
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

ַֹּהר ֵסֶפר  ַהז 
ר  ִחב ֵּ ָנא ָהֱאלַֹקיש ֶׁ ר יֹוַחאי זיע"א ַהת ַ ְמעֹון ב ַ ן ש ִ  ַרב ָ

ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ,"ּזַֹהר ָחָדׁש" ,ַהּזַֹהר"ֵסֶפר ּוּבֹו: "  "ּתִּ
ד  ְמֻנק ָּ

T    ש רָּ ָּ חת פ  ל  ש ְׁ י ִּ  t ו 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

 ( קונטרסים069תתק"ס ) -לק לומח
 ל"ב כרכים של ל' חלקים

 ו'חלק  -' וכרך 

 656קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָּ  פְׁ סִּ קו  א ד ָּ א ב ְׁ ְׁ פ  יה  ן יִּ ֵּ לו תָּ ן מִּ  ב  ֲחמֵּ א גָּ ר   יב ְׁ

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

ַֹהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז 
ֶמׁש תובב"א -ֲאָדר א' תשע"א לפ"ק  ית ׁשֶ  בעיה"ק ב ֵ



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ
סֹוף יֹוַמיָּא,  ְתָרָאה בְּ ָדָרא בַּ א בְּ ד ִיְתגַּּלּו ְלַתתָּ כַּ

ָאֶרץ''.  רֹור בָּ ּוְבִגיֵניּה, ''ּוְקָראֶתם דְּ

ְרְנסּון  ה ִיְתפַּ ֵני ָאָדם ְלַמטָּ ה בְּ מָּ ָבִרים: כַּ אּור ַהדְּ בֵּ
ּדֹור  ה בַּ ה ְלַמטָּ ר ִיְתגַּלֶּ ֲאשֶׁ ָך כַּ לְּ ִמזֶּה ַהִחּבּור שֶׁ
סּוק  סֹוף ַהיִָּמים, ּוִבְזכּותוֹ ִיְתַקיֵּם ַהפָּ ָהַאֲחרֹון בְּ
ה  ֻאלָּ ז ַעל ַהגְּ ָאֶרץ''- ַהְמַרמֵּ רֹור בָּ ''ּוְקָראֶתם דְּ
סּוק  ַהפָּ ַעל  ֶנה  ַהקָּ ֵסֶפר  בְּ ְוָכַתב  ֵלָמה.  ַהשְּׁ
י  כִּ ֲעָבדֹו",  לֹא  ר  ַלֲאשֶׁ כּו'   ּוְרִאיֶתם  ם  ְבתֶּ "ְושַׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְולֹא  ְגֶלה  נִּ בַּ ְוָקא  דַּ עֹוֵסק  שֶׁ ִמי 
ָחָכם,  ְלִמיד  ִנְקָרא תַּ ֵאינוֹ  גַּם  ֲעָבדוֹ.  ִנְקָרא לֹא 
ַעל  ַרק  ֵאינוֹ  ָחָכם  ם  שֵׁ י  כִּ ְלִמיד,  תַּ ם  שֵׁ בְּ ַרק 

ִניִמית יעו"ש... ָחְכָמה ַהפְּ

ה  מָּ כַּ יַָּדְעתָּ  שֶׁ ְוֵכיָון  ַתב:  כָּ ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ֶפר  ּוַבסֵּ
דֹוָלה ַמֲעַלת ִלּמּוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת כּו'... ִיוַָּדע  גְּ
ָלה,  בָּ ּלֹוֵמד ַהקַּ ָכר ְלִמי שֶׁ ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ְוגֶֹדל ַהשָּׂ
ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ ַגם  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ
רּוׁש  ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין פֵּ ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ ָעְלִמין, ְוָכל שֶׁ
ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר 
ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת 

א ֶמֶלְך תקו"ז מ"ג). סֵּ ִמיָמה (כִּ תְּ

יָּדּוַע  כַּ ׁש,  ְמַבקֵּ ָאנִֹכי  ַאַחי  ְיָקִרים, ֶאת  ְיהּוִדים 
ן  כֵּ ַעל  ר  ַוֲאשֶׁ יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּדֹור  ָאנּו 
ּוְלָהִביא  ְלָזֵרז  ה  ְקדֹושָׁ ְוחֹוָבה  ָלנּו  ִהיא  ְזכּות 
 - ַמֵהר!!!  ּיֹוֵתר  שֶׁ ה  מָּ כַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ֶאת 
י ֵהם ַחיֵּינּו  יַח? "כִּ שִׁ יַאת ַהמָּ יַצד ְנָקֵרב ֶאת בִּ כֵּ
ה יֹוָמם ָוַלְיָלה" – ָעֵלינּו  ְואֶֹרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהגֶּ
ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה  ֶלת ַהחֹוָבה שֶׁ ֻמטֶּ
נּוָיה  ה פְּ קָּ ל דַּ יָמָמה, כָּ עֹות בִּ ע שָׁ ִרים ְוַאְרבַּ ֶעשְׂ
ְך ָהעֹוָלם  ה, כָּ דֹושָׁ יׁש ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהקְּ ְלַהְקדִּ
ה  לֹשָׁ ָאבֹות: "ַעל שְׁ נָּא בְּ ַמֲאַמר ַהתַּ ִמְתַקיֵּם, כְּ
ְיסֹוד   – ַהּתֹוָרה..."  ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ָבִרים  דְּ
ּבוֹ  ִנְתָמִכים  ּוְמלֹואוֹ  ֵבל  תֵּ ר  ֲאשֶׁ ַהְיסֹודֹות 
ה!  דֹושָׁ יּמּוד ַהּתֹוָרה ַהקְּ ָעִנים ָעָליו, הּוא לִּ ְוִנשְׁ
עֹוָלמֹות  ה בָּ - ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ָמה ַהּפַֹעל ַהנֲַּעשָׂ
ַאַחת,  ּתֹוָרה  ּבּור  דִּ ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָהֶעְליֹוִנים 
ִהיא  ַקְטנּוָתּה  ֵמרֹב  ר  ֲאשֶׁ ָמָלה  ַהנְּ ל:  שָׁ ְוַכמָּ
רֹוֶאה  ֱאנֹוׁש  ן  בֶּ שֶּׁ ַמה  ִלְראֹות  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה 
ּה  לָּ ן שֶׁ יָרה ֶאת ַהקֵּ ה. ִהיא ַמכִּ ַמְעָלה ְלַמטָּ ִמלְּ
לֹא  ַעם  פַּ ַאף  ִביָבּה,  ִמסְּ ַהחֹול  ַאְדמֹות  ְוֶאת 
יָרה ֶמְרָחִבים.  ים ְולֹא ַמכִּ ָרֲאָתה ְמחֹוזֹות ֲחָדשִׁ
ֶכל ֱאנֹוׁש  שֵּׂ ּלֹא ְמֻסגֶֶּלת ְלָהִבין ַמה שֶּׁ אי שֶׁ ַודַּ בְּ
י ַמְעָלה; ֵמרֹב ַקְטנּוֵתנּו ֵאיֶנּנּו  ַלפֵּ ְך ָאנּו כְּ ֵמִבין. כָּ
ַמִים, ֵאיֶנּנּו ְמֻסגִָּלים  שָּׁ ְתַרֵחׁש בַּ ְמִביִנים ַמה מִּ
ַמְעָלה  ִמלְּ רֹוִאים  שֶּׁ ה  ִממַּ ֶזה  הּוא  כְּ ְלָהִבין 
ה  עֹושֶׂ הּוִדי  יְּ שֶׁ כְּ ָלָאֶרץ,  ַמִים  ַהשָּׁ ִמן  ה,  ְלַמטָּ
ַהּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ב  ּוִמְתַישֵּׁ ָמקֹום  ל  שֶׁ ְרצֹונוֹ 
יִבים  ִבים ּוַמְקשִׁ ה ַמְלָאִכים יֹושְׁ מָּ ה, כַּ דֹושָׁ ַהקְּ
ּמּוד, ֵאיֶזה עֶֹנג הּוא  ְלקֹולוֹ ֶהָעֵרב, ִלְמִתיקּות ַהלִּ

"ה. ָלִכים ַהָקבָּ ֵמֵסב ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ

יוַֹחאי:  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ
ה  ֻסכָּ ֶכת  ַמסֶּ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ
ָאַמר  ִחְזִקיָּה  "ְוָאַמר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ף מ"ה ע"ב),  (דַּ

ָיכֹול  יוַֹחאי  ן  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ ּום  ִיְרְמָיה ִמשּׁ י  ַרבִּ
ין ִמּיֹום  ִמן ַהדִּ ל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ  ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת כָּ
י  ִעמִּ ִני  בְּ ֶאְלָעָזר  ְוִאְלָמֵלי  ה  ַעתָּ ַעד  ְבֵראִתי  נִּ שֶׁ
ְוִאְלָמֵלי  ו  ַעְכשָׁ ְוַעד  ָהעֹוָלם  ְבָרא  נִּ שֶׁ ִמּיֹום 
ְבָרא ָהעֹוָלם ַעד  נִּ נּו ִמּיֹום שֶׁ יָּהּו ִעמָּ ן ֻעזִּ יֹוָתם בֵּ

סֹופֹו".

דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ה  מָּ כַּ ּוְראּו  ּבֹואּו 
דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ ָלה, שֶׁ ּלֹא לֹוֵמד ַקבָּ ּוִבְפָרט ְלִמי שֶׁ
ף  ָלה. [כַּ בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ב לוֹ כְּ ִגיְרָסא ֶנְחשָׁ ֲאִפּלּו בְּ
יועץ ערך  ובפלא  ִסיָמן קנ"ה סקי"ב,  ים  ַהַחיִּ

זוהר וערך חידוש]

ַמִהי  יֹוְדִעים  ָאנּו  ַהִאם  ַרּבֹוַתי!!!  ְוֵרַעי,  ַאַחי 
ָרֵאל? ַמהּו  ל ַעם ִישְׂ ית שֶׁ ֵגן ָהֲאִמתִּ ת ַהמָּ ֶעְרכַּ
ית ֶאת אֹוְיֵבינּו? -  בִּ ְלַהשְׁ נּו  לָּ ַהּסֹוִדי שֶׁ ק  ַהנֶּשֶׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ל  שֶׁ יֹוֵתר  בְּ ַהּטֹוָבה  ַהֲהָגָנה  ַמִהי 

יַח?! ים?! ְוֵכיַצד ִננֵָּצל ֵמֶחְבֵלי ָמשִׁ ַמנִּ ָכל ַהזְּ בְּ

ַיֲהלֹוִמים!  ִמְכֵרה  אן  כָּ ֵיׁש  ְיָקִרים,  ְיהּוִדים 
ל  ָיד שֶׁ ג  ֶהשֵּׂ בְּ ַהּזֹול!  ִזיל  בְּ ׁש  יר! ַממָּ ְוַאדִּ ָנִדיר 
ל ֶאָחד! ַרק ִלְרצֹות ּוְלַהֲאִמין!!! "ְיָקָרה ִהיא  כָּ

ּה". וּו בָּ ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא ִישְׁ ִמפְּ

ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ל  שֶׁ ֶהָעצּום  ּכֹחוֹ  ּוְראּו  ּבֹואּו 
ת קֶֹדׁש! בָּ שַׁ בְּ

ִניָּה  שְׁ ָנה  שָׁ מֹות  שְׁ ת  ָרשַׁ פָּ ַחי  ִאיׁש  ן  ַהבֶּ ָמָרן 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ִלים  ַהְמֻקבָּ ְתבּו  כָּ ְוז"ל:  ּכֹוֵתב 
יֹום  בְּ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  בְּ ה  ַהנֲַּעשֶׂ ַהּפַֹעל  ָגדֹול  דְּ
ֵעֶסק  בְּ ה  ַהנֲַּעשֶׂ ִמן  יֹוֵתר  ָעִמים  פְּ ֶאֶלף  ת  בָּ שַׁ
אֹוֶמֶרת,  ֹזאת  "ל.  ַעכַּ ַהחֹל,  ְיֵמי  ל  שֶׁ ַהּתֹוָרה 
יֹום  עֹות בְּ ָוה ֶאֶלף שָׁ ת שָׁ בָּ ל שַׁ ָעה ַאַחת שֶׁ שָׁ
ַאַחת  ָעה  ְדשָׁ ֶמֶלְך  א  סֵּ ַהכִּ ִלְמַדּנּו  ּוְכָבר  חֹל, 
ָנה  יֹום חֹל, יֹוֵתר ִמשָּׁ דֹוׁש בְּ ל ִלּמּוד זַֹהר ַהקָּ שֶׁ

ט. שָׁ ל ִלּמּוד פְּ ֵלָמה שֶׁ שְׁ

דֹוׁש  ל ִלּמּוד זַֹהר ַהקָּ ָעה ַאַחת שֶׁ ֵצא ּוְלַמד: שָׁ
יֹום  בְּ ט  שָׁ פְּ ִנים  שָׁ ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  קֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ בְּ

ּבֹון". ִלים ּבֹואּו ֶחשְׁ ן ֹיאְמרּו ַהּמֹושְׁ חֹל. "ַעל כֵּ

דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  לֹוְמִדים  ר  ֲאשֶׁ כַּ ְוִנְתּבֹוֵנן:  ָהָבה 
ת  שֶׁ ל שֵׁ ן ֶאת כָּ ת קֶֹדׁש, ְמַתקֵּ בָּ שַׁ עֹות בְּ ׁש שָׁ שֵׁ
ל ָהעֹוָלם. ִאם ּכּוָלנּו ִנְתַאֵחד  ִנים שֶׁ ֲאָלִפים ַהשָּׁ
ָהעֹוָלם  ָיבֹוא  דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  ְוִנְלַמד  ַאֲהָבה  בְּ

ֵלם. ְלִתּקּונוֹ ַהשָּׁ

קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ֹזַהר  ַאַחת  ָעה  שָׁ ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל 
ְעָיה  ֵסֶפר ְישַׁ ֵלָמה: בְּ ה שְׁ ֻאלָּ ר ְלָהִביא ַהגְּ ֶאְפשָׁ
ְלֶאֶלף  ִיְהֶיה  ָטן  "ַהקָּ ֶנֱאַמר:  כ"ב)  סּוק  פָּ ס'  ֶרק  (פֶּ

נָּה". ּה ֲאִחישֶׁ ִעתָּ ִעיר ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני ה' בְּ ְוַהצָּ

ִיְהֶיה  ָטן  ַהקָּ שֶׁ סּוק  ַהפָּ וַָּנת  כַּ ַמה  אּור,  בֵּ ְוָצִריְך 
ה  ִיְזכֶּ ָקָטן  ָאָדם  ן  בֶּ ִלְהיֹות שֶׁ ָיכֹול  ֵאיְך  ְלֶאֶלף, 
ְוְנָפֵרׁש   - ָעצּום?  ְלגֹוי  ִעיר  ְוַהצָּ ְלֶאֶלף  ִלְהיֹות 
ם  ְך כֻּלָּ ָאַמר: "ְוַעמֵּ סּוק כ"א, שֶׁ ם ֶאת פָּ ֶהְקדֵּ בַּ

ה  ַעי ַמֲעשֵׂ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמטָּ ַצדִּ
ְך  ְוַעמֵּ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאיְך  ִהנֵּה  דְּ ֵאר",  ְלִהְתפָּ ָיַדי 
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֲהלֹא  ְוכּו',  יִקים  ַצדִּ ם  כֻּלָּ
ִאּתוֹ  ְלַנֵהל  ְוָצִריְך  גָּדֹול,  י  דֵּ ָהַרע  ֵיֶצר  ָלנּו  ָנַתן 
אֹותוֹ,  ַח  ְלַנצֵּ ְמאֹד  ה  ְוָקשֶׁ ֵבָדה,  כְּ ִמְלָחָמה 
ים  ַנְקדִּ ֹזאת  ּוְלַבֵאר   – יק?  ַצדִּ ֲהֵוי  דַּ ֵייַמר  ּוִמי 
ְעָיה  ְישַׁ ַעל  יֹוָנָתן  ַתְרּגּום  בְּ ים:  ַהְמָפְרשִׁ ְבֵרי  דִּ
ְלַאְלָפא  ְיִהי  הֹון  בְּ ְזֵעיר  "דִּ ב):  כְּ סּוק  פָּ ס  ֶרק  (פֶּ

ִזְמָנּה ַאְיִתיָנה".  יף ֲאָנא ה‘ בְּ קִּ ׁש ְלַעם תַּ ּוְדַחלָּ
ִרּבּוי  ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף" - בְּ ם: "ַהקָּ י"ם שָׁ ּוְבַמְלבִּ
ְלגֹוי ָעצּום"  "ִיְהֶיה  כַֹח  ִעיר" - בְּ "ְוַהצָּ ּמּות,  ַהכַּ
ֲאִני  שֶׁ ְוַהגַּם  ְוָעְצָמה,  כַֹח  בְּ ָהֵאיכּות  ִרּבּוי  בְּ  -
ים, ִהנֵּה  ים ּוְמַעטִּ שִׁ ה ְוָהָעם ַחלָּ ִמְתַמְהֵמהַּ ַעתָּ
ַהְמֹיָעד  ָהֵעת  בֹא  בְּ  - נָּה  ֲאִחישֶׁ ּה  ִעתָּ בְּ ה'  ֲאִני 
ִחיׁש)  ּפַֹעל  גֶֶּדר  ֶזה  י  (כִּ ְזִריזּות  בִּ ָבר  ַהדָּ ה  ֶאֱעשֶׂ

"ל. א ֶאת ַהְבָטָחִתי, ַעכַּ ַוֲאַמלֵּ

א  סֵּ ן ִאיׁש ַחי ְוַהכִּ ְבֵרי ַהבֶּ י דִּ אּור הּוא, ַעל פִּ ְוַהבֵּ
ַעל ְיֵדי  ת קֹוֶדׁש, שֶׁ בָּ שַׁ ִעְנַין ִלּמּוד בְּ ֶמֶלְך זי"ע בְּ
מוֹ  ָעה ַאַחת זַֹהר, ֶזה כְּ ת קֹוֶדׁש שָׁ בָּ שַׁ ְלמֹד בְּ יִּ שֶׁ
עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ לֹוֵמד  ְוִאם  ִנים,  שָׁ ֶאֶלף  ַמד  לָּ שֶׁ
ֲאָלִפים  ת  שֶׁ שֵׁ ַמד  לָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ב  ֶנְחשָׁ ת,  בָּ שַׁ בְּ
ְך  כָּ ְיֵדי  ְוַעל  ָהעֹוָלם.  ִריַאת  בְּ ְיֵמי  ֶנֶגד  כְּ ָנה  שָׁ
בֹא ָהֵעת  נָּה" - בְּ ּה ֲאִחישֶׁ ִעתָּ ה ְל"ֲאִני ה' בְּ ִנְזכֶּ
ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְזִריזּות  בִּ ָבר  ַהדָּ ה  ֶאֱעשֶׂ ַהְמֹיָעד 
ְך  "ְוַעמֵּ סּוִקים  ַהפְּ ְיבֲֹארּו  ּוָבֶזה  י"ם.  ְלבִּ ַהמַּ
נּו ִנְתַאֵחד ְוִנְלַמד ְוַגם  ִאם כֻּלָּ יִקים", שֶׁ ם ַצדִּ כֻּלָּ
יִקים,  ַצדִּ ִלְהיֹות  ה  ִנְזכֶּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְגרֹס 
ָהָאֶרץ,  ת  ִליֻרשַּׁ ה  ְוִנְזכֶּ ָאֶרץ"  ִייְרׁשּו  "ְלעֹוָלם 
"ה  ַהָקבָּ ֵאר", שֶׁ ה ָיַדי ְלִהְתפָּ ַעי ַמֲעשֵׂ "ֵנֶצר ַמטָּ
ל  ִלּמּוד שֶׁ זִָּכינּו בְּ ה שֶׁ מֶּ נּו בַּ ֵאר ִאתָּ יּוַכל ְלִהְתפָּ
ת  שֶׁ שֵׁ ִריָאה  ַהבְּ ל  כָּ ֶאת  ְלַקיֵּם  עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ
ָאַמר  שֶּׁ ְלַמה  ה  ִנְזכֶּ ן  כֵּ ְיֵדי  ְוַעל  ָנה,  שָׁ ֲאָלִפים 
ִעיר ְלגֹוי  ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהצָּ א "ַהקָּ סּוק ַהבָּ פָּ בַּ
ֵאיְך  ַאְלנּו  ְושָׁ נָּה",  ֲאִחישֶׁ ּה  ִעתָּ בְּ ה'  ֲאִני  ָעצּום 
ׁשּוטוֹ  פְּ ָקָטן,  ֶיֶלד  ֲאִפּלּו  ָטן,  ַהקָּ ִלְהיֹות שֶׁ ָיכֹול 
ָעצּום?  ְלגֹוי  ִעיר  ְוַהצָּ ְלֶאֶלף,  ִיְהֶיה  ָמעוֹ,  ַמשְׁ כְּ
ָעה ַאַחת  ְלמֹד שָׁ יִּ ַעל ְיֵדי שֶׁ ֵאר: שֶׁ ה ִמְתבָּ ְוַעתָּ
פּול  כָּ ב  נְֶּחשָׁ שֶׁ קֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ

ב ְלֶאֶלף. ל ֶאָחד ֵיָחשֵׁ ֶאֶלף – ְוָכְך כָּ

ְך  ֶמשֶׁ דֹוׁש בְּ עֹוד ָמָצאנּו ִעְנַין ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהקָּ
ים  ע אֹור ַהַחיִּ ֶפר ִאגֶֶּרת ַמסַּ סֵּ תוֹ, (בַּ עֹות ּוְסֻגלָּ ׁש שָׁ שֵׁ
ְלִמיָדיו), ְוז"ל, ְוָלַמְדנּו ַעד  ַתב ָיד ֶאָחד ִמתַּ דֹוׁש, כְּ ַהקָּ

ִית  ַהבַּ א  ִנְתַמלֵּ עֹות  ו' שָׁ ּוְבסֹוף  עֹות,  ה שָׁ שָּׁ שִׁ
מֹוהּו לֹא ִנְהָיה. ר כָּ ֵריַח טֹוב ֲאשֶׁ

זֹוַהר  עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ ִלּמּוד  ִעְנַין  ָמָצאנּו  ְועֹוד 
אַסאן  ִאגֶֶּרת הרמח"ל):... ְוַהגָּאֹון ר"י בַּ דֹוׁש (בְּ ַהקָּ
ְלָבֵאר לוֹ סֹוד  ינּו  ַרבֵּ ַאל ֶאת  ינּו שָׁ ַרבֵּ ל  ַרּבוֹ שֶׁ
ֶנֶגד  ָאֳחָרא  ְטָרא  ְלַהסִּ ֶזה  כָּ ּכַֹח  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָהִעְנָין 
יק סֹוד  ֵבאּור ַמְספִּ יב לוֹ בְּ ינּו ֵהשִׁ ְוַרבֵּ ַהּתֹוָרה, 
ָרָאה  הּוא  י  כִּ ינּו,  ַרבֵּ לוֹ  ּכֹוֵתב  ְוֵכן  ָהִעְנָין,  ל  כָּ
ן  ְוִתקֵּ ה,  כָּ ַלמַּ ְרפּוָאה  ים  ְוִהְקדִּ ִמּקֶֹדם  קןֹזאת  ְ ָ
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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 -

ְיהּוָדה  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ּתֹוָרתוֹ  ִלְכבֹוד  ּוְבָרָכה,  ַהְמָלָצה 
ְדָרׁש  ית ַהמִּ ים, בֵּ ָהַרבִּ ה  ְמַזכֶּ ִליָט"א ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין,  ָראס שְׁ גְּ

ֶמׁש. ית שֶׁ ְעָיה" ַק"ק ָרַמת בֵּ "ֲעֶטֶרת ְישַׁ

ְפָעל  ְראֹוִתי ֶאת ַהמִּ י בִּ י ְוָיֵגל ִלבִּ ַמְחתִּ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ. שָׂ ְמחּו ַהשָּׁ ִישְׂ
 – ָהעֹוָלִמי"  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  מוֹ  שְׁ ְוַנֲעָלה  ָתה,  ָעשְׂ ָידוֹ  ר  ֲאשֶׁ יר  בִּ ַהכַּ
ְמעֹון  י שִׁ דֹוׁש ִמּתֹוַרת ַרבִּ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ֵמי ֵעֶדן דִּ ים בְּ ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרבִּ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן כֵּ ית ִישְׂ ֲעמֹד ָלנּו ּוְלָכל בֵּ ר יֹוַחאי, ְזכּותוֹ תַּ בַּ

ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִלּמּוד  יבּות  ַוֲחשִׁ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ָעִרים  שְּׁ בַּ נֹוַדע  ִהנֵּה 
יִלים  כִּ שְׂ ַהֲעלְֹתָך קנ"ג]: "ְוַהמַּ דֹוׁש [בְּ ּזַֹהר ַהקָּ "י זיע"א בַּ בִּ ַמֲאַמר ַרשְׁ כְּ
ֹזַהר  כְּ ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ הֹון  בְּ ַמר  ְדִאתְּ ָלה  ַקבָּ ָמאֵרי  ִאינּון  ָיִבינּו 
ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר  א דְּ ֹזַהר דָּ ִלין בְּ דְּ תַּ ָקא ִמשְׁ ין ִאינּון דְּ ָהָרִקיַע, ִאילֵּ
ְבהֹון  ְלכּוָתא דִּ ַבע ִממַּ ַנִים ֵמִעיר ְושֶׁ ּה שְׁ ין בָּ שִׂ נְּ ִמְתכַּ ֵתַבת נַֹח דְּ ִאינוֹ כְּ דְּ
א".  ְדִסְפָרא דָּ ְוָדא אֹוָרה  ִליֻכהּו  שְׁ ַהְיאָֹרה תַּ ּלֹוד  ַהיִּ ן  ַהבֵּ ל  ִיְתַקיֵּם כָּ
ן ִאיׁש ַחי זיע"א  ים בֶּ י יֹוֵסף ַחיִּ ל ָהֱאלִֹהי ַרבִּ אֹון ֻעזֵּנּו ַהְמֻקבָּ ְוִדְבֵרי גְּ
ֶאת  יל  כִּ שְׂ ַהמַּ ְוָיִבין  ֹוֵמַע  ַהשּׁ ַמע  "ִישְׁ ּוְתבּוָנה]:  ַעת  דַּ ִסְפרוֹ  רֹאׁש  [בְּ
ת  ָרֵאל ָלֶגשֶׁ ר ִהְזִהירּו ְוהֹוִדיעּו ְלָכל ִאיׁש ִישְׂ ידּו ַוֲאשֶׁ ר ֲחָכִמים ִהגִּ ֲאשֶׁ
ֲחִזיִקים  ים ִהיא ַלמַּ ֶריָה ֵעץ ַחיִּ ֵעֶסק סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוִנְסתָּ ֶאל ַהּקֶֹדׁש בְּ
ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַמת  ִנשְׁ ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא  ְבֵרי  דִּ ים  ְמפָֹרשִׁ ְועֹוד  ּה",  בָּ
ֹזַהר  יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ף קכד:]: "ְוַהמַּ "י [ֹזַהר ָנׂשא, ֵחֶלק ג' דַּ בִּ ָלַרשְׁ
א  ִאימָּ זֹוֲהָרא דְּ ִמן  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאיהּו  יָלְך, דְּ דִּ ִחּבּוָרא  ַהאי  ָהָרִקיַע, בְּ
ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  יֹון,  ִנסָּ ָצִריְך  לֹא  ין  ִאילֵּ בְּ ׁשּוָבה,  תְּ ָאה,  ִעלָּ
יּה ִמן גָּלּוָתא  קּון בֵּ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיפְּ ַחיֵּי, דְּ ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא דְּ
"ש זיע"א  ָרֵאל ָהַרשַׁ נּו ְקדֹוׁש ִישְׂ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ ַרֲחֵמי..." ְוכּו'. ְוֵהם דִּ בְּ
ָמתוֹ ְלִגְנֵזי  ר ָמַסר ִלְבנוֹ ָהַרב ִחְזִקיָּה ִיְצָחק זיע"א ֶטֶרם ֲעִליַּת ִנשְׁ ֲאשֶׁ
ּמּוד  ל ַהלִּ ה שֶׁ ֲעָלה ָהַרבָּ מַּ ְבֵרי ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות בַּ ְמרֹוִמים. גַּם נֹוְדעּו דִּ
ָגה  ל ַהַהשָּׂ י כָּ ָמה, ְוָאְמרּו כִּ שָׁ ּכּוְך ַלנְּ ֵהם זִּ דֹוׁש ְותֹוַרת ֵח"ן שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ בַּ
ְוַרק  ּתֹוָרה  ְוִסְתֵרי  דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ ִלּמּוד  ַמְתִחיָלה בְּ ּתֹוָרה  ָהְראּוָיה בַּ
ּזַֹהר  ה. ְלִפיָכְך ִהְרּבּו ְלַחזֵּק ִלְקרֹא בַּ ַגלֶּ יְּ ַמה שֶּׁ מּוָעה בְּ ְך ָיִבין שְׁ ַאַחר כָּ
ִבין  אי תָּ ַודַּ ָמתוֹ בְּ ּלֹא ָיִבין ִנשְׁ י שֶׁ ִגיְרָסא, ְוַאף ַעל פִּ דֹוׁש ַוֲאִפּלּו בְּ ַהקָּ

ב ְוַהּגּוף. ַמִים ְוַטֲהַרת ַהלֵּ ִיְרַאת שָׁ ֵהא בְּ יְּ לוֹ, ּוִבְלַבד שֶׁ

דֹוׁש  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ד בְּ ַרְך ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ ם ִיְתבָּ נּו ַהשֵּׁ ם ִזכָּ רּוְך ַהשֵּׁ ּובָּ
ת קֶֹדׁש זֹוִכים ְלִהְסּתֹוֵפף ִעם  בָּ ִנים ַרּבֹות, ּוְבָכל מֹוָצֵאי שַׁ ה שָׁ מָּ ֶזה כַּ
ֶלְך"  ִוד ַהמֶּ נּו "דָּ ֵבית ִמְדָרשֵׁ ְלַמְעָלה ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות לֹוְמִדים ְקבּוִעים בְּ
ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  בּוַע. עֹוד  ֵלילֹות ַהשָּׁ עּוֵרי ֵח"ן בְּ ַבד שִׁ ּפָֹרת, ִמלְּ ב  מֹושָׁ
ָחְדׁשוֹ ִלּמּוד  י חֶֹדׁש בְּ ִלים ַעל ַעְצָמם ִמדֵּ ר ְמַקבְּ א ֲאשֶׁ ישָׁ ֲחבּוָרא ַקדִּ בַּ

עֹוְרִכים  חֶֹדׁש  ָלרֹאׁש  ּוְבָסמּוְך  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ָכל  בְּ ְליֹום  ף  דַּ
ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון. יֹוָמא ָטָבא ְלַרבָּ ִסּיּום בְּ

ָהמֹון ֶאת ִסְפרוֹ "אֹור ַהּזַֹהר" סֹוֵבב  בֹוד ּתֹוָרתוֹ ְלָהִפיץ בֶּ ּוְכָבר ָזָכה כְּ
ּוְזכּות  זיע"א  "י  בִּ ָהַרשְׁ ּוַמֲעַלת  דֹוׁש,  ַהקָּ ֶפר  ַהסֵּ ַמֲעַלת  ַעל  יף  ּוַמקִּ
קוֹ  ּקּוֵני ַהּזַֹהר", ְוִחלְּ דֹוׁש "תִּ ֶפר ַהקָּ יס ֶאת ַהסֵּ ּמּוד ּבוֹ. ְועֹוד ִהְדפִּ ַהלִּ
ְליֹום  ף  דַּ ְוַהּלֹוְמִדים  ַהּגֹוְרִסים  ּבוֹ  ֶיְהּגּו  ְלַמַען  ָנה,  ַהשָּׁ ְיֵמי  ָס"ה  ִלשְׁ
עּוֵרי  ִעידּוד שִׁ רּוָכה בְּ ִמיָמה. ְוֵכן ֶאת ָיְזָמתוֹ ַהבְּ ָנה תְּ ְוַיֲעֶלה ָלֶהם ְלשָׁ
ָהָיה  ּוב, ּוַמה שֶּׁ ָכל ָמקֹום ְוִישּׁ דֹוׁש בְּ "י" ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ בִּ "אֹור ָהַרשְׁ
ּיֹום ְלִמְנָין ְלַמְעָלה  ה כַּ עּוִרים, ָעָלה ְוִהְתַרבָּ -180 שִׁ ִים כְּ ָחְדשַׁ ִלְפֵני כְּ
ְרְסִמים  ִמְתפַּ ָבִרים  ְוַהדְּ ָמקֹום.  ָכל  בְּ לּו  ִהְתַקבְּ שֶׁ עּוִרים  שִׁ ֵמ-550 
ִרים ֶאת ַהּלֹוְמִדים ִלְהיֹות ַעם  ִקים ּוְמַקשְּׁ ֲעלֹוֵני "אֹור ַהּזַֹהר" ַהְמַחזְּ בַּ
יס ַמֲהדּוַרת ַהּזַֹהר  ה ְלהֹוִסיף ַחיִָּלים ּוְלַהְדפִּ ה ָעָלה ְוִנְתַעלָּ ֶאָחד. ְוַעתָּ

ָרֵאל. ית ִישְׂ ֲהמֹון בֵּ דֹוׁש ְוַלֲהִפיצוֹ בַּ ַהקָּ

ָבר גָּדֹול הּוא  ְלתֹוַתי יֹום יֹום". דָּ קֹד ַעל דַּ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי ִלשְׁ "ַאשְׁ
ְלָבבֹות  ְלַחזֵּק  ְוֶעְליֹוָנה  ָרָמה  תוֹ  ּוְסֻגלָּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ים  ָהַרבִּ ְלַזּכֹות 
נּו  ְוַרבֵּ מֹוֵרנּו  ְבֵרי  דִּ ְרְסמּו  ְוִנְתפַּ ֵזרֹות.  גְּ ל  ּוְלַבטֵּ ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ֲהמֹוֵני 
דֹוׁש  י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ י זיע"א, כִּ ְרַעבִּ ַכי שַׁ ל ָהֱאלִֹהי ָהַרב ָמְרדְּ ַהְמֻקבָּ
ימֹות ַהחֹל! ּוִמְנַין  ִנים בִּ ֶוה ְלִלּמּוד 75 שָׁ ת שָׁ בָּ שַׁ ָעה ַאַחת בְּ ָלה שָׁ ְוַקבָּ
יַח  ְמשִׁ ִוד  דָּ ן  "בֶּ ֲחִביָבה",  "ּתֹוָרה  יַמְטִריָּא  גִּ הּוא  דֹוׁש"  ַהקָּ "ַהּזַֹהר 
ה  "ּוַמֲעשֵׂ ה'",  ַחְסֵדי  "ְוִיְתּבֹוְננּו  ָהָאֶרץ",  ל  כָּ ַעל  ֶעְליֹון  "ה'  ִצְדֶקָך", 
ִמְנַין "אֹור ָחָדׁש  ָנה ַהּזוֹ – ה"תש"ע – כְּ שָּׁ ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו". ּוִבְפָרט בַּ
ָכל  בְּ ים  ְמַכסִּ ַליָּם  ִים  מַּ כַּ ַעת  ַהדַּ ה  ְוַתְרבֶּ ים  ַרבִּ ְיׁשֹוְטטּו  ִצּיֹון".  ַעל 

"ס ַהּתֹוָרה. ְרדֵּ פַּ

יָרא ָהַרב ַהגָּאֹון ָמעֹוז ּוִמְגּדֹול  א ְוַיקִּ ְריֹון ִנְמְטֵייּה ְלַהאי גְַּבָרא ַרבָּ ְוַאפִּ
יו קֶֹדׁש  דֹולֹות ּוְנצּורֹות ִמזִּ ר ִאְוָתה ַנְפׁשוֹ ִלְפעֹל גְּ ים, ֲאשֶׁ ה ָהַרבִּ ְמַזכֵּ
ר  ֲאשֶׁ ְלאֹוַרְיָתא בַּ ֵחיֵלּה  ר  ְוָאִמיָנא ִאישַׁ ָקדֹוׁש.  ְלַעם  דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ
תוֹ,  ֻדלָּ ֵרב גְּ ָידוֹ ִיְצַלח. תֵּ ם בְּ ֵחֶפץ ַהשֵּׁ ם ִאּתוֹ. ְוִהְננּו ְלָבֵרְך ְמבָֹרְך שֶׁ ַהשֵּׁ

"ס ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְרדֵּ יל פַּ ָיפּוצּו ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ְלַהְגדִּ

א  ִכיְנתָּ ְלָהִקים שְׁ ְיֵהא  ִלּמּוֵדינּו  ל  כָּ ַמיָּא שֶׁ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ נּו  ה כֻּלָּ ְוִנְזכֶּ
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ֵמָחה, בִּ ִנים שְׂ ָקרֹוב, ֵאם ַהבָּ ִמגָּלּוָתא בְּ

ת ַהּתֹוָרה: ִבְרכַּ בְּ

ַכי ִיְצָחִקי – ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת ַאְבָרָהם ָמְרדְּ

רֹות ַהזֹוַהר - ִאגֶֶּרת ד') (ִמֵסֶפר ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר – ִאגְּ

ְוֹזַהר  ְוִתּקּוִנים  ֹזַהר  ְלְמדּו  יִּ שֶׁ ּלוֹ  שֶׁ יָבה  ְישִׁ בְּ
ֵצאת  ַעד  ַחר  ַהשַּׁ ֵמֲעלֹות  ֶהְפֵסק  ִלי  בְּ ָחָדׁש 
ל  שֶׁ ִמיִדי  ַהתְּ ּמּוד  לִּ בַּ הֹוִסיפּו  ְועֹוד  ַהּכֹוָכִבים. 
ׁש  שֵׁ ְועֹוד  כֻּּלוֹ  ַהּיֹום  ל  כָּ ִלְלמֹד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
יֹום  ִמּמוָֹצֵאי  ילֹות  ַהלֵּ ִמן  חּוץ  ְיָלה,  לַּ בַּ עֹות  שָׁ
ּמּוד  ּלֹא ִלְפסֹק ִמן ַהלִּ ּפּור ְוכּו', ְוֵכן הֹוִסיפּו שֶׁ כִּ
בֹוד  ל כְּ ָלִלי שֶׁ ּמּוד ַהכְּ ְזַמן ַהלִּ ל ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו בִּ שֶׁ
ה  ים (זללה"ה). (ָיִרים משֶׁ ה ַחיִּ י מֹשֶׁ מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ

ט ָהָבה"ת אֹות יד) פָּ ִמשְׁ

ּגֶֹדל  ֶאת  ְלָהִבין  ְיכֹוִלים  אן  ִמכָּ ָלאֹות:  פְּ ְלֵאי  פִּ
ׁשּוט ַהּלֹוֵקַח ַעל ַעְצמוֹ ִלְלמֹד  ל ְיהּוִדי פָּ ַהּכַֹח שֶׁ

ָכְך  בְּ עֹות, שֶׁ ׁש שָׁ ת קֶֹדׁש שֵׁ בָּ שַׁ דֹוׁש בְּ זַֹהר ַהקָּ
ִמּיֹום  ּה,  כֻּלָּ ִריָאה  ַהבְּ ל  כָּ ֶאת  ַמֲחִזיק  הּוא 
ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ יַח  שִׁ ַהמָּ יַאת  בִּ ַעד  ָהעֹוָלם  ִריַאת  בְּ
אן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ּכַֹח גָּדֹול ֵיׁש  בב"א. ִמכָּ
כֻּּלוֹ.  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ן  ַתקֵּ מְּ שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ִלּמּוד  ל  שֶׁ ָהָעְצָמה  ּגֶֹדל  ֵער  ְלשַׁ נּוַכל  ַהִאם 
ֶזה?! ַהִאם נּוַכל ֶלֱאמֹד ֶאת ּכֹחוֹ ָהַרב?! ַהִאם  כָּ
ֵעת ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ָרִקיַע בְּ נּוַכל ְלַדְמֵין ַמה ּקֹוֶרה בָּ
ה  ַנקֶּ מְּ ְלֶהֶבת שֶׁ דֹוׁש?! ֲהֵרי ֶזה ֵאׁש ַלֶהֶבת שַׁ ַהקָּ
ל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ, ּוֵמִביא  ְך ֶאת ָהָאָדם ִעם כָּ ּוְמַזכֵּ
ּכֹל. ַמיָּא בַּ שְׁ א דִּ אֹותוֹ ְלַדְרּגֹות ֶעְליֹונֹות ְוִסיְַּעתָּ

ַלֲעבֹד  ְלָבֵבנּו  ְלַטֵהר  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ַיֲעֹזר  השי"ת 

ְמאֵֹדנּו,  ּוְבָכל  נּו  ַנְפשֵׁ ּוְבָכל  ּכֵֹחנּו  ָכל  בְּ ְליֹוְצֵרנּו 

"בְַּהאי  ְמֵהיְמָנא:  ָהַרְעָיא  ַהְבָטַחת  נוֹ  בְּ ִויֻקיַּם 

ַרֲחֵמי"  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ קּון  ִיפְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר 

ָיֵמינּו ָאֵמן.  ְמֵהָרה בְּ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק בִּ בְּ

* * *

יַמְטִריָּה:  גִּ בַּ  -  915  = יֹוַחאי"  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  "ַרבִּ

ֱאדֹום  ִמְלֶחֶמת   - ם  ַהשֵּׁ ָמְרָך  ִישְׁ  - ְמֶרָך  ִישְׁ ם  ַהשֵּׁ

ם  ַהשֵּׁ ְמֶרּנּו  ִישְׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  יּמּוד  לִּ ְיֵדי  [ַעל  ּוָפָרס 

ְמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג - ֱאדֹום ּוָפָרס]

רֹון) ב ּפָֹרת" (ֵלב ַהשָּׁ ַאְתָרא "מֹושָׁ ַכי ִיְצָחִקי שליט"א ָמָרא דְּ ל ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרדְּ ֻקבָּ ר ַהמְּ ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ יר בַּ ָרָכה ְוִחּזּוק ֵמֵאת ַהגָּאֹון ָהַאדִּ ב בְּ ִמְכתַּ

דֹו"ׁש. יַמְטִריָּא ַהּזׂוַה"ר ַהקָּ ָלה "התש"ע" – גִּ ם" ה'תש"ע", ְוַהְיינּו "ַקבָּ ַנת "ְיַצוֶּה ַהשֵּׁ ָבט, שְׁ ַמיָּא, ַלחֶֹדׁש שְׁ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

ד



"Ú ‰Ú˜  ÁÏ˘ÈÂÊÒ

‡˙È ‡ÏËÏ ‡ÈÚ ‡˙ÈÎLc b ÏÚ Û‡Â¿«««ƒ¿ƒ¿»«¿»¿«¿»≈»
ÁkzL‡ ‡Ï ˜ÚÈ ‡ÏÓÏ‡ ,˙B‡È ‡˜„Î¿¿»»ƒ¿»≈«¬…»ƒ¿««
‡zÈÎL ‡ÈL ‡Ï ,‡˜eÂ Î„ ‡‚eeÊa¿ƒ»¿«¿¿»»«¿»¿ƒ¿»
‡zÈÎL ‡ÓÈÈ˜ ‡c ÏÚÂ .‡˙È ‡Èlb˙‡¿ƒ¿«¿»¿≈»¿«»»¿»¿ƒ¿»
‡ÓÁc ÔÈ‚e Ôe‡ ‡˙‡Â .‰‰Ï„ ‡kLÓa¿«¿¿»¿ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»»
ÏaÏe ÏÊ‡ ,dÈn‡„ ‡˙‡ ‡˙È ‰‰Ï„¿ƒ¿»»¿»«¿»¿ƒ≈¬«ƒ¿≈
È˙k ,dÏÚ ‡zÈÎL ‡ÓÈÈ˜c ÏÚÂ .‡ÒÚ«¿»¿«¿»¿»¿ƒ¿»¬»¿ƒ

.‰‰Ïa ˙‡ kLiÂ dÈa≈«ƒ¿«∆ƒ¿»
‡ÒÚ ‡e‰‰ ÏÚ ÌÈ‡c ,Ó‡ ‡ÒÈÈ ≈»»«¿»ƒ«««¿»

Ck ÔÈ‚e .‡zÈÎL„ ‡˜ÈÏ LÈiÁ ‡ÏÂ¿»«ƒƒ»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
‡˜ ‡˙‡Â ÔÈËL„ ‡aLeÁÓ ÌÈ‚t˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ≈¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»¿»
˜ÚÈ BÎa ,È˙k Ck ÔÈ‚a .‡aLeÁ „ÈÚÂ¿¬ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬…
.ÔÈËL ÏÎ„ ‡LÈ ‡˜ „ÈÚ e‰È‡Â .Ôe‡¿≈¿ƒ»ƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ

,Ó‡Â Á˙Ù ‰„e‰È(„È Ú˘Â‰)ÌÈLÈ Èk ¿»»«¿»«ƒ¿»ƒ
CÈ ‡L„˜„ ÈBÁ‡ Ïk ,'Â‚Â ÈÈ ÈÎc«¿≈¿»¿»»¿¿À¿»¿ƒ
‡ÓÏÚ Èe ,ËBL˜ ÈBÁ‡Â ÌÈLÈ e‰lÎ ‡e‰À¿¿»ƒ¿»¿¿¿≈«¿»
ÔepÈ‡ ‰Ó ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ„È ‡Ï»»¿ƒ¿»«¿ƒƒ««ƒ
ÔÈ‚a ,Ì eÎÏÈ ÌÈ˜ÈcˆÂ ‡c ÏÚÂ .ÔÈÓÈÈ»̃¿ƒ¿«»¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ
‡e‰ CÈ ‡L„˜„ ÈBÁ‡ ÔÈÚ„È ÔeÈ‡c¿ƒ»¿ƒ»¿¿À¿»¿ƒ
ÏczL‡c Ô‡Ó ÏÎc .‡˙ÈÈB‡ ÈÏczLÓeƒ¿«¿≈¿«¿»¿»»¿ƒ¿««
ÈËÒ ‡Ï„ e‰a ÏÈÊ‡Â Ú„È e‰È‡ ,‡˙ÈÈB‡a¿«¿»ƒ»«¿»ƒ¿¿»»≈

.‡Ï‡ÓNÏÂ ‡ÈÓÈÏƒƒ»¿ƒ¿»»
ÔÈÈiÁ ÔepÈ‡ ÔÈl‡ ,Ì eÏLkÈ ƒ»¿»ƒ≈ƒ«»ƒ

Â ,‡˙ÈÈB‡a ÈÏczLÓ ‡Ïc‡Ï ¿»ƒ¿«¿≈¿«¿»¿»
‡ÏÂ ‡e‰ CÈa ‡L„e˜„ ÈBÁ‡a ÔÏkzÒÓƒ¿«¿»¿»¿¿¿»¿ƒ¿»
ÈÚ„È ‡Ïc ÔÈ‚e .ÔÈÏÊ‡ ÈÁB‡ Ô‡Ï ÔÈÚ„È»¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈
ÔepÈ‡ ,‡˙ÈÈB‡ ÈÏczLÓ ‡ÏÂ ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿«¿»ƒ
‡ÓÏÚ È‡‰ ÈBÁ‡ ÔeÈ‡a e‰ ÈÏLk»¿≈¿¿ƒ»¿¿««¿»

.È˙‡„ ‡ÓÏÚe¿«¿»¿»≈
,‡˙ÈÈB‡a ÏczL‡c L a Ïk ,ÈÊÁ »≈»«»¿ƒ¿««¿«¿»

ÔÈÏÈLe ÔÈÁ‡ ÔeÈ‡ ‡˜ÏÒ dÈ˙ÓL ‡ÓÏÚ È‡‰Ó ˜ÈÙ „kÔeÈ‡c) «»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈»¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ

(‡˙ÈÈB‡aÔeÈ‡Â ,ÔepÈ‡ ÔÚÈ„È ‡˙ÈÈB‡c ÔÈÏÈLe ÔÈÁ‡ ÔeÈ‡Â .‡˙ÈÈB‡c ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ

‰ÈÎL ‰„ÓÚ ‰Ê ÏÚÂ ,˙Èaa««ƒ¿«∆»¿»¿ƒ»
ÌeMÓ ,Ôe‡ ‡e .‰‰Ïa ÔkLÓa¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈ƒ
,Bn‡ ÌB˜Ó ‰LÈ ‰‰ÏaL ‰‡L∆»»∆ƒ¿»»¿»¿ƒ
‰„ÓÚL ÏÚÂ ,‰hn‰ ÏaÏe CÏ‰»«ƒ¿≈«ƒ»¿«∆»¿»
˙‡ kLiÂ Ba e˙k ‰ÈÏÚ ‰ÈÎL¿ƒ»»∆»»«ƒ¿«∆

.‰‰Ïaƒ¿»
d˙B‡ ÏÚ ÔLiL ,Ó‡ ‡ÒÈÈ ≈»»«∆»««»

,‰ÈÎM‰ „BÎÏ LLÁ ‡ÏÂ ‰hÓƒ»¿…»«ƒ¿«¿ƒ»
ÔBaLÁÓ ÌbÙ ‡Ï Ck ÌeMÓeƒ»…ƒ¿«≈∆¿
‰NÚÂ ˜eÒt‰ ‡e ,ÌÈËM‰«¿»ƒ»«»¿»»
BÎa e˙k Ck ÌeMÓ ,ÔBaLÁ∆¿ƒ»»¿
B˙B‡ ‰NÚ ˜eÒt‰Â ,Ôe‡ ˜ÚÈ«¬…¿≈¿«»»»

.ÌÈËM‰ ÏÎÏ L‡…¿»«¿»ƒ
,Ó‡Â Á˙t ‰„e‰È Èk ¿»»«¿»«ƒ

ÈÎc Ïk  'B‚Â '‰ ÈÎc ÌÈLÈ¿»ƒ«¿≈¿»«¿≈
ÌÈLÈ Ìlk ‡e‰ Cea LB„w‰«»»À»¿»ƒ
‡Ï ÌÏBÚ‰ Èe ,˙Ó‡ ÈÎ„Â¿«¿≈¡∆¿≈»»…
Ì‰ ‰Ó ÏÚ ÌÈÁÈbLÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ¿ƒ¿…«¿ƒƒ«»≈
Ì eÎÏÈ ÌÈ˜ÈcˆÂ ‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿«∆¿«ƒƒ≈¿»
ÈÎc ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ÌeMÓ ƒ∆≈¿ƒ«¿≈
ÌÈÏczLÓe ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿«¿ƒ
ÏczLnL ÈÓ ÏkL ,‰Bza«»∆»ƒ∆ƒ¿«≈
Ì‰a CÏB‰Â Ú„BÈ ‡e‰ ,‰Bza«»≈«¿≈»∆

.‰Ï‡ÓNe ‰ÈÓÈ ‰ËBÒ ‡lL∆…∆»ƒ»¿…»
Ì‰ ‰l‡  Ì eÏLkÈ ƒ»¿»≈∆≈

‰Bza ÌÈÏczLÓ ‡lL ÌÈÚL‰»¿»ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ«»
LB„w‰ ÈÎ„a ÌÈÏkzÒÓ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«»
Ô‡Ï ÌÈÚ„BÈ ‡ÏÂ ‡e‰ Cea»¿…¿ƒ¿»
‡lL ÌeMÓe ,˙BÎÏB‰ ÌÈÎc‰«¿»ƒ¿ƒ∆…
ÌÈÏczLÓ ‡ÏÂ ÏkzÒ‰Ï ÌÈÚ„BÈ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì˙B‡a Ì‰a ÌÈÏLÎ Ì‰ ,‰Bza«»≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
.‡a‰ ÌÏBÚe ‰f‰ ÌÏBÚa ÂÈÎc¿»»»»«∆»»«»

‰‡ÏczLnL Ì„‡ Ïk , ¿≈»»»∆ƒ¿«≈
,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBiLk ,‰Bza«»¿∆≈ƒ»»«∆
ÌÈÎc Ì˙B‡a ‰ÏBÚ B˙ÓLƒ¿»»¿»¿»ƒ

ÌÈÏÈLe[‰Bza Ì‰L],‰Bz‰ ÏL ¿ƒƒ∆«»
ÏL ÌÈÏÈLe ÌÈÎc Ì˙B‡Â¿»¿»ƒ¿ƒƒ∆
Ì˙B‡Â ,ÌÈÚe„È Ì‰ ‰Bz‰«»≈¿ƒ¿»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
ניסן ח

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כט



‰f‰ ÙÒ ÁÒ

ÔeÎ‰È ‡ÓÏÚ È‡‰ ‡˙ÈÈB‡„ ÈBÁ‡ ÈÚ„Èc¿»¿≈»¿¿«¿»¿««¿»«¬
.‡ÓÏÚ È‡‰Ó Ôe˜ÙÈ „Î ‡ÓÏÚ ‡e‰‰ e‰a¿¿««¿»«ƒ¿≈««¿»

‡ÓÏÚ È‡‰ ‡˙ÈÈB‡ eÏczL‡ ‡Ï »ƒ¿«»¿«¿»¿««¿»
Ôe˜ÙÈ „k ,ÔÈÏÈLe ÔÈÁ‡ ÔÈÚ„È ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿
ÔeÈ‡a C‰ÈÓÏ ÔeÚcÈ ‡Ï ‡ÓÏÚ È‡‰Ó≈««¿»»ƒ¿¿¿≈«¿ƒ
C‰È ÔÈ„k .ÔB‰a ÔÈÏLÎÂ ÔÈÏÈLe ÔÈÁ‡»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿≈¿«
ÔÈÁ‡ ÔepÈ‡ Â‡Ïc ÔÈpÁ‡ ÔÈÁ‡a¿»¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ»¿ƒ
ÔÈÈ„ ‰nÎa dÈÏ ÔeÚ˙ÈÂ ,‡˙ÈÈB‡c¿«¿»¿ƒ¿»≈¿«»ƒƒ

.e‰a LpÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿
,È˙Î ‰Ó ‡˙ÈÈB‡a ÏczL‡c(Â ÈÏ˘Ó) ¿ƒ¿««¿«¿»«¿ƒ

‡È‰ ˙BˆÈ˜‰Â EÈÏÚ ÓLz EaÎLa¿»¿¿ƒ¿…»∆«¬ƒ»ƒ
ÓL˙ ‡˙ÈÈB‡ ,‡˜a EaÎLa .EÁÈN¿̇ƒ∆¿»¿¿¿ƒ¿»«¿»ƒ¿…
„k ,˙BˆÈ˜‰Â .‡ÓÏÚ ‡e‰‰„ ‡ÈcÓ EÈÏÚ»∆ƒƒ»¿«»¿»∆¡ƒ»«
ÔÈ˙ÓLÂ ÔÈÁe ÚzÈ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ
‡‰˙ ‡È‰ ,EÁÈN˙ ‡È‰ ÔÈ„Î ‡ÈÈ˙Ó ‡ÈiÁ‡Ï¿««»≈«»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿≈
ÔepÈ‡ ÔeÓe˜Èc ÔÈ‚a ,‡Ùeb ÏÚ ‡ÈB‚ÈpÒ«≈¿»«»¿ƒƒƒ
.˙B‡È ‡˜cÎ ‡˙ÈÈB‡ eÏczL‡c ÔÈÙebƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿»»
,‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ‡˙ÈÓ„˜a ÔeÓe˜Èc ÔepÈ‡ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ»¿«≈»¿»

,Ó‡ z‡„ ‰Ók(È Ï‡È„)˙Ó„‡ ÈLiÓ ÌÈaÂ ¿»¿«¿»≈¿«ƒƒ¿≈≈«¿«
ÔÈl‡Â .'Â‚Â ÌÏBÚ ÈiÁÏ ‰l‡ eˆÈ˜È ÙÚ»»»ƒ≈∆¿«≈»¿¿ƒ≈
ÈiÁ e˜qÚ˙‡c ÔÈ‚a ,ÌÏBÚ ÈiÁÏ ÔepÈ‡ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿«≈

.‡˙ÈÈB‡ È‰È‡c ÌÏBÚ»¿ƒƒ«¿»
,‡˙ÈÈB‡ eÏczL‡c ÔepÈ‡ Ïk ,ÈÊÁ »≈»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»

ÔÈ‚˙ ‡˙ÈÈB‡Â ÌÈi˜˙È ‡Ùe‚ ‡e‰‰«»ƒ¿««¿«¿»»ƒ
‰‰c ÔÈ‚a ,‡ÓÚË È‡Ó .dÈÏÚ‡zÚL ‡È ¬≈»«¿»¿ƒƒ¿«ƒ«¿»

ÏÈÏÎ„ ‡Áe „Á ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÚzÈƒ¿«À¿»¿ƒ«»¿»ƒ
Úa‡Ó ÏÈÏÎ„ ‡Áe ‡e‰‰Â ,ÔÈÁe Úa‡Ó≈«¿«ƒ¿«»¿»ƒ≈«¿«
eÏczL‡c ÔepÈ‡ ÏÎÏ ÔncÊ‡ ,ÔÈÁeƒƒ¿««¿»ƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈ‚a ‡Áe È‡‰a ÔBÏ ‡ÈÈÁ‡Ï ‡˙ÈÈB‡¿«¿»«¬»»¿«»¿ƒ

.ÔÈÓÏÚÏ ÌÈÈ˜˙Èc¿ƒ¿««¿»¿ƒ
È˙Î ‡‰ ,‡ÓÈ˙(ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ)˙BÁe Úa‡Ó ≈»»¿ƒ≈«¿«

‡‰c ,eÓÈÈ˜˙‡ ‡Ï È‡n‡ ,Áe‰ È‡a…ƒ»«««»ƒ¿«¿¿»
‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÌÈ˜B‡„ ‡ÓÊ ‡e‰‰ ,ÈÊÁ ‡z .ÔÈÓ„˜lÓÎ e˙ÈÓ e‰lÎÀ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»≈«ƒ¿»¿ƒÀ¿»¿ƒ

‰f‰ ÌÏBÚa ‰Bz‰ ÈÎc ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ«¿≈«»»»«∆
e‡ˆiLk ,ÌÏBÚ B˙B‡a Ì‰ eÎÏÈ≈¿»∆¿»¿∆≈¿

.‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»«∆
ÌÏBÚa ‰Bza eÏczL‰ ‡Ï …ƒ¿«¿«»»»

,ÌÈÏÈLe ÌÈÎc ÌÈÚ„BÈ ‡ÏÂ ‰f‰«∆¿…¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
eÚ„È ‡Ï ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ e‡ˆiLk¿∆≈¿ƒ»»«∆…≈¿
,ÌÈÏÈLe ÌÈÎc Ì˙B‡a ˙ÎÏÏ»∆∆¿»¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÈÎ„a CÏÈ Ê‡Â .Ì‰a ÌÈÏLÎÂ¿ƒ¿»ƒ»∆¿»≈≈ƒ¿»ƒ
,‰Bz‰ ÈÎc ÔÈ‡L ˙BÁ‡¬≈∆≈»«¿≈«»
LÚÈÂ ÌÈÈ„ ‰nÎa ÂÈÏ‡ eBÚ˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈»¿«»ƒƒ¿≈»≈

.Ì‰a»∆
?e˙k ‰Ó ‰Bza ÏczLnL ∆ƒ¿«≈«»«»

 EÈÏÚ ÓLz EaÎLa¿»¿¿ƒ¿…»∆
 EaÎLa .EÁÈN˙ ‡È‰ ˙BˆÈ˜‰Â«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»¿¿
ÔÈcÓ EÈÏÚ ÓLz ‰Bz‰ ,wa«∆∆«»ƒ¿…»∆ƒƒ
 ˙BˆÈ˜‰Â .ÌÏBÚ‰ B˙B‡»»«¬ƒ»
˙BÁe BÚÈ ‡e‰ Cea LB„w‰Lk¿∆«»»¿≈
‡È‰ Ê‡ ,ÌÈ˙Ó ˙BÈÁ‰Ï ˙BÓLe¿»¿«¬≈ƒ»ƒ
ÏÚ B‚Ò ‰È‰˙ ‡È‰ ,EÁÈN ¿̇ƒ∆ƒƒ¿∆»≈«
ÌÈÙeb Ì˙B‡ eÓe˜iL ÏÈLa Ûeb‰«ƒ¿ƒ∆»»ƒ
‰l‡Â ,Èe‡k ‰Bza eÏczL‰L∆ƒ¿«¿«»»»¿≈∆
,ÌÏBÚ ÈiÁÏ ‰lÁza eÓe˜iL Ì‰≈∆»«¿ƒ»¿«≈»

Ó‡pL BÓk ÈLiÓ ÌÈaÂ ¿∆∆¡«¿«ƒƒ¿≈≈
ÌÏBÚ ÈiÁÏ ‰l‡ eˆÈ˜È ÙÚ ˙Ó„‡«¿«»»»ƒ≈∆¿«≈»
ÌeMÓ ,ÌÏBÚ ÈiÁÏ Ì‰ ‰l‡Â .'B‚Â¿¿≈∆≈¿«≈»ƒ
‡È‰L ÌÏBÚ ÈiÁa e˜qÚ˙‰L∆ƒ¿«¿¿«≈»∆ƒ

.‰Bz‰«»
eÏczL‰L el‡ Ïk ,‰‡ ¿≈»≈∆ƒ¿«¿

‰Bz‰Â Ìi˜˙È Ûeb‰ B˙B‡ ,‰Bza«»«ƒ¿«≈¿«»
ÌeMÓ ?ÌÚh‰ ‰Ó ,ÂÈÏÚ Ô‚z»≈»»»«««ƒ
LB„w‰ BÚÈ ‰ÚL d˙B‡aL∆¿»»»¿≈«»
‰ÏeÏkL ˙Á‡ Áe ‡e‰ Cea»«««∆¿»
Áe d˙B‡Â ,˙BÁe Úa‡Ó≈«¿«¿»«
ÏÎÏ ÔncÊz ˙BÁe Úa‡ ˙ÏÏBk‰«∆∆«¿«ƒ¿«≈¿»
‰Bza eÏczL‰L Ì˙B‡»∆ƒ¿«¿«»
ÏÈLa BÊ Áea Ì˙BÈÁ‰Ï¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

.ÌÈÓÏBÚÏ Ìi˜˙iL∆ƒ¿«≈¿»ƒ
e˙k È‰ ,Ó‡z  …«¬≈»

‰nÏ ,Áe‰ È‡a ˙BÁe Úa‡Ó≈«¿«…ƒ»«»»
e˙Ó Ìlk È‰L ,eÓi˜˙‰ ‡Ï…ƒ¿«¿∆¬≈À»≈

?Ì„wÓk‰‡ ‡aÔÓÊ B˙B‡ , ¿ƒ…∆…¿≈¿«
È„È ÏÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÌÈ˜‰L∆≈ƒ«»»«¿≈
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"Ú ‰Ú˜  ÁÏ˘ÈÂËÒ

‡e‰‰ ,‡ÈÈ˙Ó ÔepÈ‡ Ï‡˜ÊÁÈ„ ‡„È ÏÚÈÓÊ) «¿»ƒ∆¿≈ƒ≈«»«

(‡˙‡„,‡ÈiÁe Úa‡Ó ‰Â‰c b ÏÚ Û‡ ‡Áe »«««¿¬»≈«¿««»
‰‡ÊÁ‡Ï ‡l‡ ,‡Óei˜a ÔBÏ ‡ÓÈÈ˜Ï ˙ÈÁ ‡Ï»»ƒ¿»¿»¿ƒ»∆»¿«¬»»
‡ÈÈ˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ï ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔÈnÊ„¿«ƒÀ¿»¿ƒ«¬»»≈«»

‡Áea ÔBÏ ‡ÓÈÈ˜Ïe ‡ÂÂb ‡e‰‰a(ע"א קעו (דף ¿««¿»¿«¿»¿»
.‡ÂÂb È‡‰a ÏÈÏk˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿««¿»

‡zÚL ‡È‰‰a ÔÈÓ‚ e„‰‡c b ÏÚ ««¿«¬»«¿ƒ¿«ƒ«¿»
‡Ú ‡e‰ CÈ ‡L„˜ .‰Â‰„ ‰Ók¿»¿¬»À¿»¿ƒ»»
‡ÈÈÁ‡Ï ÔÈnÊ e‰È‡c ‡ÓÏÚ ÏÎÏ ‰‡ÊÁ‡Ï¿«¬»»¿»«¿»¿ƒ«ƒ«¬»»

‡ÈÈ˙Ó,È˙Î ‰Ó)(ÂÎ ‰ÈÚ˘È)È˙Ó eÈÁÈ‡e‰‰ ‡c ÏÚ .ÔeÓe˜È È˙Ï E ≈«»

‡˙ÁÏ ÔÈÓÊ„ ‡Áe ‡e‰‰ ‡c ÏÚÂ ‡") (‡i˜Ècˆ e‰ ‡˙ÁÏ ÔÈÓÊ„ ‡Áe

˙ÏÈÏk˙‡„ ‡Áe ,Áe‰ È‡a ˙BÁe Úa‡Ó È˙Î ‰Ó .‡i˜Ècˆ e‰a

(Úa‡a‡ÓÈÈ˜Ï ÔÈnÊ ‡e‰ CÈ ‡L„˜c ÔÈ‚a , ¿ƒ¿À¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»
ÔeÈ‡Â .˙e‡È ‡˜„Î ‡ÓÏÚa ÌÈÏL ‡Óei˜ e‰Ï¿ƒ»¿ƒ¿«¿»¿¿»¿¿ƒ
‡È‰ ,‡ÓÏÚ È‡‰ ‡˙ÈÈB‡ eÏczL‡c¿ƒ¿«¿¿«¿»¿««¿»ƒ
‡ÈB‚ÈpÒ ˙„ÈÚ˙‡Â L c dÈÏÚ ‡ÓÈÈ»̃¿»¬≈¿«»¿ƒ¿¬ƒ««≈¿»

.‡e‰ CÈ ‡L„e˜„ Èn«̃≈¿¿»¿ƒ
‡˙ÈÈB‡c ÔÈlÓ ÔepÈ‡ Ïk ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«»ƒƒƒ¿«¿»

 a da ÏczL‡„ ‡˙ÈÈB‡ ‡È‰‰ ÏÎÂL ¿»«ƒ«¿»¿ƒ¿««»«»
‡˙ÈÈB‡ ‡È‰‰Â ÔÈlÓ ÔepÈ‡ ,‡ÓÏÚ È‡‰a¿«»¿»ƒƒƒ¿«ƒ«¿»
dÈÓ˜ ˙Ó‡Â ‡e‰ CÈ ‡L„˜ Èn˜ ‡ÓÈÈ»̃¿»«≈À¿»¿ƒ«¬»««≈
‡e‰‰Ïe .˙ÎkzL‡ ‡ÏÂ ÔÈÏ˜ ˙ÓÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»«¿«
a ˜ac˙‡„ ÌeÙÎ ‡ÓÈ˙Â ÁÈN˙ È‰È‡ ‡ÓÊƒ¿»ƒƒ»ƒ«¿≈»¿¿ƒ¿»««
ÔepÈ‡ ‡c ÏÚÂ ,‡ÓÏÚ È‡‰a ÏczL‡Â L»¿ƒ¿¿»¿««¿»¿«»ƒ
.ÔÓ‡˜„Î ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÌÈÏL ‡Óei˜a ÔeÓe˜È¿¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿»¿¿»¬»»

Ck ÔÈ‚e(„È Ú˘Â‰)ÌÈ˜ÈcˆÂ ÈÈ ÈÎc ÌÈLÈ Èk ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿≈¿»¿«ƒƒ
.Ì eÏLkÈ ÌÈÚLBÙe Ì eÎÏÈ≈¿»¿ƒƒ»¿»

,Ó‡Â Á˙Ù ‡ÈiÁ( ‡ Ï‡ÂÓ˘)Ô˜Ê ÈÏÚÂ ƒ»»«¿»«¿≈ƒ»≈
ÂÈa ÔeNÚÈ L‡ Ïk ˙‡ ÚÓLÂ „‡Ó¿…¿»«≈»¬∆«¬»»
ÌÈLp‰ ˙‡ ÔkLÈ L‡ ˙‡Â Ï‡NÈ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈¿≈¬∆ƒ¿¿À∆«»ƒ
CzÚ„ ‡˜ÏÒ ÈÎÂ .„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ˙B‡v‰«…¿∆«…∆≈¿ƒ«¿»«¿»
˙Ó„wÓ ‡‰Â .‡„ ‡z„ÈÚ Ôe„ÚÈc ÈÈ È‰Îc¿…¬≈¿»¿««¿¬ƒ¿»»¿»ƒ«¿«
‡BÁ ‡e‰‰ ‡˙ÈÈB‡ ˙LÈÙe Óz‡ ‡c¿»ƒ¿»¿ƒ««¿»«»

B˙B‡ ,ÌÈ˙n‰ Ì˙B‡ Ï‡˜ÊÁÈÔÓÊ] ¿∆¿≈»«≈ƒ

[„È˙Ú‰‰È‰L b ÏÚ Û‡ ,Áe ««««∆»»
ÌÓi˜Ï „È ‡Ï ,˙BÁe Úa‡Ó≈«¿«…»«¿«¿»
„È˙ÚL ˙B‡‰Ï ‡l‡ ,Ìei˜a¿ƒ∆»¿«¿∆»ƒ
ÌÈ˙Ó ˙BÈÁ‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿«¬≈ƒ
Áea ÌÓi˜Ïe ‰eˆ d˙B‡a¿»»¿«¿»»«

.BÊ ‰eˆa ‰ÏÏÎpL∆ƒ¿¿»¿»
˙BÓˆÚ‰ eÊÁL b ÏÚ ««∆»¿»¬»

LB„w‰ ,‰È‰L BÓk ‰ÚL d˙B‡a¿»»»¿∆»»«»
ÏÎÏ ˙B‡‰Ï ‰ˆ ‡e‰ Cea»»»¿«¿¿»
˙BÈÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ÌÏBÚ‰»»∆»ƒ¿«¬

ÌÈ˙Ó?e˙k ‰Ó] È˙Ó eÈÁÈE ≈ƒ

‰„È˙ÚL Áe d˙B‡ ‰Ê ÏÚ ,ÔeÓe˜È È˙Ï˙„Ï 

[ÌÈ˜Ècˆ Ì‰‰„È˙ÚL Áe d˙B‡ ‰Ê ÏÚÂ ‡"Ò] 

˙„ÏÌÈ˜Ècˆ Ì‰È‡a ˙BÁe Úa‡Ó ?e˙k ‰Ó 

[Úa‡a ‰ÏÏÎpL Áe ,Áe‰ÌeMÓ , ƒ
Ìi˜Ï „È˙Ú ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»»ƒ¿«≈
,Èe‡k ÌÏBÚa ÌÏL Ìei˜ Ì˙B‡»ƒ»≈»»»»
ÌÏBÚa ‰Bza eÏczL‰L Ì˙B‡Â¿»∆ƒ¿«¿«»»»
Ì„‡‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ ‡È‰ ,‰f‰«∆ƒ∆∆«»»»
LB„w‰ ÈÙÏ ‰ÈB‚Ò ˙ÈNÚÂ¿«¬≈»≈¿»ƒ¿≈«»

.‡e‰ Cea»
Èc Ì˙B‡ Ïk ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«»»ƒ¿≈

ÏczL‰L ‰Bz d˙B‡ ÏÎÂ ‰B˙»¿»»»∆ƒ¿«≈
Ì˙B‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ì„‡‰ da»»»»»»«∆»
ÌÈ„ÓBÚ ‰Bz d˙B‡Â ÌÈc¿»ƒ¿»»¿ƒ
˙ÓB‡Â ,‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»¿∆∆
‡ÏÂ ˙BÏB˜ ‰ÓÈÓ ‡È‰Â ,ÂÈÙÏ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿…
ÁÈN˙ ‡È‰ ÔÓÊ B˙B‡Ïe ,˙ÎÎBL∆∆¿¿«ƒ»ƒ«
Ì„‡‰ da ˜ac˙‰L ÈÙk Ó‡˙Â¿…«¿ƒ∆ƒ¿«≈»»»»
‰Ê ÏÚÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa da ÏczL‰Â¿ƒ¿«≈»»»«∆¿«∆
ÈiÁÏ ÌÏL Ìei˜a eÓe˜È Ì‰≈»¿ƒ»≈¿«≈
Ck ÌeMÓe ,eÓ‡L BÓk ,ÌÏBÚ»¿∆»«¿ƒ»

 '‰ ÈÎc ÌÈLÈ Èkƒ¿»ƒ«¿≈
ÌÈÚLÙe Ì eÎÏÈ ÌÈ˜ÈcˆÂ¿«ƒƒ≈¿»…¿ƒ

.Ìa eÏLkÈƒ»¿»
,Ó‡Â Á˙t ‡ÈiÁ  ƒ»»«¿»«

L‡ Ïk ˙‡ ÚÓLÂ „‡Ó Ô˜Ê ÈÏÚÂ¿≈ƒ»≈¿…¿»«≈»¬∆
˙‡Â Ï‡NÈ ÏÎÏ ÂÈa ÔeNÚÈ«¬»»¿»ƒ¿»≈¿≈
˙B‡v‰ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔkLÈ L‡¬∆ƒ¿¿À∆«»ƒ«…¿
ÏÚ ‰ÏÚÈ ÈÎÂ .„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿ƒ«¬∆«
,‰Ê ‰NÚÓ eNÚÈ '‰ È‰kL EzÚc«¿¿∆…¬≈«¬«¬∆∆
‰LÙe Ó‡ CÎÏ Ì„wÓ È‰Â«¬≈ƒ…∆¿»∆¡«≈¿»
,Ì‰lL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ‰B˙»«≈¿∆»∆
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‰f‰ ÙÒ Ú

,ÈzÎc ÔB‰Ï„( ‡ Ï‡ÂÓ˘)˙‡ ÌÈL‡‰ eˆ‡ Èk ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¬»¬»ƒ∆
ÌÚ‰ ˙‡Ó ÌÈ‰k‰ ËtLÓe È˙Îe .ÈÈ ˙ÁÓƒ¿«¿»¿ƒƒ¿««…¬ƒ≈≈»»
ÌËa Ìb È˙Îe .'Â‚Â ÁÊ ÁÊ LÈ‡ Ïk»ƒ…≈«∆«¿¿ƒ«¿∆∆
LÈ‡Ï Ó‡Â Ô‰k‰ Ú ‡e ÏÁ‰ ˙‡ ÔeË˜È«¿ƒ∆«≈∆»«««…≈¿»«»ƒ
È˙Îe .'Â‚Â Ô‰kÏ ˙BÏˆÏ Na ‰z ÁÊ‰«…≈«¿»»»ƒ¿«…≈¿¿ƒ
ÈzÁ˜Ï ‡Ï Ì‡Â Ôzz ‰zÚ Èk BÏ Ó‡Â¿»«ƒ«»ƒ≈¿ƒ…»«¿ƒ
‰Ï„b ÌÈÚp‰ ˙‡hÁ È‰zÂ ‡c ÏÚÂ .‰˜ÊÁ¿»¿»¿«»«¿ƒ«««¿»ƒ¿…»
ÔeÈ‡Ó ‡l‡ ÔÈÏË BÂ‰ ‡Ï ‡c ÏÎÂ .'Â‚Â „‡Ó¿…¿¿»»»¬»¿ƒ∆»≈ƒ
ÏÚÂ ,dÈpÓ ÏÎÈÓÏ È‰ÎÏ e‰Ï eÂ‰c ÔÈ˜ÏeÁ»ƒ¿¬¿¿«¬≈¿≈«ƒ≈¿«
‡Î‰Â .eLÚ˙‡ e‰ÈÈÈÚ ‡a˜ ÏÈÏ˜ ‰Â‰c¿¬»»ƒ»¿»»¿≈«¿ƒ¿¬»¿»»
.˙B‡v‰ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔkLÈ L‡ ˙‡ Ó‡»«≈¬∆ƒ¿¿À∆«»ƒ«…¿

Ïk ,‡„ ‰ÈÚ e„Ú eÂ‰c ÌBÏLÂ ÒÁ «¿»¿¬»¿¬≈»»»
‡Ïc ,‡e‰‰ ‡LÈc˜ ‡˙‡a ÔkL∆≈¿«¿»«ƒ»«¿»
ÔÈ‚ ‡l‡ .ÔB‰Ï ÔeÏË˜ÈÂ Ï‡NÈ Ïk ÔeÓe˜È¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿¿∆»¿ƒ
Ô‡ÁÓe ,‡Lc˜ÓÏ ‡ÏÚ‡Ï ÔBÏ ÈkÚÓ eÂ‰c¿¬¿«¿≈¿»√»¿«¿¿»»»
„Ú ‡˙BÏˆ ÈÏˆÓÏ ‡ÏÚ‡Ï ‡Ïc ÔB‰„Èaƒ≈¿»¿»√»¿ƒ¿≈¿»«
ÔÈ˙ÈÈÓ ‡Ï ÔeÈ‡c ÔÈ‚ e„ÈÚ˙‡ ‡Èae˜c¿¿»«»ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
Ck ÔÈ‚e ,e‰ÈÈpÓ ‡˜ÏeÁ ÏËÈÓÏ ÔÈa»̃¿»ƒ¿≈«»»ƒ«¿¿ƒ»
Ô‡Úa BÂ‰ ÌÈL ÔepÈ‡ Ck ÔÈ‚e .ÔBÏ ÔÈkÚÓ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ¬»»
L‡ ˙‡ È˙Î ‡c ÏÚÂ .Ônz ‡ÏÚ‡Ï e‰ÈÈpÓƒ«¿¿«√»«»¿«»¿ƒ≈¬∆

,ÌÈLp‰ ˙‡ ÔekLÈ.ÔÓ‡˜„k ÔBÏ ÈkÚÓc ƒ¿¿∆«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¬»»
ÌBÏLÂ ÒÁ .‰‰Ïa ˙‡ kLiÂ ‡„ »«ƒ¿«∆ƒ¿»«¿»

kÚc ÔÈ‚ ‡l‡ ,dnÚ ÎL e‰È‡c¿ƒ»«ƒ»∆»¿ƒ¿»«
‡„Â ,‰ÂˆÓ„ ‡LenL ÈB‡ ‡LnLÏ dÏ»¿«»»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿»
‡zÈÎL ÏÈ˜Ï „ÚÂ .‡ÒÚ„ ‡ÏeaÏ ‡e‰ƒ¿»¿«¿»¿¬«»√≈¿ƒ¿»
‰ÂˆÓ„ ‡LenLc ˙‡ ÏÎac ,‡„ ‡z„ÈÚ¬ƒ¿»»¿¿»¬«¿ƒ»¿ƒ¿»
˙‡ ‡e‰‰ ÏÚ ‡ÈL ‡zÈÎL ,ÁkzL‡ƒ¿««¿ƒ¿»«¿»««¬«
‡LenL ‡kÚÏ ÌÈ‚c Ô‡Óe .Ônz ÁkzL‡Â¿ƒ¿«««»«¿»ƒ¿«»»ƒ»
ÏÚÂ .‡ÓÏÚÓ ‡zÈÎL ˜lzÒÈc ÌÈ‚ ‰ÂˆÓ„¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿»≈«¿»¿«

È˙Î ‡c(ËÓ ˙È˘‡)Ê‡ EÈ‡ ÈkLÓ ˙ÈÏÚ Èk »¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»
˙‡ kLiÂ ,È˙Î ‡c ÔÈ‚e .‰ÏÚ ÈÚeˆÈ zÏlÁƒ«¿»¿ƒ»»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿«∆
È eÈ‰iÂ Ï‡NÈ ÚÓLiÂ ÂÈ‡ L‚ÏÙ ‰‰Ïaƒ¿»ƒ∆∆»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈«ƒ¿¿≈
BÂ‰ e‰lk .NÚ ÌÈL ˜ÚÈ«¬…¿≈»»À¿¬

e˙kL˙‡ ÌÈL‡‰ eˆ‡ Èk ∆»ƒƒ¬»¬»ƒ≈
ËtLÓe e˙ÎÂ ,'‰ ˙ÁÓƒ¿«¿»ƒ¿«
ÁÊ LÈ‡ Ïk ÌÚ‰ ˙‡Ó ÌÈ‰k‰«…¬ƒ≈≈»»»ƒ…≈«

ÁÊÌËa Ìb e˙ÎÂ ,'B‚Â ∆«¿¿»«¿∆∆
Ô‰k‰ Ú ‡e ÏÁ‰ ˙‡ ÔeË˜È«¿ƒ∆«≈∆»«««…≈
N ‰z Áf‰ LÈ‡Ï Ó‡Â¿»«»ƒ«…≈«¿»»»
Ó‡Â e˙ÎÂ ,'B‚Â Ô‰kÏ ˙BÏˆÏƒ¿«…≈¿¿»¿»«
ÈzÁ˜Ï ‡Ï Ì‡Â Ôz˙ ‰zÚ Èk BÏƒ«»ƒ≈¿ƒ…»«¿ƒ
˙‡hÁ È‰zÂ ‰Ê ÏÚÂ ,‰˜ÊÁ¿»¿»¿«∆«¿ƒ««
‰Ê ÏÎÂ ,'B‚Â „‡Ó ‰Ï„b ÌÈÚp‰«¿»ƒ¿…»¿…¿¿»∆
Ì˙B‡Ó ‡l‡ ÌÈÏËB eÈ‰ ‡Ï…»¿ƒ∆»≈»
ÏÎ‡Ï ÌÈ‰kÏ eÈ‰L ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ∆»«…¬ƒ∆¡…
ÏÈl˜ Ôaw‰ ‰È‰L ÏÚÂ ,Ì‰Ó≈∆¿«∆»»«»¿»«ƒ
˙‡ Ó‡ Ô‡ÎÂ ,eLÚ Ì‰ÈÈÚa¿≈≈∆∆∆¿¿»»«≈
ÌÈLp‰ ˙‡ ÔkLÈ L‡¬∆ƒ¿¿À∆«»ƒ

?˙B‡v‰«…¿
ÌÈNBÚ eÈ‰L ‰ÏÈÏÁÂ ÒÁ «¿»ƒ»∆»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡a ÔkL Ïk ,BÊ ‰Ú¬≈»»∆≈¿»
Ï‡NÈ Ïk eÓe˜È ‡lL ,LB„ »̃∆…»»ƒ¿»≈
eÈ‰L ÌeMÓ ‡l‡ .Ì˙B‡ e‚‰ÈÂ¿««¿»∆»ƒ∆»
Lc˜nÏ Òk‰Ï Ì˙B‡ ÌÈkÚÓ¿«¿ƒ»¿ƒ»≈«ƒ¿»
Òk‰Ï ‡lL Ì‰È„Èa ÌÈÁBÓeƒƒ≈∆∆…¿ƒ»≈
˙Baw‰L „Ú ‰lÙz Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ»«∆«»¿»
˙B‡ÈÓ ‡Ï Ô‰L ÌeMÓ ,eNÚ«¬ƒ∆≈…¿ƒ
ÌeMÓe ,Ì‰Ó ˜ÏÁ ÏhÏ ˙Ba »̃¿»ƒ…≈∆≈∆ƒ
Ck ÌeMÓe ,Ô˙B‡ ÌÈkÚÓ Ck»¿«¿ƒ»ƒ»
Ì‰Ó ˙BL˜Ó eÈ‰ ÌÈL Ô˙B‡»»ƒ»¿«¿≈∆
˙‡ e˙k ‰Ê ÏÚÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿»¿«∆»≈
,ÌÈLp‰ ˙‡ ÔkLÈ L‡¬∆ƒ¿¿À∆«»ƒ
.eÓ‡L BÓk Ô˙B‡ ÌÈkÚnL∆¿«¿ƒ»¿∆»«¿

ÒÁ .‰‰Ïa ˙‡ kLiÂ ‰Ê ∆«ƒ¿«∆ƒ¿»«
‡l‡ ,dnÚ ÎL ‡e‰L ÌBÏLÂ¿»∆»«ƒ»∆»
ÌÚ LnLÏ d˙B‡ kÚL ÌeMÓƒ∆ƒ≈»¿«≈ƒ
‡e‰ ‰ÊÂ ,‰ÂˆÓ ÏL LenL ÂÈ‡»ƒƒ∆ƒ¿»¿∆
„‚k ‰NÚÂ ,‰hn‰ ÏeaÏaƒ¿«ƒ»¿»»¿∆∆
ÏÎaL .‰f‰ ‰NÚn‰ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»««¬∆«∆∆¿»
,‡ˆÓ ‰ÂˆÓ LenML ÌB˜Ó»∆ƒƒ¿»ƒ¿»
ÌB˜Ó B˙B‡ ÏÚ ‰BL ‰ÈÎL¿ƒ»»«»
kÚÏ ÌBbL ÈÓe ,ÌL ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈»ƒ∆≈¿«≈
˜lzÒzL ÌBb ,‰ÂˆÓ ÏL LenLƒ∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
e˙k ‰Ê ÏÚÂ ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»»¿«∆»

 EÈ‡ ÈkLÓ ˙ÈÏÚ Èkƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ
‰Ê ÌeMÓe .‰ÏÚ ÈÚeˆÈ zÏlÁ Ê‡»ƒ«¿»¿ƒ»»ƒ∆
L‚ÏÈt ‰‰Ïa ˙‡ kLiÂ e˙k»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆∆
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‡"Ú ÂÚ˜  ÁÏ˘ÈÂ‡Ú

.ÌeÏk ÔB‰Ï„ ‡˙eÎfÓ Ú‚ ‡ÏÂ ‡ÈÈÓa¿ƒ¿»»¿»»«ƒ¿»ƒ¿¿
‡˙ÈÓ„˜ ‡ÓÚË È‡Ó ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«»«¬»¿«¿ƒ»

ÚÓLiÂ ,ÈzÎc .˜ÚÈ ˙Ïe Ï‡NÈƒ¿»≈¿»««¬…ƒ¿ƒ«ƒ¿«
„Î ‡l‡ .NÚ ÌÈL ˜ÚÈ È eÈ‰iÂ Ï‡NÈƒ¿»≈«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»∆»«
‰Óe Ó‡ ‡ÒÚ ‡e‰‰ ÏaÏe Ôe‡ ‡˙‡»»¿≈ƒ¿≈««¿»»««
‡ÓÈÈ˜Ï ‡a‡Ï dÈÏ BÂ‰ ÔÈËL ÒÈ¿̇≈«ƒ¿ƒ¬≈¿«»¿«¿»
ÔÈ ‡„ÏB‡Ï ÈÚ ‡zL‰Â ,ÈzÈ ‡ÏÂ ‡ÓÏÚ¿«¿»¿»«ƒ¿«¿»»≈¿»»¿ƒ
‡„ÏB‡Ï ÈÚ e‰È‡c ÔÈÓÈ‚t Ô‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»¬«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»»
,‡ÒÚ ‡e‰‰ ÏaÏa „iÓ .ÔÈÓ„˜lÓk ÔÈpÁ‡«¬«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ¿≈««¿»
‡Ï˜ „Ú elÈ‡k .‡LenL ‡e‰‰ kÚ˙‡Â¿ƒ¿«««ƒ»¿ƒ¬«¿»»
ÏÚÂ .‡ÒÚ ‡e‰‰ ÏÚ ‡ÈL„ ‡zÈÎL Èa‚Ï¿«≈¿ƒ¿»¿«¿»«««¿»¿«
‡„ ‡ÓL ‡‰c ,Ï‡NÈ ÚÓLiÂ È˙Î ‡c»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»»
ÒÈz ÔeÈ‡c ÔÈÈÒk˙‡c ÒÈz Bb ˜lzÒ‡ƒ¿««¿≈«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈«

.‡ÈÎ„ ‡BÓÒÙ‡ È‰«¬≈¬«¿¿»«¿»
ÒÈz ÔÈl‡ ,NÚ ÌÈL ˜ÚÈ Èa ¿≈«¬…¿≈»»ƒ≈¿≈«

Ô‡Óe .e‰a ˙wz˙‡ ‡zÈÎLc ÔÈËLƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»«¿«
ÔBÏ „ÈÚÂ ˙„‰‡ ‡˙ÈÈB‡c ÔÈl‡ ,ÔepÈ‡ƒƒ≈¿«¿»«¬»«¿»ƒ

‡aLeÁ(ע"ב קעו lk(דף .ÔÈÓc˜lÓk,ÔÈLÈc˜ e‰ ¿¿»¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«ƒƒ
‡ÏkzÒ‡Ï ‡zÈÎL Èa‚Ï ÔÈÈÊÁ˙‡ e‰lkÀ¿ƒ¿«¿»¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«»»
‡e‰‰ „Ú elÈ‡c .ÔB‰È‡Ó„ ‰Le„˜ƒ¿»¿»≈¿ƒ¬««

.‡ÈÈÓa Ôe‡ È˙ÈÈ ‡Ï ‡„BÚ»»»≈≈¿≈¿ƒ¿»»
dÈpÓ dÈ˙BÎa ÏÈË˙‡c LÚ˙‡ ‡c Ïk »»ƒ¿¬«¿ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ≈

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ÛÒBÈÏ È‰È˙‡ÂÈ„) ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈
(‰ ‡ ÌÈÓÈ‰‡e‰ Èk Ï‡NÈ BÎa Ôe‡ Èe¿≈¿≈¿ƒ¿»≈ƒ

B˙Îa ‰z ÂÈ‡ ÈÚeˆÈ BÏlÁe BÎa‰[ÈÏ] «¿¿«¿¿≈»ƒƒ¿»¿…»

.ÛÒBÈÏ¿≈
,ÈÊÁ( Ï‡È„)CÓ ‡‰Ï‡ Èc dÓL ‡Â‰Ï »≈∆¡≈¿≈ƒ¡»»¿»«

È‰B„aÚÓ ÏÎ È„ ,‡ÓÏÚ „ÚÂ ‡ÓÏÚ ÔÓƒ»¿»¿«»¿»ƒ»«¿¿ƒ
„ÈÚ e‰È‡„ ‰Ó ÏÎÂ ,ÔÈc dÈ˙Á‡Â ËBL¿̃¿»¿»≈ƒ¿»«¿ƒ»ƒ

.‰‡lÚ ‡˙ÓÎÁ e‰È‡ ‡lk…»ƒ¿»¿¿»ƒ»»
‡‰c ,L „ ‡„BÚ ÌÈ‚ ‰nk ,ÈÊÁ »≈«»»ƒ»»¿«»¿»

È‡Ó ÏÎ(Ô‡Ó)ÌÈL˙‡ ‡lk ,„ÈÚ e‰È‡„ »»¿ƒ»ƒ…»ƒ¿¿ƒ
˜ÚÈ ‡‰c .‡e‰ CÈa ‡L„e˜„ Èn˜ ‡ÓÈÈ˜Â¿»¿»«≈¿¿»¿ƒ¿»«¬…

È eÈ‰iÂ Ï‡NÈ ÚÓLiÂ ÂÈ‡»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈«ƒ¿¿≈
eÈ‰ Ìlk .NÚ ÌÈL ˜ÚÈ«¬…¿≈»»À»»
Ì‰lL ˙eÎfÓ ‰Ú‚ ‡ÏÂ ,ÔÈna«ƒ¿»¿…ƒ¿¿»ƒ¿∆»∆

.ÌeÏk¿
ÌÚh‰ ‰Ó ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«»«««

,˜ÚÈ Ck Á‡Â Ï‡NÈ ‰lÁza«¿ƒ»ƒ¿»≈¿««»«¬…
È eÈ‰iÂ Ï‡NÈ ÚÓLiÂ e˙kL∆»«ƒ¿«ƒ¿»≈«ƒ¿¿≈
‡aLk ‡l‡ ?NÚ ÌÈL ˜ÚÈ«¬…¿≈»»∆»¿∆»
:Ó‡ ,‰hÓ d˙B‡ ÏaÏe Ôe‡¿≈ƒ¿≈»ƒ»»«
eÈ‰ ÌÈËL NÚ ÌÈM ‰Óe«¿≈»»¿»ƒ»
ÂLÎÚÂ ,˙BÈ ‡ÏÂ ÌÏBÚa ‡a‡Ï¿«»»»¿…≈¿«¿»
e‡ ÈÏe‡ ,ÌÈa „ÈÏB‰Ï ‰ˆB∆¿ƒ»ƒ«»
„ÈÏB‰Ï ‰ˆB ‡e‰L ÌÈÓe‚t¿ƒ∆∆¿ƒ
ÏaÏa „iÓ .Ì„wÓ BÓk ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿ƒ…∆ƒ»ƒ¿≈
LenL B˙B‡ kÚ˙‰Â ‰hÓ d˙B‡»ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ
‰ÈÎMÏ ÔBÏ˜ ‰NÚ el‡k¿ƒ»»»«¿ƒ»

hÓ d˙B‡ ÏÚ ‰˙ML‰Ê ÏÚÂ ,‰ ∆»¿»«»ƒ»¿«∆
È‰L ,Ï‡NÈ ÚÓLiÂ e˙k»«ƒ¿«ƒ¿»≈∆¬≈
NÚ ÌÈL CBz ‰lÚ˙‰ ‰Ê ÌLa¿≈∆ƒ¿«»¿≈»»
NÚ ÌÈL Ì‰L ,eqk˙‰L∆ƒ¿«∆≈¿≈»»

.CÊ ÔBÓÒÙ‡ ˙B‰«¬¬«¿¿«
el‡  NÚ ÌÈL ˜ÚÈ È ¿≈«¬…¿≈»»≈

‰ÈÎM‰L ÌÈËL NÚ ÌÈL¿≈»»¿»ƒ∆«¿ƒ»
el‡ ?Ì‰ ÈÓe ,Ì‰ ‰wz˙‰ƒ¿«¿»»∆ƒ≈≈
Ì‰Ï ‰˙NÚÂ ‰ÊÁ ‰Bz‰L∆«»»¿»¿»¿»»∆
Ìlk ,Ì„wÓ BÓk ÔBaLÁ∆¿¿ƒ…∆À»
‰ÈÎMÏ ÌÈÈe‡ Ìlk ,ÌÈLB„ ¿̃ƒÀ»¿ƒ«¿ƒ»
el‡L .ÌBa ˙M„˜a ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿À«ƒ»∆ƒ
‡È ‡Ï ,‰NÚÓ B˙B‡ ‰NÚ»»«¬∆…»…

.ÔÈna Ôe‡¿≈«ƒ¿»
epnÓ ‰ÏhpL LÚ ‰Ê Ïk »∆∆¡«∆ƒ¿»ƒ∆

BÓk ,ÛÒBÈÏ ‰zÂ B˙BÎa¿»¿ƒ¿»¿≈¿
Ó‡pL BÎa Ôe‡ Èe ∆∆¡«¿≈¿≈¿

BÏlÁe BÎa‰ ‡e‰ Èk Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ«¿¿«¿
B˙Îa ‰z ÂÈ‡ ÈÚeˆÈ[ÈÏ] ¿≈»ƒƒ¿»¿…»

.ÛÒBÈÏ¿≈
‰‡, ÌL ‰È‰iL ¿≈∆ƒ¿∆≈

„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ CÓ Ï‡‰»≈¿…»ƒ»»¿«
˙Ó‡ ÂÈNÚÓ ÏkL .ÌÏBÚ‰»»∆»«¬»¡∆
‡e‰M ‰Ó ÏÎÂ ,ÔÈc ÂÈÎ„e¿»»ƒ¿»«∆
‰ÓÎÁ ‡e‰ Ïk‰ ,‰NBÚ∆«…¿»¿»

.‰BÈÏÚ∆¿»
‰‡,Ì„‡ ‰NÚÓ ÌB‚ ‰nk ¿≈«»≈«¬≈»»

ÈÓ Ïk È‰L[‰Ó],‰NBÚ ‡e‰L ∆¬≈»ƒ∆∆
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ניסן ט

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון כט



‰f‰ ÙÒ Ú

‡ÈÏÈÏ ‡e‰‰ Ïk ,‰‡Ï„ da‚Ï Ï‡Ú„ ‡zÚLa¿«¿»¿»¿«»¿≈»»«≈¿»
ÏÁc ÈLÁc ,ÏÁ ‰Â‰ dÈaÏÂ dÈ˙eÚ¿≈¿ƒ≈»»¿»≈¿»ƒ¿»≈
‰‡Ó„˜ ‰tËÂ ‡LenL ‡e‰‰Óe .È‰È‡ƒƒ≈«ƒ»¿ƒ»«¿»»
.‰eÓ˜e‡Â ‰‡Ï ˙aÚ˙‡ ‡˙eÚ ‡e‰‰Óe≈«¿»ƒ¿¬»«≈»¿¿»
˜ÈlzÒÈ ‡Ï Ú„È ‡Ï ˜ÚÈ„ ‡ÏÓÏ‡ ‡‰c¿»ƒ¿»≈¿«¬…»»«»ƒ¿«ƒ
‡ÓLa ˜lzÒ‡ ‡Ï ‡c ÏÚÂ .‡aLeÁa Ôe‡¿≈¿¿»»¿«»»ƒ¿««ƒ¿»

.Ôe‡ Ì˙Ò dÈÓL ‡l‡ ‡ÚÈ„È¿ƒ»∆»¿≈¿»¿≈
‰Ók ,dÈ˙‡Ï ‡„BÚ „‰‡ ‡c Ïk »»«¬«»»¿«¿≈¿»

˙„ÈÚ˙‡ ‰‡Ó„˜ ‡˙eÚ ‡e‰‰„¿«¿»«¿»»ƒ¿¬ƒ«
‡‰c .da ˙c‰˙‡ ‡˙eÚ ‡e‰‰ ,ÏÁa¿»≈«¿»ƒ¿«»«»¿»
˙‡ ,ÏÁ„ ‡Îea ÛÒBÈÏ ˙„‰‡ dÈ˙BÎ¿»≈«¬»«¿≈¿»¿»≈¬«
.dÈ˙‡a ˜ÈÏÒ ‡lÎÂ ÏÁa ˙Â‰ ‡˙eÚcƒ¿»¬«¿»≈¿…»»ƒ¿«¿≈
e‰lÎ ‡e‰ CÈ ‡L„˜„ ÈB„BÚ ÏÎc ÔÈ‚a¿ƒ¿»»¿À¿»¿ƒÀ¿

.eÎÊe ËBL¿̃¿
ÈÒBÈ ÈaÏ „Á ‡ÓBÈ dÈÁkL‡ ‰i˜ÊÁ ƒ¿ƒ»«¿¿≈»«¿«ƒ≈

‡e„ ÈË˜ B‚ ‡ÈÒÙÒ ËÈÓzLÓ ‰Â‰„¿¬»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈¿»
,dÈÏ Ó‡ .‡lÈÚÏ ‡˙„ ‡Bh˜ ˜ÈÏÒ ‰Â‰Â¿¬»»ƒƒ»ƒ¿»»¿≈»»«≈
ÏÚ ˜ÈÏÒ ‰Â‰„ ‡a˜„ ‡˙„ ‡eh˜ el‡ƒƒ»ƒ¿»»¿»¿»»¿¬»»ƒ«
,‡ÂÂb È‡‰ Èk È„z ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡Áa„Ó Èab«≈«¿¿»»»»ƒ»ƒƒ««¿»

‡ÓÏÚ ‡Ê‚e ‡ÈL ‡ÏÈÏb˙‡ ‡Ï Ï‡NÈÂ »«¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ
.‡Ú‡ ÏÚÓ≈««¿»

,Ó‡Â ÈÒBÈ Èa(‚ ÌÈÈ˘‰ È˘)‰ÏÚ ˙‡Ê ÈÓ ƒƒ≈¿»«ƒ……»
Ó ˙h˜Ó ÔLÚ ˙BÓÈ˙k a„n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿À∆∆…
‡z .‰ÏBÚ ˙‡Ê ÈÓ .ÏÎB ˙˜‡ ÏkÓ ‰BÏe¿»ƒ…«¿«≈ƒ…»»
,‡a„Óa ÈÏÊ‡ Ï‡NÈ eÂ‰„ ‡ÓÊa ,ÈÊÁ»≈¿ƒ¿»¿¬ƒ¿»≈»¿≈¿«¿¿»
ÈÏÊ‡ BÂ‰ e‰È‡Â e‰ÈÈn˜ ‡ÏÊ‡ ‡zÈÎL¿ƒ¿»»¿»««¿¿ƒ¿¬»¿≈

,ÈzÎc .d˙‡(‚È ˙ÂÓ˘)ÌÓBÈ Ì‰ÈÙÏ CÏ‰ ÈÈÂ ¬«¿»ƒ¿ƒ«¿»…≈ƒ¿≈∆»
L‡ „enÚ ‰ÏÈÏÂ Cc‰ Ì˙ÁÏ ÔÚ „enÚa¿«»»«¿…»«∆∆¿«¿»¿«≈

,È˙k Ck ÔÈ‚e .'Â‚Â Ì‰Ï È‡‰Ï( ‰ÈÓÈ)‰k ¿»ƒ»∆¿¿ƒ»¿ƒ…
˙‰‡ CÈeÚ „ÒÁ CÏ ÈzÎÊ ÈÈ Ó‡»«¿»»«¿ƒ»∆∆¿«ƒ«¬»

.'Â‚Â a„n ÈÁ‡ CzÎÏ CÈ˙ÏeÏk¿…»ƒ∆¿≈«¬««ƒ¿»¿
.d„‰a ˜È ÈÚ e‰lÎÂ ‡ÏÊ‡ ˙Â‰ ¬«»¿»¿À¿¬»≈¿»«¬»

BÂ‰ ,‡ÏË ‡zÈÎL ‰Â‰ „ÎÂ¿«»»¿ƒ¿»»¿»¬

Cea LB„w‰ ÈÙÏ „ÓBÚÂ ÌLƒ¿»¿≈ƒ¿≈«»»
ÒÎpL ‰ÚLa ,˜ÚÈ È‰L .‡e‰∆¬≈«¬…¿»»∆ƒ¿«
‰È‰ ‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ,‰‡ÏÏ¿≈»»««¿»»»
‡È‰L LÁL ,ÏÁa BaÏÂ BBˆ¿¿ƒ¿»≈∆»«∆ƒ
‰tËÂ LenL B˙B‡Óe ,ÏÁ»≈≈ƒ¿ƒ»
‰aÚ˙‰ ÔBˆ B˙B‡Óe ‰BL‡ƒ»≈»ƒ¿«¿»
‡ÏÓÏ‡ È‰L ,e‰e‡e ,‰‡Ï≈»≈¬∆¬≈ƒ¿»≈
Ôe‡ ‰ÏÚÈ ‡Ï ,Ú„È ‡Ï ˜ÚiL∆«¬……»«…«¬∆¿≈
‰lÚ˙‰ ‡Ï ‰Ê ÏÚÂ .ÔBaLÁa«∆¿¿«∆…ƒ¿«»
Ì˙Ò BÓL ‡l‡ ,Úe„È ÌLa¿≈»«∆»¿¿»

.Ôe‡¿≈
,BÓB˜ÓÏ ÂÈNÚÓ ÊÁ ‰Ê Ïk »∆»««¬»ƒ¿

‰NÚ ÔBL‡ ÔBˆ B˙B‡L BÓk¿∆»ƒ«¬»
È‰L ,da ÊÁ ÔBˆ B˙B‡ ,ÏÁa¿»≈»»«»∆¬≈
,ÏÁ BÎa ÛÒBÈÏ ‰ÊÁ B˙BÎa¿»»¿»¿≈¿»≈
Ïk‰Â ,ÏÁa ‰È‰ ÔBˆ‰L ÌB˜Ó»∆»»»»¿»≈¿«…
ÏkL ÌeMÓ ,BÓB˜ÓÏ ‰ÏBÚ∆ƒ¿ƒ∆»
˙Ó‡ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÈNÚÓ«¬≈«»»¡∆

.˙eÎÊe¿
˙‡ „Á‡ ÌBÈ ‡ˆÓ ‰i˜ÊÁ ƒ¿ƒ»»»∆»∆

˙ÎÈ˙Á ˙ËÓL ‰˙È‰L ÈÒBÈ Èa«ƒ≈∆»¿»ƒ¿∆∆¬ƒ«
‰È‰Â ,L‡‰ ˙B‰Ï CB˙Ï Na»»¿«¬»≈¿»»
Ó‡ .‰ÏÚÓÏ ÔLÚ‰ Bh˜ ‰ÏBÚ∆ƒ∆»»¿«¿»»«
Ôaw‰ ÏL ÔLÚ‰ Bh˜ el‡ ,BÏƒƒ∆»»∆«»¿»
‰È‰ ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰L∆»»∆««≈«ƒ¿≈«»»
‰BL ‡Ï ,‰Ê BÓk „ÈÓ˙ ‰ÏBÚ∆»ƒ¿∆…∆
eÈ‰ ‡Ï Ï‡NÈÂ ,ÌÏBÚa Ê‚…∆»»¿ƒ¿»≈…»

Ó ÌÈÏB‚.ı‡‰ ÏÚ ƒ≈«»»∆
,Ó‡Â ÈÒBÈ Èa ÈÓ «ƒ≈¿»«ƒ

˙BÓÈ˙k a„n‰ ÔÓ ‰ÏÚ ˙‡Ê……»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿
ÏkÓ ‰BÏe Ó ˙h˜Ó ÔLÚ»»¿À∆∆…¿»ƒ…
‡a ?‰ÏÚ ˙‡Ê ÈÓ .ÏÎB ˙˜‡«¿«≈ƒ……»…
ÌÈÎÏB‰ Ï‡NÈ eÈ‰L ÔÓÊa ,‰‡¿≈ƒ¿«∆»ƒ¿»≈¿ƒ
,Ì‰ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÈÎM‰ ,a„na«ƒ¿»«¿ƒ»»¿»ƒ¿≈∆

e˙kL ,‰ÈÁ‡ eÎÏ‰ Ì‰Â ¿≈»¿«¬∆»∆»
„enÚa ÌÓBÈ Ì‰ÈÙÏ CÏ‰ '‰Â«…≈ƒ¿≈∆»¿«

„enÚa ‰ÏÈÏÂ Cc‰ Ì˙ÁÏ ÔÚ»»«¿…»«∆∆¿«¿»¿«
e˙k ÔÎÏÂ .'B‚Â Ì‰Ï È‡‰Ï L‡≈¿»ƒ»∆¿¿»≈»

 CÏ ÈzÎÊ '‰ Ó‡ ‰k…»«»«¿ƒ»
CÈ˙ÏeÏk ˙‰‡ CÈeÚ „ÒÁ∆∆¿«ƒ«¬«¿…»ƒ

.'B‚Â a„na ÈÁ‡ CzÎÏ∆¿≈«¬««ƒ¿»¿
ÈÚ ÏÎÂ ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰ »¿»∆∆¿»«¿≈

‰ÈÎL ‰˙È‰LÎe .dnÚ „Bk‰«»ƒ»¿∆»¿»¿ƒ»
e˙kk ,ÌÈÚÒB eÈ‰ ,˙ÚÒB««»¿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 -

מודעות חדשות ונחוצות ממפעל הזוהר העולמי

ה


