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חיבר למעלה מאלף ספריםעל כל מקצועות התורה אור הזוהר 84 * ניסן תשע"ג רבינו בעל הסולם נשמת 
האריז"ל בדורינו

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

עורו ! מתרדמתכם ישנים עורו - ורעי! אחי יקירים יהודים

מחסה ! לתפוס מהרו  בפתח, אטומית  מלחמה נוספת , שואה  בפני אלה  בימים עומדים  שאנחנו  להבין, צריכים

בואו  לכם  צפויה גדולה סכנה  לארץ  חוצה תושבי
ישראל ! לארץ  ועלו

לגאוני זעק זיע"א הסולם בעל תרע"ט שבשנת כמו
השואה אימת מפני הקודש לארץ לעלות פולין
לכולם ואמר לעלות, שנה 20 ונותנים ובאה, שממשמשת
על התריע הוא לו, שמעו ולא הקדוש זוהר ללמוד
הסכנה ועל אירופה על להתרחש העומדת השואה
הצורך על הכריז הוא היהודי. לעם הצפויה הגדולה
נפגש אף כך ולשם פולין, בישיבות הזוהר ספר בלימוד
בספר לימוד סדרי שייסדו בבקשה ואדמו"רים, רבנים עם
טען הוא לבקשותיו. שעו לא הם אך בישיבותיהם, הזוהר
לעלות כדי שנה עשרים - השמיים מן זמן "נותנים כי
באופן ישראל לארץ עלייה יזם הוא ואכן, ישראל". לארץ
ארבעים של סודית קבוצה ייסד כך לשם עצמאי.
כמוס, בסוד נשמר זה עניין בפולין. אמידות משפחות
לו קמו מיד מאן-דהו, ידי על הדבר משהתגלה אולם
מניעים לו וייחסו החרדי, הציבור מקרב רבים מתנגדים
ובדיוק20שנה והואעלהלארץהקודשבחוסרכל, "ציוניים".
כל את והחריב ימ"ש, הנאצי הכורת עלה ב-תרצ"ט אחרי

והקהילות. הישיבות

הרבה, כך כל וסבלנו הנאצים את שעברנו למרות אבל
כל מאוד, מזוויעות בדרכים נהרגו יהודים הרבה כך כל
כך כל נהרסו, רבים כה חיים נטושים, בתים הרבה כך
בקרוב יהודים. היו שהם בגלל רק סבלו יהודים הרבה
יותר אפילו יהיה זה והפעם מטרה, יהיו היהודים שוב
יהיה ולא העולם רחבי בכל ליהודים יהיה זה כי גרוע,
לעלות, שיכול יהודי כל וכאשר אליו. לברוח מקום שום
הנקודה, לאותה בסמוך או זה בשלב ישראל, לארץ יגיע

הקב"ה ואז ישראל. ארץ נגד תבואנה העולם אומות כל
בורא העולם, של ריבונו שהוא יראה הוא כוחו. את יראה

לנצח. העולם ושליט העולם

לפניכם, מתחנן אני היהודים, מאחיי מבקש אני אז עד
את להציל היחידה הדרך זו לקב"ה. התקרבו אנא,
ותעשו שלכם, והנשמה הלב כל עם זאת עשו עצמכם.
בהם אורחים שהייתם המדינות את לעזוב מיוחד מאמץ

ישראל,אלפיים לארץ תחזרו שלכם, לבית ותחזרו שנה,
ולצאצאיו. אבינו לאברהם נתנה ה' אשר ארץ

צעד עושים לא אתם אם ענק, בצעדי מתקרב הזמן
ארצה)בקרוב שיעור(לעלות לאין קשה יותר הרבה יהיה זה

מכן. לאחר

זה אז אבל האמיתיים, היהודים כל את ישמור ה' נכון,
קשה יותר הרבה ישראל)יהיה לארץ .(לעלות

ליהודים. רוחנית סכנה העולם בכל שממש ידוע והיום
המקום את יהרוס לא שה' הבטחה לנו יש בארץ פה אבל

עובדיה.הזה. ס' קודש. והיה פליטה תהיה ציון [ובהר

ה'] ג', יואל .וראה

ותרוויחו! לפה תעלו נפש מסירות תעשו

רעה" מפחד ושאנן בטח ישכון לי פ"א"ושומע (סוף

דמשלי)

עם את להציל עורר זצ"ל הסולם שבעל ראינו ראה
קדושה תרופה באמצעות האיומה, הגלות מחולי ישראל

הקדוש". "הזוהר שנקראת ואלקית

הסולם בעל של לזעקתו שומעים היו אירופה רבני אם
השואה של המתקרב האיום את קודשו, ברוח שראה
את להציל שיכולה "התרופה" את שנקח וזעק הנוראה,
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לא לצערינו אבל הקדוש, הזוהר לימוד – היהודי העם
לעצות נשמע הבה, ארע. מכל והנורא לבקשותיו, שעו
שאננים, נהיה ואל הכואבת, מההיסטוריה נלמד חז"ל,

יקרה" לא זה "לנו שמענו", "לא ידענו" "לא כיונאמר:
קרה! כבר זה לצערינו,

יהודי כל עצמינו, על ולקחת להתחזק, חייבים אנו
של יומית יום קריאה ילדים, ואפילו וגברים, נשים ויהודי,
המוקבלים גדולי הבטחת פי על וננהג הקודש, הזוהר
יצא - הקדוש הזוהר שבזכות האלוקי, התנא - ורשב"י

ברחמים. הגלות מן ישראל עם

הקדוש הזוהר ידי על תבוא התשובה

- בחול! ראשה הטומנת יענה כבת נהיה לא כן על
הזוהר נלמד כוחינו! בכל הקשות הגזרות לבטול נפעל
הובטחנו וכבר - מעלינו! הקטרוגים כל ויתבטלו הקדוש
התנבא וכבר וכיצד? בתשובה, אלא נגאלים ישראל שאין

יחזקאל כה)הנביא לו טהורים(פרק מים עליכם "וזרקתי
וגו', שתבואוטהרתם" התשובה שזהו הדורות גדולי ואמרו

הקדוש הזוהר ידי השי"תעל עלינו שיערה בקרוב ונזכה ,
את ולקיים ליוצרנו לעבוד לבבנו לטהר ונזכה טהרה, רוח
חלקיה בפרד"ס הקדושה תורתנו כל וללמוד מצותיו כל
הבטחת ותקוים מאדנו, ובכל נפשנו ובכל כחנו בכל

מהימנא גלותאהרעיא מן ביה יפקון הזהר, ספר "בהאי
אמן. בימינו, במהרה צדק גואל בביאת ברחמי"

מתוך היבדלו לה'! אתם בנים היקרים. ישראל בני
רב! הערב של הזאת הרעה העדה

ללמוד ... המלך" מדינות בכל בעריהם היהודים "נקהלו
על פחדם נפל כי לפניהם עמד לא "ואיש הקדוש זוהר

העמים" ב)כל ט פרק ביומו(אסתר יום מידי יכולים אנחנו - .
פעמים, מספר ואפילו הקדוש הזוהר ספר כל את לסיים

הגדול האסון את נמנע היווכך ומגוג גוג מלחמת כידוע (אשר

נוראות ובפצצות בטילים, מחומשים ישראל שונאי וכל בקרוב, תהיה

לשער) שאין ורב עצום הרס בחסדהגורמות הגאולה את ונקרב ,
– וברחמים.

זאת? ליישם יכולים האם אפשרי? זה כיצד

אחד לכל ומתאימה קלה בתכנית ואפשר! אפשר אכן,
- יכלנו!ואחד! לא תאמרו שלא ידענו! לא תגידו שלא

יהודי - אלי! לה' מי לנו! הוא קדוש וחוב הדבר, בידנו
ואותך מדבר, אני אליך ויעקב! יצחק אברהם מזרע יקר!

בי! אלא תלוי הדבר אין לעצמך: אמור אבקש,

יורך! אשר ככל ועשית לידך, מזדמנת יקרה מצוה הנה
מקדמין זריזין - תחמיצנה! אל לידך הבאה מצווה -
דעסיק בעידנא ומצלא מגנא תורה אמרו: חז"ל - למצוות!

כא)ביה! .(סוטה

יום. יום בו לימודך וקבע לידך הזוהר ספר קח כן על
קבועה הנ"ל,בשעה הספר לידים ליטול אחרים ועודד .

אמרי דבש צוף לטעום אחרים ואת עצמך זיכת ובזה
והסגולת המעלות ולכל ממש! נפשות מחיה נועם

- זה. לעצמך,בלימוד ומועיל טובה עושה הנך בזה זכור!
ישראל! עם ולכל לישיבתך, לעירך, לשכונתך, למשפחתך

הזהירו לא תאמר אל לי, אמרו לא תגיד אל יקר! יהודי
- אימתי? עכשיו לא אם ועומד! מוזהר אתה הרי אותי,

ברחמים! להגאל ההזדמנות את תפוס

מאוחר! יהיה כבר כך אחר

בני על המרחפת האיומה הגיוס לגזרת מרגוע
הישיבות

"יען - ימצאונני!" ולא ישחרונני אענה, ולא יקראנני "אז
בחרו". לא ה' ויראת דעת, שנאו דמשלי)כי פ"א -(סוף ובזה.

בני על המרחפת האיומה הגיוס לגזרת מרגוע גם נמצא
קבוע לימוד סדר יקבעו וישיבה, ישיבה שבכל הישיבות,
ועד מרישא ביום, שעה הפחות לכל הקדוש הזוהר בספר
ומכל הגזירות מכל ינצלו אז או לסיימו לנכון ויראו גמירא,
לעסוק ויוכלו הגזירה שתתבטל בישין,ומובטח מרעין

ובטהרה. בקדושה הקדושה בתורה

בחבורה ללמוד זיע"א הרמח"ל עצת קיימנו כבר ואלו
מיד ונצלנו לנו, הונח כבר ברציפות, בגירסא הקדוש זוהר

טהרה לרוח וזכינו עלינו, הקמים יג)כל ז פרק (דניאל

נגאל, במהרה ואזי ישראל!" וגבר שמיא ענני עם "וארו
זוהר בתיקוני כה.)כמ"ש דף ו' לתתא(תיקון נשא בני 'וכמה

בדרא לתתא אתגליא כד דילך חבורא מהאי יתפרנסון
וגו'' בארץ" דרור "וקראתם ובגיניה יומיא, בסוף בתראה

ז"ל הגר"א רבינו ידיוביאר על שיגאלו – וקראתם ובגיניה
הזוהר. ברחמים.לימוד בימינו במהרה

"ונשמע".. של סיני בהר שבועתינו את נקיים והבה
ישראל כלל ולמען למעננו, ל"פר"ד", ה"סוד" להשלים
עד מעפרא, שכינתא נקים ובזה שמים לרחמי הזקוק
בזוה"ק זי"ע לרשב"י מהימנא רעיא הבטחת שתתקיים

קכד.) מלכא(נשא וייתי ברחמי" גלותא מן יפקון "ביה
ובזכות - אמן. היכלו, מבני להיות ושנזכה משיחא,
לעסוק משתדלים שאנו שלנו דלתתא האתעוררותא
את בזה ומראים חלקיה, כל על הקדושה בתורה
וחמדתנו ותשוקתנו ותורתו, להשי"ת ואהבתו חיבתנו

יתברך נפשנו,אליו אור חיינו, צור מלכנו, ורועינו אבינו
לנו המחכה עליון. בסתר יושב הרחמן, אב נפש ידיד
ניחא שבהפקירא רק המסורים, עבדיו האהובים, בניו
באמת. אליו ונשוב העוה"ז ושקרי הבלי מכל שנצא לנו,
והחרטה והווידוי - למוטב. יחזירנו שבה והמאור
עבדים מעתה להיות לעתיד והקבלה דליבא, מעומקא
כל ולהיות כראוי, מצוותיו כל לשמור ית' לו נאמנים
רצונו לעשות רק נפשו ותאוות ותשוקתנו, חפצנו
מהשקר ולהבדל הימים, כל אליו רוח נחת להיות
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האמת במידת כוחנו בכל ולדבוק שקר, ומאנשי
של אמות בד' בתורה הגמורה והשקיעות המוחלטת,
בכל הרבים זיכוי ועבודת המדרש. בית וכותלי הלכה
כמוך לרעך ואהבת מצות קיום מתוך ויום יום
כל מעלינו ולהרחיק זו, במצווה ולהרבות בשלימותה,

ותחרות. קנאה שנאה

- עין כהרף ה' לישועת עינים בכליון וקיווי והצפייה
התחבר להתקרב הגדול הרצון והכיסופים, והגעגועים,
ריצוי דברי ותחנונים ובקשות בתפילות והריבוי ה'. אל
לב בכל לקרוא ממעמקים שיח לשפוך ותחנונים פיוס
נפשנו פדיון על ויום יום בכל יתברך לפניו ומאד ונפש
לנו ויזהיר יאיר הקדושה, והשכינה ישראל עמו וגאולת

אור אחרי ילך כולו העולם וכל ונהיר גדול אור השי"ת
תכלית ותושלם קטון ועד למגדול ה' את ידעו וכולם זה
גדול בקשר יחד יאוחדו והנסתר הנגלה ותורת הבריאה,
אור להיות התורה כל יחזור לעתיד - אור שהתורה הק' בשל"ה (וכמ"ש

עור) קלף על .ולא

בתורתו עיננו יאיר שהשי"ת רצון הסודויהי לימוד על (דקאי

ז"ל) הגר"א לאהבהכמ"ש לבבנו ויחד במצותיו, לבנו וידבק
וישיבנו הלב, טמטום את מאיתנו ויסר שמו, את וליראה
ועד, לעולם נכלם ולא נבוש ולא לפניו שלמה בתשובה
דעה הארץ "ומלאה חי, כל לעיני שנית ברחמיו ויגאלנו

מכסים". לים כמים ה' את

דברים עמכם וקחו וקושו התקוששו חושו, תתמהמהו! אל במהירות. אוזל הזמן
ה'! אל ושובו

אלה כל על דווי ליבנו  אחינו  עליכם  לנו  צר 

באמת רבה ואהבה ובבקשה בתחינה דברינו , שישמעו בתקווה בדמע  הכותבים

 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
 ְלִמְליֹֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹֹוָלם

ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון 
ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 
ָקָטן.  ְּבֶכֶסף  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַחְׁשֵּבן   ֶׁשּיּוַכל 

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

ְסעּוַדת  ֵארּוַע,  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ָרֵאל:  ִיׂשְ ַעם  ְלָכל  ַחת  ּמַ ּוְמׂשַ טֹוָבה  ׂשֹוָרה  ּבְ

ִית,  ת ַהּבָ ן, ֲחֻנּכַ ְדיֹון ַהּבֵ ִרית, ּפִ ִרית ִיְצָחק, ּבְ ר ִמְצָוה, ּבְ ה, ּבַ ָנִאים, ֲחֻתּנָ ֵארּוִסין, ּתְ

ָנה,  ָ ַהּשׁ יֹום  ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ת  ֲחֻתּנַ הֹוָדָעה,  ְסעּוַדת  ֶכת,  ַמּסֶ ִסּיּום  ִקּדּוׁש,  ְצָוה,  ּמִ ת  ּבַ

ם,  ִחּנָ ּבְ ַהּיֹוִמי  זַֹהר  י  ּפֵ ּדַ ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ַהּיֹוִמי,  ף  ּדַ לֹוְמֵדי  ּוְלָכל  ָמחֹות,  ׂשְ ִמיֵני   ּוְבָכל 

052-7651911 ֶטל: 
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חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח


