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זוהר
גן עדן העליון

מּׁשם א ֹות ּה ּדֹוחין עדן ּבגן לעל ֹות  רֹוצה  ׁשּנׁשמת ֹו ּבׁשעה  אֹות ּה, ללמד רצה  ולא  האמת  ּבחכמת עסק ׁשּלא ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹמי 
י ֹום ּבכל  נ ׁשמת ֹו את  ׂשֹורפים ּכנפים ׁשׁש ּבעלי  ה ּׂשרפים ׁשּבעֹולם, הּטֹובים  מעׂשים ּכל  ּבידֹו י ׁש אם ואפּלּו - ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבב ּזיֹון
דרזי ּתרעי  ּתליסר לי ּה ּופתחין  ּדעלמא, ּדינין  ּכל מ ּני ּה אס ּתּלקּו עיּלאין, ּברזין ּומסּתּכלין ּדידעי ואינּון  - ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָוי ֹום

דכיא ְְְֲַַַָָּדאפרסמֹונא

ללמד רצה ולא  האמת ּבחכמת עסק ׁשּלא  ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּומי

עדן , ּבגן לעלֹות ר ֹוצה ׁשּנׁשמתֹו ּבׁשעה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָא ֹותּה,

ׁשיר ּבּזהר  ׁשאמרּו ּכמֹו ּבב ּזיֹון, מּׁשם  אֹותּה ְְְִִִִֶַַָָָָֹּדֹוחין

ּבאֹורייתא , ּדמ ׁשּתּדלי  אינּון ּכל ז ּכאין ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּׁשירים:

ידעי ואינּון דמאריהֹון, ּבחכמתא  ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָלמנדע

נפיק  נ ׁש ּבר ּדכד ּבגין עיּלאין. ּברזין ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּומס ּתּכלין

ּדינין ּכל מּניּה אסּתּלקּו ּבהא  עלמא , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָמהאי

ּתרעי ּתליסר ליּה ּדפתחין א ּלא  עֹוד, ולא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּדעלמא .

ּתלייא עיּלאה  ּדחכמתא דכיא , ּדאפרסמ ֹונא  ְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָדרזי 

 ל צאי  ּבּנׁשים , הּיפה ל תדעי לא  אם  כּו'. ְְְִִִִֵַַָָָָָֹּבהּו

אסּתּכלת ולא  ידיעה, ּבלא  אתיא  אנ ּת ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָאם 

ּברזין ידעּת ולא הכא , תיעֹול ּדלא עד ְְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָּבחכמתא ,

למיעל. ּכדי  אנּת לית , ל צאי  עי ּלאה, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָדעלמא 

לׁשֹונ ֹו. ּכאן ְַָעד

הּטֹובים מע ׂשים  ּכל ּבידֹו יׁש אפּלּו עֹוד ְְֲֲִִִֵַַָָֹולא

את ׂשֹורפים  ּכנפים  ׁשׁש ּבעלי  ה ּׂשרפים  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבעֹולם 

ּבּזהר ׁשאמרּו ּכמֹו ויֹום, יֹום  ּבכל (ּפרׁשתנ ׁשמתֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ

רמז:) ּכדּפקּודי קּיימא  קּדי ׁשא  חיותא  האי ל ׁשֹונֹו זה : ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ּברזא לּה ׁשאל  ּכדין לגּביּה, ּומטאת סּלקא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָנ ׁשמתא 

ּדרדיף חכמתא  ההיא ּוכפּום ּדמארי ּה, ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָּדחכמתא

ואד ּבק  בה)אבתרּה אחרים: לי ּה(ספרים יהבי  הכי , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

לי ּה ּדחי אדּבק, ולא  לאדּבקא  יכיל ואי  ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָאגרי ּה.

וקּיימא . עיילה, ולא מאמרלבר, ב' חלק  הּברית (ספר  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה') ּפרק ֶֶיב

ּדהימנּותא ּברזי עלמא ּבהאי לעסק ה ּנׁשמה  מׁשּביע  ה ּוא  ּברּו הּקדֹוׁש הזה  לע ֹולם ה ּנׁשמה  ּביאת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹקדם
ּדאֹוריתא ְְְֵָָָּברזי

להאי העליֹון מע ֹולם  הּנׁשמה ׁשּיֹורדת ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוקדם 

ּברזי לעסק אֹותּה מ ׁשּביע  הּוא ּברּו ה ּקד ֹוׁש ְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹעלמא 

ּתרּומה  ּפרׁשת ּבּזהר  ּכדאיתא  קסא)ּדאֹוריתא  (ּדף  ְְְְִִַַַַַָָָָָֹ

וכּו' עלמא ּבהאי לנחּתא  ּדזמינּון הּמתחיל  ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָּבדּבּור

האדם ּבריאת ׁשּתכלית הּזהר  מ ּדברי ּבפרּוׁש ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהרי 

הּנׁשמה  ּביאת וקדם הּזאת החכמה  ׁשּילמד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכדי

הּנׁשמה  מׁשּביע  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּזה ְְִֶַַַַַָָָָָָלעֹולם 

ּדא ֹוריתא ּברזי ּדהימנ ּותא  ּברזי עלמא  ּבהאי ְְְְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָָֹלעסק 

להּׂשיג יכֹולה אינּה הּבא  לע ֹולם  הּנׁשמה ּביציאת ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָּגם

ׁשם אׁשר הרמתּה מקֹום אל למעלה עלי ֹון ְְְְְֲֲֶֶֶַָָָָָלא ֹור

אם חּיים מל ּפני  הויה ּבנעם  לחזֹות  מ ּתח ּלה ְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאהלֹו

לנ ּו ׁשהזהיר מה  חזי  ה ּזאת החכמה ּבהתע ּסקּות ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹלא 

ּפרׁשת ּבּזהר לברכה  זכרֹונֹו י ֹוחאי  ּבן ׁשמע ֹון ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹהרּבי 

רמז)ּפקּודי  עסק (ּדף  ׁשּלא  ּומי וכּו', חּיּותא  האי  ְְִֵֶַַַַָָֹ

ּפי על  אף  למעלה נׁשמתֹו עלּית ּבזמן ז ֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּבחכמה

 הּמלא זה ט ֹובים  ּומע ׂשים  ּתֹורה ּכּמה ּבידֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש

א ׁשר והּׂשרפים  לחּוץ א ֹותֹו ּדֹוחה [י ֹופיא "ל] ְְֲִִֵֶֶַַַָָהּגד ֹול 

א ֹותֹו ׂשֹורפים  ּכנפים ׁשׁש ּבעלי ּכּלם  ׁשהם  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻּתח ּתיו 

וחֹוזרים ּומתח ּדׁש ח ֹוזר  והּוא  ּכנפיהם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַּבהבלי

הּקד ֹוׁש ׁשל רחמיו ׁשּמתּגל ּגלין עד אֹותֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָו ׂשֹורפים

והם אחרת ּפעם  ּובֹורא ֹו וחֹוזר עליו הּוא ְְְֵֵֶֶַַַָָָּברּו

לכן מּקדם ׁשּלקּו מ ּפני זֹו ּבחכמה החֹוׁשקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנׁשמ ֹות

אף חּיים  ּבתר ּדרדיף  ּכמאן זאת חכמה אחר ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹרֹודפים 

חזי . מ ּזליהּו חזּו לא  ּדאיה ּו ּגב ה :)על  ּדף מ ׁשה (וּיקהל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
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ותשובות שאלות 

ׁ̆ אלה: לי א. ה וֹ רה  א  ׁ̆ לּ י  הרב  לּמ ה ¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌

ז וֹ הר ללמ וֹ ד ?ּׁשעלי ֶ◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌

ל א .ׁ̆ וּ בה :ּ̇   ּרב  ̇ א ּ̇ דוּ ן זכ וּ ˙˜דם  כף  ¿◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌¿◌¿◌ַ◌¿◌

א ואם  ׁ̆ בּ ה, ּׁשנּ   ̃ ּ̇ ינ וֹ  ◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶׁ̆ הוּ א 

ידע מאין ּ̃ בּ וּ ıלמד ל ל˙ אם ׁ̆ ל [למ  ? ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ƒ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ƒ◌

רוֹ ˆה ּ̇ ה א  מה  יבינ וּ  א הם ׁ̆ בּ ˙, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ƒ◌¿ו˙ˆע˜

ׁ̆ בּ ˙ זה  מה ׁ̆ מע וּ  א מע וֹ לם  הם  ?].מהם , ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

"אוֹ רב . ה ּס פר א˙ ראה ו א ׁ̆ מע  ׁ̆ א  ּ̇ כן ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ƒי 

ׁ̆ עה", ׁ̆ ל "ערכּ ּה  ̂ דּ י˜ים  מאלף ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌¿◌ֶ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַה זּ וֹ הר "

מאלף ׁ̆ יּ וֹ ˙ר  והזּ הר", ׂ̆ ראל י ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌¿◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֵ◌¿וּ "גדוֹ לי

ׁ̆ ע ר ואפילוּ  יה וּ די ׁ̆ כּ ל אוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ָ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌ַˆדּ י˜ים

ז וֹ הר ללמד  א˙ˆרי לוֹ  ּ̇ ביא  בּ יד עˆה  - ! ָ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌ֶ◌

וכל  רבּ נוּ  ׁ̆ ה  מ  לנוּ  אוֹ מר מה  ׁ̆ יּ ראה ◌ָ◌¿◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌ָ◌¿◌ַה ּס פרים

מאלף , י וֹ ˙ר ב "ה  אחריו, הבּ אים ּ̂ דּ י˜ים  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ַה 

ואחרוֹ ן , ׁ̆ אי החז וֹ ן חיּ ים  ıהחפ ◌ֲ◌ַ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ַ◌ָ◌¿והאחרוֹ נים 

ׁ̆ ליט"א . ˜ניבס˜י  חיּ ים  רבּ י  חביב  ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌ַ◌¿◌ֵ◌¿◌¿◌ƒ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֲ◌ַאחרוֹ ן 

, ̆ ה˜דו זוהר ללמוד לאברכים  ˘אומר

עוד  גמרנו לא  לו אומרים וכ˘האברכים 

עדן לגן  להיכנס אפ˘ר אי להם, עונה ̆ "ס,

 ̂ והגה " , ̆ ה˜דו הזוהר לימוד בלי העליון 

˘ליט"א ˘טיינמן לייב  יהודה אהרן רבי

˘יבינו . העי˜ר  זוהר ˘ילמדו לבחורים  אמר

בּ לּמ וּ ד  מ˙נ גּ ד  ּל ׁ̆ הרב זה, כּ ל אחרי  ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌¿◌ƒ◌¿ואם

ׁ̆ וּ ט ּפ  הוּ א  אז  זרעהזּ וֹ הר, רב  הערב  מרבּ ני ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

כּ ˙ב ׁ̆ בּ "א  ׁ̆ הר ולילין רוּ חין ׁ̆ דּ ין ◌ַ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲעמל˜

ולילין ר וּ חין  ׁ̆ דּ ין  ̃ עמל מזּ רע ׁ̆ הם ◌ƒ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

כ˙בי  הרזים , ספר ˙י"ד , סימן ׁ̆ בּ "א  הר  ̇ ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ(˘ו "

( ̇ הבריו א˙ מזי˜ין  והם  `z.האריז"ל  afrl Kixve§¨¦©£Ÿ¤

.eiRn dxFY rFnWl `le zqpMd ziAddn d`x ©¥©§¤¤§Ÿ¦§©¨¦¦§¥©
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AxtQd oFWl dfe .dxFYd zFcFq'wgvi ixR'lr §©¨§¤§©¥¤§¦¦§¨©

dxivi xtq,(dncwd)`EdWM wlnr `EdW m"qd ¥¤§¦¨©¤£¨¥§¤

zFcFqA oM mB wqrl mivFx mc` ipAW d`Fx¤¤§¥¨¨¦©£Ÿ©¥§

,mc`l zFripnE zFAq dOM mxFB `Ed f` ,dxFYd©¨¨¥©¨¦§¦¨¨¨

zFprh dOkA mc`d ipal ziQn `Ed cinze§¨¦©¦¦§¥¨¨¨§©¨©£

ok ici lre ,dxFYd zFcFqA EwQrzi `NW zFtIfn§ª¨¤Ÿ¦§©§§©¨§©§¥¥

.FnW dgnp oi`W dnEwY Fl didi¦§¤§¨¤¥¦§¨§

ׁ̆ הׁ̆ אלה:ב. מר אינוֹ  ׁ̆ לּ י  ה כּ וֹ לל  ׁ̆ רא ¿◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌¿◌ֶ◌

ׂ̆ וֹ ˙ לע ׁ̆ ר אפ  מה בּ כּ וֹ לל, ז וֹ הר  ?ללמד ƒ◌¿◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌¿◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מהׁ̆ וּ בה:ּ̇  כּ ל ה כּ וֹ לל  ׁ̆ לרא  להראוֹ ˙ ¿◌ָ◌¿◌ַ◌¿◌¿◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

אחר ואם ˆדּ י˜ים, האלף  ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌¿◌ָ◌ֶׁ̆ כּ ˙ב וּ 

ׁ̆ ה וּ א ׁ̆ מע  מ  ז וֹ הר , ללמד יאמר א   ָּכ◌ַֹ◌ƒ◌¿◌ַֹ◌ַ◌¿◌ַ◌ֶ◌

לפי  גּ מ וּ ר ̃ וֹ רס  וא ּפ י ּ̃ ר בּ ע  וכ וֹ פר ׁ̆ ע ר ׁ̆ וּ ט ◌ƒ◌ָ◌¿◌ֶ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֵ◌¿◌ָ◌ָ◌ָּפ 

וא ּ̃ רים  ע  בי "ג מאמין וא ז "ל, ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ַ◌¿◌ַ◌¿◌ַ◌ָהרמ בּ "ם

מאמין בּ אני מאמין א  ה ּמ ˙ים. ל˙חיּ ˙ ̃ וּ ם ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌ָי

ּ̇ כלי˙ ה  ׂ̆ מח ּפ  א והוּ א  אמ וּ נה . ּ̃ רי ע ◌ƒ◌¿◌ֵ◌¡◌ָ◌¿◌¿◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿ו -י"ג

הגר"א: ׁ̆ כּ ˙ב כּ מ וֹ   ּאׁ̆ ל הּס וֹ ד לּמ וּ ד בּ לי ֶ◌¿◌¿◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ַ◌

ׁ̆ ט. ה ּפ   ̇ א הגּ ר"אמבינים ׁ̆ וֹ ן ל (אבןוזה  ¿◌ƒ◌ƒ◌ֶ◌ַ◌¿◌ַ◌¿◌ֶ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌

פ"ח) `Elit,˘למה  cFQd oian Fpi`W onf lM̈§©¤¥¥¦©£¦

biVdl lFki didW in .FciA xExA Fpi` hWRd©§¨¥¨§¨¦¤¨¨¨§©¦

oFcip obiVdl lCYWd `l `Ede dxFYd zFcFq©¨§Ÿ¦§©¥§©¦¨¦

.olvl `pngx miWw mipicA`Ed dxFYd zEInipR §¦¦¨¦©§¨¨¦§¨§¦¦©¨

zEIpFvigde ,WtPd `EdW sEBd zEIniptl miIg©¦¦§¦¦©¤©¤¤§©¦¦

xvi oi` cFqe fnxA miwqFrde ,sEBd zEIpFvigl§¦¦©§¨§¦§¤¤§¥¥¤

didY dN`Bd xTre ,mdA zFxBzdl lFki rxd̈¨¨§¦§¨¨¤§¦©©§ª¨¦§¤

.dlAw znkg cEOlA§¦¨§©©¨¨

ּ̇ ם :ׁ̆ אלה:ג. ׁ̆ אמר ה דּ בר נכ וֹ ן  זה  האם ¿◌ֵ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌¿◌ֶ◌

לוֹ  ׁ̆ ר אפ אי ז וֹ הר ללמ וֹ ד א האוֹ מר ◌ָ◌¿◌ֶ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁ̆ רב 

ׁ̆ וּ בה  ̇ בּ  ?לחזר ַ◌¿◌ֹƒ◌¿◌ָ◌

לברכהׁ̆ וּ בה:ּ̇  זכרוֹ נם ר בּ וֹ ˙ינוּ  (רי"ףאמרוּ  ¿◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌

פ"ח) mixacיוֹ מא  drAx`e mixUr ָ◌¤§¦§©§¨¨§¨¦

xAgzOde ...md EN`e ,daEWYd z` miaMrn§©§¦¤©§¨§¥¥§©¦§©¥

dpWOA Exn` oke ,aEW`e `hg` xnF`de ,rWxl̈¨¨§¨¥¤¡¨§¨§¥¨§©¦§¨

(a ,dt `nFi)oiwiRqn oi` ,aEW`e `hg` xnF`d ¨¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦

,xRkn mixERMd mFie `hg` .daEWY zFUrl FciA§¨©£§¨¤¡¨§©¦¦§©¥

,Fxag oFlwA cAMzOde .xRkn mixERMd mFi oi ¥̀©¦¦§©¥§©¦§©¥¦§£¥

dGande ,eizFa` dGande ,xEASd on WxFRde§©¥¦©¦§©§©¤£¨§©§©¤

,devn xaC zFUrn miAxd z` aMrnde ,eizFAx©¨§©§©¥¤¨©¦¥£§©¦§¨

d`Fxde ,drx Kxcl daFh KxCn Fxag z` dHOde§©©¤¤£¥¦¤¤¨§¤¤¨¨§¨¤

lr wlFgde ,Fcia dgFn Fpi`e drx zEAxza Fpa§§©§¨¨§¥¤§¨§©¥©

lr birlOde ,zFgkFYd z` `pFXde ,minkg ixaC¦§¥£¨¦§©Ÿ¥¤©¨§©©§¦©

m"Anx oire .zFvOd(c wxR daEWY zFkld)drAx` : ©¦§§©¥©§¨¦§§¨¤¤©§¨¨

WFcTd oi` mdn cg` dUFrde ,lFcB oFer mdn¥¤¨¨§¨¤¤¨¥¤¥©¨

lcFb itl daEWY zFUrl FciA wiRqn `Ed KExÄ©§¦§¨©£§¨§¦¤

daEWY ixrW xtq oire ,F`hgzF` - oFW`xd xrW) ¤§§©¥¥¤©£¥§¨©©¨¦

(apmiwiCv zFgxF` ,(dXWe mixUrd xrW). §©¦¦©©¨¤§¦§¦¨

ׁ̆ ּמ סרבׁ̆ אלה:ד. ׁ̆ ּמ י ה דּ בר  נכ וֹ ן האם  ¿◌ֵ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ֶ◌¿◌ָ◌ֵ◌

סיני  הר על רגליו  עמדוּ  א זהר  ?ללמד ƒ◌¿◌ַֹֹ◌ָ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ַ◌

̇ ׁ̆ וּ בה:ּ̇   בּ הע ˜נב .)בזהר ixw(דּ ף  ¿◌ָ◌¿◌ַֹ◌¿◌ַ◌ֲ◌¿◌ַ◌¨¥

EedC oEpi` zn`d znkgA miwqFrl̈§¦§¨§©¨¡¤¦©£

`MlnC icar oiniMg :l"fe ,ipiqC `xEhA iniiẅ§¥§¨§¦©©¦¦©§¥§©§¨

ilMYqn `l ,ipiqC `xEhA EniiwC oEPi` ,d`Nr¦¨¨¦§©§§¨§¦©¨¦§©§¥

WOn `ziixF` `NkC `xTr idi`C ,`znWpA `N ¤̀¨§¦§§¨§¦¦¦¨¨§Ÿ¨©§¨©¨

diizt dcedi iaxe ,xdefd xe` d`x] .l"kr ,'Eke§

dxFYd zFcFq mircFi mpi`W mzF`W ,x`an r"if§¨¤¥¨§¦©¨

.[ipiq xd lr eilbx Ecnr `lŸ¨§©§¨©©¦©

חמ וּ ריםׁ̆ אלה:ה. דּ ברים ּ̇ ב לכ  יכ וֹ לים  אי ¿◌ֵ◌ָ◌ֵ◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֹ¿◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ƒ◌

רוֹ ˆח זוֹ הר ללמד מ וֹ רה  ׁ̆ אינוֹ  רב , ּכ ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

האסוֹ נ וֹ ˙ כּ ל על ׁ̆ ם א  וה וּ א  ׁ̆ מ ּמ   ̇ ׁ̆ וֹ  ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌ָ◌¿נפ

ׁ̆ לוֹ ם ו חס ויהיה ?ׁ̆ היה ֶ◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ֶ◌ַ◌¿◌ָ◌

ז וֹ הר ׁ̆ וּ בה:ּ̇  ̃ וּ ני ּ̇ י ה ׁ̆ וֹ ן ל ל 'זה ּ̃ וּ ן   ּ̇ ) ¿◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌ƒ◌

עג :) zEIpr`דּ ף oinxbC oFl ie ַ◌©§¨§¦£¦¨

mEBxY] .`nlrA ocA`e bxde dfiaE `Axge§©§¨¦¨§¤¤§©§¨§¨§¨©§

axge zEIpr minxFBW mdl iF` :[WcTd oFWll¦§©Ÿ¤¨¤¤§¦£¦§¤¤

xnF` ip` `l ,Ypad] .mlFrA oca`e bxde dGaE¦¨§¤¤§¨§¨¨¨¥©§¨Ÿ£¦¥

.[df z ¤̀¤

ׁ̆ לּ י,ׁ̆ אלה:ו. ר בּ י לדברי  ̃ ר ׁ̆ וֹ מע אני אם  ¿◌ֵ◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ֵ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌

גּ ן לי  יהיה האם זוֹ הר, ללמד א ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַֹ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ƒ◌ֵ◌ָהא וֹ מר

א אוֹ  ׁ̆ ל עדן דּ ין  בּ בי˙ לי  ׂ̆ וּ  יע  מה  ? ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֶ◌

ׁ̆ לּ י  לרב  ּ̇ י ׁ̆ מע  אם ?מעלה , ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌ָ◌ַ◌¿◌ƒ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ƒ◌

ׁ̆ רׁ̆ וּ בה:ּ̇  אפ  ׁ̆ אי  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ה בּ זוֹ הר כּ ˙וּ ב ¿◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ֶ◌¿◌ָ◌

לּמ וּ ד  בּ לי  העלי וֹ ן עדן לגן ◌ƒ◌¿◌¿◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌¿◌¿◌ƒ◌ƒלזכּ וֹ ˙

לגּ יה נּ וֹ ם ,  ̇ א וֹ  י˜חוּ  ׁ̆ ם  ו ּ̇ וֹ רה , ה  ̇ ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ָ◌¿◌ֵ◌ƒ◌¿◌¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌¿ּפ נימ יּ וֹ 

אמר א ׁ̆ לּ י הרב  ׁ̆ ם א א אני , ̃ ּ̇ ˆע ׁ̆ ם ◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֲ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ƒ◌ֵ◌¿ו 

יחד   ּל ׁ̆ הרב   ̇ א ׂ̆ ך ּ̇ מ  ו  ז וֹ הר , ללמד ◌ַ◌ַ◌¿◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַֹ◌¿◌ƒלי

הרב  ̇ א ׁ̆ לחוּ   ּ̇ ׁ̆ ם,  ̃ ו˙ˆע לגּ יהנּ וֹ ם , ˙ֹא¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌¿◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לי  אמר א  ה וּ א ׁ̆ ם , א  ׁ̆ ה וּ א  ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ וֹ ם

יּ זכּ ה א  הרב  בּ אמ˙ אבל זוֹ הר, ◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌¡◌ֶ◌ָ◌ַ◌ƒללמד

ּ̃ לע , ה לכף  אלּ א לגהינוֹ ם, ּ̇ הללכ˙ וא  ָ◌ֶ◌ֶ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌¿◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌¿◌ַ◌ָ◌

אם ר˜ זה אבל לגהינ וֹ ם, להכּ נס ּ̇ ז כּ ה ◌ƒ◌¿◌ֶ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֵ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ƒ◌ַא וּ לי

היּ וֹ ם , ּ̇ ידע  א   ̇ וּ באמ ׁ̆ וּ בה ,  ̇ בּ   ּ̇ חזר ◌ַ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌¡◌ֶ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒא 

ז וֹ הר ללמד רי ּ̂  ׁ̆ י וֹ דע ׁ̆ א אחד ◌ַֹ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵאין 

, ׁ̆ ּ̃ דוֹ  אה  ּ̇ ה  וא  י וֹ דעים, ילדים ואפילוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌

ּ̇ י  ידע  ו א ּ̇ י  ׁ̆ מע א להגּ יד וזה!!יכ וֹ ל ! ָ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ֶ◌

בּ חכמ˙ עס˜ ׁ̆ א  וּ מי  : ̇ ה בּ רי ספר  ׁ̆ וֹ ן ◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָל

ׁ̆ עה בּ  אוֹ ˙ּה  ללמ וֹ ד רˆה  וא  ̇ ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌ָ◌¿◌ֶ◌¡◌ָהאמ

אוֹ ˙ּה  דּ וֹ חין עדן  בּ גן לעלוֹ ˙ רוֹ ˆה  ׁ̆ מ˙וֹ  ◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌¿◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌ֶׁ̆ נּ 

ׁ̆ יר בּ זהר ׁ̆ אמר וּ  כּ מ וֹ  בּ ב זּ יוֹ ן ◌ƒ◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌¿◌ֶ◌ָ◌¿◌¿◌ַֹ◌ƒמ ּׁשם

כּ ל  בּ ידוֹ   ׁ̆ י ׁ̆ אפ לּ וּ  עוֹ ד וא  וכ וּ ', ◌ָ◌ָ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ƒ◌¿◌¿◌ֶ◌ֲ◌ƒ◌ַה ּׁשירים 

בּ עלי  הּׂשרפים  ׁ̆ בּ ע וֹ לם, ה ּט וֹ בים ׂ̆ ים  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ַמע 

יוֹ ם בּ כל ̇ וֹ  ׁ̆ מ נ   ̇ א ׂ̆ וֹ רפים כּ נפים   ׁ̆  ֵׁ̆◌¿◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌

וכ וּ ', ̃ וּ די  ּפ   ̇  ׁ̆ ּפ ר בּ זהר ׁ̆ אמרוּ  כּ מ וֹ  ◌¿◌ֵ◌¿◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌¿◌¿◌ָ◌ֶ◌¿◌ָוי וֹ ם

נ˜רא זה על הממ נּ ה  הגּ דוֹ ל ה ּׂשר ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֻ◌¿◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌¿וזה

˜בּ ל"ה . בּ גימטריּ א הוּ א כּ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ַ◌¿◌ƒי וּ פיא"ל

בּ אמ˙על  ıחפ ּ̇ ה  א  אם אה וּ בי , אחי כּ ן ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌¡◌ֶ◌

לה˙˜רב ר וֹ ˆה ּ̇ ה וא  ה בּ א  ◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ֶ◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌ָ◌¿לע וֹ לם

ז וֹ הר ˙גרוֹ ס – ּ̇ למד הוּ א,  ּבּ רו  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌ָ◌ַ◌¿לה 

ׁ̆ זּ ה ּ̃ וֹ ˙, דּ  4-5 לפחוֹ ˙ וי וֹ ם  בּ כל  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌¿◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ַה 

ּׁשכּ ˙בנוּ  ה גּ דוֹ ל ׂ̆ כר ל ּ̇ זכּ ה   וכ ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ƒ◌ַה ּמ ינימ וּ ם,

ערכּ ּה  וּ בספר 35-36 מס ּפ ר הזּ וֹ הר ◌ָ◌¿◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌ƒ◌ַ◌ַ◌ַ◌¿בּ עלוֹ ן 

ׁ̆ עה . ◌ָ◌ָ◌ֶׁ̆ ל
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ותשובות שאלות 

ׁ̆ אלה: לי א. ה וֹ רה  א  ׁ̆ לּ י  הרב  לּמ ה ¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌

ז וֹ הר ללמ וֹ ד ?ּׁשעלי ֶ◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌

ל א .ׁ̆ וּ בה :ּ̇   ּרב  ̇ א ּ̇ דוּ ן זכ וּ ˙˜דם  כף  ¿◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌¿◌¿◌ַ◌¿◌

א ואם  ׁ̆ בּ ה, ּׁשנּ   ̃ ּ̇ ינ וֹ  ◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶׁ̆ הוּ א 

ידע מאין ּ̃ בּ וּ ıלמד ל ל˙ אם ׁ̆ ל [למ  ? ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ƒ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ƒ◌

רוֹ ˆה ּ̇ ה א  מה  יבינ וּ  א הם ׁ̆ בּ ˙, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ƒ◌¿ו˙ˆע˜

ׁ̆ בּ ˙ זה  מה ׁ̆ מע וּ  א מע וֹ לם  הם  ?].מהם , ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

"אוֹ רב . ה ּס פר א˙ ראה ו א ׁ̆ מע  ׁ̆ א  ּ̇ כן ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ƒי 

ׁ̆ עה", ׁ̆ ל "ערכּ ּה  ̂ דּ י˜ים  מאלף ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌¿◌ֶ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַה זּ וֹ הר "

מאלף ׁ̆ יּ וֹ ˙ר  והזּ הר", ׂ̆ ראל י ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌¿◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֵ◌¿וּ "גדוֹ לי

ׁ̆ ע ר ואפילוּ  יה וּ די ׁ̆ כּ ל אוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ָ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌ַˆדּ י˜ים

ז וֹ הר ללמד  א˙ˆרי לוֹ  ּ̇ ביא  בּ יד עˆה  - ! ָ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ƒ◌ֶ◌

וכל  רבּ נוּ  ׁ̆ ה  מ  לנוּ  אוֹ מר מה  ׁ̆ יּ ראה ◌ָ◌¿◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌ָ◌¿◌ַה ּס פרים

מאלף , י וֹ ˙ר ב "ה  אחריו, הבּ אים ּ̂ דּ י˜ים  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ַה 

ואחרוֹ ן , ׁ̆ אי החז וֹ ן חיּ ים  ıהחפ ◌ֲ◌ַ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ַ◌ָ◌¿והאחרוֹ נים 

ׁ̆ ליט"א . ˜ניבס˜י  חיּ ים  רבּ י  חביב  ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌ַ◌¿◌ֵ◌¿◌¿◌ƒ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֲ◌ַאחרוֹ ן 

, ̆ ה˜דו זוהר ללמוד לאברכים  ˘אומר

עוד  גמרנו לא  לו אומרים וכ˘האברכים 

עדן לגן  להיכנס אפ˘ר אי להם, עונה ̆ "ס,

 ̂ והגה " , ̆ ה˜דו הזוהר לימוד בלי העליון 

˘ליט"א ˘טיינמן לייב  יהודה אהרן רבי

˘יבינו . העי˜ר  זוהר ˘ילמדו לבחורים  אמר

בּ לּמ וּ ד  מ˙נ גּ ד  ּל ׁ̆ הרב זה, כּ ל אחרי  ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌¿◌ƒ◌¿ואם

ׁ̆ וּ ט ּפ  הוּ א  אז  זרעהזּ וֹ הר, רב  הערב  מרבּ ני ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

כּ ˙ב ׁ̆ בּ "א  ׁ̆ הר ולילין רוּ חין ׁ̆ דּ ין ◌ַ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲעמל˜

ולילין ר וּ חין  ׁ̆ דּ ין  ̃ עמל מזּ רע ׁ̆ הם ◌ƒ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

כ˙בי  הרזים , ספר ˙י"ד , סימן ׁ̆ בּ "א  הר  ̇ ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ(˘ו "

( ̇ הבריו א˙ מזי˜ין  והם  `z.האריז"ל  afrl Kixve§¨¦©£Ÿ¤

.eiRn dxFY rFnWl `le zqpMd ziAddn d`x ©¥©§¤¤§Ÿ¦§©¨¦¦§¥©

ziQn m"Qd :dxivi xtq lr 'wgvi ixR'd aEzMW¤¨©§¦¦§¨©¥¤§¦¨©©©¦

EwQrzi `NW zFtIfn zFprh dOkA mc`d ipal¦§¥¨¨¨§©¨©£§ª¨¤Ÿ¦§©§

AxtQd oFWl dfe .dxFYd zFcFq'wgvi ixR'lr §©¨§¤§©¥¤§¦¦§¨©

dxivi xtq,(dncwd)`EdWM wlnr `EdW m"qd ¥¤§¦¨©¤£¨¥§¤

zFcFqA oM mB wqrl mivFx mc` ipAW d`Fx¤¤§¥¨¨¦©£Ÿ©¥§

,mc`l zFripnE zFAq dOM mxFB `Ed f` ,dxFYd©¨¨¥©¨¦§¦¨¨¨

zFprh dOkA mc`d ipal ziQn `Ed cinze§¨¦©¦¦§¥¨¨¨§©¨©£

ok ici lre ,dxFYd zFcFqA EwQrzi `NW zFtIfn§ª¨¤Ÿ¦§©§§©¨§©§¥¥

.FnW dgnp oi`W dnEwY Fl didi¦§¤§¨¤¥¦§¨§

ׁ̆ הׁ̆ אלה:ב. מר אינוֹ  ׁ̆ לּ י  ה כּ וֹ לל  ׁ̆ רא ¿◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌¿◌ֶ◌

ׂ̆ וֹ ˙ לע ׁ̆ ר אפ  מה בּ כּ וֹ לל, ז וֹ הר  ?ללמד ƒ◌¿◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌¿◌ָ◌ַ◌ֲ◌

מהׁ̆ וּ בה:ּ̇  כּ ל ה כּ וֹ לל  ׁ̆ לרא  להראוֹ ˙ ¿◌ָ◌¿◌ַ◌¿◌¿◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

אחר ואם ˆדּ י˜ים, האלף  ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌¿◌ָ◌ֶׁ̆ כּ ˙ב וּ 

ׁ̆ ה וּ א ׁ̆ מע  מ  ז וֹ הר , ללמד יאמר א   ָּכ◌ַֹ◌ƒ◌¿◌ַֹ◌ַ◌¿◌ַ◌ֶ◌

לפי  גּ מ וּ ר ̃ וֹ רס  וא ּפ י ּ̃ ר בּ ע  וכ וֹ פר ׁ̆ ע ר ׁ̆ וּ ט ◌ƒ◌ָ◌¿◌ֶ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֵ◌¿◌ָ◌ָ◌ָּפ 

וא ּ̃ רים  ע  בי "ג מאמין וא ז "ל, ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ַ◌¿◌ַ◌¿◌ַ◌ָהרמ בּ "ם

מאמין בּ אני מאמין א  ה ּמ ˙ים. ל˙חיּ ˙ ̃ וּ ם ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌ָי

ּ̇ כלי˙ ה  ׂ̆ מח ּפ  א והוּ א  אמ וּ נה . ּ̃ רי ע ◌ƒ◌¿◌ֵ◌¡◌ָ◌¿◌¿◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿ו -י"ג

הגר"א: ׁ̆ כּ ˙ב כּ מ וֹ   ּאׁ̆ ל הּס וֹ ד לּמ וּ ד בּ לי ֶ◌¿◌¿◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ַ◌

ׁ̆ ט. ה ּפ   ̇ א הגּ ר"אמבינים ׁ̆ וֹ ן ל (אבןוזה  ¿◌ƒ◌ƒ◌ֶ◌ַ◌¿◌ַ◌¿◌ֶ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌

פ"ח) `Elit,˘למה  cFQd oian Fpi`W onf lM̈§©¤¥¥¦©£¦

biVdl lFki didW in .FciA xExA Fpi` hWRd©§¨¥¨§¨¦¤¨¨¨§©¦

oFcip obiVdl lCYWd `l `Ede dxFYd zFcFq©¨§Ÿ¦§©¥§©¦¨¦

.olvl `pngx miWw mipicA`Ed dxFYd zEInipR §¦¦¨¦©§¨¨¦§¨§¦¦©¨

zEIpFvigde ,WtPd `EdW sEBd zEIniptl miIg©¦¦§¦¦©¤©¤¤§©¦¦

xvi oi` cFqe fnxA miwqFrde ,sEBd zEIpFvigl§¦¦©§¨§¦§¤¤§¥¥¤

didY dN`Bd xTre ,mdA zFxBzdl lFki rxd̈¨¨§¦§¨¨¤§¦©©§ª¨¦§¤

.dlAw znkg cEOlA§¦¨§©©¨¨

ּ̇ ם :ׁ̆ אלה:ג. ׁ̆ אמר ה דּ בר נכ וֹ ן  זה  האם ¿◌ֵ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌¿◌ֶ◌

לוֹ  ׁ̆ ר אפ אי ז וֹ הר ללמ וֹ ד א האוֹ מר ◌ָ◌¿◌ֶ◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁ̆ רב 

ׁ̆ וּ בה  ̇ בּ  ?לחזר ַ◌¿◌ֹƒ◌¿◌ָ◌

לברכהׁ̆ וּ בה:ּ̇  זכרוֹ נם ר בּ וֹ ˙ינוּ  (רי"ףאמרוּ  ¿◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌

פ"ח) mixacיוֹ מא  drAx`e mixUr ָ◌¤§¦§©§¨¨§¨¦

xAgzOde ...md EN`e ,daEWYd z` miaMrn§©§¦¤©§¨§¥¥§©¦§©¥

dpWOA Exn` oke ,aEW`e `hg` xnF`de ,rWxl̈¨¨§¨¥¤¡¨§¨§¥¨§©¦§¨

(a ,dt `nFi)oiwiRqn oi` ,aEW`e `hg` xnF`d ¨¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦

,xRkn mixERMd mFie `hg` .daEWY zFUrl FciA§¨©£§¨¤¡¨§©¦¦§©¥

,Fxag oFlwA cAMzOde .xRkn mixERMd mFi oi ¥̀©¦¦§©¥§©¦§©¥¦§£¥

dGande ,eizFa` dGande ,xEASd on WxFRde§©¥¦©¦§©§©¤£¨§©§©¤

,devn xaC zFUrn miAxd z` aMrnde ,eizFAx©¨§©§©¥¤¨©¦¥£§©¦§¨

d`Fxde ,drx Kxcl daFh KxCn Fxag z` dHOde§©©¤¤£¥¦¤¤¨§¤¤¨¨§¨¤

lr wlFgde ,Fcia dgFn Fpi`e drx zEAxza Fpa§§©§¨¨§¥¤§¨§©¥©

lr birlOde ,zFgkFYd z` `pFXde ,minkg ixaC¦§¥£¨¦§©Ÿ¥¤©¨§©©§¦©

m"Anx oire .zFvOd(c wxR daEWY zFkld)drAx` : ©¦§§©¥©§¨¦§§¨¤¤©§¨¨

WFcTd oi` mdn cg` dUFrde ,lFcB oFer mdn¥¤¨¨§¨¤¤¨¥¤¥©¨

lcFb itl daEWY zFUrl FciA wiRqn `Ed KExÄ©§¦§¨©£§¨§¦¤

daEWY ixrW xtq oire ,F`hgzF` - oFW`xd xrW) ¤§§©¥¥¤©£¥§¨©©¨¦

(apmiwiCv zFgxF` ,(dXWe mixUrd xrW). §©¦¦©©¨¤§¦§¦¨

ׁ̆ ּמ סרבׁ̆ אלה:ד. ׁ̆ ּמ י ה דּ בר  נכ וֹ ן האם  ¿◌ֵ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ֶ◌¿◌ָ◌ֵ◌

סיני  הר על רגליו  עמדוּ  א זהר  ?ללמד ƒ◌¿◌ַֹֹ◌ָ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ַ◌

̇ ׁ̆ וּ בה:ּ̇   בּ הע ˜נב .)בזהר ixw(דּ ף  ¿◌ָ◌¿◌ַֹ◌¿◌ַ◌ֲ◌¿◌ַ◌¨¥

EedC oEpi` zn`d znkgA miwqFrl̈§¦§¨§©¨¡¤¦©£

`MlnC icar oiniMg :l"fe ,ipiqC `xEhA iniiẅ§¥§¨§¦©©¦¦©§¥§©§¨

ilMYqn `l ,ipiqC `xEhA EniiwC oEPi` ,d`Nr¦¨¨¦§©§§¨§¦©¨¦§©§¥

WOn `ziixF` `NkC `xTr idi`C ,`znWpA `N ¤̀¨§¦§§¨§¦¦¦¨¨§Ÿ¨©§¨©¨

diizt dcedi iaxe ,xdefd xe` d`x] .l"kr ,'Eke§

dxFYd zFcFq mircFi mpi`W mzF`W ,x`an r"if§¨¤¥¨§¦©¨

.[ipiq xd lr eilbx Ecnr `lŸ¨§©§¨©©¦©

חמ וּ ריםׁ̆ אלה:ה. דּ ברים ּ̇ ב לכ  יכ וֹ לים  אי ¿◌ֵ◌ָ◌ֵ◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֹ¿◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ƒ◌

רוֹ ˆח זוֹ הר ללמד מ וֹ רה  ׁ̆ אינוֹ  רב , ּכ ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

האסוֹ נ וֹ ˙ כּ ל על ׁ̆ ם א  וה וּ א  ׁ̆ מ ּמ   ̇ ׁ̆ וֹ  ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌ָ◌¿נפ

ׁ̆ לוֹ ם ו חס ויהיה ?ׁ̆ היה ֶ◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ֶ◌ַ◌¿◌ָ◌

ז וֹ הר ׁ̆ וּ בה:ּ̇  ̃ וּ ני ּ̇ י ה ׁ̆ וֹ ן ל ל 'זה ּ̃ וּ ן   ּ̇ ) ¿◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌ƒ◌

עג :) zEIpr`דּ ף oinxbC oFl ie ַ◌©§¨§¦£¦¨

mEBxY] .`nlrA ocA`e bxde dfiaE `Axge§©§¨¦¨§¤¤§©§¨§¨§¨©§

axge zEIpr minxFBW mdl iF` :[WcTd oFWll¦§©Ÿ¤¨¤¤§¦£¦§¤¤

xnF` ip` `l ,Ypad] .mlFrA oca`e bxde dGaE¦¨§¤¤§¨§¨¨¨¥©§¨Ÿ£¦¥

.[df z ¤̀¤

ׁ̆ לּ י,ׁ̆ אלה:ו. ר בּ י לדברי  ̃ ר ׁ̆ וֹ מע אני אם  ¿◌ֵ◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ƒ◌ֵ◌ַ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ֵ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌

גּ ן לי  יהיה האם זוֹ הר, ללמד א ◌ַ◌ƒ◌¿◌ַֹ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ƒ◌ֵ◌ָהא וֹ מר

א אוֹ  ׁ̆ ל עדן דּ ין  בּ בי˙ לי  ׂ̆ וּ  יע  מה  ? ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֶ◌

ׁ̆ לּ י  לרב  ּ̇ י ׁ̆ מע  אם ?מעלה , ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌ָ◌ַ◌¿◌ƒ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ƒ◌

ׁ̆ רׁ̆ וּ בה:ּ̇  אפ  ׁ̆ אי  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ה בּ זוֹ הר כּ ˙וּ ב ¿◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ֶ◌¿◌ָ◌

לּמ וּ ד  בּ לי  העלי וֹ ן עדן לגן ◌ƒ◌¿◌¿◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌¿◌¿◌ƒ◌ƒלזכּ וֹ ˙

לגּ יה נּ וֹ ם ,  ̇ א וֹ  י˜חוּ  ׁ̆ ם  ו ּ̇ וֹ רה , ה  ̇ ◌ƒ◌ƒ◌ַ◌ָ◌¿◌ֵ◌ƒ◌¿◌¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌¿ּפ נימ יּ וֹ 

אמר א ׁ̆ לּ י הרב  ׁ̆ ם א א אני , ̃ ּ̇ ˆע ׁ̆ ם ◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֲ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ƒ◌ֵ◌¿ו 

יחד   ּל ׁ̆ הרב   ̇ א ׂ̆ ך ּ̇ מ  ו  ז וֹ הר , ללמד ◌ַ◌ַ◌¿◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַֹ◌¿◌ƒלי

הרב  ̇ א ׁ̆ לחוּ   ּ̇ ׁ̆ ם,  ̃ ו˙ˆע לגּ יהנּ וֹ ם , ˙ֹא¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌¿◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לי  אמר א  ה וּ א ׁ̆ ם , א  ׁ̆ ה וּ א  ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ וֹ ם

יּ זכּ ה א  הרב  בּ אמ˙ אבל זוֹ הר, ◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌¡◌ֶ◌ָ◌ַ◌ƒללמד

ּ̃ לע , ה לכף  אלּ א לגהינוֹ ם, ּ̇ הללכ˙ וא  ָ◌ֶ◌ֶ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌¿◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌¿◌ַ◌ָ◌

אם ר˜ זה אבל לגהינ וֹ ם, להכּ נס ּ̇ ז כּ ה ◌ƒ◌¿◌ֶ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֵ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ƒ◌ַא וּ לי

היּ וֹ ם , ּ̇ ידע  א   ̇ וּ באמ ׁ̆ וּ בה ,  ̇ בּ   ּ̇ חזר ◌ַ◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌¡◌ֶ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒא 

ז וֹ הר ללמד רי ּ̂  ׁ̆ י וֹ דע ׁ̆ א אחד ◌ַֹ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵאין 

, ׁ̆ ּ̃ דוֹ  אה  ּ̇ ה  וא  י וֹ דעים, ילדים ואפילוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ָ◌

ּ̇ י  ידע  ו א ּ̇ י  ׁ̆ מע א להגּ יד וזה!!יכ וֹ ל ! ָ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ֶ◌

בּ חכמ˙ עס˜ ׁ̆ א  וּ מי  : ̇ ה בּ רי ספר  ׁ̆ וֹ ן ◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָל

ׁ̆ עה בּ  אוֹ ˙ּה  ללמ וֹ ד רˆה  וא  ̇ ◌ָ◌ָ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌ָ◌¿◌ֶ◌¡◌ָהאמ

אוֹ ˙ּה  דּ וֹ חין עדן  בּ גן לעלוֹ ˙ רוֹ ˆה  ׁ̆ מ˙וֹ  ◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌¿◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌ֶׁ̆ נּ 

ׁ̆ יר בּ זהר ׁ̆ אמר וּ  כּ מ וֹ  בּ ב זּ יוֹ ן ◌ƒ◌ָ◌¿◌ƒ◌ָ◌¿◌ֶ◌ָ◌¿◌¿◌ַֹ◌ƒמ ּׁשם

כּ ל  בּ ידוֹ   ׁ̆ י ׁ̆ אפ לּ וּ  עוֹ ד וא  וכ וּ ', ◌ָ◌ָ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ƒ◌¿◌¿◌ֶ◌ֲ◌ƒ◌ַה ּׁשירים 

בּ עלי  הּׂשרפים  ׁ̆ בּ ע וֹ לם, ה ּט וֹ בים ׂ̆ ים  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌ֲ◌ַמע 

יוֹ ם בּ כל ̇ וֹ  ׁ̆ מ נ   ̇ א ׂ̆ וֹ רפים כּ נפים   ׁ̆  ֵׁ̆◌¿◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌

וכ וּ ', ̃ וּ די  ּפ   ̇  ׁ̆ ּפ ר בּ זהר ׁ̆ אמרוּ  כּ מ וֹ  ◌¿◌ֵ◌¿◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌¿◌¿◌ָ◌ֶ◌¿◌ָוי וֹ ם

נ˜רא זה על הממ נּ ה  הגּ דוֹ ל ה ּׂשר ◌ָ◌¿◌ƒ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֻ◌¿◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌¿וזה

˜בּ ל"ה . בּ גימטריּ א הוּ א כּ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ַ◌¿◌ƒי וּ פיא"ל

בּ אמ˙על  ıחפ ּ̇ ה  א  אם אה וּ בי , אחי כּ ן ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌¡◌ֶ◌

לה˙˜רב ר וֹ ˆה ּ̇ ה וא  ה בּ א  ◌ֵ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ֶ◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌ָ◌¿לע וֹ לם

ז וֹ הר ˙גרוֹ ס – ּ̇ למד הוּ א,  ּבּ רו  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ָ◌ָ◌ַ◌¿לה 

ׁ̆ זּ ה ּ̃ וֹ ˙, דּ  4-5 לפחוֹ ˙ וי וֹ ם  בּ כל  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌¿◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ַה 

ּׁשכּ ˙בנוּ  ה גּ דוֹ ל ׂ̆ כר ל ּ̇ זכּ ה   וכ ◌¿◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ƒ◌ַה ּמ ינימ וּ ם,

ערכּ ּה  וּ בספר 35-36 מס ּפ ר הזּ וֹ הר ◌ָ◌¿◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌ƒ◌ַ◌ַ◌ַ◌¿בּ עלוֹ ן 

ׁ̆ עה . ◌ָ◌ָ◌ֶׁ̆ ל

ראובן אלבז
ר"י אור החיים

ירושלים

 אלחנן היילפרין
 אב"ד ראדאמישלא לונדון

ונשיא התאחדות קהילות החרדים

יצחק אריה לייבוש היילפרין
בן הגה"צ מהר"א שליט"א היילפרין 

אב"ד רמות

יצחק מאיר מורגנשטרן
ר"מ תורת חכם י-ם

מאיר שטרן
אב"ד מירון

שלום ארוש
ר"י חוט של חסד

יַע ּפִ ֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים, ּוְלַהׁשְ ל ּגְ ְרָענּות ְלַבּטֵ ְפֵני ַהּפֻ ְתִריס ּבִ הּוא ּכִ ָכל יֹום, ׁשֶ עּור ָקבּוַע בֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעּמּוד ֶאָחד ּבְ ַע ׁשִ  הגה"צ רבני העדה החרדית פסקו, ]תשס"ב-תשס"ד[ ִלְקֹבּ
י. ִלי ּדַ ה ְרפּואֹות ִויׁשּועֹות ַעד ּבְ ָרָכה ַרּבָ ַפע ֹקֶדׁש ּבְ ׁשֶ

ֵמִאיר  י  ַרּבִ יָנאִוויְטׁש,  ְנָיִמין ַראּבִ ּבִ י  ַרּבִ ר,  ִפיׁשֵ ַיֲעֹקב  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ יְנְסִקיא,  ּדּוׁשִ ה  ָרֵאל מׁשֶ ִיׂשְ י  ַרּבִ ְפַרייְנד,  ַאְרֵיה  ה  מׁשֶ י  ַרּבִ ַהַגֲאַב"ד  ַהֲחֵרִדית, ועוד:  ֶצֶדק ָהֵעָדה  ין  ּדִ ית  ּבֵ ַחְבֵרי  הגה"צ 
ַלִים,  י ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוׁשָ ים הגה"צ: ַהַגֲאַב"ד ַרּבִ ים ְלַחּיִ ין ַחּיִ ִניֵאל ְפִריׁש, זיעוכי"א - ּוְלַהְבִדיל ּבֵ י ּדָ אְך, ַרּבִ ל ַאייְזְנּבָ י ְיִחיֵאל ִפיׁשְ ָטאם, ַרּבִ ְרׁשְ ה ַהְלּבֶ י מׁשֶ ַראְנְדְסָדאְרֶפער, ַרּבִ ּבְ

ִליָט"א, ועוד, )אור הזוהר(. ְכֵטר ׁשְ י ַיֲעֹקב ֵמִאיר ׁשֶ ְרַמן, ַרּבִ י יֹוֵסף ִליּבֶ ִוי ָוואְזֶנער, ַרּבִ מּוֵאל ַהּלֵ י ׁשְ י ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן, הגה"צ  ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרּבִ ֶטְרְנּבּוְך, ַרֲאַב"ד, ַרּבִ ה ׁשְ י מׁשֶ ַרּבִ
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ּיעּוִרים ִנְמָסִרים ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרִּבי ַאְרֵיה ַּבְרָדה ְׁשִּליָט”א  ּׁשִ
ְּבִׁשּתּוף ַעם “ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי” 

“י קֹוֵבַע: ּבִ  ַהַרׁשְ
לּות  ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵיְצאּו ּבְ ּבְ

ַרֲחִמים ּבְ

ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י הזוהר ּבְ ּפֵ ּדַ

יס ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ  ְמַחּפְ
י הזוהר ּפֵ  ִמיְליֹוֵני ּדַ

ם. ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ּבְ ְלַחּלְ

ן ֶאת  ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
כֹוִלים ִלְזּכֹות  יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ַהּזְ

ֶכֶסף ָקָטן? ּבְ

ְׁשְמעּו,  ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִתּ
ְראּו ּוַבּזַֹהר ִּתְקְראּו, ֶאת ַהָּמִׁשיַח ִתּ

ִהַּגְענּו ִלְׁשַנת ַהְּגאּוָלה:

“קֹול ַהַרְׁשּב“י - 36 ִדיְסִקים ּתֹוַרת ַהּזַֹהר 
ְּבָּלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש 1062 ִׁשעּוִרים - ַהּזַֹהר 

ַהּיֹוִמי 20 ַּדּקֹות.
ַּדף ַהּיֹוִמי -  33 ִדיְסִקים 2710 ִׁשעּוִרים ְבּ

ָּכל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש.
22 ִדיְסִקים זַֹהר ְלֹלא ַהְפָסָקה - ָּכל ִדיְסק 

14 ָׁשעֹות.
378 ִׁשעּוִרים יֹוִמִּיים, 5 ִדיְסִקים - זַֹהר 

ַהּיֹוִמי ָחק ְלִיְׂשָרֵאל.
כל ספר הקדוש קב הישר בדיסקים

ָלִראׁשֹוָנה ִּבְׂשַפת ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש 8 ָׁשעֹות, 
ִאְּדָרא זּוָטא ַקִּדיָׁשא.

1000 ָׁשעֹות ַהֲאָזָנה ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

 ַלַהְזָמנֹות ִדיְסִקים, ֶטל:

054-4577956

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר 
 ְּבִחָּנם, 

 ִּתּקּון מ"ג, מ"ח,
 ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד,

ְּבִחָּנם! 
ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים 

 ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו

 052-765-1911

לֹוְמֵדי  ְל-250.000  ּוִמְצָטֵרף  ֹזַהר  ַּדף  ְלִלּמּוד  ִּבְלַבד  ַּדָּקה  ַמְקִּדיׁש  ְּכֶׁשִהְּנָך 

ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ַאָּתה ְמַסֵּים 250.000 ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 
- ְוִיְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוֶתיָך ּוִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך, ִּכי ַהְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות ּוְקִריַאת ְׁשַמע 

הּוא ִלּמּוד ַּבֹּזַהר ָּכל יֹום )תיקו"ז תיקון מ"ג(. ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, 

ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות 

ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהָּקָּב"ה, 

־ּוְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהָּצרֹות ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש - ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצ

ּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו 

ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ְוַעֵּין עֹוד אֹור ַהּזֹוַהר. 


