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ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ב  ר ִלְדפוּס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ י ֹזַהר ַהיֹּוִמי ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ

ֶכֶסף ָקָטן.  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ׁשֶ

 052-7651911 ִלְפָרִטים, ֶטל: 

יהע ר י ְְִֵַַַֻזרת 

א) יז, ח"ב (זוהר

ערבירי ראה .בּ דּ ר ה וֹ ל והיה לירוּ ׁש לים, עוֹ לה היה יהוֹ ׁש ע ִַ
לבנ וֹ , אמר  אחד, בּ יהוּ די ּפ ג ׁש וּ  עּמ וֹ . וּ בנ וֹ  בּ דּ ר  הוֹ ל ׁש היה  אחד
בּ זקנ וֹ  ל וֹ  ותירק אוֹ תוֹ  נ וּ ל אדוֹ נוֹ . בּ וֹ  ׁש ּמ אס גּ על, ה זּ ה היּ הוּ די
ׁש ּמ ׁש עבּ דים  ידעּת י ׁש אני רמים , ׁש ל מזּ רע ׁש הוּ א ּפ עמים, ׁש בע
יהוֹ ׁש ע, רבּ י אמר בּ זקנוֹ . ותפס בּ נ וֹ  הל עממים. ׁש בעים בּ הם
סיּ ם, ׁש לּ א  עד למּט ה . ׁש יּ רדוּ  העליוֹ נים  על  גּ וֹ זרני רמים , רמים

במקוֹ מם. נבלעוּ 

ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ְוַהִּתּקּוִנים  ַהֹּזַהר  לֹום ְּכמֹו  ַהְּסָפִרים ֶׁשִּיְדַּבק ָּבֶהם ָהָאָדם ְלַהְׁשִּביַח ָּבֶהם ֵהם ִחּבּוֵרי ָהַרְׁשִּב"י ָעָליו ַהּׁשָ
יִרים ְוַסָּבא ְוִׁשיר ַהּׁשִ

לֹום ְּכמֹו ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים ְוַרְעָיא  ָאְמָנם ַהְּסָפִרים ֶׁשִּיְדַּבק ָּבֶהם ָהָאָדם ְלַהְׁשִּביַח ָּבֶהם ֵהם ִחּבּוֵרי ָהַרְׁשִּב"י ָעָליו ַהּׁשָ
יִרים ְוַסָּבא ְוכּו', ְוִהֵּנה ֶאל ַהְמַעֵּין ִּבְסָפִרים ֵאֶּלה ָצִריְך ְׁשֵני ְּדָרִכים ָהֶאָחד ְלַׁשֵּנן ְלׁשֹונֹו ְּפָעִמים  ְמֵהיְמָנא ְוִׁשיר ַהּׁשִ
ַהְרֵּבה ּוְלַצֵּין לֹו ִצּיּוִנים ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֹּכר ַהְּבִקיאּות ְוַאל ַיֲעִמיק ִראׁשֹוָנה ַהְרֵּבה, ְוַהב' ִיְלֹמד ִּבָמקֹום ֵׁשִני ְּבִעּיּון ַרב ְּכִפי 
עֹות ַהִּנְזָּכִרים ְּבֶפֶרק א', ַהב' ִּבְבִקיאּות ְּכִפי ֹּכחֹו,  ֹּכחֹו. ִנְמָצא ֶאל ַהְמַעֵּין ְׁשֵּתי ֲהָלכֹות ִּבְבִקיאּות, ָהא' ְּבִעּיּון ַּבּׁשָ
ֶכל, ּוְבֶזה ְּבִריָאה לֹו, ִּכי הּוא ֵיֵלְך ָלֶבַטח  ָעה ְוַהְׁשֵקט ַהּשֵׂ ְּפָעִמים ַיְרֶּבה ְּבֶזה, ְּפָעִמים ְיַמֵעט ְּבֶזה, ַהֹּכל ְלִפי ַהֹּצֶרְך ַהּׁשָ
יג ַהֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה, ְוַאף ִאם ִיְרֶאה ֶאל ַהְמַעֵּין ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ִעם ָּכל ֶזה ֹלא ַיְפִסיק ִּגְרָסָתם ִמּפּוֵמיּה, ִּכי ֶנֱאָמן  ַּדְרּכֹו, ְוַיּשִׂ
ַּבַעל ְמַלאְכּתֹו ְלַהְמִציאֹו ִנְסַּתר ַהַחָּמה, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַיְרִּגיל ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ֵּכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַזֶּכה ַלעֹוֵסק ְּבָחְכָמה 
ֶהְעַּתְקנּו ֵמַהּזַֹהר )ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים ַּדף פה( ְּבֵחֶלק  זֹו ְמַעט ְמַעט ְוָדָבר ֶזה ִנִּסיִתיו ְוֵיׁש ְרָאָיה ֶאל ָהֵעָצה ַהּזֹו ִמַּמה ׁשֶּ
)אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ג' ֶּפֶרק ג'( א'. 


