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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר! ִלְנִדיֵבי ַעם ַמֲחִזיֵקי מֹוְסדֹות ַהּתֹוָרה ִדי בְּ
ְרכּו ה'" – נַֹעם ה' ֲעֵליֶכם. ב ָעם בָּ ִהְתַנדֵּ "בְּ

ף ָלֵעֶסק, ָעָליו ִלְבּדוֹק  תָּ ֵדי ִלְהיוֹת שֻׁ כְּ יר יוֵֹדַע שֶׁ ל סוֵֹחר ְוָכל ָעשִׁ כָּ
ָדִאּיוֹת?  כְּ ׁשּואוֹת  תְּ ָיִניב  ָהֵעֶסק  ַהִאם  ָהֵעֶסק,  ל  שֶׁ ָדִאּיּותוֹ  כְּ ֶאת 
לֹא  לוֹם  ְושָׁ ַחס  שֶׁ ֵדי  כְּ ִיְתָרה?  בְּ ֵיֵצא  ַהִאם  ֵמָהִעְנָין?  ַיְרִויַח  ַהִאם 

ח. פַּ ֵעֶסק ְולֹא ִיּפוֹל בַּ ַיְפִסיד בָּ
ן ָעָליו ִלְנהֹג  ִמּיּות כֵּ ַגשְׁ ָהָאָדם נוֵֹהג בְּ ם שֶׁ שֵׁ ים: כְּ אוֵֹמר ֶהָחֵפץ ַחיִּ
ּלֹא  ְמָניוָֹתיו, שֶׁ ִקיַע ֶאת  ֵהיָכן ַמשְׁ ִלְבּדוֹק ֵהיֵטב  ְוָעָליו  רּוָחִנּיּות,  בְּ
ַהּתוָֹרה,  מוְֹסדוֹת  ַמֲחִזיק  ָך  ִהנְּ ָאְמָנם  ִבי,  ַהצְּ ֶקֶרן  ַעל  ְסּפוֹ  כַּ ָיִניַח 
ְלַהְרִויַח  ָיכוֹל  ָך  ִהנְּ ֲאָבל  ּבוְֹנָך,  ְלֶחשְׁ ִנְזָקִפים  ַהּלוְֹמִדים  ּוְזֻכּיוֹת 
ָך  ַאְלֵפי ֲאָלִפים ֶאת ְזֻכּיוֶֹתיָך, ִהנְּ יל בְּ ָך ָיכוֹל ְלַהְכפִּ ה יוֵֹתר, ִהנְּ ַהְרבֵּ

ֶסף ִלְצּבֹר עוֹד יוֵֹתר ְזֻכּיוֹת. ַמן ּוְבאוֹתוֹ ַהכֶּ אוֹתוֹ ַהזְּ ָיכוֹל בְּ
ְלִמי  ָכר  ַהשָּׂ ְוגֶֹדל  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ִיוַָּדע   - ֲאמּוִרים?  ָבִרים  דְּ ה  ּוַבמֶּ
ָעְלִמין,  ּבוֶֹנה  ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ ָלה,  בָּ ַהקַּ ּלוֵֹמד  שֶׁ
ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  ּוְלָהִבין פֵּ ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ן ִאם  כֵּ ְוָכל שֶׁ
ָנה  ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ תִּ
ָלה,  ַקבָּ ּלֹא יוֵֹדַע ּוֵמִבין בְּ ּקּוֵני זַֹהר מ"ג). ּוְלִמי שֶׁ א ֶמֶלְך, תִּ סֵּ ִמיָמה (ְלׁשוֹן ַהכִּ תְּ
ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  ְלֵעֶרְך  ִגיְרָסא,  בְּ ֲאִפּלּו  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  עוֶֹלה 
ָעה  שָׁ ַוֲאִפּלּו  ּזַֹהר  ַהּלוֵֹמד  שֶׁ ָבר,  דָּ ל  שֶׁ רּוׁשוֹ  פֵּ קנ"ה).  ִסיָמן  ים  ַהַחיִּ ף  (כַּ

תוַֹרת  בְּ ִמיָמה  תְּ ָנה  שָׁ ָלַמד  ִאּלּו  כְּ זוֶֹכה  ְלַבד  בִּ ֲאִמיָרתוֹ  בַּ ַאַחת, 
ִדְבֵרי  פּול ֶאֶלף, כְּ יל ְזֻכּיוָֹתיו כָּ ְמָחה ִהְכפִּ שִׂ ר לוֵֹמד בְּ ְגֶלה, ְוַכֲאשֶׁ ַהנִּ
י  ַעם ִממִּ ֶאֶלף פַּ ֶוה כְּ ְמָחה שָׁ ַהּלוֵֹמד ִמּתוְֹך שִׂ יִקים: שֶׁ ָהאוְֹרחוֹת ַצדִּ
נּו  ְמָחה). ְוָאַמר ַרבֵּ ַער ַהשִּׂ יִקים שַׁ ְמָחה. (אוְֹרחוֹת ַצדִּ ֵאינוֹ לוֵֹמד ִמּתוְֹך שִׂ שֶׁ
ָעִמים  ֶוה ֶאֶלף פְּ ת קוֶֹדׁש, שָׁ בָּ שַׁ ָעה בְּ ים זיע"א: ְדַהלוֵֹמד שָׁ יוֵֹסף ַחיִּ

ִניָּה) ָנה שְׁ מוֹת שָׁ ת שְׁ ָרשַׁ ן ִאיׁש ַחי פָּ ימוֹת ַהחוֹל. (בֶּ ִלּמּוד בִּ
ִיְצָרם,  ִלים בְּ ּבוֹן" – ֵאּלּו ַהּמוֹשְׁ ִלים ּבֹאּו ֶחשְׁ ן יֹאְמרּו ַהּמוֹשְׁ "ַעל כֵּ
ל ִלּמּוד  ָעה ַאַחת שֶׁ יַצד שָׁ ל עוָֹלם (ב"ב עח:): כֵּ ּבוֹנוֹ שֶׁ ב ֶחשְׁ ּבֹאּו ּוְנַחשֵּׁ
ט  שַׁ פְּ ִלּמּוד  ָנה  שָׁ ִמְליוֹן  ְלֵעֶרְך  עוָֹלה  קוֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ בְּ דוֹׁש  ַהקָּ ּזַֹהר 
דוֹׁש  ָעה ַאַחת ּזַֹהר ַהקָּ ִלּמּוד שָׁ ּבוֹן: דְּ ֵעת ּבֹאּו ֶחשְׁ יֵמי ַהחוֹל. - כָּ בִּ
ְמָחה ׁשּוב  ֶאֶלף, ּוְבשִׂ ל בְּ ת ֻמְכפָּ בָּ ט, ּוְבשַׁ שָׁ ָנה ִלּמּוד פְּ ֶוה ְלֵעֶרְך שָׁ שָׁ

ָנה. ֶאֶלף, ַסְך ַהּכֹל, עוָֹלה ִלּמּודוֹ ְלֵעֶרְך ִמְליוֹן שָׁ ל בְּ ֻמְכפָּ
מּוָרה ְלֵנַצח  טּוָחה, שְׁ ָקָעה בְּ ָדִאּיוֹת ַלַהשְׁ ַהִאם ֵיׁש ְלָך ְמָניוֹת יוֵֹתר כְּ
פּות  תָּ שֻׁ ַקיֶֶּמת  ַהִאם  יוֵֹתר?  ֻמְצָלח  ֵעֶסק  ָצאָת  מָּ ַהִאם  ְנָצִחים? 

ָכְך? יַצד ּתּוָכל ִלְזּכוֹת בְּ ָך רוֶֹצה ָלַדַעת כֵּ אי ִהנְּ רּוָכה יוֵֹתר? ַודַּ בְּ
ִהְנֶכם ּתוְֹמִכים ּבוֹ, ל מוָֹסד ּתוָֹרִני שֶׁ יָבה, ּכוֵֹלל אוֹ כָּ ל ְישִׁ כָּ

ל ּזַֹהר. בּוִעית שֶׁ ָעה שְׁ ְלְמדּו ְלָפחוֹת שָׁ יִּ ׁשּו שֶׁ קְּ בַּ
ָדִרים, ּוִבְפָרט  ין ַהסְּ דוֹׁש בֵּ חּור אוֹ ַאְבֵרְך, ָיכוֹל ִלְלמֹד ּזַֹהר ַהקָּ ל בָּ כָּ
י ֵסֶדר ַהּזַֹהר  ר ִלְלמֹד ַעל פִּ דוָֹלה – ְוֶאְפשָׁ ֲעָלתוֹ גְּ מַּ ת קוֶֹדׁש שֶׁ בָּ שַׁ בְּ
ל 500  יָבה שֶׁ ישִׁ ָנה. - ּוְלֻדְגָמא: בִּ שָׁ ק ְל-354 ָיִמים בְּ ַהּיוִֹמי ַהְמֻחלָּ
ָכל יוֹם – ְוָכְך יּוְכלּו ְלַסיֵּם ֶאת  ְלַבד בְּ ּקוֹת בִּ חּוִרים - ִיְלְמדּו 12 דַּ בַּ
יוֹם  בְּ ּקוֹת  דַּ ּוְב-24  ָנה,  שָׁ בְּ ָעִמים  פְּ ֵמאוֹת  ֲחֵמׁש  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  כָּ
ף ֵמִביא  כֶּ ֶאָחד, תֵּ ִסּיּוִמים כְּ ֶאֶלף  בְּ ְוַכיָּדּוַע דְּ ִסּיּוִמים,  ִיְזּכּו ְלֶאֶלף 

ה. ("ּתוָֹרתוֹ ָמֵגן ָלנּו"). ֻאלָּ ַהגְּ
ְרִויַח  תַּ ַמן,  ַהזְּ ּוְבאוֹתוֹ  ֶסף  ַהכֶּ אוֹתוֹ  בְּ ְזֻכּיוֹת  ִמְליוֵֹני  ְצּבֹר  תִּ ָכְך  בְּ
ְוֶזהּו   - ַהנֶַּצח.  עוָֹלם  יִָּמים בָּ קַּ בוִֹהים שֶׁ גְּ ֲהִכי  ֲאחּוִזים  ׁשּואוֹת בַּ תְּ
תּוב: 'ְוִלְזבּוֻלן ָאַמר  ַהֲעלוְֹתָך קנ.): "ּבֹא ּוְרֵאה ַהכָּ ל ַהּזַֹהר (בְּ ְרּגּומוֹ שֶׁ תַּ
ַיַחד,  פּו  תְּ תַּ שְׁ נִּ ד שֶׁ אָֹהֶליָך', ְמַלמֵּ ׂשָכר בְּ ְוִישָּׂ ֵצאֶתָך  ְזבּוֻלן בְּ ַמח  שְׂ
ּתוָֹרה, ְוֶזה נוֵֹתן ֵחֶלק  ב ְועוֵֹסק בַּ ה ִמְלָחָמה, ְוֶזה יוֹשֵׁ ֶזה יוֵֹצא ְועוֹשֶׂ
אי,  ּתוָֹרה ַודַּ ּתוָֹרה, ְונוֵֹתן ִלְזבּולּון ֶחְלקוֹ בַּ ׂשָכר ֶחְלקוֹ בַּ ָלֶזה... ְוִישָּׂ
ל  ָרָכה שֶׁ י ַהבְּ שָכר, כִּ שָׂ ֵרְך ְזֻבלּון ִמיִּ ְתבָּ יִּ יו, שֶׁ פּו ַיְחדָּ תְּ תַּ ן ִנשְׁ ְוַעל כֵּ

ת ַהּכֹל." ְרכַּ ַהּתוָֹרה ִהיא בִּ
ְללוְֹמֵדי  ָהֲאמּורוֹת  ָרכוֹת  ְוַהבְּ ַהְיׁשּועוֹת  ל  כָּ ֶאת  ְלָפֵרט  צֶֹרְך  ֵאין 
א  ַהבָּ ֵעֶסק  בְּ זֹאת  ְרֶאה  תִּ ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ ֵהם,  ים  ַרבִּ י  כִּ ַהּזַֹהר 
ַבע,  ַהטֶּ ֵמַעל  ָרכוֹת  בְּ ָלַעִין,  לּויוֹת  גְּ ְיׁשּועוֹת  ְלָיְדָך,  ל  ְלגֵּ ְתגַּ יִּ שֶׁ
לּוִיים. - ְועוֹד ָידּוַע  ַעל, ַוֲחָסִדים גְּ ל ַצַעד ְושַׁ ַמיָּא ַעל כָּ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ
ֶדה  דוֹׁש, ִנפָּ ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ַרק ַעל  ַנת ָהַרְמַח"ל זיע"א דְּ קָּ תַּ
ת ָנשֹׂא קכד):  ָרשַׁ דוֹׁש (פָּ ּזַֹהר ַהקָּ ַרֲחִמים, ּוְמפָֹרׁש בַּ ֵאל בְּ רוֹת ְוִנגָּ ִמן ַהצָּ
ְתׁשּוַעת  ע בִּ ה ְלִהוָּשַׁ ַרֲחֵמי", ְוִנְזכֶּ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא בְּ ִסְפָרא דָּ "בְּ

ָיֵמינּו ָאֵמן! ְמֵהָרה בְּ יַח ִצְדֵקנּו בִּ ִביַאת ָמשִׁ עוָֹלִמים בְּ

יבֹות שִׁ בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשּוִבים וַבחּוֵרי ַהיְּ ֶאל כְּ

ר  ֲאשֶׁ ְחיּו,  יִּ שֶׁ דוֹׁשוֹת  ַהקְּ יבוֹת  שִׁ ַהיְּ וַבחּוֵרי  ַהֲחׁשּוִבים  ַהּכוְֹלִלים  ַאְבְרֵכי  בוֹד  כְּ ֶאל 
ְלִמי ֲחִגיָגה ו:) ים. (ְירּושַׁ יִּ ְבִחיַנת "ַהׁשוְֹמִרים" ָהֲאִמתִּ ם בִּ ֲעֵליֶכם עוֵֹמד ָהעוָֹלם ְוַאתֶּ

ל ְוִתְדָמע  זַּ ב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין תִּ ָאָגה, ְוַהלֵּ ָרֵאל (ּוָבעוָֹלם ּכּולוֹ) ְמעוֵֹרר דְּ ֶאֶרץ ִישְׂ ב בְּ צָּ ַהמַּ
ית  ָחַרב בֵּ ָלִלּיוֹת רח"ל. ְוָידּוַע ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל ִמּיוֹם שֶׁ ָרִטּיוֹת ְוַהכְּ רוֹת ַהפְּ ִמּגֶֹדל ַהצָּ
ָנה נוָֹרָאה  ַסכָּ ּוב עוֵֹמד בְּ שּׁ ְוָכל ַהיִּ ה ֵמֲחֵברוֹ,  ְלָלתוֹ ְמֻרבֶּ קִּ ׁש ֵאין ְלָך יוֹם שֶׁ ְקדָּ ַהמִּ
ָבר  כְּ ה שֶׁ ְבִעים ֻאּמוֹת). ְוִכְמֻדמֶּ ְבִעים ְזֵאִבים (שִׁ ין שִׁ עוֶֹמֶדת בֵּ ה ַאַחת שֶׁ ִכְבשָׂ רח"ל "כְּ
ְמַצְחְצחוֹת  ְוָהֻאּמוֹת  ְוגוֹ'.  ּגוִֹים"  ָרְגׁשּו  ה  "ָלמָּ ע"ה  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ְלַמֲאָמר  ְענּו  ִהגַּ
ְלַסכָֹתה  ּוְלַקּווֹת  ַמִים,  שָּׁ בַּ שֶׁ ָאִבינּו  ַעל  א  ֶאלָּ ֵען  ְלִהשָּׁ ִמי  ַעל  ָלנּו  ְוֵאין  ַהֲחָרבוֹת, 
ְלִמי  ל ּגוֹג (ְירּושַׁ קוֹ שֶׁ ק. ֶזה ִנשְׁ יוֹם ָנשֶׁ ָבר ַאַחר בְּ ֶרק קמ), דָּ ִהיִלים פֶּ ק (תְּ יוֹם ָנשֶׁ י בְּ ְלרֹאשִׁ

ְיָבמוֹת עח.).

ְמָחה,  שִׂ ְוִלּמּוד ַהזוַֹה"ק בְּ ָמּה"1,  יּמּוד ּתוָֹרה ִלשְׁ ַאְך ֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ְיעּוָצה "לִּ
ִמּיּות, ְוַכיָּדּוַע  רּוָחִנּיּות ּוְבַגשְׁ ָרכוֹת בְּ ל ַהבְּ יַע כָּ פִּ ְרָענּות ּוְלַהשְׁ ל פֻּ כֹחוֹ ַלֲעצֹר כָּ ר בְּ ֲאשֶׁ
ְרָענּות – ּוֵמִביא  יל ִמן ַהפֻּ צִּ מַּ ְרִציפּות – שֶּׁ ַנת ָהַרְמַח"ל זי"ע ְלִלּמּוד ַהזוַֹה"ק בִּ קָּ תַּ

ֵסֶפר "ּתוָֹרתוֹ ָמֵגן ָלנּו"). אּוָלה (ַעֵיין ֵסֶפר אוֹר ַהזוַֹהר פ"ה, ְוֵכן הּוָבא בְּ ַהגְּ
ֲחָדא"  ָתא  ִנישְׁ "כְּ ְבִחיַנת  בִּ דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶאת  ִמים  ַהְמַסיְּ ל  כָּ שֶׁ ָידּוַע  ֶלֱהֵוי 
יִרים ד, ד), –  יר ַהשִּׁ ּבוִֹרים (שִׁ ְלֵטי ַהגִּ לּוי ָעָליו ּכֹל שִׁ ֵגן תָּ ְבִחיַנת "ֶאֶלף ַהמָּ (זוַֹה"ק) ֵהם בִּ

ּבוִֹרים" ְוֵהם ׁשוְֹלִטים ַעל  ְלֵטי ַהגִּ ָרֵאל, "ּכֹל שִׁ ַלל ִישְׂ ַלת כְּ לּוי ְועוֵֹמד ַהצָּ ֲעֵליֶהם תָּ
אּוָלה בב"א. ָאה ַהגְּ בּורוֹת ּוְמַמְתִקים אוָֹתם, ּוִמיַּד בָּ ַהגְּ

"י "ָיכוֹל ֲאִני ִלְפטוֹר ֶאת ָהעוָֹלם ּכּולוֹ ִמן  בִּ ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרשְׁ ּוְלִפי ֶזה ִמְתבָּ
ֶכם  י ַהּכוְֹלִלים, ְלַהְרׁשוֹת לָּ יבוֹת ּוְלָראשֵׁ שִׁ י ַהיְּ ה ְלָראשֵׁ שָׁ ַבקָּ נּו בְּ ן פְּ ין". - ַעל כֵּ ַהדִּ
אי  ְמָחה, ּוְבַודַּ שִׂ ל ֵסֶדר ְלִלּמּוד ַהזוַֹה"ק בְּ ַהְתָחַלת כָּ ּקוֹת בְּ ר דַּ ֵנים ָעשָׂ יׁש שְׁ ְלַהְקדִּ
ְך ָעשּׂו.  כָּ יבוֹת ְוּכוְֹלִלים שֶׁ ה ְישִׁ ַהְרבֵּ ִציאּות בְּ ָבר נוַֹדע ַהמְּ כְּ מוֹ שֶׁ ֶכם, כְּ ימּו ִעמָּ ַיְסכִּ
א (ַעֵיין זוַֹה"ק  ְלַתתָּ יְַּצִליַח ָצִריְך קוֶֹדם ִאְתֲערּוָתא דִּ ֵדי שֶׁ ה כְּ ְקֻדשָּׁ בִּ ָבר שֶׁ ָכל דָּ ְוַכיָּדּוַע דְּ
ִריָאה  ְוַהקְּ ַהִלימּוד  ַמֲעַלת  בְּ נֶֶּאְמרּו  ירוֹת שֶׁ ָהַאדִּ ֲעלוֹת  ַהמַּ ְוָכל  ע"ז:).  ף  דַּ ָך  לְּ ֶלְך  ת  ָרשַׁ פָּ

ל ַההוֵֹלך ֶאל  ָמשָׁ ר הּוא קוֵֹרא – כְּ ָלל ֶאת ֲאשֶׁ ֵאינוֹ ֵמִבין כְּ ִמי שֶׁ ם בְּ זוַֹה"ק ֵהם גַּ בְּ
ֵאינוֹ  זוַֹה"ק ֲהַגם שֶׁ ן ַהּלוֵֹמד בְּ א, כֵּ ֵדי ְלִהְתַרפֵּ ְרפּוָאה כְּ ָהרוֵֹפא, ֵאינוֹ ָצִריְך ְלָהִבין בִּ
ֵאל  ן ִנגָּ ַמִים ֲעִלּיוָֹתיו", ְוַעל ְיֵדי כֵּ שָּׁ דוֹל ְוָעצּום "ּובוֶֹנה בַּ ֵמִבין ֶעֶצם ַהִלימּוד ּכוֹחוֹ גָּ
ע – ַיֲעקֹב ָאִבינּו ע"ה ִנְקָרא  נָּה ִיוָּשַׁ י ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִממֶּ ָקרוֹב, כִּ ְמֵהָרה בְּ בִּ
ִהיא  שֶׁ  – ַהּתוָֹרה  יּמּוד  לִּ ְדַע"י   – סוֹד  יַמְטִריָּה  גִּ ְבִעים  ְושִׁ ֶנֶפׁש,  ְבִעים  שִׁ ל  שֶׁ ָאב 
ל  ֶנֶגד סוֹ"ד, ּוָבֶזה ִנְקָרא ַאב שֶׁ כְּ ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ע"ה, ּוִבְפָרט זוַֹה"ק – שֶׁ תוֹ שֶׁ ִמדָּ
ִמּלּוי אוִֹתּיוֹת  יָּדּוַע ַיֲעקוֹב בְּ ְבִעים ֻאּמוֹת ָהעוָֹלם – ְועוֹד כַּ ְבִעים ֶנֶפׁש, ִננֵָּצל ִמשִּׁ שִׁ
נָּה - ִמּכַֹח  ָנה תש"ע – ּוִממֶּ ַהשָּׁ יַמְטִריָּה 770 – שֶׁ ָכֶזה: יו"ד עי"ן קו"ף וי"ו בי"ת, גִּ
ָבר!  ָיֵדנּו ַהדָּ י ֲעָרבוֹת") - ִזְכרּו! בְּ ׁשּוַעת עוָֹלִמים (ֵסֶפר "ַבדֵּ ע תְּ יּמּוד ַהּסוֹד ִיוָּשַׁ ת לִּ ְסֻגלַּ
ּבוֹר  ה", ְוֶהָחָלׁש יֹאַמר גִּ ָרֵאל ָאתָּ ְבֵטי ִישְׂ ֵעיֶניָך רֹאׁש שִׁ ה בְּ – "ֲהלוֹא ִאם ָקטֹן ַאתָּ
ּה  ִעתָּ ִעיר ְלגוֹי ָעצּום ֲאִני ה' בְּ טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהצָּ סּוק "ַהקָּ נּו ַהפָּ ָאִני, ְוִיְתַקֵיים בָּ

ְעָיה ס, כב) בב"א. נָּה" (ְישַׁ ֲאִחישֶׁ
ם רוִֹצים  כֻּלָּ יְליָאן ַעַרִבים שֶׁ ְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי בִּ ַמיָּא ְוֵיׁש כִּ ָאנּו ִנְזָקִקים ְלַרֲחֵמי שְׁ

ִאם ִיְלְמדּו  טּוִחים שֶׁ ְליָאן ְיהּוִדים, ְוָלֵכן ָאנּו בְּ ֵרה מִּ ל ֶאת ָחֵמׁש ֶעשְׂ ְלַחסֵּ
ָנה  שָׁ ל ַהזוַֹהר בְּ ּקוֹת, ְוִיְגְמרּו כָּ ָכל יוֹם ָויוֹם ַרק 12 דַּ דוֹׁש בְּ ֶאת ַהזוַֹהר ַהקָּ
ן יוָֹחִאי  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ִהְבִטיַח ַרבִּ מוֹ שֶׁ יַח, כְּ ַווְדַאי ִינְָּצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמשִׁ ַאַחת, בְּ

א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא. ִסְפָרא דָּ בְּ שֶׁ
ע  ְקַבּ ית יוֵֹסף: ִאם ּתִ יד ְלָמָרן ַהּבֵ ּגִ ָאַמר ַהּמַ ָמּה, (אֹור ִיְצָחק פ"א). ּוְכמוֹ ׁשְ ١) ּתוַֹרת ַהּסֹוד הּוא ּתוָֹרה ִלׁשְ
ִרים  יד ֵמיׁשָ ר ָנׁש. (ַמּגִ ָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ יק ָרִזין ְסִתיִמין ּדְ ּה ְדַתְדּבֵ ָך ּבָ ח ִלּבְ ָלה, ֶאְפַתּ ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ים ּבְ ִעּתִ
ָרֵזי ְדאוַֹרְייָתא. (זַֹהר  ּבְ ִלין  ּכְ ָלא ִמְסּתַ א ּוְסִתיִמין ַעְייִנין ּדְ יִמין ִלּבָ ִאּנּון ַאּטִ ּדְ ת ּבֹא) - ַווי ְלָעְלָמא  ָרׁשַ ּפָ

ָלה, ְדָגְרִמין  ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ּתַ ה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ׁשָ ָעְבִדין ְלאוַֹרְייָתא ַיּבָ ף כ"ח.) - ִאינּון ּדְ ֵחֶלק א' ּדַ

א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  ּדְ לֹון  ַוי  ה,  ְיֵביׁשָ ב'  ָאַרת  ּתְ ְוִאׁשְ ִמיָנּה,  י'  ְדִאיִהי  ְדָחְכָמה  ְנִביעּו  ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ
ָעְלָמא. (תיק"ז תי' ל'). ָדן ּבְ ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ

ַרֲחִמים. ָרֵאל בְּ ת ִישְׂ ֻאלַּ  � ְמָקֵרב גְּ
ֵזרוֹת ָקׁשוֹת. ל גְּ  � ְמַבטֵּ

ל ְסָיג ּוְפָגם  ָכּה ִמכָּ אוֹר ִנְפָלא ּוְמַזכְּ ִאיר ְוַתְזִהיר בְּ תָּ ָמתוֹ שֶׁ ׁש ֶאת ִנשְׁ  � זוֶֹכה ְלַטֵהר ּוְלַקדֵּ
ָאּה ְלַגְמֵרי. ַרפְּ מְּ ַעד שֶׁ

ל ַהְמַקְטְרִגים ְוֵיֶצר ָהַרע.  � ַמְרִחיק ֵמַעְצמוֹ כָּ
א. ה ּוָבעוָֹלם ַהבָּ עוָֹלם ַהזֶּ ְקִרים ָרִעים בָּ ֵמר ִממִּ  � ִישָּׁ

ּדוֹת ָרעוֹת. ֲאווֹת ָרעוֹת ּוִממִּ  � ִינֵָּצל ִמתַּ
ים. כֹחוֹ ַלֲעשׂוֹת ִנסִּ יֵּׁש בְּ ם שֶׁ הוֶֹגה ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהשֵּׁ  � ֲהֵרי הּוא כְּ

ם. נַֹעם ַהשֵּׁ ה ַלֲחזוֹת בְּ  � ִיְזכֶּ
ב ְוהוֵֹפְך ֵלב ָהֶאֶבן ְלֵלב ֵמִאיר ּוֵמִבין. ְמטּום ַהלֵּ ל ִמטִּ  � ִנצָּ

ָידוֹ.  � זוֶֹכה ְלָהִבין ֶאת ִלּמּודוֹ ּוִמְתַקיֵּם בְּ
ָמָתם  ִנשְׁ ן  ְלַתקֵּ יוֵֹתר  בְּ ל  ְמֻסגָּ ִנְפָטִרים  ַמת  ִנשְׁ ְלִעּלּוי  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד   � 

יִנים. ל דִּ יָלם ִמכָּ ּוְלַהֲעלוָֹתם ִלְמקוָֹמם ָהֶעְליוֹן ּוְלַהצִּ
ל  ִסְפרוֹ שֶׁ ּלוְֹמִדים בְּ ְזכּות שֶׁ בִּ ָחק", שֶׁ ַעת ַהדְּ שְׁ ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו בִּ י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ  � "כְּ

ְצָרְך ָלנּו. ָכל ַהנִּ ע בְּ ר יוַֹחאי ְזָי"ָע, ִנוָּשַׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ַהתַּ
ֶכת  ְזכּותוֹ ִנְמשֶׁ י בִּ , כִּ ר יוַֹחאי (703) � ְמעוֹן בַּ ִמְנַין שִׁ ִגיַמְטִריָּא (703) כְּ ַבת "ּוְרָפאִתיו" עוָֹלה בְּ  תֵּ

ְרפּוָאה ָלָאָדם.
תוָֹרתוֹ  ָהעוֵֹסק בְּ "י, שֶׁ בִּ בוֹת ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעוָֹלמוֹת, ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ֻישְׁ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל   � 

ִמי. ַפע ַרב רּוָחִני ְוַגשְׁ ַמיָּא ְלשֶׁ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ ה בְּ ִיְזכֶּ

ְקָצָרה: ֵסֶפר ַהּזַֹהר בִּ ֲעלֹות ָהעֹוֵסק בְּ מַּ

ד



ָ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 -

ִלְפֵני  ֵאַלי  יְלֵפן  ְוֶאָחד טִּ ֵהם,  ים  ְקדוֹשִׁ ָרֵאל  ִישְׂ ב"ה, 
זוַֹהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ָבר  כְּ ן  ְוִאְרגֵּ ה  ָעשָׂ שֶׁ בּוַעִים  שְׁ
רוֶֹצה  שֶּׁ ָעַבר  שֶׁ בּוַע  שָׁ בְּ ֵאַלי  יְלֵפן  טִּ ְוֶאָחד  דוֹׁש,  ַהקָּ
לֹמֹה,  שְׁ ְלָך  ָהֶאֶלף  סוֹד  בְּ זוַֹהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ן  ְלַאְרגֵּ
ֵליָמה. ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש  ה ַמֵהר ְלַהְגאּוָלה שְׁ ּוִבְזכּות ֶזה ִנְזכֶּ
יעּוֵרי  ן ַהשִׁ ַקל ְלַאְרגֵּ כוִֹלים בְּ יְּ ה ֵאיְך שֶׁ ְכִנית ַקלָּ ִלי תָּ
ף  תָּ שֻׁ ִלְהיוֹת  רוֶֹצה  שֶׁ ּוִמי  ּוְרָבבוֹת,  ֲאָלִפים  בָּ זוַֹהר 

רּו ֵאֵלינּו.  ִיְתַקשְּׁ
ֵאיְך  ְוִלְראוֹת  ַלֲחזוֹת  ְמרּוָבה  ְמָחה  ְושִׂ פּול  כָּ עֶֹנג 
ַהזוַֹהר  ְפָעל  ַלמִּ ִנים  ִמְתַאְרגְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַאְלֵפי  אוֹת  מֵּ שֶׁ
ְלַבּדוֹ"  ַלד'  י  ְלתִּ "בִּ ִדְגֵליֶהם  ַעל  ְוָחְרתּו  ָהעוָֹלִמי, 
ָעֵרי  ַעל  ּדוְֹגִלים  ה  ַהזֶּ ּוַבֶדֶגל  ְוַהזוַֹהר)  ָהַרְמַח"ל  ֵסֶפר  בְּ (ְרֵאה 

קוֹל חוֵֹצב ֶלָהבוֹת ֵאׁש "ִמי ַלד'  ָרֵאל ּוַמְתִריִעים בְּ ִישְׂ
ָרֵאל  ִישְׂ פּוצוֹת  תְּ ָכל  בְּ ְסִביָבם  ִצים  ּוִמְתַקבְּ ֵאָלי", 
דוֵֹרנּו ּדוֹר  ָנם ַעָדִין בְּ יֶּשְׁ ֲארּו ִלְפֵליָטה שֶׁ שְׁ נִּ ִיְרֵאי ד' שֶׁ
י  ֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ְלַרבִּ יָחא ַהֲחֵפִצים בֶּ ְמשִׁ ִעְקְבָתא דִּ
ים ִקּבּוץ ְוִרּבּוץ ּוְפָעִלים  ן יוָֹחאי זי"ע ְועוֹשִׂ ְמעוֹן בֶּ שִׁ
ָאֶרץ, ּוְבָכל ָהעוָֹלם ּכּולוֹ, ַוֲהמוֵֹני  יעּוִרים בָּ ְלָהִקים שִׁ
ִכים  ם ִזיַקת ְיהּוִדי, ְוִנְמשָׁ ִלבָּ ים, ּפוֵֹעם בְּ ָרֵאל ְקדוֹשִׁ ִישְׂ
י ָהֱאֶמת  ָרה כִּ ֲעבוֹתוֹת ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהכָּ בַּ

ָלם. ֵנר ְלַרגְּ
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ יֵרי ֵמַאֵחינּו בְּ רוִֹאים ַהֵני ַרְבְרֵבי ַיקִּ ב"ה שֶּׁ
ֲהָבִלים  "ֲהֵבל  קֶֹהֶלת  ַמֲאַמר  ֶאת  ֵהיֵטב  ּיוְֹדִעים  שֶׁ
ִהיר ְוָצלּול ָלַדַעת  ָאַמר קֶֹהֶלת ַהּכֹל ָהֶבל" - ּומָֹחם ַהבָּ
י  ר ָהֲאִמתִּ ם מוִֹעיל" - ְוָהִעקָּ ל העוה"ז "ֶהֶבל ֵאין בָּ כָּ שֶׁ
ּיוֵֹתר, ְוִלְזּכוֹת  ה שֶׁ מָּ ָרֵאל כַּ ָלל ִישְׂ הּוא –ְלַזּכוֹת ֶאת כְּ

ַפע אוֹר ֱאלוִֹקי (ַעֵיין גמ' ַסְנֶהְדִרין צ"ט) שֶׁ ַעל ְיֵדיֶהם בְּ
הוָֹדם  ְמלֹא  בִּ יָרם  ְלַהכִּ ּוְמַחזֵּק  ַמְפִעים  ה  מָּ כַּ
נּו ֵמאוֹת ְוֵיׁש ֲאָלִפים  קָּ ר ֵיׁש ֵמֶהם שֶׁ ם, ֲאשֶׁ ְוִתְפַאְרתָּ
ֵעֶרְך  ּיוְֹדִעים  ֵני שֶׁ ִמפְּ ִחנָּם –  ַלֲחלּוָקּה  ֵסִטים –  ל  שֶׁ
ַהזוַֹה"ק  יּמּוד  לִּ ּוִבְפָרט   – בעוה"ז  ּתוָֹרה  ָעה  שָׁ ל  שֶׁ

ל ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבוֹת  מּוְכפָּ שְׁ
דוָֹלה ֵיׁש ָלֶהם, ְוָכל ֶאָחד  תָֹאר ָלֶכם ֵאיֶזה ְזכּות גְּ תְּ
ָקִלים  ה שְׁ ֲחִמשָּׁ ַקּלּות ִלְזֻכּיוֹת ָהֵאּלּו: בַּ ָיכוֹל ִלְזּכוֹת בְּ
ר  ַסְך 505 ₪, - ֲאשֶׁ ה קוֶֹנה 101 ְסָפִרים בְּ ְלֵסֶפר - ַאתָּ
ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה. -  ַכר ִמְצָוה כְּ ב שְׂ ב! – ֶהֵוי ְמַחשֵּׁ ְלַמה ֶנְחשָׁ
ִמְנַין "ִמיָכֵאל"  ק ל101 ְיהּוִדים כְּ ה ֵמַחלֵּ ּבֹא ּוְרֵאה ַאתָּ
ה ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבוֹת ִנְבָרִאים ִמּכַֹח ֶזה.  ְוַכמָּ
זוַֹה"ק  ָעה  שָׁ קוֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ּלוֵֹמד  ְיהּוִדי  ְזכּוְתָך  בִּ  –
יוֹם  בְּ ט  שָׁ פְּ יּמּוד  לִּ ָנה  שָׁ ְלֶאֶלף  ֶוה  שָׁ ֶעְרּכוֹ  ר  ֲאשֶׁ  –
ל  ְמָחה - ֻמְכפָּ שִׂ ּלוֵֹמד בְּ ן ִאיׁש ַחי, ּוְכשֶׁ חוֹל ְלִפי ַהבֶּ
יִקים))– ְוֶזה ַרק  ָנה (אוְֹרחוֹת ַצדִּ ֶאֶלף - ַסְך ַהּכֹל ִמְליוֹן שָׁ בְּ

יל  ְכפִּ ְך תַּ תוֹת, ְוַאַחר כָּ בָּ ל שַׁ ָנה שֶׁ ִמיהּוִדי ֶאָחד, 70 שָׁ
ה,  ג ַמה ֶזה עוֹשֶׂ ֵמָאה ְיהּוִדים – ַהִאם ֵיׁש ָלנּו ֻמשָּׂ בְּ
ם  ָכל ָהעוָֹלמוֹת, ְוֻכלָּ ם ִנְפָלא הּוא בְּ ֵאיֶזה ּפַֹעל ְורֹשֶׁ

מּוִרים ְלָך.  שְׁ
ִבים  ּוְמַנדְּ ְוחוְֹטִפים,  ִאים  בָּ ַמּדּוַע  ֵלא  ֲהִיפָּ ה,  ַעתָּ
ֲעֶלה  תַּ שֶּׁ ְמָחה  ְלשִׂ לרפו"ש,  ִלְזכּות,  לע"נ,  ְלִלּמּוד 
ּלֹא  ֶרת שֶׁ ְרכוֹן, אוֹ ֵאיֶזה ַמְזכֶּ ָמקוֹם ָלֶתת בִּ ָיֶפה, – בְּ
ְמִחיר  ק זוַֹהר ְוִתּקּוֵני זוַֹהר בִּ לּום, ַחלֵּ נָּה כְּ זוְֹכִרים ִממֶּ
ַווְדַאי  ּובְּ ה  ַהזֶּ עוָֹלם  בָּ ַחיֶּיָך  ל  כָּ ַמח  ְוִתשְׂ  – ַמְצִחיק. 
ֶזה  בָּ ְלטוָֹבה  ָלַעד  אוְֹתָך  רּו  ִיְזכְּ ְוָכְך  א.  ַהבָּ עוָֹלם  בָּ
ַמִים ַיְמִליצּו  שָּׁ ְלָאִכים בַּ רוִֹבים, ְוַגם ַהמַּ ל ַהקְּ ּוְבָבא, כָּ
ַעְצמוֹ ְיָבֵרְך  ר יוָֹחאי זי"ע בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ֲעְדָך, ְוַרבִּ טוֹב בַּ
ְך. - נּו ֵיׁש עוֹד ַמה ַלְחשוֹב, -  אוְֹתָך ְויוֶֹדה ְלָך ַעל כָּ
ְמֻנוָּל  ָך  בְּ ַגע  פָּ "ִאם  ֲחַז"ל:  ַמֲאָמר  ְלַקֵיים  ַרק  ָצִריְך 
ִנּמוַֹח ִאם  ֶאֶבן הּוא  ְדָרׁש ִאם  ְלֵבית ַהמִּ ֵכהּו  ֶזה ָמשְׁ
ֵהר  ָך ִמטַּ ח ֵאיְך ִלבְּ יָווכַּ ה ְותִּ ְרֶזל הּוא ִמְתּפוֵֹצץ". ַנסֵּ בַּ

ַמִים. שָּׁ בַּ ְך, ּוִמְתַלֵהב ְלָאִבינּו שֶׁ כֵּ ּוִמְזדַּ
ק ָעצּום ַעד  ֶהם ֵחשֶׁ יּמּוד ַהזוַֹה"ק ָנַתן בָּ ת לִּ ֻדלַּ ְוכַֹח גְּ
ֵדי  כְּ ְרׁשּוָתם  בִּ ר  ֲאשֶׁ ֶסף  כֶּ ֵלי  כְּ ּוָמְכרּו  ָעְמדּו  שֶׁ ֵדי  כְּ
ַעְצָמם  בְּ מּו  ְוִקיְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ָלל  כְּ ֶאת  ּוְלַזּכוֹת  ִלְזּכוֹת 
ְוָזָהב  ֶסף  כֶּ ב  ֶנְחשָׁ ַמה  י  כִּ  - ָזָהב"  ּבוֹזּו  ֶסף  כֶּ "ּבוֹזּו 
ַעל  ם שֶׁ ָגלּוָתא, ּוַמה גַּ ִכיְנָתא בְּ ל שְׁ ַער שֶׁ ֶנֶגד ַהצַּ – כְּ
 - ֵזרוֹת,  ַהגְּ ִלים  טְּ ְוִמְתבַּ ִלּפוֹת  ַהקְּ ָרִפים  ִנשְׂ ֶזה  ְיֵדי 
ִהְבִטיַח  מֹו שֶׁ ֵליָמה, כְּ ה ַהשְׁ ֻאלָּ ְוָהעוָֹלם ֵמִכין ַעְצמֹו ַלגְּ
א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא  ִסְפָרא דָּ "י – "בְּ בִּ ינּו ְלַרשְׁ ה ַרבֵּ מֹשֶׁ
ָכל  ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ים ֻישְׁ י ָהַרבִּ ַרֲחֵמי". ּוִבְזכּות ְמַזכֵּ בְּ
"י  בִּ ָהַרשְׁ ל  שֶׁ דוֹלוֹת  ַהגְּ לַהְבָטחוֹת  ה  ְוִנְזכֶּ ָהעוָֹלמוֹת 

רּוָמה קכ"ח:) – זַֹהר תְּ (בְּ

ָעַלי  ֲאִני  ֵמִעיד  זיע"א:  יוַֹחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר 
ֲהָפַצת  [בַּ ים  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ַזכֶּ ַהמְּ ל  כָּ שֶׁ ָוָאֶרץ,  ַמִים  שָׁ
ַמֲעלוֹת,  לֹׁש  שָׁ בְּ ה  ִמְתַעלֶּ דוֹׁש]  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְוִלּמּוד 
ַמְלכּות  ֶאת  ּכוֶֹפה   - ָלֶזה  זוֶֹכה  ָאָדם  ל  כָּ ֵאין  ַמה שֶּׁ
ַרְך. -  ִיְתבָּ ם  ְוִעּלּוי ְלַהשֵּׁ ה ַנַחת רּוַח  ָעה. - עוֹשֶׂ ָהִרשְׁ

לוֹם. ה שָׁ ּלֹא ֵיָחֵרב, ּוַמְרבֶּ ל ָהעוָֹלם שֶׁ ַמֲעִמיד ֶאת כָּ
ִנים  בָּ ִלְראוֹת  זוֶֹכה  "י:  בִּ ָהַרשְׁ לוֹ  ַמְבִטיַח  ֶזה  ְוַעל 
ה. - זוֶֹכה ְלעוָֹלם  עוָֹלם ַהזֶּ ירּות בָּ ְלָבָניו. - זוֶֹכה ַלֲעשִׁ
 - ּוְלָהַרע לוֹ.  יק  ְלַהזִּ יָּכוֹל  ֶאָחד שֶׁ ׁשּום  ֵאין   - א.  ַהבָּ
ָידוֹ.  ן ֵעֶדן – ְוֵאין מוֶֹחה בְּ ֲעֵרי גַּ ר שַׁ ֵנים ָעשָׂ ִנְכַנס ִלשְׁ
ָכל  בְּ לוֹ  ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  בְּ ַפע  שֶׁ ָעָליו  יִעים  פִּ -ַמשְׁ
דוֹׁש  ַהקָּ  - ַהּדוֹרוֹת.  ל  כָּ סוֹף  ַעד  ּוְלַזְרעוֹ  לוֹ  ִעְנָיִנים 
ָרכוֹת  ַהבְּ ָכל  בְּ אוָֹתם  ְמָבְרִכים  "י  בִּ ְוָהַרשְׁ הּוא  רּוְך  בָּ
ֶאת  ֵקֵרב  ם הּוא  גַּ ָאִבינּו, שֶׁ ַאְבָרָהם  ֶהם  בָּ ֵרְך  ְתבָּ נִּ שֶׁ

רּוְך הּוא קוֵֹרא  דוֹׁש בָּ רּוְך הּוא. - ַהקָּ דוֹׁש בָּ ם ְלַהקָּ כּולָּ
אוֹתוֹ,  ים  ּוְמַלוִּ ֶעְליוִֹנים  ַמְלָאִכים  ַמֲחנוֹת  ע  ְלַאְרבַּ
ּלֹא  יַמְטִריָּא "סוֹד"), שֶׁ נּוִזים (גִּ ְבִעים עוָֹלמוֹת גְּ ְוִנְכַנס ְלשִׁ

ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר – ּוְמֻיָחִדים ַרק לוֹ. זוֶֹכה בָּ

ים: י ָהַרבִּ ל ְמַזכֵּ כּות שֶׁ ר ִסּפּור ּנוָֹרא ִמּגֶֹדל ַהזְּ ַספֶּ ַונְּ

ַמִים שָּׁ ים הּוא ַהיְַּחָסן ֲהִכי ַהגָּדוֹל בַּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַזכֶּ ַהמְּ

ה  ִהלָּ תְּ בקו'  ָמה  ַהְקדָּ בַּ עה"ת  ה  מֹשֶׁ ַמח  ִישְׂ ֵסֶפר  בְּ
רּוָמה  תְּ זוַֹהר  בְּ ְמבוָֹאר  ְוַזל"ק:  ע"ב  י"א  ף  דַּ ה  ְלמֹשֶׁ
ַתר ַחָייַבָא  ף בָּ ֵעי ְלִמְרדָּ ָאה בָּ דף קכ"ח ע"ב ַההּוא ַזכָּ
ָרא ֵלי' ְוָדא ִאיהּו  ִאּלּו הּוא בָּ ִגין ְדֶיְחַשב ֵלי' כְּ ְוכּו' בְּ
ְשָבָחא  מִּ יר  ַיתִּ דקב"ה  ְיָקֵרא  ֵבי'  ְדִיְסַתֵלק  ָבָחא  שְׁ
יב ֵמָעוֹן ְוָכתּוב  ים ֵהשִׁ ַאֲהרֹן ְוַרבִּ א בְּ ַאֲחָרא ְוכּו' ְוַעל דָּ
לוֹם ועיי"ש בד' קכ"ט  ים ְוַהשָּׁ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתוֹ ַהַחיִּ בְּ
יִקים  דִּ דוִֹלים ְזכּות ַהצַּ ה גְּ מָּ ם כַּ ה ִהְפִליגּו שָׁ מָּ ע"א כַּ

ְתׁשּוָבה. ִעים בִּ ְחִזיִרים ְרשָׁ מַּ שֶׁ

ר לוֹ מוזלל"ה  ר ִספֵּ י מאדמו"ח ז"ל ֲאשֶׁ ַמְעתִּ ְוֵכן שָׁ
ָהֶעְליוֹן רש"י ז"ל  עוָֹלם  ׁשּו בָּ ִנְפגְּ ַעם ַאַחת  פַּ ֵאיְך שֶׁ
ַאל  יְטש ְושָׁ דוֹׁש ר' ִאיִציְקל ִמְדָראהאבִּ ִעם ָהַרב ַהקָּ
רש"י ז"ל ר' ִאיִציְקל ֵאיֶזה ְזכּות ּוִמְצָוה ֵיׁש לוֹ ִלְבנוֹ 
ִמְזָלאְטשוֹב  ִרים  ֵמשָׁ יד  גִּ ַהמַּ ֶמיְכל  ר'  דוֹׁש  ַהקָּ ָהַרב 
נוֹ ָהַרב  ָכל ָהעוָֹלמוֹת ִעם בְּ ין בְּ וֵֹמַע ְשַמְרִעישִׁ שּׁ ַמה שֶׁ
ּלוֵֹמד ּתוָֹרה  יב לוֹ ר' ִאיִציְקל ַהנַּ"ל, ֵאיְך שֶׁ ַהנַּ"ל, ְוֵהשִׁ
ְוָאַמר  ז"ל,  רש"י  ל  שֶׁ ְעּתוֹ  דַּ ִנְתָקְרָרה  ְולֹא  ָמּה,  ִלשְׁ
ַעֵניִתים  תַּ בְּ ַעְצמוֹ  ֶאת  ף  ְלַסגֵּ ה  ִהְרבָּ נוֹ  בְּ שֶׁ עוֹד,  לוֹ 
ה,  דוֹשָׁ ַהקְּ ְעּתוֹ  דַּ ִנְתָקְרָרה  לֹא  ּה  בָּ ְוַגם  ּוְסגּוִפים, 
ר  ּוִפזֵּ ּוְצָדָקה,  בגמ"ח  ה  ַהְרבֵּ ר  ֲאשֶׁ עוֹד  לוֹ  ְוָאַמר 
ְעּתוֹ  דַּ ִנְתָקְרָרה  לֹא  ְועוֹד  ְוַכּדוֶֹמה,  ָלֶאְביוִֹנים  ָנַתן 
ֲעֵלי  ה בַּ ה ַהְרבֵּ יב ֵמָעוֹן ְוָעשָׂ ים ֵהשִׁ ַרבִּ ׁשּוב ָאַמר לוֹ שֶׁ
רש"י  ל  שֶׁ ְעּתוֹ  דַּ ָקָטה  ְושָׁ ָנָחה  ּוָבֶזה  עוָֹלם  בָּ ׁשּוָבה  תְּ
ל  ה ַמה ְשַמְרִעיׁשים אֹתוֹ כָּ דוֹשָׁ ְעּתוֹ ַהקְּ ְוָנָחה דַּ ז"ל, 

ל ַמְעָלה ע"כ. ַמְלָיא שֶׁ ַהפָּ

ֵעיֵני  ר  ֲאשֶׁ ר  ְלַספֵּ יּוַכל  לֹא  זֹאת  כָּ ה  ַמֲעשֵׂ י  כִּ מּוָבן 
עוָֹלמוֹת  ר ֵעיָניו ְמׁשוְֹטטוֹת בָּ ר לוֹ ְוַאְך ְלָאָדם ֲאשֶׁ שָׂ בָּ
ַמע ְלזּוָלתוֹ. יּוַכל  ּלֹא ִישְׁ ֶעְליוִֹנים ׁשוֵֹמַע ְורוֶֹאה ַמה שֶׁ

ר ָכזֹאת. ְלַספֵּ

ְלֵאּלּו  הּוא  דוֹל  גָּ ְזכּות  ֵאיֶזה  ְלָהִבין  ְיכוִֹלים  ה  ִמזֶּ
ִרים  ל ַמְעָלה ְמַדבְּ ַמְלָיא שֶׁ ּלוְֹמִדים זוַֹה"ק, ְוָכל ַהפַּ שֶׁ
ל ִמיֵני  ָרֵאל ִמכָּ ל ַעם ִישְׂ ְזכּוָתם ִנּצוִֹלים כָּ בִּ ֵמֶהם, שֶׁ
ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ אּוָלה,  ַהגְּ ּוְמַקְרִבין  ְוָרעוֹת,  ָקׁשוֹת  ֵזרוֹת  גְּ

ָקרוֹב ִלְראוָֹתּה. בְּ

יבֹות שִׁ בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשּוִבים וַבחּוֵרי ַהיְּ המשך... ֶאל כְּ

מוֹ,  ח שְׁ ת ַעל ְיֵדי ִהיְטֶלר ִימַּ שֶׁ ִניָּה, עוֹד ְמִדיָנה ְועוֹד ַאַחת ִנְכבֶּ ִמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ַהשְּׁ
ם  ָבבוֹת הוְֹלִמים, כֻּלָּ ָרֵאל, ַהלְּ ֲעֵרי ֶאֶרץ ִישְׂ שַׁ ָבר עוֵֹמד הּוא בְּ יָּכוֹל ֶנְגּדוֹ, כְּ ֵאין ִמי שֶׁ
ל  כָּ ֶאת  ד  ּוְלַאבֵּ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהשְׁ ָרתוֹ  טְּ ִממַּ ְמַפֲחִדים  ִלְקרוֹת,  ָהעוֵֹמד  ִמן  ֲחֵרִדים 

ים... הּוִדים ַטף ְוָנשִׁ ַהיְּ
ּכוֵֹתב  ָידוֹ,  בְּ ֻקְלמוֹסוֹ  ַחְדרוֹ,  בְּ ב  יוֹשֵׁ ַזַצ"ל  ָלג  ַאשְׁ ֵלייּב  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ אוֹן  ַהגָּ
ר  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ַתב ַרבִּ כָּ ָיַדע ֶאת שֶׁ ָידוַֹע  דוֹׁש,  ַהּזַֹהר ַהקָּ ּוְמָבֵרר ֶאת  ם, ְמָבֵאר  ּוְמַתְרגֵּ
ָלֵכן  לּות,  ַהגָּ ִמן  ֵנֵצא  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְזכּות  בִּ לּוָתא",  ִמגָּ קּון  ִיפְּ א  דָּ ִסְפָרא  "בְּ יוַֹחאי 
ׁשּוֵטי ָהָעם, יּוְכלּו  ם פְּ ל ְיהּוִדי, גַּ כָּ ֵדי שֶׁ דוֹׁש ִלְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש, כְּ ם ֶאת ַהּזַֹהר ַהקָּ ְרגֵּ תִּ

דוֹׁש. ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֶאת ַהּזַֹהר ַהקָּ
אוֹתוֹ  דוֹׁש ִלְדפּוס. בְּ ָלאָכה ְוֵהִביא ֶאת ַהּזַֹהר ַהקָּ ַמר ֶאת ַהמְּ ְלַאַחר ְיִגיָעה ֲעצּוָמה גָּ
ח  ל ִהיְטֶלר ִימַּ ָמה, ְזָממוֹ שֶׁ יְּ ְלָחָמה ִהְסתַּ ַהמִּ ָרֵאל שֶׁ ֵבי ֶאֶרץ ִישְׂ רּו ּתוֹשָׁ שְּׂ ַמן ִנְתבַּ ַהזְּ

ְזכּות ַהּזוַֹה"ק. ָרֵאל. – בִּ ַבׁש ֶאת ֶאֶרץ ִישְׂ מוֹ לֹא ִהְצִליַח, הּוא לֹא כָּ שְׁ
ַנת תשס"ט. ִמְלָחָמה  שְׁ ִניָּה בִּ ַמֲהדּוָרה שְׁ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש בְּ אן בְּ ּפּור ִהְתַרֵחׁש כָּ אוֹתוֹ ַהסִּ
ָהָאֶרץ,  ז  ְלֶמְרכַּ יִלים  ַהטִּ ֶאת  ְלָיֵרט  ה  ְמַנסֶּ ַקַסאם,  ִטיֵלי  ר  גֵּ ְמשַׁ ַהַחַמאס  רוֹם,  דָּ בַּ
"ָחָדׁש"  ִעּתוֹן  בְּ ְרְסָמה  ִהְתפַּ שֶׁ ָבה  תָּ ַהכַּ ּכוֶֹתֶרת  ִלְפֵניֶכם  ִהנֵּה  ֶמׁש,  שֶׁ ְלֵבית  ר  ּוְבִעקָּ

ֶמׁש. ֵבית שֶׁ בְּ
אוָֹתּה  בְּ ַקד  שָׁ ֶמׁש,  שֶׁ ֵבית  בְּ ַהּפוֵֹעל  ָהעוָֹלִמי",  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  כוֹן  ַהמָּ ָוֶפֶלא  ַהְפֵלא 
הּוְבאּו ִלְדפּוס י"ב  אוֹתוֹ ַהּיוֹם שֶׁ י ָהַעּמּוד ַהּיוִֹמי, בְּ קּוָפה ַעל הוָֹצַאת ַהּזַֹהר ַעל פִּ תְּ
ָמה ִמְלֶחֶמת  יְּ אוֹתוֹ ַהּיוֹם ִהְסתַּ ָנה. בְּ י ַהשָּׁ ִקים ְלי"ב ָחְדשֵׁ ל ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ ָרִכים שֶׁ ַהכְּ
ַבע,  ַהטֶּ ְלֶדֶרְך  ּוֵמַעל  ים  ִנסִּ י  ִנסֵּ בְּ ָהְיָתה  ה  ַעזָּ בְּ ְלָחָמה  ַהמִּ ַמֲהַלְך  ל  כָּ ּוִבְכָלל  ה.  ַעזָּ

ַעד  בְּ ִרים  ְמַדבְּ ָבִרים  ְוַהדְּ ָלנּו,  ָעְמָדה  ִהיא שֶׁ דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְזכּות  לֹא  ִאם  יוֵֹדַע  ִמי 
ַעְצָמם...

ָרה  ַמטָּ ים", בְּ י ָהַרבִּ ַעל ְיֵדי "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעוָֹלִמי" שֶׁ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
ּזַֹהר  בּוִעים בַּ ַהּלוְֹמִדים ַהקְּ ל  ְלַמְעגַּ ְיהּוִדים  ְועוֹד  ּוְלָצֵרף עוֹד  ַהּלוְֹמִדים  ְלָהֵקל ַעל 
י  ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ דוֹׁש. ְלַאַחר ֲעבוָֹדה ְמֻאמֶּ ַהקָּ
ּקוֹת ִמן ַהּזַֹהר  ל 10 – 15 דַּ ִלּמּוד שֶׁ בְּ ְך שֶׁ ק ְלִלּמּוד יוִֹמי כָּ ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ ָנה. כְּ ַהשָּׁ

ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר.  ָכל יוֹם ְנַסיֵּם ּתוְֹך שָׁ בְּ
ְיכוִֹלים  ַהּיוִֹמי,  ּמּוד  ַהלִּ ֶאת  ַעְצָמם  ַעל  ִלים  ַהְמַקבְּ ְוכוְֹלִלים  יבוֹת  ְישִׁ ִמְדָרׁש,  י  תֵּ בָּ

ים.  ּמּוד ַהּיוִֹמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ י ַהלִּ ל ִחנָּם ֶאת ַהּזַֹהר ַעל פִּ ְלַקבֵּ
ַנת  ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ דוֹל שֶׁ ין ַהגָּ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ
ַע  ְיהוֹשֻׁ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ן  בֶּ ְירּוָחם  ִיְצָחק  י  ַרבִּ יִקים  דִּ ַהצַּ אוִֹנים  ַהגְּ ָחְתמּו  ם  שָׁ תרפ"א, 
ים ִעיר ַהּקֶֹדׁש  ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ ים זוֶֹנְנֶפְלד ֲאַב"ד דִּ י יוֵֹסף ַחיִּ יְסִקין, ַרבִּ ְיהּוָדא ֵלייּב דִּ
[ָראּו  ְועוֹד  ַזַצ"ל.  ים  ְסָפַרדִּ ַק"ק  דְּ ִנים  ָהַרבָּ רֹאׁש  ס"ט  ֵמִאיר  ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ ַלִים,  ְירּושָׁ

ר  - 1,2, 20-28] ֲעלוִֹנים ִמְספָּ בַּ
עּורּו  ַוֲאָתר  ֲאָתר  ָכל  בְּ ְמָצִאים  ַהנִּ ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ַאֵחינּו  ְלָכל  ת  שֶׁ ִנְרגֶּ ְקִריָאה  בִּ ֵנֵצא 

אוֹר ָהֶעְליוֹן. ְוִהְתעוְֹררּו ְלָהִאיר ֶאת ָהעוָֹלם בָּ
דוֹׁש. ּמּוד ַהּיוִֹמי ִמּתוְֹך ַהּזַֹהר ַהקָּ ה. ִהְצָטְרפּו ַללִּ ֻאלָּ ֵקרּוב ַהגְּ ּבוֹאּו ּוְטלּו ֵחֶלק בְּ

ְתׁשּוַעת  בִּ ע  ְלִהוָּשַׁ ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶכם  ָיֵגן  יוַֹחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ ּוְזכּות 
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ עוָֹלִמים בִּ

ף ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי! - מלחמת עזה נְֶּחשַׂ יָפה - שֶׁ ֲחשִׂ

ה
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dÈa ÈzÎc ,Ô‡Îa Ïk ËÈ˜c ‰„N ‡e‰‰Ó ,‡LÈc˜ ˙‡Ùzƒ¿∆∆«ƒ»≈«»∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
(ÊÎ ˙È˘‡),Úa ‡Ï‡ ,Ú È‡n‡ ,Úa .ÈÈ BÎa L‡¬∆≈¬¿»»∆∆««»∆∆∆»»∆∆

,ÈzÎc(„Î ˙È˘‡).Ú ˙BÙÏ ‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿»»««»∆ƒ¿»∆

‡‰c ,dÈÏ ËÈ˜Â ,‰„N È‡‰ Èa‚Ï ÈB‡ ˜ÁˆÈ Ú˙‡„ ‡ÓÊa¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¬¿«≈«»∆¿»ƒ≈¿»

ÔnzÓ ˜ÚÈ ˜lzÒ‡c ÔÂÈk ,‰„N È‡‰ Èa‚Ï Ú˙‡ ‡Ï ˜ÁˆÈƒ¿»»ƒ¿«¿«≈«»∆≈«¿ƒ¿«««¬…ƒ«»

,Bf‰ ˙a‰ ÈtÏk[‡È‰L]Bf‰ ˙a‰L ¿«≈«««∆«««
ÌeMÓ ,„ÈÓz ‰ÈÏ‡ B˙‰‡«¬»≈∆»»ƒƒ
,ÌÈ ‰ML ÔÈa ‰„ÈÁÈ ˙a ‡È‰L∆ƒ«¿ƒ»≈ƒ»»ƒ
˜lÁ ÌÈa‰ ˙LL Ì˙B‡ ÏÎÏe¿»»≈∆«»ƒƒ≈
,˙BzÓe ˙BˆB‡Â ÌÈ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆¬»ƒ¿»«»
‰MÈ dÏ ÔÈ‡Â ,˜lÁ ‡Ï dÏÂ¿»…ƒ≈¿≈»¿À»
ÁÈbLÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÏÚÂ ,ÌeÏk¿¿«»∆«¿ƒ«
ÔÓ ˙BÈ ‰‰‡Â ‰˜eL˙a da»ƒ¿»¿«¬»≈ƒ

.Ïk‰«…
.˙a dÏ ‡B˜ ‡e‰ BlL ∆≈»«

dÏ ‡˜Â ,‰Ê BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ∆¿»»»
dÏ ‡˜ ,‰Ê BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï .˙BÁ‡»…ƒ¿ƒ∆»»»
,‰Ê BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï .Bn‡ ÌLa Ì‡≈¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆
‰ÓÎÁ‰Â e˙kL ,BÓLa dÏ ‡ »̃»»ƒ¿∆»¿«»¿»
Ôk ÏÚÂ .È‡cÂ ‰ÓÎÁ ,‡ˆnz ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ»≈»¿»««¿«≈
,dÏ ˙ÓB‡ ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰»»»∆¿∆∆»
ÏkL ,ÈLÈ‡ ˙‡ CzÁ˜ ËÚÓ‰«¿««¿≈∆ƒƒ∆»
,‰Ê ÏÚÂ CÈÏ‡ CÏ ‰ÎLÓ B˙‰‡«¬»ƒ¿¿»»≈«ƒ¿«∆
.˙a‰ Ï‡ Ì‡‰ ‰‰‡Â ÚeLÚLa¿«¬«¿«¬»»≈∆««

kLÈ ÔÎÏ ?‰ÈLÓ ‡È‰ ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿«
‰ CnÚ‡È‰ ÔÎÏ ÌB˜Ó ÏÎa .‰ÏÈl ƒ»««¿»¿»»»≈ƒ

?kLÈ ‰f ‰Ó ,kLÈ .‰ÚeL¿»ƒ¿««∆ƒ¿«
‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈÎL ‡l‡∆»¿ƒ»¿»»ƒ
da ÒÈÎ‰Ï ÎfÏ ‰˜p‰ Ôew ƒ̇«¿≈»«»»¿«¿ƒ»
e‰ÊÂ .˙Bi˙B‡‰ Ïk ÏL ei ƒ̂∆»»ƒ¿∆
ÌÏBÚ‰ e‰Ê ˘"È ."Î ˘"È ,kLÈƒ¿«∆»»

,ÔBÈÏÚ‰[„BÒ "Î]ÏL „Bq‰ »∆¿«∆
‰ÈÓË ‰c˜ ,‰Bz‰«»¿À»¿ƒ»
.˙Bi˙B‡ "Î ‰ÈÏ‡ ÌÈBÚ˙nL∆ƒ¿¿ƒ≈∆»ƒ
,‡a‰ ÌÏBÚ‰  ˘"È ."kLÈ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«»»«»

e˙kL È‰B‡ ÏÈÁ‰Ï ∆»¿«¿ƒ¬«
‰BÈÏÚ ‰c˜  "Î .LÈ≈¿À»∆¿»
,˙Bi˙B‡‰ "Î Ïk ‰ÒÈÎnL∆«¿ƒ»»»ƒ
.kLÈ e‰ÊÂ .‰Bz‰ Ïk ÏL „Bq‰«∆»«»¿∆ƒ¿«
‡l‡ ,˜ÚÈ CnÚ kLÈ e˙Î ‡Ï…»ƒ¿«ƒ»«¬…∆»
Èe‡L ÈÓh‰ B˙B‡ ,CnÚ kLÈƒ¿«ƒ»«»ƒ∆»
Ïk‰Â ,CÈÏ‡ BÚ˙‰Ï¿ƒ¿≈≈«ƒ¿«…

Ì˙B‡ ÏL ˙eBÚ˙‰a[ÌlkL] «ƒ¿¿∆»

.‰‰‡a e˙k Ïk‰Â ,ÌÈ‡„ec»ƒ¿«…»¿«¬»
.Úa ‰„O‰ ÔÓ ˜ÚÈ «¬…ƒ«»∆»∆∆

BÎa L‡ Ba e˙kL ,˙BÎa‰ Ïk ˙‡ ˙Á˜BlL ‰„O‰ d˙B‡Ó ,‰LB„w‰ ˙‡Ùz BÊ  ˜ÚÈ ‡iÂ«»…«¬…ƒ¿∆∆«¿»≈»«»∆∆««∆»«¿»∆»¬∆≈¬
e˙kL Úa ‡l‡ ?Úa ‰nÏ ,Úa .'‰ ÔÓÊa .Ú ˙BÙÏ ‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ »∆∆»»»∆∆∆»»∆∆∆»«≈≈ƒ¿»»««»∆ƒ¿»∆ƒ¿«

˜lzÒ‰L ÔÂÈk .Bf‰ ‰„OÏ BÚ˙Ó ‡Ï ˜ÁˆÈ È‰L ,B˙B‡ Á˜ÏÂ Bf‰ ‰„OÏ ÂÈ‡ ˜ÁˆÈ BÚ˙‰L∆ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ«»∆«¿»«∆¬≈ƒ¿»…ƒ¿≈«»∆«≈»∆ƒ¿«≈
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"Ú ‰Ò˜  ‡ˆÈÂÂË

‡e‰‰a ˜ÈÏÒ e‰È‡Â ,ÈB‡ ˜ÁˆÈÏ ‰„N È‡‰ ˜ÈL ,Úa»∆∆»ƒ«»∆¿ƒ¿»¬¿ƒ»ƒ¿«

.‡ÏÈÚ Èa‚Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«≈≈»

,È˙Î ‰Ó(Ï ˙È˘‡)Èa‚Ï ‰‡lÚ ‡n‡ .B˙‡˜Ï ‰‡Ï ‡ˆzÂ «¿ƒ«≈≈≈»ƒ¿»ƒ»ƒ»»¿«≈

‡ÎÏ È‡Ù„b ˙BÁz ,‡B˙ ÈÏ‡ Ó‡zÂ .‡„ÈÁÈ ‡¿»¿ƒ»«…∆≈«»¿«¿»¿»¿»

‡ÂÚ Ô„ÈÚ ‡‰ .ÔÈ‡lÚ ÔÈecÚÂ ÔÈ˜eÙ˙a CÏ ‰‡ÂÂÏe ,CÏ»¿«»»»¿«¿ƒ¿ƒƒƒ»ƒ»ƒ««¬»

,‰„N ‡e‰‰ Èa‚Ï ,‰‡lÚ ‡Áe„ ‡ÁÈÈ CÏ ‰ÈÓÏ ‡‚epÚÂ¿ƒ»¿≈«»«¿»¿»ƒ»»¿«≈«»∆

.˜ÁˆÈ„ ‡Ù˜e˙a „wBzÈ ‡Ï „Ú«»ƒ«¿¿»¿ƒ¿»

ÔÈ„k ,‰‡Ù„b ˙BÁz ˜ÚÈÏ ‡Ë˜c ÔÂÈk(Ì˘)dnÚ kLiÂ ≈«¿»¿»¿«¬…¿«¿»»¿≈«ƒ¿«ƒ»

ÏÎÂ Ô‡Îa ÏÎc .‡e‰ ,‡lkÓ ÌÈ˙Òc ,‡e‰ .‡e‰ ‰ÏÈla««¿»¿»ƒƒ…»¿»ƒ¿»¿»

ÈÊÁ˙‡c Ô‡Ó .‡e‰ ‡l‡ È˙k ‡Ï ˜ÚÈ .ÔnzÓ È˜Ù ÔÈLecƒ̃ƒ»¿≈ƒ«»«¬…»¿ƒ∆»»¿ƒ¿¬≈

.da‚Ï ‡Ú˙‡Ï¿ƒ¿»»¿«»

ÔepÈ‡ ËÈ˜c Ô‡Ó ,‡‰Ù„b ˙BÁz da‚Ï ÔÈnÊ ‡Ïc „ÚÂ¿«¿»«ƒ¿«»¿«¿»»»¿»ƒƒ

Ô‡LÈc˜(Ô‡Lec˜),‡ÈÓË ‰„e˜pÓ ÈÏÓ˙‡ ‡Ï Ô‡Îe «ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒ»

‡lÎÂ ,‡lÎ ÈÚ˙Ó ÌÈ‡„e„ ‡c ÏÚÂ .‰‡lÚ ‡ÓÏÚ ‡e‰‰««¿»ƒ»»¿«»»ƒƒ¿¬≈…»¿…»

‡e‰ CÈ ‡L„˜ ,Ôe‡ È‡Ó Ôe‡ .‰‡lÚ ‡Êc ‡ÂÂ‚Î¿«¿»¿»»ƒ»»¿≈»¿≈À¿»¿ƒ

ÈzÎc ,‡Ú‡a Ô‰ÓL ÈeL(ÂÓ ÌÈÏ‰˙)ÈÈ ˙BÏÚÙÓ eÊÁ eÎÏ «≈¿»»¿«¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿¬¿»

.ı‡a ˙BnL ÌN L‡¬∆»«»»∆

,'Â‚Â ‰Ï ÏwÓ ˜ÚÈ BÏ ÁwiÂ(Ï ˙È˘‡)‡˙eÚ ,ÔÈ˙È˙Ó «ƒ««¬…««ƒ¿∆¿«¿ƒƒ¿»

Ú˙‡ ‡ÈÏ˜„ ‡Ï˜ Ï˜ ,‡˙eÓÈ‰Ó„ ÈË˜ ,‡„BÚ„¿»»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»»»»¿»¿»ƒ¿«

ÁÒ‡ ‡ÏbÏb .ÔÈÂ‰ ÔÈÈÈÚ ÔÈÁÈ˙t Ô‡ ,‡z˙Ï ‡ÏÈÚÓ≈≈»¿«»¬«¿ƒƒ«¿ƒ¬≈»«¿¿»«¿«

ÔÈÓÈÈ eÚ˙‡ .Ú˙‡ ‡˙eÓÈÚ Ï˜ ,ÔÈËÒ ‰nÎÏ ‡ÏÈÚÓ≈≈»¿«»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

‡ÏÂ ,ÔÏkzÒÓ ‡ÏÂ ÈÚ„È ‡ÏÂ ,ÔB‰ÈBÁ ‡˙ÈLc ÔÈÎÈÓc¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿»¿»

.ÔÈÚ„È ‡ÏÂ ÔÈÓÈÈ ,‡aÏ„ ÔÈ„k ,ÔÈ„e‡ ÔÈÓÈË‡ .Ô‡ÓÁ»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»»¿ƒ

‰n ÈÚ„È ‡ÏÂ ÔÈÁÈbLÓ ‡ÏÂ ,e‰ÈÈn˜ ‡ÓÈÈ˜ ‡˙ÈÈB‡«¿»»¿»««¿¿»«¿ƒƒ¿»»¿≈¿»

eÏkzÒ‡ ÔÈÏ˜ ˙‡Ó ‡˙ÈÈB‡ .Ô‡ÓÁ ‡ÏÂ Ô‡ÓÁ ,ÔÏkzÒÓƒ¿«¿»»»¿»»»«¿»»«»ƒƒ¿¿»

Ô‡Ó ˙ÈÏÂ ,ÁbLÈc Ô‡Ó ˙ÈÏ .ÔeÚc˙Â ,ÔÈÈÈÚ eÁ˙t ,ÔÈLtËƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿«¿≈»

.eÎÈÈ˙eÚ„ ‡ÎBLÁ B‚a ÔeÂ‰˙ ‰Ó „Ú ,dÈ„e‡ ÔÈÎÈc¿«¿ƒ¿≈«»∆¡¿¬»ƒ¿«¿

.È‰c ‡B‰ ÔBÎÏ ÈÏb˙‡Â ,Ú„ÓÏ eÏkzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»ƒ

˙‡ È‡L‰ ,Úa ÌMÓ ˜ÚÈ«¬…ƒ»»∆∆ƒ¿ƒ∆
‡e‰Â ,ÂÈ‡ ˜ÁˆÈÏ Bf‰ ‰„O‰«»∆«¿ƒ¿»»ƒ¿

.‰ÏÚÓÏ ÔÓf‰ B˙B‡a ‰ÏÚ»»¿«¿«¿«¿»
.B˙‡˜Ï ‰‡Ï ‡ˆzÂ ?e˙k »«≈≈≈»ƒ¿»

.„ÈÁi‰ ÔaÏ ,‰BÈÏÚ‰ Ì‡‰»≈»∆¿»«≈«»ƒ
,ÈÙk ˙Áz ,‡Bz ÈÏ‡ Ó‡zÂ«…∆≈«»««¿»«
E˙B‡ ˙BÂ‰Ïe E˙B‡ CÏ¿»≈¿¿«¿¿
‰p‰ .ÌÈBÈÏÚ ÌÈecÚÂ ÌÈ˜eÙ˙a¿«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒƒ≈
Áe ˙Á EÏ ˙˙Ï ‚ÚÂ ÔBˆ ˙Ú≈»¿…∆»≈¿«««
ÌË ‰„O‰ d˙B‡Ï ‰BÈÏÚ∆¿»¿»«»∆∆∆

.˜ÁˆÈ ÏL ˜ÊÁa ÛOiL∆ƒ»≈«…∆∆ƒ¿»
˙Áz ˜ÚÈ ˙‡ ‰Á˜lL ∆»¿»∆«¬…««

‰ÏÈla dnÚ kLiÂ Ê‡ ,‰ÈÙk¿»∆»»«ƒ¿«ƒ»««¿»
‡e‰ .Ïk‰ ÔÓ zÒpL  ‡e‰ .‡e‰∆ƒ¿»ƒ«…
˙BM„w‰ ÏÎÂ ˙BÎa‰ ÏkL ∆»«¿»¿»«¿À
,˜ÚÈ e˙Î ‡Ï .ÌMÓ ˙B‡ˆBÈ¿ƒ»…»«¬…
BÚ˙‰Ï Èe‡L ÈÓ ,‡e‰ ‡l‡∆»ƒ∆»¿ƒ¿≈

.‰ÈÏ‡≈∆»
,‰ÈÙk ˙Áz ‰ÈÏ‡ ÔnÊÓ ¿À»≈∆»««¿»∆»

ÌÈLB„w‰ Ì˙B‡ Á˜BlL ÈÓƒ∆≈«»«¿ƒ
[˙BM„w‰]‡lÓ˙Ó ‡Ï ,˙BÎa‰Â ¿«¿»…ƒ¿«≈

ÌÏBÚ‰ ,‰ÈÓh‰ ‰c˜p‰Ó≈«¿À»«¿ƒ»»»
ÌÈ‡„ec‰ Ôk ÏÚÂ .‡e‰‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¿«≈«»ƒ
„BqL BÓk Ïk‰Â ,Ïk‰ ÌÈBÚÓ¿¿ƒ«…¿«…¿∆
?Ôe‡ ‰f ‰Ó ,Ôe‡ .ÔBÈÏÚ∆¿¿≈«∆¿≈
˙BÓL ÌN ‡e‰ Cea LB„w‰«»»»≈

e˙kL ,ı‡a eÊÁ eÎÏ »»∆∆»¿¬
˙BnL ÌN L‡ '‰ ˙BÏÚÙÓƒ¿¬¬∆»«

.ı‡a»»∆
.‰LÓ .'B‚Â ‰Ï ÏwÓ BÏ ««ƒ¿∆¿ƒ¿»

ÈL˜ ,‰NÚn‰ ÏL ÔBˆ‰»»∆««¬∆ƒ¿≈
,˙BÏBw‰ ÏL ÏBw‰ ÏB˜ ,‰eÓ‡‰»¡»«∆«
e‡ .‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ BÚ˙Óƒ¿≈ƒ«¿»¿«»»
BÒ ÏbÏb‰ .ÌÈÈÚ ÈÁe˙t eÈÈ‰»ƒ¿≈≈«ƒ««¿«≈
ÏL ÏB˜ ,ÌÈ„„ˆ ‰nÎÏ ‰ÏÚnÓƒ«¿»¿«»¿»ƒ∆
eBÚ˙‰ .BÚ˙‰ ˙eÓÈÚ¿ƒƒ¿≈ƒ¿¿
,Ì‰ÈÈÁa ‰ML ÌÈÓc ÌÈLÈ¿≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ≈∆
‡ÏÂ ÌÈÏkzÒÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…
,Ï È„k ,ÌÈÊ‡ ÈÓeË‡ ,ÌÈ‡Bƒ¬≈»¿«ƒƒ¿≈≈
‰Bz‰ ,ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿≈¿ƒ«»
‰ÓÈÓ ‰Bz‰ .ÌÈ‡B ‡ÏÂ ÌÈ‡B ,ÌÈÏkzÒÓ ‰na ÌÈÚ„BÈ ‡ÏÂ ÌÈÁÈbLÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ˙„ÓBÚ∆∆ƒ¿≈∆¿…«¿ƒƒ¿…¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»¿ƒ»
È˙Ó „Ú .BÊ‡ ÔÈkiL ÈÓ ÔÈ‡ ,ÁÈbLiL ÈÓ ÔÈ‡ .eÚ„˙Â ÌÈÈÚ‰ eÁ˙tÈ ,ÌÈLtË eÏkzÒ‰ :˙BÏB˜ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ»¿»≈«ƒ¿≈¿≈ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ∆«¿ƒ»¿«»«

.È‡n‰ B‡‰ ÌÎÏ ‰lb˙ÈÂ ,˙Ú„Ï eÏkzÒ‰ ?ÌÎBˆ ÏL ‰ÎLÁ‰ CB˙a eÈ‰zƒ¿¿«¬≈»∆¿¿∆ƒ¿«¿»««¿ƒ¿«∆»∆»«≈ƒ
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‰f‰ ÙÒ ÊË

B‚a ,‡Á‡ eLe ‡Ú‡„ e˜‡Ú BbÓ ,‡ÓÈÏL ˜ÚÈ„ ‡ÓÊa¿ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ»¿«¿»¿«¬»¿

dÈ„Ú ˜ÏeÁ Èe ,e‰lÎÏ ‰Ác ÔÈ‡Îe ÔÈbc«¿ƒ¿»ƒ»»¿À¿»ƒ««¿≈

,‡˙eLtË BbÓ ‡zÓÎÁ ,‡ÎBLÁ BbÓ ‡B‰ .dÈzÒÁ‡Â¿«¿«¿≈¿»ƒ¬»»¿»»ƒƒ¿»

ÏÚ .Ê Ï‡„ ‡˙eL B‚a ÌÈ‡˜ ‰Â‰ „k dÈ‡ÓÏ dÈÏ È˜B‡Â¿ƒ≈¿»≈«»»»ƒ¿¿»¿≈»«

,È˙k ‡c(ËÎ ‰ÈÚ˘È)ÂÈÙ ‰zÚ ‡ÏÂ ˜ÚÈ LBÈ ‰zÚ ‡Ï »¿ƒ…«»≈«¬…¿…«»»»

.eÂÁÈ∆¡»

,˜ÚÈ BÏ ÁwiÂ(Ï ˙È˘‡)ÏwÓ ,dÈ„ÚÏ dÈ˜ÏeÁÏ dÈÏ Èa «ƒ««¬…»ƒ≈¿»≈¿«¿≈««

e‰È‡ ‡ËÒ ,ÁÏ .ÂeÁ ÔÂeb ,‡ÈÓÈ„ ‡ËÒ ,ÁÏ ‰Ïƒ¿∆«ƒ¿»ƒƒ»«»ƒ««ƒ¿»ƒ

,ÔBÓÚÂ .‡„ÂÂÎ ‡˜ÓeÒ ,‡Ï‡ÓN„ ‡ËÒ ‡c ,ÊeÏÂ .ÌÈÓ„¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿«¿»¿«¿

‡˜ÏÒÂ ,dÈÂÂ‚ ‡ÂeÁ ‡ÈÓÈ „ÈÁ‡ e‰lÎÂ .‡„ ‡c ÏÈÏk»ƒ»¿»¿À¿»ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»≈¿«¿»

,ÔÈËÒ ÔÈ˙Ï „ÈÁ‡c b ÏÚ Û‡c ,Ôl‰ ÛNÁÓ ÈzÎc .e‰¿ƒ¿ƒ«¿«»»¿«««¿»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÏË(‰Ë ‡"Ò)È‡‰a ,‡lÎa ÛÈÏ‚‡Â ,‡ÈÓÈ ËÒÏ dÈ˜ÏeÁ »«»≈ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ¿…»¿«

.‡lÎa ÌÈÏL ,ÌÈÏL ‚ È˜‡ ÔÈ„k ,‡ËÒ È‡‰e ‡ËÒƒ¿»¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿…»

,dÈ˙a È˙Î ‰Ó(Ì˘)ÌNÂ ˙BM˜Ó‰ Ô‡v‰ ÌÁÈ ÏÎa ‰È‰Â «¿ƒ«¿≈¿»»¿»«≈«…«¿À»¿»

‡aÏ ÈÓÈkÁÏ ,ÔÈ˙Ò„ ‡˙Ò .'Â‚Â ˙BÏ˜n‰ ˙‡ ˜ÚÈ«¬…∆««¿¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ»

ÔÈl‡ ÔÈ‡lÚ ÔÈbc ˙È‡ ÔÈLÈc˜ ÔÈ‡lÚ ÔÈÈMÓ B‚a .qÓ˙‡ƒ¿««¿«ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒƒ«¿ƒƒ»ƒƒ≈

ÔÈ‡ÓÈt ÔepÈ‡ .Ï ÔÈl‡Â ,ÔÈ‡ÓÈt ÔÈl‡ ,ÔÈl‡ ÏÚ«ƒ≈ƒ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÈLÈc˜ ÔÈa ,Ï‡NÈa ÔÈM˜˙Óe ,‡LÈc˜ ‡kÏÓa ÔÈM˜˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿»«ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒƒ

ÔÈÈMÓ ,˙BM˜Ó‰ Ô‡v‰ Ôew‡ ÔÈl‡Â ,‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï¿À¿»¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«…«¿À»«ƒ¿»

.‡z˙Â ‡ÏÈÚ ,˙BM˜Ó ÔeÈ‡c¿ƒ¿À»≈»¿«»

.‡ÏÈÚÏ„ ‰‡lÚ ‡‰BÊ Èa‚Ï ÔB‰Ï„ ‡ze‡È˙„ ‡zÚLa¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿¿«≈¬»ƒ»»ƒ¿≈»

ÔepÈ‡ ÏË ‡ÓÈÏL ˜ÚÈ ,‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‡„enÚ«»¿∆¿»ƒ»«¬…¿≈»»«ƒ

Èei„Ï ,‡zÎe„Â ˙‡ ,ÌÈË‰a ,‡LÈc ÔÈlÙz ,˙BÏ˜Ó«¿¿ƒƒ¿≈»»¿»ƒ¬«¿¿»¿ƒ≈

ÔÈÈMÓe ÔÈÏÈÁ Ïk ,‡ÂÂÈÊÂ ‡B‰ ÈÏË ‡Î‰Óe .ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈»»»¿≈¿»¿ƒ»»≈ƒ«ƒ¿»

ÔÂÈk .‡z˙Ï ÔM˜˙Óe ‡lÈÚÏ ÔM˜˙Óc ÔepÈ‡ ,ÔÈ‡lÚƒ»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿≈»ƒ¿«¿»¿«»≈«

BÂ‰ ÔepÈ‡ ,ÔÈ„k ,ÌÈn‰ ˙B˙wL ÔÈË‰ BbÓ ÔÈÏË ÔeÈ‡c¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒƒ¬««ƒ¿≈ƒ¬

.‡lÎÏ ‰ÈÓÏe ‡z˙Ï ‡˙ÁÏ ÔÈÚeaÓe ÔÈB˜Ó¿ƒ«ƒ¿«¬»¿«»¿≈«¿…»

ÔÈb„Ï ,ÔÈLÈc˜ ÔÈ‡lÚ ÔÈbc ÔÈa ˜ÚÈ LÈÙ‡ ,Ck ÔÈ‚e¿ƒ»«¿ƒ«¬…≈«¿ƒƒ»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

,Ó‡ z‡„ ‰Ók .ÔÈÓnÚ ‡Lc ,ÔÈpÁ‡(Ï ˙È˘‡) «¬«ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿«¿»≈

CBzÓ ,ÌÏM‰ ˜ÚiL ∆«¬…«»≈ƒ
‡‰ ÏL ‰v‰,˙Á‡ ˙eLÂ ı «»»∆»»∆¿»«∆∆

,Ìlk ˙‡ ‰Ác ˙BÊ ˙B‚c CB˙a¿¿»»»»∆À»
B‡‰ ,B˙ÏÁÂ BÏBb ˜ÏÁ Áe»«≈∆»¿«¬»»
CBzÓ ‰ÓÎÁ ,‰ÎLÁ‰ CBzÓƒ«¬≈»»¿»ƒ
,BBa ˙‡ „aÎÂ ,˙eLth‰«ƒ¿¿ƒ≈∆ƒ
ÏL ˙eL‰ CB˙a „ÓBÚ ‰È‰Lk¿∆»»≈¿»»∆

e˙k Ôk ÏÚ .Ê Ï‡ ‡Ï ≈»«≈»…
ÂÈt ‰zÚ ‡ÏÂ ˜ÚÈ LBÈ ‰zÚ«»≈«¬…¿…«»»»

.eÂÁÈ∆¡»
˜ÚÈ BÏ BÏ Áa , «¬…»«

,ÁÏ ‰Ï ÏwÓ ,BÏB‚Ïe B˜ÏÁÏ¿∆¿¿»««ƒ¿∆«
„ˆ ‡e‰ ,ÁÏ .ÔÏ ÔÂb ,ÔÈÓÈ „ «̂»ƒ»∆»»««
ÏL „ˆ ‰Ê ,ÊeÏÂ .ÌÈn‰ ÏL∆««ƒ¿∆«∆
,ÔBÓÚÂ .„Âk Ì„‡ ,Ï‡ÓO‰«¿…»…¿»…¿«¿
ÔÈÓi‰ ÊÁB‡ ÌlÎÂ .‰Êa ‰Ê ÏeÏk»∆»∆¿À»≈«»ƒ
,Ì‰ ‰ÏBÚÂ BÚˆa Ôl‰«»»¿ƒ¿¿∆»∆
ÏÚ Û‡L ,Ôl‰ ÛNÁÓ e˙kL∆»«¿…«»»∆««
Á˜BÏ ,ÌÈ„„v‰ ÈLÏ ÊÁB‡L b«∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ≈«

[‰ËB]˜˜ÁÂ ,ÔÈÓÈ „ˆÏ B˜ÏÁ ∆¿¿«»ƒ¿∆¿»
Ê‡ ,‰Ê „ˆe ‰Ê „ˆa ,ÌlÎa¿À»¿«∆¿«∆»

.Ïka ÌÏL ,ÌÏL ‚ ‡˜ƒ¿»∆∆»≈»≈«…
?ÂÈÁ‡ e˙kÏÎa ‰È‰Â »«¬»¿»»¿»

˜ÚÈ ÌNÂ ˙BM˜Ó‰ Ô‡v‰ ÌÁÈ«≈«…«¿À»¿»«¬…
ÌÈ˙q‰ ˙Ò .'B‚Â ˙BÏ˜n‰ ˙‡∆««¿¿≈∆«¿»ƒ
˙BÁÓ CB˙a .ÒÓ Ï ÈÓÎÁÏ¿«¿≈≈ƒ¿»¿«¬
˙B‚„Ó LÈ ÌÈLB„˜ ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿ƒ≈«¿≈
el‡ ,el‡ ÏÚ el‡ ˙BBÈÏÚ∆¿≈«≈≈
el‡ .ıeÁÏ el‡Â ÌÈiÓÈt¿ƒƒƒ¿≈¿«≈
CÏna ÌÈaÁ˙Ó ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒƒ¿«¿ƒ«∆∆
,Ï‡NÈa ÌÈaÁ˙Óe ,LB„w‰«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈
Cea LB„w‰Ï ÌÈLB„˜ ÌÈa»ƒ¿ƒ¿«»»
Ô‡v‰ ˙B‡˜ el‡Â ,‡e‰¿≈ƒ¿»«…
el‡ ÏL ˙BÁÓ ,˙BM˜Ó‰«¿À»«¬∆≈

.‰hÓe ‰ÏÚÓ ,˙BM˜Ó¿À»«¿»«»
Èa‚Ï Ì‰lL ‰˜eLz‰L ∆«¿»∆»∆¿«≈

„enÚ ,‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰ ‰f‰«…«»∆¿∆¿«¿»«
Á˜Ï ÌÏM‰ ˜ÚÈ ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ«¬…«»≈»«
,L‡ ÏL ÔÈlÙz ,˙BÏ˜n‰ Ì˙B‡»««¿¿ƒƒ∆…
˙Á‰Ï ,LBÓe ÌB˜Ó ,ÌÈË‰a»¿»ƒ»»«¬»«
ÂÈÊÂ B‡ ÌÈÁ˜BÏ Ô‡kÓe .ÔÈlÙz‰«¿ƒƒƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈÁ˜BÏ el‡L ÔÂÈk .‰hÓÏ ÌÈM˜˙Óe ‰ÏÚÓÏ ÌÈM˜˙nL el‡ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÁÓe ˙BÏÈÁ‰ Ïk»«¬»«¬»∆¿ƒ≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»≈»∆≈¿ƒ

.ÌlÎÏ ˙˙ÏÂ ‰hÓÏ „ÈB‰Ï ˙BÚÈe ˙BB˜Ó eÈ‰ el‡ Ê‡ ,ÌÈn‰ ˙B˙˜L ÌÈË‰‰ CBzÓƒ»¿»ƒƒ¬««ƒ»≈»¿¿ƒ¿ƒ¿«»¿»≈¿À»
w‰ ˙BBÈÏÚ‰ ˙B‚„n‰ ÔÈa ˜ÚÈ LÈÙ‰ Ck,ÌÈnÚ‰ ‡L ÏL ˙BÁ‡‰ ˙B‚„nÏ ˙BLB„ »ƒ¿ƒ«¬…≈««¿≈»∆¿«¿««¿≈»¬≈∆¿»»«ƒ
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"Ú ‰Ò˜  ‡ˆÈÂÊÈ

.ÔÏ Ô‡ˆ ÏÚ Ì˙L ‡ÏÂ BcÏ ÌÈ„Ú BÏ ˙LiÂ(ÔepÈ‡)ÌÈ„Ú «»∆¬»ƒ¿«¿…»»«…»»¬»ƒ

,ÔÈÓnÚ ‡Ma ˜ÏeÁ dÈÏ ‡‰È ‡Ïc ,dÈÓ‚Ï dÈÏ LÈÙ‡«¿ƒ≈¿«¿≈¿»¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ

dÈ˜ÏeÁÏ ,‡lÈÚÏ ‡˙eÓÈ‰Ó„ Èbc ,dÈÏ LÈÙ‡c ‰Ók¿»¿«¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈¿»¿≈»¿»≈

ÔÈLÈc˜ ÔÈÈMÓc ÔÈb„ ‡LÙ‡Ï CÈËˆ‡ ÈÎ‰ ,dÈ„ÚÂ¿«¿≈»ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒƒ

.‡˙ÈBËÓc ÔÈÏÎÈ‰ ÔeÈ‡a ,dÈ„‰a ÔBÏ ‡M˜Ï ,‡z˙Ï¿«»¿«¿»«¬≈¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»

,Ï‡NÈ„ ‰Ók .‰‡lÚ ‡kÏÓ„ eÓÈLa ,ÔÈÓÈL e‰lÎÂ¿À¿¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ»»¿»¿ƒ¿»≈

ÔÈbc ÛB‡ ,ÔÈÓnÚ ‡L Ïk ÔÈa ,‡z˙Ï ÔÈÓÈL¿ƒƒ¿«»≈»¿««¿ƒ«¿ƒ

dÈ˜ÏeÁÏ ÔepÈ‡ ÔÈÓÈL ,ÔÈ‡lÚ ÔÈÈMÓc(‡L„e˜c)‡L„e˜Ï ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈¿¿»

‡c ÏÚÂ .ÔÈ‡lÚ ÔÈÈMÓe ,ÔÈÏÈÁ ‡L Ïk ÔÈa ,‡e‰ CÈa¿ƒ≈»¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡˜ÏeÁÏ ÔÈÓÈL ,dÈ„ÚÂ dÈ˜ÏeÁÏ ÔepÈ‡ ˜ÚÈ È(‡Êa) »ƒ«¬…ƒ¿»≈¿«¿≈¿ƒƒ¿»«

,‡˙eÓÈ‰Óck ÔÈ‚e ‡"Ò).B˙Ïe‚ÒÏ Ï‡NÈ dÈ BÏ Áa ˜ÚÈ Èk È˙k C ƒ¿≈¿»

(‡˙eÓÈ‰Ó„ ‡Ê dÈ„ÚÂ dÈ˜ÏeÁ È e‰È‡ ‰‡lÚ dÈ‡L„˜ ÈÎ‰ ÛB‡ »ƒÀ¿»

.‡ÓÏÚc ÔÈÈMÓe ÔÈÏÈÁ ‡L ÏkÓ ,dÈÏ Èa ,‡e‰ CÈ¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿«≈ƒ«ƒ¿»¿»¿»

‡‰Ê„ ‡zÚLa .ÔÈl‡Ó ÔÈl‡ Ô‡Lt˙Ó ,ÔÈ‡lÚ ÔÈÈMÓe«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ≈¿«¿»¿»¬»

ÔÈbc ÔepÈ‡ Ïk ,‡Èlb˙‡ ‡zÈÎL„ eÈ‰ ‡e„¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ«¿ƒ

‡˜Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ ‡‰Ê ‡e‰‰Ó ÈÙhÚ˙Óe ,ÔÙÒk˙‡ ,ÔÈpÁ‡«¬«ƒƒ¿«¿»ƒ¿«¿≈≈«»√»¿»»¿¿»¿»

ÔÈewz ÔepÈ‡ ÏÎÂ .dÈa‚Ï(ÔÈb„ ‡"Ò)‡ewz ÔeÈ‡c ,ÔÈLÈc˜ ¿«≈¿»ƒƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

Ô˜ÏÒÂ Ô‡„Á „iÓ ,‡‰Ê ‡e‰‰ ‡Èlb˙‡c ‡zÚLa .dÈÏÈ„ƒ≈¿«¿»¿ƒ¿«¿»«»√»ƒ»»»¿»¿»

,˙wz˙‡ e‰ e‰È‡Â ,dÈa‚Ï ‡M˜˙‡Ïe ,dÈ„‰a ‡˜˙‡Ï¿ƒ¿»¿»«¬≈¿ƒ¿«¿»¿«≈¿ƒ¿ƒ¿«»«
(Ôwz˙‡)‡„ ‡˙ÒÂ(Ï ˙È˘‡)ÔÏÏ ÌÈÙeËÚ‰ eÈ‰Â ¿ƒ¿»»¿»»¬ƒ¿»»

.˜ÚÈÏ ÌÈeLw‰Â¿«¿ƒ¿«¬…

‡Ï CÈËˆ‡Â(‡ÎÏ ‡"Ò)ÔÈLÈc˜ ÔÈb„ ‡Lt˙‡Ïe‡"Ò) ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒƒ
(dÈ˜ÏeÁÏ,ÔÈnÚ ‡Lc ÔÈbc ÔeÈ‡Ó .dÈ˜ÏeÁc ¿»≈≈ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ

‡LÈc˜ ˜ÚÈ CÈËˆ‡ ‡lÎeÈ ‡L„˜„ ‡Îea ‡"Ò)‡e‰ C ¿…»ƒ¿¿ƒ«¬…«ƒ»

(‡˜˙‡Ï,‡˙ÈÈB‡a È˙k ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡c ÏÚÂ ¿«»À¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

ÈËÒ B‚a ,dÈÏÈ„ ‡˙eÓÈ‰Ó(È˙Ò ‡"Ò)‰‡kÊ .ÔÈl‡ ÔÈlÓ ¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈ƒƒƒ≈«»»

.dÈ˜ÏeÁ»≈

.ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B eÚbÙiÂ Bk„Ï CÏ‰ ˜ÚÈÂ(Ï ˙È˘‡) ¿«¬…»«¿«¿«ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒ

Ó‡pL BÓk BÏ ˙LiÂ ¿∆∆¡««»∆
Ô‡ˆ ÏÚ Ì˙L ‡ÏÂ BcÏ ÌÈ„Ú¬»ƒ¿«¿…»»«…

.ÔÏ[el‡]BÏ „ÈÙ‰ ÌÈ„Ú »»¬»ƒƒ¿ƒ
˜ÏÁ BÏ ‰È‰È ‡lL ,BÓˆÚÏ¿«¿∆…ƒ¿∆≈∆
LÈÙ‰L BÓÎe ,˙Bn‡‰ ‡Laƒ¿»»À¿∆ƒ¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰eÓ‡‰ ˙B‚„Ó BÏ«¿≈»¡»¿«¿»
CÈˆ Ck ,BÏB‚Ïe B˜ÏÁÏ¿∆¿¿»»»ƒ
˙BÁÓ ÏL ˙B‚„Ó LÈÙ‰Ï¿«¿ƒ«¿≈∆«¬
Ì˙B‡ L˜Ï ,‰hÓÏ ÌÈLB„ ¿̃ƒ¿«»ƒ¿…»
ÏL ˙BÏÎÈ‰‰ el‡a BnÚƒ¿≈«≈»∆

.‰Èb‰«¿ƒ»
CÏn‰ ÏL ÔÓÈqa ÌÈÓeL ¿ƒ«ƒ»∆«∆∆

ÌÈÓeL Ï‡NiL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ
Û‡ ,˙Bn‡‰ ‡L Ïk ÔÈa ‰hÓÏ¿«»≈»¿»»À¬
ÌÈBÈÏÚ ˙BÁÓ ÏL ˙B‚„Ó«¿≈∆«¬∆¿ƒ

B˜ÏÁÏ Ì‰ ÌÈÓeL[‰M„w‰ ÏL]ÏL ¿ƒ≈¿∆¿∆
‡L Ïk ÔÈa ‡e‰ Cea LB„w‰«»»≈»¿»
ÏÚÂ .ÌÈBÈÏÚ ˙BÁÓe ˙BÏÈÁ‰«¬»«¬∆¿ƒ¿«
B˜ÏÁÏ el‡ ˙‡ ˜ÚÈ a ‰Ê∆≈««¬…∆≈¿∆¿

˜ÏÁÏ ÌÈÓeL ,BÏB‚Â[„Bqa]ÏL ¿»¿ƒ«≈∆∆
,‰eÓ‡‰dÈ BÏ Áa ˜ÚÈ Èk e˙k Ck ÌeMÓ] »¡»

BÏB‚Â B˜ÏÁ a ,‡e‰ ÔBÈÏÚ dÈ .B˙l‚ÒÏ Ï‡NÈ

[‰eÓ‡‰ „BÒCea LB„w‰ Ck Û‡ «»«»»
˙B‡ˆ ‡L ÏkÓ BÏ a ‡e‰≈«ƒ»¿»¿»

.ÌÏBÚ‰ ÏL ˙BÁÓe«¬∆»»
el‡ ÌÈ„Ù ÌÈBÈÏÚ ∆¿ƒƒ¿»ƒ≈

L‡ ÏL ‰fL ‰ÚLa .el‡Ó≈≈¿»»∆…«∆≈
Ïk ,‰lb˙Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡‰a¿∆»««¿ƒ»ƒ¿«∆»
el‡‰ ˙BÁ‡‰ ˙B‚„n‰««¿≈»¬≈»≈
‰f‰Ó ˙Bqk˙Óe ,˙BLia˙Óƒ¿«¿ƒ¿«≈«…«
.ÂÈÏ‡ ˜˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ ,‡e‰‰«¿…»¿¿ƒ¿»≈≈»

ÌÈewz‰ el‡ ÏÎÂ[˙B‚„Ó] ¿»≈«ƒƒ

.BlL ÌÈewz Ì‰L ,ÌÈLB„w‰«¿ƒ∆≈ƒƒ∆
,‡e‰‰ ‰f‰ ‰lb˙nL ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿«∆«…««
˜˙‰Ï ÌÈÏBÚÂ ÌÈÁÓN „iÓƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
Ì‰ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ M˜˙‰Ïe BnÚƒ¿ƒ¿«≈∆¿¿»∆

ÒÂ ,Ô˜˙ ‰Ê „B ‰È‰Â ƒ¿»¿∆¿»»
.˜ÚÈÏ ÌÈLw‰Â ÔÏÏ ÌÈÙËÚ‰»¬Àƒ¿»»¿«¿Àƒ¿«¬…

Ï[CÏ]ÏÈc‰Ïe ¿»≈¿«¿ƒ
˙BLB„˜ ˙B‚„Ó[B˜ÏÁÏ ‡"Ò]LB„w‰ ˜ÚÈ CÈˆ ÌlÎe ,ÌÈnÚ‰ ‡L ÏL ˙B‚„n‰ el‡Ó B˜ÏÁ ÏL «¿≈¿∆∆¿≈≈««¿≈∆¿»»«ƒ¿À»»ƒ«¬…«»

[˜˙‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL BÎa]È„„ˆ CB˙a ,BlL ‰eÓ‡ ,‰Bza ˙k ‡e‰ Cea LB„w‰ ‰Ê ÏÚÂ ,‡"Ò] ¿«∆«»»»««»¡»∆¿ƒ¿≈
[È˙Ò.B˜ÏÁ ÈL‡ .el‡ ÌÈlÓ ƒƒ≈«¿≈∆¿

Á‰ Ë‰ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÙe˜Ê ÌÈO‰ È˜ÊÁ .‰LÓ .ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B eÚbÙiÂ Bk„Ï CÏ‰ »«¿«¿«ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒƒ¿»»¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«¿»¿«««∆∆
Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ‰eM‰[‰nk].˙BÁn‰Â ˙B‡v‰ «¿»¿À»«»«¿»¿««¬
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‰f‰ ÙÒ ÁÈ

‡aÁ„ ‡pLÂ ,‡ÏÈÚlÓ ÔÈÙÈ˜Ê ,ÈÓe‰„ ÈÙ˜Bz ,ÔÈ˙È˙Ó«¿ƒƒ¿≈¿¿¿≈¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ¿»¿«¿»

Ïk ÏÚ ‡pÓÓ ‡Ë‰ÏÓ„(‰ÓÎ ‡"Ò).ÔÈÈÈMÓe ÔÈÏÈÁ ƒ¿«¬»¿«»«»≈ƒ«ƒ¿»

,ÈzÎc .‡˜ÓeÒ ‡aÁ ‡È‰ ,‡Ë‰ÏÓ ‡aÁ ‡e‰‰(„Ï ‰ÈÚ˘È) ««¿»¿«¬»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ

,‡Îet‰ dÈ ‡ÈÏ˙„ ‡aÁ ‡e‰‰ .Ì„ ‰‡ÏÓ ÈÈÏ Á∆∆«¿»»¿»»««¿»¿«¿»≈ƒ»

,ÔÈe‚ ‡e‰ ,ÔÈÈL ‡e‰ .ÔÈÂÂ‚ ‰nÎÏ ÈÎt‰Óc ÔepÈ‡ƒƒ¿«¿≈¿«»«¿ƒ«¿»¿ƒ

ËÒa.ÔÈb„ ‰nÎÏ ÔÈpÁ‡ ÔÈÂÂb ÔÈLt˙Ó ,ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ ¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¬«ƒ¿«»«¿ƒ

‡„eÁÈ È„ÁÈ˙Óc .ÔepÈ‡ È˜Ù ,ÈiÁ„ ‡ÏÈ‡„ ‡ËqÓƒƒ¿»¿ƒ»»¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ»

ÏhÓ È„z Ô‡zL‡ ,ÔÈl‡ ÔÈLÈc˜ .‡eM˜a¿ƒ»«ƒƒƒ≈ƒ¿»¬»»ƒƒ«

.e‰a ÔÈwz˙‡ ,ÌÈ˜Ï‡c dÈÓL ,ÌÈÓM‰ÈpÓLÓ Ó‡ ‡c ÏÚÂ ‡"Ò) «»«ƒ¿≈≈…ƒƒ¿«ƒ¿

(Ôwz˙‡Â ı‡‰ÔÈÎÓÒ e„ÈÚ˙‡ ,‡ÓÏÚc ÔÈËÒ Úa‡a ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿¬ƒ«¿ƒ

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

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

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

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



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

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

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



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

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

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

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

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ָרה! קָּ ה שֶׁ י בְּ - 60,000$. - ַמֲעשֶׂ ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונוֹשַׁ ְלתִּ ִקבַּ
ה, ַאְדָהֵכי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דוָֹלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
י  ִנְצַרְכתִּ ֲעַדִין לֹא  ַוֲאִני שֶׁ ַהְלָוָאה ִלְתקּוָפה ְקָצָרה,  כּום כְּ ׁש ֶאת ַהסְּ ְיִדיִדי ּוִבקֵּ מּוֵאל  ׁש ֵאַלי שְׁ ְוָהֵכי ִנגַּ
י, ּדוֶֹחה  נִּ ט ִממֶּ מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ יַע, ּושְׁ ָרעוֹן ִהגִּ י ְלַהְלווֹת לוֹ. ְזַמן ַהפֵּ ְמתִּ ִניָּה, ִהְסכַּ ת ַהבְּ ֶסף ַעד ִלְתִחלַּ ַלכֶּ
ַבּסוֹף לֹא ָעָנה ִלי  לְּ זֹאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ ר ְוהּוא חוֵֹסם כָּ ה ִלּצֹר ֶקשֶׁ אוִֹתי ׁשּוב ְוׁשּוב, ֲאִני ְמַנסֶּ
ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא  ֲחֵבִרי, שֶׁ ד ָממוֹן ּכֹה ַרב ְוַגם ָלַדַעת שֶׁ ם ְלַאבֵּ י; גַּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפוֹן. כָּ טֶּ ֲאִפּלּו בַּ
י  ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבוֹת כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ י ַעל שְׁ ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ל ַהּיוֹם ְוָכל ַהלַּ ה אוִֹתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ִמכְּ

י. ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ
יֶחָנה.  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חוַֹבת ַהִהשְׁ ֻרּיוֹת לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
ִניִתי ַלֲחֵבִרי  ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ן ֵעָצה ְנכוָֹנה, ְלהוֵֹרִני כֵּ ַמתַּ אּוַלי ָחֵבר טוֹב יּוַכל ְלַסיֵַּע בְּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ י לוֹ ֶאת ָהעוֵֹבר ָעַלי ּוִבקַּ ְרתִּ ַהּטוֹב נ. ִספַּ
ַמֲאַמר  ר, בְּ זֹאת ִנְזכַּ ית, ַרק בְּ ית לֹא ָיַדע ְלָהשִׁ ָכל ְמאוֹדוֹ ַלֲעזֹר. ֵעָצה ַמֲעשִׂ ב, הּוא ָרָצה בְּ יב ְוָחשַׁ נ. ִהְקשִׁ
ְלִלּמּוד  דוָֹלה  גְּ ִהְתעוְֹררּות  ָנּה  ֶישְׁ ַאֲחרוָֹנה  לַּ ּוְבָכְך שֶׁ ָעָליו...",  ִלְסמְֹך  ְמעוֹן  י שִׁ ַרבִּ ַדאי הּוא  "כְּ ַרּבוֵֹתינּו: 
ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ּמּוד בְּ ְזכּות ַהלִּ בִּ ִסְפרוֹ שֶׁ ר יוַֹחאי ִהְבִטיַח בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ דוֹׁש ִלּמּוד יוְֹמיוִֹמי, ְוִאם ַרבִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר,  ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ ָרֵאל, בְּ ל ַעם ִישְׂ ל כָּ ָלִלית שֶׁ ה ַהכְּ ֻאלָּ ה ַלגְּ ִנְזכֶּ

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ בִּ
י  ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירוֹן. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתוְֹך ַהדְּ
ָלה  בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדוֹן ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקוֹן ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ ֶבר בִּ ַעל ַהקֶּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יוֹם ֶאְזכֶּ דוֹׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד בְּ ְלתִּ בַּ קִּ שֶׁ
ִנים ַרּבוֹת לֹא ְרִאיִתיו,  שָּׁ י ְיִדיד ְנעּוִרים שֶׁ תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ׁש ֵמַהֲחָוָיה ָהרּוָחִנית שֶׁ י ִנְרגָּ כֻּלִּ שֶׁ ֶרְך ֲחָזָרה, כְּ דֶּ בַּ
נָּה הּוא ִנְצַרְך,  ר ְלֵחֶלק ִממֶּ דוָֹלה, ֲאשֶׁ ה גְּ ל ְיֻרשָּׁ בֵּ קִּ ה שֶׁ ר ַהלָּ ּבּור ְמַספֵּ ֵדי דִּ ים, ְותוְֹך כְּ ר ִמלִּ ֶהֱחַלְפנּו ִמְספַּ
ָך רוֶֹצה ִהְנִני  יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רוֹב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אוָֹתם בַּ ַאר לוֹ 60,000$ שֶׁ ַוֲעַדִין ִנשְׁ

מּוָכן ְלַהְלווֹת ְלָך אוָֹתם ...
ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ֲעֶרֶכת: ָאֵכן, כְּ ֶהָעַרת ַהמַּ

ָרִטּיוֹת  יׁשּועוֹת פְּ ֵדי ְלֵהיִטיב לוֹ? ִמי ֵאינוֹ ָחֵפץ בִּ עּו, ִמי לֹא ִנְדָרׁש ִלְזֻכּיוֹת כְּ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ
ּוְכָלִלּיוֹת?

ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו...  י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ כְּ
ֶעְזַרת  ה בְּ תוָֹרתוֹ ִיְזכֶּ ָהעוֵֹסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בוֹת ַרשְׁ י תֵּ 'ָכל ָהעוָֹלמוֹת – ָראשֵׁ 'ַפע ַר'ב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻי'שְׁ

ִמי. ַפע ַרב רּוָחִני ְוַגשְׁ ם ְלשֶׁ ַהשֵּׁ
ָכל  עּו בְּ ָעלוֹן 3-4] ְוִתוָּשְׁ ְמפָֹרט בְּ ַמְסלּול ד' – כַּ ּקוֹת ְליוֹם בְּ -5 דַּ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת ִלּמּוד ַהּזַֹהר [כְּ ַקבְּ

עוֹת טוֹבוֹת. פָּ ׁשּועוֹת ְוַהשְׁ ַהיְּ

דוֹש ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהקָּ ּבוֹאּו ּוְטלּו ֵחֶלק בַּ

ְנׁשּו. ַמיָּא, עּולּו ְוִאְתכַּ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

דוֹׁש. ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהקָּ  ּבוֹאּו ּוְטלּו ֵחֶלק בַּ

ָנה ְלַבר  רוִֹצים ְלהוִֹקיר ָיִדיד, ְלַהֲעִניק ַמתָּ
ֶדת, ְוַכּדוֶֹמה? יוֹם ַהֻהלֶּ ַח בְּ מֵּ ִמְצָוה, ְלשַׂ

ַהּזַֹהר",  ְו"אוֹר  זַֹהר"  ּקּוֵני  ט "תִּ ְקִניַּת ַהסֶּ בִּ
ֶזה  בָּ ִלְזּכוֹת  ּתּוְכלּו  ְלֵסֶפר,  ְלַבד  בִּ  ₪ 5- בְּ
ָלעוָֹלם  ֵחֶלק  ְוַגם  ָיָפה  ָנה  ַמתָּ ם  גַּ א:  ּוַבבָּ
 26.000 ל  שֶׁ ָסה  ַהְדפָּ ְלַאַחר  ם  גַּ א.  ַהבָּ
ְמַעט  ַלאי כִּ ּה ש.ז.) ַהמְּ ס זֹאת ַחּנּוכָּ ֳעָתִקים, (ִנְדפַּ

ְרזּו! ָאַזל, ִהְזדָּ

יקּוֵני זוַֹהר  חוֶֹדׁש ִסיָון ש.ז.) תִּ ְוֵכן ָיָצא ָלאוֹר (בְּ
 7- ֵני ֲחָלִקים בְּ יס שְׁ פוְֹרָמט כִּ ף ַהּיוִֹמי בְּ דַּ
ל  שֶׁ ָסה  ַהְדפָּ ְלַאַחר  ם  גַּ ְלֵסֶפר,  ְלַבד  בִּ  ₪
ָאַזל,  ְמַעט  כִּ ַלאי  ַהמְּ ֳעָתִקים,   10.000

ְרזּו! ִהְזדָּ

דוֵֹלי  ֶפר (חוֶֹדׁש ִאיָּר ש.ז.) "גְּ ְוֵכן ָיָצא ָלאוֹר ַהסֵּ
ַעל  יִקים  ַצדִּ ל  שֶׁ מּונוֹת  תְּ (ִעם  ְוַהזוַֹהר"  ָרֵאל  ִישְׂ
ְלַבד ְלֵסֶפר,  -3 ₪ בִּ דוֹׁש) בְּ יּמּוד ַהזוַֹהר ַהקָּ ַמֲעַלת לִּ

ֳעָתִקים,   26.000 ל  שֶׁ ָסה  ַהְדפָּ ְלַאַחר  ם  גַּ
ְרזּו! ְמַעט ָאַזל, ִהְזדָּ ַלאי כִּ ַהמְּ

ם  ֶעְזַרת ַהשֵּׁ עוֶֹמר ָיָצא ָלאוֹר בְּ ֶעֶרב ל"ג בָּ
ְמִחיר  בִּ ָיִפים  ָרִכים  כְּ  6 ַהּיוִֹמי  זַֹהר  ֶסט 

ָסד 77 ש"ח. ְמֻסבְּ

אוֹ  ה  ַלֲחֻלקָּ ְסטוִֹקים  ִלְקנוֹת  ָהרוֶֹצה  ל  כָּ
ַהּזַֹהר  ְל"ִמְפַעל  ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ָנא  ִלְמִכיָרה, 
ֲחנּות  ֵאֶצל  אוֹ   8436784-054 ָהעוָֹלִמי": 
ַרק,  ֵני בְּ וֵֹמר 74 בְּ ִוד", ְרחוֹב ַהשּׁ "ַמְלכּות דָּ
ְלַאַחר  ם  גַּ ֵמר,  גָּ יִּ שֶׁ ִלְפֵני  ַמֵהר  ַצְלְצלּו 
ְמַעט  ַלאי כִּ ל 8000 ֳעָתִקים, ַהמְּ ָסה שֶׁ ַהְדפָּ

ְרזּו! ָאַזל, ִהְזדָּ

סוֹת  ַלַהְדפָּ ִלְתרֹם  ָהרוֶֹצה  ל  כָּ ֵכן  מוֹ  כְּ
ֶלפוֹן ַלטֶּ ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ָנא  אוֹת  ַהבָּ

.8436784-054

ים. ִהלִּ ים ְוֵכן ִלְקבּוצוֹת תְּ ָרשִׁ י ִמדְּ הוָֹדָעה ְלָבתֵּ
רוִֹצים  ת קוֶֹדׁש שֶׁ בָּ שַׁ ִפיָלה בְּ ְדָרׁש ַאֲחֵרי ַהתְּ ית ַהמִּ ל בֵּ כָּ
ַיַחד  בְּ ִלים  לְּ ְתפַּ ַהמִּ ל  כָּ שֶׁ ּקוֹת  דַּ ְלָחֵמׁש  יעּור  שִׁ ַלֲעשׂוֹת 

ִיְגְמרּו ֶאת ָהִאְדרוֹת. 
ים. ִהלִּ פוֹת ַלֲאִמיַרת תְּ ְתַאסְּ ִלְקבּוצוֹת ַהמִּ

ָרה זוֹ. ְמֻיָחד ְלַמטָּ ְתָאמוֹת בִּ דוֹׁש ַהמֻּ ֵהַכּנּו חוְֹברוֹת זַֹהר ַהקָּ
ים.  ִהלִּ לַֹח ֲחִביַלת זַֹהר ְלקוְֹרֵאי תְּ ׁש ִלשְׁ ר ּוְלַבקֵּ ָנא ְלִהְתַקשֵּׁ

ֶטל: 052-3545410/ אוֹ 0548-436784

ה ְמֻיֶחֶדת ִלְכבוֹד ַהֲחֻתנָּה שָׁ ַהְקדָּ

ְמָחה  ָרֵאל. ְלֶרֶגל ַהשִּׂ ִישְׂ אן בְּ ָעה טוָֹבה ּוֻמְצַלַחת כָּ שָׁ י בְּ תִּ י ֶאת בִּ ְנתִּ ... ִחתַּ
ַחת  פַּ ִמשְׁ ְוֵכן  ּוֵמַאְנְגִלָיה,  ִרית  ַהבְּ ֵמַאְרצוֹת  ַרי  ּוַמכָּ ְיִדיַדי  ל  כָּ יעּו  ִהגִּ
ן  ְמָחה, ַעל כֵּ שִּׂ ף בַּ תֵּ תַּ ְלִהשְׁ ּוָבאּו  צּו  ִנְקבְּ ם  ָלָאֶרץ, כֻּלָּ ִנים ֵמחּוץ  ַהְמֻחתָּ
ֶסט "אוֹר ַהּזַֹהר ְוִתּקּוֵני זַֹהר" ִעם  ם בְּ ָרִאיִתי ְלָנכוֹן ִלְזּכוֹת ְלַזּכוֹת ֶאת כֻּלָּ
ַעל  ְמֻיָחד  חוָֹתם  ִאיָרה  ִהשְׁ ָנה  תָּ ַהמַּ ַהֲחֻתנָּה.  ִלְכבוֹד  ְמֻיֶחֶדת  ה  שָׁ ַהְקדָּ
ִרית ַאְנְגִלָיה ְועוֹד ְועוֹד.  ּמּוָבן ְלַאְרצוֹת ַהבְּ ִפים, ְוהּוְפָצה כַּ תְּ תַּ שְׁ ְקַהל ַהמִּ

ְזּכּו ְלִמְצווֹת! תִּ

י ְעתִּ י ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

נּו ע"ה ִהְבִטיַח ! ה ַרבֵּ מֹשֶׁ
ָרֵאל "ְלִמְטַעם"  ֲעִתיִדין ִישְׂ לוֹם ִהְבִטיַח: ּוְבִגין דַּ ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ משֶׁ
ַרֲחֵמי". לּוָתא בְּ יּה ִמן גָּ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ַחיֵּי, דְּ ֵמִאיָלָנא דְּ

הּוא ֵסֶפר  ים שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ֲעִתיִדים ִישְׂ ּום שֶׁ רּוׁש: ִמשּׁ פֵּ
ַרֲחִמים. לּות בְּ ַהּזַֹהר, ַעל ָידוֹ ֵיְצאּו ִמן ַהגָּ

ה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  ֻאלָּ ה ְלָקֵרב ֶאת ַהגְּ ם ַאתָּ ֲעזֹר גַּ ּוְבֵכן ְיהּוִדי ָיָקר, תַּ
דוֹׁש. זַֹהר ַהקָּ

ָרֵאל אוְֹמִרים ַעל  דוֵֹלי ִישְׂ -1000 גְּ ם רוִֹצים ָלַדַעת ַמה שֶּׁ ִאם ַאתֶּ
דוֵֹרנּו ִלְזֵקִנים ּוְנָעִרים, דוֹׁש בְּ יבּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ֲחשִׁ

ק  ף ַהּיוִֹמי ַהְמֻחלָּ ּקּוֵני זַֹהר" דַּ ֵסֶפר "אוֹר ַהּזַֹהר" ּוְבֵסֶפר "תִּ ַעיֵּן בְּ
ף ֶאָחד ְליוֹם. ָנה דַּ ִלימוֹת ַהשָּׁ

ְלַהְזָמנוֹת:
ָרק ֵני בְּ וֵֹמר 74 בְּ ִוד" - ְרחוֹב ַהשּׁ ֲחנּות "ַמְלכּות דָּ

ֶמׁש ית שֶׁ אוֹ: "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעוָֹלִמי" ְרחוֹב ַנַחל ָלִכיׁש 24/8 - בֵּ
0548-436784

ִהְצָטֵרף עוֹד ַהּיוֹם !
ֶפר ַהּזַֹהר ַהּיוִֹמי ִהְצָטֵרף עוֹד ַהּיוֹם ַלֲאָלִפים ַהּלוְֹמִדים ִמסֵּ

ֵטל.  ָנה– בָּ חּוָלק ל-354 ְיֵמי ַהשָּׁ ַלת ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהּיוִֹמי ַהמְּ ֲעבּור ַקבָּ
054-8436784 - פקס. 02-9951300

ל ַהּקֶֹדם זוֶֹכה! כָּ
ל  ֻקבָּ ַהמְּ אוֹן  ַהגָּ ָהַרב  ֵאֶצל  דוֹׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ ן  ִנתַּ ם  גַּ
לוֹם" - ֶסט  ִלים "ְנַהר שָׁ ֻקבָּ יַבת ַהמְּ ִליָט"א רֹאׁש ְישִׁ מּוֵאִלי שְׁ ָנָיהּו שְׁ בְּ

ֶלפוֹן: 02-6251451 טֶּ ָסד בַּ ְמִחיר מּוָזל ּוְמֻסבְּ ֵלם בִּ שָׁ
ּזַֹהר  ְוֵכן   -  052-7632452 ֶלפוֹן:  טֶּ בַּ מּוָזל  ְמִחיר  בִּ ם"  לָּ "ַהסֻּ ּזַֹהר  ְוֵכן 

ֶלפוֹן: 02-5022233 טֶּ ְמִחיר מּוָזל בַּ ַבׁש" בִּ "ָמתוֹק ִמדְּ

"י בִּ ַרשְׁ דוֹׁש ֵהיָכָלא דְּ ִאְרּגּון ַהּזַֹהר ַהקָּ
ִליָט"א מּוֵאִלי שְׁ ָנָיהּו שְׁ י בְּ יק ַרבִּ דִּ ל ַהגָּאוֹן ַהצַּ יאּות ָהַרב ַהְמֻקבָּ ְנשִׂ בִּ

ו


