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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
י  ִנים ֲחׁשּוִבים ָראשֵׁ ִליָט"א ַרבָּ ְרׁשּות ָהַרב שְׁ בִּ

דֹוׁש ַהזֶּה. ָהל ַהקָּ ה ְוָכל ַהקָּ ִהלָּ ַהקְּ

ָרָכה  ְבֵרי בְּ יד דִּ ַאגִּ י שֶׁ נִּ ׁש ִממֶּ קֵּ ִליָט"א בִּ ָהַרב שְׁ
י ְלַעְצִמי ַהִאם ֲאִני ָראּוי לֹוַמר  ְבתִּ ְוִחּזּוק ּומּוָסר, ָחשַׁ
ִבים  ּיֹושְׁ שֶׁ ֵאלּו  כָּ יִקים  ַצדִּ ים  ַלֲאָנשִׁ מּוַסר  ְבֵרי  דִּ

ְבַנְצֶרת ִעיִלית ְולֹוְמִדים זֹוַה"ק?

ה ִלי  ְך ָהָיה ָקשָׁ ל כָּ י כָּ נִּ ים ִממֶּ ֲאָבל ִאם ְמַבְקשִׁ
ְלָסֵרב.

מּוָסר  ְבֵרי  דִּ ְלַעְצִמי  אֹוַמר  שֶׁ י  ֶהְחַלְטתִּ ן  כֵּ ַעל 
ְמעּו. ן ִישְׁ ים גַּם כֵּ ָאר ֲאָנשִׁ קֹול, ּושְׁ בְּ

בּועֹות,  ַהשָּׁ ַחג  ֶעֶרב  בְּ ֵעת  כָּ עֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו 
ַלת ַהּתֹוָרה. ָלה, ַוֲהָכָנה ְלַקבָּ ת ְיֵמי ַהְגבָּ לֹשֶׁ שְׁ בִּ

ּתֹוָרה  בַּ קֹוְרִאים  ֻבעֹות  ַהשָּׁ ַחג  טֹוב  יֹום  בְּ
ֵני  בְּ ְלֵצאת  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ חֶֹדׁש  בַּ ִיְתרוֹ:  ת  ָפָרשַׁ בְּ
ר ִסיָני.  אּו ִמְדבָּ יֹום ַהזֶּה בָּ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים בְּ ִישְׂ
ר ָיַרד  ֵני ֲאשֶׁ ן כֻּּלוֹ ִמפְּ תּוב "ְוַהר ִסיָני ָעשָׁ ְך כָּ ַאַחר כָּ
ל  ן1 ַויֱֶּחַרד כָּ ְבשָׁ ן ַהכִּ ֶעשֶׁ נוֹ כְּ ֵאׁש ַויַַּעל ֲעשָׁ ָעָליו ה' בָּ
ְמאֹד  ְוָחָזק  הֹוֵלְך  ָֹפר  ַהשּׁ קֹול  ַוְיִהי  ְמאֹד",  ָהָהר 

קֹול. ר ְוָהֱאלִֹקים ַיֲעֶנּנּו בְּ ה ְיַדבֵּ מֹשֶׁ

(ֹזַהר  א  ישָׁ ַקדִּ א  ַרבָּ ָרא  ִאדְּ בְּ ְוַרּבֹוַתי!  מֹוַרי 
ִסיַני  ַהר  ַמֲעַמד  ָהָיה  תּוב: שֶׁ ף קכ"ח ע"א) כָּ ג דַּ ֵחֶלק 

ָרא:  ן יוָֹחאי ֶאת ָהִאדְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ה ַרבִּ לָּ גִּ ָעה שֶׁ שָׁ בְּ
י  ַתח ַרבִּ ד פָּ ָרִזין, כַּ ָנא ָרִזין דְּ ָרא: תָּ ְוֶזה ְלׁשֹון ָהִאדְּ
ְבַרְיָתא  בִּ [ָלַמְדנּו  ַאְתָרא,  ִאְזַדַזע  ָרִזין,  דְּ ָרֵזי  בְּ ְמעֹון  שִׁ

 - כֻּּלוֹ  ן  ָעשָׁ ִסיַני  ְוַהר  יֵאר,  בִּ ַחיֵּי  בְּ ינּו  1. ַהַרבֵּ
ִלְפֵני  הּוא  שֶׁ ָהֵאׁש  י  כִּ ָהֵאׁש  ְולֹא  ן  ָעשַׁ ָהָיה  ָהָהר 
ן,  ְבשָׁ ן ַהכִּ ָעשָׁ ָאַמר כֶּ ן, ּוַמה שֶׁ בֹוד ה' ֵאין ָלּה ָעשָׁ כְּ
ֵני  ִמפְּ ֲאָבל  ל,  ְמשָׁ ַלנִּ ּדֹוֶמה  ל  שָׁ ַהמָּ ֵאין  י  כִּ ָידּוַע 
ה  ּוְנַדמֶּ נֲַּערְֹך  שֶׁ ָלנּו  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ים  ִמיִּ גַּשְׁ ֲאַנְחנּו  שֶׁ
ָאנּו  שֶׁ ים  ִמיִּ ַהגַּשְׁ ָבִרים  דְּ בַּ ַרק  ְכִלים  ַהשִּׂ ָהִעְנָיִנים 
ֶמׁש  ַהשֶּׁ ֹיִפי  יל  ִהְמשִׁ תּוב  ַהכָּ ְוֵכן  ֶהם,  בָּ קּוִעים  שְׁ
ַגְלַגלוֹ  בְּ ּלוֹ  שֶׁ ְוַהְמרּוָצה  ָאָדם,  ן  בֶּ ְלֹיִפי  ְוזֲֹהרוֹ 
ְוהּוא  ֵיט)  ים  ִהלִּ (תְּ תּוב  כָּ שֶׁ הּוא  יּבֹור,  ַהגִּ ִלְמרּוַצת 
אֹוַרח,  ָלרּוץ  ְכִגיּבֹור  ישׂ  ָישִׂ תוֹ  ֵמֻחפָּ יוֵֹצא  ָחָתן  כֶּ
ַעל ַאַחת  ְולֹא ּדֹוֶמה לוֹ  ֶעְרּכוֹ  בְּ ֵאינוֹ  ְוָדָבר ָידּוַע שֶׁ

ָעִמים. י ְרָבבֹות פְּ ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרבֵּ

ְלַאְרֵיה,  "ה  ּבָ ַהּקָ ֶאת  יל  ִהְמׁשִ תוּב  ַהּכָ ְוֵכן 

ה'  ִייָרא  לֹא  ִמי  ַאג  ׁשָ ַאְרֵיה  ג)  (ָעמֹוס  ּנֱֶאַמר  ׁשֶ

ֵאין ָלנּו  ֶ ֵבא, ְוָהִעְנָיין ְלִפי ּשׁ ָבר ִמי לֹא ִיּנָ ֱאלִֹקים ּדִ

ּוְכֵדי  ּנּו  ִמּמֶ יּבֹור  ּגִ יֹוֵתר  ים  ּגּוָפִנּיִ ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ָכל  ּבְ

מֹוַע, ְוַעל  ִהיא ְיכֹוָלה ִלׁשְ ְך ֶאת ָהֹאֶזן ַמה ׁשֶ ּכֵ ְלׁשַ

ֵני ָאָדם. ָלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכְ ּבְ ֶזה ארז"ל ּדִ יֹוֵצא ּבָ ּכְ

ֶאת  ְלָפֵרׁש  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ַתח  פָּ ר  ְוַכֲאשֶׁ ָרִזין,  דְּ ָרָזא  ֵסֶפר  בְּ שֶּׁ

נֱֶּאַמר  ִדְמיֹון ַהר ִסיַני שֶׁ ם כְּ בּו שָׁ יָּשְׁ קֹום שֶׁ ֲעַזע ַהמָּ ַהּסֹודֹות ִנְזדַּ

אֹד] ַוְחֵבִרין ִאְתַחְלָחלּו. [ְוַהֲחֵבִרים  ל ָהָהר מְּ ַויֱֶּחַרד כָּ ּבוֹ 

נֱֶּאַמר  שֶׁ ּתֹוָרה  ן  ַמתַּ בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ִדְמיֹון  כְּ ְוִנְרַעדּו  ִהְתַחְלְחלּו 

ל  ה גָּדֹול ְזכּותוֹ שֶׁ מָּ ֲחֶנה]. – כַּ מַּ ר בַּ ל ָהָעם ֲאשֶׁ ַויֱֶּחַרד כָּ

ִלּמּוד ּתֹוָרתוֹ זֹוִכים ְלַמֲעַמד  ר בְּ "י זי"ע ֲאשֶׁ בִּ ָהַרשְׁ
ַלת ַהּתֹוָרה. ַהר ִסיָני ְוַקבָּ

ָעה  שָׁ בְּ ֶאְלָעָזר  א"ר  פח.  ף  דַּ ת  בָּ שַׁ ֶכת  ַמסֶּ בְּ
ת  בַּ ָיְצָתה  ַמע  ְלִנשְׁ ה  ַנֲעשֶׂ ָרֵאל  ִישְׂ ימּו  ִהְקדִּ שֶׁ
ְלֲאֵכי  מַּ שֶׁ ֶזה  ָרז  ְלָבַני  יָלה  גִּ ִמי  ָלֶהם  ְוָאְמָרה  קֹול 
ְרכּו ה'  ים ק"ג) בָּ ִהלִּ ְכִתיב (תְּ ין ּבוֹ דִּ שִׁ מְּ תַּ ֵרת ִמשְׁ ַהשָּׁ
ָברוֹ,  מֹוַע קֹול דְּ ָברוֹ ִלשְׁ י דְּ ּבֹוֵרי ּכַֹח עֹושֵׂ ַמְלָאָכיו גִּ

מֹוַע. י ְוָהָדר ִלשְׁ א עֹושֵׂ ֵרישָׁ בְּ

 - ִגיַמְטִריָּא  בְּ "ָרז"  יַבת  תֵּ ל  שֶׁ ר  ְספָּ ַהמִּ ְוִהנֵּה 
ָרא  ָהִאדְּ ֶאת  יָלה  גִּ שהרשב"י  ָעה  שָׁ בְּ שֶׁ  - אֹו"ר 
ִדְמיֹון  כְּ ַמְעָלה  ל  שֶׁ ּוָפַמְלָיא  ֵרת  ַהשָּׁ ַמְלֲאֵכי  אּו  בָּ
ָרא,  ִאדְּ בְּ ְכְמבֹוָאר  ִסיָני,  ַהר  בְּ ַהּתֹוָרה  ַלת  ַקבָּ ל  שֶׁ

ִעיֵּי"ש.

יָלה "ָרז"  ֲאָמָרּה ִמי גִּ ַהַבת קֹול שֶּׁ ְרָמז בְּ נִּ ְוֶזהּו שֶׁ
ָהאֹור  ֶזהּו  ִלְראֹות,  ָזכּו  ֵרת  ַהשָּׁ ְלֲאֵכי  מַּ שֶׁ ְלָבַני  ֶזה 
ִלְלמֹוד  ּזֹוֶכה  שֶׁ ּוִמי  ָמה,  שָׁ ַהנְּ ֶאת  ִאיר  מֵּ שֶׁ נּוז  ַהגָּ
ּתֹוָרה  בַּ נּוז  ַהגָּ ָלאֹור  זֹוֶכה  ַהזֹוַה"ק,  ֶאת  ד  ּוְלַלמֵּ
עֹוֶמר) ְוָיכֹול  ׂשָכר ַמֲאָמר ל"ג בָּ ֵני ִישָּׂ יִקים (בְּ דִּ פֹון ַלצַּ ַהצָּ

ַמע ְודּו"ק. ה קֶֹדם ִנשְׁ ִלְזּכֹות לֹוַמר ַנֲעשֶׂ

ִלין  ינּו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמּלּובְּ יק ְלַרבֵּ ִרי ַצדִּ ֵסֶפר פְּ בְּ
י  ַרבִּ וז"ל:  א),  ַעּמּוד  נ"א  ף  דַּ ח'  ִסיָמן   , ְזָי"עָּ
ת  ִמלַּ בְּ שֶׁ ִנים  פָּ ָהע'  ּוָפַתח  ה  לָּ גִּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ
הּוא  ֵני שֶׁ ִמפְּ ֹזַהר,  ּקּוֵני  תִּ אֹוָתם  ְוָקָרא  י"ת,  ֵראשִׁ בְּ
נּוז  יַמְטִריָּא ָר"ז, ְוהּוא ָהאֹור ַהגָּ ְלׁשֹון אֹור, ְואֹו"ר גִּ
ַעל ְיֵדי ֶזה  ּתֹוָרה ְוכּו', שֶׁ רּוְך הּוא בַּ דֹוׁש בָּ ָנזוֹ ַהקָּ גְּ שֶׁ
ָעַבר ָעָליו ַעל  ל ַמה שֶּׁ ן כָּ יכֶֹלת ָהָאָדם ְלַתקֵּ ִיְהֶיה בִּ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ְיָבֵרְך אֹותוֹ ַהשֵּׁ ְיֵדי ֶזה  ְוַעל  ׁשּוָבה,  ְיֵדי תְּ
ּוָבאֹות  דּורֹות  סְּ לּו, שֶׁ ַהלָּ ִנים  שָּׁ ֲחָטֵאיֶכם כַּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ
ְוָלֵכן  ינּו.  ַיְלבִּ ֶלג  שֶּׁ כַּ ְוָאז  ית,  ֵראשִׁ בְּ ְיֵמי  ת  שֶׁ ִמשֵּׁ
חֶֹדׁש  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ ִלְלמֹד  ָרֵאל  ִישְׂ נֹוֲהִגין 
יֹום  ִעים  ָהַאְרבָּ ֵאּלּו  שֶׁ ׁשּוָבה,  תְּ ְיֵמי  ֶרת  ַוֲעשֶׂ ֱאלּול 
ה  ְלמֹשֶׁ ִנּיֹות  שְׁ ַהּלּוחֹות  נּו  ִנתְּ ָאז  שֶׁ ָרצֹון  ְיֵמי  ֵהם 
ן  ּוְלַתקֵּ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ַהדִּ ל  כָּ ִעם  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ

ׁשּוָבה, עכ"ל. ַהּכֹל ַעל ְיֵדי תְּ

ִלְפֵני  אֹוְמִרים  שֶׁ נּו  ַחְרתָּ בְּ ה  ַאתָּ ת  ְתִפלַּ בִּ
ָאַהְבתָּ  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בָּ תּוב  כָּ בּועֹות  שָׁ ֵליל  יקּון  תִּ
וגו',  ִמְצַרִים  ְמאֹת  ִמטֻּ נו  ְוִהְבַדְלתָּ וגו',  אֹוָתנּו 
ַהזֶּה,  יֹום  בְּ ה  ְקדּושָׁ ֲעֵרי  שַׁ ים  ַלֲחִמשִּׁ נּו  ְוִהְכַנְסתָּ
ל  שֶׁ ַהנ'  ַער  ָלשַׁ זֹוִכים  ֶזה  ְביֹום  דִּ ַמע  ַמשְׁ אן,  כָּ ַעד 

יקּון כא וכג)  יקּוֵני זֹוַהר (תִּ תִּ ה. ּוְמקֹורוֹ בְּ יָנה ּוְקדֹושָׁ בִּ
ֵעי"ז  שָׁ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ָעִמים  פְּ נ'  ּתֹוָרה  בַּ ְדִנְכָתב 
זֹוַהר  בְּ וַּעיי"ע  עיי"ש.  ה  ְקדּושָׁ ֲעֵרי  שַׁ ְלנ'  ָזכּו 
ר  ְדבָּ מִּ (בַּ דֹוׁש  ַהקָּ ים  ַהַחיִּ אֹור  בְּ ְוַעיֵּן  ֱאמֹור.  ת  ָרשַׁ פָּ
ָעִתיד  ַהנ'  ַער  ְדשַׁ ְלָיו",  ִמדָּ ַמִים  "ִיזַּל  עה"פ  ז')  כד 

יַח ִעיֵּי"ש. שִׁ יֵמי ֶמֶלְך ַהמָּ ְלִהְתגַּּלֹות בִּ

ֵאינוֹ  שֶׁ ּוִמי  יג),  ֶרק  (פֶּ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  ובקּוְנְטֵרס 
ַנְפׁשוֹ  בְּ ִמְתַחיֵּב  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ לֹוֵמד 
ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ כּו'  ַהּנֹוֵפל  ִיּפֹל  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  גַּם בְּ י  כִּ
ה  ַרבָּ ַאדְּ רּוִרים  בֵּ ְיָבֵרר  ּלֹא  שֶׁ ְלַבד  בִּ זוֹ  ְולֹא  אֶֹרְך  בְּ
י  כִּ ַהזֶּה  ּמּוד  לִּ בַּ רֹוֶצה  ֵאינוֹ  ִמי שֶׁ ָאַמר  שֶׁ ּוְכמוֹ  כּו' 
ֲאָתר  ק בַּ בֵּ ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הּוא ִמְתדַּ ִלּמּוד ַהנִּ ִאם בְּ
הּוָבא  שֶׁ ַוְיִחי  דְּ ּזַֹהר  בַּ ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  כּו'  מֹוָתא  דְּ
י ִהיא  ים כִּ ה ְלאֹור ַהַחיִּ ּה ְוַעל ָיָדּה ִיְזכֶּ ַרק בָּ ְלֵעיל שֶׁ
ים ְוַעל ָיָדּה ָיבֹוא ִליֵדי ַאֲהָבה  ִחיַנת ֵעץ ַהַחיִּ ִהיא בְּ
רּוִרים  בֵּ ְלָבֵרר  ּתֹוָרתוֹ  ֵעֶסק  בְּ ֶהם  בָּ ְוַחי  ְוִיְרָאה 
ַרְך  ִיְתבָּ ִיחּודוֹ  ּוְלַיֲחָדן בְּ ַלֲעלֹות ַנְפׁשוֹ ּוְמקֹור ַנְפׁשוֹ 

כּו', עכ"ל.

ָנה  ִמשְׁ (פג  ָאבֹות  ָנה  שְׁ ַהמִּ ְלָפֵרׁש  ר  ֶאְפשָׁ ּוָבֶזה 
ּבֹון "ִמי"  ין ְוֶחשְׁ ן דִּ ה ָעִתיד ִלתֵּ א') ְוִלְפֵני "ִמי" ַאתָּ

ּליּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ִלְזּכֹות  כֹוִלים  יְּ שֶׁ נ',  יַמְטִריָּה  גִּ בַּ
לֹוַמר  ּבֹון. כְּ ין ְוֶחשְׁ ן דִּ ה ָעִתיד ִלתֵּ ּתֹוַרת ַהּסֹוד, ַאתָּ
ַער  ַהשַּׁ ֶזה  "ִמי"  ִעם  ַרְך  ִיְתבָּ ְלָפָניו  בֹוא  תָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ין  דִּ ָלֶתת  ּתּוָכל  ָאז  ַהּסֹוד,  ְללֹוְמֵדי  ה  ְתגַּלָּ ַהמִּ ַהנ' 

ּבֹון. ְוֶחשְׁ

"ִמי"  ְלָבַני  ֶזה  "ָרז"  יָלה  גִּ "ִמי"  ואפ"ל 
סֹודֹות  הּוא  שֶׁ "ָרז"  ַע"י  שֶׁ ים,  ֲחִמשִּׁ יַמְטִריָּה  גִּ בַּ
ים. ועיי"ע  ַער ַהֲחִמשִּׁ ֵנס ָלשַׁ ַהּתֹוָרה ְיכֹוִלים ְלִהיכָּ
ָוֵאֵרד,  עה"פ  ח')  ג'  מֹות  (שְׁ דֹוׁש  ַהקָּ ים  ַהַחיִּ אֹור  בְּ
ֵנס  ְלִהיכָּ ּיּוְכלּו  ַהּתֹוָרה  ְדַע"י  יב),  כ"ב  ְקָרא  (ַויִּ ם  ְושָׁ
ָמּה,  יּמּוד ּתֹוָרה ִלשְׁ ים, ְוֶזה ַרק ע"י לִּ ַער ַהֲחִמשִּׁ ְלשַׁ

"ֶאל ָהֲעָרֶפל"
ִליָט"א ֱאַמר ע"י ָכ"ק ַאְדמוֹ"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ ּנֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּדְ

בּועוֹת תש"ע לפ"ק ָ ֶעֶרב ַחג ַהּשׁ בעיה"ק "נצרת עלית" ת"ו ּבְ
דוֹׁש" כַֹח ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ לּוָיה ּבְ ּדוֹר ָהַאֲחרוֹן ּוְגאּוָלתוֹ, ּתְ ָרֵאל ּבַ ַלת ַעם ִיׂשְ ּסוֹד ַהּצָ ׁשֶ

א
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ָמ  ַק"סר ְלזֹוהַ ה ַהְקּדָ ּתְ ָרֵא ל כָּ ד ַיַח ע "ִמְבצָ  - םֲחָלִקי ּתַ   "לִיׂשְ
ָרֵאל הַ 'יִ  ים וְ 'ׂשְ דֹוׁשִ הֹוִרים הֵ 'ּקְ תֹוְך 'ַהּטְ מֹות ּבְ ים ִרּבֹוא ְנׁשָ ִ ׁשּ ל ׁשִ לּוִלים ּכָ ה ּכְ ּמָ

דֹוׁש  ,"קֵסֶפר ַהזֹוהַ  ינּו ַהּקָ ַתב ַרּבֵ ְדּכָ רֹוָתיו"ע ְזיָ  "לַהַרְמחַ ּכְ ִאּגְ ל ֶאָחד ַיְטִמין . ּבְ ְוָלֵכן ּכָ
ֵסֶפר  ְמֻיחָ הק'  ַהזֹוַהרַעְצמֹו ּבְ ָרא ּבִ דֹוֵרנּו ּדָ ְתָראָ ד ּבְ (זַֹהר ֵחֶלק ג'  ּוְבֹזַהר]. ןרוֹ ַאחֲ ּדֹור [ה ּבַ

הּוא  אְמֵהיְמנָ א ַרֲעיָ בְּ ף קנ"ג: ּדַ  ַתב ּדְ יַבת ֹנחַ "ּכָ ּבּול ַהּנֹוָרא" ּתֵ ֵני ַהּמַ יל ִמּפְ ּצִ ּמַ ֶ ְוָלֶזה . ׁשּ
ן ַהַרְמחַ  ּקֵ ָרֵאל ִלְלמוֹ "ע ְזיָ "ל ּתִ ל ִיׂשְ צּו ֶאת ּכָ ֵזרֹות "ק ד זֹוהַ ְדִיְקּבְ ל ַהּגְ לּו ּכָ ּטְ  –ּוָבֶזה ִיְתּבַ

ְמֵהָרה ִוד ּבִ ְצִמיַחת ֶקֶרן ּדָ ֵסֶפר ( .ְוִיְצְמחּו ַהְיׁשּועֹות ּבִ ן ּבְ בִּ ְוַעּיֵ ַרׁשְ   )."יְזכּוָתא ּדְ

ֵדי  ׂשְ ַתב ּבִ ָלל מ' ַמֲעֶרֶכת (ֶחֶמד ּכָ ה וז"ל:  קצ״ח)סֹוף ּכְ ים אֹוָתּה ַהְרּבֵ עֹוׂשִ ִמְצָוה ׁשֶ
נֵ  פּותּבְ ּתָ ׁשֻ ָאּה  ,י ָאָדם ּבְ ִאילּו ֲעׂשָ ַכר ּכְ ל ֶאָחד נֹוֵטל ׂשְ ַעם ֶזה , ְלַבּדוֹ ּכּוָלה ּכָ ּוִמּטַ

ָרֵאל ַלֲעׂשֹות  ית ִיׂשְ ל ּבֵ "סָ ת ֲחּבּוַר נֹוֲהִגים ּכָ ַ  ׁשַ ִקים ַהׁשּ ֵני ָאָדם "סּוְמַחּלְ ה ּבְ ּמָ ין ּכַ , ּבֵ
ֶכת ַאַחת ל ֶאָחד לֹוֵקַח ַמּסֶ ּכָ ָנהְועוֹ , ׁשֶ ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ים ִסּיּום ּפַ קּו , ׂשִ ִחּלְ ְוֵכן ֲחבּורֹות ׁשֶ

יֵניֶהם ִלְלמֹוד  ָניֹותּבֵ ּטֹול , ֵסֶדר ִמׁשְ ּיִ ין נֹוֶתֶנת ׁשֶ ל ֶאָחד וְ ְוׁשּוַרת ַהּדִ ִאילּו ֶאָחד ּכָ ַכר ּכְ ׂשְ
 ַ ְמַחת ִסּיּום ֵסֶפר ַהזַֹּהר - ."לְ ַעכַּ , ּכּולוֹ ״ס ָלַמד ַהׁשּ רּוךְ י : ָהַרבִּ ׂשִ י ּבָ ם ֶנֶכד הַ  ַרּבִ ַעל ׁשֵ ּבַ

יֹום זיע"א טֹוב ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֹעֶמר, ָנַהג ּבְ דֹוׁש ַלֲעׂשֹות  ַל"ג ּבָ , ִסּיּום ִסְפֵרי ַהזַֹּהר ַהּקָ
ּיּום  עֹותְוַאַחר ַהּסִ ה ׁשָ ּמָ יֵדי ָקְדׁשֹו ְוָרַקד ּכַ ֶפר ַהזַֹּהר ּבִ ה , ְוַאֲחֵרי ִרּקּוִדין ּדִ ָלַקח ַהּסֵ ָ ְקֻדׁשּ

ׁשֹון,  ֶזה ַהּלָ ִפי ָקְדׁשֹו ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְוָאַמר ּבְ ק ּבְ ְמַחת ַהּתֹוָרה ָנׁשַ ִ ְמַחת ַהּיֹום ּוִמׂשּ ִ ִמׂשּ
ירּוׁש:  יְך, אּון ּדּו ֶקעְנְסט ִמיְך" [ּפֵ יר אֹוִתי"ִאיְך ֶקען ּדִ ה ַמּכִ יר אֹוְתָך, ְוַאּתָ ]. ֲאִני ַמּכִ

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

ַנת  ׁשְ ַלִים ּבִ דֹוֵלי ְירּוׁשָ ר הּוא תרפ"אְקִריַאת ּגְ דֹוׁש ֲאׁשֶ : ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ
א ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא...  ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ֹקד ְמַבּטֵ ִלׁשְ

ָאֶרץ ּובְ  י חּוץ חּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמיםַעל ִלּמּוד ַהזַֹּהר ִלְגֹמר ּבָ ם ַאְנׁשֵ י ּגַ ... ּוָברּור ּכִ
סֹוד  ים ּבְ ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקָ ת ּבֵ ְמִסּלַ י ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶהם ִעם ַאְנׁשֵ ּלָ ּמּוד ׁשֶ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהּלִ

ַנת גְּ  ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ֶזה, ְוִנּכָ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל ִיׂשְ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ּכָ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ֻאּלָ
ּלֹו...  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ָרֵאלִיׂשְ ל ַעם ִיׂשְ ִרים  ִסּיּום ֹזַהר ְלִעּלּוי ַמזָּ ל ַהּצָ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ

י ֲעׂשֶ בֹוָתם ְולֹא ּתַ ָנה ְיֵדיֶהם אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ
ּכֹן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה  ָרֵאל ִיׁשְ ּיָה, ְוִיׂשְ ֶנָחַמת ִצּיֹוןּתּוׁשִ רֹור ּוִבְמֵהָרה ִיְתַקֵיים , ּבְ "ּוְקָראֶתם ּדְ

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

ֲחבּוָרה  ְרצֹוָנם –ַהּלֹוְמִדים ּבַ ִפים ּוִמְתַאֲחִדים ּבִ ּתְ ּתַ ּקֹות ּוִמׁשְ ה ּדַ ּמָ ל ֶאָחד ּכַ ֶלה עוֹ , ּכָ
ל ַהזֹוהַ לְ  ָלֶהם ְמדּו ּכָ ּלָ ּקֹות ְוָכְך נּוַכל "ק, ּכּוָלם ׁשֶ ַבע ּדַ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִסיּוֵמי זֹוַהר ּבְ

ְעָיה  ,ַלֲאָלִפים ִביא ְיׁשַ ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ֶרק (ְוִיְתַקֵיים ּבָ טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף" ס' כ"ב)ּפֶ ֲאִפילּו " ַהּקָ ׁשֶ
מּוְך  דֹוֵרנּו ַהּנָ ר ָהָאֶלף יּוַכל –ּבְ ב ְלׂשַ ל ַהזֹוהַ , ְלֵהָחׁשֵ ּיֵם ּכָ ּסִ ֶ ֶלאּובְּ "ק, ׁשּ יםֶעֶרְך (יֹוֵעץ  ּפֶ  )ַרּבִ

ַתב ים: ּכָ ַרּבִ ית ּבְ ֲעׂשֵ ים ְוָכל ִמְצָוה ַהּנַ ַרּבִ ה ּדְ ים ּוְתִפּלָ ַרּבִ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלתֹוָרה ּדְ , ְוַכּמָ
ר  ן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַחּבֵ י ּכֵ ִוד ה' ִעם ִיְרֵאי ִהּנֵה ּכִ מֹו ּוְלַקֵיים ַמֲאָמר ּדָ ֵבי ׁשְ ְוחֹוׁשְ

ֶלְך  ִהיִלים (ע"ה ַהּמֶ ר ְיֵראּוךָ " קי"ט ס"ג)ּתְ   "ל.ַעכַּ ". ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶ

ל ַעל ִסּיּום " ת ֵסֶפר ַהזַֹּהרּכָ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָאז ְסֻעּדַ ִגיְרָסא ָמִצינּו ִמְנַהג ִיׂשְ " ּבְ
ַסחִמְצָוה ְוִלְפטֹ  ֶעֶרב ּפֶ ֲעִנית ּבְ כֹוִרים ִמּתַ ֶפר . ר ּבְ ֶרְך ֶאֶר"ץ(ּסֵ ִמְנֲהֵגי ְיהּוֵדי ֲאַרם צֹוָבה ֵחֶלק א'  ּדֶ

ן (. ַעּמּוד כ"ז) הּוָנהבשו״ת ְוַעּיֵ ְרֵחי ּכְ ן ... סי' י״ג)ח ״אוֵחֶלק  ּפִ ּכֵ ל ׁשֶ יָלא ּכָ ִלּמוּ ּוִמּמֵ ד ַהזֹוַהר ּבְ



מֹוַח  ּיּום לִ בְּ ָעֵלינּו ִלׂשְ ִחיִדי ְלהֹוִציָאנּו , ּמּודוֹ ּסִ ָבר ַהּיְ יּמּוד ַהזֹוַהר הּוא ַהּדָ כּות ּלִ זְּ ׁשֶ
דֹוׁש ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  זֹוַהר ַהּקָ ר ּבְ ְזּכָ ּנִ ָניֹות, ּכַ ׁשְ דֹוָתיו ִמּמִ ַהזַֹּהר ָמֵלא ַעל ּגְ , ְועֹוד ׁשֶ

ב ְכּתֹות ֶנְחׁשָ ְכָלל ְסעּוַדת , ּוִבְכָלל ַמּסֶ   , עכת"ד.ִמְצָוהְוֶזה הּוא ּבִ

יֹוֵמי ְדָאב  :עּוְבָדאִאיָתא ל"ג) אֹות ( קֹול ְיהּוָדהֹוְלדֹות ּוְבֵסֶפר ּת  ַפַעם ַאַחת ּבְ ּדְ
ה  ר ְסעּוַדת ִסּיּוםקֹוֵדם ֲהצֹום ָעׂשָ ׂשָ ה , ְוָאְכלּו ּבָ ֲאלּו אֹותֹו ַעל ַמה ָעׂשָ יב , ִסּיּוםְוׁשָ ְוֵהׁשִ

דֹוׁש  ֶפר ַהּקָ י ִסּיֵם ֶאת ַהּסֵ ָרה עֲ ּכִ אנֹו ״ע ַמֲאָמרֹות ְלָהַרמַ ׂשָ ִמְנָהָגיו ז"ל, ִמּפַ ם אֹות (ְוֵכן ּבְ ׁשָ

ר, קכ"ט) ׂשָ ָאב ָאַכל ּבָ ָעה ּבְ ׁשְ מֹוָצֵאי ּתִ ַעם ַאַחת ּבְ ׁש לֹו ִסּיּום ַעל ֵסֶפר , ּפַ ּיֵ ִרי ְוָאַמר ׁשֶ ּפְ
ים  דֹוׁש "י ְלָהֲאִר (ֵעץ ַחּיִ ְבֵרי [: ְמֹבָאר ה'סֹוד ּוְבֵסֶפר . ע"כ, )ַהּקָ י ּדִ א ֶמֶלְך ַעל ּפִ ּסֵ י חַ  ִאיׁש ן ְוַהבֶּ ַהּכִ

ּמוּ ַמֲעַלת  - ]ְועֹוד זֹוהַ ַהּלִ ַהּלֹומֵ  ,"קד ּבְ ׁש ׁשֶ ךְ ד ַמּמָ א  ,ְוָטהֹורָחָדׁש  ְלִאיׁש  ִנְתַהּפֵ ּוִמְתַמּלֵ
ָכל ֶרַגע  ְמָחה ּבְ לֹוְמדוֹ ׂשִ ַווְדאַ  ,ּבְ ל ֵחֶלקי בְּ ּוּבְ מֹו ֵסֶפר הַ  ,ַסֵיים ּכָ יקוּ ּכְ ֹזַהר ַעל , ִניםּתִ

מֹוַח ְוַלֲעׂשֹות , ָחָדׁש ְוזֹוַהר , ַהּתֹוָרה דֹוָלהָעֵלינּו ִלׂשְ ל ֶחְלֵקי ַהזֹוַהר  ְסעּוָדה ּגְ ַעל ּכָ
ַווְדַאי ַעל  ָראּוּבְ ה  ָהִאּדְ דֹוׁשָ ה זֹוֶכה ַהּקְ דֹוׁשָ ָרא ַהּקְ ּמּוד ָהִאּדְ ּלִ ּבַ "יׁשֶ ָהַרְשּבִ ְכבֹודוֹ  ׁשֶ  ּבִ

א מְ  ּוְבַעְצמוֹ  ֶמֶלְך ּבָ ר ּכְ ב ֻעּטָ ָראְויֹוׁשֵ ּלֹוֵמד ָהִאּדְ ׁשֶ קֹולֹו ּכְ יב ּבְ   .ּוַמְקׁשִ

ַתב  ֻקבָּ ּכָ י ַהּמְ דֹוׁש ַרּבִ ל  "אְזָיעָ  ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאיל ַהּקָ ם  "אַהִחיָד ְזֵקנֹו ׁשֶ ׁשֵ ֻקבָּ ּבְ ל ָהַרב ַהּמְ

ִסְפרֹו , "עְזיָ  יַגַלאְנטִ ַאְבָרָהם  האֹור "ּבְ מַּ ִאּדְ "הָ ַעל " ַהַחּמָ ף (" ָנאכְּ ׁשְ ָרא ּדַ ִטים ּדַ ּפָ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ

בִּ : ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשוֹ , קכ"ג ע"ב) ְפַטר ַרׁשְ ּנִ יֵנינוּ "י ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ ל ְזַמן  ,ִמּבֵ ּכָ
ָרא ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ מֶ  "ִאְתַעַטר, "ׁשֶ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ַעְטרֹוָתיו בְּ ֶלְך ּבָ

ֹראׁש  ב וְ , ּבְ דֹוָלה ִמזּוֹ . "קעכל, ןווָ גַּ בְּ ּיֹוׁשֵ ְמָחה ּגְ ן , ַהִאם ֵיׁש ׂשִ ָראּוי ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ַעל ּכֵ
ׁש  .ִמְצָוה ר ְיַבּקֵ ֲאׁשֶ ַווְדַאי ּכַ בִּ וְ ּוּבְ ְזכּות ָהַרׁשְ ל ּבִ ּלֵ ְתּפַ ְתַקבֵּ "י ּיִ תֹו ּתִ ִפּלָ קָּ ּתֵ וְ ל ּתְ ה ּבַ תוֹ ֲעׂשֶ  ,ׁשָ

ִכְתֵבי ָהֲאִר  סּוִקים("י ּוְמֹבָאר ּבְ ַער ַהּפְ יִרים ,ׁשַ ִ יר ַהׁשּ יִבים  ):ׁשִ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ "ַהּיֹוׁשֶ
בֹות  י ּתֵ ִמיִעיִני": ָראׁשֵ ִמיִעִניְלקֹוֵלְך ַהׁשְ יִבים ְל'קֹוֵלך ַה'ׁשְ  ֶחְמָלה,, הּוא ַח'ֵביִרים ַמ'ְקׁשִ

ּדָ  מֹו ׁשֶ מֹות  זֹוַהרְרׁשּו בְּ ּכְ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ף (ּבְ ְחמֹל ָעָליו י"ב ע"ב)ּדַ סּוק ְוִהּנֵה ַנַער ּבֹוֶכה ַוּתַ , ַעל ּפָ
ִכיָנה  זַֹּהרּובַ . "לַעכַּ ְוגֹו', ְוָהֵבן ֶזה,  ְ ַהׁשּ ֲארּו ׁשֶ ם ּבֵ ְתׁשּוָבהחֹוֶמֶלת ׁשָ ר חֹוְזִרים ּבִ ֲאׁשֶ , ּכַ

ין  ת ַהּדִ ּקֹוֵדם ִקְטְרָגה ִמּדַ ּטּול ּתֹוָרהׁשֶ ְתׁשּוָבה , ַעל ּבִ ר חֹוְזִרים ּבִ ִניםְוַכֲאׁשֶ ִמּיַד , ּוְמַתּקְ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְבֵרי ָהֲאִר , חֹוֶמֶלת ַהׁשּ ֶרְך ּדִ ִפיָלה ְוַעל ּדֶ ַמַעת ַהּתְ ף "י ְוִנׁשְ ּתֵ ר ְמׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ

ִלּמוּדוֹ  ִכינָ , ַעְצמֹו ִעם ַהִציּבּור ּבְ ְ ֹמַע ָאז ְמעֹוֵרר ֶאת ַהׁשּ ה ַלְחֹמל ָעָליו ְוִלׁשְ דֹוׁשָ ה ַהּקְ
תֹו ְלטֹוָבה ׁשָ ּקָ תֹו ְוַלֲעׂשֹות ּבַ ִפּלָ יםאֹור ּובְ . ּתְ ַתב  ַהַחּיִ דֹוׁש ּכָ ָהִראׁשֹון הּוא ְדגֹוֵאל ַהּקָ
זֹוהַ  ָאְמרּו ּבְ מֹו ׁשֶ בֹות  –'ָהָיה ה'ּוא ׁשְ 'ה מָ "ק ּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ּכְ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ְהיֶ  –ֹמׁשֶ ּיִ  ,הׁשֶ

הּוא ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ר ִלְרמֹז (. ׁשֶ "יֶאְפׁשָ ּבִ ָהַרׁשְ המַ ִנׁשְ  ּדְ ֵאל ת ֹמׁשֶ ינוּ ְוֵאין , )ּוִבְזכּותֹו ִנּגָ ה ַרּבֵ  ֹמׁשֶ
ְטָלִניל ׁשֶ מֹוֵסר ַהּתֹוָרה רֹוֶצה ִלְגאֹול ַעם ע"ה  יםהָ  ת"ד, עכםּבַ דֹוׁש ְזָיעָ  אֹור ַהַחּיִ "א. ַהּקָ
זֹוהַ  חֹות [ּלֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָקְראּו ְלִמי ׁשֶ "ק ּוּבְ ְקִריָאה זֹוהַ ִלּמוּ ּוְלָכל ַהּפָ "ק], ד ּבִ

אּוָלה , ַעם ָהָאֶרץ ב ַהּגְ ן . "לִ חֲ ַר ּוִבְגָללֹו ִמְתַעּכֵ נוּ ַעל ּכֵ ּלָ ק ְלִהְתַחזֵּ ְצִריִכים  ּכֻ
ִלּמוּ ד ּוְלִהְתַאחֵ  הּבְ דֹוׁש ַהזֶּ דֹוֵר ה' ּוָברּוְך . ד ַהּקָ ִכינּו ּבְ זָּ ָרֵאל ׁשֶ ָלל ִיׂשְ ר ּכְ ם ִע נּו ְלִהְתַחּבֵ

ְכמֹו ַעל  ְולֹוֵקחַ , ת ֶרַוחַמְטרוֹ  ת ְללֹאֵלאוּ ד ְללֹא ָהעֹובֵ " יָהעֹוָלִמ ִמְפָעל ַהזֹוַהר " א ׁשִ ָ ַמׂשּ
ִכינָ ִקים הָ ן ְלַמעַ ת ַהחֹובוֹ ל וֹ ְוע ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ ַח ַהּקְ ּמֵ ַמִים  ְלָאִבינוּ ה ּוְלׂשַ ָ ׁשּ ּבַ ן אַ  –ׁשֶ ! ַחיַעל ּכֵ

ל ֶאָחד  ִלּמוּ ֻיְכַלל ּכָ גָּ ד ּבְ ׂשְ ה ַהּנִ דּות ְלַמעַ ב ַהזֶּ ִכינָ ן ּפְ ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ דּות ּוְלַמעַ ה ַהּקְ ן ּפְ
נוּ  ַרֲחִמיםַעּמֹו ת ּוְפדוּ  ַנְפׁשֵ ָיֵמינּו ּבְ ָקרֹוב ּבְ ָרֵאל ּבְ   .אכי"ר ,ִיׂשְ



ְּתִפָּלה ֹקֶדם ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, ְּבִקָּדה ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה, ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש, 
ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵּיינּו, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו ֶחֶסד ָּגדֹול 
ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, 
ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּביֵנינּו ְלֵביֶניָך. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, 
ֶׁשְּתכֹוֵנן ְלָבֵבינּו ְלִיְרָאֶתָך ְוַאֲהָבֶתָך, ְוַתְקִׁשיב ָאְזֶניָך ִלְדָבֵרינּו ֵאֶּלה, ְוִתְפַּתח ְלָבֵבינּו ֶהָעֵרל 
ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו 
אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם 
ָתם,  ִּגִּליָת ְּדָבֶריָך ֵאֶּלה ָּבעֹוָלם. ּוְזכּוָתם, ּוְזכּות ֲאבֹוָתם, ּוְזכּות ּתֹוָרָתם, ּוְתִמימּוָתם, ּוְקֻדּׁשָ
ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ָּתִאיר ֵעיֵנינּו ְּבַמה ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים. ְּכַמֲאַמר 
ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל "ַּגל ֵעיֵני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון 
)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל( ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:  

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם 
יּוד ֵק"י ְּבָוא"ו ֵק"י ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ר ַעְצִמי  ְלַאְקָמא ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ֲהֵריִני ְמַקּׁשֵ
ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבִנְׁשַמת ָּכל ַהְּתָנִאים ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבֹראָׁשם 
ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵּים ְּתִפַּלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
לֹום )ְּתִהִּלים סא, ד-ה( ִּכי ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל ֹעז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך  ָעָליו ַהּׁשָ
עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. ְוֶאְזֶּכה ְׁשְּבִלמּוֵדינּו ֶזה ִּיְהיּו ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר, 
ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ּוְּבַהֵדין ִסְפָרא ֵסֶפר 
ַהּזֹוַהר, ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי 
ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני 
)סֹוד ה'( ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהִּלים צ, טז-יז(.  

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ַוֲהֵריִני אֹוֵהב ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּכַנְפִׁשי ּוְמאִֹדי, ַוֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ִלְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִלְזכּות ... פב"פ )ְוָכאן 
ם ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְיַחְזֵקהּו ]ְוִיְרָּפֵאהּו  ְיָפֵרט ַּבָּקָׁשתֹו( ]ִלְרפּוַאת...[ ]ְיׁשּוַעת ... [ ]ְלָּבִנים ...[ ַהּׁשֵ

ִּבְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ִּבְרַמ"ח ֵאָבָריו ּוְׁשָס"ה ִּגיָדיו ְּבתֹוְך ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲאִריְך 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ַּבְּנִעיִמים[ ]ְויֹוִׁשיֵעהּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ...[ ָאֵמן ֶסָלה.



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ִלי ּתֹוַרת ַהּסֹוד ְכְמבֹוָאר  יַע ָלֶזה בְּ ר ְלַהגִּ ִאי ֶאְפשָׁ שֶׁ
בּועֹות  שְׁ ֶכת  ַמסֶּ בְּ ָל"ה  וַבשְּׁ ּוְברַֹמח"ל,  ְבזֹוַה"ק 

ף קפג:). ּלוֹ (דַּ שֶׁ

ָאַמר  פ"ח),  (יֹוָמא  ָנה  שְׁ ַהמִּ ְלָפֵרׁש  ר  ֶאְפשָׁ ְוֵכן 
ם  ַאתֶּ ִמי  ִלְפֵני  ָרֵאל,  ִישְׂ ֵריֶכם  ַאשְׁ ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ
ַמִים,  שָּׁ בַּ שֶׁ ֲאִביֶכם  ֶאְתֶכם,  ְמַטֵהר  ּוִמי  ֲהִרין,  ִמטַּ
ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקתִּ (ְיֶחְזֵקאל לו)  נֱֶּאַמר,  שֶׁ
ָרֵאל ה', ַמה  (ִיְרִמָיה יז) ִמְקֵוה ִישְׂ ם. ְואֹוֵמר,  ּוְטַהְרתֶּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ֵמִאים, ַאף ַהקָּ ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהטְּ מִּ
ּתֹוַרת  ֶזה  "ִמי"  ִלְפֵני  ָהְיינּו  דְּ ָרֵאל.  ִישְׂ ֶאת  ְמַטֵהר 
ְטִביָלה  ָצִריְך  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  יּמּוד  לִּ ְפֵני  לִּ שֶׁ ַהּסֹוד, 
ת ַאֲחֵרי), ו"ִמי" ְמַטֵהר ֶאְתֶכם,  ָרשַׁ ֶמׁש פָּ (ְרֵאה ָמאֹור ָושָׁ

ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  הּוא  שֶׁ "ִמי"  ִמְקֶוה,  לוֹ  ֵאין  שֶּׁ ִמי 
י  ַתב הצה"ק ַרבִּ כָּ מוֹ שֶׁ מוֹ ִמְקֶוה, כְּ ֵהר ֶאְתֶכם כְּ ִיטָּ
קס"ד)  ף  דַּ ֵלם  ַהשָּׁ ְנָחס  פִּ (ִאְמֵרי  ִזי"ע,  ִמָקאִריץ  ְנָחס  פִּ
ֵני  בְּ ְקָצת  ָאַמר:  וז"ל:  ִמְקֶוה,  מוֹ  כְּ ְמַטֵהר  ַהּזַֹהר  שֶׁ
ָפִרים ְוֵאין ָלֶהם  כְּ ִבין בַּ ּיֹושְׁ ֲעבּור שֶׁ ָאָדם אֹוְמִרים בַּ
ָלֶהם  אֹוֵמר  ַוֲאִני  ּזַֹהר,  ִלְלמֹד  רֹוִצים  ֵאיָנם  ִמְקֶוה 
ָחל  שֶׁ ָאַמר כְּ י ֵמָהַרב שֶׁ ַמְעתִּ שָּׁ ֶרְך שֶׁ א, ַעל דֶּ ַרבָּ ַאדְּ
ת,  בָּ ת ֵאין ָצִריְך ִלְטּבֹל ַעל ַהשַּׁ בָּ ֶעֶרב שַׁ יֹום טֹוב בְּ
טֹוב,  יֹום  ת  ֻדשַּׁ ִמקְּ דֹוָלה  גְּ ִמְקֶוה  ָצִריְך  ַמה  י  כִּ
יּו  ְנָחִלים ִנטָּ סּוק "כִּ ף ט"ז ַעל ַהפָּ ָרכֹות דַּ ָמָרא בְּ "ל. (ַעֵיין גְּ ַעכַּ

ה) יִרים ַרבָּ יר ַהשִּׁ ַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר ּוְבשִׁ כְּ

ַעל ְיֵדי ּתֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים  ל ֶזה שֶׁ רֹוִאים ִמכָּ
ָנה  ַהשָּׁ ָכל  בְּ ְוֶזה  ה  ְקדּושָׁ ֲעֵרי  שַׁ ים  ַלֲחִמשִּׁ ִלְזּכֹות 
ַהנֶֶּפׁש  ֶאת  ְך  ּוְמַזכֵּ ְמַטֵהר  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  שֶׁ ּה,  ּכּולָּ
יִקים,  ַצדִּ ֵמֶאֶלף  ַהזֹוַהר  אֹור  ֵסֶפר  בְּ ֵהֵבאנּו  שֶׁ מוֹ  כְּ

זי"ע.

רבא,  באדרא  ם  שָׂ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  עֹוד 
ֵאיָמא  לֹא  ַמיָּא  ִלשְׁ ְמעֹון,  י שִׁ ַרבִּ ָאַמר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה 
ְדָהא  ְדִתְשַמע,  ֵאיָמא  לֹא  ְלַאְרָעא  ְדְיַצְייִתין, 
ַמִים  ַלשָּׁ אֹוֵמר  לֹא  ֲאִני  יאּור:  בִּ ָעְלִמין.  ִקּיּוֵמי  ֲאַנן 
ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ַמע  שְׁ תִּ שֶׁ ָלָאֶרץ  לֹא  ְוַגם  ְשַיֲאִזינּו 
ַעם  ֶאת  ִהְזִהיר  ינּו  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ י  כִּ ינּו,  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ
ַמִים  ֶהם שָׁ בָּ ֵהִעיד  ֶזה  ְוַעל  ֶיֶחְטאּו,  ּלֹא  ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ
ִהיא  שֶׁ ַהּסֹוד  ְבּתֹוַרת  עֹוְסִקים  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָוָאֶרץ, 
י  כִּ ָוָאֶרץ  ַמִים  שָׁ ְלֵעדּות  צֹוֵרְך  ְוֵאין  ָהעֹוָלם.  ִקּיּום 

יֹון. סָּ ִלים ִמן ַהנִּ תֹוַרת ַהּסֹוד ִנצָּ ָהעֹוְסִקים בְּ

ִקּיּום  ִהיא  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  שֶׁ רֹוִאים  ָאנּו  אן  ִמכָּ
ְבִלימּוד  לּוָיה  תְּ אּוָלה  ַהגְּ ל  כָּ ְוַכיָּדּוַע  ָהעֹוָלם, 
קכ"ד:):  (ח"ג  דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  בְּ ְכְמבֹוָאר  ַהזֹוַה"ק, 
ַחיֵּי  דְּ ִאיָלָנא  מְּ ְלִמְטָעם  ָרֵאל  ִישְׂ ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין 
ָגלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ָהִאי  ִאיהּו  דְּ
ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָדד  בָּ "ה'  הֹון  בְּ ְוִיְתַקֵיים  ַרֲחֵמי,  בְּ

ָבִרים ל"ב). ֵאל ֵנָכר" (דְּ

ע"ב)  ד"מ  ח"ב  (זֹוַה"ח  ְבזֹוַה"ק  ָאְמרּו  שֶׁ ּוְכמוֹ 
ֵייֵתי  דְּ ַעד  ָעְלָמא  ְיַקיֵּם  א  דָּ ְדָדָרא  "ָזכּו  ּדֹורוֹ:  ַעל 
ַהזֹוַה"ק  ימּוד  לִּ ְזכּות  בִּ ְוַכיָּדּוַע שֶׁ יָחא"  ְמשִׁ א  ַמְלכָּ
לֹא  ְועֹוד  ַרֲחִמים  בְּ ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ְוָהִאְדרֹות 
ּקּון  ּקּוִנים. ּוַבתִּ יֹון. כמ"ש ְבזֹוַה"ק ּוַבתִּ ִיְצָטְרכּו ְלִנסָּ
ְרְנסּון ֵמַהאי  א ִיְתפַּ א ְלַתתָּ ֵני ָנשָׁ ה בְּ ו' ִאיָתא: "ְוַכמָּ
ְתָרָאה  בָּ ָדָרא  בְּ א  ְלַתתָּ ִיְתָגֵלי  ד  כַּ יָלְך  דִּ ִחיבּוָרא 

וַּגו'".  ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ ְוָקָראָת  ּוְבִגֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ
א  ִסְפָרא דָּ ת ָנשֹׂא ָאַמר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא "בְּ ּוְבָפָרשַׁ

ַרֲחֵמי". ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא בְּ

ּבוֹ,  קֹוִרים  ָבִרים  דְּ ְוגֹוֵעׁש,  סֹוֵער  ָהעֹוָלם 
ָרִאיָת  "ִאם  ָאְמרּו  ּוְכָבר  זוֹ,  בְּ זוֹ  ִמְתגָּרֹות  ַמְלֻכּיֹות 
ל  שֶׁ ְלַרְגלוֹ  ה  ַצפֵּ ֵאּלּו,  בְּ ֵאּלּו  ִמְתגָּרֹות  ַמְלֻכּיֹות 
ְתַקיֵּם  מִּ שֶׁ מוֹ  כְּ נּו,  בָּ ִמְתַקיֵּם  ֶזה  ִסיָמן  יַח2.  ָמשִׁ
ה  ַצפֵּ ף  ּוְמַגדֵּ ְמָחֵרף  ּדֹור  ָרִאיָת  "ִאם  נֹוַסף  ִסיָמן 
ָרֵאל":  ִישְׂ ִביל  שְׁ בִּ "ַהּכֹל  י  כִּ יַח".  ָמשִׁ ל  שֶׁ ְלַרְגלוֹ 
ָמֵגן,  ַעְרכֹות  ִעם  ֵיְלכּו  אן  כָּ שֶׁ ֵדי  כְּ ִנְלָחִמים,  ם  שָׁ
ִיְמְגנּו ֲחָדִרים ֲאטּוִמים ְוְיֶאְגרּו ַמִים. ּוָפסּוק ְמפָֹרׁש 
ּגֹוִיים,  י  ִהְכַרתִּ ֶדק:"  ְוַהצֶּ ָהֱאֶמת  ְנִביֵאי  בִּ הּוא 
ה  ֻאמָּ ַהּבֹוֵרא  ַמְכִרית  ִלְפָעִמים  ּנֹוָתם".  פִּ ּמּו  ָנשַׁ
ְוִעיר  ְמחֹוז  ַאַחת,  נָּה  פִּ ַרק  ְוִלְפָעִמים  ִליל,  כָּ ַאַחת 
י  ִהְכַרתִּ ְוִלְפָעִמים:"  ָמָמה.  שְׁ ים  ְוַנֲעשִׂ ים  ִנְכָתשִׁ
ִאיׁש,  ִלי  ִמבְּ ָעֵריֶהם  ִנְצּדּו  עֹוֵבר,  ִלי  ִמבְּ חּוצֹוָתם 
אֹוִתי,  יְרִאי  תִּ ַאְך  י:  "ָאַמְרתִּ ּוַמּדּוַע,  ב"  יֹושֵׁ ֵמֵאין 

ְקִחי מּוַסר". תִּ

ֵדי  ְרָענּות ַעל ַהנֹוְכִרים כְּ "י: ֵהֵבאִתי פֻּ ֵרׁש ַרשִׁ פֵּ
ֵרת ְמעֹוָנּה", ְולֹא ֶיְחְרבּו  ְראּו ְוִתיְראּו, "ְולֹא ִיכָּ תִּ שְׁ
ר  ל ֲאשֶׁ א "כָּ ְלַבד, ֶאלָּ ָרֵאל ָחִליָלה. ְולֹא זּו בִּ י ִישְׂ תֵּ בָּ
ר  ֲאשֶׁ ַהּטֹוב  ל  כָּ נָּה  ִממֶּ ֵרת  ִיכָּ לֹא  ָעֶליָה",  י  ַקְדתִּ פָּ
ֵרת ְמעֹוָנּה  ירּוש רש"י ְולֹא ִיכָּ ִציִוויִתי ְלָהִביא ָעֶליָה! [פֵּ
ֵרת  ִיכָּ ְולֹא   - ָעֶליָה  י  ַקְדתִּ פָּ ר  ל ֲאשֶׁ כָּ ְמדּוַריּה.  ֶיְחְרבּון  ְולֹא   -

יִתי ְלָהִביא ָעֶליָה:] ר ִצוִּ ל ַהּטֹוב ֲאשֶׁ ּנּו כָּ ִממֶּ

ּפּור ִנְפָלא  ן ְלָהִבין ִמסִּ ָבִרים ִניתַּ ר ַהדְּ שֶׁ ֶאת פֶּ
יהּוִדי  בִּ ה  ַמֲעשֶׂ ים":  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  "ַהגַָּדת  בְּ הּוָבא 
ִמְסָחרוֹ  ּוְלֶרֶגל  ְיבּוא  ִעְסֵקי  בְּ ָעַסק  שֶׁ ִסין  ב  ּתֹושָׁ
ְלַעָייָרה  ָלסּור  לֹא  בְּ ר  ֶאְפשָׁ ְוֵאיְך  ה,  ְלֵאירֹופָּ ָנַסע 
יג  א, ְוִהצִּ ים"? בָּ י ה"ָחֵפץ ַחיִּ ֵרְך ִמפִּ ָראִדין ּוְלִהְתבָּ

ַעְצמוֹ.

ַמע ְבִסין?" ַאל: "ַמה ִנשְׁ יק, ְושָׁ דִּ ֵני ַהצַּ אֹורּו פְּ

ִהיּלֹות  הּוִדים ְמֵתי ְמַעט, ַהקְּ ַהיְּ ר שֶׁ ֶנֱאָנח, ְוִספֵּ
ְקַטּנֹות, ְוֵאין ַמְדִריְך ְוַרב, מֹוֶרה הֹוָרָאה ְוׁשוֵֹחט...

ְתקּוָפֵתנּו!  בִּ ִהיא  ים  ַרבִּ "ָצַרת  יק:  דִּ ַהצַּ ַנֲעֶנה 
ַאֶמִריָקה  ָצפֹון  בְּ ִמיהּוִדים  ֹזאת  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע 
יֹון  ִניסָּ ּובאֹוְסְטַרְלַיה.  ַאְפִריָקה  ְבְדרֹום  ּוִבְדרֹוָמה, 
י  ְרתִּ ִחבַּ ֲעבּוְרֶכם  ּבוֹ.  ַלֲעמֹוד  ן  ִניתַּ ַאְך  הּוא,  ה  ָקשָׁ
ְלַמד  ָנה, תִּ ַמתָּ ָרֵאל"... ָקֵחהּו בְּ ֵחי ִישְׂ ֶאת ִסְפִרי "ִנדְּ

ד ֲאֵחִרים! ּוְתַלמֵּ

ַמע ְבִסין?" ּוַמה עֹוד ִנשְׁ

ְשֶסֶכר  ר  ִספֵּ ַאְך  ֵאָלה.  ַלשְּׁ ְיהּוִדי  אֹותוֹ  ַמּה  תָּ
יַע  ִהְטבִּ ָיַדִים.  ַרֲחַבת  ְקָעה  בִּ ְוֵהִציף  ִנְפָרץ,  ֲעָנק 
ֵמאֹות  ָטְבעּו,  ֲאָלִפים  ְיבּול.  ִחית  ְוִהשְׁ ָפִרים  כְּ

ג... דּו קֹורֹות גַּ ֲאָלִפים ִאבְּ

ָרט.  ָכל פְּ ְעֵזַע, ּוִמְתַעְנֵין בְּ ים" ִמְזדַּ ַוֲה"ָחֵפץ ַחיִּ
ין ְמתּוָחה!... ת ַהדִּ ַאְיי נֹוָרא ְוָאיֹום, ִמדַּ

2. ילקוט שמעוני (עמוס - פרק ט - רמז תקמט) 
ומגדף צפה  דור מחרף  ראית  לוי אם  רבי  אמר 
לרגלו של משיח מה טעם אשר חרפו אויביך ה' 
אשר חרפו עקבות משיחך וכתיב בתריה ברוך 

ה' לעולם אמן ואמן.

י, ַמה ָלנּו ְוָלֶהם?!" ַאל: "ַרבִּ ֵהֵעז ְושָׁ

יב  ַמצִּ הּו  ִמישֶׁ ָהָיה  ִאיּלּו  ים":  ַחיִּ ָעָנה ה"ָחֵפץ 
עֹוֶלה  ּפֹוִלין,  יַרת  בִּ ְבַווְרָשה,  ָהִעיר  ר  ִככָּ בְּ ָמה  בָּ
ֶמַכֵוון  ָהָיה  ְלִמי  ִאיִדיׁש,  בְּ ִלְנאֹם  ּוַמְתִחיל  ָעֶליָה 

ָבָריו?" דְּ

ַאי!" הּוִדים ַודָּ ָעָנה ָהִאיׁש: "ַליְּ

ִמעּוט  "ֲהלֹא  ים",  ַחיִּ ה"ָחֵפץ  חֵֹקר  "ַמּדּוַע", 
דֹוָלה!" ִעיר ַהגְּ ֵהם בְּ

ְמִביִנים  ֵהם  ַרק  "ֲאָבל  ָהִאיׁש,  ר  ִאישֵׁ "ָאֵכן", 
ָפה"... ֶאת ַהשָּׂ

ים". "ֲאסֹונֹות  ְך!" ִהְתַלֵהב ה"ָחֵפץ ַחיִּ ִדּיּוק כָּ "בְּ
ַמִים, ֲאָבל ְלִמי ְמאֹוְתִתים  ֵאּלּו ֵהם ִאיּתּות ִמן ַהשָּׁ
ָפה"... ַמה ְמִביִנים  ִבין ֶאת ַהשָּׂ מֵּ ֵהם? "ַרק ְלִמי שֶּׁ
כּוָוִנים  תּוָחה? מְּ ין ַהמְּ ת ַהדִּ יִנים ְבִאיתּוֵתי ִמדַּ ַהסִּ
יַצד ֵנַדע  ְתׁשּוָבה. ֲאָבל כֵּ נָּׁשּוב בִּ ֵדי שֶׁ ֵהם ֵאֵלינּו, כְּ
ה,  ְלֵאירֹופָּ ַיִגיַע  ְמִסין  הּוִדי  יְּ ֲעֵליֶהם? ְמסֹוְבִבים שֶׁ
ַקח,  ַהלֶּ ֶאת  נִָּפיק  שֶׁ ֵדי  כְּ ר.  ַספֵּ ְויְּ ְלַראִדין,  ְוָיבֹוא 

עֹוד מֹוֵעד"... ְתׁשּוָבה ִמבְּ ְוָנׁשּוב בִּ

ְוָזִמין,  ִני  ַעְדכָּ ׁשֹוֵטף  ְלֵמיַדע  ֲאגּו  דָּ ֲעבּוֵרנּו, 
יגּוֵעי  פִּ ֶטַבע,  ֲאסֹונֹות  ֱאֶמת.  ַעת  שְׁ בִּ ַדְווִחים  מְּ
ֵדי  כְּ ָהֵאיָמה.  ֶאת  ְמָקְרִבים  ָאטֹום.  ָצצֹות  פְּ ֵטרֹור 
ֵדי  כְּ ָחִליָלה.  ֵרנּו  ְבשָׂ ַעל  ִלְחוֹוָתה  ִנְצָטֵרְך  ּלֹא  שֶׁ
ְוָנׁשּוב  ֲאֵחִרים,  ל  שֶׁ ְקֵריֶהם  מִּ מִּ ֶלַקח  נִָּפיק  שֶׁ
אֹוָהֵלינּו".  ִיְקַרב בְּ ֶזה "ֶנַגע לֹא  ְיֵדי  ְוַעל  ְתׁשּוָבה,  בִּ
מוֹ,  שְׁ ְוָקדֹוׁש  "ָמרֹום  ְלּבֹוְרֵאינּו,  ִנְתַחֵנן  שְׁ ּוְכֵדי 
ַעל ִמְלָחמֹות זֹוֵרַע  ה ֲחָדׁשֹות, בַּ בּורֹות עֹושֶׂ ּפֹוֵעל גְּ

ְצָדקֹות, ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות".

ֵרה:  ֶעשְׂ מֹוָנה  שְׁ בִּ יֹום  ָכל  בְּ אֹוְמִרים  ָאנּו 
ְוַעל  ְוכּו',  ה"א  הּוא  ה  ַאתָּ שָׁ ְלָך.  ֲאַנְחנּו  "מֹוִדים 
ה  עֹושֶׂ ְויֹום  יֹום  ָכל  בְּ ְוכּו',  נּו  ִעמָּ יֹום  ָכל  בְּ שֶׁ יָך  ִנסֶּ
ים"  סִּ ַהנִּ "ַעל  ת  ְתִפלַּ בִּ גַּם  ים,  ִנסִּ "ה  בָּ ַהקָּ נּו  ִעמָּ
ָלֶהם  ָעַמְדתָּ  ים  ָהַרבִּ ַרֲחֶמיָך  בְּ ה  "ְוַאתָּ ָאנּו  מֹוִדים 

ְמָך ַהגָּדֹול." ל ְלשִׁ ֵעת ָצָרָתם ְוכּו', ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ בְּ

ִלְפָעִמים  ְויֹום,  יֹום  ָכל  בְּ ים  שִׁ ִמְתַחדְּ ים  ִנסִּ
ִיְתגַּּלּו  ים  ִנסִּ ה  ַהְרבָּ ַאְך  ים.  ִנסִּ ְקָצת  ָלנּו  ה  ִנְתגַּלָּ
יֵאר החת"ס  בִּ ִנים. ּוְכמוֹ שְׁ ה שָׁ ָלנּו ַרק ַאֲחֵרי ַהְרבֵּ
עה"פ (שמות פרק לג כג) ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי ּוָפַני לֹא 
ה ְמִביִנים ֶאת ַהְנָהַגת ָיד  ֲעשֶׂ ַרק ַאֲחֵרי ַהמַּ ֵיָראּו שֶׁ

השי"ת.

ִלְפֵני  ַהּיֹום  רֹוִאים  ָאנּו  ים  סִּ ַהנִּ אֹוָתם  ִדּיּוק  בְּ
ְוַהר  ָלנּו  אֹוֶמֶרת  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ַהּתֹוָרה  שֶׁ ּתֹוָרה  ן  ַמתָּ
יֵּׁש ַהר  שֶׁ ָאנּו רֹוִאים  ֵאּלּו  ים  ְזַמנִּ ּכּולוֹ, בִּ ן  ִסיַני ָעשַׁ
ַמה  ַמִים,  ַהשָּׁ ֵלב  ַעד  גָּדֹול  ן  ָעשָׁ ּמֹוִציא  שֶּׁ ַהגַַּעׁש3, 

ב  ֶרק  פֶּ ׁשֹוְפִטים  "י  ַרשִׁ בְּ רֹוִאים  3. ָאנּו 
ֶהֱאִריכּו,  ָיִמים   - וגו'  ָיִמים  ֶהֱאִריכּו  ר  ז ֲאשֶׁ סּוק  פָּ
דוֹ, הּוא  ֶהְספֵּ בְּ ְשִנְתַעְצלּו  ְלִפי  ֶהֱאִריכּו,  לֹא  ִנים  שָׁ
ָהָהר  ֲעֵליֶהם  ָרַעׁש  גַַּעׁש, שֶׁ ַהר  סּוק ט):  (פָּ נֱֶּאַמר  שֶׁ
ַלח  ִנשְׁ הּוא  ַהגַַּעׁש  ַהר  ְרצּות  ִהְתפָּ שֶׁ ְלהֹוְרָגן. 
לב)  (קד  ים  ְתִהלִּ בִּ כמ"ש  מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ֵמַהשֵּׁ
"י  נּו. ּוְבַרשִׁ ָהִרים ְוֶיֱעשָׁ ְרָעד ִיגַּע בֶּ יט ָלָאֶרץ ַותִּ בִּ ַהמַּ
ִסיַני  פָֹרׁש בְּ מְּ מוֹ שֶׁ נּו" - כְּ ָהִרים ְוֶיֱעשָׁ ֵרׁש "ִיגַּע בֶּ פֵּ
יֵאר:  ן ּכּולוֹ. ובמלבי"ם בִּ ְוַהר ִסיָני ָעשָׁ מֹות י"ט)  (שְׁ ָ

ב



"Ú Ò˜  ‡ˆÈÂ‚Ù˜

(ÌÈÚLÔÈËÒ ˙ÈL ,ÔÈÏÁÂ ÔÈ‰ ewÈ‡ ƒ¿«¬ƒ¿«¬ƒƒƒ¿ƒ
ÈÚLÂ ,˙ÂÓ ÈÚL ÔepÈ‡ ÈÎ‰ ÛB‡ .‡ÓÏÚc¿»¿»»ƒƒ«¬≈»∆¿«¬≈
ÔÈËÏLc ÔÚÈ„È ÔÈbc ,‡Á‡ ‡ËqÓ ˙ÂÓÏ«̂¿»∆ƒƒ¿»«¬»«¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ
‡c ,˙ÂÓÏˆ ÈÚLÂ ˙ÂÓ ÈÚL .‡ÓÏÚa¿«¿»«¬≈»∆¿«¬≈«¿»∆»

.‡„ÁÎ e‰ÈÈÂÂ˙Â ,‡eÎ„ ‡„Â ‡˜e¿»¿»¿»¿«¿«¿¿¬»
,Bi‡Ï ‰ÈÏ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ Ó‡ ,‡c »»«À¿»¿ƒ≈¿ƒ

Ó‡ e‰È‡c ,ÔÈlÓ ÔepÈ‡ Ïk ÔÈ‚a(Ê ÂÈ‡) ¿ƒ»ƒƒƒ¿ƒ»«
ÏÎÂ ,‰ÏÚÈ ‡Ï ÏB‡L „BÈ Ôk CÏiÂ ÔÚ ‰Ïk»»»»«≈«≈≈¿…«¬∆¿»
‡e‰ CÈ ‡L„˜ Ó‡ .ÔÈlÓ ‡L ÔepÈ‡ƒ¿«ƒƒ»«À¿»¿ƒ
e‰lk ‡‰c Ú„ÓÏ ,˙ÂÓ ÈÚL EÏ eÏ‚‰¬ƒ¿¿«¬≈»∆¿ƒ¿«¿»À¿
,‡ÓÏÚÓ ‡Úa˙‡Ï ÔÈÈÓÊ e‰lÎÂ ,È˙eLƒ¿ƒ¿À¿¿ƒƒ¿ƒ¿«¬»≈«¿»

,ÈzÎc(‰Î ‰ÈÚ˘È).'Â‚Â ÁˆÏ ˙Ân‰ Úla ƒ¿ƒƒ««»∆»∆«¿
,ÈÊÁ(Ï ˙È˘‡)Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂÏ »≈«ƒ¿…¡…ƒ∆»≈

.dÓÁ ˙‡ ÁzÙÈÂ ÌÈ‰Ï‡ ‰ÈÏ‡ ÚÓLiÂ«ƒ¿«≈∆»¡…ƒ«ƒ¿«∆«¬»
„Á ,‡l‡ .È‡n‡ ,ÌÈ‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ,ÔÈÓÊ Èz¿≈ƒ¿ƒ¡…ƒ¡…ƒ««∆»«
ÔÈ‚a ,‡˜e„ ‡ÓÏÚÓ „ÁÂ ,‡eÎ„„ ‡ÓÏÚÓ≈«¿»ƒ¿»¿«≈«¿»¿¿»¿ƒ

.‡˙lÓ ‡ÈÈÏ˙ ‡ÏfÓcƒ¿«»»«¿»ƒ¿»
,ÈzÎc ,‡„ ‡ÓLa ÏÁ ˙Ú˙‡˙È˘‡) ƒ¿¬«»≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ

(ÏÈ‰È‡c ˜ÚÈ Ú„È ,Á‡ Ô ÈÏ '‰ ÛÒBÈ≈ƒ≈«≈»««¬…¿ƒƒ
ÌÈi˜˙˙ ‡ÏÂ ÔÈËL e‰lk ‡ÓÏL‡Ï ‡ÈÈfÁ˙‡ƒ¿«¿»¿«¿»»À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈
„ÎÂ .ÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ‡Úa Ck ÔÈ‚a ,‡ÓÏÚa¿«¿»¿ƒ»»»¿≈«¿»¿ƒ¿«
ÔÈ‚a ,dÈÏ ÏÊ‡Â ˜Ú ,ÔÈÓÈ„ ‡ÓÊ ‡ËÓ»»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿¬«≈¿ƒ
‡M˜˙‡Ï ,‡˙Èa ÌÏzLÈ ‡Ï ‡Á‡ ‡Ú‡c¿¿«¿»«¬»»ƒ¿¿«≈»¿ƒ¿«¿»

.dÈ ‡LÈc˜ ‡ÓÏÚ«¿»«ƒ»≈
,ÈzÎc(‡Ï ˙È˘‡)˜ÚÈ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ƒ¿ƒ«…∆∆«¬…

Ez„ÏBÓÏe EÈ˙B‡ ı‡ Ï‡ eL∆∆∆¬∆¿«¿∆
Ó‡ ‡l‡ .CnÚ ‰È‰‡Â È‡Ó .CnÚ ‰È‰‡Â¿∆¿∆ƒ»»¿∆¿∆ƒ»∆»»«
.‡˙È„ ‡wÚ CnÚ ˙Â‰ ÏÁ ,‡Î‰ „Ú ,dÈÏ≈«»»»≈¬«ƒ»ƒ¿»¿≈»
‡˙Èa ÏBË‡Â CnÚ ‡‰‡ ‡‡ ,‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓƒ»¿»¿»¬»¡≈ƒ»∆¡≈»
È‡Â ,È˙Î„ eÈÈ‰Â .ÔÈËL ÒÈ˙a C„‰«¬»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¬ƒ
ÈÈ‚e ,‰Â‰ ÈÏÚ .ÏÁ ÈÏÚ ‰˙Ó ÔctÓ È‡¿…ƒƒ«»≈»»«»≈»«»»¿ƒƒ
‡ei„ ‡È˙‡Â È‰È‡ ‡ÈÁc˙‡c ‰lÓ ‰Â‰»»ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿»ƒ»

.ÈnÚ ‡ÈÈ„Ï ÈÈ‚a ‡˙È ‡ÏËÂ ,‡Á‡«¬»¿»¿»≈»¿ƒƒ¿»¿»ƒƒ

„v‰Ó ˙ÂÓÏˆ ÈÚLÂ ,˙ÂÓ ÈÚL«¬≈»∆¿«¬≈«¿»∆≈««
˙BËÏBML ˙BÚe„È ˙B‚c ,Á‡‰»«≈¿»¿∆¿
ÈÚLÂ ˙ÂÓ ÈÚL .ÌÏBÚa»»«¬≈»∆¿«¬≈
,ÎÊ ‰ÊÂ ‰˜ ‰Ê  ˙ÂÓÏ «̂¿»∆∆¿≈»¿∆»»

.„ÁÈ Ì‰ÈLe¿≈∆««
‡e‰ Cea LB„w‰ Ó‡ ‰Ê ∆»««»»

ÌÈc Ì˙B‡ Ïk ÏÈLa Bi‡Ï¿ƒƒ¿ƒ»»¿»ƒ
,Ó‡ ‡e‰L CÏiÂ ÔÚ ‰Ïk ∆»«»»»»«≈«

ÏÎÂ ,‰ÏÚÈ ‡Ï ÏB‡L „BÈ Ôk≈≈¿…«¬∆¿»
LB„w‰ Ó‡ .ÌÈc ‡L Ì˙B‡»¿»¿»ƒ»««»
,˙ÂÓ ÈÚL EÏ eÏ‚‰ ,‡e‰ Cea»¬ƒ¿¿«¬≈»∆
ÌlÎÂ ,È˙eLa Ïk‰ È‰L ˙Ú„Ï»««∆¬≈«…ƒ¿ƒ¿À»
,ÌÏBÚ‰ ÔÓ Úa˙‰Ï ÌÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»»

e˙kL ˙Ân‰ Úla ∆»ƒ««»∆
.'B‚Â ÁˆÏ»∆«¿

‰‡kÊiÂ ,ÏÁ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¿≈«ƒ¿…¡…ƒ∆»≈
˙‡ ÁzÙiÂ ÌÈ‰Ï‡ ‰ÈÏ‡ ÚÓLiÂ«ƒ¿«≈∆»¡…ƒ«ƒ¿«∆
,ÌÈ‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌÈÓÚt .dÓÁ«¿»«¬«ƒ¡…ƒ¡…ƒ
,Îf‰ ÌÏBÚÓ „Á‡ ‡l‡ ?‰nÏ»»∆»∆»≈««»»
ÌeMÓ ,‰˜p‰ ÌÏBÚÓ „Á‡Â¿∆»≈««¿≈»ƒ

.ÏfÓa ÈeÏz c‰L∆«»»»¿«»
,‰f‰ ÌMa ÏÁ »≈«≈«∆

Ú„È ,Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ e˙kL∆»…≈ƒ≈«≈»«
˙‡ ÌÈÏL‰Ï ‰Èe‡ ‡È‰L ˜ÚÈ«¬…∆ƒ¿»¿«¿ƒ∆
,ÌÏBÚa Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ ÌÈËM‰ Ïk»«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈»»
,ÏÎÈ ‡ÏÂ ˙ÎÏÏ ‰ˆ Ck ÌeMÓƒ»»»»∆∆¿…»…
Áa ,ÔÈÓÈa ÏL BpÓÊ ÚÈb‰LÎe¿∆ƒƒ«¿«∆ƒ¿»ƒ»«
ÌlzLÈ ‡Ï ˙Èa‰L È„k ,BÏ CÏ‰Â¿»«¿≈∆««ƒ…ƒ¿«≈
Ba M˜˙‰Ï ,˙Á‡ ı‡a¿∆∆«∆∆¿ƒ¿«≈

.LB„w‰ ÌÏBÚ‰»»«»
e˙kL '‰ Ó‡iÂ ∆»«…∆

EÈ˙B‡ ı‡ Ï‡ eL ˜ÚÈ Ï‡∆«¬…∆∆∆¬∆
‰f ‰Ó .CnÚ ‰È‰‡Â Ez„ÏBÓÏe¿«¿∆¿∆¿∆ƒ»«∆
„Ú ,BÏ Ó‡ ‡l‡ ?CnÚ ‰È‰‡Â¿∆¿∆ƒ»∆»»««
,˙Èa‰ wÚ EnÚ ‰˙È‰ ÏÁ Ô‡k»»≈»¿»ƒ¿ƒ«««ƒ
EnÚ ‰È‰‡ È‡ ‰‡Ï‰Â Ô‡kÓƒ»»»¿»¬ƒ∆¿∆ƒ¿
ÌÈL ÌÚ EnÚ ˙Èa‰ ˙‡ Ïh‡Â¿∆…∆««ƒƒ¿ƒ¿≈
e˙kL eÈ‰Â .ÌÈËM‰ NÚ»»«¿»ƒ¿«¿∆»
.ÏÁ ÈÏÚ ‰˙Ó ÔctÓ È‡a È‡Â«¬ƒ¿…ƒƒ«»≈»»«»≈
c‰ ‰È‰ ÈÏÏ‚e ,‰Ê ‰È‰ ÈÏÚ»«»»∆ƒ¿»ƒ»»«»»
˙Á‡ ˙i„ ‰‡e ,‰˙Á„ ‡È‰L∆ƒƒ¿¬»»»«∆∆«∆∆
e„Ï ÈÏÈLa ˙Èa‰ ˙‡ ‰ÏËÂ¿»¿»∆««ƒƒ¿ƒƒ»

.ÈnÚƒƒ

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר כא

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כג



‰f‰ ÙÒ „Ù˜

,‰z‡Â ÈÏÚ EÎN ‰˜(Ï ˙È˘‡)È‡Ó »¿»¿»¿»«¿∆≈»»
ÚL ‡e‰‰ ,˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .‰˜»¿»»«ƒƒƒ¿»«»»
‡l‡ ÏkzÒ‡ ‡Ï ˜ÚÈc ,ÈÓÁ ‡‡ ,Ó‡»«¬»»≈¿«¬…»ƒ¿«≈∆»

,È˜e(ע"א קסא ‡Ó(דף .ÈÏ ÁÏÙÈ Ck ÔÈ‚e ¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«ƒ»«
„k EÎN e‰È‡„ ‰˜ ‡‰ ,EÎN ‰˜»¿»¿»¿»¿≈»¿ƒ¿»¿«
zÏkzÒ‡ ‰˜ Ô‡Ó ‡ÓÈ‡ ,‰z‡Â .‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»¿∆≈»ƒ»»¿≈»ƒ¿««¿¿

.dÈ‚ ÈÏ ÁÏÙe ,‰z‡Â ,da»¿∆≈»¿«ƒ¿ƒ»
,‰Óe‡Ó ÈÏ Ôz˙ ‡Ï ˜ÚÈ(Ì˘)Ó‡ «¬……ƒ≈ƒ¿»»«

‰Ó ÏÎ ‡‡ ‡‰c ,‰ÏÈÏÁ ˜ÚÈ«¬…»ƒ»¿»¬»»«
‡LÈc˜ ‡kÏÓ„ ‡˜È ÌLÏ ,‡„ÈÚ„¿¬ƒ¿»¿≈¿»»¿«¿»«ƒ»

,‡„ÈÚ(È‡Ó‚„ ‡ÙeqÎÏ Â‡ÏÂ ‡"Ò)Ôz˙ ‡Ï ‡c ÏÚÂ ¬ƒ¿»¿«»…ƒ≈
„ Â‡Ï ‡‰c ,‰Óe‡Ó ÈÏÌ‡ ‡l‡ ,È‡‰ È‡zÚ ƒ¿»¿»««¿»¿«∆»ƒ

ÈÏ ‰NÚz(˙‡).'Â‚Â ‰f‰ c‰ «¬∆ƒ«»»«∆¿
.ÌÈLÈz‰ ˙‡ ‡e‰‰ ÌBia(Ì˘)Èa ««∆«¿»ƒƒƒ

,Ó‡Â Á˙t ÊÚÏ‡(ÂË ÌÈÏ‰˙)e‚È ÈÓ ÈÈ ∆¿»»»«¿»«¿»ƒ»
‰eÓ˜e‡Â ,‡ÓÈ˜B‡ ‡‰ ,'Â‚Â EÏ‰‡a¿»√∆¿»ƒ¿»¿¿»

,‡ÈÈÁ(Ì˘)„Îc ,Ì‰‡ ‡c ,ÌÈÓz CÏB‰ «¿«»≈»ƒ»«¿»»¿«
.˜ÁˆÈ ‡c ,˜„ˆ ÏÚBÙe .È˜‡ ÌÈÓz Êb˙‡ƒ¿¿«»ƒƒ¿≈≈∆∆»ƒ¿»
˙Ó‡a ˜ÚÈ È‡cÂ .˜ÚÈ ‡c ,˙Ó‡ B„Â¿≈¡∆»«¬…«»«¬…∆¡∆
‡ÓÚË È‡Ó ,˜ac˙‡ ˙Ó‡ ‡e‰ È‡ ,˜ac˙‡ƒ¿»«ƒ∆¡∆ƒ¿»«»«¬»

.‡„ ‡ÂÂ‚k ÔÏ ÌÚ „Ú¬«ƒ»»¿«¿»»
ÈLc .‰Â‰ dÈÏfÓ„ ‡zÚL ÔÈÁa ˜ÚÈ «¬…»ƒ«¿»¿«¿≈»»¿»≈

‡Ï „Ú ,dÈzÚL ÔÁÓÏ ,LÈ‡Ï dÈÏ≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈«»
„ÈÚ„ ‰na ÌÈ‡˜ dÈÏfÓ È‡Â ,dÈÚ‡Ï e˙È»¿«¿≈¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿¬ƒ
˜ÏÒÈc „Ú ÈBÏ‚ ËÈLBÈ ‡Ï Â‡Ï È‡Â ,ÈtL«ƒ¿ƒ»»ƒ«¿«¿ƒ¿«

(„ÈÚ„ ‰na ÌÈ‡˜„ ‡"Ò).dÈa‚Ï ¿«≈
,È˙k ,ÈÊÁ(Ï ˙È˘‡)È˙˜„ˆ È ‰˙ÚÂ »≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ÔÈ‚a „Ú ‡Ï e‰È‡ ‡‰c ,'Â‚Â ÁÓ ÌBÈ¿»»¿¿»ƒ»¬«¿ƒ
‡ËLe˜ ‡lÎ ‡l‡ ,‡bÓÏ dÈÏÈcÓ ÏBhÈc¿ƒƒƒ≈¿«»»∆»…»¿¿»
ÏÈË e‰È‡„ ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,‡˙eÚ„ eÓÈÏLe¿ƒƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ

,È˙Î ‡c ÏÚÂ ,ÔlÓ eL(Ï ˙È˘‡)ÈzLÁ ¿ƒ»»¿«»¿ƒƒ«¿ƒ
„Ú ÔÈÈÊÂ ÔÈLÁ ‰nk .EÏÏ‚a ÈÈ ÈÎÈÂ«¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿»∆«»√»ƒ¿ƒƒ¬«
‰Â‰Â ,˜ÚÈc dÈÈ‚a dÈÏfÓ ÔÈÁe ,ÔÏ»»»ƒ«»≈¿ƒ≈¿«¬…¿¬»

.‰z‡Â ÈÏÚ EÎN ‰˜ »¿»¿»¿»«¿∆≈»
,˜ÁˆÈ Èa Ó‡ ?‰˜ ‰f ‰Ó«∆»¿»»««ƒƒ¿»
‰‡B È‡ ,Ó‡ ÚL B˙B‡»»»«¬ƒ∆
‡l‡ ÏkzÒÓ ‡Ï ˜ÚiL∆«¬……ƒ¿«≈∆»
.È˙B‡ „ÚÈ ‰Ê ÌeMÓe ,˙B˜aƒ¿≈ƒ∆«¬…ƒ
,‰˜ ‰p‰ ,EÎN ‰˜ Ó‡»«»¿»¿»¿ƒ≈¿≈»
.‰BL‡k ,EÎN ‡È‰L∆ƒ¿»¿¿»ƒ»
‰˜ BÊÈ‡a Ó‡ ,‰z‡Â¿∆≈»¡…¿≈¿≈»
È˙B‡ „ÚÂ ,‰z‡Â zÏkzÒ‰ƒ¿««¿»¿∆≈»«¬…ƒ

.dÏÈLaƒ¿ƒ»
.‰Óe‡Ó ÈÏ Ôz˙ ‡Ï ˜ÚÈ «¬……ƒ≈ƒ¿»

Ïk È‡ È‰L ,‰ÏÈÏÁ ,˜ÚÈ Ó‡»««¬…»ƒ»∆¬≈¬ƒ»
CÏn‰ „Bk ÌLÏ ,È˙ÈNÚM ‰Ó«∆»ƒƒ¿≈¿«∆∆
Ôz˙ ‡Ï Ôk ÏÚÂ ,È˙ÈNÚ LB„w‰«»»ƒƒ¿«≈…ƒ≈
,‰Êa ÈzÚc ÔÈ‡ È‰L ,‰Óe‡Ó ÈÏƒ¿»∆¬≈≈«¿ƒ»∆

ÈÏ ‰NÚz Ì‡ ‡l‡[˙‡]c‰ ∆»ƒ«¬∆ƒ«»»
.'B‚Â ‰f‰«∆¿

.ÌÈLÈz‰ ˙‡ ‡e‰‰ ÌBia ««∆«¿»ƒ
,Ó‡Â Á˙t ÊÚÏ‡ Èa  «ƒ∆¿»»»«¿»«

È‰ .'B‚Â EÏ‰‡a e‚È ÈÓ '‰ƒ»¿»√∆¿¬≈
CÏB‰ ,ÌÈÁ‰ e‡e e‡a≈«¿≈¬«¬≈ƒ≈
L‡kL ,Ì‰‡ ‰Ê  ÌÈÓz»ƒ∆«¿»»∆«¬∆
 ˜„ˆ ÏÚÙe .ÌÈÓ˙ ‡˜ ÏBnƒƒ¿»»ƒ…≈∆∆
.˜ÚÈ ‰Ê  ˙Ó‡ „Â .˜ÁˆÈ ‰Ê∆ƒ¿»¿…≈¡∆∆«¬…
Ì‡ .˙Ó‡a ˜a„ ˜ÚiL È‡cÂ««∆«¬…ƒ¿«»¡∆ƒ
ÌÚh‰ ‰Ó ,˜a„ ˙Ó‡a ‡e‰»¡∆ƒ¿«»«««

?Bf‰ ‰eva ÔÏ ÌÚ ‰NÚ»»ƒ»»«»«
ÚL ˙‡ ÔÈÁ‰ ˜ÚÈ˙ «¬…ƒ¿ƒ∆¿«

Ì„‡Ï znL ,‰˙È‰L BlL Ïfn‰««»∆∆»¿»∆À»»»»
eLÈ ÌË B˙ÚL ˙‡ ÔÁÏƒ¿…∆¿»∆∆»
‰Óa „ÓBÚ BÏfÓ Ì‡Â ,Bˆ‡Ï¿«¿¿ƒ«»≈¿«
Ï‡  ‡Ï Ì‡Â ,‰ÙÈ  ‰NBÚM∆∆»∆¿ƒ…«

‰ÏÚiL „Ú BÏ‚ ËÈLBÈ‰Óa „ÓÚiL] ƒ«¿«∆«¬∆

[‰NÚM.ÂÈÏ‡ ≈»
‰‡È˙˜„ˆ Èa ‰˙ÚÂ e˙k , ¿≈»¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

‡Ï ‡e‰ È‰L .'B‚Â ÁÓ ÌBÈa¿»»¿∆¬≈…
,ÌpÁÏ BlMÓ ÏhiL È„k ‰NÚ»»¿≈∆ƒ…ƒ∆¿ƒ»
,ÔBˆ‰ ˙eÓÏLe ˙Ó‡a Ïk‰ ‡l‡∆»«…∆¡∆¿≈»»
˙eL ÏË ‡e‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆»«¿
ÈzLÁ e˙k Ôk ÏÚÂ ,ÔlÓƒ»»¿«≈»ƒ«¿ƒ
ÌÈÙLÎ ‰nk .EÏÏ‚a '‰ ÈÎÈÂ«¿»¬≈ƒƒ¿»∆«»¿»ƒ
BÏfÓ ˙‡ ÔÁe ÔÏ ‰NÚ ÌÈÈÓeƒƒ»»»»»«∆«»
ÏÏ‚a ‡ˆBÓ ‰È‰Â ,˜ÚÈ ÌeMÓƒ«¬…¿»»≈ƒ¿«
‰‡Óe ,L„Á Ïk Ô‡ˆ ‰‡Ó ˜ÚÈ«¬…≈»…»…∆≈»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר כא

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כג



‡"Ú ‡Ò˜  ‡ˆÈÂ‰Ù˜

,‡ÁÈ ÏÎ ‡‡Ú ‰‡Ó ,˜ÚÈc dÈÈ‚a ÁkL‡«¿«¿ƒ≈¿«¬…¿»»»»«¿»
.dÈ‡Ú ÏÚ ÈzÈ ÔÈfÚ ‰‡Óe ÔÈÓ‡ ‰‡Óe¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«ƒ«»≈

,ÔÈÓ‡ ÛÏ‡Â ,ÔÈ‡Ú ÛÏ‡ ,Ó‡ ‡a‡ «»»«∆∆»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ
ÈzÈ ˜ÚÈ dÈÏ È˙ÈÈÓ ‰Â‰ ,ÔÈfÚ ÛÏ‡Â¿∆∆ƒƒ»»«¿≈≈«¬…«ƒ

‡„‰ .‡ÁÈÂ ‡ÁÈ ÏÎa,È˙Î„ ‡e‰(Ï ˙È˘‡) ¿»«¿»¿«¿»»»ƒ¿ƒ
Ï ıÙiÂ ÈÙÏ EÏ ‰È‰ L‡ ËÚÓ Èkƒ¿«¬∆»»¿¿»««ƒ¿…»…
Â‡Ï ‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Îe ,ÈÏ‚Ï E˙B‡ ÈÈ CÈÂ«¿»∆¿»¿¿«¿ƒƒ¿¿»ƒ¿≈»»
ÔÈ‡ÚÓ ,‡ÈÊÂ ‡ÈÊ ÏkÓ ÛÏ‡Ó ˙BÁt e‰È‡ƒ»≈∆∆ƒ»ƒ»¿ƒ»≈»ƒ
ÔÈfÚÓ ,ÁkzL‡ ÛÏ‡ ÔÈÓ‡Ó ,ÁkzL‡ ÛÏ‡∆∆ƒ¿««≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿««≈ƒƒ
‡˙Î ‡ÈLc ‰Ó Ïk ÏÚ .ÁkzL‡ ÛÏ‡∆∆ƒ¿«««»«¿«¿»ƒ¿»»
dÈÈ‚c „Ú .ÛÏ‡Ó ˙BÁÙ ‡Ï ,‡ÏÈÚÏ„ƒ¿≈»»»≈∆∆«ƒ¿ƒ≈

.‡˙eÚ ‰nÎÏ ÔÏ ˜lzÒ‡ ˜ÚÈc¿«¬…ƒ¿««»»¿«»¿»
ÁkL‡ ‡Ï ,dÈ‚‡ dÈÏËÏ ˜ÚÈ ‡Ú »»«¬…¿«¿≈«¿≈»«¿«

˜ÚÈÂ ,‡ÈÊÂ ‡ÈÊ ÏkÓ ‰NÚ ‡l‡∆»¬»»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿«¬…
ÏÈË ‰nÎ ÈÓÁ .ÈbÒ ‡˙eÚÏ dÈÏ ÈLÁ»ƒ≈¿¿»«ƒ»≈«»»ƒ
dÈ˙eÎÊ e‰È‡ È‰È ‰Â‰„ ‰nÓ ,dÈÏÈcÓƒƒ≈ƒ«¿¬»»ƒƒƒ¿≈
‰Â‰ ‡Ï ,˜ÚÈ dÈa ˜ÈÏÒ„ ‡c ÏÎÂ .ÔÏÏ¿»»¿»»¿»ƒ≈«¬…»»»
.‡Ú Èa‚Ï ÈeLc ,˙BÏ˜Ó ÔeÈ‡c ÚBÊ ‡l‡∆»ƒ¿«¿ƒ«¿¿«≈¿«≈»»

,˜ÚÈ„ ‡ÓÈÏL ‡e‰‰ ÁË ‰nk ,ÈÊÁ »≈«»»««¿≈»¿«¬…
,È˙k .ÔÏc dÈ˙‡(Ï ˙È˘‡)ÌNiÂ ¬«¿≈¿»»¿ƒ«»∆

Ïk dÈÏ È˙ÈÈ‡ ‰Â‰Â ,'Â‚Â ÌÈÓÈ ˙LÏL Cc∆∆¿∆»ƒ¿¿¬»«¿≈≈»
‡‰Èc ÔÏ ‡Ú ‡Ï ,‡c Ïk ÌÚÂ .‡˙eÚ È‡‰«¿»¿ƒ»»»»»»»ƒ≈
‡c ÔÓ ‰NÚ ÏË ‡l‡ ,ÈÎ‰ ˜ÚÈc dÈ‚‡«¿≈¿«¬…»ƒ∆»¿«¬»»ƒ»

‰ÈÂ ‡c ÔÓ ‰NÚÂ(È„ ‡„Èa)dÈÏ Ó‡Â .dÈÏ «¬»»ƒ»¿»«≈¿»«≈
È‡‰a ,zÓ‡„ ‰ÓÎ e„ÈÏBÈ È‡Â .Èp‰ ÏBË«≈¿ƒƒ¿»«¬«¿¿¿«

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .C‚‡ ‡‰È ‡ÂÂb(Ï ˙È˘‡) «¿»¿≈«¿»»»ƒ¿ƒ
,ÌÈBÓ ˙NÚ ÈzkNÓ ˙‡ ÛÏÁzÂ(Èp‰e) ««¿≈∆«¿À¿ƒ¬∆∆ƒ

,È˙Îe ,‡c ÔÓ ‰NÚÂ ‡c ÔÓ ‰NÚ˙È˘‡) ¬»»ƒ»«¬»»ƒ»¿ƒ
(ÏÈzkNÓ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Â Èa Ï˙‰ ÔÎÈ‡Â«¬ƒ∆≈∆ƒ¿∆¡ƒ∆«¿À¿ƒ

.ÌÈBÓ ˙NÚ(‰NÚ Èp‰e)‡L„˜ ˙a ÏczL‡ ¬∆∆ƒƒ¿««»«À¿»
,dÈÏelÓa „‰‡ ,˜ÚÈc dÈnÚ ÔÏ ÈeLc ‰Ó ÏkÓe .dÈÎe ,‡e‰ CÈ¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈»»ƒ≈¿«¬…«¬«¿ƒ≈
dÈÏÈcÓ ÏËÂ ,dÈÏÚ ÒÁ ‡e‰ CÈ ‡L„˜c „Ú ,‡lk ˜ÚiÓ ÏÈËÂ¿»ƒƒ«¬……»«¿À¿»¿ƒ»¬≈¿»«ƒƒ≈

.ÚBÊaƒ¿«

.B‡ˆ ÏÚ ˙BÈ ÌÈfÚ ‰‡Óe ÌÈLÎ¿»ƒ≈»ƒƒ≈«…
ÛÏ‡Â Ô‡ˆ ÛÏ‡ ,Ó‡ ‡a‡ «»»«∆∆…¿∆∆

BÏ ‡ÈÓ ‰È‰ ÌÈfÚ ÛÏ‡Â ÌÈNk¿»ƒ¿∆∆ƒƒ»»≈ƒ
e‰Ê .L„ÁÂ L„Á ÏÎa ˙BÈ ˜ÚÈ«¬…≈¿»…∆¿…∆∆
ÈÙÏ EÏ ‰È‰ L‡ ËÚÓ Èk e˙kL∆»ƒ¿«¬∆»»¿¿»«
.ÈÏ‚Ï E˙‡ '‰ CÈÂ Ï ıÙiÂ«ƒ¿…»…«¿»∆…¿¿«¿ƒ
˙BÁt dÈ‡ ‰ÏÚÓlL ‰Îa‰Â¿«¿»»∆¿«¿»≈»»
ÛÏ‡ ‡ˆÓ .ÔÈÓe ÔÈÓ ÏkÓ ÛÏ‡Ó≈∆∆ƒ»ƒƒƒ¿»∆∆
,ÛÏ‡ e‡ˆÓ ÌÈNk‰Ó ,Ô‡v‰Ó≈«…≈«¿»ƒƒ¿¿∆∆
‰Ó Ïk ÏÚ ,ÛÏ‡ e‡ˆÓ ÌÈfÚ‰Ó≈»ƒƒƒ¿¿∆∆«»«
‡Ï ‰ÏÚÓlL ‰Îa‰ ‰BMM∆»«¿»»∆¿«¿»…
˜ÚÈ ÏÈLaL „Ú ,ÛÏ‡Ó ˙BÁÙ»≈∆∆«∆ƒ¿ƒ«¬…

. LÚÏ ÔÏ ‰lÚ˙‰ƒ¿«»»»¿…∆«
‡Ï ,BÎN ÏhÏ ˜ÚÈ «¬…ƒ…¿»…

,ÔÈÓe ÔÈÓ ÏkÓ ‰NÚ ‡l‡ ‡ˆÓ»»∆»¬»»ƒ»ƒƒ
‰‡ . LÚÏ B˙B‡ LÁ ˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿…∆«»»
Ô˙B ‰È‰M ‰nÓ BlMÓ ÏË ‰nk«»»«ƒ∆ƒ«∆»»≈
‰ÏÚL ‰Ê ÏÎÂ .ÔÏÏ B˙eÎÊa ‡e‰ƒ¿¿»»¿»∆∆»»
ÚBfa ‡l‡ ‰È‰ ‡Ï ,˜ÚÈa Ba¿«¬……»»∆»«¿«
Ïˆ‡ ÌOL ˙BÏ˜Ó Ì˙B‡ ÏL∆»«¿∆»≈∆

.Ô‡v‰«…
‰‡˜ÚÈ B˙B‡ ÁË ‰nk ¿≈«»»««¬…

Cc ÌNiÂ e˙k .ÔÏ ÈÁ‡ ÌÏM‰«»≈«¬≈»»»«»∆∆∆
Ïk BÏ ‡È‰Â ,'B‚Â ÌÈÓÈ ˙LÏL¿…∆»ƒ¿¿≈ƒ»
‰ˆ ‡Ï ‰Ê Ïk ÌÚÂ ,‰f‰ LÚ‰»…∆«∆¿ƒ»∆…»»
,˜ÚÈ ÏL BÎN Ck ‰È‰iL ÔÏ»»∆ƒ¿∆»¿»∆«¬…
,‰fÓ ‰NÚÂ ‰fÓ ‰NÚ ÏË ‡l‡∆»»«¬»»ƒ∆«¬»»ƒ∆

Ô˙Â[ÂÈ È„Èa]˙‡ ÏË :BÏ Ó‡Â BÏ ¿»«¿»«…∆
 zÓ‡L BÓk e„ÈÏBÈ Ì‡Â ,‰l‡≈∆¿ƒƒ¿∆»«¿»
e‰Ê .EÎN ‰È‰È Bf‰ ‰eva«»«ƒ¿∆¿»¿∆

Ó ˙‡ ÛÏÁzÂ e˙kLÈzkN ∆»««¬≈∆«¿À¿ƒ
.ÌÈÓ ˙NÚ[el‡e]‰fÓ ‰NÚ ¬∆∆…ƒ¬»»ƒ∆

Ï˙‰ ÔÎÈ‡Â e˙ÎÂ ,‰fÓ ‰NÚÂ«¬»»ƒ∆¿»«¬ƒ∆≈∆
˙NÚ ÈzkNÓ ˙‡ ÛÏÁ‰Â Èaƒ¿∆¡ƒ∆«¿À¿ƒ¬∆∆

.ÌÈÓ[‰NÚ‰ el‡e]Á‡ ÏczL‰ …ƒƒ¿«≈««
ÏkÓe .BÎe ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»≈¿ƒ»
ÊÁ  ˜ÚÈ ÌÚ ÔÏ ‰˙‰M ‰Ó«∆ƒ¿»»»ƒ«¬…»«
„Ú ,Ïk‰ ˜ÚiÓ ÏËÂ Bea„a¿ƒ¿»«ƒ«¬…«…«
ÏËÂ ÂÈÏÚ ÒÁ ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»»»»¿»«

.ÚBÊa BlMÓƒ∆ƒ¿«
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‰f‰ ÙÒ ÂÙ˜

‰‡ÊÁ‡Ï ,È‡˜ Èp‰ Ïk ÊÚÏ‡ Èa ƒƒ∆¿»»»«≈¿»≈¿«¬»»
ÔÈ˙c .ÔÈÈ˙‡ ‡˜ ‡˙ÓÎÁÔÈlÓ »¿»»»«¿»¿»≈»ƒƒ

ÔB‰Óe ,‡„BÚa ÔÈÈÏz ÔB‰pÓ ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿
ÈÚc Ô‡Óe .‡aÏ„ ‡˙eÚa ÔB‰pÓe ‡ÏelÓa¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿»≈
,‡ÏelÓa ,‡˙BÏˆa ,Ô‡Î ‡ÎLÓ‡Ï¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»
‡„BÚ ‡l‡ ,‡˙BÏˆ ‡Ïc ÔB‰pÓe .‡˙eÚe¿»ƒ¿¿»ƒ¿»∆»¿»»

.ÔÈÈÏ«̇¿»
,„Ú„ ‰Ó Ïk ,ÌÈÏL ˜ÚÈ ,ÈÊÁ »≈«¬…¿ƒ»«¿¬«

È˙k ,„ÈÚ ‡˙ÓÎÁa(Ï ˙È˘‡)˙‡ ‚viÂ ¿»¿¿»»ƒ¿ƒ««≈∆
,ÌÈn‰ ˙B˙wLa ÌÈË‰a Ïvt L‡ ˙BÏ˜n‰««¿¬∆ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ¬««ƒ
‡ÚeanÓ Ô‡Î ‡ÎLÓ‡Ï ,‡˙ÓÎÁ ‡lk…»¿»¿¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ«»
dÈ˜ÏeÁ ÔeÈ‡c ÔÈ‡lÚ ÔÈb„ e‰lÎÏ ,‡lÎ„¿…»¿À¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»≈

.dÈ„ÚÂ¿«¿≈
ÔÈbc ÔÈl‡ ,˙BÏ˜Ó Ô‡Ó .˙BÏ˜n‰ ««¿»«¿ƒ≈«¿ƒ

Ú‡c ,Ïvt L‡ .‡È„ Èa ÔeÈ‡c¿ƒ≈ƒ»¬∆ƒ≈¿«¬«
,È˙Î„ eÈÈ‰ ,ÌÈË‰a .‡Èc ÔB‰pÓÌÈÈ˘‰ È˘) ƒ¿ƒ»»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ

(Ê,CÏÓ ‡e‰‰Ó ‡‰c ,ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ∆∆»»¿»ƒ¿»≈«∆∆
.ÔÈÓÏÚ e‰lÎÏ Ô‡Îa ÔÈÈ˙‡«¿»ƒ¿»¿À¿»¿ƒ

Á‡(ע"ב קסא ÌÈË‰a,(דף eÒ‡ CÏÓ «≈∆∆»»¿»ƒ
ÔÈË‰ ÔeÈ‡a eL˜Â eÒ‡ ,‡c CÏÓ∆∆»»¿»¿ƒ¿»ƒ

,‡lk ÔÈÈ˜zL‡ e‰ÈÈpÓc ,ÔÈ‡lÚÔ‡Îa ÔÎMÓ˙‡ ‡") ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»…»

(‡ÏBÎÏ,ÌÈn‰ ˙B˙wLa .‰‡lÚ CÏnÓÔnzÓe ‡"Ò) ƒ∆∆ƒ»»¿ƒ«««ƒ

(ÌÈn‰ ˙B˙wL ‡lk ÔÈÈ˜zL‡ÔÈ˜Ùc ÔÈÏÁ ÔepÈ‡ ÔÈl‡ , ƒ≈ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ
L‡ .Ônz ÈLk˙Óc ˙‡Ï eËÓc „Ú ,ÔÈÈ˙‡Â¿«¿»«¿»¿¬«¿ƒ¿«¿≈«»¬∆

Ô‡z,Ó‡ z‡„ ‰Ók ,˙BzLÏ Ô‡v‰(„˜ ÌÈÏ‰˙) »…»«…ƒ¿¿»¿«¿»≈
.Ì‡Óˆ ÌÈ‡Ù eaLÈ È„N B˙ÈÁ ÏÎ e˜LÈ«¿»«¿»»ƒ¿¿¿»ƒ¿»»
e‰lk ,‡ÈÓ Ônz ÈLk˙Óc ,˙‡ ‡e‰‰e¿«¬«¿ƒ¿«¿≈«»«»À¿

.dÈpÓ ‰‡˜L‡Ï ÔÈÈ˙‡«¿»¿«¿»»ƒ≈
(Ï ˙È˘‡),ÈÊÁ ‡z .‰ÓÁiÂ È‡Ó »«≈«¿»»»≈

zÚLaÔÈÈÓ ,ÈL ÔBÙˆ Áe„ ‡ ¿«¿»¿«»»ƒ«ƒ
ÔÈ‚a ,ÔÈÈ˜zL‡ ‡ÏÂ Ï ÔÈ„‚ ‡ÏÂ ÔÈ„ÈÏb¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ
„ÎÂ .‡ÈÓ „ÈÏb ÔBÙˆ„ eÈ˜e ,‡ÈÏ˙ ‡È„c¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»»ƒ«»¿«
Ú˙‡Â ,‡ÈÓ ÈÓÓÁ˙Ó ,ÌBc Áe Ú˙‡ƒ¿««»ƒ¿«¿≈«»¿ƒ¿¬«

ÌÈ˜eÒt‰ Ïk ,ÊÚÏ‡ Èa «ƒ∆¿»»»«¿ƒ
,‰ÓÎÁ‰ ˙B‡‰Ï e‡a eÏl‰«»»¿«¿«»¿»
Ì‰Ó ,‰ÏÚÓlL ÌÈcL eÈML∆»ƒ∆¿»ƒ∆¿«¿»≈∆
,ea„a Ì‰Óe ,‰NÚÓa ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬∆≈∆¿ƒ
‰ˆBL ÈÓe ,l‰ ÔBˆa Ì‰Óe≈∆ƒ¿«≈ƒ∆∆
ea„a ,‰lÙ˙a ˙BÎa CLÓÏƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,‰lÙ˙a ‡lL Ì‰Óe .ÔBˆÂ¿»≈∆∆…ƒ¿ƒ»∆»

.‰NÚÓa ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬∆
‰‡‰Ó Ïk ,ÌÏM‰ ˜ÚÈ , ¿≈«¬…«»≈»«

e˙k .‰ÓÎÁa ‰NÚ ,‰NÚM∆»»»»¿»¿»»
Ïvt L‡ ˙BÏ˜n‰ ˙‡ ‚viÂ««≈∆««¿¬∆ƒ≈
Ïk‰ .ÌÈn‰ ˙B˙˜La ÌÈË‰a»¿»ƒ¿ƒ¬«»ƒ«…
ÔÈÚn‰Ó ˙BÎa CLÓÏ ,‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿…¿»≈««¿»
˙BBÈÏÚ‰ ˙B‚c‰ ÏÎÏ Ïk‰ ÏL∆«…¿»«¿»»∆¿

.BÏB‚Â B˜ÏÁ Ô‰L∆≈∆¿¿»
?˙BÏ˜Ó ‰ÊÈ‡  ˙BÏ˜n‰ ««¿≈∆«¿

.ÔÈc‰ ˙Èa Ô‰L ˙B‚c‰ el‡≈«¿»∆≈≈«ƒ
˙‡ Ô‰Ó ÈÚ‰L  Ïvt L‡¬∆ƒ≈∆∆¡ƒ≈∆∆

e˙kL eÈ‰  ÌÈË‰a .ÔÈc‰ «ƒ»¿»ƒ«¿∆»
‰fL ,ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ∆∆»»¿»ƒ∆∆

ÏÎÏ ˙BÎa ˙B‡a ‡e‰‰ CÏn‰Ó≈«∆∆«»¿»¿»
.˙BÓÏBÚ‰»»

 ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ Á‡ «≈∆∆»»¿»ƒ
Ì˙B‡a eL˜Â eÒ‡ ‰Ê CÏÓ∆∆∆»¿»¿»
Ì‰nL ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈË‰‰»¿»ƒ»∆¿ƒ∆≈∆

Ïk‰ ˙‡ ÌÈ˜LÓ[ÏkÏ ˙BÎa ˙BÎLÓ] «¿ƒ∆«…

˙B˙˜La .ÔBÈÏÚ‰ CÏn‰ ÔÓƒ«∆∆»∆¿¿ƒ¬
 ÌÈn‰[ÌÈn‰ ˙B˙˜L Ïk ÌÈ˜LÓ ÌMÓe] «»ƒ

ÌÈ‡e ÌÈ‡ˆBiL ÌÈÏÁp‰ Ì‰ el‡≈≈«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ
ÌML ÌB˜ÓÏ ÌÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒ¿»∆»
Ô‡v‰ Ô‡z L‡ .ÌÈÒpk˙Óƒ¿«¿ƒ¬∆»…»«…

Ó‡pL BÓk  ˙BzLÏ  ƒ¿¿∆∆¡«
eaLÈ È„N B˙ÈÁ Ïk e˜LÈ«¿»«¿»»ƒ¿¿
ÌB˜n‰ B˙B‡e .Ì‡Óˆ ÌÈ‡Ù¿»ƒ¿»»¿«»
Ìlk ,ÌÈn‰ ÌÈÒpk˙Ó ÌML∆»ƒ¿«¿ƒ««ƒÀ»

.epnÓ ˙B˜L‰Ï ÌÈ‡a»ƒ¿«¿ƒ∆
?‰ÓÁiÂ ‰f ‰Ó ‡a «∆«≈«¿»…

‰‡,˙LB ÔBÙˆ ÁeL ‰ÚLa , ¿≈¿»»∆«»∆∆
ÌÈÎLÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡ÙB˜ ÌÈn‰««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿»ƒ
ÔÈc‰L ÌeMÓ ,ÌÈ˜LÓ ‡ÏÂ ıeÁÏ«¿…«¿ƒƒ∆«ƒ
˙‡ ‡Èt˜Ó ÔBÙv‰ ˜Â ,ÈeÏz»¿…«»«¿ƒ∆
Áe ˙BÚ˙nLÎe .ÌÈn‰««ƒ¿∆ƒ¿∆∆«
ÌÈn‰ ÌÈÓnÁ˙Ó ,ÌBc‰«»ƒ¿«¿ƒ««ƒ
.ÌÈÚÙBLÂ BÚ Ì‰lL ÔB‡tw‰Â¿«ƒ»∆»∆≈¿¿ƒ
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"Ú ‡Ò˜  ‡ˆÈÂÊÙ˜

.‡lk ÔÈÈ˜L˙‡ ÔÈ„k ,ÔÈ„‚Â ÔB‰Ïc e„ÈÏb¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈ƒ¿«¿»…»
e‰lÎÂ ,‡ÈÓ Ô‡L ÌB„„ eÓÈÓÁc ÔÈ‚a¿ƒ¿¬ƒ¿»»»«»¿À¿
eÈ˜ ‡e‰‰Ó ÈzLÓÏ Ô‡„ÁÂ ÈÓÓÁ˙Óƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ
‡e‰ ‡„‰ ,‡˙ÈÓ„˜a ÔBÏ ‰Â‰c ,ÔBÙˆc¿»¿¬»¿«¿ƒ»»»

‡‰Â ,‰ÓÁiÂ .‰ÓÁiÂ È˙Î„(‡ÏÂ)È˙k ƒ¿ƒ«≈«¿»«≈«¿»¿»¿ƒ
.È˜e e‰lk ÔeÈ‡„ ‡l‡ .eÓÁiÂ«∆¡∆»¿ƒÀ¿¿≈

‡„BÚ „aÚÓÏ ,˜ÚÈ ÔÂek˙‡ ‡c »ƒ¿«««¬…¿∆¿«»»
È˙Î„ ‡e‰ ‡„Â ,‡˙ÓÎÁa(Ï ˙È˘‡)ÁwiÂ ¿»¿¿»¿»ƒ¿ƒ«ƒ«

Á˙t .'Â‚Â ÁÏ ‰Ï Ï˜Ó ˜ÚÈ BÏ(ÊÚÏ‡ Èa ‡") «¬…««ƒ¿∆«¿»«

Ó‡Â(‰Ï˜ ÌÈÏ‰˙)Ï‡NÈ dÈ BÏ Áa ˜ÚÈ Èk ¿»«ƒ«¬…»«»ƒ¿»≈
Ô‡k „Ú ,dÈ BÏ Áa ˜ÚÈ ÈÎ ÈÊÁ ‡z ,B˙l‚ÒÏƒ¿À»»»≈ƒ«¬…»«»«»
CÈ ‡L„˜ È‡ ,Ô‡ÓÏ Èa Ô‡Ó ‡Ú„È ‡Ï»»«¿»»»ƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ
dÈÏ Èa ˜ÚÈ È‡ ,˜ÚÈÏ dÈÏ È ‡e‰»ƒ≈¿«¬…ƒ«¬…»ƒ≈
,‡˜ ÈÏ‚„ ‰nÓ ‡l‡ .‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï¿À¿»¿ƒ∆»ƒ«¿»≈¿»
˜ÚÈÏ dÈÏ ÏÈË ‡e‰ CÈ ‡L„˜c ‡Ú„È»«¿»¿À¿»¿ƒ»ƒ≈¿«¬…

,ÈzÎc ,dÈ„ÚÏ(Ï ÌÈ„)˜ÚÈ BnÚ ÈÈ ˜ÏÁ Èk ¿«¿≈ƒ¿ƒƒ≈∆¿»««¬…
.B˙ÏÁ ÏÁ∆∆«¬»
‡˙ÙÒÂ˙

‡Ï „Ú ,B‚Ï B‚Ï ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ,‡ÈÎ„ ‡Ëe˜„ ‡Ëe˜¿»¿¿»«¿»»»»ƒ¿¿«»
,˙‡ Â‡Ï ˙‡ ‡e‰‰ .‡˙BÓ ˙Èa ˙‡ ÁkL‡«¿«¬«≈»»«¬«»¬«
ÈÂ‰ ÔBc‡ ,„È‡˙‡ ‡lkÓ .‡z˙Â ‡lÈÚÏ ÁkzL‡ Â‡Ï»ƒ¿««¿≈»¿«»ƒ…»ƒ¿¬ƒ¬«¬≈
‡Ù˜e˙„ ‡Îez‰Ó ˜Ùc Ï"‡ÓÒ ,‡eÎc ÔBc‡ ,‡lkÓƒ…»¬«¿»¿»«≈ƒ»¿¿»
˙L‡ ,‰‡Ó„˜ LÁ ,dÈÏÈ„ ‡˜e ˙ÂÓe ÔBc‡ .˜ÁˆÈ„¿ƒ¿»¬«»∆¿»ƒ≈»»«¿»»≈∆

ÈzÎc ,ÌÈeÊ(‰ ÈÏ˘Ó),ÔÈz ÔÈl‡Â .˙ÂÓ ˙BcBÈ ‰ÈÏ‚ ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆»¿»∆¿ƒ≈¿≈
.‡kÏÓ„ eÓe‰„ ‡t˜˙ eÚÓL ,˙ÂÓe ÔBc‡¬«»∆¿»À¿»¿¿»¿«¿»

‡ÓÈ˙Ò ‡˙ÒÂ ‡Ê(‡ÈÓË ‡")„È‡˙‡ ‰‡lÚ(ÈÓË ‡") »»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿¬ƒ

„È‡˙‡ ,‡lkÓ(ÈÓË ‡")ÔÈBÈÚÓ(ÔÈÈÈÚÓ ‡") ƒ…»ƒ¿¬ƒ≈«¬ƒ

.ÔÈe‰‰Â‡lÎ .‡ÏkÓ „È‡˙‡ ÔÈÏÈ‡ ˙a CLÓ˙‡c Ô‡Ó ‡"Ò) ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈÈÚ eÎLÁ˙‡ ‡ÏÂ ˜ÈÏÒ„ ˜ÚÈk ÌÈÏL ‚„ È‰BË ‡c ÔÓ ‡„ ‡Îet‰

‡ÈÓË ,ÈÊÁ ‡z .‡LÈc˜ ‡kÏÓ„ ‡Ó˙BÁ ˙Ó‡ ‡˜˙‡Ï ‰ÎÊÂ ‡˙ È‡‰a

(‡ÏkÓ ‰‡lÚ‰„e˜ È‡‰Ó .‰‡lÚ ‰„e˜ ,'È ˙‡ ˜Ù dÈpÓ ƒ≈»«»¿»ƒ»»≈«¿»
È˜L‡„ ‰‡lÚ ‡n‡ ,'‰ ˜Èt‡Â CÈLÓ‡ .‡lk ˜Ù ‰‡lÚƒ»»»«…»«¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ»»¿«¿≈

ÌÁ‰L ÌeMÓ ,ÌÈ˜LÓ Ïk‰ Ê‡»«…À¿ƒƒ∆«…
,ÌÈn‰ ÌÈÈLÙÓ ÌBc‰ ÏL∆«»«¿ƒƒ««ƒ
ÌÈÁÓNe ÌÈÓnÁ˙Ó ÌlÎÂ¿À»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
ÔBÙv‰ ÏL w‰ B˙B‡Ó ˙BzLÏƒ¿≈«…∆«»
e‰Ê .‰BL‡a Ì‰Ï ‰È‰L∆»»»∆»ƒ»∆
È‰Â ,‰ÓÁiÂ .‰ÓÁiÂ e˙kL∆»«≈«¿»«≈«¿»«¬≈

[‡ÏÂ]Ìlk Ì‰L ‡l‡ .eÓÁiÂ e˙Î »«∆¡∆»∆≈À»
.˙B˜¿≈

˙BNÚÏ ˜ÚÈ Ôek˙‰ ‰Ê ∆ƒ¿«≈«¬…«¬
e˙kL e‰ÊÂ ,‰ÓÎÁa ‰NÚÓ«¬∆¿»¿»¿∆∆»
ÁÏ ‰Ï ÏwÓ ˜ÚÈ BÏ ÁwiÂ«ƒ««¬…««ƒ¿∆«

Á˙t .'B‚Â[ÊÚÏ‡ Èa]Èk ,Ó‡Â ¿»«¿»«ƒ
Ï‡NÈ dÈ BÏ Áa ˜ÚÈ«¬…»«»ƒ¿»≈
Áa ˜ÚÈ Èk ,‰‡ ‡a .B˙l‚ÒÏƒ¿À»…¿≈ƒ«¬…»«
Á ÈÓ eÚ„È ‡Ï Ô‡k „Ú ,dÈ BÏ»«»…»«¿ƒ»«
‡e‰ Cea LB„w‰ Ì‡  ÈÓ ˙‡∆ƒƒ«»»
BÏ Áa ˜ÚÈ Ì‡ ,˜ÚÈ ˙‡ Áa»«∆«¬…ƒ«¬…»«
‰nÓ ‡l‡ ,‡e‰ Cea LB„w‰ ˙‡∆«»»∆»ƒ«
LB„w‰L eÚ„È e˙k‰ ‰lbM∆ƒ»«»»«¿∆«»
,BÏB‚Ï ˜ÚÈ ˙‡ ÏË ‡e‰ Cea»»«∆«¬…¿»

e˙kL BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk ∆»ƒ≈∆«
.B˙ÏÁ ÏÁ ˜ÚÈ«¬…∆∆«¬»


‰È‰ B‰h‰ Lw‰ ÏL ∆«∆∆«»»»

‡ˆnL ÌË ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‰ÏBÚ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆∆∆»»
ÌB˜Ó B˙B‡ .BLBÓ ˙ÈÏ ÌB˜Ó»¿≈»»
‰ÏÚÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï ,ÌB˜Ó BÈ‡≈»…ƒ¿»¿«¿»
ÔBc‡ .Ïk‰ ÔÓ „‡ ,‰hÓÏe¿«»∆¡»ƒ«…¬«
Ï"‡ÓÒ .ÎÊ ÔBc‡ ,Ïk‰ ÔÓ ‡e‰ƒ«…¬«»»
ÏL ˜ÊÁ‰ ÏL Cez‰Ó ‡ˆiL∆»»≈ƒ∆«…∆∆
‰˜p‰ ‡È‰ ˙ÂÓe ÔBc‡ ,˜ÁˆÈƒ¿»¬«»∆ƒ«¿≈»
˙L‡ ,ÈBÓ„w‰ LÁp‰ ,BlL∆«»»««¿ƒ≈∆

e˙kL ,ÌÈeÊ ‰ÈÏ‚ ¿ƒ∆»«¿∆»
ÔBc‡  ÌÈL el‡Â .˙ÂÓ ˙B„È…¿»∆¿≈¿«ƒ¬«
ÔBˆ Û˜z ˙‡ eÚÓL  ˙ÂÓe»∆ƒ¿∆…∆¿

.CÏn‰«∆∆
˙q‰Â[Ìe˙q‰]zÒp‰ ¿«≈∆«ƒ¿»

„‡ ÔBÈÏÚ‰[ÈÓh‰]ÈÓË ,Ïk‰Ó »∆¿∆¡»≈«…»ƒ
˙BBÈÚÓ[ÌÈÈÚÓ].ÌÈe‰‰ÂÈÓ] ≈«¿¿ƒ¿ƒ

‰Ê Cet‰a Ïk‰ .Ïk‰ ÔÓ „‡ ,el‡ Á‡ CLÓpL

‡ÏÂ ‰ÏBÚL ˜ÚÈk ,ÌBÏL LÈ‡ ÏL ÂÈL‡ .‰fÓ

[Ïk‰Ó ÔBÈÏÚ‰ ÈÓh‰ ,‰‡ ‡a .LB„w‰ CÏn‰ Ì˙BÁ ˙Ó‡a ˜˙‰Ï ‰ÎÊÂ ,‰f‰ ÔLÚa ÌÈÈÚ‰ eÎLÁ‰c˜p‰ ,'È ˙B‡‰ ‰‡ˆÈ epnÓ ƒ∆»¿»»«¿À»
.Ïk‰ ˙‡ ‰˜LnL ‰BÈÏÚ‰ Ì‡‰ ,'‰ ‡ÈˆB‰Â CÈLÓ‰ ,Ïk‰ ‡ˆÈ Bf‰ ‰BÈÏÚ‰ ‰c˜p‰Ó .‰BÈÏÚ‰»∆¿»≈«¿À»»∆¿»«»»«…ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»∆¿»∆«¿»∆«…

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר כא

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כד



‰f‰ ÙÒ ÁÙ˜

,ÔÈËÒ ÏÎÏ „ÈÁ‡„ ˙ÈL„ ‡Ê ,'Â ˜ÈÙ È‡‰Ó .‡lÎÏ¿…»≈«»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
.ÔBÓÚÂ ,ÊeÏÂ ,ÁÏ ‰Ï ÏwÓ ,e‰È‡c¿ƒ««ƒ¿∆«¿¿«¿

‡"‰ e„ÈÁ‡Â È˜Ù ÔÈl‡ ,dÈa Ô„ÈÁ‡c ÔÈÚBc ÔÈz¿≈¿ƒ¿¬ƒ»≈ƒ≈»¿≈«¬ƒ¿
,ÔÈ„k .„Á ÈÂ‰ÓÏe „ÁÎ ‡kLÓ ‡aÁÏ ,‰‡z«̇»»¿«¿»«¿¿»¿«¿∆¡≈«¿≈
˜ÈÏÒÂ ÔÈÂÂb ÏÚ ÛÈÏb˙‡ ‡ÂeÁÂ .„Á BÂ‰ ÔÏÈÎÓ ÒÈÏz¿≈«¿ƒ»¬«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .e‰lk ÔÂeb ÏÚ(Ï ˙È˘‡),Ôl‰ ÛNÁÓ ««»À¿»»ƒ¿ƒ«¿«»»
È˜‡ ÔÈ„Îe(„È ‰ÈÎÊ)ÔÈ„Îe .„Á‡ BÓLe „Á‡ ÈÈ(‚Î ÌÈÏ‰˙) ¿≈ƒ¿≈¿»∆»¿∆»¿≈

ÈÓ ÏÚ ÈˆÈaÈ ‡Lc ˙B‡a È˙Îe .ÒÁ‡ ‡Ï ÈÚB ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ≈ƒ«≈
.'Â‚Â BLÈ ÈLÙ ÈÏ‰È ˙BÁeÓ(‡˙ÙÒÂ˙ Î"Ú) ¿¿«¬≈ƒ«¿ƒ¿≈¿

dÈzÒÁ‡ Èa ,˜ÚÈ ÈÓ ÈÎ‰ ,ÈÊÁ »≈»ƒ»≈«¬…ƒ≈«¿«¿≈
ÏkÓ ‡lÈÚÏ ˜ÈÏÒÂ ,dÈ˜ÏeÁÏ dÈ„ÚÂ¿«¿≈¿»≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
,ÁÏ ‰Ï ÏwÓ .dÈ„ÚÏ dÈÏ ÏÈËÂ ,ÔÈbc«¿ƒ¿»ƒ≈¿«¿≈««ƒ¿∆«
ÊeÏÂ .‡ÈÓÈ ËÒ„ ‡ÂeÁ ‡b„ eÈÈ‰«¿«¿»ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»¿
.‡Ï‡ÓN ËÒ„ ‡˜ÓeÒ ‡b„ eÈÈ‰ ,ÔBÓÚÂ¿«¿«¿«¿»¿»ƒ¿«¿»»

ÔÓ ‡Èc Ú‡c ,˙BÏ ˙BÏˆt Ô‰a »∆¿»¿»¿«¬«ƒ»ƒ
Ï‡Ú ‡e‰Â ,‡ÈÓÈa dÈÏ aÁ˙‡Â ,‡c»¿ƒ¿««≈ƒƒ»¿»
„Á ‡lk „ÈÚ˙‡Â ‡„Ák ÔBÏ ÏÈËÂ e‰ÈÈÈa≈«¿¿»ƒ¿¬»¿ƒ¿¬ƒ…»«
,Ôl‰ ÛNÁÓ ,‡c Ïk ÌÚÂ .ÈÂÂ‚ È˙aƒ¿≈«¿≈¿ƒ»»«¿«»»
,È‡ÓÏ ‡c ÏÎÂ .‡˜ÓeÒ ÏÚ ‡ÂeÁ Èlb˙Èc¿ƒ¿«≈ƒ»»«¿»¿»»¿«
Ô‡Îa dÈ„Ú„ ‡„ ‡‚„Ï ‡ÎLÓ‡Ï¿«¿»»¿«¿»»¿«¿≈ƒ¿»

‡lÎ„ ‡ÚeanÓ(‡ÏÁ„ ‡")‡„ ‡‚„Ï ‰‡eLÏe , ƒ«»¿…»¿«»»¿«¿»»
.‡„Ák ‡˙Ï˙ e‰È‡„¿ƒ¿»»¿¬»

.‡ÓÈ˜B‡„ ‰Ók ,ÌÈn‰ ˙B˙wLa ¿ƒ«««ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔÈ„‚ ‡˙ÓÎÁ„ ‡„ ‡„BÚa ÔÈ„Îe¿≈¿»»»¿»¿¿»»¿ƒ

ÔÈÈ˜L˙Óe ,‡z˙Ï Ô‡Îa(Ô‡Îa˙Óe ‡")e‰lk ƒ¿»¿«»ƒ¿«¿»À¿
.‰eÓ˜e‡„ ‰Ók ,Ô‡Îa dÈÏÚ ÔÈÈLÂ ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿«¿»¬≈ƒ¿»¿»¿¿»

,ÈzÎc(ËÓ ˙È˘‡)˙Ïe ,'Â‚Â „Ú ÏÎ‡È ˜aa ƒ¿ƒ«…∆…««¿¿»«
,Ô‡kÓ(Ì˘),ÏÏL ˜lÁÈ ÚÏÂ(ע"א קסב (דף ƒ»¿»∆∆¿«≈»»

ÏË ˜ÚÈÂ .‡z˙Ï ÔÈÓÏÚ e‰lÎ ‡Îa˙‡Ï¿ƒ¿»¿»À¿«¿ƒ¿«»¿«¬…»«
dÈÏÚ ÔÈÈLc ,Ô‡Îa ÔeÈ‡Ó ,dÈ˜ÏeÁ»≈≈ƒƒ¿»¿«¿»¬≈
‡L„e˜„ ‡„ÚÂ dÈ˜ÏeÁ e‰È‡c ÔÈ‚a ,‡z˙Ï¿«»¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿»¿¿»

.‡e‰ CÈa¿ƒ

LL ÏL „Bq‰ ,'Â ‡ˆÈ ‰fÓƒ∆»»«∆≈
‡e‰L ,ÌÈ„„v‰ Ïk ˙‡ ÊÁB‡L∆≈∆»«¿»ƒ∆

.ÔBÓÚÂ ÊeÏÂ ÁÏ ‰Ï ÏwÓ««ƒ¿∆«¿¿«¿
el‡ ,Ba ˙BÊÁB‡L ˙BÚBf‰ «¿∆¬≈

‡"‰a ˙BÊÁB‡Â ˙B‡ˆBÈ¿¿¬«≈
„ÁÈ ÔBkLn‰ aÁÏ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈««¿««
‰NÚ LÏL Ê‡Â .„Á‡ ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¿»¿…∆¿≈
˜˜Á Ôl‰Â .˙Á‡ ˙BÈ‰ ˙BcÓƒƒ¿««¿«»»∆¿»
ÌÈÂb‰ ÏÚ ‰ÏBÚÂ ÌÈÂb‰ ÏÚ««¿»ƒ¿∆««¿»ƒ
,Ôl‰ ÛNÁÓ e˙kL e‰Ê .ÌlkÀ»∆∆»«¿…«»»

‡˜ Ê‡Â BÓLe „Á‡ '‰ ¿»ƒ¿»∆»¿
Ê‡Â .„Á‡ ‡Ï ÈÚ '‰ ∆»¿»…ƒ…

‡Lc ˙B‡a e˙ÎÂ ,ÒÁ‡∆¿»¿»ƒ¿∆∆
ÈÏ‰È ˙BÁÓ ÈÓ ÏÚ ÈˆÈaÈ«¿ƒ≈ƒ«≈¿À¿«¬≈ƒ
.‡˙ÙÒÂ˙ Î"Ú .'B‚Â BLÈ ÈLÙ«¿ƒ¿≈¿

‰‡˙‡ Áa ˜ÚÈ Ìb Ck , ¿≈»««¬…»«∆
‰ÏÚÂ ,B˜ÏÁÏ BÏB‚Â B˙MÈ¿À»¿»¿∆¿¿»»
B˙B‡ ÏËÂ ˙B‚c‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»«¿»¿»«
eÈ‰  ÁÏ ‰Ï ÏwÓ .BÏB‚Ï¿»««ƒ¿∆««¿
.ÔÈÓi‰ „ˆ ÏL ‰l‰ ‰bc‰««¿»«¿»»∆««»ƒ
‰bc‰ eÈ‰  ÔBÓÚÂ ÊeÏÂ¿¿«¿«¿««¿»

.Ï‡ÓN „ˆ ÏL ‰n„‡‰»¬À»∆«¿…
 ˙BÏ ˙BÏˆt Ì‰a »∆¿»¿»

aÁÂ ÔÈc‰ ˙‡ ‰fÓ ÈÚ‰L∆∆¡ƒƒ∆∆«ƒ¿ƒ≈
Ì‰ÈÈa ÒÎ ‡e‰Â ,ÔÈÓiÏ B˙B‡«»ƒ¿ƒ¿«≈≈∆
Ïk‰ ‰NÚÂ „ÁÈ Ì˙B‡ ÏËÂ¿»«»««¿«¬»«…
‰Ê Ïk ÌÚÂ .ÌÈÂ‚ ÈLa „Á‡∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»∆
ÏÚ Ôl‰ ‰lb˙iL ,Ôl‰ ÛNÁÓ«¿…«»»∆ƒ¿«∆«»»«
˙‡ CLÓÏ ?‰nÏ ‰Ê ÏÎÂ .Ì„‡‰»»…¿»∆»»ƒ¿…∆
ÔÓ ˙BÎa BÏBb ÏL Bf‰ ‰bc‰««¿»«∆»¿»ƒ

Ïk‰ ÏL ÔÈÚn‰[ÏÁp‰ ÏL]ÌÈNÏÂ , ««¿»∆«…¿»ƒ
LÏL ‡È‰L Bf‰ ‰bc‰ ˙‡∆««¿»«∆ƒ»…

.˙Á‡k¿««
BÓk  ÌÈn‰ ˙B˙˜La ¿ƒ¬«»ƒ¿

ÏL ‰f‰ ‰NÚna Ê‡Â ,e‡aL∆≈«¿¿»««¬∆«∆∆
‰hÓÏ ˙BÎa‰ ˙BÚÙBL ‰ÓÎÁ»¿»¿«¿»¿«»

ÌÈ˜LÓe[ÌÈÎa˙Óe]˙BÓÏBÚ‰ Ïk À¿ƒ»»»
BÓk ,˙BÎa‰ Ì‰ÈÏÚ ˙BBLÂ¿¬≈∆«¿»¿

‰eLtL e˙kL ∆≈¿»∆»
Ô‡kÓ Á‡Â ,'B‚Â „Ú ÏÎ‡È ˜aa«…∆…««¿¿««ƒ»
eÎa˙iL ,ÏÏL ˜lÁÈ ÚÏÂ ¿»∆∆¿«≈»»∆ƒ¿»¿
ÏË ˜ÚÈÂ .‰hÓÏ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»¿«»¿«¬…»«
.‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL BÏB‚Â B˜ÏÁ ‡e‰L ÌeMÓ ,‰hÓÏ ÂÈÏÚ ˙BBML ˙BÎa‰ Ô˙B‡Ó B˜ÏÁ∆¿≈»«¿»∆»»¿«»ƒ∆∆¿¿»∆«»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר כב

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כד



ְ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 -

ַמה  ָרֵאל?  ִישְׂ ַעם  ִעם  ַהזֶּה  ן  ֶהָעשָׁ ל  שֶׁ ְייכֹות  ַהשַׁ

ְרצֹונוֹ  בִּ יֲַּעֶלה  שֶׁ ֵעת  בְּ גַּם  אּוָלם   - יט"  בִּ "ַהמַּ
ְרָעד  ַותִּ ָלָאֶרץ  יט  ַמבִּ ְוהּוא  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְלַהְחִריב 
נּו -  ָהִרים ְוֶיֱעשָׁ ָבר ִיגַּע בֶּ ַחד ָעְנׁשוֹ, ְוַגם כְּ ֵני פַּ - ִמפְּ
סֹוִדי ְלַהְחִריב ָעִרים  ע"י ַרַעׁש ָהָאֶרץ, ע"י ֵאׁש ַהיְּ
יט  ַיבִּ ְוָאז  ְיֵרָאיו,  ֵעין ה' ֶאל  ָאז  כ"ז גַּם  ּוְמִדינֹות, בְּ

ִעים. ַרק ְלַהֲאִביד ּוְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרשָׁ

סּוק ז :  ּוַמה  ֶרק לה פָּ ית פֶּ ֵראשִׁ ּוִבְכֵלי ָיָקר בְּ
ֶזה  בָּ ָרַמז  ֵאל.  ְלֵבית  ַחת  ִמתַּ ֵבר  קָּ ַותִּ נֱֶּאַמר  שֶׁ
ָהר, ְוִאילּו  ית ֵאל ָהָיה בָּ ֲהֵרי בֵּ ָראּוי שֶׁ יָדה כָּ ִהְספִּ שֶׁ
ְרׁשּו  דָּ מוֹ שֶׁ לֹא ִהְסִפיָדה ָהָיה ָהָהר ּגֹוֵעׁש ֲעֵליֶהם כְּ
ֲאִריכּות  בַּ ָכתּוב  ְוֵכן  ת קה ע"ב).  בָּ (שַׁ גַָּעׁש  ַהר  ֵאֶצל 

ַעל ֶזה ַהְיָערֹות ְדַבׁש.

מוֹ  כְּ ּתֹוָרה,  ן  ַמתָּ ֵעת  בְּ ָהָיה  שֶׁ ַמה  ִצינּו  מָּ ְוָכְך 
ֵצאְתָך  בְּ "ֶאלֹקים  ִתיב  כְּ (ס"ח),  ים  ְתִהלִּ בִּ תּוב  כָּ שֶׁ

ימֹון ֶסָלה: ָך ִבישִׁ ַצְעדְּ ָך בְּ ִלְפֵני ַעמֶּ

ֵני ֶאלִֹקים  ַמִים ָנְטפּו ִמפְּ ה ַאף שָׁ (ט) ֶאֶרץ ָרָעשָׁ

ם  שָׁ ְועֹוד  ָרֵאל:",  ִישְׂ ֱאלֵֹקי  ֱאלִֹקים  ֵני  ִמפְּ ִסיַני  ֶזה 
ֶאלִֹקים  ָחַמד  ָהָהר  ים  ְבֻננִּ גַּ ָהִרים  דּון  ַרצְּ תְּ ה  ָלמָּ
ִרּבַֹתִים  ֶאלִֹקים  ֶרֶכב  ָלֶנַצח,  ּכֹן  ִישְׁ ה'  ַאף  ְבּתוֹ  ְלשִׁ
ל  כָּ ע"ש  ּקֶֹדׁש,  בַּ ִסיַני  ָבם  ָני  ֲאדֹ-  ְנָאן  שִׁ ַאְלֵפי 

ֶרק. ַהפֶּ

ן:  שָׁ בָּ ַהר  ים  ְבֻננִּ גַּ ַהר  ן  שָׁ בָּ ַהר  ֶאלִֹקים  ַהר 
ָאָדם  בָּ נֹות  ַמתָּ ָלַקְחתָּ  ִבי  שֶּׁ ִביָת  שָׁ רֹום  ַלמָּ ָעִליָת 
ֶפֶרק כ"ט,  ּכֹן ָיּה ֶאלִֹקים: ְוִהנֵּה בְּ ְוַאף סֹוְרִרים ִלשְׁ
ה'  ר  בֵּ ַוְישַׁ ֲאָרִזים  ׁשֵֹבר  ה'  קֹול  וגו'  ּכַֹח  בַּ ה'  קֹול 
ל  מוֹ ֵעֶגל וגו', ע"ש כָּ ָבנֹון, ַויְַּרִקיֵדם כְּ ֶאת ַאְרֵזי ַהלְּ

ֶרק.  ַהפֶּ

ן  ַמתַּ ֵעת  בְּ "י,  ַרשִׁ בְּ ם  שָׁ ְכְמבֹוָאר  ָהָיה  ְוֶזה 
ֲעצּוִמים,  ּנּוִיים  שִׁ ַנֲעשּׂו  ָבעֹוָלם  דְּ ָחֵזיַנן  ּתֹוָרה, 
ַמִים ָנָטפּו, ֶהָהִרים ָרְקדּו, ַאְרֵזי  ה, ַהשָּׁ ָהָאֶרץ ָרַעשָׁ

רּו, ְוָרְקדּו ְועֹוד, ְועֹוד,  בְּ ָבנֹון ִנשְׁ ַהלְּ

ֵצאת  מֹו"כ אפשר לבאר על דרך הפסוק: "בְּ כְּ
ִיּסֹוב  ן  ַויָּנֹס ַהיְַּרדֵּ ְצַרִים וגו' ַהיָּם ָרָאה  ָרֵאל ִממִּ ִישְׂ
צֹאן,  ְבֵני  כִּ ָבעֹות  גְּ ְכֵאִלם,  ָרְקדּו  ֶהָהִרים  ְלָאחֹור, 
ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ,  נּוס וגו' ִמלִּ י תָּ ַמה ְלָך ַהָים כִּ
ה  ֶאלוֹֹ-  ַמע  ִמשֵּׁ ְלַפֵחד  י  דַּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  לְּ "שֶׁ וגו', 
ְצִריִכים  ֵהם  ָהעֹוָלם  ְלֻאּמֹות  ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  ַיֲעקֹב 
ַמְרִעין  ָאר  ּושְׁ ים  ַהיַּמִּ ַוֲהָצַפת  ָהֲאָדָמה  ִלְרִעיַדת 
ָמִים  ֲאַגם  ַהּצּור  "ַההְֹפִכי  ְזכּות  בִּ ֶזה  ְוָכל  ין,  ישִׁ בִּ
א  ֶאלָּ ַמִים  ֵאין  ְבִחיַנת  בִּ ָמים,"  ְלַמְעְינוֹ  ִמיׁש  ַחלָּ
ְלִיְרַאת  יִעים  ַמגִּ זֹוַה"ק  יּמּוד  לִּ ְזכּות  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה, 

ַמִים ְוֵאין ְצִריִכים ְלִיְראֹות ְנפּולֹות. שָׁ

ה  מֹשֶׁ ְזכּות  בִּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ הּוא  ָהָיה  שֶׁ ּוַמה 
ים  ְלִנסִּ ה  ִנְזכֶּ ן  כֵּ ר,  ְדבָּ מִּ בַּ לּוִים  גְּ ים  ְלִנסִּ ָזכּו  ינּו  ַרבֵּ
ֵמָהֲאִר"י  יָּדּוַע  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְזכּות  בִּ לּוִים  גְּ
ינּו ע"ה, ּוָבֶזה  ה ַרבֵּ ַמת מֹשֶׁ הק' שהרשב"י הּוא ִנשְׁ
י  ָראשֵׁ ֶאל  ה  מֹשֶׁ ר  "ַוְיַדבֵּ סּוק  ַהפָּ ְלָפֵרש  ר  ֶאְפשָׁ
ר ִצוָּה  ָבר ֲאשֶׁ ָרֵאל ֵלאמֹור ֶזה ַהדָּ ּטֹות ִלְבֵני ִישְׂ ַהמַּ
ף  דַּ יקּון ס"ט  (תִּ קּוִנים  תִּ בְּ ִאיָתא  דְּ ַמה  ם  ֶהְקדֵּ בְּ ה'", 
ָרא  דָּ ָכל  בְּ ה  מֹשֶׁ דְּ טּוָתא  שְׁ ִאְתפַּ ר  ֲאשֶׁ רע"א)  קי"ב 

אֹוָרְייָתא,  בְּ ק  ִמְתַעסֵּ דְּ ְוָחָכם  יק  ַצדִּ ָכל  בְּ ְוָדָרא, 
ּדֹוד  ָכל  בְּ שֶׁ (פמ"ב),  א  ישָׁ ַקדִּ ְנָיא  תַּ ֵסֶפר  בְּ ְוִאיָתא 
ין  שִׁ ַמת משרע"ה ּוִמְתַלבְּ שְׁ ְודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמנִּ

ֵאיֶזה ְמִדיָנה ְרחֹוָקה? ם בְּ יֵּׁש שָׁ ת ָלנּו ַמה שֶׁ ִאְכפַּ

ַאְרֵצנּו  בְּ אן  כָּ ָהָיה  ב'  יֹום  בְּ ָעָבר  שֶׁ בּוַע  שָּׁ בַּ
ּוַמְחַמת  ָחָזק  ְורּוַח  אֹד  מְּ גָּדֹול  ַחְמִסין  ה  דֹושָׁ ַהקְּ
ִמי  ַקר,  ָהָיה  ָבר  כְּ ְיָלה  ּוַבלַּ ים,  תִּ בַּ ה  מָּ כַּ ְרפּו  ִנשְׂ ן  כֵּ
ֶטַבע  ַרק  ֶזה  ֲהלֹא  ֵאֵלינּו,  ָקׁשּור  ֶזה  ַמה  חֹוֵשב 

ַעם ַחם! ַעם ַקר פַּ ִריָאה, פַּ ַהבְּ

ין  א ֵאַלי ְיהּוִדי עֹוֵרְך דִּ ה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶזה בָּ מָּ כַּ
ר  ִספֵּ ָבִרים  ַהדְּ ּוְבתֹוְך  ה,  ָקשָׁ אֹד  מְּ ֵאָלה  שְׁ ִעם 
ִני  שֵׁ יֹום  בְּ שֶׁ יָוון  כֵּ ֶהְחִליטּו  סּוְרָיה  ִעם  ְשִאיַרן  ִלי 
ן ֶמַהר ַהגַַּעׁש,  ֶשָעָבר ָהָיה ָצִריְך ָלבֹוא ָלָאֶרץ ֶהָעשָׁ
רּות  ֶאְפשָׁ ְוֵאין  ָלטּוס  יּוְכלּו  לֹא  ַאִוירֹוִנים  ְוָלֵכן 
ַעל  ִלְזרוק  ּטֹוב  ֲהִכי  ַמן  ַהזְּ ֶזה  ן  כֵּ ַעל  ְלַהְמָראֹות, 

יֹוֵדַע  (ִמי  ָלֶהם,  יֵּׁש  שֶׁ ַהִטיִלים  ל  כָּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ 
יּוַכל  לֹא  ָבא  ְוַהצָּ ֵהִכינּו),  שֶׁ ִטיִלים  ֲאָלִפים  רֹות  ֲעשְׂ ה  מָּ כַּ

ַעל  ֶרה  שְׁ יִּ שֶׁ ֶהָחָזק  ן  ֶהָעשָׁ ֵני  ִמפְּ לּום.  כְּ ֲעשֹׂות  לַּ
ָרֵאל. ֶאֶרץ ִישְׂ

ָבר ְלֵעֶרְך  יֵּׁש ָלנּו כְּ ְזכּות שֶׁ "ה בִּ בָּ ה ַהקָּ ַמה ָעשָׂ
ַלח ָלנּו רּוַח ֲחָזָקה ִעם  יעּוִרים ְבזֹוַה"ק, שָׁ 2000 שִׁ
ּבֹון  זֶּה ָהָיה ֶחשְׁ ְרפּו [שֶׁ ְנָיִנים ִנשְׂ ה בִּ ַחְמִסין גָּדֹול, ְוַכמָּ
בּו  ָחשְׁ ְולֹא  ֵקָטה,  שְׁ ָהְייָתה  ָהָאֶרץ  ל  כָּ ֲאָבל  ַמִים,  שָּׁ בַּ ְמֻיָחד 

ים ֲאַנְחנּו עֹוְבִרים], ְוָכל ֶאֶרץ  ֵאיֶזה ִנסִּ ה, וְּ ַנַעשֶׂ ַמה שְׁ לּום מִּ כְּ

ד  ְלַלמֵּ ָהֵעָדה,  ֵעיַני  ַהּדֹור  ַחְכֵמי  ל  שֶׁ ְוֶנֶפׁש  גּוף  בְּ
ה  ַכמָּ בְּ בש"ס  גַּם  ּוְכְמרּוָמז  כו'.   ָהָעם  ֶאת  ַעת  דַּ
יָצה ל"ח ע"ב,  ה ל"ט ע"א, בֵּ ת ק"א ע"ב, ֻסכָּ בָּ ְמקֹומֹות (שַׁ
ה  ָנִאים ְוָהַאמֹוָרִאים "מֹשֶׁ ָאְמרּו ַעל ַהתְּ ין צ"ג) שֶׁ ֻחלִּ

 - ה  מֹשֶׁ ם,  שָׁ ה  ֻסכָּ בְּ ופירש"י   . ָקָאְמְרת"  יר  פִּ שַׁ
ם ִציֵּן למ"ש רש"י  "ס שָׁ סֶֹרת ַהשַׁ גָּדֹול ַהּדֹור. ּוַבמָּ
לֹוַמר  כְּ  - ָקָאַמר  יר  פִּ שַׁ ה  מֹשֶׁ ק"א,  ף  דַּ ת  בָּ שַׁ בְּ
ְלָכל  דִּ ְוַהְיינּו  עיי"ש.  דֹורוֹ,  בְּ ה  מֹשֶׁ כְּ דֹורוֹ  בְּ ינּו  ַרבֵּ
ה  ל מֹשֶׁ ָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש ּבוֹ ִניצֹוץ שֶׁ ת"ח ּוַמְנִהיג בְּ

ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע"ה.

ָכל ּדֹור,  בְּ ַע"י ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן שֶׁ ְוָכַתְבנּו ַעל ֶזה שֶׁ
ינּו  ַרבֵּ ה  מֹשֶׁ ּפֹוֵעל  ָידוֹ  ַעל  ּדֹור,  בַּ שֶׁ ה  מֹשֶׁ ִחיַנת  בְּ
ְכָלל,  בִּ ה'  ִמְצוֹות  ֶאת  יִָּקימּו  שֶׁ ַהּדֹור  י  ַאְנשֵׁ בְּ ע"ה 
ָרָצה  ה  ּמֹשֶׁ שֶׁ ּוַמְדֵרָגה  ְבִחיָנה  בִּ אֹוָתם  ְוְשְיַקְיימּו 

ְשְייַקמּו אֹוָתם.

ר  ְוִהנֵּה ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּוְתִמיִדית, ְוֶזהּו ַוְיַדבֵּ
ינּו  ה ַרבֵּ ר מֹשֶׁ ּטֹות, ַהְיינּו ֲאשֶׁ י ַהמַּ ה ֶאל ָראשֵׁ מֹשֶׁ
ַחְכֵמי  ְוֵכן  דֹורוֹ,  בְּ שֶׁ ּטֹות  ַהמַּ י  ָראשֵׁ ֶאל  ר  בֵּ דִּ ע"ה 
ְודֹור  ּדֹור  ָכל  בְּ ה  מֹשֶׁ דְּ טּוָתא  שְׁ ִאְתפַּ ֵהם  שֶׁ ַהּדֹור, 
ְלדֹורֹות  ֵלאמֹר  ְבדֹוָרם,  שְׁ ָרֵאל  ִישְׂ ִלְבֵני  ִרים  ְמַדבְּ
ֶאת  יִָּקימּו  שֶׁ ה',  ִצוָּה  ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ ֶזה  ַאֲחֵריֶהם, 
ָדם  ינּו ע"ה ְמַלמְּ ה ַרבֵּ ּמֹשֶׁ אֶֹפן ָכֶזה שֶׁ ִמְצוֹות ה' בְּ
ַמְרֶאה  הּוא  שֶׁ ּוִבְבִחיַנת  אֶֹפן  בְּ ַהְיינּו  ְלַקְייָמם, 
ִחיָנתוֹ  בְּ בִּ ַהְיינּו  "ֶזה"),  ְואֹוֵמר  עוֹ  ֶאְצבָּ בְּ ("ַמְרֶאה  ָלֶהם 
לֹום,  ַהשָּׁ ֲעֵליֶהם  "י  בָּ ְוָהַרשְׁ ינּו  ַרבֵּ ה  ּמֹשֶׁ שֶׁ ִפי  כְּ
יעּור  יד שִׁ ל ַרב ּוַמגִּ ָרָצה ְלַקְייָמם, ְוֶזה אפ"ל ַעל כָּ
ָר"א  ַתב ַהגְּ כָּ מוֹ שֶׁ יעּוִרים, כְּ ֵני ַהשִׁ זֹוַה"ק, ּוְמַאְרגְּ בְּ
ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ זֹוַהר  יקּוֵני  ַהתִּ אּור  בֵּ בְּ ז"ל 
ִמים  ַהְמַקיְּ ֵאּלּו  ל  כָּ ַעל  זֶּה סֹוֵבב  ָהָרִקיַע, שֶׁ זֹוַהר  כְּ
ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  כַּ ַיְזִהירּו  דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  בְּ יעּוִרים  שִׁ
ם  שֵׁ ֵלם בְּ ָר"א ז"ל ֵסֶפר שָׁ ְבֵרי ַהגְּ ָוֶעד, ְוָכַתְבנּו ַעל דִּ

ים", ִעיֵּי"ש. יֵקי ָהַרבִּ "ַמְצדִּ

ְלָעם  ָקָרה  לֹא  לּום  כְּ וב"ה  ָלֶבַטח,  בּו  ָישְׁ ָרֵאל  ִישְׂ

גָָּחה  ַהַהשְׁ ָיד  ֶאת  ְוִלְראֹות  ב"ה.  ְוִניַצְלנּו  ָרֵאל,  ִישְׂ

יַע  ִהגִּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  מּוָכה  ַהסְּ ְלָבנֹון  בִּ ְפָלָאה,  ַהמֻּ

ָרֵאל לֹא ִנְכַנס. וֶזהו  ן ָהֲעָרֶפל, ְוִאילּו ְלֶאֶרץ ִישְׂ ָעשָׁ

ׁש ֵנס ָגלּוי. ַממָּ

ֵסֶפר  ֶאת  ַיְמנּו  סִּ שֶׁ יֹום  בְּ ָרה  קָּ שֶּׁ ַמה  ר  ֲאַספֵּ

ס  ְדפָּ ַהמֻּ ַהּיֹוִמי,  ף  ַהדַּ ֵסֶדר  ְלִפי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר 

ַהּיֹום  אֹותוֹ  בְּ ָנה,  ַהשָּׁ י  חֹוְדשֵׁ ְלי"ב  ָרִכים  כְּ י"ב  בְּ

חֹוֶדׁש  בְּ ָהָיה  ֶזה  ַעזָּה,  בְּ ְלָחָמה  ַהמִּ ִנְפְסָקה  ׁש  ַממָּ

ָהיּו  שֶׁ ַאֲחֵרי  ְלֵביָתם,  ים  ֲאָנשִׁ ִמְליֹון  ְוָחְזרּו  ֵטֵבת. 

ים  סִּ ַהנִּ ַעל  [וב"ה  בּועֹות  שָׁ ה  מָּ כַּ ַבר  כְּ ה  ָקשָׁ ָגלּות  בְּ

ן  כֵּ דֹוׁש,  ַהקָּ ְוַהזֹוַהר  "י  בִּ ָהַרשְׁ ְזכּות  בִּ ם,  שָׁ ָהָיה  שֶׁ דֹוִלים  ַהגְּ

ַיֲעֹזר ה' ָהְלָאה].

דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ְבֵרי  דִּ ַקְיימּו  ִהתְּ זּו,  ּוִבְזכּות 

ְגַמר  ַרק בִּ ָהְיינּו, שֶׁ ָגלּוָתא", דְּ א ִיְפקּון מִּ ִסְפָרא דָּ "בְּ

ָעְבָרה  ַטנָּה שֶׁ ַהקְּ ַהגָּלּות  ִמן  ָיְצאּו  ּכּולוֹ  ֶפר  ַהסֵּ ל  כָּ

ּכּוָלנּו  ֵים  ְנסַּ ִאם  ִמזֶּה, שֶׁ ְלָהִבין  נּוַכל  ְוָכֵעת  ָעֵלינּו, 

ף  ("דַּ יֹומוֹ  בְּ יֹום  ַבר  דְּ חּוָלק"  ַהמְּ ה"זֹוַהר  ֶאת 

ה  ַווְדַאי ִנְזכֶּ ַאְלֵפי ְרָבבֹות ִסיּוֵמי ַהזֹוַהר בְּ ַהּיֹוִמי"), בְּ

ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין  ְרנּו  ִהְזכַּ שֶׁ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְלַהְבָטַחת 

ֵסֶפר  ַהאי  ִאיהּו  דְּ ַחיֵּי  דְּ ִאיָלָנא  מְּ ְלִמְטָעם  ָרֵאל  ִישְׂ

ַרֲחֵמי".  יּה ִמן ָגלּוָתא בְּ ַהזֹוַהר ִיְפקּון בֵּ

י  ַרבִּ ר  ֲאשֶׁ ֵנס,  עֹוד  ֵאַרע  קּוָפה  תְּ ּוְבאֹוָתּה 

ֶמׁש  ית שֶׁ ֵבי בֵּ ל ּתֹושָׁ יל ֶאת כָּ ן יוַֹחאי ִהצִּ ְמעוֹן בֶּ שִׁ

יַע ְלֵבית  ָהיּו מּוָכִנים ְלַהגִּ ָוח שֶׁ י ַהטְּ ְמַהִטיִלים ֲאֻרכֵּ

ֶמׁש ח"ו. שֶׁ

ִיְתרוֹ  ת  ָרשַׁ פָּ [בערש"ק  ָאז  ִדיְווחּו  ִעּתֹונים  בָּ

י ַהַחַמאס  ַלת ַהּתֹוָרה)] ִנְרָאה, כִּ ְזַמן ַקבָּ תשס"ט ְלפ"ק (בִּ

ר ִטיִלים יֹוֵתר  ִמְספַּ ֶמׁש בְּ ית שֶׁ ַאף ְלַהְפִגיז ֶאת בֵּ שָׁ

י  ַבע, כִּ ֵאר שֶׁ דֹור אוֹ ִלבְּ ְלחּו ְלַאשְׁ שָּׁ ר שֶׁ גָּדֹול ֵמֲאשֶׁ

ֶמׁש  ֵבית שֶׁ בְּ יָּדּוַע שֶׁ ַצצֹות ָאטֹום, שֶּׁ פְּ ָרצּו ִלְפגַֹע בְּ

ַרק  יַע  ְוִהגִּ ָאטֹום.  ָצצֹות  פְּ ִעם  ְמֵלִאים  ָהִרים  ֵיׁש 

ְוֶהֱחִזיקּו  ֶמׁש,  ית שֶׁ ִמבֵּ ִקילֹוֶמֶטר  ה  מָּ כַּ ֶאָחד  ִטיֵּל 

קֹום ֵאיפֹה  ּלֹא ִיוַָּדע ָלֶהם ַהמָּ ֵדי שֶׁ סֹוד, כְּ ֶאת ֶזה בְּ

ְוַהּכֹל  ִטיִלים.  יֹוֵתר  לֹוח ח"ו  ְוִלשְׁ יַע  ִהגִּ קֹום שֶׁ ַהמָּ

יֹוָמם  ֶזה  ַעל  ָעְבדּו  שֶׁ ַהּיֹוִמי  ַהזֹוַהר  ְזכּות  בִּ ָהָיה 

ֶמׁש. ֵבית שֶׁ ָוַלְיָלה בְּ

ָנחּום  ָהַרב  ַהזֶּה להגה"צ  ּפּור  ַהסִּ י  ְרתִּ ְשִסיפַּ כְּ

ְלָעָרְך  ן  ּוְלַתקֵּ ִלְבנֹות  זָָּכה  שֶׁ ִליָט"א  שְׁ ראזנבערג 

ׁשּוִטים  פְּ ָבִרים  ַהדְּ שֶּׁ ִלי  ָאַמר  ִמְקָואֹות,   300

ם" ַזַצ"ל  ַעל ה"ֻסלָּ י בָּ ַמע ִמפִּ יֵמי חֹוְרפו ָזָכה ְושָׁ ובִּ

ימ"ש  ַהגָּדֹול  ע  ָהָרשָׁ שֶׁ כְּ לו:  ר  ִספֵּ ְוָכְך  ַעְצמוֹ,  בְּ

ְלּכּוָלם:  י  ָאַמְרתִּ ה,  ֵאירֹופָּ בְּ ְיהּוִדים  ִמְליֹון   6 ָרַצח 

לֹא  זּו  ּוִמְלָחָמה  ֶזה,  ע  ָרשָׁ ְלֵנַצח  ר  ֶאְפשָׁ "ִאי 

ְלְמדּו זֹוַהר  ן ָיקּומּו ְיהּוִדים ַויִּ א ִאם כֵּ יֵּים ֶאלָּ ְסתַּ תִּ

ַהזֹוַהר  ְוִתְרגֵּם  ם"  לָּ "ַהסֻּ ַעל  בָּ ב  ָישַׁ ָלֵכן  דֹוׁש".  ַהקָּ

ׁשּוִטים  פְּ הּוִדים  ַליְּ מּוָבן  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַהקֹוֶדש  ְלָלׁשֹון 

גַָּמר  שֶׁ יֹום  בְּ ֲעבֹוָדתוֹ,  ּיּום  סִּ בַּ ְוָאֵכן  גָָּתם.  ַהשַּׂ ִפי  כְּ

ימ"ש  ִהיְטֶלר  ָנַחל  ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ַעל  ְרּגּום  ַהתַּ

לּו ְמַעט ַהְיהּוִדים  ְלָחָמה, ְוָכְך ִנצְּ מִּ ה בַּ בּוָסה ָקשָׁ תְּ

ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  ִנְצָלה  לּוִיים  גְּ ים  סִּ ּוַבנִּ ְרדּו,  שָּׂ ָשֶׁ ְ ֶ
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