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ספר התגלות הזוהר
ֶּפרֶק ג
א) ַק ְדמוּת ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
אֵ .מ ָאז ֶׁש ּנ ְִת ּג ַּלָה ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרְּ ,כ ֶאלֶף ָׁשנִים
ֲריכָתוֹ ַעל י ְֵדי ַר ְׁש ִּב"י
ִגְמרָה ע ִ
ְל ַא ֲח ֵרי ֶׁש ּנ ְ
יע ְל ִח ּזוּק ָהאֱמ ּונָה,
ו ְַח ְב ַרָיּא דילי'ִ ,ה ְׁש ִּפ ַ
ֲפ ָצ ָת ּה ְּב ֶקרֶב ַעם
ֲמ ָק ָת ּהִּ ,ב ּסו ָּס ּה ַוה ָ
ַהע ָ
ָאל.
ׂר ֵ
ִי ְש
יע ֶׁש ֵה ִאיר ְוָזרַח
ָק ַ
ָהאוֹר ַה ּגָדוֹל ְּכז ַֹהר ָהר ִ
יה
ָא ֶרץ ְו ַל ָּד ִרים ָע ֶל ָ
ִמן ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרֵ ,ה ִאיר ל ָ
ָאל,
ׂר ֵ
ֹש ְך ְל ַעם ְּבנֵי ִי ְש
ּגַם ִּב ְתקוּפוֹת ַהח ֶׁ
ֲשר ַה ֶחרֶב ִה ְתנו ְֹס ָסה
ִּבז ְַמ ּנִים ָק ִׁשיםַּ ,כא ֶׁ
ָאל ,ו ְָס ְבל ּו
ׂר ֵ
ָאשי ַעם ְּבנֵי ִי ְש
ֵמ ַעל ר ֵׁ
ֵמ ֶח ְר ַּפת ָר ָעב ו ֵּמאוֹי ְִבים ִמ ַּביִת ו ִּמחוּץ.
ו ְֵאין ְּבזֶה ֶּפלֶא ְּכלָלִּ ,כי ַר ְׁש ִּב"י ו ְַח ְב ַרָיּא
ַבינ ּו ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא
משה ר ֵּ
ִּדי ֵל ּיהֶׁ ,
ו ַּמ ְל ֲאכֵי ֶע ְליוֹןַ ,ה ֶּט ַבע ו ְָהעוֹלָמוֹת כ ֻּּלָם,
ֲשו ָּבה זוֹ ֶׁשנ ְִקרָא
ׁש ָּת ִפים ֵהם ִל ִיצירָה חׁ
ֻ
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר.
ֵש ָהרו ִֹצים ְל ַא ֵחר ֶאת ז ְַמן ִח ּבוּר ֵס ֶפר
ב .יׁ
ָקים ִמ ֵּס ֶפר
ַהז ַֹּהרִ ,מ ְּפנֵי ֶׁש ְּל ַד ְע ָּתם ֲחל ִ
ֻח ִרים יו ֵֹתר ִמ ּז ְַמן
ַהז ַֹּהר ְמ ַח ְּברָם ָהי ּו ְמא ָ
ַר ְׁש ִּב"י.
ֹש
ָתב ַעל זֶה ָהרַב ַה ָקדוׁ
גָ .א ְמנָם ְּכ ָבר ּכ ַ
ַאדזִין
יְרו ָּחם ַליינֶערָ ,ה ַא ְדמוֹ"ר ֵמר ְ
זצק"ל ,וְז"ל:
ִש ְמעוְּ ,ולֹא ָחׁש ּו
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַה ְּט ָענוֹת ְּכ ָבר נ ְׁ
ִיקים ֶׁש ָּמ ְצא ּו ַט ַעם נָכוֹן
ָהןָ ,אנ ּו ַמ ֲחז ִ
לֶ
יע
(ה ְק ָּד ַמת ֵס ֶפר ז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ָהןַ .
ּש ל ֶ
ֶׁש ּלֹא לָחוׁ
אדזִין זצ"ל)
להאדמו"ר ֵמ ַר ְ

ד .ו ַּמ ְמ ִׁש ְיך ָׁשם:
ֲמינִים ַּבה'
ָאל ַה ַּמא ִ
ׂר ֵ
ְׁשלו ֵֹמי אֱמ ּונֵי ִי ְש
ו ְּבתוֹרָתוֹ ,ו ְִק ְּבל ּו ֶאת ַה ּתוֹרָה ַה ּכָתוּב ְּביַד
משה ו ְֶאת ַה ּתוֹרָה ַה ְּמס ּורָה ַעל ֶּפה ְּביַד
ֶׁ
משהִ ,ק ְּבל ּו ֶאת ּתוֹרַת ַה ַּק ָּבלָה ו ְַה ּסוֹד
ֶׁ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי.
ֵמ ֵאת ַה ַּת ּנָא ר ִּ
ָסד ּכָל יְסו ֵֹדי
ֹש י ַ
ֲר"י זַ"ל ַה ָּקדוׁ
ו ָּמ ָרן ָהא ִ
ָתב
ַה ַּק ָּבלָה ֶׁש ּלוֹ ַעל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְוכ ַ
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ָאל ְּפ ִטירַת ַר ְׁש ִּב"י
ׂר ֵ
ֹש ִי ְש
ּשים ָע ָליו .וּגְ אוֹן ֻע ּזֵנוְּ ,קדוׁ
ֵּפרו ִׁ
ָאל ַּב ַעל ַה ַח ָּמה" ַלז ַֹּהר ָּפ ָר ַׁשת ַו ּי ְִׁש ַלח ַּדף קנ"ט ע"א).
ׂר ֵ
ַבי ִי ְש
ַבינ ּו ר ִּ
ו ְּפ ֵארוֹ ,מוֹרֵנ ּו ְור ֵּ
יהם ֶׁשל ח ִ
ֲב ֶ
ֵׁשם טוֹב זלה"ה ,א ִ
ֲס ִידים ,ב) ֵס ֶדר ּג ִּלוּי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ָהם זְכו ָּתא
ַבי ַא ְבר ָ
ֲסין ְלר ִּ
ֶׁש ֵה ִאיר ָלעוֹלָם ְּבתוֹרַת ַׁש ֲע ֵרי ַה ָח ְכ ָמה אְּ .ב ֵס ֶפר י ּוח ִ
ו ְַה ְּתב ּונָה ו ְַה ַּד ַעתָּ ,בנָה יְסו ֵֹדי ַהח ִ
ַבי י ְִצ ָחק ְּד ִמן
ֲסידוּת נ ְִד ַּפס ֶק ַטע ִמ ְּכ ַתב יָד ֶׁשל ר ִּ
ֹש ו ְִס ְפ ֵרי ָהא ִ
ַעל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲר"י ַע ּכוֹ ְ(מק ָֻּבל יָדו ַּע ו ְַת ְל ִמידוֹ ֶׁשל ָהר ְַמ ָּב"ן)ַ ,ה ְמג ַּלֶה
ידיו ַה ְּקדו ִׁ
ז"ל .וְהוּא ו ְַת ְל ִמ ָ
ֲשוּבוֹת ְּביו ֵֹתר ְּב ֶק ֶׁשר
ֻב ּדוֹת חׁ
ַמה ע ְ
ֹשים ַא ֲח ָריו לָנ ּו ּכ ָּ
ִל ְּמד ּו ֶאת ְצנו ִּעים ָח ְכ ָמה ְּב ֵבאוּר ִּד ְב ֵרי ְל ִה ְת ּג ַּלוּת ו ִּפ ְרסוּם ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר.
ׁ.
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֻּס ְל ִמים
ידי ַהמ ְ
ֲשר נ ְִכ ְּב ָׁשה ַע ּכוֹ ִּב ֵ
ַּכא ֶׁ
ַבינ ּו ַה ְּגרָ"א ז"ל א ֶׁ
ְור ֵּ
ַבי י ְִצ ָחק ְּד ִמן
ָצא ר ִּ
ֲשר ָהיָה ְּכ ֶא ָחד ִמן ְּ(בסוֹף ַה ֵּמ ָאה ַה ,13-י ָ
אשוֹנִיםְ ...וכָל ָרז לֹא ָאנִיס ֵליהּ ...כ ַ
ָה ִר ׁ
ֵיצד נ ְִמ ָצא ִּבז ְַמ ּנוֹ
ַס ָפרַ " ,ל ֲחקֹר ּכ ַ
ָתב ַע ּכוֹ ל ְּ
ֹש ו ְָה ִא ְדרָא ר ָּ
ּשים ַעל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֵּפרו ִׁ
ַבי
ַבי ִׁש ְמעוֹן ְור ִּ
ׂה ר ִּ
ֲשר ָע ָש
ַבה ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר א ֶׁ
ַק ִּד ָׁ
ַמ ָערָה" .וְז"ל:
ישא ו ְַה ִּס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתא ו ְַה ִּת ּק ּונֵי ֶא ְל ָעזָר ְּבנוֹ ּב ְּ
ז ַֹהר ,ו ַּב ֵּבאו ִּרים ַעל ַה ֻּ
ָאים,
ֻפל ִ
ָא ִיתי ִּכי ְּד ָב ָריו מ ְ
ׁש ְל ָחן ָערו ְּך ֵמ ִביא ב .ו ִּמ ְּפנֵי ֶׁשר ִ
ְמקוֹרוֹת ִמ ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהרְ ...וכָל ְּת ִמ ֵ
יע
ִשאֲב ּו ִמ ָּמקוֹר ָה ֶע ְליוֹןַ ,ה ַּמ ְעיָן ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ימי ֶּד ֶר ְך י ָּׁ
הו ְֹל ִכים ְּבתוֹרַת ַהז ַֹּהר ו ַּמא ִ
ֲמינִים ּבוִֹּ .ב ְל ִּתי ְמ ַק ֵּבלָּ ,ברו ְּך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ
יע להאדמו"ר ֵמ ַר ְ
(ה ְק ָּד ַמת ֵס ֶפר ז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ַ
ָא ְׁש ֲאלָה
ָעדָ ,ר ַד ְפ ִּתי ַא ֲח ָריו ו ֶ
אדזִין זצ"ל) ְלעוֹלָם ו ֶ
ֲסים ֶאת ע ִ
ַבים ְמַיח ִ
ה .ר ִּ
ֲריכָתוֹ ֶׁשל ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַה ּנ ְִמ ָצ ִאים ְּבי ָָדם ְּד ָב ִרים
ָהם סוֹדוֹת
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַל ּדוֹרוֹת ֶׁש ְּל ַא ַחר ַר ְׁש ִּב"יּ ,גְדו ִֹלים ִמ ֶּמ ּנוֵּ ,מ ַאיִן ָּבא ל ֶ
ימי ָה ָאמוֹר ִ
ִּב ֵ
ֲשר לֹא
ֻב ִלים ִמ ֶּפה ֶאל ֶּפה ,א ֶׁ
ָאים ְמק ָּ
ֻפל ִ
ָאיםַ .על נו ְֹכחו ָּתם ֶׁשל מ ְ
ָאמוֹר ִ
ָתבְ ,ונ ְִמ ְצא ּו ָׁשם ְמב ָֹא ִרים ְלכָל
ָאים ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ּכו ֵֹתב הר"י נַחוּם נ ְִּתנ ּו ִל ּכ ֵ
ִמ ְּט ֶׁש ְרנו ִֹּביל ,וְז"ל:
יהם ַעל
אתי ְּתׁשוּבו ֵֹת ֵ
קוֹרֵא ֵס ֶפרְ ,ולֹא ָמ ָצ ִ
ָתי זֹאת ְמֻכ ּוָנוֹת ,זֶה או ֵֹמר ְּבכֹה ְוזֶה
ׂיג אוֹר ַה ּגָנוּז ֶׁש ַּב ּתוֹרָהְׁ ,ש ֵאל ִ
ִמי ֶׁש ּזוֹכֶה ְל ַה ִּש
ֶׁש ַעל י ְֵדי זֶה ַמ ִּביט ִמ ּסוֹף ָהעוֹלָם ו ְַעד או ֵֹמר ְּבכֹה...
ָתיִּ ,כי ָהרַב
סוֹפוָֹ ,אז ֵאין ִח ּלוּק ֶא ְצלוֹ ְּב ָמה ֶׁשהוּא ָׁש ַמ ְע ִּתי או ְֹמ ִרים ִלי ַעל ְׁש ֵאל ִ
ַמ ּבָ"ן ז"ל ָׁשלַח אוֹתוֹ ֵמ ֶא ֶרץ
ֱמן ָהר ְ
ַע ָּתה ַּבהֹוֶה ִמָּיד ,ו ֵּבין ַמה ֶּׁש ּי ְִהיֶה ַהֶּנא ָ
ָאל ְל ָק ָטלוֹ ְניָא ִל ְבנוֹ ,ו ְֵה ִביאוֹ ָהרו ַּח
ׂר ֵ
ְלדוֹרוֹתְ .ו ָל ֵכן ָא ַמר ַר ְׁש ִּב"י ַּבז ַֹּהר ַמה ִי ְש
ֶּׁש ָא ַמר ָ[ה ָאמוֹ ָרא] ר ָּ
ַבי
ָפל ְּביַד ֶה ָחכָם ר ִּ
ַבה ַּבר ַּבר ַח ּנָהֶׁ ,ש ָהיָה ְל ֶא ֶרץ ָארָגוֹןְ ...ונ ַ
ַמה ּדוֹרוֹתְ ,ו ֵכן ָא ְמר ּו ר ּ
ַא ַחר ּכ ָּ
ֵש או ְֹמ ִרים ֶׁש ֵּמעוֹלָם
משה ִּדי ִליאוֹןְ .ויׁ
ַבו ֵֹתינ ּו ז"ל ֶׁ
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹםֶׁ ,שר ָ
משה ר ֵּ
ַעל ֶׁ
משה
ַבי ֶׁ
ֲבל ר ִּ
ָאה לֹא ִח ֵּבר ַר ְׁש ִּב"י ֵס ֶפר זֶה ,א ָ
ֹשב וְדוֹ ֵרש
ֲק ָיבא יו ֵׁ
ַבי ע ִ
ֶאת ר ִּ
ַׁ ,אף ַעל ִּפי זֶה ָהיָה יו ֵֹד ַע ֵׁשם ַה ּכו ֵֹתב ,ו ְּבכֹחוֹ י ְִכ ּתֹב
ֶׁש ָהיָה ַא ַחר ּדוֹרוֹת ַה ְר ֵּבהְ ,וכָל זֶה ֵמח ַ
(ס ֶפר
ָאים ֵא ּלֶהֵ .
ֻפל ִ
משה זֶה ְּד ָב ִרים מ ְ
ַבי ֶׁ
ֲמת ר ִּ
ָתם ָּבא ּו לָאוֹר ַה ּגָנוּז ,ו ָׁ
ֶׁש ַעל י ְֵדי ּתוֹר ָ
יל ְך)
ָא ָ
ׁש ֵלם ַּדף פ"ז ו ֵ
ֲסין ַה ָּ
ְשם י ּוח ִ
ֲסין ֶׁש ֵּס ֶפר
ֵאין ִח ּלוּק ֵּבין ִמ ּיָד ו ְּלדוֹרוֹת(ְ .מאוֹר ֵעיַניִם גַ .על ַה ְּס ָברָא ְּב ֵס ֶפר ַה ּי ּוח ִ
ׁשת ַצו)
ָּפ ָר ַ
משה ִּדי
ַבי ֶׁ
ַהז ַֹּהר נ ְִת ַח ֵּבר ַעל י ְֵדי ר ִּ
ו .יׁ
ַבי ָּדוִד לו ְֹריֵא
ָתב ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ֵש ָהרו ִֹאים ֶאת ַה ְּתקו ָּפה ֶׁש ָּב ּה ֶנ ֱע ַר ְך ִליאוֹןְּ ,כ ָבר ּכ ַ
יח,
"ק ְדמוּת ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר" ְלהו ִֹכ ַ
ַהז ַֹּהר ְּבצ ּורָתוֹ ְּכ ִפי ֶׁשהוּא ְל ָפנֵינ ּו ְּ -ב ֻקנ ְְטרֵסוֹ ַ
משה ִּדי ִליאוֹן
ִּכ ְתקו ַּפת ַה ְּגאוֹנִיםֵ ,מאוֹת ָׁשנִים ְל ַא ַחר ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְהיוֹת ֶׁש ָהרַב ֶׁ
ָאלנ ְִטי ְּב"אוֹר
(הרַב ַא ְב ָר ָהם ּג ַ
ָ

ִח ֵּבר ֶאת ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר .וְהוֹכָחו ָֹתיו ְלזֶה:
משה ִּדי ִליאוֹן ַהיְדו ִּעים
ַבי ֶׁ
א) ִס ְפ ֵרי ר ִּ
לָנ ּו ֵ(ס ֶפר ַ"ה ִּמ ְׁש ָקל" ו ְֵס ֶפר ָ"ה ִר ּמוֹן") ׁשוֹנִים ֵהם
ַמה
ֵש ָּב ֶהם ּכ ָּ
ְּב ָא ְפיָם ִמ ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהרְ ,ויׁ
ַמה
ְּד ָב ִרים ַה ּסו ְֹת ִרים ְל ִד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר .ב) ְּבכ ָּ
משה ִּדי ִליאוֹן ֵמ ִביא
ַבי ֶׁ
ְמקוֹמוֹת ְּכ ֶׁשר ִּ
ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ְּכ ָמקוֹר ִל ְד ָב ָריוִ ,ל ְפ ָע ִמים
מ ּוכָח ֶׁש ּלֹא ֵה ִבין ָּכרָאוּי ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר.
ַבי
ַמה ְס ָפ ִרים ֶׁש ָּק ְדמ ּו ִל ְתקו ַּפת ר ִּ
ג) ְּבכ ָּ
משה ִּדי ִליאוֹן מו ָּב ִאים ְּכ ָבר ְּד ָב ִרים
ֶׁ
ַה ּמו ִֹפ ִיעים ַּבז ַֹּהרֶׁ ,ש ִּמ ּזֶה מ ּוכָח ֶׁש ֵּס ֶפר
משה ִּדי ִליאוֹן.
ַבי ֶׁ
ַהז ַֹּהר ָק ַדם ְלר ִּ

ֶּפרֶק ד
ַלה ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְל ַה ַּק ְדמוֹנִים
ַמ ּד ּו ַע לֹא נ ְִת ּג ָּ
א) ר ִַּבי יְה ּו ָדה ַח ּיָט ְמ ָב ֵאר ַמ ּד ּו ַע ְּבדוֹרוֹ
ַלה ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
נ ְִת ּג ָּ
אַ .א ְׁש ֵרינ ּו ַמה ּטוֹב ֶח ְל ֵקנ ּו ֶׁש ּז ִָכינ ּו ֶאל
ֲשר
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרַ ,מה ֶּׁש ּלֹא זָכ ּו ַק ְדמוֹנֵינ ּו א ֶׁ
ָק ְטנָם ָע ָבה ִמ ָּמ ְתנֵינוְּּ ,כמוֹ רַב ַהאי ּגָאוֹן
יעזֶר ִמ ּג ְַר ַמ ְיזָא
ֱל ֶ
ְורַב ֵׁש ֶׁשת ּגָאוֹן ו ְָהרַב א ִ
ָמים
ַמ ּבָ"ן ו ְָה ַראֲבָ"ד ו ְָה ַר ְׁש ּבָ"א ו ְַה ֲחכ ִ
ו ְָהר ְ
ָתםֶׁ ,ש ּלֹא ָטעֲמ ּו ִמ ִּד ְבׁשוִֹּ ,כי
ֲח ִרים ז ּול ָ
אֵ
ִּבז ְַמ ּנָם לֹא נ ְִת ּג ַּלָה.
ַדאי לֹא נ ְִת ּג ַּלָה
ב .ו ְַאל ִּת ְת ַמ ּה ִמ ּזֶהִּ ,כי ְּבו ַּ
ֲשר ֲאנ ְַחנ ּו ּבוֹ ַה ּיוֹם.
ַעד ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן א ֶׁ
אתי ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים [סוֹף
ו ְִס ּיו ַּע ְלזֶה ָמ ָצ ִ
ַבי
ִּת ּקוּן ו'] ְוזֶה ְלׁשוֹנוָֹ :א ַמר ֵל ּיה ֵא ִל ּיָה ּו ְלר ִּ
ָאה אנת דמהאי
ַמה ז ַּכ ָ
ַבי ּכ ָּ
ַבי ר ִּ
ִׁש ְמעוֹן :ר ִּ
ִח ּב ּורָא ִּדי ָל ְך יתפרנסו כמה עילאי עד
דאתגלייא לתתאי בסוף יומיא ,ובגינה
ְו ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲא ֻח ּזָתוֹ ו ְִאיׁש ֶאל
ׁשבוּ ,עכ"ל.
ִמ ְׁש ַּפ ְח ּתוֹ ָּת ֻ
גְ .מב ָֹאר ִמ ּכָאן ֶׁש ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ָהיָה ָע ִתיד
ִל ְהיוֹת ּגָנוּז ,ו ְּבאוֹתוֹ ז ְַמן י ְִת ַה ּנ ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו
ָה ֶע ְליוֹנִים ו ְֵהם ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַעד ֶׁש ּיָבוֹא ָּדרָא
ַת ְח ּתוֹנִים ,ו ִּבזְכוּת
ָאהֶׁ ,ש ָאז י ְִת ּג ַּלֶה ל ַּ
ַּב ְתר ָ
יחִּ ,כי
ָהעו ְֹס ִקים ו ְַה ְמ ַט ְּפ ִלים ּבוֹ יָבוֹא ָמ ִׁש ַ

ִּת ָּמלֵא ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ה' ְּב ִס ָּבתוֹ ,א ֶׁ
ַקר ְּב ֵביתוֹ ְּב ֶמ ֶׁש ְך ּכָל ז ְַמן זֶה
ֲשר ִמ ְּב ִלי ְלב ֵּ
יאתוֹ...
זֶה י ְִהיֶה ִס ָּבה ְקרו ָֹבה ְל ִב ָ
(ויק"ר פכ"א ,ח).
ַבוֹ ַה ָּדגוּל ָהי ְָתה כ"כַ ,עד
דַ .ו ֲאנִי יְהו ָּדה ֵּבן ַלאֲדוֹנִי ֶה ָחכָם ו ְָח ִסיד דְּ .דבֵקוּתוֹ ְּבר ּ
ר ִּ
ֲק ָיבא ְונ ְִת ַּפס ְּב ֵבית
ַבי ע ִ
ֱסר ר ִּ
ַבי ַי ֲעקֹב ַח ּיָט ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹםִּ ,ב ְהיו ִֹתי ֶׁש ְּכ ֶׁשֶּנא ַ
ִּב ְס ָפ ַרד ָט ַע ְמ ִּתי ְמ ַעט ְּד ַבׁש וְאוֹר ּו ֵעינַי,
ֹש ְולָתוּר ַּב ָח ְכ ָמהַ ,ה ּס ַֹהרָ ,מ ַסר ַר ְׁש ִּב"י נ ְַפׁשוֹ ַל ֲחדֹר ְל ָׁשם
ָת ִּתי ֶאל ִל ִּבי ִל ְדרׁ
ְונ ַ
ו ְָהל ְַכ ִּתי ֵמ ַחיִל ֶאל ַחיִל ֶל ֱאסֹף ּכָל ַמה ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ֶּמ ּנ ּו ּתוֹרָה ְּ(פ ָס ִחים ַּדף קי"ב ע"א).
ֲק ָיבא
ַבי ע ִ
ַבוֹ ר ִּ
ֶּׁש ּי ִָּמ ֵצא ֵמ ַה ֵּס ֶפר ַה ִּנז ְּכַר ְּ[בי ָָמיו לֹא נ ְִד ַּפס ע ֲַדיִן הְּ .ב ֵעת ְׁשהוּתוֹ ֵא ֶצל ר ּ
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,ו ְָהיָה נָפוֹץ ְּבצ ּו ַרת ֻקנ ְְט ֵר ִסים] ,ו ְָא ַס ְפ ִּתי ִה ְס ִּתיר ֶאת ּג ְַדלוּתוֹ ֵמ ֵעינֵי ּכֹלַ ,עד ֶׁש ָא ַמר
ְמ ַעט ּפֹה ו ְּמ ַעט ּפֹה ַעד ֶׁשר ּ
"דֶּי ָך ֶׁש ֲאנִי וּבוֹ ַר ֲא ָך ַמ ִּכ ִירין
ַבוֹ ַּ
ֻבוֹ ָהיָה ְּבי ִָדי ָע ָליו ר ּ
ֵמ ַה ּנ ְִמ ָצא ִמ ֶּמ ּנוַּ .ו ֲאנִי ַמא ִ
ֲמין אֱמ ּונָה ּכֹ ֲחךָ"ְּ ,כ ִד ְל ַה ָּלן.
ּגְמ ּורָה ִּכי זְכוּת זֶה ָע ַמד ִלי ְּבכָל ַה ְּתלָאוֹת
אשוֹנָה ָהיָה ּכָל ֶא ָחד
ַבי ָּבאָּ :ב ִר ׁ
ֲשר ָא ַמר ר ִּ
ּש ְס ָפ ַרד ,א ֶׁ
ֲשר ְמ ָצא ּונִי ְּבגֵרוׁ
ָה ָרעוֹת א ֶׁ
ּכָל ׁשו ְֹמ ָעם ִּת ַּצ ְלנָה ְׁש ֵּתי ָא ְזנָיו(ַ .ה ְק ָּד ַמת ר ִַּבי ו ְֶא ָחד ְמ ַמ ּנֶה [סו ֵֹמ ְך ִּב ְס ִמי ַכת ֲחכ ִָמים] ֶאת
ַבי ֵמ ִאיר
ֲק ָיבא ֶ -את ר ִּ
ַבי ע ִ
ידיוְ ...ור ִּ
ַּת ְל ִמ ָ
ְחת יְהו ָּדה)
יְהו ָּדה ַח ּיָט ְל ִס ְפרוֹ ִמנ ַ
ַבי ֵמ ִאיר
ֵשב ר ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹןָ .א ַמר :י ֵׁ
ו ְֶאת ר ִּ
[ש ָהיָה
ׁ
ש ְמעוֹן ֶ
ַבי ִׁ
ַר ְּכמ ּו ְּפנֵי ר ִּ
ְּת ִח ּלָה .נ ְִת ּכ ְ
ֶּפרֶק ה
משה]ָ .א ַמר
ׁ
ֹשב אוֹתוֹ ִל ְכלוּם ְּ -פנֵי ֶ
ׁ
ׁש ֵאינוֹ חו ֵ
סו ֵֹבר ֶ
ֲק ָיבאַּ :דֶּי ָך ֶׁש ֲאנִי וּבוֹ ַר ֲא ָך ַמ ִּכ ִירין
ַבי ע ִ
ּתו ְֹלדוֹת ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ו ְּבנוֹ ר ִַּבי לוֹ ר ִּ
ֶא ְל ָעזָר
ַבי
ׁש ּכֹ ֲח ָך ּגָדוֹל הוּאְ ,ור ִּ
ח ָך ְּ[כלו ַֹמרַ ,מ ִּכיר ֲאנִי ְּב ָך ֶ
ּכֹ ֲ
ֻב ָהק ְלר ִַּבי
א) ֵל ָדתוֹ ַּב ּג ִָליל; ַּת ְל ִמיד מ ְ
ֵשב ִּב ְת ִח ָּלהְּ ,פנֵי
ׁ
ׁש ּי ֵ
ָקן ִמ ְּמ ָך ָא ַמ ְר ִּתי ֶ
ׁשהוּא יו ֵֹתר ז ֵ
ֵמ ִאיר ֶ
ֲק ָיבא
עִ
ׁ
ֶ
ּש ְל ִמי ַסנ ְֶה ְד ִרין פ"א ה"ב)
ׁ
משה]( .יְרו ַ
"ח ְב ַרָיּא
ֹאש ַה ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ,ר ׁ
א .ר ִּ
ֲמ ֶׁשת
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ָהיָה ֵמח ֵ
ישא" ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּתפ ּו ְּב ִח ּבוּר ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו .ר ִּ
ַק ִּד ָׁ
ִשאֲר ּו
ֲק ָיבא ֶׁש ּנ ְׁ
ַבי ע ִ
ָׁ ,היָה ֶא ָחד ִמן ַה ַּת ּנ ָּאים ַה ּגְדו ִֹלים ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶׁשל ר ִּ
ַה ָּקדוֹש
ַּב ּדוֹר ַה ֵּׁשנִי ֶׁש ַא ַחר ח ְ
ֻר ַּבן ַּביִת ֵׁשנִיִּ ,בז ְַמן ַּב ַח ּיִים ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֵּמת ּו כ"ד ֶאלֶף ַּת ְל ִמ ִידים
ֲמ ָּׁשה
ֲק ָיבא ,וְאו ָֹתם ַהח ִ
ַבי ע ִ
ְּגזֵרוֹת ָקׁשוֹת ֶׁשל ַמ ְלכוּת רו ִֹמי ַעל ַעם ֶׁשל ר ִּ
"ח ְב ַרָיּא" ֵהם :ר ִּ
ָאלְׁ .ש ָאר ַח ְב ֵרי ַה ַ
ׂר ֵ
ִי ְש
ֱמיד ּו ו ְֶה ֱחזִיק ּו ֶאת ַה ּתוֹרָה
ַבי ַּת ְל ִמ ִידים ֶהע ִ
ַבי
ַבי יְהו ָּדה ,ר ִּ
ַבי ַא ָּבא ,ר ִּ
ֶא ְל ָעזָר ְּבנוֹ ,ר ִּ
ַּב ּז ְַמן ַה ָּק ֶׁשה ַההוּא (י ְָבמוֹת ַּדף ס"ב ע"ב).
ַבי ִחז ְִק ּיָה ַּבר
ַבי י ְִצ ָחק ,ר ִּ
יו ִֹסי ַּבר ַי ֲעקֹב ,ר ִּ
ֲק ָיבא ָהי ְָתה ַעד
ַבי ע ִ
ַבוֹ ר ִּ
זְּ .דבֵקוּתוֹ ְּבר ּ
ַבי יו ָֹסא.
ַבי יו ִֹסי ְור ִּ
ַבי ִח ּיָא ,ר ִּ
רַב ,ר ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּכ ֵדי ָּכךְֶׁ ,ש ַּפ ַעם ַא ַחתַ ,א ֲח ֵרי ְּפ ִטירַת
בַ .ה ַּת ּנָא ַהגָדוֹל ר ִּ
ָאלְּ ,ב ֶא ֶרץ ַה ּג ִָלילְ ,וֶנא ַ
ׂר ֵ
נוֹ ַלד ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ַבוְֹּ ,כ ֶׁש ּנ ְִפלַט ִמ ִּפיו ִא ְמרָה ֶׁש ּלֹא ָהי ְָתה
ֱסף ר ּ
ָקן ּו ְש
ֶאל ַע ָּמיו ז ֵ
ֲק ָיבא ,נ ְִצ ַט ֵער ַעל זֶה ּכָל
ַבי ע ִ
ׂ ַבע י ִָמים ִּב ְכ ָפר ִמירוֹן ,לֹא ִל ְכבוֹדוֹ ֶׁשל ר ִּ
ַה ְר ֵחק ֵמ ִעיר ְצ ָפתְּ ,ביוֹם ַל"ג ָּבע ֶֹמר.
ִשחֲר ּו
ִיתים ַעד ֶׁש ּנ ְׁ
ָּכךְ ,ו ְִה ְת ַע ּנָה ּכָל ָּכ ְך ַּת ֲענ ִ
גָ .היָה ַּת ְל ִמידוֹ ַהמ ְ
ֻּב ָהק ֶׁשל ַה ַּת ּנָא ַה ּגָדוֹל ִׁש ּנָיו ֵמרֹב ַה ַּת ֲע ִנ ּיוֹת (ָנזִיר ַּדף נ"ב ע"ב).
ילה
(מ ִע ָ
"בנִי" ְ
ֲק ָיבאֶׁ ,ש ָּקרָא אוֹתוֹ ְּ
ַבי ע ִ
ר ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן"
ׂו ָּאיו ָה ַל ְך ַר ְׁש ִּב"י חּ .כָל ָמקוֹם ֶׁש ִּנז ְּכַר ַּב ַּׁש"ס "ר ִּ
ַּדף ז' ע"א)ֵּ .ת ֶכף ַא ַחר נ ִּש
ּש
(פרוׁ
ֹחאי ֵּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַ
ַבי ְס ָתם  -הוּא ר ִּ
יש ַיבת ר ִּ
ִל ְלמֹד ּתוֹרָה ִּב ְבנֵי ְּברָק ִּב ִׁ
ָמד ְּב ֶמ ֶׁש ְך י"ג ָׁשנָה ַר ִׁש"י ָׁשבוּעוֹת ַּדף ב' ע"ב).
ָשב ְול ַ
ֲק ָיבאָׁ ,שם י ַׁ
עִ
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חשיפה

מלחמת העולם השניה ,עוד מדינה ועוד אחת נכבשת
ע"י היטלר ימ"ש ,אין מי שיכול נגדו ,כבר עומד הוא
בשערי א"י ,הלבבות הולמים ,כולם חרדים מן העומד
לקרות ,מפחדים ממטרתו להשמיד להרוג ולאבד את
כל היהודים טף ונשים...
הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו
בידו ,כותב ומתרגם ,מבאר ומברר את הזוהר הקדוש,
ידוע ידע את שכתב רבי שמעון בר יוחאי "בספרא דא
יפקון מגלותא" ,בזכות הזוהר הקדוש נצא מן הגלות,
לכן תרגם את הזוהר הקדוש ללשון הקודש ,כדי שכל
יהודי ,גם פשוטי העם ,יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר
הקדוש.
לאחר יגיעה עצומה גמר את המלאכה והביא את הזוהר הקדוש לדפוס .באותו
הזמן נתבשרו תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה ,זממו של היטלר ימ"ש לא
הצליח ,הוא לא כבש את ארץ ישראל.
אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט .מלחמה
בדרום ,החמאס משגר טילי קסאם ,מנסה ליירט את הטילים למרכז הארץ,
ובעיקר לבית שמש ,הנה לפניכם כותרת הכתבה שהתפרסמה בעיתון "חדש"
בבית שמש.
הפלא ופלא המכון "מפעל הזוהר העולמי" ,הפועל
בבית שמש ,שקד באותה תקופה על הוצאת הזוהר
ע"פ העמוד היומי ,באותו היום שהובאו לדפוס י"ב
הכרכים של הזוהר המחולקים לי"ב חודשי השנה
באותו היום הסתיימה מלחמת עזה .ובכלל כל
מהלך המלחמה בעזה היתה בניסי ניסים ומעל
לדרך הטבע ,מי יודע אם לא זכות הזוהר הקדוש
היא שעמדה לנו ,והדברים מדברים בעד עצמם...
4

ַׁ ,א ָּתה זוֹכֶה ִל ְהיוֹת ֶּבן עוֹ ָלם ַה ָּבא!
ׁשת ִמ ְס ַּפר ַּד ּקוֹת ְּבכָל יוֹם ְל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ְּב ַה ְק ָּד ַ
ִיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא
ָתבִּ ,כי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבג ְ
"כ ֵּסא ֶמ ֶל ְך" ִּת ּקוּן מ"ג ּכ ַ
ְּב ִ
ֲמר
ֲפ ּל ּו ֵּפר ּוׁש ַמא ָ
ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹתְ ,וכָל ֶׁש ֵּכן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין א ִ
ׂה ְּב ִל ּמוּד
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ֻב ָטח לוֹ ֶׁשהוּא ֶּבן עוֹלָם ַה ָּבא ִמ ְּבנֵי ֵהי ָכ ָלא
ימהּ ,ומ ְ
ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
ְּד ַמ ְל ָּכאְ ,וי ְִהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּיוֹ ְׁש ִבים ִראׁשוֹנָה ְּב ַמ ְלכו ָּתא
ִּד ְר ִקי ָעא.
ָאל ִל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבכָל יוֹם
ׂר ֵ
ַס ָּמא ְּד ַח ּיָיאִ ,ח ּיוּב ּגָדוֹל ַעל ּכָל ִי ְש
ִיר ָסא ְּב ָע ְל ָמאִּ ,כי ְּבזֶה ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹת ו ְּמ ַט ֵהר ו ְּמ ַק ֵּדׁש ִנ ְׁש ָמתוֹ,
ֲפ ּל ּו ּג ְ
אִ
ַחת רו ַּח ּגָדוֹל
ׂה נ ַ
ֻלה וְעוֹ ֶש
ׂכָרוֹ ִּכי ְּבזֶה ְמ ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ו ְֵאין ֵקץ ְלגֹ ֶדל ְש
ׂא ַּ(דף קכ"ד'ְּ ):ב ַהאי ִח ּב ּורָא
ֹש ָּפ ָר ַׁשת ָנש
ַמו ָּבא ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ְליו ְֹצרוֹּ ,כ ּ
ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְִפקוּן ֵּב ּה ִמן ּגָלו ָּתא'.
ַּב ִּת ּק ּונִים סוֹף ִּת ּקוּן ו'ֵ ,:מ ַהאי ִח ּב ּורָא ִדי ָלךְּ ,כַד י ְִת ַּג ֵלי ְל ַת ָּתא ְּב ָדרָא
ָאתם ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ וְגו ֵֹמר.
ֵיה (ַו ּי ְִק ָרא כה י) ו ְּקר ֶ
ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּבגִינ ּ
ַב ְתר ָ
ַמה ּגָדוֹל ִח ּיוּב ַעל ַּת ְל ִמי ֵדי
ְּב ִת ּקוּן ל' ְּב ֵס ֶפר ִּכ ֵּסא ֶמ ֶלךְְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֹּ :כ ָּ
ַמה ּגָדוֹל ִאם ֵאינָם לו ְֹמ ִדים ַק ָּב ָלה,
ָמים ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלהְ ,ו ָע ְנ ָׁשם ּכ ָּ
ֲחכ ִ
ׂה
ֲמנָא ִל ְיצ ַלןִּ ,כי ַי ֲע ֶש
ֻלה ַרח ָ
ֶך ּגָלו ָּתאִּ ,כי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּגא ָּ
וְגוֹרֵם אֹר ְ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ח ֶֹדׁש י ִָמים
ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ַמה ֶּׁש ּלֹא ַנ ֲע ֶש
ֻלה.
ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ּתוֹרָהִּ ,כי ּגָדוֹל ּכ ָֹח ּה ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
גִיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא
ֹש ְּב ְ
ְּב ִת ּקוּן מ"ב ָׁשם ְּב ִכ ֵּסא ֶמ ֶלךְִּ ,כי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲמר
ֲפ ּל ּו ֵּפר ּוׁש ַמא ָ
ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹתְ ,וכָל ֶׁש ֵּכן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין א ִ

ׂה ְּב ִל ּמוּד
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ֻב ָטח לוֹ ֶׁשהוּא ֶּבן עוֹלָם ַה ָּבא ִמ ְּבנֵי ֵהי ָכלָא
ימהּ ,ומ ְ
ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
אשוֹנָה ְּב ַמ ְלכו ָּתא
ֹש ִבים ִר ׁ
ְּד ַמ ְל ּכָאְ ,וי ְִהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּיו ְׁ
יעא.
ִּד ְר ִק ָ
אשוֹנִים
ַבהֶׁ ,ש ַּב ּדוֹרוֹת ָה ִר ׁ
ו ַּמה ֶּׁשאו ְֹמ ִרים ו ְִכי ִא ְכ ַׁשר ָּדרָאַ ,א ְּדר ָּ
ִש ָמ ָתם
ֹשים ִמ ְּמקוֹמוֹת ְּגבו ִֹהים ,י ְָכל ּו ְל ַט ֵהר נ ְׁ
ְשמוֹת ְקדו ִׁ
ֶׁש ָהי ּו ָל ֶהם נ ָׁ
יחא ְנ ָׁשמוֹת נְמו ִּכים ְוגַם
ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ּתוֹרָהְ ,ו ַע ְכ ָׁשו ְּב ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
ֲמנָא ִל ְיצ ַלןִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַט ֵהר ִנ ְׁש ָמ ָתם ,רַק
ִה ְת ּג ְַּברוּת ַה ִחיצוֹנִים ַרח ָ
ֲפ ּיל ּו
ֻגָל ְלזֶה א ִ
ִּׁ ,כי ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ְמס ּ
ְּב ַס ִּמים י ְָק ִריםַ ,היְנ ּו ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֵצר
ִש ָמר ִמ ּכָל ַרע ִמ ּי ֶ
ֲפ ּיל ּו ְּב ִלגְלוּג ,ו ָּבזֶה י ְִהיֶה נ ְׁ
ְּב ִפ ְט ּפוּט ְלחוּד ַוא ִ
ָה ַרע ו ִּמ ִּמ ְק ִרים ָר ִעים ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ַה ָח ְמ ִריְ ,וגַם ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ָהרו ָּחנִי,
ישא ִּדנ ְִהיר
ֹש ָּפ ָר ַׁשת ִּפנ ְָחס ַּדף רי"טּ ,בו ִּצינָא ַק ִּד ָׁ
ַּכ ּנו ָֹדע ִמז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
יאת ַהגּ ו ֵֹאל אוֹר ּתוֹרָה ֶׁשל
ָח ְכ ְמ ֵת ּיה ְּבכָל ָּד ִרין ַּדהֲו ּו ַא ַּב ְת ֵר ּיהַ ,עד ִּב ַ
ָאל.
ׂר ֵ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ֵמ ִאיר ְּבאוֹר רַב ְל ַהחֲיוֹת נ ְַפׁשוֹת ִי ְש
ר ִּ
ַעל ֵּכן י ְִת ַח ּזֵק ּכָל ָא ָדם ְמאֹד ִל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ְלכָל ַה ָּפחוֹת ה' ַּד ִּפים
ְּבכָל יוֹם ְּכ ֵדי ֶׁש ּיִגְ רֹם ֶח ְדוָא וּפו ְּר ָקנָא ְּבהוֹן ְל ֵעילָא ו ְַת ָּתאָ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי
ַבי ַא ֲהרֹן ְׁשו ְַרץ זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ִמ ִפ ְיד ַהייץ)
ָאת ָה ָר"ד ֵמ ִאיר ֶּבן ר ִּ
(צ ּו ַ
רָצוֹןַ .

ְר ֵאה ֶאת ֲא ֶׁשר ְל ָפנֶי ָך ! ! !
ֹש
ִּׁ ,ב ְכ ֵדי ֶׁש ּת ּוכַל ִל ְלמֹד ו ְּל ַה ְׁש ִלים ֶאת ּכָל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֻדר ו ְָערו ְּך ַעל ּכָל ֵס ֶדר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲשר ְל ָפנֶי ָך לו ַּח יו ִֹמי ְמס ָּ
ְר ֵאה ֶאת א ֶׁ
ָמ ָאה נ ְַפ ָׁשם ִל ְד ַבר ה' זוֹ ּתוֹרַת ַהז ַֹּהר!
ֲשר צ ְ
ים-בחו ִּרים ,א ֶׁ
ָה-ב ֲע ֵלי ָּב ִּת ַּ
ְּׁ ,בנֵי ּתוֹר ַּ
ֶפש
ָבר ַה ָּׁשוֶה ְלכָל נ ֶ
ימה ,וְהוּא ּד ָ
ְּב ֶמ ֶׁשך ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
ׁ!.
ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַ 10עד ַּ 15ד ּקוֹת ְּבכָל יוֹםְ ,מ ַס ּי ְִמים ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַה ָּׁשנָה ֶאת ּכָל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲח ִרים!
יע ְל ִׁשעו ִּרים א ֵ
ֻלָק ְלכָל יוֹם ,וִיכו ִֹלים ְל ַח ְּלקוֹ ְל ֶמ ֶׁש ְך ַה ּיוֹםְּ ,בא ֶֹפן ֶׁש ֵאינוֹ ַמ ְפ ִר ַ
ֹש ְמח ּ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
גִית ּבוֹ יו ָֹמם ָו ַל ְי ָלה"!
ֲמר ַה ּכָתוּב" :ו ְָה ָ
ְּת ַמ ּלֵא ּכָל ְׁשעוֹת ַה ְּפנַאי ְּכ ַמא ַ
ימ ַתי?
ִיש נ ַֹעם ְמ ִתיקוּת ַה ּתוֹרָה ְוֶי ֱערַב ִמנ ֶֹּפת צוּף ְוכָל ַט ַעם! ו ְִאם לֹא ַע ְכ ָׁשו ֵא ָ
ו ְּב ֶמ ֶׁש ְך ַה ּז ְַמן ַּת ְר ּג ׁ

ַביֵי ְד ַע ְל ָמא ז ְִמינִין
ֲפ ּיל ּו ר ְ
יחא א ִ
ַּכד י ְֵהא ָק ִריב ְליו ֵֹמי ְמ ִׁש ָ
ָחא ְט ִמ ִירין ְּד ָח ְכ ְמ ָתא [נ ְָע ִרים ְק ַט ּנִים י ְִמ ְצא ּו או ְֹצרוֹת
ְל ַא ְׁש ּכ ָ
ֲשו ִּבים ִמ ּסוֹדוֹתִּ ,כי ָאז ִּת ְת ַמ ּלֵא ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעהֶּ ,ד ֶר ְך
ְס ָפ ִרים חׁ
ֱמת]( .ז ַֹהר ֵח ֶלק א' ַּדף קי"ח).
אֶ
ֲשר ֵה ִציץ ְוָזרַח אוֹר י ְָקרוֹת ֶׁשל ְׁשנֵי ְמאוֹרוֹת ַה ּגְדו ִֹלים
ִמ ּז ְַמן א ֶׁ
ֲדת
ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ו ְֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִק ּיְמ ּו ו ְִק ְּבל ּו ַה ּיְהו ִּדים ְק ַהל ע ַ
ַבים
ֹש ֶׁשל ַה ִּת ּק ּונִים ו ְַהז ַֹּהר י ִָחיד ְור ִּ
ָאל ְל ַה ֲחזִיק ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוׁ
ׂר ֵ
ִי ְש
ֲמרוֹת
ׂיג ו ְּל ָה ִבין סוֹד א ָ
ָקן ,ו ְַה ּגַם ְּד ֵאין ְל ֵאל י ָָדם ְל ַה ִּש
ַער ו ְַעד ז ֵ
ִמ ּנ ַ
ֹשים ָה ֵא ֶּלהַ ,אף ַעל ִּפי ֵכן ׁשו ִֹתים
ַס ָפ ִרים ַה ְּקדו ִׁ
ְטהוֹרוֹת ֶׁש ּב ְּ
(ר ֵּבנ ּו יו ֵֹסף
יא ָתן ְמאֹד ְמאֹדַ .
ֲבין ִּב ְק ִר ָ
יהם ו ִּמ ְת ַלה ִ
ָמא ֶאת ִּד ְב ֵר ֶ
ַּב ּצ ָ

ִיח
ָשר ְל ַה ִּתינוֹקָּ ,בזֶה ַמ ּנ ַ
ׂכֶל י ָׁ
ַת ְל ִמ ִידיםִּ .כי ַמה ֶּׁש ָהרַב נו ֵֹתן ֵש
ל ַּ
ֻבל עוֹד ֵמ ַה ַּב ַעל
ׁש ּזֶה ְמק ָּ
ׁש ַמ ְע ִּתי ֶ
שוֹנוַֹ( .ו ֲאנִי ָ
ֲמ ִּתית"ַ ,עד ּכָאן ְלׁ
ְש ָמה א ִ
ּבוֹ נ ָׁ
ְש ָמה ֶׁשל ּכָל
ֵׁשם טוֹב זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוּ)ִּ .כי ַהז ַֹּהר ַמ ְל ִהיב ו ֵּמ ִאיר ֶאת ַה ּנ ָׁ
ֹשה
ְש ָמה ְקדו ָׁ
יע ֶה ָארָה ֶׁשל נ ָׁ
ָאלְּ ,בא ֶֹפן ֶׁש ּי ּוכַל ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ׂר ֵ
יש ִמ ִּי ְש
ִא ׁ
יט"א)
ׁש ְכ ֶטער ְׁש ִל ָ
ּגַם ְּבז ּולָתוְֹ ( .ונ ְִכ ַּתב ַּב ֵּס ֶפר ְל ַה ּגָאוֹן ַר ִּבי ַי ֲעקֹב ֵמ ִאיר ֶ
ֲשר ָה ַרע ו ְַה ִּמינוּת גּ ו ֵֹבר,
יחא א ֶׁ
וְל ּו ַע ִּמי ׁשו ֵֹמ ַע ִליְּ ,ב ִע ְקבוֹת ְמ ִׁש ָ
יהם ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ִּכ ְת ֵבי ָמ ָרן
ָהי ּו ׁשו ְֹק ִדין ּכָל י ְֵמ ֶ
ָאל ַּב ַעל ֵׁשם
ׂר ֵ
ַבי ִי ְש
ֲסידוּת ו ְַה ְק ּדָמוֹת ֶׁשל ָמ ָרן ָהרַב ר ִּ
ָּבלוּל ִעם ח ִ
ַט ִלין ּכָל ַה ְּגזֵרוֹת ָרעוֹת ו ְָהי ּו ַמ ְמ ִׁש ִיכין
ֵזכֶר ַצ ִּדיק ִל ְב ָרכָה ו ְָהי ּו ְמב ְּ
ֶׁש ַפע וְאוֹר ַעל ּכָל ָהעוֹלָמוֹתֵּ ,כן ַה ְׁש ָּפעוֹת ַּפ ְׁש ִט ּיוֹתָּ ,בנֵי ַח ּיֵי
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פ ֶרק ד' ִמ ְׁשנָה
ֹש י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
(ר ֵּבינ ּו ַה ָּקדוׁ
ְמזוֹנֵיַ .

ְש ָמה
ִל ְלמֹד ז ַֹהרֶׁ ,שהוּא ְּב ִחינַת ֵעץ ַה ַח ּיִיםֶׁ ,ש ּיָכוֹל ְל ַה ְמ ִׁש ְיך נ ָׁ

כ')

יש ַחיְּ ,ב ַה ְק ָּד ַמת ַה ִּת ּק ּונִים ְּב ָניָהוּ)
ַח ּיִיםַ ,ה ֶּבן ִא ׁ

ַס ֶפר
אריץ זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוּּ ,ב ֵ
ַבי ִּפנ ְָחס ִמ ָּק ִ
ֹש ר ִּ
וּמו ָּבא ֵמ ָהרַב ַה ָּקדוׁ
(ל ַּת ְל ִמ ִידים)
ַמד ַ
"צ ִר ְיך ְמל ֵּ
ִא ְמ ֵרי ִּפנ ְָחס ַה ָּׁשלֵם ַּ(דף ק"ן)ְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוָֹ :

5

ׁש ְע ִּתי ְּב .$60,000 -
ִק ַּב ְל ִּתי ַעל ַע ְצ ִמי ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר וְנוֹ ַ

ׁש ָּקרָה!
ׂה ֶ
ַמ ֲע ֶש
ַש ֵאלַי
ֲד ָׁשהַ ,א ְד ָהכֵי ו ְָהכֵי נ ִּגׁ
ָּכ ְך ְמ ַס ֵּפר ַא ְריֵה ֶאת ַמה ֶּׁש ֵא ַרע לוֹ – ֵה ַכנ ְִּתי ְסכוּם ֶׁשל ֶ 60אלֶף דוֹלָר ִל ְקרַאת ְּב ִנ ּיָה ח ָ
ֶסף ַעד ִל ְת ִח ּלַת ַה ְּב ִנ ּיָה,
ֲדיִן לֹא נ ְִצר ְַכ ִּתי ל ַּכ ֶ
ָאה ִל ְתקו ָּפה ְק ָצרָהַ ,ו ֲאנִי ֶׁשע ַ
ְׁשמו ֵּאל י ְִד ִידי ו ִּב ֵּקׁש ֶאת ַה ְּסכוּם ְּכ ַה ְלו ָ
ַסה ִל ּצֹר ֶק ֶׁשר וְהוּא
ְשוּבֲ ,אנִי ְמנ ֶּ
ּשמו ֵּאל ִמ ְׁש ַּת ֵּמט ִמ ֶּמ ּנִיּ ,דו ֶֹחה או ִֹתי ׁשוּב וׁ
ַמ ִּתי ְל ַה ְלווֹת לוֹ .ז ְַמן ַה ֵּפ ָרעוֹן ִה ּגִיעַ ,ו ְׁ
ִה ְס ּכ ְ
ִש ַּב ְר ִּתי; ּגַם ְל ַא ֵּבד ָממוֹן ּכֹה רַב ְוגַם
ַטלֶפוֹןּ .כָאן ְּכ ָבר נ ְׁ
ֲפ ּל ּו ּב ֶּ
ַסוֹף לֹא ָענָה ִלי א ִ
חו ֵֹסם ּכָל ֶא ְפ ָׁשרוּת ֶׁש ָּכזֹאתַ ,עד ֶׁש ְּלב ּ
ַמה או ִֹתיּ .כָל ַה ּיוֹם ְוכָל ַה ַּל ְילָה ָח ַׁש ְב ִּתי ַעל ְׁשמו ֵּאל
ֱמן ָעלַי ַעד לֹא ִמ ְּכ ָברְ ,מ ַה ֵּתל ִּבי ו ְּמר ֶּ
ֲב ִריֶׁ ,ש ָהיָה ֶנא ָ
ָל ַד ַעת ֶׁשח ֵ
ֶסף ,ו ְּב ִע ְקבוֹת ָּכ ְך נ ְִכנ ְַס ִּתי ְל ִד ְכ ּדו ְּך נ ְַפ ִׁשי.
ו ְַה ּכ ֶ
יחנָה .א ּולַי ָח ֵבר
ֶׂ
יש ְי ִש
ַה ְר ֵּבה ֶא ְפ ָׁש ֻר ּיוֹת לֹא ָע ְמד ּו ְל ָפנַיִ ,מ ְּב ִחינ ִָתי חו ַֹבת ַה ִה ְׁש ַּת ְּדלוּת ַה ָּב ָאה ָהי ְָתהְּ ,ד ָאגָה ְּבלֵב ִא ׁ
ֲב ִרי ַה ּטוֹב נִ .ס ַּפ ְר ִּתי לוֹ ֶאת
ִיתי ַלח ֵ
ֵיצד ָעלַי ִל ְנהֹג ְּב ַמ ּצָב ֵמ ֵעין זֶהָּ .פנ ִ
ֵע ְּב ַמ ַּתן ֵע ָצה נְכוֹנָהְ ,להוֹ ֵרנִי ּכ ַ
טוֹב י ּוכַל ְל ַס ּי ַ
ֲצתוֹ.
ָהעו ֵֹבר ָעלַי ו ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶאת ע ָ
"כ ַדאי
ַבו ֵֹתינוְּּ :
ֲמר ר ּ
ׂית לֹא י ַָדע ְל ָה ִׁשית ,רַק ְּבזֹאת ִנז ְַּכרְּ ,ב ַמא ַ
ָצה ְּבכָל ְמאוֹדוֹ ַל ֲעזֹרֵ .ע ָצה ַמ ֲע ִש
נִ .ה ְק ִׁשיב ו ְָח ַׁשב ,הוּא ר ָ
ֹש ִל ּמוּד יו ְֹמיו ִֹמי ,ו ְִאם
ֶשנ ָּה ִה ְתעו ְֹררוּת ּגְדוֹלָה ְל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַאחֲרוֹנָה י ְׁ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָעלָיו ,"...ו ְּב ָכ ְך ֶׁש ּל ַ
הוּא ר ִּ
ָתי
ַדאי ָצר ִ
ָלית ֶׁשל ּכָל עמ"יְּ ,בו ַּ
ֻלָה ַה ְּכל ִ
יח ְּב ִס ְפרוֹ ֶׁש ִּבזְכוּת ַה ִּל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִנ ְז ֶּכה ל ְַּגא ּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ִה ְב ִט ַ
ר ִּ
ָטית.
ֻלָה ְּפר ִ
ַה ְּק ַט ּנָה ּת ּוכַל ְל ִה ָּפ ֵתר ִּבזְכוּת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהרִּ ,ב ְב ִחינַת ְּגא ּ
ָס ְע ִּתי ו ְִה ְׁש ַּת ַּט ְח ִּתי ַעל ַה ֶּק ֶבר
ַט ִּתי ִל ְפקֹד ֶאת ִצ ּיוּנוֹ ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ְּב ַהר ִמירוֹןַ .ק ְמ ִּתי ,נ ַ
ִמ ּתו ְֹך ַה ְּד ָחק ו ְּבלֵית ְּב ֵררָה ֶה ְחל ְ
ֲשי ִל ְפנֵי אֲדוֹן ַה ּכֹל ,ו ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶׁש ִּבזְכוּת ַה ַּק ָּבלָה ֶׁש ִּק ַּב ְל ִּתי ַעל ַע ְצ ִמי ִל ְלמֹד
ִּב ְת ִפ ּלָה ו ְּב ַתחֲנ ּונִיםָׁ ,ש ַפ ְכ ִּתי ֶאת ְצקוֹן ַלח ִׁ
ישו ָּעה.
ֹש ְּבכָל יוֹם ֶא ְז ֶּכה ִל ׁ
ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַפנ ּו ִמ ְס ַּפר
ַבוֹת לֹא ְר ִא ִיתיוֶ ,ה ֱחל ְ
ַש ִּתי י ְִדיד נְעו ִּרים ֶׁש ָּׁשנִים ר ּ
ִיתיָּ ,פג ְׁ
ָש ֵמ ַה ֲחָויָה ָהרו ָּחנִית ֶׁש ָחו ִ
ַּב ֶּד ֶר ְך ֲחָזרָהְּ ,כ ֶׁשכ ִֻּּלי נ ְִר ּגׁ
ִש ַאר לוֹ 60,000$
ֲדיִן נ ְׁ
ֲשר ְל ֵחלֶק ִמ ֶּמ ּנָה הוּא נ ְִצ ַרךְַ ,וע ַ
ֻשה ּגְדוֹלָה ,א ֶׁ
ִמ ִּלים ,וְתו ְֹך ְּכ ֵדי ִּד ּבוּר ְמ ַס ֵּפר ַה ּלָה ֶׁש ִּק ֵּבל ְיר ָּׁ
יע ִליִ :אם ִה ְּנ ָך רו ֶֹצה ִה ְננִי מ ּו ָכן ְל ַה ְלווֹת ְל ָך או ָֹתם ...
ֶׁש ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך או ָֹתם ַּב ּז ְַמן ַה ָּקרוֹבְּ .ברֹב נ ְִדיבוּתוֹ ִה ִּצ ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָעלָיו...
ָא ֵכןְּ ,כ ַדאי הוּא ר ִּ
ָשעוּ.
ְּת ַק ְּבל ּו ַעל ַע ְצ ְמכֶם ו ְִת ּו ְׁ
ֲד ָׁשה? ִמי ֵאינוֹ רו ֶֹצה ְּב ָׁשנָה טו ָֹבה ו ְּמתו ָּקה יו ֵֹתר? ִמי ֵאינוֹ ָח ֵפץ
ִמי לֹא נ ְִד ָרׁש ִל ְזֻכ ּיוֹת ְּכ ֵדי ְל ֵה ִיטיב לוֹ ַל ָּׁשנָה ַהח ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָעלָיו...
ָל ּיוֹת? ְּכ ַדאי הוּא ר ִּ
ָט ּיוֹת ו ְּכל ִ
ישוּעוֹת ְּפר ִ
ִּב ׁ
ָאשי ֵּתבוֹת ַר ְׁש ִּב"י – ֶׁש ָהעו ֵֹסק ְּבתוֹרָתוֹ ִי ְז ֶּכה ְּב ֶע ְזרַת ה' ְל ֶׁש ַפע רַב
ֻש ַּפע ֶׁש ַפע רַב ְּבכָל ָהעוֹלָמוֹת – ר ֵׁ
ו ְַעל י ְֵדי זֶה י ְׁ
ַש ִמי.
רו ָּחנִי ְוג ְׁ
ָשע ּו ְּב ָׁשנָה טו ָֹבה ו ְּמבֹ ֶרכֶת ְוכָל טוּב.
ַק ְּבל ּו ַעל ַע ְצ ְמכֶם ֶאת ִל ּמוּד דף היומי של תיקוני ז ַֹּהר ְּ[כַּ 2-ד ּקוֹת ְליוֹם] ו ְִת ּו ְׁ
בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?
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הוראה לחיוב חשבון

תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים
מספר חשבון

לכבוד בנק
סניף
כתובת הסניף
אני/הח"מ
רחוב

קוד מוסד

סוג חשבון

קוד מסלקה

סניף

בנק

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה

4 7 6 9 5

מס' זהות
מיקוד
טלפון

(שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)

עיר

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם ,בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ,ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
 .2ידוע לי/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו.
 .3ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו ,כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים

פרטי ההרשאה

לימוד שעה
( 3המקומות) ₪ 98

לימוד לילה שלם
בכותל ₪ 312

עד תאריך

מתאריך

שעה בקבר רחל 36₪

שעה בכותל 26₪

שעה ברשב"י ₪ 36

חתימת בעל/י החשבון
מספר חשבון

אישור הבנק

סוג חשבון

קוד מסלקה

סניף

בנק

לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

רח' נחשון  01בית שמש 29099
בית שמש

קוד מוסד

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה

לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים
		
קבלנו הוראות מ
שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם בבנק
יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון ,או כל
עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

4 7 6 9 5

	

תאריך

בכבוד רב,

בנק
סניף
חתימה וחותמת הסניף

נא להזכיר אחר הלימוד:

שם

שם האם

לתרומות בכרטיס אשראי
7

עו ת

בימ מ ה !

שי
עורי

ר הקדוש
בזוה
ם

ס בי ב ה

ש

שעון,

24

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים
אלו את שיעורי "אור הרשב"י" ,בו
ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

 24שעות ביממה,
(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל זצ"ל,
שילמדו ברצף בלי הפסק)

כך אומר משה רבנו עליו השלום לרשב"י זצ"ל ,בזהר
הקדוש פרשת נשא" :בהאי חבורא דילך דאיהו ספר
הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי" .באור הדברים :בזכות
החבור שלך ,ספר הזהר הקדוש ,יצאו בני ישראל מן
הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,
קבר רחל
וציון הרשב"י.

הנכם מוזמנים להצטרף למסירת שיעורי "אור הרשב"י" (אפשרות למילגה)
אמרו לנו חז"ל :המתחיל הוא העיקר .מובא בספה"ק (ישמח משה ,פרשת כי תבא דף ק"ל
ע"א) וז"ל :וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף ,והנה המתחיל והגומר הוא העיקר ,עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים,
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר
במנינים קבועים  24שעות ביממה.
נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר ,כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים,
ע"י בקשה בפקס  9951300-02או באימייל hazohar@gmail.com

להצטרפות למסירת  /לימוד ב"אור הרשב"י"

חלק מהשיעורים:

כותל קבר רחל
ליל חמישי יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א 12:00
הרב מאיר חיים דיין שליט"א ,ראש הכולל
12:15
הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
12:30
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א ,מגיד שיעור.
12:45
הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א
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1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

שם הרב
עיר
כתובת
נייד 
טלפון
בהתנדבות?
שעה
יום
מקום השיעור
מסירת שיעור או לימוד
נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

