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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

חלק 5

הרקיע" כזוהר יזהירו ג)"והמשכילים י"ב, דניאל)

כל!הזוהר בקריאת חלק להם שיהיה צריך ישראל

ישראלהזוהר לכל לאפשר בא השנה, לימי המחולק החדש המחולק
ובסיומו, הזוהר ספר בקריאת שותפים להיות ובעולם בארץ
קשות גזירות כל ולביטול ישראל, כל לתיקון ,הקדושה השכינה לתיקון

ישראל. עם מעל ורעות

עלבספר עולם, יסוד מצדיקי מאמרים אלף ישנם "הזוהר אור"
!הבנה ללא אפילו בזוהר, והקריאה הלימוד חשיבות

בספר במרום" אדיר"(ל"לרמח)שניתקנו הגדולים התיקונים "מן כתב: ,
קרן ולהצמיח הוכן, לגאולה הוא כי הזõהר... ספר היה ֵֶַַבעולם

ישראל". לבית ישועה

ברחמים""ע"י הגלות מן ישראל ייצאו הזוהר נשא)ספר  מהימנא רעיא).
לנשמה". מסוגל הזוהר "אמירת נאמר: טוב שם הבעל ובשם
בלא לאמרו צריך הקדוש "שזוהר נאמר: מזיטאמיר אהרן ר' ובשם
האדם את מקŁרין עצמן Łõדñה הזõהר Łל והäàâר הôבõת éי àְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאäר,

."üרàית ףõס ְְִֵַָלאין

אני"ועתה כי גום, אחרי הזה הדבר את ישראל חכמי ישליכו אל
כבוד אבל מקום! בכל זה דבר קובע הייתי חילי, איישר אלמלא
לכל לטובה כמוה אין כי לזכות, לו ויהי הזאת העצה את ייקח תורתו
כלל". הוא קשה דבר לא כי לעשותו, יוכל במקומו אחד וכל ישראל!

לרבו) רמח"ל אגרת).

,הìוה,בלô קצוõת àכל אדם לכל Łנגי הåהר פרíŁ äזכינ ,äאנ äימינà ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
âרàŁ"י מהיכלא סטים äיצא äכבר ,Łëמ äבïרäטõת àְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָקäêת
רמטõפà ליט"אŁ Łמäאלי כרłfiי äניהà הרב המקäבל הגה"צ àְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָראשäת

ו חלקים 70 äכעתéיס éרכים, 12 לŁ àדפäס וכן זõהר, ôיקäני כן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
וקל נחמד רäיאà עם áדõלים éרכים 18 Łל סט ב"ה רõלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָמõציאים
הåהר מפעל Łל הרàים מזéי תäזכà àäפרט לאõר, יצא àŁקרõב ëְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאד

הרåה ספר ïŁעêת הâברים נתäé õåŁ ונראה נתêáההעõלמי, (Łאמנם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

רàŁ"י) פתäלתק יחסית מאחרת àסõףàתקäפה יłראל לכלל להëצא צריכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נראה ולכן ,äאנ äרנõדà éלõמר ,יחŁëה üמל Łל õרõדà ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהçמים,

.רñוע éלל מקרית ãאינ äימינà הåהר ספר Łל להõדáה תäŁגיìהŁְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

àתקäפהäכבר הרåה àספר לקריאה רäàðה את הõâר áדõלי éל äקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
äêאפ õלעצמ יקציב Łאדם ìŁכõן áדõלים, Łàם וŁמעôי .õְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָז
הם àעזרת יäכל üבכä יõם, מâי הרåה ספרà מäעט ברâ Łל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹקריאה
עניןà למעלה האמäרים לâברים עברëŁ והאמת, .הרåה àספר ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלדàק

הרי ,õà בקâה האדם עבäר יחŁמ חבלי את לבæל הרåה ספר Łל õחéְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
õà והñריאה רע, âבר מéל האדם מתŁנ את ממרק הרåה íŁפר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹידäע

וההצלחõת. היäŁעõת לכל סגêה ְְְְְִַַַָָָֻהיא

ריõמאŁיâק רàא àאâרא ע"א)ורõàתי! ח"קכ âף ג חלק Łהיה(זהר éתäב: ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
האâרא: את יõחאי àן Łמעõן רàי הêáŁ Łàעה סיני הר ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָמעמד
âרזין, àרזי Łמעõן יàר תחï éד âרזין, רזין ôנא האâרא: לõŁן ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָוזה
רàי תחï וכאŁר âרזין, רזא àספר בריתאà äלמדנ] אתרא, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאזדזע
סיני הר éדמיõן Łם äבŁçŁ הëקõם נזâעזע הõíדõת את Łלפר Łְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמעõן
[והחברים .äאתחלחל וחברין ëאד] ההר éל וçחרד õà ìŁְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
העם éל וçחרד ìŁאמר רהõô àמôן יłראל éדמיõן äונרעד äְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהתחלחל
õרתõô àלäëד אŁר זי"ע הרàŁ"י Łל õתäזכ áדõל ëéה – ëàחנה]. רŁְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָא

.רהõôה וקàלת סיני הר למעמד ְְֲִִַַַַַַָָָזõכים

מàäêליןàספר הéהן צדõק äינàלר צâיק נ"אזי"עïרי âף 'ח סימן , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ïנים הע' פתחä הêá יõחאי àן Łמעõן רàי וז"ל: א), ְִִִִֶַַַַָָָָעäëד
אõר, לõŁן Łהäא מïני זהר, äñôני אõתם וקרא àראŁי"ת, àŁְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמêת
õôàרה הäא üäרà Łõדñה õנזáŁ הáנäז האõר אäוה ר"ז, áימטרçא ר"õְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָוא
על עליו עבר מה éל לתñן האדם יכלתà יהיה זה ידי Łעל ,'äְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוכ
חטאיכם היהçŁ üרàית הם õתõא üיבר זה ידי ועל äŁôבה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָידי
.äינàיל éלג ואז àראŁית, ימי תŁמ äבאõת íŁדäרõת ,äלêה éְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנים
ימי ועłרת אלäל Łחדà הäñôנים ספרà ללמד יłראל נõהגין ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹולכן
Łנõçת הäêחõת äנôנ Łאז רצõן ימי הם יõם הארàעים äêאŁ äŁôְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָבה,
ידי על הéל äלתñן õôרה, הâברי éל עם הלõם עליו äינàר הŁְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלמ

עכ"ל. ,בהäŁôְָ

החçיםובקäנטרס יג)עץ רקï)אäה הרי הõôרה ïנימäçת לõמד õאינŁ äמי , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
ìéזéר 'äכ הõìפל יïל הõôרה עסקà áם éי õŁנפà ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹמתחçב
Łאמר õכמä 'äכ אâרàה àרäרים יברר êŁא àלבד õז ולא üארà ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלעיל
מתàâק הäא הרי לבד הìגלה àלäëד אם éי הåה äëêàד צהõר õאינŁ ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמי
ועל ãà Łרק לעיל באäהŁ âויחי åàהר éŁתב õכמä 'äכ תאõמâ אתרàְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
יבõא ãיד ועל החçים עץ àחינת היא היא éי החçים לאõר הéיז ãְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיד
õŁנפ תõלעל àרäרים לברר õרתõô עסקà àהם וחי ויראה אהבה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלידי

עכ"ל. ,'äכ üרàית õדäיחà äליחדן õŁנפ äְְְְְֲִִַַַָָמקõר

בזהäתõאב נהŁëה Łלפר רŁאפ('א נהŁמ לôן(פג עתיד אôה "מי" ולפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
êיäëד ידי על תõéלז çŁכõלים נ', áàימטרçה "מי" וחõàŁן âְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָין
לפניו אõבô éאŁר éלõמר וחõàŁן. âין לôן עתיד הôא הõíד, õôְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרת

ז "מי" עם üרàלתתית äôכל אז הõíד, ללõמדי הêáתëה הנ' הער ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
וחõàŁן. âְְִֶין
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Łהäאואפ"ל "רז" Łע"י חמים, áàימטרçה "מי" לבני זה "רז" ילהá ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מי"
àאõר ועיי"ע החמים. ערŁל להיéנס יכõלים רהõôה תõדõְְְֲִִִִֵַַַַָָָס

Łõדñה ח')החçים 'ג וŁם(Łמõת ,וארד יב)עה"פ כ"ב הõôרה(וçקרא דע"י , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ
Łאי ,ãמŁל רהõô êיäëד ע"י רק וזה החמים, ערŁל להיéנס äכלäçְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ובל"ה äברמח"ל, ק"הõבז ארõכמב הõíד õôרת àלי לזה להáיע ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאפŁר

õêŁ Łבäעõת קפג:)àמíכת .(âף ְְֶֶֶַַ

איםõערירŁ לחמים לזõéת יכõלים דõíה רתõô ידי Łעל זה מéל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
את üéמזä מטהר הõíד רתõôŁ ,ãêäé הנה àכל וזה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָקדŁäה

זי"ע. צâיקים, מאלף הזõהר רõא àספר äהבאנŁ õמé Łפìְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַה

Łמעõןעõד רàי םאמרŁ,ןõמעŁ רàי אמר :õנõŁל וזה רàא, àאâרא ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
אנן דהא דתשמע, אימא לא לארעא דיצייתין, אימא לא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹלŁמçא
לארץ לא וגם äשיאזינ למים מרõא לא אני àיאäר: עלמין. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹקäçמי
ראלłי עם את הזהיר äינàר הŁמ יé ,äינàר הŁמ Łאמר õמé ŁôŁְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמע
עõסקים äאנחנ אבל וארץ, Łמים àהם העיד זה ועל ,äיחטא êŁְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹא
éי וארץ Łמים לעדäת üרõצ ואין העõלם. קäçם Łהיא הõíד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָבõôרת

הíìיõן. מן נðלים הõíד àתõרת ְְִִִִִַַַָָָהעõסקים

הáאäלהמéאן éל וכçדäע העõלם, קäçם היא הõíד õôŁרת רõאים äאנ ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
Łõדñה הרõזà ארõכמב ,ק"הõהז בלימäד קכ"ד:)ôלäיה "äבגין(ח"ג : ְְְְְְִִַַַַָָָ

ןäיפק הåהר, ספר האי äאיהâ âחçי אילנאë למטעם יłראל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹדעתידין
נכר" אל õëע ואין äìינח àדד "ה' àהõן ויתקיים àרחמי, תאäגל מן ãיàְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ל"ב) .(âברים ְִָ

õכמäה"קõבז äאמרŁד ח"ב ע"ב)(זõה"ח יקçם"מ אâ דדרא äזכ" :õרõâ על ְְְְְֵֶַַַַָָָָָ
הזõה"ק êימäד תäזכàŁ וכçדäע מŁיחא" מלéא âייתי עד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעלמא
כמ"ש לנíיõן. äיצטרכ לא ועõד àרחמים תאäגל מן יפקäן ְְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹוהאדרõת
ןäרנסïית אôלת נŁא àני "וכëה איתא: ו' äבäñôן äבäñôנים. ק"הõְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָבז
ãבגניä יõמçא, ףõסà תראהà àדרא לתôא יתגלי éד üילâ חיבäרא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָמהאי
"àספרא מהימנא רעיא אמר נłא äבפרŁת äגו'". àארץ âרõר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקראת

àרחמי". גלäתא מן יפקäן אâְְֲִִֵַָָָ

äאאנäה Łאôה .ýל äאנחנ "מõדים עłרה: Łàמõנה יõם àכל אõמרים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
äנëע הłõע ויõם יõם כלà ,'äוכ äנëע יõם àŁכל ýיíנ ועל ,'äוכ ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָה"א
הרàים ýרחמיà "ואôה äאנ מõדים הíìים" "על àתפêת áם נíים, ה"àñְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָה

הáדõל." ýמŁל äלהêל להõדõת ,'äוכ צרתם àעת להם ôְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָעמד

אüנíים נíים. קצת äלנ הêáנת לפעמים ויõם, יõם àכל מתחŁâים ְְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָָ
àŁיאר õכמä Łנים. הרàה אחרי רק äלנ äêáית נíים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהרàה

עה"פ כג)החת"ס לג פרק רק(שמותŁ "äירא לא äפני אחרי את ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"וראית
השי"ת. יד הנהגת את מבינים הëעłה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָאחרי

הרàדäçק ŁçŁ רõאים äאנ äêא àזמìים הõçם, רõאים äאנ הíìים אõתם ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אדמה, רעידõת ועõד המים, לב עד áדõל עŁן ציאõë ,Łעáְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָה
אכïת מה יłראל? עם עם הåה העŁן לŁ תõייכŁה מה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָושיטפונות,

רחõקה? מדינה àאיזה Łם ŁçŁ מה äְְְִֵֵֶֶַָָָָלנ

חלפניäור ëאד áדõל חמסין הŁõדñה äארצנà éאן היה חדŁים Łני ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
äמ ,מיחזק ,קר היה éבר ילהêבä ôàים, ëéה äרפłנ éן חמת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

קר עםï הàריאה, טבע רק זה הלא ,äאלינ רäŁק זה מה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹחõשב
חם! ïַַַעם

קŁה,ëéה ëאד Łאלה עם âין üרõע יהäדי אלי אà זה אחרי ימים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
àŁיõם éיוון äהחליט סäריה עם שאירן לי רïס הâברים üõבתäְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לא אוירõנים ולכן ,Łעáה מהר העŁן לארץ אõלב üצרי היה שעבר Łְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹני
לזרוק õæב הכי הåמן זה éן על להמראõת, אפŁרäת ואין לטäס äכלäְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָי

להם, ŁçŁ הטילים éל יłראל ארץ טיליםעל אלפים עłרõת ëéה יõדע (מי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(äהכינŁעל רהŁçŁ החזק העŁן מïני éלäם. תõłעê יäכל לא והðבא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
יłראל. ְִֵֶֶָארץ

Łיעäריםמה 2000 אלפיים üלער éבר äלנ ŁçŁ àזכäת הàñ"ה עłה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
äרפłנ àנינים וכëה áדõל, חמסין עם חזקה רäח äלנ לחŁ ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָבזõה"ק,
ולא ,קטהŁ הייתה הארץ éל אבל àמים, מיחד חõàŁן היה הåŁ]ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ארץ וכל עõברים], äאנחנ נíים איזהä Łנעłה, ëמה éלäם äבŁְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָח
.ב"ה äוניצלנ יłראל, לעם קרה לא éלäם וב"ה לבטח, äבŁי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיłראל
יעáה יłראל, לארץ הíמäכה àלבנõן הëפלאה, חהáŁהה יד את ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻולראõת

גלäי. נס Łëמ וזהו נכנס. לא יłראל לארץ äואיל הערפל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעŁן

רïףאסâה סדר לפי Łõדñה הרõהז ספר את äימנíŁ àיõם רהñ מה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הõçם õתõאà הנה, חõדŁי לי"ב éרכים àי"ב הëדïס ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻהõçמי,
אנŁים מליõן äוחזר טבת. Łדõחà היה זה àעåה, לחמהëה נפסקה Łëְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמ
הíìים על [וב"ה Łבäעõת הëé ברé קŁה àגלäת äהיŁ אחרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלביתם,
הלאה]. ה' יעזר éן ,Łõדñה והזõהר הרàŁ"י תäזכà Łם, היהŁ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהáדõלים

תäבזכä,"תאäגלë יפקäן âא "àספרא Łõדñה הזõהר âברי äקיימôה ,äז ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
,õלäé הíפר éל àגמר Łרק ,äהיינâהìטñה הáלäת מן äיצא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ה"זõהר את äלנäé נíים Łאם מåה, להבין כלäנ וכעת .äעלינ עברהŁְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
õמõיà יõם ברâ הõçמי")הëחäלק" àוודאי("âף הרõהז סיäמי רבבõת àאלפי , ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָ

למטעם יłראל דעתידין "äבגין äרנéהזŁ הרàŁ"י להבטחת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנזéה
àרחמי". גלäתא מן ãיà יפקäן הרõהז ספר האי äאיהâ âחçי ëְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאילנא

ãתõבאäלé את הðיל יõחאי àן Łמעõן רàי רŁא נס, עõד ארע פהäקô ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יעáלה מäכנים äהיŁ וחæה ארéי מהטילים ŁמŁ àית Łõôְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻבי

.ו"ח ŁמŁ ְֵֶֶלבית

לפ"קàעõôנים תשס"ט õיתר ïרŁת [בערש"ק אז äלתדיווחàק (àזמן ְְְְִִִִַַַַָָָָָ

àמסïרהõôרה) ŁמŁ àית את להפגיז אףŁ החמאס éי נראה, [ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
לפגע äרצ éי Łבע, ארàל õא רõדŁלא äלחŁ רŁמא áדõל, יõתר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹטילים
ïצצõת עם מלאים הרים Łי ŁמŁ àŁבית çדäע אטõם, ïàְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָצצõת
זה את äוהחזיק ,ŁמŁ מàית מטרõקיל ëéה אחד טçל רק והáיע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאטõם.
ח"ו חõלŁול Łהáיע הëקõם איפה הëקõם להם יäדע êŁא éדי àְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסõד,
ולילה יõמם זה על äעבדŁ הõçמי הזõהר àזכäת היה והéל טילים. תרõְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹי

.ŁמŁ àְֵֶֶבית

יôרïשסיéכהåŁ ליט"אŁ ראזנבערג נחäם הרב להגה"צ הåה הäïíר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ
äלתñן תõלבנüבריםלערâה לי, אמר מקוואõת, 300 ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

üוכ ,õעצמà זצ"ל ה"סêם" àעל מïי וŁמע זכה חõרפו וàימי äŁïְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻטים,
אמרôי àאירïõה, יהäדים מליõן 6 רצח ימ"ש הáדõל ŁéהרŁע לו: רïְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָס
אם אêא ôסçôים לא äז äמלחמה זה, רŁע לנצח אפŁר "אי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלäéלם:
ותרáם "הêíם" àעל יŁב לכן ."Łõדñה זõהר äלמדçו יהäדים äמäיק éְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻן

äהçל מäבן היהçŁ הקודש ללõŁן הרõהזואכן הáfiתם. éפי äŁïטים דים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ימ"ש, היטלר נחל הזõהר, ספר על הôרäáם áŁמר àיõם ,õדתõעב äçíàְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָם
äבíìים ,äרדfiŁ היהäדים מעט äלðנ üוכ ëàלחמה, הŁק סהäבôְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
àזכäת – .ש"ימ רŁע õתõא Łל רניוõïציë יłראל ארץ נצלה áְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָלäיים

.Łõדñה הרõַַַָהז

גלäתאואכן מן יפקäן âא ספראà נłא תŁרï בזõה"ק Łמפר נכôב üé ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הíפר àזה הñדà(Łõרחמי– àרחמים.(הזõהר תäלáה מן äיצא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

למדעõד הçמים", "ŁŁת מלחמת àעת תשכ"ז, Łàנת רŁא לי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָסïר
àעל Łõוקד הáאõן אצל ב"ב וויזניץ חçים"ה"אמריàיŁיבת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ירâן, מצרים, יłראל: עם נגד מדינõת 5 äיצא âאז, àימים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזצוק"ל,
ëאד, להõדá היתה והéíנה ,äנâנג להêחם äהחליט äלבנõן, ריהäס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעירק,
äהי ברé הëלחמה ôחêת לפני ימים ŁלŁõה  ראõì Łëמ ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָוהïחד
את äלבנõן סäריה äקפôי שמא האõיב, ïחד ניïמ הáליל יŁביé ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָסגäרים
לàוק Łñà זי"ע מוויזניץ האדמõ"ר àדרכים. לíע äŁהר ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻהðפõן.

ואמר: ëêירõן, להáיע מיחד ְְְְִִִַַַָָָֻריõן

שאגיעéלŁ Łõדñה לצõçן עלה üוכ .üריðŁ מה éל אפעל Łמעõן לרàי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
âף ïתח ,הרõהז ספר לקח Łõדñה לצõçן ìŁéכנס ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָרàŁ"י.

:łפרä רàŁ"י", האלõקי מהôנא הרõהז ספר" éתäב éאן :ואמר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָראõŁן
"מהôנא" אונז לערנט וואס הזõהר" "ספר ספר לעכטיגע די איז ִִֵֵֵֶֶַַַַָָדאס
זה :ק"ללשה [ôרäáם רàŁ"י, פäן וועם? פäן "קיõהאל" ְְִִֶֶַַָגעטליכקייט

ארäëה אõתנä(הזõהר)הíפר מרשב"י].(מהôנא)ëŁלëד מëי? אלקäת, ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
לé Łל הŁñרים éל יôקôנ éבר :ואמר נŁק Łõדñה לצõçן łáנ ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָאח"כ
àתìא âבקôי éי זאת? עłיתי üהיא ליłראל. להרע הרõצõת תõëְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻהא
.äז ëàלחמה äרñŁ הáדõלים הíìים על יõדעים äנêוכ רàŁ"י. Łõדñְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻה

מõêהŁ)(הרõהז מאõרõת àספר ןçוע ,יקâðה àנŁמת מתàâק הâðיק Łל àספר .ד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַ

אןéררמõמע זה ידי Łעל Łõדñה àזהר הõêמד חé áדõל ëéה רõאים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
לרחם ,õטäŁפé Łëמ ע"ה הרàŁ"י נŁמת את üיŁממä äְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָמפעיל
äואפיל הâין. מן õלäé העõלם את לפטר אני יכõל Łאמר õמé ,äְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעלינ

הäŁïט. äרנõדàְֵַָ

Łזלג:יëה קצה על רק רïנס לכן קצר, הåמן אבל לסïר הàהר ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָ

Łםéתäב רŁא הערפל אל Łáנ äמŁה הïסäק על מõהר"ן, àלäñטי ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
יח)האלקים כ לעõłת(שמות Łéרõצים ,תõניעëה הם Łהערפל : ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מן לפחד צריכים לא אבל áדõלõת, מניעõת Łי áדõלה מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאיזה
Łם éי ה"àהק למען לעõłת הéחõת àכל להתחåק äצריכים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹהëניעõת

.רäðקà רïאס אבל àזה, üלהארי Łוי אלקים. אäְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹה

עםלפני éרéים àחמה Łõדñה הåהר ספרי éל ראיתי üלער Łנה 42 ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יפה, מאד üלער נהŁ מאה לפני âפäס ëאד, יפõת ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹנקäדõת
הåהר את לגרס אחד לכל קל çŁהיה éדי õיסïלהד מאד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהõôŁקקôי
יכלôי ולא ,תõעפõô הõן אז היה וזה $300 äìëמ äŁñà אבל ,Łõדñְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֹה
לקנõת זכיתי êŁא זה על זמן הרàה éאב êŁי הêב .זה את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלקנõת

.זה את äְְִֶֶַלהדïיס

היהואז לא [ואז õàדדõת àפרõçŁת ליłראל החק את לאõר äצאנõה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ
את äילמד תõחïה לכל üוכ ליłראל] חק לקàל בארצה"ב àְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאפŁר
äראŁ עד áדõל, רŁם עłה זה ב"ה החק, וכל ליłראל, החק Łל הרåְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
וב"ה ליłראל, החק את êŁהם יתêטà äמחזיקים הõלכים ŁאנŁים üְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאי

ליłראלהח החק את להדïיס äהתחיל üé ואחר יłראל, לעם נכנס ק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
סטים. אלפים נהõמŁ üלער Łנה éל éבר מדפיסים והõçם àְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָגדõל,

נתŁàäכלäי מłçראל אחד éŁל äהמ תõłלע üריðŁ יôבŁח ג"תשמ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לי יהיה אêŁ éŁדי החלטôי ,Łõדñה זõהר ללמõד תäêקàְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
רחõק זה àמאנסי, חדר הéłרôי âברים, Łäאר מאנŁים תõְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמניע

.üרâ éל נסיעה וחצי עהŁ üלער Łם áŁרôי ארקï אראàְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמ

יôרéłהŁõדñה הזõהר מéל מאמרים להעתיק והתחלôי צäêם מכõנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָ
ודàרôי ,ע"ה üלëה âוד Łל äמאמרים äתפêה õôרה עניני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ôכף ידפיס יõם, éל õל יôן Łאני מה רק éלäם הłיע êŁא מדïיס ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעם
Łעõת, 1012 üלער יõם éל הíפר àהכנת יôועבד נקäדõת, עם äְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמçד
äהצטרכ רק הõôכנõת, היה לא דõע ואז] àעבõדה, הצלחתי äְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹב"ה

.[Łמחד הéל ְְִֵַַָָֹלהדïיס

Łלמה êŁי ועבõדה יקרים, מחבים 4 ברŁ הäא ?ברâ הàעל עłה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
éי ,םäלé להדïיס יכלôי ולא תõצאõה הרàה עם üלער נהŁ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹחצי
êŁא ,הס"מ עם להêחם מסáל לא הäא éי ואמר אõתי עזב ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻהëדïיס

.דהõהעב את לעõłת לי לתת אפן äŁàם ְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹרõצה

נŁארוáמרôי âברים רàדëà וçקרא Łäמõת àראŁית, סדר רק אז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נקäדõת. àלי àְְְְִֶַאמצע

ית,ואחרŁראà סדר äאפיל לאõר ציאõלה רציתי Łרק ïעם éל Łנים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הëחב. ְְִֵַַַנàŁר

עםב"ה להתחיל לי עזרô יłראל ארץ תäכåŁ חŁבôי לארץ Łְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעליתי
הïעם. עõד המחבים äרàŁונ לעבõד, והתחלôי ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָהעבõדה,

יôלאהחלט פילהô àלי éי Łאצליח, להתêïל ôפêה הàהר üריðŁ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
âבר éל Łעל ספריו àכל אõמר זי"ע äרבינŁ õמé éלäם. üלõְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָה

.פילהôà להרõàת üצרי ְְְְִִִַָָָָודבר

ירהלפניâ Łם לקחôי àעõמר ל"ג לפני לצפת נסעôי ניםŁ Łני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ימים ŁלŁה תõłלע והחלטôי י"àŁהר צõçן את מם ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹרõאים
הקודש דתõעבà להצליח Łאäכל לי, יעזר üרàית Łהם תõêפôְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹ

.ק"הõהז לŁֶַַ

יõםŁלŁה äבכל äàâר, וôàענית àהתõàדדäת הייתי ולילõת ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹ
לŁ הäçðן לעבר והסéôלôי ôהêים ïעמים ŁלŁה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמרôי

.ק"הõהז àהפצת Łאצליח äבôŁñי ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָהרàŁ"י,

àעõמר,לקחôי ול"ג àעõמר, ל"ג לפני יõם היה זה הñדŁõים, הçמים את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.מרõעà ל"ג אחרי ְֲֵֶַָויõם

הõçמיואחר הâף את לסâר והתחלôי אçמŁâ אôעçíה התחיל ב"ה üé ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
לé האõפìים, àכל áדõלõת üé éל äהי הëניעõת אבל הזõה"ק, Łְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָל
ולא ïעם לא המחŁבים éל להם äרàŁנ äנôאי äעבדŁ ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹהëדïיסים
היקרה, הכי חדŁה אחת צäêם äמכõנת ,äרàŁנ צäêם והëכõנõת ,עמיםïְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
àהסטõריה היה êŁא אõמרים הם ,äרàŁנ וכêם חדõŁת מכõנõת 7 äלחŁְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֻ

נàŁרים. חדõŁת מכõנõת Łבע זהé ברâ("הערפל אל" àספר תäאריכà .(ראה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

רועםõלא äצאנõה שב"ה éה עד äענáהŁ äלנ עזר ה' äêהא הëניעõת éל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הזõהר ואõר הרõז ôיקäני אלף 150 äלערך עלõנים מליõן רבע üְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַלער

חלŁ ספרים Łäאר Łõדñה וזõהר הרõוהז יłראל דליáאןé לםõהע מן ק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
טíה רõלא צאçŁ השי"ת äלנ עזר הëניעõת éל ואחר .זה את äרא éְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָבר
ותäñני סטים, אלפים 8000 üס äסïדìŁ Łõדñה הרõז éרכים הŁ Łְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָל
לאõר çŁצא חדŁים הëé üõבתä סטים 10.000 äסïנד הõçמי ףâ ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָזõהר

.רהõחíה נגמר éמעט ְְְִִַַַָָעõלם

רñהעבפרטä טõב, ברâ éŁל לדעת Łצריכים ,רäïíה את מסïר Łאני ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הרàה יŁנם àזה, יהäלô הáאäלה וכל העõלם éŁל כזה ברâְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
לכל להáיע ויכõלים הéל, על לעבõר יכõלים חזק רצõן עם אבל ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָֹמניעäת,
àעי "éד ה"קõבז éŁתäב õמé Łâמçא, אôיעçס עם àאמת Łרõצים ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָמה
להæהר צהõר אדם àן רŁאé ,"ãלי דמזמנין אäìן הëé לאתדכייא Łנ àְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָר
דלõג לפי מצוה éל יé לדעת üצרי אבל .õל עõזרים מלאכים הëéְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
אל Łáנ äינàר הŁëŁ רõאים äאנחנŁ õמé מניעõת, הàהר יהיה צוהëְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹה
Łם רŁא" מïני – מäâע לראõת, יכõלים אêŁ הëניעõת זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהערפל,
מŁה üא ערפל, Łי לכן áדõלõת והfiגõת אלקäת Łי fiŁם ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהאלקים"

ה'. מעם àעזרי äבטäח ïחד ללא Łáְְְִִִֵֶַַַַָֹנ

היוצאועל העולם נברא בשבילי לומר צריך ואחד אחד שכל מזה לנו
היה אחד של התורה הקדוש רבינו שכתב מה שיחשוב ידי

אחדאאברהם שכל אומרת זאת אבינו, אברהם להיות יכול אחד וכל ,
פעמים] הרבה זה את מזכיר ז"ל [רבינו ונצורות, גדולות לעשות יכול
אז ,באמת טוב רצון יש שאם – צינור אותיות [רצון הרצון רק וצריך
במקוה להתפלל הוא ועיקר דשמיא] סייעתא ויש הצינורות נפתחים
שיזכה מהשם ולבקש עולמים, כל לבורא וההתבודדות ותפילות
את ולמהר ,מעפרא שכינתא לאוקמא ורק אך גדולים, פעלים לעשות

.צדקינו המשיח ביאת

õכמäערבים àיליאן וחצי אחד éמעט Łוי Łמçא, לרחמי נזקקים äאנŁ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
äאנ ולכן יהäדים, ëליאן עłרה Łחמ את לחíל רõצים êéŁְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻם

Łõדñה הזõהר את äילמד Łאם õñâת,àטäחים 12 רק ויõם יõם àכל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
õמé מŁיח, מחבלי äצלìי àוודאי אחת, Łàנה הזõהר éל äְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָויגמר

.תאäגל מן יפקäן âא àŁספרא יõחאי ןà Łמעõן רàי Łְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָהבטיח

,ב"הןáואר הłעŁ Łבäעים לפני אלי æילפן ואחד הם, קדŁõים ראלłְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָי
Łעבר Łàבäע אלי æילפן ואחד ,Łõדñה הרõז סיäמי אלף éְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָבר
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Łהäאואפ"ל "רז" Łע"י חמים, áàימטרçה "מי" לבני זה "רז" ילהá ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מי"
àאõר ועיי"ע החמים. ערŁל להיéנס יכõלים רהõôה תõדõְְְֲִִִִֵַַַַָָָס

Łõדñה ח')החçים 'ג וŁם(Łמõת ,וארד יב)עה"פ כ"ב הõôרה(וçקרא דע"י , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ
Łאי ,ãמŁל רהõô êיäëד ע"י רק וזה החמים, ערŁל להיéנס äכלäçְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ובל"ה äברמח"ל, ק"הõבז ארõכמב הõíד õôרת àלי לזה להáיע ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאפŁר

õêŁ Łבäעõת קפג:)àמíכת .(âף ְְֶֶֶַַ

איםõערירŁ לחמים לזõéת יכõלים דõíה רתõô ידי Łעל זה מéל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
את üéמזä מטהר הõíד רתõôŁ ,ãêäé הנה àכל וזה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָקדŁäה

זי"ע. צâיקים, מאלף הזõהר רõא àספר äהבאנŁ õמé Łפìְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַה

Łמעõןעõד רàי םאמרŁ,ןõמעŁ רàי אמר :õנõŁל וזה רàא, àאâרא ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
אנן דהא דתשמע, אימא לא לארעא דיצייתין, אימא לא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹלŁמçא
לארץ לא וגם äשיאזינ למים מרõא לא אני àיאäר: עלמין. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹקäçמי
ראלłי עם את הזהיר äינàר הŁמ יé ,äינàר הŁמ Łאמר õמé ŁôŁְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמע
עõסקים äאנחנ אבל וארץ, Łמים àהם העיד זה ועל ,äיחטא êŁְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹא
éי וארץ Łמים לעדäת üרõצ ואין העõלם. קäçם Łהיא הõíד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָבõôרת

הíìיõן. מן נðלים הõíד àתõרת ְְִִִִִַַַָָָהעõסקים

הáאäלהמéאן éל וכçדäע העõלם, קäçם היא הõíד õôŁרת רõאים äאנ ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
Łõדñה הרõזà ארõכמב ,ק"הõהז בלימäד קכ"ד:)ôלäיה "äבגין(ח"ג : ְְְְְְִִַַַַָָָ

ןäיפק הåהר, ספר האי äאיהâ âחçי אילנאë למטעם יłראל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹדעתידין
נכר" אל õëע ואין äìינח àדד "ה' àהõן ויתקיים àרחמי, תאäגל מן ãיàְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ל"ב) .(âברים ְִָ

õכמäה"קõבז äאמרŁד ח"ב ע"ב)(זõה"ח יקçם"מ אâ דדרא äזכ" :õרõâ על ְְְְְֵֶַַַַָָָָָ
הזõה"ק êימäד תäזכàŁ וכçדäע מŁיחא" מלéא âייתי עד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעלמא
כמ"ש לנíיõן. äיצטרכ לא ועõד àרחמים תאäגל מן יפקäן ְְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹוהאדרõת
ןäרנסïית אôלת נŁא àני "וכëה איתא: ו' äבäñôן äבäñôנים. ק"הõְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָבז
ãבגניä יõמçא, ףõסà תראהà àדרא לתôא יתגלי éד üילâ חיבäרא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָמהאי
"àספרא מהימנא רעיא אמר נłא äבפרŁת äגו'". àארץ âרõר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקראת

àרחמי". גלäתא מן יפקäן אâְְֲִִֵַָָָ

äאאנäה Łאôה .ýל äאנחנ "מõדים עłרה: Łàמõנה יõם àכל אõמרים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
äנëע הłõע ויõם יõם כלà ,'äוכ äנëע יõם àŁכל ýיíנ ועל ,'äוכ ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָה"א
הרàים ýרחמיà "ואôה äאנ מõדים הíìים" "על àתפêת áם נíים, ה"àñְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָה

הáדõל." ýמŁל äלהêל להõדõת ,'äוכ צרתם àעת להם ôְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָעמד

אüנíים נíים. קצת äלנ הêáנת לפעמים ויõם, יõם àכל מתחŁâים ְְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָָ
àŁיאר õכמä Łנים. הרàה אחרי רק äלנ äêáית נíים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהרàה

עה"פ כג)החת"ס לג פרק רק(שמותŁ "äירא לא äפני אחרי את ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"וראית
השי"ת. יד הנהגת את מבינים הëעłה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָאחרי

הרàדäçק ŁçŁ רõאים äאנ äêא àזמìים הõçם, רõאים äאנ הíìים אõתם ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אדמה, רעידõת ועõד המים, לב עד áדõל עŁן ציאõë ,Łעáְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָה
אכïת מה יłראל? עם עם הåה העŁן לŁ תõייכŁה מה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָושיטפונות,

רחõקה? מדינה àאיזה Łם ŁçŁ מה äְְְִֵֵֶֶַָָָָלנ

חלפניäור ëאד áדõל חמסין הŁõדñה äארצנà éאן היה חדŁים Łני ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
äמ ,מיחזק ,קר היה éבר ילהêבä ôàים, ëéה äרפłנ éן חמת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

קר עםï הàריאה, טבע רק זה הלא ,äאלינ רäŁק זה מה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹחõשב
חם! ïַַַעם

קŁה,ëéה ëאד Łאלה עם âין üרõע יהäדי אלי אà זה אחרי ימים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
àŁיõם éיוון äהחליט סäריה עם שאירן לי רïס הâברים üõבתäְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לא אוירõנים ולכן ,Łעáה מהר העŁן לארץ אõלב üצרי היה שעבר Łְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹני
לזרוק õæב הכי הåמן זה éן על להמראõת, אפŁרäת ואין לטäס äכלäְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָי

להם, ŁçŁ הטילים éל יłראל ארץ טיליםעל אלפים עłרõת ëéה יõדע (מי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(äהכינŁעל רהŁçŁ החזק העŁן מïני éלäם. תõłעê יäכל לא והðבא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
יłראל. ְִֵֶֶָארץ

Łיעäריםמה 2000 אלפיים üלער éבר äלנ ŁçŁ àזכäת הàñ"ה עłה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
äרפłנ àנינים וכëה áדõל, חמסין עם חזקה רäח äלנ לחŁ ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָבזõה"ק,
ולא ,קטהŁ הייתה הארץ éל אבל àמים, מיחד חõàŁן היה הåŁ]ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ארץ וכל עõברים], äאנחנ נíים איזהä Łנעłה, ëמה éלäם äבŁְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָח
.ב"ה äוניצלנ יłראל, לעם קרה לא éלäם וב"ה לבטח, äבŁי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיłראל
יעáה יłראל, לארץ הíמäכה àלבנõן הëפלאה, חהáŁהה יד את ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻולראõת

גלäי. נס Łëמ וזהו נכנס. לא יłראל לארץ äואיל הערפל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעŁן

רïףאסâה סדר לפי Łõדñה הרõהז ספר את äימנíŁ àיõם רהñ מה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הõçם õתõאà הנה, חõדŁי לי"ב éרכים àי"ב הëדïס ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻהõçמי,
אנŁים מליõן äוחזר טבת. Łדõחà היה זה àעåה, לחמהëה נפסקה Łëְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָמ
הíìים על [וב"ה Łבäעõת הëé ברé קŁה àגלäת äהיŁ אחרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלביתם,
הלאה]. ה' יעזר éן ,Łõדñה והזõהר הרàŁ"י תäזכà Łם, היהŁ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהáדõלים

תäבזכä,"תאäגלë יפקäן âא "àספרא Łõדñה הזõהר âברי äקיימôה ,äז ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
,õלäé הíפר éל àגמר Łרק ,äהיינâהìטñה הáלäת מן äיצא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ה"זõהר את äלנäé נíים Łאם מåה, להבין כלäנ וכעת .äעלינ עברהŁְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
õמõיà יõם ברâ הõçמי")הëחäלק" àוודאי("âף הרõהז סיäמי רבבõת àאלפי , ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָ

למטעם יłראל דעתידין "äבגין äרנéהזŁ הרàŁ"י להבטחת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָנזéה
àרחמי". גלäתא מן ãיà יפקäן הרõהז ספר האי äאיהâ âחçי ëְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאילנא

ãתõבאäלé את הðיל יõחאי àן Łמעõן רàי רŁא נס, עõד ארע פהäקô ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יעáלה מäכנים äהיŁ וחæה ארéי מהטילים ŁמŁ àית Łõôְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻבי

.ו"ח ŁמŁ ְֵֶֶלבית

לפ"קàעõôנים תשס"ט õיתר ïרŁת [בערש"ק אז äלתדיווחàק (àזמן ְְְְִִִִַַַַָָָָָ

àמסïרהõôרה) ŁמŁ àית את להפגיז אףŁ החמאס éי נראה, [ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
לפגע äרצ éי Łבע, ארàל õא רõדŁלא äלחŁ רŁמא áדõל, יõתר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹטילים
ïצצõת עם מלאים הרים Łי ŁמŁ àŁבית çדäע אטõם, ïàְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָצצõת
זה את äוהחזיק ,ŁמŁ מàית מטרõקיל ëéה אחד טçל רק והáיע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאטõם.
ח"ו חõלŁול Łהáיע הëקõם איפה הëקõם להם יäדע êŁא éדי àְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסõד,
ולילה יõמם זה על äעבדŁ הõçמי הזõהר àזכäת היה והéל טילים. תרõְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹי

.ŁמŁ àְֵֶֶבית

יôרïשסיéכהåŁ ליט"אŁ ראזנבערג נחäם הרב להגה"צ הåה הäïíר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ
äלתñן תõלבנüבריםלערâה לי, אמר מקוואõת, 300 ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

üוכ ,õעצמà זצ"ל ה"סêם" àעל מïי וŁמע זכה חõרפו וàימי äŁïְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻטים,
אמרôי àאירïõה, יהäדים מליõן 6 רצח ימ"ש הáדõל ŁéהרŁע לו: רïְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָס
אם אêא ôסçôים לא äז äמלחמה זה, רŁע לנצח אפŁר "אי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלäéלם:
ותרáם "הêíם" àעל יŁב לכן ."Łõדñה זõהר äלמדçו יהäדים äמäיק éְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻן

äהçל מäבן היהçŁ הקודש ללõŁן הרõהזואכן הáfiתם. éפי äŁïטים דים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ימ"ש, היטלר נחל הזõהר, ספר על הôרäáם áŁמר àיõם ,õדתõעב äçíàְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָם
äבíìים ,äרדfiŁ היהäדים מעט äלðנ üוכ ëàלחמה, הŁק סהäבôְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
àזכäת – .ש"ימ רŁע õתõא Łל רניוõïציë יłראל ארץ נצלה áְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָלäיים

.Łõדñה הרõַַַָהז

גלäתאואכן מן יפקäן âא ספראà נłא תŁרï בזõה"ק Łמפר נכôב üé ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הíפר àזה הñדà(Łõרחמי– àרחמים.(הזõהר תäלáה מן äיצא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

למדעõד הçמים", "ŁŁת מלחמת àעת תשכ"ז, Łàנת רŁא לי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָסïר
àעל Łõוקד הáאõן אצל ב"ב וויזניץ חçים"ה"אמריàיŁיבת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ירâן, מצרים, יłראל: עם נגד מדינõת 5 äיצא âאז, àימים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזצוק"ל,
ëאד, להõדá היתה והéíנה ,äנâנג להêחם äהחליט äלבנõן, ריהäס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעירק,
äהי ברé הëלחמה ôחêת לפני ימים ŁלŁõה  ראõì Łëמ ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָוהïחד
את äלבנõן סäריה äקפôי שמא האõיב, ïחד ניïמ הáליל יŁביé ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָסגäרים
לàוק Łñà זי"ע מוויזניץ האדמõ"ר àדרכים. לíע äŁהר ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻהðפõן.

ואמר: ëêירõן, להáיע מיחד ְְְְִִִַַַָָָֻריõן

שאגיעéלŁ Łõדñה לצõçן עלה üוכ .üריðŁ מה éל אפעל Łמעõן לרàי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
âף ïתח ,הרõהז ספר לקח Łõדñה לצõçן ìŁéכנס ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָרàŁ"י.

:łפרä רàŁ"י", האלõקי מהôנא הרõהז ספר" éתäב éאן :ואמר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָראõŁן
"מהôנא" אונז לערנט וואס הזõהר" "ספר ספר לעכטיגע די איז ִִֵֵֵֶֶַַַַָָדאס
זה :ק"ללשה [ôרäáם רàŁ"י, פäן וועם? פäן "קיõהאל" ְְִִֶֶַַָגעטליכקייט

ארäëה אõתנä(הזõהר)הíפר מרשב"י].(מהôנא)ëŁלëד מëי? אלקäת, ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
לé Łל הŁñרים éל יôקôנ éבר :ואמר נŁק Łõדñה לצõçן łáנ ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָאח"כ
àתìא âבקôי éי זאת? עłיתי üהיא ליłראל. להרע הרõצõת תõëְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻהא
.äז ëàלחמה äרñŁ הáדõלים הíìים על יõדעים äנêוכ רàŁ"י. Łõדñְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻה

מõêהŁ)(הרõהז מאõרõת àספר ןçוע ,יקâðה àנŁמת מתàâק הâðיק Łל àספר .ד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַ

אןéררמõמע זה ידי Łעל Łõדñה àזהר הõêמד חé áדõל ëéה רõאים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
לרחם ,õטäŁפé Łëמ ע"ה הרàŁ"י נŁמת את üיŁממä äְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָמפעיל
äואפיל הâין. מן õלäé העõלם את לפטר אני יכõל Łאמר õמé ,äְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹעלינ

הäŁïט. äרנõדàְֵַָ

Łזלג:יëה קצה על רק רïנס לכן קצר, הåמן אבל לסïר הàהר ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָ

Łםéתäב רŁא הערפל אל Łáנ äמŁה הïסäק על מõהר"ן, àלäñטי ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
יח)האלקים כ לעõłת(שמות Łéרõצים ,תõניעëה הם Łהערפל : ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מן לפחד צריכים לא אבל áדõלõת, מניעõת Łי áדõלה מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאיזה
Łם éי ה"àהק למען לעõłת הéחõת àכל להתחåק äצריכים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹהëניעõת

.רäðקà רïאס אבל àזה, üלהארי Łוי אלקים. אäְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹה

עםלפני éרéים àחמה Łõדñה הåהר ספרי éל ראיתי üלער Łנה 42 ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יפה, מאד üלער נהŁ מאה לפני âפäס ëאד, יפõת ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹנקäדõת
הåהר את לגרס אחד לכל קל çŁהיה éדי õיסïלהד מאד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהõôŁקקôי
יכלôי ולא ,תõעפõô הõן אז היה וזה $300 äìëמ äŁñà אבל ,Łõדñְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֹה
לקנõת זכיתי êŁא זה על זמן הרàה éאב êŁי הêב .זה את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלקנõת

.זה את äְְִֶֶַלהדïיס

היהואז לא [ואז õàדדõת àפרõçŁת ליłראל החק את לאõר äצאנõה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ
את äילמד תõחïה לכל üוכ ליłראל] חק לקàל בארצה"ב àְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאפŁר
äראŁ עד áדõל, רŁם עłה זה ב"ה החק, וכל ליłראל, החק Łל הרåְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
וב"ה ליłראל, החק את êŁהם יתêטà äמחזיקים הõלכים ŁאנŁים üְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאי

ליłראלהח החק את להדïיס äהתחיל üé ואחר יłראל, לעם נכנס ק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
סטים. אלפים נהõמŁ üלער Łנה éל éבר מדפיסים והõçם àְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָגדõל,

נתŁàäכלäי מłçראל אחד éŁל äהמ תõłלע üריðŁ יôבŁח ג"תשמ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לי יהיה אêŁ éŁדי החלטôי ,Łõדñה זõהר ללמõד תäêקàְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
רחõק זה àמאנסי, חדר הéłרôי âברים, Łäאר מאנŁים תõְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמניע

.üרâ éל נסיעה וחצי עהŁ üלער Łם áŁרôי ארקï אראàְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמ

יôרéłהŁõדñה הזõהר מéל מאמרים להעתיק והתחלôי צäêם מכõנת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָ
ודàרôי ,ע"ה üלëה âוד Łל äמאמרים äתפêה õôרה עניני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ôכף ידפיס יõם, éל õל יôן Łאני מה רק éלäם הłיע êŁא מדïיס ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעם
Łעõת, 1012 üלער יõם éל הíפר àהכנת יôועבד נקäדõת, עם äְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמçד
äהצטרכ רק הõôכנõת, היה לא דõע ואז] àעבõדה, הצלחתי äְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹב"ה

.[Łמחד הéל ְְִֵַַָָֹלהדïיס

Łלמה êŁי ועבõדה יקרים, מחבים 4 ברŁ הäא ?ברâ הàעל עłה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
éי ,םäלé להדïיס יכלôי ולא תõצאõה הרàה עם üלער נהŁ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹחצי
êŁא ,הס"מ עם להêחם מסáל לא הäא éי ואמר אõתי עזב ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻהëדïיס

.דהõהעב את לעõłת לי לתת אפן äŁàם ְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹרõצה

נŁארוáמרôי âברים רàדëà וçקרא Łäמõת àראŁית, סדר רק אז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נקäדõת. àלי àְְְְִֶַאמצע

ית,ואחרŁראà סדר äאפיל לאõר ציאõלה רציתי Łרק ïעם éל Łנים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הëחב. ְְִֵַַַנàŁר

עםב"ה להתחיל לי עזרô יłראל ארץ תäכåŁ חŁבôי לארץ Łְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעליתי
הïעם. עõד המחבים äרàŁונ לעבõד, והתחלôי ְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָהעבõדה,

יôלאהחלט פילהô àלי éי Łאצליח, להתêïל ôפêה הàהר üריðŁ ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
âבר éל Łעל ספריו àכל אõמר זי"ע äרבינŁ õמé éלäם. üלõְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָה

.פילהôà להרõàת üצרי ְְְְִִִַָָָָודבר

ירהלפניâ Łם לקחôי àעõמר ל"ג לפני לצפת נסעôי ניםŁ Łני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ימים ŁלŁה תõłלע והחלטôי י"àŁהר צõçן את מם ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹרõאים
הקודש דתõעבà להצליח Łאäכל לי, יעזר üרàית Łהם תõêפôְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹ

.ק"הõהז לŁֶַַ

יõםŁלŁה äבכל äàâר, וôàענית àהתõàדדäת הייתי ולילõת ימים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹ
לŁ הäçðן לעבר והסéôלôי ôהêים ïעמים ŁלŁה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמרôי

.ק"הõהז àהפצת Łאצליח äבôŁñי ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָהרàŁ"י,

àעõמר,לקחôי ול"ג àעõמר, ל"ג לפני יõם היה זה הñדŁõים, הçמים את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.מרõעà ל"ג אחרי ְֲֵֶַָויõם

הõçמיואחר הâף את לסâר והתחלôי אçמŁâ אôעçíה התחיל ב"ה üé ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
לé האõפìים, àכל áדõלõת üé éל äהי הëניעõת אבל הזõה"ק, Łְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָל
ולא ïעם לא המחŁבים éל להם äרàŁנ äנôאי äעבדŁ ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹהëדïיסים
היקרה, הכי חדŁה אחת צäêם äמכõנת ,äרàŁנ צäêם והëכõנõת ,עמיםïְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
àהסטõריה היה êŁא אõמרים הם ,äרàŁנ וכêם חדõŁת מכõנõת 7 äלחŁְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֻ

נàŁרים. חדõŁת מכõנõת Łבע זהé ברâ("הערפל אל" àספר תäאריכà .(ראה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

רועםõלא äצאנõה שב"ה éה עד äענáהŁ äלנ עזר ה' äêהא הëניעõת éל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הזõהר ואõר הרõז ôיקäני אלף 150 äלערך עלõנים מליõן רבע üְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַלער

חלŁ ספרים Łäאר Łõדñה וזõהר הרõוהז יłראל דליáאןé לםõהע מן ק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
טíה רõלא צאçŁ השי"ת äלנ עזר הëניעõת éל ואחר .זה את äרא éְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָבר
ותäñני סטים, אלפים 8000 üס äסïדìŁ Łõדñה הרõז éרכים הŁ Łְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָל
לאõר çŁצא חדŁים הëé üõבתä סטים 10.000 äסïנד הõçמי ףâ ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָזõהר

.רהõחíה נגמר éמעט ְְְִִַַַָָעõלם

רñהעבפרטä טõב, ברâ éŁל לדעת Łצריכים ,רäïíה את מסïר Łאני ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הרàה יŁנם àזה, יהäלô הáאäלה וכל העõלם éŁל כזה ברâְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
לכל להáיע ויכõלים הéל, על לעבõר יכõלים חזק רצõן עם אבל ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָֹמניעäת,
àעי "éד ה"קõבז éŁתäב õמé Łâמçא, אôיעçס עם àאמת Łרõצים ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָמה
להæהר צהõר אדם àן רŁאé ,"ãלי דמזמנין אäìן הëé לאתדכייא Łנ àְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָר
דלõג לפי מצוה éל יé לדעת üצרי אבל .õל עõזרים מלאכים הëéְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
אל Łáנ äינàר הŁëŁ רõאים äאנחנŁ õמé מניעõת, הàהר יהיה צוהëְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹה
Łם רŁא" מïני – מäâע לראõת, יכõלים אêŁ הëניעõת זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהערפל,
מŁה üא ערפל, Łי לכן áדõלõת והfiגõת אלקäת Łי fiŁם ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהאלקים"

ה'. מעם àעזרי äבטäח ïחד ללא Łáְְְִִִֵֶַַַַָֹנ

היוצאועל העולם נברא בשבילי לומר צריך ואחד אחד שכל מזה לנו
היה אחד של התורה הקדוש רבינו שכתב מה שיחשוב ידי

אחדאאברהם שכל אומרת זאת אבינו, אברהם להיות יכול אחד וכל ,
פעמים] הרבה זה את מזכיר ז"ל [רבינו ונצורות, גדולות לעשות יכול
אז ,באמת טוב רצון יש שאם – צינור אותיות [רצון הרצון רק וצריך
במקוה להתפלל הוא ועיקר דשמיא] סייעתא ויש הצינורות נפתחים
שיזכה מהשם ולבקש עולמים, כל לבורא וההתבודדות ותפילות
את ולמהר ,מעפרא שכינתא לאוקמא ורק אך גדולים, פעלים לעשות

.צדקינו המשיח ביאת

õכמäערבים àיליאן וחצי אחד éמעט Łוי Łמçא, לרחמי נזקקים äאנŁ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
äאנ ולכן יהäדים, ëליאן עłרה Łחמ את לחíל רõצים êéŁְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻם

Łõדñה הזõהר את äילמד Łאם õñâת,àטäחים 12 רק ויõם יõם àכל ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
õמé מŁיח, מחבלי äצלìי àוודאי אחת, Łàנה הזõהר éל äְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָויגמר

.תאäגל מן יפקäן âא àŁספרא יõחאי ןà Łמעõן רàי Łְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָהבטיח

,ב"הןáואר הłעŁ Łבäעים לפני אלי æילפן ואחד הם, קדŁõים ראלłְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָי
Łעבר Łàבäע אלי æילפן ואחד ,Łõדñה הרõז סיäמי אלף éְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָבר
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נזéה זה äבזכäת Łלמה, ýל האלף àסõד זõהר סיäמי אלף לארáן צהõרְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
קלà çŁכõלים üאי קêה כניתô לי Łי äבאמת Łלימה. להäלהגא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהר
ôŁף תõלהי Łרõצה מיä äרבבõת, àאלפים זõהר הŁיעäרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלארáן

.äאלינ äרְְִֵֵַיתק

מירושליםהשבת ,תשובה בעל יהודי שלנו המדרש לבית בא הזה
עד ,שבתורה העבירות על שעבר חבר לו שהיה וסיפר, ,עיה"ק
נסע הוא בקיצור, ואספר ,גדול סיפור זה נכרית, אשה לו שלקח
לא"י, חזרה אותו שלחו ,וויזא ניירות לו היה ולא הברית, לארצות
הקדוש בזוהר שכתוב מה וקרה ,לישראל חק ספר פתח הביתה, וכשבא
ותיכף מאוד פחד וכו', כרת איסור זה עושה שהוא שהעבירות שמה,
,לכותל נסעו כך ואחר במוצא, למעיין אותו ולקח שלו, לחבר קרה

.גמור תשובה בעל ונעשה שעות, כמה ובכה

,וכמהרבותי] לתאר, לנו אפשר שאי עצום כה כח זה הקדוש הזוהר
אשרי ולכן – כלום עזר ולא עליו עבדו תשובה בעלי מחברה
תשובה מחזירי של מהגדולים שהם "הידברות" הרבים מזכי של חלקם
לבעלי זוהר של סטים אלפים לשני קרוב חלקו וכבר – העולם, בכל
ומהם ,בתשובה להחזיר איך הסוד את ומבינים יודעים שהם תשובה,
יכולים הקדוש, זוהר קצת עם אחד שברגע הרשב"י כח [יעשו וכן יראו
דפים, 3 של מכתב הזה האברך לי הביא בבוקר והיום .בתשובה לחזור

המכתב. לראות זמן עוד לי היה ולא

יłראלענג אלפי ëŁאõת üאי ולראõת תõלחז בהäמר מחהłו éפäל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ה הזõהר לëפעל לד'מתארáנים "àלôי דגליהם על äוחרת עõלמי, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

"õâהר)לבõוהז הרמח"ל àספר יłראל(ראה ערי על גליםõâ הåה äבדגל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
סביבם äמתקàצים אלי", לד' "מי Łא להבõת חõצב àקõל äְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמתריעים
äרנõדà עדין ŁçŁנם לפליטה äארŁìŁ ד' יראי יłראל ôפäצõת àְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָכל
ועłõים זי"ע לרàŁ"י להתקרב àאמת החפצים âמŁיחא עקבתא רõâְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
והמõני ,õלäé העõלם äבכל àארץ, Łיעäרים להקים äפעלים ורäàץ ץäàְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָק

אהבה àעבõתõת ונמŁכים יהäדי, זיקת àלàם õïעם קדŁõים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָיłראל
לרáלם. נר האמת éי רהéהה לרגל ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחריהם

מאמרב"ה את היטב õçŁדעים àנ"י äמאחינ יñירי רברבי הני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַרõאים
לäוצל הàהיר äמחם  "הבל הéל קהלת אמר הבלים "הבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹקהלת
לזõéת  אäה האמôי רñוהע  מõעיל" םà אין "הבל העוה"ז éŁל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלדעת

אלõקי אõר פעŁà ידיהם על תõéולז ,תרõçŁ הëé יłראל éלל עייןאת) ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

צ"ט) סנהדרין ְְִֶַגמרא

הëéמהם Łי רŁא ותפארôם, הõדם àמלא להéירם äמחåק מפעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
מïני – חìם ãקäלחל – סטים Łל אלפים Łוי מאõת äנñŁְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לïכäמŁ ק"הõהז êיäëד äבפרט – בעוה"ז רהõô Łעה Łל üער דעיםõçŁְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ולרבבõת ְְֲִִַָָלאלפים

àקäêתôתאר תõéלז יכõל אחד וכל להם, Łי áדõלה זכäת איזה לכם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ספרים 101 קõנה הôא  לספר קליםŁ àחמה :äêהא תõçְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלזכ
éנגד מצוה łכר מחב הוי – נחŁב! למה אŁר  ש"ח 505 üסàְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
וכëה "מיכאל" éמנין יהäדים 101ל קêמח הôא ראהä אà  .ãְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהפסד
õêמד יהäדי ýתäזכà – .זה מéח נבראים תõולרבב לאלפים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹמלאכים
טŁï êיäëד נהŁ לאלף Łוה õéער רŁא  זõה"ק עהŁ Łדõק àŁàְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָת
üס  אלףà מכïל  łàמחה äכõêŁמד חי, Łאי הàן לפי חõל àְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻיõם

éנההŁ מליõן צâיקים)ל Łל(אõרחõת Łנה 70 אחד, מיהäדי רק וזה  ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
זה מה מfiג äלנ Łי האם – יהäדים מאהà ôכïיל üé ואחר àŁְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻתõת,
.ýל Łמäרים וכêם העõלמõת, àכל הäא נפלא ורŁם ïעל איזה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻעłõה,

האחרõן רõלד התêáה דõíְְֲִֶַַַָָה

רהאי₣ òנה למלי₣ן אחת òùעה לז₣ת יכ₣ל Łהýדי ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

הþהרמה דýflל ידי על לז₣ת יכ₣ל אחד Łòהýדי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
òקד תùòù ýבין הח₣ל ùימ₣ת ùְִֵֵֶַַָֹין


