבים 
ד  ְוֶהְספֵּ דֹוָלה  גְּ ְלָוָיה  ָלֶהם  ֵהא  יְּ שֶׁ ַאֲחִריָתם 

ָארֹוְך ּוְמֻפְרָסם?
ַמה  ֵני  ִמפְּ דֹוָלה  גְּ ֵאָלה  שְׁ ִרית  ַהבְּ ֵסֶפר  בְּ ַתב  כָּ
לֹוְמִדים  ה  ַהְרבֵּ ְך  כָּ ל  כָּ ֵיׁש  ַוֲהֵרי  ַהגָּלּות  ֲאִריכּות 
ְך  כָּ ַעל  ְועֹוֶנה  הֹוִעילּו  לֹא  ְוֵהיַאְך  ְלִלים  ּוִמְתפַּ
ְוָכל  ם  בָּ ֵאמּון  לֹא  ים  ֲאָנשִׁ ֵאּלּו  ֱאֶמת  בֶּ שֶׁ ּוַמָגֶלה 
א  ֶאלָּ ֵמַעְפָרא  א  ִכיְנתָּ שְׁ ְלאּוְקֵמי  ֵאיָנּה  ָווָנָתם  כַּ
י  ַרבִּ ָלֶהם  ִיְקְראּו  ְושֶׁ בֹוד  כָּ ם  ְלשֵׁ ַרק  ָתם  ְמַגמָּ ל  כָּ
ִרּיֹות,  ין ַהבְּ ַח בֵּ בֵּ תַּ ד ּוְלִהשְׁ ִויֵהא ָלֶהם ָמקֹום ְמֻכבָּ
ֵהא  יְּ שֶׁ ַאֲחִריָתם  ַעל  ם  ְבתָּ ּוַמְחשַׁ ָתם  ְמַגמָּ ְועֹוד 
ְוַרק  ּוְמפֹוְרְסם  ָארֹוְך  ד  ְוֶהְספֵּ דֹוָלה  גְּ ְלִויָּה  ָלֶהם 
ְלַמַען  ֵלב  ַעל  ם  שָׂ ִאיׁש  ְוֵאין  ַהּיֹום  ל  כָּ ִעְנָיָנם  ֶזהּו 
ה ְוַלֲעשֹׂות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרוֹ ַעד  דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ַהשְּׁ
ַחת  תַּ ֶפר  ַהסֵּ ֵאין  ה  (ְוַעתָּ ים.  דֹושִׁ ַהקְּ ָבָריו  דְּ ּתֹוֶכן  אן  כָּ

ָיֵדינּו).

ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר הּוא ִאיׁש ָהעֹוָלם ַהזֶּה  ִמי שֶׁ
ִגְלּגּול ְוחוֵֹזר בְּ

ד  ַהֶהְספֵּ ַעל  ִבים  חֹושְׁ ַמה  ֵני  ִמפְּ מּוָבן  ה  ַעתָּ
י ֵהם חֹוְזִרים  עוָֹלם ַהזֶּה, כִּ ַח ּפֹה בָּ בֵּ תַּ ּוְלָוָיה ְלִהשְׁ
ָהעֹוָלם  ָלֵכן  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  י  ַאְנשֵׁ ְוֵהם  ׁשּוב  ִגְלּגּול  בְּ
ָהאוֲֹחִזים  ים  יִּ ָהֲאִמתִּ יִקים  דִּ ַהצַּ ְוַרק  ַמְעַייַנם  ַהזֶּה 
ַרק  ִעְנָייָנם  ִזי"ע,  "י  בִּ ָהַרשְׁ ּוְבתֹוַרת  ים  ַהַחיִּ ֵעץ  בְּ ָ ְ ֻ

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 -

ֱאֶמת,  א בֶּ י עֹוָלם ַהבָּ ַלֲעשֹׂות ְרצֹון קֹוָנם ְוֵהם ַאְנשֵׁ
מוֹ ַאְבָרָהם  ִרּיֹות, כְּ ת ָלֶהם ַמה ֹיאְמרּו ַהבְּ ְולֹא ִאְכפַּ
ַאְבָרָהם",  ָהָיה  "ֶאָחד  ֶנֱאַמר  ָעָליו  שֶׁ ע"ה  ָאִבינּו 

ֱאֶמת. ַמִים בֶּ בֹוד שָׁ ְוָכל ִעְנָייָנם ְלַהְרּבֹות כְּ

ּלֹא  ּלֹא ָלַמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לוֹ שֶׁ ִמי שֶׁ
ִנְבָרא

ַיֲעקֹב  ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ יק  דִּ ַהצַּ ָהֱאלַֹקי  ל  ַהְמֻקבָּ
ף קפ"ה)  ֶלְך דַּ ְנֵזי ַהמֶּ ִסְפרוֹ גִּ ַאּבּוַחִציָרא זצוקללה"ה (בְּ
דֹוׁש:  ּזַֹהר ַהקָּ ר יֹוַחאי בַּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ם ַרבִּ שֵׁ אֹוֵמר בְּ
ָבא  דְּ ר  ֶאְפשָׁ ְוגוֹ'  ַהּזֹאת"  ְצָוה  ַהמִּ י  "כִּ ֹיאַמר  אוֹ 
יַאת ָהָאָדם  ר בִּ הּוא ִעקַּ ָלה שֶׁ בָּ ִלְרמֹז ַעל ִלּמּוד ַהקַּ
ה  מָּ כַּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ָלעֹוָלם. 
ּתֹוַרת  ָלַמד  ּלֹא  שֶׁ ִמי  דְּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ָעִמים  פְּ
ִנְבָרא  ּלֹא  שֶׁ לוֹ  טֹוב  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵהם  שֶׁ ֱאֶמת 
ְוִיְרָאתוֹ  ַרְך,  ִיְתבָּ יֹוֵדַע ֱאלֹהּותוֹ  ְבלֹא ֶזה ֵאין ָאָדם  דִּ
ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  ָאַמר דָּ ּוְכמוֹ שֶׁ ַוֲעבֹוָדתוֹ.  ְוַאֲהָבתוֹ, 
ֶאת  ע  "דַּ לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ לֹמֹה  ִלשְׁ לֹום  ַהשָּׁ

ֱאלֵֹהי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו". 

ְלַצּוֹות  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ א  בָּ
ּלֹא  שֶׁ ִאים,  ַהבָּ ַלּדֹורֹות  ּוְלַהְזִהיר  ָרֵאל  ְלִישְׂ
ָכל ּדֹור ָודֹור  ַדַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה בְּ ְנעּו ִמלָּ ִימָּ

ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות.
ֵני ָאָדם  יַח בְּ ִמיד ְלַהדִּ ְעּתוֹ תָּ ְוִהנֵּה ֵיֶצר ָהַרע דַּ
ק  ְלִהְתַעסֵּ ָהרוֶֹצה  ּוִבְפָרט  ַרע.  ְלֶדֶרְך  טֹוב  ֶרְך  ִמדֶּ
ּוְדָבִרים  ִמְכׁשֹולֹות  לוֹ  ה  עֹושֶׂ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  בְּ
לוֹ  ָבא  דְּ ְוהּוא  אֹותוֹ.  ִלים  ּוְמַרשְּׁ אֹותוֹ  ִבים  ַהְמַעכְּ
ַמן  ל ֶזה ַהזְּ ֱאמֹר לוֹ ֵאין ַהּגּופֹות שֶׁ ֶדֶרְך ֲחִסידּות בֶּ בְּ
ְנִביִאים  א  ֵליכָּ דְּ ּום  ִמשּׁ ַהּתֹוָרה  ְלסֹודֹות  ְראּוִיים 
ה  משֶׁ ל  שֶׁ ּדֹורוֹ  ָלָמא  ִבשְׁ דְּ ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  א  ְוֵליכָּ
ְראּוִיים  ָהיּו  ָעה  דֵּ ּדֹור  ָהָיה  שֶׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ
ה  משֶׁ ָעָלה  שֶׁ ַעד  ָזכּו  דְּ ּום  ִמשּׁ ַהּתֹוָרה  ְלסֹודֹות 
דֹוׁש  ַהקָּ י  ִמפִּ ְוָלַמד  ַמִים  ַלשָּׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ
ה.  ה ֶאל פֶּ ָרֵאל פֶּ ה ְוָאַמר ְלִישְׂ ה ֶאל פֶּ רּוְך הּוא פֶּ בָּ
ד ַעְצָמם, ַעד  ים אֹותוֹ ַהּדֹור ִמצַּ ָהיּו ְקדֹושִׁ ְועֹוד, שֶׁ
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ָתם ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ַהקָּ ּכַֹח ְקֻדשָּׁ מִּ שֶׁ
ָאְמרּו  ְוַאְנֵוהּו" ּוְכמוֹ שֶׁ ם "ֶזה ֵאִלי  יָּם, ְוָאְמרּו כֻּלָּ בַּ
ַהיָּם  ַעל  ְפָחה  שִׁ ָרֲאָתה  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ָבר  ּלֹא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּוַבּדֹור ַהזֶּה ֵאין ׁשּום דָּ ַמה שֶּׁ
ְלַצּוֹות  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ א  בָּ ְלֶזה  ִמזֶּה. 
ְנעּו  ִימָּ ּלֹא  שֶׁ ִאים,  ַהבָּ ַלּדֹורֹות  ּוְלַהְזִהיר  ָרֵאל  ְלִישְׂ
סֹוף  ַעד  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  בְּ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ַדַעת  ִמלָּ

ַהּדֹורֹות.

ַהּכֹוֵלל  ִעם  ִמְצָוה   – ְויֹום  יֹום  ָכל  בְּ ָכא  יְּ שַׁ
ָלה" בָּ יַמְטִריָּה "ַהקַּ גִּ

ִהיא  ַהּזֹאת"  ְצָוה  י ַהמִּ תּוב: "כִּ ַהכָּ ָאַמר  ְוֶזה שֶׁ
יַמְטִריָּה  גִּ ַהּכֹוֵלל  ִעם  "ִמְצָוה"  ָלה.  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד 
ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  ְלַהְזִהיָרם משֶׁ א  בָּ ְוָעֶליָה  ָלה"  בָּ "ַהקַּ
ָאַמר  ְוָלֶזה  ְלעֹוָלם,  ֵמֶהם  ַכח  שָּׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ לֹום  ַהשָּׁ
יֹום  ָכל  בְּ ָכא  יְּ שַׁ ַהְינּו  דְּ ַהּיֹום"  ָך  ְמַצוְּ ָאנִֹכי  ר  "ֲאשֶׁ
ץ  ּוְלִהְתַאמֵּ ְלִהְתַחזֵּק  ה  ַאתָּ ָצִריְך  ּוְלִפיָכְך  ְויֹום, 

יִדיָעָתּה. בִּ

ְמעּו ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע שְׁ ַאל תִּ
ֵיֶצר  ִהנֵּה  י  כִּ ָהַרע  ֵיֶצר  ְלִדְבֵרי  ְמעּו  שְׁ תִּ ַאל 
ַאַחת,  ְטָענֹות:  ֵני  ִמשְּׁ ְלָלְמָדּה  ּלֹא  ְמִדיֲחָך שֶׁ ָהַרע 
ַמע  שָּׁ ָבה, ָצִריְך ָנִביא שֶׁ ה ֶמְרכָּ אֹוֵמר ְלָך ֶזה ַמֲעשֵׂ
ו  תוֹ. ְוַעְכשָׁ ָבר ַעל ֲאִמתָּ ּיֹוִדיַע ָלנּו ַהדָּ ם שֶׁ י ַהשֵּׁ ִמפִּ
ְועֹוד,  ֹזאת  ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  ְולֹא  ָנִביא  ֵאין  ְזַמנֵּנּו  בִּ
ְוָטהֹור  ָקדֹוׁש  ּגּוף  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָלה  ַקבָּ ַהּלֹוֵמד 
ְצַרִים  יְָּצאּו ִממִּ ָרֵאל שֶׁ מוֹ ִישְׂ ָבר ַרע, כְּ ל דָּ ְוָנִקי ִמכָּ
יָון  כֵּ ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹושִׁ ָהיּו  שֶׁ ָתם  ְקֻדשָּׁ רֹב  מֵּ שֶׁ
רּוְך הּוא, ְועֹוד,  דֹוׁש בָּ יָּם ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ַהקָּ ָעְברּו בַּ שֶׁ
ַמֲעַמד  בְּ ָפִנים  בְּ ִנים  פָּ אֹותוֹ  ָראּו  ָתם  ְקֻדשָּׁ ֵמרֹב 
ָלה. ֲאָבל  בָּ ִלּמּוד ַהקַּ יְָּך  ֱאֶמת שַׁ ה בֶּ ְלֵאלֶּ ִסיַני.  ַהר 
ֵהם  ָאֳחָרא,  ִסְטָרא  ְבָרה  גָּ שֶׁ ַהזֶּה,  ַמן  ַהזְּ ּגּופֹות 

ָלה. בָּ חּול ַהקַּ ְסרּוִחים ּוְמֻטנִָּפים ְוַעל ִמי תָּ

ָך ָרֵאל – לֹא ִנְפֵלאת ִהיא ִממְּ ְלַהְזִהיר ְלִישְׂ
לֹום ְלַהְזִהיר  ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ א משֶׁ ְלִפיָכְך בָּ
ְמעּו ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע  שְׁ ָרֵאל ְוָאַמר ָלֶהם ַאל תִּ ְלִישְׂ
ַמן ַהזֶּה ֵאין ָנִביא ְולֹא רּוַח  זְּ אֹוֵמר ָלֶכם בַּ י ַמה שֶּׁ כִּ
ַהזֶּה  ַמן  זְּ בַּ גַּם  י  כִּ ִיְמֲעטּו.  ֵמֶהֶבל  ָבָריו  דְּ ַהּקֶֹדׁש. 
ָהָאָדם.  ִלְפֵני  ֶהָערּוְך  ְלָחן  שֻׁ כְּ ּומּוָכן  ָערּוְך  ַהּכֹל 
ָפִרים. ּוְכֶנֶגד  סְּ מּו בַּ בּו ְוֶנְחתְּ ָלה ִנְכתְּ ְבֵרי ַקבָּ ָכל דִּ דְּ

ָך". ֶזה ָאַמר "לֹא ִנְפֵלאת ִהיא ִממְּ

ִעין אֹותֹו ֵהר ְמַסיְּ א ִלטָּ ַהבָּ
ָהַרע  ַהיֵֶּצר  ּטֹוֵען  שֶׁ ִנית,  ַהשֵּׁ ֲעָנה  ַהטַּ ּוְכֶנֶגד 
ֵאיָנּה  ֶזה  גַּם  ְוָקדֹוׁש.  ָטהֹור  ּגּוף  ִלְהיֹות  ִריְך  צָּ שֶׁ
ֵהר  ׁש ּוְלִהטָּ ַמן ַהזֶּה ָהרוֶֹצה ְלִהְתַקדֵּ זְּ י גַּם בַּ ַטֲעָנה כִּ
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ְוָטהֹור  ָקדֹוׁש  ִלְהיֹות  ָיכֹול 
ִעין אֹותוֹ, ְוַעל ֶזה  ֵהר ְמַסיְּ א ִלטָּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהבָּ
ֳהָרה  ה ְוַהטָּ ֻדשָּׁ ַהְינּו, ַהקְּ ָאַמר "ְולֹא ְרחֹוָקה ִהיא" דְּ
סּוִקים  ַהפְּ ל  כָּ ּוְמָפֵרׁש  יל  ְוַאזִּ ךָ,  ִממְּ ְרחֹוָקה  ֵאיָנּה 
ַמִים ִהיא ֵלאמֹר ִמי  שָּׁ ָאַמר "לֹא בַּ ַאַחר ֶזה ְוֶזה שֶׁ שֶׁ
ה  ַמֲעשֵׂ י  כִּ ּתֹאַמר  לֹא  ַהְינּו:  דְּ ַמִים"  ַהשָּׁ ָלנּו  ַיֲעֶלה 
ה  מֹשֶׁ כְּ ָנִביא  ָאנּו  ּוְצִריִכים  ַמִים  שָּׁ בַּ לּוי  תָּ ָבה  ֶמְרכָּ
ְויֹוֵרד  ַמִים,  ַלשָּׁ ָלנּו  יֲַּעֶלה  שֶׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ
תוֹ.  ֲאִמתָּ ַעל  ָלנּו  ְויֹוִדיעּו  ָבה,  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ ָלנּו 
ַמִים,  שָּׁ ֲאָרה בַּ י לֹא ִנשְׁ ן, כִּ ֲחׁשֹב כֵּ ְלֶזה ָאַמר, ַאל תַּ
ִנית  ַהשֵּׁ ֲעָנה  ַהטַּ ֶנֶגד  כְּ ִהיא"  ַליָּם  ֵמֵעֶבר  "לֹא  ְוַגם 
ָקדֹוׁש  ּגּוף  ְצִריִכים  ָלה  ַקבָּ ְבֵרי  דִּ שֶׁ ַהיֵֶּצר  ּטֹוֵען  שֶׁ
ם ּגּוף  ָעְברּו ֶאת ַהיָּם ְוָהיּו כֻּלָּ ָרֵאל שֶׁ מוֹ ִישְׂ ְוָטהֹור כְּ
לּוי  ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ְוָנִקי, גַּם זוֹ ֵאיָנּה ַטֲעָנה, ֵאין ֶזה תָּ

יַַּעְברּו ַהיָּם. הֹוִרים שֶׁ גּוף ַהטְּ בְּ

ְלָבְבָך ּוְבִפיָך  ׁש בִּ ְתַקדֵּ תִּ ְכשֶׁ ָך דִּ לּוי בְּ ַהּכֹל תָּ דְּ
ָלה ְבֵרי ַקבָּ ה ַלֲעשֹׂות ַהּכֹל ְוֵליַדע דִּ ָיכֹול ַאתָּ

ּיּוַכל  שֶׁ ָאָדם  יֵדי  בִּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  ו  ַעְכשָׁ גַּם 
ל  ְלַקבֵּ ָראּוי  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַעד  ֵהר  ּוְלִהטָּ ׁש  ְלִהְתַקדֵּ
ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  "כִּ ַסיֵּם  מְּ שֶׁ ְוֶזהּו  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ
ַהּכֹל  דְּ ַלֲעשֹׂותֹו"  ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  בְּ ְמאֹד  ָבר  ַהדָּ
ה  ָיכֹול ַאתָּ ּוְבִפיָך  ְלָבְבָך  ׁש בִּ ְתַקדֵּ תִּ ְכשֶׁ ָך דִּ לּוי בְּ תָּ
ְלׁשֹון  אן  כָּ (ַעד  ָלה.  ַקבָּ ְבֵרי  דִּ ְוֵליַדע  ַהּכֹל  ַלֲעשֹׂות 

הֹור.) ָקְדׁשוֹ ַהטָּ

ֵאינוֹ  שֶׁ גַּם  ְדֵבקּות  בִּ דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד 
ָה ְלָחָכם  דוֹ ַויֲַּעשֶׂ ַעְצמוֹ ְיַלמְּ "י בְּ בִּ ֵמִבין ָהַרשְׁ

ּתֹוָרה גָּדֹול בַּ
ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר, ֲאִפּלּו ֵאינוֹ יֹוֵדַע ְוֵאינוֹ ֵמִבין ַמה 
ָבָריו.  דְּ ן  ְמַתקֵּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ יו,  ִמפִּ ּמֹוִציא  שֶּׁ
ָעַלי  ְוִדְגלוֹ  ַאְקָרא  ּוְסָמכּוהּו  אי  ַקמָּ ָאְמרּו  ְוָכְך 
ָהַרב  בְּ ְוַעיֵּן  ְוִדּלּוגוֹ.  א  ֶאלָּ ְוִדְגלוֹ  ְקֵרי  תִּ ַאל  ַאֲהָבה, 
ְוכּו'  ז"א  ה"א  ם  שֵׁ בְּ ַעִין  טֹוב  קּוְנְטֵרס  בְּ ִחיָד"א 
ֶנה  בָּ תִּ ְצָפת  בִּ ֶזה  כָּ נֹוָרא  ה  ּוַמֲעשֶׂ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ 
ן  ְמעֹון בֶּ י שִׁ יְֵּלכּו ִלְמָעַרת ַרבִּ ָהיּו נֹוֲהִגים שֶׁ ְוִתּכֹוֵנן, שֶׁ
ה ֲחָכִמים ִויִחיִדים,  מָּ ָכל ֵליל ל"ג ָלעֶֹמר כַּ יֹוַחאי בְּ
ִקים אֹותוֹ ְלָכל  ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְמַחלְּ ם כָּ ְולֹוְמִדים שָׁ
ָהָיה  שֶׁ ַהּיֹום  ַוְיִהי  ֶאָחד.  ֵחֶלק  ֵמַהּקֹוְרִאים  ֶאָחד 
לוֹ  ְוָנְתנּו  ְפֵניֶהם,  בִּ ְוָידּוַע  ְמֻיָחד  ֶאָחד  ִאיׁש  ֶהם  ִעמָּ
ֶהם,  ִעמָּ ִלְקרֹות  ַהּקֹוְרִאים  ִעם  ֵמַהּזַֹהר  ֶאָחד  ֵחֶלק 
ְוהּוא  ִלְקרֹות  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ַעְצמוֹ  בְּ יֹוֵדַע  ְוהּוא 
ה אֹותוֹ ָהִאיׁש? קֶֹדם  צּוַרת ָאָדם. ֶמה ָעשָׂ ְבֵהָמה בְּ כִּ
ָעָרה ַויֵֵּלְך  ּמּוד ָיָצא ַלחּוץ ֵמַהמְּ ל ַהלִּ יַע ָהֵעת שֶׁ יַּגִּ שֶׁ
ִריֵסי  רּו  ִנסְּ ְמַעט  כִּ שֶׁ ַעד  ְמאֹד,  ה  ַהְרבֵּ ּוָבכֹה  ָהלְֹך 
ְמקֹומוֹ,  ן בִּ ָמה ְוָישַׁ ְרדֵּ ִכיָּה ְוָנְפָלה ָעָליו תַּ ֵעיָניו ֵמַהבְּ
ן יֹוַחאי, ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו  ְמעֹון בֶּ י שִׁ א ֵאָליו ַרבִּ ְוָאז בָּ
ה  ַחת, ַעתָּ יָרא ְוַאל תֵּ ֲחלֹום, ְוָאַמר לוֹ: ַאל תִּ ָאֵמן, בַּ
ָעָלה  ם, קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך ַהֵחֶלק שֶׁ ָך ִנְרדָּ ַמה לְּ
ְוֵאיִני  ְבֵהָמה  כִּ ֲאִני  ֲהֵרי  ָהִאיׁש:  יבוֹ  ֱהשִׁ גֹוָרְלָך.  בְּ
ן יֹוַחאי:  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַרבִּ ָלל ִלְקרֹות. ָאַמר לוֹ  יֹוֵדַע כְּ
ֶעָך ְוִתְמָצא ַעְצְמָך יֹוֵדַע ִלְקרֹות  קּום ְקָרא ַוֲאִני ֲאַסיְּ
ּוָמָצא  ָנתוֹ  ִמשְּׁ ְוֵהִקיץ  ָהָיה,  ְוֵכן  ַהֲחָכִמים.  ְגדֹוֵלי  כִּ
ָהרֹוִאים אֹותוֹ  ל  ָעָליו כָּ ְוָתְמהּו  טֹוב,  יֹוֵדַע בְּ ַעְצמוֹ 
ִמּקֶֹדם.  ּבוֹ  ָיְדעּו  ּלֹא  נֹוָרִאים שֶׁ ָבִרים  דְּ ּבוֹ  ְצאּו  מָּ שֶׁ

ה. ֲעשֶׂ אן ַהמַּ ַעד כָּ

א  רׁש ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ ּוָבֶזה פֵּ
ָאַמר  שֶּׁ ַמה  זֶּהּו  שֶׁ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  "ז  ָהָרשָׁ ּום  ִמשּׁ
ָידּוַע  דְּ ָנֶפׁש,  יַבת  ִמיָמה ְמשִׁ ֲהָוָיה תְּ ּתֹוַרת  תּוב  ַהכָּ
ָאְמרּו  שֶׁ ּוְכמוֹ  ם,  ַהשֵּׁ ּתֹוַרת  ִנְקָרא  ַהּסֹוד  ִלּמּוד  דְּ
ֶחְפצוֹ  ֲהָוָיה  תֹוַרת  בְּ סּוק  פָּ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ּתֹוַרת  ָאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו  ט  שָׁ ַהפְּ ֶזה  ּוְבתֹוָרתוֹ  ַהּסֹוד  ֶזה 
ִריְך ִלְלמֹד אֹוָתּה  צָּ לֹוַמר שֶׁ ִמיָמה כְּ הּוא תְּ ֲהָוָיה שֶׁ
ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ִלְלמֹד  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ְוֶזה  ֵלמּות  שְׁ בִּ
יַבת  ְמשִׁ ָאַמר  ְוֶזהּו שֶׁ ַנְפׁשוֹ  יב  ּוֵמשִׁ דוֹ  ְמַלמְּ יֹוַחאי 
'ן י'ֹוַחאי ְוָאַמר  'ְמעֹון בֶּ דוֹ ּת'ֹוָרה שִׁ נֹוְטִריקֹון ְמ'ַלמְּ

ְמַעט ָיְצָאה ַנְפׁשוֹ ְוָחְזָרה לוֹ. כִּ ֶנֶפׁש שֶׁ

גַּב  ַעל  ַאף  דְּ לוֹ  ִלְרמֹז  ֵרׁש  ִיְתפָּ ָהִכי  ּוְלִפי 
ל  כָּ ִעם  ִלְקרֹות  יֹוֵדַע  ְוֵאינוֹ  ְבֵהָמה  כִּ הּוא  ָאָדם  שֶׁ
ְקֶרה  יִּ שֶׁ ר  ְוֶאְפשָׁ ָכרוֹ  שְׂ לוֹ  לּו  ִיְכפְּ ַמיָּא  ִמשְּׁ ֶזה 
יו  ַמֲעשָׂ רּו  ֻיְכשְׁ ִאם  ַהזֶּה  ָלִאיׁש  ָקָרה  ר  ֲאשֶׁ כַּ לוֹ 
'ָאָדם  סּוק  פָּ בַּ ֶרֶמז  ְוֵיׁש  ְלטֹוָבה  וָָּנתוֹ  כַּ ְוִתְהֶיה 
יַע ֲהָוָי"ה' ִעם  ֵתבֹות 'ּתֹושִׁ יַע ֲהָוָי"ה' דְּ ּוְבֵהָמה ּתֹושִׁ
ר  ִמְספַּ כְּ ַיֲעלּו  בֹות  תֵּ ב'  ל  שֶׁ ּכֹוְלִלים  ּוב'  בֹות  ַהתֵּ
ַמת ַהּמֹוִציא  ִדְקּדּוק ַצח. (ַהְקדָּ ּקּוִנים' בְּ בֹות 'ֹזַהר תִּ תֵּ

פּוס ִליוֹוְרנוֹ) ָלאֹור ֹזַהר דְּ

ים לֹא  יִּ יִקים ָהֲאִמתִּ דִּ ה ַהצַּ יו מּוָבן ָלמָּ ַעְכשָׁ
ִמי  ְוָכל  דֹוׁש,  ַהקָּ זֹוַהר  ֵאין  שֶּׁ ִית  ַלבַּ ִָנְכְנסּו  ְ

ג
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ÏÚ ‡ËÏL dÈÏÈÁÂ dÈt˜e˙Â ,‡ÈÓLƒ¿«»¿¿≈¿≈≈»¿»«

‡„ ‡ÂÂ‚k .˙‡ ÏÎ ‡Ú‡(Â ‰ÈÚ˘È)ÏÎ ‡ÏÓ «¿»¿»¬«¿«¿»»¿…»
‡ÏÓ ,ÌÈ‡˜ ‡Lc˜Óc ‡ÓÊa ,B„Bk ı‡‰»»∆¿¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿…
‡zL‰Â .‡LÈc˜ ‡Ú‡ ‡c ,B„Bk ı‡‰ ÏÎ»»»∆¿»«¿»«ƒ»¿«¿»
‡t˜e˙Â ,‡lÈÚÏ È‰È‡ ,‡˙eÏ‚a Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈¿»»ƒƒ¿≈»¿¿»
ÏÚ Û‡Â ,e‰ÈÈÏÚ ‡‚‡Ï Ï‡NÈÏ e‰Ï ‡ÁÒ«¬»¿¿ƒ¿»≈¿¬»»¬«¿¿««

.‡Á‡ ‡Ú‡a ÔeÈ‡c b«¿ƒ¿«¿»«¬»
.‡lÈÚÏ ‡zÈÎLe ‡z˙Ï ‡zÈÎL ,ÈÊÁ »≈¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿»¿≈»

ÈÓeÁz ÒÈ˙ ‡lÈÚÏ ‡zÈÎL¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈«¿≈
.ÔÈ‡lÚ ÔÂÂÈÁ ÒÈ˙e ,ÔÈLÈc˜ ÔÈÎÈ˙¿ƒƒ«ƒƒ¿≈«≈»ƒ»ƒ
,ÔÈLÈc˜ ÔÈËL ÒÈ˙ ‡z˙Ï ‡zÈÎL¿ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒƒ
,‡z˙Â ‡lÈÚÏ ‡zÈÎL ˙ÏÈÏk˙‡ ÔÈ„Îe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»¿≈»¿«»
‡ÓÊac b ÏÚ Û‡Â .‡„ÁÎ ‡ÓÊ „Áa ‡lÎÂ¿…»¿«ƒ¿»¿¬»¿«««¿¿ƒ¿»
˙wz˙‡ ‡Ï ,‡z˙Ï ‡˙eÏ‚a Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈¿»»¿«»»ƒ¿«»«
‡z˙Ïc ÔÈ‚a ,˙wz˙‡ ‡Ï ÈÓ ÈÎ‰ ,‡lÈÚÏ¿≈»»ƒ»≈»ƒ¿«»«¿ƒƒ¿«»
ÔB‰nÚ ‡˙eÏ‚ ‡e‰ ‡„Â ,˙wz˙‡ ‡Ï»ƒ¿«»«¿»¿»»ƒ¿

.ÔB‰nÚ ‡˙eÏ‚ È‰È‡c ,Ï‡NÈc¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿
‰Ó ,dÈa ˙ÈÓ„ ‡kÏÓÏ ,˙wz˙‡ ƒ¿«»«¿«¿»¿ƒ¿≈»

‡Ï‡ ÏÚ dÈÒÚÏ dÈÏ ‡Ùk „Ú¬«»»≈¿«¿≈«∆¿»
ÏË ‡l‡ ,dÈÒÚÏ dÈÏ ÔÈ˜˙‡ ‡ÏÂ ,dÈ„ƒ¿≈¿»«¿ƒ≈¿«¿≈∆»»«
ÈÎLÂ ,dÈÒÚ ˙BÁz ÏÈh‡Â ,ÔÈc„Â ÔÈekƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿»ƒ
eÏb˙‡c ÔÂÈk ,‡e‰ CÈ ‡L„˜ Ck ,dÈÏÚ¬≈»À¿»¿ƒ≈«¿ƒ¿»
ÔÈek ÏË ,‡Lc˜Ó Á˙‡Â ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»»«ƒ
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dÈ˙BÁ˙ ÈeLÂ ÔÈc„Â¿«¿«ƒ¿«≈¿≈»»ƒ¿ƒ

(‚ ˙ÂÓ˘)CBzÓ L‡ ˙aÏ ÂÈÏ‡ '‰ C‡ÏÓ ‡iÂ«≈»«¿«≈»¿««≈ƒ
.‡˙eÏ‚a BÂ‰ Ï‡NÈc ÔÈ‚a .‰q‰«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¬¿»»

‡ÓÈÈ˜ ‡Ïc Ô‡Ó ,ÌÎ˙‡ Èz„˜t »«¿ƒ∆¿∆»¿»»¿»
‡l‡ .„ÈÚ ‰Óe ,„Èwt ‰Ó ,dÈ˙eLƒ¿≈««ƒ«¬ƒ∆»

È‡Ó ,‡z˙lÓ Èz„˜t ,‡ÏÈÚlÓ „˜Ù,‡ÓÚË »…ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¿«»»«¿»
,‡c ˙ÓcwÓ dÏÚ ˙Â‰ ‰ÈÎÊ È‡‰c ÔÈ‚a¿ƒ¿«¿ƒ»¬«¬»ƒ«¿«¿»
,kÊ‡Â ÈzÎc ÔÂÈk .È˙Èa ˙‡ kÊ‡Â ÈzÎcƒ¿ƒ»∆¿…∆¿ƒƒ≈«ƒ¿ƒ»∆¿…

.Èz„˜t „˜t ˙Ï ˙Ó‡ Ck ÔÈ‚e ,‰ÏÚ ‡Ó˙‡ ‰ÈÎÊ ע"א)‰‡ קס (דף »¿ƒ»ƒ¿¿»¬»¿ƒ»¬¿«¿»»»…»«¿ƒ

È‡Ó LÓM‰Lk ,e„ÓÏ Ck »»«¿¿∆«∆∆≈ƒ
ÏÚ BÁÎÂ Bt˜˙Â ,ÌÈÓMa ‡e‰ «»«ƒ¿»¿¿…«
ÏÎ ‡ÏÓ ÔÎ BÓk .ÌB˜Ó ÏÎa ı‡‰»»∆¿»»¿≈¿…»
Lc˜n‰L ÔÓÊa .B„Bk ı‡‰»»∆¿ƒ¿«∆«ƒ¿»
BÊ ,B„Bk ı‡‰ ÏÎ ‡ÏÓ  „ÓÚ»«¿…»»»∆¿
Ï‡NiL ˙ÚÎÂ ,‰LB„w‰ ı‡‰»»∆«¿»¿»≈∆ƒ¿»≈

ÓÏ ‡È‰  ˙eÏbaÛ˜z‰Â ,‰ÏÚ «»ƒ¿«¿»¿«…∆
,Ì‰ÈÏÚ Ô‚‰Ï Ï‡NÈ ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈¬≈∆
.˙Á‡ ı‡a Ì‰L b ÏÚ Û‡Â¿«««∆≈¿∆∆«∆∆

‰ÈÎLe ‰hÓÏ ‰ÈÎL ,‰‡˙ ƒ¿∆¿ƒ»¿«»¿ƒ»
ÌÈLa ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÎL .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈
˙BLB„˜ ˙BkÓ ÌÈÓeÁz NÚ»»¿ƒ∆¿»¿
.˙BBÈÏÚ ˙BiÁ ‰NÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈«∆¿
ÌÈËL NÚ ÌÈLa ‰hÓÏ ‰ÈÎL¿ƒ»¿«»ƒ¿≈»»¿»ƒ
‰ÈÎM‰ ˙ÏÏÎ Ê‡Â .ÌÈLB„ ¿̃ƒ¿»ƒ¿∆∆«¿ƒ»
˙Á‡ ÌÚÙa Ïk‰Â ,‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»¿«…¿««««
Ï‡NiL ÔÓÊaL b ÏÚ Û‡Â .„ÁÈ««¿«««∆ƒ¿«∆ƒ¿»≈
,‰ÏÚÓÏ ˙˜˙ ‡Ï ‰hÓÏ ˙eÏba«»¿«»…ƒ¿∆∆¿«¿»
‰hÓlL ÌeMÓ ˙˜˙ ‡Ï Ìb Ck»«…ƒ¿∆∆ƒ∆¿«»
ÌÚ ˙eÏba e‰ÊÂ ,˙˜˙ ‡Ï…ƒ¿∆∆¿∆«»ƒ

.Ì‰nÚ ˙eÏba ‡È‰L ,Ï‡NÈƒ¿»≈∆ƒ«»ƒ»∆
,Ba ˙nL CÏÓÏ ?˙˜˙ ƒ¿∆∆¿∆∆∆≈¿

Ï‡ ÏÚ B˙hÓ ˙‡ ‰Ùk ?‰NÚ ‰Ó∆»»»»∆ƒ»«≈∆
,B˙hÓ ˙‡ BÏ ÔÈ˜˙‰ ‡ÏÂ ,Ba¿¿…ƒ¿ƒ∆ƒ»
ÏÈh‰Â ÌÈc„Â ÌÈˆB˜ ÏË ‡l‡∆»»«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ
Ck .‰ÈÏÚ ÎLÂ B˙hÓ ˙Áz««ƒ»¿»«»∆»»
eÏbL ÔÂÈk ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»≈»∆»
Á˜Ï ,Lc˜n‰ ÁÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿∆¡««ƒ¿»»«
e‰Ê .ÂÈzÁz ÌNÂ ÌÈc„Â ÌÈˆB˜ƒ¿«¿»ƒ¿»«¿»∆
ÂÈÏ‡ '‰ C‡ÏÓ ÂÈÏ‡ ‡iÂ e˙kL∆»«≈»≈»«¿«≈»
ÌeMÓ ,‰q‰ CBzÓ L‡ ˙aÏa¿««≈ƒ«¿∆ƒ

.˙eÏba eÈ‰ Ï‡NiL∆ƒ¿»≈»«»
„ÓBÚ ‡lL ÈÓ .ÌÎ˙‡ Èz„˜t »«¿ƒ∆¿∆ƒ∆…≈

?‰NBÚ ‰Óe ‰eˆÓ ‰Ó ,B˙eLaƒ¿«¿«∆»∆
Èz„˜t ,‰ÏÚÓÏÓ „˜t ‡l‡∆»»…ƒ¿«¿»»«¿ƒ
ÌeMÓ ?ÌÚh‰ ‰Ó .‰hÓlÓƒ¿«»»«««ƒ
Ì„wÓ ‰ÈÏÚ ‰˙È‰ Bf‰ ‰ÈÎf‰L∆«¿ƒ»«»¿»»∆»ƒ…∆
.È˙Èa ˙‡ kÊ‡Â e˙kL ,ÔÎÏ»≈∆»»∆¿…∆¿ƒƒ
‰ÈÎÊ ‰p‰  kÊ‡Â e˙kL ÔÂÈk≈»∆»»∆¿…ƒ≈¿ƒ»
‰Ó‡ Ck ÌeMÓe ,‰ÈÏÚ ‰˙pÓ˙‰ƒ¿«¿»»∆»ƒ»»¿»
ÔÓÈÒ È‰L ,Èz„˜t „˜t Ck Á‡««»»…»«¿ƒ∆¬≈ƒ»
,‰N ÔÎ BÓk .ÔÎÏ Ì„wÓ ‰Á˜Ï»¿»ƒ…∆»≈¿≈»»
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‡"Ú Ò˜  ‡ˆÈÂËÚ˜

‡„ ‡Âe‚k .‡c ˙ÓcwÓ ˙Ë˜ ‡ÓÈÒ ‡‰c¿»ƒ»»»¿«ƒ«¿«¿»¿«¿»»
,È˙Î„ ‰N(‡Î ˙È˘‡).‰N ˙‡ „˜t '‰Â »»ƒ¿ƒ«»«∆»»

,‡c ˙ÓcwÓ ˙k„‡ ‡Ï„ ÏÁ ‡Î‰ Ï‡¬»»»»≈¿»ƒ¿»«ƒ«¿«¿»
‡lÎÂ ,‰ÈÎÊ ‡l‡ ‰„È˜t da Óz‡ ‡Ï»ƒ¿»»¿ƒ»∆»¿ƒ»¿…»

.‡ÏfÓ„ ‡Êa ,e‰È‡ ‰ÈÎÊƒ¿ƒ»ƒ¿»»¿«»»
ÈÏÊ‡ BÂ‰ ,‰i˜ÊÁ ÈaÂ ‰„e‰È ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ»¬»¿≈

‰„e‰È Èa ‰Â‰Â ,„BÏÏ ‡È˜ËBtwÓƒ«¿ƒ»¿¿¬»ƒƒ¿»
˙Á ÈÎ‰c‡ ,ÈBÏ‚ ÏÚ ‰i˜ÊÁ ÈaÂ ,ÈÎ»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»««¿«¿»ƒ»«
˜qÚ˙ ‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓ Ó‡ ,‰„e‰È Èaƒƒ¿»»«ƒ»¿»¿»ƒ¿«≈

,È˙Î„ ‰Ók ,‡˙ÈÈB‡a(Ï ÌÈ„)Ï„‚ e‰ ¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»…∆
.eÈ‰Ï‡Ï≈…≈

„Á„ ‡e‰ ˙B‡È ,‡˙Ï˙ ‡ÈÂ‰ el‡ dÈÏ ≈ƒ¬≈»¿»»»¿«
,dÈÏ Ó‡ .dÈÏ eÈ˙È ÔÈ˙e ,‡ÓÈÈ≈»¿≈»ƒ≈»«≈
‡ÓL „Á k„‡c ÔÈ‚a .Ô‡Î ÈlÓ Èp‰«≈ƒ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿»
‡„‰ .dÈÏ eÈ˙È ÔÈ˙e ,‡e‰ CÈ ‡L„˜„¿À¿»¿ƒ¿≈»ƒ≈»»

,È˙Î„ ‡e‰(Ï ÌÈ„)e‰ ‡˜‡ '‰ ÌL Èk ƒ¿ƒƒ≈∆¿»»
„Á ‡c ,‡˜‡ '‰ ÌL Èk .eÈ‰Ï‡Ï Ï„‚…∆≈…≈ƒ≈∆¿»»«
ÔÈz ÔÈl‡ ,eÈ‰Ï‡Ï Ï„‚ e‰ ,CÓcƒ¿»≈»…∆≈…≈ƒ≈¿≈
È˙È È˙ elÈÙ‡ ‡˙ÈÈB‡a Ï‡ .ÔÈpÁ‡«¬«ƒ¬»¿«¿»¬ƒ¿≈«¿≈
‡˙ÈÈB‡„ ‡ÁL„ ‡t˜e˙Â e È‰ÈÂ¿«¬≈¿¿¿»¿ƒ¿»¿«¿»

.‡e‰ CÈa ‡L„e˜Ï¿¿»¿ƒ
È‡n‡ Ô‡Î Èa‚Ï ,‰i˜ÊÁ Èa dÈÏ ≈ƒƒƒ¿ƒ»¿«≈ƒ¿»««

,Óz‡Â ‰eÓ˜e‡ ‡‰ ,dÈÏ Ó‡ .˙Ï¿̇«»«≈»¿»¿ƒ¿»
‰lÓ„ ‡Ê Ï‡ .eÈ‰Ï‡Ï Ï„‚ e‰ ÈzÎcƒ¿ƒ»…∆≈…≈¬»»»¿ƒ»
„Á ,e‰È‡ ÈÎ‰ Ô‡Îc ÔÈÊ ÏÎ ‡‰c ,‡Î‰»»¿»»»ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ«

˜lÒÈc ÔÈ‚a ,‡˙‡Ï ÔÈ˙e ‡ÎÏ‡ÁL ¿»¿»¿≈¿¬»»¿ƒƒ««¿»»
CÓ „Á .‡˙Ï˙„ ‡Ê ‡e‰ CÈ ‡L„˜„¿À¿»¿ƒ¿»»ƒ¿»»«¿»≈

ÔÈ˙e(ÔÓ‡ ÈÓ‡)‡Óei˜ ‡e‰ ‡„Â ,e„B‡c ¿≈¿¿»ƒ»
‡Êe ,˙e‡È ‡˜„Î ‰‡lÚ ‡Êe ,Ô‡Î„¿ƒ¿»¿»»ƒ»»¿¿»¿¿»»

.‰eÓ˜e‡„ ‰Ók ˙Ï˙„ƒ¿«¿»¿¿»
˙È‡ ,ÔÈz ,‰„e‰È Èa Ó‡ ,ÈÏÊ‡ eÂ‰c ¿¬»¿≈»«ƒƒ¿»»≈»ƒ

˙È‡ ,LÈÏ ‰ÈÎÊ ˙È‡Â ,ËÏ ‰ÈÎÊ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
,‰eÓ˜e‡„ ‰Ók ,ËÏ ‰ÈÎÊ ˙È‡ .LÈÏ ‰„È˜t ˙È‡Â ,ËÏ ‰„È˜t¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿»¿¿»

Ï‡ .‰N ˙‡ „˜t '‰Â e˙kL∆»«»«∆»»¬»
,ÔÎÏ Ì„wÓ ‰kÊ ‡lL ,ÏÁ Ô‡k»»≈∆…ƒ¿¿»ƒ…∆»≈
,‰ÈÎÊ ‡l‡ ,‰„È˜t da Ó‡ ‡Ï…∆¡«»¿ƒ»∆»¿ƒ»
ÏL „Bqa ,‰ÈÎÊa ‡e‰ Ïk‰Â¿«…ƒ¿ƒ»«∆

.Ïfn‰««»
eÈ‰ ‰i˜ÊÁ ÈaÂ ‰„e‰È ¿»¿«ƒƒ¿ƒ»»

ÈaÂ ,„BÏÏ ‡i˜ËBtwÓ ÌÈÎÏB‰¿ƒƒ«¿ƒ»¿¿«ƒ
ÏÚ ‰i˜ÊÁ ÈaÂ ,ÎB ‰È‰ ‰„e‰È¿»»»≈¿«ƒƒ¿ƒ»«
.‰„e‰È Èa „È ÌÈ˙Èa .ÂÈÏ‚«¿»≈¿«ƒ»««ƒ¿»
˜qÚ˙ ‰‡Ï‰Â Ô‡kÓ ,Ó‡»«ƒ»»»¿»ƒ¿«≈

e˙kk ,‰Bza Ï„‚ e‰ «»«»»…∆
.eÈ‰Ï‡Ï≈…≈

‰ÙÈ  ‰LÏL eÈÈ‰ el‡ ,BÏ ƒ»ƒ¿…»»∆
eÈLÈ ÌÈLe  Ó‡È „Á‡L ,‡e‰∆∆»…«¿«ƒ»ƒ
ÏL eÏl‰ ÌÈc‰ ,BÏ Ó‡ .BÏ»««¿»ƒ«»∆
„Á‡ ÌL kÊpL ÌeMÓ ,˙BÎa‰«¿»ƒ∆ƒ¿»≈∆»
ÌÈLe ,‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL∆«»»¿«ƒ
'‰ ÌL Èk e˙kL e‰Ê .BÏ eÈLÈ»ƒ∆∆»ƒ≈
ÌL Èk .eÈ‰Ï‡Ï Ï„‚ e‰ ‡˜‡∆¿»»…∆≈…≈ƒ≈
e‰ .CnL „Á‡ ‰Ê  ‡˜‡ '‰∆¿»∆∆»∆¿»≈»
.ÌÈÁ‡ ÌÈL el‡  eÈ‰Ï‡Ï Ï„‚…∆≈…≈≈¿«ƒ¬≈ƒ

Ï‡ÌÈLBÈ ÌÈL elÙ‡ ,‰Bza ¬»«»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÁL ÏL ˜ÊÁÂ Ï„b ÌÈ˙BÂ¿¿ƒ…∆¿…∆∆∆«

.‡e‰ŒCeaŒLB„wÏ ‰Bz‰«»«»»
ÈtÏk ,‰i˜ÊÁ Èa BÏ «ƒƒ¿ƒ»¿«≈

,BÏ Ó‡ ?‰LÏL ‰nÏ ˙BÎa‰«¿»»»¿…»»«
e‰ e˙kL ,‡a˙Â ‰eLt È‰¬≈≈¿»¿ƒ¿»≈∆»»
c‰ „BÒ Ï‡ .eÈ‰Ï‡Ï Ï„‚…∆≈…≈¬»«»»
ÏL ˙B„Bq‰ Ïk È‰L ,Ô‡k»∆¬≈»«∆
CÏ „Á‡  Ck ‡e‰ ˙BÎa‰«¿»»∆»¿»≈
ÁM‰ ‰ÏÚiL È„k ,ÈL‰Ï ÌÈLe¿«ƒ¿»ƒ¿≈∆«¬∆«∆«
ÏL „BÒa ‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL∆«»»¿∆

ÌÈLe CÓ „Á‡ ,‰LÏLÌÈÓB‡] ¿…»∆»¿»≈¿«ƒ

[ÔÓ‡,˙BÎa‰ Ìei˜ e‰ÊÂ ,ÌÈ„BnL ∆ƒ¿∆ƒ«¿»
ÏL „Bqe ,Èe‡k ÔBÈÏÚ „BÒe¿∆¿»»«∆

.e‰e‡aL BÓk ,‰LÏL¿…»¿∆≈¬
,‰„e‰È Èa Ó‡ ,ÌÈÎÏB‰ ¿ƒ»««ƒ¿»

‰ÈÎÊ LÈÂ BËÏ ‰ÈÎÊ LÈ ,eÈL»ƒ≈¿ƒ»¿¿≈¿ƒ»
‰„È˜t LÈÂ BËÏ ‰„È˜t LÈ ,ÚÏ¿«≈¿ƒ»¿¿≈¿ƒ»
BÓk  BËÏ ‰ÈÎÊ LÈ .ÚÏ¿«≈¿ƒ»¿¿

e˙kL ,‰e‡aL ÈzÎÊÂ ∆≈¬»∆»¿»«¿ƒ
,'B‚Â ÌÈL‡ ˙Èa Ì‰Ï  »∆¿ƒƒ…ƒ¿
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ÈzÎc(ÂÎ ‡˜ÈÂ)ÌÈBL‡ ˙Èa Ì‰Ï ÈzÎÊÂ ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»∆¿ƒƒƒ
.'Â‚Â(Á ˙È˘‡).Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ( ˙ÂÓ˘) ¿«ƒ¿…¡…ƒ∆…«

,LÈÏ ‰ÈÎÊ ˙È‡Â .B˙Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ
,ÈzÎc(ÁÚ ÌÈÏ‰˙)CÏB‰ Áe ‰n‰ N Èk kÊiÂ ƒ¿ƒ«ƒ¿…ƒ»»≈»«≈

,ÈzÎc ,ËÏ ‰„È˜t .eLÈ ‡ÏÂ(‚ ˙ÂÓ˘)„˜t ¿…»¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»…
,ÈzÎc ,LÈÏ ‰„È˜t .ÌÎ˙‡ Èz„˜t(ËÙ ÌÈÏ‰˙) »«¿ƒ∆¿∆¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ

e‰lÎÂ .ÌBÚ ÌÈÚ‚e ÌÚLt ËLa Èz„˜Ùe»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»¿À¿
.ÔÈ‡lÚ ÔÈÊ»ƒƒ»ƒ

ÔepÈ‡ ÔÈl‡ ,ËÏ ‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ Èp‰ «≈¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ
Î„ ‡˙eÓÈ‰Ó„ ‡Ê .ÔÚÈ„È ÔÈbc«¿ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈¿»¿«
ÔÈl‡Â ,‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ ,‡„Á ‡Ê ‡˜eÂ¿¿»»»»»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ≈
ÔepÈ‡ ÔÈl‡ ,LÈÏ ‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ .ËÏ ÔepÈ‡ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ≈ƒ
ÌÈ‰Ï‡„ ‡Ê ‡ÓÈÈ˜c ,‡Á‡ ‡ËÒ„ ‡Ê»»¿ƒ¿»«¬»¿»¿»¿»»¿¡…ƒ
,È‡‰ ‰ÈÎÊ ,‡„ÁÎ ‡˜eÂ Îc ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«¿¿»¿¬»¿ƒ»¿«
È„z ÔÈÓÈÈ˜c ÔepÈ‡ ÔÈl‡Â ,È‡‰a ‰„È˜Ùe¿ƒ»¿«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ
ÏÎ È˜Ù ‡Î‰Ó .ÔÈl‡ ÏÈ˜Ï ÔÈl‡Â .LÈÏ¿ƒ¿ƒ≈»√≈ƒ≈≈»»»¿≈»
‰Ók ,ÔÈ‡lÚ ÔÈLec˜ ÏÎÂ ‡˙eÓÈ‰Ó„ ÈÊ»≈ƒ¿≈¿»¿»ƒƒƒ»ƒ¿»
ÏÎÂ ÔÈLÈa ÔÈÈÊ ÏÎ È˜Ù ‡Î‰Óe .‰eÓ˜e‡„¿¿»≈»»»¿≈»ƒƒƒƒ¿»
‡ÓÏÚa ÔÈLÈa ÔÈÈÊÂ ÔÈËÒ ÏÎÂ ,‡˙BÓ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿«¿»

.‡c ÔÓ ‡Îet‰a ‡„Â .‰eÓ˜e‡Â¿¿»¿»¿ƒ»ƒ»
‰‡kÊ ,È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰ ,‰i˜ÊÁ Èa ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ«»«»»

‡ËÒa ÌÈi˜˙‡ dÈ˜ÏeÁc Ô‡Ó ,e‰È‡ƒ»¿»≈ƒ¿««¿ƒ¿»
,‡Á‡ ‡ËÒÏ dÈÓb ÔÈÎÈ ‡ÏÂ ,‡Ë»»¿»«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»«¬»

ÊzLÈÂÈÎ‰ ,‰„e‰È Èa dÈÏ Ó‡ .ÔB‰Ó È ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»«≈ƒƒ¿»»ƒ
dÈpÓ ‡ÊzL‡Ï ÏÈÎÈc Ô‡Ó ‰‡kÊÂ ,È‡cÂ ‡e‰«»¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ≈
ÈÏÎÈc ,‡i˜Ècˆ ÔepÈ‡ ÔÈ‡kÊÂ ,‡ËÒ ‡e‰‰Ó≈«ƒ¿»¿«»ƒƒ«ƒ«»¿»¿≈
‡e‰‰ ‡˜ ‡Á‚‡ÏÂ ,e‰ÈÈpÓ ‡ÊzL‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿«¬»»¿»»¿«

.‡ËÒƒ¿»
,Ó‡Â Á˙t .‰n ‰i˜ÊÁ Èa(„Î ÈÏ˘Ó) ƒƒƒ¿ƒ»¿»»«¿»«

.'Â‚Â ‰ÓÁÏÓ EÏ ‰NÚz ˙BÏeaÁ˙a Èkƒ¿«¿«¬∆¿ƒ¿»»¿
‡ËÒ ‡e‰‰„ ‰ÓÁÏÓ ‡c ,‰ÓÁÏÓ Ô‡Ó»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«ƒ¿»
,‡˜ dÈ ‡Á‚‡Ï L a CÈËˆ‡c ,‡LÈƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»«¬»»≈¿»»

.dÈpÓ ‡ÊzL‡Ïe ÈBÏÚ ‰‡ËÏLÏe¿«¿»»¬¿ƒ¿¿»»ƒ≈

,Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ  «ƒ¿…¡…ƒ∆…«
LÈÂ .B˙Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ¿≈

e˙kL  ÚÏ ‰ÈÎÊ  ¿ƒ»¿«∆»
‡ÏÂ CÏ‰ Áe ‰n‰ N Èk kÊiÂ«ƒ¿…ƒ»»≈»«…≈¿…
e˙kL  BËÏ ‰„È˜t .eLÈ»¿ƒ»¿∆»

 .ÌÎ˙‡ Èz„˜t „˜t»…»«¿ƒ∆¿∆
e˙kL  ÚÏ ‰„È˜t  ¿ƒ»¿«∆»

ÌÈÚ‚e ÌÚLt ËL Èz„˜Ùe»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ
.ÌÈBÈÏÚ ˙B„BÒ ÌlÎÂ .ÌÂÚ¬…»¿À»∆¿ƒ

,BËÏ  ‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ  el‡ ≈¿ƒ»¿ƒ»¿
„BÒ ,˙BÚe„È ˙B‚c Ô‰ el‡≈≈¿»¿
,„Á‡ „BÒ ,‰˜e ÎÊ ,‰eÓ‡‰»¡»»»¿≈»∆»
.BËÏ Ì‰ el‡ ,‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ¿ƒ»¿ƒ»≈≈¿
Ì‰ el‡ ÚÏ ‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈
„ÓBÚL Á‡‰ „v‰ ÏL „Bq‰«∆««»«≈∆≈
ÎÊ .ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÏL „BÒa¿∆¡…ƒ¬≈ƒ»»
‰„È˜Ùe ‰Êa ‰ÈÎÊ ,„ÁÈ ‰˜e¿≈»««¿ƒ»»∆¿ƒ»
ÌÈ„ÓBÚ „ÈÓzL Ì‰ el‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈∆»ƒ¿ƒ
Ô‡kÓ .el‡ „‚k el‡Â ÚÏ¿«¿≈¿∆∆≈ƒ»
ÏÎÂ ‰eÓ‡‰ ˙B„BÒ Ïk ÌÈ‡ˆBÈ¿ƒ»»¡»¿»
BÓk ,˙BBÈÏÚ‰ ˙BM„w‰«¿À»∆¿¿
Ïk ÌÈ‡ˆBÈ Ô‡kÓe ,‰e‡aL∆≈¬»ƒ»¿ƒ»
ÏÎÂ ˙ÂÓ ÏÎÂ ÌÈÚ‰ ÌÈÈn‰«ƒƒ»»ƒ¿»»∆¿»
,ÌÏBÚa ÌÈÚ‰ ÌÈÈn‰Â ÌÈ„„v‰«¿»ƒ¿«ƒƒ»»ƒ»»

.‰fÓ Cet‰a ‰ÊÂ ,‰e‡e≈¬»¿∆¿ƒƒ∆
.È‡cÂ ‰Ê Ck ,‰i˜ÊÁ Èa «ƒƒ¿ƒ»»∆««

Ìi˜˙Ó B˜ÏÁL ÈÓ ‡e‰ ÈL‡«¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿«≈
„ˆÏ BÓˆÚ ÔÈkÈ ‡ÏÂ Bh‰ „va«««¿…«¿ƒ«¿¿«
Èa BÏ Ó‡ .Ì‰Ó ÏˆpÈÂ Á‡«≈¿ƒ»≈≈∆»««ƒ
ÈÓ ÈL‡Â ,È‡cÂ ‰Ê Ck ,‰„e‰È¿»»∆««¿«¿≈ƒ
„v‰Ó epnÓ Ïˆp‰Ï ÏBÎiL∆»¿ƒ»≈ƒ∆≈««

‡e‰‰ÌÈ˜Ècv‰ Ì‰ÈL‡Â , «¿«¿≈∆««ƒƒ
ÌÁl‰Ïe Ì‰Ó Ïˆp‰Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»≈

.„v‰ B˙B‡ ÌÚ  ¿̃»ƒ««
Á˙t ?‰na ,‰i˜ÊÁ Èa «ƒƒ¿ƒ»«∆»«

,Ó‡Â ˙BÏaÁ˙ Èk ¿»«ƒ¿«¿À
ÈÓ .‰ÓÁÏÓ El ‰NÚz«¬∆¿ƒ¿»»ƒ
ÏL ‰ÓÁÏn‰ BÊ ?‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»«ƒ¿»»∆
Ì„‡ CÈvL Ú‰ „v‰ B˙B‡««»»∆»ƒ»»
ÂÈÏÚ ËÏLÏÂ ˜ Ba ÌÁl‰Ï¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿…»»

.epnÓ Ïˆp‰Ïe¿ƒ»≈ƒ∆
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‡"Ú Ò˜  ‡ˆÈÂ‡Ù˜

ÔÈ‚a ,ÂNÚ Èa‚Ï ÏczL‡ ÈÎ‰ ˜ÚÈc ,ÈÊÁ »≈¿«¬…»ƒƒ¿»«¿«≈≈»¿ƒ
ÈBÏÚ ‡ÓkÁ˙‡Ï .dÈÏÈ„ ‡ËÒ ‡e‰‰«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿«¿»¬
,CÈËˆ‡„ ‰Ó ÏÎ eÓÈ˜Úa dÈnÚ ÏÊÈÓÏe¿≈«ƒ≈¿¬ƒ¿»«¿ƒ¿¿ƒ
‡lÎÂ ,‡ÙBÒÂ ‡LÈ ÈBÏÚ ‰‡ËÏLÏ ÔÈ‚a¿ƒ¿«¿»»¬¿≈»¿»¿…»
‡ÂÂ‚k ‡„ ‡„ÁÎ ‡ÙBÒÂ ‡LÈÂ .˙e‡È ‡˜„Î¿¿»¿¿≈»¿»¿¬»»¿«¿»

,È˙Î„ ‰Ók ,‡„(‰Î ˙È˘‡)˙Ïe ,È˙Îa »¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ¿»«
‡ÂÂ‚Î ‡c ,‡„ÁÎ ‡ÙBÒÂ ‡˙eÈL ,È˙Îaƒ¿»ƒ≈»¿»¿¬»»¿«¿»
‡˜„k LÈÓ ÁB‡ ÈBÏÚ ‰‡ËlLÏ ÔÈ‚a .‡„»¿ƒ¿«¿»»¬¿«≈«¿¿»
ÈÊzL‡c Ô‡Ó e‰È‡ ‰‡kÊ Ck ÔÈ‚e .dÈÏ ÈÊÁ»≈≈¿ƒ»«»»ƒ»¿ƒ¿¿ƒ

.e‰ÈÈÏÚ ‰‡ËlLÏ ÏÈÎÈÂ ,e‰ÈÈpÓƒ«¿¿»ƒ¿«¿»»¬«¿
‡„Ák ÔepÈ‡ ËÏ ‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ ,ÈÊÁ »≈¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¿¬»

Ô‡Ó e‰È‡ ‰‡kÊÂ ,‡˙eÓÈ‰Ó„ ‡Ê¿»»ƒ¿≈¿»¿«»»ƒ»
,Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡˙eÓÈ‰Ó ˙a ÏczL‡c¿ƒ¿««»«¿≈¿»¿»¿«¿»≈

(‡È Ú˘Â‰)Ó‡ .'Â‚Â ‚‡LÈ ‰È‡Î eÎÏÈ '‰ ÈÁ‡«¬≈≈¿¿«¿≈ƒ¿»¿»«
.È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰ ‰i˜ÊÁ Èaƒƒƒ¿ƒ»»ƒ«»

‡ÓÈÈ ‡Ï ,dÈ˙BÏˆ Èlˆ „k L a ,ÈÊÁ »≈«»««≈¿≈»≈»
‰ÈÎÊ ‡kÈ‡c ÔÈ‚a .È„˜Ùe ÈÎÊ dÈÏÚ¬≈»¿≈ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊe ,ËÏ ‰„È˜Ùe(ע"ב קס LÈÏ,(דף ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ
ÏËÏ ÔÈÈnÊÂÔÈÈ˙‡Â ,‡Óet ÔÓ ‰lÓ ‡ ¿«ƒƒ¿«¿»ƒ»ƒ»¿«¿»

È‡ a .dÈÏ ‡LÚÏÂ L „ ÈBBÁ ‡k„‡Ï¿«¿»»¿«»¿«¬»»≈«ƒ
‡È‰‰ ,ÈBBÁ È˜„a „Îc ,ÌÈÏL ‰‡kÊ e‰È‡ƒ«»»¿ƒ¿««¿≈«ƒ
ÔB‚k ,ÔBÏ ÔeÁkLÈ ‡Ï LÈÏ ‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿

Ó‡„ ‡ÊÚ(‚È ‰ÈÓÁ).‰BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰ÎÊ ∆¿»¿»«»¿»ƒ¡…«¿»
ÏÈÏÎÈ ,dÈ˙BÏˆ Èlˆ L c ,˙‡ ÏÎa ¿»¬«¿«»«≈¿≈«¿ƒ

.ÔÈ‡ÈbÒ„ ‡ÏÏÎa ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈa dÈÓb«¿≈≈«ƒƒƒ¿»»¿«ƒƒ
,ÚLÈÏ‡ dÏ Ó‡ „k ,˙ÈneL ÈÊÁ ‡˙Â ÌÈÎÏÓ) ¿»»≈«ƒ«»«»¡ƒ»

(„.‡v‰ N Ï‡ B‡ CÏn‰ Ï‡ CÏ a„Ï LÈ‰¬≈¿«≈»∆«∆∆∆««»»
ÌBÈ ,‡ÓBÈ ‡e‰‰ ,CÏn‰ Ï‡ CÏ a„Ï LÈ‰¬≈¿«≈»∆«∆∆«»
‡ÓBÈ ‡e‰‰Â ,‰Â‰ ‰M‰ L‡c BË¿…«»»»»¿«»
,‡ÓÏÚ Ô„ÈÓÏ ‡ËÏL ‡ÚÈ˜„ ‡˙eÎÏÓ„¿«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿≈««¿»
‡e‰‰a ËtLn‰ CÏÓ È˜‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒƒ¿≈∆∆«ƒ¿»¿«
Ï‡ CÏ a„Ï LÈ‰ ,dÏ Ó‡ Ck ÔÈ‚e .‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»»«»¬≈¿«≈»∆

.CÏn‰«∆∆

‰‡ÏczL‰ Ck ˜ÚiL ¿≈∆«¬…»ƒ¿«≈
„v‰ B˙B‡ ÌeMÓ ÂNÚ Ïˆ‡≈∆≈»ƒ««
BnÚ ˙ÎÏÏÂ ÂÈÏÚ ÌkÁ˙‰Ï ,BlL∆¿ƒ¿«≈»»¿»∆∆ƒ
CÈvM ‰Ó ÏÎa ˙BiÓeÓ˜Úa¿«¿ƒ¿»«∆»ƒ
,ÛBqe L‡a ÂÈÏÚ ËÏLÏ È„k¿≈ƒ¿…»»»…«
„ÁÈ ÛBq‰Â L‡‰Â ,Èe‡k Ïk‰Â¿«…»»¿»…¿«««
Á‡Â ,È˙Îa e˙kk ,‰Ê BÓk ‰Ê∆¿∆«»¿…»ƒ¿««
„ÁÈ ÛBq‰Â ˙ÈL‡‰ .È˙Îa Ck»ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿«««
ÂÈÏÚ ËÏLÏ È„k ,‰Ê BÓk ‰Ê∆¿∆¿≈ƒ¿…»»
ÌeMÓe ,BÏ Èe‡k ‰LÈ C„a¿∆∆¿»»»»ƒ
Ì‰Ó ÏvpL ÈÓ ‡e‰ ˜Ècˆ Ck»«ƒƒ∆ƒ»≈∆

.Ì‰ÈÏÚ ËÏLÏ ÏBÎÈÂ¿»ƒ¿…¬≈∆
‰‡BËÏ ‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ , ¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿

,‰eÓ‡‰ „BÒa „Á‡k Ì‰≈¿∆»¿»¡»
Á‡ ÏczLnL ÈÓ ‡e‰ ÈL‡Â¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«≈««

Ó‡pL BÓk ,‰eÓ‡‰  »¡»¿∆∆¡«
.'B‚Â ‚‡LÈ ‰È‡k eÎÏÈ '‰ ÈÁ‡«¬≈≈¿¿«¿≈ƒ¿»¿
.È‡cÂ ‡e‰ Ck ,‰i˜ÊÁ Èa Ó‡»««ƒƒ¿ƒ»»««

Ïlt˙Ó Ì„‡Lk ,‰‡e ¿≈¿∆»»ƒ¿«≈
ÈÎÊ ‰ÈÏÚ Ó‡È Ï‡ ,B˙lÙz¿ƒ»«…«»∆»»¿≈ƒ
‰ÈÎÊ LiL ÌeLÓ ,È„˜Ùe»¿≈ƒƒ∆≈¿ƒ»
‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊe ,BËÏ ‰„È˜Ùe¿ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ»
eac‰ ˙‡ ÏhÏ ÌÈ„È˙ÚÂ ,ÚÏ¿««¬ƒƒƒ…∆«ƒ
È‡ËÁ ÈkÊ‰Ï ÌÈ‡e ,ÂÈtÓƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¬»≈
‡e‰ Ì‡ Ët .BLÈÚ‰Ïe Ì„‡‰»»»¿«¬ƒ¿»ƒ
˙‡ ÌÈ˜„Ba L‡kL ,ÌÏL ˜Èc «̂ƒ»≈∆«¬∆¿ƒ∆
‰„È˜Ùe ‰ÈÎÊ d˙B‡ ,ÂÈ‡ËÁ¬»»»¿ƒ»¿ƒ»
‡ÊÚ BÓk ,Ì˙B‡ e‡ˆÓÈ ‡Ï ÚÏ¿«…ƒ¿¿»¿∆¿»
.‰BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰ÎÊ Ó‡L∆»«»¿»ƒ¡…«¿»

Ì„‡L ÌB˜Ó ÏÎa ¿»»∆»»
BÓˆÚ ˙‡ ÏÏÎÈ ,B˙lÙz Ïlt˙Óƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿…∆«¿
.ÌÈa‰ ÏL ÏÏka ,ÌÈa ÔÈa≈«ƒ«¿»∆»«ƒ
L‡k ,˙ÈneM‰ ,‰‡e ‡e…¿≈««ƒ«¬∆

ÚLÈÏ‡ dÏ Ó‡ LÈ‰ »«»¡ƒ»¬≈
N Ï‡ B‡ CÏn‰ Ï‡ CÏ a„Ï¿«∆»∆«∆∆∆«
CÏn‰ Ï‡ CÏ a„Ï LÈ‰ ,‡v‰«»»¬≈¿«∆»∆«∆∆
ÏL BË ÌBÈ ‰È‰ ÌBi‰ B˙B‡ «»»∆
ÌBi‰ B˙B‡Â ,‰M‰ L‡…«»»¿«
Ôe„Ï ÚÈ˜‰ ˙eÎÏÓ ˙ËÏBML∆∆∆«¿»»ƒ«»
‡e‰ Cea LB„w‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«»»
B˙B‡a ËtLn‰ CÏn‰ ‡˜ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»¿
LÈ‰ dÏ Ó‡ Ck ÌeMÓe ,ÔÓf‰«¿«ƒ»»«»¬≈

.CÏn‰ Ï‡ CÏ a„Ï¿«∆»∆«∆∆
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‰f‰ ÙÒ Ù˜

,È˙k(„  ÌÈÎÏÓ)ÈÎ‡ ÈnÚ CB˙a Ó‡zÂ ¿ƒ«…∆¿«ƒ»…ƒ
,‡ÈÚ ‡Ï .‰Ó‡˜ È‡Ó .˙LBÈ»∆»»»¿»»»≈»
‰‡ÏÚ‡Ï ‡l‡ ,‡lÈÚÏ ‰‡ÓÈL ÈÂ‰ÓÏ¿∆¡≈¿ƒ»»¿≈»∆»¿«¬»»
‡ÏÏkÓ ‡˜Ù‡Ï ‡ÏÂ ,ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ È‡LÈ≈»≈«ƒƒ¿»¿¬»»ƒ¿»»
‡ÏÏk˙‡Ï ,L Ï dÈÏ ÈÚa CÎÂ .ÔB‰Ï„ƒ¿¿»»≈≈¿«»¿ƒ¿¿»»
,ÈB„BÁÏ ‡„ÁÈÈ˙‡Ï ‡ÏÂ ÔÈ‡ÈbÒ„ ‡ÏÏÎƒ¿»»¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ¿
ÈBBÁ ‡k„‡Ï ,dÈÏÚ ÔeÁbLÈ ‡Ïc ÔÈ‚a¿ƒ¿»ƒ¿¿¬≈¿«¿»»

.ÔÓ‡˜„Îƒ¿»¬»»
Ó‡Â ‰„e‰È Èa(ÁÏ ÂÈ‡)EÏ eÏ‚‰ ƒƒ¿»¿»«¬ƒ¿¿

È‡‰ .‰‡z ˙ÂÓÏˆ ÈÚLÂ ˙ÂÓ ÈÚL«¬≈»∆¿«¬≈«¿»∆ƒ¿∆«
„k ,Bi‡Ï dÈÏ Ó‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ,‡¿̃»À¿»¿ƒ»«≈¿ƒ«
‡L„˜„ ÈBÈc ÏÚ dÈÓ‚ ˜ÈÁc Bi‡„ ‡ÓÁ»»¿ƒ»ƒ«¿≈«ƒ¿À¿»

.‡e‰ CÈ¿ƒ
Ó‡ Bi‡ ,ÈÊÁ(‚È ÂÈ‡)BÏ ÈÏË˜È Ô‰ »≈ƒ»«≈ƒ¿¿≈ƒ

BÏ È˜Â Û"Ï‡ ‡Ï È˙k ,ÏÁÈ‡¬«≈¿ƒ…¿¿»≈
CÈ ‡L„˜ dÈÏ Ó‡ .e‰È‡ ‡lÎÂ ,Â"‡Âa¿¿…»ƒ»«≈À¿»¿ƒ
EÏ eÏ‚‰ ,‡L Èa ÏÈË˜ ‡‡ ÈÎÂ ,‡e‰¿ƒ¬»»ƒ¿≈»»¬ƒ¿¿
‰nk ,‰‡z ˙ÂÓÏˆ ÈÚLÂ ˙ÂÓ ÈÚL«¬≈»∆¿«¬≈«¿»∆ƒ¿∆«»
‡˙BÓe .‡ËÒ ‡e‰‰a ÔÁÈ˙t ÔepÈ‡ ÔÈÚ«̇¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»»

lÎÂ ,e‰ÈÈÏÚ ‡ËÏL,‡L ÈaÓ ÔÈÓÈ˙Ò e‰ »¿»¬«¿¿À¿¿ƒƒƒ¿≈»»
(‡L ÈaÓ ÔÈÓÈ˙Ò ÔeÈ‡c ÔÈ‚ e‰ÈÈpÓ ‡ÓzÒ‡Ï ÔÈÏÎÈ ‡ÏÂ ‡"Ò)‡ÏÂ ¿»

.ÌÈÚL ÔepÈ‡ ÔÈÚ„È»¿ƒƒ¿»ƒ
˙ÂÓ ÈÚL ÔepÈ‡ Ô‡Ó .‰‡z ˙ÂÓÏˆ «¿»∆ƒ¿∆»ƒ«¬≈»∆

˙ÂÓ ‡l‡ .˙ÂÓÏˆ ÈÚL ÔepÈ‡ Ô‡ÓÂ«ƒ«¬≈«¿»∆∆»»∆
.ÔepÈ‡ ‡„Á ‡‚eeÊÂ ,ÔepÈ‡ ‡„Ák ˙ÂÓÏˆÂ¿«¿»∆¿¬»ƒ¿ƒ»»»ƒ
‡‰Â ,˙Ân‰ C‡ÏÓ ‡c ,Óz‡ ‡‰ ˙ÂÓ»∆»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 -

יַע ְלַמְדֵרַגת  דֹוׁש לֹא ִהגִּ ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר ַהקָּ שֶׁ
זֹוַהר,  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו  ְזכּות  בִּ ַרק  ְוַחי  ָאָדם, 

יַע ֲהָוָי"ה' ְוָעָליו ֶנֱאַמר 'ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹושִׁ
ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָאִבי  ֲאדֹוִני  ן  כֵּ גַּם  רּוׁש  פֵּ ּוְבֶזה 

ֶאָחד  ְלִאיׁש  ָרְמזּו  שֶׁ ָהֶרֶמז  זֶּהּו  שֶׁ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם 

רּוׁשוֹ  פֵּ ָיַדע  ְולֹא  ֵהָמה  בְּ ַבת  תֵּ ֲחלֹום  בַּ לוֹ  ֶהְראּו  שֶׁ

לוֹ  ָהָיה  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַכר  מָּ שֶׁ ַיַען  י  כִּ לוֹ  ּוֵפְרׁשּו 

בֹות  תֵּ י  ָראשֵׁ דְּ ֵהָמה  בְּ ַבת  תֵּ לוֹ  ֶהְראּו  ָלֵכן  ֵביתוֹ  בְּ

ִית ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.  ֶדׁש ִמ'ן ַה'בַּ י ַה'קֹּ 'ַעְרתִּ בִּ

יַמְטִריָּא  גִּ בְּ ֲהָוָי"ה'  יַע  ּתֹושִׁ ּוְבֵהָמה  'ָאָדם 
ן יֹוַחאי' ְמעוֹן בֶּ י שִׁ 'ַרבִּ

ז),  לו  ים  ִהלִּ (תְּ ֲהָוָי"ה'  יַע  ּתֹושִׁ ּוְבֵהָמה  'ָאָדם 

יֹוַחאי'.  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  'ַרבִּ ר  ִמְספַּ ִדּיּוק  בְּ יַמְטִריָּא  גִּ

דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ם  שֵׁ בְּ נ"ה,  אֹות  ַמְלּכוֹ  ְיׁשּועֹות  יל  ַמְגדִּ (ֵסֶפר 

אְרִניב). ִמבַּ

ל  לֵּ ְוִנְתפַּ ַעְצֵמנּו  ֶאת  ָנִכין  ַהזֶּה  סֹוד  ַהיְּ י  פִּ ַעל 

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ָנה  ַהשָּׁ גַּם  ָלנּו  יֲַּעֹזר  שֶׁ לקב"ה 

ב,  ה ּתֹוַרת ַהּסֹוד ֵמָחָדׁש ִמּתֹוְך ָטֳהַרת ַהלֵּ דֹושָׁ ַהקְּ

יו  ַלפָּ כְּ לּות  טְּ ְוִהְתבַּ ַהְכָנָעה  ִמּתֹוְך  ַאְחדּות,  ִמּתֹוְך 

ֶמֶלְך  ֵני  פְּ ָקרֹוב  בְּ ל  ְלַקבֵּ ְראּוִיים  ְוִנְהֶיה  ְוַהְלַוואי   -

יַח בב"א. שִׁ ַהמָּ

ל  דֹוׁש ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקבֵּ לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהקָּ
יַח ֵני ָמשִׁ פְּ

ִיְהיּו  ֵהם  דֹוׁש,  ַהקָּ זֹוַהר  ְמדּו  לָּ שֶׁ ְוֵאּלּו 

ֹיאַמר  יָּבֹוא  ּוְכשֶׁ יַח  ָמשִׁ ֵני  פְּ ל  ְלַקבֵּ ָהִראׁשֹוִנים 

ּוִבְזכּוְתֶכם  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ם  זֵַּרְזתֶּ שֶׁ ּכֲֹחֶכם  ר  ִיישַׁ ָלֶהם 

ֵלם. ּקּונוֹ ַהשָּׁ ָהעֹוָלם ַקיָּם, ּוָבא ַעל תִּ

ִרים,  ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהְמֻאשָּׁ ְזכֶּ נִּ ַהְלַואי שֶׁ
 – ָעֵלינּו  ָיִעיד  ּוְבַעְצמוֹ  ְכבֹודוֹ  בִּ יַח  שִׁ ַהמָּ שֶׁ
נּו  תְּ ְיָקִרים,  ְיהּוִדים  ן,  כֵּ ַעל  י".  ִהגְַּעתִּ ְזכּוְתָך  "בִּ
ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם  ַהְקִריבּו  ַמִים,  שָׁ ם  ְלשֵׁ ִלּמּוד 
ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעשֹׂות  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ
דֹוׁש  ָכל יֹום זֹוַהר ַהקָּ דּו בְּ נּו, ְוִלמְּ ִלְגרֹם ִלְפדּות ַנְפשֵׁ
ֵני  פְּ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ַיַחד  ֶאָחד  כְּ נּו  כֻּלָּ ֵנֵלְך  ְוָכְך 
ֻקיַּם  יְּ שֶׁ ה  ִנְזכֶּ ְכֶאָחד  נּו  ְוֻכלָּ בב"א.  יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך 
ִאְתַגְלְיא  ַהאי  דְּ ָרא  דָּ ָאה  "ַזכָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְנבּוַאת  נּו  בָּ
ֵעיֵנינּו,  ְוֶתֱחֶזיָנה  רֹור"  דְּ "ּוְקָראֶתם  ּוְבְסגּוָלתוֹ  יּה  בֵּ
"עֹז"  בְּ ְוִיְגָאֵלנּו,  ָיבֹוא  ָיְפיוֹ  בְּ ֶמֶלְך  יֵחנּו  ִוד ְמשִׁ דָּ ן  בֶּ
ְוָנָחה  ֶחְלֵקנּו,  ַחי  ַכר ֹזאת ֵא-ל  ּוִבשְׂ ֱאלֵֹקינּו,  ְוָהָדר 
ַמְלכּותוֹ  בֹוד  כְּ ִיגֶָּלה  ָמִגנֵּנּו,  צּוֵרנּו  ה'  רּוַח  ָעָליו 
יׁשּוַעת  בִּ נּו,  ַנְפשֵׁ ְוָתֵגל  נּו,  ִלבֵּ ַמח  ִישְׂ ְוָאז  ָעֵלינּו, 

ן ִיְהֶיה ָרצֹון. נּו, ָאֵמן כֵּ ַמְלכֵּ

ד


