
  

  

  סֵרְטְנּקו

  ַהזֹוַהר אֹור
  ְזֵקִנים

  ִעם

  ְנָעִרים

  
  "ישראל"גודל החיוב על כל אחד אשר נקרא בשם 

   הקדושבספר הזוהר וללמדללמוד 
, יםגדולעם ה ניםגאו, עשיר ואביון, הקטנים עם הגדולים, קנים עם נעריםז

  קטן שהגיע לחינוךמ, נים וצאן קדשיםהמועם  מיםכח
  ויזכו לכל הישועות, םויהיו ניצולים מכל פגעים רעי

נו ן ָל ֵג תֹו ָמ ָר ּתֹו ינ, ּ יֵנ יַרת ֵע ִא יא ְמ   ּוִה
ֲעּהו ב ּבַ יץ טֹו ִל ְמ נוא ַי ָחא, ֵּד ר יֹו נו ּבַ ֵנ דֹו  יֲּא

 ו'י זרע'ח מפ'כ-א תש'י ל' כ-חית 'מיא נ'ן ש'קדיש מ'יר ו'ע

TvU 

  א"ל זיע"יומא דהילולא של רבינו האריז מנחם אב 'ה
  ק" לפט"תשס )תיבות' עם הד(י "ן יוחא"ן ב"י שמעו"שנת רב

  א" תובבבית שמשק "עיה
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  ספרים 50
  :ה" בעזל שהוצאנו לאור"על הזוהר וכתבי האריז

 354-ללימוד יומי ל ספר הזוהר המחולק - ספר זוהר היומי  .א
  כרכים מפוארים12)  זוהר חדש ותיקוני זוהרעם (ימות השנה

 .ב חדשי השנה"לי
 354-ללימוד יומי ל ספר הזוהר המחולק - ספר זוהר היומי  .ב

 כרכים 12) י זוהרבלי זוהר חדש ותיקונ (ימות השנה
 .ב חדשי השנה" לימפוארים

ללימוד  זוהר המחולקתיקוני ספר  - זוהר היומיתיקוני ספר   .ג
 . ימות השנה354-יומי ל

-ללימוד יומי ל  המחולקזוהר חדשספר  - זוהר חדשספר   .ד
 . ימות השנה354

 .ק ובאידיש" נפלאות הזוהר בלשה-אין ליכט פון תורה   .ה
 .י באידיש" התחתון על הרשב גן עדן-אין ליכט פון תורה   .ו
  . נופת צופים באידיש על התורה-אין ליכט פון תורה   .ז
 .חלקים' זוהר תורה על התורה ה  .ח
 .ך"זוהר תורה על נ  .ט
 .זוהר תורה החדש על התורה  .י
  .בראשית: ליקוטי זוהר  .יא
  .שמות: ליקוטי זוהר  .יב
  . דברים– במדבר -ויקרא: ליקוטי זוהר  .יג
והר ועוד על קדושת ליקוט גדול מהז, בראשית: תיקון הברית  .יד

  . עמודים400, תיקון הברית
, י"רשב,  ליקוט גדול ומקיף על עניני לימוד הזוהר-אור הזוהר   .טו

 .וכל המסתעף, ג בעומר"ל
 .קרא לשמש ויזרח אור הזוהר  .טז
 ליקוט גדול ומקיף על עניני לימוד הזוהר -אור הזוהר החדש   .יז

י "וגודל מעלת התקשרות לרשב, ולימוד הקבלה, ותיקונים
 .וכל המסתעף, י לימוד הזוהר"ע
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הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד 
 סגולות הגדולות והנוראות - הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת 

 ספר -  הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה - הטמונות בזוהר הקדוש 
ך בשלהבת אש לעבודה והוא ילהב לב, הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר

י לימוד והפצת " ע- ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר , התמימה
 הספר של הצדיק הוא - י בזה ובבא "הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב

 הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר - נשמת הצדיק 
 בדורות האחרונים יבינו וישכילו ברזי התורה שלא - מדורות הקודמים 

ן הוא בבחינת " מי שאינו מאמין ולומד תורת הח- ו הקודמים השיג
 טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד - " מפריד אלוף לא יראה מאורות"

ולימוד הקבלה , ת"ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השי, ן"תורת הח
 עוד יבואר בו גודל הענין -ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות 

  .להיזהר בטבילת עזרא

  .זוהר כהלכתהאמירת ה  .יח
  ."תיקוני זוהר היומי" עניני לימוד ספר -שער התיקונים   .יט
  .זוהר לזקנים עם נערים  .כ
 .גדולי ישראל על הזוהר  .כא
  .הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש -שער הזוהר   .כב
  עלונים חדשיים36 -שער הזוהר   .כג
 בו יבואר גודל מעלת קדושת ארץ -שער ארץ ישראל "ספר   .כד

  .ל ועוד" ותיקונים וכתבי האריזק" מלוקט מזוה-ישראל 
 .ספר הערב רב על פי הזוהר הקדוש  .כה
 .ל"ספר הערב רב על פי האריז  .כו
על פי ספר הזוהר סדר  -הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון   .כז

 .בראשית
על פי ספר הזוהר סדר  -שני  הערב רב וכל המסתעף חלק  .כח

 .ט עמודים" ס-שמות 
הזוהר סדר על פי ספר  -שלישי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .כט

 .ט עמודים" י-ויקרא 
על פי ספר הזוהר סדר  -רביעי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .ל

 .ב עמודים" נ-במדבר 
על פי ספר הזוהר סדר  -חמישי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לא

 .ד עמודים" כ-דברים 
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על פי ספר הקדוש  -שישי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לב
 .ט עמודים" פ-תיקוני זוהר 

על פי ספר הקדוש  -שביעי  המסתעף חלקהערב רב וכל   .לג
 ח עמודים" כ-זוהר חדש 

על פי ספר הקדוש עץ  -שמיני  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לד
 .ו עמודים" ט-ל"חיים לרבינו האריז

על פי ספר הקדוש  -תשיעי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לה
 .עמודים'  י-ל"שער הגלגולים לרבינו האריז

על פי ספר הקדוש  -עשירי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לו
 .ב עמודים" ס-ל"שער הפסוקים לרבינו האריז

על פי ספר הקדוש שער  -א "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .לז
 .ג עמודים" מ-ל"הליקוטים לרבינו האריז

על פי ספר הקדוש עץ  -ב "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .לח
 .ו עמודים" קכ-ל"הדעת טוב על התורה לרבינו האריז

על פי ספרים הקדושים  -ג "י ף חלקהערב רב וכל המסתע  .לט
 - משנת חסידים - ליקוטי תורה -י "שער מאמרי רשב

 .ל"לרבינו האריז
מנהיגי הדור האחרון  -ד "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .מ

 ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח –קודם ביאת המשיח 
הקודש מצדיקים הקודמים מה שנבאו על מנהיגי הדור 

זוהר הקדוש הממיוסד ,  דמשיחאהאחרון הלזה בעיקבתא
 . עמודים38 -י הקדוש "ומהאר

מנהיגי הערב רב והסטרא  -ו "ט הערב רב וכל המסתעף חלק  .מא
 ילקוט מאמרים -אחרא בדור האחרון לפני ביאת המשיח 

, י הקדוש"דיבורי נבואה ורוח הקודש מזוהר הקדוש ומהאר
, ע"ומהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים זי

, הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רבשבאחרית 
, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, וסימנים איך להכירם

 57 -. וביאורים בענינים אלו, והצורך להתפלל ולהנצל מהם
 .עמודים

מנהיגי הערב רב והסטרא  -ז "ט הערב רב וכל המסתעף חלק  .מב
  ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מהזוהר-אחרא 
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בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו מהי הקדוש ו"הקדוש ומהאר
הקדושים שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים 

וגודל החיוב להתרחק , וסימנים איך להכירם, מהערב רב
וביאורים , והצורך להתפלל ולהנצל מהם, מהם ומהמונם

 . עמודים364 -. רבים בענינים אלו
ליקוט מספרי קבלה  -ז "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .מג

 .ומוסר
  :ל"הנ" הערב רב"בספרי 

ואיך , בואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי ועניני הערב רבמ הםב
, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, שצריכים ללחום נגדם

 השכר הםבואר במ גם - . ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה
ומעורר את , ראל מן הערב רבהגדול למי שעוסק להציל את עם יש

בואר שהערב רב הם רמאים מעוד   - . ו"הרבים שלא יפלו ברשתם ח
ונחשין : ל"וז. כנחשים ועקרבים כמבואר אבל נחשים ועקרבים יש בו

ימי ' זהר חדש פרשת יתרו מאמר ז. (ועקרבין דילה אינון ערב רב
יש גודל החיוב שמוטל על כל איש וא, הםבואר במ עוד - . )בראשית

 כי בזה תלוי יסוד קדושת ,להיות בקי בהם בפרטותיהם ובדקדוקיהם
כמו שגילה לנו העץ חיים , ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, ישראל

  .בהקדמתו

דיניו  י על שמירת ותיקון פגם הברית"ספר בית הרשב  .מד
בו יבואר גודל ענין  ,' חלק א- ומנהגיו סדר בראשית שמות

 .ל עניני פגם ותיקון הבריתהלימוד של שכר ועונש ע
י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו "ספר בית הרשב  .מה

בו יבואר גודל ענין , ' חלק ב-ומנהגיו סדר בראשית שמות 
 .הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית

יוצא לאור  עמודים ח"ספר תיקון פגם הברית חלק ראשון קל  .מו
ומתחלק ,  הרביםהספר נדפס לזכות. ק"לפ ד"שנת תשס

 .בחינם לכל דורש ומבקש

" תיקון הכלל"כי הוא תקון הברית הנקרא  - קון הכלליית  .מז
והוא תיקון , )'ט אות ד"סימן כ(א "ן ח"כמבואר בלקוטי מוהר

לומר אלו העשרה מזמורי תהלים , ו"ח, למקרה לילה
באותו היום  )קנ, קלז, קה, צ, עז, נט, מב, מא, לב, טז(

מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל , שקרה לו
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ה "וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה
 .מברסלב

פרשיות " חק לישראל"ליקוט מ והוא -  ספר קדושת הברית  .מח
 משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על -שמות 

 . הבריתקדושת ושמירת
 . השכר והעונש בשמירת עינים  .מט
ל ורבי חיים "י האריז"עפ, סדר הגלגולים. ליראיו' סוד ד  .נ

 .נדפס בספרי שכר ועונש פרשת פנחס, ע"וויטאל זי

TvU 
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  סרטלקונמבוא 
U  זקנים עם נערים  T  

ת ובזכות רבי שמעון בר "בעזרת השי, לומדיםהיגילו וחסידים השמחו י
 ,"זקנים עם נערים" שודקה קונטרסם היום ברכה היוחאי הרינו נותנים לפניכ

, תיקונים, זוהר הקדוש, מדרשים, קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי
כללים יסודיים , ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ראשונים ואחרונים

  .ובהשלמות שונות, ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים

, "מפעל הזוהר העולמי"נעבור בסקירה קצרה על עבודת הקודש של 
להרבות חיילים לתורת , שכל מטרתו לזכות עוד יהודים בלימוד הזוהר

ולהדליק את אורו , ד ועוד את גודל מעלת אמירת הזוהרלהפיץ עו, י"רשב
  .בנשמת כל איש ישראל

ד "ק העבר עלינו לטובה הוצאנו לאור בס"ח לפ"ו מנחם אב תשס"בט
ומחודש אלול , ב חלקים"את סדר לימוד היומי על הזוהר הקדוש שנדפס בי

  .ח עד היום התפשט וכבר הגיע לכל קצוות תבל"תשס

הוצאנו לאור , העבר עלינו לטובה) ק" לפט"תשס(ג בעומר "ערב ל
ד את סדר לימוד היומי על הזוהר הקדוש זהר חדש עם תיקוני זוהר "בס

  .ב חלקים"ונדפסו בי

הוצאנו לאור , העבר עלינו לטובה) ק"ט לפ"תשס(לרגל חג השבועות 
עם הוספת , ד את סדר לימוד היומי על תיקוני זוהר ונדפס בחלק אחד"בס

והוא ליקוט נפלא מספרים קדושים בגודל מעלת " קוניםשער התי"קונטרס 
  .ואפילו כמה פעמים ביום, אמירת ולימוד ספר התיקונים בכל יום ויום

הגענו , ומאז שהפצנו את הלימוד היומי של הזוהר בתשע חדשים בלבד
ד קרוב לשש מאות אלף איש הלומדים ומעיינים בזוהר הקדוש מידי יום "בס

  .ביומו

מסתופפים , ש לראות איך כלל ישראל מתגייס יחדמה מפעים ומרג
להנות מאור הגנוז בזוהר הקדוש ולגרש את חושך , בצל הקודש כולם  כאחד

משלהבת קטנה ומרצדת כבר הפכה . הגלות בהדלקת האור הצפון בזוהר
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עוד , לאבוקת אש שאורה מופץ ומאיר כל פינה אפילה על פני כדור הארץ
 שתאיר ותחמם כל לב יהודי באשר הוא קט וכבר תהפוך למדורה ענקית

אור חדש על ציון , תגרש את חשכת הגלות ויתגלה מלכינו ומשיחנו, שם
  . ר"תאיר ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו אכי

, בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגיענו עד הלום' על כן נודה את ה
 ,"זקנים עם נערים" סרטנוקלהדפיס את , שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

 על גודל ענין לימוד הזוהר –" תיקוני זוהר היומי: " הבאיםםירפסבנוסף ל
 עם הוספות –' מהדורה ה" הר החדש והשלםאור הזו", מידי יום ביומו

 גודל מעלת לימוד הזוהר אף בלי הבנה –" אמירת זוהר כהלכתה. "ותיקונים
  .כלל

כמו , עון בן יוחאי ודאי ימליץ טוב בעד הלומדים מתורתורבי שמ
כל האומר דבר שמועה מפיהם הם ]: ד"סימן רכ[שכתוב בספר חסידים 

  .מתפללים עליו שם וממליצים טוב עליו

שטרחנו לקבץ מאורותיו , זכות רבינו הקדוש רבי שמעון בן יוחאי
כשם שזכינו , נוצקון לחשי. יגן בעדינו לחזק הלימוד בהן, להפיצן בישראל

, כן נזכה להוציא לאור שאר החלקים מספר זה, ל"להוציא לאור הספרים הנ
  .אמן כן יהי רצון

כל ימי חיי לחזות ' אותה אבקש שבתי בבית ד' אחת שאלתי מאת ד
ח "לגדל בניקל את יו' ואזכה ביחד עם זוגתי תחי. ולבקר בהיכלו' בנועם ד

, תורה והיראה ולמעשים טוביםבדרך ישראל סבא בדרכי ה' היקרים שיחי
ששון ', ביתנו יהיו מלאים ברכת ה, ולרוות מהם רוב נחת ושמחה כל הימים

  .ושמחה ימצא בהם תודה וקול זמרה

גם להלאה להיות ממזכי הרבים כמו ' כפינו נפרוש לשמים שיזכנו ה
ר שחיבורינו זה "ובכן יה, שעזרנו עד הנה והצילנו מגלי גלים דעברו עלינו

ויזכנו לישב , יתגלגל זכות הרבים על ידינו, חן בעיני אלקים ואדםימצא 
עד שיקיצו וירננו שוכני עפר , באהלה של תורה להרביץ תורה ויראת שמים

  .ונזכה לעלות לציון מושיעים עם גואל האמיתי במהרה דידן אמן

' שימצא ספר זה חן ושכל טוב בעיני ציבור היראים את דבר ה' יתן ה
ויאירו , ושבשבילו כל מאמץ כדאי ומשתלם, ופנה בעיקרשאליו הספר מ

דברי הספר את עיניהם של ישראל בכל מקום שהם לדבוק ולילך בדרכי 
וזכותם של , הצדיקים המובאים בספר לזכות וליאור באור פני מלך חיים

להשלים משאלין דלבאי ולבא , ל יגינו עלינו ועל כל בני ביתנו"הצדיקים הנ
  . ולחיין ולשלם אמן כן יהי רצוןדכל עם ישראל לטב



    ַהזֹוַהר                 ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים                   אֹור

 ]11עמוד [

עלינו רוח טהרה ונזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו ' יהי רצון שיערה ה
בכל כוחנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו עד שישלח לנו משיחנו ויקבץ נדחנו 

  .במהרה בימינו אמן

וזאת למודעי שספרים אלו מותר לכל אחד להדפיס כמה שרוצה 
כה את הרבים זכותו עומדת לעד וזוכה לבנים וכל המז, באיזה לשון שרוצה

  .צדיקים

בטרם נכלה לדבר אנו קובעים ברכה לכבוד ידידינו הרבני הנגיד 
י שסייע בידינו להוציא "נ... ר"נדיב ישוע מוכתר בנימוסין מוהר, המופלג

  .לאור הספר הקדוש הזה

' אתה ה, ובשיבה טובה, עליו להתברך בכל מילי דמיטב' ויהי נועם ה
שיזכה לראות מיוצאי חלציו רב תענוג , ברכם שמרם טהרם, ולם תשמרםלע

עד אשר נזכה בקרוב לשמוע קול מבשר ואומר בביאת גואל , ונחת דקדושה
  .א"צדק בב

  אכה דברי חד מזעירי דחבריי
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  קונטרס
U  זקנים עם נערים  T  

גודל החיוב על כל אחד אשר 
ללמוד  "ישראל"נקרא בשם 

  בספר הזוהר
  – זקנים עם נערים –







 רעותא דקודשא בריך הוא בדא ב רבי שמעון ליתאאמר לון
רביי  גאפילו, יתגלי כל כך לעלמא וכד יהא קריב ליומי משיחאד

 קצין ו ביהה טמירין דחכמתא ולמנדעדדעלמא זמינין לאשכחא
  . זמנא אתגליא לכלאזובההוא, וחושבינן

                                                           
 
 עיין שם בדברי הזוהר ,ל לרבי יהודה ולרבי יוסי"אמר לון רבי שמעון ר. א

 .ב"בתחלת הענין בדף קטו ע
ה אינו רוצה "ל שהקב" ר'לית רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי וכו. ב

 . עיין שם בדברי הזוהר לעיל, גלה זמן הגאולהשית
פירוש אפילו נערים קטנים ' אפילו רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין וכו. ג

כי אז יתמלא , נסתרות של חכמה מסודות התורה, ימצאו טמירין, שבעולם
 . אדרת אליהו, הארץ דעה

דרך אמת ,  ימצאו אוצרות ספרים חשובים מסודות התורהלאשכחא טמירין. ד
 .'אות ה
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 אמר להם רבי שמעון אין רצונו של ]:תרגום ללשון הקודש[
וכשיהיה קרוב לימות המשיח , ה בזה שיתגלה לעולם כל כך"הקב
ו נערים שבעולם עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת אפיל

  . ובאותו הזמן יתגלה לכל, על ידו קצים וחשבונות
  ). א" פרשת וירא דף קיח עזוהר הקדוש(




ת של שני מאורות הגדולים ספר מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרו
קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל התיקונים וספר הזוהר 

להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער 
 והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות ,ועד זקן

שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם 
  . בקריאתן מאוד מאודומתלהבין

  )בהקדמת התיקונים בניהו, הבן איש חי, רבנו יוסף חיים(

                                                                                                                                        
 
 .אדרת אליהו,  פירוש ולידע באותה החכמהולמנדע ביה. ה
,  פירוש למנדע קצין דגאולה וחושבנין של ימי הגלותביה קצין וחושבנין. ו

 .ו"ש בוזגל"בשם הר' נצוצי אורות אות ג, שיתגלה אפילו לנערים
רה ל קרוב לימות המשיח יתגלה סודות התו" רובההוא זמנא אתגליא לכלא. ז

  .' וכד יהא קריב ליומי משיחא וכוש לעיל"כי זה קאי על מ, לכל

בדף ( בהקדמתו לספר אור החמה זכותו יגן עלינוא אזולאי "ש מוהר"ועיין מ
 ומצאתי כתוב כי מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת :ל"וז) 'הראשון טור ג
ואילך ומשם , נ"ר) אלפים(' היה לזמן קצוב עד תשלום שנת ה, האמת בגלוי

  .יקרא דרא בתראה והותרה הגזירה והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר


מצוה מן המובחר שיתעסקו ליצירה ' ש) אלפים(' ל ומשנת ה"עוד כתב שם וז

  .ברבים גדולים וקטנים

, ת אחרולא בזכו, ל ואחר שבזכות זה עתיד לבא מלך המשיח"עוד כתב שם וז
ומי שחננו האל ויגע ומצא והשתדל וזכה להשיג חלק , אין ראוי להתרשל

  . זכה לטעום בעולם הזה קצת מתענוג העולם הבא, החכמה המושג בעולם הזה

כתב שכן אמר רבי שמעון בן יוחאי בעצמו שנערים ] הרב אזולאיל[אור החמה 
 . עיין שםהשםקטנים ילמדו מסוד 
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והלאה ומעכשיו , האיסור ללמוד קבלה היה רק לזמן קצוב
מפני שרק על ידי , את כולם לעסוק בספר הזוהר צריכים לעודד
. הרוחנית ולביאת המשיח  תבוא האנושות לגאולהלימוד הזוהר

  .ולכן אסור להתחמק מלימוד הקבלה
, ביאור על הזוהר "אור החמה" ספר.  אזולאיק אברהם"תוכן דברי הרה(

 ).1896, מישלארעפ







זקן , רזין דעתיק יומין, בסודות ורזין דאורייתא, והלומד זקן
שאינו נחקק כל כך , דומה לדיו כתובה על נייר מחוק, מלא רחמים

כי נמחק חוזר כותב , ומחשבתו ויכול לטעות בהם הרבהבמוחו 
י "וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מרן האר. ונמחק

בעקבות משיחא אשר , ולו עמי שומע לי, וספר הזוהר אשר הם חיינו
היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר , הרע והמינות גובר

ש "דמות של מרן הריבוהתיקונים כתבי מרן בלול עם חסידות והק
 והיו מבטלין כל הגזירות רעות והיו ממשיכין שפע זכר צדיק לברכה

  .בני חיי מזוני, ן השפעות פשטיותכ, ואור על כל העולמות
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, ומרנהזיק יחיאל ספרין מקי יצחק אירבינו הקדוש(






חיות אדם הישראלי תלוי , ה ממש"טעמו וראו כי טוב הוי
בספר הזוהר ובכתבי מרן ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה 

  .'ואהבה כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים כו
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, ומרנהק יחיאל ספרין מקזיי יצחק אירבינו הקדוש(




בבואם למערת רבי שמעון בן יוחאי אזי בני הנעורים עסקו 
 וממנו ,הר כאשר פקד עליהם הוא זכרונו לברכהומוד זיבתפלה ובל
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עת בא אצל האיש ובכל .  עד מאדמחהיה שרק , לא ראו שום דבר
והזהיר ,  ובלילה הלך מחדר לחדר,' וכואשריך: שהיה עמו ואמר לו

רק היה ,  והוא בעצמו לא אמר כלום,וכיוצא' הר וכוואותם לומר ז
 וכשהאיר היום ,הולך ומנגן בעצמו והיה בשמחה גדולה עד אור היום

  .עמד בטלית ותפלין והתפלל כמה שעות
  )אות יטמברסלב ן "י הרספר שבח(




ס "ד ש ולמד הרבה מא,מודו מאד ולמדי מתמיד בלהיה
י "וכל כתבי האר ותקונים וספרי הזהר, "עין יעקב"ך ו"ופוסקים ותנ
  .ים הרבה מאד וספרי מוסר הרבה מאדושאר ספר, זכרונו לברכה

  )אות זמברסלב  ן" שבחי הרספר(




 כי בתחלה היה לומד ,מודו בא לו ביגיעה גדולהי שכל לפריס
 והיה בוכה הרבה לפני השם יתברך ,מודויולא היה מבין ל, משניות

והיה בוכה ובוכה כל כך עד שזכה שיוכל ללמוד . שיאיר עיניו
 למד שאר ספרים ולא היה מבין גם כן והיה וכן אחר כך, משניות

הר ומוד זיוכן בל.  כן הרבה מאד עד שזכה להבינםגםבוכה ובוכה 
  .ה בוכה גם כן הרבה עד שזכה להביןי זכרונו לברכה הי"וכתבי האר

  )חאות מברסלב ן " שבחי הרספר (




היו לומדין עם תינוק ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר 
 והיה יראת בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם

שמים במקום  וכך היה רוכש יראת .ויתקייםחטאו קודמת לחכמתו 
  .חכמה חיצונית

  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, ומרנהפרין מקזיק יחיאל סי יצחק אירבינו הקדוש(
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ואפילו אי לא , לימוד ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש
ה "ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב

, הא למה הדבר דומה', ודגלו עלי אהבה וכו) ד, ש א"שה(כדכתיב 
, לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תבות בלעגי שפה

כך יושב בשמים ישחק וישמח , ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו
רה ורוצה ללמוד אך אין דעתו כשהאיש הישראלי יש לו חבה בתו

  .משגת
  )ערך זוהר,פלא יועץ(



שנערים קטנים ילמדו מסוד : אמר בעצמו רבי שמעון בן יוחאי
  .השם

  )אור החמה(


  

 נקוה כי באופן כזה כל אחינו בית ישראל יקבעו לימוד הבה
  . עשיר ואביון קטון וגדול שם הואבספר הזוהר הקדוש יחד

  )רבה'הקדמת הרבנים לזוהר דפוס ג(






ומה טוב ומה נעים אם ישתדלו לקבוע חברות ללימוד הזהר 
ובפרט לעת כזאת אשר ניצוצי הגאולה החלו לפרוח עלינו להשתדל 

 כאשר דבר בלימוד הקדוש הזה המסוגל לביאת משיח צדקינו
ימנא דבהאי ספר הזוהר בקדשו אליהו הנביא זכור לטוב לרעיא מה
 יחיש גאולתינו השםו. יתפרקון מן גלותא וביה יפקון מו גלותא

  .ב במהרה בימינו אמןיבביאת משיח צדקנו בעגלה ובזמן קר
  )רבה'הקדמת הרבנים לזוהר דפוס ג(
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אשר על כן כל ישראל מחוייבים ללמוד בספר התורה הזה של 
אחד קטן , אחד המון, אחד חכם, אחד רב גדול, אחד גאון, י"רשב

בעיתים מזומנים ומוכשרים אשר המה מסודרים , שהגיע לחינוך
דבר יום ביומו מראש חודש אלול עד מנחת יום הכיפורים נחתם עת 

  .ה ויהיו ניצולים מכל פגעים רעיםעקידת יצחק לקרב הגאול
 )רהקדמת המחבכגן הירק , תיקוני הזוהר(

  

 ניתנה ללמוד וללמד בכדי שכולם יודעים מקטנים עד התורה
וגם מצינו בהרבה ספרי מקובלים שמזהירים על , השםדעת , גדולים

  .השכל אדם חייב ללמוד אותלימוד חכמה זו 
  )ז"קמ, טהרת הקודש, יצחק בן צבי אשכנזי' ר(




אני הלואי שלא היו מקילין גדולי הדור בלימוד החכמה  ואומר
 והקדושה והלואי היו מלמדין דרך לתלמידיהם לעסוק בחכמה הלז

אזי בודאי לא היה שום הרמת ראש לחכמת החיצוניות והיו כל 
החכמות נדחים מפניה כמו שנדחה החושך מפני האור אך שעונותיו 
גרמו שגם כמה וכמה מצדיקי הדור סגרו את דלתי החכמה בפני 
פרחי הכהונה ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדריגה ורוח 

 החכמה הקדושה ונתגבר הקודש והנה עבור זה נשארנו ערומים מן
בעונותינו הרבים חשיכות החכמות החיצוניות הכסיל בחושך הולך 

  .ויאר לנו" ויאמר אלקים יהי אור"ובמהרה בימינו 
  )'אות ה' פרק א, מעין גנים,  מדינובא"מהרצ(






יתן והיה שיתחילו ללמוד עם הצאן קדושים כשהם עדיין  מי
הגאולה  והיו בודאי ...שנים ספר הזוהר הקדוש' וי' בקטנותם בן ט

  .בקרוב בלי שום חבלי משיח
  )'אות ה' מערכת ז -רבי שבתי ליפשיץ  הגאון הצדיקלסגולת ישראל ספר (

v v v 
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  "חברת מזכי הרבים"י "שע" מפעל הזוהר העולמי"
  99093'  רמת בית שמש א24/8כיש רחוב נחל ל

  hazohar.com@gmail.comדואר אלקטרוני  -  02-995-1300:  פקס- 0548436784: טל

ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדך ֵרי ָהעֹוְמִדי. ַָאׁשְ   ָם ַעל סֹוֶדךְוַאׁשְ
  

  .ק"ט לפ"א תמוז תשס"כ, ד"בס

  !יהודי יקר

ודאי ידוע לך גודל הענין בלימוד ואמירת הזוהר הקדוש לכל 
בספר  –" בהאי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי", אחד ואחד

ועוד ענינים רבים ונשגבים שזוכים . הזוהר הזה נצא מן הגלות ברחמים
  ].ואפילו באמירתו בלבד[דוש אליהם על ידי לימוד הזוהר הק

חלוקת בהשקה מיוחדת של " מפעל הזוהר העולמי"על כן יצאנו 
לאלו המקבלים על עצמם את הלימוד היומי ספרי הזוהר היומי חינם 

ניתן להצטרף ללימוד באחד מן המסלולים . ומצטרפים למעגל הלומדים
  :הבאים

זמן לימוד   הספר  
  משוער

מספר עמודים 
  ליום

 סיום לימוד
  הספר

  שנה  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  תיקוני זוהר  .א

   שנים7  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  ספרי הזוהר  .ב

   שנים3   עמודים ליום2-3   דקות ביום5-7  ספרי הזוהר  .ג

  שנה   עמודים ליום7-כ   דקות ביום15  ספרי הזוהר  .ד

 חינםל יקבל "כל הנרשם לאחד מן המסלולים הנ
 צאספרי הזוהר ותיקוני זוהר שיית את כל סט "זהשיבע

  ד בקרוב"בס



בימים אלו אנו שוקדים על הוצאה חדשה של ספרי הזוהר 
" אור הזוהר החדש"הקדוש מחולקים לפי לימוד יומי וכן את ספר 

 שבו קרוב לאלף מאמרים מגדולי הדורות המדברים בשבח –
" גדולי ישראל והזוהר: "הכולל קונטרסים. העוסקים בזוהר הקדוש

לימוד זוהר ", "אמירת הזוהר כהלכתה "-"זוהר לזקנים עם נערים "-
" שער ארץ ישראל והזוהר" " שער הזוהר" "שער התיקונים" "היומי

" תיקוני זוהר היומי. "ועוד קונטרסים על מעלת לימוד הזוהר הקדוש
 דקות לסיים את 3-5בו ניתן בלימוד של ,  מחולק לעמוד יומי–

  .החלק היומי

יזכה ללמוד בכל העולם כולו כל יהודי ברצונינו ש
בוא והצטרף לאלו שכבר לומדים את  ,ולסיים את הזוהר הקדוש

ותהיה שותף בהצלת , תהווה חלק מן הכלל, הזוהר מידי יום ביומו
  .עם ישראל

בתשע חדשים , מאז שהפצנו את הלימוד היומי של הזוהר
, ייניםמע, .ד קרוב לשש מאות אלף איש הלומדים"הגענו בס, בלבד

  "].מפעל הזוהר העולמי"דרך מפעלינו . [וסוקרים את הזוהר הקדוש

ישנה , גם אם הנך חושב שלא תוכל לעמוד בלימוד יומיומי
 –על ידי תרומה בשווי של סט זוהר . דרך נוספת בה תוכל להצטרף

וכל הלימוד יזקף ,  תזכה שיהודי ילמד מכחך-$ 36העומד על סך 
וצאת העלונים על הזוהר לעילוי אפשר גם לתרום לה. לזכותך

  .לברכה להצלחה וכל טוב, נשמת קרוביך ויקיריך

ויקדיש , נשמח מאוד אם כבודו יטה שכם לענין נשגב זה
  .והן לפעילות בעתיד, הן למילוי השאלון המצורף בזה, מעט מזמנו

  .מלוי השאלון יתרום מאוד להצלחת המפעל הקדוש

ו שבשמים שתתברכו ונסיים בתפילה יהי רצון מלפני אבינ
, א לסמוך עליו"ע ועכי"בכל מילי דמיטב וכדאי הוא רבי שמעון זי

י הקדוש בוודאי "רשב. ובפרט בשעת הדחק הידוע בדורינו זה
ימליץ טוב בעדינו בכל עת ובכל רגע ובכל שעה להושיענו בתשועת 

  .עולמים אמן

  :בברכת
ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו   ּוִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינ, ּ

ֲעּהו ר יֹוָחאי, ֵּדנוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ  ֲּאדֹוֵננו ּבַ



  
  

  
  

  "חברת מזכי הרבים"י "שע" מפעל הזוהר העולמי"
  99093'  רמת בית שמש א24/8כיש רחוב נחל ל

  hazohar.com@gmail.com דואר אלקטרוני -  02-995-1300:  פקס- 0548436784: טל
בכדי להצטרף לאחד מן המסלולים כנרשם בצידו השני של הדף נא , ד"בס

 02-995-1300למלא את הפרטים המודגשים ולשלוח למספר פקס 
 com.gmail@com.hazohar :או לדואר אלקטרוני

המעונינים אנו זקוקים בדחיפות לאנשים נמרצים  –' בהתנדב עם ברכו ה
על כן נצא בקריאה נרגשת , "מפעל הזוהר העולמי"להתנדב לפעולות הארגון 

עורו והתעוררו להאיר את העולם , י הנמצאים בכל אתר ואתר"לכל אחינו בנ
סייעו , התנדבו לחלוקת עלונים. בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה, באור העליון

 .'בהפצת ספרי הזוהר וכדו
  9951300-02 :מלאות השאלון כדלקמן ולשלחו לפקסנא ל, כל המעונין לזכות בכך

 hazohar.com@gmail.com :או לדואר אלקטרוני

.....................משפחה........................................................שם
  .............מיקוד........דירה.................................................רחוב
  ..............................פלא...................... פקס.................. טלפון

  ) ........................................................אימייל(דואר אלקטרוני 
  ................................חנות................................. עובד–עיסוק 

  ...................................בית מדרש.......................... בן ישיבה
  .................................................................................כתובת

  .................................................טלפון............................ עיר
  לא/כן? רכב בבעלותכם.  לא/כן?   רשיון רכב.........................גיל

  .שבועיים/שבוע/חדשיים/הנך מעונין לעזור פעם בחודש
  ...............................?כמה שעות הנך מוכן לעזור

  יתאנגל/אידיש/ עברית–שפת דיבור 
  .....................................עוד...........................שיוך לקהילה או חסידות

 )כנרשם בצידו השני של הדף(ד /ג/ב/מעונין להצטרף למסלול א

  -? ההתנדבות שהנך מוכן לבצע

  .לחלק ספרים/ נקודת חלוקה לספרים / טלפנות 



ספרי הזוהר של הטלפון שלך ב' האם הנך מסכים להכניס את מס
 בכדי שאנשים יבואו -מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים 

  לא/ כן ? בשביל לענות לשואלים/ לקחת מאתך ספרי הזוהר 
וספרי זוהר , תיקוני זוהר,  סטים אור הזוהר20האם הנך מוכן לקבל 
  . לא/ כן ? שאנשים יבואו לקחת

  .........................?כמה. לא/ כן? מוכן לקבל יותר
. לא/ כן ?  בתי כנסיות וישיבות בעיר10האם הנך מוכן לחלק ב 

  .................?כמה בתי מדרשים
.  לא/ כן ?  בתי כנסיות10האם הנך מוכן לחלק עלונים על הזוהר ב 

  .................   ?כמה בתי מדרשים
?  אנשים ולדאוג על החילוק שיתבצע10 -האם הנך מוכן לחייג ל

  ...........?כמה, יותר.    לא/ כן 
האם הנך מוכן לקיים אסיפה בביתך להתייעץ בקשר להפצת הזוהר 

  לא/ כן ?  הקדוש
האם הנך מוכן לעשות טלפונים לקרוא לאסיפה להפצת הזוהר 

  לא/ כן ? הקדוש
עלון .....................עלון אחד.......................?האם ראית את העלונים

  ..........................שנים 
תלוי )  עמודים9בגודל של (האם ראית את הפלקטים הגדולים 

  .לא/ כן ? בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים
באיזה בית ? היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים

  .................................................?מדרש
  .מחדש ולשלוח לשםאם לא ראית אנו מקווים להדפיס 

, יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע
  ..................גליונות ....................נא לציין עלונים .................?היכן

  ...............................................................................מקומות שלא הגיעו
...............................................................................................................  

  .....................................חתימה....................................תאריך
  :ועצות, הערות

  :לשמוש משרדי

  ...........................פקס...................עיר..............................דף מספר

  .............................................................................................אימייל
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ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן : :)ג קכד"מ  ח"רע(ק "כמו שכתוב בזוה: מטרת המפעל
 .בדד ינחנו ואין עמו אל נכר' יתקיים בהון הגלותא ברחמי ו


 

   
  ַהזֹוַהר ראֹו

 
וללמד הזוהר הקדוש על גודל החיוב ללמוד 

  וחכמת האמת, והתיקונים

  א"התנא האלוקי רבן שמעון בר יוחאי זיעשחיבר 

   טהרתה–מעלתה 
   סגולתה–קדושתה 

  

בו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו 
 הקדושים בהם העולם קיים

   באמונהשםתמלא הארץ דעה את ה ל ידי זהוע
 

888 

           

                      
                   

                   

 
ראשונים , ם"רמב, תיקונים, ק"זוה, מדרשים, ץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמיקוב

כללים . ועוד, ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ת"ספרי שו, ואחרונים
  .לימוד הזוהר והתיקונים יסודיים ועיקריים בענין

מדריך ומורה , מלהיבים נפש האדם, דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש
  .בשבוע כל פרשת הזוהר ולסיים מידי שבוע, לימוד הזוהרלהתמיד ב,  דרך

  היום אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד
 פרי הוזה יהי,  כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני ישראלנותיותקו

  .לכל  בית ישראל בכל מקום שהם  להביא הברכהנועמלי

  ט"תשס) תתיבו' עם הד(י "ן יוחא"ן ב"י שמעו"שנת רב

                    
                  

            
 

ט
 

א "הבעל שם טוב זיע
שקודם , צוה לאנשיו

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

כבר ידוע לכבודם 
מעלת לימוד הזוהר 
הקדוש אשר הוא 
מבטל כל מיני 
פורעניות וגזרות 
קשות ורעות ומותנא 
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

ץ וכל חסדו כצי"
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .לעצמם עושים

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

אוי להם שגורמים 
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

הוא רוח , שמסתלק
כמו , המשיח
והוא רוח . שנאמר
והוא רוח . הקודש

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

  .'דעת ויראת ה
  )'תיקון ל, תיקוני הזוהר(

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 
ולהבין פירוש מאמר 

יעשה בו תיקון , אחד
, למעלה בשעה אחת

מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

כסא מלך (.'תמימה כו
  )תיקון מג אות ס, ז"לתיקו




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

אז מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא מבני 
היכלא דמלכא ויהיה 
מרואי פני המלך 
היושבים ראשונה 

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .תיקון גדול לנשמה

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
י הזוכה להיות אשר

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

בספר זוהר הקדוש 
וכדאי , והתיקונים
י התנא "הוא רשב
א לפטור "האלקי זיע

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

ר משה "החסיד מוהר
  )ל דיסקין"יהושע לייב זצ
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 חית'מיא נ'ן ש'קדיש מ'יר ו'ע ו'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ



 
 
 
 

 



 
 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
   אחלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ֵרי ִּתׁשְ 
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  ב חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ָון  ֶחׁשְ
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 

  ג חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ְסֵלו  ּכִ
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  ד חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ֵטֵבת
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 

  ו חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ֲאָדר
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  ה חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ָבט  ׁשְ
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  



 
 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 

  ז חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ִניָסן
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  ח חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ִאיָיר
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

v 
  ט חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ִסיָון
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 

  י חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ַּתמוז ּ 
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  יא חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ָאב
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  יב חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

  ֶּאלול
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  



 




