
ּקּוֵני זַֹהר ּתִ
ּקּון מ"ג ּקּון ל' ְוִתּ ּתִ

דֹוׁש ֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ִמּסֵ
ם  ְזּכּו ְלַסּיֵ ְך ּתִ ֶיְדֶכם, ְוָכּ ּבְ ָכל יֹום ֵמחֹוֶבֶרת זּו ׁשֶ דּו ּבְ ִלּמְ

דֹוׁש ל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ ֶאת ּכָ

ְלַבד ה ּבִ ַדּקָ ּבְ
ְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי,  ְסקּו! ּתָ דֹוֵלי ַהּדֹור ּפָ ּגְ

ָרֵאל ַעל  ַלת ַעם ִיׂשְ ִפים ְלַהּצָ ּתָ ירֹות ִלְדפּוס( ֶוֱהיּו ׁשֻ )ְיׁשִ

ם:  ִחּנָ ּבְ ַוַעלֹוִנים  ְסָפִרים  ַהּיֹוִמי  זַֹהר  י  ּפֵ ּדַ ֲחלּוַקת  ְיֵדי 
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ּקּון ל' ותיקון מג  ל ּתִ ָכל יֹום זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ

ַתב אֹור  ּכָ ּקּוִנים ׁשֶ ְבִעים ַהּתִ הּוא ֶאָחד ִמּשִׁ ּקּוֵני ַהזֹּוַהר, ׁשֶ ֶפר ּתִ ִמּסֵ

ִסְפרֹו. ר יֹוַחאי ִזיָע"א ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ָהעֹוָלם ַהּתַ

י יֹום  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמּיִ ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ

ה: ִפּלָ ּוִבְפָרט ִאם יֹאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהּתְ

לֹו ְולֹא ִיְתמֹוֵטט. א. ָירּום ַמּזָ

ָרָכיו. ָכל ּדְ ב. ַיְצִליַח ּבְ

יס ַוֲעִנּיּות. ג. לֹא ָיבֹוא ִליֵדי ֶחְסרֹון ּכִ

יו. ְחּתָ לּו ּתַ ל אֹוְיָביו ִיּפְ ד. ּכָ

ָניו. ה. לֹא ִיְרֶאה ִמיַתת ּבָ

ָמתֹו. ן ַנְפׁשֹו רּוחֹו ְוִנׁשְ ו. זֹוֶכה ּוְמַתּקֵ

ָעיֹות(  ְוַהּבְ רֹות  ַהּצָ ּוְלָכל  ָהַרע  ְלָכל  קֹור  ַהּמְ ֵהם  ר  )ֲאשֶׁ ַהטּוְמָאה  ּכֹחֹות  ז. 

ּנּו. ִמְתַרֲחִקים ִמּמֶ

ְקֶרה לֹא ָטהֹור. ֵצל ִמּמִ ח. ִיּנָ

אֹותֹו ַהּיֹום. ִרית, ּוִבְפָרט ּבְ ַגם ַהּבְ ן ֶאת ֲעוֹון ּפְ ט. מֹוִעיל ְמאֹד ְלַתּקֵ

ִפיָלה. ַמֲחַלת ַהּנְ י. לֹא ֶיֱחֶלה ּבְ

ַמִים. ה ְלִיְרַאת ׁשָ יא. ִיְזּכֶ

ִנים. ה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ יב. ִיְזּכֶ

 מפעל הזוהר העולמי - 050-4134669 
צניעות וקדושה - 050-4133475 | 055-70-60-759

 גילוים מדהימים בעניני הכשרות כל מה שלא רוצים
שתדע  050-4119623  
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 לו עי אר   ְְִִַָָ1

   
הלימד :  קד מר לא קצרה ְְְְִִֶַָָָָֹפילה 

,רחימ  דחיל ,י כינ הא רי קדא יחד לם
לאקמא ק"י וא"ו ק "י י "ד ם ליחדא ,דחיל רחימ
הנים אם  נ ע כינת לעי מעפרא,  כינת
יראל. ל ם  ונעלם טמיר ההא ידי על מחה ,
ל לנ מת  הה דה לימד  עצמי מקר הריני
בראם ד ה ז הר הת בים היקים הנאים
,נ אלעזר ורי י חאי ר מע ן רי האל קי הא
ולע ת  צרנלי רח  נחת לעת אהבה מ למען
יראל יפקן הזהר, ספר ספרא הדין ,ראנ רצ ן
על והדר פעל עבדי אל יראה  רחמי. גלתא מן
ננה  ידינ מע ה  עלינ  אלהינ אדני נעם  ויהי ניהם.

. ננה ידינ מעה ה')עלינ (סד  ,[פעמי [ב' 

       
ה) ש)     
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ויעת] לרפ את ְְִִִָ[פ ה

להריני אהב  והריני ,מ לרע ואהב ל עה מצות  עלי מקל ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ספר  ללמד  י את  מז והריני  מאדי, נפי  יראל  מ ני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאחד
[יעת  [לרפאת ...] ( ת יפרט וכא) פב"פ ... לזכת  דה ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָֹההר
פה רפאת  אהויר]  היחזק בר ילח  ה [... ניל] [ ...ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
 ויארי יראל  חלי אר ת ידיו  ס"ה אבריו רמ"ח ה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָרפאת 

[... ורחמי יעה דבר  יעהוי] [ עימי נתיו סלה .אמימיו  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
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ְל- ּוִמְצָטֵרף  ֹזַהר  ף  ּדַ ְלִלּמּוד  ְלַבד  ּבִ ה  ּקָ ּדַ יׁש  ַמְקּדִ ָך  ִהּנְ ׁשֶ ּכְ
ְמַסּיֵם  ה  ַאּתָ ִאּלּו  ּכְ ב  ֶנְחׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  לֹוְמֵדי   250.000
ִפּלֹוֶתיָך  ּתְ לּו  ְוִיְתַקּבְ  - ַהּזַֹהר!!!  ֵסֶפר  ל  ּכָ ָעִמים  ּפְ  250.000
ַמע  ׁשְ ּוְקִריַאת  ִפּלֹות  ַהּתְ ַלת  ְלַקּבָ ַנאי  ַהּתְ י  ּכִ ָך,  ִלּבְ ֲאלֹות  ּוִמׁשְ

ל יֹום )תיקו"ז תיקון מ"ג(. ּזַֹהר ּכָ הּוא ִלּמּוד ּבַ
ית  כּוָנה, ַרב ּבֵ יָבה, ַרב ִעיר, ַרב ׁשְ ל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיׁשִ ן ּכָ ַעל ּכֵ
ית  ּבֵ ל  ינֹוקֹות ׁשֶ ּתִ ד  ַהּיֹוִמי, ְמַלּמֵ ף  ּדַ ל  ׁשֶ עּור  יד ׁשִ ַמּגִ ִמְדַרׁש, 
ּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ֶחׁשְ ח ּבְ ן ְטהֹוִרים, ִיּקַ ַרּבָ
דֹו זֹוַהר  ָלּמְ רֹות ּבְ ל ַהּצָ ָרֵאל ִמּכָ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ "ה, ּוְלַהּצִ ּבָ ַלַהּקָ

ּבּור.  ה ַאַחת ִעם ַהּצִ ּקָ דֹוׁש - ּדַ ַהּקָ
ָקם ְל-15  י הזוהר ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ

ם! ִחּנָ ִמְליֹון ְיהּוִדים ּבְ
כֹוִלים  ּיְ דֹוָלה ׁשֶ כּות ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ ּיּוַכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ

ֶכֶסף ָקָטן? ִלְזּכֹות ּבְ

 נר ה' נשמת אדם - לעילוי נשמת
הצדיק הקדוש המקובל רבי משה יהודה פתייה זצוקללה"ה בן 

 הצה"ק רבי משה יהושע וחנה ע"ה זת"ע
 שקיבל הסכמה על פירושו על ספר של האידרא

 מרבי שמעון בר יוחאי ע"ה



בוא להיות שותף של הרשב"י בעולם 
הזה ובעולם הבא!

דרושים 20 תורמים של 2500 ש"ח כל אחד עבור ספרי 
בחמשה  חלקים   42 המסתעף  וכל  רב  הערב  של  זוהר 

A-5 כרכים גדולים

ידוע מהזוה"ק שמשיח לא יכול לבוא עד שימחק רבני הערב רב מן 
העולם שהם מבלבלים ומטעים את הציבור מלהיות יהודים כשרים, 
וכל עבודתם כמו דור הפלגה כסף כבוד וכו', ולא אומרים את האמת 
מה מותר ומה אסור ומתירים האיסורים הכי הגדולים כמו עריות, 
מאכלות אסורות, לבזות צדיקי אמת שעומדים להם על הדרך, לא 
זוה"ק,  )ראה  הפלגה  מדור  גלגולים  הם  כי  ועונש,  בשכר  מאמינים 

ובתיק"ז תיקון ל' מ"ג המהרח"ו בהקדמה לע"ח(.



ועל כן הכנסנו ב42 ספרי הערב רב לערך 400 מקורות מכל ספרי 
הזוהר וספרי קבלה וספרי בעל שם טוב זי"ע ועוד, על מה שיעשו 
וכמו  זה כל עיכוב הגאולה,  כי  לנו הערב רב לפני ביאת המשיח, 
הרבנים  רוב  המשיח  ביאת  שלפני  זי"ע  חיים  הדברי  בעל  שכתב 
יהיו מהערב רב, ורואים את זה בעליל מי שיודע ומבין איך לבדוק 
את הערב רב? - כאן בספרים אלו תלמדו ותראו עין בעין מי הם 
הערב רב בלי ספק, ותזכו ל-קחו עמכם דברים ושובו אל ה' כי לא 
ידח ממנו נידח, ותזכו להכין לכם דירה יפה בגן עדן, לנצח נצחים, 

תזכרו! רק כאן אפשר לקנות את הדירה בגן עדן!!!

 רוצה לקרב את הגאולה? וביאת משיח?
 הידעת למה מתעכבת הגאולה?

בגלל רבני הערב רב

או  אמינים,  לא  שנראים  רבנים  לא  הם  רב?  הערב  רבני  הם  מי 
ומבלבלים  מטעים  אבל  כצדיקים,  נראים  הם  ההפך!  מושחתים, 
הוא  הס"א  הס"א!  מערכת  עובדת  ככה   ... למה?  לגמרי.  אותך 
עוד  קיימת  הס"א  בעולם!...  וערמומית  מתוחכמת  הכי  מערכת 
ביממה...  שעות   24 הרף  ללא  עובדת  היא  קיים!  שאתה  לפני 
הס"א  בבוקר.  עיניו  את  פקח  שאדם  טרם  עוד  למלחמה  ומוכנה 
לא  אני רמאי!  אני שקרן!  ואומרת  צועקת  לא  היא הנחש, הס"א, 
מתבלטת בשקר שלה, אלא ההפך, היא מתבלטת כביכול "בטוב" 
באת  שלכך  למטרה,  אותך  מוביל  לא  שבה  שהטוב  רק  שבה... 
לך,  לא התיקון שנחוץ  תיקון, אבל  דואגת שתעשה  והיא  לעולם, 



מלמדים  בפרווה",  "צדיקים  שהם  רבנים  הם  רב,  הערב  רבני  זו 
ומורים ללמוד רק חיצוניות התורה ולא מה שהורו תנאים וגדולי 
שרק  התורה  ופנימיות  הקדוש  זוהר  הלכה,  ללמוד  המקובלים, 
ישראל,  וימנעו אסונות מעם  נזכה לגאולה,  בזכות הזוהר הקדוש 
כמו שכתוב ְּבֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים ִּתּקּון ל' )ַּדף ע"ג:(. וז"ל: ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
אֹוי ָלֶהם ִמי ֶׁשּגֹוְרִמים ֶׁשֵּיֵלְך לֹו ִמן ָהעֹוָלם ְוֹלא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם, ֶׁשֵאּלּו 
ְּבָחְכַמת  ְלִהְׁשַּתֵּדל  רֹוִצים  ְוֹלא  ַיָּבָׁשהז,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשעֹוִׂשים  ֵהם 
ַהַּקָּבָלה, אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ָּבעֹוָלם... 
כל מי שאינו עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב נעשה ממילא 
 שותף לקליפת הערב רב ויהיה מי שיהיה, מוטב לו שלא נברא!
ב'  פרק   - זצ"ל  משקלוב  הלל  רבי  הגר"א  מתלמידי  התור  )קול 
פיסקא ב' הגר"א, ראה להלן[. לכן יש ערך עליון ללמוד מכל ספרי 
הזהר וכתבי האריז"ל וכל תלמידי בעל שם טוב על רבני הערב 
רב שהם צוחקים מצדיקי אמת שמגלים את פרצופם האמיתי, 
וכך נדע לזהות אותם, כי הם ורק הם מעכבים את גאולת ישראל, 
המיוחד  והמסתעף  רב  הערב  ספרי  לתרומת  שותף  שיהיה  ומי 
לדור האחרון, אין קץ לשכרו בעולם הזה ובעולם הבא, הם ממש 
יזכו  והם  להתגלות,  שיוכל  ולמשיח  לרשב"י,  מלאים  שותפים 

להסתופף בצלו של הרשב"י וישיבתו.

מחפשים תורמים להדפסה גדולה, להפצה בבתי 
כנסת וישיבות בחינם!!! המעוניין, להתקשר לטל: 

 0527-651911



למה כדאי לי לתרום לספרי הערב רב וכל המסתעף 42 חלקים?

בעולם  הדפוס  טובת  רבה  "דפוס":  ערך  יועץ  פלא  בסה"ק  ראו 
מאחר  והנה  חוצה.  מעינותיה  ויפוצו  תורה  יגדיל  ידה  על  אשר 
שעל הרב קצור קצרה יד החכמים מלהדפיס ספריהם ומכתתים 
רגליהם מעיר לעיר ללקט כסף כדי להדפיס, וראוי לעשירים עם 
ובזה חלק כחלק  יפה  ידיהם אליהם בעין  אלקי אברהם לפתח 
והכל  יב(.  ז  )קהלת  הכסף  בצל  החכמה  בצל  כי  החכם  עם  יאכלו 
לפי מה שהוא הספר ולפי מה שהוא נצרך לרבים ולפי התועלת 
אין  שכמעט  ותשכח  ודוק  יתברך.  השם  לעבודת  ממנו  הנמשך 
כסף שיהא נחשב למצוה רבה כזו, שכל הוצאה של מצוה היא 
הדפוס  לצרך  הנותן  זה  אבל  וגומרה,  במצוה  מתחיל  לשעתו 
זכות  הרבים  את  מזכה  והוא  דורים  לדור  לעד  עומדת  צדקתו 
הרבים תלוי בו וילך לפניו ולאחריו צדקו, אשריו מה טוב חלקו 
וגם  חיי העולם הבא  לו  קנה  תורה  דברי  לו  קנה  טוב  קנה שם 

העולם הזה כסף כסף רבה:



ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
ֵמַעְפָרא,  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַהִקים  ְלַמַען  ַּבִּגּבֹוִרים,  ה'  ְלֶעְזַרת  ּבֹואּו  ְיָקִרים:  ְיהּוִדים 
ֳעָתִקים  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  רֹוִצים  ָאנּו  ֵּביֵנינּו.  ָידּור  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ְוִלְזּכֹות 
ֱאֹלִקים  ָרֲאָתה  ֹלא  "ַעִין  ֲעצּומֹות  ִלְזֻכּיֹות  ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהְמעּוְנָין  ַהּזַֹהר,  ִּתּקּוֵני  ַדף  ֶׁשל 

זּוָלֶתָך”ֶטל:0527-651911. ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם.
ַּבָּקַׁשת ַהּתֹוֵרם: כל אחד מישראל שילמד/יקרא, ְלָכל ַהָּפחֹות ַּפַעם ַאַחת, ַּדף ַהִּתּקּוִנים 
ביום ל"ג בעומר ְּבִצּיֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְזָיָע"א, ]ְוָּכל ֶאָחד ִּבְמקֹומֹו[. ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל ַהֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי דף הזוהר ְּבַל"ג ָּבעֹוֶמר  ָכר  ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל ֶאת ַהּשָׂ
)שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן ִלּמּוד ַהַדף הּוא ַּדַּקה. ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ִלְלֹמד 5 ְּפָעִמים: ְזכֹור: ִליּמּוד ָׁשָעה 

זֹוַהר ְּבַׁשָּבת = שווה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה!! ִאם ֵּכן ִליּמּוד 5 ַּדּקֹות זֹוַהר ְּבַׁשָּבת = 
ְועֹוד  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהִּנְגֶלה  ֳחָדִׁשים ּתֹוַרת  ִמְליֹון  ֵמָאה 
ִכיָנה ְוִנְקָרִאים ָׂשֵרי ַנְפָּתִלי )מד"ר שיה"ש פ"ח,  ָּכפּול 1000 ֵהם ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ַהּסֹוֲעִדים ֶאת ַהּׁשְ
הה"ש(,  )תיקו"ז,  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמירֹון  ַוֵּיֵצא(,  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמְנַין  ק"כ.(,  ח"ב  ֹזַהר 

ְּפַׁשט,  ִלּמּוד  ֳחָדִׁשים ּתֹוָרה  ְקַווְדִריְליֹון   50 יֹוֵצא  הזוהר,  לֹוְמֵדי דף  ִמְליֹון  ֲחִצי  ָּכפּול  ְוַהֹּכל 
ּוְלִפי ַהְּבאַמ"ַח )פ' ְּתרּוָמה כ"י( יֹוֵצא ִּכי 50 ְקַווְדִריְליֹון ַמְכִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
 ,E 2.5+39  =  50,000,000,000,000,000,000 ְקַווְדִריְליֹון   50 ָּכפּול  ְּכלֹוַמר,  ֵמַהּלֹוְמִדים, 
ּוְלִפי הס"ח עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם=3.75E+46, ֶׁשהּוא 

)ְּבִמִּלים( 37 ספטיליארד 500 ספטיליון ֶּבֳחָדִׁשים. ]ְרֵאה ֹכַח ַהזֹוַהר ח"ג[. 

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות,  ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ָאָּנא חּוסּו ַעל ַהּׁשְ
ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו ַּדָּקה ַּדף ַהִּתּקּוִנים ֶׁשל ַהּזֹוַה"ָּק ְּבִצּבּור, ְוַאַחר 
ָּכְך ֹּתאְמרּו ַקִּדיׁש ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְלִזיּכּוי ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּזה ַהִּתּקּון ַהִּנְפָטִרים ַהָּגבֹוַּה 
ַמִים יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ָּכל  ְּביֹוֵתר ]ִמְנַחת ְיהּוָדה[ ִּכי ַהִּלּמּוד ַהּמּוָעט ַהֶּזה ַעָּתה, ָחׁשּוב ַּבּׁשָ
ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל  ָהֲאִריַז"ל(.  )ַּתְלִמיֵדי  ַקָּים  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן  ְנָביֹות  ֵאיֵלי 
ְיִׁשיָבה, ַרב ִ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 



ְוִיָּנְצלּו  ֹנַח,  ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכְך, ָּכל ַעם  ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, 
ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, המהרח"ו, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, אֹור ַהּזֹוַהר.

ּוְכֶנֶגד ָּכל  ֻּכָּלם  ְּכֶנֶגד  ֹזַהר ַּבּיֹום, ְמַקֵּבל ָׂשָכר  ַהְמַאְרֵּגן ֶׁשִּיְלְמדּו ַּדָּקה ַאַחת ַּדף  ְזכֹור: 
ַהְיהּוִדים! ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ַאָּתה ְמַסֵּים 250,000 ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! - ְוִיְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוֶתיָך 
ּוִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך, ִּכי ַהְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות ּוְקִריַאת ְׁשַמע הּוא ִלּמּוד ֹּזַהר ָּכל יֹום )תיקו"ז 
מ"ג(, ְוזֹוֶכה ְלָקֵרב ַהְּגאּוָּלה ְּבַרֲחִמים )ֹזַהר ח"ג קכ"ד(. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר, 
ְּדִמי ֶׁשֹּלא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת ֶׁשֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא ֶזה ֵאין ָאָדם 
ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו. )ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך קפ"ה(. ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא  יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבַרְך, 
ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ִנְמֵצאת ִנְׁשָמתֹו ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבֹואּו ֻּכָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה 
ְרצֹונֹו, ְוִנְלַמד ּתֹוָרתֹו, )ִּגיִטין סז(. ְוָהַרְׁשִּב"י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו ְזכּות, ְוָּכְך ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלֵתינּו 

ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. )אור הזוהר גליון 91(.



 איזה פנטהוז
 אתה רוצה
בגן עדן?

רשימת התורמים המאושרים שזכו לבנות חלק מהיכלי גן עדן, בו תשכון נשמתם 
בעולם הבא, תמורת תרומה של 2500 ₪ בעבור 50 סטים של זוהר הערב רב 

 לחלקם בחינם בבתי כנסיות וישיבות
 כל חייך אתה רודף אחרי דירה בעולם הזה!

צא וחשוב איזה דירה תהיה לך בגן עדן, לנצח נצחים
רק כאן אפשר לקנות את הדירה בגן עדן!!!!

כל אחד יתרום כפי רצונו לבנות את העולם הבא שלו
זכור! היכלי גן עדן אפשר לבנות רק בעולם הזה! ולא כשמגיעים לשם!

אין חינם! סטרא אחרא היא בחינם! – כל סט נוסף שאתה קונה, הוא עוד 
היכל בגן עדן לנצח נצחים.  החכם עינו בראשו – צא וחשוב!

המעוניין להתקשר לטל: 052-7651911

מפעל הזוהר העולמי מחלקים כעת לבתי מדרשים וישיבות בחינם
זוהר חק   - 5 כרכים  זוהר השבת   - 5 כרכים  ועונש  5 כרכים שכר  זוהר תורה  הסטים: 
לישראל 5 כרכים - סט זוהר 45 כרכים - אור הזוהר המחולק - זוהר השבת המחולק זוהר 
שיר השירים; ספר בן עולם הבא על שו"ע 12 חלקים; אור הזוהר 1-34 בצבע; תיקוני זוהר 
מחולק ל 550 דפים לבתי כנסת; אדרא רבא וזוטא; זוהר נשמת כל חי; ספרא דצניעותא - 

פתח אליהו הנביא זכ"ל; תיקון ל' תיקון מ"ג; תיקון מ"ח


