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נאמ אינ מ ֱֵֶַַָעל
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

עצה ר י  יׁש  ׁש בּ היכל הדּ מעוֹ ת לזליגת אוֹ מר, היה  והוּ א חמיו, בּ ית ׁש ל  בּ היכל יוֹ ׁש ב היה אלעזר ִַ
ּפ ג וּ ם  הוּ א אמר, זה. את  נׁש אל חמיו, אמר אחת . בּ עין ּפ ג וּ ם  אחד  איׁש  עבר   ּכ בּ ין למצא.

ׁש בּ עוֹ לם  המאר מיהוּ  ל וֹ , אמר אוֹ ת וֹ . ו ׁש אלוּ  בּ אוּ  אוֹ תוֹ . נׁש אל אמר, נאמן . העׁש יר,ולא אמר , ? 
מכּ לּ ם. אני  עּמ וֹ  י נּ תק, אם מכּ לּ ם)אבל אני עּמ וֹ  זה, על אוֹ י ינּ תק, אם  אבל  מדּ בריו(העׁש יר , אלעזר, רבּ י אמר 

בּ וֹ  אׁש ר איׁש  "כּ ל  אמר, ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ראה , בּ א הוּ א. אמוּ נה בּ ן ולא אמוּ נה , בּ וֹ  ׁש אין נ ׁש מע
ּפ ג וּ ם. בּ מקוֹ ם ׁש וֹ רה  אינּה  ׁש לּ מעלה ה ּק דה ׁש הרי יקרב", לא מוּ ם

ַרְך ח'  קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר ּכְ
ִחים )264 עמודים( ָעה ְסָפִרים ִנְפּתָ ּבֹו ַאְרּבָ  וּ

ְזכוָּתא ְדַבר יֹוָחאי  .1

"י ּבִ ַמת ָהַרׁשְ ִנׁשְ  .2

ָרֵאל  א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח ׂשְ ֹזַהר ֶאֶרץ יִּ  .3

אֹור ַהּזַֹהר 38  .4 חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.
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