˘ ר ˘ ר ˙ ה ‚נה

הר˘ב"י ‡ומר
ב˙י˜ון מ"‚:
ה˙נ‡י לעליי˙
ה˘מע י˘ר‡ל
וה˙פילו˙ ,ר˜ ‡ם
לומ„ים זוה"˜,
בכל יום ,ובזכו˙
הלומ„ים י˙רבה
ה˘פע ויחי˘
ה‚‡ולה.

ב‡ר
הי˘ועו˙

˘ל

הר˘ב"י ‡ומר
ב˙י˜ון ל':
מי ˘ל‡ לומ„
„˜ה זוהר ביום,
הו‡ חייב על כל
ה‡סונו˙
˘ל עם י˘ר‡ל,
ו‡ין על זה
מחילה ,ע„
˘י˙˜ן וילמ„

זוהר המ‚ן
˙י˜וני זוהר ˙י˜ון ל' מ"‚ מ"ח
לכלל י˘ר‡ל נ‚„ פˆˆ˙ ‡טום

כל י˘ר‡ל עוטפים עˆמם בלבו˘ים ˘ל ה‚נה ‡לו˜י˙ ˘נ˜ר‡˙ הזוהר ה˜„ו˘
פˆˆ˙ ‡טום חומר ‚˘מי מ˙‚מ„ מול כוח ‡לו˜י ˘ל הזוהר
כ˘עם י˘ר‡ל ב‡ח„ו˙ וערבו˙ ה„„י˙ ניסים מעל הטבע ˜ורים
כ„ו‚מ˙ ‡ברהם ˘נכנס לכב˘ן ה‡˘ ול‡ נ˘רף

עם ˜רי‡˙ ˙י˜וני זוהר:
˙י˜ון ל'  -מ"‚  -מ"ח

‡נו במלחמה ˘ל כפ˙ורי ‡˘!
‡˘ הזוהר מול ‡˘ ‚˘מי˙!
כנ‚„ לחיˆ˙ כפ˙ור להפעל˙ פˆˆ˙ ‡טום!

‡ו˘ר ועו˘ר

חבר לוח ıבכפ˙ור ו˘ולח לכל ‡לפי חבריו „ף היומי ˘ל
יהו„י הזוהר ˘מחה
וכך ‡נו מ˜יפים ‡˙ כל העולם ומ‚יעים לכל
‡ף ˘ערה ˘ל יהו„י ל‡ נופל˙  -כי ל‡ י„ח ממנו ני„ח

פרנסה

כל י˘ר‡ל חברים
כל י˘ר‡ל נ˘מה ‡ח˙ ,כל י˘ר‡ל ‚וף ‡ח„

הˆלחה

ברי‡ו˙
זרע
˘ל ˜
י
י
מ‡

עו˘ים נח˙ ‚„ולה בעליונים
כל העולמו˙ ב˘מחה חיים ‚‡ולה
ומ˘יח ˙כף יור„ ומב˘ר ה‚‡ולה

הכונו!!!

˙י˜ונים ה‚„ולים ה‡לו:
מˆווה ל˜רו‡
ל‡נ˘ים ,נ˘ים ,וטף
וכך נבי‡ ‡˙ ה‚‡ולה

לבי‡˙ המ˘יח
ע"י ˜רי‡˙
˙י˜ון ל'  -מ"‚  -מ"ח

כל המצטרף ומצרף אחרים למיליון קוראי פתח אליהו הנביא משיח
יצביע ידו עליו ויאמר בזכותך היגעתי! טל052-765-1911 :
פתח אליהו המבואר למוסדות בחינם טל :הרב אליהו לניאדו 0545612268

לקריאת כשבעים אלף ספרים וחוברות וכו' מהאדמו"ר מהאלמין הכנסו לאתרים:
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הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של הזוהר העולמי052-5082463 :

"א ׁ ְש ֵרי ָהעוֹ ְמ ִדים ַעל סוֹ ֶד ָך"
ַ
ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ִּג ְר ַסת וְ לִ ּמוּד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ֵאין ָּכמוֹ הוֶּ ׁ ,ש ְּמבַ ּ ֵטל ָּכל ְּגזֵ רוֹ ת ָק ׁשוֹ ת וְ ָרעוֹ ת,
ישיןַ .על ֵּכן נִ ְק ָרא ֻּכ ָּלנ ּו ְּביַ ַחד ִּת ּקוּן ל'
ַמ ֲחלוֹ תֲ ,אסוֹ נוֹ תִ ,מיתוֹ ת ְמ ׁ ֻשנּוֹ ת ,וְ כָ ל ַמ ְר ִעין ִּב ׁ ִ
ִּת ּקוּן מ"ג ִּת ּקוּן מ"חֶ ׁ ,ש ְּמ ָק ֵרב ַה ְּגאוּלָ ה "וּבְ ָדא יִ ְפקוּן ִמ ָּגלו ָּתא ְּב ַר ֲח ֵמי".

ִּת ּק ּונֵ י זוֹ ַהר ִּת ּק ּון ל'
ַה ָּנ ִתיב ַה ּׁ ֵשנִ י ,וְ רו ַּח ֱאל ִֹהי''ם ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ָּמיִ ם (בראשית א ב)ַ ,מה ֶ ּזה וְ רו ַּח? ֶא ָּלא ְּבוַ דַּ אי ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה
יוֹ ֶר ֶדת לַ ָּגלוּתָ ,הרו ַּח ַהזּוֹ נוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַעל אוֹ ָתם ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ְּס ִקים ַּב ּתוֹ ָרהִ ,מ ּׁשוּם ׁ ֶש ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה נִ ְמצֵ את ֵּבינֵ ֶיהם,
ֹאמר ָּכ ְך :אוֹ ָתם יְ ׁ ֵשנִ ים ׁ ֶש ּׁ ֵשנָ ה בִ נְ ִח ֵיר ֶיהםְ ,סת ּו ֵמי ָה ֵעינַ יִ םג וַ ֲאט ּו ֵמי ַה ֵּלב ,ק ּומ ּו
וְ ָהרו ַּח ַהזּוֹ נַ ֲעשֵׂ ית קוֹ ל ,וְ ת ַ
וְ ִה ְתעוֹ ְרר ּו ֶאל ַה ּׁ ְשכִ ינָ הֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש לָ כֶ ם לֵ ב ְּבלִ י ַהשְׂ ֵּכל לָ ַד ַעת אוֹ ָת ּה ,וְ ִהיא בֵ ינֵ יכֶ ם .וְ סוֹ ד ַהדָּ בָ ר  -קוֹ ל אוֹ ֵמר
ְק ָרא( ,ישעיה מ ו)ְּ ,כמוֹ ְק ָרא נָ א ֲהיֵ ׁש עוֹ נֶ ָך וְ ֶאל ִמי ִמ ְּקדוֹ ׁ ִשים ִּת ְפנֶ ה ,וְ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת ָמה ֶא ְק ָראָּ ,כל ַה ָּבשָׂ ר
ָחצִ ירַ ,הכּ ֹל ֵהם ִּכבְ ֵהמוֹ ת ׁ ֶשאוֹ כְ לוֹ ת ָחצִ יר ,וְ כָ ל ַח ְסדּ וֹ ְּכצִ יץ ַה ּ ָׂש ֶדהָּ ,כל ַה ֶח ֶסד ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ,עוֹ שִׂ ים לְ ַעצְ ָמם.
וַ ֲא ִפלּ ּו ָּכל ֵאלּ ּו ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ים ַּב ּתוֹ ָרהָּ ,כל ֶח ֶסד ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים  -לְ ַעצְ ָמם עוֹ שִׂ יםְּ .באוֹ תוֹ זְ ַמן וַ ִ ּיזְ כּ ֹר ִּכי בָ שָׂ ר ֵה ָּמה
רו ַּח הוֹ לֵ ְך וְ ל ֹא יָ ׁשוּב (תהלים עח לט) לְ עוֹ לָ ם ,וְ זוֹ ִהי ר ּוחוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַיח ,אוֹ י לָ ֶהם ִמי ׁ ֶשגּוֹ ְר ִמים ׁ ֶש ֵ ּילֵ ְך לוֹ ִמן ָהעוֹ לָ ם
וְ לֹא יָ ׁש ּוב לְ עוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ֵאלּ ּו ֵהם ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ֶאת ַה ּתוֹ ָרה יַ ָּב ׁ ָשה ,וְ לֹא רוֹ צִ ים לְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְּב ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ ה ,וְ גוֹ ְר ִמים
ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ֵּלק ַמ ְעיַ ן ַה ָחכְ ָמהֶ ׁ ,ש ִהיא י' ִמ ֶּמ ָּנה ,וְ נִ ׁ ְש ֶא ֶרת ב' יְ בֵ ׁ ָשה ,אוֹ י לָ ֶהם ׁ ֶשגּוֹ ְר ִמים ֲענִ ּי ּות וְ ֶח ֶרב ּובִ ּזָה וְ ֶה ֶרג
וְ ַאבְ ָדן ָּבעוֹ לָ ם ,וְ ָהר ּו ַח ַהזּוֹ ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ֶּל ֶקת ִהיא ר ּו ַח ַה ָּמ ׁ ִש ַיחְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר ,וְ ִהיא רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ ִהיא רו ַּח
ָחכְ ָמהי וּבִ ינָ ה רו ַּח ֵעצָ ה וּגְ בו ָּרה ,רו ַּח דַּ ַעת וְ יִ ְר ַאת יהו''ה( ,ישעיה יא ב).

ִּת ּק ּון ַא ְר ָּב ִעים ּו ׁ ְשל ָֹשה
אשית ׁ ָשם ֲא ַת''ר יָבֵ ׁ''ש ,וְ זֶה ּו ָנָהר ֱיֶח ַרב וְ יָבֵ ׁש( ,שם ה)ְּ ,באוֹתוֹ ַזְמן ׁ ֶשהוּא יָבֵ ׁש וְ ִהיא יְבֵ ׁ ָשה ,צוֹוְ ִחים ַה ָּבנִים לְ ַמ ּ ָטה
ְּב ֵר ׁ ִ
גּוֹרם
אוֹמ ִרים ׁ ְש ַמע יִשְׂ ָר ֵאל ,וְ ֵאין קוֹל וְ ֵאין עוֹנֶה .זֶה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב (משלי א כח) ָאז ְיִק ָר ֻאנְנִי וְ לֹא ֶא ֱענֶה .וְ כָ ָך ִמי ׁ ֶש ֵ
ְּביִחוּד וְ ְ
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ֵאין ֶא ָּלא ְפ ׁ ָשט
יִש ַּתדְּ ל ּו בָ ֶהן ,וְ ְ
גוֹרם ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ְ
ׁ ֶש ִּת ְס ַּת ֵּלק ַק ָּבלָ ה וְ ָחכְ ָמה ִמ ּת ָוֹרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ו ִּמ ּת ָוֹרה ׁ ֶש ִּבכְ ָתב ,וְ ֵ
ַּב ּת ָוֹרה וּבַ ַּתלְ מוּדְּ ,בוַ דַּ אי ְּכ ִאלּ ּו הוּא ַיְס ֵּלק ֶאת ַה ַּמ ְעיָן ֵמאוֹתוֹ ָנָהר ו ֵּמאוֹתוֹ גַ ן .אוֹי לוֹ ,טוֹב ׁ ֶשלּ ֹא נִבְ ָרא בָ עוֹלָ ם ,וְ לֹא יִלְ ַמד
וְגוֹרם עֹנִי ָּבעוֹלָ ם וְא ֶֹר ְך ַה ּגָל ּות.
וְתוֹרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפהֶ ׁ ,ש ּנ ְֶח ׁ ָשב לוֹ ְּכ ִאלּ ּו ֶה ֱחזִיר ָהעוֹלָ ם לְ תֹה ּו וָבה ּוֵ ,
אוֹת ּה ּת ָוֹרה ׁ ֶש ִּבכְ ָתב ָ
ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי''ם ַּת ְד ׁ ֵשא ָה ָא ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא וְ כוּ'( ,בראשית א יא)ָ ,א ַמר ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָ רַ :א ָּבא ,וַ ֲה ֵרי ָק ָרא לוֹ יַ ָּב ׁ ָשהֵ ,מ ֵאיפֹה
וַ ּי ֶ
ַּת ְד ׁ ֵשא ָה ָא ֶרץ? ָא ַמר לוֹ ְּ :בנִ יָּ ,כ ְך לִ ֵּמד ְּת ׁשוּבָ ה לְ כָ ל ְּבנֵ י ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ִאם ָא ָדם יַ ֲחזֹר ִּב ְת ׁשוּבָ ה ,מוֹ ִריד לָ ּה
ַה ַּמ ְעיָ ן ׁ ֶש ִה ְס ַּת ֵּלק ,ו ַּמה ּׁ ֶש ָהיְ ָתה יַ ָּב ׁ ָשה קוֹ ֵרא לָ ּה ֶא ֶרץ ,וְ לַ ָּנ ָהר ׁ ֶש ָהיָ ה ָח ֵרב וְ יָ בֵ ׁש ָק ָרא לוֹ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם
וְ יַ ִּמים ,זֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב (שם י) וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהי''ם לַ ַ ּי ָּב ׁ ָשה ֶא ֶרץ וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמיםְּ .באוֹ תוֹ זְ ַמן ׁ ֶש ִּנ ְק ֵראת
ֹאמר ֱאל ִֹהי''ם ַּת ְד ׁ ֵשא ָה ָא ֶרץ ,לְ הוֹ צִ יא זְ ָר ִעים ו ֵּפרוֹ ת ׁ ֶש ֵהן נְ ׁ ָשמוֹ ת( ,דף פב ע''ב) ָּכל ֶא ָחד
ֶא ֶרץַ ,מה ָּכתוּב בּ וֹ ? וַ ּי ֶ
לְ ִמינֵ הוֵּ ,אלּ ּו ַה ְּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ִּנגְ זְ ר ּו ִמ ִּכ ֵּסא כְ בוֹ דוֹ  ,וְ ֵאלּ ּו רוּחוֹ ת ׁ ֶש ִּנגְ זְ ר ּו ִמ ַּמלְ ָאכִ ים ,וְ ֵאלּ ו ַה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ִּנגְ זְ ר ּו
ֵמ ָהאוֹ ַפ ִּניםָּ ,כל ֶא ָחד הוֹ צִ יא לְ ִמינֵ ה ּו ֶאת ָּכל ֶא ָחד ָּכ ָראוּי.
ֵעץ ּ ְפ ִרי  -זֶ ה ַתלְ ִמיד ָחכָ ם ,עֹשֶׂ ה ּ ְפ ִרי  -זוֹ ַּבת זוּגוֹ  ,לְ כָ ל ֶא ָחד ָּכ ָראוּי(ָּ ,כל ֶא ָחד הוֹ צִ יא לְ ִמינוֹ ) .וְ עוֹ דֵ ,עץ ּ ְפ ִרי  -זֶ ה
ָה ַע ּמוּד ָה ֶא ְמצָ ִעי ,עֹשֶׂ ה ּ ְפ ִרי  -זֶ ה צַ דִּ יקֲ ,א ׁ ֶשר זַ ְרעוֹ בוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ  -זוֹ ַה ּׁ ְשכִ ינָ הֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְ ּז ָר ִעים נִ כְ לָ לִ ים
ָּב ּה ,וְ כָ אן ַה ִּמצְ וָ ה ׁ ֶשל ּ ִפ ְריָ ה וְ ִרבְ יָ ה ,לַ ֲעשׂוֹ ת ּ ֵפרוֹ ת וּזְ ָר ִעים ,זֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב לֹא תֹה ּו בְ ָר ָא ּה לָ ׁ ֶשבֶ ת יְ צָ ָר ּה ,ו ִּמי
ׁ ֶש ִּמ ְת ַּב ּ ֵטל ִמ ּ ִפ ְריָ ה וְ ִרבְ יָ הְּ ,כ ִאלּ ּו ֶה ֱחזִ יר ֶאת אוֹ ָת ּה ֶא ֶרץ יַ ָּב ׁ ָשה ,וּמוֹ נֵ ַע ִמ ֶּמ ָּנה ְּב ָרכוֹ תָּ ,כל ֶא ָחד לְ ִפי ַד ְר ָּגתוֹ ,
ִמי ׁ ֶש ּפוֹ גֵ ם לְ ַמ ּ ָטה ּפוֹ גֵ ם לְ ַמ ְעלָ ה ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִּנגְ זְ ָרה נִ ׁ ְש ָמתוֹ .

ִּת ּק ּון ׁ ְשמוֹ נָ ה וְ ַא ְר ָּב ִעים
ְסג ּולָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ֵמ ַר ֵּבנ ּו ָה ֲא ִר"י ז ִָיע"א ,לִ ְקרֹא ְּבכָ ל יוֹ ם זוֹ ַהר ַה ָקדוֹ ׁש ׁ ֶשל ִּת ּק ּון מ"ח ִמ ֵּס ֶפר ִּת ּק ּונֵ י ַהזּוֹ ַהרֶ ׁ ,שה ּוא ֶא ָחד
ִמ ּׁ ִשבְ ִעים ַה ִּת ּק ּונִ ים ׁ ֶש ָּכ ַתב אוֹ ר ָהעוֹ לָ ם ַה ַּת ָּנא ָה ֱאל ִֹקי ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ז ִָיע"א ְּב ִס ְפרוֹ  .וְ ֵאלּ ּו ֵהן ַה ַּמ ֲעלוֹ ת לְ כָ ל
ֹאמר אוֹ תוֹ לְ ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה:
ָא ָדם ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא ִּת ּק ּון זֶה ִמדֵּ י יוֹ ם ּובִ ְפ ָרט ִאם י ַ

יָ רוּם ַמ ָ ּזלוֹ וְ לֹא יִ ְתמוֹ ֵטט .יַ צְ לִ ַיח ְּבכָ ל דְּ ָרכָ יו .לֹא יָ בוֹ א לִ ֵידי ֶח ְסרוֹ ן ִּכיס וַ ֲענִ ּיוּתָּ .כל אוֹ יְ בָ יו יִ ּ ְפל ּו ַּת ְח ָּתיו .לֹא יִ ְר ֶאה ִמ ַיתת ָּבנָ יו.
(א ׁ ֶשר ֵהם ַה ְּמקוֹ ר לְ כָ ל ָה ַרע וּלְ כָ ל ַה ָּצרוֹ ת וְ ַה ְּב ָעיוֹ ת) ִמ ְת ַר ֲח ִקים ִמ ֶּמ ּנוּ .יִ ָּנצֵ ל
זוֹ כֶ ה ו ְּמ ַת ֵּקן נַ ְפ ׁשוֹ רוּחוֹ וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ  .כּ ֹחוֹ ת ַהטו ְּמ ָאה ֲ
ִמ ִּמ ְק ֶרה לֹא ָטהוֹ ר .מוֹ ִעיל ְמאֹד לְ ַת ֵּקן ֶאת ֲעווֹ ן ּ ְפגַ ם ַה ְּב ִרית ,וּבִ ְפ ָרט ְּבאוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם .לֹא יֶ ֱחלֶ ה ְּב ַמ ֲחלַ ת ַה ְּנ ִפילָ ה .יִ זְ ֶּכה לְ יִ ְר ַאת
ׁ ָש ַמיִ ם .יִ זְ ֶּכה לַ ֲא ִריכוּת יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים .יִ זְ ֶּכה לְ עוֹ לָ ם ַה ָּבא.

אשי"ת ָּב ָר"א ׁ ִשי"ת ,וְ ֵהן ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ָּבתוֹ תֲ ,עלֵ ֶיהם נֶ ֱא ַמר
אשיתָ ׁ ,שם ְּת ֵר"יָ ׁ ,שם ׁ ַש ָּב"תְּ ,כמוֹ כֵ ן ב' ֵר ׁ ִ
ְּב ֵר ׁ ִ
וְ ׁ ָש ְמר ּו בְ נֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ּׁ ַש ָּבת לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ַה ּׁ ַש ָּבת וְ גוֹ ֵמרַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ִהזְ ִּכיר ָּכאן ׁ ַש ָּבתְּ ,כנֶ גֶ ד ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה
ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה וְ ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה .לְ דֹר ָֹתםַ ,מה ֶ ּזה לְ דֹר ָֹתם? ֶא ָּלא ַא ׁ ְש ֵרי הוּא ִמי ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה אוֹ ָתם דִּ ָירה ְּב ׁ ַש ָּבת ִּב ׁ ְשנֵ י
ָּב ֵּתי ַה ֵּלב ,ו ְּמ ַפ ֶּנה ִמ ּׁ ָשם יֵ צֶ ר ָה ָרע ׁ ֶשהוּא ִחלּ וּל ׁ ַש ָּבתְּ .ב ִרית עוֹ לָ ם ,זֶ ה צַ דִּ יקֶ ׁ ,ש ּׁ ְשנֵ ֶיהם ׁשוֹ ִרים ָעלָ יוֶ ,א ָחד
לְ ַמלּ ֹאת אוֹ תוֹ וְ ֶא ָחד לְ ִה ְת ַמ ֵּלא ִמ ֶּמ ּנוּ.
ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֵהם ׁ ְש ֵּתי כְ לָ יוֹ ת  -נֵ צַ ח וְ הוֹ דְּ ,בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ָסבָ א ָ -ה ַע ּמוּד ָה ֶא ְמצָ ִעיָ ׁ ,של ֹׁש ׁ ְשבִ ִיעי ׁ ְשבִ ִיעי ׁ ְשבִ ִיעי
"הר יוֹ צֵ א ֵמ ֵע ֶד"ן לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ֶאת ַה ָ ּג"ן .וְ נָ ָהר ,יֵ ׁש נָ ָהר וְ יֵ ׁש נָ ָהר ,יֵ ׁש נָ ָהר
ֵאלּ ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ָה ָאבוֹ ת ,עֹנֶ ג ׁ ַש ָּבת וְ נָ ָ
ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא נָ ָהר ּ ְפלָ גָ יו ,וְ יֵ ׁש נָ ָהר ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא נַ ַחל ְקדו ִּמיםַ ,על ָה ֵע ֶדן ָה ֶעלְ יוֹ ן נֶ ֱא ַמר ַעיִ ן לֹא ָר ֲא ָתה ֱאל ִֹהי"ם זוּלָ ֶת ָך,
ַה ָּנ ָהר ַה ֶ ּזה הוּא ו'ֶ ׁ ,ש ּיוֹ צֵ א ֵמ ָה ֵע ֶדן ָה ֶעלְ יוֹ ן ׁ ֶשהוּא א' ,וְ עוֹ בֵ ר ֵּבין ָה ַא ָּבא וְ ָה ִא ָּמא וְ הוֹ לֵ ְך ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה,
ו ַּמ ִּג ַיע ַעד צַ דִּ יק ׁ ְשבִ ִיעי ,ו ִּמ ּׁ ָשם ַמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָּגןֶ ׁ ,ש ִהיא ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה.
ַא ׁ ְש ֵרי הוּא ִמי ׁ ֶש ּׁשוֹ ֵמר דִּ ָירה לְ ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,שהוּא ַה ֵּלבֶ ׁ ,שלּ ֹא ִמ ְת ָק ֵרב לְ ׁ ָשם ֶעצֶ ב ַה ּ ְטחוֹ ל וְ כַ ַעס ַה ָּמ ָרה ׁ ֶש ִהיא
ֵא ׁש ַה ֵּג ִיה ּנֹםֶ ׁ ,ש ָעלֶ ָיה נֶ ֱא ַמר לֹא ְתבַ ֲער ּו ֵא ׁש ְּבכֹל מוֹ ׁ ְשבוֹ ֵתיכֶ ם ְּביוֹ ם ַה ּׁ ַש ָּבת ,וְ כָ ְך הוּא וַ דַּ איֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי
ׁ ֶשכּ וֹ ֵעס ְּכ ִאלּ ּו ַמ ְדלִ יק ֵא ׁש ׁ ֶשל ַה ֵּג ִיה ּנֹםַ .א ְר ָּב ִעים ְמלָ אכוֹ ת ָח ֵסר ַא ַחתֵ ,הן ְּכנֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ִעים ַמלְ ֻק ּיוֹ ת ָח ֵסר
ַא ַחת ְּב ׁ ַש ָּבת ,וְ ֵהם ֲעשָׂ ָרה ׁ ֶש ָּל ָקה ָא ָדם ,וַ ֲעשָׂ ָרה לְ ַח ָ ּוה ,וַ ֲעשָׂ ָרה לַ ָּנ ָח ׁש ,וְ ִת ׁ ְש ָעה לָ ֲא ָד ָמה ,וְ לָ כֵ ן ָא ְמר ּו ַּב ֲעלֵ י
ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ֵאין לוֹ ִקין ְּב ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ֵאלּ ּו ַה ְּמלָ אכוֹ ת ֵהם נֶ ְח ׁ ָשבוֹ ת לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ְּכנֶ גֶ ד ַמלְ ֻק ּיוֹ ת.
יְ צִ יאוֹ ת ַה ּׁ ַש ָּבת ׁ ְש ַּתיִ םֵ ,הן ֲע ִק ָירה וְ ַה ָּנ ָחהֶ ׁ ,שעוֹ שֶׂ ה אוֹ ָתם ְּבבַ ת ַא ַחתִ .מי ׁ ֶשעוֹ ֵקר ֵח ֶפץ ִמ ְּמקוֹ מוֹ ו ַּמ ִּנ ַיח
אוֹ תוֹ ִמחוּץ לִ ְמקוֹ מוֹ ו ֵּמ ְר ׁשוּתוֹ ְּ ,כ ִאלּ ּו ָע ַקר ֶאת ֵעץ ַה ַח ִ ּייםֶ ׁ ,שהוּא אוֹ ת ְּב ִרית ,וְ ִה ִּנ ַיח אוֹ תוֹ ִּב ְר ׁשוּת נָ כְ ִר ָ ּיה,
ִמי ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה ֶאת זֶ ה ,גּ וֹ ֵרם ׁ ֶשעוֹ ֵקר נִ ׁ ְש ָמתוֹ ֵמ ְר ׁשו ָּת ּה ו ַּמ ִּנ ָיח ּה ִּב ְר ׁשוּת ַא ֶח ֶרתֶ ׁ ,ש ִהיא ָמ ָרה ו ְּטחוֹ ל ,וְ זֶ ה
גָ ַרם לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֶּנ ֶע ְקר ּו ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ גָ ל ּו לְ ֶא ֶרץ נָ כְ ִר ָ ּיהֶ ׁ ,ש ִהיא ְר ׁשוּת ָה ַר ִּבים ,וְ כָ ְך הוּא ִמי ׁ ֶש ַּמכְ נִ יס
אוֹ ת ְּב ִרית ק ֶֹד ׁש ׁ ֶשלּ וֹ לִ ְר ׁשוּת נָ כְ ִר ָ ּיהַ ׁ .ש ְּב ַתא"י הוּא ְטחוֹ ל ַח ָּמ"הִ ,א ּׁ ָשה ָר ָעה ָמ ָרהַ ,על ׁ ַש ְּב ַתא"י נֶ ֱא ַמר
וְ ַהבּ וֹ ר ֵרק ֵאין בּ וֹ ָמיִ םַ ,מיִ ם ֵאין בּ וֹ ֲאבָ ל נְ ָח ׁ ִשים וְ ַע ְק ַר ִּבים יֶ ׁש בּ וֹ  ,וְ הוּא ָר ָעב וְ צִ ָּמאוֹ ן וְ ִקינָ ה וְ ֶה ְס ּ ֵפד וַ ֲח ׁ ֵשכָ ה
וַ ֲע ָר ֶפל ,וְ ִהיא גָ לוּת לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וּצְ ִריכִ ים יִ שְׂ ָר ֵאל לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ ּה ׁ ִש ּנוּי ַּבכּ ֹל ,וַ ֲה ֵרי ּ ֵפ ְר ׁשו ָּה ,וְ הוּא ִדבּ וּר ׁ ֶשל חֹל
ׁ ֶשהוּא ָאסוּר ְּב ׁ ַש ָּבת ,וּכְ ׁ ֶש ֵאינָ ּה מוֹ צֵ את ָמקוֹ ם לִ ׁ ְשרוֹ ת ׁ ָשםִ ,היא בּ וֹ ַר ַחתְּ ,כמוֹ ַה ּׁ ִש ְפ ָחה ׁ ֶשל ַאבְ ָר ָהם
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָּב ּה ִמ ּ ְפנֵ י שָׂ ַרי ְּגבִ ְר ִּתי ָאנֹכִ י בּ ַֹר ַחת.
ַעל ַה ּ ְטחוֹ ל נֶ ֱא ַמר ׁ ַשל נְ ָעלֶ ָיך ֵמ ַעל ַרגְ לֶ ָיך ,נַ ַעל ְמ ֻט ָּנף ׁ ֶשל ִט ּ ָפה ְסרו ָּחהִּ ,כי ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה עוֹ ֵמד ָעלָ יו
ַא ְד ַמת ק ֶֹד ׁש הוּא ,זֶ ה ׁ ַש ָּבת ,וְ ָעלָ יו אוֹ ֶמ ֶרת ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ּ ָפ ׁ ַש ְט ִּתי ֶאת ֻּכ ָּתנְ ִּתי ֵאיכָ כָ ה ֶאלְ ָּב ׁ ֶש ָּנהָ ,ר ַחצְ ִּתי ֶאת
ַרגְ לַ י ֵאיכָ כָ ה ֲא ַט ְּנ ֵפם ,ו ִּמ ּׁשוּם זֶ ה צָ ִר ְיך ָא ָדם ְּב ׁ ַש ָּבת לְ ׁ ַשנּוֹ ת ַּב ְּלבו ׁ ִּשיםַּ ,ב ֵּנר וּבַ ַּמ ֲאכָ לִ ים ,וְ צָ ִר ְיך לִ ְהיוֹ ת
מוֹ ִסיף ֵמחֹל ַעל ַה ּק ֶֹד ׁש ,וְ כָ ל ַה ּמוֹ ִסיף ,מוֹ ִס ִיפים לוֹ נֶ ֶפ ׁש יְ ֵת ָרה ְּב ׁ ַש ָּבת.
נדפס לע"נ ר' אברהם ישעי'הו בלום ז"ל בן יבדלח"ט שלמה וביילא שיחי' ,נפטר ערב ר"ה תשע"ב.
ולע"נ דניאל בן רימה ,אדוארד בן סעידה ברטה בת ג'ורג'יה ,זיזה בת ג'ורג'יה .ת.נ.צ.ב.ה
ולע"נ גולדה בת ר' יוסף ע"ה

שִׂ ְמ ַחת ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ִעם לוֹ ְמ ֵדי ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
משיח אומר :בזכותך הגעתי
יְ הו ִּדים יְ ָק ִרים :בּ וֹ א ּו לְ ֶעזְ ַרת ה' ַּב ִּגבּ וֹ ִרים ,לְ ַמ ַען ַה ִקים ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ֵמ ַע ְפ ָרא ,להצלת עם ישראל
וְ לִ זְ כּ וֹ ת ׁ ֶש ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ַה ָּקדוֹ ׁש יָ דוּר ֵּבינֵ ינוּ .אנחנו מחלקים חצי מילון דפי זוהר ותיקון מ"ג ,מ"ח ,פתח
אליהו ,וספרי זוהר לבתי מדרשים וישיבות ,לגאולת עם ישראל .למעוניין לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף וְ לִ זְכּ וֹ ת בזכויות
"עיִ ן לֹא ָר ֲא ָתה ֱאל ִֹקים ז ּולָ ֶת ָך” ֶ -טל .0527-651911:לְ זִיכּ ּוי ָה ַר ִּבים וְ לַ ֲחל ּו ָק ּה ְּב ִח ָּנם - .כל
ֲעצ ּומוֹ ת ַ
אחד מישראל שילמד/יקרא  ,לְ כָ ל ַה ּ ָפחוֹ ת ּ ַפ ַעם ַא ַחת ,דף זוהר ביוםָּ ,כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַהלּ וֹ ְמ ִדים ְמ ַק ֵּבל
ֶאת ַה ּ ָׂשכָ ר וְ ַה ּזְכֻ יּוֹ ת ׁ ֶשל מיליוני יהודים לוֹ ְמ ֵדי דפי הזוהר (שד"ח ,וְ עוֹ ד) .זְ ַמן לִ ּמוּד ַה ַדף הוּא דַּ ַּקה.
ְּב ׁ ַש ָּבת קוֹ ֶד ׁש לִ לְ מֹד ְ ּ 5פ ָע ִמים :יש לזְכוֹ ר :לִ ּימ ּוד ׁ ָש ָעה זוֹ ַהר ְּב ׁ ַש ָּבת = שווה ֵמ ָאה ִמלְ יוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ַרת
י"ח ַה ּטוֹ ב ,אוֹ ְרחוֹ ת צַ דִּ ִיקים,
שים ּתוֹ ַרת ַה ִ ּנגְ לֶ ה ִּ(כ ֵּסא ֶמלֶ ְךָ ,ה ֵר ַ
ַה ִּנגְ לֶ ה!! ִאם ֵּכן לִ ּימ ּוד  5דַּ ּקוֹ ת זוֹ ַהר ְּב ׁ ַש ָּבת = ֵמ ָאה ִמלְ יוֹ ן ֳח ָד ׁ ִ
שכִ ינָ ה וְ נִ ְק ָר ִאים שָׂ ֵרי נַ ְפ ָּתלִ י (מד"ר שיה"ש ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ָאבוֹ ת ְדר' נָ ָתן) ,וְ עוֹ ד ָּכפ ּול ֵ 1000הם ְמז ֵַּכי ָה ַר ִּבים ַה ּסוֹ ֲע ִדים ֶאת ַה ּׁ ְ
ח' ִּפ ְס ָקה טז ,ז ַֹהר ח"ב דף קכ ,).וּבְ ִמנְ יַ ן עוֹ ד ָּכפוּל ֶאלֶ ף (זוֹ ַה"ק וַ ֵ ּיצֵ א)ּ ,ובְ ִמירוֹ ן עוֹ ד ָּכפ ּול ֶאלֶ ף (תיקו"ז ,הה"ש) ,וְ ַהכּ ֹל ָּכפ ּול ֲחצִ י
ִמלְ יוֹ ן לוֹ ְמ ֵדי ַה ִּת ּק ּון ,יוֹ צֵ א ֶ ׁ ,50,000,000,000,000,000,000 -שה ּוא ְּ[ב ִמ ִּלים] ְ 50קוַ ְוד ִרילְ יוֹ ן ֳח ָד ׁ ִשים ּתוֹ ָרה
"ח (פ' ְּתרו ָּמה כ"י) יוֹ צֵ א ִּכי ְ 50קוַ ְוד ִרילְ יוֹ ן ַ 50,000,000,000,000,000,000מכְ ּ ִפיל
אמ ַ
לִ ּמ ּוד ּ ְפ ׁ ַשט ,וּלְ ִפי ַה ְּב ַ
ֶאת ַעצְ מוֹ לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַהלּ וֹ ְמ ִדיםְּ ,כלוֹ ַמרָּ ,כפוּל ְ 50קוַ ְוד ִרילְ יוֹ ן .50,000,000,000,000,000,000
=  ,39+E 2.5וּלְ ִפי הס"ח עוֹ ד ָּכפוּל ִ 15מלְ יוֹ ןְּ ,כנֶ גֶ ד ִ 15מלְ יוֹ ן יְ הו ִּדים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּבעוֹ לָ ם = ֶ ׁ ,3.75E+46שהוּא
ְּ(ב ִמ ִּלים)  37ספטיליארד  500ספטיליון ֶּב ֳח ָד ׁ ִשים[ַ .ה ֶה ְס ֵּבר ַעל ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַה ַּנ"ל ְר ֵאה ְּבכ ַֹח ַהזוֹ ַהר ח"ג] .זְ כוֹ ר! ָה ַר ׁ ְש ִּב"י נִ ְק ָרא
ׁ ַש ָּבת(ִ ,אדְּ ָרא) וּבְ יוֹ ם ַה ִהלּ וּלָ א ׁ ֶשלּ וֹ נִ ְמצֵ את נִ ׁ ְש ָמתוֹ ִעם ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,בּ וֹ א ּו ֻּכ ָּלנ ּו וְ נַ ֲעשֶׂ ה ְרצוֹ נוֹ  ,וְ נִ לְ ַמד
ּתוֹ ָרתוֹ (ִּ ,ג ִיטין סז) .וְ ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ע"ה יַ ְמלִ יץ ָעלֵ ינ ּו זְ כוּת ,וְ ָּכ ְך ַּת ֲעלֶ ה ְּת ִפ ָּל ֵתינ ּו לְ ָרצוֹ ן לִ ְפנֵ י ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.

יאה ְקדוֹ ׁ ָשה ְל ַא ֵחינ ּו ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל
ְק ִר ָ
ָא ָּנא ח ּוס ּו ַעל ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל וְ צַ ַער ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַה ִּמצְ ַט ֶע ֶרת ְּבצַ ַער ַהיְ תוֹ ִמים וְ ָה ַאלְ ָמנוֹ ת ,וְ ַה ְק ִד ׁיש ּו
ֹאמר ּו ַקדִּ ׁיש
דַּ ָּקה ַא ַחת ַא ֲח ֵרי ָּכל ְּת ִפ ָּלה ,וְ לִ ְּמד ּו דַּ ָּקה דַּ ף ַהיּוֹ ִמי ׁ ֶשל ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְּבצִ בּ ּור ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ּת ְ
[מנְ ַחת יְ הו ָּדה]
ש ֶ ּזה ַה ִּת ּקוּן ַה ָ ּגבוֹ ַּה ְ ּביוֹ ֵתר ִ
ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ,וַ ַּת ֲענ ּו ָא ֵמן יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּיה ַר ָּבה ְּבכַ ָ ּונָ ה לִ זְ כוּת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,
ִּכי ַה ִּל ּמוּד ַה ּמו ָּעט ַה ֶ ּזה ַע ָּתהָ ,ח ׁשוּב ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם יוֹ ֵתר ֵמ ַה ְק ָרבַ ת ָּכל ֵאילֵ י נְ בָ יוֹ ת ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָהיָ ה
ֹאש יְ ׁ ִשיבָ הַ ,רב ִעירַ ,רב ׁ ְשכ ּונָ הַ ,רב ֵּבית ִמ ְד ַר ׁשַ ,מ ִ ּגיד ׁ ִשע ּור ׁ ֶשל דַּ ף
ַק ָ ּים ָ(ה ֲא ִריזַ "ל)ַ .על ֵּכן ָּכל ַא ְדמוֹ "ר ,ר ׁ
ַהיּוֹ ִמיְ ,מלַ ֵּמד ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵּבית ַר ָּבן ְטהוֹ ִרים ,יִ ַּקח ְּב ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ֵאיזֶה נַ ַחת ר ּו ַח ה ּוא יָ כוֹ ל לַ ֲעשׂ וֹ ת לַ ַה ָּק ָּב"ה,
ּולְ ַה ִ ּציל ֶאת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ָּכל ַה ָ ּצרוֹ ת ְּבלָ ְּמדוֹ זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש דף היומי דַּ ָּקה ַא ַחת ִעם ַה ִ ּצבּ ּור ,וְ כָ ְךָּ ,כל ַעם
יִ שְׂ ָר ֵאל יִ ָּכנְ ס ּו ְּב ֵתבַ ת נ ַֹח ,וְ יִ ָּנצְ ל ּו ִמ ִּמלְ ֶח ֶמת גּ וֹ ג ו ָּמגוֹ גְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַהזוֹ ַה"ק ,המהרח"ו ,וְ ָה ַר ְמ ַח"ל זְ יָ "ע,
אוֹ ר ַהזּוֹ ַהר - .זְ כוֹ ר! דַּ ָּקה ַא ַחת לִ ּמ ּוד זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְּ(בחוֹ ל) ְּבצִ בּ ּור ה ּוא ְּכמוֹ ׁ ִש ּׁ ָשה יָ ִמים ,וּבְ ִמנְ יַ ן ָּכפוּל ֶאלֶ ף
(זוֹ ַה"ק וַ ֵ ּיצֵ א) =  6000יָ ִמים לִ ּמוּד ּתוֹ ַרת ַה ּ ְפ ׁ ַשט ,וּבְ צַ ַער ָּכפוּל ֵמ ָאה =  600,000יָ ִמים ,וּבְ שִׂ ְמ ָחה ָּכפוּל 1000
ארד יָ ִמים ּתוֹ ַרת ַה ּ ְפ ׁ ַשט.
= ִ 600מלְ יוֹ ן יָ ִמים ׁ ֶשל ּתוֹ ַרת ַה ּ ְפ ׁ ַשט .וּבְ ׁ ַש ָּבת עוֹ ד ָּכפוּל ֶאלֶ ף = ִ 600מילְ יַ ְ
ִּ(כ ֵּסא ֶמלֶ ְךָ ,ה ֵר ַי"ח ַה ּטוֹ ב ,אוֹ ְרחוֹ ת צַ דִּ ִיקיםָ ,אבוֹ ת ְדר' נָ ָתן) .וְ ִאם זֶה ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם עוֹ ד ָּכפ ּול (ָּ 10ב ָּבא ָסאלִ י) יוֹ צֵ א 6,000,000,000,000
ארד יָ ִמים ּתוֹ ַרת ַה ּ ְפ ׁ ַשט .וְ ִאם זֶה ַּבכּ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָרבִ י עוֹ ד ָּכפ ּול ( 1000זוֹ ַהר וַ ֵ ּיצֵ א ,תיקו"ז).
= ׁ ֵש ׁש ְט ִרילְ יַ ְ
זְ כוֹ ר :למארגן ׁ ֶש ִ ּילְ ְמד ּו דַּ ָּקה ַא ַחת דַּ ף ז ַֹהר ַּב ּיוֹ םְ ,מ ַק ֵּבל שָׂ כָ ר ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלם וּכְ נֶ גֶ ד ָּכל ַהיְ הו ִּדים! ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
אשוֹ ן לְ ַא ְר ֵ ּגן ַה ִּמנְ יָ ן וִ ַיק ֵּבל שָׂ כָ ר ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלםֶּ .תן דַּ ְע ְּת ָךִּ ,כי ְּב ַד ָּקה ַא ַחת
לוֹ מ ַֹח ְּב ָק ְד ָקדוֹ יִ ְת ּפֹס לִ ְהיוֹ ת ָה ִר ׁ
ּ
ׁ ֶשל לִ ּמוּד ַהזּוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ַא ֲח ֵרי ַה ְּת ִפ ָּלה ,וְ לִ ְפנֵ י ׁ ִשעוּר דַּ ף ַהיוֹ ִמי ,וְ לִ ְפנֵ י ָּכל ׁ ִשעוּר וְ ׁ ִשעוּרַ ,א ָּתה זוֹ כֶ ה
"עיִ ן לֹא ָר ָא ָתה ֱאל ִֹקים זוּלָ ְת ָך יַ ֲעשֶׂ ה לִ ְמ ַח ֵּכה לוֹ ".
לְ עוֹ לָ מוֹ ת נֶ צַ חַ ,

