
 

 
 

 

ַ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"החלק  -' הכרך 

 541קונטרס 

 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 -

ֵזרוֹת ָקׁשוֹת ְוָרעוֹת.  ל ּגְ יֵלנּו ִמּכָ "י ְלַהּצִ ּבִ נּו ֶאת ָהַרׁשְ ַלח ּלָ ה ְוׁשָ ּכָ ים ָלנּו ְרפּוָאה ַלּמַ "ה ִהְקּדִ ּבָ ַהּקָ
ּבּול ַהּנֹוָרא!  ָרֵאל ָזקּוק ְלִהנֵָּצל ֵמַהמַּ ַמְתֶכם! ַעם ִישְׂ ְרדֵּ ִנים ִמתַּ עּורּו ְישֵׁ

דֹוׁש" הּוא "ַהּזַֹהר ַהקָּ יַבת נַֹח" שֶׁ ר ַרק ַעל ְיֵדי: "תֵּ ְוֹזאת ֶאְפשָׁ

ידּו לֹא ָיכְֹלנּו! ּגִ ידּו לֹא ָיַדְענּו! - ַאל ּתַ ּגִ ַאל ּתַ

ֵמי ָנָהר! ן ּכְ לוִֹמים ּתֵ ְזָהר ׁשְ ַלַמְזִהיר ְוַלּנִ
יּמּוד  ַעל ְיֵדי לִּ ַווָדאֹות, שֶׁ ַהיֵֶּצר ָהַרע יֹוֵדַע בְּ
ל  טֵּ דֹוׁש, הּוא ִנְדָחה ִמן ָהעֹוָלם ּוִמְתבַּ ַהזֹוַהר ַהקָּ
ן  ּלוֹ. ַעל כֵּ ְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה שֶׁ ְלטֹונוֹ, ְוזֹוִהי ַהמִּ שִׁ
טּות  שְׁ ל  שֶׁ בֹות  ַמֲחשָׁ יר  ְלַהְחדִּ ץ  ִמְתַאמֵּ הּוא 

ׁש. ְוֶהֶבל, ֵהֶפְך ָהֱאֶמת ַממָּ
ת  ֶרשֶׁ בְּ ִלּפֹול  לֹא  ָנה!  ַסכָּ ְזִהירּות  ן  כֵּ ַעל 
ָאַמר  ַנֲחָמִני  ר  בַּ מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ְדָאַמר  כִּ ַהיֵֶּצר! 
ַהזֶּה  עֹוָלם  ְלָאָדם בָּ ְמִסיתוֹ  ָהַרע  ֵיֶצר  יֹוָנָתן  י  ַרבִּ
נָּא  ה ְוִינֵָּצל: תַּ א, ַמה ַיֲעשֶׂ ּוֵמִעיד ָעָליו ְלעֹוָלם ַהבָּ
ֵכהּו  ְך ְמֻנוָּל ֶזה ָמשְׁ ַגע בָּ ָמֵעאל ִאם פָּ י ִישְׁ ְדֵבי ַרבִּ

ף נֹב:).  ה דַּ ְדָרׁש, ְוכּו'... (ֻסכָּ ְלֵבית ַהמִּ
פרק  (שמות  תּוב:  ַהכָּ נּו  בָּ ִיְתַקֵיים  ּוִבְזַכְתֶכם 
ְגדֹל  בִּ ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  ּפֹל  תִּ טז-יח)  פ'  טו 

ַיֲעבֹר  ַעד  ה'  ָך  ַעמְּ ַיֲעבֹר  ַעד  ָאֶבן  כָּ מּו  ִידְּ ְזרֹוֲעָך 
ַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון  ֵעמוֹ בְּ ִבֵאמוֹ ְוִתטָּ ַעם זּו ָקִניָת: תְּ
ָדׁש ֲאדֹנָ-י ּכֹוֲננּו ָיֶדיָך: (יח)  ַעְלתָּ ה' ִמקְּ ָך פָּ ְבתְּ ְלשִׁ

ה' ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד: בב"א.
ים ְוֶאת ַהּתֹורֹת  ה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחקִּ ְוִהְזַהְרתָּ
ה  ֲעשֶׂ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהמַּ ְוהֹוַדְעתָּ ָלֶהם ֶאת ַהדֶּ
י ַחִיל  ל ָהָעם ַאְנשֵׁ ה ֶתֱחֶזה ִמכָּ ר ַיֲעשּׂון: ְוַאתָּ ֲאשֶׁ
ְמתָּ  ְושַׂ ָבַצע  שְׂנֵאי  ֱאֶמת  י  ַאְנשֵׁ ֶאלִֹקים  ִיְרֵאי 
ים  ֲחִמשִּׁ ֵרי  שָׂ ֵמאֹות  ֵרי  שָׂ ֲאָלִפים  ֵרי  שָׂ ֲעֵלֶהם 

רֹת: (שמות פרק יח  כ-כא). ֵרי ֲעשָׂ ְושָׂ
ֵרי  שָׂ ַאָלִפים,  ֵרי  שָׂ ְלָמנֹות  ִנים  ִמְתַאְרגְּ ָאנּו 
ְלַאֵחד  רֹת,  ֲעשָׂ ֵרי  ְושָׂ ים,  ֲחִמשִּׁ ֵרי  שָׂ ֵמאֹות, 
ְוַלֲעשֹׂות  ַהזֹוַה"ק,  ְבִלימּוד  ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ל  כָּ ֶאת 
חּוָלק  יֹומוֹ, [ְלִפי ַהזֹוַהר ַהּיֹוִמי ַהמְּ ִסּיּוִמים ִמיֵדי יֹום בְּ

ָרֵאל. ַלת ַעם ִישְׂ ים ְליֹום] ְלַהצָּ פִּ ל 354 יֹום 6-7 דַּ

ֵסֶדר  ֶאת  ק  ּוְלַחלֵּ מֹות,  ַהשֵּׁ אֹות  ְלַמלְּ ָנא 
ִקים. ֻחלָּ ַהּלימּוד ְלִפי ַהטֹוֶפס ַהמְּ

בני  לפני  נפתחו  בו   - השבועות  בחג 
ישראל השמים ושמי השמים, ו"אתה הראית 
ממעל  בשמים  האלוקים  הוא  ה'  כי  לדעת 
זכה  העם  וכל  עוד",  אין  מתחת  הארץ  ועל 
למראות אלוקים ולמדרגת נבואה, ושמע את 
יום   - הגדולה  האש  מתוך  אליו  מדבר  הקול 
ובהירה,  מושרשת  אמונה  לקניית  מסוגל  זה 
על  לקבל  תורה,  ולמתן  מרוממות  להשגות 
ידי  ועל  השנה,  בתוך  הזוהר  כל  לסיים  עצמו 

ישיג את נגלות התורה גם כן.
לימים  כי  לנו  מבאר  זצ"ל  החיד"א  מר"ן 
עלינו  הבא  השבועות  לחג  ועד  סיון  שמר"ח 
ורצוי  שראוי  מיוחדת,  סגולה  יש  לטובה, 
סיני  למדבר  בנ"י  באו  בר"ח  שכן  לנצלה. 
רש"י:  ופירש  ההר",  נגד  ישראל  שם  "ויחן 
כאיש אחד, בלב אחד. ומיני אז מסוגלים ימים 
לשלום  ישראל-  בעם  אחדות  לקניית  אלו 
אמת  ושותפות  להתקרבות  קיימא,  של  בית 
במשפחה, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים 
על  קו  ומתיחת  רעים  לאהבת  אבותם,  על 
לכל  העם  פלגי  בין  ולפיוס   נושנות,  יריבויות 

שבטיו ועדותיו:"כאיש אחד בלב אחד"!
המושפעת  האחווה  רוח  לניצול  הזמן  זה 
מי  כי  מבטיח  זצ"ל  החיד"א  ומרן  ממרום, 
השלום  לקראת  צעד  אלו  בימים  שיעשה 
והאחווה, יסייעו לו מן השמים בכפל כפליים!

נזכור מאמר חז"ל על הפסוק בתרי  וזאת 
ים ֶאְפָרִים ַהנַּח  עשר (הושע פרק ד יז) ֲחבּור ֲעַצבִּ
וכן  תשיעי),  (פרק  זוטא  ארץ  דרך  ובמסכת  לוֹ. 
היה רבי אלעזר הקפר אומר [אהוב את] השלום 
שאפילו  השלום  גדול  המחלוקת  את  ושנוא 
ביניהן,  שלום  ויש  אלילים  עבודת  עובדים 
שנאמר  בהן,  לנגוע  יכולה  שכינה  אין  כביכול 

ים ֶאְפָרִים ַהנַּח לֹו1. (הושע ד) ֲחבּור ֲעַצבִּ

היא  שהאחדות  וכמה  כמה  אחת  על 
הקדוש  הזוהר  בלימוד  שבקדשה  בדברים 
כאיש  ישראל  עם  כל  מתאחדים  ידו  שעל 

אחד בלב אחד.

מכל  ישראל  עם  כל  בזכות  יזכנו  השי"ת 
שהתאחדו  ועדותיו:  שבטיו  לכל  העם  פלגי 
"כאיש אחד בלב אחד" ללימוד הזוה"ק, יעזור 
להבטחת  ממש  בקרוב  שנזכה  השי"ת,  ויתן 
עם  וביחד  גלותא"  מן  יפקון  "בדא  הרשב"י 
כלל ישראל נזכה בברכת אריכות ימים ושנים 
צדקינו,  משיח  פני  בקבלת  ומתוקנים  טובים 

ותחזינה עינינו בשמחה זו, בב"א.

יוחנן  1. ובמסכת כלה (פרק שמיני): אמר לך ר' 
האי הקב"ה הוא דקאמר הכי, אותי עזבו, מה טעם 
דתורתי לא שמרו, הא אילו תורתי שמרו, אותי לא 
עזבו, ואי משום דקא מקשית בית שני שאני שנאת 
חנם דחמיר טפי מעבודה זרה, ומנא לן דכתיב, חבור 
עצבים אפרים הנח לו בזמן שהם מתחברין ואפילו 

לעצביהם הנח להם.

יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ַיֲהלֹום:  ַמְסלּול 
אֶֹפן  בְּ ְסִביַבְתֶכם  בִּ ּלֹוְמִדים  שֶׁ ים  ֲאָנשִׁ  1000 ַעל 

ַהּקֶֹדׁש,  ְקִהּלֹות  ֵנִסּיֹות,  כְּ י  תֵּ בָּ ּכֹוְלִלים  יבֹות  ְישִׁ גֹון  [כְּ ָקבּוַע 

ַהּיֹוִמי  ּזַֹהר  ֵסֶדר  י  פִּ ַעל  ִלְלמֹד  ַיַחד]  בְּ ה  מָּ כַּ ְלָצֵרף  ר  ֶאְפשַׁ

ים  פִּ דַּ  6-7 ִלּמּוד   - ָנה.  ְלשָׁ ָיִמים  ל-354  ק  ֻחלָּ מְּ

ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל  ר  ֶאְפשָׁ ּקֹות –  דַּ  12- כְּ אֶֹרְך  ָלֶאָחד, 

ּקוֹת  -12 דַּ ַבת ַאַחת, בְּ דֹוׁש בְּ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ֶאת כָּ

ִסיּוֵמי   1000 ַלֲעשֹׂות  ַאַחת  ָנה  שָׁ בְּ ְויּוְכלּו   – ְלָבד  בִּ

דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ

ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ָזָהב:  ַמְסלּול 
גֹון  אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ 500 ֲאָנשִׁ

ה  מָּ ר ְלָצֵרף כַּ ֵנִסּיֹות, ְקִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש, ֶאְפשַׁ י כְּ תֵּ יבֹות ּכֹוְלִלים בָּ ְישִׁ

ל-354  ק  ֻחלָּ מְּ ַהּיֹוִמי  ּזַֹהר  ֵסֶדר  י  פִּ ַעל  ִלְלמֹד  ַיַחד]  בְּ

 24- כְּ אֶֹרְך  ָלֶאָחד,  ים  פִּ דַּ  12 ִלּמּוד   - ָנה.  ְלשָׁ ָיִמים 

ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ר ְלַהְתִחיל ּוְלַסיֵּם ֶאת כָּ ּקֹות – ֶאְפשָׁ דַּ

ְויּוְכלּו   – ְלָבד  בִּ ּקֹות  דַּ  24- בְּ ַאַחת,  ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ

דֹוׁש. ָנה ַאַחת ַלֲעשֹׂות 1000 ִסיּוֵמי ּזַֹהר ַהקָּ שָׁ בְּ

 354 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  א:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ
י  פִּ ַעל  ִלְלמֹוד  ַיַחד]  בְּ ִמְדָרׁש  י  תֵּ ה בָּ מָּ כַּ יָבה, אוֹ  ְישִׁ ְדָרׁש,  ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל 354 ָיִמים ְלשָׁ ֻחלָּ ֵסֶדר זֹוַהר ַהּיֹוִמי מְּ
ּקֹות,  דַּ ִמ-12  יוֵֹתר  לֹא  לֹוֵקַח  ָלֶאָחד,  ים  פִּ דַּ  6-7
דֹוׁש  ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהקָּ ר ְלַהְתִחיל ּוְלַסיֵּם ֶאת כָּ ֶאְפשָׁ

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַבת ַאַחת, ב 12 דַּ בְּ

 177 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ב:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ
י  ַיַחד] ְלִלּמּוד ַעל פִּ י - ִמְדָרׁש בְּ תֵּ ה בָּ מָּ יָבה, אוֹ כַּ ְדָרׁש, ְישִׁ ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל 354 ָיִמים ַלשָּׁ ֻחלָּ ֵסֶדר זֹוַהר ַהּיֹוִמי מְּ
ר  ֶאְפשָׁ ּקֹות,  דַּ  24 מ  יוֵֹתר  לֹא  לֹוֵקַח  ים,  פִּ דַּ  12-14
ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ֶאת  ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל 

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַאַחת, ב 24 דַּ

 118 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ג:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ
י  ַיַחד] ְלִלּמּוד ַעל פִּ י - ִמְדָרׁש בְּ תֵּ ה בָּ מָּ יָבה, אוֹ כַּ ְדָרׁש, ְישִׁ ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל 354 ָיִמים ַלשָּׁ ֻחלָּ ֵסֶדר זֹוַהר ַהּיֹוִמי מְּ

ר  ֶאְפשָׁ ּקֹות,  דַּ  36 מ  יוֵֹתר  לֹא  לֹוֵקַח  ים,  פִּ דַּ  18-20

ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ֶאת  ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל 

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַאַחת, ב 36 דַּ

 89 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ד:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ

י  ַיַחד] ְלִלּמּוד ַעל פִּ י - ִמְדָרׁש בְּ תֵּ ה בָּ מָּ יָבה, אוֹ כַּ ְדָרׁש, ְישִׁ ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל-354 ָיִמים ַלשָּׁ ֻחלָּ ּזַֹהר ַהּיֹוִמי מְּ ֵסֶדר 

ר  ֶאְפשָׁ ּקֹות,  דַּ  48 מ  יוֵֹתר  לֹא  לֹוֵקַח  ים,  פִּ דַּ  24-28

ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ֶאת  ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל 

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַאַחת, ב 48 דַּ

 45 ַעל  יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ִאם  ה:  ַמְסלּול 
ית  גֹון בֵּ אֶֹפן ָקבּוַע [כְּ ְסִביַבְתֶכם בְּ ּלֹוְמִדים בִּ ים שֶׁ ֲאָנשִׁ

י  ַיַחד] ְלִלּמּוד ַעל פִּ י - ִמְדָרׁש בְּ תֵּ ה בָּ מָּ יָבה, אוֹ כַּ ְדָרׁש, ְישִׁ ַהמִּ

ָנה. - ִלּמּוד  ק ל 354 ָיִמים ַלשָּׁ ֻחלָּ ֵסֶדר זֹוַהר ַהּיֹוִמי מְּ

ר  ּקֹות, ֶאְפשָׁ ים, לֹוֵקַח לֹא יוֵֹתר מ 96 דַּ פִּ ְלֵעֶרְך 52 דַּ

ַבת  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ֶאת  ּוְלַסיֵּם  ְלַהְתִחיל 

ְלָבד! ּקֹות בִּ ַאַחת, ב 96 דַּ

י



ָ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 -

יֹוִמי ְל- ְלִלּמּוד  ק  ַהּזַֹהר ַהְמֻחּלָ ֵסֶפר  ַהּיֹוִמי א.  זַֹהר  ֵסֶפר 
ָרִכים  ָנה (ִעם זַֹהר ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 ּכְ ָ 354 ְימֹות ַהּשׁ

ָנה. ָ י ַהּשׁ ְמפָֹאִרים ְלי"ב ָחְדׁשֵ

יֹוִמי ְל- ְלִלּמּוד  ק  ַהּזַֹהר ַהְמֻחּלָ ֵסֶפר  ַהּיֹוִמי ב.  זַֹהר  ֵסֶפר 
ָרִכים  ִלי זַֹהר ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 ּכְ ָנה (ּבְ ָ 354 ְימֹות ַהּשׁ

ָנה. ָ י ַהּשׁ ְמפָֹאִרים ְלי"ב ָחְדׁשֵ

ק  ַהְמֻחּלָ זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ֵסֶפר  ַהּיֹוִמי ג.  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ֵסֶפר 
(400 ַעּמּוִדים). ָנה   ָ ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354 ְימֹות ַהּשׁ

ק ְלִלּמּוד יֹוִמי  ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש ַהְמֻחּלָ ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש ד. 
ָנה. ָ ְל-354 ְימֹות ַהּשׁ

ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזַֹהר  ִנְפְלאֹות  ּתֹוָרה ה.  פּון  ִליְכט  ִאין 
(192 ַעּמּוִדים). ּוְבִאיִדיׁש  

"י  ּבִ ָהַרׁשְ ַעל  ְחּתֹון  ַהּתַ ֵעֶדן  ן  ּגַ ּתֹוָרה ו.  פּון  ִליְכט  ִאין 
(32 ַעּמּוִדים). ִאיִדיׁש   ּבְ

ִאיִדיׁש ַעל ַהּתֹוָרה.  נֶֹפת צּוִפים ּבְ ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה ז. 
(177 ַעּמּוִדים).  ֵחֶלק א  

ִאיִדיׁש ַעל ַהּתֹוָרה.  נֶֹפת צּוִפים ּבְ ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה ח. 
(187 ַעּמּוִדים).  ֵחֶלק א  

זַֹהר ּתֹוָרה ַעל ַהּתֹוָרה ה' ֲחָלִקים.ט. 
. זַֹהר ּתֹוָרה ַעל ַנ"ְךי. 

זַֹהר ּתֹוָרה ֶהָחָדׁשיא.  ַעל ַהּתֹוָרה.
. (80 ַעּמּוִדים)יב.  ית   ֵראׁשִ ִלּקּוֵטי זַֹהר: ּבְ
. (105 ַעּמּוִדים)יג.  מֹות   ִלּקּוֵטי זַֹהר: ׁשְ
. (206 ַעּמּוִדים)יד.  ָבִרים   ר-ּדְ ְדּבָ ּמִ ְקָרא-ּבַ ִלּקּוֵטי זַֹהר: ַוּיִ

דֹול ֵמַהּזַֹהר ְועֹוד ַעל  ּגָ ית, ִלּקּוט  ֵראׁשִ ּבְ ִרית: טו.  ּקּון ַהּבְ ּתִ
(400 ַעּמּוִדים). ִרית   ּקּון ַהּבְ ת ּתִ ַ ְקֻדּשׁ

ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ַעל  יף  ּוַמּקִ דֹול  ּגָ ִלּקּוט  ַהּזַֹהר טז.  אֹור 
(560 ַעּמּוִדים). ֵעף   ְסּתַ עֶֹמר, ְוָכל ַהּמִ "י, ַל"ג ּבָ ּבִ ַרׁשְ

(386 ַעּמּוִדים).יז.  ְזַרח אֹור ַהּזַֹהר   ֶמׁש ַוּיִ ֶ ָקָרא ַלּשׁ
יף ַעל ִעְנְיֵני ִלּמּוד  דֹול ּוַמּקִ ִלּקּוט ּגָ אֹור ַהּזַֹהר ֶהָחָדׁש יח. 
רּות  ְ ִהְתַקּשׁ ַמֲעַלת  ְוגֶֹדל  ָלה,  ּבָ ַהּקַ ְוִלּמּוד  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר 
 586) ֵעף   ְסּתַ "י ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ְוָכל ַהּמִ ּבִ ְלַרׁשְ

ַעּמּוִדים).

ּבֹו  דֹוׁש יט.  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְלִלּמּוד  ְוַהֲהָכָנה  ֶרְך  ַהּדֶ
ּקּוִנים  דֹוׁש ְוַהּתִ ד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ ְיבָֹאר 
ּזַֹהר  דֹולֹות ְוַהּנֹוָראֹות ַהְטמּונֹות ּבַ ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת ְסֻגּלֹות ַהּגְ
ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ֻאּלָ ִכיָנה ּוְמָקֵרב ַהּגְ ְ ּקּון ְלַהּשׁ דֹוׁש ַהּזַֹהר ּתִ ַהּקָ
ְלֶהֶבת ֵאׁש  ׁשַ ָך ּבְ ל ִסְפֵרי מּוָסר, ְוהּוא ַיְלֵהב ִלּבְ ר ּכָ הּוא ִעּקַ
ַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר  ְפּתֵ ִמיָמה ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ַהּמַ ָלֲעבֹוָדה ַהּתְ
"י  ּבִ ִרים ְלָהַרׁשְ דֹוׁש ִמְתַקׁשְ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַוֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ
ָהִעְנָין  יק  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ הּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ א  ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ
ִמּדֹורֹות  יֹוֵתר  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד  דֹול  ַהּגָ
ָרֵזי ַהּתֹוָרה  ילּו ּבְ ּכִ ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָיִבינּו ְוַיׂשְ ַהּקֹוְדִמים ּבַ
ּתֹוַרת  ְולֹוֵמד  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַהּקֹוְדִמים  יגּו  ִהּשִׂ ּלֹא  ׁשֶ
ְמאֹורֹות"  ִיְרֶאה  לֹא  ָאלּוף  "ַמְפִריד  ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ַהֵח"ן 
ַתח ָזֳהֵרי  ְטִביַלת ֶעְזָרא הּוא ֶהְכֵרַח ְלִלּמּוד ּתֹוַרת ַהֵח"ן, ְוִיּפָ
ְללֹא  ָלה  ּבָ ַהּקַ ְוִלּמּוד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ּומֹוֲחך  ָך  ִלּבְ
יקֹוְרסּות עֹוד ְיבָֹאר ּבֹו ּגֶֹדל ָהִעְנָין  ָטֳהָרה ּגֹוֶרֶמת ִמינּות ְוַאּפִ

ְטִביַלת ֶעְזָרא. ֵהר ּבִ ְלִהּזָ

. (92 ַעּמּוִדים)כ.  ִהְלָכָתּה   ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ּכְ
ַהּיֹוִמי"  זַֹהר  ּקּוֵני  "ּתִ ֵסֶפר  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ּקּוִנים כא.  ַהּתִ ַער  ׁשַ
(66 ַעּמּוִדים).  

. (26 ַעּמּוִדים)כב.  זַֹהר ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים  
(64 ַעּמּוִדים).כג.  ָרֵאל ַעל ַהּזַֹהר   דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ

דֹוׁש. ֶרְך ְוַהֲהָכָנה ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ַהּדֶ ַער ַהּזַֹהר כד.  ׁשַ

ים. ִיּ ַער ַהּזַֹהר 36כה.  ֲעלֹוִנים ָחְדׁשִ ׁשַ
ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ְיבָֹאר  ּבֹו  ָרֵאל" כו.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַער  "ׁשַ ֵסֶפר 
דֹוׁש ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי  ט ִמּזַֹהר ַהּקָ ָרֵאל ְמֻלּקָ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ

ָהֲאִריַז"ל ְועֹוד.

. (226 ַעּמּוִדים)כז.  דֹוׁש   י ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל ּפִ

. (178 ַעּמּוִדים)כח.  י ָהֲאִריַז"ל   ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל ּפִ
י ֵסֶפר  ּפִ ֵחֶלק ִראׁשֹון ַעל  ֵעף כט.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ָהֵעֶרב ַרב 
(36 ַעּמּוִדים). ית   ֵראׁשִ ַהּזַֹהר ֵסֶדר ּבְ

י ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ִני ַעל ּפִ ֵחֶלק ׁשֵ ֵעף ל.  ְסּתַ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהּמִ
(70 ַעּמּוִדים). מֹות   ֵסֶדר ׁשְ

י ֵסֶפר  י ַעל ּפִ ִליׁשִ ֵחֶלק ׁשְ ֵעף לא.  ְסּתַ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהּמִ
(20 ַעּמּוִדים). ְקָרא   ַהּזַֹהר ֵסֶדר ַוּיִ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  ְרִביִעי  ֵחֶלק  ֵעף לב.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(54 ַעּמּוִדים). ר   ְדּבָ ּמִ ַהּזַֹהר ֵסֶדר ּבַ

י ֵסֶפר  י ַעל ּפִ ֵחֶלק ֲחִמיׁשִ ֵעף לג.  ְסּתַ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהּמִ
(26 ַעּמּוִדים). ָבִרים   ַהּזַֹהר ֵסֶדר ּדְ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ֵעף לד.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(90 ַעּמּוִדים). ּקּוֵני זַֹהר   דֹוׁש ּתִ ַהּקָ

י ֵסֶפר  ּפִ ִביִעי ַעל  ׁשְ ֵחֶלק  ֵעף לה.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(30 ַעּמּוִדים). דֹוׁש זַֹהר ָחָדׁש   ַהּקָ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  ִמיִני  ׁשְ ֵחֶלק  ֵעף לו.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(16 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   ים ְלַרּבֵ דֹוׁש ֵעץ ַחּיִ ַהּקָ

י ֵסֶפר  ּפִ יִעי ַעל  ׁשִ ֵחֶלק ּתְ ֵעף לז.  ְסּתַ ְוָכל ַהּמִ ָהֵעֶרב ַרב 
(12 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   ְלּגּוִלים ְלַרּבֵ ַער ַהּגִ דֹוׁש ׁשַ ַהּקָ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  יִרי  ֲעׂשִ ֵחֶלק  ֵעף לח.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(64 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   סּוִקים ְלַרּבֵ ַער ַהּפְ דֹוׁש ׁשַ ַהּקָ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  י"א  ֵחֶלק  ֵעף לט.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(44 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   ּקּוִטים ְלַרּבֵ ַער ַהּלִ דֹוׁש ׁשַ ַהּקָ

ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  י"ב  ֵחֶלק  ֵעף מ.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ָהֲאִריַז"ל  ינּו  ְלַרּבֵ ַהּתֹוָרה  ַעל  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  דֹוׁש  ַהּקָ
(128 ַעּמּוִדים).  

ְסָפִרים  י  ּפִ ַעל  י"ג  ֵחֶלק  ֵעף מא.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ַנת  ִמׁשְ ּתֹוָרה,  ִלּקּוֵטי  "י,  ּבִ ַרׁשְ ַמַאְמֵרי  ַער  ׁשַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
(16 ַעּמּוִדים). ינּו ָהֲאִריַז"ל   ֲחִסיִדים, ְלַרּבֵ

ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  י"ד  ֵחֶלק  ֵעף מב.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ּבּוֵרי  ּדִ ַמֲאָמִרים  ַיְלקּוט  יַח  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ קֶֹדם  ָהַאֲחרֹון 
ַעל  אּו  ּבְ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ַהּקֹוְדִמים  יִקים  ּדִ ִמּצַ ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ְנבּוָאה 
ד  ְמֻיּסָ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּבְ ֶזה  ַהּלָ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי 
(54 ַעּמּוִדים). דֹוׁש   דֹוׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהּקָ ֵמַהּזַֹהר ַהּקָ

ָהֵעֶרב  ַמְנִהיֵגי  ט"ו  ֵחֶלק  ֵעף מג.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
יַח  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ִלְפֵני  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ַרב 
דֹוׁש  ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּזַֹהר ַהּקָ ַיְלקּוט ַמֲאָמִרים ּדִ
ְוַתְלִמיָדיו  דֹוׁש  ַהּקָ טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ּוֵמַהּבַ דֹוׁש,  ַהּקָ ּוֵמָהֲאִר"י 
רֹב  ִיְהיּו  ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ׁשֶ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּוָתם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
יָרם,  ים ֵמָהֵעֶרב ַרב, ְוִסיָמִנים ֵאיְך ְלַהּכִ ְנִהיִגים ְוָהָראׁשִ ַהּמַ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק  ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל 
(60 ַעּמּוִדים). ִעְנָיִנים ֵאּלּו   ֵצל ֵמֶהם, ּוֵבאּוִרים ּבְ ּוְלִהּנָ

ָהֵעֶרב  ַמְנִהיֵגי  ט"ז  ֵחֶלק  ֵעף מד.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ְורּוַח  ְנבּוָאה  ּבּוֵרי  ּדִ ַמֲאָמִרים  ַיְלקּוט  ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהּסִ ַרב 
ם  ׁשֵ ַעל  ּוֵמַהּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ּוֵמָהֲאִר"י  דֹוׁש  ַהּקָ ֵמַהּזַֹהר  ַהּקֶֹדׁש 
ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַתְלִמיָדיו  דֹוׁש  ַהּקָ טֹוב 
ֵאיְך  ְוִסיָמִנים  ַרב,  ֵמָהֵעֶרב  ים  ְוָהָראׁשִ ְנִהיִגים  ַהּמַ רֹב  ִיְהיּו 
ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק  ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל  יָרם,  ְלַהּכִ
ֵאּלּו.  ִעְנָיִנים  ּבְ ים  ַרּבִ ּוֵבאּוִרים  ֵמֶהם,  ֵצל  ּוְלִהּנָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

(38 ַעּמּוִדים).  

ְפֵרי  ִמּסִ ִלּקּוט  י"ז  ֵחֶלק  ֵעף מה.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(58 ַעּמּוִדים). ָלה ּומּוָסר   ַקּבָ

ְפֵרי  ִמּסִ ִלּקּוט  י"ח  ֵחֶלק  ֵעף מו.  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
(364 ַעּמּוִדים). ָלה ּומּוָסר   ַקּבָ

ֶהם ְמבָֹאר  ּבָ ִרים ְלֵעיל: מז.  ְזּכָ ִסְפֵרי "ָהֵעֶרב ַרב" ַהּנִ ּבְ
ַרב,  ָהֵעֶרב  ְוִעְנְיֵני  י  ַמֲעׂשֵ ְוַלֲחקֹר  ּמּוד  ַהּלִ ִחּיּוב  ִעְנַין  ּגֶֹדל 
ַעם  ל  ּכָ ֶאת  ַקְלְקִלים  ּמְ ׁשֶ ם,  ֶנְגּדָ ִלְלחֹם  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ְוֵאיְך 
תֹוָרֵתנּו  ּבְ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּלֹו, ְועֹוְקִרים ּכָ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
עֹוֵסק  ׁשֶ ְלִמי  דֹול  ַהּגָ ָכר  ַהּשָׂ ֶהם  ּבָ ְמבָֹאר  ם  ּגַ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ
ים  ָרֵאל ִמן ָהֵעֶרב ַרב, ּוְמעֹוֵרר ֶאת ָהַרּבִ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ְלַהּצִ
ָהֵעֶרב ַרב  לֹום. עֹוד ְמבָֹאר, ׁשֶ ם ַחס ְוׁשָ ּתָ ִרׁשְ לּו ּבְ ּלֹא ִיּפְ ׁשֶ
ים  ְנָחׁשִ ֲאָבל  ְמבָֹאר  ּכַ ים,  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ּכִ ִאים  ַרּמָ ֵהם 
יֵלּה ִאינּון  ין ּדִ ין ְוַעְקַרּבִ ים ֵיׁש ּבֹו. ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ּוְנָחׁשִ ְוַעְקַרּבִ
ית).  ֵראׁשִ ת ִיְתרֹו ַמֲאָמר ז' ְיֵמי ּבְ ָרׁשַ ֵעֶרב ַרב. (זַֹהר ָחָדׁש ּפָ
ְוִאיׁש  ִאיׁש  ל  ּכָ ַעל  ל  ּטָ ּמֻ ׁשֶ ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ֶהם,  ּבָ ְמבָֹאר  עֹוד 
לּוי  ֶזה ּתָ י ּבְ ְפָרטּוֵתיֶהם ּוְבִדְקּדּוֵקיֶהם, ּכִ ֶהם ּבִ ִקי ּבָ ִלְהיֹות ּבָ
ִוד,  ן ּדָ יַח ּבֶ יַאת ְמׁשִ ן ּבִ ם ּכֵ לּוי ּגַ ָרֵאל, ּובֹו ּתָ ת ִיׂשְ ַ ְיסֹוד ְקֻדּשׁ

ָמתֹו.  ַהְקּדָ ים ּבְ ה ָלנּו ָהֵעץ ַחּיִ ּלָ ּגִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִרית  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְוִתּקּון  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  "י מח.  ּבִ ָהַרׁשְ ית  ּבֵ ֵסֶפר 
מֹות ֵחֶלק א', ּבֹו ְיבָֹאר ּגֶֹדל  ית ׁשְ ֵראׁשִ יָניו ּוִמְנָהָגיו ֵסֶדר ּבְ ּדִ
ִרית ַהּבְ ְוִתּקּון  ַגם  ּפְ ִעְנְיֵני  ְועֶֹנׁש ַעל  ָכר  ׂשָ ל  ּמּוד ׁשֶ ַהּלִ ִעְנַין 
(160 ַעּמּוִדים).   

ִרית,  ַהּבְ ַגם  ּפְ ְוִתּקּון  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  "י מט.  ּבִ ָהַרׁשְ ית  ּבֵ ֵסֶפר 
מֹות ֵחֶלק ב', ּבֹו ְיבָֹאר ּגֶֹדל  ית ׁשְ ֵראׁשִ יָניו ּוִמְנָהָגיו, ֵסֶדר ּבְ ּדִ
ִרית  ַהּבְ ְוִתּקּון  ַגם  ּפְ ִעְנְיֵני  ְועֶֹנׁש ַעל  ָכר  ׂשָ ל  ּמּוד ׁשֶ ַהּלִ ִעְנַין 
(124 ַעּמּוִדים).  

ָלאֹור  הּוָצא  ִראׁשֹון  ֵחֶלק  ִרית נ.  ַהּבְ ַגם  ּפְ ּקּון  ּתִ ֵסֶפר 
ים,  ָהַרּבִ ִלְזכּות  ס  ִנְדּפַ ֶפר  ַהּסֵ ָקָטן.  ִלְפָרט  תשס"ד  ַנת  ׁשְ
(420 ַעּמּוִדים). ׁש   ם ְלָכל ּדֹוֵרׁש ּוְמַבּקֵ ִחּנָ ק ּבְ ּוִמְתַחּלֵ

ּקּון  "ּתִ ְקָרא  ַהּנִ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ הּוא  י  ּכִ ָלִלי נא.  ַהּכְ ּקּון  ּתִ
כ"ט  (ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ּבְ ְמבָֹאר  ּכַ ָלִלי"  ַהּכְ
לֹוַמר  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלְיָלה,  ְלִמְקֵרה  ּקּון  ּתִ ְוהּוא  ד'),  אֹות 
ים (טז, לב, מא, מב, נט, עז,  ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ ֵאּלּו ָהֲעׂשָ
דֹול  ַהּגָ נּו  ֵמַרּבֵ ָרה לֹו,  ּקָ ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ צ, קה, קלז, קנ) 
ָרֵאל ּוְקדֹוׁשֹו, ַנַחל נֹוֵבַע  י אֹור ִיׂשְ יק ָהֲאִמּתִ דֹוׁש ַצּדִ ְוַהּקָ
 72) ֶרְסֶלב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו   י ַנְחָמן ִמּבְ ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבִ

ַעּמּוִדים).

ָרֵאל"  ְלִיׂשְ ֵמ"חֹק  ִלּקּוט  ְוהּוא  ִרית נב.  ַהּבְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֵסֶפר 
ֲעֵרי  ׁשַ ֲחָדׁשֹות  הֹוָספֹות  ִעם  ִטים  ּפָ מֹות-ִמׁשְ ׁשְ ּיֹות  ְרׁשִ ּפַ
(36 ַעּמּוִדים). ִרית   ִמיַרת ַהּבְ ת ּוׁשְ ַ ה ַעל ְקֻדּשׁ ָ ְקֻדּשׁ

(44נג.  ַעּמּוִדים). ִמיַרת ֵעיַנִים   ׁשְ ָכר ְוָהעֶֹנׁש ּבִ ַהּשָׂ
י  י ָהֲאִריַז"ל ְוַרּבִ ְלּגּוִלים, ַעל ּפִ ֵסֶדר ַהּגִ סֹוד ד' ִליֵרָאיו נד. 
ָכר ְועֶֹנׁש  ִסְפֵרי ׂשָ ס ּבְ ים ִויַטאל ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו, ִנְדּפַ ַחּיִ

(50 ַעּמּוִדים). ְנָחס   ת ּפִ ָרׁשַ ּפָ

(14נה.  ַעּמּוִדים). סֹוד ד' ִליֵרָאיו ֶהָחָדׁש  

(480נו.  ַעּמּוִדים). ֵסֶפר "ְמאֹורֹות ַהּזַֹהר"  

(72נז.  ַעּמּוִדים). ּלּות ַהּזַֹהר"   ֵסֶפר "ִהְתּגַ

(124נח.  ַעּמּוִדים). רֹות ַהּזַֹהר"   ֵסֶפר "ִאּגְ

. (16 ַעּמּוִדים)נט.  ֵסֶפר "ָהַרְמַח"ל ְוַהּזַֹהר"  

. (28 ַעּמּוִדים)ס.  ֵסֶפר "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'"  

. (10 ַעּמּוִדים)סא.  יַח ְוַהּזַֹהר"   ׁשִ ֵסֶפר "ַהּמָ

. (10 ַעּמּוִדים)סב.  יִקים ְוַהּזַֹהר"   ּדִ ֵסֶפר "ַהּצַ

. (8 ַעּמּוִדים)סג.  ּבֹונֹות ַהּזַֹהר"   ֵסֶפר "ֶחׁשְ

. (8 ַעּמּוִדים)סד.  י"   ְעּתִ י ְונֹוׁשַ ְלּתִ ֵסֶפר "ִקּבַ

. (14  ַעּמּוִדים)סה.  ה ִמְקָרֵאי קֹוֶדׁש"   ֵסֶפר "ֵאּלֶ

. (14  ַעּמּוִדים)סו.  ֵסֶפר "ֲהָפַצת ַהּזַֹהר"  

200 ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל
ם: ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ הֹוֵצאנּו ָלאֹור ּבְ ׁשֶ

יא



"Ú „Ò˜  ‡ˆÈÂ‡

‡l‡ dÈÓ ÔetÈc CÈËˆ‡„ ‡z„ÈÚ ÁkLƒ̇¿«¬ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»
ÔÈLÈa ÔÈËÈÚ È‰ÈÂ ,È„z ÏÈlÓ e‰È‡Â .È‡‰«¿ƒ«ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒƒƒ

.L c dÈLÙÏ ‡L‡‡Ï¿«¿»»¿«¿≈¿«»
‡L‡‡Ï ‡ËÈÚ ‰Èc ÔÈ‚a ,˙ÏÈÁc ¿ƒ«¿ƒ¿»«≈»¿«¿»»

‰„BÚ„ ‡BÈÊa ÔÈ‚e ,˜ÚÈÏ dÈÏ≈¿«¬…¿ƒƒ¿»¿¬»
L ,‰Ê.‡ÏlÓÏ ÏÈÎÈ ‡Ïc „Ú ,d˙BÁz ÔBÏ Èe »»«≈¿»«¿»¿ƒ¿«»»

ÔÈ„aÎÓ ,‡ÏlÓÏ Ôwz˙Ó e‰È‡ „Î ‡‰„¿»«ƒƒ¿««¿«»»¿«¿ƒ
,È˙Î ‰Ó ‡zL‰Â ,dÈn˜ ÔÈˆÈaÓe(‡Ï ˙È˘‡) «¿ƒƒ«≈¿«¿»«¿ƒ

ÔÈÁÏeÙe ,BÂ‰ ‡˜eÂ Îc .Ì‰ÈÏÚ LzÂ«≈∆¬≈∆¿«¿¿»¬¿»ƒ
ÈÈ‚e .ÔÏlÓÓ ‡Ï „Ú ÔBÏ ÔÈ„Ú ‡˜ ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ»»¿ƒ«»¿«¿»¿ƒ≈
˜Úc Ú„È ‡Ïc ,ÔÈÓBÈ ˙Ïz ÔÏ kÚ˙‡ CÎ»ƒ¿««»»¿«ƒ¿»»«¿»«

,ÈzÎc ,˜ÚÈ(Ì˘)ÈLÈÏM‰ ÌBia ÔÏÏ „biÂ «¬…ƒ¿ƒ«À«¿»»««¿ƒƒ
.˜ÚÈ Á ÈÎƒ»««¬…

,ÔÈlÓ ÔÈ˙a dÈÓb ÔÈnÊ ,‰„e‰È Èa ƒƒ¿»«ƒ«¿≈ƒ¿≈ƒƒ
ÊcÊ‡Â dÈÏ ‰Â‰c ÔÈLÁ ÏÎa ÊcÊ‡ƒ¿»«¿»√»ƒ¿¬»≈¿ƒ¿»«
ÈzÎc ,‡ÓÏÚ ÔÓ dÈÏ ‡„B‡Ï ÔÈ‚a ,ÔÈÈÈÊa¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ»¿»ƒ¿ƒ

(ÂÎ ÌÈ„)‡L„˜ ‡ÓÁc ÔÂÈk .È‡ „‡ Èn‡¬«ƒ…≈»ƒ≈«¿»»À¿»
‰Ó .˜ÚÈÏ ‡„B‡Ï ‡Úc ,‡e‰ CÈ¿ƒ¿»»¿»»¿«¬…«

,È˙k(‡Ï ˙È˘‡)˜ÚÈ ÌÚ a„z Ôt EÏ ÓM‰ ¿ƒƒ»∆¿∆¿«≈ƒ«¬…
,È˙Î„ eÈÈ‰Â .Ú „Ú BhÓ(Ì˘)È„È Ï‡Ï LÈ ƒ«»¿«¿ƒ¿ƒ≈¿≈»ƒ

ÔÈLÁa ,ıÈÁ˙‡ ‰na .Ú ÌÎnÚ ˙BNÚÏ«¬ƒ»∆»«∆ƒ¿¿ƒ»√»ƒ
.dÈ„È eÂ‰c¿¬ƒ≈

‰ÚL Á‡ ,„Á ‡ÓBÈa ÏÊ‡ ÔÏ ,ÈÊÁ »≈»»¬«¿»«…«ƒ¿»
dÈÏ ‡˜Ú‡Ï ÔÈ‚a ,˜ÚÈ ÏÊ‡c ÌÈÓÈ»ƒ¿¬««¬…¿ƒ¿«¬»»≈
ÔepÈ‡ ÏÚ ,„ÁÂ .ÏÊ‡c ÏÚ ,„Á .‡ÓÏÚ ÔÓƒ»¿»««¿¬«¿««ƒ
˙„Ú È‰È‡ ÏÁc b ÏÚ Û‡Â .ÌÈÙz¿»ƒ¿«««¿»≈ƒƒ»¿«
,‰Ê ‰„BÚ ˙aÓ ‰e‡Ï dÈÏ ‡˜Ú‡Ï¿«¬»»≈«¬»ƒ»«¬»»»
‡ÏÂ ,ÔÓÈÏ dÈÏ ˙‡È ‡Ïc .˙LÚ˙‡ƒ¿¬»«¿»¿ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ¿»
‡Úˆ ÔÈ‚a ,‡„Á ‡zÚL dÈ„‰ ‡ÓÈÈ»̃¿»«¬≈«¿»»»¿ƒ«¬»

.ËÏ ˙Âek˙‡c b ÏÚ Û‡ ,‰e‡„¿¬»«««¿ƒ¿«¿«¿«
‰Â‰„ ‡zÁÎB˙ ‡È‰‰ Ïk ,Ó‡ ˜ÁˆÈ ƒ¿»»«»«ƒ«¿»¿¬»

,ÔÏÏ dÈÏ „‰‡ .ÔÏa ˜ÚÈÏ dÈÏ≈¿«¬…¿»»«¬«≈¿»»
ÈzÎc ,‡e‰ CÈa ‡L„e˜Ï dÈÏ ‰‡„B‡Ï(‡Ï ˙È˘‡)ÈÈa „Ú ÌÈ‰Ï‡ ‰‡ ¿»»≈¿¿»¿ƒƒ¿ƒ¿≈¡…ƒ≈≈ƒ

LÙÏ Ú‰Ï ˙BÚ ˙BˆÚ Ô˙BÂ¿≈≈»¿»«¿∆∆
.Ì„‡‰»»»

‰ˆÚ Ô˙pL ÌeMÓ ,‰„Át »¬»ƒ∆»«≈»
ÔBÈÊa ÏÈLe ,˜ÚÈÏ Ú‰Ï¿»«¿«¬…ƒ¿ƒƒ¿
‰ÈzÁz Ì˙B‡ ‰ÓN ‰Ê ‰„BÚ¬»»»»»»«¿∆»
È‰L .a„Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L „Ú«∆≈¿ƒ¿«≈∆¬≈
ÌÈ„aÎÓ ,a„Ï Ôw˙Ó ‡e‰Lk¿∆¿À»¿«≈¿«¿ƒ
?e˙k ‰Ó ˙ÚÎÂ .ÂÈÙÏ ÌÈˆÈaÓe«¿ƒƒ¿»»¿»≈«»
,eÈ‰ ‰˜e ÎÊ .Ì‰ÈÏÚ LzÂ«≈∆¬≈∆»»¿≈»»
ÌË ÌÈNBÚ ˙Ba ˙B„BÚÂ«¬«ƒ∆∆
ÔÏ kÚ˙‰ Ck ÌeMÓe .ÌÈa„Ó¿«¿ƒƒ»ƒ¿«≈»»
ÁaL Ú„È ‡lL ,ÌÈÓÈ ‰LÏL¿…»»ƒ∆…»«∆»«
ÌBia ÔÏÏ „biÂ e˙kL ,˜ÚÈ«¬…∆»«À«¿»»«

.˜ÚÈ Á Èk ÈLÈÏM‰«¿ƒƒƒ»««¬…
BÓˆÚ ÔÈÓÊ‰ ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿

ÏÎa ÊcÊ‰ :ÌÈ„ ‰LÏLaƒ¿…»¿»ƒƒ¿»≈¿»
ÈÏÎa ÊcÊ‰Â ,BÏ eÈ‰L ÌÈÙLk‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ ÔÓ B˙B‡ „a‡Ï È„k ÔÈÊ«ƒ¿≈¿«≈ƒ»»

e˙kL .È‡ „‡ Èn‡ ∆»¬«ƒ…≈»ƒ
‡e‰ Cea LB„w‰ ‰‡L ÔÂÈk≈»∆»»«»»
‰Ó ,˜ÚÈ ˙‡ „a‡Ï ‰ˆL∆»»¿«≈∆«¬…«
ÌÚ a„z Ôt EÏ ÓM‰ ?e˙k»ƒ»∆¿∆¿«≈ƒ
e˙kL eÈ‰Â .Ú „Ú BhÓ ˜ÚÈ«¬…ƒ«»¿«¿∆»
.Ú ÌÎnÚ ˙BNÚÏ È„È Ï‡Ï LÈ∆¿≈»ƒ«¬ƒ»∆»
.B„È eÈ‰L ÌÈÙLka ?ÁËa ‰na«∆»««¿»ƒ∆»¿»

„Á‡ ÌBÈa CÏ‰ ÔÏ ,‰‡ ¿≈»»»«¿∆»
ÌÈÓÈ ‰ÚL ˜ÚÈ CÏ‰L Cc‰«∆∆∆»««¬…ƒ¿»»ƒ
„Á‡ .ÌÏBÚ‰ ÔÓ B˙B‡ ˜ÚÏ È„k¿≈«¬…ƒ»»∆»
Ì˙B‡ ÏÚ „Á‡Â ,CÏ‰L ÏÚ«∆»«¿∆»«»
‡È‰ ÏÁL b ÏÚ Û‡Â .ÌÈÙz‰«¿»ƒ¿«««∆»≈ƒ
‰È‡ ˙‡ ˜ÚÏ È„k ‰˙NÚL∆»¿»¿≈«¬…∆»ƒ»
‡lL ‰LÚ  ‰Ê ‰„BÚ ÈÁ‡Ó≈«¬≈¬»»»∆∆¿»∆…
BnÚ ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÓÈa ˙‡ ‰Ïc‚ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿…»¿»ƒ
ÏL Úv‰ ÏÈLa ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿ƒ«««∆
.BËÏ ‰ek˙‰L b ÏÚ Û‡ ,‰È‡»ƒ»«««∆ƒ¿«¿»¿

d˙B‡ Ïk ,Ó‡ ˜ÁˆÈ ƒ¿»»«»»
,ÔÏ ÌÚ ˜ÚÈÏ ‰˙È‰L ‰ÁÎBz‰«»»∆»¿»¿«¬…ƒ»»
ŒLB„wÏ ˙B„B‰Ï ÔÏÏ BÏ ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿»»¿«»
ÌÈ‰Ï‡ ‰‡ e˙kL ,‡e‰ŒCea»∆»¿≈¡…ƒ
e˙k ,‰‡ ‡a .EÈÈe ÈÈa „Ú≈≈ƒ≈∆…¿≈»

‰‡ È‰Ï‡eËtLÈ BÁ È‰Ï‡Â Ì ¡…≈«¿»»≈…≈»ƒ¿¿
.B˙Ïw˙Ï ÚL‰ B˙B‡ ÊÁ .eÈÈ≈≈»«»»»¿«»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר כד

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כד



‰f‰ ÙÒ 

,È˙k ,ÈÊÁ ‡z .EÈÈe(‡Ï ˙È˘‡)È‰Ï‡ ≈∆»»≈¿ƒ¡…≈
„‰‡ ,eÈÈ eËtLÈ BÁ È‰Ï‡Â Ì‰‡«¿»»≈…≈»ƒ¿¿≈≈«¬«
È‰Ï‡ Ó‡c ÔÂÈk ,dÈÏ˜˙Ï ÚL ‡e‰‰«»»¿«¿≈≈«¿»«¡…≈

.BÁ È‰Ï‡Â Ó‡Â „‰‡ ,Ì‰‡.(ע"א קסה (דף «¿»»«¬«¿»«≈…≈»
,˜ÁˆÈ ÂÈ‡ „ÁÙa ˜ÚÈ(‡Ï ˙È˘‡) «¬…¿««»ƒƒ¿»

‡ÏÂ ,˜ÁˆÈ „ÁÙ ‡ÓÚË È‡Ó»«¿»¿««ƒ¿»¿»
‡ÁË‡Ï ‡Ú ‡Ïc ,‡l‡ .Ì‰‡ È‰Ï‡≈…≈«¿»»∆»¿»»»¿«¿»»
‡Ï„ ‡Ï‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔÏc dÈÈ‚ ‡ÈÓÈÏƒƒ»¿ƒ≈¿»»¿»∆»¿»
ÈÓB‡c b ÏÚ Û‡ ,LÈÈ‡Ï dÈÏ ÈÚaÏƒ»≈≈¿ƒƒ«««¿≈
.‡lÎ„ ‰‡lÚ ˙‡ ‰‡ÓB‡Ï ,‡ËLe˜a¿¿»¿»»¿¬«ƒ»»¿…»

‡Óei˜Ï È‡cÂ ,ÈÒBÈ Èa(‰‡ÓB‡Ï ‡"Ò) ƒƒ≈«»¿ƒ»

ÈÎ‰Â ,Ck ˜ÚÈ ÈÓB‡ ,˙e‡È ‡˜„k¿¿»¿≈«¬…»¿»ƒ
e‰È‡ ‡‰ ,Ó‡ ,‰lÓa ÁbL‡ ˜ÚÈÂ ,ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬≈¿«¬…«¿«¿ƒ»»«»ƒ
‡‡ ,‡a‡Ï ˜LÂ ,Ì‰‡ È‰Ï‡ Ó‡»«¡…≈«¿»»¿»«¿«»¬»
ÂÈ‡ „ÁÙa ˜ÚÈ ÚMiÂ „iÓ ,‡lk ÌÈÏL‡«¿ƒ…»ƒ»«ƒ»««¬…¿««»ƒ
Ì˜ÈÓÏ ,‡È„ ‡ÏÏk˙‡Ï ,Á‡ „ .˜ÁˆÈƒ¿»»»«≈¿ƒ¿¿»»¿ƒ»¿≈«

.ÔÏc dÈÏÚ¬≈¿»»
ÔÂÚÓ˘ È Á˙Ù ‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ   ‡ ÔÓÈÒ ÔÈ) ˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰
„Ú) "Ú ‰"Î Û„ '‚ ˜ÏÁ ‡ˆÓ˙ ÍÏ‰ ˜ÚÈÂ Ïˆ‡ ‡"Ú ‰"Ò˜ Û„Ï ÍÈÈ˘‰

(˙ÂËÓ˘‰‰Ó Ô‡Î

ÈÎ‡ÏÓ B eÚbÙiÂ Bk„Ï CÏ‰ »«¿«¿«ƒ¿¿«¿¬≈
.ÌÈ‰Ï‡(Ï ˙È˘‡)Á˙Ù ‡a‡ Èa ¡…ƒƒƒ«»»«

,Ó‡Â(‰ ˙È˘‡)‰nk ,'Â‚Â Ì‡a ‰˜e ÎÊ ¿»«»»¿≈»¿»»¿«»
ÔBÏ ÈÂÂ .‡˙ÈÈB‡„ ÈlÓ ‡ÏkzÒ‡Ï ÔÏ ˙È‡ƒ»¿ƒ¿«»»¿ƒ≈¿«¿»«
‡‰ ,ÔÈÈÈÚ ÔÈÓÈ˙Òe ‡aÏ ÈÓÈË‡ ÔeÈ‡Ï¿ƒ¬ƒ≈ƒ»¿ƒƒ«¿ƒ»

,e‰ÈÈn˜ È‡˜ ‡˙ÈÈB‡(Ë ÈÏ˘Ó)eÓÁÏ eÎÏ «¿»»≈««¿¿«¬
.ÈzÎÒÓ ÔÈÈa e˙Le ÈÓÁÏ(Ì˘)eÒÈ È˙Ù ÈÓ ¿«¿ƒ¿¿«ƒ»»¿ƒƒ∆ƒ»

.ÁbLÈc Ô‡Ó ˙ÈÏÂ ,BÏ ‰Ó‡ Ï ÒÁ ‰p‰≈»¬«≈»¿»¿≈»¿«¿«
,ÔÈ‡ÏÚ ÔÈÊ dÈa ˙È‡ ,‡˜ È‡‰ ,ÈÊÁ »≈«¿»ƒ≈»ƒƒ»ƒ

‰È‡Â ,B‚Ï e‰È‡‰˜e ÎÊ .Ï e ƒ¿¿ƒ¿«»»¿≈»
È‡‰Ï ÚÓzL‡Â ,‡ÂÂb È‡‰Ï ÚÓzL‡ ,Ì‡a¿»»ƒ¿¿«¿««¿»¿ƒ¿¿«¿«
‡eaÁ ‡‰ÈÒÂ ‡LÓLc ÚÓzL‡Â .‡ÂÂb«¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿ƒ»
,Ó‡ z‡„ ‰Ók .Ì‡a ÈzÎc ,ÔepÈ‡ ‡„Á(‚ ˜Â˜Á).‰ÏeÊ „ÓÚ ÁÈ LÓL »»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»¿«¿»≈∆∆»≈«»«¿»

ÊÁ ,Ì‰‡ È‰Ï‡ Ó‡L ÔÂÈk≈»∆»«¡…≈«¿»»»«
.BÁ È‰Ï‡Â Ó‡Â¿»«≈…≈»

.˜ÁˆÈ ÂÈ‡ „ÁÙa ˜ÚÈ «¬…¿««»ƒƒ¿»
‡ÏÂ ˜ÁˆÈ „ÁÙa ÌÚh‰ ‰Ó»«««¿««ƒ¿»¿…
‰ˆ ‡lL ‡l‡ ?Ì‰‡ È‰Ï‡a≈…≈«¿»»∆»∆…»»
,ÔÏ ÏÈLa ÔÈÓi‰ ˙‡ ÁÈË‰Ï¿«¿ƒ«∆«»ƒƒ¿ƒ»»
 Ì„‡Ï CÈˆ ‡lL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆…»ƒ»»»
 ˙Ó‡a ÚaLpL b ÏÚ Û‡«««∆ƒ¿»∆¡∆
.Ïk‰ ÏL ÔBÈÏÚ‰ ÌB˜na ÚM‰Ï¿ƒ»««»»∆¿∆«…

Ìei˜Ï È‡cÂ ,ÈÒBÈ Èa[‰ÚeLÏ] «ƒ≈««¿ƒ

.Èe‡ CÎÂ ,˜ÚÈ Ck ÚaL Èe‡k»»ƒ¿«»«¬…¿»»
È‰ ,Ó‡ .ca ÁÈbL‰ ˜ÚÈÂ¿«¬…ƒ¿ƒ««»»»«¬≈
˙‡ ÊÚÂ ,Ì‰‡ È‰Ï‡ Ó‡ ‡e‰»«¡…≈«¿»»¿»«∆
 „iÓ .Ïk‰ ˙‡ ÌÈÏL‡ È‡ .‡a‡«»¬ƒ«¿ƒ∆«…ƒ»
.˜ÁˆÈ ÂÈ‡ „ÁÙa ˜ÚÈ ÚMiÂ«ƒ»««¬…¿««»ƒƒ¿»
ÏÚ „ÓÚÏ ,ÔÈca ÏÏk‰Ï ,Á‡ c»»«≈¿ƒ»≈«ƒ«¬…«

.ÔÏ»»
    



ÔÂÚÓ˘ È Á˙Ù ‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ
Ïˆ‡ ‡"Ú ‰"Ò˜ Û„Ï ÍÈÈ˘‰
Û„ '‚ ˜ÏÁ ‡ˆÓ˙ ÍÏ‰ ˜ÚÈÂ«¬…

"Ú ‰"Î  

B eÚbÙiÂ Bk„Ï CÏ‰ »«¿«¿«ƒ¿¿
Á˙t ‡a‡ Èa .ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ«¿¬≈¡…ƒ«ƒ«»»«

,Ó‡Â Ì‡a ‰˜e ÎÊ ¿»«»»¿≈»¿»»
È„a ÏkzÒ‰Ï eÏ LÈ ‰nk .'B‚Â¿«»≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈
ÈÓeË‡ Ì˙B‡Ï Ì‰Ï ÈB‡ .‰Bz‰«»»∆¿»¬≈
‰Bz‰ ‰p‰ .ÌÈÈÚ‰ ÈÓe˙Òe l‰«≈¿≈»≈«ƒƒ≈«»

,Ì‰ÈÙÏ ˙‡B˜ eÓÁÏ eÎÏ ≈ƒ¿≈∆¿«¬
ÔÈÈa e˙Le ÈÓÁÏÈ˙Ù ÈÓ .ÈzÎÒÓ ¿«¿ƒ¿¿«ƒ»»¿ƒƒ∆ƒ

ÔÈ‡Â ,BÏ ‰Ó‡ Ï ÒÁ .‰p‰ ÒÈ»À≈»¬«≈»¿»¿≈
.ÁÈbLiL ÈÓƒ∆«¿ƒ«

˙B„BÒ LÈ ‰f‰ ˜eÒta ,‰‡ ¿≈«»«∆≈
.ıeÁa ‡e‰Â ÌÈÙa ‡e‰ ,ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒƒ¿ƒ¿«
‰evÏ ÚÓL ,Ì‡a ‰˜e ÎÊ»»¿≈»¿»»ƒ¿»«»
ÚÓLÂ ,Bf‰ ‰evÏ ÚÓLÂ Bf‰«¿ƒ¿»«»«¿ƒ¿»
eaÁa Ì‰ ‰l‰Â LÓM‰L∆«∆∆¿«¿»»≈¿ƒ
Ó‡pL BÓk ,Ì‡a e˙kL ,„Á‡∆»∆»¿»»¿∆∆¡«

 .‰ÏÊ „ÓÚ ÁÈ LÓL∆∆»≈«»«¿À»
„ÁÈ e‡ ‰eÁÂ Ì„‡L ÚÓLÂ¿ƒ¿»∆»»¿«»ƒ¿¿««

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר כד

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כה



‡"Ú ‰Ò˜  ‡ˆÈÂ‚

,e‡Èa˙‡ ‡„ÁÎ ‰eÁÂ Ì„‡c ,ÚÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»»¿«»¿¬»ƒ¿¿ƒ
„iÓ ,„Á ‡‚eeÊa eÁkzL‡c ÔÂÈÎÂ .„Á ‡‚eeÊa¿ƒ»«¿≈»¿ƒ¿«»¿ƒ»«ƒ»
˙‡ ‡l‡ ,‡ÈL ‡˙Îa ˙ÈÏc .Ì˙‡ CÈÂ«¿»∆…»¿≈ƒ¿»»«¿»∆»¿¬«

.‡˜eÂ Î„ eÁkzL‡c¿ƒ¿«»¿«¿¿»
,ÔÁÏ C‰ÈÓÏ ˜ÚÈ ˜Ù „k ,ÈÊÁ »≈«»««¬…¿≈«¿»»

,È˙k ‰Ó .ÈÒÈ‡ ‡Ïc ,‰Â‰ ÈB„BÁÏaƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
(ÁÎ ˙È˘‡)dÈÏ eÈ˙‡ ‡ÏÂ ,'Â‚Â ÌB˜na ÚbÙiÂ«ƒ¿««»¿¿»»ƒ≈

È˙‡ ‰Â‰Â ÈÒ‡„ ‡zL‰ ,‡ÓÏÁ ‡l‡∆»¿∆¿»«¿»¿ƒ¿ƒ¿¬»»≈
ÔÈÚ‚t ,ÔÈ‡lÚ ÔÈÈMÓ ÏBÎÈk .ÔÈËL e‰lÎ¿À¿ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ
ÔepÈ‡ ,B eÚbÙiÂ ÈzÎc .dÈÏ epÁ˙‡Â ,dÈa≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
ÚbÙiÂ e‰È‡ ‡˙ÈÓ„˜a .dÈa ÚbÙÓÏ e„‰‡«¬»¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ»ƒ«ƒ¿«

.B eÚbÙiÂ ÔepÈ‡ ‡zL‰ ,ÌB˜na«»«¿»ƒ«ƒ¿¿
,ÔÈËL ÔeÈ‡e ˜ÚÈc dÈÈ‚c ƒ¿ƒ≈¿«¬…¿ƒƒ¿ƒ

‡ÏÂ .‡a ‡nÈ„ ‡ÈnÓ ÔepÈ‡ ÔÈÈ˜L˙‡ƒ¿«¿»ƒƒ«»¿«»«»¿»
‡zL‰ .‡ÓÏÁ ‰ÏÈl ‡˙ÈÓ„˜a ‡l‡ ,„BÚ∆»¿«¿ƒ»««¿»¿∆¿»«¿»
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .‡ÓÓÈe ,‡ÈÚ„ eÊÈÁ¿≈¿≈»ƒ»»»»ƒ¿ƒ

(Ï ˙È˘‡)‰ÁÓ Ì‡ L‡k ˜ÚÈ Ó‡iÂ«…∆«¬…«¬∆»»«¬≈
.'Â‚Â ‰Ê ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆¿

(ע"ב קסה ÓÁ‡,(דף ‡Ï‡ ,ÔBÏ Ú„BÓzL‡ ƒ¿¿«∆»»»
,‡ÓÏÁa ‡ÓÁc ÔepÈ‡ ,BÂ‰ ÔeÈ‡c¿ƒ¬ƒ¿»»¿∆¿»
eÊÁ˙‡c ÔÈÈMÓ ,ÌÈÁÓ ÔBÏ ‡˜ CÎ ÈÈ‚a¿ƒ≈»»»«¬»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¬
È‡n‡ .‡z˙Ï eÊÁ˙‡c ÔÈÈMÓe ,‡lÈÚÏ¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿¬¿«»««
‡ÏÊ‡ ‡zÈÎL ‡Ï‡ .dÈÏ Ú‚ÙÓÏ e‡Èlb˙‡ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈∆»¿ƒ¿»»¿»
,ÔÓÈÏ dÈÏ ‡kÁÓe .dÈ˙ÈÏ ‡ÏËÏ ,dÈa‚Ï¿«≈¿«¿»¿≈≈¿«»≈¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ„Îe .˙e‡È ‡˜„k ˜ÚÈc dÈnÚ ‡˙È ‡ÏËÏ¿«¿»≈»ƒ≈¿«¬…¿¿»¿¿≈

,È˙k(ÂÓ ‰ÈÓÈ)LÂÔÈ‡Â Ô‡LÂ Ë˜LÂ ˜ÚÈ ¿ƒ¿»«¬…¿»«¿«¬»¿≈
.ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÈÈ Cea .„ÈÁÓ˙˘Ù Î"Ú) «¬ƒ»¿»¿»»≈¿»≈

(‡ˆÈÂ

‰B˙ È˙Ò

.LÓM‰ ‡e LÓM‰ ÁÊÂ(‡ ˙Ï‰˜)‰ÓÏL ‡ÓÁ ‡˜ È‡Ó ¿»««∆∆»«∆∆»»»»¿……

‰ÓÏL ,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ ‡l‡ .e‰È‡ ‡Î‰Ó dÈÏÈ„ ‡˙ÓÎÁc ‡ÙÒ„ ‡˙eÈLc ,‡kÏÓ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»¿¿»ƒ≈≈»»ƒ∆»»«ƒƒ∆¿»»¿……

.e‰ÈÈÏÚ ÌÈ‡˜ ‡ÓÏÚÂ ,ÌÈÏ‰ ÚL ÏÚ dÈÏ ÌÈ˜B‡ ,‡ÙÒ È‡‰ ‡kÏÓ«¿»«ƒ¿»ƒ≈«∆«¬»ƒ¿«¿»»ƒ¬«¿

‚eeÊa e‡ˆÓpL ÔÂÈÎÂ ,„Á‡ ‚eeÊa¿ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ‡L ,Ì˙‡ CÈÂ „iÓ ,„Á‡∆»ƒ»«¿»∆…»∆≈
ÌB˜Óa ‡l‡ ‰BL ‰Îa‰«¿»»»∆»¿»

.‰˜e ÎÊ ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ»»¿≈»
˙ÎÏÏ ˜ÚÈ ‡ˆiLk ,‰‡ ¿≈¿∆»»«¬…»∆∆

‰Ó ,‡O ‡lL ,BcÏ ‰È‰ ,ÔÁÏ¿»»»»¿«∆…ƒ»«
‡ÏÂ ,'B‚Â ÌB˜na ÚbÙiÂ ?e˙k»«ƒ¿««»¿¿…
˙Úk .ÌBÏÁ ‡l‡ BÏ eÈL‰≈ƒ∆»«¬»≈
Ïk ÌÚ ‡a ‰È‰Â ,‡OpL∆ƒ»¿»»»ƒ»
˙BÁn‰ ÏBÎÈk ,ÌÈËM‰«¿»ƒƒ¿»««¬
,BÏ epÁ˙‰Â B eL‚t ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿«¿
eÊÁ Ì‰ .B eÚbÙiÂ e˙kL∆»«ƒ¿¿≈»¿
ÚbÙiÂ  ‰BL‡a .Ba L‚t‰Ï¿ƒ»≈»ƒ»«ƒ¿«
eÚbÙiÂ  Ì‰ ˙ÚÎÂ ,ÌB˜na ‡e‰«»¿»≈≈«ƒ¿¿

.B
Ì˙B‡e ˜ÚÈ ÏÈLaL ∆ƒ¿ƒ«¬…¿»

ÌÈn‰ ÔÓ ,ÌÈ˜LÓ Ì‰ ÌÈËM‰«¿»ƒ≈À¿ƒƒ««ƒ
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÏB„b‰ Ìi‰ ÏL∆«»«»¿…∆»
˙ÚÎÂ ,ÌBÏÁa ‰ÏÈla ‰BL‡a»ƒ»««¿»«¬¿»≈
e˙kL e‰Ê .ÌBie ÔÈÚ‰ ‰‡Óa¿«¿≈»«ƒ«∆∆»
‰ÁÓ Ì‡ L‡k ˜ÚÈ Ó‡iÂ«…∆«¬…«¬∆»»«¬≈

.'B‚Â ‰Ê ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆¿
‰‡ ‡l‡ ?Ì˙B‡ Èk‰ ƒƒ»∆»»»

,ÌBÏÁa ‰‡L Ì˙B‡ eÈ‰ Ì‰L∆≈»»∆»»«¬
,ÌÈÁÓ Ì‰Ï ‡˜ Ck ÌeMÓƒ»»»»∆«¬»ƒ
˙BÁÓe ‰ÏÚÓÏ e‡pL ˙BÁÓ«¬∆ƒ¿¿«¿»«¬
LbÙÏ elb˙ ‰nÏ .‰hÓÏ e‡pL∆ƒ¿¿«»»»ƒ¿«ƒ¿…
ÂÈÏ‡ ‰ÎÏ‰ ‰ÈÎM‰ ‡l‡ ?B˙B‡∆»«¿ƒ»»¿»≈»
ÔÈÓÈÏ ‰tˆÓe ,B˙Èa ˙‡ ÏhÏƒ…∆≈¿«»¿ƒ¿»ƒ
,Èe‡k ˜ÚÈ ÌÚ ˙Èa‰ ˙‡ ÏhÏƒ…∆««ƒƒ«¬…»»
Ë˜LÂ ˜ÚÈ LÂ e˙k Ê‡Â¿»»¿»«¬…¿»«
'‰ Cea .„ÈÁÓ ÔÈ‡Â Ô‡LÂ¿«¬«¿≈«¬ƒ»

.ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ¿»»≈¿»≈
 

‰Ó .LÓM‰ ‡e LÓM‰ «∆∆»«»∆»
ÙÒ ˙ÈL‡L CÏn‰ ‰ÓÏL ‰‡»»¿……«∆∆∆≈ƒ≈∆
,‡l‡ ?Ô‡kÓ ‡e‰ BlL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆ƒ»∆»
‰ÓÏL CÏn‰ ,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡»««ƒ∆¿»»«∆∆¿……
‰ÚL ÏÚ ‰f‰ Ùq‰ ˙‡ ÌÈ˜‰≈ƒ∆«≈∆«∆«ƒ¿»
.Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ ÌÏBÚ‰Â ,ÌÈÏ‰¬»ƒ¿»»≈¬≈∆
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‰f‰ ÙÒ „

Ôe˜‡ Ck ÔÈ‚ac .‡ÓÏÚ„ ‡Óei˜ ,ÔÈÎÓÒÂ ÔÈ„enÚ ÔeÈ‡Â¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ»¿«¿»¿¿ƒ»ƒ¿
,ÌÈÏ‰‰Èa ÌÈi˜˙‡Â L c dÈÓetÓ ˜ÈÙc Ï‰ È‡‰ ‡"Ò) ¬»ƒ

˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt Ï‰ ‡l‡ ÌÈi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡ ‡ÈiÁ eÚ˙‡Â

ÏÚÂ ‰„BÚ‰ ÏÚÂ ‰Bz‰ ÏÚ „ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ„ ‰LÏL ÏÚ Á‡ „ .Ôa

‡c ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚ ˜ÁˆÈ ‡„ ‰„BÚ‰ ˜ÚÈ ‡„ ‰Bz‰ .ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚

(ÌÈÏ‰ ‰ÚL ÔÓ ‡˙Ï˙ ÔÈ‡lÚ ÔÈÎÓÒ ÔepÈ‡ ÔÈl‡ ÌÈ„ ‰LÏL .Ì‰‡

‡Ï ,‡ÓÏÚ ÈÎ‰ ÛB‡ ,Ï‰ ‡Ïa ÌÈi˜˙‡ ‡Ï ,‡Ùeb ‰Ó«»»ƒ¿««¿»∆∆»ƒ«¿»»
,ÚL ÔeÈ‡Â .‡kÏÓ ‰ÓÏL Ó‡c ÌÈÏ‰ ÏÚ ‡l‡ ÌÈi˜˙‡ƒ¿««∆»«¬»ƒ¿»«¿……«¿»¿ƒ∆«

,ÈzÎc(‡ ˙Ï‰˜)Ïk‰ ÌÈÏ‰ Ï‰ ˙Ï‰˜ Ó‡ ÌÈÏ‰ Ï‰ ƒ¿ƒ¬≈¬»ƒ»«…∆∆¬≈¬»ƒ«…
.ÚL ‡‰ ,Ï‰»∆»∆«

‡ÓÈÈ˜ ‡ÓÏÚc Ô‡Ë Ô‡ÏbÓ ÔeÈ‡„ ÈÎ‰ È‡ ,‡ÓÈ˙ È‡Â¿ƒ≈»ƒ»ƒ¿ƒ«¿¿»»»¿«¿»»¿»
ÔeÈ‡Â ,ÔÈLÈa ÌÈÏ‰ È˙k ‡Á‡ ˙‡ ‡‰ ,e‰ÈÈÏÚ¬«¿»¿¬««¬»¿ƒ¬»ƒƒƒ¿ƒ

ÔB‚k ,‡ÓÏÚ„ eÈ˙Ò(Â ˙Ï‰˜).‡e‰ Ú ÈÏÁÂ Ï‰ ‰Ê(„ ˙Ï‰˜) ¿ƒ¿«¿»¿∆∆∆»√ƒ»
È‡cÂ ‡l‡ .Áe ˙eÚe Ï‰ ‰Ê(ÔÈl‡)ÚL Èp‰c b ÏÚ Û‡ ∆∆∆¿«∆»«»«««¿«≈∆«

'Ê Èp‰ Ï˜Ï ˙È‡ ,‡ÓÏÚ„ ‡Óei˜ ÔÈLÈc˜ ÔeÈ‡c ,ÌÈÏ‰¬»ƒ¿ƒ«ƒƒƒ»¿«¿»ƒ»√≈«≈
‡ÓÏÚc ÔÈÈc ÏÎc ÌÈÏ‰(e‰ÈÈÓ).ÔÈËLt˙Ó e‰ÈÈpÓe ,ÔÈ˜Ù ¬»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»¿ƒƒ«¿ƒ¿«¿ƒ

ÚL È‰a ˙È‡c ÔÈ‚a (‡ÓÏÚ„ ‡"Ò) ‡zeÏ‚„ ‡Óei˜ ‡ÏÎÂ ÔÈpÁ‡ ÌÈÏ‰)

(dÈÈÓ ÈË˘t˙Óe È˜Ù ‡ÓÏÚ„ ÔÈÈc ÏÎc ÌÈÏ‰ÌÈÏ‰ Ôe˜‡Â ¿ƒ¿¬»ƒ
Á‡a ÔeÎ‰Èc ÔBÏ ‡˜˙‡Ïe ,‡L È ‰‡˜Ï‡Ï ,ÔÈpÁ‡«¬«ƒ¿«¿»»¿≈»»¿«¿»»¿«¬¿…«
˙eÚ e‰È‡c Ï‰ ,Ú ÈÏÁ e‰a ‡ÈLc Ï‰ Ôe˜‡Â ,LÈÓ≈»¿ƒ¿∆∆¿«¿»¿√ƒ»∆∆¿ƒ¿

‡Óei˜ ÔeÈ‡Â .Áe(‡ÓÏÚ„)Á‡a ÔÈÏÊ‡ ‡L Èa ÔB‰ÈÈ‚c . «¿ƒƒ»¿¿ƒ≈¿≈»»»¿ƒ¿…«
ÔepÈ‡ ÔÈ‡ÈbÒ ‡c ÏÚÂ ,‡e‰ CÈ ‡L„˜Ó eÏÈÁ„e LÈÓ≈»¿ƒƒÀ¿»¿ƒ¿«»«ƒƒƒ

.ÚL Èp‰Ó ÈËLt˙Óc ÌÈÏ‰¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈≈«≈∆«

ÌÈi˜c ,Ï‰ e‰È‡c ,‡LÓLc ‡Ê ,Ó‡ e‰È‡„ ‡˙eÈLÂ¿≈»¿ƒ»«»»¿ƒ¿»¿ƒ∆∆¿ƒ≈

‡˙eÓÈ‰Ó B‚Ï L  ‡ÏÚ‡Ï ‡Ê e‰È‡Â ,‡ÓÏÚ«¿»¿ƒ»»¿»√»«»¿¿≈¿»

È‡‰ ˙BÁ˙„ ‰Ó Ïk ,Ck ÔÈ‚e .‡e‰ CÈ ‡L„˜c ‰‡ÏÚƒ»»¿À¿»¿ƒ¿ƒ»»«ƒ¿«

,È˙Î ‡c ÏÚÂ ,‡˙eÓÈ‰Ó„ ‡Ê e‰È‡ Â‡Ï ,‡b„( ˙Ï‰˜) «¿»»ƒ»»ƒ¿≈¿»¿«»¿ƒ

LÓM‰ ˙Áz ÔB˙È ÔÈ‡Â(Ë ˙Ï‰˜)˙Á˙ ‰NÚ L‡ ÏÎa ¿≈ƒ¿«««»∆¿»¬∆«¬»««

.‡˜ac˙‡Ï CÈËˆ‡ ‡Ï È‡‰ ˙BÁ˙ ‡‰c ,LÓM‰«∆∆¿»¿«»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«»»

Ìei˜ ,ÌÈÎÓBz‰Â ÌÈ„enÚ‰ »«ƒ¿«¿ƒƒ
e‡˜ Ck ÌeMnL .ÌÏBÚ‰»»∆ƒ»ƒ¿¿

:ÌÈÏ‰Ì„‡ ÏL ÂÈtÓ ‡ˆBiL ‰Ê Ï‰a ‡"Ò) ¬»ƒ

Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡ ÌÈÁ‰ eBÚ˙‰Â ,Ba Ìi˜˙Óe

c .Ôa ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt Ï‰ ‡l‡

‰Bz‰ ÏÚ ,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ„ ‰LÏL ÏÚ ,Á‡

‰Ê  ‰Bz‰ .ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏÚÂ ‰„BÚ‰ ÏÚÂ

‰Ê  ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ,˜ÁˆÈ ‰Ê  ‰„BÚ‰ ,˜ÚÈ

,ÌÈBÈÏÚ ÌÈ„enÚ Ì‰ el‡ ÌÈ„ ‰LÏL .Ì‰‡

(ÌÈÏ‰ ‰ÚL ÔÓ ‰LÏLBÈ‡ Ûeb‰ ‰Ó »«≈
ÌÏBÚ‰ Ck Û‡  Ï‰ ÈÏa Ìi˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆∆«»»»
ÌÈÏ‰‰ ÏÚ ‡l‡ Ìi˜˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈∆»««¬»ƒ
Ì‰Â ,CÏn‰ ‰ÓÏL Ó‡L∆»«¿……«∆∆¿≈
Ó‡ ÌÈÏ‰ Ï‰ e˙kL ,‰ÚLƒ¿»∆»¬≈¬»ƒ»«
.Ï‰ Ïk‰ ÌÈÏ‰ Ï‰ ˙Ï‰…̃∆∆¬≈¬»ƒ«…»∆

.‰ÚL È‰¬≈ƒ¿»
Ô˙B‡L Ck Ì‡ ,Ó‡z …«ƒ»∆»

„ÓBÚ ÌÏBÚ‰L ˙BBË ˙BiÏbÓ«¿»ƒ∆»»≈
e˙k Á‡ ÌB˜Óa ‰p‰ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ≈¿»«≈»
,ÌÏBÚ‰ ÔaÁ Ô‰Â ,ÌÈÚ ÌÈÏ‰¬»ƒ»ƒ¿≈À¿«»»

BÓk Ú ÈÏÁÂ Ï‰ ‰Ê ¿∆∆∆»√ƒ»
‡l‡ .Áe ˙eÚe Ï‰ ‰Ê .‡e‰∆∆∆¿«∆»

È‡cÂ[el‡]‰ÚML b ÏÚ Û‡ , «««««∆ƒ¿»
,ÌÈLB„˜ Ì‰L ,eÏl‰ ÌÈÏ‰‰«¬»ƒ«»∆≈¿ƒ
el‡ „‚k LÈ ,ÌÏBÚ‰ Ìei ƒ̃»»≈¿∆∆≈
ÌÏBÚ‰ ÈÈc ÏkL ÌÈÏ‰ ‰ÚLƒ¿»¬»ƒ∆»ƒ≈»»

ÌÈËMt˙Ó Ì‰Óe ÌÈ‡ˆBÈÌÈÏ‰] ¿ƒ≈∆ƒ¿«¿ƒ

ÌeMÓ ,(ÌÏBÚ‰ ÏL) ˙eÏb‰ ÏL Ìei˜ Ïk‰Â ,ÌÈÁ‡

ÌÈ‡ˆBÈ ÌÏBÚ‰ ÈÈc ÏkL ÌÈÏ‰ ‰ÚL el‡a LiL

[epnÓ ÌÈËMt˙ÓeÌÈÏ‰ ÌÈ‡˜Â ¿ƒ¿»ƒ¬»ƒ
Ì„‡ Èa ˙B˜Ï‰Ï ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«¿¿≈»»
,‰LÈ C„a eÎÏiL Ìw˙Ïe¿«¿»∆≈¿¿∆∆¿»»
ÈÏÁ Ì‰ ‰BML Ï‰ ÌÈ‡˜Â¿ƒ¿»ƒ∆∆∆∆»∆√ƒ
Ì‰Â .Áe ˙eÚ ‡e‰L Ï‰ ,Ú»∆∆∆¿«¿≈

Ìeiw‰[ÌÏBÚ‰ ÏL]Èa ÌÏÏ‚aL «ƒ∆ƒ¿»»¿≈
ÌÈËMt˙nL ÌÈÏ‰‰ Ì‰ ÌÈa Ôk ÏÚÂ ,‡e‰ Cea LB„w‰Ó ÌÈ„ÁBÙe LÈ C„a ÌÈÎÏB‰ Ì„‡»»¿ƒ¿∆∆»»¬ƒ≈«»»¿«≈«ƒ≈«¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

.eÏl‰ ‰ÚMÓƒƒ¿»«»
˙‡ ÒÈÎ‰Ï „Bq‰ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìi˜nL Ï‰ ‡e‰L ,LÓM‰ „BÒ ,Ó‡ ‡e‰L ∆»««∆∆∆∆∆∆¿«≈∆»»¿«¿«¿ƒ∆

BÈÏÚ‰ ‰eÓ‡‰ CB˙Ï Ì„‡‰BÈ‡ Bf‰ ‰bc‰ ˙ÁzM ‰Ó Ïk ,Ck ÌeMÓe .‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL ‰ »»»¿»¡»»∆¿»∆«»»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 -

. (32 ַעּמּוִדים)סז.  ים"   יֵקי ָהַרּבִ ֵסֶפר "ַמְצּדִ

. (2 ַעּמּוִדים)סח.  אֹור ָהֱאֶמת  
(32 ַעּמּוִדים).סט.  ֶאל ָהֲעָרֶפל  
יַחע.  ׁשִ ַהזֹוַהר ְוַהּמָ

 . (42 ַעּמּוִדים)עא.  "י   ּבִ ת ָהַרׁשְ ֻאּלַ ּגְ
 . (52 ַעּמּוִדים)עב.  יָמְטִרּיֹות ַהזֹוַהר   ּגִ
 . (32 ַעּמּוִדים)עג.  ְיׁשּועֹות ַהזֹוַהר  
 . (32 ַעּמּוִדים)עד.  "י   ּבִ ְיׁשּועֹות ָהַרׁשְ
 . (82 ַעּמּוִדים)עה.  ִנְפָלאֹות ַהזֹוַהר  
 . (14 ַעּמּוִדים)עו.  יָרה ְוִזְמָרה   ׁשִ

ַער ַהזֹוַהרעז.  ׁשַ
"יעח.  ּבִ תֹוְלדֹות ַרׁשְ

. (42 ַעּמּוִדים)עט.  ִהּלֹות ַהזֹוַהר   ּתְ

. (32 ַעּמּוִדים)פ.  יַבת נַֹח   ּתֵ
 . (22 ַעּמּוִדים)פא.  "י   ּבִ ׁשּוַבת ָהַרׁשְ ּתְ
 . (54 ַעּמּוִדים)פב.  ִמְפֲעלֹות ַהזֹוַהר  
(960פג.  ַעּמּוִדים) יקּוֵני זֹוַהר ַהּיֹוִמי ב' ֲחָלִקים   ּתִ

ָנה  ָ חּוָלק ל-354פד.  ְיֵמי ַהּשׁ זֹוַהר ַהּיֹוִמי ַהּמְ
(4000 ַעּמּוִדים).  ָרִכים   6 ּכְ

 . (6 ַעּמּוִדים)פה.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 1  
 . (6 ַעּמּוִדים)פו.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 2  
 . (12 ַעּמּוִדים)פז.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 3  
 . (16 ַעּמּוִדים)פח.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 4  
 . (4 ַעּמּוִדים)פט.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 5  
 . (16 ַעּמּוִדים)צ.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 6  
 . (4 ַעּמּוִדים)צא.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 7  
 . (4 ַעּמּוִדים)צב.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 8  
 . (4 ַעּמּוִדים)צג.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 9  
 . (8 ַעּמּוִדים)צד.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 10  
 . (8 ַעּמּוִדים)צה.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 11  
 . (8 ַעּמּוִדים)צו.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 12  
 . (8 ַעּמּוִדים)צז.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 13  
 . (8 ַעּמּוִדים)צח.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 14  
 . (8 ַעּמּוִדים)צט.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 15  
 . (16 ַעּמּוִדים)ק.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 16  
 . (8 ַעּמּוִדים)קא.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 17  
 . (8 ַעּמּוִדים)קב.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 18  
 . (8 ַעּמּוִדים)קג.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 19  
 . (8 ַעּמּוִדים)קד.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 20  
 . (8 ַעּמּוִדים)קה.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 21  
 . (8 ַעּמּוִדים)קו.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 22  
 . (8 ַעּמּוִדים)קז.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 23  
 . (8 ַעּמּוִדים)קח.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 24  
 . (8 ַעּמּוִדים)קט.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 25  
 . (8 ַעּמּוִדים)קי.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 26  
 . (2 ַעּמּוִדים)קיא.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 27  
 . (2 ַעּמּוִדים)קיב.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 28  
 . (8 ַעּמּוִדים)קיג.  ַעלֹון ַהזֹוַהר ְפַצַצת ָאטֹום  

ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 30קיד. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 31קטו. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 32קטז. 

ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 33קיז. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 34קיח. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 36קיט. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 37קכ. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 38קכא. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 39קכב. 

ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר  יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכג.  ָחק ְלִיׂשְ
(280 ַעּמּוִדים). ית   ֵראׁשִ ּבְ

מֹות  ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר ׁשְ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכד.  ָחק ְלִיׂשְ
(266 ַעּמּוִדים).  

ְקָרא  ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר ַוּיִ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכה.  ָחק ְלִיׂשְ
(260 ַעּמּוִדים).  

ר  ְדּבָ ּמִ ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר ּבַ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכו.  ָחק ְלִיׂשְ
(240 ַעּמּוִדים).  

ָבִרים  ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ֵסֶדר ּדְ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכז.  ָחק ְלִיׂשְ
(264 ַעּמּוִדים).  

ית  ֵראׁשִ ַעל ֵסֶדר ּבְ ָרֵאל קכח.  ִלּקּוֵטי ָחק ְלִיׂשְ
(210 ַעּמּוִדים).   

ל  ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש ַעל ּכָ יאּור ּבְ ִעם ּבִ ָרֵאל קכט.  ָחק ְלִיׂשְ
(500 ַעּמּוִדים).  ַבׁש   יאּור ָמתֹוק ִמּדְ ַהּתֹוָרה ּבִ

ָנה  ף ַהּיֹוִמי ְלׁשָ ּיֹות ּדַ ק ְלָפָרׁשִ ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קל.  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ ּכָ
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש. יאּור ּבְ ֶאָחת ִעם ּבִ

ם  ל ַהזֹוַהר ְמֻתְרּגָ ּכָ ּיֹות קלא.  ק ְלָפָרׁשִ ֻחּלָ ּתֹוַרת ַהזֹוַהר ּמְ
ׁשֹון קֹוֶדׁש]: ְלָלׁשֹון ַהקֹוֶדש [ַרק ַהּלָ

 . (160 ַעּמּוִדים)קלב.  ַמת ַהזֹוַהר   ַהְקּדָ
 . (160 ַעּמּוִדים)קלג.  ית   ֵראׁשִ ּבְ
. (154 ַעּמּוִדים)קלד.  נַֹח  

ְלָך ְלָךקלה.  
 . (200 ַעּמּוִדים)קלו.  ָרא   ַוּיֵ
 . (160 ַעּמּוִדים)קלז.  ָרה   י ׂשָ ַחּיֵ
 . (104 ַעּמּוִדים)קלח.  תֹוְלדֹות  
 . (172 ַעּמּוִדים)קלט.  ֵצא   ַוּיֵ
 . (110 ַעּמּוִדים)קמ.  ַלח   ׁשְ ַוּיִ
 . (114 ַעּמּוִדים)קמא.  ב   ׁשֶ ַוּיֵ
 . (103 ַעּמּוִדים)קמב.  ץ   ִמּקֵ
 . (56 ַעּמּוִדים)קמג.  ׁש   ּגַ ַוּיִ
 . (345 ַעּמּוִדים)קמד.  ַוְיִחי  
. (165 ַעּמּוִדים)קמה.  מֹות   ׁשְ
. (87 ַעּמּוִדים)קמו.  ָוֵאָרא  
. (99 ַעּמּוִדים)קמז.  ּבֹא  
. (202 ַעּמּוִדים)קמח.  ח   ּלַ ׁשַ ּבְ
. (176 ַעּמּוִדים)קמט.  ִיְתרֹו  
. (250 ַעּמּוִדים)קנ.  ִטים   ּפָ ִמׁשְ
. (425 ַעּמּוִדים)קנא.  רּוָמה   ּתְ
. (70 ַעּמּוִדים)קנב.  ה   ַצּוֶ ּתְ
. (59 ַעּמּוִדים)קנג.  א   י ִתּשָׂ ּכִ
. (216 ַעּמּוִדים)קנד.  ְקֵהל   ַוּיַ
. (410 ַעּמּוִדים)קנה.  קּוֵדי   ּפְ
. (213 ַעּמּוִדים)קנו.  ְקָרא   ַוּיִ
. (87 ַעּמּוִדים)קנז.  ַצו  
. (57 ַעּמּוִדים)קנח.  ִמיִני   ׁשְ
. (89 ַעּמּוִדים)קנט.  ַתְזִריַע  
. (33 ַעּמּוִדים)קס.  ְמצֹוָרע  

. (199 ַעּמּוִדים)קסא.  ַאֲחֵרי  

. (69 ַעּמּוִדים)קסב.  ים   ְקדֹוׁשִ

. (165 ַעּמּוִדים)קסג.  ֱאמֹור  

. (45 ַעּמּוִדים)קסד.  ַהר   ּבְ

. (33 ַעּמּוִדים)קסה.  ֻחּקֹוַתי   ּבְ

. (35 ַעּמּוִדים)קסו.  ר   ְדּבָ ּמִ ּבַ

. (92 ַעּמּוִדים)קסז.  ָנׂשֹא  

. (80 ַעּמּוִדים)קסח.  ַהֲעלֹוְתָך   ּבְ

. (163 ַעּמּוִדים)קסט.  ַלח   ׁשְ

. (32 ַעּמּוִדים)קע.  קַֹרח  

. (42 ַעּמּוִדים)קעא.  ת   ֻחּקַ

. (277 ַעּמּוִדים)קעב.  ָלק   ּבָ

. (438 ַעּמּוִדים)קעג.  ְנָחס   ּפִ

. (5 ַעּמּוִדים)קעד.  ַמּטֹות  

. (102 ַעּמּוִדים)קעה.  ן   ָוֶאְתַחּנַ

. (36 ַעּמּוִדים)קעו.  ֵעֶקב  

. (13 ַעּמּוִדים)קעז.  ׁשֹוְפִטים  

. (89 ַעּמּוִדים)קעח.  י ֵתֵצא   ּכִ

. (160 ַעּמּוִדים)קעט.  ֶלְך   ַוּיֵ

. (44 ַעּמּוִדים)קפ.  ַהֲאִזינּו  

י  ּתֵ ף ַהּיֹוִמי ִלׁשְ ּיֹות ּדַ ָרׁשִ ק ַלּפָ ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפא.  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ ּכָ
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש. יאּור ּבְ ִנים ִעם ּבִ ׁשָ

ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפב.  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש. יאּור ּבְ ִנים ִעם ּבִ ְלָחֵמׁש ׁשָ

ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפג.  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ
יאּור. ִלי ּבִ ִנים ּבְ ְלָחֵמׁש ׁשָ

ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפד.  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ
יאּור. ִלי ּבִ ִנים ּבְ לֹׁש ׁשָ ְלׁשָ

ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפה.  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ
יאּור. ִלי ּבִ ִנים ּבְ ְלָחֵמׁש ׁשָ

ָנה  ף ַהּיֹוִמי ְלׁשָ ּיֹות ּדַ ָרׁשִ ק ַלּפָ ֻחּלָ ּמְ דֹוׁש קפו.  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ ּכָ
יאּור. ִלי ּבִ ֶאָחת ּבְ

 . (38 ַעּמּוִדים)קפז.  "י   ּבִ ְמִחיַצת ָהַרׁשְ ּבִ

 . (64 ַעּמּוִדים)קפח.  "י   ּבִ אֹור ָהַרׁשְ

 . (54 ַעּמּוִדים)קפט.  "י   ּבִ ַרׁשְ ְזכּוָתא ּדְ

 . (18 ַעּמּוִדים)קצ.  ל ֶרַגע   ֲחָבל ַעל ּכָ

 . (14 ַעּמּוִדים)קצא.  "י   ּבִ ַמת ָהַרׁשְ ִנׁשְ

 . (18 ַעּמּוִדים)קצב.  ל זֹוַהר   ים ׁשֶ ַחּיִ

 . (22 ַעּמּוִדים)קצג.  "י   ּבִ עֹות ָהַרׁשְ ּפָ ַהׁשְ

 . (12 ַעּמּוִדים)קצד.  "י   ּבִ ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

 . (16 ַעּמּוִדים)קצה.  ַהזֹוַהר ְוַהר ִסיַני  

 . (12 ַעּמּוִדים)קצו.  ַמת ּכַֹח ַהזֹוַהר   ַהְקּדָ

 . (112 ַעּמּוִדים)קצז.  ַהזֹוַהר ְוָהֵעֶרב ַרב  

 . (80 ַעּמּוִדים)קצח.  יקּוִנים   ַער ַהּתִ ׁשַ

ן יֹוָחִאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִאין לׁיכט פּון ּתֹוָרה ֵחֶלק 466קצט.  ַרּבִ
(32 ַעּמּוִדים).  ְחּתֹון   ן ֵעֶדן ַהּתַ ּגַ

הֹוָספֹות  ִעם  ה  ִנּיָ ׁשְ הֹוָצָאה  ָהֲעָרֶפל ר.  ֶאל 
(23 ַעּמּוִדים).   

ִעם  ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל-354רא.   חּוָלק  ַהּמְ ַהזֹוַהר  אֹור 
(796 ַעּמּוִדים). הֹוָספֹות  

ֵחֶלק ב. רֹות ַהּזַֹהר" רב.  ֵסֶפר "ִאּגְ
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