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ויבׁש ,,בּ ראׁש ית  יחרב נהר וזהוּ  יב "ׁש , את "ר  ה)ׁש ם ׁש הוּ א(שם זמן בּ א וֹ ת וֹ  , 
ׁש מע וא וֹ מרים בּ יחוּ ד למ ּט ה הבּ נים צוֹ וחים יבׁש ה, והיא  יבׁש 

ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  עוֹ נה. ואין  קוֹ ל  ואין כח)י שׂ ראל , א אענה .(משלי וא  יקראנני אז 

 ׁש בּ כתב ,וכ וּ מ ּת וֹ רה  ּפ ה ׁש בּ על  מ ּת וֹ רה וחכמה קבּ לה ׁש ּת סּת לּ ק ׁש גּ וֹ רם מי  
וּ ב ּת למ וּ ד , בּ ּת וֹ רה פׁש ט א לּ א  ׁש אין  וא וֹ מרים בהן, י ׁש ּת דּ ל וּ  ׁש א  וג וֹ רם
ׁש א ט וֹ ב  ל וֹ , א וֹ י  גן . וּ מא וֹ ת וֹ  נהר  מא וֹ תוֹ  הּמ עין  את  יסלּ ק הוּ א  כּ א לּ וּ  בּ ו דּ אי 
ל וֹ  ׁש נּ חׁש ב  ּפ ה, ׁש בּ על  ותוֹ רה ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה א וֹ תּה  ילמד  וא  בעוֹ לם נברא 

הגּ ל וּ ת .  ואר בּ עוֹ לם עני וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  העוֹ לם החזיר  כּ א לּ וּ 

וכוּ 'ויּ אמר  דּ ׁש א הארץ ּת ד ׁש א יא)א הי "ם א א בּ א ,,(בראשית אלעזר : ר בּ י  אמר  
מאיפה י בּ ׁש ה, ל וֹ  קרא  ל ּמ דוהרי   ּכ בּ ני , ל וֹ : אמר הארץ? ּת דׁש א  

ׁש הסּת לּ ק, הּמ עין  ל ּה  מ וֹ ריד  בּ ת ׁש וּ בה, יחזר  אדם ׁש אם הע וֹ לם, בּ ני  לכל ּת ׁש וּ בה
הּמ ים מקוה ל וֹ  קרא ויב ׁש  חרב  ׁש היה ול נּ הר ארץ, לּה  קוֹ רא  י בּ ׁש ה היתה וּ מה

ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  י)וי ּמ ים, יּמ ים .(שם קרא  הּמ ים וּ למקוה ארץ  ל יּ בּ ׁש ה א הי"ם ויּ קרא 
הארץ , ּת דׁש א א הי "ם ויּ אמר בּ וֹ ? כּ ת וּ ב  מה ארץ, ׁש נּ קראת זמן  בּ א וֹ תוֹ 

נׁש מ וֹ ת , ׁש הן  וּ פר וֹ ת  זרעים ע "ב)להוֹ ציא פב הנּ ׁש מ וֹ ת(דף א לּ וּ  למינהוּ , אחד  כּ ל  
ׁש נּ גזר וּ  הנּ פׁש וֹ ת  וא לּ וּ  מ ּמ לאכים, ׁש נּ גזר וּ  ר וּ חוֹ ת  וא לּ וּ  כבוֹ דוֹ , מכּ ּס א ׁש נּ גזר וּ 
תלמיד זה - ּפ רי עץ  כּ רא וּ י . אחד  כּ ל את למינהוּ  הוֹ ציא  אחד  כּ ל  מהא וֹ פנּ ים,

כּ רא וּ י  אחד  לכל  ז וּ גוֹ , בּ ת  זוֹ  - ּפ רי עשׂ ה למינו )חכם, הוציא אחד .(כל 

עלועוֹ ד , בוֹ  זרעוֹ  א ׁש ר  צדּ יק, זה - ּפ רי  ע שׂ ה האמצעי, העּמ וּ ד  זה - ּפ רי  עץ  
ּפ ריה ׁש ל  הּמ צוה וכאן בּ ּה , נכללים הזּ רעים ׁש כּ ל הכינה, זוֹ  - הארץ
וּ מי יצרּה , ל ׁש בת  ברא ּה  תהוּ  א  ׁש כּ ת וּ ב  זהוּ  וּ זרעים, ּפ ר וֹ ת לע שׂ וֹ ת  ורביה,
מ ּמ נּ ה וּ מ וֹ נע  יבּ ׁש ה, ארץ א וֹ ת ּה  את  החזיר  כּ אלּ וּ  ורביה, מ ּפ ריה ׁש ּמ תבּ ּט ל 
הּמ קוֹ ם את למעלה ּפ וֹ גם למ ּט ה ׁש ּפ וֹ גם מי דר גּ ת וֹ , לפי אחד  כּ ל בּ רכוֹ ת,

נׁש מתוֹ . ׁש נּ גזרה
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ובו:

בלשון הקודש לבד, בעמוד  זוהר התיקונים:  ו'. 
לכל  ולחלקו  להדפיסו  יוכל  אחד  שכל  אחד 

ֶסף". ֵקיֶהם ּכָ העולם, "ַוֲחׁשֻ

ועל ידו יוכל כל יהודי לקרוא ולהבין בחשק רב ולעסוק בדברי 
מצווה  כי  קמאי  צווחו  וכבר  יום,  בכל  כסדרן,  תמידין  הרשב"י, 
כל  תלוי  ידו  על  ורק  שבו  ברבים,  ולפרסם  ולהודיע  לידע 
אילו  שאמר  זי"ע,  השד"ה  האלוקי  המקובל  וכדברי  גאולתינו, 
ידעו ראשי הישיבות מדברי גדולי המקובלים ובראשם המהרח"ו 
על תיקון מ"ג ועוד, בוודאי כולם היו עוסקים בלימוד ספר הזוהר 

והקבלה, להחיש הגאולה למען פדות השכינה הקדושה.
וכל יהודי ילמד ויבין, נערים וזקנים, כאיש אחד בלב אחד יחד 
ָתא",  ִמּלְ ְלָייא  ּתַ ֲחִביבּוָתא  ּבַ "ֲאָנן  הרשב"י  כדברי  ישראל,  שבטי 
גלותא  מן  יפקון  "בדא  באהבה,  הקדוש  הזוהר  בלימוד  עוסקים 

ברחמי".

ָיָצא ָלאֹור על ידי מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים, 052-7651911
בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א 

ַמְלָאְך  עֹוָלם  ְיסֹוד  ַצִּדיק  ָהֶאלֹוִקי  ַהְמֻקָּבל  ֶׁשל  ְּדִהילּוָלא  יֹוָמא  ִלְכבֹוד 
ֱאלּול  י"ג  זיע"א,  ִמַּבְגַדאד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָמָרן  ַהּטֹוב  ָהֵריַח  ְצָבקֹות  ה' 

תשע"בׁ  )ק"ג ָׁשָנה ]103[ ִלְפִטיָרתֹו, תרס"ט-תשע"ב(
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