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חלק ז

הרבנים:שאלה כל נגד כך, כל וקיצוני חמור באופן כותב הרב למה
 בתשובה? מחזירי של וארגונים ישיבות, והראשי הגדולים

:רוציםתשובה שלא הת"ח שכל אומר :ח"כ דף בראשית בפרשת הזוהר
מלך. המקדש בביאור ש"ועיי .רבינו משה נגד הולכים הם ק"זוה ללמוד

והצרות?שאלה: האסונות כל על אחראים הם שדווקא אומר הרב למה
:רוצהתשובה שלא מי על כתוב 'ל תיקון זוהר בתיקוני

ואבדן והרג הþבý וחרב ענýŁת úò₣רמים להם י₣א" :הקדוש זוהר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָשילמדו

הòflיח". חýר היא קתfiסflò ₣þה חýוהר ùְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָע₣לם,

שאלה: שמתקלקלים? בחורים יש כותבתשובה:למה ו"המהרח
אמר עליהם ק"זוה ללמוד רוצה שלא שמי חיים לעץ בהקדמה
òר₣אים יםŽטčה למידיםה הùחýרים ýfiא "ýהתקלקל הúבע₣ת וכל" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהפסוק:

ýfiא úבע₣ת ן על הž₣ד, ות₣רת ק"זוה ללמ₣ד ר₣צים òאינם מלflדיהם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת
òורפ טיט חלýדת הםù ועלתה ולענה òרא רה₣ć òרò םùול ýְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנתקלקל

Žזר הùא ùע₣לם חלק להם יהיה לא י ספק ואין ... האמת ùחכמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלכćר

ýמניעתנý ,אתþה החכמה ùעסק לýי לה י òם, תב וע₣ד þùְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהר.

.ýנותפאר ýנòûמק ùית ùנין ועýב רýאח ú₣רמת היא üù קžהתעfiְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ

שאלה: ?בזה אשם ומי ?באה הגיוס גזירת למה:לפניתשובה כבר
כבר ,הראשונה העולם מלחמת תחילת תרע"ד, בשנת שנה מאה
לימוד שנתמעט שאחרי זי"ע פתייה יהודה רבי האלוקי המקובל כתב

גזיר נגזרו בעולם והקבלה הזוהר.רח"ל משונות צרות ועוד הגיוס ות
ממנה?:שאלה להינצל יכול מי הכלכליים, הקיצוצים גזירת

צרותתשובה: יעשה רב הערב המשיח ביאת שלפני כתוב הקדוש בזוהר
ובזוה"ק ,קשים מיסים מהם ויקח ,התורה ללומדי גדול ודוחק
נגאלים והם ,ניסיון אין בהם הזוהר שלומדי כתוב מהימנא ברעיא
בר ýבאמת .הקב"ה המלכים מלכי מלך של אהוביו הם כי ְֱֶֶָברחמים,
ò₣דčה ז₣הר ללמ₣ד ýתנ₣א הýמצ [ע"ה ýנùר מòה אýה] מהימנא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרעיא

הפסק ללא ללמ₣ד וצרי הû₣ר₣ת, ף₣ס עד מאיר י"ùòהר ₣רת י ,וקאûְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ýגאלנŁò עד אýה ýרù ò₣דčל חהýמנ לתת ולא(.ריט נחסć .(ז₣הר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ידועאחינו ,הזאת בעת לשקוט ואין ליעקב, היא צרה עת ,ישראל בית
חז"ל שכתבו הסימנים ורוב הגלות, בסוף עכשיו נמצאים שאנו לכל
את פוקדות קשות וגזירות רבות וצרות נתקיימו, כבר דמשיחא בעקבתא
בחורי על הנוראה הגזירה ובפרט ,כולו ובעולם הקודש בארץ ישראל
ומן מרובים, שמים לרחמי זקוק ישראל עם הטהור, והחינוך ישראל
אבינו על אלא להישען מי על לנו ואין ,לתשובה אותנו מעוררים השמים
יום בכל ס"פרד ללמוד ואחד אחד כל על קדושה חובה לכן  שבשמים.

בשעה"מ)ויום הקבלה(האריז"ל לימוד חובת ידי יוצא הקדוש הזוהר ובלימוד ,
(ה"קנ סי' החיים ח"ו(כף פירוד גורמים הרי הסוד חלק את מחסרים אם כי .

זוהר בתיקוני שנכתב וכפי ,פגום לימודם והרי העליונים מג)בעולמות (תיקון

ונחשב !בעלמא אתברי דלא ליה טב ללמוד, אומר שלא ומי לומד שלא מי על
הגלות! ואורך בעולם עוני וגורם ובהו לתהו העולם את החזיר כאילו לו
וגורמים בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות גורמים שהם כתב, ל' ובתיקון

ישוב! ולא מהעולם שילך משיח של הגר"אלרוחו [ע"פ ל"ג שבת 'במס איתא (וכן

ל']) הריבתיקון הקדוש, הזוהר ספר את לומד שאינו מי שכל זה מכל היוצא  .
שאפילו לחבירו אדם שבין עבירות ואלו לעולם, ואבדן הרג חרב לבזה גורם

עליהם, מכפר אינו הכיפורים שלימה)יום איפה 'ס)באפשרותו אין כזה ובאופן .
מחמת חבירו, את שירצה עד לקייםגדולי יצאו וכבר  רח"ל. כבר שנאבדו

זצ"ל)ירושלים זוננפלד הגרי"ח מרן כ"ק של(בראשות הביד"ץ חברי הגה"צ וגם
קודש בקריאת וחתמו ותשס"בד)עדתנו ותרצ"א ,א"תרפ)הזוהר את ללמוד

ביום. זוהר של אחד דף פנים כל ועל שבוע, מידי הפרשה על הקדוש

וראשיעל א"שליט ישיבות וראשי רבנים המנהיגים, לכל קוראים אנו כן
שינהג ומשפיע, שיעור מגיד כולל ראש ישיבה וראש רב שכל כוללים
אחרי או התפילה לפני קהילתו כל עם מדרשו בבית יום בכל ללמוד
כל וכן ,ישראל כלל לישועת דקה, רק שלוקח זוהר, אחד עמוד התפילה
עמוד התפילה אחרי או התפילה לפני ילמוד בכולל ואברך בישיבה בחור
אחד עמוד יום בכל תלמידיהם עם ילמדו המלמדים וכן ביום. זוהר אחד

ק"בזוה ש"כמו התפילה קיח.)לפני וירא 'פר)אפלו המשיח לימות קרוב ,
אין שמעון: רבי להם אמר הקודש: ללשון בתרגום וז"ל נסתרות, ידעו נערים
קרוב וכשיהיה .כך כל לעולם שיתגלה בזה הוא ברוך הקדוש של רצונו
החכמה של נסתרות למצא עתידים שבעולם נערים אפילו המשיח, לימות

לכל. יתגלה הזמן ובאותו וחשבונות, קצים ידו על ולדעת

קודשבוא שהיה המלך שלמה על בירושלמי חז"ל שאמרו מה וראה
נטרד זה ובגלל ...ירבה לא של התורה ציווי על ועבר וטעה קדשים,

:ממלכותו(ו"ה פ"ב סנהדרין ירושלמי)משנה ספר עלה יוחי בן שמעון רבי תני :
כל בתורתיך כתבת ,העולם רבון לפניו אמר הקב"ה, לפני ונשתטח תורה

והרי כולה, בטלה מקצת שבטלה ממני,דייתיקי יו"ד לעקור מבקש שלמה
עכ"ל. בטל, אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה הקב"ה ליה אמר
אחת אות לבטל יכולים אין גדולים הכי הכי ישראל הגדולי אפילו כן ואם
אותנו מצוה ובזוה"ק פה, שבעל תורה ובין שבכתב תורה בין התורה מן
תשובה באהבה אמיתית לתשובה שנזכה כדי ישראל לכל זוהר ללמוד
הקב"ה ליה אמר" רבנו, משה בקול שומעים לא ואם ברחמים, ונגאל עילאה
דכתבו מה וראה בוא בטל". אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה
כן, ואם ,כנישתא רישי על תלוי והתשובה הגאולה ענין שכל נח פ' בזו"ח
בני מאמינים אנו כי הקדוש, זוהר שילמדו לישראל להורות כולם צריכים
תשתנה ולא אמת, ונבואתו הנביאים, כל אדון הוא רבנו שמשה מאמינים

ח"ו. בכללעולם להושע ישראל לכל תעמוד הרשב"י האלוקי התנא ובזכות
אכי"ר. ברחמי, גלותא מן יפקון ובדא והנחמות, הישועות
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הלשו:בשו"ע בזה כתוב ב' סעי תר"ח סימ חיי אורח

המפסקת סעודה סדר
נשיושותות שמצוה*שאוכלות יודעות אינ וה שחשיכה עד

הקדש על מחול תבוא(ג)להוסי שלא כדי ביד ממחי אי
.בזדו לעשות

(ד)הגהאיסור דבר בכל ולא(ה)וה"ה שוגגי שיהיו מוטב אמרינ
מזידי שהוא(ו)ודוקא*יהיו אע"פ בתורה מפורש שאינו

בתורה*דאורייתא מפורש א ביד*(ז)אבל דביצהמוחי "ר)

(העיטור בש יאמרו(ח)ורא"ש לא נשמעי דבריו שאי יודע א
להוכיח ברבי(ט)מאחר בתוכחות ירבה לא אבל אחת פע רק

ביחיד אבל אליו ישמעו שלא להוכיח*(י)שיודע שיכנו*חייב עד
הבע"י)יקללנו.(יא)או ס"פ "ר):

ברורה ובמשנה:ל"וז שהוא קטנות, באותיות בסוגריי המסוגר)

(הציו .שער

(ג)ודוקא .ביד ממחי איד) בהמה במה מפרק מ"וכ הרא"ש בש (מ"א

ותפול שגגות מוסיפי היו יו בכל ששוגגי מה על אד בני הנחנו ואלו נ"ה)

לא הדבר שזה דנ"ל ש כתב עוד מ"ז] סימ ח"ב "תשכ] ח"ו מעט מעט התורה

ס') ד) הבתי חזקת בפ' שנאמר וכעני] בדבר שוגגי הרבה בשנתרבו אלא נאמר

א וא ביד למחות מצוה שוגגי מיעוט שרק בדבר אבל בישראל] פרושי רבו

ילפי ולא מקלקלתא דילפי יכשלו שלא לאחרי להזהיר כדי מזידי להיות יבואו

את ואת נאמר עליו הוזהרו לא וה הע את הזהיר א הוראות והמורה מתקנתא

עכ"ל) הצלת שמאנפש בספק אבל ממנו יקבלו שלא בודאי ביודע
למחות צרי מהרא"ש)יקבלו שכ"מ שרד דרבנ.(לבושי במידי אפילו

יקבלו(ד) שלא לו בשברור ג"כ ל"ר וכו'. איסור דבר בכל וה"ה
ליחיד: רבי בי חילוק אי זה ובכל וכנ"ל. ממנו

שא(ה) לו בברור ג"כ ל"ר וכו'. שוגגי שיהיו מוטב אמרינ
ה בשעכשיו דוקא וכ"ז ,וכנ"ל ממנו יקבלו לא לה יאמר

סמ"ק)שוגגי בש במזיד(מ"א ועוברי אסור שהוא כשיודעי אבל
שאינו דמי ונהי יקבלו שלא לו כשברור א להוכיח צרי
מ"מ יקבלו שלא לו שברור כיו חטא עבור נענש אינו מוכיח

.להוכיח מצוה

בתורה.(ו) מפורש ל')שאינו ד בביצה רשב"א יכולי(ר"ל אנו דאז
מה לנו ישמעו שלא ומה בזה ה ומוטעי ששוגגי לתלות
בזה אמרינ ולכ הדבר להו דקיל מחמת אסור שהוא לה שנאמר
עוברי וה בתורה המפורש בדבר אבל וכו' שוגגי שיהיו מוטב

משה)ע"ז בדרכי וכ"כ ש מרשב"א מ"כ)שיי ולא שוגגי אינ בודאי
שוגגי שיהיו מוטב לומר בהוברשב"א ש מוכת וכ ברא"ש איתא כ)

מי כל על או ב"ד על קאי להו וענשינ שכתב שמה ונראה ע"ש ומרטינ שכתב

ע וכו' יקי לא אשר ארור הפסוק על בחומש "ברמב ועיי לענוש בידו שיש

ל רק מחויבי אינ אד בני שאר אבל בזה מהלכותשכתב פ"ז "ברמב ועיי הוכיחו

ח') הלכה דפרשי.דעת עד להו וענשינ בהו ומחינ

סכנה(ז) חשש בדאיכא אבל סכנה בדליכא דוקא .ביד מוחי
סימ בחו"מ ועיי ע"ש ט"רל מצוה בחינו וכ"כ למחות א"צ

של"ד: סימ וביו"ד י"ב

(ח)כ"ג קאי זה וכו'. יודע וא(ופשוט שרד לבושי)המפורש דבר על
ועובר אסור שהוא שיודע דהיינו מזיד שאר על [וה"ה בתורה

יודע וא לשו והנה הג"ה. סו עד שרד)ע"ז] כתבו(לבושי
וכנ"ל בהכי מיירי ג"כ עכשיו עד דהא מדוקדק שאינו האחרוני
שאי כשיודע דברבי ליחיד רבי בי חילוק דיש לחדש דבא אלא

מחויב ביחיד אבל פ"א רק להוכיח מחויב לה נשמעי דבריו
קללה. או הכאה עד פעמי כמה להוכיח

ומכא(ט) פה פתחו לה יהיה שלא כדי או ישמעו אולי .פ"א רק
הנשמע דברי לומר שמצוה כש ואילעל הבא פרק בנ"י ש)

(יבמתו:נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כ

שבסתר(י) בעבירה להוכיחו. סמ"ק)חייב בש בסתר(מ"א יוכיחנו
:שמי ש יתחלל שלא מיד יוכיחנו שבגלוי ובעבירה

וי"א(יא) דעתיקללנו. דבלא"ה זה על לסמו דיש ונראה סמ"ק, בש ש)

א כלל להוכיח מחויב אינו יקבלו שלא לו שברור דהיכא והמאירי הסמ"ג

די מ"מ בזה א להוכיחו דמחויב פוסקי כאיד לדינא נקיט דהרמ"א ונהי במזיד

(שינזו עד די דהוכחה בגמרא יוחנ 'ר כדעת שינזו עד להוכיח להחמיר דדילנו
תוכח אל שנאמר להוכיחו אסור ואיל ומכא החוטא בו שינזו עד

:ישנאי פ ל

הלכה וז"ל:ובביאור כתב ש

מחויבעד* השמשות בי אבל השמשות בי עד ר"ל שחשיכה.
[מ"א כרת ספק שהוא דמיא בתורה דכמפורש בהו למחות
התורה מ דאורייתא ספיקא ד"למ דזהו מחה"ש ועיי יש"ש] בש

המ"א: דברי על שכתב מה נ"בק ועיי לחומרא

מעילודוקא* תשובת בש במחה"ש עיי .בתורה מפורש שאינו
להקל גרוע מנהג לה שאחזו דבדבר סי"ט צדקה
הוא אא"כ למחות וא"צ יקבלו שלא לנו גלוי מקרי בפרהסיא

בתורה: מפורש

העיטוראבל* מדברי הוא זה דבר .'וכו בתורה מפורש א
בחידושיה והמאירי הרשב"א וכ"כ "ור ש"הרא והעתיקו
ד דשבת מסוגיא ע"ז להקשות יש דלכאורה ודע .'ל ד ביצה על
והנאנקי הנאנחי דכתיב בתורה המפורש דבר על עברו דש נ"ה
שלא ברור היה דא בגמרא משמע ואפ"ה 'וגו התועבות כל על
לעני אבל עונש לעני רק דזהו ל"די אלא נענשי היו לא ישמעו

גוונ בכל מחויב דהוכחה מ"עממי א"הר דעת באמת הוא וכ י
משמע בעצמו ג"והסמ המ"א. והעתיק ,וסמ"ק בסמ"ג המובא
להוכיחו מחויב אינו יקבל שלא לו שברור דהיכא סובר דהוא ש

בשבת ש התוספות מדברי לכאורה משמע אע"ג)וכ ד"ה נ"ה ד)

בדבר הוי לא גלותא דריש דענינא לדחות דאפשר אלא וכו'
לא לו ישמעו שלא סימו לר' ברור היה א ולכ בתורה המפורש
להקל התוספות דדעת מוכח מהגר"א אמנ להוכיח מחויב היה
דבדבר א"הרמ שפסק דמה דמסתברא ודע .ג"הסמ כדעת ברבי
אלו אבל באקראי שהוא דוקא למחות חייב בתורה המפורש
נבילות אוכל או בפרהסיא שבת מחלל כגו לגמרי עול הפורקי
איתא וכ .להוכיחו מחויב ואינו עמית מכלל יצא כבר להכעיס

דא"ר אוהב(פי"ח)בתנא שהוא ועמית "עמית את תוכיח הוכח"
לרשע אבל אותו להוכיח חייב אתה ומצות בתורה עמ ושהוא
הגר"א זה והעתיק אותו להוכיח חייב אתה אי שונא שהוא
מחלל או לתיאבו נבילות אוכל ולעני ע"ש אליהו באדרת בקיצור

בדבר: לעיי יש בפרהסיא שלא שנת

*דעדמוחי חדש דבר בזה לומר שמצדד יוס בברכי עיי .ביד
א למחות צרי בתורה המפורש דבדבר אמרינ לא כא
למחות העוברי על תקיפה כשידינו רק היינו יקבלו שלא שיודע
מחויב אי להפריש כח בידינו כשאי אבל היד בחזקת בה
המובא הסמ"ק מדברי אכ .יקבלו שלא שיודע כיו להוכיח
חיוב עליו יש מ"מ בחטא נתפס שאי א דבזה משמע במ"א

דהוכחה: המ"ע מצד

שלבוחייב* אחיו את איש דוקא כתב ג"תי סימ ובס"ח .להוכיחו
וינקו ישנאנו יוכיחנו שא אחר איש היה א אבל בו ג
רבו במקו אד ידור לעול בשמו]. [מ"א להוכיחו אי ממנו

שוגגי שיהיו מוטב ידור אל ל"וא תוכחתו ח')כשמקבל ד' ברכות):

החינועד* בספר ראיתי רל"ט)שיכנו. שאמרו(במצוה מה :ל"וז
להרבות המוכיח שחייב כלומר הכאה עד מצוה שחיוב ז"ל
המוכיח את להכות החוטא קרוב שיהא עד החוטא אל תוכחותיו

עוד: עי"ש

 


עבירה עוברי בידי למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים
"וז"ל:מהר תקמ"ז מצוה המצות אלה בספרו חגי"ז

לגדולמצוה קט אפילו חבירו, את להוכיח ויחיד יחיד כל על
המכשול להסיר עלינו חובה ,הגו שאינו דבר בו שרואה

תחמלפניו, ג"כ הוא תתכי לא עור דלפני שבכללות לאו סוג ת
וכו', עוברימכשול בידי ולמחות לש"ש שהוא ופירוד מחלוקת דכל

הבהמיי ההמוניי דמו כאשר ,מחלוקת בעל נקרא זהו אי ,עבירה
יעקשו, הישרה ואת ידעו. לא ה' דר אשרשרוצי וזמ עת ובכל

אנשי בו שדרכו הדר לה תפסו הרע לב בשרירות ללכת
המכשול ולהסיר לה להועיל הבא את בלשונ להכות ,הענתות
ומתעבר עובר ושהוא ,מחלוקת בעל שהוא עליו ואומרי מפניה
טעות ונסתב נשתרבב מהיכ ידעתי ג וידעתי ,'וכו לו לא ריב על
לכל ולכ וכו', דבריו בכונת מביני שה מחשבי שה בי זה
א דאפשר ,אליו לחוש אי ישראל של ורוב מכלל היוצא פרט
הפליטה משארית המה עדיי אפשר אביה מי נמצא נחקור
מכשול ועני וכו', ישראל לבני נג לאב היו תמיד אשר רב מהערב
נפשי כי ל ודע ,מקרב הרע ובערת כתיב בנפשות החטאי
חטאי ויתמו וכו'. האר מ גילולי יעביר ברחמיו והוא הצלתי,

עכ"ל. ,אר ירשו לעול צדיקי כול ועמ האר מ


שנתמנוואי בי"ד יש ועדה עיר ובכל מאחר נפשי עלי שלו לומר

ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב אי ולכ הקהל, ידי על

הדבר, מוטל שעליה נאמר אל הקהל ראשי רבני שיש במקומות
עבירה בעוברי ולפגוע למחות החיוב מישראל אד כל על כי
ישראל, כל על מוטל זה דדבר ,עבירה מעוברי עי להעלי ואסור
אחד כל נפטרו זה ידי ועל עבדי ישראל דכל שליחות די ובית
דישראל, שליחות עושה די בית כשאי אבל מלהשגיח, ואחד
ס"החת כמ"ש מישראל אחד כל על בזה החובה חלה שוב

וז"ל: בתשובותיו

שאינווקיו מי ונכנס בזה, זה ערבי ישראל כל ומצות חוקי
תורה דברי את יקי לא אשר בכלל למחות בידו ויש מוחה

זההזאת יקי לא אשר ומ"ש ספרי, עפ"י תבוא פ' "רמב 'כפי
ש וגדול קט מישראל אד כל אלא ב"ד דוקא לאו שלמטה ב"ד
בתתו האר ע יעלימו העל וא וכתי' ,לעשות בידו יש א ,הוא
ב"ד, איננו ה"וע יעלימו שלא ע"ה על 'שהי משמע למול מזרעו
עיני היינו ד"וב הדיוט היינו בעשותה דע"ה חטאות בפ' כדמוכח
אח"כ ומדכתב ,יעלימו שלא הכתוב הטיל ה"ע כל על וא"כ העדה,
כמותו בכרת ג"כ לה שהי' ש"מ ,עול כל למעט אותו והכרתי
שבועות מעונש חו מכרת עונש והיקל הכתוב שמיעט אלא
,הדייני שבועות פ' מש"ס קצת בדבר עיו ויש טפי דחמיר שוא
שיכול מישראל איש שו כל ובי ב"ד בי שאי נכו אמת מ"מ
רבו לפני תלמיד ואפילו ,כלו ולא עבירה בעוברי ולפגוע למחות

לפג אפקרותא מיקרי שתצאלא עד רשע באגרו ולהכות בה וע
וב"ד בכ אשלח יד ואמר ואמרט ואכ חכלי' ב כנחמי' נפשו
כח שיש דמלתא ואורחא הוא בעלמא לישנא מקו בכל שהזכירו
ב"ד במילה וכמו להפרישו, מצויי ב"ד נבילות אוכל קט כמו ביד
נינהו מה"ת דרבנ אפי' המצות בס' ס"ל "ורמב ,למולו מצווי'
'מהל פ"ו כמ"ש ,ככה דרבנ באיסור אפי' פסק ע"כ ,תסור מלא

בע"פ מצה באוכל ומצה ג')חמ משנה פ"ז נזיר תי"ט חי'(ועי' ודברי
דאורי' כמלקות ל"ט ההכאה שיעור שכתב תמוהי קל"ב חולי "ר
וב"ד ישראל, כל על מוטל זה דדבר להנ"ל נחזור תימא והוא
ועי"ז ,דישראל שלוחא שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו
בחריקוהו רברבי גברי העמידו כי מלהשגיח ואחד אחד כל נפטרו
וכל איכא, קרירי ומ"מ בחמימי דרישי ורישא בקרירא ריש והיינו

עכ"ל. ,ומצות חוקי בחלק קע"ז)זה סימ חו"מ חת"ס שו"ת)
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הלשו:בשו"ע בזה כתוב ב' סעי תר"ח סימ חיי אורח

המפסקת סעודה סדר
נשיושותות שמצוה*שאוכלות יודעות אינ וה שחשיכה עד

הקדש על מחול תבוא(ג)להוסי שלא כדי ביד ממחי אי
.בזדו לעשות

(ד)הגהאיסור דבר בכל ולא(ה)וה"ה שוגגי שיהיו מוטב אמרינ
מזידי שהוא(ו)ודוקא*יהיו אע"פ בתורה מפורש שאינו

בתורה*דאורייתא מפורש א ביד*(ז)אבל דביצהמוחי "ר)

(העיטור בש יאמרו(ח)ורא"ש לא נשמעי דבריו שאי יודע א
להוכיח ברבי(ט)מאחר בתוכחות ירבה לא אבל אחת פע רק

ביחיד אבל אליו ישמעו שלא להוכיח*(י)שיודע שיכנו*חייב עד
הבע"י)יקללנו.(יא)או ס"פ "ר):

ברורה ובמשנה:ל"וז שהוא קטנות, באותיות בסוגריי המסוגר)

(הציו .שער

(ג)ודוקא .ביד ממחי איד) בהמה במה מפרק מ"וכ הרא"ש בש (מ"א

ותפול שגגות מוסיפי היו יו בכל ששוגגי מה על אד בני הנחנו ואלו נ"ה)

לא הדבר שזה דנ"ל ש כתב עוד מ"ז] סימ ח"ב "תשכ] ח"ו מעט מעט התורה

ס') ד) הבתי חזקת בפ' שנאמר וכעני] בדבר שוגגי הרבה בשנתרבו אלא נאמר

א וא ביד למחות מצוה שוגגי מיעוט שרק בדבר אבל בישראל] פרושי רבו

ילפי ולא מקלקלתא דילפי יכשלו שלא לאחרי להזהיר כדי מזידי להיות יבואו

את ואת נאמר עליו הוזהרו לא וה הע את הזהיר א הוראות והמורה מתקנתא

עכ"ל) הצלת שמאנפש בספק אבל ממנו יקבלו שלא בודאי ביודע
למחות צרי מהרא"ש)יקבלו שכ"מ שרד דרבנ.(לבושי במידי אפילו

יקבלו(ד) שלא לו בשברור ג"כ ל"ר וכו'. איסור דבר בכל וה"ה
ליחיד: רבי בי חילוק אי זה ובכל וכנ"ל. ממנו

שא(ה) לו בברור ג"כ ל"ר וכו'. שוגגי שיהיו מוטב אמרינ
ה בשעכשיו דוקא וכ"ז ,וכנ"ל ממנו יקבלו לא לה יאמר

סמ"ק)שוגגי בש במזיד(מ"א ועוברי אסור שהוא כשיודעי אבל
שאינו דמי ונהי יקבלו שלא לו כשברור א להוכיח צרי
מ"מ יקבלו שלא לו שברור כיו חטא עבור נענש אינו מוכיח

.להוכיח מצוה

בתורה.(ו) מפורש ל')שאינו ד בביצה רשב"א יכולי(ר"ל אנו דאז
מה לנו ישמעו שלא ומה בזה ה ומוטעי ששוגגי לתלות
בזה אמרינ ולכ הדבר להו דקיל מחמת אסור שהוא לה שנאמר
עוברי וה בתורה המפורש בדבר אבל וכו' שוגגי שיהיו מוטב

משה)ע"ז בדרכי וכ"כ ש מרשב"א מ"כ)שיי ולא שוגגי אינ בודאי
שוגגי שיהיו מוטב לומר בהוברשב"א ש מוכת וכ ברא"ש איתא כ)

מי כל על או ב"ד על קאי להו וענשינ שכתב שמה ונראה ע"ש ומרטינ שכתב

ע וכו' יקי לא אשר ארור הפסוק על בחומש "ברמב ועיי לענוש בידו שיש

ל רק מחויבי אינ אד בני שאר אבל בזה מהלכותשכתב פ"ז "ברמב ועיי הוכיחו

ח') הלכה דפרשי.דעת עד להו וענשינ בהו ומחינ

סכנה(ז) חשש בדאיכא אבל סכנה בדליכא דוקא .ביד מוחי
סימ בחו"מ ועיי ע"ש ט"רל מצוה בחינו וכ"כ למחות א"צ

של"ד: סימ וביו"ד י"ב

(ח)כ"ג קאי זה וכו'. יודע וא(ופשוט שרד לבושי)המפורש דבר על
ועובר אסור שהוא שיודע דהיינו מזיד שאר על [וה"ה בתורה

יודע וא לשו והנה הג"ה. סו עד שרד)ע"ז] כתבו(לבושי
וכנ"ל בהכי מיירי ג"כ עכשיו עד דהא מדוקדק שאינו האחרוני
שאי כשיודע דברבי ליחיד רבי בי חילוק דיש לחדש דבא אלא

מחויב ביחיד אבל פ"א רק להוכיח מחויב לה נשמעי דבריו
קללה. או הכאה עד פעמי כמה להוכיח

ומכא(ט) פה פתחו לה יהיה שלא כדי או ישמעו אולי .פ"א רק
הנשמע דברי לומר שמצוה כש ואילעל הבא פרק בנ"י ש)

(יבמתו:נשמע שאינו דבר לומר שלא מצוה כ

שבסתר(י) בעבירה להוכיחו. סמ"ק)חייב בש בסתר(מ"א יוכיחנו
:שמי ש יתחלל שלא מיד יוכיחנו שבגלוי ובעבירה

וי"א(יא) דעתיקללנו. דבלא"ה זה על לסמו דיש ונראה סמ"ק, בש ש)

א כלל להוכיח מחויב אינו יקבלו שלא לו שברור דהיכא והמאירי הסמ"ג

די מ"מ בזה א להוכיחו דמחויב פוסקי כאיד לדינא נקיט דהרמ"א ונהי במזיד

(שינזו עד די דהוכחה בגמרא יוחנ 'ר כדעת שינזו עד להוכיח להחמיר דדילנו
תוכח אל שנאמר להוכיחו אסור ואיל ומכא החוטא בו שינזו עד

:ישנאי פ ל

הלכה וז"ל:ובביאור כתב ש

מחויבעד* השמשות בי אבל השמשות בי עד ר"ל שחשיכה.
[מ"א כרת ספק שהוא דמיא בתורה דכמפורש בהו למחות
התורה מ דאורייתא ספיקא ד"למ דזהו מחה"ש ועיי יש"ש] בש

המ"א: דברי על שכתב מה נ"בק ועיי לחומרא

מעילודוקא* תשובת בש במחה"ש עיי .בתורה מפורש שאינו
להקל גרוע מנהג לה שאחזו דבדבר סי"ט צדקה
הוא אא"כ למחות וא"צ יקבלו שלא לנו גלוי מקרי בפרהסיא

בתורה: מפורש

העיטוראבל* מדברי הוא זה דבר .'וכו בתורה מפורש א
בחידושיה והמאירי הרשב"א וכ"כ "ור ש"הרא והעתיקו
ד דשבת מסוגיא ע"ז להקשות יש דלכאורה ודע .'ל ד ביצה על
והנאנקי הנאנחי דכתיב בתורה המפורש דבר על עברו דש נ"ה
שלא ברור היה דא בגמרא משמע ואפ"ה 'וגו התועבות כל על
לעני אבל עונש לעני רק דזהו ל"די אלא נענשי היו לא ישמעו

גוונ בכל מחויב דהוכחה מ"עממי א"הר דעת באמת הוא וכ י
משמע בעצמו ג"והסמ המ"א. והעתיק ,וסמ"ק בסמ"ג המובא
להוכיחו מחויב אינו יקבל שלא לו שברור דהיכא סובר דהוא ש

בשבת ש התוספות מדברי לכאורה משמע אע"ג)וכ ד"ה נ"ה ד)

בדבר הוי לא גלותא דריש דענינא לדחות דאפשר אלא וכו'
לא לו ישמעו שלא סימו לר' ברור היה א ולכ בתורה המפורש
להקל התוספות דדעת מוכח מהגר"א אמנ להוכיח מחויב היה
דבדבר א"הרמ שפסק דמה דמסתברא ודע .ג"הסמ כדעת ברבי
אלו אבל באקראי שהוא דוקא למחות חייב בתורה המפורש
נבילות אוכל או בפרהסיא שבת מחלל כגו לגמרי עול הפורקי
איתא וכ .להוכיחו מחויב ואינו עמית מכלל יצא כבר להכעיס

דא"ר אוהב(פי"ח)בתנא שהוא ועמית "עמית את תוכיח הוכח"
לרשע אבל אותו להוכיח חייב אתה ומצות בתורה עמ ושהוא
הגר"א זה והעתיק אותו להוכיח חייב אתה אי שונא שהוא
מחלל או לתיאבו נבילות אוכל ולעני ע"ש אליהו באדרת בקיצור

בדבר: לעיי יש בפרהסיא שלא שנת

*דעדמוחי חדש דבר בזה לומר שמצדד יוס בברכי עיי .ביד
א למחות צרי בתורה המפורש דבדבר אמרינ לא כא
למחות העוברי על תקיפה כשידינו רק היינו יקבלו שלא שיודע
מחויב אי להפריש כח בידינו כשאי אבל היד בחזקת בה
המובא הסמ"ק מדברי אכ .יקבלו שלא שיודע כיו להוכיח
חיוב עליו יש מ"מ בחטא נתפס שאי א דבזה משמע במ"א

דהוכחה: המ"ע מצד

שלבוחייב* אחיו את איש דוקא כתב ג"תי סימ ובס"ח .להוכיחו
וינקו ישנאנו יוכיחנו שא אחר איש היה א אבל בו ג
רבו במקו אד ידור לעול בשמו]. [מ"א להוכיחו אי ממנו

שוגגי שיהיו מוטב ידור אל ל"וא תוכחתו ח')כשמקבל ד' ברכות):

החינועד* בספר ראיתי רל"ט)שיכנו. שאמרו(במצוה מה :ל"וז
להרבות המוכיח שחייב כלומר הכאה עד מצוה שחיוב ז"ל
המוכיח את להכות החוטא קרוב שיהא עד החוטא אל תוכחותיו

עוד: עי"ש

 


עבירה עוברי בידי למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים
"וז"ל:מהר תקמ"ז מצוה המצות אלה בספרו חגי"ז

לגדולמצוה קט אפילו חבירו, את להוכיח ויחיד יחיד כל על
המכשול להסיר עלינו חובה ,הגו שאינו דבר בו שרואה

תחמלפניו, ג"כ הוא תתכי לא עור דלפני שבכללות לאו סוג ת
וכו', עוברימכשול בידי ולמחות לש"ש שהוא ופירוד מחלוקת דכל

הבהמיי ההמוניי דמו כאשר ,מחלוקת בעל נקרא זהו אי ,עבירה
יעקשו, הישרה ואת ידעו. לא ה' דר אשרשרוצי וזמ עת ובכל

אנשי בו שדרכו הדר לה תפסו הרע לב בשרירות ללכת
המכשול ולהסיר לה להועיל הבא את בלשונ להכות ,הענתות
ומתעבר עובר ושהוא ,מחלוקת בעל שהוא עליו ואומרי מפניה
טעות ונסתב נשתרבב מהיכ ידעתי ג וידעתי ,'וכו לו לא ריב על
לכל ולכ וכו', דבריו בכונת מביני שה מחשבי שה בי זה
א דאפשר ,אליו לחוש אי ישראל של ורוב מכלל היוצא פרט
הפליטה משארית המה עדיי אפשר אביה מי נמצא נחקור
מכשול ועני וכו', ישראל לבני נג לאב היו תמיד אשר רב מהערב
נפשי כי ל ודע ,מקרב הרע ובערת כתיב בנפשות החטאי
חטאי ויתמו וכו'. האר מ גילולי יעביר ברחמיו והוא הצלתי,

עכ"ל. ,אר ירשו לעול צדיקי כול ועמ האר מ


שנתמנוואי בי"ד יש ועדה עיר ובכל מאחר נפשי עלי שלו לומר

ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב אי ולכ הקהל, ידי על

הדבר, מוטל שעליה נאמר אל הקהל ראשי רבני שיש במקומות
עבירה בעוברי ולפגוע למחות החיוב מישראל אד כל על כי
ישראל, כל על מוטל זה דדבר ,עבירה מעוברי עי להעלי ואסור
אחד כל נפטרו זה ידי ועל עבדי ישראל דכל שליחות די ובית
דישראל, שליחות עושה די בית כשאי אבל מלהשגיח, ואחד
ס"החת כמ"ש מישראל אחד כל על בזה החובה חלה שוב

וז"ל: בתשובותיו

שאינווקיו מי ונכנס בזה, זה ערבי ישראל כל ומצות חוקי
תורה דברי את יקי לא אשר בכלל למחות בידו ויש מוחה

זההזאת יקי לא אשר ומ"ש ספרי, עפ"י תבוא פ' "רמב 'כפי
ש וגדול קט מישראל אד כל אלא ב"ד דוקא לאו שלמטה ב"ד
בתתו האר ע יעלימו העל וא וכתי' ,לעשות בידו יש א ,הוא
ב"ד, איננו ה"וע יעלימו שלא ע"ה על 'שהי משמע למול מזרעו
עיני היינו ד"וב הדיוט היינו בעשותה דע"ה חטאות בפ' כדמוכח
אח"כ ומדכתב ,יעלימו שלא הכתוב הטיל ה"ע כל על וא"כ העדה,
כמותו בכרת ג"כ לה שהי' ש"מ ,עול כל למעט אותו והכרתי
שבועות מעונש חו מכרת עונש והיקל הכתוב שמיעט אלא
,הדייני שבועות פ' מש"ס קצת בדבר עיו ויש טפי דחמיר שוא
שיכול מישראל איש שו כל ובי ב"ד בי שאי נכו אמת מ"מ
רבו לפני תלמיד ואפילו ,כלו ולא עבירה בעוברי ולפגוע למחות

לפג אפקרותא מיקרי שתצאלא עד רשע באגרו ולהכות בה וע
וב"ד בכ אשלח יד ואמר ואמרט ואכ חכלי' ב כנחמי' נפשו
כח שיש דמלתא ואורחא הוא בעלמא לישנא מקו בכל שהזכירו
ב"ד במילה וכמו להפרישו, מצויי ב"ד נבילות אוכל קט כמו ביד
נינהו מה"ת דרבנ אפי' המצות בס' ס"ל "ורמב ,למולו מצווי'
'מהל פ"ו כמ"ש ,ככה דרבנ באיסור אפי' פסק ע"כ ,תסור מלא

בע"פ מצה באוכל ומצה ג')חמ משנה פ"ז נזיר תי"ט חי'(ועי' ודברי
דאורי' כמלקות ל"ט ההכאה שיעור שכתב תמוהי קל"ב חולי "ר
וב"ד ישראל, כל על מוטל זה דדבר להנ"ל נחזור תימא והוא
ועי"ז ,דישראל שלוחא שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו
בחריקוהו רברבי גברי העמידו כי מלהשגיח ואחד אחד כל נפטרו
וכל איכא, קרירי ומ"מ בחמימי דרישי ורישא בקרירא ריש והיינו

עכ"ל. ,ומצות חוקי בחלק קע"ז)זה סימ חו"מ חת"ס שו"ת)


דף האדרא רבא

סדר הי"ג מדות דתיקונא דדיקנא דא"א 
]ארך אנפין[

 לחלוקה חינם
על ידי מפעל הזוהר העולמי
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 וזאת ידעתי אגיד, כי ודאי נתרבה הקיטרוג עד שהיה יכול הגיע ח״ו אל מקום גדול.לימוד הזוהר בלי הפסק !!! ביטול הגזרות על ידי

ואנו ת״ל הקדמנו וירצה ה׳, ויהיה לכל ישראל רפואה למכה. כי זה ה׳ חודשים בקירוב כבר 

 ראינו את הנולד והתחלנו בתיקון גדול, כאשר אומר עתה לכבוד תורתו.

וזאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש איטליא, ישמרם צורם, להינצל מרשת זו טמנו שונאיהם:

 ובוודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו. כי רב הדבר ועצום מאוד. זה הסדר אשר

 שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שכתב רשב״י בספר הזוהר פרשת ויצא דף קנ״א ע״א:

 “בעוד דהאי קול לא פסק דיבור שלטא ויכלא וע״ד לא אצטריך אורייתא למפסק״.

 ושם למעלה מעט “כל זמנא דחכימיא ייחדון בה באורייתא לא יכיל ס״מ בהו׳.
ועל כן שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל.

זה משפטו ]של בית המדרש[: שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה לקיים להם להיות בין כולם 

לומדים תמיד מן הבוקר ועד הערב, כל הימים לא יחשו, והם עשו ביניהם תנאי, שהלימוד 

הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל, ועל כן כולם כאיש אחד יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל כל ישראל. ובסדר הזה יתחילו: מיד אחר תפילת שחרית ישב אחד 

במקום אחד אשר הוכן לזה ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא ב׳ ויקח ממנו הספר עצמו, 

וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בוא השלישי ויקח ממנו. וכן יקיימו וילכו עד צאת 

הכוכבים דבר יום ביומו. וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפלל י״ח, שלא יוכל להפסיק 

בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הב׳, באופן שרגע אחד לא יפסק 

קול התורה. והלימוד הוא ספר הזוהר, תיקונים וזוהר חדש, ונמצאנו לומדים בכל שבוע כל 

זה. וזה ידענו כי בחר ה׳ בזה לבטל כל גזרות קשות, ובפרט להיות לחומה אל הגזרה הקשה ח״ו.

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום, כי אני אלמלא איישר חילי הייתי קובע 

דבר זה בכל מקום. אבל כבוד תורתו יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה 

לכל ישראל, וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כי לא דבר קשה הוא כלל.

יום א׳ כ׳ סיון התצ״א פאדובה.

משה חיים לוצאטו

לכל קהילות קודש איטליא,  “וזאת העצה היעוצה
 ישמרם צורם, להינצל

מרשת זו טמנו שונאיהם:״

 שהלימוד הזה לא יהיה“והם עשו ביניהם תנאי, 
 אלא לתיקון כל ישראל,

ועל כן כולם כאיש אחד 
יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל 

כל ישראל. ״

איגרת פ״ו הרמח״ל הבטחת

בס״ד

 איישר חילי הייתי “כי אני אלמלא

קובע דבר זה בכל מקום ״

כל ישראל יש להם חלק בקריאת הזוהר!
www.zohar-israel.com

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ

הזוהר  ספרי  כל  לשמיעת 
הקודש  לשון  בשפת  הקדוש 
ב-277 דיסקים - 1500 שעות 

של תענוג רוחני בטל: 

 054-4577956

מפעל הזוהר 
העולמי יוצא 
במבצע חסר 

תקדים, רכישת כל 
ספרי הזוהר דף 

היומי בפורמט כיס 
 במחיר מסובסד, 

טל: 0527-651911


