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על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

הרשב"י א כח

ספר

הרשב"י כוח
כולו : ובעולם בארץ 2000 רדיו שומעי לכל ה' בשם הבאים ברוכים

ועל  שעשינו מה על בשמים וחשבון  דין לתת  אחד כל  צריך השנה ראש לפני
השנה עשינו שלא  מה ועל שעשינו מה על חשבון קצת ניתן לכן עשינו, שלא !מה 

ה' בעזרת שזכינו עליון לשמך ולזמר לה' להודות טוב הטוב , עם נתחיל 
ונדבר ועלונים, ספרים הרבה ועוד הזוהר , סולם אלף 190.000 השנה להדפיס
קצת עוד ונשאר האחרונים, בהחודשים וחילקנו שהדפסנו הספרים מקצת רק
בלשון  הזוהר כל הזוהר, תורת ספרי חלקים 45 - ועיר, עיר  בכל לחלוקה
זוהר תיקוני לטוב  זכור הנביא אליהו פתח הוספנו ובסוף כיס, בפורמט  הקודש,
לגמור זכינו עוד הכללי. ותיקון  להשם תודה מ"ח, ותיקון  מג ותיקון ל' תיקון
לכשרות מדריך עלונים 260 וו הדת, יסודי כל  על חדשים עלונים 1300 השנה

ביומו  יום מידי  שיצא
כרכים עשר בשנים תהלים זוהר הספרים את כעת ומדפיסים זכינו עוד 
בתי  לאלף קרוב חלקנו , שכבר  חלקים, בשני  תהלים זוהר וכן כיס, בפורמט 
הקדוש  הזוהר וכל זוהר תיקוני ספר כל  הדפסנו השבוע וכן וישיבות, כנסת
שבטי  ביחד להגיד לאומן נוסעים כבר אלפים, עשרות נפרדים לדפים המחולק
ראובן  רבי הגה"צ הרב של החיים אור בישיבת וכן ביחד, הציבור  כל  ישראל
של  יוסף בית ישיבת שבע בבאר  הגדול הסליחות לכנסת וכן שליט"א , אלבז
כל  את ביחד הציבור  כל ויסיימו  שיגידו שליט "א, בצרי  חיים יוסף הרב הגה "צ
בהוצאות להשתתף שרוצה מי  בלבד . אחת בכדקה פעמים הרבה הקדוש הזוהר 
לטלפן  נא הזוהר  דפי  אלפים לעשרות המקומות לשאר וכן לאומן הדפוס

.0527-179-613
26 ועוד הזוהר , תרועת וספר חלה מצות על ספר להדפיס זכינו השבוע וכן
בע"ה. במירון לחלקם השנה לראש גמור שיהיה ומקוים לדפוס שנכנסו ספרים
או  ספרים, להדפסת יוחאי בר שמעון לרבי צדקה לתת זכות לו שיש מי
דואר בתיבת העיר לכל לחלק בניקל שנוכל ועיר עיר  בכל  למחסנים למקום

0527651911 גבריאל: להרב  לטלפן נא מדרשים ובתי



הרשב"י א כח

ספר

הרשב"י כוח
כולו : ובעולם בארץ 2000 רדיו שומעי לכל ה' בשם הבאים ברוכים

ועל  שעשינו מה על בשמים וחשבון  דין לתת  אחד כל  צריך השנה ראש לפני
השנה עשינו שלא  מה ועל שעשינו מה על חשבון קצת ניתן לכן עשינו, שלא !מה 

ה' בעזרת שזכינו עליון לשמך ולזמר לה' להודות טוב הטוב , עם נתחיל 
ונדבר ועלונים, ספרים הרבה ועוד הזוהר , סולם אלף 190.000 השנה להדפיס
קצת עוד ונשאר האחרונים, בהחודשים וחילקנו שהדפסנו הספרים מקצת רק
בלשון  הזוהר כל הזוהר, תורת ספרי חלקים 45 - ועיר, עיר  בכל לחלוקה
זוהר תיקוני לטוב  זכור הנביא אליהו פתח הוספנו ובסוף כיס, בפורמט  הקודש,
לגמור זכינו עוד הכללי. ותיקון  להשם תודה מ"ח, ותיקון  מג ותיקון ל' תיקון
לכשרות מדריך עלונים 260 וו הדת, יסודי כל  על חדשים עלונים 1300 השנה

ביומו  יום מידי  שיצא
כרכים עשר בשנים תהלים זוהר הספרים את כעת ומדפיסים זכינו עוד 
בתי  לאלף קרוב חלקנו , שכבר  חלקים, בשני  תהלים זוהר וכן כיס, בפורמט 
הקדוש  הזוהר וכל זוהר תיקוני ספר כל  הדפסנו השבוע וכן וישיבות, כנסת
שבטי  ביחד להגיד לאומן נוסעים כבר אלפים, עשרות נפרדים לדפים המחולק
ראובן  רבי הגה"צ הרב של החיים אור בישיבת וכן ביחד, הציבור  כל  ישראל
של  יוסף בית ישיבת שבע בבאר  הגדול הסליחות לכנסת וכן שליט"א , אלבז
כל  את ביחד הציבור  כל ויסיימו  שיגידו שליט "א, בצרי  חיים יוסף הרב הגה "צ
בהוצאות להשתתף שרוצה מי  בלבד . אחת בכדקה פעמים הרבה הקדוש הזוהר 
לטלפן  נא הזוהר  דפי  אלפים לעשרות המקומות לשאר וכן לאומן הדפוס

.0527-179-613
26 ועוד הזוהר , תרועת וספר חלה מצות על ספר להדפיס זכינו השבוע וכן
בע"ה. במירון לחלקם השנה לראש גמור שיהיה ומקוים לדפוס שנכנסו ספרים
או  ספרים, להדפסת יוחאי בר שמעון לרבי צדקה לתת זכות לו שיש מי
דואר בתיבת העיר לכל לחלק בניקל שנוכל ועיר עיר  בכל  למחסנים למקום

0527651911 גבריאל: להרב  לטלפן נא מדרשים ובתי



הרשב"י כח ב 

ספר
האלמין  ספרים עקד בית

ועלונים, קונטרסים  ספרים אלף קורא",כשבעים ו"קול
שליט"א מהאלמין האדמו"ר מרן כ "ק והו"ל שחיבר

גראס יהודה שלום  רבי [גרוס]הגה"צ
אלו כולל שליט"א אדמו"ר כ "ק שחיבר הספרים שמות מובאים בו
שנת  עד  תשכ"ה  משנת  שנים יובל במשך המדינה  בשפת שנדפסו

ההדפסה שנות ישראל  בארץ וחלקם  בארה"ב חלקם תשע "ה
המקצועות  לפי ומפתח העמודים ומספר

ווייס  אברהם הרב בעריכת
0527-651911 ים בת העולמי הזוהר מפעל ע "י יו"ל

השני: השער
ספר

האלמין  – ספרים עקד בית
קורא", ו"קול  ועלונים, קונטרסים ספרים אלף כשבעים

שליט"א מהאלמין האדמו "ר מרן כ"ק  והו"ל  שחיבר

[גרוס] גראס יהודה שלום  רבי  הגה"צ
פרוץ הדור את בראותו  שליט"א האדמו "ר הקים זה  ענק מפעל

יחיד וכאדם הגיון, כל נגד  ותעצומות בעוז ונלחם העומד, על מרובה
בפרץ. ולעמוד גדר לגדור איתן כצור עמד עמו  בת שבר את שראה 

מכל  החכם דברי  עיניו לנגד ראה שומעיהם  על  מתקבלים דבריו שיהיו ובכדי
קץ אדם  אין הרבה ספרים המצודות עשות  שפירש מכל(שם)וכמו  בהם להזהיר

להזהר שיש  לכתוב מה צורך בזה ראה  לתקנו עליה שנלחם פירצה כל  ועל  ,
והדפיס  עמד ראשונים, קדמוהו כבר זה נושא שעל לו וכשנתברר  ספר, עליו
נישואיו, לאחר מה תקופת תשכ"ה שבשנת כך עולם, לאור והוציאו הזה הספר
המדרש, בית קדושת על אמן" "ואמרו הראשון הספר את עולם לאור  הוציא
להחפץ  ישראל נדחי  הדור , תיקון על  ספרים ששה עוד  לאור הוציא מכן  לאחר 
מהחפץ  ספרים שתע  ועוד  חיים, להחפץ המשפחה טהרת על עולם גדר חיים,
ומאכלות כשרות בעניני שעוסק  ישעיה" "נפש הספר את שהוציא עד חיים,
אחרי  וב"ה  ה'. יראי  אצל בחיבה ונתקבל  בעצמו, וכתב חיבר  זה ספר אסורות 

הרשב"י גכח

וחוברות ספרים אלפים  להוציא האדמו"ר זכה  שנה חמישים של עבודה
הקדוש, הזוהר על לדפוס ספרים 310 מוכנים וכעת הקדוש, הזוהר על ועלונים

לתורמים. ומחכים

חלקם ספרים, רבבות וחיבר לאור  הוציא שנים יובל כעבור  עתה ועד מאז
הדפיס  כמו"כ  אחר , או זה גדול  בשם וחלקם עליהם, שמו את לפרסם  בלי 

תח ישנם ועדיין קורא, קול ומודעות קונטרסים, שהםקובצים, הרבה ספרים "י
את מפארים שליט "א האדמו "ר ספרי  למועד , חזון עוד  ובעזהשי "ת יד, בכתב
מדרש  בית או דין בית או ישיבה כמעט לך ואין בעולם, היהדות  ספריות כל
בחינם הפיצם ישראל  כלל את לזכות ובכדי  שם , נמצאים אינם אלו שספרים

תמורה. ללא

ספר לאור  להוציא לנכון רואים אנו שנים, היובל שנת עקדלקראת בית
האלמין  - ווייס .)תשכ "ה-תשע "ההספרים  א. רוב (בעריכת  של רשימות יפורטו בו

לפעמים והדפיס  ערך  הו"ל , חיבר , שליט"א שהאדמו"ר ומהדורותיהם, הספרים
לכל  לעזר יהיה בודאי זה  ספר  תשע "ה ועד תשכ"ה משנת החל  לשונות, בכמה

להשיגו. יותר קל ויהיה אלו בספרים וללמוד  לעיין שירצה  מי

ולפני  לדור , מדור השתלשלה הקודש', 'מלאכת שקראוה הספרים הדפסת
הוקם שלא ישראלי ישוב בעלת עיר הייתה ולא כמעט השנייה העולם מלחמת
הארץ  אפסי  בכל העברי הספר להפצת  שדאגו הם והם עברי , דפוס בתוכה
ביביליוגרפיה לה חסרה כי העשירה, ספרותנו עלובה אולם ולרבבות. לאלפים
וחוקר דורש כל על להקל  כדי  וספרות, עם לכל שיש כמו כראוי , מעובדת
אחרי  לתור  באפילה כעור ימשש לבל שהוא, סוג באיזה  הספרותית, בעבודתו
בסיס  שהיא  הביבליוגרפיה לפניו, אשר העבודה לרגל לו הנחוצים המקורות
מגמתו, מטרתו, זוהי - בספרותנו  זה מורגש חסרון ולמלאות ועמודיה , הספרות
מרן  כ"ק בו שהשקיע אנוש חיי ימי עבודת הזה. הספר של ויעודו תפקידו
שיש  אלה  לכל בזה למסרו והכבוד העונג לי ויש שליט"א, מהאלמין  אדמו"ר

בספרותנו. עניין להם

רשמתי  שם וזעיר שם וזעיר  פתחיו, דלתות על הרף בלי ולילה יומם שקדתי
יסודן. בטעות אשר שונות שגיאות לתקן בידי ועלה בשוליו  הערה איזו

הא-ב : סדר לפי  הספרים את תמצאו השם בעזרת הזה ובספר

כעת : שמדפיסים החדשים ספרים 26 את לכם נקרא וכעת
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תח ישנם ועדיין קורא, קול ומודעות קונטרסים, שהםקובצים, הרבה ספרים "י
את מפארים שליט "א האדמו "ר ספרי  למועד , חזון עוד  ובעזהשי "ת יד, בכתב
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תמורה. ללא

ספר לאור  להוציא לנכון רואים אנו שנים, היובל שנת עקדלקראת בית
האלמין  - ווייס .)תשכ "ה-תשע "ההספרים  א. רוב (בעריכת  של רשימות יפורטו בו

לפעמים והדפיס  ערך  הו"ל , חיבר , שליט"א שהאדמו"ר ומהדורותיהם, הספרים
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כעת : שמדפיסים החדשים ספרים 26 את לכם נקרא וכעת



הרשב"י כח ד 

 ספרים 12 - הנרות  שבעת יאירו  א ספר 

ספרים: שבע כולל הנּ רוֹ ת ׁש בעת יאירוּ  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָספר

ש"ח.1. מיליון 6 לרבנים תורה דין

למשפט. הזמנה .2

א'. חלק חיים בעלי  צער .3

ד'. חלק חיים בעלי צער  .4

השחיטה. קול .5

לרבנים. תשובה .6

א' חלק נאמנה ה ' עדות עמודים)7. 28).

ב'. חלק פתי  מחכימת נאמנה ה' עדות

* * *

נפּת חים ספרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ׁש ה

הנּ 8. ה ּס ּפ וּ ר אייגער: עקיבא רבּ י ספר  לאמזע.א. בּ עיר וֹ רא ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

א'. חלק וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג מלחמת סוֹ ד  ספר  ב . .9ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

יקרים. ספרים ׁש ני עוֹ ד  והוֹ ספנוּ  דּ ין. בּ על הוֹ דאת  ק וּ נטרס ג. .10ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יהוּ די  מי .11? ִ◌ְ◌ִ◌

ה כּ ׁש ר וּ ת זהר וספר  .12ְ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌

 ספרים י"ב כולל הנּ ר וֹ ת י"ב  יאירוּ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָספר

נדברו.1. אז 

והשחיטה. טוב שם הבעל  .2

הרבנית. הספד  .3

והכשרות. הרידב"ז .4

והשבת. הכשרות זוהר .5

לשכינה. זוהר .6

הזוהר. טהרת .7

בשר. יאכילנו מי  .8

הרשב"י ה כח

התוכחה. מצוות .9

כהלכתו. ציצית .10

הספרים. קטלוג .11

בהמה. לבשר עוף בשר בין החילוק נתן ולהורות  טובה שמירה .12

בבית  אחד לכל ויהי  לי  שיהיה תורה הדין  על ספרים 60 לערך  מוכנים וכן
בבית  תורה דין הספרים  הזה . בעולם שעשה מהתנהגותיו חלק על  מעלה של דין

עמודים. 3600 לערך  מכיל  מעלה של דין

לי  אמרו לא - שמעתי  לא - ידעתי לא ולטעון יותר  תירוץ  כבר  !!!שאין

גבריאל : להרב להתקשר  נא האלו הספרים להדפיס לתרום זכות לו שיש  מי
0527-651911

ומראה גדול ליקוט והמסתעף רב  הערב על  ספרים 42 השנה הדפסנו וכן
ספרי  בכל פעמים ו137 האריז "ל, כתבי וכל  הקדוש בזוהר פעמים 170 מקומות

זי"ע. ותלמידיו  טוב שם הבעל תורת

נא לתרום שרוצה מי מחדש  להדפיסם רוצים לכן כלום מזה כבר  נשאר ולא 
.0527-651911 להתקשר

רוב  הדת יסודי  כל  על  דרשות מאות ל-600 קרוב דיסקים 10 הדפסנו וכן
לשיעור. ויותר  דקות 10 לערך מחולקות הדרשות

לתרום זכות לו שיש מי  מהדיסקים, אלפים מאות להדפיס לתורמים ומחכים
0527-651911 לטלפן נא

עם לעמנו חסדיו ברוב יתברך השם העניק ונעלה קדוש  אוצר  יקרה, מרגלית
התנא ידי על עליונה בקדושה שנתחבר הקדוש  הזוהר  ספר  והוא  סגולה,

אמן. עלינו יגן זכותו יוחאי בר שמעון רבי  האלוקי 

צדיקים: לבנים זוכה הרבים את המזכה אומרת המשנה

הר ׁש בּ "י  ׁש ל  הגּ דוֹ לוֹ ת ההבטחוֹ ת קכ "ח:)–ידוע ּתרּומה  ׁש מעוֹ ן (ּבזהר ר בּ י אמר : ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
[בּ הפצת הרבּ ים את הּמ זכּ ה  ׁש כּ ל וארץ, ׁש מים עלי  אני מעיד זיע"א: י וֹ חאי ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶבּ ן
כּ וֹ פה א. לזה: זוֹ כה אדם  כּ ל אין מה מעל וֹ ת, בּ ׁש ׁש  מתעלּ ה - הּק ד וֹ ׁש ] ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
כּ ל  את מעמיד ג. .יתבּ ר להם וע לּ וּ י ר וּ ח נחת ע וֹ שׂ ה ב . הר ׁש עה. מלכוּ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת 
לרא וֹ ת ז וֹ כה א. הרׁש בּ "י: לוֹ  מבטיח זה ועל - ׁש לוֹ ם. וּ מר בּ ה יחרב, ׁש א ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם

זוֹ כ  ג. הזּ ה. בּ עוֹ לם לעׁש ירוּ ת זוֹ כה  ב. לבניו. ׁש וּ םבּ נים אין ד. הבּ א. לעוֹ לם ה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
מוֹ חה ואין – עדן גּ ן ׁש ערי עשׂ ר לׁש נים  נכנס ה. ל וֹ . וּ להרע  להזּ יק ׁש יּ כוֹ ל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
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לי  אמרו לא - שמעתי  לא - ידעתי לא ולטעון יותר  תירוץ  כבר  !!!שאין

גבריאל : להרב להתקשר  נא האלו הספרים להדפיס לתרום זכות לו שיש  מי
0527-651911

ומראה גדול ליקוט והמסתעף רב  הערב על  ספרים 42 השנה הדפסנו וכן
ספרי  בכל פעמים ו137 האריז "ל, כתבי וכל  הקדוש בזוהר פעמים 170 מקומות

זי"ע. ותלמידיו  טוב שם הבעל תורת

נא לתרום שרוצה מי מחדש  להדפיסם רוצים לכן כלום מזה כבר  נשאר ולא 
.0527-651911 להתקשר

רוב  הדת יסודי  כל  על  דרשות מאות ל-600 קרוב דיסקים 10 הדפסנו וכן
לשיעור. ויותר  דקות 10 לערך מחולקות הדרשות

לתרום זכות לו שיש מי  מהדיסקים, אלפים מאות להדפיס לתורמים ומחכים
0527-651911 לטלפן נא

עם לעמנו חסדיו ברוב יתברך השם העניק ונעלה קדוש  אוצר  יקרה, מרגלית
התנא ידי על עליונה בקדושה שנתחבר הקדוש  הזוהר  ספר  והוא  סגולה,

אמן. עלינו יגן זכותו יוחאי בר שמעון רבי  האלוקי 

צדיקים: לבנים זוכה הרבים את המזכה אומרת המשנה

הר ׁש בּ "י  ׁש ל  הגּ דוֹ לוֹ ת ההבטחוֹ ת קכ "ח:)–ידוע ּתרּומה  ׁש מעוֹ ן (ּבזהר ר בּ י אמר : ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
[בּ הפצת הרבּ ים את הּמ זכּ ה  ׁש כּ ל וארץ, ׁש מים עלי  אני מעיד זיע"א: י וֹ חאי ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶבּ ן
כּ וֹ פה א. לזה: זוֹ כה אדם  כּ ל אין מה מעל וֹ ת, בּ ׁש ׁש  מתעלּ ה - הּק ד וֹ ׁש ] ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
כּ ל  את מעמיד ג. .יתבּ ר להם וע לּ וּ י ר וּ ח נחת ע וֹ שׂ ה ב . הר ׁש עה. מלכוּ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת 
לרא וֹ ת ז וֹ כה א. הרׁש בּ "י: לוֹ  מבטיח זה ועל - ׁש לוֹ ם. וּ מר בּ ה יחרב, ׁש א ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם

זוֹ כ  ג. הזּ ה. בּ עוֹ לם לעׁש ירוּ ת זוֹ כה  ב. לבניו. ׁש וּ םבּ נים אין ד. הבּ א. לעוֹ לם ה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
מוֹ חה ואין – עדן גּ ן ׁש ערי עשׂ ר לׁש נים  נכנס ה. ל וֹ . וּ להרע  להזּ יק ׁש יּ כוֹ ל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 



הרשב"י כח ו 

סוֹ ף  עד וּ לזרעוֹ  לוֹ  הענינים בּ כל והצלחה בּ רכה ׁש פע עליו מׁש ּפ יעים ו. ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ יד וֹ .
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ח . בּ עדוֹ . טוֹ ב  וימליץ   ּכ על טוֹ בה לוֹ  י כּ יר  הר ׁש בּ "י  ז. הדּ וֹ רוֹ ת. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל
את קרב  הוּ א ׁש גּ ם אבינוּ , אברהם בּ הם  ׁש נּ תבּ ר הבּ רכוֹ ת בּ כל א וֹ תם  מבר ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְהוּ א
מלאכים מחנוֹ ת לאר בּ ע  קוֹ רא הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ט. הוּ א.  ּבּ ר ו להּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ לם

גּ נוּ זים עוֹ למוֹ ת ל ׁש בעים ונכנס י . אוֹ תוֹ , וּ מל וּ ים "ס ֹוד ")עליוֹ נים זוֹ כה(ּגימטרּיא  ׁש א  , ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ל וֹ . רק  וּ מיחדים – אחר אדם  ׁש וּ ם  ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם 

הזּ מן  את ּת פסיד יוֹ מאל - בּ הבלים.  חיּ י וכל וׁש נים חד ׁש ים ימים ע וֹ ת ? ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌
אל  - מכּ ל  היקר הזּ מן את נצלוּ  מּת קּת ק. העוֹ ן - רגע . כּ ל על  חבל מאד , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָיקר

לנׁש מת ׁש ּת עניק  בּ י וֹ תר  הגּ ד וֹ לה ה ּמ ּת נה וּ מיּ ד , היּ וֹ ם למחר . כּ יצד !!ּת מּת ין  ! ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
הגּ לגּ וּ ל  מענׁש  ּת צטר ּת נּ צל ּפ עמים, 101 ה"ס כּ ל את ס יּ מּת  אם אפיל וּ  - ? ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

על  עמדוּ  רגלי אם ּת דע  אי - הּס וֹ ד. ּת וֹ רת  את ללמד הזּ ה לע וֹ לם בּ גלגּ וּ ל  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַלחזר 
סיני  הגּ דוֹ לההר  מהאׁש  ּפ חד ׁש א הרב  וּ מי  והר? "הזּ הר ה ּס פרים את ּת למד  ? ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌

לחברי וּ תפרסם ותבין ׁש עה" ׁש ל  ב-18!!סיני"."ערכּ ה היּ וֹ ם את ּת תחיל  - ! ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
היּ וֹ ם את ּת תחיל  - ה נה]. ימי  ל-354 [המחלּ ק וזוּ טא " ר בּ א "אדּ רא ללמד ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ניּ וֹ ת

מבינה נׁש מת מבין אינ אם גּ ם זהר, ּת ּק וּ ני ללמד ׁש ניּ וֹ ת מאירב-50 הּבאּבא  אמר (כך ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

.זיע "א )

וניגאל  שנזכה לנו מובטח הקדוש הזוהר  בספר והלימוד  הקריאה בזכות
ואמן. אמן ברחמים




