
ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל 
ַעל ִּלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!

ָמְענּו  ׁשָ לֹא  ַמּדּוַע  ֵאָלה:  ׁשְ א. 
חֹוַבת  ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ִמּגְ ַהּיֹום  ַעד 
ׁשּוָבה: ָטעּות  דֹוׁש? ּתְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ּלִ
ַנת תרפ"א ָיְצאּו  ׁשְ ָיְדָך, עֹוד ּבִ דֹול ּבְ ּגָ
יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ בד"ץ  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ
ִדיְסִקין  ֵליּב  ַע  ְיהֹוׁשֻ ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ
דֹוִלים  ַהּגְ ל  ּכָ ֶזה  ַעל  ְוָחְתמּו  זצ"ל, 
ְך ָחְתמּו ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית  ָאז, ְוַאַחר ּכָ ּדְ
ַנת תשס"ב-ח,  ׁשְ ַלִים עיה"ק ּבִ ירּוׁשָ ּבִ

ִעם  ְסָפִרים  ה  ַהְרּבֵ ְוָיְצאּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ְועֹוד 
ים.   ָפַרּדִ ְוַהּסְ ים  ַנּזִ ּכְ ָהַאׁשְ דֹוֵלי  ּגְ רֹוב  ל  ׁשֶ ֲחִתימֹות 
ְמאֹורֹות  ְוַהּזַֹהר  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ַהּזֹוַהר  ּוְבֵסֶפר אֹור 
ְוִאם  יִקים.  ַצּדִ ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  מּוָבִאים  ְועֹוד,  ַהּזֹוַהר 
ְולֹא  ַרב  ֵמָהֶעֶרב  ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב  ׁשֶ ִסיָמן   ? ַמְעּתָ ׁשָ לֹא 

יָלה ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת. ּגִ
ֵאיָנם לֹוְמִדים זֹוַהר  ֵאּלּו ׁשֶ ֵאָלה: ִמי אֹוֵמר ׁשֶ ב. ׁשְ
ל'  ִתּקּון  ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ יַח?  הָמׁשִ את  לעכב  ּגֹוְרִמים 
ְלִמיד  דֹול ִחּיּוב ַעל ּתַ ה ּגָ ּמָ א ֶמֶלְך(, ְוֶז"ְל: ּכַ ּסֵ ַתב )ַהּכִ ּכָ

ם  ְוָעְנׁשָ ָלה.  ַקּבָ ִלְלֹמד  ָחָכם 
לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  דֹול  ּגָ ה  ּמָ ּכַ
י  ּכִ לּוָתא  ּגָ ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה  ַקּבָ
ַרֲחָמָנא  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ִבים  ְמַעּכְ ֵהם 
ָעה ַאַחת  ׁשָ ה ּבְ י ַיֲעׂשֶ ִליְצַלן, ּכִ
ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ָלה  ּבָ ַהּקַ ִלּמּוד  ּבְ
ָיִמים  ֹחֶדׁש  ִלּמּוד  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ
דֹול ּכָֹחּה  י ּגָ ֵטי ַהּתֹוָרה, ּכִ ְפׁשָ ּבִ

ה. ֻאּלָ ְלָקֵרב ַהּגְ
ל  ּכָ ׁשֶ אֹוֵמר  ִמי  ֵאָלה:  ׁשְ ג. 
זֹוַהר  ִלְלמֹוד  הֹורּו  שלא  ֵאּלּו 
ׁש ִמְליֹון ְיהּוִדים,  ִמים ַעל ׁשֵ ֲאׁשֵ
ֲעׂשּו ַעד  ּנַ יגּוִעים ׁשֶ ל ַהּפִ ְוַעל ּכָ
ַעל  ּבַ ׁשֶ ָידּוַע  ׁשּוָבה:  ּתְ ַהּיֹום? 

ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ זצ"ל  ם  ּלָ ַהּסֻ
ֵזיָרה  ּגְ יבֹות, ְוהודיע ָלֶהם ׁשֶ י ְיׁשִ ִנים ְוָראׁשֵ ַרּבָ ָהַלְך ְלָ
דֹול ִמְכַלל  ָרֵאל, ֵחֶלק ּגָ ַלל ִיׂשְ ָמה ַעל ּכְ ְחּתְ דֹוָלה ּנֶ ּגְ
ְבֵרי  ּדִ ְוהוסיף  רח"ל,  ָהעֹוָלם  ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַרק  ׁשֶ דּוִעים  ַהּיְ ָהַרְמַח"ל 
ן  ּכֵ ַעל  רח"ל.  ָהָרעֹות  ֵזרֹות  ַהּגְ ִמן  יֵלנּו  ְלַהּצִ ָיכֹול 
ל  ְלּכָ יורה,  יָבה  ְיׁשִ ְורֹאׁש  ַרב  ל  ּכָ ׁשֶ ִהיא,  ָהֵעָצה 
קֹולֹו!  ּבְ ְמעּו  ׁשָ ְולֹא  דֹוׁש.   ַהּקָ זֹוַהר  ִלְלֹמד  ְיהּוִדי 
 6-7 ְוְנָהְרגּו  דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ְרָצה  ּפָ ְך  ּכָ אחרי   –
ֵאָלה  ְ ֵעת ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת אֹוָתּה ַהּשׁ ִמְליֹון ְיהּוִדים, ּכָ
ת )נה( ִמי ָהַרג אֹוָתם?  ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ה ַהּגְ ְקׁשָ ּמַ ׁשֶ
ת  ף נ"ה ַעּמּוד א'( ָאְמָרה ִמּדַ ת ּדַ ּבָ - ָידּוַע ַמֲאָמר חז"ל )ׁשַ
ּנּו  ּתַ ִנׁשְ ַמה  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  הקב"ה,  ִלְפֵני  ין  ַהּדִ
לּו  מּוִרים ְוַהּלָ יִקים ּגְ לּו ַצּדִ ֵאּלּו ֵמֵאּלּו. ָאַמר לֹו ַהּלָ
ל עֹוָלם ָהָיה  מּוִרים. ָאְמָרה ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִעים ּגְ ְרׁשָ
ְבֵרי  ּדִ ּוְלִפי   - ואכמ"ל.  ִמחּו,  ְולֹא  ִלְמחֹות  ָיָדם  ּבְ
ַעל  ִמים  ֲאׁשֵ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ֵאּלּו  חז"ל 
ַעל  ֲחטּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ל  ּכָ
ִלְלֹמד  ּבּור  ּצִ ּלַ לֹוַמר  ָיָדם  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ם!!!  ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש 
ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְולֹא  לּו  ְוִנְתַעּצְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר 
ֵלם "ִמְצַות  ה ֵסֶפר ׁשָ י ַעל ָהִעְנָין ַהּזֶ ַלֲאִמּתֹו, ְוָכַתְבּתִ
מנחם  רבי  הגאון  הגוב"י  כתב  וכן  ַהּתֹוָכָחה". 
ְזַמן  ּבִ ְוַהֲהרּוִגים  ים  ָהֲעִנּיִ זצ"ל,  הלפרין  מענכין 
ְלִמיֵדי  ל ַמְעָלה ֶאת ַהּתַ ין ׁשֶ ַבִית ּדִ לּות ּתֹוְבִעים ּבְ ַהּגָ
ְך,  ים אֹוָתם ַעל ּכָ ָלה, ּוַמֲעִניׁשִ ּלֹא ָלְמדּו ַקּבָ ֲחָכִמים ׁשֶ
ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ים,  ַהַחּיִ הגוב"י ַעל ֵעץ  ַעל  ּבָ ָלׁשֹון  ְוֶזה 
ֲערֹוָתיו  ָסַמְרָנה ׂשַ ר ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ּתִ לֹוֵמד ִנְסּתָ
י  ֵהָעלֹותֹו ַעל ִלּבֹו ּכִ ה ִחּדּוִדין ִחּדּוִדין ּבְ רֹו ֵיָעׂשֶ ּוְבׂשָ
המשסות  ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ַהּגְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ ַעְניּוָתא 
ל  ַמְלָיא ׁשֶ ַעְצמֹו ַהּגֹוֵרם ָלֶזה, ּוַבּפָ ְוַהַהרּוגֹות הּוא ּבְ

ְוֶהָהרּוג  ְפלּותֹו,  ְוׁשִ ּלּותֹו  ּדַ ַעל  בּו  ְיַחּיְ ֶהָעִני  ַמְעָלה 
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו,  ַעל ֲהִריָגתֹו, ְוָכל ֶזה ִנְקָרא ֹחִטאים ּבֵ
ָלנּו  אֹוי  ֲעֵליֶהם,  ר  ְמַכּפֵ ֵאין  ּפּוִרים  ַהּכִ ּיֹום  ׁשֶ ַעל 
ֶאת  עּו  ִיְתּבְ ַהּיֹום  ן  ּכֵ )ּוְכמֹו  עכ"ל.  ְוַהּתֹוֵכָחה,  ין  ַהּדִ ִמּיֹום 
ַלת  לּום ְלַהּצָ ּלֹא ָעׂשּו ּכְ יבֹות ַעל ׁשֶ י ְיׁשִ ִנים ְוָראׁשֵ ל ָהַאְדמֹוִרי"ם ְוָהַרּבָ ּכָ

ַיְלקּוט  )נ"ה(  ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאטּום,  ָצַצת  ִמּפְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ַנְפׁשֹו  י ּבְ ב כ"ה(, וז"ל: ָעָליו ָלַדַעת ּכִ ִמְכּתָ ים )ּבְ ן ָחֵפץ ַחּיִ ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ

ַבע ח"ו ַעל ֶזה(. הּוא ְוִיּתָ

ֵצל?  ִנּנָ זֹוַהר  ִנְלַמד  ִאם  ׁשֶ אֹוֵמר  ִמי  ֵאָלה:  ׁשְ ד. 

י ַהּזַֹהר  ּכִ "י אֹוְמִרים:  ּבִ נּו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ ׁשּוָבה: ֹמשֶׁ ּתְ
ְצלּו  ִיּנָ ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ֵאּלּו  ׁשֶ ֹנַח  ַבת  ּתֵ מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ
ַרק  דֹוׁש אֹוֵמר ָלנּו: ׁשֶ יַח, ְוָהַרְמַח"ל ַהּקָ ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ
ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַלת  ַהּצָ סֹוד  לּוי  ּתָ ֶזה  ּבָ
ְוֶזה  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ת  ּוְסֻגּלַ ֹכַח  ּבְ ּוְגאּוָלתֹו, 
יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ דֹוׁש:  ַהּקָ ְלׁשֹונֹו 
ַהּזֹאת  ָבה  ַלּתֵ ִנְבַרח  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ

ֵצל.  ְוִנּנָ
נּו  ּלָ ּכֻ ְוִנְתַאֵחד  ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ִיְלַמד  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ְוִנְפָעל   70,000 ֲחבּוַרת  ּבַ
ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר 
ק ְלָכל  דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד ְיַחּלֵ ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוכֹוֵלל ׁשֶ
דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד  ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום 
ִמים  ְמַקּיְ ם  ְוֻכּלָ ִנְנֲעלּו,  רּוִצים  ּתֵ ֲעֵרי  ׁשַ ה  ְוַעּתָ
ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ  – ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶאת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ
ֵבית  ּבְ ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי  ִאְרגּון ִמְפָעל  ּבְ ּקּוֵני זֹוַהר,  ּתִ

ֶמׁש, 0548-436784.  ׁשֶ
ָעַלי  ֶ ּשׁ ִלי  י לֹא הֹוָרה  ּלִ ׁשֶ ה ָהַרב  ָלּמָ ֵאָלה:  ׁשְ ה. 
ָך ְלַכף  דּון ֶאת ַרּבְ ׁשּוָבה: א. ֹקֶדם ּתָ ִלְלמֹוד זֹוַהר? ּתְ
ֵמַאִין  ָלַמד  לֹא  ְוִאם  ה,  ּבָ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ינֹוק  ּתִ הּוא  ׁשֶ ְזכּות 
ֵהם  ת,  ּבָ ׁשַ ְוִתְצַעק  ּבּוץ  ַלּקִ ֵתֵלְך  ִאם  ל  ]ְלָמׁשָ ֵיַדע? 
לֹא  ֵמעֹוָלם  ֵהם  ֵמֶהם,  רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ַמה  ָיִבינּו  לֹא 
ַמע ְולֹא ָרָאה  ּלֹא ׁשָ ֵכן ׁשֶ ת?[ ב. ִיּתָ ּבָ ְמעּו ַמה ֶזה ׁשַ ׁשָ
ל  ּה ׁשֶ יִקים "ֶעְרּכָ ֶפר "אֹור ַהּזֹוַהר" ֵמֶאֶלף ַצּדִ ֶאת ַהּסֵ
ֵמֶאֶלף  ּיֹוֵתר  ׁשֶ ְוַהּזַֹהר",  ָרֵאל  ִיׂשְ ּו"ְגדֹוֵלי  ָעה",  ׁשָ
ָצִריְך  ע  ָרׁשָ ַוֲאִפילּו  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ אֹוְמִרים  יִקים  ַצּדִ
ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  לֹו  ִביא  ּתָ ָיְדָך  ּבְ ֵעָצה   - זֹוַהר!  ִלְלֹמד 
יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ָלנּו  אֹוֵמר  ַמה  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ
ְוָהַאֲחרֹוִנים  ֵמֶאֶלף,  יֹוֵתר  ב"ה  ַאֲחָריו,  ִאים  ַהּבָ

ִאיׁש,  ֶהָחזֹון  ים  ַחּיִ ַהֵחֶפץ 
י  ַרּבִ ָחִביב  ַאֲחרֹון  ְוַאֲחרֹון 
ִליָט"א.  ׁשְ ַקְנֵיְבְסִקי  ים  ַחּיִ
ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב  ֶזה,  ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ְוִאם 
ָאז  ַהּזֹוַהר,  ִלּמּוד  ּבְ ד  ִמְתַנּגֵ
ַרב  ָהֶעֶרב  ֵני  ֵמַרּבָ ׁשּוט  ּפָ הּוא 
ין רּוִחין ְוִליִלין  ּדִ ֶזַרע ֲעָמֵלק ׁשֵ
ֵהם  ַתב ֲעֵליֶהם ׁשֶ "א ּכָ ּבָ ָהַרׁשְ ׁשֶ
רּוִחין  ין  ּדִ ׁשֵ ֲעָמֵלק  ַרע  ִמּזֶ
תי"ד,  סימן  "א  ּבָ ָהַרׁשְ )שו"ת  ְוִליִלין 
ספר הרזים, כתבי האריז"ל והם מזיקין 

ֶאת  ַלֲעֹזב  ְוָצִריְך  הבריות(.  את 

ַמה  ְרֵאה  יו.  ִמּפִ ּתֹוָרה  מֹוַע  ִלׁשְ ְולֹא  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ַהּבֵ
ית  "ם ַמּסִ ִרי ִיְצָחק' ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה: ַהּסַ תּוב ַה'ּפְ ּכָ ׁשֶ
קּו  ִיְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ פֹות  ְמֻזּיָ ַטֲענֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ִרי ִיְצָחק' ַעל  ֶפר 'ּפְ בְּסֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהּסֵ
הּוא  כְּׁשֶ ֲעָמֵלק  הּוא  ׁשֶ ַהס"ם  )הקדמה(  ְיִציָרה,  ֵסֶפר 
סֹודֹות  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַלֲעֹסק  רֹוִצים  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ רֹוֶאה 
ה ִסּבֹות ּוְמִניעֹות ָלָאָדם,  ּמָ ַהּתֹוָרה, ָאז הּוא ּגֹוֵרם ּכַ
ַטֲענֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ית  ַמּסִ הּוא  ְוָתִמיד 
ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ּבְ קּו  ִיְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ פֹות  ְמֻזּיָ
ֵאין  ׁשֶ קּוָמה  ּתְ לֹו  ִיְהֶיה  ֵכן 

מֹו.  ִנְמָחה ׁשְ
רֹאׁש  ֵאָלה:  ׁשְ ו. 
ה  ַמְרׁשֶ ֵאינֹו  י  ּלִ ׁשֶ ַהּכֹוֵלל 
ַמה  ּכֹוֵלל,  ּבַ זֹוַהר  ִלְלֹמד 
ׁשּוָבה:  ּתְ ַלֲעׂשֹות?  ר  ֶאְפׁשָ
ַהּכֹוֵלל  ְלרֹאׁש  ְלַהְראֹות 
ָהֶאֶלף  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ
ְך לֹא  ּכָ ַאַחר  ְוִאם  יִקים,  ַצּדִ
ַמע  ַמׁשְ זֹוַהר,  ִלְלֹמד  יֹאַמר 
ְוכֹוֵפר  ע  ָרׁשָ ׁשּוט  ּפָ הּוא  ׁשֶ
מּור ְלִפי  יקֹוֶרס ּגָ ר ְוֶאּפִ ִעּקָ ּבָ
"ם ז"ל, ְולֹא ַמֲאִמין  ָהַרְמּבַ
ָיקּום  ְולֹא  ִרים  ִעּקָ בי"ג 
ְו-י"ג  ַמֲאִמין  ַאִני  ּבְ ַמֲאִמין  לֹא  ִתים.  ַהּמֵ ת  ִלְתִחּיַ
מֹו  ָך ּכְ ּלְ ְכִלית ׁשֶ ׂש ַהּתַ ֵרי ֱאמּוָנה. ְוהּוא לֹא ְמַחּפֵ ִעּקְ
ֶאת  ְמִביִנים  לֹא  ַהּסֹוד  ִלּמּוד  ִלי  ּבְ ַהְגָר"א:  ַתב  ּכָ ׁשֶ
ְזַמן  ל  ּכָ פ"ח(,  שלמה  )אבן  ָר"א  ַהּגְ ְלׁשֹון  ְוֶזה  ט.  ׁשַ ַהּפְ
ָידֹו.  רּור ּבְ ט ֵאינֹו ּבָ ׁשָ ֵאינֹו ֵמִבין ַהּסֹוד ֲאִפילּו ַהּפְ ׁשֶ
לֹא  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  יג  ְלַהּשִׂ ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ ִמי 
ים ַרְחָמָנא ִלְצָלן.  ִדיִנים ָקׁשִ יָגן ִנידֹון ּבְ ל ְלַהּשִׂ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ
הּוא  ים ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף ׁשֶ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה הּוא ַחּיִ ּפְ
ְוָהעֹוְסִקים  ַהּגּוף,  ְלִחיצֹוִנּיּות  ְוַהִחיצֹוִנּיּות  ֶפׁש,  ַהּנֶ
ֶהם,  ּבָ רֹות  ְלִהְתּגָ ָיכֹול  ָהָרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד  ֶרֶמז  ּבְ

ָלה.  ִלּמּוד ָחְכַמת ַקּבָ ְהֶיה ּבְ ה ּתִ ֻאּלָ ר ַהּגְ ְוִעּקַ
נּו  ּלָ ּכֻ ְוִנְתַאֵחד  ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ִיְלַמד  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ְוִנְפָעל   70,000 ֲחבּוַרת  ּבַ
ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר 
ק ְלָכל  דֹוׁש, ְוָכל ֶאָחד ְיַחּלֵ ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוכֹוֵלל ׁשֶ
דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ְלִלּמּוד  ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ָמקֹום 
ִמים  ְמַקּיְ ם  ְוֻכּלָ ִנְנֲעלּו,  רּוִצים  ּתֵ ֲעֵרי  ׁשַ ה  ְוַעּתָ

ֶאת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון 
ר  ַרְך – ֶאְפׁשָ ִיְתּבָ
ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ
ָפִרים  ַהּסְ ֶאת 
ִסְפֵרי  ֵהן   –
ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 
זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ
ִמְפָעל  ִאְרגּון  ּבְ
ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר 
ֶמׁש,   ׁשֶ ֵבית  ּבְ
.0548-436784

ֶׁשֹּלא ַּתִּגידּו ֹלא ָיָדְענּו! ֶׁשֹּלא ּתֹאְמרּו ֹלא ָיכְֹלנּו!

 

תיבת נח ספר הזוהר

למגזרים  הזוהר.  ספר  ללמוד  החל  למקלט,  והיכנס  רוץ 
שונים באוכלסיה, כגון: כל עובדי בנק ישראל, הסתדרות 
הרופאים,  הסתדרות  המהנדסים,  הסתדרות  המורים, 

הסתדרות הקבלנים, בעלי מניות.
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 מפעל הזוהר העולמי טל: 0548436784  

03-5784413 לקבלת ספרים בחינם: 

ַהּנֹוָרָאה  ָרה  ְוַהַהְסּתָ ָלָיה  ָהַאׁשְ ְיבַֹאר  ּבֹו 
יבֹות  ׁשִ חּוֵרי ַהּיְ צּוִיים ּבְ ּמְ ׁשֶ
ְהיֹוָתם  ּבִ ְוַהַאְבֵרִכים 
ַחת  ּתַ ֲעמּוָקה,  ָמה  ַתְרּדֵ ּבְ
ְטָרא  ַהּסִ כֹוחֹות  ִליָטה  ׁשְ

ּמֹוְנִעים  ׁשֶ ַאֲחָרא 
יּמּוד  ּלִ ֶאת  ֵמֶהם 
יּמּוד  ּלִ ָהֱאֶמת,  
דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר 
ַפת  ׂשְ יּמּוד  ּלִ

ַרק  קּוִעים  ׁשְ זֹאת  ּוִבְמקֹום  אּוָלה,  ַהּגְ
ִקים  ימּוד ִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה, ּוְבָכְך ְמַחּזְ ּלִ ּבְ
ָלָיה,  ָהַאׁשְ ֶאת  ָהעֹוָלם,   ִחיצֹוִנּיּות  ֶאת 

לֹו  ֵאין  י  ּכִ ּסּוִרים,   ִמּיִ זֹוֵעק  ָהעֹוָלם  ְוָלֵכן 
גּוף  ים,  הּוא ַרק ּפֹוֵעל ּכְ ַחּיִ
ָמה,  ְוָלֵכן נֹוֲחתֹות  ְללֹא ְנׁשָ
ַעם  ַעל  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ
ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָאנּו  י  ּכִ ָמה,  ְרּדֵ ֵמַהּתַ
ל  ׁשֶ ַאֲחרֹון  ּדֹור 
ִניִמּיּות  ּפְ ל  ׁשֶ אּוָלה  ּגְ
אן  ּכָ ּוָבאנּו  ַהּתֹוָרה, 
ֶקר,  ֶ ַלּשׁ רּוָפה  ּתְ ָלֶתת 
ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהּתַ ל  ּכָ ׁשֶ דֹול,  ַהּגָ ְלַמְכאֹוב 
ֶאת  יל  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ ית,  ִאיׁשִ ַאֲחָריּות  ִיְקחּו 

ָרֵאל ְוָהעֹוָלם ּכּולֹו. ַעם ִיׂשְ

קּוְנְטֶרס

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים - ְלדֹור ַהּגְ
)ֵחֶלק א(

נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 054-8436784

איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש
יחד שבטי ישראל,אנשים, נשים, וטף

כל לומד מתחייב לקרוא בכל יום 3 עמודים מהזוהר.
בכל חודש מסיימים לקרוא ביחד

אלף פעמים את הזוהר הקדוש
המצטרף יזכה לברכה מידי חודש

בציון של אוהל הרשב"י במירון
ומקבל שכר כנגד כולם - 70 מיליון סיומים של כל ספרי הזוהר

להצטרפות נא להתקשר  לטל: 03-5784413  פקס: 03-578-4480
AOEL612@gmail.com :מייל

יש לציין: שם ומשפחה, שם האמא, מקום הלימוד, עיר, טלפון
וכן את סוג הבקשה לברכה: זווג, פרנסה, זרע של קיימא, רפואה, שלום בית, וכו’

ֻהְבַטח, ִפי ֶשׁ ד ָלנּו ִיְרַוח, ְלָהִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְכּ ח, ּוִמַיּ ַמִים ִנְפָתּ ֲעֵרי ָשׁ ַשׁ
ֵקט ּוֶבַטח ְלָוה ְוַהְשׁ ׁ לֹום ְוַהַשּ ׁ ַלח, ּוָבאּו ַהָשּ יַח ִצְדֵקינּו ָלנּו ִיְשׁ ּוָמִשׁ


