
 

 
 

 

ַ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 ָּ חת פ  ל  ש ְׁ 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"טחלק  -' הכרך 

 940קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָּ  פְׁ סִּ קו  א ד ָּ א ב ְׁ ְׁ פ  יה  ן יִּ ֵּ לו תָּ ן מִּ  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 -

זי"ע  הרשב"י  ובוודאי  נפלאות,  לישועות 
הברכות,  ממקור  ותושפעו  טובה  לכם  יכיר 
מכל  ומציל  מגן  הקדוש  שהזוהר  שכידוע 

הצרות ומונע פגועים ואסונות.

ֶבן  "ֲעַקְבָיא  א):  ג  ֶרק  (פֶּ ָאבֹות  בְּ ָנה  שְׁ מִּ בַּ תּוב  כָּ
ה ְדָבִרים ְוֵאין  לשָׁ שְׁ ל בִּ כֵּ ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר, ִהְסתַּ
ּוְלָאן  אָת,  בָּ ֵמַאִין  ע,  דַּ ֲעֵבָרה.  ִליֵדי  ָבא  ה  ַאתָּ
ין  דִּ ן  ִלתֵּ ָעִתיד  ה  ַאתָּ ִמי  ְוִלְפֵני  הֹוֵלְך,  ה  ַאתָּ
דֹוׁש  ַהקָּ ָלִכים  ַהמְּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּבֹון,  ְוֶחשְׁ

רּוְך הּוא". בָּ

ֶזה  וַמה  ין  דִּ ֶזה  ַמה  ים  ָפְרשִׁ ַהמְּ ׁשֹוֲאִלים 
ּבֹון  ין ֶזה ַעל ָהֲעֵבָרה ְוֶחשְׁ ּבֹון? ּוְמָבֲאִרים דִּ ֶחשְׁ
ְצָוה  ָהָיה ָיכֹול ַלֲעשֹׂות מִּ ֶזה ַעל ְזַמן ָהֲעֵבָרה שֶׁ

ְוִלְלמֹד ּתֹוָרה.

ף פ"ו ע"ב)  ים: (יֹוָמא דַּ דֹושִׁ ְבֵרי ֲחַז"ל ַהקְּ ְידּוִעים דִּ
ָגגֹות,  ִלשְׁ ְזדֹונֹות  ֶכת  ְמַהפֶּ ְרָאה  ִמיִּ ׁשּוָבה  תְּ
ִלְזֻכּיֹות.  ִכים  ֶנְהפָּ ְזדֹונֹוָתיו  ֵמַאֲהָבה  ּוְתׁשּוָבה 
ִהיא  ּבֹון  ֵמַהֶחשְׁ ְלִהנֵָּצל  ִחיָדה  ַהיְּ ְוָהֵעָצה 

פנו מקום  הזוהר: שמעו קול אחד שהיה אומר 
פנו מקום לרבי פנחס בן יאיר, שהוא בא אצלינו, 
דברי  בו  חידש  שהצדיק  מקום  דבכל  שלמדנו, 
פוקד  [העליון]  ההוא  בעולם  הוא  כאשר  תורה, 
שכן  וכל  אליו,  ובא  הזה]  [בעולם  מקום  לאותו 
ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, 
ולומדים שם תורה, כעין זה הנה בא רבי פנחס 
הצדיקים  אלו  ומצא  מקומו,  לפקוד  יאיר  בן 
דבר  אותו  ונתחדש  תורה  דברי  מחדשין 
יאיר, עתה  תורה שאמר מלפנים, רבי פנחס בן 

מתחדש לפניו כאן. 

על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם 
לאור  להוציא  מממונו  ספרים  המדפיס  הבא: 
חכמים  התלמידי  במחיצת  ויושב  זוכה  תורה 
החיבור  יצא  ידו  על  שהרי  הספרים,  מחברי 
גנוז  היה  ואילו  עת,  בכל  הדעת  ותרבה  לעולם, 
לומדים  היו  לא  בירכתיים,  המשכן  למקצועות 
בו. - ב. והנה אמרו חז"ל במסכת יבמות (דף צ"ו 
ולפי  שם,  כדאיתא  וכו'  דובבות  שפתותיו  ע"ב) 

זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי מותו, גם הוא 
זוכה ויושב במחיצתו, שהרי הוא גרם להחיותו, 
ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, החכם בעצמו 
עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו. 
פרשת  אברהם  בן  בספרו  איסטרולסה  מהרח"א  (הגאון 

וישלח דף כ"ג ע"ב). (וכן שמעתי דכבר אמרה רבי יהודה 

חסיד זי"ע).

הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק: בחלום וכו' 
מהרי"ח  הגה"צ  בהסכמת  לעיין  ונא  שם,  עיין 
"צדקה  לספר  אמן,  עלינו  יגן  זכותו  זוננפלד 
מהר"ח  עוד  (ראה  לאור.  הוצאה  אודות  ומשפט", 
גם  ריז).  אות  ס'  מ"ע  וחיים",  "תורה  בספרו  זצ"ל  פלאגי 

אמן,  עלינו  יגן  זכותו  מסאדיגורא  האדמו"ר 
מביא שהציון להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש, 

והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק.

ׁשּוָבה ֶזה  סֹוֵדי ַהתְּ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ְוֶאָחד ִמיְּ תְּ
ָלה ֶלָעִתיד. ַקבָּ

ר  ן, ְוֵאיְך ֶאְפשָׁ ר ְלַתקֵּ מֹוִרי ְוַרּבֹוַתי!!! ֵאיְך ֶאְפשָׁ
ל  עֹות שֶׁ ִמְליֹוֵני שָׁ ְלֵמאֹות  ָעה ַאַחת  ַלֲהפְֹך שָׁ
ִלְתׁשּוָבה  ׁשּוָבֵתנּו  תְּ ה  ִיְתַרצֶּ ה  ּוַבמֶּ ּתֹוָרה? 
ִלְזּכֹות  ֵדי  כְּ ַעְצֵמנּו  ַעל  ל  ְנַקבֵּ ּוַמה  ֵמַאֲהָבה? 

ּבֹון?  ין ְוֶחשְׁ דִּ בַּ

ֶנה  בָּ תִּ ּבֹון  ֶחשְׁ ּבֹאּו  ִלים  ַהּמשְׁ ֹיאְמרּו  ן  כֵּ "ַעל 
ּבֹון  ֵמֶחשְׁ ָיְצָאה  ֵאׁש  י  כִּ ִסיחֹון:  ִעיר  ְוִתּכֹוֵנן 
ֲעֵלי  בַּ מֹוָאב  ָער  ָאְכָלה  ִסיחֹן  ְרַית  ִמקִּ ֶלָהָבה 
ָבא  ָמָרא בָּ מֹות ַאְרנֹן: (במדבר כ"א-כ"ז-כ"ח), ּוַבגְּ בָּ
ר ַנְחָמן א"ר  מּוֵאל בַּ ְתָרא (דף ע"ח ע"ב): א"ר שְׁ בַּ
ִלים ְוגוֹ'  ן ֹיאְמרּו ַהּמֹושְׁ ְכִתיב ַעל כֵּ יוָֹחָנן ַמאי דִּ
ּבֹון  ִיְצָרם ּבֹואּו ֶחשְׁ ִלים בְּ ִלים ֵאּלּו ַהּמֹושְׁ ַהּמֹושְׁ
ִמְצָוה  ֶהְפֵסד  ל עֹוָלם  ּבֹונוֹ שֶׁ ב ֶחשְׁ ּוְנַחשֵּׁ ּבֹואּו 
ֶנה  בָּ ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה תִּ ַכר ֲעֵבָרה כְּ ָכָרּה5 ּושְׂ ֶנֶגד שְׂ כְּ
עֹוָלם ַהזֶּה  ְבֶנה בָּ ן תִּ ה כֵּ ה עֹושֶׂ ְוִתּכֹוֵנן ִאם ַאתָּ
ֵעיָניו  שֶׁ ִמי  ְוָכל  עכ"ל.  א,  ַהבָּ ְלעֹוָלם  ְוִתּכֹוֵנן 
ְוֹיאַחז  ְוַיְחטֹף  ָירּוץ  ָעה,  דֵּ ר  בַּ ַוֲעַדִין  רֹאׁשוֹ  בְּ

ים. יִּ ים ָהֲאִמתִּ ִאיָלן ַהַחיִּ בְּ

לחדש  חייב  יהודי  שכל  כתוב  בזוה"ק 
שואל  והקב"ה  קודש,  בשבת  חידושים 
לנשמה מה חידשה, ואם לא חידש נמצאת 
בבושה גדולה, ועתה על ידי הלימוד הנפלא 
כדברי  שנה  שווה  ששעה  הקדוש  בזוהר 
שנה  אלף  לערך  עולה  ובשבת  מלך  הכסא 
למיליון  ובשמחה  זי"ע,  חי  איש  הבן  כדברי 
וביסורים  צדיקים,  האורחות  כדברי  שנה 
ֶרק  (פֶּ ָנָתן  י  ַרבִּ דְּ ָאבֹות  בְּ ְדִאיָתא  כִּ מאה  כפול 
אומר...  יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי  ו'),  ָנה  ִמשְׁ ג' 

לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה 

5. סיפור מסוחר יהודי מוכר בירושלים עיה"ק: 
כשנודע לו דברי הבן איש חי והכסא מלך, ניצל 
וסיפר  ולמד שש שעות בשבת אחת.  זמנו  את 
לי על כך. אמרתי לו שכשלומדים בשמחה, זה 
שווה מליון שנה, ענה לי, לו ידעתי הייתי לומד 

13 שעות זוהר בשבת.

חשבונות  שעושה  סוחר  של  מוחו  וראו  בואו 
על כסף וזהב, כששומע חשבונות כאלו שיכול 
להגיע לעשירות גדולה כזה, ומקיים בעצמו את 
וכסף".  זהב  מאלפי  פיך  תורת  לי  "טוב  הפסוק 
הקדושים  חז"ל  דברי  להמליץ  אפשר  זה  ועל 
ן זֹוָמא אֹוֵמר...  במסכת אבות (פרק ד' משנה א'): בֶּ
נֱֶּאַמר (תהלים קכח),  ֶחְלקוֹ, שֶׁ ֵמַח בְּ יר ַהשָּׂ ֵאיֶזהּו ָעשִׁ
ֶריךָ,  ַאשְׁ ָלְך.  ְוטֹוב  ֶריָך  ַאשְׁ תֹאֵכל  י  כִּ יָך  פֶּ כַּ ְיִגיַע 

א. עֹוָלם ַהזֶּה. וטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם ַהבָּ בָּ

תֹוָרֶתָך",  ואנו מתפללים בכל יום: "ְוֵתן ֶחְלֵקנּו בְּ
ומיהו העשיר האמיתי זה ששמח בחלקו ולימוד 
וידועים   ובזה מכפיל את תורתו באלף,  התורה 
דברי האר"י החי שעיקר עבודת ה' צריך להיות 
בשמחה, ועל ידה זוכים לכל המעלות וההשגות 

בסייעתא דשמיא.

נחשב  היצר  כבישת  צער  וגם  בריווח6, 
פרק  (קהלת  שמעוני  בילקוט  ואיתא  ליסורים, 
ב - רמז תתקסח): אמר רבי חנינא בר פפא תורה 

שלמדתי באף נתקיימה לי.

אחת  שעה  זה:  מחשבון  היוצא  וראו  בואו 
בשבת קודש שווה מאה מיליון שנה תורה, 
חידושים  שמחדשים  כמו  נחשב  ועוד 
אמיתיים  חידושים  בוודאי  וזהו  בתורה, 
תיקון  ימצא  אחד  כל  ובכך  לשמה,  ותורה 

ונחת לנשמתו.

את  המזכה  כל  י"ח)  ה'  פרק  (אבות  חז"ל  אמרו 
מלשון  חטא  ידו,  על  בא  חטא  אין  הרבים 
כמו:  חיסרון  מלשון  וגם  ועבירה,  חטא 
ִאים" (מלכים א' פרק  לֹמֹה ַחטָּ "ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני שְׁ

א' פסוק כא). פירוש: חסרים.

את  נשלים  במה  העבירה?  את  נתקן  ובמה 
י"ז)  י"ג  פרק  (ירמיה  בפסוק  כתוב  החיסרון? 
ְוָדמַֹע  ֵגָוה  ֵני  ִמפְּ י  ַנְפשִׁ ה  ְבכֶּ תִּ ִרים  ִמְסתָּ "בְּ
ה'".  ֵעֶדר  ה  בָּ ִנשְׁ י  כִּ ְמָעה  דִּ ֵעיִני  ְוֵתַרד  ְדַמע  תִּ
ודרשו חז"ל (חגיגה דף ה' ע"ב): אמר רב שמואל 
בר איניא משמיה דרב מקום יש לו להקדוש 
גוה  מפני  מאי  שמו  ומסתרים  הוא  ברוך 
אמר רב שמואל בר יצחק מפני גאוותן של 
ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים 
רב שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה של 
(חלק  בזוה"ק  וכתוב  עכ"ל.  שמים,  מלכות 
חצות  אחר  הלומד  כל  ובאדרא)  ע"א,  מ"ו  דף  ב 

לילה הקב"ה משקיט7 את המלאכים וכולם 

 – לישועה  צפית  בספר  חיים  החפץ  6. כתב 
דפעם  נתן  דרבי  באבות  דאיתא  וידוע  א):  (פרק 

בצער,  שלא  פעמים  ממאה  שקול  בצער  אחת 
ונקיה  טהורה  היא  כעת  יתברך  השם  ועבודת 
כי  פניות,  שאר  או  לכבוד  מטרה  בה  שאין 
אדרבא נתקיים בנו בעוה"ר וסר מרע משתולל 
(פרש"י בסנהדרין צז ע"א ע"ב כל העולם  על הבריות, 
שטות),  לשון  משתולל  היינו  הוא,  שוטה  עליו  אומרין 

ויש  אנשים.  סוגי  כמה  אצל  ימאסו  ה'  ויראי 
אנשים אשר בשביל לעשות את בניהם יהודים 
לחיות  עליהם  מקבלים  התורה,  כדת  כשרים 
עמלם  ומשארית  ימיהם,  כל  ודוחק  עוני  חיי 
בניהם  שיחזקו  ומורים  למלמדים  שכר  יפרישו 
למרות  ממקומם  מהגרים  ואינם  ה'.  בתורת 
שהפרנסה  הרחוקים  למקומות  ודוחקם  עוניים 
מצויה יותר, בשביל חינוך בניהם לתורה ויראה, 
בודאי נוכל לומר דנחשב זה תשובה לה' בכל לב 

ונפש.
פרק   - חולין  (מסכת   – הקדוש  השל"ה  7. וכתב 
של  רנה  וכשקול  כ"ב):  מוסר  תוכחת  חיים  דרך 

צבא  כל  הקב"ה  מחריש  מלמטה,  עולה  תורה 
מעלה ומקשיב הקול ההוא, וכנסת ישראל וכל 
כענין  ההוא,  הקול  מקשיבים  המלאכים  צבא 
חברים  בגנים  היושבת  יג),  ח,  (שה"ש  שכתוב 
מקשיבים לקולך השמיעיני. וכשהקב"ה מושך 

ב



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

הקדוש:  הזוהר  לשון  וזה  לקולו,  מקשיבים 
אבל בפלגות ליליא קודשא בריך הוא עאל 
צדיקיא,  עם  לאשתעשעא  דעדן  בגנתא 
ולמלעי  למיקם  נש  לבר  ליה  בעי  וכדין 
הוא  בריך  דקודשא  אתמר  והא  באורייתא, 
צייתין  כלהו  דעדן  דבגנתא  צדיקיא  וכל 
ח'  פרק  השירים  (שיר  דכתיב  הוא  הדא  לקליה, 
יִבים ְלקֹוֵלְך  ים ֲחֵבִרים ַמְקשִׁ נִּ גַּ ֶבת בַּ י"ג)8 ַהּיֹושֶׁ

ִמיִעיִני. והא אוקמוה היושבת בגנים דא  ַהשְׁ
כנסת ישראל, דאיהי משבחת ליה לקודשא 
בריך הוא בשבחא דאורייתא בליליא, זכאה 
חולקיה מאן דאשתתף בהדה, לשבחא ליה 

לקודשא בריך הוא בשבחא דאורייתא.

שיר  ספר   - הפסוקים  (שער  מובא  האר"י  ובכתבי 
יִבים  ַמְקשִׁ ֲחֵבִרים  ים  נִּ גַּ בַּ ֶבת  "ַהּיֹושֶׁ השירים): 

מ'קשיבים  ח'ברים  ר"ת  ִמיִעיִני":  ַהשְׁ ְלקֹוֵלְך 
חמלה, כמו שדרשו  ה'שמיעני, הוא  ל'קולך 
נער  והנה  פסוק  על  שמות,  בפרשת  בזוהר 

בוכה ותחמול עליו וגו', והבן זה.

חוט של חסד על כנסת ישראל, נוטלים חלקם 
דוד  שהיה  ולפי  בלילה.  עמה  המתחברים  כל 
להודות  אקום  לילה  חצות  אמר  זה,  דבר  יודע 
לך וגו' (תהלים קיט, סב), וכתיב (תהלים נז, ט), עורה 
השחר  את  מעיר  אני  רז"ל  ודרשו  וגו',  כבודי 
ואין השחר מעיר אותי, לפי שלא היה ישן אלא 
עמוד  וכשעלה  נעלם.  סוד  והוא  הסוס,  כשינת 
שירות  מכמה  מעוטרת  הכלה  באה  השחר 
ממעלה  כלולה  תודה,  מיני  וכמה  ותושבחות 
אותה  וכשרואה  דודה.  בחיק  ויושבת  וממטה, 
באותה התיקון הטוב, מצוה לכתוב בספר כל בני 
ביתו העומדים בבית ה' בלילות ומושך עליהם 
צדיק  אותו  נכתר  החוט  ומאותו  חסד.  של  חוט 
ותחתונים,  עליונים  ממנו  ויראים  המלך,  בכתר 
ואין בעלי הדין שולטים עליו, לפי שהוא רשום 
בסימן המלך וניכר שהוא מבני ביתו, ולפיכך אין 
דנין אותו. והנזהר בזה מעיד על עצמו שהנשמה 
הקדושה מאירה בו, ומאהבתו ביוצרו מתעורר 
לעבודתו. ובשביל שהיא שעה רצויה היה מזהיר 
הנביא ואומר (איכה ב, יט), קומי רוני בלילה לראש 
אויתיך  נפשי  ט),  כו,  (ישעיה  וכתיב  אשמורות, 
בלילה. וצריך ליזהר שלא יפסיק משיתחיל עד 

שיתפלל עם הנץ החמה, עכ"ל. 
הקב"ה   - בגנים  היושבת  (שם)  8. וברש"י 
רועה  בגולה  הנפוצה  את  ישראל  לכנסת  אומר 
ובבתי  כנסיות  ויושבת בבתי  בגנים של אחרים 
מלאכי   - לקולך  מקשיבים  חברים  מדרשות. 
מקשיבים  דוגמתך  אלקים  בני  חבריך  השרת 
 - השמיעני  כנסיות.  בבתי  קולך  לשמוע  ובאים 
ואחר כך יקדישו הם שנאמר (איוב ל"ח) ברן יחד 
ויריעו כל בני  כוכבי בקר אלו ישראל, ואחר כך 

אלקים. 

תהא  מתי  עד  קדוש!  קהל  ורבותי  מורי 
שכינתא בגלותא? היאך לא נחוס על אבינו 

שבשמים?

ומתחנן  ביסורים  מתגולל  המשיח  מלך 
רוצה  יתברך  השם  לבוא,  רוצה  הוא  אלינו, 

לגאלנו, וכל זה תלוי רק בנו!!! 

הנביא  אליהו  רבינו  משה  העצה?  ומה 
קלה  טובה  עצה  לנו  נתנו  זיע"א  והרשב"י 
ומועילה מה לעשות לקירוב הגאולה, וכיצד 

נזכה שיבוא תיכף ומיד. 

להביא  יכולים  ביחד  כולנו  יקרים!  אחים 
אותו, תיכף ומיד בעזרת השם. א. באחדות 
מיליוני  להרבות  עלינו  ב.  ישראל.  ואהבת 
רק  יכולים  זה,  לכל  ולזכות  ג.  תורה.  שעות 

בלימוד זוהר הקדוש.

בחמש מאות ₪ נביא את המשיח!!!

גדול  השם  קידוש  ב"ה  כאן  לנו  יש  רבותי 
כבוד  הרבות  למען  מתאספים  כולם  ונורא! 
ספרי   100 יקנה  אחד  כל  כאשר  שמים!!! 
זוהר בפחות ממחיר הקרן בחמש₪  תיקוני 
זה  את  ויחלק   ,₪500 הכל  סך  לספר, 
עם  וביחד  העיר,  ולכל  ולחברים,  למשפחה 
ישראל  עם  לכל  נגיע  כך  משפחותיהם,  בני 
בזיכוי  איך  מובן  עתה  הקדוש,  זוהר  לומדי 
הרבים לא יבואו לידי חיסרון כי מכפיל את 
אין  עד  תורה  שעות  למיליארדי  זכויותינו 
שהגאולה  הקדוש  בזוהר  שכתוב  וכמו  קץ, 
התורה  ובכוח  בזכות  רק  תבוא  האחרונה 
שהעצה  המקובלים  וכתבו  הקדושה, 
היא,  ומגוג9  גוג  ממלחמת  להינצל  היחידה 
הקדוש  הזוהר  ולימוד  הסוד  תורת  ללמוד 

בראשונה, ותיכף ומיד מגיע המשיח.

9. ישראל מתאחדים בזוהר הקדוש  בגימטריא 
["וענן  ימים.  (1679) כמנין  בסוכות תשבו שבעה 

יומם", שהשכינה הקדושה חופפת על ישראל,  ה' עליהם 

ירושלמי  [עיין  נשק",  ביום  לראשי  ל"סכותה  וזוכים 

יבמות ע"ח, וכמו שתמיד היה דורש בפתיחה לירחי כלה 

מרן בעל "אבי עזרי" את הפסוק הזה, על סכנת האטום], 

הקדוש,  הזוהר  בלימוד  ישראל  עם  התאחדות  ובזכות 

נינצל ממלחמת גוג ומגוג, ועוד, כמו שהתורה צוותה עלינו 

ימים, כך חייבים ללמוד את הזוהר  בסוכות תשבו שבעת 

הקדוש כל השבוע בלי הפסק].

ה:  ֻסכָּ כְּ ּדְמֵהיְמנּוָתא  ִציָלא  דֹוׁש  ַהקָּ ַהר  ַהֹזּ ִלּמּוד 
ֶרק ק"מ ח') "ה 'ֲאדֹ-ָני עֹז יׁשּוָעִתי  ים (פֶּ תִהלִּ תּוב בְּ כָּ
ְלִמי (ְיָבמֹות ּדף  ק". ּוִבירּושַׁ ֹיום ָנשֶׁ י בְּ תה ְלרֹאשִׁ ַסּכָֹ
ל  קֹו שֶׁ ִנשְׁ ֶזה  ק"  ָנשֶׁ ֹיום  "בְּ ַאֵחר  ָבר  דָּ ָאְמרּו:  עח) 

ְבִחיַנת  ה בִּ כָּ ל ַהסֻּ ִלים דַהְסַכך שֶׁ ֻקבָּ וג. וָכְתבּו ַהמְּ גֹּ
ְבִצָלא  ִנים  ַהבָּ ַעל  ַהחֹוֶפֶפת  ֵאם  ֵקראת  ַהנְִּ יָנה,  בִּ
ּמּודֹו  לִּ שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ר  ַהזהַֹּ ן  כֵּ מֹו  ּוכְּ ּדְמֵהיָמנּוָתא, 
ְוִציָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא,  ב ִלְסָכְך  יָנה, ֶנְחשָׁ ְבִחיַנת בִּ בִּ
ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ִממִּ יל  ַמצִּ שֶׁ ק  ָנשֶׁ ֹיום  בְּ ּוָמֵגן  ְך  ּוְמַסכֵּ

י ֲעָרבֹות). דֵּ ּוָמגֹוג. (בַּ

במהדורה  הקדוש  זוהר  היום  שיש  ב"ה 
במחיר  הקודש,  ללשון  תרגום  עם  מיוחדת 
להתחיל  תיכף  יכול  אחד  כל  וכך  מסובסד, 
אמר  זה  שעל  הקדוש,  זוהר  ולהבין  ללמוד 
בעל הכסא מלך: אם יבין מאמר אחד עולה 
להיות  יזכה  ובזה  תמימה,  שנה  ללימוד  לו 

מבני עליה, היושבים ראשונה במלכות. 

ים ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים  ָפַרדִּ יַח ָיבֹוא, ַהסְּ שִׁ מָּ שֶׁ  כְּ
יַח ִצְדֵקנּו ֵני ָמשִׁ ל פְּ ְלַקבֵּ

חזק  נכנס  הקדוש  הזוהר  לימוד  שענין  ב"ה 
מאוד גם אצל האשכנזים, שפשוט לא ידעו 
זוהר  ללמוד  צריך  יהודי  שכל  כזה  ממושג 
למקובלים  רק  ענין  שזה  וחשבו  הקדוש, 
מטלפנים  יום  יום  כמעט  ועכשיו  ונסתרים, 
ובתוכם  ברק,  בני  מירושלים  יהודים  אלי 
בבית  להם  שאין  מופלגים,  אברכים  גם 
זוהר הקדוש, ורוצים לזכות להכניס הבושם 
הזה אל ביתם וללמוד ולסיים, ושוב ללמוד 

בזוהר הקדוש.

ממחותני  ששמעתי  מה  לספר  כדאי  וכאן 
מקלויזנבורג  האדמו"ר  מרן  כ"ק  להבחל"ח 
שאמר  ושו"ע],  הש"ס,  מפעל  [מייסד  זצללה"ה, 
הספרדים  יבוא,  שכשמשיח  פעמים  כמה 
צדקנו,  משיח  פני  לקבל  הראשונים  יהיו 
ובאמת  פשוטה.  אמונה  להם  שיש  מפני 
מפני מה זכו לאמונה פשוטה, וידוע שגדלה 
אמונתם ותמימותם ומקיימים כפשוטו את 
ֵהיַכל  בְּ "ַוה'  כ')  ב'  (פרק  חבקוק  הנביא  דברי 
ל ָהָארץ", ואין משיחים10  ָניו כָּ ָקְדׁשוֹ ַהס ִמפָּ

כלל בבית הכנסת.

גדולי  כל  למה  ועוד  זה?  כל  להם  בא  ומנין 
הספרדים נקראו בשם חכם, ואילו במקומות 
בא  זה  כל  רבי?  בשם  רק  נקראו  אחרים 
וכתוב  הקדוש!!!  הזוהר  בלימוד  מדבקותם 
תורת  שלומד  מי  שרק  הקדושים  בספרים 
גדולי  כל  ובאמת  חכם11,  בשם  נקרא  הסוד 

10. ידועים דברי האר"י הקדוש, שאפילו לומר 
הכנסת,  בבית  יאמר  לא  לחבירו,  מוסר  דברי 

שמא מתוך כך יגרר לדבר דברי חולין.

וכבר אמר ה"שפת אמת" מפני מה זכו הספרדים 
המלחמה  בזמן  בהם  ליגע  הגויים  יכלו  ולא 
העולמית מפני ששמרו על קדושת בית הכנסת. 
ולא  ששרד  בבלגיה  המדרש  בית  שיש  וידוע 
נחרב מפני שלא שחו שם שיחת חולין [הגם שהם 
הכנסת  בבית  אבל  מדרשות],  בתי  מאות   500 שרפו 

הזה שלא דיברו לא יכלו לשלוט עליו.
ּה,  ל ַהּתֹוָרה, ּדוֶֹחה כֻּלָּ ר שֶׁ ְסתָּ 11. ַהּדוֶֹחה ֵחֶלק ַהנִּ
ר,  ְסתָּ ְוַהנִּ ְגֶלה  ַהנִּ ֵחֶלק  ּה,  כֻּלָּ ַהּתֹוָרה  ל  כָּ ְוֶנֱעָנׁש: 
ֵאינוֹ  שֶׁ ר  ְסתָּ ַהנִּ ֵחֶלק  ְוַהּדוֶֹחה  ֶאָחד,  ַאְחדּות  ַהּכֹל 
ִמן  ֵחֶלק  ַהּדוֶֹחה  י  כִּ ְוֶנֱעָנׁש,  ּה  כֻּלָּ ּדוֶֹחה  ּה,  בָּ ָחֵפץ 
ְלִעיג  ַהמַּ ן  כֵּ שֶׁ ל  ּוִמכָּ כֻּּלוֹ.  ּדוֶֹחה  ִאּלּו  כְּ ָהַאְחדּות 
יַע  פִּ ְלַהשְׁ זוֹ  ָחְכָמה  בְּ ָהעֹוְסִקים  ֲחָכִמים  ְבֵרי  דִּ ְַעל  ְ

ג
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Èn‡‰ ÔÏ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ«»…¡…ƒ∆»»»¬«ƒ
ÓM‰ BÏ Ó‡iÂ ‰ÏÈl‰ ÌBÏÁa«¬««¿»«…∆ƒ»∆
BhÓ ˜ÚÈ ÌÚ a„z Ôt EÏ¿∆¿«≈ƒ«¬…ƒ
˜ÚÈÏ ‰NÚz Ôt ?a„z Ôt .'B‚Â¿∆¿«≈∆«¬∆¿«¬…
‡Ï ÔÏ ‡l‡ !zÎÏ CÈˆ ‰Ú»»»ƒƒ¿…∆»»»…
ÌÈBab ÁÎa ˜ÚÈ ÈÁ‡ Û„»««¬≈«¬…¿…«ƒƒ
˜ÚÈ ÏÈÁ È‰L ,˜ Ba CÚÏ«¬…¿»∆¬≈≈«¬…
B‚‰Ï ‡l‡ ,epnÓ ÏB„b ÂÈe»»»ƒ∆∆»¿»¿
e‰Ê .Ïk‰ ˙‡ B„ÈÓL‰Ïe ÂÈÙa¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆

.È‡ „‡ Èn‡ e˙kL∆»¬«ƒ…≈»ƒ
Ôt ‡ÏÂ a„z Ôt e˙k »∆¿«≈¿…∆

È„È Ï‡Ï LÈ e˙ÎÂ .‰NÚz«¬∆¿»∆¿≈»ƒ
˙ÏÎiL Ú„BÈ ‰È‰ ÔÈpÓ .˙BNÚÏ«¬ƒ«ƒ»»≈«∆¿…∆
Ó‡pL BÓk ‡l‡ ?B„Èa ‰˙È‰»¿»¿»∆»¿∆∆¡«
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EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ zÓ‡Â ˙ÈÚÂ¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
BÓk  ˙ÈÚÂ .'B‚Â È‡ „‡ Èn‡¬«ƒ…≈»ƒ¿¿»ƒ»¿

Ó‡pL ,EÚ ‰Ú˙ ‡Ï ∆∆¡«…«¬∆¿≈¬
 .ÂÈÁ‡ ‰Ú»»¿»ƒ

ÌÚÏa CÏ‰ ‡ÏÂ ¿ƒ¿»¿…»«
,ÌÈLÁ ˙‡˜Ï ÌÚÙa ÌÚÙk¿««¿««ƒ¿«¿»ƒ
‰È‰ ‡e‰L  Bkc ‡e‰ CkL∆»«¿∆»»

e˙k ÔÏa .LÁÓ  ¿«≈¿»»»
ÂÈÙLÎa ÁÈbL‰L ,ÈzLÁƒ«¿ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»»
,˜ÚÈ ÏL ˜ÒÚa ÂÈÓÒ˜eƒ¿»»»≈∆∆«¬…
˜ÚÈ ˙‡ „È‡‰Ï ‰ˆLÎe¿∆»»¿«¬ƒ∆«¬…
‰ˆ ,BlL ÌÈÙeMke ÌÈLÁpa«¿»ƒ«ƒƒ∆»»
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‡"Ú ÊÒ˜  ÁÏ˘ÈÂÊÎ

dÈa a ÌÚÏa Ó‡c(‚Î „Ó)‡Ï Èk ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ…
Ô‡Ó ,Ï‡NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈»
‡„B‡Ï ‡Ú È‡Ò ‡‰c ,ÔB‰Ï ÏÈÎÈ¿ƒ¿¿»»»»»¿»»
‡ÏÂ dÈÏÈ„ ÌÈÓÒ˜e ÌÈLÁa ÔB‰e‡Ï«¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒƒ≈¿»
‡„‰ .‡ÈËÏÏ dÈ˜L ‡Ïc .ÈB„È ‡˜ÈÏÒ¿ƒ»ƒ¿»«¿≈¿«¿»»»
ÌÒ˜ ‡ÏÂ ˜ÚÈa LÁ ‡Ï Èk È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒƒ…««¿«¬…¿…∆∆

.Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈
ÔÈÓÒB˜Â ÔÈLÁ ÈÈÊ ‰NÚ ¬»»ƒ≈√»ƒ¿¿ƒ

ÔÏ „Ú ÔÈ‡zz ÔÈ˙Î„ ÈÙËÊe˜c¿¿¿≈¿ƒ¿ƒ«»ƒ¬«»»
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .ÏÈÎÈ ‡ÏÂ ˜ÚÈc dÈÏ˜Ï¿√¿≈¿«¬…¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ

(‡Ï ˙È˘‡).ÌÈBÓ ˙NÚ ÈzkNÓ ˙‡ ÛÏÁzÂ««¿≈∆«¿À¿ƒ¬∆∆ƒ
ÈB„È e˜ÈÏÒ ‡ÏÂ dÈÏ˜Ï ÔÏ „Ú e‰lÎc¿À¿¬«»»¿√¿≈¿»¿ƒƒ

,ÈzÎc ,dÈÏ ‡L‡‡Ï(‡Ï ˙È˘‡)˙‡ ÛÏÁ‰Â ¿«¿»»≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ∆
ÌÈ‰Ï‡ B˙ ‡ÏÂ ÌÈBÓ ˙NÚ ÈzkNÓ«¿À¿ƒ¬∆∆ƒ¿…¿»¡…ƒ
,ÔÈÈÊ Ìeb˙k ,ÌÈBÓ È‡Ó .È„nÚ Ú‰Ï¿»«ƒ»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ

È˙Îe(ÊÈ ‡˜ÈÂ)ÌÈBÊ Ì‰ L‡ ÌÈÈÚOÏ ¿ƒ«¿ƒƒ¬∆≈ƒ
‰NÚÂ .BÚÓLÓk ÌÈÈÓ ,ÌÈBÓ .Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆ƒƒƒ¿«¿»«¬»»
ÔÈ‡zz ÔÈ˙Îa ÔÈÓÒB˜Â ÔÈLÁc ÔepÈ‡ ÔÈÈÊƒƒƒ¿¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»ƒ

.dÈÏ˜Ï „Ú e‰lÎÂ¿À¿¬«¿√¿≈
,ÈzÎc ,ÔepÈ‡ ÔÈÈÊ(ÁÈ ÌÈ„)ÌÒB˜ ƒƒƒƒ¿ƒ≈

ÛMÎÓe LÁÓe ÔBÚÓ ÌÈÓÒ¿̃»ƒ¿≈¿«≈¿«≈
Ï‡ LB„Â ÈBÚ„ÈÂ B‡ Ï‡BLÂ Á BÁÂ¿≈»∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈∆

.ÔepÈ‡ ‰NÚ ‡‰ ,ÌÈ˙n‰«≈ƒ»¬»»ƒ
,ÔepÈ‡ ÈÈÊ Èz ,ÌÒ˜Â LÁ ÈÒBÈ Èa ƒƒ≈««¿∆∆¿≈ƒ≈ƒ

ÌÚÏ ‡˙‡ „ÎÂ .ÔÈ˜ÏÒ „Á ‡b„e¿«¿»«»¿ƒ¿«»»ƒ¿»
eÈÈ‰Â .Ï‡NÈc ÔB‰ÈÏ˜Ï „Ú ÌÒ˜a¿∆∆¬«¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿

,È˙Î„(Î „Ó)dÈÏ˜Ïe .Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»¿√¿≈
e˜ÈÏÒ ‡Ï È‡‰Â È‡‰ ,LÁa ÔÏ ‡˙‡ ˜ÚÈc¿«¬…»»»»¿«««¿«»¿ƒ

,ÈzÎc ‡e‰ ‡„‰ e‰ÈÈ„È(‚Î Ì˘)LÁ ‡Ï Èk ƒ«¿»»ƒ¿ƒƒ…««
LÁ ‡Ï Èk .Ï‡NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ˜ÚÈa¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈ƒ…««
ÌÒ˜ ‡ÏÂ .ÔÏ„ ÈBÓBÈ ‡˙ÈÓ„˜a ˜ÚÈa¿«¬…¿«¿ƒ»¿¿»»¿…∆∆

.ÌÚÏ„ ÈBÓBÈa ˙Ï Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈¿»»¿¿ƒ¿»
ÔÈLÁÂ ÔÈÓÒ˜ ÏÎc .ÔB‰Ï ÏÈÎÈ Ô‡Ó ,ÈÊÁ ‡z ,˜ÏÏ ÌÚÏa ƒ¿»¿»»»»≈»¿ƒ¿¿»¿»ƒ«¬»ƒ

‡Ï Èk ,Ba Ôa ÌÚÏa Ó‡L ∆»«ƒ¿»∆¿ƒ…
.Ï‡NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈
‰ˆ ÈÒ È‰L ?Ì‰Ï ÏBÎÈ ÈÓƒ»»∆∆¬≈»ƒ»»
ÌÈLÁpa Ì‰È‡ ˙‡ „a‡Ï¿«≈∆¬ƒ∆«¿»ƒ
,B„È ‰ÏÚ ‡ÏÂ BlL ÌÈÓÒwe«¿»ƒ∆¿…»»¿»
e˙kL e‰Ê .Ïl˜Ï BÈ‡L‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿«≈∆∆»
ÌÒ˜ ‡ÏÂ ˜ÚÈa LÁ ‡Ï Èkƒ…««¿«¬…¿…∆∆

.Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈
ÌÈÓÒ˜e ÌÈÙLÎ ÈÈÓ ˙NÚ ¬∆∆ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ

‰NÚ ÌÈBzÁz‰ ÌÈ˙k‰ ˙‡‰Ó≈∆»««¿»ƒ««¿ƒ»»
e‰Ê .ÏÎÈ ‡ÏÂ ,˜ÚÈ „‚k ÔÏ»»¿∆∆«¬…¿…»…∆

kLe˙ ˙‡ ÛÏÁzÂ ∆»««¬≈∆
‰NÚ ÌlkL .ÌÈÓ ˙NÚ ÈzkNÓ«¿À¿ƒ¬∆∆…ƒ∆À»»»
Ú‰Ï B„È ‰ÏÚ ‡ÏÂ Bc‚k ÔÏ»»¿∆¿¿…»»¿»¿»«

e˙kL ,BÏ˙‡ ÛÏÁ‰Â ∆»¿∆¡ƒ∆
B˙ ‡ÏÂ ÌÈÓ ˙NÚ ÈzkNÓ«¿À¿ƒ¬∆∆…ƒ¿…¿»
?ÌÈÓ ‰f ‰Ó .È„nÚ Ú‰Ï ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿»«ƒ»ƒ«∆…ƒ

e˙ÎÂ ,ÌÈÈÓ Ìeb˙k  ¿«¿ƒƒ¿»
.Ì‰ÈÁ‡ ÌÈÊ Ì‰ L‡ ÌÈÚOÏ«¿ƒƒ¬∆≈…ƒ«¬≈∆
‰NÚÂ .BÚÓLÓk ÌÈÈÓ  ÌÈBÓƒƒƒ¿«¿»«¬»»
ÌÈÓÒ˜e ÌÈÙLk ÏL Ì‰ ÌÈÈÓƒƒ≈∆¿»ƒ¿»ƒ
‰NÚ ÌlÎÂ ,ÌÈBzÁz‰ ÌÈ˙ka«¿»ƒ««¿ƒ¿À»»»

.Bc‚k¿∆¿
e˙kL ,Ì‰ ÌÈÈÓ  ƒƒ≈∆»

LÁÓe ÔBÚÓ ÌÈÓÒ˜ ÌÒ…̃≈¿»ƒ¿≈¿«≈
B‡ Ï‡LÂ Á ÁÂ ÛOÎÓe¿«≈¿…≈»∆¿…≈
Ì‰ È‰ .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L„Â ÈÚcÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿…≈∆«≈ƒ¬≈≈

.‰NÚ¬»»
ÈL Ì‰ ÌÒ˜Â LÁ ,ÈÒBÈ Èa «ƒ≈««¿∆∆≈¿≈

,ÌÈÏBÚ ˙Á‡ ‰b„e ,ÌÈÈÓƒƒ¿«¿»««ƒ
„‚k ‰NÚ ÌÒ˜a ,ÌÚÏa ‡aLÎe¿∆»ƒ¿»¿∆∆»»¿∆∆

e˙kL eÈ‰Â ,Ï‡NÈ  ƒ¿»≈¿«¿∆»
‡a ˜ÚÈ „‚Îe .Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e¿»ƒ¿»»¿∆∆«¬…»
.Ì„È ‰ÏÚ ‡Ï ‰ÊÂ ‰Ê .LÁa ÔÏ»»¿««∆»∆…»»¿»»

e˙kL e‰Ê LÁ ‡Ï Èk ∆∆»ƒ…««
‡Ï Èk .Ï‡NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ˜ÚÈa¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈ƒ…
.ÔÏ ÈÓÈa ‰lÁza  ˜ÚÈa LÁ««¿«¬…«¿ƒ»ƒ≈»»
ÈÓÈa Ck Á‡  Ï‡NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ¿…∆∆¿ƒ¿»≈««»ƒ≈

.ÌÚÏƒ¿»
ÈÓ ‰‡ ‡a ,˜ÏÏ ÌÚÏa ƒ¿»¿»»…¿≈ƒ

ÌÈÓÒw‰ ÏkL ,Ì‰Ï ÏBÎÈ»»∆∆»«¿»ƒ
elL ÌÈ˙kaL ÌÈÙLk‰Â¿«¿»ƒ∆«¿»ƒ∆»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר כט

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כו



‰f‰ ÙÒ ÁÎ

‡ÏÈÚÏc ‡˙eÎÏÓ„ ‡ÙÊÈwÓ ,ÔÏÈc ÔÈ˙Îcƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿≈»
(‡z˙Â)ÔhÚ˙Ó(‡‰c),e‰a M˜˙‡ ‡e‰Â , ƒ¿«¿»¿ƒ¿««¿

.Ba CÏÓ ˙Úe˙e BnÚ ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈzÎcƒ¿ƒ¿»¡…»ƒ¿«∆∆
Ú„È ‰Â‰„ ÌBÏLÂ ÒÁ ‰„e‰È Èa ƒƒ¿»«¿»¿¬»»«

‡ÏÈÚÏ„ ‰Le„˜a ÌÚÏa(ע"ב קסז (דף ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»
ÌÚ ÈÚ˙‡ ‡Ï ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡‰c .ÏÏk¿»¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿»≈¿«
ÈB ‡l‡ ,dÈ˜Èa LnzLÈ„ ‡Á‡ ÔLÈÏÂ¿ƒ»«¬»¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆»¿

Ó‡Â .ÔÈLÈc˜(‡È ‡˜ÈÂ)Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â «ƒƒ¿»«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
ÔeLÓzLÈ ÔÈLÈc˜ ÔeÈ‡c Ô‡Ó ,ÌÈLB„¿̃ƒ»¿ƒ«ƒƒƒ¿«¿

,ÈzÎc ÔÈLÈc˜ ÔepÈ‡ Ï‡NÈ ,‰Me„˜aÌÈ„) ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ
(„ÈÌÚ ‡ÏÂ LB„˜ ‰z‡ .‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èkƒ«»«»«»»¿»«

.‡Á‡«¬»
‡cÔBÏ ÔncÊ‡ e‡ÒÓ ,ÔÈ‡ÒÓ ÔeÈ ¿ƒ¿»¬ƒ¿»¬ƒ¿««

,È˙k .dÈÏÚ ‡‡zÒ‡Ï(‚È ‡˜ÈÂ)‡ÓË ¿ƒ¿»¬»¬≈¿ƒ»≈
.BLBÓ ‰ÁnÏ ıeÁÓ LÈ „„ ‡e‰»»≈≈ƒ««¬∆»

,È˙Î„ È˜ ‡‡ÒÓÏ ‡‡ÒÓe(Ì˘)‡ÓËÂ ¿»¬»ƒ¿»¬»»≈ƒ¿ƒ¿»≈
,‡˜È ‡ÓËÏ ,‡ÓË e‰È‡c Ô‡Ó ,‡˜È ‡ÓË»≈ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»≈ƒ¿»

.dÈÈÊ ˙a ÏÈÊ‡ ‡Ïk…»»ƒ»«ƒ≈
‰Â‰c ˜ÚÈÏ ‡e‰ ˙B‡È ,˜ÁˆÈ Èa ƒƒƒ¿»»¿«¬…¿¬»

ÔÏa ‡zÒ‡c ÓBÏ ‡LÈc«̃ƒ»«¿ƒ¿»«¿»»
dÈÏ Ó‡ .dÈÏÈ„ ‡e‰ ‡ÁL B‡ ,ÈBLÁe«¬»¿»»ƒ≈»«≈
,‰„e‰È Èa Ó‡˜c b ÏÚ Û‡ ,ÈÒBÈ Èaƒƒ≈«««¿»¬«ƒƒ¿»

,È˙Î ‡‰c .CÏ ÚÈiÒÓ ‡‡(ÊÎ ˙È˘‡)ÈÎ‡ ¬»¿«≈«»¿»¿ƒ»…ƒ
˜ÚÈÎ ‡˜ÈcˆÏ ‡e‰ ˙B‡È ÈÎÂ .EBÎ ÂNÚ≈»¿∆¿ƒ»¿«ƒ»¿«¬…
,ÈÎ‡ ‡l‡ ,‡‡ÒÓc ‡ÓLa dÈÓL ÛÏÁÓÏ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¬»∆»»…ƒ
Ï‡ ,‡‡c Ô‡Ó ÈÎ‡ Ó‡Â .‡ÓÚË ‡˜Òt»¿»«¿»¿»«»…ƒ»¿¬»¬»

.‰eÓ˜e‡ ‡‰Â EBÎ ÂNÚ≈»¿∆¿»¿»
,‡Î‰È‰ÈÂ‡Ï ÓBÏ ,BÓÁÂ BL ÈÏ »»ƒ«¬«»

‡˙Î ‡È‰‰Ï C˙eÚe CaÏ ÈeL¿̇«≈ƒ»¿»¿«ƒƒ¿»»
ÈÏ CÈ ‡e‰ .Èa ÌÈi˜˙‡„ ‡a‡ ÈÏ CÈ„¿»ƒƒ«»¿ƒ¿¿«ƒ»ƒƒ
,En‡ Èa EÏ eÂÁzLÈÂ EÈÁ‡Ï È‚ ‰Â‰¡≈¿ƒ¿«∆¿ƒ¿«¬¿¿≈ƒ∆
‡e‰ .ÂNÚÏ È„‡Ï .˜ÚÈ EcÚ Ck ÔÈ‚a¿ƒ»«¿¿«¬…«…ƒ¿≈»

,‡l‡ .ÔBÏ ‡ˆB‡ ‡Ï„ ,Èa ÌÈi˜˙‡ ‡Ï ‡‰ .LBÈ˙Â Ô‚c B ÈÏ CÈ»ƒƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ¿»«¿»∆»

‰ÏÚÓlL ˙eÎÏn‰ ˙‡‰Ó[‰hÓe] ≈∆»«««¿∆¿«¿»

,ÌÈhÚ˙Ó[È‰L]M˜˙‰ ‡e‰Â ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈
BnÚ ÂÈ‰Ï‡ '‰ e˙kL ,Ì‰a»∆∆»¡…»ƒ

.Ba CÏÓ ˙Úe˙e¿«∆∆
‰ÏÈÏÁÂ ÒÁ ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»«¿»ƒ»

‰M„wa ÌÚÏa Ú„BÈ ‰È‰L∆»»≈«ƒ¿»«¿À»
LB„w‰ È‰L ,ÏÏk ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿»∆¬≈«»
ÔBLÏÂ ÌÚ ‰v˙‰ ‡Ï ‡e‰ Cea»…ƒ¿«»¿«¿»
ÂÈa ‡l‡ B„BÎa LnzLiL Á‡«≈∆ƒ¿«≈ƒ¿∆»»»

Ó‡Â ,ÌÈLB„w‰  «¿ƒ¿»«
ÈÓ .ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿…ƒƒ
.‰M„wa eLnzLÈ ÌÈLB„˜ Ì‰L∆≈¿ƒƒ¿«¿«¿À»

e˙kL ,ÌÈLB„˜ Ì‰ Ï‡NÈ ƒ¿»≈≈¿ƒ∆»
LB„˜ ‰z‡ .‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èkƒ«»«»«»»

.Á‡ ÌÚ ‡ÏÂ¿…««≈
˙ncÊÓ ‰‡ÓË ,ÌÈ‡ÓË Ì‰L ∆≈¿≈ƒÀ¿»ƒ¿«∆∆

e˙k .ÂÈÏÚ ‡Óh‰Ï Ì‰Ï  »∆¿ƒ»≈»»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ LÈ „„a ‡e‰ ‡ÓË»≈»»≈≈ƒ««¬∆
,‡B˜ ‡ÓËÏ ‡ÓËÂ ,BLBÓ»¿»≈¿»≈≈

e˙kLÈÓ .‡˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ ∆»¿»≈»≈ƒ¿»ƒ
Ïk‰ ,‡˜È ‡ÓËÏ ‡ÓË ‡e‰L∆»≈¿»≈ƒ¿»«…

.BÈÓ Á‡ CÏB‰≈««ƒ
,˜ÚÈÏ ‡e‰ ‰‡ ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»»∆¿«¬…

ÔÏa ‡ÓËpL ÓBÏ ,LB„˜ ‰È‰L∆»»»«∆ƒ¿»¿»»
?BlL ‡e‰ ÁL B‡ ,ÂÈÙLÎeƒ¿»»∆«∆
b ÏÚ Û‡ ,ÈÒBÈ Èa BÏ Ó‡»««ƒ≈«««
,EÏ ÚiÒÓ È‡  ‰„e‰È Èa Ó‡L∆»««ƒ¿»¬ƒ¿«≈«¿

e˙k È‰L ‡ÂNÚ ÈÎ ∆¬≈»»…ƒ≈»
˜ÚÈk ˜ÈcˆÏ ‡e‰ ‰ÙÈ ÈÎÂ .EÎa¿…∆¿ƒ»∆¿«ƒ¿«¬…
‡l‡ ?‰‡ÓË ÌLa BÓL ÛÈÏÁ‰Ï¿«¬ƒ¿¿≈À¿»∆»
ÈÓ ÈÎ‡ ÓB‡Â ,ÌÚË ˜ÒBt ,ÈÎ‡»…ƒ≈««¿≈»…ƒƒ
È‰Â ,EÎa ÂNÚ Ï‡ ,È‡L∆¬ƒ¬»≈»¿…∆«¬≈

.‰eLt≈¿»
.ÓÁÂ BL BÏ È‰ÈÂ .Ô‡k »«¿ƒ«¬…

EBˆe EaÏ ÌÈNz Ï‡ ,ÓBÏ««»ƒƒ¿¿¿
‡a‡ ÈÎaL ‰Îa d˙B‡Ï¿»¿»»∆≈¿«ƒ«»
‰Â‰ È˙B‡ Ca ‡e‰ .Èa ‰Ói˜˙‰L∆ƒ¿«¿»ƒ≈«ƒ¡≈
En‡ Èa EÏ eÂÁzLÈÂ EÈÁ‡Ï È‚¿ƒ¿«∆¿ƒ¿«¬¿¿≈ƒ∆
È„‡Ï ˜ÚÈ EcÚ Ck ÌeMÓ ƒ»«¿¿«¬…«…ƒ
Ô‚c a È˙B‡ Ca ‡e‰ .ÂNÚÏ¿≈»≈«ƒ¿…»»
‡lL ,Èa Ìi˜˙‰ ‡Ï È‰  LBÈ˙Â¿ƒ¬≈…ƒ¿«≈ƒ∆…
BL ÈÏ È‰ÈÂ ‡l‡ ,Ì˙B‡ Èzˆ‡»«¿ƒ»∆»«¿ƒƒ

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
ניסן א

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כו



"Ú ÊÒ˜  ÁÏ˘ÈÂËÎ

‡Ú ÈÚ ,„ÚÂ Ô‡ˆ BÓÁÂ BL ÈÏ È‰ÈÂ«¿ƒƒ«¬…¿∆∆»≈»»
ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰ ÏhÓ ,ÈÏ CÈ ‡e‰ .‡Ï˜Á¿«¿»»ƒƒƒ««»«ƒƒ¿«≈
ÔÏ ÌÚ ‡‰c ÔÈ‚a ,Èa ÌÈi˜˙‡ ‡Ï ‡‰ .ı‡‰»»∆»»ƒ¿««ƒ¿ƒ¿»ƒ»»
ÏÎ ‡„Á ‡˙È ÈÏ ‰Â‰ ‡Ïc .‡Bi‚k ,Èzb«¿ƒ¿ƒ»¿»»»ƒ≈»»»»
ÏkzÒÈ ‡Ïc ÔÈ‚ ‡c ÏÎÂ .ı‡‰ ÈpÓLÓ ÔkL∆≈ƒ¿«≈»»∆¿»»¿ƒ¿»ƒ¿««
.dÈnÚ ‚Ë˜ÈÂ Ô‡Îa ÔepÈ‡ ÏÚ ˜ÚÈa dÈa≈¿«¬…«ƒƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈

˜ÚÈa dÈa È˙k Ó‡ ‡a‡(‰Î ˙È˘‡) «»»«¿ƒ≈¿«¬…
ÔÈ‚a .ÌÈÏL b ,ÌÈÏ‰‡ LBÈ Ìz LÈ‡ƒ»≈…»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÏL‡Â .ÔÈ‡lÚ ÔÈkLÓ ÔÈ˙a È˙È e‰È‡c¿ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ó‡ ‡Ï e‰È‡Â ,‡ÒÈ‚ È‡‰Ïe ‡ÒÈ‚ È‡‰Ï¿«ƒ»¿«ƒ»¿ƒ»»«
Èa Ó‡˜„ ‰Ó ÏÚ Ï‡ .ÈBLÁa ‡zÒ‡c¿ƒ¿»««¬»¬»««¿»¬«ƒƒ
ËBL˜e eÈË ÏÚ ÌÈÏL ÈBaÏc ÔÈ‚a ,‰„e‰È¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿

c‡ÓÏÚ ÏÎc .‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ „ÈÚ¿¬ƒ≈À¿»¿ƒ¿»«¿»
ÏÈÎÈ Ô‡Óe ,ÔepÈ‡ Ô‡Ó ÔÏ„ ÈB„BÚ ÈÚ„È»¿≈»¿»»»ƒ«¿ƒ

‡ÊzL‡Ï(dÈnÚ È˙ÈÂ‰c ÔÈL ÔÈNÚ Ïk ,dÈpÓ ‡"Ò) ¿ƒ¿¿»»

.ÈÏ ‡„B‡Ï ÈÚc dÈÏÈ„ ‡‚eËwÓ‡‡Â ‡"Ò) ƒƒ¿»ƒ≈¿»≈¿»»ƒ

(ÔÈL ÔÈNÚ dÈnÚ ‡„ÚÂ ‡È˙ÈÈÊL ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â ¿À¿»¿ƒ≈¿«ƒ
ÂNÚ dÈa ÏkzÒÈ ‡Ïc ÔÈ‚ ‰Â‰ ‡lÎÂ .dÈpÓƒ≈¿…»»»¿ƒ¿»ƒ¿««≈≈»
dÈÏ ËÈ ‡ÏÂ ,Ô‡Îa ÔepÈ‡ dÈ eÓÈi˜˙‡„¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿«≈

,È˙Î ‡c ÏÚÂ .ec(„È Ú˘Â‰)ÈÎc ÌÈLÈ Èk ¿»¿«»¿ƒƒ¿»ƒ«¿≈
,È˙Îe ,'Â‚Â ÈÈ(ÁÈ ÌÈ„)ÈÈ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz ¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿»

:EÈ‰Ï‡¡…∆
Ï‡ e‡a Ó‡Ï ˜ÚÈ Ï‡ ÌÈÎ‡Ïn‰ ««¿»ƒ∆«¬…≈…»∆

E˙‡˜Ï CÏB‰ Ì‚Â ÂNÚ Ï‡ EÈÁ‡»ƒ∆≈»¿«≈ƒ¿»¿
Ï‡ e‡a Ó‡c ÔÂÈk .BnÚ LÈ‡ ˙B‡Ó Úa‡Â¿«¿«≈ƒƒ≈«¿»«»∆
ÔÈÁ‡ ÈÎÂ ,ÂNÚ e‰È‡„ ‡Ú„È ‡Ï ,EÈÁ‡»ƒ»¿«¿»¿ƒ≈»¿ƒ«ƒ
È‡Â ,EÈÁ‡ Ï‡ e‡ ‡l‡ .˜ÚÈÏ BÂ‰ ÔÈpÁ‡«¬«ƒ¬¿«¬…∆»»∆»ƒ¿ƒ
,‡w˙Ó Á‡a ÏÈÊ‡Â ‰eL˙a „‰„ ‡ÓÈ≈̇»¿¬«ƒ¿»¿»ƒ¿…«¿«¿»
Ì‚Â .‡wÈÚÓ„k ÚL‰ ÂNÚ ‡l‡ ,ÈÎ‰ Â‡Ï»»ƒ∆»≈»»»»ƒ¿¿ƒ»»¿«
ÈB„BÁÏ e‰È‡„ ‡ÓÈ˙ È‡Â ,E˙‡˜Ï CÏB‰≈ƒ¿»¿¿ƒ≈»¿ƒƒ¿
.BnÚ LÈ‡ ˙B‡Ó Úa‡ ‡Ï‡ ,Â‡Ï .ÏÈÊ‡»ƒ»∆»«¿«≈ƒƒ

,‰nÏ Ck(ÔepÈ‡ ‡l‡)ÔÈ‚a ,dÈÏ eÓ‡ »»»»¿≈¿ƒ

Ô‡ˆ ‰ÚB ,„ÚÂ Ô‡ˆ BÓÁÂ«¬…¿∆∆≈…
ÏhÓ È˙B‡ Ca ‡e‰ .‰„Oa«»∆≈«ƒƒ«
‡Ï È‰  ı‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«≈»»∆¬≈…
ÔÏ ÌÚ È‰L ÌeMÓ ,Èa Ìi˜˙‰ƒ¿«≈ƒƒ∆¬≈ƒ»»
˙Èa ÈÏ ‰È‰ ‡lL ,‚k ,Èzb«¿ƒ¿≈∆…»»ƒ«ƒ
.ı‡‰ ÈpÓLÓ ÔkL Ïk ,„Á‡∆»»∆≈ƒ¿«≈»»∆
˜ÚÈa ÏkzÒÈ ‡lL È„k ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿≈∆…ƒ¿«≈¿«¬…
.BnÚ ‚Ë˜ÈÂ ˙BÎa Ô˙B‡ ÏÚ«»¿»ƒ«¿≈ƒ

˜ÚÈa e˙k ,Ó‡ ‡a‡ «»»«»¿«¬…
b ,ÌÈÏ‰‡ LÈ Ìz LÈ‡ƒ»…≈…»ƒ∆∆

ÈLa LBÈ Ne‰L ÌeMÓ ,ÌÏL»≈ƒ∆≈ƒ¿≈
„ˆÏ ÌÈÏL‰Â ,ÌÈBÈÏÚ ÌÈkLÓƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
Ó‡ ‡Ï ‡e‰Â .‰Ê „ˆÏe ‰Ê∆¿«∆¿…»«
‰Ó ÏÚ Ï‡ .ÂÈÙLÎa ‡ÓËpL∆ƒ¿»ƒ¿»»¬»««
BalL ÌeMÓ ,‰„e‰È Èa Ó‡L∆»««ƒ¿»ƒ∆ƒ
BÏ ‰NÚL ˙Ó‡Â BË ÏÚ ÌÏL»≈«∆¡∆∆»»
ÌÏBÚ‰ ÏkL ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆»»»
ÈÓe Ì‰ ‰Ó ÔÏ ÈNÚÓ ÌÈÚ„BÈ¿ƒ«¬≈»»«≈ƒ

Ïˆp‰Ï ÏBÎÈÌÈM‰ ÌÈNÚ Ïk ,epnÓ ‡"Ò] »¿ƒ»≈

[BnÚ È˙ÈÈ‰L„a‡Ï ‰ˆÂ ,B‚eËwÓ ƒƒ¿¿»»¿«≈
È˙B‡ÌÈNÚ BnÚ È˙ÈNÚÂ ÈzLÈ È‡Â ‡"Ò] ƒ

[‰LÈÏÈv‰ ‡e‰ Cea LB„w‰Â ¿«»»ƒƒ«ƒ
‡lL È„k ‰È‰ Ïk‰Â .epnÓƒ∆¿«…»»¿≈∆…
B eÓi˜˙‰L ÂNÚ Ba ÏkzÒÈƒ¿«≈≈»∆ƒ¿«¿
BÏ ÓLÈ ‡ÏÂ ˙BÎa Ô˙B‡»¿»¿…ƒ¿…

e˙k ‰Ê ÏÚÂ .‰ÈË Èk ƒ»¿«∆»ƒ
e˙ÎÂ ,'B‚Â '‰ ÈÎc ÌÈLÈ¿»ƒ«¿≈¿¿»

 '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ
.EÈ‰Ï‡¡…∆

˜ÚÈ Ï‡ ÌÈÎ‡Ïn‰ ««¿»ƒ∆«¬…
ÂNÚ Ï‡ EÈÁ‡ Ï‡ e‡a Ó‡Ï≈…»∆»ƒ∆≈»
˙B‡Ó Úa‡Â E˙‡˜Ï CÏ‰ Ì‚Â¿«…≈ƒ¿»¿¿«¿«≈
Ï‡ e‡a Ó‡L ÔÂÈk .BnÚ LÈ‡ƒƒ≈»∆»«»∆
?ÂNÚ ‡e‰L eÚ„È ‡Ï ,EÈÁ‡»ƒ…»«¿∆≈»
?˜ÚÈÏ eÈ‰ ÌÈÁ‡ ÌÈÁ‡ ÈÎÂ¿ƒ«ƒ¬≈ƒ»¿«¬…
Ó‡z Ì‡Â .EÈÁ‡ Ï‡ e‡a ‡l‡∆»»∆»ƒ¿ƒ…«
C„a CÏB‰Â ‰eL˙a ÊÁL∆»«ƒ¿»¿≈¿∆∆
ÂNÚ ‡l‡ ,Ck ‡Ï  ‰È˜z¿ƒ»…»∆»≈»
Ï‰ Ì‚Â .BwÚÓ BÓk ÚL‰C »»»¿≈ƒ»¿«…≈

‡e‰L Ó‡z Ì‡Â .E˙‡˜Ïƒ¿»¿¿ƒ…«∆
Úa‡ ‡l‡ ,‡Ï  BcÏ CÏB‰≈¿«…∆»«¿«

.BnÚ LÈ‡ ˙B‡Ó≈ƒƒ
?‰nÏ Ck[Ì‰ ‡l‡],BÏ eÓ‡ »»»»¿
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‰f‰ ÙÒ Ï

ÔB‰˙BÏˆa È„˙ ÈÚ˙‡ ‡e‰ CÈ ‡L„e˜c¿¿»¿ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿¿
,ÔÈÓ‡„k .ÔB‰˙BÏˆa hÚ˙Óe ‡È˜Ècˆc¿«ƒ«»ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»
ÔB‰˙BÏˆ ÏÚ ‡pÓÓ„ ‡Î‡ÏÓ ‡e‰‰c¿««¿»»ƒ¿«»«¿¿
ÔepÈ‡ Ïk ÏÈË ,dÈÓL ÔBÙÏ"cÒ ,Ï‡NÈc¿ƒ¿»≈«¿«¿¿≈»ƒ»ƒ
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÈÁÏ ‰ËÚ e‰ÈÈpÓ „ÈÚÂ ÔÈ˙BÏ¿̂ƒ¿»ƒƒ«¿¬»»¿¬≈»»ƒ
‡i˜Ècˆc ÔB‰˙BÏˆ ÔkL ÏÎÂ .‰eÓ˜e‡Â¿¿»¿»∆≈¿¿¿«ƒ«»
Ô„Ú˙‡Â e‰a ÈÚ˙‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜„¿À¿»¿ƒƒ¿»≈¿¿ƒ¿«¿»
‡L„e˜Ï ÔÈ˙BÏˆ ÔeÈ‡ ‡hÚ˙‡Ï ‰ËÚ¬»»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»

MÓ ‡ÓÈ˙ È‡Â .‡e‰ CÈaBÂ‰ ÔÈLÈc˜ ÔÈÈ ¿ƒ¿ƒ≈»«ƒ¿»«ƒƒ¬
‡Ï ‡ÈÈ˜Ècˆ ‡l‡ .ÏÈÁ„ È‡n‡ ,dÈnÚ ÔÈÈ˙‡«¿»ƒ≈««»ƒ∆»«ƒ«»»
ÔB‰˙BÏˆ ÏÚ ‡l‡ ,e‰ÈÈ˙eÎÊ ÏÚ ÔÈÎÓÒ«¿ƒ«¿«¿∆»«¿¿

.ÔB‰È‡Ó Èa‚Ï ÔB‰˙eÚe»¿¿«≈»≈
‡˙BÏˆ ,ÔBÚÓL Èa Ó‡c ,ÈÊÁ »≈¿»«ƒƒƒ¿¿»

‡e‰ CÈ ‡L„˜ Èn˜ ˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ„¿«ƒƒ»ƒ«≈À¿»¿ƒ
ÔÈÂÂ‚ ‡˜ÏÒc ÔÈ‚a .‡˙BÏˆ ‡e‰‰a hÚ˙Óeƒ¿«≈¿«¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
ÔÈ‚e .ÔÈËÒ ‰nkÓ ˙ÏÈÏk˙‡Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ËÚ ˙„ÈÚ˙‡ ÔÈÂÂ‚ ‰nkÓ ˙ÏÈÏk˙‡c¿ƒ¿¿ƒ«ƒ«»«¿ƒƒ¿¬ƒ«¬»»
.ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ ˜Ècˆ„ ‡LÈ ÏÚ ‡ÁÓe«¿»«≈»¿«ƒ»»»ƒ
È‰È‡ Â‡ÏÂ ,‡ÏÈÏk È‰È‡ Â‡Ï „ÈÁÈ„ ‡˙BÏˆe¿»¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ
Â‡Ï „ÈÁÈ„ ‡˙BÏˆ ‡c ÏÚÂ .„Á ÔÂe‚ ‡l‡∆»¿«»«¿«»¿»¿»ƒ»

‡Ïa˜˙‡Ï ‡˜z˙Ó e‰È‡(‡˙BÏˆ ‡l‡)‡˙BÏˆk ƒƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡c ÏÚÂ ,‰Â‰ ÏÈÏk ˜ÚÈ ,ÈÊÁ ‡zÂ .ÔÈ‡ÈbÒ„¿«ƒƒ¿»»≈«¬…»ƒ»»¿«»
È˙Î ‰Ó .‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÏ È‡z dÈ˙BÏ¿̂≈»ƒ»À¿»¿ƒ«¿ƒ

.BÏ ˆiÂ „‡Ó ˜ÚÈ ‡ÈiÂ«ƒ»«¬…¿…«≈∆
Ó‡Â Á˙Ù ‰„e‰È(ÁÎ ÈÏ˘Ó)Ì„‡ ÈL‡ ¿»»«¿»««¿≈»»

.‰Úa ÏBtÈ BaÏ ‰L˜Óe „ÈÓz „ÁÙÓ¿«≈»ƒ«¿∆ƒƒ¿»»
ע"א) קסח CÈ(דף ‡L„˜c Ï‡NÈ ÔepÈ‡ ÔÈ‡kÊ«»ƒƒƒ¿»≈¿À¿»¿ƒ

ËBL˜„ ‡˙ÈÈB‡ ÔBÏ ‰ÈÂ ,e‰ ÈÚ˙‡ ‡e‰ƒ¿»≈¿¿»««¿»ƒ¿
Ô‡Ó ÏÎc ,‡ÓÏÚ ÈiÁÏ d ÈkÊÓÏ ÔÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«≈«¿»¿»»
CÈLÓ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡˙ÈÈB‡a ÏczL‡c¿ƒ¿»«¿«¿»À¿»¿ƒ»ƒ
‡ÓÏÚ ÈiÁÏ dÈÏ ÏÈÚ‡Â ,ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ dÈÏÚ¬≈«ƒƒ»ƒ¿»ƒ≈¿«≈«¿»

,ÈzÎc ,È˙‡„(Ï ÌÈ„)C‡Â EÈiÁ ‡e‰ Èk ¿»≈ƒ¿ƒƒ«∆¿…∆
,È˙Îe .EÈÓÈ(Ï Ì˘).ÌÈÓÈ eÎÈ‡z ‰f‰ ce »∆¿ƒ«»»«∆«¬ƒ»ƒ

„ÈÓz ‡e‰ Cea LB„w‰L ÌeMÓƒ∆«»»»ƒ
ÌÈ˜Ècv‰ ˙BlÙ˙a ‰vÓ¿À∆ƒ¿ƒ««ƒƒ
BÓk ,Ì‰È˙BlÙ˙a hÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿ƒ≈∆¿
‰pÓÓ‰ C‡Ïn‰ B˙B‡L eÓ‡L∆»«¿∆««¿»«¿À∆
Ô"BÙÏcÒ ,Ï‡NÈ ˙BlÙz ÏÚ«¿ƒƒ¿»≈«¿«¿
˙BlÙz Ô˙B‡ Ïk ÏËB ,BÓL¿≈»»¿ƒ
ÈÁÏ ‰ËÚ Ì‰Ó ‰NBÚÂ¿∆≈∆¬»»¿«
ÔkL ÏÎÂ ,‰e‡e ÌÈÓÏBÚ‰»»ƒ≈¬»¿»∆≈
Cea LB„w‰L ÌÈ˜Ècv‰ ˙BlÙz¿ƒ««ƒƒ∆«»»
‰ËÚ ˙BNÚÂ ,Ô‰ ‰v˙Ó ‡e‰ƒ¿«∆»∆¿«¬¬»»

˙BlÙz Ô˙B‡a hÚ˙‰ÏŒLB„wÏ ¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«»
‡e‰ŒCea˙BÁÓ ,Ó‡z Ì‡Â . »¿ƒ…««¬

‰nÏ Ê‡ ,BnÚ ÌÈ‡ eÈ‰ ÌÈLB„ ¿̃ƒ»»ƒƒ»»»
ÌÈÎÓBÒ ‡Ï ÌÈ˜Ècˆ ‡l‡ ?„Át»«∆»«ƒƒ…¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ,Ì‰È˙BiÎÊ ÏÚ«¿À≈∆∆»«
.ÌBaÏ Ì‰È˙BLwe Ì‰È˙BlÙz¿ƒ≈∆«»≈∆¿ƒ»

,ÔBÚÓL Èa Ó‡L ‰‡e ¿≈∆»««ƒƒ¿
LB„w‰ ÈÙÏ ‰ÏBÚ ÌÈa ˙lÙz¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈«»
d˙B‡a hÚ˙Óe ‡e‰ Cea»ƒ¿«≈¿»
ÌÈÂ‚a ‰ÏBÚL ÌeMÓ ,‰lÙz¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
,ÌÈ„„ˆ ‰nkÓ ˙ÏÏÎÂ ÌÈa«ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ«»¿»ƒ
,ÌÈÂ‚ ‰nkÓ ˙ÏÏÎpL ÌeMÓeƒ∆ƒ¿∆∆ƒ«»¿»ƒ
L‡ ÏÚ ˙ÁpÓe ,‰ËÚ ˙ÈNÚ«¬≈¬»»À«««…
˙lÙ˙e .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ ˜Èc «̂ƒ«»»ƒ¿ƒ«
‡l‡ ‰È‡Â ‰ÏeÏk dÈ‡ „ÈÁi‰«»ƒ≈»¿»¿≈»∆»
„ÈÁÈ ˙lÙz Ôk ÏÚÂ ,„Á‡ ÔÂ‚a¿»∆∆»¿«≈¿ƒ«»ƒ

Ïa˜˙‰Ï ˙w˙Ó dÈ‡[‰lÙ˙a ‡l‡] ≈»¿À∆∆¿ƒ¿«≈

˜ÚÈ ,‰‡e ‡e .ÌÈa ˙lÙ˙kƒ¿ƒ««ƒ…¿≈«¬…
B˙lÙz Ck ÏÚÂ ,ÏeÏk ‰È‰»»»¿«»¿ƒ»
.‡e‰ Cea LB„w‰ dÏ ˜˜BzL‰ƒ¿≈»«»»
„‡Ó ˜ÚÈ ‡ÈiÂ ?e˙k ‰Ó«»«ƒ»«¬…¿…

.BÏ ˆiÂ«≈∆
,Ó‡Â Á˙t ‰„e‰È  ¿»»«¿»«

‰L˜Óe „ÈÓz „ÁÙÓ Ì„‡ ÈL‡«¿≈»»¿«≈»ƒ«¿∆
Ì‰ÈL‡ .‰Úa ÏBtÈ BaÏƒƒ¿»»«¿≈∆
‡e‰ Cea LB„w‰L Ï‡NÈƒ¿»≈∆«»»
˙Bz Ì‰Ï Ô˙Â Ì‰ ‰v˙‰ƒ¿«»»∆¿»«»∆«
,ÌÏBÚ ÈiÁÏ da ˙BkÊÏ È„k ˙Ó‡¡∆¿≈ƒ¿»¿«≈»
,‰Bza ÏczLnL ÈÓ ÏkL∆»ƒ∆ƒ¿«≈«»
ÂÈÏÚ CLBÓ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»≈»»
ÈiÁÏ BÒÈÎÓe ÌÈBÈÏÚ ÌÈiÁ«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ¿«≈

e˙kL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ Èk »»«»∆»ƒ
e˙ÎÂ ,EÈÓÈ C‡Â EÈiÁ ‡È‰ ƒ«∆¿…∆»∆¿»

.ÌÈÓÈ eÎÈ‡z ‰f‰ ce«»»«∆«¬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 -

ָחְכמּו  לּו  ֶנה  ַהקָּ ֵסֶפר  בְּ ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ִכיָנה,  ְלַהשְּׁ
ּה לֹא ִנְקָרא  ל ַהּתֹוָרה כֻּלָּ י ַהּלֹוֵמד כָּ ילּו ֹזאת, כִּ כִּ ַישְׂ
ה  יַע ְלִמדָּ פִּ ֵדי ְלַהשְׁ י ִאם ַהּלֹוֵמד כְּ ָחָכם ַרק ַלְמָדן, כִּ
ְיָלה,  לַּ בַּ ַהנֵּעֹור  תּוב  כָּ שֶׁ ְוֶזה  ְוכּו'.  ֹזא"ת  ְקֵראת  ַהנִּ
ֵחֶלק  י ַהּתֹוָרה בַּ ְלבּושֵׁ הּוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק בִּ ַהְינּו שֶׁ
אֹו"ר  בְּ ָחֵפץ  ְוֵאינוֹ  יָּדּוַע,  כַּ ַלְיָלה  ְקָרא  ַהנִּ ְגֶלה  ַהנִּ
ָרֵזי ַהּתֹוָרה  יַמְטִריָּה ָר"ז, ַהְינּו בְּ י אֹו"ר גִּ ַהּתֹוָרה, כִּ
ְקָרא  נִּ שֶׁ ם  ַהשֵּׁ ּתֹוַרת  ִחיַנת  בְּ זֶּהּו  שֶׁ ְוסֹודֹוֶתיָה, 
ִאּלּו ּדוֶֹחה ֶאת ָהַאְחדּות כֻּּלוֹ  יֹום, ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה כְּ
ֵחֶלק  ן ִאם ָחֵפץ גַּם בַּ ֵאין כֵּ ַנְפׁשוֹ, ַמה שֶּׁ ּוִמְתַחיֵּב בְּ
יגוֹ, ַעל  ר לוֹ ְלַהשִּׂ ִאי ֶאְפשָׁ ּתֹוָרה, ַהגַּם שֶׁ בַּ ר שֶׁ ְסתָּ ַהנִּ
יַרׁש  פֵּ ם ֶחְפצוֹ, ּוְכמוֹ שֶׁ תֹוַרת ַהשֵּׁ י ִאם בְּ ֶזה ֶנֱאַמר כִּ
י  כִּ ּתֹוָרה,  בַּ שֶׁ ֶזה  ֵחֶלק  גַּם  יג  ִהשִּׂ ּוְכִאּלּו  יְך,  ָהַאְלשֵׁ
כּו'.  כֻּּלוֹ  ּתֹוֵפס  ִאּלּו  כְּ ָהַאְחדּות  ִמן  ֵחֶלק  ַהּתֹוֵפס 
ִסְפרוֹ  בְּ תּוב  כָּ ְוֵכן  ים.  ְקדֹושִׁ ת  ָרשַׁ פָּ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  (ּתֹוְלדֹות 

ים). ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ ים פָּ סִּ תֶֹנת פַּ כְּ

ָמר  ְוִישְׁ ָחָכם  "ִמי  מ"ג)  ק"ז  (פרק  בתהילים  כתוב 
בבחינת  מ"י  לרמז  יש  ה'"  ַחְסֵדי  ְוִיְתּבֹוְננּו  ה  ֵאלֶּ
זוהר,  בתיקוני  כמבואר  בינה,  שערי  חמישים 
בבחינת  הזוהר  לימוד   – מ"י  בתורת  שהעוסק 
ראשי  אל"ה  וישמר  חכם,  הנקרא  הוא   – בינה 
יזכה  הוא  ה'זוהר,  א'מרות  ל'ימוד  תיבות: 
כמו  יבוננהו"  "יסובבנהו  מלשון  לויתבוננו 
שביאר התרגום: "נטרינון כבבת עיניהון" מלשון 
כבבת  ישמרוהו  ה'  שחסדי  ה'  חסדי  שמירה, 
העין ויזכה שיהא עליו תמיד עינא פקיחא ההוא 
ישן  ולא  ינום  "הנה לא  נאים כנאמר  עינא דלא 
ע"ב).  קכ"ט  רבא  באידרא  (כדאיתא  ישראל"  שומר 
ַעְייִנין,  ַאר  ִמשְּׁ ְנָיין  תַּ ִמשְׁ ּוָורא,  חִָ א  רישָׁ דְֵּ ֵעינֹוי 
ִביִנין ַעל ֵעיָנא. ָמאי  סּוָתא ַעל ֵעיָנא. ְוֵלית גְּ ֵלית כְּ
ׁשֹוֵמר  ן  ִיישָׁ ְולֹא  ָינּום  לֹא  ה  ִהנֵּ דכתיב  ַטְעָמא. 
יב  ְכתִּ וְּ קכ"א)  (תהלים  א.  ְלֵעילָּ דִּ רֵאל  ִישְָׂ רֵאל.  ִישְָׂ
ְוָתאָנא,  קּוחֹות.  פְּ ּוְכִתיב  לב)  (ירמיה  ֵעיֶניָך  ר  ֲאשֶׁ

הסוד,  בתורת  גם  גדולים  היו  הספרדים 
ובזכות זה זכו להחדיר אמונה פשוטה יראת 
שמים ואהבת השם יתברך, גם להמון העם, 
שזה הכח של הזוהר הקדוש. וכולם דבקים 
ביחיד  שיעורים  ולומדים  אבותיהם  בדרכי 
העם  לפשוטי  וראינו  הקדוש,  זוהר  וברבים 
שסיימו כמה פעמים את הזוהר הקדוש ולא 
הולכים לישון כל לילה לפני שלומדים זוהר 
התמימה  אמונתם  מכוח  זה  וכל  הקדוש, 
ניסים  והישועות  הברכות12  וכל  והטהורה. 
כי  הזה,  הקדוש  הלימוד  בזכות  ונפלאות 
הרשב"י זי"ע כוחו רב ועצום עד כדי שאמרו 
תורה  ניתנה  לא  אילו  הקדוש,  בזוהר  עליו 
בסיני אלא נתן לנו השם את רבי שמעון בר 
לעולם  ותאיר  תתגלה  שממנו  דיינו,  יוחאי 

התורה. (זוהר פרשת פנחס דף רמ"א).

תוכלו  רגע  בכל  הפשוט  בדורנו  ואפילו 
ולזכות   - הרשב"י  לנשמת  להתקשר 
זי"ע  הרשב"י  ובוודאי  נפלאות,  לישועות 
יכיר לכם טובה ותושפעו ממקור הברכות13, 

סּוָתא ַעל ֵעיָנא, ְוֵלית  רֲחֵמי, ֵלית כְּ ל ַמה ְדָאֵתי בְַ כָּ
ָעא  ָלא בָּ א ִחְווָרא, דְּ ן ֵרישָׁ כֵּ ל שֶׁ ִביִנין ַעל ֵעיָנא. כָּ גְּ

ִמיִדי. (ס"א ְנִטירּו).
12. כתוב בתורה (דברים כ"ח ב'): "ובאו עליך כל 
הברכות האלה והשיגוך" האל"ה ראשי תיבות: 
א'נו ל'ומדי ה'זוהר ה'קדוש, ביאור: כאשר נידבק 
בלימוד  זי"ע  הרשב"י  לנשמת  ונתקשר  בתורה 
שאנו  עלינו  יכריזו  ומשמים  הקדוש,  הזוהר 
הברכות  לכל  נזכה  אז  הקדוש,  הזוהר  לומדי 

הכתובות בתורה ולגאולה שלימה בב"א.
בנקל!  פרנסה  טוב!  שידוך  רוצה  אחד  13. כל 
ברוחניות  הצלחות  ועוד  לילדים!  ברכה 
אפשרות  ואחד  אחד  לכל  יש  וכאן  ובגשמיות, 

מכל  ומציל  מגן  הקדוש  שהזוהר  שכידוע 
הצרות ומונע פגועים ואסונות. 

בגאולת  חלק  יש  לך  הגעתי!  "בזכותך 
העם!"

מלך  בבוא  ואמר:  צדיק  פעם  התבטא 
המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו לך, ופליטת 
העם ששים ושמחים, בעת הזאת יתבונן מלך 
המשיח בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד 
ויראה באצבעו,  ידו  ירים  לפי מעשיו, לפתע 
ויביטו במחזה,  ירימו עיניהם בפליאה  כולם 
ויאמר,  קולו  את  המשיח  מלך  ישמיע  אז 
"בזכותך  מסויים:  יהודי  על  אצבע  בהפנותו 
הגעתי! לך יש חלק בגאולת העם!". כך יראה 

על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו.

זוהר  שלמדו  אלו  יבוא,  כשמשיח  ובוודאי 
פניו,  לקבל  הראשונים  יהיו  הם  הקדוש, 
שזרזתם  כוחכם  יישר  להם  יאמר  ומשיח 
על  ובא  קיים,  העולם  ובזכותכם  הגאולה, 

תיקונו השלם. 

הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים, 
 – עלינו  יעיד  ובעצמו  בכבודו  שהמשיח 

"בזכותך הגעתי".

על כן, יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, 
הקריבו מדקותיכם למען השכינה הקדושה, 
לפדות  לגרום  ליוצרינו,  רוח  נחת  לעשות 
נפשנו, ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור 

פני מלך המשיח במהרה בימינו אמן.

להמשיך עליו את נשמת הרשב"י עליו השלום 
בכל  יצליח  בודאי  כן  ידי  ועל  זכותו,  ולעורר 

עניניו.

ד


