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ערה נ  מע ְְְִִַַָָר י
ב) צז, תבא  כי  א חדש (זוהר

יוֹ חאיר י בּ ן  ׁש מעוֹ ן  ִַ
למדבּ ר  וּ ברח לוֹ  הל
אחת, בּ מערה  ונגנז  ל וֹ ד,
בּ נ וֹ . אלעזר  ורבּ י ה וּ א
ויצא  נס, להם התרחׁש 
מאוֹ תוֹ  אכל וּ  אחד. מים וּ מעין אחד חר וּ ב להם
זכוּ ר  אליּ הוּ , היה  מים . מא וֹ תם ו ׁש ת וּ  חרוּ ב,
אוֹ תם. וּ מלּמ ד  ּפ עמים, י וֹ ם כּ ל  אליהם בּ א ל ּט וֹ ב,

עליהם. איׁש  ידע ולא 

 הּמ דרׁש ,י בּ בית  החכמים ׁש וֹ אלים היוּ  אחד
כּ נגד  הן  כּ הנים, ׁש בּ תוֹ רת  קללוֹ ת  ואוֹ מרים 
בּ ית  כּ נגד תוֹ רה ׁש בּ מׁש נה  קלל וֹ ת ראׁש וֹ ן . בּ ית
יׁש  כּ הנים ׁש בּ תוֹ רת הּק לל וֹ ת אחרוֹ ן . וגלוּ ת  ׁש ני 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  וחביבוּ ת הבטחוֹ ת בּ הן 

ׁש כּ ת וּ ב כו)לי שׂ ראל, בּ ריתי(ויקרא את "וזכרּת י  
בּ היוֹ תם  זאת  גּ ם  "ואף וכתוּ ב, וג וֹ '. יעקוֹ ב"
אין תוֹ רה ׁש בּ מ ׁש נה הּק לל וֹ ת איביהם". בּ ארץ
כּ כּ תוּ ב  כּ לל, נחמה  בּ הן  ואין הבטחוֹ ת, בּ הן 

י וֹ דעים. היוּ  ולא הרא ׁש וֹ נ וֹ ת, בּ ּק ללוֹ ת

על ק חבל ואמר, אלעאי  בּ ר יהוּ דה רבּ י ָ
ׁש יּ וֹ דע  מי ואין  יוֹ חאי, בּ ר ׁש ל חסרוֹ נ וֹ 

אוֹ תוֹ . לג לּ וֹ ת רׁש וּ ת  אין  ידעוּ , ואלּ וּ  עליו .

בּ בּ קר,ר י  אחד יוֹ ם קם יהוּ דה ר בּ י  בּ ן  י וֹ סי  ִַ

טסים, היוּ  ׁש הם עוֹ פוֹ ת אוֹ תם  כּ ל את ראה 
קם  בּ יניהם. ה וֹ לכת אחת ויוֹ נה
י וֹ נה  יוֹ נה, ואמר: רגליו  על
דּ מוּ ת  הּמ בּ וּ ל מיּ וֹ ם נאמנה,
נאה.  ול יפה  ל הּק דוֹ ׁש  העם 
אחת  ׁש ליחוּ ת  לי וע שׂ י  לכי 

ׁש ם. ׁש הוּ א בּ ּמ קוֹ ם יוֹ חאי , לבר

כּ תב הסבבה  לפניו . ועמדה היּ וֹ נה  אוֹ תּה  ְְִָ
אמר. מה ואמר אחד, ּפ תק 
אל  והלכה  בּ פיה, אוֹ תוֹ  ולקחה היּ וֹ נה  ועמדה
הסּת כּ ל  בּ כנפיה. אוֹ תוֹ  ו שׂ מה  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י 
בּ נ וֹ , אלעזר  ור בּ י  הוּ א  וּ בכה , הּפ תק בּ א וֹ תוֹ 
ואני החברים , מן ה ּפ רדה על  בּ וֹ כה אני ואמר:
מה  להם, התגּ לּ וּ  ׁש לּ א הלּ לוּ  הדּ ברים על בּ וֹ כה

בּ זה  יׁש גּ יחוּ  אם האחר וֹ נים הדּ וֹ רוֹ ת ?יּ עשׂ וּ  

ינתי.ׁש בּ וֹ כה ור וֹ אה לּט וֹ ב, זכ וּ ר אליּ הוּ , בּ א ְִֵַ
אחרת  לׁש ליחוּ ת מזּמ ן  הייתי  אמר,
את   ּלׁש כ אוֹ תי ׁש לח ה וּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  כּ עת,

א  .כּ עת דּ מעוֹ תי  צרי היה לא רבּ י, אי רבּ י, י  
הלּ לוּ . הדּ ברים ל צּ דּ יקים  לגלּ וֹ ת 

בּ ּק ללוֹ ת אבל ה וּ א:  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אמר  ּכ ֲָ
ּפ ס וּ קים, וּ ׁש נים ׁש לׁש ים יׁש  הראׁש וֹ נוֹ ת
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יׁש  האחרוֹ נוֹ ת בּ ּק לל וֹ ת הּת וֹ רה . דּ רכי כּ נגד וכלּ ם 
ּפ רׁש יּ וֹ ת  כּ נגד ּפ סוּ קים, וּ ׁש לׁש ה חמ ים בּ הן 

ה ּת וֹ רה. ודרכי
ישׂ ראל גלת  עברוּ  ראׁש וֹ ן בּ ית ׁש ל ראׁש וֹ נה ְָ

הּס תר, ׁש ל  נסּת רים ׁש בילים אוֹ תם
והנּ חמה  קצּ ם, והת גּ לּ ה חטאם, התגּ לּ ה 
ׁש ני בּ ית  ׁש ל  האחר וֹ נה  בּ גּ לוּ ת  ׁש לּ הם . וההבטחה
וּ דרכים  ּפ ר ׁש יּ וֹ ת וׁש לׁש  חמים י שׂ ראל עבר וּ 
כתוּ ב  ולא  קצּ ם, ונסּת ר  חטאם נסּת ם ׁש נּ גלוּ ,

ונחמוֹ ת. הבטח וֹ ת בּ הם
ינתי ועלה אוֹ תם, והפרידה אחת  רוּ ח עברה  ְִֵַ

רבּ י ונ ׁש אר  אׁש , ׁש ל  גּ לגּ ל   ֹבּ תו אליּ הוּ 
בּ ינתים  ה ּמ ערה. ּפ תח על ונרדּ ם וּ בכה ׁש מע וֹ ן ,
ׁש מעוֹ ן רבּ י קוּ ם  ואמר: לּט וֹ ב, זכ וּ ר אל יּ הוּ , בּ א 
 ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ,חלק אׁש רי  . נתמ והתעוֹ רר
ׁש ל  והנּ חמוֹ ת ההבטחוֹ ת  כּ ל  . בּ כבוֹ ד ר וֹ צה ה וּ א

הלּ לוּ . בּ ּק ללוֹ ת כּ תוּ בוֹ ת ישׂ ראל 
גּ ב א על ואף בּ נ וֹ , את  ׁש א וֹ הב מל וּ ראה, ֹ

מעיו אהבת  א וֹ תוֹ , והלקה אוֹ ת וֹ  ׁש ּק לּ ל
 ּכ עליו . רחמנ וּ תוֹ  אז חזק, רגז  כּ מראה עליו.
הם  דּ בריו  ׁש ּק לּ ל, גּ ב על  אף - הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
טוֹ בוֹ ת  והם כּ קללוֹ ת , בּ גּ לוּ י  נראים  בּ אהבה.
מה  בּ אהבה, היוּ  הּק ללוֹ ת  ׁש אלּ וּ  מ וּ ם גּ דוֹ ל וֹ ת,
בּ דּ ין הי וּ  ׁש כּ לּ ן הראׁש וֹ נ וֹ ת , בּ א וֹ תן כן היה  לּ א

ה ּק ׁש ה.
א ֹבּ נ ו את  האוֹ הב כּ אב ואהבה , דּ ין  יׁש  ְֵ

עשׂ ה  בּ יד וֹ , לקח ה ּמ לקוּ ת וּ רצוּ עת 
וה ּמ לקיּ וֹ ת  גּ דוֹ לים . וקוֹ לוֹ ת  גדוֹ לה נהימה

בּ רחמים. כּ לוּ לוֹ ת
זוקה  - הּק ללוֹ ת  אוֹ תן  ׁש כּ תוּ במכּ ל  (דבריםהוּ  ְֶָ

לא כח) אׁש ר מ כּ ה וכל  חלי  כּ ל "גּ ם
."מד ה עד   עלי ה' יעלם ה ּת וֹ רה בּ ספר כתוּ ב
בּ אהבה  בּ ניו , על  האב ׁש ל  ההבטחוֹ ת הן כּ אן 
א וֹ תם  יכבּ ׁש  יעלם, אלּ א יעלה, כתוּ ב לא ר בּ ה.
יצאוּ  ׁש לּ א מקוֹ מם , ׁש ל בּ נּ קב אוֹ תם ויכ ּס ה

בּ נקביהם. וּ מכ ּס ים  כבוּ ׁש ים ויהי וּ  הח וּ צה,
וּ לעוֹ למיעד" לעוֹ לם יהיה  לּ א מה - "מדה ַ

הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  נ ׁש בּ ע ׁש הרי עוֹ למים ,

וּ לעוֹ למי לעוֹ לם  י שׂ ראל את יׁש מיד ׁש לּ א
ׁש כּ תוּ ב ּת מיד, קיּ ם  יהיה וזכרוֹ נם (ישעיהעוֹ למים, 

וכתוּ בסו) ו ׁש מכם", זרעכם  יעמד לא)"כּ ן (ירמיה 
כוּ '. מלמעלה " ׁש מים  יּמ דּ וּ  אם  ה' אמר "כּ ה

ישׂ ראל,וה איל יׁש מדוּ  ׁש לּ א הוּ א  וּ בׁש בוּ עה ְִ
והחטאים  הּמ כּ וֹ ת  כּ ל  ׁש יּ היוּ  עתידים
להרע  הח וּ צה יצאוּ  ׁש לּ א וּ מכּס ים , טמירים 
לּ א  מה העוֹ לם, מן  ׁש יּ כלוּ  הזּ מן  עד לי שׂ ראל

עוֹ למים. וּ לעוֹ למי  לע וֹ לם יהיה 

 ה- כּ לּ ם ׁש ל והּס יּ וּ ם כּ לּ ם כח)ׁש ל  (דברים ַ
אׁש ר  בּ דּ ר בּ אנ יּ וֹ ת מצרים ה ' והׁש יב"
והתמכּ רּת ם  לראתּה  עוֹ ד תסיף לא ל אמרּת י
כּ אן קנה ". ואין  ול ׁש פחוֹ ת  לעבדים  לאיבי ׁש ם
הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד ונחמוֹ ת  הבטחוֹ ת 
ה' והׁש יב" היּ מים. בּ סוֹ ף לישׂ ראל לעשׂ וֹ ת
ולעשׂ וֹ ת  לׁש וּ ב ההבטחה  - בּ אנ יּ וֹ ת " מצרים
בּ מצרים  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש עשׂ ה ואוֹ תוֹ ת  נּס ים 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הראׁש וֹ נים, ז)בּ יּ מים "כּ ימי(מיכה  
נפלאוֹ ת ". ארא נּ וּ  מצרים מארץ צאת

ׁש אּת ה "אנת" ׁש אמרּת , כּ מוֹ  ה וּ א, כּ אן - ֳִָ
מן הּפ ר וּ טה ׁש ּת כלה בּ ענ יּ וּ ת, דּ וֹ רׁש 
על  לבא  העוֹ לם  בּ ני כּ ל  עתידים  אבל ה כּ יס .
א וֹ תם  להׁש מיד ויחׁש בוּ  היּ ם , ספינ וֹ ת  על ישׂ ראל 
ׁש עשׂ ה  כּ מוֹ  היּ ם,  ֹבּ ת ו יטבּ עוּ  וכלּ ם  העוֹ לם, מן 

הראׁש וֹ נים. בּ יּ מים

בּ אנ יּ וֹ ת ",ו" כּ אן  כּ תוּ ב  גד וֹ לה. שׂ מחה  היא ְָ
ׁש ם מג)וכתוּ ב מה (ישעיה ר נּ תם ". "בּ אניּ וֹ ת 

רנּ ה. כּ אן  אף - רנּ ה  לּ הלּ ן 

ר" העוֹ לם ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ." ל אמרּת י  אׁש ר ֶֶַ
גּ בוּ רתוֹ  את הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  גלּ ה לא
. דּ ר בּ א וֹ תּה  אלּ א רצוֹ ן , וּ ׁש עת  בּ עוֹ לם  להראוֹ תּה 
, דר בּ אוֹ תוֹ  - מצרים" את  ראיתם כּ א ׁש ר "כּ י 

. ל יעשׂ ה  גון  וּ באוֹ תוֹ 

על הרי  ית כּ נּ סוּ  הצּ דדים ׁש אר מ כּ ל לאחר ֲֵֶ
ה זּ ה  ׁש בּ זּ מן  ישׂ ראל, ויח ׁש בוּ  ישׂ ראל,
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  ליריביהם . מכוּ רים והם יאבד וּ ,

כח) כתוּ ב (דברים לא ׁש ם ". "והתמכּ ר ּת ם

בּ לבבכם  "והתמ כּ רּת ם ", א לּ א "ונמ כּ רּת ם ",
כּ תוּ ב  ׁש הרי , ּכ זה ואין  מכ וּ רים, ׁש אּת ם ּת חׁש בוּ 

עליהם. לׁש לט  ׁש יּ כ וֹ ל מי ואין קנה", "ואין 

בּ תׁש וּ בה,וכל ּת לוּ י וה כּ ל ה יּ מים, לסוֹ ף זה ְָ
כּ כּ תוּ ב נסּת ר, כט)והכּ ל "למען(שם 

לב, ל וֹ  ׁש יּ ׁש  מי ּת עשׂ וּ ן". אׁש ר כּ ל את ּת שׂ כּ יל וּ 
לר בּ וֹ נ וֹ . לׁש וּ ב וידע יסּת כּ ל

התגּ לּ תה אמר מקוֹ ם בּ איזה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ל וֹ  ַָ
ה לּ לוּ  בּ ּק ללוֹ ת ישׂ ראל  אמר,גּ אלּ ת ? 

י ׁש נ וֹ . זה ׁש ם  מכּ לּ ם, רע מקוֹ ם ודיּ ק, ה ׁש גּ ח

ׁש כּ תוּ בה יח וּ מצא כח)וד יּ ק, חיּ י (שם "והיוּ  ְִִַ
מ  ל ויוֹ מם ּת לאים  לילה וּ פחד ּת  נּ גד 

ׁש החברים  גּ ב על  ואף ." בּ חיּ י תאמין  ולא
לפנינ וּ  ּת לוּ יים חיּ ים אוֹ תם  הזּ מן , יוֹ דעים 

י צּ יבים. והדּ ברים עּק ר, וזהוּ  וּ מסּפ קים,

היּ וֹ נה,תב בּ פי אוֹ תוֹ  ושׂ ם ערב, לעת ּפ תק ַָ
במק וֹ מוֹ  ׁש היה יוֹ סי, רבּ י אל והלכה 

יוֹ נה, אמר: אוֹ ת ּה , ׁש ראה כּ יון  מצּפ וֹ ת. ועיניו
עליה, קרא ה מים . עוֹ ף מכּ ל נאמנה א ּת  כּ ּמ ה

ח) והנּ ה (בראשית ערב לעת היּ וֹ נה  אליו "וּת בא
בּ פיה ". טרף זית  עלה 

וסּפ ר נטל להם , והראה לחברים ונכנס הּפ תק, ַָ
יה וּ דה  רבּ י בּ כה  ּת מהוּ . הּמ עשׂ ה . להם

וי -ואמר: עליו יוֹ דעים ׁש אינ נּ וּ  גּ ב על אף (קהלת! 
ׁש ם יא) הּמ קוֹ ם יהוּ א . ׁש ם  העץ ׁש יּ ּפ וֹ ל מקוֹ ם 

מ ּמ נּ וּ  וּ מתעוֹ ררים עּמ וֹ , החברים י וֹ חאי, בּ ר 
מּמ נּ וּ . ולוֹ מדים

הוּ א ארי  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  יוֹ חאי, בּ ר  ׁש ל נפׁש וֹ  ְֵַ
והּק דוֹ ׁש  - ג וֹ זר וה וּ א נ ּס ים, עּמ וֹ  עוֹ שׂ ה
ל צּ דּ יקים  ראׁש  להיוֹ ת  ועתיד  מקיּ ם, ה וּ א  ּבּ ר ו
את  ויראה  ׁש כינה , ּפ ני ויקבּ ל עדן. בּ גן  ׁש יּ וֹ ׁש בים
הצּ דּ יקים, עם  ויׁש ּת עׁש ע ה וּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
לפני נברכה ונכרעה נ ׁש ּת חוה בּ אוּ  להם: ויאמר

עשׂ נ וּ . ה'
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הזוהר  מפעל מערכת  חברי לכל  טוב שבוע

העולמי!!!
שזכיתי  לרגל גדולה , בהצלחה אתכם אברך
לדבר  בלי שלכם , הקדוש  במפעל חבר להיות 
היה : כך שהיה  ומעשה  אחת, מילה  איתכם 

הו בעפולה, הגר חבר לי קציןיש ראש  א
האחרון חמישי ביום  הגיע הוא המשטרה,
עם מלא שלו המכונית  את וראיתי לעפולה,
ומה הספרים , מהיכן אותו שאלתי ספרים,
נכנסת האם זה, עם  לעשות  מתכוון אתה

ספרים ? מכירת  של לעסק
כמה לפני הייתי טוב, תשמע  לי, ענה הוא

הזוהר  "מפעל לו שקוראים  קדוש במפעל שעות 
קצת ועוד בשבילי, ספרים  כמה לקחת העולמי",

מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי לחלק  ספרים 
והתיישב ועוגה בקפה אותי כיבד האדמו "ר
כזאת, בשמחה  שעה מחצי למעלה איתי ודיבר
עוד  איתי, לדבר זמן לו  ויש נעצר העולם כאילו

כזה, ישראל אהבת הרגשתי לא
שוטרים הרבה עוד לו שיש לי אמר האדמו "ר
עוד  הרשב"י, בשביל שעובדים שב "כ, ואנשי
שוטר  אצלו היה  חודשים כמה שלפני לי סיפר
ויצא  הרשב"י על ספרים לקחת מרחובות, גדול
וחילק שעה", של "ערכה חוברות 5000 עם

לבית, מבית רחובות בעיר זה את
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יׁש  האחרוֹ נוֹ ת בּ ּק לל וֹ ת הּת וֹ רה . דּ רכי כּ נגד וכלּ ם 
ּפ רׁש יּ וֹ ת  כּ נגד ּפ סוּ קים, וּ ׁש לׁש ה חמ ים בּ הן 

ה ּת וֹ רה. ודרכי
ישׂ ראל גלת  עברוּ  ראׁש וֹ ן בּ ית ׁש ל ראׁש וֹ נה ְָ

הּס תר, ׁש ל  נסּת רים ׁש בילים אוֹ תם
והנּ חמה  קצּ ם, והת גּ לּ ה חטאם, התגּ לּ ה 
ׁש ני בּ ית  ׁש ל  האחר וֹ נה  בּ גּ לוּ ת  ׁש לּ הם . וההבטחה
וּ דרכים  ּפ ר ׁש יּ וֹ ת וׁש לׁש  חמים י שׂ ראל עבר וּ 
כתוּ ב  ולא  קצּ ם, ונסּת ר  חטאם נסּת ם ׁש נּ גלוּ ,

ונחמוֹ ת. הבטח וֹ ת בּ הם
ינתי ועלה אוֹ תם, והפרידה אחת  רוּ ח עברה  ְִֵַ

רבּ י ונ ׁש אר  אׁש , ׁש ל  גּ לגּ ל   ֹבּ תו אליּ הוּ 
בּ ינתים  ה ּמ ערה. ּפ תח על ונרדּ ם וּ בכה ׁש מע וֹ ן ,
ׁש מעוֹ ן רבּ י קוּ ם  ואמר: לּט וֹ ב, זכ וּ ר אל יּ הוּ , בּ א 
 ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ,חלק אׁש רי  . נתמ והתעוֹ רר
ׁש ל  והנּ חמוֹ ת ההבטחוֹ ת  כּ ל  . בּ כבוֹ ד ר וֹ צה ה וּ א

הלּ לוּ . בּ ּק ללוֹ ת כּ תוּ בוֹ ת ישׂ ראל 
גּ ב א על ואף בּ נ וֹ , את  ׁש א וֹ הב מל וּ ראה, ֹ

מעיו אהבת  א וֹ תוֹ , והלקה אוֹ ת וֹ  ׁש ּק לּ ל
 ּכ עליו . רחמנ וּ תוֹ  אז חזק, רגז  כּ מראה עליו.
הם  דּ בריו  ׁש ּק לּ ל, גּ ב על  אף - הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
טוֹ בוֹ ת  והם כּ קללוֹ ת , בּ גּ לוּ י  נראים  בּ אהבה.
מה  בּ אהבה, היוּ  הּק ללוֹ ת  ׁש אלּ וּ  מ וּ ם גּ דוֹ ל וֹ ת,
בּ דּ ין הי וּ  ׁש כּ לּ ן הראׁש וֹ נ וֹ ת , בּ א וֹ תן כן היה  לּ א

ה ּק ׁש ה.
א ֹבּ נ ו את  האוֹ הב כּ אב ואהבה , דּ ין  יׁש  ְֵ

עשׂ ה  בּ יד וֹ , לקח ה ּמ לקוּ ת וּ רצוּ עת 
וה ּמ לקיּ וֹ ת  גּ דוֹ לים . וקוֹ לוֹ ת  גדוֹ לה נהימה

בּ רחמים. כּ לוּ לוֹ ת
זוקה  - הּק ללוֹ ת  אוֹ תן  ׁש כּ תוּ במכּ ל  (דבריםהוּ  ְֶָ

לא כח) אׁש ר מ כּ ה וכל  חלי  כּ ל "גּ ם
."מד ה עד   עלי ה' יעלם ה ּת וֹ רה בּ ספר כתוּ ב
בּ אהבה  בּ ניו , על  האב ׁש ל  ההבטחוֹ ת הן כּ אן 
א וֹ תם  יכבּ ׁש  יעלם, אלּ א יעלה, כתוּ ב לא ר בּ ה.
יצאוּ  ׁש לּ א מקוֹ מם , ׁש ל בּ נּ קב אוֹ תם ויכ ּס ה

בּ נקביהם. וּ מכ ּס ים  כבוּ ׁש ים ויהי וּ  הח וּ צה,
וּ לעוֹ למיעד" לעוֹ לם יהיה  לּ א מה - "מדה ַ

הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  נ ׁש בּ ע ׁש הרי עוֹ למים ,

וּ לעוֹ למי לעוֹ לם  י שׂ ראל את יׁש מיד ׁש לּ א
ׁש כּ תוּ ב ּת מיד, קיּ ם  יהיה וזכרוֹ נם (ישעיהעוֹ למים, 

וכתוּ בסו) ו ׁש מכם", זרעכם  יעמד לא)"כּ ן (ירמיה 
כוּ '. מלמעלה " ׁש מים  יּמ דּ וּ  אם  ה' אמר "כּ ה

ישׂ ראל,וה איל יׁש מדוּ  ׁש לּ א הוּ א  וּ בׁש בוּ עה ְִ
והחטאים  הּמ כּ וֹ ת  כּ ל  ׁש יּ היוּ  עתידים
להרע  הח וּ צה יצאוּ  ׁש לּ א וּ מכּס ים , טמירים 
לּ א  מה העוֹ לם, מן  ׁש יּ כלוּ  הזּ מן  עד לי שׂ ראל

עוֹ למים. וּ לעוֹ למי  לע וֹ לם יהיה 

 ה- כּ לּ ם ׁש ל והּס יּ וּ ם כּ לּ ם כח)ׁש ל  (דברים ַ
אׁש ר  בּ דּ ר בּ אנ יּ וֹ ת מצרים ה ' והׁש יב"
והתמכּ רּת ם  לראתּה  עוֹ ד תסיף לא ל אמרּת י
כּ אן קנה ". ואין  ול ׁש פחוֹ ת  לעבדים  לאיבי ׁש ם
הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד ונחמוֹ ת  הבטחוֹ ת 
ה' והׁש יב" היּ מים. בּ סוֹ ף לישׂ ראל לעשׂ וֹ ת
ולעשׂ וֹ ת  לׁש וּ ב ההבטחה  - בּ אנ יּ וֹ ת " מצרים
בּ מצרים  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש עשׂ ה ואוֹ תוֹ ת  נּס ים 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הראׁש וֹ נים, ז)בּ יּ מים "כּ ימי(מיכה  
נפלאוֹ ת ". ארא נּ וּ  מצרים מארץ צאת

ׁש אּת ה "אנת" ׁש אמרּת , כּ מוֹ  ה וּ א, כּ אן - ֳִָ
מן הּפ ר וּ טה ׁש ּת כלה בּ ענ יּ וּ ת, דּ וֹ רׁש 
על  לבא  העוֹ לם  בּ ני כּ ל  עתידים  אבל ה כּ יס .
א וֹ תם  להׁש מיד ויחׁש בוּ  היּ ם , ספינ וֹ ת  על ישׂ ראל 
ׁש עשׂ ה  כּ מוֹ  היּ ם,  ֹבּ ת ו יטבּ עוּ  וכלּ ם  העוֹ לם, מן 

הראׁש וֹ נים. בּ יּ מים

בּ אנ יּ וֹ ת ",ו" כּ אן  כּ תוּ ב  גד וֹ לה. שׂ מחה  היא ְָ
ׁש ם מג)וכתוּ ב מה (ישעיה ר נּ תם ". "בּ אניּ וֹ ת 

רנּ ה. כּ אן  אף - רנּ ה  לּ הלּ ן 

ר" העוֹ לם ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ." ל אמרּת י  אׁש ר ֶֶַ
גּ בוּ רתוֹ  את הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  גלּ ה לא
. דּ ר בּ א וֹ תּה  אלּ א רצוֹ ן , וּ ׁש עת  בּ עוֹ לם  להראוֹ תּה 
, דר בּ אוֹ תוֹ  - מצרים" את  ראיתם כּ א ׁש ר "כּ י 

. ל יעשׂ ה  גון  וּ באוֹ תוֹ 

על הרי  ית כּ נּ סוּ  הצּ דדים ׁש אר מ כּ ל לאחר ֲֵֶ
ה זּ ה  ׁש בּ זּ מן  ישׂ ראל, ויח ׁש בוּ  ישׂ ראל,
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  ליריביהם . מכוּ רים והם יאבד וּ ,

כח) כתוּ ב (דברים לא ׁש ם ". "והתמכּ ר ּת ם

בּ לבבכם  "והתמ כּ רּת ם ", א לּ א "ונמ כּ רּת ם ",
כּ תוּ ב  ׁש הרי , ּכ זה ואין  מכ וּ רים, ׁש אּת ם ּת חׁש בוּ 

עליהם. לׁש לט  ׁש יּ כ וֹ ל מי ואין קנה", "ואין 

בּ תׁש וּ בה,וכל ּת לוּ י וה כּ ל ה יּ מים, לסוֹ ף זה ְָ
כּ כּ תוּ ב נסּת ר, כט)והכּ ל "למען(שם 

לב, ל וֹ  ׁש יּ ׁש  מי ּת עשׂ וּ ן". אׁש ר כּ ל את ּת שׂ כּ יל וּ 
לר בּ וֹ נ וֹ . לׁש וּ ב וידע יסּת כּ ל

התגּ לּ תה אמר מקוֹ ם בּ איזה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ל וֹ  ַָ
ה לּ לוּ  בּ ּק ללוֹ ת ישׂ ראל  אמר,גּ אלּ ת ? 

י ׁש נ וֹ . זה ׁש ם  מכּ לּ ם, רע מקוֹ ם ודיּ ק, ה ׁש גּ ח

ׁש כּ תוּ בה יח וּ מצא כח)וד יּ ק, חיּ י (שם "והיוּ  ְִִַ
מ  ל ויוֹ מם ּת לאים  לילה וּ פחד ּת  נּ גד 

ׁש החברים  גּ ב על  ואף ." בּ חיּ י תאמין  ולא
לפנינ וּ  ּת לוּ יים חיּ ים אוֹ תם  הזּ מן , יוֹ דעים 

י צּ יבים. והדּ ברים עּק ר, וזהוּ  וּ מסּפ קים,

היּ וֹ נה,תב בּ פי אוֹ תוֹ  ושׂ ם ערב, לעת ּפ תק ַָ
במק וֹ מוֹ  ׁש היה יוֹ סי, רבּ י אל והלכה 

יוֹ נה, אמר: אוֹ ת ּה , ׁש ראה כּ יון  מצּפ וֹ ת. ועיניו
עליה, קרא ה מים . עוֹ ף מכּ ל נאמנה א ּת  כּ ּמ ה

ח) והנּ ה (בראשית ערב לעת היּ וֹ נה  אליו "וּת בא
בּ פיה ". טרף זית  עלה 

וסּפ ר נטל להם , והראה לחברים ונכנס הּפ תק, ַָ
יה וּ דה  רבּ י בּ כה  ּת מהוּ . הּמ עשׂ ה . להם

וי -ואמר: עליו יוֹ דעים ׁש אינ נּ וּ  גּ ב על אף (קהלת! 
ׁש ם יא) הּמ קוֹ ם יהוּ א . ׁש ם  העץ ׁש יּ ּפ וֹ ל מקוֹ ם 

מ ּמ נּ וּ  וּ מתעוֹ ררים עּמ וֹ , החברים י וֹ חאי, בּ ר 
מּמ נּ וּ . ולוֹ מדים

הוּ א ארי  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  יוֹ חאי, בּ ר  ׁש ל נפׁש וֹ  ְֵַ
והּק דוֹ ׁש  - ג וֹ זר וה וּ א נ ּס ים, עּמ וֹ  עוֹ שׂ ה
ל צּ דּ יקים  ראׁש  להיוֹ ת  ועתיד  מקיּ ם, ה וּ א  ּבּ ר ו
את  ויראה  ׁש כינה , ּפ ני ויקבּ ל עדן. בּ גן  ׁש יּ וֹ ׁש בים
הצּ דּ יקים, עם  ויׁש ּת עׁש ע ה וּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
לפני נברכה ונכרעה נ ׁש ּת חוה בּ אוּ  להם: ויאמר

עשׂ נ וּ . ה'

למערכת מכתב

בס"ד 
הזוהר  מפעל מערכת  חברי לכל  טוב שבוע

העולמי!!!
שזכיתי  לרגל גדולה , בהצלחה אתכם אברך
לדבר  בלי שלכם , הקדוש  במפעל חבר להיות 
היה : כך שהיה  ומעשה  אחת, מילה  איתכם 

הו בעפולה, הגר חבר לי קציןיש ראש  א
האחרון חמישי ביום  הגיע הוא המשטרה,
עם מלא שלו המכונית  את וראיתי לעפולה,
ומה הספרים , מהיכן אותו שאלתי ספרים,
נכנסת האם זה, עם  לעשות  מתכוון אתה

ספרים ? מכירת  של לעסק
כמה לפני הייתי טוב, תשמע  לי, ענה הוא

הזוהר  "מפעל לו שקוראים  קדוש במפעל שעות 
קצת ועוד בשבילי, ספרים  כמה לקחת העולמי",

מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי לחלק  ספרים 
והתיישב ועוגה בקפה אותי כיבד האדמו "ר
כזאת, בשמחה  שעה מחצי למעלה איתי ודיבר
עוד  איתי, לדבר זמן לו  ויש נעצר העולם כאילו

כזה, ישראל אהבת הרגשתי לא
שוטרים הרבה עוד לו שיש לי אמר האדמו "ר
עוד  הרשב"י, בשביל שעובדים שב "כ, ואנשי
שוטר  אצלו היה  חודשים כמה שלפני לי סיפר
ויצא  הרשב"י על ספרים לקחת מרחובות, גדול
וחילק שעה", של "ערכה חוברות 5000 עם

לבית, מבית רחובות בעיר זה את
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הזוהר  מפעל יצאו  היום שבדיוק לי סיפר כן
ומחתים טפסים שלוקח  שמי חדש , במבצע
שרצונם מפני זוהר תיקוני שילמדו אנשים
הוא  זוהר, תיקוני לומדי איש  ל70,000 להגיע
במכונית להכניס  שאוכל כמה לי לתת יכול
למלאות לי עזר האדמו"ר היה וכך שלי,
ושלח לחלק, סטים  מיני כל עם המכונית  את
ולערך לי וגם ספרים  מיני כל שלי לרב
כרכים 2 זוהר תיקוני של סטים 600  500

כיס. פורמט
זה ? כל  עם תעשה  ומה אותו שאלתי

כי  בראשונה, אחתים אני אותך לי, ענה הוא
אחתים כבר אני והיום הכל, לראות זכית
שעד  מקוה אני אנשים, הרבה  ה' בעזרת
אמר  והאדמו"ר החתימות, כל לי יהיה שבוע
הכל את מעלים  כי החתימות כל לו שאשלח לי
העולם בכל לראות שיוכלו בכדי הזוהר , בדיסק
ינצלו ביום  דקה  שילמדו אלו וכל חתמו, כמה 
כל להחתים עבודה לנו יש  אז  אטום, מפצצת

שרק אומר האדמו"ר אותם , להציל ויהודי יהודי
בחיים, ישארו אלו 

אתה האדמו"ר  את שאלתי לי, מספר הוא עוד
לי  מותר האם נראה , אני איך רואה הרי
שבת, בשמירת חלש אני הלא בזוהר לגרוס
כמוני  שנראים לאנשים  אחלק  אני הרי ועוד וכו'

מותר?ו האם
לי: ענה האדמו "ר

רשעא. ואפילו שנשבו , תינוקות הם  אלו כל
הקדוש, בזוהר לקרות מותר גמור

תורתי ב. ואת  עזבו אותי הלואי כתוב הרי
ואם למוטב , יחזירם שבתורה  שהמאור שמרו ,
את יש  הזוהר שבתורת וחומר  קל בנגלה זה 
למוטב, יחזירנו שבה שהמאור הזאת, הסגולה
שנגנז  הגנוז אור הוא שבתורה המאור שהרי

שבתורה. הנסתר בחלק
חזק בענין ונכנסתי מאוד, עבודהשמחתי זה ,

הקדוש. בזוהר  העיר  כל את  להכניס כעת, שלי
מהמרכז נהג 


