
 רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 קֹול ָּכרֹוז קֹוֵרא ְּבקֹול: 
 ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו ִהִּגיַע ְזַמן ַהְּגאּוָלה!!!

 ִּכי ְּבֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵנֵצא ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

 אור הזוהר 117 * סיון תשע"ג

ּכּוָלנּו ָּבִאים ללמוד ולסיים את ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש בכל אתר ואתר, 
ִאיׁש ַּבל ֵיָעֵדר, ְלִהְתַחֵּבר ְלָׂשֵרי ָהֲאָלִפים - ָיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

ָּכל ֲחבּוַרת 60 ִאיׁש לֹוְמִדים ּוְמַסְייִמים ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִּתְׁשִעים 
ְוֵׁשׁש ַּדּקֹות ִּבְלַבד, ּוְּבֵעת ַהִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִנְבַקע ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִּבְּתִפיָלה 
ְוַתֲחנּוִנים – כולם ִמְתַקְׁשִרים ְלִקּבּוץ לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְנַכֵּון ְלַמַען ִהְתַקֵּים 

ָּבנּו ַהְּתִפָּלה "ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו"

 "שמע ישראל" בגימטריה תתק"ס
תיקון היסוד - על ידי זוהר תתק"ס

המקוה הוא תתק"ס לוגין, וכן נהר דינור תתק"ס לוגין, ומידת ארץ ישראל מהלך 40 יום שהם 

תתק"ס שעות, כל זה מורה כאשר נתקן הזוהר בתתק"ס חלקים, ובהתחברות הלימוד הקדוש 

כאויר  ומחכים  דינור,  ומציל מנהר  זי"ע(,  מקוריץ  פנחס  רבי  )כמו שאמר  כמקוה  הזה, מטהר 
]שהם שערי בינה  נ'  תשרי עם   - "וכפר אדמתו עמו".  ארץ ישראל, ומכפר כענין ארץ ישראל, 

בינה עם חודש התשובה שאז  נ' שערי  לרמז  גימטריה תתק"ס,  שנפתחים בחודש הרחמים[, 
המלך יתברך פותח שערי רחמים לדופקי בתשובה, ובריה בטילה בתתק"ס, )טשו"ע יו"ד סימן 
ק'(, שלימוד הזוהר מבטל את המשחית שנברא מעון, כל זה מורה ומרמז על ענין סיום הזוהר 
כי העת מסוגל לכך ותיכף יבוא  40 ימי התשובה, מידי יום ביומו,  הקדוש בתתק"ס חלקים ב 

משיח צדקינו בב"א, כי"ר.
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך י' 
ּוּבֹו ְׁשמֹוָנה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )232 ַעּמּוִדים(:

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה\ִׂשְמַחת 
ַאְבָרָהם\ַהָּׂשָכר ְוָהֹעֶנׁש 
ִּבְׁשִמיַרת ֵעיַנִים\ָזָקן 
ִּיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכתֹו\ֹזַהר 

ַהַּׁשָּבת ְוַהְּבִרית ַהְקָּדָמה 
ְלַתְלמּוד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות\
ַמֲאָמר "ְוַאָּתה ֶּתֱחֶזה" 

ִאְּדָרא ְדַמְׁשְּכָנא

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ו'
ּוּבֹו ְׁשֵנים ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחיםִ )228 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ָמְגֵני ּוַמְצֵלי\ֹזַהר 

ַהֶחֶסד\ֹזַהר ַהְּתׁשּוָבה\ֹזַהר 
ְלַאְבָרָהם\ֹזַהר ַהֶּׁשֶמׁש\
ְיִׁשיַבת ַהֹּזַהר\ֹאֶהל 

ִמְרָים\זֹוַהר ַהַמָּזל ַחִּיים 
ַּבֹּזַהר\10. קֹול ַהֹּזַהר\11. 
ַרֲחֵמי ָהַרְׁשִּב"י\12. אֹור 

ַהֹּזַהר 65

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ז'
ּוּבֹו ֲעָׂשָרה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)228 ַעּמּוִדים(:

ַמֲעלֹות ַהֹּזַהר\ִׂשְמַחת 
ַהֹּזַהר ֶהָחָדׁש\ֶחְׁשּבֹונֹות 

ַהֹּזַהר\ְּתׁשּוַבת ַהֹּזַהר\
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר\ּתֹוָרתֹו ָמֵגן 
ָלנּו\ְּבַדְרֵכי ַהֹּזַהר )הכולל: 
ְמַלְּמִדים ְוַהֹּזַהר; סֹוד ַהֹּזַהר; 

ַהְּׁשִכיָנה ְוַהֹּזַהר; ְמִתיקּות ַהֹּזַהר; 

ַּדְרֵּכי ָהַרְׁשִּב"י(\ַהְׁשָּפַעת 

ָהַרְׁשִּב"י\אֹור ַהֹּזַהר 36\10. 
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ח' 
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )264 ַעּמּוִדים(:
ְזכּוָתא ְדַבר יֹוָחאי\

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י\ֹזַהר ֶאֶרץ 
ִּיְׂשָרֵאל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, 
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ט' 
 ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים

 )228 ַעּמּוִדים(:
ַנֲחֵלי ַהֹּזַהר\ַחִּיים ֶׁשל 

זֹוַהר\ָטֳהַרת ַהֹּזַהר\ִהּלּוָלא 
ְדַרְׁשִּב"י\ִמְכַּתב ַלֲעִׁשיִרים\

ְמַזֶּכה ַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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