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ה רה עסק מעלת ֲֵֶֶַַַָג דל 
א) רמג, ע "ב רמב ויחי  (זוהר 

ה וֹ לכים רי היוּ  חיּ יא ורבּ י י וֹ סי  ורבּ י ׁש מעוֹ ן  ִַ
רבּ י אמר לטבריה. העליוֹ ן מה גּ ליל
ׁש יּ וֹ דע  מי ׁש כּ ל בּ ּת וֹ רה, ונׁש ּת דּ ל   נל ׁש מע וֹ ן ,
בּ נפ ׁש וֹ , מתחיּ ב  - מׁש ּת דּ ל  ולא בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל 
וׁש עבּ וּ ד  הארץ על  עליו נ וֹ תנים א לּ א עוֹ ד, ולא
זּ ה  מה  לסבּ ל". ׁש כמוֹ  "ו יּ ט בּ ישכר  ׁש כּ תוּ ב רע,

ׁש נּ אמר "ו יּ ט" כּ מ וֹ  סטה , ח)? "ו יּ ּט וּ (שמואל-א 
ׁש לּ א  ועצמוֹ  דרכּ וֹ  ׁש ּס וֹ טה  מי  ה בּ צע". אחרי

עבד ". למס  "ויהי  מ יּ ד ּת וֹ רה, על לסבּ ל

ואמר ,תח ׁש מעוֹ ן  ח)ר בּ י  "להנחיל (משלי ַָ
אמלּ א ". ואצרתיהם יׁש  אהבי 

בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם העוֹ לם , בּ ני א ׁש ריהם
ונאהב  למעלה נאהב בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל
זהוּ  הבּ א . העוֹ לם  יר ת יוֹ ם  בּ כל וי וֹ רׁש  למּט ה,

יׁש  זּ ה מה י ׁש ". אהבי "להנחיל זהוּ ׁש כּ תוּ ב ? 
ונוֹ טל  לעוֹ למים  מימיו  פוֹ סקים  ׁש לּ א הבּ א עוֹ לם
אחר, אדם בּ וֹ  ז וֹ כה ׁש לּ א עליוֹ ן  ט וֹ ב שׂ כר

ׁש ל וּ מיהוּ  בּ ׁש מוֹ  לנ וּ  רמז   ּכ וּ מוּ ם  י"ׁש . ? 
שׂ כר  זהוּ  שׂ כר. יׁש  - בּ ּת וֹ רה ׁש הׁש ּת דּ ל ישכר

י"ׁש . בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים  אוֹ תם ׁש ל

ז)תב  רמיו(דניאל  כרסון דּ י  עד הוית  "חזה ָ
עד  הוית  "חזה  וג וֹ ', יתב" יוֹ מין  וע ּת יק
ׁש ני הּמ קדּ ׁש , בּ ית כּ ׁש נּ חרב - רמיו " כרסון דּ י 
ׁש נים  למּט ה. וּ ׁש נים למעלה ׁש נים נפלוּ , כסאוֹ ת 
כּ ּס א  מהעליוֹ נה. הּת חּת וֹ נה התרחקה כּ י  למעלה,
נפל. דוד  וכ ּס א דוד , מ כּ ּס א התרחק יעקב ׁש ל 

ׁש כּ ת וּ ב ב )זהוּ  ׁש ני(איכה ארץ". ממים הׁש לי" 
ה ּת וֹ רה. בּ עלי  ואוֹ תם ירוּ ׁש לים, - למּט ה  כסאוֹ ת 
ׁש לּ מעלה, ה כּ סאוֹ ת כּ מוֹ  ׁש לּ מּט ה והכּ סא וֹ ת
הינ וּ  ירוּ ׁש לים  יעקב. ׁש ל  כּ ּס א הינ וּ  ה ּת וֹ רה, בּ עלי 
ולא  כרסון", דּ י "עד כּ תוּ ב זה ועל  דּ וד. ׁש ל כּ ּס א
אלּ א  נפלוּ  לא  וכלּ ם נפל וּ , רבּ ים כּ סאוֹ ת כ ּס א.

ּת וֹ רה. ׁש ל מעלבּ וֹ נּה 
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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: 

מׁש ּת דּ לים א אמת צדּ יקי כּ ׁש אוֹ תם  ראה, ֹ
העּמ ים, ׁש אר כּ ח וֹ ת אוֹ תם  כּ ל בּ ּת וֹ רה ,
נכ ּפ ים  ׁש לּ הם החילוֹ ת כּ ל  החיל וֹ ת, ׁש אר ׁש ל 
מז ּמ נים  [וי ׁש ] וי שׂ ראל בּ עוֹ לם , ׁש וֹ לטים ולא
גּ וֹ רם  חמוֹ ר  לא, ואם הכּ ל . על להעלוֹ תם עליהם
ולׁש לט  העּמ ים בּ ין ולּפ ל לגּ לוּ ת ללכת לי שׂ ראל

לּמ ה  זה וכל כּ יעליהם , מנחה "ו יּ רא מוּ ם  ? 
כּ ּמ ה  בּ גללּה  להרויח ויכ וֹ ל לפניו, וּ מתּק ן ט וֹ ב",
לסבּ ל  ׁש לּ א דר כּ וֹ  והּט ה  כּס וּ פים, וכ ּמ ה ט וֹ בוֹ ת 

עבד ". למס  "ויהי   ּכ מ וּ ם ּת וֹ רה, על

ז)ת ב  ּפ תחינ וּ (שיר  ועל ריח  נתנ וּ  "ה דּ וּ דאים ָ
וגוֹ '. י ׁש נים " גּ ם  חדׁש ים מגדים כּ ל 
א וֹ תם  אלּ וּ  [ה דּ וּ דאים ] - ריח" נתנוּ  "הדּ וּ דאים

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  רא וּ בן, ל )ׁש ּמ צא "ו יּ מצא (בראשית 
אלּ א  ת וֹ רה  דּ ברי  התחדּ ׁש וּ  ולא בּ דה", ד וּ דאים

י "וּ מבּ ני ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ ישׂ ראל, ידיו  שכר על 
וגוֹ '. לעּת ים" בינה יוֹ דעי

להיוֹ ת "ועל  גּ רמוּ  הם - מגדים" כּ ל ּפ תחינוּ  ְַ
וּ בּת י כנסיּ וֹ ת  בּ ּת י ּפ תחי  על  ּפ תחינוּ , על
כּ ּמ ה  - יׁש נים" גּ ם "חדׁש ים מגדים . כּ ל מדרׁש וֹ ת ,

על  ׁש התגּ לּ וּ  ה ּת וֹ רה ׁש ל ועּת יקים חדׁש ים דברים
ׁש לּ מעלה. לאביהם ישׂ ראל  את  לקרב ידיהם,

ישׂ ראל ". יּ עשׂ ה מה "לדעת  ׁש כּ תוּ ב זהוּ 

ל""די ז)צפנ ּת י ׁש כּ ל (שיר למדנ וּ , מכּ אן  - ִ
ויוֹ דע  כּ ראוּ י  בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי 
א וֹ תם  כּ ראוּ י , דּ ברים וּ לחדּ ד  דּ ברים לחדּ ׁש 
ישׂ ראל  וּ כנסת , הּמ ל כּ ּס א עד עוֹ לים  ה דּ ברים
וּ בׁש עה  א וֹ תם. וג וֹ נזת  ׁש ערים להם ּפ וֹ תחת
עם  להׁש ּת עׁש ע הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ כנס
לפניו, א וֹ תם  מוֹ ציאה עדן , בּ גן ה צּ דּ יקים
אז ו שׂ מח. בּ הם  מסּת כּ ל ה וּ א  ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש 
עליוֹ נוֹ ת  בּ עטרוֹ ת  מתעּט ר ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
י ׁש נים  גּ ם "חד ׁש ים ׁש כּ תוּ ב זה וּ  בּ גּ בירה . ושׂ מח
כּ תוּ בים  דּ בריו  ׁש עה  וּ מאוֹ תּה  ."ל צפנּת י  דּ וֹ די

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ג)בּ ּס פר, ז כּ ר וֹ ן(מלאכי ספר "ו יּ כּ תב 
לפניו".

כּ ראוּ י,ארי בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ׁש ל חלקוֹ  ְֵַ
בּ עוֹ לם  וא ׁש ריו הזּ ה בּ עוֹ לם  א ׁש ריו 

ה בּ א.
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