בעזהשי"ת

ֵס ֶפר

עונֶ ׁש
שָׂ ָכר וָ ֹ
ֵח ֶלק ֵׁשנִ י

ֵס ֶדר ְשׁמֹות
ְּכ ַרְך ב'

קּודי
ַּפ ְר ִׁשיֹות וַ יַ ְק ֵהל ְּ -פ ֵ
ֵס ֶפר אֹור ַהז ַֹהר

ּבֹו יְ ב ָֹאר נְ ִחיצּות לִ ּמּוד ִענְ יְ נֵ י ְׂשכַ ר וְ עֹונֵ ׁשֶּ ,שׁיָ ִׂשים ֶאל לִ ּבֹו ֵמ ָה ֳענָ ִׁשים
יׁשים ֶאת ָה ָא ָדם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ּובָ עֹולָ ם ָה ֶעלְ יֹון ַעל ּכָ ל
ַהּגְ דֹולִ ים ֲא ֶׁשר ַמ ֲענִ ִ
ֲעבֵ ָרה וַ ֲעבֵ ָרה ,וְ כַ ָּמה ָׁשעֹות ִמ ֵימי ַחּיָ יו ָהלְ כּו לְ בַ ָּטלָ ה ,וְ ֵאין יְ כֹולִ ים לְ ַׁש ֵער
ַמה ֶׁשּנֶ ֶפׁש ָה ָר ָׁשע ִּת ְסּבֹל ּבָ עֹולָ ם ַהּבָ א .וְ ּיֵ ַדע ָה ָא ָדם ּכַ ָּמה ִה ְפ ִסיד ַּת ֲענּוגֵ י
ַהּגָ ן ֵע ֶדן וְ עֹולָ מֹות ַהּנֵ ַצח ,וְ יִ ְתּבֹונֵ ן ָאז ּבְ ִׂשכְ לֹו ַהּזַ ְך ּכִ י יָ ָפה ָׁש ָעה ַא ַחת
ּבִ ְתׁשּובָ ה ַּומ ֲע ִׂשים טֹובִ ים ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַהּבָ א ,וְ ַה ָּשׂכָ ר
ַהּגָ דֹול ֲא ֶׁשר ְמ ַׁשלְ ִמים לָ ָא ָדם ּבָ זֶ ה ּובַ ּבָ א ַעל ּכָ ל ִמ ְצוָ ה ִּומ ְצוָ ה וְ ַעל ּכָ ל
ּתֹורהּ ,ובְ ֶרגַ ע ָקטֹן יָ כֹול לַ ֲהפְֹך ַהּכֹל לְ טֹובָ ה לִ ְהיֹות
ִּדּבּור וְ ִדּבּור ֶׁשל ָ
ֹלקים זּולָ ְתָך יַ ֲע ֶׂשה לַ ְּמ ַחּכֶ ה לֹו".
"עיִ ן ֹלא ָר ֲא ָתה ֱא ִ
ִמּבְ נֵ י ֲעלִ ּיָ ה ,לִ זְ ּכֹות לְ ָ
ּובְ לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר ְּת ִמ ִידים ּכְ ִס ְד ָרם יִ ְט ַהר נִ ְׁש ָמתֹו וְ יִ זְ ּכֶ ה לַ ַּמ ֲעלֹות ֶעלְ יֹונֹות
דּוע ִמ ִּדבְ ֵרי ָה ַא ִריזַ "ל.
ּכַ ּיָ ַ
אשוֹ נָ ה ְׁשנַ ת תשס"א  5000עוֹ ַת ִקים ,ו ַּב ּ ַפ ַעם
יָ ָצא ָלאוֹ ר ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ְׁשנִ ָ ּיה ְ ,250.000ו ָכ ֵעת יוֹ ֵצא ָלאוֹ ר ֵמ ָח ָד ׁש ְׁשנַ ת תשע"א
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מכתבי הסכמה

מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים
שהוצאנו לאור  -וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.

זֹוה"ק ְּבחֹול ָׁש ָעה ַא ַחתְ ,מ ַק ְּב ִלים ְׂשכַ ר ּכְ מֹו ָׁשנָ ה ְׁש ֵל ָימה.
ּלֹומ ִדים ַ
ַ"ּדע ֶׁש ַה ְ
בב˙י כנסיו˙ ,בב˙י מדר˘ו˙ ,ב˘מחו˙ ,לכל החברים וידידים,
˘לימהא ֶבבל"אף ָׁשנָ ה
הגאולהמֹו ֶ
מי˘ראל ַׁ,שּבָל˜רבתּ ,כְ
אחד ָׁשנָ
ולכללף
מסובסד:רּ ,כְ מֹו ֵמ ָאה ֶא ֶ
במחירהּ ,וּבְ ַצ ַע
הספרים ֶלף ָׁשנָ
הּ ,כְ מֹו ֶא
ּבְ ִׂש ְמ ָח
ואחדהּ .בְ
לקנות
ׁשנָהי"ו
ראובן
פנחס
של ר'
הספרים
חנות
ּתֹורה"ּ( .כִ ֵּסא
הּ ,וּבְ ַצ ַערּ ,כְ מֹו ֵמ ָאה ִמ ְליֹון ָׁשנָ ה ָ
יֹון ָ
ל
ְ
מ
ִ
מֹו
ּכְ
ה,
ח
ָ
מ
ׂש
ִ
אצלה,
ּתֹור
ָ
ְ
ּבְ
ברחוב השומר  74בני ברק
אֹורחֹות ַצ ִּד ִיקים ,אבדר"נ).
י"ח ַהּטֹובְ ,
הזוהרְךֲ ,ה ֵר
או אצל "מפעל ֶמ ֶל
העולמי"

רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

מכתבי הסכמה

מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים
וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.
שהוצאנו לאור -

Cong.
מּונָ ה ִּב ְׂשכַ ר וָ עֹנֶ ׁש
ֱ OfHolmin, Nachal Lachish 24/8א
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel

מסובסד ִ:לּבֹו,
במחיר ְׁש ֵל ָמה ְּב
הספריםאמּונָ ה
לקנות ִל ְתק ַֹע ֱ
ָ 054-843-6784צ ִ
מּול.
fax:ר/מּוז גְ
02-995-1300אן ָ
אׁשית ּכָ
ְּב ֵר ִ
Tel:ריְך ֵל ַידע ָה ָא ָדם וְ
hazohar.com@gmail.com
ראובן
הספריםרשל ר'
חנות
הי"וה
ים ,וְ זֶ
פנחסּד ִיק
טֹוב ַל ַּצ ִ
ׁש ֵּלם ָׂשכָ
ּומ ַ
ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמ ֲענִ יׁש ֶאת ָה ְר ָׁש ִעים,
אצל ְ
ברחוב השומר  74בני ברק
העולמי" ָהיְ ָתה
הזוהר"וְ ָה ָא ֶרץ
מפעל ָּבהּו,
אצלר ַ"ר ִּבי ַא
או ָא ַמ
ָרמּוז ּכָ אן ַּביֹום ִראׁשֹון ְּב ַמה ֶּשּׁכָ ַת ְבנּו ְל ֵעילְּ ,ד
ישראל
ארץ
24/8י רמת
רחוב
ׂש ֶיהם
שמשַמ ֲע ֵ
ביתא ֶּלה
אֹור"ֵ ,
לכישים יְ ִה
ֹלה
נחלא ִ
ֹאמר ֱ
תֹהּו"ֵ ,א ֶּלה ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם ֶׁשל ְר ָׁש ִעים" ,וַ ּי ֶ
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :
אׁשית ַר ָּבה ב) ,וְ כָ אן ָרמּוז נָ ִמי עֹנֶ ׁש וְ ָׂשכָ ר ְד ְּב ָא ְמרֹו "תֹהּו" ֵא ֶּלה
יקים ְ(ּב ֵר ִ
ֶׁשל ַצ ִּד ִ
Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8
ֶׁ Ramatשל
ָ Bethענְ ָׁשם
 Shemeshזֶ הּו
ְ 99093,תהֹום",
Israelעל ְּפנֵ י
ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם ֶׁשל ְר ָׁש ִעיםַ ,מה נֶ ֱא ַמר ָׁשם "וְ ח ֶֹׁשְך ַ
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300
(ׁש ֵ
ַ hazohar.com@gmail.comמר ָּב ֶהם
מּואל א ,ב ט) .וְ ַה ַּצ ִּד ִיקים ַמה נֶ ֱא
"ּור ָׁש ִעים ַּבח ֶֹׁשְך יִ ָּדּמּו" ְ
ְר ָׁש ִעיםְ .
ׁשּובה ָצ ִריְך ֵל ַידע
אֹורה וְ ִׂש ְמ ָחהַּ .וב ַעל ְּת ָ
נּוח ָתם ִּת ְהיֶ ה ּכָ בֹוד ,וְ ָ
"יְ ִהי אֹור"ְ ,ד ְמ ָ
ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁש ֵל ָמהֶׁ ,שּיֵ ׁש עֹנֶ ׁש וְ ָׂשכָ רָּ ,ובזֶ ה יָ בֹוא ָלסּור ִמ ֶּד ֶרְך ַרע וְ יַ ֲע ֶׂשה טֹוב.
ּתֹורה ַל ֲא ִביר יַ ֲעקֹב זי"ע)
אֹוצרֹות ַה ָ
(ּגִ נְ זֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ַעּמּוד סד; ְ

הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מספר זה או כל הספר בכל לשון
שהוא בכל מדינה ומדינה ,כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם ולעורר לבות
אחינו בני ישראל לתשובה שלימה.

יע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א
ְּב ִסּיַ ְ

ֵס ֶפר

ָׂשכַ ר וָ עֹונֶ ׁש
ַה ְּמ ָב ֵאר ִענְ יְ נֵ י ְׂשכַ ר וְ עֹונֵ ׁשֶׁ ,שהּוא ֶא ָחד ֵמ ַהּיְ סֹודֹות ַהּגְ דֹולִ ים ִּב ְק ֻד ַּשׁת
יׁשּועה")
ָ
ית לִ
"צ ִּפ ָ
(ח ֵפץ ַחּיִ ים ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָט ֳה ָר ָתן ָ
ּומ ְצוַ ת
ׁשּובה ִ
עֹוררּות ,וְ ִתּקּונֵ י ַה ְּת ָ
ּבֹו יְ ב ֲֹארּו ִענְ יְ נֵ י יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם וְ ִה ְת ְ
יעת
יע לָ נֶ ֶפׁש וְ גּוף ָה ָא ָדם ֵמ ֲח ַמת ִאי יְ ִד ַ
גֹודל ַה ְּפגָ ם ַה ַּמּגִ ַ
ַהּתֹוכֵ ָחה וְ כֵ ן ֶ
ּומ ָב ֵאר ַהגְ ָר"א ְּב ִמ ְׁשלֵ י (י"ב ,י"ד),
ִענְ יְ נֵ י יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם וְ יִ ְר ַאת ָהעֹנֶ ׁשְ ,
יח ֶאת ֲח ֵברֹו ,וְ ִאם ָׁש ַמע,
ּגֹודל ַהּזְ כּות ֶׁשּיֵ ׁש לְ ְמזַ ּכֶ ה ָה ַר ִּבים ּומֹוכִ ַ
ֶ
ְמ ַק ֵּבל ְׂשכַ ר ַעל ּכָ ל ַמה ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה לְ דֹורֹות ,וְ גַ ם ִאם ֹלא ָׁש ַמעָ ,אז ְמ ַק ֵּבל
יהּנֹום ֶׁשּלֹו.
לֹוק ַח ִמ ֶּמּנּו ֶאת ֵחלֶ ק ַהּגֵ ִ
ּכָ ל ֶחלְ קֹו ַהּטֹוב ,וְ זֶ ה ֶׁשֹּלא ָׁש ַמע ֵ
ּומקֹורֹו ְּב ֵס ֶפר ַׁש ַער ַהּגִ לְ ּגּולִ ים
(וְ כֵ ן ּכָ ַתב ָה ֵ
"אֹוהב יִ ְׂש ָר ֵאל" ְּב ָפ ָר ַׁשת ק ַֹרחַ ,עּיֵ ן ָׁשםְ ,
רּומה קכ"ט ע"א)
ּובּז ַֹהר ָ(ּפ ָר ַׁשת ְּת ָ
ַה ְק ָּד ָמה כ' ַּדף כ' ַעּמּוד א' ד"ה וְ ִהּנֵ ה לְ ִס ָּבה זּו)ַ .
יביָ א וְ לְ ִמזְ ּכֶ ה לְ הּו ּכְ ַמאן ְד ַר ִּדיף
ָא ְמרּוֶׁ ,ש ָּצ ִריְך ָה ָא ָדם לְ ִמ ְר ָּדף ָּב ַתר ַחיָ ַ
ָּב ַתר ַחּיָ יו ,עכ"ל.
ּומ ְד ָר ִׁשים ,ז ַֹהר
רּוׁשלְ ִמי ִ
ּכָ ל זֶ ה ְמלֻ ָּקט ִמ ִּד ְב ֵרי ֲחזַ "ל ְּב ַׁש"ס ַּב ְבלִ י יְ ַ
ּומ ִס ְפ ֵרי
[על ִּפי ֵּפרּוׁש ַה ֻּסּלָ ם] וְ ִס ְפ ֵרי ָה ִראׁשֹונִ יםִ ,
ַה ָּקדֹוׁש וְ ִתּקּונִ ים ַ
חֹוצ ִבים ִמּלַ ֲהבֹות
יהם ַה ְּק ִ
"ע ,וְ ִד ְב ֵר ֶ
ּמּוסר ִמּגְ דֹולֵ י ָה ַא ֲחרֹונִ ים זְ יָ ָ
ָ
דֹוׁשים ְ
עֹומ ִדים ְּברּומֹו
בֹודת ַה ֵ
יבים נֶ ֶפׁש ָה ָא ָדם לַ ֲע ַ
ֵאׁשַ ,מלְ ִה ִ
ּבֹוראְּ .ד ָב ִרים ָה ְ
ּלֹומ ִדים וְ ַהיְ ֵר ִאים,
ּובנֵ י ָא ָדם ְמזַ לְ זְ לִ ים ָּב ֶהם וַ ֲא ִפילּו ַה ְ
ֶׁשל עֹולָ ם ְ
יעה .וְ ַעל יְ ֵדי ֵס ֶפר זֶ ה יִ ְהיֶ ה יָ ד ַהּכֹל ְמ ַמ ְׁש ְמ ִׁשין ָּב ֶהן
ֵמ ֲח ַמת ִח ָּסרֹון יְ ִד ָ
וְ יִ זְ ּכְ רּו לִ לְ מֹד ּולְ לַ ֵּמד לִ ְׁשמֹור וְ לַ ֲעׂשֹות ּולְ ַקּיֵ ם.
אׁשי
אֹוצר נִ ְפלָ א ֲא ֶׁשר ּבֹו יִ ְמ ְצאּו ַר ָּבנִ יםַ ,מּגִ ֵידי ִׁשיעּור וְ ָר ֵ
וְ הּוא ַ
ּומ ַחּנְ כִ ים וְ כָ ל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,את ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר יֵ לְ כּו
יְ ִׁשיבֹותְ ,מלַ ְּמ ִדים ְ
ָּבּה וְ ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֲא ֶׁשר יַ ֲעׂשּון.
ּתֹועלֶ ת ּגְ דֹולָ ה וְ נִ ְפלָ ָאה
ֶ
ּלֹומד ְּב ֵס ֶפר זֶ ה ִּבלְ ִּתי ָס ֵפק יְ ַק ֵּבל
וְ ַה ֵ
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך
עֹוררּות ֶעלְ יֹונָ ה לְ ַה ְת ַא ֵּמץ ּולְ ִה ְת ַחּזֵ ק לְ ַקּיֵ ם ִמ ְצֹות ַה ֵ
וְ ִה ְת ְ
ְׁשמֹו.

