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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

מכתב
תוכחה

חלק ב

נפש פיקוח ספק
בזוהר לעסוק עיתים לקבוע להתחיל הזמן כעת
עצה שום אין .אחד יום אפילו לדחות ולא הקדוש
ידי על רק וחסדים ברחמים הגאולה תהליכי את לעבור
נשא פרשת הקדוש בזוהר כמפורש הזוהר, לימוד

מהימנא ע"ב)ברעיא קכ"ד 'ד)ישראל דעתידים ובגין וז"ל
ביה יפקון הזוהר ספר האי דאיהו דחיי מאילנא למיטעם

[עכ"ל] וכו'. ברחמי גלותא שאםמן שכתוב בחז"ל לי זכור (לא

שהתשובה נזכר רק ,ברחמים תבוא הגאולה ,תשובה עושים ישראל עם כל

העצה לגבי מאידך ,ברחמים או בדין אם נזכר לא אבל הגאולה, את מביאה

ברחמים) הגאולה את מביא שזה נזכר הזוהר לימוד מישל כן כמו ,
בהם שנאמר בימים המשיח גלוי לאחר לפנימיות שיכנס
ללימוד שנכנס למי כלל דומה אינו "חפץ בהם לי אין"
יותר מאמין אינך אם וגם .הגלות בזמן הפנימיות
מותר בזוהר, אחר פירוש יש אולי חושב ואתה לקיצים,
גוג מלחמת והרי אמת, זה אולי הספק מצד לחשוש לך
זוהר תיקוני עיין] ,ישראל כלל של נפש פקוח היא ומגוג

מרובמ"ח: אדום צבע יקבל הגדול הים ומגוג שבגוג
שישפך אתהדם מחללין נפש פיקוח ספק על גם ,[

קיום ידי על מישראל, רבים להציל וביכלתך השבת,
תאמר אל ,הקדוש הזוהר את ללמוד חז"ל דברי

תפנה! לא שמא ,אשנה החשמל)כשאפנה סוד .(תו"ד

ליעקב!!! היא צרה עת
יתיּצבּו ריק. יהּגּו ּולאּמים גֹוים ׁשרגׁשּו הזאת ְְְְְִִִִֶַָָֻבעת
מׁשיחֹו. ועל 'ה על יחד נֹוסדּו ורֹוזנים ארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָמלכי

עבתימֹו. מּמּנּו ונׁשליכה מֹוסרֹותימֹו את (תהיליםננּתקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
אג) ב עוד.פרק ישראל שם יזכר ולא מגוי ונכחידם לכו .

הקדוש הזוהר לימוד חוסר מפני הדורות ירידת
מתגברים, רב והערב מתמעטים חכמים תלמידי
ופרצו העולם את להציף ירדו ואפיקורסות ומינות
ובחוץ הקודש בארץ גזירות וגוזרים 'ה בכרם פרצות
,הצרופה החרדית היהדות ותורתו 'ה עם על לארץ,

ישראל. ובחורי ,הטהור החרדי החינוך
הזוהר לימוד מיעוט בשל היא הדורות ירידת סיבת

למוטב שמחזירם שבתורה המאור שהוא ,הקדושכמו
בירושלמי ו)שכתוב דף אותי(חגיגה בא בר חייה ר"א" :

עזבו אותי שאילו שמרו, תורתי את שמא ,אוותרה עזבו
אצלי מקרבן היה שבה [האור] השאור שמרו, ותורתי

בעל פרנקל, הירש נפתלי בן דוד הרב למוטב]" [מחזירן
הירושלמי התלמוד על "העדה קרבן" פירוש המחבר

פירוש"  שבה השאור ה"התורהד לסודות ".רמז
הגאולה מעכב

למדים הסודונמצינו בתורת ללמוד יכול שהיה שמי
!הגאולה את ומעכב כך. על יענש ענוש למד ולאק"זוה)

ועל  פ"י). משלי במדרש עוד ועיין ,ז"ל הגר"א כתב וכן מ"ג תיקון 'ל תיקון

:הרבים מזכה בספר ככרוכיא צווח להגאל,זה רוצים אנחנו אם לנו, יעזור מה

פועלים לא קירובאבל ומהו ?הגאולה את לקרב בשביל
וטהרה קדושה שלמה תשובה כולל(הגאולה? האדם קדושת

בהכשר ואפילו זה בענין גדול מכשול שיש [וכידוע באמת המאכלות כשרות

וכו') הגויים מדרכי התרחקות והלבוש ההתנהגות ולימוד"מהודר"] ;
הקדוש! עכ"ד.הזוהר

העול את מחריב הקדוש זוהר לומד שלא מי
הזהר תנינא)בתיקוני נתיב ל' "דלא(תיקון אלו על כתוב

הקבלה" בחכמת לאשתדלא בחכמתבעאן לעסוק רוצים שלא)

והרג"הקבלה) ביזה, חרב, עניות, שגורמים להם אוי
בעולם ואבדוןהגמרא פי על מובן וזאת ,עכ"ל (שבת",

ג.) ובע"ז אםפ"ח. ואמר בראשית מעשה עם ה"הקב התנה"
מוטב תורתי את מקבלים מתקיימין)ישראל לאו,(אתן ואם

"משמים דכתיב ובוהו", ל"תוהו אתכם אחזיר אני
,בתחילה  "יראה ארץ"  תורה מתן  דין" השמעת
לתוהו הארץ ותחזור התורה ישראל יקבלו לא שמא
 ונשמע בנעשה כשקבלוה  "ולבסוף"  ובוהו
,שקטה אז ונשמע", נעשה" כשהבטיחו כלומר, "שקטה",
דבר אשר הדברים "כל כתוב אם לשאול, אפשר זה על
"ונשמע"? האמירה מה כ"א שמעו, כבר הרי ,"נעשה 'ה
תורה כי ,"מדוע" להבין סברא, מלשון שמיעה אלא,
פה שבעל תורה לעשות, "מה" לנו אומרת שבכתב
לנו מסביר הקדוש והזהר לעשות, "איך" לנו אומרת
תבוא כי שבפרשת ,היא וההוכחה ,לעשות "למה"
תשכילו "למען כתוב הפרשה ובסוף ,התוכחה מובאת
עכשיו ,עונשים קיבלתם כלומר, תעשון", אשר כל את
תבינו ב"שכל" "תשכילו" קודם, עשיתם שלא מה תתקנו

לעיל. הגר"א וכדברי עושים, שאתם מה
שבכתב תורה לא ילמד ולא בעול נברא שלא טוב

פה שבעל תורה ולא
הזהר מ"ג)ובתיקוני פי(תיקון מלךעל וכךכסא כתוב, ,
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פה שבעל מתורה והחכמה, הקבלה שתסתלק שגורם מי
בתורה פשט רק שיש ואומרים ,שבכתב ומתורה

" הקבלה ילמדו שלא וגורם היהובתלמוד, טוב לו אוי
שבכתב תורה לא ילמד ולא בעולם נברא ההי שלא
העולם שמחזיר לו שנחשב ,פה שבעל תורה ולא
הגלות ואורך בעולם עניות וגורם ובוהו, "לתוהו

ולא פה שבעל ותורה שבכתב תורה לומד אם ,ומסביר
שבירת ליסוד העולם ומחזיר בלימודו פוגם קבלה, לומד
לפחות ,הארץ עם  היה ואם הקליפות שמגביר הכלים

כך, כל פוגם השכרלא וגודל החיוב גודל יוודע ממנו
הקבלה שלומד בעלמא,למי בגירסא הזהר לימוד כי ,

פירוש ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל עולמות בונה
,אחד מהיעשהמאמר אחת בשעה למעלה תיקון בו

תמימה שנה הפשט בלימוד יעשה ודאישלא אלא ,
בלימוד מעטרו אין אם כלום, אינו השנה כל לימודו
תחזור קבלה, ללמוד וישוב גלגולו יתקן אם ,הקבלה
השואל, ישאל הנ"ל ולאור  עכ"ל. ,מרוצה להיות הארץ
,הקדוש הזהר את ללמוד להתחיל צריך גיל ובאיזה מתי
שאינה בצורה הברורים, חז"ל דברי את אציג לכן

קידושין במסכת וכדלהלן: פנים, לשני ל.)משתמעת :(דף
שליש שנותיו, אדם ישלש לעולם הגמרא אומרת
,הגמרא שואלת בתלמוד, שליש במשנה, שליש במקרא,
על ליומי. צריכא, לא הגמרא מתרצת חיי? כמה יודע מי
,השבוע ימי את לחלק "ליומי" הקדוש, רש"י אומר זה
יודע "מי לשאול אפשר זה על גם התוס', עליו מקשה
ולפי ,ישלש עצמו ויום יום בכל התוס', ומשיב חיי, כמה
"עתידא כמובטח  זוה"ק, ללמוד אחד כל חובת הרי זה,
גיל ובאיזה ממתי ,"יומיא לסוף לאתגליא דא חכמתא
הגמרא שאלת את לשאול אפשר זה על ,להתחיל יכול
,תורה הלומד אחד כל חובת וממילא חיי" כמה יודע "מי
בפרק הקדוש השל"ה  יום. בכל ה"פרד"ס" להשלים
כריסכם שתמלאו אחר בזה"ל: כותב מאמרות בעשרה
תבררו כך אחר אזי ויום" יום "בכל ופוסקים מתלמוד
בתוספת החכמה זו בלימוד ותדבקו מהיום יפה חלק

עכ"ל. ויתברך, יתברך בו גדול ודביקות קדושה
גדול צירו יהיה המשיח ביאת לפני

הכתוב את לצטט רציתי ,בב"א משיח ביאת ובענין
נשא פרשת ק"בזוה(.ד"קכ)היהי האחרונה שבגאולה

מצרים נפלאות)כביציאת אראנו מצרים מארץ צאתך כימי (ככתוב

 מצרים, מארץ ישראל בני עלו "וחמשים" שם שכתוב
הפסוק על י"ברש וכן ובמכילתא במדרש חז"ל, ודורשים

בי" ח')"וימרו פסוק כ' בג'(יחזקאל מתו ישראל של שרובם
אחד או מחמישים אחד" רק היו שעלו ואלה ,אפילה ימי
שעם ואומר הזוה"ק ממשיך וכן  !!!"מאות מחמש
החיים בעץ שנאחזו אלו" תורה, כבמתן יחולק ישראל
שלא ואלו המשיח, להיכל ויכנסו יזכו "ק"זוה"ה שהוא
כי נאמר עליהם להכנס, עכשיו וירצו ק"הזו"ה למדו
באיזו אותך, אשאל זה ועל ,"יירה ירה או יסקל סקול

להמצא?? רוצה אתה קטיגוריה
נשמת הסול בעל מר כ"ק ע שהיה מעשה

השואה לפני האריז"ל
הסולם: בעל של נכדו ,אשלג מבית הרב אםסיפר

הזוה"ק לימוד להפצת רבות כה פועל אני מדוע ,תשאל
לך: אשיב ?לא מוסריתואחרים כחובה זאת חש אני

הקדוש, סבי עם שהיה מעשה בשניםמשום כי
תרע"ט  למנינם)תרע"ז 1919– העולם(1917 מלחמת לאחר

ופנה זי"ע "הסולם" בעל הגה"ק סבי כ"ק רץ ,הראשונה
שיורו בפניהם והתחנן באירופה ישראל לגדולי
הנכתב והוכיח ק"הזוה ללמוד וחסידיהם לתלמידיהם
דחו לצערנו אך ,ק"הזוה בלימוד החיוב על בספה"ק

תרע"ט בשנת למיניהן, בתירוצים סבי(1919)תחנוניו צעק

שנה 20 לנו ונותנים בשמים!!! הגזירה שנגזרה הקדוש
כששמעו חורבן!!! היהי לא ששם ישראל, לארץ לברוח
שראה ומאחר "ציוני" הקדוש סבי את לכנות החלו ,זאת

)שכ"ציוני" עידוד(לכאורה על השפעה שום יותר לו אין
זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות החליט ,ק"הזוה לימוד

תרפ"א הגרמנים(1921)בשנת שואת פרצה ולצערנו !!!
תרצ"ט בשנת (1939)ימ"שט"תרע משנת שנה 20 בדיוק

(1919),השואה יוצאי יהודים, של רבות עשרות לצערי, !!!
"כמה לי ואמרו שנה 40מ למעלה לפני זאת לי סיפרו

לו"!!! שמעו שלא וחבל צדק שלך אלפים,סבא שיש (בטוחני

האמת) ויודעים מאבותיהם זו מציאות לאששמעו שעדיין וכיון ,
שוב חוששני ,הקדוש הזהר ללימוד הגישה נשתנתה
על ח"ו תחזור השההסטורי רוצה ואיני הקדוש, מדבריו

ל"וד !!!"צדק שהוא "כמה יאמרו ושוב עצמה

ומרה גדולה זעקה
שליט"א האלמי גאב"ד מהגה"צ

זוהר ללמוד אמרו לא כי  הגיוס גזירת

את מרûכי וŁקרע נעóה, אòר ל את ידע ְְְֲֲֳֳִֶֶֶַַַַַַָָָָָ"ýמרûכי
זעקה וŁזעק העיר ₣תù וŁצא ואפר, óק òùלŁו גדיוùְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ד₣להú"מרהý ְָָָ

הקדוש זוהר למדו שלא מפני באה, הגיוס גזירת
ובכוללים. בישיבות התורה ופנימיות

וניסן אדר בחודש כבר הסיפור)הלכנו כל לראשי(שהתחיל
את למנוע וחשיבות הזוהר על ודיברנו הישיבות
הסולם בעל של הסיפור את זכרו נענינו, ולא הגזירות,

השואה בארוכה)לפני הישועה ובזוהר ,לעיל לא(כמפורט בואו
שנית! נטעה

:ש כתוב ואפיקורסות מינות מלאי העיתוני
וכו''" אש פלוני ,אש ממשלה "הראש

המקל, רק הם אשמה, לא הממשלה אשם, לא הוא
ולכתוב ,הממשלה את להאשים זמן, בזבוז ממש זה
החפץ מבאר [כך !אנחנו זה הם. לא זה עליהם, ולדבר

.[פעמים הרבה חיים
אשמיםבואו  אבל  הקדושים יוסף מאחי ונלמד
אנחנו!

את נתקן בואו ,יעזור לא זה השני את להאשים
מדי! מאוחר שיהיה לפני המעוות

חמורה! אזהרה

 ובכוללים הקדושות בישיבות זוהר ילמדו לא אם
ח"ו, לצבא ילכו והבחורים הישיבות, את שיסגרו רק לא

תרע"ד, בשנת שהיה כמו יהיה שלא ח"ו (כמבואראלא

הזוהר אור ספר ראה זצ"ל, פתייה יהודה לרבי יהודא לחם בית בהקדמת

(35185 הזוהר אור מלחמתובעלוני היתה זה אחרי ומיד ,
שמעו ולא הסולם בעל הזהיר ואז ,הראשונה העולם
 רח"ל השואה השניה העולם מלחמת הגיע ואז בקולו,
אחר שיארע ומה רח"ל, קרבנות מיליון שש עלה המחיר
בנבואות [עיין מאליו מובן כי לכתוב, צריך לא כבר כך
זוהר תיקוני ז', שמות זוהר קי"א, סנהדרין יג, זכריה
1210 הזוהר אור עלוני אח, חלקים הזוהר כח ,כ"א
,הקדוש הזוהר מחלקי כבר לנו יש ובצבא ,[ועוד ועוד
יציל זה רק לחיות, רוצים אתם אם לחיילים, שאומרים
כבר קוראים החילונים אחינו אפילו וכולם אתכם,
זה ידי על חזרו הרבה והרבה ,הקדוש זוהר ולומדים
וקצת לחזור, בדרך והרבה יתברך, ולבורא ליהדות
ושמה ,לעשות מה החליטו לא עוד ישיבות מהראשי
ה' שליחי של השליחות וזה ,בתשובה יחזרו באמת

,שלוקה המקל על ברוגז אתם ,הממשלה שלחראשי מי
אותו? שלחו ולמה ,אותו

בחורי הצעירים כל את לקחת תרע"ד בשנת שלח ומי
הריגתם על אשם ומי  ?אותם הרג ומי ,לצבא הישיבה
מענכין מנחם רבי כותב ומה  יהודים? מיליון ששה של

?שלימה איפה על בהסכמתו
המשסות והמלחמות והגזרות דישראל עניות כי
עוסק שלא מפני ,לזה גורם בעצמו הוא וההריגות,
על חייב העני מעלה של ובפמליא הקבלה, בחכמת
נקרא זה כל הריגתו, על ההרוג ,ושפלותו דלותו
מכפר אין יוה"כ גם אשר ,לחבירו אדם שבין חטאים

והתוכחה. הדין מיום לנו אוי עליהם,

שלימה: איפה על מענכי מנח רבי הסכמת

זוהר בתיקוני המבהיל המאמר על נשא בני ישיבו ומה
ל) לי:(תקון דיזיל דגרמין לון מן"וי משיח של רוחו ה

יבשה התורה את עושים שהם לעולם ישוב ולא העולם
הקבלה בחכמת להשתדל רוצים נפישאוכו",ולא כמה

של לפניםחיל לפני ויורדים שנוקבים הללו המאמרים
האמיתי, המאמין אדם של לבו שערותיוחדרי תסמרנה

עניות כי ליבו על בהעלותו ,חידודין נעשה ובשרו
הוא וההריגות המשסות והמלחמות והגזרות דישראל
,הקבלה בחכמת עוסק שלא מפני לזה גורם בעצמו
,ושפלותו דלותו על חייב העני מעלה של ובפמליא
אדם שבין חטאים נקרא זה כל ,הריגתו על ההרוג
אוי עליהם, מכפר אין הכיפורים יום גם אשר לחבירו,

!והתוכחה הדין מיום לנו
קול הקול, את שומע לא מי  צועקים אחיך דמי קול
בשמים למעלה שצועקים יהודים מיליון ששה הקורא,
הרגו ולכן הקדוש זוהר ללמוד רצו שלא הרבנים על
זצ"ל הסולם בעל הגה"ק קולו במר צווח וכך אותם!!!!
אנחנו כן כמו  עיי"ש. ,שלו להסולם הקדמתו בסוף
,ישיבות ראשי האדמורי"ם, כל על עכשיו צועקים
צועקים שלא דרשנים, בעלי שיעורים, מגידי רבנים,
ולפני ואברכים, הבחורים את ח"ו שיהרגו לפני ,נורא

" :!!!הישיבות את צועקיםשיסגרו שלא הרבנים אתם
ולא ולא הכל על אשמים אתם הקדוש!!! זוהר ללמוד

"!!!ויועציה ושריה הכנסת
אחינו! על אנחנו אשמים אבל

כהמ קשה מל עליה מעמיד

יחזרו ישראל שבני עד תהיה לא שהגאולה כתוב
עליהם מעמיד עושה הוא מה חוזרים לא ואם בתשובה,
כאן גם וכך לחזור, מוכרחים והם כהמן קשה מלך
בתשובה נחזור שאנו כדי קשים מלכים עלינו העמיד

שליט"א. מבעלזא האדמו"ר מרן אמר כך
מספיק!!!נכון, הוכחתי שלא זה בכל אשם גם אני

כמו האמת את וכותב חזק בקול יוצא אני ולכן
רב הערב על ספרים 17ב 172שכתבתי מקומות מראה 310)

הקדוש) הםמזוהר מי ותבינו הספרים את תלמדו ,
האמיתיים!!! האשמים,השמים מן שמסרו וכפי

פנים כל על אחת, דקה ללמוד יהודי כל שעל לאחרונה,
הקדוש. מזוהר

למשהו ומחכים מוכנים כולנו הסוף! לפני אנחנו
מתי?  השאלה גדול,

 השואה לפני העליו מהעול אחרונה אזהרה
ת  התשע"ג"שע

הזוהר לימוד שלמה, תשובה לעשות :השעה חובת
עולם! לבורא שיותר כמה ולהתקרב הקדוש,

תשאירו "אל :יהודי/ה לכל זועקים עדן מגן הצדיקים
בתשובה!" תחזרו פה, אותנו

האמת מעולם לאחרונה שמסרו עצובים,כמו "אנחנו :
אחד אף אין עדיין ,הבא לעולם בהמתנה כולנו אנחנו כי
הגמול שער ראה] הבא עולם אין הבא. לעולם שהגיע
העיקרים מאמר ,319 דף השם עבודת סידור להרמב"ן
ישראל עם שכל רק [יהיה] זה הבא העולם להרמח"ל].
את יחיה ישראל עם כשכל יהיה רק זה .בתשובה יחזור

".התורה
ישראל"... "שמע ותלמד לשם "תחזור לי: אבלאמרו

את יעזבו שלא הקדוש. הזוהר זוהר, שילמדו  בעיקר
שתי ,דקה  בזוהר שיעסקו להם תן לדקה, הזוהר
הדקה  בזוהר. שיעסקו אבל דקות, שלוש דקות,
מהסטרא לשחרור העולם את להביא יכולה הזאת
הזאת המיוחדת הדקה ,לכן  .אחת דקה ,אחרא
הגאולה תבוא אז – הכח בכל אותה לתת  שקיימת

רב הערב כל את לצרף .השלמהישראל בעם שקיים
להם אין ישראל, לעם שהצטרפו הטפילים סתם זה 

הקדושה." ניצוצות כל את מהם קחו ,חלק (מתוךשום

תשע"ג, כסלו ,קליני מוות אחרי  זצ"ל באנון יוחנן רבי הצדיק עם שיחה

למה?) 196 # בעלון נמצא .הספור
לּלּמּוד ׁשּתֹוקקמ וזּכה, טהֹורה ׁשּנׁשמתֹו ׁשמי ַּדעְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּזהה ּפתייא)הּקדֹוׁש יהּודה .(רּבי ְְִֶַַַַָָָ

ּגֹוג ּוממלחמת מהּמּבּול יּנצלּו זהר... ׁשּלֹומדים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאּלּו
נח ּבתבת ּכמֹו נׂשא)ּומגֹוג ּזהר ע"ד, ע"ב מּכל(תיקז"ח נּצֹולים . ְְִִִֵַַַָָָֹֹ

רעים. הּירק)ּפגעים ּכגן ,ז"תקי),הּקטרּוגים להׁשּבתת זֹוכים . ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
ּמׁשיחה את ּומביאים הּקלּפֹות את (הגר"אאבןמבּטלים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָ

ׁשמיני) דגמ"א לאברהם, חסד ,ׁש.ׁשלמהּנפה ּומקּדׁש (ּפלאמטהר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ליֹוצרםיֹועץ) ֹולּגד רּוח נחת ֹוׂשיםוע ּגאּלהה את מקרבים . ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻ
(לתיקו"ז מק"מ).

הקרבנות כמו מקדש הזוהר לימוד

המשכן המקדש כלי מכל ,תרומה בפרשת כתוב
מקדש לי "ועשו וכתוב ועוד, הטהורה ומנורה והמזבח
לימוד תורת קרבנות, לנו שאין היום בתוכם", ושכנתי
בבית הקרבנות כמו אותנו מקדש הקדוש הזוהר
הזוהר בלימוד ורק אך תלויה הגאולה שכל ,המקדש
בעׂשרה זי"ע, הקדוש ה"ׁשלה שאומר כמו ,ְהקדושֲָָָ
נגאלּו ׁשּלא ּכׁשם :לשונו וזה ראׁשֹון): מאמר ְְֲֲֲִִֵֶַַָָֹמאמרֹות,
לקּדׁשם ּואה ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהצר עד מּמצרים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻיׂשראל

העתידה ּגאּלה ּכן ,מילה ּובדם ּפסח ּתהיהּבדם לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
רצֹון והּוא הּזֹו, הּקדּׁשה ּתֹוספֹותל ׁשּיזּכּו עד ּגאּלהַהְְְְְְְִֶַַַָָֻֻ

ּבּה. הּזֹוכה ואׁשרי ,ּברית ְְְִֵֵֶַַַָָָהאל

משיח חבלי צער ללא

יגן זכּותֹו לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אֹומר ְוכְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
,נׂשא ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבּזהר אמן חýùראעלינּו "ùהאי ְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ùרחמי". תאýלú מן üיù ןýיפק הþהר ספר ýאיהû ילûְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
הּדברים: הčד₣ò,ּבאּור הרþה ספר ,�fiò החýùר ùזכýת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ויýžרים צר₣ת ללא ùרחמים הúלýת מן ראלóי ùני ýְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹיצא
מòיח! חבלי צער ýְְִֵֶַַַָֹללא

על אשמים הסוד, תורת את לומדים שלא אלו אבל
כמו ישראל, עם של דמים ושפיכות הרציחות כל
הם שלומדים ואלו הזוהר, דברי את לעיל שהבאנו
איזה קדשים, צאן ילדי ובפרט ,ישראל עם את המצילים
ורגע רגע כל בשמים גדולה ושמחה גדול, זכות

הקדוש. זוהר שלומדים
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פה שבעל מתורה והחכמה, הקבלה שתסתלק שגורם מי
בתורה פשט רק שיש ואומרים ,שבכתב ומתורה

" הקבלה ילמדו שלא וגורם היהובתלמוד, טוב לו אוי
שבכתב תורה לא ילמד ולא בעולם נברא ההי שלא
העולם שמחזיר לו שנחשב ,פה שבעל תורה ולא
הגלות ואורך בעולם עניות וגורם ובוהו, "לתוהו

ולא פה שבעל ותורה שבכתב תורה לומד אם ,ומסביר
שבירת ליסוד העולם ומחזיר בלימודו פוגם קבלה, לומד
לפחות ,הארץ עם  היה ואם הקליפות שמגביר הכלים

כך, כל פוגם השכרלא וגודל החיוב גודל יוודע ממנו
הקבלה שלומד בעלמא,למי בגירסא הזהר לימוד כי ,

פירוש ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל עולמות בונה
,אחד מהיעשהמאמר אחת בשעה למעלה תיקון בו

תמימה שנה הפשט בלימוד יעשה ודאישלא אלא ,
בלימוד מעטרו אין אם כלום, אינו השנה כל לימודו
תחזור קבלה, ללמוד וישוב גלגולו יתקן אם ,הקבלה
השואל, ישאל הנ"ל ולאור  עכ"ל. ,מרוצה להיות הארץ
,הקדוש הזהר את ללמוד להתחיל צריך גיל ובאיזה מתי
שאינה בצורה הברורים, חז"ל דברי את אציג לכן

קידושין במסכת וכדלהלן: פנים, לשני ל.)משתמעת :(דף
שליש שנותיו, אדם ישלש לעולם הגמרא אומרת
,הגמרא שואלת בתלמוד, שליש במשנה, שליש במקרא,
על ליומי. צריכא, לא הגמרא מתרצת חיי? כמה יודע מי
,השבוע ימי את לחלק "ליומי" הקדוש, רש"י אומר זה
יודע "מי לשאול אפשר זה על גם התוס', עליו מקשה
ולפי ,ישלש עצמו ויום יום בכל התוס', ומשיב חיי, כמה
"עתידא כמובטח  זוה"ק, ללמוד אחד כל חובת הרי זה,
גיל ובאיזה ממתי ,"יומיא לסוף לאתגליא דא חכמתא
הגמרא שאלת את לשאול אפשר זה על ,להתחיל יכול
,תורה הלומד אחד כל חובת וממילא חיי" כמה יודע "מי
בפרק הקדוש השל"ה  יום. בכל ה"פרד"ס" להשלים
כריסכם שתמלאו אחר בזה"ל: כותב מאמרות בעשרה
תבררו כך אחר אזי ויום" יום "בכל ופוסקים מתלמוד
בתוספת החכמה זו בלימוד ותדבקו מהיום יפה חלק

עכ"ל. ויתברך, יתברך בו גדול ודביקות קדושה
גדול צירו יהיה המשיח ביאת לפני

הכתוב את לצטט רציתי ,בב"א משיח ביאת ובענין
נשא פרשת ק"בזוה(.ד"קכ)היהי האחרונה שבגאולה

מצרים נפלאות)כביציאת אראנו מצרים מארץ צאתך כימי (ככתוב

 מצרים, מארץ ישראל בני עלו "וחמשים" שם שכתוב
הפסוק על י"ברש וכן ובמכילתא במדרש חז"ל, ודורשים

בי" ח')"וימרו פסוק כ' בג'(יחזקאל מתו ישראל של שרובם
אחד או מחמישים אחד" רק היו שעלו ואלה ,אפילה ימי
שעם ואומר הזוה"ק ממשיך וכן  !!!"מאות מחמש
החיים בעץ שנאחזו אלו" תורה, כבמתן יחולק ישראל
שלא ואלו המשיח, להיכל ויכנסו יזכו "ק"זוה"ה שהוא
כי נאמר עליהם להכנס, עכשיו וירצו ק"הזו"ה למדו
באיזו אותך, אשאל זה ועל ,"יירה ירה או יסקל סקול

להמצא?? רוצה אתה קטיגוריה
נשמת הסול בעל מר כ"ק ע שהיה מעשה

השואה לפני האריז"ל
הסולם: בעל של נכדו ,אשלג מבית הרב אםסיפר

הזוה"ק לימוד להפצת רבות כה פועל אני מדוע ,תשאל
לך: אשיב ?לא מוסריתואחרים כחובה זאת חש אני

הקדוש, סבי עם שהיה מעשה בשניםמשום כי
תרע"ט  למנינם)תרע"ז 1919– העולם(1917 מלחמת לאחר

ופנה זי"ע "הסולם" בעל הגה"ק סבי כ"ק רץ ,הראשונה
שיורו בפניהם והתחנן באירופה ישראל לגדולי
הנכתב והוכיח ק"הזוה ללמוד וחסידיהם לתלמידיהם
דחו לצערנו אך ,ק"הזוה בלימוד החיוב על בספה"ק

תרע"ט בשנת למיניהן, בתירוצים סבי(1919)תחנוניו צעק

שנה 20 לנו ונותנים בשמים!!! הגזירה שנגזרה הקדוש
כששמעו חורבן!!! היהי לא ששם ישראל, לארץ לברוח
שראה ומאחר "ציוני" הקדוש סבי את לכנות החלו ,זאת

)שכ"ציוני" עידוד(לכאורה על השפעה שום יותר לו אין
זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות החליט ,ק"הזוה לימוד

תרפ"א הגרמנים(1921)בשנת שואת פרצה ולצערנו !!!
תרצ"ט בשנת (1939)ימ"שט"תרע משנת שנה 20 בדיוק

(1919),השואה יוצאי יהודים, של רבות עשרות לצערי, !!!
"כמה לי ואמרו שנה 40מ למעלה לפני זאת לי סיפרו

לו"!!! שמעו שלא וחבל צדק שלך אלפים,סבא שיש (בטוחני

האמת) ויודעים מאבותיהם זו מציאות לאששמעו שעדיין וכיון ,
שוב חוששני ,הקדוש הזהר ללימוד הגישה נשתנתה
על ח"ו תחזור השההסטורי רוצה ואיני הקדוש, מדבריו

ל"וד !!!"צדק שהוא "כמה יאמרו ושוב עצמה

ומרה גדולה זעקה
שליט"א האלמי גאב"ד מהגה"צ

זוהר ללמוד אמרו לא כי  הגיוס גזירת

את מרûכי וŁקרע נעóה, אòר ל את ידע ְְְֲֲֳֳִֶֶֶַַַַַַָָָָָ"ýמרûכי
זעקה וŁזעק העיר ₣תù וŁצא ואפר, óק òùלŁו גדיוùְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ד₣להú"מרהý ְָָָ

הקדוש זוהר למדו שלא מפני באה, הגיוס גזירת
ובכוללים. בישיבות התורה ופנימיות

וניסן אדר בחודש כבר הסיפור)הלכנו כל לראשי(שהתחיל
את למנוע וחשיבות הזוהר על ודיברנו הישיבות
הסולם בעל של הסיפור את זכרו נענינו, ולא הגזירות,

השואה בארוכה)לפני הישועה ובזוהר ,לעיל לא(כמפורט בואו
שנית! נטעה

:ש כתוב ואפיקורסות מינות מלאי העיתוני
וכו''" אש פלוני ,אש ממשלה "הראש

המקל, רק הם אשמה, לא הממשלה אשם, לא הוא
ולכתוב ,הממשלה את להאשים זמן, בזבוז ממש זה
החפץ מבאר [כך !אנחנו זה הם. לא זה עליהם, ולדבר

.[פעמים הרבה חיים
אשמיםבואו  אבל  הקדושים יוסף מאחי ונלמד
אנחנו!

את נתקן בואו ,יעזור לא זה השני את להאשים
מדי! מאוחר שיהיה לפני המעוות

חמורה! אזהרה

 ובכוללים הקדושות בישיבות זוהר ילמדו לא אם
ח"ו, לצבא ילכו והבחורים הישיבות, את שיסגרו רק לא

תרע"ד, בשנת שהיה כמו יהיה שלא ח"ו (כמבואראלא

הזוהר אור ספר ראה זצ"ל, פתייה יהודה לרבי יהודא לחם בית בהקדמת

(35185 הזוהר אור מלחמתובעלוני היתה זה אחרי ומיד ,
שמעו ולא הסולם בעל הזהיר ואז ,הראשונה העולם
 רח"ל השואה השניה העולם מלחמת הגיע ואז בקולו,
אחר שיארע ומה רח"ל, קרבנות מיליון שש עלה המחיר
בנבואות [עיין מאליו מובן כי לכתוב, צריך לא כבר כך
זוהר תיקוני ז', שמות זוהר קי"א, סנהדרין יג, זכריה
1210 הזוהר אור עלוני אח, חלקים הזוהר כח ,כ"א
,הקדוש הזוהר מחלקי כבר לנו יש ובצבא ,[ועוד ועוד
יציל זה רק לחיות, רוצים אתם אם לחיילים, שאומרים
כבר קוראים החילונים אחינו אפילו וכולם אתכם,
זה ידי על חזרו הרבה והרבה ,הקדוש זוהר ולומדים
וקצת לחזור, בדרך והרבה יתברך, ולבורא ליהדות
ושמה ,לעשות מה החליטו לא עוד ישיבות מהראשי
ה' שליחי של השליחות וזה ,בתשובה יחזרו באמת

,שלוקה המקל על ברוגז אתם ,הממשלה שלחראשי מי
אותו? שלחו ולמה ,אותו

בחורי הצעירים כל את לקחת תרע"ד בשנת שלח ומי
הריגתם על אשם ומי  ?אותם הרג ומי ,לצבא הישיבה
מענכין מנחם רבי כותב ומה  יהודים? מיליון ששה של

?שלימה איפה על בהסכמתו
המשסות והמלחמות והגזרות דישראל עניות כי
עוסק שלא מפני ,לזה גורם בעצמו הוא וההריגות,
על חייב העני מעלה של ובפמליא הקבלה, בחכמת
נקרא זה כל הריגתו, על ההרוג ,ושפלותו דלותו
מכפר אין יוה"כ גם אשר ,לחבירו אדם שבין חטאים

והתוכחה. הדין מיום לנו אוי עליהם,

שלימה: איפה על מענכי מנח רבי הסכמת

זוהר בתיקוני המבהיל המאמר על נשא בני ישיבו ומה
ל) לי:(תקון דיזיל דגרמין לון מן"וי משיח של רוחו ה

יבשה התורה את עושים שהם לעולם ישוב ולא העולם
הקבלה בחכמת להשתדל רוצים נפישאוכו",ולא כמה

של לפניםחיל לפני ויורדים שנוקבים הללו המאמרים
האמיתי, המאמין אדם של לבו שערותיוחדרי תסמרנה

עניות כי ליבו על בהעלותו ,חידודין נעשה ובשרו
הוא וההריגות המשסות והמלחמות והגזרות דישראל
,הקבלה בחכמת עוסק שלא מפני לזה גורם בעצמו
,ושפלותו דלותו על חייב העני מעלה של ובפמליא
אדם שבין חטאים נקרא זה כל ,הריגתו על ההרוג
אוי עליהם, מכפר אין הכיפורים יום גם אשר לחבירו,

!והתוכחה הדין מיום לנו
קול הקול, את שומע לא מי  צועקים אחיך דמי קול
בשמים למעלה שצועקים יהודים מיליון ששה הקורא,
הרגו ולכן הקדוש זוהר ללמוד רצו שלא הרבנים על
זצ"ל הסולם בעל הגה"ק קולו במר צווח וכך אותם!!!!
אנחנו כן כמו  עיי"ש. ,שלו להסולם הקדמתו בסוף
,ישיבות ראשי האדמורי"ם, כל על עכשיו צועקים
צועקים שלא דרשנים, בעלי שיעורים, מגידי רבנים,
ולפני ואברכים, הבחורים את ח"ו שיהרגו לפני ,נורא

" :!!!הישיבות את צועקיםשיסגרו שלא הרבנים אתם
ולא ולא הכל על אשמים אתם הקדוש!!! זוהר ללמוד

"!!!ויועציה ושריה הכנסת
אחינו! על אנחנו אשמים אבל

כהמ קשה מל עליה מעמיד

יחזרו ישראל שבני עד תהיה לא שהגאולה כתוב
עליהם מעמיד עושה הוא מה חוזרים לא ואם בתשובה,
כאן גם וכך לחזור, מוכרחים והם כהמן קשה מלך
בתשובה נחזור שאנו כדי קשים מלכים עלינו העמיד

שליט"א. מבעלזא האדמו"ר מרן אמר כך
מספיק!!!נכון, הוכחתי שלא זה בכל אשם גם אני

כמו האמת את וכותב חזק בקול יוצא אני ולכן
רב הערב על ספרים 17ב 172שכתבתי מקומות מראה 310)

הקדוש) הםמזוהר מי ותבינו הספרים את תלמדו ,
האמיתיים!!! האשמים,השמים מן שמסרו וכפי

פנים כל על אחת, דקה ללמוד יהודי כל שעל לאחרונה,
הקדוש. מזוהר

למשהו ומחכים מוכנים כולנו הסוף! לפני אנחנו
מתי?  השאלה גדול,

 השואה לפני העליו מהעול אחרונה אזהרה
ת  התשע"ג"שע

הזוהר לימוד שלמה, תשובה לעשות :השעה חובת
עולם! לבורא שיותר כמה ולהתקרב הקדוש,

תשאירו "אל :יהודי/ה לכל זועקים עדן מגן הצדיקים
בתשובה!" תחזרו פה, אותנו

האמת מעולם לאחרונה שמסרו עצובים,כמו "אנחנו :
אחד אף אין עדיין ,הבא לעולם בהמתנה כולנו אנחנו כי
הגמול שער ראה] הבא עולם אין הבא. לעולם שהגיע
העיקרים מאמר ,319 דף השם עבודת סידור להרמב"ן
ישראל עם שכל רק [יהיה] זה הבא העולם להרמח"ל].
את יחיה ישראל עם כשכל יהיה רק זה .בתשובה יחזור

".התורה
ישראל"... "שמע ותלמד לשם "תחזור לי: אבלאמרו

את יעזבו שלא הקדוש. הזוהר זוהר, שילמדו  בעיקר
שתי ,דקה  בזוהר שיעסקו להם תן לדקה, הזוהר
הדקה  בזוהר. שיעסקו אבל דקות, שלוש דקות,
מהסטרא לשחרור העולם את להביא יכולה הזאת
הזאת המיוחדת הדקה ,לכן  .אחת דקה ,אחרא
הגאולה תבוא אז – הכח בכל אותה לתת  שקיימת

רב הערב כל את לצרף .השלמהישראל בעם שקיים
להם אין ישראל, לעם שהצטרפו הטפילים סתם זה 

הקדושה." ניצוצות כל את מהם קחו ,חלק (מתוךשום

תשע"ג, כסלו ,קליני מוות אחרי  זצ"ל באנון יוחנן רבי הצדיק עם שיחה

למה?) 196 # בעלון נמצא .הספור
לּלּמּוד ׁשּתֹוקקמ וזּכה, טהֹורה ׁשּנׁשמתֹו ׁשמי ַּדעְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּזהה ּפתייא)הּקדֹוׁש יהּודה .(רּבי ְְִֶַַַַָָָ

ּגֹוג ּוממלחמת מהּמּבּול יּנצלּו זהר... ׁשּלֹומדים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאּלּו
נח ּבתבת ּכמֹו נׂשא)ּומגֹוג ּזהר ע"ד, ע"ב מּכל(תיקז"ח נּצֹולים . ְְִִִֵַַַָָָֹֹ

רעים. הּירק)ּפגעים ּכגן ,ז"תקי),הּקטרּוגים להׁשּבתת זֹוכים . ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
ּמׁשיחה את ּומביאים הּקלּפֹות את (הגר"אאבןמבּטלים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָ

ׁשמיני) דגמ"א לאברהם, חסד ,ׁש.ׁשלמהּנפה ּומקּדׁש (ּפלאמטהר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ליֹוצרםיֹועץ) ֹולּגד רּוח נחת ֹוׂשיםוע ּגאּלהה את מקרבים . ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻ
(לתיקו"ז מק"מ).

הקרבנות כמו מקדש הזוהר לימוד

המשכן המקדש כלי מכל ,תרומה בפרשת כתוב
מקדש לי "ועשו וכתוב ועוד, הטהורה ומנורה והמזבח
לימוד תורת קרבנות, לנו שאין היום בתוכם", ושכנתי
בבית הקרבנות כמו אותנו מקדש הקדוש הזוהר
הזוהר בלימוד ורק אך תלויה הגאולה שכל ,המקדש
בעׂשרה זי"ע, הקדוש ה"ׁשלה שאומר כמו ,ְהקדושֲָָָ
נגאלּו ׁשּלא ּכׁשם :לשונו וזה ראׁשֹון): מאמר ְְֲֲֲִִֵֶַַָָֹמאמרֹות,
לקּדׁשם ּואה ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהצר עד מּמצרים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻיׂשראל

העתידה ּגאּלה ּכן ,מילה ּובדם ּפסח ּתהיהּבדם לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
רצֹון והּוא הּזֹו, הּקדּׁשה ּתֹוספֹותל ׁשּיזּכּו עד ּגאּלהַהְְְְְְְִֶַַַָָֻֻ

ּבּה. הּזֹוכה ואׁשרי ,ּברית ְְְִֵֵֶַַַָָָהאל

משיח חבלי צער ללא

יגן זכּותֹו לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אֹומר ְוכְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
,נׂשא ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבּזהר אמן חýùראעלינּו "ùהאי ְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ùרחמי". תאýלú מן üיù ןýיפק הþהר ספר ýאיהû ילûְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
הּדברים: הčד₣ò,ּבאּור הרþה ספר ,�fiò החýùר ùזכýת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ויýžרים צר₣ת ללא ùרחמים הúלýת מן ראלóי ùני ýְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹיצא
מòיח! חבלי צער ýְְִֵֶַַַָֹללא

על אשמים הסוד, תורת את לומדים שלא אלו אבל
כמו ישראל, עם של דמים ושפיכות הרציחות כל
הם שלומדים ואלו הזוהר, דברי את לעיל שהבאנו
איזה קדשים, צאן ילדי ובפרט ,ישראל עם את המצילים
ורגע רגע כל בשמים גדולה ושמחה גדול, זכות

הקדוש. זוהר שלומדים
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך כ
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )328 ַעּמּוִדים(:

זֹוַהר ְלפּוִרים ַהָּׁשֵלם

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך טז
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
ִ)288 ַעּמּוִדים(:
ִסּפּוֵרי ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יז
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים  ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )272 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ַהַּכְׁשרּות – ִמי ַיֲאִכיֶלּנּו 
ָּבָׂשר – ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי 
– קרקא – ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות 

ַחָּייו ּוְפָעָליו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יח 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
)256 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ְקִריַאת ְׁשַמע 
ְּכִהְלָכתֹו ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יט 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
 )422 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ַהִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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