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מפעל הזוהר העולמי
מיסודם של גדולי ומאורי הדור שליט"א
ובברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

מכתב גלוי לכל אחד ואחד מעם ישראל מתוך דאגה גדולה לשלומו
(וקבל את האמת ממי שאמרה).

אזהרה חמורה:

יהודים יקרים! ידוע שבקרוב ממש פורצת מלחמת עולם .מי רוצה להנצל?
לכל אחינו בני ישראל היקרים המסולאים בפז ,בכל מקום שהם מאיזה עדה שהם מאיזה מגזר שהם:
עורו משינתכם! בתקווה שמכתב זה ימצא אתכם בריאים ושלמים.
דעו לכם :המצב בעולם בסכנה עצומה מאד!
העולם עומד לפני מלחמה גרעינית עולמית.
אנחנו עומדים לפני אסון גדול ,וזה יגיע לצערי הרב ,כי כבר עברנו את הגבול ,ואין מה לעשות .רק בנס אפשר להציל את כל
עם ישראל בשלמות ,לא צריך להיות נביא כדי לדעת שהעולם עומד לפני קטסטרופה! לא צריך להיות מקובל בשביל זה .אפילו
הגויים אומרים את זה .הם מדברים על 'מלחמת עולם שלישית' .כולם מדברים על זה.
ויש כמעט אחד וחצי ביליון ערבים שכולם רוצים לחסל את כל ה  15-מיליון יהודים.
לאירן יש כבר פצצת אטום מוכנה שמשערים שכוחה פי  3מהפצצה שנחתה על הירושימה ,ולכל אויבנו מסביב יש מיליוני
טילים (הגורמים מוות וחורבן וכן נשק כימי ונשק ביולוגי הממיתים בכמויות ביסורים גדולים) ,המכוונים כעת ממש לעבר ארץ ישראל ומוכנים
לשיגור! (וכמו שלאחרונה ראינו שסוריה השתמשה בנשק כימי)

האנטישמיות השוררת ברחבי העולם הולכת ומתגברת ללא מעצורים
מדינת ישראל לא הצליחה לשנות את העמדה של הגויים נגד היהודים .הגויים עדיין מסתכלים עלינו בתור יהודים מלוכלכים.
לא משנה מה שאנחנו עושים תמיד אנחנו נהיה 'יהודים מלוכלכים' .עד – הגאולה .ואז הכל יהיה שונה ,ואנחנו שוב נהיה הבנים
והבנות המלכותיים של מלך מלכי המלכים .אבל עד אז ,עבור העולם אנחנו יהודים מלוכלכים - .יהודים שאין להם זכות לכלום,
ובוודאי אין להם זכות להאמין בבורא העולם- .הגויים שונאים את זה ,העמלקים שונאים את זה ,והערב רב מתעבים את זה .הם
לא יכולים לסבול  -את האהבה שיש לקב"ה כלפי העם הנבחר שלו - .הגויים לא יכולים לסבול "הבן יקיר לי אפרים" .הם לא
יכולים להכיל את זה .הם מקנאים בנו ושונאים אותנו .לכן האנטישמיות פורחת בכל העולם כולו ,והאנטישמיות הגרועה ביותר
היא שנאת יהודי ליהודים אחרים ,וזה בהחלט העבירה הגרועה ביותר .זה דבר שהקב"ה לא יכול לסבול ,כביכול.

כל אלו שיצאו נגד מי שמחזיק באמת יתמו מן הארץ
והוא יהרוס כל אחד שימשיך בדרך פעולה שכזו - ,ללכת נגד יהודים אחרים .כמו כן ישנם יהודים שמתעבים יהודים אחרים
מפני שהם בעקביות מנסים להיות יותר קרובים לאמת ,על ידי שהם מתרחקים מ'היהדות הפלסטית' ,ומנסים לשוב לדרך
אבותינו שהיו הצדיקים הגדולים ביותר שהיו אי פעם - .אותם יהודים ,חרדים או לא חרדים ,שמתעבים  -יהודי אחר בגלל שהוא
מנסה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא ,ברור שהם לא בעלי נשמה יהודית .לכן האנשים האלו יתמו מן הארץ .אנחנו לא צריכים
לעזור לקב"ה להתפטר מהם.
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יש לשונאי ישראל טילים לכל נקודה בארץ הקודש
רק תראה מה אומרים אויבנו מסביב וכמו שאמר אחד מראשיהם  -שיש לו טילים שמגיעים לכל מקום בארץ .אם אתם
חושבים שהוא צוחק אז אתם באמת לא מבינים דבר -.רוסיה שולחת הרבה נשק משוכלל ביותר לסוריה ,אירן שולחת
לסוריה וללבנון אירן שולחת (נשק) לעזה ,טונות של נשק ,אז מה אתם חושבים ,יעשו עם זה מסיבת יום הולדת?

(נשק)

זה יתפוצץ ,תחכו ,תחכו קצת ותקבלו יותר ממה שחשבתם .אין מה לעשות .אי אפשר לברוח מהפצצות האלו .אנחנו צריכים
רק להתקרב לקב"ה .זהו אבל אתם לא נוהגים בחכמה ,חושבים שאפשר לשבת על הכסא ולראות את ההצגה מרחוק ,אבל יש
לי הפתעה בשבילכם...

גזירת הגיוס הולכת ונרקמת ורבים נשלחו לכלא והממשלה מפסיקה את מתן התקציבים
וכל הנ"ל בנוסף לגזירת הגיוס הנוראה המרחפת על בני הישיבות ,וכבר רבים נשלחו לכלא 40% ,אחוז כבר נרשמו לצבא!
ובלי להזכיר את כל המחלות האיומות ההולכות ומתפזרות בכל מקום וכו' וכו'
השאלה העולה מכל הנ"ל מה זה בא לומר לנו? ומה עלינו לעשות למען ננצל מכל זה?
בשורות אלו ננסה לענות לכם ולהגיש לפניכם עצה נפלאה מקדמונינו ורבותינו ז"ל שמשום מה נשכחה מאיתנו.

המצב הרוחני אפילו אצל קהל יראי ה' יורד אט אט למעמקי תהום והרבנים לא מדברים על
תשובה ברצינות
זה זמן שהרוב העצום של הרבנים מדבר בלשון רכה יחסית וזה לא עוזר - .אנשים נכנסים יותר ויותר לחלומות שלהם ,לשינה
העמוקה שלהם ולפעמים צריך שוט כדי להעיר אותם ,כדי שיבינו שהם בסכנת חיים ,סכנת חיים נצחית.

השי"ת מאריך אפו וכל זה לטובתנו
נכון ,כל מה שהקב"ה עושה זה בשבילנו ,אבל גם אנחנו צריכים לעשות הכל בשבילו ,ובכלל הקב"ה אחרי הרבה סבלנות גרם
לחורבן הבית פעמיים ,ומילוני יהודים נהרגו בצורות אכזריות ביותר .וגם השואה  -אחרי כמה מאות שנה של צמיחת תנועת
ההשכלה עד שהגיע המצב  -שאם היה ממשיך הלאה (חס וחלילה)  -לא היה נשאר יהודי אחד שומר שבת באירופה.

הדור של ימינו ,אפילו החרדים  -דגש גדול על החיצוניות
ועכשיו הגיע דור שנראה כמו גויים ,אפילו שהם חרדים .ועוד דור  -בכלל לא יהיו כמו יהודים ממש ,רוצה לעשות מסיבה כל
החיים ,לעשות שמחה ,שטחיות( ,רוצים לחיות בדמיון) ,העולם שלהם דמיוני ,ריק מכל תוכן.

דור תהפוכות בפנים גויות ,בחוץ יהדות
רוצים אידישקייט (יהדות) שדומה לגויישקייט וכשהם עושים את זה ככה ,זה נהיה באמת גויישקייט .איך אפשר לבנות ולם
חדש עם יצר הרע ,עם היהודים שחיים כמו גויים מחופשים ליהודים? ואתם באמת חושבים שזה יכול להמשיך?

הזמן של שקט שיש עכשיו  -בשביל הבחירה והתשובה
כל בר דעת מבין שאנחנו זכינו להיות ממש לפני הגאולה העתידה ,ועכשיו השי"ת נותן לנו זמן של שקט .לשם מה? בשביל
שנוכל לטייל? בשביל שנוכל לעסוק עוד קצת בתאוות והבלי העולם הזה? (כי בוודאי עוד מעט כל השקר הזה יעלם לתמיד וישאר לנו רק
הדביקות בהשי"ת!)  -השי"ת נותן לנו זמן בשביל הבחירה .עכשיו בהסתר פנים הנורא והעצום הזה כעת הזמן לבחור בטוב ,בתכלית.

השי"ת מאריך אפו ונותן לנו זמן ורוגע לעשות תשובה ,ואחרי שיעבור הזמן הזה ,והוא עוד מעט קט עובר חולף ,יתחילו
המהומות הגדולות בגלוי ובקרוב יתגלה משיח צדקנו ,וה' ילחם לנו בניסים גלויים (ממש שלא כדרך הטבע) ויגלה מלכותו לעין כל.

בקרוב תהיה מלחמה ושני שליש של העולם ימחקו מהמפה
אדום תיהרס לגמרי .רק תחשבו איזה פחד זה יהיה בעולם.מדינות
שלמות יהרסו ,לאו דווקא על ידי פצצות אטומיות .יהיו מראות מדהימים,
יהיו ניסים עצומים ,אבל מעט אנשים יבינו ,מעט יפחדו מספיק בכדי
לחזור בתשובה .כל אחד יכול גם לראות שפה בארץ ישראל מחכה
לנו מלחמה מאד גדולה ומסוכנת בקרוב מאד.זאת לא תהיה מלחמה
רק בארץ ישראל עם הערבים ,זה יהיה הרבה יותר גדול .ולפי הנבואות
ארצות רבות ייעלמו מן העולם .ולפי הנבואות ארצות רבות יפגעו קשה
ואדום יחרב ,ולא משנה אם זה יהיה בפצצת אטום או במכת ברד ,ה'
יעשה את זה בלי האירנים ובלי הרוסים ובלי הקוריאנים ושלא תהיה
טעות ,שני שלישים של העולם ילכו ,שליש ילכו לגמרי ,שליש ייפצעו
קשה ושליש יישארו .אבל יכול להיות גם גרוע מזה ,יכול להיות שרוב
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ׁשּ,וצ ַר ְפ ִּתים ִּכ ְצרֹוף
ת־ה ְּשׁלִ ִׁשית ָּב ֵא ְ
אתי ֶא ַ
י־ׁשנַ יִ ם ָּבּה ,יִ ָּכ ְרתּו יִ גְ וָ עּו;וְ ַה ְּשׁלִ ִׁשית יִ ּו ֶָתר ָּבּה׃וְ ֵה ֵב ִ
ל־ה ָא ֶרץ נְ ֻאם־ה'ִּ ,פ ְ
העולם ילך .וְ ָהיָ ה ְב ָכ ָ
יאמר ה' אלקי׃ (זכריה פרק יג)
ת־הּזָ ָהב;הּוא יִ ְק ָרא ִב ְׁש ִמי ,וַ ֲאנִ י ֶא ֱענֶ ה אֹותֹוָ ,א ַמ ְר ִּתי ַע ִּמי הּוא ,והּוא ַ
ּוב ַחנְ ִּתים ִּכ ְבחֹון ֶא ַ
ת־ה ֶּכ ֶסףְ ,
ֶא ַ
למה זה קורה לנו? ברור מאד שהפריצות בדור שלנו עברה כל גבול ,זה כאילו שיש תחרות...ה' שונא את הטומאה ,ה' רוצה
שנהיה קדושים  -קדושים זה להיות צנועים וזה מביא אותנו לדברים טובים ,כי צניעות זה גם בלבוש ,במחשבה ,בדיבור,
בהליכה ובכל דבר ,זה מביא אותנו להיות ענווים...
אני חייב להזכיר שכ  200 -שנה לפני השואה התחילה תקופת ההשכלה ,תקופת ההשכלה עודדה בריחה מהתורה ,מהמצוות
ומהקב"ה ובפרט מפנימיות התורה  ,פזרו את תורת ה"שכל" ושאין במציאות רק טעם הנראה לעין ,ובהפיצם שמועות כזב שאין
ללמוד בזוהר הקדוש עד גיל מ' לבינה ,וכל מיני הגבלות שונות ומשונות ודברי הבל כגון "מי שלומד זוהר אחת דתו להשתגע!".
עזבו את נשמת התורה ועל ידי כן עזבו את השי"ת את התורה והמצוות ,עד כדי כך שב -תרצ"ט חילול השבת היה עצום .היו
מעט מאד יהודים יחסית ששמרו תורה ומצוות כמו שצריך וזה אסון.אתם אולי לא מבינים כמה שזה אסון לעם ישראל ולעולם,
והקב"ה היה צריך להציל אותנו מזה.אם (אנו) לא הקשבנו לו  200שנה בערך ,הוא הזהיר אותנו והזהיר אותנו ,לא שמענו ,לא
רצינו לדעת .אז הוא היה צריך לעצור את זה ,כדי שבאמת לשמור שיהיו יהודים ,שיהיה עוד דור של יהודים באירופה .ואפילו
אם לא נשארו הרבה ,נשאר משהוא  .אנחנו גרמנו לשואה .לא הקב"ה.

המצב הגשמי של היום משפיע על הפנימיות ומרחיק אותנו מהשלמות
עכשיו עם ישראל במצב קשה ,שוב משתולל עם הגשמיות ,לא יודע מה לעשות רק רוצה עוד ועוד ועוד ,טיולים ,בתים ,לנסוע
מפה לשם ,לטוס מפה לשם ,עוד בגדים ועוד כסף ועוד ועוד ועוד.בסופו של דבר אנחנו נשלם על זה.עם (הגשמיות) הזו אנחנו
בורחים מהקב"ה .אנחנו נשלחנו לעולם הזה לתקן ולהתקרב לקב"ה ,נשלחנו לעולם הזה לעשות מצוות ולהגיע לשלמות .אם
אנחנו לא עושים את זה אין לנו סיבה להיות פה.

זכינו והבעש"ט הקדוש זיע"א נתגלה לאחרונה לצדיק בנסתר בחלום והראה את המצב
שיהיה במלחמה הממשמשת ובאה
לאחרונה בסוף המלחמה האחרונה שהייתה בכסלו השנה בא אלי צדיק בחלום .הצדיק היה הרב'ה שלי ,הבעל -שם -טוב
הקדוש .והוא צייר לי במילותיו את תמונתו של העולם בעתיד -הקרוב.
ואני ראיתי מוות וחורבן ברובו של העולם.
ואני ראיתי יהודים בארץ -ישראל סובלים כאב ורעב ובלבול.
ואני ראיתי הרבה יהודים שגופותיהם מפוזרות על הארץ חסרות -חיים.
ואני ראיתי הרבה יהודים באים יחד וזועקים מרה אל השם.
הם היו עטופים בטליתות ,ותפילין על ראשיהם ועל זרועותיהם ,והם זועקים ובוכים לה' שיסלח להם ,ויביא את הגאולה .הם
התחננו ובכו לקב"ה לא להרוס את בני אברהם יצחק ויעקב ,והם מתוודים לפני ה' שהם יודעים את האמת ,ומתחננים לה' למחול
להם ,ולהביא את המשיח .הצדיק שהראה לי את כל זה החל להיעלם ואמר שזה תלוי בעם -ישראל .ואז הוא נמוג ונעלם.

הערבים הם לא הבעיה ,הבעיה היא שאנחנו לא עושים את המוטל עלינו
תדעו לכם שזה באמת ההתחלה של הסוף ,אפילו אם ישנה הפסקת -אש .הבעיה איננה – הערבים .הבעיה היא שאנחנו,
היהודים ,איננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשות .הבעיה היא שאנחנו ,היהודים ,הרבה מאיתנו ,מאמינים ב 'כוחי ועוצם ידי'.
אנחנו בטוחים שאנחנו החזקים ,שה 'כיפת -ברזל' זה מה שמציל את עם -ישראל ,כביכול .ישנם יהודים שלא מאמינים בזה,
אבל הם אינם מאמינים בקב"ה בצורה שהם אמורים להאמין.
לפני המלחמה האחרונה  -תהיה מלחמה עולמית.אל תשכחו ,שוב ,ששני שליש של העולם ייהרס.המלחמה האחרונה  -זה
מלחמת גוג ומגוג על ארץ ישראל .שכולם באים נגדנו .והמלחמה העולמית זה אדום נגד ישמעאל וגם נגד היהודים ,אבל לא
העיקר'.גוג ומגוג' זה הסוף .זו המלחמה ,שמשיח נלחם בה.
ארץ ישראל נמצאת בשליש שלא יושמד זה יהיה מפחיד ,מפחיד מאד .כאשר כל הגויים יבואו על עם ישראל ,גוג ומגוג יקיפו
אותנו מכל כיוון עם כלי נשק עצומים .כמובן שאנו נהיה מפוחדים עד מאד ,אבל אז כבר נהיה כל כך קרובים אל ה' ויהיה לנו
את משיח צדקנו שליח ה' ,ולכן אנחנו לא נסבול את הייסורים הקשים ביותר של פחד.

המילות הקשות שלנו נועדו רק כדי לעורר
עם ישראל ,המילים הקשות שלי אליך הן רק בגלל שאני אוהב אותך .המילים הקשות שלי אליך הן על -מנת לנסות לעורר
אות ,על מנת שלא תסבול .לאלה שאין להם נשמה יהודית ,לאלה שהם ערב רב ,אין להם תיקון ,והמילים שלי רק יגעילו אותם.
אבל היהודי האמיתי ידע את האמת של המילים שלי ,וירצה לחזור בתשובה .היהודי האמיתי יבין שהנוחות של הגלות שהייתה
במשך  60או  70השנים האחרונות הולכת ונעלמת בקצב מהיר מאוד ,ושיש לנו כבר ירידה בלימוד התורה ושמירת המצוות.
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עלינו לעשות תשובה! כל מה שאמרתי לך הוא אמת ,ואם אתה לא רוצה להודות בזה ,ה' יכפה עליך להודות בכך.
אז אני מבקש ממך ,בבקשה בבקשה אל תכעס עלי פשוט תעשה מה שאתה צריך לעשות .תתקרב לקב"ה .היפטר מהאלילים,
במיוחד מעגל הזהב ,וחזור אל ה!.

מה לעשות? האם אפשר למנוע ,לשנות ,לתקן?
מכיוון שאחד הגורמים הגדולים לירידה הרוחנית שלנו בפרט ושל העולם כולו בכלל היה חסרון בלימוד הזוהר הקדוש
ופנימיות התורה ,שעל ידי כן הרמה הרוחנית שלנו ירדה פלאים ,ונתפסנו לחיצוניות .ועל ידי זה כל העולם כולו הגביר חיצוניותו
על פנימיותו ,וזה הווה את הגורם לבואה של השואה האיומה ונוראה ,וזה הגורם לכל פצצות האטום רח"ל (כמ"ש בעל הסולם זצ"ל,
וכפי שיובא בהמשך בגליון הבא בעז"ה) לכן חובה עלינו להתגבר וליתן כבוד להשי"ת ולתורתו וללמוד בכל יום זוהר הקדוש ,ועל ידי
זה נגביר פנימיותינו על חיצוניותנו ,ועל ידי זה נשפיע לכל העולם כולו ,וכולם יזרקו את ה"כוחי ועוצם ידי" ותהיה קבלתם על
מנת להשפיע.
שיהיה ברור הצבא והטכנולוגיה שלו לא יעזור מאומה ,ולא שום אומה אחרת (אמריקה ,אנגליה וכו') לאט לאט הם יגלו את
הפרצוף האמיתי שלהם ויראו איך שאנחנו באמת כבשה אחת בין שבעים זאבים ,רק השי"ת יציל אותנו ולא שום כח אחר
בעולם כלל .אבא שבשמים יכול לפתור את הכל.
רעידת אדמה קטנה בסוריה ,בינונית באירן ,איזה צונמי בעזה  -אנחנו כבר מסודרים .אין בעיה ,הקב"ה יכול לסדר את זה תוך
שניה .אבל אבא כועס ואנחנו גם יודעים למה .ומה אבא מבקש? לעבור ייסורים? לעבוד בפרך? לסחוב בלוקים?   לא.אבא
מבקש שנעשה תשובה באמת ,ננקה את הנשמה ,את הבית ,את הרחוב מכל הטומאה שנאספה משך השנים ,לחזור לחיי אמת.
להשתנות.לחיות עם פנימיות.זה לא קל ,אבל אם לא נעשה זה עכשיו ,אני לא יודע אם ישארו לנו עוד הרבה אפשרויות,כי אנחנו
כבר בסוף.אחי היקר ,זה הכל .אנחנו לפני השלב האחרון.השלב הקשה ביותר שהעולם עוד לא ראה כזה דבר.ואתה יכול לעזור.

להתחזק בתשובה אמיתית ולימוד הזוהר הקדוש שהוא התיבת נח שבה נינצל
הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעזור זה לעשות תשובה ,להתפלל -ולהתחנן לה' יתברך לעזור לנו ,ולהמשיך להחזיק בחבל
הרוחני שקושר אותנו אליו .ולהיכנס לתוך ה"תיבת נח" שהוא הלימוד בעקביות בזוהר הקדוש כפי שהורונו רבותינו ז"ל.
ישנה עוד אפשרות אחת להציל את עצמכם ,לצאת לרחוב עם שק ואפר על הראש ויבכו ויגידו סליחות ווידוי וישמעו דבר
חיזוק מצדיקים וחיזוק בתשובה שלימה .לשבת על הרצפה עם שק ואפר ,לבכות ,להגיד סליחות ,לקבל על עצמנו תשובה
שלימה ,ולבקש מד' למחול לנו על כל העבירות הרבות כל אחד בנפרד וכל העם כאחד.
אם עם ישראל ,בכמויות גדולות ,יצאו לרחוב ויבכו וישימו אפר ושק ויבכו על העברות ויגידו סליחות וכו' וכו' ,יעשו תשובה
באמת ,יהי שינוי גדול .הענין של שק ואפר ,זה מאוד חשוב,פשוט לתפוס מנין אנשים בכל מקום שהוא ,שמוכנים ובאמת
מרגישים שצריכים לצאת לרחוב עם שק ואפר ולבקש מהקב"ה מחילה ולהחליט לשנות את דרך החיים ולבקש גאולה ורחמים.
ובנוסף יקבעו בהתאסף ראשי עם את הלימוד בזוהר הקדוש ויתחילו שכל אחד יקבל על עצמו דקה אחת בלבד ללמוד זוה"ק
ועל ידי זה יזכו לעלות בקודש ,ובדבר בו נכשלו בו יתוקנו.

הרה"ק ה"אמרי חיים" זיע"א פעל במלחמת ששת הימים על ידי לימוד הזוהר הקדוש
בשנת תשכ"ז ,עת מלחמת "ששת הימים" ,יצאו  4מדינות נגד עם ישראל :מצרים ,ירדן ,סוריה ולבנון החליטו להלחם נגדינו,
הסכנה היתה גדולה והפחד ממש נורא  -שלושה ימים לפני תחילת המלחמה כבר היו סגורים כבישי הגליל מפני פחד האויב,
שמא תתקוף לבנון את הצפון .ולא הרשו לנוע בדרכים .האדמו"ר מוויזניץ ביקש וקיבל רשיון מיוחד להגיע למירון ,ואמר:
כשאגיע לרבי שמעון אפעל כל מה שצריך .וכך עלה לציון הקדוש של רשב"י .כשנכנס לציון הקדוש לקח ספר הזוהר פתח דף
ראשון ואמר :כאן כתוב "ספר הזוהר מהתנא האלוקי רשב"י" ,ופירש :דאס איז די לעכטיגע ספר "ספר הזוהר" וואס לערנט אונז
"מהתנא" געטליכקייט "האלוק" פון וועם? פון רשב"י[ ,תרגום ללשה"ק :זה הספר המואר (הזוהר) שמלמד אותנו (מהתנא) אלוקות,
ממי? מרשב"י] .אח"כ ניגש לציון הקדוש נשק ואמר :כבר ניתקתי כל הקשרים של כל האומות הרוצות להרע לישראל .היאך
עשיתי זאת? כי דבקתי בתנא הקדוש רשב"י .וכולנו יודעים על הניסים הגדולים שקרו במלחמה זו.

מסר שנתקבל השנה מהעולם העליון  -הצדיקים בגן עדן עצובים  -עדיין אין עולם הבא
לימוד הזוהר מביא הגאולה -אל תרפו מלימוד הזוהר
לאחרונה נפגע קשות רב אחד שליט"א בתאונת דרכים והרופא קבע את מותו( .מוות קליני) ובאותה עת נשמתו עלתה למרומים
ופגש בצדיקי גן עדן וראה אותם עצובים ושאלם" :מדוע אתם עצובים?" וענו לו" :אנחנו מחכים כבר הרבה זמן להכנס לעולם
הבא ,אבל כל עוד שבני ישראל לא עשו תשובה כהלכתה אין גאולה וממילא יש עיכוב ,ואין אנחנו רשאים לעבור לעולם הבא.
תאמר לבני האדם שדרים בעולם הזה שיתחילו כולם להרבות בלימוד הזוהר הקדוש ובזכותו תבוא הגאולה מהרה ".ובזכות זה
ירד בחזרה לעולם הזה בכדי למסור לנו את המסר הזה.
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לימוד הזוהר ממשיך קדושה לעולם וכשהעולם יתקדש מיד נגאל
ר' משה דוד וואלי זצ"ל תלמיד חבר להרמח"ל זצ"ל כתב :שהטעם שחיבור הזוהר מביא גאולה לעולם ,כי ההבל הקדוש העולה
מלימודו ממשיך קדושה לעולם ,וכשהעולם מתקדש – מיד נגאל.

תיקון העולם בזכות רבים הלומדים זוהר הקדוש
ואילו היו רבים העוסקים בזה הלימוד ,היה נתקן העולם בריבוי ההמשכה הקדושה ,ורוח הטומאה היתה מתבטלת מפני רוח
הקדושה המתגברת.
ועם זה תבין מה שכתוב" :לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" שהיא זאת
החכמה הקדושה שתתפשט בעולם ,ןעל ידיה מתבטלים כל מיני נזק ומזיקין ,כי הטוב המתפשט בריבוי מבטל את הרע ,ודי בזה
למשכילים .עכ"ל
כיום כשארץ ישראל נמצאת בסכנה גדולה מאירן ,מובא בגמרא על אמורא שאמר ,בהגיע זמן פטירתי ראו לקבור אותי עמוק
עמוק באדמה ,כי לא יהיה קש בישראל שהסוס הבבלי (שהוא אירן) לא יאכל.
על כן מוטלת עלינו החובה להזדרז בלימוד הזוהר הקדוש ,כי עם ישראל זקוק לישועות גדולות ,וכשנדבק בספר הזוהר נמתיק
כל חבלי משיח.
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ְמ ַח ּ ְפ ִ ׂ
יצים
שים ְמ ִפ ִ
עו ָלם
ְל ִמ ְל ֹיונֵ י ַ ּד ּ ֵפי ַה ּזֹ ַהר ְ ּב ָכל ָה ֹ
ּיֹומי ְל ַח ְּל ָקם ְלִ 15-מ ְליֹון
יליֹונֵ י ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ
ּתֹור ִמים ְל ַה ְד ִּפיס ִמ ְ
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ְ
ּתֹור ִמים ְמ ַׁש ְּל ִמים יָ ָׁשר ִל ְדפּוס! ַה ִאם יֵ ׁש ַמ ְח ֵׁשב
הּודים ְּב ִחּנָ םַ .ה ְ
יְ ִ
כֹולים ִלזְ ּכֹות ְּבכֶ ֶסף ָק ָטן.
דֹולה ֶׁשּיְ ִ
ֶׁשּיּוכַ ל ְל ַח ְׁש ֵּבן ֶאת ַהּזְ כּות ַהּגְ ָ

ִל ְפ ָר ִטיםֶ ,טל052-7651911 :
ּומ ַׂש ַּמ ַחת לְ כָ ל ַעם
טֹובה ְ
ָ
ׂשֹורה
ְּב ָ
עּודת
רּועְ ,ס ַ
עֹוׂשה ֵא ַ
יִ ְׂש ָר ֵאלּ :כָ ל ִמי ֶׁש ֶ
רּוסיןְּ ,ת ָנ ִאיםֲ ,ח ֻת ָּנהַּ ,בר ִמ ְצוָ הְּ ,ב ִרית יִ ְצ ָחק,
ֵא ִ
ְּב ִריתִּ ,פ ְדיֹון ַה ֵּבןֲ ,ח ֻנּכַ ת ַה ָּביִ תַּ ,בת ִּמ ְצוָ הִ ,קּדּוׁש,
הֹוד ָעהֲ ,ח ֻת ַּנת ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב,
עּודת ָ
ִסּיּום ַמ ֶּסכֶ תְ ,ס ַ
לֹומ ֵדי
ְ
ּובכָ ל ִמי ֵני ְׂש ָמחֹותּ ,ולְ כָ ל
יֹום ַה ָּשׁ ָנהְ ,
ּיֹומי ְּב ִח ָּנם,
ּיֹומי ,יָ כֹול לְ ַק ֵּבל ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ
ַּדף ַה ִ

052-7651911ף ַהיּוֹ ִמי
לַ :ה ָּקדוֹ ׁש ָחק לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּד
טהר
ֵס ֶפר ַה ֶזוֹ ַ
ִעם לָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש – ְמנ ּו ָקד ְמ ֻפ ָּסק ּו ְמח ּולָ ק לִ ְק ָט ִעים
ְמ ֻס ָ ּדר ַעל ַה ּ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת

