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ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ב  ר ִלְדפוּס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ י ֹזַהר ַהיֹּוִמי ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ

ֶכֶסף ָקָטן.  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ׁשֶ

 052-7651911 ִלְפָרִטים, ֶטל: 

רה מברי  ה עת היח ְִִֵֵֶֶַַַָֹחמר

ב) יז, ח"ב (זוהר 

והרהר רי יוֹ סי  רבּ י ׁש תק הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד עּמ וֹ . ה וֹ ל יעקב בּ ר אחא ר בּ י  והיה ,לדּ ר יצא יוֹ סי ִַ
נח ׁש  י וֹ סי  רבּ י ראה  הוֹ לכים ] ׁש היוּ  [עד תוֹ רה. בּ דברי הרהר  אחא ורבּ י העוֹ לם, בּ דברי 
ׁש רץ  הזּ ה ה נּ חׁש  את ראית אחא , לר בּ י  יוֹ סי רבּ י אמר אחריו . רץ ׁש היה אחד

נפל אחרי אחריו. והנּ ח ׁש  י וֹ סי , ר בּ י  רץ א וֹ תוֹ . ראיתי לא אני אחא, רבּ י  לוֹ  אמר  ? 
מכּ ל  ידעּת י אתכם  "רק אוֹ מרים, ׁש היוּ  ׁש מע מחטמ וֹ . וירד ׁש תת ודם י וֹ סי  רבּ י
כּ ּמ ה  אחת על מּמ נּ ה ׁש ּמ תיאׁש  מי -  ּכ אחת ׁש עה  על וּ מה יוֹ סי, ר בּ י  אמר וג וֹ '. האדמה" מׁש ּפ חוֹ ת

וכּמ ה.

ַהָחְכָמה ַהְּפִניִמית ִהיא ַהִּנְקָרא ָחְכָמה ַּבֲאִמּתּות ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר ֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה, ְוֹזאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת 
ַמִים ְלטֹוב ְלָפָניו ִיְתַעֶּלה ם ִמן ַהּׁשָ ַהּׁשֵ

לֹום ְּבִמְׁשַנת "ָּכל ֶׁשִּיְרַאת ֶחְטאֹו  ִּכי ַהָחְכָמה ַהְּפִניִמית ִהיא ַהִּנְקָרא ָחְכָמה ַּבֲאִמּתּות ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ֶהָחִסיד ָהַרִּבי יֹוֵסף ַיֲעֵבץ ָעָליו ַהּׁשָ
קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו" ְוכּו' ֶזה ְלׁשֹונֹו ַּגם ִיָּתֵכן ְלָפֵרׁש ִּכי ַהָחְכָמה ַהִּנְזֶּכֶרת ְּבזֹו ַהִּמְׁשָנה ֵאיָנּה ָחְכַמת ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ִּכי ִאם ַהָחְכָמה 
ָהֶעְליֹוָנה ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְוִהיא ְיִדיַעת ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות ְוָעֶליָה ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ְּבָכל יֹום ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתָך ִּכי ֶמה ָחַסְרנּו ְּבָאְמֵרנּו 
ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתך. ַהָחְכָמה ַהְּפִניִמית ִהיא ַהִּנְקָרא  ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ִּביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ִלְׁשֹמַע ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ֶׁשֶּנֱאַמר ַאַחר ָּכְך 
ַמִים ְלטֹוב ְלָפָניו ִיְתַעֶּלה. ם ִמן ַהּׁשָ ָחְכָמה ַּבֲאִמּתּות ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר ֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה, ְוֹזאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת ַהּׁשֵ

לֹום ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך ְוֹלא  ֶאָּלא ַוַּדאי ָאנּו ְמַכְּוִנים ַלָחְכָמה ַהְמֹפָאָרה ַהֹּזאת ֶׁשָעֶליָה ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ָאַמר ָּדִוד ֵּכן ַעל ִּדיֵני ׁשֹור מּוָעד ְוׁשֹור ָּתם ְוַאף ֹלא ַעל ִּדיֵני ִאּסּור ְוֶהֵּתר ֶׁשָהיּו ְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְּבִקיאֹות ָּבֶהם, ֶאָּלא ַעל זֹו ַהָחְכָמה ֶׁשֵאין 
ָלּה סֹוף ִּכי ָּכל ִּתְקָוֵתנּו ֶאל מּול ַהַהְצָלָחה ַהֹּזאת ִּכי ִמּתֹוָכּה ִנְהֶיה ְּדֵבִקים ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְוָחְכַמת ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ֵאיָנּה ְּכלּום ִאם ֹלא 
ַמִים ְלטֹוב ְלָפָניו ִיְתַעֶּלה. ם ִמן ַהּׁשָ ָּתבֹוא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר ֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה ְוֹזאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת ַהּׁשֵ
)ֵראִׁשית ָחְכָמה ַּבַהְקָּדָמה(  


