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ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ַהּתֹוְרִמים  ם.  ִחּנָ ּבְ ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ְל-15  ָקם  ְלַחּלְ ַהּיֹוִמי  זַֹהר  י  ּפֵ ּדַ ִמיְליֹוֵני  יס  ְלַהְדּפִ ּתֹוְרִמים  ים  ׂשִ ְמַחּפְ
ָקָטן.  ֶכֶסף  ּבְ ִלְזּכֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ כּות  ַהּזְ ן ֶאת  ּבֵ ְלַחׁשְ ּיּוַכל  ׁשֶ ב  ַמְחׁשֵ ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ר  ָיׁשָ ִמים  ּלְ  ְמׁשַ

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

רעה ִַָָעי
ע"ב) סג מות אחרי (זוהר

ג אנׁש ים היוּ  ולא  מת , היה  בּ ידוֹ , ׁש ּמ כּ ה מקוֹ ם ׁש בּ כל  אדם, היה חלב ְ
לטוֹ ב, אפ לּ וּ  הסּת כּ ל, ׁש בּ וֹ  מקוֹ ם ׁש בּ כל אדם, היה בּ סוּ ריה אליו . מתקרבים
בּ א  מאירוֹ ת. פניו  והיוּ  בּ וּ ק, ה וֹ ל אחד איׁש  היה אחד יוֹ ם לרע.  התהּפ הכּ ל
ולזה. לזה מוּ כן , אדם היה ל כּ ל  ּכ מוּ ם עינ וֹ . ונבקעה בּ וֹ , והסּת כּ ל  איׁש  אוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב זה ט )ועל כב הוּ א(משלי עין  "יבר".יבר"טוֹ ב א לּ א "יבר" ּת קרי  אל ," 

 קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר
ַרְך ז' ּכְ

ִחים ָרה ְסָפִרים ִנְפּתָ וּּבֹו ֲעׂשָ
ַמֲעלֹותאַהּזַֹהר	.א א
א ְמַחתאַהּזַֹהראֶהָחָדׁש	. ׂשִ א
א ּ	ֹונֹותאַהּזַֹהר	. ֶחׁשְ א
א ׁשוַּ	תאַהּזַֹהרד. ּתְ א
רֹותאַהּזַֹהרה.א ְ	ּ	ִ א
א ּתֹוָרתֹואָמֵ	ןאָלנוּו. א
א ַדְרֵכיאאַהּזַֹהראז. ְ	ּ א
ִדיםאְוַהּזַֹהר;אסֹודאח.א )הכולל:אְמַלּמְ

ִכיָנהאְוַהּזַֹהר;אְמִתיקוּתא ְ ַהּזַֹהר;אַהּשׁ
"י(א ִ	ּ יאָהַרׁשְ ְרּכֵ ַהּזַֹהר;אּדַ

"י	.א ִ	ּ ַעתאָהַרׁשְ ּפָ ַהׁשְ א
א 	ֹוראַהּזַֹהרא36י. א

א 	ֹוראַהּזַֹהרא37י	. א

ִזְכרוֹנוֹ  יְסָחא  ׁשִ ִמּפְ ּבּוָנם  י  ַרּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ָהַרב 
י ֶהעִניְך  דֹוׁש ַרּבִ ִלְבָרָכה ָאַמר לֹו ְלָהַרב ַהּקָ
ַעל  ִלי  ִחּדּוׁש  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונֹו  ַסְנֶדר  ֵמֲאֶלּכְ
ְותֹוָרה  לֹוְמִדים,  ְמקֹום  ִהיא  ׁשֶ ַרג  ּפְ ִעיר 
ָנא  ִעיּדָ ּבְ ּוֵבין  ּה  ּבָ ָעֵסיק  ּדְ ָנא  ִעיּדָ ּבְ ין  ּבֵ
ָירּוד  ְוֵאיְך  י  ּוַמְצּלִ י  ָמִגּנִ ּה  ּבָ ָעֵסיק  ָלא  ּדְ
ַרֲחָמָנא  ית  ֲאחֹוַרּנִ ְליֹום  ִמּיֹום  ֲהדּות  ַהּיַ ם  ׁשָ
י  ּדַ ָהָיה  ִמּקֶֹדם  ּדְ הּוא  ָהִעְנָין  ָאֵכן  ִליְצַלן? 
ִעְקְבָתא  ּבְ ה,  ַעּתָ ֲאָבל  ְגֵלית,  ַהּנִ ּתֹוָרה  ּבַ
ר,  ְסּתָ ַהּנִ ּתֹוַרת  ם  ּגַ ִלְהיֹות  ָצִריְך  יָחא,  ְמׁשִ ּדִ
ֶבה  ּכָ ׁשֶ ְוֹקֶדם  ּדֹוֵלק  ֵנר  רֹוִאים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְלֶהֶבת עֹוָלה יֹוֵתר,  יֹוֵתר ְוׁשַ ק ּבְ הּוא ִמְתַחּזֵ
ר  ּבֵ ֶצר ָהַרע ִמְתּגַ מֹו ֵכן ִמּקֶֹדם לֹא ָהָיה ַהּיֵ ּכְ
ְגֶלה ְלַתְבִלין ְלֶנְגּדֹו,  ּנִ י ּתֹוָרה ּבַ ְך ְוָהָיה ּדַ ל ּכָ ּכָ
ר  ּבֵ ֶצר ָהַרע ִמְתּגַ ה ַהּיֵ ֻאּלָ ה ֹקֶדם ַהּגְ ֲאָבל ַעּתָ

ר. ְסּתָ ּנִ ם ּבַ ק ּגַ יֹוֵתר ּוְצִריִכים ְלִהְתַחּזֵ
ף נ"ז( ְמָחה ּדַ )ּתֹוַרת ׂשִ  


