
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  
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ר  ִחב ֵּ ָנא ָהֱאלַֹקיש ֶׁ ר יֹוַחאי זיע"א ַהת ַ ְמעֹון ב ַ ן ש ִ  ַרב ָ
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רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ
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 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

ִסְפרָּ  קוּ א ּדָּ א ּבְ יהּ ן ִיּפְ לּותָּ ן מִ  ּבֵּ ֲחמֵּ א גָּ רַׁ  יּבְ

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל
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ַֹהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז 
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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ֶרק ג פֶּ
דֹוׁש א) ַקְדמּות ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ

ִנים  ֶאֶלף שָׁ ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר, כְּ ְתגַּלָּ נִּ א. ֵמָאז שֶׁ
"י  בִּ ְיֵדי ַרשְׁ ַעל  ֲעִריָכתוֹ  ְגְמָרה  נִּ ְלַאֲחֵרי שֶׁ
ָהֱאמּוָנה,  ְלִחּזּוק  יַע  פִּ ִהשְׁ דילי',  א  ְוַחְבַריָּ
ַעם  ֶקֶרב  בְּ ַוֲהָפָצָתּה  ּסּוָסּה  בִּ ַהֲעָמָקָתּה, 

ָרֵאל. ִישְׂ

ְוָזַרח  ֵהִאיר  ָהָרִקיַע שֶׁ זַֹהר  כְּ ַהגָּדֹול  ָהאֹור 
ִרים ָעֶליָה  ִמן ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ֵהִאיר ָלָאֶרץ ְוַלדָּ
ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  בְּ ְלַעם  ְך  ַהחֹשֶׁ ְתקּופֹות  בִּ גַּם 
ִהְתנֹוְסָסה  ַהֶחֶרב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ים,  ָקשִׁ ים  ְזַמנִּ בִּ
ְוָסְבלּו  ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  בְּ ַעם  י  ָראשֵׁ ֵמַעל 

ִית ּוִמחּוץ. ת ָרָעב ּוֵמאֹוְיִבים ִמבַּ ֵמֶחְרפַּ

א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ַרשְׁ י  כִּ ָלל,  כְּ ֶלא  פֶּ ֶזה  בְּ ְוֵאין 
ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ יֵליּה,  דִּ
ם,  כֻּלָּ ְוָהעֹוָלמֹות  ַבע  ַהטֶּ ֶעְליֹון,  ּוַמְלֲאֵכי 
ִנְקָרא  שֶׁ זוֹ  ֲחׁשּוָבה  ִליִציָרה  ֵהם  ִפים  תָּ שֻׁ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר.

ב. ֵיׁש ָהרֹוִצים ְלַאֵחר ֶאת ְזַמן ִחּבּור ֵסֶפר 
ֶפר  ִמסֵּ ֲחָלִקים  ם  ַדְעתָּ לְּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַהּזַֹהר, 
ַמן  ִמזְּ יֹוֵתר  ְמֻאָחִרים  ָהיּו  ָרם  ְמַחבְּ ַהּזַֹהר 

"י. בִּ ַרשְׁ

ַהָקדֹוׁש  ָהַרב  ֶזה  ַעל  ַתב  כָּ ָבר  כְּ ָאְמָנם  ג. 
ֵמַראְדִזין  ָהַאְדמֹו"ר  ַלייֶנער,  ְירּוָחם 

זצק"ל, ְוז"ל:

ְמעּו, ְולֹא ָחׁשּו  ָבר ִנשְׁ ָענֹות כְּ ַהטְּ ֵמַאַחר שֶׁ
ָנכֹון  ַטַעם  ְצאּו  מָּ שֶׁ ַמֲחִזיִקים  ָאנּו  ָלֶהן, 
ָהָרִקיַע  ֹזַהר  ֵסֶפר  ַמת  (ַהְקדָּ ָלֶהן.  ָלחּוׁש  ּלֹא  שֶׁ

להאדמו"ר ֵמַראְדִזין זצ"ל)

ם: יְך שָׁ ד. ּוַמְמשִׁ

ה'  בַּ ֲאִמיִנים  ַהמַּ ָרֵאל  ִישְׂ ֱאמּוֵני  לֹוֵמי  שְׁ
ַיד  תּוב בְּ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַהכָּ ּוְבתֹוָרתוֹ, ְוִקבְּ
ַיד  ה בְּ סּוָרה ַעל פֶּ ה ְוֶאת ַהּתֹוָרה ַהמְּ משֶׁ
ְוַהּסֹוד  ָלה  בָּ ַהקַּ ּתֹוַרת  ֶאת  לּו  ִקבְּ ה,  משֶׁ

ר יוַֹחאי. ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ַרבִּ ֵמֵאת ַהתַּ

ְיסֹוֵדי  ל  כָּ ָיַסד  דֹוׁש  ַהקָּ ַז"ל  ָהֲאִר"י  ּוָמָרן 
ְוָכַתב  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַעל  ּלוֹ  שֶׁ ָלה  בָּ ַהקַּ

ָרֵאל  ים ָעָליו. ּוְגאֹון ֻעזֵּנּו, ְקדֹוׁש ִישְׂ רּושִׁ פֵּ
ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ ינּו  ְוַרבֵּ מֹוֵרנּו  ּוְפֵארוֹ, 
ֲחִסיִדים,  ל  שֶׁ ֲאִביֶהם  זלה"ה,  טֹוב  ם  שֵׁ
ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  שַׁ תֹוַרת  בְּ ָלעֹוָלם  ֵהִאיר  שֶׁ
ַהֲחִסידּות  ְיסֹוֵדי  ָנה  בָּ ַעת,  ְוַהדַּ בּוָנה  ְוַהתְּ
ָהֲאִר"י  ְוִסְפֵרי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַעל 
ַאֲחָריו  ים  דֹושִׁ ַהקְּ ְוַתְלִמיָדיו  ְוהּוא  ז"ל. 
ְבֵרי  דִּ ֵבאּור  בְּ ָחְכָמה  ְצנּוִעים  ֶאת  דּו  ִלמְּ

דֹוׁש. ַהּזַֹהר ַהקָּ

ִמן  ֶאָחד  כְּ ָהָיה  ר  ֲאשֶׁ ז"ל  ָר"א  ַהגְּ ינּו  ְוַרבֵּ
ַתב  ָהִראׁשֹוִנים... ְוָכל ָרז לֹא ָאִניס ֵליה... כָּ
ה  דֹוׁש ְוָהִאְדָרא ַרבָּ ים ַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ רּושִׁ פֵּ
ּקּוֵני  ְוַהתִּ ְצִניעּוָתא  דִּ ְפָרא  ְוַהסִּ א  ישָׁ ַקדִּ
ֵמִביא  ָערּוְך  ְלָחן  ַהשֻּׁ ַעל  אּוִרים  ּוַבבֵּ זַֹהר, 
ֶרְך  ִמיֵמי דֶּ ְבֵרי ַהּזַֹהר... ְוָכל תְּ ְמקֹורֹות ִמדִּ
ּבוֹ.  ּוַמֲאִמיִנים  ַהּזַֹהר  תֹוַרת  בְּ הֹוְלִכים 

ַמת ֵסֶפר ֹזַהר ָהָרִקיַע להאדמו"ר ֵמַראְדִזין זצ"ל) (ַהְקדָּ

ל  שֶׁ ֲעִריָכתוֹ  ֶאת  ְמַיֲחִסים  ים  ַרבִּ ה. 
"י,  בִּ ַרשְׁ ַאַחר  לְּ שֶׁ ַלּדֹורֹות  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ל  שֶׁ נֹוְכחּוָתם  ַעל  ָהָאמֹוָרִאים.  יֵמי  בִּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּכֹוֵתב הר"י ַנחּום  ָאמֹוָרִאים בְּ

יל, ְוז"ל: ְרנֹובִּ שֶׁ ִמטְּ

ּתֹוָרה,  בַּ שֶׁ נּוז  ַהגָּ אֹור  יג  ְלַהשִּׂ ּזֹוֶכה  שֶׁ ִמי 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  יט  ַמבִּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ
הּוא  שֶׁ ָמה  בְּ ֶאְצלוֹ  ִחּלּוק  ֵאין  ָאז  סֹופוֹ, 
ְהֶיה  יִּ שֶּׁ ַמה  ּוֵבין  ִמיָּד,  הֶֹוה  בַּ ה  ַעתָּ
ַמה  ּזַֹהר  בַּ "י  בִּ ַרשְׁ ָאַמר  ְוָלֵכן  ְלדֹורֹות. 
ָהָיה  ר ַחנָּה, שֶׁ ר בַּ ה בַּ ָאַמר [ָהָאמֹוָרא] ַרבָּ שֶּׁ
ה ּדֹורֹות, ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל  מָּ ַאַחר כַּ
ָרָאה  שֶׁ לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַעל 
י  ב ְודֹוֵרׁש, ַאף ַעל פִּ י ֲעִקיָבא יֹושֵׁ ֶאת ַרבִּ
ה, ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת  ָהָיה ַאַחר ּדֹורֹות ַהְרבֵּ שֶׁ
ם  ְושָׁ נּוז,  ַהגָּ ָלאֹור  אּו  בָּ ּתֹוָרָתם  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ
ֵעיַנִים  (ְמאֹור  ּוְלדֹורֹות.  ִמיָּד  ין  בֵּ ִחּלּוק  ֵאין 

ת ַצו) ָרשַׁ פָּ

ֶנֱעַרְך  ּה  בָּ שֶׁ קּוָפה  ַהתְּ ֶאת  ָהרֹוִאים  ֵיׁש  ו. 
 - ְלָפֵנינּו  הּוא  שֶׁ ִפי  כְּ צּוָרתוֹ  בְּ ַהּזַֹהר 
ְלַאַחר  ִנים  שָׁ ֵמאֹות  אֹוִנים,  ַהגְּ ְתקּוַפת  כִּ

"אֹור  בְּ גָּאַלְנִטי  ַאְבָרָהם  (ָהַרב  "י  בִּ ַרשְׁ ִטיַרת  פְּ
ף קנ"ט ע"א). ַלח דַּ שְׁ ת ַויִּ ָרשַׁ ה" ַלּזַֹהר פָּ ַהַחמָּ

דֹוׁש ּלּוי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ב) ֵסֶדר גִּ

ְזכּוָתא  ַאְבָרָהם  י  ְלַרבִּ יּוֲחִסין  ֵסֶפר  בְּ א. 
ִמן  י ִיְצָחק דְּ ל ַרבִּ ַתב ָיד שֶׁ ס ֶקַטע ִמכְּ ִנְדפַּ
ה  ַהְמַגלֶּ "ן),  ָהַרְמבָּ ל  שֶׁ ְוַתְלִמידוֹ  ָידּוַע  ל  (ְמֻקבָּ ַעּכוֹ 
ר  ֶקשֶׁ יֹוֵתר בְּ בְּ ֲחׁשּובֹות  ֻעְבּדֹות  ה  מָּ ָלנּו כַּ

ְלִהְתגַּּלּות ּוִפְרסּום ֵסֶפר ַהּזַֹהר.

ְסְלִמים  ַהמֻּ יֵדי  בִּ ַעּכוֹ  ה  שָׁ ִנְכבְּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ִמן  י ִיְצָחק דְּ ָאה ַה-13, ָיָצא ַרבִּ סֹוף ַהמֵּ (בְּ
ְזַמּנוֹ  בִּ ִנְמָצא  יַצד  כֵּ "ַלֲחקֹר  ָפר,  ַלסְּ ַעּכוֹ 
י  ְוַרבִּ ְמעֹון  י שִׁ ה ַרבִּ ר ָעשָׂ ַהּזַֹהר ֲאשֶׁ ֵסֶפר 

ָעָרה". ְוז"ל: מְּ נוֹ בַּ ֶאְלָעָזר בְּ

ֻמְפָלִאים,  ָבָריו  דְּ י  כִּ ָרִאיִתי  שֶׁ ֵני  ּוִמפְּ ב. 
יַע  פִּ שְׁ ְעָין ַהמַּ קֹור ָהֶעְליֹון, ַהמַּ ֲאבּו ִממָּ ִישָּׁ
ַמְלכּותוֹ  בֹוד  כְּ ם  שֵׁ רּוְך  בָּ ל,  ְמַקבֵּ י  ְלתִּ בִּ
ֲאָלה  ָוֶאשְׁ ַאֲחָריו  י  ָרַדְפתִּ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם 
ָבִרים  דְּ ָיָדם  בְּ ְמָצִאים  ַהנִּ ְלִמיִדים  ַהתַּ ֶאת 
סֹודֹות  ָלֶהם  א  בָּ ֵמַאִין  ּנּו,  ִממֶּ דֹוִלים  גְּ
ר לֹא  ה, ֲאשֶׁ ה ֶאל פֶּ ִלים ִמפֶּ ֻמְפָלִאים ְמֻקבָּ
ְלָכל  ְמבָֹאִרים  ם  שָׁ ְוִנְמְצאּו  ֵתב,  ִלכָּ נּו  ִנתְּ
ׁשּובֹוֵתיֵהם ַעל  קֹוֵרא ֵסֶפר, ְולֹא ָמָצאִתי תְּ
כֹה ְוֶזה  ֵאָלִתי ֹזאת ְמֻכוָּנֹות, ֶזה אֹוֵמר בְּ שְׁ

כֹה... אֹוֵמר בְּ

י ָהַרב  ֵאָלִתי, כִּ י אֹוְמִרים ִלי ַעל שְׁ ַמְעתִּ שָׁ
ֵמֶאֶרץ  אֹותוֹ  ַלח  שָׁ ז"ל  "ן  ָהַרְמבָּ ַהנֱֶּאָמן 
ָהרּוַח  ְוֵהִביאוֹ  ִלְבנוֹ,  ְלָקָטלֹוְנָיא  ָרֵאל  ִישְׂ
י  ַרבִּ ֶהָחָכם  ַיד  בְּ ְוָנַפל  ָאָרגֹון...  ְלֶאֶרץ 
עֹוָלם  מֵּ שֶׁ אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ִליאֹון.  י  דִּ ה  משֶׁ
ה  י משֶׁ "י ֵסֶפר ֶזה, ֲאָבל ַרבִּ בִּ ר ַרשְׁ לֹא ִחבֵּ
ִיְכּתֹב  ּוְבכֹחוֹ  ַהּכֹוֵתב,  ם  שֵׁ יֹוֵדַע  ָהָיה  ֶזה 
ה. (ֵסֶפר  ָבִרים ֻמְפָלִאים ֵאלֶּ ה ֶזה דְּ י משֶׁ ַרבִּ

ף פ"ז ָוֵאיָלְך) ֵלם דַּ יּוֲחִסין ַהשָּׁ

ֶפר  סֵּ שֶׁ ַהּיּוֲחִסין  ֵסֶפר  בְּ ָבָרא  ַהסְּ ַעל  ג. 
י  דִּ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  ר  ִנְתַחבֵּ ַהּזַֹהר 
לֹוְרֵיא  ִוד  דָּ י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  ַתב  כָּ ָבר  כְּ ִליאֹון, 
ֻקְנְטֵרסוֹ "ַקְדמּות ֵסֶפר ַהּזַֹהר" ְלהֹוִכיַח,  בְּ
י ִליאֹון  ה דִּ ָהַרב משֶׁ ר ִלְהיֹות שֶׁ ִאי ֶאְפשָׁ שֶׁ

ספר   התגלות הזוהר  בהמשכים

ב



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ְלֶזה:  ְוהֹוָכחֹוָתיו  ַהּזַֹהר.  ֵסֶפר  ֶאת  ר  ִחבֵּ
ַהְידּוִעים  ִליאֹון  י  דִּ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ִסְפֵרי  א) 
ֵהם  ׁשֹוִנים  "ָהִרּמֹון")  ְוֵסֶפר  ָקל"  שְׁ "ַהמִּ (ֵסֶפר  ָלנּו 
ה  מָּ כַּ ֶהם  בָּ ְוֵיׁש  ַהּזַֹהר,  ֶפר  ִמסֵּ ָאְפָים  בְּ
ה  ַכמָּ ָבִרים ַהּסֹוְתִרים ְלִדְבֵרי ַהּזַֹהר. ב) בְּ דְּ
ֵמִביא  ִליאֹון  י  דִּ ה  משֶׁ י  ַרבִּ שֶׁ כְּ ְמקֹומֹות 
ָמקֹור ִלְדָבָריו, ִלְפָעִמים  ְבֵרי ַהּזַֹהר כְּ ֶאת דִּ
ַהּזַֹהר.  ְבֵרי  דִּ ֶאת  ָראּוי  כָּ ֵהִבין  ּלֹא  מּוָכח שֶׁ
י  ַרבִּ ִלְתקּוַפת  ְדמּו  קָּ שֶׁ ְסָפִרים  ה  ַכמָּ בְּ ג) 
ָבִרים  דְּ ָבר  כְּ מּוָבִאים  ִליאֹון  י  דִּ ה  משֶׁ
ֶפר  סֵּ שֶׁ מּוָכח  זֶּה  מִּ שֶׁ ּזַֹהר,  בַּ ַהּמֹוִפיִעים 

י ִליאֹון. ה דִּ י משֶׁ ַהּזַֹהר ָקַדם ְלַרבִּ

ֶרק ד פֶּ
ְדמֹוִנים ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְלַהקַּ ַמּדּוַע לֹא ִנְתגַּלָּ

דֹורוֹ  בְּ ַמּדּוַע  ְמָבֵאר  ַחיָּט  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ א) 
ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנְתגַּלָּ

ֶאל  זִָּכינּו  שֶׁ ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאשְׁ א. 
ר  ַקְדמֹוֵנינּו ֲאשֶׁ ָזכּו  ּלֹא  ַהּזַֹהר, ַמה שֶּׁ ֵסֶפר 
גָּאֹון  ַהאי  ַרב  מוֹ  כְּ ְתֵנינּו,  ִממָּ ָעָבה  ָקְטָנם 
ְרַמְיָזא  ִמגַּ ֱאִליֶעֶזר  ְוָהַרב  גָּאֹון  ת  שֶׁ שֵׁ ְוַרב 
ְוַהֲחָכִמים  "א  בָּ ְוָהַרשְׁ ְוָהַרֲאָב"ד  "ן  ְוָהַרְמבָּ
י  כִּ ְבׁשוֹ,  ִמדִּ ָטֲעמּו  ּלֹא  שֶׁ זּוָלָתם,  ֲאֵחִרים 

ה. ְזַמנָּם לֹא ִנְתגַּלָּ בִּ

ה  אי לֹא ִנְתגַּלָּ ַודַּ י בְּ ְתַמּה ִמזֶּה, כִּ ב. ְוַאל תִּ
ַהּיֹום.  ּבוֹ  ֲאַנְחנּו  ר  ֲאשֶׁ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ַעד 
[סֹוף  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ ָמָצאִתי  ְלֶזה  ְוִסּיּוַע 
י  ְלַרבִּ ֵאִליָּהּו  ֵליּה  ָאַמר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ו']  ּקּון  תִּ

ָאה אנת דמהאי  ה ַזכָּ מָּ י כַּ י ַרבִּ ְמעֹון: ַרבִּ שִׁ
עד  עילאי  כמה  יתפרנסו  יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא 
ובגינה  יומיא,  בסוף  לתתאי  דאתגלייא 
ֶאל  ְוִאיׁש  ֲאֻחזָּתוֹ  ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבתֶּ ְושַׁ

בּו, עכ"ל. שֻׁ ְחּתוֹ תָּ פַּ ִמשְׁ

ָעִתיד  ָהָיה  ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ שֶׁ אן  ִמכָּ ְמבָֹאר  ג. 
ּנּו  ִממֶּ ִיְתַהּנּו  ְזַמן  ּוְבאֹותוֹ  נּוז,  גָּ ִלְהיֹות 
ָרא  יָּבֹוא דָּ ְלָאִכים ַעד שֶׁ ָהֶעְליֹוִנים ְוֵהם ַהמַּ
ְחּתֹוִנים, ּוִבְזכּות  ה ַלתַּ ָאז ִיְתגַּלֶּ ְתָרָאה, שֶׁ בַּ
י  יַח, כִּ ִלים ּבוֹ ָיבֹוא ָמשִׁ ָהעֹוְסִקים ְוַהְמַטפְּ

ר  תוֹ, ֲאשֶׁ ִסבָּ בְּ ֶאת ה'  ָעה  דֵּ ָהָאֶרץ  ֵלא  מָּ תִּ
ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתוֹ... ֶזה ִיְהֶיה ִסבָּ

ְוָחִסיד  ֶהָחָכם  ַלֲאדֹוִני  ן  בֵּ ְיהּוָדה  ַוֲאִני  ד. 
ְהיֹוִתי  בִּ לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ַחיָּט  ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ
ֵעיַני,  ְואֹורּו  ַבׁש  דְּ ְמַעט  י  ָטַעְמתִּ ְסָפַרד  בִּ
ָחְכָמה,  בַּ ְוָלתּור  ִלְדרֹׁש  י  ִלבִּ ֶאל  י  ְוָנַתתִּ
ַמה  ל  כָּ ֶלֱאסֹף  ַחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  י  ְוָהַלְכתִּ
ֲעַדִין  ס  ִנְדפַּ לֹא  ָיָמיו  [בְּ ר  ְזכַּ ַהנִּ ֶפר  ֵמַהסֵּ ֵצא  מָּ יִּ שֶּׁ
י  ְוָאַסְפתִּ ֻקְנְטֵרִסים],  צּוַרת  בְּ ָנפֹוץ  ְוָהָיה  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר 

ָיִדי  בְּ ָהָיה  ֻרּבוֹ  שֶׁ ַעד  ּפֹה  ּוְמַעט  ּפֹה  ְמַעט 
ֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  ַוֲאִני  ּנּו.  ִממֶּ ְמָצא  ֵמַהנִּ
ָלאֹות  ָכל ַהתְּ י ְזכּות ֶזה ָעַמד ִלי בְּ מּוָרה כִּ גְּ
ר  ֵגרּוׁש ְסָפַרד, ֲאשֶׁ ר ְמָצאּוִני בְּ ָהָרעֹות ֲאשֶׁ
י  ַמת ַרבִּ י ָאְזָניו. (ַהְקדָּ תֵּ ְלָנה שְׁ צַּ ל ׁשֹוְמָעם תִּ כָּ

ְיהּוָדה ַחיָּט ְלִסְפרוֹ ִמְנַחת ְיהּוָדה)

ֶרק ה פֶּ
י  ר יֹוַחאי ּוְבנוֹ ַרבִּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ּתֹוְלדֹות ַרבִּ

ֶאְלָעָזר
י  ְלַרבִּ ֻמְבָהק  ְלִמיד  תַּ גִָּליל;  בַּ ֵלָדתוֹ  א) 

ֲעִקיָבא
א  ן יוַֹחאי, רֹאׁש ַה"ַחְבַריָּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ א. ַרבִּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִחּבּור  בְּ פּו  תְּ תַּ ִהשְׁ א" שֶׁ ישָׁ ַקדִּ
דֹוִלים  ַהגְּ נָּּאים  ַהתַּ ִמן  ֶאָחד  ָהָיה  דֹוׁש,  ַהקָּ
ְזַמן  בִּ ִני,  ִית שֵׁ בַּ ן  ֻחְרבַּ ַאַחר  ִני שֶׁ ַהשֵּׁ ּדֹור  בַּ
ַעם  ַעל  רֹוִמי  ַמְלכּות  ל  שֶׁ ָקׁשֹות  ֵזרֹות  גְּ
י  ַרבִּ א" ֵהם:  ַחְבֵרי ַה"ַחְבַריָּ ָאר  ָרֵאל. שְׁ ִישְׂ
י  ַרבִּ ְיהּוָדה,  י  ַרבִּ א,  ַאבָּ י  ַרבִּ נוֹ,  בְּ ֶאְלָעָזר 
ר  י ִחְזִקיָּה בַּ י ִיְצָחק, ַרבִּ ר ַיֲעקֹב, ַרבִּ יֹוִסי בַּ

י יֹוָסא. י יֹוִסי ְוַרבִּ י ִחיָּא, ַרבִּ ַרב, ַרבִּ

יוַֹחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ַהָגדֹול  נָּא  ַהתַּ ב. 
ֶאֶרץ ַהגִָּליל, ְוֶנֱאַסף  ָרֵאל, בְּ ֶאֶרץ ִישְׂ נֹוַלד בְּ
ְכָפר ִמירֹון, לֹא  ַבע ָיִמים בִּ יו ָזֵקן ּושְׂ ֶאל ַעמָּ

עֶֹמר. יֹום ַל"ג בָּ ַהְרֵחק ֵמִעיר ְצָפת, בְּ

נָּא ַהגָּדֹול  ל ַהתַּ ְבָהק שֶׁ ְלִמידוֹ ַהמֻּ ג. ָהָיה תַּ
(ְמִעיָלה  ִני"  "בְּ אֹותוֹ  ָרא  קָּ שֶׁ ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ
"י  בִּ ַרשְׁ ָהַלְך  ִנּשּׂוָאיו  ַאַחר  ֶכף  ז' ע"א). תֵּ ף  דַּ

י  ַרבִּ יַבת  ישִׁ בִּ ָרק  בְּ ְבֵני  בִּ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד 
ָנה  שָׁ י"ג  ְך  ֶמשֶׁ בְּ ְוָלַמד  ב  ָישַׁ ם  שָׁ ֲעִקיָבא, 

ֶזה  ְזַמן  ל  כָּ ְך  ֶמשֶׁ בְּ ֵביתוֹ  בְּ ר  ְלַבקֵּ ִלי  ִמבְּ

(ויק"ר פכ"א, ח).

ַעד  כ"כ,  ָהְיָתה  גּול  ַהדָּ ַרּבוֹ  בְּ ֵבקּותוֹ  דְּ ד. 

ֵבית  בְּ ס  ְוִנְתפַּ ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ נֱֶּאַסר  שֶׁ כְּ שֶׁ

ם  ְלשָׁ ַלֲחדֹר  ַנְפׁשוֹ  "י  בִּ ַרשְׁ ָמַסר  ַהּסַֹהר, 

ף קי"ב ע"א). ָסִחים דַּ ּנּו ּתֹוָרה (פְּ מַֹע ִממֶּ ִלשְׁ

ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ַרּבוֹ  ֵאֶצל  הּותוֹ  שְׁ ֵעת  בְּ ה. 

ָאַמר  יר ֶאת גְַּדלּותוֹ ֵמֵעיֵני ּכֹל, ַעד שֶׁ ִהְסתִּ

יִרין  ַמכִּ ּובֹוַרֲאָך  ֲאִני  שֶׁ יֶָּך  "דַּ ַרּבוֹ  ָעָליו 

ן. ִדְלַהלָּ ּכֲֹחָך", כְּ

ֶאָחד  ל  כָּ ָהָיה  ִראׁשֹוָנה  בָּ א:  בָּ י  ַרבִּ ָאַמר 

ֶאת  ֲחָכִמים]  ְסִמיַכת  בִּ [סֹוֵמְך  ְמַמנֶּה  ְוֶאָחד 

ֵמִאיר  י  ַרבִּ ֶאת   - ֲעִקיָבא  י  ְוַרבִּ ְלִמיָדיו...  תַּ

ֵמִאיר  י  ַרבִּ ב  ֵישֵׁ ָאַמר:  ְמעֹון.  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶאת 

ָהָיה  [שֶׁ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ֵני  פְּ מּו  ְרכְּ ִנְתכַּ ה.  ִחלָּ תְּ

ָאַמר  ה].  משֶׁ ֵני  פְּ  - ִלְכלּום  אֹותוֹ  ב  חֹושֵׁ ֵאינוֹ  שֶׁ סֹוֵבר 

יִרין  ֲאִני ּובֹוַרֲאָך ַמכִּ יֶָּך שֶׁ י ֲעִקיָבא: דַּ לוֹ ַרבִּ

י  ְוַרבִּ הּוא,  גָּדֹול  ּכֲֹחָך  שֶׁ ָך  בְּ ֲאִני  יר  ַמכִּ לֹוַמר,  [כְּ ּכֲֹחָך 

ֵני  ה, פְּ ְתִחלָּ ב בִּ יֵּשֵׁ י שֶׁ ָך ָאַמְרתִּ הּוא יֹוֵתר ָזֵקן ִממְּ ֵמִאיר שֶׁ

ְלִמי ַסְנֶהְדִרין פ"א ה"ב) ה]. (ְירּושַׁ משֶׁ

ת  ֵמֲחֵמשֶׁ ָהָיה  יוַֹחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ו. 

ֲארּו  שְׁ נִּ שֶׁ ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ְלִמיִדים  ַהתַּ

ְלִמיִדים  תַּ ֶאֶלף  כ"ד  תּו  מֵּ ַאֲחֵרי שֶׁ ים  ַחיִּ בַּ

ה  ַהֲחִמשָּׁ ְואֹוָתם  ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ ל  שֶׁ

ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְוֶהֱחִזיקּו  ֶהֱעִמידּו  ְלִמיִדים  תַּ

ף ס"ב ע"ב). ה ַההּוא (ְיָבמֹות דַּ שֶׁ ַמן ַהקָּ זְּ בַּ

ַעד  ָהְיָתה  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ַרּבוֹ  בְּ ֵבקּותוֹ  דְּ ז. 

ִטיַרת  פְּ ַאֲחֵרי  ַאַחת,  ַעם  פַּ שֶׁ ְך,  כָּ ֵדי  כְּ

ָהְיָתה  ּלֹא  שֶׁ ִאְמָרה  יו  ִמפִּ ְפַלט  נִּ שֶׁ כְּ ַרּבוֹ, 

ל  י ֲעִקיָבא, ִנְצַטֵער ַעל ֶזה כָּ ל ַרבִּ ִלְכבֹודוֹ שֶׁ

ֲחרּו  שְׁ נִּ ֲעִניִתים ַעד שֶׁ ְך תַּ ל כָּ ְך, ְוִהְתַענָּה כָּ כָּ

ף נ"ב ע"ב). ֲעִנּיֹות (ָנִזיר דַּ נָּיו ֵמרֹב ַהתַּ שִׁ

ְמעֹון"  י שִׁ "ס "ַרבִּ שַּׁ ר בַּ ְזכַּ נִּ ל ָמקֹום שֶׁ ח. כָּ

רּוׁש  (פֵּ יוַֹחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הּוא   - ְסָתם 

ף ב' ע"ב). בּועֹות דַּ "י שָׁ ַרשִׁ

ג



‡"Ú ‚Ó˜  ˙Â„ÏÂ˙‰˜

Ï‡ .‰eÓ˜e‡ ‡‰ ,LBÈ˙Â Ô‚c BÂ .‡„Á»»¿»»¿ƒ»¿»¬»
,È˙Î„k(ÊÏ ÌÈÏ‰˙)BÚÊÂ ÊÚ ˜Ècˆ È˙È‡ ‡ÏÂ ¿ƒ¿ƒ¿…»ƒƒ«ƒ∆¡»¿«¿

,ÈÊÁ ‡z .ÌÁÏ LwÓ(Ì˘)'Â‚Â È˙ÈÈ‰ Ú ¿«≈»∆»»≈««»ƒƒ¿
BÓ‡ ÌÏBÚ ÏL BN ‡˜ È‡‰ ,‰eÓ˜e‡Â¿¿»«¿»»∆»¬»

.LB˙Â Ô‚c BÂ Ó‡ Ck ÔÈ‚e .'eÎÂ¿¿ƒ»»«¿»»¿ƒ
‡ÓÊa ,ÌÈne‡Ï EÏ eÂÁzLÈÂ ÌÈnÚ «ƒ¿ƒ¿«¬¿¿ƒ¿ƒ¿»

ÏLeÈ ‡kÏÓ ‰ÓÏL ËÈlL„,Ì ¿«ƒ¿……«¿»ƒ¿»«ƒ
,ÈzÎc(Ë  ÌÈÓÈ‰ È„)'Â‚Â ı‡‰ ÈÎÏÓ ÏÎÂ ƒ¿ƒ¿»«¿≈»»∆¿

.'Â‚Â B˙ÁÓ LÈ‡ ÌÈ‡ÈÓ(ÊÎ ˙È˘‡)eÂÁzLÈÂ ¿ƒƒƒƒ¿»¿¿ƒ¿«¬
,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ È˙ÈÈ„ ‡ÓÊa ,ÌÈne‡Ï EÏ¿¿ƒ¿ƒ¿»¿≈≈«¿»¿ƒ»

,ÈzÎc(Ú ÌÈÏ‰˙)Èa .ÌÈÎÏÓ ÏÎ BÏ eÂÁzLÈÂ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»¿»ƒƒƒ
‡kÏÓ È˙ÈÈ„ ‡ÓÊ ‡lk ,Ó‡ ‰„e‰È¿»»«…»¿ƒ¿»¿≈≈«¿»
Ïk ÌÈÎÏÓ ÏÎ BÏ eÂÁzLÈÂ È˙Î„k ,‡ÁÈLÓ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»¿»ƒ»

.e‰e„ÚÈ ÌÈBbƒ««¿
B‡ ,‰È‰ Ó‡ ‡ÏÂ ,‰Â‰ ,EÈÁ‡Ï È‚ ¿ƒ¿«∆¡≈¿»»«¡≈

,‡˙eÓÈ‰Ó„ ‰‡lÚ ‡Ê ‡c ‡l‡ .‰È‰ƒ̇¿∆∆»»»»ƒ»»ƒ¿≈¿»
,‡lÈÚÏ '‰ .‡˙eÓÈ‰Ó„ ÈÊ Ôep‡ ÔÂÂ˙‡ ÔÈl‡c¿ƒ≈«¿»ƒ»≈ƒ¿≈¿»¿≈»
,Ó‡ Ck ÔÈ‚e .˙Ï '‰ ,‡˙ÈÚˆÓ‡ Â"‡Â¿∆¿»ƒ»¿»»¿ƒ»»«
‰‡cÏe e‰ÈÈÏÚ ‰‡ËlLÏ ,EÈÁ‡Ï È‚ ‰Â‰¡≈¿ƒ¿«∆¿«¿»»¬«¿¿«»»
,Ó‡ ÈÒBÈ Èa .‡kÏÓ „Â„ ‡˙‡„ ‡ÓÊa ,ÔBÏ¿ƒ¿»¿¬»»ƒ«¿»ƒƒ≈»«
‡‰c ,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ È˙ÈÈ„ ‡ÓÊ e‰È‡ ‡lk…»ƒ¿ƒ¿»¿≈≈«¿»¿ƒ»¿»
ÔÈ„k ,‡˙ÈÈB‡ ÈÓb˙t ÏÚ Ï‡NÈ eÚc ÔÈ‚¿ƒ¿¬¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈«¿»¿≈

(ÊÎ ˙È˘‡).E‡eˆ ÏÚÓ BlÚ z˜Ùe»«¿»À≈««»∆
Èp‰ Ïk ,Ó‡ ÈÒBÈ Èa ÌÈ‰Ï‡‰ EÏדף) ¿»¡…ƒƒƒ≈»«»«≈

ע"ב) ˜ÚÈcקמג dÈ˜ÏeÁ„ ‡ËqÓ Ô‡Îaƒ¿»ƒƒ¿»¿»≈¿«¬…
ÈÚ ‡˜ ‰Â‰ Ô‡Îa ÔÈl‡Â ,ÏË dÈÏÈcÓe BÂ‰¬ƒƒ≈»«¿ƒ≈ƒ¿»»»»»≈
„Ú Ck ÔÈ‚e ,ÂNÚÏ dÈÏ ‡ÎÏ ˜ÁˆÈƒ¿»¿»¿»≈¿≈»¿ƒ»¬«
‡ÏËÏ ˜ÚÈÏ dÈÏ Ì‚Â ,‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ¿»«≈¿«¬…¿«¿»

.dÈÏÈcÓƒƒ≈
ÔÈËÂÂÏ È˙ÈÈ‡ LÁ ‡e‰‰„ ‡zÚLa ,ÈÊÁ »≈¿«¿»¿«»»«¿≈¿»ƒ

,È˙Î ‰Ó ,‡Ú‡ ‡ÈËÏ˙‡Â ‡ÓÏÚ ÏÚ««¿»¿ƒ¿«¿»«¿»«¿ƒ
(‚ ˙È˘‡)EzL‡ ÏB˜Ï zÚÓL Èk Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»»«ƒ»«¿»¿ƒ¿¿

‡‰˙ ‡Ïc ,'Â‚Â EeÚ ‰Ó„‡‰ ‰e‡ ,'Â‚Â¿¬»»¬»»«¬∆¿¿»¿≈

ÓeÔ‚c Â .„Á‡ eaÁa ‰hn ƒ«»¿ƒ∆»¿…»»
Ï‡ ,‰eLt ‰p‰  LÈ˙Â¿ƒ…ƒ≈≈¿»¬»
ÊÚ ˜Ècˆ È˙È‡ ‡ÏÂ e˙kk«»¿…»ƒƒ«ƒ∆¡»

.ÌÁÏ LwÓ BÚÊÂ‰‡ ‡a, ¿«¿¿«∆»∆…¿≈
 ‰e‡e ,'B‚Â È˙ÈÈ‰ Ú««»ƒƒ¿≈¬»
ÏL BN B˙B‡ Ó‡ ‰f‰ ˜eÒt‰«»«∆»«»∆
Â Ó‡ Ck ÌeMÓe .'eÎÂ ÌÏBÚ»¿ƒ»»«¿…

.LÈ˙Â Ô‚c»»¿ƒ…
EÏ ÂÁzLÈÂ ÌÈnÚ «ƒ¿ƒ¿«¬À¿

‰ÓÏL ËÏML ÔÓÊa  ÌÈn‡Ï¿Àƒƒ¿«∆»«¿……
ÏÎÂ e˙kL ,ÌÈÏLeÈa CÏn‰«∆∆ƒ»«ƒ∆»¿»
LÈ‡ ÌÈ‡ÈÓ 'B‚Â ı‡‰ ÈÎÏÓ«¿≈»»∆¿¿ƒƒƒ
ÌÈn‡Ï EÏ ÂÁzLÈÂ .'B‚Â B˙ÁÓƒ¿»¿¿ƒ¿«¬À¿¿Àƒ
,ÁÈLn‰ CÏÓ ‡iL ÔÓÊa ƒ¿«∆»…∆∆«»ƒ«
.ÌÈÎÏÓ ÏÎ BÏ eÂÁzLÈÂ e˙kL∆»¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
ÔÓÊa Ïk‰ ,Ó‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»»««…ƒ¿«
e˙kk ,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‡iL∆»…«∆∆«»ƒ««»

 ÌÈÎÏÓ ÏÎ BÏ eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
.e‰e„ÚÈ ÌÈBb Ïk»ƒ««¿

‡ÏÂ ,‰Â‰ .EÈÁ‡Ï È‚ ¿ƒ¿«∆¡≈¿…
„BÒ ‰Ê ‡l‡ .‰È‰˙ B‡ ‰È‰ Ó‡»«¡≈ƒ¿∆∆»∆
˙Bi˙B‡‰L ,‰eÓ‡‰ ÏL ÔBÈÏÚ∆¿∆»¡»∆»ƒ
'‰ .‰eÓ‡‰ ˙B„BÒ Ô‰ eÏl‰«»≈»¡»
Á‡ '‰ ,ÚˆÓ‡a Â"‡Â ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»»»∆¿«««
È‚ ‰Â‰ Ó‡ Ck ÌeMÓe .Ck»ƒ»»«¡≈¿ƒ
˙BcÏÂ Ì‰ÈÏÚ ËÏLÏ ,EÈÁ‡Ï¿«∆ƒ¿…¬≈∆¿ƒ¿
.CÏn‰ „Â„ ‡aL ÔÓÊa Ì˙B‡»ƒ¿«∆»»ƒ«∆∆
ÔÓÊa ‡e‰ Ïk‰ ,Ó‡ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈»««…ƒ¿«
È‰L ,ÁÈLn‰ CÏÓ ‡iL∆»…∆∆«»ƒ«∆¬≈
Èc ÏÚ Ï‡NÈ eÚL ÌeMÓƒ∆»¿ƒ¿»≈«ƒ¿≈
ÏÚÓ BlÚ z˜Ùe Ê‡ ,‰Bz‰«»»»«¿»À≈«

.E‡e «̂»∆
,Ó‡ ÈÒBÈ Èa .ÌÈ‰Ï‡‰ EÏ ¿»¡…ƒ«ƒ≈»«

ÏL „vÓ eÏl‰ ˙BÎa‰ Ïk»«¿»«»ƒ«∆
‡e‰ BlMÓe eÈ‰ ˜ÚÈ ÏL B˜ÏÁ∆¿∆«¬…»ƒ∆
‰ˆB ‰È‰ el‡‰ ˙BÎa‰Â .ÏË»«¿«¿»»≈»»∆
Ck ÌeMÓe ,ÂNÚ ˙Ú CÏ ˜ÁˆÈƒ¿»¿»≈∆≈»ƒ»
Ì‚Â ,‡e‰ Cea LB„w‰ ‰NÚ»»«»»¿»«

.BlMÓ ÏhÏ ˜ÚÈÏ¿«¬…ƒ…ƒ∆
‰‡LÁp‰ B˙B‡L ‰ÚLa , ¿≈¿»»∆«»»

ÌÏBÚ‰ ÏÚ ˙BÏÏ˜ ‡È‰≈ƒ¿»«»»
?e˙k ‰Ó  ‰Ïl˜˙‰ ‰Ó„‡‰Â¿»¬»»ƒ¿«¿»«»

 zÚÓL Èk Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»»«ƒ»«¿»
‰e‡ ,'B‚Â EzL‡ ÏB˜Ï¿ƒ¿∆¿¬»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
אדר ה

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון יח



‰f‰ ÙÒ Â˜

,‡c Ï˜Ï .˙e‡È ‡˜„k ÔÈaÈ‡Â ÔÈÈÙ ‡„Ú»¿»≈ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»√≈»
.ı‡‰ ÈpÓLÓe(Ì˘)Ï˜Ï ,‰pÏÎ‡z ÔBvÚa ƒ¿«≈»»∆¿ƒ»…¬∆»»√≈

.ÌÈÓM‰ ÏhÓ ‡c(Ì˘)ÁÈÓˆz c„Â ıB˜Â »ƒ««»«ƒ¿¿«¿««¿ƒ«
.LBÈ˙Â Ô‚c BÂ ,‡c Ï˜Ï ,CÏ(Ì˘)˙ÚÊa »»√≈»¿»»¿ƒ¿≈«
,‡c Ï˜Ï ,ÌÁÏ ÏÎ‡z Et‡(ÊÎ ˙È˘‡) «∆…«∆∆»√≈»

ÔeÈ‡c ,ÌÈne‡Ï EÏ eÂÁzLÈÂ ÌÈnÚ Ee„ÚÈ««¿«ƒ¿ƒ¿«¬¿¿ƒ¿ƒ
z‡„ ‰Ók ,‡Ï˜Áa ÔeÁÏÙÈÂ ‡Ú‡ Ôe„ÚÈ««¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¿»¿»¿«¿

,Ó‡(‡Ò ‰ÈÚ˘È).ÌÎÈÓBÎÂ ÌÎÈk‡ Î Èe »≈¿≈≈»ƒ»≈∆¿¿≈∆
dÈÏÈcÓe ,‡c Ï˜Ï ‡c ,˜ÚÈ ÏË ‡lÎÂ¿…»»««¬…»»√≈»ƒƒ≈
˜ÚÈÏ dÈÏ ÌÈ‚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â .ÏË»«¿À¿»¿ƒ»ƒ≈¿«¬…
dÈ˙‡ ‡˜ac˙‡Ï ,Ô‡Î Èp‰ ÏBhÈc¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿«¿≈
dÈ˙‡ ‡˜ac˙‡Ï ÂNÚÂ ,dÈ˜ÏeÁÂ¿»≈¿≈»¿ƒ¿«¿»¿«¿≈

.dÈ˜ÏeÁÂ¿»≈
ÈpÓLÓc ÔÈÓÁ ‡‰Â ,‰i˜ÊÁ Èa ƒƒƒ¿ƒ»¿»¬≈»¿ƒ¿«≈

Ô‡Îa ÔepÈ‡ ,ÌÈÓM‰ ÏËÓe ı‡‰»»∆ƒ««»«ƒƒƒ¿»
‰p‰ ,Ó‡ z‡„ ‰Ók ,˙Ï ÂNÚ ÏË»«≈»¿»»¿»¿«¿»≈ƒ≈
ÌÈÓM‰ ÏËÓe ELBÓ ‰È‰È ı‡‰ ÈpÓLÓƒ¿«≈»»∆ƒ¿∆»∆ƒ««»«ƒ

.ÏÚÓ≈»
‡„ ‡ÏÂ È‡‰Î È‡‰ Â‡Ï ,ÔBÚÓL Èa ƒƒƒ¿»«¿«¿»»

˜ÚÈa .ÔÈbc Ô‡Lt˙‡ ‰nk ,‡„Î¿»«»ƒ¿»¿»«¿ƒ¿«¬…
.‰È‰È È˙Î ‡„e ,ÌÈ‰Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ,È˙k¿ƒ¿ƒ∆¿»¡…ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
,ı‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰ ÏhÓ ,È˙k ˜ÚÈa¿«¬…¿ƒƒ««»«ƒƒ¿«≈»»∆
,ÌÈÓM‰ ÏËÂ ı‡‰ ÈpÓLÓ È˙Î ÂNÚa¿≈»¿ƒƒ¿«≈»»∆¿««»«ƒ

.‡„Î e‰È‡ ‡„ Â‡Ï ‡‰c¿»»»ƒ¿»
‡„c ÔÈ‚a .‰nÎÂ ‰nk ÔLt˙‡ ƒ¿»¿»«»¿«»¿ƒƒ¿»

ÚÈ„ÌÈ‰Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ,dÈa È˙k ˜ ¿«¬…¿ƒ≈¿ƒ∆¿»¡…ƒ
˜ÈzÚÓ „È‚„ ‰‡lÚ ÏË ‡c ,ÌÈÓM‰ ÏhÓƒ««»«ƒ»«ƒ»»¿»ƒ≈«ƒ
,‡ÏÈÚÏc ÌÈÓM‰ ,ÌÈÓM‰ ÏË È˜‡c ÔÈÓBÈƒ¿ƒ¿≈««»«ƒ«»«ƒƒ¿≈»
Ï˜ÁÏ ÔnzÓe ,ÌÈÓL„ ‡b„a „È‚c ÏË«¿»ƒ¿«¿»¿»«ƒƒ«»«¬«

,ı‡‰ ÈpÓLÓe .ÔÈLÈc˜ ÔÈÁetz‡ÏÈÚÏc ı‡ ‡c) «ƒ«ƒƒƒ¿«≈»»∆

(ÈpÓLÓ ˜ÚÈa ,ı‡‰ ÈpÓLÓe È˙Î ÂNÚa ÌÈiÁ‰ ı‡‡c ı‡‰ »»∆»
‡Ú‡a dÏ ˙ÈÈÂ ,‡ÏÈÚÏc ÌÈiÁ‰ ı‡∆∆««ƒƒ¿≈»¿»ƒ»¿«¿»

‡Î‰c ÌÈÓMe ,‡z˙Ï ‡Î‰„ ‡Ú‡ ÂNÚÏe .‡ÏÈÚÏc ÌÈÓMe ‡ÏÈÚÏ„ƒ¿≈»«»«ƒƒ¿≈»¿≈»¿«¿»¿»»¿«»«»«ƒ¿»»

‰È‰˙ ‡lL .'B‚Â EeÚa ‰Ó„‡‰»¬»»«¬∆¿∆…ƒ¿∆
„‚k .Èe‡k ÌÈÏec‚Â ˙Bt ‰NBÚ»≈¿ƒƒ»»¿∆∆
ÔBvÚa .ı‡‰ ÈpÓLÓe ‰Ê∆ƒ¿«≈»»∆¿ƒ»
.ÌÈÓM‰ ÏhÓ ‰Ê „‚k  ‰pÏÎ‡z…¬∆»¿∆∆∆ƒ««»«ƒ
‰Ê „‚k  CÏ ÁÈÓˆz c„Â ıB˜Â¿¿«¿««¿ƒ«»¿∆∆∆
EÈt‡ ˙ÚÊa .LÈ˙Â Ô‚c Â¿…»»¿ƒ…¿≈««∆
Ee„ÚÈ ‰Ê „‚k  ÌÁÏ ÏÎ‡z…«∆∆¿∆∆∆««¿
Ì‰L ,ÌÈn‡Ï EÏ ÂÁzLÈÂ ÌÈnÚ«ƒ¿ƒ¿«¬À¿¿Àƒ∆≈
,‰„Oa e„ÚÈÂ ı‡‰ ˙‡ e„ÚÈ««¿∆»»∆¿««¿«»∆

Ó‡pL BÓk Î Èe ¿∆∆¡«¿≈≈»
ÏË Ïk‰Â .ÌÎÈÓÎÂ ÌÎÈk‡ƒ»≈∆¿…¿≈∆¿«…»«
.ÏË BlMÓe ,‰Ê „‚k ‰Ê ˜ÚÈ«¬…∆¿∆∆∆ƒ∆»«
˜ÚÈÏ Ìb ‡e‰ Cea LB„w‰Â¿«»»»«¿«¬…

L˜c‰Ï eÏl‰ ˙BÎa‰ ˙‡ Ïhi ∆ƒ…∆«¿»«»¿ƒ»≈
˜a„iL ÂNÚÂ ,B˜ÏÁÂ BÓB˜Óaƒ¿¿∆¿¿≈»∆ƒ¿«

.B˜ÏÁÂ BÓB˜Óaƒ¿¿∆¿
eÈ‡ ‰p‰Â ,‰i˜ÊÁ Èa «ƒƒ¿ƒ»¿ƒ≈»ƒ

,ÌÈÓM‰ ÏhÓe ı‡‰ ÈpÓLnL∆ƒ¿«≈»»∆ƒ««»«ƒ
,Ck Á‡ ÂNÚ ÏË ˙BÎa Ô˙B‡»¿»»«≈»««»
ı‡‰ ÈpÓLÓ ‰p‰ Ó‡pL BÓk¿∆∆¡«ƒ≈ƒ¿«≈»»∆
.ÏÚÓ ÌÈÓM‰ ÏhÓe ELBÓ ‰È‰Èƒ¿∆»∆ƒ««»«ƒ≈»

‡ÏÂ ‰Êk ‰Ê ‡Ï ,ÔBÚÓL Èa «ƒƒ¿…∆»∆¿…
.˙B‚c‰ ˙B„Ù ‰nk ,‰Êk ‰Ê∆»∆«»ƒ¿»«¿»
 ÌÈ‰Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ e˙k ˜ÚÈa¿«¬…»¿ƒ∆¿»¡…ƒ
e˙k ˜ÚÈa .‰È‰È ae˙k ‰Êe»∆»ƒ¿∆¿«¬…»
 ı‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰ ÏhÓƒ««»«ƒƒ¿«≈»»∆
ÏËÂ ı‡‰ ÈpÓLÓ ae˙k ÂNÚa¿≈»»ƒ¿«≈»»∆¿«

.‰Êk BÈ‡ ‰Ê ‰p‰L ,ÌÈÓM‰«»«ƒ∆ƒ≈∆≈»∆
,‰nÎÂ ‰nk ˙B„Ù ƒ¿»«»¿«»

,Ba e˙k ˜ÚÈ ÏL ‰ÊaL ÌeMÓƒ∆»∆∆«¬…»
 ÌÈÓM‰ ÏhÓ ÌÈ‰Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆¿»¡…ƒƒ««»«ƒ
˜ÈzÚÓ ÚÙBML ÔBÈÏÚ‰ Ïh‰ ‰Ê∆««»∆¿∆≈«≈«ƒ
,ÌÈÓM‰ ÏË ‡˜pL ,ÌÈÓi‰«»ƒ∆ƒ¿»««»«ƒ
ÚÙBML Ïh‰ ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÓM‰«»«ƒ∆«¿»««∆≈«
‰„NÏ ÌMÓe ,ÌÈÓM‰ ˙b„a¿«¿««»«ƒƒ»ƒ¿≈
ÈpÓLÓe .ÌÈLB„w‰ ÌÈÁetz‰««ƒ«¿ƒƒ¿«≈

 ı‡‰ÂNÚa .ÌÈiÁ‰ ı‡ ,‰ÏÚÓlL ı‡‰ BÊ] »»∆

[ÈpÓLÓ ˜ÚÈa ,ı‡‰ ÈpÓLÓe e˙kBÊ ı‡‰ »»∆
LBÈÂ ,‰ÏÚÓlL ÌÈiÁ‰ ı‡∆∆««ƒ∆¿«¿»¿≈
ÌÈÓMe ‰ÏÚÓlL ı‡a d˙B‡»»»∆∆¿«¿»«»«ƒ
Ô‡k ÏL ı‡a ÂNÚe ,‰ÏÚÓ ÏL∆«¿»¿≈»»»∆∆»
.‰hÓÏ Ô‡k ÏL ÌÈÓMe ,‰hÓÏ¿«»«»«ƒ∆»¿«»
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"Ú ‚Ó˜  ˙Â„ÏÂ˙Ê˜

‡z˙Ï ÂNÚ .‡lÈÚÏ ‡lÈÚÏ ˜ÚÈ .‡z˙Ï¿«»«¬…¿≈»¿≈»≈»¿«»
.‡z˙Ï¿«»

Û‡Â .‡z˙Ï ÂNÚÂ ,‡z˙Â ‡lÈÚÏ ˜ÚÈ«¬…¿≈»¿«»¿≈»¿«»¿«
ÈzÎc b ÏÚ(ÊÎ ˙È˘‡)„Èz L‡Î ‰È‰Â ««ƒ¿ƒ¿»»«¬∆»ƒ

,‡z˙Ï ‡Î‰„ È‡‰Ó .E‡eˆ ÏÚÓ BlÚ z˜Ùe»«¿»À≈««»∆≈«¿»»¿«»
,ÈzÎc ,ÌeÏÎ ‡Ï ‡lÈÚÏ Ï‡(Ï ÌÈÏ‰˙)Èk ¬»¿≈»»¿ƒ¿ƒƒ

,ÈÊÁ ‡z .B˙ÏÁ ÏÁ ˜ÚÈ BnÚ ÈÈ ˜ÏÁ≈∆¿»««¬…∆∆«¬»»»≈
˜ÚÈ ,ÔB‰Ïc Ô‡Î ‡ÏËÏ eL„ ‡zÚLa¿«¿»¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«¬…
ÂNÚÂ ,‡ÏÈÚÏc dÈ˜ÏeÁ ÏË ˜ÚÈ .ÂNÚÂ¿≈»«¬…»«»≈ƒ¿≈»¿≈»

.‡z˙Ï dÈ˜ÏeÁ ÏÈË»ƒ»≈¿«»
ÈaÏ Ó‡ ‡Èe˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa ÈÒBÈ ≈¿ƒƒƒ¿∆»¿»»«¿ƒƒ

‡Ï È‡n‡ ,EÈ‡Ó zÚÓL ÌeÏk ,ÊÚÏ‡∆¿»»¿»«¿»≈»ƒ««»
ÔeÈ‡Â ,˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ dÈÎc Ô‡Î eÓÈÈ˜˙‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿»¿«¬…¿ƒ
.e‰lÎ eÓÈÈ˜˙‡ ÂNÚÏ ˜ÁˆÈ CÈc Ô‡Îaƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»ƒ¿«¿À¿

,ÈÓÈÈ˜˙Ó Ô‡Îa ÔepÈ‡ Ïk ,dÈÏ ≈»ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈
CÈ ‡L„˜ dÈÎc ÔÈpÁ‡ Ô‡Îeƒ¿»«¬«ƒ¿»¿≈À¿»¿ƒ
,‡lÈÚÏ ÏË ˜ÚÈ ,„iÓ Ï‡ .˜ÚÈÏ ‡e‰¿«¬…¬»ƒ»«¬…»«¿≈»

˙Ï .‡z˙Ï ÏÈË ÂNÚÂ‡kÏÓ Ìe˜È „k  ¿≈»»ƒ¿«»¿»»«»«¿»
„È‡˙ÈÂ ‡z˙Â ‡lÈÚÏ ˜ÚÈ ÏBhÈ ,‡ÁÈLÓ¿ƒ»ƒ«¬…¿≈»¿«»¿ƒ¿¬ƒ
‡ÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ dÈÏ ‡‰È ‡ÏÂ ,‡lkÓ ÂNÚ≈»ƒ…»¿»¿≈≈¿»¿«¿»»

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡ÓÏÚ ‡Îe„Â(‡ ‰È„ÂÚ) ¿¿»»¿«¿»¿»¿«¿»≈
˙Èe ‰‰Ï ÛÒBÈ ˙Èe L‡ ˜ÚÈ ˙È ‰È‰Â¿»»≈«¬…≈≈≈∆»»≈
,‡lkÓ ÂNÚ „È‡˙Èc ÔÈ‚a .'Â‚Â L˜Ï ÂNÚ≈»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ≈»ƒ…»
‡ÓÏÚÂ ÔÈ„ ‡ÓÏÚ ,ÔÈÓÏÚ ÔÈz ˜ÚÈ ˙ÈÈÂ¿»ƒ«¬…¿≈»¿ƒ«¿»≈¿«¿»

.È˙‡„¿»≈
,È˙Î ‡ÓÊ(‡ ‰È„ÂÚ)ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ ƒ¿»¿ƒ¿»ƒƒ

‰˙È‰Â ÂNÚ ‰ ˙‡ ËtLÏ ÔBiˆ ‰a¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»
È‡‰a ÏËc ,ÂNÚ„ eÎÏÓ ‡e‰‰ .‰ÎeÏÓ‰ ÈÈÏ«¿»«¿»««¿¿≈»¿»«¿«

‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ ‰È ,‡ÓÏÚdÈÏ ‡‰È ‡"Ò) «¿»»«≈À¿»¿ƒ

È ‡L„˜Ï(‡e‰ CÈ‰È‡ Â‡Ï ‡zL‰ ÈÎÂ .ÈB„BÁÏa ƒ¿¿ƒ«¿»»ƒƒ
b ÏÚ Û‡ ‡l‡ ,‡e‰ CÈ ‡L„˜Ó eÎÏÓ«¿ƒÀ¿»¿ƒ∆»«««
‡‰ ,‡z˙Â ‡lÈÚÏ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ËÈlLc¿«ƒÀ¿»¿ƒ¿≈»¿«»»
˜ÏeÁ „ÁÂ „Á ÏÎÏ ,ÔÈÓÚ ‡LÏ ÔBÏ ‰È»«ƒ¿»«ƒ¿»«¿««

ÂNÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ ˜ÚÈ«¬…¿«¿»¿«¿»¿≈»
.‰hÓÏ ‰hÓÏ¿«»¿«»

,‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ ˜ÚÈ«¬…¿«¿»¿«»
e˙kL b ÏÚ Û‡Â .‰hÓÏ ÂNÚÂ¿≈»¿«»¿«««∆»
BlÚ z˜Ùe „Èz L‡k ‰È‰Â¿»»«¬∆»ƒ»«¿»À
Ô‡k ÏL ‰fÓ  E‡eˆ ÏÚÓ≈««»∆ƒ∆∆»
,ÌeÏÎ ‡Ï ‰ÏÚÓÏ Ï‡ ,‰hÓÏ¿«»¬»¿«¿»…¿

e˙kL BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk ∆»ƒ≈∆«
.B˙ÏÁ ÏÁ ˜ÚÈ‰‡ ‡a, «¬…∆∆«¬»…¿≈

˙‡ ÏhÏ eÏÈÁ˙‰L ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿ƒƒ…∆
˜ÚÈ ,ÂNÚÂ ˜ÚÈ Ì‰È˙BÎaƒ¿≈∆«¬…¿≈»«¬…
ÏË ÂNÚÂ ,‰ÏÚÓlL B˜ÏÁ ÏË»«∆¿∆¿«¿»¿≈»»«

.‰hÓlL B˜ÏÁ∆¿∆¿«»
‡ÈB˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èaa ÈÒBÈ ≈¿«ƒƒ¿∆»¿»

zÚÓL ÌeÏk ,ÊÚÏ‡ ÈaÏ Ó‡»«¿«ƒ∆¿»»¿»«¿»
eÓi˜˙‰ ‡Ï ‰nÏ EÈ‡Ó≈»ƒ»»…ƒ¿«¿
,˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ CaL ˙BÎa‰«¿»∆≈«ƒ¿»∆«¬…
˙‡ ˜ÁˆÈ CaL ˙BÎa‰ Ô˙B‡Â¿»«¿»∆≈«ƒ¿»∆

?eÓi˜˙‰ Ìlk ÂNÚ≈»À»ƒ¿«¿
˙BÎa‰ Ì˙B‡ Ïk ,BÏ »»«¿»

CaL ˙BÁ‡ ˙BÎe ,˙BÓi˜˙Óƒ¿«¿¿»¬≈∆≈«
.˜ÚÈ ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆«¬…
,‰ÏÚÓÏ ÏË ˜ÚÈ „iÓ Ï‡¬»ƒ»«¬…»«¿«¿»
Ck Á‡ .‰hÓÏ ÏË ÂNÚÂ¿≈»»«¿«»««»

e˜iLk˜ÚÈ ÏhÈ ,ÁÈLn‰ CÏÓ Ì ¿∆»∆∆«»ƒ«ƒ…«¬…
ÔÓ ÂNÚ „‡ÈÂ ,‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»¿…«≈»ƒ
‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,Ïk‰«…¿…ƒ¿∆≈∆¿«¬»
Ó‡pL BÓk ,ÌÏBÚa ÔBkÊÂ¿ƒ»»»¿∆∆¡«

 L‡ ˜ÚÈ ˙È ‰È‰Â¿»»≈«¬…≈
L˜Ï ÂNÚ ˙Èe ‰‰Ï ÛÒBÈ ˙Èe≈≈∆»»≈≈»¿«
,Ïk‰ ÔÓ ÂNÚ „‡iL È„k .'B‚Â¿¿≈∆…«≈»ƒ«…
 ˙BÓÏBÚ ÈL LÈÈ ˜ÚÈÂ¿«¬…ƒ«¿≈»

.‡a‰ ÌÏBÚ‰Â ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆¿»»«»
,e˙k ‰f‰eÏÚÂ «∆»¿»

˙‡ ËtLÏ ÔBiˆ ‰a ÌÈÚÈLBÓƒƒ¿«ƒƒ¿…∆
.‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ‰«≈»¿»¿»««¿»
ÌÏBÚa ÏËpL ÂNÚ ˙eÎÏÓ d˙B‡»«¿≈»∆»«»»
‡e‰ Cea LB„w‰ BÏ Ô˙ ,‰f‰«∆»««»»

[‡e‰ŒCeaŒLB„wÏ ‰È‰z]ÈÎÂ .BcÏ ¿«¿ƒ
LB„w‰Ó ˙eÎÏÓ dÈ‡ ÂLÎÚ«¿»≈»«¿≈«»
b ÏÚ Û‡ ‡l‡ ?‡e‰ Cea»∆»«««
ËÏBL ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»≈
‡LÏ Ô˙ ‰p‰ ,‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»ƒ≈»«ƒ¿»
˜ÏÁ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌÈnÚ‰»«ƒ¿»∆»¿∆»≈∆
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‰f‰ ÙÒ Á˜

.dÈ ‡LnzL‡Ï ,‡ÓÏÚ È‡‰ ‡zÒÁ‡Â¿«¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«»»≈
‡‰˙e ,‡˙eÎÏÓ e‰lkÓ ÏBhÈ ,‡ÓÊ ‡È‰‰e¿«ƒƒ¿»ƒƒÀ¿«¿»¿≈
dÈÏ ,‰ÎeÏÓ‰ ÈÈÏ ‰˙È‰Â ÈzÎc ,‡lk dÈÏÈ„ƒ≈…»ƒ¿ƒ¿»¿»«¿»«¿»≈

,ÈzÎc ,ÈB„BÁÏa(„È ‰ÈÎÊ)ÏÚ CÏÓÏ ÈÈ ‰È‰Â ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¿∆∆«
BÓLe „Á‡ ÈÈ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı‡‰ Ïk»»»∆««ƒ¿∆¿»∆»¿

.„Á‡∆»
.'Â‚Â ˜ÚÈ ‡ˆÈ ‡ˆÈ C‡(ÊÎ ˙È˘‡)Èa «»…»»«¬…¿ƒƒ

˙B‡ÈˆÈ Èz ,‡ˆÈ ‡ˆÈ C‡ ,Ó‡ ÔBÚÓLƒ¿»««»…»»¿≈¿ƒ
‡l‡ .‰nÏ eÏl‰(ע"א קמד zÈÎLc‡(דף „Á «»»»∆»«ƒ¿ƒ¿»

‡zÈÎL ,˜ÚÈ Ï‡Ú „Î ‡‰c ,˜ÚÈc „ÁÂ¿«¿«¬…¿»«»«¬…¿ƒ¿»
˜ÁˆÈc .Ca˙‡ ‡zÈÎL Èn˜Â ,dÈnÚ ˙Ï‡Ú»«ƒ≈¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿¿«¿ƒ¿»
e‰Ï È„B‡ ‡zÈÎLe ,Ô‡Îa Ó‡ ‰Â‰»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿
˙˜Ù ‡zÈÎL ,˜ÚÈ ˜Ù „ÎÂ .e‰ÈÈÏÚ¬«¿¿«»««¬…¿ƒ¿»»¿«
,˜ÚÈ ‡ˆÈ ‡ˆÈ C‡ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dÈnÚƒ≈»»ƒ¿ƒ«»…»»«¬…

.„Ák ˙B‡ÈˆÈ Èz¿≈¿ƒ¿«
.B„ÈvÓ ‡ ÂÈÁ‡(ÊÎ ˙È˘‡)‡Ï „Èv‰ ÔÓ »ƒ»ƒ≈ƒ««ƒ»

‰„Èˆ e‰È‡c ,B„ÈvÓ ‡l‡ ,È˙Î¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ≈»
L„Bw‰ ÁeÂ ,‰Îa dÈ ‰Â‰ ‡Ïc ,dÈÏÈ„ƒ≈¿»»»≈¿»»¿««∆

,‰Ó‡Â ‰ÁÂÂˆ(‚Î ÈÏ˘Ó)ÌÁÏ ˙‡ ÌÁÏz Ï‡ »¿»¿»¿»«ƒ¿«∆∆∆
.ÔÈÚ Ú««ƒ

.'Â‚Â ÌÈnÚËÓ ‡e‰ Ìb(ÊÎ ˙È˘‡)Ìe˜È ««¿«ƒ¿»
eÙÈ˜˙a ,˙efÚ ‰Â‰ dÈeac ,È‡»ƒƒ≈»»¿«ƒ¿ƒ
‡z .È‡ Ìe˜È ,‡ÓÚË da ˙ÈÏ„ ‰lÓ ,‡Áe»ƒ»¿≈»«¬»»»ƒ»
eÙÈÒÎa Ó‡ ˜ÚÈ ,ÂNÚÏ ˜ÚÈ ÔÈ ‰Ó ,ÈÊÁ»≈«≈«¬…¿≈»«¬…»«ƒ¿ƒ

,È˙Î ‰Ó ,‰ÂÚa ,ÈB‡„(ÊÎ ˙È˘‡)Ï‡ ‡iÂ ¿¬«¬»»«¿ƒ«»…∆
,‡l‡ ,È‡‰Ï È‡‰ ÔÈ ‰Ó .È‡ Ó‡iÂ ÂÈ‡»ƒ«…∆»ƒ«≈«¿«∆»
ÔBLÏa ÏÈlÓ ,dÈÏ ‡ÚÊÚcÊ‡Ï ‡Ú ‡Ïc¿»»»¿ƒ¿«¿¿»≈«ƒ¿»

,ÌÈeÁz(ÊÎ ˙È˘‡)‰ÏÎ‡Â ‰L ‡ Ìe˜ «¬ƒ»¿»¿»¿»
‡Ïc Ô‡Ók ,È‡ Ìe˜È ,Ó‡ ÂNÚÂ .È„ÈvÓƒ≈ƒ¿≈»»«»»ƒ¿«¿»

.dÈnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈
dÈnÚ Ï‡Ú ,ÂNÚ Ï‡Ú„ ‡zÚLa ,ÈÊÁ »≈¿«¿»¿»≈»»ƒ≈

,ÈzÎc .ÏÈÁ„Â ,˜ÁˆÈ ÚÊÚcÊ‡ ,Ìp‰Èb≈ƒ…ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ
(ÊÎ ˙È˘‡)˜ÁˆÈ „ÁiÂ ÈzÎc ÔÂÈk .„‡Ó „Ú ‰ÏB„‚ ‰„Á ˜ÁˆÈ „ÁiÂ«∆¡«ƒ¿»¬»»¿»«¿…≈«ƒ¿ƒ«∆¡«ƒ¿»

,Ba LnzL‰Ï ‰f‰ ÌÏBÚa ‰ÏÁÂ¿«¬»»»«∆¿ƒ¿«≈
˙‡ ÌlkÓ ÏhÈ ‡e‰‰ ÔÓfe«¿««ƒ…ƒÀ»∆
e˙kL ,BlL ‰È‰z dlÎÂ ˙eÎÏn‰««¿¿À»ƒ¿∆∆∆»
,BcÏ BÏ ,‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â¿»¿»««¿»¿«

e˙kL ÏÚ CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â ∆»¿»»¿∆∆«
'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı‡‰ Ïk»»»∆««ƒ¿∆

.„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»
Èa .'B‚Â ˜ÚÈ ‡ˆÈ ‡ˆÈ C‡ «»…»»«¬…¿«ƒ

ÈzL  ‡ˆÈ ‡ˆÈ C‡ ,Ó‡ ÔBÚÓLƒ¿»««»…»»¿≈
˙Á‡ ‡l‡ ?‰nÏ eÏl‰ ˙B‡ÈˆÈ‰«¿ƒ«»»»∆»««
.˜ÚÈ ÏL ˙Á‡Â ,‰ÈÎM‰ ÏL∆«¿ƒ»¿««∆«¬…
‰ÈÎM‰ ,˜ÚÈ ÒÎpLk ‰p‰L∆ƒ≈¿∆ƒ¿««¬…«¿ƒ»
ÈÙÏ Ca˙‰Â BnÚ ‰ÒÎƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈
˙‡ ÓB‡ ‰È‰ ˜ÁˆiL .‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆ƒ¿»»»≈∆
Ì‰Ï ‰„BÓ ‰ÈÎM‰Â ,˙BÎa‰«¿»¿«¿ƒ»»»∆
‰ÈÎM‰ ,˜ÚÈ ‡ˆiLÎe .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿∆»»«¬…«¿ƒ»
‡ˆÈ C‡ e˙kL e‰Ê .BnÚ ‰‡ˆÈ»¿»ƒ∆∆»«»…

.„ÁÈ ˙B‡ÈˆÈ ÈzL .˜ÚÈ ‡ˆÈ»»«¬…¿≈¿ƒ««
e˙Î ‡Ï .B„ÈvÓ ‡a ÂÈÁ‡ »ƒ»ƒ≈…»

‡e‰L ,B„ÈvÓ ‡l‡ ,„Èv‰ ÔÓƒ««ƒ∆»ƒ≈∆
,‰Îa Ba ‰˙È‰ ‡lL ,BlL ‰„Èv‰«≈»∆∆…»¿»¿»»

,˙ÓB‡Â ˙ÁÂBˆ L„w‰ ÁeÂ ¿««…∆««¿∆∆
.ÔÈÚ Ú ÌÁÏ ˙‡ ÌÁÏz Ï‡«ƒ¿«∆∆∆««ƒ

Ìe˜È .'B‚Â ÌÈnÚËÓ ‡e‰ Ìb ««¿«ƒ¿»
,˙efÚa ‰È‰ Beac  È‡»ƒƒ»»¿«
Ba ÔÈ‡L c ,Áe‰ ˙eÙÈw˙a¿«ƒ»«»»∆≈

.È‡ Ìe˜È ,ÌÚË‰‡ ‡aÔÈa ‰Ó ««»»ƒ…¿≈«≈
‰Lea Ó‡ ˜ÚÈ .ÂNÚÏ ˜ÚÈ«¬…¿≈»«¬…»«¿»
‡iÂ ?e˙k ‰Ó .‰ÂÚa ,ÂÈ‡ ÏL∆»ƒ«¬»»«»«»…
‰Ê ÔÈa ‰Ó .È‡ Ó‡iÂ ÂÈ‡ Ï‡∆»ƒ«…∆»ƒ«≈∆
,B˙B‡ ÚÊÚÊÏ ‰ˆ ‡lL ‡l‡ ?‰ÊÏ»∆∆»∆…»»¿«¬≈«
‡ Ìe˜ :ÌÈeÁz ÔBLÏa acƒ≈ƒ¿«¬ƒ»
:Ó‡ ÂNÚÂ .È„ÈvÓ ‰ÏÎ‡Â ‰L¿»¿»¿»ƒ≈ƒ¿≈»»«
.BnÚ a„ ‡lL ÈÓk ,È‡ Ìe˜È»»ƒ¿ƒ∆…ƒ≈ƒ

‰‡ ÂNÚ ÒÎpL ‰ÚLa , ¿≈¿»»∆ƒ¿«≈»
.Ìp‰Èb BnÚ ÒÎ˜ÁˆÈ ÚÊÚcÊ‰ ƒ¿«ƒ≈ƒ…ƒ¿«¬«ƒ¿»

‰„Á ˜ÁˆÈ „ÁiÂ e˙kL ,„ÁÙe»«∆»«∆¡«ƒ¿»¬»»
„ÁiÂ e˙kL ÔÂÈk .„‡Ó „Ú ‰Ï„b¿…»«¿…≈»∆»«∆¡«
‰f ‰Ó .Èc  ‰Ï„b ‰„Á ˜ÁˆÈƒ¿»¬»»¿…»««∆

[‰Ï„b]‰˙È‰ ‡lL ‡l‡ ?„‡Ó „Ú «¿…∆»∆…»¿»
ÏÚ ‰ÏÙpL ‰ÏB„b ‰ÓÈ‡Â ‰‡Èƒ¿»¿≈»¿»∆»¿»«
‰ÚMa elÙ‡Â .‡pL ÌBiÓ ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬ƒ«»»
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‡"Ú „Ó˜  ˙Â„ÏÂ˙Ë˜

e‰Ó .Èc ,‰ÏB„‚ ‰„Á(‰ÏB„‚),‡Ï‡ .„‡Ó „Ú ¬»»¿»«««¿…∆»
dÈÏÚ ÏÙc .‡˙ÓÈ‡Â eÏÈÁc ‰Â‰ ‡Ïc¿»»»¿ƒ¿≈»»¿»«¬≈
eÏÈÙ‡Â .Èa˙‡„ ÈÓBiÓ ,‡˙a ,˜ÁˆÈc¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿≈¿¬ƒ
Èab ÏÚ ˜ÁˆÈ „˜Ú˙‡c ,‡zÚL ‡È‰‰¿«ƒ«¿»¿ƒ¿¬«ƒ¿»««≈

‡ÓÁÂ ‡Áa„Ó(‡zÈÎL)‡Ï ,dÈÏÚ ‡ÈkÒ «¿¿»¿»»«ƒ»¬≈»
ÚcÊ‡‡ÓÁÂ ,ÂNÚ Ï‡Ú„ ‡zÚL ‡È‰‰k .ÚÊ ƒ¿«¿«¿«ƒ«¿»¿»≈»¿»»

‡z ÌËa ,Ó‡ ÔÈ„k ,dÈnÚ Ï‡Úc Ìp‰È‚≈ƒ…¿»ƒ≈¿≈»«¿∆∆»…
(Ì˘)ÔÈ‚a ,‰È‰È Cea Ì‚ e‰Î‡Â(˙‡ÓÁc) «¬»¬≈«»ƒ¿∆¿ƒ

.Ô‡Îa ÔepÈ‡ ÏÚ È„B‡„ ‡zÈÎL ˙ÈÓÁc¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈«ƒƒ¿»
‡Ï˜ ˜Ù ,e‰Î‡Â Ó‡ ˜ÁˆÈ ,Á‡ «≈ƒ¿»»««¬»¬≈»«»»

˜ÁˆÈ ‡Úa ,‰È‰È Cea Ìb ,Ó‡Â¿»««»ƒ¿∆»»ƒ¿»
CÈ ‡L„˜ dÈÏ Ó‡ ,˜ÚÈÏ dÈÏ ËÏÈÓÏ¿≈«≈¿«¬…»«≈À¿»¿ƒ
k ‡‰c ,ËÈÈÏ ˙‡ CÓb ,˜ÁˆÈ ,‡e‰ƒ¿»«¿»¬¿«ƒ¿»¿»

,dÈÏ zÓ‡(Ì˘)EÈÎÓe e‡ EÈB‡ ¬«¿¿≈¬∆»¿»¬∆
.Cea»

È‡lÚ ,Ô‡Îa ÔepÈ‡ ÏÚ e„B‡ ‡lÎ ,ÈÊÁ »≈…»«ƒƒ¿»ƒ»≈
dÈ„Ú ˜ÏeÁ e‰È‡ elÈÙ‡Â ,È‡z˙Â¿«»≈¿¬ƒƒ««¿≈
ÏÚ È„B‡Â ,e‰È‡ dÈÎe e‰ÈÈÏÚ È„B‡ ,ÂNÚc¿≈»ƒ¬«¿»¿≈ƒ¿≈«
.‡lÈÚÏ dÈLÈ ÏÚ dÈ˜ÏÒÂ Ô‡Îa ÔepÈ‡ƒƒ¿»¿«¿≈«≈≈¿≈»

,ÈzÎc ,ÔÏÓ(Ï ˙È˘‡)ÈÎ ÈÁÏL Ó‡iÂ ¿»»ƒ¿ƒ«…∆«¿≈ƒƒ
Ì‡ Èk EÁlL‡ ‡Ï Ó‡iÂ ÁM‰ ‰ÏÚ»»«»««…∆…¬«≈¬ƒƒ
dÈa ÛÈ˜˙‡c ÔÈ‚a ,ÈÁÏL Ó‡iÂ .ÈzÎa≈«¿»ƒ«…∆«¿≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈
‡Ùe‚ e‰È‡c L a ÏÈÎÈ CÈ‰ ÈÎÂ .˜ÚÈ«¬…¿ƒ≈¿ƒ«»¿ƒ»
e‰È‡„ ‡Î‡ÏÓa dÈ ‡Ù˜z˙‡Ï ,‡Neƒ¿»¿ƒ¿«¿»≈¿«¿»»¿ƒ

,ÈzÎc ,LnÓ Áe(„˜ ÌÈÏ‰˙)ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NBÚ ««»ƒ¿ƒ∆«¿»»
.Ë‰BÏ L‡ ÂÈ˙LÓ ˙BÁe¿»¿»≈≈

CÈ ‡L„˜„ ÈÁÈÏL ÈÎ‡ÏÓc Ô‡kÓ ƒ»¿«¿»≈¿ƒ≈¿À¿»¿ƒ
‡ÓÏÚ È‡‰Ï ÔÈ˙Á ÔepÈ‡ „k ,‡e‰«ƒ»¬ƒ¿««¿»
‡ÂÂ‚Î ‡Ùe‚a ÔÈLaÏ˙Óe eÓÈÏb˙‡Â ,ÔÈÓÈÏ‚¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»
‡Ïc ,ÈÊÁ˙‡ ÈÎ‰c ÔÈ‚a ,‡ÓÏÚ È‡‰„¿««¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿¬≈¿»
.Ônz ÏÈÊ‡c ˙‡ ‡e‰‰„ ‡‚‰nÓ ‰‡L‰Ï¿«¿»»ƒƒ¿»»¿«¬«¿»ƒ«»

,È˙Î ‰Ó ,‡lÈÚÏ ˜ÈÏÒ „Î ‰LÓc ,Óz‡(„Ï ˙ÂÓ˘)ÈÈ ÌÚ ÌL È‰ÈÂ ƒ¿»¿∆«»ƒ¿≈»«¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿»

Èab ÏÚ ˜ÁˆÈ „˜ÚpL ‡È‰‰«ƒ∆∆¡«ƒ¿»««≈
‰‡Â ÁaÊn‰[‰ÈÎL]‡Ï ,ÂÈÏÚ ÔÈkÒ «ƒ¿≈«¿»»«ƒ»»…

ÂNÚ ÒÎpL ‡È‰‰ ‰ÚMk ÚÊÚcÊ‰ƒ¿«¬««»»«ƒ∆ƒ¿«≈»
,Ó‡ Ê‡ .BnÚ ÒÎpL Ìp‰È‚ ‰‡Â¿»»≈ƒ…∆ƒ¿«ƒ»»«
Cea Ìb e‰Î‡Â ‡z ÌËa¿∆∆»…«¬»¬≈«»

ÌeMÓ ,‰È‰È[‰˙‡L]È˙È‡L ƒ¿∆ƒ∆»ƒƒ
.˙BÎa‰ Ô˙B‡ ÏÚ ‰„BnL ‰ÈÎL¿ƒ»∆»«»«¿»

,e‰Î‡Â Ó‡ ˜ÁˆÈ ,Á‡ «≈ƒ¿»»««¬»¬≈
.‰È‰È Cea Ìb Ó‡Â ÏB˜ ‡ˆÈ»»¿»««»ƒ¿∆
Ó‡ ,˜ÚÈ ˙‡ Ïl˜Ï ˜ÁˆÈ ‰ˆ»»ƒ¿»¿«≈∆«¬…»«
˙‡ ,˜ÁˆÈ :‡e‰ Cea LB„w‰ BÏ«»»ƒ¿»∆
k È‰L ,Ïl˜Ó ‰z‡ EÓˆÚ«¿¿«»¿«≈∆¬≈¿»
EÈÎÓe e‡ EÈ‡ BÏ zÓ‡»«¿»…¬∆»¿»¬∆

.Cea»
‰‡Ô˙B‡ ÏÚ e„B‰ Ìlk , ¿≈À»«»

,ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ ,˙BÎa‰«¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ
‰„B‰ ÂNÚ ÏL BÏBb ˜ÏÁ elÙ‡Â«¬ƒ≈∆»∆≈»»
‰„B‰Â ,B˙B‡ Ca ‡e‰Â ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«¿»
ÏÚ e‰ÏÚ‰Â ,˙BÎa‰ Ô˙B‡ ÏÚ«»«¿»¿∆¡»«
e˙kL ?eÏ ÔÈpÓ .‰ÏÚÓÏ BL‡…¿«¿»ƒ«ƒ»∆»
ÁM‰ ‰ÏÚ Èk ÈÁlL Ó‡iÂ«…∆«¿≈ƒƒ»»«»«
.ÈzÎa Ì‡ Èk EÁlL‡ ‡Ï Ó‡iÂ«…∆…¬«≈¬ƒƒ≈«¿»ƒ
Ba ˜ÈÊÁ‰L ÌeMÓ  ÈÁlL Ó‡iÂ«…∆«¿≈ƒƒ∆∆¡ƒ
‡e‰L ,Ì„‡ ÏBÎÈ CÈ‡ ÈÎÂ .˜ÚÈ«¬…¿ƒ≈»»»∆
‡e‰L C‡ÏÓa ˜ÈÊÁ‰Ï ,Ne Ûe‚»»¿«¬ƒ¿«¿»∆

e˙kL ,LnÓ Áe ‰NÚ ««»∆»…∆
?Ë‰Ï L‡ ÂÈ˙LÓ ˙BÁe ÂÈÎ‡ÏÓ«¿»»¿»¿»≈…≈

ÈÁeÏL ÌÈÎ‡ÏnL Ô‡kÓ ƒ»∆«¿»ƒ¿≈
ÌÈ„BiLk ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿∆¿ƒ
,ÌÈÓlb˙Óe ÌÈÓeÏb ,‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ÏL BÓk Ûe‚a ÌÈLaÏ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿¿∆»»
‡lL Èe‡ CkL ÌeMÓ ,‰f‰«∆ƒ∆»»∆…
ÌB˜n‰ B˙B‡ ‚‰nÓ ˙BpLÏ¿«ƒƒ¿««»

.ÌLÏ ÌÈÎÏB‰L∆¿ƒ¿»
‰LÓ ‰ÏÚ L‡kL ,Ó‡ ∆¡«∆«¬∆»»…∆

?e˙k ‰Ó ‰ÏÚÓÏ È‰ÈÂ ¿«¿»«»«¿ƒ
ÌÈÚa‡Â ÌBÈ ÌÈÚa‡ '‰ ÌÚ ÌL»ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡Ï ÌÈÓe ÏÎ‡ ‡Ï ÌÁÏ ‰ÏÈÏ«¿»∆∆…»««ƒ…
˙BpLÏ ‡lL ,‚‰n‰ ÌeMÓ ,‰˙L»»ƒ«ƒ¿»∆…¿«
.ÌLÏ CÏ‰L ‡e‰‰ ÌB˜n‰Ó≈«»«∆»«¿»
,‰hÓÏ e„iLk ,ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì˙B‡Â¿»««¿»ƒ¿∆»¿¿«»
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‰f‰ ÙÒ È˜

ÏÎ‡ ‡Ï ÌÁÏ ‰ÏÈÏ ÌÈÚa‡Â ÌBÈ ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»∆∆…»«
‰‡L‰Ï ‡Ïc ,‡‚‰Ó ÔÈ‚a ,‰˙L ‡Ï ÌÈÓe«ƒ…»»¿ƒƒ¿»»¿»¿«¿»»
ÔÈÎ‡ÏÓ ÔeÈ‡Â ,Ôn˙Ï ÏÈÊ‡c ˙‡ ‡e‰‰Ó≈«¬«¿»ƒ¿«»¿ƒ«¿»ƒ

,È˙Î ‡z˙Ï e˙Á „k(ÁÈ ˙È˘‡)„ÓBÚ ‡e‰Â «»¬¿«»¿ƒ¿≈
È‡‰ ,‡Î‰ ÔÎÂ .eÏÎ‡iÂ ıÚ‰ ˙Áz Ì‰ÈÏÚ¬≈∆««»≈«…≈¿≈»»«
dÈnÚ ˜‡˙‡ ‡Ï ,‡z˙Ï ˙Á „Î ‡Î‡ÏÓ«¿»»«»«¿«»»ƒ¿¬«ƒ≈
‡Ùe‚a LaÏ˙‡ ‰Â‰c BbÓ ‡l‡ ,˜ÚÈc¿«¬…∆»ƒ¿¬»ƒ¿««¿»
˜ÚÈ ˜‡˙‡ ‡c ÏÚÂ .‡ÓÏÚ È‡‰„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»¿««¿»¿«»ƒ¿¬««¬…

.‡ÈÏÈÏ ‡e‰‰ Ïk dÈ„‰a«¬≈»«≈¿»
e‰È‡ Â‡Ï ,Èp‰„ ‡˙eËÏLc ÔÈ‚a ,ÈÊÁ »≈¿ƒ¿»¿»»¿«≈»ƒ

,Ck ÔÈ‚e .È‡cÂ ‡ÈÏÈÏa ‡l‡∆»¿≈¿»«»¿ƒ»
,‡˙eÏ‚ ‡l‡ e‰È‡ Â‡Ï ÂNÚ„ ‡˙eËÏL»¿»»¿≈»»ƒ∆»¿»»
dÈnÚ Ûwz˙‡ ‡ÈÏÈÏ ‡c ÏÚÂ .‰ÏÈÏ e‰È‡c¿ƒ«¿»¿«»¿≈¿»ƒ¿««ƒ≈
,‡Ùˆ ‡˙‡ „ÎÂ .dÈnÚ ˜‡˙‡Â ,˜ÚÈc¿«¬…¿ƒ¿¬«ƒ≈¿«»»«¿»
Ûwz˙‡ ÔÈ„Îe ,ÏÈÎÈ ‡ÏÂ ,dÈÏÈÁ LÏÁ˙‡ƒ¿¬»≈≈¿»¿ƒ¿≈ƒ¿««
.‡ÓÓÈa dÈ˙eËÏL ,˜ÚÈc ÔÈ‚a ,˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿«¬…»¿»≈ƒ»»

,È˙k ,Ck(‡Î ‰ÈÚ˘È)ÈÏ‡ ‰Óe„ ‡OÓ »¿ƒ«»»≈«
ÓL ‰ÏÈln ‰Ó ÓL ÈÚOÓ ‡…̃≈ƒ≈ƒ…≈«ƒ«¿»…≈
dÈ„Èc dÈ˙eËÏeL ÔÈ„Î ‡‰c .ÏÈln ‰Ó«ƒ≈¿»¿≈¿»≈ƒ≈
Ck ÔÈ‚e ,e‰È‡ ‰ÏÈla ÈÚN È‰È‡c ,ÂNÚc¿≈»¿ƒƒ≈ƒ««¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈ„Îe ,‡Ùˆ ‡˙‡ „k LÏÁ˙‡(Ï ˙È˘‡) ƒ¿¬»«»»«¿»¿≈
.ÁM‰ ‰ÏÚ ÈÎ ÈÁÏL Ó‡iÂ«…∆«¿≈ƒƒ»»«»«

Ì‡ Èk .ÈzÎa Ì‡ Èk EÁlL‡ ‡Ï …¬«≈¬ƒƒ≈«¿»ƒƒƒ
ע"ב) קמד ÈÎz(דף Ì‡ Èk ,ÈzÎa≈«¿»ƒƒƒ¿»¿≈ƒ

Îa Ì‡ ÈÎ È‡Ó ,dÈÏ ÈÚÈÓ˙È„B‡ Ì‡ .Èz ƒ¿≈≈»ƒƒ≈«¿»ƒƒ≈
‡‰˙ ‡ÏÂ ‡a‡ ÈÎc Ô‡Îa ÔepÈ‡ ÏÚ«ƒƒ¿»¿»¿«ƒ«»¿»¿≈

,È˙Î ‰Ó ,e‰ÈÈÈ‚ ÈÏ ‡‚Ë˜Ó(Ï ˙È˘‡) ¿«¿¿»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ
Ì‡ Èk EÓL „BÚ Ó‡È ˜ÚÈ ‡Ï Ó‡iÂ«…∆…«¬…≈»≈ƒ¿ƒƒ
ÏÚa ,dÈÏ Ó‡ ,Ï‡NÈ È‡n‡ ,'Â‚Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿««ƒ¿»≈»«≈««

‡b„ ‡lÈÚÏ CÏÈÁa ˙hÚ˙‡ z‡ ‡‰c ,CÏ ‡LnLÏ ÔÏ ˙È‡ ÔÈÁk»¿ƒƒ»¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿«¿«¿≈»¿≈»¿«¿»
.È‡cÂ EÓL ‰È‰È Ï‡NÈ ,‰‡lÚƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆«»

.Ó‡ ‰Â‰ dÈÏÚc CzÚ„ ‡˜lÒ ,ÌÈ‰Ï‡ ÌÚ È‡Ó ,ÌÈ‰Ï‡ ÌÚ ˙ÈN »ƒ»ƒ¡…ƒ»ƒ¡…ƒ«¿»«¿»¿¬≈»»»«

e˙k Ì‰ÈÏÚ „ÓÚ ‡e‰Â »¿…≈¬≈∆
,Ô‡k ÔÎÂ .eÏÎ‡iÂ ıÚ‰ ˙Áz««»≈«…≈¿≈»
‡Ï ,‰f‰ C‡Ïn‰ ‰hÓÏ „iLk¿∆»«¿«»««¿»«∆…

‡‰È‰L CBzÓ ‡l‡ ˜ÚÈ ÌÚ ˜ ∆¡«ƒ«¬…∆»ƒ∆»»
,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏL BÓk Ûe‚a LaÏÓ¿À»¿¿∆»»«∆
B˙B‡ Ïk BnÚ ˜‡ Ôk ÏÚÂ¿«≈∆¡«ƒ»

.‰ÏÈl‰««¿»
‰‡ÏL ÔBËÏM‰L ÌeMÓ , ¿≈ƒ∆«ƒ¿∆

,È‡cÂ ‰ÏÈla ‡l‡ BÈ‡ el‡≈≈∆»««¿»««
dÈ‡ ÂNÚ ÏL ‰ËÈÏM‰ Ck ÌeMÓeƒ»«¿ƒ»∆≈»≈»
Ôk ÏÚÂ ,‰ÏÈl‰ ‡È‰L ,˙eÏba ‡l‡∆»«»∆ƒ««¿»¿«≈
˜‡Â ˜ÚÈ ÌÚ ˜fÁ˙‰ ‰ÏÈla««¿»ƒ¿«≈ƒ«¬…¿∆¡«
BÁk LÏÁ ,˜a‰ ‡aLÎe .BnÚƒ¿∆»«…∆∆¡«…
ÌeMÓ ,˜ÚÈ ab˙‰ Ê‡Â ,ÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»…¿»ƒ¿«≈«¬…ƒ

.ÌBia ˜ÚÈ ÏL BBËÏML∆ƒ¿∆«¬…«
,e˙k Ck ‡OÓ »»«»

‰Ó ÓL ÈÚOÓ ‡˜ ÈÏ‡ ‰Óec»≈«…≈ƒ≈ƒ…≈«
Ê‡ È‰L .ÏÈln ‰Ó ÓL ‰ÏÈlnƒ«¿»…≈«ƒ≈∆¬≈»
‡e‰L ,ÂNÚ ÏL ‡e‰ ÔBËÏM‰«ƒ¿∆≈»∆
Ck ÌeMÓe .‰ÏÈla ‡e‰ ,ÈÚN≈ƒ««¿»ƒ»
Ó‡iÂ Ê‡Â ,˜a‰ ‡aLk LÏÁ∆¡«¿∆»«…∆¿»«…∆

.ÁM‰ ‰ÏÚ Èk ÈÁlL«¿≈ƒƒ»»«»«
.ÈzÎa Ì‡ Èk EÁlL‡ ‡Ï …¬«≈¬ƒƒ≈«¿»ƒ

ÈÎz Ì‡ Èk ?ÈzÎa Ì‡ Èkƒƒ≈«¿»ƒƒƒ¿»¿≈ƒ
Ì‡ Èk ‰f ‰Ó !˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«∆ƒƒ
Ô˙B‡ ÏÚ ‰„Bz Ì‡ ?ÈzÎa≈«¿»ƒƒ∆«»
‡ÏÂ ‡a‡ È˙B‡ CaL ˙BÎa‰«¿»∆≈«ƒ«»¿…
‰Ó .ÌÏÏ‚a ÈÏÚ ‚Ë˜Ó ‰È‰ ƒ̇¿∆¿«¿≈»«ƒ¿»»«
„BÚ Ó‡È ˜ÚÈ ‡Ï Ó‡iÂ ?e˙k»«…∆…«¬…≈»≈
‰nÏ .'B‚Â Ï‡NÈ Ì‡ Èk EÓLƒ¿ƒƒƒ¿»≈¿»»
ÈÏ LÈ ÈÁk ÏÚa ,BÏ Ó‡ ?Ï‡NÈƒ¿»≈»«¿«»¿ƒ≈ƒ
‰z‡ È‰L ,E˙B‡ LnLÏ¿«≈¿∆¬≈«»
‰b„a ‰ÏÚÓÏ EÁÎa zhÚ˙‰ƒ¿««¿»¿…¬¿«¿»¿«¿»
.EÓL ‰È‰È Ï‡NÈ È‡cÂ ,‰BÈÏÚ∆¿»««ƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿

ÌÚ ‰f ‰Ó .ÌÈ‰Ï‡ ÌÚ ˙ÈN »ƒ»ƒ¡…ƒ«∆ƒ
˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ÈÎÂ ?ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¬∆««««
,BÏ Ó‡ ‡l‡ ?ÓB‡ ‰È‰ ÂÈÏÚL∆»»»»≈∆»»«
ÌÚ ‚ecÊ‰Ïe aÁ˙‰Ï ˙ÈN»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 -

מלחמת העולם השניה, עוד מדינה ועוד אחת נכבשת 
הוא  עומד  כבר  נגדו,  שיכול  מי  אין  ימ"ש,  היטלר  ע"י 
בשערי א"י, הלבבות הולמים, כולם חרדים מן העומד 
לקרות, מפחדים ממטרתו להשמיד להרוג ולאבד את 

כל היהודים טף ונשים...

הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו 
בידו, כותב ומתרגם, מבאר ומברר את הזוהר הקדוש, 
ידוע ידע את שכתב רבי שמעון בר יוחאי "בספרא דא 
הגלות,  מן  נצא  הזוהר הקדוש  בזכות  יפקון מגלותא", 
לכן תרגם את הזוהר הקדוש ללשון הקודש, כדי שכל 
יהודי, גם פשוטי העם, יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר 

הקדוש.

באותו  לדפוס.  הקדוש  הזוהר  את  והביא  המלאכה  את  גמר  עצומה  יגיעה  לאחר 
הזמן נתבשרו תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה, זממו של היטלר ימ"ש לא 

הצליח, הוא לא כבש את ארץ ישראל. 

אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט. מלחמה 
הארץ,  למרכז  הטילים  את  ליירט  מנסה  קסאם,  טילי  משגר  החמאס  בדרום, 
"חדש"  בעיתון  שהתפרסמה  הכתבה  כותרת  לפניכם  הנה  שמש,  לבית  ובעיקר 

בבית שמש.

הפלא ופלא המכון "מפעל הזוהר העולמי", הפועל 
בבית שמש, שקד באותה תקופה על הוצאת הזוהר 
ע"פ העמוד היומי, באותו היום שהובאו לדפוס י"ב 
הכרכים של הזוהר המחולקים לי"ב חודשי השנה 
כל  ובכלל  עזה.  מלחמת  הסתיימה  היום  באותו 
ומעל  ניסים  בניסי  היתה  בעזה  המלחמה  מהלך 
לדרך הטבע, מי יודע אם לא זכות הזוהר הקדוש 
היא שעמדה לנו, והדברים מדברים בעד עצמם...

חשיפה

ד


