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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הכשרות בישראל

ֵסֶפר

ִעיר ְקָראָקא ּבְ
בנבילות  יהודים  אלפי  הכשלת  של  להחטא  התיקון 
הק'  הגאון  עמוקות"  "מגלה  בעל  הרה"ק  ע"י  וטריפות 

המקובל רבי נתן נטע שּפירא זצוק"ל אב"ד קראקא

ראתה לא ִַַָָֹעין
üכàועד õטירתï מאז õôא Łהתרח מה על õרäïס את פטרìה סçם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עדן. àגן הäŁôבה עליà Łל àהיכלם õחתäמנ םõלמק להáיע åŁְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָכה
לŁעבר õפôŁ אזניà הŁמיע החלõם, àערêïי נמõגה õתäמâŁ ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻולפני

האêה: יםêëה ִִֵֶֶַָאת
üיŁמô"עליà Łל בלíה יçחà לאäת בליä תäנŁעקà éמñדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

üרâמ לסטõת הëחŁבה את ýàלà רגע אף ôעלה êŁא äŁôְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹבה!
יםŁñה העäìיים את לàלס טבäמ זכר! éה! עד ãà ôעדðŁ ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהäíçרים
את אחד רגע לסàל מאŁר êŁמæה, àעõלם החçים àכל àְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיõתר
לקðם, ïעם מáיעים אדמõת עלי האדם חçי !םõìיהáàŁ הôפת ריäíְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹי
áבäלõת!" אין צחìל עõלמים! לעõלמי הéל üŁמìה הàא àעõלם äêְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוא

üל"מה לé את õל äמסר ,"תõñעמ "מגêה àעל Łõדñה äינàר אל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
יõתר זאת éל את יõדע àוâאי Łהäא àטäח אני יé אם .ýל ïíְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹרôי
הäïíר את לפרסם äìëמ Łñבô !õל וסïר üל זאת àכל מìëי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹטõב
õתõא ויפיץ àספר הâברים את עלהçŁ העõלם, רחבי àכל הåה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהìפלא
האדם חçב ëéה עד ,לé ראŁית ידע, אחד לéŁ ההמõנים! àְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹקרב
הâðיק יכõל נáłבõת מדרגõת äלאיל וŁנית, ;העברה מן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָלהתרחק

à הõæבים יוłמע ידי על אàה לםõעà ŁäליŁית,להáיע הåה: עõלם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
םõמקà éי הéבõד, íéא עד עתáëה äŁôבה לŁ ãחé áדõל ëéְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹה
ידע äלמען לעמד. יכõלים áמäרים צâיקים אין מדיםõע äŁôבה àŁְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹעלי
לŁער. ואין לתאר אין מצוõת לŁ łכרן ןôëŁ ,õïאà מהŁנ אŁר לéְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ראתה!" לא ִַַָָֹעין



בה עלי אלפי אלפי
יצד??? יט"א, יצחק אמנ רי הדל יהר מזה היק ידי על

ידי על ׁשּליט"א יצחק אמנֹון הרב ׁשל ּבתׁשּובה החזרה ַֹּכחְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשהאכילּו קראקא ּבעיר ּתׁשּובה הּבעלי מּׁשני הּנפלא ַהּספרְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּמגּלה ּבזמן רח"ל, ודם חלב ּוטרפֹות נבלֹות ּבּׁשנים ֲעׂשרֹותְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

זי"ע ֲעמקֹותֻ

ּבאזני ּדבר עבּד נא "ידּבר לסדר קֹודׁש ׁשּבת מֹוצאי ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָב"ה,
מהאלמין האדמֹו"ר הרהגה"צ לכבֹוד תשע"א טבת ,"ֲאדניְְְִִִֵֵֵַָָֹ

ְִָׁשּליט"א.

על מאד ּגדֹולה ּתֹודה ל להּביע רֹוצה אני ּדברי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשית
זהר והּסט זהר והּתיקּוני הּקדֹוׁש הּזהר על ספרים לי ֶׁשּנתּתםְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹֹ
ׁשראיתי ּכמֹו ּבזה ה' ּברּוך ֹומדל ואני ּבחּנם, ּכרכים 6 ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּיֹומי
ׁשּצרי ׁשאֹומר זיע"א מּברסלב נחמן רּבי מרּבנּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהבאת
את ׁשנה ּכל לגמֹור ׁשאזּכה והלואי ׁשנה, ּכל הּזהר ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלגמֹור

הּקדֹוׁש. ַַַָֹהּזהר

הּתׁשּובה ּבעלי מּמעׂשה הּספר הדּפסּתם ׁשאּתם ּתיָׁשמעְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
הראׁשֹונה והּדרׁשה ׁשנים, הרּבה לפני קראקא, ְּבעירְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ֹוליםמהּגד הרּבים מזּכה הּקדֹוׁש הּגאֹון מהּצּדיק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּׁשמעּתי
ׁשהּספר ׁשאמר ׁשליט"א, יצחק אמנֹון רּבנּו הּוא הלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבעֹולם
ׁשּׁשני אי קראקא ּבעיר עמקֹות הּמגּלה ׁשל הּסּפּור ֶׁשלְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

.....ׁשנים עׂשרֹות ּוטרפֹות נבלֹות מכרּו הּזהיתֹומים הּצּדיק ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשני ׁשל הּזה ּספרה את ּכׁשּקרא ׁשּליט"א יצחק אמנֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרּבי
הּזה ּסּפּורה זיע"א עמקֹות" ה"ּמגּלה ׁשל ּבזמן ּתׁשּובה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻהּבעלי

לּיהדּות"!!!! אֹותֹו קרב"ֲֵֵַַ

יׁש אם מבּקׁש אני ּכן על ,ידי ּתחת הּספר אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָועכׁשו
ּבכסף הּזה הּספר את לקנֹות רֹוצה הייתי ּזהמ עתק ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹלכבֹודֹו
וזה ,ֹוׁשבח אני ּכי טֹובה, מאד עצה מּציע הייתי ואני ,ָמּלאְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ֹוליםּגד ּתׁשּובה ּבעלי היּו האּלּו ֹומיםׁשהית אמת, ְּבוּדאיְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
יכֹולים ּכן ּגם ׁשאנחנּו ׁשּלהם הּכֹוח נׁשאר ּומּמילא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמאד,
ּבאמת ּולהתחּזק ּולהתקרב ,ּבתׁשּובה חֹוזרים ִלהיֹותְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָ
רּבי מהּצּדיק ּבעצמי ׁשּׁשמעּתי ּוכפי הּוא, ּוּבר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָלהּקדֹוׁש

ׁשּליט"א יצחק ּבתׁשּובהאמנֹון וחזר לּיהדּות התקרב ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
אּלא ּבתׁשּובה חזר ׁשהּוא רק ולא ,הּזה הּקדֹוׁש הּספר ידי ַעלְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּגבּול ּבלי יׂשראל לעם נּדחֹות נׁשּמֹות וקרב ּבתׁשּובה ,החזיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשאי מאד עצּום ּכֹוח לֹו יׁש הּזה ׁשהּספר רֹואים אנחנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּזה
ׁשּכבֹודֹו מּציע הייתי אז הּזה. הּכֹוח את לכּתב ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר
הּזהר על ספרים אלפים אלפי מדּפיס ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּליט"א,
ו"ערּכּה והּזהר" ׂשראלי ֹוליּגד" הּזהר" "אֹור ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּקדֹוׁש
אי קראקא ּבעיר הּסּפּור הּזה הּספר ׁשידּפיס ,"ׁשעה ֶׁשלְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
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יׂשראל עם לכל יעזר ּבוּדאי וזה ,ּתׁשּובה עׂשּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהיתֹומים
ּתׁשּובה ּבעל להיֹות אני ׁשּזכיתי [ּכמֹו ּבתׁשּובה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָׁשּיחזרּו

.[ׁשנה 20 לפני ְּכברְִֵָָָ

רּבי ּכמֹו ּגדֹול ּכזה צּדיק עׂשה הּזה הּספר אם לכבֹודֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנתאר
אֹומרת זאת מאד, ּוםעצ ׁשּלֹו ׁשהּכֹוח ׁשּליט"א, יצחק ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאמנֹון
אמנֹון הרב ּכמֹו ּכאּלּו אלפים עֹוד להיֹות יכֹול הּזה ֶׁשּמהּספרְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשלמה ּבתׁשּובה ּתכף יחזרּו יׂשראל עם וכל ׁשּליט"א, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיצחק

ּברחמים. נּגאל ּומּיד ְֲִִִֵַַָ

ׁשהּׁשם ׁשּליט"א מהאלמין האדמֹו"ר רּבנּו את ָואברְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
טֹובים ׁשניםו ימים ואריכּות ׁשלמה רפּואה לֹו יּתן ִיתּברְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
ֹודתלעב להמׁשי ׁשּיזּכה מעּליא ּונהֹורא איתנה ִּבבריאּותְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל עם ּכל את ולקרב אמּתי, ׁשמים לׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּׁשם
מׁשיח ּפני לקּבל ׂשראלי עם ּכל ונזּכה הּוא. ּברּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּקדֹוׁש
זֹו, ּבׂשמחה עינינּו ותחזינה מקדׁשינּו, ּבית ּובנין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָצדקנּו

אמן. בימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

 

 וזאת ידעתי אגיד, כי ודאי נתרבה הקיטרוג עד שהיה יכול הגיע ח״ו אל מקום גדול.לימוד הזוהר בלי הפסק !!! ביטול הגזרות על ידי

ואנו ת״ל הקדמנו וירצה ה׳, ויהיה לכל ישראל רפואה למכה. כי זה ה׳ חודשים בקירוב כבר 

 ראינו את הנולד והתחלנו בתיקון גדול, כאשר אומר עתה לכבוד תורתו.

וזאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש איטליא, ישמרם צורם, להינצל מרשת זו טמנו שונאיהם:

 ובוודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו. כי רב הדבר ועצום מאוד. זה הסדר אשר

 שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שכתב רשב״י בספר הזוהר פרשת ויצא דף קנ״א ע״א:

 “בעוד דהאי קול לא פסק דיבור שלטא ויכלא וע״ד לא אצטריך אורייתא למפסק״.

 ושם למעלה מעט “כל זמנא דחכימיא ייחדון בה באורייתא לא יכיל ס״מ בהו׳.
ועל כן שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל.

זה משפטו ]של בית המדרש[: שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה לקיים להם להיות בין כולם 

לומדים תמיד מן הבוקר ועד הערב, כל הימים לא יחשו, והם עשו ביניהם תנאי, שהלימוד 

הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל, ועל כן כולם כאיש אחד יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל כל ישראל. ובסדר הזה יתחילו: מיד אחר תפילת שחרית ישב אחד 

במקום אחד אשר הוכן לזה ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא ב׳ ויקח ממנו הספר עצמו, 

וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בוא השלישי ויקח ממנו. וכן יקיימו וילכו עד צאת 

הכוכבים דבר יום ביומו. וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפלל י״ח, שלא יוכל להפסיק 

בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הב׳, באופן שרגע אחד לא יפסק 

קול התורה. והלימוד הוא ספר הזוהר, תיקונים וזוהר חדש, ונמצאנו לומדים בכל שבוע כל 

זה. וזה ידענו כי בחר ה׳ בזה לבטל כל גזרות קשות, ובפרט להיות לחומה אל הגזרה הקשה ח״ו.

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום, כי אני אלמלא איישר חילי הייתי קובע 

דבר זה בכל מקום. אבל כבוד תורתו יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה 

לכל ישראל, וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כי לא דבר קשה הוא כלל.

יום א׳ כ׳ סיון התצ״א פאדובה.

משה חיים לוצאטו

לכל קהילות קודש איטליא,  “וזאת העצה היעוצה
 ישמרם צורם, להינצל

מרשת זו טמנו שונאיהם:״

 שהלימוד הזה לא יהיה“והם עשו ביניהם תנאי, 
 אלא לתיקון כל ישראל,

ועל כן כולם כאיש אחד 
יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל 

כל ישראל. ״

איגרת פ״ו הרמח״ל הבטחת

בס״ד

 איישר חילי הייתי “כי אני אלמלא

קובע דבר זה בכל מקום ״

כל ישראל יש להם חלק בקריאת הזוהר!
www.zohar-israel.com


