
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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הקדוש אובזוהר רוב  אמר הוא אם זוכרת  לא (אני

מה כל ) להבין התבונות  את  לך  אתן אני ,
קוראת." שאת

הרשב "י  אז  זוהר?" אבין אני "מה אמרתי
הגיע  כי חזק להחזיק רק איתך, "אני אמר
מביטה  אני האחרון" בבירור אתם הזמן,
ומבקשת  עליון, מלאך כפני שפניו ברשב "י
אחרת, דמות  רואה אני לפתע להתנחם .
לבנה  אחרות. לבנות  פנים  מולי  ורואה
מאד מאד מאורת  דמות  רגילה, לא בצורה 
גמורה  בידיעה יודעת ואני הנביא! אליהו 

לבשר. בא שהוא
המקדש  בית עבר אל  ומצביע בי מביט  הוא

שאביט. ומבקש
אליהו של אצבעו כיוון אל מסתכלת  אני 
הזורח  ומדהים ענק ואור חומות , ורואה הנביא

החומות . על שם אי
ענווים "ענווים ומבשר קורא  הזה והאור
הנביא אליהו של והקול  גאולתכם." זמן הגיע 

הזה . בקול  מתערבב 
אליהו את שומעת אני ואז  מסתכלת  ואני
ענווים גאולתכם. זמן "הגיע אומר הנביא
את  לכם יש גאולתכם. זמן הגיע  ענווים,
כולם בוא. תחזיקו מהאלמין  האדמו "ר

חזק. להחזיק
קודשים. קודש אומר שהאדמו"ר מה וכל
ולא להרפות  ולא  במילה . מילה הכל
יעזוב  שלא מהרשב"י מבקשת  אני להתבלבל ".
העולם. כל  מול אחד  אני די, כבר "אבל אותי
עייפים ממש כבר אנחנו כח לי "אין
פה ", להשאר רוצה אני ומותשים , ותשושים 
עלינו שירחמו שלמעלה מהצדיקים ומבקשת
לא "את לי אמרו המשיח . את ויזרזו כבר
לך  יש עבודה לך יש  פה להשאר יכולה
לכולם ותודיעי האמת. את לגלות שליחות
כל  ועכשיו לסוף. הגעתם אתם  נגמר שהזמן

חזק." להחזיק זה לכם  שנשאר מה
הזה, הזמן כל האדמו"ר את רואה ואני

להוציא ומנסה וחוזר, והולך ונלחם  רץ כאילו
דין בית  בפני ועומד הדין את  ונותן יהודי  עוד
מראות  הרבה כך כל רואה ואני  מעלה . של

המומה . שאני

ובחנתי הכס את  כצרו  וצרפתי"
הזהב" את  כבחו

הזמן?" הגיע  באמת זהו, "מה , אומרת  ואני
מהד קול הגיע ורק "זהו, ברקע  נשמע  עוד הד

ואל  חזק תחזיקו חזק. להחזיק ורק הזמן
אך  פשוט להיות הולך לא הבירור תעזבו!
ומטהר אותו הלומדים על מגן הקדוש הזוהר
נשמע: ואיום נורא קול  ואז ליבם "... את
כבחון ובחנתים  הכסף את כצרוף  "וצרפתים

הזהב '". את
מלחמה  לפני עודמים  שאנחנו לי נאמר וגם
 להתעורר יזכה שלא  ומי קשה , מאד מאד
את  כבר קיבלנו שבעצם לי ומראים ירחם. ה'
ידוע, כבר הכל האותות  כל ואת הסימנים כל

זה . את מרגישים כולם 
ולצעוד העינים את לפקוח  שירצה מי רק
ומי  האמת , אל ולצעוד לקום יכול  האמת  אל
ראשו יטמון בחול ראשו לטמון שירצה
אני  בוודאות הזמן. נגמר זהו אבל בחול .

זה . את אומרת 
עוד ובכלל , האדמו"ר על  ראיתי זה בחיזיון
לספרם לי שאסור ומופלאים גדולים דברים 

המשיח! ביאת  עד
כאן. עד

להגיד, רוצה אני  הזה, החזיון ואחרי
להסביר יכולה  אני בעצם  הזה שמהרגע
מה  כל כמעט  מבינה פשוט  אני זוהר, לאנשים 
לבעלי  הסברתי  בשבת  בזוהר. קוראת  שאני 

לקצה . שהגענו להגיד  יכולה ואני זוהר.
מקיצה  אני המחרת יום  של בבוקר
לטבוע . עומדת עצמי רואה  אני בו מחלום
לטבוע  עומדת אני נחנקת. שאני מרגישה
וברורה  חדה ידיעה בי מבזיקה לפתע אך

לפחד. מה שאין
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ושאנו הקיצים כל שכלו הזמן, נגמר שבעצם
התאחדות  של  למציאות חוזרים  קט רגע  עוד
אני  ואז  הוא. בריך קודשא עם  והתייחדות 

בשמחה! מתמלאת
פשוט אני שלנו שבמציאות  מרגישה אני 
זה  פה פשוט כי חלום, בתוך חיה  אני חולמת ,
דברים ראיתי חזיון באותו ובאמת האמת. לא
וכל  לקצה, שהגענו לי שהבהירו גדולים  כך כל

חזק. להחזיק זה שנשאר מה

לא הקדוש הזוהר  את  לומד  שלא  מי
עיניו את  לפקוח יוכל 

לספר בכדי לרב  התקשרתי כאשר לסיום,
העובדה  ואת לספר, לי שהותר מה את לו
ועומד העליונים בעולמות מטייל שראיתיו

מעלה  של דין בית כל בפני שאת  חשבתי כן (לפני

שהאדמו"ר  מעלה  של דין בבית תורה  דין על האדמו"ר, עלוני

הדגמ מתוך כותב הוא  עפ"ימוציא, בעליונים למתרחש ה 

ממה זה  כותב  שהרב  מה שכל  ידעתי  לא הקדושים. הספרים

מרומים) בגנזי שם אי רואה  אכן .שהוא 
את  "כעת לי: ואמר בענווה ציחק הרב 
את  כעת  נפש?! למסור צריך למה מבינה
מותניים לשנס צריך לסוף ?! שהגענו מבינה
שיותר כמה להפיץ אחת. דקה לבזבז ולא
שמציל  הקדוש, בזוהר הלימוד עניין את
את  לומד שלא שמי דעי ורק רבות. נפשות 
עיניו את  לפקוח  יוכל לא הקדוש  הזוהר
על  השתלטה אחרא שהסטרא להבין בכדי 
דרך  האסורות, המאכלות דרך מוחו
זוהר שלומד מי רק והטרפות. הנבלות
המאכלות  מכל להיטהר יכול הקדוש
ויתרה  האמת! אל ולהתעורר האסורות 
הדברים את לכתוב  חייבת את  מכך,
שנוכל  בכדי ומיד תיכף  ושראית ששמעת 

להפיצם!"
ומי  אמת, לראות שירצה  מי כואבת, האמת
יטמון  בחול ראשו לטמון להמשיך שירצה

בחול . ראשו

והלאה ומפה המסלול  קצה אל הגענו
הקדוש הזוהר  רק

על  הסתכלתי השיחה, את ניתקתי
הרשב "י  שזכות אמרתי  שסביבי, המהפכה 
הכל  עזבתי מוכנה, להיות שלי לשבת תעזור
הכתב . על שלפניכם הדברים  את והעליתי 
זמן עוד לי שיצטרך מאמינה שאני לציין, עליי
את  לעכל בכלל, אם אצליח, אשר עד רב 

העניין. חומרת ואת  הדברים
אל  שהגענו וזה לי ברור  אחד דבר אומנם
הקדוש  הזוהר רק  והלאה ומפה המסלול קצה 
להציל  יוכלו בע"ה, הקדוש, הרשב "י  וזכות
אחרא הסיטרא מציפורני ישראל נשמות
בכל  משתוללת כן ועל  אחרונים , גסיסה בשלבי (הנמצאת 

המרה כוחה) מהגלות השם יראי את  ולהוציא ,
עולם ! גאולת אל  הזאת 

ולהתפקח  להתעורר כולנו  ונזכה רצון ויהי 
ונזכה  מוחנו על שהשתלטה אחרא מהסטרא
גדולים, ברחמים דוד בן משיח  לקבל כולנו

הבא. העולם ולחיי במקדש בית  לבנין
מתוך  התעוררתי ימים  כמה לפני ממש  אני 
את  להציל  "צריך לבעלי בקריאה בלילה שינה
ישראל" עם את להציל צריך ישראל , עם 
לשמוח  צריך קשים. מאד דברים ראיתי
ברגעים אנחנו כי לקצה  הגענו כי ולרקוד
חיכה  להם ברגעים אנחנו בהיסטוריה, ענקיים

שנה . אלפים ששת העולם 
אנחנו בסוף לא  אנחנו בעצם לסוף. הגענו
לידה  בחבלי לא אנחנו הסוף . של בקצה
בסוף. אנחנו לחץ, בצירי לידה, בצירי אנחנו
זה . את מרגישים וכולם  בקצה . ממש. בקצה

ל  מאורעות היה ראיתי בו נוסף  חזיון י
את  ראיתי שוב  כך ואחר ח"ו. שיהיו קשים
הנביא. אליהו את ראיתי פעם ושוב  רשב "י,
שנגמר לעם "תודיעי לי: אמרו הם  פעם ושוב 
נגמר  יכולה  את שרק מי לכל  תודיעי הזמן,
 האחרון הבירור זה עכשיו, הזמן הגיע  הזמן,

הבשר!" סיר את לעזוב 



המשך בעלון הבא
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ערכו את  לאבד עומד  הכס
שאנשים לי אמרו  שבו חזיון ראיתי ואני
הם כי מאד. גדולה  בבעיה הם השם  יראי
כולם הזהב. ואלילי הכסף  באלילי נאחזים
זרה  עבודה וזה כסף, כסף  כסף ,  סביב 

ממש!
אני  אם   לעבודה מייחסים בעצם הם כי
העבודה  פרנסה. פחות או פרנסה יותר אקבל 
בגדר היא  העבודה  פרנסה. לי תתן הזאת 
זה . את לשכוח לנו אסור אבל השתדלות,
ואם מה' הוא הכסף  מהשם. היא הפרנסה

לנו. יהיה  רוצה הקב"ה
העניין על גדול מאד קטרוג  ראתי וממש
כסף, כסף, כסף, אחרי רצים  שאנשים הזה.
בכוחות  יותר להשיג יכולים שהם כאילו
ונקבל  יותר נעשה אנחנו אמרת זאת שלהם ,
כוחות  לכסף  ליחס  ממש  זרה. עבודה  זה  יותר.

מהקב "ה . נפרדים
צריכים אנחנו בסוף. אנחנו לכם דעו  אבל
ולדעת  הזהב . ואלילי הכסף אלילי את לעזוב 
והדברים עביד'. לטב רחמנא דעביד מה ש'כל
הם הקרובה בתקופה לראות הולכים שאנחנו
צריכם אנחנו אבל פשוטים. לא מאד דברים 

בהם. לשמוח 
לדאוג צריך  לא  ה' ירא  באמת שיהיה ומי
את  לי אמר רשב "י ושמור. מוגן הוא בכלל,

זה .
בשום ולא בהקב"ה שיחזיק שמי לכם תדעו
"בזמן לקרוס, עומד הכסף  כי אחר, דבר
לנייר שווה  יהיה "הכסף לי אמרו הקרוב "

לכולם!" תודיעי טואלט!
להתנקות  שצריך מי שכל רוצה הקב "ה 

עדינה . בצורה יתנקה 
צריכים שאנחנו בודאות זה את אומרת  אני 

שלו...??? בכסף  שיחזיק מי כי להרפות.
למשיח, מחכה "אני לומר אפשר איך
 הזאת העסקה את  לסגור אסיים  כשאני

המשיח ". יבא

מצפה  ש "אני להגיד יכול אני איך
ששואלים מהשאלות אחד זה  אבל למשיח "

לישועה?" "ציפית 
"אם לישועה" "צפיתי להגיד יכול אני איך

ר רקאני אני אם  העסקה, את לסגור מחכה ק
להיות  יכול לא זה הילד" את לחתן מחכה

עכשיו! משיח  רוצה אני ככה
המאד בזמן להתנקות הולך  והעולם

קרוב . מאד
בית  את ראיתי מוכן. הכל את ראיתי אני 
את  לי נתנו אפילו לרדת. עומד המקדש 
המקדש . בבית נשים  לעזרת להכנס  הזכות 
רק זה אתאר שאני מה שכל  מראה ראיתי
שאני  דברים  והשנהב , הזהב זה. את  יקטין
עוצמה  זה אפילו אותם  לתאר יכולה לא

סוף ! לה שאין
הקצה, של לקצה הגענו ממש ואנחנו
להחזיק רק זה באמת שנשאר מה כל ועכשיו

מאד. חזק
אמת  של  ערבוביא הרבה  נראה אנחנו
הקב "ה  אמת ירצה שבאמת ומי ושקר.

בידו. יסייע 

למי יותר   קלי יהיו  משיח  חבלי
זוהר שלומד

החשובים הדברים  אחד לציין , לי חשוב 
 שראיתי בחזיון הרשב"י לי שאמר ביותר

זוהר, לגרוס שהתחלת שמרגע  לך "דעי
ומוגנת . שמורה את   זוהר להפיץ והתחלת 
לקרוא הזמן זה  שעכשיו  לכולם ותודיעי
הרשב "י  של  ההבטחה בזכות כי זוהר,
לגאולה  נזכה הקדוש הזוהר שבזכות
ויעסוק זוהר שיקרא מי כמובן אבל ברחמים.
יותר, קלים לו יהיו משיח שחבלי יזכה בזוהר
את  ירגיש והוא  ברחמים, יותר הרבה

עליו. הקב "ה  של הרחמים 
להשקיע  המון המון זוהר. עכשיו להפיץ צריך

הכל . למדנו הכל, עבר כבר הזה. בדבר


