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ה ת ֲַַַַָמעלת 
ע"ב) צד אמור (זוהר

הכּ ל,אמר  על הם ה בּ ת יוֹ ם  ׁש ל  והמירה  המחה יה וּ דה , רבּ י ַָ
על  קדה ונ וֹ ספת וּ באּמ א, בּ אבּ א  מתעּט ר הזּ ה ׁש היּ וֹ ם וּ מוּ ם
בּ קדׁש , וּ מתעּט ר  קדׁש  ה וּ א ׁש הרי היּ מים, בּ ׁש אר כּ ן  אין  מה קדתוֹ ,
העליוֹ נים  שׂ מחת ה וּ א ה זּ ה  היּ וֹ ם   ּכ מוּ ם קדתוֹ , על קדה  וּ מוֹ סיף
כּ לּ ם  העוֹ למוֹ ת. בּ כל ברכוֹ ת  ממלּ א בּ וֹ , שׂ מחים כּ לּ ם והּת ח ּת וֹ נים ,

ה זּ ה (נזּ וֹ נוּ )נתקנ וּ  בּ יּ וֹ ם ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים  מנ וּ חת הזּ ה  בּ יּ וֹ ם  מ ּמ נּ וּ . 
בּ גּ יהנּ ם. הרׁש עים מנ וּ חת

 בּ יּ וֹ ם למל הכּ ל. על  הּמ ל אוֹ ת וֹ  מ נּ ה עלי וֹ נה, בּ עטרה  אוֹ תוֹ  עּט ר ה יּ חיד , לבנוֹ  הלּ וּ לא ׁש עשׂ ה ְֶֶ
גּ ברים  בידוֹ  הי וּ  אדם, בּ ני ׁש ל דּ ינם  על  מפקד  ׁש היה  אחד ׁש וֹ טר  הכּ ל . שׂ מחת הזּ ה
עוֹ זב  ה ּמ ל שׂ מחת ׁש ל הזּ ה ה יּ וֹ ם כּ בוֹ ד בּ ׁש ביל  להלקאה . צריכים ׁש היוּ  וּ גברים הריגה, ׁש צּ ריכים

. הּמ ל שׂ מחת את  וׁש וֹ מר  דּ יניו , את

 והאם האב שׂ מחת הגּ בירה, עם   הּמ ל הלּ וּ לת ה יּ וֹ ם, אוֹ ת וֹ  ָ
כּ לּ ם  הּמ ל בּ שׂ מחת  והּת חּת וֹ נים. העליוֹ נים שׂ מחת עליו ,

כּ תוּ ב זה  על בוֹ . יצטערוּ  ולא נח)שׂ מחים , לבּ ת (ישעיה "וקראת 
ענג זּ ה מה הּק ד ׁש ענג ". ׁש וֹ רה  בּ מקוֹ ם אלּ א נמצא לא  ענג ? 

ה'. על  הוּ א ענג ׁש הרי ה'. על ּת תענּ ג אז  ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  העלי וֹ ן ,
ׁש ל  עטרה בּ אוֹ תּה  מתעּט ר , הּמ ל ה לּ וּ לת  ׁש ה וּ א הזּ ה וה יּ וֹ ם

ענג . לבּ ת וקראת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ענג .
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יהּודים חושּו 

והינצלּו
מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

 )ירמיה פרק ל”ז(

האם הנך חפץ להנצל מפצצת אטום?

מהקרינות?
האם הנך יודע מה יסוכך עליך?

האם שמעת היכן ניתן להּשיג בימינּו
תיבת נח כדי להינצל?

ִנָּיה ַאַחת? ל ׁשְ ה ׁשֶ ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
ת ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ל ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ִנָּיה ַאַחת ׁשֶ ע - ׁשְ ּדַ

יֹום חֹול!!!  ט ּבְ ׁשָ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּפְ ָנה ִלּ וֶוה ְל:- 28.000 ׁשָ ּה ָשׁ ֶעְרּכָ

ה ַאַחת? ּקָ ל ּדַ ה ׁשֶ ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
ָנה ְליֹון ַוֲחִצי ׁשָ ָוה ְלָך יֹוֵתר ִמּמִ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּקָ ל ּדַ ּכָ

ָעה ַאַחת? ל ׁשָ ה ׁשֶ ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
”י - ּבִ ְמָחה ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש ּוְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהּוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָנה ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך ׁשֶ ׁשָ דֹוׁש” עֹוֶלה ּבְ “ַהּזַֹהר ַהּקָ

ל חֶֹדׁש ֶאָחד? בּוַע ֶאָחד? ׁשֶ ל ׁשָ -ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכֹו ׁשֶ
ָנה? ְבִעים ׁשָ ָנה ַאַחת? ׁשִ ל ׁשָ ׁשֶ

דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ל ֶאֶלף ׁשָ ה ׁשֶ -ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ל ִמְליֹון ׁשָ ה ׁשֶ ה ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ -ַהִאם ַאּתָ

דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ל ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ה ׁשֶ -ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ
דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ְליֹון ׁשָ ל ּבִ ה ׁשֶ -ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין  ַמהּו ֶעְרּכָ

נֹות  ה ְלִמיְליֹוֵני ׁשְ ְזּכֶ ְזכּוְתָך ִיְלַמד ֲאִפילּו ְיהּוִדי ֶאָחד ּתֹוַרת ַהּזַֹהר ֲהֵרי ּתִ ִאם ּבִ
ָנה ּתֹוָרה,  ָאה ִמְליֹון ׁשָ ת עֹוָלה לֹו ַלּמֵ ּבָ ׁשַ ּבְ ָעה זֹוַה”ק  ל ַהּלֹוֵמד ׁשָ ּכָ י  ּכִ ּתֹוָרה, 
ֶהם  נֹוֵתינּו ּבָ ָנה ְוָיִמים טֹוִבים, ְלָכל ְיֵמי ַחָּייו, ]ְיֵמי ׁשְ ָ תֹות ַהּשׁ ּבְ ָכל ׁשַ יל ּבְ ְכּפִ ְוִאם ּתַ
יעּור ְלִמְנָין  ַאְרֵגן ׁשִ ְזכּוְתָך ִיְתּ ָנה ּתֹוָרה. ְוִאם ּבִ יַע ל’ 640 ִמְלָיאְרד ׁשָ ּגִ ְבִעים[ ּתַ ׁשִ

ִנים ּתֹוָרה. ל ִמְלָיאְרֵדי ׁשָ ִדי ׁשֶ יַע ִלְסכּום ַאּגָ ּגִ דֹוׁש ּתַ זֹוַהר ַהּקָ ִּיְלְמדּו ּבְ ְיהּוִדים ׁשֶ

דֹוׁש? ָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ל ִזיְליֹון ׁשָ ה ׁשֶ  ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרּכָ

ֶאֶלף, ְועֹוד  ַמִים הּוא ּבְ ָ ּנֹוְתִנים ִמּשׁ ל ַמה ׁשֶ ּכָ תּוב: ׁשֶ ת ַוֵּיֵצא קס”א.( ּכָ ָרׁשַ זֹוַה”ק )ּפָ ּוּבְ
ֶאֶלף.  ּבְ ְיהּוִדים  ִמְנָין  ל  ּכָ יל  ַמְכּפִ ה  ַאּתָ ְרָיה,  ׁשַ ִכיָנה  ׁשְ יּה  ּבֵ ָרה  ֲעׂשָ ל  ּכָ ָּידּוַע  ּכַ
ָנה ּתֹוָרה. ּוִמי יּוַכל  ב 6 ִזיְליֹון ְו’ 400 ְטִריְליֹון ׁשָ ֵ אֹד ְלַחּשׁ ה ּמְ ׁשֶ ּקָ ֶ ר ּשׁ יַע ְלִמְסּפַ ּגִ ּתַ

ַווָדאּות!!! ְקפּו ִלְזכּוְתָך ּבְ ִּיּזָ ְצִחי ׁשֶ ָכר ַהּנִ ב ֶאת גֹוֶדל ַהּשָׂ ֵ ְלַחּשׁ

ָעה ל ׁשָ ה ׁשֶ ֶפר ֶעְרּכָ ְלַמד ַהּסֵ ּתִ

ֲהָבִלים. ִנים ְוָכל ַחֶּייָך ּבַ ים ְוׁשָ עֹות, ָיִמים ֳחָדׁשִ ָ ְפִסיד ֶאת ַהּשׁ -ַאל ּתַ
ְפִסיד. ל ּתַ ֵהר ְלַבּ -יֹוְמָך ָיָקר ְמאֹד, ִהּזָ

ָמְתָך.  ֲעִניק ְלִנׁשְ ּתַ יֹוֵתר ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ָנה ַהּגְ ּתָ -ַהּמַ
ין ְלָמָחר. ְמּתִ ל-ַהּיֹום!!! ַאל ּתַ ַמן ַהְיָקר ִמּכָ ק. ַנְצלּו ֶאת ַהּזְ ְקֶתּ עֹון ֶמַתּ ָ -ַהּשׁ

ה? ְלּגּול ְלעֹוָלם ַהּזֶ ֵצל ֵמעֶֹנׁש ַהּגִ ּנָ יַצד ּתִ -ּכֵ
ִגְלּגּול ְלעֹוָלם  ְצָטֵרְך ַלְחזֹר ּבְ ָעִמים, ּתִ ”ס 101 ּפְ ַ ל ַהּשׁ ֲאִפילּו ִאם ִסַּיְמּתָ ֶאת ּכָ

ה ִלְלמֹד ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד. ַהּזֶ
דֹוָלה?  ַחד ֵמָהֵאׁש ַהּגְ ּלֹא ּפַ ַדע ִאם ַרְגֶליָך ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיָני? ּוִמי ָהַרב ׁשֶ ֵאיְך ּתֵ

ֶפר ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיָני.  ְלַמד ַהּסֵ ּתִ

ָעה-ְוָתִבין-ּוְתַפְרֵסם ַלֲחֵבֶריָך!!! ל ׁשָ ה ׁשֶ ֶפר ֶעְרּכָ ַעם ַאַחת ֶאת ַהּסֵ ְלַמד ּפַ ּתִ

א  ָרָבּ ָרא  ִאּדְ ִלְלמֹד  יֹום  ּבַ ִנּיֹות  ׁשְ ב-18  ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .1
ָנה[.  ָ ק ל-354 ְיֵמי ַהּשׁ ְוזּוָטא ]ַהְמֻחּלָ

ּקּוֵני זַֹהר.   ִנּיֹות ְליֹום ִלְלמֹד ּתִ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-50 ׁשְ 2. ּתַ

ים  ר ְלַאְלֵפי ֲאָנׁשִ ֵ ה ַלּיֹום ְלִהְתַקּשׁ -ַדּקָ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ּבְ 3. ּתַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ּכָ ַיַחד  ּבְ ִלְלמֹד 
ְקִריַאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִסּיּומֹו,  ִפים ּבִ ּתָ עֹוָלם ִלְהיֹות ׁשֻ ָאֶרץ ּוָבּ ּבָ
ל  ּכָ ּטּול  ּוְלִבּ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ְלִתּקּון  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְלִתּקּון 

ָרֵאל. )ַעּמּוד זַֹהר ְליֹום(.  ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ֵמַעל ַעם ִיׂשְ ּגְ

זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ִלְלמֹד  ְליֹום  ּקֹות  ּדַ ב-2  ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .4
ָנה[.  ָ ק ל-354 ְיֵמי ַהּשׁ ]ַהְמֻחּלָ

זַֹהר  ִלְלמֹד  אֹו  ִלְגרֹס  ּיֹום  ּבַ ּקֹות  ּדַ ב-7  ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .5
ק ל-960 חֹוְברֹות[.  ]ַהְמֻחּלָ

ק  ּיֹום ִלְגרֹס זַֹהר ]ַהְמֻחּלָ ּקֹות ּבַ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ְבּ 13- ּדַ 6. ּתַ
ִנים[.  לֹׁש ׁשָ ְל-ׁשָ

ֵמֵאת  עּור  ׁשִ מֹוַע  ִלׁשְ יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ ב-20  ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .7
ַהּקֶֹדׁש(  ְלׁשֹון  )ּבִ זַֹהר  ּבְ יָט”א  ּלִ ׁשְ ְרָדה  ּבַ ַאְרֵיה  ָהַרב  הגה”צ 

ִנים[.   לֹׁש ׁשָ ק ִל-ְלׁשָ ]ַהְמֻחּלָ

ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת  ְלַסֵּים  ל  ְמֻסּגָ  9 יל  ִמּגִ ָקטֹן  ֶיֶלד  ל  ּכָ ֵמַהּיֹום, 
ֵני  ּפְ ֵמרֹוֵאי  ֲעִלָּיה  ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ִלְהיֹות  ְוִלְזּכֹות  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
יֹוַלְדּתֹו!!!  ֵרי  ַאׁשְ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶלְך  ַהּמֶ
ְזכּוְתָך  “ּבִ ַוּיֹאֶמר  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ַיְרֶאה  יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶלְך  ּמֶ ׁשֶ ִלְזּכֹות  ְוֵכן 
ָהַרב  ל  ׁשֶ ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ דֹוׁש  ַהּקָ זַֹהר  עּוֵרי  ׁשִ מֹוַע  ִלׁשְ  - י”.  ְעּתִ ִהּגַ
ָנה 60  ָ יֹום ְוַלּשׁ ּקֹות ּבְ ִנים 20 ּדַ לֹׁש ׁשָ יָט”א ְלׁשָ ּלִ ְרָדה ׁשְ ַאְרֵיה ּבַ
ִמיַעת  יְסִקים ִלׁשְ עּוִרים[. ְרַכׁש ַהּדִ יְנַתִים 310 ׁשִ יֹום ]ּבֵ ּקֹות ּבְ ּדַ
ל  ּכָ עּוֵרי  ׁשִ ל  ׁשֶ יְסִקים  ַהּדִ ֶאת  ְלַהְזִמין  ָהרֹוִצים   - עּוִרים.  ִ ַהּשׁ
י  ִמּפִ ּוַמְלִהיב  ׁש  ְמַרּגֵ ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ דֹוׁש”  ַהּקָ ַה”ּזַֹהר  ּתֹוַרת 

יָט”א 0544-577956. ּלִ ְרָדה ׁשְ ָהַרב. ַאְרֵיה א. ּבַ
ל ַהזֹוַהר  ים ָיָצא ָלאֹור ֵסט ָחָדׁש ׁשֶ עּוִרים ַהֳחָדׁשִ ִ ִלְכבֹוד ַהּשׁ
ַעּמּוִדים,   5 יֹום  ל  ּכָ ְלִלמּוד  ק  ַהְמֻחּלָ ַרִכים  ּכְ ר  ֶעׂשֶ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ְפִנים  מֹוַע ְוִלְלמֹד ּבִ ה, ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלׁשְ עּוִרים ָהֵאּלֶ ִ ְלִפי ַהּשׁ
ַבר לֹוְמִדים ְוׁשֹוְמִעים  ֵני 7 ּכְ עּוִרים. ֲאִפילּו ְיָלִדים ּבְ ִ ל ַהּשׁ ֶאת ּכָ
ָהַרב  ֵאֶצל  ל  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ֶהָחָדׁש  ט  ֶהּסֵ ֶאת  עּוִרים.  ִ ַהּשׁ ֶאת 
ְרחֹוב  ּבִ ּדֹוד”  “ַמְלכּות  ָהעֹוָלִמי  ְסָפִרים  ֲחנּות  ּבַ ְראּוֵבן  ְנָחס  ּפִ
ַרק, ּוְבִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ַנַחל ָלִכיׁש 24/8  ְבֵני ּבְ ֹוֵמר ּבִ ַהּשׁ

ֶמׁש - 0548-436784  ית ׁשֶ ּבֵ

ק  ]ַהְמֻחּלָ זַֹהר  ִלְגרֹס  יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ ַהּיֹום ב-13  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .8
ָנה[.  ָ ל-354 ְיֵמי ַהּשׁ

ַאְדמֹו”ר  ”ָק  ּכְ ֵמֵאת  ָרׁשֹות  ּדְ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .9
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  גֹוֶדל  ַעל  יָט”א  ּלִ ׁשְ ֵמָהאְלִמין 

יְסִקים. דֹוׁש. ְרַכׁש ַהּדִ ַהּקָ

ָרֵאל  ּיֹום ִלְלמֹד זַֹהר חֹק ְלִיׂשְ ּקֹות ּבַ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-2 ּדַ  10. ּתַ
יְסִקים.   ָנה[ ְרַכׁש ַהּדִ ָ ק ִליֵמי ַהּשׁ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש( ]ַהְמֻחּלָ )ּבִ

מֹוַע[ זַֹהר  ּיֹום ִלְלמֹד ]ִלׁשְ ּקֹות ּבַ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-10 ּדַ 11. ּתַ
ָנה[ ְרַכׁש  ָ ק ִליֵמי ַהּשׁ ְלׁשֹון ַאְנְגִלית( ]ַהְמֻחּלָ ָרֵאל )ּבִ חֹק ְלִיׂשְ

ם!!!  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָקרֹוב ָיבֹוא ּבְ ָפִרים ְוַהִדיְסִקים. ּבְ ַהּסְ

הגה”צ  ֵמֵאת  עּוִרים  ׁשִ  310 ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .12
ׂשָכר  ִיּשָׂ ָנָיהּו  ּבְ ָהַרב  לֹום,  ׁשָ ְנַהר-  ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש 
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  יבּות  ֲחׁשִ ִעְנַין  ּבְ יָט”א,  ּלִ ׁשְ מּוֵאִלי  ׁשְ

יְסִקים. ְלׁשֹון ִעְבִרית(. ְרַכׁש ַהּדִ )ּבִ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַעל  עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .13
ּוב  יָט”א ַרב ַהִּיּשׁ ּלִ ַכי ִיְצָחִקי ׁשְ ל ָהַרב ָמְרּדְ ֻקּבָ ֵמֵאת הגה”צ ַהּמְ

יְסִקים.  ְלׁשֹון ִעְבִרית(. ְרַכׁש ַהּדִ ּפֹוָרת )ּבִ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַעל  עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  ְתִחיל  ּתַ  .14
ְלׁשֹון  )ּבִ יָט”א  ּלִ ׁשְ אנּון  ּבַ יֹוָחָנן  ָהַרב  ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגה”צ  ֵמֵאת 

יְסִקים. ִעְבִרית(. ְרַכׁש ַהּדִ

דֹוׁש  ל ַהּזַֹהר ַהּקָ עּוִרים ׁשֶ ִמיַעת ׁשִ ׁשְ ְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ּבִ  15. ּתַ
ָהַרב  ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990055 ”י”  ּבִ ָהַרׁשְ “קֹול 
ְלׁשֹון ִעְבִרית(.  ִנים )ּבִ יָט”א “זַֹהר ַהּיֹוִמי” ְלג’ ׁשָ ּלִ ְרָדה ׁשְ ַאְרֵיה ּבַ

יְסִקים.   ְרַכׁש ַהּדִ

ַהּזַֹהר  ְלִחּזּוק ִלּמּוד  ָרׁשֹות  ּדְ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .16
”ָק ָמָרן ַאְדמֹו”ר  ”י” 0722-990055 ֵמֵאת ּכְ ּבִ דֹוׁש “קֹול ָהַרׁשְ ַהּקָ
ְלׁשֹון  )ּבִ יָט”א  ּלִ ׁשְ ְגָראס  ְיהּוָדה  לֹום  ׁשָ ָהַרב  ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגה”צ 

ִאיִדיׁש- ִעְבִרית(. ְרַכׁש ְסָפִרים ְוִדיְסִקים. 

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .17
“קֹול ַהּזַֹהר” 0722-990044 ֵמֵאת הגה”צ ָהַרב ַאְבָרָהם ַחִּיים 

ְלׁשֹון ִעְבִרית - ִאיִדיׁש(.  ּקּוֵני זַֹהר )ּבִ יָט”א ּתִ ּלִ אֹוְפַמן ׁשְ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .18
ל ָהַרב ִיְצָחק  ֻקּבָ “קֹול ַהּזַֹהר” 0722-990044 ֵמֵאת הגה”צ ַהּמְ
ִאיִדיׁש –  ְלׁשֹון  )ּבִ ָהֲאִר”י  ְתֵבי  ּכִ יָט”א  ּלִ ׁשְ ֶטרן  מֹוְרַגְנׁשְ ֵמִאיר 

ִעְבִרית - ַאְנְגִלית(.  

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .19
ָהַרב  ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990044 ַהּזַֹהר”  “קֹול 
ְלׁשֹון ִעְבִרית(.  )ּבִ ְתֵבי ָהֲאִר”י  ּכִ יָט”א  ּלִ ׁשְ ְצִבי ְקלּוְגר  ַאְבָרָהם 
ְלׁשֹון  )ּבִ ַחִּיים”  “אֹוְצרֹות  ִאיִדיׁש(.  ְלׁשֹון  )ּבִ ”ׁש  ַהַרׁשַ ִסּדּור 

ִאיִדיׁש(.  

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .20
ל ָהַרב ִיְצָחק  ֻקּבָ “קֹול ַהּזַֹהר” 0722-990044 ֵמֵאת הגה”צ ַהּמְ

ְלׁשֹון ִאיִדיׁש(. יָט”א “אֹוְצרֹות ַחִּיים” )ּבִ ּלִ ה ֶאְרֶלְנֶגר ׁשְ מֹׁשֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עֹוִרים  ׂשְ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .21
ֱאִליֶמֶלְך  ָהַרב  הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990044 ַהּזַֹהר”  “קֹול 

ְלׁשֹון ִאיִדיׁש- ִעְבִרית(.   יָט”א “זַֹהר ַהּיֹוִמי” )ּבִ ּלִ ֲהָנא ׁשְ ּכַ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .22
ֱאִליֶמֶלְך  ָהַרב  הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990044 ַהּזַֹהר”  “קֹול 
ַאְדמֹו”ר  ָמָרן  ”ָק  ּכְ ל  ׁשֶ ָרׁשֹות  ַהּדְ ַעל  “חֹוֵזר  יָט”א  ּלִ ׁשְ ֲהָנא  ּכַ

ְלׁשֹון ִאיִדיׁש(. יָט”א” )ּבִ ּלִ ֵמָהאְלִמין ׁשְ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ׁשֶ עֹוִרים  ׂשְ ִמיַעת  ׁשְ ּבִ ַהּיֹום  ְתִחיל ֶאת  ּתַ  .22
ֱאִליֶמֶלְך  ָהַרב  הגה”צ  ֵמֵאת   0722-990044 ַהּזַֹהר”   “קֹול 

ְלׁשֹון ִאיִדיׁש- ִעְבִרית(: יָט”א “זַֹהר ַהּיֹוִמי” )ּבִ ּלִ ֲהָנא ׁשְ ּכַ

דוֹׁש ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ
ַעת י”ג ִמּדוֹת פָּ ה ְלַהשְׁ ִנְזכֶּ

ל ַרֲחִמים: שֶׁ
ה ְלַחֵּיי ֵנַצח: ְזּכֶ ִביל ָהֶרַגע ּבֹו ּתִ ׁשְ יָאְתָך ְלעֹוָלם ִהיא ּבִ ל ּבִ ּכָ

ם? ה נֹוׁשֵ ִביל ַמה ַאּתָ ׁשְ ִביל ַמה ִהְנָך ַחי? ּבִ ׁשְ ּבִ

ַחֶּייָך? ל ַהִּיּסּוִרים ּבְ ַדאי ְלָך ַלֲעבֹור ֶאת ּכָ ה ָהָיה ּכְ ָלּמָ

דֹוׁש!!! ל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ִביל ִלְזּכֹות ְלֶרַגע ֶאָחד שֶׁ שְׁ ַדאי בִּ ַהּכֹל כְּ

ְנִהיִגים  ַהּמַ ֵהם  ַהִאם  ַהַחִּיים?  ל  ּכָ ְלָך  רּו  ּקְ ׁשִ ַרב  ָהֶעֶרב  ֵני  ַרּבָ ַמה  -ַעל 
ֶאת  ְלָך  לּו  ְלּבְ ּבִ ה  ָלּמָ א?  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  אֹוְתָך  ּיֹוִבילּו  ׁשֶ ִּיים  ָהֲאִמּתִ
ַהַחִּיים?  ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ָיכְֹלּתָ  ֶזה לֹא  ּוִבְגַלל  ּוְכָזִבים  ָקִרים  ׁשְ ָהרֹאׁש ִעם 

ִנים ְוָהֶעֶרב ַרב י”ח ֲחָלִקים. ִסְפֵרי ָהַרּבָ ְלַמד ּבְ ּתִ

ִבים  ַעּכְ ּמְ ִנים ׁשֶ ִּיים? ּוִמי ֵהם ָהַרּבָ -ַיּדּוַע ְלָך ִמי ֵהם ָהַעֵמי ָהֲאָרצֹות ָהֲאִמּתִ
אּוָלה? ]ְרֵאה ִסְפֵרי ָהֶעֶרב ַרב[ ֶאת ַהּגְ

ר? ְוַעל ִמי ַהּזַֹהר  ִעּקָ ִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ְולֹא ּבָ ִקים ַרק ּבְ ְתַעּסְ -ִמי ֵהם ַהּמִ
ל  ֵני ָהֶעֶרב ַרב – ּכָ ֵני ֶהָעֵקב[ ַרּבָ ָעִמים ]ַרּבָ דֹוׁש ּכֹוֵתב ֲעֵליֶהם 172 ּפְ ַהּקָ

ָהב?  ה ִלְבנֹות ֵעֶגל ַהּזָ עֹוָלם ַהּזֶ ֲחיּוָתם ּבָ

ָּיְך ָלֶעֶרב ַרב? ַ ָך ּשׁ ּלְ ֶרַגע ֶאָחד ִאם ָהַרב ׁשֶ ה ָיכֹול ָלַדַעת ּבְ ַאּתָ -ַהּסֹוד ׁשָ

ן לֹא ָיַדע,  ם ּכֵ י ַרּבֹו ּגַ ּלֹא ָיַדע, ּכִ ָך ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר ׁשֶ ּלְ ה ָהַרב ׁשֶ -ַעד ַעּתָ
ה ָלנּו ַמה  ּלָ דֹוׁש ְוִנְתּגַ ַבר ַהּכֹל ַעל ַהּזַֹהר ַהּקָ ל ֶיֶלד יֹוֵדַע ּכְ ּכָ ׁשֶ יו ּכְ ְוַעְכׁשָ
ָכל יֹום  דֹוׁש ּבְ יִקים אֹוְמִרים ּוְמַצִּוים אֹוָתנּו ִלְלמֹד זַֹהר ַהּקָ ש-1000 ַצּדִ

ר  יָמן ִמְסּפַ דֹוׁש ֶזה ַהּסִ ן לֹא אֹוֵמר ְלָך ִלְלמֹד זַֹהר ַהּקָ י ּכֵ ְויֹום, ְוַאף ַעל ּפִ
הּוא ִמן ָהֶעֶרב ַרב. ֶאָחד ׁשֶ

י!!! ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ יַע ְויֹאַמר ּבִ יַח ַיְצּבִ ׁשִ ַעל ִמי ַהּמָ

ם ִיְלְמדּו. ּגַ ֲעִביר ַלֲחֵבֶריָך ׁשֶ ָפִרים ֵאּלּו, ּתַ ִאם ָלַמְדּתָ ִמּסְ

יַע ֶאל ָהֱאֶמת, ְוִלְזּכֹות ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון. ֵדי ְלַהּגִ ַדאי ְלָך ִלְסּבֹל ַהּכֹל ּכְ ָהָיה ּכְ

ל ֶאָחד ְוַאַחד  יַע, ּוִבְזכּות ּכָ ַבר ָצִריְך ְלַהּגִ יַח ּכְ ׁשִ ז ֶרַגע, ַהּמָ ַבְזּבֵ ַאל ּתְ
ַרֲחִמים  ֵאל ּבְ ה ְלִהּגָ ם ֶאת ֲחֵבָריו, ִנְזּכֶ ה ּגַ דֹוׁש ְוְיַזּכֶ ִּיְלַמד זַֹהר ַהּקָ ׁשֶ

ַרֲחֵמי! ָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ”י ּבְ ּבִ ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ּכְ

הּזמן אוזל 

אל תתמהמה!


