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לשם יחוד קודשא
ורחימו  בדחילו  (יאהדונהי)  ושכינתיה  הוא  בריך 
(יאההויהה) ורחימו ודחילו (איההיוהה), ליחדא שם יו"ד 
ההוא  ע"י  (יהוה)  שלים  ביחודא  ה"א  וא"ו  ב-  ה"א 
אנחנו  ה  ִהֵנּ ישראל,  כל  בשם  ב"ה)  (א"ס  ונעלם  טמיר 
לימוד  ע"י  הקדושה  השכינה  בתיקון  לעסוק  באים 
ִאינּון  ְדּ יְנָיָנא לרבינו הרמח"ל  ִתּ בספר ע' תיקוני זוהר 

ָנִגיד ֵמָחְכָמה ְסִתיָמָאה  ח ְרבּו ְדּ ְמַשׁ
(ע"פ סוף תיקון ע', עמוד תקל"ד)

ולשבירת  שלמה  לגאולה  ישראל  יזכו  שבהם 
השכינה  תחת  העולם  אומות  שרי  ע'  ולהכנעת 
ותחזור  העולם  מן  אחרא  הסטרא  ולביטול  ולגירוש 
סוף"  אין  עד  לה  דסלקין  "אבן   – ליושנה  העטרה 
צדקנו  משיח  בביאת  הקדוש  העליון  היחוד  ויתגלה 

לעיני כל חי
יראו עיננו וישמח ליבנו במהרה בימינו אמן.

הרבים  ומצדיקי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  "והמשכילים 
ככוכבים לעולם ועד"

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך"
"כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה",

"ויהי נועם וגו'".
 

בס“ד 

" ע י ק ר ה ר  ה ו ז כ ו  ר י ה ז י ם  י ל י כ ש מ ה ו "

הידעת?
פי  על  חיבר  והרמח"ל  עמו  את  ה'  שפקד  הידעת 
הקדושות  והנשמות  מט"טרון...)  (אליהו,  מעלה  מלאכי 
(אדם הראשון, אברהם אבינו, יעקב אבינו, משה רעיא מהימנא, רב המנונא 

סבא...) את ספר הזוהר השני (זוהר תינינא)?

הידעת שבלב ליבו של זוהר תינינא, נמצא הספר ע' 
תיקונים על הפסוק האחרון בתורה "לכל היד החזקה 

וגו' " ובו האידרא קדישא (בתיקון ס"ט)?
עניין  תלוי  תינינא  זוהר  תיקוני  ע'  שבספר  הידעת 
הופעת מלכותו וגילוי ייחודו יתברך לעני כל חי וכן 
רגלי  תחת  ושריהם  העולם  אומות  ע'  הכנעת 

השכינה?
הזוהר  בעלי  הם  ורמח"ל  רשב"י  שרק  הידעת 
"קם  ככתוב:  תיקונים  בשבעים  השכינה  המתקנים 
ר' אשרי חלקך  ר'  ואמר:  משה הרועה הנאמן פתח 
שכתוב בך: "סו"ד ה' ליראיו ובריתו להודיעם", אלו 
שנים,  ע"י  להתגלות  שנמסרו  לתורה  פנים  שבעים 
ואחד  קדישא  בוצינא  רשב"י  אחד  ודאי,  "ליראיו" 

אתה חסידא קדישא" (תיקון ט"ו)

"טעמו וראו כי טוב ה' " – חדש:  אתר ואפליקציה "זוהר לישראל"
קריאה משותפת בכל העולם של הזוהר של רשב"י וגם של תיקוני 
זוהר תינינא של הרמח"ל.
הורידו את האפליקציה "זוהר לישראל" ו/או כנסו לאתר:
/http://www.zohar-israel.com
מוקד הפצה:  מכון רמח"ל רח'  קצנלבוגן 73 , הר נוף, ירושלים
www.ramhal.com :טל': 02-6535101  פקס: 02-6510821 אינטרנט

 077-2269437 
להפצה התקשרו:

הלימוד בעלון מוקדש לעילוי השכינה ולרפואה שלימה במהרה של שולמית בת סולטנה תח'. העלון מוקדש לעילוי נשמת אליהו הרצל בן מזל-טוב ויהודה כהן ז"ל

זה
גני

ון 
טע

"רבים הם ˘י˙‡ספו 

לה˙˜רב למלך ע"י חיבור 

זה בזמן ˘י˙‚לה להם ו‡ז 

הס"‡ ˙ברח ו˙˙חב‡ ע„ 

˘˙עבור ל‚מרי מהעולם!"
 (‡ליהו הנבי‡, ˙י˜ון מ').

יהו„י י˜ר! למ„ „ף זה ˘בי„ך 

בכל יום במ˘ך „˜ה

והˆטרף ל‡לפי לומ„ים 

נוספים המסיימים ביח„ ‡˙ 

˙י˜וני זוהר ˙ינינ‡ ˘ל 

הרמח"ל בכל יום

מחפ˘ים ˙ורמים לה„פיס מיליוני ספרים ו„פים ˘ל ˙י˜וני הזהר ˙ינינ‡ 
˘ל הרמח"ל - זוהר ה‚‡ולה וחל˜ם למיליוני יהו„ים בחנם. ה‡ם י˘ מח˘ב 

˘יוכל לח˘ב ‡˙ הזכו˙ ה‚„ולה ˘יכולים לזכו˙ בכסף ˜טן.  


