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ני – י כל ער לח לד בח – ער לחל רהמח מר ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻֻהקמת
"ער לח" הפר  – ה על נְְֵֵֶֶַַָָֻל

קצרהראיתי דר אמריו סירי י ללקט טב י לי אני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

מימה 'ה רת היה למען ונעים יפה וכלל צח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלן

לא הלכה בר לת"ח אלי אר י יראל, אי ל פי רהגְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

תאח ל רר ם א אחתי לחכמה יאמר אא  ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיגמם

תהי הלמע הלכה עליו אל מי ל ל רר יהיה  ל ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאסרה

קלח  נים הל ל לתלת הני זה ספר פיו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹגר

זרח אה חד כל ונמצא חלק, ים כל  ללמד יםל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹלחלקים

.יד דותלמ לכאן א מי ארי עליו ויאמר דלמְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ

הזאת על נל נוי מיד  יהג הטים הלמידים דוע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ

הלמע הלכה תםטנמ פיהם מסרת ינקתא ירסא ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻותהיה

הר זהר יזהיר יליםוה מה ריס לא יזקינ י היחוגם קיע ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

 רא זה ספר תםהג נפם עעי ים ויגיע מעצבם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻלהם

ברים. ואין אמר אין סקה הלכה יםְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמחמ

מיניוקראתי ל גההה ימצא  י "ער "לחן זה ספר ם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

מבטח .ריםבר סדרים ריםמ ל ערכים ְְְְְֲִִִִִַַַָֹֻמטעים

הטים ה' את עה הארץ לא זה ספר ידי על י ןעלי חסד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאני

י אפר בכןלח נבן יםחר וחכם מבין עם למיד הדלים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעם

הל ויזני הרים יקיצמ תלהי מ דב בר על יעזרני ה' ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָאל

והנני ויפה, וטב מקל, מתן הלכת מסר תלהי ולגמר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֹֻֻֻלהחל

אמן. עזרי, יהיה וה' ,ייעצ אר לעת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָמתחיל

ז"ל) המחר מר מתהק)ְְֵַַַַָָָ

קביעת השו"ע לד על זי"ע בט  העל ְִִִֵַַַַַַעת

בארמ"א,מ עם רהמח רק ער הלחן ד טב", ם "כתר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ואם ,ער הלחן חלקי כל נרחבת ידיעה ר די ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻהא

כל קיתע זאת, לח היכן ידע מסמת, הלכה לדעת האדם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻיצטר

הלכה היטב לברר ויכל ז הלכה הנים והסקים הלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָנאי

ְֲֶַלמעה.

!"ער לח" ללד דל ות ְְְִִִָָָֻחב

וראיעל הדים, מל תרי מאד מאד הזהיר הסקים דל ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֹֹ

,סדר ספם עד םמרא ם "ער "לחן הארעה ל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹֻֻללמד

הדלים הרים ל עם ער לחן הארעה ל ללמד יכל ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָֹֻאם

"ער לחן" הארעה ל ילמד נים ל על לאו ואם ב, ְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹֻמה

טב נתערב חטאים ידי על י ,מאד מאד לד ן אוה ,יםטְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹה

י ועל והאסרורע, רה והסל הר ברר סק לד די ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

וכמבאר הרע, מן הב ונפר נתרר זה ידי על ,מאוה רהְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹה

הסקים. לד מעלת מאמרים ארב זהב" מנרת "ראיתי ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָמאמר

כט) סימ "הר תיח)ִִָ

,"ער לח" סעי איזה החת לכל לד לי י יעבר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻלא
נאי ל ואי אנס אה א ְְִֵַַָא

ולאואמר: סקים, וים ים כל ללמד מחב יראלי אי ל" ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹֻ

איזה נים ל על ילמד נאי, ל ואין אנס הא אם ואף ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹיעבר.

הא ממק א אפ הא, מקם איזה "ער "לחן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻסעיף

כל "ער לחן" ין איזה ללמד צרי י ,ער לחן הע מדְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻֻע

"לחן עההאר ל סדר ילמד אנס אינכ חיו, ימי ל וים םְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻי

יחזר "ער לחן" עההאר ויסם גמרכ ,מי םי מי "ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻער

חיו. ימי ל ינהג וכן סדר, ללמדם כט)ויתחיל סימ "הר תיח) ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מראל אחד ל על דל חב אה י כל "ער לח" סעי איזה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻללמד

סקוזאת ללמד הינ .ם את והזהיר ה הללית הנהגה היתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

סעיף איזה נים ל על ילמד נאי ל אין ים אפ ים. כלְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אחד ל על דל חב אה ואמר הא. םמק כל "ער לחן"ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

קפה)מראל. סימ "הר תיח) ְִִִִֵָָ

 אה ל מבטח אז ,יה רמק לידע תיור ה ער לח עְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
!קד מדרגת ק ללע להית הא, לְְְְִֵַַַַָָָָָע

יןוצריה מקר ולידע תיור הם ער בלחן סקים לען ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

קאמר הלכה ען אל(האריז"ל)זה ,ל לםע הליכת אז י , ְֲֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָ
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 כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש,
הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.

לשמיעת כל ספרי הזוהר הקדוש בשפת לשון 
הקודש ב-277  דיסקים - 1500 שעות של תענוג 

רוחני בטל: 

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ

 054-4577956

סגולת הרשב"י:
• פידיון•נפש•האמיתי,•הגדול•ביותר•	

בעולם•שיציל•נפשך•)ללא•כסף(.
• אמור•במשך•שבעה•ימים•ברציפות•את•	

דף•האידרא,•)רצוי•לאחר•התפילה(.
• תן•וחלק•לעוד•3•אנשים•את•דף•	

האידרא,•וכן•הלאה,•
כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם 

ישראל 
שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה

 כולם מוגנים בתיבת נוח של הרשב"י: 
- הזוהר קדוש

יותר משמונה אלף שיעורים בזוהר 
הקדוש, תענוג גן עדן בעולם הזה

מוכנים  השיעורים  נפשכם,  ותחי  שמעו 
ומסודרים, וכל החפץ להיות מן המאירים, יבוא 
ויטול לרבים להשמיע, זכויות אדירות להשפיע, 
בר  רבי שמעון  ובזכות התנא הקדוש האלוקי 

יוחאי ע"ה יזכו כל עם לביאת הגואל בב"א.
להזמנת דיסקים: 054-4577956.

במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
כל ספרי הזוהר  רכישת  חסר תקדים, 
דף היומי בפורמט כיס במחיר מסובסד,

0527-651911 טל: 

הא לםע ן אה ל מבטח הלכת, אא תהליכ נה(יקרי ,(סף ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

דאמרינן. קד מדרגת קם לעלם תְְְְְְִִִֵַַַַָָָָלהי

(אתצ ,חכמי סמיכת על זצ"ל " נפלי ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָ(רי

ידע למחלה אהרפ נמצאת שו"ע ל וסימ סימ ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָכל
סי בית רט נמצאת ְְְִֵֵֵָָהרפאה

אחתתב עם י מעי ואני :זצוק"ל מרעזאן ההר"ם הגה"ק ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָ

מפרסם והיה רח"ל. החת חלי ז"ל מהר"י דה לבנ ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹֻהיה

עד, יהיה א אמר זי"ע, מרן לפני זה החלי אב י מנה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻבדק

היץ, ל חלהה לי היתה עיני ראיתי רוכא ,ל חלף ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹוהחלי

פסקה כף לי הטב עד, יהיה א ואמר ז"ל מר"ן לפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹבבאי

ֲַַָהחלה.

אליו,בבא נית בא ,עילה ולא דר ל ואמר לפניו, ה"ל נ ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ

מיני ל י יסף בית רט י זי"ע, מהר"ש מרן ְְִִֵֵֵֵַָָָָואמר

סימן ילמד אם ה"ל, חלהל המסל אחד סימן ם וי ,תאְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻרפ

ולמד ,זה סימן למד א רב זמן וזה ,ל"ה החלה לגר כח י ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹזה

החלה. כף פסקה ,דר ל ואמר זי"ע)אז, מעלז מהר"ש (קנטרס ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ


