
מפעלות הזוהר -ו  אור הזוהר 249◇ 1אלול תשע"ג

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

מפעלות 
הזוהר

 האדמו"ר מהאלמין  אור הזוהר 249 * אלול תשע"ג
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

חלק 6

עהŁ Łל ãéְֶֶָָָער

äתינõàרõז ïני על àŁàתõת הìלמדת רהõô Łל ãéוער ãבחŁà äהפליג ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ïרŁת ףõס Łõדñה הåהר ןõŁלé החל, àימõת ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהìלמדת
יõמא ,ריתאõאà âמâôŁלין אינäן âכל חõלקיהõן זéאה – "ýללחŁ"ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

יõמין". ארמ אôàŁâְְְִִַָָ

éתבמרנא Łנçה, Łנה Łמõת תŁרï חי" Łאי "àן õספרà הõæב, הרי"ח ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ
:õנõŁל ְְֶוזה

äתבéאלף àŁת, àיõם רהõôה מעסק הנעłה ïעל âגדõל ז"ל, הëקàלים ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
.עכל"ק החõל. ימי Łל הõôרה מעסק הנעłה מן יõתר ïְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעמים

:õרäבאäיé ìŁאמר ,ניםŁ אלף הàñ"ה Łל õמõדי חז"ל, מאמר ïי על ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מעין היא Łדõק וàŁת – 'õוג אתמõל éיõם ýעיניà Łנים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאלף

הàñ"ה. Łל õמõיé אõמרת, זאת – הàא ëàדàר)עõלם חן .(מצא ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לערüאŁר ידõת, אלף עõלה ,Łדõק àŁàת קדŁõה הêעï éל éן, על ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
החõל. ְֵַימי

àסימןäבנõסף החçים כףà õסקï באäוה ,üמל הíéא âברי נõדע ,לזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
Łנה לäëד üלער עõלה ,Łõדñה åהר אחת Łעה דäëלàד ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹקנ"ה,

הŁïט. àלäëד מימהôְְְִִַָָ

צאõçה,Łדõק àŁàת Łõדñה הרå Łעה דהלõמד אêה, äתינõàר מâברי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
חõל. םõיà טŁï Łנה אלף éְְְֵֶֶָָָלõמד

לפיäהרי ,Łדõק àŁàת Łõדñה åהר Łעõת ŁŁ ללמד çזéה אם ,זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.ריאהàה ימי אלפין הŁית éל לתñן כהåŁְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

הרזאתåה âלäëד "üמל אíéה" àעל äעינינ האיר מה לפי ועõד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
äמרנא הŁïט, דäëל Łל Łנה üלער אחת Łעה להõע Łõדñְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָה
אלף להõע Łדõק àŁàת âלäëד "חי Łאי "àן õספרà זי"ע הõæב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָהרי"ח
צâיקים אõרחõת àעל Łל õŁäâח üé על äבנõסף החõל, מçמõת ïְְְְִִִִִֶַַַַַָָָעמים

âלäëד מצוה)הëבאר: לה(וכלõע – אלף éפäל õéער łàמחה הנעłה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
זי"ע: äתינõàר ְִִִֵֵַמâברי

"הåהרéאŁר – הרàŁ"י õôרת äבłמחה Łדõק àŁàת לõמד יהäדי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
,נהŁ מליõן Łל üלער אחת עהŁà עõלה "Łõדñהימיà Łïט (לäëד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.החõל) ַ

äנàדרäëל Łל עהŁ" :ואמר מקרביו àאזני ïעם התæàא Łרעàי מרâכי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
àיõם Łלמה נהŁ ללäëד והŁ הàת, àיõם הŁïט üרâ על רהõôְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לŁ Łנה õמé היא ,חל àיõם וקàלה זהר לäëד Łל אחת עהŁו ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹחל.
Łוה עהŁ üŁמà תàŁ àיõם וזהר להàק לäëד חל. àיõם Łïט דäëְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹל

החל". àימõת Łנה Łוחמ Łבעים ְְְִִִִֵַָָָֹללäëד

,הôת,עäלזכ לע"נ, ללäëד äמנâבים ,טפיםõוח àאים מäâע לאïהי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ
õמקà – ,יפה עלהô מחהłל ,איזהלרפו"ש õא àרכõן, לתת ם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.מצחיק àמחיר זõהר ותäñני זõהר חêק éלäם, הìëמ זõכרים אêŁ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמזéרת
ýתõא äרéיז üוכ הàא. àעõלם וודאיàä הåה àעõלם ýיçח éל ותłמח –ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
äימליצ àמים הëלאכים וגם הñרõבים, éל ,בבאä זהà בהõלט ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָלעד
ýל ויõדה ýתõא üיבר õעצמà זי"ע יõחאי רà Łמעõן יàור ,ýעדà ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָטõב
"אם חז"ל: מאמר לקיים רק üצרי  לחשõב, מה עõד Łי äנ  .üé ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָעל
הäא àרזל אם נõëח הäא אבן אם לביהמ"ד äכהŁמ זה לäמנ ýà געïְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
äלאבינ äמתלהב üéâמזä מæהר ýàל üאי וôיווéח, הíנ ."צץõïְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָמת

àŁִֶַַָמים.

חéוäמכרä äעמדŁ éדי עד עצäם חŁק àהם נתן הזõה"ק êיäëד áדêת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
äמçוק יłראל, éלל את äלזõéת לזõéת éדי àרäŁתם רŁא סףé éְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלי
הðער éנגד – וזהב סףé נחŁב מה éי  זהב" äזõà סףé äזõà" àְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמם
ומתæàלים תõïלñה נłרפים Łעי"ז áם מהä àגלäתא, Łכינתא Łְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָל
מŁה הבטיחŁ õמé ,לימהŁה הêאáל õעצמ מכין והעõלם  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהáזרõת,
מזéי äבזכäת àרחמי". גלäתא מן יפקäן אâ ספראà" – לרàŁ"י äינàְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָר
לŁ הáדõלõת תõלהבטח הéונז העõלמõת àכל רב Łפע יïŁע ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהרàים

קכ"ח:)הרàŁ"י ôרäמה .(àזהר ְְְִַַָָֹ

אמרלéŁ ,וארץ Łמים עלי אני מעיד :זיע"א יõחאי àן Łמעõן רàי ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ŁלŁà הêמתע [Łõדñה הרåה [àהפצת הרàים את ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהëזéה
 הרŁעה. תäמלכ את פהõé  לזה זõכה אדם éל אין מה ,תõְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעל
êŁא העõלם éל את מעמיד  .üרàית להם ועäêי חäר נחת הłõְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹע

Łלõם. הàמרä ְֵֵֶַָָיחרב,

זõכועל  לבניו. àנים לראõת זõכה :י"àŁהר õל מבטיח תזהäירŁלע ה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
להåיק çŁכõל אחד äŁם אין  הàא. לעõלם זõכה  .הåה àְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעõלם
.õידà מõחה ואין – עדן áן Łערי רłע לŁנים נכנס  .õל äְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהרע
סõף עד õלזרעä õל ענינים àכל õל והצלחה רכהà Łפע עליו ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָמïŁיעים
הàרכõת àכל אõתם מברכים והרàŁ"י אäה üäרà Łõדñה  הõâרõת. éְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָל
üäרà Łõדñלה כêäם את קרב אäה םáŁ ,äאבינ אברהם àהם üרàתìŁְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
äמלäים עליõנים מלאכים מחנõת לארàע ראõק הäא üäרà Łõדñה  ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהäא.

áנäזים עõלמõת לŁבעים ונכנס ,õתõד")אõס" äŁם(áימטרçא הםà כהõז êŁא , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
.õל רק äמיחדים  אחר ְִֵַַָָָֻאדם

הרàים:וìסïר יéמז Łל הåכäת מáדל ראõì סäïר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

àמים הáדõל הכי חסןçה אäה יםàהר את הéזëְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָה

ספרàהŁלמ ôהêה àקנטרס àהקâמה עה"ת מŁה ע"ב)יłמח י"א (âף ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ôרäמה àזõהר מבõאר ע"ב)וזל"ק: קכ"ח למרâף(דף àעי זéאה אäהה ְְְְְִֵַַַָָָָָָ
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Łבחא äאיה ודא ליה àרא הäא äêאé ליה דיחשב àגין ,'äוכ חייבא àְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָתר
אהרןà âא ועל .'äוכ אחרא ëשבחא יôיר דקב"ה יקרא ביה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹדיסתלק

והלõם" החçים õôא היתה "àריתי וכתäב מעõן הŁיב בדףורàים (ועיי"ש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ע"א) ëŁחזיריםקכ"ט הâðיקים זכäת áדõלים הëé Łם äהפליג הëéְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

.בהäŁתà ְְִִָָרŁעים

אחתוכן ïŁעם üאי מוזלל"ה õל רïס אŁר ז"ל מאדמו"ח Łמעôי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
איציקל ר' Łõדñה הרב עם ז"ל רש"י העליõן לםõעà äŁáְְְְִִִִֶַַָָָָָנפ
õלבנ õל Łי äמצäה זכäת איזה איציקל 'ר ז"ל רש"י וŁאל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמדראהאàיטש
מעõŁ מה מזלאטשõב מŁרים הáëיד מיכל 'ר Łõדñה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהרב
,ל"ìה איציקל ר' õל והŁיב הì"ל, הרב õנà עם העõלמõת כלà ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָשמרעיŁין
õל ואמר ז"ל, רש"י Łל õôעâ נתקררה ולא ,ãמŁל õôרה õêŁמד üְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאי

ל הרàה õנàŁ לאעõד, ãà וגם äסגäפים, ôàעניתים õעצמ את ףáס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
äפåר äצדקה, ח"בגמ הàהר אŁר עõד õל ואמר ,הŁõדñה õôעâ ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתקררה
Łרàים õל אמר äŁב õôעâ נתקררה לא ועõד ,מהõâוכ לאביõנים ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנתן
õôעâ קטהŁו נחה äבזה àעõלם בהäŁô àעלי הרàה הłוע מעõן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָהŁיב
הïמליא לé õאת שמרעישים מה הñדŁõה õôעâ ונחה ז"ל, רש"י ְַַָָָֹ◌Łְְְְְִֶַַַַָָָ֖ל

ע"כ. מעלה לŁְֶַָ

בןäלאדםמ üוא õל רłà עיני רŁא לסïר יäכל לא éזאת מעłה éי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
êŁא מה אהõור õŁמע עליõנים àעõלמõת מõŁטטõת עיניו רŁְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹא

כזאת. לסïר יäכל .õלתäלז ְְְִֵַַַָָֹיŁמע

הåמוכל ,ק"הõז õêŁמדים äêלא אäה áדõל זכäת איזה להבין יכõלים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
עם לé נäðלים àŁזכäתם מהם, מדàרים מעלה Łל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהïמליא
àקרõב ìŁזéה הáאäלה, äמקרבין ורעõת, קõŁת áזרõת מיני מéל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיłראל

.ãתõְִָלרא

õתðמחà ויŁõב כהõז חכם ספרי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהëדïיס

וז"ל:כתב מחçים" אהäצ" õספרà זיע"א, פלאג'י חçים רàי Łõדñה äינàר ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
Łהחכם ספק ואין ...õתðמחà ויŁõב זõכה חכם ספרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהëדïיס
וŁמעôי הàא. לעõלם àŁéא אõהביו, סיעת עם õלקראת צאõי õעצמàְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
זה ìŁפטר áדõל רב אצל יŁõב אחד הàית לבעל àחלõם ראהŁ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמאדם
Łהêה ידע ולא ,üלכ ההדיõט זכה üאי והתêïא והõôŁמם Łנים, הëéְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עכ"ל. הñדŁõים. מíפריו אחד ספר ְְְִִִִֵֶֶַָָָהדïיס

הñדŁõ?מי הרàŁ"י àמחðת לŁבת רõצה לא ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הלא!זה àעד יôן âעלמא חללא וכל !üלכ ãמé לב לé ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

וכל""õŁנפ àעד יôן Łלאי רŁא('ד ב' ïרק .(אõçב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

הרמיõהז Łעäרי את להפיץ לעזר ,äאלינ יתקר זה לכל תõéלז צהõרŁ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.Łõדñה הרàŁ"י לברéת ויזéה Łõדñְְְְְִִִֶַַַַָָָה

õôרהועל ספר äאפיל àמåל ôלäי לéה חז"ל âברי להמליץ אפŁר זה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
äזכינ הרàים מזéי àŁזכäת וŁבע, Łבעים áימטרçה מåל àŁְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיכל,

לאלõקים, עז äנô בחינתà ש"ח, 77 רק להõע Łõדñה זõהר (עזŁסט ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

õלבית Łõדñה הזõהר ספר את כניסëה וכל מעלה Łל לפמליא ועäêי éח תןõנ äבזה 77 áְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹימטרçה

.ןõהעלי לåëמ לברכה הéזçְְְִִִֶֶַַָָָ

הñדé,Łõי זõהר אחת Łעה רק àŁת éל çŁלמד אחד יהäדי רק äאפיל ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לõכçŁ àעõלם מחב עõד אין יקàל, אäהŁ הåכõçת לסïר אפŁר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאי
ילðמä יŁראל' לכלל נהõà הäא מגן" "חõמת וכëה ,õêŁ כרfiה éל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלסïר

העõלם. לכל äְְֶַָָָמזéה

היריםéתäב ירŁ Łחד ע"ב)àזõהר פ"ו הõôרה(âף àסõדõת העõסקים : ְְְִִִִַַַַָָָָָ
היא ,נהŁ ועłרים מאה êאחר למעלה להõע נŁמתם רŁאéְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא והחיצõנים הקלõïת וכחõת הõôרה, סõדõת Łל רõאà ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמתעæפת
חõקק Łהàñ"ה אêא עõד ולא הŁìמõת, àאõתם להתאחזä לגŁת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיכõלים
וגם הñדŁõה, כינהה Łל Łäלבà ãתäçח àחçים עõד הŁìמה ãתõא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאת

הàא, לםõוע עוה"ז תõלמõע ב' ŁיõרŁת אêא עõד, ולא ,ãà ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמôŁעŁע
õל Łי äאפיל לעõה"ב, יעלה éאŁר ,רהõôה תõדõס לõמד êŁא äֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
õâחים הõíד, רתõô למד ולא ,'äוכ äפõסקים ש"ס ולמד טõבים יםłְְְְֲִִִִַַַַַָָֹמע

אäה ואם ,ןõהעלי עדן מáן õתõאõתõא מלëדים הבין, אêŁ äאפיל למד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
áבõהõת àיŁיבõת ליŁב ויכל הõíד, õôרת את העליõנים àְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעõלמõת

.רהõôה àסõדõת ְְֲַַָֹולעסק

אירן?מי Łל אטõם מפðצת מפחד לא ְְִִֵֶֶֶַָָֹֻ

äלנäé!!!םõי יêד מה יõדע äמי – נמצאים! äאנ õבŁ הðëב את יõדעים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מגêיםמŁה הלõם, עליהם יõחאי àן Łמעõן ורàי ,ביאìה äהçאל ,äינàר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
äלמדçŁ äêא ורק àרחמי, תאäגל מן יפקäן הזõהר àספר רקŁ ,äְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלנ

.Łõדñה הרõהז Łהäא נח àתבת äצלìי Łõדñה ְְִֵֶַַַַַַַָָָֹזõהר

õאõàניäיקô Łל הõçמי ףâ יõם éל ללמõד ונתחיל àיחד äלנäכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָונתאחד
ללמõד áם אפŁר וזה àיõם, õñâת ôŁי רק לõקח הå ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָזõהר,
למען אחת עה נלמד Łדõק תàŁבä àטלפõן, "הרõהז ב"קõל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹולŁמע
לé äמעלינ äלæàית ,üרàית הם äבעזרת הñדŁõה, כינהה ôְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָיקäני
הרàŁ"י, éŁתב õמé àרחמים, לגאäלה הéונז ורעäת, תõŁק áְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרõת
àרחמים. הáלäת מן נצא הåה àספר àרחמי, גלäתא מן יפקäן אâ àְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָספרא

äłיâהעם,הק עתäŁי Łàביל Łמים, לŁם יõם àכל הçקר מזמנכם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
äבגŁמäçת. àרäחנäçת – õלäé הõâר äְְְְִִַַַַָָלהצלת

äכחינàליםõדáה ,äלנäכ נתגייס õאõà ,ברâה äידינà הðëב, את לõìŁת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
עם זקנים àäינäנים, צâיקים äŁïטים, עם áאõנים הñטìים, ְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַעם
רàן, יתà Łל ôינõקõת עם מלëדים àחäרים, עם Łיעäרים מáידי ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָנערים,
הזõהר êיäëד את לקייםä ולעõłת רõמŁל äללëד ללמõד äְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַהתחיל

àרחמים. äצדקינ מŁיח את äלהביא לקרב äז üדרà ונפעל ,Łõדñְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה

מיחדàõחניכ עם üìמח ,õנà עם ילמד אב קטìים, על áדõלים להזהיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָֻ
יחâר üé ôייŁים, אין áדיים אין אם Łהרי ,õלמידô עם äְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמלëד
הõíד ותõרת äלõéללים, תõיבŁלי õôרה, לôלמäדי מìערäתם, ôְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלמäדם
üמל אíכà éŁתäב õמé עלçה מàני להיõת הéונז ,פהäנô ôְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָקàל

.הרõז ôיקäני על õרäלבא àְְִֵֵַַַַָָהקâמה

Łהäאäכבר ,הרõז çŁלמד üצרי מלëד זצ"ל, ëקאריץ ïנחס רàי ïסק ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
àזה éי ,לתלמידים נŁמה üיŁלהמ ויäכל חçים", "עץ àְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָחינת

אמôית. מהŁנ מניח זהà ,קõינôל יŁר łכל נõתן Łְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהרב

ללמדàõספר למלëד õנà õŁלח Łéאב :õרתàâ על סיףõה הרזים חכם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לõמד õנà Łל הëלëד אם ,לברר üצרי הראõŁן ברâ ,רהõô õְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאצל
וגם  õלבנ üיŁימ הëלëד נŁמה איזה יõדע מי אז ,לא אם éי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹזõהר,
,Łõדñה הרõהז êיäëד ליà Łמים יראת קצת להמלמד היהçŁ רŁאפ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאי

הñדŁõים. àספרים ְְְְִִִַָָכמבõאר

ומפעילכמה מעורר זה ידי שעל הקדוש בזהר הלומד כח גדול
לרחם כפשוטו, ממש השלום, עליו הרשב"י נשמת את וממשיך

בגמרא שאמרו כמו ע"ב)עלינו, מה דף ירמיה(סוכה רבי אמר חזקיה ואמר :
מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול 'יוחאי בן שמעון רבי משום
שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי ,עתה עד שנבראתי מיום הדין
העולם שנברא מיום עמנו, עוזיהו בן יותם ואילמלי ,עכשיו ועד העולם
יוחאי, בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר .סופו עד
הם, מאה אם ,מהן ובני אני הן, אלף אם מועטין, והן עלייה בני ראיתי

הן. ובני אני הן, שנים אם מהן, ובני אני

הרשב"יואפילו לנשמת להתקשר תוכלו רגע בכל הפשוט בדורנו
לכם יכיר זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות
ומציל מגן הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות, ממקור ותושפעו טובה

ואסונות. פגועים ומונע הצרות מכל

העם!" בגאולת חלק יש לך הגעתי! בזכותך"

ובאוהתבטא נקבצו ישראל עם המשיח, מלך בבוא :ואמר צדיק פעם
מלך יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים העם ופליטת לך,
ירים לפתע מעשיו, לפי ואחד אחד כל יבחן הטהורות, בעיניו המשיח
אז ,במחזה ויביטו בפליאה עיניהם ירימו כולם ,באצבעו ויראה ידו
מסויים: יהודי על אצבע בהפנותו ויאמר, קולו את המשיח מלך ישמיע
יהודי כל על יראה כך העם!". בגאולת חלק יש לך הגעתי! ְֶַ"בזכותך

.õיאתà למען עלïŁ ְִֶַַַָָויהודי

ובעצמוהלואי בכבודו שהמשיח המאושרים, הזוכים מן להיות שנזכה
הáעôי". ýתäזכà" – עלינו ְְְִִִַיעיד

עללמען ëדקõתיכם õהקריב שמים, לשם לימוד תנו יקרים, יהודים ְִִֵֶַַכן,
נפשנו, לפדות לגרום ,ליוצרינו רוח נחת לעשות ,הקדושה השכינה

.בב"א המשיח מלך פני אור את לקבל יחד כאחד כולנו ונלך

דהאיוכולנו דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו שיקויים נזכה כאחד
דוד בן עינינו, ותחזנה "דרור "וקראתם ובסגולתו ביה, אתגליא
זאת ובשכר אלוקינו, והדר "ב"עוז ויגאלינו, יבוא ביופיו מלך משיחנו
מלכותך כבוד יגלה מגינינו, צורינו 'ה רוח עליו ונחה חלקינו, חי אל
יהי כן אמן מלכינו, בישועת ,נפשינו ותגל ליבינו, ישמח ואז ,עלינו

רצון.

גיטיןאספר במסכת שהגמרא מה להבין נפלא ע"ב)מעשה לו תנו(דף :
ואי הנעלבין עושיןרבנן משיבין, ואין חרפתן שומעין עולבים, נן

השמש כצאת ואוהביו" אומר הכתוב עליהן ,ביסורין ושמחין מאהבה
עכ"ל. בגבורתו",

כ"קבזמן שם היה בוקארעסט, בעיר ראמניא במדינת ['944] השואה
לעזור ,נפשות בהצלת שעסק זצ"ל, מסקולענע האדמ"ור מרן

.מהשואה שברחו הפליטים לכל

זי"ע.ביניהם חיים האמרי בעל מווזניץ האדמו"ר מרן כ"ק היה

לפנילכל מצות שתי זצ"ל, מסקולענע האדמ"ור מרן שלח פסח
זי"ע. חיים האמרי בעל וביניהם הפלטים,

לומרתיכף רבי, לסקולענער שלו הגבאי את חיים האמרי שלח ומיד
אז מצות 4 לי ליתן יכול הרבי אם הלשון: בזה רבי לסקולענער
אני כי האלו, המצות שתי אפילו אקבל לא ,לא ואם המצות, אקבל

הלילות! לב' מצוות צריך

לאהסקולענער מתנה אדם לבן שולחים אם ,הגבאי לפני התנצל רבי
לכולם. די ואין נצרכים, עוד ישנם כי עוד, לבקש יפה

מצות.אבל 4 לו שלח כן על קדושים, של בנן רבי וויזניצער והוא היות

אתויהי חיים האמרי שלח חצות, אחר פסח ערב בא כאשר היום
לפסח? מצות לו יש אם רבי הסקולענער את לשאול הגבאי

מצותהסקולענער בלי ונשאר הכל, חילק כי מצות, לו אין כי ,ענה
.לפסח

תשאירוהאמרי שלא ידעתי לו ואמר ,המצות שתי תיכף לו שלח חיים
בשבילכם. המצות את החזקתי כן על מצות, לכם

השני.ונתעורר את הבין שאחד האלו, הצדיקים שני בין גדולה ידידות

אתכשבא לבקר והלך תשכ"ו, בשנת ישראל לארץ רבי הסקולענער
האדמו"ר ביקש נצצו, שלם והידידות זי"ע, חיים האמרי
יפים, ניגונים שעושה ידע כי ניגון, שישיר רבי להסקולענער מוויזניץ

עש שעכשיו רבי הסקלענער לו לפניו.ואמר ושר יפה ניגון ה

היה?איזה ניגון

ירושלים""חכו בנות רעי וזה דודי זה מחמדים, וכלו (שירממתקים

ט"ז) 'ה פרק .השירים

שיתןהוויזיניצער רבי מהסקולענער וביקש הניגון, את מאוד חיבב רבי
.במתנה הניגון לו

[אניענה הארץ גאנצן מיטן אייך דאס גיב איך ,רבי הסקולענער לו
שלם]. בלב במתנה לך נותן

לכלאחרי כסף, לחלק לרבנים מעות שלחו ההצלה" "וועד המלחמה
חיים להאמרי נתנו מהכסף וחלק ,נפשות בהצלה שעסקו אלו

הנצרכים. למקומות לחלקם זי"ע

להםהרבנים היה וכשלא להם, כשהיה רק כסף נתנו בהצלה שעסקו
.כסף לנו אין להם אמרו נצרכים וכשבאו חילקו, לא

ואמרולא בתולות או בחורים אליו כשבאו רבי, הסקולענער היה כן
שבנו כך כדי עד לביתו, אחד את לקח להיות איפה להם שאין

היה אמוץ)ישראל המטה(בן צריכים כי הארץ על לשכב לו אמר ואביו ,
צריך ואני לפני, באים הם למה אביו את וכששאל האורחים, בשביל

שלי? המטה ליתן

אמה.ענה ולא אבא לא אין להם אבל הורים, יש לך אביו לו

היובעל המחלקים והרבנים נעשה, אשר אשר כל ידע חיים האמרי
ליתן רצו ולא פעולתו, גודל על רבי הסקולענער על קנאה להם

מעות. לו

ונתןעל תועפות, הון אז שהיה $8000 לו נתן חיים האמרי כן
רבי. לסקולענער

ועשוהרבנים להם, ענה ולא ?המעות איפה חיים האמרי את שאלו
.$8000 גנב חיים שהאמרי ראמעניען בכל פלסטר כתבי

גדולות,כל בזיונות סבלו חיים האמרי אצל שלמדו התלמידים
ושיכון גדולה ישיבה לו ובנה ישראל לארץ בא חיים וכשהאמרי
פלסטר כתבי הפעם עוד ופרסם והדפיס ,אחד גדול רב יצא וויזניץ,

המעות. עם שעשה מה כבר יודעים שעכשיו וכתבו ישראל, בארץ

שלוםלאחר ליתן הלך ישראל, לארץ רבי הסקולענער כשבא שנה 22
ובזה $8000 לו ששלח על לו להודות המעות ששלח הזה לרב

יתומים. 190 הציל

לוהרב שלח לא פעם אף הוא ,כסף איזה אותו ושאל מתמיה הזה
כסף?

כזה?ובפרט גדול בסכום כשמדובר

ושלחענה נפשות, להצלת ברומענין עוד לו ששלח רבי הסקולנער לו
חיים. האמרי בעל ידי על זה את

לאואז חיים והאמרי חיים, האמרי מבעל מחילה לבקש הזה הרב הלך
כבוד ,אותו שאל הדלת, אצל היה כשהרב ורק ,איתו לדבר רצה

.יותר איתו דיבר ולא מתאים? כבר החשבון הרב,

היתומות.וסבל את להציל יוכל שהסקולענער כדי ביזיונות שנה 22

וכעתבזמן ישראל ארץ את הציל חיים האמרי שבעל איך נספר
.המלחמה

אחתכב' אשה :בדרשותיו למסור יכול אופן!)הרב בשום שם להזכיר (לא

השנה לימות המחולק הזוהר ספר את ולמכור להפיץ ניסתה
הזוהר היו, התגובות רשב"י. ציון וליד למהדרין" חרדית" בסביבה
ופוסקים, ש"ס למדתי לא עוד זוהר, ללמוד ראוי איני אותי, מפחיד
רשב"י של הציון על ובכתה עמדה נכנסה והיא .'וכו זוהר ללמוד אסור



מפעלות הזוהר -ו  אור הזוהר 249 ◇ 3אלול תשע"ג

Łבחא äאיה ודא ליה àרא הäא äêאé ליה דיחשב àגין ,'äוכ חייבא àְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָתר
אהרןà âא ועל .'äוכ אחרא ëשבחא יôיר דקב"ה יקרא ביה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹדיסתלק

והלõם" החçים õôא היתה "àריתי וכתäב מעõן הŁיב בדףורàים (ועיי"ש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ע"א) ëŁחזיריםקכ"ט הâðיקים זכäת áדõלים הëé Łם äהפליג הëéְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ

.בהäŁתà ְְִִָָרŁעים

אחתוכן ïŁעם üאי מוזלל"ה õל רïס אŁר ז"ל מאדמו"ח Łמעôי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
איציקל ר' Łõדñה הרב עם ז"ל רש"י העליõן לםõעà äŁáְְְְִִִִֶַַָָָָָנפ
õלבנ õל Łי äמצäה זכäת איזה איציקל 'ר ז"ל רש"י וŁאל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמדראהאàיטש
מעõŁ מה מזלאטשõב מŁרים הáëיד מיכל 'ר Łõדñה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהרב
,ל"ìה איציקל ר' õל והŁיב הì"ל, הרב õנà עם העõלמõת כלà ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָשמרעיŁין
õל ואמר ז"ל, רש"י Łל õôעâ נתקררה ולא ,ãמŁל õôרה õêŁמד üְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאי

ל הרàה õנàŁ לאעõד, ãà וגם äסגäפים, ôàעניתים õעצמ את ףáס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
äפåר äצדקה, ח"בגמ הàהר אŁר עõד õל ואמר ,הŁõדñה õôעâ ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתקררה
Łרàים õל אמר äŁב õôעâ נתקררה לא ועõד ,מהõâוכ לאביõנים ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנתן
õôעâ קטהŁו נחה äבזה àעõלם בהäŁô àעלי הרàה הłוע מעõן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָהŁיב
הïמליא לé õאת שמרעישים מה הñדŁõה õôעâ ונחה ז"ל, רש"י ְַַָָָֹ◌Łְְְְְִֶַַַַָָָ֖ל

ע"כ. מעלה לŁְֶַָ

בןäלאדםמ üוא õל רłà עיני רŁא לסïר יäכל לא éזאת מעłה éי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
êŁא מה אהõור õŁמע עליõנים àעõלמõת מõŁטטõת עיניו רŁְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹא

כזאת. לסïר יäכל .õלתäלז ְְְִֵַַַָָֹיŁמע

הåמוכל ,ק"הõז õêŁמדים äêלא אäה áדõל זכäת איזה להבין יכõלים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
עם לé נäðלים àŁזכäתם מהם, מדàרים מעלה Łל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהïמליא
àקרõב ìŁזéה הáאäלה, äמקרבין ורעõת, קõŁת áזרõת מיני מéל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיłראל

.ãתõְִָלרא

õתðמחà ויŁõב כהõז חכם ספרי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהëדïיס

וז"ל:כתב מחçים" אהäצ" õספרà זיע"א, פלאג'י חçים רàי Łõדñה äינàר ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
Łהחכם ספק ואין ...õתðמחà ויŁõב זõכה חכם ספרי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהëדïיס
וŁמעôי הàא. לעõלם àŁéא אõהביו, סיעת עם õלקראת צאõי õעצמàְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
זה ìŁפטר áדõל רב אצל יŁõב אחד הàית לבעל àחלõם ראהŁ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמאדם
Łהêה ידע ולא ,üלכ ההדיõט זכה üאי והתêïא והõôŁמם Łנים, הëéְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עכ"ל. הñדŁõים. מíפריו אחד ספר ְְְִִִִֵֶֶַָָָהדïיס

הñדŁõ?מי הרàŁ"י àמחðת לŁבת רõצה לא ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הלא!זה àעד יôן âעלמא חללא וכל !üלכ ãמé לב לé ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

וכל""õŁנפ àעד יôן Łלאי רŁא('ד ב' ïרק .(אõçב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

הרמיõהז Łעäרי את להפיץ לעזר ,äאלינ יתקר זה לכל תõéלז צהõרŁ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.Łõדñה הרàŁ"י לברéת ויזéה Łõדñְְְְְִִִֶַַַַָָָה

õôרהועל ספר äאפיל àמåל ôלäי לéה חז"ל âברי להמליץ אפŁר זה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
äזכינ הרàים מזéי àŁזכäת וŁבע, Łבעים áימטרçה מåל àŁְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיכל,

לאלõקים, עז äנô בחינתà ש"ח, 77 רק להõע Łõדñה זõהר (עזŁסט ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

õלבית Łõדñה הזõהר ספר את כניסëה וכל מעלה Łל לפמליא ועäêי éח תןõנ äבזה 77 áְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹימטרçה

.ןõהעלי לåëמ לברכה הéזçְְְִִִֶֶַַָָָ

הñדé,Łõי זõהר אחת Łעה רק àŁת éל çŁלמד אחד יהäדי רק äאפיל ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לõכçŁ àעõלם מחב עõד אין יקàל, אäהŁ הåכõçת לסïר אפŁר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאי
ילðמä יŁראל' לכלל נהõà הäא מגן" "חõמת וכëה ,õêŁ כרfiה éל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלסïר

העõלם. לכל äְְֶַָָָמזéה

היריםéתäב ירŁ Łחד ע"ב)àזõהר פ"ו הõôרה(âף àסõדõת העõסקים : ְְְִִִִַַַַָָָָָ
היא ,נהŁ ועłרים מאה êאחר למעלה להõע נŁמתם רŁאéְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא והחיצõנים הקלõïת וכחõת הõôרה, סõדõת Łל רõאà ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמתעæפת
חõקק Łהàñ"ה אêא עõד ולא הŁìמõת, àאõתם להתאחזä לגŁת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיכõלים
וגם הñדŁõה, כינהה Łל Łäלבà ãתäçח àחçים עõד הŁìמה ãתõא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאת

הàא, לםõוע עוה"ז תõלמõע ב' ŁיõרŁת אêא עõד, ולא ,ãà ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמôŁעŁע
õל Łי äאפיל לעõה"ב, יעלה éאŁר ,רהõôה תõדõס לõמד êŁא äֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
õâחים הõíד, רתõô למד ולא ,'äוכ äפõסקים ש"ס ולמד טõבים יםłְְְְֲִִִִַַַַַָָֹמע

אäה ואם ,ןõהעלי עדן מáן õתõאõתõא מלëדים הבין, אêŁ äאפיל למד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
áבõהõת àיŁיבõת ליŁב ויכל הõíד, õôרת את העליõנים àְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעõלמõת

.רהõôה àסõדõת ְְֲַַָֹולעסק

אירן?מי Łל אטõם מפðצת מפחד לא ְְִִֵֶֶֶַָָֹֻ

äלנäé!!!םõי יêד מה יõדע äמי – נמצאים! äאנ õבŁ הðëב את יõדעים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מגêיםמŁה הלõם, עליהם יõחאי àן Łמעõן ורàי ,ביאìה äהçאל ,äינàר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
äלמדçŁ äêא ורק àרחמי, תאäגל מן יפקäן הזõהר àספר רקŁ ,äְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלנ

.Łõדñה הרõהז Łהäא נח àתבת äצלìי Łõדñה ְְִֵֶַַַַַַַָָָֹזõהר

õאõàניäיקô Łל הõçמי ףâ יõם éל ללמõד ונתחיל àיחד äלנäכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָונתאחד
ללמõד áם אפŁר וזה àיõם, õñâת ôŁי רק לõקח הå ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָזõהר,
למען אחת עה נלמד Łדõק תàŁבä àטלפõן, "הרõהז ב"קõל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹולŁמע
לé äמעלינ äלæàית ,üרàית הם äבעזרת הñדŁõה, כינהה ôְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָיקäני
הרàŁ"י, éŁתב õמé àרחמים, לגאäלה הéונז ורעäת, תõŁק áְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרõת
àרחמים. הáלäת מן נצא הåה àספר àרחמי, גלäתא מן יפקäן אâ àְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָספרא

äłיâהעם,הק עתäŁי Łàביל Łמים, לŁם יõם àכל הçקר מזמנכם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
äבגŁמäçת. àרäחנäçת – õלäé הõâר äְְְְִִַַַַָָלהצלת

äכחינàליםõדáה ,äלנäכ נתגייס õאõà ,ברâה äידינà הðëב, את לõìŁת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
עם זקנים àäינäנים, צâיקים äŁïטים, עם áאõנים הñטìים, ְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַעם
רàן, יתà Łל ôינõקõת עם מלëדים àחäרים, עם Łיעäרים מáידי ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָנערים,
הזõהר êיäëד את לקייםä ולעõłת רõמŁל äללëד ללמõד äְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַהתחיל

àרחמים. äצדקינ מŁיח את äלהביא לקרב äז üדרà ונפעל ,Łõדñְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה

מיחדàõחניכ עם üìמח ,õנà עם ילמד אב קטìים, על áדõלים להזהיר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָֻ
יחâר üé ôייŁים, אין áדיים אין אם Łהרי ,õלמידô עם äְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמלëד
הõíד ותõרת äלõéללים, תõיבŁלי õôרה, לôלמäדי מìערäתם, ôְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלמäדם
üמל אíכà éŁתäב õמé עלçה מàני להיõת הéונז ,פהäנô ôְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָקàל

.הרõז ôיקäני על õרäלבא àְְִֵֵַַַַָָהקâמה

Łהäאäכבר ,הרõז çŁלמד üצרי מלëד זצ"ל, ëקאריץ ïנחס רàי ïסק ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
àזה éי ,לתלמידים נŁמה üיŁלהמ ויäכל חçים", "עץ àְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָחינת

אמôית. מהŁנ מניח זהà ,קõינôל יŁר łכל נõתן Łְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהרב

ללמדàõספר למלëד õנà õŁלח Łéאב :õרתàâ על סיףõה הרזים חכם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לõמד õנà Łל הëלëד אם ,לברר üצרי הראõŁן ברâ ,רהõô õְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאצל
וגם  õלבנ üיŁימ הëלëד נŁמה איזה יõדע מי אז ,לא אם éי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹזõהר,
,Łõדñה הרõהז êיäëד ליà Łמים יראת קצת להמלמד היהçŁ רŁאפ ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאי

הñדŁõים. àספרים ְְְְִִִַָָכמבõאר

ומפעילכמה מעורר זה ידי שעל הקדוש בזהר הלומד כח גדול
לרחם כפשוטו, ממש השלום, עליו הרשב"י נשמת את וממשיך

בגמרא שאמרו כמו ע"ב)עלינו, מה דף ירמיה(סוכה רבי אמר חזקיה ואמר :
מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול 'יוחאי בן שמעון רבי משום
שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי ,עתה עד שנבראתי מיום הדין
העולם שנברא מיום עמנו, עוזיהו בן יותם ואילמלי ,עכשיו ועד העולם
יוחאי, בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר .סופו עד
הם, מאה אם ,מהן ובני אני הן, אלף אם מועטין, והן עלייה בני ראיתי

הן. ובני אני הן, שנים אם מהן, ובני אני

הרשב"יואפילו לנשמת להתקשר תוכלו רגע בכל הפשוט בדורנו
לכם יכיר זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות, לישועות ולזכות
ומציל מגן הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות, ממקור ותושפעו טובה

ואסונות. פגועים ומונע הצרות מכל

העם!" בגאולת חלק יש לך הגעתי! בזכותך"

ובאוהתבטא נקבצו ישראל עם המשיח, מלך בבוא :ואמר צדיק פעם
מלך יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים העם ופליטת לך,
ירים לפתע מעשיו, לפי ואחד אחד כל יבחן הטהורות, בעיניו המשיח
אז ,במחזה ויביטו בפליאה עיניהם ירימו כולם ,באצבעו ויראה ידו
מסויים: יהודי על אצבע בהפנותו ויאמר, קולו את המשיח מלך ישמיע
יהודי כל על יראה כך העם!". בגאולת חלק יש לך הגעתי! ְֶַ"בזכותך

.õיאתà למען עלïŁ ְִֶַַַָָויהודי

ובעצמוהלואי בכבודו שהמשיח המאושרים, הזוכים מן להיות שנזכה
הáעôי". ýתäזכà" – עלינו ְְְִִִַיעיד

עללמען ëדקõתיכם õהקריב שמים, לשם לימוד תנו יקרים, יהודים ְִִֵֶַַכן,
נפשנו, לפדות לגרום ,ליוצרינו רוח נחת לעשות ,הקדושה השכינה

.בב"א המשיח מלך פני אור את לקבל יחד כאחד כולנו ונלך

דהאיוכולנו דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו שיקויים נזכה כאחד
דוד בן עינינו, ותחזנה "דרור "וקראתם ובסגולתו ביה, אתגליא
זאת ובשכר אלוקינו, והדר "ב"עוז ויגאלינו, יבוא ביופיו מלך משיחנו
מלכותך כבוד יגלה מגינינו, צורינו 'ה רוח עליו ונחה חלקינו, חי אל
יהי כן אמן מלכינו, בישועת ,נפשינו ותגל ליבינו, ישמח ואז ,עלינו

רצון.

גיטיןאספר במסכת שהגמרא מה להבין נפלא ע"ב)מעשה לו תנו(דף :
ואי הנעלבין עושיןרבנן משיבין, ואין חרפתן שומעין עולבים, נן

השמש כצאת ואוהביו" אומר הכתוב עליהן ,ביסורין ושמחין מאהבה
עכ"ל. בגבורתו",

כ"קבזמן שם היה בוקארעסט, בעיר ראמניא במדינת ['944] השואה
לעזור ,נפשות בהצלת שעסק זצ"ל, מסקולענע האדמ"ור מרן

.מהשואה שברחו הפליטים לכל

זי"ע.ביניהם חיים האמרי בעל מווזניץ האדמו"ר מרן כ"ק היה

לפנילכל מצות שתי זצ"ל, מסקולענע האדמ"ור מרן שלח פסח
זי"ע. חיים האמרי בעל וביניהם הפלטים,

לומרתיכף רבי, לסקולענער שלו הגבאי את חיים האמרי שלח ומיד
אז מצות 4 לי ליתן יכול הרבי אם הלשון: בזה רבי לסקולענער
אני כי האלו, המצות שתי אפילו אקבל לא ,לא ואם המצות, אקבל

הלילות! לב' מצוות צריך

לאהסקולענער מתנה אדם לבן שולחים אם ,הגבאי לפני התנצל רבי
לכולם. די ואין נצרכים, עוד ישנם כי עוד, לבקש יפה

מצות.אבל 4 לו שלח כן על קדושים, של בנן רבי וויזניצער והוא היות

אתויהי חיים האמרי שלח חצות, אחר פסח ערב בא כאשר היום
לפסח? מצות לו יש אם רבי הסקולענער את לשאול הגבאי

מצותהסקולענער בלי ונשאר הכל, חילק כי מצות, לו אין כי ,ענה
.לפסח

תשאירוהאמרי שלא ידעתי לו ואמר ,המצות שתי תיכף לו שלח חיים
בשבילכם. המצות את החזקתי כן על מצות, לכם

השני.ונתעורר את הבין שאחד האלו, הצדיקים שני בין גדולה ידידות

אתכשבא לבקר והלך תשכ"ו, בשנת ישראל לארץ רבי הסקולענער
האדמו"ר ביקש נצצו, שלם והידידות זי"ע, חיים האמרי
יפים, ניגונים שעושה ידע כי ניגון, שישיר רבי להסקולענער מוויזניץ

עש שעכשיו רבי הסקלענער לו לפניו.ואמר ושר יפה ניגון ה

היה?איזה ניגון

ירושלים""חכו בנות רעי וזה דודי זה מחמדים, וכלו (שירממתקים

ט"ז) 'ה פרק .השירים

שיתןהוויזיניצער רבי מהסקולענער וביקש הניגון, את מאוד חיבב רבי
.במתנה הניגון לו

[אניענה הארץ גאנצן מיטן אייך דאס גיב איך ,רבי הסקולענער לו
שלם]. בלב במתנה לך נותן

לכלאחרי כסף, לחלק לרבנים מעות שלחו ההצלה" "וועד המלחמה
חיים להאמרי נתנו מהכסף וחלק ,נפשות בהצלה שעסקו אלו

הנצרכים. למקומות לחלקם זי"ע

להםהרבנים היה וכשלא להם, כשהיה רק כסף נתנו בהצלה שעסקו
.כסף לנו אין להם אמרו נצרכים וכשבאו חילקו, לא

ואמרולא בתולות או בחורים אליו כשבאו רבי, הסקולענער היה כן
שבנו כך כדי עד לביתו, אחד את לקח להיות איפה להם שאין

היה אמוץ)ישראל המטה(בן צריכים כי הארץ על לשכב לו אמר ואביו ,
צריך ואני לפני, באים הם למה אביו את וכששאל האורחים, בשביל

שלי? המטה ליתן

אמה.ענה ולא אבא לא אין להם אבל הורים, יש לך אביו לו

היובעל המחלקים והרבנים נעשה, אשר אשר כל ידע חיים האמרי
ליתן רצו ולא פעולתו, גודל על רבי הסקולענער על קנאה להם

מעות. לו

ונתןעל תועפות, הון אז שהיה $8000 לו נתן חיים האמרי כן
רבי. לסקולענער

ועשוהרבנים להם, ענה ולא ?המעות איפה חיים האמרי את שאלו
.$8000 גנב חיים שהאמרי ראמעניען בכל פלסטר כתבי

גדולות,כל בזיונות סבלו חיים האמרי אצל שלמדו התלמידים
ושיכון גדולה ישיבה לו ובנה ישראל לארץ בא חיים וכשהאמרי
פלסטר כתבי הפעם עוד ופרסם והדפיס ,אחד גדול רב יצא וויזניץ,

המעות. עם שעשה מה כבר יודעים שעכשיו וכתבו ישראל, בארץ

שלוםלאחר ליתן הלך ישראל, לארץ רבי הסקולענער כשבא שנה 22
ובזה $8000 לו ששלח על לו להודות המעות ששלח הזה לרב

יתומים. 190 הציל

לוהרב שלח לא פעם אף הוא ,כסף איזה אותו ושאל מתמיה הזה
כסף?

כזה?ובפרט גדול בסכום כשמדובר

ושלחענה נפשות, להצלת ברומענין עוד לו ששלח רבי הסקולנער לו
חיים. האמרי בעל ידי על זה את

לאואז חיים והאמרי חיים, האמרי מבעל מחילה לבקש הזה הרב הלך
כבוד ,אותו שאל הדלת, אצל היה כשהרב ורק ,איתו לדבר רצה

.יותר איתו דיבר ולא מתאים? כבר החשבון הרב,

היתומות.וסבל את להציל יוכל שהסקולענער כדי ביזיונות שנה 22

וכעתבזמן ישראל ארץ את הציל חיים האמרי שבעל איך נספר
.המלחמה

אחתכב' אשה :בדרשותיו למסור יכול אופן!)הרב בשום שם להזכיר (לא

השנה לימות המחולק הזוהר ספר את ולמכור להפיץ ניסתה
הזוהר היו, התגובות רשב"י. ציון וליד למהדרין" חרדית" בסביבה
ופוסקים, ש"ס למדתי לא עוד זוהר, ללמוד ראוי איני אותי, מפחיד
רשב"י של הציון על ובכתה עמדה נכנסה והיא .'וכו זוהר ללמוד אסור
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מכוסים מס"נ, עשיתם ,במערה שנה 13 ישבתם אתם :בתוכה ועלה
ונחשף נחתך נפצע עורכם אליכם עצמו הטריח הנביא אליהו בעפר,
לדחות שמעיזים מגיעים אנו היכן עד בבכי, וגעתה לשוא???!!! זה וכל
את להביא ,למעננו הי"ת, גילוי למען שעשיתם שלכם המאמצים את

.הגאולה

הגאולה!!!אתם את מעכבים אתם – זוהר לומדים/גורסים שלא

מכםמי ויסיר ירחם 'ה .בו ענתה אב"א "פניו" הכרת זוהר, לומד שלא
.בשר לב לכם ויתן האבן לב את

!!!ýלפני אŁר את ְְֲֵֶֶֶָראה

הñדŁõ,ראה הרåה סדר éל על üäוער מסâר יומי חäל ýלפני אŁר את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
Łõדñה הåהר éל את äלהŁלים ללמד äôŁכל àְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹכדי

ôורהàעליàמŁך àני ,Łנפ לכל והה âבר אäוה ôמימה, Łנה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
!הרåה ורתô זו 'ה לדבר נפŁם צמאה אŁר ôàְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹיםàחäרים,

üŁמàהרåה éל את נהה üŁמà מסçמים יום, àכל ñâות 15 עד 10 ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
!Łõדñַָה

הרåאינוהŁ àאפן הçום, üŁלמ קוêלח ויכõלים יום, לכל קêמח Łõדñה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ
אחרים! לŁעäרים ְְֲִִִִֵַַמפריע

אêמô!"ולילה יומם וà והגית " הéתäב: מאמרé הïנאי עותŁ éל ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

üŁבמä!טעם וכל ףäצ פתìמ ויערב ורהôה מתיקäת נעם Łיáרô הåמן ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ
אימתי? וŁעכ לא ְְִֵַַָָֹואם

דéחאéŁלא זמינין דעלמא רביי äêאפי מŁיחא ליומי קריב יהא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
חäŁבים ספרים אõצרות äימצא קטìים [נערים חכמתאâ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַָָָָֹטמירין

.[אמת üרâ ,עהâ הארץ ôתמêא אז éי קי"ח.)מõíדות, âף א' חלק זהר) ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ספרמåמן הáדõלים מאורות Łני Łל יקרות אור וזרח הציץ רŁא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ראלłי עדת קהל הçהäדים äלàוק äמçק הåהר וספר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהäñôנים

ורàים יחיד הרåוה הäñôנים לŁ Łõדñה äëêàד ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָֹלהחזיק

טהורותמìער אמרות סõד äלהבין להfiיג ידם לאל âאין והáם זקן, ועד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֹ
את ðàמא Łותים כן ïי על אף האêה, הñדŁõים íàŁְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹפרים

מאד. מאד àקריאתן äמתלהבין àהקâמתâבריהם חי, Łאי הàן חçים, סףõי äנàר) ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

(äניהà .הäñôנים ְִִַָָ

באäמäאמרי ספרà ,äעלינ יגן זכäתו מñאריץ ïנחס רàי Łõדñה מהרב ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הלם ק"ן)ïנחס מלëד(âף üצרי" :õנõŁל וזה ללמד(לôלמידים), ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מה éי לôלמידים. מהŁנ üיŁלהמ çŁכõל החçים, עץ àחינת אäהŁ ,ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹזהר
אןé עד אמôית", נŁמה àו יחìמ זהà ,ינוקôלה רŁי łכל נותן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהרב

.õונŁל(äעלינ יגן תוäזכ טõב Łם עלàמה עõד לàמק åŁה Łמעôי מלהיב(ואני הåהר éי . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
הארה להïŁיע äçŁכל àאפן מłçראל, Łאי éל Łל מהŁìה את äְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמאיר

.õלתäזà áם הŁõקד מהŁנ ŁכטערŁל מאיר יעקב רàי להáאõן פרíà (ונכôב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

áובר,Łליט"א) והëינäת הרע אŁר מŁיחא àעקבות לי, Łומע עëי äול ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
עם לäלà מרן éתבי והäñôנים הרåה ספר ללמד ימיהם éל Łוקדין äְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהי
לברכה צâיק זכר Łם àעל יłראל רàי הרב מרן Łל מותâוהק ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחסידäת
לé על ואור Łפע ממŁיכין äוהי רעות הáזרות éל מבæלין äְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹוהי

מזõני. חçי àני Łïטçות, הïŁעות éן איזיקהעõלמות, יצחק Łõדñה äינàר) ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

כ') מŁנה ד' רקï ,חסד נõצר מñומרנה, ספרין יחיאל. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

יום א' וישב לסדר "ויאמר צדקה ממנה" תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א, מזכה הרבים חד בדרא מניצוץ 
נשמת התנא הקדוש בוצינא קדישא הרשב"י זיע"א, אשר בזכות 

הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון 
מן גלותא". 

הנה, הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים, 
בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו 
שאין לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו, וקמתי ועליתי ונכנסתי בקודש 

פנימה אל מרן שליט"א ושאלתי לפיו בזה"ל: נחרדתי לשמוע שכך 
הרב פסק!! וא"ל בזה"ל: הרבה דברים אומרים בשמי מה לך 

להתרגש ח"ו שאומר כך, אלא אדרבה מקובלני ממרן החזון איש 
זי"ע שאין ספר מוסר מעורר ומחזק כמו הזוה"ק, וחובה קדושה 
בפרט לבני תורה לעסוק בו, עכל"ק. ואמרתי לכתוב זאת למו"ר 

האדמו"ר כדי לחזק ידיו.
בברכת התורה אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעה"ק אלעד ת"ו.


