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יוצא לאור ידי
מפעל הזוהר העולמי בת ים
אלול תשע"ה

לקבלת ספרי זוהר ירושלים
בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר
איתמר ברים054-8441423 :
מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911
050-4134669 / 050-4133475

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

לפרטים0527-651911 :

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות
(ספר המדות אות סוד ,למוהר"ן זי"ע)
ולרפאות חולאת חזק.
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זוהר לרבי יעקב
דרשה מכ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
ביומא דהילולא של
הקדוש המקובל האלוקי צדיק יסוד עולם המלוב"ן
רבי יעקב אבוחצירא זיע"א
כ' טבת תשע"ה לפ"ק
הב ◌ִאים ◌ְּב ׁ ◌ֵשם ה'.
◌ְּבר ּו ◌ִכים ◌ַ ◌ָ ּ
הגּ אוֹ ◌ִנים ,הגאון המפורסם רבי מרדכי הצדיק הרב דקהילת
הרב ◌ִנים ◌ַ ◌ְ
◌ִּב ◌ְר ׁש ּות ◌ָ ◌ַ ◌ָ ּ
"שמאי" בית המדרש קודש קדשים שלומדים זוהר הקדוש  24שעות ברצף
וכל ◌ַ ◌ָ ּ
הק ◌ָהל
הגּ דוֹ ל ◌ַה ◌ֶ ּזהָ◌ ְ◌ ,
קב ּוץ ◌ַ ◌ָ
ארגּ נ ּו ◌ֶאת ◌ִ ּ
הרבים ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ְ
מז ◌ֵּכי ◌ָ ◌ַ ◌ִּ
ליט"אּ ,ו ◌ְ ◌ַ
ישיבוֹ ת ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ
ְוראשי ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ ◌ָ ׁ ◌ֵ
ּ
◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ַה ◌ֶזה.
הם ◌ַה ◌ָגּ דוֹ ל ◌ַה ּיוֹ ◌ֵצא ◌ִמן ◌ַ ◌ִּ
יביא
הק ּב ּוץ ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ָ◌ ,
מצפים ׁ ◌ְש ◌ִקיד ּוש ◌ַ ◌ֵ
מייחלים ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
אנחנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ֲ ◌ַ ◌ְ
מהרה ◌ֶאת ◌ַ ◌ִ ּ
צדקינ ּו בב"א.
יח ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
מש ◌ַ
ביאת ◌ָ ׁ ◌ִ
הק ּבוּ ץ ◌ָגּ ◌ל ּיוֹ ת ◌ְ ּב ◌ִ ◌ַ
הם ◌ִ ּב ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
עזרת ◌ַ ◌ֵ
◌ְ ּב ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
התאספנו יחד ליומא דהילולא של הקדוש
המקובל האלוקי צדיק יסוד עולם המלוב"ן רבי
יעקב אבוחצירא זיע"א.
נתחיל בדברי הקדוש הצדיק המלוב"ן רבי יעקב
אבוחצירא זיע"א בספרו "בגדי השרד" על הגדה
של פסח )עמוד קי"ב( על הפסוק "שומר פתאים ה'
דלותי ולי יהושיע" ,וזה לשונו :נחזור לענין
ראשון שפירש להשלים המזמור על הדרך
הראשון שפירשתי "שומר פתאים ה' דלותי ולי
יהושיע" ...והאמת הוא ,שיודע סודות ה' לעשות
ייחודים במרכבה העליונה ,ואם אינו יודע ,דבר
פשוט הוא דהחיצונים דוחים תפלתו לחוץ...
ולזה בא דוד המלך ע"ה להשמיענו דהקב"ה בוחן כליות ,וכשרואה שהאדם

ב
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כוונתו לעבוד אותו בלבב שלם ,ודואג לדעת סודו ויחודיו כדי לעובדו כראוי,
ועדיין לא השיגה ידיעתו ,כגון זה הקב"ה מחזיק בידו ומגין עליו מן החיצונים,
ונותן בלבו חכמה ובינה לדעת סודות התורה וייחודה ,וזה שאמר הכתוב כאן
"שומר פתאים ה'" ,הפתי ידוע הוא שאין לו דעת ,ולגבי יחוד ה' כל זמן שאין
האדם יודע הסודות כדי לעשות ייחודים עדיין פתי הוא ,ויש עליו קטרוג מן
החיצונים ,אמנם כשרואה הקב"ה ,שהאדם נתן דעתו ולבו לחקור ולהבין סודות
התורה ,כדי לעבוד ה' בשלימות ,מאותה שעה שנתן דעתו הקב"ה שומרו ומגין
עליו ,ועונה אותו בכל עת שהוא קוראו ,עכלה"ק.
מורי ורבותי ,מי שרק רוצה להבין כבר הקב"ה שומרו ומגין עליו ,ועונה אותו
בכל עת שהוא קוראו ,אז תתארו לכם ,איזה דבר גדול זה לומר פתח אליהו
הנביא זכור לטוב ותיקון מ"ג ותיקון מ"ח שלוקח רק דקות ספורות ,תראו מה
שכתוב בספר גנזי המלך )דף קפ"ה( ,וזל"ק :רבי שמעון בר יוחאי הקדוש אומר,
דמי שלא למד תורת אמת שהם סודות התורה ,טוב לו שלא נברא ,דבלא זה
אין אדם יודע אלהותו יתברך ,ויראתו ואהבתו ,ועבודתו.
הצדיק הקדוש הרב פתייה זי"ע אומר בשם רבי חיים וויטאל זי"ע שכתב
◌ִ ּב ◌ְ ◌ִ ◌ַּ
אחד ׁ ◌ֶשל ּ◌ַת ◌ְלמוּ ד ּתוֹ ◌ָרה
מצוה ◌ֶ ◌ָ
חסר ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הרי ◌ִ ּ ◌ֵ
עשה ◌ֵּכן ◌ֲ ◌ֵ
ואם א ◌ָ ◌ָ ׂ
המ ◌ְצווֹ תִ◌ ְ◌ :
תחלת ׁ ◌ַש ◌ַער ◌ַ ּ◌ִ
ּ
ּ
טרח ◌ְּבד' ◌ְּב ◌ִחינוֹ ת ׁ ◌ֶשל
לגּ ל ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִי ◌ְ ◌ַ
וצריֶ◌ ׁ ש ◌ִי ◌ְת ◌ַגּ ◌ְ ◌ֵ
המ ◌ְצווֹ ת ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְגּ דוֹ ◌ָלה וּ ׁ ◌ְשקוּ ◌ָלה ּ◌ְכ ◌ָכל ◌ַ ּ◌ִ
לשוֹ נוֹ  .ועוד אמר הרב יהודה פתייה זי"ע שעוד בשעת
זכרַ◌ .עד ◌ָ ּכאן ◌ְ ׁ
הנּ ◌ְ ◌ַּ
רד"ס ◌ַ ◌ִ
הפ ◌ְ ֵ◌
◌ַ ּ ◌ַ
הלויה כאשר בוכים עליו ,יתכן שכבר חזר לעולם הזה בגלגול ,השם ירחם.

מודעה שפרסמנו לכל ראשי הע  ברדיו ובטלפוני
ראש ◌ָ ּכל ח ּוצוֹ ּת ,בידינו לעצור את זה!
נש ּ ◌ַפַּ◌ כ ◌ַּמ ◌ִים ◌ְ ּב ֹ ׁ
ראל ◌ִ ׁ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
מורי ורבותי ◌ַדּ ם ◌ִ ◌ְ ׂ

הזוהר מבטיח כי על ידי לימוד הזוהר הקדוש יתבטלו כל הגזירות
לזרז
להאיר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ומכל ראש בית ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מפעל הזוהר העולמי מבקשים מכל ראשי העם ◌ִ ◌ָ ּ
◌ֶאת כל בני המשפחה לרחם על עם ישראל שלא ישפך דם כמים.
לזרז ◌ֶאת ◌ַהחוֹ ◌ִסים
להאיר ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ומכל ראש בית ◌ְ ◌ָ ◌ִ
העם ◌ִ ◌ָּ
ראשי ◌ָ ◌ָ
מכל ◌ָ ׁ ◌ֵ
מבקשים ◌ִ ◌ָּ
◌ָאנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
◌ְּב ◌ִ ◌ָּ
רבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַּבר יוֹ ◌ַחאי
]כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ֵ ּקש ◌ַ ◌ִּ
זהר ◌ְּביוֹ ם ◌ְּ
לפחוֹ ת ◌ַדּ ◌ָ ּקה ֹ ◌ַ
למד ּו ◌ְ ◌ָ
צלם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ְ
זהר ◌ְּביוֹ ם ,כל איש ישראל ,כהבטחת
ש ֹ ◌ַ
למד ּו ◌ַדּ ◌ָ ּקה ׁ ◌ְש ּ◌ֵתים אוֹ ׁ ◌ָש ׁ
ע"ה ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ְ
אמן.
רחמים ◌ָ ◌ֵ
הגּ ל ּות ◌ְ ּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יצא ּו ◌ִמן ◌ַ ◌ָ
זהר ◌ֵ ◌ְ
ספר ◌ַה ֹ ◌ַ
משרע"הּ ְ◌ :ב ◌ֵ ◌ֶ
ואם אנו הרבנים וראשי הציבור אננו שומעים בקולו של משה רבנו ע"ה ,שכל
אש ◌ִמים
"אבל ◌ֲ ׁ ◌ֵ
איש ישראל ילמוד דקה זוהר ביום ,אז התורה צועקת עלינו ◌ֲ ◌ָ
מענ ּו ◌ַעל ◌ֵּכן ◌ָ ּב ◌ָאה
אלינ ּו ◌ְוא ׁ ◌ָש ◌ָ ◌ְ
התחננוֹ ◌ֵ ◌ֵ
נפשוֹ ◌ְּב ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
צרת ◌ַ ◌ְ ׁ
ראינ ּו ◌ָ ◌ַ
אשר ◌ָ ◌ִ
אחינ ּו ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אנחנ ּו ◌ַעל ◌ָ ◌ִ
◌ֲ ◌ַ ◌ְ
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רמים
להם ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ְ ◌ִ
הצ ◌ָרה ◌ַה ּזֹאת" .ובתיקוני זוהר תיקון ל' ומ"ג וז"ל :אוֹ י ◌ָ ◌ֶ
◌ֵ ◌ֵ
אלינ ּו ◌ַ ◌ָ ּ
ואבדן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ,אם כן ,ביכולתינו למנוע את הרציחות
והרג ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וחרב וּ ◌ִב ◌ָ ּזה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ענ ּיוּ ת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ֲ ◌ִ
ועינינוּ א ◌ָראוּ .
הדּ ם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ֵ ◌ֵ
ידינוּ א ׁ ◌ָש ◌ְפכוּ ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
ושפיכות דמים ח"ו ,ואיך נאמר ◌ָ ◌ֵ
על כן כל רב עיר וראשי ציבור יקח את העצה הזאת ויהיה לו זכות ,ויורה לכל
אחד מישראל ללמוד כל יום דקה זוהר ביום ,ובזכות זאת ניגאל בקרוב ממש
בחסד וברחמים אמן .התקשרו תיכף למפעל הזוהר העולמי ואנו נחלק בכל בית
זהר ◌ְּב ◌ִח ◌ָנּ ם ,וכן נקים מערך שיעורים
ספרי ֹ ◌ַ
מדרש וישיבות ולכל אחד מישראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
בבתי כנסיות ומדרשות ,טל0527-65-1911 :
ראה ◌ַמה ׁ ◌ֶש ◌ָּכתוּ ב ◌ְּבזוֹ ◌ַהר ◌ַ ◌ָ ּ
הר ׁ ◌ְש ◌ִּב"י
מגלה ◌ָלנוּ ֶ◌ ׁ ,ש ּתוֹ ◌ַרת ◌ָ ◌ַ
משה ◌ַר ◌ֵּבנוּ ◌ְ ◌ַ ◌ֶּ
הקדוֹ ׁשֶ◌ ׁ ֹ :
בא וּ ◌ְ ◌ֵ
ֹּ
לתת ◌ְמנוּ ◌ָחה ◌ַ ◌ָ ּ
לקדוֹ ׁש
דוקא ◌ְוא ◌ָ ◌ֶ
ללמוֹ ד זוֹ ◌ַהר ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ַ ◌ְ ◌ָ
וצריְ◌ ִ◌ 
מאיר ◌ַעד סוֹ ף ◌ַהדּ וֹ רוֹ תִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
◌ֵ ◌ִ
גאלנוּ )זוֹ ◌ַהר ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָנחס ריט.(.
◌ָ ּברוּ  הוּ א ◌ַעד ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אם הראשי ישיבות וכל החרדים היו שומעים לקול גדולי הדור האמיתיים,
ללמוד דף זוהר ביום  -ובפרט מרן קודש הקדשים שר בית הזוהר מרן עובדיה
יוסף זצוקללה"ה ,כתב עם עוד גדולי ישראל ללמוד דף זוהר ביום  -וכל אלו
עושים עצמם כאילו לא יודעים ולא רוצים לשמוע את קול ה' חוצב להבות
אש ,אז מראים להם שהכנסת יגזור גזירות רח"ל ,ועוד לא מבינים מה שהקב"ה
רוצה מהם ,עושים תכניות לבטל גזירת הגיוס לנסוע לכל העולם כולו
להילחם!!!
רבותי ,משה רבינו ,אליהו הנביא והרשב"י ,צועקים -לא יעזור לכם כלום! -
המצב יהיה עוד יותר גרוע  -הם מזכירים דברי הגה"ק הרב ש"ך שיבוא ח"ו
שואה איומה -כן רבותי ,הראשי ישיבות והרבנים והאדמורי"ם ,שלא אומרים
ללמוד זוהר ,הם בונים ומכינים את הפצצת אטום באירן וקוריאה  -כן ,צריכים
להכיר את השונא  -מי הוא השונא האמיתי של עם ישראל!!!
הרבנים אומרים" :אנחנו לא יודעים חשבונות שמים ,מה שנשאר לנו זה רק
לתרום כסף לארגוני הצדקה" ,כלומר הדור מתוקן ועומד ,אין מה לתקן ,לא
צריך לתקן כלום ,כולם בסדר ,רק אין אנו יכולים לדעת חשבונות שמים.
צועקים להרבות בלימוד התורה וכו' ,ולא יודעים כי כל התורה לא שווה
פרוטה אחת  -כך פוסק הרשב"י ומשה רבנו ואליהו הנביא ,אז מה יש להוסיף
על זה?
התקלקל ּו"
הגּ ◌ָבעוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
"וכל ◌ַ ◌ְ
ירמיה ּו )ד' כ"ד(ָ◌ ְ◌ ,
הנּ ◌ִביא ◌ִ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ָ
◌ָּכ ◌ַתב המרח"ו ◌ְ ◌ָזי"עַ◌ ,מה ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
◌ֵ ּ
למידים ◌ַ ◌ְּ
ללמוֹ ד
אינם רוֹ ◌ִצים ◌ִ ◌ְ
דיהם ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
מלמ ◌ֵ ◌ֶ
טנּ ים ◌ֶרוֹ ◌ִאים ◌ֶאת ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
הק ◌ַ ◌ִ
הבח ּו ◌ִרים ◌ַה ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אל ּו ◌ַ ◌ַּ
ולענה
ראש ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רש ּפוֹ ◌ֶרה ֹ ׁ
ש◌ ׁ
נתקלקלוּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ּ
הסוֹ דַ◌ ,על ּ◌ֵכן ◌ְגּ ◌ָבעוֹ ת ◌ֵא ּלוּ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ְ
זוֹ ◌ַה"ק ◌ְותוֹ ◌ַרת ◌ַ ּ
ולבם ׁ ֶֹ

ד
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יהיה
ספק ◌ִּכי א ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
ואין ◌ָ ◌ֵ
האמת ֵ◌ ְ◌ ...
חכמת ◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
לכפר ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ַ
ורפש ◌ִ ◌ְ ּ ֹ
ְועלתה ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ֲחלוּ ◌ַדת ◌ִטיט ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
החכמה
עסק ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הכל ּ◌ָתלוּ י ◌ְּב ◌ֵ ◌ֶ
הבא ◌ַּכ ◌ִנּ ◌ְז ◌ַּכר ◌ַּב ּ ֹז ◌ַהרְ◌ .ועוֹ ד ◌ָ ּכ ◌ַתב ׁ ◌ָשםִּ◌ ,כי ◌ַ ּ ֹ
חלק ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ַ ◌ָּ
להם ◌ֵ ◌ֶ
◌ָ ◌ֶ
ועכוּ ב ◌ִּב ◌ְ ◌ַנין ◌ֵּבית ◌ִ ◌ְ
התעסק ◌ָ ּב ּה ◌ִהיא גּ וֹ ◌ֶ ◌ֶ
מל ◌ִ ◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ
מניעתנוּ ◌ִ ◌ְּ
ַ◌ה ּזֹאת ,וּ ◌ְ ◌ִ ◌ָ ◌ֵ
רמת ◌ִאחוּ ר ◌ְ ◌ִ ּ
מק ◌ָדּ ׁ ◌ֵשנוּ
ירים ז' ו'(:
)שיר ◌ַה ◌ִ ◌ִ
הכת ּוב ׁ ◌ִ
רמל"ְּ◌ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ַ
הכ ◌ְ ◌ֶ
ונקרא ◌ֲ ◌ַ
המכ ◌ֶנּ ה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ותפארתנוּ ◌ַ ◌ְ ◌
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ָּ
"הדר ◌ַ ◌ַּ
רמל"ִּ◌ ...כי ◌ֵאין לוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ָ ּ
אלא
להקדוֹ ׁש ◌ָּברוּ  הוּ א קוֹ ◌ַרת רוּ ◌ַח ◌ְּבעוֹ ◌ָלמוֹ ּ ָ◌ ֶ◌ ,
עליַּ◌ כ ◌ַּכ ◌ְ ◌ֶ
"ראשִ◌ ַ◌ ָ◌ 
ֹ ׁ ◌ֵ
חכמה זוֹ .
סקים ◌ְּב ◌ָ ◌ְ ◌ָ
אשר עוֹ ◌ְ ◌ִ
ּ◌ַכ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
ללמוֹ ד
מכרחים ◌ִ ◌ְ
עצמוֹ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ◌ ,
מים ◌ְטהוֹ ◌ָרהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ◌ַדע ׁ ◌ִש ◌ְפל ּות ◌ַ ◌ְ
ליראת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
לזכוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
רוֹ ◌ִאים ׁ ◌ֶש ◌ְּכ ◌ֵדי ◌ִ ◌ְ ּ
זוֹ ◌ַהר ◌ַ ◌ָ ּ
הבוֹ ◌ֵרא
דלוֹ ת ◌ַ ּ
להכיר ◌ְגּ ֹ
בכִ◌ נ ◌ָ ּצ ◌ִלים מקלקולים ּו ◌ְּכ ◌ִפירוֹ תְ◌ ,וזוֹ ◌ִכים ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
הקדוֹ ׁשּ ,ו ◌ְ ◌ָ
יעסק ּו ◌ְּב ◌ִלימ ּוד ◌ַהזוֹ ◌ַהר ◌ַ ◌ָ ּ
נגאלים
הקדוֹ ׁש ◌ִמ ◌ַ ּיד ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ראל ◌ַ ◌ַ ◌ְ
יש ◌ָ ◌ֵ
וכאשר ◌ָ ּכל ◌ִ ◌ְ ׂ
ִיתב ◌ַרְ◌ ׁ שמוֹ ֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ ◌ְ ◌ָ ּ
וכל ◌ִ ◌ֵ ּ
למד ◌ֶאת
האדם ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ֶ ּזה ה ּוא ◌ְּכ ◌ֵדי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ֹ
יאת ◌ָ ◌ָ ◌ָ
עקר ◌ִּב ◌ַ
יחָ◌ ְ◌ .
מש ◌ַ
מחבלי ◌ָ ׁ ◌ִ
ְוניצלים ◌ֵ ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
◌ ◌ִ ◌ָ ◌ִ
ּ
הלימ ּוד ◌ַ ◌ָ ּ
הקדוֹ ׁש ◌ַה ◌ֶזה.
◌ַ ◌ִ
רואים מכאן ,שכל האשמה היא לא על עם ישראל ,אלא על הראשי ישיבות
ואדמורי"ם ורבנים ,שלא אומרים ללמוד זוהר הקדוש.
והתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה צועק :אנחנו כן יודעים חשבונות
שמים .והיכן אמר זאת? בספר התיקונים הקדוש )תיקון ל'( בתרגום ללשון
הקודש :אלו שעושים את התורה יבשה ,ולא רוצים לעסוק בחכמת הקבלה ,הם
גורמים שיסתלק מעיין החכמה ,וכו' ,ווי להם שהם גורמים בעולם עניות,
וחרב ,ובזה ,ואבדון) .תיקוני זוהר תיקון ל(.
רואים כאן את התשובה על השאלה הנשאלת למה עשה ה' ככה? ענה הרשב"י,
שאלו שלא רוצים לעסוק בתורת הזוהר הם המה שעושים זאת.
וכן כולם שרים בל"ג בעומר ובכל השנה :תורתו מגן לנו ,פירוש ,שתורת
הזוהר שהוא תורתו ,תורת הרשב"י ,זה מגן לנו ,זה מגן עלינו מכל האסונות
והצרות והמלחמות והגזירות ,ומאירת עינינו ,זה מאיר עינינו בגלות הקשה.
ובזכות זה מבקשים שהוא ימליץ טוב בעדנו ,הרשב"י ממליץ טוב על מי
שמציית לו ,ובזכות זה ,שנלמד תורתו שהנחיל לנו ,בזכות זה הוא ימליץ טוב
בעדנו ,והדברים פשוטים לכל בר דעה.
ובתקון ל' בספר כסא מלך כתב ,וזה לשונו :כמה גדול חיוב על תלמידי חכמים
ללמוד קבלה ,ועונשם כמה גדול ,אם אינם לומדים קבלה ,וגורם אורך גלותא,
כי הם מעכבים הגאולה רחמנא ליצלן .וממשיך ומביא את דברי הזוהר :אוי
להם שגורמים עניות וחרב ובזה והרג ואבדן בעולם) .תקוני זוהר תקון ל' דף ע"ג.(:
בספר הברית כותב :ומי שלא עסק בחכמת האמת ולא רצה ללמוד אותה,
בשעה שנשמתו רוצה לעלות בגן עדן ,דוחין אותה משם בבזיון ,כמו שאמרו
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ה

בזוהר שיר השירים וכו' ,ולא עוד שאפילו יש בידו כל מעשים הטובים
שבעולם ,השרפים בעלי שש כנפים שורפים את נשמתו בכל יום ויום ,כמו
שאמרו בזוהר פרשת פקודי וכו'.
◌ְ ּב ◌ִ ּ
חאי ◌ְ ◌ָזי"עְ◌ :ועוֹ דִ◌ ,מי ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵרם
אמר ◌ַר ◌ִּבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַּבר יוֹ ◌ָ ◌ִ
זהר)ִ◌ּ ,תיקוּ ן מג'( ◌ָ ◌ַ
תק ּו ◌ֵני ֹ ◌ַ
סת ◌ֵּלק ◌ַ ◌ַ ּ
כתב,
מתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
נימ ּיוּ ת ◌ַ ּ
והחכמה )זוֹ ◌ַהרְ◌ ּ ,פ ◌ִ ◌ִ
הק ◌ָ ּב ◌ָלה ◌ְ ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ּ◌ַ
מתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל ּ ◌ֶפה וּ ◌ִ ּ
התוֹ ◌ָרה(ּ ִ◌ .
מדים ◌ַרק ּ ◌ְפ ׁ ◌ָשט
מרא )לוֹ ◌ְ ◌ִ
אלא ּ ◌ְפ ׁ ◌ָשט ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ּו ◌ַב ◌ְגּ ◌ָ ◌ָ
יש ּ◌ַת ◌ְדּ לוּ ◌ָ ּב ּהְ◌ ,ואוֹ ◌ֵמר ◌ֶ ◌ֵ
◌ְוגוֹ ◌ֵרם ׁ ◌ֶשא ◌ִ ׁ ◌ְ
אין ◌ֶ ◌ָּ
◌ַ ּ
מהה ּוא
נהר ּו ◌ֵ ◌ַ
מהה ּוא ◌ָ ◌ָ
המ ◌ִים ◌ֵ ◌ַ
יסלק ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ַ
ודּ אי ה ּוא ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
והמ ◌ִבין ◌ָ ◌ִיבין(ְּ◌ ,ב ◌ַ ◌ַ
והגּ ◌ָ ◌ָ
התוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ ◌ְ
מרא ◌ָ ּכל ◌ַה ּיוֹ םֵּ◌ ַ◌ ְ◌ ,
כתב ◌ְו ׁ ◌ֶש ◌ְּב ◌ַעל
תה ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִּב ◌ְ ◌ָ
נברא ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ואבוֹ י לוֹ  ,טוֹ ב ׁ ◌ֶשא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ַגּ ן ,אוֹ י ◌ַ ◌ֲ
ילמד אוֹ ◌ָ ּ
ואר
ענ ּיוּ ת ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ◌ְ ֶֹ ◌
ובהוּ ְ◌ ,וגוֹ ◌ֵרם ◌ֲ ◌ִ
לתהוּ ◌ָ ֹ
החזיר ◌ֶאת ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ֹ
ונחשב לוֹ ◌ְּכ ◌ִאילוּ ◌ֶ ◌ְ ◌ִ
ּ◌ֶפהַ◌ ׁ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
הרש ◌ִּב"י ◌ַ ◌ָּ
בדים
לאלה ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
הקדוֹ ׁש ּ◌ִ)תיקוּ ◌ֵני זוֹ ◌ַהרִ◌ּ ,תיקוּ ן ל'(" :אוֹ י ◌ָ ◌ֵ ◌ֶּ
וכן ּכוֹ ◌ֵתב ◌ָ ◌ַ ׁ ◌ְ
הגּ לוּ ת!!! ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ָ
חכמת ◌ַ ◌ַ ּ
רמים
להם ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ְ ◌ִ
הק ◌ָּב ◌ָלהֲ◌ ,אבוֹ י ◌ָ ◌ֶ
מש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ְּב ◌ִלימוּ ד ◌ָ ◌ְ ◌ַ
הכינה ◌ְּביוֹ ◌ֶבשְ◌ ,וא ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
יח".
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
ואבדּ ן ◌ָ ּבעוֹ ◌ָלם ,וּ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
והרג ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
)מלחמוֹ ת( ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
וחרב וּ ◌ִב ◌ָ ּזה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ענ ּיוּ תֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
◌ֲ ◌ִ
מסל ◌ִקים ◌ֶאת רוּ ◌ַח ◌ַ ◌ָּ
נהר
וזה ּו ◌ָ ◌ָ
יב''שֶ◌ ְ◌ ,
את''ר ◌ָ ◌ֵ ׁ
ראשיתָ◌ ׁ ,שם ◌ֲ ◌ַ
שהְּ◌ :ב ◌ֵ ׁ ◌ִ
ארב ◌ִעים ּו ׁ ◌ְש ◌ָ
עוד כתוב שםִ◌ּ :ת ּק ּון ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
למטה ◌ְּב ◌ִיח ּוד
וחים ◌ַ ◌ָ ּ
יבשה ,צוֹ ◌ְ ◌ִ
והיא ◌ְ ◌ֵ ׁ ◌ָ
יבש ◌ְ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ֵ ׁ
ויב ׁשְּ◌ ,באוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
ֶיחרב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ֱ ◌ַ
הב ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ָּ
יקראנני ◌ְוא ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
אענה.
ואין עוֹ ◌ֶנהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָ ּכת ּוב ◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ ְ◌ 
ואין קוֹ ל ◌ְ ◌ֵ
ראלֵ◌ ְ◌ ,
ש ◌ָ ◌ֵ
מרים ׁ ◌ְש ◌ַמע ◌ִי ◌ְ ׂ
◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
רואים מדבריו הקדושים זיע"א כמה חיוב גמור הוא ללמוד ולדעת סודות
התורה כדי להנצל מן החיצונים ,ולכל הפחות לבקש ולרצות לדעת ,וזהו בודאי
על ידי שבתחילה ילמד כסדר זוהר הקדוש ותטהר נשמתו ותבער בלבו אש
אהבת ה' ,וחשקת לימוד התורה הקדושה ,בזה בודאי ירצה לפני אדון כל,
ויזכה שייפתחו לפניו שערי החכמה העליונה.
מכל זה רואים כמה חובה קדושה ללמוד תורת הסוד ,וכאשר לומד בגירסא
אלו הסודות ,וכל שכן אם לומד בלשון הקודש ומבין זוכה לשבת ראשונה
במלכותא דרקיע כמו שכתוב הכסא מלך בהקדמה וכך מטהר את נפשו ,ויבא
לו הבנה בכל חלקי התורה הקדושה ,עד שגם יזכה ללמוד בהבנה את תורת
הסוד .ומכל מקום עצם הלימוד מזכך הוא ,ובעולם הבא בודאי ילמדוהו את
הפירושים העמוקים.
על כן הגשנו לכם כאן קונטרסים האלו ,שיהא מצוי אצל כל אחדְ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
וילמדוֹ
בכל עת ,ובכך יהא לכם חלק בנסתר הנסתרות שלימדנו הרשב"י זיע"א .ועוד
דעד עתה נחבא לימוד זה ,ולא היה שגור בפי כל ,ומשמיא קא זכי לנו ,למען
יהא יד כל ישראל ממשמש בו ,לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון
בוראינו ,לפדות השכינה הקדושה מגלותה ,ובזכות זה יקבץ נדחינו מארבע
כנפות הארץ במהרה דידן ,בביאת משיח צדקינו ברחמים.

ו
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ועל ידי שכל העם יתאחדו בלימוד הזוהר הקדוש )ותנעל דלת התירוצים בפני היצר הרע(,
בכך כולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב"י "זכאה דרא דהאי אתגליא
"כל ׁ ◌ֶש ◌ֵּכן ◌ְמנוֹ ◌ָרה
ביה" ,וכדברי הרעיא מהימנא בזוהר פרשת פנחס )רי"טָּ◌ :(.
◌ַ ◌ְּ
דמי
אחריוַ◌ ,אל ּ◌ִת ּ◌ְתנוּ ◌ֳ ◌ִ
מאירה ◌ְּב ◌ָכל ◌ַהדּ וֹ רוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָהיוּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
חכמתוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עליו רוּ ◌ַח ◌ַ ּ
◌ַ ◌ָ ּ
דש" ,הרי לנו שמצוה אותנו
הק ֶֹ ◌ ׁ
יערה ◌ָ ◌ָ
ברוּ -הוּ א ◌ַּב ּתוֹ ◌ָרה ◌ַעד ◌ַ ◌ֲ ◌ֶלקדוֹ ׁש ◌ָ ּ
הרעיא מהימנא ללמוד בזוהר הקדוש דווקא שתורתו של הרשב"י מאיר עד סוף
הדורות ,וצריך ללמוד ללא הפסק ולא לתת מנוחה לקדוש ברוך הוא עד
שיגאלנו.
דהילוּ ◌ָלא ׁ ◌ֶשל ◌ְקדוֹ ׁש
חאי זי"עַ◌ :ה ּיוֹ ם הוּ א יוֹ ◌ָמא ◌ְ ◌ִ
לרבי ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַ ּבר יוֹ ◌ָ ◌ִ
והתח ◌ְּבר ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
ּבוֹ א ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
אשר
רבי יעקב אבוחצירא ◌ְ ◌ָזי"ע ,ומן הראוי ללמוד מספריו ◌ֲ ׁ ◌ֶ
האלוֹ ◌ִקי ◌ַ ◌ִּ
המקוּ ◌ָבל ◌ָ ◌ֶ
ה' ◌ַ ◌ְ
ללמוֹ ד זוֹ ◌ַהר ◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש בכל יום .ומכוחו התעוררנו להבין
היהוּ ◌ִדים ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ֵֵזרז ◌ֶאת ◌ָּכל ◌ַ ◌ְ
ערכה של שעה ,בלימוד התורה הקדושה ובפרט בלימוד זוהר הקדוש ,עד
שזכינו להוציא לאור ספר בשם "ערכה של שעה" ,שחולקו בחינם ,מאות אלפי
עותקים ועוררו את אחינו בני ישראל בכל העולם כולו שכל אחד מישראל זקנים
עם נערים צריכים להיות דבוקים בתורת הרשב"י ,ואפילו נשים וילדים קטנים
גם ילמדו את תורת הרשב"י.
מורי ורבותי! נספר לכם שני סיפורים:

תי!!!
פס א ִ
ָ ַ ְ ָ
סיפור א .אחרי שהדפסנו חצי מיליון עותקים זוהר תיקון מ"ח ,שלחנו 70.000
חוברות לחלק בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב בנין של  8קומות - ,התקשר
אלינו אחד ,ואומר לנו ,אני חילוני ,לא שומר מצוות ,לא שבת ,לא פסח ,לא
יום כיפור ,אוכל חזיר ועוד ,רח"ל ,הייתי כאן בתחנת אגד ונתנו לי חוברת תיקון
מ"ח ,וקראתי בו פעם אחת כמה דקות ,ומיד התעוררתי ,וצועק לי בטלפון,
תפסת אותי!!! מהיום אני הולך להיות יהודי כשר שומר תורה ומצוות!!!
סיפור ב .הרב גבריאל מבת ים ממזכי הרבים הגדולים של מפעל הזוהר
העולמי ,מספר לנו ,שיש לו חבר שאחיו ירד מדרך היהדות לגמרי עד שאוכל
כבר נבילות וטריפות רח"ל .הרב גבריאל אמר לחבירו שיתן לו את התיקון
מ"ח ,כי זה סגולה גדולה לתיקון ולטהרת הנשמה ,ויקרא פעם אחת .אחרי
שקרא את התיקון פעם אחת ,נפתח לבו לתשובה ואמר לאחיו קיבלתי על
עצמי להיות יהודי כשר שומר תורה ומצוות ,ב"ה שזכיתי!!!
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ז

להם
מרים ◌ָ ◌ֶ
רבוֹ ת ׁ ◌ֶשא אוֹ ◌ְ ◌ִ
תשוּ ◌ָבה ◌ְּבדוֹ ◌ֵרנוּ ◌ְּכ ◌ַבר ׁ ◌ָש ◌ִנים ◌ַ ּ
מחזירי ◌ִּב ◌ְ ׁ
יש ◌ַ ◌ֲ ◌ִ ◌ֵ
שאלהַ◌ :מדּ וּ ◌ַע ◌ֵ ׁ
תשוּ ◌ָבה???
יחזרוּ ◌ִּב ◌ְ ׁ
ותכף ◌ַ ◌ְ ◌ְ
זהרֶ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
קצת ֹ ◌ַ
ללמד ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ֹ
תשובה :כי הם מהערב רב ,א .הם אומרים דרשות ברבים בתערובות אנשים
ונשים בלי מחיצה וזה נגד התורה ,ויש חרם של מאה גדולי לישראל לפני מאה
שנה על זה ונדפס ספר שלם על זה .ומרן הצדיק הקדוש רבי עובדיה יוסף
זצוק"ל צעק ומסר נפשו על זה כידוע.
ב .הם לא רוצים באמת שיחזרו בתשובה ,הם רוצים רק כסף וכבוד ,שהרי היום
כולם יודעים את הסוד הגדול שמי שלומד זוהר חוזר בתשובה ,כמו הסיפור
"תפסת אותי" ,ומי תפס אותו? הרשב"י זי"ע ,כי ע"י לימוד דקה זוהר הקדוש
תיכף יחזור בתשובה בע"ה ,ויתקרב להקב"ה ,ומי שלא אומר ללמוד דקה זוהר
ביום שייך לערב רב) ,ראה תיקוני זוהר תיקון ל' ותיקון מ"ג ובספר אילנא דחיי על הקדמת רבי חיים
וויטאל זי"ע ,ובאגרות הרמח"ל זי"ע ,ובעשרים וששה ספרי הערב רב והמסתעף באריכות(.
מורי ורבותי! כל יהודי שהוא לא מוכן לחלק זוהר הקדוש לכל יהודי שהוא
מכיר ולא לבזבז אפילו דקה אחת ,ויעשה כל אשר ביכלתו ,שכל יהודי ילמד
זוהר הקדוש ,שאנחנו כעת לפני שואה ח"ו ,וכל רגע שאנחנו יכולים להציל
את עם ישראל ולא עושים מה שאנחנו חייבים לעשות ,אז אנחנו נהיה חייבים
על כל יהודי ויהודי שח"ו יפגע ,ולא עושה להציל את כל עם ישראל ,אז
בוודאי שלא מוכנים למסור את נפשינו במסירת נפש בד' מיתות בית דין ,ולא
יצאנו ידי חובת קריאת שמע.
תקחו מחשבון )הנקרא קאלקולעיטא"ר בלע"ז( ולספור י"ב פעמים כפול חמש ,ויצא
מזה לערך חמשים מיליון נפשות ,זאת אומרת ,שכל יהודי שאנחנו נותנים לו
ללמוד תיקון מ"ג תיקון מ"ח ,פתח אליהו וזוהר הקדוש ,בכל יהודי אנחנו
מקבלים את השכר ,כאילו הצלנו חמשים מיליון נפשות.

המציל נפש אחת מישראל מהו?
כל ישראל ערבי זה בזה
חשבון מספר הצאצאים היוצאים מאדם אחד )בחישוב של חמש ילדים למשפחה( במשך
עשר דורות ) 300שנה( ,כשכל דור הוא שלושים שנה )בעצם כל דור הוא רק  25שנה(.
צא וחשוב ,כשיהודי מעורר יהודי אחד בלבד ללמוד זוהר הקדוש  -להקפיד
על דיני טהרת המשפחה ,לשמור שבת ,להניח תפילין ומזוזות ,לאכול כשר
וללבוש ציצית  -הוא הציל בכך  58מיליון יהודים ,שיישארו יהודים.

5*5=25
25*5=125

ח
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125*5=625
625*5=3125
3125*5=15,625
15,625*5=78,125
78,125*5=390,625
390,625*5=1,953,125
1,953,125*5=9,765,625
מיליאן 9,765,625*5=48,828,125

       
הבטיח!
רנ ע"ה ִ ְ ִ ַ
מֹ ֶה ַ ֵ
וזה לשונו הקדוש :ברעיא מהימנא ספר במדבר פרשת נשא )דף קכד ע"ב(:
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ,בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזוהר ,מן
זוהרא דאימא עלאה תשובה .באלין לא צריך נסיון ובגין דעתידין ישראל
למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי
ויתקיים בהון ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר.
מאילן
לטעם ◌ֵ ◌ִ ◌ַ
ראל ◌ִ ◌ְ ֹ
ש ◌ָ ◌ֵ
עתידים ◌ִי ◌ְ ׂ
הבטיחִ◌ :מוּ ם ׁ ◌ֶש ◌ֲ ◌ִ ◌ִ
הלוֹ ם ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
עליו ◌ַ ◌ָ
רבינ ּו ◌ָ ◌ָ
משה ◌ַ ◌ֵ ּ
ׁ ◌ֶ
רחמים.
הגּ לוּ ת ◌ְּב ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
יצאוּ ◌ִמן ◌ַ ◌ָ
ספר ◌ַה ּ ֹז ◌ַהרַ◌ ,על ◌ָידוֹ ◌ֵ ◌ְ
הח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶשהוּ א ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ַ
לפני ּ ◌ְפ ◌ָצצוֹ ת ◌ָאטוֹ םּ ,בוֹ א ּו
הגּ ל ּות ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
אנחנ ּו ◌ְּכ ◌ַבר ◌ְּבסוֹ ף ◌ַ ◌ָ
עכשו ◌ֶזה ◌ַה ◌ְ ּז ◌ַמןְ◌ ַ◌ ֲ◌ ,
◌ַר ּבוֹ ◌ַתי ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
ערה
ויהי ◌ָרצוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ְ ּי ◌ָ ◌ֶ
נחִ◌ ְ◌ ְ◌ .
תבת ֹ ◌ַ
להכניסוֹ ּ◌ְל ◌ֵ ◌ַ
ראל ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ש ◌ָ ◌ֵ
נפש ◌ִמ ◌ִ ּי ◌ְ ׂ
להציל ◌ָּכל ◌ֶ ◌ֶ ׁ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
ְונתארגן ◌ּכ ◌ָּלנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ִ ּ
בכל
צרנ ּו ◌ְּב ◌ָכל ּכֹ ◌ֵחנ ּו ּו ◌ְ ◌ָ
לעבד ◌ְליוֹ ◌ְ ◌ֵ
לבבנ ּו ◌ַ ◌ֲ ֹ
לטהר ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
ונזכה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
טהרהֶּ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
עלינ ּו ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ֳ ◌ָ
הם ◌ָ ◌ֵ
◌ַ ◌ֵ
מאדנו.
בכל ◌ְ ֵֹ ◌
ַנפשנ ּו ּו ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ׁ ◌ֵ
על כן ,בואו ונתמסר למען הגאולה ,ונתקדש בתורה ,וכל ישראל ילמדו זוהר
הקדוש בכל יום ,ואם אתה עושה כן ,אשריך בעולם הזה ,וטוב לך לעולם הבא,
יח
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
להיוֹ ת ◌ִמן ◌ַה ּזוֹ ◌ִכים ◌ַ ◌ְ ◌ִ◌ ָ◌ 
זכה ◌ִ ◌ְ
ובוודאי תיכף ניגאל ,ויהי רצון ׁ ◌ֶש ◌ִנּ ◌ְ ◌ֶּ
המאריםֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ָּ
הגּ
למ ּוד
עתי"ַ◌ .על ◌ֵּכןְ◌ ,יה ּו ◌ִדים ◌ְ ◌ָ ◌ִ
"ב ◌ְזכ ּו ◌ְתִ◌ּ ְ◌ ַ◌ ִ◌ 
עלינ ּו – ◌ִּ
יעיד ◌ָ ◌ֵ
בעצמוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ִּב ◌ְכבוֹ דוֹ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
יקריםְ◌ּ ,תנ ּו ◌ִ ּ
הכינה ◌ַ ◌ְּ
הק ◌ִריב ּו ◌ִ ◌ַ ּ
נחת ר ּו ◌ַח
לעשוֹ ת ◌ַ ◌ַ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהׂ ֲ◌ ַ◌ ,
למען ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
תיכם ◌ְ ◌ַ ◌ַ
מדקוֹ ◌ֵ ◌ֶ
מיםְ◌ ַ◌ ,
◌ְל ׁ ◌ֵשם ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ולמד ּו ◌ְּב ◌ָכל יוֹ ם זוֹ ◌ַהר ◌ַ ◌ָ ּ
אחד
נלּ◌ כ ◌ָּלנ ּו ◌ְּכ ◌ֶ ◌ָ
וכֵ◌ ֵ◌ 
הקדוֹ ׁש ◌ְ ◌ָ
נפשנ ּוְ◌ּ ִ◌ ְ◌ ,
לפד ּות ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ֵ
לגרם ◌ִ ◌ְ
צרנ ּוֹ ְ◌ ִ◌ ,
◌ְליוֹ ◌ְ ◌ֵ
יח במהרה בימינו אמן.
מלַ◌ ה ◌ָּמ ׁ ◌ִש ◌ַ
לקבל ◌ֶאת אוֹ ר ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ַַיחד ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ



