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מאמר אוצר הנשמות

 כל נשמה ונשמה רואה את אדם הראשון לפני
שהולכת לגן עדן או לגיהנום

וזה ע"ב(,  ש"ג  דף  ג'  )חלק  דזוה"ק  בתוספת   מובא 
 לשונו: כד1 נפק בר נש מהאי עלמא, כלהו בין צדיקי
 בין חסידי ותמימי וחייבי ורשיעי, כלהו עברי באוירא
 למחמי אדם2 קדמאה לבני עלמא, ומתמן נטיל אורחא
דאורחייהו אינון  כל3  לגיהנם,  הן  דעדן  לגנתא   הן 

1( כל נשמה ונשמה רואה את אדם הראשון לפני שהולכת לגן 
עדן או לגיהנום

 ]פירוש הסולם - מאמר אוצר הנשמות:[ וכד ב"נ נפיק וכו'. 
חסידים  בין  צדיקים  בין  כולם,  הזה,  מהעולם  יוצא  וכשאדם 
האדם  את  לראות  זה  בדרך  עוברים  כולם  ורשעים,  ותמימים 

הראשון. הנראה לכל בני העולם. ושם לוקחים הדרך, אם לגן 
עדן, או לגיהנם.

2( בספר נפלאות הרבי )אות צ"ה( כתוב: נודע כי הגה"ק מו"ה 
זי"ע תלמידו, אמר: למדתי לקרוא פתקא שמות  שלום מבעלזא 
אדם  של  בפתקא  הראני  מלובלין,  הרבי  ורבי  ממורי  האדם  בני 
וכמה  אחד שורש נשמתו מאדם הראשון, אם מקין אם מהבל, 
פעמים הי' אדם זה בגלגול, ומה פגם וקלקל בכל גלגול, ובאיזה 
חטא נשתרש ונסתבך בו, ואיזה מצוה אחוז בו. כן הראני באיזה 
דרכו  והי'  לא.  או  ידיו  במעשה  יצליח  ואם  נולד,  והצלחה  מזל 
וירא שמים,  כשר  אדם  של  פתקא  לפניו  בא  כאשר  כי  בקודש, 
הי' מסתכל ומתבונן בו, וכאשר בא לפניו פתקא של אדם חוטא, 

העבירו מעל פניו מהר, לבל יראה בגנות של בני אדם.

4( אפילו הצדיק צריך לעבור הגיהנום וטובל בו
( כל אינון דאורחייהו וכו'. כל אלו שדרכם לגן עדן, מתקרבים 
שמסבבים את  ג' החומות אשר שם,  לחומה שמבחוץ מאלו 
גן העדן. אז יוצא ממונה אחד, ומתעורר לפניהם וקורא, ואומר, 
אשריכם הצדיקים בכל העולמות. ואותו הממונה שמו יעזריאל, 
הגיהנם,  של  אחד  עד שער  לפניו,  והולכים  הדרך,  אותם  מלמד 
קורא בכח, קררו העשן, קררו השרפה. באותה  ואותו הממונה 
וטובלים  הנשמות  כל  ונכנסים  אותו,  מקררים  בחפזון  שעה, 

המזכה את הרבים צדקתו עומדת לעד לדור דורים, וזכות הרבים תלוי בו... מה טוב חלקו,
קנה לו חיי העולם הבא, וגם העולם הזה, וכו', )פלא יועץ(.

מדריך ומורה דרך להרבות כבוד שמים
יבא  הישר,  דרך  לחבירו  להראות  הרבים  המזכה 
מזו  משובחת  מדרגה  שאין  מט"ט,  מלאך  למדרגת 
את  לזכות  שעתיד  מי  אפילו   – הקדוש(.  החיים  )אור 
הרבים אין חטא בא על ידו, וגם בכוחו לבטל גזירת 
השם )ספר חסידים(. – המזכה את הרבים השם יתברך 
דר"נ,  )אבות  צדיקים  לבנים  וזוכה  בניו,  על  משגיח 
מהר"י אבוהב, משנה ברורה, טיול בפרדס(. – המזכה את 
הרבים גם כשכבר כלו שני חייו הקצובים לו, מאריכין 

לו שנותיו עבור טובת דורו )ספר חסידים תר"ו(.
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 לגנתא דעדן, מתקרבין לגבי חומה דלבר מאינון תלת
קמייהו, ואתער  ממנא  חד  נפיק  כדין  דתמן,   חומות 
וההוא בעלמא,  צדיקייא  אתון  זכאין  ואמר,   וקארי 
ואזלין אורחא  לון  אוליף  שמיה  יעזרא"ל   ממונא 
קארי ממונא  ההוא  דגיהנם,  חדא  תרעא  עד   קמיה 
 בחילא ואמר צנון תננא צנון יקידתא, בההוא שעתא
וכל ועברין,  וטבלין  ועאלין כלהו   בבהילו מצנני לה 
 אינון חייבין אתמסרן בידא דדומ"ה ועאלין בגיהנם,

וכל אינון זכאין לא אתמסרן אלא בהאי ממונא.

קמייהו אזל  ממונא  ההוא  ועברין,  דטבלין4   ובתר 
קארי ממונא  וההוא  דעדן,  דגנתא  לשור  דמטן   עד 
גוי ויבא  שערים  פתחו  ב(  כו,  )ישעי'  ואומר   לפיתחא 
 צדיק שומר אמונים, כדין פתחין פיתחא ואעיל לון.

וכן בכל פתחא ופתחא.

שמחת הצדיקים כשנכנסים לגן עדן, ומה רואים שם

 כיון דעאלו5 לגו אתר דצדיקייא, צדיקייא אוחרנין קיימין,
מתיבתא בני  וכל  צדיקייא,  על  חדווא  על  חדווא   כמה 
 חדאן. לסוף תלתא יומין דאתטמרן בהיכלין ידיען נפקי
 ואוירן נשבי ומתציירן כולהו בדיוקנייהו, מכאן ולהלאה

ירתין אחסנת ירותא כדקא חזי לכל חד וחד

בגיהנם ועוברים. והרשעים כולם נמסרים בידי המלאך דומה 
בידי  אלא  בידיו  נמסרים  אינם  הצדיקים,  והם  בגיהנם.  ונכנסים 

אותו הממונה יעזריאל.

4( )ובתר( כיון דטבלין ועברין וכו'. כיון שטובלים בגיהנם 
ועוברים בו, אותו הממונה הולך לפניהם עד שמגיעים לגדר חומה 
של גן עדן. ואותו ממונה קורא בפתח, ואומר, פתחו שערים ויבא 
גוי צדיק שומר אמונים. אז פותחים הפתח, ומביא אותן בפנים. 

וכן עושה לכל פתח ופתח.

לפנים,  נכנסו  שהנשמות  כיון  וכו'.  לגאו  דעאלו  כיון   )5
למקום שהצדיקים האחרים עומדים, כמה חדוה על חדוה, וכמה 
שמחה על שמחה על הצדיקים. וכל בני הישיבה שמחים. לסוף 
ג' ימים שנסתתרו בהיכלות ידועים, הן יוצאות, ואוירים נושבים, 
נחלה  יורשות אחוזת  ולהלאה,  ומכאן  בצורתן.  כולן  ומצטיירים 

כראוי לכל אחד ואחד. 

המזכה את הרבים צדקתו עומדת לעד לדור דורים, וזכות הרבים תלוי בו... מה טוב חלקו,
קנה לו חיי העולם הבא, וגם העולם הזה, וכו', )פלא יועץ(.

מדריך ומורה דרך להרבות כבוד שמים
יבא  הישר,  דרך  לחבירו  להראות  הרבים  המזכה 
מזו  משובחת  מדרגה  שאין  מט"ט,  מלאך  למדרגת 
את  לזכות  שעתיד  מי  אפילו   – הקדוש(.  החיים  )אור 
הרבים אין חטא בא על ידו, וגם בכוחו לבטל גזירת 
השם )ספר חסידים(. – המזכה את הרבים השם יתברך 
דר"נ,  )אבות  צדיקים  לבנים  וזוכה  בניו,  על  משגיח 
מהר"י אבוהב, משנה ברורה, טיול בפרדס(. – המזכה את 
הרבים גם כשכבר כלו שני חייו הקצובים לו, מאריכין 

לו שנותיו עבור טובת דורו )ספר חסידים תר"ו(.
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 חיזו ואדאתחזי6 בגנתא דעדן, מחיזו יקרא דיוקנא
לא קדישא  דמלכא  גוונין,  דכל  וגוון  דיוקנין   דכל 
 אתגלי בהיכלא ולא באתר חד אלא אתפתחא רקיעא
 מרקמא על גבי גנתא לארבע סטרין, ואתמליא מזיוא
 יקרא קדישא ואתחזי תמן ואתהנן כולהו צדיקייא,

מאן חמא חדווא וכסופא דההוא נועם ה'.

 עדכאן7 הוה לי רשו למחמי בההוא ספרא, עד כאן
לשונו.

ירושלים של מעלה המוכן לנפשות של הצדיקים
 ומובא בזוהר חדש )פרשת נח במדרש הנעלם – כ, ד ואילך(,
ירושלים הוא  ברוך  הקדוש  עשה  יהודה,  רבי   אמר 
 למעלה כנגד ירושלים של מטה, ונשבע שלא יבוא
 שם עד שיבואו ישראל בירושלים של מטה, שנאמר
 )הושע יא, ט( בקרבך קדוש ולא אבא בעיר, ושבע כתות
כל ועל  סביב,  אותו8  שומרים  השרת  מלאכי   של 
 פתח ופתח כתות של מלאכי השרת, והם הפתחים
ואלו הם הפתחים המכוונים  הנקראים שערי צדק, 
 להכנס שם נפשות הצדיקים. ודוד המלך ע"ה נכסף
לי שערי צדק יט-כ( פתחו  )תהילים קיח,   להם, שנאמר 
 אבא בם אודה י-ה, זה השער לה' צדיקים יבואו בו.
 ולמעלה מהם שומרים מלאכי השרת בחומות העיר,

עדן  בגן  שנראה  המראה  וכו'.  בג"ע  דאתחזיא  חיזווא   )  6
ממראה כבוד הצורה של כל הצורות, והגוון של כל הגוונים, של 
המלך הקדוש, אינו מתגלה בהיכל, ולא במקום אחד, אלא שנפתח 
רקיע מרוקם על הגן לד' צדדים, ונתמלא מזיו הכבוד הקדוש, וכל 
הצדיקים נראים שם ומאירים. מי ראה שמחה זו, ותשוקה זו, של 

נועם ה' ההוא. 

7 ( עד כאן הוה וכו'. עד כאן היתה לי רשות לראות בספר 
הזה. 

8 י( כיון דעאלו לגו וכו'. כיון שהנשמות נכנסו לפנים, למקום 
שהצדיקים האחרים עומדים, כמה חדוה על חדוה, וכמה שמחה 
ג'  לסוף  שמחים.  הישיבה  בני  וכל  הצדיקים,  על  שמחה  על 
נושבים,  ואוירים  יוצאות,  הן  ידועים,  בהיכלות  שנסתתרו  ימים 
נחלה  יורשות אחוזת  ולהלאה,  ומכאן  בצורתן,  כולן  ומצטיירים 

כראוי לכל אחד ואחד.

המזכה את הרבים צדקתו עומדת לעד לדור דורים, וזכות הרבים תלוי בו... מה טוב חלקו,
קנה לו חיי העולם הבא, וגם העולם הזה, וכו', )פלא יועץ(.

מדריך ומורה דרך להרבות כבוד שמים
יבא  הישר,  דרך  לחבירו  להראות  הרבים  המזכה 
מזו  משובחת  מדרגה  שאין  מט"ט,  מלאך  למדרגת 
את  לזכות  שעתיד  מי  אפילו   – הקדוש(.  החיים  )אור 
הרבים אין חטא בא על ידו, וגם בכוחו לבטל גזירת 
השם )ספר חסידים(. – המזכה את הרבים השם יתברך 
דר"נ,  )אבות  צדיקים  לבנים  וזוכה  בניו,  על  משגיח 
מהר"י אבוהב, משנה ברורה, טיול בפרדס(. – המזכה את 
הרבים גם כשכבר כלו שני חייו הקצובים לו, מאריכין 

לו שנותיו עבור טובת דורו )ספר חסידים תר"ו(.
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היא זו  ירושלים  חומותיך  על  ו(  סב,  )ישעי'   שנאמר 
מלאכי אלו  שומרים  הפקדתי  מעלה,  של   ירושלים 

השרת.

שבע פתחים שנכנסים בהם נפשות של הצדיקים
 ותאנא שבע פתחים יש לנפשות הצדיקים להכנס

עד מקום מעלתם, ועל כל פתח ופתח שומרים.

המכפלה, במערת  הנשמה  נכנסת  הראשון   הפתח 
עליו. שומר  הראשון  ואדם  עדן,  לגן  סמוכה   שהיא 
 זכתה הוא מכריז ואומר פנו מקום שלום בואך, ויצאה

מפתח הראשון.

 איך הנשמה נכנסת לפתח השני של שערי גן עדן
ומוצאה את הכרובים גן עדן,   הפתח השני בשערי 
נכנסת בשלום, זכתה,   ואת להט החרב המתהפכת. 
)ותשפט( ]ותשרף[ בלהב  ואם לאו שם תקבל עונשה 
בשעה במקדש  הכרובים  היו  וכנגדם   הכרובים. 
נכנס בשלום, לא זכה  ביום הכפורים,  נכנס   שהכהן 
מבפנים ונשרף  להב  יוצא  הכרובים  שני  מבין   זכה 
עדן גן  בשער  אשר  אלו  כנגד  מכוונים  והיו   ומת, 
 לצרף הנשמות. זכתה הנשמה נותנין לה פנקס סימן
 להכנס, ונכנסת לגן עדן אשר בארץ, ועמוד אחד של
 ענן ונוגה מעורב זה בזה, ועשן נוגה סביביו, שנאמר
 )ישעי' ד, ה( וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה
למעלה מלמטה  נעוץ  והוא  ונוגה,  עשן  יומם   ענן 
באותו עולה  למעלה  לעלות  זכתה  שמים,   לשערי 
 עמוד, לא זכתה יותר נשארת שם ומתעדנת מהטוב
והוא עדן  גן  ראיתי  יוסי  רבי  דאמר  למעלה,   אשר 
והיא הנורא אשר למעלה,  פרוכת קרח  כנגד   מכוון 

 נהנית מזיו השכינה אבל אינה ניזונת ממנה.

אם הנשמה לא זכתה נוטלין פנקסה ממנה
עד שמגעת  עד  עמוד  באותו  עולה  לעלות,   זכתה 
זבול, הנקרא  הרקיע  נגד  והוא  השלישי,   הפתח 
 ומגעת עד ירושלים אשר שם, ושם השומרים, זכתה
נועלים זכתה  לא  ונכנסת,  הפתחים  לה   פותחין 
פנקסה ונוטלים  לחוץ  אותה  ודוחים   השערים 
 ממנה, והנשמה אומרת )שה"ש ה, ז( מצאוני השומרים

המזכה את הרבים צדקתו עומדת לעד לדור דורים, וזכות הרבים תלוי בו... מה טוב חלקו,
קנה לו חיי העולם הבא, וגם העולם הזה, וכו', )פלא יועץ(.

מדריך ומורה דרך להרבות כבוד שמים
יבא  הישר,  דרך  לחבירו  להראות  הרבים  המזכה 
מזו  משובחת  מדרגה  שאין  מט"ט,  מלאך  למדרגת 
את  לזכות  שעתיד  מי  אפילו   – הקדוש(.  החיים  )אור 
הרבים אין חטא בא על ידו, וגם בכוחו לבטל גזירת 
השם )ספר חסידים(. – המזכה את הרבים השם יתברך 
דר"נ,  )אבות  צדיקים  לבנים  וזוכה  בניו,  על  משגיח 
מהר"י אבוהב, משנה ברורה, טיול בפרדס(. – המזכה את 
הרבים גם כשכבר כלו שני חייו הקצובים לו, מאריכין 

לו שנותיו עבור טובת דורו )ספר חסידים תר"ו(.
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בית השומרים  השרת  מלאכי  אלו  בעיר,   הסובבים 
רדידי את  נשאו  למעלה,  אשר  וירושלים   המקדש 
 מעלי, זהו פינקס סימן שלה, שומרי החומות, כמה
דאת אמרת על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים.

 אשריהם של הצדיקים שזוכים ליכנס לשער
השביעי וזה הצדיק נקרא איש צדיק תמים

 זכתה לעלות, נכנסת שם באותן השערים ומשבחת
למעלה, אשר  המקדש  בבית  הוא  ברוך   להקדוש 
 ומיכאל השר הגדול מקריב אותה לקרבן. א"ר יצחק
כשאר לומר  יכול  זה,  הוא  קרבן  מה  חייא,   לרבי 
המקריב כאדם  היא  זו  הקרבה  חייא,  א"ר   הקרבן, 

דורון לפני המלך.

והחמישי הרביעי  הפתח  עד  עמה  הולך   ומיכאל 
של רבונו  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  אומר   והששי, 
ויעקב, יצחק  בני אוהביך אברהם  בניך   עולם אשרי 
עד לזה.  הזוכים  הטובים  הצדיקים   אשריהם 
 שמגיעים לשער השביעי, שהוא ערבות, וגנזי חיים
 טובים מצויין שם, וכל נשמותיהן של צדיקים כולם
הקדוש לפני  ומקלסין  השרת  מלאכי  ונעשים   שם, 
 ברוך הוא, ונזונין מזיו השכינה אספקלריא המאירה,
אשר הבא  העולם  חיי  ונוח  והנחלה  המנוחה   ושם 
תולדות אלה  וזהו  זולתך9.  אלהים  ראתה  לא   עין 
 נח נח איש צדיק תמים, מי ראוי להיות בזו ההנאה
 והמנוחה והמרגוע, מי שהוא איש צדיק תמים. אמר
האלוקים את  היא,  למעלה  המנוחה  זאת  פפי,   רב 

התהלך נח, למעלה ולא למטה, עד כאן לשונו.

 ס' ריבוא מלאכי השרת משרתים את הצדיק
כשבא לגן עדן

 בספר שבט מוסר )פרק כ"ה( מביא מילקוט בראשית
 )רמז כ'( אמר רבי יהושע בן לוי שני שערי כדכד יש
אחד וכל  השרת,  מלאכי  רבוא  ס'  ועליהם  עדן   בגן 

9  ( ישעי' סד, ג' וראה ברכות דף ל"ד ע"ב )הובא גם כן להלן 
פ"ד(. להלן פ"ג )מיל"ש בראשית רמז כ'(. פ"ד )מזהר ויקהל דף 

ר"י ע"ב(. פ"ה )מזהר פ' בלק דף קצ"ו ע"ב(.

המזכה את הרבים צדקתו עומדת לעד לדור דורים, וזכות הרבים תלוי בו... מה טוב חלקו,
קנה לו חיי העולם הבא, וגם העולם הזה, וכו', )פלא יועץ(.

מדריך ומורה דרך להרבות כבוד שמים
יבא  הישר,  דרך  לחבירו  להראות  הרבים  המזכה 
מזו  משובחת  מדרגה  שאין  מט"ט,  מלאך  למדרגת 
את  לזכות  שעתיד  מי  אפילו   – הקדוש(.  החיים  )אור 
הרבים אין חטא בא על ידו, וגם בכוחו לבטל גזירת 
השם )ספר חסידים(. – המזכה את הרבים השם יתברך 
דר"נ,  )אבות  צדיקים  לבנים  וזוכה  בניו,  על  משגיח 
מהר"י אבוהב, משנה ברורה, טיול בפרדס(. – המזכה את 
הרבים גם כשכבר כלו שני חייו הקצובים לו, מאריכין 

לו שנותיו עבור טובת דורו )ספר חסידים תר"ו(.
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בית עקד ארכיון:

ספר העלונים
על כל יסודי הדת

חלק א'

40,990 עלונים
נתחברו על ידי כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א 

 יוצא לאור עולם על ידי
מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים 0527-651911

1. עלוני אור הזוהר - )852 עלונים(.
2. עלוני מדריך לכשרות - )354 עלונים(.

3. ספרוני מדריך לכשרות נדפס לפני 40 שנה – )40 עלונים(.
4. עלוני זוהר לתרופה – )200 עלונים(. 

שולחן ערוך היומי
5. עלונים על שולחן ערוך אור החיים, - )2000 עלונים(.

6. עלוני שולחן ערוך יומי - מחולק לחודש כל השלחן ערוך, - )354 עלונים(.
7. עלוני שולחן ערוך יומי ל3 חודשים - )90 עלונים(.

8. עלוני הלכות שבת יומי לשנה – )354 עלונים(.
9. עלוני הלכות שבת החודשי - לחודש - ל3 חודשים - )90 עלונים(.

10. עלוני הלכות פסח ל' יום קודם החג – )30 עלונים(. 
11. עלוני הלכות סוכות ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

12. עלוני הלכות ראש השנה ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
13. עלוני הלכות יום הכפורים ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
14. עלוני הלכות ימי החנוכה ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

15. עלוני הלכות סוכות וד' מינים. ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.
16. עלוני הלכות פורים ל' יום קודם החג - )30 עלונים(.

17. עלוני זוהר ושלחן ערוך יומי 354 ימים - )354 עלונים(.

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,   )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ספר העלונים
על כל יסודי הדת

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל  
www.ha-zohar.info - 0527651911 :על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם  טל

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים
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ובשעה מבהיק,  הרקיע  כזוהר  פניהם  זיו   מהם 
 שהצדיק בא אצלם מפשיטין מעליו הבגדים שעמד
 בהן בקבר, ומלבישין אותו ח' בגדים של ענני כבוד,
 ושני כתרים נותנין על ראשו אחד של אבנים טובות
שמונה ונותנין  פרוים,  זהב  של  ואחד   ומרגליות 
ז( ט,  )קהלת  לו  ואומרים  אותו,  ומקלסין  בידו   הדסים 
 לך אכול בשמחה לחמך, ומכניסין אותו למקום נחלי

מים מוקף ת"ת מיני ורדין והדסים.

כל צדיק וצדיק יש לו חופה בפני עצמו
 וכל אחד ואחד יש לו חופה בפני עצמו לפי כבודו,
ומושכין חופה,  כבוד  כל  על  כי  ה(  ד,  )ישעי'   שנאמר 
יין, ואחד של וא' של   ממנה ד' נהרות, א' של חלב, 
 אפרסמון, ואחד של דבש, וכל חופה וחופה למעלה
וכל בו,  קבועות  מרגליות  ול'  זהב,  של  גפן   ממנה 
 אחד מבהיק זיוו כזיו הנוגה, וכל חופה וחופה יש בה

שולחן של אבנים טובות ומרגליות.

שישים מלאכים עומדים בראש כל צדיק וצדיק
וצדיק, צדיק  כל  לראש  עומדים  מלאכים   וששים 
 ואומרים לו, לך אכול בשמחה דבש, שעסקת בתורה
ומתוקים יא(  יט,  )תהילים  שנאמר  כדבש,   שנמשלה 
ימי מששת  בענביו  המשומר  יין  ושתה   מדבש, 
שנאמר כיין,  שנמשלה  בתורה  שעסקת   בראשית, 

)שיר השירים ח, ב( אשקך מיין הרקח.

שמונים רבוא מיני אילנות יש בכל זוית וזוית
 והכעור שבהן כדמותו של יוסף וכדמות רבי יוחנן,
 ופריטי רמון של כסף מוקף כנגד השמש, ואין אצלם
 לילה, שנאמר )משלי ד, יח( ואורח צדיקים כאור נוגה,
 ומתחדש עליהם לשלש משמרות, משמרה ראשונה
שמחת ושמח  קטנים  למחיצת  ונכנס  קטן   נעשה 
ונכנס למחיצת  קטנים, משמרת שניה נעשה בחור 
שלישית משמרה  בחורים,  שמחת  ושמח   בחורים 
שמחת ושמח  זקנים  למחיצת  ונכנס  זקן   נעשה 

 זקנים.

המזכה את הרבים צדקתו עומדת לעד לדור דורים, וזכות הרבים תלוי בו... מה טוב חלקו,
קנה לו חיי העולם הבא, וגם העולם הזה, וכו', )פלא יועץ(.

מדריך ומורה דרך להרבות כבוד שמים
יבא  הישר,  דרך  לחבירו  להראות  הרבים  המזכה 
מזו  משובחת  מדרגה  שאין  מט"ט,  מלאך  למדרגת 
את  לזכות  שעתיד  מי  אפילו   – הקדוש(.  החיים  )אור 
הרבים אין חטא בא על ידו, וגם בכוחו לבטל גזירת 
השם )ספר חסידים(. – המזכה את הרבים השם יתברך 
דר"נ,  )אבות  צדיקים  לבנים  וזוכה  בניו,  על  משגיח 
מהר"י אבוהב, משנה ברורה, טיול בפרדס(. – המזכה את 
הרבים גם כשכבר כלו שני חייו הקצובים לו, מאריכין 

לו שנותיו עבור טובת דורו )ספר חסידים תר"ו(.
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תנך יומי לימי השנה
44. עלוני תנ"ך יומי 354 ימים - )354 עלונים(.

45. עלוני ספר קב הישר בלשון הקודש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים עם שמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

46. עלוני קב הישר בלשון הקודש ובלשון אידיש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - 
)354 עלונים(.

47. קב הישר בלשון אנגלית לשמיע לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - )354 עלונים(.
48. עלוני ספר הקדוש שבט מוסר באידיש לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - )354 

עלונים(.
49. עלוני ספר הקדוש שבט מוסר באנגלית לשמיעה לימוד דף היומי מסלול 354 ימים - 

)354 עלונים(.
50. עלוני זוהר חק לישראל לשמיעה בלשון אידיש 354 ימי השנה - )354 עלונים(.

51. עלוני כל הזוהר מחולק  עמודים דפי הזוהר עם לשון הקודש. - )5762 עלונים(.
52. עלוני כל הזוהר מחולק 7412 עמודים דפי הזוהר תרגום ארמית. בזוהר לישראל - 

)7412 עלונים(
53. עלוני ספר אור הזוהר המחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.   

54. עלוני פניני הזוהר המחולק 2478 דפים. - )2478 עלונים(.
55. עלוני זוהר אבות ובנים מחולק לימי החודש. - )30 עלונים(.   

56. עלוני שכר ועונש מחולק לימי השבוע -)54 עלונים(
57. עלוני שכר ועונש מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.

59. עלוני ספר הקדוש מעולפת ספירים מחולק לחודש. - )30 עלונים(.
60. עלוני הערב רב והמסתעף מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(.

61. עלוני יסוד התשובה מחולק ל354 ימים. - )354 עלונים(
62. עלוני ספר שערי תשובה יומי, מחולק לסדר בראשית. – )12 עלונים( 

63. עלוני "ד' אמות של הלכה" גליון יומי לחיזוק והתעוררות ללימוד הלכה - )101 
גליונות(

64. עלוני "קול קורא" לימוד תורה וועד עולמי ללימוד תורה לשמה - )178 גליונות(
65. קובץ ספרי עירוב י' חלקים )10 גליונות(

65. קובץ ספרי עירוב י' חלקים 1001-1220 - )219 עלונים(
66.  גליונות "קול קורא" ברית הערבות ומצוות התוכחה - )39 גליונות(.

67. עלוני זוהר המחולק 960 חוברות - )960 עלונים(
68. גליונות "השכינה והכותל" "לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי"! - )17 

גליונות(.
69. גליונות "קול קורא" זווג הגון / ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות 

לזווג הגון )60 גליונות(.
70. גליונות "קול קורא" זיכוי הרבים וריבוי כבוד שמים מדריך ומורה דרך למזכי 

הרבים להרבות כבוד שמיים )42 גליונות(.
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18. עלוני הלכות נדה יומי לחודש 30 יום - )30 עלונים(.

19. עלוני הלכות נדה לשנה 354 יום - )354 עלונים(.

זוהר היומי
20. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שנתי בלי תרגום/ עם תרגום - )354 עלונים(.

21. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שנתים עם תרגום - )708 עלונים(. 
22. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שלש שנים עם תרגום - )1062 עלונים(.
23. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול חמש שנים עם תרגום - )1770 עלונים(.
24. עלוני לימוד זוהר דף היומי מסלול שבע שנים עם תרגום - )2478 עלונים(.

25. עלוני תיקוני זוהר יומי ל354 ימי השנה בלי תרגום /עם תרגום - )354 עלונים(.
26. עלוני תיקוני זוהר חודשי 30 יום. בלי תרגום /עם תרגום - )30 עלונים(.

27 עלוני תיקוני זוהר ל 40 יום לחודש אלול עד יום הכיפורים בלי תרגום /עם תרגום - 
)40 עלונים(.

28. עלוני אדרא רבא וזוטא חודשי. בלי תרגום - )30 עלונים(.
29. עלוני אדרא רבא וזוטא מחולק לימי השנה בלי תרגום - )354 עלונים(.

30. עלוני ספרא דצניעותא מחולק לימי השבוע 7 ימים בלי תרגום - )7 עלונים(.
31. עלוני דף זוהר השבוע לבאר שבע מחולק ל 52 שבועות בלי תרגום - )52 עלונים(.

32. עלוני כל הזוהר הקדוש - לימוד זוהר דף היומי מסלול שבע שנים עם תרגום 
לשמיעה מהרב אריה ברדה שליט"א - )2478 עלונים(.

33. עלוני זוהר חק לישראל יומי 354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה ברדה 
שליט"א - )354 עלונים(.

34. עלוני כל זוהר תורה מחולק לימי השנה 354 ימים עם תרגום לשמיעה מהרב אריה 
ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

35. עלוני כל זוהר שיר השירים מחולק לימי השנה 354 ימים - לשמיעה מהרב אריה 
ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

36. עלוני כל זוהר קהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

37. עלוני כל זוהר משלי - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

38. עלוני כל זוהר תהלים - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

39. עלוני כל זוהר קוהלת - לימוד זוהר דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

40. עלוני כל ספר קב הישר - לימוד דף היומי מסלול 354 ימים עם תרגום לשמיעה 
מהרב אריה ברדה שליט"א - )354 עלונים(.

41. כל זוהר חק לישראל עם פירוש הסולם - )54 עלונים(
42. כל זוהר חק לישראל עם פירוש מתוק מדבש )354 עלונים(

43. כל זוהר חק לישראל עם מוסר והלכה יומי על סדר בראשית - )84 עלונים(



מזכי הרבים 

מי יכנס לגן עדן? 
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 הבתים של הצדיקים בשלוש מאות ועשרה
עולמות

 ויש בגן עדן שמונים רבוא מיני אילנות בכל זויותיו,
 הקטן שבהן משובח מכל עצי בשמים, בכל זוית יש
נעים, רבוא של מלאכי השרת מזמרים בקול  ס'   בו 
בו ויש  גן עדן,  כל  ונופו מכסה   ועץ החיים באמצע 
 ת"ק אלף טעמים, ואין דמותו של זה דומה לזה, ואין
למעלה כבוד  ענני  וז'  זה.  לשל  דומה  זה  של   ריחו 
 הימנו, ומארבע רוחות מכין אותו, וריחו הולך מסוף
 העולם ועד סופו, ותחתיו תלמידי חכמים שמבארין
וכל אחד יש לו שתי חופות, אחת של  את התורה, 
 כוכבים, ואחת של חמה ולבנה, בין כל חופה וחופה

 פרגוד של ענני כבוד.

 ולפנים ממנה עדן שבה י"ש עולמות, שנאמר )משלי

 ח, כא( להנחיל אוהבי יש, יש בגימטריא שלש מאות
 ועשרה, ובתוכה שבעה בתים של צדיקים, ראשונה,
שנייה, וחביריו,  עקיבא  רבי  כגון  מלכות,   הרוגי 
 טבועים בים10, שלישית, רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו,
 מה היה כוחו, שכך היה אומר, אם כל השמים יריעות
אינן קולמוסין,  היערים  וכל  לבלרין  אדם  בני   וכל 
חסרתי ולא  מרבותי,  שלמדתי  מה  לכתוב   יכולין 
 מהם אלא ככלב המלקק בים, כת רביעית, אלו שירד
 הענן וכסה עליהן11, כת חמישית, אלו בעלי תשובה,
 במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורין אינן
טעם טעמו  שלא  רווקים  אלו  ששית,  כת   עומדין, 
בהן שיש  עניים  אלו  שביעית,  כת  מימיהם,   חטא 
 מקרא ומשנה ודרך ארץ, עליהם הכתוב אומר )תהילים

 ה, יב( וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו, והקדוש ברוך
 הוא יושב ביניהן ומבאר להן את התורה שנאמר )שם

10 יב( בזית רענן כאן: נראה לי דהם הילדים שקפצו לתוך הים, 
כדאיתא בגיטין פ"ה ]דף נ"ז ע"ב[.

יג( בזית רענן כאן: כמדומה לי שהם בני משה שכסה אותן הענן 
לאחר החורבן ]עיין ירושלמי סנהדרין פרק י' הלכה ה', איכה רבה 
על הפסוק )איכה ב, ה( היה ה' כאויב )פ"ב, ט(. מהרז"ו לבמדבר 

רבה פרק טז, כה[. 

המזכה את הרבים צדקתו עומדת לעד לדור דורים, וזכות הרבים תלוי בו... מה טוב חלקו,
קנה לו חיי העולם הבא, וגם העולם הזה, וכו', )פלא יועץ(.

מדריך ומורה דרך להרבות כבוד שמים
יבא  הישר,  דרך  לחבירו  להראות  הרבים  המזכה 
מזו  משובחת  מדרגה  שאין  מט"ט,  מלאך  למדרגת 
את  לזכות  שעתיד  מי  אפילו   – הקדוש(.  החיים  )אור 
הרבים אין חטא בא על ידו, וגם בכוחו לבטל גזירת 
השם )ספר חסידים(. – המזכה את הרבים השם יתברך 
דר"נ,  )אבות  צדיקים  לבנים  וזוכה  בניו,  על  משגיח 
מהר"י אבוהב, משנה ברורה, טיול בפרדס(. – המזכה את 
הרבים גם כשכבר כלו שני חייו הקצובים לו, מאריכין 

לו שנותיו עבור טובת דורו )ספר חסידים תר"ו(.
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71. גליונות "קול קורא" חטא ועצת המרגלים / וועד העולמי למען הצלת ישראל 

מעצת מרגלים ולתקן חטא המרגלים / מחודש תשרי תשכ”ג לפ"ק  עד שבט 
תשנ"ג לפ"ק - )365 גליונות(.

72. גליונות "ארץ זבת חלב ודבש" ישוב ארץ ישראל / גליון יומי לחיזוק 
והתעוררות למצוות ישוב ארץ ישראל - )200 גליונות(.

73. "וועד עולמי" ישוב ארץ ישראל - )84 גליונות(.
74. גליונות חיוב ישוב ארץ ישראל - )51 גליונות(.

75. גליונות "קול קורא" ישוב ארץ ישראל / מוקדש לעורר מצוות ישוב ארץ 
ישראל - )26 גליונות(.

76. גליונות "תמיד עיני ה' אלקיך בה" / גליון יומי לחיזוק והתעוררות למצוות 
ישוב ארץ ישראל - )120 גליונות(.

77. גליונות "כהררים בשערה" / ענייני לימוד הלכות שבת - )50 גליונות(.
78. "קול קורא" כשרות הקלף / וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות - )22 

גליונות(.
79. "וועד עולמי" מבשרת ציון / דף היומי על ארץ ישראל - )5 גליונות(

80. "קול קורא" מי לה' אלי - על הערב רב בלשון הקודש - )90 גליונות(.
81. "קול קורא" מי לה' אלי - על מלחמה לה' בעמלק - )26  גליונות(.

82. גליונות "קול קורא" על קדושת שבת / ארגון מוקדש לעורר על קדושת 
השבת - )17 גליונות(.

83. גליונות "שערי תשובה" / ארגון מוקדש להתעוררות לתשובה - )12 גליונות(.
84. "קול קורא" תוכחה וזיכוי הרבים / לקיים מצוות תוכחה כהלכתה- מורה 

הוראות ומדריך הדרכות לקיום המצווה - )258 גליונות(.
85. "קול קורא" וועד עולמי ללימוד תורה לשמה - )178 גליונות(

86. "אבן מקיר תזעק" - )6 ספרים(.
87. ספר "אגדות הארץ" מדרשי א"י - )2 ספרים(.

88. ספרא דצניעותא )11 עלונים(
89. אדרא זוטא )30 עלונים(.

90. כל ספר הזוהר בלשון הקודש )18 כרכים(.
91. כל ספר הזוהר בארמית ובלשון הקודש )70 כרכים(.
92. כל ספר הזוהר בארמית ובלשון הקודש )45 כרכים(.

93. כל ספר הזוהר בארמית )12 כרכים(.
94. כל ספר הזוהר בארמית )6 כרכים(.

ם י נ ו על  4 0 , 9 9 0
תם ולא נשלם שלב"ע
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יִרים פ' ב, ח-י(:  ב"ה, )ְּבִׁשיר ַהּׁשִ
קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות: ּדֹוֶמה דֹוִדי 

ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנֹות  ִמן  ַמְׁשִּגיַח  ָּכְתֵלנּו  ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  ִהֵּנה  ָהַאָּיִלים  ְלֹעֶפר  אֹו  ִלְצִבי 
ַהֲחַרִּכים: ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.

ַרֲחִמים  יַח ִצְדֵקינּו ּבְ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ  ּבֹואּו ְוֵנֵצא ְלַקּבֵ
ַרֲחֵמי )זֹוַה"ק(. א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ

ְּבַכָּמה  ְוָכְך  ֻקְפָסאֹות,  ְּב-32  קּוְנְטֵרִסים   30 קּוְנְטֵרִסים  ל-960  ַהְּמחּוָלק  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר 
ַּדּקֹות יּוְכלּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַאְלֵפי ְּפָעִמים. ְוָכל 
ֶאָחד ֶׁשּלֹוֵמד ִמְצָטֵרף ִעם ַהְּכָלל ּוְמַסֵּים ַיְחָּדיו, ְוֶנְחַׁשב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאילּו ִסֵּים ָּכל 

ַהזֹוַה"ק.
ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֹלא ִנְּתָנה ּתֹוָרה ֶאָּלא ְלאֹוְכֵלי ַהָּמן!!! )ַרִׁש"י ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ב' ל"א ד'( - ּוַבֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש )ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ַּדף סב(, ָּכתּוב ַמה ְמֻיָחד ְּבאֹוְכֵלי ַהָּמן? ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ָהָיה 

ִמְתָּבֵרְך ַּבֵּמַעִים ְוִקְּבלּו אֹור רּוָחִני ּוָראּו ַמה ֶׁשְּלַמְעָלה ְוָזכּו ַלָחְכָמה ֶעְליֹוָנה. ְוַעל ֶזה ִנְקְראּו 
ּדֹור ֵּדָעה, ְוֵהם ָהיּו ְּבֵני ָהֱאמּוָנה ְוָלֶהם ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה ִּבְפִניִמּיּוָתּה ְוָלַדַעת ְּדָרֶכיָה. 

רֹוִאים ְמַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ְלֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה.
ּוֵבאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי )מט יא(, ָּכַתב: ֶׁשֹּכחֹו ֶׁשל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 

הּוא ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיֹות 
ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. )ַּגם ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(.

ַעל ֵּכן ַאַחי ְוֵרַעי ּבֹואּו ְוָנִחיׁש ַהְּגאּוָלה ְבָּלְמֵדנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַאְחדּות ָּכל ל"ב ]32[ 
ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַּכָּמה אֹוַפִּנים:

ֲחָלִקים א.  לתתק"ס  ]ַהְּמחּוָלק  ַהזֹוַה"ק  ֶׁשל  ֲחָלִקים   30 ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ֻקְפָסה  ִיַּקח  ֶאָחד  ָּכל 
)960([, ְוִּיְלַמד קּוְנְטֶרס ֶאָחד ְּבָכל יֹום ְּכֶׁשַבע ַּדּקֹות ]ְּבֶמֶׁשְך חֹוֶדׁש ָיִמים[ ִעם עֹוד 
31 ֶׁשֵהם ְּבַיַחד ל"ב ]32[ ִאיׁש, ְמַסְייִמים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ְּבחֹוֶדׁש, ְוֶזה ֶאְפָׁשר ְּבַקּלּות, 

ּוְבָכְך ְיַסְיימּו ַיְחָּדיו ֶאת ַהזֹוַה"ק ְּבָכל חֹוֶדׁש. 
ָּכל ֶאָחד ְיַחֵּלק ַלֲחֵבָריו חֹוֶבֶרת ֶאָחד ְּבַסְך ַהֹּכל ְלַחֶלק ל-30 ִאיׁש ]ֶׁשֶּזה ֹלא ָקָׁשה[, ּוְבָכְך ב. 

ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה  ַהזֹוַה"ק  ִּדְבֵרי  ]ּוְכָבר הּוְבאּו  ְוִלְרָבבֹות,  ַלֲאָלִפים  ְזֻכּיֹוָתיו  יּוְכְּפלּו 
ֵּכן  ֶׁשַּיֲעׂשּו   ]32[ ְיהּוִדים  ל"ב  ְוָכל  ָהַרִּבים"[,  "ְמַזֶּכה  ַמֲעַלת  ִמֹּגֶדל  ע"ב[,  ]קכ"ח 

ְמַסְייִמים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק.
ְלַחֶלק ְלל"ב ]32[ ָּבֵּתי ִמְדַרׁש, ְוָׁשם ַאֲחֵרי ַהְּתִפיָלה, ]ג' ְּפָעִמים ְּביֹום[, ִיְלְמדּו ְּכֶׁשַבע ג. 

ַּדּקֹות ]7[ ִצּבּור ֶׁשל 30 ִאיׁש, ְוָכְך ְיַסְיימּו ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום.
ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגאּוָלה

ּוְלַזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים.
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