
   

15

אביכם יראל  אל מעו יעקב ני מעו  בצְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹה

בציון כולנו במירון הקדוש הזוהר סיום למעמד באים
היכלא  ה' בבית ע "ה יוחאי בר  שמעון  רבי
שבטי "יחד מעולם  השכינה משם זזה  לא אשר דרשב"י
3] באב לט"ו אור שישי ליל חמישי ביום ישראל"

.[24:00] 12:00 בשעה למנינם] באוגוסט

בּ אחריתוא גּ האספ אתכם  יקרא אׁש ר את לכם  ידה ְֵָ
לומדים איש 960 ישראל שבטי יחד  - ה יּ מים
בלבד  דקות בשש  הקדוש  הזוהר ספר  כל את  ומסיימים
- ביותר  הקדוש  במקום הגאולה  לקירוב נפעל  וביחד -
כולנו נזעק  נפתחים  שמים  ששערי זו  מיוחדת רצון  ובעת 
ישראל  עם  לגאולת  ובתפלה  שמים  מלכות  עול בקבלת
בשפע זוכה - זה קדוש במעמד משתתף כל - ברחמים .
- תורה  לימוד שנות  טריליוני של אלוקי אור
אחד  לכל  נחשב הזו  הקדושה לחבורה ובהתחברות
בלי  רצופים יממות 4 הקדוש  זוהר לומד הוא כאילו



הקליפות , כל לשרוף וחנית כחרב הוא  וודאי הפסק,
ביותר מסוגל וזמן  מאוד  נפלאה  רצון עת הוא  ועתה 
הקדושה השכינה  על ולהתפלל  שמים, רחמי לבקש 
משיח שלח שבשמים , לאבינו  יזעקו ביחד וכולם

בב"א  המקדש בית בבנין בימינו , במהרה –צדקינו 
המצורף]. בעלון [החשבון

לאמירת כל  ביום  דקות כשש  יקדיש קונטרס , המקבל
יום  עד אלול חודש  מראש  יום 40 במשך הזוהר
מיליון  ואחד עשרים  מאות לתשע  זוכה  ובכך הכיפורים ,
זוהר סיומי שכר - 921,600,000 - אלף  מאות ושש 
960 מתוך אחד הוא מקבל, שאתה הקונטרס  - הקדוש.
הזוהר ספר כל את משלימים כולם יחד אשר קונטרסים,
תזכה  הזה  הקדוש בלימוד ובהשתתפותך הקדוש 

אמן. אחינו ישראל כל עם טובים  לחיים להחתם

הקדוש ,כל  הזוהר מסיימי 960 להתאחדות המצטרפים
ספרי את  לקנות  ויוכלו – מתנות  בס"ד יקבלו -
- הנחה ) 50%) מיוחד במבצע  העולמי  הזוהר מפעל

.054-7112492/052-7651911 לפרטים:





   

  
     


     

דה הזהר סם  למעמד אים  לנְֲִִַַַַַָָָ
יעדר ל אי  מירן קי א ְְִִִֵֵַַַָָָאתרא

לט"ו אר י י] [ליל ילה חמיי ְְְֲִִִִֵַַָים 
12:00 עה  למנינם ] א ג סט 3] ְְְְְְִָָָָָאב
יראל  בטי  יחד  האלפים  מעמד [24:00]ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ

את מסיימים למדים   אי 960 חברת  ְְְֲִִִֶַַָל
לבד ת  דה הזהר ספר ְְִֵֵֶַַַַַָָל
מים ערי נבקע  הילה חצ ת  ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָעת
פרת . יביא אחד ל – ותחננים  ְְֲִִִִֶַָָָָָפילה 
למען פר , יתקע אי 2600 ק ץ  ְְְִִִַַָָ
דל  פר "קע  הפה נ ְְְְִִֵַַַָָָָהתק ם

"תינל לקץ  נס וא תנ ְְְֵֵֵֵֵַָָֻלחר



בי יבת מרים י  כל  לפרסם  קרא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָקל
 ל העלם ְָָָכל

י שׂ ראל ב"ה, אל וׁש מע וּ  יעקב  בּ ני וׁש מע וּ  הּק בצ וּ 
- השעהאביכם !!!צ "ו  

הזוהרכל סיום יארגנו וכולל ישיבה הכנסת בית
בלבד  דקות ב 96 איש 60 ב !!!הקדוש 

הזה כל הקדוש  הלימוד את  לקיים הרוצים ציבור 
הזוהר לפעל יתקשר ונורא], עצום תיקון  [שהוא
960] לתתק"ס המחולק הקדוש  הזוהר לקבלת העולמי

.054-7112492 טל: חלקים, קונטרסים]

שבועכולנו  בכל הקדוש  הזוהר  את ומסיימים לומדים
דרשב "י להיכלא ומתקשרים ואתר אתר בכל
א ׁש ר את לכם וא גּ ידה האספ וּ  - ישראל" שבטי "יחד

ה יּ מים. בּ אחרית אתכם יקרא 

כל יחד את ומסיימים  לומדים איש  60 ישראל שבטי
בלבד, דקות ושש בתשעים הקדוש הזוהר  ספר 
זו  מיוחדת רצון ובעת - הגאולה לקירוב נפעל וביחד 
מלכות  עול בקבלת כולנו נזעק  נפתחים שמים ששערי

ברחמים  ישראל עם לגאולת ובתפלה שמים

אלוקיכל  אור  בשפע זוכה זה קדוש  במעמד משתתף
תורה. לימוד שנות טריליוני של



   

אחד ובהתחברות לכל נחשב  הזו הקדושה לחבורה
יממות  4 הקדוש  זוהר לומד הוא כאילו
כל  לשרוף  וחנית  כחרב  הוא וודאי  הפסק , בלי רצופים
מסוגל  וזמן  מאוד נפלאה רצון  עת הוא ועתה הקליפות,
השכינה  על ולהתפלל שמים, רחמי לבקש  ביותר
שלח שבשמים, לאבינו יזעקו ביחד וכולם הקדושה 
המקדש בית בבנין בימינו , במהרה צדקינו משיח

בב "א.

דקות,כל  96 רצוף  ללימוד קונטרסים, 16 לומד אחד
ושש מיליון ואחד עשרים מאות לתשע  זוכה ובכך
- הקדוש  זוהר סיומי שכר - 921,600,000 - אלף  מאות 
אחד  שכל הקונטרסים - המצורף ] בעלון [החשבון 
כולם  יחד אשר  קונטרסים, 960 מתוך 16 הם מקבל,
ובהשתתפותך  הקדוש , הזוהר  ספר  כל את  משלימים 
עם  טובים לחיים להחתם תזכה הזה , הקדוש  בלימוד

אמן. אחינו ישראל כל

הקדוש ,כל  הזוהר מסיימי 960 להתאחדות המצטרפים
מפעל  ספרי  את לקנות ויוכלו – מתנות בס"ד יקבלו
לפרטים: הנחה), 50%) מיוחד במבצע העולמי הזוהר

.054-7112492/052-7651911

בּ ק וֹ ל: ק וֹ רא כּ ר וֹ ז  זמן ק וֹ ל הגּ יע ׁש מעוּ  ישׂ ראל בּ ני  אחינוּ  
בּ רחמים.!!הגּ אוּ לה  מהגּ לוּ ת  נצא הז וֹ הר בּ ספר  כּ י ! 



 לנאתר בכל הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  את ולסיים ללמוד בּ אים ָ
יעדרואתר , בּ ל -איׁש  האלפים  לשׂ רי להתח בּ ר , 

ישׂ ראל  ׁש בטי יחד 

ספרל  כּ ל את וּ מסיימים לוֹ מדים איׁש  60 חב וּ רת  ָ
וּ בּ עת  בּ לבד, דּ ּק וֹ ת  וׁש ׁש  בּ ּת ׁש עים  ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר
בּ ּת פילה  ׁש מים ׁש ערי נבקע ה זּ ה הּק דוֹ ׁש  הלימוּ ד
לק בּ וּ ץ וּ מתקׁש רים ׁש וֹ פר וֹ ת יביא אחד וכּ ל – ותחנ וּ נים
למען  נכוּ ן בּ ׁש וֹ פר, יתקעוּ  וכאׁש ר הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  לוֹ מדי
נס ושׂ א לחרוּ תנוּ  גּ דוֹ ל בּ ׁש וֹ פר "ּת קע הּת פלּ ה בּ נוּ  התק יּ ם

גּ ליּ וֹ תינוּ ". לק בּ ץ 




