
  

 



 ַּהְקָדָמה 

אֹור ְיָקרֹות ֶאת ַהֵני ַרְבְרֵבי ַיִקיֵרי ֵמַאֵחינו  ְמִגַלת ֵסֶפר ְלָהִאיר ּבְ אנו ּבִ ּּבָ ּּ ּ
ּיֹוְדִעים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר ֹקֶהֶלת  ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת "ּבְ

ל ָהעֹוָלם ַהֶזה -"  ָהֶבלַהּכֹל ּכָ ִהיר ְוָצלול ָלַדַעת ׁשֶ ּ וֹמָחם ַהּבָ ּ ם "ּ ֶהֶבל ֵאין ּבָ
ּ ְוָהִעָקר ָהֲאִמִתי הוא -" מֹוִעיל ּ ּיֹוֵתר ְל-ּ ָמה ׁשֶ ָרֵאל ּכַ ָלל ִיׂשְ  ,ַּזּכֹות ֶאת ּכְ

ַפע אֹור ֱאלֹוִקי  ׁשֶ  .)ט"צַּעֵין ְגָמָרא ַסְנֶהְדִרין (ְוִלְזּכֹות ַעל ְיֵדיֶהם ּבְ

ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתם יָרם ּבִ ָמה ַמְפִעים וְמַחֵזק ְלַהּכִ ּּכַ ּ ּ ר ֵיׁש ֵמֶהם , ּ ֲאׁשֶ
ל ֵסִטים  ָקנו ֵמאֹות ְוֵיׁש ֲאָלִפים ׁשֶ ּׁשֶ ּ ַלֲחֻלָקה ִחָנם –ּ ּיֹוְדִעים ֵעֶרך –ּ ְ ִמְפֵני ׁשֶ ּ

עֹוָלם ַהֶזה  ָעה תֹוָרה ּבָ ל ׁשָ ּׁשֶ ּ וִבְפָרט ִלימוד ַהזֹ–ּ ּ ּּ מוְכָפל ּ ַּהר ַהָקדֹוׁש ׁשְ ּ ּ
ּבֹונֹות ַהזַֹהר"ַעֵיין ֵסֶפר (  אַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות   .)"ֶּחׁשְ

ָעְמדו  ֵדי ׁשֶ ק ָעצום ַעד ּכְ ֶהם ֵחׁשֶ ֻדַלת ִלימוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָנַתן ּבָ ְּוֹכַח ּגְ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ֵדי ִלְזּכֹות וְל ְרׁשוָתם ּכְ ר ּבִ ֶסף ֲאׁשֶ ֵלי ּכֶ ּוָמְכרו ּכְ ּ ּ ָרֵאלּ ָלל ִיׂשְ מו ,ַזּכֹות ֶאת ּכְ ּ ְוִקּיְ

ַעְצָמם  ֶסף ּבֹוזו ָזָהב"ּבְ ּּבֹוזו ּכֶ ֶסף ְוָזָהב -" ּ ב ּכֶ י ַמה ֶנְחׁשָ ל – ּכִ ֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ּ ּכְ
ָגלוָתא ִכיְנָתא ּבְ ָרִפים ַהְקִלפֹות,ּׁשְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנׂשְ ם ׁשֶ ּ וַמה ּגַ ּ ְטִלים  ּ ְּוִמְתּבַ

ֵזרֹות ֵליָמה ְו-, ַהּגְ ֻאָלה ַהׁשְ ה , ָּהעֹוָלם ֵמִכין ַעְצמֹו ַלּגְ ִהְבִטיַח ֹמׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ּבִ ינו ְלַרׁשְ ַרֲחֵמי "-י "ַּרּבֵ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ּ י ". ּ ּוִבְזכות ְמַזּכֵ ּ

ְגאוָלה  ֵלם ּבַ ָכל ָהעֹוָלמֹות ְלִתקון ַהׁשָ ַפע ַרב ּבְ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ָּהַרּבִ ּּ ּ ְקרֹוָבה ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

 

ַעְצְמך. 1 ַָהַגע ּבְ ָקִלים ְלֵסֶפר , ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ה קֹוֶנה -ּּבַ ַסך 101 ַאּתָ  - ,  505₪ְ ְסָפִרים ּבְ
ב ר ְלַמה ֶנְחׁשָ ֶנֶגד ֶהְפ –! ֲאׁשֶ ַכר ִמְצָוה ּכְ ב ׂשְ ה ֵמַחֵלק -. ֵּסָדהֶּהֵוי ְמַחׁשֵ ּ ּבֹא וְרֵאה ַאּתָ ּ

ִמְנַין 101ל ה ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות ִנְבָרִאים ִמּכַֹח ֶזה" ִמיָכֵאל"ּ ְיהוִדים ּכְ  -. ְוַכּמָ
ָעה זַֹהר ַהָקדֹוׁש  ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּּבִ ּ ּ ּּ ֶוה ְלֶאֶלף ׁשָ-ָ ר ֶעְרּכֹו ׁשָ ָנה  ֲאׁשֶ

יֹום חֹול ט ּבְ ׁשָ ִּליּמוד ּפְ ְמָחה , ּ ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ֶאֶלף -ּ ל ּבְ ָנה - ֻמְכּפָ  - ְ ַסך ַהּכֹל ִמְליֹון ׁשָ
ֵמָאה ְיהוִדים , ְּוֶזה ַרק ִמיהוִדי ֶאָחד יל ּבְ ְכּפִ ה-ּּתַ ג ַמה ֶזה עֹוׂשֶ ּ ַהִאם ֵיׁש ָלנו ֻמׂשָ ֵאיֶזה , ּ

ָכ ם ִנְפָלא הוא ּבְ מוִרים ְלך, ל ָהעֹוָלמֹותּּפַֹעל ְורֹׁשֶ ְָוֻכָלם ׁשְ ּ ה-. ּ ֵלא ַמדוַע ,  ַעּתָ ֲּהִיּפָ ּ
ִאים ְוחֹוְטִפים ַמת, ּבָ ּוְמַנְדִבים ְלִלּמוד ְלִעלוי ִנׁשְ ּ ּּ ֵלָמה, ִּלְזכות, ּ ְמָחה , ִּלְרפוָאה ׁשְ ְלׂשִ

ֲעֶלה ָיֶפה ּתַ ְרכֹון- , ּׁשֶ ָמקֹום ָלֵתת ּבִ לֹ,  ּבְ ֶרת ׁשֶ לוםּאֹו ֵאיֶזה ַמְזּכֶ ה ּכְ ּנָ , ּא זֹוְכִרים ִמּמֶ
ַּחֵלק ֹזַהר ְוִת ּ ְמִחיר ַאְפִסיּ ּקוֵני ֹזַהר ּבִ ּ עֹוָלם - . ּ עֹוָלם ַהֶזה וְבַוַדאי ּבָ ל ַחֶייך ּבָ ַמח ּכָ ּ ְוִתׂשְ ּ ּ ָ ּ

א א. ַהּבָ ֶזה וַבּבָ רו אֹוָתך ָלַעד ְלטֹוָבה ּבָ ְּוָכך ִיְזּכְ ְּ ל ַהְקרֹוִבים, ְ ְלָאִכים ּבַ, ּּכָ ַמִים ְוַגם ַהּמַ ּׁשָ
ֲעְדך ַָיְמִליצו טֹוב ּבַ ר יֹוַחאי זי, ּ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ך"ְוַרּבִ ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוָתך ְויֹוֶדה ְלך ַעל ּכָ ְע ּבְ ָ ְ ְ .

ּ ָצִריך ַרק ְלַקֵים ַמֲאַמר ֲחַז-, ּ נו ֵיׁש עֹוד ַמה ַלְחשֹוב- ך ְמֻנָול ֶזה : "ל"ְ ַגע ּבְ ִּאם ּפָ ָ

ְדָר ֵכהו ְלֵבית ַהּמִ ְרֶזל הוא ִמְתּפֹוֵצץָּמׁשְ ּׁש ִאם ֶאֶבן הוא ִנּמֹוַח ִאם ּבַ ְַנֵסה ְוִתָוַכח ֵאיך ". ּ ּ ּ
ך ֵהר וִמְזַדּכֵ ך ִמּטַ ְִלּבְ ָּ ַמִים, ּ ׁשָ ּבַ ּוִמְתַלֵהב ְלָאִבינו ׁשֶ ּ ּ.  
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ּבִ  )א ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ  י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ

ָעה  .א ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכות ָהִרׁשְ ּ.  

ַרך  .ב ם ִיְתּבָ ה ַנַחת רוַח ְוִעלוי ְלַהׁשֵ ְעֹוׂשֶ ּ ּ ּּ. 

לֹא ֵיָחֵרבַמ  .ג ֲּעִמיד ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ּ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

 

ִנים ְלָבָניו  .א  .זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

עֹוָלם ַהֶזה  .ב ירות ּבָ ּזֹוֶכה ַלֲעׁשִ ּ. 

א  .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ
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ָיכֹול ְלַהִזיק וְלָהַרע לֹו  .ד ֵּאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ. 

ֲעֵרי ַגן ֵעֶדןִנְכַנס  .ה ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו – ּ ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָכל ִעְנָיִנים לֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף   .ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ַפע ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ ּ
ָּכל ַהדֹורֹות ּ. 

ּבִ  .ז רוך הוא ְוָהַרׁשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרכֹות ׁשֶי "ּ ָכל ַהּבְ ֵרך ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ ְתּבָ ְּנִ

ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינו רוך הוא, ּּבָ ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת כוָלם ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ. 

ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים וְמַלִוים   .ח רוך הוא קֹוֵרא ְלַאְרּבַ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ ּ
ְבִעים עֹוָלמֹות ְגנוִזים , אֹותֹו ְּוִנְכַנס ְלׁשִ ִּגיַמְטִרָיא (ּ לֹא זֹוֶכה , ")ֹודס"ּ ּׁשֶ

ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחר    .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו –ּּבָ

ּזַֹהר ְתרוָמה ( ּ   ):ח"קכּ
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נו   )ב ה ַרּבֵ   !ִהְבִטיַח ה "עֹּמׁשֶ

לֹום  ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ָרֵאל  :ִהְבִטיַחּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ " ְלִמְטַעם"ּ
ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְּדִאיהו ֵס, ּ ַרֲחֵמי, ֶּפר ַהֹזַהרּ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּּ."  

ֵּפרוׁש הוא ֵסֶפר ַהֹזַהר: ּ ָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ַהַחִיים ׁשֶ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּּ ּ ,
ַרֲחִמים ַּעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ.  

ּוְבֵכן ְיהוִדי ָיָקר ּ ַתֲעזֹר ַגם ַאָתה ְלָקֵרב ֶאת ַה,ּ ְּגֻאָלה ַעל ְיֵדי ִלמוד ֹזַהר ּּ ּ ּ ּ
  .ַּהָקדֹוׁש

ִּאם ַאֶתם רֹוִצים ָלַדַעת ַמה ׁשֶ יבות 1000-ּ ָרֵאל אֹוְמִרים ַעל ֲחׁשִ ּ ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּ
דֹוֵרנו ִלְזֵקִנים וְנָעִרים ִּלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּּ ּ ּ,  

ֵסֶפר  ִּתקוֵני ֹזַהר"ּוְבֵסֶפר " ּאֹור ַהֹזַהר"ַּעֵין ּבְ ּ ָנה ַעמוד "ּ ּ ַהְמֻחָלק ִלימֹות ַהׁשָ ּ ּ ּ
  .ֶאָחד ְליֹום

  :ְלַהְזָמנֹות

ִוד"ֲּחנות  ָרק74ַּהׁשֹוֵמר ְרחֹוב  -" ַּמְלכות ּדָ ֵני ּבְ    ּבְ

  "ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי" :אֹו
ֶמׁש -  24/8ְרחֹוב ַנַחל ָלִכיׁש  ית ׁשֶ   ּבֵ

0548-436784  

   !ִהְצָטֵרף עֹוד ַהּיֹום  )ג

ּד ַהיֹום ַלֲאָלִפים ַהלֹוְמִדים ִמֵסֶפר ַהֹזַהר ַעמוד יֹוִמיִהְצָטֵרף עֹו ּ ּ ּ ּ ּ  

ָמה ֲעבור ם  ְּלַהְרׁשָ ַלת ִסְפֵרי ַהֹזַהר ַהְמֻחָלק ִחּנָ ַּקּבָ  054-8436784. בטל –ּ
  02-9951300.  פקס-

ָּכל ַהֹקֶדם זֹוֶכה ּ!  
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ל ֶאת ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֵאֶצל ָהַרב ַהָג ַּגם ִנַתן ְלַקּבֵ ּּ ּ ָנָיהו ּ ל ּבְ ּאֹון ַהְמֻקּבָ ּ
ִליָט מוֵאִלי ׁשְ ִלים  א"ּׁשְ יַבת ַהְמֻקּבָ לֹום"ּרֹאׁש ְיׁשִ ְמִחיר ֶס -" ְנַהר ׁשָ ֵלם ּבִ ט ׁשָ
ָסד ּמוָזל וְמֻסּבְ ֶטֶלפֹון ּ   02-6251451 :ּּבַ

ַּהֻסָלם"ְּוֵכן זַֹהר  ֶטֶלפֹון" ּ ְמִחיר מוָזל ּבַ ּּבִ ּ: 052-7632452  

ֶטֶלפֹון" ּ ִמְדַבׁשָמתֹוק"ְּוֵכן זַֹהר  ְמִחיר מוָזל ּבַ ּּבִ ּ :02-5022233  

  

ּּבֹואו וְטלו ֵחֶל  )ד ּ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹושּ ּק ּבַ ּ  

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ּעולו , ּ ְּוִאְתַכְנׁשוּ ּ.  

ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  ּּבֹואו וְטלו ֵחֶלק ּבַ ּ ּ ּ ּ. 

יֹום ַהֻהֶלֶדת, ָּתָנה ְלַבר ִמְצָוהְלַהֲעִניק ַמ, רֹוִצים ְלהֹוִקיר ָיִדיד ֵמַח ּבְ ְּלׂשַ ּ ,
 ?ְּוַכדֹוֶמה

ְקִנַית ַהֶסט  ּּבִ ִּתקוֵני ֹזַהר"ּ ּ ְלַבד ְלֵסֶפר ₪ 5-ּבְ, "ּאֹור ַהֹזַהר"ְו" ּ ּתוְכלו , ּבִ ּ ּ
א ֶזה וַבּבָ ִּלְזכֹות ּבָ א:ּ ּ ַגם ַמָתָנה ָיָפה ְוַגם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ּ. 

ָקרֹוב ֵיֵצא ָלאֹו ם ר ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ָסדּּבְ ְמִחיר ְמֻסְבּ ח " ש77 ֶּסט זַֹהר ַהיֹוִמי ּבִ
ִרים ִראׁשֹוִנים 1300-ְל   ִּמְתַקׁשְ

ָּכל ָהרֹוֶצה ִלְקנֹות ְסטֹוִקים ַלֲחֻלָקה  רא ָנ, ִלְמִכיָרה אֹוּ ִמְפַעל "ְל ְּלִהְתַקׁשֵ
ַּמְלכות ָד"ּאֹו ֵאֶצל ֲחנות  8436784-054: "ַּהֹזַהר ָהעֹוָלִמי ַּהׁשֹוֵמר ְרחֹוב , "ִודּ

ַרק 74 ֵני ּבְ ִיָגֵמר, ּבְ ַּצְלְצלו ַמֵהר ִלְפֵני ׁשֶ ּ ל , ּ ַּגם ְלַאַחר ַהְדָפָסה ׁשֶ  , ֳעָתִקים26,000ּ
ִּהְזָדְרזו, ַּהְמַלאי אֹוֵזל ּ!  

ר ַלֶטֶלפֹון ַהּנַ אֹות ָנא ְלִהְתַקׁשֵ ְּכמֹו ֵכן ָכל ָהרֹוֶצה ִלְתרֹם ַלַהְדָפסֹות ַהּבָ ּ ּ ּ   .ל"ּ
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ה ְמֻיֶחֶדת ִלְכבֹוד ַהֲחֻתָנה  )ה ַּהְקָדׁשָ ּ  

ִתי ...  ִּחַתְנִתי ֶאת ּבִ ּ ָעה טֹוָבה וֻמְצַלַחת ּ ׁשָ ָרֵאלּּבְ ִיׂשְ ְמָחה .ָּכאן ּבְ ּ ְלֶרֶגל ַהׂשִ
ִּהִגיעו ָכל ְיִדיַד ּ ִרית ּ ּי וַמָכַרי ֵמַאְרצֹות ַהּבְ ַפַחת ַהְמֻחָתִנים , ַאְנְגִלָיהֵמּוּ ְּוֵכן ִמׁשְ ּ

ְמָחה, ָלָאֶרץץ ֵּמחו ׂשִ ַתֵתף ּבַ צו וָבאו ְלִהׁשְ ֻּכָלם ִנְקּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַּעל ֵכן ָרִאיִתי ְלָנכֹון ִלְזכֹות , ּ ּ
ֶסט  ְּלַזכֹות ֶאת ֻכָלם ּבְ ּ ּאֹור ַהֹזַהר ְוִתקוֵני ֹזַהר"ּ ּ ה ְמֻיֶחֶדת ִלְכבֹוד " ּ ִּעם ַהְקָדׁשָ

ה ִאיָרה חֹוָתם ְמֻיָחד ַעל ְק. ַהֲחֻתּנָ ַּהַמָתָנה ִהׁשְ ַתְתִפיםּ ַּהל ַהִמׁשְ ּ ְּוהוְפָצה ַכמוָבן , ּ ּּ ּ
ִרית  ִּתְזכו ְלִמְצוֹות. ַאְנְגִלָיה ְועֹוד ְועֹודְלַאְרצֹות ַהּבְ ּ ּ!  

  

   !ְוֹזאת ְלמֹוָדִעי   )ו

ים ַהׁשֹוֲאִלים לו ֲעַדִין ֶסט , ְּלַרּבִ ַּמדוַע לֹא ִקּבְ ּ   ".ּאֹור ַהֹזַהר"ּ

ִּהִגיעו ַלַמֲעֶרֶכת ָהיו ְללֹא ְפָרִטים  ִמן ַהַפְקִסים ׁש10%ֶ –כ ַּ, ְּלַצֲעֵרנו ּ ּּ ּ
ְּכתֹובֹות אֹו ֶטֶלפֹוִנים לֹא ְמֻדָיִקים, ְמֵלִאים ים, ּ ָטׁשִ ּאֹו ַדִפים ְמֻטׁשְ ּ.  

ל ַהְסָפִרים ֲעַדִין לֹא ִקּבֵ ָּלֵכן ָכל ִמי ׁשֶ לו ֲעַדִין , ּ לֹא ִקּבְ ְּוֵכן ִמְתַנְדִבים ׁשֶ ּ ּ
ִּתקוֵני זַֹהר ּ לַֹח ׁשוב ֹטֶפס ָמֵלא ִעם ִמְסְפֵרי , ּ ַוֲעלֹוִנים ַלֲחֻלָקהּאֹור ַהֹזַהר, ּ ָּנא ִלׁשְ ּ

רוָרה ְלַפְקס צוָרה ּבְ ֶּטֶלפֹון ּבְ ְלנו 02 – 9951300: ּ ָאֵכן ִקּבַ ּ וְלַאַחר ִמֵכן ְלַוֵדא ׁשֶ ּּ ּ
ִמְסַפר זֹאת    054 – 8436784: ֶּפֶלאפֹוןּּבְ

  

  

ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּאְרּגון    )ז ּבִֵהיָכָלא ּ ל  - י"ְּדַרׁשְ יאות ָהַרב ַהְמֻקּבָ ְנׂשִ ּּבִ
י  אֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ַּהּגָ ִליָטּ מוֵאִלי ׁשְ ָנָיהו ׁשְ ּּבְ   א"ּ

ּהֹוָדָעה ִלְקבוצֹות ְתִהִלים ּ ּ.  
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ִּלְקבוצֹות ַהִמְתַאְספֹות ַלֲאִמיַרת ְתִהִלים ּ ּ ּ ּ.  
ְמֻיָחד ְל ֵּהַכּנו חֹוְברֹות ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַהֻמְתָאמֹות ּבִ ּ   .ַּמָטָרה זֹוּ

לַֹח ֲחִביַלת ֹזַהר ְלקֹוְרֵאי ְתִהִלים ר וְלַבֵקׁש ִלׁשְ ָּנא ְלִהְתַקׁשֵ ּ ּ ּ ּ .  

  0548-436784 אֹו/ 052-3545410: ֶטל

  

ָּהָרִצים ָיְצאו ְדחוִפים  )ח ּּ  

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ּ.  

ֲעֵלי ְרָכִבים ַהּנֹוְסִעים ִמּבֵ ים ַלֲהָפַצת ַהֹזַהר ּבַ ְּדרוׁשִ ּ ֶמׁש ְלָכל ָמקֹום ּ ית ׁשֶ
ָאֶרץ   .ּבָ

ים ַּגם ְנִסיָעה ַחד ַפֲעִמית ְיכֹוָלה ִלְפעֹל ְמֹאד וְלַזכֹות ָהַרּבִ ּ ּ ּ.  

ֶכם חֹוְסִכים ְל ֶכם ַמֲעִביִרים ִהּנְ ִהּנְ " ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ִּעם ָכל ֲחִביָלה ׁשֶ
ִליֻחיֹות ₪ 45 ָלִמים ְלֶחְבַרת ׁשְ ַּהְמׁשֻ   .ּים ְלַחִביַלְתֶכם ְזֻכיֹות ֵאין ֵקץּומֹוִסיִפ – ּ

ֶמׁש ִזְכרו ְלהֹוִדיַע ית ׁשֶ ין ִעירֹוִנית ִמּבֵ ִּלְפֵני ָכל ְנִסיָעה ּבֵ ּ  

  054 – 8436784: ְּלִמְסַפר 

  02 – 9951300: אֹו ְלַפְקס

ַעל ְיֵדי  –" ִּמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ים ָהעֹוָלִמי ֶחְבָרה"ׁשֶ י ָהַרּבִ  ”ְמַזּכֵ

ֶמׁש - 24/8ב ַנַחל ָלִכיׁש ְרחֹו ית ׁשֶ ָרֵאל- 99093 ָרַמת ּבֵ    ֶאֶרץ ִיׂשְ

054-843-6784 - Fax: 02-995 -1300  
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ַּמְטַרת ִמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי  )ט ּ  

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ּ. 

ל ַּהְקִריָאה ְלאֹור ּהוַקם" ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל" ֵני ׁשֶ ַלִים ַרּבָ ַנת ְּירוׁשָ  ִּמׁשְ
ְמַהְדֶהֶדת, א"תרפ ָאְזֵנינו ּׁשֶ ִּלמוד ִּכי: "ל"ַזַצ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ַּהֶזה ַּהיֹום ֶעֶצם ַעד ּּבְ ּ 

ָמתֹו ָהַרֲחִמים ְמעֹוֵרר ּהוא ַּהֹזַהר ל ְוִנׁשְ יַח ׁשֶ ְּוִיְתַגֶלה ָמׁשִ ֶנה ּ ַּהִמְקָדׁש ְוִיּבָ ָרֵאל ּ  ְוִיׂשְ
ִּלמוד ְּלַיֵסד ִּנְתעֹוַרְרנו …ָלֶבַטח ָאֶרץ ַּהזַֹהר ּ ּוְבחו ּבָ  ַּהֹזַהר ְּוִיְלְמדו... ָלָאֶרץץ ּ

ְּוַהִתקוִנים ּ סֹוד ְּפָעִמים ֶאֶלף ּ לֹֹמה ְָלך ָהֶאֶלף ּבְ  ָלֶכם קֹוְרִאים ֲּאַנְחנו ְוָלֵכן. ׁשְ
ִנים, ֲחָכִמים ַּאֵחינו ֲעֵלי, סֹוֲחִרים, ַרּבָ ִתים ּבַ ֲעֵלי, ּּבָ  ּצוְוִאְמ ִּחְזקו, ְמָלאָכה ּבַ
ִּעָמנו ֵחֶלק ָלַקַחת רו ְּזכו .ֲאִני ִּגּבֹור ֹיאַמר ְּוַהַחָלׁש, ּ ֶחְבָרה ְּוִהְתַחּבְ  ְוָכל ַּהֹזאת ּבַ

ַעת ֵּמַהֹזַהר ֵחֶלק ַיְחֹטף ֶאָחד  ְּכִפי ָעִלין ֵאיֶזה ִיְלֹמד ַּהְדֵבִקים ּוֵבין ַּהְפַנאי ּוִבׁשְ
ר ַּהֵסֶדר ִּיְתנו ֲאׁשֶ ִאים ָלֶכם ּ ין ַהְמַנֲהִליםְו ַּהַגּבָ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ חו ּבֵ ֵריֶכם ,ָלָאֶרץץ ּּבְ  ַאׁשְ

ָרֵאל ְּדעו ,ִיׂשְ ַמִים ֲאִביֶכם ֶאְתֶכם ְמַטֵהר ִמי ּ ׁשָ ּבַ ְּדעו, ּׁשֶ ּוִמָלה ִּמָלה ָּכל ּ ית ּ  ַנֲעׂשֵ
י ַאְלִפין ֶאֶלף ַמִים ֶעְליֹוִנים עֹוָלמֹות ִרּבֹון ְוִרּבֵ ׁשָ ְזַכר ּּבַ ַּכּנִ ַהְקָד ּ ". ַּהַחָמה אֹור ַמתּּבְ

  .ַּעד ָכאן ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו

ַנת ְוֵכן ׁשְ ָרצו ב"תרס ּבִ ְּכׁשֶ ַמִים ַרֲחֵמי ְלעֹוֵרר ּ ּוְלַבֵטל ׁשָ  ָקׁשֹות ְּגֵזרֹות ָּכל ּ
ְמֵרנו ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ִדְבֵרי ְּלִהְתַחֵזק ֵיׁש ֵכן ְּכמֹו : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ל ָקְדׁשֹו ּבְ א ׁשֶ  ַּהַתּנָ

י ָהֱאלִֹקי ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ ְזכות ַּהַמְבִטיַח, א"זיע יֹוַחאי ּבַ ּבִ ֵסֶפר ַּהְקִריָאה ּׁשֶ  ַּהֹזַהר ּבְ
ַּהָגלות ִמן ֵנֵצא ַּהָקדֹוׁש ַרֲחִמים ּ ַּכָידוַע ְּכָלל ֲהָבָנה ְללֹא ַאף(, ּבְ ּ ) ַּרּבֹוֵתינו ִּמִדְבֵרי ּ

י ּהוא ּוְכַדאי ְמעֹון ַרּבִ ַע ָעָליו ְִלְסֹמך ׁשִ ׁשְ ַתֵדל ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ָלֵכן. ַּהְדָחק תּבִ ִּיׁשְ ּ 
ַּדִפים ִּמְסַפר ִלְקרֹא יֹום ִּמֵדי ֵסֶפר ּ ָרֵאל ְּכַלל ְלַהְצָלַחת ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּבְ  ִיׂשְ

ּוְלֵקרוב ַּהְגֻאָלה ּ ָגב ִעְנָין ַעל ְלעֹוֵרר ֵיׁש עֹוד. ּ ר ְוַנֲעֶלה ִּנׂשְ ֹכחֹו ֲאׁשֶ  ָּכל ְּלַבֵטל ּבְ
ָרֵאל ֵמַעם ָקׁשֹות רֹותְּגֵז ּוְלַבֵטל ִיׂשְ ְּוַהַמֵגפֹות ַּהָמֶות ּ ָרֵאל ,ְּוַהְגֵזרֹות ּ כֹן ְוִיׂשְ  ִּיׁשְ

הוָבא ּוְכמֹו( ָלֶבַטח ה ּׁשֶ ַרב ַּהַמֲעׂשֶ זַֹהר ָאָחא ּבְ ת ּבְ   .ק"עכל .)ב"ע א"ע' ק ַּדף ַּוֵיָרא ָּפָרׁשַ

ִּהְתַאְרְגנו ֵּכן ַעל ַמ ּ ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּ ם  עֹוְבֵדי ֲּחבוַרת ָּיאּ ם ָהעֹוְסִקיםַּהׁשֵ  ְלׁשֵ
ַמִים ּוְלִזכוי ׁשָ ים ּּ ַּהַכָוָנה ּבֹו ִּתְהֶיה ַרק: "ל"ָהַרְמַח ְּכִדְבֵרי, ָהַרּבִ ֵלָמה ּ  ְלַגְמֵרי ׁשְ
ְּלִתקון ִכיָנה ּ ה ַּהׁשְ ּוְלִתקון ַּהְקדֹוׁשָ ָרֵאל ְּכַלל ּּ ָכל ְּכֵדי". ִיׂשְ  ּבוקָּד ְיֵהא ְּיהוִדי ּׁשֶ

תֹוַרת ּבִ ּבְ  ַּהזַֹהר ֶאת ְמִפיִצים ,"ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל "ַחְבֵרי עֹוְבִדים, י"ַרׁשְ
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ַאְלֵפי ְּוִהְדִפיסו, ֳעָתִקים ּבְ ְּלִחזוק ֹקֶדׁש ְוִגְליֹונֹות ְסָפִרים 250,000 ֵמַעל ְּכָבר ּ ּ 
ִּלמוד ַמָטָרה ַּהזַֹהר ּ אֹור ְלָהִאיר ּּבְ ל ַּהַמֲעָלה ּגֶֹדל ְיָקרֹות ּבְ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש  לֹוְמֵדי ׁשֶ ּ

ה ְקֻדׁשָ   .ּוְבָטֳהָרה ּּבִ

ָכך ֱהיֹות ְׁשֶ אנו ,ּ ּוְלַחְזָקם ְלעֹוְדָדם ּּבָ ֲעבֹוַדת ּ  ְּפֵני ַעל ַּהזַֹהר ַלֲהָפַצת ַּהקֶֹדׁש ּבַ
ִיְזכו, ֵּתֵבל ַקְצוֹות ָּכל ּׁשֶ ּ ַיֲעקֹב ְּלַחְלָקם ּ ָרֵאל ְוַלֲהִפיָצם ּבְ ִיׂשְ ְמֶלאֶכת ְוַלֲעֹסק, ּבְ  ּבִ

ם ַּהקֶֹדׁש ַמִים ְלׁשֵ לֹא ׁשָ ל ְמַנת ַעל ּׁשֶ יכו .ְּפָרס ְלַקּבֵ ִתים ַאְלֵפי ְלָהִאיר ַּיְמׁשִ  ּּבָ
ָרֵאל ִיׂשְ אֹורֹו ּבְ ל ּבְ ּבִ ׁשֶ ּוְלַיֵסד י"ָהַרׁשְ עוִרים עֹוד ּ ִלמוד ּׁשִ ּּבְ ּבִ ּ חֶֹדׁש. [י"ָהַרׁשְ  ּבְ

ִּהְתַקְימו ט"תשס ֱּאלול עוִרים 183 ּ ָבט ּוְבחֶֹדׁש, ּׁשִ ִּהַגְענו ע"תש ׁשְ  1300-ְל ּ
עוִרים   ].ּׁשִ

ּוְנַבֵקׁש ָרֵאל  ִּמָכל ּ ֵני ִיׂשְ ְזכות ֶחֶבל ִּלַקחַּאֵחינו ּבְ ים ּּבִ , ַּהֶזה ַּהָגדֹול ָהַרּבִ
ּוְלַחְזָקם ּוְלעֹוְדָדם ָכל ּוְלָסֳעָדם ּ ר ּבְ גוף ֵהן ,ְּדֶאְפׁשָ ָממֹון ֵהן ּּבְ  ַּהָקדֹוׁש ָעלַּלִמְפ ּבְ

יך ,ַּהֶזה ַיְמׁשִ ְׁשֶ ג ּ ְגׂשֵ ית ָּכל ְלִתְפֶאֶרת ִויׂשַ ָרֵאל ּבֵ ּוְבַוַדאי ָמֵגן, ִיׂשְ ּדֹוֵרנו ַעל ּהוא ּ ּ 
ֵצל ּוִמָכל ְּוצוָקה ָצָרה ִּמָכל ְלִהּנָ ַּכָידוַע, ּוַמֲחָלה ֶנַגע ּ ּ ּבִ ִּמִדְבֵרי ּ   .י"ָהַרׁשְ

ָרָכה ם עֹוְבֵדי יםִּמְתַנְדִב 420-ְל ְמֻיֶחֶדת ּבְ ִזכוי ָהעֹוְסִקים, ַּהׁשֵ ּּבְ ים ּ  ָהַרּבִ
ם ַמִים ְלׁשֵ ִיְזכו, ׁשָ ּׁשֶ  ְרִויֵחי ּוְמזֹוֵני ֲאִריֵכי ְּוַחֵיי ּוָבֵני ְוַרֲחֵמי ְּוִחְסָדא ְלִחיָנא ּ

ְּוִסַיְעָתא ַמָיא ּ ִּדׁשְ ּ.  

  ֲחֵבר ְוַעד -ַאְבָרָהם ַווְייס 
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י ְלַחּיָ   )י איְמַזּכֵ ּ ָלָמה ָזָכה :ּ ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהָּאְמרו: ַבּיָ
ה ְוַאֲהֹרן ֹמׁשֶ קול ּכְ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ֶּאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד ׁשְ ָהָיה עֹוֶלה ,ּּ ּ ִמְפֵני ׁשֶ

ה אֹוָתם ה ִעמֹו וְמַזּכֶ ּוַמֲעֶלה ִלְבֵני ָאָדם ַהְרּבֵ נֹו ָנַהג ,ּּ מוֵאל ּבְ ּ ְוֵכן ׁשְ
  .ַאֲחָריו

ֲעֵרי ְוֶזה ְלׁשֹון מֹוֵרי ׁשַ א ּבְ ּנו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ
ה  ַער ז' ֵחֶלק ב(ְּקֻדׁשָ   :)'ׁשַ

ְּמַזֵכי ְלַחָי ַּבָיא ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהיּ ּ ה ָזָכה ֶאְלָקָנה  :ּ ָלּמָ
ה ְוַאֲהֹרן ֹמׁשֶ קול ּכְ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ְּלַהֲעִמיד ׁשְ ָהָיה עֹוֶלה וַמֲעֶלה ִלְבֵני ּ ִמְפֵנ,ּּ ּי ׁשֶ

ה אֹוָתם ה ִעּמֹו וְמַזּכֶ נֹו ָנַהג ַאֲחָריו ְוָסַבב ַהִגְלָגל ,ָּאָדם ַהְרּבֵ מוֵאל ּבְ ּ ְוֵכן ׁשְ ּ ּ
ָרֵאל ַפט ֶאת ִיׂשְ ָבתֹו ָהָרָמָתה. ּוֵבית ֵאל ְוׁשָ יתֹו ּוְתׁשֻ ם ּבֵ ְוַאְבָרָהם לֹא . ִּכי ׁשָ

ָּלא ִמׁשום ָזָכה ְלָכל ַמֲעלֹוָתיו ֶא ּ ָחָרן"ּ ר ָעׂשו ּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ   .'ּ ְוכו"ְּוֶאת ַהּנֶ

ים ה ֶאת ָהַרּבִ ר ָנׁש , ָּעְלִמין ְגִניִזין' ָעאל ְלע: ַהְמַזּכֶ הו ּבַ ָלא ָזֵכי ּבְ ּּדְ
יהֹון ְדַחָייַבָיא, ַאֲחָרא ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ֵני ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְד. ּּ ֵעי ּבְ

א ַּכָמה תֹוַעְלָתא וְזכו , ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא(ּ ּ ד ָזכו ְלהֹון) ּ ִגיַנְייהו ּכַ אן ּבְ ְּוַזּכָ ֲהוֹו . ּ
ָּאְזלו ֲאַבְתַרְייהו ַתר ַחִיין, ּ ָרִדיף ּבָ ַמאן ּדְ   .ְּוַרְדֵפי לֹון ּכְ

ת ְתרוָמה  ּוְבֵסֶפר ַהֹזַהר ֵריׁש ָפָרׁשַ ּּ ּ ִּהְגִדיל ְלַסֵפר : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו :)ח"ַּדף קכ(ּ ּ
ַתר ַחָייָבא ֵעי ְלִמְרַדף ּבָ ַבח ִמְצָוה זֹו ְוָאַמר ַזָכָאה ּבָ ׁשֶ ּּבְ ּ ִלים, ּ ֲאַגר ׁשְ ּוְלִמְקֵני ֵליה ּבַ ּ, 

ִריך הוא א ּבְ יה ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ָבָחא ְדִיְסָתַלק ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ְּ ּ ּּ ָבָחא , ּ ַּיִתיר ִמׁשְ
ִּאְסַתְלקוָתא ָדא ַיִתיר ִמכָֹלא ְוכוְו, ַאֲחָרא ּּ ּּ ּ ַאֲהרֹן,'ּּ ּ ְוַעל ָדא ְכִתיב ּבְ  )מלאכי ב(, ּ

יב ֵמָעֹון ים ֵהׁשִ לֹום)מלאכי ב(ּוְכִתיב . ְוַרּבִ ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּ ּבְ ּ ּ ִאיהו .ּ
ְתַלת ִסלוִקין ִּאְסַתָלק ּבִ ּ ּ ַּמה ְדָלא ִאְסַתָלק ָהִכי ּבַ, ּ ּ ר ָנׁש . ר ָנׁש ַאֲחָראּ ַהאי ּבַ

לֹום, ְּכִתיב ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ּ ִנין ִלְבנֹויְלֶמֱחֵמי ְוָזֵכי . ּ ַהאי , ּבְ ְוָזֵכי ּבְ
ְתֵריַסר ַתְרֵעי. ָּעְלָמא ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי יֵדיה, ָּעאל ּבִ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ְוַעל . ּ

ָּדא ְכִתי ְּתִהִלים קיב(, בּ ִרים ְיבֹוָרך)ּ ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו דֹור ְיׁשָ ְ ִגּבֹור ּבָ ּ ר . ּ הֹון ָועֹׁשֶ
ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ך ְוכו. ּבְ חֹׁשֶ ָּזַרח ּבַ ִריך ְלַההוא ִדיוְקָנא' ְ ְּכֵדין ַמְלָכא ּבָ ּּ ּ ְ ּ ּ ,

ְרָכאן ְדָבִריך ְלַאְבָרָהם ָכל ּבִ ְּבְ ּ הו , ָּעְלִמין ְגִניִזין' ִּאיהו ָעאל ְלעְו' ְּוכו, ּ ְּדָלא ָזֵכי ּבְ ּ
ר ָנׁש ַאֲחָרא יהֹון ְדַחָייַבָיא, ּבַ ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו . ּּ
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א ֵני ָנׁשָ ַּכָמה תֹוַעְלָתא וְזכו , ַיְדֵעי ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא(ּ ּ ִגיַנְייהו ַכד ָזכו ְּוַזָכ) ּ ּאן ּבְ ּּ
ֲּהוֹו ָאְזלו ֲאַבְתַרְייהו. ְלהֹון ַתר ַחִיין, ּ ְּוַרְדֵפי לֹון ְכַמאן ְדָרִדיף ּבָ ּ ַּעד ָכאן מֹוֵרינו . (ּ ּ

  ):ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל

ִרים ָכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו סֹוף ֵסֶפר ְמִסַלת ְיׁשָ ּבְ ּוְבִאֶגֶרת ַהמוָסר ׁשֶ ּ ּ ּּ ְלזֹאת : ּ
ּים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלעֹוְרָרם ְלִהְתּכֹוְננות ַהִיְרָאה ְוַהּמוָסרָיׂשִ י ֵעיֵני ,ּּ  ּכִ

יר ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם ָּהָאָדם ְפקוחֹות ַעל ֲאֵחִרים ָלַדַעת וְלַהּכִ ּ  ְוִכי ִנְצָרִכים ,ּ
ה  הְּלמוַסר ֵהּמָ ִלּמוד ַהּמוָסִרי ְלַמַע.ְלַמְרּבֵ ָכל עֹז ּבַ ן ַיֲחִזיק ּבְ ּ ּכֵ ּ ּן ְיׁשֹוְטטו ּ

ים ְתלוָיה ּבֹו ם וְזכות ָהַרּבִ ה ִיְרַאת ַהׁשֵ ים ְוִתְרּבֶ ּּבֹו ַרּבִ ּ ּ ּ יָלא ְלַאט ְלַאט ,ּ ּ וִמּמֵ
כֹוָחה ְנִתיב ַהֶצֶדק ְוַהּנְ ִּלּמוד ַהּמוָסר ַיְדִריֵכמֹו ּבִ ּ ִמית ְוַגם ,ּ ּ ְוִהיא ְרפוָאה ַגׁשְ ּ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנ,ּרוָחִנית ים ֵאין :ם ִלְבָרָכהּ ּכְ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ  ּכָ
א ַעל ָידֹו   .ֵחְטא ּבָ
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ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת    )יא ֵני ָאָדם ֶאל ַהֶדֶרך ַהטֹוָבה וְמַיׁשְ מֹוֶרה ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ּ
ֲעבור ְזֻכּיֹוָתם,ַהּבֹוֵרא ּ ְזֻכּיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּ  

ַעל חֹוַבת ַהְלָבבֹות ָכ ְּוָהַרב ֶהָחִסיד ּבַ ם ּ ַער ַאֲהַבת ַהׁשֵ ׁשַ ְוֶזה ' ֶּפֶרק ו(ַּתב ּבְ

ְָוָראוי ְלך: )ְלׁשֹונֹו ּ ָלַדַעת ִכי ְזכות ַהַמֲאִמין ֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה ַמִגיַע ֶאל , ָאִחי,ּ ּ ּּ ּ ּ
ַרך ִתקון ַנְפׁשֹו ֶלֱאלִֹהים ִיְתּבָ ְַהַתְכִלית ָהְרחֹוָקה ּבְ ּ ּ ּ ְוִאלו ָהָיה ָקרֹוב ַלַמְלָאִכים ,ּ ּ ּ

ִמ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּבְ ַתְדלוָתם ּבַ ִחים ְוִהׁשְ ּבָ ּדֹוֵתיֶהם ַהטֹובֹות וִמְנֲהֵגיֶהם ַהְמׁשֻ ּּ ּּ ּ
ְּוַאֲהָבָתם ַהַזָכה ּבֹו  ֶרך ַהּטֹוָבה ּ ֵני ָאָדם ֶאל ַהּדֶ ּמֹוֶרה ּבְ ְזֻכיֹות ִמי ׁשֶ ְֵאיָנם ּכִ ּ

ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּוְמַיׁשְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפל,ּ ּ ׁשֶ ּ ָכל ּ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ֹּות ּבַ ּ
ים  ַּהָיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ּ ּ ַעד ָכאן ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו.'ְּוכוּ ּ.  

ל ַהׁשֹוְמִעים בֹוד ׁשֶ ְזִהירות ַהּכָ ְּוֹאֶפן ַהתֹוֵכָחה ָצִריך ִלְהיֹות ּבִ ּ ּ ַכְמֹבָאר ,ְּ
ָרה ַעל ָפסוק  ת ַחֵיי ׂשָ ַער ַהְפסוִקים ָפָרׁשַ ׁשַ ּּבְ ּּ ּ םּבֹא'ּּ רוך ַהׁשֵ ּ ּבְ ְ ָעַמד :ּ ָכַתב'ּ ּ ִכי ְכׁשֶ ּ

ִביא ִמַמַעל ָלָעם  ְּזַכְרָיהו ַהּנָ ִּדְבֵרי ַהָיִמים ב(ּ ָרֵאל)ד"כ' ּ ּ ְוֵחֵרף ְוִגֵדף ֶאת ְכָללות ִיׂשְ ּ ּ, 
ם ְוכו ְּוָאַמר ָלֶהם ָלָמה ַאֶתם עֹוְבִרים ֶאת ִמְצַות ַהׁשֵ ּ ּ ם ְוכו' ּ ִּכי ֲעַזְבֶתם ֶאת ַהׁשֵ ּ ּ ּ', 

ן ְרַחְבָעםְוִה ה ֲאִבָיה ּבֶ ן ֶמֶלך,ּּנֵ ָהָיה ֶמֶלך ּבֶ ְ ׁשֶ ָעׂשו ֶאת ,ְ ָרֵאל ַעל ׁשֶ ּ ְוֵחֵרף ֶאת ִיׂשְ
ָכתוב , ֶנֱעַנׁש,ָּהֲעָגִלים ְכָיָרְבָעם ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ם ַוָימֹת" )כ-יג, דברי הימים ב(ּ ַּוִיְגֵפהו ַהׁשֵ ּּ ּ ּ", 

ִדין ְוכו ָהָיה ּבְ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ה ְוֵכן ְיׁשַ.'ּ קול ְכמֹׁשֶ ׁשָ ִביא ׁשֶ ְּעָיה ַהּנָ ּ ָאַמר ,ּ  ַעל ׁשֶ
ְוְבתֹוך ַעם" ָפַתִים ּ ה "ְטֵמא ׂשְ ּנָ אֹוָתה ִמיָתה ָרָעה ְמׁשֻ ה ּבְ ּ ֶנֱהַרג ַעל ְיֵדי ְמַנׁשֶ ּ

ְ ְוָלֵכן ֶנֱהַרג ְזַכְרָיהו ַעל ְיֵדי יֹוָאׁש ַהֶמֶלך,:)ט"ְיָבמֹות מ(ַּכּנֹוָדע  ּ ֵחֵרף ֶאת ,ּ  ְוַיַען ׁשֶ
ָרֵאל ָכָאמורִי ּׂשְ ֵני ַסְנֵחִריב,ּ ָהיו ֵגִרים ִמּבְ ַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ׁשֶ ׁשְ ּ ַאַחר ָכך ִנְתַגְלֵגל ּבִ ּ ּּ ְ ּ, 

ָלם  ֵני ֲעָמַמָיא ִלׁשְ יֵמיֶהם ֵחְרָפם ְוָאַמר ָלֶהם ִיְזלון ּבְ ר ּבִ ְּוַהֹכֵהן ַההוא ֲאׁשֶ ּ ּ יֹוָמא (ּ

ַער ַהְפסוִקים.:)א"ע ּ ַעד ָכאן ִמׁשַ ּ ּ ּ.  

ים ַדף פ ת ְקדֹוׁשִ ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ ִּמָכאן : ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ה"ּ
א ָעָליו ֵחְטא ּוְלָהְלָאה ְולֹא ִתׂשָ ּ ר , ּ א ָעָליו ֵחְטא ְדָהא ֵכיָון ְדּבַ ָּדָבר ַאֵחר ְולֹא ִתׂשָ ּ ּּ ּ ּ

ִאְתַג, ָּנׁש אֹוַכח ְלַחְבֵריה ְּוִאְזְדַמן ְלאֹוָכָחא ֵליה ּבְ ּ ָּלא ְיַסֵלק ַקֵמיה ַההוא , ְלָיאּ ּ ּ ּ
ְּדָאִסיר ֵליה ַוַדאי, ּחֹוָבה ַדֲעֵביד ֶּאָלא ֵייָמא ְסָתם, ּ ְּוָלא ְיַסֵלק ֲעלֹוי ַההוא חֹוָבא , ּ ּ

ִאְתַגְלָייא ים ֲעלֹוי חֹוָבא, ּּבְ ִריך הוא ָחס ַעל ְיָקָרא ְדַבר ָנׁש, ְוָלא ַיְרׁשִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּּ ְּ ,
ַח ֲּאִפילו ּבְ ְדָבִרים : ַּעד ָכאן .ָּייַבָיאּ ָּיָצא ָלנו ִמֶזה ִכי ַהתֹוֵכָחה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבִ ּ ּ ּ
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ַּרִכים וְבַרֲחָמנות וְבֶדֶרך ִנְסָתר ְ ּ ּ ּ ם,ּ ַהְדָבִרים ַיֲעׂשו רֹׁשֶ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ  ְוָחִליָלה ְלהֹוִכיַח ,ּ
ִבְזיֹונֹות וְלנַֹכח ר ַהְדָבִרים לֹא,ּּבְ ּ ִכי ִמְלַבד ֲאׁשֶ ּ ָדָברּ ם ֵיׁש ִאסור ּבַ ּ ַיֲעׂשו רֹׁשֶ ּ ּּ.  

ַתֵדל ְוַלֲעׂשֹות  יבֹות ְוַהֲחָכִמים ְלִהׁשְ ֵאי ַהְיׁשִ ַּעל ֵכן חֹוָבה ֻמֶטֶלת ַעל ַגּבָ ּ ּ ּ ּ
ָכל ָמקֹום ִתְתַקֵים ִמְצַות ַהתֹוֵכָחה ּבְ ְכֵדי ׁשֶ ִּתקוִנים ּבִ ּ ּּ ּ ר ,ּ בֹות ֲאׁשֶ ַהמֹוׁשָ ְפָרט ּבְ ּ ּבִ

ָרֵאלֵהם ְסִביבֹות ֶאֶרץ ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, ִיׂשְ ֵהָמה ַכצֹאן ֲאׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ְזֻכיֹות ִמי  ,ּ ֵּאיָנם ּכִ
ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ֶרך ַהּטֹוָבה וְמַיׁשְ ֵני ָאָדם ֶאל ַהּדֶ ּמֹוֶרה ּבְ ּׁשֶ ּ ְ

ים ָכל ַהָיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ַּכמוָבא  ,ּּ ּ ּ
י יֹוָחָנן ַמֲאַמר ַרּבִ ַיְלקוט ּבְ ּּבַ ם,ּ ם: ּ ְיֻעַין ׁשָ יבֹות ַהׁשֵ ֵאי ַהְיׁשִ ּוְבַוַדאי ִכי ַגּבָ ּ ּ ּ ֲעֵליֶהם  ּ

ה ָכזֹו וְצִריִכים ַלֲעֹזר ְלֶהָחָכם ַהִמְתַנֵדב ָלֶלֶכת ֵאיֶזה  ִּיְחיו ְּמִביִנים ִמְצָוה ַרּבָ ּ ּ ּ
ַעד ִתקון ָכֶז בועֹות ּבְ ּׁשָ ּ ּּ לֹא ַיְחְסרו לֹו ֵמַהְסָפָקתֹו,הּ ּ ִכי ִמְלַבד ׁשֶ ּ ּ ּ ְ ֶאָלא ָצִריך ,ּ ּ

ְְלהֹוִסיף לֹו ֲעבור הֹוָצַאת ַהֶדֶרך ּ לֹא ,ּ ָבה ְכֵדי ׁשֶ ֲעֵלי ַהמֹוׁשָ ּ ְולֹא ְיֵהא ֻמָטל ַעל ּבַ ּ ּ ּ
ֵעיֵניֶהם ם,ֶּיְחַסר ְכבֹודֹו ּבְ ּ וְדָבָריו ַיֲעׂשו רֹׁשֶ   . ְוַדי ְלָהִבין,ּ

ּוַמה טֹו עור מוָסר ּ ַתֵדל ְלַסֵדר ָלֶהם ׁשִ ִיׁשְ ִעים ִאם ֶהָחָכם ַההֹוֵלך ׁשֶ ּב וַמה ָנּ ּ ּּ ּ ּ ּ ְ

ָטָלה ִלְמֹנַע אֹוָתם ֵמַהִטיוִלים ְוכו ְזַמן ַהּבַ ָכל ַלְיָלה ַאַחר ֲעבֹוָדָתם ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ִכי ָעָליו ,'ּ
ְרַכת טֹוב ָּתבֹוא ּבִ ֵאי,ּ ה ּבְ ר ַיֲעׂשֶ ָמה ּ ַיַען ַהְדָרׁשֹות ֲאׁשֶ ר ַיֲעֹבר ׁשָ ֶּזה ָיִמים ֲאׁשֶ

ֵּאיָנם ַמְסִפיִקים ְלעֹוֵרר ַהְלָבבֹות ָכל ַלְיָלה ,ּ ר ּבְ ִיְהֶיה ָמקֹום ָקבוַע ֲאׁשֶ ּ ְוָצִריך ׁשֶ ּ ְ

ָמה מוָסר ִּיְלְמדו ׁשָ ם ְוִלְהיֹות ַעם ,ּּ ּ וְבֹרב ַהָיִמים ַהְפֻעָלה ִתְהֶיה ְלַאֲהַבת ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ
יַאת ַהגֹוֵאלָקדֹוׁש ֶנֱאָמִנים ְלָד ָּתם וְלתֹוָרָתם ַעד ּבִ   . ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד,ּ
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