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חלק כב

:שאלההגדולים הרבנים כל נגד כך, כל וקיצוני חמור באופן כותב הרב למה
 בתשובה? מחזירי של וארגונים ,ישיבות הזוהרתשובה:והראשי

הם זוה"ק ללמוד רוצים שלא הת"ח שכל אומר :כ"ח דף בראשית בפרשת
מלך. המקדש בביאור ועיי"ש רבינו. משה נגד הולכים

:שאלה ?והצרות האסונות כל על אחראים הם שדווקא אומר הרב למה
:שילמדותשובה רוצה שלא מי על כתוב ל' תיקון זוהר בתיקוני

חוהר ,לםע ואבדן והרג בה וחרב ענת רמים להם יא" :הקדוש ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָזוהר

היח". חר היא סקת ְִִִֶֶֶַַַַַָה

:שאלה ?שמתקלקלים בחורים יש בהקדמהתשובה:למה כותב המהרח"ו
"וכל הפסוק: אמר עליהם זוה"ק ללמוד רוצה שלא שמי חיים ְָלעץ

יםטה הלמידים החרים א "התקלקל ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָהבעת

רתות זוה"ק ללמד רצים אינם דיהםמל את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָראים

רא רה ר םול נתקלקל א בעת ן על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהד,

חכמת לכר ורפ טיט דתחל הם ועלתה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹולענה

אה עלם חלק להם יהיה לא י ספק ואין ... ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאמת

החכמה עסק לי הל י ם, תב ועד הר. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹזר

בוע ראח רמת היא  מהתעק מניעתנ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהאת,

.נותפאר נמק ית ניןְְְְְִִִֵֵֵַַָ

:שאלה בזה? אשם ומי באה? הגיוס גזירת למה
:ד,תשובה"תרע בשנת שנה מאה לפני כבר

המקובל כתב כבר הראשונה, העולם מלחמת תחילת
לימוד שנתמעט שאחרי זי"ע פתייה יהודה רבי האלוקי

גזיר נגזרו בעולם והקבלה צרותהזוהר ועוד הגיוס ות
רח"ל. משונות

להינצל:שאלה יכול מי הכלכליים, הקיצוצים גזירת
שלפניתשובה:ממנה? כתוב הקדוש בזוהר

גדול ודוחק צרות יעשה רב הערב המשיח ביאת
ובזוה"ק קשים, מיסים מהם ויקח ,התורה ללומדי
ניסיון, אין בהם הזוהר שלומדי כתוב מהימנא ברעיא
מלכי מלך של אהוביו הם כי ברחמים, נגאלים והם
אה] מהימנא הרעיא בר באמת .הקב"ה ְְְֱֲֵֶֶַָָָָהמלכים

מאיר הר"י רת י וקא, דה הרז דללמ תנא המצ ע"ה] נר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמה

אה ר דל מנחה לתת ולא הפסק ללא ללמד וצרי הרת, סף ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹעד

גאלנ ריט.)עד נחס .(זהר ְְִִֵֶַַָָ

לכלאחינו ידוע הזאת, בעת לשקוט ואין ליעקב, היא צרה עת ישראל, בית
בעקבתא חז"ל שכתבו הסימנים ורוב ,הגלות בסוף עכשיו נמצאים שאנו
בארץ ישראל את פוקדות קשות וגזירות רבות וצרות נתקיימו, כבר דמשיחא
הטהור, והחינוך ישראל בחורי על הנוראה הגזירה ובפרט כולו, ובעולם הקודש
לתשובה, אותנו מעוררים השמים ומן מרובים, שמים לרחמי זקוק ישראל עם
אחד כל על קדושה חובה לכן  .שבשמים אבינו על אלא להישען מי על לנו ואין

ויום יום בכל פרד"ס ללמוד בשעה"מ)ואחד יוצא(האריז"ל הקדוש הזוהר ובלימוד ,
הקבלה לימוד חובת קנ"ה)ידי סי' החיים הרי(כף הסוד חלק את מחסרים אם כי .

בתיקוני שנכתב וכפי ,פגום לימודם והרי העליונים בעולמות ח"ו פירוד גורמים
זוהר(מג אתברי(תיקון דלא ליה טב ללמוד, אומר שלא ומי לומד שלא מי על

ואורך בעולם עוני וגורם ובהו לתהו העולם את החזיר כאילו לו ונחשב בעלמא!
בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות גורמים שהם ,כתב ל' ובתיקון הגלות!

ישוב! ולא מהעולם שילך משיח של לרוחו [ע"פוגורמים ל"ג שבת 'במס איתא וכן)

ל']) בתיקון הקדוש,הגר"א הזוהר ספר את לומד שאינו מי שכל זה מכל היוצא  .
שאפילו לחבירו אדם שבין עבירות ואלו ,לעולם ואבדן הרג חרב לבזה גורם הרי

עליהם, מכפר אינו הכיפורים שלימה)יום איפה באפשרותו(ס' אין כזה ובאופן .
מחמת חבירו, את שירצה עד גדולילקיים יצאו וכבר  רח"ל. כבר שנאבדו

זצ"ל)ירושלים זוננפלד הגרי"ח מרן כ"ק עדתנו(בראשות של הביד"ץ חברי הגה"צ וגם
קודש בקריאת ותשס"בד)וחתמו ותרצ"א על(תרפ"א, הקדוש הזוהר את ללמוד

.ביום זוהר של אחד דף פנים כל ועל ,שבוע מידי הפרשה
וראשיעל רבנים המנהיגים, לכל קוראים אנו כן

וראש רב שכל כוללים וראשי שליט"א ישיבות
ללמוד שינהג ,ומשפיע שיעור מגיד כולל ראש ישיבה
או התפילה לפני קהילתו כל עם מדרשו בבית יום בכל
דקה, רק שלוקח ,זוהר אחד עמוד התפילה אחרי
ואברך בישיבה בחור כל וכן ישראל, כלל לישועת
עמוד התפילה אחרי או התפילה לפני ילמוד בכולל
תלמידיהם עם ילמדו המלמדים וכן .ביום זוהר אחד

בזוה"ק כמו"ש התפילה לפני אחד עמוד יום פר'בכל)

(.קיח ידעווירא נערים אפלו המשיח לימות קרוב ,
רבי להם אמר :הקודש ללשון בתרגום וז"ל נסתרות,
שיתגלה בזה הוא ברוך הקדוש של רצונו אין שמעון:
אפילו ,המשיח לימות קרוב וכשיהיה כך. כל לעולם
החכמה של נסתרות למצא עתידים שבעולם נערים
יתגלה הזמן ובאותו וחשבונות, קצים ידו על ולדעת

לכל.
שלמהבוא על בירושלמי חז"ל שאמרו מה וראה

על ועבר וטעה קדשים, קודש שהיה המלך
נטרד זה ובגלל ירבה... לא של התורה ציווי

ה"ו)ממלכותו: פ"ב סנהדרין שמעון(ירושלמי רבי תני :
הקב"ה, לפני ונשתטח תורה משנה ספר עלה יוחי בן
בטלה מקצת שבטלה דייתיקי כל בתורתיך כתבת העולם, רבון לפניו אמר

והרי ואלףכולה, שלמה הקב"ה ליה אמר ממני, יו"ד לעקור מבקש שלמה
ישראל הגדולי אפילו כן ואם .עכ"ל ,בטל אינו ממך ודבר ,בטילין בו כיוצא
שבכתב תורה בין התורה מן אחת אות לבטל יכולים אין גדולים הכי הכי
כדי ישראל לכל זוהר ללמוד אותנו מצוה ובזוה"ק פה, שבעל תורה ובין
לא ואם ,ברחמים ונגאל עילאה תשובה באהבה אמיתית לתשובה שנזכה
,בטילין בו כיוצא ואלף שלמה הקב"ה ליה אמר" רבנו, משה בקול שומעים
הגאולה ענין שכל נח פ' בזו"ח דכתבו מה וראה בוא בטל". אינו ממך ודבר
לישראל להורות כולם צריכים ,כן ואם כנישתא, רישי על תלוי והתשובה
אדון הוא רבנו שמשה מאמינים בני מאמינים אנו כי הקדוש, זוהר שילמדו

.ח"ו לעולם תשתנה ולא ,אמת ונבואתו ,הנביאים האלוקיכל התנא ובזכות
יפקון ובדא והנחמות, הישועות בכל להושע ישראל לכל תעמוד הרשב"י

.אכי"ר ברחמי, גלותא מן

פעמי מאה אפילו עמית את תוכיח ,הוכח
תוכחה על העלוני לאור מוציאי אנו לכ

ז"ל לא/א)כאמר ד מציעא ליה(בבא אמר :
משמע פעמי מאה אפילו איהוכח ,תוכיח ,

תלמוד ,מני לרב תלמיד לתלמיד, הרב אלא לי
החיד"א וכתב ,מקו מכל תוכיח הוכח לומר

יותרזי"ע בכתב מתקיימת תוכחה שמצות
פה בעל ז"למלהגיד וכדאמר ,ד עירובי)

ליהסג/א) אמר :ואי תבונה ואי חכמה אי
הש חילול בו שיש מקו כל ה' לנגד עצה
אנו מחויבי כ על .לרב כבוד חולקי אי
ולקיי ,פני משוא בלי ה' דבר את לומר
ע הצלת כל כי איש, מפני תגורו לא מצות

בזה תלוי בחז"לישראל דכדאיתא שבת)

ברקיט/ב) שמעו דרבי בריה עמר רב אמר :
חנינא רבי אמר אבא בר שמעו רבי אמר אבא
הוכיחו שלא בשביל אלא ירושלי חרבה לא

זה את מצאוזה לא כאילי שריה היו שנאמר
של זנבו בצד זה של ראשו זה איל מה מרעה
פניה כבשו הדור שבאותו ישראל א זה
עכ"ל זה, את זה הוכיחו ולא בקרקע.
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לעולם יבוא של עמלק כח נשבר תורה של לעולה עצמם שמכניעים י"ע

כוונתבזה לפרש נמי י"ז)אפשר סימ שמות א"י ידו,(פסוק" "משה ירי"
מטהר מקוה מה "ד', ישראל" "מקוה ת"ר הרמז דר מפרש
עו מחילית יסובב 'לד לב ולשעבד למעלה הסתכלות ע"י כ
ידו", "משה "ירי "כאשר ואז הוא, חד ואורייתא וקוב"ה ,כמדרש
י"שע משו וחמור השור" "רגלי משלחי" בס"ת הרמז דר מפרש
יבוא שלא עמלק כח נשבר תורה של לעולה עצמ שמכניעי

לעול(בנביאי ד"ה ע"ב י"ג ד ח"א רוכל אבקת עיי).


עמלק של כחו נשבר כראוי הדור הדרכת י"שע זו בהקדמה פסוקים מפרש

כוונתזה לפרש אפשר ,עמלק של כחו נשבר כראוי הדרכה שע"י
ו') סימ מיכה ד' כתרגומו(פסוק ומרי אהר משה את לפני ואשלח

,עמא על לכפרא אהר ,דיני מסירת לאלפא דאבות)משה 'כמתני)

לתורה ומקרבי הבריו את מלאכי)אוהב לנשיא.(כפסוק לאוראה ומרי
"לשכנינו "והשב ת"ר א"ש"ל"ח"ו" הרמז דר שמפרש וזהו

.עמלק זה חיק" אל" שבעתיי"

כוונתובזה לפרש נמכי נ"ח)אפשר סימ תהלי ב' פסוק)אל האומנ
ת מישרי תדברו תוכחה,צדק לשו דיבור ,אד בני שפטו

וזהו הלב. אל נכנסי יהי' ועי"כ הנוכח את לצדק כוונת 'יהי
"מעשה אד" "להסיר ת"בר הרמז דר מפרש "ל"א" אומנעיי)

(בישא עובדא מ נש בר לאעדאה כתרגו י"ז פסוק ל"ג סימ כחאיוב ישבר ועי"כ
בני" תשפטו" "מישרי של ס"ת הרמז, דר מפרש מש"ה ,עמלק

"יצאו. ממ" ומחריבי" מהרסי" הוא, "אד

כוונתוזהו נמי ח')אפשר סימ קהלת י"ג ירא"(פסוק איננו" "אשר
"יקרו "מה "ולי בס"ת הרמז דר מפרש ,"אלקי "מלפני
החסד מידת אומנות שתופסי כאלה אנשי הכוונה, ,אל" ריע"
נכנעי הדיני כל עי"כ ,שבגמ"ח הגדולה שהיא וללמד להדרי

...לה וכפופי

כוונתוזהו נמי צ"ז)אפשר סימ תהלי י', .'ט פסוק המה(המש ה ,'ד אוהבי
אלקי כל על נעלית מאד מש"ה ,למקו בני המאהביעיי)

נכנעי דדינינ אמרי שכל רבי מזכה מדריגות מגודל 'ה פרק הכולל בשער העבודה שורש יסוד

לו) ונכפפי.

גזירותובזה לבטל בכוחו ויש עמלק כח נשבר רבי שמזכה שע"י
כוונת לפרש נמי אפשר קי"ט)הקב"ה, סימ תהלי קס"ה שלו(פסוק

רפידי היפ לאחרי התורה לימוד המאהבי ,תורת לאוהבי רב
רב "ש"ל"ו" מש"ה ,מלהדרי ידיהי שלו)רפו תיבות ולהרחיב (להרבות

"מה ר"ת עי"כ "ועד. לעול" "מחית שמ" ר"ת הרמז דר מפרש
מזולל. יקר מוציא ,ל" וינת" שאלת"

כוונתובזה לפרש אפשר ,עמלק נכנע רבי הדרכות (מדרששעבור

ס"ה) פרשה בראשית אפשררבה מכנס, יעקב של שקולו בזמ וז"ל
שאחז"ל כמו ע"א)הכוונה ס"ג ד ועת(ברכות לכנס עת אומר הילל

בזמ מש"ה כנס, לאו וא ,פזר חביבה שתורה דור ראית א לפזר,
מרמז אזי בהדרכה רוצי שאינ דהיינו מכנס יעקב של שקולו
הוא, זה לפירש ותבלי לעונש, שראוי משו אתי, והוא לעשו
במשפטי" וביע" יע" ,הוא עשו" ידי" "והידי יעקב" של תס

.עמלק כח נשבר אזי ,מפזר יעקב של קולו א ומינה "מאסו,

עמלקובזה כשבא אמר יושעי 'ר המדרש, כוונת לפרש נמי אפשר
משה אמר ,שבשמי אביה כנפי מתחת ישראל את להזיק
לה שנתתי ס"ת ,כנפי מתחת בני לאבד בא זה רשע ע"רבש

שכר ,אלקי חסד יקר מה פסוק על במדרש ואיתא בו. יקרא מי
והגדולה השכינה, כנפי בצל ,יחסיו כנפי בצל ,חסדי גומלי של
כחו נשבר ואז ד' בדרכי 'ד לע ולהוכיח להדרי הוא שבגמ"ח

של ידיה רפו רפידי בגמח, ,בדר קר גר והוא ,עמלק אשל
אביה כנפי מתחת ישראל את להזיק וזהו ,כראוי הדרכה 'תהי
א הצא עניי יעשו מה ואז ,חגמ מצות יקיימו ולא ידריכו שלא

כחו. נשבר כראוי הדרכה שע"י ומינה ,לה אי רועה


.בידיהם שנופלים מאויבים הגנה יסובב לרבים והדרכה תוכחה עבור

אומרוג הכתוב ,מאויבי הגנה יסובב והדרכה תוכחה עבוד
מש"ה זה, של זנבו בצד זה של ראשו כאילי שריה משו
יש שא ה נשמע לאו ומכלל ,רוד לפני כח בלא וילכו נענשו
נופלי שהאויבי מאויבי הגנה לה יש אזי והדרכה תוכחה

כוונת לפרש אפשר ובזה ,י"ד)בידיה סימ בראשית כ' אל(פסוק ברו
לו והיה ,ביד שנא דמסר תרגומו ,בידי צרי מג אשר עליו
אברה זכה מה עבוד לרמז אלא ,בידי אמר מדוע ,ב לומר
ופרס חסד אומנת תפס שאברה משו שונאיו, על שגבר
יד, מכונה וההדרכה ילכו, הדר עול לבאי להדרי ד' ש
,בידי צרי מג תורה שרמזה וזהו יד, אזלת פסוק על כמחזל

הדרכת בשביל


,ישראל את להזיק עמלק בכח יש קדשים לצאן בדרכה ואין רפויה שהתוכחה ע"י

ה'. מרחמי רק הוא הנשארת ופליטה

עמלקמעתה טורח אי מקומות בהרבה שכל בעיני תראה א
מצאת והדרכה תוכחה ולרפות למעט א"הסט הוא הרשע
כי יסובב ומזה ח"ו, ישראל את להזיק בכוחו יש ועי"כ ,קדשי

נשתנה מה קו' ל תקשה לא תו אויב, שאלהגבר ח"א רוכל אבקת עיי)

לכקל"ב) תבחרו לכ ,הוא 'ד מרחמי רק ש הנשארת ופליטה
לאביה בני לאהב תכלית שכל אמת מגידי המקומות בכל

ישראל. וגבר יסובב ועי"כ שבשמי

 
בפרט:'יב


"ריעך דם על תעמוד "לא על עובר חבירו של נשמתו את מציל לא אם

להל(א פרק ט' וזל"ק:(בכלל כתב ד"בא

גופו,שהרי הצלות או חבירו, ממו להצלות רק נוגע הדבר א
ד על תעמוד לא ואמרה תורה גזרה שעה, חיי רק שהוא
לעשות שמחויב עאכו"כ חייעול שהוא נשמתו הצלות על .ריע
חייש של יחיד בסכנות א וג בהצלתו. להשתדל שבכוחו מה כל
יתנו אלה, דברי ולחזק .כ"עאכו עול וחיי רבי סכנות .כ עה

עיי ,הבאי קודש מקראי ביאורי ויצדקו שלח)עידיה סו תנחומא)

את הקברניט לו הושיט המי לתו מושל שהיה לאחד משל
תניחהו שא תניחהו ואל ביד הזה הכבל תפוס לו אמר החבל,

"הקב לה אמר כא א ,חיי ל אישאת זמ כל לישראל ה
חיי אליקכ בד' הדבקי ואת עליכ נאמר במצות מדובקי
את המצות את עושי כאת בזמ קדושי והיית ,היו כולכ
המצות מ רשת האומות על מוטלת ואימתכ מקודשי

ח"ו. את מחוללי מיד העבירות ועשית


יהיו ועי"כ התורה יקיימו שלא ישראל את להחטיא יסבב שקודם 'יהי גוג מלחמת

להם להזדווג בקל 'יהי ואז למקום שנואים

המקדש)מפרשובזה כוונת ואח"כ(השל"ה לפטרונ אזדווג גוג שיאמר
להסית שגנות מסיבות סיבות שיסבב דהיינו לה אזדווג
לה 'יהי לא ועי"כ התורה קיו ישמרו שלא ישראל את ולהחטיא

בשמי פטר(הנ"ל יהי'(כתנחומא בקל ואז למקו שנואי שיהי'
לה להזדווג בהעלות)בכוחו ילקוט מלחמה,(עיי תבואו וכי פסוק על

מלחמה מאויביכ ונושעת שנאמר גוג במלחמות מדבר הכתוב
שיעבוד. אחריה ואי מנו נושעי שישראל כזאת


התורה מלימוד אותם לבטל יהי' גוג מלחמת עיקר

פירשולענ"ד על נופ להוסי(ה"השל)שעיקר הוא הפסוק שכוונת ,
התורה מלימוד אות לבטל שיסבב יהי גוג מלחמות
מפרש ,"על "בארצכ מלחמה" תבואו" "וכי אומר הכתוב שהרי

מרחובות" בחורי" מחו" "עולל להכרית" בס"ת, הרמז דר'ה)

ב"ש) בא"ח במס ,'י ,בבית ויו, ,בעי מתחלמדרשי בתי לבטל שיסבב ,
ברבי תורה ש רחובות)שלומדי וג ,חו יהי'(שנקראי לא תו ואז

התורה, לימוד בזכות בספר יאמר כ על ההבטחה אותו לה
עיי ,אר נקראת תורה ,בארצכ וכ ,לכ ילח ד' ד', מלחמות
שכל יודע שסט"א משו זרעו, יהי' באר גיבור פסוק על תרגו
המה ה המצות ובקיו התורה בלימוד מדובקי שישראל זמ

יקימנו". מי וכלביא "כארי' בבחינות

 


אמת במנהיגי ומדינה מדינה בכל לישראל צורך ויש חסר כמה כזו קשה בתקופה

ולתורתו לה' לבבם את לאהב העם את ויוכיחו שידריכו

להואז 'שיהי הוא מהצריכות וכמה כמה כזאת ובעונה בזמ
גדר וגודרי אמת מנהיגי הרבה ומדינה מדינה בכל לישראל
יעלה ושלא ושמירתה התורה לימוד בדק ולחזק בפר ועומדי
ובהדרכת בתוכחת ישראל של לבב שיחזיקו .עליה הפור
שהוא כל זיז מתורתו לזוז שלא ולתורתו 'לד לבב את ואהב
בעול עומד עול להחלי ולא לבב על ולדבר אות ולנח

מדיריגת בקטנות מעוטי להיות ד' ביראת מעט וטוב עוברעיי)

(ע"א דה' סוטהש משו וגשמיי זמניי בתענוג נצחי רוחניי הכלותענוג
איבירי 'ושיהי ,גריר גופו רישא ובתר והמעמיד המנהיג אחרי הול
יבוזו בוז באהבה ביתו הו כל איש ית א בבחינות להיות לב

אר)לו נקרא תורה ,פערעטער ,לאנדע בכלל יהי' וטובות(ולא הנאות שעבור
שוה הצר אי וכבוד, ,וש עושר להשיג וחתניה בניה או עצמ
דהיינו הוא, חד ואורייתא קוב"ה כי ,עול של מלכו המל בנזק

ומהריסיי ,ואיש איש כרצו לעשות ושררה, התמנות להשיג עבור
מגדרי כמה ולפרו לסתור עצמ להתיר יצאו ממ ומחריבי

לרשעי'. להחני כדי התורה


לפתותם הצאן על מתחברים האומות שגדודי כזאת בעת הצאן על תעמיד רועים איזה

עמהם להתחבר

כוונתובזה לפרש א')אפשר סימ שה"ש ז' איכה(פסוק תרעה איכה
על(כמדרש)תרבי כזאת בעת עליה תעמיד רועי איזה

על נופ להוסי ולענ"ד האומות, גדודי פירש"י ,חבירי עדרי
לשו של דהכוונה חבירי שה כאלה אומות גדודי, פירושו
דתינו להחליש ובהסתות בפתויי ומשתדלי שטורחי חבירי

עמה אות ולתורתו)ולחבר לד' ישראל לחבר שטרח חבר נקרא משה שאחז"ל (כמו

שכתוב מקרא לקיי דהיינו ,השולמית שובי פסיק על כפירש"י
הנקראי 'ד יראי כל להשפיל מתחכמי ,ישראל ש יזכר שלא

שיאות(ארטהאדאקס) ומי וכבוד, שש לה לית שלא ,באמת
דרור מיני בכמה מה חיזוק לו יש מהמחדשי הליות לה
עי"כ שמא כי ,דת קיו להחליש בזה ומחשבת ,וחירות
כידוע המהרסי ע יתאחדו ומושפלי מבוזי עצמ שיראו

מדינות. בכמה ומפורסי


מנהיגים צדיקים לישראל אין מעמד", אין"ש מפני בגלות, מצולה", ביון טבענו" למה

עמידה בהדרכם להם שגורמים

משוהיכ עד האמת מנהיגי בישראל נתמעטו א כזאת בעת
אמת ותשלי תורה של שמשה שקיעות להגיע תוכל

כוונת לפרש אפשר בזה ס"ט)ארצה, סימ תהלי ג' פסוק)ביו טבעתי"
טבעתי וז"ל ש כתרגו בגלות טבעתי מעמד", ואי מצולה
אי ,"מעמד ואי" משו הדבר, וטע דמצולתא, במיא בגלותא
בהדרכת לה שגורמי כאלה מנהגי צדיקי לישראל לה

כדאיתא גורמי(במדרש)עמידה, שבדור הזקיני ,אחר במקו
מקימי והיסורי הקללת וכפירש"י ,עמידה לה שיהי' לישראל
"ולא בחרתי" ת"ר ואי" מצולה" ביו" מש"ה לפני, אתכ ומציבי
אצליכ הועיל לא אבל יעקב", את ואוהב" כפירש"י מאסתי"

מעמד. ואי משו ,מעשיכ שתטיבו


כאלה מנהיגים להם יהיו שלא ,"בה שידובר ביום לאחותינו נעשה "מה

כוונתובזה לפרש נמי ח')אפשר סימ ש"שה ח' סרס(פסוק דר על
שידובר ביו לאחותינו נעשה מה כתיב היה וכאילו המקרא
מנהיגי לה יהי שלא עליה שמתלחשי לה, אי ושדיי בה
ולתורתו, לד' אות לאהב כזאת הדרכה לה המשפיעי כאלה

מתלמידי 'תהי השריי (סעמינאר)אלאשמתלחשי וזהו ל"ר
ח"ו. הנפש כליו להכחידה
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי 
המלכים, ומי שילמד ינצל.


לעולם יבוא של עמלק כח נשבר תורה של לעולה עצמם שמכניעים י"ע

כוונתבזה לפרש נמי י"ז)אפשר סימ שמות א"י ידו,(פסוק" "משה ירי"
מטהר מקוה מה "ד', ישראל" "מקוה ת"ר הרמז דר מפרש
עו מחילית יסובב 'לד לב ולשעבד למעלה הסתכלות ע"י כ
ידו", "משה "ירי "כאשר ואז הוא, חד ואורייתא וקוב"ה ,כמדרש
י"שע משו וחמור השור" "רגלי משלחי" בס"ת הרמז דר מפרש
יבוא שלא עמלק כח נשבר תורה של לעולה עצמ שמכניעי

לעול(בנביאי ד"ה ע"ב י"ג ד ח"א רוכל אבקת עיי).


עמלק של כחו נשבר כראוי הדור הדרכת י"שע זו בהקדמה פסוקים מפרש

כוונתזה לפרש אפשר ,עמלק של כחו נשבר כראוי הדרכה שע"י
ו') סימ מיכה ד' כתרגומו(פסוק ומרי אהר משה את לפני ואשלח

,עמא על לכפרא אהר ,דיני מסירת לאלפא דאבות)משה 'כמתני)

לתורה ומקרבי הבריו את מלאכי)אוהב לנשיא.(כפסוק לאוראה ומרי
"לשכנינו "והשב ת"ר א"ש"ל"ח"ו" הרמז דר שמפרש וזהו

.עמלק זה חיק" אל" שבעתיי"

כוונתובזה לפרש נמכי נ"ח)אפשר סימ תהלי ב' פסוק)אל האומנ
ת מישרי תדברו תוכחה,צדק לשו דיבור ,אד בני שפטו

וזהו הלב. אל נכנסי יהי' ועי"כ הנוכח את לצדק כוונת 'יהי
"מעשה אד" "להסיר ת"בר הרמז דר מפרש "ל"א" אומנעיי)

(בישא עובדא מ נש בר לאעדאה כתרגו י"ז פסוק ל"ג סימ כחאיוב ישבר ועי"כ
בני" תשפטו" "מישרי של ס"ת הרמז, דר מפרש מש"ה ,עמלק

"יצאו. ממ" ומחריבי" מהרסי" הוא, "אד

כוונתוזהו נמי ח')אפשר סימ קהלת י"ג ירא"(פסוק איננו" "אשר
"יקרו "מה "ולי בס"ת הרמז דר מפרש ,"אלקי "מלפני
החסד מידת אומנות שתופסי כאלה אנשי הכוונה, ,אל" ריע"
נכנעי הדיני כל עי"כ ,שבגמ"ח הגדולה שהיא וללמד להדרי

...לה וכפופי

כוונתוזהו נמי צ"ז)אפשר סימ תהלי י', .'ט פסוק המה(המש ה ,'ד אוהבי
אלקי כל על נעלית מאד מש"ה ,למקו בני המאהביעיי)

נכנעי דדינינ אמרי שכל רבי מזכה מדריגות מגודל 'ה פרק הכולל בשער העבודה שורש יסוד

לו) ונכפפי.

גזירותובזה לבטל בכוחו ויש עמלק כח נשבר רבי שמזכה שע"י
כוונת לפרש נמי אפשר קי"ט)הקב"ה, סימ תהלי קס"ה שלו(פסוק

רפידי היפ לאחרי התורה לימוד המאהבי ,תורת לאוהבי רב
רב "ש"ל"ו" מש"ה ,מלהדרי ידיהי שלו)רפו תיבות ולהרחיב (להרבות

"מה ר"ת עי"כ "ועד. לעול" "מחית שמ" ר"ת הרמז דר מפרש
מזולל. יקר מוציא ,ל" וינת" שאלת"

כוונתובזה לפרש אפשר ,עמלק נכנע רבי הדרכות (מדרששעבור

ס"ה) פרשה בראשית אפשררבה מכנס, יעקב של שקולו בזמ וז"ל
שאחז"ל כמו ע"א)הכוונה ס"ג ד ועת(ברכות לכנס עת אומר הילל

בזמ מש"ה כנס, לאו וא ,פזר חביבה שתורה דור ראית א לפזר,
מרמז אזי בהדרכה רוצי שאינ דהיינו מכנס יעקב של שקולו
הוא, זה לפירש ותבלי לעונש, שראוי משו אתי, והוא לעשו
במשפטי" וביע" יע" ,הוא עשו" ידי" "והידי יעקב" של תס

.עמלק כח נשבר אזי ,מפזר יעקב של קולו א ומינה "מאסו,

עמלקובזה כשבא אמר יושעי 'ר המדרש, כוונת לפרש נמי אפשר
משה אמר ,שבשמי אביה כנפי מתחת ישראל את להזיק
לה שנתתי ס"ת ,כנפי מתחת בני לאבד בא זה רשע ע"רבש

שכר ,אלקי חסד יקר מה פסוק על במדרש ואיתא בו. יקרא מי
והגדולה השכינה, כנפי בצל ,יחסיו כנפי בצל ,חסדי גומלי של
כחו נשבר ואז ד' בדרכי 'ד לע ולהוכיח להדרי הוא שבגמ"ח

של ידיה רפו רפידי בגמח, ,בדר קר גר והוא ,עמלק אשל
אביה כנפי מתחת ישראל את להזיק וזהו ,כראוי הדרכה 'תהי
א הצא עניי יעשו מה ואז ,חגמ מצות יקיימו ולא ידריכו שלא

כחו. נשבר כראוי הדרכה שע"י ומינה ,לה אי רועה


.בידיהם שנופלים מאויבים הגנה יסובב לרבים והדרכה תוכחה עבור

אומרוג הכתוב ,מאויבי הגנה יסובב והדרכה תוכחה עבוד
מש"ה זה, של זנבו בצד זה של ראשו כאילי שריה משו
יש שא ה נשמע לאו ומכלל ,רוד לפני כח בלא וילכו נענשו
נופלי שהאויבי מאויבי הגנה לה יש אזי והדרכה תוכחה

כוונת לפרש אפשר ובזה ,י"ד)בידיה סימ בראשית כ' אל(פסוק ברו
לו והיה ,ביד שנא דמסר תרגומו ,בידי צרי מג אשר עליו
אברה זכה מה עבוד לרמז אלא ,בידי אמר מדוע ,ב לומר
ופרס חסד אומנת תפס שאברה משו שונאיו, על שגבר
יד, מכונה וההדרכה ילכו, הדר עול לבאי להדרי ד' ש
,בידי צרי מג תורה שרמזה וזהו יד, אזלת פסוק על כמחזל

הדרכת בשביל


,ישראל את להזיק עמלק בכח יש קדשים לצאן בדרכה ואין רפויה שהתוכחה ע"י

ה'. מרחמי רק הוא הנשארת ופליטה

עמלקמעתה טורח אי מקומות בהרבה שכל בעיני תראה א
מצאת והדרכה תוכחה ולרפות למעט א"הסט הוא הרשע
כי יסובב ומזה ח"ו, ישראל את להזיק בכוחו יש ועי"כ ,קדשי

נשתנה מה קו' ל תקשה לא תו אויב, שאלהגבר ח"א רוכל אבקת עיי)

לכקל"ב) תבחרו לכ ,הוא 'ד מרחמי רק ש הנשארת ופליטה
לאביה בני לאהב תכלית שכל אמת מגידי המקומות בכל

ישראל. וגבר יסובב ועי"כ שבשמי

 
בפרט:'יב


"ריעך דם על תעמוד "לא על עובר חבירו של נשמתו את מציל לא אם

להל(א פרק ט' וזל"ק:(בכלל כתב ד"בא

גופו,שהרי הצלות או חבירו, ממו להצלות רק נוגע הדבר א
ד על תעמוד לא ואמרה תורה גזרה שעה, חיי רק שהוא
לעשות שמחויב עאכו"כ חייעול שהוא נשמתו הצלות על .ריע
חייש של יחיד בסכנות א וג בהצלתו. להשתדל שבכוחו מה כל
יתנו אלה, דברי ולחזק .כ"עאכו עול וחיי רבי סכנות .כ עה

עיי ,הבאי קודש מקראי ביאורי ויצדקו שלח)עידיה סו תנחומא)

את הקברניט לו הושיט המי לתו מושל שהיה לאחד משל
תניחהו שא תניחהו ואל ביד הזה הכבל תפוס לו אמר החבל,

"הקב לה אמר כא א ,חיי ל אישאת זמ כל לישראל ה
חיי אליקכ בד' הדבקי ואת עליכ נאמר במצות מדובקי
את המצות את עושי כאת בזמ קדושי והיית ,היו כולכ
המצות מ רשת האומות על מוטלת ואימתכ מקודשי

ח"ו. את מחוללי מיד העבירות ועשית


יהיו ועי"כ התורה יקיימו שלא ישראל את להחטיא יסבב שקודם 'יהי גוג מלחמת

להם להזדווג בקל 'יהי ואז למקום שנואים

המקדש)מפרשובזה כוונת ואח"כ(השל"ה לפטרונ אזדווג גוג שיאמר
להסית שגנות מסיבות סיבות שיסבב דהיינו לה אזדווג
לה 'יהי לא ועי"כ התורה קיו ישמרו שלא ישראל את ולהחטיא

בשמי פטר(הנ"ל יהי'(כתנחומא בקל ואז למקו שנואי שיהי'
לה להזדווג בהעלות)בכוחו ילקוט מלחמה,(עיי תבואו וכי פסוק על

מלחמה מאויביכ ונושעת שנאמר גוג במלחמות מדבר הכתוב
שיעבוד. אחריה ואי מנו נושעי שישראל כזאת


התורה מלימוד אותם לבטל יהי' גוג מלחמת עיקר

פירשולענ"ד על נופ להוסי(ה"השל)שעיקר הוא הפסוק שכוונת ,
התורה מלימוד אות לבטל שיסבב יהי גוג מלחמות
מפרש ,"על "בארצכ מלחמה" תבואו" "וכי אומר הכתוב שהרי

מרחובות" בחורי" מחו" "עולל להכרית" בס"ת, הרמז דר'ה)

ב"ש) בא"ח במס ,'י ,בבית ויו, ,בעי מתחלמדרשי בתי לבטל שיסבב ,
ברבי תורה ש רחובות)שלומדי וג ,חו יהי'(שנקראי לא תו ואז

התורה, לימוד בזכות בספר יאמר כ על ההבטחה אותו לה
עיי ,אר נקראת תורה ,בארצכ וכ ,לכ ילח ד' ד', מלחמות
שכל יודע שסט"א משו זרעו, יהי' באר גיבור פסוק על תרגו
המה ה המצות ובקיו התורה בלימוד מדובקי שישראל זמ

יקימנו". מי וכלביא "כארי' בבחינות

 


אמת במנהיגי ומדינה מדינה בכל לישראל צורך ויש חסר כמה כזו קשה בתקופה

ולתורתו לה' לבבם את לאהב העם את ויוכיחו שידריכו

להואז 'שיהי הוא מהצריכות וכמה כמה כזאת ובעונה בזמ
גדר וגודרי אמת מנהיגי הרבה ומדינה מדינה בכל לישראל
יעלה ושלא ושמירתה התורה לימוד בדק ולחזק בפר ועומדי
ובהדרכת בתוכחת ישראל של לבב שיחזיקו .עליה הפור
שהוא כל זיז מתורתו לזוז שלא ולתורתו 'לד לבב את ואהב
בעול עומד עול להחלי ולא לבב על ולדבר אות ולנח

מדיריגת בקטנות מעוטי להיות ד' ביראת מעט וטוב עוברעיי)

(ע"א דה' סוטהש משו וגשמיי זמניי בתענוג נצחי רוחניי הכלותענוג
איבירי 'ושיהי ,גריר גופו רישא ובתר והמעמיד המנהיג אחרי הול
יבוזו בוז באהבה ביתו הו כל איש ית א בבחינות להיות לב

אר)לו נקרא תורה ,פערעטער ,לאנדע בכלל יהי' וטובות(ולא הנאות שעבור
שוה הצר אי וכבוד, ,וש עושר להשיג וחתניה בניה או עצמ
דהיינו הוא, חד ואורייתא קוב"ה כי ,עול של מלכו המל בנזק

ומהריסיי ,ואיש איש כרצו לעשות ושררה, התמנות להשיג עבור
מגדרי כמה ולפרו לסתור עצמ להתיר יצאו ממ ומחריבי

לרשעי'. להחני כדי התורה


לפתותם הצאן על מתחברים האומות שגדודי כזאת בעת הצאן על תעמיד רועים איזה

עמהם להתחבר

כוונתובזה לפרש א')אפשר סימ שה"ש ז' איכה(פסוק תרעה איכה
על(כמדרש)תרבי כזאת בעת עליה תעמיד רועי איזה

על נופ להוסי ולענ"ד האומות, גדודי פירש"י ,חבירי עדרי
לשו של דהכוונה חבירי שה כאלה אומות גדודי, פירושו
דתינו להחליש ובהסתות בפתויי ומשתדלי שטורחי חבירי

עמה אות ולתורתו)ולחבר לד' ישראל לחבר שטרח חבר נקרא משה שאחז"ל (כמו

שכתוב מקרא לקיי דהיינו ,השולמית שובי פסיק על כפירש"י
הנקראי 'ד יראי כל להשפיל מתחכמי ,ישראל ש יזכר שלא

שיאות(ארטהאדאקס) ומי וכבוד, שש לה לית שלא ,באמת
דרור מיני בכמה מה חיזוק לו יש מהמחדשי הליות לה
עי"כ שמא כי ,דת קיו להחליש בזה ומחשבת ,וחירות
כידוע המהרסי ע יתאחדו ומושפלי מבוזי עצמ שיראו

מדינות. בכמה ומפורסי


מנהיגים צדיקים לישראל אין מעמד", אין"ש מפני בגלות, מצולה", ביון טבענו" למה

עמידה בהדרכם להם שגורמים

משוהיכ עד האמת מנהיגי בישראל נתמעטו א כזאת בעת
אמת ותשלי תורה של שמשה שקיעות להגיע תוכל

כוונת לפרש אפשר בזה ס"ט)ארצה, סימ תהלי ג' פסוק)ביו טבעתי"
טבעתי וז"ל ש כתרגו בגלות טבעתי מעמד", ואי מצולה
אי ,"מעמד ואי" משו הדבר, וטע דמצולתא, במיא בגלותא
בהדרכת לה שגורמי כאלה מנהגי צדיקי לישראל לה

כדאיתא גורמי(במדרש)עמידה, שבדור הזקיני ,אחר במקו
מקימי והיסורי הקללת וכפירש"י ,עמידה לה שיהי' לישראל
"ולא בחרתי" ת"ר ואי" מצולה" ביו" מש"ה לפני, אתכ ומציבי
אצליכ הועיל לא אבל יעקב", את ואוהב" כפירש"י מאסתי"

מעמד. ואי משו ,מעשיכ שתטיבו


כאלה מנהיגים להם יהיו שלא ,"בה שידובר ביום לאחותינו נעשה "מה

כוונתובזה לפרש נמי ח')אפשר סימ ש"שה ח' סרס(פסוק דר על
שידובר ביו לאחותינו נעשה מה כתיב היה וכאילו המקרא
מנהיגי לה יהי שלא עליה שמתלחשי לה, אי ושדיי בה
ולתורתו, לד' אות לאהב כזאת הדרכה לה המשפיעי כאלה

מתלמידי 'תהי השריי (סעמינאר)אלאשמתלחשי וזהו ל"ר
ח"ו. הנפש כליו להכחידה
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 וזאת ידעתי אגיד, כי ודאי נתרבה הקיטרוג עד שהיה יכול הגיע ח״ו אל מקום גדול.לימוד הזוהר בלי הפסק !!! ביטול הגזרות על ידי

ואנו ת״ל הקדמנו וירצה ה׳, ויהיה לכל ישראל רפואה למכה. כי זה ה׳ חודשים בקירוב כבר 

 ראינו את הנולד והתחלנו בתיקון גדול, כאשר אומר עתה לכבוד תורתו.

וזאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש איטליא, ישמרם צורם, להינצל מרשת זו טמנו שונאיהם:

 ובוודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו. כי רב הדבר ועצום מאוד. זה הסדר אשר

 שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שכתב רשב״י בספר הזוהר פרשת ויצא דף קנ״א ע״א:

 “בעוד דהאי קול לא פסק דיבור שלטא ויכלא וע״ד לא אצטריך אורייתא למפסק״.

 ושם למעלה מעט “כל זמנא דחכימיא ייחדון בה באורייתא לא יכיל ס״מ בהו׳.
ועל כן שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל.

זה משפטו ]של בית המדרש[: שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה לקיים להם להיות בין כולם 

לומדים תמיד מן הבוקר ועד הערב, כל הימים לא יחשו, והם עשו ביניהם תנאי, שהלימוד 

הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל, ועל כן כולם כאיש אחד יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל כל ישראל. ובסדר הזה יתחילו: מיד אחר תפילת שחרית ישב אחד 

במקום אחד אשר הוכן לזה ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא ב׳ ויקח ממנו הספר עצמו, 

וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בוא השלישי ויקח ממנו. וכן יקיימו וילכו עד צאת 

הכוכבים דבר יום ביומו. וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפלל י״ח, שלא יוכל להפסיק 

בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הב׳, באופן שרגע אחד לא יפסק 

קול התורה. והלימוד הוא ספר הזוהר, תיקונים וזוהר חדש, ונמצאנו לומדים בכל שבוע כל 

זה. וזה ידענו כי בחר ה׳ בזה לבטל כל גזרות קשות, ובפרט להיות לחומה אל הגזרה הקשה ח״ו.

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום, כי אני אלמלא איישר חילי הייתי קובע 

דבר זה בכל מקום. אבל כבוד תורתו יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה 

לכל ישראל, וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כי לא דבר קשה הוא כלל.

יום א׳ כ׳ סיון התצ״א פאדובה.

משה חיים לוצאטו

לכל קהילות קודש איטליא,  “וזאת העצה היעוצה
 ישמרם צורם, להינצל

מרשת זו טמנו שונאיהם:״

 שהלימוד הזה לא יהיה“והם עשו ביניהם תנאי, 
 אלא לתיקון כל ישראל,

ועל כן כולם כאיש אחד 
יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל 

כל ישראל. ״

איגרת פ״ו הרמח״ל הבטחת

בס״ד

 איישר חילי הייתי “כי אני אלמלא

קובע דבר זה בכל מקום ״
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