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ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ב  ר ִלְדפוּס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ י ֹזַהר ַהיֹּוִמי ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ

ֶכֶסף ָקָטן.  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ׁשֶ

 052-7651911 ִלְפָרִטים, ֶטל: 

האדמה רעידת  ְֲִִַַָָָסת
ב) יז, ח"ב (זוהר 

האילן.ר י ּת חת יׁש ן  אחד אי ׁש  וראה הר, בּ אוֹ תוֹ  ּפ גׁש  יצחק ִַ
אילן אוֹ תוֹ  ונ ׁש בּ ר מתחלחלת, ׁש הארץ ראה ׁש יּ ׁש ב, עד ׁש ם . יׁש ב

ויוֹ רדת. עוֹ לה והארץ בּ ארץ, וגּמ וֹ ת בּ קיעים וראה ונפל,

יהוּ דיהתערר  ל וֹ : ואמר יצחק רבּ י כּ נגד וצוח  האיׁש , אוֹ תוֹ  ְִֵ
אחד  ממנּ ה גּ ד וֹ ל בּ רקיע מעמידים  ׁש עכׁש ו ותנהם , ּת בכּ ה  יהוּ די ,
וּ רעידת  רע, הר בּ ה עּמ כם לעשׂ וֹ ת עתיד  והוּ א  עלי וֹ ן , ׁש לּ יט
כּ ׁש ּק ם  הארץ, ׁש רוֹ עדת ּפ עם ׁש כּ ל בּ גללכם. היתה  הזּ את האדמה 

רע. עּמ כם ׁש יּ עשׂ ה ממנּ ה

מכּ ת וּ ב ודּ אי ואמר, יצחק ל )רבּ י ׁש לוֹ ׁש (משלי וכת וּ ברגזה "ּת חת כּ י(שם)ארץ", עבד "ּת חת  ַָ
כּ ׁש וֹ לט  ׁש כּ ן וכל ׁש לטוֹ ן , ל וֹ  ונתנ וּ  ,וּ מל אחר  ׁש לטוֹ ן  ּת חת [ממנּ ה] ׁש היה ממנּ ה ." ֹימלו

בּ ישׂ ראל.

ֵתַבת ֹנַח ָרֵאל ּכְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ֵמֵגן ְלִיׂשְ
י ִחּבּור  רּוׁש, ּכִ ף ע"ב ַעּמּוד ד'(, ּפֵ ּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש ּדַ ֵתַבת ֹנַח )ּתִ וָנא ּדְ ַגּוָ ַהאי ִחּבּוָרא ִאיהּו ּכְ

ה ְולֹא ָהָיה  ּה ָהיּו ִמיִנים ַהְרּבֵ ּבָ ַבת ֹנַח, ׁשֶ מֹו ּתֵ ְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ּכְ ּנִ ֶזה ׁשֶ

ן הּוא  ָבה, ּכֵ ִניָסָתם ְלַהּתֵ א ַעל ְיֵדי ּכְ ם ֶאּלָ ּלָ חֹות ּכֻ ּפָ ׁשְ יִנים ְוַהּמִ ִקּיּום ְלאֹוָתם ַהּמִ

ַכת ְמאֹוֵרי  ם ְוַהְחׁשָ ּלָ יִקים ּכֻ ּדִ ָגם ַלּצַ יַע ּפְ לּות ְוכּו' ּוַמּגִ י ַעל ְיֵדי סֹוד ַהּגָ ׁש, ּכִ ַמּמָ

ֶהם  ּבָ לּות  ַהּגָ לֹט  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְלִקּיּוָמם  ְוָלֶזה  ֶות,  ִמּמָ ַמר  טֹוֶעֶמת  ְמַעט  ּכִ אֹוָרם 

לּות  ַהּגָ ת  ַמּכַ ן ַמַחץ  ְלַתּקֵ ׁש,  ַמּמָ ֹנַח  ַבת  ּתֵ ִעְנַין  ּכְ ה  ַהּזֶ ַהִחּבּור  ָלֶהם סֹוד  ָהָיה 

ִכיָנה ְמִאיָרה ְקָצת  ְהֶיה אֹור ׁשְ א ּתִ יִכים ְוכּו', ֶאּלָ ְחׁשִ ּוֵמי ַמּבּול ַהִחיצֹוִנים ַהּמַ

ם. ה ְלִהְתַקּיֵ יִקים ֶאל סֹוד אֹור ִחּבּור ַהּזֶ ּדִ ְנסּו ַהּצַ ן ִיּכָ יִקים, ּכֵ ּדִ ת ַהּצַ ׁשֶ ּוַמְלּבֶ

ִאיַבת  ׁשְ ּכִ ֲאֶבּנּו  ִיׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ַאֲהַבת  קֹו  ֶחׁשְ ּבְ עֹוֵסק  ׁשֶ ד  ּיָ ּמִ ׁשֶ ַהִחּבּור  ת  ְסֻגּלַ ְוָכְך 

ָמתֹו ְוִתּקּונֹו.  ַלת ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ְוִנׁשְ ֵנס ֵאָליו ְלַהּצָ ְרֶזל, ְוִיּכָ ֹוֵאָבה ֶאת ַהּבַ ָהֶאֶבן ַהּשׁ

א  ִניָסה, ֶאּלָ ִניָסתֹו ּכְ ֵאין ּכְ ֵני ׁשֶ ֵנס, ִמּפְ ׁש ִאם ִיּכָ ע, ֵאין ֲחׁשָ ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרׁשָ

ֶחּנּו  ֵנס ּבֹו, אֹו ִיּדְ יק ְוִיּכָ ְתׁשּוָבה ְוִיְהֶיה ַצּדִ ִים, אֹו ַיֲחִזיֶרּנּו ּבִ ּתַ ְ ִיְהֶיה לֹו ַאַחת ֵמַהּשׁ

ְואֹוָתם  ִעים  ָהְרׁשָ ּדֹוֶחה  ָהָיה  ׁשֶ ֹנַח  ַבת  ּתֵ ִעְנַין  ּכְ ַעְצמֹו,  ִויָפֵרׁש  מּוָרה  ּגְ ִחָיה  ּדְ

ַער א' ִסיָמן ה'(  )אֹור ָיָקר, ׁשַ ֵהָמה.  ה ְוַהּבְ ָחְטאּו ִמן ַהַחּיָ ׁשֶ


