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אֹור ַה ּז ַ
לֹומ ֵדי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש:
ִׂש ְמ ַחת ָה ַר ְׁשּבִ "י ִעם ְ

ּבֹורים ,לְ ַמ ַען ַה ִקים ַה ְּשׁכִ ינָ ה
הּודים יְ ָק ִריםּ :בֹואּו לְ ֶעזְ ַרת ה' ַּבּגִ ִ
יְ ִ
רֹוצים
דֹוׁשה ֵמ ַע ְפ ָרא ,וְ לִ זְ ּכֹות ֶׁש ָה ַר ְׁש ִּב"י ַה ָּקדֹוׁש יָ דּור ֵּבינֵ ינּוָ .אנּו ִ
ַה ְּק ָ
עֹומר,
ּיֹומי לְ ֹל"ג ָּב ֶ
ִּב ְד ִחיפּות לְ ַה ְד ִּפיס ִמילְ יֹונֵ י ֳע ָת ִקים ֶׁשל ַדף ַהּז ַֹהר ַה ִ
ֹלקים זּולָ ֶתָך"
ַה ְמעּונְ יָ ן לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף וְ לִ זְ ּכֹות לִ זְ כֻ ּיֹות ֲעצּומֹות ַ"עיִ ן ֹלא ָר ֲא ָתה ֱא ִ
ּתֹורם :כל
לּוקּה ּבְ ִחּנָ םַּ - .ב ָּק ַׁשת ַה ֵ
ֶטל .0527-651911:לְ זִ יּכּוי ָה ַר ִּבים וְ לַ ֲח ָ
אחד מישראל שילמד/יקרא ,לְ כָ ל ַה ָּפחֹות ַּפ ַעם ַא ַחת ,דף זוהר ביום ל"ג
יֹוחאי זְ יָ ָע"א במירוןּ[ - .כָ ל ֶא ָחד ִּב ְמקֹומֹו]ּ .כָ ל
בעומר ּבְ ִצּיֹון ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
לֹומ ֵדי
ּלֹומ ִדים ְמ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָּשׂכָ ר וְ ַהּזְ כֻ ּיֹות ֶׁשל ּכָ ל ַה ֲח ִצי ִמלְ יֹון ְ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַה ְ
עֹומר (שד"ח ,וְ עֹוד) .זְ ַמן לִ ּמּוד ַה ַדף הּוא ַּד ַּקה.
ַה ִּתּקּון ּבְ לַ "ג ָּב ֶ
זֹוהר ּבְ ַׁש ָּבת = שווה
קֹודׁש לִ לְ מֹד ְּ 5פ ָע ִמים :זְ כֹור :לִ יּמּוד ָׁש ָעה ַ
ּבְ ַׁש ָּבת ֶ
זֹוהר ּבְ ַׁש ָּבת = ֵמ ָאה
ּתֹורת ַהּנִ גְ לֶ ה!! ִאם ּכֵ ן לִ יּמּוד ַּ 5דּקֹות ַ
ֵמ ָאה ִמלְ יֹון ָׁשנָ ה ַ
אֹורחֹות ַצ ִּד ִיקיםָ ,אבֹות ְדר' נָ ָתן),
ּתֹורת ַהּנִ גְ לֶ ה (ּכִ ֵּסא ֶמלֶ ְךָ ,ה ֵר ַ
ִמלְ יֹון ֳח ָד ִׁשים ַ
י"ח ַהּטֹובְ ,
ּסֹוע ִדים ֶאת ַה ְּשׁכִ ינָ ה וְ נִ ְק ָר ִאים ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּתלִ י
וְ עֹוד ּכָ פּול ֵ 1000הם ְמזַ ּכֵ י ָה ַר ִּבים ַה ֲ
(זֹוה"ק וַ ּיֵ ֵצא),
(מד"ר שיה"ש ָּפ ָר ָׁשה ח' ִּפ ְס ָקה טז ,ז ַֹהר ח"ב דף קכּ ,).ובְ ִמנְ יַ ן עֹוד ּכָ פּול ֶאלֶ ף ַ
לֹומ ֵדי ַה ִּתּקּון,
ּובְ ִמירֹון עֹוד ּכָ פּול ֶאלֶ ף (תיקו"ז ,הה"ש) ,וְ ַהּכֹל ּכָ פּול ֲח ִצי ִמלְ יֹון ְ
יֹוצא ֶׁ 50,000,000,000,000,000,000שהּוא [ּבְ ִמּלִ ים] ְ 50קוַ ְוד ִרילְ יֹון ֳח ָד ִׁשים
ֵ
יֹוצא ּכִ י ְ 50קוַ ְוד ִרילְ יֹון
רּומה כ"י) ֵ
"ח (פ' ְּת ָ
אמ ַ
ּתֹורה לִ ּמּוד ְּפ ַׁשטּ ,ולְ ִפי ַהּבְ ַ
ָ
ַ 50,000,000,000,000,000,000מכְ ִּפיל ֶאת ַע ְצמֹו לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
לֹומרּ ,כָ פּול ְ 50קוַ ְוד ִרילְ יֹון 50,000,000,000,000,000,000
ּלֹומ ִדיםּ ,כְ ַ
ֵמ ַה ְ
הּודים
= ּ ,39+E 2.5ולְ ִפי הס"ח עֹוד ּכָ פּול ִ 15מלְ יֹוןּ ,כְ נֶ גֶ ד ִ 15מלְ יֹון יְ ִ
ֶׁשּיֵ ׁש ָּבעֹולָ ם = ֶׁ ,3.75E+46שהּוא (ּבְ ִמּלִ ים)  37ספטיליארד  500ספטיליון
זֹוהר ח"ג] .זְ כֹור! ָה ַר ְׁש ִּב"י נִ ְק ָרא
[ה ֶה ְס ֵּבר ַעל ַה ֶח ְׁשּבֹון ַהּנַ "ל ְר ֵאה ּבְ כ ַֹח ַה ַ
ֶּב ֳח ָד ִׁשיםַ .
ַׁש ָּבת(ִ ,א ְּד ָרא) ּובְ יֹום ַה ִהּלּולָ א ֶׁשּלֹו נִ ְמ ֵצאת נִ ְׁש ָמתֹו ִעם ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחדּ ,בֹואּו
ּתֹורתֹוּ( ,גִ ִיטין סז) .וְ ָה ַר ְׁש ִּב"י ע"ה יַ ְמלִ יץ ָעלֵ ינּו
ּכֻ ּלָ נּו וְ נַ ֲע ֶׂשה ְרצֹונֹו ,וְ נִ לְ ַמד ָ
זְ כּות ,וְ ּכָ ְך ַּת ֲעלֶ ה ְּת ִפּלָ ֵתינּו לְ ָרצֹון לִ ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

דֹוׁשה לְ ַא ֵחינּו ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ְק ִר ָיאה ְק ָ

דֹוׁשה ַהּנִ ְמ ֵצאת ַּבּגָ לּות ,וְ ַה ְק ִדיׁשּו ַּד ָּקה ַא ַחת
ָאּנָ א חּוסּו ַעל ַה ְּשׁכִ ינָ ה ַה ְּק ָ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ּבְ ִצּבּור ,וְ ַא ַחר
ּיֹומי ֶׁשל ַה ֵ
ַא ֲח ֵרי ּכָ ל ְּת ִפּלָ ה ,וְ לִ ְּמדּו ַּד ָּקה ַּדף ַה ִ
ֹאמרּו ַק ִּדיׁש ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ זִ יּכּוי ּכָ ל נִ ְׁשמֹות יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,שּזֶ ה ַה ִּתּקּון
ּכָ ְך ּת ְ
ּמּועט ַהּזֶ ה ַע ָּתהָ ,חׁשּוב
הּודה] ּכִ י ַהּלִ ּמּוד ַה ָ
[מנְ ַחת יְ ָ
ַהּנִ ְפ ָט ִרים הגבוה ביותר ִ
יֹותר ֵמ ַה ְק ָר ַבת ּכָ ל ֵאילֵ י נְ ָביֹות ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם
ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ֵ
ַ(ּתלְ ִמ ֵידי ָה ֲא ִריזַ "ל)ַ .על ּכֵ ן ּכָ ל ַא ְדמֹו"ר ,רֹאׁש יְ ִׁש ָיבהַ ,רב ִעירַ ,רב ְׁשכּונָ הַ ,רב
הֹורים,
ּיֹומיְ ,מלַ ֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן ְט ִ
ֵּבית ִמ ְד ַרׁשַ ,מּגִ יד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף ַה ִ
רּוח הּוא יָ כֹול לַ ֲעׂשֹות לַ ַה ָּק ָּב"הּ ,ולְ ַה ִּציל ֶאת ַעם
יִ ַּקח ּבְ ֶח ְׁשּבֹון ֵאיזֶ ה נַ ַחת ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש דף היומי ַּד ָּקה ַא ַחת ִעם ַה ִּצּבּור,
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכָ ל ַה ָּצרֹות ּבְ לָ ְּמדֹו ַ

וְ כָ ְךּ ,כָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ּכָ נְ סּו ּבְ ֵת ַבת נ ַֹח ,וְ יִ ּנָ ְצלּו
זֹוה"קַ ,ר ִּבי
ִמ ִּמלְ ֶח ֶמת ּגֹוג ָּומגֹוגּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ַה ַ
ויטאל ,וְ ָה ַר ְמ ַח"ל זְ יָ "ע ,וְ ַעּיֵ ן עֹוד אֹור
ַחּיִ ים וִ ָ
האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ּזֹוהר - .זְ כֹור! ַּד ָּקה ַא ַחת לִ ּמּוד ַ
ַה ַ
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל
מקצועות התורה
(ּבְ חֹול) ּבְ ִצּבּור הּוא ּכְ מֹו ִׁש ָּשׁה יָ ִמיםּ ,ובְ ִמנְ יַ ן ּכָ פּול
ּתֹורת ַה ְּפ ַׁשטּ ,ובְ ַצ ַער ּכָ פּול ֵמ ָאה =
(זֹוה"ק וַ ּיֵ ֵצא) =  6000יָ ִמים לִ ּמּוד ַ
ֶאלֶ ף ַ
ּתֹורת ַה ְּפ ַׁשט.
 600,000יָ ִמיםּ ,ובְ ִׂש ְמ ָחה ּכָ פּול ִ 600 = 1000מלְ יֹון יָ ִמים ֶׁשל ַ
ּתֹורת ַה ְּפ ַׁשטּ( .כִ ֵּסא ֶמלֶ ְך,
ארד יָ ִמים ַ
ּובְ ַׁש ָּבת עֹוד ּכָ פּול ֶאלֶ ף = ִ 600מילְ יַ ְ
ירּוׁשלַ יִ ם עֹוד ּכָ פּול ּ(ָ 10ב ָּבא
אֹורחֹות ַצ ִּד ִיקיםָ ,אבֹות ְדר' נָ ָתן) .וְ ִאם זֶ ה ִּב ָ
ָה ֵר ַ
י"ח ַהּטֹובְ ,
ּתֹורת ַה ְּפ ַׁשט .וְ ִאם
ארד יָ ִמים ַ
ָסאלִ י) ֵ
יֹוצא ֵׁ = 6,000,000,000,000שׁש ְט ִרילְ יַ ְ
(זֹוהר וַ ּיֵ ֵצא ,תיקו"ז) .זְ כֹורַ :ה ְמ ַא ְרּגֵ ן ֶׁשּיִ לְ ְמדּו
זֶ ה ַּבּכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי עֹוד ּכָ פּול ַ 1000
הּודים! ּכָ ל ִמי
ַּד ָּקה ַא ַחת ַּדף ז ַֹהר ַּבּיֹוםְ ,מ ַק ֵּבל ָׂשכָ ר ּכְ נֶ גֶ ד ּכֻ ּלָ ם ּוכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ַהיְ ִ
ֶׁשּיֵ ׁש לֹו מ ַֹח ּבְ ָק ְד ָקדֹו יִ ְתּפֹס לִ ְהיֹות ָה ִראׁשֹון לְ ַא ְרּגֵ ן ַה ִּמנְ יָ ן וִ ַיק ֵּבל ָׂשכָ ר ּכְ נֶ גֶ ד
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ִפּלָ ה,
ּכֻ ּלָ םֶּ .תן ַּד ְע ְּתָךּ ,כִ י ּבְ ַד ָּקה ַא ַחת ֶׁשל לִ ּמּוד ַה ַ
ּיֹומי ,וְ לִ ְפנֵ י ּכָ ל ִׁשעּור וְ ִׁשעּורַ ,א ָּתה זֹוכֶ ה לְ עֹולָ מֹות נֶ ַצח,
וְ לִ ְפנֵ י ִׁשעּור ַּדף ַה ִ
ֹלקים זּולָ ְתָך יַ ֲע ֶׂשה לִ ְמ ַחּכֵ ה לֹו".
ַ"עיִ ן ֹלא ָר ָא ָתה ֱא ִ
ּכְ ֶׁש ִהּנְ ָך ַמ ְק ִּדיׁש ַּד ָּקה ִּבלְ ַבד לְ לִ ּמּוד ַּדף ז ַֹהר ִּומ ְצ ָט ֵרף לְ 250.000-
לֹומ ֵדי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִאּלּו ַא ָּתה ְמ ַסּיֵ ם ְּ 250.000פ ָע ִמים ּכָ ל
ְ
ּלֹותיָך ִּומ ְׁש ֲאלֹות לִ ּבְ ָךּ ,כִ י ַה ְּתנַ אי לְ ַק ָּבלַ ת
ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר!!!  -וְ יִ ְת ַקּבְ לּו ְּת ִפ ֶ
ַה ְּת ִפּלֹות ְּוק ִר ַיאת ְׁש ַמע הּוא לִ ּמּוד ַּבּז ַֹהר ּכָ ל יֹום (תיקו"ז תיקון מ"ג) ,וְ זֹוכֶ ה
לֹומ ֵדי
לְ ָק ֵרב ַהּגְ אּוּלָ ה ּבְ ַר ֲח ִמים (ז ַֹהר ח"ג קכ"ד)ָ - .
אֹותם ֶׁש ֵאינָ ם נִ ְמנִ ים ֵּבין ְ
ּגֹור ִמים ֲענִ ּיּות
ַהּז ַֹהרֲ ,עלֵ ֶיהם ּכָ תּוב ּבְ ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ִ(ּתּקּון ל' ַּדף עג :):אֹוי לָ ֶהם ֶׁש ְ
וְ ֶח ֶרב ִּובּזָ ה וְ ֶה ֶרג וְ ָאבְ ָדן ָּבעֹולָ םִּ - .ומי ֶׁשֹּלא ָע ַסק ּבְ ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת וְ ֹלא
אֹותּה
ּדֹוחין ָ
רֹוצה לַ ֲעלֹות ּבְ גַ ן ֵע ֶדן ִ
אֹותּה ּבְ ָׁש ָעה ֶׁשּנִ ְׁש ָמתֹו ָ
ָר ָצה לִ לְ מֹוד ָ
ִמ ָּשׁם ּבְ ִבּזָ יֹון ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ּבְ ז ַֹהר ִׁשיר ַה ִּשׁ ִירים וְ כּו' ,וְ ֹלא עֹוד ֶׁש ֲא ִפּלּו יֵ ׁש
ׂשֹור ִפים
ּבְ יָ דֹו ּכָ ל ַמ ֲע ִׂשים ַה ִ
ּטֹובים ֶׁש ָּבעֹולָ םַ ,ה ְּשׂ ָר ִפים ַּב ֲעלֵ י ֵׁשׁש ּכְ נָ ַפיִ ם ְ
קּודי וְ כּו'(ֵ .ס ֶפר
ֶאת נִ ְׁש ָמתֹו ּבְ כָ ל יֹום וָ יֹום ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ּבְ ז ַֹהר ָּפ ָר ַׁשת ְּפ ֵ
ּתֹורת ֱא ֶמת
אֹומרְּ ,ד ִמי ֶׁשֹּלא לָ ַמד ַ
יֹוחאי ַה ָּקדֹוׁש ֵ
ַהּבְ ִרית)ַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
יֹוד ַע ֱאֹלהּותֹו
ּתֹורה טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא נִ בְ ָרא ִּדבְ ֹלא זֶ ה ֵאין ָא ָדם ֵ
ֶׁש ֵהם סֹודֹות ַה ָ
בֹודתֹוּ( .גִ נְ זֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ַּדף קפ"ה)ֹ .לא ָע ְמדּו ַרגְ לָ יו
יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ יִ ְר ָאתֹו וְ ַא ֲה ָבתֹו ,וַ ֲע ָ
חֹורׁש ּבְ ׁשֹור
ּכֹוח ַהּז ַֹהר)ּ .כְ מֹו ֶׁשאֹוכֵ ל ָּב ָׂשר ּבְ ָחלָ ב וְ ֵ
ַעל ַהר ִסינַ י (ז ַֹהר ח"ג קנבַ ,.
וַ ֲחמֹור יַ ְח ָּדיו ִ(ּתּקּון מ"ג נִ ְׁש ַמת ַהּז ַֹהר).
עֹוס ִקים ּבְ ֶר ֶמז וְ סֹודֵ ,אין יֵ ֶצר ָה ַרע יָ כֹול לְ ִה ְתּגָ רֹות ָּב ֶהם ,וְ ִע ָּקר
ָה ְ
ַהּגְ אּולָ ה ִּת ְהיֶ ה ּבְ לִ ּמּוד ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ ה ֶ(א ֶבן ְׁשלֵ ָמה לְ ַהגְ ָר"א פ"ח ופי"א)ֶ .ה ָח ֵפץ
אֹותה ָּפ ָר ָׁשה וַ ֲא ִפילּו
עֹורר לְ כֻ ּלָ ם ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ּכָ ל ַׁש ָּבת ֶאת ַהּז ַֹהר ֶׁשל ָ
ַחּיִ ים ְמ ֵ
יֹוסף) .לִ ּמּוד ָׁש ָעה ַא ַחת ז ַֹהר יַ ֲע ֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון
חּורים (ריב"ש מפוז'ין ִּבנְ יָ ן ֵ
לַ ַּב ִ
לְ ַמ ְעלָ ה ַמה ֶׁשֹּלא יַ ֲע ֶׂשה ּבְ לִ ּמּוד ַּב ְּפ ָׁשט ָׁשנָ ה ְּת ִמ ָימה (ּכִ ֵּסא ֶמלֶ ְך).

יצים ְל ִמ ְליוֹ נֵ י ַ ּד ֵּפי ַה ּז ַֹהר בְּ ָכל ָהעוֹ ָלםֶ ,טל052-7651911 :
ְמ ַח ְּפ ִשׂ ים ְמ ִפ ִ

ְמ ַח ְּפ ִשׂ ים ּתוֹ ְר ִמים ְל ַה ְד ִּפיס ִמ ְיליוֹ נֵ י דַּ ֵּפי ז ַֹהר ַה ּיוֹ ִמי ְל ַח ְ ּל ָקם ְלִ 15-מ ְליוֹ ן יְ הו ִּדים ְ ּב ִח ָ ּנםַ .ה ּתוֹ ְר ִמים ְמ ַׁש ְ ּל ִמים יָ ָׁשר
ִל ְדפוּס! ַה ִאם יֵ ׁש ַמ ְח ֵׁשב ֶׁש ּיו ַּכל ְל ַח ְׁש ֵ ּבן ֶאת ַה ְ ּזכוּת ַה ְ ּגדוֹ ָלה ֶׁש ְ ּיכוֹ ִלים ִלזְ כּ וֹ ת ְ ּב ֶכ ֶסף ָק ָטןִ .ל ְפ ָר ִטיםֶ ,טל052-7651911 :

רּוסיןְּ ,ת ָנ ִאים,
עּודת ֵא ִ
רּועְ ,ס ַ
עֹוׂשה ֵא ַ
ּומ ַׂש ַּמ ַחת לְ כָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלּ :כָ ל ִמי ֶׁש ֶ
טֹובה ְ
ָ
ׂשֹורה
ְּב ָ
ֲח ֻת ָּנהַּ ,בר ִמ ְצוָ הְּ ,ב ִרית יִ ְצ ָחקְּ ,ב ִריתִּ ,פ ְדיֹון ַה ֵּבןֲ ,ח ֻנּכַ ת ַה ָּביִ תַּ ,בת ִּמ ְצוָ הִ ,קּדּוׁשִ ,סּיּום ַמ ֶּסכֶ ת,
ּיֹומי ,יָ כֹול לְ ַק ֵּבל
לֹומ ֵדי ַּדף ַה ִ
ּובכָ ל ִמי ֵני ְׂש ָמחֹותּ ,ולְ כָ ל ְ
הֹוד ָעהֲ ,ח ֻת ַּנת ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ,יֹום ַה ָּשׁ ָנהְ ,
עּודת ָ
ְס ַ
ּיֹומי ְּב ִח ָּנםֶ ,טל052-7651911 :
ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ

