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קּוְנְטֶרס

ֹוָפר ָהַאֲחרֹון ַהּשׁ
דֹוׁש ָרֵאל לֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ ְבֵטי ִיׂשְ ה - ַיַחד ׁשִ ֲהָכָנה ִלְגֻאּלָ

ָיד ָרָמה" ָרֵאל ֹיְצִאים ּבְ ר 42 - יֹום ד' ְלֵסֶדר "ּוְבֵני ִיׂשְ יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

אּוָלה  ֲעֵמי ַהּגְ ֶרק י"ד ח'(, ּפַ מֹות ּפֶ ָיד ָרָמה" )ׁשְ ָרֵאל יְֹצִאים ּבְ "ּוְבֵני ִיׂשְ
ִמיד,  ה עֹוד ִמיֵמי ְיִציַאת ִמְצַרִים. ֵמָאז ּוִמּתָ ִמים ֵהֵחּלָ ְוִתּקּון ַאֲחִרית ַהּיָ
ֵלָמה, ּוְלַהְבָטַחת  ְ ה ַהּשׁ ים ִלְגֻאּלָ ים ּוְמַצּפִ ָכל יֹום ָאנּו ַהְיהּוִדים ְמַחּכִ ּבְ
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות",  ֶרק ז' ט"ו( "ּכִ ִביא ִמיָכה )ּפֶ ַהּנָ
ַצֲעֵדי ֲעָנק, ּוִבְכָלל ָיכֹול  יָמִנים ִהיא ִמְתָקֶרֶבת ּבְ ל ַהּסִ י ְלִפי ּכָ ְוִנְרֶאה ּכִ
ָהעֹוָלם  י רֹוב  ּכִ ִנְרֶאה  ֹזאת,  ִעם  ְפִנים.  ּבִ ָעמֹוק  ָבר  ּכְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ִלְהיֹות 
ל  ּכֵ ים, ּוִמְסּתַ ּתִ ּלֹו, ְוִלְקנֹות ּבָ ְנִסָיה ׁשֶ ה, ְודֹוֵאג ַלּפֶ עֹוָלם ַהּזֶ קּוַע ּבָ ֲעַדִין ׁשָ
ִדּיּוק  מּו ּבְ ֵהם ִיְהיּו ְוִיְתַקּיְ ֵדי ְלַתְכֵנן ְוִלְדֹאג ׁשֶ אֹות, ּכְ ִנים ַהּבָ ָקִדיָמה ְלׁשָ

ּלֹא סֹוֵתר ֶאת  ּמּוָבן ׁשֶ ָבר ּכַ הּוא ָחֵפץ. ּדָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָכל ֶרַגע ֶזה ִיְקֶרה. ּבְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ֻמְדָאִגים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ דֹוֵלי  ּגְ
ז"ל,  ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ּדִ י  ּפִ ְוַעל  ם,  ּיָ ַהּקַ ב  ּצָ ֵמַהּמַ
ּכֹוֶלֶלת,  ִמְלָחָמה  ְפרֹץ  ּתִ ָעִתיד  ּבֶ ׁשֶ חֹוִזים 
ְוכּו'  ָאטֹום  ְצַצת  ּפִ ִטיִלים,  ְנִפיַלת  ַהּכֹוֶלֶלת 
ה  ַהּזֶ א  ַהּנֹוׂשֵ ֶאת  ְמִפיִצים  לֹא  ְואּוַלי  רח"ל. 
י זֹו  ָהָלה, ַאְך טֹוֲעִנים ּכִ ׁש ְלּבֶ ל ֲחׁשַ ׁשֶ ים ּבְ ַרּבִ ּבָ

ִדְבֵרי  ֵלָמה, ּכְ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ּבִ ּלָ ִציאּות ִאם לֹא ַנְחֹזר ּכֻ ֲעלּוָלה ִלְהיֹות ַהּמְ
ין  ָרֵאל עֹוׂשִ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִאם ִיׂשְ ף צ"ז ע"ב(: ַרּבִ ַסְנֶהְדִרין )ּדַ ָמָרא ּבְ ַהּגְ
ַע ִאם ֵאין  י ְיהֹוׁשֻ ׁשּוָבה ִנְגָאִלין ְוִאם ָלאו ֵאין ִנְגָאִלין, ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ּתְ
ָלֶהן  ַמֲעִמיד  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ א  ֶאּלָ ִנְגָאִלין?!  ֵאין  ׁשּוָבה  ּתְ ין  עֹוׂשִ
ּוַמְחִזיָרן  ׁשּוָבה,  ּתְ ין  עֹוׂשִ ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָהָמן,  ּכְ ָקׁשֹות  ֵזרֹוָתיו  ּגְ ׁשֶ ֶמֶלְך, 
ֵדי ְלָפֵרט  ׁשּוט ְוֵאינֹו ָקָצר ִמּכְ א ֵאינֹו ּפָ ַהּנֹוׂשֵ ּמּוָבן ׁשֶ ַלּמּוָטב, עכ"ל. ּכַ
ָנה ִהיא ְלִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג,  ּוָ ַהּכַ אן, ַאְך ָצִריְך ִלְזּכֹר ְוָלַדַעת ׁשֶ ָעָליו ּכָ

עֹוָלם. ן ָחָדׁש ּבָ ְוֵכן ְלִעּדָ
ר  ֶאְמָצעּות ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֶאְפׁשָ ּבְ דֹוׁש, ׁשֶ זֹוַהר ַהּקָ ב ּבְ ְכּתַ ּנִ ָידּוַע ַמה ׁשֶ
יַח.  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ִיּסּוֵרי  ְללֹא  ַהְינּו  ּדְ ַרֲחִמים,  ּבְ לּות  ֵמַהּגָ ָלֵצאת  ִלְזּכֹות 
יר  "ַאּדִ ִסְפרֹו  ּבְ יר  ַמְסּבִ זיע"א  דֹוׁש  ַהּקָ לּוַצאטֹו  ים  ַחּיִ ה  ֹמשֶׁ נּו  וַרּבֵ
ְמֹאד  ַדאי  ּכְ י  ּכִ ְוֵכן  ַהּזֹוַהר.  ל  ׁשֶ לּו  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ַנת  ּוָ ּכַ ַמהּו  רֹום",  ּמָ ּבַ
דּוַע,  ּיָ ִגיְרָסא )ּכַ ם ּבְ דֹוׁש ּגַ ְקִריַאת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ ֵבק ּבִ ו ִלּדָ ְוָקא ַעְכׁשָ ּדַ
ם ִאם לֹא  ֻעּלֹות רּוָחִנּיֹות ֲעצּומֹות ּגַ ִריַאת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ּפֹוֵעל ּפְ ּקְ ִלים ׁשֶ ֻקּבָ דֹוֵלי ַהּמְ ּגְ ְבֵרי  ִמּדִ

ּקֹוְרִאים(.  ים ׁשֶ ּלִ ְמִביִנים ֶאת ַהּמִ

ְמעֹון ְלֶחְבַרָיא ַעד ֵאיַמת ְנִתיב  ְנָיא ָאַמר ר' ׁשִ הֹור "ּתַ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַהּטָ
ַחד ַסְמָכא". ָקְייָמא ּדְ ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּזֹוַהר,  ֵסֶפר  ָהָיה  עֹוָלם  ּבָ ְתְקנּו  ּנִ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ּקּוִנים  ַהּתִ ִמן 
הּוָכן,  ה  ֻאּלָ ַלּגְ הּוא  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ּנּו  ִמּמֶ ְמקֹומֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ָבָחיו  ׁשְ ֶנֱאַמר 
ה  ַכּמָ ּבְ ֶזה  ָבר  ּדָ ּבֹו  ֵאר  ְוִיְתּבָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֵבית  ְיׁשּוָעה  ֶקֶרן  ּוְלַהְצִמיַח 
ּפֹה  ְוַגם  ָעִמים.  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ּקּוִנים  ּוַבּתִ ְמֵהיְמָנא,  ַרֲעָיא  ּבְ ְמקֹומֹות 
י  ַחּיֵ ָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ת ָנׂשֹא )קכ"ד ב(: "ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ ָפָרׁשַ ּבְ
ֲעִתיִדים  ַרֲחֵמי" )ּוִבְגַלל ׁשֶ יּה ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזֹוַהר, ִיְפקּון ּבֵ ּדְ
ֵיְצאּו  ה,  ַהּזֶ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  הּוא  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטֹעם  ָרֵאל  ִיׂשְ

ַרֲחִמים(. לּות ּבְ ְזכּותֹו ֵמַהּגָ ּבִ

דֹוִלים  ּגְ ִרים  ִעּקָ ּבָ הּוא  לּוי  ּתָ ה  ַהּזֶ ְוָהִעְנָין 
ַהַהְנָהָגה,  עּוְמֵקי  ּבְ ָרׁש  ּומּוׁשְ ַהָחְכָמה,  ֵרי  ֵמִעּקְ
ְוַעל  ַעּמֹו  ַעל  ִחיד  ַהּיָ ָהָאדֹון  ּוָפַעל  ֵהִכין  ר  ֲאׁשֶ
ּבֹו ֶאל ַרב  יעּו  ַיּגִ ר  ֶרְך ֲאׁשֶ ַהּדֶ ַנֲחָלתֹו, ַלְנחֹוָתם 
ַדע  ּתֵ ֶ ָבה. ְוָצִריְך ּשׁ ְחׁשָ ית ַהּמַ ֵראׁשִ ן ּבְ ֻכּוָ טּוב ַהּמְ
ּקּוִנים  ּתִ ּוַמה  ָגלּוָתם,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָחְסרּו  ה  ּמָ ּכַ
ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  )ּדָ ׁשֹוֵרר  ַהּמְ ּוְבַחׁשֹוב  ְלַהְחִזיָרם ְלַקְדמּוָתם.  ְצִריִכים ֵהם ָלֶהם 
ה, ָהָיה  דֹוִלים ָהֵאּלֶ ַהּגְ ְוֵהִבין ַהֶחְסרֹונֹות  ה,  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ַעל  לֹום(  ָ ַהּשׁ ָעָליו 

ים עד,  ִהּלִ ִמְתאֹוֵנן ְואֹוֵמר: "אֹותֹוֵתינּו לֹא ָרִאינּו, ֵאין עֹוד ָנִביא" ְוכּו' )ּתְ
ָרֵאל, ַוֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ׂשְ יָרא ָאְבָדה ִמּיִ ה ְוַיּקִ ֱאֶמת ָחְכָמה ַרּבָ י ּבֶ ט(. ּכִ
ְלֶמֱהֵוי  ַחָכַמָיא  רּו  ׁשָ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ׁשֶ "ִמּיֹום  ָאְמרּו  ִלְבָרָכה 
ל ַעל ֹזאת ְואֹוֵמר:  ּלֵ ׁשֹוֵרר ִמְתּפַ א" כו' )סֹוָטה מ"ט א(. ְוָהָיה ַהּמְ ָסְפַרּיָ ּכְ
ה ִנְכָלִלים  ם עד, י(. ּוִבְפסּוִקים ֵאּלֶ "ַעד ָמַתי ֱאלִֹהים ְיָחֶרף ָצר" כו' )ׁשָ

ַמע ְוָהֵבן:  ה, ׁשְ ִעְנַין ַהּזֶ דֹוִלים ְמֹאד ּבְ סֹודֹות ּגְ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא 
ָמִתין,  ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזֹוַהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשֶ ּבְ ׁשֶ
ַעד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל  ָלִלית  ּכְ ִלְבִריָחה  ֶזה  ב  ֶנְחׁשָ ְוָאז  ּקּוִנים.  ּתִ ּבַ ר  ְזּכָ ּמֻ ּכַ
ְעָיה נב, יב(:  )ְיׁשַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו  ְיִציָאה.  א  ֶאּלָ ִיְצָטֵרְך  ִמים לֹא  ַהּיָ סֹוף  ּבְ ֶ ּשׁ
ה'  ִלְפֵניֶכם  הֹוֵלְך  י  ּכִ ֵתֵלכּון,  לֹא  ּוִבְמנּוָסה  ֵתְצאּו,  זֹון  ִחּפָ ּבְ לֹא  י  "ּכִ

ָרֵאל"ֹ ְפֶכם ֱאלֹוַקי ִיׂשְ ּוְמַאּסִ
ל  ּכָ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  )ַאֲחֵרי רשב"י(  ַאֲחָריו  ַאר  ִנׁשְ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  י  ּכִ ְוָהֱאֶמת, 
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ּלֹא ִיְצָטֵרְך לֹו  ְטָרא ַאֲחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ִמי ׁשֶ
ֶזה. ְוָהֱאֶמת  א ְיִציָאה. ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ )ּבְ

יַח.  ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ּכִ
ֶבר,  מֹו ִחּבּוט ַהּקֶ א ּכְ יַח לֹא ָהיּו ְצִריִכים, ֶאּלָ י ֶחְבֵלי ָמׁשִ ְוָהִעְנָין: ּכִ
ְצִריִכים  ָהיּו  ן  ּכֵ ּבֹו,  ק  ְדּבַ ּנִ ׁשֶ ֲהָמא  ַהּזֻ ָהָאָדם  ִמן  ְלַהְפִריד  ִריְך  ַהּצָ
ֵדי  לּות, ּכְ ָרֵאל ]ֶאת[ ֻזֲהַמת ַהּגָ ׂשְ ֵדי ְלַהְפִריד ִמּיִ יַח( ּכְ ַהֲחָבִלים )ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ְך ַיְחְזרּו ָלֵצאת. ְוֶזה סֹוד ]ַמֲאַמר  ר ְלֵעיל, ְוַאַחר ּכָ ְזּכָ ּנִ ּיּוְכלּו ִלְברַֹח ּכַ ׁשֶ
ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ַמֲעִמיד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ָלל  י ֶזהּו ּכְ ָהָמן ּוַמְחִזיָרם ַלּמּוָטב" )ַסְנֶהְדִרין צז ב(, ּכִ ֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות ּכְ ּגְ ׁשֶ
ן  ְלַתּקֵ ָיכֹול  ֵאינֹו  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ְגּבֶֹרת  ּתִ ּתֹוְך  ָהָאָדם  ׁשֶ עֹוד  ּבְ דֹול:  ּגָ
ַחת  פּוָתה ּוְקׁשּוָרה ּתַ ֵאר ּכְ ָ ְטָרא ַאֲחָרא ִתּשׁ ַהּסִ ִריְך. ְוָצִריְך ׁשֶ ּקּון ַהּצָ ַהּתִ

ֻעּלֹות: י ַהּפְ ּתֵ ר ְלֵעיל, ְוָלֵכן ָצִריְך ָלֶהם ׁשְ ְזּכָ ּנִ ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ
ר  ֶדֶרְך ְיִציָאה ִאי ֶאְפׁשָ י ּבְ ִריָחה, ּכִ ֶרְך ּבְ ּדֶ ִלּפֹות ָהֵהם ּבַ ָלֵצאת ִמן ַהּקְ

ִראׁשֹוָנה.  ּבָ
ֶשַהְקִליּפֹות  ָרָמה,  ַיד  ּבְ ִלּפֹות  ַהּקְ ִמן  ׁש  ַמּמָ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ם.  ְחּתָ פּותֹות ּתַ ַאְרָנה ּכְ ָ ּשׁ ּתִ
ר ָלֶהם ִלְברַֹח  ֲהָמא, לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ֶהם ַהּזֻ ה ּבָ ק ַהְרּבֵ ְדּבַ ּנִ ּיּון ׁשֶ ַאְך ּכִ
ִהיא  ְתׁשּוָבה ׁשֶ ָאז ָהיּו חֹוְזִרים ּבִ יַח(, ׁשֶ א ַעל ְיֵדי ַהֲחָבִלים )ֶחְבֵלי ָמׁשִ ֶאּלָ

ִריָחה.  א" ִעיר ִמְקָלט, ְוֹזאת ִהיא ַהּבְ "ִאיּמָ
ל  ר ְלָך ּוְמָצאּוָך ּכָ ּצַ תּוב: "ּבַ ָאַמר ַהּכָ דֹול ַמה ׁשֶ ֶזה סֹוד ּגָ ְואֹוִדיֲעָך ּבָ

ָבִרים ד, ל(. ְבּתָ ַעד ה' ֱאלֶֹהיָך" ְוכּו' )ּדְ ה ְוכּו' ְוׁשַ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ
ַעל  ֵזרֹות  ּגְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִלְגֹזר  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ רּות  ּבְ ִהְתּגַ י  ּכִ ע,  ּדַ
ִפי ֲעלֹוָתּה  י ּכְ ַמְדֵרגֹות, ּכִ ָתּה ְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ּבְ ְך ְלִפי ֲעִלּיָ ָרֵאל, ִנְמׁשָ ִיׂשְ
ִפירֹות זו"ן, ְוָאז ִנְדָחִקים  ּסְ ֶרת ּבִ ּבֶ ה ִהיא עֹוָלה ּוִמְתּגַ ֶרת. ְוִהּנֵ ּבֶ ְך ִמְתּגַ ּכָ
ֶבת  ְוִהיא חֹוׁשֶ א",  ַעת ְל"ִאּמָ ַמּגַ ִהיא  ׁשֶ ַעד  ּדַֹחק.  ַאַחר  ּדַֹחק  ָרֵאל  ִיׂשְ
)זֹוַהר ֵחֶלק  ִמיָנּה"  ִמְתָעִרין  יִנין  ּדִ א  סֹוד, "ִאיּמָ ּבְ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ם  ׁשָ ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ
ה,  ַרּבָ א ִהיא ֵחרּות. ְוָאז ַאּדְ י ִאיּמָ ּכִ ֱאֶמת ֵאיָנּה ְיכֹוָלה,  ּבֶ ג' סה א(, ַאְך 

ׁשּוָבה.  סֹוד ַהּתְ ּה ּובֹוְרִחין ּבְ ִקין ּבָ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ִיׂשְ
ִפיָרה  ר ִמּסְ ּבֵ הֹוֵלְך ּוִמְתּגַ ֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות, ׁשֶ ּגְ ֶלְך ׁשֶ ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ַהּמֶ
ִמְתעֹוֶרֶרת  ה  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ ּכֹחֹו,  ר  ּבַ ִנׁשְ ם  ְוׁשָ א  ְלִאּמָ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַעד  ִלְסִפיָרה 
יח(,  טז,  ֵלי  )ִמׁשְ אֹון"  ּגָ  - ֶבר  ׁשֶ "ִלְפֵני  סֹוד  ְוהּוא  ָרֵאל.  ְלִיׂשְ ׁשּוָבה  ַהּתְ
ֵזָרה.  ר יֹוַחאי ָהיּו ַעל ְיֵדי ַהּגְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה ְוַרּבִ ִריַחת ֹמשֶׁ ם ּבְ ן ּגַ ְוַעל ּכֵ
ָבה ַקָים  ָבר ִעְנַין ַהּתֵ ה ּכְ ה ֵסֶפר ַהּזֹוַהר, ִהּנֵ ְבִריָחה ֹזאת ַנֲעׂשֶ ּבִ ְוֵכיָון ׁשֶ
יַע  ָבר ַמּגִ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ּכְ ק ּבְ ְדּבָ ַהְינּו: ַהּנִ ן ֵאָליו, ּדְ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ְועֹוֵמד ְלָכל ִמי ׁשֶ
ר  ְזּכָ ּמֻ יַח, ּכַ ְטָרא ַאֲחָרא, ְוֵאין ָצִריְך לֹו ֶחְבֵלי ָמׁשִ א" ְוָיָצא ִמן ַהּסִ ְל"ִאּמָ

ה.  ִחּלָ ּתְ ֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה ּבַ ֶ ִעְנַין ּשׁ ת ָנׂשֹוא, ּבְ ָרׁשַ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ ּבְ
ַאֲחֵרי  ה  ַהְרּבֵ ְזַמן  ּבִ א  ֶאּלָ ַהּזֹוַהר  ה  ּלָ ִנְתּגַ לֹא  ֶזה,  ל  ּכָ ִעם  ה,  ְוִהּנֵ
ּה,  ְזַמּנָ א ּבִ ֵצא ֶאּלָ ה ַהּזֹאת ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלִהּמָ ֻעּלָ י ֲהלֹא ַהּפְ ֵהָעׂשֹותֹו, ּכִ
סֹוף  א ּבְ תֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ֻעּלָ י ּפְ ה, ּכִ סֹוד ַהּזֹוַהר ַהּזֶ ָרֵאל ּבְ ְבְרחּו ִיׂשְ ּיִ רּוׁש: ׁשֶ ּפֵ
יַח(, עכ"ל. ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ דֹורֹו ׁשֶ ִמים, ּבְ סֹוף ַהּיָ יָחא )ּבְ א ְמׁשִ ַמְלּכָ ָדָרא ּדְ א ּבְ יֹוַמּיָ

ָלׁשּוב  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ דֹוָלה  ּגְ נּוָעה  ּתְ ִהְתעֹוְרָרה  ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ
ּוְלִהְתַאֵחד  ֵמַאֲהָבה,  ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות  אֹוָתנּו  ּוְמעֹוְרִרים  ְתׁשּוָבה,  ּבִ

ְוִלּמּוד  ְקִריָאה  ּבִ
דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ
ְוָיִחיׁש  ִביא  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה 
יַח.  ׁשִ ַהּמָ יַאת  ּבִ ֶאת 
ֹנַח(.  ת  ָרׁשַ ּפָ ָחָדׁש  )זֹוַהר 

ִסים  ְמֻבּסָ ָבִרים  ַהּדְ

דֹוֵלי עֹוָלם ְלאֹוֵרְך  ָרֵאל, ּוְמצּוָטִטים ִמּגְ דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְבֵריֶהם ׁשֶ י ּדִ ַעל ּפִ
לֹום ְיהּוָדה ְגָראס שליט"א  י ׁשָ ל ַהּדֹורֹות. ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ַרּבִ ּכָ
ֵאֶצל  ר  ּקֵ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַלת  ַהּצָ ְלַמַען  ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל  ד  ְמַיּסֵ
ים  ַחּיִ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ חי,  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִלים,  ֻקּבָ ַהּמְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ
"ׁשּובּו  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ְרַלְנד  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ֶרץ,  ּפֶ ים  ִנּסִ י  ַרּבִ ֶטְרן,  ׁשְ
ובנש"ק  ִמירֹון,  א  יׁשָ ַקּדִ ַאְתָרא  ּדְ ָמָרא  ֶטְרן  ׁשְ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ִנים",  ּבָ
ָנָיהּו  ּבְ ׂשָכר  ִיּשָׂ י  ַרּבִ רמלה,  ַאְתָרא  ּדְ ָמָרא  ַאּבּוֲחִציָרא  ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ
ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַלִים(,  ְירּוׁשָ לֹום  ׁשָ ְנַהר  ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ יַבת  ְיׁשִ )רֹאׁש  שליט"א  מּוֵאִלי  ׁשְ
לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ ַהִחּיּוְך  ר  ׂשַ ְוָאָדם  ֱאלִֹקים  ַח  ּמֵ ּוְמׂשַ ֶטְרן,  ָמְרְגְנׁשְ ֵמִאיר 
ְיהּוָדה  לֹֹמה  ׁשְ י  ַרּבִ ַלִים,  ְירּוׁשָ ֶחֶסד"  ל  ׁשֶ יַבת "חּוט  ְיׁשִ רֹאׁש  ַארּוׁש 
ָרֵאל,  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ה  ַהְרּבֵ ְועֹוד  ָמאְנִסי נ"י,  ּבְ ְפִנים אב"ד  ִמּלִ ֵווייֶצער  ׁשְ
ִניֶצר  ׁשְ ַרָגא  ׁשְ ָהַרב  ָראׁשּות  ּבְ הרשב"י  ֹאֶהל  מֹוְסדֹות  ִעם  ּוְבַיַחד 
ְיָקִרים ִהְצָטְרפּו ְלִמְבָצע  ֶפת: "ְיהּוִדים  ּתֶ ָיְזמּו ְקִריָאה ְמׁשֻ שליט"א, 
יל ֶאת  ּצִ ּתַ עֹוָלם ׁשֶ דֹוָלה ּבָ ְצַצת ָאטֹום ֲהִכי ַהּגְ ַמִים – ּפִ ָ ַיְרִעיד ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ
ְצִריִכים  ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהּסִ ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ ַער  ׁשַ ֶנֶגד  ּכְ י  ּכִ ָרֵאל",  ִיׂשְ ַעם 
ַער  ְלׁשַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהרּוָחִני  ָהַאטֹוִמי  ק  ׁשֶ ַהּנֶ ֶאת  ְלהֹוִציא  ּוֻמְכָרִחים 
ן  ּכֵ ַעל  ִמְלָחָמה!!!  ְלָך  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ּוְבַתְחּבּולֹות  ה.  ַהְקדּוׁשָ ל  ׁשֶ ים  ִ ַהֲחִמּשׁ
דֹוׁש  ל ַהּזֹוַהר ַהּקָ ְקִריָאה ְוִלּמּוד ׁשֶ ְבָצע ַהְמֻתְכָנן הּוא: ִהְתַאְחדּות ּבִ ַהּמִ
ָכל  ּבְ ים  ַרּבִ ְיהּוִדים  ִהְתַאֲחדּו  ב"ה  ּכֹה  ַעד  עֹוָלם.  ּבָ הּוִדים  ַהּיְ ְלָכל 
ה  ְזּכֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ -70,000 ְיהּוִדים ִמְתַאֲחִדים ּכְ ּכְ פּוצֹות, ּוְבנֹוָסף ָזִכינּו ׁשֶ ַהּתְ
ל ֶאָחד לֹוֵמד  ֹחְדׁשֹו )ּכָ דֹוׁש ִמיֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ל ַהּזֹוַהר ַהּקָ ֶל-1000 ִסּיּוִמים ׁשֶ

ַסְך ַהּכֹל(. יֹום ּבְ ּקֹות ּבְ 4.5 ּדַ

ְיֵדי  ַעל  ּומּוָפִצים  סּו  הּוְדּפְ ׁשֶ ּוַבֲעלֹוִנים  ּוְבחֹוְברֹות  קּוְנֶטֵרִסים  ּבְ
ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  י  ּכִ ַהְרָחָבה,  ּבְ ר  ֻמְסּבָ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 
ָנן ְסגּולֹות ַרּבֹות  עּור ּוְלֵאין ֲערְֹך, ְוִכי ֶיׁשְ דֹוָלה ִהיא ְלֵאין ׁשִ דֹוׁש ּגְ ַהּקָ
ְתבּו  ּכָ דֹוׁש. עֹוד  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ָלֶהם ַרק ַעל  ִלְזּכֹות  כֹוִלים  ּיְ ׁשֶ
ְלָהִפיץ  ם  ׁשָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ַעל  חֹוָבה  י  ּכִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִנים  ָהַרּבָ
יבֹות ְוכֹוְלִלים  יׁשִ יֹומֹו ּוִבְפָרט ּבִ דֹוׁש ִמיֵדי יֹום ּבְ ְוִלְלֹמד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ִיְמַנע  ְלַבד  הּוא  י  ּכִ  – יֹום  ָכל  ּבְ ָעה  ׁשָ ּכְ ִלּמּוד  ִלְקּבַֹע 
ְוַכּדֹוֶמה. "ְועֹוד  ָרִכים,  ּדְ אּונֹות  ּתְ ַמֲחלֹות ָקׁשֹות, ֲאסֹונֹות ְלִמיֵניֶהם, 
יּוַכל  ְולֹא  ִיְפַעל  לֹא  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוׁשֶ ִחית  ׁשְ ַהּמַ ַלֲעֹצר  ָעה  ָ ַהּשׁ חֹוַבת 
ִאי  עֹוָלם ׁשֶ ָבר ּבָ י ֵאין ּדָ מֹו ְלָהֵפק ְזָממֹו ח"ו, ּכִ ח ׁשְ ֶהָהָמן ָהִאיָרִני ִיּמַ
ה ַנַחת  דֹוׁש, ְוִלּמּוד ֶזה עֹוׂשֶ ר ִלְפֹעל ּבֹו ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ֶאְפׁשָ
ל  ּסּוִרים ַהּנֹוָרִאים ׁשֶ ה ְוַהּיִ לּוֵתינּו ָהֲאֻרּכָ י ּגָ ַמִים, ּכִ ָ ּשׁ יֹוֵתר ּבַ דֹול ּבְ רּוַח ּגָ
ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ י  ְלִבְלּתִ ַאַחת,  ָרה  ְלַמּטָ ֵהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
יר  ִסְפרֹו "ְצרֹור ַהּמֹור" ַעל ׁשִ יָסא זי"ע ּבְ י ַיֲעֹקב ִמּלִ דֹוׁש ַרּבִ אֹון ַהּקָ ַהּגָ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָהַרְחָצה  ִמן  ָעלּו  ׁשֶ צּובֹות  ַהּקְ ֵעֶדר  ּכְ ִיְך  ּנַ ֶרק ד ב( "ׁשִ )ּפֶ יִרים  ִ ַהּשׁ
צּובֹות"  ֵעֶדר ַהּקְ ִיְך ּכְ ּנַ ֶהם", ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ׁשִ ָלה ֵאין ּבָ ּכֻ ַמְתִאימֹות ְוׁשַ
ָאבֹות  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִנְרַמז  ַהּכֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ִאים  ַהּבָ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ֻלּיֹות  ַהּגָ י  ּכִ
"ְוֶרַוח  סּוק:  ַהּפָ ַעל  י"ג(  ִסיָמן  ע"ה  ה  ָרׁשָ ּפָ ַלח  ׁשְ ַוּיִ ה  )ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ
ין  ּבֵ ֶרַוח  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ טז(,  לב  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֵעֶדר"  ּוֵבין  ֵעֶדר  ין  ּבֵ ימּו  ׂשִ ּתָ
רֹות  רּוׁש ֹאְכַלִיְך, ַהּצָ ִיְך ּפֵ ּנַ אן ׁשִ ָנתֹו ּכָ ּוָ ָרֵאל, ְוֶזהּו ּכַ ל ִיׂשְ ָצרֹוֵתיֶהם ׁשֶ
ַעל  ִנְקְצבּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ צּובֹות,  ַהּקְ ֵעֶדר  ּכְ ֵהן  אֹוְתָך  ים  ַכּלִ ּמְ ׁשֶ ּסּוִרים  ְוַהּיִ
עֹוִלים  ּסּוִרים  ּיִ ׁשֶ ָעלּו,  ׁשֶ הּוא  ן  ּכֵ ְלֵעָשיו  ַיֲעֹקב  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהֲעָדִרים  י  ּפִ
ֶנֱאָמִנים  י  ּכִ ָהֲעֹונֹות,  ֶתם  ּכֶ ֶאת  רֹוֲחִצים  ׁשֶ ּכְ ָהַרְחָצה,  ִמן  ִקים  ּלְ ּוִמְסּתַ
הּוא,  ּסּוִרים  ַהּיִ ִליַחת  ׁשְ ת  ִסּבַ ַמְתִאימֹות,  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִליחּוָתן,  ׁשְ ּבִ ֵהם 
הּוא  ]ַמְתִאים  ִכיָנה,  ְ ְלַהּשׁ ִרים  ְמֻחּבָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאת  ְך  ְלַזּכֵ ְכֵדי  ּבִ

ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ִּבְקִריַאת ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
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ִכיָנה,  ְ ָרֵאל ֵהם ֻמְתָאִמים ַלּשׁ ׂשְ ּיִ ִמְדַרׁש, ׁשֶ ׁשֹון ִחּבּור[, ְוֵכן ָאְמרּו ּבְ ִמּלָ
ם  ּלָ ּכֻ ח, ְוַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים  ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ּלֹא ִיּדַ ְכֵדי ׁשֶ ֶהם ּבִ ָלה ֵאין ּבָ ּכֻ ְוׁשַ
ֶהם  ּבָ ִיְהֶיה  לֹא  ּכּול  ׁשִ ְוׁשּום  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ְלַהּשׁ רּו  ְוִיְתַחּבְ כּו  ּכְ ִיְזּדַ
ח  ִיּדַ י  ְלִבְלּתִ לּות  ַהּגָ ֲאִריַכת  ל  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ל  ּכָ זֹוִהי  ּוֶבֱאֶמת  עכ"ל. 
ן  ְלַתּקֵ ֵדי  ּכְ ָהָיה  ִמְצַרִים  ְלָגלּות  ָרֵאל  ִיׂשְ ִריַדת  ּיְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ח,  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ
ּכֶֹבד  ל  ּכָ ֹזאת,  ָגלּוֵתנּו  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ ם,  ׁשָ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ
ַאְך  ָהֲעֹונֹות.  ִמְתַמְרִקים  ּסּוִרים  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְלֶזה,  הּוא  ְעּבּוד  ִ ַהּשׁ
ּוִבְפָרט  ַהּתֹוָרה  "ס  ְרּדֵ ּפַ ל  ּכָ ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ּדְ ְחנּו  ֻהְבַטּ ָבר  ּכְ י  ּכִ ָידּוַע 
יֹון ְולֹא ִיּסּוִרים ְוֵהם ַמְצִליִחים  ִנּסָ דֹוׁש לֹא ִיְצָטְרכּו  ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ים  ַהַחּיִ ָהאֹור  ּוְכִדְבֵרי  ַאֲהָבה,  ּבְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יצֹוצֹות  ַהּנִ ּוְמָבְרִרים 
ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא  ּוְכַהְבָטַחת  דֹוׁש,  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  ַוְיִחי(,  ת  ָרׁשַ )ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ
דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבקּו  ִיּדָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ע"ה, 
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ְוַהׁשְ ּדֹוִדים  ְוַאֲהַבת  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעת  ַהּדַ ה  ִיְרּבֶ
ְרֵאהּו  ח ַוּתִ ְפּתַ ֶרק ב' ו'( "ַוּתִ מֹות ּפֶ סּוק: )ׁשְ דֹוׁש ַעל ַהּפָ ּוְכַמֲאַמר ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה",  ְחֹמל ָעָליו ַוּתֹאֶמר ִמּיַ ה ַנַער ּבֶֹכה ַוּתַ ֶלד ְוִהּנֵ ֶאת ַהּיֶ
ָקָראִתי  ְצַרִים  ּוִמּמִ ָוֹאֲהֵבהּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנַער  י  "ּכִ א(  יא  ֶרק  ּפֶ ַע  )הֹוׁשֵ ְואֹוֵמר 
ָרֵאל  דֹוׁשא ִיׂשְ ָרֵאל ָוֹאֲהֵבהּו ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ִלְבִני", ַנַער ִיׂשְ
ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ְוָעָתם  ׁשַ ַעל  ַוּתַ ְזָעקּו  "ַוּיִ ֶרק ב כג(  ּפֶ מֹות  )ׁשְ ֵמָעָפר,  ִנְנָעִרים 
ָרֵאל ַאֲהָבה  ין ְוִיׂשְ ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים, ְלגֹוִים ּדִ ַעל ׁשַ ִמן ָהֲעֹבָדה", ַוּתַ
ָאַמר  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ְסָקה כג(  ּפִ ה ב  ָרׁשָ ּפָ ָבִרים  ּדְ ה  )ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ְוָאְמרּו  ְוַרֲחִמים, 
ה  ָ א ִמּתֹוְך ֲחִמּשׁ ְצַרִים לֹא ִנְגֲאלּו ֶאּלָ ָרֵאל ִמּמִ ְגֲאלּו ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּכְ ַרּבִ
ׁשּוָבה, ּוִמּתֹוְך ְזכּות ָאבֹות, ּוִמּתֹוְך  ָבִרים ֵאּלּו, ִמּתֹוְך ָצָרה, ּוִמּתֹוְך ּתְ ּדְ
ְבֵני  ָאְנחּו  "ַוּיֵ ב(  מֹות  )ׁשְ ְכִתיב,  ּדִ ָצָרה  ִמּתֹוְך  ץ.  ַהּקֵ ּוִמּתֹוְך  ַרֲחִמים, 
ִמּתֹוְך ְזכּות  ְוָעָתם",  ׁשַ ַעל  ם( "ַוּתַ )ׁשָ ְכִתיב  ּדִ ׁשּוָבה  ּתְ ִמּתֹוְך  ָרֵאל",  ִיׂשְ
ְכִתיב,  ּדִ ַרֲחִמים  ּוִמּתֹוְך  ִריתֹו",  ּבְ ֶאת  ֱאלִֹהים  ְזּכֹר  "ַוּיִ ְכִתיב,  ּדִ ָאבֹות 
ְוַאף  ֱאלִֹהים",  ַדע  "ַוּיֵ ץ  ַהּקֵ ִמּתֹוְך  ָרֵאל",  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ֱאלִֹהים  ְרא  "ַוּיַ
ִמּתֹוְך  לּו,  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ִנְגָאִלים  ֵאין  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד 
ֱאלֶֹהיָך"  ה'  ַעד  ְבּתָ  "ְוׁשַ ָצָרה,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ְלָך",  ר  ּצַ "ּבַ ְכִתיב  ּדִ ָצָרה 
ַרֲחִמים,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ֱאלֶֹהיָך"  ה'  ַרחּום  ֵאל  י  "ּכִ ׁשּוָבה,  ּתְ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי 
"ּוְמָצאּוָך  ָאבֹות,  ְזכּות  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ֲאֹבֶתיָך"  ִרית  ּבְ ֶאת  ח  ּכַ ִיׁשְ "ְולֹא 
ֵרׁש  ּפֵ ְוָדִוד  ץ,  ַהּקֵ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ִמים"  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ּכֹל 
ֶאת  ְמעֹו  ׁשָ "ּבְ ָצָרה,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ָלֶהם"  ר  ּצַ ּבַ ְרא  "ַוּיַ קו(  ים  ִהּלִ )ּתְ אֹוָתן 
ְזכּות  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ִריתֹו"  ּבְ ָלֶהם  ְזּכֹר  "ַוּיִ ׁשּוָבה,  ּתְ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ָתם"  ִרּנָ
יֵענּו  "הֹוׁשִ ם(  )ׁשָ ַרֲחִמים,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ְלַרֲחִמים"  אֹוָתם  ן  ּתֵ "ַוּיִ ָאבֹות, 
עכ"ל.  ץ,  ַהּקֵ ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ַהּגֹוִים"  ִמן  יֵלנּו  ְוַהּצִ ֵצנּו  ְוַקּבְ ֵענּו  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי 
ה  ֹכחֹו ְלָבֵרר ִניצֹוֵצי ַהְקדּוׁשָ י ּבְ דֹוׁש ָאנּו ִנְגָאִלים, ּכִ ּוְבִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ
אּוָלה הּוא  ל ִעּכּוב ַהּגְ דּוַע ּכָ אּוָלה, ְוַכּיָ ִלּפֹות, ּוְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ ִמּתֹוְך ַהּקְ
מֹות ּדֹוְרׁשֹות ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמּתֹוְך ַהְקִלּפֹות, ְוֵכן  ׁשָ ֱהיֹות ְואֹוָתם ַהּנְ
ָיכֹול  ְוִלּמּוד הזוה"ק  ֶזה,  ִאים ֵמֲחַמת  ּבָ ִליְצָלן  ַרֲחָמָנא  ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ּכָ

צבא  הם  צבאות  וב'  וכו'(,  בנסוע  ויהי  של  נונין  ב'  בענין  דרוש   - א  )חלק  יצחק  שיח  ובספר  אא 
מעלה בשמים, וצבא מטה בארץ, הם ישראל, והם ג"כ נקראים "נער", כמ"ש "כי נער ישראל 
ואוהבהו", וכאשר מתחברים ב' הצבאות ביחד ע"י התורה והמצוות שמקיימים ישראל, אז 

מקבלים הברכות משדי אמם, ואז אין עין הרע שולטת בהםא 

ּכֹוַח  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ַהְקִלּפָ עֹוֶמק  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ה  ַהְקדּוׁשָ ִניצֹוֵצי  ְלָבֵרר 
ְיׁשּוָעה  ָרָכה  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ה  ִנְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַלֲעׂשֹות,  ִלּמּוִדים  ָאר  ׁשְ ּבִ
ׂשָכר  ִיּשָׂ ָנָיהּו  ּבְ ָהַרב  ְואֹוֵמר  ְועֹוד מֹוִסיף  ָרֵאל",  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ה  ּוְקדּוׁשָ
ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ּתֹוָרה  ַתְלמּוד  ּבְ ים  ְקַטּנִ ְיָלִדים  "ַוֲאִפילּו  מּוֵאִלי  ׁשְ
ִלּמּוָדם  ּבְ ה  ַאְדַרּבָ י  ּכִ ְלַפֵחד,  ְולֹא  בזוה"ק  ַלֲעֹסק  ְצִריִכים  ןב  ַרּבָ
ִיְגְרסּו  ִצְדָקִנּיֹותג  ים  ָנׁשִ ֲאִפילּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמַעם  ַחד  ַהּפַ ֶאת  ְמִסיִרים 
ָהאֹור  לֹום ָאֵמן", עכ"ל. ּוְכׁשֶ ה ַרק טֹוב, ְוָהָיה ֶזה ׁשָ בזוה"ק ְוָיֹבא ִמּזֶ
ים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה",  ם "ַמִים ַרּבִ ה ִמְתַקּיֵ ּלָ ִניִמי ִמְתּגַ ַהּפְ
ים  ה' ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ יבּו ִוְחיּו," "ְוַאּתֶ ְלֶהֶבְתָי-ה", "ְוָהׁשִ "ׁשַ

ֶכם ַהּיֹום".  ּלְ ּכֻ
מֹו  ֵבל, ּכְ ָכל ַקְצוֹות ּתֵ ֶפר ַהּזֹוַהר ָמצּוי ְלָכל ָאָדם ּבְ ּסֵ ה, ָזִכינּו ׁשֶ ְוִהּנֵ
ֵצא  ְלִהּמָ ְצִריָכה  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ הרשב"י  ָאַמר  ׁשֶ
דֹוֵרנּו  לֹוַמר ּבְ יַח, ּכְ ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ דֹורֹו ׁשֶ ִמים, ּבְ סֹוף ַהּיָ ָרֵאל ּבְ ִלְכָלל ִיׂשְ
דֹוׁש  ַהּקָ ִלּמּוד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ים  ּוְמַזּכִ ְמעֹוְרִרים  ַמִים  ָ ִמּשׁ ְוָלֵכן  ָאנּו, 
ע ְלַעְצמֹו ֲאִפילּו  ְקּבַ ּיִ כֹון ְלָכל ְיהּוִדי ׁשֶ ּנָ ָרֵאל, ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ה, ְוָקְבעּו ּגְ ַהּזֶ
ֶעְזַרת ה'  י יֹום, ּוְבָכְך יּוַכל ּבְ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ִמּדֵ ָבר מּוָעטד ּבְ ל ּדָ ְקִריָאה ׁשֶ
ַמת ָהָאָדם  ֶפר ַהּזֹוַהר ְמָמֵרק ֶאת ִנׁשְ ּסֵ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר. ְוֲהֵרי ָידּוַע ׁשֶ ֵבק ּבְ ִלּדָ

ִריָאה ּבֹו ִהיא ְסגּוָלה ְלָכל ַהְישּועֹות ְוַהַהְצָלחֹות. ָבר ָרע, ְוַהּקְ ל ּדָ ִמּכָ

בא ובתרגום יונתן )על שיר השירים פרק ח פסוק ט'(, על הפסוק אם חומה היא וגו', כתב, דקודם 
זמן הגאולה יאמר מיכאל רבהון דישראל, שאם יתנו ישראל כספא למקני יחוד שמיה דמרי 
עלמא אז יצילו בזה את ישראל בזמן מלחמת גוג ומגוג, ואין רשות לעמים לשלוט בהם, 
ואפילו אי מסכנא היא מן פיקודיא נבקש רחמים עליה ויזכר להם הזכות התורה שעוסקים 
מסכנא  אי  שכתב  מה  ביאור  וצריך  נחתא  ותרווה  הטהור  בלשונו  שם  עיין  התינוקות,  בה 
היא מן פיקודיא, הלא יש לנו הרבה מוסדות לימוד תורה וצדקה? אלא צריך לראות מה 
שכתב בתחילת דבריו, וזה לשונו: למקני יחוד שמיה דמרי עלמא אז יצילו בזה את ישראל 
בזמן מלחמת גוג ומגוג, זאת אומר שדווקא למקני יחוד שמיה דמרי עלמא, אבל לא אלו 
שכתב  כמו  עצמם,  לשם  הוא  כוונתם  וכל  הכנסת,  ולבית  לתורה  כביכול  בנינים  הבונים 
בזוהר הקדוש )בראשית דף כ"ה:( על חמשה מיני ערב רב שאחד מהם הם אלו וזה יהיה ניסיון 
ואפוטרופוס של ישראל מחפש מי  ולכן מיכאל הכהן הגדול שר  הערב רב לפני הגאולה, 
שנותן כסף לשם שמים ולא נתקיים בו הקללה של ירמיה הנביא על אנשי ענתות הכשילם 
בעניים שאינם מהוגנים )עיין ב"ק דף ט"ז ע"ב(, וכאשר גם זה לא נמצא ונקראים מסכנא היא 
מן פיקודיא, מה שנשאר לנו זה רק לימוד תורתן של תינוקות של בית רבן, ולכן כל כך חשוב 
להשפיע  הכבוד,  כסא  לפני  הטהור  פיהם  הבל  שיעלה  הקדוש  זוהר  ילמדו  שהתינוקות 

רחמים אהבה וגאולה על עם ישראלא 
גא וכמו שידוע מהאמא של הגה"צ רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף זי"ע, אחיניתו 
של מרן הבן איש חי ע"ה, שהייתה קמה לפנות בוקר ולומדת זוהר הקדוש עד לפני תפילת 
הנץ ואחר כך מתפלל בציבור בנץ החמה, ומסיימת את כל הזוהר הקדוש בכל שנה ושנה, 

ולזה זכתה לבנים צדיקים קדושים וטהוריםא 
זה – שקול ככמה מצוות, שקיימו בדורות ראשונים:  כל מעשה טוב, ואפילו קטן, בדור  דא 
פעם אחת שאלתי למורי, זכרונו לברכה, איך היה אומר לי, שבנפשי יש מעלה כל כך, והרי 
קטן שבדורות ראשונים היה צדיק וחסיד, שאין אני מגיע לעקבוא ויאמר אלי: דע, כי גדולת 
הנפש אינה תלויה כפי מעשה האדם הנראה לעיניים, כי בוחן לבות וכליות ה' יתברך, וכפי 
כי  והדור ההוא מעשה קטן מאוד בדור הזה שקול ככמה מצוות בדורות ראשונים,  הזמן 
בדורות אלו הקליפה שולטת והרע מתגבר מאוד מאוד, עד אין קץא מה שאין כן בדורות 
ראשונים, ואילו הייתי אני היום באותן הדורות, היו מעשי וחכמתי נפלאים ועולים מכמה 
צדיקים הראשונים תנאים ואמוראים, אשר על כן לא אצטער על זה כלל, כי בלי ספק יש 
לנפשי נפש בניהו וזכריה ורבי עקיבא מעלה יתרה על כל הצדיקים ראשונים מזמן התנאים 
ואמוראיםא עד כאן לשונו, ואם כן מה נענה בדור הזה אשר עם כמה אלפים ורבבות מדרגות 
נתקטן הדור מאז ועד עכשיו, בודאי הוא חשוב מקצת העבודה גבי קודשא בריך הוא בזמן 

הזה מאוד מאוד בלי שעור )שבחי רבי חיים ויטאל זי"ע, שער הגלגולים דף ס"ב עמ' ב'(.

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

ת.ד 612 בני ברק                                                טלפון 0548436784

70,000 איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש,

יחד שבטי ישראל, אנשים, נשים, וטף,

כל לומד מתחייב לקרוא 3 עמודים  זוהר ביום, 
ובכל חודש מסיימים לקרוא ביחד  אלף פעמים

את הזוהר הקדוש
s

המצטרף יזכה לברכה מידי חודש
בציון של אוהל הרשב"י במירון

ומקבל שכר כנגד כולם - 70 מיליון סיומים
של כל ספרי הזוהר
s

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:.....

ַשֲׁעֵרי ָשַׁמִים ִנְפָּתח, ּוִמַיּד ָלנּו ִיְרַוח, ְלָהִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְכִּפי ֶשֻׁהְבַטח
ְלָוה ְוַהְשֵׁקט ּוֶבַטח  לֹום ְוַהּׁשַ ּוָמִשׁיַח ִצְדֵקינּו ָלנּו ִיְשַׁלח, ּוָבאּו ַהּׁשָ

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].
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מודעה בעיתון טורנטו

מפעל ‰זו‰ר ‰עולמי
סניף ירו˘לים

רחוב לייב „יין 19/1 ירו˘לים, 95181
טל: 02-9923264/0546839989

thelightofthezohar@gmail.com

להזמנות ספרי הזוהר
טפסים להצטרפות של 70,000 איש, סטים, ספרים,

עלונים - עברית ובאנגלית, שיעורים, דרשות, דיסקים, ועוד
בארץ ובחו"ל.

הרוצה לארגן דרשה בעירו ולהזמין את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,
על מנת לחזק לימוד הזוהר הקדוש, נא להתקשר:

לר' יהושע גולדשטיין נ"י
טל: 02-9923264/0546839989

בנק הדואר 22251075

ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ַצִּדיק 
ְיהּוָדה  ָהַרב  ַהְמקּוָבל, 
ַהֻּסָּלם)  (ַּבַעל  ַאְׁשַלג  ֵלייּב 
ִלְפֵני  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  זצ"ל 
 ָהַל ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת 
ְוָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ְלָכל 
ָלֶהם  ְוָאַמר  ְיִׁשיבֹות, 
ְּגדֹוָלה  ְּגֵזיָרה  ֶׁשֵּיׁש 
ְּכַלל  ַעל  ֶׁשֶּנְחְּתָמה 
ִמן  ִיָּמֲחקּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְכַלל  ָּגדֹול  ֶׁשֵחֶלק  ִיְׂשָרֵאל, 
ַהְּידּוִעים  ָהַרְמַח"ל  ִּדְבֵרי  ְוָאַמר  רח"ל,  ָהעֹוָלם 
ֶׁשַרק ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָיכֹול ְלַהִּציל אֹוָתנּו ִמן 
ֶׁשָּכל  ִהיא,  ָהֵעָצה  ֵּכן  ַעל  רח"ל.  ָהָרעֹות  ַהְּגֵזרֹות 
ִלְלמֹד   ָצִרי ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  יֹאַמר,  ְיִׁשיָבה  ְורֹאׁש  ַרב 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש.  ְוא ָׁשְמעּו ְּבקֹולֹו! ַאַחר ָּכ ָּפְרָצה 
ָּכֵעת  ְיהּוִדים,  ִמְליֹון   6-7 ְוָהְרגּו  ְּגדֹוָלה  ִמְלָחָמה 
ַהְּגָמָרא  ֶׁשַּמְקָׁשה  ֵאָלה  ַהּׁשְ אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֹוֵאל  ֲאִני 
ַמֲאָמר  ָידּוַע  אֹוָתם?  ָהַרג  ִמי  (נה)  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ִלְפֵני  ַהִּדין  ִמַּדת  ָאְמָרה  א')  ַעּמּוד  נ"ה  ַּדף  (ַׁשָּבת  חז"ל 
ֵמֵאּלּו.  ֵאּלּו  ִנְׁשַּתּנּו  ַמה  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  הקב"ה, 
ְרָׁשִעים  ְוַהָּללּו  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ַהָּללּו  לֹו  ָאַמר 
ְּגמּוִרים. ָאְמָרה ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָהָיה ְּבָיָדם 
ִלְמחֹות ְוא ִמחּו, ואכמ"ל. ּוְלִפי ִּדְבֵרי חז"ל ֵאּלּו 
ה  ּׁשָ ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל ָּכל ַהּׁשִ
ם!!!  ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֶּנֶהְרגּו ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ
ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ִלְלמֹד  ַּלִּצּבּור  לֹוַמר  ְּבָיָדם  ֶׁשָהָיה 
ְוִנְתַעְּצלּו ְוא ָאְמרּו, ְוֶזה ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוָכַתְבִּתי 

ַעל ָהִעְנָין ַהֶּזה ֵסֶפר ָׁשֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה".
ַמע מהגה"צ ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי  ַרב ֶאָחד ִסֵּפר ִלי ֶׁשּׁשָ
ַעל  ַהֻּסָּלם  ֵסֶפר  ְמַחֵּבר  ַּבַעל  ַאְׁשַלג  ֵליּב  ְיהּוָדה 
ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. הגה"צ ַרִּבי ְיהּוָדה ֵליּב ַאְׁשַלג ַזַצ"ל 
ָרָאה ֶׁשִּמְלֶחֶמת ִהיְטֶלער ימ"ש ָּפְרָצה ַעל ָהעֹוָלם, 
ְלַהְׁשִמיד  ַהְּקדֹוָׁשה  ְלַאְרֵצנּו  ֶׁשַּתִּגיַע  ְמאֹד  ּוָפֲחדּו 
ָזֵקן  ְוַעד  ִמַּנַער  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹוג 
ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ֱהיֹות  ָאַמר,  ֵּכן  ַעל  ח"ו.  ְוָנִׁשים  ַטף 
ֶּבן יֹוָחאי ּכֹוֵתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון 
ַהּקֹוֶדׁש   ִּבְלׁשֹון  ַהּזֹוַהר  ְלַתְרֵּגם  ִהְתִחיל  ִמָּגלּוָתא, 
ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ְּכֵדי  "סולם")  המכונה  (זהר 

ֶׁשָּיָצא  ֶׁשְּביֹום  ְוָאַמר  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ְוִלְלמֹד 
ִיְהֶיה  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון  ַהֵּסֶפר  ָלאֹור 
ָלָרָׁשע ַמָּפָלה ְּגדֹוָלה, ְוָכ ָהָיה ְּביֹום ֶׁשָּיָצא ָלאֹור 
ַהְּכָר ָהִראׁשֹון ִמֵּסֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה לֹו ְלָהָרָׁשע 
ַמָּפָלה ְוִנְגְמָרה ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל ִהיְטֶלער ימ"ש. ְוא 

ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהִּגיַע ְלַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה.
אנו  ישיבות,  ראשי  לרבנים  קוראים  אנו 
נמצאים כעת בזמן נורא הרבה ממלחמת העולם 
היה  שזה  זי"ע  חיים  החפץ  שאמר  כמו  השניה, 
מתחננים  אנו  השלישית,  המלחמה  נגד  משחק 
אליכם לעורר את עצמכם ואת הקהילות שלכם 

תדעו  הקדוש.  הזוהר  ספר  את  ללמוד  להתחיל 
ישראל,  עם  של  המנהיגים  על  האחריות  שכל 

והאחריות העם מוטלת עליכם.
התחלנו תוכנית חדשה כדי לנסות ולהשלים 
חודש  ראש  (כל  הקדוש  הזוהר  של  סיומים   1000
מי  כל  השם).  בעזרת  ניסן,  חודש  בראש  שיתקיים  הראשון 

צריך  זה  במאמץ  חלק  ולקחת  להירשם  רוצה 
Theholyzohar@gmail. דוא"ל:  לשלוח 
ספר  כל  מודפס  עכשיו  לנו  יש  להירשם.   com
הזוהר ב-70 כרכים כיס, כך ש-70 אנשים יכולים 
של  דקות  וב-4  מהכרכים  אחד  כל  את  לקחת 
אחרים,  אלפים  עם  יחד  להשלים  ביום,  קריאה 
כל זוהר הקדוש כולו. זה ידוע, כי כאשר לומדים 
קבוצה ביחד כל חבר למעשה מקבל שכר כאילו 
לנו  יש  שכן  זה,  במקרה  כאן  כולו.  הדבר  למד 

יקבל  חבר  כל  לסיומים,  ל-1000  להגיע  מטרה 
פרס של 70,000 סיומים של  הזוהר (מאז הסיום כל 
היום,  ספורות  דקות  עם  משתתפים).   70 ידרוש  אחד 

יעזור,  ה'  ואם  נתפס  בלתי  שכר  לקבל  אפשר 
נצליח למנוע כל המלחמות, והטרגדיות אחרות 
המאיימות על היהודים. אנו עשויים לזכות קיום 
ההבטחה של רבי שמעון, כי עם ספר שלי, ספר 

הזוהר הקדוש, נצא מן הגלות ברחמים.
האדמו"ר, הרב שלום יהודה גרוס, הרב שלום 
שליט"א,  ברלנד  אליעזר  הרב  שליט"א,  ארוש 
ניסים פרץ שליט"א,  שמואלי, והרב  הרב בניהו 
"כולם אמרו לאחרונה כי זוהר יכול ויש לקרוא 
על ידי גברים, נשים, וילדים וילדות". כדי לקבל 
אחד מ-70 כרכים בדואר אליך, בבקשה להירשם 
מה- אחד  לשלוח  שנוכל  כדי  האפשרי  בהקדם 

70 חוברות חינם ולהצטרף להמפעל ההיסטורי. 
בטורונטו  הראשון  הסיום  לעשות  מקווים  אנו 
קרוב  ישנם  בישראל  בארץ  ניסן.  חודש  בראש 

ל-30,000 משתתפים. 
שליט"א  גרוס  יהודה  שלום  הרב  האדמו"ר, 
על  המבוסס  שעה",  של  "ערכה  בספרו  אמר 
תורתו של חז"ל, כי רק על ידי קריאת ספר הזוהר 
מבלי  ואפילו  חול,  ביום  דקות  כמה  הקדוש 
הבנה של הטקסט, יכול להיות שווה כאילו למד 
שבת  וביום  גמרא.  של  שעות  מ-140  למעלה 
של  שנים  מ-28000  יותר  שווה  להיות  יכול  זה 
מתנה  הוא  זה  "גילוי  מוסיף  הוא  גמרא.  לימוד 
משמים שהשם יתברך נתן לנו בתור מפתח כדי 
להמתיק את ימי ביאת המשיח". עם החישובים 
האלה ניתן עכשיו להבין למה הרב יהודה לייב 
אשלג דחף את מנהיגי שלו הדור שלו להשתמש 

בהזוהר הקדוש כמגן נגד אויבי ישראל".
דוא"ל  לנו  שלח  להירשם  כדי 
קשר    צור  או   TheHolyZohar@gmail.com

 .881-5886 416-881-2151 או 416
המדהימה  לימוד  של  להיות  בטורונטו,  כאן 
יהיה  כולו  הקדוש  הזוהר  ספר  של  הסיום  הזו - 

א.י.ה  בראש חודש ניסן.
פרטים נוספים יינתנו קרוב יותר למועד. 

האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה?

הספרים מחולקים בחינם אבל תרומות 
מוזמנים לעזור עם עלויות ההדפסה 

והפרסום.

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

ת.ד 612 בני ברק                                                טלפון 0548436784

70,000 איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש,

יחד שבטי ישראל, אנשים, נשים, וטף,

כל לומד מתחייב לקרוא 3 עמודים  זוהר ביום, 
ובכל חודש מסיימים לקרוא ביחד  אלף פעמים

את הזוהר הקדוש
s

המצטרף יזכה לברכה מידי חודש
בציון של אוהל הרשב"י במירון

ומקבל שכר כנגד כולם - 70 מיליון סיומים
של כל ספרי הזוהר
s

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:.....

ַשֲׁעֵרי ָשַׁמִים ִנְפָּתח, ּוִמַיּד ָלנּו ִיְרַוח, ְלָהִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְכִּפי ֶשֻׁהְבַטח
ְלָוה ְוַהְשֵׁקט ּוֶבַטח  לֹום ְוַהּׁשַ ּוָמִשׁיַח ִצְדֵקינּו ָלנּו ִיְשַׁלח, ּוָבאּו ַהּׁשָ


