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ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ל וֹ מדי  ה צּ דּ יקים התאחד וּ ת  י שׂ ראל  עם  להצּ לת הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִל ּמ וּ ד

קר וּ  אי וּ מים אסוֹ נ וֹ ת כּ ּמ ה ה', עם ידע וּ מכאוֹ ב סבל כּ ּמ ה
ׁש ל  חיּ יהם ּפ תיל בּ אבּ ם נקטעוּ  רח"ל  האחרוֹ נה, בּ ּת קוּ פה רק
צדּ יקים צעירים, אנׁש ים טהוֹ רים, רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת
דּ עת ׁש אין טראגי וֹ ת בּ נסבּ וֹ ת נסּת לקוּ  ויראה ּת וֹ רה וּ גד וֹ לי
נא ה', עד ונׁש וּ בה ונחקרה דרכינוּ  "נחּפ שׂ ה סוֹ בלּת ם, אנוֹ ׁש 

בּ מים" אל אל כּ ּפ ים אל מא)לבבנוּ  מ - ג  ּפ רק ונׁש וּ ב,(איכה נב וֹ א 

וּ מבּק ׁש  אלינוּ  הּמ תחנּ ן ׁש בּ מים לאבינוּ  ׁש למה בּ תׁש וּ בה
אליכם  ואׁש וּ בה אלי  ׁש וּ ב וּ  ׁש וֹ בבים, בּ נים  עלינוּ ,ׁש וּ ב וּ  נקבּ ל 

מע שׂ ינוּ  לׁש ּפ ר  הּמ צווֹ ת הערב קבּ לת  רבּ ני על י וֹ תר  נסמ לא , 
זוֹ הרא רב  ללמד לנוּ  וּ מפריעים הנים, כּ ל אוֹ תנוּ  ׁש ּמ טעים , 

יעקבהּק דוֹ ׁש , קוֹ ל הּק וֹ ל  יעקב , ּת וֹ לעת  ּת ראי כּ חם -אל  אין  
בּ פיהם  אלּ א י שׂ ראל  !!!ׁש ל 



הקדושא. הזוהר  מביא זה  כ"ה:)שעל דף בראשית הפסוק(זוהר  פרק את (בראשית

ד) וז"ל :יא  Łם", äנê ונע łה במים  õŁורא äמג âל עיר äנê נבנה הבה äאמרçו" :ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
רפאים ענקים גבורים נפילים ר "ע ] נג"ע [סימן  ואנון  רב בערב אנון  מינין וחמש 
סגי בקיומא רישין אנון  רביעאה, בגלותא מנהון שאשתארו  ומאלין עמלקים ...

אתמר ועלייהו  חמס, כלי  ישראל  על קיימין  ו')ואנון חמס (שם  הארץ מלאה "כי  :
אנשי הגבורים... "המה אתמר : עלייהו  תליתאה מינא "גבורים " מפניהם ..."

בהון  דאתמר  דאלין  מסטרא ואנון  י "א)השם ", עיר (בראשית לנו נבנה "הבה :
על  ועטרה תורה ספר  בהון  ושויין ומדרשות כנסיות בתי ובנין  שם ", לנו ונעשה
לנו "ונעשה דכתיב: הוא הדא שם , לון  למעבד  אלא דהשם, לשמא ולא רישוי
לון ... וגזלין  דארעא כעפרא דאנון ישראל  על  מתגברין אחרא ובסטרא שם ",
מכנסת  שנשמתו  בידוע ברחמים , ומנהיגם הצבור  על המתמנה הזוהר: פירוש
תורה מוסדות הבונים נחש . משורש  נשמתו  חמס, בכלי המתמנה אבל ישראל,
המה חזקה, ביד עליהם למשול  העם, על בזה ולהתגבר שם להם לקנות
ומנהיגם  הצבור על  המתמנה כל  כי האות  להם וזה ..." רב. מהערב ה"גבורים"
ינהגם. מרחמם כי ישראל, מכנסת שנשמתו  בידוע, עליהם, נפשו  ונותן  ברחמים 
לא  כי נחש ... משורש באה נפשותיהם חמס , בכלי  ישראל על המתמנים אמנם
ורצונם  חפצם  לעשות  בידם, חרב  להיות רק  מדרשות ובתי כנסיות בתי הם יבנו

העם..." על  רבילהתגבר הרבי  כמורנו  וקדוש עיר האלוקי המקובל מהגאון  פז " ("כתם

פ"ה) בדף יוחאי" "בר  זמר מחבר בעל זצוק"ל לביא אגדותשמעון  ביאורי ובספר (אפיקי.

וכו 'ים) זעירי אמר  אח"כ ומ"ש : ע"א צח דף  סנהדרין   עד בא דוד בן אין
מינא  גבורים  שם כמ"ש גבורים שנק' הם  וכו' מישראל הרוח גסי  שיכלו

דאתמר  מסטרא אנון ואילין השם אנשי הגבורים המה אתמר עלייהו תליתאה
דה' לשמא  ולא וכו' כנסיות בתי ובניין שם לנו ונעשה עיר לנו  נבנה הבה בהון

שם. לון למיעבד  אלא  שופטיםוכו' כל שיכלו  עד שמלאי  ר ' אח "כ ומ "ש
אנון ואילין שם כמ"ש  עמלקים הם הא' האחרים, מינים הם וכו ' ושוטרים
בהון דאשתארו  ומאלין  וכו ' היקום  כל  את וימח בהון דאתמר מאלין  דאשתארי 
חמס  כלי ישראל  על  קיימין  ואנון סגי בקיומא רישין אנון  רביעאה בגלותא
הם חמשי והמין  הרעים . השופטים  והם חמס, הארץ מלאה כי אתמר ועלייהו 
לישראל  יחזון  דכד וכו ' רפאים  שם  כמ "ש רפאים  נקרא שהם הרעים  שוטרים 
ומתרפין בעאן  ולא לון  לשיזבא רשו  לון ואית מנייהו מחרפין  בדוחקא
דכתיב שבמצרים השוטרים  כמו  שאינם  וכו ', בה דמשתדלין  ומאילין  מאורייתא

יד)בהו ה שיבוא (שמות וקודם  וכו'. לון לשיזבא דבעו  וכו ' ישראל שוטרי ויוכו 
גבורות  דחמש  הסיגים  שהם ר "ע, נג "ע שהם  כתות החמשה כל  יכלו משיח
מלובן הילד שיצא כדי הלידה קודם שיוצאים הדמים והם  טמאים , דמים  מה '
אתה והרי וכו '. סיגיך " כבור ואצרוף עליך ידי  "ואשיבה שכתוב מה והוא ומזורז,
במליצות  הטמנו אשר יקרות  מרגליות וכמה חז"ל חכמת גודל בעיניך רואה
דבריהם וכל  הנ "ל, הזוהר  בדברי  מבוארים ממש אלו  דבריהם שכל  דבריהם ,

ונאמר אש, ט)כגחלי יג הזהב(זכריה את כבחון  ובחנתים  הכסף כצרוף וצרפתים
שהם דדעת אחוריים  הם  רב שערב וגבורה, חסד הדעת של עטרין ב' שהם  וכו'
ביניהם, בגלותא והוא בדעת ] מושרש [שהוא משה קבלם שלכן ר"ב, ער "ב סוד

מקומות. בכמה שנתבאר  מנהיגיכמו ט"ז חלק המסתעף וכל רב הערב בספרי (ועיין 

עיי "ש ) נעדרת, האמת ושתהי' באריכות, האחרון  .הדור
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הּמ כּ ה  את לתת  הא וֹ יב , את לנ צּ ח אדּ יר , כּ ח בּ ידנ וּ 
על !הראׁש וֹ נה  לאירן ׁש ניּ ה" "מכּ ה להחזיר  מת כּ וֹ ננים  צה"ל 

ׁש ּת היה העבדּ ה  עם הׁש לימוּ  ׁש כּ בר אוֹ מרת זאת צוֹ ללוֹ ת, ידי
גּ רעינית ּפ צצה - הראׁש וֹ נה" "ה ּמ כּ ה את ח"ו ׁש ּת ּת ן אירן זוֹ 

[ח"ו ], ליצלן)לי שׂ ראל רחמנא  נפׁש  כּ מלי וֹ ן לגב וֹ ת  עלוּ ל  ׁש זּ ה מׁש ער .(והצּ בא  

רח"ל . הּמ צּ ב  עם הׁש לימה כּ בר  הּמ דינה

הזּ ה  הּמ צּ ב עם מׁש לימים  לא הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לוֹ מדי !אנחנוּ  
הוּ א   ֹבּ שׂ וֹ נאיהם ונהפו הּמ ה היהוּ דים יׁש לטוּ  א ׁש ר !! 

הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה  את נּת ן את!אנחנוּ  וּ נקיּ ם נתאחד בּ וֹ אוּ  
ה)הּפ ס וּ ק לג  ּפ רק עם(דּ ברים ראׁש י  בּ התאּס ף מל ביׁש רוּ ן "ויהי 

ישׂ ראל". ׁש בטי יחד
וּ ברחמים. בּ חסד הגּ אוּ לה את וּ נקרב האסוֹ ן את נמנע וכ

ר בּ נוּ  מׁש ה בּ ר כּ ת בּ נוּ  ז')ויק יּ ם ׁש מע (ׁש ם ויּ אמר ליהוּ דה "וזאת 
מצּ ריו  ועזר  לוֹ  רב ידיו ּת ביאנּ וּ  עּמ וֹ  ואל יהוּ דה קוֹ ל ה'

.ּת היה" 
מנצּ חים  כּ יצד  י וֹ דעים כּ לּ נ וּ  חברים, ישׂ ראל !!!כּ ל  

ידענוּ  לא ּת גּ ידוּ  יכלנוּ ׁש לּ א לא תאמרוּ  ׁש לּ א בּ ידנוּ !! 
לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וח וֹ ב  אלי!הדּ בר, לה' !מי 
מּת רדּ מתכם  יׁש נים מהּמ בּ וּ לעוּ רוּ  לה נּ צל זקוּ ק  י שׂ ראל  עם  ! 

הזּ וֹ הר!הנּ וֹ רא  בּ לּמ וּ ד  להז דּ רז  החוֹ בה עלינוּ  מּט לת כּ ן על 
וּ כּ ׁש נדּ בּ ק  גּ דוֹ ל וֹ ת, לי ׁש וּ עוֹ ת זקוּ ק ישׂ ראל עם כּ י הּק ד וֹ ׁש ,

מ ׁש יח. חבלי  כּ ל נמּת יק  הזּ וֹ הר  בּ ספר
בּ ארץ  ׁש היוּ  מלחמוֹ ת בּ כּמ ה עלינוּ  עבר  מה וּ ראוּ  בּ וֹ אוּ 
עם על  ׁש לח וּ  טילים  כּ ּמ ה מוּ עט , בּ זמן הּק ד וֹ ׁש ה י שׂ ראל 
הנּ ּס ים על אנחנוּ  מוֹ דים וב"ה היוּ , נּס ים  איזה י שׂ ראל ,
יעזר כּ ן הּק דוֹ ׁש , והזּ וֹ הר הר ׁש בּ "י  בּ זכ וּ ת לנוּ  ׁש הי וּ  הגּ דוֹ לים
דּ ברי  יתקיּ מוּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לוֹ מדי  וּ בזכוּ תכם הלאה, ה'

הּק דוֹ ׁש  מגּ לוּ תא"הזּ וֹ הר  יפק וּ ן דּ א ונד "בּ ספרא נבין וכעת ע , 
חדׁש  מידי  ּפ עמים אלף  ה ּק דוֹ ׁש " ה"זּ וֹ הר  את כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם
ליוֹ ם עּמ וּ דים 3 בּ יוֹ מוֹ  י וֹ ם דּ בר  בּ וֹ  ונהגה ונלמד בּ חד ׁש וֹ 
ה': דּ בר  את המקיּ מים  סיּ וּ ם, לכל אי ׁש  ׁש בעים בּ הׁש ּת ּת פ וּ ת

מׁש ה אל ה' ישׂ ראל"ויּ אמר  מזּ קני אי ׁש  ׁש בעים לּ י אספה 
וׁש טריו  העם זקני הם כּ י ידע ּת  אהל אׁש ר אל  אתם ולקח ּת  , 

ואצלּת י  ׁש ם  עּמ וד בּ רּת י  וירדּת י  , עּמ ׁש ם והתי צּ בוּ  מוֹ עד 

עליהם ושׂ מּת י עלי אׁש ר הרוּ ח העם מן בּ מא   אּת ונ שׂ אוּ  
" ּלב ד אּת ה  ת א טז-יז)ולא יא ּפ רק לא ,(בּ ּמ ד בּ ר רבּ נוּ  מׁש ה כּ י  

כּ נגדּ וֹ  עזר  ׁש יּ היה  ור וֹ צה לב דּ וֹ , הכינה  מא  את ל שׂ את יכ וֹ ל 
ה ּק ד וֹ ׁש ה  הכינה  את כּ מ וֹ לגאוֹ ל  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  את בּ למדנוּ  

הּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר כ "ח)ׁש כּ תוּ ב דּ ף לאלפי (בּ ראׁש ית נז כּ ה וּ בכ . 
ז וֹ הר : סיּ וּ מי הירה רבב וֹ ת את י שׂ ראל  וּ בני  מׁש ה יׁש יר "אז 

לה' ורכבוֹ ה זּ את סוּ ס גּ אה גאה כּ י לה' אׁש ירה לאמר ויּ אמר וּ  
אלהי  ואנוה וּ  אלי  זה לי ׁש וּ עה לי  ויהי  יּה  וזמרת  עזּ י ביּ ם. רמה

ׁש מוֹ " ה' מלחמה איׁש  ה' וארממנהוּ . א -ג )אבי טו  ּפ רק ,(ׁש מ וֹ ת 

דעתידין  "וּ בגין הר ׁש בּ "י  להבטחת נזכּ ה מּמ ׁש  וּ בקר וֹ ב
יפקוּ ן  הזּ הר ספר  האי  דּ איהוּ  דּ ח יּ י מאילנא למטעם י שׂ ראל 

בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ י ּה 

ונפלאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִנ ּס ים
כּ תב : ּפ רץ נּס ים רבּ י הּמ קבּ ל
מׁש יח ׁש ל ׁש בּ דּ וֹ ר מבטיח "הר ׁש בּ "י 
ידעוּ  רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת אפילוּ 

ה זוֹ הרסוֹ דוֹ ת הּס פר  וראיתי ּת וֹ רה". 
רבּ י  הגה"צ  המקבּ ל ׁש הוֹ ציא ּת וֹ רה
דּ פוּ ס  זה והנּ ה  זי"ע ראזנבּ ערג י וּ דל
וחׁש בּת י  מּת וֹ כוֹ , ללמד  וקׁש ה י ׁש ן
הזּ ה הּס פר את לאוֹ ר לה וֹ ציא הזּ כ וּ ת לוֹ  ׁש יּ היה  זה הוּ א מי 
הדּ פוּ ס  מלאכת כּ י גּ דוֹ ל, בּ חׁש ק ללמדוֹ  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די  לא וֹ ר ,
על  לסבּ ל רחבוֹ ת כּ תפים צריכה 
להד ּפ יס  מאד ק ׁש ה וגם החוֹ בוֹ ת,
וּ להגּ יהוֹ , הּס פר כּ ל את מחדׁש 
לאחר וֹ נה ׁש מעּת י טוֹ בה וּ ׁש מוּ עה
מחדׁש  בּ הדּפ סתוֹ  ע וֹ סקים  ׁש הנכם
וּ להפיצוֹ  וּ לח לּ קוֹ  מח כּ ימוֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת
יצא כּ בר ׁש מים וּ בחסדי  בּ י שׂ ראל ,
ספר כּ ל על ּת וֹ רה זוֹ הר לאוֹ ר
כּ ב וֹ די  ויגל לבּ י  שׂ מח מאד בּ ראׁש ית,
אחד  כּ ל ׁש יּ וּ כל  נחוּ ץ וּ מאד  זה, על 
הּק דוֹ ׁש  מזּ הר  קטעים וּ להבין ללמד 
ה ּס פר בּ הוֹ צאת הּק ׁש ה והעבוֹ דה הרב עמלכם את ראיתי 
כּ ל  ׁש יּ וּ כל  כּ די כּ וֹ תרוֹ ת וּ בעשׂ יּ ת קטעים, וּ בחלוּ קת מחדׁש ,
ׁש בּ זה החיּ ים, מעץ ולטעם מבּק ׁש וֹ , את למצוֹ א ואחד אחד
ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת אפילוּ  מׁש יח ׁש ל ׁש בּ דּ וֹ ר הרׁש בּ "י  נב וּ את  ּת תקיּ ם
מדּ ן  זקן, ועד מנּ ער ילמדוּ  למען הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת ידעוּ  רבּ ן בּ ית
ׁש ל  כּ ד וֹ ר וֹ  להי וֹ ת ה' בּ רצוֹ ת נזכּ ה וּ בכ ׁש בע, בּ אר  ועד

הּמ ל י "ד.)חזקיּ הוּ  .(ב "ק 

קרוּ ב הוּ א  ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר סיּ וּ ם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָּכ ל
ועצמה כּ וֹ ח עוֹ ד  מוֹ סיף  ה זּ וֹ הר  את ויקרא ׁש יּ למד  יהוּ די כּ ל
ׁש לּ ּמ וּ ד  וּ ודּ אי  ישׂ ראל, עם לה צּ לת הזּ וֹ  החׁש וּ בה בּ ּפ עלּ ה
כּ י  וּ פׁש וּ ט מהגּ לוּ ת, אוֹ תּה  להוֹ ציא הכינה ּת ּק וּ ן הוּ א הזּ וֹ הר
לרא וֹ ת צרי לכן  הגּ אוּ לה. קרוּ ב הוּ א הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר סיּ וּ ם כּ ל
ואין  מסּפ ר, אין עד וּ רבבוֹ ת לאלפים זוֹ הר סיּ וּ מי ׁש יּ תר בּ וּ 
בּ ח נּ ם הזּ הר  ספרי  הרבּ ה  ּכ כּ ל  ׁש ּמ חלּ קים זה ידי  על כּ י  ספק
יתוּס פוּ  זה ידי  על  נדּ ח , י וּ ב לכל י גּ יע  ׁש זּ ה ודוֹ אגים  מּמ ׁש ,
וּ למוֹ תר הגּ אוּ לה. את יקרב וזה הּק ד וֹ ׁש , לזהר הר בּ ה סיּ וּ מים

צד  ׁש ּמ כּ ל הּק ד וֹ ׁש ה, ארצנוּ  על  הרוֹ בץ הּס כּ נה בּ דבר להארי
ח"ו. להׁש מידוֹ  ׁש רוֹ צים  אוֹ יבים יׁש 

י שׂ ראל עם את  להצּ יל יחדּ יו , וּ מתאחדים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָקמים
אטוֹ ם  ּפ צצת  ׁש ל קׁש וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמגּ זרוֹ ת 

וּ מתאח קמים ה דּ וֹ ר  וּ מא וֹ רי  צדּ יקי  הרבּ נים, גּ דוֹ לי דיםכּ ל 
אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ל ק ׁש וֹ ת מגּ זרוֹ ת ישׂ ראל עם את  להצּ יל יחדּ יו,
י שׂ ראל  עם את להעיר ונר גּ ׁש ת, קדוֹ ׁש ה בּ קריאה י וֹ צאים והם

הזּ וֹ הרמּת ר דּ מתוֹ , את לקרא  ויהוּ די יהוּ די מכּ ל וּ לב ּק ׁש  
הּק דוֹ ׁש ים,הּק דוֹ ׁש  הראׁש וֹ נים עצת את מקיּ מים אנוּ  וּ בכ , 

וזעק  ׁש הל הּס לּ ם, בּ על דּ וֹ רנוּ  ׁש ל  האלקי הּמ קבּ ל ׁש ל וּ בפרט
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד הסדרת על  בּ אירוֹ ּפ ה, יׁש יבוֹ ת ראׁש י בּ פני

הוֹ אה. גּ זרת את  לב ּט ל  מנת על  הּק דוֹ ׁש ,
מלחמת לפני  ׁש נה עשׂ רים זצ"ל הּס לּ ם ׁש בּ על כּ יּ ד וּ ע
ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יבוֹ ת , וראׁש י הר בּ נים לכל  הל העוֹ לם,
מכלל  גּ דוֹ ל ׁש חלק ישׂ ראל, כּ לל  על  ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה  גּ זרה
הרמח"ל  דּ ברי ואמר רח"ל , העוֹ לם  מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל 
מן  אוֹ תנוּ  להצּ יל יכ וֹ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ׁש רק  היּ דוּ עים

רח"ל . הרע וֹ ת הגּ זרוֹ ת
יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל  היא, העצה כּ ן על

הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר  ללמד   צרי
בּ קוֹ לוֹ  ׁש מעוּ  והרגוּ ולא גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה   ּכ אחר ! 

ּפ עמים]. צרה תק וּ ם לא - [לתצ"פ  יהוּ דים. מליוֹ ן 6-7
הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה  אוֹ תּה  את ׁש וֹ אלים אנ וּ  כּ עת

ׁש בּ ת אוֹ תם(נה)בּ מּס כת הרג חז"למי מאמר ויד וּ ע דּ ף? (ׁש בּ ת 

א') ע ּמ וּ ד  עוֹ לםנ"ה  ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  הקב "ה, לפני  ה דּ ין מדּ ת אמרה  
והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים  הלּ לוּ  לּה  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה

עוֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה גּ מוּ רים. בּ ידם רׁש עים היה 
מחוּ  ולא להארי.למחוֹ ת מקוֹ ם  כּ אן  ואין , 

על  א ׁש מים י ׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל  דּ ברי  וּ לפי 
ׁש נּ ה יהוּ דים מלי וֹ ן הה ה ׁש םכּ ל קדּ וּ ׁש  על  ׁש היה!!רגוּ  ! 

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לצּ בּ וּ ר  לוֹ מר אמרוּ ,א בּ ידם ולא ונתעצּ לוּ  
הּק דוֹ ׁש : הזּ וֹ הר אמר ועליהם לאמּת וֹ , האמת לעלמא וזה ווי 

בּ רזי מסּת כּ לין דּ לא  עינין וּ סתימין לבּ א אטימין דּ אנּ וּ ן
כ"ח .).דּ א וֹ ריתא  דּ ף א' חלק יב ׁש ה,(זהר  לאוֹ ריתא דּ עבדין אינ וּ ן , 

דּ אסּת לּ ק  דגרמין דּ קבּ לה, בּ חכמה לאׁש ּת דלא בעאן ולא
יבי ׁש ה, בּ ' ואׁש ּת ארת מינּ ּה , י' דּ איהי דחכמה לוּ ן נביעוֹ  וי  

בּ עלמא  ואב דּ ן והרג וּ בזּ ה וחר בּ א עניוּ תא  זהר .דגרמין  (ּת ּק וּ ני  

ע "ג:) דּ ף ל ' מאוֹ ריתאּת ּק וּ ן  וחכמתא קבּ לה דּ אסּת לּ ק דּ גרים מאן , 

בּ הוֹ ן, יׁש ּת דלוּ ן דּ לא וגרים דּ בכתב, וּ מאוֹ רייתא ּפ ה דּ בעל
בּ ודּ אי  וּ בתלמוּ דא, בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ לא ואמרין

גּ ן, וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוֹ  יסלּ ק  הוּ א טבכּ אלּ וּ  לי ּה  ווי 
דּ בכתב אוֹ רייתא ההיא  י וֹ ליף ולא בּ עלמא אתבּ רי דּ לא לי ּה 
לתהוּ  עלמא אחזר  כּ אלּ וּ  ליּה  דּ אתחב ּפ ה, דּ בעל ואוֹ ריתא

גל וּ תא.  ואוֹ ר בּ עלמא עני וּ תא וגרים מ "ג ובהוּ , ּת ּק וּ ן זהר  (ּת ּק וּ ני  

פ"ב .) .דּ ף 

נצּ לוּ  י שׂ ראל  ארץ ׁש יּ וֹ ׁש בי מהּס ּפ וּ ר , לקח ונלמד בּ וֹ אוֹ 
בּ זמנּ נוּ  להנּ צל יכוֹ לים אי נלמד וּ מזּ ה ׁש מוֹ , יּמ ח מהיטלער 

אט וֹ ם !!!מּפ צצת 
הּמ קבּ ל  הגה"צ ׁש ל מצּ אצאיו  אחד  צ דּ יק 

אׁש לג ליבּ  יהוּ דה ספרר בּ י מחבּ ר בּ על  
ׁש מע  לי , ס ּפ ר  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  על הּס לּ ם
ׁש ּמ לחמת ראה ׁש כּ אׁש ר זיע"א, מזּ קנוֹ 
העוֹ לם, על  ּפ רצה ׁש מ וֹ  יּמ ח היטלער

ׁש ּת גּ יע מאד הּק דוֹ ׁש הוּ פחדוּ  לארצנוּ  
היהוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד להרוֹ ג להׁש מיד
אמר, כּ ן על ח"ו . ונשׂ ים טף  זקן ועד מנּ ער 
דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב י וֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ורבּ י  הי וֹ ת
ׁש כּ ל  כּ די ה ּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר לתר גּ ם התחיל מגּ ל וּ תא, יפקוּ ן
ׁש בּ יוֹ ם ואמר  הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין יוּ כל יהוּ די
לר ׁש ע  יהיה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן הּס פר לאוֹ ר ׁש יּ צא
הראׁש וֹ ן  הכּ ר לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יּ וֹ ם היה, וכ גּ ד וֹ לה, מּפ לה
הּמ לחמה ונגמרה מּפ לה להרׁש ע לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר, מּס פר 
לארצנוּ  לה גּ יע זממוֹ  הצליח ולא ׁש מוֹ . י ּמ ח  היטלער  ׁש ל 

הּק ד וֹ ׁש ה.
כּ מעט י ׁש  כּ י  ׁש מיּ א, לרחמי בּ יוֹ תר זקוּ קים אנוּ  כּ ן וּ כמוֹ 
מליוֹ ן  15 את לחּס ל  רוֹ צים ׁש כּ לּ ם ערבים בּ ליוֹ ן  וחצי אחד
אנוּ  לכן זאבים ׁש בעים  בּ ין אחת כּ כבשׂ ה ואנוּ  ח "ו, יהוּ דים
איׁש  70 בּ חבוּ רת הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים,
זוֹ הר ס יּ וּ מי לאלפי ונצטרף בּ י וֹ ם, דּ ּק וֹ ת מסּפ ר וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל
מ ׁש יח, מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי הּמ גן " "אלף  ישׂ ראל, ׁש בטי יחד
החרדית עדה הבּ דּ "ץ  חברי  ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי  ׁש כּ תבוּ  כּ מ וֹ 
בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  כּ הבטחת תרפ"א בּ ׁש נת ה ּק דׁש  עיר בּ ירוּ ׁש לים

בּ רחמי . גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא הלוֹ ם עליו י וֹ חאי,
אנׁש י  ׁש התאחדוּ ת בּ יּ וֹ ם ׁש ארע  גּ דוֹ ל נס בּ ימינוּ  חזינ וּ  ועוֹ ד 
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר הדּפ סת את סיּ מוּ  הע וֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל
הנה, חדׁש י לי "ב  כּ רכים בי"ב היּ וֹ מי, הדּ ף סדר לפי המחלּ ק

יצוּ קה ע וֹ פרת ׁש ל  הּמ לחמה נפסקה מּמ ׁש  היּ וֹ ם ,בּ עזּ ה בּ אוֹ תוֹ  


היהא. מהåהר Łהח äàר ראõŁן, מאמר  מאמר õת, ע łרה  àל "ה, מבאר  ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהìה
יתêáה Łאז הçמים  àסõף האחרõן  ה õâר  çŁבõא עד 'äוכ áנäז להיõת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעתיד
,õ תà סà âעה הארץ ëôלא אז éי מŁיח , יבõא העõסקים äבזכäת  ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָל ôחõôנים,
õתåאח אל  Łאי ו Łבôם  ãבגיניä Łאמר  äוזה .õ לביאת קרõבה  סàה ôהיה õז ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאŁר
üהצרŁ עד  מëצרים  יłראל ä נגאל êŁא Łéם יłראל, ä אלáי õתä זכàŁ éדי ,'äְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכ
ôהיה לא העתידה áאêה éן מילה, äבדם  ïסח àדם לק Łâם  הäא üä רà Łõדñְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻה
הõåכה ואŁרי ,üרàית האל רצ õן  והäא ,õåה הñדה  לתõספõת äéזçŁ עד ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻהáאêה

.ãàָ

çŁéתêáה äהינ מ Łה, Łרâ Ł רâ ä וזה Łמיני ïר Łת אפרים  מחנה âגל  äְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלõŁן 
מŁה) àחינת היה י õחאי àן Łמעõן  âר àי ואיתא מŁה, àחינת Łי ודõר  õâר  àכל וידרé)Łי , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מ Łה, éבר  Ł רâ הינäמה łרף, וה ìה אז  הåהר, ספר  יõחאי, àן Łמע õן ר àי äהינ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

הáא êה יהיה äמëילא  הñל õïת éל  äלæàתçŁסלה אמן  ä ימינà àמהרה àçŁנה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ֶָועד .

והàŁתת  ה áלäת וק äêת  הñלõïת  äæàל יהיה ההäא  החäàר ידי על  (חסדוגם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

כ"ד) נהר  רא õŁן מעין  .לאברהם ְְְִַַָָָָָ

õáרמת  היא  ãà מêהתע íק äמניעתנä הåאת, החכמה àעסק ôלäי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהéל
äנôותפאר äנŁâמק àית àנין  וע äéב חçים)אחäר לעץ ויטאל חçים  הרב .(הק âמת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

לחåק  א êא  äלנ אין הåהר, àספר  ה äëêד  Łל õחé ועצ äם áדõל  üé éדי עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאם
,Łדñ ה מלאכת עłõי ידי הñד Łõהאת àעבõדתם וחזק  וכח אמץ  להם להõסיף  ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

י õחאי, àר Łמעõן ר àי  Łל õ רõ א את äלהפיץ  ü יŁלהמ עז äוחגר מתנים ä צë ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹא
âאפŁר . מה  àכל  äלסçע  àעõלם õ חé ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹלפרסם
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הּמ כּ ה  את לתת  הא וֹ יב , את לנ צּ ח אדּ יר , כּ ח בּ ידנ וּ 
על !הראׁש וֹ נה  לאירן ׁש ניּ ה" "מכּ ה להחזיר  מת כּ וֹ ננים  צה"ל 

ׁש ּת היה העבדּ ה  עם הׁש לימוּ  ׁש כּ בר אוֹ מרת זאת צוֹ ללוֹ ת, ידי
גּ רעינית ּפ צצה - הראׁש וֹ נה" "ה ּמ כּ ה את ח"ו ׁש ּת ּת ן אירן זוֹ 

[ח"ו ], ליצלן)לי שׂ ראל רחמנא  נפׁש  כּ מלי וֹ ן לגב וֹ ת  עלוּ ל  ׁש זּ ה מׁש ער .(והצּ בא  

רח"ל . הּמ צּ ב  עם הׁש לימה כּ בר  הּמ דינה

הזּ ה  הּמ צּ ב עם מׁש לימים  לא הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לוֹ מדי !אנחנוּ  
הוּ א   ֹבּ שׂ וֹ נאיהם ונהפו הּמ ה היהוּ דים יׁש לטוּ  א ׁש ר !! 

הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה  את נּת ן את!אנחנוּ  וּ נקיּ ם נתאחד בּ וֹ אוּ  
ה)הּפ ס וּ ק לג  ּפ רק עם(דּ ברים ראׁש י  בּ התאּס ף מל ביׁש רוּ ן "ויהי 

ישׂ ראל". ׁש בטי יחד
וּ ברחמים. בּ חסד הגּ אוּ לה את וּ נקרב האסוֹ ן את נמנע וכ

ר בּ נוּ  מׁש ה בּ ר כּ ת בּ נוּ  ז')ויק יּ ם ׁש מע (ׁש ם ויּ אמר ליהוּ דה "וזאת 
מצּ ריו  ועזר  לוֹ  רב ידיו ּת ביאנּ וּ  עּמ וֹ  ואל יהוּ דה קוֹ ל ה'

.ּת היה" 
מנצּ חים  כּ יצד  י וֹ דעים כּ לּ נ וּ  חברים, ישׂ ראל !!!כּ ל  

ידענוּ  לא ּת גּ ידוּ  יכלנוּ ׁש לּ א לא תאמרוּ  ׁש לּ א בּ ידנוּ !! 
לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וח וֹ ב  אלי!הדּ בר, לה' !מי 
מּת רדּ מתכם  יׁש נים מהּמ בּ וּ לעוּ רוּ  לה נּ צל זקוּ ק  י שׂ ראל  עם  ! 

הזּ וֹ הר!הנּ וֹ רא  בּ לּמ וּ ד  להז דּ רז  החוֹ בה עלינוּ  מּט לת כּ ן על 
וּ כּ ׁש נדּ בּ ק  גּ דוֹ ל וֹ ת, לי ׁש וּ עוֹ ת זקוּ ק ישׂ ראל עם כּ י הּק ד וֹ ׁש ,

מ ׁש יח. חבלי  כּ ל נמּת יק  הזּ וֹ הר  בּ ספר
בּ ארץ  ׁש היוּ  מלחמוֹ ת בּ כּמ ה עלינוּ  עבר  מה וּ ראוּ  בּ וֹ אוּ 
עם על  ׁש לח וּ  טילים  כּ ּמ ה מוּ עט , בּ זמן הּק ד וֹ ׁש ה י שׂ ראל 
הנּ ּס ים על אנחנוּ  מוֹ דים וב"ה היוּ , נּס ים  איזה י שׂ ראל ,
יעזר כּ ן הּק דוֹ ׁש , והזּ וֹ הר הר ׁש בּ "י  בּ זכ וּ ת לנוּ  ׁש הי וּ  הגּ דוֹ לים
דּ ברי  יתקיּ מוּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לוֹ מדי  וּ בזכוּ תכם הלאה, ה'

הּק דוֹ ׁש  מגּ לוּ תא"הזּ וֹ הר  יפק וּ ן דּ א ונד "בּ ספרא נבין וכעת ע , 
חדׁש  מידי  ּפ עמים אלף  ה ּק דוֹ ׁש " ה"זּ וֹ הר  את כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם
ליוֹ ם עּמ וּ דים 3 בּ יוֹ מוֹ  י וֹ ם דּ בר  בּ וֹ  ונהגה ונלמד בּ חד ׁש וֹ 
ה': דּ בר  את המקיּ מים  סיּ וּ ם, לכל אי ׁש  ׁש בעים בּ הׁש ּת ּת פ וּ ת

מׁש ה אל ה' ישׂ ראל"ויּ אמר  מזּ קני אי ׁש  ׁש בעים לּ י אספה 
וׁש טריו  העם זקני הם כּ י ידע ּת  אהל אׁש ר אל  אתם ולקח ּת  , 

ואצלּת י  ׁש ם  עּמ וד בּ רּת י  וירדּת י  , עּמ ׁש ם והתי צּ בוּ  מוֹ עד 

עליהם ושׂ מּת י עלי אׁש ר הרוּ ח העם מן בּ מא   אּת ונ שׂ אוּ  
" ּלב ד אּת ה  ת א טז-יז)ולא יא ּפ רק לא ,(בּ ּמ ד בּ ר רבּ נוּ  מׁש ה כּ י  

כּ נגדּ וֹ  עזר  ׁש יּ היה  ור וֹ צה לב דּ וֹ , הכינה  מא  את ל שׂ את יכ וֹ ל 
ה ּק ד וֹ ׁש ה  הכינה  את כּ מ וֹ לגאוֹ ל  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  את בּ למדנוּ  

הּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר כ "ח)ׁש כּ תוּ ב דּ ף לאלפי (בּ ראׁש ית נז כּ ה וּ בכ . 
ז וֹ הר : סיּ וּ מי הירה רבב וֹ ת את י שׂ ראל  וּ בני  מׁש ה יׁש יר "אז 

לה' ורכבוֹ ה זּ את סוּ ס גּ אה גאה כּ י לה' אׁש ירה לאמר ויּ אמר וּ  
אלהי  ואנוה וּ  אלי  זה לי ׁש וּ עה לי  ויהי  יּה  וזמרת  עזּ י ביּ ם. רמה

ׁש מוֹ " ה' מלחמה איׁש  ה' וארממנהוּ . א -ג )אבי טו  ּפ רק ,(ׁש מ וֹ ת 

דעתידין  "וּ בגין הר ׁש בּ "י  להבטחת נזכּ ה מּמ ׁש  וּ בקר וֹ ב
יפקוּ ן  הזּ הר ספר  האי  דּ איהוּ  דּ ח יּ י מאילנא למטעם י שׂ ראל 

בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ י ּה 

ונפלאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִנ ּס ים
כּ תב : ּפ רץ נּס ים רבּ י הּמ קבּ ל
מׁש יח ׁש ל ׁש בּ דּ וֹ ר מבטיח "הר ׁש בּ "י 
ידעוּ  רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת אפילוּ 

ה זוֹ הרסוֹ דוֹ ת הּס פר  וראיתי ּת וֹ רה". 
רבּ י  הגה"צ  המקבּ ל ׁש הוֹ ציא ּת וֹ רה
דּ פוּ ס  זה והנּ ה  זי"ע ראזנבּ ערג י וּ דל
וחׁש בּת י  מּת וֹ כוֹ , ללמד  וקׁש ה י ׁש ן
הזּ ה הּס פר את לאוֹ ר לה וֹ ציא הזּ כ וּ ת לוֹ  ׁש יּ היה  זה הוּ א מי 
הדּ פוּ ס  מלאכת כּ י גּ דוֹ ל, בּ חׁש ק ללמדוֹ  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די  לא וֹ ר ,
על  לסבּ ל רחבוֹ ת כּ תפים צריכה 
להד ּפ יס  מאד ק ׁש ה וגם החוֹ בוֹ ת,
וּ להגּ יהוֹ , הּס פר כּ ל את מחדׁש 
לאחר וֹ נה ׁש מעּת י טוֹ בה וּ ׁש מוּ עה
מחדׁש  בּ הדּפ סתוֹ  ע וֹ סקים  ׁש הנכם
וּ להפיצוֹ  וּ לח לּ קוֹ  מח כּ ימוֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת
יצא כּ בר ׁש מים וּ בחסדי  בּ י שׂ ראל ,
ספר כּ ל על ּת וֹ רה זוֹ הר לאוֹ ר
כּ ב וֹ די  ויגל לבּ י  שׂ מח מאד בּ ראׁש ית,
אחד  כּ ל ׁש יּ וּ כל  נחוּ ץ וּ מאד  זה, על 
הּק דוֹ ׁש  מזּ הר  קטעים וּ להבין ללמד 
ה ּס פר בּ הוֹ צאת הּק ׁש ה והעבוֹ דה הרב עמלכם את ראיתי 
כּ ל  ׁש יּ וּ כל  כּ די כּ וֹ תרוֹ ת וּ בעשׂ יּ ת קטעים, וּ בחלוּ קת מחדׁש ,
ׁש בּ זה החיּ ים, מעץ ולטעם מבּק ׁש וֹ , את למצוֹ א ואחד אחד
ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת אפילוּ  מׁש יח ׁש ל ׁש בּ דּ וֹ ר הרׁש בּ "י  נב וּ את  ּת תקיּ ם
מדּ ן  זקן, ועד מנּ ער ילמדוּ  למען הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת ידעוּ  רבּ ן בּ ית
ׁש ל  כּ ד וֹ ר וֹ  להי וֹ ת ה' בּ רצוֹ ת נזכּ ה וּ בכ ׁש בע, בּ אר  ועד

הּמ ל י "ד.)חזקיּ הוּ  .(ב "ק 

קרוּ ב הוּ א  ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר סיּ וּ ם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָּכ ל
ועצמה כּ וֹ ח עוֹ ד  מוֹ סיף  ה זּ וֹ הר  את ויקרא ׁש יּ למד  יהוּ די כּ ל
ׁש לּ ּמ וּ ד  וּ ודּ אי  ישׂ ראל, עם לה צּ לת הזּ וֹ  החׁש וּ בה בּ ּפ עלּ ה
כּ י  וּ פׁש וּ ט מהגּ לוּ ת, אוֹ תּה  להוֹ ציא הכינה ּת ּק וּ ן הוּ א הזּ וֹ הר
לרא וֹ ת צרי לכן  הגּ אוּ לה. קרוּ ב הוּ א הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר סיּ וּ ם כּ ל
ואין  מסּפ ר, אין עד וּ רבבוֹ ת לאלפים זוֹ הר סיּ וּ מי ׁש יּ תר בּ וּ 
בּ ח נּ ם הזּ הר  ספרי  הרבּ ה  ּכ כּ ל  ׁש ּמ חלּ קים זה ידי  על כּ י  ספק
יתוּס פוּ  זה ידי  על  נדּ ח , י וּ ב לכל י גּ יע  ׁש זּ ה ודוֹ אגים  מּמ ׁש ,
וּ למוֹ תר הגּ אוּ לה. את יקרב וזה הּק ד וֹ ׁש , לזהר הר בּ ה סיּ וּ מים

צד  ׁש ּמ כּ ל הּק ד וֹ ׁש ה, ארצנוּ  על  הרוֹ בץ הּס כּ נה בּ דבר להארי
ח"ו. להׁש מידוֹ  ׁש רוֹ צים  אוֹ יבים יׁש 

י שׂ ראל עם את  להצּ יל יחדּ יו , וּ מתאחדים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָקמים
אטוֹ ם  ּפ צצת  ׁש ל קׁש וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמגּ זרוֹ ת 

וּ מתאח קמים ה דּ וֹ ר  וּ מא וֹ רי  צדּ יקי  הרבּ נים, גּ דוֹ לי דיםכּ ל 
אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ל ק ׁש וֹ ת מגּ זרוֹ ת ישׂ ראל עם את  להצּ יל יחדּ יו,
י שׂ ראל  עם את להעיר ונר גּ ׁש ת, קדוֹ ׁש ה בּ קריאה י וֹ צאים והם

הזּ וֹ הרמּת ר דּ מתוֹ , את לקרא  ויהוּ די יהוּ די מכּ ל וּ לב ּק ׁש  
הּק דוֹ ׁש ים,הּק דוֹ ׁש  הראׁש וֹ נים עצת את מקיּ מים אנוּ  וּ בכ , 

וזעק  ׁש הל הּס לּ ם, בּ על דּ וֹ רנוּ  ׁש ל  האלקי הּמ קבּ ל ׁש ל וּ בפרט
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד הסדרת על  בּ אירוֹ ּפ ה, יׁש יבוֹ ת ראׁש י בּ פני

הוֹ אה. גּ זרת את  לב ּט ל  מנת על  הּק דוֹ ׁש ,
מלחמת לפני  ׁש נה עשׂ רים זצ"ל הּס לּ ם ׁש בּ על כּ יּ ד וּ ע
ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יבוֹ ת , וראׁש י הר בּ נים לכל  הל העוֹ לם,
מכלל  גּ דוֹ ל ׁש חלק ישׂ ראל, כּ לל  על  ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה  גּ זרה
הרמח"ל  דּ ברי ואמר רח"ל , העוֹ לם  מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל 
מן  אוֹ תנוּ  להצּ יל יכ וֹ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ׁש רק  היּ דוּ עים

רח"ל . הרע וֹ ת הגּ זרוֹ ת
יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל  היא, העצה כּ ן על

הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר  ללמד   צרי
בּ קוֹ לוֹ  ׁש מעוּ  והרגוּ ולא גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה   ּכ אחר ! 

ּפ עמים]. צרה תק וּ ם לא - [לתצ"פ  יהוּ דים. מליוֹ ן 6-7
הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה  אוֹ תּה  את ׁש וֹ אלים אנ וּ  כּ עת

ׁש בּ ת אוֹ תם(נה)בּ מּס כת הרג חז"למי מאמר ויד וּ ע דּ ף? (ׁש בּ ת 

א') ע ּמ וּ ד  עוֹ לםנ"ה  ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  הקב "ה, לפני  ה דּ ין מדּ ת אמרה  
והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים  הלּ לוּ  לּה  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה

עוֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה גּ מוּ רים. בּ ידם רׁש עים היה 
מחוּ  ולא להארי.למחוֹ ת מקוֹ ם  כּ אן  ואין , 

על  א ׁש מים י ׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל  דּ ברי  וּ לפי 
ׁש נּ ה יהוּ דים מלי וֹ ן הה ה ׁש םכּ ל קדּ וּ ׁש  על  ׁש היה!!רגוּ  ! 

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לצּ בּ וּ ר  לוֹ מר אמרוּ ,א בּ ידם ולא ונתעצּ לוּ  
הּק דוֹ ׁש : הזּ וֹ הר אמר ועליהם לאמּת וֹ , האמת לעלמא וזה ווי 

בּ רזי מסּת כּ לין דּ לא  עינין וּ סתימין לבּ א אטימין דּ אנּ וּ ן
כ"ח .).דּ א וֹ ריתא  דּ ף א' חלק יב ׁש ה,(זהר  לאוֹ ריתא דּ עבדין אינ וּ ן , 

דּ אסּת לּ ק  דגרמין דּ קבּ לה, בּ חכמה לאׁש ּת דלא בעאן ולא
יבי ׁש ה, בּ ' ואׁש ּת ארת מינּ ּה , י' דּ איהי דחכמה לוּ ן נביעוֹ  וי  

בּ עלמא  ואב דּ ן והרג וּ בזּ ה וחר בּ א עניוּ תא  זהר .דגרמין  (ּת ּק וּ ני  

ע "ג:) דּ ף ל ' מאוֹ ריתאּת ּק וּ ן  וחכמתא קבּ לה דּ אסּת לּ ק דּ גרים מאן , 

בּ הוֹ ן, יׁש ּת דלוּ ן דּ לא וגרים דּ בכתב, וּ מאוֹ רייתא ּפ ה דּ בעל
בּ ודּ אי  וּ בתלמוּ דא, בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ לא ואמרין

גּ ן, וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוֹ  יסלּ ק  הוּ א טבכּ אלּ וּ  לי ּה  ווי 
דּ בכתב אוֹ רייתא ההיא  י וֹ ליף ולא בּ עלמא אתבּ רי דּ לא לי ּה 
לתהוּ  עלמא אחזר  כּ אלּ וּ  ליּה  דּ אתחב ּפ ה, דּ בעל ואוֹ ריתא

גל וּ תא.  ואוֹ ר בּ עלמא עני וּ תא וגרים מ "ג ובהוּ , ּת ּק וּ ן זהר  (ּת ּק וּ ני  

פ"ב .) .דּ ף 

נצּ לוּ  י שׂ ראל  ארץ ׁש יּ וֹ ׁש בי מהּס ּפ וּ ר , לקח ונלמד בּ וֹ אוֹ 
בּ זמנּ נוּ  להנּ צל יכוֹ לים אי נלמד וּ מזּ ה ׁש מוֹ , יּמ ח מהיטלער 

אט וֹ ם !!!מּפ צצת 
הּמ קבּ ל  הגה"צ ׁש ל מצּ אצאיו  אחד  צ דּ יק 

אׁש לג ליבּ  יהוּ דה ספרר בּ י מחבּ ר בּ על  
ׁש מע  לי , ס ּפ ר  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  על הּס לּ ם
ׁש ּמ לחמת ראה ׁש כּ אׁש ר זיע"א, מזּ קנוֹ 
העוֹ לם, על  ּפ רצה ׁש מ וֹ  יּמ ח היטלער

ׁש ּת גּ יע מאד הּק דוֹ ׁש הוּ פחדוּ  לארצנוּ  
היהוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד להרוֹ ג להׁש מיד
אמר, כּ ן על ח"ו . ונשׂ ים טף  זקן ועד מנּ ער 
דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב י וֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ורבּ י  הי וֹ ת
ׁש כּ ל  כּ די ה ּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר לתר גּ ם התחיל מגּ ל וּ תא, יפקוּ ן
ׁש בּ יוֹ ם ואמר  הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין יוּ כל יהוּ די
לר ׁש ע  יהיה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן הּס פר לאוֹ ר ׁש יּ צא
הראׁש וֹ ן  הכּ ר לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יּ וֹ ם היה, וכ גּ ד וֹ לה, מּפ לה
הּמ לחמה ונגמרה מּפ לה להרׁש ע לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר, מּס פר 
לארצנוּ  לה גּ יע זממוֹ  הצליח ולא ׁש מוֹ . י ּמ ח  היטלער  ׁש ל 

הּק ד וֹ ׁש ה.
כּ מעט י ׁש  כּ י  ׁש מיּ א, לרחמי בּ יוֹ תר זקוּ קים אנוּ  כּ ן וּ כמוֹ 
מליוֹ ן  15 את לחּס ל  רוֹ צים ׁש כּ לּ ם ערבים בּ ליוֹ ן  וחצי אחד
אנוּ  לכן זאבים ׁש בעים  בּ ין אחת כּ כבשׂ ה ואנוּ  ח "ו, יהוּ דים
איׁש  70 בּ חבוּ רת הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים,
זוֹ הר ס יּ וּ מי לאלפי ונצטרף בּ י וֹ ם, דּ ּק וֹ ת מסּפ ר וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל
מ ׁש יח, מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי הּמ גן " "אלף  ישׂ ראל, ׁש בטי יחד
החרדית עדה הבּ דּ "ץ  חברי  ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי  ׁש כּ תבוּ  כּ מ וֹ 
בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  כּ הבטחת תרפ"א בּ ׁש נת ה ּק דׁש  עיר בּ ירוּ ׁש לים

בּ רחמי . גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא הלוֹ ם עליו י וֹ חאי,
אנׁש י  ׁש התאחדוּ ת בּ יּ וֹ ם ׁש ארע  גּ דוֹ ל נס בּ ימינוּ  חזינ וּ  ועוֹ ד 
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר הדּפ סת את סיּ מוּ  הע וֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל
הנה, חדׁש י לי "ב  כּ רכים בי"ב היּ וֹ מי, הדּ ף סדר לפי המחלּ ק

יצוּ קה ע וֹ פרת ׁש ל  הּמ לחמה נפסקה מּמ ׁש  היּ וֹ ם ,בּ עזּ ה בּ אוֹ תוֹ  


היהא. מהåהר Łהח äàר ראõŁן, מאמר  מאמר õת, ע łרה  àל "ה, מבאר  ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהìה
יתêáה Łאז הçמים  àסõף האחרõן  ה õâר  çŁבõא עד 'äוכ áנäז להיõת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעתיד
,õ תà סà âעה הארץ ëôלא אז éי מŁיח , יבõא העõסקים äבזכäת  ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָל ôחõôנים,
õתåאח אל  Łאי ו Łבôם  ãבגיניä Łאמר  äוזה .õ לביאת קרõבה  סàה ôהיה õז ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאŁר
üהצרŁ עד  מëצרים  יłראל ä נגאל êŁא Łéם יłראל, ä אלáי õתä זכàŁ éדי ,'äְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻוכ
ôהיה לא העתידה áאêה éן מילה, äבדם  ïסח àדם לק Łâם  הäא üä רà Łõדñְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻה
הõåכה ואŁרי ,üרàית האל רצ õן  והäא ,õåה הñדה  לתõספõת äéזçŁ עד ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻֻהáאêה

.ãàָ

çŁéתêáה äהינ מ Łה, Łרâ Ł רâ ä וזה Łמיני ïר Łת אפרים  מחנה âגל  äְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלõŁן 
מŁה) àחינת היה י õחאי àן Łמעõן  âר àי ואיתא מŁה, àחינת Łי ודõר  õâר  àכל וידרé)Łי , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מ Łה, éבר  Ł רâ הינäמה łרף, וה ìה אז  הåהר, ספר  יõחאי, àן Łמע õן ר àי äהינ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

הáא êה יהיה äמëילא  הñל õïת éל  äלæàתçŁסלה אמן  ä ימינà àמהרה àçŁנה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ֶָועד .

והàŁתת  ה áלäת וק äêת  הñלõïת  äæàל יהיה ההäא  החäàר ידי על  (חסדוגם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

כ"ד) נהר  רא õŁן מעין  .לאברהם ְְְִַַָָָָָ

õáרמת  היא  ãà מêהתע íק äמניעתנä הåאת, החכמה àעסק ôלäי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהéל
äנôותפאר äנŁâמק àית àנין  וע äéב חçים)אחäר לעץ ויטאל חçים  הרב .(הק âמת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

לחåק  א êא  äלנ אין הåהר, àספר  ה äëêד  Łל õחé ועצ äם áדõל  üé éדי עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאם
,Łדñ ה מלאכת עłõי ידי הñד Łõהאת àעבõדתם וחזק  וכח אמץ  להם להõסיף  ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

י õחאי, àר Łמעõן ר àי  Łל õ רõ א את äלהפיץ  ü יŁלהמ עז äוחגר מתנים ä צë ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָֹא
âאפŁר . מה  àכל  äלסçע  àעõלם õ חé ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹלפרסם



טבת תשע"ב פצצת האטום הרוחני4 ◇ אור הזוהר 43

למסּפ רם – טבת  ח"י  עד כּ סלו [מל ' ׁש נים ג' לפני טבת  בּ חד ׁש 
2008 בּ דצמבּ ר 27 תשס"ט )בּ ין בכסלו 2009],(ל' בינואר ל -18 

כּ בר קׁש ה בּ גלוּ ת ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן וחזרוּ 
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה

כּ ת וּ ב, [היה ׁש בוּ ע אחר  נתגּ לּ ה יתבּ ר ה' וּ מנּ פלאוֹ ת
הערבים, ׁש זּ רק וּ  הּט ילים ׁש רב  ׁש מׁש ], בּ בית "חדׁש ", בּ ע ּת וֹ ן
האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית להגּ יע צריכים הי וּ 
בּ לי  לעת מעת 26 - 30  לער אנׁש ים כּ ּמ ה אצלנוּ  עבדוּ 
נּס ים וכּמ ה היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את לסדּ ר  הפסק,
לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר  כּ יּ דוּ ע , זוּ  בּ ּמ לחמה הי וּ  מאד  גּ ד וֹ לים
כּ ל  ואת מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית כּ ל את ׁש הצּ יל הגּ ד וֹ ל הנּ ס 
קר וֹ ב  אחד טיל רק [וה גּ יע כּ יּ דוּ ע , נוֹ רא, מאס וֹ ן י שׂ ראל  עם
היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה ׁש ל למק וֹ ם
הזּ וֹ הר ספר הד ּפ סת ׁש בּ גמר  ועוֹ ד  כּ לוּ ם]. קרה ׁש לּ א גּ דוֹ ל נס 
אלפים ׁש מוֹ נה  [ׁש נּ ד ּפ ס יוֹ מי  ללּמ וּ ד המחלּ ק הּק ד וֹ ׁש 

נגמרה מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הוּ ק], מן ואזל  עּת קים,
הּמ לחמה.

הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  הגּ לוּ ים, הנּ ּס ים את  בּ עינינוּ  וראינוּ 
ׁש רק  לרבּ ים, אוֹ תם ׁש חלּ ק וּ  לפני עוֹ ד הזּ וֹ הר, ספרי 
גּ ל וּ יים נּס ים כּ בר  י ׁש  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים
הנּ וֹ פלת, דּ וד  סכּ ת את וּ להקים ישׂ ראל, עם להצּ לת וזוֹ כים
בּ רחמים, ׁש לוֹ מוֹ  סכּ ת את עלינוּ  ּפ וֹ רס יתבּ ר והם
יפקוּ ן  דּ א "בּ ספרא הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  דּ ברי וּ מתקיּ מים
מן  יצאנוּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר  ׁש ראינוּ  דּ הינוּ , מגּ לוּ תא",
מזּ ה, להבין נוּ כל וכעת עלינוּ , ׁש עברה הּק ט נּ ה  הגּ לוּ ת 
ה"זּ וֹ הר את איׁש  70 בּ חבוּ רת ונלמד כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם
מ ׁש ה י ׁש יר מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב  אז בּ י וֹ מוֹ , יוֹ ם דּ בר המחלּ ק"

ל  ונזכּ ה "וּ בגין וישׂ ראל לעיל האמ וּ רה הר ׁש בּ "י  הבטחת 
דּ איהוּ  דּ ח יּ י מאילנא  למטעם ישׂ ראל ספרהאי דעתידין 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ רחמי", גל וּ תא  מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר 

 

רב !ל שלו העולמי הזוהר  ממפעל גראס  הרב  כבוד
האחרוני  מהימי  עידכוני בכמה  אות לעדכ רוצה הנני

הזוהר. לימוד בעניני החסידיות בחצרות 

על מורה שאינו דר מורה או רב שכל פרסמת, אתה
עליה כתוב אשר רב, מהערב הינו הקדוש , הזוהר לימוד
, העול מ כליל ימחקו  המשיח  ביאת  שלפני הקדוש בזוהר

ישראל. של בישועת לראות  יזכו ולא 

כ  שש " אדמורי כמה על אות לעדכ רוצה הנני לכ
דרשת  על כל  קוד הקדוש , זוהר ללמוד מגמה יש
בעומר  בל"ג החסידי  עול כל את   שהפ מצאנז  האדמו"ר
לעדכ  צרי איני זה ועל שמעת , כבר בודאי שתא , האי
ואתר  אתר בכל די צאנז  חסידי שכל וכנראה , אות

שעה. וכל יו כל זוהר  ללמוד יתחילו

שכמו מבעלזא, האדמו"ר על זה ל לספר שרציתי מה
עניני לכל מיוחד  שטיבל בעלזא בביהמ"ד יש שפרסמת 
מוצא   וש לש נכנס קבלה ללמוד שרוצה  ומי קבלה,
וראיתי  ש שהייתי ל לומר רוצה והנני מבוקשו, כל את

,כ  ג גראס  הרב של ספריו את

האי בעומר לג ביו מבעלזא האדמו"ר שער ובשולח

תורה אמר וכ הזוהר, על גדולה בחמימות דיבר שתא,
שיש יתירה נשמה בעני זוהר מהתיקוני זוהר קטע  על
גדולה במתיקות זה על והארי השבת,  ביו  לאד לו

זי"ע )מאוד, שרעבי מרדכי ר' מרבינו  הקבלה חכמת את  למד (כידוע

בעני  הקודמי הדורות מגדולי  ציטוטי כמה הביא וכ
אות ואפרט הזוהר לימוד חשיבות 

"התנא   המילי פירוש אמר זי"ע , ממעזיבוז '  ברו ר'
פירוש אלוקי אותנו" "שמלמד פירוש  תנא האלוקי"
מלמד הזוהר תורת שבתורתו התנא  דהיינו "אלוקות"

אלוקות. אותנו

"מבשרי הפסוק על "אהר ה"בית מבעל הביא כ כמו
רבי מתורת תיבות  ראשי  ה "מבשרי" פירוש אלוה" אחזה 
והיינו אלוקות, היינו אלוה אראה אחזה יוחאי, בר  שמעו
אני הקדוש  הזוהר היא  תורתו שמעו רבי שמתורת כ  ג

אלוקות. אתלמד דהיינו אראה

ללמוד  שצרי ידע  אחד שכל הדברי  לפרס וצרי
משיח יבוא  וכ מזה להתחמק זכות   שו לו ואי הזוהר 

.אמ בימינו במהרה הגאולה ותהיה צדקנו
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למסּפ רם – טבת  ח"י  עד כּ סלו [מל ' ׁש נים ג' לפני טבת  בּ חד ׁש 
2008 בּ דצמבּ ר 27 תשס"ט )בּ ין בכסלו 2009],(ל' בינואר ל -18 

כּ בר קׁש ה בּ גלוּ ת ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן וחזרוּ 
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה

כּ ת וּ ב, [היה ׁש בוּ ע אחר  נתגּ לּ ה יתבּ ר ה' וּ מנּ פלאוֹ ת
הערבים, ׁש זּ רק וּ  הּט ילים ׁש רב  ׁש מׁש ], בּ בית "חדׁש ", בּ ע ּת וֹ ן
האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית להגּ יע צריכים הי וּ 
בּ לי  לעת מעת 26 - 30  לער אנׁש ים כּ ּמ ה אצלנוּ  עבדוּ 
נּס ים וכּמ ה היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את לסדּ ר  הפסק,
לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר  כּ יּ דוּ ע , זוּ  בּ ּמ לחמה הי וּ  מאד  גּ ד וֹ לים
כּ ל  ואת מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית כּ ל את ׁש הצּ יל הגּ ד וֹ ל הנּ ס 
קר וֹ ב  אחד טיל רק [וה גּ יע כּ יּ דוּ ע , נוֹ רא, מאס וֹ ן י שׂ ראל  עם
היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה ׁש ל למק וֹ ם
הזּ וֹ הר ספר הד ּפ סת ׁש בּ גמר  ועוֹ ד  כּ לוּ ם]. קרה ׁש לּ א גּ דוֹ ל נס 
אלפים ׁש מוֹ נה  [ׁש נּ ד ּפ ס יוֹ מי  ללּמ וּ ד המחלּ ק הּק ד וֹ ׁש 

נגמרה מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הוּ ק], מן ואזל  עּת קים,
הּמ לחמה.

הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  הגּ לוּ ים, הנּ ּס ים את  בּ עינינוּ  וראינוּ 
ׁש רק  לרבּ ים, אוֹ תם ׁש חלּ ק וּ  לפני עוֹ ד הזּ וֹ הר, ספרי 
גּ ל וּ יים נּס ים כּ בר  י ׁש  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים
הנּ וֹ פלת, דּ וד  סכּ ת את וּ להקים ישׂ ראל, עם להצּ לת וזוֹ כים
בּ רחמים, ׁש לוֹ מוֹ  סכּ ת את עלינוּ  ּפ וֹ רס יתבּ ר והם
יפקוּ ן  דּ א "בּ ספרא הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  דּ ברי וּ מתקיּ מים
מן  יצאנוּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר  ׁש ראינוּ  דּ הינוּ , מגּ לוּ תא",
מזּ ה, להבין נוּ כל וכעת עלינוּ , ׁש עברה הּק ט נּ ה  הגּ לוּ ת 
ה"זּ וֹ הר את איׁש  70 בּ חבוּ רת ונלמד כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם
מ ׁש ה י ׁש יר מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב  אז בּ י וֹ מוֹ , יוֹ ם דּ בר המחלּ ק"

ל  ונזכּ ה "וּ בגין וישׂ ראל לעיל האמ וּ רה הר ׁש בּ "י  הבטחת 
דּ איהוּ  דּ ח יּ י מאילנא  למטעם ישׂ ראל ספרהאי דעתידין 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ רחמי", גל וּ תא  מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר 

 

רב !ל שלו העולמי הזוהר  ממפעל גראס  הרב  כבוד
האחרוני  מהימי  עידכוני בכמה  אות לעדכ רוצה הנני

הזוהר. לימוד בעניני החסידיות בחצרות 

על מורה שאינו דר מורה או רב שכל פרסמת, אתה
עליה כתוב אשר רב, מהערב הינו הקדוש , הזוהר לימוד
, העול מ כליל ימחקו  המשיח  ביאת  שלפני הקדוש בזוהר

ישראל. של בישועת לראות  יזכו ולא 

כ  שש " אדמורי כמה על אות לעדכ רוצה הנני לכ
דרשת  על כל  קוד הקדוש , זוהר ללמוד מגמה יש
בעומר  בל"ג החסידי  עול כל את   שהפ מצאנז  האדמו"ר
לעדכ  צרי איני זה ועל שמעת , כבר בודאי שתא , האי
ואתר  אתר בכל די צאנז  חסידי שכל וכנראה , אות

שעה. וכל יו כל זוהר  ללמוד יתחילו

שכמו מבעלזא, האדמו"ר על זה ל לספר שרציתי מה
עניני לכל מיוחד  שטיבל בעלזא בביהמ"ד יש שפרסמת 
מוצא   וש לש נכנס קבלה ללמוד שרוצה  ומי קבלה,
וראיתי  ש שהייתי ל לומר רוצה והנני מבוקשו, כל את

,כ  ג גראס  הרב של ספריו את

האי בעומר לג ביו מבעלזא האדמו"ר שער ובשולח

תורה אמר וכ הזוהר, על גדולה בחמימות דיבר שתא,
שיש יתירה נשמה בעני זוהר מהתיקוני זוהר קטע  על
גדולה במתיקות זה על והארי השבת,  ביו  לאד לו

זי"ע )מאוד, שרעבי מרדכי ר' מרבינו  הקבלה חכמת את  למד (כידוע

בעני  הקודמי הדורות מגדולי  ציטוטי כמה הביא וכ
אות ואפרט הזוהר לימוד חשיבות 

"התנא   המילי פירוש אמר זי"ע , ממעזיבוז '  ברו ר'
פירוש אלוקי אותנו" "שמלמד פירוש  תנא האלוקי"
מלמד הזוהר תורת שבתורתו התנא  דהיינו "אלוקות"

אלוקות. אותנו

"מבשרי הפסוק על "אהר ה"בית מבעל הביא כ כמו
רבי מתורת תיבות  ראשי  ה "מבשרי" פירוש אלוה" אחזה 
והיינו אלוקות, היינו אלוה אראה אחזה יוחאי, בר  שמעו
אני הקדוש  הזוהר היא  תורתו שמעו רבי שמתורת כ  ג

אלוקות. אתלמד דהיינו אראה

ללמוד  שצרי ידע  אחד שכל הדברי  לפרס וצרי
משיח יבוא  וכ מזה להתחמק זכות   שו לו ואי הזוהר 

.אמ בימינו במהרה הגאולה ותהיה צדקנו
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