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הוצאת:

שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מפעל עולמי להצלת הדת

ִ ּג ָ ּליוֹ ן ִמ ְס ּ ַפר  - 36י"ח ֵט ֵבת תשע"ב

כולל חצות – שופרא דמירון

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
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

במערת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

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

ּתוֹ ָרתוֹ ָמגֵ ן ָלנוִּ ,היא ְמ ִא ַירת ֵעינֵ ינוּ ,הוּא יַ ְמ ִליץ טוֹ ב ַ ּב ֲע ֵדנוֲּ ,אדוֹ נֵ נ ּו ַ ּבר יוֹ ָח אי

מכתבי הסכמה

להתקשר להרב שרגא שניצר0525-111104/0522-778812 :

מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים
שהוצאנו לאור  -וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.

ק ּונְ ְט ֶרס

לקנות הספרים במחיר מסובסד:

ימי ַהזוֹ ַהר
שִׂ ְמ ַחת ְמ ַסיְ ֵ

אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן הי"ו
ברחוב השומר  74בני ברק
או אצל "מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

ְוה ּוא ִחדּ ּו ִׁשים נִ ְפ ָל ִאים ֵמ ֶע ְר ָ ּכ ּה ֶׁשל ְׁשנִ ָ ּיה ְ ּב ּתוֹ ַרת ַה ַהר
זוֹ Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300
hazohar.com@gmail.comי ְולוֹ ְמ ֵדי
ע ֶשׁר יֵ ׁש ְלגוֹ ְר ֵס
א ֶשׁר ְו ֹ
ּבוֹ יְ ב ַֹאר ֲח ִׁשיב ּות ָ ּכל ְׁשנִ ָ ּיה ּו ְׁשנִ ָ ּיה ַ ּב ַח ִ ּיים ֶׁשל ַה ְ ּיה ּו ִדיְ ,ו ַכ ָּמה שִׂ ְמ ָחה ְו ֹ
יח יִ שְׂ ַמח ְויִ ְרקֹד
ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ִא ָּתם ַה ָּמ ִׁש ַ
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עֹול ִמי ִּב ְפ ֻע ָּלהְ ,ל ָה ִחיׁש ְּול ָק ֵרב ַּפ ֲע ֵמי
זֹוהר ָה ָ
ִמ ְפ ַעל ַה ַ
ַהּגְ ָ
חֹודׁש ֶא ֶלף ְּפ ָע ִמים,
זֹוהר ְּב ֶ
אּולה ְּ ב ִסּיּום ַה ַ
ּופ ָג ִעים
נִ זְ ֶּכה וְ נִ נָ ֵצל ְּב ַא ֲה ָבה ֵמ ֲאסֹונֹות ְ
"מ ְפ ַעל ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי" יוֹ ְצ ִאים ִ ּב ְפ ֻע ָ ּלה
ִ
יש וּ ְל ָק ֵרב ַה ְ ּגאוּ ָלה ַעל ְי ֵדי ִס ּיוּ ם ַהזוֹ ַהר
ְל ָה ִח ׁ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים ,וּ ְב ָכ ְך נִ ְז ֶּכה ְל ֶא ֶלף
יח ִל ְמנוֹ ַע ִמ ְל ָחמוֹ ת
ַה ָּמ ֵגן ְ ּב ָכל חוֹ ֶד ׁש ְוח ֶֹד ׁש ְונַ ְצ ִל ַ
[כ ַת ָ ּקנַ ת ַה ַר ְמ ַח"ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְז ָי"ע ְועוֹ ד
וּ ְפ ָג ִעיםְּ .
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶא ֶלף ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ רוֹ ת].
ֶאת ַהזוֹ ַהר ְל ׁ ִש ְב ִעים ֲח ָל ִקים ִסדַּ ְרנוּ ְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר
ָּכל ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִשים ֵח ֶלק ֶא ָחד ִי ְטלוּ ְ ,ד ַה ְיינוּ ׁ ִש ְב ִעים
ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִשים ִי ְל ְמדוּ זוֹ ַהרַ ,ס ְך ַה ּכֹל נִ ְז ֶּכה ְל ַה ְב ָט ַחת
ח ֶשׁ ְך
ְי ׁ ַש ְע ָיה ַה ָ ּנ ִביא ּ ֶ(פ ֶרק ט' א-ב) ָ
"ה ָעם ַהה ְֹל ִכים ַ ּב ֹ
יהם.
ָראוּ אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל יֹ ְשׁ ֵבי ְ ּב ֶא ֶרץ ַצ ְל ָמ ֶות אוֹ ר נָ ַג ּה ֲע ֵל ֶ
ית ַהגּ וֹ י לֹא (לוֹ ) ִה ְגדַּ ְל ָּת ַה ּ ִׂש ְמ ָחה שָׂ ְמחוּ ְל ָפנֶ ָ
יך
ִה ְר ִ ּב ָ
ָ
ָ
ּ
ּ
(עיֵ ין
ש ָלל" ַ
ְּכשִׂ ְמ ַחת ַ ּבק ִציר ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָי ִגילוּ ְ ּב ַח ְלקם ׁ ָ
ַר ׁ ִש"י ׁ ָשם).

ַמ ְּט ַרת ַה ִלימּוד ַה ָּקדֹוׁש
ַמ ְּט ַרת ַה ִלימוּ ד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִהיא ְלעוֹ ֵרר ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן
נִ ְפ ָלא ֲא ׁ ֶשר ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמ ִים ּ ְפתוּ ִחים ,וּ ְל ִה ְת ַח ֵ ּבר ִעם
ַה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ִֹקי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָחאי ְז ָי ָע"אְ ,ל ַמ ַען
ַי ֲעמוֹ ד ִ ּב ְּת ִפ ָ
ילה ְו ְיעוֹ ֵרר ְזכוּ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ֵא ִל ָ ּיהוּ
ַה ָ ּנ ִביא(ּ ַ ,ב ַּמ ֲא ָמר ּ ָפ ַתח ֵא ִל ָ ּיהוּ) קוּ ם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְלעוֹ ֵרר

מ ֶשׁה
ֶאת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ֵא ּלוּ ָה ָאבוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים וּ ֹ
ימנָ א ְל ַמ ַען ְל ָה ִקים ֶאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה
ַר ֵ ּבנוּ ַר ֲע ָיא ְמ ֵה ְ
ְ
"תם ֲעוֹנֵ ך ַּבת ִצ ּיוֹ ן לֹא יוֹ ִסיף
ֵמ ֲע ָפ ָר ּה וּ ְל ַקיֵ ים ָּבנוּ ַּ
ְל ַה ְגלוֹ ֵת ְך"( ,איכה ד כב)ְ .ו ִת ְתעוֹ ֵרר ֲח ַבצֶּ ֶלת ַה ּ ׁ ָשרוֹ ן
"ו ׁ ָשבוּ ָּבנִ ים ִל ְגבוּ ָלם" ,וּ ִב ְזכוּ ת
יע ַה ָּבנִ יםְ ,
ְלהוֹ ׁ ִש ַ
מ ֶשׁה
ֲא ׁ ֶשר נְ ַק ֵ ּים ַ(מ ְל ָא ִכי ּ ֶפ ֶרק ג כב-כד) ִ
"ז ְכרוּ ּתוֹ ַרת ֹ
"ה ֵ ּנה
ַע ְבדִּ י" נִ ְז ֶּכה ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ָע ֵלינוּ דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּנ ִביא ִ
ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח ָל ֶכם ֵאת ֵא ִל ָ ּיה ַה ָ ּנ ִביא ִל ְפנֵ י ּבוֹ א יוֹ ם
ה' ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַהנּ וֹ ָראְ ,ו ֵה ׁ ִשיב ֵלב ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִ ים ְו ֵלב
ָ ּבנִ ים ַעל ֲאבוֹ ָתם" בב"א.

אתיִ ם ִמ ִּלים
ְּב ַד ָּקה ַא ַחת נֶ ֱא ָמרֹות ְּכ ָמ ַ
"ב ַד ָ ּקה ַא ַחת נֶ ֱא ָמרוֹ ת
ָא ַמר ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּייםּ ְ .
יסר ֶא ֶלףְ .ו ִל ּמוּ ד
את ִים ִמ ִ ּלים! ְ ּב ׁ ָש ָעהִּ ,כ ְת ֵר ַ
ְּכ ָמ ַ
ּתוֹ ָרה ְּכנֶ ֶגד ּכוּ ָלם יוֹ ֵצא ׁ ֶש ָּכל דִּ ּבוּ ר ּתוֹ ָרה נִ ְכ ּ ַפל
ְ ּבַ ,613-ע ָּתה ָּכל ׁ ָש ָעה ׁ ָש ָוה ֵע ֶר ְך ׁ ֶשל יוֹ ֵתר ִמ ּ ׁ ֶש ַבע
ִמ ְליוֹ ן ִמ ְצוֹתּ ְ ]7,356,000[ ,ב ׁ ִשעוּ ר ּתוֹ ָרה ֶא ָחד
'שוֹ ֵמ ַע ְּכעוֹ נֶ ה'ְ ."...ו ִאם ִ ּב ׁ ְש ָע ַת ִיםֲ ,ה ֵרי
ׁ ֶש ּבוֹ ׁ
ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן עוֹ ֶלה ִל ְכ ֵדי ַא ְר ַ ּבע ֶעשְׂ ֵרה ִמ ְליוֹ ןַ .א ְר ַ ּבע
ׁ ָשעוֹ תֶ ,עשְׂ ִרים וּ ׁ ְשמוֹ נָ ה ִמ ְליוֹ ן.

ּתֹורה
זֹוכים ְל ְּכָׁ 28.000-שנָ ה ָ
ְּב ְׁשנִ ּיָ ה ַא ַחת ִּב ְל ַבד ִ
יש ַחי" ָּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם ַה ְּמ ֻק ָ ּב ִליםֶ ׁ ,ש ּ ְׂש ַכר
"בן ִא ׁ
ְו ַה ֵ ּ
ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ּ ִפי ֶא ֶלף ִמ ּיוֹ ם חוֹ לֱ .ה ֵוי א ֵֹמר,
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ׁ ֶשדַּ ָ ּקה ַא ַחת ׁ ֶשל ִל ּמוּ ד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִ ,א ְמ ָרה ַעל ּ ָפ ָר ׁ ַשת
בוּע ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ,שְׂ ָכ ָר ּה ְּכ ִל ּמוּ ד ָרצוּ ף ׁ ֶשל
ַה ּ ׁ ָש ַ
ׁ ֵש ׁש ֶעשְׂ ֵרה ַו ֲח ִצי ׁ ָשעוֹ ת ְ ּביוֹ ם חוֹ לְ ,ו ׁ ָשוֹת ֵע ֶר ְך
ְל ֵמ ָאה ֶעשְׂ ִרים וּ ׁ ְש ַּת ִים ַו ֲח ִצי ִמ ְליוֹ ן ִמ ְצוֹת! ְ -ו ָצ ִר ְ
יך
ְלהוֹ ִסיף ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה וּ ִב ְפ ָרט ּתוֹ ַרת
ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְ ּב ִלימוּ ד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ְ ּב ׁ ְשנִ ָ ּיה ַא ַחת
[ה ִ ּביאוּ ר:
ִ ּב ְל ַבד זוֹ ִכים ְל ְּכָ ׁ 28.000-שנָ ה ּתוֹ ָרה ַ
ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה ְל ַח ֵ ּלק ְל ׁ ִש ּ ׁ ִשיםָ ׁ ,ש ֶוה
ישְ ,ל ַח ֵ ּלק
ְּ 1,666,666כלוֹ ַמר ִמ ְליוֹ ן וּ ׁ ְשנֵ י ׁ ְש ִל ׁ
ְל ׁ ִש ּ ׁ ִשים ׁ ְשנִ ּיוֹ תָ ׁ ,ש ֶוה ִ ּב ׁ ְשנִ ָ ּיה ַא ַחת 27,777.777
ְּכלוֹ ַמר ְּכ ֶעשְׂ ִרים וּ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶא ֶלף ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרהּ ְ ,בנוֹ ָסף
ילה ּתוֹ ָרה נִ ְכ ּ ַפל ְ ּב ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ְשלֹשׁ ֶעשְׂ ֵרה,
ָּכל ִמ ָ
וּ ִב ׁ ְשנִ ָיה ַא ַחת ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר ׁ ָשלֹשׁ ִמ ִ ּלים ּתוֹ ָרה,
יכ ְך יוֹ ֵצא ַּכ ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ִמ ְליוֹ ן ִמ ְצוֹת ִ ּב ׁ ְשנִ ָ ּיה ֶא ָחת].
ְל ִפ ָ

ּתֹורה
ֵמ ָאה וְ ָח ֵמׁש ִמ ְליֹון ֵמ ָאה ֶע ְׂש ִרים ֶא ֶלף ִמ ִּלים ָ
ֵצא ַו ֲח ׁשֹב ַמה ׁ ֶש ָא ַמר ַהאוֹ ְרחוֹ ת ַצדִּ ִ
יקיםֶ ׁ ּ ,ש ַעל
ִמ ְצ ָוה ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ְמ ַק ְ ּב ִלים ּ ִפי ֶא ֶלףְ ,ו ִתשְׂ ַמח ַרק
ימוּ ד זוֹ ַהר
ִמ ָּכ ְךְ ,ועוֹ ד דִּ ְב ֵרי ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָעה ִ ּל ּ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש הוּ א ְּכ ׁ ָשנָ הּ ְ ,ב ַו ְד ַאי ָּכל ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ִּת ְל ַמד זוֹ ַהר
יע ֶאת ַה ַּכף ְלטוֹ ָבהֶ ׁ ,ש ָּכל ׁ ָש ָעה
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְּכ ֵדי ְל ַה ְכ ִר ַ
ַי ֲע ֶלה ְל ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה ,וּ ְ ּב ַו ְד ַאי ַה ֵ ּי ֶצר לֹא ִי ֵּתן ְל ָך
נוּחהְ ,ו ָאז ִּת ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליוְ ,ותוֹ ִסיף ָ ּב ֶזה עוֹ ד ָּכפוּ ל
ְמ ָ
ֵמ ָאהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּ ב ְ ּב ָאבוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי נָ ָתןְ ,ו ִי ְה ֶיה ְל ָך
ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרהַ ,רק ֶר ַגעֲ ,ה ֵרי ְ ּב ָכל דַּ ָ ּקה אוֹ ְמ ִרים
את ִים ִמ ִ ּלים ּתוֹ ָרהָּ ,כפוּ ל  60דַּ ּקוֹ תֶ ,זה 12,000
ָמ ַ
ִמ ִ ּלים ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָש ָעהֶ ׁ ,שמוּ ְכ ּ ָפלוֹ ת ְ ּב ֶא ֶלףְ ,ועוֹ ד
ּ ַפ ַעם ְ ּב ֶא ֶלףְ ,ועוֹ ד ּ ַפ ַעם ְ ּב ֵמ ָאהְ ,ו ַה ּכֹל ְ ּב ֵע ֶר ְך ׁ ֶשל
ׁ ָשנָ הֶ ,ר ַגעּ ,בוֹ אוּ ֶח ׁ ְש ּבוֹ ןַּ :כ ָּמה ׁ ָשעוֹ ת ֵי ׁש ְ ּב ׁ ָשנָ ה?
נַ ְכ ּ ִפיל ָ ׁ 24שעוֹ ת ְ ּביוֹ ם ָּכפוּ ל  365יוֹ ם ְ ּב ׁ ָשנָ הָ ׁ ,ש ֶוה
ָ ׁ 8,760שעוֹ ת ָּכפוּ ל ִ 12,000מ ִ ּלים ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל
ׁ ָש ָעהָ ׁ ,ש ֶוה ֵמ ָאה ְו ָח ֵמ ׁש ִמ ְליוֹ ן ֵמ ָאה ֶעשְׂ ִרים ֶא ֶלף
ילה ּתוֹ ָרה ֻמ ְכ ּ ֶפ ֶלת
ִמ ִ ּלים ּתוֹ ָרה (ְ ,)105,120,000ו ָכל ִמ ָ
ְ ּבִּ 613-כי ַּת ְלמוּ ד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ ֶגד ּכוּ ָלםְ ,ו ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן הוּ א:
ָּ 105,120,000כפוּ ל ָ ׁ 613ש ֶוה 64,438,560,000
ארד ִמ ְצוֹת].
ישים ְו ַא ְר ַ ּבע ַו ֲח ִצי ִמ ְל ָי ְ
[כ ׁ ִש ׁ ִ
ְּ
ימוּ ד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּביוֹ ם חוֹ ל.
ְו ֶזה ַרק ְ ּב ׁ ָש ָעה ִ ּל ּ
ְ ּבתוֹ ְך חוֹ ֶד ׁש נְ ַּס ֵים ֶאת ַהזוֹ ַהר ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים,
וּ ָב ֶזה נְ עוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים ִ ּב ׁ ְש ֵמי ְמרוֹ ִמים.
יהם ִישְׂ ָר ֵאל ַעם ְקדוֹ ׁ ִשים ,וּ ְב ָכל
וּ ְכ ָבר ִק ְ ּבלוּ ֲע ֵל ֶ
ִל ָ ּבם ְונַ ְפ ׁ ָשם ֵהם מוּ ָכנִ ים וּ ְמזוּ ָמנִ יםּ ְ ,ב ִר ְבבוֹ ת
יש ִמ ְ ּז ַמ ָ ּנם 11 ,דַּ ּקוֹ ת
ַו ֲא ָל ִפיםָּ ,כל יוֹ ם ְל ַה ְקדִּ ׁ
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן קוֹ נָ ם.

יש ְיהוּ ִדיּ ,בֹא ְו ִה ְצ ָט ֵרף ְל ִל ּמוּ ד ִיחוּ ִדי,
ְו ַא ָּתה ִא ׁ
יש וּ ְל ָג ֳא ֵלנוּ ,
ְל ַק ֵיים ְרצוֹ ן ֱאל ֵֹקינוּ ַה ָח ֵפץ ְל ָה ִח ׁ
יח ִצ ְד ֵקנוּ .
ְו ִת ְז ֶּכה ְל ָק ֵרב וּ ְל ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ָמ ׁ ִש ַ

ּבֹואּו וְ ִה ְצ ָט ְרפּו ְל ֶח ְׁשּבֹון ַּבנְ ק ַה ִּמ ְצוֹת ֶה ָע ִׁשיר ֲה ִכי
עֹולם
ָּגדֹול ָּב ָ

ימוּ ד זוֹ ַהר
ָידוּ ַע דִּ ְב ֵרי ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָעה ִ ּל ּ
ימוּ ד ּתוֹ ַרת
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּ(בחוֹ ל) עוֹ ָלה ְל ֵע ֶר ְך ׁ ָשנָ ה ִ ּל ּ
ימוּ ד ּתוֹ ַרת ַה ִ ּנ ְג ֶלה זוֹ ֶכה
ַה ּ ְפ ׁ ָשטְ ,ו ִאם ְ ּב ׁ ָש ָעה ִ ּל ּ
ְלִ 7,356,000-מ ְצוֹתַ ,ע ָּתה ּבוֹ אוּ וּ נְ ַח ּ ׁ ֵשב ַּכ ָּמה
ִמ ְצוֹת ֵי ׁש ַל ּלוֹ ֵמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ָש ָעה ַא ַחתֵ :י ׁש
ימ ָמהָּ ,כפוּ ל  30יוֹ ם ְ ּבחוֹ ֶד ׁשָּ ,כפוּ ל
ָ ׁ 24שעוֹ ת ִ ּב ָ
ֳ 12ח ָד ׁ ִשיםָ ,ש ֶוה ָ ׁ 8,640שעוֹ תְ ,ו ֶאת ָּכל ֶזה נַ ְכ ּ ִפיל
ְ ּבֶ ׁ 7,356,000-ש ֵהם ַל ּלוֹ ֵמד ּתוֹ ַרת ַה ִ ּנ ְג ֶלה ,יוֹ ֵצא
ארד ִ 555מ ְליוֹ ן
ְּ 63,555,840,000כלוֹ ַמרִ 63 :מ ְל ָי ְ
ּ
ימוּ ד
ֶ 840.000א ֶלףֶ .זהוּ ְסכוּ ם ַה ִּמ ְצוֹת ְל ׁ ָש ָעה ִל ּ
זוֹ ַהר ַ ּבחוֹ ל.
[כ ִד ְב ֵרי
ְּ
ְו ַה ּלוֹ ֵמד ְ ּבשִׂ ְמ ָחה נִ ְכ ּ ַפל ְ ּב ֶא ֶלף,
ַהאוֹ ְרחוֹ ת ַצדִּ ִ
יקים]ָ ׁ ,ש ֶוה 63,555,840,000,000
ארד ְו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ֲח ִמ ּ ׁ ִשים
ְּכלוֹ ַמרְ 63 :ט ִר ְי ְל ַי ְ
ארד וּ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵמאוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ִמ ְליוֹ ן
ְו ָח ֵמ ׁש ִמ ְל ָי ְ
ִמ ְצוֹת.
וּ ְכ ׁ ְש ִמ ְצ ַט ֵער ֵ ּבין ְ ּב ַצ ַער גּ וּ פוֹ ֵ ּבין ְ ּב ַצ ַער נַ ְפ ׁשוֹ
ְו ַגם ַהכוֹ ֶפה ֶאת ִי ְצרוֹ נִ ְק ָרא ִמ ְצ ַט ֵער ,נִ ְכ ּ ַפל ְ ּב ֵמ ָאה
ָ(אבוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי נָ ַתן) ,יוֹ ֵצא 6,355,584,000,000,000
יליוֹ ן ׁ ְשלֹשׁ ֵמאוֹ ת ֲח ִמ ּ ׁ ִשים
ְּכלוֹ ַמרֵ ׁ :ש ׁש ְקוַ ְד ִר ְ
ארד ְו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ַא ְר ַ ּבע
ְו ָח ֵמ ׁש ְט ִר ְי ְל ַי ְ
ארד ִמ ְצוֹת.
ִמ ְל ָי ְ
יש ַחי" ְּב ׁ ֵשם ַה ּ ְמ ֻק ָּב ִלים,
"בן ִא ׁ
וּ ְב ׁ ַש ָ ּבת ָּכ ַתב ַה ֶּ
ׁ ֶש ּ ְׂש ַכר ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָרה ְּב ׁ ַש ָּבת ּ ִפי ֶא ֶלף ִמ ּיוֹ ם חוֹ ל.
יוֹ ֵצא ְּ 6,355,584,000,000,000,000כלוֹ ַמר:
יליוֹ ן ׁ ְש ָל ׁש ֵמאוֹ ת ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ְו ָח ֵמ ׁש
ׁ ֵש ׁש ְקוֶ נְ ִט ְ
ארד
יליוֹ ן ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ַא ְר ַ ּבע ְט ִר ְי ְל ַי ְ
ְקוַ ְד ִר ְ
ִמ ְצוֹת.
וּ ִמ ֵכ ָיון ׁ ֶש ַה ִ ּל ּמוּ ד הוּ א ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל ַהח ֶֹד ׁשָ ,ל ֵכן
ָאנוּ ְמ ַח ּ ׁ ְש ִבים ַרק ְל ִפי ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְי ֵמי ַהחוֹ ל ,וּ ֶב ֱא ֶמת
ימוּ ד ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתוֹ תַ ,ה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ִי ְגדָּ ל
ִאם תוֹ ִסיף ֶאת ִ ּל ּ
עוֹ ד ּ ִפי ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה.
ישא
ְו ֶזהוּ ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְללוֹ ְמ ֵדי ַח ּבוּ ָרה ַקדִּ ׁ ָ
יבוּ ר ְ ּב ִלימוּ ד ְו ִסיוּ ֵמי
ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ִעם ַה ִצ ּ
ימים
ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשּ ְ :ב ֶמ ׁ ֶש ְך ָ ׁ 365שעוֹ ת ְמ ַס ְי ִ
ֶאת ָּכל ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,נַ ְכ ּ ִפיל ֶאת ַה ִּמ ְס ּ ָפר
ֶ ׁ 6,355,584,000,000,000ש ֶּזה ְל ׁ ָש ָעה ַא ַחת,
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ימוּ ד ָּכל ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש],
ָּכפוּ ל ָ ׁ 365שעוֹ ת ׁ ֶ
[של ִּל ּ
ָׁש ֶוה.2,319,788,160,000,000,000 :
יליוֹ ן ׁ ְשלֹשׁ ֵמאוֹ ת וּ ְת ׁ ַשע ֶעשְׂ ֵרה
ׁ ְש ֵּתי ְקוֶ נְ ִט ְ
ארד
יליוֹ ן ׁ ֶש ַבע ֵמאוֹ ת ׁ ְשמוֹ נִ ים וּ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ְט ִר ְי ְל ַי ְ
ְקוַ ְד ִר ְ
ארד ִמ ְצוֹת.
ֵמ ָאה ׁ ִש ּ ׁ ִשים ִמ ְל ָי ְ
ְו ָכל ֶא ָחד ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ֲחבוּ ַרת ַה ִּס ּיוּ ם ֵי ׁש לוֹ
יהם
שְׂ ַכר ֶזה .וּ מוּ ְכ ַפל ְ ּב ַס ְך ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ֵ ּבר ֲא ֵל ֶ
ְּ(כ ִד ְב ֵרי ַה ְּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים ח"ב) .וּ ְל ִפי ַה ָּת ְכנִ ית ׁ ֶש ָּלנוּ ׁ ֶש ָּכל
יש עוֹ ִׂשים ִס ּיוּ ם ַהזוֹ ַהרְּ ,בחוֹ ֶד ׁש ֶא ָחדְּ ,כלוֹ ַמר
ִ 70א ׁ
[ל ֵע ֶר ְך] ָּכפוּ ל  30יוֹ ם,
ְּב ִלימוּ ד  11דַּ ּקוֹ ת ַל ּיוֹ ם ְ
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֶאת ַה ּ ָׂש ָכר ַה ַ ּנ"ל ָּכל חוֹ ֶד ׁש
ָּכפוּ ל ׁ ִש ְב ִעים ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ַּב ִּס ּיוּ םֶ ׁ ,ש ֶּזה יוֹ ֵצא
ְּ 162,385,171,200,000,000,000כלוֹ ַמרֵ :מ ָאה
יליוֹ ן ׁ ְש ָל ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ְשמוֹ נִ ים
ׁ ִש ּ ׁ ִשים וּ ׁ ְש ַּתיִ ם ְקוֶ נְ ִט ְ
ארד
יליוֹ ן ֵמ ָאה ׁ ִש ְב ִעים ְו ֶא ָחד ְט ִר ְי ְל ַי ְ
ְו ָח ֵמ ׁש ְקוַ ְד ִר ְ
ארד ִמ ְצוֹת .זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ְּכ ׁ ֶש ֶא ָחד
את ִים ִמ ְל ָי ְ
ָמ ַ
לוֹ ֵמד  11דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך  30יוֹ ם
ְ ּבסוֹ ף ַהח ֶֹד ׁש ְמ ַק ֵ ּבל ֶצ'ק ׁ ֶשל ִמ ְצוֹתְ ,והוּ א ֶה ָע ׁ ִשיר
ֲה ִכי ַה ָ ּגדוֹ ל ָ ּבעוֹ ָלם.

מֹול ִטי
עֹולם ְּב ִמ ְצוֹתְ ,
נִ ְהיֵ ָית ֶה ָע ִׁשיר ֲה ִכי ַה ָּגדֹול ָּב ָ
זִ ְיליֹונֶ ר

ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ַמה? ַ ּגם ִאם לֹא ׁ ָש ְמעוּ ְל ָךֲ ,א ָבל
ַא ָּתה ִה ׁ ְש ַּתדַּ ְל ָּת ְל ַק ֵ ּבץ ֶאת ַה ִּמנְ ָיןּ ַ ,גם ְּת ַק ֵ ּבל ֶאת
אוֹ תוֹ שָׂ ָכרְ ,ולֹא עוֹ דֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ָּכל ָה ֲעווֹנוֹ ת ׁ ֶש ְ ּל ָך
[כ ִד ְב ֵרי ַה ַמ ַה ְר ָח"ו ׁ ַש ַער ַה ִ ּג ְלגּ וּ ִלים,
ְּ
ִי ָּמ ֲחקוּ
ַה ְ ּג ָר"א ִמ ׁ ְש ֵליְ ,ואוֹ ֵהב ִישְׂ ָר ֵאל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ק ַֹרח] ,נוּ !
ֵי ׁש עוֹ ד ַמה ַל ְחשוֹ ב? ַה ִאם ֵת ׁ ֵשב ְ ּב ִח ּבוּ ק ָי ַד ִים?
ית ֶה ָע ׁ ִשיר ֲה ִכי ַה ָ ּגדוֹ ל ָ ּבעוֹ ָלם ְ ּב ִמ ְצוֹת,
ֲה ֵרי נִ ְה ֵי ָ
ְ
יליוֹ נֶ ר!!! ֲה ֵרי ַא ָּתה ָצ ִריך ָל ׁ ִשיר ְו ִל ְרקֹד ָּכל
מוֹ ְל ִטי ִז ְ
ַה ּיוֹ ם ְו ָכל ַה ַּליְ ָלה ְּכמוֹ ְּב ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ּ ׁשוֹ ֵא ָבה ׁ ֶש ּלֹא
יָ ׁ ְשנוּ ָּכל ַה ּ ׁ ָשבוּ ַע ֵמרֹב ִׂש ְמ ָחה ֻ(ס ָּכה דַּ ף נא ע"ב)ָּ :תנוּ
ַר ָּבנָ ן ִמי ׁ ֶש ּלֹא ָר ָאה שִׂ ְמ ַחת ֵ ּבית ַה ּ ׁשוֹ ֵא ָבה לֹא ָר ָאה
שִׂ ְמ ָחה ִמ ָ ּי ָמיו.

ּלֹומ ִדים ֶאת
ּתֹורה נִ ְּתנָ ה ְל ֵאּלּו ֶׁש ְ
ִע ַּקר נְ ִתינַ ת ַה ָ
יה
סֹודֹות ָ
ֶ
ָא ְמרוּ ֲח ַז"ל לֹא נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ֶא ָ ּלא ְלאוֹ ְכ ֵלי ַה ָּמן!!!
(פ ָר ׁ ַשת ְ ּב ׁ ַש ַּלח
ַ(ר ׁ ִש"י דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים ב' ל"א ד')  -וּ ַב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּ ָ
דַּ ף סב)ָּ ,כתוּ ב ַמה ְמיֻ ָחד ְּבאוֹ ְכ ֵלי ַה ּ ָמן? ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ָא ְכלוּ ֶאת ַה ּ ָמן ָהיָ ה ִמ ְת ָּב ֵר ְך ַּב ֵּמ ַעיִ ם ְו ִק ְּבלוּ אוֹ ר
רוּ ָחנִ י וּ ָראוּ ַמה ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ְו ָזכוּ ַל ָח ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָ ה.
ְו ַעל ֶזה נִ ְק ְראוּ דּ וֹ ר דֵּ ָעהְ ,ו ֵהם ָהיוּ ְּבנֵ י ָה ֱאמוּ נָ ה
ימ ּיוּ ָת ּה
ְו ָל ֶהם נִ ְּתנָ ה ַה ּתוֹ ָרה ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ָּב ּה ִּב ְפנִ ִ
יה .רוֹ ִאים ְמ ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִע ַ ּקר
ְו ָל ַד ַעת דְּ ָר ֶכ ָ
יה.
נְ ִתינַ ת ַה ּתוֹ ָרה נִ ְּתנָ ה ְל ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים ֶאת סוֹ דוֹ ֶת ָ

וּ ְל ִפי ַה ָּת ְכנִ ית ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶא ֶלף ִס ּיוּ ִמים ְ ּבחוֹ ֶד ׁש,
נַ ְכ ּ ִפיל ֶאת ָּכל ַה ְּסכוּ ם ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ֶא ֶלף ׁ ֵָש ֶוה:
[בינְ ַתיִ ם
ֵּ 162,385,171,200,000,000,000,000
ֲאנַ ְחנוּ לֹא יוֹ ְד ִעים ֵא ְ
יך ִל ְקרֹא ְל ִמ ְס ּ ַפר ַה ֶּזה]ֲ ,א ָבל
ְּב ַו ְד ַאי ֵא ֶצל ַה ּבוֹ ֵרא עוֹ ָלם ַה ּכֹל ְמ ֻח ּ ׁ ָשב ְו ָר ׁשוּ םְ ,ו ֶזה
ַרק ְּב ִמ ְס ּ ָפ ִרים ְל ַס ֵּבר ֶאת ָהא ֶֹזן ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזהֲ ,א ָבל
ֶּב ֱא ֶמת ְׂש ַכר לוֹ ְמ ֵדי ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֵ ,א ֶצל ַה ּ ׁ ֵשם
יִ ְת ָּב ַר ְך ֵאין ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ׁ ַש ֵער וּ ְל ָת ֵארְ ,ו ַעל ֶזה ָא ַמר
ַה ָ ּנ ִביא יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּ ֶ(פ ֶרק סד ג)" ,וּ ֵמעוֹ ָלם לֹא ׁ ָש ְמעוּ
לֹא ֶה ֱא ִזינוּ ַע ִין לֹא ָר ָא ָתה ֱאל ִֹקים זוּ ָל ְת ָך ַי ֲעשֶׂ ה
ִל ְמ ַח ֵּכה לוֹ ".

וּ ְבאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ְי ִחי (מט יא),
יח הוּ א
ָּכ ַתבֶ ׁ :ש ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ַהגּ וֹ ֵאל ֶה ָעצוּ ם ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְת ַע ְּסקוּ ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֵיינָ ה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ,וּ ֵבאוּ ר
ימ ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֶ ּזה ֵיינָ ּה
ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ ֶאת ּ ְפנִ ִ
ׁ ֶשל ּתוֹ ָרהּ ַ ( .גם יַ יִ ן ִ ּג ַימ ְט ִר ָ ּיא "סוֹ ד").

ֵצא ַו ֲח ׁשֹב ַה ִאם ֵי ׁש ַ ּבר דַּ ַעת ׁ ֶש ּלֹא ָירוּ ץ ְו ַי ְחטוֹ ף
ְזכוּ ת ֲעצוּ ָמה זוּ ְ ,ו ִ ּי ּ ׁ ָש ֵאר ח"ו ַ ּב ְט ָלן ְו ַעם ָה ָא ֶרץ?

יש ֶאת ַה ְ ּגאוּ ָלה ְו ִל ְז ּכוֹ ת
ְ ּב ָי ֵדינוּ ַהדָּ ָבר ְל ָה ִח ׁ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ְ ּב ָקרוֹ ב ְ ּב ַר ֲח ִמים.
ְל ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ָמ ׁ ִש ַ

ְּת ַק ֵּבל ֶאת ַה ָּׂש ָכר ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ֶא ָחד
עוֹ ד לֹא ָ ּג ַמ ְרנוּ !!! ֲח ׁשֹב עוֹ ד ֶר ַגע! ִאם ְ ּב ֵבית
ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ְ ּל ָך ִּת ְל ַמד ְ ּב ִמנְ ָייןׁ ,שוּ ב ֻי ְכ ּ ַפל ְ ּב ֶא ֶלף,
ש ַמ ִים נוֹ ְתנִ ים ְ ּב ֶא ֶלף (זוֹ ַהר
ִּכי ָּכל ַמה ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ים ִמ ּ ׁ ָ
ּ ָפ ָר ׁ ַשת וַ ֵ ּי ֵצא)ַ ,ו ֲה ֵרי ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ְ ּב ִמנְ ָייןְ ,ו ִאם ַא ָּתה
ְּת ַא ְר ֵ ּגן ֶאת ַה ּ ׁ ִשיעוּ רֲ ,ה ֵרי ְּת ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ָׂש ָכר ְּכנֶ ֶגד
ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד!!!

ּתֹורה
ָּצ ִריְך ֶׁשּיִ ְת ַע ְּסקּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביֵ ינָ ה ֶׁשל ָ

זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש!!!
לֹומ ִדים ַ
ּכּולנּו ְ
ּכּולנּו ֲח ֵפ ֵצי ַחּיִ ים!!! ָ
ָ

ֲה ֵרי ְ ּב ַו ְד ַאי ִּת ְתעוֹ ֵרר ְו ִת ַ ּקח ֶאת ַע ְצ ְמ ָך ְ ּב ָי ַד ִים,
ִּכי ֵאין ְל ָך ֵע ָצה טוֹ ָבה ִמ ּזוֹ ִ ,ל ְז ּכוֹ ת ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים
וּ ְמ ֻא ּ ׁ ָש ִריםַ ,רק ַאל ִת ׁ ְש ַּכח ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ַכ ֵוון ַעל
ַה ּכֹל ,וּ ְל ַב ֵ ּק ׁש ְל ַמ ַענְ ָך ֶאלוֹ ִקים ַח ִ ּייםְּ ,כלוֹ ַמר,
ׁ ֶש ָּכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ׁ ָש ַא ָּתה ָצ ִר ְ
יך ֶזה ִל ְכבוֹ ד ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּתוּ ַכל ַל ֲעבוֹ ד ֶאת ה' ְ ּבשִׂ ְמ ָחה,
ְו ִת ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְל ַמ ַען ְּכבוֹ ד ׁ ָש ַמ ִיםִ ,ל ְפדּ וֹ ת ֶאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה
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ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְ ,ו ַל ְ ּג ֻא ָ ּלה ַה ּ ׁ ְש ֵל ָמהְ ,ו ָאז ְּת ֻק ָ ּבל ְּת ִפ ָ ּל ְת ָך
ְ ּב ָרצוֹ ן וּ ְב ַא ֲה ָבהּ - .כוּ ָלנוּ ְל ׁ ִשעוּ ֵרי ּתוֹ ָרה!!! ּכוּ ָלנוּ
ֲח ֵפ ֵצי ַח ִ ּיים!!! ּכוּ ָלנוּ לוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש!!!

נּוחה ַל ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ָצ ִריְך ִל ְלמֹוד וְ ֹלא ָל ֵתת ְמ ָ
ַעד ֶׁשּיִ גְ ָא ֵלנּו
ִו ְי ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְ ּי ָע ֶרה ַה ּ ׁ ֵשם ָע ֵלינוּ רוּ ַח ָט ֳה ָרה,
ְונִ ְז ֶּכה ְל ַט ֵהר ְל ָב ֵבנוּ ַל ֲעבֹד ְליוֹ ְצ ֵרנוּ ְ ּב ָכל ּכ ֵֹחנוּ

וּ ְב ָכל נַ ְפ ׁ ֵשנוּ וּ ְב ָכל ְמא ֵֹדנוּ ְּ ,כמוֹ ׁ ְש ָה ַר ֲעיָ א
ימנָ א ְמ ַצוֶּ ה אוֹ ָתנוּ ִל ְלמוֹ ד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְמ ֵה ְ
ַד ְו ָקאֶ ׁ ,ש ּתוֹ ַרת ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ֵמ ִאיר ַעד סוֹ ף ַהדּ וֹ רוֹ ת,
ְו ָצ ִר ְ
יך ִל ְלמוֹ ד ְולֹא ָל ֶתת ְמנוּ ָחה ַל ָ ּקדוֹ ׁש ָּברוּ ְך
הוּ א ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְג ָא ֵלנוּ (זוֹ ַהר ּ ִפנְ ָחס ריטַ ).עד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַלח
יחנוּ ִו ַ
ָלנוּ ְמ ׁ ִש ֵ
יק ֵ ּבץ נִ דָּ ֵחנוּ ְו ִ ּי ְבנֶ ה ֵ ּבית ִּת ְפ ַא ְר ֵּתנוּ
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן.

בעזרת השם יתברך

הוצאת:

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

שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מפעל עולמי להצלת הדת

כולל חצות – שופרא דמירון

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

MIFAL HAZOHAR HOILUMI
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI

במערת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

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

ּתוֹ ָרתוֹ ָמגֵ ן לָ נ ּוִ ,היא ְמ ִא ַירת עֵ ינֵ ינ ּו ,ה ּוא יַ ְמלִ יץ טוֹ ב ַ ּב ֲע ֵדנ ּוֲ ,אדוֹ נֵ נ ּו ַ ּבר יוֹ ָח אי

הנכם מוזמנים לעצרת התעוררות מרכזית

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

בשמחה רבה הננו להודיע לכל בני עירנו מירון על שיעור מיוחד
מכתבי הסכמה

בענין גודל מעלת לימוד זוהר הקדוש
בחצות הלילה

מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים
שהוצאנו לאור  -וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.

לקנות הספרים במחיר מסובסד:

אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן הי"ו
ברחוב השומר  74בני ברק
או אצל "מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

מאת הנודע בשערים ,פה מפיק מרגליות

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

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

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  960כרכים ,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!!

מתנות מיוחדות לכל משתתפי
השיעור ממפעל הזוהר העולמי

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה!

