
 

 
 

 

ַ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

 ל'חלק  -' הכרך 

 059קונטרס 

 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 -

ָעה ל שָׁ ּה שֶׁ ֶעְרכָּ

ּתֹוָרה  ל  שֶׁ ּה  ְוֶעְרכָּ ְבָחּה  שִׁ בְּ ִהְפִליגּו  ַרּבֹוֵתינּו 
ימֹות  ְלֶמֶדת בִּ ֵני זוֹ ַהנִּ תֹות ַעל פְּ בָּ שַׁ ְלֶמֶדת בְּ ַהנִּ
ת  ָרשַׁ פָּ סֹוף  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלׁשֹון  כִּ ַהחֹל, 
ִאינּון  ָכל  דְּ חּוַלֵקיהֹון  ָאה  ַזכָּ  – ַלח-ְלָך"  "שְׁ
ָאר  א ִמשְּׁ תָּ בְּ שַׁ אֹוַרְיָתא, יֹוָמא דְּ ִלין בְּ דְּ תַּ ִמשְׁ דְּ

יֹוִמין".

ַחי"  ִאיׁש  ן  "בֶּ ִסְפרוֹ  בְּ ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ָמָרָנא 
ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַתב  כָּ ִניָּה,  שְׁ ָנה  שָׁ מֹות  שְׁ ת  ָרשַׁ פָּ
ה  ֲהַנֲעשֶׂ ּפַֹעל  ָגדֹול  דְּ ַז"ל:  ִלים  ֻקבָּ ַהמְּ ְתבּו  כָּ
ָעִמים יֹוֵתר  ת, ֶאֶלף פְּ בָּ יֹום שַׁ ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה בְּ
ַהחֹול.  ְיֵמי  ל  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵמֵעֶסק  ה  ֲהַנֲעשֶׂ ִמן 
ְדיֹומוֹ  ֲחַז"ל,  ַמֲאַמר  י  פִּ ַעל  ּוֵבאּורוֹ:  עכל"ק. 
ִנים  י ֶאֶלף שָׁ נֱֶּאַמר כִּ ִנים, שֶׁ "ה ֶאֶלף שָׁ בָּ ל ַהקָּ שֶׁ
ת קֹוֶדׁש ִהיא  בָּ יֹום ֶאְתמֹול ְוגֹו' – ְושַׁ ֵעיֶניָך כְּ בְּ
ל  שֶׁ יֹומוֹ  כְּ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת   – א  ַהבָּ עֹוָלם  ֵמֵעין 
ֵעֶרְך  בְּ ַהּכֹל  קֹוֶדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ן  כֵּ ִאם  "ה.  בָּ ַהקָּ
ן,  כֵּ ַעל  ר  ֲאשֶׁ ה,  ְוִיְתַעלֶּ ַהֶשִי"ת  ל  שֶׁ יֹומוֹ  ל  שֶׁ
ֶאֶלף  ת קֹוֶדׁש, עֹוֶלָה  בָּ שַׁ ה בְּ ְקדֹושָׁ ה  ֻעלָּ פְּ ל  כָּ

ָידֹות, ְלֵעֶרְך ְיֵמי ַהחֹול. (מצא חן במדבר).

ָאְזֵני  ַעם בְּ א פַּ טֵּ י זי"ע ִהְתבַּ ְרַעבִּ ַכי שַׁ נּו ָמְרדְּ ַרבֵּ
ַעל  ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ל  שֶׁ ָעה  "שָׁ ְוָאַמר:  ְמקָֹרָביו 
ָנה  שָׁ ְלִלּמּוד  ָוה  שָׁ ת,  בָּ ַהשַּׁ יֹום  בְּ ט  שָׁ ַהפְּ ֶרְך  דֶּ
זַֹהר  ִלּמּוד  ל  ָעה ַאַחת שֶׁ יֹום חֹל. ְושָׁ ֵלָמה בְּ שְׁ
ִלּמּוד  ל  שֶׁ ָנה  שָׁ מוֹ  כְּ ִהיא  חֹל,  יֹום  בְּ ָלה  ְוַקבָּ
יֹום  בְּ ְוֹזַהר  ָלה  בָּ ַהקַּ ְוִלּמּוד  חֹל.  יֹום  בְּ ט  שָׁ פְּ
ְבִעים ְוָחֵמׁש  ָוה ְלִלּמּוד שִׁ ָעה שָׁ ְך שָׁ ֶמשֶׁ ת בְּ בָּ שַׁ
ים  ף ַהַחיִּ ימֹות ַהחֹל".1 ּוָפַסק הגה"ק ַהכַּ ָנה בִּ שָׁ
ְלִלּמּוד  ב  ֵיָחשֵׁ ַהזֹוַהר  ִלּמּוד  דְּ סקי"ב),  (קנ"ה 

ִאי  ַוֲאִפילּו  וז"ל:  יֹוֵעץ  ֶלא  ַהפֶּ ְוָכַתב  ָלה.  בָּ ַהקַּ
ה  ִגיאֹות ַהְרבֵּ לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבוֹ שְׁ

נּו ִיְמָצא  1. הערה מאת רש"ר: ַוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרבֵּ
ָנה  שְׁ ִלּמּוד ַהמִּ ה ֶאת  ַהּזַֹהר ַהְמַדמֶּ ׁשֹון  ַהּקֹוֵרא ִמלְּ
ר  ְזכַּ ְוַכנִּ ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ֵאֶצל  ּוְכֶתֶבן  ָחִציר  כְּ
"ַווי  עה:)  ף  (דַּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ "ַויֵֵּצא"  ת  ָפָרשַׁ בְּ
ִסְתֵרי  בְּ ָיְדִעין  ְוָלא  אֹוַרְיָתא  בְּ ֶבן  תֶּ ָאְכִלין  דְּ ְלִאינּון 
ִויָטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ֵהִביא  ְועֹוד  אֹוַרְיָתא".  דְּ
מֹות", ְלׁשֹונֹות ּוְמקֹורֹות  ַער ַהַהְקדָּ ָמתוֹ ְל"שַׁ ַהְקדָּ בְּ
ין  ּוְקִליפִּ ְפָחה  שִׁ ְגֶלה  ַהנִּ ְלִלּמּוד  ּקֹוְרִאים  שֶׁ ׁשֹוִנים 

ָלה. בָּ ת ּתֹוַרת ַהקַּ ְלֻעמַּ

ָעַלי  ְוִדְגלוֹ  ִדְכִתיב  כְּ "ה  בָּ ַהקָּ ִלְפֵני  ָחׁשּוב  הּוא 
"ל.  ַאֲהָבה ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל ְוִדּלּוגוֹ ָעַלי ַאֲהָבה, ַעכַּ

ָקְדׁשוֹ ַמֵהר"ש בּוַזְגלוֹ זי"ע ֵמאֹור  ר בְּ בֵּ ּוְכָבר דִּ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  דְּ ֶמֶלְך"  א  סֵּ "ַהכִּ ַעל  בָּ ֵעיֵנינּו 
ל  שֶׁ ָנה  שָׁ ְלֵעֶרְך  ֶאָחת  ָעה  שָׁ עֹוֶלה  דֹוׁש  ַהקָּ
ים (ִסיָמן  ַכף ַהַחיִּ ָסקוֹ בְּ ט, ְוהּוָבא פְּ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ
י  ּקּון מ"ג): כִּ י"ב), וז"ל: ַה"ִכֵסא ֶמֶלְך" (תִּ קנ"ה ַסקַּ

ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות, 

ֵרי תשע"א = 771 ׁשְ חוֶֹדׁש ּתִ
ִרים"  ָ ים טוִֹבים ּוְמאּוּשׁ ַמִיים" ="ִיְחֶיה ַחּיִ ָ ּשׁ ּבַ יַח" ="ָאִבינּו ׁשֶ יַאת ָמׁשִ ה ="ּבִ ִגיַמְטִרּיָ 771 ּבְ

דֹוׁש] [ַהּכֹל ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹזַהר ַהּקָ

ועת צרה = 771 היא ליעקב וממנה יוושע . הכל תלוי בנו !!! 

בס"ד

ל ֶרַגע  ֲחַבל ַעל ּכָ
ֵאלּו ְזכּוִכית. ְחׁשֹב שֶׁ ּלֹא תַּ זֵָּהר שֶׁ ִלים ַיֲהלֹוִמים - תִּ ֶאְצְלָך ִמְתגְַּלגְּ

ים !!! ֶסף – ֶאְצֵלנּו ַהְיהּוִדים אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה ַחיִּ ַאֶמִריָקה אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה כֶּ בְּ
ּלֹו!!! ַמן שֶׁ וֶוה ַהזְּ ֱאֶמת שָׁ ה בֶּ מָּ ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא יֹוֵדַע כַּ

ם ֵיׁש ַחיֵּי ֵנַצח ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֶאלֹוִקים  שָּׂ א שֶׁ ַבד העֹוָלם ַהבָּ ֵגי ָהעֹוָלם ַהזֶּה (ִמלְּ ֻמשָּׂ ָנה, ֶזה ַרק בְּ מֹוֶנה ִמְליוֹן שָׁ ּקֹות ְליֹוֵתר ִמשְּׁ ר ַלֲהפְֹך 5 דַּ ְוֵאיְך ֶאְפשָׁ
ה לֹו) ה ִלְמַחכֵּ זּוָלֵתָך ַיֲעשֶׂ

ג ָיד ֵהישֵׂ ירּות בְּ ְזרֹק ֲעשִׁ יִּ ָעה שֶׁ גָּע ָחֵסר דֵּ ז ַאף ֶרַגע - ִמי ְמשֻׁ ַבְזבֵּ ָנה לֹא תְּ ְליוֹן ַוֲחִצי שָׁ וֶוה ְלָך יֹוֵתר ִממִּ ה שָׁ קָּ ל דַּ כָּ ה יֹוֵדַע שֶׁ ַאתָּ ו שָׁ ַעְכשָׁ
עֹות ַהְיָמָמה ָכל שְׁ ִיְתָלֶווה ֵאֶליָך בְּ ְחֶלה שְׁ ּלֹא תְּ ּדֹוֵאג שֶׁ ין ְמֻפְרָסם ּוַמְצִליַח ָצמּוד ֵאֶליָך - רֹוֵפא ֻמְמֶחה שֶׁ ה רֹוֶצה עֹוֵרְך דִּ ַאתָּ

יִקים ָוַנַחת ְמַהֶצֵאָצִאים ָרָכה ֻמְבַטַחת ְלָבִנים ַצדִּ בְּ
ָכל ָהִעְנָיִנים. ָרָכה ְוַהְצָלָחה בְּ ַפע בְּ ִנים - שֶׁ ים טֹוִבים ּוְמֻתקָּ ים ֲאֻרכִּ ל ְיֵמי ַחיֶּיָך - ַחיִּ ַמזַּל טֹוב ּוֻמְצָלח כָּ

ר יֹוַחאי זי"ע ְמעוֹן בַּ י שִׁ רּו ְלַרבִּ ּבֹואּו ְוִהְתַחבְּ
---------

ל ּתֹוָרה  ָעּה שֶׁ שְׁ ֵני פִּ א ִמפְּ ָרֵאל ֵאיָנן ֶאלָּ אֹות ַעל ִישְׂ רֹות ַהבָּ ל ּתֹוָרה, ְוָכל ַהצָּ ָעּה שֶׁ שְׁ ֵני פִּ א ִמפְּ ָרֵאל ֶאלָּ ל ּתֹוָרה  ְולֹא ָחְרָבה ֶאֶרץ ִישְׂ ָעה שֶׁ ִפשְׁ א בְּ לֹא ָחַרב ָהעוָֹלם ֶאלָּ

ַמן ֵמַהְבֵלי ָהעוָֹלם ַהזֶּה ְוַלֲעסֹק ּבוֹ  י כֹוחוֹ ָלצּוד ַהזְּ ָכל ַמֲאַמצֵּ אֹד בְּ ל מְּ דֵּ תַּ ן ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהשְׁ ל ֹזאת ... (ֵאִליָּהּו זּוָטא פ"א, מחב"ר אות ה') ְוַעל כֵּ ע ַיֲעקֹב כָּ ֶפשַׁ נֱֶּאַמר בְּ שֶׁ

ים ִסיָמן קנ"ו סקי"א) ף ַהַחיִּ ז... (כַּ ל ָים, וכמ"ש ַהנֱֶּחָמִדים ִמזָָּהב ּוִמפַּ יל ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרגִָּלּיֹות ִמזּוטוֹ שֶׁ צִּ מוֹ ַהמַּ ר לוֹ כְּ ֶאְפשָׁ ָכל ַמה שֶׁ ּתֹוָרה בְּ בַּ

ּבוֹן !!! ּבוֹאּו ֶחׁשְ
ת קֶֹדׁש ּבָ ׁשַ ימוֹת ַהחוֹל ּוֵבין ּבְ ין ּבִ הּוִדי ֶאָחד ָיכוֹל ִלְזּכוֹת ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּבֵ ּיְ ַמה ׁשֶ
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ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ  ְך פְּ רּומֹות ְלֶהְמשֵׁ ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ְלַהְנָצַחת ְיִקיֵריֶכם, ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

ִניָזה ָטעּון גְּ
א



ָ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 -

ּקּון ְלַמְעָלה  ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ ֲאִפּלּו פֵּ
ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ
א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ
ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִבים ִראׁשֹוָנה בְּ ַהּיֹושְׁ

ה  מָּ ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כַּ א ֶמֶלְך),  סֵּ ַתב (ַהכִּ ִתּקּון ל' כָּ גַּם בְּ
ם  ָלה. ְוָעְנשָׁ ְלִמיד ָחָכם ִלְלמֹד ַקבָּ גָּדֹול ִחּיּוב ַעל תַּ
ְוגֹוֵרם אֶֹרְך  ָלה  ה גָּדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקבָּ מָּ כַּ
ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ גָּלּוָתא 
ּלֹא  ָלה ַמה שֶּׁ בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ָעה ַאַחת בְּ שָׁ ה בְּ י ַיֲעשֶׂ כִּ
י  כִּ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ

ה. ֻאלָּ גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ

והרי"ח  ֶמֶלְך  א  סֵּ ַהכִּ ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ִמדִּ ָהעֹוֶלה 
ת  בָּ שַׁ דֹוׁש בְּ ָעה ּזַֹהר ַהקָּ ַהּטֹוב זי"ע: ְדַהלֹוֵמד שָׁ
ּוְלִפי  יֹום חֹול.  ט בְּ שָׁ ָנה פְּ לֹוֵמד ֶאֶלף שָׁ קֹוֶדׁש, כְּ
דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ ִלְלמֹד  ה  ְזכֶּ יִּ ִאם  ֶזה, 
ית  ַהשִׁ ל  כָּ ן  ְלַתקֵּ זָָּכה  שֶׁ ֲהֵרי  קֹוֶדׁש,  ת  בָּ שַׁ בְּ
ל  ְך ִחּדּוׁשוֹ שֶׁ ּוְבנֹוָסף ַעל כָּ ִריָאה.  ְיֵמי ַהבְּ ַאְלִפין 
ָבֵאר:  ַהמְּ ְמָחה)  ַהשִּׂ ַער  (שַׁ יִקים  ַצדִּ אֹוְרחֹות  ַעל  בַּ
פּול  כָּ ֶעְרּכוֹ  ְמָחה  שִׂ בְּ ה  ֲהַנֲעשֶׂ ִמְצָוה)  (ְוָכל  ִלּמּוד  דְּ
ת קֹוֶדׁש  בָּ שַׁ ְיהּוִדי לֹוֵמד בְּ ר  ֲאשֶׁ כַּ יוֵֹצא שֶׁ ֶאֶלף, 
דֹוׁש"  ַהקָּ "ַהּזַֹהר   – "י  בִּ ָהַרשְׁ ּתֹוַרת  ְמָחה  ּוְבשִׂ
ָנה, (ִלּמּוד  ל ִמְליֹון שָׁ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך שֶׁ שָׁ עֹוֶלה בְּ
פּול ֵמָאה, ַסְך ַהּכֹל  ּוְבִיּסּוִרים כָּ יֵמי ַהחֹול).  ט בִּ שָׁ פְּ

ֵמָאה  וֶוה  שָׁ ת  בָּ שַׁ בְּ ָעה  שָׁ דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  יּמּוד  לִּ
 28.000 כ'  ַאַחת  ִניָּה  ּושְׁ ּתֹוָרה!!!!!  ָנה  שָׁ ִמְליֹון 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ְבִלימּוד  ַוֲחׁשֹב  ֵצא  ּתֹוָרה.  ָנה  שָׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ֶאת  ַח  מֵּ ְמשַׂ ה  ַאתָּ ִניָּה  שְׁ ָכל  בְּ ת,  בָּ שַׁ בְּ
ָנא  ל  ִיְגדַּ ה  "ְוַעתָּ סּוק  ַהפָּ ֶאת  ּוְמַקיֵּם  הּוא  רּוְך  בָּ

כ"ח ה'".

ְרָיּה  פִּ ִמְצָוה  סקי"ב):  קנ"ה  (סי'  ים  ַהַחיִּ ף  ַהכַּ ַתב  כָּ
מֹוִליד  ֵאינוֹ  שֶׁ ְכלוֹ  שִׂ בְּ ָעָקר  ְיֵהא  ּלֹא  שֶׁ ְוִרְבָיה 
ׁש  ַחדֵּ יְּ ְוָצִריְך שֶׁ ָיֵסף,  ּוְדָלא מֹוִסיף  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו 
ּוָבֶזה  ָנא,  דְּ ְדַמת  ִמקַּ ׁש  ִחדֵּ ּלֹא  שֶׁ ַמה  יֹום  ָכל  בְּ
אֹות  יִקים  ַצדִּ אֹור  ם  שֵׁ (בְּ א  ַהבָּ ְלעֹוָלם  ָיָמיו  ָיִאירּו 
ת  ָרשַׁ ים פָּ רּושִׁ ן ַחי זי"ע (ֵחֶלק דְּ י"ג), ְוָכַתב ָמָרָנא ַהבֶּ

י  ִחּדּושֵׁ י  כִּ ְוז"ל:  לוֹ),  ן  ִיתֵּ ֲאדֹוָניו  ִאם  ד"ה  ִטים  פָּ ִמשְׁ

י  ְוִחּדּושֵׁ ִנים  בָּ ִנְקָרִאים  ר  ְסתָּ ַהנִּ ֵחֶלק  בְּ ּתֹוָרה 
"ל. ְויוֵֹצא  נֹות, ַעכַּ ְגֶלה ִנְקָרִאים בָּ ֵחֶלק ַהנִּ ּתֹוָרה בְּ
ֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת  ים ְדכְּ דֹושִׁ ְבֵריֶהם ַהקְּ ְלִפי דִּ
ְוַגם  ְגֶלה  נִּ ׁש גַּם בַּ ּתֹוָרה ַחיָּב ְלַחדֵּ ּוְרִביָּה בַּ ְרָיּה  פִּ

יִתי ְוָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִתי. ר ּוִמי ֹיאַמר ִזכִּ ִנְסתָּ בְּ

תּוב  כָּ ע"א)  קע"ג  ף  דַּ ְלָך  ַלח  שְׁ ת  ָרשַׁ (פָּ ובזוה"ק 
ת קֹוֶדׁש,  בָּ שַׁ ים בְּ ׁש ִחּדּושִׁ ְיהּוִדי ַחיָּב ְלַחדֵּ ל  כָּ שֶׁ
לֹא  ְוִאם  ה,  שָׁ ִחדְּ ַמה  ָמה  שָׁ ַלנְּ ׁשֹוֵאל  "ה  בָּ ְוַהקָּ

דֹוָלה. ה גְּ בּושָׁ ׁש ִנְמֵצאת בְּ ִחדֵּ

יֹוֵעץ  ֶלא  פֶּ בַּ זי"ע  אפוֹ  פָּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ הגה"ק 
ׁש  ָכל כֹוחוֹ ְלַחדֵּ יֲַּעמֹל בְּ ַתב: ַרק שֶׁ (ֶעֶרְך ִחּדּוׁש), כָּ

ַנ"ך  תַּ בַּ ּוְלָתֵרץ  ְלַהְקׁשֹות  ָהְיינּו  דְּ ּתֹוָרה  י  ִחּדּושֵׁ
ַנ"ך  תַּ ַעל  ַפְרֶד"ס  בְּ ים  רּושִׁ פֵּ ְלָפֵרׁש  אוֹ  ובש"ס 
ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  יּמּוד  לִּ ְוַגם  ַתב:  כָּ ְוַאַח"כ  "ס.  ְושַׁ
ׁש  ִחדֵּ ִאילּו  כְּ לוֹ  ָחׁשּוב  ֵמִבין  ֵאין  בְּ ַאף  דֹוׁש  ַהקָּ

זֹוַה"ק  ְדַהלֹוֵמד  ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  "ל.  ַעכַּ ים  ִחּדּושִׁ
ְרֵד"ס,  ָכל ַהפַּ י ּתֹוָרה גַּם בְּ יוֵֹצא ְיֵדי חֹוַבת ִחּדּושֵׁ
ָמּה,  ִלשְׁ ְוּתֹוָרה  ים  יִּ ֲאִמתִּ ים  ִחּדּושִׁ ַווְדַאי  בְּ ְוֶזהּו 
דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  בְּ ְפָלא  ַהנִּ ַהִלימּוד  ְיֵדי  ַעל  ה  ְוַעתָּ
ת  בָּ ּוְבשַׁ ֶמֶלְך  א  סֵּ ִדְבֵרי ַהכִּ ָנה כְּ וֶוה שָׁ ָעה שָׁ שָּׁ שֶׁ
ַחי  ִאיׁש  ן  ַהבֶּ ִדְבֵרי  כְּ ָנה  שָׁ ֶאֶלף  ְלֵעֶרְך  עֹוֶלה 
ַהאֹוְרחֹות  ִדְבֵרי  כְּ ָנה  שָׁ ְלִמְליֹון  ְמָחה  ּוְבשִׂ ְזָי"ע, 
ָאבֹות  ְדִאיָתא בְּ פּול ֵמָאה כִּ יִקים, ּוְבִיּסּוִרים כָּ ַצדִּ
ַצַער  בְּ ַאַחת  ַעם  פַּ ו'),  ָנה  ִמשְׁ ג'  ֶרק  (פֶּ ָנָתן  י  ַרבִּ דְּ
ת  ִבישַׁ כְּ ַצַער  ְוַגם  ַצַער2,  בְּ ּלֹא  שֶׁ ָעִמים  פְּ ָאה  ִממֵּ
ְמעֹוִני  שִׁ ַיְלקּוט  בְּ ְוִאיָתא  ְלִיּסּוִרים,  ב  ֶנְחשָׁ ַהיֵֶּצר 
ר  בַּ ֲחִניָנא  י  ַרבִּ ָאַמר  ֶרֶמז תתקסח):   - ֶרק ב  (קֶֹהֶלת פֶּ

ּבֹואּו  ִלי.  ִנְתַקְייָמה  ַאף  בְּ י  ַמְדתִּ לָּ שֶׁ ּתֹוָרה  א  פָּ פָּ
ֵמָאה  ֶווה  שָׁ קֹוֶדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ ּוְראּו: 
ים  שִׁ ַחדְּ מְּ מוֹ שֶׁ ב כְּ ָנה ּתֹוָרה, ְועֹוד ֶנְחשָׁ ִמְליֹון שָׁ
יקּון  תִּ ִיְמָצא  ֶאָחד  ל  כָּ ּוְבָכְך  תֹוָרה.  בְּ ים  ִחּדּושִׁ

ָמתוֹ. ְוַנַחת ְלִנשְׁ

ּבֹור ָאִני ׁש ֹיאַמר גִּ ַהַחלָּ

 10 ּלֹוְמִדים  שֶׁ ַאְבֵרִכים   10,000 ַעְצְמָך:  בְּ ַהגַּע 
ר  ְוַכֲאשֶׁ ּתֹוָרה,  ָנה  ִמְליֹון שָׁ ָלנּו  ֵיׁש  יֹום,  עֹות בְּ שָׁ
ַרק  ּלֹוֵמד  שֶׁ ָקָטן  ֶיֶלד  ֲאִפילּו  אוֹ  ׁשּוט  פָּ ְיהּוִדי 
וֶוה  שָׁ ן  כֵּ גַּם  דֹוׁש,  ַהקָּ זֹוַהר  ת  בָּ שַׁ בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ
ָאז  ִלְלמֹוד  ְלָך  ה  ָקשֶׁ ְוִאם  ּתֹוָרה.  ָנה  שָׁ ִמְליֹון 
מוֹ 10,000 ַאְבֵרִכים  ָנה, [כְּ ָזִכיָת ְלֵמָאה ִמְליֹון שָׁ
ָיִמים3]  ְך ֵמָאה  ֶמשֶׁ יֹום בְּ עֹות בְּ ּלֹוְמִדים 10 שָׁ שֶׁ
ׁש  ְבֵרי ַהנִָּביא יֹוֵאל (ד' י') "ַהָחלָּ נּו דִּ ְוָכְך ְיקּוָיים בָּ
ָלֶזה  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ְיהּוִדי  ְוָכל  ָאִני"  ּבֹור  גִּ ֹיאַמר 

ַרֲחִמים. יַח בְּ שִׁ ּוְלָהִביא ֶאת ַהמָּ

הּוא  ַהיֲַּהדּות  סֹוד  יְּ ים":  ַחיִּ ַה"ָחֶפץ  ָמָרן  ָאַמר 
ְוַסְרנּו  ּדּוי:  ַהוִּ ֶאת  ּוֵבֵאר  ְועֹוֵנׁש,  ַכר  שְׂ בִּ ְלַהֲאִמין 

2. כתב החפץ חיים בספר צפית לישועה - פרק 
אחת  דפעם  נתן  דרבי  באבות  דאיתא  וידוע  א: 
ועבודת  בצער,  שלא  פעמים  ממאה  שקול  בצער 
בה  שאין  ונקיה  טהורה  היא  כעת  יתברך  השם 
נתקיים  אדרבא  כי  פניות,  שאר  או  לכבוד  מטרה 
בנו בעוה"ר וסר מרע משתולל על הבריות, (פרש"י 
הוא,  שוטה  עליו  אומרין  העולם  כל  ע"ב  ע"א  צז  בסנהדרין 

היינו משתולל לשון שטות), ויראי ה' ימאסו אצל כמה 

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

ונפש.
חז"ל  דברי  את  זה  על  להמליץ  3. ואפשר 
הקדושים על הפסוק: מה ה' אלוקיך שואל מעמך 
כי אם ליראה... אל תקרי מה אלא מאה. שבלימוד 
שעה אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים של 
לימוד תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים 

עשר שעות ביום .

ָלנּו,  ָווה  שָׁ ְולֹא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  פָּ שְׁ ּוִממִּ ְצֹוֶתיָך  ִממִּ
ֱאֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה  ְבנּו בֶּ ּבֹון ְוֶהְחשָׁ ינּו ֶחשְׁ ּלֹא ָעשִׂ שֶׁ
ִווים, ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל  ֱאֶמת שָׁ ה בֶּ מָּ ְצוֹות כַּ ְוַהמִּ
ְוָכל  ִניִנים  ִמפְּ ִהיא  "ְיָקָרה  ַהּתֹוָרה  יּמּוד  לִּ ַעל 
ָכר  שָׂ ֵאיֶזה  ּבֹון:  ֶחשְׁ ּבֹואּו  ּה"  בָּ וּו  ִישְׁ לֹא  ֲחָפֶציָך 
ְוֵכן  דֹוׁש.  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּמּוד  לִּ בְּ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  גָּדֹול 
ִביַאת  בְּ ַמֲאִמין  ֲאִני  ַעְצמוֹ  בְּ ים  ַחיִּ ַהֵחֶפץ  ִקיֵּים 
ים  ה לוֹ, ּוַמה ֲאַנְחנּו עֹושִׂ ָכל יֹום ֲאַחכֶּ יַח... בְּ שִׁ ַהמָּ

ָרֵאל. ת ַעם ִישְׂ ֻאלַּ יַח ּוְלַמַען גְּ שִׁ יַאת ַהמָּ ְלַמַען בִּ

ּתֹוַרת  יּמּוד  לִּ ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ָהֲאִריַז"ל  ִכְתֵבי  בְּ תּוב  כָּ
ּכּוָלנּו  דֹוֵרנּו  ּובְּ ַהִנְגֶלה,  ּתֹוַרת  ָלנּו  ה  ִמְתגַּלָּ ַהּסֹוד 
ְמִעיִדים  ּוְכָבר  ַעִין,  בְּ ַעִין  ֶזה  ֶאת  ִלְראֹת  זֹוִכים 
ׁשּוִטים,  פְּ ְיהּוִדים  ַוֲאִפילּו  ַהּכֹוְלִלים  ַאְבְרֵכי 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ְדַבׁש  ִמּצּוף  ֲעמּו  טַּ שֶׁ ַאֲחֵרי  שֶׁ
ים  ִחּדּושִׁ ׁש  ְלַחדֵּ מָֹחם  ּוִמְתַרֵחב  ם  ִלבָּ ח  ִנְפתָּ
ִחיּבּוִרים  ר  ְלַחבֵּ ְוָזכּו  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרה  בַּ ִנְפָלִאים 

ְמצּוָייִנים4.

ִנְמָצִאים!  ָאנּו  בוֹ  שְׁ ב  צָּ ַהמַּ ֶאת  יֹוְדִעים  ּכּוָלנּו   
ינּו, ֵאִליָּהּו  ה ַרבֵּ ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד יֹום5!!!  - מֹשֶׁ
לֹום,  ַהשָּׁ ֲעֵליֶהם  יוַֹחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  י שִׁ ְוַרבִּ ַהנִָּביא, 
ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא  ַרק בְּ ים ָלנּו, שֶׁ ְמגַּלִּ
ִינְָּצלּו  דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  ְלְמדּו  יִּ שֶׁ ֵאּלּו  ְוַרק  ַרֲחֵמי,  בְּ

דֹוׁש. הּוא ַהזֹוַהר ַהקָּ ֵתַבת נַֹח שֶׁ בְּ

ל  כָּ ִלְלמֹוד  ְוַנְתִחיל  ַיַחד  בְּ כּוָלנּו  ְוִנְתַאֵחד  ּבֹואּו 
ַרק  לֹוֵקַח  זֶּה  שֶׁ זֹוַהר,  יקּוֵני  תִּ ל  שֶׁ ַהּיֹוִמי  ף  דַּ יֹום 
מַֹע  ר גַּם ִלְלמֹוד ְוִלשְׁ יֹום, ְוֶזה ֶאְפשָׁ ּקֹות בְּ י דַּ תֵּ שְׁ
ִנְלַמד  קֹוֶדׁש  ת  בָּ ּוְבשַׁ ֶטֶלפֹון,  בְּ ַהזֹוַהר"  "קֹול  בְּ
ה6,  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ יקּוֵני  תִּ ְלַמַען  ַאַחת  ָעה  שָׁ
ֵזרֹות  ל גְּ לּו ֵמָעֵלינּו כָּ טְּ ַרְך, ִיְתבַּ ם ִיְתבָּ ּוְבֶעְזַרת ַהשֵּׁ
מוֹ  כְּ ַרֲחִמים,  בְּ ִלְגאּוָלה  ה  ְוִנְזכֶּ ְוָרעֹות,  ָקׁשֹות 
ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  א  דָּ ִסְפָרא  בְּ "י,  בִּ ָהַרשְׁ ַתב  כָּ שֶׁ
ַהגָּלּות  ִמן  ֵנֵצא  ַהזֶּה  ֵסֶפר  בְּ יאּור:  בִּ ַרֲחֵמי,  בְּ

ַרֲחִמים.  בְּ

ַעל  ְכבוֹ  שָׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ "ֹש  ָהַרשַׁ ָלנּו  ה  לָּ גִּ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ֵמֵעין  ָלנּו  ִאיר  ִהשְׁ ִטיָרתוֹ,  ִלפְּ ָסמּוְך  ָוי  דְּ ֶעֶרשׂ 

4. ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה"אור הגנוז" טמון 
- ומתגלה בלימוד הזוהר הקדוש (כדברי הבני יששכר, 
ועוד צדיקים, ראה באור הזוהר), ומאיר את הנשמה, וכך 

זוכים לחדש נפלאות בתורה.
רבי  הצדיק  הגאון  מרן  של  דברו  נשמע  5. וכבר 
יוסף שלום אלישיב שליט"א, שהמצב היום יכול 
להיות מסוכן ח"ו יותר ממלחמת העולם, וצריכים 
בתורה  ולהרבות  ישראל,  בעם  גדולות  זכויות 

ומצוות. 
צדקה  יהודה  רבי  מהגאון  מעשה  ידוע  6. וכבר 
 10 [כבן  שבילדותו  יוסף,  פורת  ישיבת  ראש  זי"ע, 
"האמרי  מגור  האדמו"ר  ברכת  לקבל  בא  שנים] 

שבת  למסכת  יש  מה  מפני  ושאלו  זי"ע,  אמת" 
לחכמי  לשאול  צדקה  הגר"י  והלך  פרקים,   24
הספרדים, וחזר ותשובתו בידו, ששבת היא כלה 
ובת זוג לישראל – ולכלה צריך שיהיה 24 קישוטי 
כלה כנודע ליודעי ח"ן. [א-ה: ובשבת ביותר ראוי לקשט 

הכלה העליונה היא השכינה הקדושה]. ָק

ב
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‡e‰ Cea LB„w‰ ,˜ÚÈ ÈÏ ‰vL ‰ÚLa ÔÎÏÂ .ÌlkÓ ˙BÈ ÌÏL Ìei˜ ‡e‰ ˜ÚÈ ÏL Ìei˜Â¿ƒ∆«¬…ƒ»≈≈ƒÀ»¿»≈¿»»∆»»ƒ¿≈«¬…«»»
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‰f‰ ÙÒ Ï

ÌÈÏL ‡Óei˜ e‰È‡ ˜ÚÈ„ ‡Óei˜Â ,‡z˙Â¿«»¿ƒ»¿«¬…ƒƒ»¿ƒ
ÈBÏ e˜‡Ú„ ‡zÚLa Ck ÔÈ‚e .e‰lkÓ ÈzÈ«ƒƒÀ¿¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¿

˜ÚÈ„‡˜eÈc dÈn˜ ÈÓÁ‡ ‡e‰ CÈa ‡L„˜ , ¿«¬…À¿»¿ƒ«¿≈«≈ƒ¿»
,Ó‡ z‡„ ‰Ók ‡ÓÏÚ ÏÚ ÒÈÈÁÂ ˜ÚÈ„‡˜ÈÂ) ¿«¬…¿»ƒ««¿»¿»¿«¿»≈

(ÂÎ,Â"‡Âa "B˜ÚÈ .B˜ÚÈ È˙Èa ˙‡ ÈzÎÊÂ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬«¬¿
˜ÚÈ„ ‡˜eÈ„ e‰È‡c ÔÈ‚a ,Â"‡Â È‡n‡««¿¿ƒ¿ƒƒ¿»¿«¬…

.LnÓ«»
Ô‡Ók ˜ÚÈÏ dÈÏ ÈÓÁc Ô‡Ó Ïk ,ÈÊÁ »≈»»¿»≈≈¿«¬…¿«

‡‰Â ,‡‰„ ‡ÈÏ˜tÒ‡a ÏkzÒ‡c¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«¿»¿«¬»¿»
Ì„‡c dÈÙeLk ˜ÚÈc dÈÙeLc Óz‡ƒ¿»¿¿≈¿«¬…¿¿≈¿»»
ÏÎc ‡ÚÓL ‡‡ ,‡ÒÈÈ Èa Ó‡ .‰‡Ó„«̃¿»»»«ƒƒ≈»¬»¿«¿»¿»
˜ÚÈÏ dÈÏ ‡ÓÁÂ dÈÓÏÁa ÏkzÒ‡c Ô‡Ó»¿ƒ¿««¿∆¿≈¿»»≈¿«¬…

.dÈÏ ÔÙÒBz‡ ÔÈiÁ ,ÈBÙÒe˜a ËÒ˜Ó¿À¿»¿¿«ƒƒ¿»≈
„Ú ‡kÏÓ „Â„c Óz‡ ‡‰ ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«¿»«

a .ÏÏk ÌÈiÁ dÈÏ BÂ‰ ‡Ï ,‰Â‰ ‡Ï»»»»¬≈«ƒ¿««
,dÈÏÈcÓ ÔÈL ÔÈÚL dÈÏ ‰È ‰‡Ó„˜ Ì„‡c¿»»«¿»»»«≈ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ≈
ÔÈL ÔÈÚL ‡kÏÓ „Â„c dÈÓei˜ ‰Â‰ CÎÂ¿»»»ƒ≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÒÁ ÔÈL ÛÏ‡ ‰‡Ó„˜ Ì„‡„ ‡Óei˜Â .BÂ‰¬¿ƒ»¿»»«¿»»∆∆¿ƒ¬«
,È‡Ó„˜ ÔÈL ÛÏ‡ Èp‰ eÁkzL‡ .ÔÈÚLƒ¿ƒƒ¿«»¿«≈∆∆¿ƒ«¿»≈

.‡kÏÓ „Â„Â ÔBL‡‰ Ì„‡»»»ƒ¿»ƒ«¿»
Ó‡Â(‡Î ÌÈÏ‰˙)‰z˙ EÓÓ Ï‡L ÌÈiÁ ¿»««ƒ»«ƒ¿»«»

Ï‡L ÌÈiÁ .„ÚÂ ÌÏBÚ ÌÈÓÈ C‡ BÏ…∆»ƒ»»∆«ƒ»«
‡L„˜ ‡a „k ‡‰„ .‡kÏÓ „Â„ ‡c ,EÓÓƒ¿»»ƒ«¿»¿»«»»À¿»
‡˙ÓL dÈa ÏÈh‡ Ô„Ú„ ‡˙‚ ‡e‰ CÈ¿ƒƒ¿»¿≈∆«ƒ≈ƒ¿»»
dÈÏ ˙ÈÏ„ ÈÓÁÂ dÈa ÏkzÒ‡Â ,‡kÏÓ „Â„„¿»ƒ«¿»¿ƒ¿««≈¿»≈¿≈≈
.‡ÓBÈ Ïk dÈn˜ ‡ÓÈÈ˜Â .ÌeÏk dÈÏÈcÓ ÌÈiÁ«ƒƒƒ≈¿¿»¿»«≈»»
È‡cÂ ‡‰ Ó‡ ÔBL‡‰ Ì„‡ ‡c ÔÂÈk≈«¿»»»»»ƒ»«»«»
ÔÈL ÔÈÚL BÂ‰ ‰‡Ó„˜ Ì„‡Óe ,dÈÓeiƒ̃≈≈»»«¿»»¬ƒ¿ƒ¿ƒ

.‡ÓÏÚ ‡kÏÓ „Âc ÌÈi˜˙‡c¿ƒ¿¿«»ƒ«¿»¿«¿»
,„ÁÂ „Á Ïk ÔB‰ÈiÁÓ dÈÏ e˜L Ô‰‡¬»»»¿≈≈«≈»«¿«

.ÛÒBÈÂ ˜ÚÈ ÔÎÂ ,dÈÏ ˜L Ì‰‡«¿»»»«≈¿≈«¬…¿≈
.‡˙‡ ‡˜ dÈËqÓ ‡kÏÓ „Â„c ÔÈ‚a ,ÌeÏk dÈÏ ˜L ‡Ï ˜ÁˆÈƒ¿»»»«≈¿¿ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈»»»

ÏÚ ÒÁÂ ˜ÚÈ ˙eÓc ˙‡ ‰‡B∆∆¿«¬…¿»«
Ó‡pL BÓk ,ÌÏBÚ‰  »»¿∆∆¡«

"B˜ÚÈ .B˜ÚÈ È˙Èa ˙‡ ÈzÎÊÂ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬«¬
ÌeMÓ ?Â"‡Âa ‰nÏ ,Â"‡Âa¿»»»¿»ƒ
.LnÓ ˜ÚÈ ÏL ˙eÓc ‡e‰L∆¿∆«¬…«»

‰‡˙‡ ‰‡BL ÈÓ Ïk , ¿≈»ƒ∆∆∆
ÏkzÒnL ÈÓk ,˜ÚÈ«¬…¿ƒ∆ƒ¿«≈

‰È‡n‰ ‰ÈÏ˜tÒ‡a, ¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»

˜ÚÈ ÏL BÈÙiL Ó‡ È‰Â«¬≈∆¡«∆»¿∆«¬…
Ó‡ .ÔBL‡‰ Ì„‡ ÏL BÈÙÈk¿»¿∆»»»ƒ»«
ÈÓ ÏkL ,ÈzÚÓL È‡ ,‡ÒÈÈ Èa«ƒ≈»¬ƒ»«¿ƒ∆»ƒ
˙‡ ‰‡BÂ BÓBÏÁa ÏkzÒnL∆ƒ¿«≈«¬¿∆∆
,ÂÈLeaÏÓa ÛhÚÓ ˜ÚÈ«¬…¿À»¿«¿»

ÒBzÓ.ÌÈiÁ BÏ ÌÈÙ ƒ¿ƒ«ƒ
Ó‡ È‰ ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«¬≈∆¡«

‡Ï ,‰È‰ ‡lL „Ú ,CÏn‰ „ÂcL∆»ƒ«∆∆«∆…»»…
‰ÊÏ Ët ,ÏÏk ÌÈiÁ BÏ eÈ‰»«ƒ¿»¿»¿∆
ÌÈÚL BÏ Ô˙ ÔBL‡‰ Ì„‡L∆»»»ƒ»«ƒ¿ƒ
ÏL BÓei˜ ‰È‰ CÎÂ ,BlMÓ ‰L»»ƒ∆¿»»»ƒ∆
,eÈ‰ ‰L ÌÈÚL CÏn‰ „Âc»ƒ«∆∆ƒ¿ƒ»»»
ÛÏ‡ ÔBL‡‰ Ì„‡ ÏL Ìei˜Â¿ƒ∆»»»ƒ∆∆
‰l‡a e‡ˆÓ .ÌÈÚL ÒÁ ‰L»»»≈ƒ¿ƒƒ¿¿¿≈∆
Ì„‡ ˙BBL‡ ÌÈL ÛÏ‡∆∆»ƒƒ»»

.CÏn‰ „Â„Â ÔBL‡‰»ƒ¿»ƒ«∆∆
,Ó‡Â Ï‡L ÌÈiÁ ¿»««ƒ»«

ÌÏBÚ ÌÈÓÈ C‡ Bl ‰z˙ EnÓƒ¿»«»…∆»ƒ»
„Âc ‰Ê  EnÓ Ï‡L ÌÈiÁ .„ÚÂ»∆«ƒ»«ƒ¿∆»ƒ
LB„w‰ ‡aLk È‰L .CÏn‰«∆∆∆¬≈¿∆»»«»
Ba ÏÈh‰ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰ Cea»«≈∆ƒƒ
Ba ÏkzÒ‰Â ,CÏn‰ „Âc ˙ÓLƒ¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈
ÌeÏk BlMÓ ÌÈiÁ BÏ ÔÈ‡L ‰‡e¿≈∆≈«ƒƒ∆¿
ÔÂÈk .ÌBi‰ Ïk ÂÈÙÏ „ÓBÚÂ¿≈¿»»»«≈»
È‰ ,Ó‡ ,ÔBL‡‰ Ì„‡ ‡pL∆ƒ¿»»»»ƒ»«¬≈
eÈ‰ ÔBL‡‰ Ì„‡Óe .BÓei˜ È‡cÂ««ƒ≈»»»ƒ»
„Âc Ìi˜˙‰L ÌÈL ÌÈÚLƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈»ƒ

.ÌÏBÚa CÏn‰«∆∆»»
Ì‰ÈiÁÓ BÏ eÈ‡L‰ ˙B‡‰»»ƒ¿ƒ≈«≈∆

È‡L‰ Ì‰‡ .„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¿»»ƒ¿ƒ
BÏ ˜ÁˆÈ .ÛÒBÈÂ ˜ÚÈ CÎÂ ,BÏ¿»«¬…¿≈ƒ¿»
„ÂcL ÌeMÓ ,ÌeÏk BÏ È‡L‰ƒ¿ƒ¿ƒ∆»ƒ

.BcvÓ ‡a CÏn‰«∆∆»ƒƒ
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‡"Ú ÁÒ˜  ÁÏ˘ÈÂ‚Ï

‰Â‰c ,ÔÈL LÓÁ dÈÏ ˜L Ì‰‡ «¿»»»«≈»≈¿ƒ¿¬»
,ÔÈL ÔÈÓ˙e ‰‡Ó ‡ÓÈi˜˙‡Ï dÈÏ≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ¿ƒ
ÔÈÒÁ ,ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚLÂ ‰‡Ó ÌÈi˜˙‡Â¿ƒ¿¿«≈»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¬≈ƒ
‡ÓÏÚ ‡ÓÈÈ˜˙‡Ï dÈÏ ‰Â‰ ˜ÚÈ .LÓÁ»≈«¬…»»≈¿ƒ¿»¿»¿«¿»

ÎÌÈi˜˙‡ ‡ÏÂ ,Ì‰‡„ ÈÓBÈ(ע"ב קסח ‡l‡(דף ¿≈¿«¿»»¿»ƒ¿««∆»
‡ÈÓz ÌÈÒÁ ,ÔÈL ÚLÂ ÔÈÚa‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿»ƒ¿∆«¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»
dÈÏ e˜L ˜ÚÈÂ Ì‰‡„ eÁkzL‡ .ÔÈNÚÂ¿∆¿ƒƒ¿«»¿«¿»»¿«¬…¿»≈
ÌÈi˜˙‡c ÛÒBÈ .ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈiÁÓ≈«≈¿»ƒ¿«¿ƒ≈¿ƒ¿¿«
‰‡Ó ‡ÓÈi˜˙‡Ï dÈÏ ‰Â‰ ,ÔÈL NÚÂ ‰‡Ó¿»¿∆∆¿ƒ»»≈¿ƒ¿«»»¿»
ÒÁÂ ,˜ÚÈ„ ÈÓBÈk ÔÈL ÚLÂ ÔÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¿∆«¿ƒ¿≈¿«¬…¿»≈
ÔÈL ÔÈÚL ‡‰ .ÔÈL ÚLÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
,ÔB‰ ‡ÓÈÈ˜˙‡Ï ‡kÏÓ „Â„Ï dÈÏ e˜Lcƒ¿»≈¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»¿»¿
e˜Lc ÔÈL ÔepÈ‡ ÏÎa „Âc ÌÈÈ˜˙‡ e‰e¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»

.Ô‰‡ dÈÏ≈¬»»
ÌeÏk dÈÏ ˜L ‡Ï È‡n‡ ˜ÁˆÈ ‡ÓÈ˙ ≈»ƒ¿»««»»«≈¿

‡ËqÓ „Â„Â CLÁ e‰È‡c ÔÈ‚a ,Èp‰k¿«≈¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒƒƒ¿»
dÈÏ ˙ÈÏ CLÁ e‰È‡c Ô‡Óe ,‡˙‡ ‡˜ CLÁ„¿∆»»»«¿ƒ«∆≈≈
BÂ‰ ‡Ï Ck ÔÈ‚e .ÌÈiÁ dÈÏ ˙ÈÏÂ ÏÏÎ ‡B‰¿»¿«¿≈≈«ƒ¿ƒ»»¬
ÔB‰Ï eÂ‰c ÔÈl‡ Ï‡ .ÏÏk ÌÈiÁ „Â„Ï¿»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ≈¿¬¿
e‰ÈÈpÓe ,‡kÏÓ „Â„Ï dÈÏ eÈ‰ ,‡B‰¿»¿ƒ≈¿»ƒ«¿»ƒ«¿
‡‰c ,ÌÈiÁ dÈÏ ÈÂ‰ÓÏe ‡‰‡Ï CÈËˆ‡ƒ¿¿ƒ¿«¿»»¿∆¡≈≈«ƒ¿»
‡c ÏÚÂ ,ÏÏk ÌÈiÁ dÈÏ ˙ÈÏ CLÁ„ ‡ËqÓƒƒ¿»¿∆≈≈«ƒ¿«¿«»

.‡aLeÁa ˜ÁˆÈ ‡˙‡ ‡Ï»»»ƒ¿»¿¿¿»
‡l‡ .e‰lkÓ ÈzÈ È‡n‡ ÛÒBÈ ‡ÓÈ˙ ≈»≈«««ƒƒÀ¿∆»

È˜‡c ÔÈ‚ e‰lÎk ,ÈB„BÁÏa ÛÒBÈ È‡cÂ«»≈ƒ¿¿À¿¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈzÈ ‡‰ÈÒÏ È‰‡„ ‡e‰ ‡„Â ,˜Èc«̂ƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¬»«ƒ
‡kÏÓ „Â„Ï dÈÏ ˜L È‡‰ Ck ÔÈ‚e .e‰lkÓƒÀ¿¿ƒ»«»«≈¿»ƒ«¿»

,ÈzÎc ,ÔÈiÁ e‰lkÓ È˙È(‡ ˙È˘‡)Ì˙‡ ÔziÂ «ƒƒÀ¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ≈…»
.ı‡‰ ÏÚ È‡‰Ï ÌÈÓM‰ ÚÈ˜a ÌÈ‰Ï‡¡…ƒƒ¿ƒ««»«ƒ¿»ƒ«»»∆

,ÂNÚÓ dÈÏ ÔÈ‚‡ dÈ˙BÏˆ ˜ÚÈ ,ÈÊÁ »≈«¬…¿≈»ƒ≈≈≈»
ÈBÏ dÈ˙eÎÊ ‡˜ÏÒÏ ‡Úc ÔÈ‚a¿ƒ¿»»¿«¿»¿≈ƒ¿
dÈa‚Ï ‡zL‰ dÈÏ ‡˜Ù‡Ï ‡ÏÂ dÈ˙‡¬«¿≈¿»¿¬»»≈«¿»¿«≈
CÈa ‡L„e˜Ï dÈ˙BÏˆ ÈÏˆ ‡c ÏÚÂ .ÂNÚc¿≈»¿«»«≈¿≈¿¿»¿ƒ

LÓÁ BÏ È‡L‰ Ì‰‡ «¿»»ƒ¿ƒ»≈
‰‡Ó Ìi˜˙‰Ï BÏ ‰È‰L ,ÌÈL»ƒ∆»»¿ƒ¿«≈≈»
‰‡Ó Ìi˜˙‰Â ,ÌÈL ÌÈBÓLe¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈≈»
ÌÈÒÁ ,ÌÈL LÓÁÂ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¬≈ƒ
Ìi˜˙‰Ï BÏ ‰È‰ ˜ÚÈ .LÓÁ»≈«¬…»»¿ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,Ì‰‡ ÈÓÈk ÌÏBÚa»»ƒ≈«¿»»¿…
ÌÈÚa‡Â ‰‡Ó ‡l‡ Ìi˜˙‰ƒ¿«≈∆»≈»¿«¿»ƒ
ÌÈNÚ ÌÈÒÁ .ÌÈL ÚLÂ¿∆«»ƒ¬≈ƒ∆¿ƒ
˜ÈÂ Ì‰‡L ‡ˆÓ .‰BÓLe¿∆ƒ¿»∆«¿»»¿«¬…
ÌÈLÏL Ì‰ÈiÁÓ BÏ eÈ‡L‰ƒ¿ƒ≈«≈∆¿…ƒ
Ìi˜˙‰L ÛÒBÈ .ÌÈL LÏLÂ¿»…»ƒ≈∆ƒ¿«≈
BÏ ‰È‰ ,ÌÈL NÚÂ ‰‡Ó≈»¿∆∆»ƒ»»
ÚLÂ ÌÈÚa‡Â ‰‡Ó Ìi˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈≈»¿«¿»ƒ¿∆«
Ì‰Ó ÒÁÂ ,˜ÚÈ ÈÓÈk ÌÈL»ƒƒ≈«¬…¿»≈≈∆
ÌÈÚL È‰ .ÌÈL ÚLÂ ÌÈLÏL¿…ƒ¿∆«»ƒ¬≈ƒ¿ƒ
CÏn‰ „Â„Ï eÈ‡L‰L ÌÈL»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆∆
„Âc Ìi˜˙‰ Ì‰e ,Ì‰a Ìi˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆»∆ƒ¿«≈»ƒ
BÏ eÈ‡L‰L ÌÈM‰ Ì˙B‡ ÏÎa¿»»«»ƒ∆ƒ¿ƒ

.˙B‡‰»»
‡Ï ˜ÁˆÈ ‰nÏ ,Ó‡z …«»»ƒ¿»…

ÌeMÓ ?‰l‡k ÌeÏk BÏ È‡L‰ƒ¿ƒ¿¿≈∆ƒ
„vÓ ‡a „Â„Â ,CLÁ ‡e‰L∆…∆¿»ƒ»ƒ«
BÏ ÔÈ‡ CLÁa ‡e‰L ÈÓe ,CLÁ‰«…∆ƒ∆¿…∆≈
‡Ï ÔÎÏÂ ,ÌÈiÁ BÏ ÔÈ‡Â ÏÏk B‡¿»¿≈«ƒ¿»≈…
‰l‡ Ï‡ .ÏÏk ÌÈiÁ „Â„Ï eÈ‰»¿»ƒ«ƒ¿»¬»≈∆
„Â„Ï eÈ‡‰ ,B‡ Ì‰Ï ‰È‰L∆»»»∆≈ƒ¿»ƒ
È‡‰Ï CËˆ‰ Ì‰Óe ,CÏn‰«∆∆≈∆ƒ¿»≈¿»ƒ
„vÓ È‰L ,ÌÈiÁ BÏ ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ«
‰Ê ÏÚÂ ,ÏÏk ÌÈiÁ BÏ ÔÈ‡ CLÁ‰«…∆≈«ƒ¿»¿«∆

ˆÈ ‡a.ÔBaLÁa ˜Á »ƒ¿»¿∆¿
˙BÈ ÛÒBÈ ‰nÏ ,Ó‡z …«»»≈≈

BcÏa ÛÒBÈ È‡cÂ ‡l‡ ?ÌlkÓƒÀ»∆»««≈ƒ¿«
,˜Ècˆ ‡˜pL ÌeMÓ ,Ìlk BÓk¿À»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
,ÌlkÓ ˙BÈ ‰lÏ È‡nL e‰ÊÂ¿∆∆≈ƒ«¿»»≈ƒÀ»
˙BÈ CÏn‰ „Â„Ï È‡L‰ ‰Ê ÔÎÏÂ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆∆≈

e˙kL ,ÌÈiÁ ÌlkÓ  ƒÀ»«ƒ∆»
ÌÈÓM‰ ÚÈ˜a ÌÈ‰Ï‡ Ì˙‡ ÔziÂ«ƒ≈…»¡…ƒƒ¿ƒ««»«ƒ

.ı‡‰ ÏÚ È‡‰Ï¿»ƒ«»»∆
‰‡‰p‚‰ B˙lÙz ,˜ÚÈ , ¿≈«¬…¿ƒ»≈≈»

‰ˆL ÌeMÓ ÂNÚÓ ÂÈÏÚ»»≈≈»ƒ∆»»
‡ÏÂ ÂÈÁ‡ ÂÈÏ B˙eÎÊ ÈÚ‰Ï¿«¬ƒ¿¿»»«¬»¿…
,ÂNÚ Ïˆ‡ ÂLÎÚ d˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»«¿»≈∆≈»

B˙lÙz Ïlt˙‰ ‰Ê ÏÚÂŒLB„wÏ ¿«∆ƒ¿«≈¿ƒ»«»
‡e‰ŒCeaB˙eÎÊ ÏÚ CÓÒ ‡ÏÂ »¿…»««¿
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dÈÏ ‡ÊÈLÏ ,dÈ˙eÎÊ ÏÚ CÈÓzÒ‡ ‡ÏÂ ,‡e‰¿»ƒ¿¿ƒ«¿≈¿≈»»≈
:dÈÈ‚a¿ƒ≈

˙Á‡‰ ‰Án‰ Ï‡ ÂNÚ ‡È Ì‡e‰k‰Â ƒ»…≈»∆««¬∆»««¿ƒ»
,ÈÊÁ ‡z .‰ËÈÏÙÏ ‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈
Ô‡v‰ ˙‡Â Bz‡ L‡ ÌÚ‰ ˙‡ ıÁiÂ È˙Î ‰Ó«¿ƒ«««∆»»¬∆ƒ¿∆«…
ÈLÏ È‡n‡ .˙BÁÓ ÈLÏ ÌÈlÓb‰Â ˜a‰ ˙‡Â¿∆«»»¿«¿«ƒƒ¿≈«¬««ƒ¿≈
‰Án‰ Ï‡ ÂNÚ ‡È Ì‡ Ó‡c ÔÈ‚a .˙BÁÓ«¬¿ƒ¿»«ƒ»…≈»∆««¬∆
.‰ËÈÏÙÏ ‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â e‰k‰Â ˙Á‡‰»««¿ƒ»¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»

‰‡Ï Ï‰‡Ó ˙‡È„Ú ‡Ï ‡zÈÎL ,ÈÊÁ »≈¿ƒ¿»»¬ƒ«≈…∆≈»
eÈË ‡‰„ ‡Ú„È ˜ÚÈ Ó‡ .ÏÁ Ï‰‡Óe≈…∆»≈»««¬…»«¿»¿»¿ƒ
ÌNiÂ „Ú ‰Ó .‡e‰ CÈa ‡L„˜ ÔÓ ÔÈl‡Ï ÔBÏ¿ƒ≈ƒÀ¿»¿ƒ»¬««»∆
Ì‡ Ó‡ ,‰BL‡ Ô‰È„ÏÈ ˙‡Â ˙BÁÙM‰ ˙‡∆«¿»¿∆«¿≈∆ƒ»»«ƒ
‡Ï ÔÈl‡ Ï‡ .ÏÈË˜È ÔÈl‡Ï ,ÂNÚ ÏÈË˜È«¿ƒ≈»¿ƒ≈«¿≈¬»ƒ≈»
ÏÚÂ .ÔB‰nÚ ‡zÈÎLc ÔÈ‚a ,e‰ÈÈpÓ ‡ÈÙzÒÓƒ¿»ƒ»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿«
„ÈÚc ÔÂÈk .‰ËÈÏÙÏ ‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â ‡c»¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»≈«¿»ƒ
Ó‡iÂ È˙Î ‰Ó ,e‰ÈÈÏÚ dÈ˙BÏˆ ÔÈ˜˙‡ È‡‰««¿ƒ¿≈¬«¿»¿ƒ«…∆
ÈÈ ˜ÁˆÈ È‡ È‰Ï‡Â Ì‰‡ È‡ È‰Ï‡ ˜ÚÈ«¬…¡…≈»ƒ«¿»»≈…≈»ƒƒ¿»¿»
‰ÈË‡Â Ez„ÏBÓÏe Eˆ‡Ï eL ÈÏ‡ ÓB‡‰»≈≈«¿«¿¿¿«¿¿¿≈ƒ»

.CnÚƒ»
Ó‡Â Á˙Ù ÈÒBÈ(˜ ÌÈÏ‰˙)ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz ≈»«¿»«¿ƒ»∆»ƒƒ

‡˜ È‡‰ .BÁÈN CtLÈ ÈÈ ÈÙÏÂ ÛËÚÈ«¬…¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ«¿»
‡c Ó‡ ‡kÏÓ „Âc ‡l‡ .˙‡ ‰nÎa ‰eÓ˜e‡¿»¿«»¬«∆»»ƒ«¿»»«»
dÈa ÏkzÒ‡Â ,‡kÒÓ„ ÈlÓ ‡ÓÁÂ ÏkzÒ‡ „Î«ƒ¿««¿»»¿ƒ≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿««≈
‰lÙz .‡c Ó‡ ÈBÓÁ ÈnwÓ ˜ÚÂ ÏÈÊ‡ ‰Â‰ „k«»»»ƒ¿»«ƒ«≈»»«»¿ƒ»
‡L„˜ Èn˜ ‡kÒÓ ÈÚ„ ‡˙BÏˆ ‡È‰ ‡c ,ÈÚÏ∆»ƒ»ƒ¿»¿»≈ƒ¿¿»«≈À¿»
ÔB‰˙BÏˆ ÏÎÏ ˙ÓÈ„˜‡„ ‡˙BÏˆ ‡„Â ,‡e‰ CÈa¿ƒ¿»¿»¿«¿ƒ«¿»¿¿

.‡ÓÏÚc¿«¿»
Ì˙‰ È˙Îe ÈÚÏ ‰lÙ˙ ‡Î‰(ˆ ÌÈÏ‰˙) »»¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ»»

ÔÈ ‰Ó ,ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡ ‰LÓÏ ‰lÙz¿ƒ»¿∆ƒ»¡…ƒ«≈
‰lÙ˙ ‡„Â „È ÏL ‰lÙ˙ ‡„ ‡l‡ .È‡‰Ï È‡‰«¿«∆»»¿ƒ»∆«¿»¿ƒ»
ÈÚÏ ‰lÙz È‡‰ ÔÈ ‡LÙ‡Ï ˙ÈÏÂ ,L‡ ÏL∆…¿≈¿«¿»»≈«¿ƒ»¿»ƒ
e‰ÈÈÂÂ˙Â ,ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡ ‰LÓÏ ‰lÙz ÔÈe≈¿ƒ»¿∆ƒ»¡…ƒ¿«¿«¿

.„Ák ÔÈÏe˜L¿ƒ¿«

.dÏÏ‚a BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ¿»»
‰Án‰ Ï‡ ÂNÚ ‡BÈ Ì‡ ƒ»≈»∆««¬∆

‰Án‰ ‰È‰Â e‰k‰Â ˙Á‡‰»««¿ƒ»¿»»««¬∆
.‰ËÈÏÙÏ ‡Lp‰‰‡ ‡a‰Ó «ƒ¿»ƒ¿≈»…¿≈«

Bz‡ L‡ ÌÚ‰ ˙‡ ıÁiÂ ,e˙k»«««∆»»¬∆ƒ
ÌÈlÓb‰Â ˜a‰ ˙‡Â Ô‡v‰ ˙‡Â¿∆«…¿∆«»»¿«¿«ƒ
ÈLÏ ‰nÏ .˙BÁÓ ÈLÏƒ¿≈«¬»»ƒ¿≈
‡BÈ Ì‡ ,Ó‡L ÌeMÓ ?˙BÁÓ«¬ƒ∆»«ƒ»
e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰ Ï‡ ÂNÚ≈»∆««¬∆»««¿ƒ»
.‰ËÈÏÙÏ ‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»

‰‡Ï‰‡Ó ‰ÊÊ ‡Ï ‰ÈÎML ¿≈∆¿ƒ»…»»≈…∆
,˜ÚÈ Ó‡ .ÏÁ Ï‰‡Óe ‰‡Ï≈»≈…∆»≈»««¬…
‰l‡Ï ‰ÈÓL È‰L ÈzÚ„È»«¿ƒ∆¬≈¿ƒ»¿≈∆
?‰NÚ ‰Ó .‡e‰ Cea LB„w‰Ó≈«»»∆»»
Ô‰È„ÏÈ ˙‡Â ˙BÁÙM‰ ˙‡ ÌNiÂ«»∆∆«¿»¿∆«¿≈∆
 ÂNÚ ‚‰È Ì‡ ,Ó‡ .‰L‡ƒ…»»«ƒ«¬…≈»
ÈÈ‡ ‰l‡ Ï‡ ,‰l‡ ˙‡ ‚‰È«¬…∆≈∆¬»≈∆≈ƒ
‰ÈÎML ÌeMÓ ,Ì‰Ó „ÁBÙ≈≈∆ƒ∆¿ƒ»
‰Án‰ ‰È‰Â  ‰Ê ÏÚÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿«∆¿»»««¬∆
‰NÚL ÔÂÈk .‰ËÈÏÙÏ ‡Lp‰«ƒ¿»ƒ¿≈»≈»∆»»
‰Ó ,Ì‰ÈÏÚ B˙lÙz Ôwz ,‰Ê ˙‡∆∆ƒ≈¿ƒ»¬≈∆«
È‡ È‰Ï‡ ˜ÚÈ Ó‡iÂ ?e˙k»«…∆«¬…¡…≈»ƒ
'‰ ˜ÁˆÈ È‡ È‰Ï‡Â Ì‰‡«¿»»≈…≈»ƒƒ¿»
Eˆ‡Ï eL ÈÏ‡ Ó‡‰»…≈≈«¿«¿¿

.CnÚ ‰ÈËÈ‡Â Ez„ÏBÓÏe¿«¿¿¿≈ƒ»ƒ»
,Ó‡Â Á˙t ÈÒBÈ  ≈»«¿»«

'‰ ÈÙÏÂ ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿ƒ¿≈
e‰e‡a ‰Ê ˜eÒt .BÁÈN CtLÈƒ¿…ƒ»∆≈¬
CÏn‰ „Âc ‡l‡ .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿∆»»ƒ«∆∆
‰‡Â ÏkzÒ‰Lk ‰Ê ˙‡ Ó‡»«∆∆¿∆ƒ¿«≈¿»»
‰È‰Lk Ba ÏkzÒ‰Â ,ÈÚ‰ È„a¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿∆»»
Ó‡ ÂÈÓÁ ÈÙlÓ ÁBe CÏB‰≈≈«ƒƒ¿≈»ƒ»«
‰lÙ˙ È‰BÊ  ÈÚÏ ‰lÙz .‰Ê∆¿ƒ»¿»ƒƒ¿ƒ»
LB„w‰ ÈÙÏ ÈÚ‰ LwnL∆¿«≈∆»ƒƒ¿≈«»
‰lÙz‰ BÊÂ ,‡e‰ Cea»¿«¿ƒ»
˙BlÙz Ïk ˙‡ ‰ÓÈc˜nL∆«¿ƒ»∆»¿ƒ

.ÌÏBÚ‰»»
lÙz Ô‡ke˙ÎÂ ,ÈÚÏ ‰ »¿ƒ»¿»ƒ¿»

ÌL LÈ‡ ‰LÓÏ ‰lÙz »¿ƒ»¿…∆ƒ
‡l‡ ?‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ‰Ó .ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ«≈∆»∆∆»
ÏL ‰lÙz BÊÂ ,„È ÏL ‰lÙz BÊ¿ƒ»∆»¿¿ƒ»∆
‰lÙz‰ ÔÈa „ÈÙ‰Ï ÔÈ‡Â ,L‡…¿≈¿«¿ƒ≈«¿ƒ»
LÈ‡ ‰LÓÏ ‰lÙz ÔÈe Bf‰ ÈÚÏ¿»ƒ«≈¿ƒ»¿…∆ƒ
˙BÏe˜L Ô‰ÈzLe ,ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¿≈∆¿

.˙Á‡k¿««

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
ניסן ב

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כז



"Ú ÁÒ˜  ÁÏ˘ÈÂ‰Ï

‡L„˜ Èn˜ ˙ÓÈ„˜‡ ÈÚ„ ‡˙BÏˆ ‡c »¿»¿»ƒ«¿ƒ««≈À¿»
ÔÈ‚a ,‡ÓÏÚc ÔÈ˙BÏˆ ÏkÓ ‡e‰ CÈ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»¿ƒ

,ÈzÎc(Î ÌÈÏ‰˙)˙eÚ ıwL ‡ÏÂ ‰Ê ‡Ï Èk ƒ¿ƒƒ…»»¿…ƒ«¡
ÏL ‰lÙz ‡c ,ÈÚÏ ‰lÙz ,ÈÊÁ ‡z .'Â‚Â ÈÚ»ƒ¿»»≈¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ»∆
˙ÈÏc Ô‡Ók ,dÈ˙ekÒÓa ˜ac˙‡ ÈÚc .„È«¿»ƒƒ¿»«¿ƒ¿¿≈¿«¿≈

.ÌeÏk dÈÓbÓ dÈÏ≈ƒ«¿≈¿
Èk .„Â„ ‡„ ÈÚÏ .‰LÓ ‡„ ‰lÙz Á‡ «≈¿ƒ»»…∆¿»ƒ»»ƒƒ

Èqk˙‡Â ‡‰ÈÒ ‡Èqk˙‡ „k ,ÛËÚÈ«¬…«ƒ¿«¿»ƒ¬»¿ƒ¿«≈
ÔÈ‚a ,BÁÈN CtLÈ ÈÈ ÈÙÏÂ .dÈÓ ‡LÓLƒ¿»ƒ»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

.‡LÓL È„‰ ‡aÁ˙‡Ï¿ƒ¿«¿»«¬≈ƒ¿»
.‡˙BÏˆ ‡L Èa ÏÎ„ ‡˙BÏˆ ,ÈÊÁ »≈¿»¿»¿≈»»¿»

‡ÓÈÈ˜„ ‡˙BÏˆ È‰È‡ ‡kÒÓ„ ‡˙BÏˆe¿»¿ƒ¿¿»ƒƒ¿»¿»¿»
ÔÈÚz ˙Â ‡e‰ CÈ ‡L„e˜„ dÈn«̃≈¿¿»¿ƒ¿»««¿ƒ
‡e‰ ‡„‰ dÈn˜ ‡Ïa˜˙‡Ï ˙Ï‡ÚÂ ÔÈÁ˙Ùeƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»»«≈»»

,È˙Î„(Î ˙ÂÓ˘)ÈÎ ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ÈÎ ‰È‰Â ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ¿«≈«¿»«¿ƒƒ
ÈÙÏÂ .B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL È˙Îe ,È‡ ÔepÁ«»ƒ¿ƒ»…«∆¿««¬»¿ƒ¿≈
ÈBÈc ÏÚ ÌÚ˙Óc Ô‡Ók ,BÁÈN CtLÈ ÈÈ¿»ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈«ƒ

.‡e‰ CÈ ‡L„˜„¿À¿»¿ƒ
‡ÈÈ˜Ècˆc ÔB‰˙BÏˆ ÊÚÏ‡ Èa ƒƒ∆¿»»¿¿¿«ƒ«»

Ï‡NÈ ˙ÒÎÏ ‡˙ÂÂ„Á(ע"א קסט (דף ∆¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ck ÔÈ‚ ,‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÓ˜ ‡hÚ˙‡Ï¿ƒ¿«»»«≈À¿»¿ƒ¿ƒ»
.‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈn˜ ÈzÈ ‡e‰ ‡ÈÁ¬ƒ»«ƒ«≈À¿»¿ƒ
ÔB‰˙BÏˆÏ È‡˙ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ Ck ÔÈ‚e¿ƒ»À¿»¿ƒ»ƒƒ¿¿
ÈÚ„Èc ÔÈ‚a ,ÔBÏ CÈËˆ‡„ ‡zÚLa ‡Èi˜Ècˆc¿«ƒ«»¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»¿≈

.ÔB‰È‡ÓÏ ÈÈevÏ¿«≈¿»≈
Ì‰‡ È‡ È‰Ï‡ ˜ÚÈa dÈa È˙k ¿ƒ≈¿«¬…¡…≈»ƒ«¿»»

eL ÈÏ‡ ÓB‡‰ ÈÈ ˜ÁˆÈ È‡ È‰Ï‡Â≈…≈»ƒƒ¿»¿»»≈≈«
„Á ‡eM˜ ‡eM˜ L˜‡Â ËÚ‡ ,'Â‚Â¿ƒ¬«¿ƒ¿«ƒ»¿ƒ»«
È‰Ï‡Â ,‡ÈÓÈÏ Ì‰‡ È‡ È‰Ï‡ .ÈÊÁ ‡˜„k¿¿»»≈¡…≈»ƒ«¿»»ƒƒ»≈…≈
ÈÏz ‡Î‰ ,ÈÏ‡ ÓB‡‰ .‡Ï‡ÓNÏ ˜ÁˆÈ È‡»ƒƒ¿»ƒ¿»»»≈≈«»»»≈
eL .e‰ÈÈÈa dÈ˙‡Ï ‡hÚ˙‡Ï ‰lÓƒ»¿ƒ¿«¿»¿«¿≈≈«¿

:CnÚ ‰ÈËÈ‡Â Ez„ÏBÓÏe Eˆ‡Ï¿«¿¿¿«¿¿¿≈ƒ»ƒ»
CÈËˆ‡ ‰Â‰ È‡n‡ ,ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ƒ…«¬»ƒ««»»ƒ¿¿ƒ

‰ÓÈc˜Ó ÈÚ‰ ˙lÙz ‰Ê ∆¿ƒ«∆»ƒ«¿ƒ»
ÏkÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»ƒ»
e˙kL ÌeMÓ ,ÌÏBÚ‰ ˙BlÙz¿ƒ»»ƒ∆»

 ˙eÚ ıwL ‡ÏÂ ‰Ê ‡Ï Èkƒ…»»¿…ƒ«¡
BÊ ÈÚÏ ‰lÙz ,‰‡ ‡a .'B‚Â ÈÚ»ƒ¿…¿≈¿ƒ»¿»ƒ
˜ec ÈÚ‰L ,„È ÏL ‰lÙz¿ƒ»∆»∆∆»ƒ»
BÓˆÚÓ BÏ ÔÈ‡L ÈÓk BÈÚa¿»¿¿ƒ∆≈≈«¿

.ÌeÏk¿
,‰LÓ ‰Ê  ‰lÙz ,Á‡ «≈¿ƒ»∆…∆

 ÛËÚÈ ÈÎ ,„Âc ‰Ê  ÈÚÏ¿»ƒ∆»ƒƒ«¬…
‰qk˙Óe ‰l‰ ‰qk˙nLk¿∆ƒ¿«»«¿»»ƒ¿«»
CtLÈ '‰ ÈÙÏÂ ,‰pnÓ LÓM‰«∆∆ƒ∆»¿ƒ¿≈ƒ¿…
.LÓM‰ ÌÚ aÁ˙‰Ï È„k  BÁÈNƒ¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«∆∆

Èa Ïk ÏL ‰lÙz‰ ,‰‡ ¿≈«¿ƒ»∆»¿≈
‡È‰ ÈÚ‰ ˙lÙ˙e ,‰lÙz Ì„‡»»¿ƒ»¿ƒ«∆»ƒƒ
LB„w‰ ÈÙÏ ˙„ÓBÚL ‰lÙ ¿̇ƒ»∆∆∆ƒ¿≈«»
ÌÈÚL ˙BLÂ ‡e‰ Cea»¿∆∆¿»ƒ
.ÂÈÙÏ Ïa˜˙‰Ï ˙ÒÎÂ ÌÈÁ˙Ùe¿»ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿«≈¿»»

e˙kL e‰Ê Èk ‰È‰Â ∆∆»¿»»ƒ
,È‡ ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡ ˜ÚˆÈƒ¿«≈«¿»«¿ƒƒ«»ƒ
.B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL e˙ÎÂ¿»»…«∆¿««¬»
ÈÓk  BÁÈN CtLÈ '‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ¿ƒ
Cea LB„w‰ ÔÈc ÏÚ ÌÚ˙nL∆ƒ¿«≈«ƒ«»»

.‡e‰
˙BlÙz ,ÊÚÏ‡ Èa «ƒ∆¿»»¿ƒ

Ï‡NÈ ˙ÒÎÏ ‰Â„Á ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Cea LB„w‰ ÈÙÏ hÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»»
˙BÈ ‡È‰ ‰ÈÁ ‰Ê ÌeMÓ .‡e‰ƒ∆¬ƒ»ƒ≈
ÔÎÏÂ ,‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»¿»≈
˙BlÙ˙Ï ‡z ‡e‰ Cea LB„w‰«»»»≈ƒ¿ƒ
,Ì‰Ï CÈvL ‰ÚLa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿»»∆»ƒ»∆
˙‡ ˙BvÏ ÌÈÚ„BiL ÌeMÓƒ∆¿ƒ¿«∆

.ÌBaƒ»
È‡ È‰Ï‡ ?˜ÚÈa e˙k »¿«¬…¡…≈»ƒ

'‰ ˜ÁˆÈ È‡ È‰Ï‡Â Ì‰‡«¿»»≈…≈»ƒƒ¿»
hÚ˙‰ .'B‚Â eL ÈÏ‡ Ó‡‰»…≈≈«¿ƒ¿«≈
.Èe‡k „Á‡ L˜a L˜ L˜Â¿ƒ¿«∆∆¿∆∆∆»»»
È‰Ï‡Â ,ÔÈÓÈÏ Ì‰‡ È‡ È‰Ï‡¡…≈»ƒ«¿»»¿»ƒ≈…≈
 ÈÏ‡ Ó‡‰ .Ï‡ÓNÏ ˜ÁˆÈ È‡»ƒƒ¿»ƒ¿…»…≈≈«
hÚ˙‰Ï c‰ ‰Ïz Ô‡k»»»«»»¿ƒ¿«≈
Eˆ‡Ï eL .Ì‰ÈÈa BÓB˜ÓÏƒ¿≈≈∆¿«¿¿

.CnÚ ‰ÈËÈ‡Â Ez„ÏBÓÏe¿«¿¿¿≈ƒ»ƒ»
‰È‰ ‰nÏ .ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ƒ…«¬»ƒ»»»»

Ó‡ ,‡l‡ ?‰Ê ÌÚ ‰Ê CÈ »̂ƒ∆ƒ∆∆»»«

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
ניסן ב

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כז



‰f‰ ÙÒ ÂÏ

.È‡‰ ÌÚ È‡‰ÈÏ zÁË‡ z‡ ˜ÚÈ Ó‡ ‡l‡ «ƒ«∆»»««¬…«¿«¿«¿¿ƒ
e‰lk C„BÚ ÏÎ„ ‡Ú„È ‡‡Â ,ÈnÚ ‡ËB‡Ï¿»»ƒƒ¿¬»¿«¿»¿»»»À¿
ÈzË˜ ‡‰„ ‡˙eÎÊ Èa ˙ÈÏ ‡‡ ‡‰ .È‡z ÏÚ«¿«»¬»≈ƒ¿»¿»»…¿ƒ
˙‡ ˙ÈNÚ L‡ ˙Ó‡‰ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓƒ…«¬»ƒƒ»»¡∆¬∆»ƒ»∆
ÔÈ‚a Â‡Ï ‡ÓBÈ „Ú ÈÏ ˙„Ú„ ‰Ó ÏÎÂ ,EcÚ«¿∆¿»««¬»«ƒ«»»¿ƒ
,ÈÏ ˙„Ú„ ‡e‰ CÈ‚ ‡l‡ ‰Â‰ È‡˙eÎÊ¿»»»∆»¿ƒ»«¬»«ƒ
„Î ‡‰c .‰Â‰ CÈ‚a ËBL˜e eÈË ‡e‰‰Â¿«ƒ¿¿ƒ»»»¿»«
,ÂNÚ„ ÈnwÓ ÏÈÊ‡ ‡ÈÂ‰c ‡˙ÈÓ„˜ ‡Ú»«¿»¿«¿ƒ»¿¬≈»»ƒƒ«≈¿≈»
z‡Â ,‡‰ ‡e‰‰Ï dÈÏ ‡Ú È‡„ÈÁÈ¿ƒ»¬«¿»≈¿««¬»¿«¿¿
‡zL‰ ‡‡ ‡‰Â .ËBL˜e eÈË ÈnÚ ˙È„Ú»¿ƒƒƒƒ¿¿»¬»«¿»
ÔÈÈÈMÓ ÔÈz ÔepÈ‡ ,ÔÈÈÈMÓ È˙a dÈÏ ÚÓ«¬«≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

.‚ÈÏÙc¿»ƒ
Ô‡kÓ ,dÈ‡Ó„ ‡ÁL„ ‡ecÒ ‡Î‰ »»ƒ»¿ƒ¿»¿»≈ƒ»

.dÈÏ CÈËˆ‡„ ‰Ó ‡Ú ‰‡Ï‰Ïe¿»¿»»»«¿ƒ¿¿ƒ≈
Ï dÈÏ CÈËˆ‡c ,‡ÓÏÚ Èa ÏÎÏ ‰‡ÊÁ‡Ï¿«¬»»¿»¿≈«¿»¿ƒ¿¿ƒ≈¿«
˙Ïe ,‡˙ÈÓ„˜a dÈ‡Ó„ ‡ÁL ‡cÒÏ L»¿«¿»¿»»¿»≈¿«¿ƒ»¿»«
‡˙ÈÓ„˜a ,˜ÚÈ „Ú ÈÎ‰c .dÈ˙eÚ ÈÚaÈƒ»≈»≈¿»ƒ¬««¬…¿«¿ƒ»
Ó‡ ‡ÁL cÒc ˙Ïe ,dÈÓ„ ‡ÁL cÒƒ≈¿»»¿»≈¿»«¿ƒ≈¿»»»«

.dÈÏ CÈËˆ‡c dÈ˙eÚa»≈¿ƒ¿¿ƒ≈
È˙Î„ ‡e‰ÈÏÈv‰„iÓ ÈÁ‡ „iÓ ‡ ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒƒ«

Ì‡ Èpk‰Â ‡È Ôt B˙‡ ÈÎ‡ ‡È ÈÎ ÂNÚ≈»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 -

ִיְצָחק  ִחְזִקיָּה  י  ַרבִּ ִלְבנוֹ  ָאַמר  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַצוָָּאה 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  ְזכּות  בִּ שֶׁ ֲאִני  "יֹוֵדַע  ְזָיָע"א: 
ְלֵחרּות,  ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ֵיֵצא  ָלה  בָּ ַהקַּ ְתֵבי  ְוכִּ
יַח  ְמשִׁ יַאת  ּובִּ ְגאּוָלֵתינּו  לּוִיים  תְּ ֶזה  ּוְבִלּמּוד 
ָעֶליָה"?  ְיֵהא  ַמה  ַהּסֹוד  ִצְדֵקינּו"..."ְוּתֹוַרת 
ל  שֶׁ ָהַאֲחרֹונֹות  ִמּלֹוָתיו   .[158 עמ'  "ש  ָהַרשַׁ [ֵסֶפר 

ּתֹוְבעֹות  עֹוָלם,  בָּ ְמַרֲחפֹות  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצדִּ אֹותוֹ 
ֶעְלּבֹוָנן, ּוַמְפִצירֹות ְלַקְייָמן. "ְותֹוַרת ַהּסֹוד ַמה 
ֶרְך  ּנּו דֶּ ר פַּ ְדבָּ מִּ ְיֵהא ָעֶליָה?!"... ְוַהּקֹול קֹוֵרא בַּ
יֹום  ָכל  בְּ ַהיָָּקר  ִמְזַמְנֶכם  ַהְקִדיׁשּו  ֵלאלֵֹקינּו. 
ּוְלַהָצַלת  ָהָעם,  ְיׁשּוַעת  ִביל  שְׁ בִּ ַמִים,  שָׁ ם  ְלשֵׁ

ִמּיּות. רּוָחִנּיּות ּוְבַגשְׁ ַהּדֹור ּכּולוֹ – בְּ

ָבר, ּבֹואּו  ָיֵדינּו ַהדָּ ב, בְּ צָּ ּנֹות ֶאת ַהמַּ כֵֹחינּו ְלשַׁ בְּ
אֹוִנים  גְּ ים,  ַטנִּ ַהקְּ ִעם  דֹוִלים  ַהגְּ כּוָלנּו,  ִנְתַגֵייס 
ִעם  ְזֵקִנים  ינּוִנים,  ּובֵּ יִקים  ַצדִּ ׁשּוִטים,  פְּ ִעם 
ִדים  חּוִרים, ְמַלמְּ יעּוִרים ִעם בַּ יֵדי שִׁ ְנָעִרים, ַמגִּ
ִלְלמֹוד  ִהְתִחילּו  ן,  ַרבָּ ית  בֵּ ל  שֶׁ ינֹוקֹות  תִּ ִעם 
יּמּוד  לִּ ֶאת  ּוְלַקֵיים  ְוַלֲעשֹׂות  מֹור  ִלשְׁ ד  ּוְלַלמֵּ
ּוְלָהִביא  ְלָקֵרב  ֶדֶרְך זוֹ  ְוִנְפָעל בְּ דֹוׁש,  ַהזֹוַהר ַהקָּ

ַרֲחִמים. יַח ִצְדֵקינּו בְּ ֶאת ָמשִׁ

ִיְלַמד  ָאב  ים,  ְקַטנִּ ַעל  דֹוִלים  גְּ ְלַהְזִהיר  ְמֻיָחד  בִּ
ְלִמידוֹ,  ד ִעם תַּ ּוְמַלמֵּ נוֹ, ְמַחנְֵּך ִעם ֲחִניכוֹ  ִעם בְּ
ַיְחּדֹר  ְך  כָּ ים,  ָיישִׁ תְּ ֵאין  ָדִיים  גְּ ֵאין  ִאם  ֲהֵרי  שֶׁ
יבֹות  ְלמּוֵדי ּתֹוָרה, ַלְישִׁ ְלמּוָדם ִמנֲַּערּוָתם, ְלתַּ תַּ
ה  ְוִנְזכֶּ נּוָפה,  תְּ ל  ַקבֵּ תְּ ַהּסֹוד  ְוּתֹוַרת  ּוְלּכֹוְלִלים, 
ֶמֶלְך  א  ִכסֵּ בְּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֲעִליָּה  ֵני  ִמבְּ ִלְהיֹות 
ַסק  יקּוֵני זֹוַהר. ּוְכָבר פָּ ָמה ְלֵבאּורוֹ ַעל תִּ ַהְקדָּ בְּ
ְלמֹד  יִּ ד ָצִריְך שֶׁ ָקאִריץ ַזַצ"ל, ְמַלמֵּ ְנָחס מִּ י פִּ ַרבִּ
יְך  ים", ְויּוַכל ְלַהְמשִׁ ִחיַנת "ֵעץ ַחיִּ הּוא בְּ זֹוַהר, שֶׁ
ֶכל  שֵׂ נֹוֵתן  ָהַרב  שֶׁ ֶזה  בָּ י  כִּ ְלִמיִדים,  ַלתַּ ָמה  ְנשָׁ

ית. ָמה ֲאִמתִּ ֶזה ֵמִניַח ְנשָׁ ינֹוק, בָּ ר ְלתִּ ָישָׁ

ת ָהָעם!" ְגֻאלַּ י! ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ְזכּוְתָך ִהגְַּעתִּ "בִּ

יַח,  שִׁ בֹוא ֶמֶלְך ַהמָּ יק ְוָאַמר: בְּ ַעם ַצדִּ א פַּ טֵּ ִהְתבַּ
ָהָעם  ּוְפֵליַטת  ָלְך,  ּוָבאּו  צּו  ִנְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם 
ֶמֶלְך  ִיְתּבֹוֵנן  ַהּזֹאת  ֵעת  בְּ ֵמִחים,  ּושְׂ ים  שִׂ שָׂ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  הֹורֹות ִיְבָחן כָּ ֵעיָניו ַהטְּ יַח בְּ שִׁ ַהמָּ
עוֹ,  ֶאְצבָּ בְּ ְוַיְרֶאה  ָידוֹ  ָיִרים  ְלֶפַתע  יו,  ַמֲעשָׂ ְלִפי 
ֲחֶזה,  מַּ בַּ יטּו  ְוַיבִּ ְפִליָאה  בִּ ֵעיֵניֶהם  ָיִרימּו  ּכּוָלם 
ְוֹיאַמר,  קֹולוֹ  ֶאת  יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ִמיַע  ַישְׁ ָאז 
ְזכּוְתָך  "בִּ ְמסּוָיים:  ְיהּוִדי  ַעל  ע  ֶאְצבַּ ַהְפנֹותוֹ  בְּ
ְך ַיְרֶאה  ת ָהָעם!". כָּ ְגֻאלַּ י! ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ִהגְַּעתִּ

יָאתוֹ.  ַעל ְלַמַען בִּ פָּ ל ְיהּוִדי ְוְיהּוִדי שֶׁ ַעל כָּ

ִרים,  ֻאשָּׁ ַהמְּ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ַהְלַואי 
 – ָעֵלינּו  ָיִעיד  ּוְבַעְצמוֹ  ְכבֹודוֹ  בִּ יַח  שִׁ ַהמָּ שֶׁ
נּו  תְּ ְיָקִרים,  ְיהּוִדים  ן,  כֵּ ַעל  י".  ִהגְַּעתִּ ְזכּוְתָך  "בִּ
ַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען  ַמִים, ַהְקִריבּו מִּ ם שָׁ יּמּוד ְלשֵׁ לִּ
ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעשֹׂות  ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ
ָיַחד  ֶאָחד  כְּ ּכּוָלנּו  ְונֵֶּלְך  נּו,  ַנְפשֵׁ ִלְפּדּות  ִלְגרֹם 
ְמֵהָרה  בִּ יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ֵני  פְּ אֹור  ֶאת  ל  ְלַקבֵּ
נּו  בָּ ְיקּוָיים  שְׁ ה  ִנְזכֶּ ְכֶאָחד  נּו  ְוֻכלָּ ָאֵמן.  ָיֵמינּו  בְּ
ִאְתַגְלְיא  ַהאי  דְּ ָרא  דָּ ָאה  "ַזכָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְנבּוַאת 
רֹור" ְוֶתְחֶזָנה ֵעיֵנינּו,  יּה ּוְבְסגּוָלתוֹ "ּוְקָראֶתם דְּ בֵּ

ְוִיְגָאֵלנּו,  ָיבֹוא  יֹופיוֹ  בְּ ֶמֶלְך  יֵחנּו  ְמשִׁ ִוד  דָּ ן  בֶּ
ַחי  ֵא-ל  ֹזאת  ַכר  שְׂ ּובִּ ֱאלֵֹקינּו,  ְוָהָדר  "עֹז"  בְּ
ֶחְלֵקינּו, ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה' צּוֵרנּו ָמִגיֵנינּו, ִיגֶָּלה 
ְוָתֵגל  נּו,  ִלבֵּ ַמח  ִישְׂ ְוָאז  ָעֵלינּו,  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  כְּ

ן ִיְהֶיה ָרצֹון. ינּו, ָאֵמן כֵּ יׁשּוַעת ַמְלכֵּ נּו, בִּ ַנְפשֵׁ

ת אדמו"ר ְמָהאְלִמין בֹוד ְקֻדשַּׁ ב ִחּזּוק ִמכְּ ִמְכתָּ
ִליָט"א לֹום ְיהּוָדה ְגרָאס שְׁ י שָׁ ַרבִּ

ְמֶלאֶכת  בִּ ָהעֹוְסִקים  ָעם  בָּ ִבים  ְתַנדְּ ַהמִּ ְלָכל 
ַעל   - כֻּּלוֹ  ָהעֹוָלם  ָכל  בְּ ַהּזַֹהר  ֲהָפַצת  בַּ ַהּקֶֹדׁש 

ְיֵדי ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי!

ָקדֹוׁש  ְלִמְפַעל  ְלַסיֵַּע  ִכיֶתם  זְּ שֶׁ ֶחְלְקֶכם  ֵרי  ַאשְׁ
ה  משֶׁ ַהְבָטַחת  כְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ּוְמָקֵרב  ַהְמָזֵרז  ְוָיָקר 
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  "י  בִּ ְלַרשְׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  נּו  ַרבֵּ
ַהאי ִחּבּוָרא  ת ָנׂשא, "בְּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ּזַֹהר ַהקָּ ָאֵמן בַּ
גָּלּוָתא  ִמן  יּה  קּון בֵּ ִיפְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ
דֹוׁש,  ְזכּות ִחּבּוְרךָ, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בִּ ַרֲחֵמי". שֶׁ בְּ
ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ ַהגָּלּות  ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵיְצאּו 

יַח!  ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמשִׁ

ֵסֶפר  בְּ ְמבָֹאר  כַּ ְלָכְך!  ימּו  ִהְסכִּ ַמִים  ִמשָּׁ ְוַגם 
ָעה  שָׁ בְּ שֶׁ סֹופוֹ),  בְּ ִתיָתָאה  שְׁ ּקּון  (תִּ ַהּזַֹהר  ּקּוֵני  תִּ
ְמעֹון  י שִׁ ִנְגָלה ְלַרבִּ ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ָזכּור ְלטֹוב  שֶׁ
ְוָלַמד  ִעּמוֹ  שֶׁ א  ישָׁ ַקדִּ ּוְלַחְבַרָיא  יֹוַחאי  ר  בַּ
מֹות, ָיְצָאה  ּקּוֵני ְנשָׁ ִעְנַין תִּ ֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה בְּ ִעמָּ
ּכֹחוֹ  ַרב  ה  מָּ "כַּ ָלֶהם  ְוָאְמָרה  ַמִים  ִמשָּׁ קֹול  ת  בַּ
עֹוָלם",  בָּ יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ תוֹ  ּוְקֻדשָּׁ
ׁשֹון,  ַהלָּ זוֹ  בְּ ְנבּוָאה  ְוָאְמָרה  הֹוִסיָפה  ְך  כָּ ְוַאַחר 
ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  "ְוַכמָּ
ְתָרָאה  ָדָרא בַּ א בְּ ְלַתתָּ ִיְתגַּּלּו  ד  יָלְך כַּ ִחּבּוָרא דִּ
ָאֶרץ".  רֹור בָּ סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה, "ּוְקָראֶתם דְּ בְּ
ְרְנסּון  ה ִיְתפַּ ֵני ָאָדם ְלַמטָּ ה בְּ מָּ ּוִבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש: כַּ
ּדֹור  ה בַּ ְלַמטָּ ה  ִיְתגַּלֶּ ר  ֲאשֶׁ ָך כַּ לְּ ַהִחּבּור שֶׁ ִמזֶּה 
סּוק  סֹוף ַהיִָּמים, ּוִבְזכּותוֹ ִיְתַקיֵּם ַהפָּ ָהַאֲחרֹון בְּ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ ַעל  ז  ַהְמַרמֵּ ָאֶרץ"-  בָּ רֹור  דְּ "ּוְקָראֶתם 

ֵלָמה.  ַהשְּׁ

גֶֹדל  בְּ ירּו  ִהכִּ ַהּדֹורֹות  ָכל  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ
ל  כָּ ל  ַבטֵּ מְּ שֶׁ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִלּמּוד  בְּ שֶׁ ֲעָלה  ַהמַּ
ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ְרָעֻנּיֹות  פֻּ ִמיֵני 
עֶֹצם  ֶאת  יְָּדעּו  שֶׁ ֵהם,  ֵמָעְלָמא.  ּוִבזָּה  א  ְוַחְרבָּ
ָלנּו  ּוִמי  ָעְלָמא.  בְּ ֲאִמיָרה  בַּ ֲאִפּלּו  ָתּה  ְקֻדשָּׁ
י  ַרבִּ  - ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהַרְמַח"ל  כְּ גָּדֹול 
ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ֵזֶכר ַצדִּ ים לּוָצאטוֹ  ַחיִּ ה  משֶׁ
ִרים",  ְישָׁ ת  ִסלַּ ַה"מְּ ַעל  בַּ ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ 
ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ִמְכַמנֵּי  ָכל  ִקי ָעצּום בְּ ָהָיה בָּ ר  ֲאשֶׁ
א  ֶאלָּ ָרֵאל  ִישְׂ ֵמַעם  ֵזרֹות  גְּ ל  ְלַבטֵּ ֵעָצה  ָמָצא 
ֶרֶצף ְללֹא  ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ ֶאת ָהֵעָצה ַהּזוֹ, ִלּמּוד בְּ
ֵסֶפר  ל  שֶׁ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ כַֹח  בְּ שֶׁ ֶהְפֵסק, 
ה  ֻאלָּ ּוְלָקֵרב ַהגְּ ֵזרֹות  ל גְּ ל כָּ דֹוׁש ְלַבטֵּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

ַרֲחִמים.  בְּ

ל  שֶׁ ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ ן  קֵּ תִּ ָלֵכן 
ְללֹא  ָמרֹות  ִמשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ יְרָסא  גִּ
ָנה  קָּ תַּ ֶזה כַּ ָבר  ְוָקַבע דָּ ְלֵעת,  ֵמֵעת  ָלל  כְּ ֶהְפֵסק 
ָבר  ַהדָּ ַמֲעַלת  ַעל  ְוכֹוֵתב  יָבתוֹ,  ישִׁ בִּ ָהִראׁשֹוָנה 

"ֹזאת  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַחְכֵמי  ִאגֶֶּרת  בְּ
ְלִהנֵָּצל  קֶֹדׁש  ְקִהּלֹות  ְלָכל  ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה 
ָלֶהם  ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ שֹׂוְנֵאיֶהם,  ָטְמנּו  זוֹ  ת  ֵמֶרשֶׁ
ָבר ְוָעצּום  י ַרב ַהדָּ לּו כִּ ַח ַעל ֹזאת ְולֹא ַיְחדְּ ְלַפקֵּ
ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַישְׁ ַאל  ה  ְוַעתָּ ְמאֹד... 
ר  ִנְתַישֵּׁ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  כִּ ָום,  גֵּ ַאֲחֵרי  ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ
ּוָמקֹום,  ָמקֹום  ָכל  בְּ ֶזה  ָבר  דָּ קֹוֵבַע  ָהִייִתי  ֵחיִלי 
ַהּזֹאת  ָהֵעָצה  ֶאת  ח  ִיקַּ ּתֹוַרְתֶכם  בֹוד  כְּ ֲאָבל 
ְלָכל  ְלטֹוָבה  מֹוָה  כָּ ֵאין  י  כִּ ִלְזכּות  לוֹ  ְוִיְהֶיה 
י  כִּ ַלֲעשֹׂותוֹ  ָיכֹול  ְמקֹומוֹ  בִּ ֶאָחד  ְוָכל  ָרֵאל,  ִישְׂ

ָלל".  ה הּוא כְּ ָבר ָקשֶׁ לֹא דָּ

יָכיו  ּוַמְמשִׁ טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ְלִמיֵדי  תַּ ֵאֶצל  גַּם 
ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  ְלִלּמּוד  ְמֻיֶחֶדת  ֲחִביבּות  ָמִצינּו 
י ִיְצָחק ֵאייִזיק  דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ בֹוד ָהַרב ַהקָּ כְּ
ר ֵהִעיד ַעל  יִדיְטׁשֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאשֶׁ ִמזִּ
ים"  ִרי ֵעץ ַחיִּ ִניִתי ַה"פְּ י ְושָׁ ַעְצמוֹ ְוָאַמר: ָלַמְדתִּ

ָעִמים. ֵמָאה ְוֶאָחד פְּ

ַהּזַֹהר  י ִלּמּוד  ַתב, כִּ ּקּון מ"ג כָּ "ִכֵסא ֶמֶלְך" תִּ בְּ
ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ
רּוׁש ַמֲאָמר  ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו פֵּ ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ שֶׁ
ָעה ַאַחת ַמה  שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ
ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ
ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח 
ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִראׁשֹוָנה בְּ

ה גָּדֹול ִחּיּוב  מָּ ַתב, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כַּ ִתּקּון ל' כָּ גַּם בְּ
ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה.  ַקבָּ ִלְלמֹד  ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ַעל 
אֶֹרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול 
ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן,  ֻאלָּ ִבים ַהגְּ י ֵהם ְמַעכְּ גָּלּוָתא כִּ
ּלֹא  ָלה ַמה שֶּׁ בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ָעה ַאַחת בְּ שָׁ ה בְּ י ַיֲעשֶׂ כִּ
י  כִּ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ

ה. ֻאלָּ גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ

ְמקֹורֹות  ה  ְוַכמָּ ה  מָּ ִמכַּ ְלַהֲאִריְך  קֹום  ַהמָּ אן  כָּ
ְוָקא  ַהּזַֹהר דַּ יִבים ְמאֹד ֶאת ִלּמּוד ֵסֶפר  ֲחשִׁ ַהמַּ
ֶפר  סֵּ ן מּוָבא בַּ יָחא, כֵּ ְמשִׁ ָיֵמינּו, ּדֹור ִעְקְבָתא דִּ בְּ
יַאת  בִּ קֶֹדם  ַתב:  כָּ שֶׁ ְכָיא  דַּ ֵמיָרא  ִרים  ְישָׁ אֹור 
ַרֲחָמָנא  יקֹוְרסּות  ְוֶאפִּ ִמינּות  ר  ְתגַּבֵּ תִּ יַח  שִׁ ַהמָּ
ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ְלִהזֵָּהר  ְלֶזה  ָהֵעָצה  עֹוָלם.  בָּ ִליְצַלן 
ַאף  זַֹהר  יֹום  ָכל  בְּ ֵלאמֹר  ָהֶאָחד  לּו,  ַהלָּ ָבִרים  דְּ
י ֲאִמיַרת זַֹהר  אֹוֵמר, כִּ ֵאינוֹ ֵמִבין ַמה שֶּׁ י שֶׁ ַעל פִּ

ב. ְמֻסגֶֶּלת ְלָטֳהַרת ַהלֵּ

ל  כָּ ׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר, שֶׁ ִמְקדַּ ּומֹוִסיף ְלָבֵאר בְּ
ַנַחת  ה  ְועֹושֶׂ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ֶזה  ֵסֶפר  בְּ ָהעֹוֵסק 
ָדַאִני  פְּ ִאּלּו  כְּ תּוב:  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְליֹוְצרוֹ,  גָּדֹול  רּוַח 
ּלֹא  ְך גַָּזר ַהּבֹוֵרא שֶׁ י כָּ ֲאִני ּוָבַני ִמן ַהגָּלּות כּו'. כִּ
ָיבֹוא  ְבִגיֵנּה  יֹוַמיָּא דִּ נּוז ַעד סֹוף  גָּ ְוִיְהֶיה  ה  ִיְתגַּלֶּ

זּוָלתוֹ. ה זוֹ ּבוֹ ְולֹא בְּ י ְסֻגלָּ רֹור, כִּ דְּ

ִעְנָין  רּוַח ָקְדׁשוֹ  ן יֹוַחאי בְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ְראֹות ַרבִּ בִּ
ֶדֶרְך  בְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלְכּתֹב  א  ַאבָּ י  ְלַרבִּ ִצוָּה  ֶזה, 
ְתָרא  ָרא בַּ ֶמֶרת ַעד דָּ ֶהְעֵלם ִלְהיֹותוֹ ֻמְצָנע ְלִמשְׁ
ְזכּות  בִּ שֶׁ ֵדי  כְּ יָחא,  ְמשִׁ א  ַמְלכָּ ְליֹוֵמיה  ְקִריב 
ֶעְזַרת  ָיֵמינּו בְּ ה בְּ ֻאלָּ ַהגְּ ְצַמח  תִּ ּבוֹ  ִקים  ְתַעסְּ ַַהמִּ ְ ֶ ְ ֵ
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