
ל ְיהוִדי ָפׁשוט ְּרֵאה ָנא ְרֵאה כֹוחֹו ׁשֶ ת קֹוֶדׁש ָיכֹול -, ּּ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ַמים ּבְ ׁשָ  ִלְפעֹול ַבּ
ָבר  יֹוֵתר ְגֶלה ּכְ ב ְולֹוֵמד תֹוַרת ַהּנִ ִּמַתְלִמיד ָחָכם ַהיֹוׁשֵ ָנה 70ּּ רֹות ִחיּבוִרים  ׁשָ ַתב ַעׂשְ ּכָ ּׁשֶ

ְגֶלה ְוַאָתה ָגַדְלָת ִמֶמּנו תֹוַרת ַהּנִ ּּבְ ּ ּּ ִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש[, ּ לֹא ָנַגע ֲעַדִיין ּבְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּּ ּ.[ 
 

ִּלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ה ּבֹו ִתקון ... ּ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ
ׁשָ לֹא ְלַמְעָלה ּבְ ָּעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ּ

ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּּ 
א ֶמֶלך( ּסֵ   )ְּכִ

  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  
  
  

   

ָרֵאל ' ר ַמְעָתִיׂשְ ְפָלא ִמי  ַעל ַהִחַּהִאם ׁשָ ּידוׁש ַהּנִ
ַמים  יֹוֵתרִלְפעֹולָיכֹול  ׁשָ ּ ִמיהוִדי ַתְלִמיד ָחָכם ַבּ ּ

ָלַמד  ָנה ִנְגלֹות ַהתֹוָרה 70ּׁשֶ   ?ּׁשָ
 

ַנֵצל ְֵאיך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות, ַיֲעקֹב' ר ּמְ ּ ְיהוִדי ׁשֶ ּ70 
ְיהוִדי ָפׁש ָנה ְלִלימוד תֹוָרה ׁשֶ ּׁשָ ּ ּּ  ְפעֹולִיּוט ּ

ַמים ׁשָ ּנוַבּ  ? יֹוֵתר ִמּמֶ

יֹום  ְמַחת ִלּבֹוּוְביֹום                       ,ֲּחֻתָנתֹוּבְ   ,ׂשִ
ְנָין                   .ּתֹוָרהַּמַתן ּזֹו  ְקָדׁש ֶזה ּבִ ית ַהּמִ   .ּּבֵ

   

 ד"בס

ן ים! ּכֵ ַמע ִמִפי ַרּבֹוֵתינו ַהְקדֹוׁשִ ּּבֹא וׁשְ ּ ּּ!  

ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרַהפֹוַעל ָּגדֹול  ה ֲּהַנֲעׂשֶ
ת ֶאֶלף ְפָעִמים יֹוֵתר ִמן  ּבָ יֹום ׁשַ ּּבְ

ל ְיֵמי ַהחֹול  ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ֲּהַנֲעׂשֶ
מֹות( ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ִנָיה ּּבֶ ָנה ׁשְ   )ּׁשָ

ָלה ְוזֹוַהר ימֹות ַהחֹול  ִּלימוד ַקּבָ ֶוה ְלִלימוד ֲּאִפילו ּבִ ָעה ׁשָ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ּּבְ ְ75 
ָנה  ַכ(ִנְגֶלה ׁשָ י ָמְרּדְ יק ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ַּהַצּדִ י ִזיַעּ ְרֲעּבִ ֶרךֵסֶפר , א"י ׁשַ יִקים ְּדֶ  )ַצּדִ
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עור ְלִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש! ְּיהוִדים ְיָקִרים ָכל יֹום ׁשִ ִּקְבעו ּבְ ּ ּ ּ ָנה ְתִמיָמהִל – ,ּ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ל ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַהיֹוִמי ּבְ ְְגמֹור ּכָ ּ ּ ּ ,
ֵּפרוׁשֹו ְלַהְקִדיׁש  ּ ָכל יֹום' ַדק 15-ַעד 10- כּ ְלַבד ּבְ ּבִ! ּבִ ה ְלַהְבָטַחת ָהַרׁשְ ָדא ִיְפקון י "ְְוָכך ִנְזּכֶ ּּבְ ַרֲחֵמיִמּ  .ּן ָגלוָתא ּבְ

מֹו  ת קֹוֶדׁש הוא ּכְ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ִלימוד ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּבְ ּוְלִפי ֶזה ׁשָ ּ ֶאֶלף ּּ
ִנים  ְגֶלהׁשָ   ! ! !ּתֹוַרת ַהּנִ

ןְְוָכך ָאַמר  לֹום ּבֶ י ׁשָ ַּהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ה ּבוַזְגלֹו ּ י מׁשֶ ִסְפרֹו  ,א"ִזיַע ַּרּבִ א ֶמֶלךּבְ ּסֵ ִּתקון מג (, ְּכִ ּּ
ִּלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו) 'אֹות ס ּ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹותּ ִגיְרָסא ּבְ ה , ּבְ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ  ְוָכל ׁשֶ

ִּלְלמֹד וְלָהִבין ֲאִפלו ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ּ ּּ לֹא  ,ּ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּּ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמ ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ֵני ֵהיָכָלא ,הּּ א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ּ וֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּ

א ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא,ְּדַמְלּכָ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ּ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני ַהֶמֶלך ַהיֹוׁשְ ּ ּ ְ ּ ּ. 
 

ת2 ,ֹזאת אֹוֶמֶרת ּבָ ׁשַ ּ ַדקֹות ִלימוד ַהזֹוַהר ּבְ ּּ ֶוה ּ  קֹוֶדׁש ׁשָ
ְגֶלה 33-מיֹוֵתר  ָנה ִלימוד ַהּנִ חֹול ּׁשָ ְמָחה ! ּבְ ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ּ
ֶוה  – ָנה 33,000ׁשָ יִקים (!!!ׁשָ ּבֹואֹו  -). אְֹרחֹות ַצּדִ

ּבֹון ים ְלֶהָאַרת ַרׁשְ, ֶחׁשְ ָמה ֲאַנְחנו ְמַחּכִ ּּכַ ַלי "ּבִּ עֹוֶמר ג "ּבְ ּבָ
ָנה ָ ּשׁ ן ִאיׁש ַחי. ַאַחת ּבַ ֵסא ֶמֶלך ְוָהאְֹרחֹות  ַהּבֶ ְַהּכִ יִקים ַצּדִּ

ֵני  ׁשְ ּבִ ת ָאֹוְמִרים ְלך ׁשֶ ּבָ ׁשַ קֹות ִלימוד זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּּדַ ּּ
ֶוה  קֹוֶדׁש ְמָחה ׁשָ ׂשִ ָנה  33,000-לּבְ ְגֶלהׁשָ ְוֵיׁש  !!ּתֹוַרת ַהּנִ
ת ִפי ֶאֶלףג "לְָלך  ּבָ ָכל ׁשַ עֹוֶמר ּבְ ֲחטֹוף ֶוֱאכֹול ֲחטֹוף  ,ּּבָ

ֵתה ה !!!ּוׁשְ  ???ְּלַמה ַאָתה ְמַחּכֶ


