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מהראשונים, כאחד שהיה ז"ל, הגר "א החסיד  רשכבה "ג על  ידוע 
נהורא  שהיה עליו, העידו ישראל שגדולי  עד  ליה, אניס  לא  רז וכל 

יוסף,ד בן דברי משיח את ז "ל  עמוקות מגלה בעל  הרב  שהביא  כמו 
החי", "הארי הקדוש  בןרבינו  משיח שנצרך דברים מג' אחד  אשר 

התורה רזי לגלות  הוא, ודור דור בכל לבוא  לזה,יוסף שראוי למי
משמיא  וקדיש עיר  לנו  נשלח לזה אשר  בבירור , לי אומר ולבי

ז"ל , הגר "א הגדול רבינו בנגלהנחית , התורה  את לנו לגלות
דף "ובנסתר  תרבי"ד , ב , חלק יצירה , לספר הגר"א  ביאור על יצחק (תולדות

ע"א) קמא   ע"ב  .קמ

ודות לנו מגלה הגר"א
אתעוררותא  ידי על היא הגאולה שתחילת סבר, ז"ל הגר "א 
וישוב התורה, סודות וגילוי הקבלה לימוד  לארץ, עלייה  דלתתא
הארץ . מן הטומאה  רוח  את להעביר  ירושלים, ובנין ישראל , ארץ

מקורות התור)ישנם ז"ל(קול שהגר "א את, קודשו ברוח  צפה
עלייה לעשות תלמידיו , על ציווה ולכן האיומה, השואה פרוץ

ישראל. לארץ המונית

גלויות בקיבו ולעוק לאר "י לעלות בתלמידיו  האי הגר"א
כאן. מתרחש  דבר התורואותו קול לשון  ה ')וזה  גדול(פרק "ומי :

אשר ישראל , קדוש  הגר "א כרבינו האחרונים הדורות בכל לנו
ישראל, לארץ  לעלות בתלמידיו האיץ אש, להבות חוצבים  בדברים
קץ את להחיש תלמידיו , את לזרז והרבה גלויות, בקיבוץ ולעסוק
בכל כמעט ישראל , ארץ ישוב ידי על הגאולה, קץ לקרב המגולה,

"ב כי והתרגשות, ברתת רבינו, אלינו  דבר  תהיהיום ובירושלים  ציון
דאגתו גודל את יתאר  ומי ימלל  מי  המועד . את לאחר  ולא פליטה",
קדשו, ברוח וכאלה כאלה הדברים אלינו בדברו רבינו, של 

בעיניו .ובדמעות

שהכוונה וודאי המועד ", את לאחר  "שלא הלזו , הההתרגשות מה 
השואה! על 

עצמה! על חוזרת ההיסטוריה שעכשיו זאת, היתה ה' מאת

המציאותיות. וההוכחות המקורות כל לפי ארצה, לעלות חייבים 

מקלויזנבורג  האדמו "ר  להבחל"ח  מחותני שאמר  מה תזכרו
דבריו : תוכן וזהו תש "ממ"ה, בשנת ורש "י  חומש  בשיעור זיע"א 

הברית בארצות שכאן חושבים אתם ליעקב, שונא  שעשיו בידוע 
חופש ? מקום  זה

בראשית הקדוש  ד')ברש "י פסוק לג בן (פרק שמעון רבי אמר  :
רחמיו שנכמרו אלא ליעקב , שונא שעשו  בידוע  היא  "הלכה יוחאי
הברית בארצות שכאן תדעו  עכ"ל . לבו, בכל  ונשקו  שעה, באותה 

אתכם!!! הזהרתי שלא תגידו  ואל רח"ל, השניה השואה יהיה

תיבות  ראשי עולה'כל ב'זוהר ה'ימוד ל '"להבה"
כתוב זה, על להוסיף י"ח)ואפשר  פסוק א' פרק בית(עובדיה "והיה :ְ ָ ָ ֵ 

יֹוסף  ּובית אׁש תיבתלהבה"יעקב דהנה רמז, בדרך לפרש  אפשר  , ַ ֲ ֵֹ ֵ ֵ ֶ ָ ָ 
תיבותלהבה, מפלתה'כלב'זוהרה'ימודל ראשי יהיה וזה 'עולם,

ואכלּום בהם ודלק ּו לקׁש עׂשו "ּובית הפסוק , סוף ויתקיים   ָ ֲ ַ ֶ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ֵ ֵאדום.
ּדּבר ". ה' ּכי עׂשו לבית ׂשריד  יהיה  ֵ ִ ִ ָ ֵ ֵ ְ ִ ָ ֶ ְ ִֹ ְולא 

וזל"ק: תורה, בדברי שכתב  מה אזכיר , תלמידי עוד  קבעו כן "על 
שם והםהבעל הקדוש, הזוהר בספר לימודם עיקר את טוב 

יוחאי, בר שמעון רבי של לתלמידיו דרכםנחשבים אחזו  הם שאף
אם כי החוטאים , את ולשרוף  חובה ללמד  צריך  שאין בקודש
שלימה, בתשובה להחזירם  יכולים זה ידי ועל  טובה, בעין להסתכל

עכ"ל . יתברך ", ה' לפני

שהיה האריז "ל , נשמת שהיה  זי"ע , הסולם  בעל הזהיר כן וכמו
לארץ לעלות השואה , לפני שנה עשרים יוסף, בן משיח נשמת
בחיים, נשארו  בקולו  ששמעו ואלו הקדוש, זוהר וללמוד  ישראל ,
הקדוש זוהר  שילמד  ומי ישראל, לארץ שיעלה מי עכשיו, כן כמו

נח . בתיבת ינצל 

חמדה"  באר "וימאו
ישראל לארץ מעלייה שמונעים  אלו  התור" ב "קול  כתוב

וז"ל : ה' בפרק  המרגלים משורש הם  שונים בתירוצים 

הכלליים החטאים אחד  הוא משה, בימי במדבר המרגלים  חטא
פי  על היום, עד  הדורות, בכל ישראל עם  על הרובץ הגדולים ,
על בכיה המרגלים, חטא בגלל  לדורות בכיה נגזרה  רבותינו , מדרש 
מרובה במדה  הארץ , ושממת ירושלים  חרבן המקדש, בית חרבן
המרה הגלות ותלאות סבלות הדורות בכל ישראל וסובלים  סבלו 
בעצם הוטל  הזה החטא עונש של  גדול חלק המרגלים, חטא בגלל 
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שארית אך  בתורה, כמבואר  המדבר, בדור  החטא של המעשה ימי
ר "ל . הדורות כל  על  שהוטלו לחלקים, נתחלקה העונש 

ירושלים גאולת ידי  על לבוא יכול המרגלים , לחטא רב  תקון
זה כי הידוע, הכלל  לפי גלויות, לקיבוץ הפעולות ידי ועל ובנינה,
לזכות, והן לחוב  הן היא , מדה כנגד ומדה  אלוקים, עשה זה לעומת
לפי  הזמן , לפי המקום , לפי דבר  כל לתקן שפגמת, במה תקן
לדורות, בכיה שהביא  המרגלים, חטא והנה הפרסום , ולפי המעשה,
לילה אותו  ההוא ", בלילה העם  "ויבכו  הפסוק על רבותינו כדרשת
חטא  שתקון נמצא  המקדש , בית נחרב שבו  באב, תשעה ליל היה
בית בנין ולפני  המקדש , בית בנין ידי  על  להיות צריך  המרגלים,
לפי  רבינו, פי על כמבואר ירושלים, בנין להיות צריך המקדש 
דגאולה אתחלתא על  שנאמר  הוסד" והיכל תבנה "ירושלים  הפסוק 

כורש . בימי  כמו  האחרונה

"וימאסו של גדול  חטא  החוטאים הם רבים הרבים, ובעוונותינו 
יבינו ולא ידעו לא  התורה מתופשי רבים גם חמדה", בארץ
בכל  המרגלים, חטא בקליפת נסחפו המרגלים, בחטא  שנתפשו
את מכסים גם ומדוחים, שוא ותואנות  כוזבות, סברות  מיני
נוהגת ישראל ארץ ישוב מצות  שאין המופרכת , בדעה סברותיהם
ראשונים עולם, גאוני פי על הופרכה  שכבר זו דעה הזה, בזמן 
מרבותינו גדולים יותר  להיות  רוצים האלה המרגלים ואחרונים,
כל  כנגד שקולה ישראל ארץ שישיבת שקבעו ואמוראים, תנאים
ישוב מצות  את שקבע זיע"א הרמב"ן ורבינו שבתורה , המצוות
בה", וישבתם  אותה "וירשתם שבתורה, עשה במצות ישראל ארץ
כמו אתחלתא תהיה הגאולה שלפני יו"ט התוספות בעל ורבינו

הקדוש  השל"ה רבינו וכן  שני, בית בימי כורש בימי (בשערשהיה 

ובכל האותיות) עת בכל ישראל ארץ ישוב מצות גודל את המבאר
לנו גדול ומי  אחד, לרגע אף מצוה  של הקדושה פסקה  לא  זמן ,
בדברים אשר ישראל, קדוש הגר"א כרבינו האחרונים הדורות בכל
ישראל, לארץ לעלות בתלמידיו האיץ אש, להבות חוצבים
קץ  את להחיש  תלמידיו את  לזרז והרבה גלויות, בקיבוץ ולעסוק
בכל  כמעט ישראל, ארץ ישוב ידי  על הגאולה קץ לקרב  המגולה ,
תהיה ובירושלים "בציון כי והתרגשות ברתת רבינו אלינו דבר יום
גודל  את  יתאר ומי ימלל מי המועד . את  לאחר ולא  פליטה",
קדשו ברוח  וכאלה כאלה הדברים אלינו בדברו רבינו של דאגתו

בעיניו יהודא ובדמעות רב  של  שדעתו  פעמים  כמה לנו הסביר  גם ,
ק"י) דף לדעתו(כתובות גם בעשה, עובר לאר "י מבבל  העולה שאמר 

עליה על וגם ארצות, משאר  ולא מבבל רק  אמר  הרי יהודה ר ' של 
בגמרא  מעיקרא ומופרכת יחיד  דעת היא יהודה  ר ' של  דעתו  מבבל
בבלה הפסוק על מסתמך יהודה  ר ' ועוד, זאת ובמפרשים, שם 

פקדי " יום  "עד יהיו ושם כ "ז)יובאו פקדי?(ירמיה  יום  פירוש  מה
משמים פקידא וכל בבל, מגלות היתה  ונחמיה  עזרא עלית הנה
שרבינו וכמו  דלתתא, באיתערותא פקידא תחילה להיות צריכה
כמו תחילה  תהיה  משיחא בעקבות שהפקידא מקומות בכמה אומר 
הדין  במדת דשמאלא מסטרא הבאה שני בית בימי כורש  בימי

דלתתא. איתערותא היינו

ישראל,מ בני מאחינו  שרבים  העובדא של הכאב הוא גדול ה 
התכוננו אשר רוסיא, שבמדינות עם מעשירי גם  וביניהם 
ונתקררו הגר "א , רבינו במצות ישראל , לארץ  לנסוע בהתלהבות
וזאת יבינו, ולא ידעו  לא אשר  התורה מתופשי  כמה ידי על דוקא
וזאת ר"ל, אחרא הסטרא  יגבר  גלויות בקבוץ כי רבנו שכתב מה
מזדמן  עמלק  הגלות מן יוצאים  כשישראל במדרש, שנאמר  מה
קרך "אשר נאמר זה על אשר הטומאה  כח  וזהו  בדרך . להם 

בתופשי  גם  כוזבת דעה  שהכניס  השטן כח כוחו  חזק  מה בדרך"
והשטן  ישראל , גדולי היו המרגלים  הרי הגאולה, את לעכב  התורה

ר "ל . השיאם 

המפריעים כאלה גם יש  שבגולה, המעכבים בין לזאת, ועוד
מפי  אנו  שומעים ישראל . בארץ הישוב לחיזוק תמיכה  לשלוח 

לדוגמא (המשולחים )השדרים  אלה, מעין  נוראים מעשים  כמה שלנו,
היארצייט  ביום  מהם : השנה )אחד  דרש(יום  זצ"ל , הגר"א רבינו של

בארץ הישוב  חיזוק בעד  בעיר ... הכנסת בבית משדרינו אחד 
יצרו חדש  עסק ואמר  הקהילה, גבאי הבמתה עלה  אחריו  ישראל ,
לחם בעד  נדבות בבקשת מסתפקים אינם בירושלים , הכולל גבאי
וכו', וכו ' שדות לקנות ירושלים , לבנין נדבות גם  אלא  לעניים,
ה', מלפני  רצון עת היא אם  כאלה , חלומות ועוד הישוב , להרחבת
שדות לקנות צורך  אין אז הגאולה, את להביא גבאי, אותו אמר
ואינו הגאולה, מדרכי מושג שום לו שאין גבאי  אותו והנה וכו ',
יקנו " בכסף "שדות הנביא דברי את לדעת רוצה שאינו או יודע

וכו ' ירושלם  ובסביבי בנימין  ל"ב)בארץ הנביא (ירמיה  ודברי ,
דגאולה, האתחלתא על נאמרו אלה שכל  אהלך " מקום "הרחיבי
גאולתן  היא כך  חז"ל  שאמרו  ומה הקודמים . בפרקים  שבארתי כפי
נאמרו אלה וכל וכו' השחר לאילת באה, קימעא קימעא ישראל של 
לגאולה זכינו שלא זמן  כל  חמור , על  כעני דגאולה האתחלתא  על
על מקומות בהרבה מדבר  הגר"א ורבינו  ב "ב , שמיא בענני השלמה
משיחא  הראשון משיח ידי על  מלכיות משעבוד  ראשונה גאולה
באיתערותא  גלויות קיבוץ שביעודו  יוסף בן משיח  דאתחלתא
רבינו שבדברי ראשונה וגאולה הראשון  משיח  פירוש  מה דלתתא,
יאמרו ומה דוד. בן משיח  לפני הבאה ההכשרה  היא זו  הרי הגר"א,
ירושלם "כשתהא  חז"ל לדברי העקומות הסברות בעלי  אותם 

גואל" לציון "ובאו  הפסוק ועל בא " דוד בן נ "ט)נבנית נאמר(ישעי '
לא  הגואל בנויה אינה שציון זמן "כל זה פסוק  על  וברש"י במדרש
אם כי זאת אין הלבנון, ארזי  את לנצח באו הקיר  איזובי אכן בא",
חז "ל שאמרו מה זה אכן גרונם , מתוך  מדברת המרגלים  קליפת
נגד גם חוצפה יסגי, וחוצפה נעדרת האמת משיחא  בעקבות
ישראל גדולי נגד  חוצפה וחוזינו, נביאינו  של הקדושים  הדברים
רבינו ישראל קדוש של הקדושה ומצותו דעתו ונגד  הקדמונים ,
בקרבם, שוררת העמלקית שהרוח אלה שכל תפלה ואנו  הגר"א,

עון. יכפר רחום  והוא  הרעה, מדרכם  מהר שישובו 

ידי  על  ורק אך לבוא  צריך  המרגלים , חטא תקון  שבארנו, וכפי
הרחיבי  הנבואה  צו הרחבה , במצות הישוב והרחבת ירושלם , בנין

התור .. קול עכ"ל דשמיא], [בסייעא  בסעד "ש וכו' אהלך  מקום 

הקדוש  הזוהר בדברי ב ')ונסיים  עמוד ע"ב דף ג' חלקו(חלק אשרי :
הקודש . בארץ  דירתו לקבוע בחייו  שזוכה מי

ישראל  לאר עלייה על  יפור
שנה, 101 בן ישיש  צדיק  יהודי  לי שסיפר  סיפור, לכם ונספר

רבות. שנים  אצלינו שהתפלל 

עם גדולה, בשמחה  שבת בערב  בא פטירתו, לפני  שבועות כמה 
את ששאל מאחד  מכתב , לי ומראה דזשורנאל, אלגעמיינער  עיתון
לשלטון , הנאצי הצורר  כשעלה  תרצ"ג, בשנת זי"ע, חיים  החפץ

ממנו! להינצל לברוח מדינה לאיזה  אותו , שאל 

פליטה ּתהיה צּיֹון "ּובהר  הפסוק  פי על לו, ענה  חיים  ָ ֵ ְ ֶ ְ ִ ִ ַ ְהחפץ 
קד ׁש" י "ז)והיה  א ' פרק הלכה(עובדיה  פסק הורה חיים  והחפץ . ְ ָ ָ ֶֹ 

לארץ, לעלות מחויב ביכולתו, שיש  מישראל, אדם  כל כי למעשה,
והמצוות. התורה לקיום בה ומרובה המכופלת, האחריות זכירת עם 

ראשון  וביום  השבועות, בחג גם אצלנו התפלל הזה והיהודי
וביום לתורה, בעצמי  עליתי ולא  הדברות, עשרת של עליה לו  נתתי

לתורה אעלה  שאני  במקום  השבועות, חג של עודהשני  לו נתתי
אתמול עלה שכבר  שכח בודאי שהוא חשבתי  כי עליה, פעם

אתמול . כבר שעלה זכר  ולא  ,$25 ותרם  ועלה  לתורה ,

העליות שני את נותן שאני היתכן טענות, להם  היו המתפללים
הזקן. ליהודי

ונתבקש ליוצרה, הטהורה נשמתו השיב  השבועות, חג במוצאי
טוב, הרגיש לא  החג שבמוצאי סיפרה אשתו מעלה , של  לישיבה
שהבטחתי , הצדקה  את לקחת בא לא הרבי  למה  הזמן, כל  ואמר 

ואמרה בחלום  תיכף אליה באה  הלילה, באותו הפטירה ואחר 
היה הזה הצדיק [היהודי שהבטיח, הצדקה את לתת תשכח  שלא 

בפסח]. חמץ אכל ולא  בטריפות, נגע ולא בסיביר , שנים 7

הגאולה  שנת תשע"ג שנת  :חיי  החפ
תרצ"ג, בשנת  אמר  זי"ע  חיים שהחפץ  מה ומפורסם  ידוע עוד 
אז היום יבוא לא ח"ו ואם  היום, יבוא שמשיח  מצפים  אנחנו וז"ל:
הזאת בשנה אז הזה, בשבוע  יבוא  לא ח "ו  ואם הזה, השבוע  בתוך
השנה בדיוק וזה הגלות, קץ כבר  שנה 90 בעוד  אבל יבוא , בוודאי 

תשע"ג. שנת הזאת

לפ "ק תשע"ב שנת אלול ט"ז
שליט"א גרא יהודה  שלו ר' מורנו הנכבד לידידי  שלו

ימלא וה' השלימה בבריאות הינו כבודו שמעלת מקוה הנני 
. ובנעימי בטוב ושנותיו ימיו

בתו כולו  בעול הקדוש הזוהר  בהפצת עוק  כבודו מעלת
ילמוד הוא  באשר  יהודי שכל  ה שאיפותיו ופגת ישראל ,  ע
יומי  כמיליו  יו בכל יהיו וכ , ויו  יו בכל זוהר ד לפחות

גואלנו . את במהרה לנו ישלח  וכ ה',  כרצו זוהר, של
לראות שיזכה דרכיו בכל יצליח  שה' לברכו  אלא  לי  אי

ויותר. יותר ועוד  שאיפותיו, בהתגשמות
מהימנא , רעיא משה  חזו עינינו לנגד   ומתגש הול הנה
הול הזוהר פר שפרו יוחאי, בר   שמעו לרבי שהבטיח 
שפירושו יומיא   ול יתגלה כשזה הגלות, מ אותנו להוציא 

עכשיו , בו   עומדי שאנו דורנו כידוע שזה ," הימי "אחרית
,בפר ועומד גדר גודר אחד איש  ישראל  לע שיש  ה' וברו

בכל   הימי כל  בפר עמד והינו ישראל , את נושאילזכות
את להביא עז  וביתר שאת ביתר עוק  ועכשיו היהדות ,
את הזמ כל  וממרי ממרי שהוא  בזה השלימה, הגאולה
"אשרנו בכוונה הפוק  את לקרוא   יכולי והננו הזוהר, לימוד

ירושתינו" יפה  ומה גורלנו  נעי ומה חלקנו טוב מה

לקריאתו ולענות אליו  להצטר ישראל  ע לכל קורא  והננו
ההו בעלי לכל קורא אני  כ הגאולה, יהיה  וכ אלי" לה' "מי
המטרה זה נעלות למטרות לתתו   ויכולי כ  לה שיש 

הגאולה ... את מביא  ממש זה כי ביותר הנעלה

ויתעלה , שמו יתבר לה' והודאה ובשבח  רב, בכבוד 
 קליי ליפא יו "ט חנניה

מפעל  הקדוש  המערכת חברי  לכל לה טוב וכל  וברכה  שלו
העולמי הזוהר

לכולכ ברכה מילות כמה  לכ לכתוב רציתי
של   הנאצי נגד הפועל ארגו  בעול שיש  שזכינו  ה' ברו
אחמדניג 'ד בראשה והעומד  אירא ממלכת שזה דורנו
כמו בדיוק   מהעול ישראל להשמדת וקורא  בפומבי שמצהיר
פעמי כמה שהצהיר ימ"ש  היטלר בראשה  והעומד  הנאצי

מהעול ישראל כלל השמדת על בפרו כ על וכתב
מצה"ל  ולא  מהשב"כ ולא מהמוד  לא  כא מדובר והנה
כ זה אי והנה ישראל כלל על  המגיני אלו  שה  שחושבי
ה  אי כ  ג ומצוות תורה שומרי צבא  לנו כשהיה אפילו כי
הוא בעצמו   יתבר ה' אלא ישראל כלל על ששומרי אלו
מהמפעל  כא מדברי אנחנו אלא  המציל והוא  השומר 
ומגוג גוג  ממלחמת אותנו  מציל שזה הזוהר  להפצת הקדוש 

לרוחה יצלו  משיח ומחבלי
יתבר לה' נשואות  עיניה ישראל כלל שכל  עתה והנה

בכל  רואי  וכול  באירא שיושב הזה מהטיפש  אותנו שיציל
מזה  מדברי  שכול עולמיות והכלל  המדיניות העיתונות
מלחמה להיפתח  ושעתיד  באירא  לתקו הולכת שישראל
כול אז מצרי ג ואולי  ולבנו וריה  אירא  ע אזורית כלל
שצריכי הדבר הוא ופשוט לעשות אפשר מה  חושבי
בתורה יעוק  משיח מחבלי וינצל אד יעשה מה לעשות
מחבלי אותנו מציל התורה כל  א והנה  דיח ובגמילות
ועל  תורה ג שזה הקדוש שזוהר  וכמה כמה אחת על משיח
מהגלות אותנו יוציא שזה ובעצמו בכבודו רבנו משה  העיד זה

ברחמי

וכול הפועל אל יצא  שמזימתכ מקוה  מאוד  אני והנה
גרעינית מפצצה נינצל זה ידי ועל שצרי כמו ללמוד יתעוררו 
לאור  כבר ונזכה  תריוהנ  הגלויי  השונאי ומכל  אירא של
ואמ  אמ לאורו במהרה יחד  כולנו ונזכה תאיר  ציו על חדש 

בדמע הכותב 

מאנגלאנד אויברלענדער יחיאל
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שארית אך  בתורה, כמבואר  המדבר, בדור  החטא של המעשה ימי
ר "ל . הדורות כל  על  שהוטלו לחלקים, נתחלקה העונש 

ירושלים גאולת ידי  על לבוא יכול המרגלים , לחטא רב  תקון
זה כי הידוע, הכלל  לפי גלויות, לקיבוץ הפעולות ידי ועל ובנינה,
לזכות, והן לחוב  הן היא , מדה כנגד ומדה  אלוקים, עשה זה לעומת
לפי  הזמן , לפי המקום , לפי דבר  כל לתקן שפגמת, במה תקן
לדורות, בכיה שהביא  המרגלים, חטא והנה הפרסום , ולפי המעשה,
לילה אותו  ההוא ", בלילה העם  "ויבכו  הפסוק על רבותינו כדרשת
חטא  שתקון נמצא  המקדש , בית נחרב שבו  באב, תשעה ליל היה
בית בנין ולפני  המקדש , בית בנין ידי  על  להיות צריך  המרגלים,
לפי  רבינו, פי על כמבואר ירושלים, בנין להיות צריך המקדש 
דגאולה אתחלתא על  שנאמר  הוסד" והיכל תבנה "ירושלים  הפסוק 

כורש . בימי  כמו  האחרונה

"וימאסו של גדול  חטא  החוטאים הם רבים הרבים, ובעוונותינו 
יבינו ולא ידעו לא  התורה מתופשי רבים גם חמדה", בארץ
בכל  המרגלים, חטא בקליפת נסחפו המרגלים, בחטא  שנתפשו
את מכסים גם ומדוחים, שוא ותואנות  כוזבות, סברות  מיני
נוהגת ישראל ארץ ישוב מצות  שאין המופרכת , בדעה סברותיהם
ראשונים עולם, גאוני פי על הופרכה  שכבר זו דעה הזה, בזמן 
מרבותינו גדולים יותר  להיות  רוצים האלה המרגלים ואחרונים,
כל  כנגד שקולה ישראל ארץ שישיבת שקבעו ואמוראים, תנאים
ישוב מצות  את שקבע זיע"א הרמב"ן ורבינו שבתורה , המצוות
בה", וישבתם  אותה "וירשתם שבתורה, עשה במצות ישראל ארץ
כמו אתחלתא תהיה הגאולה שלפני יו"ט התוספות בעל ורבינו

הקדוש  השל"ה רבינו וכן  שני, בית בימי כורש בימי (בשערשהיה 

ובכל האותיות) עת בכל ישראל ארץ ישוב מצות גודל את המבאר
לנו גדול ומי  אחד, לרגע אף מצוה  של הקדושה פסקה  לא  זמן ,
בדברים אשר ישראל, קדוש הגר"א כרבינו האחרונים הדורות בכל
ישראל, לארץ לעלות בתלמידיו האיץ אש, להבות חוצבים
קץ  את להחיש  תלמידיו את  לזרז והרבה גלויות, בקיבוץ ולעסוק
בכל  כמעט ישראל, ארץ ישוב ידי  על הגאולה קץ לקרב  המגולה ,
תהיה ובירושלים "בציון כי והתרגשות ברתת רבינו אלינו דבר יום
גודל  את  יתאר ומי ימלל מי המועד . את  לאחר ולא  פליטה",
קדשו ברוח  וכאלה כאלה הדברים אלינו בדברו רבינו של דאגתו

בעיניו יהודא ובדמעות רב  של  שדעתו  פעמים  כמה לנו הסביר  גם ,
ק"י) דף לדעתו(כתובות גם בעשה, עובר לאר "י מבבל  העולה שאמר 

עליה על וגם ארצות, משאר  ולא מבבל רק  אמר  הרי יהודה ר ' של 
בגמרא  מעיקרא ומופרכת יחיד  דעת היא יהודה  ר ' של  דעתו  מבבל
בבלה הפסוק על מסתמך יהודה  ר ' ועוד, זאת ובמפרשים, שם 

פקדי " יום  "עד יהיו ושם כ "ז)יובאו פקדי?(ירמיה  יום  פירוש  מה
משמים פקידא וכל בבל, מגלות היתה  ונחמיה  עזרא עלית הנה
שרבינו וכמו  דלתתא, באיתערותא פקידא תחילה להיות צריכה
כמו תחילה  תהיה  משיחא בעקבות שהפקידא מקומות בכמה אומר 
הדין  במדת דשמאלא מסטרא הבאה שני בית בימי כורש  בימי

דלתתא. איתערותא היינו

ישראל,מ בני מאחינו  שרבים  העובדא של הכאב הוא גדול ה 
התכוננו אשר רוסיא, שבמדינות עם מעשירי גם  וביניהם 
ונתקררו הגר "א , רבינו במצות ישראל , לארץ  לנסוע בהתלהבות
וזאת יבינו, ולא ידעו  לא אשר  התורה מתופשי  כמה ידי על דוקא
וזאת ר"ל, אחרא הסטרא  יגבר  גלויות בקבוץ כי רבנו שכתב מה
מזדמן  עמלק  הגלות מן יוצאים  כשישראל במדרש, שנאמר  מה
קרך "אשר נאמר זה על אשר הטומאה  כח  וזהו  בדרך . להם 

בתופשי  גם  כוזבת דעה  שהכניס  השטן כח כוחו  חזק  מה בדרך"
והשטן  ישראל , גדולי היו המרגלים  הרי הגאולה, את לעכב  התורה

ר "ל . השיאם 

המפריעים כאלה גם יש  שבגולה, המעכבים בין לזאת, ועוד
מפי  אנו  שומעים ישראל . בארץ הישוב לחיזוק תמיכה  לשלוח 

לדוגמא (המשולחים )השדרים  אלה, מעין  נוראים מעשים  כמה שלנו,
היארצייט  ביום  מהם : השנה )אחד  דרש(יום  זצ"ל , הגר"א רבינו של

בארץ הישוב  חיזוק בעד  בעיר ... הכנסת בבית משדרינו אחד 
יצרו חדש  עסק ואמר  הקהילה, גבאי הבמתה עלה  אחריו  ישראל ,
לחם בעד  נדבות בבקשת מסתפקים אינם בירושלים , הכולל גבאי
וכו', וכו ' שדות לקנות ירושלים , לבנין נדבות גם  אלא  לעניים,
ה', מלפני  רצון עת היא אם  כאלה , חלומות ועוד הישוב , להרחבת
שדות לקנות צורך  אין אז הגאולה, את להביא גבאי, אותו אמר
ואינו הגאולה, מדרכי מושג שום לו שאין גבאי  אותו והנה וכו ',
יקנו " בכסף "שדות הנביא דברי את לדעת רוצה שאינו או יודע

וכו ' ירושלם  ובסביבי בנימין  ל"ב)בארץ הנביא (ירמיה  ודברי ,
דגאולה, האתחלתא על נאמרו אלה שכל  אהלך " מקום "הרחיבי
גאולתן  היא כך  חז"ל  שאמרו  ומה הקודמים . בפרקים  שבארתי כפי
נאמרו אלה וכל וכו' השחר לאילת באה, קימעא קימעא ישראל של 
לגאולה זכינו שלא זמן  כל  חמור , על  כעני דגאולה האתחלתא  על
על מקומות בהרבה מדבר  הגר"א ורבינו  ב "ב , שמיא בענני השלמה
משיחא  הראשון משיח ידי על  מלכיות משעבוד  ראשונה גאולה
באיתערותא  גלויות קיבוץ שביעודו  יוסף בן משיח  דאתחלתא
רבינו שבדברי ראשונה וגאולה הראשון  משיח  פירוש  מה דלתתא,
יאמרו ומה דוד. בן משיח  לפני הבאה ההכשרה  היא זו  הרי הגר"א,
ירושלם "כשתהא  חז"ל לדברי העקומות הסברות בעלי  אותם 

גואל" לציון "ובאו  הפסוק ועל בא " דוד בן נ "ט)נבנית נאמר(ישעי '
לא  הגואל בנויה אינה שציון זמן "כל זה פסוק  על  וברש"י במדרש
אם כי זאת אין הלבנון, ארזי  את לנצח באו הקיר  איזובי אכן בא",
חז "ל שאמרו מה זה אכן גרונם , מתוך  מדברת המרגלים  קליפת
נגד גם חוצפה יסגי, וחוצפה נעדרת האמת משיחא  בעקבות
ישראל גדולי נגד  חוצפה וחוזינו, נביאינו  של הקדושים  הדברים
רבינו ישראל קדוש של הקדושה ומצותו דעתו ונגד  הקדמונים ,
בקרבם, שוררת העמלקית שהרוח אלה שכל תפלה ואנו  הגר"א,

עון. יכפר רחום  והוא  הרעה, מדרכם  מהר שישובו 

ידי  על  ורק אך לבוא  צריך  המרגלים , חטא תקון  שבארנו, וכפי
הרחיבי  הנבואה  צו הרחבה , במצות הישוב והרחבת ירושלם , בנין

התור .. קול עכ"ל דשמיא], [בסייעא  בסעד "ש וכו' אהלך  מקום 

הקדוש  הזוהר בדברי ב ')ונסיים  עמוד ע"ב דף ג' חלקו(חלק אשרי :
הקודש . בארץ  דירתו לקבוע בחייו  שזוכה מי

ישראל  לאר עלייה על  יפור
שנה, 101 בן ישיש  צדיק  יהודי  לי שסיפר  סיפור, לכם ונספר

רבות. שנים  אצלינו שהתפלל 

עם גדולה, בשמחה  שבת בערב  בא פטירתו, לפני  שבועות כמה 
את ששאל מאחד  מכתב , לי ומראה דזשורנאל, אלגעמיינער  עיתון
לשלטון , הנאצי הצורר  כשעלה  תרצ"ג, בשנת זי"ע, חיים  החפץ

ממנו! להינצל לברוח מדינה לאיזה  אותו , שאל 

פליטה ּתהיה צּיֹון "ּובהר  הפסוק  פי על לו, ענה  חיים  ָ ֵ ְ ֶ ְ ִ ִ ַ ְהחפץ 
קד ׁש" י "ז)והיה  א ' פרק הלכה(עובדיה  פסק הורה חיים  והחפץ . ְ ָ ָ ֶֹ 

לארץ, לעלות מחויב ביכולתו, שיש  מישראל, אדם  כל כי למעשה,
והמצוות. התורה לקיום בה ומרובה המכופלת, האחריות זכירת עם 

ראשון  וביום  השבועות, בחג גם אצלנו התפלל הזה והיהודי
וביום לתורה, בעצמי  עליתי ולא  הדברות, עשרת של עליה לו  נתתי

לתורה אעלה  שאני  במקום  השבועות, חג של עודהשני  לו נתתי
אתמול עלה שכבר  שכח בודאי שהוא חשבתי  כי עליה, פעם

אתמול . כבר שעלה זכר  ולא  ,$25 ותרם  ועלה  לתורה ,

העליות שני את נותן שאני היתכן טענות, להם  היו המתפללים
הזקן. ליהודי

ונתבקש ליוצרה, הטהורה נשמתו השיב  השבועות, חג במוצאי
טוב, הרגיש לא  החג שבמוצאי סיפרה אשתו מעלה , של  לישיבה
שהבטחתי , הצדקה  את לקחת בא לא הרבי  למה  הזמן, כל  ואמר 

ואמרה בחלום  תיכף אליה באה  הלילה, באותו הפטירה ואחר 
היה הזה הצדיק [היהודי שהבטיח, הצדקה את לתת תשכח  שלא 

בפסח]. חמץ אכל ולא  בטריפות, נגע ולא בסיביר , שנים 7

הגאולה  שנת תשע"ג שנת  :חיי  החפ
תרצ"ג, בשנת  אמר  זי"ע  חיים שהחפץ  מה ומפורסם  ידוע עוד 
אז היום יבוא לא ח"ו ואם  היום, יבוא שמשיח  מצפים  אנחנו וז"ל:
הזאת בשנה אז הזה, בשבוע  יבוא  לא ח "ו  ואם הזה, השבוע  בתוך
השנה בדיוק וזה הגלות, קץ כבר  שנה 90 בעוד  אבל יבוא , בוודאי 

תשע"ג. שנת הזאת

לפ "ק תשע"ב שנת אלול ט"ז
שליט"א גרא יהודה  שלו ר' מורנו הנכבד לידידי  שלו

ימלא וה' השלימה בבריאות הינו כבודו שמעלת מקוה הנני 
. ובנעימי בטוב ושנותיו ימיו

בתו כולו  בעול הקדוש הזוהר  בהפצת עוק  כבודו מעלת
ילמוד הוא  באשר  יהודי שכל  ה שאיפותיו ופגת ישראל ,  ע
יומי  כמיליו  יו בכל יהיו וכ , ויו  יו בכל זוהר ד לפחות

גואלנו . את במהרה לנו ישלח  וכ ה',  כרצו זוהר, של
לראות שיזכה דרכיו בכל יצליח  שה' לברכו  אלא  לי  אי

ויותר. יותר ועוד  שאיפותיו, בהתגשמות
מהימנא , רעיא משה  חזו עינינו לנגד   ומתגש הול הנה
הול הזוהר פר שפרו יוחאי, בר   שמעו לרבי שהבטיח 
שפירושו יומיא   ול יתגלה כשזה הגלות, מ אותנו להוציא 

עכשיו , בו   עומדי שאנו דורנו כידוע שזה ," הימי "אחרית
,בפר ועומד גדר גודר אחד איש  ישראל  לע שיש  ה' וברו

בכל   הימי כל  בפר עמד והינו ישראל , את נושאילזכות
את להביא עז  וביתר שאת ביתר עוק  ועכשיו היהדות ,
את הזמ כל  וממרי ממרי שהוא  בזה השלימה, הגאולה
"אשרנו בכוונה הפוק  את לקרוא   יכולי והננו הזוהר, לימוד

ירושתינו" יפה  ומה גורלנו  נעי ומה חלקנו טוב מה

לקריאתו ולענות אליו  להצטר ישראל  ע לכל קורא  והננו
ההו בעלי לכל קורא אני  כ הגאולה, יהיה  וכ אלי" לה' "מי
המטרה זה נעלות למטרות לתתו   ויכולי כ  לה שיש 

הגאולה ... את מביא  ממש זה כי ביותר הנעלה

ויתעלה , שמו יתבר לה' והודאה ובשבח  רב, בכבוד 
 קליי ליפא יו "ט חנניה

מפעל  הקדוש  המערכת חברי  לכל לה טוב וכל  וברכה  שלו
העולמי הזוהר

לכולכ ברכה מילות כמה  לכ לכתוב רציתי
של   הנאצי נגד הפועל ארגו  בעול שיש  שזכינו  ה' ברו
אחמדניג 'ד בראשה והעומד  אירא ממלכת שזה דורנו
כמו בדיוק   מהעול ישראל להשמדת וקורא  בפומבי שמצהיר
פעמי כמה שהצהיר ימ"ש  היטלר בראשה  והעומד  הנאצי

מהעול ישראל כלל השמדת על בפרו כ על וכתב
מצה"ל  ולא  מהשב"כ ולא מהמוד  לא  כא מדובר והנה
כ זה אי והנה ישראל כלל על  המגיני אלו  שה  שחושבי
ה  אי כ  ג ומצוות תורה שומרי צבא  לנו כשהיה אפילו כי
הוא בעצמו   יתבר ה' אלא ישראל כלל על ששומרי אלו
מהמפעל  כא מדברי אנחנו אלא  המציל והוא  השומר 
ומגוג גוג  ממלחמת אותנו  מציל שזה הזוהר  להפצת הקדוש 

לרוחה יצלו  משיח ומחבלי
יתבר לה' נשואות  עיניה ישראל כלל שכל  עתה והנה

בכל  רואי  וכול  באירא שיושב הזה מהטיפש  אותנו שיציל
מזה  מדברי  שכול עולמיות והכלל  המדיניות העיתונות
מלחמה להיפתח  ושעתיד  באירא  לתקו הולכת שישראל
כול אז מצרי ג ואולי  ולבנו וריה  אירא  ע אזורית כלל
שצריכי הדבר הוא ופשוט לעשות אפשר מה  חושבי
בתורה יעוק  משיח מחבלי וינצל אד יעשה מה לעשות
מחבלי אותנו מציל התורה כל  א והנה  דיח ובגמילות
ועל  תורה ג שזה הקדוש שזוהר  וכמה כמה אחת על משיח
מהגלות אותנו יוציא שזה ובעצמו בכבודו רבנו משה  העיד זה

ברחמי

וכול הפועל אל יצא  שמזימתכ מקוה  מאוד  אני והנה
גרעינית מפצצה נינצל זה ידי ועל שצרי כמו ללמוד יתעוררו 
לאור  כבר ונזכה  תריוהנ  הגלויי  השונאי ומכל  אירא של
ואמ  אמ לאורו במהרה יחד  כולנו ונזכה תאיר  ציו על חדש 

בדמע הכותב 

מאנגלאנד אויברלענדער יחיאל
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך כ
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )328 ַעּמּוִדים(:

זֹוַהר ְלפּוִרים ַהָּׁשֵלם

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך טז
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
ִ)288 ַעּמּוִדים(:
ִסּפּוֵרי ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יז
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים  ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )272 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ַהַּכְׁשרּות – ִמי ַיֲאִכיֶלּנּו 
ָּבָׂשר – ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי 
– קרקא – ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות 

ַחָּייו ּוְפָעָליו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יח 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
)256 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ְקִריַאת ְׁשַמע 
ְּכִהְלָכתֹו ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יט 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
 )422 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ַהִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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