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מה  ְׁשֵאָלה:  לו. 
לחלק  ראיתם 
דווקא  הזוהר  את 
חלקים?  ל-70 
סייעתא  ְּתׁשּוָבה: 
מיוחדת  דשמיא 
שחילקנו  היתה 
את הזוהר הקדוש 

וכעין  חלקים,  ל-70 
)ה:(:  שמות  פרשת  בזוה"ק  השאלה 
ישראל  שירדו  נפש  בשבעים  ענין  מה 
 70 כנגד  שהוא  שם,  ומבאר  מצרימה? 
יעקב  בני  נפש   70 נצרך  ולכן  אומות, 
בקדושה, כדי לבטל את כוחם. נמצינו 
למדים שהתאחדות עם ישראל בלימוד 
70 איש לכל סיום, הוא ענין גדול לבטל 
את כל הצרים והקמים עלינו, וכך נאמר 
בזוה"ק )בשלח נח:, עיי"ע טעמי המנהגים בענין 
שבעים  כל  הגלות,  בסוף  החג(,  פרי   70

בעצמם  הם  שהיו,  האומות  ראשי 
על  להילחם  ויתקבצו  בגלגול,  יחזרו 
ירושלים, ולזה צריך התאחדות 70 איש 
לומדי זוה"ק אלף פעמים לכל הפחות, 
בלימוד  הרבים  השתתפות  שמלבד 
הקדוש שזה ענין נשגב מצד עצמו יש 
בזה גם סוד של "האלף לך שלמה", וכך 
נזכה לבטל 70 אומות העולם להכריתם 
לשמירת  וכן  העולם,  מן  ולבערם 
)וכבר  אכי"ר.  המגן,  אלף  של  מיוחדת 
גודל  יוחאי"  דבר  "זכותא  בספרינו  נתבאר 

ראתה(. לא  עין   - זוהר  הלומד  של  ושכרו  ענינו 

ְׁשֵאָלה:  לז. 
הבנתי  לא 
"מפעל  מדוע 
העולמי"  הזוהר 
כ"כ  מתאמץ 
לאלף  להגיע 

סיומים? 
אנו  ְּתׁשּוָבה: 
הראשונים  לא 
הגדול  דין  הבית  בזה.  שהתחלנו 
בירושלים כבר בשנת תרפ"א הרעישו 
את כל העולם בענין זה, לאסוף ולכנוס 
את כל היהודים מנער ועד זקן ולקיים 
מעם  לבטל  כדי  זוה"ק,  סיומי  אלף 
כל  את  ולהכניע  הגזירות  כל  ישראל 
הסודות  ידעו  בוודאי  והם  אויביהם, 
זיכנו  ובס"ד  בזה.  הטמונים  הגדולים 
האלו,  הסודות  מן  לטעום  השמים  מן 
)דף  פקודי  פרשת  בזוה"ק  שכתוב  כמו 
רכז:(, ששלמה המלך היה עוסק בבירור 

הניצוצי קדושה אשר נמצאים בבחינת 
אלף ימי חול, והם סוד הגלות שנמשכו 
אלף שנים, ואמר עוד שם, כמה דאית 
אלף יומין דקדושה הכי נמי אלף יומין 
בשנה  אפילו  יתכן  ולבררם  דסט"א, 
אחת לברר כל בחינת אלף יומין האלו 
ואין  עיי"ש,  מפרשים(,  מלך,  מקדש  )רמ"ק, 

לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח 
האריז"ל,  בשם  ומובא  הזוה"ק,  לימוד 
שגם הרשב"י ורבי אלעזר בנו היו בכלל 
לכך,  והראיה  מלוכה,  הרוגי  עשרה 
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אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים ְלדֹור ַהּגְ
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להורגו,  שרצה  הקיסר  מפני  שברח 
והלכו הוא ורבי אלעזר בנו למערה, והיו 
התיקון  לערוך  ובנו  הרשב"י  צריכים 
למסור נפשם להריגה כמו רבי עקיבא 
הסיגים  ולהעביר  רשב"י,  של  רבו 
והקמשונים והחרולים מן השדה. ואמר 
הרשב"י, אני יכול למצוא דרך משובחת 
מתוך  הקדושה  ניצוצי  לברר  וטובה 
הקליפות ולהורדת השפע מהעולמות 
העליונים לעולמות התחתונים, משהו 
יותר חזק מאשר מסירות נפש גופנית 
רבו  ]כמו  השם  קידוש  על  להריגה 
מסירות  ידי  על  וזאת  עקיבא[,  רבי 
לתורה  ביותר  הגדולה  בתכלית  נפש 
הקדושה, שאטרח מאוד מאוד ואשקיע 
עמל רב ביגיעה עצומה בלימוד התורה 
עם פרישות מהבלי ותענוגי עוה"ז, וכך 
לכולם  אפרש  התורה,  סודות  אגלה 
בגנזי  ואכנס  כולה,  הבריאה  תכלית 
אביו  בגנזי  שנכנס  כבן  העליון  המלך 
האור  ידי  ועל  עליונים,  אורות  לגלות 
מן  הגדול  החושך  אבריח  הזה  העצום 
והדינים  הקליפות  כל  ואבטל  העולם, 
נפשו  מסירות  ידי  ועל  הקדושה.  מן 
לסודות התורה, וכן על ידי גילוי סודות 
ולבטל  הקליפות  להכניע  זכה  התורה 
חיים  לעולם  ולהשפיע  קשות  גזירות 
ושלום, לכל ישראל האיר בסוד התורה 
ודאי  הזה  הגדול  הכוח  וכל  הבהיר 

האחרון,  הדור  לדורינו  ביותר  נצרך 
מדינוב(.  )מהרצ"א  המשיח  ביאת  דור 
נקרא  הוא  שהרשב"י  בזוהר  וכתוב 
שבת, ושבת כידוע היא בבחינת עלמא 
דאתי, וכתב הבן איש חי, ששבת הוא 
וכן  חול.  מיום  פעמים  אלף  בבחינת 
פסוק  א  פרק  )בראשית  החיים  באור  מובא 
א יב(: עוד ירצה באומרו "בראשית" על 

דרך אומרם ז"ל )זוהר חדש בראשית ב ד( כי 
וקורין  ה',  ברא  נעלמים  עולמות  אלף 
אותם חז"ל, עלמין דכיסופין )אדרא זוטא 
האזינו רפח(, והם הרמוזים בפסוק "האלף 

יב( ומעתה התחיל  )שה"ש ח  לך שלמה" 
קנתה  כבר  האל"ף  כי  בבי"ת  הכתוב 
מקומה שבה ברא אלף עולמות כשמה 
לתיקון  לזכות  וכדי  עכ"ל.  אל"ף,  של 
צריכים  אנו  המשיח  ביאת  של  העולם 
לגלות עולמות אלו על ידי לימוד אלף 
השירים  )שיר  עזרא  ובאבן  זוהר.  סיומי 
פרק ח פסוק יא(: האלף לך שלמה - יאמר 

למשיח... על כן צריכים אנו להתאמץ 
נזכה  ואז  זוהר  סיומי  לאלף  להגיע 
השלימה  ולגאולה  המשיח,  לביאת 
חבלים  שום  בלי  וברחמים  באהבה 
בכל  יתברך  ויתגלה מלכותו  ונסיונות, 
העולם כולו, ויתקיים בנו הפסוק "ואין 
עמו אל נכר", יראו עינינו וישמח לבינו 

ותגל נפשנו בב"א.



מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי! כבוד הרבנים הגאונים 
וראשי  הקהילות  רבני  שליט"א, 
הכוללים ומלמדים די בכל אתר ואתר, 
ִיְרֵאי ה'  ִנְדְּברּו  "ָאז  עם כל בני ישראל, 
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה' ַוִּיְׁשָמע" )מלאכי 
זה  ל'(,  )מזמור  תהילים  ובמדרש  טז(  ג 

יראי  )שם, טז( "אז נדברו  שאמר הכתוב 
ה' איש אל רעהו". רבי חייא בשם רבי 
חכמים  שתלמידי  בשעה  אמר,  אבא 
הקב"ה  לאלו...  אלו  ונכבשים  יושבין 
טז(  ג,  )מלאכי  שנאמר  לדבריהם,  מצית 
שמעוני  ובילקוט  וישמע".  ה'  "ויקשב 
עושה  אדם  היה  לשעבר  לז(,  )בראשית 

מצוה והנביאים כותבין אותה, ועכשיו 
אליהו  אותה  כותב  מי  נביאים  שאין 
ומשיח והקב"ה חותם הדא הוא דכתיב 
ִאיׁש  ְּבֵני  "ּכּוָלנּו  ה'".  יראי  נדברו  "אז 
אבינו  רצון  ביחד  נעשה  ָנְחנּו",  ֶאָחד 
ולרפואת  לזכות  זה  ויהיה  שבשמים, 
יוסף  רבי  הגאון  מרן  ישראל  של  רבן 

שלום בן חיה מושא שליט"א.
הנה ידוע כי יש על כל אחד מישראל 
להוכיח בעמיתו  מצות עשה מהתורה 
שנאמר  כמו  איסור  באיזה  כשנכשלין 
שמוכיחו  זה  ידי  ועל  תוכיח",  "הוכח 
הוא מציל את עצמו שלא יתפס באותו 

באריכות(,  התוכחה  מצות  בספרי  )עיין  החטא 
זכות.  לכף  כולו  העולם  את  ומעלה 
הציבור  על  חוסו  אנא  ְיָקִרים  קֹוְרִאים 
ֶחְׁשּבֹון  ְקָצת  ְוַנֲעֶׂשה  ּבֹואּו  ישראל,  עם 
ה',  ַעם  ָיַדע  ּוַמְכאֹוב  ֶסֶבל  ַּכָּמה  ַהֶּנֶפׁש: 
ַּכָּמה ֲאסֹונֹות ֲאיּוִמים ָקרּו ַרק ַּבְּתקּוָפה 
ְּפִתיל  ְּבִאָּבם  ִנְקְטעּו  רח"ל  ָהַאֲחרֹוָנה, 
ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות  ֶׁשל  ַחֵּייֶהם 
ְטהֹוִרים, ֲאָנִׁשים ְצִעיִרים, ַצִּדיִקים ּוְגדֹוֵלי 
ּתֹוָרה ְוִיְרָאה ִנְסַּתְלקּו ִּבְנִסּבֹות ְטַראִגיֹות 
"ַנְחְּפָׂשה  סֹוַבְלָּתם,  ֱאנֹוׁש  ַּדַעת  ֶׁשֵאין 
א  ִנּׂשָ ה',  ַעד  ְוָנׁשּוָבה  ְוַנְחקָֹרה  ְדָרֵכינּו 
)ֵאיָכה  ָמִים"  ַּבּׁשָ ֵאל  ֶאל  ַּכָּפִים  ֶאל  ְלָבֵבנּו 
ֶּפֶרק ג מ-מא(, ָנבֹוא ְוָנׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 
ַמִים ַהִּמְתַחֵּנן ֵאֵלינּו ּוְמַבֵּקׁש  ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ְוָאׁשּוָבה  ֵאַלי  ׁשּובּו  ׁשֹוָבִבים,  ָּבִנים  ׁשּובּו 
ֲאֵליֶכם, ְנַקֵּבל ָעֵלינּו ַקָּבַלת ַהִּמְצֹות ְלַׁשֵּפר 
ַמֲעֵׂשינּו, ֹלא ִנְסמְֹך יֹוֵתר ַעל ַרָּבֵני ָהֶעֶרב 
ַרב )ראה זוהר בראשית דף כ"ה, ֶׁשַּמְטִעים אֹוָתנּו 
ִנים, ּוַמְפִריִעים ָלנּו ִלְלמֹד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַאל  ָּכל ַהּׁשָ
ִּתְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב, ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב - ֵאין ּכָֹחם ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ְּבִפיֶהם!!!(. ְּבָיֵדנּו ּכַֹח ַאִּדיר, ְלַנֵּצַח 

ָהִראׁשֹוָנה!  ַהַּמָּכה  ֶאת  ָלֵתת  ָהאֹוֵיב,  ֶאת 
ְׁשִנָּיה"  "ַמָּכה  ְלַהְחִזיר  ִמְתּכֹוְנִנים  ַצַה"ל 
אֹוֶמֶרת  זֹאת  צֹוְללֹות,  ְיֵדי  ַעל  ְלִאיַרן 
זֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ָהֻעְבָּדה  ִעם  ִהְׁשִלימּו  ֶׁשְּכָבר 
ִאיָרן ֶׁשִּתֵּתן ח"ו ֶאת "ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה" 

ַצַצת ָאטֹום רּוָחִני ּפְ
ר תשע"ב ר 44 ֹחֶדׁש ַאּדָ יֹון ִמְסּפַ ּלָ אֹור ַהזֹוַהר ּגִ

ִּליּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל - ִהְתַאֲחדּות ַהַּצִּדיִקים לֹוְמֵדי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש



- ְּפָצָצה ַּגְרִעיִנית ְלִיְׂשָרֵאל ]ח"ו[, )ְוַהָּצָבא 
ַרֲחָמָנא  ֶנֶפׁש  ְּכִמְליֹון  ִלְגבֹות  ָעלּול  ֶׁשֶּזה  ְמַׁשֵער 

ִליְצָלן(. ַהְּמִדיָנה ְּכָבר ִהְׁשִליָמה ִעם ַהַּמָּצב 

רח"ל.
ֹלא  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ֲאַנְחנּו 
ַמְׁשִליִמים ִעם ַהַּמָּצב ַהֶּזה! - ְוַנֲהפֹוְך הּוא! 
ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם!  ֵהָּמה  ַהְיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר 
ֲאַנְחנּו ִנֵּתן ֶאת "ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה"! ּבֹואּו 
ִנְתַאֵחד ּוְנַקֵּים ֶאת ַהָּפסּוק )ְּדָבִרים ֶּפֶרק לג 
ָראֵׁשי  ְּבִהְתַאֵּסף  ֶמֶלְך  ִביֻׁשרּון  "ַוְיִהי  ה( 
ִנְמַנע  ְוָכְך  ִיְׂשָרֵאל".  ִׁשְבֵטי  ַיַחד  ָעם 
ְּבֶחֶסד  ַהְּגאּוָלה  ֶאת  ּוְנָקֵרב  ָהָאסֹון  ֶאת 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּבְרַּכת  ָּבנּו  ִויֻקַּים  ּוְבַרֲחִמים. 
)ָׁשם ז'( "ְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ְׁשַמע ה' קֹול 
ְוֵעֶזר  ָיָדיו ָרב לֹו  ְּתִביֶאּנּו  ְוֶאל ַעּמֹו  ְיהּוָדה 
ֻּכָּלנּו  ֲחֵבִרים,  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ִּתְהֶיה".  ִמָּצָריו 
ַּתִּגידּו  ֶׁשֹּלא   - ְמַנְּצִחים!!!  ֵּכיַצד  יֹוְדִעים 
ֹלא ָיַדְענּו! ֶׁשֹּלא תֹאְמרּו ֹלא ָיכְֹלנּו! ְּבָיֵדנּו 
ַהָּדָבר, ְוחֹוב ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאַלי!
עּורּו ְיֵׁשִנים ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם! ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֵּכן  ַעל  ַהּנֹוָרא!  ֵמַהַּמּבּול  ְלִהָּנֵצל  ָזקּוק 
ְּבִלּמּוד  ְלִהְזָּדֵרז  ַהחֹוָבה  ָעֵלינּו  ֻמֶּטֶלת 
ָזקּוק  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִּכי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר 
ְּבֵסֶפר  ּוְּכֶׁשִנַּדֵּבק  ְּגדֹולֹות,  ִליׁשּועֹות 
ּבֹואּו   - ָמִׁשיַח.  ֶחְבֵלי  ָּכל  ַנְמִּתיק  ַהּזֹוַהר 
ִמְלָחמֹות  ְּבַכָּמה  ָעֵלינּו  ָעַבר  ַמה  ּוְראּו 
ִּבְזַמן  ַהְּקדֹוָׁשה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֶׁשָהיּו 
ַעם  ַעל  ָׁשְלחּו  ִטיִלים  ַּכָּמה  מּוָעט, 
מֹוִדים  וב"ה  ָהיּו,  ִנִּסים  ֵאיֶזה  ִיְׂשָרֵאל, 
ָלנּו  ֶׁשָהיּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּנִּסים  ַעל  ֲאַנְחנּו 
ֵּכן  ַהָּקדֹוׁש,  ְוַהּזֹוַהר  הרשב"י  ִּבְזכּות 

לֹוְמֵדי  ּוִבְזכּוְתֶכם  ָהְלָאה,  ה'  ַיֲעזֹר 
ַהּזֹוַהר  ִּדְבֵרי  ִיְתַקְּימּו  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר 
ִמָּגלּוָתא",  ִיְפקּון  ָּדא  "ְּבִסְפָרא  ַהָּקדֹוׁש 
ֶאת  ֻּכָּלנּו  ְנַּסֵים  ֶׁשִאם  ְוֵנַדע  ָנִבין  ְוָכֵעת 
ִמיֵדי  ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ַהָּקדֹוׁש"  ַה"ּזֹוַהר 
ְוֶנֱהֶגה ּבֹו ְּדַבר יֹום  ְוִנְלַמד  חֶֹדׁש ְּבחְֹדׁשֹו 
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות  ְליֹום  ַעּמּוִדים   3 ְּביֹומֹו 
ֶאת  ַהְמַקְּיִמים  ִסּיּום,  ְלָכל  ִאיׁש  ִׁשְבִעים 
ִּלי  ֶאְסָפה  ֶאל מֶׁשה  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ה':  ְּדַבר 
ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי 
ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו, ְוָלַקְחָּת אָֹתם ֶאל 
ְוָיַרְדִּתי  ִעָּמְך,  ָׁשם  ְוִהְתַיְּצבּו  מֹוֵעד  אֶֹהל 
ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמָך ָׁשם ְוָאַצְלִּתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר 
א  ָעֶליָך ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ִאְּתָך ְּבַמּׂשָ
ֶּפֶרק  )ַּבִּמְדָּבר  א ַאָּתה ְלַבֶּדָך"  ָהָעם ְוֹלא ִתּׂשָ
ָלֵׂשאת  ָיכֹול  ֹלא  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּכי  טז-יז(,  יא 
ֶׁשִּיְהֶיה  ְורֹוֶצה  ְלַבּדֹו,  ִכיָנה  ַהּׁשְ א  ַמּׂשָ ֶאת 
ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ִלְגאֹול  ְּכֶנְגּדֹו  ֵעֶזר 
ְּבָלְמֵדנּו ֶאת ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ּוְבָכְך  כ"ח(.  ַּדף  )ְּבֵראִׁשית  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר 
"ָאז  זֹוַהר:  ִסּיּוֵמי  ְרָבבֹות  ְלַאְלֵפי  ִנְזֶּכה 
יָרה ַהּזֹאת  ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשִ
ָגאֹה  ִּכי  ַלה'  ָאִׁשיָרה  ֵלאמֹר  ַוּיֹאְמרּו  ַלה' 
ְוִזְמָרת  ָעִּזי  ַבָּים.  ָרָמה  ְורְֹכבֹו  סּוס  ָּגָאה 
ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי 
ה'  ִמְלָחָמה  ִאיׁש  ה'  ַוֲארֲֹמֶמְנהּו.  ָאִבי 
ַמָּמׁש  ּוְבָקרֹוב  א-ג(,  טו  ֶּפֶרק  )ְׁשמֹות  ְׁשמֹו" 
ִנְזֶּכה ְלַהְבָטַחת ָהַרְׁשִּב"י "ּוְבִגין ְדַעִתיִדין 
ְּדִאיהּו  ְּדַחֵּיי  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטָעם  ִיְׂשָרֵאל 
ָגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ָהאי 

ְּבַרֲחֵמי". 



ַהּזֹוַהר  ֶאת  ְוִיְקָרא  ֶׁשִּיְלַמד  ְיהּוִדי  ָּכל 
ַּבְּפֻעָּלה  ְוָעְצָמה  ּכֹוַח  עֹוד  מֹוִסיף 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ְלַהָּצַלת  ַהּזֹו  ַהֲחׁשּוָבה 
ִכיָנה  ּוְבַוַּדאי ֶׁשִּלּמּוד ַהּזֹוַהר הּוא ִּתּקּון ַהּׁשְ
ָּכל  ִּכי  ּוָפׁשּוט  ֵמַהָּגלּות,  אֹוָתּה  ְלהֹוִציא 
ִסּיּום ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש הּוא ֵקרּוב ַהְּגאּוָלה. 
זֹוַהר  ִסּיּוֵמי  ֶׁשִּיְתַרּבּו  ִלְראֹות  ָצִריְך  ָלֵכן 
ְוֵאין  ִמְסָּפר,  ֵאין  ַעד  ּוְרָבבֹות  ַלֲאָלִפים 
ָּכל  ֶׁשְּמַחְּלִקים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ָסֵפק 
ַמָּמׁש,  ְּבִחָּנם  ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  ַהְרֵּבה  ָּכְך 
ַעל  ִנָּדח,  ִיּשּׁוב  ְלָכל  ַיִּגיַע  ֶׁשֶּזה  ְודֹוֲאִגים 
ְלזַֹהר  ַהְרֵּבה  ִסּיּוִמים  ִיְתַוְּספּו  ֶזה  ְיֵדי 
ַהָּקדֹוׁש, ְוֶזה ְיָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה. ּוְלמֹוָתר 
ְלַהֲאִריְך ִּבְדַבר ַהַּסָּכָנה ָהרֹוֵבץ ַעל ַאְרֵצנּו 
ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשִּמָּכל ַצד ֵיׁש אֹוְיִבים ֶׁשרֹוִצים 
ָהַרָּבִנים,  ְּגדֹוֵלי  ָּכל  ח"ו.  ְלַהְׁשִמידֹו 
ּוִמְתַאֲחִדים  ָקִמים  ַהּדֹור  ּוְמאֹוֵרי  ַצִּדיֵקי 
ִמְּגֵזרֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ַיְחָּדיו, 
יֹוְצִאים  ְוֵהם  ָאטֹום,  ִּפְצַצת  ֶׁשל  ָקׁשֹות 
ֶאת  ְלָהִעיר  ְוִנְרֶּגֶׁשת,  ְקדֹוָׁשה  ִּבְקִריָאה 
ִמָּכל  ּוְלַבֵּקׁש  ִמַּתְרֵּדָמתֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ִלְקרֹא  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי 
ּוְבָכְך ָאנּו ְמַקְּיִמים ֶאת ֲעַצת ָהִראׁשֹוִנים 
ָהֱאֹלִקי  ַהְּמֻקָּבל  ֶׁשל  ּוִבְפָרט  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ֶׁשל ּדֹוֵרנּו ַּבַעל ַהֻּסָּלם, ֶׁשָהַלְך ְוָזַעק ִּבְפֵני 
ַהְסָדַרת  ַעל  ְּבֵאירֹוָּפה,  ְיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי 
ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַעל ְמָנת ְלַבֵּטל ֶאת 

ְּגֵזַרת ַהּשֹׁוָאה.
ֶעְׂשִרים  זצ"ל  ַהֻּסָּלם  ֶׁשַּבַעל  ַּכָּידּוַע 
ָׁשָנה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם, ָהַלְך ְלַרָּבִנים 
ְּגֵזָרה  ֶׁשֵּיׁש  ָלֶהם  ְוָאַמר  ְיִׁשיבֹות,  ְוָראֵׁשי 

ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ַעל  ֶׁשֶּנְחְּתָמה  ְּגדֹוָלה 
ִמן  ִיָּמֲחקּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְכַלל  ָּגדֹול  ֶׁשֵחֶלק 
ָהעֹוָלם רח"ל, ְוָאַמר ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרְמַח"ל 
ֶׁשַרק ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָיכֹול  ַהָּקדֹוׁש, 
רח"ל.  ָהָרעֹות  ַהְּגֵזרֹות  ִמן  אֹוָתנּו  ְלַהִּציל 
ְורֹאׁש  ַרב  ֶׁשָּכל  ִהיא,  ָהֵעָצה  ֵּכן  ְוַעל 
ָצִריְך  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ְויֹאַמר,  ִיְדרֹוׁש  ְיִׁשיָבה 
ְּבקֹולֹו!  ָׁשְמעּו  ְוֹלא  ַהָּקדֹוׁש.  זֹוַהר  ִלְלמֹד 
ָהעֹוָלִמית  ַהִמְלָחָמה  ָּפְרָצה  ָּכְך  ַאַחר 
ְיהּוִדים.  ִמְליֹון   6-7 ְוֶנֶהְרגּו  ַהְּגדֹוָלה 
ָצ'ָרה[.  ַּפ'ֲעָמִים  ָת'קּום  ]לתקפ"ץ-ל'ֹא 
ֵאָלה  ַהּׁשְ אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ָאנּו  ָּכֵעת 
ִמי  )נה(  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ֶׁשַּמְקָׁשה 
)ַׁשָּבת  חז"ל  ַמֲאָמר  ְוָידּוַע  אֹוָתם?  ָהַרג 
הקב"ה,  ִלְפֵני  ַהִּדין  ִמַּדת  ָאְמָרה  נ"ה.( 

ִנְׁשַּתּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלּו.  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמה 
ְוַהָּללּו  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ַהָּללּו  ָלּה  ָאַמר 
ְרָׁשִעים ְּגמּוִרים. ָאְמָרה ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
ְוֵאין  ָמחּו,  ְוֹלא  ִלְמחֹות  ְּבָיָדם  ָהָיה  עֹוָלם 
חז"ל  ִּדְבֵרי  ּוְלִפי  ְלַהֲאִריְך.  ָמקֹום  ָּכאן 
ֲאֶׁשר  ְיִׁשיבֹות  ְוָהָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ֵאּלּו, 
ֶאת  ְלַקֵיים  ַהַרְמַח"ל  ְלִדְבֵרי  ָׁשְמעּו  ֹלא 
ַעל  ֲאֵׁשִמים  ֵהם  ע"ה,  ָהַרְׁשִּב"י  ִּדְבֵרי 
ה ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֶּנֶהְרגּו ַעל  ּׁשָ ֲהִריַגת ַהּׁשִ
ִקּדּוׁש ַהֶׁשם!!! ֶׁשָהָיה ְּבָיָדם לֹוַמר ַלִּצּבּור 
ָל"ה, ֲעָׂשָרה  ִלְלמֹד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ]ְרֵאה ּׁשְ
ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם 
ַחִּיים  ָהַרב  ַהְקָּדַמת  כ"ד(,  ָנָהר  ִראׁשֹון  )ַמְעָין 

ִויַטאל ְלֵעץ ַחִּיים[, ְוִנְתַעְּצלּו ְוֹלא ָאְמרּו, 
ָאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְוֶזה 
ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש: ַווי ְלָעְלָמא ְּדִאּנּון ֲאִטיִמין 



ְּבָרֵזי  ִמְסַּתְּכִלין  ְּדָלא  ֵעיִנין  ּוְסִתיִמין  ִלָּבא 
ְּדאֹוַרְיָתא. )זַֹהר ח"א כ"ח.(, וסוד הדבר קול 
ָבָׂשר  ִּכי  "ַוִּיְזּכֹר  הזמן  באותו  אומר... 
עח  )תהילים  ָיׁשּוב"  ְוֹלא  הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה 
אוי  משיח,  של  רוחו  וזהו  לעולם  לט( 

להם למי שגורם שהתעוררות הגאולה 
תשוב  ולא  העולם,  מן  ותסתלק  תלך 
אלו  כי  תורה,  בסתרי  שיתעסקו  עד 
עושים  תורה  בסתרי  עוסקים  שאינם 
את התורה יבשה, ולא רוצים ללמוד את 
התורה,  ופנימיות  נשמת  שהוא  הזה"ק 
בלימוד  אחת  בשעה  האדם  יעשה  ]כי 
אחת  בשנה  יעשה  שלא  מה  הזוהר 
ס'  ועי"ע  כ"מ,  התורה,  פשט  בלימוד 
ח"ב[  הזוהר  כח  וס'  שעה,  של  ערכה 
הארות  מהשכינה  שתסתלק  וגורמים 
י'  סוד  שהיא  העליונה  החכמה  מקור 
של  ב'  אות  ונשאר  הקדוש,  השם  של 
אוי  יבשה,  השכינה,  שהיא  בראשית 
והרג  וביזה  וחרב  עניות  שגורמים  להם 
ואבדון בעולם, על ידי הסתלקות הארת 
ל'  ִּתּקּון  זַֹהר  )ִּתּקּוֵני  השכינה  מן  החכמה 
שמעון  רבי  אמר  לשה"ק(.  בביאור  ע"ג:  ַּדף 

באותו  יב"ש...  את"ר  תמן  בראשי"ת 
יבשה  והמלכות  יבש  שהיסוד  הזמן 
באמירת  למטה  ישראל  בני  צועקים 
ואין  ומתפללים  ישראל"  "שמע  היחוד 
נשמע,  שלהם  שמע  קריאת  של  קול 
בקשתם  את  וימלא  שיענה  מי  ואין 
בתפילה )הגר"א וכ"מ(, וכמו כן מי שגורם 
הפנימית  והחכמה  הקבלה  שתסתלק 

מן התורה שבע"פ ותורה שבכתב, והוא 
גם גורם לאחרים שלא יתעסקו בחכמת 
בפגם  פגם  כאילו  ]והוא  הקבלה... 
טוב לו שלא נברא בעולם ולא  הברית[, 
היה לומד תורה שבכתב ותורה שבע"פ, 
כל  פוגם  היה  לא  הארץ  עם  היה  אם  כי 
העולם  את  החזיר  כאילו  לו  ונחשב  כך, 
לתוהו ובוהו, וגורם עניות בעולם ואורך 
בביאור  פ"ב,  ַּדף  מ"ג  ִּתּקּון  זַֹהר  )ִּתּקּוֵני  הגלות, 
לשון הקודש(. ]ועיין בספר זוהר התשובה 

)תשובה לז, הובא בעיתון בשבוע שעבר([, אשר 
הרשב"י ובנו זי"ע עשו תיקון גדול יותר 
רבי  רבו  של  השם  קידוש  על  ממיתה 
עקיבא ע"ה, על ידי גילוי הזוהר הקדוש 
ולימודו, ובכך ניצלים ממיתה כי פעולתו 
עושה תיקונים עליונים יותר מהריגה על 
קידוש השם, )מהרצ"א מדינוב בשם האריז"ל(, 
לא  בזוה"ק  עוסקים  היו  אילו  ובוודאי 
היו צריכים לתיקון הנורא של השואה 
ֶלַקח  ְוִנְלַמד  ּבֹואֹו  רח"ל.  האיומה 
ִנְּצלּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשּיֹוְׁשֵבי  ֵמַהִּסּפּור, 
ֵאיְך  ִנְלַמד  ּוִמֶּזה  ְׁשמֹו,  ִיַּמח  ֵמִהיְטֶלער 
ְיכֹוִלים ְלִהָּנֵצל ִּבְזַמֵּננּו ִמְּפָצַצת ָאטֹום!!! 
ַּבֲחבּוַרת  ְוִנְלַמד  ֻּכָּלנּו  ְנַּסֵים  ְוִאם 
יֹום  ְּדַבר  ַהְמֻחָּלק"  ַה"ּזֹוַהר  ֶאת  ִאיׁש   70
מֶֹׁשה  ָיִׁשיר  ַמָּמׁש  ְּבָקרֹוב  ָאז  ְּביֹומֹו, 
ָהַרְׁשִּב"י  ְלַהְבָטַחת  ְוִנְזֶּכה  ְוִיְׂשָרֵאל 
ִיְׂשָרֵאל  ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין  ְלֵעיל  ָהֲאמּוָרה 
ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו האי ֵסֶפר 
ְּבַרֲחֵמי",  ָגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהּזַֹהר 

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.



מספר "גמטריאות הזוהר"

הגימטריא של "ומרדכי ידע" = 364 בגימטריא של 
הצדיק הקדוש רבנו "יהודה אשלג" זצוקללה"ה, 
מה  השניה  העולם  מלחמת  לפני  שנה   20 "ידע 
שהולך להיות, והזהיר את האדמורי"ם והרבנים 
ישראל  עם  את  להציל  הקדוש  זוהר  שילמדו 

מהגזירה הנוראה".

ובגימטריא "אדון הרחמים", שהקב"ה ריחם על 
עם ישראל, ושלח להם שליח צדיק קדוש ונורא, 
שיעורר את עם ישראל ללמוד זוהר הקדוש, ועל 
הנוראה החתומה על עם  ינצלו מהגזירה  זה  ידי 
ישראל, והרבנים לא שמעו בקולו, וכך קרה מה 

שקרה בשואה רח"ל. 

תקשיבו  ואל  מהתרדמה  התעוררו  יקרים,  יהודים 
הערב  ומלמדי  ישיבות  ראשי  רב  הערב  לרבני 
הקדוש,  זוהר  ללמוד  לתלמידם  נותנים  שלא  רב 
את  שמעורר  מהאלמין  האדמו"ר  לקול  ותקשיבו 
כולו  העולם  בכל  הקדוש  זוהר  ללמוד  ישראל  עם 
ולהציל את עם ישראל, כמו שכתוב במגילת אסתר 
ָמָצאִתי  ְוִאם  טֹוב  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ִאם  "ַוּתֹאֶמר  ה'(  ח'  )פרק 

ֵעיָניו  ֶלְך ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ ָבר ִלְפֵני ַהּמֶ ר ַהּדָ ֵחן ְלָפָניו ְוָכׁשֵ
יב ֶאת ]ר"ת הרב שלום יהודה בן אסתר[  ֵתב ְלָהׁשִ ִיּכָ
ַתב  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַהּמְ ן  ּבֶ ָהָמן  ֶבת  ַמֲחׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ

ֶלְך". ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ ד ֶאת ַהּיְ ְלַאּבֵ

ועכשיו יש לנו המן מפרס שהוא גלגול של המן 
הרשע ממגילת אסתר שרוצה לעשות בדיוק מה 
הקדוש  הזוהר  לימוד  ידי  ועל  אז,  רצה  שהוא 
א'(  ט'  )אסתר פרק  הזה  ובחודש  כגמולו,  נשיב להמן 
ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֲאָדר  ֹחֶדׁש  הּוא  ֹחֶדׁש  ר  ָעׂשָ ֵנים  "ּוִבׁשְ
ֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות  ַבר ַהּמֶ יַע ּדְ ר ִהּגִ ר יֹום ּבֹו ֲאׁשֶ ָעׂשָ
ֶהם  ּבָ לֹוט  ִלׁשְ הּוִדים  ַהּיְ ֹאְיֵבי  רּו  ּבְ ׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּיֹום  ּבַ
ׂשְנֵאיֶהם".  ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ְלטּו ַהּיְ ר ִיׁשְ ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאׁשֶ




