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חדשות בלימוד הזוהר הקדוש 

והמלמד שליט"א , בצלאל יוסף  רבי הרה "ג ּברא ׁשּות  ים, 19 יואל ר"ח  עיה"ק , בירושלים  ספר קרית  תורה בתלמוד דרשה  אמרתי  ָ ְאתמול 
ואחד. אחד לכל  נוגע שזה שם , שאמרתי ממה  קצת  כאן ונעתיק שליט"א. דוד רבי

זוהר   לומדי נערי
בית של תינוקות  בקרב ג בארצינו, נשמע הזוהר  וקול שזכינו  ב"ה
9:30 בשעה תורה, לתלמוד כשבאי מיד  בוקר שבכל ,בירושלי  רב
בה מחדירי זה ידי ועל וזוטא , רבא  האדרא  של זוהר  ד ע מתחילי
העול את  המאירי בני לגדל המסוגל  באהבה, הקדוש  הזוהר  למוד את
מבעלזא זי "ע הקדוש  האדמו "ר על שמסופר כמו ,שמי ויראת  בתורה 
פרטי מלמד אביו, עבורו שכר בשני  ר ילד בהיותו זיע"א  אהר רבי 

הקדוש . הזוהר בספר איתו שילמד

מלמד שכר 'מוויזני זי"ע הגר מאיר חיי ר' שהרה"ק מספרי  ג  וכ
של הזוהר כל את זי"ע, יהושע משה ר' הרה"ק בנו  ע שילמד פרטי 

פרשה. אותו 

הקטני על גדולי להזהיר
השבוע  בפרשת  שכתוב מה א')וזהו כא  פרק  מ ה(ויקרא אל ה' "ואמר  :ֶֶֶַֹ

ואמרת . אמור , רש "י  פירש  ."אלה  ואמר  אהר ני הניה אל ְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאמר
את ויאירו  יזהירו  שבדור שהגדולי פירוש , ,הקטני על   גדולי להזהיר
רואי ה כאשר ובפרט ,בעבודת עמה אות יחברו ,הקטני

יותר . אות יחברו  להתעלות , וחפצי אחריה רודפי שהקטני

 ומכרזת  יוצאת  קול בת  הגאולה שנת  להילולאהשנה  והתכנשו עולו
יוחאי אלדבר  להתחבר  ובא  קול, הבת  הכרזת בלבו לשמוע הזוכה ואשרי

לזכות קדושה, שפע ולינוק תורת ללמוד  זיע"א , בנו אלעזר ורבי הרשב"י 
אפשר אי הקדוש  הזוהר שבלי  ,חכמי תלמידי  ואמרו .שמי ליראת 
ותורתו להרשב"י להתקרב שזוכה ומי  בזוה"ק. כמבואר  לזה, לזכות
ככל שעה, ובכל רגע ובכל עת  בכל  אליו ולהתחבר  לשאו הקדושה,

לזה. להגיע שנזכה יזכנו  וה' מאוד, גבוהה מדרגתו  וודאי האפשר ,

הרשב"י אצל זוהר כשלומדי  שזוכי מה 
אל להתקרב שלימה בתשובה לחזור מיוחד שער  לנו פותח הקב"ה
כולו העול וכל  כנודע , שבהוד, בהוד השכינה. "פני " ולראות הרשב"י 
600.000 שהדפסנו  היומי  זוהר  ד ביחד ויאמרו שמעו לרבי  יתחברו 
יו לכבוד בישראל , ולהפיצ לחלק היומי, זוהר דפי  של עותקי

ולומדי וזוכי עולי וכול ,בחינ ומחלקי דרשב"י הילולא  הקדוש 
בזוה"ק הרשב"י  שכתב כמו  זיע"א , הרשב"י לכבוד ושמחי ח "בורוקדי)

ל"ח .) יז),ד כג פרק רשב"י,(שמות דא ה'"  האד ני  אל  ר זכ ל  ְְְֵֵֶֶָָָָֹ"יראה
הקדוש , באדרא  דאיתא  כמו  הקדושה, השכינה פני  הוא  שרשב"י  וידוע
הרשב"י  כ יאמר כיצד זי "ע גאלנטי אברה רבי  הקדוש  ששאל כמו
ה',  האדו "פני " אלא  ה' האדו פני את אמר  לא  שרשב"י  ותיר זיע"א ,
הקדוש הזוהר  שאמר  זה  כ וא הקדושה, השכינה כפני ה פניו שהצדיק

קנה) לזה,(ד רמז יכול. השכינה, פני  לראות  שרוצה מי זה שבשבוע ,
שזוכה שמי וכנודע זיע"א , הרשב"י  ציו אצל בעומר בל "ג עולי שכול
ושמח, ושותה ואוכל ובהתלהבות  בחשק זוה"ק וללמוד הרשב"י   לציו לבא 

רימי המ יד שכתב כמו התורה, סודות  להשיג  אמר)יזכה וז "ל:(פרשת , ִִֵַַָ
לזה, מה  א מערת על ההר  תכקר מאד מחי ה י   דעְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

.ש עיי ,' וכ  איע  רזי לכ לי   תמיד כ' ב חלק  הקדוש זהר  (ראה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
פ"ו) ד:מלכי כבוד   בסו צפת  גאב"ד העליר  שמואל רבי  שכתב וכמו ,

יהר מזה  כר ְְִֶֶַַַָֹדל
נח מא  מדר חז"ל א)אמר רק  היה(רא ית ה א ר ' מעה : ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה  ל הראה להע מ התחילמסק ,  אפרסמ נהרי  ערה ל ק"ה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

,ינר ,ל אמר הרה, עסקי  ריכ א לתלמידיו, מיתה עת  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלמר
כר הק"ה לי נת אפרסמ נהרי ערה ל לה אמר ראית , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמה
.' וכ יתי , חי והבל לתה יגעי  לריק אמרי  ואני למר התחיל ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹרתי ,
ל נהרת  ע רה ל לפניו העביר ה א רב ל   טירת קד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ[א ר:
:לה אמר ,ה  :ל  אמר , א ל  למי :ה א רי אל ,  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאפרסמ

יגע י ]. לריק אמר י ואני ה לא  א ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָל

ח יו ימי   מ יגיעת היתה ח ב ה א רי  האריז"ל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמבאר
ידי על זכה אמת  א יא   א , דתעב עלת    ראה לא  י ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלריק,
וצ יק ציק לכל המבטחי עלמ ת , ""י " סד ה "" ל"י ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻיגיעת
 הרא נהרת  הי "ג  א ועל מ"רי"ק"] הפ הא  "" י" ימטר א  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ["רי"ק"

עלמת . ל"י  מזיר ְְִַָל

אלה ,יהר את  לזת  לז ת  יכ ל מי עבד, זה  אי מעו  אְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
זה: על ת בה ְְְְִִֶַַָנ אל י 
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לזוהר  לתרו  המיליונרי של הנסיונות
תרומותאלה: תור והוא  ,כס הרבה לו שיש  מנגיד שהגיע שאלה ְֵָ

להרויח ר צה אני :כ לי  ואומר אלי, מתקשר והוא ,רבי לדברי ְְֲִִֶַַגדולות 
  ר לת ה וראיתי  ר חני !!!  קני עיר להי ת  היס!!! ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמפעל
עיר אני  ה'  בר ,י ר 70ב דה ההר ל סטי  אל לדפס ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיר 
: הינ ,למע עיננ  חז א  לזכ ת ז ה  לזה רה והבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻד ל
לכר –  אל 70 פל חד כל ז הר  סמי  מלי 70 כר יקל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹשהוא 
זה, לזכות  רוצה אני  מד  כ והחלטי  היע, לע אחד אי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה

ר  א .כיז ו אי לע הד ל היס מפעל א יזה  קרה המ גע, ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
בר נת י  , הכס את  לתרו לי  נות שלא  משהו מרגיש  אני  , מבי ְְִִִִֵֵֵֶַָָואיני 
הזאת, ההרגשה את  פע א הרגשתי  ולא  לצדקה, לרי ְְִִִֵָָָמיליני 
את לתרו לי  הול לא  ,פע  א לי  קרה שלא  הדבר  קרה  כא ופתאו
לתת לא  הלב את  לי לסובב  ומנסה אלי, משתלט מאוד הרע היצר ,הכס
ל כ א] האמת , את י דע אני  דלה, זאת  מלחמה קר י ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻי
אי אבל [ ס געינ ולא  ,בילכ סה את  צריכי לא   א ,מיְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
לי להס יר יכל ד ב א לי  לה? ל ה? לה? לתת ! אפ  ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפר 
דלת, מלחמ ת  י  פה מה!!! מנחה לי  אי אמת  אי ? קרה ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה

מזה. רב צער לי  ויש   י מר אני מה ְֲִִֶֶַַזה

מח קיבה: לא  פטת !!! כה ל ה לא   א זכ ת  לזת  ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֻ
כזה, נב לדבר להיע די זה, לפני זכ ת   וצרי עמל, לי  הא  ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻע

עד, סנד ולא   דה ההר על צי נח ספרי 1300 לנ  י ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹלמ ל,
יכל ולא  , רצ י תר, לידה י הר מזי ואפיל לזה, זה מי   איְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הדל ה ד וזה ,ה  ה פני לחמי נתי בר  , אפ ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
 י למי אז  הלת , מ נצא  ההר זכ ת  רק  י ,דה זהר   מְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָה
ב ,נדיבי בטח "אל וכאמר סג לה, יחידי  רק לזה? לעזר ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהכ ת 
אוה,  לה אי טי יאנ רק איר עה"! ל אי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאד
, ת א זה הא ר דלה   להתח הרה  צרי א ה .לתר כיְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹז
כמ , לכ זה ב ו ובה יחאי  ר  מע הר י    לצ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָתל
הרי א  ,ידה לקד  מת ר יע זכה אחד  ל  א  ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
דמעת פה הרה וצרי ,ידה דק הא  זי"ע י חאי ר  מעְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָ

לזה, הקמה)לז ת  זהר לטי ספר .(ראה  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אלי ? 'ל מי מי  –  תזכ' ז'הר  – לזה"ב  ס  פכיה ז היצד  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לא וזה רב , הערב את  בנית  רב לערב ס  נת  יהח ל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלזה?
יקנה אחד ל  חד בר  ינע לכ זאת , דלה לקדה לתת  ל  תְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹנ
ל   מלי 70 פל זהר סמי 700 ל הכת  ל ויהיה ,סטי 10 ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָרק
ד ל, כזה הא   לע ניק  א י  לזה,  כי ז יחידי רק לזה וג , ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחד

.לע כזה בר  היה לא ֶֶָָָָָָָֹעד

ז ה בזה ר ", יר על חר "חג ר ,  ינ עמד עכו   ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלכ
טב  מב י חאי "ר  י חאי ר   מע ר י לבק ," והדר דה"ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָל
ד ה קנית   . עמד  רי צ מערת  . רח א ר י נס  י .בְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָי
 א לבד, זה את  לחק לי ויכ ש "ח , 160 ס עלה אחד סט  ל  ."ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהדר
.ביל ללמד ה  ל דק לרא ת  ואפר  ,ביל נחק   אנחנְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

0527651911 טל:  ִ ָ ְ ִלפרטים

הרבי  מזכי ושמואל אלקנה 
– קד ה ערי פר  זי"ע ויטאל י ח ר י ז)תב ער ב מזי(חלק  : ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֻ

ז"ל תינ ר  אמר ספ"ח )לחבא : ר א  ה להעמיד(אל אלקנה זכה לה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אד לבני  מעלה לרגל עלה היה מ ני ,ואהר מה קל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמאל 

ת ב  מ אחריו, נהג  נ מאל  וכ ,תא מז ה ע (מאלהר ה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ז') יא' הרמתה  בת ת יראל  את  ו פט ' וג והל ל אל ית  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָוסבב
מ א א מעלתיו  לכל זכה לא  ואברה , ית ('ה י"ב  ואת(ראית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

כתיב ,חר ע א ר  פי "ח )ה י "ח  )יהיה הי ואברה' וג דל  לג י ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
כיז  אינ הר ת  רא י וכל  ,' וג ה' ר  מר ו ,'וג יצ ה א ר ידעיו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָי 

.ז סה על א א  ינענ  אינ  ֱִִֵֶֶַָָָָא

ילימ להע ל את   ימז דה זהר מדי  א ל  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
הא לה. את   מקרבי ,תְְְִֶַָָָא

המשיח לביאת הציפיה  אופ
ה ל ינק  עתלי "י  ערה מ נה  י כל לי מת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאנחנ
– "רחמי  לצ ב עינינ "ותחזינה מריוא – ליעה" ימצְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
כל ל אחה היח ... ביאת  לימה אמ נה   מאמי "אני  מרי א ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעד

א ? לא  היח  ל ה אחד , ה אלי  כ בא",  ֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹי

:ידיס ברי ני תב ליעה" "צ ית  ספר זצ "ל י ח ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהחפ

וענ.א. כר להאמי הא  ההדת לחתב .סד ריכי ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַֹ
היח . לביאת ְְִִַַַַָלקת 

מד מי הב ע, ר ת על וענ כר ספרי  רנ ח זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹבגלל
הא, ר דלה להתקרב , ח מה  ימצא  , הא פריְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

.פיציה אצל ללק ואפר מחד ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָנדס

ע לחד א נ ה למסחר  סע לסחר  מל: מס יר  י ח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהחפ
המכנית את   הזמי אחר הנה. לכל רנסה ל י החד מה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹנה,
עבר  מ ה מ יע, לא  והמכ נית  מח ה עמד הא  לא נה,  ת א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹח 
עה על  מסל , לעד צא  והא נה  מה את  פסיד  מפחד  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהא 
הנה ל  ל ה רנסה ל יהיה, מה מ יע, לא  הא  א י , וצ עק , מה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹל 

האת . נסיעה ְְִִַָָֹליה

הל  ילהר  י כל  ל לחת  היח, לביאת לח ת  צריכי ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹ
אה. ְַָָֻלי

הזוהר  לימוד ידי על המשיח  ביאת
ואי ? יאת לקרב לי יכ נז הבה מאמ במעט  מעט  זמ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מהרה? ְְִִֵֵָָלהאל 

ספר זה בספר לימוד ידי  שעל מהימנא  ברעיא  בפירוש  כתוב כל קוד
בזוהר מקורות כמה ועוד ,ברחמי מהגלות  לצאת  ישראל בני  יזכו הזוהר,
כהבני החסידות ובספרי  המקובלי בספרי  כ אחר וכ בעצמו , הקדוש 
ימצאנו . הלומד וכל לפורט המקו  כא  שאי ועוד  ועוד מרע סור  יששכר

עה הלה ד : תבי מל והא  ויטאל י ח רי  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהנה
כ פסק מימה, נה הט לד  יעה א  מה יק יעה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחת 

יקנ"ה)הח סימ) ב יח הלה ימד גירסא דה ז הר המד ג , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
.ל

הנע ה על גדל  ז"ל , ליק ה תב א מר : זצ "ל חי   אי  ה מרְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
הרה מעסק הנעה  מ י תר עמי  אל ת ,  י הרה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמעסק

עכל "ק. הח ל. ימי ְֵֶַל

פל  ער מחה רה ול ד מצוה ל  א מר, יקי צ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָוהא רחת 
. ֶֶאל

רת נה  עמי  אל יד  ווה דק ת  אחד עה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָנמצא
רה. עת  מלי וה במחה  ְְְְִִִֶֶַָָָָהגלה

במחהמבריהעלה דק ת  למד יהדי א ר  זי"ע: תינר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נה, מלי ל  לער אחת  עה עלה "דה ימי"ההר ט (ל ד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

רה.הח ל) נה  מלי למאה וה אחת  עה צער, למד וא . ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

אני" ר יאמר הח"ִִַַַָָֹ
מאה לנ  י , י עת  10 מדי אברכי 100.000 : עצמ ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהע
עה רק מד קט ילד אפיל  א ט יהדי וכא ר  רה, נה   ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמלי
יק  וכ רה. נה מלי מאה וה   ,דה זהר ת  ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻאחת 

יאל הביא  ברי  נ('י לזת(ד' יכל יהדי  וכל אני " ר  יאמר הח" : ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ
.רחמי היח  את  להביא  ְְֲִִִֶֶַַַָָָלזה

הא ההדת  סד י ח החפ ל  הרא הבר את  נז יר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועכו 
.דה ההר  לד לז ת  לי יכ דל  כר איזה ,וענ כר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלהאמי

וג , וענ כר  לעני  ,י ח החפ ברי  איר אנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא
.דה ההר ל ד ייתל ריק היח , לביאת  לח ת   ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹלעני

הנגלה מתגלה  הנסתר ידי על
רת לנ מת ה הד רת לד ידי על האריז "ל כתבי  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָת ב
אברכי מעידי כבר , עי עי זה את  לרא ת  כיז  נ רנבד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהגלה,
ההר דב מ עמ אחרי ,טי דייה ואפיל לליְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָה
רה נפלאי יחיד לח מח מתרחב ל נפח דְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹה

.נימצ רי ח לח ר   וזכ ְְְְִִִֵַַָָָֻהדה,
ערר  א ,דה ז הר  ללמד לחבר א מר אד   א ,ב וח  אְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל ל הכ ת  ל  מקל הא  , דרה בית  דה ז הר  ער ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻלעת 

הביא  כדברי ,מדיג)ה סק  סד  רק לא(יעיה  מע לא  למע" : ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
."ל למח ה יעה ,לת ז אלהי ראתה לא   עי ְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהאזינ

,דה ז הר  אחת  עה רק ת  ל  למד  אחד יהדי  רק אפיל ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָי
לסר כ ל  לע מח ב עד  אי יק ל , הא  הכת לסר אפר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאי
נה הא  א ר  הברזל " ו "כיפת  "ג ה "ח מת  ד לה וכה , הכר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָל 

.להע לכל מזה מ יל י ראל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָללל

לנשמתו  להתקרב יראי חבלה  ומלאכי החיצוני
סדת סקיהע ב']: עד פ"ו   ] יריה יר חד ז הר ְְְִִִִַַַַָָָָת ב

נ א ר היאהרה נה, ריוע מאה לאחר  למעלה עלה מת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לייכ לא  ני והחיצ הלת  וכח ת הרה, ס דת  ל  א ר  ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמתעפת 
הא  ר דה א א  עד ולא  המת, ת א להתאחז  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלג ת
הדה, הכינה ל ב  תח  יח עד המה  ת א את  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָחקק
לוע הה לע עלמת  ב' רת  אא עד, ולא  , מ עע ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוג
 י אפיל הא , ללע יעלה א ר הרה, סד ת  ל מד  א  מי ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהא ,
חי הד, רת  למד ולא ,' וכ סקיפ "ס ולמד ביט ימע ְְְְֲִִִִַַַַַַָָֹל
 ת א דימל ,הבי א  אפיל למד הא  וא , העלי עד   מ  ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹא
ולעסק בהת  ייבת  לי ב ויכ ל הד, רת  את  ניהעלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעלמ ת 

הרה. ְַָסדת 

מאירא אטו מהפצצת פחד
 הב את  דעיי  נ ?איר ל  אט מצצת  מפחד לא  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמי
אה  מר ל בריו  נמע כבר   י ילד מה ידע מי – !נמצאי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנ
מס להי ת יכל ה הב ליט"א , אלייב ל  סי רי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻהיק
י ראל, ע דלת  זכת  צריכי ,להע מ לחמת יתר  וחלילה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻחס 

מצות . רה ְְְִַַָלהר ת 
ימ ,לה עליה י חאי  מע ורי  ה ביא , האל ,נר ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמ ה
ז הר למד  א ורק רחמי, גלתא   מ יפק ההר ספר רק  ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלנ

.דה הזהר הא  נח תבת  צלי דְְִֵֶַַַַַָָָֹה
ני ל המי      י ל ללמד ונתחיל יחד נ ונתאחד   אְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ
ולמע ללמד   אפר  זה ואת , י ת  י  רק לקח  ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹזהר,
ני למע אחת  עה נלמד   דק בת  ,לפ ההר" ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ"קל
קת זרת  ל מעלינ לית ,ר ית ה בעזרת הדה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהכינה
מ יפק א  ספרא  הרשב"י, תב  מ ,רחמי לאה ונז ה ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻורעת ,

.רחמי הל ת  מ נצא  הה פר רחמי, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָגלתא 

זוהר   שלומדי אלו
ח ב א. הא  הר ה גיא ת   וגה קאמר מאי  ידע לא  אי  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאפ

דכתיב הא   ר ד ה ד )לפני  א,  ירי ה הא(יר  ,' וכ אהבה עלי  ודגל ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
בת ל  חציי מדר ר ידע אינ קט לתינק מה , הבר  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלמה
י חק מי י ב  ,ללק  מחי ל יצחק  וא ואביו  פה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלעגי
ע  אי  א ללמד ורצה רה חה  ל י הראלי   האי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוי מח 

זהר)מ גת . ער ,עי (לא  ֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

דליב . עד י טמ דעיי  כדי ללד ללמד ננה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהרה
חכמה לד על זהירי לימק ספרי  הרה מצינ וג ,ה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻעת 

. ת א ללמד חב אד ל   קמ"ז)ז ,ד ה טהרת א נ י, צבי   יצחק (ר י ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

פרטג. ההר  לל ד חבר ת  לקע לי א עי מה ב ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָֹֹמה
דה ד להל  עלינ לפרח   הח הא ה ניצצי א ר  זאת  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלעת 

זכ ר הביא  האל  קד ר א ר צדקנ מיח לביאת  המסל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהה
קי בי לתא  מ   רק ית ההר ספר בהאי  מהימנא  לרעיא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלטב
קריב  בזמ עגלא צדקנ מ יח  ביאת  תנ א יחי   וה לתא .  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻמ

. אמ ימינ 'רה)מהרה פס לזהר ניהר (הק מת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

רעי.ד.  געי מ ל ליר)נהמח הק מת ה רק  ג ההר , (ני  ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

אמר,ה. עצמ י חאי    מע ר י  מ יקט נערי ע מדי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָל
.ה מ ד  ילמד י קט ערי(ה הח (אר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

רהו. חה ל י הראלי  האי וימח  י חק מי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָיב
מ גת . ע  אי  א ללמד זהר)ור צה ער ע י (פלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

הז. להג ת  ניוה ההר ספר  ני עה  ינק  ע מדיְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹל
מי יראת   כר היה  וכ . ויתק לחכמת קדמת   חטא יראת  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהיה

חיצ נית . חכמה מק,חסד נצר ממרנה, ספרי יחיאל  איזיק  יצחק  ד ה ינר) ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

כ') מנה  ד ' .רק  ְִֶֶָ

העלמת,ח. ל על ואר פע  יכיממ והי רעת  הזרת  ל ליְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמב
מזני. ח י  ני  טת , העת  ספרי יחיאל  איזיק  יצחק   ד ה  ינר) ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

כ') מנה  ד ' רק  חסד , נ צר ְְִִֵֶֶֶֶַָָממרנה,

זהט. מני  הלה, ללד   זמ י ל ילהק אחד לכל קרא  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאני
.מתכנ ני זי"ע)ל י  רי  יצחק  הרב  לי ק ה זק) ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

ידי על עליו  עבר מה ל   לת האד יכלת  יהיה זה ידי על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹי .
,לה ני חטאיכ היה ר ית ה ת א יבר זה ידי ועל  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָבה,

.יניל לג ואז רא ית , ימי מת  בא ת  לרינ ד ר ת  ציק  (רי  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ע ד  נ "א   ח ' סימ , עלינ יג תזכ לי מ ה ה א)צדק  ְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

בה,יא. ימי  וערת אלל  חד ניה ספר  ללמד  הגי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹנ
ינר למ ה נת  הח ת  נ נ אז  רצ ימי  ה  י עי האר אְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

בה. ידי  על הל  לת רה, הברי  ל ע לה צ יקעליו (רי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

א) ע ד  נ "א   ח ' סימ , עלינ יג תזכ לי מ ה ה צדק   ינְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹלר

הלה.יב . לד  רק ייל היח  ביאת  ספרהא ה  מילנא,  אה) ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

(11,3 למה ְֵֶֶָאב

הג לת ...יג.   אי ההר לד  חי )על  החפ) ְִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ורעתיד. קת  גזרת  רענת  מיני  ל לינת מב , לי יר (ר ני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

תרפ"א)

הל ת טו. מ  יצא ידיה נ א)על  ההר, י חאי, ר   מע (רי  ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹ

א הטז. תחי  נ "ז)תח (א רת  ְְִֵֵַָֻ

והלואייז. ה דה החכמה לד  הר  דלי  ימק הי א  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהלואי 
 היה לא  ו אי אזי  ,זה חכמה לעסק לתלמידיה ר די מל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹהי
מ מניה נדחי החכמת ל והי החיצ נת  לחכמת   רא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהרמת 
מיקי וכ ה  ה  רמ עו נתיו  א הא ר. מני   הח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹדחה
עד ילמד א  ואמר ההה רחי  פני  החכמה לתי  את   סגר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהר
החכמה  מ י ער ארנ נ זה עבר והה  דה ורח  מדרגה  עלי   היְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

קמ"ז) ,ד ה טהרת א נ י, צבי   יצחק ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ(ר י

זהאבל מדיל א   ר א ְֲִֵֶַָֹֹ
עהא. , ת א ללמד רצה ולא  האמת  חכמת  עסק א  ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמי 

 י א ואפ  יב מ  ת א  חי  עד  ג לעלת  ר צה  מתְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
את רפי  נפי  עלי רפיה ,לע  ביה ימע ל ידְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וי י כל מתרמז:)נ  פק די זהר  , יריה יר .(זהר  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

עהב . ,ת א ללמד רצה ולא  האמת  חכמת  עסק א  ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמי 
 י א ואפ  יב מ  ת א  חי  עד  ג לעלת  ר צה  מתְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
את רפי  נפי  עלי רפיה ,לע  ביה ימע ל ידְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וי י כל מתרמז:)נ  פק די זהר  , יריה יר (זהר  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

עג. ונמעה נע אה עמד למה אמר רב הערב   עו  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹוזה
סברת רה, סתרי נמת   אלהי נ ע ידר  ואל ורע, ט ב ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהעת 
חכמת על רע  ציאיה זה נזמ אר  רה ני קצת  עיְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה
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לזוהר  לתרו  המיליונרי של הנסיונות
תרומותאלה: תור והוא  ,כס הרבה לו שיש  מנגיד שהגיע שאלה ְֵָ

להרויח ר צה אני :כ לי  ואומר אלי, מתקשר והוא ,רבי לדברי ְְֲִִֶַַגדולות 
  ר לת ה וראיתי  ר חני !!!  קני עיר להי ת  היס!!! ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמפעל
עיר אני  ה'  בר ,י ר 70ב דה ההר ל סטי  אל לדפס ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיר 
: הינ ,למע עיננ  חז א  לזכ ת ז ה  לזה רה והבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻד ל
לכר –  אל 70 פל חד כל ז הר  סמי  מלי 70 כר יקל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹשהוא 
זה, לזכות  רוצה אני  מד  כ והחלטי  היע, לע אחד אי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה

ר  א .כיז ו אי לע הד ל היס מפעל א יזה  קרה המ גע, ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
בר נת י  , הכס את  לתרו לי  נות שלא  משהו מרגיש  אני  , מבי ְְִִִִֵֵֵֶַָָואיני 
הזאת, ההרגשה את  פע א הרגשתי  ולא  לצדקה, לרי ְְִִִֵָָָמיליני 
את לתרו לי  הול לא  ,פע  א לי  קרה שלא  הדבר  קרה  כא ופתאו
לתת לא  הלב את  לי לסובב  ומנסה אלי, משתלט מאוד הרע היצר ,הכס
ל כ א] האמת , את י דע אני  דלה, זאת  מלחמה קר י ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻי
אי אבל [ ס געינ ולא  ,בילכ סה את  צריכי לא   א ,מיְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
לי להס יר יכל ד ב א לי  לה? ל ה? לה? לתת ! אפ  ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאפר 
דלת, מלחמ ת  י  פה מה!!! מנחה לי  אי אמת  אי ? קרה ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה

מזה. רב צער לי  ויש   י מר אני מה ְֲִִֶֶַַזה

מח קיבה: לא  פטת !!! כה ל ה לא   א זכ ת  לזת  ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֻ
כזה, נב לדבר להיע די זה, לפני זכ ת   וצרי עמל, לי  הא  ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻע

עד, סנד ולא   דה ההר על צי נח ספרי 1300 לנ  י ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹלמ ל,
יכל ולא  , רצ י תר, לידה י הר מזי ואפיל לזה, זה מי   איְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הדל ה ד וזה ,ה  ה פני לחמי נתי בר  , אפ ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
 י למי אז  הלת , מ נצא  ההר זכ ת  רק  י ,דה זהר   מְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָה
ב ,נדיבי בטח "אל וכאמר סג לה, יחידי  רק לזה? לעזר ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהכ ת 
אוה,  לה אי טי יאנ רק איר עה"! ל אי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאד
, ת א זה הא ר דלה   להתח הרה  צרי א ה .לתר כיְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹז
כמ , לכ זה ב ו ובה יחאי  ר  מע הר י    לצ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָתל
הרי א  ,ידה לקד  מת ר יע זכה אחד  ל  א  ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
דמעת פה הרה וצרי ,ידה דק הא  זי"ע י חאי ר  מעְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָ

לזה, הקמה)לז ת  זהר לטי ספר .(ראה  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אלי ? 'ל מי מי  –  תזכ' ז'הר  – לזה"ב  ס  פכיה ז היצד  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לא וזה רב , הערב את  בנית  רב לערב ס  נת  יהח ל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלזה?
יקנה אחד ל  חד בר  ינע לכ זאת , דלה לקדה לתת  ל  תְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹנ
ל   מלי 70 פל זהר סמי 700 ל הכת  ל ויהיה ,סטי 10 ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָרק
ד ל, כזה הא   לע ניק  א י  לזה,  כי ז יחידי רק לזה וג , ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחד

.לע כזה בר  היה לא ֶֶָָָָָָָֹעד

ז ה בזה ר ", יר על חר "חג ר ,  ינ עמד עכו   ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלכ
טב  מב י חאי "ר  י חאי ר   מע ר י לבק ," והדר דה"ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָל
ד ה קנית   . עמד  רי צ מערת  . רח א ר י נס  י .בְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָי
 א לבד, זה את  לחק לי ויכ ש "ח , 160 ס עלה אחד סט  ל  ."ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהדר
.ביל ללמד ה  ל דק לרא ת  ואפר  ,ביל נחק   אנחנְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

0527651911 טל:  ִ ָ ְ ִלפרטים

הרבי  מזכי ושמואל אלקנה 
– קד ה ערי פר  זי"ע ויטאל י ח ר י ז)תב ער ב מזי(חלק  : ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֻ

ז"ל תינ ר  אמר ספ"ח )לחבא : ר א  ה להעמיד(אל אלקנה זכה לה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אד לבני  מעלה לרגל עלה היה מ ני ,ואהר מה קל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמאל 

ת ב  מ אחריו, נהג  נ מאל  וכ ,תא מז ה ע (מאלהר ה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ז') יא' הרמתה  בת ת יראל  את  ו פט ' וג והל ל אל ית  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָוסבב
מ א א מעלתיו  לכל זכה לא  ואברה , ית ('ה י"ב  ואת(ראית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

כתיב ,חר ע א ר  פי "ח )ה י "ח  )יהיה הי ואברה' וג דל  לג י ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
כיז  אינ הר ת  רא י וכל  ,' וג ה' ר  מר ו ,'וג יצ ה א ר ידעיו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָי 

.ז סה על א א  ינענ  אינ  ֱִִֵֶֶַָָָָא

ילימ להע ל את   ימז דה זהר מדי  א ל  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
הא לה. את   מקרבי ,תְְְִֶַָָָא

המשיח לביאת הציפיה  אופ
ה ל ינק  עתלי "י  ערה מ נה  י כל לי מת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאנחנ
– "רחמי  לצ ב עינינ "ותחזינה מריוא – ליעה" ימצְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
כל ל אחה היח ... ביאת  לימה אמ נה   מאמי "אני  מרי א ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעד

א ? לא  היח  ל ה אחד , ה אלי  כ בא",  ֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹי

:ידיס ברי ני תב ליעה" "צ ית  ספר זצ "ל י ח ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהחפ

וענ.א. כר להאמי הא  ההדת לחתב .סד ריכי ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַֹ
היח . לביאת ְְִִַַַַָלקת 

מד מי הב ע, ר ת על וענ כר ספרי  רנ ח זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹבגלל
הא, ר דלה להתקרב , ח מה  ימצא  , הא פריְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

.פיציה אצל ללק ואפר מחד ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָנדס

ע לחד א נ ה למסחר  סע לסחר  מל: מס יר  י ח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהחפ
המכנית את   הזמי אחר הנה. לכל רנסה ל י החד מה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹנה,
עבר  מ ה מ יע, לא  והמכ נית  מח ה עמד הא  לא נה,  ת א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹח 
עה על  מסל , לעד צא  והא נה  מה את  פסיד  מפחד  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהא 
הנה ל  ל ה רנסה ל יהיה, מה מ יע, לא  הא  א י , וצ עק , מה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹל 

האת . נסיעה ְְִִַָָֹליה

הל  ילהר  י כל  ל לחת  היח, לביאת לח ת  צריכי ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹ
אה. ְַָָֻלי

הזוהר  לימוד ידי על המשיח  ביאת
ואי ? יאת לקרב לי יכ נז הבה מאמ במעט  מעט  זמ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מהרה? ְְִִֵֵָָלהאל 

ספר זה בספר לימוד ידי  שעל מהימנא  ברעיא  בפירוש  כתוב כל קוד
בזוהר מקורות כמה ועוד ,ברחמי מהגלות  לצאת  ישראל בני  יזכו הזוהר,
כהבני החסידות ובספרי  המקובלי בספרי  כ אחר וכ בעצמו , הקדוש 
ימצאנו . הלומד וכל לפורט המקו  כא  שאי ועוד  ועוד מרע סור  יששכר

עה הלה ד : תבי מל והא  ויטאל י ח רי  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהנה
כ פסק מימה, נה הט לד  יעה א  מה יק יעה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחת 

יקנ"ה)הח סימ) ב יח הלה ימד גירסא דה ז הר המד ג , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
.ל

הנע ה על גדל  ז"ל , ליק ה תב א מר : זצ "ל חי   אי  ה מרְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
הרה מעסק הנעה  מ י תר עמי  אל ת ,  י הרה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמעסק

עכל "ק. הח ל. ימי ְֵֶַל

פל  ער מחה רה ול ד מצוה ל  א מר, יקי צ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָוהא רחת 
. ֶֶאל

רת נה  עמי  אל יד  ווה דק ת  אחד עה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָנמצא
רה. עת  מלי וה במחה  ְְְְִִִֶֶַָָָָהגלה

במחהמבריהעלה דק ת  למד יהדי א ר  זי"ע: תינר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נה, מלי ל  לער אחת  עה עלה "דה ימי"ההר ט (ל ד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

רה.הח ל) נה  מלי למאה וה אחת  עה צער, למד וא . ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

אני" ר יאמר הח"ִִַַַָָֹ
מאה לנ  י , י עת  10 מדי אברכי 100.000 : עצמ ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהע
עה רק מד קט ילד אפיל  א ט יהדי וכא ר  רה, נה   ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמלי
יק  וכ רה. נה מלי מאה וה   ,דה זהר ת  ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻאחת 

יאל הביא  ברי  נ('י לזת(ד' יכל יהדי  וכל אני " ר  יאמר הח" : ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ
.רחמי היח  את  להביא  ְְֲִִִֶֶַַַָָָלזה

הא ההדת  סד י ח החפ ל  הרא הבר את  נז יר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועכו 
.דה ההר  לד לז ת  לי יכ דל  כר איזה ,וענ כר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלהאמי

וג , וענ כר  לעני  ,י ח החפ ברי  איר אנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא
.דה ההר ל ד ייתל ריק היח , לביאת  לח ת   ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹלעני

הנגלה מתגלה  הנסתר ידי על
רת לנ מת ה הד רת לד ידי על האריז "ל כתבי  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָת ב
אברכי מעידי כבר , עי עי זה את  לרא ת  כיז  נ רנבד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהגלה,
ההר דב מ עמ אחרי ,טי דייה ואפיל לליְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָה
רה נפלאי יחיד לח מח מתרחב ל נפח דְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹה

.נימצ רי ח לח ר   וזכ ְְְְִִִֵַַָָָֻהדה,
ערר  א ,דה ז הר  ללמד לחבר א מר אד   א ,ב וח  אְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ל ל הכ ת  ל  מקל הא  , דרה בית  דה ז הר  ער ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻלעת 

הביא  כדברי ,מדיג)ה סק  סד  רק לא(יעיה  מע לא  למע" : ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
."ל למח ה יעה ,לת ז אלהי ראתה לא   עי ְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהאזינ

,דה ז הר  אחת  עה רק ת  ל  למד  אחד יהדי  רק אפיל ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָי
לסר כ ל  לע מח ב עד  אי יק ל , הא  הכת לסר אפר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאי
נה הא  א ר  הברזל " ו "כיפת  "ג ה "ח מת  ד לה וכה , הכר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָל 

.להע לכל מזה מ יל י ראל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָללל

לנשמתו  להתקרב יראי חבלה  ומלאכי החיצוני
סדת סקיהע ב']: עד פ"ו   ] יריה יר חד ז הר ְְְִִִִַַַַָָָָת ב

נ א ר היאהרה נה, ריוע מאה לאחר  למעלה עלה מת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לייכ לא  ני והחיצ הלת  וכח ת הרה, ס דת  ל  א ר  ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמתעפת 
הא  ר דה א א  עד ולא  המת, ת א להתאחז  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלג ת
הדה, הכינה ל ב  תח  יח עד המה  ת א את  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָחקק
לוע הה לע עלמת  ב' רת  אא עד, ולא  , מ עע ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוג
 י אפיל הא , ללע יעלה א ר הרה, סד ת  ל מד  א  מי ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהא ,
חי הד, רת  למד ולא ,' וכ סקיפ "ס ולמד ביט ימע ְְְְֲִִִִַַַַַַָָֹל
 ת א דימל ,הבי א  אפיל למד הא  וא , העלי עד   מ  ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹא
ולעסק בהת  ייבת  לי ב ויכ ל הד, רת  את  ניהעלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעלמ ת 

הרה. ְַָסדת 

מאירא אטו מהפצצת פחד
 הב את  דעיי  נ ?איר ל  אט מצצת  מפחד לא  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמי
אה  מר ל בריו  נמע כבר   י ילד מה ידע מי – !נמצאי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנ
מס להי ת יכל ה הב ליט"א , אלייב ל  סי רי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻהיק
י ראל, ע דלת  זכת  צריכי ,להע מ לחמת יתר  וחלילה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻחס 

מצות . רה ְְְִַַָלהר ת 
ימ ,לה עליה י חאי  מע ורי  ה ביא , האל ,נר ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמ ה
ז הר למד  א ורק רחמי, גלתא   מ יפק ההר ספר רק  ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלנ

.דה הזהר הא  נח תבת  צלי דְְִֵֶַַַַַָָָֹה
ני ל המי      י ל ללמד ונתחיל יחד נ ונתאחד   אְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻ
ולמע ללמד   אפר  זה ואת , י ת  י  רק לקח  ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹזהר,
ני למע אחת  עה נלמד   דק בת  ,לפ ההר" ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ"קל
קת זרת  ל מעלינ לית ,ר ית ה בעזרת הדה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהכינה
מ יפק א  ספרא  הרשב"י, תב  מ ,רחמי לאה ונז ה ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻורעת ,

.רחמי הל ת  מ נצא  הה פר רחמי, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָגלתא 

זוהר   שלומדי אלו
ח ב א. הא  הר ה גיא ת   וגה קאמר מאי  ידע לא  אי  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאפ

דכתיב הא   ר ד ה ד )לפני  א,  ירי ה הא(יר  ,' וכ אהבה עלי  ודגל ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
בת ל  חציי מדר ר ידע אינ קט לתינק מה , הבר  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלמה
י חק מי י ב  ,ללק  מחי ל יצחק  וא ואביו  פה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלעגי
ע  אי  א ללמד ורצה רה חה  ל י הראלי   האי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוי מח 

זהר)מ גת . ער ,עי (לא  ֵֵֶֶֶֶֶַַֹ

דליב . עד י טמ דעיי  כדי ללד ללמד ננה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהרה
חכמה לד על זהירי לימק ספרי  הרה מצינ וג ,ה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻעת 

. ת א ללמד חב אד ל   קמ"ז)ז ,ד ה טהרת א נ י, צבי   יצחק (ר י ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

פרטג. ההר  לל ד חבר ת  לקע לי א עי מה ב ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָֹֹמה
דה ד להל  עלינ לפרח   הח הא ה ניצצי א ר  זאת  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֻלעת 

זכ ר הביא  האל  קד ר א ר צדקנ מיח לביאת  המסל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהה
קי בי לתא  מ   רק ית ההר ספר בהאי  מהימנא  לרעיא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלטב
קריב  בזמ עגלא צדקנ מ יח  ביאת  תנ א יחי   וה לתא .  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻמ

. אמ ימינ 'רה)מהרה פס לזהר ניהר (הק מת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

רעי.ד.  געי מ ל ליר)נהמח הק מת ה רק  ג ההר , (ני  ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

אמר,ה. עצמ י חאי    מע ר י  מ יקט נערי ע מדי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָל
.ה מ ד  ילמד י קט ערי(ה הח (אר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

רהו. חה ל י הראלי  האי וימח  י חק מי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָיב
מ גת . ע  אי  א ללמד זהר)ור צה ער ע י (פלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

הז. להג ת  ניוה ההר ספר  ני עה  ינק  ע מדיְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹל
מי יראת   כר היה  וכ . ויתק לחכמת קדמת   חטא יראת  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהיה

חיצ נית . חכמה מק,חסד נצר ממרנה, ספרי יחיאל  איזיק  יצחק  ד ה ינר) ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

כ') מנה  ד ' .רק  ְִֶֶָ

העלמת,ח. ל על ואר פע  יכיממ והי רעת  הזרת  ל ליְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמב
מזני. ח י  ני  טת , העת  ספרי יחיאל  איזיק  יצחק   ד ה  ינר) ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

כ') מנה  ד ' רק  חסד , נ צר ְְִִֵֶֶֶֶַָָממרנה,

זהט. מני  הלה, ללד   זמ י ל ילהק אחד לכל קרא  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאני
.מתכנ ני זי"ע)ל י  רי  יצחק  הרב  לי ק ה זק) ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

ידי על עליו  עבר מה ל   לת האד יכלת  יהיה זה ידי על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹי .
,לה ני חטאיכ היה ר ית ה ת א יבר זה ידי ועל  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָבה,

.יניל לג ואז רא ית , ימי מת  בא ת  לרינ ד ר ת  ציק  (רי  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ע ד  נ "א   ח ' סימ , עלינ יג תזכ לי מ ה ה א)צדק  ְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

בה,יא. ימי  וערת אלל  חד ניה ספר  ללמד  הגי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹנ
ינר למ ה נת  הח ת  נ נ אז  רצ ימי  ה  י עי האר אְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

בה. ידי  על הל  לת רה, הברי  ל ע לה צ יקעליו (רי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

א) ע ד  נ "א   ח ' סימ , עלינ יג תזכ לי מ ה ה צדק   ינְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹלר

הלה.יב . לד  רק ייל היח  ביאת  ספרהא ה  מילנא,  אה) ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

(11,3 למה ְֵֶֶָאב

הג לת ...יג.   אי ההר לד  חי )על  החפ) ְִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ורעתיד. קת  גזרת  רענת  מיני  ל לינת מב , לי יר (ר ני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

תרפ"א)

הל ת טו. מ  יצא ידיה נ א)על  ההר, י חאי, ר   מע (רי  ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹ

א הטז. תחי  נ "ז)תח (א רת  ְְִֵֵַָֻ

והלואייז. ה דה החכמה לד  הר  דלי  ימק הי א  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהלואי 
 היה לא  ו אי אזי  ,זה חכמה לעסק לתלמידיה ר די מל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹהי
מ מניה נדחי החכמת ל והי החיצ נת  לחכמת   רא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהרמת 
מיקי וכ ה  ה  רמ עו נתיו  א הא ר. מני   הח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹדחה
עד ילמד א  ואמר ההה רחי  פני  החכמה לתי  את   סגר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהר
החכמה  מ י ער ארנ נ זה עבר והה  דה ורח  מדרגה  עלי   היְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

קמ"ז) ,ד ה טהרת א נ י, צבי   יצחק ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ(ר י

זהאבל מדיל א   ר א ְֲִֵֶַָֹֹ
עהא. , ת א ללמד רצה ולא  האמת  חכמת  עסק א  ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמי 

 י א ואפ  יב מ  ת א  חי  עד  ג לעלת  ר צה  מתְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
את רפי  נפי  עלי רפיה ,לע  ביה ימע ל ידְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וי י כל מתרמז:)נ  פק די זהר  , יריה יר .(זהר  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

עהב . ,ת א ללמד רצה ולא  האמת  חכמת  עסק א  ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹמי 
 י א ואפ  יב מ  ת א  חי  עד  ג לעלת  ר צה  מתְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
את רפי  נפי  עלי רפיה ,לע  ביה ימע ל ידְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וי י כל מתרמז:)נ  פק די זהר  , יריה יר (זהר  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

עג. ונמעה נע אה עמד למה אמר רב הערב   עו  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹוזה
סברת רה, סתרי נמת   אלהי נ ע ידר  ואל ורע, ט ב ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהעת 
חכמת על רע  ציאיה זה נזמ אר  רה ני קצת  עיְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה
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חס ני קצרת  ימת  תעק מי  ל מרי וא לע חי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאמת 
...ל א')ו טר ש"ע ע ד  אמר , ר ת  ,מו (מא ר ְֱֶֶַַָָָָָֹ

עלמא ,ד.  ד וא והרג ביזה וחרא  ענ תא גרמי  ל זהרוי (ני  ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ל') ִ

ודמיה. האר כל  דנ וריח מ להית  היא  רת ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָל
סת וער , מי  ורא מג ל  ניה הפלגה ר לאני  יהמעְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ
סק על  בזהר . לנ ונעה הת ב  אחר  תב מה היא יהְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמע

המ לדת  מיני,א ה הג '  מ רב, ערב י מיני חמה ,והאר י ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
למע א ר ריה הה א מר עלייה ,רי ת  הקרא  הא  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמה

 ה א מר י א מ טרא  ואי ,ה יא)אני  לנ)רא ית נבנה הבה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
וייו מדרת י  כנס ת י בני  לנ ונעה ' וג מג ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָעיר 

.' וכ   ל למעד  א א  , מל וא , ירי על  ועטרה רה ספר  ההר) ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

מהרח "ו) כ"ה:,  ְִֵַראית

קרו. נעית  הרה א ר יהר תיננ עו זה נ זמ ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹבפרט 
רס לקל מנת  על רה עסק א ר רה עלי  קצת  אצל  ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלחת
רה העסק ל מרא :  אמר האת  הת  על והה ... יתר ת , ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹוהסקת 

.להע לאויר  יצא  ולא  ניו על   לית הפכה ל נח  מל (הקמת א ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ההקמ ת) ער על  זי"ע ויטאל  י ח הרב  רינ מ. ְִִֵַַַַַַַַָָ

דלז. ה  וענ ק לה, ללמד חכמי למידי  על חב דל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹה
רחמנא הא ה בימע ה י  לתא,  אר ר וג קלה, מדיל אינ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻא

, ליצל(מל א  באר ל '  יק זהר .(יקני ְְִִִִֵֵֵֶֶַַ

חיח. ה האר"י  מר וכתבי  ני ות ההר ספר עסק אינ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמי 
ל נאמנה ידע ,סקי פ בתלמד במ נה מקרא  ללה ,פל ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמ
והארה י ח עסק ל  ואי דאג, , ולח מפה הא  עסק רתְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מאני להי ת  א א  רה עסק ואינ ור א ת, טעת   והא  ,פְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻל
ולא י ח ל  ואי הר ת , על להרר הר דל  ורא רב להית  ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹ

...יח י "ט)חלק ז', עקב  ר ת הרכה .(היכל ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הט. ל  דיה מד המד א י ,למד רק חכ נקרא  לא   רה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻ
.'וכ זא"ת  ה קראת  ל ה (מהרבלהיע  י קד רת ס י יעקב  (לד ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ

טב)  העל מלמידי מ לנאה, "כ ס י יעקב  רי  ד תנתה  ספר ת ב  וכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
( יקד ר ת  יְִִַַָָ

ההר.י. ספר  ללמד ח ק ל אי ח רה: למרה  נחס,סימ מדר) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

כ"ט) א ת י ' קנטרס זצ "ל ,  מקארי נחס ְְְִִִִֵַַַָָרי 

תשב"ריא. ללד לה הרזי )אסר חכ ,קארי נחס (רי  ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ר ס.יב . ל  חינת  ארע טרח  עד ת לל צרי האל (רת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

זי"ע) מני  האל סלימא דה א ה להרב   לייר ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָתשכ"ו

לחיצ נייג. רת (זהר)ל ִִַַָָָֹ

ממ .יד. בד גאווה דל (זהר)ל ִַַַָָָָָֹ

י ראלטו. ע ל לאסנת   רמי וג מי (זהר)א ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹ

ולילי טז.  חי ר  דימ מת (זהר)נ ְְִִִִִִֵַָָֹ

האלה.יז. את  ציר (זהר)לא  ְִֶַַָֹֹ

האלה.יח . את  בי(זהר)מע ְְְִֶַַַָֹ

ריט.  לה יהיה הא .לא  לע( ע"ח) ְִֵֶֶַָָָָֹ

בה.כ. לעת  מעניני (ע"ח )לא  ְְְֲִַָָֹֻ

וענ.כא. כר מאמיני זי"ע)לא  ח "ח  ע "פ ,לנ מג רת) ְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

טבי.כב . לילדי כיז מקרי)לא  נחס רי     לנ מג רת) ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָֹ

מקנכג. ית   ני ועב אח ר רמת  היא   מהתעק  מניעתנְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
נותפאר( יח לע ויטאל   יח הרב .(הק מת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָ

חכד. הסיל החיצ נ ת  החכמ ת  חכ ת  יהר  תיננ עו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹנת ר
. לנ ויאר  א ר " יהי  אלקי "ו אמר  ימינ במהרה  להאלימל צבי  הרב  רנמ) ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ה') א ת א ' רק , י מעי ְִִִֶֶַַַמינ ב ,

נפ,כה. יעקבמתחב רי  ד ה (מהרב יקד רת סי יעקב (לדת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

טב)   העל מ למידי מלנאה, "כ סתי ר  י תנת  ספר ת ב  וכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
( יְִקד

חיצ נית  חכמה ע אריונ ,מי יראת  י כר לא  ר יכו. (הרה"ק ְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָֹ

חסד ) נ צר ממרנא, איזיק  .יצחק  ְְְִִִֵֶֶַַָָ

הבטיח ! ע"ה   נר ְִִֵֶַַֹמ ה
נשא  פרשת במדבר  ספר מהימנא  ברעיא  הקדוש : לשונו קכ "ו וזה ד)

יב):ע"א) חי,(דניאל אילנא  איה בינה, מטרא  , יבינ ילי ְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָָוהמ
אמר, גינייה(יב ח רא(דניאל  האי  הרקיע ז הר  יזהיר ילי והמ ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָ

בה. ע אה אימא  זהרא   מ ההר , ספר איה ילרי לא  יא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ספר האי  איה חי , מאילנא למטע יראל עתידי בגי , י ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנ

רחמי . לתא מ י קי ה,ההר , ילב)ויתק  דברי) ינח דד יי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
נכר . אל ע  ְִֵֵֵָואי

נאמר גלל ,י הח ע ה א  הינה, מד   יבינ יליוה :ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָתרגו
יב) ההר,(דניאל ספר הא  , זה ח ר  הרקיע, הר יזהר ליְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹוה

בה. העלי נה הא עתידימ הר  מ , י נ צרי לא אה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
מהלת   ב יצא הזה, ההר ספר  הא ,י הח מע לטע ,יראל  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ה לב)ויתק  נכר .(דברי אל ע  ואי  ינח דד ה' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

"למטע" י ראל  עתידי בגי הבטיח : לה עליו  ינ ר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמ ה
: ר רחמי ". לתא  מ י יפק ההר, ספר  איה ח י, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאילנא 
יד על ההר, ספר הא  יהח  מאיל לטע יראל  עתידי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמ

.רחמי הל ת  מ  ְְֲִִֵַַָיצא

ילמדו ישראל וכל בתורה, ונתקדש  הגאולה,  למע ונתמסר בואו  כ על
ל וטוב הזה, בעול אשרי ,כ עושה אתה וא ,יו בכל הקדוש  זוהר
כיה  מ להי ת  זה רצו ויהי ניגאל,  תיכ ובודאי  הבא , ְְִִִִֶֶַלעול
על העי". ת זכ" –  עלינ יעיד בעצמ  דכב היח  ,רי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהמא

מד הקריב ,מי ל ל ד נ ,יקרי דייה , למע תיכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
דול , ננפ לפד ת  לגר ,צרנ לי רח נחת  לעת הדה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹהכינה
מל ני  אר את  לקל יחד אחד  נ נל  וכ  דה ז הר   י ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻכל 

. אמ בימינו במהרה ִַַָהיח 

העולמי. הזוהר מפעל לחברי  שלום

כל ולב  ליבי  רחשי  את  להביע  לכם כותב  שאני זה  מכתבי עם ברצוני 
ריבונו . את  להכיר  תשוקה קצת  לו שיש  יהודי 

את עדיין רואים ואין וכלל  כלל טוב איננו  אליישיב  הרב  עם המצב כידוע 
לה ' ומבקשים עומדים ישראל  וכל לביתו סוף  סוף  כבר יחזור מתי הסוף

במהרה. שיתרפא זה  צדיק  על וירחם שיחוס  יתברך 

כל כן פי  על ואף  כידוע  הליטאי  המגזר עם נמנה  אליישיב הרב  והנה 
גם וכמובן  עליו ומתפללים בעבורו עולמות מרעישים כן  גם  החסידים 
כל כידוע  תהילים פרקי של  משמרות  היום כל אומרים הליטאי המגזר

אחד. לכל  זה

שכוחו  בעדנו  טוב וימליץ לנו מגן  תורתו בעומר בל"ג שרים אנו והנה 
שהוא וכמו  חיים  קרויים במיתתן אפילו  וצדיקים גדול  כך כל הרשבי  של

ראשי הנכם ולמה עכשו  כן גם יכול  חיותו  בחיים ונפלאות גדולות פעל 
ולארגן  הזאת הבדוקה  הסגולה את תחטפו  לא כוללים וראשי ישיבות 
סיומי אלף שכידוע אליישיב הרב של  השלמה לרפואתו זוהר סיומי אלף 
להרב שלמה רפואה  להחיש  שכן וכל  הגאולה  להחיש  מסוגל זוהר

אליישיב.

באמת ברצונכם שאם כוללים וראשי ישיבות ראשי לכם מיעץ  הנני לכן

זוהר סיומי אלף  תארגנו אליישיב הרב של  רפואתו למען לעשות
אנשים למקסימום  להגיע  למען האתרים ובכל העיתונים בכל תפרסמו

לרפואתו . שילמדו 

אמן . בימינו במהרה גואלנו את לנו וישלח בענינו יראה וה '

סלה. טוב  כל 

בר ירו הרב

מעלה של בבי"ד זוהר שלמד האיש 

 יושבי  די הבית  מעלה של  לבי "ד כבוד  אחר  האיש  את   מובילי
תורה בדי להתחיל   ורוצי

 יכולי  את אי  הזה  האיש  את   החשובי  די בית  :לב סנגור מלא
עונש   שו לו לתת  אפשרות  ממילא  ואי בזוהר עסק  הוא  כי   לדו

 טובי  המעשי על   להיפ לדונו אפשר  אבל צודק  אתה  :הדי בית 
עשה אשר 

אותו תדונו  צודקי  את נכו סנגור :  מלא

הזה ?  בעול  מעשי מה  : הדי בית 

מצוות  שיותר  כמה  לעשות  ומהרתי  עברות  מלעשות  נזהרתי  האיש :

באמונה ? ונתת  נשאת  :הדי בית 

כ האיש :

תורה למדת  :הדי בית 

קצת  האיש :

למדת  מה  : הדי בית 

זוהר  וד היומי   ד  יו כל למדתי  האיש :

 הרבי זיכוי   ע מה  אבל חשוב  מאוד  באמת  :הדי בית 

את  מדרש  בית  באיזה  למדתי  אני   יודעי  את השאלה  מה  האיש :
 מהמשתתפי אחד  לכל חילקתי  השיעור ואחרי  היומי   בד השיעור 

הזוהר בספר  ג  יו כל  יחד  כולנו ולמדנו הזוהר כמהספר כ ג (והיו

הזוהר ) לשיעור  רק  שבאו   אנשי. הרבי את  שזיכיתי  וודאי  אז 

מחשב  ל היה  הא : הדי בית 

כמה האיש :

? לחברי  מיילי לשלוח  יכול  היית   הא :הדי בית 

כ האיש :

זוהר כ  ג שילמדו  של  החברי לכל שלחת   והא :הדי בית 

כ האיש :

לעשות ?  שצרי מה  שזה  ידעת  באמת   אי : הדי בית 

ולכ המשיח , לביאת  כ כל  חיכיתי  כל   קוד  דברי כמה האיש :
מהגלות   יוצאי הזוהר לימוד  ידי  על  כי  שידעתי  הכל  את  עשיתי 
קול או חדש  קונטרס  שלי  הדואר  בתיבת  נח   ימי כמה  כל כי  ועוד 
מהרב  ופע ארוש  מהרב   ופע ברלנד מהרב  זה   פע חדש  קורא 
שגדולי  וראיתי  שמואלי  מהרב   ופע עובדיה  מהרב   ופע גראס 

.כ עשיתי  באמת  לכ כ  מורי הדור 

עשית  ובאמת  אמונה בעל   כ כל  שהיית  נס  ממש  ל יש  : הדי בית 
היו  גדולי כמה יודע  מי  כ אלמלא  כי  ציוו, הדור שגדולי  מה 

.עונשי

כלומר ? האיש :

 ברבי  מפרס אינו אבל  זוהר שלומד מי  אפילו  כי  : הדי בית 
? הרבי יזכה לא  למה  כי  יקרא  גדול  חוטא  כ  ג הוא  ללמוד  שצרי
בלימוד  אחרי  ג מזכה  לא   א כי  הגר "א , תלמידי   בש וכמובא 
שיש   כיו ובפרט  נברא , היה  שלא  יותר היה טוב זה  קדוש 
שלו  לחברי לשלוח  אחד  כל  צרי הרי   בעול חדישה  טכנולוגיה 
ילמדו  ושה  לומדי  ה  הא  יו כל   פעמי וכמה   יו כל   מיילי

דעת . בר  לכל  פשוט  וזה 

לפנינו באו וכבר  רב  ערב רבני  ממש   שה  בעול  רבני יש   וכ
 אומרי  יו כל   שה , עול  לדראו  אות ושלחנו כאלו  כמה 
מיד  הול והכל  עצמ לכבוד רק  שזה   שלה תורה  חידושי 

 זיעוכי "א )לחיצוני  מפרימישלא מאיר  מר ' הסיפור  שידוע  מעוררי (וכמו  וה
למלחמות   יוצאי  וה בזה   נזהרי  שכול אפילו  הדברי כל על
כל  וכותבי  לרבניה  שמצייתי  החרדי ונגד   הציוני נגד
הדעת   שאי שטויות  כאלו רחוב במודעות   שבעול השטויות 
הזוהר וללימוד  התורה  לימוד  לעיקר  הגיעו לא  לעיקר  ורק   סובלת
 היו וכל   כלו  עושי לא   ה לזה  מהציוני אותנו שיציל  מה  שזה
 א  לגיהנ שיכנסו אלו   וה ועוד , ועוד  תורה  ביטולי  ועוד  הפגנות 

ישובו. לא 

ידעו  כ  שה  את תראו אז   יודעי לא   ה אולי  אז האיש :

למעלה שפרטת  וכמו הזה   בעול  נציגי כמה לנו יש  : הדי בית 
מי   ולכ הכל  את   מפרסמי כבר  וה  כול של  שמותיה את 
הזה  בעול עונשיו יהיה  גדול  שלא  ומי  חלקו אשרי   לה ששומע 
כבוד מחפש  ולא  ה', ירא  באמת  שהוא  שמי  ותדע  ח "ו, הבא   ובעול
את  שמוציאי במשנה  נאמר  כבר   שעליה האלה השטויות  וכל 
מהעבד המשל וכידוע  לזה , בעצמו מגיע  כבר  , העול  מ  האד
בשביל טוב , כ  ג יעשה  האחר, העבד  שחבירו  ג שרוצה  הטוב

אדונו. כבוד להרבות 

הזה ?  בעול עסקת  במה : הדי בית 

.צרי שהיה  מי  לכל  ספרי מדפיס  והייתי  דפוס  בעל הייתי  האיש :

מוזל במחיר  או  בחינ  ספרי מדפיס  היית   והא :הדי בית 

כ האיש :

למי ? : הדי בית 

 רוצי  שה וראיתי   יתבר ה ' בתורת  שעסקו אלו לכל  האיש :
רק   רוצי  ושה  פרנסת  לש ולא  מוזל  במחיר  ולחלק  להדפיס 
שרוצה מי  כי   בחינ להדפיס   צרי  לה כי  ישראל  את  לזכות 
פרנסה , מזה  אעשה לא  כ  ג שאני  למה אז  פרנסה  מזה  לעשות 

צודק ? אני   הא

אחוז. מאה   כ :הדי בית 
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חס ני קצרת  ימת  תעק מי  ל מרי וא לע חי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאמת 
...ל א')ו טר ש"ע ע ד  אמר , ר ת  ,מו (מא ר ְֱֶֶַַָָָָָֹ

עלמא ,ד.  ד וא והרג ביזה וחרא  ענ תא גרמי  ל זהרוי (ני  ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ל') ִ

ודמיה. האר כל  דנ וריח מ להית  היא  רת ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָל
סת וער , מי  ורא מג ל  ניה הפלגה ר לאני  יהמעְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ
סק על  בזהר . לנ ונעה הת ב  אחר  תב מה היא יהְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמע

המ לדת  מיני,א ה הג '  מ רב, ערב י מיני חמה ,והאר י ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
למע א ר ריה הה א מר עלייה ,רי ת  הקרא  הא  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמה

 ה א מר י א מ טרא  ואי ,ה יא)אני  לנ)רא ית נבנה הבה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
וייו מדרת י  כנס ת י בני  לנ ונעה ' וג מג ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָעיר 

.' וכ   ל למעד  א א  , מל וא , ירי על  ועטרה רה ספר  ההר) ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

מהרח "ו) כ"ה:,  ְִֵַראית

קרו. נעית  הרה א ר יהר תיננ עו זה נ זמ ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹבפרט 
רס לקל מנת  על רה עסק א ר רה עלי  קצת  אצל  ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלחת
רה העסק ל מרא :  אמר האת  הת  על והה ... יתר ת , ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹוהסקת 

.להע לאויר  יצא  ולא  ניו על   לית הפכה ל נח  מל (הקמת א ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ההקמ ת) ער על  זי"ע ויטאל  י ח הרב  רינ מ. ְִִֵַַַַַַַַָָ

דלז. ה  וענ ק לה, ללמד חכמי למידי  על חב דל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹה
רחמנא הא ה בימע ה י  לתא,  אר ר וג קלה, מדיל אינ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֻא

, ליצל(מל א  באר ל '  יק זהר .(יקני ְְִִִִֵֵֵֶֶַַ

חיח. ה האר"י  מר וכתבי  ני ות ההר ספר עסק אינ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמי 
ל נאמנה ידע ,סקי פ בתלמד במ נה מקרא  ללה ,פל ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמ
והארה י ח עסק ל  ואי דאג, , ולח מפה הא  עסק רתְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מאני להי ת  א א  רה עסק ואינ ור א ת, טעת   והא  ,פְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻל
ולא י ח ל  ואי הר ת , על להרר הר דל  ורא רב להית  ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹ

...יח י "ט)חלק ז', עקב  ר ת הרכה .(היכל ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הט. ל  דיה מד המד א י ,למד רק חכ נקרא  לא   רה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻ
.'וכ זא"ת  ה קראת  ל ה (מהרבלהיע  י קד רת ס י יעקב  (לד ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ

טב)  העל מלמידי מ לנאה, "כ ס י יעקב  רי  ד תנתה  ספר ת ב  וכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
( יקד ר ת  יְִִַַָָ

ההר.י. ספר  ללמד ח ק ל אי ח רה: למרה  נחס,סימ מדר) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

כ"ט) א ת י ' קנטרס זצ "ל ,  מקארי נחס ְְְִִִִֵַַַָָרי 

תשב"ריא. ללד לה הרזי )אסר חכ ,קארי נחס (רי  ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ר ס.יב . ל  חינת  ארע טרח  עד ת לל צרי האל (רת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

זי"ע) מני  האל סלימא דה א ה להרב   לייר ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָתשכ"ו

לחיצ נייג. רת (זהר)ל ִִַַָָָֹ

ממ .יד. בד גאווה דל (זהר)ל ִַַַָָָָָֹ

י ראלטו. ע ל לאסנת   רמי וג מי (זהר)א ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹ

ולילי טז.  חי ר  דימ מת (זהר)נ ְְִִִִִִֵַָָֹ

האלה.יז. את  ציר (זהר)לא  ְִֶַַָֹֹ

האלה.יח . את  בי(זהר)מע ְְְִֶַַַָֹ

ריט.  לה יהיה הא .לא  לע( ע"ח) ְִֵֶֶַָָָָֹ

בה.כ. לעת  מעניני (ע"ח )לא  ְְְֲִַָָֹֻ

וענ.כא. כר מאמיני זי"ע)לא  ח "ח  ע "פ ,לנ מג רת) ְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

טבי.כב . לילדי כיז מקרי)לא  נחס רי     לנ מג רת) ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָֹ

מקנכג. ית   ני ועב אח ר רמת  היא   מהתעק  מניעתנְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
נותפאר( יח לע ויטאל   יח הרב .(הק מת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָ

חכד. הסיל החיצ נ ת  החכמ ת  חכ ת  יהר  תיננ עו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹנת ר
. לנ ויאר  א ר " יהי  אלקי "ו אמר  ימינ במהרה  להאלימל צבי  הרב  רנמ) ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ה') א ת א ' רק , י מעי ְִִִֶֶַַַמינ ב ,

נפ,כה. יעקבמתחב רי  ד ה (מהרב יקד רת סי יעקב (לדת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

טב)   העל מ למידי מלנאה, "כ סתי ר  י תנת  ספר ת ב  וכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
( יְִקד

חיצ נית  חכמה ע אריונ ,מי יראת  י כר לא  ר יכו. (הרה"ק ְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָֹ

חסד ) נ צר ממרנא, איזיק  .יצחק  ְְְִִִֵֶֶַַָָ

הבטיח ! ע"ה   נר ְִִֵֶַַֹמ ה
נשא  פרשת במדבר  ספר מהימנא  ברעיא  הקדוש : לשונו קכ "ו וזה ד)

יב):ע"א) חי,(דניאל אילנא  איה בינה, מטרא  , יבינ ילי ְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָָוהמ
אמר, גינייה(יב ח רא(דניאל  האי  הרקיע ז הר  יזהיר ילי והמ ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָ

בה. ע אה אימא  זהרא   מ ההר , ספר איה ילרי לא  יא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ספר האי  איה חי , מאילנא למטע יראל עתידי בגי , י ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנ

רחמי . לתא מ י קי ה,ההר , ילב)ויתק  דברי) ינח דד יי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
נכר . אל ע  ְִֵֵֵָואי

נאמר גלל ,י הח ע ה א  הינה, מד   יבינ יליוה :ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָתרגו
יב) ההר,(דניאל ספר הא  , זה ח ר  הרקיע, הר יזהר ליְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹוה

בה. העלי נה הא עתידימ הר  מ , י נ צרי לא אה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
מהלת   ב יצא הזה, ההר ספר  הא ,י הח מע לטע ,יראל  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

ה לב)ויתק  נכר .(דברי אל ע  ואי  ינח דד ה' ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

"למטע" י ראל  עתידי בגי הבטיח : לה עליו  ינ ר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמ ה
: ר רחמי ". לתא  מ י יפק ההר, ספר  איה ח י, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאילנא 
יד על ההר, ספר הא  יהח  מאיל לטע יראל  עתידי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמ

.רחמי הל ת  מ  ְְֲִִֵַַָיצא

ילמדו ישראל וכל בתורה, ונתקדש  הגאולה,  למע ונתמסר בואו  כ על
ל וטוב הזה, בעול אשרי ,כ עושה אתה וא ,יו בכל הקדוש  זוהר
כיה  מ להי ת  זה רצו ויהי ניגאל,  תיכ ובודאי  הבא , ְְִִִִֶֶַלעול
על העי". ת זכ" –  עלינ יעיד בעצמ  דכב היח  ,רי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהמא

מד הקריב ,מי ל ל ד נ ,יקרי דייה , למע תיכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
דול , ננפ לפד ת  לגר ,צרנ לי רח נחת  לעת הדה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹהכינה
מל ני  אר את  לקל יחד אחד  נ נל  וכ  דה ז הר   י ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻכל 

. אמ בימינו במהרה ִַַָהיח 

העולמי. הזוהר מפעל לחברי  שלום

כל ולב  ליבי  רחשי  את  להביע  לכם כותב  שאני זה  מכתבי עם ברצוני 
ריבונו . את  להכיר  תשוקה קצת  לו שיש  יהודי 

את עדיין רואים ואין וכלל  כלל טוב איננו  אליישיב  הרב  עם המצב כידוע 
לה ' ומבקשים עומדים ישראל  וכל לביתו סוף  סוף  כבר יחזור מתי הסוף

במהרה. שיתרפא זה  צדיק  על וירחם שיחוס  יתברך 

כל כן פי  על ואף  כידוע  הליטאי  המגזר עם נמנה  אליישיב הרב  והנה 
גם וכמובן  עליו ומתפללים בעבורו עולמות מרעישים כן  גם  החסידים 
כל כידוע  תהילים פרקי של  משמרות  היום כל אומרים הליטאי המגזר

אחד. לכל  זה

שכוחו  בעדנו  טוב וימליץ לנו מגן  תורתו בעומר בל"ג שרים אנו והנה 
שהוא וכמו  חיים  קרויים במיתתן אפילו  וצדיקים גדול  כך כל הרשבי  של

ראשי הנכם ולמה עכשו  כן גם יכול  חיותו  בחיים ונפלאות גדולות פעל 
ולארגן  הזאת הבדוקה  הסגולה את תחטפו  לא כוללים וראשי ישיבות 
סיומי אלף שכידוע אליישיב הרב של  השלמה לרפואתו זוהר סיומי אלף 
להרב שלמה רפואה  להחיש  שכן וכל  הגאולה  להחיש  מסוגל זוהר

אליישיב.

באמת ברצונכם שאם כוללים וראשי ישיבות ראשי לכם מיעץ  הנני לכן

זוהר סיומי אלף  תארגנו אליישיב הרב של  רפואתו למען לעשות
אנשים למקסימום  להגיע  למען האתרים ובכל העיתונים בכל תפרסמו

לרפואתו . שילמדו 

אמן . בימינו במהרה גואלנו את לנו וישלח בענינו יראה וה '

סלה. טוב  כל 

בר ירו הרב

מעלה של בבי"ד זוהר שלמד האיש 

 יושבי  די הבית  מעלה של  לבי "ד כבוד  אחר  האיש  את   מובילי
תורה בדי להתחיל   ורוצי

 יכולי  את אי  הזה  האיש  את   החשובי  די בית  :לב סנגור מלא
עונש   שו לו לתת  אפשרות  ממילא  ואי בזוהר עסק  הוא  כי   לדו

 טובי  המעשי על   להיפ לדונו אפשר  אבל צודק  אתה  :הדי בית 
עשה אשר 

אותו תדונו  צודקי  את נכו סנגור :  מלא

הזה ?  בעול  מעשי מה  : הדי בית 

מצוות  שיותר  כמה  לעשות  ומהרתי  עברות  מלעשות  נזהרתי  האיש :

באמונה ? ונתת  נשאת  :הדי בית 

כ האיש :

תורה למדת  :הדי בית 

קצת  האיש :

למדת  מה  : הדי בית 

זוהר  וד היומי   ד  יו כל למדתי  האיש :

 הרבי זיכוי   ע מה  אבל חשוב  מאוד  באמת  :הדי בית 

את  מדרש  בית  באיזה  למדתי  אני   יודעי  את השאלה  מה  האיש :
 מהמשתתפי אחד  לכל חילקתי  השיעור ואחרי  היומי   בד השיעור 

הזוהר בספר  ג  יו כל  יחד  כולנו ולמדנו הזוהר כמהספר כ ג (והיו

הזוהר ) לשיעור  רק  שבאו   אנשי. הרבי את  שזיכיתי  וודאי  אז 

מחשב  ל היה  הא : הדי בית 

כמה האיש :

? לחברי  מיילי לשלוח  יכול  היית   הא :הדי בית 

כ האיש :

זוהר כ  ג שילמדו  של  החברי לכל שלחת   והא :הדי בית 

כ האיש :

לעשות ?  שצרי מה  שזה  ידעת  באמת   אי : הדי בית 

ולכ המשיח , לביאת  כ כל  חיכיתי  כל   קוד  דברי כמה האיש :
מהגלות   יוצאי הזוהר לימוד  ידי  על  כי  שידעתי  הכל  את  עשיתי 
קול או חדש  קונטרס  שלי  הדואר  בתיבת  נח   ימי כמה  כל כי  ועוד 
מהרב  ופע ארוש  מהרב   ופע ברלנד מהרב  זה   פע חדש  קורא 
שגדולי  וראיתי  שמואלי  מהרב   ופע עובדיה  מהרב   ופע גראס 

.כ עשיתי  באמת  לכ כ  מורי הדור 

עשית  ובאמת  אמונה בעל   כ כל  שהיית  נס  ממש  ל יש  : הדי בית 
היו  גדולי כמה יודע  מי  כ אלמלא  כי  ציוו, הדור שגדולי  מה 

.עונשי

כלומר ? האיש :

 ברבי  מפרס אינו אבל  זוהר שלומד מי  אפילו  כי  : הדי בית 
? הרבי יזכה לא  למה  כי  יקרא  גדול  חוטא  כ  ג הוא  ללמוד  שצרי
בלימוד  אחרי  ג מזכה  לא   א כי  הגר "א , תלמידי   בש וכמובא 
שיש   כיו ובפרט  נברא , היה  שלא  יותר היה טוב זה  קדוש 
שלו  לחברי לשלוח  אחד  כל  צרי הרי   בעול חדישה  טכנולוגיה 
ילמדו  ושה  לומדי  ה  הא  יו כל   פעמי וכמה   יו כל   מיילי

דעת . בר  לכל  פשוט  וזה 

לפנינו באו וכבר  רב  ערב רבני  ממש   שה  בעול  רבני יש   וכ
 אומרי  יו כל   שה , עול  לדראו  אות ושלחנו כאלו  כמה 
מיד  הול והכל  עצמ לכבוד רק  שזה   שלה תורה  חידושי 

 זיעוכי "א )לחיצוני  מפרימישלא מאיר  מר ' הסיפור  שידוע  מעוררי (וכמו  וה
למלחמות   יוצאי  וה בזה   נזהרי  שכול אפילו  הדברי כל על
כל  וכותבי  לרבניה  שמצייתי  החרדי ונגד   הציוני נגד
הדעת   שאי שטויות  כאלו רחוב במודעות   שבעול השטויות 
הזוהר וללימוד  התורה  לימוד  לעיקר  הגיעו לא  לעיקר  ורק   סובלת
 היו וכל   כלו  עושי לא   ה לזה  מהציוני אותנו שיציל  מה  שזה
 א  לגיהנ שיכנסו אלו   וה ועוד , ועוד  תורה  ביטולי  ועוד  הפגנות 

ישובו. לא 

ידעו  כ  שה  את תראו אז   יודעי לא   ה אולי  אז האיש :

למעלה שפרטת  וכמו הזה   בעול  נציגי כמה לנו יש  : הדי בית 
מי   ולכ הכל  את   מפרסמי כבר  וה  כול של  שמותיה את 
הזה  בעול עונשיו יהיה  גדול  שלא  ומי  חלקו אשרי   לה ששומע 
כבוד מחפש  ולא  ה', ירא  באמת  שהוא  שמי  ותדע  ח "ו, הבא   ובעול
את  שמוציאי במשנה  נאמר  כבר   שעליה האלה השטויות  וכל 
מהעבד המשל וכידוע  לזה , בעצמו מגיע  כבר  , העול  מ  האד
בשביל טוב , כ  ג יעשה  האחר, העבד  שחבירו  ג שרוצה  הטוב

אדונו. כבוד להרבות 

הזה ?  בעול עסקת  במה : הדי בית 

.צרי שהיה  מי  לכל  ספרי מדפיס  והייתי  דפוס  בעל הייתי  האיש :

מוזל במחיר  או  בחינ  ספרי מדפיס  היית   והא :הדי בית 

כ האיש :

למי ? : הדי בית 

 רוצי  שה וראיתי   יתבר ה ' בתורת  שעסקו אלו לכל  האיש :
רק   רוצי  ושה  פרנסת  לש ולא  מוזל  במחיר  ולחלק  להדפיס 
שרוצה מי  כי   בחינ להדפיס   צרי  לה כי  ישראל  את  לזכות 
פרנסה , מזה  אעשה לא  כ  ג שאני  למה אז  פרנסה  מזה  לעשות 

צודק ? אני   הא

אחוז. מאה   כ :הדי בית 
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? בחינ הדפסת  באמת  מה :הדי בית 

הקדוש  זוהר  לימוד  בעני  וקונטרסי קורא 'ס  קול הדפסתי  האיש :
ולא  ,הקר במחיר  כמוב שליט "א , גראס  הרב  של  היהדות  ובעניני 

אגורה. לא   א לעצמי  לקחתי 

? לעול :הדי בית 

הרבה  כ כל ביתי  לפתח  הגיעו אבל  ידעתי , לא  בהתחלה האיש :
אני   א התחלתי   ולכ  מה ומתעורר  אות קורא  והייתי   דברי

מוזל. במחיר  לו להדפיס 

טוב ועכשיו הזה  בעול היית   אשרי ל וטוב  אשרי :הדי בית 
ראתה לא   עי המלא  שכר את  תקבל  ועכשיו הבא   בעול  ל

זולת  אלוקי

לי  פסק  אשר  הדיי זה  הוא  מי  לדעת  יכול  אני  אולי  שואל  האיש :
זה ? כל 

: יוחאיהדיי בר שמעו .רבי


