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קֹול רֹוז קֹוֵרא ּבְ קֹול ּכָ
אּוָלה!!! יַע ְזַמן ַהּגְ ְמעּו ִהּגִ ָרֵאל ׁשִ ֵני ִיׂשְ ַאֵחינּו ּבְ
ַרֲחִמים לּות ּבְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵנֵצא ֵמַהּגָ י ּבְ ּכִ

א ִמירֹון יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ דֹוׁש ּבְ ְפנּו ּכּוָלנּו לַמֲעַמד ִסּיּום ַהזֹוַהר ַהּקָ ִהְתַאּסַ
ָאב י אֹור ְלט"ו ּבְ יׁשִ ֵליל ׁשִ ה ּבְ ַעּתָ

ְבֵטי  ִפּלֹות ָיַחד ׁשִ ַלת ַהּתְ ל ְלַקּבָ ֻסּגָ ִלְקַראת ֲחצֹות ַלְיָלה ֵעת ָרצֹון ְזַמן ַהּמְ
ָרֵאל ִיׂשְ

דֹוׁש  ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ּכָ ּוְמַסְייִמים ֶאת  ל ֲחבּוַרת 960 ִאיׁש לֹוְמִדים  ּכָ
ְלַבד ּקֹות ּבִ ׁש ּדַ ׁשֵ ּבְ

ְוַתֲחנּוִנים, ִפיָלה  ּתְ ּבִ ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ִנְבַקע  ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ֵעת   ּכָ
ֻלּיֹוֵתינּו" ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוׂשָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ה "ּתְ ִפּלָ נּו ַהּתְ ם ּבָ ְלַמַען ִהְתַקּיֵ

י "ה  ליחד  .רחימ דחיל .כינ הא רי קדא יחד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָל
ולעילוי  מעפרא , שכינתיה לאקמא  י ראל, ל  לי יחדא ְְְְִִִֵֵָָָבו"ה
אדני  ענ ויהי  באהבה. שמו   למע שמחה, הבני א עוזינו  ֲִִַָֹשכינת 

.ננה ידינ מעה .עלינ ננה ידינ מע ה .עלינ [ב"פ]אלהינ ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ירויח . עלינ ברחמיו  ונצליח, נעה ה' ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָ

ה'!  איה כי רְְִִֵַָ

,חכמי למידי  ליט"א , ייב ת ראי  ,ני אה ניהר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָרת
ני  הה דה ההל וכל  הה, הדל  ה את נ אר י הר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמזי 
להתק כיז בכ י כל  ,דה ז הר מדיה הר "י ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָמחת
 דק  על י כל  חי מ איל ונחב הר"י ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָנ מת

ליט"א . מיר ידְְֳִִִַָָה

ה צא ה דל ה  ימק  אנחנ מק הה ה מ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
הה, דאתה מהרה    ה עזרת הבטיחיביא מ לת  ה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

רחמי  מלתא יפק א  ספרא בב"א.הר"י  צדקינ מיח ביאת  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

זוהר בתיקוני ו')כתוב  ציוני (תיקו על שכינתו משרה שהקב"ה  ,
 זוכי הכולל וחברי השכינה , השראת כא שיש לידע ועלינו , הצדיקי

ברבי  אלעזר  ורבי  הרשב"י של הקדוש בציונו ביומו יו מידי  ללמוד
הקדושה .  לנשמת רוח נחת ולעשות  זי "ע, שמעו

ביבמות חז"ל  ע"א)אמרו  צז  ע"ב ...(צו : יוחנ רבי  רבי אמר  משו
בעול מפיו שמועה דבר  שאומרי חכ תלמיד כל יוחאי: ב  שמעו
דבר שאומרי כיו חכמי תלמידי  א בקבר... דובבות שפתותיו   הזה
מי   לכ תתארו  בקבר. דובבות שפתותיה הזה בעול מפיה שמועה
מדיל אנ ידי  ועל ע"ה, יוחאי ב שמעו רבי הזה? המאמר בעל ְְְִֵֶַָהוא 

רתי" למד" מידותי שנו בני ת ב רת[ס "ז י] נחת ל י וע ְְְִִִִִַַַָָָָ
 מ דל, וכח ,עדנ מתל  רח נחת לנ מחזיר  הא  זה ידי ועל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹרח,
הר וכמבאר .יה מ  ל הע ל את לפטר יכלני : עצמ על  ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹאמר

דקל"ח.)ה   ג ' ס ד...(חלק אא  מתק להע ואי הקודש:  בלשו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מע , אמר לא לאר , יב ק אמר לא מי ל , מע ר י ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹאמר

הע למ ת. ק מי אנ ֲִֵֵֶָָָהרי
ציונו על הרשב "י תורת  את ללמוד שצרי וכמה כמה  אחת  ועל 
לתאר אפשר ואי  רוח, נחת לו ולעשות המימרא, בעל  שהוא הקדוש
וממשי ומפעיל  מעורר זה ידי שעל  הקדוש זהר  הלומד כח גדול  כמה
כמו עלינו, לרח כפשוטו , ממש  ,השלו עליו  הרשב "י נשמת את
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בגמרא ע"ב)שאמרו  מה  ד משו:(סוכה ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר 
מיו הדי  מ כולו  העול כל את  לפטור  אני יכול יוחאי   ב  שמעו רבי 
ועד  העול שנברא  מיו עמי  בני אליעזר  ואילמלי עתה עד שנבראתי
ואמר סופו עד העול שנברא מיו עמנו עוזיהו ב יות ואילמלי  עכשיו 
 וה עלייה  בני ראיתי יוחאי ב שמעו רבי משו ירמיה רבי אמר  חזקיה
שני א  מה ובני אני  ה מאה א  מה ובני אני  ה אל א  מועטי

.ה ובני  אני תוכלוה מקו ובכל  רגע  בכל  הפשוט בדורנו  ואפילו 
הרשב "י  ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות  הרשב "י לנשמת להתקשר
הקדוש שהזוהר  שכידוע הברכות , ממקור ותושפעו  טובה  לכ יכיר  זי"ע
שנאספנו כעת ובפרט ואסונות. פגועי ומונע הצרות מכל ומציל  מג
וכ הקדוש  הזוהר כל  את איש  960 דקות  בשש  לסיי גדול כזה  ציבור 
איתו יקח  אחד וכל  חדש ,  סיו איש 960  פע כל  פעמי הרבה  נעשה 
וכ פעמי ועשר 5 אפילו החוברת  יו כל  שלו  בבית  וייסיי החוברת
ילמדו בשבת ובפרט הקדוש , הזוהר סיומי וכמה  כמה יו בכל  נעשה 
תורת לשמה , תורה  שנה  טריליוני  של  אוצרות בזה ונרויח ,פעמי הרבה 

. בשמי החשוב הכי  שהוא עהסוד, מי עה,וכל  ר   ועדי רא יניו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
. יהאמ יהח איל ויאחז ויחט ְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹֹיר

זה !ורעי,אחי  וקד דל דבר  נתאחד א ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

זכ ת היח, את  מביא ה אלה את קרב בר על  א  ריְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמד
 זמ אי  . אט צצת ח "ו  יראל ע על מ בא מעב   ד ה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהזהר
 הל ,להע מלחמת לפני נה  רי ע זצ"ל   ה על  ידע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻיתר !!!
על  ח מה  דלה  זירה   לה ואמר ייב ת, וראי ניהר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלכל 
ואמר רח "ל,  להע מ חקי יראל מכלל דל חלק יראל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלל 
 מ  תנא לה יל יכל  דה ההר  ל ד רק  עידה הרמח"ל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָברי
יאמר , ייבה ורא רב ל  היא, העצה   על  רח"ל. הרעת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהזרת
רצה  אחר  !ל ק  מע ולא .ד ה זהר ללמד  צרי יה די ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹל 
תא את אל  אני עת  ,דייה  מלי 67 והרג דלה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָמלחמה 

ת מכת ה מרא קה  מאמר(נה )ה אלה ידע ? תא הרג מי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
א')חז"ל  עד נ"ה   על) ת ל   נר הקב"ה, לפני יה מת אמרה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

 עיר  לוה  רימ יקי צ  לה ל אמר .מא א  נ ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה 
 לע ל  נר לפניו  אמרה .רי מ,מח ולא למחת  יד היה ְְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָֹ

ואכמ "ל.

א ולא לונתע דה זהר ללמד ר ל מר יד היה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹֹ
הכחה". "מצות ל ספר הה העני על  וכתבי , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמר

 לי יכ ואי ימ "ש , מהיטלער נצלה יראל אר  אי ה ר , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָויד ע
מהגה"צ  מע  לי  ס ר אחד רב   !!! אט מ צצת ינ זמ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלה צל

א לגהקל לי יהדה על רי  ה ספר  מחר  על  זצוקללה"ה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻ
לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יה דה רי הגה"צ  . ד ה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָההר
ה דה  לארצנ יע מאד פחד ,להע על  רצה  ימ"ש ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהיטלער

ח "ו . י ונ ט זק ועד מער דיהה ל  את לאד להרג ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלה מיד

אמר :  ספראעל ,דה הר תב י חאי    מע ורי הי ת ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
מ לתא,  יפק יהדי א ל  די ד ה ל ה הר לתר התחיל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הפר לאר צא י ואמר ,דה ה הר את וללמד להבי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיכל 
צא  י היה וכ דלה , מלה לרע יהיה ד ה ההר  על   ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָהרא
ונגמרה מ לה להרע  ל היה אז ההר, מפר הרא  ר ה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָלאר
ה דה . לארצנ לה יע זממ הצליח  ולא ימ "ש . היטלער ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהלחמה

 ערבי לי וחצי  אחד  מעט  וי מ א, לרחמי קי זק אנ  כמְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
 א ,חיט  אנ לכ ח "ו , די יה  מלי 15 את  לחל ציר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ל   וכ ,ביו דקות 6 איש  960 וי י כל דה ה הר את ְְְְִֶַַַָָָָָילמד
מ מיח, מחבלי נצל ואי יו כל  ה הר ל פע 960 יגמר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחד
עיה"ק   לייר החרדית עדה "ה חברי ל  ניהר דלי תבְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
 יפק א ספרא  ע "ה  יחאי   מע רי הבטחת תרפ"א ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָנת
 לע ליד הכי יהר מזי  נקראי הזהר ולמדי  רחמי . גלתא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמ
יראל  ע את ילימ י ראל, לל  ונמת מת נ מטהרי הְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

  ועצ רב  ח וודאי בג מת, רחנ ת  ורעת קת  זרת  ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹמל 
להבטחת נז ה מ קרב אז  נמעת. תפ רת  עה  תברְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
חי  מאילנא למטע י ראל דעתידי בגי" לעיל האמ רה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהר "י

רחמי ". גל תא מ י יפק ה הר  ספר האי איהקהל ורבותי מורי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
אבינו  על נחוס לא  היא בגלותא ? שכינתא תהא מתי עד  קדוש!

? שבשמי

הש לבוא , רוצה הוא אלינו, ומתחנ ביסורי מתגולל המשיח מל
רבינו  משה העצה? ומה  בנו !!! רק תלוי זה וכל לגאלנו , רוצה יתבר
מה ומועילה קלה טובה עצה לנו נתנו זיע "א והרשב"י הנביא אליהו

ומיד. תיכ שיבוא נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות

היא: הפשוטה  העצה

אביכ י ראל אל מעו יעקב ני מעו בצְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹה
בר  שמעו רבי בציו במירו הקדוש הזוהר  סיו למעמד   באי כולנו
מעול השכינה מש זזה לא אשר דרשב"י היכלא  ה' בבית ע "ה יוחאי

ישראל" שבטי "יחד 

באב לט"ו אור  שישי ליל חמישי  ביו[למנינ באוגוסט  3]12:00 בשעה
[24:00]

יחד   מיה אחרית אתכ יקרא אר את לכ ואידה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאספ
הקדוש הזוהר  ספר  כל את ומסיימי לומדי איש 960 ישראל שבטי
ביותר הקדוש  במקו הגאולה לקירוב נפעל וביחד   בלבד  דקות בשש
עול בקבלת כולנו נזעק  נפתחי שמי ששערי  זו  מיוחדת רצו ובעת 
 משתת כל   . ברחמי ישראל ע לגאולת ובתפלה שמי מלכות
לימוד  שנות טריליוני של אלוקי אור בשפע זוכה  זה קדוש במעמד
הוא כאילו אחד  לכל נחשב הזו  הקדושה לחבורה ובהתחברות   תורה
וחנית  כחרב הוא וודאי  הפסק, בלי רצופי יממות 4 הקדוש זוהר לומד
ביותר מסוגל  וזמ מאוד נפלאה רצו עת הוא ועתה הקליפות, כל לשרו
יזעקו  ביחד  וכול הקדושה השכינה על ולהתפלל ,שמי רחמי  לבקש
המקדש בית   בבני בימינו, במהרה צדקינו משיח שלח ,שבשמי לאבינו 

המצור ]–בב"א בעלו החשבו]

 במש הזוהר לאמירת  ביו דקות כשש יקדיש  קונטרס, המקבל כל
הכ יו עד  אלול חודש מראש יו מאות 40 לתשע  זוכה ובכ ,יפורי

זוהר סיומי שכר  921,600,000  אל מאות ושש  מיליו ואחד עשרי
אשר ,קונטרסי 960 מתו אחד הוא מקבל , שאתה הקונטרס  הקדוש.
בלימוד  ובהשתתפות הקדוש הזוהר  ספר  כל את משלימי כול יחד

.אמ אחינו ישראל כל ע טובי לחיי להחת תזכה הזה הקדוש

בס"ד יקבלו  הקדוש , הזוהר מסיימי 960 להתאחדות  המצטרפי כל 
מיוחד במבצע העולמי הזוהר מפעל ספרי  את לקנות ויוכלו – מתנות 
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הזהר ספר י  הא לה !!!  זמ ה יע מע יראל ני  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאחינ

רחמי מהלת  ְֲִֵֵֵַַָנצא 
דה הז הר  ספר ל את מסיימי מדי ל אי 960 חב רת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָל 
פילה מי ערי נבקע  ה ילה  חצת  עת לבד  ת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
פר , יתקע אי 2600 ק  פרת . יביא אחד ל – ני ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָותחנ
לק נס  ו א תנ לחר ד ל פר "קע ה פה נ התק ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָלמע

" תינלֵָֻ

       
 

צ "ו  אביכ יראל  אל  מעו יעקב ני מעו  בצה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹב"ה ,
השעה !!!

איש 60 ב הקדוש  הזוהר  סיו יארגנו וכולל  ישיבה הכנסת  בית כל 
בלבד!!! דקות  ב96

הזה  הקדוש הלימוד את לקיי הרוצי ציבור עצו כל תיקו [שהוא 

המחולק ונורא ] הקדוש  הזוהר לקבלת העולמי הזוהר לפעל  יתקשר ,
קונטרסי]לתתק"ס  960]0547112492 טל: ,חלקי

ואתר אתר בכל  שבוע בכל הקדוש  הזוהר את ומסיימי לומדי כולנו 
 לכ ואידה האספ  ישראל " שבטי "יחד דרשב"י להיכלא ְְִֵֶַָָָומתקשרי

 מי ה אחרית אתכ יקרא אר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָאת
הזוהר ספר כל את   ומסיימי  לומדי איש 60 ישראל שבטי יחד
ובעת  הגאולה  לקירוב נפעל וביחד בלבד , דקות ושש  בתשעי הקדוש
מלכות עול בקבלת כולנו נזעק  נפתחי שמי ששערי זו מיוחדת רצו

 ברחמי ישראל  ע לגאולת  ובתפלה  שמי

של אלוקי אור  בשפע זוכה  זה  קדוש במעמד משתת כל 
תורה לימוד  שנות טריליוני 

לומד הוא כאילו אחד לכל נחשב  הזו הקדושה  לחבורה  ובהתחברות
 לשרו וחנית כחרב הוא וודאי הפסק, בלי רצופי יממות 4 הקדוש  זוהר 
לבקש ביותר מסוגל  וזמ מאוד נפלאה  רצו עת הוא ועתה  הקליפות, כל
לאבינו יזעקו ביחד  וכול הקדושה  השכינה על ולהתפלל  ,שמי רחמי
בב"א. המקדש  בית בבני בימינו, במהרה  צדקינו  משיח שלח ,שבשמי
זוכה  ובכ דקות , 96 רצו ללימוד  ,קונטרסי 16 לומד אחד כל 
שכר  921,600,000  אל מאות ושש  מיליו ואחד עשרי מאות לתשע

 הקדוש  זוהר  המצור ]סיומי   בעלו אחד[החשבו שכל  הקונטרסי 
כל  את   משלימי  כול יחד אשר ,קונטרסי 960 מתו 16 ה מקבל ,
 להחת תזכה  הזה, הקדוש  בלימוד  ובהשתתפות הקדוש, הזוהר ספר

.אמ אחינו ישראל כל   ע טובי לחיי
בס"ד יקבלו  הקדוש, הזוהר מסיימי 960 להתאחדות המצטרפי כל 
מיוחד במבצע העולמי הזוהר מפעל ספרי  את לקנות ויוכלו – מתנות 

הנחה ) 50%).0547112492/0527651911 :לפרטי ,

         
      

ואתר, אתר בכל  דה הזהר את  ולסיי ללמוד  אי  לנ אי ִִַַַָָָ
יראל . בטי יחד  האלפי ל רי להתחר יעדר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָל

דה הזהר ספר ל  את  מסיימי  מדיל אי 60 חברת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָל 
ערי  נבקע הה  ד ה הלימ ד עת  לבד, ת ו עיְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
לק רימתק פרת הביא אחד ול  – ני ותחנ פילה   מיְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
 נ התק למע  נכ פר , יתקע וכאר  דה הזהר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָל מדי

" תינל לק נס ו א  תנלחר דל פר "קע ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻה פה

 תיקו  תתק"ס  בגי' ישראל " תתק"ס"שמע זוהר ידי על היסוד
אר ומידת ,לוגי תתק"ס דינור נהר  וכ , לוגי תתק"ס הוא המקוה

שעות, תתק "ס שה יו 40 מהל נתק ישראל כאשר מורה זה כל
כמקוה מטהר הזה, הקדוש  הלימוד ובהתחברות ,חלקי בתתק"ס הזוהר

זי"ע) מקורי פנחס רבי שאמר  אר,(כמו כאויר ומחכי דינור, מנהר ומציל
ישראל,  אר כעני ומכפר ישראל , עמו ". אדמתו נ'"וכפר ע תשרי

בינה[שה הרחמי]שערי בחודש תתק"ס,,שנפתחי שערי גימטריה  נ' לרמז
לדופקי   רחמי שערי פותח  יתבר המל שאז  התשובה  חודש  ע בינה

בתתק "ס בתשובה, בטילה ק'),ובריה  סימ יו"ד הזוהר(טשו"ע שלימוד ,
,מעו שנברא המשחית את סיומבטל   עני על ומרמז מורה זה כל

ביומו, יו מידי  התשובה, ימי 40 ב חלקי בתתק "ס הקדוש כי הזוהר
כי"ר . בב"א, צדקינו  משיח יבוא ותיכ לכ מסוגל העת 

זוהר דקות  96 בלימוד היסוד תיקו  מרעיש גילוי
תתק "ס 60 מזוהר קונטרסי 16 ילמדו  הנרמזאיש הקדוש הש [כנגד

– ו' ב' ח' אל", יר טנ מ ו'יקא 'לע "ח'יל טו ) כ  פרק (איוב הפסוק  ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹבר "ת

[16 דקות,,גימטריה 96 יבמש"]לצו צו  לצו  לקוצו קו לקו   קו זעיר ְִֵַַַַָָָָָָָָָ

י')] כ "ח פרק  (ישעיה " כלומר :זעיר דקות,. ושש  ושלושי שעה במש ְֵָ

הקדוש. הזוהר כל  מסיימי,שישי וכ ליסוד רומז שהו"ו כידוע
 מתאספי היסוד ,וכא  לתיקו מניני וברצ שש בחשק וכנגדללמוד

קדוש . ע ישראל  נשמות ריבוא עהשישי  ל אי אד  אי ֵֵֶָָָָ
בג)– ד רק  קה (אבת  למצוה ר הוי אמר, עאי  ( רה בחמ), ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

בר , לכל מפליג הי ואל  ,אד לכל בז  הי אל אמר, היה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָהא
כל  . מק ל אי דבר ל ואי עה ל אי אד  ל  איְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ולא מש ברחו  לא  הקדוש הזוהר ולומדי  סיני, הר  על עמדו ישראל

הגדולה מהאש זי"ע)יראו פתייה יהודה רבי הק ' תורה(המקובל קיבל  משה
שעות בתתק "ס –מסיני  התורה על  עמוקות במגלה (פרשתכמבואר 

וזל "ק :ויחי) שהיה,  יו במ ' פה שבעל תורה למד משה דמלה רזא 
להר, ע"יעולה נעשה תושבע"פ  ע תושב"כ  של החיבור דעיקר  להוסי [ויש

דע"ות)] – הטוב והרי"ח (מהרח"ו , הזוה"ק, תתק"ס לימוד ה "מתניתי סוד כי
לילה . ובמ ' יו במ ' שיש תתק "ס,שעות הרי  שעות כ"ד פעמי מ'

, לוגי תתק"ס דינור ,במקוה בנהר  יו בכל המלאכי טובלי שבה
תתק"ס בגי ' שהוא ישרא"ל" "שמ "ע סוד, והכולל,זה אותיות ז' ע

דלעילא החסד שר האותיות  ע דל"ת  חי "ת  " אל במלוי אחד וכ
המקוה , גדולשבידו   כה מיכאל  ישראל]שהוא  של ואפטרופוס  כמו[שר ,

בגי' פ"ז "כת מיכא"ל שאמר,  ברו על יונה  בכנפי תתק "ס שכתוב
מקוה של  צ'רה "טפחי ב 'עת מ'ושיע י"י י'שראל  "מ 'קוה  ולדעתי  ,

 אתוו סודבראשי זה ," מלא מיכא"ל שמעבגי' את קורי ""מאמתי
]לצר אחד כל וצרי הש"ס , זו תחילת משנה ללמוד שמתחילי הזמ הוא ועתה

 עמודי שני והוא – בקביעות!!! היומי, הזוהר ד לימוד ג היומי  הד הלימוד ע

הקודש לשו ע כרכי 10ב המודפס  מהזוהר להבי ]ושליש קל  הנדפס[וזה וכ

יעשה   וכ , ליו דקות 2.5 יקח זה זוהר ולימוד ,חלקי ב960 הנדפס  וכ ,כרכי 70ב

,מתפרשי דלא  ריעי תרי ביחד, הזוהר  ועל הש"ס  על סיו שני וחצי 7 אחרי

שבנסתר ותורה שבנגלה לקבילשהוא]תורה  דלעיל"א , חיילות תתק "ס סוד
עכ "ל,תתק "ס  ...( " ותרו באור רחמני(עיי"ש בני רחמני יהודי  כ על

השכינה צער על המבכה המשיח צער  ועל נשמתכ על (זוהרחוסו 

ח.) שנאמרשמות ה )כמו  נג פרק מדא(ישעיה  ענ מ מחלל ְְְְִֵָָָֹֻ"והא
."לנ נרא בחברת עליו  מנ ל מסר  נתינלחבורות מע והתקבצו  ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָֹֻ

איש, שישי של בזוהרקדושות שטמוני ישראל נשמות ריבוא שישי [כנגד

רמח"ל] ב96הקדוש, הקדוש הזוהר  כל  וסיו כשעה[צ"ו ]ללימוד דקות
שה וחצי , ישראל  עונות  ידי על  שנעשו  הפגמי כל  את  נתק ובכ

רח "ל, הקדושה לשכינה   הנידחות כחיצי הנשמות  כל יתעוררו ובזה
בא דוד ב אי חז"ל , שדרשו  כמו בא, דוד  ב ומיד ,לשרש וישובו
הנשמות  שאלו ביאר האר"י  ובכתבי ,שבגו הנשמות כל שיכלו עד
 כ על  ישראל. בני של התורה קדושת ידי על הנתקני הקדושות

מבקש, אנוכי אחי ישראל,את שבטי כל  יחד  באהבה, שמו למע
הקדוש הזוהר ותסיימו  איש , שישי של חבורות ותעשו התקבצו 

וחצי, אתהבשעה ומקשרובזה  ,רעי אוירי כל וקורע  , רקיעי בוקע
יחיד אחד אל  שהוא ,עולמי חי  צדיק ושכינתיה, קוב "ה ומיחד

תפילות)ומיוחד, תקט"ו  תליא(רמח"ל בחביבותא   אנ "לישועת(אדרא), .
ה '".קוי  תי

!!!ביו דקות שש לו שנית לנו מחכה  המשיח  מל
התאספו  כול ונורא! גדול הש קידוש  ב "ה   כא לנו יש רבותי ,

!!!שמי כבוד הרבות הדקותלמע שש לימוד  יתרו יהודי כל כאשר 
זוהר סיומי  960 עשה  כאילו ואחד אחד  לכל  נחשב  אז או יו בכל
.במירו הקדוש  הרשב"י של קדשו להיכל  ומתקשרי ביומו , יו מידי
זכויותינו את מכפיל כי חיסרו לידי יבואו לא  הרבי בזיכוי ועתה
הקדוש בזוהר שכתוב וכמו  ,ק אי עד תורה שעות למיליארדי
וכתבו הקדושה, התורה  ובכוח בזכות רק תבוא האחרונה  שהגאולה
ללמוד היא, ומגוג גוג ממלחמת  להינצל  היחידה  שהעצה המקובלי
המשיח . מגיע ומיד  ותיכ בראשונה , הקדוש  הזוהר ולימוד הסוד תורת

הגלת   אי ההר  לד  על  יח  החפ תב זה ...בגלל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
( י ח החפ)ִֵֶַָ
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בגמרא ע"ב)שאמרו  מה  ד משו:(סוכה ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר 
מיו הדי  מ כולו  העול כל את  לפטור  אני יכול יוחאי   ב  שמעו רבי 
ועד  העול שנברא  מיו עמי  בני אליעזר  ואילמלי עתה עד שנבראתי
ואמר סופו עד העול שנברא מיו עמנו עוזיהו ב יות ואילמלי  עכשיו 
 וה עלייה  בני ראיתי יוחאי ב שמעו רבי משו ירמיה רבי אמר  חזקיה
שני א  מה ובני אני  ה מאה א  מה ובני אני  ה אל א  מועטי

.ה ובני  אני תוכלוה מקו ובכל  רגע  בכל  הפשוט בדורנו  ואפילו 
הרשב "י  ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות  הרשב "י לנשמת להתקשר
הקדוש שהזוהר  שכידוע הברכות , ממקור ותושפעו  טובה  לכ יכיר  זי"ע
שנאספנו כעת ובפרט ואסונות. פגועי ומונע הצרות מכל ומציל  מג
וכ הקדוש  הזוהר כל  את איש  960 דקות  בשש  לסיי גדול כזה  ציבור 
איתו יקח  אחד וכל  חדש ,  סיו איש 960  פע כל  פעמי הרבה  נעשה 
וכ פעמי ועשר 5 אפילו החוברת  יו כל  שלו  בבית  וייסיי החוברת
ילמדו בשבת ובפרט הקדוש , הזוהר סיומי וכמה  כמה יו בכל  נעשה 
תורת לשמה , תורה  שנה  טריליוני  של  אוצרות בזה ונרויח ,פעמי הרבה 

. בשמי החשוב הכי  שהוא עהסוד, מי עה,וכל  ר   ועדי רא יניו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
. יהאמ יהח איל ויאחז ויחט ְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹֹיר

זה !ורעי,אחי  וקד דל דבר  נתאחד א ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

זכ ת היח, את  מביא ה אלה את קרב בר על  א  ריְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמד
 זמ אי  . אט צצת ח "ו  יראל ע על מ בא מעב   ד ה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהזהר
 הל ,להע מלחמת לפני נה  רי ע זצ"ל   ה על  ידע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻיתר !!!
על  ח מה  דלה  זירה   לה ואמר ייב ת, וראי ניהר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלכל 
ואמר רח "ל,  להע מ חקי יראל מכלל דל חלק יראל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלל 
 מ  תנא לה יל יכל  דה ההר  ל ד רק  עידה הרמח"ל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָברי
יאמר , ייבה ורא רב ל  היא, העצה   על  רח"ל. הרעת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהזרת
רצה  אחר  !ל ק  מע ולא .ד ה זהר ללמד  צרי יה די ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹל 
תא את אל  אני עת  ,דייה  מלי 67 והרג דלה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָמלחמה 

ת מכת ה מרא קה  מאמר(נה )ה אלה ידע ? תא הרג מי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
א')חז"ל  עד נ"ה   על) ת ל   נר הקב"ה, לפני יה מת אמרה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

 עיר  לוה  רימ יקי צ  לה ל אמר .מא א  נ ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה 
 לע ל  נר לפניו  אמרה .רי מ,מח ולא למחת  יד היה ְְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָֹ

ואכמ "ל.

א ולא לונתע דה זהר ללמד ר ל מר יד היה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹֹ
הכחה". "מצות ל ספר הה העני על  וכתבי , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמר

 לי יכ ואי ימ "ש , מהיטלער נצלה יראל אר  אי ה ר , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָויד ע
מהגה"צ  מע  לי  ס ר אחד רב   !!! אט מ צצת ינ זמ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלה צל

א לגהקל לי יהדה על רי  ה ספר  מחר  על  זצוקללה"ה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻֻ
לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יה דה רי הגה"צ  . ד ה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָההר
ה דה  לארצנ יע מאד פחד ,להע על  רצה  ימ"ש ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהיטלער

ח "ו . י ונ ט זק ועד מער דיהה ל  את לאד להרג ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלה מיד

אמר :  ספראעל ,דה הר תב י חאי    מע ורי הי ת ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
מ לתא,  יפק יהדי א ל  די ד ה ל ה הר לתר התחיל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הפר לאר צא י ואמר ,דה ה הר את וללמד להבי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיכל 
צא  י היה וכ דלה , מלה לרע יהיה ד ה ההר  על   ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָהרא
ונגמרה מ לה להרע  ל היה אז ההר, מפר הרא  ר ה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָלאר
ה דה . לארצנ לה יע זממ הצליח  ולא ימ "ש . היטלער ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהלחמה

 ערבי לי וחצי  אחד  מעט  וי מ א, לרחמי קי זק אנ  כמְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
 א ,חיט  אנ לכ ח "ו , די יה  מלי 15 את  לחל ציר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ל   וכ ,ביו דקות 6 איש  960 וי י כל דה ה הר את ְְְְִֶַַַָָָָָילמד
מ מיח, מחבלי נצל ואי יו כל  ה הר ל פע 960 יגמר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחד
עיה"ק   לייר החרדית עדה "ה חברי ל  ניהר דלי תבְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
 יפק א ספרא  ע "ה  יחאי   מע רי הבטחת תרפ"א ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָנת
 לע ליד הכי יהר מזי  נקראי הזהר ולמדי  רחמי . גלתא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמ
יראל  ע את ילימ י ראל, לל  ונמת מת נ מטהרי הְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

  ועצ רב  ח וודאי בג מת, רחנ ת  ורעת קת  זרת  ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹמל 
להבטחת נז ה מ קרב אז  נמעת. תפ רת  עה  תברְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
חי  מאילנא למטע י ראל דעתידי בגי" לעיל האמ רה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהר "י

רחמי ". גל תא מ י יפק ה הר  ספר האי איהקהל ורבותי מורי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
אבינו  על נחוס לא  היא בגלותא ? שכינתא תהא מתי עד  קדוש!

? שבשמי

הש לבוא , רוצה הוא אלינו, ומתחנ ביסורי מתגולל המשיח מל
רבינו  משה העצה? ומה  בנו !!! רק תלוי זה וכל לגאלנו , רוצה יתבר
מה ומועילה קלה טובה עצה לנו נתנו זיע "א והרשב"י הנביא אליהו

ומיד. תיכ שיבוא נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות

היא: הפשוטה  העצה

אביכ י ראל אל מעו יעקב ני מעו בצְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹה
בר  שמעו רבי בציו במירו הקדוש הזוהר  סיו למעמד   באי כולנו
מעול השכינה מש זזה לא אשר דרשב"י היכלא  ה' בבית ע "ה יוחאי

ישראל" שבטי "יחד 

באב לט"ו אור  שישי ליל חמישי  ביו[למנינ באוגוסט  3]12:00 בשעה
[24:00]

יחד   מיה אחרית אתכ יקרא אר את לכ ואידה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאספ
הקדוש הזוהר  ספר  כל את ומסיימי לומדי איש 960 ישראל שבטי
ביותר הקדוש  במקו הגאולה לקירוב נפעל וביחד   בלבד  דקות בשש
עול בקבלת כולנו נזעק  נפתחי שמי ששערי  זו  מיוחדת רצו ובעת 
 משתת כל   . ברחמי ישראל ע לגאולת ובתפלה שמי מלכות
לימוד  שנות טריליוני של אלוקי אור בשפע זוכה  זה קדוש במעמד
הוא כאילו אחד  לכל נחשב הזו  הקדושה לחבורה ובהתחברות   תורה
וחנית  כחרב הוא וודאי  הפסק, בלי רצופי יממות 4 הקדוש זוהר לומד
ביותר מסוגל  וזמ מאוד נפלאה רצו עת הוא ועתה הקליפות, כל לשרו
יזעקו  ביחד  וכול הקדושה השכינה על ולהתפלל ,שמי רחמי  לבקש
המקדש בית   בבני בימינו, במהרה צדקינו משיח שלח ,שבשמי לאבינו 

המצור ]–בב"א בעלו החשבו]

 במש הזוהר לאמירת  ביו דקות כשש יקדיש  קונטרס, המקבל כל
הכ יו עד  אלול חודש מראש יו מאות 40 לתשע  זוכה ובכ ,יפורי

זוהר סיומי שכר  921,600,000  אל מאות ושש  מיליו ואחד עשרי
אשר ,קונטרסי 960 מתו אחד הוא מקבל , שאתה הקונטרס  הקדוש.
בלימוד  ובהשתתפות הקדוש הזוהר  ספר  כל את משלימי כול יחד

.אמ אחינו ישראל כל ע טובי לחיי להחת תזכה הזה הקדוש

בס"ד יקבלו  הקדוש , הזוהר מסיימי 960 להתאחדות  המצטרפי כל 
מיוחד במבצע העולמי הזוהר מפעל ספרי  את לקנות ויוכלו – מתנות 
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הזהר ספר י  הא לה !!!  זמ ה יע מע יראל ני  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָאחינ

רחמי מהלת  ְֲִֵֵֵַַָנצא 
דה הז הר  ספר ל את מסיימי מדי ל אי 960 חב רת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָל 
פילה מי ערי נבקע  ה ילה  חצת  עת לבד  ת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
פר , יתקע אי 2600 ק  פרת . יביא אחד ל – ני ְְְֲִִִִִֶַָָָָָָותחנ
לק נס  ו א תנ לחר ד ל פר "קע ה פה נ התק ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָלמע

" תינלֵָֻ

       
 

צ "ו  אביכ יראל  אל  מעו יעקב ני מעו  בצה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹב"ה ,
השעה !!!

איש 60 ב הקדוש  הזוהר  סיו יארגנו וכולל  ישיבה הכנסת  בית כל 
בלבד!!! דקות  ב96

הזה  הקדוש הלימוד את לקיי הרוצי ציבור עצו כל תיקו [שהוא 

המחולק ונורא ] הקדוש  הזוהר לקבלת העולמי הזוהר לפעל  יתקשר ,
קונטרסי]לתתק"ס  960]0547112492 טל: ,חלקי

ואתר אתר בכל  שבוע בכל הקדוש  הזוהר את ומסיימי לומדי כולנו 
 לכ ואידה האספ  ישראל " שבטי "יחד דרשב"י להיכלא ְְִֵֶַָָָומתקשרי

 מי ה אחרית אתכ יקרא אר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָאת
הזוהר ספר כל את   ומסיימי  לומדי איש 60 ישראל שבטי יחד
ובעת  הגאולה  לקירוב נפעל וביחד בלבד , דקות ושש  בתשעי הקדוש
מלכות עול בקבלת כולנו נזעק  נפתחי שמי ששערי זו מיוחדת רצו

 ברחמי ישראל  ע לגאולת  ובתפלה  שמי

של אלוקי אור  בשפע זוכה  זה  קדוש במעמד משתת כל 
תורה לימוד  שנות טריליוני 

לומד הוא כאילו אחד לכל נחשב  הזו הקדושה  לחבורה  ובהתחברות
 לשרו וחנית כחרב הוא וודאי הפסק, בלי רצופי יממות 4 הקדוש  זוהר 
לבקש ביותר מסוגל  וזמ מאוד נפלאה  רצו עת הוא ועתה  הקליפות, כל
לאבינו יזעקו ביחד  וכול הקדושה  השכינה על ולהתפלל  ,שמי רחמי
בב"א. המקדש  בית בבני בימינו, במהרה  צדקינו  משיח שלח ,שבשמי
זוכה  ובכ דקות , 96 רצו ללימוד  ,קונטרסי 16 לומד אחד כל 
שכר  921,600,000  אל מאות ושש  מיליו ואחד עשרי מאות לתשע

 הקדוש  זוהר  המצור ]סיומי   בעלו אחד[החשבו שכל  הקונטרסי 
כל  את   משלימי  כול יחד אשר ,קונטרסי 960 מתו 16 ה מקבל ,
 להחת תזכה  הזה, הקדוש  בלימוד  ובהשתתפות הקדוש, הזוהר ספר

.אמ אחינו ישראל כל   ע טובי לחיי
בס"ד יקבלו  הקדוש, הזוהר מסיימי 960 להתאחדות המצטרפי כל 
מיוחד במבצע העולמי הזוהר מפעל ספרי  את לקנות ויוכלו – מתנות 

הנחה ) 50%).0547112492/0527651911 :לפרטי ,

         
      

ואתר, אתר בכל  דה הזהר את  ולסיי ללמוד  אי  לנ אי ִִַַַָָָ
יראל . בטי יחד  האלפי ל רי להתחר יעדר, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָל

דה הזהר ספר ל  את  מסיימי  מדיל אי 60 חברת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָל 
ערי  נבקע הה  ד ה הלימ ד עת  לבד, ת ו עיְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
לק רימתק פרת הביא אחד ול  – ני ותחנ פילה   מיְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
 נ התק למע  נכ פר , יתקע וכאר  דה הזהר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָל מדי

" תינל לק נס ו א  תנלחר דל פר "קע ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻה פה

 תיקו  תתק"ס  בגי' ישראל " תתק"ס"שמע זוהר ידי על היסוד
אר ומידת ,לוגי תתק"ס דינור נהר  וכ , לוגי תתק"ס הוא המקוה

שעות, תתק "ס שה יו 40 מהל נתק ישראל כאשר מורה זה כל
כמקוה מטהר הזה, הקדוש  הלימוד ובהתחברות ,חלקי בתתק"ס הזוהר

זי"ע) מקורי פנחס רבי שאמר  אר,(כמו כאויר ומחכי דינור, מנהר ומציל
ישראל,  אר כעני ומכפר ישראל , עמו ". אדמתו נ'"וכפר ע תשרי

בינה[שה הרחמי]שערי בחודש תתק"ס,,שנפתחי שערי גימטריה  נ' לרמז
לדופקי   רחמי שערי פותח  יתבר המל שאז  התשובה  חודש  ע בינה

בתתק "ס בתשובה, בטילה ק'),ובריה  סימ יו"ד הזוהר(טשו"ע שלימוד ,
,מעו שנברא המשחית את סיומבטל   עני על ומרמז מורה זה כל

ביומו, יו מידי  התשובה, ימי 40 ב חלקי בתתק "ס הקדוש כי הזוהר
כי"ר . בב"א, צדקינו  משיח יבוא ותיכ לכ מסוגל העת 

זוהר דקות  96 בלימוד היסוד תיקו  מרעיש גילוי
תתק "ס 60 מזוהר קונטרסי 16 ילמדו  הנרמזאיש הקדוש הש [כנגד

– ו' ב' ח' אל", יר טנ מ ו'יקא 'לע "ח'יל טו ) כ  פרק (איוב הפסוק  ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹבר "ת

[16 דקות,,גימטריה 96 יבמש"]לצו צו  לצו  לקוצו קו לקו   קו זעיר ְִֵַַַַָָָָָָָָָ

י')] כ "ח פרק  (ישעיה " כלומר :זעיר דקות,. ושש  ושלושי שעה במש ְֵָ

הקדוש. הזוהר כל  מסיימי,שישי וכ ליסוד רומז שהו"ו כידוע
 מתאספי היסוד ,וכא  לתיקו מניני וברצ שש בחשק וכנגדללמוד

קדוש . ע ישראל  נשמות ריבוא עהשישי  ל אי אד  אי ֵֵֶָָָָ
בג)– ד רק  קה (אבת  למצוה ר הוי אמר, עאי  ( רה בחמ), ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

בר , לכל מפליג הי ואל  ,אד לכל בז  הי אל אמר, היה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָהא
כל  . מק ל אי דבר ל ואי עה ל אי אד  ל  איְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ולא מש ברחו  לא  הקדוש הזוהר ולומדי  סיני, הר  על עמדו ישראל

הגדולה מהאש זי"ע)יראו פתייה יהודה רבי הק ' תורה(המקובל קיבל  משה
שעות בתתק "ס –מסיני  התורה על  עמוקות במגלה (פרשתכמבואר 

וזל "ק :ויחי) שהיה,  יו במ ' פה שבעל תורה למד משה דמלה רזא 
להר, ע"יעולה נעשה תושבע"פ  ע תושב"כ  של החיבור דעיקר  להוסי [ויש

דע"ות)] – הטוב והרי"ח (מהרח"ו , הזוה"ק, תתק"ס לימוד ה "מתניתי סוד כי
לילה . ובמ ' יו במ ' שיש תתק "ס,שעות הרי  שעות כ"ד פעמי מ'

, לוגי תתק"ס דינור ,במקוה בנהר  יו בכל המלאכי טובלי שבה
תתק"ס בגי ' שהוא ישרא"ל" "שמ "ע סוד, והכולל,זה אותיות ז' ע

דלעילא החסד שר האותיות  ע דל"ת  חי "ת  " אל במלוי אחד וכ
המקוה , גדולשבידו   כה מיכאל  ישראל]שהוא  של ואפטרופוס  כמו[שר ,

בגי' פ"ז "כת מיכא"ל שאמר,  ברו על יונה  בכנפי תתק "ס שכתוב
מקוה של  צ'רה "טפחי ב 'עת מ'ושיע י"י י'שראל  "מ 'קוה  ולדעתי  ,

 אתוו סודבראשי זה ," מלא מיכא"ל שמעבגי' את קורי ""מאמתי
]לצר אחד כל וצרי הש"ס , זו תחילת משנה ללמוד שמתחילי הזמ הוא ועתה

 עמודי שני והוא – בקביעות!!! היומי, הזוהר ד לימוד ג היומי  הד הלימוד ע

הקודש לשו ע כרכי 10ב המודפס  מהזוהר להבי ]ושליש קל  הנדפס[וזה וכ

יעשה   וכ , ליו דקות 2.5 יקח זה זוהר ולימוד ,חלקי ב960 הנדפס  וכ ,כרכי 70ב

,מתפרשי דלא  ריעי תרי ביחד, הזוהר  ועל הש"ס  על סיו שני וחצי 7 אחרי

שבנסתר ותורה שבנגלה לקבילשהוא]תורה  דלעיל"א , חיילות תתק "ס סוד
עכ "ל,תתק "ס  ...( " ותרו באור רחמני(עיי"ש בני רחמני יהודי  כ על

השכינה צער על המבכה המשיח צער  ועל נשמתכ על (זוהרחוסו 

ח.) שנאמרשמות ה )כמו  נג פרק מדא(ישעיה  ענ מ מחלל ְְְְִֵָָָֹֻ"והא
."לנ נרא בחברת עליו  מנ ל מסר  נתינלחבורות מע והתקבצו  ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָֹֻ

איש, שישי של בזוהרקדושות שטמוני ישראל נשמות ריבוא שישי [כנגד

רמח"ל] ב96הקדוש, הקדוש הזוהר  כל  וסיו כשעה[צ"ו ]ללימוד דקות
שה וחצי , ישראל  עונות  ידי על  שנעשו  הפגמי כל  את  נתק ובכ

רח "ל, הקדושה לשכינה   הנידחות כחיצי הנשמות  כל יתעוררו ובזה
בא דוד ב אי חז"ל , שדרשו  כמו בא, דוד  ב ומיד ,לשרש וישובו
הנשמות  שאלו ביאר האר"י  ובכתבי ,שבגו הנשמות כל שיכלו עד
 כ על  ישראל. בני של התורה קדושת ידי על הנתקני הקדושות

מבקש, אנוכי אחי ישראל,את שבטי כל  יחד  באהבה, שמו למע
הקדוש הזוהר ותסיימו  איש , שישי של חבורות ותעשו התקבצו 

וחצי, אתהבשעה ומקשרובזה  ,רעי אוירי כל וקורע  , רקיעי בוקע
יחיד אחד אל  שהוא ,עולמי חי  צדיק ושכינתיה, קוב "ה ומיחד

תפילות)ומיוחד, תקט"ו  תליא(רמח"ל בחביבותא   אנ "לישועת(אדרא), .
ה '".קוי  תי

!!!ביו דקות שש לו שנית לנו מחכה  המשיח  מל
התאספו  כול ונורא! גדול הש קידוש  ב "ה   כא לנו יש רבותי ,

!!!שמי כבוד הרבות הדקותלמע שש לימוד  יתרו יהודי כל כאשר 
זוהר סיומי  960 עשה  כאילו ואחד אחד  לכל  נחשב  אז או יו בכל
.במירו הקדוש  הרשב"י של קדשו להיכל  ומתקשרי ביומו , יו מידי
זכויותינו את מכפיל כי חיסרו לידי יבואו לא  הרבי בזיכוי ועתה
הקדוש בזוהר שכתוב וכמו  ,ק אי עד תורה שעות למיליארדי
וכתבו הקדושה, התורה  ובכוח בזכות רק תבוא האחרונה  שהגאולה
ללמוד היא, ומגוג גוג ממלחמת  להינצל  היחידה  שהעצה המקובלי
המשיח . מגיע ומיד  ותיכ בראשונה , הקדוש  הזוהר ולימוד הסוד תורת

הגלת   אי ההר  לד  על  יח  החפ תב זה ...בגלל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
( י ח החפ)ִֵֶַָ
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ה ה !!! ד ה לד מקק וזה , טה רה   מת מי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָע
זהר ... מדי  יחא ה את מביאי הלת  את  ליגל מב) ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

מיני) אפרי זהר ...מחנה מדי נחתא י וע ה אה  את  מקרבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
 צרלי דל זהר)רח  לת ני מל  זהר ...(מק  מדי א כיז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

יהר את   ימז(הרז)... זהר  מדי  ראל אי  ע את ילי מ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
זהר ...(זהר)מאסנת . מדי ת :אעה על  כר לימק ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

נה  מלי מאה  צער : נה. מלי מחה : רה . נה אל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאחת:
אבדר"נ)רה. ,יקיצ ארחת הב, זהר ....(הרי"ח מדי  ל:אח ְְְִִִֵֶַַַָֹ

לימה. נה מ אחת נה ,מחה:עה צער:אל. נה אל מאה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
אבדר"נ) ,יקיצ ארחת ה ב , זהר ....(הרי"ח מדי  א מל ימיע  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹ

העי!,  ת זכ" ה ה: יהדי על  אצע ת הפנ ויאמר, לק את ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהיח
 למע על ויה די  יה די  ל על יראה   ."!הע גאת חלק י  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻל

.יאת... זהר מדי אמ מגג ג ממלחמת מהל   צלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נח ד')תבת עד ע"ב    חד זהר  זהר ....(ני מדי א לי נ ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

.רעי געי המחר)מ ל הק מת הרק ג ה הר , מיני (ני ל לי מב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ורעת קת  גזרת תרפ"א)רענת נת ,לייר פע(ר ני יכיממ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻ

מזני. חי ני  טת , העת  הע למת, ל  על  הדואר  ינ ר) ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

כ') מ נה ד' רק  חסד, נצר  ממרנה ,  ספרי יחיאל איזיק  מדייצחק   א ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ה לה.זהר ... לד רק  יי ל ה יח ביאת ספרה אה  מ ילנא .  אה) ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(11,3 למה זהר ...אב מדי תאלה  מ יצא ידיה מעעל (ר י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

נא) ההר, יחאי, המכי ר וכל  הר "י  תורת  לומדי כל יב א, יח ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
.צדקנ מ יח  ני  לק ל ניהרא  יהי השרי .נפתלי)(זוה"ק ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

"!הע בגאולת  חלק יש ל הגעתי! בזכות"
ואמר: צדיק  פע ובאו התבטא נקבצו  ישראל ע המשיח, מל בבוא

בעיניו  המשיח מל  יתבונ הזאת בעת  ,ושמחי ששי  הע ופליטת  ,ל
באצבעו, ויראה ידו ירי לפתע מעשיו, לפי ואחד אחד  כל  יבח הטהורות
את  המשיח מל ישמיע אז  במחזה, ויביטו בפליאה עיניה ירימו כול
יש ל הגעתי !, בזכות" :מסויי יהודי על אצבע  בהפנותו ויאמר, קולו
ביאתו. למע שפעל ויהודי  יהודי  כל על יראה  כ ."!הע בגאולת חלק 

,הראשוני יהיו ה הקדוש, זוהר  שלמדו אלו יבוא, כשמשיח ובודאי
ובזכותכ הגאולה, שזרזת כוחכ יישר   לה יאמר ומשיח פניו , לקבל

. השל תיקונו על  ובא ,קיי העול

ובעצמו  בכבודו שהמשיח ,המאושרי הזוכי מ להיות שנזכה הלואי
הגעתי". בזכות" – עלינו  יעיד 

מדקותיכ הקריבו  ,שמי לש לימוד תנו ,יקרי יהודי ,כ על
לפדות   לגרו ליוצרינו, רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה למע
במהרה המשיח מל פני  אור  את לקבל יחד  כאחד כולנו  ונל נפשנו,

.אמ בימינו 

ַעם  ְלָכל  ַחת  ּמַ ּוְמׂשַ טֹוָבה  ׂשֹוָרה  ּבְ
ְסעּוַדת  ֵארּוַע,  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ָרֵאל:  ִיׂשְ
ִרית  ּבְ ִמְצָוה,  ר  ּבַ ה,  ֲחֻתּנָ ָנִאים,  ּתְ ֵארּוִסין, 

ִית,  ַהּבָ ת  ֲחֻנּכַ ן,  ַהּבֵ ְדיֹון  ּפִ ִרית,  ּבְ ִיְצָחק, 

ְסעּוַדת  ֶכת,  ַמּסֶ ִסּיּום  ִקּדּוׁש,  ְצָוה,  ּמִ ת  ּבַ

ָנה,  ָ ַהּשׁ יֹום  ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ת  ֲחֻתּנַ הֹוָדָעה, 

ף  ּדַ לֹוְמֵדי  ּוְלָכל  ָמחֹות,  ׂשְ ִמיֵני  ּוְבָכל 

ם,  ִחּנָ ּבְ ַהּיֹוִמי  י זַֹהר  ּפֵ ּדַ ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול   ַהּיֹוִמי, 

052-7651911 ֶטל: 

ים ְמִפיִצים  ׂשִ ְמַחּפְ
ָכל  י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ְלִמְליֹוֵני ּדַ

ָהעֹוָלם
ְיהוִּדים  ִמְליֹון  ָקם ְל-15  ְלַחּלְ ַהיֹּוִמי  ֹזַהר  י  ּפֵ ּדַ ִמיְליֹוֵני  יס  ְלַהְדּפִ ּתֹוְרִמים  ים  ׂשִ ְמַחּפְ
כוּת  ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ר ִלְדפוּס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ּבְ

ֶכֶסף ָקָטן.  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 
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ה ה !!! ד ה לד מקק וזה , טה רה   מת מי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָע
זהר ... מדי  יחא ה את מביאי הלת  את  ליגל מב) ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

מיני) אפרי זהר ...מחנה מדי נחתא י וע ה אה  את  מקרבי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
 צרלי דל זהר)רח  לת ני מל  זהר ...(מק  מדי א כיז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

יהר את   ימז(הרז)... זהר  מדי  ראל אי  ע את ילי מ ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
זהר ...(זהר)מאסנת . מדי ת :אעה על  כר לימק ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

נה  מלי מאה  צער : נה. מלי מחה : רה . נה אל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאחת:
אבדר"נ)רה. ,יקיצ ארחת הב, זהר ....(הרי"ח מדי  ל:אח ְְְִִִֵֶַַַָֹ

לימה. נה מ אחת נה ,מחה:עה צער:אל. נה אל מאה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
אבדר"נ) ,יקיצ ארחת ה ב , זהר ....(הרי"ח מדי  א מל ימיע  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹ

העי!,  ת זכ" ה ה: יהדי על  אצע ת הפנ ויאמר, לק את ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹהיח
 למע על ויה די  יה די  ל על יראה   ."!הע גאת חלק י  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻל

.יאת... זהר מדי אמ מגג ג ממלחמת מהל   צלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נח ד')תבת עד ע"ב    חד זהר  זהר ....(ני מדי א לי נ ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

.רעי געי המחר)מ ל הק מת הרק ג ה הר , מיני (ני ל לי מב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ורעת קת  גזרת תרפ"א)רענת נת ,לייר פע(ר ני יכיממ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻ

מזני. חי ני  טת , העת  הע למת, ל  על  הדואר  ינ ר) ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

כ') מ נה ד' רק  חסד, נצר  ממרנה ,  ספרי יחיאל איזיק  מדייצחק   א ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ה לה.זהר ... לד רק  יי ל ה יח ביאת ספרה אה  מ ילנא .  אה) ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(11,3 למה זהר ...אב מדי תאלה  מ יצא ידיה מעעל (ר י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

נא) ההר, יחאי, המכי ר וכל  הר "י  תורת  לומדי כל יב א, יח ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
.צדקנ מ יח  ני  לק ל ניהרא  יהי השרי .נפתלי)(זוה"ק ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

"!הע בגאולת  חלק יש ל הגעתי! בזכות"
ואמר: צדיק  פע ובאו התבטא נקבצו  ישראל ע המשיח, מל בבוא

בעיניו  המשיח מל  יתבונ הזאת בעת  ,ושמחי ששי  הע ופליטת  ,ל
באצבעו, ויראה ידו ירי לפתע מעשיו, לפי ואחד אחד  כל  יבח הטהורות
את  המשיח מל ישמיע אז  במחזה, ויביטו בפליאה עיניה ירימו כול
יש ל הגעתי !, בזכות" :מסויי יהודי על אצבע  בהפנותו ויאמר, קולו
ביאתו. למע שפעל ויהודי  יהודי  כל על יראה  כ ."!הע בגאולת חלק 

,הראשוני יהיו ה הקדוש, זוהר  שלמדו אלו יבוא, כשמשיח ובודאי
ובזכותכ הגאולה, שזרזת כוחכ יישר   לה יאמר ומשיח פניו , לקבל

. השל תיקונו על  ובא ,קיי העול

ובעצמו  בכבודו שהמשיח ,המאושרי הזוכי מ להיות שנזכה הלואי
הגעתי". בזכות" – עלינו  יעיד 

מדקותיכ הקריבו  ,שמי לש לימוד תנו ,יקרי יהודי ,כ על
לפדות   לגרו ליוצרינו, רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה למע
במהרה המשיח מל פני  אור  את לקבל יחד  כאחד כולנו  ונל נפשנו,

.אמ בימינו 
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