
ַהִקים  ְלַמַען  ַּבִּגּבֹוִרים,  ה'  ְלֶעְזַרת  ּבֹואּו  ְיָקִרים:  ְיהּוִדים 
ָידּור  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ְוִלְזּכֹות  ֵמַעְפָרא,  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ
ֵּביֵנינּו. ָאנּו רֹוִצים ִּבְדִחיפּות ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ֳעָתִקים ֶׁשל ַדף ַהֹּזַהר 
ֲעצּומֹות  ִלְזֻכּיֹות  ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהְמעּוְנָין  ָּבעֹוֶמר,  ְלֹל"ג  ַהּיֹוִמי 
ָהַרִּבים  ְלִזיּכּוי  זּוָלֶתָך"ֶטל:0527-651911.  ֱאֹלִקים  ָרֲאָתה  ֹלא  "ַעִין 
שילמד/ מישראל  אחד  כל  ַהּתֹוֵרם:  ַּבָּקַׁשת   - ְּבִחָּנם.  ְוַלֲחלּוָקּה 
יקרא, ְלָכל ַהָּפחֹות ַּפַעם ַאַחת, דף זוהר ביום ל"ג בעומר ְּבִצּיֹון 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְזָיָע"א במירון. - ]ָּכל ֶאָחד ִּבְמקֹומֹו[. ָּכל ֶאָחד 
ִמְליֹון  ַהֲחִצי  ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל  ָכר  ַהּׂשָ ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל ֶאת 
לֹוְמֵדי ַהִּתּקּון ְּבַל"ג ָּבעֹוֶמר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן ִלּמּוד ַהַדף הּוא ַּדַּקה.

ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ִלְלֹמד 5 ְּפָעִמים: ְזכֹור: ִליּמּוד ָׁשָעה זֹוַהר ְּבַׁשָּבת 
ַּדּקֹות   5 ִליּמּוד  ֵּכן  ִאם  ַהִּנְגֶלה!!  ּתֹוַרת  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה  שווה   =
ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהִּנְגֶלה  ֳחָדִׁשים ּתֹוַרת  ִמְליֹון  ֵמָאה   = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר 
ְמַזֵּכי  ֵהם   1000 ָּכפּול  ְועֹוד  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב, 

)מד"ר שיה"ש  ַנְפָּתִלי  ְוִנְקָרִאים ָׂשֵרי  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָהַרִּבים ַהּסֹוֲעִדים ֶאת 
)זֹוַה"ק  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמְנַין  קכ.(,  דף  ח"ב  ֹזַהר  טז,  ִּפְסָקה  ח'  ָּפָרָׁשה 

ַוֵּיֵצא(, ּוְבִמירֹון עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף )תיקו"ז, הה"ש(, ְוַהֹּכל ָּכפּול ֲחִצי ִמְליֹון 

לֹוְמֵדי ַהִּתּקּון, יֹוֵצא 50,000,000,000,000,000,000 ֶׁשהּוא ]ְּבִמִּלים[ 
50 ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדִׁשים ּתֹוָרה ִלּמּוד ְּפַׁשט, ּוְלִפי ַהְּבאַמ"ַח )פ' ְּתרּוָמה 
 50,000,000,000,000,000,000 ְקַווְדִריְליֹון   50 ִּכי  יֹוֵצא  כ"י( 
ָּכפּול  ְּכלֹוַמר,  ֵמַהּלֹוְמִדים,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְכִּפיל 
 ,E 2.5+39  =  50,000,000,000,000,000,000 ְקַווְדִריְליֹון   50
ּוְלִפי הס"ח עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש 
 500 ספטיליארד   37 )ְּבִמִּלים(  ֶׁשהּוא   ,3.75E+46  = ָּבעֹוָלם 
ח"ג[.  ַהזֹוַהר  ְּבֹכַח  ְרֵאה  ַהַּנ"ל  ַהֶחְׁשּבֹון  ַעל  ]ַהֶהְסֵּבר  ֶּבֳחָדִׁשים.  ספטיליון 
ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ִנְמֵצאת 
ְוִנְלַמד  ְרצֹונֹו,  ְוַנֲעֶׂשה  ֻּכָּלנּו  ּבֹואּו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ִנְׁשָמתֹו 
ּתֹוָרתֹו, )ִּגיִטין סז(. ְוָהַרְׁשִּב"י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו ְזכּות, ְוָּכְך ַּתֲעֶלה 

ְּתִפָּלֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ַעל  חּוסּו  ָאָּנא  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ְלַאֵחינּו  ְקדֹוָׁשה  ְקִריָאה 
ַהְּקדֹוָׁשה ַהִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות, ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, 
ְוִלְּמדּו ַּדָּקה ַּדף ַהּיֹוִמי ֶׁשל ַהּזַה"ָּקְּׁבִצּבּור, ְוַאַחר ָּכְך ֹּתאְמרּו ַקִּדיׁש 
ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְלִזיּכּוי ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּזה ַהִּתּקּון ַהִּנְפָטִרים 
הגבוה ביותר ]ִמְנַחת ְיהּוָדה[ ִּכי ַהִּלּמּוד ַהּמּוָעט ַהֶּזה ַעָּתה, ָחׁשּוב 
ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן  ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ָּכל  ֵמַהְקָרַבת  יֹוֵתר  ַמִים  ַּבּׁשָ

ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל  ָהֲאִריַז"ל(.  )ַּתְלִמיֵדי  ַקָּים  ָהָיה 
ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, 
ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהָּקָּב"ה, ּוְלַהִּציל 
ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהָּצרֹות ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה 
ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו 
ִוויָטאל,  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהזֹוַה"ק,  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ּוָמגֹוג,  ּגֹוג  ִמִּמְלֶחֶמת 
ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ְוַעֵּין עֹוד אֹור ַהּזֹוַהר. - ְזכֹור! ַּדָּקה ַאַחת ִלּמּוד 
ָּכפּול  ּוְבִמְנַין  ָיִמים,  ה  ִׁשּׁשָ ְּכמֹו  הּוא  ְּבִצּבּור  )ְּבחֹול(  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ּוְבַצַער  ַהְּפַׁשט,  ּתֹוַרת  ִלּמּוד  ָיִמים   6000  = ַוֵּיֵצא(  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף 
 600  =  1000 ָּכפּול  ּוְבִׂשְמָחה  ָיִמים,   600,000  = ֵמָאה  ָּכפּול 
 600 ָיִמים ֶׁשל ּתֹוַרת ַהְּפַׁשט. ּוְבַׁשָּבת עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף =  ִמְליֹון 
ִמיְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת ַהְּפַׁשט. )ִּכֵּסא ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, 
יֹוֵצא  ָסאִלי(  )ָּבָּבא   10 ָּכפּול  עֹוד  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶזה  ְוִאם  ָנָתן(.  ְדר'  ָאבֹות 

ַהְּפַׁשט.  ּתֹוַרת  ָיִמים  ְטִריְלַיאְרד  ֵׁשׁש   =  6,000,000,000,000
ְזכֹור:  ַוֵּיֵצא, תיקו"ז(.  )זֹוַהר   1000 ָּכפּול  ַהַּמֲעָרִבי עֹוד  ַּבֹּכֶתל  ֶזה  ְוִאם 
ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ְמַקֵּבל  ַּבּיֹום,  ֹזַהר  ַּדף  ַאַחת  ַּדָּקה  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהְמַאְרֵּגן 
ְלִלּמּוד  ִּבְלַבד  ַּדָּקה  ַמְקִּדיׁש  ְּכֶׁשִהְּנָך  ַהְיהּוִדים!  ָּכל  ּוְכֶנֶגד  ֻּכָּלם 
ַּדף ֹזַהר ּוִמְצָטֵרף ְל-250.000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו 
ְוִיְתַקְּבלּו   - ַהֹּזַהר!!!  ֵסֶפר  ָּכל  ְּפָעִמים   250.000 ְמַסֵּים  ַאָּתה 
ְּתִפּלֹוֶתיָך ּוִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך, ִּכי ַהְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות ּוְקִריַאת 
ְלָקֵרב  ְוזֹוֶכה  מ"ג(,  תיקון  )תיקו"ז  יֹום  ָּכל  ַּבֹּזַהר  ִלּמּוד  הּוא  ְׁשַמע 
ֵּבין  ִנְמִנים  ֶׁשֵאיָנם  אֹוָתם   - קכ"ד(.  ח"ג  )ֹזַהר  ְּבַרֲחִמים  ַהְּגאּוָּלה 
אֹוי  עג:(:  ַּדף  ל'  )ִּתּקּון  ַהָּקדֹוׁש  ְּבֹזַהר  ָּכתּוב  ֲעֵליֶהם  ַהֹּזַהר,  לֹוְמֵדי 
ּוִמי   - ָּבעֹוָלם.  ְוָאְבָדן  ְוֶהֶרג  ּוִבָּזה  ְוֶחֶרב  ֲעִנּיּות  ֶׁשּגֹוְרִמים  ָלֶהם 
ְּבָׁשָעה  אֹוָתּה  ִלְלמֹוד  ָרָצה  ְוֹלא  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ָעַסק  ֶׁשֹּלא 
ם ְּבִבָּזיֹון ְּכמֹו  ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ְּבַגן ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמּׁשָ
יִרים ְוכּו', ְוֹלא עֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל  ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ִׁשיר ַהּׁשִ
ָרִפים ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים  ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהּׂשְ
ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ְוכּו'. 
ֶׁשֹּלא  ְּדִמי  אֹוֵמר,  ַהָּקדֹוׁש  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהְּבִרית(.  )ֵסֶפר 

ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת ֶׁשֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא 
ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו. 
)ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך קפ"ה(. ִלּמּוד ָׁשָעה ַאַחת ֹזַהר ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה 

ַמה ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַּבְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה )כ"מ, אור הזוהר גליון 
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ָכל ָהעֹוָלם, ֶטל: 052-7651911 י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ר ִלְדפּוס!  ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ּבְ י זַֹהר ַהּיֹוִמי ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ

ֶכֶסף ָקָטן. ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ ּיְ דֹוָלה ׁשֶ כּות ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ ּיּוַכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ

ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ּוְמַׂשַּמַחת ְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל: ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֵארּוַע, ְסעּוַדת ֵארּוִסין, ְּתָנִאים, ֲחֻתָּנה, ַּבר ִמְצָוה, ְּבִרית ִיְצָחק, 
ָנה, ּוְבָכל ִמיֵני  ְּבִרית, ִּפְדיֹון ַהֵּבן, ֲחֻנַּכת ַהָּבִית, ַּבת ִּמְצָוה, ִקּדּוׁש, ִסּיּום ַמֶּסֶכת, ְסעּוַדת הֹוָדָעה, ֲחֻתַּנת ֶּכֶסף ְוָזָהב, יֹום ַהּׁשָ

ְׂשָמחֹות, ּוְלָכל לֹוְמֵדי ַּדף ַהּיֹוִמי, ָיכֹול ְלַקֵּבל ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי ְּבִחָּנם,  ֶטל: 052-7651911


