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ורעי! אחי יקירים יהודים

שואה  בפני  אלה בימים  עומדים שאנחנו להבין צריכים אתם
מחסה! לתפוס מהרו בפתח , אטומית מלחמה נוספת.

שואת שאלה : השניה, הראשונה, העולם למלחמת הגורם מהו 
בקרוב? לה מחכים שאנחנו השלישית עולם ומלחמת אירופה,

בספר זיע"א הסולם  בעל  הגאון מצא הללו לשאלות התשובות את
שב שאמר  לעולם.הזוה"ק באים וחורבן מוות  הזוהר לימוד מניעת

אטומות אוזניים על נפלו ודבריו השואה , על  לכל ...וזעק 

המעשה, היה  הגאון וכך הזהיר השניה  עולם  מלחמת  פרוץ  לפני
לארץ שיעלו אירופה קהילות רבני את זיע"א אשל"ג  מוהרי"ל
אירופה ונחרבה  בקולו שמעו ולא הקדוש הזוהר את וילמדו .ישראל

?    

היה  האחרון בדור המקובלים מגדולי

הלוי  ליב  יהודה רבי  הגאון כ"ק

התגלה  נערותו בימי זלה"ה אשלג 

תלמודו  על  ששוקד עצום כמתמיד 

הגיעו  בטרם ועוד  רבה  בשקידה

בכל  כמעט בקי היה מצוות לעול

כשתורתו  תוספות פירוש  עם הש"ס

וכפי  ובקדושה. עמל מתוך נקנית

שנים  ט "ו כבן שבהיותו  פעם  שהעיד 

שקר דבר  להוציא ביכולתו היה לא

של  וורשה הולדתו בעיר כלל . מפיו

ובמעונם  הרוחני. בעושר דוגמתו מאין גידול בית היה תקופה אותה

חלקי  ארבעת בלימוד  מעלה מעלה  ושגשג  עלה וסופרים חכמים  של

הרבנים  גדולי ידי על להוראה הוסמך  י"ט ובגיל ופוסקים. ערוך שולחן

לאחר שנים. ט"ז במשך צדק  כמורה בעירו ושמש  וורשה העיר  של

גדולי  ידי לרבנותעל סמיכה הסולם בעל קיבל עשרה שבע  בגיל מכן

נכדי  אצל  מובהק תלמיד נעשה חתונתו לאחר וורשא. של  הרבנים

הסולם  בעל זצ "ל . ופרוסוב מקאלושין האדמורי "ם הקדוש " "היהודי

מובהק תלמיד היה  מבלז גם רוקח דב יששכר  רבי האדמו"ר של
ובלימודה זצ"ל. השי "ת בעבודת האנושי הכח  מן למעלה התייגע וא

לו  פתח אשר  אחד , נסתר  בוורשא אליו שהתגלה עד  הנסתר, חכמת 
הנזכרים  העליונים העולמות את השמים במראות להשיג הדרך את
הקבלה, בחכמת וגדול הלוך  הסולם בעל הלך ומאז הקבלה, בחכמת

בדורו. יחיד  שנעשה עד 

נפש במסירות ויגע  שטרח שמשום זצ "ל רבינו נתן הסבר  ועוד
מהכוח שלמעלה ביגיעה שנה  עשרה חמש  במשך  ולילה יומם עצומה

החכמה. שערי  לו ופתחו השמים מן עליו ריחמו כן על האנושי ,

שלא בשבילו אחת דקה כי  ממקורביו אחד בפני פעם התבטא
לשחטו, שבאים  ממה יותר  לו גרוע קדושה ובדברי בתורה להגות

התורה. ללימוד  נפשו מסירות על המעידה אמרה 

תורת  ללמד שזכה שאחר  זצ"ל, לופיאן אליהו ר' המשגיח  והגאון
הסולם  בעל ספרי וכשהגיעו לכל, כידוע רמות למעלות והגיע החן
השיטה  שזו ואמר בשבחם והפליג  כחו, בכל בהם ועמל עסק לידיו
כל  את ולהבין בהשם, לדבקות האדם את ומביאה והאמתית נכונה
דבר כל מסביר  הוא כי בה, לעסק וכדאי זיע "א  הקדוש  האר "י דברי 

נפש . לכל השוה טעם בטוב

מרן  היה ביניהם דורו גדולי עם מופלאה ידידות לו היתה
זצ"ל. החזו"א

 "        20    
 

כ"ק  רץ  הראשונה, העולם מלחמת לאחר תרע"ט, – תרע"ז בשנים
ופנה  זי "ע "הסולם" בעל זצוקלה"ה אשלג לייב יהודה רבינו הגה"ק 
וחסידיהם  לתלמידיהם שיורו בפניהם והתחנן באירופה, ישראל לגדולי
אך הזוה"ק, בלימוד  החיוב על  בספה"ק הנכתב  והוכיח הזוה"ק, ללמוד
הק' הגאון צעק תרע"ט בשנת למיניהן.. בתירוצים תחנוניו דחו לצערנו
השחורים" מ"העננים רבינו והזהיר  בשמים !!! הגזירה  שנגזרה הנ "ל
ישראל  לארץ לברוח  שנה 20 לנו שנותנים ואמר אירופה , על שעולים
הק' הגאון את לכנות החלו זאת כששמעו חורבן!!! יהיה לא ששם
שכ"ציוני" שראה ומאחר לדבריו. כך  כל התייחסו  ולא "ציוני " הנ "ל
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נכון) שאינו מה לימוד(לכאורה, עידוד על השפעה שום יותר לו אין
תרפ"א!!! בשנת זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות החליט הזוה"ק,

החליט ואז ישראל לעם קשים ימים היו תרפ "א שנת החורף ימי 
לארץ  ולעלות מגוריו מקום וורשה העיר  את לעזוב  זצ "ל רבינו
על  להתרחש  שצפוי  זצ"ל רבינו שוב הזהיר  ימים ובאותם הקודש,

ישר ועם כשואה. מכן לאחר  שהתברר כבד  אסון אירופה  אל יהודי 
הקודש . לארץ לעלות צריך

קדושה  בקריאה שבא"י ישראל גדולי  יצאו תרפ"א)ואז לכל (בשנת 
ללמוד  שיעור שיקבע  ואחד בעלמא)אחד  בגירסא הקדוש(ואף  בזוהר

הזוהר . על סיומים 1000ל להגיע היתה והמטרה יום, (ביןבכל

דינו) ובית זצ"ל זוננפלד חיים יוסף  ר ' מרן היה לערךהחתומים רק הגיעו ולא
שליט"א הבד "ץ רבני וחזרו הסכימו וכבר סיומים. 600בשנתל)

,תשס"ד ) וחזרותשס "ב זוהר לקריאתם דף ילמד אחד  שכל וקראו
יום. בכל הקדוש 

" "          
העוֹ למוֹ ת אוֹ ר האלהי, הּת נּ א  ׁש ל הזּ הר ספר  כּ י ל כּ ל  ידוּ ע
מר גּ יז  הארץ מרעיׁש  האיׁש  זה עליו: הנּ אמר  והּת חּת וֹ נים, העליוֹ נים
לא ואי ּת יליד  ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י איּמ יּה  דּ ילידה אמרוּ , וּ ב גּ מרא ממלכ וֹ ת ,

ּת יליד  י"ז :)לא זכ וּ תוֹ (מכות הר ׁש בּ "י ותפאר ּת מכּ וֹ נוּ , ראׁש נוּ  עטרת הוּ א 
רבב וֹ ת ורבבי אלפים לאלפי בּ וֹ קעת ּת וֹ רתוֹ  אׁש ר  אמן, עלינוּ  יגן
הּק ד ׁש , וחיּ וֹ ת וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין ועוֹ ברת עוֹ למוֹ ת,
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני דּ ּק ה דּ ממה קוֹ ל  עד אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי מקוֹ ם

עלמא. על וּ מרחם חדׁש ים עוֹ למוֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה בּ ּה  ושׂ מח הוּ א,

הבּ א:לּמ וּ ד העוֹ לם לחיּ י זכר וֹ נוֹ  חיד"א הגּ א וֹ ן כּ תב מה חזי ּפ וּ ק
קאמר . מאי ידע  דּ לא  אפלּ וּ  ל ּמ וּ ד כּ ל  על  מרוֹ מם ה זּ הר

"מל "כּ ּס א מ"ג)והרב  ּתּקּון  על בּ וֹ נה(ּפרּוׁש בּ גירסא הזּ הר ל ּמ וּ ד  אמר ֵ ַ ִ 
עליוֹ נים. עוֹ למוֹ ת

הזּ הר  ספר  ׁש מע וֹ ן:בּ האי לר בּ י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר עוֹ ד
קכ "ד : בּ דף עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא מן יתּפ רקוּ ן 
הרקיע כּ זהר  יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים ׁש מעוֹ ן. לרבּ י רבּ ינוּ  מׁש ה לׁש וֹ ן

–בּ  נּס יוֹ ן  צרי לא בּ אילּ ין הזּ הר  ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא  רצה האי 
דּ ישׂ ראל וּ בגין מׁש יח  חבלי יסבּ ל  לא  הזּ הר בּ ספר  הלּ וֹ מד כּ י לוֹ מר :
בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  הוּ א דּ א דחיּ י מאילנא למטעם עתידין

בּ רחמי. מגּ ל וּ תא 

וגוֹ ' הרקיע" כּ זהר  יזהירוּ  "והּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים: בּ הק דּ מת עוֹ ד
למעבד אתכּ נ ׁש וּ  כּ ד  יזהירוּ  וחבר יּ יא, ׁש מעוֹ ן  ר בּ י אלּ ין והּמ שׂ כּ ילים
נׁש מתין  וּ לכל  עּמ הוֹ ן וּ לאל יּ הוּ  להוֹ ן  אתיהיב  ר ׁש וּ תא חבּ וּ רא, האי
שׂ כל. וּ בארח בּ אתכּ סיא מלאכ יּ א וּ לכל בּ ינייהוּ  לנחתא דּ מתיב ּת אן
כּ נּ וּ יין  וּ לכל הו יּ ין וּ לכל קדּ יׁש ין ׁש מהן  לכל  רׁש וּ  יהיב כּ לּ א  על ועלּ ת
לעשׂ ר  יהיב וּ רׁש וּ תא  דיליּה , בּ דרגּ א ׁש ם כּ ל טמירין  רזין  ל וֹ ן לגלּ אה 
עד ל וֹ ן לגלּ אה  רׁש וּ  אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן לג לּ אה ספירן

מׁש יחא. דמל כּ א דרא דּ ייתי

    :      
אוֹ תוֹ  ונּק ח הזּ הר , ל ּמ וּ ד בּ ּט וּ ל  בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם מה נכ ּת ב וע ּת ה
לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל  חיּ ים רבּ י האלהי המקבּ ל  הגּ דוֹ ל  הרב מדּ ברי
הכּ תוּ ב אמן, עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  האר "י הרב ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם 
ה דּ ל בּ עיר, הצּ עיר  אני לׁש וֹ נ וֹ : וזה ההקדּ מוֹ ת , ׁש ער  בּ הקדּ מת
לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל יוֹ סף הרב  אבי לאדוֹ ני בּ ן ויטאל חיּ ים, בּ אלפי
מׁש ּת וֹ מם ויׁש בּת י כּ חי ּת ׁש ׁש  לכח ׁש לׁש ים בּ ן בּ היוֹ תי ה בּ א, העוֹ לם 
נוֹ ׁש ענוּ , לא ואנחנוּ  קיץ, כּ לה  קציר , עבר  כּ י ּת מהים, וּ מח ׁש בוֹ תי
אר וּ כה עלתה  ולא  לבשׂ רנ וּ  מז וֹ ר אין למחלתנוּ , עלתה לא ּת ר וּ פה
צללי  נטוּ  וגם ה יּ וֹ ם  ּפ נה כּ י לנ וּ  אוֹ י מקדּ ׁש נוּ , בּ ית  וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ 
לחקר  ּפ ני את ואּת נה בּ א. לא דּ וד בּ ן  ועדין  הּק צּ ים כּ ל וכל וּ  ערב ,
בּ א לא וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ  קצּ נוּ   נתאר זּ ה מה ועל  זּ ה מה ולדעת

יׁש י  ?בּ ן 

מּמ  דּ וי, ולבּ י בּ קר בּ י ואנינה  לי און  הוּ באוּ מצאתי אחד  אמר 
אלהים ור וּ ח כּ תיב ּת נּ ינא ל ׁש וֹ נוֹ : וזה ל' ּת ּק וּ ן הּת ּק וּ נים בּ ספר 
כּ י  ו יּ זכּ וֹ ר זמנא בּ ההוּ א וכ וּ ' אקרא מה א וֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת

יׁש וּ ב  ולא  הוֹ ל רוּ ח הּמ ה  לט)בשׂ ר עח רוּ חא(ּתהּלים איהוּ  ודא לעלמא, ְ ִ ִ 
לעלמא, יתוּ ב ולא עלמא מן ליּה  דּ יזיל  דּ גרמין  מאן  לוֹ ן וי דמׁש יח,
לא ׁש ּת דלא בעאן ולא יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין אינ וּ ן דּ אלּ ין

דק בּ לה  הּזהר )בחכמה לּמּוד לֹומר  דחכמה(רֹוצה נביע וּ  דּ אס ּת לּ ק דגרמין , ֶ ַ ִ ַ ַֹ 
וחר בּ א עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן וי יביׁש ה, ב ' ואׁש ּת ארת מינ ּה , י' דאיהי
ד ּמ ׁש יח  ר וּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי בּ עלמא, ואבּ דן והרג וּ ביזה
עצה ר וּ ח וּ בינה חכמה  רוּ ח ואיהוּ  הּק דׁש , רוּ ח ואיהוּ  דא ּת מר , כּ מה

הם ויראת דּ עת רוּ ח ב)וּ גב וּ רה יא כּ אן .(י ׁשעיה .עד  ְ ַ ְ ָ 

           
מׁש יח, ׁש ל ונ ׁש מתוֹ  הרחמים  מעוֹ רר הוּ א הזּ הר  לּמ וּ ד  כּ י הרי
ׁש לּ א בּ טוּ ח  בּ וֹ  והלּ וֹ מד  לבטח, יׁש כּ ן וישׂ ראל ה ּמ קדּ ׁש  וי בּ נה ויתגּ לּ ה
הּק ד ׁש  עיר  ורבּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן על  אׁש ר  מׁש יח, חבלי צער  יסבּ ל 
נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים , וּ בּת י אמן , בּ ימינ וּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה יר וּ ׁש לים
הזּ הר , הּס פר  לגמר  בּ כדי לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ הזּ הר לּמ וּ ד  ליּס ד 
העוֹ לם, בּ ריאת  יוֹ ם לטוֹ בה , עלינוּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ "ה הּס יּ וּ ם ויהיה

ׁש למה. ל האלף בּ ס וֹ ד  ּפ עמים אלף  והּת ּק וּ נים הזּ הר וילמדוּ 

בּ עלי  ס וֹ חרים, רבּ נים, חכמים אחינוּ  לכם, ק וֹ ראים אנחנוּ  ולכן
יאמר  והחלּ ׁש  עּמ נוּ , חלק לקחת ואמצ וּ  חזק וּ  מלאכוֹ ת, בּ עלי בּ ּת ים,

ז  אני. חלקגּ בּ וֹ ר  יחטף אחד וכל  הזּ את, בּ חברה  והתחבּ ר וּ  כ וּ  
הּס דר  כּ פי עלין  איזה ילמד  הדּ בקים וּ בין  הּפ נאי וּ בׁש עת מהזּ הר ,
לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין  בּ ארץ  בּ ין והמנהלים הגּ בּ אים לכם יּת נוּ  אׁש ר 
כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ מים, אביכם אתכם, מטהר  מי דּ ע וּ  ישׂ ראל , אׁש ריכם 
עליוֹ נים עוֹ למוֹ ת  רבבוֹ ן ור בּ י אלפין אלף  נע שׂ ית וּ מ לּ ה מלּ ה

החּמ ה. א וֹ ר בּ הקדּ מת כּ נּ ז כּ ר  בּ מים,

 ,        "       
         '   '      
    ,      

   
אׁש ר  לארץ, וּ בחוּ ץ  בּ ארץ קדׁש  עם וּ מנהלי גּ בּ אי אחינוּ , וא ּת ם,
ועשׂ וּ  עמד וּ  ועד", לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים "וּ מצדּ יקי נאמר עליכם
חבר  כּ ל כּ י בּ אפן כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר  לכל וסדר  מׁש מר וֹ ת מׁש מרוֹ ת
ס יּ וּ ם כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ , אוֹ  חציוֹ  אוֹ  אל וּ ל כ "ה עד ׁש לם זהר ילמד 
ועיר  עיר בּ כל  יׁש  סיּ וּ מים כּ ּמ ה לדעת בּ כדי חברים ד ' אוֹ  ג ' על ׁש לם
להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה חברת  מנּ ינוּ  וּ כבר  ּפ עמים. אלף להׁש לים 
אנׁש י  עם ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה לארץ  חוּ ץ אנׁש י גּ ם כּ י בּ זה.וּ ברוּ ר
זה ערבים ישׂ ראל כּ ל בּ ס וֹ ד  הּק דׁש ים קדׁש  בּ ית בּ מסלּ ת  הּק דׁש  עיר 
ע ּמ וֹ  על בּ רחמים ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת חד ׁש ה  ל ׁש נה ונכּ נס בּ זה,
עוֹ ד נחזר  עוֹ ד   יצטר אם הּס יּ וּ ם ואחר  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל ועל  ישׂ ראל

עלינוּ  יגן אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ ת וֹ  הר ׁש בּ "י הּת נּ א וּ זכ וּ ת ׁש ני סדר  ּפ עם
ׁש לוֹ ם. וא ּת ם עליכם ויגן

             
          
              , 

   
הזּ הר  לּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם יד וּ ע  מבּט לכּ בר הוּ א אׁש ר הּק דוֹ ׁש , 

וּ ב זּ ה וחר בּ א וּ מוֹ תנא ורע וֹ ת  קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת  ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל 
לגּ אלּ ה "ּת ּק וּ ן ישׂ ראל עם ע וֹ ררנוּ  כּ בר  ׁש עברה והנה מעלמא ,
הנּ זכּ ר  ק דּ יׁש א דּ ארעא מארי הגּ א וֹ נים ר בּ נים  מּט עם האמּת ית"
אלף לארץ וּ בחוּ צה  בּ ארץ לגמר  הזּ הר  לּמ וּ ד  על  ל ׁש קד לעיל ,
מא וֹ ת ׁש ׁש   לער רק נגמר לא קבּ לנוּ , אׁש ר  הרׁש ימוֹ ת וּ כפי סיּ וּ מים,
בּ ר  מכּ ל  מב ּק ׁש ים  ה ּק דוֹ ׁש ה, ארץ וּ גאוֹ ני רבּ ני אנחנוּ , כּ ן  על  סיּ וּ מים.
ס יּ וּ מים האלף גּ מר בּ כדי ּפ עם ע וֹ ד  ללמד מגת, יד וֹ  אׁש ר  ישׂ ראל
ּפ חוֹ ת, אוֹ  יוֹ תר הראׁש וֹ ן ׁש עוּ ר  כּ פי לטוֹ בה עלינוּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ"ה
ישׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י  אחד  זהר סיּ וּ ם אׁש ּת קד, ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני עם
אוֹ יבינוּ  עצת  ויפר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תם הצּ רים כּ ל  וּ לבּט ל 
יׁש כּ ן  וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ּת עשׂ ינה ולא מחׁש בוֹ תם, ויקלקל
ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה ירוּ ׁש לים רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן צ יּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח

קטן . לפרט תפא "ר  ׁש נת איּ ר לחדׁש  א ' אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה

יאמר: הלּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש קדם  הזּ הר בּ ספר לוֹ מדים אנחנוּ  הרי 
הצּ רים כּ ל ּפ י ולס ּת ם ישׂ ראל , מזּ ל  קרן וּ להרים עזּ נוּ , ׁש כינת לעלּ וּ י
דּ י  ויאמר  לי ׁש נּה , העטרה וּ להחזיר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תנוּ 

רצ וֹ ן . יהי כּ ן אמן  לבטח, יׁש כּ ן וישׂ ראל  לצר וֹ תינוּ 

 "ט                  
ּת בּ נה הּק ד ׁש  עיר יר וּ ׁש לים וארץ, ׁש מים עוֹ שׂ ה הם מעם עזרי
לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר  בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן

להיוֹ ת הזּ וֹ כה אׁש רי הּמ צווֹ ת. כּ ל כּ נגד  ׁש קוּ לה היא ּת וֹ רה ׁש ּת למוּ ד
והּת ּק וּ נים. ה ּק דוֹ ׁש  זהר  בּ ספר  בּ נּ סּת ר , הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמל וֹ 

את לפטר אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האלקי הּת נּ א רׁש בּ "י, הוּ א וּ כדאי
בּ הגּ ל וּ ת ּת חזינה ועינינוּ  הגּ אלּ ה, את וּ לקרב הדּ ין מן כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל 
צדק, גּ וֹ אל  בּ ביאת  הם את דּ עה הארץ  וּ מלאה הם  א וֹ ר נגל וֹ ת

וּ בקר וֹ ב. בּ עגלא עוֹ למים ּת ׁש וּ עת בּ הם נוֹ ׁש ע  וישׂ ראל 

הרב מוֹ רינוּ  החסיד  בּ הגּ אוֹ ן  ירוּ חם יצחק נאוּ ם
דּ יסקין  לברכה צדּ יק זכר ליבּ  יהוּ דא יהוֹ ׁש ע מׁש ה  ר בּ י

בּ כל ישׂ ראל בּ ני מאחינוּ  וּ מבּק ׁש  למעלה, המד בּ ר  לכל אני  מסכּ ים
הּת נּ א וּ זכוּ ת הנּ ז כּ ר , וּ ב ּס דר הנּ זכּ ר הּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד  להתמיד  מקוֹ ם
עלינוּ  יגן  הּק ד וֹ ׁש ה ותוֹ רה אמן עלינוּ  יגן  זכ וּ תוֹ  ר ׁש בּ "י הּק ד וֹ ׁש 
כּ מוֹ  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים ישׂ ראל  בּ גאלּ ת לראוֹ ת לזכּ וֹ ת
החת וּ ם על  וּ באנוּ  אקבּ צם". ע ּת ה בגּ וֹ ים  יתנוּ  כּ י "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר 

קטן  לפרט כּ וֹ ׁש נּ "ה  יפרח ס "ט בּ א תרפ "א ׁש ני ּפ סח יוֹ ם 

ס"ט מאיר  יעקב טהֹור )ה צּ בי (ּספרּדי ְ ָ ַ ִ ָ 

ישׂ ראל בּ ארץ הרבּ נים וראׁש  לציּ וֹ ן ראׁש וֹ ן 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד  וּ נחיצוּ ת ּת וֹ עלת דּ ר על
יּת ן  בּ רחמיו  יתבּ ר הם  ׁש עברה. ׁש נה בּ זה כּ תבּת י כּ בר  הּת ּק וּ נים
לרא וֹ ת ונז כּ ה ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב מלּ עילא ּת ׁש וּ בה  התעוֹ רר וּ ת

המחכּ ה. ונפ ׁש  לב כּ עתירת קר וֹ בה בּ יׁש וּ עה

זאנענפעלד ח יּ ים יוֹ סף הּק טן
האׁש כּ נזּ ים  לקהלּ ת ואב"ד רב 
אמן  בּ ימינוּ  בּ מהרה ות כּ וֹ נן ּת בּ נה ירוּ ׁש לים הּק דׁש  בּ עיר 
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נכון) שאינו מה לימוד(לכאורה, עידוד על השפעה שום יותר לו אין
תרפ"א!!! בשנת זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות החליט הזוה"ק,

החליט ואז ישראל לעם קשים ימים היו תרפ "א שנת החורף ימי 
לארץ  ולעלות מגוריו מקום וורשה העיר  את לעזוב  זצ "ל רבינו
על  להתרחש  שצפוי  זצ"ל רבינו שוב הזהיר  ימים ובאותם הקודש,

ישר ועם כשואה. מכן לאחר  שהתברר כבד  אסון אירופה  אל יהודי 
הקודש . לארץ לעלות צריך

קדושה  בקריאה שבא"י ישראל גדולי  יצאו תרפ"א)ואז לכל (בשנת 
ללמוד  שיעור שיקבע  ואחד בעלמא)אחד  בגירסא הקדוש(ואף  בזוהר

הזוהר . על סיומים 1000ל להגיע היתה והמטרה יום, (ביןבכל

דינו) ובית זצ"ל זוננפלד חיים יוסף  ר ' מרן היה לערךהחתומים רק הגיעו ולא
שליט"א הבד "ץ רבני וחזרו הסכימו וכבר סיומים. 600בשנתל)

,תשס"ד ) וחזרותשס "ב זוהר לקריאתם דף ילמד אחד  שכל וקראו
יום. בכל הקדוש 

" "          
העוֹ למוֹ ת אוֹ ר האלהי, הּת נּ א  ׁש ל הזּ הר ספר  כּ י ל כּ ל  ידוּ ע
מר גּ יז  הארץ מרעיׁש  האיׁש  זה עליו: הנּ אמר  והּת חּת וֹ נים, העליוֹ נים
לא ואי ּת יליד  ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י איּמ יּה  דּ ילידה אמרוּ , וּ ב גּ מרא ממלכ וֹ ת ,

ּת יליד  י"ז :)לא זכ וּ תוֹ (מכות הר ׁש בּ "י ותפאר ּת מכּ וֹ נוּ , ראׁש נוּ  עטרת הוּ א 
רבב וֹ ת ורבבי אלפים לאלפי בּ וֹ קעת ּת וֹ רתוֹ  אׁש ר  אמן, עלינוּ  יגן
הּק ד ׁש , וחיּ וֹ ת וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין ועוֹ ברת עוֹ למוֹ ת,
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני דּ ּק ה דּ ממה קוֹ ל  עד אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי מקוֹ ם

עלמא. על וּ מרחם חדׁש ים עוֹ למוֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה בּ ּה  ושׂ מח הוּ א,

הבּ א:לּמ וּ ד העוֹ לם לחיּ י זכר וֹ נוֹ  חיד"א הגּ א וֹ ן כּ תב מה חזי ּפ וּ ק
קאמר . מאי ידע  דּ לא  אפלּ וּ  ל ּמ וּ ד כּ ל  על  מרוֹ מם ה זּ הר

"מל "כּ ּס א מ"ג)והרב  ּתּקּון  על בּ וֹ נה(ּפרּוׁש בּ גירסא הזּ הר ל ּמ וּ ד  אמר ֵ ַ ִ 
עליוֹ נים. עוֹ למוֹ ת

הזּ הר  ספר  ׁש מע וֹ ן:בּ האי לר בּ י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר עוֹ ד
קכ "ד : בּ דף עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא מן יתּפ רקוּ ן 
הרקיע כּ זהר  יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים ׁש מעוֹ ן. לרבּ י רבּ ינוּ  מׁש ה לׁש וֹ ן

–בּ  נּס יוֹ ן  צרי לא בּ אילּ ין הזּ הר  ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא  רצה האי 
דּ ישׂ ראל וּ בגין מׁש יח  חבלי יסבּ ל  לא  הזּ הר בּ ספר  הלּ וֹ מד כּ י לוֹ מר :
בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  הוּ א דּ א דחיּ י מאילנא למטעם עתידין

בּ רחמי. מגּ ל וּ תא 

וגוֹ ' הרקיע" כּ זהר  יזהירוּ  "והּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים: בּ הק דּ מת עוֹ ד
למעבד אתכּ נ ׁש וּ  כּ ד  יזהירוּ  וחבר יּ יא, ׁש מעוֹ ן  ר בּ י אלּ ין והּמ שׂ כּ ילים
נׁש מתין  וּ לכל  עּמ הוֹ ן וּ לאל יּ הוּ  להוֹ ן  אתיהיב  ר ׁש וּ תא חבּ וּ רא, האי
שׂ כל. וּ בארח בּ אתכּ סיא מלאכ יּ א וּ לכל בּ ינייהוּ  לנחתא דּ מתיב ּת אן
כּ נּ וּ יין  וּ לכל הו יּ ין וּ לכל קדּ יׁש ין ׁש מהן  לכל  רׁש וּ  יהיב כּ לּ א  על ועלּ ת
לעשׂ ר  יהיב וּ רׁש וּ תא  דיליּה , בּ דרגּ א ׁש ם כּ ל טמירין  רזין  ל וֹ ן לגלּ אה 
עד ל וֹ ן לגלּ אה  רׁש וּ  אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן לג לּ אה ספירן

מׁש יחא. דמל כּ א דרא דּ ייתי

    :      
אוֹ תוֹ  ונּק ח הזּ הר , ל ּמ וּ ד בּ ּט וּ ל  בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם מה נכ ּת ב וע ּת ה
לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל  חיּ ים רבּ י האלהי המקבּ ל  הגּ דוֹ ל  הרב מדּ ברי
הכּ תוּ ב אמן, עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  האר "י הרב ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם 
ה דּ ל בּ עיר, הצּ עיר  אני לׁש וֹ נ וֹ : וזה ההקדּ מוֹ ת , ׁש ער  בּ הקדּ מת
לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל יוֹ סף הרב  אבי לאדוֹ ני בּ ן ויטאל חיּ ים, בּ אלפי
מׁש ּת וֹ מם ויׁש בּת י כּ חי ּת ׁש ׁש  לכח ׁש לׁש ים בּ ן בּ היוֹ תי ה בּ א, העוֹ לם 
נוֹ ׁש ענוּ , לא ואנחנוּ  קיץ, כּ לה  קציר , עבר  כּ י ּת מהים, וּ מח ׁש בוֹ תי
אר וּ כה עלתה  ולא  לבשׂ רנ וּ  מז וֹ ר אין למחלתנוּ , עלתה לא ּת ר וּ פה
צללי  נטוּ  וגם ה יּ וֹ ם  ּפ נה כּ י לנ וּ  אוֹ י מקדּ ׁש נוּ , בּ ית  וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ 
לחקר  ּפ ני את ואּת נה בּ א. לא דּ וד בּ ן  ועדין  הּק צּ ים כּ ל וכל וּ  ערב ,
בּ א לא וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ  קצּ נוּ   נתאר זּ ה מה ועל  זּ ה מה ולדעת

יׁש י  ?בּ ן 

מּמ  דּ וי, ולבּ י בּ קר בּ י ואנינה  לי און  הוּ באוּ מצאתי אחד  אמר 
אלהים ור וּ ח כּ תיב ּת נּ ינא ל ׁש וֹ נוֹ : וזה ל' ּת ּק וּ ן הּת ּק וּ נים בּ ספר 
כּ י  ו יּ זכּ וֹ ר זמנא בּ ההוּ א וכ וּ ' אקרא מה א וֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת

יׁש וּ ב  ולא  הוֹ ל רוּ ח הּמ ה  לט)בשׂ ר עח רוּ חא(ּתהּלים איהוּ  ודא לעלמא, ְ ִ ִ 
לעלמא, יתוּ ב ולא עלמא מן ליּה  דּ יזיל  דּ גרמין  מאן  לוֹ ן וי דמׁש יח,
לא ׁש ּת דלא בעאן ולא יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין אינ וּ ן דּ אלּ ין

דק בּ לה  הּזהר )בחכמה לּמּוד לֹומר  דחכמה(רֹוצה נביע וּ  דּ אס ּת לּ ק דגרמין , ֶ ַ ִ ַ ַֹ 
וחר בּ א עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן וי יביׁש ה, ב ' ואׁש ּת ארת מינ ּה , י' דאיהי
ד ּמ ׁש יח  ר וּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי בּ עלמא, ואבּ דן והרג וּ ביזה
עצה ר וּ ח וּ בינה חכמה  רוּ ח ואיהוּ  הּק דׁש , רוּ ח ואיהוּ  דא ּת מר , כּ מה

הם ויראת דּ עת רוּ ח ב)וּ גב וּ רה יא כּ אן .(י ׁשעיה .עד  ְ ַ ְ ָ 

           
מׁש יח, ׁש ל ונ ׁש מתוֹ  הרחמים  מעוֹ רר הוּ א הזּ הר  לּמ וּ ד  כּ י הרי
ׁש לּ א בּ טוּ ח  בּ וֹ  והלּ וֹ מד  לבטח, יׁש כּ ן וישׂ ראל ה ּמ קדּ ׁש  וי בּ נה ויתגּ לּ ה
הּק ד ׁש  עיר  ורבּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן על  אׁש ר  מׁש יח, חבלי צער  יסבּ ל 
נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים , וּ בּת י אמן , בּ ימינ וּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה יר וּ ׁש לים
הזּ הר , הּס פר  לגמר  בּ כדי לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ הזּ הר לּמ וּ ד  ליּס ד 
העוֹ לם, בּ ריאת  יוֹ ם לטוֹ בה , עלינוּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ "ה הּס יּ וּ ם ויהיה

ׁש למה. ל האלף בּ ס וֹ ד  ּפ עמים אלף  והּת ּק וּ נים הזּ הר וילמדוּ 

בּ עלי  ס וֹ חרים, רבּ נים, חכמים אחינוּ  לכם, ק וֹ ראים אנחנוּ  ולכן
יאמר  והחלּ ׁש  עּמ נוּ , חלק לקחת ואמצ וּ  חזק וּ  מלאכוֹ ת, בּ עלי בּ ּת ים,

ז  אני. חלקגּ בּ וֹ ר  יחטף אחד וכל  הזּ את, בּ חברה  והתחבּ ר וּ  כ וּ  
הּס דר  כּ פי עלין  איזה ילמד  הדּ בקים וּ בין  הּפ נאי וּ בׁש עת מהזּ הר ,
לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין  בּ ארץ  בּ ין והמנהלים הגּ בּ אים לכם יּת נוּ  אׁש ר 
כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ מים, אביכם אתכם, מטהר  מי דּ ע וּ  ישׂ ראל , אׁש ריכם 
עליוֹ נים עוֹ למוֹ ת  רבבוֹ ן ור בּ י אלפין אלף  נע שׂ ית וּ מ לּ ה מלּ ה

החּמ ה. א וֹ ר בּ הקדּ מת כּ נּ ז כּ ר  בּ מים,

 ,        "       
         '   '      
    ,      

   
אׁש ר  לארץ, וּ בחוּ ץ  בּ ארץ קדׁש  עם וּ מנהלי גּ בּ אי אחינוּ , וא ּת ם,
ועשׂ וּ  עמד וּ  ועד", לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים "וּ מצדּ יקי נאמר עליכם
חבר  כּ ל כּ י בּ אפן כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר  לכל וסדר  מׁש מר וֹ ת מׁש מרוֹ ת
ס יּ וּ ם כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ , אוֹ  חציוֹ  אוֹ  אל וּ ל כ "ה עד ׁש לם זהר ילמד 
ועיר  עיר בּ כל  יׁש  סיּ וּ מים כּ ּמ ה לדעת בּ כדי חברים ד ' אוֹ  ג ' על ׁש לם
להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה חברת  מנּ ינוּ  וּ כבר  ּפ עמים. אלף להׁש לים 
אנׁש י  עם ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה לארץ  חוּ ץ אנׁש י גּ ם כּ י בּ זה.וּ ברוּ ר
זה ערבים ישׂ ראל כּ ל בּ ס וֹ ד  הּק דׁש ים קדׁש  בּ ית בּ מסלּ ת  הּק דׁש  עיר 
ע ּמ וֹ  על בּ רחמים ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת חד ׁש ה  ל ׁש נה ונכּ נס בּ זה,
עוֹ ד נחזר  עוֹ ד   יצטר אם הּס יּ וּ ם ואחר  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל ועל  ישׂ ראל

עלינוּ  יגן אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ ת וֹ  הר ׁש בּ "י הּת נּ א וּ זכ וּ ת ׁש ני סדר  ּפ עם
ׁש לוֹ ם. וא ּת ם עליכם ויגן

             
          
              , 

   
הזּ הר  לּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם יד וּ ע  מבּט לכּ בר הוּ א אׁש ר הּק דוֹ ׁש , 

וּ ב זּ ה וחר בּ א וּ מוֹ תנא ורע וֹ ת  קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת  ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל 
לגּ אלּ ה "ּת ּק וּ ן ישׂ ראל עם ע וֹ ררנוּ  כּ בר  ׁש עברה והנה מעלמא ,
הנּ זכּ ר  ק דּ יׁש א דּ ארעא מארי הגּ א וֹ נים ר בּ נים  מּט עם האמּת ית"
אלף לארץ וּ בחוּ צה  בּ ארץ לגמר  הזּ הר  לּמ וּ ד  על  ל ׁש קד לעיל ,
מא וֹ ת ׁש ׁש   לער רק נגמר לא קבּ לנוּ , אׁש ר  הרׁש ימוֹ ת וּ כפי סיּ וּ מים,
בּ ר  מכּ ל  מב ּק ׁש ים  ה ּק דוֹ ׁש ה, ארץ וּ גאוֹ ני רבּ ני אנחנוּ , כּ ן  על  סיּ וּ מים.
ס יּ וּ מים האלף גּ מר בּ כדי ּפ עם ע וֹ ד  ללמד מגת, יד וֹ  אׁש ר  ישׂ ראל
ּפ חוֹ ת, אוֹ  יוֹ תר הראׁש וֹ ן ׁש עוּ ר  כּ פי לטוֹ בה עלינוּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ"ה
ישׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י  אחד  זהר סיּ וּ ם אׁש ּת קד, ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני עם
אוֹ יבינוּ  עצת  ויפר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תם הצּ רים כּ ל  וּ לבּט ל 
יׁש כּ ן  וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ּת עשׂ ינה ולא מחׁש בוֹ תם, ויקלקל
ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה ירוּ ׁש לים רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן צ יּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח

קטן . לפרט תפא "ר  ׁש נת איּ ר לחדׁש  א ' אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה

יאמר: הלּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש קדם  הזּ הר בּ ספר לוֹ מדים אנחנוּ  הרי 
הצּ רים כּ ל ּפ י ולס ּת ם ישׂ ראל , מזּ ל  קרן וּ להרים עזּ נוּ , ׁש כינת לעלּ וּ י
דּ י  ויאמר  לי ׁש נּה , העטרה וּ להחזיר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תנוּ 

רצ וֹ ן . יהי כּ ן אמן  לבטח, יׁש כּ ן וישׂ ראל  לצר וֹ תינוּ 

 "ט                  
ּת בּ נה הּק ד ׁש  עיר יר וּ ׁש לים וארץ, ׁש מים עוֹ שׂ ה הם מעם עזרי
לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר  בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן

להיוֹ ת הזּ וֹ כה אׁש רי הּמ צווֹ ת. כּ ל כּ נגד  ׁש קוּ לה היא ּת וֹ רה ׁש ּת למוּ ד
והּת ּק וּ נים. ה ּק דוֹ ׁש  זהר  בּ ספר  בּ נּ סּת ר , הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמל וֹ 

את לפטר אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האלקי הּת נּ א רׁש בּ "י, הוּ א וּ כדאי
בּ הגּ ל וּ ת ּת חזינה ועינינוּ  הגּ אלּ ה, את וּ לקרב הדּ ין מן כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל 
צדק, גּ וֹ אל  בּ ביאת  הם את דּ עה הארץ  וּ מלאה הם  א וֹ ר נגל וֹ ת

וּ בקר וֹ ב. בּ עגלא עוֹ למים ּת ׁש וּ עת בּ הם נוֹ ׁש ע  וישׂ ראל 

הרב מוֹ רינוּ  החסיד  בּ הגּ אוֹ ן  ירוּ חם יצחק נאוּ ם
דּ יסקין  לברכה צדּ יק זכר ליבּ  יהוּ דא יהוֹ ׁש ע מׁש ה  ר בּ י

בּ כל ישׂ ראל בּ ני מאחינוּ  וּ מבּק ׁש  למעלה, המד בּ ר  לכל אני  מסכּ ים
הּת נּ א וּ זכוּ ת הנּ ז כּ ר , וּ ב ּס דר הנּ זכּ ר הּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד  להתמיד  מקוֹ ם
עלינוּ  יגן  הּק ד וֹ ׁש ה ותוֹ רה אמן עלינוּ  יגן  זכ וּ תוֹ  ר ׁש בּ "י הּק ד וֹ ׁש 
כּ מוֹ  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים ישׂ ראל  בּ גאלּ ת לראוֹ ת לזכּ וֹ ת
החת וּ ם על  וּ באנוּ  אקבּ צם". ע ּת ה בגּ וֹ ים  יתנוּ  כּ י "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר 

קטן  לפרט כּ וֹ ׁש נּ "ה  יפרח ס "ט בּ א תרפ "א ׁש ני ּפ סח יוֹ ם 

ס"ט מאיר  יעקב טהֹור )ה צּ בי (ּספרּדי ְ ָ ַ ִ ָ 

ישׂ ראל בּ ארץ הרבּ נים וראׁש  לציּ וֹ ן ראׁש וֹ ן 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד  וּ נחיצוּ ת ּת וֹ עלת דּ ר על
יּת ן  בּ רחמיו  יתבּ ר הם  ׁש עברה. ׁש נה בּ זה כּ תבּת י כּ בר  הּת ּק וּ נים
לרא וֹ ת ונז כּ ה ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב מלּ עילא ּת ׁש וּ בה  התעוֹ רר וּ ת

המחכּ ה. ונפ ׁש  לב כּ עתירת קר וֹ בה בּ יׁש וּ עה

זאנענפעלד ח יּ ים יוֹ סף הּק טן
האׁש כּ נזּ ים  לקהלּ ת ואב"ד רב 
אמן  בּ ימינוּ  בּ מהרה ות כּ וֹ נן ּת בּ נה ירוּ ׁש לים הּק דׁש  בּ עיר 

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].
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 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם

ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ְל-15  ְלַחְּלָקם  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  ַּדֵּפי  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ּתֹוְרִמים  ְמַחְּפִׂשים 
ָקָטן.  ְּבֶכֶסף  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַחְׁשֵּבן  ֶׁשּיּוַכל  ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר   ְמַׁשְּלִמים 
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