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ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך" "ַאׁשְ

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות,  ל ּגְ ל ּכָ ַבּטֵ ּמְ מֹוהּו, ׁשֶ דֹוׁש ֵאין ּכָ ְרַסת ְוִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּגִ דּוַע ׁשֶ ּיָ ּכַ
ּקּון ל'  ַיַחד ּתִ נּו ּבְ ּלָ ן ִנְקָרא ּכֻ ין. ַעל ּכֵ יׁשִ ּנֹות, ְוָכל ַמְרִעין ּבִ ַמֲחלֹות, ֲאסֹונֹות, ִמיתֹות ְמׁשֻ

ַרֲחֵמי". לּוָתא ּבְ אּוָלה "ּוְבָדא ִיְפקּון ִמּגָ ָקֵרב ַהּגְ ּמְ ּקּון מ"ח, ׁשֶ ּקּון מ"ג ּתִ ּתִ

ּקּון ל'  ּקּוֵני זֹוַהר ּתִ ּתִ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְזַמן ׁשֶ אי ּבִ ַוּדַ א ּבְ ה ְורּוַח? ֶאּלָ ִים )בראשית א ב(, ַמה ּזֶ ֵני ַהּמָ ִני, ְורּוַח ֱאלִֹהי''ם ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ ֵ ִתיב ַהּשׁ ַהּנָ
יֵניֶהם,  ּבֵ ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ּתֹוָרה,  ּבַ ִקים  ְתַעּסְ ּמִ ׁשֶ אֹוָתם  ַעל  ֶבת  נֹוׁשֶ ַהּזֹו  ָהרּוַח  לּות,  ַלּגָ יֹוֶרֶדת 
ב, קּומּו  ָנה ִבְנִחיֵריֶהם, ְסתּוֵמי ָהֵעיַנִיםג ַוֲאטּוֵמי ַהּלֵ ֵ ּשׁ ִנים ׁשֶ ְך: אֹוָתם ְיׁשֵ ית קֹול, ְותֹאַמר ּכָ ְוָהרּוַח ַהּזֹו ַנֲעׂשֵ
ָבר - קֹול אֹוֵמר  ְוִהיא ֵביֵניֶכם. ְוסֹוד ַהּדָ ל ָלַדַעת אֹוָתּה,  ּכֵ ִלי ַהׂשְ ּבְ ׁש ָלֶכם ֵלב  ּיֵ ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ְוִהְתעֹוְררּו ֶאל 
ר  ׂשָ ַהּבָ ל  ּכָ ֶאְקָרא,  ְוִהיא אֹוֶמֶרת ָמה  ְפֶנה,  ּתִ ים  דֹוׁשִ ִמּקְ ִמי  ְוֶאל  עֹוֶנָך  ֲהֵיׁש  ָנא  ְקָרא  מֹו  ּכְ ו(,  )ישעיה מ  ְקָרא, 
ים ְלַעְצָמם.  ים, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ל ַהֶחֶסד ׁשֶ ֶדה, ּכָ ִציץ ַהּשָׂ אֹוְכלֹות ָחִציר, ְוָכל ַחְסּדֹו ּכְ ְבֵהמֹות ׁשֶ ָחִציר, ַהּכֹל ֵהם ּכִ
ה  ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹר ּכִ אֹותֹו ְזַמן ַוּיִ ים. ּבְ ים - ְלַעְצָמם עֹוׂשִ עֹוׂשִ ל ֶחֶסד ׁשֶ ּתֹוָרה, ּכָ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ֵאּלּו ׁשֶ ַוֲאִפּלּו ּכָ
ֵלְך לֹו ִמן ָהעֹוָלם  ּיֵ ּגֹוְרִמים ׁשֶ יַח, אֹוי ָלֶהם ִמי ׁשֶ ל ָמׁשִ רּוַח הֹוֵלְך ְול ֹא ָיׁשּוב )תהלים עח לט( ְלעֹוָלם, ְוזֹוִהי רּוחֹו ׁשֶ
ָלה, ְוגֹוְרִמים  ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ה, ְולֹא רֹוִצים ְלִהׁשְ ׁשָ ים ֶאת ַהּתֹוָרה ַיּבָ עֹוׂשִ ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ְולֹא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם, ׁשֶ
ה ְוֶהֶרג  ּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבּזָ ה, אֹוי ָלֶהם ׁשֶ ֶאֶרת ב' ְיֵבׁשָ ה, ְוִנׁשְ ּנָ ִהיא י' ִמּמֶ ק ַמְעַין ַהָחְכָמה, ׁשֶ ּלֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ
רּוַח  ְוִהיא  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ְוִהיא  ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ יַח,  ׁשִ ַהּמָ רּוַח  ִהיא  ֶקת  ּלֶ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ַהּזֹו  ְוָהרּוַח  עֹוָלם,  ּבָ ְוַאְבָדן 

ַעת ְוִיְרַאת יהו''ה, )ישעיה יא ב(. ָחְכָמהי ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה, רּוַח ּדַ

לָֹשה ִעים ּוׁשְ ּקּון ַאְרּבָ ּתִ
ה  ִנים ְלַמּטָ ה, צֹוְוִחים ַהּבָ הּוא ָיֵבׁש ְוִהיא ְיֵבׁשָ אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ם ֲאַת''ר ָיֵב''ׁש, ְוֶזהּו ָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש, )שם ה(, ּבְ ית ׁשָ ֵראׁשִ ּבְ
ּגֹוֵרם  תּוב )משלי א כח( ָאז ִיְקָרֻאְנִני ְולֹא ֶאֱעֶנה. ְוָכָך ִמי ׁשֶ ּכָ ָרֵאל, ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה.  ֶזהּו ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ִיחּוד ְואֹוְמִרים ׁשְ ּבְ
ט  א ְפׁשָ ֵאין ֶאּלָ לּו ָבֶהן, ְואֹוְמִרים ׁשֶ ּדְ ּתַ ּלֹא ִיׁשְ ְכָתב, ְוגֹוֵרם ׁשֶ ּבִ ה ּוִמּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ָלה ְוָחְכָמה ִמּתֹוָרה ׁשֶ ק ַקּבָ ּלֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ
ּלֹא ִנְבָרא ָבעֹוָלם, ְולֹא ִיְלַמד  ְעָין ֵמאֹותֹו ָנָהר ּוֵמאֹותֹו ַגן. אֹוי לֹו, טֹוב ׁשֶ ק ֶאת ַהּמַ ִאּלּו הּוא ְיַסּלֵ אי ּכְ ַוּדַ ְלמּוד, ּבְ ּתֹוָרה ּוַבּתַ ּבַ

לּות. עֹוָלם וְאֶֹרְך ַהּגָ ִאּלּו ֶהֱחִזיר ָהעֹוָלם ְלתֹהּו ָובהּו, ְוגֹוֵרם עִֹני ּבָ ב לֹו ּכְ ְחׁשָ ּנֶ ה, ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ אֹוָתּה ּתֹוָרה ׁשֶ
ה, ֵמֵאיפֹה  ׁשָ א, ַוֲהֵרי ָקָרא לֹו ַיּבָ י ֶאְלָעָזר: ַאּבָ א ְוכּו', )בראשית א יא(, ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהי''ם ּתַ
ְתׁשּוָבה, מֹוִריד ָלּה  ִאם ָאָדם ַיֲחזֹר ּבִ ֵני ָהעֹוָלם, ׁשֶ ׁשּוָבה ְלָכל ּבְ ד ּתְ ְך ִלּמֵ ִני, ּכָ א ָהָאֶרץ? ָאַמר לֹו: ּבְ ְדׁשֵ ּתַ
ִים  ַהּמַ ִמְקֵוה  לֹו  ָקָרא  ְוָיֵבׁש  ָחֵרב  ָהָיה  ׁשֶ ָהר  ְוַלּנָ ֶאֶרץ,  ָלּה  ה קֹוֵרא  ׁשָ ַיּבָ ָהְיָתה  ֶ ּשׁ ּוַמה  ק,  ּלֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ְעָין  ַהּמַ
ְקֵראת  ּנִ אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ים. ּבְ ִים ָקָרא ַיּמִ ה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ׁשָ ּבָ ְקָרא ֱאלִֹהי''ם ַלּיַ תּוב )שם י( ַוּיִ ּכָ ים, ֶזהּו ׁשֶ ְוַיּמִ
ל ֶאָחד  מֹות, )דף פב ע''ב( ּכָ ֵהן ְנׁשָ א ָהָאֶרץ, ְלהֹוִציא ְזָרִעים ּוֵפרֹות ׁשֶ ְדׁשֵ תּוב ּבֹו? ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהי''ם ּתַ ֶאֶרץ, ַמה ּכָ
ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ ְוֵאּלו  ְלָאִכים,  ִמּמַ ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ רּוחֹות  ְוֵאּלּו  ְכבֹודֹו,  א  ּסֵ ִמּכִ ְגְזרּו  ּנִ ׁשֶ מֹות  ׁשָ ַהּנְ ֵאּלּו  ְלִמיֵנהּו, 

ָראּוי. ל ֶאָחד ּכָ ל ֶאָחד הֹוִציא ְלִמיֵנהּו ֶאת ּכָ ים, ּכָ ֵמָהאֹוַפּנִ
ִרי - ֶזה  ל ֶאָחד הֹוִציא ְלִמינֹו(. ְועֹוד, ֵעץ ּפְ ָראּוי, )ּכָ ת זּוגֹו, ְלָכל ֶאָחד ּכָ ִרי - זֹו ּבַ ה ּפְ ִרי - ֶזה ַתְלִמיד ָחָכם, עֹׂשֶ ֵעץ ּפְ
ִנְכָלִלים  ָרִעים  ַהּזְ ל  ּכָ ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ זֹו  ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ -  ר  יק, ֲאׁשֶ ַצּדִ ִרי - ֶזה  ּפְ ה  ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, עֹׂשֶ
ֶבת ְיָצָרּה, ּוִמי  תּוב לֹא תֹהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ ּכָ רֹות ּוְזָרִעים, ֶזהּו ׁשֶ ְרָיה ְוִרְבָיה, ַלֲעׂשֹות ּפֵ ל ּפִ ְצָוה ׁשֶ ּה, ְוָכאן ַהּמִ ּבָ
תֹו,  ל ֶאָחד ְלִפי ַדְרּגָ ָרכֹות, ּכָ ה ּבְ ּנָ ה, ּומֹוֵנַע ִמּמֶ ׁשָ ִאּלּו ֶהֱחִזיר ֶאת אֹוָתּה ֶאֶרץ ַיּבָ ְרָיה ְוִרְבָיה, ּכְ ל ִמּפִ ּטֵ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ

ָמתֹו. ְגְזָרה ִנׁשְ ּנִ קֹום ׁשֶ ה ּפֹוֵגם ְלַמְעָלה ֶאת ַהּמָ ּפֹוֵגם ְלַמּטָ ִמי ׁשֶ



ִעים מֹוָנה ְוַאְרּבָ ּקּון ׁשְ ּתִ
הּוא ֶאָחד  ּקּוֵני ַהּזֹוַהר, ׁשֶ ֶפר ּתִ ּקּון מ"ח ִמּסֵ ל ּתִ ָכל יֹום זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ נּו ָהֲאִר"י ִזיָע"א, ִלְקרֹא ּבְ דֹוָלה ֵמַרּבֵ ְסגּוָלה ּגְ
ֲעלֹות ְלָכל  ִסְפרֹו. ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ ר יֹוַחאי ִזיָע"א ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ַתב אֹור ָהעֹוָלם ַהּתַ ּכָ ּקּוִנים ׁשֶ ְבִעים ַהּתִ ִ ִמּשׁ

ה: ִפּלָ י יֹום ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהּתְ ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ָאָדם ִמּיִ
ָניו.  יו. לֹא ִיְרֶאה ִמיַתת ּבָ ְחּתָ לּו ּתַ ל אֹוְיָביו ִיּפְ יס ַוֲעִנּיּות. ּכָ ָרָכיו. לֹא ָיבֹוא ִליֵדי ֶחְסרֹון ּכִ ָכל ּדְ לֹו ְולֹא ִיְתמֹוֵטט. ַיְצִליַח ּבְ ָירּום ַמּזָ
ֵצל  ּנּו. ִיּנָ ָעיֹות( ִמְתַרֲחִקים ִמּמֶ רֹות ְוַהּבְ קֹור ְלָכל ָהַרע ּוְלָכל ַהּצָ ר ֵהם ַהּמְ ָמתֹו. ּכֹחֹות ַהטּוְמָאה )ֲאׁשֶ ן ַנְפׁשֹו רּוחֹו ְוִנׁשְ זֹוֶכה ּוְמַתּקֵ
ה ְלִיְרַאת  ִפיָלה. ִיְזּכֶ ַמֲחַלת ַהּנְ אֹותֹו ַהּיֹום. לֹא ֶיֱחֶלה ּבְ ִרית, ּוִבְפָרט ּבְ ַגם ַהּבְ ן ֶאת ֲעוֹון ּפְ ְקֶרה לֹא ָטהֹור. מֹוִעיל ְמאֹד ְלַתּקֵ ִמּמִ

א. ה ְלעֹוָלם ַהּבָ ִנים. ִיְזּכֶ ה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ַמִים. ִיְזּכֶ ׁשָ

ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  תֹות,  ּבָ ׁשַ י  ּתֵ ׁשְ ְוֵהן  י"ת,  ׁשִ ָר"א  ּבָ י"ת  ֵראׁשִ ב'  ֵכן  מֹו  ּכְ "ת,  ּבָ ׁשַ ם  ׁשָ ֵר"י,  ּתְ ם  ׁשָ ית,  ֵראׁשִ ּבְ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶנֶגד  ּכְ ת,  ּבָ ׁשַ אן  ּכָ יר  ִהְזּכִ ֲעַמִים  ּפַ ְוגֹוֵמר.  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ
ֵני  ׁשְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ יָרה ּבְ ה אֹוָתם ּדִ עֹוׂשֶ ֵרי הּוא ִמי ׁשֶ א ַאׁשְ ה ְלדֹרָֹתם? ֶאּלָ ְחּתֹוָנה. ְלדֹרָֹתם, ַמה ּזֶ ָהֶעְליֹוָנה ְוַהּתַ
ֵניֶהם ׁשֹוִרים ָעָליו, ֶאָחד  ְ ּשׁ יק, ׁשֶ ִרית עֹוָלם, ֶזה ַצּדִ ת. ּבְ ּבָ הּוא ִחּלּול ׁשַ ם ֵיֶצר ָהָרע ׁשֶ ָ ה ִמּשׁ ב, ּוְמַפּנֶ י ַהּלֵ ּתֵ ּבָ

ּנּו. א ִמּמֶ ְלַמּלֹאת אֹותֹו ְוֶאָחד ְלִהְתַמּלֵ

ִביִעי  ִביִעי ׁשְ ִביִעי ׁשְ לֹׁש ׁשְ ָרֵאל ָסָבא - ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ׁשָ ֵני ִיׂשְ י ְכָליֹות - ֵנַצח ְוהֹוד, ּבְ ּתֵ ָרֵאל ֵהם ׁשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
"ן. ְוָנָהר, ֵיׁש ָנָהר ְוֵיׁש ָנָהר, ֵיׁש ָנָהר  קֹות ֶאת ַהּגָ ת ְוָנ"ָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶד"ן ְלַהׁשְ ּבָ ת ָהָאבֹות, עֶֹנג ׁשַ לֹׁשֶ ֵאּלּו ׁשְ
ְקָרא ַנַחל ְקדּוִמים, ַעל ָהֵעֶדן ָהֶעְליֹון ֶנֱאַמר ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֱאלִֹהי"ם זּוָלֶתָך,  ּנִ ָלָגיו, ְוֵיׁש ָנָהר ׁשֶ ְקָרא ָנָהר ּפְ ּנִ ׁשֶ
ָנה,  א ְוהֹוֵלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ א ְוָהִאּמָ ין ָהַאּבָ הּוא א', ְועֹוֵבר ּבֵ ּיֹוֵצא ֵמָהֵעֶדן ָהֶעְליֹון ׁשֶ ה הּוא ו', ׁשֶ ָהר ַהּזֶ ַהּנָ

ְחּתֹוָנה. ִכיָנה ַהּתַ ְ ִהיא ַהּשׁ ן, ׁשֶ ֶקה ֶאת ַהּגָ ם ַמׁשְ ָ ִביִעי, ּוִמּשׁ יק ׁשְ יַע ַעד ַצּדִ ּוַמּגִ
ִהיא  ָרה ׁשֶ חֹול ְוַכַעס ַהּמָ ם ֶעֶצב ַהּטְ ּלֹא ִמְתָקֵרב ְלׁשָ ב, ׁשֶ הּוא ַהּלֵ ת, ׁשֶ ּבָ יָרה ְלׁשַ ֹוֵמר ּדִ ּשׁ ֵרי הּוא ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ אי,  ַוּדַ הּוא  ְוָכְך  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ כֹל  ּבְ ֵאׁש  ְתַבֲערּו  לֹא  ֶנֱאַמר  ָעֶליָה  ׁשֶ יִהּנֹם,  ַהּגֵ ֵאׁש 
ִעים ַמְלֻקּיֹות ָחֵסר  ֶנֶגד ַאְרּבָ ִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַאַחת, ֵהן ּכְ יִהּנֹם. ַאְרּבָ ל ַהּגֵ ִאּלּו ַמְדִליק ֵאׁש ׁשֶ ּכֹוֵעס ּכְ ׁשֶ
ֲעֵלי  ָעה ָלֲאָדָמה, ְוָלֵכן ָאְמרּו ּבַ ָחׁש, ְוִתׁשְ ָרה ַלּנָ ה, ַוֲעׂשָ ָרה ְלַחּוָ ָקה ָאָדם, ַוֲעׂשָ ּלָ ָרה ׁשֶ ת, ְוֵהם ֲעׂשָ ּבָ ׁשַ ַאַחת ּבְ

ֶנֶגד ַמְלֻקּיֹות. ָרֵאל ּכְ בֹות ְלִיׂשְ ָלאכֹות ֵהם ֶנְחׁשָ ֵאּלּו ַהּמְ ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָנה ֵאין לֹוִקין ּבְ ׁשְ ַהּמִ
יַח  קֹומֹו ּוַמּנִ עֹוֵקר ֵחֶפץ ִמּמְ ַבת ַאַחת. ִמי ׁשֶ ה אֹוָתם ּבְ עֹוׂשֶ ָחה, ׁשֶ ִים, ֵהן ֲעִקיָרה ְוַהּנָ ּתַ ת ׁשְ ּבָ ַ ְיִציאֹות ַהּשׁ
ה,  ְרׁשּות ָנְכִרּיָ יַח אֹותֹו ּבִ ִרית, ְוִהּנִ הּוא אֹות ּבְ ים, ׁשֶ ִאּלּו ָעַקר ֶאת ֵעץ ַהַחּיִ אֹותֹו ִמחּוץ ִלְמקֹומֹו ּוֵמְרׁשּותֹו, ּכְ
ְוֶזה  ּוְטחֹול,  ָמָרה  ִהיא  ׁשֶ ַאֶחֶרת,  ְרׁשּות  ּבִ יָחּה  ּוַמּנִ ֵמְרׁשּוָתּה  ָמתֹו  ִנׁשְ עֹוֵקר  ׁשֶ ּגֹוֵרם  ֶזה,  ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי 
ְכִניס  ּמַ ׁשֶ ִמי  הּוא  ְוָכְך  ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ִהיא  ׁשֶ ה,  ָנְכִרּיָ ְלֶאֶרץ  ְוָגלּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ֶעְקרּו  ּנֶ ׁשֶ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָגַרם 
ַתא"י ֶנֱאַמר  ּבְ ה ָרָעה ָמָרה, ַעל ׁשַ ָ "ה, ִאּשׁ ַתא"י הּוא ְטחֹול ַחּמָ ּבְ ה. ׁשַ ּלֹו ִלְרׁשּות ָנְכִרּיָ ִרית קֶֹדׁש ׁשֶ אֹות ּבְ
ָכה  ד ַוֲחׁשֵ אֹון ְוִקיָנה ְוֶהְסּפֵ ים ֶיׁש ּבֹו, ְוהּוא ָרָעב ְוִצּמָ ים ְוַעְקַרּבִ ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים, ַמִים ֵאין ּבֹו ֲאָבל ְנָחׁשִ
ל חֹל  ְרׁשּוָה, ְוהּוא ִדּבּור ׁשֶ ּכֹל, ַוֲהֵרי ּפֵ ּנּוי ּבַ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָלּה ׁשִ ָרֵאל, ּוְצִריִכים ִיׂשְ ַוֲעָרֶפל, ְוִהיא ָגלּות ְלִיׂשְ
ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְפָחה  ִ ַהּשׁ מֹו  ּכְ ּבֹוַרַחת,  ִהיא  ם,  ׁשָ רֹות  ִלׁשְ ָמקֹום  מֹוֵצאת  ֵאיָנּה  ּוְכׁשֶ ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאסּור  הּוא  ׁשֶ

י ָאנִֹכי ּבַֹרַחת. ִבְרּתִ ַרי ּגְ ֵני ׂשָ ּה ִמּפְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ׁשֶ
ה עֹוֵמד ָעָליו  ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ה ְסרּוָחה, ּכִ ל ִטּפָ ף ׁשֶ ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך, ַנַעל ְמֻטּנָ חֹול ֶנֱאַמר ׁשַ ַעל ַהּטְ
י ֶאת  ה, ָרַחְצּתִ ּנָ ׁשֶ י ֵאיָכָכה ֶאְלּבָ ְנּתִ ּתָ ּכֻ י ֶאת  ְטּתִ ׁשַ ּפָ ִכיָנה  ְ ְוָעָליו אֹוֶמֶרת ַהּשׁ ת,  ּבָ ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא, ֶזה ׁשַ
ִלְהיֹות  ְוָצִריְך  ֲאָכִלים,  ּוַבּמַ ר  ּנֵ ּבַ ים,  בּוׁשִ ּלְ ּבַ ּנֹות  ְלׁשַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָאָדם  ָצִריְך  ֶזה  ּום  ּוִמּשׁ ֵפם,  ֲאַטּנְ ֵאיָכָכה  ַרְגַלי 

ת. ּבָ ׁשַ מֹוִסיף ֵמחֹל ַעל ַהּקֶֹדׁש, ְוָכל ַהּמֹוִסיף, מֹוִסיִפים לֹו ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ּבְ

נדפס לע"נ ר' אברהם ישעי'הו בלום ז"ל בן יבדלח"ט שלמה וביילא שיחי', נפטר ערב ר"ה תשע"ב.
ולע"נ דניאל בן רימה, אדוארד בן סעידה ברטה בת ג'ורג'יה, זיזה בת ג'ורג'יה. ת.נ.צ.ב.ה

ולע"נ גולדה בת ר' יוסף ע"ה



ה ֵמַעְפָרא, להצלת עם ישראל  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים ַהּשׁ ּגִ  ְיהּוִדים ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ּבַ
יֵנינּו. אנחנו מחלקים חצי מילון דפי זוהר ותיקון מ"ג, מ"ח, פתח  דֹוׁש ָידּור ּבֵ "י ַהּקָ ּבִ ָהַרׁשְ ְוִלְזּכֹות ׁשֶ
ף ְוִלְזּכֹות בזכויות  ּתֵ ּתַ אליהו, וספרי זוהר לבתי מדרשים וישיבות, לגאולת עם ישראל. למעוניין ְלִהׁשְ
ם. - כל  ִחּנָ ּבְ ְוַלֲחלּוָקּה  ים  ָהַרּבִ ְלִזיּכּוי  זּוָלֶתָך” - ֶטל:0527-651911.  ָרֲאָתה ֱאלִֹקים  ֲעצּומֹות "ַעִין לֹא 
ל  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקּבֵ ַעם ַאַחת, דף זוהר ביום, ּכָ חֹות ּפַ אחד מישראל שילמד/יקרא , ְלָכל ַהּפָ

ה. ּקַ ל מיליוני יהודים לֹוְמֵדי דפי הזוהר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן ִלּמּוד ַהַדף הּוא ּדַ ֻכּיֹות ׁשֶ ָכר ְוַהּזְ ֶאת ַהּשָׂ
ּתֹוַרת  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה  שווה  ת =  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹוַהר  ָעה  ׁשָ ִליּמּוד  ָעִמים:  יש לְזכֹור:  ּפְ  5 ִלְלמֹד  ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ּבְ
יִקים,  א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ ּסֵ ְגֶלה )ּכִ ים ּתֹוַרת ַהּנִ ת = ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדׁשִ ּבָ ׁשַ ּקֹות זֹוַהר ּבְ ן ִליּמּוד 5 ּדַ ְגֶלה!! ִאם ּכֵ ַהּנִ
ה  ָרׁשָ ִלי )מד"ר שיה"ש ּפָ ֵרי ַנְפּתָ ִכיָנה ְוִנְקָרִאים ׂשָ ְ ים ַהּסֹוֲעִדים ֶאת ַהּשׁ י ָהַרּבִ פּול 1000 ֵהם ְמַזּכֵ ָאבֹות ְדר' ָנָתן(, ְועֹוד ּכָ

פּול ֲחִצי  פּול ֶאֶלף )תיקו"ז, הה"ש(, ְוַהּכֹל ּכָ ֵצא(, ּוְבִמירֹון עֹוד ּכָ פּול ֶאֶלף )זֹוַה"ק ַוּיֵ ְסָקה טז, זַֹהר ח"ב דף קכ.(, ּוְבִמְנַין עֹוד ּכָ ח' ּפִ

ים ּתֹוָרה  ים[ 50 ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדׁשִ ִמּלִ הּוא ]ּבְ ּקּון, יֹוֵצא - 50,000,000,000,000,000,000, ׁשֶ ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהּתִ
יל  י 50 ְקַווְדִריְליֹון 50,000,000,000,000,000,000 ַמְכּפִ רּוָמה כ"י( יֹוֵצא ּכִ אַמ"ַח )פ' ּתְ ט, ּוְלִפי ַהּבְ ׁשַ ִלּמּוד ּפְ
פּול 50 ְקַווְדִריְליֹון 50,000,000,000,000,000,000.  לֹוַמר, ּכָ ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ּכְ
הּוא  עֹוָלם = 3.75E+46, ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ׁשֶ פּול 15 ִמְליֹון, ּכְ = E 2.5+39, ּוְלִפי הס"ח עֹוד ּכָ
ִנְקָרא  "י  ּבִ ָהַרׁשְ ְזכֹור!  ַהזֹוַהר ח"ג[.  כַֹח  ּבְ ְרֵאה  "ל  ַהּנַ ּבֹון  ַהֶחׁשְ ַעל  ר  ]ַהֶהְסּבֵ ים.  ֳחָדׁשִ ּבֶ 500 ספטיליון  ים( 37 ספטיליארד  ִמּלִ )ּבְ

ה ְרצֹונֹו, ְוִנְלַמד  נּו ְוַנֲעׂשֶ ּלָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבֹואּו ּכֻ ָמתֹו ִעם ּכָ ּלֹו ִנְמֵצאת ִנׁשְ ָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ׁשֶ ת, )ִאּדְ ּבָ ׁשַ
רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהּקָ ִפּלָ ֲעֶלה ּתְ ְך ּתַ "י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו ְזכּות, ְוּכָ ּבִ יִטין סז(. ְוָהַרׁשְ ּתֹוָרתֹו, )ּגִ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ְלַאֵחינּו ּבְ ְקִריָאה ְקדֹוׁשָ

ְוַהְקִדיׁשּו  ְוָהַאְלָמנֹות,  ַהְיתֹוִמים  ַצַער  ּבְ ְצַטֶעֶרת  ַהּמִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְוַצַער  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל  חּוסּו  א  ָאּנָ
יׁש  ְך ּתֹאְמרּו ַקּדִ ִצּבּור, ְוַאַחר ּכָ דֹוׁש ּבְ ל ַהּזַֹהר ַהּקָ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ ה ּדַ ּקָ דּו ּדַ ה, ְוִלּמְ ִפּלָ ל ּתְ ה ַאַחת ַאֲחֵרי ּכָ ּקָ ּדַ
יֹוֵתר ]ִמְנַחת ְיהּוָדה[  בֹוּהַ ּבְ ּקּון ַהּגָ ה ַהּתִ ּזֶ ָרֵאל, ׁשֶ ָנה ִלְזכּות ַעם ִיׂשְ ַכּוָ ה ּבְ ֵמיּה ַרּבָ ֲענּו ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ָרֵאל, ַוּתַ ַעל ִיׂשְ
ׁש ָהָיה  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ּבִ ַמִים יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ּכָ ָ ּשׁ ה, ָחׁשּוב ּבַ ה ַעּתָ ּמּוד ַהּמּוָעט ַהּזֶ י ַהּלִ ּכִ
ף  ל ּדַ עּור ׁשֶ יד ׁשִ ית ִמְדַרׁש, ַמּגִ כּוָנה, ַרב ּבֵ יָבה, ַרב ִעיר, ַרב ׁשְ ל ַאְדמֹו"ר, רֹאׁש ְיׁשִ ן ּכָ ם )ָהֲאִריַז"ל(. ַעל ּכֵ ַקּיָ
"ה,  ּבָ ּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהּקָ ֶחׁשְ ח ּבְ ן ְטהֹוִרים, ִיּקַ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ד ּתִ ַהּיֹוִמי, ְמַלּמֵ
ל ַעם  ּבּור, ְוָכְך, ּכָ ה ַאַחת ִעם ַהּצִ ּקָ דֹוׁש דף היומי ּדַ דֹו זֹוַהר ַהּקָ ָלּמְ רֹות ּבְ ל ַהּצָ ָרֵאל ִמּכָ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ּוְלַהּצִ
ַתב ַהזֹוַה"ק, המהרח"ו, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע,  ּכָ מֹו ׁשֶ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ּכְ ְצלּו ִמּמִ ֵתַבת נַֹח, ְוִיּנָ ְנסּו ּבְ ָרֵאל ִיּכָ ִיׂשְ
פּול ֶאֶלף  ה ָיִמים, ּוְבִמְנַין ּכָ ָ ּשׁ מֹו ׁשִ ִצּבּור הּוא ּכְ חֹול( ּבְ דֹוׁש )ּבְ ה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ּקָ אֹור ַהּזֹוַהר. - ְזכֹור! ּדַ
פּול 1000  ְמָחה ּכָ פּול ֵמָאה = 600,000 ָיִמים, ּוְבׂשִ ט, ּוְבַצַער ּכָ ׁשַ ֵצא( = 6000 ָיִמים ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּפְ )זֹוַה"ק ַוּיֵ

ט.  ׁשַ פּול ֶאֶלף = 600 ִמיְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת ַהּפְ ת עֹוד ּכָ ּבָ ּוְבׁשַ ט.  ׁשַ ל ּתֹוַרת ַהּפְ = 600 ִמְליֹון ָיִמים ׁשֶ
א ָסאִלי( יֹוֵצא 6,000,000,000,000  ּבָ פּול 10 )ּבָ ַלִים עֹוד ּכָ ירּוׁשָ יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(. ְוִאם ֶזה ּבִ א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ ּסֵ )ּכִ

ֵצא, תיקו"ז(.  פּול 1000 )זֹוַהר ַוּיֵ ֲעָרִבי עֹוד ּכָ ּכֶֹתל ַהּמַ ט. ְוִאם ֶזה ּבַ ׁשַ ׁש ְטִריְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת ַהּפְ = ׁשֵ
ׁש  ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ל ַהְיהּוִדים! ּכָ ם ּוְכֶנֶגד ּכָ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ל ׂשָ ּיֹום, ְמַקּבֵ ף זַֹהר ּבַ ה ַאַחת ּדַ ּקָ ְלְמדּו ּדַ ּיִ ְזכֹור: למארגן ׁשֶ
ה ַאַחת  ַדּקָ י ּבְ ָך, ּכִ ְעּתְ ן ּדַ ם. ּתֶ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ל ׂשָ ְנָין ִויַקּבֵ ן ַהּמִ ָקְדָקדֹו ִיְתּפֹס ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ְלַאְרּגֵ לֹו מַֹח ּבְ
ה זֹוֶכה  עּור, ַאּתָ עּור ְוׁשִ ל ׁשִ ְוִלְפֵני ּכָ ף ַהּיֹוִמי,  עּור ּדַ ְוִלְפֵני ׁשִ ה,  ִפּלָ דֹוׁש ַאֲחֵרי ַהּתְ ל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ׁשֶ

ה לֹו". ה ִלְמַחּכֵ ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח, "ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹקים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

דֹוׁש "י ִעם לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ ׂשִ
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