
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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לקרוא לכולם  להודיע  לי אמר רשב "י
עמי  זקנים, ילדים, גברים, נשים , בזוהר,
כבר כי הכלל. מן יוצא ללא כולם  הארצות,
ממש  השכל, את  לזרוק  שצריך לזמן הגענו

יורך". אשר "כל  ולקיים בתמימות ,
שעה  חצי ללמוד צריך שהוא לבעלי אמרתי

ביום. זוהר

בפתח הגאולה

ראיתי  גם אני ובוודאות בידוע באמת  אבל
בית  את  ראיתי  מוכן, הכל למעלה, הכל את
בית  את לי הראו לרדת. מוכן המקדש 
אבנים וראיתי לרדת , מוכן עומד המקדש 
בניינים, של  בגודל ועוצמתיים  גדולות ענקיות
ומוכן מלמעלה עומדים  שכביכול קומות , רבי
ולנקות  הרע  את לכתוש כדי למטה לרדת 
רצון יהי באמת  אבל מהטומאה . הארץ את

ברחמים. שיהיה
פלונית " הרבנית "בברכה ,

בכ"ל  מקיימים  שאתם ישראל אשריכם
בהמ"ה) ביוקר(בגימטריה וקונים מאדך,

באכילת  להכשל לא העיקר  כשר  בשר 
ח"ו. טריפות

אליה"ו לבשורת זה בזכות (בגימטריה ונזכה

ב"ןבהמ"ה) בהמ"ה)ולביאת  דוד (בגימטרה 
אמן. בימינו במהרה  צדקנו

לומר קודש. ברית  בגימטריה  כשר בשר
וכן הברית  לשמירת יועיל כשר בשר שהאוכל
נמשכין טרפות מיני כל הלכות: בליקוטי כתב 
שבעים יש כן ועל  הברית , פגם מבחינת 
לשון, שבעים של הכולל הרע  כנגד טרפות 
ידי  ועל מאד, זו בתאוה משוקעים שכולם
בשלמות  שנשמרין דהיינו בכשרות, אכילה
נכנע  זה ידי על וכו', וטרפות מנבלות
הברית  ולתקון הדעת לתקון וזוכין הכסילות,

ברוח. אב)ולפרנסה אות  א ', הלכה טרפות , :(הלכות
לך  מה  אדם  "בן יהודי: לכל הרשב "י זעקת
אל  קרא קום תחת  ואל  תירא אל נרדם,

בגורלך!" שעלה  הזוהר של  החלק את אלקיך,
בספר שהובא  נורא מעשה מעשה היה וכבר
ר' הצדיק המקובל הגה"ח שכתב "סניגוריא"

שהיה  זצוק"ל הורביץ  שער שמעון ישיבת (ממייסדי

הגרש"ז) של אביו אויערבאך לייב  חיים ר' עם ביחד .השמים 
ובו השואה. של  בעיצומה זה ספר חיבר
עכשיו ובפרט הזוה"ק לימוד חיוב  על מעורר

ברחמים הגאולה ויותר!להביא שעה  ללמוד (וכתב

(39 (עמ ' שם וכתב  והלאה 38 מעמוד שם עיין יום, בכל

ללמוד חבורה עשו שבצפת החיד"א בשם
ביניהם. וחילקו וזוהר

המחולק זוהר לימוד
למערת  לילך נוהגין שהיו ת"ו "בצפת  וז"ל:
חכמים כמה לעומר  ל"ג  בכל זי"ע רשב "י
אותו ומחלקים  הזוהר, ספר כל  שם  ולומדים 
היום והיה אחד, חלק  מהקוראים אחד לכל
חלק כן  גם  לו ונתנו אחד  איש  עמהם שהיה
עמהם, לקרות  הקוראים עם  מהזוהר אחד 
והוא לקרות, יודע  שאינו בעצמו יודע והיה 
האיש  אותו עשה מה אדם , בצורת כבהמה
לחוץ  יצא  הלימוד של העת שיגיע  קודם 
עד מאד הרבה ובכה  הלוך וילך מהמערה
בא ואז במקומו, וישן תרדמה עליו שנפלה

ואמ  בחלום , זי"ע רשב"י לך אליו "מה ליה: ר
אל  קרא קום תחת  ואל  תירא אל נרדם,
האיש, השיבו בגורלך " שעלה החלק אלקיך,
לקרות ", כלל יודע ואיני כבהמה אני "הרי
אסייעך, ואני קרא, "קום רשב "י ליה אמר
וכן החכמים ", כגדולי קורא עצמך  ותמצא
בטוב , יודע  עצמו ומצא משנתו והקיץ היה 
בו שמצאו אותו הרואים כל עליו  ותמהו
כאן עד מקודם  בו ידעו שלא נוראים דברים 

עיי"ש . המעשה ,
ב  אנו בימינו גם  מעשה בנאון והיה  יוחנן רבי

רבי  רבו לו שאמר תשובה בעל  שהיה זצ"ל,
זוהר, הרבה  יום בכל לגרוס זצ"ל  פרץ  ניסים
יודע  ולא לומד שלא  על יום בכל  בוכה  והיה 
יום. בכל בהתמדה זוהר גרס  ורק התורה. את
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את  ראה בחלומו והנה חלום  ויחלום היום ויהי
יודע  שהיה מצא ובבוקר עימו. ודיבר רשב "י

פה . בעל  הקדוש הזוהר לשון כל  את  ומבין

הרשב"י  ע נורא מעשה
למדתי  אחד לילה יוחנן: רבי  מספר וככה
ההמולה  לקול  התעוררתי בלילה סתם , גמרא,
וערבייה, ערבי עם נלחם ערבי, בכפר שאני 
קם. ואני נופלים הם נופל . ואני קמים  הם
ונרדמתי, הרצפה , על שניהם נפלו בסוף
זקנה  אשה של שינה בחדר והתעוררתי
לי  אומרת הקדושה, השכינה שחורים, עטופה

אז, מוות? את ? מי לה ואמרתי אתבוא . (קרבה 

לפיה) מוות:אצבעה  אמרתי: ששש! ש, ועשתה
ישראל". "שמע 

המוות! את לה : אמרתי בוא. לי: אמרה
שששש! ש, לי : אומרת

טסים ואנו  שלה, ביד אותי לקחה
טסים. למעלה,

אביב , תל ממש  אביב, תל את רואה אני 
עולה, עולה עולה סנטר, דיזנגוף בנין אורות,

המערה ובתוך מערה. לתוך אז והושלכתי (אני 

רשב"י) זה  מי ידעתי איש לא  יושב  אחד מזרון על .
שלי . – שני  מזרון רשב "י, 

ימים, שעות , מדברים ואנחנו מתיישב , אני 
ללב , שמחה נכנסה הדיבור ואחרי לילות,

שמחה . שמחה
הגיע  ואומר, צעיר אברך איזה הגיע  ופתאום
לי  אומר יוחאי בר שמעון רבי אז  ללכת , זמן
את  רואה הולך , אני לסבא". שלום תגיד "לך

גדולה מהיכלא  יוצא שלי יצחק (היכל סבא

סבא,הבדולח) סבא , ראש , עם רק גוף, בלי ,
נפתלי? אני אומר: אני אז נפתלי ? אומר: והוא

יוחנן! אני
בירך  אותי, נישק ואז "יוחנן!" לי: אומר ואז
אותו קח לו: ואמר לאברך פנה ואז אותי,

חתיכות . שתי לו תן למזנון,
חתיכה  לאכול יוכל לא  הוא "רבינו, לו: אמר

חתיכות?" שתי איך אחת ,

לו. תתן לו: אמר
הפה  לפה . הכנסתי – חתיכות שתי לוקח 
ולועס  ולועס ולועס ואוכל אוכל  ואני התמלא,

ואני את  שלי, לגוף נכנס הזוהר וכל הזוהר,
שיום להגיד ושכחתי הזוהר, כל את  מבין
לא מילה, אף הבנתי  ולא זוהר, קראתי קודם 
לתוכי . נכנס  והזוהר קראתי מילה, אף הבנתי
כמה  ידוע לא זמן, לי אין זמן, כמה ואחרי
"הגיע  לי: ואמר גדול, להיות הפך האברך זמן,
היה  הסלע  ועל לסלע, אותי ולקח ללכת . הזמן

אותיות . מלא כתוב
כ', י', י', א', האותיות , על  ולחץ  מטה , לקח 

הסלע . ונפתח  מכה נתן  ה',
למקוה, הלכתי – קמתי במיטה, התעוררתי

בחיים) ראשונה התפללתי (פעם במקוה  טבלתי ,
הכל ], [והבנתי אליהו, [פתח] פתחתי בנץ ,
עברית  קורא ואני עברית, קורא אני כאילו
ברור, הכל רק לא  ברור, הכל  הקודש, לשון

בפנים. מבפנים אלא
קורא [אני] הנץ, תפילת לאחר למחרת
זוהר קראתי ברור. והכל לישראל" "חוק
הזוהר את ידעתי היום מאותו עברית . כמו

פה . בעל
כתבי  כל  גם האם  מהאלמין: האדמו"ר

האריז"ל ?
המוחין, בתוך התלבש הכל! יוחנן: רבי

התחתונים. העולמות העליונים, העולמות 
אדרא? גם האם  שואל: מהאלמין האדמו"ר

דצניעותא? סיפרא הכל?
הכל . הכל, יוחנן: רבי

כל  את זכרת  הביאורים ? כל עם האדמו"ר:
האר"י? כתבי

פעם אף  לדעת , בלי הכל, הכל  יוחנן: רבי
למדתי! לא

הרשב"י, של  האוכל זה מהאלמין: האדמו"ר
אוכל . לך נתן הוא 

היה ? זה מתי
תשס "אתשס"ב . בשנת יוחנן: רבי



המשך בעלון הבא
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הראשון למכתב תשובה שני  מכתב

תשע"ה  טבת כ"ו ב"ה,

יקרה, תשובה בעלת

נכתב  שהוא ניכר  מכתבך, את כשקראתי 
לכלל  עמוקה ודאגה גדולה, חרדה  מתוך
אישה של והנשמה, הלב  מכל ישראל,
עם את להציל במסר מפנימיותה שזועקת
שזועקת, שכינה יותר, נכון או ישראל,
ובוכה מתחננת בניה, את להציל  הרוצה
בינתיים והיא לגבולם " בנים ישובו "מתי 
מרגישה, ועתה האיומה, בגלות שוכנת
דמשיחא עקבתא של  בזמנים  שדווקא

ויותר. יותר עמוק נופלת

מחד ופחד  זעזוע בי להכניס הצלחת 
חריפה התנגדות   ומאיד

מהלב, היוצאים שדברים שנאמר , וכמו
בי  להעביר הצלחת ולכן הלב, אל נכנסים
פחד  בי אחז שחשת, הנורא הזעזוע  את
מאד  חריפה התנגדות אולם מחד, גדול 
להצהרות להאמין רציתי  לא  מאידך,
של  מתפשרות והבלתי  הנוקשות,
בישראל  אין "כיום מהאלמין. האדמו"ר 

לאכילה כשרה כשאנו !בהמה עכשיו ,"!
זו  נפלה, ראשינו עטרת זאת, יודעים 

ישראל  לעם אדמה !!רעידת

כבודו  הוא מי עצמי , את ?שאלתי 
מאד  קשות בהצהרות  יוצא האדמו"ר 
ראשי  כל נגד  וגופרית, אש ששופכות
השחיטות על  האחראים  הרבנים
שוחט האדמו "ר האם בארץ, הגדולות

קדושות" היום"פרות עד  רב אף למה ?
אותנו  והזהיר  קם כולםלא  האם ?

עיוורים,עיוורים עצמם את עושים או ?
ממון  תאוות "כסף בגלל שנאמר  כמו ?

צדיקים" דברי  ויסלף חכמים עיני  ?יעוור
ש "המלך  צעק  לא היום עד אחד אף למה

ערום" ?הוא

הגענו  במהפכתלאן שוב אנו האם ?
ועמורה מהאלמין סדום האדמו"ר האם ?
זעם נביא ?הוא

אפשרויות: 2 שישנן בנפשי הרהרתי

לצאת בשביל  "משוגע", להיות צריך  ◌
ממש  שהיא הצהרה זו כי  כזו, בהצהרה
ענין  לכל  אטום " "פצצת בבחינת
ונפשו  גבו על ונושא  בארץ, הכשרות
ומסכן  משקל, כבדת אינסופית אחריות

כמשמעו. פשוטו חייו, את

צבא-ות, ה' מלאך הוא שהאדמו"ר  או ◌
לא ששייכים הצדיקים מסוג והוא
מרכבה של סוג בבחינת והוא לדורנו ,

פנחס. כדוגמת לשכינה,

כזו  ידיעה לעכל אפשר  לברראי  קשה !
לנו  אין מתמוטטת, נפשנו בנפשנו, אותה
האמון  את מאבדים אנו להישען, מה על 
לשום ערך  כבר  אין הרבנים, בכלל

לבסיס הכשר שקשור מאכל הוא בשר  !
כך  שבת , לעונג וגם שלנו, הקיומי

מילדותינו. הורגלנו

?הפתרו מה

בשר נאכל שלא עלינו נגזר איך האם ?
שאולי נסתדר היא הפשוטה המשמעות ?

חיינו, דרך את לגמרי לשנות צריכים אנו
טבעוניים, או צמחוניים, להיות ונהפוך


