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ִמְפַעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִּבְפֻעָּלה, ְלָהִחיׁש ּוְלָקֵרב ַּפֲעֵמי 
ְּפָעִמים,  ֶאֶלף  ְּבחֹוֶדׁש  ַהזֹוַהר  ְּבִסּיּום    ַהְּגאּוָלה 

ִנְזֶּכה ְוִנָנֵצל ְּבַאֲהָבה ֵמֲאסֹונֹות ּוְפָגִעים
ה  ְפֻעּלָ ּבִ יֹוְצִאים  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפַעל 
ַהזֹוַהר  ִסּיּום  ְיֵדי  ַעל  אּוָלה  ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ְלָהִחיׁש 
ְלֶאֶלף  ה  ִנְזּכֶ ּוְבָכְך  ָעִמים,  ּפְ ֶאֶלף  חֹוֶדׁש  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָכל חֹוֶדׁש ְוֹחֶדׁש ְוַנְצִליַח ִלְמנֹוַע ִמְלָחמֹות  ֵגן ּבְ ַהּמָ
ְועֹוד  ְזָי"ע  דֹוׁש  ַהּקָ ַהַרְמַח"ל  ַנת  ַתּקָ ]ּכְ ּוְפָגִעים. 

דֹוֵלי ַהּדֹורֹות[. ְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ּגְ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ְרנּו,  ִסּדַ ֲחָלִקים  ְבִעים  ְלׁשִ ַהזֹוַהר  ֶאת 
ְבִעים  ׁשִ ְדַהְיינּו  ִיְטלּו,  ים ֵחֶלק ֶאָחד  ֲאָנׁשִ ל ֶאֶלף  ּכָ
ה ְלַהְבָטַחת  ים ִיְלְמדּו זֹוַהר, ַסְך ַהּכֹל ִנְזּכֶ ֶאֶלף ֲאָנׁשִ
ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ַהֹהְלִכים  ֶרק ט' א-ב( "ָהָעם  )ּפֶ ִביא  ַהּנָ ְעָיה  ְיׁשַ
ֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם.  ֵבי ּבְ דֹול יֹשְׁ ָראּו אֹור ּגָ
ְמחּו ְלָפֶניָך  ְמָחה ׂשָ ְלּתָ ַהּשִׂ יָת ַהּגֹוי לֹא )לֹו( ִהְגּדַ ִהְרּבִ
)ַעֵיין  ָלל"  ׁשָ ָקם  ַחּלְ ּבְ ָיִגילּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִציר  ּקָ ּבַ ְמַחת  ׂשִ ּכְ

ם(. "י ׁשָ ַרׁשִ

ַמְּטַרת ַהִלימּוד ַהָּקדֹוׁש
ֵעת ָרצֹון  דֹוׁש ִהיא ְלעֹוֵרר ּבְ ַרת ַהִלימּוד ַהּקָ ַמּטְ
ר ִעם  ּוְלִהְתַחּבֵ תּוִחים,  ּפְ ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ר  ִנְפָלא ֲאׁשֶ
ר יֹוָחאי ְזָיָע"א, ְלַמַען  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ַהּתַ
הּו  ָאַמר ֵאִלּיָ מֹו ׁשֶ ִפיָלה ְוְיעֹוֵרר ְזכּות, ּכְ ּתְ ַיֲעמֹוד ּבִ
ְלעֹוֵרר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ הּו( קּום  ֵאִלּיָ ַתח  ּפָ ֲאָמר  ּמַ )ּבַ ִביא,  ַהּנָ

ה  ּוֹמשֶׁ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות  ֵאּלּו  ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת 
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְלָהִקים  ְלַמַען  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  נּו  ַרּבֵ
ת ִצּיֹון לֹא יֹוִסיף  ם ֲעֹוֵנְך ּבַ נּו "ּתַ ֵמֲעָפָרּה ּוְלַקֵיים ּבָ
רֹון  ָ ַהּשׁ ֶלת  ֲחַבּצֶ ְוִתְתעֹוֵרר  כב(.  ד  )איכה  ְלַהְגלֹוֵתְך", 
ּוִבְזכּות  ִלְגבּוָלם",  ִנים  ּבָ בּו  "ְוׁשָ ִנים,  ַהּבָ יַע  ְלהֹוׁשִ
ה  ֹמשֶׁ ּתֹוַרת  "ִזְכרּו  כב-כד(  ג  ֶרק  ּפֶ )ַמְלָאִכי  ם  ְנַקּיֵ ר  ֲאׁשֶ
ה  "ִהּנֵ ִביא  ַהּנָ ְבֵרי  ּדִ ָעֵלינּו  יך  ְלַהְמׁשִ ה  ִנְזּכֶ י"  ַעְבּדִ
יֹום  ּבֹוא  ִלְפֵני  ִביא  ַהּנָ ה  ֵאִלּיָ ֵאת  ָלֶכם  ׁשֵֹלַח  ָאֹנִכי 
ִנים ְוֵלב  יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ דֹול ְוַהּנֹוָרא, ְוֵהׁשִ ה' ַהּגָ

ִנים ַעל ֲאבֹוָתם" בב"א. ּבָ

ְּבַדָּקה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות ְּכָמאַתִים ִמִּלים
ֶנֱאָמרֹות  ַאַחת  ה  ַדּקָ "ּבְ ים.  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָאַמר 
ְוִלּמּוד  ֶאֶלף.  ְתֵריַסר  ּכִ ָעה,  ׁשָ ּבְ ים!  ִמּלִ ָמאַתִים  ּכְ
ל  ִנְכּפַ ּתֹוָרה  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵצא  ּכּוָלם  ֶנֶגד  ּכְ  ּתֹוָרה 
ַבע  ֶ ל יֹוֵתר ִמּשׁ ָוה ֵעֶרְך ׁשֶ ָעה ׁשָ ל ׁשָ ה ּכָ -613, ַעּתָ ּבְ
ֶאָחד  ּתֹוָרה  עּור  ׁשִ ּבְ  ]7,356,000[ ִמְצֹות,  ִמְליֹון 
ֲהֵרי  ָעַתִים,  ׁשְ ּבִ ְוִאם  עֹוֶנה'...".  ּכְ 'ׁשֹוֵמַע  ּבֹו  ׁשֶ
ע  ַאְרּבַ ִמְליֹון.  ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ ִלְכֵדי  ּבֹון עֹוֶלה  ַהֶחׁשְ

מֹוָנה ִמְליֹון. ִרים ּוׁשְ עֹות, ֶעׂשְ ׁשָ

ְּבְׁשִנָּיה ַאַחת ִּבְלַבד זֹוִכים ְלְּכ-28.000 ָׁשָנה ּתֹוָרה
ַכר  ּשְׂ ִלים, ׁשֶ ֻקּבָ ם ַהּמְ ׁשֵ ַתב ּבְ ן ִאיׁש ַחי" ּכָ ְוַה"ּבֵ
י ֶאֶלף ִמּיֹום חֹול. ֱהֵוי ֹאֵמר,  ת ּפִ ּבָ ׁשַ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
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ר 36 - י"ח ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

קּוְנְטֶרס

ְמַחת ְמַסְייֵמי ַהזֹוַהר ׂשִ

להתקשר להרב שרגא שניצר: 0525-111104/0522-778812

ּתֹוַרת ַהזֹוַהר ה ְבּ ִנּיָ ל ׁשְ ּה ׁשֶ ים ִנְפָלִאים ֵמֶעְרּכָ ְוהּוא ִחּדּוׁשִ
ר ֵיׁש ְלגֹוְרֵסי ְולֹוְמֵדי  ר ְוֹעשֶׁ ְמָחה ְוֹאשֶׁ ה ׂשִ הּוִדי, ְוַכּמָ ל ַהּיְ ים ׁשֶ ַחּיִ ה ּבַ ִנּיָ ה ּוׁשְ ִנּיָ ל ׁשְ יבּות ּכָ ּבֹו ְיבַֹאר ֲחׁשִ

ַמח ְוִיְרקֹד יַח ִיׂשְ ׁשִ ם ַהּמָ דֹוׁש, ְוִאּתָ ַהזֹוַהר ַהּקָ
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ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  ִאְמָרה  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ִלּמּוד  ל  ׁשֶ ַאַחת  ה  ּקָ ּדַ ׁשֶ
ל  ִלּמּוד ָרצּוף ׁשֶ ּכְ ָכָרּה  ת, ׂשְ ּבָ ַ ְלָחן ַהּשׁ ׁשֻ ּבְ בּוַע  ָ ַהּשׁ
ֵעֶרְך  וֹת  ְוׁשָ חֹול,  יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ ַוֲחִצי  ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ
ִים ַוֲחִצי ִמְליֹון ִמְצֹות! - ְוָצִריְך  ּתַ ִרים ּוׁשְ ְלֵמָאה ֶעׂשְ
ּתֹוַרת  ּוִבְפָרט  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ְלהֹוִסיף 
ַאַחת  ה  ִנּיָ ׁשְ ּבְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ִלימּוד  ּבְ "י  ּבִ ָהַרׁשְ
יאּור:  ]ַהּבִ ּתֹוָרה  ָנה  ׁשָ  28.000- ְלּכְ זֹוִכים  ְלַבד  ּבִ
ֶוה  ָשׁ ים,  ִ ּשׁ ְלׁשִ ק  ְלַחּלֵ ּתֹוָרה  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה 
ק  ְלַחּלֵ ִליׁש,  ׁשְ ֵני  ּוׁשְ ִמְליֹון  לֹוַמר  ּכְ  1,666,666
ַאַחת  27,777.777  ה  ִנּיָ ׁשְ ּבִ ֶוה  ָשׁ ִנּיֹות,  ׁשְ ים  ִ ּשׁ ְלׁשִ
נֹוָסף  ָנה ּתֹוָרה, ּבְ מֹוֶנה ֶאֶלף ׁשָ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ לֹוַמר ּכְ ּכְ
ֵרה,  ֶעׂשְ לֹשׁ  ׁשְ ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ּבְ ל  ִנְכּפַ ּתֹוָרה  ִמיָלה  ל  ּכָ
ּתֹוָרה,  ים  ִמּלִ לֹשׁ  ׁשָ לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ ַאַחת  ִנָיה  ּוִבׁשְ
ה ֶאָחת[. ִנּיָ ׁשְ ים ִמְליֹון ִמְצֹות ּבִ ִ ֲחִמּשׁ ְלִפיָכְך יֹוֵצא ּכַ

ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִמִּלים ּתֹוָרה
ַעל  ֶ יִקים, ּשׁ ָאַמר ַהאֹוְרחֹות ַצּדִ ֵצא ַוֲחׁשֹב ַמה ׁשֶ
ַרק  ַמח  ְוִתׂשְ ֶאֶלף,  י  ּפִ ִלים  ְמַקּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִמְצָוה 
יּמּוד זֹוַהר  ָעה ִלּ ָ ּשׁ א ֶמֶלְך ׁשֶ ּסֵ ְבֵרי ַהּכִ ְך, ְועֹוד ּדִ ִמּכָ
ְלַמד זֹוַהר  ת ּתִ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ַוְדַאי ּכָ ָנה, ּבְ ׁשָ דֹוׁש הּוא ּכְ ַהּקָ
ָעה  ל ׁשָ ּכָ ף ְלטֹוָבה, ׁשֶ ֵדי ְלַהְכִריַע ֶאת ַהּכַ דֹוׁש ּכְ ַהּקָ
ן ְלָך  ֶצר לֹא ִיּתֵ ַוְדַאי ַהּיֵ ָנה ּתֹוָרה, ּוּבְ ַיֲעֶלה ְלִמְליֹון ׁשָ
פּול  ֶזה עֹוד ּכָ ר ָעָליו, ְותֹוִסיף ּבָ ּבֵ ְתּגַ ְמנּוָחה, ְוָאז ּתִ
ְלָך  ְוִיְהֶיה  ָנָתן,  י  ַרּבִ ּדְ ָאבֹות  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמָאה, 
ה אֹוְמִרים  ּקָ ָכל ּדַ ָנה ּתֹוָרה, ַרק ֶרַגע, ֲהֵרי ּבְ ִמְליֹון ׁשָ
ּקֹות, ֶזה 12,000  פּול 60 ּדַ ים ּתֹוָרה, ּכָ ָמאַתִים ִמּלִ
ְועֹוד  ֶאֶלף,  ּבְ לֹות  מּוְכָפּ ׁשֶ ָעה,  ׁשָ ּבְ ּתֹוָרה  ים  ִמּלִ
ל  ׁשֶ ֵעֶרְך  ּבְ ְוַהּכֹל  ֵמָאה,  ּבְ ַעם  ּפַ ְועֹוד  ֶאֶלף,  ּבְ ַעם  ּפַ
ָנה?  ׁשָ עֹות ֵיׁש ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּבֹון: ּכַ ָנה, ֶרַגע, ּבֹואּו ֶחׁשְ ׁשָ
ֶוה  ָנה, ָשׁ ׁשָ פּול 365 יֹום ּבְ יֹום ּכָ עֹות ּבְ יל 24 ׁשָ ַנְכּפִ
ָכל  ׁש ּבְ ּיֵ ים ּתֹוָרה ׁשֶ פּול 12,000 ִמּלִ עֹות ּכָ 8,760 ׁשָ
ִרים ֶאֶלף  ֶוה ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעׂשְ ָעה, ָשׁ ׁשָ
ֶלת  ים ּתֹוָרה )105,120,000(, ְוָכל ִמיָלה ּתֹוָרה ֻמְכּפֶ  ִמּלִ
ּבֹון הּוא:  ֶנֶגד ּכּוָלם, ְוַהֶחׁשְ ְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ י ּתַ -613 ּכִ ּבְ
ֶוה 64,438,560,000  ָשׁ פּול 613  ּכָ  105,120,000

ע ַוֲחִצי ִמְלָיאְרד ִמְצֹות[.  ים ְוַאְרּבַ יׁשִ ׁשִ ]ּכְ

יֹום חֹול. דֹוׁש ּבְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָעה ִלּ ׁשָ ְוֶזה ַרק ּבְ

ָעִמים,  ּפְ ֶאֶלף  ַהזֹוַהר  ֶאת  ֵים  ְנּסַ חֹוֶדׁש  תֹוְך  ּבְ
ֵמי ְמרֹוִמים. ׁשְ ּוָבֶזה ְנעֹוֵרר ַרֲחִמים ּבִ

ים, ּוְבָכל  ָרֵאל ַעם ְקדֹוׁשִ לּו ֲעֵליֶהם ִיׂשְ ּוְכָבר ִקּבְ
ִרְבבֹות  ּבְ ּוְמזּוָמִנים,  מּוָכִנים  ֵהם  ם  ְוַנְפׁשָ ם  ִלּבָ
ּקֹות  ּדַ  11 ם,  ַמּנָ ִמּזְ יׁש  ְלַהְקּדִ יֹום  ל  ּכָ ַוֲאָלִפים, 

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם.

ה ִאיׁש ְיהּוִדי, ּבֹא ְוִהְצָטֵרף ְלִלּמּוד ִיחּוִדי,  ְוַאּתָ
ּוְלָגֳאֵלנּו,  ְלָהִחיׁש  ַהָחֵפץ  ֱאלֵֹקינּו  ְרצֹון  ְלַקֵיים 

יַח ִצְדֵקנּו. ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ה ְלָקֵרב ּוְלַקּבֵ ְוִתְזּכֶ

ֲהִכי  ֶהָעִׁשיר  ַהִּמְצוֹת  ַּבְנק  ְלֶחְׁשּבֹון  ְוִהְצָטְרפּו  ּבֹואּו 
ָּגדֹול ָּבעֹוָלם

זֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  א  ּסֵ ַהּכִ ְבֵרי  ּדִ ָידּוַע 
ּתֹוַרת  יּמּוד  ִלּ ָנה  ׁשָ ְלֵעֶרְך  עֹוָלה  חֹול(  )ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
זֹוֶכה  ְגֶלה  ַהּנִ ּתֹוַרת  יּמּוד  ִלּ ָעה  ׁשָ ּבְ ְוִאם  ט,  ׁשָ ַהּפְ
ה  ּמָ ּכַ ב  ֵ ּוְנַחּשׁ ּבֹואּו  ה  ַעּתָ ִמְצֹות,  ְל-7,356,000 
ֵיׁש  ַאַחת:  ָעה  ׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ַלּלֹוֵמד  ֵיׁש  ִמְצֹות 
פּול  ּכָ חֹוֶדׁש,  ּבְ יֹום   30 פּול  ּכָ יָמָמה,  ּבִ עֹות  ׁשָ  24
יל  ל ֶזה ַנְכּפִ עֹות, ְוֶאת ּכָ ים, ָשֶוה 8,640 ׁשָ 12 ֳחָדׁשִ
יֹוֵצא  ְגֶלה,  ַהּנִ ּתֹוַרת  ַלּלֹוֵמד  ֵהם  ׁשֶ  7,356,000- ְבּ
לֹוַמר: 63 ִמְלָיאְרד 555 ִמְליֹון  63,555,840,000 ּכְ
יּמּוד  ִלּ ָעה  ְלׁשָ ְצֹות  ַהּמִ ְסכּום  ֶזהּו  ֶאֶלף.   840.000

חֹול. זֹוַהר ּבַ

ִדְבֵרי  ]ּכְ ֶאֶלף,  ּבְ ל  ִנְכּפַ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוַהּלֹוֵמד 
 63,555,840,000,000 ֶוה  ָשׁ יִקים[,  ַצּדִ ַהאֹוְרחֹות 
ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  ְוָחֵמׁש  ְטִרְיְלַיאְרד   63 לֹוַמר:  ּכְ
ִמְליֹון  ִעים  ַאְרּבָ ֵמאֹות  מֹוֶנה  ּוׁשְ ִמְלָיאְרד  ְוָחֵמׁש 

ִמְצֹות.

ַנְפׁשֹו  ַצַער  ּבְ ין  ּבֵ ּגּופֹו  ַצַער  ּבְ ין  ּבֵ ִמְצַטֵער  ּוְכׁשְ
ֵמָאה  ל ּבְ ְוַגם ַהכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו ִנְקָרא ִמְצַטֵער, ִנְכּפַ
 6,355,584,000,000,000 יֹוֵצא  ָנַתן(,  י  ַרּבִ ּדְ )ָאבֹות 

ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  לֹשׁ  ׁשְ ְקַוְדִריְליֹון  ׁש  ׁשֵ לֹוַמר:  ּכְ
ע  ְוַאְרּבַ מֹוִנים  ׁשְ ֵמאֹות  ְוָחֵמׁש  ְטִרְיְלַיאְרד  ְוָחֵמׁש 

ִמְלָיאְרד ִמְצוֹת.

ִלים,  ֻקּבָ ם ַהּמְ ׁשֵ ן ִאיׁש ַחי" ּבְ ַתב ַה"ּבֶ ת ּכָ ּבָ ּוְבׁשַ
חֹול.  ִמּיֹום  ֶאֶלף  י  ּפִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַכר  ּשְׂ ׁשֶ
לֹוַמר:  ּכְ  6,355,584,000,000,000,000 יֹוֵצא 
ְוָחֵמׁש  ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  ָלׁש  ׁשְ ְקֶוְנִטיְליֹון  ׁש  ׁשֵ
ע ְטִרְיְלַיאְרד  מֹוִנים ְוַאְרּבַ ְקַוְדִריְליֹון ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשְ

ִמְצוֹת.

ָלֵכן  ל ַהֹחֶדׁש,  ּכָ ֵני  ּפְ ּמּוד הּוא ַעל  ַהּלִ ׁשֶ ּוִמֵכיָון 
ּבֹון ְיֵמי ַהחֹול, ּוֶבֱאֶמת  ִבים ַרק ְלִפי ֶחׁשְ ְ ָאנּו ְמַחּשׁ
ל  ִיְגּדָ ּבֹון  ַהֶחׁשְ תֹות,  ּבָ ַ ַהּשׁ יּמּוד  ִלּ ֶאת  תֹוִסיף  ִאם 

ה. ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ עֹוד ּפִ

א  יׁשָ ַקּדִ ַחּבּוָרה  ְללֹוְמֵדי  ּבֹון  ַהֶחׁשְ ְוֶזהּו 
ְוִסיּוֵמי  ִלימּוד  ּבְ ַהִציּבּור  ִעם  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
ְמַסְייִמים  עֹות  ׁשָ  365 ְך  ֶמׁשֶ ְבּ דֹוׁש:  ַהּקָ ַהזֹוַהר 
ר  ְסּפָ ַהּמִ ֶאת  יל  ַנְכּפִ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ ֶאת 
ַאַחת,  ָעה  ְלׁשָ ה  ּזֶ ׁשֶ  6,355,584,000,000,000
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דֹוׁש[,  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ יּמּוד ּכָ ל ִלּ עֹות ]ׁשֶ פּול 365 ׁשָ ּכָ
ֶוה: 2,319,788,160,000,000,000.  ָשׁ

ֵרה  ֶעׂשְ ע  ּוְתׁשַ ֵמאֹות  לֹשׁ  ׁשְ ְקֶוְנִטיְליֹון  י  ּתֵ ׁשְ
מֹוֶנה ְטִרְיְלַיאְרד  מֹוִנים ּוׁשְ ַבע ֵמאֹות ׁשְ ְקַוְדִריְליֹון ׁשֶ

ים ִמְלָיאְרד ִמְצוֹת. ִ ּשׁ ֵמָאה ׁשִ

לֹו  ֵיׁש  ּיּום  ַהּסִ ֲחבּוַרת  ּבַ ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֶאָחד  ְוָכל 
ר ֲאֵליֶהם  ְתַחּבֵ ּמִ ים ׁשֶ ַסְך ָהֲאָנׁשִ ַכר ֶזה. ּומּוְכַפל ּבְ ׂשְ
ל  ּכָ ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ְכִנית  ַהּתָ ּוְלִפי  ים ח"ב(.  ַחּיִ ֵאר ַמִים  ַהּבְ ִדְבֵרי  )ּכְ

לֹוַמר  חֹוֶדׁש ֶאָחד, ּכְ ים ִסּיּום ַהזֹוַהר, ּבְ 70 ִאיׁש עֹוׂשִ
יֹום,   30 פּול  ּכָ ]ְלֵעֶרְך[  ַלּיֹום  ּקֹות  ּדַ  11 ִלימּוד  ּבְ
חֹוֶדׁש  ל  ּכָ "ל  ַהּנַ ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ֹזאת 
יֹוֵצא  ה  ּזֶ ׁשֶ ּיּום,  ּסִ ּבַ ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְבִעים  ׁשִ פּול  ּכָ
ֵמָאה  לֹוַמר:  ּכְ  162,385,171,200,000,000,000
מֹוִנים  ׁשְ ֵמאֹות  ָלׁש  ׁשְ ְקֶוְנִטיְליֹון  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  ִ ּשׁ ׁשִ
ְטִרְיְלַיאְרד  ְוֶאָחד  ְבִעים  ׁשִ ֵמָאה  ְקַוְדִריְליֹון  ְוָחֵמׁש 
ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ אֹוֶמֶרת  ֹזאת  ִמְצוֹת.  ִמְלָיאְרד  ָמאַתִים 
ְך 30 יֹום  ֶמׁשֶ דֹוׁש ּבְ יֹום זֹוַהר ַהּקָ ּקֹות ּבְ לֹוֵמד 11 ּדַ
יר  ל ִמְצוֹת, ְוהּוא ֶהָעׁשִ ל ֶצ'ק ׁשֶ סֹוף ַהֹחֶדׁש ְמַקּבֵ ּבְ

עֹוָלם. דֹול ּבָ ֲהִכי ַהּגָ

חֹוֶדׁש,  ּבְ ִסּיּוִמים  ֶאֶלף  ַלֲעׂשֹות  ְכִנית  ַהּתָ ּוְלִפי 
ֶוה:  ֵ ָשׁ ֶאֶלף  ּבְ "ל  ַהּנַ כּום  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  יל  ַנְכּפִ
יְנַתִים  ]ּבֵ  162,385,171,200,000,000,000,000
ה[, ֲאָבל  ר ַהּזֶ ֲאַנְחנּו לֹא יֹוְדִעים ֵאיְך ִלְקרֹא ְלִמְסּפַ
ב ְוָרׁשּום, ְוֶזה  ָ ַוְדַאי ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא עֹוָלם ַהּכֹל ְמֻחּשׁ ּבְ
ֲאָבל  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהֹאֶזן  ֶאת  ר  ְלַסּבֵ ִרים  ִמְסּפָ ּבְ ַרק 
ם  ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ַכר  ׂשְ ֱאֶמת  ּבֶ
ֵער ּוְלָתֵאר, ְוַעל ֶזה ָאַמר  כֹול ְלׁשַ ּיָ ַרְך ֵאין ִמי ׁשֶ ִיְתּבָ
ְמעּו  ׁשָ לֹא  "ּוֵמעֹוָלם  ג(,  סד  ֶרק  )ּפֶ ְעָיה  ְיׁשַ ִביא  ַהּנָ
ה  ַיֲעׂשֶ זּוָלְתָך  ֱאלִֹקים  ָרָאָתה  לֹא  ַעִין  ֶהֱאִזינּו  לֹא 

ה לֹו". ִלְמַחּכֵ

ּלֹא ָירּוץ ְוַיְחטֹוף  ַעת ׁשֶ ר ּדַ ֵצא ַוֲחׁשֹב ַהִאם ֵיׁש ּבַ
ְטָלן ְוַעם ָהָאֶרץ? ֵאר ח"ו ּבַ ָ ּשׁ ְזכּות ֲעצּוָמה זּו, ְוּיִ

ְּתַקֵּבל ֶאת ַהָּׂשָכר ְּכֶנֶגד ָּכל ֶאָחד

ֵבית  ּבְ ִאם  ֶרַגע!  עֹוד  ֲחׁשֹב  ַמְרנּו!!!  ּגָ לֹא  עֹוד 
ֶאֶלף,  ּבְ ל  ֻיְכּפַ ׁשּוב  ִמְנָיין,  ּבְ ְלַמד  ּתִ ָך  ּלְ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ
)זֹוַהר  ֶאֶלף  ּבְ נֹוְתִנים  ַמִים  ָ ִמּשׁ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ
ה  ִמְנָיין, ְוִאם ַאּתָ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ֵצא(, ַוֲהֵרי ַהּשׁ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

ֶנֶגד  ּכְ ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  ל  ַקּבֵ ּתְ ֲהֵרי  יעּור,  ִ ַהּשׁ ֶאת  ן  ַאְרּגֵ ּתְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד!!!  ּכָ

מֹוְלִטי  ְּבִמְצוֹת,  ָּבעֹוָלם  ַהָּגדֹול  ֲהִכי  ֶהָעִׁשיר  ִנְהֵייָת 
ִזיְליֹוֶנר

ֲאָבל  ְלָך,  ְמעּו  ׁשָ לֹא  ִאם  ם  ּגַ ַמה?  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
ֶאת  ל  ַקּבֵ ּתְ ם  ּגַ ְנָין,  ַהּמִ ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ ְלּתָ  ּדַ ּתַ ִהׁשְ ה  ַאּתָ
ָך  ּלְ ׁשֶ ָהֲעווֹנֹות  ל  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ָכר,  ׂשָ אֹותֹו 
ְלּגּוִלים,  ַהּגִ ַער  ׁשַ ַהַמַהְרָח"ו  ִדְבֵרי  ]ּכְ ֲחקּו  ִיּמָ
נּו!  ֹקַרח[,  ת  ָרׁשַ ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְואֹוֵהב  ֵלי,  ִמׁשְ ָר"א  ַהּגְ
ָיַדִים?  ִחּבּוק  ּבְ ב  ֵתׁשֵ ַהִאם  ַלְחשֹוב?  ַמה  עֹוד  ֵיׁש 
ִמְצוֹת,  ּבְ עֹוָלם  ּבָ דֹול  ַהּגָ ֲהִכי  יר  ֶהָעׁשִ ִנְהֵייָת  ֲהֵרי 
ל  יר ְוִלְרֹקד ּכָ ה ָצִריְך ָלׁשִ מֹוְלִטי ִזיְליֹוֶנר!!! ֲהֵרי ַאּתָ
ּלֹא  ֹוֵאָבה ׁשֶ ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ מֹו ּבְ ְיָלה ּכְ ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ
נּו  ּתָ ף נא ע"ב(:  ה ּדַ ְמָחה )ֻסּכָ בּוַע ֵמרֹב ׂשִ ָ ל ַהּשׁ נּו ּכָ ָיׁשְ
ֹוֵאָבה לֹא ָרָאה  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ּלֹא ָרָאה ׂשִ ָנן ִמי ׁשֶ ַרּבָ

ָמיו.  ְמָחה ִמּיָ ׂשִ

ֶאת  ֶׁשּלֹוְמִדים  ְלֵאּלּו  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ִעַּקר 
סֹודֹוֶתיָה

ן!!!  א ְלאֹוְכֵלי ַהּמָ ָנה ּתֹוָרה ֶאּלָ ָאְמרּו ֲחַז"ל לֹא ִנּתְ
ח  ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ דֹוׁש )ּפָ ִמים ב' ל"א ד'( - ּוַבּזַֹהר ַהּקָ ְבֵרי ַהּיָ "י ּדִ )ַרׁשִ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ן?  ַהּמָ אֹוְכֵלי  ּבְ ְמֻיָחד  ַמה  תּוב  ּכָ סב(,  ף  ּדַ

אֹור  לּו  ְוִקּבְ ַעִים  ּמֵ ּבַ ֵרְך  ִמְתּבָ ָהָיה  ן  ַהּמָ ֶאת  ָאְכלּו 
ֶעְליֹוָנה.  ַלָחְכָמה  ְוָזכּו  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַמה  ּוָראּו  רּוָחִני 
ָהֱאמּוָנה  ֵני  ּבְ ָהיּו  ְוֵהם  ָעה,  ּדֵ ּדֹור  ִנְקְראּו  ֶזה  ְוַעל 
ְפִניִמּיּוָתּה  ּבִ ּה  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַהּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ְוָלֶהם 
ר  ִעּקַ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְמַהזֹוַהר  רֹוִאים  ָרֶכיָה.  ּדְ ְוָלַדַעת 
ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה. ָנה ְלֵאּלּו ׁשֶ ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנּתְ

ָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה
יא(,  )מט  ַוְיִחי  ת  ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ּוְבאֹור 
יַח הּוא  ׁשִ ל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ֶמֶלְך ַהּמָ ּכֹחֹו ׁשֶ ַתב: ׁשֶ ּכָ
ל ּתֹוָרה, ּוֵבאּור  ֵייָנה ׁשֶ ָרֵאל ּבְ קּו ִיׂשְ ְתַעּסְ ּיִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ׁשֶ
ֵייָנּה  ה  ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיֹות  ּפְ ֶאת  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

א "סֹוד"(. יַמְטִרּיָ ם ַיִין ּגִ ל ּתֹוָרה. )ּגַ ׁשֶ

ְוִלְזּכֹות  אּוָלה  ַהּגְ ֶאת  ְלָהִחיׁש  ָבר  ַהּדָ ָיֵדינּו  ּבְ
ַרֲחִמים. ָקרֹוב ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ּכּוָלנּו ֲחֵפֵצי ַחִּיים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש!!!
ָיַדִים,  ּבְ ַעְצְמָך  ֶאת  ח  ְוִתּקַ ְתעֹוֵרר  ּתִ ַוְדַאי  ּבְ ֲהֵרי 
ים טֹוִבים  ִלְזּכֹות ְלַחּיִ י ֵאין ְלָך ֵעָצה טֹוָבה ִמּזֹו,  ּכִ
ַעל  ְלַכֵוון  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ח  ּכַ ִתׁשְ ַאל  ַרק  ִרים,  ָ ּוְמֻאּשׁ
לֹוַמר,  ּכְ ים,  ַחּיִ ֶאלֹוִקים  ְלַמַעְנָך  ׁש  ּוְלַבּקֵ ַהּכֹל, 
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ֶזה  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ׁשָ ַהּטֹובֹות  ל  ּכָ ׁשֶ
ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ה'  ֶאת  ַלֲעבֹוד  ּתּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ִכיָנה  ְ ַמִים, ִלְפּדֹות ֶאת ַהּשׁ בֹוד ׁשָ ל ְלַמַען ּכְ ּלֵ ְוִתְתּפַ
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ְתָך  ִפּלָ ּתְ ל  ֻקּבָ ּתְ ְוָאז  ֵלָמה,  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ְוַלּגְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ּכּוָלנּו  ּתֹוָרה!!!  עּוֵרי  ְלׁשִ ּכּוָלנּו   - ּוְבַאֲהָבה.  ָרצֹון  ּבְ

דֹוׁש!!! ים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ ֲחֵפֵצי ַחּיִ

הּוא  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ְמנּוָחה  ָלֵתת  ְוֹלא  ִלְלמֹוד  ָצִריְך 
ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו

ָטֳהָרה,  רּוַח  ָעֵלינּו  ם  ֵ ַהּשׁ ָעֶרה  ּיְ ׁשֶ ָרצֹון  ִוְיִהי 
ּכֵֹחנּו  ָכל  ּבְ ְליֹוְצֵרנּו  ַלֲעֹבד  ְלָבֵבנּו  ְלַטֵהר  ה  ְוִנְזֶכּ

ָהַרֲעָיא  ׁשְ מֹו  ּכְ ְמֹאֵדנּו,  ּוְבָכל  נּו  ַנְפׁשֵ ּוְבָכל 
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ִלְלמֹוד  אֹוָתנּו  ה  ְמַצּוֶ ְמֵהיְמָנא 
"י ֵמִאיר ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות,  ּבִ ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ַדְוָקא, ׁשֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְמנּוָחה  ָלֶתת  ְולֹא  ִלְלמֹוד  ְוָצִריְך 

ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ריט.(  ְנָחס  ּפִ )זֹוַהר  ְגָאֵלנּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  הּוא 

נּו  ְפַאְרּתֵ ית ּתִ ְבֶנה ּבֵ ֵחנּו ְוּיִ ץ ִנּדָ יֵחנּו ִויַקּבֵ ָלנּו ְמׁשִ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

בעזרת השם יתברך

הנכם מוזמנים לעצרת התעוררות מרכזית
 בשמחה רבה הננו להודיע לכל בני עירנו מירון על שיעור מיוחד

 בענין גודל מעלת לימוד זוהר הקדוש
בחצות הלילה

מאת הנודע בשערים, פה מפיק מרגליות

הגה"צ הרב הגאון שלום יהודה גרוס שליט"א
האדמו"ר מהאלמין בית שמש

מייסד מפעל הזוהר העולמי ומחבר ספרי: קובץ ספרי ארץ ישראל כ"ו חלקים, שמירת המצוות כהלכתן ח"ן חל', קובץ ספרי כשרות ג"ן 
חל', קובץ ספרי שחיטה כ"ו חל' קובץ ספרי ניקור ל"ג חל’, קובץ ספרי שמירת שבת ד"ח, קובץ ספרי מקוואות ח"ח, שמירת הברית י"ח, 
דברי תורה עה"ת ז"ח, קובץ ספרי סת"ם כ"ב חל’, קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ י"ז חל’, שכר ועונש ו"ח, שו"ת זבחו זבחי צדק ג"ח, "אור 
הזוהר" "מאורות הזוהר" "זוהר השבת" "זוהר חוק לישראל" תיקוני זוהר ב"כ, תיקוני זוהר כ"ט כרכים, זוהר תתק"ס 960 כרכים, וכו', ועוד.

 אשר יתקיים אי"ה בליל ששי י"א טבת
בחצות הלילה בשעה 24:00

  במערת התנא האלקי
 רבי שמעון בר יוחאי זיע"א במירון

זכור! שעה אחת של לימוד בספר הזוהר בשבת קודש בשמחה, שקולה כנגד מאה מיליון שנה לימוד הנגלה
בטח, אתה רוצה לדעת איך?!! - תגיע לדרשה ותזכה לשמוע!!

איש בל ייעדר!!
גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה!

כולל חצות – שופרא דמירון
במערת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

ר יֹוָחאי ֲעֵדנּו, ֲאדֹוֵננּו ּבַ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו, הּוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ

  :תהוצא

 
"חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

הסכמה מכתבי
הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

:מסובסד במחיר הספרים לקנות
ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

ברק בני 74 השומר ברחוב

"העולמי הזוהר מפעל "אצל או
ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"אמר רבי שמעון: יכולנו להגן על כל העולם כולו מאברהם 
אבינו עד מלך המשיח"

מתנות מיוחדות לכל משתתפי 
השיעור ממפעל הזוהר העולמי


