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ובו:

תרגום  עם  הקדוש  הזוהר  התיקונים:  זוהר  ז'. 
שיוכלו  עמודים,  בשני  שורה,  תחת  שורה 
להדפיסו בקל ולחלקו לכל העולם, "ְוָהיּו תֹוֲאִמם 

ים ֶאל רֹאׁשֹו". ו ִיְהיּו ַתּמִ ה ְוַיְחּדָ ַמּטָ ִמּלְ
ועל ידו יוכל כל יהודי לקרוא ולהבין בחשק רב ולעסוק בדברי 
מצווה  כי  קמאי  צווחו  וכבר  יום,  בכל  כסדרן,  תמידין  הרשב"י, 
כל  תלוי  ידו  על  ורק  שבו  ברבים,  ולפרסם  ולהודיע  לידע 
אילו  שאמר  זי"ע,  השד"ה  האלוקי  המקובל  וכדברי  גאולתינו, 
ידעו ראשי הישיבות מדברי גדולי המקובלים ובראשם המהרח"ו 
על תיקון מ"ג ועוד, בוודאי כולם היו עוסקים בלימוד ספר הזוהר 

והקבלה, להחיש הגאולה למען פדות השכינה הקדושה.

וכל יהודי ילמד ויבין, נערים וזקנים, כאיש אחד בלב אחד יחד 
ָתא",  ִמּלְ ְלָייא  ּתַ ֲחִביבּוָתא  ּבַ "ֲאָנן  הרשב"י  כדברי  ישראל,  שבטי 
גלותא  מן  יפקון  "בדא  באהבה,  הקדוש  הזוהר  בלימוד  עוסקים 

ברחמי".

ָיָצא ָלאֹור על ידי מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים, 052-7651911
בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א 

ִלְכבֹוד יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְמֻקָּבל ָהֶאלֹוִקי ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַמְלָאְך ה' 
ְצָבקֹות ָהֵריַח ַהּטֹוב ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַדאד זיע"א, י"ג ֱאלּול תשע"בׁ  

)ק"ג ָׁשָנה ]103[ ִלְפִטיָרתֹו, תרס"ט-תשע"ב(



הנים ִִַַז הר במלהמ"גתיקו מלה אמתורג

ֵֶספר 

הני םזהר  ִִַַ
 תלת  עיאר (נא לשה  עיאר (ע"א פב ד ְְְְְִִִִַַַָָָֹ

ענהואיקלואיראלמע צעקיהני א. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

  

 

 

   

על ללנבראא ל ט ב הגלהתרתרקהמדב . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
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גגדלהמתהת "חד. ז הר א יתר , למד אינ ְְִִֵֵֵֵֶַָָ

 

 

 

   

 

 

 

זי"ע ) סריג  דוד  רבי המקובל מהצה"ק  דרשב"י (היכלא

 

  

   

  

 

 

  

 



  

הנים במלהמ"גתיקוִִַַז הר מלה מתורג ב

 

 

ע "ב )(למד א העבר אתמתזוה "קהללמ דמתחיל א ג. פב ד זוהר תיקוני ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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זי"ע ) סריג  דוד  רבי המקובל מהצה"ק  דרשב"י (היכלא

 

  

   

  

 

 

  

 



  

יק,  ַצּדִ ָדא  ִרי  ּפְ ה  עֹוׂשֶ ְדֶאְמָצִעיָתא,  ַעּמּוָדא  ָדא  ִרי  ּפְ ֵעץ  ְועֹוד 
ִליָלן  ִאְתּכְ ַזְרִעין  ְדָכל  א,  ִכיְנּתָ ׁשְ א  ּדָ ָהָאֶרץ  ַעל  בֹו  ַזְרעֹו  ר  ֲאׁשֶ
ְוַזְרִעין. ין  ִאּבִ ְלֶמֱעַבד  ְוִרְבָיה  ְדִפְרָיה  ּקּוָדא  ּפִ ְוָהָכא  ּה,  ּבָ

)התרגום נלקח מהיכלא דרשב"י - מהצה"ק המקובל רבי דוד שריג( 

הנים במלהמ"גתיקוִִַַז הר מלה מתורג ב
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