
 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי" בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א, 

אייר תשע"ב לפ"ק

ָמן" ית ּתַ ֵראׁשִ "ּבְ
יקּוֵני זֹוַהר יקּון מ"ח ְמּתִ ּתִ

בָֹאר ֵלם ְוַהּמְ ָ ַהּשׁ
יקּון מ"ח  ָכל יֹום זֹוַהר ּתִ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ

יקּוִנים ְבִעים ַהּתִ ִ )תיק"ז דף פ"ה.(, ִמּשׁ

א ָהֱאלִֹקי אֹור עֹוָלם ּנָ  ַלּתַ
ר יֹוָחאי ְזָיָע"א. ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ְפָלא ַהּמֻ ֵמָהאֹור  ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ דֹוֵלי  ּגְ  ְוָאְמרּו 
ָכל יֹום ְויֹום ְלֶהָאַרת  נּו ָהֲאִר"י ז"ל, ְלָאְמרֹו ּבְ ַרּבֵ
ְוִלְזּכֹות  ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  ל  ּוְמֻסּגָ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ

ְלַטֲהָרּה ֶעְליֹוָנה.

ִהֵּנה ַהְּסֻגָּלה ַהּזֹו מּוַנַחת ִלְפֵניֶכם, ְלַמַען ֶּתְהּגּו ָּבּה ְּבָכל ֵעת.



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ב

ִעם  ָמֵלא,  יסּוק  ּוּפִ ִנּקּוד  ּבְ ֶנֱעַרְך,  ר,  ִנְסּדַ
תֹוֶסֶפת ֶהָערֹות  יאּור ַקל ַלֲהָבַנת ָהִעְנָין, ּבְ ּבִ
ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ְלַמַען  ַלְמַעְייִנים, 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ֵהר ּוְלִהְתַקּדֵ ים, ּוְלִהּטַ ֵמֵעץ ַהַחּיִ
ַרב  ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ
ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ אֹוָתן  ל  ּכָ ה  "ְוִהּנֵ ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ
ֶעֶטת  ַהּמֻ זּו  ֲעבֹוָדה  י  ּכִ ַלְגאּוָלה,  ִיְזּכּו  ֵאָליו 
ל  ִמּכָ ֲחׁשּוָבה  יֹוֵתר  ִהיא  ַההּוא,  ְזַמן  ּבַ
ם"  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְנָביֹות   ֵאיֵלי 

)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְזָי"ָע(.

ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְולֹא  לּו  ְוִנְתַעּצְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָהִעְנָין  ַעל  י  ְוָכַתְבּתִ ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת 
ֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה". וכן  ה ֵסֶפר ׁשָ ַהּזֶ
כתב הגוב"י הגאון רבי מנחם מענכין 
ְזַמן  ים ְוַהֲהרּוִגים ּבִ הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנּיִ
ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ַבִית  ּבְ ּתֹוְבִעים  לּות  ַהּגָ
ָלְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ֶאת 
ְוֶזה  ְך,  ּכָ ַעל  אֹוָתם  ים  ּוַמֲעִניׁשִ ָלה,  ַקּבָ
ִמי  ים,  ַהַחּיִ הגוב"י ַעל ֵעץ  ַעל  ּבָ ָלׁשֹון 
ר ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר  ֵאינֹו לֹוֵמד ִנְסּתָ ׁשֶ
ה  ֵיָעׂשֶ רֹו  ּוְבׂשָ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ָסַמְרָנה  ּתִ
י  ּכִ ִלּבֹו  ַעל  ֵהָעלֹותֹו  ּבְ ִחּדּוִדין  ִחּדּוִדין 
ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ָרֵאל, ַהּגְ ִיׂשְ ּדְ ַעְניּוָתא 
ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות 
ל ַמְעָלה ֶהָעִני  ַמְלָיא ׁשֶ ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ּוַבּפָ
ְוֶהָהרּוג  ְפלּותֹו,  ְוׁשִ ּלּותֹו  ּדַ ַעל  בּו  ְיַחּיְ
ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ
ין  ר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ ֵאין ְמַכּפֵ
ל  ּכָ ֶאת  עּו  ִיְתּבְ ַהּיֹום  ן  ּכֵ )ּוְכמֹו  ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. 
לּום  ּכְ ּלֹא ָעׂשּו  ׁשֶ יבֹות ַעל  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ְוָהַרּבָ ָהַאְדמֹוִרי"ם 

ת  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ּבְ תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָצַצת ָאטּום, ּכְ ָרֵאל ִמּפְ ִיׂשְ ַלת  ְלַהּצָ

ב כ"ה(, וז"ל:  ִמְכּתָ ים )ּבְ ן ָחֵפץ ַחּיִ )נ"ה( ַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ

ַנְפׁשֹו הּוא ְוִיָתַבע ח"ו ַעל ֶזה(. י ּבְ ָעָליו ָלַדַעת ּכִ

ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יח. 
זֹוַהר ִנָּנֵצל?

"י  ּבִ ְוָהַרׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ׁשּוָבה:  ּתְ
מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּכִ אֹוְמִרים: 
ְצלּו ֵמֶחְבֵלי  ְלְמדּו ִיּנָ ּיִ ֵאּלּו ׁשֶ ַבת ֹנַח ׁשֶ ּתֵ
ָלנּו:  אֹוֵמר  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  יַח,  ָמׁשִ
ָרֵאל  ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ ַרק ּבָ ׁשֶ
ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ
ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ דֹוׁש: ּבְ ַהּקָ
ָבה  נּו ִנְבַרח ַלּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ָעׂשְ

ֵצל.  ַהּזֹאת ְוִנּנָ

ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל  נּו ּבַ ּלָ ְוִנְתַאֵחד ּכֻ
דֹוׁש  ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהּקָ ּכָ ׁשֶ
ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ
דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד  ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוכֹוֵלל ׁשֶ
ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום  ְלָכל  ק  ְיַחּלֵ
ֲעֵרי  ׁשַ ה  ְוַעּתָ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד 
ְמָחה  ׂשִ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ רּוִצים ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ ּתֵ
ר  ֶאְפׁשָ  – ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶאת 
ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ
ִאְרגּון  ּבְ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 
ֶמׁש,   ׁשֶ ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 

.0548-436784

מחפשים תורם להדפיס אלף סטים של זוהר של שבעים כרכים, לחלק 
ל-70 אלף איש בחינם. התורם משלם ישר לדפוס!

האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 
לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 0548436784



גִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

א ָירּוםאַמָּזלֹואְוֹל	אִיְתמֹוֵטט.	.
א ַיְצִליַחאְּבָכלאְּדָרָכיו.	.
א ֹל	אָי	ֹו	אִליֵדיאֶחְסרֹוןאִּכיסאַוֲעִנּיּות.	.
א ָּכלא	ֹוְיָ	יואִיְּפלּואַּתְחָּתיו.ד.
א ֹל	אִיְרֶ		אִמיַתתאָּבָניו.	.
א זֹוֶכ	אּוְמַתֵּקןאַנְפׁשֹוארּוחֹואְוִנְׁשָמתֹו.ו.
א ֹּכחֹותאַ	טּוְמָ		א)ֲאֶׁשר ֵהם ַהְּמקֹור ְלָכל ָהַרע ּוְלָכל ַהָּצרֹות ְוַהְּבָעיֹות( ז.

ִמְתַרֲחִקיםאִמֶּמּנּו.
א ִיָּנֵצלאִמִּמְקֶר	אֹל	אָט	ֹור.ח.
א מֹוִעילאְמֹ	דאְלַתֵּקןאֶ	תאֲעוֹוןאְּפַ	םאַ	ְּבִרית,אּוִ	ְפָרטאְּב	ֹותֹואַ	ּיֹום.ט.
א ֹל	אֶיֱחֶל	אְּבַמֲחַלתאַ	ְּנִפיָל	.י.
א ִיְזֶּכ	אְלִיְרַ	תאָׁשַמִים.י	.
א ִיְזֶּכ	אַלֲ	ִריכּותאָיִמיםאְוָׁשִנים.י	.
א ִיְזֶּכ	אְלעֹוָלםאַ	ָּב	.י	.

 ְס	ּוָל	אְּגדֹוָל	אִלְקֹר	אְּבָכלאיֹוםאזֹוַ	ראַ	ָקדֹוׁשאֶׁשלא
ְ	ִעיםא ִּתּקּוןאמ"חאִמֵּסֶפראִּתּקּוֵניאַ	ּזֹוַ	ר,אֶׁש	ּו	אֶ	ָחדאִמּׁשִ

 ַ	ִּתּקּוִניםאֶׁשָּכַת	א	ֹוראָ	עֹוָלםאַ	ַּתָּנ	אָ	ֱ	ֹלִקיא
ַרִּביאִׁשְמעֹוןאַּבראיֹוַח	יאִזיָע"	אְּבִסְפרֹו.

ְוֵאּלּו ֵהן ַהַּמֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְקָרא ִּתּקּון ֶזה 
ִמֵּדי יֹום ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה:



מפעל הזוהר העולמי – נחל לכיש 24/8 בית שמש/ 0548-436784
כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

"ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד... 
ַוֲחֹתם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵקץ ְיֹׁשְטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת" )דניאל פרק י"ב ג'-ד'(.

ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:

0502-002040/0504-119585 אילת: 

0504-082616/0504-18388 אלעד: 

03-9339653/0573102912  

0547-112492/0506-415137 אשקלון: 

0548-456920 באר שבע: 

08-6108608 בדרום: 

0548-436784 בית שמש:  

09-8323442 במרכז:  

0548-496190/054-4523917 בני ברק: 

03-5746123  

0549788564 בצפון: 

0523254036 בת ים: 

0527-651911/0542214449  

0546-364443 הרצליה: 

05776-06120 זכרון יעקב: 

0544-518608 חדרה: 

0527150849 חולון: 

0527 134512/0526-961396  

052-6430804 יציץ: 

02-6255789/0504-114066 ירושלים: 

0527-15509  

03-5784413 מירון: 

0544-375705 נהריה: 

0505-880336 נתיבות: 

0544-270313 ערד:  

0543-113050 פרדס חנה: 

0506-742675 פתח תקוה: 

0504-101341/0543-272508 צפת: 

0777-551424  

0522-793958 קרית שמונה:  

0527-638767 ראשון לציון: 

0504-058359 רחובות: 

0527-175368 רמלה: 

ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:



הִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

מ "ח  ּת יקוּ ן זוֹ הר ּת יקוּ ני
וארàעים  Łמõנה  äñôן  וארàעין ôמניא äñôְְְְְְְְִִִִַַַָָָָנא

זיע"א האר"י  ä נàמר נפלאה ְְֲִִִֵֵַָָָָָסג äלה 

ׁש בּ "ת  ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ,[א ]בּ ראׁש ית, 

ׁש ּת "י  בּ "רא בּ ראׁש י"ת דא :[ב]כּ גוונא 

ׁש בּ תוֹ ת  ּת רי אּת מר [ג]ואינוּ ן  עלייה וּ  , 

הבּ ת  את  ישׂ ראל בני וׁש מר וּ 

אוֹ תיּ וֹ תבּ ראׁש י"תבּ מ לּ הא. אוֹ תיּ וֹ תתר "ייׁש  וי ׁש  , 
ה ּמ אמר ,שב"ת בּ זה ׁש ּמ דבּ ר  ׁש בּ תוֹ ת, ׁש ּת י על ורוֹ מז ,

בּ ני "וׁש מר וּ  וזה הּמ לכוּ ת היא ּת תאה ה כינה על
הבּ ינה היא העלי וֹ נה ה כינה ועל ה ׁש בּ ת" את ישׂ ראל

י"ט  ת ּק וּ ן לעיל ועיין הׁש בּ ת", את "לּ עשׂ וֹ ת מוזה (דּ ף  

הקטן ע"ב ) ׁש בּ ת בּ ינה, הגּ דוֹ ל ׁש בּ ת ׁש ם  דּ אמר 
מהימנא וּ בּ רעיא ע"א)מלכוּ ת. צ "ב  דּ ׁש בּ ּת א(יתרוֹ  

ׁש בּ ת הוּ א דלילא וׁש בּ תא עלאה ׁש בּ ת הוּ א דּ יוֹ מא
לחי ּת ּת אה מל,ב..)ר וֹ אי(אר הכּ ּס א  גּ ירסת הוּ א כּ ן ְֵַַ

רוֹ אי . לחי  הבּ אר  להלכה ׁש ּת יג.והביאוֹ  הן ואלּ וּ  
וּ מלכוּ תׁש בּ ת וֹ ת, בּ ינה ּת חּת וֹ נה, וׁש בּ ת עליוֹ נה ׁש בּ ת  

àŁַָ"ת,Łָם ôְֵר"י,Łָם àְִֵראŁית,

ֶזה,éְגõן  ôŁְֵ"י,àָָר "אàְִֵראŁי"ת

נאמרàŁַָתõת,ôŁְֵי ְֵוהן  לא)עליהם :(שמות ֱֲֵֶֶַ

ä מרŁראל ְֵבני ְְָ"וłתֶאתְִֵָיàַַָה
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ּת רין  וגוֹ מר, הבּ ת את לע שׂ וֹ ת

לקבל  ׁש בּ ת, הכא אדכּ יר  זמנין

ותּת אה  עלּ אה  לדרתם [ד]ׁש כינּת א  , 

לדרתם  מאן [ה ]מאי איהוּ  זכּ אה אלּ א , 

בּת י  בּ תרי בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן דּ עביד

הרע [ו]לבּ א  יצר מּת ּמ ן ואת ּפ ני , 

רוֹ אי) לחי בּ אר  ,מל ׁש היאד..(כּ ּס א  העליוֹ נה ׁש כינה 
ׁש היאהבּ ינה  הּת ח ּת וֹ נה ׁש כינה וּ כנגד (כּ ּס אה ּמ לכוּ ת,, 

רוֹ אי) לחי  בּ אר , ו'?ב כּ ת וּ לּמ הה..מל חסר  לדרתם  מ לּ ת 
ׁש ם . לגוּ ר ּת ם , לדוּ ר כּ אוֹ מר  - דּ ירה מלׁש וֹ ן לבינהו .– 

בּ ּת ים  ׁש ני  כּ נגדּ ם  - ּת תאה וה' ע לּ אה, וּ ה' וּ למלכוּ ת,
בּ תיק וּ "ז ׁש כּ תוּ ב  כמוֹ  בּ לּ ב , מל,י ׁש  כּ ּס א  - ע"ב ס"ג  (דּ ף 

רוֹ אי) לחי  .בּ אר 

ôŁְֵי ְֵוג õמר,ַַָהàת"ֶאתֲַלעõłת

éְֶֶנגד àŁַָת,éָאן ְִִהזéירïְִָעמים 

ְָֹֹ"לדרתם ",ְְַַָוהôחõôנה .ְֶָָהעליõנה ְִַָהכינה 

äאְָֹֹלדרתם ?ַמהêאי ֶָאéאַַזäִמי ה

ôàֵָי Łàְִֵני àŁàְַָתâִָירה ֶָלהם Łֶֶעłõה 

ָָהרעֵֶיצרִָמם äְִֶַמתìïה ֵַהêב,



זִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ׁש בּ ת  חלּ וּ ל עוֹ לם [ז]דּ איהוּ  בּ רית , 

ּת רוייהוּ  דּ ׁש ריין צדּ יק , דּ א 

וחד  לי ּה  לאמלאה חד  עליּה ,

י שׂ ראל  בּ ני  מיניּה . לאתמליא 

והוֹ ד, נצח כּ ליין ּת רין אינ וּ ן

ע ּמ וּ דא  סבא דּ ישׂ ראל  בּ נוֹ י

ׁש ביעי  ׁש ביעי ּת לת דאמצעיתא,

דטח וֹ ל ז. ועצב וּ ת מהכּ עס  ׁש יּ תרחק ׁש צּ רי כּ דלק ּמ ן
ט ּפ ה, בּ וֹ  זוֹ רקת וּ מרה כּ וֹ עס, כּ בד ס "מ  וּ מרה, וכבד

ׁש בּ ת ח לּ וּ ל ואם ׁש ה וּ א בּ ג וּ פוֹ , ה כּ עס  א ׁש  מבעיר 
צ דּ יק על ׁש ניהם  ׁש וֹ רים  אז נאה, דּ ירה להם  מתּק ן

הע וֹ לם  וּ מפרׁש ים )יסוֹ ד יצחק  בּ אר ,מל .(כּ ּס א 

ָע õלם ',ְִ'àריתàŁַָת,ִחäêל Łֶהäא

Łְֵֶניהם õŁŁִֶרים ִַצâיק,ֶזה 

ְֶָואחד אõתõ,ְֵַלמêאֶָאחד ָָעליו,

ְִֵָיłראל àְֵני ִֶמäìë.ְְִֵַלהתמêא

éנגד  –ôŁְֵי ְֵֶֶהם והõד,éְָליõת  נצח ïְְִִֶַנימäçת

ְְִֵָליłראל àִָנים  ַעäëד ָָסבא

Łביעי  Łביעי ïעמים ŁלŁ תפארת,  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָֹהאמצעי
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אבהן  ּת לת אלּ ין ענג [ח]ׁש ביעי , 

להׁש קוֹ ת [ט]ׁש בּ ת  מעד "ן יוֹ צא ונ"הר 

הגּ "ן  ואית [י]את נהר אית ונהר, , 

נהר  דּ אתקרי נהר אית  נהר ,

נחל  דּ אתקרי נהר ואית ּפ לגיו,

ּת פארת.ח . – יעקב  גּ ב וּ רה , – יצחק  חסד, – אברהם 

ּת חלּ הט . וּ מפר ׁש  ׁש בּ ת, עניני  ׁש אר גּ ם  מפר ׁש  ע ּת ה
-ענגסוֹ ד ּת ב וֹ ת:ענ"גׁש בּ ת, נהר ,נ'עדן,ע'ראׁש י  ' 

כ "ו גּ ןג' בּ ראׁש ית בּ זוֹ הר כּ מבוֹ אר  רוֹ אי, לחי בּ אר , מל (כּ ּס א 

בּ זוֹ הרי..ע"א) ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  ע"א)הינוּ  רע"ג למיכל ,(עקב 
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  ׁש בּ ת, דענג בּ רזא בּ ׁש בּ ת סע וּ דתין ּת לת
מעדן  י וֹ צא "ונהר נאמר : ׁש לּ זה ה'" על ּת תענּ ג "אז
ליּה  ואית  ל וֹ ן מקים  דּ לא וּ מאן ה גּ ן", את להׁש קוֹ ת

לי ּה  איתהפך אם "נג"ע "ל "ענ"ג"לקיימן, וּ בּ הפך , 
הבּ ת שׂ מחת עליו ׁש וֹ רה אזי כּ ראוּ י  וּ מע נּ ג מתּק ן

ֶֹענג ָָהאבõת,ŁְֶֹלŁתֵאŁְִִäêביעי 

ְְַלהŁקõתֵֵֶמעד"ן ֵיõצאְָָ"ונ"הרàŁַָת

הá"ן" י)את ב ונהר,(בראשית  . ְֶַָָָŁָָנהרֵיŁְֵוי

ָָנהרְִַָהìקראָָנהרֵיŁָָנהר,

ַַנחל ְִַָהìקראָָנהרְֵויïְָָŁלגיו,
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עלּ אה [יא ]קדוּ מים  עדן עליּה [יב], 

ראתה לא עין אלהים אּת מר 

ו'[יג]זוּ לת איה וּ  נהר  האי ,[יד], 

א' דאיהוּ  עלּ אה מעדן ,[טו]דּ נפיק 

 לעוֹ נג וּ מהּפ רוֹ אי)מ נּ גע  לחי נקראיא..(בּ אר  ה יּ סוֹ ד 
הנּ קרא נהר  יׁש  נהר, וי ׁש  נהר י ׁש  :)מ "ו (ּת הלּ ים נהר, 

יסוֹ ד"נהר ה וּ א [ז"אּפ לגיו" ׁש ּמ ק בּ ל א'עירז'- נּפ ין], 
הנּ קראים  וה וֹ ד, נצח  ּת פארת וּ גבוּ רה, מחסד האר וֹ ת
יס וֹ ד  קדוּ מים , נחל הנּ קרא נהר ויׁש  מים ", "ּפ לגי
ּת וֹ רה הנּ קרא מאבּ א-חכמה מעדן ה יּ וֹ צא דבינה

יצחק )קדוּ מה, בּ אר , מל עדן יב..(כּ ּס א ׁש הוּ א  כּ תר הוּ א 
חכמה  מל )לגבּ י עילּ אהיג..(כּ ּס א עדן האי ועל 

הכא, ואמר ,"זוּ לת אלקים  ראתה לא "עין איּת מר 
עדן  ׁש ל נהר לתענוּ ג  זוֹ כה ׁש בּ ת, ענ"ג ׁש ּמ ק יּ ם  מי כּ י

וגוֹ ', ראתה " לא "עין נאמר ׁש עליו לחיעילּ אה (בּ אר 

דּ עתיד..רוֹ אי) – אמצעי קו הכּ וֹ לל ליּ סוֹ ד, ר וֹ מז ו' 
יסוֹ ד דת"י)ּת פארת - ּת בוֹ ת  לכתרטו..(ראׁש י ר וֹ מז א' 

ָָעליו ְֶעליõן ֵֶעדן ְִקדäמים ,

סד)נאמר אלהי"ם (ישעיה ראתה לא "עין ֱֱֲִִֶַַָָֹֹ

,"ýלתäהרֶזה ֶָזìאַָָהäו',ה אõת

א',Łֶהäאְֶָהעליõן ֵֵֶמעדן ֵַהõçצא א õת 
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ואיּמ א [טז]ואעבר  א בּ א ואזיל [יז]בּ ין , 

ּפ ירוּ ש  אנּפ ין. בּ אריך רוֹ אי)והוּ א לחי א'(בּ אר  ׁש בּ אוֹ ת : 
הי וּ ד  ו', אוֹ ת וּ באמצע  למּט ה וי ' למעלה י' יׁש 

ל  ר וֹ מזת  ר וֹ מזתהעליוֹ נה  למּט ה וי' עליוֹ נה, כינה 
הח יּ ים  עץ  ס וֹ ד ׁש ה וּ א בּ אמצע והו' ּת ּת אה, לכינה
עדן  לגן הּת ח ּת וֹ ן עדן מגּ ן לעלוֹ ת וּ מח בּ רם  מקׁש רם 
לי ּמ וּ ד  ידי על [א.ה. ׁש בּ ת. ענג  ידי על זה וכל העליוֹ ן
קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת – הח יּ ים  עץ בּ ס וֹ ד ׁש הוּ א - הּס וֹ ד ּת וֹ רת 
אלוֹ קים  ראתה לא "עין העלי וֹ ן עדן לגן לעלוֹ ת זוֹ כה
הזּ וֹ הר דּ ברי את המהרח "וּ  ׁש הביא וּ כמ וֹ  ,"זוּ לת
בּ לּת י אפׁש ר אי  העליוֹ ן עדן לגן לזכּ וֹ ת ׁש כּ די  הּק דוֹ ׁש ,

הגה"צ מרן ׁש אמר וּ כמוֹ  הּס וֹ ד, ּת וֹ רת ח יּ יםליּמ וּ ד ר בּ י 
ׁש יּ למד קניבסקי נגלה , רק  הלּ וֹ מד לאבר ׁש ליט"א 

העלי וֹ ן]. עדן לגן לזכּ וֹ ת רוֹ צה אם  וע וֹ ברטז.זוֹ ה"ק  
נ"ה, לחג"ת וּ מ ם  וּ בינה לחכמה הפע  וּ ממׁש י

בּ יס וֹ ד, –ונכללים  הכינה למען ה פע וּ ממ ׁש י 
יתירהיז.הּמ לכוּ ת. הנּ ׁש מה בּ ׁש בּ תדסוֹ ד ׁש ּמ יגים  

הר ׁש בּ "י [ׁש חבּ ר חי" כּ ל ד"נׁש מת  בּ רזא הוּ א
אבּ א דּ אינוּ ן י"ה , ּת הלּ ל יתירה נׁש מה וּ בהאי הּק דוֹ ׁש ],
לא "עין אּת מר דעליהוּ  וּ בינה, חכמה ׁש הם  ואימא
ׁש הוּ א העלּ וֹ ת  לעילת מרכּ בה  דּ איהוּ  בּ גין ראתה".

àינה  – ואëא חכמה – אàא  àין ְֵוה õל üְְְִִֵֵַָָָָָוע õבר
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ׁש נה  מאוֹ ת עד [יח]חמ ׁש  וּ מטי , 

ׁש ביעי  לגנּ תא [יט]צדּ יק אׁש קי וּ מּת ּמ ן , 

זכּ אה  ּת ּת אה. ׁש כינּת א דאיהי

לׁש בּ ת  דּ ירה דּ נטיר  מאן איה וּ 

לבּ א  ּת ּמ ן [כ]דּ איהוּ  אתקריב דלא  , 

ׁש ּמ יגים  יתירה ור וּ חא  עינה, עליה ׁש לּ יט  ולא מכּס ה
צ דּ יק דּ איה וּ  וכוּ ', מעדן ׁש יּ וֹ צא  נהר  הוּ א  בּ ׁש בּ ת
ׁש הוּ א דּ ׁש בּ ת יתירה נפׁש  דּ איה וּ  הגּ ן את להׁש קוֹ ת

רוֹ אי)מלכוּ ת. לחי  ּת פארתיח..(בּ אר גּ ב וּ רה חסד הם  
 ס מעשׂ ר ועשׂ ר מעשׂ ר כּ לוּ ל אחד ׁש כּ ל הוֹ ד נצח 

מא וֹ ת. חמ ׁש  וּ ביחד מאה , מבּ ינהיט.הכּ ל סוֹ פרים  אם  
גּ ב וּ רה חסד בּ ינה - עליוֹ נה ׁש כינה  איּמ א ׁש היא
[כּ לוֹ מר ׁש ביעי הוּ א היּ סוֹ ד - יסוֹ ד הוֹ ד נצח  ּת פארת

לבּ ינה]. בּ אמצעכ.ביעי ׁש הוּ א  לב , נקרא הבּ ת  
ד' [י וֹ ם  נר"ן ממ ׁש יכים  ׁש הם  ד'ה'ו' בּ ין הח וֹ ל, ימי

Łתֲֵחמõ נה,ֵמאŁָָיעáמäִַַ ַעד

מלכäת,  לג ìה  מŁקה äמם Łביעי, Łהäא  יסõד  – ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָצ âיק 

ַַזéאי ְַַָהôחõôנה .ְִַָהכינה Łִֶהיא

ְַָל àŁת,âִָירה õŁֵֶמרִמי הäא

Łָם ְִֵָיתקרבêŁֶֹאֵַהêב,Łֶהäא
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דאיהוּ [כא ]עציבוּ  דּ מרה  וכעס  דטחוֹ ל , 

דגיהנּ ם  לא [כב]נוּ רא אּת מר דּ על ּה  , 

בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  בּ כל א ׁש  תבערוּ 

מאן  דּ כל ודּ אי הוּ א והכי הבּ ת ,

וּ ב הבּ אה לׁש בּ ת נׁש מה] ו' י וֹ ם  ר וּ ח , ה' יוֹ ם  א'נפׁש , ין 
ב ' יוֹ ם  נׁש מה, א' [יוֹ ם  לנר "ן הארה ׁש ּמ ק בּ לים  ג' ב'
עליהם , ׁש נּ ׁש ארת ׁש עברה  מ בּ ת נפ ׁש ] ג' יוֹ ם  רוּ ח ,
ׁש בּ וֹ  י "ה דר  אוֹ ת יּ וֹ ת ׁש הוּ א דּ ירה, בּ ׁש ם  לוֹ  וקוֹ רא

כּ אן עד י "ה, ס וֹ ד  ׁש הם  וּ בינה חכמה (בּ ניהוּ האר וֹ ת 

הּט וֹ ב ) לב .לרי"ח מׁש מע, ּת רּת י - ל בּ וֹ  את ׁש וֹ מר כּ ל וֹ מר  ה. (א. 

האר וֹ ת  לל בּ וֹ   וּ ממׁש י חוֹ ל מ דּ ברי - לב  ׁש נּ קראת בּ ׁש בּ ת  האדם 

ה ּת וֹ רה) ּפ רדּ "ס ליּמ וּ ד  ידי על  וּ בינה  מ ׁש כּ ן כא..חכמה הלּ ב  כּ י 
וּ רננה, שׂ מחה  צרי וּ מלכוּ ת , מל )בּ ינה  לר ּמ ז (כּ ּס א  , 

וּ רננה בּ שׂ מחה בּ ׁש בּ ת הּפ רד"ס  ללמ וֹ ד ס וֹ ד ׁש צּ רי) 
אׁש כב..ה') מרה ׁש לּ אטחוֹ ל טמ"א, ּת ב וֹ ת ראׁש י  

"רצח " גּ ימטר יּ ה מרה טחוֹ ל גּ ם  בּ ׁש בּ ת, טמא יתערב 
בּ ׁש בּ ת יתקרב ולא הרצח , בּ על ׁש הוּ א ּפ לוֹ ני  מ צּ ד

Łִֶהיאַָָהëרה ְַַוכעס ְַהæח õל ֶֶעצב

Łם ,ֵאìיהáעליה ִֵַֹהŁֶֶָָלה)נאמר :(שמות  ֹ"לאֱֶַ

ä ְֲַתבערŁכל ֵאàְֹ תיכםõבŁõם ְֵֶמõיàְ

ִמי éŁֶָל ַַוâאי,הäאְָוכüַַָה àת",



יגִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

דגיהנּ ם  נוּ רא אוֹ קיד  כּ אלּ וּ  ,[כג]דּ כעיס  

חד  חסר מלאכ וֹ ת אינוּ ן [כד]ארבּ עים 

"ח יּ ים ", הּט וֹ ב )דּ איהוּ  לרי"ח ׁש כּ וֹ עסכג..(בּ ניהוּ  מי  ׁש כּ ל 
בּ ׁש בּ ת, הגּ יהנּ ם  א ׁש  את  הדליק כּ אילוּ  לוֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת

כּ נגד כד..(ה גּ ר"א) הן אחת חסר מלאכוֹ ת  ארבּ עים  
אחת חסר  מלק וֹ ת ללקוֹ ת אר בּ עים  ,בּ ׁש בּ תׁש אסרוּ  

כּ נגד הן הּמ לקוֹ ת ׁש ע שׂ רואלּ וּ  וע שׂ רקללוֹ ת אדם  לּ קה 
חכמי אמרוּ  כּ ן ועל לאדמה, ותׁש ע לנחׁש  וע שׂ ר  לחוּ ה

הּמ לאכוֹ ת  ׁש אלּ וּ  בּ ׁש בּ ת " לוֹ קין "אין מאחרהּמ ׁש נה 
ׁש יּ ק בּ לוּ  לישׂ ראל גּ וֹ רמוֹ ת  חוֹ ל, בּ י וֹ ם  מ ּת רוֹ ת  והם 

ונאסר וּ מלק וֹ ת  מאחר הבּ ת , בּ יוֹ ם  א חוֹ ל, בּ יוֹ ם  
וא לּ וּ  ה ּמ לק וֹ ת. נאסרוּ  גּ ם  אזי  הּמ לאכוֹ ת, אוֹ תן
בּ ימי ׁש נּ ע שׂ וֹ ת מלאכוֹ ת אבוֹ ת ל"ט כּ נגד הם  הּמ לקוֹ ת

הראׁש  אדם  קללת מחמת ׁש בּ תהח וֹ ל וה ּמ ח לּ ל וֹ ן, 
ּת יק וּ "ז בּ הק דּ מת ׁש כּ תב וּ  כּ מוֹ  עניּ וּ ת לעצמ וֹ  (דּ ףגּ וֹ רם  

ע"א) וכל י"ב הפע , מק וֹ ר ׁש היא בּ ׁש בּ ת ונאסרוּ  ,
לוֹ  ויהיה בּ רכוֹ ת לט "ל לוֹ   ׁש יּ תהּפ זוֹ כה ׁש בּ ת הוֹ מר 
נצ וֹ ל  כּ י  טרחה בּ לי וּ בנקל בּ ׁש פע  טוֹ בה ּפ רנסה 

הרא ׁש וֹ ן. אדם  וּ מפרׁש ים )מקללת הלכ וֹ ת .(לּק וּ טי  

הáיה ìם .אתמדליקéְִאõéŁֵֶäêעס  Łל Łהא ְִִֵֵֶֶַַָֹ

ֵהן ַַאחת,ֵָחסרְָמלאכ õתְִַָאר àעים 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יי

חד  חסר מלקיּ וֹ ת אר בּ עים לקבל

אדם  דלקה עשׂ רה  ואינוּ ן בּ ׁש בּ ת ,

ותׁש עה  לנחׁש  וע שׂ רה לחוּ ה ועשׂ רה

מארי  אמר וּ  דּ א וּ בגין לארעא,

דּ אלּ ין  בּ ׁש בּ ת, לוֹ קין אין מתניתין

לי שׂ ראל  חׁש יבין אינוּ ן מלאכוֹ ת

הבּ ת  יציאוֹ ת מלקיּ וֹ ת . לקבל

דעביד  והנּ חה , עקירה אינוּ ן  ׁש ּת ים.

חפץ  דּ אעקר  מאן אחת, בּ בת  לוֹ ן

מאתריּה  לבר ליּה  וא נּ ח מאתריּה 

ַַאחתֵָחסרְַֻמלקõçתְִַָאר àעים éְֶֶנגד 

ָָאדם ,êŁֶָָקה ֲָָעłרה ְֵוהם àŁàְַָת,

ְְִָותŁעה ַָָלìח Ł,ֲַָָועłרה ְַָלח äה,ֲַָָועłרה 

àֲֵַעלי ְָאמר äֶזה äְִַבגלל ֲָָָלאדמה,

ŁֵֶאàŁàְַָäêת,ִלõקין ֵאין ְִַָהŁëנה 

ְְִֵָליłראל ְֶָנחŁב õתֵהן ְַָהëלאכ õת

ַַָהàתְִיציא õתְִַמלקõçת.éְֶֶנגד 

Łֶֶעłõה ְַָָוהìחה,ֲִָעקירה ֵהם ôŁְִַים ,

אחת, àבת ֵֶחפץŁֵֶעõקרִמי ְַַַָאõתם 

õמõקëיח ְִמìמäִַַõתõץאäִמחõמõְִלמק



טוִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

אילנא [כה ]וּ מרׁש וּ תיּה  אעקר כּ אלּ וּ  , 

ואנּ ח  בּ רית , אוֹ ת  דּ איהוּ  דח יּ י

דּ עביד  מאן נוּ כראה, בּ רׁש וּ  לי ּה 

הן:כה. אלּ וּ  ׁש ּת ים , הבּ ת  מר ׁש וּ תיציאוֹ ת  עקירה 
אחת בּ בת  אוֹ תן ׁש עוֹ שׂ ה הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת והנחה היּ חיד
הפסק בּ לי הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אּמ וֹ ת ד' המעביר  [כּ מ וֹ 
היּ חיד  מר ׁש וּ ת מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ  ׁש עוֹ קר מי  וּ מנוּ חה].
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ מרׁש וּ תוֹ , למק וֹ מוֹ  מח וּ ץ  וּ מ נּ יח וֹ 
יס וֹ ד  בּ רית אוֹ ת ׁש הוּ א הח יּ ים  עץ את עקר כּ אילוּ 
מי אחרא, ה ּס טרא מק וֹ ם  נוֹ כריה בּ רׁש וּ ת והנּ יח וֹ  דּ ז"א
ותוּ נח מרׁש וּ תוֹ  ׁש ּת עקר  לנׁש מתוֹ  גּ וֹ רם  כּ ן ׁש ע וֹ שׂ ה
וזה וּ  - ועצב. כּ עס  וּ טח וֹ ל מרה ׁש היא האחרת בּ ר ׁש וּ ת 
ישׂ ראל  מארץ ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל ׁש גּ רם  ׁש בּ ת ח לּ וּ ל
הרבּ ים  רׁש וּ ת  ׁש היא נוֹ כריה לארץ  והגלוּ  היּ חיד רׁש וּ ת

אחרא, הּס טרא  פ"ב):רׁש וּ ת ט ' (ׁש ער חיּ ים  בּ עץ  ׁש כּ תוּ ב (כּ מ וֹ  

ה נּ קראת  קליּפ ה ׁש ה וּ א י"ו מ שׂ נא  משׂ נאיו  הנּ קראת  קליפה  ׁש יּ ׁש 

הח יּ ים  בּ ספר וע יּ ן א ּמ ה , י"ו רח בּ וֹ  הרבּ ים  ר ׁש וּ ת  בּ סוֹ ד הר בּ ים  רׁש וּ ת 

,õתäŁמרäְֵäêאéְִאילן ַָעקר ִֶָאת 

ְִִַוהìיח àְִרית,א õתŁֶהäאִַַהחçים ,

õתõתאäŁרàְִ. הçה ִמי ְִָָנכרłõעŁֶֶ

אילנא [כה ]וּ מרׁש וּ תיּה  אעקר כּ אלּ וּ  , 

ואנּ ח  בּ רית , אוֹ ת  דּ איהוּ  דח יּ י

דּ עביד  מאן נוּ כראה, בּ רׁש וּ  לי ּה 

הן:כה. אלּ וּ  ׁש ּת ים , הבּ ת  מר ׁש וּ תיציאוֹ ת  עקירה 
אחת בּ בת  אוֹ תן ׁש עוֹ שׂ ה הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת והנחה היּ חיד
הפסק בּ לי הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אּמ וֹ ת ד' המעביר  [כּ מ וֹ 
היּ חיד  מר ׁש וּ ת מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ  ׁש עוֹ קר מי  וּ מנוּ חה].
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ מרׁש וּ תוֹ , למק וֹ מוֹ  מח וּ ץ  וּ מ נּ יח וֹ 
יס וֹ ד  בּ רית אוֹ ת ׁש הוּ א הח יּ ים  עץ את עקר כּ אילוּ 
מי אחרא, ה ּס טרא מק וֹ ם  נוֹ כריה בּ רׁש וּ ת והנּ יח וֹ  דּ ז"א
ותוּ נח מרׁש וּ תוֹ  ׁש ּת עקר  לנׁש מתוֹ  גּ וֹ רם  כּ ן ׁש ע וֹ שׂ ה
וזה וּ  - ועצב. כּ עס  וּ טח וֹ ל מרה ׁש היא האחרת בּ ר ׁש וּ ת 
ישׂ ראל  מארץ ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל ׁש גּ רם  ׁש בּ ת ח לּ וּ ל
הרבּ ים  רׁש וּ ת  ׁש היא נוֹ כריה לארץ  והגלוּ  היּ חיד רׁש וּ ת

אחרא, הּס טרא  פ"ב):רׁש וּ ת ט ' (ׁש ער חיּ ים  בּ עץ  ׁש כּ תוּ ב (כּ מ וֹ  

ה נּ קראת  קליּפ ה ׁש ה וּ א י"ו מ שׂ נא  משׂ נאיו  הנּ קראת  קליפה  ׁש יּ ׁש 

הח יּ ים  בּ ספר וע יּ ן א ּמ ה , י"ו רח בּ וֹ  הרבּ ים  ר ׁש וּ ת  בּ סוֹ ד הר בּ ים  רׁש וּ ת 

,õתäŁמרäְֵäêאéְִאילן ַָעקר ִֶָאת 

ְִִַוהìיח àְִרית,א õתŁֶהäאִַַהחçים ,

õתõתאäŁרàְִ. הçה ִמי ְִָָנכרłõעŁֶֶ



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח טז

מרׁש וּ ת  נׁש מתי ּה  דּ אעקר גרים  דּ א 

אחר  בּ רׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דאיהי דּ יל ּה , א 

לי שׂ ראל  גרם ודא  וּ טחוֹ ל, מרה

די שׂ ראל  מארעא ,[כו]דּ אתעקרוּ  

ב ') ס"ח  ּת הלּ ים  על הּט וֹ ב  לרי"ח  ׁש כּ תוּ בכו..והלוֹ ם  כּ מ וֹ  
את מעביר לארץ בּ חוּ ץ  לד וּ ר  ישׂ ראל מארץ  ׁש ה יּ וֹ צא

ה ּפ ס וּ ק: נאמר זה ועל לע שׂ ו, יעקב  ׁש ל (ׁש ירהפע 

ח') ח' ׁש פעהירים  להם  ׁש אין וגוֹ ', קט נּ ה" לנוּ  "אח וֹ ת 
מ ּמ קוֹ ם  ונפרדים  הח יּ ים  מארץ  י וֹ צאים  ׁש הן לפי 

ּת וֹ רה" תצא מ צּ יּ וֹ ן "כּ י  כּ דכתיב: וּ כמ וֹ (רמבּ "ן)הּת וֹ רה , 
בּ זוֹ ה"ק  רכ"ה)ׁש כּ תוּ ב דּ ף אויר(ויחי דּ הא קדּ י ׁש א, א 

ור וּ חא מאוירא וי וֹ נקי  מינּ ייהוּ . אתעדוּ  קדּ יׁש א ורוּ חא
ע כּ "ל, אחרא, ע "ב דרׁש וּ תא דף  אחרי ּפ רׁש ת  זוֹ ה"ק עוֹ ד  (ועין 

ע"ב ) ע' דף  נח  וּ בפרׁש ת הע כּ וּ "ם ע "ב , ארץ  והע וֹ זבים  , 
ונׁש אר מע שׂ ו הו' לוֹ קחים  ישׂ ראל בּ ארץ  לדוּ ר  וּ באים 
יעק וֹ ב ונהיה ליעקב הפע הוּ א הו' ונוֹ תנים  עׁש ,

הגּ אוּ לה. ּת ב וֹ א וּ בזכוּ תם  בו', ל ּמ קבּ למלא ל  ל (ספר  

õáרם  זה, ְֵמרäŁתְִָנŁמתõֲַלעקõרֵֶֶאת

ãêŁֶָãיחìמäִַָתäŁרàְִ,היאֶֶַאחרתŁִֶ

ְְִֵָליłראל ַָגרם ְֶוזה äְטחõל,ָָמרה 

ä עקרìŁְֶֶֶראל ֵֶֶמארץłְִֵָי



יזִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

דאיהי  נוּ כראה  בּ ארעא  ואת גּ לּ יאוּ 

איהוּ  והכי הרבּ ים, מאן [כז]ר ׁש וּ ת  

דּ יליּה  קדׁש  בּ רית אוֹ ת דּ אעיל

ׁש בּ תא"י  נוּ כראה, איהוּ [כח]בּ רׁש וּ  

יׁש עיה ח יּ ים  ר בּ י לּמ ק בּ ל חיּ ים  דּ ר וּ מ ּס פר  זי"ע , עט יּ ה מר דּ כי רבּ י

זי"ע) קוֹ דׁש כז..ה כּ הן בּ רית אוֹ ת את ׁש ּפ וֹ גם  מי  וכ 
נכר יּ ה בּ ר ׁש וּ ת  כּ ח  ונוֹ תן מר ׁש וּ תׁש לּ וֹ , מ וֹ ציא ׁש נּ קרא 

ה יּ חיד )י שׂ ראל אחרא(רׁש וּ ת הּס טרא לר ׁש וּ ת וּ מעבירוֹ  
הרבּ ים ) ויקבּ ץ(רׁש וּ ת  בּ עדינוּ , יכּפ ר הּט וֹ ב וה' רח "ל, 

הארץ כּ נפוֹ ת  מארבּ ע  .אכי "רלארצינוּ ,נדּ חינוּ  
בּ ליל ׁש בּ תאי כח. הוֹ לט  הלּ כת כּ וֹ כבי מבעה אחד 

ׁש הוּ א ממ ׁש לּת וֹ  ּת חת נכנס  ׁש בּ ת ׁש ּמ ח לּ ל וּ מי  ׁש בּ ת,
ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת הוֹ מרים  ישׂ ראל ועם  ואב דּ וֹ ן, עניּ וּ ת
וּ מקבּ לים  הּט בע, מעל וע וֹ לים  הּמ זּ ל , על ׁש וֹ לטים 
בּ כל  נזּ וֹ נים  קוֹ דׁש  וּ מ בּ ת העלי וֹ נוֹ ת, מהּס פירוֹ ת ׁש פע 

וכיּ דוּ ע  החוֹ ל. מנדל מהצה "קימי  מנחם  ר בּ י  
ׁש דּ ר כּ וֹ  זיע"א אכילת וֹ בּ ק וֹ דׁש מרימנוֹ ב על לוֹ מר 

äה,ְֶֶלארץְָוגלçהיאְִָָנכרŁִֶ

ִמי הäאְָוכüִַָהרàים ,ְרäŁת

õêŁֶֶֹקדàְִŁריתàְא õתõëŁֵֶעל 

נכרçה . לרäŁת  éח הäאàŁְַַתא"י äְְֲִִִַַָָֹמעביר



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יח

מרה  בּ יׁש א אּת תא  חּמ "ה ,[כט]טח וֹ ל, 

אּת מר  עליּה  רק [ל ]ׁש בּ תא"י והבּ וֹ ר 

אבל  בּ וֹ  אין מים  מים, בּ וֹ  אין 

רעב  ואיהוּ  בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נחׁש ים 

ׁש ּמ ּמ נּ ה ק וֹ דׁש  הבוּ ע .בּ ׁש בּ ת לימי  ׁש פע  יוּ תן 
כּ מ וֹ כט. מרה, נקראת רעה אה בּ חינת היא חמה

מ ּמ ות"(קהלת )ׁש כּ תוּ ב: מר  האה  את אני  "וּ מוֹ צא 
ּת יקוּ " רוֹ אי)ז(ועיּ ן לחי בּ אר – ע"א  כ"ד דּ ף  ח ' .ּת יק וּ ן  

נאמרׁש בתא"יל. כד )עליו לז אין (בּ ראׁש ית  רק  "והבּ וֹ ר : 
בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נח ׁש ים  אבל בּ וֹ , אין מים  מים " בּ וֹ 
והס ּפ ד  וקינה וצ ּמ אוֹ ן לרעב בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם  והוּ א

וה וּ  ׁש בּ ת ענג הפ ואפלה , לגלוּ תוח ׁש וֹ כה  גּ וֹ רם  א 
ׁש נּ וּ י לׁש בּ ת לּה  לע שׂ וֹ ת ישׂ ראל וּ צריכים  לישׂ ראל,
ח וֹ ל  דּ בּ וּ ר לגבּ י הדּ ין והוּ א ׁש לּ מדנוּ , כּ מ וֹ  אלּ ה בּ כל
אחרא לסטרא  יהיה לא  וכ בּ ׁש בּ ת, אס וּ ר ׁש ה וּ א
ׁש פחת וֹ  כּ דגמת יברח  ואז בּ וֹ , לׁש ר וֹ ת בּ ׁש בּ ת מקוֹ ם 
אנכי גּ בר ּת י שׂ רה "מ ּפ ני  בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם  ׁש ל

ְטחõל, ָָומרה,ָָרעה ִָאה ַָחë"ה,

ֵרקְַ"והõàרֱֶַנאמר :ָָעליו àŁְַַתא"י 

ֲָאבל õàֵאין ִַמים ִָמים ",õàֵאין 

ָָרעבְוהäאõà,ֶיŁְְִַַועקרàים ְִָנחŁים 



יטִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

והסּפ ד  וקינה וחׁש וֹ כא [לא ]וצ ּמ אוֹ ן 

לישׂ ראל .[לב]וקבלא  גלוּ תא ואיהי  , 

ׁש נּ וּ י  ל ּה  למעבד  ישׂ ראל וּ צריכין

דבּ וּ ר [לג]בּ כלּ א  ואיהוּ  אוּ קמוּ ה, והא 

בּ ׁש בּ ת  אסוּ ר  דּ איהוּ  וכד [לד]דּ חוֹ ל , 

ע"ב )לא.בּ רחת". פ"ה דּ ף ּפ '(זוֹ הר חדׁש  זוֹ הר  ועיין . 
ע "ב)יתר וֹ  כ"ז  )ה ּדּ קדו מיס וֹ ד ׁש בּ תאי  ונקראדּ אית ַ
רוֹ אי).ׁש בּ ת לחי כּ נגד לב.(בּ אר מינים  ׁש ה מנה 

הח וֹ ל, ימי  בּ ׁש ׁש ת כּ וֹ חלג..(בּ ניה וּ )ׁש ליטתוֹ  כּ י  
הוּ א הבּ ת יוֹ ם  בּ תח לּ ת ׁש וֹ לט ׁש הוּ א ׁש בּ תא"י
ויין, בּ שׂ ר  לאכוֹ ל ולא  ׁש חוֹ רין וּ לביׁש ת וע נּ וּ י עצב וּ ת
 בּ הפ הכּ ל צרי ׁש בּ ת מצווֹ ת כּ ן ועל , בּ ח ׁש וליׁש ב
ואזי לט וֹ בה, הכּ ל מ ּמ נּ ה הׁש ינוּ יים  ׁש אר  וכן וׁש נּ וּ י ,
היא אזי ׁש בּ ת כּ ניסת בּ תח לּ ת לט וֹ בה  ׁש נּ וּ י  כּ ׁש יּ מצא

מ ם , יצחק )בּ וֹ רחת בּ גמראלד..(בּ אר  ואמרוּ  

ֲֵַָוחŁכה ְְֵֶוהסïד ְִָוקינה ְִָוצëאõן 

והיא אפלה,  ְְִֵָליłראל,ָגלäתְֲֲִֵֶַָָוערפל

äìŁִי ָלãֲַלעõłתְִֵָיłראל äְִִצריכים 

ִד äàרְוהäאïְֵָרäŁה,ֲֵַוהרי éàַֹל,

חל  ְֲֶַוכאŁרàŁàְַָת,ָאס äרŁֶהäאŁֶֹל



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כ

איהי  ּת ּמ ן, לׁש ריא אתר א ׁש כּ חת לא 

דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא [לה ]ברחת, 

אנכי  גּ בר ּת י שׂ רי מּפ ני בּ ּה  דּ א ּת מר

אּת מר [לו]בּ רחת  עלּה  טח וֹ ל ׁש ל [לז]. 

מטוּ נף  נעל  ,רגלי מעל נעלי

אׁש ר  הּמ קוֹ ם  כּ י סרוּ חה, דּ ט ּפ ה

ע"ב ) קכ "ג ׁש ל (ׁש בּ ת   כּ דבּ וּ ר ׁש בּ ת  ׁש ל דּ בּ וּ ר יהא ׁש לּ א 
כּ אן, האמוּ ר  ׁש בּ ת ׁש ל הנּ וּ י היינוּ  רוֹ אי)חוֹ ל, לחי .(בּ אר 

ח)לה. ט "ז ׁש כּ תוּ ב(בּ רא ׁש ית  וּ כמ וֹ  כ "ד , דּ ף  ט ' ּת יק וּ ן  (לעיל  

"מ ּפ ניע"ב ) הה"ד דילּה , לׁש פחה שׂ רה דעבדת כּ גוונא  ,
עיי"ש בּ וֹ רחת", אנכי גּ בר ּת י רוֹ אי)שׂ רה לחי כּ ן לו..(בּ אר 

ׁש בּ ת בּ קדת עצמ וֹ  את ׁש ּמ קדּ ׁש  מ ּמ י הּק ל ּפ ה בּ וֹ רחת
הּק דוֹ ׁש ה, הכינה את עליו לחיוּ מ ׁש רה וּ בּ אר (ה גּ ר "א 

ה')(ׁש מ וֹ תלז..רוֹ אי) .ג' 

ִהיאŁָם ,ְִלŁר õתָמקõם ֵמõצאתֹלא

אברהם ְִַָהפחה éְמõàַַõרחת, Łְֶַָָל 

ִָֹאנכי áְְִִברôי łַָרי ְִֵ"מ ïני ìŁֱֶֶַ:ãàָאמר

ַ"Łל ֱֶַנאמר :ָָעליו ְטח õל àַַֹרחת".

ý ֵַמעל ְֶָנעלי,"ýף ַַנעל ְֶַרגליìְָֻמט

ט ïה  ֲֶאŁרַָה ëקõם éִי ְָסר äחה,Łִֶָל 



כיִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

קד ׁש  אדמת עליו עוֹ מד אּת ה

ׁש בּ ת  דא  ועליּה [לח]הוּ א, , 

ׁש כינּת א  את [לט]אמרת ּפ ׁש טּת י 

רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה, איככה כּ ּת נּת י

אטנּ פם  איככה רגלי  ,[מ]את 

נׁש  בּ ר  צרי דּ א וּ בגין

בּ ׁש רגּ א  בּ לבוּ ׁש ין ל ׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת 

הכינהלח. להׁש ראת זוֹ כים  ׁש בּ ת ׁש מירת ידי  על כּ י
ׁש בּ ת בּ חינת  והיא קוֹ דׁש , אדמת .(מפרׁש ים )הנּ קראת 

להאריז"ללט . הּפ סוּ קים  בּ ׁש ער  ר וּ ת ועין הליק וּ טים  (בּ ספר 

בּ ישׂ ראל) לפנים  וזאת הפ ׁש טתד "ה על נאמר  זה  ׁש ּפ ס וּ ק , 
ׁש ל  ע וֹ נוֹ תיהם  מחמת הכינה ׁש סוֹ בלת הּק לּפ ה לבוּ ׁש י

רח "ל רוֹ אי)ישׂ ראל לחי ג')מ ..(בּ אר  ה ' הירים  .(ׁש יר 

ֶֹקדŁְַַאדמתָָעליו ֵעõמד ַָא ôה 

ְָָועליו àŁַָת,ֶזה הäא,

ֶאתְִַָ"Łïט ôי ְִַָה כינה:ֶֶאõמרת

ְִַָרחצôי ְֶֶָָאלìŁàה,ֵָָאיככה ôéְִָֻנ ôי 

ְֲֵַאטìפם ",ֵָָאיככה ְַַרגלי ֶאת

ָָאדם àֶן ִָצרי üֶזה äְִֵמ ïני 

ìàְֵרêàְִִבŁäים ,ְַל õìŁתàŁàְַָת



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כב

מוֹ סיף [מא ]בּ מאכלין  למהוי וצרי , 

ה ּמ וֹ סיף  וכל  הּק ד ׁש , על מח וֹ ל

בּ ׁש בּ ת  יתירה נפׁש  לי ּה  .[מב]מ וֹ סיפין  

ּת ב וֹ תמא. -מ'ב וּ ׁש יןל 'רגאׁש רא ׁש י  כּ י,ׁש לם'אכלין 
אלּ ה  בּ ׁש לׁש ה ׁש לם  יהיה וצרי הבּ ת  עוֹ ד אמר  גּ ם  . 

נרמז  זה דּ בר הנּ ה הקודש, על מח וֹ ל מוֹ סיף  למהוי
כּ נגד  כּ ן ואם  לר בּ וֹ ת, ו' לן קיימא לע וֹ לם  כּ י ו', בּ א וֹ ת

בּ אוֹ תיּ וֹ ת ו' ּת וֹ סיף  [ׁש לּ מעלה], ההוֹ ספה ׁש ל"םזוּ  
ויהיה אוֹ מרים ׁש לוֹ ם ,הנּ זכּ רים , ׁש לוֹ ם .לכ ׁש בּ ת 

אתמב..(בּ ניה וּ ) עליו  ממ ׁש י ׁש בּ ת , ׁש מירת  ידי על 
[רצוֹ "ן  לצ נּ וֹ ר, מתהווה הוּ א  ורצ וֹ ן העליוֹ ן, רצ וֹ ן
א ׁש ר צ נּ וֹ ר, היא וּ מצוה מצוה  כּ ל כּ י  צנ וֹ "ר], אוֹ תיּ וֹ ת
מיני כּ ל אוֹ רה, מיני כּ ל אליו האדם   ממ ׁש י ׁש ם  דּ ר
העלי וֹ ן, הּמ ק וֹ ר מן ואהבה ושׂ מחה בּ רכה ט וֹ בה

י "ג)כּ דכתיב : י "ב  בּ שׂ שׂ וֹ ן (יׁש עיה מים  "וּ ׁש אב ּת ם  : 
כּ י  היׁש וּ עה", נקראמקר מ ּמ עיני  ד 'הוּ א ה ירים  (ׁש יר  ַָ

לבנוֹ ן",ט "ו ) מן ונוֹ זלים  ח יּ ים  מים  בּ אר גּ נּ ים  "מעין ,
הּמ צוה ׁש עוֹ שׂ ה כּ לוֹ מר  ׁש לם , הוּ א הצּ נּ וֹ ר ואם 

ִמõסיף ְִלהיõתְִָוצרי äְֲִַָüב ëאכלים ,

ִַה õëסיף,ְָוכל ֶַֹהñד Ł,ַעל ֵֹמחל 

àŁàְַָת,ְֵָיתרה ֶֶנפŁלõִִמõסיפים 



כגִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

נפ ׁש  אוֹ ת ּה  ל וֹ  גּ וֹ רעים  הג וֹ רע וכל 

ה ּמ וֹ סיף  וכל  וׁש לוֹ ם, חס יתירה

בּ ׁש בּ ת  יתירה נפׁש  לוֹ  .[מג]מוֹ סיפים 

קוֹ דׁש ,בּ ׁש  ׁש פע  אליו י וֹ רד אז הנּ ה  כּ ראוּ י , למ וּ תּה  
היא הּמ צוה וכא ׁש ר , יתבּ ר ּפ ניו מאוֹ ר  ושׂ מחה  אוֹ רה 
לאדם  מאירה והיא קדוֹ ׁש ה, נׁש מה  מביאה לׁש מ ּה ,
מ כּ ל  עליו וּ מגינה וּ מצילת וֹ  וחדוה, ושׂ מחה  בּ א וֹ רה

חז"ל כּ מאמר וּ פגעים  ע"א)מכׁש וֹ לים  כ"א מצוה(סוֹ טה 
בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב  האדם  צרי כּ ן ועל וּ מצלא, מגנא
ואז  הּת וֹ רה  ולּמ וּ ד ּת פלּ ה כּ ל וק וֹ דם  מצוה , כּ ל קדם 
והּט הרה, הּק דוּ ׁש ה  אוֹ ר   וּ ממ ׁש י מ וֹ ריד הוּ א וּ ודּ אי

חז"ל אמר וּ  זה  ל"ט.)ועל עצמ וֹ (יומא מקדּ ׁש  אדם  , 
כּ י מלמעלה, הר בּ ה א וֹ תוֹ  מקדּ ׁש ין מ לּ מ ּט ה, מעט 
אוֹ ר ּת וֹ רה, ודבּ וּ ר  וּ מצוה מצוה בּ כל לעצמוֹ   מ וֹ ׁש
ותכלית הּק דוּ ׁש ה כּ ל מקוֹ ר  ׁש הוּ א  יתבּ ר אלק וּ תוֹ 
ויוֹ תר , בּ יוֹ תר  ויוֹ ם  י וֹ ם  בּ כל לאדם  ה ּמ ּט הר  הּט הרה

ואתח נּ ן) פר ׁש ת חיּ ים  מים  בּ אר דברי ׁש צּ רי מג ..(תוֹ כן  
ועל  וּ ביציאת ּה , בּ כניסתּה  הקודש  על מחוֹ ל להוֹ סיף

ֶֶנפŁָאõתãלõְִִַמפסידים ֵַַהõáרעְָוכל 

ִַה õëסיף,ְָוכל ְָו Łל õם ַחס ְֵָיתרה 

àŁàְַָת.ְֵָיתרה ֶֶנפŁלõִִמõסיפים 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כי

ïס äק: éל  ïעמים Łõ לŁ ,äê א ïסäקים יקרא  üé ְְְִִִֵַַָָָָָָאחר

כז) מו , äּת חת(ירמיה ואל יעקב עבדּ י  ּת ירא אל  ואּת ה ְְִָ
מארץ  זרע ואת מרחוֹ ק מ וֹ ׁש ע הנני כּ י ישׂ ראל

הŁבäייםׁש בים  ה Łìמõת  éŁל לקדŁäה )(יכäן  ä יחזר וׁש ב,àטäמאה, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
מחריד: ואין  וׁש אנן ו ׁש קט  לא )יעקוֹ ב  יח , האל(ôה êים ְִִ

אמרת  דּ רכּ וֹ  àעוõנõתיו,ּת מים  ìŁגרמה ה מארת  Łה ñללה  (יכ äן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לאמרת ) ü הפô: ֹבּ ו החסים  לכל הוּ א מגן צר וּ פה  ה' ְְִֵֵַָ



הּק לּפ ה את מפרידים  בּ כניסתּה  ׁש בּ ת  קדת  הוֹ ספת ידי 
וּ מאחר ׁש בּ ת , קדת ּת וֹ ספת ידי ועל מהּק דוּ ׁש ה,
בּ קדׁש  נוֹ גה קלּפ ת דּ בוּ קה נׁש ארת  ׁש בּ ת, בּ יציאת
ּת ׁש וּ בה הרהוּ רי ידי  על וכן גּ מ וּ ר, ט וֹ ב להי וֹ ת וח וֹ זרת
ּת וֹ ספת סוֹ ד וזהוּ  הּק וֹ דׁש , על מחוֹ ל מ וֹ סיף נּ קרא ׁש לוֹ 

רוֹ אי).ׁש בּ ת, לחי אחרי(בּ אר  קדוֹ ׁש ים  ישׂ ראל וּ מנהג 
ללמ וֹ ד  נׁש ארים  ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת  בּ מ וֹ צאי  ערבית ּת פילת
הבּ ת קדת את   להמ ׁש י כּ די בּ חב וּ רה הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר
הבוּ ע , ימי לכל ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ וֹ הר  הּט מ וּ ן הגּ נוּ ז האוֹ ר עם 
וּ במנין  ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש עה בּ כל וּ מרויחים 

ּת וֹ רה , ׁש נה  לטרילי וֹ ן בּ אריכוּ ת )ע וֹ לה ׁש עה ׁש ל ערכּ ה .(וע יּ ן 



כהִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים  ְיהּוִדים 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ְוִלְזּכֹות  ֵמַעְפָרא,  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ

ָידּור ֵּביֵנינּו.

ֶׁשל  ֳעָתִקים  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  רֹוִצים  ָאנּו 
ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהְמעּוְנָין  ָּבעֹוֶמר,  ְלַל"ג  מ"ח  ִּתּקּון 
זּוָלֵתְך.  ֱאֹלִקים  ָרֲאָתה  ֹלא  "ַעִין  ֲעצּומֹות   ִלְזֻכּיֹות 

ֶטל:0527-651911. ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם.

ַאַחת  ַּפַעם  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהּתֹוֵרם:  ַּבָּקַׁשת 
ּוִמְתַּבֵּקׁש   - ְזָיָע"א.  יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבִצּיֹון  ְּבִמירֹון 
ָּכל  ִּבְמקֹומֹו[.  ֶאָחד  ]ָּכל  ָּבעֹוֶמר  ְּבַל"ג  ַהִּתּקּון  ֶאת  ִלְלֹמד 
ָכר ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל  ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל ֶאת ַהּׂשָ
ַהֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהִּתּקּון ְּבַל"ג ָּבעֹוֶמר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן 

ִלּמּוד ַהִּתּקּון ִעם ַהֵּבאּור הּוא 5 ַּדּקֹות.

ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה   = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ָׁשָעה  ִליּמּוד  ְזכֹור! 
 = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ַּדּקֹות   5 ִליּמּוד  ֵּכן  ִאם  ַהִּנְגֶלה,  ּתֹוַרת 
ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ֳחָדִׁשים  ִמְליֹון  ֵמָאה 

	ורא	זו	רא	ליוןא48אניסןאתשע"	
האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כו

 1000 ָּכפּול  ְועֹוד  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב, 
ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ַהּסֹוֲעִדים  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ֵהם 
דף  ח"ב  זוהר  טז,  פסקה  ח'  פרשה  שיה"ש  )מד"ר  ַנְפָּתִלי 
עֹוד  ּוְבִמירֹון  ַוֵּיֵצא(,  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמְנַין  קכ.(, 
ָּכפּול ֶאֶלף )תיקו"ז, הה"ש(, ְוַהֹּכל ָּכפּול ֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי 
ֶׁשהּוא   ,50,000,000,000,000,000,000  - יֹוֵצא  ַהִּתּקּון, 
ְּפַׁשט,  ִלּמּוד  ּתֹוָרה  ֳחָדִׁשים  ְקַווְדִריְליֹון   50 ]ְּבִמִּלים[ 
ְקַווְדִריְליֹון   50 ִּכי  יֹוֵצא  כ"י(  ְּתרּוָמה  )פ'  ַהְּבאַמ"ַח  ּוְלִפי 
ְלָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְכִּפיל   50,000,000,000,000,000,000
ְקַווְדִריְליֹון   50 ָּכפּול  ְּכלֹוַמר,  ֵמַהּלֹוְמִדים,  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
הס"ח  ּוְלִפי   ,39+E 2.5  =  .50,000,000,000,000,000,000
עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 

3.75E+46, ֶּבֳחָדִׁשים.

ֶאת  ָלנּו  ֶׁשֹּיאְמרּו  ָהִראׁשֹוִנים  ה  ֲחִמּׁשָ יֹוֵדַע?  ִמי  ה  ֲחִמּׁשָ
ם ַלִּמְסָּפר ַהֶּזה, ְיַקְּבלּו ַמָּתנֹות ְסָפִרים ַעל ַהּזֹוַהר ְּבׁשֹוִוי  ַהּׁשֵ
360 ₪. ]ַהֶהְסֵּבר ַעל ַהֶחְׁשּבֹון ַהַּנ"ל ְרֵאה ְּבכַֹח ַהזֹוַהר ח"ג[.

ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו 
ְוַנֲעֶׂשה  ֻּכָּלנּו  ּבֹואּו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ִנְׁשָמתֹו  ִנְמֵצאת 
ַיְמִליץ  ע"ה  ְוָהַרְׁשִּב"י  סז(.  )ִּגיִטין  ּתֹוָרתֹו,  ְוִנְלַמד  ְרצֹונֹו, 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ְּתִפָּלֵתינּו  ַּתֲעֶלה  ְוָּכְך  ְזכּות,  ָעֵלינּו 

ָּברּוְך הּוא. 



כזִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַּבָּגלּות,  ַהִּנְמֵצאת  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַעל  חּוסּו  ָאָּנא 
ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ַּבֲחֵמׁש  ֶאְצֵלנּו  ְלַקֵּבל  )ֶאְפָׁשר  ַהּיֹוִמי  ְלִיְׂשָרֵאל  ָחק  ]זֹוַהר 
ְּכָרִכים ִעם ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש([, ְּבִצּבּור, ְוַאַחר ָּכְך ֹּתאְמרּו ַקִּדיׁש 
ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְלִזיּכּוי ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ַהִּלּמּוד ַהּמּוָעט 
ַמִים יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ָּכל ֵאיֵלי ְנָביֹות  ַהֶּזה ַעָּתה, ָחׁשּוב ַּבּׁשָ

ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים )ַּתְלִמיֵדי ָהֲאִריַז"ל(.

ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב 
ֵּביַהֶמ"ד, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל 
ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול 
ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות 
ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ועי"ע 

אֹור ַהּזֹוַהר.

ְזכֹור! ַּדָּקה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש )ְּבחֹול( ְּבִצּבּור הּוא 
ַוֵּיֵצא( = 6000  )זֹוַה"ק  ּוְבִמְנַין ָּכפּול ֶאֶלף  ה ָיִמים,  ְּכמֹו ִׁשּׁשָ
 600,000 = ֵמָאה  ָּכפּול  ּוְבַצַער  ַהְּפַׁשט,  ִלּמּוד ּתֹוַרת  ָיִמים 
ָיִמים, ּוְבִׂשְמָחה ָּכפּול 1000 = 600 ִמְליֹון ָיִמים ֶׁשל ּתֹוַרת 
ָיִמים  ִמיְלַיאְרד   600  = ֶאֶלף,  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבַׁשָּבת  ַהְּפַׁשט. 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כח

ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהְּפַׁשט.  ּתֹוַרת 
)ָּבָּבא   10 ָּכפּול  עֹוד  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶזה  ְוִאם  ָנָתן(.  ְדר'  ָאבֹות 
ָיִמים  ְטִריְלַיאְרד  ֵׁשׁש   =  6,000,000,000,000 יֹוֵצא  ָסאִלי( 
 1000 ָּכפּול  עֹוד  ַהַּמֲעָרִבי  ַּבֹּכֶתל  ֶזה  ְוִאם  ַהְּפַׁשט.  ּתֹוַרת 

)זֹוַהר ַוֵּיֵצא, תיקו"ז(. 

ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ְמַקֵּבל  ַאַחת  ַּדָּקה  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהְמַאְרֵּגן  ְזכֹור! 
ְּבָקְדָקדֹו  ֹמַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל  ַהְיהּוִדים.  ָּכל  ּוְכֶנֶגד  ֻּכָּלם 
ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ִויַקֵּבל  ַהִּמְנָין  ְלַאְרֵּגן  ָהִראׁשֹון  ִלְהיֹות  ִיְתֹּפס 
ֻּכָּלם. ֶּתן ַּדְעְּתָך, ִּכי ְּבַדָּקה ַאַחת ֶׁשל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ַאָּתה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה 

ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו".
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רשימת התורמים המאושרים שזכו לבנות חלק מהיכלי 
גן עדן, בו תשכון נשמתם בעולם הבא, תמורת תרומה 
של 1600 ₪ בעבור 10 סטים של הזוהר הקדוש של 70 

חלקים, כל חייך אתה רודף אחרי דירה בעולם הזה!
צא וחשוב, איזה דירה תהיה לך בגן עדן, לנצח נצחים רק כאן 

אפשר לקנות את הדירה בגן עדן!!!!
כל אחד יתרום כפי רצונו לבנות את העולם הבא שלו. זכור! היכלי גן עדן 

אפשר לבנות רק בעולם הזה! ולא כשמגיעים 

אין חינם! סטרא אחרא היא בחינם! כל סט נוסף שאתה קונה, הוא 
 עוד היכל בגן עדן לנצח נצחים. 

המעוניין, להתקשר לטל: 0548-436784

איזה פטנהוז 
 אתה רוצה
 בגן עדן?



שכר ועונש ה' חלקים
במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
במחיר  הספרים  רכישת  תקדים,  חסר 
כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים  מסובסד, 
יד לאחים, שובו בנים  הידברות, ערכים 
ועוד, וכן למזכי הרבים המתנדבים לקרב 

ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'
לא ידח ממנו נדח

פרשיות בראשית-ויחי
פרקים א'-י"ב

חלק א’

סדר בראשית

ת 
שי

רא
 ב

דר
ס   

   
ש 

ונ
וע

ר 
שכ

פר 
ס

חלק א'

הזדמנות מיוחדת!
מתנה לאפיקומן  לבר מצוה  לחתונה  לביטוח חיים

הזדמנות לרכישת סדרה חדשה של ספרי תורת הזוהר.
כל הזוהר בלשון הקודש, בלשון צחה השווה לכל נפש 

מחולק ל-18 כרכים ומסודר לפי פרשיות השבוע

מהדורה מהודרת באותיות גדולות מאירות עיניים
P הכמות מצומצמת
P .המחיר זול במיוחד אם מזמינים עכשיו
P .הוזלה משמעותית לכמויות
P 026500828 :להזמנות
P תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו
P הביטוח היחיד להינצל מפצצת אטום - לימוד הזוהר הקדוש



	ורא	זו	רא	ליוןא49א	ייראתשע"	
האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה 



ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם
ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ַיַחד ׁשִ

ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְרצּוִפים ֵמֶעֶרב ל"ג ָּבעֹוֶמר ]י"ח ִאָּיר - כ' ִאָּיר[
ִּתּקּון  ַלֲאִמיַרת  ְּבִמירֹון  ָהַרְׁשִּב"י  ְלִצּיֹון  עֹוִלים  ִאיׁש  כ-500.000 
ְיהּוִדים  ִמְליֹון   15 ]ְלָכל  ְּפָעִמים   15 ְלָאְמָרם  הרשב"י,  ֶׁשל  מ"ח 
ַהְּפזּוִרים ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם[, ְוֹיאְמרּו ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד ְּכֵדי "ֶׁשֹּלא 
ְׁשֵלָמה  ִלְתׁשּוָבה  ִיְזֶּכה  הּוא  ַּבֲאֶׁשר  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ִנָּדח",  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח 
ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ֶאת  ָנִביא  ְוָכְך  ְּבַאֲהָבה,  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ּוְלַקֵּבל 
ֵלָמה ְלֹלא ַצַער ּוַמְכאֹוב, ְלֹלא ִיּסּוִרים,  ִּבְמֵהָרה, ְוִתְהֶיה ַהְּגאּוָלה ַהּׁשְ
ִיְפקּון  "ְּבָדא  ִהְבִטיַח  ְׁשָהַרְשִּׁב"י  ְּכִפי  ָהעֹוָלם,  ֵמֻאּמֹות  ַּפַחד  ְּבִלי 

ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי".

ְּבָכל יֹום ֲאַחֶּכה לֹו, ַוֲעַדִין ַהָּמִׁשיַח ֹלא ִהִּגיַע, ַמּדּוַע?
ם ָׁשֵלם ְוֵאין ַהִּכֵּסא ָׁשֵלם, הקב"ה  "ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָי-ּה"" – ֵאין ַהּׁשֵ
ְמַחֶּכה ִלְׁשֵלמּות ָהעֹוָלם, ְּכֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, 
יד(,  יד,  ב'  )שמואל  ִנָּדח"  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  "ְלִבְלִּתי  ֵלָמה,  ַהּׁשְ ַהְּגאּוָלה  ָּתבֹוא 

ֵאין הקב"ה רֹוֶצה ְלַהִּדיַח ֲאִפילּו ֹלא ְיהּוִדי ֶאָחד ִמְכַלל ִיְׂשָרֵאל.

ְּכֶׁשַהָּמִׁשיַח ַיִּגיַע, ַיִּגיַע ָהֶרַגע, ּבֹו ֻּכָּלם ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך 
ה  ִּתְתַגֶּל ת  )ישעיהו יא, ט( ָהֱאֶמ ֵּדָעה ֶאת ה'",  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  "ִּכי  ְׁשמֹו, 
ְלֵעין ָּכל, ַהַהְסָּתָרה ְוַהֹחֶׁשְך ֵיָעְלמּו, "ְוֹנַגּה ָּכאֹור ִּתְהֶיה", )חבקוק ג, ד( 
ִלְבֹחר  ִנַּתן  ִיְהֶיה  ִּתָּגֵמר, ֹלא  ַהָחְפִׁשית  ַהְּבִחיָרה  ֲאָבל  ָּתִאיר,  ָהֱאֶמת 
ַּבּטֹוב, ִיְהֶיה ִמַּדי ְמֻאָחר ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה.  ִאם ְיהּוִדי ֶאָחד ִיָּדֶחה, ַצַער 

ִכיָנה ִיְהֶיה ְלֵאין ָערּוְך, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. ַהּׁשְ


