
ה  ְפֻעּלָ "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" יֹוְצִאים ּבִ
אּוָלה ַעל ְיֵדי ִסּיּום ַהזֹוַהר  ְלָהִחיׁש ּוְלָקֵרב ַהּגְ

ְלֶאֶלף  ה  ִנְזּכֶ ּוְבָכְך  ָעִמים,  ּפְ ֶאֶלף  חֹוֶדׁש  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָכל חֹוֶדׁש ְוֹחֶדׁש ְוַנְצִליַח ִלְמנֹוַע ִמְלֲחמֹות  ֵגן ּבְ ַהּמָ
ְועֹוד  ְזָי"ע  דֹוׁש  ַהּקָ ַהַרְמַח"ל  ַנת  ַתּקָ ]ּכְ ּוְפָגִעים. 

דֹוֵלי ַהּדֹורֹות[. ְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ּגְ
ָעִמים,  ּפְ ֶאֶלף  ַהזֹוַהר  ֶאת  ֵים  ְנּסַ חֹוֶדׁש  תֹוְך  ּבְ

ֵמי ְמרֹוִמים. ׁשְ ּוָבֶזה ְנעֹוֵרר ַרֲחִמים ּבִ
ל  ר ּכָ ְרנּו, ְוַכֲאׁשֶ ְבִעים ֲחָלִקים ִסּדַ ֶאת ַהזֹוַהר ְלׁשִ
ְבִעים ֶאֶלף  ים ֵחֶלק ֶאָחד ִיְטלּו, ְדַהְיינּו ׁשִ ֶאֶלף ֲאָנׁשִ
ְלַהְבָטַחת  ה  ִנְזּכֶ ַהּכֹל  ַסְך  זֹוַהר,  ִיְלְמדּו  ים  ֲאָנׁשִ
ְך  ֹחשֶׁ ֶרק ט' א-ב( "ָהָעם ַהֹהְלִכים ּבַ ִביא )ּפֶ ְעָיה ַהּנָ ְיׁשַ
ְמחּו ְלָפֶניָך...  ְמָחה ׂשָ ְלּתָ ַהּשִׂ דֹול... ִהְגּדַ ָראּו אֹור ּגָ

ם(.  "י ׁשָ ָלל". )ַעֵיין ַרׁשִ ָקם ׁשָ ַחּלְ ר ָיִגילּו ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ה ִאיׁש ְיהּוִדי, ּבֹא ְוִהְצָטֵרף ְלִלּמּוד ִיחּוִדי,  ְוַאּתָ
ּוְלָגֳאֵלנּו,  ְלָהִחיׁש  ֶהָחֶפץ  ֱאלֵֹקינּו  ְרצֹון  ְלַקֵיים 

יַח ִצְדֵקנּו. ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ה ְלָקֵרב ּוְלַקּבֵ ְוִתְזּכֶ
ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעֵליֶהם  לּו  ִקּבְ ּוְכָבר 
מּוָכִנים  ֵהם  ם  ְוַנְפׁשָ ם  ִלּבָ ּוְבָכל  ים,  ְקדֹוׁשִ
יֹום  ל  ּכָ ַוֲאָלִפים,  ִרְבבֹות  ּבְ ּוְמזּוָמִנים, 
ּקֹות ַלֲעׂשֹות ְרצֹון  ּדַ ם, 4.5  ַמּנָ ִמּזְ יׁש  ְלַהְקּדִ

קֹוָנם.
ְלעֹוֵרר  ִהיא  דֹוׁש:  ַהּקָ ַהִלימּוד  ַרת  ַמּטְ
ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ר  ֲאׁשֶ ִנְפָלא  ָרצֹון  ֵעת  ּבְ
ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ִעם  ר  ּוְלִהְתַחּבֵ תּוִחים,  ּפְ
ְלַמַען  ְזָיָע"א,  יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ָאַמר  מֹו ׁשֶ ִפיָלה ְוְיעֹוֵרר ְזכּות, ּכְ ּתְ ַיֲעמֹוד ּבִ
י  ַרּבִ קּום  הּו(  ֵאִלּיָ ַתח  ּפָ ֲאָמר  ּמַ )ּבַ ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ
ָהָאבֹות  ֵאּלּו  ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְמעֹון  ׁשִ
ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ִכיָנה ֵמֲעָפָרּה בב"א. ְ ְלַמַען ְלָהִקים ֶאת ַהּשׁ

ְזכּות  י ּבִ ִביא ּכִ הּו ַהּנָ ָבר ִהְבִטיַח ָלנּו ֵאִלּיָ ּכְ
לּות  ֵמַהּגָ ֵנֵצא  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ קּות  ִהְתַעּסְ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ְוָכְתבּו  ַרֲחִמים,  ּבְ
ֶאת  ְלָקֵרב  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ ְוַלֲעֹסק  ִלְגרֹוס 
ר ַהזֹוַהר ִהּנֹו ַהֶחֶרב ַהְמַקֶצֶצת  אּוָלה, ֲאׁשֶ ַהּגְ
ְך  ְמַזּכֵ ַהזֹוַהר  ָהַרע,  ֶצר  ְוַהּיֵ ְמָאה  ַהּטֻ ֶאת 
הּוא  ַהזֹוַהר  ל  ׁשֶ רֹו  ִעּקָ ְוַנְפׁשֹו,  ָהָאָדם  ֶאת 

ם  ֵ ם ְטהֹוָרה, ַאֲהַבת ַהּשׁ ֵ מּוַסר ָקדֹוׁש, ֲעבֹוַדת ַהּשׁ
ְצִחית,  ָרֵאל, ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְמֵלָאה ְלַתְכִלית ַהּנִ ְוִיׂשְ
ָזקּוק  ַהּגּוף  ֶ ּשׁ ִפי  ּכְ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ ֲאִויר  הּוא  ַהזֹוַהר 
דֹוׁש, ּוְבַיַחד  ָמה ְלֹזַהר ַהּקָ ׁשָ ְך ְזקּוָקה ַהּנְ ְלַאִוויר, ּכָ
"ס  ְרּדֵ ּפַ ל  ּכָ יּמּוד  ִלּ ְצוֹות,  ְוַהּמִ ַהֲהָלכֹות  ִקּיּום  ִעם 
יֶהן  ְדרּוׁשֵ ִרְמֵזיֶהן,  ַהֲהָלכֹות,  ט  ׁשָ ּפְ ַהּתֹוָרה, 
ְוסֹודֹוֵתיֶהן, ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֻמְחֶלֶטת ְלִקּיּום ְוִלּמּוד 
ל  ׁשֶ ְלאֹורֹו  ה  ִנְזּכֶ ְוָאז  ה,  ָ ּוִבְקֻדּשׁ ָטֳהָרה  ּבְ ַהּתֹוָרה 
ה ָיִמים  ָיֵמינּו, ִהּנֵ ְמֵהָרה ּבְ ּיֹוִפיַע ּבִ יַח ִצְדֵקנּו, ׁשֶ ָמׁשִ
ְנַאת ַהּגֹוִיים  ים, ְוׂשִ ְך ָהַעּמִ ִאים ֵאֵלינּו, ִמּתֹוְך חֹוׁשֶ ּבָ
יָמִנים  ַהּסִ ְוָכל  "ה,  ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ְבָחר  ַהּנִ ַעּמֹו  ֶאת 
ל  י ָרַח"ל ִמְלָחָמה ֲאיּוָמה ִמְתָקֶרֶבת, ִמּכָ ְמִעיִדים ּכִ

ֵעֶבר...
ָאִבינּו  ַעל  א  ֶאּלָ ְסמֹוך  ּלִ ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵאין 
ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ְבֵרי  ּדִ ְלקֹול  ֹמַע  ְוִלׁשְ ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ִמְפָעל  ְיֵדי  ְוַעל  אּוָלה!  ַהּגְ ר  ְמַבּשֵׂ טֹוב  ר  ְמַבּשֵׂ
נֹוִציא  ַהּדֹור,  דֹוֵלי  ּגְ ַמת  ַהְסּכָ ְבּ ָהעֹוָלִמי,  ַהזֹוַהר 
ָכל ָמקֹום  ֵמַהּכַֹח ֶאל ַהּפֹוַעל ְקִריָאה ְלָכל ְיהּוִדי ּבְ
דֹוׁש ְוִלְהיֹות ֵחֶלק  זֹוַהר ַהּקָ ּוָמקֹום ִלְקרֹא ְוִלְלמֹוד ּבְ
ַהְמַסְיימֹות  ְקבּוצֹות  ִעם  ה,  ַלְקדּוׁשָ ְמַהִמְתַחְבִרים 
יֹום. ּקֹות ּבְ ל 4.5 ּדַ ָקָעה ׁשֶ ַהׁשְ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּבְ ֶאת ּכָ

ִריָאה  ּקְ ּבַ ֶחְלקֹו  ֶאת  ל  ְיַקּבֵ ף  ּתֵ ּתַ ִמׁשְ ל  ּכָ
ִצּיֹון  ֵאֶצל  ֲחצֹות  כֹוֵלל  ּבְ ָתּה  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ ֶפת  ּתֶ ַהְמׁשֻ
ם  ָ ר יֹוָחִאי ע"ה, ּוִמּשׁ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוׁש ַרּבִ א ַהּקָ ּנָ ַהּתַ
ּוְבֵני  הּוא  ֵנס  ִיּכָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהעֹוָלם.  ֶחְלֵקי  ְלָכל 
ֲעדֹו  ּבַ ְוַהְמַסְייִעים  ִעּמֹו  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְוָכל  יתֹו  ּבֵ
ַהּנֹוָרא  ּבּול  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ יָלה  ּוַמּצִ ה  ִגּנָ ַהּמְ ֹנַח  ְלֵתַבת 
ִמים. - ּוָבֹזאת  ל ַאֲחִרית ַהּיָ ּוִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ׁשֶ
ים  ׁש ִלְהיֹות ְמ-70 ֶאֶלף ָהֲאָנׁשִ ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ
ָרֵאל ֵמָעָפר  ִיׂשְ ִכיָנה ִעם  ְ ַהּשׁ ְיַזּכּו ֶאת  ׁשְ ְבָחִרים  ַהּנִ
ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות  ָפִלים,  ׁשְ רּוַח  "ְלַהֲחיֹות  ֶלָהִרים, 
לֹום  ׁשָ לֹום  ׁשָ ֵאהּו,  ְוֶאְרּפָ ָרִאיִתי  ָרָכיו  ּדְ ִאים,  ִנְדּכָ

רֹוב ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו". ָלָרחֹוק ְוַלּקָ
ֹטֶפס,  א  ְיַמּלֵ ֶאָחד  ל  ּכָ א.  ה:  דֹוׁשָ ַהּקְ ְכִנית  ַהּתָ
ּכּוָלנּו  ב.  יֹוִמי.  ְלִלּמּוד  ִחיָנם  ּבְ ֶאָחד  ַרְך  ּכְ ל  ִויַקּבֵ
ָכל יֹום  "י ּבְ ּבִ יץ ְלִצּיּון ָהַרׁשְ ר ַאּמִ ֶקׁשֶ ִרים ּבְ ְ ִמְתַקּשׁ
מֹוֵתיֶהם  ן ׁשְ ִלּתֵ ִפים ְיכֹוִלים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ְויֹום. ג. 
ַאַחר  ַלְיָלה  ל  ּכָ אֹוָתם  ירּו  ְוַיְזּכִ ְקרֹוֵביֶהם  מֹות  ְוׁשֵ
ְיָלה. ּלַ ּבַ ִים  ּתַ ׁשְ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהזֹוַהר  ַהִלימּוד  יעּור   ׁשִ

ס ֵמָחָדׁש  ְדּפָ דֹוׁש ַהּנִ ק ֶאת ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ַהּקָ ד. ְלַחּלֵ
ְבִעים  ׁשִ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּבְ ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ּכָ ְרּגּום ּבְ ִעם ּתַ
יֹום, ְוִיְגֹמר  ּקֹות ּבְ ל ֶאָחד ִיְלֹמד 4.5 ּדַ ָרִכים. ה. ּכָ ּכְ

ים  ֲאָנׁשִ ְבִעים  ׁשִ ְוָכְך  ַרְך,  ַהּכְ ל  ּכָ ֶאָחד  ֹחֶדׁש  ּבְ
ַהזֹוַהר.  ֵסֶפר  ל  ּכָ חֹוֶדׁש  ָכל  ּבְ ּוְמַסְייִמים  ּגֹוְמִרים 
פּו  ּתְ ּתַ ׁשְ ּיִ ים ׁשֶ ְבִעים ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ק ְלׁשִ ו. ְוִאִי"ַה ְנַחּלֵ
ה, ּוְבָכל חֹוֶדׁש ִיְגְמרּו ֶאֶלף ִסיּוֵמי זֹוַהר  ִמְבָצע ַהּזֶ ּבְ
אי"ה  ִיְהֶיה  ָהִראׁשֹון  חֹוֶדׁש  ּבַ ִסּיּום  ז.  דֹוׁש.  ַהּקָ
פּו  ּתְ ּתַ ִיׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ְוָכל  ֲעָרִבי,  ַהּמַ ֹכֶתל  ּבְ
"ל.  ַהּנַ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ל  ׁשֶ ַמֲעַמד   ּבְ
"י,  ּבִ ָהַרׁשְ ְלֹאֶהל  ִרים  ִמְתַחּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ח. 
זֹוַהר  עֹות  ׁשָ ֵתי  ׁשְ ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ַהּלֹוְמִדים 
ל  ּכָ ֶאת  בּוַע  ׁשָ ל  ּכָ ְוגֹוְמִרים  יֹום,  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ְבִעים  ִ דֹוׁש, ּוְבנֹוָסף ִיְלְמדּו ֶאת ַהּשׁ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ְלִצּיּון  ִרים  ְמֻחּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ִלְהיֹות  ָרִכים  ּכְ
ָכל  "י ּבְ ּבִ עֹוֶלה ְלִצּיּון ָהַרׁשְ ל ִמי ׁשֶ "י. ט. ּכָ ּבִ ָהַרׁשְ
ְוִלְגֹמר  ל ַעל ַעְצמֹו ִלְלמֹוד  ִויַקּבֵ א ֹטֶפס,  ְיַמּלֵ יֹום 

ֶנֶגד ּכּוָלם  ַכר ָעצּום ּכְ ל ׂשְ "ל, ִויַקּבֵ ל ַהחֹוֶבֶרת ַהּנַ ּכָ
ַמֲאָמר  ְלַקֵיים  ִיְרֶאה  ֶאָחד  ל  ּכָ י.  ן.  ְלַהּלָ ְכְמבֹוָאר 
ל ֵסט 70  ה, ְיַקּבֵ ה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוׂשֶ ֲעׂשֶ דֹול ַהּמֵ ֲחַז"ל ּגָ
ק ִסְפֵרי  ה ִויַחּלֵ ַזּכֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ִחיָנם )ִעם טֹוְפִסים( ּכְ ָרִכים ּבְ ּכְ
רֹוִבים  ַהּקְ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ּוְבֵני  ַלֲחֵבָריו  ִחיָנם  ּבְ זֹוַהר 
ִמיֵדי  ַהזֹוַהר  ְמַסְיֵמי  ים  ֲאָנׁשִ ל-70  ְוָהְרחֹוִקים 
ל  ִויַקּבֵ עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם  ֲעֵליֶהם  ֶ ּשׁ ָחְדׁשֹו,  ּבְ חֹוֶדׁש 
זֹוַהר  ּבְ ְכְמבֹוָאר  ָרָאם  ּבְ ּוְכִאּלּו  ּכּוָלם,  ֶנֶגד  ּכְ ַכר  ׂשְ
ֵסֶפר ֲחִסיִדים ובגר"א, ְועֹוד. ְוָכל  ּוּבְ רּוָמה קכ"ח:(  )ּתְ

ַכר  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם ׂשְ ל ּכָ ֶזה ְמַקּבֵ ף ּבָ ּתֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
ְוָכל  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֶאת  ַעם  ּפַ ֶאֶלף  ם  ִסּיֵ ִאילּו  ּכְ
ׁש  ּיֵ ל ֶאָחד ֵמַהֲחבּוָרה ׁשֶ ֶנֶגד ּכָ ַכר ּכְ ל ׂשְ ֶאָחד ְמַקּבֵ
ל  ל ֶאָחד ֻמְכּפָ ְך ּכָ ַכר ֶאֶלף ִסּיּוִמים, ַהּיֹוֵצא ִמּכָ לֹו ׂשְ
יֹוֵצא  ים( - ס"ה  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  )ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ְבִעים  ׁשִ ּבְ
ְלָכל  ב  ְוֶנְחׁשַ חֹוֶדׁש,  ָכל  ּבְ זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ִמְליֹון   70
ם 70 ִמְליֹון ִסיּוֵמי  ִסּיֵ ִאילּו  ּכְ ַתְתִפים  ֶאָחד ְמַהִמׁשְ

"י(. ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ ן ׂשִ דֹוׁש. )ְוַעּיֵ זֹוַהר ַהּקָ
נחשב  איש  מהשבעים  אחד  כל  יַצד?  ּכֵ ָהא 
עם החבורה  כי השתתף  לבדו,  סיים  כאילו  לו 
כדברי השדי חמד )מערת מ' סי' קצח(, )ראה עוד ברכות 
ט"ז,  פרק  ח"ב  ע"ג, אהבת חסד  ס"ק  נה  סי'  ברורה  מז:, משנה 

ועיי"ש משבת דף ג.(. וכדברי הבאר מים חיים פרשת 

ואחד  אחד  לכל  כן,  אם  כ"ד(,  דף  יד  )כתב  תצוה 
וכיון  סיומים,  אלף  של  זכות  יש  מהחבורה 
מוכפל  ערבות  מדין  אלף,   70 היא  שהחבורה 
בכל אלף שיש לכל אחד, כלומר: 70 אלף כפול 
אלף וזהו 70 מיליון סיומי זוהר הקדוש. ֲחׁשֹב 
י  ֶאֶלף, ּכִ ל ּבְ ל ִמְנָיין לֹוְמִדים, ׁשּוב ֻיְכּפַ עֹוד ֶרַגע! ּכָ
ת  ָרׁשַ ֶאֶלף )זֹוַהר ּפָ ַמִים נֹוְתִנים ּבְ ָ ּנֹוְתִנים ִמּשׁ ל ַמה ׁשֶ ּכָ

ְצָטֵרף  ִמְנָיין, ְוֹכל ַהּמִ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ֵצא(, ַוֲהֵרי ַהּשׁ ַוּיֵ

ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ל  ְמַקּבֵ ֲהֵרי  יעּור,  ִ ַהּשׁ ְללֹוְמֵדי 
ְליֹון(,  )ּבִ ִמְלָיאְרד   70 ַהּכֹל  ַסְך  ֶאֶלף!!!  י  ּפִ ָכר  ַהּשָׂ
חֹוֶדׁש ֶאָחד  ִאילּו ָלַמד ּבְ ב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ְוֶנְחׁשַ

ְליֹון(, ִסיּוֵמי זֹוַהר. ְלַבד 70 ִמְלָיאְרד )ּבִ ּבִ
חסידים  הספר  דברי  לפי  להוסיף  עוד  ויש 
מקיימים  ואין  דורשים  לה  שאין  מצוה  שכל 
אותה, נוטל שכר כנגד כל הבטלים הימנה, וכו', 
מקבלים את השכר לסך 15 מיליון יהודים כפול 
במילים:   1,050,000,000,000,000 מיליון   70
אחד ְקַוְדִריְליֹון ו-50 טריליארד סיומי זוהר לכל 

אחד ואחד המשתתף בחבורה הזאת. 
ל  ּכָ ם ֶאת  ְלַסּיֵ ֵדי  ּכְ ִנְצָרְך  ָיִחיד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ְלָך  ַדע  ּתֵ
ּבֹון ַהזֹוַהר  י ֶחׁשְ עֹות, ַעל ּפִ דֹוׁש, 142 ׁשָ ַהזֹוַהר  ַהּקָ

חּוָלק ְל-70 כרכים עם תרגום לשון הקודש,  ַהּמְ
ַהזֹוַהר  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְמַסּיֵ ַלּיֹום  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ִלימּוד  ּבְ
ה ּבֹואּו  ָרה חדשים )284 יֹום(, ַעּתָ חֹות ֵמֲעׂשָ ְך ּפַ ֶמׁשֶ ּבְ
פּול  ם ְלַבד[ ּכָ עֹות ּתֹוָרה - ִאם ִסּיֵ ּבֹון: 142 ]ׁשָ ֶחׁשְ
פּות[  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ זֹוַהר  ]ִסיּוֵמי  ְליֹון(  )ּבִ ִמְלָיאְרד   70
ִמְלָיאְרד  ִעים  ַאְרּבָ ֵמאֹות  ע  ׁשַ ּתְ ְטִרְיְלַיאְרד   9  =
ֲחבּוָרה  ּבַ פּוָתך  ּתְ ּתַ ְבִהׁשְ לֹוַמר,  ּכְ ּתֹוָרה,  עֹות  ׁשָ
יִקים לֹוְמֵדי  ַצּדִ ְיהּוִדים  ל 70.000  ׁשֶ זּו  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ְלַבד  ּבִ יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ  4.5 ִלימּוד  ּבְ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר 
ע ֵמאֹות  ׁשַ ּתְ ְטִרְיְלַיאְרד  ָזִכית ל-9  ְך 30 יֹום  ֶמׁשֶ ּבְ
דֹוׁש,  ל זֹוַהר ַהּקָ עֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ִעים ִמְלָיאְרד ׁשָ ַאְרּבָ

.9,940,000,000,000
 142 ה:  ַהּזֶ ֵסֶדר  ְלִפי  ק  ֻדּיָ ַהּמְ ּבֹון  ]ַהֶחׁשְ
 8520  = ָעה  ׁשָ ּבְ ּקֹות  ּדַ  60 פּול  ּכָ עֹות,  ׁשָ
דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ יּמּוד  ִלּ ְזַמן  לֹוֵקַח  ּקֹות  ּדַ
ְלָיִחיד  יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ  284  = יֹום  ְל-30  ק   ְלַחּלֵ
יֹוֵצא  ִאיׁש  ְל-70  ַחֵלק  ּנֶ ּוְכׁשֶ ַלּיֹום[,  עֹות  ׁשָ  5- ]ּכְ
ל  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ  4- ּכְ ִלְלמֹוד  ֶאָחד  ְלָכל 
ב ֶאת ֶזה ְלַעְצמֹו ּוְלַעּמֹו, ּוְבִלּמּוד  ְיהּוִדי ָיכֹול ְוַחּיָ
זֹוֶכה  עֹות,  ׁשָ כ-5  ֵהם  ׁשֶ חֹוֶדׁש,  ּבְ ּקֹות  ּדַ ל 284  ׁשֶ
ִעים  ע ֵמאֹות ַאְרּבָ ׁשַ חֹוֶדׁש ֶאָחד ל-9 ְטִרְיְלַיאְרד ּתְ ּבְ
ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  עֹות  ׁשָ  9,940,000,000,000 ִמְלָיאְרד 
דֹוׁש. וכל זה הוא מבלעדי החשבון של  זֹוַהר ַהּקָ
ספר  פי  על  מיליון[  ]כ-15  היהודים  כל  כנגד 

חסידים[.
ַאַחת  ָעה  ׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד  ׁשֶ דּוַע,  ּיָ ּכַ
ת,  ּבָ ּוְבׁשַ ָנה ּתֹוָרה,  מֹו ֵמָאה ֶאֶלף ׁשָ חֹול, הּוא ּכְ ּבְ
ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  א  ּסֵ )ּכִ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה  מֹו  ּכְ
 4.7 ֶזה,  ְלִפי  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  יִקים,  ַצּדִ אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב, 

 473.333 ֵהם:  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  יּמּוד  ִלּ עֹות  ׁשָ
ּכֹוֵלל  ]לֹא  חֹוֶדׁש,  ל  ּכָ זֹוֶכה  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ
יל  ַמְכּפִ ה  ּזֶ ׁשֶ קֹוֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ּוב  ִחּשׁ
פּות  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ַאְך  ְלָיִחיד,  ְוֶזהּו  ֶאֶלף[,  ּבְ ַהּכֹל 
ּבֹון  ַהֶחׁשְ נֹוַסף  ֶזה  ּבָ ׁשֶ ִפים,  ּתְ ּתַ ִמׁשְ  70,000 ִעם 
ִעים  ַאְרּבָ ֵמאֹות  ע  ׁשַ ּתְ ְטִרְיְלַיאְרד   9 ל  ׁשֶ ַהּקֹוֵדם 
ּתֹוָרה  עֹות  ׁשָ  9,940,000,000,000 ִמְלָיאְרד 
ַהּתֹוָרה:  עֹות  ׁשָ ַהּכֹל  ַסְך  דֹוׁש[.  ַהּקָ זֹוַהר  ל  ׁשֶ
ְטִרְיְלַיאְרד   9 לֹוַמר  ּכְ  - ב-9,940,000,000,000  ל  ֻמְכּפָ  473.333(

דֹוׁש(  ַהּקָ זֹוַהר  ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  עֹות  ׁשָ ִמְלָיאְרד  ִעים  ַאְרּבָ ֵמאֹות  ע  ׁשַ ּתְ

 4 לֹוַמר  ּכְ  4,704,930,020,000,000,000- ּכְ ֵהם 
טריליארד  ְו-930  ְקַוְדִריְליֹון  ְו-704  ְקֶוְנִטיְליֹון 

עֹות ּתֹוָרה.  ועשרים מיליארד ׁשָ
ל  ַקּבֵ ּיְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ ל ּכָ ֹכחֹו ׁשֶ כּות ֶהָעצּום ּבְ ְוָכל ַהּזְ
ָלל ְוִלְלמֹוד ֶאת ַהּזַֹהר  ף ִעם ַהּכְ ּתֵ ּתַ ַעל ַעְצמֹו ְלִהׁשְ
יֹום,   30 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ  - ַלּיֹום  ּקֹות  ּדַ  4.5 ַסְך:  דֹוׁש,  ַהּקָ
ַתְתִפים ֵיׁש ְזכּות זּו. ֵצא  ּוְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמַהִמׁשְ
ּלֹא ָירּוץ ְוַיְחטֹוף ְזכּות  ַעת ׁשֶ ר ּדַ ַוֲחׁשֹב ַהִאם ֵיׁש ּבַ

ְטָלן ְוַעם ָהָאֶרץ? ֶאר ח"ו ּבַ ָ ּשׁ ֲעצּוָמה זּו, ְוּיִ
ף  )ּדַ ָנׂשֹא  ת  ָרׁשַ ּפָ ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  זֹוַהר  ּבְ ָאְמרּו 
מֹו  ּכְ ַרב,  ְוֵעֶרב  ַהֹקוֶדש:...  ָלׁשֹון  קכ"ו.(.  קכ"ה.:- 

ֻנעּו  ַוּיָ ָהָעם  ְרא  ַוּיַ כ(  מֹות  )ׁשְ ֶהם,  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ִמן  ְרחֹוִקים  ִיְהיּו  ְך  ּכָ ֵמָרֹחק.  ַעְמדּו  ַוּיַ
ְוָהָעם  ֲחָכִמים  ַתְלִמיֵדי  ְוִיְראּו  ה,  ֻאּלָ ַהּגְ
ְוֵהם ְרחֹוִקים  ה,  ַהּזֶ בֹוד  ַהּכָ ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ּמּו  ִיּדָ ת  )ִמּלַ ּמּו  ִיּדָ ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ִעים  ּוְרׁשָ ֵמֶהם... 
מּותּו  ּיָ ׁשֶ ּה ִיְכרֹתּו ְוָימּותּו( - ֵהם ֵעֶרב ַרב  רּוׁשָ ּפֵ

ִביא,  ּום ֶזה ָאַמר ֲעֵליֶהם ַהּנָ ְך. ּוִמּשׁ ֹחשֶׁ ּבַ
ָיֹבאּו  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְדַמת  ְוֶאל  יג(  )ְיֶחְזֵקאל 

ין ַהּגֹוִים, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם  חּוץ ְלֶאֶרץ ּבֵ ֲארּו ּבַ ָ ּשׁ ּיִ ירּוש, ׁשֶ )ּפֵ

תֹוק  ּמָ ים,  ּוְמָפְרׁשִ )ְרַמ"ק  ָרֵאל(  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ֵנס  ִליּכָ ְרׁשּות 

ַבׁש(. ִמּדְ

הּוִדים  ַהּיְ ׁשֶ ֵעָצה  ֵיׁש  ַהִאם  ֵאָלה:  ׁשְ
ׁשּוָבה:  ּתְ ים?  ַחּיִ ּבַ ֲארּו  ָ ִיּשׁ ְלֶאֶרץ  חּוץ  ּבַ
י ַהּזַֹהר  "י אֹוְמִרים, ּכִ ּבִ נּו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ ֹמשֶׁ
ְלְמדּו  ּיִ ֵאּלּו ׁשֶ ַבת ֹנַח ׁשֶ מֹו ּתֵ דֹוׁש הּוא ּכְ ַהּקָ
דֹוׁש  יַח. ְוָהַרְמַח"ל ַהּקָ ְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ִיּנָ
ַלת  ַהּצָ סֹוד  לּוי  ּתָ ֶזה  ּבָ ַרק  ׁשֶ ָלנּו,  אֹוֵמר 
ּוְגאּוָלתֹו,  ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
דֹוׁש, וז"ל:  ת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ֹכַח ּוְסֻגּלַ ּבְ
ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ
ָבה ַהּזֹאת  נּו ִנְבַרח ְלַהּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ִעְנַין ַהּתֵ

ֵצל.  ְוִנּנָ
"י  ּבִ ְלַרׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ אֹוֵמר  ְוָכְך 
הקודש:  לשון  קכ"ד(,  )ָנׂשא  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ זי"ע 
ֵיְצאּו  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהִחּבּור  ְזכּות  ּבִ
ָצרֹות  ְללֹא  ַרֲחִמים  ּבְ לּות  ַהּגָ ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
עוד  ראה  יַח!  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ַצַער  ּוְללֹא  ְוִיּסּוִרים 
קנ"ג:  )ח"ג,  ּוְבֹזַהר  ד'(.  ַעּמּוד  )ע"ב  ָחָדׁש  ֹזַהר  ּקּוֵני  ְבּתִ
ָהָרִקיַע.  ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ ְמֵהיְמָנא(  ַרְעָיא  ּבְ

ִאְקֵרי ֵסֶפר  א, ּדְ ֹזַהר ּדָ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ין ִאיּנּון ּדְ ִאּלֵ
ִסְפָרא  ּדְ אֹוָרה  ְוָדא  ֹנַח...  ֵתיַבת  ּכְ ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר, 
י ִחּבּור  ַער א' ִסיָמן ה'(: ּכִ אֹור ָיָקר, )ׁשַ א. - הרמ"ק ְבּ ּדָ
ְנסּו  ַבת ֹנַח... ִיּכָ מֹו ּתֵ ְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ּכְ ּנִ ֶזה ׁשֶ
ם..  ְלִהְתַקּיֵ ה  ַהּזֶ ִחּבּור  אֹור  סֹוד  ֶאל  יִקים  ּדִ ַהּצַ
ֵנס...  ִיּכָ ִאם  ׁש  ֲחׁשָ ֵאין  ע  ָרׁשָ ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ַאַחת  לֹו  ִיְהֶיה  א  ֶאּלָ ִניָסה,  ּכְ ִניָסתֹו  ּכְ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ֵנס  יק ְוִיּכָ ְתׁשּוָבה ְוִיְהֶיה ַצּדִ ִים, אֹו ַיֲחִזיֶרּנּו ּבִ ּתַ ְ ֵמַהּשׁ
ִעְנַין  ּכְ ַעְצמֹו,  ִויָפֵרׁש  מּוָרה  ּגְ ִחָיה  ּדְ ֶחּנּו  ִיּדְ ּבֹו, אֹו 
ָחְטאּו ִמן  ִעים ְואֹוָתם ׁשֶ ָהָיה ּדֹוֶחה ָהְרׁשָ ַבת ֹנַח ׁשֶ ּתֵ

ֵהָמה, עכ"ל. ה ְוַהּבְ ַהַחּיָ
ּלֹא ּתֹאְמרּו לֹא ָיֹכְלנּו!  ידּו לֹא ָיָדְענּו! ׁשֶ ּגִ ּלֹא ּתַ ׁשֶ
ָבר, ְוחֹוב ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאָלי!  ָיֵדנּו ַהּדָ ּבְ
נּו  ּלָ ַלח  ְוׁשָ ה  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ָלנּו  ים  ִהְקּדִ "ה  ּבָ ַהּקָ  -
ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות.   ּגְ ל  יֵלנּו ִמּכָ "י ְלַהּצִ ּבִ ֶאת ָהַרׁשְ
ָזקּוק  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַמְתֶכם!  ְרּדֵ ִמּתַ ִנים  ְיׁשֵ עּורּו   -
ַעל  ַרק  ר  ֶאְפׁשָ ְוֹזאת   - ַהּנֹוָרא!  ּבּול  ֵמַהּמַ ֵצל  ְלִהּנָ

דֹוׁש". הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ יַבת ֹנַח" ׁשֶ ְיֵדי: "ּתֵ
ּבֹואּו  אּוָלה,  ַהּגְ ְלַמַען  ְוִנְתַמֵסר  ּבֹואּו  ן  ּכֵ ַעל 
ֶאת  ִלְפדֹות  ע"ה  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ ְלִצּוּוי  ָמע  ְוִנׁשְ
ָמָחר  י  ]ּכִ ְלָמָחר  ְלַחּכֹות  ְולֹא  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ְוִנְתַחֵזק  ִנְתַאֵחד  ד  ּוִמּיַ ֶכף  ּתֵ ַרק  ֲעָמֵלק[,  ֲעַצת  ֶזה 
דֹוׁש  ָרֵאל ִיְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּתֹוָרה, ְוָכל ִיׂשְ ׁש ּבַ ְוִנְתַקּדֵ
עֹוָלם  ּבָ ֶריָך  ַאׁשְ ן,  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ְוִאם  יֹום,  ָכל  ּבְ
ֵאל,  ִנּגָ ֶכף  ּתֵ אי  ּוְבַוּדַ א,  ה, ָוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהּבָ ַהּזֶ
ִרים,  ָ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהְמֻאּשׁ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון 
 – ָעֵלינּו  ָיִעיד  ּוְבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ
נּו  ּתְ ְיָקִרים,  ְיהּוִדים  ן,  ּכֵ ַעל  י".  ְעּתִ ִהּגַ ְזכּוְתָך  "ּבִ
ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם  ַהְקִריבּו  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ִלּמּוד 
ְליֹוְצֵרנּו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
זֹוַהר  יֹום  ָכל  ּבְ דּו  ְוִלּמְ נּו,  ַנְפׁשֵ ִלְפדּות  ִלְגרֹם 
ל ֶאת אֹור  ֶאָחד ַיַחד ְלַקּבֵ נּו ְכּ ּלָ דֹוׁש ְוָכְך ֵנֵלְך ּכֻ ַהּקָ

ָיֵמינּו ָאֵמן.   ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ּפְ

03-5784413 לקבלת ספרים בחינם: 

ה,  ְפֻעּלָ ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ּבִ
ִסּיּום  אּוָלה, ּבְ ֲעֵמי ַהּגְ ְלָהִחיׁש ּוְלָקֵרב ּפַ

ה  ָעִמים, ִנְזּכֶ חֹוֶדׁש ֶאֶלף ּפְ ַהזֹוַהר ּבְ
ַאֲהָבה ֵמֲאסֹונֹות ּוְפָגִעים, ְוִנָנֵצל ּבְ

70,000 איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש

יחד שבטי ישראל, אנשים, נשים, וטף,
כל לומד מתחייב לקרוא בכל יום 3 עמודים מזוהר, 

בכל חודש מסיימים לקרוא ביחד אלף פעמים את 

הזוהר הקדוש
המצטרף יזכה לברכה מידי חודש בציון של אוהל 

 הרשב"י במירון, ומקבל שכר כנגד כולם: 
70 מיליון סיומים של כל ספרי הזוהר

להצטרפות נא להתקשר לטל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480 
AOEL612@gmail.com :מייל

לציין: שם ומשפחה, שם האמא, הכולל, עיר, טלפון: סוג הבקשה לברכה: זווג, 
פרנסה, זרע של קיימא, רפואה, שלום בית, אחר:..... 

30,000 איש
הצטרפו כבר. בא והצטרף!!!

את אחי אנוכי מבקש, להסיר מעמינו מכשול ומוקש,
 להיות מהאנשים הנבחרים, שיזכו את קרן ישראל מעפר 
להקים, וישראל עם קדושים כבר קיבלו עליהם, 30,000 
אנשים, ללמוד הזוהר כל יום מזמנם להקדיש,  מספר 
דקות כל איש ואיש, ועתה בא והצטרף אלינו, לקרב 

ולקבל פני משיח צדקינו,
 להצטרפות: טל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480

AOEL612@gmail.com :מייל
וכל אלו שיצטרפו ויקבלו עליהם ללמוד מספר דקות  יהיו שותפים 
לכולל הלומדים זוהר כל יום בחצות הלילה  בהיכלא דרשב"י במירון

של  אתחלתא  היא  עולמית  שמלחמה  רבותינו  הורונו 
 הגאולה הסופית, ספר הזוהר היא תיבת נח )זוהר ח"ג קנג ע"ב(. 

רוץ והיכנס למקלט, החל ללמוד ספר הזוהר. 

ֶׁשֹּלא ַּתִּגידּו ֹלא ָיָדְענּו! ֶׁשֹּלא ֹּתאְמרּו ֹלא ָיֹכְלנּו!
העולם עומד בפני מלחמה עולמית

כל 30,000 לומדי הזוהר מתבקשים להעתיר בתפלה לפני לימוד הזוה"ק לרפואתו השלמה 
 של גדול הדור הגה"צ פוסק הדור מרן רבי יוסף שלום בן חיה מושא אלישיב שליט"א, 

וכן לרפואתו של הרה"ג רבי יעקב חי בן מרגלית שליט"א 

מספר  שאל  רבנו 
הינכם  האם  אברכים 
לומדים זוהר? ענו לו שעדיין 
ש"ס  ללמוד  סיימו  לא 
האם  להם:  אמר  ופוסקים. 
לימוד  שבלי  יודעים  הנכם 
להיכנס  אפשר  אי  הזוהר 
לגן עדן העליון? ]עי' ְּבזַֹהר 

ְּפקּוֵדי )ַּדף רמז:([.
)מרן הגר"ח קניבסקי(

כל  על  מצוה  בוודאי 
מי שהיכולת בידו, ללמוד 
מידי  ]בזוה"ק[  הפרשה 
שאין  מי  ועכ"פ  שבוע, 
אחד  דף  ילמוד  ביכולתו 

ביום...

)כ"ק מרא דארעא 
דישראל הגרי"ח זוננפלד 
זיע"א(
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מפעל הזוהר העולמי טל: 0548436784 / 029923264 )י-ם( / 098323442 )נתניה(

קּוְנְטֶרס

אּוָלה ַהּגְ י  ִלְפֵנ ֶרַגע 

מן השמים, כי ישנה גזירה להשמיד את ישראל. חייבים להתחזק, בכדי לבטלה"... 
את  הזהיר  אז   שגם  השואה  התרחשות  ע"פ  והסביר 
תלמידיו מפני האיומים של היטלר ימ"ש, אף שטענו שמדובר באדם חסר דעה, 
והביא את הסיפור עם המן הרשע... שמרדכי הצדיק פחד מפניו, והתחזק בכדי 

לבטל הגזירה, ונתקיים "ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשְנֵאיֶהם".

לימוד  בזכות  תבוא  הגאולה 
הזוה"ק ע"י כל אחד, וכל כנישתא 
דברים  זוהר,  קבוע  ללמוד  צריך 
לכל  וראוי  כאן,  נעשים  נפלאים 

ישראל להיות שותפים בזה.
נסים פרץ

ְלדֹור  ְמֻסָּגל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֶׁשֵעֶסק  ֻהְבַטְחנּו  ְכָבר 
קכד:(, ָנׂשא  )ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא  ְּכִדְבֵרי   ַאֲחרֹון 

 ִּכי ִּבְזכּות ֹזַהר ָּדא ִיְפקּון ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחַמי ָאֵמן.
)כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט וויס שליט"א(

כשהייתי ילד כבר ידעתי קבלה 
וזוהר הקדוש...

ר 35 - ֵטֵבת תשע"ב)מרן פוסק הדור רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א( יֹון אֹור ַהּזַֹהר  ִמְסּפַ ּלָ ּגִ


