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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

 זוהר
הצלה 
מכימי

לעולם יצא ישראלבע"ה שמע קורא קול
570 גליון הזוהר מתבקשאור אחד כל ,

הרבים. לזיכוי שלו המדרש בבית לתלות

משפחות - ואיום נורא ישראל בעם המצב
ומזעזעים נוראים אסונות ,נעלמות מינן בר
רק מראה והקב"ה - לסבול אפשר שאי

שלאדוגמית כימי הגז של הגדול מהאסון
נפטרים,יבוא הדור גדולי וצדיקים ,רח"ל

ובעלי חטאו, שלא רבן בית של ותינוקות
שנהרגו מאוד גדולים צדיקים תשובה

מה כאן ונראה - ,בגז שהקב"המהפיצוץ
רק ונתרצה התורה על ערבים ביקש

רבן בית של בתינוקותבבית אחת בכיתה ,
סרטן מחלת עם ילדים מ-10 יותר יש שמש
העולם את עזבו צעירות נשים כמה - רח"ל
נפטרו צעירות ילדות כמה אחת בשבוע
לבכות למה אבל מספיק לא וזה אחת, בשבוע
להתעורר לפני, להתעורר אפשר אם אחרי
וכל האברכים וכל הבחורים וכל הילדים שכל
זוהר ילמדו שם, הוא באשר אחד כל היהודים
בואו ,ישראל גדולי הרבנים בהוראת הקדוש
זוהר הרבה שלומדים תשובה מהבעלי ונלמד

-יקיים וישיבה תורה תלמוד לו שיש מי וכל
ביום זוהר דקה אליהולימוד פתח לומר ,

הסטייפלער מרן שהיה כמו התפילה, לפני
התפילה לפני אומר אליהוזי"ע (בשםפתח

יתגבר בספר הובא - שליט"א ל"סג דן רבי המשגיח
('י אות פ"ט א' שער כארימוסר ניקח ואולי ,

באמת זוהר לומדים שהם תשובה מהבעלי

כמו בשמים, חשובים הכי והם ,ובתמים
זוהר בתיקוני ע"א)שאמרו קט"ז עמוד ס"ט ,(תיקון

אלא ישראל על יורדת לא העליונה שהשכינה
תשובה לבעלי אבל טובים, וימים בשבתות
ולא רגע, וכל שעה וכל יום בכל אליהם יורדת
בתרגום עכ"ל לעולם, מקום בכל מהם זזה

הקודש, תשובהלשון דהדר בתר התחיל דיבור)
דתיובתא) מארי אינון זכאין לתתא... בואואדם .

אמתיים. תשובה בעלי כולם ונהיה ונתאחד

שהזוהר כך כדי עד אנחנו!!! אשמים אבל
אותנו קורא ל')הקדוש בתיקון הזוהר לשון זה):

ּררוֹוהתעו ּמוּקו הלּב, מיּואטו העינים מיְּסתו◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ה לדעתאל השּׂכל בּלי לב לכם ׁשּיׁש כינה, ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

דף ס"ט ובתיקון עכ"ל. ביניכם, והיא ,תּהָֹאו◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
...:ןֹמעוׁש יּרב אמר ע"א:... אדםקי"ד לבני אוֹי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

העינים, סתוּמי הלּב, אטוּמי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהּטּפׁשים,
רֹאוּב ,ּיראו וא להם עינים נאמר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁשעליהם
אׁש תֹהמוּב אוֹתם ּוּאל הּתוֹרה, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁשל
ׁשל בּּתבן אלּא יוֹדעים וא ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּתּכלים

רהֹוּתה,ּהּלׁש והּמוֹץ מבּחוּץ קלּפה ׁשהיא , ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הּמעשׂר, מן ריןּטוּפ ותבן ץֹמו בּהם אמרּנֶׁש◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
,תֹדוֹוהּס עליּב הּתוֹרה, ׁשל ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁשהחכמים
כליםֹואו החיצוֹנים, והּמוֹץ הּתבן ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְזוֹרקים
פניםּמב ׁשהיא הּתוֹרה ׁשל החּטה את, ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

תֹלוֹועׁש הּתוֹרה לׁש תֹוּתיֹוהא יםּתׁשּו ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂרים
מאחד המעשה וידוע .עכ"ל חּט"ה, ןֹוּבְלחׁש◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כלל, בו למד ולא בבית הקדוש זוהר לו שהיה
כי מביתו יוציאו בו לומד שלא מפני והחליט
חלם, מכן לאחר בלילה ,ח"ו מקומו על חבל
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הלך בבוקר בהמה!!! בהמה!!! לו, קורא קול
בהמה החלום לו שביאר זי"ע החיד"א למרן
- ,ה'בית מ'ן ה'קודש ב'יערתי תיבות ראשי
נקראת לכן מביתך הקדושה הוצאת אתה

לביתך והכנס תשובה ועשה קום רח"ל. בהמה
יום, בכל זוהר ותלמד הקדושה, את ולנשמתך

מצורת תצא ובכךלתוארבהמה ותזכה ,אדם
לעליוןמלשון אדמה. ֶ◌ָ◌ֶ◌

מההורגו יותר המחטיא גדול
דגדול ,בספרי שמבואר מה ידעת הלא

הגוף מהמאבד הנשמה המחטיאהמאבד (גדול
מההורגו) רש"ייותר וז"ל ט). כג דברים תצא ,(פ'

שלישי דור להם יולדו אשר ושארבנים - 'וגו
מיד, מותרין האומותשהמחטיא למדת הא

הורגו שההורגו ,ההורגו מן לו קשה לאדם
העולם מן מוציאו והמחטיאו הזה, בעולם

הבא, העולם ומן שקדמםהזה אדום לפיכך
שטבעום, מצרים וכן ,נתעב לא ואלובחרב

נתעבו, עכ"ל.שהחטיאום

הקדוש הזוהר מלימוד להתבטל לך המייעצים וסט"א מהקליפות להשמר
בלי ברחובות לצאת יראת יפגעךואם פן לה

בריחים כמה עשית וגם רוצח, או גזלן
הגנבים יוכלו שלא סגולות, ועוד ומנעולים,
יבואו, אם ספק זה שגם אע"ג לביתך לבא
שבידך הפעולות כל עשית מקום מכל
לילה שודדי מהגנבים להשמר לעשות
חוייבת כן אם בלבד, ממון עבור שבאים
לנשמה שמירות כן כמו פנים כל על לעשות
המייעצים וסט"א מהקליפות להשמר שלך,

[כי הקדוש הזוהר מלימוד להתבטל לך
סם הוא הקדוש הזוהר שלימוד המה יודעים
יעשה לכן הקוצים, כל ומכרית להם המוות
ממך למנוע דאורייתא פלפולים דבר הבעל
יתבטל שבזה שיודע הקדוש, זוהר ללמוד
מהצלת ולהמנע לגמרי]. העולם מן ויבוער
גופך את לחיצונים ולתת יחד, וגופך נשמתך
ולעולמי לעד זרעך ונשמת נשמתך ולהרוג

רח"ל.עולמים,

הבא מעולם נשמתך לגזול נשמות שודדי יבואו שלא עשית שמירה איזה
שודדי יבואו שלא עשית שמירה איזה
על ואם הבא, מעולם נשמתך לגזול נשמות
כך כל דאגת שנה שבעים של הזה עולם
נשמתך איבוד על דאגת לא למה הרבה,
קץ אין עד שנים רבבות ורבבות אלפים לאלפי

וחקר.
שלך הרבנים מאיפוא ,תתבונן ועכשיו

אולי מצרי, אולי ,הקדמוני נחש - מאדום
- מהקדושה? או [דרדעי], ,מואביספר [ראה

הקדוש מזוהר האחרון הדור מנהיגי
טוב] שם בעל האמיתיומתלמידי הסימן ,

לך מזיק הוא זוהר ללמוד אומר שלא שהרב
תורה ללומדי קורא והזוהר ובנשמה. בגוף

.בהמות שהם פשט, רק

ורּמאוּת טעוּת ֹוּלּכ והוּא ולחוּץ, פהמ ֹרתוֹוּת ׁשכּל נאמנה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵידע
וכתבי ותּקוּנים הזּהר בּספר עוֹסק ֹאינוׁש ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
להּלוּב ,פׁשּלנ ׁשמּמ חיּים ׁשהם האר"י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָמרן
ידע ,סקיםֹפוּו וּבתלמוּד וּבמׁשנה מקראְּב◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
פהמ הוּא ׁשעוֹסק ֹרתוֹוּת ׁשּכל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶנאמנה
והארה בּחיּים עסק ֹלו ואין ,אגֹדוּכ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְולחוּץ,

סקֹעו ֹוואינ ורּמאוּת, טעוּת ֹוּלּכ והוּא ,ׁשפַּלנ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
רב להיוֹת ׁשם, מאנׁשי תֹלהיו אלּא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּּתוֹרה
ואין ,תֹוּריּהב על ררּתׂלהשּו רֹוּהד גּדוֹל ְוראׁש◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּחיּים... חלק וא חיּים ֹתלוׁשרּפ הבּרכה (היכל ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
י"ט) ז', .עקב ֵ◌ֶ◌

רב הערב עווֹן ֶּזהו◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
עמד למׁשה ּאמרוׁש רב הערב ןֹועו ְּוזהו◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ֹ
ואל ורע, טוֹב הדּעת בּעץ ונׁשמעה ּנועּמ הַאּת◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּתוֹרה, בּסתרי תּנמו ּפן אהים ּנועּמ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְידבּר
ּנוּזמנּב אׁשר ּתוֹרה ניּב קצת הּטוֹעים סברתִּכ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

חיּי האמת חכמת על רע םׁש הּמוֹציאים ֶזה◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
תּימו ּהּב ׁשּמתעּסק מי ׁשּכל מריםֹואו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָעוֹלם

וׁשלוֹם... חס ׁשנים ּפרׁשתבּקצרוּת ,מׁשוׁש (מאוֹר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עּמוּד א')אמר, טוּר .ש"ע ֱ◌ַֹ◌

הגּאלּה מעכּבים ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם
ללמד חכמים למידיּת על חיּוּב לֹדוּג ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַּכּמה
קבּלה, מדיםֹול אינם אם לֹדוּג ּכּמה וענׁשם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקבּלה,

הגּאלּה מעּכבים הם יּכ גּלוּתא, אר ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְוגוֹרם
,ליצלן מל)רחמנא כּּסא בּבאוּר ל' ּתיקוּן זוֹהר .(ּתיקוּני ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

הּקלפּוֹת כּל כּוֹרתים םׁש על חקלא מחצדי הּמקבּלים ִּנקראו◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כףּת יּזּכה ׁשֹדוהּק בּזוֹהר ֹודּולּמ ידי ְועל◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
לחזר אפׁשר אי יּכ ׁשלמה, בּתׁשוּבה ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלׁשוּב
ּתּקוּן והוּא הּסוֹד, ּתוֹרת לּמוּד בּלי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּתׁשוּבה
בפרטּו ,םׁש הוּא בּאׁשר יהוּדי לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְמיחד
ֹמוּכ הגּדוֹל, הבּרית ןּוּקּת לליהּכ ןּוְלתּק◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
זי"ע מנּי ּהוּאלי יּרב לּקבהּמ ׁשֹדוהּק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁשּכתב

ֹספרוּיקבּצד תֹונג')קרנ וירגּיל(אוֹת וז"ל: : ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּתּקוּן היא הּקבּלה ריאתּקׁש בּקבּלה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִללמוֹד
מחצדי הּמקבּלים ּונקרא ולכן ,זה ןַֹלעו◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
,תֹולּפהּק ּכל ּכוֹרתים ׁשם על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַחקלא

זה. ּתּקוּן בּכלל הוּא הזּוֹהר ספר (יסוֹדולּמוּד ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
מהּתּקוּניםיוֹסף) מ"ח ּתּקוּן לּמוּד וּבפרט ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

יוֹם, ֹותֹאוּב ֹלאמרו טוֹב יׁשרׁשהוּא תֹוהנהג) ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌
ז"ל) סרוּק מהר"י בּימיׁשל ׁשגּם לי ונראה . ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

חק בּיוֹם יוֹם מדּי ֹותֹלקרו טוֹב ֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהוֹבבים
יעבוֹר, .עכ"לוא ְ◌ַ◌ֲ◌

לבלתי חלציו כגבר יאזור איש כל כן על
ויתן חילו יגביר אלא ,שמריו על ישקוט
לו, ורפא ושב הזה, הקדוש בלימוד מעייניו

אכי"ר.

הגּזירוֹת את מבּטלים ּהיו ָבזה◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אמראמעׁש ׁשליט"א, ץׁש מׁשה ר' הרה"ג ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

נכח ׁשהיה זצוק"ל, רזיּד ׁשמוּאל ר' ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְמהרה"ג ◌
גׁשּפ זצוק"ל אמת' ּכׁשה'אמרי מעשׂה עתׁשִּב◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
מוּצפי סלמאן ר' הרה"ג את ּונאּמ רחל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּקבר
תֹוּפלּת ּוׂעשׁש מקבּלים, חבוּרת עם ,ִזצוק"ל◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לארץ תבוֹא א הּפֹאירו ׁשוֹאת ּכוּנוֹת, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִעם
מוּצפי להרב אמת' ה'אמרי ואמר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂראל.
בזהּו בּאירוֹּפה זאת תֹוׂלעש צריכים ּהיוֶׁש◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּעל על באּמו וכן הגּזירוֹת. את ליםמבּט ָּהיו◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

,ֹרוּוּחב את בלכּת ׁשהתחיל זצוק"ל, ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ַה'ּסלּם'
את ּכוֹתב היה ּוּאלׁש ואמר הּמלחמה, גללִּב◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ואכן ׁשוֹאה. היתה א הּמלחמה, קוֹדם ִֹספרו◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מהּינסּת הראׁשוֹן, רּכה את ׁשהדּפיס ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבּיוֹם
ּכי מזּה, ּאנו רוֹאים הניּה. העוֹלם ִמלחמת◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
את להצּיל היּחיד הדּבר הוּא ׁשֹדוהּק ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזוֹהר
לדבר לזּכוֹת רוֹצה א מיּו ישׂראל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם
עם את יליםּצהּמ מן להיוֹת הּהז ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהגּדוֹל

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂראל.

ֹונפׁשּב בּמתחי הוּא הרי ,רהֹוהּת פּנימיּוּת לוֹמד ֹואינׁש ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
החיּיםוּבקוּנטרס יג)עץ ׁשאינוֹ,(ּפרק מיּו ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

בּמתחי הוּא הרי ,רהֹוּתה ּפנימיּוּת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵלוֹמד
ֹונפׁשּב,'ּכו פלֹוּהנ לּפי הּתוֹרה בּעסק גּם ּכי , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌

יברר ׁשא בּלבד ֹזו וא ,ארּב לעיל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַּכנּזּכר
ֹאינוׁש מי אמרׁש ֹכמוּו 'ּכו הּרבּאד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵבּרוּרים,
לבד, הנּגלה דּולּמּב אם ּכי הזּה, בּלּּמוּד ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶרוֹצה
ֹכמוּו ,'ּכו תאֹומּד בּאתר מתדּבּק אּהו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי

ּהּב ׁשרק לעיל ׁשהוּבא ,ויחיּד בּזּהר ועלׁשּכתב ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עץ בּחינת היא היא יּכ החיּים, לאוֹר יזּכה ּהָיד◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
וחי ויראה, אהבה לידי יבוֹא ידּה ועל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּים,
תֹלעלו בּרוּרים, לברר ,ֹורתֹוּת בּעסק ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבּהם
,'ּכו רּיתב ֹדוּיחוּב וּליחדן ֹוׁשנפ וּמקוֹר ֹוַנפׁש◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

עכ"ל.

ןֹיוּסלנ ּיצטרכו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
בזוֹה"ק ּאמרוׁש ֹכמוּע"ב)ו מ דף ח"ב (זוֹה"ח ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

עד עלמא יקיּם אּד דדרא ּזכו" :ֹרוֹוּד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל
דּימוּל ׁשבּזכוּת וכיּדוּע "יחאמׁש אּכמל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְדּייתי

והאדרוֹת ׁשֹדוּקה גלוּתאהזוֹהר מן יפקוּן ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לנּסיוֹן ּיצטרכו א ועוֹד ּכמוֹבּרחמים . ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

'ו וּבּתּקוּן וּבּתּקוּנים. ׁשֹדוּקה בּזוֹהר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁשּכתוּב

יתּפרנסוּן לתּתא נׁשא ניּב הוכּמ" ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאיתא:
דראּב לתּתא יתגלי ּכד ילּד חבּוּרא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵמהאי
רֹרוּד וקראת בגניּהּו יוֹמיּא, בּסוֹף ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּתראה
רעיא אמר נשׂא וּבפרׁשת ."'ֹוגו ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּארץ

גלוּתאמהימנא מן יפקוּן דּא "בּספרא ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
.בּרחמי" ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

."החשמל סוד" ספר
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הלך בבוקר בהמה!!! בהמה!!! לו, קורא קול
בהמה החלום לו שביאר זי"ע החיד"א למרן
- ,ה'בית מ'ן ה'קודש ב'יערתי תיבות ראשי
נקראת לכן מביתך הקדושה הוצאת אתה

לביתך והכנס תשובה ועשה קום רח"ל. בהמה
יום, בכל זוהר ותלמד הקדושה, את ולנשמתך

מצורת תצא ובכךלתוארבהמה ותזכה ,אדם
לעליוןמלשון אדמה. ֶ◌ָ◌ֶ◌

מההורגו יותר המחטיא גדול
דגדול ,בספרי שמבואר מה ידעת הלא

הגוף מהמאבד הנשמה המחטיאהמאבד (גדול
מההורגו) רש"ייותר וז"ל ט). כג דברים תצא ,(פ'

שלישי דור להם יולדו אשר ושארבנים - 'וגו
מיד, מותרין האומותשהמחטיא למדת הא

הורגו שההורגו ,ההורגו מן לו קשה לאדם
העולם מן מוציאו והמחטיאו הזה, בעולם

הבא, העולם ומן שקדמםהזה אדום לפיכך
שטבעום, מצרים וכן ,נתעב לא ואלובחרב

נתעבו, עכ"ל.שהחטיאום

הקדוש הזוהר מלימוד להתבטל לך המייעצים וסט"א מהקליפות להשמר
בלי ברחובות לצאת יראת יפגעךואם פן לה

בריחים כמה עשית וגם רוצח, או גזלן
הגנבים יוכלו שלא סגולות, ועוד ומנעולים,
יבואו, אם ספק זה שגם אע"ג לביתך לבא
שבידך הפעולות כל עשית מקום מכל
לילה שודדי מהגנבים להשמר לעשות
חוייבת כן אם בלבד, ממון עבור שבאים
לנשמה שמירות כן כמו פנים כל על לעשות
המייעצים וסט"א מהקליפות להשמר שלך,

[כי הקדוש הזוהר מלימוד להתבטל לך
סם הוא הקדוש הזוהר שלימוד המה יודעים
יעשה לכן הקוצים, כל ומכרית להם המוות
ממך למנוע דאורייתא פלפולים דבר הבעל
יתבטל שבזה שיודע הקדוש, זוהר ללמוד
מהצלת ולהמנע לגמרי]. העולם מן ויבוער
גופך את לחיצונים ולתת יחד, וגופך נשמתך
ולעולמי לעד זרעך ונשמת נשמתך ולהרוג

רח"ל.עולמים,

הבא מעולם נשמתך לגזול נשמות שודדי יבואו שלא עשית שמירה איזה
שודדי יבואו שלא עשית שמירה איזה
על ואם הבא, מעולם נשמתך לגזול נשמות
כך כל דאגת שנה שבעים של הזה עולם
נשמתך איבוד על דאגת לא למה הרבה,
קץ אין עד שנים רבבות ורבבות אלפים לאלפי

וחקר.
שלך הרבנים מאיפוא ,תתבונן ועכשיו

אולי מצרי, אולי ,הקדמוני נחש - מאדום
- מהקדושה? או [דרדעי], ,מואביספר [ראה

הקדוש מזוהר האחרון הדור מנהיגי
טוב] שם בעל האמיתיומתלמידי הסימן ,

לך מזיק הוא זוהר ללמוד אומר שלא שהרב
תורה ללומדי קורא והזוהר ובנשמה. בגוף

.בהמות שהם פשט, רק

ורּמאוּת טעוּת ֹוּלּכ והוּא ולחוּץ, פהמ ֹרתוֹוּת ׁשכּל נאמנה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵידע
וכתבי ותּקוּנים הזּהר בּספר עוֹסק ֹאינוׁש ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
להּלוּב ,פׁשּלנ ׁשמּמ חיּים ׁשהם האר"י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָמרן
ידע ,סקיםֹפוּו וּבתלמוּד וּבמׁשנה מקראְּב◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
פהמ הוּא ׁשעוֹסק ֹרתוֹוּת ׁשּכל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶנאמנה
והארה בּחיּים עסק ֹלו ואין ,אגֹדוּכ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְולחוּץ,

סקֹעו ֹוואינ ורּמאוּת, טעוּת ֹוּלּכ והוּא ,ׁשפַּלנ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
רב להיוֹת ׁשם, מאנׁשי תֹלהיו אלּא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּּתוֹרה
ואין ,תֹוּריּהב על ררּתׂלהשּו רֹוּהד גּדוֹל ְוראׁש◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּחיּים... חלק וא חיּים ֹתלוׁשרּפ הבּרכה (היכל ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
י"ט) ז', .עקב ֵ◌ֶ◌

רב הערב עווֹן ֶּזהו◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
עמד למׁשה ּאמרוׁש רב הערב ןֹועו ְּוזהו◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ֹ
ואל ורע, טוֹב הדּעת בּעץ ונׁשמעה ּנועּמ הַאּת◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּתוֹרה, בּסתרי תּנמו ּפן אהים ּנועּמ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְידבּר
ּנוּזמנּב אׁשר ּתוֹרה ניּב קצת הּטוֹעים סברתִּכ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

חיּי האמת חכמת על רע םׁש הּמוֹציאים ֶזה◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
תּימו ּהּב ׁשּמתעּסק מי ׁשּכל מריםֹואו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָעוֹלם

וׁשלוֹם... חס ׁשנים ּפרׁשתבּקצרוּת ,מׁשוׁש (מאוֹר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עּמוּד א')אמר, טוּר .ש"ע ֱ◌ַֹ◌

הגּאלּה מעכּבים ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהם
ללמד חכמים למידיּת על חיּוּב לֹדוּג ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַּכּמה
קבּלה, מדיםֹול אינם אם לֹדוּג ּכּמה וענׁשם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקבּלה,

הגּאלּה מעּכבים הם יּכ גּלוּתא, אר ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְוגוֹרם
,ליצלן מל)רחמנא כּּסא בּבאוּר ל' ּתיקוּן זוֹהר .(ּתיקוּני ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

הּקלפּוֹת כּל כּוֹרתים םׁש על חקלא מחצדי הּמקבּלים ִּנקראו◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כףּת יּזּכה ׁשֹדוהּק בּזוֹהר ֹודּולּמ ידי ְועל◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
לחזר אפׁשר אי יּכ ׁשלמה, בּתׁשוּבה ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלׁשוּב
ּתּקוּן והוּא הּסוֹד, ּתוֹרת לּמוּד בּלי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּתׁשוּבה
בפרטּו ,םׁש הוּא בּאׁשר יהוּדי לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְמיחד
ֹמוּכ הגּדוֹל, הבּרית ןּוּקּת לליהּכ ןּוְלתּק◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
זי"ע מנּי ּהוּאלי יּרב לּקבהּמ ׁשֹדוהּק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁשּכתב

ֹספרוּיקבּצד תֹונג')קרנ וירגּיל(אוֹת וז"ל: : ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּתּקוּן היא הּקבּלה ריאתּקׁש בּקבּלה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִללמוֹד
מחצדי הּמקבּלים ּונקרא ולכן ,זה ןַֹלעו◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
,תֹולּפהּק ּכל ּכוֹרתים ׁשם על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַחקלא

זה. ּתּקוּן בּכלל הוּא הזּוֹהר ספר (יסוֹדולּמוּד ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
מהּתּקוּניםיוֹסף) מ"ח ּתּקוּן לּמוּד וּבפרט ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

יוֹם, ֹותֹאוּב ֹלאמרו טוֹב יׁשרׁשהוּא תֹוהנהג) ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌
ז"ל) סרוּק מהר"י בּימיׁשל ׁשגּם לי ונראה . ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

חק בּיוֹם יוֹם מדּי ֹותֹלקרו טוֹב ֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהוֹבבים
יעבוֹר, .עכ"לוא ְ◌ַ◌ֲ◌

לבלתי חלציו כגבר יאזור איש כל כן על
ויתן חילו יגביר אלא ,שמריו על ישקוט
לו, ורפא ושב הזה, הקדוש בלימוד מעייניו

אכי"ר.

הגּזירוֹת את מבּטלים ּהיו ָבזה◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אמראמעׁש ׁשליט"א, ץׁש מׁשה ר' הרה"ג ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

נכח ׁשהיה זצוק"ל, רזיּד ׁשמוּאל ר' ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְמהרה"ג ◌
גׁשּפ זצוק"ל אמת' ּכׁשה'אמרי מעשׂה עתׁשִּב◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
מוּצפי סלמאן ר' הרה"ג את ּונאּמ רחל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּקבר
תֹוּפלּת ּוׂעשׁש מקבּלים, חבוּרת עם ,ִזצוק"ל◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לארץ תבוֹא א הּפֹאירו ׁשוֹאת ּכוּנוֹת, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִעם
מוּצפי להרב אמת' ה'אמרי ואמר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂראל.
בזהּו בּאירוֹּפה זאת תֹוׂלעש צריכים ּהיוֶׁש◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּעל על באּמו וכן הגּזירוֹת. את ליםמבּט ָּהיו◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

,ֹרוּוּחב את בלכּת ׁשהתחיל זצוק"ל, ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ַה'ּסלּם'
את ּכוֹתב היה ּוּאלׁש ואמר הּמלחמה, גללִּב◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ואכן ׁשוֹאה. היתה א הּמלחמה, קוֹדם ִֹספרו◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מהּינסּת הראׁשוֹן, רּכה את ׁשהדּפיס ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבּיוֹם
ּכי מזּה, ּאנו רוֹאים הניּה. העוֹלם ִמלחמת◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
את להצּיל היּחיד הדּבר הוּא ׁשֹדוהּק ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזוֹהר
לדבר לזּכוֹת רוֹצה א מיּו ישׂראל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם
עם את יליםּצהּמ מן להיוֹת הּהז ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהגּדוֹל

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂראל.

ֹונפׁשּב בּמתחי הוּא הרי ,רהֹוהּת פּנימיּוּת לוֹמד ֹואינׁש ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
החיּיםוּבקוּנטרס יג)עץ ׁשאינוֹ,(ּפרק מיּו ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

בּמתחי הוּא הרי ,רהֹוּתה ּפנימיּוּת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵלוֹמד
ֹונפׁשּב,'ּכו פלֹוּהנ לּפי הּתוֹרה בּעסק גּם ּכי , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌

יברר ׁשא בּלבד ֹזו וא ,ארּב לעיל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַּכנּזּכר
ֹאינוׁש מי אמרׁש ֹכמוּו 'ּכו הּרבּאד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵבּרוּרים,
לבד, הנּגלה דּולּמּב אם ּכי הזּה, בּלּּמוּד ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶרוֹצה
ֹכמוּו ,'ּכו תאֹומּד בּאתר מתדּבּק אּהו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי

ּהּב ׁשרק לעיל ׁשהוּבא ,ויחיּד בּזּהר ועלׁשּכתב ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עץ בּחינת היא היא יּכ החיּים, לאוֹר יזּכה ּהָיד◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
וחי ויראה, אהבה לידי יבוֹא ידּה ועל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּים,
תֹלעלו בּרוּרים, לברר ,ֹורתֹוּת בּעסק ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבּהם
,'ּכו רּיתב ֹדוּיחוּב וּליחדן ֹוׁשנפ וּמקוֹר ֹוַנפׁש◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

עכ"ל.

ןֹיוּסלנ ּיצטרכו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
בזוֹה"ק ּאמרוׁש ֹכמוּע"ב)ו מ דף ח"ב (זוֹה"ח ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

עד עלמא יקיּם אּד דדרא ּזכו" :ֹרוֹוּד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל
דּימוּל ׁשבּזכוּת וכיּדוּע "יחאמׁש אּכמל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְדּייתי

והאדרוֹת ׁשֹדוּקה גלוּתאהזוֹהר מן יפקוּן ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לנּסיוֹן ּיצטרכו א ועוֹד ּכמוֹבּרחמים . ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

'ו וּבּתּקוּן וּבּתּקוּנים. ׁשֹדוּקה בּזוֹהר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁשּכתוּב

יתּפרנסוּן לתּתא נׁשא ניּב הוכּמ" ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאיתא:
דראּב לתּתא יתגלי ּכד ילּד חבּוּרא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵמהאי
רֹרוּד וקראת בגניּהּו יוֹמיּא, בּסוֹף ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּתראה
רעיא אמר נשׂא וּבפרׁשת ."'ֹוגו ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּארץ

גלוּתאמהימנא מן יפקוּן דּא "בּספרא ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
.בּרחמי" ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

."החשמל סוד" ספר

הֹוֶגה  ּכְ הוּא  ֲהֵרי  וְּבִגְמגוּם,  ְלַבד  ְקִריָאה  ּבִ ֲאִפילוּ  דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֶאת  ִלְקֹרא  ָדל  ַתּ ְדִאׁשְ ִמי  ְוָכל 

וָּבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָעָליו  ְוָיֵגן  ְיִדיָעה,  לֹא  ּבְ ים ֲאִפילוּ  ִנּסִ ַלֲעׂשֹות  ּבֹו  ּכֹוַח  ׁש  יֵּ ׁשֶ ם,  ַהּשֵׁ וְּמָפֵרׁש ֶאת 

הֹות ָהַרָמ"ז- ר"מ ַזּכוָּתא קע"ח:[. א ]ַהּגָ ַהּבָ
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ּיעּוִרים ִנְמָסִרים ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרִּבי ַאְרֵיה ַּבְרָדה ְׁשִּליָט”א  ּׁשִ
ְּבִׁשּתּוף ַעם “ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי” 

“י קֹוֵבַע: ּבִ  ַהַרׁשְ
לּות  ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵיְצאּו ּבְ ּבְ

ַרֲחִמים ּבְ

ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י הזוהר ּבְ ּפֵ ּדַ

יס ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ  ְמַחּפְ
י הזוהר ּפֵ  ִמיְליֹוֵני ּדַ

ם. ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ּבְ ְלַחּלְ

ן ֶאת  ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
כֹוִלים ִלְזּכֹות  יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ַהּזְ

ֶכֶסף ָקָטן? ּבְ

ְׁשְמעּו,  ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִתּ
ְראּו ּוַבּזַֹהר ִּתְקְראּו, ֶאת ַהָּמִׁשיַח ִתּ

ִהַּגְענּו ִלְׁשַנת ַהְּגאּוָלה:

“קֹול ַהַרְׁשּב“י - 36 ִדיְסִקים ּתֹוַרת ַהּזַֹהר 
ְּבָּלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש 1062 ִׁשעּוִרים - ַהּזַֹהר 

ַהּיֹוִמי 20 ַּדּקֹות.
ַּדף ַהּיֹוִמי -  33 ִדיְסִקים 2710 ִׁשעּוִרים ְבּ

ָּכל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש.
22 ִדיְסִקים זַֹהר ְלֹלא ַהְפָסָקה - ָּכל ִדיְסק 

14 ָׁשעֹות.
378 ִׁשעּוִרים יֹוִמִּיים, 5 ִדיְסִקים - זַֹהר 

ַהּיֹוִמי ָחק ְלִיְׂשָרֵאל.
כל ספר הקדוש קב הישר בדיסקים

ָלִראׁשֹוָנה ִּבְׂשַפת ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש 8 ָׁשעֹות, 
ִאְּדָרא זּוָטא ַקִּדיָׁשא.

1000 ָׁשעֹות ַהֲאָזָנה ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

 ַלַהְזָמנֹות ִדיְסִקים, ֶטל:

054-4577956

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר 
 ְּבִחָּנם, 

 ִּתּקּון מ"ג, מ"ח,
 ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד,

ְּבִחָּנם! 
ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים 

 ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו

 052-765-1911

לֹוְמֵדי  ְל-250.000  ּוִמְצָטֵרף  ֹזַהר  ַּדף  ְלִלּמּוד  ִּבְלַבד  ַּדָּקה  ַמְקִּדיׁש  ְּכֶׁשִהְּנָך 

ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ַאָּתה ְמַסֵּים 250.000 ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 
- ְוִיְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוֶתיָך ּוִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך, ִּכי ַהְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות ּוְקִריַאת ְׁשַמע 

הּוא ִלּמּוד ַּבֹּזַהר ָּכל יֹום )תיקו"ז תיקון מ"ג(. ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, 

ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות 

ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהָּקָּב"ה, 

־ּוְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהָּצרֹות ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש - ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצ

ּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו 

ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ְוַעֵּין עֹוד אֹור ַהּזֹוַהר. 


