
מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

 אור הזוהר 162 * תמוז תשע"ג

 נס תחיית המתים
 נס הגאולה
p

המשך משפטו בשמים של הרב יוחנן באנון

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

מהצדיק  חיינו על  שניקח השכל  המוסר באנון מה יוחנן הרב
במשפחהשליט "א, ושניים בעיר אחד הקדוש שהוא  שהזוהר

כותב.

הזוהר  להפצת  רבות  שפעל  כזה  צדיק  אם יחשוב  אחד כל 
לרדת , זאת בכל אותו  והכריחו שם, להשאר ורצה בעולם ,

כך!!! כל  ונוראים קשים ייסורים ועבר פועלו , כל למרות 

מה הזה בעולם נתקן  לא  אם שנה, 120 אחרי אתנו יהיה מה
הקדוש  הזוהר את ונפרסם הקדוש, זוהר הרבה ונלמד שצריך,

העולם? לכל 

נגמר ! המשחק  יותר, להתחכם זמן  אין  רבותי

הנימוס נגמר המילים, כל נגמרו  ננעלות , כבר  הדלתות 
התירוצים. נגמרו  היפים, הרמזים נגמרו  היפה ,

של  תחינות יהיו  לא  מילים, יהיו  לא  כבר  מעט עוד
דין. של גוף, של לרמזים יעבור  הכל שכל ,

בתור לאדם  באים  הרמזים שבהתחלה  שידוע, כמו
מבין, לא ואם בסביבתו , מאנשים מילוליים רמזים 
ח"ו כך ואחר לא, אם ביתו , לקירות מגיעים אח"כ

ל"ע . ומחלות ייסורים בתור לגופו,

שיקרה? מצפים אתם מה מחכים? אתם למה אז

אומות את איומים, בייסורים מייסר  הקב"ה  בינתיים
במלחמות סביבנו , הגויים ארצות  את מסביבנו, העולם 
שיטפונות, נוראיים, טבע בפגעי הרסניות , אחים

ועוד. קטלניים , וירוסים אדמה , רעידות 

לפנים החוץ  מן מתקדמים  הקב"ה של הרמזים מעגלי 
המרכזי. בעיגול  אנו

העולם, פנימיות  הם היהודים אנו  איתנו ? יהיה מה 
בזכותינו, מתקיים העולם כל

העולם כל של  הכח תחנת אנו
עבודתינו, עושים לא אנו כי סובל העולם כל

שנשבו, תינוקות  גוזלים ! עופו
הגדלות זמן הגיע  זמנכם, עבר

הבלי  של אמא של לסינר מתחת להשאר  אפשר אי
יותר , משם ולינוק הזה, עולם



הא * הה האי רה , סתרי המד מחה ני עיר  אחד  יצא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָא
 רח לי  לה דעת ג')ער  עד מ "א  הדל קנה .(ספר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מהאד נפרד אינ ללע הלה מ ד הברא לאְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָה
ניה הלכה,:(י"ד:)הקמת  נקרא הלה לה עה קלה. איהי  הלכה ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אל  תב מה רמ ז וזה  . למ ע לבית  האד ע הלכת לב היא י ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעל
דוקא דלל ,' ל לע 'הלכת  נכב לא  ולה הלכת , אא  הליכת ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹקרי
לה  מק בכל ,למע לבית האד ע  לכיה ה הלכת  הקראת  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָהלה
ל לע הלה מד הברא  לאה י לתפארת, לכבד לצו א ע  יתְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
תפע א כר הט ל ד אבל ,כר  מ על   סנ מהאד נפרד  ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻאינ

י"ד:)לפניו.  זהר הני להקמת  מל (א ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

רע ל נגד  הלה עג הרה נמת  ניוה ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹההר
ה אמר קלה, מארי   אי ,יבינ ילייב)והמ יזהיר)נ אל   יליוהמ ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

איה ההר , ספר אקרי א, זהר לימ קא  אי  יא הרקיע. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹזהר
מעיר, אחד לזמני מלכתא . ו בע מעיר , ני  י מת נח , ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹתיבת

ייתק  בה מחה.  ני(א ודא(מת  .הליכ ה ארה הד   ה ל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
א ספרא קנ"ג)ארה  העלת .(זהר ְְְְֲִַַָָָֹֹ

מ לכתא ובע מעיר ני  סת נח תבת הא ההר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹספר

אקרי  א , זהר לימ קא  אי יא הרקיע. זהר  יזהיר יליְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹוהמ
נח, תיבת   איה ההר, מלכתא .ספר ובע מעיר, ני  י מת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

ייתק בה מ חה. ני מעיר, אחד לזמני(א הד (מת ה ל ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
א ספרא  ארה ודא  .הליכ מהימנא)הא רה  רעיא  קנ"ג:  ג' חלק  .(זהר ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

אד ל ז חכמה לד  על זהירי לימק ספרי הר ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻמצינ
 תא ללמד ְִַָָֹחב

כל די   ל  להיג  יד היה רא י,  עסק מי אי זה רנד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹביתר
י  נמצאי ואינ מעיר, מעט ה  סקיע לא וא היטב, בר  ל  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלפר
זה   עצמ  ירימ דעיי א וג מחה, ני מעיר אחד  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָא

ידע, אינ ידע רק  הא  קצת מביני דעי מ למדהבר עצמ ימנע  ואל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
אד  ע לצרה לל י  מה  ,אמר לעיל, ריז ה האזהרת מחמת לע ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ

לל ד  ללמד ננה הרה  י ר ה רעה זה   .ח חטאי  על חטא   סילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹז
,ה עת ליד עד יטמ  דעיי  ספרי כדי הרה   מצינ וג ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֻ

.תא ללמד חב  אד ל .ז חכמה ל ד על זהירי לימק דה (טהרת  ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

קמז) עד  דמְַַַה
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בגלל וסבל ריקנות רק  אלא פנימי, אושר  שום לנו אין
אותנו  שמותירים  הזה , העולם הבלי אחר  הרדיפה 

למה? וזאת ועצובים, ממורמרים ריקים,

הנשמה את שמחייה והמזון הנשמה, הוא אדם כי 
קדוש , זוהר  של אלוקי, רוחני, מזון הוא

תענוגות לה  ולתת עליונים מעולמות  באה הנשמה  כי
ועפר , אבנים לאכול לאדם לתת כמו  זה  גופניים,

ועוד! עוד תנסי  טעים ! זה  לה ולהגיד
כל שהיא  הפלא מה סובלת?אז  כך

נשמותכם, על  תרחמו יקרים, יהודים
הצילו!!!  לשמים זועקת הנשמה

עפר! של  תענוגות לה ונותנים אותה מייסרים ואתם 

כי  הרשב"י תורת  להפיץ ולעוף, כנפים לפתח צריכים 
העולם.זה של השלום סנונית

גאולה של  אחרון בדור  אנחנו
איתנו ?? השם להיות יכול אפיים ארך כמה

השניה העולם מלחמת לפני שנה 20 הסולם בעל
התרופה שזו  ידע  כי  זוהר  ללמוד  והתחנן  התריע
מכל  והנורא  אדישים, היו ורבנים האיומה , לשואה

ואחרון  השני בסיבוב אנו עכשיו  קרה,

המשחקים! נגמרו  רבותי,
הצילו !!! קריאת זו

כמו  לתאר אפשר שאי  גדולה שואה ח"ו  באה מעט עוד
שאפשר!!! מה ונציל  בואו  חיים, החפץ שאמר

עושים שלא  רגע כל  לתקן, עוד יכולים עכשיו  נגמר, המשחק
מדי!!! מאוחר 

כמו  הקדוש הזוהר בפרסום דווקא  ורק אך הוא  התיקון עיקר
את  ונפרסם ברוך  להקדוש מנוחה  לתת  שלא  רבנו משה שאמר

שיגאלנו. עד הקדוש  הזוהר

לזכות !!! שרוצה למי תוכניות 

1 מספר  תכנית

רבני מכל עלונים 4 לנו  יש  ללמודרבותי, שאומרים חב"ד
חב"ד של המייילים לכל זה את  לשלוח ורוצים הקדוש , זוהר

שלהם. האתרים באחד המיילים את  לקבל יכולים

כל  דולר טריליון קצר בזמן  מרוויח זה את  לעשות  שיכול  מי
זוהר  יום כל ילמדו אנשים מליון או  מיליון חצי עוד דקה,

לזה? יזכה  מי  הקדוש ,

2 מספר  תכנית

הקדוש  הזוהר  של מעשיות  סיפורי על  עובדים אנו וכן
הבתי כל של  המיילים כל  לארגן לזכות  רוצה מי באנגלית ,
יהדות  של  הארגונים  וכל  תורות  תלמודי וישיבות  מדרשים

– הילדים שכל  עלונים יום כל להם ילמדו ונשלח  והבנות הבנים 
המשיח . את להביא נוכל וכך הזוהר , סיפורי

יכול  אחד כל דקה, כל דולר זיליון  ירוויח זה את  שעושה מי
בקלות , לעזור

זיכרו!
חיים  וחשבוןהחפץ  דין לתת  צריך אחד שכל  אמר זצ"ל

עשה !!!! ולא  לעשות  שיכל  מה  על בשמים

הזה, עולם על רק  שחושבים טיפשים מספיק יש  בואו רבותי ,
ישראל!!! עם  את להציל ביכולתינו אשר כל ונעשה

בעיר  שאחד הרשב"י אמר שעליהם  היחידים  מן  ונהיה בואו
במשפחה  נוח .ושניים  לתיבת יזכו

להינצל ? רוצה  לא מי
נוח? בתיבת נוח כסא  רוצה לא  מי

עליו : יגיד שמשיח לזכות רוצה לא מי
הגעתי ? בזכותך



האזינו ** בפרשת פסוק על  בספורנו כו)ועיי לב, דברי)אפאיה "אמרתי
זכ מאנוש והמותר אשביתה , מה פאה איזה אשאיר  "אפאיה "אמרתי ,"ר

במת לא שלימות השגתי שלא אחרי , הימי באחרית שאעשה כמו  אכלה ,
תהיה  ובירושלי ציו בהר "כי כאמרו : בגלות , ולא  ישראל באר לא תורה ,

קורא ". ה ' אשר  ובשרידי ה', אמר כאשר פליטה

בעיר  אחד רק ישאר  המשיח ביאת  דקוד רז "ל  אמרו  דהנה לומר, אפשר ועפ "ז
שכתב  מה  דזהו וי"ל צדקנו. משיח לקראת  ליל שיזכו במשפחה  ושני

מה,הספורנו פאה  איזה וכאשאיר במשפחה. ושני בעיר  אחד שישארו פי'
רזיא גליא בספר י"ד.)מובא  לפליטה (ד ישארו לא השישי  אל לפני שנה דר "מ

" ר באות שישארו ואות ישארו ... חלוקיה שהשלימו גמורי צדיקי אלא 
וכו', ,ר ממשפחת אליהו  עמר אבר כמו " ר משפחת נקראי שניועיי)

פ' חי ובזהר י"ט, אות  ה' מאמר  סיו חודש מאמרי יששכר ובבני שמות , פ' צבי עטרת  בספר עוד 

נ "ט]) נהר ב'  מעי] לאברה חסד ובספר ע"ג], רע"ח ד] .וירא

הספורנו מש"כ לבאר  מה ,ואפשר  פאה איזה  בעיר אשאיר אחד  שישארו  פי'
הלא  במשפחה , ושני בעיר אחד  ישארו מדוע בזה והביאור במשפחה, ושני

י"ד)כתיב י"ד , ב  נידח?(שמואל ממנו ידח לבלתי

 זכר מאנוש אשביתה  אפאיה אמרתי הנ "ל  הכתוב בביאור לפרש (לב,ואפשר

ציפו כו) אשר  אלו  שרק לדעת עלינו שזאת  יחזקאל אור  בס' שכתב מה עפ"י .
אחד  שיצאו  מצרי בגאולת שמצאנו וכמו  לראותה, שיזכו  אלה ה לגאולה

הכתוב  שאמר וכמו  הגואל , בביאת  לעתיד  יהיה כ ,מחמשי אחד  או  מחמשה
זכר מאנוש אשביתה  אפאיה כו)אמרתי .(לב,

המוצנע דביר הושענא  רבא הושענא 
וישמע". ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו "אז  כתיב דהנה לפרש אפשר
קודש דיבורי לדבר אד בני  יוכלו  לא  המשיח ביאת דטר הכוונה , לומר ואפשר
ואיש בסוד ביניה  מדברי אד בני וכששני בצנעה, רק ית ', שמו  כבוד למע
מה  לשמוע היטב אזנו לנטות  צרי ,שמדברי מה  לשמוע רוצה אחר 

.שמדברי
מחמת  בצנעה כ"כ שידברו רעהו", אל איש ה' יראי נדברו "אז הכתוב שאמר וזה 
בצנעה  כ"כ ויהי' גלי, בריש  שבקדושה דיבורי לדבר  הה בימי הבושה  גודל
מה  לשמוע אזנו יטה כביכול שהקב"ה  וישמע", ה' "ויקשב שכביכול עד 
וע "כ שבקדושה   דיבורי לב על  ש איש אי דבעוה"ר להראות ,שמדברי

בצנעה . ע "ז ומדברי  שניה מתביישי
שאנו  במצבינו אותנו הושע פי' המוצנע, דביר הושענא מבקשי שאנו וזהו
לדבר   דכשרוצי ,אד בני מאזני ומכוסה מוצנע הוא דהדיבור  בו , עומדי
שמתרבי  המלעיגי מפני הדיבורי את להצניע צריכי שבקדושה  דיבורי

נא . הושע מתחנני וע"כ הזאת, בעת
המקובלי כתבו  דהנה המוצנע, דביר  הושענא  בקשתינו לפרש יש עוד
להסתיר  כדי מהשי"ת  ובקשתו  תפילתו בשפתיו  להוציא לאד אי דלפעמי

מחשבות . יודע  הקב "ה דהרי במחשבה יתפלל  אלא  ,המקטריגי מאזני תפילתו
ע"ב, י"ב ד שבת  תוס' עי' , אד בני  מחשבות  יודעי  המלאכי א  הקדמוני מחלוקת בזה (ויש 

( אלימל  נוע .ובספה"ק

הכתוב דיבר מלא ב ')ומקרא ה',  ופירש"י,(תהלי הגיגי", בינה ה ' האזינו  "אמרי 
מחשבות  לעמקי תבי הגיגי, בינה   אומרי וכשאי האזינה, אומרי כשאני

טוב. שכולו  הישראלי 

הכתוב  מאמר  בזה פירשו  ויגש)ובספה"ק אדוני (פ' בי  ויאמר יהודה  אליו "ויגש
לתפילה . אלא  הגשה אי איתא דבמדרש פי' אדוני". באזני דבר  עבד נא ידבר
להתפלל יהודי איש  כשניגש דלפעמי יהודה", אליו "ויגש  לרמז הכתוב ובא
דבר   עבד נא "ידבר  העצה ,מהמקטריגי תפילתו להסתיר ורוצה להקב "ה,
לאזני  ולא הקב"ה לאזני רק דיבוריו שיכנסו  באופ שיתפלל פי' אדוני", באזני

במחשבה . שיתפלל ע"י והיינו ,המקטריגי

דיבורי אות בגלל הושענא פי' המוצנע, דביר  הושענא מתפללי שאנו  וזה 
אנו  שאי א ,בזכות לוהושענא  לפני ויעלו  ,מהמקטריגי מוצנעי שה

בפה . להוציא יכולי

אל איש  ה' יראי נדברו  אז הנ"ל, הכתוב ע"ד  המוצנע, דביר מ"ש  לפרש יש עוד
"איש אפילו יהא לא המשיח ביאת   דטר לרמז  ויש וישמע, ה ' ויקשב רעהו
בית  ובני משיחנו  ביאת  למהר כדי דבר איזה   לתק רוצי א כי רעהו", אל 
והוא  גשמיות, בעניני רק עסוקי כול כי לדבר, מי ע אי ב"ב, מקדשינו 

ומפ מפיו , הגה להוציא  נגדו מפחד  יקטרגו  לא   שהמלאכי מהשי"ת לבקש חד 
הושענא, המוצנע דביר  הושענא מבקשי אנו ולזה  בלבו , רק מתפלל וע"כ כנ"ל,
מבני  ה  הדיבורי להצניע אנו שצריכי בו, עומדי שאנו במצבינו הושענא  פי'

ודו"ק. ,ממלאכי וה אד

דהתוכחה  המוצנע , דביר הושענא שמתפללי מה  בביאור  בקודש ורביעי
גדולי שיהיו סגולה, ליחידי רק מוצנע הוא הע את  המנהיגי שמוכיחי
וכמו  להוכיח, שצריכי  ובמקו בשעה  במחתרת  א "ע שמחביאי וצדיקי
זי "ע מבארדיטשוב הרה"ק  של מכי"ק הוא זה וספר האמת, אור  בספר שמובא 
כמובא  זי "ע, ממעזריטש הקדוש המגיד רבו מפי ששמע מה  לעצמו  רש אשר 
רשע יהללו תורה עוזבי  עה"כ בקיצור וז"ל ע "ב  ד  ש וכתב בהקדמה, ש
ה  והשומרי  רשעי  ה תורה עוזבי הלא  והקשה ,ב יתגרו  תורה  ושומרי
לשו אמר דקרא רישא ועוד  וכו '. וצדיקי רשע יהללו  רשעי והול "ל צדיקי

אחיד .  לשו בתרווייהו הול"ל , ב יתגרו  רבי לשו אמר דקרא וסיפא יחיד

חסדי וגמילות בתורה  עוסק שהוא  צדיק יש , צדיקי גווני תרי שיש  ותי'
מצוה  שהיא ואע"פ ,לאחרי ולא  לעצמו צדיק הוא  א התורה, כל  ומקיי
אינו  הטוב ומזגו  טבעו רכות מגודל עכ"ז תוכיח, הוכח שנאמר  התורה ממצות 
בעושי  תמיד  ומתגרי בפר העומדי צדיקי ויש . כהוג עשית לא לומר יכול
כמ"ש המכוערי מעשיה על  בתמידות  אות ומחרפי ומוכיחי עולה 

אתקוטט. בתקוממי

שכת  שרואי בהיות  ביותר אות שונאי הכל הב' הצדיקי לכת והנה
מריבי זה  ומכח כ"כ, רשעי אינ מסתמא  ושותקי צדיקי ה הראשוני
ה' קנאת  תקנאו  לא  למה  ,מחשי  את מדוע הא ' הכת  ע הב' הכת  ומתגרי
שמי לש הא ' הכת ע מתגרי הב' כת ר"ל ,ב יתגרו  פי' וזהו  צבאות.

ה'. אויבי נגד  להלח עמה בפר כ ג שיעמדו 

בזכות ומהפכי הרשעי חוב רואי אינ טבע רכות מחמת הא' הכת  והנה
מדות   מזכירי או  אחר, זכות או  , עליה מרנני כאשר כ הי' לא אולי  ומשיבי
מהפכי טבע מחמת ר "ל  רשע יהללו  וזהו  הנ"ל, להעושי שיש טובות 
לה הנח ועוד  תלה, על הדת להעמיד  אפשר אי אומרי ועוד  ,בזכות
שה אעפ "י  עכ"ז  אבל מלהוכיח,  נמנעי הטענות אלו כל  ומחמת  לישראל.
עכ"ל. תורה, שומרי  נקראו הב' והכת  תורה , עוזבי אות קורא  הכתוב צדיקי

עי"ש. הנ"ל, פסוק על משלי על בביאורו  זצ"ל הגר"א זקיני פי' וכ

הצדיקי בזכות  לנו יעזור שהקב"ה  המוצנע , דביר הושענא מתפללי שאנו וזהו

בבחינת   שה והתעוררות, מוסר בדברי הע את   שמוכיחי , בפר העומדי
תורה . שומרי

בשפה  רוח בנחת ליוצר להקדיש  בתפילה  אומרי שאנו מה  פירשתי ובזה 
להע האמת  את  אומרי שה פי' ובנעימה  ברורה בשפה ובנעימה, ברורה 

האמת . מלהגיד מפחדי ואי אות  ומוכיחי ברורה בשפה

הזה  בזמ אותנו יושיע שהקב"ה פי' המוצנע, דביר הושענא מתפללי שאנו וזה 
ללכת  הע את  שמוכיחי סגולה יחידי רק ויש מוצנע הוא  שהדיבור בעת 

והיראה . התורה  בדרכי

צדיקי יש באמת  כי ,מוכיחי שלא הצדיקי אות לשבח בזה שהכוונה א "י
לבני  מוסר  אומרי שאי צדיקי ויש מוסר, בתוכחת  הע את שמוכיחי
שהי' זי"ע מבעלז מהר"א  הרה"ק  כדוגמת ח"ו , קיטרוג לעורר שלא כדי ישראל 
כידוע בנ"י, על גנאי דיבורי שו לדבר הרשה  ולא לישראל, טוב א תמיד רואה
בארצינו  אחרת בעיר או אביב בתל שבת חילול שיש לפניו אומרי היו שא
"ביתו  בספר  ומובא  נא". "נא, ואומר לה"ר המגיד  את  משתיק הי' הקדושה ,

יוה"כ על אצלו פע בא ז "ל פייוול ר ' הרה"צ שמחותנו  קודש" כבר נאוה (כשהי'

ישראל ) אודות באר פייוול ר ' והשיב ,בעיר נשמע מה מבעלז הרה"ק ושאלו
בכלל, אתו לדבר  רצה ולא פניו  מעל הרה"ק  ודחהו וכו ', בעירו  שיש שבת  חילול
מבעלז, הרה "ק אצל הנ"ל  פייוול ר' עוה"פ הי'  ימי איזה אחר נו ". "נו, באמרו
על טובי דיבורי פייוול  ר ' ענה  ואז ,"זי הערט וואס "פייוול  עוה"פ ושאלו 
,"!ברענגע מיר  זאלסטו גרוס אזעלכע נאר  "אה , מבעלז: הרה "ק ואמר בנ"י,

בזה . ואכמ "ל

רק  לא אותנו תושיע המוצנע, דביר  הושענא להשי"ת , מתפללי שאנו וזהו
אות בזכות ג לנו ותושיע תעזור אלא ,הע את  שמוכיחי הצדיקי בגלל
והתוכחה  המוסר דיבורי  ומצניעי ישראל על  טוב רק תמיד שרואי הצדיקי

ישראל. על ח"ו  רעה  לדבר  שלא 

למי  אוי ואמר ידיו את  נשא  שמעו ר' בזוה"ק , דאיתא מה לפרש אפשר ועד"ז
למי  אוי ,זמ באותו  להמצא  שיקרה מי של חלקו  ואשרי זמ באותו שיקרה
הכוונה  האילה, את לפקוד הקב"ה שכשיבא משו הוא   זמ באותו  שיקרה
ואחד  אחד כל  של  מעשיו  על  ויביט  עמה   העומדי ה מי יסתכל לשכינה,

י  ולא  בעת מישראל,  שיתקיי מי  אמנ עוזר. ואי ואביט דכתיב צדיק , מצא
זמ ועל  .המל שמחת של  ההוא לאור יזכה הטהורה, באמונה ויתחזק ההוא
אחר  פי' הזהב, את כבחו ובחנתי הכס את כצרו  וצרפתי כתוב, ההוא
יחד   עליה מתייעצי ומלכיה  העמי וכל רח"ל, מתעוררות שהצרות
עמוד  יתראה אז  אחת , בעצה  עליה באי וכול רח"ל, רעות גזירות  ומעוררי
ההוא  ובעת  אותו יראו  העמי וכל , יו ארבעי למטה  ממעלה עומד  האש

וכו'. צפור ק שנקרא ההוא  ממקו ,עד מג לצאת המשיח מל יתעורר

ומעשי תורה  בידו יהיו לא  א פי' ,זמ באותו שיקרה למי לו אוי הכוונה וזהו
אור  עליו ישרה  כי פי' ,זמ באותו להמצא שיקרה  מי של  חלקו ואשרי ,טובי
ואשרי  בקדושה. חבירו  וחלק  חלקו  נוטל והוא  יתב"ש, המל שמחת של גדול
תורה  שומרי  נקראי  שה ,הזמ באותו להמצא  שיקרה הצדיקי של חלק
מגלות ישראל את  ולגאול עד מג לצאת  המשיח מל יתעורר  שבזכות

.אמ בימינו במהרה

למכי נתונה לחי , מרוטת הושענא

אומר ישעי' הנביא ו)הנה מתפללי(נו , אנו  ." למורטי ולחיי למכי נתתי "גוי
למרוט  שרוצי האומות בידי שנתוני בגלות ישראל בני  ע בעד  ומבקשי
מקיי מאחבנ"י אחד  א קשה יותר  עוד אמנ ,ולהכות והזק הלחי שער

.יתבר  להש נפשו שמוסר  כשרואה השני את  אחד ומכי זה, פסוק

ישראל רשעי ע"י פי ' ,למכי נתונה לחי מרוטת הושענא מבקשי שאנו וזה 
וזהו  לישראל. כ עושי העול אומות רשעי מאילו גרוע יותר דזהו ח"ו ,
שבאי והצרות ועול משא וסובלת  שטוענת  ,סבל סובלת  הושענא ההמש

. יתבר  הש מצות על  נפש שמוסרי בגלל בגלות, פרשתעליה תורה (דברי

האזינו)
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בגלל וסבל ריקנות רק  אלא פנימי, אושר  שום לנו אין
אותנו  שמותירים  הזה , העולם הבלי אחר  הרדיפה 

למה? וזאת ועצובים, ממורמרים ריקים,

הנשמה את שמחייה והמזון הנשמה, הוא אדם כי 
קדוש , זוהר  של אלוקי, רוחני, מזון הוא

תענוגות לה  ולתת עליונים מעולמות  באה הנשמה  כי
ועפר , אבנים לאכול לאדם לתת כמו  זה  גופניים,

ועוד! עוד תנסי  טעים ! זה  לה ולהגיד
כל שהיא  הפלא מה סובלת?אז  כך

נשמותכם, על  תרחמו יקרים, יהודים
הצילו!!!  לשמים זועקת הנשמה

עפר! של  תענוגות לה ונותנים אותה מייסרים ואתם 

כי  הרשב"י תורת  להפיץ ולעוף, כנפים לפתח צריכים 
העולם.זה של השלום סנונית

גאולה של  אחרון בדור  אנחנו
איתנו ?? השם להיות יכול אפיים ארך כמה

השניה העולם מלחמת לפני שנה 20 הסולם בעל
התרופה שזו  ידע  כי  זוהר  ללמוד  והתחנן  התריע
מכל  והנורא  אדישים, היו ורבנים האיומה , לשואה

ואחרון  השני בסיבוב אנו עכשיו  קרה,

המשחקים! נגמרו  רבותי,
הצילו !!! קריאת זו

כמו  לתאר אפשר שאי  גדולה שואה ח"ו  באה מעט עוד
שאפשר!!! מה ונציל  בואו  חיים, החפץ שאמר

עושים שלא  רגע כל  לתקן, עוד יכולים עכשיו  נגמר, המשחק
מדי!!! מאוחר 

כמו  הקדוש הזוהר בפרסום דווקא  ורק אך הוא  התיקון עיקר
את  ונפרסם ברוך  להקדוש מנוחה  לתת  שלא  רבנו משה שאמר

שיגאלנו. עד הקדוש  הזוהר

לזכות !!! שרוצה למי תוכניות 

1 מספר  תכנית

רבני מכל עלונים 4 לנו  יש  ללמודרבותי, שאומרים חב"ד
חב"ד של המייילים לכל זה את  לשלוח ורוצים הקדוש , זוהר

שלהם. האתרים באחד המיילים את  לקבל יכולים

כל  דולר טריליון קצר בזמן  מרוויח זה את  לעשות  שיכול  מי
זוהר  יום כל ילמדו אנשים מליון או  מיליון חצי עוד דקה,

לזה? יזכה  מי  הקדוש ,

2 מספר  תכנית

הקדוש  הזוהר  של מעשיות  סיפורי על  עובדים אנו וכן
הבתי כל של  המיילים כל  לארגן לזכות  רוצה מי באנגלית ,
יהדות  של  הארגונים  וכל  תורות  תלמודי וישיבות  מדרשים

– הילדים שכל  עלונים יום כל להם ילמדו ונשלח  והבנות הבנים 
המשיח . את להביא נוכל וכך הזוהר , סיפורי

יכול  אחד כל דקה, כל דולר זיליון  ירוויח זה את  שעושה מי
בקלות , לעזור

זיכרו!
חיים  וחשבוןהחפץ  דין לתת  צריך אחד שכל  אמר זצ"ל

עשה !!!! ולא  לעשות  שיכל  מה  על בשמים

הזה, עולם על רק  שחושבים טיפשים מספיק יש  בואו רבותי ,
ישראל!!! עם  את להציל ביכולתינו אשר כל ונעשה

בעיר  שאחד הרשב"י אמר שעליהם  היחידים  מן  ונהיה בואו
במשפחה  נוח .ושניים  לתיבת יזכו

להינצל ? רוצה  לא מי
נוח? בתיבת נוח כסא  רוצה לא  מי

עליו : יגיד שמשיח לזכות רוצה לא מי
הגעתי ? בזכותך



האזינו ** בפרשת פסוק על  בספורנו כו)ועיי לב, דברי)אפאיה "אמרתי
זכ מאנוש והמותר אשביתה , מה פאה איזה אשאיר  "אפאיה "אמרתי ,"ר

במת לא שלימות השגתי שלא אחרי , הימי באחרית שאעשה כמו  אכלה ,
תהיה  ובירושלי ציו בהר "כי כאמרו : בגלות , ולא  ישראל באר לא תורה ,

קורא ". ה ' אשר  ובשרידי ה', אמר כאשר פליטה

בעיר  אחד רק ישאר  המשיח ביאת  דקוד רז "ל  אמרו  דהנה לומר, אפשר ועפ "ז
שכתב  מה  דזהו וי"ל צדקנו. משיח לקראת  ליל שיזכו במשפחה  ושני

מה,הספורנו פאה  איזה וכאשאיר במשפחה. ושני בעיר  אחד שישארו פי'
רזיא גליא בספר י"ד.)מובא  לפליטה (ד ישארו לא השישי  אל לפני שנה דר "מ

" ר באות שישארו ואות ישארו ... חלוקיה שהשלימו גמורי צדיקי אלא 
וכו', ,ר ממשפחת אליהו  עמר אבר כמו " ר משפחת נקראי שניועיי)

פ' חי ובזהר י"ט, אות  ה' מאמר  סיו חודש מאמרי יששכר ובבני שמות , פ' צבי עטרת  בספר עוד 

נ "ט]) נהר ב'  מעי] לאברה חסד ובספר ע"ג], רע"ח ד] .וירא

הספורנו מש"כ לבאר  מה ,ואפשר  פאה איזה  בעיר אשאיר אחד  שישארו  פי'
הלא  במשפחה , ושני בעיר אחד  ישארו מדוע בזה והביאור במשפחה, ושני

י"ד)כתיב י"ד , ב  נידח?(שמואל ממנו ידח לבלתי

 זכר מאנוש אשביתה  אפאיה אמרתי הנ "ל  הכתוב בביאור לפרש (לב,ואפשר

ציפו כו) אשר  אלו  שרק לדעת עלינו שזאת  יחזקאל אור  בס' שכתב מה עפ"י .
אחד  שיצאו  מצרי בגאולת שמצאנו וכמו  לראותה, שיזכו  אלה ה לגאולה

הכתוב  שאמר וכמו  הגואל , בביאת  לעתיד  יהיה כ ,מחמשי אחד  או  מחמשה
זכר מאנוש אשביתה  אפאיה כו)אמרתי .(לב,

המוצנע דביר הושענא  רבא הושענא 
וישמע". ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו "אז  כתיב דהנה לפרש אפשר
קודש דיבורי לדבר אד בני  יוכלו  לא  המשיח ביאת דטר הכוונה , לומר ואפשר
ואיש בסוד ביניה  מדברי אד בני וכששני בצנעה, רק ית ', שמו  כבוד למע
מה  לשמוע היטב אזנו לנטות  צרי ,שמדברי מה  לשמוע רוצה אחר 

.שמדברי
מחמת  בצנעה כ"כ שידברו רעהו", אל איש ה' יראי נדברו "אז הכתוב שאמר וזה 
בצנעה  כ"כ ויהי' גלי, בריש  שבקדושה דיבורי לדבר  הה בימי הבושה  גודל
מה  לשמוע אזנו יטה כביכול שהקב"ה  וישמע", ה' "ויקשב שכביכול עד 
וע "כ שבקדושה   דיבורי לב על  ש איש אי דבעוה"ר להראות ,שמדברי

בצנעה . ע "ז ומדברי  שניה מתביישי
שאנו  במצבינו אותנו הושע פי' המוצנע, דביר הושענא מבקשי שאנו וזהו
לדבר   דכשרוצי ,אד בני מאזני ומכוסה מוצנע הוא דהדיבור  בו , עומדי
שמתרבי  המלעיגי מפני הדיבורי את להצניע צריכי שבקדושה  דיבורי

נא . הושע מתחנני וע"כ הזאת, בעת
המקובלי כתבו  דהנה המוצנע, דביר  הושענא  בקשתינו לפרש יש עוד
להסתיר  כדי מהשי"ת  ובקשתו  תפילתו בשפתיו  להוציא לאד אי דלפעמי

מחשבות . יודע  הקב "ה דהרי במחשבה יתפלל  אלא  ,המקטריגי מאזני תפילתו
ע"ב, י"ב ד שבת  תוס' עי' , אד בני  מחשבות  יודעי  המלאכי א  הקדמוני מחלוקת בזה (ויש 

( אלימל  נוע .ובספה"ק

הכתוב דיבר מלא ב ')ומקרא ה',  ופירש"י,(תהלי הגיגי", בינה ה ' האזינו  "אמרי 
מחשבות  לעמקי תבי הגיגי, בינה   אומרי וכשאי האזינה, אומרי כשאני

טוב. שכולו  הישראלי 

הכתוב  מאמר  בזה פירשו  ויגש)ובספה"ק אדוני (פ' בי  ויאמר יהודה  אליו "ויגש
לתפילה . אלא  הגשה אי איתא דבמדרש פי' אדוני". באזני דבר  עבד נא ידבר
להתפלל יהודי איש  כשניגש דלפעמי יהודה", אליו "ויגש  לרמז הכתוב ובא
דבר   עבד נא "ידבר  העצה ,מהמקטריגי תפילתו להסתיר ורוצה להקב "ה,
לאזני  ולא הקב"ה לאזני רק דיבוריו שיכנסו  באופ שיתפלל פי' אדוני", באזני

במחשבה . שיתפלל ע"י והיינו ,המקטריגי

דיבורי אות בגלל הושענא פי' המוצנע, דביר  הושענא מתפללי שאנו  וזה 
אנו  שאי א ,בזכות לוהושענא  לפני ויעלו  ,מהמקטריגי מוצנעי שה

בפה . להוציא יכולי

אל איש  ה' יראי נדברו  אז הנ"ל, הכתוב ע"ד  המוצנע, דביר מ"ש  לפרש יש עוד
"איש אפילו יהא לא המשיח ביאת   דטר לרמז  ויש וישמע, ה ' ויקשב רעהו
בית  ובני משיחנו  ביאת  למהר כדי דבר איזה   לתק רוצי א כי רעהו", אל 
והוא  גשמיות, בעניני רק עסוקי כול כי לדבר, מי ע אי ב"ב, מקדשינו 

ומפ מפיו , הגה להוציא  נגדו מפחד  יקטרגו  לא   שהמלאכי מהשי"ת לבקש חד 
הושענא, המוצנע דביר  הושענא מבקשי אנו ולזה  בלבו , רק מתפלל וע"כ כנ"ל,
מבני  ה  הדיבורי להצניע אנו שצריכי בו, עומדי שאנו במצבינו הושענא  פי'

ודו"ק. ,ממלאכי וה אד

דהתוכחה  המוצנע , דביר הושענא שמתפללי מה  בביאור  בקודש ורביעי
גדולי שיהיו סגולה, ליחידי רק מוצנע הוא הע את  המנהיגי שמוכיחי
וכמו  להוכיח, שצריכי  ובמקו בשעה  במחתרת  א "ע שמחביאי וצדיקי
זי "ע מבארדיטשוב הרה"ק  של מכי"ק הוא זה וספר האמת, אור  בספר שמובא 
כמובא  זי "ע, ממעזריטש הקדוש המגיד רבו מפי ששמע מה  לעצמו  רש אשר 
רשע יהללו תורה עוזבי  עה"כ בקיצור וז"ל ע "ב  ד  ש וכתב בהקדמה, ש
ה  והשומרי  רשעי  ה תורה עוזבי הלא  והקשה ,ב יתגרו  תורה  ושומרי
לשו אמר דקרא רישא ועוד  וכו '. וצדיקי רשע יהללו  רשעי והול "ל צדיקי

אחיד .  לשו בתרווייהו הול"ל , ב יתגרו  רבי לשו אמר דקרא וסיפא יחיד

חסדי וגמילות בתורה  עוסק שהוא  צדיק יש , צדיקי גווני תרי שיש  ותי'
מצוה  שהיא ואע"פ ,לאחרי ולא  לעצמו צדיק הוא  א התורה, כל  ומקיי
אינו  הטוב ומזגו  טבעו רכות מגודל עכ"ז תוכיח, הוכח שנאמר  התורה ממצות 
בעושי  תמיד  ומתגרי בפר העומדי צדיקי ויש . כהוג עשית לא לומר יכול
כמ"ש המכוערי מעשיה על  בתמידות  אות ומחרפי ומוכיחי עולה 

אתקוטט. בתקוממי

שכת  שרואי בהיות  ביותר אות שונאי הכל הב' הצדיקי לכת והנה
מריבי זה  ומכח כ"כ, רשעי אינ מסתמא  ושותקי צדיקי ה הראשוני
ה' קנאת  תקנאו  לא  למה  ,מחשי  את מדוע הא ' הכת  ע הב' הכת  ומתגרי
שמי לש הא ' הכת ע מתגרי הב' כת ר"ל ,ב יתגרו  פי' וזהו  צבאות.

ה'. אויבי נגד  להלח עמה בפר כ ג שיעמדו 

בזכות ומהפכי הרשעי חוב רואי אינ טבע רכות מחמת הא' הכת  והנה
מדות   מזכירי או  אחר, זכות או  , עליה מרנני כאשר כ הי' לא אולי  ומשיבי
מהפכי טבע מחמת ר "ל  רשע יהללו  וזהו  הנ"ל, להעושי שיש טובות 
לה הנח ועוד  תלה, על הדת להעמיד  אפשר אי אומרי ועוד  ,בזכות
שה אעפ "י  עכ"ז  אבל מלהוכיח,  נמנעי הטענות אלו כל  ומחמת  לישראל.
עכ"ל. תורה, שומרי  נקראו הב' והכת  תורה , עוזבי אות קורא  הכתוב צדיקי

עי"ש. הנ"ל, פסוק על משלי על בביאורו  זצ"ל הגר"א זקיני פי' וכ

הצדיקי בזכות  לנו יעזור שהקב"ה  המוצנע , דביר הושענא מתפללי שאנו וזהו

בבחינת   שה והתעוררות, מוסר בדברי הע את   שמוכיחי , בפר העומדי
תורה . שומרי

בשפה  רוח בנחת ליוצר להקדיש  בתפילה  אומרי שאנו מה  פירשתי ובזה 
להע האמת  את  אומרי שה פי' ובנעימה  ברורה בשפה ובנעימה, ברורה 

האמת . מלהגיד מפחדי ואי אות  ומוכיחי ברורה בשפה

הזה  בזמ אותנו יושיע שהקב"ה פי' המוצנע, דביר הושענא מתפללי שאנו וזה 
ללכת  הע את  שמוכיחי סגולה יחידי רק ויש מוצנע הוא  שהדיבור בעת 

והיראה . התורה  בדרכי

צדיקי יש באמת  כי ,מוכיחי שלא הצדיקי אות לשבח בזה שהכוונה א "י
לבני  מוסר  אומרי שאי צדיקי ויש מוסר, בתוכחת  הע את שמוכיחי
שהי' זי"ע מבעלז מהר"א  הרה"ק  כדוגמת ח"ו , קיטרוג לעורר שלא כדי ישראל 
כידוע בנ"י, על גנאי דיבורי שו לדבר הרשה  ולא לישראל, טוב א תמיד רואה
בארצינו  אחרת בעיר או אביב בתל שבת חילול שיש לפניו אומרי היו שא
"ביתו  בספר  ומובא  נא". "נא, ואומר לה"ר המגיד  את  משתיק הי' הקדושה ,

יוה"כ על אצלו פע בא ז "ל פייוול ר ' הרה"צ שמחותנו  קודש" כבר נאוה (כשהי'

ישראל ) אודות באר פייוול ר ' והשיב ,בעיר נשמע מה מבעלז הרה"ק ושאלו
בכלל, אתו לדבר  רצה ולא פניו  מעל הרה"ק  ודחהו וכו ', בעירו  שיש שבת  חילול
מבעלז, הרה "ק אצל הנ"ל  פייוול ר' עוה"פ הי'  ימי איזה אחר נו ". "נו, באמרו
על טובי דיבורי פייוול  ר ' ענה  ואז ,"זי הערט וואס "פייוול  עוה"פ ושאלו 
,"!ברענגע מיר  זאלסטו גרוס אזעלכע נאר  "אה , מבעלז: הרה "ק ואמר בנ"י,

בזה . ואכמ "ל

רק  לא אותנו תושיע המוצנע, דביר  הושענא להשי"ת , מתפללי שאנו וזהו
אות בזכות ג לנו ותושיע תעזור אלא ,הע את  שמוכיחי הצדיקי בגלל
והתוכחה  המוסר דיבורי  ומצניעי ישראל על  טוב רק תמיד שרואי הצדיקי

ישראל. על ח"ו  רעה  לדבר  שלא 

למי  אוי ואמר ידיו את  נשא  שמעו ר' בזוה"ק , דאיתא מה לפרש אפשר ועד"ז
למי  אוי ,זמ באותו  להמצא  שיקרה מי של חלקו  ואשרי זמ באותו שיקרה
הכוונה  האילה, את לפקוד הקב"ה שכשיבא משו הוא   זמ באותו  שיקרה
ואחד  אחד כל  של  מעשיו  על  ויביט  עמה   העומדי ה מי יסתכל לשכינה,

י  ולא  בעת מישראל,  שיתקיי מי  אמנ עוזר. ואי ואביט דכתיב צדיק , מצא
זמ ועל  .המל שמחת של  ההוא לאור יזכה הטהורה, באמונה ויתחזק ההוא
אחר  פי' הזהב, את כבחו ובחנתי הכס את כצרו  וצרפתי כתוב, ההוא
יחד   עליה מתייעצי ומלכיה  העמי וכל רח"ל, מתעוררות שהצרות
עמוד  יתראה אז  אחת , בעצה  עליה באי וכול רח"ל, רעות גזירות  ומעוררי
ההוא  ובעת  אותו יראו  העמי וכל , יו ארבעי למטה  ממעלה עומד  האש

וכו'. צפור ק שנקרא ההוא  ממקו ,עד מג לצאת המשיח מל יתעורר

ומעשי תורה  בידו יהיו לא  א פי' ,זמ באותו שיקרה למי לו אוי הכוונה וזהו
אור  עליו ישרה  כי פי' ,זמ באותו להמצא שיקרה  מי של  חלקו ואשרי ,טובי
ואשרי  בקדושה. חבירו  וחלק  חלקו  נוטל והוא  יתב"ש, המל שמחת של גדול
תורה  שומרי  נקראי  שה ,הזמ באותו להמצא  שיקרה הצדיקי של חלק
מגלות ישראל את  ולגאול עד מג לצאת  המשיח מל יתעורר  שבזכות

.אמ בימינו במהרה

למכי נתונה לחי , מרוטת הושענא

אומר ישעי' הנביא ו)הנה מתפללי(נו , אנו  ." למורטי ולחיי למכי נתתי "גוי
למרוט  שרוצי האומות בידי שנתוני בגלות ישראל בני  ע בעד  ומבקשי
מקיי מאחבנ"י אחד  א קשה יותר  עוד אמנ ,ולהכות והזק הלחי שער

.יתבר  להש נפשו שמוסר  כשרואה השני את  אחד ומכי זה, פסוק

ישראל רשעי ע"י פי ' ,למכי נתונה לחי מרוטת הושענא מבקשי שאנו וזה 
וזהו  לישראל. כ עושי העול אומות רשעי מאילו גרוע יותר דזהו ח"ו ,
שבאי והצרות ועול משא וסובלת  שטוענת  ,סבל סובלת  הושענא ההמש

. יתבר  הש מצות על  נפש שמוסרי בגלל בגלות, פרשתעליה תורה (דברי

האזינו)



ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ְיהּוִדים ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֵמַעְפָרא, ְוִלְזּכֹות ֶׁשָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ָידּור 
ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהּזֹוַהר, ַהְמעּוְנָין  ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור  ֳעָתִקים ֶׁשל  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  ֵּביֵנינּו. ָאנּו רֹוִצים 
ִלְזֻכּיֹות ֲעצּומֹות "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִקים זּוָלֶתָך” - ֶטל:0527-651911. ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם. - ָּכל ֶאָחד 
ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְלַמד/ִיְקָרא , ְלָכל ַהָּפחֹות ַּפַעם ַאַחת ֶּפֶרק ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור ַהֹּזַהר, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל 

ֶאת ַהָּׂשָכר ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל ַהְּיהּוִדים לֹוְמֵדי ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור ַהּזֹוַהר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן ִלּמּוד ַהַדף הּוא ַּדַּקה.

ְזכֹור: ִליּמּוד ָׁשָעה זֹוַהר ְּבַׁשָּבת = שווה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה!! ִאם ֵּכן ִליּמּוד 5 ַּדּקֹות זֹוַהר עם תהלים 
ְּבַׁשָּבת = ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדִׁשים ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה )ִּכֵּסא ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(, ְועֹוד ָּכפּול 1000 ֵהם ְמַזֵּכי 
ָּכפּול  ּוְבִמְנַין עֹוד  ֹזַהר ח"ב דף קכ.(,  טז,  ִּפְסָקה  ח'  ָּפָרָׁשה  )מד"ר שיה"ש  ַנְפָּתִלי  ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ַהּסֹוֲעִדים  ָהַרִּבים 
 - יֹוֵצא  זֹוַהר,  ִעם  ְּתִהִּלים  לֹוְמֵדי  ִמְליֹון  ֲחִצי  ָּכפּול  ְוַהֹּכל  הה"ש(,  )תיקו"ז,  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמירֹון  ַוֵּיֵצא(,  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף 
50,000,000,000,000,000,000, ֶׁשהּוא ]ְּבִמִּלים[ 50 ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדִׁשים ּתֹוָרה ִלּמּוד ְּפַׁשט, ּוְלִפי ַהְּבאַמ"ַח )פ' ְּתרּוָמה כ"י( 
יֹוֵצא ִּכי 50 ְקַווְדִריְליֹון 50,000,000,000,000,000,000 ַמְכִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ְּכלֹוַמר, ָּכפּול 
50 ְקַווְדִריְליֹון E 2.5 = .50,000,000,000,000,000,000+39, ּוְלִפי הס"ח עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים 
ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 3.75E+46, ֶׁשהּוא )ְּבִמִּלים( 37 ספטיליארד 500 ספטיליון ֶּבֳחָדִׁשים. ]ַהֶהְסֵּבר ַעל ַהֶחְׁשּבֹון ַהַּנ"ל ְרֵאה ְּבֹכַח ַהזֹוַהר 
ח"ג[. ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ִנְמֵצאת ִנְׁשָמתֹו ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבֹואּו ֻּכָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה 
ְרצֹונֹו, ְוִנְלַמד ּתֹוָרתֹו, )ִּגיִטין סז(. ְוָהַרְׁשִּב"י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו ְזכּות, ְוָּכְך ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא. 

ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ָאָּנא חּוסּו ַעל ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות, ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו ַּדָּקה ַּדף ַהּיֹוִמי ֶׁשל 
ַהּזֹוֵהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִצּבּור. ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף 
ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהָּקָּב"ה, ּוְלַהִּציל ֶאת 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהָּצרֹות ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת 

ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ְוַעֵּין עֹוד אֹור ַהּזֹוַהר. 

ְזכֹור: ַהְמַאְרֵּגן ֶׁשִּיְלְמדּו ַּדָּקה ַאַחת ַּדף תהלים עם ֹזַהר ַּבּיֹום, ְמַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם ּוְכֶנֶגד ָּכל ַהְיהּוִדים! ָּכל ִמי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ֹמַח ְּבָקְדָקדֹו ִיְתֹּפס ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ְלַאְרֵּגן ַהִּמְנָין ִויַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם. ֶּתן ַּדְעְּתָך, ִּכי ְּבַדָּקה ַאַחת ֶׁשל 
ִלּמּוד תהלים עם ּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ְוִלְפֵני ִׁשעּור ַּדף ַהּיֹוִמי, ְוִלְפֵני ָּכל ִׁשעּור ְוִׁשעּור, ַאָּתה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות 

ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו".

ְמַסֵּים 250.000  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב  ַהֹּזַהר,  ּוִמְצָטֵרף ְל-250.000 לֹוְמֵדי  ְלִלּמּוד הזה  ִּבְלַבד  ַּדָּקה  ַמְקִּדיׁש  ְּכֶׁשִהְּנָך 
ְוִיְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוֶתיָך ּוִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך, ִּכי ַהְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות ּוְקִריַאת ְׁשַמע הּוא  ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! - 
ִלּמּוד ַּבֹּזַהר ָּכל יֹום )תיקו"ז תיקון מ"ג(, ְוזֹוֶכה ְלָקֵרב ַהְּגאּוָּלה ְּבַרֲחִמים )ֹזַהר ח"ג קכ"ד(. - אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם ִנְמִנים ֵּבין לֹוְמֵדי 
ַהֹּזַהר, ֲעֵליֶהם ָּכתּוב ְּבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש )ִּתּקּון ל' ַּדף עג:(: אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ָּבעֹוָלם. - ּוִמי 
ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ְּבַגן ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמָּׁשם ְּבִבָּזיֹון 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְוכּו', ְוֹלא עֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהְּׂשָרִפים ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש 
ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ְוכּו'. )ֵסֶפר ַהְּבִרית(. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 
ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר, ְּדִמי ֶׁשֹּלא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת ֶׁשֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו 
ִיְתָּבַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו. )ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ַּדף קפ"ה(. ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני )ֹזַהר ח"ג קנב., ּכֹוַח ַהֹּזַהר(. ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵכל 

ָּבָׂשר ְּבָחָלב ְוחֹוֵרׁש ְּבׁשֹור ַוֲחמֹור ַיְחָּדיו )ִּתּקּון מ"ג ִנְׁשַמת ַהֹּזַהר(.

ָהעֹוְסִקים ְּבֶרֶמז ְוסֹוד, ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם, ְוִעָּקר ַהְּגאּוָלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה )ֶאֶבן ְׁשֵלָמה 
ְלַהְגָר"א פ"ח ופי"א(. ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָּלם ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל אֹוָתה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפילּו ַלַּבחּוִרים )ריב"ש 

מפוז'ין ִּבְנָין יֹוֵסף(. ִלּמּוד ָׁשָעה ַאַחת ֹזַהר ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ַמה ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַּבְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה )ִּכֵּסא ֶמֶלְך(.  

ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי תהלים עם ביאור ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם, ֶטל: 052-7651911 - ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים 
ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי תהלים עם ֹזַהר ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ְּבִחָּנם. ַהּתֹוְרִמים ְמַׁשְּלִמים ָיָׁשר ִלְדפּוס! ַהִאם 

ֵיׁש ַמְחֵׁשב ֶׁשּיּוַכל ְלַחְׁשֵּבן ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְּבֶכֶסף ָקָטן. ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 


