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זוהר הש"ס
 סיום דף היומי ש"ס
ולימוד זוהר היומי

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

דרשה וסיום בבית המדרש תורת אברהם נצרת עילית 
– י"ב תמוז תשע"ג –

חיזוק והתעוררות ללמוד ספר הזוהר הקדוש - עם דף היומי ש"ס 
מכ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

ספר
המעלה זוהר 

ליחד רחימ דחיל . כינ ה א   רי ק ד א יח ד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָל
יראל. ל  לי יחדא  בו"ה י "ה  ְְְְִִִֵֵֵָָָ

מעה ,עלינ ננה ידינ מעה ,עלינ  אלהינ אדני  ענ ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹויהי
ונצליח נע ה ה'  . ננה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָידינ

ה' ם האים ְְִִֵַָרכים

אד רבי ארמוני משה רבי והצדיקי הגאוני הרבני ברשות 
ראשי  ,הגאוני והרבני ,אדומי מעלה  העיר  ורב  שליט"א  סיני 
הקדוש , הזוהר לומדי  ,ועסקני חכמי תלמידי  שליט "א , ישיבות 
הקדוש  הקהל  וכל הזה, הגדול  הקבו את  שארגנו הרבי ומזכי

הזה. הקדוש במעמד  להשתת הזוכי שליט"א , הזה

 מק הה  ה מ ה צא הדל   ה  ימק ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאנחנ
ל ת  ה את  מהרה ה עזרת יביא  הה,  ד ה מ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

רחמי מלתא  יפק א  ספרא הר "י מיחהבטיח ביאת  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
בב"א. ְִֵצדקינ

המגפה נעצרה ולכן לה' רוח נחת גרם פנחס קנאת

לק ל העני על  אריכת  ר  ארמ ני מה ר י  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהגה"צ
על קצת עד ונס יר  ,'וכ ליה לג ג ר סלא,  וזמרי  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹפנחס

קיסב כה )זה: רק  וכ)'דר  פה תיה היו"  ינחס  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
את  קנא יראל ני מעל חמתי את  ה יב ה ה אהר  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאלעזר 

קנאתי" יראל ני את  כיתי ולא  כ ת נחס קנאתי הינ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
י פר ה י מק  ה פה. את לעצר  מנת  על נפ את ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹמסר 

דה הא כ והאר הפה , נעצר  נחס ידי  על  וקא ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָמ ע 
 תק יאיה וכל עבר ת  ע בר  י ראל  לל אי ראה ה א   רְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
נחת ר זה  קנאתי , את  קנא נפ את מסר פינחס ,מח ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹולא
 אמ מכח  הפה. את עצר  ידי ועל  הא  ר דלה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָרח
,חימ ואינ תקי יאיה ל יראל כלל  בימ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מחאה זעקה ק ל  לע רר ,פ ה את  ולמסר   לק צרי  מק ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמ ל 

ר.  הירצת  ְִֵֶַַַעל 

רב בערב נלחמו כבר שנה מאה לפני

למאה קרב בר צא  אי הבע  ד ל  י לנ נת ה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוהה
מתנ די  הת עקרי נגד   צא יקיצ יוחמ מאה ניְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נגד ה לחמה קל  י תר   לנ יהיה עת  ה'  בר , ד ה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָההר 

הר "י . רת  מתנדי הה  רב  ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהערב

בהם והמלחמה הדרדעים כת

נגד תרע "ד , בשנת  שנה, כמאה מלפני  הקדמוני  חר
הקדוש , הזוהר מתנגדי  עמלק , קליפת רב והערב המשכילי
,בספריה ללמוד ואסרו  ישראל, גדולי  150  כ אות והחרימו
ללמוד, אחד  כל  יכול  ומש ,כתב מפי ולא  ,מפיה תורה ולשמוע 
לומדי שלא  ,תימ יוצאי  ,אנשי או  ,רבני היו ישנ שא
ללמוד לאנשי אומרי ולא הזוהר , ללימוד  מתנגדי או  זוהר ,
ומי  הנ"ל , הדרדעי כת  של דרכ וממשיכי גילגולי  ה זוהר ,
ימלא ,כותבי שה מה ,הקדושי הצדיקי לשו את  שיקרא



רוצי שלא רב, הערב ע כא אנחנו  מלחמה באיזה  ויבי פחד,
הקדוש. הזוהר  תורת את ולפרס ללמוד

וכבר ,מה וגילגול  דרדרי הרבה היו עוד  ישנ לדאבונינו
ללימוד להמתנגדי שליט"א  יוס עובדיה  מר הגה"צ נגד יצא 

הקדוש. הזוהר 

ודרדר וקוץ הראשון, אדם של הקללה – דרדעים
לך תצמיח

של הקדמוני החטא חדש , דבר לא  זה  דרדרי – הדרדעי
ההצלה, זוהר בספר כתבנו כבר  לעול מיתה שהביא  הנחש
תורת הוא  החיי  בע לעסוק  רצה לא הראשו שאד שבגלל

ונתקל ,לעול מיתה  ונקנסה  הדעת   ע בחטא  נפל אדהסוד ל 
 הראשו אד בקללת  – האדמה  ונתקללה חוה ונתקללה הראשו

יח)נאמר: ג פרק עשב(בראשית את  ואכלת  ל תצמיח  ודרדר  וקו
המלחמה כל  היה  וזה , הדרדעי כת  את כא מרמז  זה  השדה.
 והסימ ,משכילי מה הגלגולי שכל  ,נגד ובחנית  בחרב  ,נגד
 לכ הקדוש , הזוהר הנסתר תורת  ללימוד מתנגדי שה ,עליה
ה שא מתימ שבאי מאלו בפרט להיזהר מאוד  צריכי
,מהדרדעי ה א המפתח, זה  כי הסוד  תורת ללימוד  מתנגדי

שליט"א. מר באריכות  שכתב  כמו

דיניהם לכל כאפיקורסים

לנו שיש ידענו עכשיו  עד הגאולה . את לעכב עוזרי ה עכשיו 
ערב נגד  חדשה מלחמה לנו התגלה כעת  רב. הערב נגד מלחמה
שכל מאוד ראוי לכ .תימ מיוצאי  הדרדעי ,חדשי עמלקי רב ,
והחרימו ישראל  גדולי 150 לער וחתמו שכתבו מה  יקרא אחד
חמור בחר כי ,את ולדבר  את להתפלל ואסור  לנצח, אות
כמה בדרשות  יצאו וכבר שנה. למאה קרוב  לפני  ישראל  גדולי  של 
פסק וכ באריכות . מזה עוד לדבר ונקוה .נגד ישראל  מגדולי
לט: ,"החיי "נזר  בספר מובא  שליט"א , קנייבסקי הר "ח ממר

הדרדעי הזוה"ק)הא באמיתות   מאמיני  שאינ אות),למני מצטרפי
 מר תשובת וכדומה. התורה בקריאת  י"ח  להוציא  ויכולי

.דיניה לכל  כאפיקורסי ה שליט"א :

ה'. מהיכל קורא קול

ראשינו עטרת  נפלה
מכתבי לנוכח מאמינות  ולא  המשתאות  התמהות , עינינו לנוכח
את היו ועד מאז כורתי בשרינו, שאחינו תימ מערי שהתגלו
רבי  האלוקי התנא  של  הזוה"ק   הקדושה תורתינו של  הכתר

זיע "א יוחאי בר  שמעו

ע ללכת  ועלינו  חיי תורת היא שהתורה  אותנו  לימדו חז"ל
פנחס... בפרשת  אנו והיו ...הזמ

הקדוש , הזוהר  מתנגדי לנידוי .ירושלי עיה"ק  רבני  קיבו
העול לכל  התפשטו ומש ,תימ מאר מאבות שורש שעיקר

ועוד וחסידי ליטאי כמו 

ת "ו, ירושלים  עיה "ק  ורבני חכמי מטה  החתומים אנחנו 
כי  תימן, בארץ נעשתה  אשר השערורייה, את בשומעינו 
מקור ועזבו נשברים , בורות לחפור בלייעל , בני  אנשים יצאו
הנאמנים  התמימים בלב  ויכו עירם, בני וידיחו  חיים, מים 

הקדושה , ולתורתו  ספרלד ' על סרה לדבר פיהם  ויפערו

ועל  זיע"א, רשב"י  הקדוש האלקי  להתנא הקדוש , הזוהר
בכל  ונתקבלו שנתפרסמו זיע "א , המקובלים  ספרי

ישראל  אוי תפוצות הקדושים , ערוך  השולחן ספרי ועל  ,
העטרה, והרימו המצנפת, הסירו תורה , של מעלבונה  להם 
וכשלו פנינו , נפלו בטננו , ותרגז שמענו  לפומייהו, עפרא
כי כלימתינו, ותכסינו בבשתינו, נשכבה  ברכינו,
ועמדנו בימינו , עלתה  הזאת  והפרצה המכשלה
גאונו , ומהדר ד' מפחד ונכנע בהול בלב מרעידים
מחברו וכבוד  הקדוש  הזוהר  ספר כבוד קנאת ◌ַ◌ְלקנאת

זיע"א , בהקהלהרשב "י  אחד , בלב רגלינו, על  עמדנו
רגלינו  היו  עומדות אותם , ישמור  העליון הרבנים, ובקיבוץ
של ירושלים כנגד מטה , של ירושלים  ירושלים, בשעריך

הקודש, ארון ופתחנו החטאיםמעלה, האנשים והחרמנו
וכיוצא הקדוש , הזוהר על  סרה  המדברים בנפשותם,

לארצותם בזה זה  מכתב בהגיע  ישראל, כל על חובה  וכן ,
החטאים  להחרים ה', ארון  לפני כולם יעמדו למקומותם ,

החרם! נוסח  וזהו האלה!

עיה"ק רבני של והחרם הנידוי נוסח
הזוה"ק מתנגדי נגד

ומנדין, מחרימין, אנו  קדישין , ובמימר  עירין, בגזירת
דעת  ועל המקום, דעת על ומאררין, ומקללין, ומשמתין,
ושלש  מאות בשש הזה, התורה בספר  הקדוש, הקהל 
את  יהושע שהחרים בחרם  בו, הכתובות מצות עשרה 
נערו  גיחזי ואת הנערים, את אלישע שקלל  ובקללה  יריחו,
ברק דשמתיה ובשמתא הגדולה כנסת דאנשי  ובשמתא
ובכל עפרא  לההוא  יהודה  רב דשמתיה  ובשמתא  למירוז 
שנעשו  והשמתות והנדוין  והחרמות והקללות האלות
אכתריאל בשם  עכשיו  עוד  השלום  עליו רבינו משה  מימות
מטטרון, בשם  הגדול השר  מיכאל  בשם  צבאות, ה ' י "ה
בשם  לרבו  קשרים  הקושר  סנדלפון  בשם רבו כשם ששמו
הים, את משה שבקע בשם אותיות, ושתים ארבעים  בן
אלקי  ד' בשם המפורש שם  בסוד  אהיה", אשר  "אהיה

הגל בשם הכרובים, יושב  וחיות ישראל , והאופנים  גלים 
וחבורת  כנסיה או איש לכל  השרת, ומלאכי הקודש,
הזוהר ספר  בקדושת פגם  ויטילו  סרה , ידברו אשר  רשעים
המקובלים  ספרי  ובכל זיע"א, הרשב"י ומחברו הקדוש,
השם  מפני הם  ארורים ערוך , השולחן ספר ועל זיע "א,
הכפורים, ביום  גדול  כהן מפי היוצא והנורא, הנכבד 
הגבורה, מפני הם  ארורים ובארץ , בשמים, הם ארורים 
מפי  הם ארורים  צבאות, ה' י"ה  אכתריאל מפי הם  ארורים 
בעגלא  והנורא, הגבור  הגדול האל מפי ארורים התורה , שר
והאבידם  השמידם  הרוחות, אלקי אל מפלתייהו, תהא
בהם, יפגעו חבלה מלאכי  והכריתם, והשחיתם והכניעם 
ה' יכם מיתתם, תהיה  באסכרה יפנו , אשר  בכל הם ארורים 
ובשדפון, ובחרב, ובחרחור, ובדלקת, ובקדחת, בשחפת,
יאבה  לא  כמדם , קללה  ילבשו אבדם , עד ורדפום  ובירקון ,
בספר הכתובות האלות כל בם ורבצה להם, סלוח ה '
והבדילם  השמים , מתחת שמם  את ד ' ומחה  הזה, התורה
בכל אליהם , הנלוים  וכל הם  ישראל, שבטי מכל  לרעה  ה '
רצון, יהי כן אמן הזה, התורה בספר הכתובה הברית אלות

נבילה, שחיטתם דבריהם , לכל  כעכו"ם  הם כי  נודיע , וגם
מדרכם  ישובו אשר עד וכו', וכו' גט אינו  גיטם  נסך, יין יינם
יהיו  יחדו והנסתר הנגלה, התורה  חלקי  בכל  ויאמינו הרעה,
חיים  אלקיכם  בה ' הדבקים  ואתם  ושמ "ר  י"ב ושל תמים 

היום! כולכם

ק"נ את(בקירוב)רבנים(150)חתימת ומחרימים המנדים
הזוה"ק מתנגדי

שנת  שבט  לח' בש"א  ירושלים  בשעריך  החותמים כ"ד 
לפ "ק . תרע "ד

לקראת מתנגדי הרבה  כ כל  לכ היה למה תבינו עכשיו 
הזה. הגדול  הכנס

יוחאי בר אדוננו העולם לפטור יכול

גמרא  ע"ב)אמר מה  ירמיה:(סה  ר י אמר  חזקה , רי אמר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֻ
י יחאי, ר  מע ר י מ מ  להע ל את  לפטר  אני כל ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֻ

  מ עי , ני אלעזר  ואלמלי עכיו. ועד בראתי מ יְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה
  מ ,נע  הע  תי ואלמלי עכיו. ועד להע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻברא
  מ ירמ ה  רי אמר חזקה רי ואמר  .להע ועד להע ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָברא
,ה אל א ,עטימ וה עלה  בני ראיתי יחאי, ר  מע ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָרי
בני אני ,ה ני א ,מה בני אני ,ה מאה  א ,מה בני ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָאני

.ֵה

להתקשר תוכלו מקו ובכל רגע בכל  הפשוט בדורנו ואפילו 
זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות   הרשב"י לנשמת 
הקדוש  שהזוהר  שכידוע  הברכות , ממקור  ותושפעו טובה  לכ יכיר 

ואסונות. פגועי ומונע הצרות  מכל ומציל  מג

ומתנקם אויב להשבית עצומה שמחה

של ובפמליה מעלה של  בפמליה  עצומה שמחה יו הוא  זה  יו
ע היומי זוהר  ד ללמוד הגדול החידוש  יבוא כאשר  ובפרט  מטה,
תורת ע הסוד תורת  חיבור  שהוא  היומי  זוהר היומי , ש"ס  ד
ששו עליוני התורה, שמחת יו זה, יו וגדול  נכבד  מה  הנגלה,

.ומתנק אויב להשבית  יעקב קול  הקול עלזו, ותחתוני

הרבים את מזכים אשר השיעור מגידי הרבים מזכי

רבי  הרב הצדיקי להרבני לשבח  ולהלל להודות  רוצי אנו
הזוהר בד יו בכל  שיעור שנותני סיני אד והרב ארמוני  משה
ולעשות לשמור  וללמד ללמוד לשמוע  יכול אחד שכל היומי ,
כי  מ"ג , תקו "מל ב "כסא כמבואר   מל הכסא דברי את ולקיי

עולמות , בונה בעלמא בגירסא  הקדוש הזהר  א למוד שכ וכל
למעלה תקו בו יעשה  אחד , מאמר  פרוש  אפילו ולהבי ללמד יזכה 
ומבטח  תמימה , שנה  הפשט בלמוד יעשה  שלא מה  אחת בשעה
המל פני מרואי ויהיה  דמלכא, היכלא מבני הבא עול ב שהוא לו

דרקיעא במלכותא ראשונה  היושבי.

התורה בפשטות מלימוד הזוהר כח גדול

חכ תלמיד  על  חיוב גדול כמה לשונו : וזה כתב, ל' בתקו ג
וגור קבלה  לומדי אינ א גדול כמה ועונש קבלה. ללמד

יעשהא כי ,ליצל רחמנא  הגאולה  מעכבי ה כי גלותא   ור
ימי חדש בלמוד  נעשה שלא  מה הקבלה בלמוד  אחת  בשעה 

הגאולה. לקרב כוחה  גדול כי התורה, בפשטי

שמים גזירות לבטל רשות לו יש

בא הקדוש הרשב "י  נשמת  הקדוש, זוהר  לומדי שכאשר  וידוע 
גלאנטי  אברה רבי בש לאברה החסד שכתב כמו בינינו  ונמצא 

באידרא אומרי שאנו פע דבכל מיד זי"ע, ,"שמעו רבי "איתעטר
בינינו, ויושב  ובא ממש מתעטר  זוכי היו הגדולי והצדיקי

יודעי אבל לראות, זוכי לא אנו  ,אמנ ,בעיניה זאת לראות
מה לנו אי הרשב"י  את לנו  יש וא ממש. הוא שכ ומאמיני
הממונה שהמלא בזוה "ק  שכתוב הסיפור  שידוע  כמו כלל, לדאוג
אבל קדושתו, בכוח אותו עצר  והרשב"י  העול את להחריב נשלח 
בכל להתחשב צריכי אנו אלא  לעצמינו רק לדאוג  לנו אי

,האמיתיהיהודי המג הוא כי בזוה "ק שילמדו לכול שישולזכות 
הקב"הלנו האריז"ל , ובתורת  בזוה"ק  העוסק  כי לנו ומובטח

אוהבי  בי למעלה נרש ודיוקנו ,יו בכל  שלו  בפמליא  בו משתבח 
לפניו  ומכריזי ,המל דפלוני"ואהובי בדיוקנא זהירי ואפילו"הוו

.לבטל רשות  לו יש גזירות  גוזר  שעדהקב"ה  רואי אנו כאשר 
אלא לנו אי הזוהר, בספר  הלמוד  של כוחו ועצו גדול כ כדי
וחוזק וכח   אומ לה להוסי הקודש, מלאכת  עושי  ידי  את  לחזק 
את ולהפי להמשי עז וחגרו מתני אמצו  הקדושה, בעבודת
בכל ולסייע  בעול כוחו  לפרס יוחאי, בר  שמעו רבי  של אורו 

דאפשר. מה 

רב מהערב ניבדל כולנו

להיות קדושה בחבורה להתחבר  קדושי ישראל צריכי
בזוהר כדאיתא רב, מהערב  ולהיבדל דרשב"י , להיכלא  שייכי
הש"ס  לומדי חייבי וביותר בתוכינו , שכינה שתשרה כדי תהלי
על כתובי והש "ס המשנה דברי כל  כי הזוה "ק , בלימוד  ג לעסוק 
והאמוראי התנאי נשמות  כל  וג גדול, בהעל הסוד דר
ישראל נשמות ריבוא שישי וכל  הזוה "ק, בכתיבת  התקבצו

זי"ע . הקדוש הרמח "ל בזה בקדשו דיבר  וכבר  בו , כלולי

הסוד לימוד על הרשב"י דברי

ורבותי! ומביאמורי הגאולה  את שמקרב  דבר  על  כא מדברי
ח"ו ישראל  ע על מלבוא  מעכב הקדוש  הזוהר  וזכות  המשיח , את 
הקדושה ניצוצי בירור  כוח  לנו ואי יותר!!! זמ אי  .אטו פצצת 
ורבי  הרשב"י שג האריז"ל, בש ומובא  הזוה "ק, לימוד  כוח  כמו
מפני  שברח לזה  והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו  אלעזר
והיו להמערה , בנו אלעזר ורבי הוא  והל להורגו , שרצה הקיסר 
כמו להריגה נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י צריכי
וחרולי והקמשוני הסיגי ולהעביר רשב"י, של  רבו עקיבא רבי 

ה'. ברכו  אשר  השדה  מדר למצוא  יכול "אני הרשב"י ואמר 
ולהורדת הקליפות מתו הקדושה  ניצוצי לברר וטובה  משובחת
חזקה יותר  הרבה  ,התחתוני לעולמות  העליוני מהעולמות  השפע

 הש קידוש על להריגה  גופנית  נפש  מסירות  רבי מאשר  רבו [של 
לתורהעקיבא ], ביותר  הגדולה בתכלית  נפש  מסירת ידי על  וזאת 

מהבלי פרישות ע התורה  לימוד על מאוד מאוד שאטרח הקדושה
האפשר ככל התורה  סודות ואגלה  עוה "ז, לכולותענוגי ואפרש ,

כולה, הבריאה בגנזיתכלית  שנכנס  כב העליו המל בגנזי ואכנס
אבריחאביו הזה הגדול  האור ידי ועל  ,העליוני אורות  ואגלה ,

,העול מ הגדול  החוש מ  והדיני הקליפות  כל ואבטל 
התורה,הקדושה לסודות  נפשו מסירת ידי ועל  גילוי". ידי על וכ

 לעול להמשי גזירות  ולבטל הקליפות להכניע זכה התורה  סודות



רוצי שלא רב, הערב ע כא אנחנו  מלחמה באיזה  ויבי פחד,
הקדוש. הזוהר  תורת את ולפרס ללמוד

וכבר ,מה וגילגול  דרדרי הרבה היו עוד  ישנ לדאבונינו
ללימוד להמתנגדי שליט"א  יוס עובדיה  מר הגה"צ נגד יצא 

הקדוש. הזוהר 

ודרדר וקוץ הראשון, אדם של הקללה – דרדעים
לך תצמיח

של הקדמוני החטא חדש , דבר לא  זה  דרדרי – הדרדעי
ההצלה, זוהר בספר כתבנו כבר  לעול מיתה שהביא  הנחש
תורת הוא  החיי  בע לעסוק  רצה לא הראשו שאד שבגלל

ונתקל ,לעול מיתה  ונקנסה  הדעת   ע בחטא  נפל אדהסוד ל 
 הראשו אד בקללת  – האדמה  ונתקללה חוה ונתקללה הראשו

יח)נאמר: ג פרק עשב(בראשית את  ואכלת  ל תצמיח  ודרדר  וקו
המלחמה כל  היה  וזה , הדרדעי כת  את כא מרמז  זה  השדה.
 והסימ ,משכילי מה הגלגולי שכל  ,נגד ובחנית  בחרב  ,נגד
 לכ הקדוש , הזוהר הנסתר תורת  ללימוד מתנגדי שה ,עליה
ה שא מתימ שבאי מאלו בפרט להיזהר מאוד  צריכי
,מהדרדעי ה א המפתח, זה  כי הסוד  תורת ללימוד  מתנגדי

שליט"א. מר באריכות  שכתב  כמו

דיניהם לכל כאפיקורסים

לנו שיש ידענו עכשיו  עד הגאולה . את לעכב עוזרי ה עכשיו 
ערב נגד  חדשה מלחמה לנו התגלה כעת  רב. הערב נגד מלחמה
שכל מאוד ראוי לכ .תימ מיוצאי  הדרדעי ,חדשי עמלקי רב ,
והחרימו ישראל  גדולי 150 לער וחתמו שכתבו מה  יקרא אחד
חמור בחר כי ,את ולדבר  את להתפלל ואסור  לנצח, אות
כמה בדרשות  יצאו וכבר שנה. למאה קרוב  לפני  ישראל  גדולי  של 
פסק וכ באריכות . מזה עוד לדבר ונקוה .נגד ישראל  מגדולי
לט: ,"החיי "נזר  בספר מובא  שליט"א , קנייבסקי הר "ח ממר

הדרדעי הזוה"ק)הא באמיתות   מאמיני  שאינ אות),למני מצטרפי
 מר תשובת וכדומה. התורה בקריאת  י"ח  להוציא  ויכולי

.דיניה לכל  כאפיקורסי ה שליט"א :

ה'. מהיכל קורא קול

ראשינו עטרת  נפלה
מכתבי לנוכח מאמינות  ולא  המשתאות  התמהות , עינינו לנוכח
את היו ועד מאז כורתי בשרינו, שאחינו תימ מערי שהתגלו
רבי  האלוקי התנא  של  הזוה"ק   הקדושה תורתינו של  הכתר

זיע "א יוחאי בר  שמעו

ע ללכת  ועלינו  חיי תורת היא שהתורה  אותנו  לימדו חז"ל
פנחס... בפרשת  אנו והיו ...הזמ

הקדוש , הזוהר  מתנגדי לנידוי .ירושלי עיה"ק  רבני  קיבו
העול לכל  התפשטו ומש ,תימ מאר מאבות שורש שעיקר

ועוד וחסידי ליטאי כמו 

ת "ו, ירושלים  עיה "ק  ורבני חכמי מטה  החתומים אנחנו 
כי  תימן, בארץ נעשתה  אשר השערורייה, את בשומעינו 
מקור ועזבו נשברים , בורות לחפור בלייעל , בני  אנשים יצאו
הנאמנים  התמימים בלב  ויכו עירם, בני וידיחו  חיים, מים 

הקדושה , ולתורתו  ספרלד ' על סרה לדבר פיהם  ויפערו

ועל  זיע"א, רשב"י  הקדוש האלקי  להתנא הקדוש , הזוהר
בכל  ונתקבלו שנתפרסמו זיע "א , המקובלים  ספרי

ישראל  אוי תפוצות הקדושים , ערוך  השולחן ספרי ועל  ,
העטרה, והרימו המצנפת, הסירו תורה , של מעלבונה  להם 
וכשלו פנינו , נפלו בטננו , ותרגז שמענו  לפומייהו, עפרא
כי כלימתינו, ותכסינו בבשתינו, נשכבה  ברכינו,
ועמדנו בימינו , עלתה  הזאת  והפרצה המכשלה
גאונו , ומהדר ד' מפחד ונכנע בהול בלב מרעידים
מחברו וכבוד  הקדוש  הזוהר  ספר כבוד קנאת ◌ַ◌ְלקנאת

זיע"א , בהקהלהרשב "י  אחד , בלב רגלינו, על  עמדנו
רגלינו  היו  עומדות אותם , ישמור  העליון הרבנים, ובקיבוץ
של ירושלים כנגד מטה , של ירושלים  ירושלים, בשעריך

הקודש, ארון ופתחנו החטאיםמעלה, האנשים והחרמנו
וכיוצא הקדוש , הזוהר על  סרה  המדברים בנפשותם,

לארצותם בזה זה  מכתב בהגיע  ישראל, כל על חובה  וכן ,
החטאים  להחרים ה', ארון  לפני כולם יעמדו למקומותם ,

החרם! נוסח  וזהו האלה!

עיה"ק רבני של והחרם הנידוי נוסח
הזוה"ק מתנגדי נגד

ומנדין, מחרימין, אנו  קדישין , ובמימר  עירין, בגזירת
דעת  ועל המקום, דעת על ומאררין, ומקללין, ומשמתין,
ושלש  מאות בשש הזה, התורה בספר  הקדוש, הקהל 
את  יהושע שהחרים בחרם  בו, הכתובות מצות עשרה 
נערו  גיחזי ואת הנערים, את אלישע שקלל  ובקללה  יריחו,
ברק דשמתיה ובשמתא הגדולה כנסת דאנשי  ובשמתא
ובכל עפרא  לההוא  יהודה  רב דשמתיה  ובשמתא  למירוז 
שנעשו  והשמתות והנדוין  והחרמות והקללות האלות
אכתריאל בשם  עכשיו  עוד  השלום  עליו רבינו משה  מימות
מטטרון, בשם  הגדול השר  מיכאל  בשם  צבאות, ה ' י "ה
בשם  לרבו  קשרים  הקושר  סנדלפון  בשם רבו כשם ששמו
הים, את משה שבקע בשם אותיות, ושתים ארבעים  בן
אלקי  ד' בשם המפורש שם  בסוד  אהיה", אשר  "אהיה

הגל בשם הכרובים, יושב  וחיות ישראל , והאופנים  גלים 
וחבורת  כנסיה או איש לכל  השרת, ומלאכי הקודש,
הזוהר ספר  בקדושת פגם  ויטילו  סרה , ידברו אשר  רשעים
המקובלים  ספרי  ובכל זיע"א, הרשב"י ומחברו הקדוש,
השם  מפני הם  ארורים ערוך , השולחן ספר ועל זיע "א,
הכפורים, ביום  גדול  כהן מפי היוצא והנורא, הנכבד 
הגבורה, מפני הם  ארורים ובארץ , בשמים, הם ארורים 
מפי  הם ארורים  צבאות, ה' י"ה  אכתריאל מפי הם  ארורים 
בעגלא  והנורא, הגבור  הגדול האל מפי ארורים התורה , שר
והאבידם  השמידם  הרוחות, אלקי אל מפלתייהו, תהא
בהם, יפגעו חבלה מלאכי  והכריתם, והשחיתם והכניעם 
ה' יכם מיתתם, תהיה  באסכרה יפנו , אשר  בכל הם ארורים 
ובשדפון, ובחרב, ובחרחור, ובדלקת, ובקדחת, בשחפת,
יאבה  לא  כמדם , קללה  ילבשו אבדם , עד ורדפום  ובירקון ,
בספר הכתובות האלות כל בם ורבצה להם, סלוח ה '
והבדילם  השמים , מתחת שמם  את ד ' ומחה  הזה, התורה
בכל אליהם , הנלוים  וכל הם  ישראל, שבטי מכל  לרעה  ה '
רצון, יהי כן אמן הזה, התורה בספר הכתובה הברית אלות

נבילה, שחיטתם דבריהם , לכל  כעכו"ם  הם כי  נודיע , וגם
מדרכם  ישובו אשר עד וכו', וכו' גט אינו  גיטם  נסך, יין יינם
יהיו  יחדו והנסתר הנגלה, התורה  חלקי  בכל  ויאמינו הרעה,
חיים  אלקיכם  בה ' הדבקים  ואתם  ושמ "ר  י"ב ושל תמים 

היום! כולכם

ק"נ את(בקירוב)רבנים(150)חתימת ומחרימים המנדים
הזוה"ק מתנגדי

שנת  שבט  לח' בש"א  ירושלים  בשעריך  החותמים כ"ד 
לפ "ק . תרע "ד

לקראת מתנגדי הרבה  כ כל  לכ היה למה תבינו עכשיו 
הזה. הגדול  הכנס

יוחאי בר אדוננו העולם לפטור יכול

גמרא  ע"ב)אמר מה  ירמיה:(סה  ר י אמר  חזקה , רי אמר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֻ
י יחאי, ר  מע ר י מ מ  להע ל את  לפטר  אני כל ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֻ

  מ עי , ני אלעזר  ואלמלי עכיו. ועד בראתי מ יְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה
  מ ,נע  הע  תי ואלמלי עכיו. ועד להע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻברא
  מ ירמ ה  רי אמר חזקה רי ואמר  .להע ועד להע ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָברא
,ה אל א ,עטימ וה עלה  בני ראיתי יחאי, ר  מע ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָרי
בני אני ,ה ני א ,מה בני אני ,ה מאה  א ,מה בני ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָאני

.ֵה

להתקשר תוכלו מקו ובכל רגע בכל  הפשוט בדורנו ואפילו 
זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות   הרשב"י לנשמת 
הקדוש  שהזוהר  שכידוע  הברכות , ממקור  ותושפעו טובה  לכ יכיר 

ואסונות. פגועי ומונע הצרות  מכל ומציל  מג

ומתנקם אויב להשבית עצומה שמחה

של ובפמליה מעלה של  בפמליה  עצומה שמחה יו הוא  זה  יו
ע היומי זוהר  ד ללמוד הגדול החידוש  יבוא כאשר  ובפרט  מטה,
תורת ע הסוד תורת  חיבור  שהוא  היומי  זוהר היומי , ש"ס  ד
ששו עליוני התורה, שמחת יו זה, יו וגדול  נכבד  מה  הנגלה,

.ומתנק אויב להשבית  יעקב קול  הקול עלזו, ותחתוני

הרבים את מזכים אשר השיעור מגידי הרבים מזכי

רבי  הרב הצדיקי להרבני לשבח  ולהלל להודות  רוצי אנו
הזוהר בד יו בכל  שיעור שנותני סיני אד והרב ארמוני  משה
ולעשות לשמור  וללמד ללמוד לשמוע  יכול אחד שכל היומי ,
כי  מ"ג , תקו "מל ב "כסא כמבואר   מל הכסא דברי את ולקיי

עולמות , בונה בעלמא בגירסא  הקדוש הזהר  א למוד שכ וכל
למעלה תקו בו יעשה  אחד , מאמר  פרוש  אפילו ולהבי ללמד יזכה 
ומבטח  תמימה , שנה  הפשט בלמוד יעשה  שלא מה  אחת בשעה
המל פני מרואי ויהיה  דמלכא, היכלא מבני הבא עול ב שהוא לו

דרקיעא במלכותא ראשונה  היושבי.

התורה בפשטות מלימוד הזוהר כח גדול

חכ תלמיד  על  חיוב גדול כמה לשונו : וזה כתב, ל' בתקו ג
וגור קבלה  לומדי אינ א גדול כמה ועונש קבלה. ללמד

יעשהא כי ,ליצל רחמנא  הגאולה  מעכבי ה כי גלותא   ור
ימי חדש בלמוד  נעשה שלא  מה הקבלה בלמוד  אחת  בשעה 

הגאולה. לקרב כוחה  גדול כי התורה, בפשטי

שמים גזירות לבטל רשות לו יש

בא הקדוש הרשב "י  נשמת  הקדוש, זוהר  לומדי שכאשר  וידוע 
גלאנטי  אברה רבי בש לאברה החסד שכתב כמו בינינו  ונמצא 

באידרא אומרי שאנו פע דבכל מיד זי"ע, ,"שמעו רבי "איתעטר
בינינו, ויושב  ובא ממש מתעטר  זוכי היו הגדולי והצדיקי

יודעי אבל לראות, זוכי לא אנו  ,אמנ ,בעיניה זאת לראות
מה לנו אי הרשב"י  את לנו  יש וא ממש. הוא שכ ומאמיני
הממונה שהמלא בזוה "ק  שכתוב הסיפור  שידוע  כמו כלל, לדאוג
אבל קדושתו, בכוח אותו עצר  והרשב"י  העול את להחריב נשלח 
בכל להתחשב צריכי אנו אלא  לעצמינו רק לדאוג  לנו אי

,האמיתיהיהודי המג הוא כי בזוה "ק שילמדו לכול שישולזכות 
הקב"הלנו האריז"ל , ובתורת  בזוה"ק  העוסק  כי לנו ומובטח

אוהבי  בי למעלה נרש ודיוקנו ,יו בכל  שלו  בפמליא  בו משתבח 
לפניו  ומכריזי ,המל דפלוני"ואהובי בדיוקנא זהירי ואפילו"הוו

.לבטל רשות  לו יש גזירות  גוזר  שעדהקב"ה  רואי אנו כאשר 
אלא לנו אי הזוהר, בספר  הלמוד  של כוחו ועצו גדול כ כדי
וחוזק וכח   אומ לה להוסי הקודש, מלאכת  עושי  ידי  את  לחזק 
את ולהפי להמשי עז וחגרו מתני אמצו  הקדושה, בעבודת
בכל ולסייע  בעול כוחו  לפרס יוחאי, בר  שמעו רבי  של אורו 

דאפשר. מה 

רב מהערב ניבדל כולנו

להיות קדושה בחבורה להתחבר  קדושי ישראל צריכי
בזוהר כדאיתא רב, מהערב  ולהיבדל דרשב"י , להיכלא  שייכי
הש"ס  לומדי חייבי וביותר בתוכינו , שכינה שתשרה כדי תהלי
על כתובי והש "ס המשנה דברי כל  כי הזוה "ק , בלימוד  ג לעסוק 
והאמוראי התנאי נשמות  כל  וג גדול, בהעל הסוד דר
ישראל נשמות ריבוא שישי וכל  הזוה "ק, בכתיבת  התקבצו

זי"ע . הקדוש הרמח "ל בזה בקדשו דיבר  וכבר  בו , כלולי

הסוד לימוד על הרשב"י דברי

ורבותי! ומביאמורי הגאולה  את שמקרב  דבר  על  כא מדברי
ח"ו ישראל  ע על מלבוא  מעכב הקדוש  הזוהר  וזכות  המשיח , את 
הקדושה ניצוצי בירור  כוח  לנו ואי יותר!!! זמ אי  .אטו פצצת 
ורבי  הרשב"י שג האריז"ל, בש ומובא  הזוה "ק, לימוד  כוח  כמו
מפני  שברח לזה  והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו  אלעזר
והיו להמערה , בנו אלעזר ורבי הוא  והל להורגו , שרצה הקיסר 
כמו להריגה נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י צריכי
וחרולי והקמשוני הסיגי ולהעביר רשב"י, של  רבו עקיבא רבי 

ה'. ברכו  אשר  השדה  מדר למצוא  יכול "אני הרשב"י ואמר 
ולהורדת הקליפות מתו הקדושה  ניצוצי לברר וטובה  משובחת
חזקה יותר  הרבה  ,התחתוני לעולמות  העליוני מהעולמות  השפע

 הש קידוש על להריגה  גופנית  נפש  מסירות  רבי מאשר  רבו [של 
לתורהעקיבא ], ביותר  הגדולה בתכלית  נפש  מסירת ידי על  וזאת 

מהבלי פרישות ע התורה  לימוד על מאוד מאוד שאטרח הקדושה
האפשר ככל התורה  סודות ואגלה  עוה "ז, לכולותענוגי ואפרש ,

כולה, הבריאה בגנזיתכלית  שנכנס  כב העליו המל בגנזי ואכנס
אבריחאביו הזה הגדול  האור ידי ועל  ,העליוני אורות  ואגלה ,

,העול מ הגדול  החוש מ  והדיני הקליפות  כל ואבטל 
התורה,הקדושה לסודות  נפשו מסירת ידי ועל  גילוי". ידי על וכ

 לעול להמשי גזירות  ולבטל הקליפות להכניע זכה התורה  סודות



וחירות שלו לדור...חיי דוקא אותו צרי הזה הגדול הכוח כל  כי
של דור  האחרו המשיח,הזה  מדינוב)ביאת  .(מהרצ"א

יהי משיחנוזה לביאת הסיבה ה
שהחבור ,ראשו מאמר מאמרות , עשרה בשל "ה, מבאר  הנה
בסו האחרו הדור  שיבוא עד  וכו' גנוז להיות  עתיד  היה מהזוהר 
אז כי  משיח , יבוא העוסקי ובזכות ,לתחתוני יתגלה שאז הימי
וזהו לביאתו . קרובה סבה תהיה זו  אשר  בסבתו , דעה  האר תמלא
יגאלו שבזכותו כדי וכו', אחזתו אל איש  ושבת ובגיניה שאמר
הקדוש   שהוצר עד ממצרי ישראל  נגאלו שלא כש ישראל ,
לא העתידה גאולה  כ מילה, ובד פסח  בד לקדש הוא ברו
האל רצו והוא הזו, הקדושה לתוספות  שיזכו  עד הגאולה תהיה

בה. הזוכה ואשרי ,יתבר

הגאולה ויהיה הקליפות כל ישרפו שורף והנה
משה, דרש דרש וזהו שמיני: פרשת  אפרי מחנה  דגל ולשו

כשיתגלה  יוחאי היינו ב שמעו דרבי ואיתא משה , בחינת  יש  ודור  דור בכל (כי

משה ) בחינת  ב היה   שמעו רבי היינו משה, כבר שדרש מה  וידרוש ,
הקליפות כל  שיתבטלו הינו , שור והנה אז הזוהר, ספר  יוחאי ,
וג ועד . סלה אמ בימינו במהרה שיבנה  הגאולה יהיה וממילא
והשבתת הגלות  וקלות  הקליפות בטול  יהיה ההוא החיבור  ידי על 

כ"ד)הקטרוגי נהר  ראשו מעי לאברה החכמה(חסד בעסק  תלוי הכל .
בית בני ועכוב אחור  גורמת  היא בה  מלהתעסק  ומניעתנו  הזאת,

ותפארתנו  חיי )מקדשנו לע ויטאל  חיי הרב .(הקדמת 

מסייעים ליטהר הבא

וכל ל הע ל זה בר בפרט טב, בר ל לדעת ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָצריכי
לייכ חזק  רצ ע אבל  מניע ת, הר ה ני זה , ל יה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהאלה
סיעא ע אמת ציר מה לכל  לה יע  לי ויכ הל , על  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלעבר 

 ד ה ז הר  ת ב  מ המא, לאתדכייא נ ר  עי "ד ְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָָָ
,"לי דמזמני א, רהוה לה הר  ר צה אד  אר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

,ל זריע מלאכיי קד מלאכי  ל לח  רית  ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הכי  יהר מזי נקראי הזהר ולמדי  .עד לסע  תא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָלל ת
יראל, לל  ונ מת  מת נ מטהרי ה לע לי דְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ר חנת ורע ת  ק ת זרת מ ל י ראל  ע את  ילימְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
תפ ר ת  עה  ת בר ועצ רב ח וודאי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹבג מ ת ,

ְִַַנמעת.

תהילים זוהר להוציא שהחיינו
ע תהלי לאור להוציא  אותנו  שזיכה ב"ה 
"צה נאמר שעליו הקדוש הזוהר  ִָביאור 

"אמ ד')וסחרה צ"א  תהילי) גה אל" , ְֲִֵֵֶֶַָָֹ
,"ריה לטי  ל עליו השיריל י (שיר ְִִִֵַָָָֹ

ד') לנצחד' וצאצאיו, משפחתו לכל לו ,
ופירותיה הבא. והעול הזה בעול ,נצחי
שש פרווי זהב כמו ורבה, שפרה , סו אי עד פירותיה ופירות
מחדש. יו על ורבה פרה שהיה  המקדש, בבית ע "ה המל שלמה
כדי  ביומו, יו דבר  בו שילמדו  מנת  על  לרבי יחולק  ובס"ד 

ישראל. לע והברכה השפע  להרבות

הקוצים לזמר

לומדי  וכ ,הקוצי את שמזמר  ש על זמירות  נקרא   התהלי
כדי  השדה, מתקני כלומר, חקלא , מחצדי  נקראי הקדוש הזוהר

עקבתא אנו ובדורנו השלמה, הגאולה לקראת  העול את  להכשיר 
הקדושה את  להגביר  חובתינו הגאולה, דור  ,אחרו דור  דמשיחא,
ע התהלי לימוד ובזכות שד "י, במלכות  עול ולתק העליונה,
צרות בלי  ונגאל וברחמי בחסד העול יתמלא הקדוש  הזוהר
ישראל יצאו הזוהר  בזכות  "שרק  הרשב"י  שכתב  כמו ונסיונות ,

."ברחמי מהגלות 

יוחאי בר שמעו = 703 גימטריה  תהלי זוהר
תשובה = 713 גימטריה תהילי זוהר 

מילה ברית = 697 גימטריה תהלי זהר 

.והשל הכללי לתיקו זוכה וזוהר  תהלי שבלימוד לומר בא  זה 

והזוהר התהילים כח

בכוחו יש הזוהר  ביאור ע תהילי ספר  של  אחד  משפט
ע להיבראות . שווה  היה  העול כל  כולו, העול כל את להחזיק 
משפט או מלה יגיד אחד שיהודי  בכדי ,והמכאובי היסורי כל
של התור זכות מה  וחשב, צא ולכ והזוהר , תהילי בספר  אחד

הזוהר. ביאור  ע תהילי ספרי 

מצוות סוף אין

רגע בכל הרי הזהר , ביאור  ע תהילי קורא  אחד כשיהודי /ה 
נזק וזה כבודו , כסא  עד  בעול עצו אור  מגלה הוא  שקורא ,
שקבל פשוט ויהודי  בזה. הרבי את  ומזכה שלומד מי כל  לזכות
והוא נח אתה   מצוות . בשביל מייצר  וקורא , לומד  הספר  את 
מספר וא . הזמ כל שמייצר  גדול  יצור  מפעל  כמו  מצות מייצר
של משפט וכל  מצוות. לאינסו זוכה אתה ...קוראי אנשי
אות ומקיפי עלי ששומרי מלאכי מייצרת   תהילי קריאת 
כבודת וע  מל כמו מתהל בשמי ואתה הפסקה... ללא
כול לא למה טוב , כ כל  א אז לנצח , נשמרת   וזכות ,שומרי

דעת ! צרי זה  בשביל כי ?ותורמי רצי

היא בגלותא ? שכינתא תהא מתי עד קדוש ! קהל  ורבותי מורי
?שבשמי אבינו על נחוס  לא 

לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנ ביסורי מתגולל המשיח  מל
בנו !!! רק  תלוי  זה וכל לגאלנו, רוצה יתבר הש

דיינו רשב"י את לנו נתן אילו

שלא אדומי במעלה כא יהודי הרבה היו שרואי ב"ה 
הקדוש, זוהר  שלומדי לפני לילה כל  לישו ברכותהולכי ורואי

הרשב"י  כי הזה, הקדוש  הלימוד בזכות  ונפלאות , ניסי וישועות 
הקדוש, בזוהר  עליו שאמרו  כדי  עד  ועצו רב כוחו לאזי"ע אילו

דיינו, יוחאי בר  שמעו רבי את  הש לנו נת אלא בסיני תורה  ניתנה
התורה . לעול ותאיר  תתגלה  רמ "א)שממנו ד פנחס פרשת  .(זוהר

הנסתר תורת לימוד את לחזק יראו כולם

חברי ולצר להצטר קודש בקריאת  לכ אני  קורא  לכ
הקדוש  וזוהר  היומי וד בכלל , תורה  שיעורי ללימוד נוספי
הברכות לכל  ותזכו  ביומו,  יו דבר  ,כסדר תמידי בפרט,

הקדוש הזוהר לימוד  את לחזק  יראה  אחד  וכל שזכותוהישועות,
הנסתר, תורת  לימוד את  לחזק  ועצומה מהגדולה  את  ומקיימי

ע "ה: רבנו משה לנו שצווה

חילי להרת  חיל  לע ת סיפה , לברככ איפה לנ ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹנ אר 
א ר עד  ידיכ מעי ה רכה ויהי  וא ריתא , הא  רי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלק ד א

ויהי  האמית ,  תלמ ל להע את  להביא הלאכה, ל  לְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
תזכ האלקי הא  רשב"י, הא כדאי ,ל וכסא ל ה' ְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָֹ
את לקרב ,י ה מ  להע ל  את  לפטר  ,אמ  עלינ ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻיג
האר מלאה ,ה אר נגל ת  ה ל ת  תחזינה  ועינינ ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאלה,

ונזה ,ה את  מהעה  מהימנאלק אתנהרעיא מצ ה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ה רת , ס עד מאיר  הר"י רת דווקא, דה ז הר  ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָללמד
גאלנ עד הא  ר דל מנחה  לתת  ולא  ללמ ד  הרוצריז) ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ריט .) פאר ננחס ית  ו בנה  חננ   ויק  יחנ מ לנ לח  עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.אמ ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה 

וכמה חילוני,  אד ב שהוא לי ויפר אלי  התקשר  אחד איש 
רצה ולא ,כלו לעשות  רצה לא תורתו, ועל  ה' על שמע שהוא
בתל הל הוא אחת  פע לגמרי, גמור  חילוני בקיצור  להתקרב ,
שמה ויש  קומות , שבע  שגבוה בני שזה אגד  של לבני אביב 
והוא מ"ח , תיקו קונטרי  מחלקי שאנשי שולחנות עשרי
קולות, בקולי  לצעוק  התחיל  ואז  זה, את  וקרא מש אחד  לקח

אותי". "תפת 

שיש מפר  י מבת  גבריאל עצמו ר' על  שלקח  חבר  לו 

חילוני  אח לו  והיה , אנשי לאלפי  ומחלק מח , תיקו לחלק
בכלל, יהדות זה מה לדעת רצה ולא ,כלו על  שמר שלא
זה את  שקרא אחר  מ"ח  תקו שלו לאח נת הזה והחבר 

כשר. יהודי להיות מתחיל  אני  מהיו שלו , לאח אמר

עזר ולא  לשכנע וניו  אליה דיברו  כבר  שכול  יתכ אי
לדורנו  רשב"י  השאיר  זה  מאי  אלא עזר , מ"ח ותקו כלו
הרשב"י  נת בתשובה יחזרו ישראל שבני  רוצי אנו  שכאשר

מיד. שעוזר אטו תרופת



וחירות שלו לדור...חיי דוקא אותו צרי הזה הגדול הכוח כל  כי
של דור  האחרו המשיח,הזה  מדינוב)ביאת  .(מהרצ"א

יהי משיחנוזה לביאת הסיבה ה
שהחבור ,ראשו מאמר מאמרות , עשרה בשל "ה, מבאר  הנה
בסו האחרו הדור  שיבוא עד  וכו' גנוז להיות  עתיד  היה מהזוהר 
אז כי  משיח , יבוא העוסקי ובזכות ,לתחתוני יתגלה שאז הימי
וזהו לביאתו . קרובה סבה תהיה זו  אשר  בסבתו , דעה  האר תמלא
יגאלו שבזכותו כדי וכו', אחזתו אל איש  ושבת ובגיניה שאמר
הקדוש   שהוצר עד ממצרי ישראל  נגאלו שלא כש ישראל ,
לא העתידה גאולה  כ מילה, ובד פסח  בד לקדש הוא ברו
האל רצו והוא הזו, הקדושה לתוספות  שיזכו  עד הגאולה תהיה

בה. הזוכה ואשרי ,יתבר

הגאולה ויהיה הקליפות כל ישרפו שורף והנה
משה, דרש דרש וזהו שמיני: פרשת  אפרי מחנה  דגל ולשו

כשיתגלה  יוחאי היינו ב שמעו דרבי ואיתא משה , בחינת  יש  ודור  דור בכל (כי

משה ) בחינת  ב היה   שמעו רבי היינו משה, כבר שדרש מה  וידרוש ,
הקליפות כל  שיתבטלו הינו , שור והנה אז הזוהר, ספר  יוחאי ,
וג ועד . סלה אמ בימינו במהרה שיבנה  הגאולה יהיה וממילא
והשבתת הגלות  וקלות  הקליפות בטול  יהיה ההוא החיבור  ידי על 

כ"ד)הקטרוגי נהר  ראשו מעי לאברה החכמה(חסד בעסק  תלוי הכל .
בית בני ועכוב אחור  גורמת  היא בה  מלהתעסק  ומניעתנו  הזאת,

ותפארתנו  חיי )מקדשנו לע ויטאל  חיי הרב .(הקדמת 

מסייעים ליטהר הבא

וכל ל הע ל זה בר בפרט טב, בר ל לדעת ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָצריכי
לייכ חזק  רצ ע אבל  מניע ת, הר ה ני זה , ל יה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהאלה
סיעא ע אמת ציר מה לכל  לה יע  לי ויכ הל , על  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלעבר 

 ד ה ז הר  ת ב  מ המא, לאתדכייא נ ר  עי "ד ְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָָָ
,"לי דמזמני א, רהוה לה הר  ר צה אד  אר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

,ל זריע מלאכיי קד מלאכי  ל לח  רית  ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הכי  יהר מזי נקראי הזהר ולמדי  .עד לסע  תא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָלל ת
יראל, לל  ונ מת  מת נ מטהרי ה לע לי דְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ר חנת ורע ת  ק ת זרת מ ל י ראל  ע את  ילימְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
תפ ר ת  עה  ת בר ועצ רב ח וודאי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹבג מ ת ,

ְִַַנמעת.

תהילים זוהר להוציא שהחיינו
ע תהלי לאור להוציא  אותנו  שזיכה ב"ה 
"צה נאמר שעליו הקדוש הזוהר  ִָביאור 

"אמ ד')וסחרה צ"א  תהילי) גה אל" , ְֲִֵֵֶֶַָָֹ
,"ריה לטי  ל עליו השיריל י (שיר ְִִִֵַָָָֹ

ד') לנצחד' וצאצאיו, משפחתו לכל לו ,
ופירותיה הבא. והעול הזה בעול ,נצחי
שש פרווי זהב כמו ורבה, שפרה , סו אי עד פירותיה ופירות
מחדש. יו על ורבה פרה שהיה  המקדש, בבית ע "ה המל שלמה
כדי  ביומו, יו דבר  בו שילמדו  מנת  על  לרבי יחולק  ובס"ד 

ישראל. לע והברכה השפע  להרבות

הקוצים לזמר

לומדי  וכ ,הקוצי את שמזמר  ש על זמירות  נקרא   התהלי
כדי  השדה, מתקני כלומר, חקלא , מחצדי  נקראי הקדוש הזוהר

עקבתא אנו ובדורנו השלמה, הגאולה לקראת  העול את  להכשיר 
הקדושה את  להגביר  חובתינו הגאולה, דור  ,אחרו דור  דמשיחא,
ע התהלי לימוד ובזכות שד "י, במלכות  עול ולתק העליונה,
צרות בלי  ונגאל וברחמי בחסד העול יתמלא הקדוש  הזוהר
ישראל יצאו הזוהר  בזכות  "שרק  הרשב"י  שכתב  כמו ונסיונות ,

."ברחמי מהגלות 

יוחאי בר שמעו = 703 גימטריה  תהלי זוהר
תשובה = 713 גימטריה תהילי זוהר 

מילה ברית = 697 גימטריה תהלי זהר 

.והשל הכללי לתיקו זוכה וזוהר  תהלי שבלימוד לומר בא  זה 

והזוהר התהילים כח

בכוחו יש הזוהר  ביאור ע תהילי ספר  של  אחד  משפט
ע להיבראות . שווה  היה  העול כל  כולו, העול כל את להחזיק 
משפט או מלה יגיד אחד שיהודי  בכדי ,והמכאובי היסורי כל
של התור זכות מה  וחשב, צא ולכ והזוהר , תהילי בספר  אחד

הזוהר. ביאור  ע תהילי ספרי 

מצוות סוף אין

רגע בכל הרי הזהר , ביאור  ע תהילי קורא  אחד כשיהודי /ה 
נזק וזה כבודו , כסא  עד  בעול עצו אור  מגלה הוא  שקורא ,
שקבל פשוט ויהודי  בזה. הרבי את  ומזכה שלומד מי כל  לזכות
והוא נח אתה   מצוות . בשביל מייצר  וקורא , לומד  הספר  את 
מספר וא . הזמ כל שמייצר  גדול  יצור  מפעל  כמו  מצות מייצר
של משפט וכל  מצוות. לאינסו זוכה אתה ...קוראי אנשי
אות ומקיפי עלי ששומרי מלאכי מייצרת   תהילי קריאת 
כבודת וע  מל כמו מתהל בשמי ואתה הפסקה... ללא
כול לא למה טוב , כ כל  א אז לנצח , נשמרת   וזכות ,שומרי

דעת ! צרי זה  בשביל כי ?ותורמי רצי

היא בגלותא ? שכינתא תהא מתי עד קדוש ! קהל  ורבותי מורי
?שבשמי אבינו על נחוס  לא 

לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנ ביסורי מתגולל המשיח  מל
בנו !!! רק  תלוי  זה וכל לגאלנו, רוצה יתבר הש

דיינו רשב"י את לנו נתן אילו

שלא אדומי במעלה כא יהודי הרבה היו שרואי ב"ה 
הקדוש, זוהר  שלומדי לפני לילה כל  לישו ברכותהולכי ורואי

הרשב"י  כי הזה, הקדוש  הלימוד בזכות  ונפלאות , ניסי וישועות 
הקדוש, בזוהר  עליו שאמרו  כדי  עד  ועצו רב כוחו לאזי"ע אילו

דיינו, יוחאי בר  שמעו רבי את  הש לנו נת אלא בסיני תורה  ניתנה
התורה . לעול ותאיר  תתגלה  רמ "א)שממנו ד פנחס פרשת  .(זוהר

הנסתר תורת לימוד את לחזק יראו כולם

חברי ולצר להצטר קודש בקריאת  לכ אני  קורא  לכ
הקדוש  וזוהר  היומי וד בכלל , תורה  שיעורי ללימוד נוספי
הברכות לכל  ותזכו  ביומו,  יו דבר  ,כסדר תמידי בפרט,

הקדוש הזוהר לימוד  את לחזק  יראה  אחד  וכל שזכותוהישועות,
הנסתר, תורת  לימוד את  לחזק  ועצומה מהגדולה  את  ומקיימי

ע "ה: רבנו משה לנו שצווה

חילי להרת  חיל  לע ת סיפה , לברככ איפה לנ ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹנ אר 
א ר עד  ידיכ מעי ה רכה ויהי  וא ריתא , הא  רי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלק ד א

ויהי  האמית ,  תלמ ל להע את  להביא הלאכה, ל  לְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
תזכ האלקי הא  רשב"י, הא כדאי ,ל וכסא ל ה' ְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָֹ
את לקרב ,י ה מ  להע ל  את  לפטר  ,אמ  עלינ ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻיג
האר מלאה ,ה אר נגל ת  ה ל ת  תחזינה  ועינינ ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאלה,

ונזה ,ה את  מהעה  מהימנאלק אתנהרעיא מצ ה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ה רת , ס עד מאיר  הר"י רת דווקא, דה ז הר  ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָללמד
גאלנ עד הא  ר דל מנחה  לתת  ולא  ללמ ד  הרוצריז) ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ריט .) פאר ננחס ית  ו בנה  חננ   ויק  יחנ מ לנ לח  עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.אמ ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה 

וכמה חילוני,  אד ב שהוא לי ויפר אלי  התקשר  אחד איש 
רצה ולא ,כלו לעשות  רצה לא תורתו, ועל  ה' על שמע שהוא
בתל הל הוא אחת  פע לגמרי, גמור  חילוני בקיצור  להתקרב ,
שמה ויש  קומות , שבע  שגבוה בני שזה אגד  של לבני אביב 
והוא מ"ח , תיקו קונטרי  מחלקי שאנשי שולחנות עשרי
קולות, בקולי  לצעוק  התחיל  ואז  זה, את  וקרא מש אחד  לקח

אותי". "תפת 

שיש מפר  י מבת  גבריאל עצמו ר' על  שלקח  חבר  לו 

חילוני  אח לו  והיה , אנשי לאלפי  ומחלק מח , תיקו לחלק
בכלל, יהדות זה מה לדעת רצה ולא ,כלו על  שמר שלא
זה את  שקרא אחר  מ"ח  תקו שלו לאח נת הזה והחבר 

כשר. יהודי להיות מתחיל  אני  מהיו שלו , לאח אמר

עזר ולא  לשכנע וניו  אליה דיברו  כבר  שכול  יתכ אי
לדורנו  רשב"י  השאיר  זה  מאי  אלא עזר , מ"ח ותקו כלו
הרשב"י  נת בתשובה יחזרו ישראל שבני  רוצי אנו  שכאשר

מיד. שעוזר אטו תרופת




