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קונטרס

זכויות הזוהר

גליון מספר 44 -ניסן תשע"ב

בלימוד זוהר הקדוש שעה אחת בשבת קודש אתה 
העשיר הכי הגדול בעולם

מובא בשם הגר"א מכיון ששבת שקולה כנגד כל התורה כולה 
אם כן כל העושה מצוה בשבת קודש הוא כפול 613 מימי החול, 
ועוד לימוד התורה שקול כנגד כל התורה כולה, וכל מילה של 
תורה שווה כפול 613 מצוות, אם כן הלומד תורה בשבת, הוא 
שכל  חי  איש  הבן  דברי  עם  ועוד   375,769  =  613 כפול   613
כפול   375,769 יוצא  באלף,  נכפל  קודש  בשבת  מצוה  פעולת 
ובדקה  תורה,  של  אחת  מילה  זה  וכל   ,375,769,000  =  1000
כתב החפץ חיים שאדם אומר 200 מילים, אם כן בשעה כפול 
60 = 12,000 מילים, כפול 375,769,000, שזה המספר מצוות 
למילה אחת תורה בשבת קודש, = 4,509,228,000,000, ארבע 
טריליארד 509 מיליארד, 228 מיליון מצוות בלימוד תורה שעה 

אחת בשבת קוד  ש, וכל זה לימוד פשט התורה. 

וכשלומד זוהר הקדוש: אמר הכסא מלך ששעה אחת נחשב לו 
כשנה שלימה של לימוד פשט התורה. צא וחשוב כמה שעות יש 
בשנה 24 כפול 365 = 8,760 שעות יש בשנה. כלומר הלומד זוהר 
הקדוש שעה אחת בשבת קודש שכרו הוא = 4,509,228,000,000 
כפול 8,760 שעות בשנה = 39,500,837,280,000,000 = כלומר 
מיליון   280 מיליארד,   837 טריליארד,   500 קוואדריליון,   39

מצוות של שעה אחת לימוד זוהר הקדוש בשבת קודש,

וכו',  היצר,  כבישת  צער  או  קור  חום  כלומר  בצער  זה  ואם 
)אבות דרבי נתן(, 39,500,837,280,000,000 כפול מאה  כפול 100 
אלף  כפול  עוד  בשמחה  ואם   950,083,728,000,000,000  =
)אורחות צדיקים(,כלומר 950,083,728,000,000,000 כפול 1000 = 

 .950,083,728,000,000,000,000

עשרה  ביי  כל  כי  אלף,  כפול  עוד  במנין  זה  ואם 
ויצא(,  )זוה"ק  באלף  שמיא  מן  דיהביה  מה  וכל  שריא,  שכינתא 

 =  1000 כפול   950,083,728,000,000,000,000 כלומר: 
אלף  כפול  עוד  ונכפל   950,083,728,000,000,000,000,000
כלומר:  זצ"ל.  חיים  מים  הבאר  כדברי  החבורה  בהתחברות 
950,083  =  1000 כפול   950,083,728,000,000,000,000,000
728,000,000,000,000,000,000, ]בינתיים עוד לא החליטו איך 
לקרוא למספר הגדול הזה, ובוודאי קורא הדורות מראש יודע 

החשבון ולא נעלם שום שכר של שום מצוה[.

צא וחשוב האם יש בר דעת שלא ירוץ ויחטוף זכות עצומה 
זו וילמד בכל שבת קודש לכל הפחות שעה אחד זוהר הקדוש. 
ואם אתה מעורר יהודי אחד שיעשה כן וילמוד בשבת שעה אחת 
זוהר הקדוש, גם אתה מקבל את כל השכר שלו, ואם הוא ילמד 
עוד חברים או את קרוביו שכינו ומשפחתו, וגם אם ילמדו ממנו 
אפילו אם לא ידבר כלום, הרי כל השכר הוא שלך עד סוף כל 
הדורות. וגם אם חבירו לא שמע וקיבל דבריך הרי שאתה מקבל 
את אותו השכר וגם הוא מסכן שלוקח ממך כל העבירות )מהרח"ו 

שער הגלגולים, הגר"א משלי, אוהב ישראל קרח(.

ואם אתה לומד בזמן שאין מי שילמוד אתה נוטל שכר כנגד 
עשרה  חמש  כפול  כלומר  כולו  העולם  שבכל  היהודים  כל 
מיליון. נו! האם יש מי שישאר בטלן? האם תשב בחיבוק ידים? 
בוודאי כל בר דעת לא יפסיד שניה אחת מללמוד זוהר הקדוש 
בשבת קודש, הרי נהיית עשיר הכי גדול בעולם, מולטי זיליונר 

במצוות!!!!

הרשב"י מחכה לך שתלמוד 3 שעות זוהר הקדוש 
בשבת קודש ותעשה שמחת סיום זוהר הקדוש עם 

הרשב"י במירון
עכשיו לפי החשבון הזה מובן למה החפץ חיים הרעיש עולם 
הזוהר  כל  את  ויסיימו  יגמרו  ובחורים  האברכים  שכל  ומלואו 
ואם  זאת אומרת 50 שבתות בשנה  הקדוש על פרשת השבוע. 

שלא תגידו לא ידענו! שלא תאמרו לא יכלנו!
מפעל הזוהר העולמי בפעולה, להחיש ולקרב פעמי הגאולה!

העולם עומד בפני מלחמה עולמית, הורונו רבותינו שמלחמה עולמית היא אתחלתא של הגאלה 
הסופית, ספר הזוהר היא תיבת נח )זוהר ח"ג קנג:(, רוץ והיכנס למקלט החל ללמוד ספר הזוהר. 
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ילמד 3 שעות בכל שבת עושה סיום בכל שנה, ואז באמת יכול 
לעלות בל"ג בעומר לשמוח ולרקוד עם הרשב"י.

לימוד הזוה"ק חשוב יותר מהקרבת הקרבנות בבית 
המקדש

ומבטיח הרשב"י )זוהר שמות ז:(, אשרי מי שיזדמן בזמן התגלות 
המשיח, כי מי שיהיה באותו זמן באמונה ומי שיתן עזר וסיוע 
ברוך  המלך  שמחת  של  האור  לאותו  יזכה  הקדושה  לשכינה 

הוא שאז ישמח ה' במעשיו. והעוסק בזוה"ק ובתורת האריז"ל 
הקב"ה משתבח בו בפמליא שלו בכל יום ודיוקנו נרשם למעלה 
בדיוקנא  זהירין  "הוו  לפניו  ומכריזין  המלך,  ואהובי  אוהבי  בן 
)סוד  לו רשות לבטלם.  יש  גוזר גזירות  ואפילו הקב"ה  דפלוני" 
ה'(. וספר זה עתיד היה להתגלות בימי מלכא משיחא ליתן סעד 
לשכינה, והנה כל אותן שיזכו אליו יזכו לגאולה, כי עבודה 
נביות  אילי  יותר חשובה מכל  היא  בזמן ההוא  זו המועטת 

כשהיה בית המקדש קיים )חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי זיע"א(. 

ַהַּצִּדיִקים  ֵאֶצל  ִּבֵּקר  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַהָּצַלת  ְלַמַען  ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל 
ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּמֻקָּבִלים, ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ִנִּסים ֶּפֶרץ ולבחל"ח רבי 
ַרִּבי ַאְבָרָהם חי, ַרִּבי ָּדִוד ַחִּיים ְׁשֶטְרן, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבְרַלְנד ֹראׁש ְיִׁשיַבת "ׁשּובּו 
ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ובנש"ק  ִמירֹון,  ַקִּדיָׁשא  ְּדַאְתָרא  ָמָרא  ְׁשֶטְרן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָּבִנים", 
ׂשָכר ְּבָנָיהּו ְׁשמּוֵאִלי שליט"א )ֹראׁש  ַאּבּוֲחִציָרא ָמָרא ְּדַאְתָרא רמלה, ַרִּבי ִיּׂשָ
ְיִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים ְנַהר ָׁשלֹום ְירּוָׁשַלִים(, ַרִּבי ִיְצָחק ֵמִאיר ָמְרְגְנְׁשֶטְרן, ּוְמַׂשֵּמַח ֱאֹלִקים 

ְירּוָׁשַלִים,  ְיִׁשיַבת "חּוט ֶׁשל ֶחֶסד"  ַרִּבי ָׁשלֹום ַארּוׁש ֹראׁש  ַהִחּיּוְך  ְוָאָדם ַׂשר 
ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ְיהּוָדה ְׁשֵווייֶצער ִמִּלְפִנים אב"ד ְּבָמאְנִסי נ"י, ְועֹוד ַהְרֵּבה ְּגדֹוֵלי 
ְׁשִניֶצר  ְׁשַרָגא  ָהַרב  ְּבָראׁשּות  הרשב"י  ֹאֶהל  מֹוְסדֹות  ִעם  ּוְבַיַחד  ִיְׂשָרֵאל, 
שליט"א, ָיְזמּו ְקִריָאה ְמֻׁשֶּתֶפת: "ְיהּוִדים ְיָקִרים ִהְצָטְרפּו ְלִמְבָצע ֶׁשַיְרִעיד 

ָּבעֹוָלם  ַהְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ָאטֹום  ְּפַצַצת   – ַמִים  ַהּׁשָ ֶאת 
ים  ַהֲחִמּׁשִ ַׁשַער  ְּכֶנֶגד  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל",  ַעם  ֶאת  ֶׁשַּתִּציל 
ֶאת  ְלהֹוִציא  ּוֻמְכָרִחים  ְצִריִכים  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֶׁשל 
ים  ַהֶּנֶׁשק ָהַאטֹוִמי ָהרּוָחִני ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַׁשַער ַהֲחִמּׁשִ
ִמְלָחָמה!!!  ְלָך  ַּתֲעֶׂשה  ּוְבַתְחּבּולֹות  ַהְקדּוָׁשה.  ֶׁשל 
ִּבְקִריָאה  ִהְתַאְחדּות  הּוא:  ַהְמֻתְכָנן  ַהִּמְבָצע  ֵּכן  ַעל 
ָּבעֹוָלם.  ַהְּיהּוִדים  ְלָכל  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶׁשל  ְוִלּמּוד 
ַעד ֹּכה ב"ה ִהְתַאֲחדּו ְיהּוִדים ַרִּבים ְּבָכל ַהְּתפּוצֹות, 
ְּכֵדי  ִמְתַאֲחִדים  ְיהּוִדים  ֶׁשְּכ-70,000  ָזִכינּו  ּוְבנֹוָסף 

ֶׁשִּנְזֶּכה ֶל-1000 ִסּיּוִמים ֶׁשל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִמיֵדי ֹחֶדׁש ְּבֹחְדׁשֹו )ָּכל ֶאָחד לֹוֵמד 4.5 
ַּדּקֹות ְּביֹום ְּבַסְך ַהֹּכל(.

ִמְפָעל  ְיֵדי  ַעל  ּומּוָפִצים  ֶׁשהּוְדְּפסּו  ּוַבֲעלֹוִנים  ּוְבחֹוְברֹות  ְּבקּוְנֶטֵרִסים 
ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ֻמְסָּבר ְּבַהְרָחָבה, ִּכי ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּגדֹוָלה ִהיא 
ַרק  ָלֶהם  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַרּבֹות  ְסגּולֹות  ֶיְׁשָנן  ְוִכי  ֲעֹרְך,  ּוְלֵאין  ִׁשעּור  ְלֵאין 
ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. עֹוד ָּכְתבּו ָהַרָּבִנים ַהַּצִּדיִקים ִּכי חֹוָבה ַעל ָּכל 
ְּביֹומֹו  יֹום  ִמיֵדי  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ְוִלְלֹמד  ְלָהִפיץ  ָׁשם  הּוא  ַּבֲאֶׁשר  ְיהּוִדי 
ּוִבְפָרט ִּביִׁשיבֹות ְוכֹוְלִלים ִלְקֹּבַע ִלּמּוד ְּכָׁשָעה ְּבָכל יֹום – ִּכי הּוא ְלַבד ִיְמַנע 
ְוַכּדֹוֶמה.  ְּדָרִכים,  ְּתאּונֹות  ְלִמיֵניֶהם,  ֲאסֹונֹות  ָקׁשֹות,  ַמֲחלֹות  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַעם 
ָעה ַלֲעצֹר ַהַּמְׁשִחית ְוֶׁשַחס ְוָׁשלֹום ֹלא ִיְפַעל ְוֹלא יּוַכל ֶהָהָמן  "ְועֹוד חֹוַבת ַהּׁשָ
ָהִאיָרִני ִיַּמח ְׁשמֹו ְלָהֵפק ְזָממֹו ח"ו, ִּכי ֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְפֹעל ּבֹו 
ַמִים,  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוִלּמּוד ֶזה עֹוֶׂשה ַנַחת רּוַח ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ַּבּׁשָ
ַאַחת,  ְלַמָּטָרה  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ַהּנֹוָרִאים  ְוַהִּיּסּוִרים  ָהֲאֻרָּכה  ָּגלּוֵתינּו  ִּכי 
זי"ע  ִמִּליָסא  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ִנָּדח,  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  ְלִבְלִּתי 
יִרים )ֶּפֶרק ד ב( "ִׁשַּנִיְך ְּכֵעֶדר ַהְּקצּובֹות ֶׁשָעלּו  ְּבִסְפרֹו "ְצרֹור ַהּמֹור" ַעל ִׁשיר ַהּׁשִ
ְּכֵעֶדר  "ִׁשַּנִיְך  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ָּבֶהם",  ֵאין  ְוַׁשֻּכָלה  ַמְתִאימֹות  ֶׁשֻּכָּלם  ָהַרְחָצה  ִמן 
ַהְּקצּובֹות" ִּכי ַהָּגֻלּיֹות ְוַהִּיּסּוִרין ַהָּבִאים ַעל ִיְׂשָרֵאל ַהֹּכל ִנְרַמז ְּבַמֲעֵׂשי ָאבֹות 
ַּכּמּוָבא ְּבִמְדַרׁש )ַרָּבה ַוִּיְׁשַלח ָּפָרָׁשה ע"ה ִסיָמן י"ג( ַעל ַהָּפסּוק: "ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר 
ּוֵבין ֵעֶדר" )ְּבֵראִׁשית לב טז(, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְהֶיה ֶרַוח ֵּבין ָצרֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוֶזהּו 
ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשְּמַכִּלים אֹוְתָך ֵהן ְּכֵעֶדר  ַּכָּוָנתֹו ָּכאן ִׁשַּנִיְך ֵּפרּוׁש ֹאְכַלִיְך, ַהָּצרֹות 
ַלח ַיֲעֹקב ְלֵעָשיו ֵּכן הּוא ֶׁשָעלּו,  ַהְּקצּובֹות, ַּכֲאֶׁשר ִנְקְצבּו ַעל ִּפי ָהֲעָדִרים ֶׁשּׁשָ
ִּכי  ָהֲעֹונֹות,  ֶּכֶתם  ְּכֶׁשרֹוֲחִצים ֶאת  ָהַרְחָצה,  ִמן  ּוִמְסַּתְּלִקים  ֶׁשִּיּסּוִרים עֹוִלים 
ֶנֱאָמִנים ֵהם ִּבְׁשִליחּוָתן, ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות, ִסַּבת ְׁשִליַחת ַהִּיּסּוִרים הּוא, ִּבְכֵדי 
ִכיָנה, ]ַמְתִאים הּוא ִמָּלׁשֹון ִחּבּור[, ְוֵכן  ְלַזֵּכְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּיְהיּו ְמֻחָּבִרים ְלַהּׁשְ
ִכיָנה, ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם ִּבְכֵדי ֶׁשֹּלא  ָאְמרּו ְּבִמְדַרׁש, ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֵהם ֻמְתָאִמים ַלּׁשְ
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה,  ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח, ְוַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ֻּכָּלם ִיְזַּדְּככּו ְוִיְתַחְּברּו ְלַהּׁשְ
ְוׁשּום ִׁשּכּול ֹלא ִיְהֶיה ָּבֶהם עכ"ל. ּוֶבֱאֶמת זֹוִהי ָּכל ַהַּתְכִלית ֶׁשל ֲאִריַכת ַהָּגלּות 
ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח, ּוְכמֹו ֶׁשְּיִריַדת ִיְׂשָרֵאל ְלָגלּות ִמְצַרִים ָהָיה ְּכֵדי ְלַתֵּקן 
ְעּבּוד  ַהּׁשִ ֹּכֶבד  ָּכל  ֹזאת,  ְּבָגלּוֵתנּו  ֵּכן הּוא  ָׁשם,  ֶׁשָּנְפלּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהִּניצֹוצֹות 

הּוא ְלֶזה, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהִּיּסּוִרים ִמְתַמְרִקים ָהֲעֹונֹות. ַאְך ָידּוַע ִּכי ְּכָבר ֻהְבַטְּחנּו 
ְּדַעל ְיֵדי ִלּמּוד ָּכל ַּפְרֵּד"ס ַהּתֹוָרה ּוִבְפָרט ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֹלא ִיְצָטְרכּו 
ְּבַאֲהָבה,  ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהִּניצֹוצֹות  ּוְמָבְרִרים  ַמְצִליִחים  ְוֵהם  ִיּסּוִרים  ְוֹלא  ִנָּסיֹון 
ּוְכַהְבָטַחת  ַהָּקדֹוׁש,  ְוָהַרְמַח"ל  ַוְיִחי(,  )ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ָהאֹור  ּוְכִדְבֵרי 
ְּבזֹוַהר  ְוַהְּטהֹוִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ִיָּדְבקּו  ְוַכֲאֶׁשר  ע"ה,  ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא 
ַהְּקדֹוָׁשה,  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְוַהְׁשָרַאת  ּדֹוִדים  ְוַאֲהַבת  ה  ִּדְקֻדּׁשָ ַהַּדַעת  ִיְרֶּבה  ַהָּקדֹוׁש, 
ֶאת  ַוִּתְרֵאהּו  "ַוִּתְפַּתח  ו'(  ב'  ֶּפֶרק  )ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק:  ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ּוְכַמֲאַמר 
ַהֶּיֶלד ְוִהֵּנה ַנַער ֹּבֶכה ַוַּתְחֹמל ָעָליו ַוֹּתאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה", ְואֹוֵמר )הֹוֵׁשַע 
ִיְׂשָרֵאל  ַנַער  ִלְבִני",  ָקָראִתי  ּוִמִּמְצַרִים  ָוֹאֲהֵבהּו  ִיְׂשָרֵאל  ַנַער  "ִּכי  א(  יא  ֶּפֶרק 

ב  ֶּפֶרק  )ְׁשמֹות  ֵמָעָפר,  ִנְנָעִרים  ִיְׂשָרֵאל  ַהָּקדֹוׁש   ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָוֹאֲהֵבהּו 
כג( "ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה", 

ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים, ְלגֹוִים ִּדין ְוִיְׂשָרֵאל ַאֲהָבה 
ְוַרֲחִמים, ְוָאְמרּו ְּבִמְדַרׁש )ַרָּבה ְּדָבִרים ָּפָרָׁשה ב ִּפְסָקה כג( ָּדָבר 
ַאֵחר ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּכֶׁשִּנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ֹלא 
ָצָרה,  ִמּתֹוְך  ֵאּלּו,  ְּדָבִרים  ה  ֲחִמּׁשָ ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ִנְגֲאלּו 
ַרֲחִמים,  ּוִמּתֹוְך  ָאבֹות,  ְזכּות  ּוִמּתֹוְך  ְּתׁשּוָבה,  ּוִמּתֹוְך 
ּוִמּתֹוְך ַהֵּקץ. ִמּתֹוְך ָצָרה ִּדְכִתיב, )ְׁשמֹות ב( "ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל", ִמּתֹוְך ְּתׁשּוָבה ִּדְכִתיב )ָׁשם( "ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם", 
ִמּתֹוְך ְזכּות ָאבֹות ִּדְכִתיב, "ַוִּיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו", 
"ַוֵּיַדע  ַהֵּקץ  ִמּתֹוְך  ִיְׂשָרֵאל",  ְּבֵני  ֶאת  ֱאֹלִהים  "ַוַּיְרא  ִּדְכִתיב,  ַרֲחִמים  ּוִמּתֹוְך 
ַהָּללּו,  ְּדָבִרים  ה  ֲחִמּׁשָ ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ִנְגָאִלים  ֵאין  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְוַאף  ֱאֹלִהים", 
ֲהֵרי  "ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאֹלֶהיָך"  ָצָרה,  ֲהֵרי ִמּתֹוְך  ִּדְכִתיב "ַּבַּצר ְלָך",  ָצָרה  ִמּתֹוְך 
ִמּתֹוְך ְּתׁשּוָבה, "ִּכי ֵאל ַרחּום ה' ֱאֹלֶהיָך" ֲהֵרי ִמּתֹוְך ַרֲחִמים, "ְוֹלא ִיְׁשַּכח ֶאת 
ְּבִרית ֲאֹבֶתיָך" ֲהֵרי ִמּתֹוְך ְזכּות ָאבֹות, "ּוְמָצאּוָך ֹּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרית 
ֲהֵרי  ָלֶהם"  ַּבַּצר  "ַוַּיְרא  קו(  )ְּתִהִּלים  אֹוָתן  ֵּפֵרׁש  ְוָדִוד  ַהֵּקץ,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ַהָּיִמים" 
ִמּתֹוְך ָצָרה, "ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם" ֲהֵרי ִמּתֹוְך ְּתׁשּוָבה, "ַוִּיְזּכֹר ָלֶהם ְּבִריתֹו" ֲהֵרי 
ִמּתֹוְך ְזכּות ָאבֹות, "ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים" ֲהֵרי ִמּתֹוְך ַרֲחִמים, )ָׁשם( "הֹוִׁשיֵענּו 
ּוְבִלּמּוד  עכ"ל.  ַהֵּקץ,  ִמּתֹוְך  ֲהֵרי  ַהּגֹוִים"  ִמן  ְוַהִּציֵלנּו  ְוַקְּבֵצנּו  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי 
ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָאנּו ִנְגָאִלים, ִּכי ְּבכֹחֹו ְלָבֵרר ִניצֹוֵצי ַהְקדּוָׁשה ִמּתֹוְך ַהְּקִלּפֹות, 
ְוַכָּידּוַע ָּכל ִעּכּוב ַהְּגאּוָלה הּוא ֱהיֹות ְואֹוָתם ַהְּנָׁשמֹות  ּוְלָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה, 
ִליְצָלן  ַרֲחָמָנא  ַהִּיּסּוִרים  ָּכל  ְוֵכן  ַהְקִלּפֹות,  ִמּתֹוְך  אֹוָתם  ְלהֹוִציא  ּדֹוְרׁשֹות 
ַהִּנְמָצִאים  ַהְקדּוָׁשה  ִניצֹוֵצי  ְלָבֵרר  ָיכֹול  הזוה"ק  ְוִלּמּוד  ֶזה,  ֵמֲחַמת  ָּבִאים 
ִנְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַלֲעׂשֹות,  ִלּמּוִדים  ִּבְׁשָאר  ּכֹוַח  ֵאין  ּׁשֶ ַמה  ַהְקִלָּפה  ְּבעֹוֶמק 
ִיְׂשָרֵאל", ְועֹוד מֹוִסיף ְואֹוֵמר ָהַרב  ְלַהְמִׁשיְך ְּבָרָכה ְיׁשּוָעה ּוְקדּוָׁשה ַעל ַעם 
ׂשָכר ְׁשמּוֵאִלי "ַוֲאִפילּו ְיָלִדים ְקַטִּנים ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ִּתינֹוקֹות ֶׁשל  ְּבָנָיהּו ִיּׂשָ
ְמִסיִרים  ְּבִלּמּוָדם  ַאְדַרָּבה  ִּכי  ְלַפֵחד,  ְוֹלא  ַלֲעֹסק בזוה"ק  ְצִריִכים  ַרָּבן   ֵּבית 
ֶאת ַהַּפַחד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ֲאִפילּו ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות  ִיְגְרסּו בזוה"ק ְוָיֹבא ִמֶּזה ַרק 
טֹוב, ְוָהָיה ֶזה ָׁשלֹום ָאֵמן", עכ"ל. ּוְכֶׁשָהאֹור ַהְּפִניִמי ִמְתַּגָּלה ִמְתַקֵּים "ַמִים 
ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה", "ַׁשְלֶהֶבְתָי-ה", "ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו," "ְוַאֶּתם 

ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֹלֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום". 

ְוִהֵּנה, ָזִכינּו ֶׁשֵּסֶפר ַהּזֹוַהר ָמצּוי ְלָכל ָאָדם ְּבָכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 
הרשב"י ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַהָחְכָמה ַהֹּזאת ְצִריָכה ְלִהָּמֵצא ִלְכָלל ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוף 
ַמִים ְמעֹוְרִרים  ַהָּיִמים, ְּבדֹורֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְּכלֹוַמר ְּבדֹוֵרנּו ָאנּו, ְוָלֵכן ִמּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּנכֹון ְלָכל  ְוָקְבעּו ְּגדֹוֵלי  ִיְׂשָרֵאל ְּבִלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה,  ּוְמַזִּכים ֶאת 
ְיהּוִדי ֶׁשִּיְקַּבע ְלַעְצמֹו ֲאִפילּו ְקִריָאה ֶׁשל ָּדָבר מּוָעט  ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ִמֵּדי יֹום, 
ְוֲהֵרי ָידּוַע ֶׁשֵּסֶפר ַהּזֹוַהר ְמָמֵרק  ּוְבָכְך יּוַכל ְּבֶעְזַרת ה' ִלָּדֵבק ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר. 
ַהְישּועֹות  ְלָכל  ְסגּוָלה  ִהיא  ּבֹו  ְוַהְּקִריָאה  ָרע,  ָּדָבר  ִמָּכל  ָהָאָדם  ִנְׁשַמת  ֶאת 

ְוַהַהְצָלחֹות.
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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
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נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 054-8436784

איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש
יחד שבטי ישראל,אנשים, נשים, וטף

כל לומד מתחייב לקרוא בכל יום 3 עמודים מהזוהר.
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

יש לציין: שם ומשפחה, שם האמא, מקום הלימוד, עיר, טלפון
וכן את סוג הבקשה לברכה: זווג, פרנסה, זרע של קיימא, רפואה, שלום בית, וכו’

ֻהְבַטח, ִפי ֶשׁ ד ָלנּו ִיְרַוח, ְלָהִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְכּ ח, ּוִמַיּ ַמִים ִנְפָתּ ֲעֵרי ָשׁ ַשׁ
ֵקט ּוֶבַטח ְלָוה ְוַהְשׁ ׁ לֹום ְוַהַשּ ׁ ַלח, ּוָבאּו ַהָשּ יַח ִצְדֵקינּו ָלנּו ִיְשׁ ּוָמִשׁ


