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נס תחיית המתים
 חזר מעולם העליון עם מסר
 מרבי שמעון בר יוחאי ע"ה

כהן : יוסי  ר ' מאיר,הגבאי בית חולים בבית עכשיו נמצאים  אנו 
והאדמו"ר באנון , יוחנן  הרב  את לבקר ,2000 מרדיו שבאנו 

אותו .(מהאלמין ) לבקר נפש במסירות  בא 

נשמע?האדמו"ר: מה עליכם, שלום

יוחנן : ניתוח,רבי  היום לי היה ניתוח, אחרי  אני 
  ניתוח לי  היה שנים 10 ולפני 

אתי ? יהיה מה רבינו פריקה... והיתה נפלתי ושלשום

אהאדמו"ר: הייתי אני ברעננהתשמע, חודשים  כמה לפני  צלך
באנון, יוחנן הרב  וצעקתי: שהייתי ראשונה פעם לוינשטין, בבית
אתה דרשה , של שעות 2 לאחר מהרדיו , בא  עכשיו אני לרדיו . בוא 

על (יוחנן ) "חיים הרדיו את הקמת אתה אני, לא הרדיו את הקמת
שלך. עבודה זה הזהר " פי 

יוחנן : הוא !!!רבי זה  שמים ]אני ? כלפי  באצבע  .[הראה 

ברוך אני  ה '. שליח  הרשב"י , של שליח  אתה  נכון , האדמו"ר ,
דרשות.אתה כאלה  נתתי  היום דרשות, לתת הלאה  ממשיך השם ,
ואני רב , וערב  הרבנים  כל האדמור "ים, כל לך, לתאר יכול לא
שכולם אומר שהזוהר המתים, לתחיית יקומו שלא אמרתי ,

ימחק! זוהר , לומד שלא  מי  מהעולם, ימחקו

יוחנן : אמת.רבי

הזוהרהאדמו"ר: אומר כך   הבא  עולם ולא  הזה, עולם לא 
הקדוש .

יוחנן : אמת.רבי אמת,

יכול.האדמו"ר: לא אחד אף הרשב "י, נגד להלחם אפשר אי

יוחנן : אמת.רבי אמת,

והרבהאדמו"ר: כנסת, בבית מתפללים אתם אם אמרתי, אז
זוהר ... ללמוד אומר לא  שלכם

יוחנן : רב .רבי ערב  זה

מהעולם.האדמו"ר: וימחקו

יוחנן : פרץרבי הרב  מהעולם, ימחק  הוא  הוא(זצ"ל)לא , אמר 
קליפה.

בזוהר .האדמו"ר: כתוב  זה עמלק, קליפת

יוחנן : כלום.רבי לו  אין

תיקוןהאדמו"ר: הקדוש הזוהר  לס"א  הולך הכל כלום לו  אין 
נברא . מאשר נברא  שלא טוב יותר לו ... אוי  הזוהר : אומר  מה  מ"ג.

יוחנן : אמו .רבי במעי שיתהפך 

לאהאדמו"ר: והרב  הכנסת, בבית שמתפלל שמי אמרתי  אז 
רב . ערב  זה עמלק קליפת זה משם , תברחו  אז זוהר ללמוד אומר
כן גם הוא  זוהר, ללמוד אומר שלא שמי  אומר , שהגר "א  ומצאתי

זה? את  זוכר אתה שלומד ... אפילו רב  ערב 

יוחנן : בטח.נכורבי ן ,

ולכןהאדמו"ר: חידוש , זה אצלי  עכשיו, זה את מצאתי רק  אני
זוהר . ללמוד לאחרים להגיד צריך  זוהר, שלומד אחד שכל אמרתי 

יוחנן : רב .רבי ערב  זה אומר: היה הרשב "י

כתוב .אדמו"ר: כך

יוחנן : העולם.רבי נברא  בשבילי רשב"י , זה

הנביא .האדמו"ר: אליהו  רבינו  ממשה זה הרשב"י, כן ,

יוחנן : העולם.רבי נברא  בשבילו  רשב "י, זה

שהגיעהאדמו"ר: לי  אמר  כבודו  כבודו, את  לשאול רציתי
בעל  היית כלום, ידעתם שלא  ובכיתם  הרשב "י, לישיבת לשמים

בצבא ? איפה? נכון? צנחן  היית תשובה.

יוחנן : הגבול.רבי במשמר שוטר  הייתי
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היה.האדמו"ר: ומה נו 

יוחנן : התרגשות.רבי לי גורם אתה מתרגש ... אני

על האדמו"ר: שיעורים עכשיו  להגיד הולך אתה תדאג , אל 
בא ואתה בריא , אותך עושה הרשב"י  גמרנו , הקדוש .. הזוהר
הבא בשבוע לרדיו, אתי לבוא  צריך אתה  השיעורים , את להתחיל

לרדיו  בא  .(4.24)אתה

באנון  יוחנן הרב של החלום תיאור

יוחנן : מעלה)רבי של  מאד,(בישיבה עצוב  עצוב , רשב "י את  ראיתי
מה? רבינו  אותו , שאלתי

לי  ושאלתי:(רשב"י)אמר הנכונה. בדרך הולך  לא  ישראל עם :
הנכונה? הדרך מה 

לי  ממון,:(רשב"י)אמר של ירושה ירושה, לכם השארתי אני 
בה. משתמשים לא  ואתם וזהב , כסף,

רבי על הקפיד הגדול אליעזר  ורבי עליו , הקפיד עקיבא  רבי 
אותך יסרקו טוב, חייך תגמור שלא  בחייך  לו: ואמר  עקיבא 

ברזל. של במסרקות 

למה?

מפי ? תורה לשמוע, באת  לא .למה

ולא * הקשה הניתו אחרי זריקות וקיבל [והיות לדבר, התחיל באנו יוחנ רבי
על הקפידא שכל  ממנו, שהיבנתי  מה וזה בקיצור] ודיבר  המוח  את להחזיק יכל
רבי  של תורתו דברי כל כי הסוד , תורת  אצלו  למד שלא בגלל היה עקיבא רבי
בנימי רבי להגה"צ מצוה " "שירי בספר כדאיתא הסוד, פי על  היו הגדול אליעזר

 מזאלשי המצוה")אליהו "שירי גימטריה תרס"ו בשנת  פיעטרקוב  רבי (בדפוס צוואת על 
בנו , להורקנוס הגדול ט"ז)אליעזר פרק מוסר שבט בספר עונש(המובא  קיבל  כ ועל ,

בני  את וללמד הסוד תורת  כל את לקבל יכול היה  עקיבא  שרבי כזה, חמור 
טוב, ועשה מרע סור  לספר  בהוספותיו מדינוב מהרצ"א הגה "ק כתב וכ ישראל .
בש ומובא הזוה"ק, לימוד כוח כמו הקדושה  ניצוצי בירור כוח לנו  ואי וזת "ד:
והראיה  מלוכה , הרוגי  עשרה בכלל היו  בנו אלעזר ורבי הרשב"י  שג האריז"ל,
והיו  להמערה, בנו אלעזר ורבי הוא והל להורגו , שרצה  הקיסר מפני שברח לזה
עקיבא  רבי כמו להריגה  נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י צריכי
ה'. ברכו  אשר  השדה מ וחרולי והקמשוני הסיגי ולהעביר רשב "י, של רבו
הקדושה ניצוצי  לברר וטובה משובחת   דר למצוא  יכול "אני  הרשב"י  ואמר
,התחתוני לעולמות העליוני מהעולמות  השפע  ולהורדת  הקליפות   מתו

הש קידוש על להריגה  גופנית נפש מסירות  מאשר חזקה יותר רבו הרבה [של
עקיבא], הקדושהרבי לתורה  ביותר הגדולה בתכלית נפש מסירת ידי  על וזאת

ואגלה עוה"ז , ותענוגי מהבלי פרישות  ע התורה  לימוד על מאוד  מאוד שאטרח
האפשר ככל התורה  כולה,סודות הבריאה תכלית   לכול ואפרש בגנזי , ואכנס 

אביו  בגנזי שנכנס   כב העליו  האור המל ידי ועל  ,העליוני אורות ואגלה ,
,העול מ הגדול החוש אבריח הזה מ הגדול והדיני הקליפות כל ואבטל 

התורה,הקדושה לסודות נפשו  מסירת ידי ועל התורה". סודות  גילוי  ידי  על  וכ
וחירות שלו חיי לעול להמשי גזירות ולבטל הקליפות  להכניע  כי ...זכה 

של דור  האחרו הזה  לדור דוקא אותו  צרי הזה הגדול הכוח המשיח,כל ביאת 
מדינוב) לומד (מהרצ"א היה עקיבא רבי א כי ,לומדי אנחנו הזה [מהסיפור  .

רבי  כמו מלכות, הרוגי  בעשרה  מלהיות להינצל  יכול היה התורה, סודות אצלו 
לימוד  כי וכו', אני תמה  אליעזר רבי לו שאמר מה וזה  ע"ה, יוחאי בר  שמעו
ולא  שיחיו הוא  הסוד  תורת  כל כי ה', קידוש  על מליהרג גבוה  יותר הסוד  תורת 
הקדוש: בזוהר  שכתב כמו  ישראל, כל את ומציל מכפר אלא  הוא רק לא ימותו,
ל תא מ רק ית ההר ספר האי :  מע לרי  לברכה  נזכר האל אמר  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹע ד
.  מע לרי  ינר מה ל קכ"ד:  ד עד תראה . דרא אתליא  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָד 
לא  י אי ההר ספר איה יל חרא האי הרקיע  זהר יזהיר יליְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹוה

– ינ צריבגי מיח חבלי יסל  לא  ה הר  ספר ה מד י למר: רצה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
מל תא  י יפק ה הר  ספר ה א א דחי מאילנא  למטע עתידי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹיראל

באנו יוחנ רבי אמר  כ ועל צרי רחמי. לשמוע , מספיק לא זה  לו: אמר ְֲֵַ
 למע האחרו בדור הרבי את  וללמד להתגלות  נועדה הסוד תורת כי להשמיע!

שלימה. והגאולה משיח  של  תורתו  לקראת העול את  הכינו
בסנהדרי סח .)[ראה וז"ל:(ד עקיבא , ר' נכנסו אליעזר ר ' כשחלה והתניא

היו ואותו שלו, בטרקלי יושבי וה שלו , בקינו יושב הוא לבקרו, וחביריו 
ויצא  אליעזר] [רבי בו גער תפליו,  לחלו בנו הורקנוס ונכנס היה, שבת ערב
לה אמר נטרפה, אבא של  שדעתו  אני כמדומה לחביריו  [בנו] לה אמר בנזיפה,
ועוסקי סקילה איסור מניחי היא נטרפה, אמו ודעת דעתו אליעזר] [רבי 
לפניו  וישבו  נכנסו  עליו, מיושבת שדעתו  חכמי שראו  כיו שבות, באיסור

הוא שמותי אליעזר רבי [כי אמות, ד ' נט)מרחוק  מציעא למה (בבא לה אמר ,[
אמרו  ,באת לא למה עכשיו ועד  לה אמר  באנו, תורה  ללמוד לו  אמרו ,באת

א אני תמיה לה אמר פנאי, לנו היה לא רבי לו לו אמר , עצמ מיתת  ימותו 
מהו  שלי  ימות],עקיבא  מיתה באיזה  נטל [כלומר  , משלה קשה  של לו אמר

על  והניח זרועותיו  ספרי שתי  כשתי  שה זרועותיי  שתי   לכ אוי  אמר לבו ,

למדתי , תורה הרבה לימדתי, תורה והרבה למדתי, תורה הרבה  , שנגללי תורה
ולא לימדתי  תורה הרבה ,הי מ המלקק ככלב  אפילו מרבותי  חסרתי  ולא

בשפופרת , כמכחול אלא תלמידי מאות חסרוני  שלש שונה שאני אלא עוד ולא
אלא  עוד  ולא , מעול דבר  בה ששואלני אד היה  ולא עזה, בבהרת הלכות
בנטיעת  הלכות אלפי שלשת לה  ואמרי הלכות , מאות שלש שונה  שאני
פע ,יוס ב מעקיבא  חו ,מעול דבר  בה שואלני  אד היה ולא קשואי
אמרתי  ,קשואי בנטיעת למדני רבי לי אמר  , בדר היינו  מהלכי והוא  אני אחת 
למדני  , נטיעת למדתני רבי לי אמר  ,קשואי השדה כל נתמלאה אחד דבר
והאמוס הכדור לו אמרו אחד, למקו כול נתקבצו אחד דבר אמרתי ,עקירת
וטהרת ,טמאי ה לה אמר מהו, קטנה ומשקולת המרגליות וצרור  והקמיע

טהור, הוא לה אמר מהו , האמוס גבי שעל מנעל ,שה נשמתו במה ויצאה 
שבת בטהרה, למוצאי הנדר, הותר הנדר, הותר  ואמר רגליו  על יהושע רבי עמד 

,לאר שותת  שדמו עד  בבשרו מכה היה  ללוד  קיסרי מ עקיבא רבי בו  פגע
ואמר בשורה עליו ביב)פתח ב  מעות (מלכי הרבה  ופרשיו, ישראל רכב  אבי אבי

אליעזר  מרבי גמרה  גמרה, אליעזר מרבי אלמא ,להרצות שולחני  לי ואי לי, יש
תנ והאנ הכי, עביד  היכי ניהליה, ואסברה  יהושע, מרבי גמרה הדר סברה, ולא 

מר דאמר  שאני להתלמד חייב מעשה  יח ט)העושה  לעשות (דברי תלמד לא
ולהורות . להבי למד  אתה אבל  למד  אתה אי לעשות 

והא  :ש קשואי:וברש"י דלקיטת מילתא לה. גמר יהושע  מר' בתמיה :ר''ע .
 בסוכהקינו כדאמרי' עליה פרוסה  וכילה עמודי ארבעה י.). ד): לחלו

יצא תפיליו  שמא להניח ואסור הוא, תפילי זמ לאו  שבת דקסבר אביו  של .
:הרבי לרשות  נטרפהבה אבא של היתה שדעתו שאילו למות הוא וקרוב .

תפיליו : חול היה  מיושבת  סקילהדעתו  חמיאיסור והטמנת הנר הדלקת .
איסור  כא אי בשבת  תפילי דמניח שבות איסור  אלא שאינו בדבר ועוסקי
לו  הוא ותכשיטי הוא מלבוש דר דהא הרבי לרשות  יצא ואפילו  מלאכה

אמותבחול: ארבע עכנאי ברחוק  של תנורו במחלוקת שברכוהו הנדוי מפני .
מציעא נט:)בבבא מהו :(ד מיתתו :שלו תהא במה . משלה קשה מפני של .

הרבה : תורה למד  היית  שמשתני ואילו כאול פתוח אליעזר נטל שלב רבי .
זרועותיו : תתעלשנגללי שתי כ מכוסה, והכתב תורה  ספר כשגוללי .

כשאמות  שבלבי תורה ממני ותתכסה  ולמדו שמשוני  שלא חסרתי :לפי  ולא 
הי  מ המלקק ככלב עולה מרבותי למודי  אי גדולה שהיתה חכמת לפי .

,הי מ המלקק ככלב מעט  אלא חכמה מה ולקבל   לאלחסר תלמידי  וכ
שמחסר כמו אפי' מה חכמתי   יתרו את לחסר מחכמתי  קבלו  ולא חסרוני

אחד בטבול  בשפופרת  חסרתי :המכחול  מחכמתולא  חסרתי לא  כלומר .
שלא  לפי ממני ה  גדולי עתה וג ממני יותר גדולי מתחילה שהיו ממה

:מה מעט א כי מחכמת שלשפופרתלמדתי  קיס כחול בה  שנותני קנה  .
ומוציאו : בכחול ומטבלו בתוכו מכחול שתוחבי  כס של או עזהע .בבהרת

:נגעי מראות קשואיבהלכות  ידיהבנטיעת שעל כשפי מיני הלכות .
:קשואי השדה כל וכו'נתמלא והאימוס  הכדור לו  מחופה אמרו  פלוט''ה כדור  .

כעי היה עור  של  שלה אימוס וכ בדוחק, איל  של צמר מתוכו  ומלאה עור
שעושי כמו המנעלי עושי היו ובו תפור ופיו  שער מתוכו וממולא מנעל,

:ע של בדפוס שלנו  בצואר הקמיע הרצעני ותלאהו  מתוכו  וממולא עור  של .
קטנהלנוי: כדי משקולת בעור אותה ומחפי מעופרת שעושי אונקיא כעי .

בעור : לחפותה דרכה. אי גדולה משקולת  אבל תחסר  המרגליתשלא .וצרור
לרפואה : בהמה בצואר אותו ותולי בעור המרגלית שנחלקו מהו תופרי לפי .

טהרות בסדר וחכמי אליעזר רבי פכ''נ )באלו  כלי)אינ אומרי וחכמי
קיבול בית לו יש כ  א אלא טומאה מקבל אי עור שכלי לפי טומאה מקבלי

הוא  והני לשק איתקש לא דהא עולמית בתוכו מלוי למלאות נעשית  וקבול יל

שומע. אני אבל לו: אמר 

להשמיע! צריך  לשמוע, מספיק לא  זה לו: אמר

לאחרים.האדמו"ר:

יוחנן : לאוררבי "אוי ואמר, עקיבא  רבי לבכות התחיל אמר ,
אליעזר רבי החמה ". אור  את ויקרע, הולך. אלעזר  שרבי החמה
שלך שהאור  לשמש לך אוי  לחמה, לך  אוי כהה, החמה ואור הולך 
הקפיד  אליעזר.. רבי של מתורתו אליעזר, רבי של  מאורו  נמוך 

עליו .

צריכים אנחנו דמשיחא, עקבתא  של הדור אנחנו תראה,
אדירות , נשמות של אור רק שהוא  הזה, הגדול האור למשוך 
הרעיה "כל הזה, לעולם שבאו  הנשמות המדריכות, נשמות
תיבנו שאתם חושבים אתם הקדושים התנאים  אתם מהימנא "
זהב ? של וקלונסאות מדרשות, ובתי היכלות ? בתי לעצמכם

ת  ואתם ווולבו, חושביםומכוניות אתם מה  ואושר? בעושר חיו
הזה, לעולם באתם אתם לעולם? באתם  זה שבשביל לעצמכם?
באתם העולם, את לתקן שבאתם הקדושים התנאים  אתם כי 

לתקן . הצליח  לא  יוחאי בר שמעון שרבי מה את .(7.10)לתקן

אדם של דינו  הרי במערה? שנה 12 רשב"י  להיות ? יכול איך 
חודש]שנה  שנה?[י"ב 13 שרשב"י  להיות יכול איך בגהינום!

באת  אלא  שלך, הדור את לתקן  באת לא אתה רשב "י : לו  אמר
האחרון! הדור  את לתקן

עכשיו! זה אז מתקן  הייתי אז לו: אמר

הנשמות  כל שיגיעו  תגיע העת הגיע. לא  העת אז לא , לו: אמר
בעת  הגופים וכל הנשמות כל וכשיגיעו  ההיא , בעת הגופים וכל
כל  את חיבר  רבינו  שמשה כמו לחבר תוכל אז והתחברו , ההיא 
יוחאי בר  שמעון רבי  אתה כך מצרים, יוצאי של והגופים הנשמות
האחרון הדור האחרון . הדור של והגופים  הנשמות את תחבר
רבה, אדרא  זוטא , אדרה  אדרא , הזהר , ספר של החיבור  לך ! יצטרך

דצניעותא . ספרא  דמשכנא , אדרה

האלה.האדמו"ר: הדברים כל  הדפסנו 

יוחנן : חשוב!רבי הכי זה אליהו? פתח  מה ...

אליהו .אדמו"ר: פתח לכם הבאתי 

יוחנן : זאת רבי ובעקבותם בהם , תתעסקו  האלה. הספרים אלו 
כולם וטף, ילדים  גברים , נשים, ישראל, בעם  חדשה  רוח תתעורר 
כי משולמת, באחדות אותו  לחבר הקדוש, הזהר  לאור  יתעוררו 
ולשון עם אף אין  ישראל! עם של רק אחדות היא  הזאת האחדות

כמו הקדושים , הוי "ה ושמות קודש  שמות עם להתמודד שיכולים
לחבר  יכול  ישראל .(9.26)שעם

אפשר אי למים, קמח בין  החיבור שאת לאדמו "ר, פעם סיפרתי
יחד, אותם ותחבר ומים , קמח שתקח לנתק, אפשר  ואי לחבר
אותם.. להפריד אפשר  אי יותר, אותם להפריד יכול לא  אתה

ומים. קמח להפריד תנסה
קיבל האדמו"ר: וכבר דרכים תאונת לו  שהיתה סיפר  יוחנן 

האמת. מעולם  חזרה בא ופתאום פטירה, שטר
יוחנן : ומעשן ]..רבי סיגריה... .[מבקש
שעלית האדמו"ר: איך  לספר כח  לך היה ולא  לי , סיפרת 

בדיוק, היה מה  דרכים? תאונת לך  היתה  לך ? היה  מה לשמים..
לשאול. רציתי אני

יוחנן : בדיוק.רבי 40 בן הייתי  2000 שנת לפני  אסביר: אני
לי ... היה ימין. ברגל "לשון " ניתוח עברתי 

שוטר עם הייתי  מהתחלה : ראש(??)נתחיל הייתי  במשטרה,
סוחרי נגד סוכנים הפעלתי  סמים, מחלקת במשטרה מחלקה
ואז ישראל, עם  את שהרעילו רעלנים , הם  אלה  גדולים, סמים
מאד, חזקים ודכאון חרדות כאבי  עם  אחד, בוקר  התעוררתי
הארות  לי היו ישראל" "שמע ידעתי לא עולם.. מבורא ובקשתי 

כבודם? את מכיר אתה קדושים.
מכיר .האדמו"ר: לא 
יוחנן : ב ...רבי שמופיעים בתמונות

כן .אדמו"ר: כן  כן, אה...
יוחנן : עד רבי  לי: ואמרו  לילה. לילה, בחלום אלי באו והם

הפחד, בשיא  הייתי אותי. שיעזבו  שהחרדות בקשתי מתי ?
ופחדים. הסיגריה)מדכאונות .(מכבה

בסדר, לא  שאני  יודע  אני  עולם! בורא עולם: לבורא  אמרתי ..
תמיד  עזבתיו , לא  מעולם ישראל שמע קיים, אתה יודע אני

עצמי. את זוכר שאני מאז המיטה על ישראל שמע ואז קראתי  ]

הראיון ] את  וקוטעת אחות .(14:40)באה

שני  ראיון של המשך

צריך הזה שבדור בשמים לו  שאמרו  לנו  מגלה השני בראיון
ומה אותם  ושאל ירושלמי , ותלמוד ערוך ושולחן  זוהר  רק ללמוד
בחו "ל, הקודמים בדורות לעסו  כבר  שגמרא  לו  ענו  גמרא ? עם
חזרה לרדת צריך אתה לו  ואמרו זוהר, רק ללמוד צריכים עכשיו 

וכו '. ביום זוהר  דף ילמוד יהודי שכל לפרסם הזה לעולם

למלאות  העשוי קיבול דבית  טומאה מקבל אומר אליעזר ורבי קבול שמיה
רבנ דמודו  שלה חלל  ונראה שנקרעו ובאימוס  בכדור  נחלקו ועוד קבול  שמיה
שבתוכו  מה שחכ''א טבילה  לעני ופליגי קיבול בית איכא דהא  טומאה דמקבלי
ובשעת  הוא כלי חד דכולי חוצ אינו שבתוכו מה  אומר אליעזר ור '  חוצ
שני  באות אומר אתה מה ושאלוהו בו חזר  א לידע רוצי היו פטירתו

:מבחו נוגעת והטומאה  שלמי אפילו  טמאי  לה אמר וטהרת המחלוקות
 שה עלי במה וחלוקי טומאה שמקבלי מודי שחכמי נקרעו א כלומר .

:שה כמות שמטביל חוצ אינו שהמלוי בדברי אני ועומד חוצ שהמלוי לומר 
מהו  אימוס  גבי שעל אומרימנעל  חכמי דטהרות  בתוספתא נחלקו בו   שא .

האימוס מעל  לסלקו  יכול  שהדיוט אומ הצריכה  מלאכה מחוסר ואינו הואיל
מלאכתו : נגמרה לא שעדיי מטהר ור''א וטמא עליו  כלי ש הנדרכבר .הותר

ללודשברכוהו : קסרי ללוד :בי מקסרי מטתו  את  נושאי שהיו עליו . פתח 
להספד :בשורה המטה סביבות שורה  עושי שהיו  לי . יש מעות  להחלי:הרבה  .

 להרצות שולחני לי  לשאול:ואי למי ואי לשאול  לי יש  שאלות  הרבה  כלומר .
עביד קשואי:היכי  בנטיעת  מעשה שעשה הכי אליעזר רבי בהלהתלמד. .

אליעזר : ר' דעבד הוא  ר''ע

ברכות סא:)ובמסכת יעסקו (ד שלא  הרשעה מלכות  גזרה  אחת פע רבנ תנו  :
בשעה  ...האסורי בבית  וחבשוהו  עקיבא לרבי  שתפסוהו עד  בתורה... ישראל 
במסרקות  בשרו  את סורקי והיו היה ק''ש זמ להריגה עקיבא ר' את שהוציאו 
,כא עד רבינו  תלמידיו  לו אמרו  שמי מלכות  עול עליו  מקבל והיה ברזל, של
את  נוטל אפילו נפש בכל  זה פסוק על מצטער הייתי ימי כל  לה אמר 
היה  אקיימנו , לא לידי  שבא  ועכשיו  ואקיימנו, לידי יבא מתי אמרתי ,נשמת
ר''ע אשרי ואמרה קול ב'ת  יצתה באחד  נשמתו  שיצתה עד  באחד מארי
להריגה  עקיבא רבי את שהוציאו בשעה :ש ברש "י  באחד. נשמת שיצאה 

שמע  קריאת  מקבלזמ והיה ברזל של במסרקות בשרו  את סורקי והיו היה 
הייתי  ימי כל לה אמר ,כא עד רבינו  תלמידיו  לו אמרו  ,שמי מלכות עול עליו

:נפש בכל זה פסוק על נשמת מצטער את  נוטל לידי אפילו יבא מתי אמרתי
נשמתו  שיצתה עד באחד  מארי היה אקיימנו  לא לידי שבא ועכשיו ואקיימנו,
אמרו  באחד , נשמת שיצאה עקיבא  רבי אשרי ואמרה קול בת יצתה באחד
ממתי ה' יד ממתי שכרה! וזו  תורה  זו  הוא ברו הקדוש לפני השרת  מלאכי

,בחיי חלק לה אמר שאתהוגו' עקיבא רבי   אשרי ואמרה קול בת יצתה
הבא העול לחיי מזומ.
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היה.האדמו"ר: ומה נו 

יוחנן : התרגשות.רבי לי גורם אתה מתרגש ... אני

על האדמו"ר: שיעורים עכשיו  להגיד הולך אתה תדאג , אל 
בא ואתה בריא , אותך עושה הרשב"י  גמרנו , הקדוש .. הזוהר
הבא בשבוע לרדיו, אתי לבוא  צריך אתה  השיעורים , את להתחיל

לרדיו  בא  .(4.24)אתה

באנון  יוחנן הרב של החלום תיאור

יוחנן : מעלה)רבי של  מאד,(בישיבה עצוב  עצוב , רשב "י את  ראיתי
מה? רבינו  אותו , שאלתי

לי  ושאלתי:(רשב"י)אמר הנכונה. בדרך הולך  לא  ישראל עם :
הנכונה? הדרך מה 

לי  ממון,:(רשב"י)אמר של ירושה ירושה, לכם השארתי אני 
בה. משתמשים לא  ואתם וזהב , כסף,

רבי על הקפיד הגדול אליעזר  ורבי עליו , הקפיד עקיבא  רבי 
אותך יסרקו טוב, חייך תגמור שלא  בחייך  לו: ואמר  עקיבא 

ברזל. של במסרקות 

למה?

מפי ? תורה לשמוע, באת  לא .למה

ולא * הקשה הניתו אחרי זריקות וקיבל [והיות לדבר, התחיל באנו יוחנ רבי
על הקפידא שכל  ממנו, שהיבנתי  מה וזה בקיצור] ודיבר  המוח  את להחזיק יכל
רבי  של תורתו דברי כל כי הסוד , תורת  אצלו  למד שלא בגלל היה עקיבא רבי
בנימי רבי להגה"צ מצוה " "שירי בספר כדאיתא הסוד, פי על  היו הגדול אליעזר

 מזאלשי המצוה")אליהו "שירי גימטריה תרס"ו בשנת  פיעטרקוב  רבי (בדפוס צוואת על 
בנו , להורקנוס הגדול ט"ז)אליעזר פרק מוסר שבט בספר עונש(המובא  קיבל  כ ועל ,

בני  את וללמד הסוד תורת  כל את לקבל יכול היה  עקיבא  שרבי כזה, חמור 
טוב, ועשה מרע סור  לספר  בהוספותיו מדינוב מהרצ"א הגה "ק כתב וכ ישראל .
בש ומובא הזוה"ק, לימוד כוח כמו הקדושה  ניצוצי בירור כוח לנו  ואי וזת "ד:
והראיה  מלוכה , הרוגי  עשרה בכלל היו  בנו אלעזר ורבי הרשב"י  שג האריז"ל,
והיו  להמערה, בנו אלעזר ורבי הוא והל להורגו , שרצה  הקיסר מפני שברח לזה
עקיבא  רבי כמו להריגה  נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י צריכי
ה'. ברכו  אשר  השדה מ וחרולי והקמשוני הסיגי ולהעביר רשב "י, של רבו
הקדושה ניצוצי  לברר וטובה משובחת   דר למצוא  יכול "אני  הרשב"י  ואמר
,התחתוני לעולמות העליוני מהעולמות  השפע  ולהורדת  הקליפות   מתו

הש קידוש על להריגה  גופנית נפש מסירות  מאשר חזקה יותר רבו הרבה [של
עקיבא], הקדושהרבי לתורה  ביותר הגדולה בתכלית נפש מסירת ידי  על וזאת

ואגלה עוה"ז , ותענוגי מהבלי פרישות  ע התורה  לימוד על מאוד  מאוד שאטרח
האפשר ככל התורה  כולה,סודות הבריאה תכלית   לכול ואפרש בגנזי , ואכנס 

אביו  בגנזי שנכנס   כב העליו  האור המל ידי ועל  ,העליוני אורות ואגלה ,
,העול מ הגדול החוש אבריח הזה מ הגדול והדיני הקליפות כל ואבטל 

התורה,הקדושה לסודות נפשו  מסירת ידי ועל התורה". סודות  גילוי  ידי  על  וכ
וחירות שלו חיי לעול להמשי גזירות ולבטל הקליפות  להכניע  כי ...זכה 

של דור  האחרו הזה  לדור דוקא אותו  צרי הזה הגדול הכוח המשיח,כל ביאת 
מדינוב) לומד (מהרצ"א היה עקיבא רבי א כי ,לומדי אנחנו הזה [מהסיפור  .

רבי  כמו מלכות, הרוגי  בעשרה  מלהיות להינצל  יכול היה התורה, סודות אצלו 
לימוד  כי וכו', אני תמה  אליעזר רבי לו שאמר מה וזה  ע"ה, יוחאי בר  שמעו
ולא  שיחיו הוא  הסוד  תורת  כל כי ה', קידוש  על מליהרג גבוה  יותר הסוד  תורת 
הקדוש: בזוהר  שכתב כמו  ישראל, כל את ומציל מכפר אלא  הוא רק לא ימותו,
ל תא מ רק ית ההר ספר האי :  מע לרי  לברכה  נזכר האל אמר  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹע ד
.  מע לרי  ינר מה ל קכ"ד:  ד עד תראה . דרא אתליא  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָד 
לא  י אי ההר ספר איה יל חרא האי הרקיע  זהר יזהיר יליְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹוה

– ינ צריבגי מיח חבלי יסל  לא  ה הר  ספר ה מד י למר: רצה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
מל תא  י יפק ה הר  ספר ה א א דחי מאילנא  למטע עתידי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹיראל

באנו יוחנ רבי אמר  כ ועל צרי רחמי. לשמוע , מספיק לא זה  לו: אמר ְֲֵַ
 למע האחרו בדור הרבי את  וללמד להתגלות  נועדה הסוד תורת כי להשמיע!

שלימה. והגאולה משיח  של  תורתו  לקראת העול את  הכינו
בסנהדרי סח .)[ראה וז"ל:(ד עקיבא , ר' נכנסו אליעזר ר ' כשחלה והתניא

היו ואותו שלו, בטרקלי יושבי וה שלו , בקינו יושב הוא לבקרו, וחביריו 
ויצא  אליעזר] [רבי בו גער תפליו,  לחלו בנו הורקנוס ונכנס היה, שבת ערב
לה אמר נטרפה, אבא של  שדעתו  אני כמדומה לחביריו  [בנו] לה אמר בנזיפה,
ועוסקי סקילה איסור מניחי היא נטרפה, אמו ודעת דעתו אליעזר] [רבי 
לפניו  וישבו  נכנסו  עליו, מיושבת שדעתו  חכמי שראו  כיו שבות, באיסור

הוא שמותי אליעזר רבי [כי אמות, ד ' נט)מרחוק  מציעא למה (בבא לה אמר ,[
אמרו  ,באת לא למה עכשיו ועד  לה אמר  באנו, תורה  ללמוד לו  אמרו ,באת

א אני תמיה לה אמר פנאי, לנו היה לא רבי לו לו אמר , עצמ מיתת  ימותו 
מהו  שלי  ימות],עקיבא  מיתה באיזה  נטל [כלומר  , משלה קשה  של לו אמר

על  והניח זרועותיו  ספרי שתי  כשתי  שה זרועותיי  שתי   לכ אוי  אמר לבו ,

למדתי , תורה הרבה לימדתי, תורה והרבה למדתי, תורה הרבה  , שנגללי תורה
ולא לימדתי  תורה הרבה ,הי מ המלקק ככלב  אפילו מרבותי  חסרתי  ולא

בשפופרת , כמכחול אלא תלמידי מאות חסרוני  שלש שונה שאני אלא עוד ולא
אלא  עוד  ולא , מעול דבר  בה ששואלני אד היה  ולא עזה, בבהרת הלכות
בנטיעת  הלכות אלפי שלשת לה  ואמרי הלכות , מאות שלש שונה  שאני
פע ,יוס ב מעקיבא  חו ,מעול דבר  בה שואלני  אד היה ולא קשואי
אמרתי  ,קשואי בנטיעת למדני רבי לי אמר  , בדר היינו  מהלכי והוא  אני אחת 
למדני  , נטיעת למדתני רבי לי אמר  ,קשואי השדה כל נתמלאה אחד דבר
והאמוס הכדור לו אמרו אחד, למקו כול נתקבצו אחד דבר אמרתי ,עקירת
וטהרת ,טמאי ה לה אמר מהו, קטנה ומשקולת המרגליות וצרור  והקמיע

טהור, הוא לה אמר מהו , האמוס גבי שעל מנעל ,שה נשמתו במה ויצאה 
שבת בטהרה, למוצאי הנדר, הותר הנדר, הותר  ואמר רגליו  על יהושע רבי עמד 

,לאר שותת  שדמו עד  בבשרו מכה היה  ללוד  קיסרי מ עקיבא רבי בו  פגע
ואמר בשורה עליו ביב)פתח ב  מעות (מלכי הרבה  ופרשיו, ישראל רכב  אבי אבי

אליעזר  מרבי גמרה  גמרה, אליעזר מרבי אלמא ,להרצות שולחני  לי ואי לי, יש
תנ והאנ הכי, עביד  היכי ניהליה, ואסברה  יהושע, מרבי גמרה הדר סברה, ולא 

מר דאמר  שאני להתלמד חייב מעשה  יח ט)העושה  לעשות (דברי תלמד לא
ולהורות . להבי למד  אתה אבל  למד  אתה אי לעשות 

והא  :ש קשואי:וברש"י דלקיטת מילתא לה. גמר יהושע  מר' בתמיה :ר''ע .
 בסוכהקינו כדאמרי' עליה פרוסה  וכילה עמודי ארבעה י.). ד): לחלו

יצא תפיליו  שמא להניח ואסור הוא, תפילי זמ לאו  שבת דקסבר אביו  של .
:הרבי לרשות  נטרפהבה אבא של היתה שדעתו שאילו למות הוא וקרוב .

תפיליו : חול היה  מיושבת  סקילהדעתו  חמיאיסור והטמנת הנר הדלקת .
איסור  כא אי בשבת  תפילי דמניח שבות איסור  אלא שאינו בדבר ועוסקי
לו  הוא ותכשיטי הוא מלבוש דר דהא הרבי לרשות  יצא ואפילו  מלאכה

אמותבחול: ארבע עכנאי ברחוק  של תנורו במחלוקת שברכוהו הנדוי מפני .
מציעא נט:)בבבא מהו :(ד מיתתו :שלו תהא במה . משלה קשה מפני של .

הרבה : תורה למד  היית  שמשתני ואילו כאול פתוח אליעזר נטל שלב רבי .
זרועותיו : תתעלשנגללי שתי כ מכוסה, והכתב תורה  ספר כשגוללי .

כשאמות  שבלבי תורה ממני ותתכסה  ולמדו שמשוני  שלא חסרתי :לפי  ולא 
הי  מ המלקק ככלב עולה מרבותי למודי  אי גדולה שהיתה חכמת לפי .

,הי מ המלקק ככלב מעט  אלא חכמה מה ולקבל   לאלחסר תלמידי  וכ
שמחסר כמו אפי' מה חכמתי   יתרו את לחסר מחכמתי  קבלו  ולא חסרוני

אחד בטבול  בשפופרת  חסרתי :המכחול  מחכמתולא  חסרתי לא  כלומר .
שלא  לפי ממני ה  גדולי עתה וג ממני יותר גדולי מתחילה שהיו ממה

:מה מעט א כי מחכמת שלשפופרתלמדתי  קיס כחול בה  שנותני קנה  .
ומוציאו : בכחול ומטבלו בתוכו מכחול שתוחבי  כס של או עזהע .בבהרת

:נגעי מראות קשואיבהלכות  ידיהבנטיעת שעל כשפי מיני הלכות .
:קשואי השדה כל וכו'נתמלא והאימוס  הכדור לו  מחופה אמרו  פלוט''ה כדור  .

כעי היה עור  של  שלה אימוס וכ בדוחק, איל  של צמר מתוכו  ומלאה עור
שעושי כמו המנעלי עושי היו ובו תפור ופיו  שער מתוכו וממולא מנעל,

:ע של בדפוס שלנו  בצואר הקמיע הרצעני ותלאהו  מתוכו  וממולא עור  של .
קטנהלנוי: כדי משקולת בעור אותה ומחפי מעופרת שעושי אונקיא כעי .

בעור : לחפותה דרכה. אי גדולה משקולת  אבל תחסר  המרגליתשלא .וצרור
לרפואה : בהמה בצואר אותו ותולי בעור המרגלית שנחלקו מהו תופרי לפי .

טהרות בסדר וחכמי אליעזר רבי פכ''נ )באלו  כלי)אינ אומרי וחכמי
קיבול בית לו יש כ  א אלא טומאה מקבל אי עור שכלי לפי טומאה מקבלי

הוא  והני לשק איתקש לא דהא עולמית בתוכו מלוי למלאות נעשית  וקבול יל

שומע. אני אבל לו: אמר 

להשמיע! צריך  לשמוע, מספיק לא  זה לו: אמר

לאחרים.האדמו"ר:

יוחנן : לאוררבי "אוי ואמר, עקיבא  רבי לבכות התחיל אמר ,
אליעזר רבי החמה ". אור  את ויקרע, הולך. אלעזר  שרבי החמה
שלך שהאור  לשמש לך אוי  לחמה, לך  אוי כהה, החמה ואור הולך 
הקפיד  אליעזר.. רבי של מתורתו אליעזר, רבי של  מאורו  נמוך 

עליו .

צריכים אנחנו דמשיחא, עקבתא  של הדור אנחנו תראה,
אדירות , נשמות של אור רק שהוא  הזה, הגדול האור למשוך 
הרעיה "כל הזה, לעולם שבאו  הנשמות המדריכות, נשמות
תיבנו שאתם חושבים אתם הקדושים התנאים  אתם מהימנא "
זהב ? של וקלונסאות מדרשות, ובתי היכלות ? בתי לעצמכם

ת  ואתם ווולבו, חושביםומכוניות אתם מה  ואושר? בעושר חיו
הזה, לעולם באתם אתם לעולם? באתם  זה שבשביל לעצמכם?
באתם העולם, את לתקן שבאתם הקדושים התנאים  אתם כי 

לתקן . הצליח  לא  יוחאי בר שמעון שרבי מה את .(7.10)לתקן

אדם של דינו  הרי במערה? שנה 12 רשב"י  להיות ? יכול איך 
חודש]שנה  שנה?[י"ב 13 שרשב"י  להיות יכול איך בגהינום!

באת  אלא  שלך, הדור את לתקן  באת לא אתה רשב "י : לו  אמר
האחרון! הדור  את לתקן

עכשיו! זה אז מתקן  הייתי אז לו: אמר

הנשמות  כל שיגיעו  תגיע העת הגיע. לא  העת אז לא , לו: אמר
בעת  הגופים וכל הנשמות כל וכשיגיעו  ההיא , בעת הגופים וכל
כל  את חיבר  רבינו  שמשה כמו לחבר תוכל אז והתחברו , ההיא 
יוחאי בר  שמעון רבי  אתה כך מצרים, יוצאי של והגופים הנשמות
האחרון הדור האחרון . הדור של והגופים  הנשמות את תחבר
רבה, אדרא  זוטא , אדרה  אדרא , הזהר , ספר של החיבור  לך ! יצטרך

דצניעותא . ספרא  דמשכנא , אדרה

האלה.האדמו"ר: הדברים כל  הדפסנו 

יוחנן : חשוב!רבי הכי זה אליהו? פתח  מה ...

אליהו .אדמו"ר: פתח לכם הבאתי 

יוחנן : זאת רבי ובעקבותם בהם , תתעסקו  האלה. הספרים אלו 
כולם וטף, ילדים  גברים , נשים, ישראל, בעם  חדשה  רוח תתעורר 
כי משולמת, באחדות אותו  לחבר הקדוש, הזהר  לאור  יתעוררו 
ולשון עם אף אין  ישראל! עם של רק אחדות היא  הזאת האחדות

כמו הקדושים , הוי "ה ושמות קודש  שמות עם להתמודד שיכולים
לחבר  יכול  ישראל .(9.26)שעם

אפשר אי למים, קמח בין  החיבור שאת לאדמו "ר, פעם סיפרתי
יחד, אותם ותחבר ומים , קמח שתקח לנתק, אפשר  ואי לחבר
אותם.. להפריד אפשר  אי יותר, אותם להפריד יכול לא  אתה

ומים. קמח להפריד תנסה
קיבל האדמו"ר: וכבר דרכים תאונת לו  שהיתה סיפר  יוחנן 

האמת. מעולם  חזרה בא ופתאום פטירה, שטר
יוחנן : ומעשן ]..רבי סיגריה... .[מבקש
שעלית האדמו"ר: איך  לספר כח  לך היה ולא  לי , סיפרת 

בדיוק, היה מה  דרכים? תאונת לך  היתה  לך ? היה  מה לשמים..
לשאול. רציתי אני

יוחנן : בדיוק.רבי 40 בן הייתי  2000 שנת לפני  אסביר: אני
לי ... היה ימין. ברגל "לשון " ניתוח עברתי 

שוטר עם הייתי  מהתחלה : ראש(??)נתחיל הייתי  במשטרה,
סוחרי נגד סוכנים הפעלתי  סמים, מחלקת במשטרה מחלקה
ואז ישראל, עם  את שהרעילו רעלנים , הם  אלה  גדולים, סמים
מאד, חזקים ודכאון חרדות כאבי  עם  אחד, בוקר  התעוררתי
הארות  לי היו ישראל" "שמע ידעתי לא עולם.. מבורא ובקשתי 

כבודם? את מכיר אתה קדושים.
מכיר .האדמו"ר: לא 
יוחנן : ב ...רבי שמופיעים בתמונות

כן .אדמו"ר: כן  כן, אה...
יוחנן : עד רבי  לי: ואמרו  לילה. לילה, בחלום אלי באו והם

הפחד, בשיא  הייתי אותי. שיעזבו  שהחרדות בקשתי מתי ?
ופחדים. הסיגריה)מדכאונות .(מכבה

בסדר, לא  שאני  יודע  אני  עולם! בורא עולם: לבורא  אמרתי ..
תמיד  עזבתיו , לא  מעולם ישראל שמע קיים, אתה יודע אני

עצמי. את זוכר שאני מאז המיטה על ישראל שמע ואז קראתי  ]

הראיון ] את  וקוטעת אחות .(14:40)באה

שני  ראיון של המשך

צריך הזה שבדור בשמים לו  שאמרו  לנו  מגלה השני בראיון
ומה אותם  ושאל ירושלמי , ותלמוד ערוך ושולחן  זוהר  רק ללמוד
בחו "ל, הקודמים בדורות לעסו  כבר  שגמרא  לו  ענו  גמרא ? עם
חזרה לרדת צריך אתה לו  ואמרו זוהר, רק ללמוד צריכים עכשיו 

וכו '. ביום זוהר  דף ילמוד יהודי שכל לפרסם הזה לעולם

למלאות  העשוי קיבול דבית  טומאה מקבל אומר אליעזר ורבי קבול שמיה
רבנ דמודו  שלה חלל  ונראה שנקרעו ובאימוס  בכדור  נחלקו ועוד קבול  שמיה
שבתוכו  מה שחכ''א טבילה  לעני ופליגי קיבול בית איכא דהא  טומאה דמקבלי
ובשעת  הוא כלי חד דכולי חוצ אינו שבתוכו מה  אומר אליעזר ור '  חוצ
שני  באות אומר אתה מה ושאלוהו בו חזר  א לידע רוצי היו פטירתו

:מבחו נוגעת והטומאה  שלמי אפילו  טמאי  לה אמר וטהרת המחלוקות
 שה עלי במה וחלוקי טומאה שמקבלי מודי שחכמי נקרעו א כלומר .

:שה כמות שמטביל חוצ אינו שהמלוי בדברי אני ועומד חוצ שהמלוי לומר 
מהו  אימוס  גבי שעל אומרימנעל  חכמי דטהרות  בתוספתא נחלקו בו   שא .

האימוס מעל  לסלקו  יכול  שהדיוט אומ הצריכה  מלאכה מחוסר ואינו הואיל
מלאכתו : נגמרה לא שעדיי מטהר ור''א וטמא עליו  כלי ש הנדרכבר .הותר

ללודשברכוהו : קסרי ללוד :בי מקסרי מטתו  את  נושאי שהיו עליו . פתח 
להספד :בשורה המטה סביבות שורה  עושי שהיו  לי . יש מעות  להחלי:הרבה  .

 להרצות שולחני לי  לשאול:ואי למי ואי לשאול  לי יש  שאלות  הרבה  כלומר .
עביד קשואי:היכי  בנטיעת  מעשה שעשה הכי אליעזר רבי בהלהתלמד. .

אליעזר : ר' דעבד הוא  ר''ע

ברכות סא:)ובמסכת יעסקו (ד שלא  הרשעה מלכות  גזרה  אחת פע רבנ תנו  :
בשעה  ...האסורי בבית  וחבשוהו  עקיבא לרבי  שתפסוהו עד  בתורה... ישראל 
במסרקות  בשרו  את סורקי והיו היה ק''ש זמ להריגה עקיבא ר' את שהוציאו 
,כא עד רבינו  תלמידיו  לו אמרו  שמי מלכות  עול עליו  מקבל והיה ברזל, של
את  נוטל אפילו נפש בכל  זה פסוק על מצטער הייתי ימי כל  לה אמר 
היה  אקיימנו , לא לידי  שבא  ועכשיו  ואקיימנו, לידי יבא מתי אמרתי ,נשמת
ר''ע אשרי ואמרה קול ב'ת  יצתה באחד  נשמתו  שיצתה עד  באחד מארי
להריגה  עקיבא רבי את שהוציאו בשעה :ש ברש "י  באחד. נשמת שיצאה 

שמע  קריאת  מקבלזמ והיה ברזל של במסרקות בשרו  את סורקי והיו היה 
הייתי  ימי כל לה אמר ,כא עד רבינו  תלמידיו  לו אמרו  ,שמי מלכות עול עליו

:נפש בכל זה פסוק על נשמת מצטער את  נוטל לידי אפילו יבא מתי אמרתי
נשמתו  שיצתה עד באחד  מארי היה אקיימנו  לא לידי שבא ועכשיו ואקיימנו,
אמרו  באחד , נשמת שיצאה עקיבא  רבי אשרי ואמרה קול בת יצתה באחד
ממתי ה' יד ממתי שכרה! וזו  תורה  זו  הוא ברו הקדוש לפני השרת  מלאכי

,בחיי חלק לה אמר שאתהוגו' עקיבא רבי   אשרי ואמרה קול בת יצתה
הבא העול לחיי מזומ.



ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ְיהּוִדים ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֵמַעְפָרא, ְוִלְזּכֹות ֶׁשָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ָידּור 
ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהּזֹוַהר, ַהְמעּוְנָין  ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור  ֳעָתִקים ֶׁשל  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  ֵּביֵנינּו. ָאנּו רֹוִצים 
ִלְזֻכּיֹות ֲעצּומֹות "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִקים זּוָלֶתָך” - ֶטל: 0527-651911 ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם. - ָּכל ֶאָחד 
ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְלַמד/ִיְקָרא, ְלָכל ַהָּפחֹות ַּפַעם ַאַחת ֶּפֶרק ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור ַהֹּזַהר, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל ֶאת 

ַהָּׂשָכר ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל ַהְּיהּוִדים לֹוְמֵדי ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור ַהּזֹוַהר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן ִלּמּוד ַהַדף הּוא ַּדַּקה.

ְזכֹור: ִליּמּוד ָׁשָעה זֹוַהר ְּבַׁשָּבת = שווה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה!! ִאם ֵּכן ִליּמּוד 5 ַּדּקֹות זֹוַהר עם תהלים 
ְּבַׁשָּבת = ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדִׁשים ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה )ִּכֵּסא ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(, ְועֹוד ָּכפּול 1000 ֵהם ְמַזֵּכי 
ָּכפּול  ּוְבִמְנַין עֹוד  ֹזַהר ח"ב דף קכ.(,  טז,  ִּפְסָקה  ח'  ָּפָרָׁשה  )מד"ר שיה"ש  ַנְפָּתִלי  ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ַהּסֹוֲעִדים  ָהַרִּבים 
 - יֹוֵצא  זֹוַהר,  ִעם  ְּתִהִּלים  לֹוְמֵדי  ִמְליֹון  ֲחִצי  ָּכפּול  ְוַהֹּכל  הה"ש(,  )תיקו"ז,  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמירֹון  ַוֵּיֵצא(,  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף 
50,000,000,000,000,000,000, ֶׁשהּוא ]ְּבִמִּלים[ 50 ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדִׁשים ּתֹוָרה ִלּמּוד ְּפַׁשט, ּוְלִפי ַהְּבאַמ"ַח )פ' ְּתרּוָמה כ"י( 
יֹוֵצא ִּכי 50 ְקַווְדִריְליֹון 50,000,000,000,000,000,000 ַמְכִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ְּכלֹוַמר, ָּכפּול 
50 ְקַווְדִריְליֹון E 2.5 = .50,000,000,000,000,000,000+39, ּוְלִפי הס"ח עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים 
ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 3.75E+46, ֶׁשהּוא )ְּבִמִּלים( 37 ספטיליארד 500 ספטיליון ֶּבֳחָדִׁשים. ]ַהֶהְסֵּבר ַעל ַהֶחְׁשּבֹון ַהַּנ"ל ְרֵאה ְּבֹכַח ַהזֹוַהר 
ח"ג[. ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ִנְמֵצאת ִנְׁשָמתֹו ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבֹואּו ֻּכָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה 
ְרצֹונֹו, ְוִנְלַמד ּתֹוָרתֹו, )ִּגיִטין סז(. ְוָהַרְׁשִּב"י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו ְזכּות, ְוָּכְך ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא. 

ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ָאָּנא חּוסּו ַעל ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות, ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו ַּדָּקה ַּדף ַהּיֹוִמי ֶׁשל 
ַהּזֹוֵהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִצּבּור. ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף 
ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהָּקָּב"ה, ּוְלַהִּציל ֶאת 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהָּצרֹות ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת 

ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ְוַעֵּין עֹוד אֹור ַהּזֹוַהר. 

ְזכֹור: ַהְמַאְרֵּגן ֶׁשִּיְלְמדּו ַּדָּקה ַאַחת ַּדף תהלים עם ֹזַהר ַּבּיֹום, ְמַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם ּוְכֶנֶגד ָּכל ַהְיהּוִדים! ָּכל ִמי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ֹמַח ְּבָקְדָקדֹו ִיְתֹּפס ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ְלַאְרֵּגן ַהִּמְנָין ִויַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם. ֶּתן ַּדְעְּתָך, ִּכי ְּבַדָּקה ַאַחת ֶׁשל 
ִלּמּוד תהלים עם ּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ְוִלְפֵני ִׁשעּור ַּדף ַהּיֹוִמי, ְוִלְפֵני ָּכל ִׁשעּור ְוִׁשעּור, ַאָּתה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות 

ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו".

ְמַסֵּים 250.000  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב  ַהֹּזַהר,  ּוִמְצָטֵרף ְל-250.000 לֹוְמֵדי  ְלִלּמּוד הזה  ִּבְלַבד  ַּדָּקה  ַמְקִּדיׁש  ְּכֶׁשִהְּנָך 
ְוִיְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוֶתיָך ּוִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך, ִּכי ַהְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות ּוְקִריַאת ְׁשַמע הּוא  ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! - 
ִלּמּוד ַּבֹּזַהר ָּכל יֹום )תיקו"ז תיקון מ"ג(, ְוזֹוֶכה ְלָקֵרב ַהְּגאּוָּלה ְּבַרֲחִמים )ֹזַהר ח"ג קכ"ד(. - אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם ִנְמִנים ֵּבין לֹוְמֵדי 
ַהֹּזַהר, ֲעֵליֶהם ָּכתּוב ְּבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש )ִּתּקּון ל' ַּדף עג:(: אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ָּבעֹוָלם. - ּוִמי 
ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ְּבַגן ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמָּׁשם ְּבִבָּזיֹון 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְוכּו', ְוֹלא עֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהְּׂשָרִפים ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש 
ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ְוכּו'. )ֵסֶפר ַהְּבִרית(. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 
ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר, ְּדִמי ֶׁשֹּלא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת ֶׁשֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו 
ִיְתָּבַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו. )ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ַּדף קפ"ה(. ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני )ֹזַהר ח"ג קנב., ּכֹוַח ַהֹּזַהר(. ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵכל 

ָּבָׂשר ְּבָחָלב ְוחֹוֵרׁש ְּבׁשֹור ַוֲחמֹור ַיְחָּדיו )ִּתּקּון מ"ג ִנְׁשַמת ַהֹּזַהר(.

ָהעֹוְסִקים ְּבֶרֶמז ְוסֹוד, ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם, ְוִעָּקר ַהְּגאּוָלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה )ֶאֶבן ְׁשֵלָמה 
ְלַהְגָר"א פ"ח ופי"א(. ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָּלם ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל אֹוָתה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפילּו ַלַּבחּוִרים )ריב"ש 

מפוז'ין ִּבְנָין יֹוֵסף(. ִלּמּוד ָׁשָעה ַאַחת ֹזַהר ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ַמה ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַּבְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה )ִּכֵּסא ֶמֶלְך(.  

ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי תהלים עם ביאור ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם, ֶטל: 052-7651911 - ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים 
ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי תהלים עם ֹזַהר ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ְּבִחָּנם. ַהּתֹוְרִמים ְמַׁשְּלִמים ָיָׁשר ִלְדפּוס! ַהִאם 

ֵיׁש ַמְחֵׁשב ֶׁשּיּוַכל ְלַחְׁשֵּבן ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְּבֶכֶסף ָקָטן. ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 


