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ּכלואמרואמרואמרואמר אברהם, אּבא, רּבי §¨©©¦©¨©§¨¨¨
ּבפרׁשת עֹומד היה ©¨¨§¥¨¨¨̈ימיו
ּולסּדר אֹורחים לזּמן ¥©§¦§¥©§¦¨§ּדרכים
עכׁשו ׁשלחנֹות. ¨§©¨§ª¤̈להם
ּכל ואת אֹותֹו ¨¤§¦¦§©¤ׁשּמזמינים
ואין הּמלךְ  ּדוד ואת ¥§¤¤©¦¨¤§¦¦©©הּצּדיקים
חלקם, את להם ¨§¤¤¤¨¦§נֹותנים
מהּׁשלחן עֹומד ¨§ª©¥¥¨¨§©אברהם

טז)וקֹורא: מעל(במדבר נא סּורּו §¥¨¥©
הרׁשעים האנׁשים ¦¨§¨¦¨£¨¥¢̈אהלי
אחריו. עֹולים וכּלם ¨£©¦¨ª§¤¥̈האּלה.

אמר, יג)יצחק ּובטן(משלי ¦§¨¨©¤¤
אמר, יעקב ּתחסר. ©¨Ÿ£©¨§¤¦¨§רׁשעים

כג) תקיאּנה.(שם אכלּת ¨¤¦§¨§©¨§¦ּפּתךָ 
אֹומרים, הּצּדיקים ּכל ¦§¦¦©©¨¨§ּוׁשאר

כח) ׁשלחנ(ישעיה ּכל מלאּוּכי ֹות ¦¨ª§¨¨§
מקֹום. ּבלי צאה ¨¦§¨Ÿ¦קיא

והׁשליםּדודּדודּדודּדוד אמר, הּמלךְ  ¨¦©¤¤¨©§¦§¦
ׁשּכתּוב כה)ּדינֹו, ויהי(שמואל-א ¦¤¨©§¦

את ה' וּיּגף הּימים ¤Ÿ¦©¦¨©¤¤£©ּכעׂשרת
אֹומר? ּזה מה וּימת. ¥¤©Ÿ¨©¨̈נבל
מּנבל ׁשאל ׁשּדוד ¨¨¦©¨¦¨¤¦מּׁשּום
רצה. ולא אֹורח, לֹו ¨¨Ÿ§©¥¨£©§ונעׂשה
לֹו נתן ולא אֹותֹו, הזמין ©¨Ÿ§¦§¦¤§וזה
לֹו ׁשהׁשלים אדם אֹותֹו עליו נּדֹון העֹולם, את ּדן הּמלךְ  ׁשּדוד ימים עׂשרה ּובאֹותם ¦§¦¤¨¨¨¨¦¨¨¤¨¤¤©¦¨¤¦¨¨¨£¨§¤¥חלק.

מּנבל. יֹותר ¨¨¦¥©רע

xn`exn`exn`exn`emi`w ded iFnFi lM ,mdxa` ,`A` iAx §¨©¦¦©¨©§¨¨¨¨¨¨¦
`pTzlE ,oifiRWE` `pOfl ,oigxF` zWxtA§¨¨©§¦§©§¨§¦¦§©§¨
,`iIwiCv EdNklE ,Dil oipOfnC ,`YWd ,ixFzR oFl¨¥©§¨¦§©§¦¥§ª§©¦©¨
mdxa` ,oFdiwlEg oFl oiadi `le ,`Mln ceclE§¨¦©§¨§¨¨£¦¨¥©§¨¨

,ixwe ,`xFzRn mi`w(fh xacna)ild` lrn `P ExEq ¨¦¦¨¨§¨¥¨¥©¨¢¥
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,xn` wgvi(bi ilyn)awri .xqgY mirWx ohaE ¦§¨¨©¤¤§¨¦¤§¨©£Ÿ
,xn`(bk ilyn)lM x`WE .dP`iwz Ylk` LYR ¨©¦§¨©§¨§¦¤¨§¨¨

,ixn` `iIwiCv(gk diryi)`iw E`ln zFpglW lk iM ©¦©¨©§¥¦¨ª§¨¨§¦
.mFwn ila d`Fv¨§¦¨

ceCceCceCceC,xn` `Mln(o`k xqg),iFpiC milW`e ¨¦©§¨¨©§©§¦¦
,aiYkC(dk ` l`eny)minId zxUrk idie ¦§¦©§¦©£¤¤©¨¦

cecC oibA .ixiin `w i`n .znIe lap z` 'ii sFBIe©¦§¨¤¨¨©¨Ÿ¨¨©§¥§¦§¨¦
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oEPi`aE ,`wlEg Dil adi `le ,Dil oiOf `ce§¨©¦¥§¨¨©¥¨¨§¦
Dilr oCY` ,`nlr oi`c `Mln cecC oinFi dxUr£¨¨¦§¨¦©§¨¨¦¨§¨©§¨¨¥

.lapn xiYi WiA Dil milW`C Wp xa `Edd©©¨§©§¦¥¦©¦¦¨¨



xdGŸ©l`xUil wgŸ§¦§¨¥ ai

" דפי - ברחמים. הגאולה לקירוב העולמי" הזוהר "מפעל ידי על ונסדר היומיהיומיהיומיהיומינערך לישראללישראללישראללישראל "חקחקחקחק
טל': בלבד. הרבים לזיכוי בחינם לקבל ב"ב8436784–8436784054–8436784054–8436784054–054ניתן 74 השומר רחוב דוד מלכות אצל או

iriax mei dkxad z`fe

אלעזר,אמראמראמראמר ּכךְ )רּבי (מּׁשּום ¨©©¦¤§¨¨¦¨

אדם על מטריחה הּתֹורה ¨¨©¨¦§©¨©¥אין
יכֹול, ׁשהּוא ּכמֹו אּלא ¨¤§¨¤¥יֹותר,

טז)ׁשּכתּוב ּכמּתנת(דברים איׁש ¤¨¦§©§©
אכל אדם יאמר ולא וגֹו'. ©ŸŸ©¨¨Ÿ§§̈ידֹו
ּבראׁשֹונה, ואׁשּתה ¨¦¨¤§¤§©§¤§ואׂשּבע
לענּיים. אּתן ּׁשּיּׁשאר ¦¦£¨¥¤¥¨¦¤©ּומה
ׁשל הּוא הּכל ראׁשית ¤Ÿ©¦¥¨¤אּלא
את ׂשּמח ואם ¤©¦¦§¦§̈האֹורחים.
אֹותם, והׁשקה ¨¨§¦§¦§̈האֹורחים
עּמֹו, ׂשמח הּוא ּברּוךְ  ¦©¥¨¨¨©הּקדֹוׁש

עליו, קֹורא נח)ואברהם (ישעיה §©§¨¨¥¨¨
ויצחק וגֹו'. ה' על ּתתעּנג ¨§¦§§©©©§¦̈אז

עליו, נד)קֹורא ּכלי(שם ּכל ¥¨¨¨§¦
אמר יצלח. לא עליךְ  ©¨¨§¦Ÿ¦©¨©יּוצר
ּדוד זה את ׁשמעֹון, ¦¨¤¤§¦¦©רּבי
מּׁשּום אֹותֹו, אמר ¦©¨¤¤©הּמלךְ 
הּמלךְ  ׁשל הּזין ּכלי ¤¤©¤¦©©¥§¨¤ׁשּכל
נפקדּו הּמלךְ  ׁשל §§¦¤¤©¤¨§©§והּקרבֹות
אמר, יצחק אבל ּדוד. ©¨¨§¦¨£¦¨©§ּביד

קב) יהיה(תהלים ּבארץ ¤§¦¤¨¨¦ּגּבֹור
וגֹו'. ועׁשר הֹון וגֹו', §¤Ÿ¨§§©זרעֹו

נח)אמר,יעקביעקביעקביעקב יּבקע(ישעיה אז ©£Ÿ¨©¨¦¨©
ׁשאר וגֹו'. אֹורךָ  ¨§§¤©©©ּכּׁשחר

אֹומרים, ונחךָ (שם)הּצּדיקים ©©¦¦§¦§¨£
ּדוד וגֹו'. והׂשּביע ּתמיד ¦¨§©¦§¦§¦¨ה'

אמר, נד)הּמלךְ  ּכלי(שם ּכל ©¤¤¨©¨§¦
ׁשהרי יצלח, לא עליךְ  ¥£¤¨§¦Ÿ¦©¨©יּוצר

חלקם אׁשרי זה. לכל ׁשּזֹוכה האדם ׁשל חלקֹו אׁשרי העֹולם. ׁשל הּזין ּכלי ּכל על נפקד ¨§¤¥§©¤¨§¤¤¨¨¨¤§¤¥§©¨¨¤¦©©¥§¨©¨§¦הּוא
ּכתּוב עליהם הּבא, ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם הּצּדיקים ס)ׁשל וגֹו'.(שם צּדיקים ּכּלם ועּמךְ  ¤©©¦¦¨¨©¤¨¨©¨£¥¤¨§©¥ª¨©¦¦§

xn`xn`xn`xn`xfrl` iAx(KM oibA)Dilr gxh` `l `ziixF` ¨©¦¦¤§¨¨§¦©©§¨¨©§©¨¥
,likic dnk `N` ,xiYi Wp xaC§©¨©¦¤¨§¨§¨¦

,aiYkC(fh mixac)`nil `le .'Fbe Fci zpYnM Wi` ¦§¦¦§©§©¨§§¨¥¨
dnE ,`zincwA ieex`e rAU`e lEk` Wipi ¦̀¦¡§¤§©§©§¥§©§¦¨©
`NkC `Wix `N` ,ipMqnl oY` x`YWic§¦§§©¤¥§¦§§¥¤¨¥¨§Ÿ¨
,oFl iExe oifiRWE`l iCg i`e ,`Ed oifiRWE`c§§¦¦§¦©¥§§¦¦§©¥
ixw mdxa`e ,DiOr iCg `Ed Kixa `Wcwª§¨§¦©¥¦¥§©§¨¨¨¥

,Dilr(gp diryi)ix`w wgvie .'Fbe 'ii lr bPrzY f` ¨¥¨¦§©©©§¨§§¦§¨¨¥
,Dilr(cp diryi)xn` .glvi `l Kilr xvEi ilM lM ¨¥¨§¦©¨©¦Ÿ¦§©¨©

lkC oibA ,Dil xn` `Mln ceC ,i`d ,oFrnW iAx¦¦¦§©¨¦©§¨¨©¥§¦§¨
cecc iFciA ,`MlnC oiaxwE ,`MlnC oipiif©§¦§©§¨§¨¦§©§¨¦§¨¦

,xn`w wgvi la` ,EcwRz`(aiw mildz)ux`A xFAB ¦§§¨£¨¦§¨¨¨©¦¨¨¤
.'Fbe xWFre oFd ,'Fbe Frxf didi¦§¤©§§¨¤§

awriawriawriawri,xn`(gp diryi),'Fbe LxF` xgXM rwAi f` ©£Ÿ¨©¨¦¨©©©©¤§
,ixn` `iIwiCv x`W(gp diryi)cinY 'ii Lgpe §©©¦©¨©§¥§¨£§¨¨¦

,xn` `Mln ceC ,'Fbe riAUde(cp diryi)xvEi ilM lM §¦§¦©§¨¦©§¨¨©¨§¦©
`nlr ipiif lM lr `Ed `dC ,glvi `l Kilr̈©¦Ÿ¦§¨§¨©¨¥¥¨§¨
.i`d lkl ikfC ,Wp xaC DiwlEg d`Mf .cwRz ¦̀§§©©¨¨¨¥§©¨§¨¥§¨©
`nlraE ,oic `nlrA ,`iIwiCvC oFdiwlEg d`Mf©¨¨¨¥§©¦©¨§¨§¨¥§¨§¨

aizk Ediilr ,iz`c(q diryi).'Fbe miwiCv mNM KOre §¨¥¨©§§¦§©¥ª¨©¦¦§




