רבינו בעל הסולם נשמת
האריז"ל בדורינו

אור הזוהר  * 85ניסן תשע"ג

האדמו"ר מהאלמיןרבי שלום יהודה
גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספריםעל כל מקצועות התורה

מכתב גלוי לכל אחד ואחד מעם ישראל מתוך דאגה גדולה לשלומו
(וקבל את האמת ממי שאמרה)

פתרונו של בעל הסולם למניעת השואה ומלחמה גרעינית חלק ב'
יהודים יקירים אחי ורעי!
עורו ישנים מתרדמתכם עורו!
אתם צריכים להבין שאנחנו עומדים בימים אלה בפני שואה נוספת .מלחמה אטומית בפתח ,מהרו לתפוס מחסה!
שאלה :מהו הגורם למלחמת העולם הראשונה ,השניה ,שואת אירופה ,ומלחמת עולם השלישית שאנחנו מחכים
לה בקרוב? את התשובות לשאלות הללו מצא הגאון בעל הסולם זיע"א בספר הזוה"ק שאמר שבמניעת לימוד הזוהר
מוות וחורבן באים לעולם .וזעק לכל על השואה ,ודבריו נפלו על אוזניים אטומות...

וכך היה המעשה ,לפני פרוץ מלחמת עולם השניה בשנת
תרצ"ט הזהיר הגאון מוהרי"ל אשל"ג זיע"א את רבני
קהילות אירופה שיעלו לא"י וילמדו את הזוהר הקדוש ולא
שמעו בקולו ונחרבה אירופה.
לצערנו פרצה שואת הגרמנים ימ"ש בשנת תרצ"ט
בדיוק  20שנה משנת תרע"ט!!
אזהרתו לרבני ויהודי אירופה מאומתת בידי עשרות
מניצולי השואה ואומרים כעת" :כמה צדק"!
עשרות רבות של יהודים יוצאי השואה סיפרו זאת לפני
למעלה מ  40-שנה ואמרו לי "כמה הגאון הקדוש הנ"ל
צדק וחבל שלא שמעו לו"!!! )בטוחני שיש אלפים ,ששמעו
מציאות זו מאבותיהם ויודעים האמת( ,וכיון שעדיין לא נשתנתה
הגישה ללימוד הזהר הק' ,חוששני שוב מדבריו הקדושים,
ואיני רוצה שההסטוריה תחזור ח"ו על עצמה ושוב יאמרו
"כמה שהוא צדק"!!! וד"ל )מדברי נכדו הרב שליט"א(
לפני מלחמת העולם השניה אף אחד לא האמין שתבוא
מלחמה והכל יחרב ,לא רצו לשמוע לכל מי שהזהיר
אותם על שמד ממשי ההולך וקרב בצעדי ענק .בחרו
להדבק בחיים 'הנעימים' והרגילים ,ופחדו מהמציאות
הכואבת...
אחינו היקרים בואו והתעוררו לבל נטעה בטעות המרה
הזו .ונחליט החלטה נחושה ונקרא בקול גדול " :אנחנו

לא נחסף בזרם העולמי השוגה ,הפעם נעשה שינוי
ונבחר בחיים!"
חצי שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השניה נכנס רבינו
הקדוש בעל "הסולם" לומר שיעור לפני תלמידיו ,ואמר
אז בקדרות גדולה" :אני רואה ענן שחור מעל אירופה".
בשנת תש"ג כאשר ראה שפרץ מלחמת היטלער ימ"ש
על העולם ,ופחדו מאוד שיגיע לארצינו הקדושה
להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף
ונשים ח"ו.
על כן אמר ,שהיות ורבי שמעון בן יוחאי כותב בזוהר
הקדוש בספרא דא יפקון מגלותא ,בשנת התחיל לתרגם
הזוהר בלשון הקודש כדי שכל יהודי יבין וילמוד את
הזוהר הקדוש ,ובדיוק כשגמר לתרגם ולהדפיס את הכרך
הראשון של הזוהר עם פירוש הסולם אז נגמר המלחמה
של היטלער ימ"ש .ולא הצליח זממו בארצינו הקדושה.
וכך כותב לנו אחד משומעי לקחו "אזכרה בימי חורפי
אשר זכיתי ושמעתי מפי בעל "הסולם" זצ"ל בעצמו ,וכך
סיפר לי :כשהרשע הגדול ימ"ש רצח  6מליון יהודים
באירופה ,אמרתי לכולם" :אי אפשר לנצח רשע זה,
ומלחמה זו לא תסתיים אלא אם כן יקומו יהודים וילמדו
זוהר הקדוש" .לכן ישב בעל "הסולם" ותרגם הזוהר
ללשון הקודש שיהיה מובן ליהודים פשוטים כפי
השגתם .ואכן בסיום עבודתו ,ביום שגמר הכרך הראשון,
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נחל היטלר ימ"ש תבוסה קשה במלחמה ,ולא נכנס לארץ
ישראל.
וכך ניצלו מעט היהודים ששרדו ,ובנסים גלויים ניצלה
ארץ ישראל מציפורניו של אותו רשע ימ"ש – .בזכות
הזוהר הקדוש.
בשנת תש"ה אמר רבינו הקדוש שהצורר הנאצי יפול
מממשלתו ,דכתיב "כל שתה תחת רגליו" ,ו"שתה" מרמז
על שנת תש"ה.
וזאת למודעי שהרשע הגדול ימ"ש התאבד בי"ז אייר
תש"ה והשמועה על מותו התפרסמה לראשונה בידי
הגרמנים עצמם בי"ח אייר של אותה שנה וגם כן הגיעה
השמועה לארץ הקודש בעיצומה של ההדלקה במירון
ביום ל"ג בעומר .ובאותה עת היה מרן בעל הסולם זיע"א
שוקד במשך  18שעות ביממה )למרות דלקת פרקים קשה
שהסבה לו ייסורים גדולים( וכותב את פירוש הסולם להגן על
ישראל ולקרב גאולתן.
וכאשר נכתב מפורש בזוה"ק פרשת נשא בספרא דא
יפקון מן גלותא ברחמי– בזה הספר )הזוהר הקדוש( יצאו מן
הגלות ברחמים.
אזהרתו של בעל הסולם זצ"ל מפני פצצת אטום
ומימן הפתרון  -ללמוד זוהר וללכת בדרכו
עוד מלפני  60שנה ראה רבינו הקדוש בעל "הסולם"
את הסכנה הטמונה באגואיזם הכובש מדינות וארצות -
וזעק שאם לא יתקנו אותו כל העולם מועמד לסכנה ,אף
חזה את עליית הנאצים ימ"ש והזהיר את ראשי היהודיים
 ואת גדולי התורה בפולין לעלות לארץ ישראל ,עודמטרם זה ניסה לשכנע במסעי הסברה נרחבים בישיבות
פולין וגליציה את הצורך בלימוד ספר הזוהר הקדוש
שכוחו רב לשנות את האדם ,ובכוחו העצום אף למנוע
את ההתפתחות ההרסנית הזאת ,ובהשפעתה לכלל
ישראל.
אהבת הזולת 'ואהבת לרעך כמוך' זה להגיע לדביקות
בבורא .לא כדי לסדר חברה שיחיו בה יותר נח ,למרות
שהרב אשלג זצ"ל מסביר שאין שום סידור אחר של
החברה שיהיה נח כמו הסידור הזה ,חברה של אנשים
משפיעים ,אלטרואיסטים ,שבאים רק לשרת .זאת תהיה
החברה של אחרית הימים ,של ימות משיח .עד אז אם
לא יבינו את זה בזמן יצטרכו לפצצות המימן או האטום
של מלחמת עולם שלישית ואולי אפילו רביעית כדי להבין
עד להיכן מובילה האגואיסטיות.
מבחינה רוחנית העולם שלנו עכשיו נחרב ,אין בו
'נקודה דמפתוחא' ,כלומר ,נקודה של רצון להשפיע
בלבד ,טהור .ר' שמעון בר יוחאי אומר שאם תהיה חברה
אחת ,קבוצה אחת ,שחבריה ישילו את כל האינטרסים
האישיים שלהם ,ויחיו רק למען הזולת ,בלי שום אינטרס
אישי זה יהיה הצינור להביא את הגאולה .זה חייב להיות
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ככה באחרית הימים ,כי התורה היא נצחית והתורה
חייבת להתקיים וזו צורת החיים שהתורה מורה לנו.
לקומוניזים שאנחנו מכירים קורא הגרי"ל אשלג –
סוציאליזם אגואיסטי .כי קיימו אותו לטובת החברה,
לטובת האנשים ,לא כי זה מצוות ה'.
מכתב זה מתאר בבהירות את האזהרה לעולם ולנו עם
ישראל .אנו מחוייבם לשמוע לקול דבר ה'.
חזון של בעל הסולם על אחרית הימים  -אי לימוד
פנימיות התורה יביא לאומות העולם צורך בפצצת
אטום ומימן רח"ל
והרי לפניכם תוכן המכתב המלא ובו האזהרה על פצצת
אטום ומיימן חס ושלום .מאת רבינו בעל הסולם  -כ"ק רבי
יהודה לייב הלוי אשלג זצוקללה"ה :וז"ל:
"הבסיס לכל ביאורי ,הוא הרצון לקבל המוטבע בכל
נברא ,והוא בשינוי צורה מהבורא ,וע"כ נפרדה ממנו
הנשמה כאבר הנפרד מגוף ,כי שינוי צורה ברוחניות הוא
כמו דגרזן מפריד בגשמיות .ומכאן ברור מה ה' רוצה
מאתנו ,הוא השואת הצורה ,שאז אנו חוזרים ונדבקים בו
כמטרם שנבראנו.
וזה שאמרו חז"ל "הדבק במדותיו? מה הוא רחום אף
אתה רחום" ,דהיינו שנשנה המדות שלנו שעיקרן הרצון
לקבל ,וניקח את המדות של הבורא שהוא רק להשפיע.
באופן שכל מעשינו יהיו רק להשפיע לזולתנו ולהועיל
להם בכל יכולתינו ,ובזה אנחנו באים למטרה? להדבק
בו ,שהוא השוואת הצורה.
ומה שאדם עושה לצרכי עצמו בהכרח ,דהיינו בשיעור
מינימום המוכרח לקיומו ולקיום משפחתו ,זה אינו נחשב
לשינוי צורה ,כי ההכרח לא יגונה ולא ישובח.
וזהו הגילוי הגדול שלא יתגלה בכל שלמותו אלא
בימות המשיח ,וכאשר יקבלו הלימוד הזה ,אז נזכה
לגאולה השלימה.
וכבר דיברתי מזה ,שיש שני דרכים לגילוי השלמות ,או
דרך תורה או דרך יסורים.
שאם עוד לא ברור לעולם החורבן הכללי שהם
עתידים להביא לעולם ,יחכו עד למלחמות עולם
שלישית או רביעית ח"ו ,ואז יעשו הפצצות את
שלהם
ולפיכך סיבב הקב"ה ונתן את הטכניקה לבני אדם עד
שמצאו את פצצת האטום והמימן ,שאם עוד לא ברור
לעולם החורבן הכללי שהם עתידים להביא לעולם ,יחכו עד
למלחמות עולם שלישית או רביעית ח"ו ,ואז יעשו הפצצות
את שלהם ,והשארית שישארו אחר החורבן ,לא תהיה
להם עיצה אחרת ,אלא לקחת על עצמם עבודה הזו? שהן
יחיד והן אומה לא יעבדו בשביל עצמם יותר ממה
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שצריכים לקיומם ההכרחי ,ושאר כל מעשיהם יהיו
לטובת זולתם ,ואם כל אומות העולם יסכימו לזה ,אז
יתבטלו המלחמות מן העולם ,שהרי כל איש לא ידאג
כלל לטובת עצמו אלא לטובת זולתו .ותורה זו של השואת
הצורה היא תורתו של משיח ,ועל זה נאמר )מיכה ד'(:
ונעלה
ואמרוּ ְלכוּ ְ ַ ֲ ֶ
רבּים ְ ָ ְ
גּוֹים ַ ִ
והלכוּ ִ
היּמים וכו' ְ ָ ְ
בּאחרית ַ ָ ִ
ְ ַ ֲִ
ונלכה
מדּרכיו ְ ֵ ְ ָ
ויוֹרנוּ ִ ְ ָ ָ
יעקב ְ ֵ
אלקי ַ ֲ ֹ
ואל ֵבּית ֱ ֵֹ
ֶאל ַהר ה' ְ ֶ
ושׁפט
מירוּשׁלםַ ָ ְ .
ָ ִָ
וּדבר ה' ִ
תוֹרה ְ ַ
תּצא ָ
מצּיּוֹן ֵ ֵ
בּארחתיו ִכּי ִ ִ
ְ ְֹ ֹ ָ
עצמים ַעד ָרחוֹק" ,דהיינו
לגוֹים ֲ ֻ ִ
והוֹכיח ְ ִ
רבּים ְ ִ ַ
עמּים ַ ִ
ֵבּין ַ ִ
שהמשיח ילמד אותם עבודת ה' בהשואת הצורה ,שהוא
תורה ומשפט של המשיח .ו"הוכחה לגוים עצומים"
דהיינו שיוכיח להם שאם לא יקבלו עליהם עבודת ה'
ישמדו כל הגוים על ידי המלחמות ,ואם יקבלו תורתו
וכתּתוּ
רבּים ְ ִ ְ
לעמּים ַ ִ
והוֹכיח ְ ַ ִ
הגּוֹים ְ ִ ַ
"ושׁפט ֵבּין ַ ִ
נאמר אז ְ ָ ַ
ישּׂא גוֹי ֶאל גּוֹי
למזמרוֹת ֹלא ִ ָ
וחניתוֹתיהם ְ ַ ְ ֵ
לאתּים ַ ֲ ִ ֵ ֶ
חרבוֹתם ְ ִ ִ
ְַ ָ
מלחמה" נמצא ,שאם נלך בדרך
ילמדוּ עוֹד ִ ְ ָ ָ
ולא ִ ְ ְ
חרב ְ ֹ
ֶֶ
תורה ,ונקבל תורתו? מוטב ,ואם לאו? נלך בדרך יסורים,
דהיינו שיתגלו המלחמות של פצצות אטום ומימן בעולם,
ואז יחפשו כל אומות העולם עיצה איך להמלט
ממלחמות ,ויבואו אל המשיח לירושלים והוא ילמד
אותם את התורה הזאת ".עכל"ק.
רבינו בעל הסולם זצ"ל כותב שקבל מרבו ב'קבלה מפה
אל פה' )שזה כפי שאמרנו רב שקבל מרבו שקבל מרבו עד למשה רבינו
שקבל מהבורא יתברך בהר סיני( שבאחרית הימים לא יכולה
להיות צורת חיים אחרת .רבינו אומר שזה סוד ששמרו
בין החכמים הרבה זמן והוא גילה אותו לדור אחרון .הר'
אשלג כותב שאם תהיה נקודה אחת בעולם שתצליח
משם זה יתפשט לכל העולם ,לא תהיה לעולם ברירה
אלא להסחף אחרי זה ,וכל מי שיבוא לשם לא יוכל לצאת
משם ,כי זה יהיה כל כך מושך .כי כל מה שהנשמה של
האדם מחפשת יש בצורת חיים הזאת ,וכולם יודו בזה אם
זה יצליח.
רבינו זצ"ל אומר שמעלת האדם נמדדת לפי כמה הוא
מיטיב לחברה ,לא שום דבר אחר .וכמה שאדם מועיל
יותר לחברה הוא ראוי ליותר כבוד .אדם שח"ו מזיק
לחברה נקרא פושע הכי גדול .גם מי שמקבל לעצמו
ודורש מהחברה דרישות הוא בזוי בחברה כזאת.
המשפיעים ,אלו שידאגו לרומם את החברה ,הם
המיטיבים הגדולים ביותר .אנשים עוד לא בשלים לקלוט
את הרעיון הזה בשלימות ,למרות שהדור כבר מוכן .את
כל צורות החיים ניסו וראו שהכל שקר ,הכל מוביל
למלחמות ,לתככים ,כל אחד רב על הכבוד שלו ,על הכסף
שלו ,על המעמד שלו .ככה זה בפוליטיקה ,בממשלות,
במדינות ,כל העלם מטגן ורוחש על אש האהבה העצמית,
וזה לא יגמר ולא יפתר עד שיבינו שזו לא הדרך הנכונה.
אם זה רצון הבורא בודאי שזה יקרה בסופו של דבר,
אלא ששתי דרכים מזומנות לפנינו כדי להגיע לתכלית:
דרך תורה ,או דרך יסורים.
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דרך תורה ודרך יסורים

"וכבר דברתי מזה שיש שתי דרכים לגילוי השלימות :או
דרך תורה או דרך יסורים ,ולפיכך סיבב הקב"ה ונתן
הטכניקה לבני אדם עד שמצאו את פצצת האטום והמימן"
)ספר הסולם ע"מ רג'( .למה הקב"ה נתן לנו את האפשרות
ליצור כלי משחית כל כך גדולים ,שאפשר באמצעותם
להשמיד את כל כדור הארץ ,ושאחרי שהם מופעלים
אומרים :למה ה' נתן לזה לקרות? והתשובה היא שהקב"ה
הכין הכל שיהיה מוכן לתכלית או בדרך תורה או בדרך
יסורים .לכן הקב"ה נתן את תורתרבינו בעל הסולם זצ"ל
שיסודתה בזוהר הקדוש ונקנית על ידי לימודו מצד אחד
ופצצות אטום מצד שני ,תחליטו אתם מה אתם רוצים –
לבנות עולם או להרוס עולם.
"ואז יעשו הפצצות את שלהן" כי אם עוד לא ברור
לעולם החרבן הכללי ,שהולך ומתפשט מהפרט לכלל,
ומהרבדים היותר עדינים עד לרבדים הכי קשים ,יבואו
מלחמות העולם השלישית והרביעית ח"ו ויבהירו לכל
שעולם הבנוי על אגואיסטיות מועד לחרבן.
היום החרבן הזה כבר לא נראה כל כך דמיוני .מי
שעיניו בראשו לא צריך לחכות לרגע שזה יגיע ,מי
שעיניו בראשו רואה שאנחנו יושבים על חבית חומר
נפץ ,זה רק עניין של זמן .מספיק שכמה מנהיגים
מתרגזים אחד על השני ובכמה לחיצות כפתור נגמר
הסיפור .היום יש יכולת להשמיד את הכל ,את כל
העולם .ובידי מי היכולת בידי רשעים איסלמים .את זה
הקב"ה הפקיד בידם למקרה שנבחר ללכת בדרך של
יסורים ח"ו .על זה אמרו תנאים שראו את הדור הזה 'ייתי
ולא אחמיניה' )יבוא ולא אראנו( .אפילו התנאים ,קדושי עליון
מזמן הגמרא ,לא רצו לחזות בבוא משיח אם יבוא בדרך
הקשה ,מפאת היסורים הגדולים שיהיו בזמן בואו.
אם האנושות תאלץ ,ח"ו ,להגיע למציאות של חרבן
ישבו השרידים ויגידו 'רגע מה יצא לנו מכל המריבות
האלה ,מה יצא לנו בזה שאמרנו שהנפט שלנו ,והם אמרו
שהנפט שלהם ,ונלחמנו והרגנו ,של מי הנפט עכשיו הוא
קבור מתחת לאדמה!
"והשארית שישארו אחרי החרבן לא תהיה להם עצה
אחרת אלא לקחת על עצמם עבודה זו שהן יחיד והן אומה
לא יעבדו בשביל עצמם יותר ממה שצריכים לקיומם
ההכרחי ,ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת זולתם .ואם כל
אומות העולם יסכימו לזה אז יתבטלו המלחמות מן
העולם ,שהרי כל איש לא ידאג כלל לטובת עצמו אלא
לטובת זולתו.
רבינו בעל הסולם זצ"ל הוא בבחינת נביא ,הוא קיבל
נבואה )כידוע( ומה שהוא אומר זה בבחינת נבואה.

מכתב גלוי לכל אחד מישראל
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ניסן תשע"ג

"ותורה זו של השוואת הצורה היא תורתו של משיח ,ועל
ואמרוּ
רבּים ְ ָ ְ
גּוֹים ַ ִ
והלכוּ ִ
היּמים וכו' ְ ָ ְ
"בּאחרית ַ ָ ִ
זה נאמרִ ֲ ַ ְ :
ויוֹרנוּ
יעקב ְ ֵ
אלקי ַ ֲ ֹ
ואל ֵבּית ֱ ֵֹ
ונעלה ֶאל ַהר ה' ְ ֶ
ְלכוּ ְ ַ ֲ ֶ
וּדבר ה'
תוֹרה ְ ַ
תּצא ָ
מצּיּוֹן ֵ ֵ
בּארחתיו ִכּי ִ ִ
ונלכה ְ ְֹ ֹ ָ
מדּרכיו ְ ֵ ְ ָ
ִ ְ ָ ָ
עצמים ַעד
לגוֹים ֲ ֻ ִ
והוֹכיח ְ ִ
רבּים ְ ִ ַ
עמּים ַ ִ
ושׁפט ֵבּין ַ ִ
מירוּשׁלםַ ָ ְ .
ָ ִָ
ִ
ָרחוֹק" ,דהיינו שמשיח ילמד אותנו עבודת ה' בהשוואת
הצורה ,מה זה נקרא להשפיע בכל בחינה ובחינה.

ישמדו כל הגויים על ידי מלחמות ,ואם יקבלו תורתו נאמר
למזמרוֹת ֹלא
וחניתוֹתיהם ְ ַ ְ ֵ
לאתּים ַ ֲ ִ ֵ ֶ
חרבוֹתם ְ ִ ִ
"וכתּתוּ ַ ְ ָ
על זה ְ ִ ְ
מלחמה" .זה הפיכת
ילמדוּ עוֹד ִ ְ ָ ָ
ולא ִ ְ ְ
חרב ְ ֹ
ישּׂא גוֹי ֶאל גּוֹי ֶ ֶ
ִ ָ
הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע ,במקום חרב,
במקום הרצון לקבל ,לקחת מהשני ,תחפור לו ערוגה
בגינה" .לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"
זו תורתו של משיח.

"שהוא תורה משפט של המשיח והוכחה לגויים עצומים,
דהיינו שיוכיח להם שאם לא יקבלו עליהם עבודת ה'

וכל זה הרעיון נובע מהזוהר הקדוש וחכמת הקבלה
ועל ידי הלימוד בו ננצל מפצצת אטום.

יצים
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ְמ ִפ ִ
לְ ִמלְ יֹוֹנֵ י ַּד ֵּפי ַהּז ַֹהר ְּבכָ ל ָהעֹוֹלָ ם
ּיֹומי ְל ַח ְּל ָקם ְלִ 15-מ ְליֹון
יליֹונֵ י ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ
ּתֹור ִמים ְל ַה ְד ִּפיס ִמ ְ
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ְ
ּתֹור ִמים ְמ ַׁש ְּל ִמים יָ ָׁשר ִל ְדפּוס! ַה ִאם יֵ ׁש ַמ ְח ֵׁשב
הּודים ְּב ִחּנָ םַ .ה ְ
יְ ִ
כֹולים ִלזְ ּכֹות ְּבכֶ ֶסף ָק ָטן.
דֹולה ֶׁשּיְ ִ
ֶׁשּיּוכַ ל ְל ַח ְׁש ֵּבן ֶאת ַהּזְ כּות ַהּגְ ָ

ִל ְפ ָר ִטיםֶ ,טל052-7651911 :
ש ָר ֵאלּ ָ :כל ִמי ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ֵארו ַּעְ ,סעו ַּדת
ש ַּמ ַחת ְל ָכל ַעם יִ ְ ׂ
שוֹ ָרה טוֹ ָבה ּו ְמ ַ ׂ
ְ ּב ׂ
ֵארו ִּסיןְּ ,תנָ ִאיםֲ ,ח ֻת ָ ּנהּ ַ ,בר ִמ ְצ ָוהּ ְ ,ב ִרית יִ ְצ ָחקּ ְ ,ב ִריתִ ּ ,פ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבןֲ ,חנֻ ַ ּכת ַה ָ ּביִ ת,
ַ ּבת ִּמ ְצ ָוהִ ,ק ּדו ּׁשִ ,ס ּיוּם ַמ ֶּס ֶכתְ ,סעו ַּדת הוֹ ָד ָעהֲ ,ח ֻת ַ ּנת ֶ ּכ ֶסף ְו ָז ָהב ,יוֹ ם ַה ּׁ ָשנָ ה,
ו ְּב ָכל ִמינֵ י ְשׂ ָמחוֹ ת ,ו ְּל ָכל לוֹ ְמ ֵדי ַ ּדף ַה ּיוֹ ִמי ,יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ַ ּד ּ ֵפי ז ַֹהר ַה ּיוֹ ִמי ְ ּב ִח ָ ּנם,

ֶט ל:
ב"ה

?

ַּדּקָה ּבְיֹום

הִינְָך מְ עּונְיָין ְל ַה ְקּדִיׁש

נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש
טל054-8436784 :
פקס02-9951300 :

ִלקְר ֹא זֹוהַר ַהּקָדֹוׁש
הַהֹו ָדעָה הַּז ֹאת ּנִ ְכ ְּתבָה ּבִׁשְ בִילְָך!!!

ּשיג ְּבחִינָם ִס ְפרֵי זֹוהַר ְלכָל
ּכָאן נִיּתַן ְל ַה ִׂ
הַמְ עּונְיָין ְל ַה ְקּדִיׁש ַּדּקָה ּבְיֹום ִלקְר ֹא זֹוהַר ַהּקָדֹוׁש,

ּכָל יֹום ַאּתָה לֹומֵ ד ַּדּקָה זֹוהַר ּומְ ָקרֵב אֶת ַהּגְאּולָה ְּב ַר ֲחמִים (זֹוהַר ּדַף קכ”ד).

שי ַח י ֹאמַר ָעלֶיךָ:
ּמִׁ
שּי ָבֹוא ַ ָ
ְּכֶׁ
ה ַּג ְעּתִי!
ת ָך ִ
“ ִּבז ְכּו ְ
העָם!”.
אּלַת ָ
ש ֵחלֶק ִּב ְג ֻ
ְל ָך י ֶׁ

בית שמש ,0548-436784 :ירושלים02-6255789 :
בת ים054-2214449 ,052-9077914 ,03-6304523 :
במרכז ,09-8323442 :בצפון ,054-9788564 :בדרום08-6108608 :

ֵס ֶפר זוֹ ַהר ַה ּׁ ַש ָּבת – לְ ָאבוֹ ת ּו ָּבנִ ים ,ז ְֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים
052-7651911
– ְמנ ּו ָקד ְמ ֻפ ָּסק ּו ְמח ּולָ ק לִ ְק ָט ִעים
ִעם לָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש
ְמ ֻסדָּ ר ַעל ַה ּ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת

