
ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ַצִּדיק 
ְיהּוָדה  ָהַרב  ַהְמקּוָבל, 
ַהֻּסָּלם)  (ַּבַעל  ַאְׁשַלג  ֵלייּב 
ִלְפֵני  זצ"ל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
 ָהַל ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת 
ְוָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ְלָכל 
ָלֶהם  ְוָאַמר  ְיִׁשיבֹות, 
ְּגדֹוָלה  ְּגֵזיָרה  ֶׁשֵּיׁש 
ְּכַלל  ַעל  ֶׁשֶּנְחְּתָמה 
ִמן  ִיָּמֲחקּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְכַלל  ָּגדֹול  ֶׁשֵחֶלק  ִיְׂשָרֵאל, 
ַהְּידּוִעים  ָהַרְמַח"ל  ִּדְבֵרי  ְוָאַמר  רח"ל,  ָהעֹוָלם 
ֶׁשַרק ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָיכֹול ְלַהִּציל אֹוָתנּו ִמן 
ֶׁשָּכל  ִהיא,  ָהֵעָצה  ֵּכן  ַעל  רח"ל.  ָהָרעֹות  ַהְּגֵזרֹות 
ִלְלמֹד   ָצִרי ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  יֹאַמר,  ְיִׁשיָבה  ְורֹאׁש  ַרב 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש.  ְוא ָׁשְמעּו ְּבקֹולֹו! ַאַחר ָּכ ָּפְרָצה 
ָּכֵעת  ְיהּוִדים,  ִמְליֹון   6-7 ְוָהְרגּו  ְּגדֹוָלה  ִמְלָחָמה 
ַהְּגָמָרא  ֶׁשַּמְקָׁשה  ֵאָלה  ַהּׁשְ אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֹוֵאל  ֲאִני 
ַמֲאָמר  ָידּוַע  אֹוָתם?  ָהַרג  ִמי  (נה)  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ִלְפֵני  ַהִּדין  ִמַּדת  ָאְמָרה  א')  ַעּמּוד  נ"ה  ַּדף  (ַׁשָּבת  חז"ל 
ֵמֵאּלּו.  ֵאּלּו  ִנְׁשַּתּנּו  ַמה  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  הקב"ה, 
ְרָׁשִעים  ְוַהָּללּו  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ַהָּללּו  לֹו  ָאַמר 
ְּגמּוִרים. ָאְמָרה ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָהָיה ְּבָיָדם 
ִלְמחֹות ְוא ִמחּו, ואכמ"ל. ּוְלִפי ִּדְבֵרי חז"ל ֵאּלּו 
ה  ּׁשָ ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל ָּכל ַהּׁשִ
ם!!!  ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֶּנֶהְרגּו ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ
ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ִלְלמֹד  ַּלִּצּבּור  לֹוַמר  ְּבָיָדם  ֶׁשָהָיה 
ְוִנְתַעְּצלּו ְוא ָאְמרּו, ְוֶזה ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוָכַתְבִּתי 
ַעל ָהִעְנָין ַהֶּזה ֵסֶפר ָׁשֵלם 

"ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה".
ִלי  ִסֵּפר  ֶאָחד  ַרב 
ַהְּמֻקָּבל  מהגה"צ  ַמע  ֶׁשּׁשָ
ַאְׁשַלג  ֵליּב  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ַהֻּסָּלם  ֵסֶפר  ְמַחֵּבר  ַּבַעל 
ַהָּקדֹוׁש.  ַהּזֹוַהר  ַעל 

הגה"צ ַרִּבי ְיהּוָדה ֵליּב ַאְׁשַלג ַזַצ"ל ָרָאה ֶׁשִּמְלֶחֶמת 
ְמאֹד  ּוָפֲחדּו  ָהעֹוָלם,  ַעל  ָּפְרָצה  ימ"ש  ִהיְטֶלער 
ֶׁשַּתִּגיַע ְלַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד 
ח"ו.  ְוָנִׁשים  ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ִמַּנַער  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת 
ּכֹוֵתב  יֹוָחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ֱהיֹות  ָאַמר,  ֵּכן  ַעל 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמָּגלּוָתא, ִהְתִחיל 
המכונה "סולם")  (זהר  ַהּקֹוֶדׁש   ִּבְלׁשֹון  ַהּזֹוַהר  ְלַתְרֵּגם 
ַהּזֹוַהר  ֶאת  ְוִלְלמֹד  ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ְּכֵדי 
ַהָּקדֹוׁש, ְוָאַמר ֶׁשְּביֹום ֶׁשָּיָצא ָלאֹור ַהֵּסֶפר ָהִראׁשֹון 
 ַעל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִיְהֶיה ָלָרָׁשע ַמָּפָלה ְּגדֹוָלה, ְוָכ

ָלאֹור  ֶׁשָּיָצא  ְּביֹום  ָהָיה 
ִמֵּסֶפר  ָהִראׁשֹון   ַהְּכָר
לֹו  ָהָיה  ָאז  ַהּזֹוַהר, 
ְוִנְגְמָרה  ַמָּפָלה  ְלָהָרָׁשע 
ִהיְטֶלער  ֶׁשל  ַהִּמְלָחָמה 
ִהְצִליַח  ְוא  ימ"ש. 
ְלַאְרֵצנּו  ְלַהִּגיַע  ְזָממֹו 

ַהְּקדֹוָׁשה.
אנו קוראים לרבנים 
אנו  ישיבות,  ראשי 
בזמן  כעת  נמצאים 
ממלחמת  הרבה  נורא 

זי"ע  חיים  החפץ  שאמר  כמו  השניה,  העולם 
השלישית,  המלחמה  נגד  משחק  היה  שזה 
ואת  עצמכם  את  לעורר  אליכם  מתחננים  אנו 
הקהילות שלכם להתחיל ללמוד את ספר הזוהר 
הקדוש. תדעו שכל האחריות על המנהיגים של 

מוטלת  העם  והאחריות  ישראל,  עם 
עליכם.

לנסות  כדי  חדשה  תוכנית  התחלנו 
הזוהר  של  סיומים   1000 ולהשלים 
שיתקיים  הראשון  חודש  ראש  (כל  הקדוש 
רוצה  מי  כל  השם).  בעזרת  ניסן,  חודש  בראש 

להירשם ולקחת חלק במאמץ זה צריך 

 Theholyzohar@gmail.com  :לשלוח דוא"ל
להירשם. יש לנו עכשיו מודפס כל ספר הזוהר ב 
לקחת  יכולים  אנשים  ש 70-  כך  כיס,  כרכים   70
קריאה  של  דקות   4 וב  מהכרכים  אחד  כל  את 
ביום, להשלים יחד עם אלפים אחרים, כל זוהר 
הקדוש כולו. זה ידוע, כי כאשר לומדים קבוצה 
למד  כאילו  שכר  מקבל  למעשה  חבר  כל  ביחד 
הדבר כולו. כאן במקרה זה, שכן יש לנו המטרה 
של  פרס  יקבל  חבר  כל   ,1000 סיומים  להגיעל 
אחד  כל  הסיום  (מאז  הזוהר  של   סיומים   70,000
עם  משתתפים).   70 ידרוש 

היום,  ספורות  דקות 
שכר  לקבל  אפשר 
ה'  ועם  נתפס  בלתי 
יעזור, נצליח למנוע כל 
והטרגדיות  המלחמות, 
על  המאיימים  אחרים 
עשויים  אנו  היהודים. 
ההבטחה  קיום  לזכות 
עם  כי  שמעון,  רבי  של 
הזוהר  ספר  שלי,  ספר 
הגלות  מן  נצא  הקדוש, 

ברחמים.
האדמו"ר, הרב שלום יהודה גרוס, הרב שלום 
שליט"א ",  ברלנד  אליעזר  הרב  שליט"א,  ארוש 
שליט"א  פרץ  ניסים  והרב  שמואלי,  בניהו  הרב 
"כולם אמרו לאחרונה כי זוהר יכול ויש לקרוא 
על ידי גברים, נשים, וילדים וילדות. 
בדואר  כרכים   70 אחד  לקבל  כדי 
בהקדם  להירשם  בבקשה  אליך, 
 1 לשלוח  שנוכל  כדי  האפשרי 
ולהצטרף  חינם  חוברות   70 מה- 
מקווים  אנו   - ההיסטורי.  להמפעל 
לעשות הסיום הראשונה בטורונטו 

ניסן.  חודש  בראש 
יש  בישראל  בארץ 
מאות  כמה  יותר 
 30,000 ל  קרוב 

משתתפים. 
הרב  האדמו"ר, 
גרוס  יהודה  שלום 
אמר  שליט"א 
של  "ערך  בספרו 
המבוססת  שעה", 

על תורתו של חז"ל, כי רק על ידי קריאת ספר 
ואפילו  חול,  ביום  דקות  כמה  הקדוש  הזוהר 
מבלי הבנה של הטקסט, יכול להיות שווה כאילו 
למד למעלה מ 140 שעות של גמרא. וביום שבת 
של  שנים   28000 מ  יותר  שווה  להיות  יכול  זה 
מתנה  הוא  זה  "גילוי  מוסיף  הוא  גמרא.  לימוד 
משמים שהשם יתברך נתן לנו בתור מפתח כדי 
להמתיק את ימי ביאת המשיח".  עם החישובים 
לייב  יהודה  הרב  למה  להבין  עכשיו  נתן  האלה 
אשלג דחף את מנהיגי שלו הדור שלו להשתמש 

בהזוהר הקדוש כמגן נגד אויבי ישראל".
דוא"ל  לנו  שלח  להירשם  כדי 
קשר    צור  או   TheHolyZohar@gmail.com

416-881-2151 או 416 881-5886 
המדהימה  לימוד  של  להיות  בטורונטו,  כאן 
יהיה  כולו  הקדוש  הזוהר  ספר  של  הסיום   - הזו 

א.י.ה  בראש חודש ניסן.
פרטים נוספים יינתנו קרוב יותר למועד. 

הספרים מחולקים 
תרומות  אבל  בחינם 
עם  לעזור  מוזמנים 
ההדפסה  עלויות 

והפרסום.

האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה?


