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נתגלה הסוד!!!

מאילןוּ בגלל  לטעם ׂ̆ ראל י ׁ̆ ע˙ידים ƒ◌¿◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ƒ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ֵֹ◌ƒ◌ַ◌

, ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ה הזּ הר ספר ׁ̆ הוּ א ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ƒ◌ַ◌ַהחיּ ים

הגּ לוּ ˙. מן ידוֹ  על ◌ָ◌ַ◌ƒ◌ָ◌ַ◌¿◌ֵיˆאוּ 

('ˆ אוֹ ˙ ׂ̆ א נ הזּ הר, יוֹ חאי, בּ ר ׁ̆ מעוֹ ן ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ַ(רבּ י

למטעםבדּ ע˙ידיןאבּ גין  ׂ̆ ראל מאילנאגי ¿◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌ָ◌ָ◌

יפ˜וּ ן הזּ הר, ספר האי דּ איהוּ  דדחיּ י, ¿◌ַ◌ֵ◌¿◌ƒ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ƒ◌¿◌

בּ רחמי. גּ לוּ ˙א מן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ƒ◌ֵבּ יּה 

ּ̇ רגּ וּ ם  ][ ׁ̆ ּ̃ ד ה  ׁ̆ וֹ ן ׁ̆ ע˙ידיםלל מ ּׁשוּ ם : ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶֹ◌ƒ◌ֶ◌ֲ◌ƒ◌ƒ◌

החיּ ים מאילן לטעם ׂ̆ ראל ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ֵֹ◌ƒ◌ַ◌ַ◌ַ◌ƒי

מן יˆאוּ  ידוֹ  על ה זּ ה, ה זּ הר ספר ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁ̆ הוּ א 

בּ רחמים . ◌ƒ◌ֲ◌ַ◌¿◌ָ◌ַהגּ לוּ ˙

˜כד:) דּ ף ׂ̆ א נ ˙ ׁ̆ ּפ ר מהימנא ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌¿◌ַ(רעיא

11)מוּ ילנא.הגּ א וֹ ן ,3 ׁ̆ למה אבן מעורר(ספר ַ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌¿◌ֵ◌ָ◌

ׁ̆ יח הּמ  וּ ביא˙ הגּ אלּ ה ◌ַ◌ƒ◌ַ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ָ◌ֻ◌¿◌ַאו˙נו:

ּ̃ בּ לה. ה בּ לּמ וּ ד ר˜ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ַ◌¿◌ƒ◌¿ּ̇ לוּ יים

הספר ] בפנים  עוד  [ראה

הגּ וֹ אל.בּ זכ וּ ˙ יבוֹ א  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ה הזּ הר לּמ וּ ד ƒ◌¿◌ƒ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁ̆ ערד') ◌ַ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ֵ◌ƒ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ƒ◌ƒ◌ֵ◌ֵ◌ƒ◌ַ(רבּ יאליּ הוּ בּ ןסוּ לימןמאני,כּ ּס אאליּ הוּ ,

ידעוּ  נערים  אפ לּ וּ  ׁ̆ יח  המּ  לימוֹ ˙ §¥¦¨§¦£©¦¨©¦̈˜רוֹ ב 
¨§¦נס ּ̇ ר וֹ ˙

ׁ̆ אאמר ד˜וּ ד רעוּ ˙א לי˙ ׁ̆ מעוֹ ן רבּ י לוֹ ן ָ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌¿◌¿◌ָ◌

 ּכ כּ ל דּ י˙גּ לי בּ דא הוּ א בּ רי¿◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אפלּ וּ  ׁ̆ יחא, מ ליוֹ מי ˜ריב יהא וכד ◌ƒ◌¿◌ֵ◌¿◌ƒ◌ָ◌ֲ◌ƒ◌ָ◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌¿לעלמא,

טמירין ׁ̆ כּ חא לא זמינין דעלמא ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌ƒ◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ַ◌¿◌ֵ◌¿◌ַרביי

 ׁ̆ וחוּ  ּ̂ ין ˜ בּ יּה  וּ למנדע בּ נין,דּ חכמ˙א ¿◌ָ◌¿◌¿◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌ƒ◌¿◌¿◌¿◌ƒ◌

לכלּ א.הוּ בההוּ א א˙גּ לּ יא זמנא ¿◌ַ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌¿◌ָֹ◌

ּ̇ רגּ וּ ם ] ׁ̆ ּ̃ ד ה  ׁ̆ וֹ ן רבּ י לל להם  אמר :[ ַ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ƒ◌

 ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ה ׁ̆ ל רˆוֹ נ וֹ  אין ◌ָ◌ַ◌ֶ◌¿◌ֵ◌¿◌ƒׁ̆ מע וֹ ן :

ּדעתידין .א ׁשםי ׂשראלּבגין  עּין  וכ ּו'. ּדחּיי מאילנא למטעם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

מה ׁשם ועּין הענין . ּבתח ּלת ּׁשּכתּוב  מה מהימנא הרעיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבדברי

לׁשֹונ ֹו: וזה  לברכה, זכר ֹונ ֹו הרמ"ק ּבׁשם החּמה ּבאֹור  ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּׁשּכתּוב 
הּספיר ֹות מ ּצד  מת ּבארת  הּתֹורה ּדאצילּות  מּסטרא ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהענין 

ּפר ּוׁש ּבסֹוד ּפרּוׁשם ה ּנׁשמֹות  מּצד הּתֹורה עניני וכל ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנאצלֹות ,

הּקל ּפֹות  ׁשּיתּבּטלּו הּגא ּלה יהיה וכאׁשר י ׂשראלה ּזהר. וית ּבררּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

מעׂשים ּבסֹוד  עצמם ׁשּקּׁשט ּו אֹותם  הּטֹוב. ּבסֹוד ּכּלם  ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֻויהיּו

ּבטהרה הּסֹוד ּדר על ּובתפּלתם ּבמעׂשיהם ונתעּסקּו ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָט ֹובים

מּצד  החּיים עץ  סֹוד מתנֹוצץ  ּבהם ספק ּבלי אל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובנקּיּות ,

ּדאצילּות . מ ּפניהּנׁשמה הּגא ּלה, ּבעת  לנּסי ֹון צריכים  אינם  וא ּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻ

הּדעת ּדעץ מ ּסטרא הּפׁשט  ּבס ֹוד  ׁשהם  לאֹותם הּוא  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּנּסי ֹון

ׁשּׁשם  יצירה מּבריאת  ׁשּנׁשמתם ט)וכּו', יב רׁשעים(ּתה ּלים  סביב  ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָָ

ְִַָיתהּלכ ּון .

וכּו'.י ׂשראלּדעתידיןב. רב,למטעם ערב אליעזר)ולא  .(ּדּמׂשק  ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבסֹודג. וכ ּו'. ּדחּיי מאילנא יז .)למטעם  ּדף ּברכֹות ּבמּס' ּׁשּכתּוב (מה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

עלי ֹון עֹולם  ׁשל ר ּוחנּיים אֹורֹות  ח ּיּות ,ּבחּיי ּתראה  ע ֹולמ, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ

אליעזר) .(ּדּמׂשק  ֱִֶֶֶֶַ

ּברחמי.ד. ּגלּותא מן  ּביּה הע ֹוסקיםיּפק ּון יׂשראל  א ּלּו ּבזכ ּות  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

הּזה  הּמר  ּגלּות  מן י ׂשראל ּכל יצא ּו הּזהר , (ּדּמׂשק,ּבדברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.אליעזר) ֱִֶֶ

הּמׁשיח ה. לימֹות  קר ֹוב  לֹומר , רצה לכלא . את ּגליא זמנא  ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֹּובההּוא

וכד  לעיל ּׁשּכת ּוב מה על  קאי זה ּכי לּכל, הּתֹורה סֹודֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹית ּגּלה

אברהם הרב מֹורינּו ּׁשּכתב  מה ועּין  וכ ּו'. מׁשיחא  ליֹומי קריב ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיהא 

החּמה אֹור  לּספר  ּבהק ּדמתֹו עלינּו יגן  זכּות ֹו הראׁשֹוןאזּולאי (ּבּדף  ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ג ') ׁשּלאטּור למעלה ּׁשּנגזר מה ּכי ּכת ּוב  ּומצאתי לׁשֹונֹו: ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוזה

ׁשנת ּתׁשלּום  עד קצּוב  לזמן  היה ּבגלּוי, האמת  ּבחכמת ְְְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָָָיתעּסק ּו

הּגזרה(אלפים)ה' והּתרה  ּבתראה ּדרא יּקרא   ואיל ּומּׁשם ר "נ, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָֻ

הּזהר . ּבספר להתעּסק  נת ּונה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹוהרׁשּות 
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. ּכ כּ ל לע וֹ לם ̇ גּ לּ ה ׁ̆ יּ  בּ זה  ה וּ א   ָּבּ רו◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

נערים אפלּ וּ  ׁ̆ יח, ה ּמ   ̇ לימ וֹ  ˜רוֹ ב  ׁ̆ יּ היה ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ָ◌ƒ◌ַ◌ֲ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌ֶ◌¿וּ כ 

החכמה ׁ̆ ל  ̇ ּ̇ רוֹ  נס למˆא ע˙ידים ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ֹƒ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶׁ̆ בּ ע וֹ לם

וּ באוֹ ˙וֹ  ׁ̆ בּ וֹ נוֹ ˙, וח ּ̂ ים   ̃ ידוֹ  על   ̇ ◌¿◌¿◌ֶ◌¿◌ƒ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌¿ולדע

ל כּ ל. י˙גּ לּ ה ˜יח.)הזּ מן דּ ף ויּ רא ˙ ׁ̆ ּפ ר  ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ה (זהר ַ◌¿◌ַ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

זי"עמ וֹ רינוּ  אזוּ לאי אברהם הרב ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌¿◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

החּמ ה אוֹ ר לּס פר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌¿בּ ה˜דּ מ˙וֹ 

ג') טוּ ר ׁ̆ וֹ ן הרא ה'(בּ דּ ף וּ מּׁשנ˙ ׁ̆ וֹ נוֹ : ל וזה ַ◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌ֶ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌

הּמ בחר(אלפים) מן מˆוה ליˆירה '˘ ֲ◌ָ◌ƒ◌ַ◌¿◌ƒ◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌ƒ◌ַ◌ֻ◌¿◌ָ◌

כּ ˙ב עוֹ ד וּ ˜טנּ ים. גּ דוֹ לים בּ רבּ ים ◌ַ◌ָ◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌ƒ◌¿◌ƒ◌¿◌ַ◌ƒ◌ֶׁ̆ יּ ˙עּס ˜וּ 

ע˙יד זה ׁ̆ בּ זכוּ ˙ ואחר ׁ̆ וֹ נוֹ : ל וזה ◌ƒ◌¿◌ֶ◌ָ◌ƒ◌ֶ◌ַ◌ַ◌¿◌¿◌ֶ◌¿◌ָׁ̆ ם

אין אחר, בּ זכוּ ˙ וא ׁ̆ יח, הּמ  מל ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌¿◌ƒ◌ַ◌¿◌ƒ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָלבוֹ א

וּ מˆא ויגע האל ׁ̆ חננוֹ  וּ מי לה˙רּׁשל, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌¿◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ָראוּ י

הּמ ּׂשג החכמה חל˜ להּׂשיג וזכה ּ̇ דּ ל  ׁ̆ ◌ָ◌ֻ◌ַ◌ָ◌¿◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌¿◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ƒ◌¿וה

˙ˆ˜ הזּ ה בּ עוֹ לם לטעם זכה הזּ ה, ◌ָ◌¿◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌¿◌ƒ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

הבּ א. העוֹ לם ּ̇ ענוּ ג ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ƒמ

י˘ראלמי לראו˙כעמך נהדר מה !

מ˙גייס י˘ראל עם איך ולהוודע

מˆטרף ˙ורה, ˘ל מלחמ˙ה ללחום

בזוהר היומי הלימוד ע"י ה' בˆבא לחיילים

להווכח ומרג˘ מפעים מה ה˜דו˘.

הגאולה א˙ להביא כולו העם ˘ל ל˙˘ו˜ה

במהרה. ה˘לימה

העולמי ""מפעל  ˘ה˙חיל הזוהר  מאז

עם הזוהר  ספרי  ˘ל בהפˆה

הנר˘מים מספר  עלה לומדים  60,000

מ˙נדבים 63 עם ה˙חלנו ממליון. ללמעלה 

מ˙נדבים . מאלף  למעלה עם אנו וכיום

להיום ונכון  ˘יעורים 193 עם ה˙חלנו

˘יעורים . 1340 כבר  מ˙˜יימים

˘לה˙חלנו הדפסו˙ עם ˘נים 4 לפני

וחיל˜נו וזוהר זוהר ˙י˜וני

היגענו היום זוהר, ˘ל סטים 8000 לערך

˘חל˜ זוהר ˘ל סטים אלף ממאה ליו˙ר

בחינם. נחל˜ו גדול

מעˆימיםהמספרים  עˆמם בעד מדברים

המיוחד, העם ˘ל הכח א˙

הגלו˙ בח˘כ˙ מנˆנˆים אלו אור כוכבי

הגאולה. מ˜רבים ובודאי

כולואור בעולם ומ˙פ˘ט הולך הזוהר

נזכה פינה כל ויאיר ויבעיר וכ˘יגיע

לגאולה הימים ˘בע˙ לאור בעז"ה

אמן. בימינו במהרה ה˘לימה

יום א' וישב לסדר "ויאמר צדקה ממנה" תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א, מזכה הרבים חד בדרא מניצוץ 
נשמת התנא הקדוש בוצינא קדישא הרשב"י זיע"א, אשר בזכות 

הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון 
מן גלותא". 

הנה, הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים, 
בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו 
שאין לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו, וקמתי ועליתי ונכנסתי בקודש 

פנימה אל מרן שליט"א ושאלתי לפיו בזה"ל: נחרדתי לשמוע שכך 
הרב פסק!! וא"ל בזה"ל: הרבה דברים אומרים בשמי מה לך 

להתרגש ח"ו שאומר כך, אלא אדרבה מקובלני ממרן החזון איש 
זי"ע שאין ספר מוסר מעורר ומחזק כמו הזוה"ק, וחובה קדושה 
בפרט לבני תורה לעסוק בו, עכל"ק. ואמרתי לכתוב זאת למו"ר 

האדמו"ר כדי לחזק ידיו.
בברכת התורה אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעה"ק אלעד ת"ו.


