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ספר הזוהר הקדוש

לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
אֹומ ָרּה ק ֶֹדם ַהלִ ימּוד:
ְּת ִפילָ ה ְקצָ ָרה לְ ְ
ּוׁשכִ ינְ ֵּתיּהּ ,בִ ְד ִחילּו
קּוד ָׁשא ּבְ ִריְך הּוא ְ
לְ ֵׁשם יִ חּוד ְ
ְּור ִחימּוְּ ,ור ִחימּו ְּוד ִחילּו ,לְ יַ ֲח ָדא ֵׁשם יֹו"ד ֵק"י
ּבְ וָ א"ו ֵק"י לְ ַא ְק ָמא ְׁשכִ ינָ ָתּה ֵמ ַע ְפ ָראּ ,ולְ ִעּלּוי
ְׁשכִ ינַ ת עּוּזֵ נּו ֵאם ַהּבָ נִ ים ְׂש ֵמ ָחהַ ,על יְ ֵדי ַההּוא
ָט ִמיר וְ נֶ ְעלַ ם ּבְ ֵׁשם ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .ה ֵרינִ י ְמ ַק ֵּשׁר
ַעצְ ִמי ּבְ לִ ימּוד ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה לְ נִ ְׁש ַמת ּכָ ל ַה ְּתנָ ִאים
ֹאׁשם
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּובר ָ
תּובים ּבְ ַ
ַהּצַ ִּד ִיקים ַהּכְ ִ
יֹוח ִאי וְ ַרּבִ י ֶאלְ ָעזָ ר
לֹוקי ַרּבִ י ִׁש ְמעֹון ּבַ ר ָ
ַה ַּתּנָ א ָה ֶא ִ
רּוח לְ יֹוצְ ֵרנּו
ּבְ נֹו ,לְ ַמ ַען ְׁשמֹו ּבְ ַא ֲה ָבה לַ ֲעׂשֹות נַ ַחת ַ
ּבֹור ֵאנּוּ ,וּבְ ַה ֵדין ִס ְפ ָרא ֵס ֶפר ַהז ַֹהר,
וְ לַ ֲעׂשֹות ָרצֹון ְ
לּותא ּבְ ַר ֲח ֵמי .יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדיָך
יִ ְפקּון יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן גָ ָ
ָפ ֳעלֶ ָך וַ ֲה ָד ְרָך ַעל ּבְ נֵ ֶיהם.

ּכְ ֶׁש ִהּנְ ָך ַמ ְק ִּדיׁש ַּד ָּקה ּבִ לְ ַבד לְ לִ ּמּוד ַּדף ז ַֹהר
לֹומ ֵדי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ִּומצְ ָט ֵרף לְ ְ 250,000-
נֶ ְח ָׁשב ּכְ ִאּלּו ַא ָּתה ְמ ַסּיֵ ם 250,000
ְּפ ָע ִמים ּכָ ל ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר!!!
ַעל ּכֵ ן ּכָ ל ַא ְדמֹו"ר ,רֹאׁש יְ ִׁש ָיבהַ ,רב ִעיר,
ַרב ְׁשכּונָ הַ ,רב ּבֵ ית ִמ ְד ַרׁשַ ,מּגִ יד ִׁשעּור ֶׁשל
ּיֹומיְ ,מלַ ֵּמד ,יִ ַּקח ּבְ ֶח ְׁשּבֹון ֵאיזֶ ה נַ ַחת
ַּדף ַה ִ
רּוח הּוא יָ כֹול לַ ֲעׂשֹות לַ ַה ָּקּבָ "הּ ,ולְ ַהּצִ יל
ַ
זֹוהר
ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכָ ל ַהּצָ רֹות ּבְ לָ ְּמדֹו ַ
ַה ָּקדֹוׁש דף היומי ַּד ָּקה ַא ַחת ִעם ַהּצִ ּבּור.
לִ ְּמדּו ּבְ כָ ל יֹום ָּפ ַתח ֵאלִ ּיָ הּוִּ ,תּקּונִים :ל' ,מג ,מח ,וְ כָ ְּך ִּתזְ ּכּו לְ ַסּיֵ ם
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ֶאת ּכָ ל ֵס ֶפר ַה ַ

ּבְ ַד ָּקה ּבִ לְ ַבד

ּזֹוהר יֵ צְ אּו ּבְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ַהּגָ לּות ּבְ ַר ֲח ִמים
ָה ַר ְׁשּבִ "י קֹובֵ ַעּ :בְ ֵס ֶפר ַה ַ

ֹלהינּו ָעלֵ ינּו ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה
וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו[ .ב' פעמים]( ,סֹוד ה')
ָעלֵ ינּו ַ

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה  ,50בת ים
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מכתב מבעלת תשובה
או לחילופין נתאמץ מאד ונזמין
בהמלצת האדמ"ור בשר רק ממשחטות
כשרות וקטנות ... ,אבל גם זה לא
פתרון ...אם כולם יזמינו ממשחטות
קטנות ..הם גם יהפכו להמוניות ,וגם
יהפכו בעול כורכם ללא כשרות ,כפי
שקורה בדרך כלל ,ואני לא מזכירה את
הקושי הגדול בענין העלות הגדולה כפי
שציינת במכתבך ,שעתה עלות הבשר
היא עבורך פי  !4ונאלצת להעביר
משלוח של בשר ממרכז הארץ לעכו ,ולא
כל אחד יכול להרשות לעצמו מסירות
נפש כזו ,ומה יעשו משפחות שאין
באפשרותן לעמוד בזה? מה יעשו
משפחות מרובות ילדים?
איך נענג את שבת קודש? הרי נאמר
שצריך לענג השבת בבשר ויין ,ורצוי
דווקא בבשר בהמה! וכמובן הס
מלהזכיר על כך ,שאי אפשר יהיה לאכול
בשום מקום בשר ,ובכך אין אפשרות
להדר במצווה באכילת בשר ,לא
בשמחות ,קרי בחתונות ,בריתות ,וכו לא
בתי מלון ...שום דבר!

המלחמה וההתנגדות
ההצהרה של האדמו"ר מהאלמין  -יכולה
לזעזע את אושיות החברה ,אי אפשר
להכיל את הדבר ,ולכן הבנתי
שההתנגדות הגדולה שאחזה בי ,הוא רק
מצד יצר הרע ,לאחר שעיינתי היטב
באתר ,וראיתי אסמכתאות ,וקראתי את
עלוני הכשרות הרבים שהפיץ האדמו"ר,
וראיתי את מסירות נפשך לדבר ,בכך
שלקחת יוזמה ,וחקרת ביסודיות הדבר,
וקראתי על כל פועלו האינסופי של
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האדמו"ר במלחמתו על שחיטה הכשרה
בארה"ב ,על מסירות נפשו ממש ,שהיה
חשוף לאיום על חייו בפועל ,כי לצערנו
עניין כשרות השחיטה קשור לכסף גדול
מאד שמתגלגל ,מאחורי תעשייה זו ,ולכן
המלחמה היא מאד מאד קשה וכמעט
בלתי אפשרית ,כי היא נוגעת בתאוות
ממון ,שהיא התאווה הכי קשה שאוחזת
באדם והיא הכי קשה להשתחרר ממנה.
ברגע שהבנתי שכל דברי האדמו"ר -
אמת לאמיתה! זה היה רגע קשה מנשוא,
אין כמו האמת! אבל ,מאידך האמת היא
גם דין קשה! זה כך ולא אחרת! ..אנו
כמו בבית דין של עולם האמת ,אין לאן
לברוח ,אין מאחורי מי ומה להסתתר,
נגמרו התירוצים ,והבושה והאחריות הם
כבדים.

מסירות נפש של האדמו"ר מהאלמי
הרגשתי שהאדמו"ר הוא ממש בדמות
פנחס ,שמקנא לה' צבאות ,ומוכן למסור
נפשו ,פשוטו כמשמעו ,לא מפחד ולא
ירא מאף אחד! איזה אומץ אינסופי! לא
מפחד מכל גדולי ישראל ,נלחם בהם ללא
שום מורא! רק מפחד מיחידו של עולם,
ועושה רצונו ,ופורש את כנפיו עלינו.
כל ההצהרה הכואבת הזו ,מזכירה לי את
פועלו של המקובל האלוקי ,בעל הסולם,
הרב הלוי יהודה אשלג זצוק"ל ,שהלך
והתחנן  20שנה לפני מלחמת העולם
השנייה ,לפני ראשי הישיבות באירופה
שילמדו זוהר הקדוש ,כי ברוח קודשו,
ראה את גזירת השואה האיומה ,וידע
שהזוהר היא התרופה היחידה לשואה
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מכתב מבעלת תשובה
האיומה ,אולם אף אחד לא האמין.
והנורא מכל קרה.
ועתה ,האם ההיסטוריה ח"ו חוזרת? גם
האדמו"ר מוסר נפשו במלחמתו נגד רבני
הערב רב ,שלא מורים ללמוד הזהר,
וכנ"ל עתה במלחמה על שחיטה הכשרה.
אם היינו מבינים כמה נורא לאכול את
הבשר הלא כשר ,שהוא ממש בבחינת
מאכל של נבלה וטריפה ,ונופל תחת
הקטגוריה של ג' קליפות הטמאות,
]שהוא מקור נפשם של הגויים[ ,ואנו
להבדיל היהודים נפשנו הקדושה היא
מקליפת נוגה ,שמשמעותה שיש
באפשרותנו להעלות את מאכל הבשר
לקדושה ,בעוד שאם הבשר אינו כשר,
אין כלל אפשרות לקדש הבשר ,ולהעלות
את ניצוצות הקדושה שבו ,כי אז הוא
אסור ,כמו כלוא בתוך ג' הקליפות ,דבר
המביא לטמטום הלב והמוח וח"ו
לכפירה ,כמו שידוע הסיפור ,על שאלה
שנשאל הבעש"ט ,שהעידה על אדם עם
מחשבת כפירה ,והבעש"ט בתשובתו,
פסק שיש לבדוק את הסכין השחיטה של
השוחט של אותו עיר שבה גר אותו
השואל ,ולאחר בדיקה התברר ,שאכן
הסכין היה פגום[ .וזה מלמדינו עד
להיכן אפשר להתדרדר אם הסכין לא
כשר ,וזה מגיע עד להרהורי כפירה!!!
והדבר הנורא הוא ,שאנשים לא מודעים
לבעיה ,ואם לא מודעים איך יתקנו?
ואיסור זה הוא ממש איסור כרת ,כך שאי
אפשר לתקן פגם זה ע"י תשובה רגילה

בזמן תיקון ,אלא רק בתשובה מאד מאד
גבוהה ,הנקראת "תשובה מאהבה" ,שאז
זדונות הופכים לזכויות ,שרק יחידי
סגולה) ,כדוגמת אליעזר בן דורדיא ,שקנה את
עולמו ברגע ,ועשה תשובה מאהבה והפך מרשע
גמור לרבי ,ובת קול יצאה מהשמיים ואמרה,

שרבי דורדייא מזומן לחיי עולם הבא(.
אולם תמיד יש תקוה לבניו של הקב"ה,
ולא נידח ממנו נידח ,ואיסור זה ניתן
יהיה לתקן רק בביאת משיח צדקנו...
אולם איך יבוא משיח צדקנו ..כאשר
נפלנו לבור תחתיות כה עמוק וקשה??
התשובה היא ,רק ברחמיו האינסופיים
של הקב"ה ובזכות האדמו"ר מהאלמין,
צדיק יסוד עולם ,ה' יצילנו ויגאלנו.

באמצעות השחיטה הכשרה והתפשטות
לימוד הזוהר בקרב הע ,נזרז הגאולה
וביאת משיח צדקנו
ולכן בעלת תשובה יקרה ,רציתי לחזק
את ידיך ולתמוך בך ,שאת אשת חיל,
אולי הסנונית הראשונה בתמיכה
במלחמתו של האדמו"ר מהאלמין בארץ,
אבל את לא לבד ,ואני בעקבותייך
צועדת ,בתקווה להצטרפות ותמיכה של
כל אחינו ואחיותינו ,כי לא נידח ממנו
נידח ,וכל זאת מתוך מטרה משותפת של
אחדות וקידוש ה' ,שבאמצעות השחיטה
הכשרה והתפשטות לימוד הזהר בקרב
עם ,נזרז הגאולה וביאת משיח צדקנו
בקרוב ממש.



בברכה

ְסג ּו ָלה ְ ּגדוֹ ָלה ִל ְקרֹא ְ ּב ָכל יוֹ ם ַ ּד ּ ִפים ָה ֵא ּל ּו ֵמ ַהז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶׁ ,ש ָּכ ַתב אוֹ ר
ש ָר ֵאל
ָהעוֹ ָלם ַה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ֹ ִקי ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ע"ה - .וְ ָכל ָא ָדם ִמ ִ ּי ְ ׂ
ֹאמר אוֹ ָתם ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּיזְ ֶּכה
ֶׁש ִ ּי ְק ָרא ַ ּד ּ ִפים ָה ֵא ּל ּו ִמ ֵ ּדי יוֹ ם ּו ִב ְפ ָרט ִאם י ַ
יח ְ ּב ָכל ְ ּד ָר ָכיוָׁ * ,שלוֹ ם ַ ּביִ ת* ,זִ יו ּוגִ ים
ַל ַּמ ֲעלוֹ ת ֵא ּל ּו* :יָ ר ּום ַמ ָ ּזלוֹ * ,יַ ְצ ִל ַ
ֲהג ּונִ יםֶׁ * ,ש ַפע ר ּו ָחנִ י וְ גַ ְׁש ִמי* ,אוֹ יְ ָביו יִ ּ ְפל ּו ַּת ְח ָּתיוְ * ,מ ַת ֵ ּקן נַ ְפ ׁשוֹ ר ּוחוֹ
וְ נִ ְׁש ָמתוֹ * ,יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ םֲ * ,א ִריכ ּות יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים ִעם יוֹ ְצ ֵאי ֲח ָל ָציו* ,זוֹ ֶכה
ְלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאַ * ,על יָ דוֹ ָּתבוֹ א ַה ְ ּגא ּו ָּלה ְ ּב ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים (סוד ה').

