
ם ַהּזֹוַהר ָלּ ֻסּ
ב ַאְרָצה ם ֻמּצָ  "ֻסּלָ

ָמְיָמה"  ָ יַע ַהּשׁ ְורֹאׁשֹו ַמּגִ

ֶאֶרץ  ַחי ּבְ ִאיׁש הֱאלִֹקים, ׁשֶ דֹוׁש ִמְתנֹוֵצץ ּבְ ַמת ָהֲאִריַז"ל ַהּקָ ִנׁשְ
ָנה. ים ׁשָ יׁשּ ָרֵאל ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמׁשִ ִיׂשְ

ַתב? ם? ִמי הּוא ָהָיה? ַמה הּוא ָאַמר? ַמה הּוא ּכָ ַהִאם ְיַדְעּתֶ

ים ֶכם ְלִדְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו!!! ְוַהּטּו ִלּבְ

ים ְלַנְפ ֵהם ַמִים ַחּיִ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ אֹון ֶאת ּדְ ִצּמָ ־ָהָבה ִנְגַמע ּבְ
לּות ּסּוֵרי ַהּגָ ׁשֹוֵתינּו ַהּדֹוֲאבֹות ְוָהֲעֵיפֹות ִמּיִ

זצוקללה"ה, ַלג  ַאׁשְ י  ִו ּלֵ ַה ָדה  ְיהּו ָהַרב  ם"  ּלָ ַהּסֻ ַעל   "ּבַ
ר  ַמת ָהֲאִר"י ז"ל ֲאׁשֶ ל ָהָאָדם ָהֱאלִֹקי - ִעּבּור ִנׁשְ מֹו ׁשֶ ֶזה ָהָיה ׁשְ
ה'תרמה,  ֵרי  ׁשְ ּתִ ה'  נֹוָלד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ְוַחי  ינֹוֵתינּו  ּבֵ ְך  ִהְתַהּלֵ

ֵפרּוׁש ּוְבַה ר ֵעֶסק ּבְ ל ֱאלֹוִקי ֲאׁשֶ ־נפטר י' תשרי ה'תשט"ו ְמֻקּבָ
רּוׁש  ּפֵ ם  ׁשֵ ם" ַעל  ּלָ ַהּסֻ ַעל  "ּבַ ה  ֻכּנָ ַהּמְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ל  ׁשֶ ָפָצה 
אּור ְלֵסֶפר ֵעץ  ַתב ּבֵ דֹוׁש, ְוֵכן ּכָ ר ְלֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ ִחּבֵ ם ׁשֶ ּלָ ַהּסֻ

ים. ל ָהֲאִריַז"ל, ְועֹוד ְסָפִרים ַרּבִ ים ׁשֶ ַחּיִ

י"ל ע"י ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי ִסיָון תשע"ה

כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א

מחבר יותר מאלף ספרים על כל 
יסודי הדת

ַרֵּבנּו ַּבַעל ַהֻּסָּלם זי"ע
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בהאומ הלואגה תע

לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423
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מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות לקרב 
את עם ישראל לאבינו שבשמים? כל המשתתף בהדפסת ספרים 
י"ח  5 חלקים, תורת הזוהר  הקדושים ספרי הערב רב והמסתעף 
גדולות,  חלקים דהיינו כל הזוהר הקדוש בלשון הקודש באותיות 
בהפצתם ברבים לאלף בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, 
בפרשת  בזוה"ק  הרשב"י  שכתב  והבטחות  הברכות  לכל  יזכו  
לחשבן את הזכות  שיוכל  מחשב   האם יש  קכ"ח(.  )דף  תרומה 
הגדולה שיכולים לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

לאחי ואחיותי בני ישראל,
להיות  מכם  ואחת  אחד  כל  לזכות  ורציתי  מתקרב  הגאולה  עת 

שותפים בהחשת התהליך על ידי לימוד הזהר הקדוש

זצוק״ל,  האר״י  נשמת  גילגול  הדור,  ממקובל-ענק  הלימוד  וע״י 
הרב יהודה הלוי אשל״ג זצוק״ל זי״ע, שחי בדורנו בירושלים.

אני ובני משפחתי לומדים כל יום בזהר עם פרוש של בעל הסולם 
וראינו באמת הרבה ניסים ונפלאות.

לנו  תעמוד  הסולם  בעל  של  ואורו  זכותו  ופרסום  העלון  הפצת 
פרידה  בת  ואלזה  שלום  בן  יעקב  היקרים  הורי  נשמת  ולעילוי 

ולרפואה שלמה לכל החולים בני ישראל אכי״ר

מרים תובל
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ִבמאיּכבאִג האהתְכ מ ַּ לאוע בע ּע ִשעאֻמּלםּאֻג ֻגתנ

ם זי"ע ִג האהתְכ מ ּלָ ַעל ַהּסֻ ב ִגילּוי ִמּבַ ִמְכּתָ

ַמן ָהֲאִר"י ז"ל ַעד ַהּיֹום  ֲעַדִין לֹא ָהָיה ִמּזְ ַדע ֶנֱאָמָנה, ׁשֶ "ְוּתֵ
ה  ְרׁשֹו ְוכּו' ְוִהּנֵ יַטת ָהֲאִר"י ז"ל, ַעל ׁשָ ִבין ֶאת ׁשִ ּיָ ה, ִמי ׁשֶ ַהּזֶ
ַמת ָהֲאִר"י ז"ל, לֹא  ַרְך, ָזִכיִתי ְלִעּבּור ִנׁשְ ָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתּבָ ּבְ
י  ּנִ ִמּמֶ ם  ּגַ ָגב  ִנׂשְ ׁשְ ֶעְליֹון,  ָרצֹון  ּבְ א  ֶאּלָ י ַהּטֹוִבים,  ֵני ַמֲעׂשֵ ִמּפְ
ּה  ּלֹא ָזָכה ּבָ ָמה ִנְפָלָאה זּו, ׁשֶ י ָאֹנִכי ִלְנׁשָ ה ִנְבַחְרּתִ ַעְצִמי, ָלּמָ
ִעְנַין ֶזה  ּבְ ְלַהֲאִריְך  ַהּיֹום, ְולֹא אּוַכל  ִטיָרתֹו ַעד  ּפְ ָאָדם ֵמֵעת 
ִבמכאיּכבא ַּ לאוע בע ּע ִנְפְלאֹות" ִִגִתןאכ ר ּבְ ֶזה ְלַדּבֵ י ּבָ ְרּכִ ֵאין ּדַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

האהתְכ מ ִשעאֻגּׁשנ ע ֻגתנ ּנ

ֻבּםתא לנ ִיִתוא ֶׁשום א גֹוא צנ בע לא בע ֵוֻבּדא ִבמא ַּ וע לא בע ּע ֶׁש תֹוֻ ּמא ִ  םא
ֵ וא עםֻ ּהאֶׁשלאו'אֵ ִלּה,אִתנ בםהא נ ּגע ֻוהנ ום אִיִתואלנ האִוֲ ֻתכּאיכל,אהנ גע ֻ ׁשנ
ֻּצּלא וע לנ ו'א א ֻלּחע ׁשנ וא ִּ ִו ום א הנ בםהמא ּגע ֻוהנ ֵעּא הנ םֻגתנ ֻ ֻּׁשּהא ֵבדםהא ִּטוא גע לנ
דֹוִׁשוא וא נ ְִ תם ִצבםהאשנ ֶ גנ ּנ ִּמו,א ּּ ִּגלםהאִוֲ  ִתֵ לאֵגֹחֻלּאוע ׂשנ ֻּ מא ֶ האבע

ִּקדֹוׁש.כ תאוע ּזֹווע ֵת האכוע ֶהֱ ֹלֻ ּהאֶׁשֻּנ נ

ּמֹוא בע לנ ֹּוֵת ,א וע ֶׁשלא ּהא ְֻ סֹו ִוֵ ּ נ ֲחֻגּמא ִותע הא ֻגּדע ֶׁשֻּמשֹוְךא ,א דםבע ִּ
ֻבמא ֶחֶסדא בֹוֻׂשּמא מ,א ֻּ גע ֻגּׁשִ ִ ִׁשוא ֵיִתוא ּגנ ֻּדּןא ֹוא ִּכלא ֵ ּא ְנ ֻל ִתֵ ל,א ׂשנ ֻּ
ֶ הא ֵּטלא עע לנ ִ הא גנ לא בע ּטֹועא ּע ֹחתא ֻלענ ּמנ םהא ּדע ֻוינ לֹוא ֻ ּמא הנ ֹוהנ ִוִ ִדמא
ֵיתֹוהא ּגנ ּא ֵּ מע לנ ִשֵ ףא ִתטא ּפנ וע ֵיתֹוהא ּגנ ּא ֵּ מע לנ ִּנתֹוןא ּׁשֶ וא םגע ֵגִבִלּה.א ֵיִתוא ּגנ וע

ִלל. ּכנ וע

ּמנ םהא ּדע אֻוינ ִּמו,או'אׁשֹוֵלחע ּּ ּׁשֹוִ ואִוֲ  ִּכוכאֶׁשלאוע ּמע ֵיִתוא ֹואכוע ּגנ ֵ ּאוע ְנ ֻל
גםהֹוא דנ ֻּ א ִׁשֻלּחע ֻבמא וכא ְִ תם כשנ א ׁשֹוֵלחע הנ ּטֹועא ּע ֹחתא ֻלענ ִתֵ לא ׂשנ ֻּ ּמֹוא בע לנ
ִלֶומא תא לֹוגע הנ ְֹוֻלּןא ּנ וםֻדּיֹוהא ּינ וע ֻובֹוהא ּקנ לע ִלֶלֶתהא ִבמ,א ַּ וע לא בע ּע ֶׁשלא

ִּקדֹוׁש. תאוע ֹגדאיֹווע ֻללנ

ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ָקְדׁשֹו  ְּברּוַח  ָצָפה  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל 
ְוָזַעק  ָהַלְך  ום א ּוְקֵרָבה,א ַההֹוֶלֶכת  ַהּׁשֹוָאה  ֶאת  ִנָּיה  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם 
ֶׁשִּיְלְמדּו  ְּכֵדי  ִהְרִעיׁש עֹוָלמֹות  ֵארֹוָּפה,  ִויהּוֵדי  ָהַרָּבִנים  ָּכל  ּוִבְפֵני 
וםֵדּא ּנ הא ִּצלע וע דֹוִׁשואלנ ּקנ ואוע ְִ תם שנ באֶׁשּזֹואוע דע ִּ ֶאת ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,אֻּכּא
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ִבמאיּכבאִג האהתְכ מ ַּ לאוע בע ּע ִשעאֻמּלםּאֻג ֻגתנ

ּמםִען,א ּכע במ,א ִותע ֵּיֶצתא ִוע ֲחִת א ִת א ע טנ ַֻ וע -א ִּמו.א ּּ ִוֲ  ּׁשֹוִ וא ֵגוע ֵ תֹוִּפוא
מאֶׁשלאִת ֵׁשּא ִּ ֶׁשואֶ האֻל ּטֹוע,אםגע נ ּע ֹחתא ֻחִּתו,אֻלענ ּנ ּע א ֻתּבע ְנ ֹ דאגע גנ
ֲבֵלֶּומא הא ְֶ ֶח תע ֶׁשּמנ ֲ ֻגּןא וע לנ ֻ ּמא ִּ ִלתע ִ ֶׁשוא -א וםֻדּיֹוה.א ּינ וע ֻובֹוהא ּקנ וע
ֶ ֶמדא םתנ ֹּוֻ ּ,א ֶומנ ֹל א ֵתּא גנ מע לנ ֲוֵתּא ֶיוא ׁשֹוִ ו,א ֶׁשלא ִ ִׁשוא ִּכְךא ִּכלא ֵיִתוא ּגנ
ֻגִּדוא ּנ ֹוִהּהא ֲ ֻגּןא וע לנ ִ ֶׁשוא מא ּגע ּטֹוע,א וע דא ֻגּצע ֻחִּתומא ּנ וע ֵׁשמא ִלנ ֶיוא
ֻּדֻּ ּמ,א ּצע ֶּיֶתהאתע אלע ּאׁשע ת,...אֶׁש םלע ּזֹווע ואתםִחֻ ּהאֶׁשלאֻלּמםדאוע ְִ תם ֶׁששנ

ֵיתֹוה. ֵּטלאּגנ עע תֹוִלואלנ ּנ

ֶאת ַהּתֹוָצאֹות ָהֲעגּומֹות ֶׁשל ַהּׁשֹוָאה ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים, ּבֹואּו ֹלא ִנֵּתן 
ַלִהְסטֹוְרָיה ַלְחֹזר ַעל ַעְצָמּה!!!אּבֹואּו ֹלא ִנְטֹמן ֶאת ֹראֵׁשנּו ַּבחֹול!!! 
ְּכמֹו ָהַאְדמֹוִרי"ם ַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ְּבפֹוִלין!! ִאי ֶאְפָׁשר ִלְבֹרַח 

ֵמַהִּתּקּון!!!

ַהִאם ֶזה ֶהְגיֹוִני ֶׁשִּתֹּפל ָעֵלינּו ִּפְצַצת ָאטֹום? ַהִאם ֶזה ָהָיה ֶהְגיֹוִני 
ֶׁשָהְיָתה ַהּׁשֹוָאה?

ְלָּמה  ַהָּקדֹוׁש.  ַהּזֹוַהר  ֶׁשִּנְקֵראת  ְּתרּוָפה...  ָלנּו  ׁשֹוֵלַח  ׁשּוב  ה' 
ַאֶּתם ְמַחִּכים? עּורּו ְיֵׁשִנים וגו'.

עּןא ֻחִּתוא ּנ וע הנ ֻּיּמא חע ּע א שנ תנ םִעחע א כ נ ּשֹוִתוע ענ ֶםוא ֹוִה םא צע גנ ִּקִעכוא וע
ֹשתאֶ הא האֲבִגֵל אֻלסנ ֻלּפע עא נ ֹּוןאֶׁשלאִוֶבֶתעאתע ִַ ֻּנ ב,אאום אוע תע ּטֹועאלִנ וע
ַהָּגנּוז  ָהאֹור  הּוא  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַהּטֹוב?  הּוא  ִמי  ּטֹוע,א וע
ַמִים ְלַגּלֹות ֶאת  ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְוָהַרְׁשִּב"י ִנְׁשַמת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִנְׁשַלח ִמּׁשָ

סֹודֹות ַהּתֹוָרה' ֶׁשַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִנְגָאל ְּבַרֲחִמים!!!

ְקִלַּפת ָהֶעֶרב ַרב ִנְתַלְּבָׁשה ְבַּאְדמֹוִרי"ם, ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְוַרָּבִנים 
ִּדְבֵרי  ְלָכל  ֻמְחָלט  ְּבִנּגּוד  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ִלְלֹמד  ֶׁשִּמְתַנְגִדים 
ַׁשְלֶׁשֶלת ַהְּמֻקָּבִלים ִמָּכל ַהּדֹורֹות, ּוְמַעְוִרים ֶאת ֵעיֵני ַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ִסְפֵרי  ]ְרֵאה  ְוַהְּגֻאָּלה.  ֵמַהְיׁשּוָעה  ַּבחֹול   ָראֵׁשיֶהם  ֶאת  ְוטֹוְמִנים 

ָהֶעֶרב ַרב ְוַהִּמְסַּתֵעף 42 ֲחָלִקים[.

ֹלא ִנְהֶיה ְּכַבת ַיֲעָנה ַהּטֹוֶמֶנת 
ֹראָׁשּה ַּבחֹול! ִנְפַעל ְלִבּטּול 
ַהְּגֵזרֹות ַהָּקׁשֹות ְּבָכל ֹּכֵחינּו!
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 ִנְלַמד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
 ְוִיְתַּבְּטלּו ָּכל

ַהִּקְטרּוִגים ֵמָעֵלינּו!

ּלּות ְנבּוִאית  ב ִהְתּגַ ִמְכּתָ
ָרֵאל יל ֶאת ִיׂשְ ם ְלַהּצִ ּלָ ַעל ַהּסֻ ל השי"ת ֶאל ּבַ ׁשֶ

ִבו,א ְֻ שנ ֲ ֻ ּא הע ִוִ ֹּומ,א חא ֶּטעע וע ֵּגּא ֻּ ִחִגוא ֻּמלנ וע ֵ ּא ׁשנ הֹוְךא ּנ ֻוּא ּנ כהע
ֵׁשּאִובֹוִלמא ֻוֵּנוא ע נ ֶֹּ תאהנ ֲבלֹוהאוע ֻוּאּכע ּנ ִלו.אהע ּנ בע עאִּכלאוע ֻתּאתע ּנ ְךא ִהֵ ענ
ֵחףא תע גנ ֶ ִחדא ֻ ּׁשא הנ ֹּוֻ ּ,א ֻּדגנ ֵ ּא ְנ ֻל ֶ ִחדא ֻ ּםץא ּנ ֻצּמא ִּ  ּ גנ גֹוא ּכנ ּּכבֹוא
ִת ֵׁשֶּומ,א ֵּפּא לע ּכנ ֻלּףא צנ גע ִת ֵׁשֶּומ,א לא בע ֹּוא תנ חע ֹת ׁשא ּנ ֵּ ֶּומא ֵּ
ֹ דא דֹוִלואגנ ִבואּגנ ֻע נ ֻלּמאלנ ְנ ֻהֹּוֵהֶּומא ֹו ִּמתֹומאםמנ ֻחּמאלע ִוִת ֻׁשּמאּפֹותנ הנ

מאֶׁשלאֲבִצגֹוה. ּע ּםאלנ ֻּיונ הע

ֲחֻגּמא תע ּנ ִתלאִובֹוִלמאּּכבֹוא ֻוּמאלנ ּמע נ ּאוע ּדע ְוִהֵּנה קֹול ֵאַלי:אֲ ֻ ּאֵ לאׁשע
עםִתו.א ִגואםמנ ָךאִבצנ ֻשּאלנ ִשואִ הע ֶחֶתעאֻּכּאבע וע ּנ ֶדָךאֶהֱ ֹחיא ִּ חא לע ּמ,אׁשנ ֻּ ּת גנ
ִוֻ ּׁשא ִלמא ֹוהֹוא ֶ בנ ֵהֶּתףא הנ ֶחֶתע,א וע ּנ ֻהּּא ינ ִ חע הנ ו'א א תםחע ֵּׁשֻּ ּא ֻּ לנ שע הע
ִתֻטּ. ּפנ ֻ ּאוע ִּ ֻ  נ ׁשםֻהּאלנ תנ ֻּ ֶחֶתעא וע ֵ ֶּ ּנם,אהנ לאגנ ֹוגֹואהנ ֻהּּאֵוֵּטעאבע ּטנ ֻועע הנ

ִּדוא ֶחגנ ּך,אֶ לאֶ ֶתץאוע שנ דנ ָךאֻגּמֹולע ֵלְךאלנ ָךאהנ לנ מנ ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי:אִׂש אתע
תםא תנ ֻ ענ הנ ִבצםמ,א הנ ִּגדֹולא ִחִתמא ָךאִׁשמאלנ ֶ ֶבׂשנ הנ דֹוֻׁשּמ,א ּקנ ֶ ֶתץאִוִ עֹוהאוע
ָךאִּכלאּגנ ֹוֵ ּאִוִ ֶתץ,אִּכי אֹוְתָך ָּבָחְרִּתי ְלַצִּדיק ְוָחָכם ְּבָכל ַהּדֹור ַהֶּזה,  ּנ
ֶחֶתעא וע ֶ הא הנ ַקָּיָמא,א ֶׁשל  ִּביׁשּוָעה  ָהֱאנֹוִׁשי  ֶׁשֶבר  ֶאת  ֵּתָרֵפא  ְלַמַען 
ָךאםגנ ֹוֶדָך,אֻּכּאֻוּ אִו ֹוהא ׁשנ ְנ ִתלא ע ּנ גֹותאִבֶלִּוא ֻהׁשנ ָךאהנ דנ ִּ ּנ חא ֶּזואֻשּקע וע
ֶדָּך,אִּכי  ִּ לא גםאבע ּינ הנ ע ֻּ ּטֹוֻעּמאִוֵ בםא ִעֻתּמאוע ּדנ ֻּ ּאםֵעֶּ ָּךאֲ ֶׁשתאִּכלאוע ֵּ
ַהֶחֶרב  לֹו  ִלְמסֹור  ְּכמֹוְתָך,  ֶנֱאָמן  ִאיׁש  ִלי  ָהָיה  ֹלא  עֹוד  ַעָּתה  ַעד 
ָעׂשּו, ּוֵמַעָּתה ָּכל ְמַחֵּבל ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת, ְוַעל ֵּכן ָעׂשּו ַהחֹוְבִלים ַמה ּׁשֶ
ֻשתא סנ ִה ע -א ֵמָהָאֶרץ.א ְוִיְתָבֵער  ִיְתַעֶּלם  ְּבָיֶדיָך, ֵּתֶכף  ַחְרִּבי  ִיְרֶאה ֶאת 
ֶ וא תנ גע ִהואלנ ּנ ֶחֶתעאֶׁשִו וע ּ,אהנ ֻּ ּדֹוֵעתא האוע ּבּמע ּטאלנ ֻּ וע ֵת ֻהּאֻגבנ ִּ ּאֻּכּא ִּפ ע
ֻחּהא ֹוִת ,א ׁשנ גםהאגע דנ ֻּ ֶיל,א תנ ּע ֶׁשלא ׁשםִטוא ֶחֶתעאּפנ גֹוא ּכנ ֹּוֻ ּא ֻּדגנ ּא ֵבּ ע
ּכא ּדע ִּקדֹוׁשאכֵ לאׁשע מאוע ּׁשֵ צֹוהאוע ׁשםֻהּאלנ ֹוֻהּיֹוהא ֹוצנ תנ ֻּ ִתוא ּפנ וע ֻוֵּנואֻ הנ
אֶ האִּכלאִובֹוִלמא ֵ ט,אםֹעֵטחע ׁשנ וע האהנ חע ִ וא ֹותאִה ע ִת אֻיִּההמאִגלנ ִּ ֲ ֶׁשתא
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סא ְֶ ִובֹוִלמאּמטֹו ִּדֵתּא ִתלא לנ ֶ וא ִהֶ  נ ֵשןא ֻּ ֻגּא ּ:א ֻּ ֻל ֶ לא תא ִה ֹוגע -א ּּכבֹו.א
ִ ֶתץ.א-אִהֶ ּׂשִ א ִּ מאו'א בםאֶׁשֵּיׁשאֹ בע דנ ֵּ ֹּז ה,אֻּכּאִ יא ֶחֶתעאוע ֹוִתואֶׁשלאוע טנ
ֵבֵּ ּאְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעַלי ַוֹּיאֶמר ֵאַלי: ֲ ֻ ּאֵ לאֱ ֹלֵ ּאֲ עֹוֶהָּך,אָׂשא ָנא 
ֵעיֶניָך ֵמַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ְלָפַני וִּתְרֶאה ָּכל ַהְּמִציאּות ֲאֶׁשר 
ִמְתִּחיַלת  ֵמֹראׁש  ָיַחד,  ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ֵמַאִין,  ֵיׁש  ִהְמֵצאִתי 
ְיִציָאָתם ְלִגּלּוי ַהְּמִציאּות, ְוַעד ָּכל ֶהְמֵׁשְך ְזַמן ְּבִסְדֵרי ִהְתַּפְּתחּוָתם, 
ֶ וא ֶ תנ ִּפֵ ת.אהנ ֻוהנ ּאלנ דע ִּ ֲבֵׂשוא גע ַעד ָיבֹואּו ַעל ְּגַמר ְמַלאְכָּתם ָּכָראּוי,אלנ
ּטֹועא וע הנ ִוֹבֶ מא הנ ֻגבםִ ּה,א ִתלא הנ ֶ ֶוִדִתוא וע ֻתִּ וא ּנ וע לא בע ֹ דא גנ חא ׂגע ֶ גנ הנ

ו'. ֻמּמאִבֶלִּו,אהנ ֹוֶדואלע ּננ בע ֵ ּאִוִ ֶתץאֻגהנ ִּ ֲ ֶׁשתאִּכלא

ָאז ָאַמְרִּתי ַלה': ְלָפֶניָך ַנֲעבֹד ְּבִיְרָאה ָוַפַחד, ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ָּתִמיד 
ִּכי ֵמִאָּתְך ֹלא ֵּתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב, ָאֵכן ַׁשְלֶׁשֶלת ֶׁשל ֹנַעם ֲערּוָכה 
ְלָפֵנינּו ֵמֹראׁש ַעד סֹוף, ְוַאְׁשֵרי ַהּדֹוְרִכים ַעל עֹוָלְמָך, ֲאֶׁשר ֲהִכינֹוָת 
ָלֶהם ְלֹנַעם ָוֶעֶדן ְוָכל טֹוב, ֵאין ׁשּום ִנְפָּתל ְוִעֵּקׁש ְּבָכל ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך 
ֻּכָּלם  ְוַעל  ֶנֶהָדָרה,  ָחְכָמה  ְוִנְמֵלאִתי  ָיַחד.  ְוַתְחּתֹוִנים  ָהֶעְליֹוִנים 
ָחְכָמה  ְוהֹוַסְפִּתי  ָהַלְכִּתי  ֵּכן  ְּבַתְּכִלית.  ַהְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחתֹו  ָחְכַמת 
ָעָלה  ָהֵאֶּלה  ַּבָּיִמים   - יֹום.  ּוְמַאת  ְׁשמֹוִנים  ַרִּבים  ָיִמים  יֹום  יֹום 
ַעל ִלִּבי ַלֲעֹרְך ְּתִפָּלה ַלה' ֵלאמֹור: ֵהן ִנְמֵלאִתי ָחְכָמה יֹוֵתר ִמָּכל 
ִּדְבֵרי  ֶאת  אּוָלם  ִמֶּמִּני,  ַיְפִלא  ֲאֶׁשר  ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ְוֵאין  ַהַּקְדמֹוִנים 
מֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְּבֻרָּבם  ַהְּנִביִאים ְוַחְכֵמי ה', ֵאיִני ֵמִבין ְּכלּום, ַּגם ַהּׁשֵ
ֹלא ֵהַבְנִּתי, ְוִהְרַהְרִּתי: ִהֵּנה ה' ִהְבִטיַח ִלי ָחְכָמה ְוַדַעת, ַעד ִלְהיֹות 
ְלמֹוֵפת ֵּבין ַהֲחָכִמים ְוַהִּנְבָרִאים, ַוֲאִני ֲעַדִין ֶאת ִׂשיָחָתם ֵאיִני ֵמִבין.

ָחְכָמֶתָך  ִּתְרֶאה  ֵהן  ַוֹּיאֶמר:א ָעַלי  ׁשֹוֶרה  ֶאְקָרא ְוִהֵנה ה'  ּוְבֶטֶרם 
ָּבָאֶרץ ַעד  ָהיּו  ַהֲחָכִמים ֲאֶׁשר  ָּכל  ְלַמְעָלה, ַעל  ְלַמְעָלה  ְוַהָׂשָגְתָך 
רּוֲחָך  ֶאת  ַּתְדִאיב  ְוָלָּמה  ְלָך?  ָנַתִּתי  ְוֹלא  ִמֶּמִּני  ָׁשַאְלְּת  ּוַמה  ֵהָּנה, 
ֶנֱאָמִרים ִמּתֹוְך  ֶׁשִּדְבֵריֶהם  ְמֻסָּפק  ֶׁשֵאיְנָך  ַהְּנבּוָאה,  ִּדְבֵרי  ַּבֲהָבַנת 
ּתּוַכל  ְוָאז  ִמַּמְדֵרָגְתָך,  ְׁשאֹוִריְדָך  ִּתְרֶצה  ַהִאם  ֵמַהָשָׂגְתָך,  ַקְטנּות 
ְלָהִבין ֶאת ָּכל ִּדְבֵריֶהם ְּכמֹוָתם? - ְוֶהֱחַרְׁשִּתי ְוָׂשַמְחִּתי ְּבִהְתָּפֲארּות 
דאֵוִּנוא ֻשּאֶ האו':אֲוֹל אבע לנ ֲחֵתּאֶיואִׁש ע ְרָחָבה ְוֹלא ָעִניִתי ָּדָבר.א-א ע
ֻּיבםֻדּמאֻוֻּגּבםאֻלּא וע ּטֹועֹוהאהנ ִתלאוע ֻהִּיֻהּ,אהנ לאֻ ּיםמאּגנ ֻשּאִּדִעתאבע בנ ֹל אִׁשגע
לא לע מנ ֻּ ואֶׁש ֶּ ונ ֻּ וא ֻ מאֵּכןאגע ִבד,אהנ ּּ ֹּכלאגנ ֵ ֶלִּואוע ד,אהנ עע לנ ֻּ ֻגשֹוְךאתםִחֻ ּיםהא
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ֻ מא ֶ ָּך,אוע ְִ לנ ִט א ֶ חנ הנ ֻלּא לאֻׂשתנ ֵּ לנ ּע הנ ֻּ ּגםףא ֵבּאוע ֻּפמנ ֲחִלוא ֹוא ֵ ֶּיואגע
ֲבֻ ֵּׁשֻ ּ?א-א ֹּז ה,א ֹואשע ּטֹוִעואוע דאֶ האִּכלאוע ֵּ שנ ע ֶ ָּךאהע ְִ ֻלֵּתֻ ּאֻגבנ ׁשנ שע
ַבע ִלי ה' )ֵהן ְּכָבר ָּבאת ַעל ַּתְכִליְתָך, ּוְלָכל ְפָׁשֶעיָך ָסַלְחִּתי ְוַהֶחֶסד  ַוִּיּׁשָ
ַחְסּדֹו  ִיְרֶּפה  ֹלא  ִּכי  ַהִּנְצִחי,  ּוְבִכְסאֹו  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול  ִּבְׁשמֹו  ַהֶּזה( 
ִמֶּמִּני ְּבִנְצִחּיּות, ְוִאם ֶאְחָטא, ְוִאם ֹלא ֶאְחָטא, ַחְסּדֹו ּוְקדּוָשתֹו ֹלא 

ָיסּור ֵהיִמִני ָלֶנַצח, ְוָׁשַמְעִּתי ְוִׂשַּמְחִּתי ְמֹאד.

ֻּיבםֻדּמא וע ִתלא לנ עא תע ֶ ֶׁשעא ֻשּא ענ ׁשע ֻו נ ִוֵ ֶבוא ִּיֻגּמא וע ֹל הא םֻעגנ
ִלׁשֹוןא הנ ֻסּפם א ֶומא ִּ ִגִצ ֻהּא ֹל א הנ ו',א ֵגֵ הא ֻשּא דנ ׁשנ ֹובע ִטחֹוהא ענ וע וע הנ
וֹוֻדֵּבֻּ ּ,א ֲ ֶׁשתא ו'א ץא ְֶ ֵח לנ ֲוֻעִּ מא לע הנ ִובֹוִלמ,א ֵ ּא ּנ ֶ לא תא ֵּ דע לנ ֵ ְּךא
ֻתּמא דֹוענ ֵ ּאִ ִדמאִוֵתֻּ ּמאֻגִּכל,אהנ ּנ ּןא ֵּ ֵּילא טע ֵּפ אלנ ֻוהנ ע ֻשּאלנ ֹתלנ ִּ ֹל א הנ
ּגֹוא םתנ ח,א ִׂשגע הנ וֹוֵלְךא ֵבלא וע הנ א ִׂשעםבע ֲ ֻ ּא הע ֻתִּ הֹו,א ּנ לא בע הנ ו'א לא בע ִסִתוא
ֵבע.א-אָאז  דאוע ִעֻתּמאבע ּדנ ּאוע בםאֵ לע ִ מנ ִלֻלּמאִוֵ ֶבו,אהנ לאִוּ גנ ֵח אבע טע ֻגצנ
ֲהָרָמה,  ִמַּמְדֵרָגִתי  ֵאֵרד  ַוֲאִפילּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַמה  ִיְהֶיה   – ְּבִלִּבי  ֻהְסַּכם 
ְוַדַעת  ָגה  ַהּׂשָ ִלי  ִלֵּתן  ַלה',  ַחָּמה  ְּתִפיָלה  ִלְׁשּפֹוְך  מּוְכַרח  ִהְּנִני 
ָהֻאְמָלִלים  ָהעֹוָלם  ְּבֵני  ֶאת  ְלהֹוִעיל  ְוָלׁשֹון  ְוָחְכָמה  ְנבּוָאה  ְּבִדְבֵרי 
ֵגִ יא ֻשּא בנ ֶׁשִּידע מא ֲומע הע ְּכמֹוִתי.א ְוַהֹּנַעם  ַהָחְכָמה  ְלַדְרַּגת  ְלַהֲעלֹוָתם 
א ֻשּאֻׂשּחע תנ ְע ִׁש ֻשּ,אהנ ּפע נ ֻ ּעאתםֻחּאֻבמאִּכלאֶיואֹל אֻוהנ ע דנ וע ֶׁשִ סםתאֻלּאלנ
מא ֻּ גע ּׁשִ ּע ִתֻ ֻּהּאֹּוֵׁשעא ּאהנ ֶֹּ תאִהֶ ּׂשִ אֵבּ ע ּע ֻוּא ּנ ֹ ד.א-אהע ִּמואגנ ִבואחע ְֻ ּ םהנ
ת,אֲ ֻ ּאתֹוֶ וא ִשואתֹוֶ ו?אִה ֹוגע וא ע ֹּי ֶגתאֻלּ:אגע ּאהע ִעתע לאּדנ בע ּאהנ ִח אִבלע ׂשנ ֻּ
ֻ ּאִ ִטןא ּׁשֵ וע ִתלאבֹוי,אהנ ּנ ִׁשֵלמא ד,אֶ ִחדאִחִתמאהנ חע ִּ ֻ ּמא ּנ ע'אֲ ִ ֻׁשּמאֻגהנ ע
ֻּפּלא ֶוִחִלׁש,אגע ִּקִטןאהנ מ,אוע ֻ ּאֶוִחֵסתאִטבע ּׁשֵ וע ד,אהנ גֹואִ ִטןאֶׁשּנֹולע ֻטֵּפׁשאּכנ הנ

ִׁשֵלמ. וע ֻּגֹּותאהנ ֶ האוע

ַוֹּיאֶמר ִלי ה': ֶזה ַהָּקָטן ָּגדֹול ִיְהֶיה. ַוִּיְפַּתח ַהָּקָטן ֶאת ִּפיו ְוָאַמר 
ִהְרַּגְׁשִּתי  ָאְמָנם,  ָצְרָּכם,  ָּכל  ִלי  מּוָבִנים  ִּבְלִּתי  ְּפסּוִקים  ֵאיֶזה  ִלי 
ְנִביֵאי ֱאֶמת,  ֵּבין ָּכל  ְוַהְּנבּוָאה ַהְּנהּוָגה  ָּבֶהם ָּכל אֹוְצרֹות ַהָחְכָמה 
ַהְּנִביִאים  ָּכל  ֵּבין  ֶמַהְלִכים  ִלי  ְוָנַתן  ה',  ִלי  ָעָנה  ִּכי  ַעד ֶׁשָּיַדְעִּתי 
ִמְזָרִחית  ְלרּוַח  ְוַהֵּבט  ַרְגְלָך  ַעל  ה': קּום  ִלי  ַוֹּיאֶמר   - ה'.  ְוַחְכֵמי 
ֵקְדָמה, ְוָנָׂשאִתי ֵעיַני ְוָרִאיִתי ֲאֶׁשר ַהָּקָטן ַהָּלז ְּבֶרַגע ַאַחת ִנְתרֹוֵמם 
ְוִהְׁשָוה ֶאת ַעְצמֹו ְוקֹוָמתֹו ְלקֹוַמת ַהָּגדֹול, ְוַעַדִיין ָהָיה ָחֵסר ַטַעם 
ֲחֶיוא ּמע ּע ּא תאו'אֵ לע עע ואּדנ ִּ תאֶיואִו חע ְוֵׂשֶכל ְּכִמֹּקֶדם ְוִנְפֵלאִתי ְמֹאד. -  ע
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ֻלּ:א ֹּי ֶגתא הע ִוִ ֶתץ,א לא בע עא ּכע ֶ ׁשנ הנ ִגֻ ּה.א ּנ וע ָךא ֻצּדנ לא בע ִתעא ֵל גֹות:אׁשנ
ֹ דא גנ ּמא ֻּ תע ּ ֻּמּמא םלנ ּמא ֻּ ּגֹו תֹוֶ וא ֲ ֻ ּא ת:א ִה ֹוגע תֹוֶ ו?א ִשוא וא ע גע
ה': ִאם  ִלי  ֵגִ ִדמ.אַוֹּיאֶמר  ִחהא ּגׁשנ ֵ ֶּומא תנ םגע ֶ ֶ ִעֻדּמא הנ ֻ ּמא ּׂשנ ֻגהנ ע
ּתּוַכל ִלֵּתן צּוָרה ְלָכל ַהּגֹוִיים ָהֵאֶּלה ּוְלָהִפיַח ָּבֶהם רּוַח ַחִּיים, ָאז 
ִיעּוִדי  ְוָכל  ְלָך,  ָלֶתת  ַלֲאבֹוֶתיָך  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֲאִביֲאָך 

ִיְתַקְּימּו ַעל ָיֶדָך".

)ֻהְעַּתק ִהְתַּגּלּות ְנבּוִאית ִמּתֹוְך ְּכַתב ָיד ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָמָרן ַּבַעל "ַהֻּסָּלם" זי"ע(

ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  זצ"ל  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו 
ָהעֹוָלם, ָהַלְך ְלָכל ָהַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ְּגֵזיָרה 
ִתֵ לא ׂשנ ֻּ לא לע ֻגתנ ִּגדֹולא ֶׁשֵחֶל א ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ַעל  ֶׁשֶּנְחְּתָמה  ְּגדֹוָלה 
תֹוא ְנ ֻס ּנ עא ִֶׁשִּכהע כלא חע גנ ִותע ֵתּא ֻּדענ תא ִ גע הנ תחכל,א ִובֹוִלמא ֻגןא ִּמֲח םא ֻּ
ֻלּמםדא ֶׁשתע א דםֻבּמא ּינ וע חכהמא תא ֹּזוע וע א ּכֹוחע תא ְֶ ֵס ּנ ֵּיןא בע הנ ִּמתֹומכ,א ּע ֻּדּתא כ ע
ֵיתֹוהאִוִתבֹוהאתחכל.אַעל  ּגנ ֻּצּלא ֹוִה םאֻגןאוע וע תֹולאלנ ִּ ִּקדֹוׁשא תאוע ּזֹווע וע
ֵּכן ָהֵעָצה ִהיא, ֶׁשָּכל אדמו"ר ַרב ְוֹראׁש ְיִׁשיָבה ֹיאַמר, ֶׁשָּכל ְיהּוִדי 
ָּפְרָצה  ָּכְך  ַאַחר  ְּבקֹולֹו!  ָׁשְמעּו  ְוֹלא  ַהָּקדֹוׁש.   זֹוַהר  ִלְלֹמד  ָצִריְך 
ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה ְוֶנֶהְרגּו 6 ִמְליֹון ְיהּוִדים, ָּכֵעת ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת אֹוָתּה 
א דםבע ִּ אֹוָתם?א ָהַרג  ִמי  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ֶׁשַּמְקָׁשה  ֵאָלה  ַהּׁשְ
ֻתֹּו ֹוא ו עכו,א ֵ ּא ְנ ֻל ֻּדּןא וע הא ֻגּדע ִתוא ִ גנ הא כו:מא ִּ ִׁשע חיכלא ֲ ִגתא גע
גםֻתּמא ֻּדֻּ ּמאּגנ ִבלםאצע תאלֹו,אוע ּנםאֵ בםאֵגֵ בם.אִ גע שע ואֻ ׁשנ ֶׁשלאבֹוִלמאגע
ִ ּהאֻתֹּו ֹואֶׁשלאבֹוִלמאָהָיה ְּבָיָדם  ְִ ִתואלנ גםֻתּמ.אִ גנ ִׁשֻבּמאּגנ ִבלםאתנ וע הנ
ֻּגִבוא ואּׁשֶ ֲ ֻתְּך.אע אהת ואגע וע ֵ ּןאִּכ ןאִג ֹומאלנ ִלְמחֹות ְוֹלא ִמחּו,אהנ
יצה ללוכוא מא לע ׁשנ וםִדוא ע ּנ ּא ֻּ תע ִוֶ לֹוֻ ּא גנ םִעלא וע ותוכ א בֹוֵתתא הנ
ִתֵ ל,אגגגאתגבטא ההוא ׂשנ ֻּ מא לאבע ִ ואחכהאבע ִּ ֵיִתואִוֲ ּּיִגואוע ּגנ לאוע בע
והמלההאוּואלוג העלאו לה ּאמהר"י פתייאאיּכב,אעּגּומאגלא
יּכבא אגסיא שמעון  תעּא וצוכ א החעּתהא חיא איש  הבן  תגתעוכמא
ֲאָדר  י"ז  א'  ְּבֵליל  וםִדומ.א ּנ ֶלֶחמא ּהא ֵּ ס'א לנ ִּדִגוא וע נ ּע ֲ ֻתּתםהא ּע ֵ וא ִתנ
ִּבְׁשַנת ֵעֶזר"ת ִנְלְּכָדה ָּבֶבל – ְוחּוץ ִמּשֹׂוְנַאי ִיְׂשָרֵאל ִנְלָחמּו ַּגם ִמן 
 - ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶׁשל  ַהְּזכּות  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ּוְבֶרַגע  ִנְלֲחמּו,  ַמִים  ַהּׁשָ
ומן השמים  ַּבּׁשֹוָאה רח"ל,  ְּכמֹו  ְוָחְמסּו  ְוָהְרגּו  ָהִעיר  ָּכל  ֶנְחְרָבה 
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עוררו את הצה"ק רבי יהודה פתייה זי"ע שרק העסק בלימוד 
ְוַיִּציל  ֵיְלכּו ַלָּצָבא,  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא  ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִהִּציל ֶאת ַּבחּוֵרי 

ֶאת ָהִעיראְוָיֵגן ִמָּכל ָהֲאסֹונֹות. 

ֹּוֵ ןאֵוֵּטע,אֵגֻעּןאֶׁשִּלְפֵני ִמְסָּפר ֹלא ַרב ֶׁשל ָׁשִנים ָׁשב  ֻגּאֶׁשֻּמהנ
ֵהִביא  ִּבְכִדי  ֹל א הנ ֵּביֵנינּו.א ְוַחי  ֶזה,א ְלעֹוָלֵמנּו  ׁשּוב  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י 
השי"ת ְנָׁשָמה ִנְפָלָאה זּו ָלעֹוָלם, ֶאָּלא ָעָׂשה ֹזאת ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוָלם 
ִנְצָרְך ָלּה, ִּבְכֵדי ְלָהִאיר ֶאת ַּדְרָּכם ֶׁשל ַהּדֹורֹות ַהְּנמּוִכים,אֲ ֶׁשתאֻוִּנמא
ְּכְמַגְׁשִׁשים ִקיר ֵמֲחַמת ִעיְורֹוָנםאָהרּוָחִני, ּוַמְחַמת ְׁשִליַטת ַהֹחֶמר 
ְוַהַּגְׁשִמּיּות ְּבַדְרֵכי ַחֵּייֶהם. ּוְלִפיָכְך ִהְטִּביַע השי"ת ְּבִנְׁשַמת ַרֵּבינּו 
ְּביֹוֵתר,  ַהָּבִהיר  ְּבֹאֶפן  ה',  ֲעבֹוַדת  ֶעְרֵּכי  ַהְבָהַרת  ֶׁשל  ַהְּסֻגָּלה  ֶאת 
ְּבצּוָרה ְמֻיֶחֶדת ַהַּמְתִאיָמה ְלַאְנֵׁשי ַהּדֹור ַהֶּזה. ְנָׁשָמה ְמִאיָרה ָּכזֹו, 
ֲאֶׁשר יֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם ַּפַעם ַּבֲעְׂשרֹות ּדֹורֹות, ִנְׁשַלַחת ִּבְכֵדי ְלהֹורֹות 
ֻתֻּתּמא דנ גע ֻּכּא ָהֲאִמִּתי.א ְּבֹאֶפן  ֲעבֹוַדת השי"ת  ֶּדֶרְך  ֶאת  ַלְּמַבְּקִׁשים 
מֹוהא ּׂשִ וע ּתִבמאֹל אֻוֻּגּבםאלע מאּכנ ִּ האו',א םִלמאּת ֲבעֹודע ּע ּדֹותא ׁשאלע ֵּ ּמא ֻּ תע
ִתִתִהמא דנ וע ִּכלא ֵּכן,א ֻ מא ִלל.א ּכנ שֹוִתוא ִתֵיּא ִלֶומא בםא ּגע ֻ הנ ֹל א הנ ֹּו ֹוה,א ֶבלנ
ֵתֶּומ.א םִלמא לאֲ ֻגֻשּיֹוהאֻּדענ עםהאבע תנ ֵ ּןאבע ד,אהנ עע לנ ֻּ ִעתֹוהא לאסנ ואבע ִּ ּנ ם
ִּגעֹוהא ֻּנׂשנ וע ֲבלֹוהא ּמע וע תםמא לנ א ֶׁשֻוֻּגּבע ִּקדֹוׁש,א וע ּ םא ֵּ תע ֶׁשלא ִתִתהֹוא דנ וע
ִתִתהֹו,א דנ ּאוע ְֻ וֹוֵלְךאלנ ִתלאוע ֵ ׁשאֱ ֶגהאֹּוֶ ֶדה.אהנ ּנ ֹּוֵהת,אֻוִּנּהאֹּוֶבֶתהא ּנ
הא עע ֻ תנ לנ דֹוא ִּ לא בע א ֻוֻּגּבע הנ ּ ם,א ֵּ תע ֹּוא ְךא ֶׁשִולע ֻהּעא ֻּ נ וֹוֵלְךא ום א ֲוֵתּא
ּדע ּאשֹוִתהֹוא הע ֵּכןא לא בע הנ כל,א ּנע וע ִטֻבּמא ּקנ וע ע'א ֻגןא ֶ וא ֶׁשֻּנתנ ּא ְֻ ּכנ וגּכה,א
ִּגדֹולא ֵּדלאוע ֶוענ ֶיוםאוע ְֵ ֹוה.אהנ ֹסֶלהא ֹואסנ ֹל אֶׁשֶגץאֶׁשלאּפנ האֱ ֶגה,אלנ שֹותע
ןאשֹוֶווא ֻּ ֵעּןאֻגּאֶׁשֲבדע תאֻשּקם ֹו,אלנ גע אֻלמנ ִעתאֻוֻּגּבע ִתִתהֹואֶׁשלאֻגּאֶׁשּכנ דנ ּןאוע ֵּ
ֲחלםֻטּן. ּסִּפֻ ּמאלע תםֻתּמאׁשֹוֻ ּמאגנ ֵּ ֹתתא ואֻלענ ֶַ ְֵ ֹוה,אםגנ ע ַנ לאוע ְֶ ֲבִת ּע

ִּכְךא ִּכלא ֵסמא תנ ּפע ֻ הנ ּיםהֹואֹל א חע ןא גע ינ ִּכלא ִעֻתּמ,א ּדנ ֶׁשלא ִּכמא תנ דע ּכנ ֻוֵּנוא הנ
דא בע א ֹותֹו,א תֹוחע ֻלינ ֵוֵחלא טא בע גנ טא בע גנ ֻטִּתהֹו,א ּפנ תא חע לנ ע תע א הנ ִּדִעת,א וע
ֻ גנ םא ִעתא םתנ ו'.א תא עע ּדנ ֻׁשּמא עע נ גנ וע ִתלא לנ ֹביא ּנ ֻ ִּתוא גנ שֹוִתהֹוא ּיֹומא ֶׁשּכע
ֲחִתּה,א ֻ ּמא ע ִּ לע דֹותאֶיואהנ ְםִ ואלנ ֻגּמאשֹוִתהֹו,אֻּכּאֵ ּןאתנ טֹובע תםאוע ִמגנ הנ
ֻדּמא ׁשֹו נ ִעתא םתנ יּכב.א ִּקדֹוׁשא וע ּ םא ֵּ תע הא שֹותע ֶׁשום א ֶיוא ִצֻתּא ּנ ֶ ִב א
חםֻמּמא וע ֻגִּכלא ֲבֻלִּיוא ֵ ּא םענ ֵתֻתּמא ענ הנ ע ֲחֻסֻּדּמא סֹודֹוִהּהא ֵ ּא ֻבגנ לא בע

דאֶיו. צע ּנ ִתֻגּמאֶיוא ינ וע הנ



הסולם והזוהר

- 10 -

ִתֵ ל ׂשנ ֻּ ֻּצּלאֶ הא וע ִבמאלנ ַּ לאוע בע ּע עםֻ ּהאֶׁשלאוגּכהאֶ לא בםהא נ ּגע ִשעאֻוהנ ֻגתנ

ְוַעְכָׁשו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ָלָּמה ַּבַעל ַהֻּסָּלם ָהַלְך ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִלְפֵני 
ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ְלָכל ָהַרָּבִנים ְלַהִּגיד ָלֶהם ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
השואה  גזירת  מן  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ם  ַהּׁשֵ ְׁשִליַח  ָהָיה  ִּכי 

האיומה, ואלו שמעו לו כל הרבנים, היו ניצלים כל עם ישראל.

ם ָזָכה ּלָ ַעל ַהּסֻ ּבַ  הֹוָכָחה ְלָכְך ׁשֶ
ַמת ָהֲאִריַז"ל: ְלִעּבּור ִנׁשְ

ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ַעל  ַהֻּסָּלם  ֵּבאּור  ַהְּדפּוס  ְלַבַּעל  ֶׁשֶנֶאַבד  ִהְתָּבֵרר 
ֵחֶלק ְּתִׁשיִעי ִמּתֹוְך ֲעָׂשָרה ִסְפֵרי ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַצַער ָּגדֹול ָאַפף, 
ֶאת ָּכל ַהְמֹקָרִבים ֵאָליו, ֲאָבל ַּבַעל ַהֻּסָּלם ָאַמר: ַאל ְּדָאָגה. ֶאְכֹּתב 
ַהְּתִׁשיִעי  ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ׁשּוב  ָּכַתב  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל   - ֵמָחָדׁש.  ַהֵּסֶפר 
ֵמָחָדׁש, ּוְלַאֵחר ְזַמן ָמה, ָמְצאּו ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִׁשיִעי ָהאֹוֵבד. - ְלַאַחר 
ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ֶׁשַהֵּסֶפר  ִהְתָּבֵרר  ְסָפִרים,  ְׁשֵני  ֵּבין  ַהְׁשָוָאה 
ֶׁשל  ְמֻדָּיק  ֶהְעֵּתק   - ְּבִמיָלה  ִמיָלה  ְלַהְפִליא,  ְמֻדָּיק  ָהָיה  ֵמָחָדׁש 

ַהֵּסֶפר ֶׁשִאֵּבד! 

ֶ ֶלףא 50א דא בע ֶ ֶלףא 30א ֵבֶתְךא לנ ֵּמֻתּלא וע תא ְֶ ֵס ִּדִעת:א ּע ֹּוֵ ןא ֻ הנ ֻ מא
ע. תאִוֻת ׁשֹוןאֶׁשִּכהע ְֶ ֵַ ּדִּי אֶׁשלאוע ֵש אגנ ואֶובנ ִּ ֻגֻבּמאִו

ִתְך,אֶׁשָּכל ַמה ֶׁשָּכַתב ַּבַעל ַהֻּסָּלם, ָהיּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים  יֹואוֹוִתִחואלנ
ָהֲאִריַז"ל  ִמִּנְׁשַמת  ַהֶּנֱאָמִרים  ִּכְדָבִרים  ִנְתַיֵחס  ְּדָבָריו  ּוְלָכל  ַחִּיים 

ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִנְתַּגָּלה ָלעֹוָלם.

ֻלּמםדא ֶׁשֻוּי א וא ְִ תם שנ ִל םא א ׁשֹוֵלחע הנ ֵת םא בֹותנ גנ ׁשםעא ו'א ּיֹומא וע מא ּגע
ִתלא הנ ִּפׁשםט,א ּגםמא ּתנ הע הנ ִבמ,א ַּ וע לא בע ּע ֶׁשלא תםׁשא ְֵ ׁשא ֶּ הנ ִּקדֹוׁש,א וע תא יֹווע וע
גֹוכתא דנ גֹוּעאהנ ע ֻיֻּדּטנ ּאגנ ֻּ גֹואֶׁשִותע ִלִדּהאּכנ ּנ מאֻבמא ֹגדאמע תֹולאֻללנ ִּ ֶ ִחדא
תא ְֶ ֵס ּנ ֹגדא תאֻּילנ עע גֹוֶ ואּכנ ֶלדאֻגֻּגּלאׁשנ ֶּ תםאֶׁשִּכלא אִ גנ ֶ  אֻיּכבע ֻגִ  גע תנ
ֵּ םאְבּזֹוַה"ק ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  תע ִל םאֹגֶׁשוא א ֻטּחע ֻוענ הנ ִּקדֹוׁש.א תאוע ּזֹווע וע
ְּבַהאי  ָהָרִקיַע  ְּכזֹוַהר  ַיְזִהירּו  ְוַהַמְׂשִּכיִלים  ףא תכד:מ  ּדע ִ ׂש א הא ִִּפִתׁשע
ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. 
ֵגֻ ִּלִ  א מא בע ֻגטנ לנ ִתֵ לא ׂשנ ֻּ ֲבֻהֻּדּןא ּדע ֻמּןא םענ ִנָּסיֹון,  ָּצִריְך  ָלא  ְּבִאֵּלין 
ֲחֵגּ.אְוִיְתַקֵּיים  תע ּנ ּּהאֻגןאִּגלםִה א ֵּ ְנ םןא ֻּ ת,א ֹּזוע תאוע ְֶ ֻ ּוםאוע ּאֵס ֵּיּ,אּדנ חע דנ

ִעֻתּמאלעמ ְיָי ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ְּבהֹון, ִּדנ
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הגאולה  תלויה רק בלימוד הזוהר

 אני צועק לכם מקירות לבי:
ְלָמה אנחנו ְמַחִּכים?

ֻתֻּדּמ,א חנ ֲ סֹו ֹוהאגע ִתֵ לאִצתֹוהאהע ׂשנ ֻּ מא ֻלּמאבע ֻּפּ אסֹוענ סנ ֻ מאֹל אגע וע
א ִּידםבע ּכע ִג ֹוה.א לנ הנ ע הֹוֻגּמא ּנ ּמא ְֻ ֲ ִל הע תם,א טנ ְנ ֶׁשֻּנ ִתֵ לא ׂשנ ֻּ דֹוֵלּא ּגנ ִּמוא ּכע
ֹּז האֻ ּא ּ ִבואוע ּגנ וע ּגנ םִלו,אהנ ֵ ּאוע ְנ ִּגלםהאֻל ֲחתֹוןאסֹוףאוע ּדֹותאִו ע חנ םאוע ֲ  ע
שֹוִתואההתהאוְ ּגּהה,אעתהךאוגמ,א ֻלּמםדאוע ּנ ִׁשתאֶׁשִשֹע אֶ ִב א ְנ  ֶ
טא 'ׁשע שֹוִתואֻוּ אַּפְרֵּד"סאּפנ ִגִת ,אֲ ִעלאוע ּיֹומאּגנ ֻדּמאִּכלאוע ֻׁשּעֹוהאלֹוגנ ּינ וע
ִתלא הנ ֻחּמ,א ּנ ִהע ִּקדֹוׁש,א וע ֻּיּמא חע וע ִו ֹותא עא ֶׁשִּכהע גֹוא ּכנ ס'ֹוד,א 'תםׁשא ּדנ ֶת'ֶגיא
הא ֹולא ּע ִתלאֹּומא ּנ האֲחִלֶ ִּו,אָעָליואֹּוֵצ הא בע ּע תנ ּנ ע ֻגּאֶׁשֹּל אבֹוֵס א
ִלֵתןא הנ ִגותחכהמ.א ֶׁשל ּתֹוָרהכא ֵמֶעְלּבֹוָנּה  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  כאֹוי  הא חע צֹוהע הנ

ֻׁשּעֹוה. ּינ ִתלאוע ּנ ִּקדֹוׁשא תאוע ֹּזוע ֻלּמםדאוע ּנ וֹוֻסּףא ּיֹומאלנ ֻתֻּתּמאוע צנ

ֹּוהא ֻלונ ִבֻהּדא וא ִּ ִו תא ֹּזוע ֵגוע ֻחּםתא וע ׁשֹו ֹו:א לנ ֶיוא הנ עאוגלוכ א ִתהע הנ
ֶבוא ּגע הנ ֻּ ֶׁשִ יא ִּיֻגּמא וע סֹוףא ּנ ֲחתֹוןא ִו ע ּדֹותא וע ֶׁשִּיעֹו א דא בע תם'א הנ ִּג םיא
ָהָאֶרץ  ִּתָּמֵלא  ָאז  ִּכי  ,א ִגֻׁשּחע עֹו א ִּ ֻ ּמא ִובֹוסנ תםהא םֻעינ שֹוֻ ּמ,א חנ שע לע
ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ְלִביָאתֹו.  ִסָּבה ְקרֹוָבה  ִּתְהֶיה  ֶזה  ֲאֶׁשר  ְּבִסָּבתֹו,  ֵּדָעה 
ִיָּגֲאלּו  ֶזה  ֶׁשִּבְזכּות  ְּכֵדי  ְוכּו',  ֲ ּחִּזהֹוא ֶ לא ֻ ּׁשא ֶשמא ענ ׁשע הנ ֻמֵּ ּּהא םענ
ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַרְך ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ְלַקְּדָׁשם ְּבַדם ֶּפַסח ּוְבַדם ִמיָלה, ֵּכן ְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא 
ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל  ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלּתֹוְספֹות ַהְּקֻדּׁשָ
ֲ ִגתאֻת ׁשֹוןמ.א ֲ ִגתֹוה,אגע ֲבִׂשִתואגע ִלכו,א ִׁשנ ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה.  ִיְתָּבַרְך, 
ּ ִבוא ּגנ וע מ'מא ּכ א ֹוהא ֶּפֶת א ֵלִגוא ׁשנ ִֶ ֶעןא ִ  .א ֻגֻםּלנ ִּג ֹוןא וע עא ִּכהע ֵתןא הנ
ע,א ואִה'אט'מאִּכהע ִּ בנ ִלו.אםֻעּׁשע ִּ ּקע ֻלּמםדאוע ּנ ּמאתע א ֻּ לם אשנ ִּמֻׁשּחע האוע םֻעּ ע
ֻלּמםדא ֵדּא ּנ לא ֶׁשבע א ֹּוֵדבע ֻּכּא ִלו,א ִּ דא ע גע לנ ֻּ ֶׁשֹּל א באבֹוֶׂשוא ִותע ֵּיֶצתא ֶׁשוע
ֵתּא ֻּדענ לא בע עא ִּכהע ִּקֶ וא וע תא ְֶ ֵס םענ ֵלִגו,א ׁשנ ׁשםִעוא הנ ֻּ ִוִ ִדמא ׁשםעא ִּ ֶיוא
ּןאֹבֵעדא ֵּ ִתִׁשבא ֻּדּ אלנ ּןאצע ֵּ ֻ ֶּהמא ֶשמאםתנ ענ ׁשע ִ ֻתּאִמ'אּכחמאכהנ לנ ִּנֻעּ אגע וע
ַּבַּתְלמּוד  ָהעֹוֵסק  ַהְינּו  ֱאֹלִקים  עֹוֵבד  ֲבִעדֹוכא ֹל א ֲ ֶׁשתא לע ֱ ֹלֻוּמא
ּא ֻּ ּוַבֹּזַהר. ֹלא ֲעָבדֹו - ָהעֹוֵסק ַּבַּתְלמּוד ְלַבד ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבֹּזַהר. ִתע
ֶיוםא ע'מ,א ְכ א ֹוהא ֻּנּמ,א ּגע ןא ּע בנ גע ֻגֻּדּ ֹוע,אגותצכ ,א ֻּפִּת א ׁשע ֱ ֻלֶּגֶלְךא ֻעּא צנ
א ֹׁשֵלחע ִ ֹ ֻתּא כֻוֵּנוא תממא ִִׁשמ,א עםִ וא ּננ וע ֻ ּיםמא ֵ ּא ְנ ֻל ֲחתֹוןא ִו ע תםתא ֵּ וע
מא ּׁשֵ ּנֹוִת כ.אֻּכּאוע וע ִּגדֹולאהנ ֵ ּאֹּו אֹּומאו'אוע ְנ ִּנֻעּ אֻל ִלֶתמאֵ האֵ ֻלִּיואוע



הסולם והזוהר

- 12 -

ִאם ֹלא לֹוֵמד ֹזַהר יֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאינֹו ְמַכֵּפר

טםא ּקנ לע הנ ֻּ כ ,אםִעֶיוא דםאיֹווע גנ לנ ֻּ וםֻדּמא ּנ ֶּפואֶׁשִּכלאוע צע ֶּכואםגנ חע ְךאגנ תע ִּ הנ ֻּ
אֶגֶלְךא ּבע ְֻ ֹּו הנ ִּגֶלוא ֻּ ִ יא הנ ֻ ִּדח,א חאֻגֶּמּנםא ּדע ֻּ ֹל א הנ דֹוֻׁשּמ,א ּקנ ֻּנּצֹוצֹוהאוע וע
ִׁשה,א תנ דםאבע ִבגנ ואּׁשֶ שֹוִתו,אגע ִתֵ לאֶ האסֹודֹוהאוע ׂשנ ֻּ ִתלא ֵּמדאלנ אֻהּלע ִּמֻׁשּחע וע
ֶיוא ע,אהנ ֻּנּצֹוץמאִּכהע תאוע בע ֹׁשֶתׁשאִוֲבעֹוִדואִׁשע סֹודאהנ ּנ תא ְֶ ֵס ֹל אֵוֻעּ ם.אםענ הנ
ַמִים ִׂשיאֹו ּוַמֲעָלתֹו, ְוַכָּמה  ׁשֹו ֹו:אַאַחי ְוֵרַעי, ִאם ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה ַלּׁשָ לנ
ַּתִקיף ֵחיָלא ְּדַהאי ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ֶׁשל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, 
ַהֵאיְך  ַהַּמר,  ַהָּגלּות  ִמן  ָחְפִׁשי  ְרצּוִצים  ְלַׁשֵּלַח  ִּגְזעֹו  ְּבֶאֶרץ  ְוֹׁשֶרׁש 
ֹלא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִעיר ֹאֶזן, ִלְׁשמֹוַע ַּכִּלּמּוִדים, ִלְקֹּבַע ִׁשעּור 
ָקבּוַע ְּבָכל יֹום ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבִתּקּוִנים ּוְׁשָאר ִסְפֵרי ַהְּמֻקָּבִלים 

ׁשֹו ֹו. דאִּכ ןאלנ תם',אבע הנ

אּכֹוֵהעא ֻּתּןאֻיּכבע ְנ ֻתּןאֵוּּלנ ֵחמאֶגב נ ּאגנ ע ֻּ לאִוֱ ֹלֻ ּאתע ִּ  ּ ּמנ ומוכ אוע
ֻּיּמא חע ּא ֻּ תע ִוֱ ֹלֻ ּא לא ִּ  ּ גנ ֵגוע ֵלִגוכא ׁשנ וא ְִ כֵ ּ תא ְֶ ֵס לנ ִּכִגהֹוא סנ וע ּנ
ִ וא תנ גע ֻהסנ ִוֲ ֻגֻשּ,א ֲ ֻגּןא ּמע וע ִ ִדמא היכל:א ,א ֻיּכבע ֵההּּךא דנ ֹּכֵוןא וע ִׁש םלא
ּםִה א לאֻלֹּואֻּכּאבע נ ֲבלֹוהֹואבע ּע ֲבֶׂשואֻחּדםֻדּןאֻחּדםֻדּןא ִׂשתֹוא ע ֲבתֹוִהּהאםענ ׂשע
גֹוא צנ בע ּנ ֲוֻתּמֹוהאכום א וע ֻׁשּסֹוהאהנ גנ ִחגֹוה,אוע ֻּמלנ וע ֵיתֹוהאהנ ּגנ ִתֵ ל,אוע ׂשנ ֻּ ּדנ
ֲחֵעתֹוא לע ִ ִדמא ּןא ֵּ ֶׁש כֲחִטֻ ּמא ֵ ְֹּו א ִת א ֻ  נ ֶיוא ִּכלא ..א ִלֶיוכא ּגֹוֵתמא
ֻּדּןא וע ֻגּיֹומא ִל םא ֲבֵלֶּומכ,א ֹוּא ֵּפתא תע גנ ֵ ּ ֹוא ֻּכּפםֻתּמא וע ֹּומא מא ּגע ֲ ֶׁשתא
ִתִּ ואחםִלֵ ּּהא יע ,א כ נ הֹווע תֹוֵגגםהאלנ שֹוֵתִחו...אִועםאֹּגֶדלאֵל ֹלֵ ּ םאהנ וע הנ
ִג ֵתּּהא ִ ִת אדנ ּנ ּנ ֵּדלא שע ִב אםֻגׁשנ תנ לא ע ִוֵמןאבע ִת אֲ ֶׁשתאִחׁשאלנ ענ וע ּאּגע ּדנ
ִג א ִג אםלנ ם נ ֵגִּ מאִבלנ ִלואלנ ִּ ּקע האוע גע תנ ֻלּמםדאחע האֻבֻשּמאלנ ֻעּבע ֻּ נ
בֹוִלמא לנ ִלֶומא ִהטֹועא ֶּזוא וע בֹוִלמא ִּ ֵתֶּומא ׁשנ ִת ,א ע ְנ ֵגבע ִה א ֻתּ נ ׁשנ
ֻּסִּג אֹבֶ מאִהֶבֶדן,אכֹל אּכנ ֹוִהמא ֵּיֶּומאֵגֹתעאענ חע ּנ תנ םא ֻּ ִּ ,אבֹוִלִגמא וע
ֵ ּאֶׁשֹּל אִגלנ םא ִלו,אֻגּפנ ִּ ּקע ִגמאֻגֻבּמםדאוע צנ ֻתּמאֶ האבע ּפֹוטנ ֻׁשּמאוע ֻּטּפנ וע
ִמלםּאֶ הא ּנ ֵּטלא עע תם,אֻגּאֶׁשּמנ לאֶיואִ גנ ֻ ּמכ,...אֶׁשבע כסאםְֹוסנ גע ּנ ֵתִסמא ּכנ

ֶלו,אבתכל. ֻּנמנ ֵסֶהתאֶ האוע ּנ ֵּטלא עע ִשת,אֲחִיִ ואֶׁשּמנ ֻּנסנ וע

ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  ְואֹוי  ּכֹוֵהע:...א ּכעא ֲ ִגתא גע ע'א ֵחֶל א ֻתּהא ּנ וע תא ְֶ ֵס ּנ
ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, ְוָהאֹוֵמר ַּדי ִלי ְּבִנְגלֹות, ָטב ֵליּה ְּדֹלא 
הא כל:אֲחגע יע הנ ףאּ.מא ֵולאגֶֹׁשואִּדע ּיע נ הע תא ְֶ לאֵס בע ּע עא ִתהע ...אהנ ִאְבֵרי ְּבָעְלָמאא
הא חע ּזֹ האֵ ֶּ ִּנואשע ֵׁשִלואוע תנ ּמע וע ִע ֹוהאֻ ֵּנ ֻהּאהנ האו'אצנ ֻ  נ ע ו'אִגֵל ֻהּאהנ
ְּבַדְעָּתם  ַהִּמְתַחְּכִמים  ְוַהֲחָכִמים  ַהְּסָגִנים  ָיד  ַאְך  ד,א עע לנ ֻּ ֶוִוגֹוןא דא ִּ
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ְּבֶמֶרד ּוְבַמַעל ַהּזֹאת, ְוִהְתִחילּו ְלַבּזֹות ּוְלַגּנֹות ַהָחְכָמה ַהּזֹו, ַּבחֶֹׁשְך 
ֵיְלכּו ּוַבחֶֹׁשְך ְׁשָמם ְיֻכֶּסה, ַעל ֶׁשָּפֲערּו ִּפיֶהם ְוָאְמרּו ָיֵדנּו ָרָמה ַּבִּנְגֶלה 
ַמה ָלנּו ּוְלָחְכָמה ַהּזֹאת, ַּדי ָלנּו בפשוטי ַהּתֹוָרה,אעכ"ל. ָאְמָנם ָאנּו 
ָהֲאִמִּתית..  ַהָחְכָמה  זֹאת  ְלִלּמּוד  ְועֹוְמִדים  ּומּוְׁשָבִּעים  ְמחּוָייִבים 
ֶזה  ְּבּזּוַלת  ַהָּגלּות ֹלא  ִמן  ֵנֵצא  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּלּמּוד  ּוְבכַֹח  ּוִבְזכּות 
ַהִּלּמּוד... ְוַאָּתה ֲאהּוִבי ְוֲחִביַבי ְרֵאה ַּגם ְרֵאה ִמָּכל ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַהִּנְזָּכר 
ַכר ַהָּצפּון ְלַבֲעֵלי ַהַּקָּבָלה, ְוַכָּמה ָּגדֹול ָהעֶֹנׁש ְלִמי  ַמה ַרב טּוב ַהּׂשָ
ֶׁשֹּלא עֵֹסק ְּבָחְכָמה זֹו, ְוֶאל ֵּתֶפן ָלַקַחת ְרָאָיה ִמְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ַּבֲעֵלי 
ְּבִמְדַרׁש  ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ִּכי  זֹו,  ְּבָחְכָמה  ַלֲעסֹק  רֹוִצים  ֶׁשֹּלא  ַהִּנְגלֹות 
ָּזַכְרנּו, ֶנֱאָמִנים ּוְבטּוִחים יֹוֵתר ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ַהֶּזה.אבתכל.א ּוַבּזַֹהר ּׁשֶ

Œלהוציא מלבן של צדוקים, שכופרים וצוחקים על מעל
תו של התיקון הקדוש של תיקון מ"ח שתיקן האריז"ל.

מקורות על תיקון מ"ח:

ספר בית אלאלּההת  אג האוברית"ך,אבמאוהסְההאשיר היחודא
גו תּיכל.א-אספר דרך ישרהאעג האחיים לנפש"ךאִדְּמאד-ומ,א
במא10אוסתגהה.א-אאור הזוהרא143אסּהןאהגבכמ והסְואלהּ הןא
גּתאוּחהדאגו תּיכלאהגעבלאעןא ּגאחּאיּכב,אהגת ואג הגההא
יסוד מערביא ספר  -א יצכל.א יושראלגותכּאסתה א ספר הנהגות  -א
7אמדהלּאּגת לאגטעתּואעג האהתְכו,אבמאוהסְההא עוסתגהא
גּתאוּחהדאגו תּיכל,אִדְּמא מ- ומ.אאור הזוהרא131אסּהןאהגבכמא
-אספר מעין חכמהא דְסאע  תבץאעג האמןא בהלאגבּןאחתומ.א
ספר סמא דחייאְת ּמא -עאדְּמאלכטא-ג ,אעג האתרפ"ד,אבמא
יּכב.א חּא עןא ּגא הגעבלא גו תּיכלא וּחהדא גּתא הּ הןא והסְוא
]גצ הּאתגוא הסח ההאעותעואסְתּמאתגה:אדתךאּגתוא,אסג א
דחּּ ,א התחההאחּּמ,אעּהא ל,אּסהדאגבתעּ,אצגחאצדּ [.א-אאור 
וּחהדאגו תּיכלא והסְואלהּ הןאגּתא סּהןאהגבכמ  140א הזוהרא
128א הזוהרא אור   - ג הגההא הגת וא יּכב,א חּא עןא ּגא הגעבלא
יּבכ א חּּמא ּהסףא תע הא לוצוכ א היוםא סדר  ספר  הגבכמ-א סּהןא
גוהסּףאבלאוהּ הןאו כלאִסג אדחּּאדףאג'מ.א-אספר צמח צדיקא
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גּתא להּ הןא והסְוא הגבכמ  סּהןא 144א הזוהרא אור  -א לּההת  .א
וּחהדאגו תּיכלאהגעבלאעןא ּגאחּאיּכב,אהגת ואג הגההאההּ הןא
ּסהדאעתּהא הדגא-אספר קרה מקרהאִדְּמאצכו-צכהמאעג האאת 
המיחליםאלחסדה,אבמאוהסְואהּ הןאגּתאוּחהדאגו תּיכל.א-אאור 
הזוהרא140אסּהןאהגבכמ והסְואלהּ הןאגּתאוּחהדאגו תּיכל - 
ספר קרנות צדיק חכמאסּגןא '.א-אספר קרנות צדיק,אבבל,אעג הא
כהעתּהא עההאלע ּמאתזכור"א]התתכי[,אה דְסאעדְהסאחדגאעדףא
 ח,אה דְסאבהדאוְבמאע כּאעּתהגלּמאעג האהגסכע.א-אספר שם 
משמעוןאִבלאובץאחּּממ,א]דףאבכח,אהגעּ אגמאּכע.א-אסמהלההּה[א
גוצוכ אתעּאשמעון אגאסיאחעּתהאגלאהבן איש חיאיּבכ ,א ְטתא
רבי  תע הא גלא ּדא גתהעא היחודיםא שער  ספר  -א התבכד.א עג הא
22א וסתגההא במא מעש"רא עג הא גחדגא ה דְסא וויטאל,א חיים 
מדהלּאוצדּ ּמאהלגּדּאעבגכטאיּכבאהבהד.אאור הזוהרא133אסּהןא
הגבכמ,אגּתאוּחהדאגו תּיכלאבמאוגת ואג הגהה.אאור הזוהרא
והסְההא ִתהעּאו תּיכלמא רוח הקודשא - שער  סּהןאהגבכמ.א 134א
ו תּיכלמא ִתהעּא הקודשא רוח  שער   - א  - ה תכומ.  ִדףא העּ התּמא
והסְההאהעּ התּמאִדףאה תכהמ. גתה״ּאוגּהחסאלגות״דאלּּ ּסא

יּכבאגהלגּדּאועבגכט,אבמאתהעאּדאבלאהּ הןאיו.
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ת ֹּזוע ֻ ֵּסּאוע

ִניֵסי ַהּזַֹהר
בו יבואו כמה סיפורים נפלאים ומיוחדים שזכו ישראל על 

ידי לימוד הזוהר הקדוש ]בדקה[
ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ֵאי  ַקּמָ ָצְוחּו  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ק  ִנְתַחּזֵ ּוְבָכְך 
לּוי  ּתָ ָידֹו  ַעל  ְוַרק  ּבֹו  י  ּכִ ים,  ַרּבִ ּבָ ּוְלַפְרֵסם  ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע 
זיע"א  ֶד"ה  ַהּשָׂ ָהֱאלִֹקי  ל  ֻקּבָ ַהּמְ ּוְכִדְבֵרי  אּוָלֵתינּו,  ּגְ ל  ּכָ
י  ָראׁשֵ ָיְדעּו  ִאיּלּו  ָאַמר  ׁשֶ יז"א[,  הסולם  מבעל  לעיל  ]ראו 
ם  אי כּוּלָ ַוּדַ ּקּון מ"ג ְועֹוד, ּבְ ְבֵרי המהרח"ו ַעל ּתִ יבֹות ִמּדִ ׁשִ ַהּיְ
אּוָלה  ָלה, ְלָהִחיׁש ַהּגְ ּבָ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ְוַהּקַ ָהיּו עֹוְסִקים ּבְ

ה. דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ דּות ַהּשׁ ְלַמַען ּפְ

ּקּון מ"ח ¡ Ÿ ִניֵסי ַהּזַֹהר בלימוד ּוְקִריַאת ּתִ

תפסת אותי!!! סיפור א.  חתּאגודְס האחצּאגּלּהןאבהה ּמא
עהלא עּעא לחל א חהעתההא 70.000א גלח הא גכח,א הּ הןא יהותא
ּוהדּא ל הא הגטלְןא 8א הגההמ,א גלא ִעע ּןא גמא וגתתיּהא העהח וא
 חד,אהגסְתאבלאבצגה,א  ּאחּלה ּ,אל אגהגתאתלהמ,אל אגעה,אל א
ְסח,אל אּהמאתְּהת,א התלאחיּתאהבהד,אתחכל,אהייתי כאן בתחנת 
כמה  אחד  פעם  בו  וקראתי  מ"ח  תיקון  חוברת  לי  ונתנו  אגד 
דקות, ומיד התעוררתי, וצועק לי בטלפון, תפסת אותי!!! מהיום 

אני הולך להיות יהודי כשר שומר תורה ומצוות!!! 

הגדולים של  הרבים  ים ממזכי  גבריאל מבת  ותעא ב.  סיפור 
מפעל הזוהר העולמי,אגסְתאל ה,אגּגאלהאחעתאג חּהא ְלאגדתךא
וּודההאלמגתּאבדאג התלאתעתאחיּתאתחכל.א- ותעאמעתּ לא גתא
לחעּתה שיתן לו את התיקון מ"ח, כי זה סגולה גדולה לתיקון 
- אחרי שקרא  בו לפחות פעם אחת.  ויקרא  ולטהרת הנשמה, 
את התיקון פעם אחת, נפתח לבו לתשובה ה גתאל חּה,א ּעלהּא
בלאבצגּאלחיהתאעהגהעואהלוּההאּוהדּא גּהּ,אעכואגיתּהּ!!!א
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ת ֹיוע ֻלּמםדאוע ּנ מםלֹוהא ֹלֻׁשּמאסנ ׁשנ

שלושים  הזוהר, ללומדי הרבות הסגולות מתוך כאן הבאנו
שיתקיים  אחד ", ושמו אחד ה ' יהיה ההוא "ביום כנגד מהם,

הקדוש הזוהר לימוד  בזכות 

עליו .א . יגינו שלו והחברי שמעו רבי  זכות הזוהר  בספר לימוד  ידי  על
ע "ד) יד ד  לחיי עליו ב ..(זכירה  יג בפרטות  יוחאי ב שמעו רבי שזכות ועוד

הבא. לעול ט"ז)ג דרוש במחזה אברה סגולה ג..(ספר הקדוש  הזוהר ולימוד 
.שמי התקוני)ליראת לספר בסולה משה  רבי הזוהר ד..(הקדמת בספר העסק

להשגה. ע "ב)סגולה  יא ד הקודש רוח  בשער הקדוש ה..(האריז "ל בזוהר  העסק
ב"ה. סו לאי להתקשרות האד את להביא סגולה  ישראל בתדירות (שארית

ב) מאמר ה דרוש א' שער ההתקשרות  לבעלו..שער גדול תיקו הוא בזוהר הלימוד 
האריז "ל)תשובה. לנשמה.ז..(שבחי גדול תקו הוא בזוהר באצבע הלימוד (מורה

מד) הנפש .ח.אות וקדושת  לטהרת מביא הזוהר זוהר)לימוד ער יוע (פלא 

הנשמה. ט)ולזכות אות מהרצ"א  טמטו ט.(הגהות מסיר הקדוש  בזוהר  לימוד
התניא)הלב לבעל   שערי עולמות.י..(מאה בונה  הזוהר תקוני בלימוד על מל (כסא

ס) אות  מג תי ' לעתידיא .הזוהר אז הזה, בעול הקדוש  זוהר בספר  הלומד
בבושה. ישב לא לבעל לבא תורה  בלקוטי ובפרטות בכללות, ע "א  קפה  ד וישב פרשת (זוהר

צו) פרשת  התורה .יב ..התניא נגלות להבנת רב סיוע הוא התורה סתרי לימוד
אבות ) תורת  בספר  מסלוני אברה האד יג..(רבי את מביא בזוהר הלימוד

הבורא. הכוונות )לאהבת  לספר בהגהותיו אתיד..(הרמ"ז מביא בזוהר הלימוד
לאמונה. ג)(האד אות ט  שער פנחס אתטו..אמרי מציל הקדוש  הזוהר לימוד

ושערורות. ממגפה ומשפחתו עג)האד אות ו שער רפואה טז..(ש מביא
.שיניי ל)לכאב עמ' ח "ד ויציב אמת  בספר נדפס מלובי החוזה לתלמיד  אמת  יז..(מעשי

.קו ולהוצאת לרגלי רפואה ג)והוא אות ט  שער פנחס בני יח..(אמרי וכמה 
בתראה  לדרא לתתא יתגלי כד דיל חיבורא מהאי יתפרנסו לתתא נשא

יומיא  ע "א)בסו נ"ד ד ו'  ה יט..(תיקוהר למד האת, מ צל ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹסגולה
ע "ג)זהר. א ת ל "ו.  נחס  לפרנסה כ.(מדר מסל י כל  זהר (מדראמירת ְְְְֲִַַַַָָָָֹֹֻ

מ "ג) את  ל "ו.  דעלמא,כא ..נחס דיני כל מיני' בד"המסתלקי שה"ש חדש (זהר 

כעוטיה ) אהיה  דכיא כב ..שלמה  דאפרסמונא רזי תרעי תליסר לי' פתחי
בהו. תליא עילאה  שה"ש)דחכמתא חדש  בההוא כג..(זהר לי' חקיק הקב"ה

.תמ גליפי דיוקני דכל שה"ש)פופירא חדש ביה כד..(זהר אשתעשע הקב"ה
דאתי. ועלמא דא עלמא ,עלמי תרי וחסי עד שה"ש)בג חדש כה..(זהר

[ואעפ "י  בהדי', למקרב אחרא בסטרא די  נימוסי גרדיני אינו כל  שביק לא 
משוא  שאי ח"ו, ינקה  לא ונקה כעת, יצטערוהו שלא יצילהו  חייב, שיהי'

מעשיו , מסיגי ויטהרוהו למעלה הרמ"ק פני בש החמה אור שה"ש, חדש (זהר

לי'כו..זלה"ה ) יהבי הכי בה ואתדבק אבתרי' דרדי חכמתה ההיא כפו
ב)אגרא. רמז, חכמתא כז..(זח"ב דידעי דאינו לאגרא שיעורא לית

.דמאריהו ביקרא ב)לאסתכלא רמז, די כח..(זח"ב בעלמא חולקיהו זכאה
דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניכט..(זח"ב ע "ב)בהקדמת איהי (י"ד הלכה :

עולמו, לבית  האד ע הולכי ה הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה...
הנברא   המלא כי  ולתפארת, ולכבוד לצוותא עמו ביתו   שהול מקו ובכל
לימוד אבל שכרו , מת על נוס מהאד נפרד אינו לעול הקבלה מלימוד 

לפניו. ופעולתו אתו שכרו ע "ב)הפשוט  י "ד ד התיקו"ז להקדמת מל ְָוכלל ..(כסא 
הגה  ה א הרי  לבד ... קריאה  אפיל ד ה זהר  לקרא שידל  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמי
עליו  ויג ידיעה, לא אפיל י נ לע ת  ח  ,ה את מפרְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לעא ה לבע קע "ח :)הה .(הרמ"ז ֶַַָָָָָ



ת ֹיוע לאֻלּמםדאוע ּדֹותאבע דֹוֵלּאוע סע אּגנ ּפנ

ים ְוֶאת ַהּתֹוֹרת ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם  ה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחּקִ "ְוִהְזַהְרּתָ
ר ַיֲעׂשּון", ִגגההאּחאתמ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהּמַ ֶאת ַהּדֶ

 - תרפ"ד  ]תרפ"א,  פסקו,  החרדית  העדה  רבני  הגה"צ 
תשס"ב-תשס"ד[ ִלְקבַֹּע ִׁשעּור ָקבּוַע בֵסֶפר ַהֹּזַהר, ֶׁשהּוא ִּכְתִריס 
ּוְלַהְׁשִּפיַע  ָרִעים,  ָוֳחָלִאים  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ְלַבֵּטל  ַהֻּפְרָענּות  ִּבְפֵני 
הגה"צ  ַּדי:  ְּבִלי  ַעד  ִויׁשּועֹות  ְרפּואֹות  ַרָּבה  ְּבָרָכה  ֹקֶדׁש  ֶׁשַפע 
מֶׁשה  ַרִּבי  ַהַגֲאַב"ד  ועוד:  ַהֲחֵרִדית,  ָהֵעָדה  ֶצֶדק  ִּדין  ֵּבית  ַחְבֵרי 
ַיֲעֹקב  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא,  ַרִּבי  ְפַרייְנד,  ַאְרֵיה 
ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַראִּביָנאִוויְטׁש,  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי  ִפיֵׁשר, 
ַרִּבי מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם, ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך, ַרִּבי ָּדִניֵאל 
ְפִריׁש, זיעוכי"א - הגה"צ  ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזֶנער, 

שלושים  הזוהר, ללומדי הרבות הסגולות מתוך כאן הבאנו
שיתקיים  אחד ", ושמו אחד ה ' יהיה ההוא "ביום כנגד מהם,

הקדוש הזוהר לימוד  בזכות 

עליו .א . יגינו שלו והחברי שמעו רבי  זכות הזוהר  בספר לימוד  ידי  על
ע "ד) יד ד  לחיי עליו ב ..(זכירה  יג בפרטות  יוחאי ב שמעו רבי שזכות ועוד

הבא. לעול ט"ז)ג דרוש במחזה אברה סגולה ג..(ספר הקדוש  הזוהר ולימוד 
.שמי התקוני)ליראת לספר בסולה משה  רבי הזוהר ד..(הקדמת בספר העסק

להשגה. ע "ב)סגולה  יא ד הקודש רוח  בשער הקדוש ה..(האריז "ל בזוהר  העסק
ב"ה. סו לאי להתקשרות האד את להביא סגולה  ישראל בתדירות (שארית

ב) מאמר ה דרוש א' שער ההתקשרות  לבעלו..שער גדול תיקו הוא בזוהר הלימוד 
האריז "ל)תשובה. לנשמה.ז..(שבחי גדול תקו הוא בזוהר באצבע הלימוד (מורה

מד) הנפש .ח.אות וקדושת  לטהרת מביא הזוהר זוהר)לימוד ער יוע (פלא 

הנשמה. ט)ולזכות אות מהרצ"א  טמטו ט.(הגהות מסיר הקדוש  בזוהר  לימוד
התניא)הלב לבעל   שערי עולמות.י..(מאה בונה  הזוהר תקוני בלימוד על מל (כסא

ס) אות  מג תי ' לעתידיא .הזוהר אז הזה, בעול הקדוש  זוהר בספר  הלומד
בבושה. ישב לא לבעל לבא תורה  בלקוטי ובפרטות בכללות, ע "א  קפה  ד וישב פרשת (זוהר

צו) פרשת  התורה .יב ..התניא נגלות להבנת רב סיוע הוא התורה סתרי לימוד
אבות ) תורת  בספר  מסלוני אברה האד יג..(רבי את מביא בזוהר הלימוד

הבורא. הכוונות )לאהבת  לספר בהגהותיו אתיד..(הרמ"ז מביא בזוהר הלימוד
לאמונה. ג)(האד אות ט  שער פנחס אתטו..אמרי מציל הקדוש  הזוהר לימוד

ושערורות. ממגפה ומשפחתו עג)האד אות ו שער רפואה טז..(ש מביא
.שיניי ל)לכאב עמ' ח "ד ויציב אמת  בספר נדפס מלובי החוזה לתלמיד  אמת  יז..(מעשי

.קו ולהוצאת לרגלי רפואה ג)והוא אות ט  שער פנחס בני יח..(אמרי וכמה 
בתראה  לדרא לתתא יתגלי כד דיל חיבורא מהאי יתפרנסו לתתא נשא

יומיא  ע "א)בסו נ"ד ד ו'  ה יט..(תיקוהר למד האת, מ צל ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹסגולה
ע "ג)זהר. א ת ל "ו.  נחס  לפרנסה כ.(מדר מסל י כל  זהר (מדראמירת ְְְְֲִַַַַָָָָֹֹֻ

מ "ג) את  ל "ו.  דעלמא,כא ..נחס דיני כל מיני' בד"המסתלקי שה"ש חדש (זהר 

כעוטיה ) אהיה  דכיא כב ..שלמה  דאפרסמונא רזי תרעי תליסר לי' פתחי
בהו. תליא עילאה  שה"ש)דחכמתא חדש  בההוא כג..(זהר לי' חקיק הקב"ה

הסולם והזוהר

.תמ גליפי דיוקני דכל שה"ש)פופירא חדש ביה כד..(זהר אשתעשע הקב"ה
דאתי. ועלמא דא עלמא ,עלמי תרי וחסי עד שה"ש)בג חדש כה..(זהר

[ואעפ "י  בהדי', למקרב אחרא בסטרא די  נימוסי גרדיני אינו כל  שביק לא 
משוא  שאי ח"ו, ינקה  לא ונקה כעת, יצטערוהו שלא יצילהו  חייב, שיהי'

מעשיו , מסיגי ויטהרוהו למעלה הרמ"ק פני בש החמה אור שה"ש, חדש (זהר

לי'כו..זלה"ה ) יהבי הכי בה ואתדבק אבתרי' דרדי חכמתה ההיא כפו
ב)אגרא. רמז, חכמתא כז..(זח"ב דידעי דאינו לאגרא שיעורא לית

.דמאריהו ביקרא ב)לאסתכלא רמז, די כח..(זח"ב בעלמא חולקיהו זכאה
דאתי. ב)ובעלמא רמז, התיקוניכט..(זח"ב ע "ב)בהקדמת איהי (י"ד הלכה :

עולמו, לבית  האד ע הולכי ה הלכות הנקראת הקבלה דוקא קבלה...
הנברא   המלא כי  ולתפארת, ולכבוד לצוותא עמו ביתו   שהול מקו ובכל
לימוד אבל שכרו , מת על נוס מהאד נפרד אינו לעול הקבלה מלימוד 

לפניו. ופעולתו אתו שכרו ע "ב)הפשוט  י "ד ד התיקו"ז להקדמת מל ְָוכלל ..(כסא 
הגה  ה א הרי  לבד ... קריאה  אפיל ד ה זהר  לקרא שידל  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמי
עליו  ויג ידיעה, לא אפיל י נ לע ת  ח  ,ה את מפרְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לעא ה לבע קע "ח :)הה .(הרמ"ז ֶַַָָָָָ
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האֹ חע תאום אֵשעע ֹיוע וע

ַגֲאַב"ד  ַווייס  טּוְבָיה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהַגֲאַב"ד  הגה"צ:  ולהבחל"ח 
ְירּוָׁשַלִים, ַרִּבי מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך, ַרֲאַב"ד, ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן, 
ִ התא ועוד,  ְׁשִליָט"א,  ֶׁשְכֵטר  ֵמִאיר  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ִליֶּבְרַמן,  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ותלמידי בעל שם טוב הגר"א  כל אדמו"רי חב"ד  וכן   ויהותמ. 
והחפץ חיים החזון איש זי"ע פסקו שצריך ללמוד זוהר בכל יום.

ַעל ְיֵדי ִלּיּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד - ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ֵעץ ַהַחִּיים - ְּבַׁשָּבת 
ֶאלֹוִקים  ָרֲאָתה  ֹלא  "ַעִין  ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְלַגן  ַלֲעלֹות  זֹוֶכה  קֹוֶדׁש, 
זּוָלְתָך", ּוְכמֹו ֶׁשֵהִביא המהרח"ו ֶאת ִּדְבֵרי הזוה"ק, ֶׁשְּכֵדי ִלְזּכֹות 
אֹוֵמר  ְוֵכן  ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  ִלּיּמּוד  ִּבְלִּתי  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְלַגן 
ְלַאְבֵרִכים  ְׁשִליָט"א  ַקְנֵיְבְסִקי  ַחִּיים  ַרִּבי  הגה"צ  ַהּתֹוָרה  ַׂשר  ָמָרן 
ֵעֶדן  ְלַגן  ִלְזּכֹות  רֹוצים  ִאם  זֹוַה"ק  ֶׁשִּיְלְמדּו  ִנְגֶלה,  ַרק  ַהּלֹוְמִדים 
ָהֶעְליֹון. - ָּבחּור ְיִׁשיָבה ִנְכַנס ֶאל ְמעֹונֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ָמָרן ר"י 
"ַהִאם  ְּבִפיו:  ּוְׁשֵאָלתֹו  ְׁשִליָט"א,  ְׁשֵטייְנַמן  ֵליּב  ְיהּוָדה  ַאֲהֹרן  ַרִּבי 
ָּבחּור ְיִׁשיָבה ָיכֹול ִלְלמֹוד זֹוַהר?" ְוֵהִׁשיב ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ֵּכן, ָהִעָּקר 
ֶׁשָּתִבין!" ]ֵיׁש ִמֶּזה ַהְקָלָטה[ עכ"ל. - הגה"צ ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי 
ֵאין ֵסֶפר מּוָסר  ְׁשִליָט"א ָאַמר: ְמֻקְּבַלִני ִמָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש זצ"ל ּׁשֶ
ִלְבֵני  ִּבְפָרט  ְקדֹוָׁשה  ְוחֹוָבה  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ְּכמֹו  ּוְמַחֵּזק  ְמעֹוֵרר 
ּתֹוָרה ַלֲעֹסק ּבֹו! עכ"ל. ְוֵכן הֹוָרה ָמָרן ָהַאְדמֹו"ר ִמַצאנז ְׁשִליָט"א 
ה ַּדֵּפי זֹוַהר,  ִלְּכַלל ֲחִסיָדיו ִלְלמֹוד ָּכל יֹום זֹוַהר ּוְבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֲחִמּׁשָ
ְוֵכן הֹוָרה ָמָרן ָהַאְדמֹו"ר ִמֶּבעְלזא ְׁשִליָט"א ַלֲעׂשֹות ְשִטיְּבל ְמֻיָחד 
ַקָּבָלה.  ְוִסְפֵרי  זֹוַהר  ַהּיֹום  ָּכל  לֹוְמִדים  ם  ֶׁשּׁשָ ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְּבִבְנָין 
ַקָּבָלה.  ֶׁשּלֹוְמִדים  ְּפָרִטִּיים  ְּבָבִּתים  ְוֵכן  ָׁשם  ִׁשעּוִרים  ַּכָּמה  ְוֶיְׁשָנם 
ַהּזֹוַהר,  ִלּמּוד  ַעל  ֶׁשׁשֹוְקִדים  ַאְבֵרִכים  ֲעָׂשרֹות  ֶיְׁשָנם  ֶזה  ּוִבְזכּות 

ְוהֹוִציאּו ְּכָבר ַעְׂשרֹות ְסָפִרים ַעל ַהּזֹוַהר.

 ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח - ַוֲאִפּלּו ִיְהֶיה 
ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס

ִוּםא ֶׁשֹּוא ֹנַח,א ֵּתַבת  ְּכמֹו  הּוא  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶׁשִּנְקָרא  ֶזה  ִחּבּור  ִּכי 
ִּפחֹוהאּּכִבמאֶ ִב א ֻּמׁשנ וע ֻּמֻּ ּמאהנ ואֻ ּיםמאלנ ֹוִהןאוע ִּ ֹל אִו ואהנ ֵּ תנ ֻגֻּ ּמאוע



ֻּדֻּ ּמאֶ לא ּצע סםאוע ִּכ נ ֻּ ִּמׁש...אֵּכןא ֵשִעואֵּכןאום אגע וע ֻ ִּסִהמאלנ ֵדּאּכנ ּנ לא בע
ֵּימ,אְוָכְך ְסֻגַּלת ַהִחּבּור ֶׁשִּמָּיד ֶׁשעֹוֵסק  ֻוהנ ע ֶּזואלנ סֹודא ֹותאֻחּםתאוע
ם ִיְׁשָאֶבּנּו ִּכְׁשִאיַבת ָהֶאֶבן ַהּׁשֹוֶאֶבת ֶאת ַהַּבְרֶזל  ְּבֶחְׁשקֹו ַאֲהַבת ַהּׁשֵ
ְוִיָּכֵנס ֵאָליו ְלַהָצַלת ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ְוִתּקּונֹו, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה 

תא 'אֻסִּגןאו'מ. בע ִ ת,אׁשע ִּ ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס.אִ ֹותא

שותף של הרשב"י
בוא להיות שותף של הרשב"י בעולם הזה ובעולם הבא: 

 דרושים 20 תורמים של 2500 ש"ח כל אחד
 עבור ספרי זוהר של הערב רב וכל המסתעף

A-5 42 חלקים בחמשה כרכים גדולים

ידוע מהזוה"ק שמשיח לא יכול לבוא עד שימחקו רבני הערב 
מלהיות  הציבור  את  ומטעים  מבלבלים  שהם  העולם  מן  רב 
וכו',  כבוד  כסף  הפלגה  דור  כמו  עבודתם  וכל  כשרים,  יהודים 
ולא אומרים את האמת מה מותר ומה אסור ומתירים האיסורים 
הכי הגדולים כמו עריות, מאכלות אסורות, לבזות צדיקי אמת 
הם  כי  ועונש,  בשכר  מאמינים  לא  הדרך,  על  להם  שעומדים 
גלגולים מדור הפלגה )זוה"ק, ובתיק"ז תיקון ל' מ"ג ועוד המהרח"ו 

בהקדמה לע"ח(.

ֵבףכהסולם והזוהר שע ֻּמסנ וע עאהנ ֵתּאכִוֶבֶתעאתע ְנ ֻס
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ּגנ םִלו? ֵּכעאֶ האוע בע הסולם והזוהרֻגּאגנ

הבלאתןאות ס האלבתךא400אג התההאגתלאסְתּאויהותאהתגבטא
תלאסְתּא עלואהסְתּאעבלאגמאטהעאיּכבאהבהד,אבלאגואגּבגהא
ל האובתעאתעאלְ ּאעּ האוגגּח,אתּאיואתלאבּתהעאומ הלו,אהתגהא
גתהעאעבלאודעתּאחּּמאיּכבאגלְ ּאעּ האוגגּחאתהעאותע ּמא
הגעּןא ּךא גּהדבא גּא עבלּלא יוא התה ּמא הא תע,א גובתעא ּוּהא
בּןא ההת הא עסְתּמא להאהלגדהא ת ןא -א תע?א ובתעא לעדה א הא
דעתּמא בגתמא ל- חהא ההיתהא סְ ,א עלּא תעא ובתעא ומא גּא עבּןא
דּתוא לתמא לותּןא ההיתהא גג הא ּדח,א ּדחא ל א תּא ו',א הגהעהא לא
ת ןא ְגתאל  ההא הא ת א ל צחא צחּמ,אהיתתה!א בדן,א עמןא ְּוא
ודּתואעמןאבדן!!!א-אהּגאלְתגאהּוּהא תסּ האגהצלחּמאה תהעּמא
לבּתא ובהלמאוע ,א תהעּמא ומא תסּא ו תסּמאו גּהּמא לבּת,א
מןא ו דּגא כעּתא בלּהא  גתא יּכבא ותגעכּא ו לה ּא וה  א וה א

שגּ אנחּהכא-את גּאהּעהה שמעון.

רוצה לקרב את הגאולה? וביאת משיח? 
 הידעת? למה מתעכבת הגאולה?

בגלל רבני הערב רב

גּאומאתע ּאובתעאתע?אומאל אתע ּמאג ת ּמאל א גּ ּמ,א הא
גהגחהּמ,אווְך!אומא ת ּמאתצדּ ּמ,א עלאגטבּמאהגעלעלּמא
וה א וסכ !אוסכ א בהעדהאגבתתהא תתוא ...א לגו?א למגתּ.א  ההךא
גבתתהאותּאגההחתגהאהבתגהגּהאעבהלמ!...אוסכ א ּּגהאבהדא
עּגגו...א גבההא 24א ותףא לל א בהעדהא וּ א ג הוא ּּמ!א לְ ּא
עעה ת.א בּ ּהא ְ חא הא ג דמא טתמא בהדא לגלחגוא הגהת וא
ג תן!א  ּא ה הגתהא  ּא צהב הא ל א וסכ ,א ו חג,א וּ א וסכ א
גהעלטהא וּ א ווְך,א גלו,א ל א עג תא גהעלטהא ל א תג ּ!א
תעּתהלאכעטהעכאגעו...את אגוטהעאגעואל אגהעּלא ההךאלגטתו,א
גלתךאע האלבהלמ,אהוּ אדה מהאגהבגואהּ הן,א עלאל אוהּ הןא
ג חהץאלך,איהאתע ּאובתעאתע,אומאתע ּמאגומאכצדּ ּמאעְתההוכ,א
גוהתהא גוא הל א וההתוא חּצה ּההא ת א ללגהדא הגהתּמא גלגדּמא
ה  ּמאהמדהלּאוג העלּמ,אללגהדאולתו,איהותאו דהגאהְ ּגּההא



ֶגכְךאֵגכמ? ִַ לםֵחּאוע ֻגּאֵומאׁשנ

וההתואגת אעיתההאויהותאו דהגא יתואלמ הלו,אהּג בהא סה ההא
בכמ:מ.א ףא ִּדע ל'א ֻשּקםןא ֻשּקםֻ ּמא וע תא ְֶ ֵס ּנ גתההעא תגהא ּגת ל,א גבמא
ֹּקֶדׁש: אֹוי ָלֶהם ִמי ֶׁשּגֹוְרִמים ֶׁשֵּיֵלְך לֹו ִמן ָהעֹוָלם  ׁשֹוןאוע לנ ֻּ היכל:א
ְוֹלא  ַיָּבָׁשהז,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשעֹוִׂשים  ֵהם  ֶׁשֵאּלּו  ְלעֹוָלם,  ָיׁשּוב  ְוֹלא 
רֹוִצים ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה,אאֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב 

ּוִבָּזה ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ָּבעֹוָלם... 

 יזדמנו עליה הרבה מונעים בה
 והם שלוחי ס"מ הרשע,

ותחזור פעם אחרת בזה העולם

כן שמע  על  אשר  תכטמ:א ִ ההא כ"גא פרק  מוסר  ובספר שבט   
מה  על  להבין  אופן  לבקש  עמך  אלוקים  ויהי  איעצך  בקולי 
פגמת בגלגול שעבר ובאת לתקןא-אדבאגתלאגצהואגתלאוגצההא
 גתאהה הוא ְגךאלג הבאעהאּההתאג חתההאהדבאע גהאגעוא
לתןא לא ויואלוגלּגו,א בהדאעבהלמא ו'א הגלחךא ְמגהאהחּלו,א
העתלא הְתטּוא עתללּוא עגלּגההוא הבגוא ההוא גג וא התףא
מדתּואהסּּמּו,אה לאהסּתא ההואג מדאבּ ּךאהגּד,אודע שיזדמנו 
עליה הרבה מונעים בה והם שלוחי ס"מ הרשע למנוע לך שלא 
תשלימנה, ותקבל עליה עונש במותך ותחזור פעם אחרת בזה 

העולם ותטעם טעם המיתה פעם אחר פעם על ידו... 

...אהתְּאיוא גצ ,אג ףאבלאְּאגהת ואדעתּמאתעּמאל ּּמ...א
 לאְּחּדאלךאתּעהּאלהגתא ּךא  ּאּתהלאל ּּּמאתלאיו?אד ְגתא
בלא ע הא הבתגּהא גבעת,א עמלמהלא עומא תתהלמא גלגהא גתהעמא
 ּהמא צהמא האתגואגומ,אהומא ההמאגה הוא ְגךאעומ,אוגם 
שתראה הרבה מונעים לך עליהם מלקיימם, דכיון שעליהם באת 
מזמין לך ס"מ הרשע מונעים כדי שלא תשלים עצמך כמדובר. 
לכן החזק עצמך במוסרי זה אל תרף נצרה כי היא חייךאִגגלּאד'א
ּממ,אהתלא דמאגחהג אהגה הוא ְגואל עלואהל אלהלגהד...אהּגא
]תלהגתאו ּגאוגְתּבהאגללגהדא יוא להאדהח אהגצטבתאלהאבלא
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ע? ּמאֶׁשלאִוֶבֶתעאתע ְֻ ׁשםִש ֻגּאֵומאוע

הלוגלּמאהּ ה ה[,אעתיד ליתן את הדין שגורם לנשמה זאת שלא 
פעם  שחיסר  התורה  מן  חלק  להשלים  כדי  שליחותה  תעשה 

ראשונה שבאה לעולם וכן ראיתי בחכמי האמת,אבתלכ .אאא

נגד  במלחמה  בפועל  עוסק  שאינו  מי  כל 
הערב רב נעשה ממילא שותף לקליפת הערב 

רב ויהיה מי שיהיה, מוטב לו שלא נברא!
ִ הלאוההתאגהלגּדּאומתכ אתעּאוללאגג להעאיצכלא-אְת אע'אְּס  אע',אומתכ את ואלולןמ

לכן יש ערך עליון ללמוד מכל ספרי הזהר וכתבי האריז"ל וכל 
תלמידי בעל שם טוב על רבני הערב רב שהם צוחקים מצדיקי 
אותם,א לזהות  נדע  וכך  האמיתי,  פרצופם  את  שמגלים  אמת 
שותף  שיהיה  ישראל, ומי  גאולת  מעכבים את  הם  ורק  הם  כי 
להדפסת ספרי הערב רב והמסתעף המיוחד לדור האחרון, אין 
הבירור  יתגלה  ובזכותם  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  לשכרו  קץ 
האמיתי כנאמר מלאכי )ג', יח( "ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע 
תלמידי  בין  ההבדל  שזהו  ֲעָבדֹו",  ֹלא  ַלֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ֹעֵבד  ֵּבין 
ע"ה,  הרשב"י  תורה  ללמוד  חפצים  שאינם  מי  לבן  הרשב"י 
וזכות המסייעים שהם ממש שותפים מלאים לרשב"י, ולמשיח 
שיוכל להתגלות, והם יזכו להסתופף בצלו של הרשב"י וישיבתו 

.ומשיח יצביע בידו ויאמר בזכותך הגעתי!!!

מחפשים תורמים להדפסה גדולה 
להפצה בבתי כנסת וישיבות בחינם!!! 
0527-651911 המעוניין, להתקשר לטל: 

ָהעֹוָלִמי,  ַהֹּזַהר  ִמְפָעל  ֶאל  ָּתְרמּו  ָּפְסקּו!  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי 
ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְלַהָּצַלת  ֻׁשָּתִפים  ִוְהיּו  ִלְדפּוס(  )ְיִׁשירֹות 
ְּבִחָּנם:  ְוֲעלֹוִנים  ְסָפִרים  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  ַּדֵּפי  ֲחלּוַקת  ְיֵדי 

0527-651911



עֹו אִּמֻׁשּחע ִּ שֹוִתוא בֹוהאסֹודֹוהאוע ּּגע ֻוהנ ּנ

איזה פנטהוז אתה רוצה בגן עדן?
גן  מהיכלי  חלק  לבנות  שזכו  המאושרים  התורמים  רשימת 
עדן, בו תשכון נשמתם בעולם הבא. תמורת תרומה של ₪ 
2500 ₪ בעבור 50 סטים של זוהר הערב רב, לחלקם בחינם 
דירה  אחרי  רודף  אתה  חייך  כל   - וישיבות.  כנסיות  בבתי 
בעולם הזה! צא וחשוב איזה דירה תהיה לך בגן עדן, לנצח 
נצחים, רק כאן אפשר לקנות את הדירה בגן עדן!!! - כל אחד 
זכור! היכלי   - יתרום כפי רצונו לבנות את העולם הבא שלו 

גן עדן אפשר לבנות רק בעולם הזה! ולא כשמגיעים לשם!
שאתה  נוסף  סט  כל   - בחינם!  היא  אחרא  סטרא  חינם!  אין 

קונה, הוא עוד היכל בגן עדן לנצח נצחים. 
החכם עינו בראשו - צא וחשוב! - המעוניין להתקשר לטל: 

052-7651911

ּלּות סֹודֹות ָחְכַמת ָהֱאֶמת  ַרק ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ
יַח ִצְדֵקנּו ָיבֹוא ְמׁשִ

תםאִג ֵתּא האֵשֵצ אִתבכח.מ,אִ גנ ִ  אִּפִתׁשע ֵוּגנ ִּ אגנ בנ תע ּנ עא ִּכהע ואּׁשֶ גע
ֻׁשֻשּןא ֵוִּגִ  ...אִׁש םלאלנ ִּ אגנ בנ ִשִ ו,אתע הע ִה אֻבִבִ ואהנ ֻהּענ ֻ ֻּהּןאֻּדגנ הנ גע
ּום.א ּנ תע הנ לנ ע תםןא ינ חנ ּע הנ ִתֵ לא ׂשנ ֻּ ִּפתנ םןא הנ ֻּ ֻמִּ ְךא םענ ִתֵ ל...א ׂשנ ֻּ ּדנ ִההןא ֻתענ
ִאיּנּון  ּוְבִגיָנְך  ֻגִּּנְך.א תא ּע ִתֵ ל,א ׂשנ ֻּ לנ תע א ְנ ֻג לנ ֻׁשֻּחּן.א ּמנ לע ֵחִּל א ֵלּהא הנ

תם',אבּּכג. ִ ֻתּןאֻ ֵבּןאהנ ּנ ֻלּמאֻגֻבּןא ׁשנ ִמְתַעְּכִבין.  ע

ֻׁשִּעוא ּנ ִ ואֶׁשלאוע ֻּמׁשנ ֲבֵלּאוע ּע תםא ִבמאיּכבאגמ:אִ גנ ַּ לאוע בע ּע ִעֵ תא םגנ
ֶּנֱ ִגן,א כט,אתֹוֶבואוע ֻגטע שֹוִ ו,אדנ חנ שע וע הנ ֻתְּךאום א ּנ ִׁש א ֹּוִ ואּדנ םדנ ִוֶבלנ
לא בע ּע ִשוא ֶׁש ע ְךא ֶחלנ נ ֵתּא ׁשנ ֵ ֶלְּך,א ע ִובֹוִלמא ֻתֹּוןא ֶׁשלא לםֵחּמא ׁשנ ִ  םא
ִּקדֹוׁשא ִשאֶ האוע תנ ִשואֶוֱחיע ִתֵ ל,אהנ ע ׂשנ ֻּ ּמאֻתֹּו א ֻׁשּׁשֻ ׁשםִעו,אִׁש םלאלנ שנ
ִּגֲ לםא ֻּ םֻעגעּלךא ִּטו.א םלגע ִלוא בנ לגע ֻלגנ ֹוגֹו,א ֻתִּ הֹוא םׁשנ ום א תםְךא ִּ
ֹּוֻסףא ןא ֶּ א ִגֻׁשּחע ֻׁשֻּחּמא ּמנ ע'א לע א ֹּכחע ֵ ּןא הנ ֻלגנ ֹוִגמ,א תםא ינ חנ ּע הנ ִתֵ לא ׂשנ ֻּ
ְך,אםֻעגעּלךאֵומאֶ ֶבִתֻעּמא ִתֵ לאחםץאֻגּמנ ׂשנ ֻּ ֹ לאֶ הא ןאִּדֻהדאֻלמנ ֶּ א םִגֻׁשּחע

ִתֵ ל.א ֻלמנ ֹולאֶ האֻּיׂשנ
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עֹו אִּמֻׁשּחע ִּ שֹוִתוא בֹוהאסֹודֹוהאוע ּּגע ֻוהנ ּנ

ִבׁשֹוןא וע הנ ֻסּ'א ּממ:א גכהא ִדכה,א ׁש:א גם נ ע טנ ִ ִעכדא ומוכ א העּ תא
ִשֵתןא ֻּ ֵ ְּךא ֵּב ,אֲוֹל א ְע הנ ֻּ הנ ּהאִּכלאבֹוֵעתא גע הנ ֻּ ֻעּןא ּכנ בע ֻ ּּנםןאֻגהנ ֻמִּ ְךא םענ
ִמֳ ֵל ם,א םִלמא ֻׁשֻּחּןאִלעֹו אלנ ּמנ מאוע כהנ חע ֵּכעִא בע ּנ ִ  א ֵוּגנ ִּ אגנ בנ תאֶׁשִותע לֹוגע
ִּקדֹוׁשא וע תא ֹיוע ֻהּקםֵ ּא הנ ִּקדֹוׁשא וע תא ֹּזוע וע ֵתּא ֻּדענ ֻּפּא לא בע ֻׁשּטםהא ְנ ֻּ ןא ּםעע
ֻּכּא ִּדגֹוה,א וע נ תאוע בע ׁשע האגותחכהאיּכבאלנ ִּדגע וע נ ּנ ֵתןא הנ ֵשּ,א ִּמואּדםתנ תע ּנ
ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ָיבֹוא  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  סֹודֹות  ִהְתַּגּלּות  ְיֵדי  ַעל  ַרק 
ֵתןא הנ חכ ,א ֹתֻ ּא ּא חע לע ֵ תא ֻלענ יּכבא הא  גהכתא ִּדגע וע נ ּנ ֵּיןא בע הנ בב"א.א
ֵלִגוא ׁשנ וא ְִ ּ ֵ ִל ֹוהא ְנ ֻּנ וע ִּגוֹוהא וע ֻבמא ֻּיּמא חע תֹוהא לנ ֹוצנ ִּכִגהֹוא סנ וע ּנ
ֵתּא ְנ ֻס ִתלא ּנ ֵתןא הנ ֹּכֵוןאיצכל,א ֵההּ אוע ֻּיּמאִׁש םלאּדנ ּאחע ֻּ עאתע גֹוֵתּ םאִותע לנ
ֹ ֶדׁש.אְוָאְמרּו ְלָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ֶׁשַּיְׁשִלים ִמֵּליּה ִויַגֶּלה ַהּסֹודֹות, ִּכי 
ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַּגּלּו ַהְּמִׁשיִחין, ֶׁשִּמְתַעְּכִבים ַעד ֶׁשִּיְתַּגּלּו ָּכל ַהּסֹודֹות 

ֲחֵג םאעעכ ,אבתכל. תע ּנ ְךא תע ִּ הנ ֻּ מא ּׁשֵ ַּכִּנְזַּכר.אוע

ִגִת ,אכֻּדֻּלִּדואֻ ֵּּמּּהא ּגנ בלאתןאבלּ האלוה חדאהל ּּמא האדעתּאוע
ֻ ּאֹל אֹל אֵשֻּלּדכאִגתההאּכי:מ,אהתגהאגגגוא הנ בֹוןאֵשֻּלּדא ּאֻׁשגנ ֻּ תע ּכנ
תע האתלהלאגגּגּמאתּעה א גגההאּגת ל,אתןאותגעכּאתלהלאהתּ סא
 האתלאגּגּמאתּעה א גגהאּגת לאלסְתאויהותאִתגהע אעיהותא
חְגא האחל האעיהותא ו דהגאהעדעתּאותגחכלמ,את אצתּךאגתלא חדּא
ו דהגאבלאּדּאגּלגדאיהוכ אהעתךאּעה אבלאהּ ה האו גּהּ,אתּא
ּתהלּמא  הא ּדהא ותגעכּאוה אגמלואלבהלמא האההתהאוסהדאהבלא
לבסה אעההתואהבעהדואלגגואלה ןאוהּ ה ּמאתת הּ,אהבלאּדּאיוא

לוהדע אעו'אהגתּ ההאעּחהד אגלּמאעגמאתלאּגת ל.א

עכואּצ האל התאבהלמאהּ ה ּאיהותאהיהותאבמאלגהןאו הדג,אהתןאְהחא
 לּוהאו עּ ,אהּ הןאל',אהּ הןאגכמ,אהּ הןאגכחאהממאעלגהןאו הדגאלעד,א
במא מדהלּמא עהא גּומהא גּ ּא הְ ּמ,א עתלא ו דהגא ויהותא הלמלההא ליתיא
התןא עה,א גהחעתהא גוגתּ וא ו הדגא עלגהןא ללגהדא הליתההא ו ט ּמ,א
גתעּמא תעתא תּסאגגגבהּא עמהדלא ו דהגההא הו דתההא תּס,א גודהתהא
גיתהאל צלא האויגןאעההתאלע  אהעדתתּמ,אהּגאותעואגבגּההאגּוהדּמא
הת הא גמא גוּוא ויהותא עהּ ה ּא לגדהא הע הּּמא עע  א עההתא גחּתהא
ּגהבההאמדהלההאעְת סואהוסתּגהאלע גהמאעלּאעבּהה,אהותלאגחהל א

עחּ מאלתלאּוהדּאתדּאליתההא האּגת לאלעלהּאּדחאגג הא ּדח.א
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גתגתהאומ ואגלאויהותאלתללאּגת ל

שרשרת הגנה של הזוהר לכלל ישראל
לעתהח,א ל א ל ןא ה הילאאהוגגח א מגת,א ּןאל הא ויגןאוהלךא
 לא עּ האגעגגּמאהלבגההאתצה ה,אבהתהאהוהבהתתהאלְ ּאגּוּואא
הגנה  של  בלבושים  עצמם  עוטפים  ישראל  כל  גּדּ,א ג החתא
גשמי,  חומר  אטום  פצצת  הקדוש,  זוהר   שנקראת  אלוקית 
ישראל  באחדות  כשעם  הזוהר,  של  אלוקי  כח  מול  מתבטל 
עתחגּמא ה מ לּמא קורים,  הטבע  מעל  ניסים  הדדית,  וערבות 

תגהע אעיהותאחדגאִ חאלמאגעת ּגה אחד אחְץאו'אלמ לּ ה.

  האעגלחגואגלאתְההתּא גאאש הזוהר - מול אש גשמית, 
ת מדאלחּצהאתְההתאלוְבלהאְצצהא טהמ.אכל יהודי  בלחיצת 
כפתור שולח מייל לכל מאות חבריו לומדי דף היומי של הש"ס 
כל  את  מקיפים  אנו  וכך  הקדוש,א הזוהרא של  היומי  הדף  את 
העולם ומגיעים לכל יהודי,אהגהמא גאל אהגלהטאע האתג גתא
ֹל א ִותֹוהא ּננ םעע ִ ֻ ּא ָךא ֻ שנ מא ֻּ ּמע ּע ֲבֹעתא הע כֻּכּא עמא ִגמא ּגבּוא ו עּ א
ְךכ.אהגהמא ִּ תא בע ֶלִוִעואֹל אֻהענ גֹואֵ ׁשאֹל אֻהִּכֶהואהנ ּנ ְםָךאֻּכּאֵהֵלְךא טנ ׁשנ ֻּ
ּ י ,אהּה ּּמאוועטחואככי לא ידח ממנו נידח", כל  ּוהדּאל א
אחד,  גוף  ישראל  כל  אחת,  נשמה  ישראל  כל  חברים,א ישראל 
כל העולמות בשמחה, חיים של  עושים נחת גדולה בעליונים,א

גאולה, ומשיח תכף יורד ומבשר הגאולה.

תהעאומוכ אתעּאחּּמאְל מ'ּאיּכב:אעסְתהא ְגאחּּמאגבתתהא
 ההאי'אהילכ :אהט אזניך ושמע כי נודעה יד ה' אל עבדיו דחיבור 
הזוהר הקדוש לא נתגלה לראשונים זאת לפנים בישראל כי אם 
ואמר אל דור האחרון שם יתנו קריאה נאמנה הנהו זהרורי דבזכות 
זאת ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה...אהגואגתההעאעיהוכ אעתבּ א
-א ֻעּ םא ִּ ֻּכֻּלּמא ׂשנ ּמע וע הנ ִדףא ת''ה.מ:אעלגהוכ :א גוּג  ,אְתגהא ג א
ד ּ לאּעמאְוַהַּמְׂשִּכִלים  תִא ִלִלמאֶ ֱ גע מנ ֻּ ֻּיּמ,א חע ִּ ו,אֶׁשום אֵבץאוע ֻּ דאוע ֻגּצע
ַיְזִהרּו ְּכּזַֹהר ָהָרִקיַע, ְּבִחּבּור ֶזה ֶׁשְּלְך, ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמּזַֹהר ָהֵאם 
ָהֶעְליֹוָנה ְּתׁשּוָבה. ְּבֵאֶּלה ֹלא ָצִריְך ִנָּסיֹון, ּוִמּשּׁום ֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל 
ֵמַהָּגלּות  בֹו  ֵיְצאּו  ַהֶזה,  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֶׁשהּוא  ַהַחִּיים,  ֵמֵעץ  ִלְטעֹם 
ֶומאִדעתּמאלעמאה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר.א ִּ ֵּימא הנ ע ֻּ ְּבַרֲחִמים,אהנ
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גתגתהאומ ואגלאויהותאלתללאּגת ל

תלא ו ּךא החעתהא ולעעהה,א הגְבּמא לת ההא הב המא גגגא
ּהמא תלא ללגהדא וגדתגהה,א העהּא ות סּההא עהּא עתלא וּוהדּמא
ולּגהדאעגעהא הדגא ]גתּדהבאגבלהא תלאגעהא הדגא העְתטא
בהלואתְהלא לף,אהלּגהדאיהותאו דהגאגבואעחהלאבהלואלג ו,א
הגבואעגעהא הדגא לףאג ו,אהת גתאולּגהדאוה אגההךאגגחוא
סְתא ת וא –א ג וא גלּהןא ג וא העצבתא ג ו,א גלּהןא לבתךא בהלוא
בתתואגלאגבו[אעסדתאויהותאוגסהדתאעח ,אגסְתאד ההא חתא

תלאהְּלו,אהעּןאוהְּלהה.

יהותאו דהג,א ּוהדּאהּתהץאגדהבאל אּלגהדא התבהא ּןאלגהמא
ו דהגא יהותא הלהגדּמא ג גּעּמא חעתּמא ּגת לא תלא  ל א
ג גת:א בכו,א תעּ הא גגוא גְּא חּּמ,א דעתּא לה ּמא הג ּּגּמא
כבספרא דא יפקון מן גלותא ברחמיכאִתבּ אגוּג  א ג א תכדמ,א

עגותואעּגּ הא גן.
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( כח א  (משלי   
      

     
      
      
        
      
       

     
     

יא ) א (בראשית   
      

       
      

 מפעל הזוהר העולמי מחלקים כעת לבתי מדרשים 
וישיבות בחינם:

 5 השבת  זוהר   - כרכים  ועונש 5  שכר   - כרכים  תורה 5  זוהר  סטים: 
כרכים - זוהר חק לישראל 5 כרכים - סט זוהר 45 כרכים פומט כיס 
לחלק לכל הבית הכנסת - ספר אור הזוהר המחולק לשנה - עלוני 
אור הזוהר 1-34 בצבע  - זוהר השבת המחולק - זוהר שיר השירים 
- זוהר קהלת - זוהר משלי - ספר בן עולם הבא על שו"ע 12 חלקים 
- זוהר תהלים - תיקוני זוהר בלשון הקודש המחולק לשנה 2 כרכים 
תיקוני זוהר מחולק ל 550 דפים לבתי כנסת - אדרא רבא וזוטא - 
פתח  כנסת-  לבתי  המחולק  דצניעותא  ספרא  חי -  כל  נשמת  זוהר 
אליהו הנביא זכ"ל - תיקון ל' תיקון מ"ג - תיקון מ"ח - תיקון משה 
רבנו ואליהו הנביא זכ"ל, דיסקים על כל הזוהר הקדוש היומי, זוהר 
מחולק  הזוהר  אור  הישר,  קב  השירים,  שיר  זוהר  משלי,  זוהר  תורה, 
דיסקים,   240 הכל  סך  קהלת,  זוהר  המסתעף,  וכל  רב  הערב  ליומי, 
המעוניין  בחינם.  זה  כל   - ועוד  שליט"א  ברדה  אריה  הרב  מהצדיק 

יתקשר לטלפון: 0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה' כי לא ידח ממנו נדח
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תא-אֻשּקםןאגכמ ֻשּקםֵ ּאֹיוע
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תא-אֻשּקםןאל ֻשּקםֵ ּאֹיוע
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תא-אֻשּקםןאל ֻשּקםֵ ּאֹיוע

       
       
      
    
      
       
      
      
       

   ב)(ישעיה יא  

ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ִכיָנה  ְיהּוִדים ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים ַהּׁשְ

ַהְּקדֹוָׁשה ֵמַעְפָרא, ְוִלְזּכֹות ֶׁשָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ָידּור ֵּביֵנינּו.

ִּתּקּון  ֶׁשל  ֳעָתִקים  ִמיְליֹון   15 ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  רֹוִצים  ָאנּו 
יתרו מ"ג:(, להינצל ממלחמת  )זוהר חדש  נח  מ"ג לזכות לתיבת 
לטובה.  המלך  בדבר  דחופים  יצאו  והרצים  דחוף,  ומגוג,  גוג 
ָרֲאָתה  ֹלא  "ַעִין  ֲעצּומֹות  ִלְזֻכּיֹות  ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהְמעּוְנָין 
ְוַלֲחלּוָקּה  ָהַרִּבים  ְלִזיּכּוי  ֶטל:0527-651911.  זּוָלֵתְך.  ֱאֹלִקים 

ְּבִחָּנם.

 - ְּביום.  ַאַחת  ַּפַעם  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהּתֹוֵרם:  ַּבָּקַׁשת 
ָּכל  ֶׁשל  ְוַהְּזֻכּיֹות  ָכר  ַהּׂשָ ֶאת  ְמַקֵּבל  ֵמַהּלֹוְמִדים  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 
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   ב)(ישעיה יא  

ְזַמן  ְועֹוד(.  חסידים,  )ספר  מ"ג   ַהִּתּקּון  לֹוְמֵדי  היהודים  מיליוני 
ִלּמּוד ַהִּתּקּון ִעם ַהֵּבאּור הּוא 5 ַּדּקֹות.

ּתֹוַרת  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה   = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ָׁשָעה  ִליּמּוד  ְזכֹור! 
ַהִּנְגֶלה, ִאם ֵּכן ִליּמּוד 5 ַּדּקֹות זֹוַהר ְּבַׁשָּבת = ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדִׁשים 
ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ַהּסֹוֲעִדים ֶאת  1000 ֵהם  ְועֹוד ָּכפּול  ָנָתן(, 
ח"ב  זוהר  טז,  פסקה  ח'  פרשה  שיה"ש  )מד"ר  ַנְפָּתִלי  ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים 
ַוֵּיֵצא(, ּוְבִמירֹון עֹוד ָּכפּול  ּוְבִמְנַין עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף )זֹוַה"ק  דף קכ.(, 
ֶאֶלף )תיקו"ז, הה"ש(, ְוַהֹּכל ָּכפּול ֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהִּתּקּון, יֹוֵצא 
ְקַווְדִריְליֹון   50 ]ְּבִמִּלים[  ֶׁשהּוא   ,50,000,000,000,000,000,000  -
יֹוֵצא  כ"י(  ְּתרּוָמה  )פ'  ַהְּבאַמ"ַח  ּוְלִפי  ְּפַׁשט,  ִלּמּוד  ּתֹוָרה  ֳחָדִׁשים 
ֶאת  ַמְכִּפיל   50,000,000,000,000,000,000 ְקַווְדִריְליֹון   50 ִּכי 
ַעְצמֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ְּכלֹוַמר, ָּכפּול 50 ְקַווְדִריְליֹון 
E 2.5+39 = .50,000,000,000,000,000,000, ּוְלִפי הס"ח עֹוד ָּכפּול 
15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 3.75E+46, שהוא 
ֶּבֳחָדִׁשים. ]ַהֶהְסֵּבר ַעל  500 ספטיליון  )במילים( 37 ספטיליארד 

ַהֶחְׁשּבֹון ַהַּנ"ל ְרֵאה ְּבֹכַח ַהזֹוַהר ח"ג[.

תורתו  לימוד  ובשעת  )ִאְּדָרא(  ַׁשָּבת,  ִנְקָרא  ָהַרְׁשִּב"י  ְזכֹור! 
ִנְמֵצאת ִנְׁשָמתֹו ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ומלמד זכות משפיע רחמים 
וזוכים לסוכת מגן של הרשב"י. ּ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
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות, ְוַהְקִדיׁשּו  ָאָּנא חּוסּו ַעל ַהּׁשְ
ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִצּבּור, ְוַאַחר 
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ִיְׂשָרֵאל, שזה  ִנְׁשמֹות  ָּכל  ְלִזיּכּוי  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ַקִּדיׁש  ֹּתאְמרּו  ָּכְך 
פתייא  למהר"י  יהודה  ]מנחת  גבוה  הכי  הנפטרים  התיקון 
יֹוֵתר  ַמִים  ַּבּׁשָ ָחׁשּוב  ַעָּתה,  ַהֶּזה  ַהּמּוָעט  ַהִּלּמּוד  ִּכי  זיע"א[ 
ֵמַהְקָרַבת ָּכל ֵאיֵלי ְנָביֹות ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים )ַּתְלִמיֵדי 

ָהֲאִריַז"ל(.

ַרב  ְׁשכּוָנה,  ַרב  ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות  ְמַלֵּמד  ַהּיֹוִמי,  ַּדף  ֶׁשל  ִׁשעּור  ַמִּגיד  ֵּביַהֶמ"ד, 
ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח  ַנַחת  ֵאיֶזה  ְּבֶחְׁשּבֹון  ִיַּקח  ְטהֹוִרים,  ַרָּבן 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה, 
ַהָּקדֹוׁש ַּ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, ועי"ע אֹור ַהּזֹוַהר.

ְּבִצּבּור הּוא ְּכמֹו  )ְּבחֹול(  ְזכֹור! ַּדָּקה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ָיִמים ִלּמּוד  ַוֵּיֵצא( = 6000  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף  ּוְבִמְנַין ָּכפּול  ָיִמים,  ה  ִׁשּׁשָ
ּוְבִׂשְמָחה  ָיִמים,   600,000  = ֵמָאה  ָּכפּול  ּוְבַצַער  ַהְּפַׁשט,  ּתֹוַרת 
עֹוד  ּוְבַׁשָּבת  ַהְּפַׁשט.  ּתֹוַרת  ֶׁשל  ָיִמים  ִמְליֹון   600  =  1000 ָּכפּול 
ָּכפּול ֶאֶלף, = 600 ִמיְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת ַהְּפַׁשט. )ִּכֵּסא ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח 
ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(. ְוִאם ֶזה ִּבירּוָׁשַלִים עֹוד ָּכפּול 
ָיִמים  ְטִריְלַיאְרד  ֵׁשׁש   =  6,000,000,000,000 יֹוֵצא  ָסאִלי(  )ָּבָּבא   10
ּתֹוַרת ַהְּפַׁשט. ְוִאם ֶזה ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי עֹוד ָּכפּול 1000 )זֹוַהר ַוֵּיֵצא, 

תיקו"ז(. 

ֻּכָּלם  ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ְמַקֵּבל  ַאַחת  ַּדָּקה  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהְמַאְרֵּגן  ְזכֹור! 
ִלְהיֹות  ִיְתֹּפס  ְּבָקְדָקדֹו  ֹמַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל  ַהְיהּוִדים.  ָּכל  ּוְכֶנֶגד 
ִּכי  ַּדְעְּתָך,  ֶּתן  ֻּכָּלם.  ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ִויַקֵּבל  ַהִּמְנָין  ְלַאְרֵּגן  ָהִראׁשֹון 
ְּבַדָּקה ַאַחת ֶׁשל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ַאָּתה זֹוֶכה 
ִלְמַחֵּכה  ַיֲעֶׂשה  זּוָלְתָך  ֱאֹלִקים  ָרָאָתה  ֹלא  "ַעִין  ֶנַצח,  ְלעֹוָלמֹות 

לֹו".


