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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ֶרק א פֶּ
ִלּקּוט ַמַאָמֵרי ֲחַז"ל אֹודֹות ִלּמּוד ִסְתֵרי ּתֹוָרה 

ִלְפֵני ִהְתגַּּלּות ַהּזַֹהר
ְוַאֲחרֹוִנים  ִראׁשֹוִנים  ֲחַז"ל,  ַמַאְמֵרי  ִלּקּוט  א) 
אֹודֹות ִלּמּוד ִסְתֵרי-ּתֹוָרה ַעד ְלִהְתגַּּלּות ֵסֶפר 

ַהּזַֹהר
ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ְולֹא  ין...  ּדֹוְרשִׁ ֵאין  א. 
ן ָהָיה  א ִאם כֵּ ָיִחיד, ֶאלָּ ָבה בְּ ֶמְרכָּ ַנִים, ְולֹא בְּ שְׁ בִּ
ָעה  ַאְרבָּ בְּ ל  כֵּ ְסתַּ ַהמִּ ל  כָּ ְעּתוֹ.  ִמדַּ ּוֵמִבין  ָחָכם 
א ָלעֹוָלם: ַמה  ִאּלּו לֹא בָּ ָבִרים ָרתּוי [ָראּוי] לוֹ כְּ דְּ
ָאחֹור.  לְּ ּוַמה  ָפִנים  לְּ ַמה  ה,  ַמטָּ לְּ ַמה  ַמְעָלה,  לְּ

ף י"א ע"ב) ָנה ֲחִגיָגה דַּ (ִמשְׁ

ַרת  ַהְזכָּ ְיֵדי  ַעל  שֶׁ הּוא,  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ ב. 
ְוצֹוִפין  ֶכֶתר,  ים בְּ שִׁ מְּ תַּ ה ִמשְׁ ְקֻדשָּׁ ל  מֹות שֶׁ שֵׁ
ַמֲעָמָדן, ְוֵאיְך ֵהיָכל  ְלָאִכים בְּ ְמרֹות ַהמַּ ֵאיְך ִמשְׁ
ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  בְּ ַהּסֹוִכין  ֵעין  כְּ ֵמֵהיָכל,  ִלְפִנים 

ם) ָנה ֲחִגיָגה שָׁ (רע"ב ְלִמשְׁ

דוֹ  ַלמְּ ִמלְּ ָאְסרּו  שֶּׁ ַמה  ַהְמַכוֵּן  שֶׁ ָסֵפק  ֵאין  ג. 
ה,  ַנֲעשָׂ ַעל ָידוֹ  ה שֶׁ ּוַמֲעשֶׂ תוֹ  ֻעלָּ ּכַֹח פְּ הּוא ַעל 
ֲהֵרי  ְלַבד  בִּ ּוִמּלֹוָתיו  אֹוִתּיֹות  ְיִדיַעת  ִאּלּו  דְּ
ָהיּו  שֶׁ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ִרים  ַלְמַחבְּ ְוָחִליָלה  נֹוַדע, 
ֶזה  ָהָיה  ִאּלּו  אֹותוֹ  ּוְמַפְרְסִמין  אֹותוֹ  ּכֹוְתִבין 
ְיִדיַעת  ַעל  ָהִאּסּור הּוא  א שֶׁ ָהִאּסּור, ֶאלָּ ְכַלל  בִּ
ֶפֶרק  ַעל ָידוֹ. וכפירש"י בְּ ה שֶׁ ֲעשֶׂ ה ְוַהמַּ ֻעלָּ ַהפְּ
כּו'  י"ב  ן  בֶּ ם  שֵׁ ע"א):  ע"א  ף  (דַּ ין  ִקּדּושִׁ דְּ ד' 
(תוס'  ְוכּו'.  ּבוֹ  ים  שִׁ מְּ תַּ שְׁ ִריִצים ַהמִּ ַרּבּו ַהפָּ ִמשֶּׁ

ם) ָנה ֲחִגיָגה שָׁ יו"ט ְלִמשְׁ

ָהָיה קֹוֵרא  ִתינֹוק ֶאָחד שֶׁ ה בְּ ָנן, ַמֲעשֶׂ נּו ַרבָּ ד. תָּ
ַמל  ַחשְׁ ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל, ְוָהָיה ֵמִבין בְּ ֵבית ַרּבוֹ בְּ בְּ
ָרָפתּו.  ַמל ּושְׂ "י), ְוָיְצָאה ֵאׁש ֵמַחשְׁ (ִלְדרֹׁש ַמהּו, ַרשִׁ

ף י"ג ע"א) (ֲחִגיָגה דַּ

ָהָיה  אי שֶׁ ן ַזכַּ ן יוָֹחָנן בֶּ ַרבָּ ה בְּ ָנן, ַמֲעשֶׂ נּו ַרבָּ ה. תָּ
י  ְוַרבִּ ֶרְך,  דֶּ בַּ ְך  ְמַהלֵּ ְוָהָיה  ַהֲחמֹור  ַעל  רֹוֵכב 
י,  ַרבִּ ָאְמרּו לוֹ:  ַאֲחָריו.  ר  ָעָרְך ְמַחמֵּ ן  ֶאְלָעָזר בֶּ
ָאַמר  ָבה.  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ֶאָחד  ֶרק  פֶּ ִלי  ֵנה  שְׁ
ָיִחיד,  ָבה בְּ ֶמְרכָּ ִניִתי ָלֶכם, "ְולֹא בְּ ְך שָׁ לוֹ: לֹא כָּ
ַדְעּתֹו". ָאַמר לוֹ:  ן ָהָיה ָחָכם ֵמִבין בְּ א ִאם כֵּ ֶאלָּ
ִני.  ְדתָּ מַּ לִּ ָבר ֶאָחד שֶׁ ִני לֹוַמר ְלָפֶניָך דָּ ְרשֵׁ י, תַּ ַרבִּ
אי ֵמַעל  ן ַזכַּ ן יוָֹחָנן בֶּ ָאַמר לוֹ: ֱאמֹר. ִמיָּד ָיַרד ַרבָּ
ַהזִַּית.  ַחת  ָהֶאֶבן תַּ ַעל  ב  ְוָישַׁ ף  ְוִנְתַעטֵּ ַהֲחמֹור, 
ַהֲחמֹור,  ֵמַעל  יַָּרְדתָּ  ַמה  ֵני  ִמפְּ י,  ַרבִּ לוֹ:  ָאַמר 

ָבה,  ה ֶמְרכָּ ַמֲעשֵׂ ה ּדֹוֵרׁש בְּ ר ַאתָּ ָאַמר לוֹ: ֶאְפשָׁ
אֹוָתנּו,  ין  ְמַלוִּ ֵרת  ַהשָּׁ ּוַמְלֲאֵכי  נּו  ִעמָּ ִכיָנה  ּושְׁ
י ֶאְלָעָזר  ַתח ַרבִּ ב ַעל ַהֲחמֹור? ִמיָּד פָּ ַוֲאִני ֶאְרכַּ
ֵאׁש  ְוָיְרָדה  ְוָדַרׁש,  ָבה  ְרכָּ ה ַהמֶּ ַמֲעשֵׂ ָעָרְך בְּ ן  בֶּ
ֶדה,  שָּׂ בַּ שֶׁ ָהַאיָּלֹות  ל  כָּ ָבה  ְוִסבְּ ַמִים  ַהשָּׁ ִמן 
ִמן  ַמְלָאְך  ַנֲעָנה  יָרה...  שִׁ ְוָאְמרּו  ן  כֻּלָּ ְתחּו  פָּ

ָבה. ְרכָּ ה ַהמֶּ ָהֵאׁש ְוָאַמר: ֵהן ֵהן ַמֲעשֵׂ

רֹאׁשוֹ,  ַעל  קוֹ  ּוְנשָׁ אי  ַזכַּ ן  בֶּ יוָֹחָנן  ן  ַרבָּ ָעַמד  א] 
ן  בֵּ נַָּתן  שֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלֵֹקי  ה'  רּוְך  בָּ ְוָאַמר: 
ּיֹוֵדַע ְלָהִבין ְוַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש  ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו שֶׁ

ָבה. ה ֶמְרכָּ ַמֲעשֵׂ בְּ

ָהָיה  ַע,  ְיהֹושֻׁ י  ַרבִּ ִלְפֵני  ָבִרים  ַהדְּ נֶֶּאְמרּו  שֶׁ ב] כְּ
ָאְמרּו:  ֶרְך,  דֶּ בַּ ִכים  ְמַהלְּ ַהּכֵֹהן  יֹוִסי  י  ְוַרבִּ הּוא 
י  ַרבִּ ַתח  פָּ ָבה.  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ִנְדרֹׁש  ָאנּו  ַאף 
ּמּוז ָהָיה,  קּוַפת תַּ ַע ְוָדַרׁש. ְואֹותוֹ ַהּיֹום תְּ ְיהֹושֻׁ
ת  ֶקשֶׁ ִמין  כְּ ִנְרָאה  ָעִבים  בְּ ַמִים  שָׁ רּו  ִנְתַקשְּׁ
ּוָבִאין  ִצין  ִמְתַקבְּ ֵרת  ַהשָּׁ ַמְלֲאֵכי  ְוָהיּו  ָעָנן,  בְּ
ִלְראֹות  ּוָבִאין  ִצין  ְתַקבְּ מִּ ָאָדם שֶׁ ְבֵני  כִּ מַֹע,  ִלשְׁ

ה. ְמַחת) ָחָתן ְוַכלָּ שִׂ ַמְזמּוֵטי (בְּ בְּ

ִלְפֵני  ָבִרים  ַהדְּ ר  ְוִספֵּ ַהּכֵֹהן  יֹוִסי  י  ַרבִּ ָהַלְך  ג] 
ֵרי  ְוַאשְׁ ֵריֶכם  ַאשְׁ ְוָאַמר:  אי,  ַזכַּ ן  בֶּ יוָֹחָנן  ן  ַרבָּ
י"ד  ף  דַּ (ֲחִגיָגה  ָראּו.  ְך  כָּ שֶׁ ֵעיַני  ֵרי  ַאשְׁ יֹוַלְדְתֶכם, 

ע"ב)

ְמְסרּו  נִּ ד] ֵמַהנַּ"ל ָאנּו ְלֵמִדים ַעל ִקּיּום סֹודֹות שֶׁ
ִכיִלים ָרִזים ֻמְפָלִאים. ְלַהֲחָכִמים, ַהמְּ

ַפְרָסה (ָעלּו ָלָרִקיַע ַעל  ָעה ִנְכְנסּו בְּ ָנן, ַאְרבָּ נּו ַרבָּ ו. תָּ
ּוֶבן זֹוָמא ַאֵחר  ן ַעזַּאי  ְוֵאּלּו ֵהן: בֶּ "י),  ם, ַרשִׁ ְיֵדי שֵׁ

ם  ַאתֶּ שֶׁ י ֲעִקיָבא: כְּ י ֲעִקיָבא. ָאַמר ָלֶהם ַרבִּ ְוַרבִּ
ּתֹאְמרּו  ַאל  ָטהֹור  ִיׁש  שַׁ ַאְבֵני  ֵאֶצל  יִעין  ַמגִּ
ָקִרים  שְׁ ּדֹוֵבר  נֱֶּאַמר  שֶׁ ּום  ִמשּׁ ַמִים",  "ַמִים 
ן  בֶּ ּוֵמת...  ֵהִציץ  ַעזַּאי  ן  בֶּ ֵעיַני.  ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  לֹא 
י  ִטיעֹות. ַרבִּ נְּ ץ בַּ ע... ַאֵחר ִקצֵּ זֹוָמא ֵהִציץ ְוִנְפגַּ

ף י"ד ע"ב) לֹום. (ֲחִגיָגה דַּ שָׁ ֲעִקיָבא ָיָצא בְּ

ל  לֹום ָהָיה ַרּבוֹ שֶׁ שָׁ יָָּצא בְּ י ֲעִקיָבא שֶׁ ְוָאֵכן, ַרבִּ
ף כ"ט ע"ב). ן יוַֹחאי (ְרֵאה ְמָנחֹות דַּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ

ָפֵנינּו מּוָכח,  לְּ ֶרק שֶׁ פֶּ נֶֶּעְתקּו בַּ ְבֵרי ֲחַז"ל שֶׁ ז. ִמדִּ
לּוִלים גַּם ִסְתֵרי-ּתֹוָרה  ה כְּ ּבַעל פֶּ ּתֹוָרה שֶׁ בַּ שֶׁ
ָבה",  ֶמְרכָּ ה  ּו"ַמֲעשֵׂ ית"  ֵראשִׁ בְּ ה  "ַמֲעשֵׂ  -

ָללּות ָהעֹוָלמֹות ְוסֹודֹות ַהֲהָוָיה. ֵהם כְּ שֶׁ

ֶרק ב פֶּ
לּות ּוְמִסיַרת ִסְתֵרי ַהּתֹוָרה  ְלשְׁ תַּ ֵסֶדר ִהשְׁ

ְדמֹוִנים ִסְפֵרי ַהקַּ בְּ

ה  ְלמֹשֶׁ ָנה  תְּ נִּ שֶׁ ְכָתב,  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה  ִעם  ַבד  בְּ ד  בַּ
ַהּכֹוֶלֶלת  ה,  ַעל פֶּ בְּ ִנְמְסָרה גַּם ּתֹוָרה שֶׁ יַני,  ִמסִּ
ית"  ֵראשִׁ בְּ ה  "ַמֲעשֵׂ ְקָרא  ַהנִּ ּתֹוָרה,  ִסְתֵרי  גַּם 
ְגֵלית  ַהנִּ ַהּתֹוָרה  שֶׁ ם  ּוְכשֵׁ ָבה".  ֶמְרכָּ ה  ּו"ַמֲעשֵׂ
ן  כֵּ ּוְכָללֹוֶתיָה,  ִלְפָרֶטיָה  ר  ֶקשֶׁ בְּ רּור  בֵּ ְטעּוָנה 
ְלָמסֶֹרת  נֹוֵגַע  בְּ ָוחֹוֶמר,  ְוַקל  ן  כֵּ שֶׁ ל  ּמכָּ ּובְּ הּוא, 
ְלאֶֹזן,  ה  ִמפֶּ ִמיד  תָּ ְמְסָרה  נִּ שֶׁ תֹוָרה,  דְּ ר  ִנְסתַּ
ּוְראּוִיין  ִלְצנּוִעין  ְוַרק  ָרִקים"  פְּ י  "ָראשֵׁ בְּ ְוַרק 

ְלַבד. בִּ

ָרִטים ַעל  ה פְּ מָּ ן כַּ ַמְתִאים ִעם ַהנַּ"ל, ָנִביא ְלַהלָּ
יעּו ְלָיֵדינּו. ִהגִּ ר שֶׁ ְסתָּ תֹוַרת ַהנִּ ִסְפֵרי ַהְיסֹוד בְּ

א) ֵסֶפר ְיִציָרה

ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ִנְתַיֵחס  ְיִציָרה  ֵסֶפר  א. 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  דְּ ָל"ה,  שְׁ ָהַרב  ְוָכַתב  לֹום.  ַהשָּׁ
ְלַיֲעקֹב  ְוִיְצָחק  ְלִיְצָחק,  ְמָסרוֹ  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו 
ְלָבָניו  ְמָסרוֹ  ְוהּוא  לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו 
ָהָיה ָקָטן לֹא ִנְמַסר  ֵני ֵלָאה, ְויֹוֵסף שֶׁ דֹוִלים בְּ ַהגְּ
ִקים ּובֹוְרִאים ַנֲערֹות  ָבִטים ָהיּו ִמְתַעסְּ לוֹ, ְוַהשְּׁ
ְואֹוְכִלים  ַהנֲַּערֹות  ִעם  ִלים  ְמַטיְּ ְוָהיּו  ּוְטָלִאים 
ָיַדע  לֹא  ְויֹוֵסף  ִבים,  שָׂ ַהכְּ ִמן  ַהַחי  ִמן  ֵאֶבר 
ר ְקֵדמֹות ְלַהִחיָד"א ַמֲעֶרֶכת  ס' ְיִציָרה. (ִמְדבַּ נֲַּעשּׂו בְּ שֶׁ

ח' ֵעֶרְך ָחְכָמה אֹות י"ב)

ּכּוָזִרי (ַמֲאָמר ְרִביִעי אֹות כ"ה) ִיֵחס ֶאת ֵסֶפר  ב. גַּם בַּ
ְוז"ל  לֹום.  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ְיִציָרה 
ְיִציָרה ְוהּוא ְלַאְבָרָהם  ם: ָאַמר ֶהָחֵבר, ֵסֶפר  שָׁ

ָאִבינּו כּו'.

ֵסֶפר  יר  ִהְזכִּ ה'  אֹור  ִסְפרוֹ  בְּ אי  ִחְסדַּ גַּם הר"ר 
ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  הּוא  גַּם  ְוִיֲחסוֹ  ְיִציָרה, 

לֹום. ַהשָּׁ

ַאְבָרָהם  ם  שֵׁ ר  ִנְזכַּ ַעְצמוֹ  ְיִציָרה  ֵסֶפר  בְּ גַּם  ג. 
לֹום. ְוז"ל: ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ

ְוֵהִבין  ְוָחַקר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  יט  ִהבִּ שֶׁ יָון  כֵּ
ָידוֹ,  בְּ ְוָעְלָתה  ב  ְוָחשַׁ ְוָיַצר  ְוֵצֵרף  ְוָחַצב  ְוָחַקק 
ָלַעד,  מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ַהּכֹל  ֲאדֹון  ָעָליו  ְוִנְגָלה 
ּוְלַזְרעוֹ  ִרית לוֹ  בְּ ְוָכַרת  ַאְבָרָהם אֹוֲהבוֹ  ּוְקָראוֹ 
ְצָדָקה...  לוֹ  ֶבָה  ַויְַּחשְׁ ה'  בַּ ְוֶהֱאִמן  עֹוָלם,  ַעד 

ספר

התגלות הזוהר  בהמשכים

ב
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Èkc ÔÎ Èk ,‰f‰ ÌB„‡‰ ÌB„‡‰ ÔÓ ‡ ÈËÈÚÏ‰ ˜ÚÈ«¬…¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»«∆ƒ≈«¿ƒ
‡Ïa ,ÈÎ‡ ÛÈiÚ Èk .ÌÈ‡‰ ‡LÏ bLÏe Ìc‰ ÚBÏÏƒ¿««»¿»≈ƒ¿»«≈»ƒƒ¬≈»…ƒ¿»

.‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿ƒ»

l‰Â,ÚÏ˙L ‰Ó ÏkÓ ÁeÓ‰Â ÔBL‡‰ ÈÏ Ôz ,ÓB‡ ∆∆ƒ»ƒ¿«¿«ƒ…»¿ƒ¿»
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,E˙BÎ ÈÏ Ôz(‰Î ˙È˘‡) ∆ƒ¿»¿»»ƒ¿ƒ

„Ú .‡È‡˙„ ‡˙ÈÓB˜ ,ÈÏ E˙BÎa ˙‡ ÌBiÎ ‰ÎÓƒ¿»«∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«
ÈÏÓÏ‡c .„k‰ ÚÏBa ,ÏÎ‡na LBÁÂ ‰‰Ó l‰L∆«≈¿«¿≈¿≈««¬»≈««»≈¿ƒ¿»≈
„k‰ eÏÎeÈ ‡Ï ,ÏÎ‡n ‡aÏ„ ‡e‰‰Â ‡ÙeqÎ ‡e‰‰«ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ»««¬»…¿«»≈
,ÌÈ„Ú‰ Cc Ôk ,ÈÒBÈ Èa Ó‡c ÚBÏÏ ÌÈ‡‰Â¿»≈»ƒƒ¿«¿»«ƒƒ≈≈∆∆»¬»ƒ

.ÏÎB‡ ÔB„‡‰L „Ú ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ«∆»»≈

ÔBL‡ ‡e‰Â ,ÏÎ‡n‰ ÏkÓ Ìc‰«»ƒ»««¬»¿ƒ
‰ne .‰ÈˆÈÏ ‡Ï Ï‡ ,ÌcÏ«»¬»…«¿ƒ»«∆
‡e‰L ÏÚ ?ÈÚˆ „ÚÈ Â ‡¿»≈¿««¬…»ƒ«∆
‡e‰Â ,l‰ ÔÓ BeÚLa ÏB„‚Â «¿»¿ƒƒ«≈¿

.lÏ „BÚ≈«≈
‰‡a ‰nÏ ,‡a‡ Èa «ƒ«»»»»»

ÈÏ ˙B‡‰Ï ‡l‡ ?Bf‰ ‰Lt‰«»»»«∆»¿«¿ƒ¿≈
˙eÓÏM‰L b ÏÚ Û‡L ,ÌÏBÚ‰»»∆«««∆«¿≈
BÚËÂ Bkc  ı‡a ‰È‰z ‡È‰‰«ƒƒ¿∆»»∆«¿¿ƒ¿
‡ÒÈÈ Èa .‰pzLÈ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ÏL∆»»…ƒ¿«∆«ƒ≈»

,Ó‡‰‡ ‡a„v‰ ‡e‰ „k‰ , »«…¿≈«»≈«»
‡e‰ l‰Â ,ÂÈÙa „Èˆ ‡e‰Â ,„È «̂ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈
e‰Ê .ÌÈÏ‰‡ LÈ ‡e‰Â ,LBÁ‰«≈¿…≈…»ƒ∆
LBÁ ,„ÈÊ ˜ÚÈ „ÊiÂ e˙kL∆»«»∆«¬…»ƒ≈
.‰Bza Ô˙BÂ ‡NB ,˙BLÁÓ«¬»≈¿≈«»

Èa ÌLa ‡ Èa ,„ÈÊ ˜ÚÈ «¬…»ƒƒƒ»¿≈ƒƒ
ÏL BÚË ÌÏBÚÏ ,Ó‡ ‡Á‡«»»«¿»ƒ¿∆

,‰pzLÓ BÈ‡ ÌÏBÚ‰‡ ‡a‰Ó , »≈ƒ¿«∆…¿≈«
BÓk ,„ÈÊ ˜ÚÈ „ÊiÂ ,È˙k¿ƒ«»∆«¬…»ƒ¿

Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ e„Ê L‡ ∆∆¡«¬∆»¬≈∆
l‰ ,ÓBÏk .eLÁL :BÓeb˙Â¿«¿∆»¿¿««≈
˙ÚÈ„Èa ‰Bza ‰‰Óe LBÁ≈¿«¿≈«»ƒƒ«
ÔÓ ÂNÚ ‡iÂ ?e˙k ‰Ó .B‡Ba¿«»«»…≈»ƒ
CcL „k‰ .ÛÈÚ ‡e‰Â ‰„O‰«»∆¿»≈«»≈∆∆∆
ÂÈÙa „Èˆ „eˆÏÂ ˙‡ˆÏ BÚËƒ¿»≈¿»«ƒ¿ƒ
,ÛÈÚ ‡˜ ,‡ˆBÓ BÈ‡Â ÚÏÏƒ¿…«¿≈≈ƒ¿»»≈
‰z‡L „Ú :lÏ ÓB‡ ‡e‰Â¿≈«≈«∆«»
È„a el‡ ÌÈ„a ‰‰Ó¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‰‰ ,‰B˙»«¿≈«¬ƒ»ƒ¿ƒ»
Ó‡iÂ e˙kL e‰Ê .EÙeb Ìi˜Ï¿«≈¿∆∆»«…∆
ÔÓ ‡ ÈËÈÚÏ‰ ˜ÚÈ Ï‡ ÂNÚ≈»∆«¬…«¿ƒ≈ƒ»ƒ
Èk„ ÔÎ Èk ,‰f‰ Ì„‡‰ Ì„‡‰»»…»»…«∆ƒ≈«¿ƒ
‡LÏ bLÏe Ìc‰ ÚÏÏƒ¿…««»¿«≈ƒ¿»
‡Ïa ,ÈÎ‡ ÛÈÚ Èk ,ÌÈ‡‰»≈»ƒƒ»≈»…ƒ¿…

.‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿ƒ»
ÔBL‡‰ ÈÏ Ôz :ÓB‡ ≈≈ƒ»ƒ

ÈÏ Ôz ,ÚÏzM ‰Ó ÏkÓ Án‰Â¿«À¿»ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ
ÌBiÎ ‰ÎÓ e˙kL ‰Ê .E˙BÎa¿»¿∆∆»ƒ¿»«
.‰Â‡z‰ ˙ÈL‡ ,ÈÏ E˙Îa ˙‡∆¿…»¿ƒ≈ƒ««¬»
LBÁÂ ‰‰Ó l‰L „Ú«∆«≈¿«¿≈¿≈
‡ÏÓÏ‡L .„k‰ ÚÏBa ,ÏÎ‡na««¬»≈««»≈∆ƒ¿»≈
l‰ ÏL e‰‰Â ÛeqÎ B˙B‡ƒ¿ƒ¿∆«≈
„k‰ eÏÎeÈ ‡Ï ,ÏÎ‡na««¬»…¿«»≈

ÌÈ‡L  ÌÈ„Ú‰ Cc Ôk ,ÈÒBÈ Èa Ó‡L .ÚÏÏ ÌÈ‡‰Â.ÏÎB‡ ÔB„‡‰L „Ú ÌÈÏÎB‡ ¿»≈»ƒƒ¿…«∆»««ƒ≈≈∆∆»¬»ƒ∆≈»¿ƒ«∆»»≈
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"Ú Ó˜  ˙Â„ÏÂ˙ËÙ

Ó‡ÒBÈ Èa,Ôk Á‡Ï È˙k ,È(‰Î ˙È˘‡)Ô˙ ˜ÚÈÂ ƒƒ≈¿ƒ¿««≈¿«¬…»«
ÔÈlbÏ‚Ò ,ÌÈL„Ú e‰Ó .ÌÈL„Ú „ÈÊe ÌÁÏ ÂNÚÏ¿≈»∆∆¿ƒ¬»ƒ«¬»ƒ¿«¿«ƒ
ÈL˙‡ ‡Ïc ,ÓBÏk .‡ÓÏÚa ÈÒ ‡lbÏ‚Â ,‡zÏbÏ‚k¿À¿«¿»¿«¿«»»ƒ¿«¿»¿«¿»ƒ¿¿≈
ÏÎc b ÏÚ Û‡ ‡ÓÊ ‡e‰‰a ,L a ‡e‰ Ck .dÈÁ‡Ó≈»¿≈»«»¿«ƒ¿»«««¿»
‡ÓÏÚc dÈÁ‡ ,ÈÂ‰ÈÏ ‡˙eÓÈÏLe ˜ÈÂ eÈË ‡e‰‰«ƒƒ»¿≈»∆¡≈»¿≈¿«¿»

.ÈL˙È ‡Ï È˙LÓÏe ÏÎÈÓÏ¿≈«¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈

,ÔÈ˙È˙Ó„È˙ÚÂ ,ÔMÓ ÌÏBÚ‰ ˙BÁe Úa‡ Ôz ¿««¿«»»¿«¿»¿»ƒ
ÌÈi˜Ï „Á‡ Áe BÚ˙‰Ï ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆»¿«≈
È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .˙BÁe Úa‡Ó ÏeÏk ‡‰ÈL ,Ûeb‰«∆¿≈»≈«¿«»»ƒ¿ƒ

(ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ)È˙Î ‡Ï Úa‡a .Áe‰ È‡a ˙BÁe Úa‡Ó≈«¿«…ƒ»«¿«¿«»¿ƒ
.ÌzÚa‡Ó ÏeÏÎ ‡‰ÈL ,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe Úa‡Ó ‡l‡∆»≈«¿«»»∆¿≈»≈«¿«¿»

,‡‡˙ÂÁe‰ ‡e‰ ,„ÈÏBn‰ Áe ‡e‰ Áe‰ B˙B‡ »«««ƒ»«
˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â .‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿≈≈»»«∆ƒ
ÌÏBÚ ÔÈa ÔÈ‡Â .„Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡ ,ÁÈLn‰«»ƒ«∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»¿≈≈»
 .‰ÚÈ„È ˙‚O‰Â ˙ei˜ ‡l‡ ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙Ï ,‰f‰«∆ƒ¿ƒ««≈ƒ∆»¿ƒ¿«»«¿ƒ»«

.ÌÈÓÈ ˙eÎÈ‡Â Ó‡ ÔÓÁ«¿»»«¿¬ƒ»ƒ

Ó‡„Á Â‡Ï ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙e ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÈÎÂ ÛÒBÈ  «≈¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««≈ƒ««
Ì„B˜ Lc˜n‰ ˙Èa ,Ô˙c .‡Ï ,dÈÏ Ó‡ .‡e‰»«≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»∆
,ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙Ï Ì„B˜ ,˙BiÏb ıea˜ ,˙BiÏb ıea˜Ï¿ƒ»Àƒ»À∆ƒ¿ƒ««≈ƒ
ÈzÎc ,ÔÏ ‡n .ÌlÎaL ÔBÁ‡ ‡e‰ ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙e¿ƒ««≈ƒ«¬∆¿À»¿»»ƒ¿ƒ

(ÊÓ˜ ÌÈÏ‰˙)ÏLeÈ ‰Ba‡ÙB‰ ÒpÎÈ Ï‡NÈ ÈÁ„ '‰ Ì ≈¿»»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈»≈
,ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙ ‡È‰ BÊ .Ì˙BˆÚÏ LaÁÓe Ï ÈeLÏƒ¿≈≈¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ««≈ƒ
ÏLeÈ ‰Ba .Ì‰È˙Ó ÏÚ Ï ÈeLÏ ‰‡eÙ‰ ‡È‰LÌ ∆ƒ»¿»ƒ¿≈≈«≈≈∆≈¿»»ƒ

Ï ÈeLÏ ‡ÙB‰Â ,ÒpÎÈ Ï‡NÈ ÈÁ„ ÂÈÁ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿«¬»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿»≈ƒ¿≈≈
.Ïk‰ ÏÚ ÔBÁ‡«¬««…

,Ôz,ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙Ï ˙BiÏb ıeaw‰ Ì„B˜ ‰L ÌÈÚa‡ «¿»ƒ»»∆«ƒ»Àƒ¿ƒ««≈ƒ
È‡‰ .‰L ÌÈÚa‡ Ôa ˜ÁˆÈ È‰ÈÂ ÔÈÓ‡„kƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ¿»∆«¿»ƒ»»«

.e‰ÈÈz„ÈÚ È‡Ó ,‰L ÌÈÚa‡Èa Ó‡ ‡‰k  Ó‡ «¿»ƒ»»»¬ƒ¿«¿»«««¬»»«ƒƒ

,Ôk Á‡Ï e˙k ,ÈÒBÈ Èa «ƒ≈»¿««≈
„ÈÊe ÌÁÏ ÂNÚÏ Ô˙ ˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿≈»∆∆¿ƒ
?ÌÈL„Ú ‰f ‰Ó .ÌÈL„Ú¬»ƒ«∆¬»ƒ
BÒ ÏbÏb‰Â ,˙ÏbÏ‚k ÌÈlbÏ‚Ú¬«¿«ƒ¿À¿…∆¿««¿«≈
ÁkL ‡lL ÓBÏk ,ÌÏBÚa»»¿«∆…ƒ¿»
B˙B‡a ,Ì„‡ Ôa ‡e‰ Ck .BkcÓƒ«¿»∆»»¿
„ÒÁ B˙B‡ ÏkL b ÏÚ Û‡ ,ÔÓÊ¿««««∆»∆∆
ÏL Bkc ,eÈ‰È ˙eÓÏLe „BÎÂ¿»¿≈ƒ¿«¿∆
‡Ï ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÌÏBÚ‰»»∆¡…¿ƒ¿…

.ÁkzLÈƒ¿««
˙BÁe Úa‡ ,eÈL »ƒ«¿«

LB„w‰ „È˙ÚÂ ,˙BMÓ ÌÏBÚ‰»»¿«¿¿»ƒ«»
„Á‡ Áe BÚ˙‰Ï ‡e‰ Cea»¿ƒ¿≈«∆»
Úa‡Ó ÏeÏk ‰È‰iL Ûeb‰ Ìi˜Ï¿«≈«∆ƒ¿∆»≈«¿«

e˙kL e‰Ê .˙BÁe  ∆∆»
.Áe‰ È‡a ˙BÁe Úa‡Ó≈«¿«…ƒ»«
Úa‡Ó ‡l‡ ,e˙Î ‡Ï Úa‡a¿«¿«…»∆»≈«¿«
ÏeÏk ‡‰iL ,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe»»∆¿≈»

.ÌzÚa‡Ó≈«¿«¿»
Áe ‡e‰ Áe‰ B˙B‡ »««

ÏÎB‡‰ Áe‰ ‡e‰ ,„ÈÏBn‰«ƒ»«»≈
‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â ,‰˙BLÂ¿∆¿≈≈»»«∆
„eaÚL ‡l‡ ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏƒ«»ƒ«∆»ƒ¿
ÌÏBÚ ÔÈa ÔÈ‡Â ,„Ïa ˙BiÎÏÓ«¿Àƒ¿«¿≈≈»
˙ei˜ ‡l‡ ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙Ï ‰f‰«∆ƒ¿ƒ««≈ƒ∆»¿ƒ
,Ó‡ ÔÓÁ  .‰ÚÈ„È ˙‚O‰Â¿«»«¿ƒ»««¿»»«

.ÌÈÓÈ ˙eÎÈ‡Â«¬ƒ»ƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÈÎÂ ,ÛÒBÈ  «≈¿ƒ¿«»ƒ«

Ó‡ ?„Á‡ ÌÈ‡ ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙e¿ƒ««≈ƒ≈»∆»»«
Lc˜n‰ ˙Èa ,eÈML ,‡Ï ,BÏ…∆»ƒ≈«ƒ¿»
˙BiÏb ıea˜ ,˙BiÏb ıea˜Ï Ì„B˜≈¿ƒ»Àƒ»À
˙iÁ˙e ,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙Ï Ì„B˜≈ƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ«
ÔÈpÓ .ÌlÎaL ÔBÁ‡‰ ÌÈ˙n‰«≈ƒ»«¬∆¿À»ƒ«ƒ

e˙kL ?eÏ ‰Ba »∆»≈
.ÒpÎÈ Ï‡NÈ ÈÁ„ '‰ ÌÈÏLeÈ¿»«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈
LaÁÓe Ï ÈeLÏ ‡ÙB‰»≈ƒ¿≈≈¿«≈
ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙ ‡È‰ BÊ .Ì˙BˆÚÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««≈ƒ
ÏÚ Ï ÈeLÏ ‰‡eÙ‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»ƒ¿≈≈«
.Ïk‰ ÏÚ ÔBÁ‡ Ï ÈeLÏ ‡ÙB‰Â ,ÒpÎÈ Ï‡NÈ ÈÁ„ ÂÈÁ‡Â ,‰lÁz ÌÈÏLeÈ ‰Ba .Ì‰È˙Ó≈≈∆≈¿»«ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿»≈ƒ¿≈≈«¬««…

ÌÈÚa‡ Ôa ˜ÁˆÈ È‰ÈÂ eÓ‡L BÓk ,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙Ï ˙BiÏb ıeaw‰ Ì„B˜ ‰L ÌÈÚa‡ «¿»ƒ»»≈«ƒ»Àƒ¿ƒ««≈ƒ¿∆»«¿«¿ƒƒ¿»∆«¿»ƒ
„Ú ˙BiÏb ıeawÓ ,‡˜Ba Èa Ó‡ ‡‰k  Ó‡ ?Ì‰ÈNÚn ‰Ó eÏl‰ ‰M‰ ÌÈÚa‡ .‰L»»«¿»ƒ«»»«»««¬≈∆»«««¬»»««ƒ¿»ƒƒ»À«
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‰f‰ ÙÒ ˆ

,˙Bv ‰nk ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁz „Ú ˙BiÏb ıeawÓ ,‡˜B¿»ƒƒ»À«¿ƒ««≈ƒ«»»
ËÏÓp‰ ÈL‡Â ,Ï‡NÈ ÏÚ eBÚ˙È ˙BÓÁÏÓ ‰nk«»ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿«

,ÈzÎc ,Ì‰Ó(È Ï‡È„)Ïk EnÚ ËÏnÈ ‡È‰‰ ˙Úae ≈∆ƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»≈«¿»
.Ùqa e˙Î ‡ˆÓp‰«ƒ¿»»«≈∆

Èa,‡Î‰Ó Ó‡ ‰„e‰È(È Ï‡È„)eÙvÈÂ eaÏ˙ÈÂ ea˙È ¿»»«≈»»ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿
,‡Î‰Ó Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa .ÌÈa(‚È ‰ÈÎÊ)ÌÈzÙˆe «ƒƒƒƒ¿»»«≈»»¿«¿ƒ

Ì˙B‡e .‰f‰ ˙‡ ÔBÁk ÌÈzÁe ÛÒk‰ ˙‡ ÛBˆkƒ¿∆«∆∆¿«¿ƒƒ¿∆«»»¿»
eÓ‡È L‡ ÌÈÓÈ eÈ‰È ,ÌÈÓi‰(È ˙Ï‰˜)Ì‰ ÈÏ ÔÈ‡ «»ƒƒ¿»ƒ¬∆…¿≈ƒ»∆

ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁz „Ú ˙Bv‰ eÚiL ‰ÚMÓe ,ıÙÁ≈∆ƒ»»∆««¿«»«¿ƒ««≈ƒ
.‰L ÌÈÚa‡«¿»ƒ»»

ÈÊÁ ‡z ,Ó‡ ‡e‰(‰ Ú˘Â‰È)eÎÏ‰ ‰L ÌÈÚa‡ Èk »»«»»≈ƒ«¿»ƒ»»»¿
,'‰ ÏB˜ eÚÓL ‡Ï L‡ 'Â‚Â a„na Ï‡NÈ È¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»¿¬∆…»¿¿

‡ÂÂb È‡‰k(‡Ùeb)‰lÓ „Á ÔÈl‡ Ïk ,ÛÒBÈ  Ó‡ .‡Î‰ ¿««¿»»»»««≈»ƒ≈«ƒ»
ÌÈÚL‰Â eÚÈ ˙Bv‰L ‰L ÌÈÚa‡ ÛBÒÏe ,eÓ‡»¿¿«¿»ƒ»»∆«»««¿¿»¿»ƒ
ÌeMÓ ,‡ÓÚË È‡Ó .ÙÚ ÈÎBL ÌÈ˙n‰ eÈÁÈ ,eÏÎÈƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»»»«¬»ƒ

,ÈzÎc(‡ ÌÂÁ)‰na Ì‰Ï È„Â ,‰ˆ ÌÈÓÚt Ìe˜˙ ‡Ï ƒ¿ƒ…»«¬«ƒ»»¿«»∆«∆
,BeMÈa ‡ÓÏÚ LÈÈ˙È ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁz ÔÓfÓe .eÚL∆»¿ƒ¿«¿ƒ««≈ƒƒ¿«≈«¿»¿ƒ

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰(„È ‰ÈÎÊ)„Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia »»ƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆»
.„Á‡ BÓLe¿∆»

ÈaÚËˆÓ ‡˜ ‰Â‰Â ,È˙È ‰Â‰ ,CÚ Ôa ÊÚÏ‡ ∆¿»»∆¬»»»»ƒ¿¬»»ƒ¿»≈
dÈÏ Ó‡ .ÚLB‰È Èa ‰ÈÓ˜Ï Ï‡Ú ÈÙË ÈBLÙa¿«¿»≈¬¿»≈»ƒ¿À«»«≈
eÊÈÁ ,dÈÏ Ó‡ .ÔÎBLÁ ‰ÓÏ ‡ÓÏÚ„ ‡Èˆe eÈ‰ eÊÈÁ≈¿ƒƒ»¿¬¿»»»¬»»«≈≈
‡Á eÚ˙‡„ ‰Ó ÈÓÁ ‡‡ ‡‰c ,Èa Ï‡Ú È‚Ò eÏÈÁce¿ƒ»ƒ¬≈¿»¬»«≈»¿ƒ¿««¿»»
‡e‰‰Â .ÔÈLÈc˜ Áe e‰ÈÈÏÚ ˙‡Lc ,‡zÈ˙Ó È‡Ó»≈«¿ƒ»¿»«¬»¿««ƒƒ¿«
ÈÓÁ ‡‡ Ï‡ .ÈtL ,‡˜eÙ ‡‰È È‡˙È˙Lc ,eÚ˙‡„¿ƒ¿¬¿¿¿ƒ»≈¿≈¿»»»ƒ¬»¬»«≈
È‡˙È˙L ÛÏ‡c ,‡ÙÚ ‡ÈÈc ÔepÈ‡ ÏÚ ‡È˙È ‡kB‡¿»¿≈»«ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆∆¿ƒ»≈

ÔÓÊÏ(‡"Ú 'È ˙ÂÓ˘)eÈ‰È ,dÈpÓ ÔÈL ‡ÈÓ˙e ˙B‡Ó Úa‡ ƒ¿««¿«≈¿«¿»¿ƒƒ≈ƒ¿
.ÔB‰ÈÓei˜ ‡ÙÚ ÈÈÈc Ïk ÔÈÓÈÈ»̃¿ƒ»»¿≈«¿»¿ƒ≈

ÈÈ‚eÈa ÔBÏ ‡˜c ‡˜eÒt ÏÚ ,‡ÈÁ eÚ˙‡ CÎ »ƒ¿»¬≈»»«¿»¿»»¿≈
,È˙Î„ eÈÈ‰Â ,‰L ˙"ÁÏ ÔeÚ˙Èc ,˙"Á ,˙Á≈≈¿ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

‰nk ,˙Bˆ ‰nk ÌÈ˙n‰ ˙iÁz¿ƒ««≈ƒ«»»«»
,Ï‡NÈ ÏÚ eBÚ˙È ˙BÓÁÏÓƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»≈
e˙kL ,Ì‰Ó ËÏÓp‰ ÈL‡Â¿«¿≈«ƒ¿»≈∆∆»

 EnÚ ËÏnÈ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ»≈«¿
.Ùqa e˙k ‡ˆÓp‰ Ïk»«ƒ¿»»«≈∆

ea˙È ,Ô‡kÓ Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«ƒ»ƒ¿»¿
˜ÁˆÈ Èa .ÌÈa eÙvÈÂ eaÏ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿«ƒ«ƒƒ¿»

,Ô‡kÓ Ó‡ ÌÈzÙˆe »«ƒ»¿«¿ƒ
ÔÁk ÌÈzÁe ÛÒk‰ ˙‡ Ûˆkƒ¿…∆«∆∆¿«¿ƒƒ¿…
eÈ‰È ÌÈÓi‰ Ì˙B‡e .‰f‰ ˙‡∆«»»¿»«»ƒƒ¿

L‡ ÌÈÓÈÌ‰a ÈÏ ÔÈ‡ eÓ‡È  »ƒ¬∆…¿≈ƒ»∆
˙Bv‰ eÚiL ‰ÚMÓe .ıÙÁ≈∆ƒ»»∆««¿«»
.‰L ÌÈÚa‡ ÌÈ˙n‰ ˙iÁz „Ú«¿ƒ««≈ƒ«¿»ƒ»»

,Ó‡ ‡e‰‰‡ ‡aÈk , »»«…¿≈ƒ
Ï‡NÈ Èa eÎÏ‰ ‰L ÌÈÚa‡«¿»ƒ»»»¿¿≈ƒ¿»≈
eÚÓL ‡Ï L‡ 'B‚Â a„na«ƒ¿»¿¬∆…»¿

ÔÎ BÓk  '‰ ÏB˜a[Ûeb‰]Ó‡ .Ô‡k ¿¿≈»»«
„Á‡ c el‡ Ïk ,ÛÒBÈ «≈»≈»»∆»
,‰L ÌÈÚa‡ ÛBÒÏe .eÓ‡»¿¿«¿»ƒ»»
,eÏÎÈ ÌÈÚL‰Â eÚÈ ˙Bv‰L∆«»««¿¿»¿»ƒƒ¿
‰Ó .ÙÚ ÈÎBL ÌÈ˙n‰ eÈÁÈƒ¿«≈ƒ¿≈»»»

e˙kL ÌeMÓ ?ÌÚh‰ ‡Ï «««ƒ∆»…
Ì‰Ï È„Â ,‰ˆ ÌÈÓÚt Ìe˜ »̇«¬«ƒ»»¿«»∆
˙iÁz ÔÓfÓe .eÚM ‰Óa¿«∆»¿ƒ¿«¿ƒ«
,BeMÈa ÌÏBÚ‰ MÈ˙È ÌÈ˙n‰«≈ƒƒ¿«≈»»¿ƒ
'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia e˙kL e‰Ê∆∆»««ƒ¿∆

.„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»
,LBÈ ‰È‰ CÚ Ôa ÊÚÏ‡ ∆¿»»∆¬»»»≈

ÒÎ .„‡Ó BLÙa ÚËˆÓ ‰È‰Â¿»»ƒ¿«≈¿«¿¿…ƒ¿«
,BÏ Ó‡ .ÚLB‰È Èa ÂÈÙÏ¿»»«ƒ¿À«»«
ÌÏBÚ‰ B‡Ó ÏL B‡‰ ‰‡Ó«¿≈»∆¿»»
‰‡Ó ,BÏ Ó‡ ?ÌÈÎeLÁ ‰nÏ»»¬ƒ»««¿∆
È‡ È‰L ,Èa ÒÎ  „ÁÙe«««ƒ¿«ƒ∆¬≈¬ƒ
eÈÁ eBÚ˙‰M ‰Ó ‰‡B∆«∆ƒ¿¿¬≈≈
Ì‰ÈÏÚ ‰BML ,‡˙Èa‰ ÈÏÚa«¬≈«»«¿»∆»¬≈∆
‡e‰‰Â ,ÌÈLB„˜ ÏL Áe«∆¿ƒ¿«
,‰l‡‚ ‰È‰È ÈMMaL eÈÚ‰L∆≈ƒ∆«ƒƒƒ¿∆¿À»
˙È ˙eÎÈ‡ ‰‡B È‡ Ï‡ .‰ÙÈ»∆¬»¬ƒ∆¬ƒ∆∆
ÛÏ‡aL ,ÙÚ ÈÎBL Ì˙B‡ ÏÚ«»¿≈»»∆»∆∆
˙B‡Ó Úa‡ ÔÓÊÏ ÈMM‰«ƒƒƒ¿««¿«≈
ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰È epnÓ ÌÈL ‰BÓLe¿∆»ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ

.ÌÓei˜a ÙÚ ÈÎBL Ïk»¿≈»»¿ƒ»
eÈ‰Â ,‰L ˙"ÁÏ eBÚ˙iL  ˙"Á ,˙Á Èa Ì‰Ï ‡wL ˜eÒt‰ ÏÚ eÈÁ eÈÚ‰ Ck »≈ƒ¬≈≈««»∆»»»∆¿≈≈≈∆ƒ¿¿¿»»¿«¿
e˙kL ˙LÓÁ ‡e‰L ,˙"‡f‰ ÌlzLiLk .B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ eLz ˙‡f‰ ÏBi‰ ˙La ∆»ƒ¿««≈«…»Àƒ∆¬À»¿∆ƒ¿«≈«…∆¬≈∆
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"Ú Ó˜  ˙Â„ÏÂ˙‡ˆ

(‰Î ‡˜ÈÂ).B˙ÊeÁ‡ Ï‡ LÈ‡ eeLz ˙‡f‰ ÏBi‰ ˙Laƒ¿««≈«…»ƒ∆¬»
˙B‡Ó Úa‡Â ÌÈÙÏ‡ ˙LÓÁ ‡e‰L ,˙"‡f‰ ÌlzLiLk¿∆ƒ¿«≈«…∆¬≈∆¬»ƒ¿«¿«≈
‡È‰L ,B˙ÓL Ï‡ ,B˙ÊeÁ‡ Ï‡ LÈ‡ eeLz ,‡ÈÓ˙e¿«¿»»ƒ∆¬»∆ƒ¿»∆ƒ

.B˙ÏÁÂ B˙ÊeÁ‡¬»¿«¬»

(„BÚ)'‚ ÔÈ˙ ‡‰c ,È‡‰ CÏ ÈL˜z ‡Ï ÚLB‰È Èa Ó‡»«ƒƒ¿À«…ƒ¿≈»«¿»»≈»
ÌÈeÓb ÌÈÚL ÏLÂ ÌÈeÓb ÌÈ˜Ècˆ ÏL ,Ô‰ ˙Bzkƒ≈∆«ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ
È˙Ó ÏL ‰ÓÈ˜a ÔeÓe˜È ÌÈeÓb ÌÈ˜Ècˆ .ÌÈBÈa ÏLÂ¿∆≈ƒ«ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ»∆≈≈
,‰lÁza ÌÈÓ„B˜ Ì‰L ,ÌÈL ‰nk ÌBi‰Ó ,Ï‡NÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈≈««»»ƒ∆≈¿ƒ«¿ƒ»
,Ìlk ÌÈBÁ‡‰Â .˙BiÏb ıea˜ ÏL ÌÈÚa‡‰ ˙Laƒ¿«»«¿»ƒ∆ƒ»À¿»«¬ƒÀ»
.ÔÓ‡˜„k ,ÈMM‰ ÛÏ‡Ï ‰L ‰ÓLe ˙B‡Ó Úa‡ ÔÓÊÏƒ¿««¿«≈¿…∆»»¿∆∆«ƒƒƒ¿»¬»»
ÔÈa dÈ˙c Ìei˜a ÌÈi˜˙È Ô‡Ó ,‡k‡ È‡‰Ï ‰kÊÈ Ô‡Ó»ƒ¿∆¿«»¿»»ƒ¿«≈¿ƒ»≈≈

.È‡LÙ ‡ÈÚËˆ‡ ‡c ÏÚÂ ,‡ÓÊ È‡‰«ƒ¿»¿«»ƒ¿«≈¿»¿«¿»

Ó‡,ÔÈ˙ ‡‰ ,Èa ,dÈÏ(‡ ˙È˘‡).Ê" È‰È ,B‡ È‰È ≈ƒƒ»»≈»¿ƒ¿ƒ»
Èa Ó‡ .‡lk Ìc˜˙È ‰eL˙a ,Ó‡Â ÊÁ»«¿»«ƒ¿»ƒ¿««…»»«ƒƒ
ÈtˆÓÏ ÔÈÓet ‡ÓÈÒÁ‡ ,ÈÎ‰ zÓ‡„ Â‡Ï È‡ ,ÚLB‰È¿À«ƒ»¿¬«¿¿»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

,ÈzÎc ,‡ÓBÈ ÏÎ ‡˜eÙ(‚Ï ‰ÈÚ˘È)e‰Ó .˙BÚeLÈ ÔÒÁ ¿»»»»ƒ¿ƒ…∆¿«
.ÌBÈ ÏÎa ˙BÚeLÈ ÌÈtˆÓ‰ el‡ ,˙BÚeLÈ¿≈«¿«ƒ¿¿»

‰Ó,È˙Î„ eÈÈ‰ .ÊÚÏ‡ Èa„ ÈBzÚ„ ‡e‰(È Ï‡È„) «¿¿ƒƒ∆¿»»«¿ƒ¿ƒ
ÈzÎc ÚÓLÓ .eˆÈ˜È ÙÚ ˙Ó„‡ ÈLiÓ ÌÈaÂ¿«ƒƒ¿≈≈«¿«»»»ƒ«¿«ƒ¿ƒ
.‰Ê Ì„B˜ Ì‰ÈiÁa ÌÈÓc˜p‰ ÌÈ˜Ècv‰ Ì‰ el‡ ÈLiÓƒ¿≈≈≈≈««ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈∆∆∆
NÚÂ ÌÈ˙‡Ó ÓB‡ ‰„e‰È Èa ,ÌÈÓc˜ Ì‰ ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈»«ƒ¿∆∆

,ÈzÎc ,‰L È"„ ,ÓB‡ ˜ÁˆÈ Èa .ÌÈL(„Î „Ó) »ƒƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿ƒ
‡MÏ ÌÈ˜Ècv‰ ÌÈÓc˜ ‰L „"È .'Â‚Â ˜ÚiÓ „"ÈÂ¿≈¿ƒ«¬…¿»»ƒ¿»ƒ««ƒƒƒ¿»
.ÙÚ ‰ÏpL eÚÈM‰ ÈÙÏ ,Ó‡ ÔÓÁ  .Ì„‡ Ïk»»»««¿»»«¿ƒ«ƒ∆ƒ¿»∆»»
ÏÎ ‡l‡ ,BÂ‰ ˙BiÁz ‰a‰ Ôk Ì‡ ,ÈÒBÈ Èa dÈÏ Ó‡»«≈ƒƒ≈ƒ≈«¿≈¿ƒ¬∆»»

ÔBÊÁa Óz‡„ È‡‰Â ,ÔÓf‰ B˙B‡ eÈ‰È ˙BiÁz‰(È Ï‡È„) «¿ƒƒ¿¿«¿«¿«¿ƒ¿»¿»
.ÏB„‚ ‡ˆÂ c‰ ˙Ó‡Â∆¡∆«»»¿»»»

È‰ÈÂÈÓÈ ‰È‰ L‡ ÔBL‡‰ Ú‰ „lÓ ı‡a Ú »»»»∆ƒ¿«»»»»ƒ¬∆»»ƒ≈
.Ì‰‡(ÂÎ ˙È˘‡),Ó‡Â Á˙Ù e‰a‡ ÈaÈ˘) «¿»»ƒƒ«»»«¿»«

,‰BÓLe ˙B‡Ó Úa‡Â ÌÈÙÏ‡¬»ƒ¿«¿«≈¿∆
Ï‡ ,B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ eeLz»ƒ∆¬À»∆
.B˙ÏÁÂ B˙fÁ‡ ‡È‰L ,B˙ÓLƒ¿»∆ƒ¬À»¿«¬»

[„BÚ]‡Ï ‰fL ,ÚLB‰È Èa Ó‡»««ƒ¿À«∆∆…
‰L˜ EÏ ‰È‰È,eÈL È‰L , ƒ¿∆¿»∆∆¬≈»ƒ

ÌÈ˜Ècˆ ÏL :Ô‰ ˙Bzk LÏL»…ƒ≈∆«ƒƒ
,ÌÈeÓb ÌÈÚL ÏLÂ ,ÌÈeÓb¿ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ
ÌÈeÓb ÌÈ˜Ècˆ .ÌÈBÈa ÏLÂ¿∆≈ƒ«ƒƒ¿ƒ
ı‡ È˙Ó ÏL ‰ÓÈwa eÓe˜È»«ƒ»∆≈≈∆∆
Ì‰L ,ÌÈL ‰nk ÌBi‰Ó ,Ï‡NÈƒ¿»≈≈««»»ƒ∆≈
˙La ‰lÁza ÌÈÓ„B˜¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
.˙BiÏb ıea˜ ÏL ÌÈÚa‡‰»«¿»ƒ∆ƒ»À
Úa‡ ÔÓÊÏ Ìlk ÌÈBÁ‡‰Â¿»«¬ƒÀ»ƒ¿««¿«
ÛÏ‡Ï ‰L ‰BÓLe ˙B‡Ó≈¿∆»»»∆∆
‰kÊÈ ÈÓ .eÓ‡L BÓk ,ÈMM‰«ƒƒ¿∆»«¿ƒƒ¿∆
Ìei˜a Ìi˜˙È ÈÓ ?‰f‰ C‡Ï»…∆«∆ƒƒ¿«≈¿ƒ
È‡ Ôk ÏÚÂ ,‰f‰ ÔÓf‰ ÔÈa B˙c»≈«¿««∆¿«≈¬ƒ

.ÈLÙa ÚËˆÓƒ¿«≈¿«¿ƒ
È‰È ,eÈL ‰p‰ ,Èa ,BÏ «ƒƒ≈»ƒ¿ƒ

,Ó‡Â ÊÁ .Ê" È‰È  B‡¿ƒ»»«¿»«
Èa Ó‡ .Ïk‰ Ìc˜˙È ‰eL˙aƒ¿»ƒ¿«≈«…»««ƒ
,Ck zÓ‡L ‡Ï Ì‡ ,ÚLB‰È¿À«ƒ…∆»«¿»»
‰l‡bÏ ˙BtˆÏ ˙Bit‰ ˙‡ eÓÒÁ»«¿∆«ƒ¿««¿À»

e˙kL ,ÌBÈ Ïk ÔÒÁ »∆»…∆
el‡ ?˙BÚeLÈ e‰Ó .˙BÚeLÈ¿«¿≈

.ÌBÈ ÏÎa ˙BÚeLÈ ÌÈtˆÓ‰«¿«ƒ¿¿»
eÈ‰ ?ÊÚÏ‡ Èa ÏL BzÚ„ «¿∆«ƒ∆¿»»«¿

˙Ó„‡ ÈLiÓ ÌÈaÂ e˙kM ‰Ó«∆»¿«ƒƒ¿≈≈«¿«
e˙kL ÚÓLnÓ .eˆÈ˜È ÙÚ»»»ƒƒ«¿»∆»
ÌÈ˜Ècv‰ Ì‰ el‡ ,ÈLiÓƒ¿≈≈≈≈««ƒƒ
.‰Ê Ì„˜ Ì‰ÈiÁa ÌÈÓc˜p‰«ƒ¿»ƒ¿«≈∆…∆∆
Èa ?ÌÈÓc˜ Ì‰ ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ≈ƒ¿»ƒ«ƒ
NÚÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÓB‡ ‰„e‰È¿»≈»«ƒ¿∆∆
È"„ ,ÓB‡ ˜ÁˆÈ Èa .ÌÈL»ƒ«ƒƒ¿»≈

e˙kL ,‰L „"ÈÂ »»∆»¿≈¿
ÌÈÓc˜ ‰L „"È .'B‚Â ˜ÚiÓƒ«¬…¿»»ƒ¿»ƒ
 .Ì„‡ Ïk ‡LÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿»»»»«
‰ÏpL eÚM‰ ÈÙÏ ,Ó‡ ÔÓÁ«¿»»«¿ƒ«ƒ∆ƒ¿»
,Ôk Ì‡ ,ÈÒBÈ Èa BÏ Ó‡ .ÙÚa∆»»»««ƒ≈ƒ≈
Ïk ‡l‡ ,eÈ‰ ˙BiÁ˙ ‰a‰«¿≈¿ƒ»∆»»

,ÔBÊÁa Ó‡pL e‰ÊÂ ,ÔÓf‰ B˙B‡a eÈ‰È ˙BiÁz‰ .ÏB„‚ ‡ˆÂ c‰ ˙Ó‡Â «¿ƒƒ¿¿«¿«¿∆∆∆¡«¿»∆¡∆«»»¿»»»
,Ó‡Â Á˙t e‰a‡ Èa .Ì‰‡ ÈÓÈa ‰È‰ L‡ ÔBL‡‰ Ú‰ „lÓ ı‡a Ú „Ú »»»»∆ƒ¿«»»»»ƒ¬∆»»ƒ≈«¿»»«ƒ«»»«¿»««

eÚÈ BfÓ BÊ ÌÈpLÓ ÌÈpÓÊ ‰Úa‡Â ˙BÙe˜z Úa‡ ,eÈML .BÁÈ Ô˙ Èc BaÒÓa CÏn‰L∆«∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«≈∆»ƒ«¿«¿¿«¿»»¿«ƒ¿Àƒƒ««¿
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‰f‰ ÙÒ ˆ

(‡ ÌÈÈ˘‰,ÔÈ˙c .BÁÈ Ô˙ Èc BaÒÓa CÏn‰L „Ú«∆«∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«≈¿»≈»
eÚÈ BfÓ BÊ ÌÈeLÓ ÌÈpÓÊ Úa‡Â ˙BÙe˜z Úa‡«¿«¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒƒ««¿
‰ÓÎÁ‰ ‡bNÈ ÔÓÊ B˙B‡ ,„Á‡‰ .‡Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆»ƒ»…»∆»¿«ƒ¿∆«»¿»
.ÌÏBÚ‰ ‰Ê e‚ÈO‰ ‡lM ‰Ó ‰‚O‰ e‚ÈOÈÂ ÌÏBÚ»»¿«ƒ«»»«∆…ƒƒ»∆»»
,‡Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰ ˙‚O‰ ,ÒÁt Èa Ó‡ ,ÔÈ˙c¿»≈»»«ƒƒƒ¿»«»«««ƒƒ∆»ƒ»…

,ÈzÎc ˙M‰ ÈÎ‡ÏnÓ ˙BÈ(‡È ‰ÈÚ˘È)ÌiÏ ÌÈnk ≈ƒ«¿¬≈«»≈ƒ¿ƒ««ƒ«»
Ôe˜qÚ˙z ÈM‰ .ÌÈqÎÓ(ÒÁ)(ÌÏÚ‰ ˘„Ó Ô‡Î „Ú) ¿«ƒ«≈ƒƒ¿«¿

È˙Á‡ Ó‡iÂ BzL‡Ï ÌB˜n‰ ÈL‡ «¿≈«»¿ƒ¿«…∆¬…ƒ
,‡È‰(ÂÎ ˙È˘‡)Ì‰‡ Ó‡„ ‰Ók ƒ¿»¿»««¿»»

ÔÈ‚e ,dÈ˙z‡ ÌÚÂ dÈnÚ ‰Â‰ ‡zÈÎLc ÔÈ‚a¿ƒƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈzÎc ,Ó‡˜ ‡zÈÎL(Ê ÈÏ˘Ó)‰ÓÎÁÏ BÓ‡ ¿ƒ¿»»¬«ƒ¿ƒ¡«»¿»

.‡È‰ È˙Á‡ Ó‡Â Ûwz˙‡ ‡c ÏÚÂ .z‡ È˙Á‡¬…ƒ»¿¿«»ƒ¿««¿»«¬…ƒƒ
ÔÈ‚ È‡cÂc ,ÈÊÁ˙‡ ÈÎ‰ ,˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ ,e˙«¿»»¿ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿««¿ƒ

ÈzÎc ‡˜(‰ ÌÈÈ˘‰ È˘)È˙Á‡È˙BÈ È˙ÈÚ ¿»ƒ¿ƒ¬…ƒ«¬»ƒ»ƒ
È˙Á‡ ,ÓBÏ ÔBÏ ÈÊÁ˙‡ È‡cÂ Ck ÔÈ‚e ,È˙n«̇»ƒ¿ƒ»«»ƒ¿¬≈«¬…ƒ
‡L„˜a dÈ ‡ÈÈ˜Ècˆ eÙwz˙‡ ‡c ÏÚÂ ,‡È‰ƒ¿«»ƒ¿«»«ƒ«»≈¿À¿»

.‡e‰ CÈ¿ƒ
.'Â‚Â ÌÈÓi‰ ÌL BÏ eÎ‡ ÈÎ(ÂÎ ˙È˘‡)˙‡ ƒ»¿»«»ƒ¿∆

,‡˜ÈÈc BzL‡ ‰˜‰„BÚ„ ‰Ók ,‡zÈÎL ‡cÂ) ƒ¿»ƒ¿«¿»

da È˙Î ‰Ê(Ï ˙ÂÓ˘)(˙‡ ˜ÁˆÓ ÈÓ ÈÎ‰ ˜ÁˆÏ eÓe˜iÂ‡c »
ÈÎÂ ,Á‡ „ .‰˜c dnÚ ˙Â‰„ ‡zÈÎL¿ƒ¿»¿¬«ƒ»¿ƒ¿»»»«≈¿ƒ
dÈÒÚ LnLÓ ‰Â‰ ˜ÁˆÈc CzÚ„ ‡˜lÒ«¿»«¿»¿ƒ¿»»»¿«≈«¿≈
‡ÏÂ ÔepÈ‡ ÔÈLÈc˜ Ï‡NÈ ÔÈ˙ ‡‰c ,‡ÓÓÈaƒ»»¿»»≈»ƒ¿»≈«ƒƒƒ¿»
‰Â‰c ˜ÁˆÈÂ ,‡ÓÓÈ e‰ÈÈÒÚ ÈLÓLÓ¿«¿≈«¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¬»

.‡ÓÓÈa dÈÒÚ LnLÓ ‰Â‰ ,LÈc«̃ƒ»»¿«≈«¿≈ƒ»»
e‰È‡Â ,‰Â‰ ÌÈkÁ CÏÓÈ‡ È‡cÂ «»¬ƒ∆∆«ƒ»»¿ƒ

e‰È‡c ,dÈÏÈ„ ‡˙eÈ‚Ëˆ‡a ÏkzÒ‡ƒ¿««¿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 -

ָנה  ִמשְׁ ְיִציָרה פ"ו  (ֵסֶפר  סֹוָדן.  ֶאת  לוֹ  ה  לָּ גִּ "ה  ְוַהָקבָּ
ח')

ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  שֶׁ ַתב,  כָּ הרס"ג  ֲאָבל  ד. 
ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ָהִעְנָיִנים  ֶאת  ַרק  הֹוִציא  לֹום  ַהשָּׁ
צּוָרתוֹ  בְּ ָתבוֹ  כְּ הּוא  לֹא  ֲאָבל  ְכלוֹ,  שִׂ בְּ ְיִציָרה 

ַהּנֹוְכִחית. ְוז"ל:

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶזה  ֵסֶפר  י  כִּ ָמְסרּו,  ְדמֹוִנים  ַהקַּ
ִמּלֹות  ָקַבע  הּוא  שֶׁ אֹוְמִרים  ְוֵאיָנם  רוֹ...  ִחבְּ
אֹוְמִרים  א  ֶאלָּ ַהזֶּה,  ֶדר  ַהסֵּ ִפי  כְּ ַהזֶּה  ֶפר  ַהסֵּ
ְכלוׂ...  שִׂ בְּ לּו  ַהלָּ ָהִעְנָיִנים  ֶאת  הֹוִציא  הּוא  שֶׁ
ִעּמוֹ,  ָהיּו  שֶׁ ַלְמַיֲחִדים  ָדם  ְוִלמְּ ְלַעְצמוֹ  ָדם  ְוִלמְּ
י  ְלתִּ ֵתנּו בִּ תֹוְך ֻאמָּ ְולֹא ָחְדלּו ִלְהיֹות ִנְמָסִרים בְּ
צּו ּבוֹ  ר ִנְתַקבְּ ַמן ֲאשֶׁ ר ָהָיה ַהזְּ תּוִבים... ְוַכֲאשֶׁ כְּ
יׁשּום  ְוִהְלבִּ ָנה  שְׁ ַהמִּ ִעְנְיֵני  זּו  ְוִרכְּ ה  ָהֻאמָּ ַחְכֵמי 
ֶזה  ִעְנְיֵני ֵסֶפר   ... ּוְקָבעּום, ָעשּׂו  ּה  לָּ ים ִמשֶּׁ ִמלִּ

רּוׁש הרס"ג ְלֵסֶפר ְיִציָרה) דֹוֶמה ְלָכְך. (פֵּ בְּ

ָנה  שָּׁ י ֲעִקיָבא שֶׁ ה. ֵיׁש ַהְמַיֲחִסים ֵסֶפר ֶזה ְלַרבִּ
ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעד  ָלה  בָּ ַהקַּ י  ִמפִּ ן  כֵּ

ם) רּוׁש "קֹול ְיהּוָדה" ַעל ַהּכּוָזִרי שָׁ לֹום. (פֵּ ַהשָּׁ

מוֹ  ּושְׁ ְמאֹד,  ְמֻפְרָסם  הּוא  ַהְיִציָרה  ֵסֶפר  ו. 
ּוְבִסְפֵרי  ּזַֹהר  בַּ ְדָרׁש,  מִּ בַּ "ס,  שַּׁ בַּ ר  ִנְזכַּ ְוָתְכנוֹ 
אֹוֵני  ִמגְּ ה  ְוַהְרבֵּ ְוָהַאֲחרֹוִנים.  ָהִראׁשֹוִנים 
ַהאי  ַרב  גֹון  כְּ ים,  רּושִׁ פֵּ ָעָליו  רּו  ִחבְּ ַקְדָמֵאי 
ַתי  בְּ ִמים, שַׁ ן תָּ גָּאֹון, ָהָרָס"ג, ָהַרֲאָב"ד, ּדֹוָנׁש בֶּ
י ִיְצָחק  ְרֵצלֹוִני, ַרבִּ ְרִזיַלי ַהבַּ ן בַּ ּדֹונֹולוֹ, ְיהּוָדה בֶּ
ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ ִמגֵּירֹוָנה,  ַעְזִריֵאל  י  ַרבִּ ְנהֹור,  י  ַסגִּ
יְלָנא,  "ן, ַהגָּאֹון ִמוִּ ַעל ָהרֹוֵקַח), ָהַרְמבָּ ְרַמְיָזא (בַּ ִמגַּ

ים. ְועֹוד ַרבִּ
ֵהָמה  ר ִלְברֹא ָאָדם, בְּ כַֹח ֵסֶפר ְיִציָרה ֶאְפשָׁ ב) בְּ

ַחיָּה ְועֹוף
ָעְלָמא,  רּו  בְּ יֵקי  ַצדִּ עּו  בָּ אי  ָרָבא,  ָאַמר  א. 
יִלים  י ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיּו ַמְבדִּ ְעָיה נ"ט) כִּ נֱֶּאַמר (ְישַׁ שֶׁ
יָנם ְלֵבין ה'),  ָלה (בֵּ אן ַהְבדָּ ֶהם ֲעוֹונֹות ֵאין כָּ (ָהא ִאם לֹא ָהיּו בָּ

ְיֵדי  ְבָרא ַעל  גַּ ָרא  ָרָבא בָּ "י  ּוֵפרּוׁש ַרשִׁ "י).  ַרשִׁ
ף  ם. (ַסְנֶהְדִרין דַּ ל שֵׁ ְמדּו ֵצרּוף שֶׁ לָּ ֵסֶפר ְיִציָרה, שֶׁ

ם)  ס"ה ע"ב ובפרש"י שָׁ

י ַאגָּדֹות מהרש"א, ּוְבס'  ִחּדּושֵׁ ם בְּ ְוַעיֵּן עֹוד שָׁ
ִהיר ִסיָמן קצ"ו. ַהבָּ

ל ַמֲעֵלי  ְעָיא ֲהָוה ַיְתֵבי כָּ י ֲחִניָנא ְוַרב אֹושַׁ ב. ַרבִּ
ֵסֶפר ְיִציָרה, ואיברי ְלהּו עגלא  ָתא ְוַעְסֵקי בְּ בְּ שַׁ
יָלא  ּוִממֵּ "י:  ַרשִׁ ּוֵפרּוׁש  ֵליּה.  ואכלי  תילתא 
ְמָצְרִפים  ָהיּו  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  תילתא  עגלא  אברו 
אן  ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְוֵאין כָּ בָּ ם שֶׁ אֹוִתּיֹות ַהשֵּׁ

"ה ֵהן ַעל ְיֵדי  ה ַהָקבָּ ַמֲעשֵׂ פּות, דְּ ּום ְמַכשְּׁ ִמשּׁ

ם ובפרש"י) ּלוֹ הּוא. (ַסְנֶהְדִרין שָׁ ה שֶׁ ם ְקֻדשָּׁ שֵׁ

ִהיא:  ם  שָׁ יְרָסא  ְוַהגִּ ע"ב,  ס"ו  ַדף  בְּ ועיי"ש 

ִהְלכֹות ְיִציָרה. עסקי בְּ

ֵאיְך  דְּ ַז"ל,  וָָּנָתם  כַּ ָאִבין  ְולֹא  י  ַמְעתִּ שָׁ ַוֲאִני  ג. 

י הני הוו עסקי  כִּ ַעת דגברי רבי  ַהדַּ ַעל  ַיֲעֶלה 

ְוָהיּו  ִדים,  ה שֵׁ ַמֲעשֵׂ בְּ ָתא  בְּ שַׁ דְּ יֹוֵמי  ַמֲעֵלי  ל  כָּ

ִדים.  שֵׁ ְיֵדי  ַעל  ה  ַהנֲַּעשָׂ ָבר  ַהדָּ ְואֹוְכִלין  ֶנֱהִנים 

ְהֶיה  יִּ שֶׁ ּוֵבין  עֹוְסִקין,  ָהיּו  ְיִציָרה  ְבֵסֶפר  דִּ ְותּו 

הּוא  שֶׁ ֶאְצֵלנּו  ְמָצא  ַהנִּ ְיִציָרה"  "ֵסֶפר  רּוׁש  פֵּ

ָהיּו  ְמֻיָחס ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו, אוֹ כפירש"י ז"ל שֶׁ

ח"ג  הרדב"ז  (שו"ת  ְוכּו'.  ם  ַהשֵּׁ אֹוִתּיֹות  ְמָצְרִפים 

ִסיָמן ת"ב)

ן ֲחַנְנָיה, יכיל אנא נסיב קרין  ַע בֶּ ד. א"ר ְיהֹושֻׁ

איילין  ְיִציָרה)  ֵסֶפר  ְיֵדי  (ַעל  לן  ועביד  ואבטיחין 

ַעְצָמם) ַעִביִדין  טבין [ַאיִָּלים ּוְצָבִיים] והידנין (ְוַגם ֵהם בְּ

ְלִמי ַסְנֶהְדִרין פ"ז ֲהָלָכה י"ט) ֵאייִלין ְוָטִבין. (ְירּושַׁ

ְתׁשּוָבה הנז'  ַתב ַהגָּאֹון מהר"ר ְצִבי ז"ל בִּ ה. כָּ

ֶרת  ְזכֶּ ַהנִּ ן,  ָוֶאְתַחנַּ ַהְפָטַרת  ְלַהִחיָד"א בְּ ָלל  ַצוָּאִרי שָׁ ֻקְנְטֵרס  [בְּ

ְבָרא  ָרא גַּ ֵקנוֹ מהר"ר ֵאִליָּהּו ַז"ל בָּ זְּ ְלֵעיל מיני'] שֶׁ

בשו"ת  ְוָרִאיִתי  ם.  שָׁ ַעיֵּן  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ע"י 

ַמע  שָּׁ ֵאַלת יעב"ץ ח"ב סי' פ"ב, שֶׁ ס' שְׁ נוֹ בַּ בְּ

ַהּנוָֹצר ַעל  אֹותוֹ  ָרה בְּ קָּ ֵמָהַרב ָאִביו ז"ל ַמה שֶּׁ

י  כִּ ז"ל,  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֵאִליָּהּו  י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  ְזֵקנוֹ  ְיֵדי 

ּלֹא  שֶׁ ִנְתָיֵרא  ְמאֹד,  ְוָגֵדל  הֹוֵלְך  ָרָאהּו  שֶׁ ַאַחר 

ם  ַהשֵּׁ ּנּו  ִממֶּ ק  ְוִנתֵּ ָלַקח  ע"כ  ָהעֹוָלם,  ַיֲחִריב 

ל  טֵּ ְך ִנְתבַּ ְוַעל ְיֵדי כָּ ִמְצחוֹ  בּוק ֲעַדִין בְּ ָהָיה דָּ שֶׁ

ִריָטה  שְׂ ּבוֹ  ה  ְוָעשָׂ יקוֹ  ִהזִּ ֲאָבל  ַלֲעָפרוֹ,  ב  ְושָׁ

ּנּו  ִממֶּ ם  ַהשֵּׁ ְנִתיַקת  בִּ ק  ְתַעסֵּ נִּ שֶׁ עֹוד  בְּ ָפָניו  בְּ

ַמֲעֶרֶכת  ְלַהִחיָד"א,  ְקֵדמֹות  ר  (ִמְדבַּ ם.  שָׁ ַעיֵּן  ָחְזָקה,  בְּ

יו"ד, אֹות כ"ז)

ֵהָמה  בְּ ׁשּוָבה יו"ד ִסיָמן ז', שֶׁ ִפְתֵחי תְּ ו. ְוַעיֵּן בְּ

ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ְיִציָרה  ֵסֶפר  ְיֵדי  ַעל  ְבְרָאה  נִּ שֶׁ

ַמה  ֶזה  ַעל  ְרָאָיה  ֵהִביא  ָל"ה  ְוַהשְּׁ ִחיָטה.  שְׁ

ְיִציָרה  ֵסֶפר  בְּ ָעְסקּו  יֹוֵסף  ֲאֵחי  שֶׁ תּוב  כָּ שֶׁ

נַּ"ל  כַּ ֵאָבר,  ֵאָבר  ְוָאְכלּו  ֵהמֹות  בְּ ְלהּו  ּוִמיְבֵרי 

ׁשּוָבה  תְּ ַדְרֵכי  בְּ ן  כֵּ גַּם  ְוַעיֵּן  א'.  אֹות  א'  ְסִעיף 

ֶזה. ֶהֱאִריְך בְּ ם ְסִעיף י"א שֶׁ שָׁ

ג) ִסְפֵרי ַה"ֵהיָכלֹות"

ִתי",  ַרבָּ "ֵהיָכלֹות  ְקָרִאים  ַהנִּ ַהֵהיָכלֹות,  ִסְפֵרי 
ְרֵקי  "פִּ ֵהיָכלֹות",  ְרֵקי  "פִּ י",  זּוַטְרתִּ "ֵהיָכלֹות 
ְועֹוד,  ָמֵעאל",  ִישְׁ י  ַרבִּ "ַאגַָּדת  ָבה",  ֶמְרכָּ
י  ְלַרבִּ ּוִבְמֻיָחד  נָּּאים,  ַהתַּ ִלְתקּוַפת  ְמֻיָחִסים 

י ֲעִקיָבא. ע ּכֵֹהן גָּדֹול ּוְלַרבִּ ן ֱאִלישָׁ ָמֵעאל בֶּ ִישְׁ

ָהָרִקיַע,  סֹודֹות  ּכֹוְלִלים:  ַהֵהיָכלֹות  ִסְפֵרי 
ּוָבֶהם:  ה',  ְוֵהיַכל  בֹוד  ַהכָּ א  סֵּ כִּ ַמִים,  ַהשָּׁ ְצָבא 
ל  מֹוָתיו שֶׁ ית, שְׁ ֵראשִׁ ל יוֵֹצר בְּ עּור קֹוָמה שֶׁ שִׁ
מֹות  שְׁ עֹוָלמוֹ,  ֶאת  "ה  ַהָקבָּ ן  דָּ יַצד  כֵּ "ה,  ַהָקבָּ
יַח  יָרָתם ּוְתִפּלֹוֵתיֶהם ְוִעְנְיֵני ָמשִׁ ְלָאִכים, שִׁ ַהמַּ

ה. ּוְגֻאלָּ

ִהיר ד) ֵסֶפר ַהבָּ

ְנחּוְנָיא  י  ַרבִּ נָּא  ְלַהתַּ ְמֻיָחס  ִהיר  ַהבָּ ֵסֶפר  א. 
ב  ְוֶנְחשָׁ כַֹח",  בְּ "ָאנָּא  ת  ִפלַּ תְּ ר  ְמַחבֵּ ֶנה,  ַהקָּ ן  בֶּ
ַעל  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  בּו  ִנְכתְּ ּבוֹ  שֶׁ ָהִראׁשֹון  ֶפר  ַלסֵּ
ן  ַסמֵּ נְּ (שֶׁ בחיד"א  ְוַעיֵּן  ָגלּוי.  בְּ ְלַפְרְסָמם  ְמַנת 
"רֹאׁש  ם  שֵׁ בְּ אֹותוֹ  ָתֵאר  מְּ שֶׁ ָסמּוְך)  בְּ ן  ְלַהלָּ

ִלים". ַהְמֻקבָּ

ִפְרסּום.  ָלה בְּ ַקבָּ ר ֵסֶפר בְּ ב. הּוא ִהְתִחיל ְלַחבֵּ
נּוִיים ַעל  ְבֵרי רז"ל ֵהם בְּ ל דִּ כָּ י ָהַאף ָאְמָנם שֶׁ כִּ
ָבִרים  יׁשּו ַהדְּ ל ָמקֹום ִהְלבִּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת... ִמכָּ
סֹוֵדי  ִרים  ַהְמַדבְּ ֵהם  י  כִּ ָלל  כְּ ר  ִנכָּ ֵאינוֹ  ְמאֹד, שֶׁ
ִהְתִחיל  ֶנה  ַהקָּ ן  בֶּ ְנחּוְנָיא  י  ַרבִּ ֲאָבל  ּתֹוָרה. 
דֹוִלים  ַהגְּ ם  (שֵׁ סֹודֹות.  ֵהם  שֶׁ ר  כָּ נִּ שֶׁ ֵסֶפר  ר  ְלַחבֵּ

ֶעְרּכוֹ) ְלַהִחיָד"א ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים בְּ

ֲאבּו  שָׁ ָהִראׁשֹוִנים  ִלים  ַהְמֻקבָּ דֹוֵלי  גְּ ל  כָּ ג. 
ר ִהְבִהיק ֶאת  ִהיר, ֲאשֶׁ ְעָינוֹ ְוָהְלכּו ְלאֹורוֹ ַהבָּ ִממַּ
מּוֵאל  ָהעֹוָלם, ֶטֶרם הֹוִפיַע עֹוד אֹור ַהּזַֹהר. (ָהַרב שְׁ

ִהיר, הֹוָצַאת ִויְלָנא תרמ"א) ָמתוֹ ְלֵסֶפר ַהבָּ ַהְקדָּ לֹוְרֵיא בְּ

(ה'צא),  ַאּבּו-ָסהּוָלה  לֹמֹה  שְׁ ן  בֶּ ֵמִאיר  י  ַרבִּ ד. 
ְלֵסֶפר  ָרָחב  רּוׁש  פֵּ ַתב  כָּ "א  בָּ ָהַרשְׁ ְלִמיד  תַּ
ַנת  שְׁ בִּ ַתב-ָיד,  ִמכְּ ָלִראׁשֹוָנה,  ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ִהיר,  ַהבָּ

תרמ"א.

* * *

ַהֵהיָכלֹות  ִסְפֵרי  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ַהנַּ"ל,  ָפִרים  ַהסְּ
ַהּזַֹהר  ְלֵסֶפר  ְיסֹוד  ׁשּו  מְּ שִׁ ִהיר,  ַהבָּ ְוֵסֶפר 
סֹודֹות  ַעל  ְיסֹודֹות:  ֵני  שְׁ ַעל  ְבָנה  נִּ שֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ
ְוַעל  ְסָפִרים,  ּוְבעֹוד  ָפִרים  ַהסְּ אֹוָתם  ְתגַּּלּו בְּ נִּ שֶׁ
ֵאִליָּהּו,  ְיֵדי  ַעל  ָלֶהם  ְגלּו  נִּ שֶׁ ים  ֲחָדשִׁ סֹודֹות 

ְלָאִכים ְוכּו'. ַהמַּ

ג


