
 רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 אור הזוהר 51 * אב תשע"ב

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

ִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו ְּבֵני ַיֲעֹקב ְוִׁשְמעּו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם
שמעון רבי בציון  במירון  הקדוש  הזוהר  סיום למעמד באים כולנו

השכינה משם זזה לא  אשר  דרשב"י  היכלא  ה' בבית ע"ה יוחאי  בר

באב לט"ו  אור שישי ליל חמישי  ביום ישראל" שבטי "יחד  מעולם

.[24:00] 12:00 בשעה למנינם] באוגוסט 3]

יחד וא ּגהאספ ּו - ה ּימים  ּבאחרית  אתכם יקרא  א ׁשר  את  לכם ידה  ¥¨§§©¦¨¨¤¥£¤¦§¨¤§¤§©£¦©¨¦

הקדוש הזוהר  ספר  כל  את ומסיימים לומדים איש  960 ישראל שבטי

הקדוש במקום הגאולה לקירוב נפעל וביחד - בלבד דקות בשש 

כולנו  נזעק  נפתחים שמים ששערי זו מיוחדת  רצון  ובעת  - ביותר 

- ברחמים. ישראל עם לגאולת  ובתפלה שמים  מלכות  עול בקבלת

טריליוני של אלוקי  אור בשפע זוכה - זה קדוש  במעמד משתתף כל

לכל נחשב הזו הקדושה  לחבורה ובהתחברות  - תורה לימוד שנות

הפסק, בלי רצופים יממות  4 הקדוש  זוהר לומד הוא  כאילו  אחד 

רצון עת  הוא  ועתה הקליפות , כל לשרוף וחנית כחרב  הוא וודאי

על ולהתפלל  שמים, רחמי  לבקש ביותר  מסוגל וזמן מאוד נפלאה

משיח שלח שבשמים, לאבינו יזעקו ביחד וכולם הקדושה השכינה

בב"א  המקדש  בית  בבנין  בימינו, במהרה בעלוןצדקינו  [החשבון  –

המצורף].

הזוהר לאמירת  ביום דקות  כשש  יקדיש  קונטרס , המקבל  כל

זוכה ובכך הכיפורים, יום עד אלול חודש  מראש  יום 40 במשך 

921,600,000 - אלף מאות ושש  מיליון  ואחד עשרים מאות  לתשע

אחד  הוא  מקבל, שאתה הקונטרס  - הקדוש . זוהר  סיומי  שכר -

הזוהר ספר כל את  משלימים כולם  יחד  אשר קונטרסים, 960 מתוך

לחיים  להחתם תזכה הזה הקדוש בלימוד ובהשתתפותך  הקדוש 

אמן . אחינו ישראל כל  עם טובים

יקבלו  - הקדוש , הזוהר  מסיימי 960 להתאחדות  המצטרפים כל

במבצע העולמי  הזוהר מפעל  ספרי  את לקנות ויוכלו – מתנות  בס "ד

.054-7112492/052-7651911 לפרטים: - הנחה) 50%) מיוחד

ּבק ֹול ק ֹול  קֹורא  ה ּגא ּולה !!!ּכר ֹוז  זמן  ה ּגיע  ׁשמע ּו יׂשראל ּבני אחינ ּו ¨¥§©¥§¥¦§¨¥¦§¦¦©§©©§¨
ּברחמים  מה ּגלּות  נצא הז ֹוהר ּבספר ¦£©§¨©¥¥¥©©¤¥§¦ּכי 

יעדר  ּבל  איׁש - מיר ֹון  ק ּדי ׁשא ּבאתרא  ה ּקד ֹוׁש הז ֹוהר  ס ּיּום  למעמד  ּבאים  ¥¨¥©¦¦¨¦©¨§©§¨©©©¦©£©§¦¨¨ּכּולנ ּו
ּבמעמד [24:00] 12:00 ּבׁשעה למנינם] ּבאֹוגּוסט 3] ּבאב לט"ו א ֹור  ׁשיׁשי] [ליל  ּבּלילה חמיׁשי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּביֹום

יׂשראל ׁשבטי יחד - ְְֲִִִֵֵַָָָָהאלפים 
חצֹות ּבעת ּבלבד ּדּקֹות ּבׁשׁש הּקדֹוׁש הזֹוהר ספר ּכל את ּומסיימים  לֹומדים איׁש 960 חב ּורת  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכל
יתקעּו איׁש 2600 קּבּוץ - ׁשֹופרֹות . יביא  אחד  ּכל – ותחנ ּונים ּבּתפילה ׁשמים  ׁשערי נבקע  ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּלילה

ּגלּיֹותינּו" לקּבץ נס וׂשא  לחרּותנּו ּגדֹול ּבׁשֹופר  "ּתקע ה ּתפּלה ּבנ ּו התקּים למען ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻּבׁשֹופר,

ּכּולֹו העֹולם ּבכל  ּוביׁשיב ֹות מ ּדרׁשים ּבּתי ּבכל  לפרסם קֹורא ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָק ֹול

- אביכם י ׂשראל  אל וׁשמע ּו יעקב ּבני וׁשמעּו הּקבצּו צ"ו ב"ה, ¦¨§§¦§§¥©£Ÿ§¦§¤¦§¨¥£¦¤

השעה!!!

60 ב הקדוש  הזוהר  סיום יארגנו וכולל ישיבה  הכנסת בית  כל

בלבד!!! דקות ב 96 איש 

תיקון [שהוא הזה הקדוש  הלימוד את  לקיים הרוצים ציבור כל

הקדוש הזוהר  לקבלת  העולמי  הזוהר לפעל יתקשר  ונורא ], עצום

.054-7112492 טל : חלקים, קונטרסים] 960] לתתק"ס המחולק

אתר בכל  שבוע בכל הקדוש הזוהר את ומסיימים לומדים כולנו

האספ ּו - ישראל" שבטי "יחד דרשב"י  להיכלא ומתקשרים §¨¥ואתר

הּימים. ּבאחרית אתכם יקרא א ׁשר  את לכם ¦¨©¦£©§¤§¤¨§¦¤£¥¤¨¨¦©§וא ּגידה



אב תשע"ב התאחדות 960 איש "יחד שבטי ישראל" בלימוד זוהר תתק"ס 2 ◇ אור הזוהר 51

הזוהר ספר כל  את  ומסיימים לומדים  איש  60 ישראל שבטי  יחד 

- הגאולה לקירוב  נפעל וביחד בלבד, דקות ושש  בתשעים הקדוש 

זו  מיוחדת רצון בקבלתובעת  כולנו נזעק  נפתחים שמים ששערי 

ברחמים  ישראל עם לגאולת ובתפלה שמים מלכות  עול

טריליוני של  אלוקי אור  בשפע זוכה זה קדוש במעמד משתתף כל

תורה . לימוד שנות

הוא כאילו אחד לכל נחשב הזו הקדושה לחבורה  ובהתחברות

כחרב הוא  וודאי הפסק , בלי  רצופים יממות 4 הקדוש זוהר  לומד 

וזמן מאוד נפלאה רצון עת הוא  ועתה הקליפות, כל לשרוף וחנית

הקדושה השכינה על  ולהתפלל שמים , רחמי לבקש  ביותר מסוגל

במהרה צדקינו משיח שלח שבשמים, לאבינו יזעקו ביחד וכולם

בב"א . המקדש  בית בבנין  בימינו,

זוכה ובכך דקות , 96 רצוף ללימוד קונטרסים, 16 לומד אחד כל

921,600,000 - אלף מאות ושש  מיליון  ואחד עשרים מאות  לתשע

הקונטרסים  - המצורף] בעלון [החשבון - הקדוש  זוהר  סיומי שכר  -

כולם  יחד  אשר קונטרסים, 960 מתוך 16 הם מקבל, אחד  שכל

הקדוש בלימוד ובהשתתפותך הקדוש, הזוהר ספר  כל את משלימים

אמן . אחינו ישראל כל  עם טובים לחיים להחתם תזכה הזה,

יקבלו  הקדוש , הזוהר  מסיימי 960 להתאחדות  המצטרפים  כל

במבצע העולמי  הזוהר מפעל  ספרי  את לקנות ויוכלו – מתנות  בס "ד

.054-7112492/052-7651911 לפרטים: הנחה), 50%) מיוחד

ּבקֹול: ק ֹורא ּכרֹוז זמןקֹול הּגיע ׁשמעּו י ׂשראל ּבני אחינ ּו ¨¥§©¥§¥¦§¨¥¦§¦¦©§©

ּברחמים. מהּגלּות נצא  הזֹוהר ּבספר ּכי ¦£©§¨©¥¥¥©©¤¥§¦¨§©ה ּגא ּולה!!!

ואתר, אתר בכל הּקד ֹוׁש הזֹוהר את ולסיים ללמוד ּבאים ¨©©©¦¨¨ּכּולנ ּו

יעדר ּבל -איׁש האלפים לׂשרי  להתחּבר  יׂשראל., ׁשבטי יחד  ¦©¥¨¥§¦§©¥§¨¥¨£¨¦¨©¦§¥¦§¨¥

הּקדֹוׁש הזֹוהר ספר  ּכל את ּומסיימים לֹומדים אי ׁש 60 חבּורת  ¨©©©¤¥¨¤¦§©§¦§¦©£ּ̈כל

ׁשערי נבקע הּזה הּקדֹוׁש הלימּוד ּוּבעת ּבלבד, ּדּקֹות וׁשׁש ¥£©©§¦¤©¨©¦©¥§©§¦©¥§¦§¦§ּבּתׁשעים 

ּומתק ׁשרים  ׁשֹופרֹות יביא  אחד וּכל – ותחנ ּונים  ּבּתפילה ¦§©§¦¨¦¨¨¤¨§¦£©§¨¦§¦¦©ׁ̈שמים

התקּים  למען נכּון  ּבׁשֹופר , יתקעּו וכא ׁשר ה ּקדֹוׁש הזֹוהר  לֹומדי ¥©§¦©©§¥©§¨§¨§¦¤£©§¨©©©¥§¦§לקּבּוץ

ּגל ּיֹותינ ּו". לק ּבץ נס  וׂשא לחרּותנּו ּגדֹול ּבׁשֹופר "ּתקע הּתפ ּלה ¥ª¨¥©§¥¨§¥¥§¨¨§©§¨¦§©ּ̈בנ ּו
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