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ספר

זוהר הישועה
סוד התיקון האחרון - סוד ההתנתקות מהערב רב

והוא סוד החורבן ותיקונו
הגלות והגאולה, על פי הזוהר הקדוש והמקובלים

מימות  אדם הראשון עד שנת תשע"ג לפ"ק
והוא קול קורא  לכל ישראל, מגדולי ישראל שליט"א

להכנס לתוך התיבת נח של הזוהר הקדוש, טרם ישטפו מי המבול את הארץ.
ובו  התעוררות, על חובת  לימוד הדף היומי של הזוהר הקדוש

בו נקבצו 21 עלוני "אור הזוהר" המובחרים, עם 400 פסקי דין של גדולי ישראל מדור #
גדולי דורנו שליט"א, בענין החיוב, שעל כל אחד מישראל,  וקול קורא של  הקודם, 

ללמוד לכל הפחות, דף זוהר ביום.
גם הבאנו תיעוד על חרם חמור שהטילו 156 גדולי ישראל, לפני 99 שנים, על כל 

המתנגדים לספר הזוהר הקדוש.
את  הטהורים  ישראל  שיקבעו  ידי  ועל 
לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל 
מדרש,  ובית  מדרש  בית  ובכל  ועיר  עיר 
ישעיה  הנביא  דברי  בנו  שיתקיים  נזכה 
וכן  לאלף".  יהיה  "הקטן  כ"ב(  ט'  )פרק 
הבטחת הרעיא מהימנא ]משה רבנו ע"ה[ 

מאילנא  למטעם  ישראל  דעתידין  "בגין 
דחיי, דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן 
גלותא ברחמי". ]תרגום[: משום שעתידים 
ספר  שהוא  החיים  מאילן  לטעם  ישראל 
הזהר הזה, על ידו יצאו מן הגלות ברחמים, 
)רעיא מהימנא פרשת נשא דף קכד:(,  אכי"ר.

יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי#
טלפון 0527-651911

חודש תמו"ז ז'והר ו'תיקונים מ'למדים ת'למידים  תשע"ג



לפרטים: 052-7651911
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ו "קובץ ספרי שחיטה כ, 'ן חל"קובץ ספרי כשרות ג, 'ן חל"שמירת המצוות כהלכתן ח, ו חלקים"קובץ ספרי ארץ ישראל כ :ס"בעהמח
  ,ח"ת ז"דברי תורה עה, ח"ישמירת הברית , ח"מקוואות ח קובץ ספרי, ח"שבת ד שמירת קובץ ספרי, ‘חל ג"לניקור  קובץ ספרי 'חל
  .ועוד, ח"אור הזוהר ה, ח"ת זבחו זבחי צדק ג"שו, ח"שכר ועונש ו, ‘חלז "נ י"קדושת ביהכ קובץ ספרי, ‘חל ב"כם "סת קובץ ספרי   

 02-995-1191  רמת בית שמש 24/8נחל לכיש  רחוב האלמין ' קהל עטרת ישעי

ק בית שמש "פה עיה ,ק" לפג"עתש תמוז ז"י "חמתי מעל בני ישראל ת'א' ב'י'שה"'  לס'גיום , ה "ב
  א"תובב

הנודע , עמוד הימיני, פטיש החזק, החיים והשלום וכל טוב סלה אל כבוד האי גברא רבא ויקירא
  .א"שליט  ....צ" הגהא בשמו"כ, לשם ולתפארת במפעליו הכביריםוישראל ביהודה 

  .נוא על כל פעולותיו הגדולים בדורי"ר שליט"בראשית מכתבי הנני להודות לכתה

  .למען הצלת הכללגדולה ה אבוא בזה בבקש, ר בכל האותות והכבוד"אחר דרישת שלום מעכתה

אני פונה לכל , וזירוז הגאולה בחסד וברחמים, ו"בלב נרגש מאוד למען הצלת עם ישראל מגזירות קשות ח
, ק"והלעורר את עם ישראל ללימוד הז, בדף האחרון מכתבהלחתום , הרבנים והראשי ישיבות בצו קריאה
 וישלחו למפעל ,]ק"או לכתוב מכתב התעוררות ללימוד הזוה[, ל" הנבאו שיחתמו שמותיהם על המכת

ובכך תזכו להוריד ממכם את האחריות , ונפרסם את מכתבכם ברבים] 029951300 :פקס[, הזוהר העולמי
דה ץ ע"כמו שפסקו הרבנים בד. הגדולה המוטל עליכם ויהיה לכם חלק בהצלת עם ישראל וקירוב הגאולה

] ועוד מאות גדולי ישראל כאשר יראה בפנים הספר [,ב"תשס, א"תשס, א"תרצ, א"תרפ  בשנתיתהחרד
דֹוׁש  :ק"וזל ָבר ָידּוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ,ּכְ ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ר הּוא ְמַבּטֵ  ֲאׁשֶ

א ּוִבזָּ  ָרֵאל , ה ֵמָעְלָמאּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ָבר עֹוַרְרנּו ַעם ִיׂשְ ָעְבָרה ּכְ ָנה ׁשֶ ָ ית"ְוַהׁשּ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּקּון ַלּגְ ִנים " ּתִ ַעם ַרּבָ ִמּטַ
ר ְלֵעיל ְזּכַ א ַהּנִ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ אֹוִנים ָמאֵרי ּדְ ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמים,ַהּגְ ֹקד ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ִלְגמֹר ּבָ ן ... ִלׁשְ  ַעל ּכֵ

ה,ֲאַנְחנוּ  דֹוׁשָ ֵני ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהּקְ ֶגת, ַרּבָ ֶ ר ָידֹו ַמׂשּ ָרֵאל ֲאׁשֶ ר ִיׂשְ ל ּבַ ים ִמּכָ ׁשִ מֹר ָהֶאֶלף , ְמַבּקְ ְכֵדי ּגְ ַעם ּבִ  ִלְלמֹד עֹוד ּפַ
כִסּיוּ  חֹות"ִמים ּבְ עּור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ּפָ ִפי ׁשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּכְ ַקד,ה ֱאלּול ַהּבָ ּתָ ל ֶאׁשְ ֵני ֶחְבָרתֹו ׁשֶ  ִסּיּום זַֹהר , ִעם ּבְ

ָרֵאל ל ַעם ִיׂשְ ִרים אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,ֶאָחד ְלִעּלּוי ַמּזַ ל ַהּצָ ל ּכָ בֹוָתם ְוָיֵפר ֲעצַ , ּוְלַבּטֵ  ,ת אֹוְיֵבינּו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ
ה ּיָ יָנה ְיֵדיֶהם ּתּוׁשִ ֲעׂשֶ ֶנָחַמת ִצּיֹון, ְולֹא ּתַ ּכֹן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ ָרֵאל ִיׁשְ ן ְיִהי ָרצֹון,ְוִיׂשְ   .)ועיין באריכות בספר אור הזוהר(.  ָאֵמן ּכֵ

ַלִים  ַנת תפא' א. א"תובבְירּוׁשָ ר ׁשְ    .ָרט ָקָטןר ִלְפ "ְלֹחֶדׁש ִאּיָ
  

עם [, לכן אבקש להרתם ברצינות רבה לבקשה זו, ואין בכוחי לבוא לכל אחד מהרבנים, היות ואני חלש מאוד
בגין "י "ובזכות זה יקוים במהרה הבטחת הרשב. וראו כאילו באתי אליכם באופן אישי] ספר זוהר ההצלה

משום ]: תרגום[ ."ן ביה מן גלותא ברחמייפקו, דאיהו האי ספר הזהר, דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי
רעיא מהימנא . (על ידו יצאו מן הגלות ברחמים, שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזהר הזה

  .:)פרשת נשא דף קכד

להמשיך את פעליו החשובים להגדיל תורה , שיזכה עוד לרבות בשנים, והנני לברך כל הפועל בזה

חניות  ברול טובוכ ונחת בבריות גופא ונהורא מעליא חה ושמחהמנו באושר ועושרולהאדירה 

. בידו יצליח' וחפץ ה, אמן סלה' וגשמיות מעתה ועד עולם באריכות ימים ושנים טובים בעזרת ה

  .ה בדא יפקון מגלותא ברחמי"מאמר משה רבנו עוכדאי מצוה זו שיקרב ביאת משיחינו כ

  הצלת עם ישראל הכותב והחותם למען 
  שלום יהודה גראס' הק

  ק הָאלמין"אבדק
  מייסד מפעל הזוהר העולמי

  

 

 

 



  

  ק"ג לפ" תמוז תשע- קול קרא לקירוב הגאולה ברחמיםה                        "ב

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן 
א במשל הידוע כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים "החפץ חיים זיע
היכונו  –רר את עם ישראל כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעו, דברים במהירות

ועוד שאמרו אך עוונותינו מעכבים , וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה. לגאולה
אלא אנו מצווים לידבק במידת . יפגע שום יהודיי ולא -צדיקים מוטב שיתעכב המשיח 

  . לבלתי ידח ממנו נידח ולראות לקרב הגאולה ברחמיםתאורול, ה"הקב

אליהו (בואו ונראה מה אמר . ויבשרנושיבוא יא זכור לטוב אליהו הנבמחכים אנו ל

ולא חרבה ארץ ישראל אלא ,  העולם העולם אלא בפשעה של תורהב לא חר:)זוטא פרק א
,  וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני פשעה של תורה,מפני פשעה של תורה

  .)ה, מיכה א(" בפשע יעקב כל זאת: "שנאמר

וכתב האור , שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד ומפורש בזוהר הקדוש
ואלו שלא לומדים זוהר  - ע דאין משה רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים"החיים הקדוש זי

לקי רבי יצחק אלפיה אוכתב המקובל ה. הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות
תיקון ( ובתיקוני זוהר .ה לסודותיהכי עיקר נתינת התור )ד"שכ' עמ" שיח יצחק"בספרו (א "זיע

  .ל"רח כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות )ל

ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה "וזכינו מן שמיא על ידי הרמח
ו וכבר יצא . ובו ועל ידו ניגאל ברחמים,וגילה שרק לימוד זה מציל מן הפורענות, ובאחדות

 להתעורר )ח"שנת תשס( וכן בדורנו אנו )א"משנת תרפ(כל גדולי ישראל הן בדור שעבר 
  .שרק על ידי לימוד זה נינצל, ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה

על " זוהר" וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום האּו בֹ–עתה באנו בקריאה קדושה 
התוכנית ערוכה ? הכיצד. הנך מסיים את הזוהר הדק ובתוך ביום דאח עמודידי לימוד 

וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל  ... עמודים5760באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 
שדה "כמובא ב(דוש ומסיים יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הק

  ).ח" כלל קצ'מערכת מ" חמד

ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר 
 )ב"כ' טפרק ( שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיהועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש נזכה 

הימנא וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא מ ".הקטן יהיה לאלף"
  .אמן כן יהי רצון". בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי"
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מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

 אור הזוהר 164 * תמוז תשע"ג

זוהר ההצלה
חלק ב'

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

באמצע הכנת עלון זה נודעה לנו פטירתו של הרה"צ ר' יוחנן באנון זצ"ל שמסר נפשו למען הפצת הזוהר הקדוש לעם ישראל 
ולקירוב וזירוז הגאולה. יהא עלון זה לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה. ת.נ.צ.ב.ה.

עם שנים , הרבה  כך כל  בגלות אנחנו למה הגדול הסוד 
להיגאל? זכינו לא עוד ולמה  צרות, הרבה  כך כל

התורה  של ההיסטוריה את לכם  לבאר  בע "ה  נתחיל  ועתה 
הקדושה :

דברים  בספר  אומר רבנו  ז)משה פסוק לב  ימוֹ ת (פרק  "זכר :
."ל ויאמר וּ  זקני וי גּ ד  אבי ׁש אל ודר  דּ ר ׁש נ וֹ ת בּ ינ וּ  ע וֹ לם

שם: עולםוברש "י ימות  שהכעיסוזכור בראשונים  עשה מה -
ודורלפניו . דור שנות מיבינו עליהם שהציף אנוש דור -

על  לבבכם  נתתם  לא  ד "א  ששטפם . המבול  ודור אוקינוס 
להיטיב  בידו שיש להבא  להכיר  ודור  דור שנות בינו שעבר,

הבא. והעולם  המשיח  ימות  לכם  ולהנחיל  -לכם, אביך  שאל 
אבות שנקראו הנביאים אביאלו  "אבי  באליהו שנאמר  כמו  ,

י שׂ ראל". החכמים .זקניךרכב  אלו  לך- הראשונות .ויאמרו – 
הקדוש כ"ו-כ"ז)בזוהר  זצ "ל (בראשית ויטאל  חיים  ורבי

בראשית ) בפרשת הזוהר פי  על ההקדמות לשער נתן(בהקדמה ורבי ,
מביאו ערלה )מברסלב והלכות ידים  נטילת פיתה:(בהלכות הנחש 

כאלקים, להיות  יכול  הוא הדעת  עץ ידי שעל  בגאווה האדם  את 
העולם כל על ולשלוט  כביכול , עמו הראשוןולהתחרות  אדם .

החיצוניות, החכמות  כל שורש הדעת, מעץ בחרלקח ולא
ולהשיג הקבלה , חכמת הקדושה , התורה  החיים בעץ  להתעסק
היום ועד  מאז החטאים  כל שורש והוא יתברך, השם את  דרכה

הארור , הנחש של  הרע ללשון  זוהרשהאמין ללמוד רצה  ולא
ומשם ורע, מטוב מעורב  העולם  כל הלאה  ועד  ומאז  הקדוש ,

ישראל. בני את להחטיא  שגרמו רב הערב יצאו 

זצ "ל  ויטאל חיים  רבי  האלקי מורינו  ביאר  ובאריכות 
בראשית ) בפרשת הזוהר פי על ההקדמות  לשער  אדם,(בהקדמה שחטא 

שנמנעו ובגלל הקדוש , זוהר  ללמוד בחר  שלא הוא הראשון
המקדשות שני חורבן גרם הקדוש  וזוהר הקבלה  חכמת מללמוד

הקדוש. זוהר  ללמוד  בתשובה  ישראל  בני שישובו  עד 

בעץ להתעסק בחר  שלא  היה הראשון אדם חטא
הקדוש)החיים הזוהר  (דהיינו

[במאמר] אחר  במקום נתבאר  הנה זי "ע: המהרח "ו לשון  וזה
הוא, ורע  טוב הדעת בעץ  הראשון אדם עון  כי בחרהזה שלא

פגם בא ומשם  הקבלה. חכמת שהיא החיים  בעץ להתעסק

וסדום הפלגה ודור המבול דור  צמחו זה ידי ועל ואחרהיסוד , .
להכיר ולא האדמה  בעבודת להתעסק  ובחרו  והבל  קין באו כך
הכוכבים  את לעבוד  שהחלו אנוש דור  קם ואז  הבורא. את
הארץ . מן  שמו  ונשכח יתברך השם את  ששכחו  עד והמזלות 
ובנינה , פיתוחה האדמה , בעבודת להתעסק בחרו קין  של זרעו 
הארץ , ותשחת  המותרות , אחר ורדפו  יתברך  השם את  ושכחו 
קם  אז תרנ "ו , בשנת  הגדול  במבול העולם מן  שנמחקו גרם וזה 
התפלל  ולא דורו  את הוכיח  לא  אבל  התיבה , את  ובנה נח
אחר רדפו כן  וכמו הפלגה , דור אנשי קמו כך  אחר  בעבורם .
העולם , על משם  לשלוט גדול  מגדל ובנו  והמלאכות  השררה
ובחרו ה', נגד ומרדו האלקים, הכרת  בענייני להתעסק במקום 

יתברך  השם נגד  להלחם  הקבלה  הקדוש בחכמת  בזוהר  כמבואר
ּת וֹ רה  ע "ב )סתרי  ע"ד  דף  בראשית פרשת הקדוש (ח "א ובאלשיך . 

עיי "ש. באריכות , מסביר  נח  פרשת

המאמינים, ראש  אבינו אברהם  עולם, של עמודו קם אז
אמונה העם את ללמד  והחל  הראשון, אדם  חטא  את  לתקן והחל
תורתו את ומסר  יצירה, ספר וחיבר  יתברך, השם את  להכיר

אחריו, וזרעו  רז"א )לבניו גימטריה חיבר,(יצחק  אבינו ויעקב 
יעקב  דצניעותא. הצדיק.ספרא  ליוסף  תורתו את  העביר אבינו 

בקליפות שירד  הניצוצות את לברר מצרימה , יעקב  (מחמתוירד

הראשון) אדם  .חטא 

כתוב: בשלח  ובפרשת  ממצרים, יצאו ישראל ערבבני  "וגם
אתם עלה  כל רב  שורש והם רבינו . משה  ידי על שהתקבלו ,"

במדבר. שהיו החטאים

תורה סתרי ללמוד  רצו שלא  היה רב הערב  חטא
הקדוש) (הזוהר 

רב , הערב  עוון עצמו  וזהו  - זצ"ל  ויטאל  חיים  רבי  וממשיך
רבנו למשה ונשמעה"האומרים  עמנו אתה  הדעת "דבר בעץ

תורה . בסתרי נמות פן אלהים" עמנו  ידבר  ו6אל ורע , טוב

ימות  האמת בחכמת שמתעסק שמי האומרים  כל
טועים! - שנים  בקיצור 

המוציאים  זה בזמנינו, אשר  תורה  בני קצת הטועים  כסברת 
שמתעסק  מי שכל ואומרים  עולם , חיי  האמת , חכמת על  רע שם
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ח "ו, שנים  בקצרות  ימות  שכתבבה  - רמ "ו סימן יו"ד ש"ך (עיין

להשתבש ) התחילו האנשים  כי ימ "ש , השבתאים  של ובדיוק בזמנו .
- ימים  מאריך  הקבלה חכמת  שלמד דמי  הנכון הוא ההיפך 
ללמוד  עצמו  על שקיבל דמי  זי"ע  פתיה  ממהר"י בדוקה  וסגולה

ימים ומאריך מחוליו  קם  הקבלה, הרבחכמת מורנו המקובל (בשם 

זצ"ל) דרזי .שמואל

זי"ע: המרח"ו  הלוחות,וממשיך  נשתברו רב  הערב  בגלל
מצד להם  ונתנו החיים , עץ מצד תורה סתרי בהם כתוב שהיה

ורע. טוב הדעת  מסטרא עץ הראשונות הלוחות  נשברו ולכן
משנה , ורע, טוב הדעת דעץ  מסטרא להם ונתנו  החיים , דעץ
לוחות  בקדושת נשארים  היו ואלו  עכ "ל . דמטרוניתא, שפחה 
היית  ולא  כלל העולם מן  בטילה המיתה היית הרי ראשונות 

הפסוק על חז "ל שדרשו  כמו  ו')שכחה , פ "ב  "אני(תהילים 
א  כּ לּ כם".אמרּת י עלי וֹ ן  וּ בני אּת ם הים  

ודוד המשכן, את  בנו ישראל, לארץ  ישראל  בני עלו  כן אחר 
חכמת התורה  נשמת את  שכחו הימים  וברבות קבלה , למד המלך

הב"חהקבלה, שביאר וכמו זצ "ל, החת"ס  וכמ "ש  בתורה, ברכו (לא

לעסוק רק ורצו התורה נשמת את ששככו חטאם  היה דזה מ "ז סימן

התורה ) המקדש :.בגשמיות  בתי  שני חורבן את  גרם [וגרם וזה
ושני  ראשון  בית  דחורבן שם )איבודא  ומהרח "ו ].(זוה"ק 

לבבל  הוגלו  בבלי )משם תלמוד ואז(והחל ומדי , פרס  ומשם 
בר שמעון רבי של אורו  להתנוצץ  החל ומאז לאדום. הוגלו
את לתקן הקדוש הזוהר  את ללמד והחל ע"ה הקדוש יוחאי

הימים. באחרית  ישראל  לעם גאולה ולהביא השכינה

מלכות  הרוגי מעשרה גדול יותר הזוהר ספר 
באנון יוחנן הרב של החלום זצוק "ל (שליט"א)תיאור 

יוחנן: מעלה )רבי של עצוב(בישיבה  עצוב , רשב"י את  ראיתי
מה? רבינו אותו, שאלתי מאד,

לי  הנכונה.:(רשב "י )אמר  בדרך  הולך לא ישראל  עם

הנכונה  הדרך מה ?ושאלתי :

לי  ממון,:(רשב "י )אמר של ירושה ירושה , לכם השארתי  אני
בה... משתמשים לא ואתם  וזהב, כסף,

רבי על  הקפיד הגדול  אליעזר ורבי עליו, הקפיד עקיבא  רבי 
אותך  יסרקו  טוב, חייך  תגמור  שלא בחייך לו: ואמר עקיבא

ברזל . של  במסרקות 

?למה 

מפי תורה  לשמוע, באת לא .א למה 

          
            
            
            
          
            

             
               

            
            

           
          
           
             
             
           
             
           
          
           
             

           
              

           
            
            

          
        

          
         

             
          

          
            

           

          
          

         
         

          
            

            
         

            
           

           
         

          
             
            

         
           

         
          

          
              
           
          
           
            
              
           

         
           

           
          

           
          

          
            

] לדבר  התחיל  באנון  יוחנן  אחרירבי זריקות  וקיבל  והיות 
וזה  בקיצור ], ודיבר  המוח  את להחזיק יכל  ולא הקשה הניתוח
שלא  בגלל היה עקיבא  רבי  על  הקפידא  שכל ממנו , שהבנתי מה
אליעזר רבי  של  תורתו  דברי  כל כי  הסוד , תורת  אצלו  למד 
להגה "צ  מצוה " "שירי בספר כדאיתא הסוד, פי על  היו הגדול 

מזאלשין  אליהו בנימין גימטריהרבי  תרס "ו בשנת פיעטרקוב  (בדפוס 

המצוה") בנו,"שירי להורקנוס הגדול אליעזר  רבי  צוואת על 
ט "ז) פרק  מוסר שבט  בספר כזה ,(המובא חמור  עונש קיבל כן ועל  ,

בני את  וללמד  הסוד תורת כל את לקבל  יכול היה עקיבא שרבי
סור לספר  בהוספותיו מדינוב  מהרצ "א  הגה"ק כתב  וכן ישראל .
הקדושה  ניצוצי  בירור כוח לנו  ואין  וזת "ד : טוב, ועשה  מרע 
הרשב"י שגם האריז "ל, בשם ומובא הזוה "ק , לימוד  כוח  כמו
לזה  והראיה מלוכה, הרוגי  עשרה בכלל  היו  בנו אלעזר  ורבי 
בנו אלעזר ורבי  הוא  והלך  להורגו, שרצה  הקיסר מפני שברח 
במסירות  התיקון  לעשות ובנו  הרשב"י  צריכים  והיו להמערה ,
ולהעביר רשב"י, של רבו  עקיבא רבי כמו להריגה  נפשם 

ה '. ברכו  אשר  השדה  מן  וחרולים  והקמשונים ואמרהסיגים 
ניצוצי לברר וטובה  משובחת דרך למצוא  יכול "אני הרשב"י
העליונים מהעולמות השפע  ולהורדת הקליפות מתוך הקדושה
נפש מסירות  מאשר חזקה  יותר  הרבה התחתונים , לעולמות

השם קידוש  על להריגה  עקיבא],גופנית  רבי רבו  על[של וזאת 
שאטרח הקדושה לתורה  ביותר הגדולה בתכלית נפש מסירת ידי
ותענוגי מהבלי  פרישות  עם  התורה  לימוד על  מאוד מאוד

האפשר ככל  התורה סודות  ואגלה לכולם עוה"ז , ואפרש ,
כולה, הבריאה  שנכנסתכלית  כבן העליון המלך בגנזי ואכנס

אביו הזה בגנזי הגדול האור  ידי ועל  העליונים, אורות  ואגלה  ,
העולם, מן הגדול החושך והדיניםאבריח  הקליפות  כל  ואבטל 

הקדושה התורה ,מן לסודות  נפשו מסירת  ידי  ועל ידי". על וכן 
גזירות ולבטל הקליפות להכניע זכה  התורה סודות גילוי

וחירות שלום חיים לעולם הגדול...להמשיך הכוח כל הזהכי
של דור האחרון הזה לדור  דוקא אותו  המשיח ,צריך ביאת 

מדינוב ) רבי(מהרצ "א אם כי לומדים, אנחנו הזה  [מהסיפור  - .
להינצל  יכול  היה התורה, סודות אצלו לומד היה עקיבא
ע "ה , יוחאי  בר שמעון רבי כמו  מלכות, הרוגי בעשרה מלהיות
תורת  לימוד כי וכו ', אני  תמה אליעזר  רבי לו שאמר  מה וזה 
הוא  הסוד תורת כל כי ה', קידוש על מליהרג גבוה יותר הסוד
ישראל , כל את  ומציל מכפר  אלא הוא רק לא  ימותו, ולא  שיחיו

הקדוש: בזוהר שכתב  לרבּ יכמו לברכה  זכרוֹ נוֹ  אל יּ הוּ  אמר עוֹ ד 
בּ דרא את גּ ליא  כּ ד  גּ ל וּ תא  מן יתּפ רקוּ ן ה זּ הר  ספר בּ האי ׁש מעוֹ ן :
ׁש מע וֹ ן. לר בּ י רבּ ינוּ  מ ׁש ה  לׁש וֹ ן קכ"ד: בּ דף עוֹ ד בּ תראה .
ספר דּ איה וּ   דּ יל חבּ וּ רא  בּ האי הרקיע  כּ זהר  יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים

– נ ּס יוֹ ן  צרי א  בּ אילּ ין  בּ ספרה זּ הר  הלּ וֹ מד כּ י  לוֹ מר: רצה 

למטעם  עתידין  דּ ישׂ ראל וּ בגין מ ׁש יח  חבלי יסבּ ל א ה זּ הר 
בּ רחמי. מ גּ ל וּ תא בּ יּה  יפקוּ ן  הזּ הר ספר  ה וּ א  דּ א דח יּ י מאילנא 

באנון יוחנן  רבי אמר  כן צריךועל לשמוע, מספיק  לא  זה  :
הרביםלהשמיע את וללמד להתגלות נועדה הסוד תורת  כי !

משיח של תורתו לקראת  העולם את הכינו  למען האחרון בדור
שלימה. והגאולה

שומע . אני אבל לו : אמר

ז לו : להשמיעאמר צריך לשמוע, מספיק לא !ה 

לאחרים .האדמו"ר :

יוחנן: לאוררבי "אוי ואמר, עקיבא רבי  לבכות התחיל אמר,
אליעזר רבי החמה ". אור  את ויקרע , הולך.. אלעזר  שרבי החמה
שהאור לשמש  לך  אוי  לחמה, לך  אוי  כהה, החמה ואור הולך
אליעזר,... רבי של מתורתו אליעזר, רבי של  מאורו נמוך שלך

עליו. הקפיד 

צריכים  אנחנו דמשיחא, עקבתא  של  הדור  אנחנו  תראה ...
אדירות , נשמות  של  אור  רק שהוא הזה , הגדול  האור  למשוך
הרעיא  "כל הזה , לעולם שבאו הנשמות המדריכות, נשמות
תיבנו שאתם חושבים אתם  הקדושים התנאים אתם מהימנא"

היכלות  בתי זהב ?לעצמכם של וקלונסאות  מדרשות, ?ובתי
ואושר בעושר  תחיו  ואתם ווולבו , חושבים ומכוניות  אתם  מה ?

לעולם לעצמכם  באתם  זה  שבשביל הזה ,? לעולם  באתם אתם ?
באתם  העולם, את לתקן שבאתם הקדושים התנאים אתם  כי 

לתקן. הצליח  לא יוחאי בר שמעון שרבי מה  את  (7.10)לתקן 

להיות  יכול  במערה איך  שנה 12 רשב "י אדם ? של דינו  הרי ?
בגיהינום  חודש ] [י"ב  שנה שנה  13 שרשב"י להיות  יכול  איך  !?

אלא  שלך , הדור  את  לתקן  באת לא אתה  רשב"י : לו אמר 
האחרון הדור  את לתקן !באת 

עכשיו זה אז מתקן הייתי אז לו: !אמר 
כל  שיגיעו תגיע  העת הגיע. לא העת אז לא , לו : אמר 
וכל  הנשמות  כל וכשיגיעו ההיא , בעת הגופים  וכל  הנשמות 
רבינו שמשה כמו לחבר  תוכל  אז והתחברו, ההיא  בעת  הגופים
רבי אתה כך מצרים , יוצאי  של והגופים  הנשמות כל  את  חיבר 
הדור של והגופים הנשמות את תחבר יוחאי בר שמעון 

לך  יצטרך האחרון הדור הזהר,האחרון . ספר של החיבור  !
ספרא  דמשכנא, אדרה  רבה , אדרא  זוטא , אדרה  , אדרא

דצניעותא ,

יוחנן: אליהורבי פתח  חשוב מה... הכי זה  ?!

אליהו.אדמו"ר: פתח לכם  הבאתי

זאת ובעקבות  בהם , תתעסקו האלה .. הספרים  אלו יוחנן: רבי
וטף, ילדים גברים , נשים , ישראל, בעם  חדשה  רוח  תתעורר
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ח "ו, שנים  בקצרות  ימות  שכתבבה  - רמ "ו סימן יו"ד ש"ך (עיין

להשתבש ) התחילו האנשים  כי ימ "ש , השבתאים  של ובדיוק בזמנו .
- ימים  מאריך  הקבלה חכמת  שלמד דמי  הנכון הוא ההיפך 
ללמוד  עצמו  על שקיבל דמי  זי"ע  פתיה  ממהר"י בדוקה  וסגולה

ימים ומאריך מחוליו  קם  הקבלה, הרבחכמת מורנו המקובל (בשם 

זצ"ל) דרזי .שמואל

זי"ע: המרח"ו  הלוחות,וממשיך  נשתברו רב  הערב  בגלל
מצד להם  ונתנו החיים , עץ מצד תורה סתרי בהם כתוב שהיה

ורע. טוב הדעת  מסטרא עץ הראשונות הלוחות  נשברו ולכן
משנה , ורע, טוב הדעת דעץ  מסטרא להם ונתנו  החיים , דעץ
לוחות  בקדושת נשארים  היו ואלו  עכ "ל . דמטרוניתא, שפחה 
היית  ולא  כלל העולם מן  בטילה המיתה היית הרי ראשונות 

הפסוק על חז "ל שדרשו  כמו  ו')שכחה , פ "ב  "אני(תהילים 
א  כּ לּ כם".אמרּת י עלי וֹ ן  וּ בני אּת ם הים  

ודוד המשכן, את  בנו ישראל, לארץ  ישראל  בני עלו  כן אחר 
חכמת התורה  נשמת את  שכחו הימים  וברבות קבלה , למד המלך

הב"חהקבלה, שביאר וכמו זצ "ל, החת"ס  וכמ "ש  בתורה, ברכו (לא

לעסוק רק ורצו התורה נשמת את ששככו חטאם  היה דזה מ "ז סימן

התורה ) המקדש :.בגשמיות  בתי  שני חורבן את  גרם [וגרם וזה
ושני  ראשון  בית  דחורבן שם )איבודא  ומהרח "ו ].(זוה"ק 

לבבל  הוגלו  בבלי )משם תלמוד ואז(והחל ומדי , פרס  ומשם 
בר שמעון רבי של אורו  להתנוצץ  החל ומאז לאדום. הוגלו
את לתקן הקדוש הזוהר  את ללמד והחל ע"ה הקדוש יוחאי

הימים. באחרית  ישראל  לעם גאולה ולהביא השכינה

מלכות  הרוגי מעשרה גדול יותר הזוהר ספר 
באנון יוחנן הרב של החלום זצוק "ל (שליט"א)תיאור 

יוחנן: מעלה )רבי של עצוב(בישיבה  עצוב , רשב"י את  ראיתי
מה? רבינו אותו, שאלתי מאד,

לי  הנכונה.:(רשב "י )אמר  בדרך  הולך לא ישראל  עם

הנכונה  הדרך מה ?ושאלתי :

לי  ממון,:(רשב "י )אמר של ירושה ירושה , לכם השארתי  אני
בה... משתמשים לא ואתם  וזהב, כסף,

רבי על  הקפיד הגדול  אליעזר ורבי עליו, הקפיד עקיבא  רבי 
אותך  יסרקו  טוב, חייך  תגמור  שלא בחייך לו: ואמר עקיבא

ברזל . של  במסרקות 

?למה 

מפי תורה  לשמוע, באת לא .א למה 

          
            
            
            
          
            

             
               

            
            

           
          
           
             
             
           
             
           
          
           
             

           
              

           
            
            

          
        

          
         

             
          

          
            

           

          
          

         
         

          
            

            
         

            
           

           
         

          
             
            

         
           

         
          

          
              
           
          
           
            
              
           

         
           

           
          

           
          

          
            

] לדבר  התחיל  באנון  יוחנן  אחרירבי זריקות  וקיבל  והיות 
וזה  בקיצור ], ודיבר  המוח  את להחזיק יכל  ולא הקשה הניתוח
שלא  בגלל היה עקיבא  רבי  על  הקפידא  שכל ממנו , שהבנתי מה
אליעזר רבי  של  תורתו  דברי  כל כי  הסוד , תורת  אצלו  למד 
להגה "צ  מצוה " "שירי בספר כדאיתא הסוד, פי על  היו הגדול 

מזאלשין  אליהו בנימין גימטריהרבי  תרס "ו בשנת פיעטרקוב  (בדפוס 

המצוה") בנו,"שירי להורקנוס הגדול אליעזר  רבי  צוואת על 
ט "ז) פרק  מוסר שבט  בספר כזה ,(המובא חמור  עונש קיבל כן ועל  ,

בני את  וללמד  הסוד תורת כל את לקבל  יכול היה עקיבא שרבי
סור לספר  בהוספותיו מדינוב  מהרצ "א  הגה"ק כתב  וכן ישראל .
הקדושה  ניצוצי  בירור כוח לנו  ואין  וזת "ד : טוב, ועשה  מרע 
הרשב"י שגם האריז "ל, בשם ומובא הזוה "ק , לימוד  כוח  כמו
לזה  והראיה מלוכה, הרוגי  עשרה בכלל  היו  בנו אלעזר  ורבי 
בנו אלעזר ורבי  הוא  והלך  להורגו, שרצה  הקיסר מפני שברח 
במסירות  התיקון  לעשות ובנו  הרשב"י  צריכים  והיו להמערה ,
ולהעביר רשב"י, של רבו  עקיבא רבי כמו להריגה  נפשם 

ה '. ברכו  אשר  השדה  מן  וחרולים  והקמשונים ואמרהסיגים 
ניצוצי לברר וטובה  משובחת דרך למצוא  יכול "אני הרשב"י
העליונים מהעולמות השפע  ולהורדת הקליפות מתוך הקדושה
נפש מסירות  מאשר חזקה  יותר  הרבה התחתונים , לעולמות

השם קידוש  על להריגה  עקיבא],גופנית  רבי רבו  על[של וזאת 
שאטרח הקדושה לתורה  ביותר הגדולה בתכלית נפש מסירת ידי
ותענוגי מהבלי  פרישות  עם  התורה  לימוד על  מאוד מאוד

האפשר ככל  התורה סודות  ואגלה לכולם עוה"ז , ואפרש ,
כולה, הבריאה  שנכנסתכלית  כבן העליון המלך בגנזי ואכנס

אביו הזה בגנזי הגדול האור  ידי ועל  העליונים, אורות  ואגלה  ,
העולם, מן הגדול החושך והדיניםאבריח  הקליפות  כל  ואבטל 

הקדושה התורה ,מן לסודות  נפשו מסירת  ידי  ועל ידי". על וכן 
גזירות ולבטל הקליפות להכניע זכה  התורה סודות גילוי

וחירות שלום חיים לעולם הגדול...להמשיך הכוח כל הזהכי
של דור האחרון הזה לדור  דוקא אותו  המשיח ,צריך ביאת 

מדינוב ) רבי(מהרצ "א אם כי לומדים, אנחנו הזה  [מהסיפור  - .
להינצל  יכול  היה התורה, סודות אצלו לומד היה עקיבא
ע "ה , יוחאי  בר שמעון רבי כמו  מלכות, הרוגי בעשרה מלהיות
תורת  לימוד כי וכו ', אני  תמה אליעזר  רבי לו שאמר  מה וזה 
הוא  הסוד תורת כל כי ה', קידוש על מליהרג גבוה יותר הסוד
ישראל , כל את  ומציל מכפר  אלא הוא רק לא  ימותו, ולא  שיחיו

הקדוש: בזוהר שכתב  לרבּ יכמו לברכה  זכרוֹ נוֹ  אל יּ הוּ  אמר עוֹ ד 
בּ דרא את גּ ליא  כּ ד  גּ ל וּ תא  מן יתּפ רקוּ ן ה זּ הר  ספר בּ האי ׁש מעוֹ ן :
ׁש מע וֹ ן. לר בּ י רבּ ינוּ  מ ׁש ה  לׁש וֹ ן קכ"ד: בּ דף עוֹ ד בּ תראה .
ספר דּ איה וּ   דּ יל חבּ וּ רא  בּ האי הרקיע  כּ זהר  יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים

– נ ּס יוֹ ן  צרי א  בּ אילּ ין  בּ ספרה זּ הר  הלּ וֹ מד כּ י  לוֹ מר: רצה 

למטעם  עתידין  דּ ישׂ ראל וּ בגין מ ׁש יח  חבלי יסבּ ל א ה זּ הר 
בּ רחמי. מ גּ ל וּ תא בּ יּה  יפקוּ ן  הזּ הר ספר  ה וּ א  דּ א דח יּ י מאילנא 

באנון יוחנן  רבי אמר  כן צריךועל לשמוע, מספיק  לא  זה  :
הרביםלהשמיע את וללמד להתגלות נועדה הסוד תורת  כי !

משיח של תורתו לקראת  העולם את הכינו  למען האחרון בדור
שלימה. והגאולה

שומע . אני אבל לו : אמר

ז לו : להשמיעאמר צריך לשמוע, מספיק לא !ה 

לאחרים .האדמו"ר :

יוחנן: לאוררבי "אוי ואמר, עקיבא רבי  לבכות התחיל אמר,
אליעזר רבי החמה ". אור  את ויקרע , הולך.. אלעזר  שרבי החמה
שהאור לשמש  לך  אוי  לחמה, לך  אוי  כהה, החמה ואור הולך
אליעזר,... רבי של מתורתו אליעזר, רבי של  מאורו נמוך שלך

עליו. הקפיד 

צריכים  אנחנו דמשיחא, עקבתא  של  הדור  אנחנו  תראה ...
אדירות , נשמות  של  אור  רק שהוא הזה , הגדול  האור  למשוך
הרעיא  "כל הזה , לעולם שבאו הנשמות המדריכות, נשמות
תיבנו שאתם חושבים אתם  הקדושים התנאים אתם מהימנא"

היכלות  בתי זהב ?לעצמכם של וקלונסאות  מדרשות, ?ובתי
ואושר בעושר  תחיו  ואתם ווולבו , חושבים ומכוניות  אתם  מה ?

לעולם לעצמכם  באתם  זה  שבשביל הזה ,? לעולם  באתם אתם ?
באתם  העולם, את לתקן שבאתם הקדושים התנאים אתם  כי 

לתקן. הצליח  לא יוחאי בר שמעון שרבי מה  את  (7.10)לתקן 

להיות  יכול  במערה איך  שנה 12 רשב "י אדם ? של דינו  הרי ?
בגיהינום  חודש ] [י"ב  שנה שנה  13 שרשב"י להיות  יכול  איך  !?

אלא  שלך , הדור  את  לתקן  באת לא אתה  רשב"י : לו אמר 
האחרון הדור  את לתקן !באת 

עכשיו זה אז מתקן הייתי אז לו: !אמר 
כל  שיגיעו תגיע  העת הגיע. לא העת אז לא , לו : אמר 
וכל  הנשמות  כל וכשיגיעו ההיא , בעת הגופים  וכל  הנשמות 
רבינו שמשה כמו לחבר  תוכל  אז והתחברו, ההיא  בעת  הגופים
רבי אתה כך מצרים , יוצאי  של והגופים  הנשמות כל  את  חיבר 
הדור של והגופים הנשמות את תחבר יוחאי בר שמעון 

לך  יצטרך האחרון הדור הזהר,האחרון . ספר של החיבור  !
ספרא  דמשכנא, אדרה  רבה , אדרא  זוטא , אדרה  , אדרא

דצניעותא ,

יוחנן: אליהורבי פתח  חשוב מה... הכי זה  ?!

אליהו.אדמו"ר: פתח לכם  הבאתי

זאת ובעקבות  בהם , תתעסקו האלה .. הספרים  אלו יוחנן: רבי
וטף, ילדים גברים , נשים , ישראל, בעם  חדשה  רוח  תתעורר
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באחדות אותו לחבר הקדוש, הזהר לאור יתעוררו כולם
ישראל עם  של  רק  אחדות היא הזאת האחדות כי איןמשולמת, !

הוי "ה ושמות קודש שמות עם  להתמודד שיכולים  ולשון  עם אף 
לחבר  יכול ישראל  שעם  כמו .(9.26)הקדושים ,

אי למים, קמח בין החיבור  שאת  לאדמו "ר , פעם סיפרתי
אותם  ותחבר ומים , קמח  שתקח לנתק, אפשר ואי לחבר  אפשר
להפריד  אפשר אי יותר , אותם  להפריד  יכול לא  אתה  יחד ,

ומים . קמח  להפריד תנסה אותם ...

קיבל האדמו"ר: וכבר דרכים תאונת  לו  שהיתה סיפר יוחנן 
האמת . מעולם  חזרה בא  ופתאום  פטירה, שטר 

... יוחנן: סיגריה .רבי  ..ומעשן][מבקש

שעלית האדמו"ר: איך לספר  כח לך  היה ולא לי, סיפרת
לך  היה דרכים לשמים ,...מה תאונת  לך  היתה  בדיוק ,? היה מה ?

לשאול . רציתי אני

יוחנן: אסביר :רבי בדיוק.אני  40 בן הייתי 2000 שנת  לפני
לי..... היה ימין. ברגל "לשון" ניתוח עברתי

שוטר עם הייתי מהתחלה : ראש ?)?(נתחיל הייתי במשטרה,
סוחרי נגד  סוכנים  הפעלתי סמים , מחלקת  במשטרה מחלקה
ואז ישראל, עם את שהרעילו רעלנים , הם אלה גדולים, סמים
מאד , חזקים  ודכאון  חרדות כאבי  עם אחד, בוקר התעוררתי 
לי היו  ישראל" "שמע ידעתי  לא  עולם ... מבורא ובקשתי

כבודם  את מכיר אתה  קדושים ... ?הארות

מכיר ...האדמו"ר: לא

ב.. שמופיעים בתמונות יוחנן : רבי

כן.אדמו"ר: כן כן, אה ...

עד לי: ואמרו  לילה. לילה , בחלום אלי באו והם יוחנן: רבי
הפחד, בשיא  הייתי אותי. שיעזבו שהחרדות בקשתי מתי?

ופחדים . הסיגריה )..מדכאונות  (...מכבה 

עולם בורא עולם : לבורא  אמרתי לא... שאני יודע  אני !
עזבתיו, לא מעולם ישראל שמע  קיים , אתה יודע  אני בסדר,
עצמי. את  זוכר  שאני  מאז המיטה  על ישראל  שמע  קראתי תמיד

השיחה ] את וקוטעה  אחות באה  .(14:40)[ואז 

לו שאמרו זצ "ל , באנון יוחנן  הרב  לנו  מגלה  השני בראיון
ערוך  ושולחן  זוהר  רק  ללמוד צריך  הזה שבדור  בשמים,

גמרא  עם  ומה אותם ושאל  ירושלמי, שגמרא ותלמוד  לו ענו ?
רק  ללמוד  צריכים עכשיו  בחו "ל, הקודמים  בדורות לעסו  כבר
שכל  לפרסם  הזה  לעולם חזרה  לרדת צריך אתה  לו  ואמרו  זוהר ,

וכו' ביום, זוהר  דף ילמוד הראיון יהודי  הזוהר  אור מגליון כאן (עד

זצ"ל) באנון יוחנן הרב  .עם 

האחרון, לדור בכוונה ונשמר  נסתתר הזוהר  כדאיתא ספר
ו')בזוהר מהאי(תקון לתתא  יתפרנסון  נשא  בני "וכמה וז"ל : ,

וקראתם  ובגיניה יומיא בסוף בתראה בדרא  דילך  חבורא 
בארץ". דרור

הזוהר נתגלה הששי  האלף התנוצצות  בזמן  הימים  וברבות 
אותו. ללמוד  והחלו  הקדוש,

כבר אבל ולהפיצו, וללמדו  לפרסמו מתנגדים  קמו בהתחלה 
וחיוב רבה שמצוה  והורו פסקו הדורות בכל ישראל  גדולי כל
וכל הגאולה , תבוא  זה  שבזכות  כדי הקדוש  זוהר ללמוד גדול
וזוהר קבלה ללמוד  רוצים שלא  מפני  היא הגלות אריכות 

] בוהקדוש, נמצאים אנו  אשר  והארוך המר האחרון  ומגלות
רבותינו בקול נשמע אם להיחלץ  נוכל הרבים, בעוונותינו 

הקדוש , בזוהר  ונעסוק  הזוהר )ונלמד  אור ].(המהרח "ו,
יעב "ץ יוסף לספרורבי ז "ל יעב "ץ  החסיד המחבר בהקדמת

היה  שם  שנעשה  מה וכל ספרד , גלות על כותב החיים , אור
הקדוש. וזהר הקבלה חכמת  את  למדו שלא  מפני 

זי"ע הקדוש  האר"י ורבינו הרמ"ק
הקבלה חכמת  היתה הדורות ,בתחילה ליחידי  רק  עוברת

מראש  וקבלה הקדוש זוהר למדו יוסף  הבית מרן  של ובדורו 
שבשנת עד  זי"ע הרמ"ק רבינוהמקובלים  של אורו זרח ה 'ש"ל

תורת האר "י את  ללמד והחל ישראל , לארץ שעלה  זי"ע  הקדוש
ותלמידו הקדוש. הזוהר  את  ופירש ובבהירות  באמיתות  הקבלה
רבי הקדוש מורנו הוא  תורתו  את ידו  על  שהוסמך  המובהק

זי"ע . וויטאל  חיים
זי"ע  הרמח "ל של  אורו זרח  ה'תפ"ב  כל בשנת  וידע  15 (בגיל

הקדושהתורה ספר מחבר בעל הקבלה , חכמת בכל גאון והיה כולה

ישרים ) ועשה ,מסילת והזוהר הקבלה את  לאחרים ללמד  והחל 
הידועה". הרמח"ל "עצת הנקרא גדול  תיקון 

זי"ע, הקדוש  הבעש"ט נולד ה'תנ"ח נסתרבשנת צדיק והיה 
לימוד  את  ברבים לפרסם  החל ואז  36 בן בהיותו שנתגלה עד

הקדוש. הקדושהזוהר  טוב שם  הבעל והנהגת  דרך עיקר וזהו
מקלויזנבורג, האדמו "ר  להבחל"ח מחותני שכתב כמו  זי "ע,

זי"ע . מוויזניץ  האדמו "ר  מחותני וגם
זי"ע , הגר"א  נולד ת "פ ה' כברבשנת מצוה  בר היותו  וקודם

בעל  האר "י כתבי כל וידע  יצירה  ספר  פי  על גולם  לברוא  יכל 
וציוה  הקבלה , תורת את שאת  ביתר ללמד החל כך אחר פה,
תורה  שלמד  עליו ומסופר  יום, כל זוהר ללמוד אנשיו  לכל 
הקדוש  האר "י ומשמאלו  יוחאי בר שמעון  רבי היה  ומימינו

רבי והצה"ק מקאמארנאזי"ע . אייזיק בשנתזי"ע יצחק (נולד

ואניה'תקס"ו) כזה גרוע  בדור הייתי לא  "אם  עצמו  על  [אמר
ונדכה, נשבר בלב  נפשות  כמה  לתקן לכמהצריך זוכה הייתי

האריז "ל מרן  של אלא מדרגות  רצוני שאין  דחיתי והרבה  ,
אמר תמים "] ובלב באמת בראשית יוצר  לפני רוח  נחת לעשות

זי"ע , הגר "א הסוד,על  תורת  ללמד הזה לעולם  במיוחד שבא 
הקבלה לימוד בזכות  שרק  ואמר הסוד , על  ספרים הרבה וכתב

הגאולה. יבוא ישראל ארץ  וישוב 
חטא את מחדש  הפלגה דור  של המגולגלים  החלו  זמן  באותו
התכנית יסוד את והחלו המשכילים, של בתופעה  הראשון אדם
הזוהר לימוד  על  כזב  שמועות  והפיצו חדש . עולמי הסדר של 
וצמחו העולם בכל התחלחל  ארסם  עתה  ועד ומאז  הקדוש ,

תרע "ד הרפורמים, ה' ובשנת התימנים , הדרדעים ונולדו
הזוהר את  שכיחשו מפני ישראל  גדולי כל אותם החרימו 
זרע  רב מערב  בא  שזה  הקדוש , הזוהר  לימוד  את  ואסרו הקדוש,

רח "ל . ולילין רוחין  שדין עמלק 

ויתאבדוּ ן, העוֹ לם מן יתמחוּ ן רב , ערב מיני החמה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָּכ ל
ה ' ּת וֹ רת מלּ למד  ישׂ ראל את מעּכ בים  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם 

חמהעללבארהארי,)ע "אכהדף(בּ ראׁש ית ּפ רׁש ת וּ בזהר 
בּ דּ וֹ ר נמחוּ  וּ מהם  ר"ע, נג"ע וסימנם רב, בּ ערב ׁש יּ ׁש  מינים

ההפלגה בּ דּ וֹ ר וּ מהם  הּק דוֹ ׁש ,ה ּמ בּ וּ ל, הבּ עׁש "ט בּ ׁש ם [וּ מקוּ בל  , 
ודוֹ ר הּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר  נׁש ּמ וֹ ת יחזר וּ  דּ מׁש יחא , עקבתא  ׁש בּ דּ וֹ ר 

הזוֹ ה "ק  וּ מבאר  האחרוֹ ן], ה נּ ּס י וֹ ן  וזהוּ  לעוֹ לם, חזרה  ההפלגה
מקלי ּפ תׁש ם, ׁש ׁש ור ׁש ם  בּ ישׂ ראל, ׁש נּ תערבוּ  רב, הערב וּ מהם  

אד וֹ ם, גּ לוּ ת  ׁש ה וּ א  הרביעית  בּ גלוּ ת  ׁש נּ ׁש ארוּ  (עיי "שעמלק , 
( ׁש ם:בּ אר אמר  ועוֹ ד ידי, על מק דּ ׁש א בּ יּה  חרב  ה ּפ סוּ ק וסוֹ ד  

לתהוּ  העוֹ לם חזר  זה  ידי  ועל ובהוּ , תהוּ  היתה  והארץ רב , הערב
בּ ע וֹ לם  והח יּ וֹ ת הפע  ממ ׁש י הוּ א הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית [ובימיובה וּ , 

נהגו שלא מפני עקיבא , רבי תלמידי שנפטרו העומר  ספירת 
לחורבן לדמות ויש התורה , מן שמם העולם  והיה  לזה , זה  כבוד
וכתוב  חינם , שנאת  היה  אבל ביניהם, תורה שהיה המקדש  בית 
הלכות  מ"ז  בסימן הב"ח וביאר  תחילה, בתורה  ברכו  שלא מפני 

התורה, רקברכת  למדו  כי התורה, נשמת  את להם  חסר שהיה 
ישראל בעם השכינה  להשרות כדי ולא  שלהם הגשמי ,לצורך 

באריכות , נמצאיםעיי"ש  הם הנגלה תורת שלומדי  וכידוע
מה ושנאה, מחלוקת  ביניהם יש  ולכן הפירוד, בעולם עדיין

האצילות בעולם  הם  הסוד  לומדי כן ורק שאין אך ביניהם  ויש  ,
בחביבותא  אנא באידרא  הרשב"י  שאמר  כמו  ואחדות אהבה
ואחד  אחד כל חז"ל  שאמרו  מה  כתבו  הקדוש ובזוהר  תליא,

האמת , בעולם  חבירו  של  מחופתו לומדינכוה  אצל אינו זה
העליון עדן  בגן  גם  ואחדות באהבה  הם  אלא  וממשיך הסוד, ,[

שם : הקדושבזוהר  ידי על הגאולה בזמן האור כשיתגלה  אבל
אורך, בא  כי אורי קומי שכתוב כמו אור, הנקרא  הוא  ברוך

אור" יהי אלוקים "ויאמר בפסוק יששכרונרמז הבני [וכתב
הזוהר], ספר בתוך  נגנז  בראשית  ימי  מששת הגנוז  אזשהאור

ׁש הם רב, ערב מיני  החמ ה כּ ל ויתאבדוּ ן  הע וֹ לם  מן יתמחוּ ן
ה'. ּת וֹ רת  מלּ למד  ישׂ ראל  את מעכּ בים 

חדׁש  לה:)וּ בזּ הר דף ד)שיר(ה ּפ ס וּ ק על (ויצא  ד פרק  השירים  
כּ ל  עליו ּת ל וּ י הּמ גן אלף  לתל ּפ יּ וֹ ת בּ נ וּ י  צוּ אר דּ ויד "כּ מ גּ דל
לא  והתורה  יכלו הדברים כל  רבי אמר הגּ בּ וֹ רים", ׁש לטי
סתרים  לו  יתחדשו יום , בכל בתורה  המתעסק כל דתנן תכלה...

מעלה ... לשמה,של  בתורה המתעסק  כל  יצחק  רבי אמר
אותם לו ומראין למעלה  עולה  נשמתו בלילה  יושן כשהוא 
העולם מתקיים  ידם ועל  בעולם ... להיות העתידים  הדברים 
שלטי וכל עליו  תלוי המגן אלף  ואז , המקדש  בית  ונבנה
עליו, תלוים  הנשאר וכל אלפין אלף  הנקראים אותן  הגבורים

מקום, של מטובו מלאים  העולמות בכל השילטון ע"כ ,וכל
לשמה[ תורה לומדי נקראים הסוד  לומדי שרק  המהרח"ו וכתב 

שם , כיוהאריך  לשמה, תורה לומד שהוא  שיאמר מי שאין
לדברים זוכה לשמה  תורה  שהלמוד עליו מעיד מאיר רבי התנא
נשפעת תורתם אין ולמה הדברים, אותם איפוא כן אם  הרבה,
כי כך , על  לשפוך צריכים  דמעות  וכמה  המתגבר , כמעיין להם

לזה , זוכים הסוד  לומדי בפירושורק  לאברהם  החסד כתב וכן 
אבות]. לפרקי

הקדוש, הזוהר  מלימוד  נמנעו  הקדושות  בישיבות גם 
פאפיראש  למהר "ם צדיקים שהאור הקבלה לימוד בין  ובלבלו
מקובלי גדולי [ואצל עשרים , וגיל  החתונה אחרי שילמד  אמר
לבין זה ] זמן קודם  למדו ראוי שהיה  ומי כן , נהגו לא  הספרדים

הזו ועד לימוד  מנער ישראל  איש לכל  מיועד שזה הקדוש הר
מצוה  בר בגיל  לנער הורה  זיע "א  החיים  החפץ ומרן  זקן,

השינה  לפני  לילה כל  המלאך  רזיאל ספר  עינישילמוד  מאיר (ספר

הפרשה ישראל) על הקדוש זוהר לללמוד הורה  הבחורים ולכל  ,
בכל  ספריו  את לומדים בעולם  הישיבות  ראשי  וגדולי כסדר,

בעולם , ושמירתהישיבות חיים  חפץ הקדוש  הידוע  ספרו (ובמיוחד

בכל  ספריו ולומדים  המקובלים , וספר הקדוש מזוהר וגדוש  שמלא הלשון

יום ) חיים יום  רבי  הגאון  זי"ע הגר"א  של המובהק ותלמידו ,
וזוהר קבלה שכולו החיים נפש  ספרו את חיבר ז"ע, מוולאזין 
לאור יזכו  וכך  בישיבות ספרו את  ילמדו  ולוואי  הקדוש,

ע "ה . הרשב"י 

לוֹ מדו אזוֹ הרללמ וֹ דאוֹ מרׁש אׁש ּמ יבּ זוֹ הרכּ ת וּ בזהוּ בגלל 
ה גּ ל וּ ת.ט וֹ ב,זוֹ הר ואר בּ עוֹ לם  עני וגוֹ רם בע וֹ לם , נברא ׁש א 

וּ ׁש שה ּת ּק וּ ןה ּק ד וֹ ׁש זוֹ הרבּ ת ּק וּ ניׁש כּ תב וכמוֹ  (דףארבּ עים  
ע "א ) ה בּ נים פב צ וֹ וחים יבׁש ה , והיא  יבׁש  ׁש ה וּ א  זמן  "בּ א וֹ ת וֹ  :

זה וּ  עוֹ נה . ואין  קוֹ ל ואין  י שׂ ראל , ׁש מע וא וֹ מרים בּ יחוּ ד למּט ה
כח )ׁש כּ ת וּ ב  א ׁש גּ וֹ רם (משלי מי   וכ אענה. ו א יקראנני אז  

ׁש בּ כתב , וּ מּת וֹ רה ּפ ה  ׁש בּ על  מ ּת וֹ רה  וחכמה  קבּ לה  ׁש ּת סּת לּ ק 
בהן] אשתדל  ולא  מוסיף [והגר "א בהן י ׁש ּת דּ לוּ  ׁש א  וג וֹ רם 
הוּ א  כּ אלּ וּ  בּ ו דּ אי וּ ב ּת למוּ ד, בּ ּת וֹ רה פׁש ט א לּ א ׁש אין  ואוֹ מרים 

גן. וּ מא וֹ תוֹ  נהר  מאוֹ תוֹ  הּמ עין  את  נבראיסלּ ק  ׁש א טוֹ ב לוֹ , א וֹ י 
ּפ ה, ׁש בּ על  ותוֹ רה ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  אוֹ ת ּה  ילמד  ו א  בע וֹ לם 
בּ עוֹ לם עני וג וֹ רם  ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם  החזיר כּ אלּ וּ  ל וֹ  ׁש נּ ח ׁש ב

ה גּ לוּ ת ". ואר

ו  עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם ואבדן אוֹ י והרג וּ בזּ ה חרב  ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
המשיח את ומעכבים ◌ָ◌ָּב עוֹ לם ,

ל גּ ל וּ ת , יוֹ רדת ׁש ה כינה בּ זמן "בּ ו דּ אי ל': ּת יקוּ ן וּ בז וֹ הר
מוּ ם  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תעּס קים  אוֹ תם  על  נ וֹ ׁש בת  ה זּ וֹ  הר וּ ח
: ּכ ותאמר  קוֹ ל, נעשׂ ית  הזּ וֹ  והרוּ ח  בּ יניהם , נמצאת  ׁש ה כינה
הלּ ב , ואטוּ מי העינים סתוּ מי בנחיריהם, ׁש נה יׁש נים א וֹ תם
לדעת  ה שׂ כּ ל  בּ לי לב לכם ׁש יּ ׁש  הכינה , אל והתעוֹ ררוּ  ק וּ מ וּ 
נא  קרא  כּ מוֹ  קרא , א וֹ מר קוֹ ל - ה דּ בר  וס וֹ ד  ביניכם . והיא  א וֹ ת ּה ,
כּ ל  אקרא, מה  אוֹ מרת והיא  ּת פנה, מּק דוֹ ׁש ים  מי ואל ע וֹ נ הי ׁש 
כּ ציץ  חס דּ וֹ  וכל חציר, ׁש א וֹ כל וֹ ת  כּ בהמ וֹ ת  הם  הכּ ל  חציר, ה בּ שׂ ר
א לּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם . עוֹ שׂ ים  ׁש עוֹ שׂ ים , החסד כּ ל  ה דה ,
בּ א וֹ ת וֹ  ע וֹ שׂ ים . לעצמם  - ׁש ע וֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים 
ר וּ חוֹ  וזוֹ הי לע וֹ לם, יׁש וּ ב ו א  ה וֹ ל ר וּ ח ה ּמ ה  ב שׂ ר  כּ י  ו יּ ז כּ ר  זמן
י ׁש וּ ב  וא  העוֹ לם  מן  לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם  א וֹ י מׁש יח, ׁש ל
רוֹ צים  ו א י בּ ׁש ה, ה ּת וֹ רה  את ׁש ע וֹ שׂ ים  הם ׁש א לּ וּ  לעוֹ לם,
החכמה , מעין  ׁש ּמ ס ּת לּ ק וגוֹ רמים הּק בּ לה , בּ חכמת להׁש ּת דּ ל 

יבׁש ה , ב' ונׁש ארת  מּמ נּ ה , י ' ענ יּ וּ תׁש היא ׁש גּ וֹ רמים להם  אוֹ י  
ר וּ ח היא  ׁש ּמ סּת לּ קת  הזּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב

וּ בינה ה ּמ ׁש יח, חכמה ר וּ ח והיא  הּק דׁש , רוּ ח  והיא ׁש נּ תבּ אר, כּ מ וֹ  
הוי "ה". ויראת דּ עת  ר וּ ח וּ גבוּ רה , עצה  ר וּ ח

הם מי את לדעת בתשובה לשוב  צריכים ישראל בני
הקדוש הזוהר  את וללמוד  מלכם, הוא ומי עובדים 

הגאולה תבוא זה ידי ועל הקבלה וחכמת

ובקשו בתיובתא , ישראל בני דיתובון  עד  ממשיך.... המרח "ו
אלהיהם. ה ' הםאת  מי את וידעו  תורה . ברזי וליודעו להכירו

מלכם. הוא  ומי כמועובדים, האמת בחכמת לעסוק יזכו וכדין
וכמו המשיח , ידי על וימתקו" עץ , ה ' "ויורהו  הכתוב שאומר 

מהימנא  ברעיא  נשא בפרשת ע "ב )שאמר  קכ"ד ובגין(ד ' וז "ל
הזוהרדעתיד  ספר האי דאיהו  דחיי מאילנא  למיטעם  ישראל  ים 

והיתר איסור  דאיהו ורע  דטוב  ואילנא וכו' גלותא  מן  ביה  יפקון
[עכ"ל]. וכו ' יתיר ישראל על  שליט  לא 



זוהר ההצלה  אור הזוהר 164 ◇ 5תמוז תשע"ג

באחדות אותו לחבר הקדוש, הזהר לאור יתעוררו כולם
ישראל עם  של  רק  אחדות היא הזאת האחדות כי איןמשולמת, !

הוי "ה ושמות קודש שמות עם  להתמודד שיכולים  ולשון  עם אף 
לחבר  יכול ישראל  שעם  כמו .(9.26)הקדושים ,

אי למים, קמח בין החיבור  שאת  לאדמו "ר , פעם סיפרתי
אותם  ותחבר ומים , קמח  שתקח לנתק, אפשר ואי לחבר  אפשר
להפריד  אפשר אי יותר , אותם  להפריד  יכול לא  אתה  יחד ,

ומים . קמח  להפריד תנסה אותם ...

קיבל האדמו"ר: וכבר דרכים תאונת  לו  שהיתה סיפר יוחנן 
האמת . מעולם  חזרה בא  ופתאום  פטירה, שטר 

... יוחנן: סיגריה .רבי  ..ומעשן][מבקש

שעלית האדמו"ר: איך לספר  כח לך  היה ולא לי, סיפרת
לך  היה דרכים לשמים ,...מה תאונת  לך  היתה  בדיוק ,? היה מה ?

לשאול . רציתי אני

יוחנן: אסביר :רבי בדיוק.אני  40 בן הייתי 2000 שנת  לפני
לי..... היה ימין. ברגל "לשון" ניתוח עברתי

שוטר עם הייתי מהתחלה : ראש ?)?(נתחיל הייתי במשטרה,
סוחרי נגד  סוכנים  הפעלתי סמים , מחלקת  במשטרה מחלקה
ואז ישראל, עם את שהרעילו רעלנים , הם אלה גדולים, סמים
מאד , חזקים  ודכאון  חרדות כאבי  עם אחד, בוקר התעוררתי 
לי היו  ישראל" "שמע ידעתי  לא  עולם ... מבורא ובקשתי

כבודם  את מכיר אתה  קדושים ... ?הארות

מכיר ...האדמו"ר: לא

ב.. שמופיעים בתמונות יוחנן : רבי

כן.אדמו"ר: כן כן, אה ...

עד לי: ואמרו  לילה. לילה , בחלום אלי באו והם יוחנן: רבי
הפחד, בשיא  הייתי אותי. שיעזבו שהחרדות בקשתי מתי?

ופחדים . הסיגריה )..מדכאונות  (...מכבה 

עולם בורא עולם : לבורא  אמרתי לא... שאני יודע  אני !
עזבתיו, לא מעולם ישראל שמע  קיים , אתה יודע  אני בסדר,
עצמי. את  זוכר  שאני  מאז המיטה  על ישראל  שמע  קראתי תמיד

השיחה ] את וקוטעה  אחות באה  .(14:40)[ואז 

לו שאמרו זצ "ל , באנון יוחנן  הרב  לנו  מגלה  השני בראיון
ערוך  ושולחן  זוהר  רק  ללמוד צריך  הזה שבדור  בשמים,

גמרא  עם  ומה אותם ושאל  ירושלמי, שגמרא ותלמוד  לו ענו ?
רק  ללמוד  צריכים עכשיו  בחו "ל, הקודמים  בדורות לעסו  כבר
שכל  לפרסם  הזה  לעולם חזרה  לרדת צריך אתה  לו  ואמרו  זוהר ,

וכו' ביום, זוהר  דף ילמוד הראיון יהודי  הזוהר  אור מגליון כאן (עד

זצ"ל) באנון יוחנן הרב  .עם 

האחרון, לדור בכוונה ונשמר  נסתתר הזוהר  כדאיתא ספר
ו')בזוהר מהאי(תקון לתתא  יתפרנסון  נשא  בני "וכמה וז"ל : ,

וקראתם  ובגיניה יומיא בסוף בתראה בדרא  דילך  חבורא 
בארץ". דרור

הזוהר נתגלה הששי  האלף התנוצצות  בזמן  הימים  וברבות 
אותו. ללמוד  והחלו  הקדוש,

כבר אבל ולהפיצו, וללמדו  לפרסמו מתנגדים  קמו בהתחלה 
וחיוב רבה שמצוה  והורו פסקו הדורות בכל ישראל  גדולי כל
וכל הגאולה , תבוא  זה  שבזכות  כדי הקדוש  זוהר ללמוד גדול
וזוהר קבלה ללמוד  רוצים שלא  מפני  היא הגלות אריכות 

] בוהקדוש, נמצאים אנו  אשר  והארוך המר האחרון  ומגלות
רבותינו בקול נשמע אם להיחלץ  נוכל הרבים, בעוונותינו 

הקדוש , בזוהר  ונעסוק  הזוהר )ונלמד  אור ].(המהרח "ו,
יעב "ץ יוסף לספרורבי ז "ל יעב "ץ  החסיד המחבר בהקדמת

היה  שם  שנעשה  מה וכל ספרד , גלות על כותב החיים , אור
הקדוש. וזהר הקבלה חכמת  את  למדו שלא  מפני 

זי"ע הקדוש  האר"י ורבינו הרמ"ק
הקבלה חכמת  היתה הדורות ,בתחילה ליחידי  רק  עוברת

מראש  וקבלה הקדוש זוהר למדו יוסף  הבית מרן  של ובדורו 
שבשנת עד  זי"ע הרמ"ק רבינוהמקובלים  של אורו זרח ה 'ש"ל

תורת האר "י את  ללמד והחל ישראל , לארץ שעלה  זי"ע  הקדוש
ותלמידו הקדוש. הזוהר  את  ופירש ובבהירות  באמיתות  הקבלה
רבי הקדוש מורנו הוא  תורתו  את ידו  על  שהוסמך  המובהק

זי"ע . וויטאל  חיים
זי"ע  הרמח "ל של  אורו זרח  ה'תפ"ב  כל בשנת  וידע  15 (בגיל

הקדושהתורה ספר מחבר בעל הקבלה , חכמת בכל גאון והיה כולה

ישרים ) ועשה ,מסילת והזוהר הקבלה את  לאחרים ללמד  והחל 
הידועה". הרמח"ל "עצת הנקרא גדול  תיקון 

זי"ע, הקדוש  הבעש"ט נולד ה'תנ"ח נסתרבשנת צדיק והיה 
לימוד  את  ברבים לפרסם  החל ואז  36 בן בהיותו שנתגלה עד

הקדוש. הקדושהזוהר  טוב שם  הבעל והנהגת  דרך עיקר וזהו
מקלויזנבורג, האדמו "ר  להבחל"ח מחותני שכתב כמו  זי "ע,

זי"ע . מוויזניץ  האדמו "ר  מחותני וגם
זי"ע , הגר"א  נולד ת "פ ה' כברבשנת מצוה  בר היותו  וקודם

בעל  האר "י כתבי כל וידע  יצירה  ספר  פי  על גולם  לברוא  יכל 
וציוה  הקבלה , תורת את שאת  ביתר ללמד החל כך אחר פה,
תורה  שלמד  עליו ומסופר  יום, כל זוהר ללמוד אנשיו  לכל 
הקדוש  האר "י ומשמאלו  יוחאי בר שמעון  רבי היה  ומימינו

רבי והצה"ק מקאמארנאזי"ע . אייזיק בשנתזי"ע יצחק (נולד

ואניה'תקס"ו) כזה גרוע  בדור הייתי לא  "אם  עצמו  על  [אמר
ונדכה, נשבר בלב  נפשות  כמה  לתקן לכמהצריך זוכה הייתי

האריז "ל מרן  של אלא מדרגות  רצוני שאין  דחיתי והרבה  ,
אמר תמים "] ובלב באמת בראשית יוצר  לפני רוח  נחת לעשות

זי"ע , הגר "א הסוד,על  תורת  ללמד הזה לעולם  במיוחד שבא 
הקבלה לימוד בזכות  שרק  ואמר הסוד , על  ספרים הרבה וכתב

הגאולה. יבוא ישראל ארץ  וישוב 
חטא את מחדש  הפלגה דור  של המגולגלים  החלו  זמן  באותו
התכנית יסוד את והחלו המשכילים, של בתופעה  הראשון אדם
הזוהר לימוד  על  כזב  שמועות  והפיצו חדש . עולמי הסדר של 
וצמחו העולם בכל התחלחל  ארסם  עתה  ועד ומאז  הקדוש ,

תרע "ד הרפורמים, ה' ובשנת התימנים , הדרדעים ונולדו
הזוהר את  שכיחשו מפני ישראל  גדולי כל אותם החרימו 
זרע  רב מערב  בא  שזה  הקדוש , הזוהר  לימוד  את  ואסרו הקדוש,

רח "ל . ולילין רוחין  שדין עמלק 

ויתאבדוּ ן, העוֹ לם מן יתמחוּ ן רב , ערב מיני החמה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָּכ ל
ה ' ּת וֹ רת מלּ למד  ישׂ ראל את מעּכ בים  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם 

חמהעללבארהארי,)ע "אכהדף(בּ ראׁש ית ּפ רׁש ת וּ בזהר 
בּ דּ וֹ ר נמחוּ  וּ מהם  ר"ע, נג"ע וסימנם רב, בּ ערב ׁש יּ ׁש  מינים

ההפלגה בּ דּ וֹ ר וּ מהם  הּק דוֹ ׁש ,ה ּמ בּ וּ ל, הבּ עׁש "ט בּ ׁש ם [וּ מקוּ בל  , 
ודוֹ ר הּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר  נׁש ּמ וֹ ת יחזר וּ  דּ מׁש יחא , עקבתא  ׁש בּ דּ וֹ ר 

הזוֹ ה "ק  וּ מבאר  האחרוֹ ן], ה נּ ּס י וֹ ן  וזהוּ  לעוֹ לם, חזרה  ההפלגה
מקלי ּפ תׁש ם, ׁש ׁש ור ׁש ם  בּ ישׂ ראל, ׁש נּ תערבוּ  רב, הערב וּ מהם  

אד וֹ ם, גּ לוּ ת  ׁש ה וּ א  הרביעית  בּ גלוּ ת  ׁש נּ ׁש ארוּ  (עיי "שעמלק , 
( ׁש ם:בּ אר אמר  ועוֹ ד ידי, על מק דּ ׁש א בּ יּה  חרב  ה ּפ סוּ ק וסוֹ ד  

לתהוּ  העוֹ לם חזר  זה  ידי  ועל ובהוּ , תהוּ  היתה  והארץ רב , הערב
בּ ע וֹ לם  והח יּ וֹ ת הפע  ממ ׁש י הוּ א הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית [ובימיובה וּ , 

נהגו שלא מפני עקיבא , רבי תלמידי שנפטרו העומר  ספירת 
לחורבן לדמות ויש התורה , מן שמם העולם  והיה  לזה , זה  כבוד
וכתוב  חינם , שנאת  היה  אבל ביניהם, תורה שהיה המקדש  בית 
הלכות  מ"ז  בסימן הב"ח וביאר  תחילה, בתורה  ברכו  שלא מפני 

התורה, רקברכת  למדו  כי התורה, נשמת  את להם  חסר שהיה 
ישראל בעם השכינה  להשרות כדי ולא  שלהם הגשמי ,לצורך 

באריכות , נמצאיםעיי"ש  הם הנגלה תורת שלומדי  וכידוע
מה ושנאה, מחלוקת  ביניהם יש  ולכן הפירוד, בעולם עדיין

האצילות בעולם  הם  הסוד  לומדי כן ורק שאין אך ביניהם  ויש  ,
בחביבותא  אנא באידרא  הרשב"י  שאמר  כמו  ואחדות אהבה
ואחד  אחד כל חז"ל  שאמרו  מה  כתבו  הקדוש ובזוהר  תליא,

האמת , בעולם  חבירו  של  מחופתו לומדינכוה  אצל אינו זה
העליון עדן  בגן  גם  ואחדות באהבה  הם  אלא  וממשיך הסוד, ,[

שם : הקדושבזוהר  ידי על הגאולה בזמן האור כשיתגלה  אבל
אורך, בא  כי אורי קומי שכתוב כמו אור, הנקרא  הוא  ברוך

אור" יהי אלוקים "ויאמר בפסוק יששכרונרמז הבני [וכתב
הזוהר], ספר בתוך  נגנז  בראשית  ימי  מששת הגנוז  אזשהאור

ׁש הם רב, ערב מיני  החמ ה כּ ל ויתאבדוּ ן  הע וֹ לם  מן יתמחוּ ן
ה'. ּת וֹ רת  מלּ למד  ישׂ ראל  את מעכּ בים 

חדׁש  לה:)וּ בזּ הר דף ד)שיר(ה ּפ ס וּ ק על (ויצא  ד פרק  השירים  
כּ ל  עליו ּת ל וּ י הּמ גן אלף  לתל ּפ יּ וֹ ת בּ נ וּ י  צוּ אר דּ ויד "כּ מ גּ דל
לא  והתורה  יכלו הדברים כל  רבי אמר הגּ בּ וֹ רים", ׁש לטי
סתרים  לו  יתחדשו יום , בכל בתורה  המתעסק כל דתנן תכלה...

מעלה ... לשמה,של  בתורה המתעסק  כל  יצחק  רבי אמר
אותם לו ומראין למעלה  עולה  נשמתו בלילה  יושן כשהוא 
העולם מתקיים  ידם ועל  בעולם ... להיות העתידים  הדברים 
שלטי וכל עליו  תלוי המגן אלף  ואז , המקדש  בית  ונבנה
עליו, תלוים  הנשאר וכל אלפין אלף  הנקראים אותן  הגבורים

מקום, של מטובו מלאים  העולמות בכל השילטון ע"כ ,וכל
לשמה[ תורה לומדי נקראים הסוד  לומדי שרק  המהרח"ו וכתב 

שם , כיוהאריך  לשמה, תורה לומד שהוא  שיאמר מי שאין
לדברים זוכה לשמה  תורה  שהלמוד עליו מעיד מאיר רבי התנא
נשפעת תורתם אין ולמה הדברים, אותם איפוא כן אם  הרבה,
כי כך , על  לשפוך צריכים  דמעות  וכמה  המתגבר , כמעיין להם

לזה , זוכים הסוד  לומדי בפירושורק  לאברהם  החסד כתב וכן 
אבות]. לפרקי

הקדוש, הזוהר  מלימוד  נמנעו  הקדושות  בישיבות גם 
פאפיראש  למהר "ם צדיקים שהאור הקבלה לימוד בין  ובלבלו
מקובלי גדולי [ואצל עשרים , וגיל  החתונה אחרי שילמד  אמר
לבין זה ] זמן קודם  למדו ראוי שהיה  ומי כן , נהגו לא  הספרדים

הזו ועד לימוד  מנער ישראל  איש לכל  מיועד שזה הקדוש הר
מצוה  בר בגיל  לנער הורה  זיע "א  החיים  החפץ ומרן  זקן,

השינה  לפני  לילה כל  המלאך  רזיאל ספר  עינישילמוד  מאיר (ספר

הפרשה ישראל) על הקדוש זוהר לללמוד הורה  הבחורים ולכל  ,
בכל  ספריו  את לומדים בעולם  הישיבות  ראשי  וגדולי כסדר,

בעולם , ושמירתהישיבות חיים  חפץ הקדוש  הידוע  ספרו (ובמיוחד

בכל  ספריו ולומדים  המקובלים , וספר הקדוש מזוהר וגדוש  שמלא הלשון

יום ) חיים יום  רבי  הגאון  זי"ע הגר"א  של המובהק ותלמידו ,
וזוהר קבלה שכולו החיים נפש  ספרו את חיבר ז"ע, מוולאזין 
לאור יזכו  וכך  בישיבות ספרו את  ילמדו  ולוואי  הקדוש,

ע "ה . הרשב"י 

לוֹ מדו אזוֹ הרללמ וֹ דאוֹ מרׁש אׁש ּמ יבּ זוֹ הרכּ ת וּ בזהוּ בגלל 
ה גּ ל וּ ת.ט וֹ ב,זוֹ הר ואר בּ עוֹ לם  עני וגוֹ רם בע וֹ לם , נברא ׁש א 

וּ ׁש שה ּת ּק וּ ןה ּק ד וֹ ׁש זוֹ הרבּ ת ּק וּ ניׁש כּ תב וכמוֹ  (דףארבּ עים  
ע "א ) ה בּ נים פב צ וֹ וחים יבׁש ה , והיא  יבׁש  ׁש ה וּ א  זמן  "בּ א וֹ ת וֹ  :

זה וּ  עוֹ נה . ואין  קוֹ ל ואין  י שׂ ראל , ׁש מע וא וֹ מרים בּ יחוּ ד למּט ה
כח )ׁש כּ ת וּ ב  א ׁש גּ וֹ רם (משלי מי   וכ אענה. ו א יקראנני אז  

ׁש בּ כתב , וּ מּת וֹ רה ּפ ה  ׁש בּ על  מ ּת וֹ רה  וחכמה  קבּ לה  ׁש ּת סּת לּ ק 
בהן] אשתדל  ולא  מוסיף [והגר "א בהן י ׁש ּת דּ לוּ  ׁש א  וג וֹ רם 
הוּ א  כּ אלּ וּ  בּ ו דּ אי וּ ב ּת למוּ ד, בּ ּת וֹ רה פׁש ט א לּ א ׁש אין  ואוֹ מרים 

גן. וּ מא וֹ תוֹ  נהר  מאוֹ תוֹ  הּמ עין  את  נבראיסלּ ק  ׁש א טוֹ ב לוֹ , א וֹ י 
ּפ ה, ׁש בּ על  ותוֹ רה ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  אוֹ ת ּה  ילמד  ו א  בע וֹ לם 
בּ עוֹ לם עני וג וֹ רם  ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם  החזיר כּ אלּ וּ  ל וֹ  ׁש נּ ח ׁש ב

ה גּ לוּ ת ". ואר

ו  עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם ואבדן אוֹ י והרג וּ בזּ ה חרב  ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
המשיח את ומעכבים ◌ָ◌ָּב עוֹ לם ,

ל גּ ל וּ ת , יוֹ רדת ׁש ה כינה בּ זמן "בּ ו דּ אי ל': ּת יקוּ ן וּ בז וֹ הר
מוּ ם  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תעּס קים  אוֹ תם  על  נ וֹ ׁש בת  ה זּ וֹ  הר וּ ח
: ּכ ותאמר  קוֹ ל, נעשׂ ית  הזּ וֹ  והרוּ ח  בּ יניהם , נמצאת  ׁש ה כינה
הלּ ב , ואטוּ מי העינים סתוּ מי בנחיריהם, ׁש נה יׁש נים א וֹ תם
לדעת  ה שׂ כּ ל  בּ לי לב לכם ׁש יּ ׁש  הכינה , אל והתעוֹ ררוּ  ק וּ מ וּ 
נא  קרא  כּ מוֹ  קרא , א וֹ מר קוֹ ל - ה דּ בר  וס וֹ ד  ביניכם . והיא  א וֹ ת ּה ,
כּ ל  אקרא, מה  אוֹ מרת והיא  ּת פנה, מּק דוֹ ׁש ים  מי ואל ע וֹ נ הי ׁש 
כּ ציץ  חס דּ וֹ  וכל חציר, ׁש א וֹ כל וֹ ת  כּ בהמ וֹ ת  הם  הכּ ל  חציר, ה בּ שׂ ר
א לּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם . עוֹ שׂ ים  ׁש עוֹ שׂ ים , החסד כּ ל  ה דה ,
בּ א וֹ ת וֹ  ע וֹ שׂ ים . לעצמם  - ׁש ע וֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים 
ר וּ חוֹ  וזוֹ הי לע וֹ לם, יׁש וּ ב ו א  ה וֹ ל ר וּ ח ה ּמ ה  ב שׂ ר  כּ י  ו יּ ז כּ ר  זמן
י ׁש וּ ב  וא  העוֹ לם  מן  לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם  א וֹ י מׁש יח, ׁש ל
רוֹ צים  ו א י בּ ׁש ה, ה ּת וֹ רה  את ׁש ע וֹ שׂ ים  הם ׁש א לּ וּ  לעוֹ לם,
החכמה , מעין  ׁש ּמ ס ּת לּ ק וגוֹ רמים הּק בּ לה , בּ חכמת להׁש ּת דּ ל 

יבׁש ה , ב' ונׁש ארת  מּמ נּ ה , י ' ענ יּ וּ תׁש היא ׁש גּ וֹ רמים להם  אוֹ י  
ר וּ ח היא  ׁש ּמ סּת לּ קת  הזּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב

וּ בינה ה ּמ ׁש יח, חכמה ר וּ ח והיא  הּק דׁש , רוּ ח  והיא ׁש נּ תבּ אר, כּ מ וֹ  
הוי "ה". ויראת דּ עת  ר וּ ח וּ גבוּ רה , עצה  ר וּ ח

הם מי את לדעת בתשובה לשוב  צריכים ישראל בני
הקדוש הזוהר  את וללמוד  מלכם, הוא ומי עובדים 

הגאולה תבוא זה ידי ועל הקבלה וחכמת

ובקשו בתיובתא , ישראל בני דיתובון  עד  ממשיך.... המרח "ו
אלהיהם. ה ' הםאת  מי את וידעו  תורה . ברזי וליודעו להכירו

מלכם. הוא  ומי כמועובדים, האמת בחכמת לעסוק יזכו וכדין
וכמו המשיח , ידי על וימתקו" עץ , ה ' "ויורהו  הכתוב שאומר 

מהימנא  ברעיא  נשא בפרשת ע "ב )שאמר  קכ"ד ובגין(ד ' וז "ל
הזוהרדעתיד  ספר האי דאיהו  דחיי מאילנא  למיטעם  ישראל  ים 

והיתר איסור  דאיהו ורע  דטוב  ואילנא וכו' גלותא  מן  ביה  יפקון
[עכ"ל]. וכו ' יתיר ישראל על  שליט  לא 
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הראשונה עולם מלחמת  בא  כך מלחמתאחר של ראשון (שלב

ומגוג ) בא,גוג תרע"ט )ואז  - הקדוש (בתרע"ז הסולם  בעל
הנוראה  השואה  על הישיבות  וראשי הרבנים לכל  והזהיר 
וכמובן הקדוש, זוהר  ילמדו  לא  אם  שנה  20 בעוד  שתתפרוץ
6 של חיים את שגדעה  נוראה שואה  והיה  בקולו , שמעו  לא

יהודים . מיליון 

עדה של  צדק  דין הבית  קמו תר "פ בשנת כך אחר  שנה
בירושלים, ורבניהחרדית זצ"ל זוננפלד  הרי"ח  של בראשם 

הקדוש  הזוהר  את  לסיים ישראל  כל על וציוו  הקודש, ארץ 
להביא  לעולם , הבאות הקשות הגזירות לבטל פעמים, 1000
וחזרו האמיתית . לגאולה  תיקון  לזה וקראו ברחמים, גאולה 

בתרפ "א . כך על  וקראו

הבבלי. היומי הדף נוסד תרפ "ד בשנת 

הזוהר מרכז זוננפלד  הרי"ח  בראשות נוסד  תרצ "א  בשנת 
של היומי  הדף את  יעבור ולא  חוק  ישראל לכל  ותיקנו  העולמי

הקדוש. הזוהר 

שמעו ולא  הקודש הזוהר לימוד את שהפסיקו בגלל ואז
זצ "ל, אשלג האר "י השואהבקול פרצה אריז"ל נשמת (שהיה

ומגוג ].הנוראה ) גוג  מלחמת של  שני [שלב

החרדית העדה  של  צדק דין  הבית ישראל  גדולי יצאו ומאז 
הספרדים , של המקובלים  ברוגדולי לכל גדולים  קורא 'ס  בקול

הזוהר של היומי  דף פנים כל על  של  לימוד לקבוע ישראל,
ותרצ "א . תרפ "א  שנת תקנת  את  לחדש הקדוש,

הארורים הנאצים  ישראל לארץ  גם  שבאו  ידוע תש"ג בשנת 
עם ימ "ש , הזוהר  של  הראשון הכרך  כשיצא  הסולם : בעל אמר 

ל  יהיה הסולם הכרך ביאור שיצא  ובזכות מפלה , ימ"ש רשע
הצליח  ולא מפלה, לו  היה הסולם, פירוש עם  זוהר של  הראשון 

הקודש. לארץ  להיכנס 

ע "ג, ע"ב , ע', ס "ח , ס"ד , ס "ב, תשס"א , תשמ"א, בשנת 
חדשים . קורא'ס קול יצאו

ומגוג גוג מלחמת  של  והסופי השלישי  שלב  מגיע עכשיו
נאמר  יג )שעליה וכו'(זכריה הארץ בכל סנהדרין "והיה  (ועיין

יזהירוקי"א ) והמשכילים רבים , ויתלבנו ויתבררו  ו "ויצטרפו
הרקיע , ינצלו)כזוהר  הקדוש  זוהר שלומדים  .(אלו

זוהר של אחד דף אם כי מעמך, דורש ה ' מה ישראל  ועתה 
ביום )הקודש  דקה .(שלוקח

תורה קל:):בזוהר דף  שרה חיי פרשת  א' חלק (זוהר 

בעיון  הסוד  לומדי מעלת גודל

דּ רׁש  משׂ כּ יל  היׁש  לראוֹ ת  אדם בּ ני על  ה ׁש קיף מ מים "ה'
הצדיקים הם  זכאים  וראה, בוא  יוסי, רבי אמר אהים ". את 
בכל פנימי מקום  ואין  הבא, לעולם  טובות  הרבה  להם  שנגנז
ויודעים רבונם , בסוד להיודעים המוכנים כהם המקומות, אותן
אהים ראתה  א "עין כתוב: אלה  על  יום , בכל בהם להתדבק

ל וֹ " למחכּ ה יע שׂ ה   ג )זוּ לת סד, כמו(ישעיהו ל וֹ ", "למחכּ ה מהו , 

בּ דברים" איּ וֹ ב  את "חכּ ה ד)שכתוב: לב, ואלה ב(איוב  , 
להבין לה ומחכים  בה , ומדייקים החכמה , בדברי המשכילים 
בהם  מתפאר שרבונם הם  אלה רבונם, את  להכיר  הדבר , ברור 
נכנסים  והם  העליונים , קדושים בין הנכנסים  הם אלה  יום , בכל
חלקם  אשרי בידם , שימחה  מי  ואין שלמעלה , השערים בכל

הבא . ובעולם הזה בעולם 

רמז : דף פקודי פרשת ב' חלק דקדושה היכלות

שמפ אצלו מלאך נמצאים החכמה  תחות 

אשר ההיא, החיה קיימת  ברקיע, למעלה אמר, שמעון רבי 
החכמה  סודות בכל עומד והוא יופיא "ל , אותןגשמו  וכל ,

אצלו. נמצאים  החכמה  מפתחות

שרדף האדם של פטירתו בשעת  מגין המלאך 
קונו  להכיר

הוא , ברוך  הקדוש  מאת  שכר  לתבוע שעומד  המלאך , והוא 
מכל  ואפילו החכמה, בעלי כל אחר הרודפים  אותן לכל ליתן 

שהוא דאדם  השכר הוא  וזה רבונם, את לדעת חכמה  ולומדים ,
שכאשר רבונם , את לדעת חכמה אחר  הרודפים  לאנשים נותן 
שרפים  ד' על  נגדו  יוצא  ההוא מלאך הזה, מעולם  זה אדם יוצא
אשר הדין שרי  אותן לכל מניח  ואינו  לפניו, ופורח  מעופפים,

סביביו. השלום  מלאכי  הם  וכמה  אליו, לגשת הטומאה בצד

להזיק יכולים ואינם נכנעים הנחשים 

לפניהם  נכנעים ונתגלים, נוסעים כאשר השרפים  ואלה 
מיתה  שגרם  ההוא הנחש מן היוצאים שרפים, נחשים אותן 

העולם . לכל 

שכר מקבל הוא כך קונו להכיר  ונצטער  שיגע כפי

אצלו, ומגעת  עולה הנשמה כאשר  עומד , הזה  קדוש מלאך 
אותה  וכפי  האלוהית, החכמה  בסודות אותה שואל הוא אז 

שכרו. לו נותנים  כך בה , ונדבק  אחריה שרדף החכמה 

לחוץ נדחה למד  ולא ללמוד  ביכולתו היה אם
נוראה בבושה 

נדחית  למד , ולא החכמה אותה ללמוד  ביכולתו  היה ואם
בבושה  ההוא  היכל  תחת  ועומדת נכנסת , ואינה  וכאשרהלחוץ ,

ההיא , החיה  תחת אשר השרפים  אותן כנפיהם  מנשאים
נשרפת , ולא נשרפת והיא  אותה, ושורפים בכנפיהם  מנקשים 
מאירה , ואינה  מאירה יום, בכל נידונת וכך  קיימת , ולא  קיימת 

טובים . מעשים לה  שיש  פי  על אף

זאת  בחכמה העוסקים לשכר שיעור  אין

העמלים  לאלה כמו ההוא, בעולם  גדול שכר  שאין  לפי 
אותן של להשכר , שיעור ואין רבונם , בכבוד  להסתכל בחכמה,
בעולם  חלקם  אשרי רבונם , בכבוד להסתכל  חכמה, היודעים 
יפיק  ואדם  חכמה  מצא  אדם  "אׁש רי  שכתוב: הבא , ובעולם הזה 

יג )ּת בוּ נה " ג , .(משלי  
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ספר
"תיבת נח"

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

והוא קול קורא לכל יהודי ויהודי באשר הוא, 
הקדוש,  הזוהר  של  נח  התיבת  לתוך  להכנס 
להינצל מדור המבול הנורא השוטף את הארץ

הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 
לב! שימו

זו  הגליות, כל סוף הסופי , תיקונו לפני  עומד  הנסיון העולם נשאר גליות ארבע שעברנו  אחרי רב , הערב גלות הי
עמלק זרע שהם הקדוש הזוהר אומר  שעליהם רב הערב גלות היא חלקים)האחרון י"ז והערב מיני (הזוהר  וחמשה  .

שמים לשם  כוונתם אין אם דרבנן באיצטלא  הלבושים גם  יש רב בראשית)ערב  .(זוה "ק

יג פרק ט )בזכריה - נאם :(ז עמיתי  גּ בר ועל רעי  על עוּ רי  ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ"חרב
וה  הצּ אן  וּ תפ וּ צין  הרעה את ה צבא וֹ ת הצּ ערים .ה' על ידי ׁש בתי  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌

וה  יגועוּ  יכּ רתוּ  בּ ּה  ׁש נים ּפ י  ידוד נאם הארץ  בכל  י וּ תר ל והיה ׁש ית ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ה  את  והבאתי  בּ אל בּ ּה . הכּ סף ׁש ית את כּ צרף וּ צרפ ּת ים ׁש  ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ב  יקרא הוּ א  הזּ הב את כּ בחן  אמרּת יוּ בחנּת ים  אתוֹ  אענה ואני  ׁש מי  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
א קי ". ה' יאמר והוּ א  הוּ א  ◌ַ◌ֱ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַעּמ י 

רע ּכ ל נגד  הצּ לה עגן ה ּת וֹ רה נׁש מת - והּת ּק וּ נים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַה זּ הר

דּ אּת מר  קבּ לה, מארי אי נּ וּ ן יבינוּ , יב )בּ הוֹ ן והמשׂ כּ ילים  (דּ נ יּ אל 
מׁש ּת דּ לין דּ קא  אינּ וּ ן א לּ ין הרקיע". כּ זהר יזהירוּ  "והמשׂ כּ ילים 
בּ ּה  דּ מת כּ נּ ׁש ין נח , כּ תיבת דּ איה וּ  ה זּ הר , ספר  דּ אקרי דּ א, בּ זהר
וּ ׁש נים מעיר, אחד  וּ לזמנין מּמ לכ וּ תא . וׁש בע  מעיר, ׁש נים

יתק יּ ים  דּ בהוֹ ן א )מ ּמ ׁש ּפ חה. ה יּ אוֹ רה(ׁש מ וֹ ת היּ לּ וֹ ד הבּ ן כּ ל 
דּ א . דּ ספרא  אוֹ רה ודא  קנ"ג )ּת ׁש ליכוּ ה וּ . ת בּ הע (זהר  

יקרים  גרעינית יהודים  מלחמה לפני כעת  עומד העולם !
כולם  לא משיח . של  שופרו  לשמוע  ונזכה מעט ועוד איומה 

חיים  החפץ האיש מי  לחיות. ?יזכו

קרא אומר קול

כּ ציץ חס דּ וֹ  וכל חציר הבּ שׂ ר כּ ל אקרא  מה ואמר  קרא  אמר ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ"קוֹ ל 
יב  נ הדה, ה' רוּ ח כּ י  ציץ  נבל  חציר יב ׁש  העם. חציר אכן בּ וֹ  ׁש ׁש בה ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

לעוֹ לם  יק וּ ם א הינוּ  וּ דבר ציץ  נבל ז-ט )"חציר  מ  פרק  .(ישעיה  ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ל' תיקון הקודש ]ובזוהר  אוֹ מר[בלשון ק וֹ ל  - הדּ בר  וס וֹ ד  ... :
והיא  ּת פנה, מ ּק דוֹ ׁש ים מי ואל  עוֹ נ הי ׁש  נא  קרא  כּ מוֹ  קרא ,
ׁש אוֹ כלוֹ ת  כּ בהמ וֹ ת  הם הכּ ל  חציר , ה בּ שׂ ר כּ ל  אקרא , מה א וֹ מרת 
ע וֹ שׂ ים  ׁש עוֹ שׂ ים, החסד  כּ ל הדה , כּ ציץ  חס דּ וֹ  וכל  חציר ,
ׁש ע וֹ שׂ ים  חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם.
וא  הוֹ ל ר וּ ח ה ּמ ה  בשׂ ר כּ י  ויּ ז כּ ר  זמן  בּ א וֹ ת וֹ  עוֹ שׂ ים . לעצמם -
ׁש גּ וֹ רמים  מי להם אוֹ י  מׁש יח, ׁש ל רוּ חוֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם , יׁש וּ ב
את  ׁש עוֹ שׂ ים הם  ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם , י ׁש וּ ב וא העוֹ לם  מן  ל וֹ   ׁש יּ ל

וגוֹ רמים  ה ּק בּ לה, בּ חכמת לה ׁש ּת דּ ל רוֹ צים  ו א י בּ ׁש ה, ה ּת וֹ רה 
אוֹ י יבׁש ה , ב' ונׁש ארת  מּמ נּ ה , י' ׁש היא החכמה, מעין ׁש ּמ סּת לּ ק 
והרוּ ח  בּ עוֹ לם , ואבדן  והרג  וּ בזּ ה  וחרב ענ יּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  להם 
רוּ ח  והיא  ׁש נּ תבּ אר , כּ מ וֹ  הּמ ׁש יח , ר וּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת ה זּ וֹ 
דּ עת  ר וּ ח וּ גבוּ רה , עצה  ר וּ ח וּ בינה  חכמה ר וּ ח והיא  ה ּק ד ׁש ,

הוי"ה . ויראת 

הקדוש הזוהר של היומי הדף  לימוד  חובת על התעוררות
תשע "ג  תמוז

ומאורי  גדולי כל קראו ודור  דור  בכל - ודורשיו דור דוד 
הגאולה את להביא הקדוש  הזוהר ללימוד  האומה

ברחמים והפרטית הכללית

כ-1000 של  מדבריהם  הזוהר" "אור  לספר  קיבצנו  בס"ד
ישראל  מבני אחד  לכל  הזוהר לימוד חיוב על (ועוד צדיקים 

לספר ) להכניסם  הספקנו ולא כך על וציוו אמרו ערכנוהרבה  ועתה
שנות  ישראל גדולי קריאת  את הערוך כשולחן  לפניכם
תשס "ח  תשס"ה  תשס"ד תשס"ב  תשס"א תרצ "א  תרפ "א 

תשע "ג. תשע"ב

הקדוש הזוהר ולימוד שלמה  תשובה עשיית השעה : חובת

רצים, והעולם שמנגן למי  דומים מרקדין)"אנחנו  ומי(דהיינו
רצים . הם  מה בעיניו  לפליאה - הניגון  את  ושומע מבין  שלא

מרקדין אתם ולמה אחריו , רצים  אתם פליאה 'למה היא  כך '?
אחרי רצים אתם למה העולם  !"אצל

זיע "א ) מברסלב נחמן רבי  (הרה"ק 

את  מנגן הרשב"י  הקדוש, הזוהר אצל  הענין הוא  כן כמו 
"א וֹ ריתא  שכתוב: כמו  הגאולה תבוא שבאמצעותו  הזוהר ניגון 
הדא  בנגּ וּ נא, גלוּ תא  מ גּ וֹ  סלקין  ישׂ ראל  בנ גּ וּ נא, ׁש כינ ּת א בנ גּ וּ נא,

דכתיב  א )ה וּ א  טו ה ירה (שמות  את ישׂ ראל  וּ בני מׁש ה  י ׁש יר אז  
לה '". ע "ב )ה זּ את  נא -דף  ועשרין וחד עשרין, הזוהר-תקונא (תיקוני 
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אשר ויש הזוהר, ניגון  הגאולה  לניגון המתעוררים  יש וב "ה 
ה ' קול  אש, להבות  חוצב  ה ' מקול  ומתעלמים אוזניים, אטומי

וחזק . ההולך  השופר  קול  ה ', דרך פנו - במדבר  הקורא

השופר קול הוא הזוהר מבינהניגון הוא הזוהר ששורש  (כידוע

דבינה ) מסטרא הוא הגדול עת ,והשופר בכל עכשיו ברקע הנשמע
- הקורא השופר קול  את  ישמע  מיד אוזניו פותח  שרק  ומי

ה '". אל "שובו

וחפשו מתרדמתכם  הקיצו ונרדמים משנתם ישנים  עורו
את השוכחים אלו בוראכם , וזכרו בתשובה  וחזרו במעשיכם 
יועיל לא אשר וריק  בהבל שנתם  כל ושוגים הזמן בהבלי האמת 
ומעלליכם דרכיכם  והיטיבו לנפשותיכם  הביטו  יציל , ולא 
טובה. לא אשר  ומחשבתו הרעה דרכו מכם  אחד  כל  ויעזוב
להרמב "ם ) תשובה בהלכות וכ "כ כהנא דרב  פסיקתא (מדרש

הקדוש הזוהר  ללימוד קורא קול

תשע "ג  תמוז ב"ה
שליט "א הדור ומאורי מגדולי קורא  קול

מלכי יתיצּ ב וּ  ריק , יה גּ וּ  וּ לאּמ ים  גוֹ ים ש"רגׁש וּ  הזאת , בעת 
את  ננ ּת קה  מׁש יח וֹ , ועל ה ' על יחד נ וֹ סדוּ  ור וֹ זנים  ארץ 

עבתימוֹ " מּמ נּ וּ  ונ ׁש ליכה א-ג )מוֹ סר וֹ תימוֹ  פ "ב  "לכוּ (תהילים  . 
ע וֹ ד " ישׂ ראל ׁש ם  י זּ כר ו א מגּ וֹ י ה')ונכחידם פ"ג .(תהלים  

ומינות  מתגברין  רב והערב מתמעטין חכמים תלמידי
ה 'וא  בכרם  פרצות ופרצו  העולם את להציף  ירדו פיקורסות 

ה ' עם  על לארץ, ובחוץ  הקודש בארץ גזירות  וגוזרים
הטהור, החרדי החינוך  הצרופה, החרדית  היהדות ותורתו 

ישראל . ובחורי

ישראל  גדולי ידי על והנכתב הנאמר ומפורסם  ידוע  הנה
הפרד "ס  לימוד את להשלים שחייבו דרוש ,האמיתיים , (פשט,

סוד) הרירמז, הסו"ד חלק  את מחסירים  אם  כי ויום, יום  בכל 
והרי העליונים  בעולמות ח "ו פירוד  וגורמים  פר "ד נשאר 

הקדוש הזוהר בתיקוני שנכתב וכפי פגום , מ "ג )לימודם  (תיקון

אתברי דלא  ליה "טב  - ללמוד אומר שלא  ומי  לומד  שלא  מי  על
הרג חרב "ביזה  "גורמים שהם נכתב ל ' ובתיקון  בעלמא"
למד  שלא  זה על  בגלגול  לבוא מחוייב זה  ואדם בעולם" ואבדן

התורה סודות החי )את  האר "י  בשם  .(מהרח "ו

ספר את  לומד שאינו מי שכל מהנ "ל יוצא מעמיק  ובמבט 
ואבדן הרג  חרב לבזה בזה , הוא  גורם הרי הקדוש , הזוהר
הכפורים  יום  שאפילו לחבירו  אדם שבין  עבירות ואלו  לעולם,
"עד  לקיים  באפשרותנו  אין כזה  ובאופן עליהם, מכפר  אינו 

רח "ל... כבר  שנאבדו מחמת חבירו" את שירצה 

חז "ל ל.)אמרו תקרי:(קדושין אל "ושננתם" דכתיב  מאי
שליש  שנותיו אדם ישלש לעולם ושלשתם . אלא  "ושננתם "

חיי כמה יודע מי בתלמוד, שליש במשנה  שליש לא במקרא ?
ליומי דרך צריכא  ועל ישלש. עצמו ויום יום דבכל  התוס ' ופי ' !

מהרי"א  הגאון וכן  האריז "ל תלמידי ישראל , גדולי ביארו  זה
יום  בכל ופוסקים  בש"ס כריסו  וימלא שילמד זצ "ל  מזידיטשוב
אדם  שימלא עד להמתין  כי  הסוד  תורת  ילמד  כך ואחר  ויום

חיי כמה יודע  מי  - ובפוסקים  בש "ס החיים כריסו  כף ובעל ?
קנה )פסק  הקבלה .(בסי' לימוד  חובת  ידי יוצא הזוהר  שבלימוד

אמרו חיים  אנו  מפיהם  אשר  זיע"א הדורות  גדולי רבותינו 
ומסוגלש  לנשמתו, גדולה תועלת האדם  עושה  הזוהר  בלימוד 

הלב, טמטום מעליו  ומסיר  מגאוה  ולהנצל  ותשובה לאמונה
הרשב"י וזכות הרע , מיצר ומצילו  ה', ביראת נפשו ומשמח
עולמות ובונה  ונצורות , גדולות ופועל  בעוה "ז, אף  עליו תגן
הנגלה ללימוד גדולה  תועלת מביא  גם  וכן ברקיע, חדשים 
התנא אומר ועליו  החכמה, מעיינות לו שנפתחין  וזוכה
זוכה לשמה  תורה הלומד כל  זי "ע הנס  בעל מאיר רבי האלוקי

הרבה ומקר(מהרח "ו)לדברים רבינו, שכתב וכמו הגאולה. ב 
ועיקר התורה, לימוד ידי על  תהיה  שהגאולה  ז"ל הגר"א 

הזוהר בלימוד  תהיה ובפי 'הגאולה  פב, ד' מהימנא  לרעיא (בפירשו

ו') תיקון .לתיקונים 

לאוכלי אלא תורה  ניתנא  "לא  במכילתא זי "ע הרשב"י אמר 
רוחנית  הארה  מקבלים היו המן שאוכלי כתבו  ובזוה "ק  המן",
שם  החיד"א זה על  וכתב  התורה , בסודות  ללמוד  שכינה וגילוי
בהם , מאיר  המן היה  אשר  לצדיקים דוקא  שזה  אורות, בניצוצי
כלומר, ולקטו" שטו "והעם  בהם שכתוב לאלו כן  שאין מה

אלו ומי  המן , האיר  לא ולהם שטותם, אחר  שהיושהלכו הם  ?
וכו ', ולדוכו  ולטחנו  מרחוק , המן  את  לחפש לטרוח  צריכים
לו וקראו המן  את רצו  לא מדוע הצדיקים  וביאורו  עכת "ד.

הקלוקל  צפונות לחם  כל  ואת  קלקלתם  את מגלה היה המן כי  ?
כיצד  ?לבם,

טרחו לא ובכלל  האוהל , פתח  ליד המן  בא שלצדיקים
בסתר, חטא  שח"ו  גדול ישיבה וראש  אדמו"ר היה ואם  לצאת,
נצרך  והיה אהלו , מפתח מאוד רחוק יורד המן היה למחרת מיד 
היה  כי  המן  את רצו  לא ולכן הרשעים, כל  כמו  ולחפש לשוטט

ברבים . קלקלתם את  מגלה

ומנהלים  ישיבות וראשי  ואדמורי"ם  רבנים  יש עתה כן  כמו 
שמא  מפחד הקדוש, הזוהר לימוד את  רוצים  שלא ומלמדים ,

איצטלא  לאותה  ראויים אינם כי  עליהם , להיותיגלה (ויכול

מה לב  שמים  ולא לנו" מגן "תורתו במירון ושרים  וקופצים  שרוקדים 

תורתו) לומדים  לא  אם  עליהם , יגן איך כי  מפיהם , לה יוצא ואוי  ,
ודם  בשר  מפחד  אם כי  כלימה , לאותה  לה  ואוי בושה לאותה 

הדיןחוששים, יום  בבוא עולם של מלכו מפני יבושו לא  האיך 
כך כי הם , הארץ  עמי כי פקודה , ליום יענו מה והנורא, הגדול 
זוה "ק לומד שלא שמי הקדוש בזוהר  מהימנא  הרעיא  קוראם 

הארץ. עם כינקרא זי "ע, החיים " "האור  הקדוש  הבטיחנו וכבר
בזוה"ק שאמרו  ר "תה'היהש'המ'מה  שיהיה  כימשהוא  ,

ומשה  אחרון , גואל והוא ראשון  גואל הוא רבינו משה ממש
אמר וכבר בטלנים , של  עם לגאול רוצה לא  התורה  נותן רבנו 
לנו שהבטיח כמו להיגאל, כדי  נאחז במה ע"ה, רבנו משה  לנו

מה  ברעיא בזוה "ק רבנו  קכ"ד:)ימנאמשה  דף  נשא :(פרשת
ספר דּ איה וּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי הרקיע כּ ז וֹ הר יזהיר וּ  והמ שׂ כּ ילים 
נּס יוֹ ן, צּ רי לא  בּ אלּ ין ּת ׁש וּ בה. ע לּ אה  דּ אימא  ז וֹ הרא מן  ה זּ הר ,
ספר האי  דּ איהוּ  דח יּ י, מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין  וּ בגין

בּ ה וֹ ן, ויתק יּ ים בּ רחמי. גּ ל וּ תא מן בּ יּה  יפק וּ ן לב )ה זּ הר , (דּ ברים  
נכר אל  ע ּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד  עכ"ל .""ה ' . 

הפסוק  על ויחי  בפרשת  הקדוש  החיים האור כתב ועוד 
על  יורה  זה וגו', מיין " עניים  חכלילי וגו ' עירה , לגפן  "אוסרי 
וצריך  ברחמים , וניגאל מהצרות נינצל  בה שרק  התורה  לימוד 

הפסוק  על בספרי  כדפירשתי תורה , של  יינה  בנו (שירשיהיה

ד') רומזהשירים  שיין פירש ושם וגו' היין " בית אל "הביאני ,
הפסוק  על  פירש בגמרא  וברש"י התורה, פ 'ר'ד'ס כל  ללימוד

ובגמרא סוד, גימטריה  יין ב ')הזה פח , דף רש"י:(שבת פירש
כאדם  סודה , לדעת  וטרודים  כחם, בכל עסוקים  - למיימינים 

ע"כ . עיקר, שהיא  ימינו ביד  המשתמש

בספרו זי "ע, אלפיה יצחק רבי  והקדוש
היא  התורה  נתינת  דעיקר כתב, יצחק שיח 
הרשב"י הבטחת  וזוהי  ע "כ , לסודותיה,
קטנים  ילדים  גם לגאולה  שסמוך ע"ה ,
כבר להשי"ת  ותודה ה ', סודות  ילמדו
ביומו, יום דבר הרשב"י חזון בנו מתקיים 
רב  הערב לרבני יעזור לא  דבר , של  כללו 
רמה", ביד  יוצאים ישראל "ובני כלום,
ברי"ש  גלי, בריש האונקלוס  ותרגם
הרחמים , למידת הרומז  ג"ם  גימטריה  גלי  רשב"י , אותיות

עה "פ  המקובלים בשם  בחיי רבינו מד)כדכתב כו פרק  (ויקרא

גדול  הפרש יש הקבלה  מדרך כי ודע וז "ל: וגו ', זאת " גּ ם  "ואף
אף  לשון כי  רבוי, לשון ששניהם אע "פ  גם, ללשון  אף לשון  בין
מלשון רחמים, למדת ירמוז  גם ולשון הדין , למדת ירמוז

כענין חסדים , ל)גמילות והשמיעה (שם  בקולי, שמע  וגם 
ידי שעל  כלומר, הקדושים. דבריו  עיי"ש וכו', ברחמים,
תורתו, את בלומדינו  ע "ה  הרשב"י  נשמת  את עלינו  שנמשיך 
זי"ע , גלאנטי  אברהם רבי  בשם לאברהם  החסד שכתב  כמו
ויושב  מתעטר  הרשב"י  בא  הרשב"י, תורת לומדים אנו שכאשר 

הנק  הרחמים  מדת  את  עלינו  נמשיך זה  ידי על  "גם".בגוון, ראת

בפירוש  רבינו משה  קכ"ד:)ואמר  נשוא דא (זוהר "בספרא 
ברחמי מגלותא  חכם !"יפקון  תלמיד  דעל מלך , הכסא ביאר וכן

מוטל  החיוב וכל העם , לומדים וממנו ביותר , מוטלת החובה 
הקדוש. זוהר  לומד אינו אם  הארץ מעם יותר  ופוגם ראשו, על

בלימוד  תלויה  שהגאולה הנ "ל הדברים  את  ראינו כאשר 
קנייבסקי הגר"ח  למרן  פנימה הקודש אל נכנסו  הזוהר
וסיפרנו הקדוש, הזוהר  והפצת  לימוד מענין ודיברנו שליט "א ,
אותנו ובירך  הקדוש, הזוהר לימוד בענין מאמריו  שהכנסנו 

בשמו. הדברים לפרסם  ואמר גדולה , בהצלחה

זוהר ללמוד  צריכים כולם  שליט "א : קנייבסקי הגר "ח מרן
הקדוש

חיים  רבי  הגדול הגאון  התורה  שר  מרן
שליט "א  לאברכיםקנייבסקי  שואל

זוה"ק? הם  לומדים אם אליו , הבאים 
ש "ס סיימנו לא  עדיין  לו !!!ועונים

ללא כי  ודעו נוגע? זה מה  להם , ואומר 
ומורה העליון , עדן  לגן  להיכנס  זוכים  לא זוה"ק לימוד
הדורות גדולי מכל ידוע וכן בגירסא , גם  זוהר ללמוד לאברכים

לטהרתה. לנשמה  מאוד מועיל  בגירסא אפילו הזוהר דלימוד

שיעורר מוסר ספר ואין זוהר  ללמוד  תורה  לבני חובה
כמותו  ויחזק

לבחורים  שאין בשמו  שפורסם  מה  נכון  "האם  שאלוהו :
הקדוש  זוהר  דברים ללמוד "הרבה  הלשון: בזה וענה  "?

להתרגש  לך  מה  בשמי. כך אומרים שאומר ח"ו  אדרבה!? אלא 
ומחזק מעורר מוסר ספר שאין זצ "ל  איש  החזון ממרן מקובלני
בו לעסוק  תורה  לבני בפרט קדושה  וחובה הקדוש , הזוהר  !כמו

תובב "א  ירושלים עיה "ק  רבני  יצאו וכבר
זצ"ל) זוננפלד חיים  יוסף  רבי  מרן (ביניהם 

יהודי לכל גלויה בקריאה  תרפ"א בשנת
שם  הוא  יוםבאשר בכל  שיעור שיקבע 

בגירסא גם הקדוש הזוהר בספר ויום
ברחמים, הגאולה לקרב  בכדי  בעלמא,
רבני תוקף במשנה והסכימו וחזרו 
לס ' בהסכמתם הנ "ל קורא' ל 'קול  ויבלח"ט זצ"ל הבד "ץ

ישראל ה  גדולי יצאו  וכבר מדבש ", "מתוק פי' עם זוה"ק
זצ"ל  כדורי יצחק  רבי ולהבחל"ח  שליט"א יוסף עובדיה הרב  (ביניהם 

ראשיועוד) ורבנן הדור ומאורי גדולי מרנן  וכן, קדושה בקריאה
קודש  בקריאת  וקוראים  ומעודדים מעוררים שליט"א הישיבות 
ולקבוע לאורייתא חילים  להגביר יכונה: ישראל  בשם  אשר לכל 

הקדוש. הזוהר  מספר יומי  עמוד  הפחות לכל ללמוד  עצמו

נאמר: זיע"א  חיים  החפץ מרן יוםובשם בכל  ללמוד  "יש 
הגאולה ". לקרב  בכדי  הקדוש  זוהר  שעה  חצי 

נמצא  זצ"ל שך  הרב הישיבה  ראש מרן  ובשם
הנאציםכתוב, מצפורני נצלה  ספרד  שיהדות

ופשיטות בתמימות רגילים שהיו בזכות ימ "ש 
והוא הקדוש . מהזוהר מאמר  יום  בכל ללמוד
רגילים שהיו  היהודים כן כמו ומפורסם. ידוע
לפני אליהו" "פתח  מאמר  יום בכל  לקרוא

אירופה. משואת אז ניצלו התפילות 

להגאל  רוצה  אינו  ברחמים מי הגאולה  לקרב רוצה  אינו מי ?
עוזנו שכינת  של  וצערה  ישראל  של צערן בדרשות?ולהקל  (עי '

ולאז'ין) חיים  קודש ר ' מבית  ההוראה, מבית פסק שיצא אחרי 
אחד  שכל  ישיבה )הקודשים, בחור זוהר(ואף ללמוד  צריך 

יוצא  ואינו  יוצאים אותם רואה  מי  ?הקדוש ,

קודש": ה"קריאות סדר להלן

בארץ  זצ"ל  נחום יוסף רבי  בשם  אחד  צדיק תרפ "א  בשנת
ישראל ישראל, עם  למען רבות ופעל ובנסתר , בנגלה היה גדול (גאון

הגאולה ) לגאולה והחשת "תיקון היה הכבירים ממפעליו  אחד
אחד  כל  ידי  על הקדוש  הזוהר  לימוד ידי על  שיהיה האמיתית "

) והגולה  בארץ ישראל מבני הגן)ואחד  עץ  פרי  בספר  .כמבואר

התעורר הוא  הקשות והגזרות  הנוראות  הצרות  כל לאור
תקופה  שבאותה  ישראל לגדולי  והלך  ותעצמות , עוז ולבש
ואכן הגאולה, להבאת הקדוש הזוהר לימוד נחיצות על  ועוררם

השנה תרפ "א )באותה  בקריאה (בשנת  ישראל ארץ  גדולי יצאו
ללמוד  שיעור שיקבע ואחד  אחד לכל בגירסאקדושה (ואף 

ל-1000בעלמא ) להגיע היתה והמטרה יום, בכל  הקדוש בזוהר 
הזוהר. על  זצ"ל סיומים  זוננפלד חיים  יוסף ר ' מרן היה החתומים  (בין

דינו) .ובית 

דארעא  תקיפי  דאז רבותינו  ממודעת  העתק להלן
ברחובות  נתלו אשר  הזוהר לימוד  בענין זיע"א  דישראל 

דירושלים : קרתא 
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אשר ויש הזוהר, ניגון  הגאולה  לניגון המתעוררים  יש וב "ה 
ה ' קול  אש, להבות  חוצב  ה ' מקול  ומתעלמים אוזניים, אטומי

וחזק . ההולך  השופר  קול  ה ', דרך פנו - במדבר  הקורא

השופר קול הוא הזוהר מבינהניגון הוא הזוהר ששורש  (כידוע

דבינה ) מסטרא הוא הגדול עת ,והשופר בכל עכשיו ברקע הנשמע
- הקורא השופר קול  את  ישמע  מיד אוזניו פותח  שרק  ומי

ה '". אל "שובו

וחפשו מתרדמתכם  הקיצו ונרדמים משנתם ישנים  עורו
את השוכחים אלו בוראכם , וזכרו בתשובה  וחזרו במעשיכם 
יועיל לא אשר וריק  בהבל שנתם  כל ושוגים הזמן בהבלי האמת 
ומעלליכם דרכיכם  והיטיבו לנפשותיכם  הביטו  יציל , ולא 
טובה. לא אשר  ומחשבתו הרעה דרכו מכם  אחד  כל  ויעזוב
להרמב "ם ) תשובה בהלכות וכ "כ כהנא דרב  פסיקתא (מדרש

הקדוש הזוהר  ללימוד קורא קול

תשע "ג  תמוז ב"ה
שליט "א הדור ומאורי מגדולי קורא  קול

מלכי יתיצּ ב וּ  ריק , יה גּ וּ  וּ לאּמ ים  גוֹ ים ש"רגׁש וּ  הזאת , בעת 
את  ננ ּת קה  מׁש יח וֹ , ועל ה ' על יחד נ וֹ סדוּ  ור וֹ זנים  ארץ 

עבתימוֹ " מּמ נּ וּ  ונ ׁש ליכה א-ג )מוֹ סר וֹ תימוֹ  פ "ב  "לכוּ (תהילים  . 
ע וֹ ד " ישׂ ראל ׁש ם  י זּ כר ו א מגּ וֹ י ה')ונכחידם פ"ג .(תהלים  

ומינות  מתגברין  רב והערב מתמעטין חכמים תלמידי
ה 'וא  בכרם  פרצות ופרצו  העולם את להציף  ירדו פיקורסות 

ה ' עם  על לארץ, ובחוץ  הקודש בארץ גזירות  וגוזרים
הטהור, החרדי החינוך  הצרופה, החרדית  היהדות ותורתו 

ישראל . ובחורי

ישראל  גדולי ידי על והנכתב הנאמר ומפורסם  ידוע  הנה
הפרד "ס  לימוד את להשלים שחייבו דרוש ,האמיתיים , (פשט,

סוד) הרירמז, הסו"ד חלק  את מחסירים  אם  כי ויום, יום  בכל 
והרי העליונים  בעולמות ח "ו פירוד  וגורמים  פר "ד נשאר 

הקדוש הזוהר בתיקוני שנכתב וכפי פגום , מ "ג )לימודם  (תיקון

אתברי דלא  ליה "טב  - ללמוד אומר שלא  ומי  לומד  שלא  מי  על
הרג חרב "ביזה  "גורמים שהם נכתב ל ' ובתיקון  בעלמא"
למד  שלא  זה על  בגלגול  לבוא מחוייב זה  ואדם בעולם" ואבדן

התורה סודות החי )את  האר "י  בשם  .(מהרח "ו

ספר את  לומד שאינו מי שכל מהנ "ל יוצא מעמיק  ובמבט 
ואבדן הרג  חרב לבזה בזה , הוא  גורם הרי הקדוש , הזוהר
הכפורים  יום  שאפילו לחבירו  אדם שבין  עבירות ואלו  לעולם,
"עד  לקיים  באפשרותנו  אין כזה  ובאופן עליהם, מכפר  אינו 

רח "ל... כבר  שנאבדו מחמת חבירו" את שירצה 

חז "ל ל.)אמרו תקרי:(קדושין אל "ושננתם" דכתיב  מאי
שליש  שנותיו אדם ישלש לעולם ושלשתם . אלא  "ושננתם "

חיי כמה יודע מי בתלמוד, שליש במשנה  שליש לא במקרא ?
ליומי דרך צריכא  ועל ישלש. עצמו ויום יום דבכל  התוס ' ופי ' !

מהרי"א  הגאון וכן  האריז "ל תלמידי ישראל , גדולי ביארו  זה
יום  בכל ופוסקים  בש"ס כריסו  וימלא שילמד זצ "ל  מזידיטשוב
אדם  שימלא עד להמתין  כי  הסוד  תורת  ילמד  כך ואחר  ויום

חיי כמה יודע  מי  - ובפוסקים  בש "ס החיים כריסו  כף ובעל ?
קנה )פסק  הקבלה .(בסי' לימוד  חובת  ידי יוצא הזוהר  שבלימוד

אמרו חיים  אנו  מפיהם  אשר  זיע"א הדורות  גדולי רבותינו 
ומסוגלש  לנשמתו, גדולה תועלת האדם  עושה  הזוהר  בלימוד 

הלב, טמטום מעליו  ומסיר  מגאוה  ולהנצל  ותשובה לאמונה
הרשב"י וזכות הרע , מיצר ומצילו  ה', ביראת נפשו ומשמח
עולמות ובונה  ונצורות , גדולות ופועל  בעוה "ז, אף  עליו תגן
הנגלה ללימוד גדולה  תועלת מביא  גם  וכן ברקיע, חדשים 
התנא אומר ועליו  החכמה, מעיינות לו שנפתחין  וזוכה
זוכה לשמה  תורה הלומד כל  זי "ע הנס  בעל מאיר רבי האלוקי

הרבה ומקר(מהרח "ו)לדברים רבינו, שכתב וכמו הגאולה. ב 
ועיקר התורה, לימוד ידי על  תהיה  שהגאולה  ז"ל הגר"א 

הזוהר בלימוד  תהיה ובפי 'הגאולה  פב, ד' מהימנא  לרעיא (בפירשו

ו') תיקון .לתיקונים 

לאוכלי אלא תורה  ניתנא  "לא  במכילתא זי "ע הרשב"י אמר 
רוחנית  הארה  מקבלים היו המן שאוכלי כתבו  ובזוה "ק  המן",
שם  החיד"א זה על  וכתב  התורה , בסודות  ללמוד  שכינה וגילוי
בהם , מאיר  המן היה  אשר  לצדיקים דוקא  שזה  אורות, בניצוצי
כלומר, ולקטו" שטו "והעם  בהם שכתוב לאלו כן  שאין מה

אלו ומי  המן , האיר  לא ולהם שטותם, אחר  שהיושהלכו הם  ?
וכו ', ולדוכו  ולטחנו  מרחוק , המן  את  לחפש לטרוח  צריכים
לו וקראו המן  את רצו  לא מדוע הצדיקים  וביאורו  עכת "ד.

הקלוקל  צפונות לחם  כל  ואת  קלקלתם  את מגלה היה המן כי  ?
כיצד  ?לבם,

טרחו לא ובכלל  האוהל , פתח  ליד המן  בא שלצדיקים
בסתר, חטא  שח"ו  גדול ישיבה וראש  אדמו"ר היה ואם  לצאת,
נצרך  והיה אהלו , מפתח מאוד רחוק יורד המן היה למחרת מיד 
היה  כי  המן  את רצו  לא ולכן הרשעים, כל  כמו  ולחפש לשוטט

ברבים . קלקלתם את  מגלה

ומנהלים  ישיבות וראשי  ואדמורי"ם  רבנים  יש עתה כן  כמו 
שמא  מפחד הקדוש, הזוהר לימוד את  רוצים  שלא ומלמדים ,

איצטלא  לאותה  ראויים אינם כי  עליהם , להיותיגלה (ויכול

מה לב  שמים  ולא לנו" מגן "תורתו במירון ושרים  וקופצים  שרוקדים 

תורתו) לומדים  לא  אם  עליהם , יגן איך כי  מפיהם , לה יוצא ואוי  ,
ודם  בשר  מפחד  אם כי  כלימה , לאותה  לה  ואוי בושה לאותה 

הדיןחוששים, יום  בבוא עולם של מלכו מפני יבושו לא  האיך 
כך כי הם , הארץ  עמי כי פקודה , ליום יענו מה והנורא, הגדול 
זוה "ק לומד שלא שמי הקדוש בזוהר  מהימנא  הרעיא  קוראם 

הארץ. עם כינקרא זי "ע, החיים " "האור  הקדוש  הבטיחנו וכבר
בזוה"ק שאמרו  ר "תה'היהש'המ'מה  שיהיה  כימשהוא  ,

ומשה  אחרון , גואל והוא ראשון  גואל הוא רבינו משה ממש
אמר וכבר בטלנים , של  עם לגאול רוצה לא  התורה  נותן רבנו 
לנו שהבטיח כמו להיגאל, כדי  נאחז במה ע"ה, רבנו משה  לנו

מה  ברעיא בזוה "ק רבנו  קכ"ד:)ימנאמשה  דף  נשא :(פרשת
ספר דּ איה וּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי הרקיע כּ ז וֹ הר יזהיר וּ  והמ שׂ כּ ילים 
נּס יוֹ ן, צּ רי לא  בּ אלּ ין ּת ׁש וּ בה. ע לּ אה  דּ אימא  ז וֹ הרא מן  ה זּ הר ,
ספר האי  דּ איהוּ  דח יּ י, מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין  וּ בגין

בּ ה וֹ ן, ויתק יּ ים בּ רחמי. גּ ל וּ תא מן בּ יּה  יפק וּ ן לב )ה זּ הר , (דּ ברים  
נכר אל  ע ּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד  עכ"ל .""ה ' . 

הפסוק  על ויחי  בפרשת  הקדוש  החיים האור כתב ועוד 
על  יורה  זה וגו', מיין " עניים  חכלילי וגו ' עירה , לגפן  "אוסרי 
וצריך  ברחמים , וניגאל מהצרות נינצל  בה שרק  התורה  לימוד 

הפסוק  על בספרי  כדפירשתי תורה , של  יינה  בנו (שירשיהיה

ד') רומזהשירים  שיין פירש ושם וגו' היין " בית אל "הביאני ,
הפסוק  על  פירש בגמרא  וברש"י התורה, פ 'ר'ד'ס כל  ללימוד

ובגמרא סוד, גימטריה  יין ב ')הזה פח , דף רש"י:(שבת פירש
כאדם  סודה , לדעת  וטרודים  כחם, בכל עסוקים  - למיימינים 

ע"כ . עיקר, שהיא  ימינו ביד  המשתמש

בספרו זי "ע, אלפיה יצחק רבי  והקדוש
היא  התורה  נתינת  דעיקר כתב, יצחק שיח 
הרשב"י הבטחת  וזוהי  ע "כ , לסודותיה,
קטנים  ילדים  גם לגאולה  שסמוך ע"ה ,
כבר להשי"ת  ותודה ה ', סודות  ילמדו
ביומו, יום דבר הרשב"י חזון בנו מתקיים 
רב  הערב לרבני יעזור לא  דבר , של  כללו 
רמה", ביד  יוצאים ישראל "ובני כלום,
ברי"ש  גלי, בריש האונקלוס  ותרגם
הרחמים , למידת הרומז  ג"ם  גימטריה  גלי  רשב"י , אותיות

עה "פ  המקובלים בשם  בחיי רבינו מד)כדכתב כו פרק  (ויקרא

גדול  הפרש יש הקבלה  מדרך כי ודע וז "ל: וגו ', זאת " גּ ם  "ואף
אף  לשון כי  רבוי, לשון ששניהם אע "פ  גם, ללשון  אף לשון  בין
מלשון רחמים, למדת ירמוז  גם ולשון הדין , למדת ירמוז

כענין חסדים , ל)גמילות והשמיעה (שם  בקולי, שמע  וגם 
ידי שעל  כלומר, הקדושים. דבריו  עיי"ש וכו', ברחמים,
תורתו, את בלומדינו  ע "ה  הרשב"י  נשמת  את עלינו  שנמשיך 
זי"ע , גלאנטי  אברהם רבי  בשם לאברהם  החסד שכתב  כמו
ויושב  מתעטר  הרשב"י  בא  הרשב"י, תורת לומדים אנו שכאשר 

הנק  הרחמים  מדת  את  עלינו  נמשיך זה  ידי על  "גם".בגוון, ראת

בפירוש  רבינו משה  קכ"ד:)ואמר  נשוא דא (זוהר "בספרא 
ברחמי מגלותא  חכם !"יפקון  תלמיד  דעל מלך , הכסא ביאר וכן

מוטל  החיוב וכל העם , לומדים וממנו ביותר , מוטלת החובה 
הקדוש. זוהר  לומד אינו אם  הארץ מעם יותר  ופוגם ראשו, על

בלימוד  תלויה  שהגאולה הנ "ל הדברים  את  ראינו כאשר 
קנייבסקי הגר"ח  למרן  פנימה הקודש אל נכנסו  הזוהר
וסיפרנו הקדוש, הזוהר  והפצת  לימוד מענין ודיברנו שליט "א ,
אותנו ובירך  הקדוש, הזוהר לימוד בענין מאמריו  שהכנסנו 

בשמו. הדברים לפרסם  ואמר גדולה , בהצלחה

זוהר ללמוד  צריכים כולם  שליט "א : קנייבסקי הגר "ח מרן
הקדוש

חיים  רבי  הגדול הגאון  התורה  שר  מרן
שליט "א  לאברכיםקנייבסקי  שואל

זוה"ק? הם  לומדים אם אליו , הבאים 
ש "ס סיימנו לא  עדיין  לו !!!ועונים

ללא כי  ודעו נוגע? זה מה  להם , ואומר 
ומורה העליון , עדן  לגן  להיכנס  זוכים  לא זוה"ק לימוד
הדורות גדולי מכל ידוע וכן בגירסא , גם  זוהר ללמוד לאברכים

לטהרתה. לנשמה  מאוד מועיל  בגירסא אפילו הזוהר דלימוד

שיעורר מוסר ספר ואין זוהר  ללמוד  תורה  לבני חובה
כמותו  ויחזק

לבחורים  שאין בשמו  שפורסם  מה  נכון  "האם  שאלוהו :
הקדוש  זוהר  דברים ללמוד "הרבה  הלשון: בזה וענה  "?

להתרגש  לך  מה  בשמי. כך אומרים שאומר ח"ו  אדרבה!? אלא 
ומחזק מעורר מוסר ספר שאין זצ "ל  איש  החזון ממרן מקובלני
בו לעסוק  תורה  לבני בפרט קדושה  וחובה הקדוש , הזוהר  !כמו

תובב "א  ירושלים עיה "ק  רבני  יצאו וכבר
זצ"ל) זוננפלד חיים  יוסף  רבי  מרן (ביניהם 

יהודי לכל גלויה בקריאה  תרפ"א בשנת
שם  הוא  יוםבאשר בכל  שיעור שיקבע 

בגירסא גם הקדוש הזוהר בספר ויום
ברחמים, הגאולה לקרב  בכדי  בעלמא,
רבני תוקף במשנה והסכימו וחזרו 
לס ' בהסכמתם הנ "ל קורא' ל 'קול  ויבלח"ט זצ"ל הבד "ץ

ישראל ה  גדולי יצאו  וכבר מדבש ", "מתוק פי' עם זוה"ק
זצ"ל  כדורי יצחק  רבי ולהבחל"ח  שליט"א יוסף עובדיה הרב  (ביניהם 

ראשיועוד) ורבנן הדור ומאורי גדולי מרנן  וכן, קדושה בקריאה
קודש  בקריאת  וקוראים  ומעודדים מעוררים שליט"א הישיבות 
ולקבוע לאורייתא חילים  להגביר יכונה: ישראל  בשם  אשר לכל 

הקדוש. הזוהר  מספר יומי  עמוד  הפחות לכל ללמוד  עצמו

נאמר: זיע"א  חיים  החפץ מרן יוםובשם בכל  ללמוד  "יש 
הגאולה ". לקרב  בכדי  הקדוש  זוהר  שעה  חצי 

נמצא  זצ"ל שך  הרב הישיבה  ראש מרן  ובשם
הנאציםכתוב, מצפורני נצלה  ספרד  שיהדות

ופשיטות בתמימות רגילים שהיו בזכות ימ "ש 
והוא הקדוש . מהזוהר מאמר  יום  בכל ללמוד
רגילים שהיו  היהודים כן כמו ומפורסם. ידוע
לפני אליהו" "פתח  מאמר  יום בכל  לקרוא

אירופה. משואת אז ניצלו התפילות 

להגאל  רוצה  אינו  ברחמים מי הגאולה  לקרב רוצה  אינו מי ?
עוזנו שכינת  של  וצערה  ישראל  של צערן בדרשות?ולהקל  (עי '

ולאז'ין) חיים  קודש ר ' מבית  ההוראה, מבית פסק שיצא אחרי 
אחד  שכל  ישיבה )הקודשים, בחור זוהר(ואף ללמוד  צריך 

יוצא  ואינו  יוצאים אותם רואה  מי  ?הקדוש ,

קודש": ה"קריאות סדר להלן

בארץ  זצ"ל  נחום יוסף רבי  בשם  אחד  צדיק תרפ "א  בשנת
ישראל ישראל, עם  למען רבות ופעל ובנסתר , בנגלה היה גדול (גאון

הגאולה ) לגאולה והחשת "תיקון היה הכבירים ממפעליו  אחד
אחד  כל  ידי  על הקדוש  הזוהר  לימוד ידי על  שיהיה האמיתית "

) והגולה  בארץ ישראל מבני הגן)ואחד  עץ  פרי  בספר  .כמבואר

התעורר הוא  הקשות והגזרות  הנוראות  הצרות  כל לאור
תקופה  שבאותה  ישראל לגדולי  והלך  ותעצמות , עוז ולבש
ואכן הגאולה, להבאת הקדוש הזוהר לימוד נחיצות על  ועוררם

השנה תרפ "א )באותה  בקריאה (בשנת  ישראל ארץ  גדולי יצאו
ללמוד  שיעור שיקבע ואחד  אחד לכל בגירסאקדושה (ואף 

ל-1000בעלמא ) להגיע היתה והמטרה יום, בכל  הקדוש בזוהר 
הזוהר. על  זצ"ל סיומים  זוננפלד חיים  יוסף ר ' מרן היה החתומים  (בין

דינו) .ובית 

דארעא  תקיפי  דאז רבותינו  ממודעת  העתק להלן
ברחובות  נתלו אשר  הזוהר לימוד  בענין זיע"א  דישראל 

דירושלים : קרתא 
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מארי  הגּ אוֹ נים הר ּב נים מּט עם  האמּת ית לגּ א לּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִּת ּק וּ ן
לפ "ק תרפ "א ּב ׁש נת קדּ יׁש א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ארעא

העוֹ למוֹ ת  אוֹ ר  האהי, הּת נּ א  ׁש ל  הזּ הר ספר כּ י  לכּ ל יד וּ ע 
הארץ  מרעיׁש  האי ׁש  זה  עליו: הנּ אמר  וה ּת ח ּת וֹ נים , העלי וֹ נים
ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י  אי ּמ י ּה  דּ ילידה אמרוּ , וּ ב גּ מרא  ממלכוֹ ת , מר גּ יז

ּת יליד א  א ואי י"ז:)ּת יליד  ראׁש נוּ (מכות עטרת  הוּ א 
בּ וֹ קעת  ּת וֹ רת וֹ  א ׁש ר  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הר ׁש בּ "י ותפארּת נוּ ,
שׂ רפים  בּ ין  ועוֹ ברת  עוֹ למוֹ ת, רבב וֹ ת  ורבבי  אלפים  לאלפי
עד  אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי  מקוֹ ם  הּק דׁש , וח יּ וֹ ת וחׁש מ לּ ים ואוֹ פנּ ים 
בּ ּה  וּ ב וֹ נה בּ ּה  ו שׂ מח ה וּ א ,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  דּ ּק ה דּ ממה  ק וֹ ל 

עלמא . על  וּ מרחם  חדׁש ים עוֹ למ וֹ ת 

הבּ א : העוֹ לם  לח יּ י זכרוֹ נוֹ  חיד"א הגּ אוֹ ן  כּ תב מה  חזי  ּפ וּ ק
קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  לּמ וּ ד  כּ ל  על  מר וֹ מם  הזּ הר  לּמ וּ ד 

"מל "כּ ּס א  מ "ג)והרב ּת ּק וּ ן על ה זּ הר(ּפ רוּ ׁש  ל ּמ וּ ד אמר 
עליוֹ נים . ע וֹ למוֹ ת בּ וֹ נה בּ גירסא 

ספר בּ האי  ׁש מע וֹ ן: לרבּ י לברכה זכר וֹ נ וֹ  אליּ הוּ  אמר  עוֹ ד
בּ דף  עוֹ ד בּ תראה . בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא מן  ית ּפ רקוּ ן ה זּ הר 
כּ זהר יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים  ׁש מעוֹ ן. לר בּ י ר בּ ינוּ  מׁש ה ל ׁש וֹ ן  קכ"ד:
צרי א בּ אילּ ין הזּ הר  ספר  דּ איה וּ  דּ יל חבּ וּ רא  בּ האי הרקיע 

מׁש יח  חבלי יסבּ ל  א  ה זּ הר בּ ספר  ה לּ וֹ מד כּ י ל וֹ מר : רצה – נּס יוֹ ן
ה זּ הר ספר  הוּ א דּ א  דחיּ י מאילנא  למטעם  עתידין דּ ישׂ ראל  וּ בגין

בּ רחמי. מ גּ ל וּ תא בּ יּה  יפקוּ ן 
הרקיע" כּ זהר יזהירוּ  "וה ּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים : בּ הקדּ מת  עוֹ ד
את כּ נׁש וּ  כּ ד  יזהיר וּ  וחבר יּ יא , ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  אלּ ין וה ּמ שׂ כּ ילים  וג וֹ '

וּ לכל למעב  עּמ הוֹ ן  וּ לאל יּ ה וּ  להוֹ ן  אתיהיב  ר ׁש וּ תא  חבּ וּ רא, האי  ד 
בּ את כּ סיא  מלאכ יּ א  וּ לכל  בּ ינייה וּ  לנחתא דּ מתיב ּת אן  נׁש מתין 
וּ לכל  קדּ יׁש ין  ׁש מהן  לכל רׁש וּ  יהיב כּ לּ א  על ועלּ ת  שׂ כל. וּ בארח 
דילי ּה , בּ דר גּ א ׁש ם כּ ל  טמירין  רזין  לוֹ ן  לגלּ אה  כּ נּ וּ יין וּ לכל  הו יּ ין 
אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן  לג לּ אה  ספירן  לעשׂ ר יהיב וּ ר ׁש וּ תא

מׁש יחא . דמלכּ א דרא  דּ ייתי  עד לוֹ ן  לג לּ אה  ר ׁש וּ 
הזּ הר. בּ לּמ וּ ד ּת לוּ יה הגּ אלּ ה כּ י  האמוּ ר  מן הּמ וּ רם

א וֹ ת וֹ  ונ ּק ח ה זּ הר , ל ּמ וּ ד  בּ ּט וּ ל  בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם מה  נכ ּת ב  וע ּת ה 
לחיּ י זכרוֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים  רבּ י הא הי  המק בּ ל  הגּ ד וֹ ל הרב מ דּ ברי
ה כּ ת וּ ב  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האר"י הרב ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם 
ה דּ ל  בּ עיר , הצּ עיר אני ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  ההקדּ מוֹ ת, ׁש ער  בּ הקדּ מת 
זכרוֹ נוֹ  ויטאל  יוֹ סף  הרב אבי  לאד וֹ ני  בּ ן ויטאל חיּ ים  בּ אלפי ,
ויׁש בּת י כּ חי ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ׁש ים בּ ן  בּ היוֹ תי ה בּ א , העוֹ לם  לחיּ י 
ואנחנוּ  קיץ, כּ לה  קציר, עבר  כּ י  ּת מהים , וּ מחׁש ב וֹ תי  מ ׁש ּת וֹ מם 
וא  לבשׂ רנ וּ  מזוֹ ר אין  למחלתנ וּ , עלתה א  ּת ר וּ פה  נ וֹ ׁש ענוּ , א
ּפ נה  כּ י  לנוּ  א וֹ י מקדּ ׁש נ וּ , בּ ית וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה
בּ א . א  דּ וד בּ ן ועדין ה ּק צּ ים כּ ל וכל וּ  ערב , צללי  נטוּ  וגם ה יּ וֹ ם
קצּ נוּ  נתאר זּ ה מה  ועל זּ ה מה  ולדעת לחקר ּפ ני  את ואּת נה 

יׁש י בּ ן בּ א  א  וּ מדּ וּ ע  ?וגלוּ תנ וּ  
הוּ בא  אחד מּמ אמר דּ וי , ולבּ י בּ קר בּ י  ואנינה  לי און וּ מצאתי
אהים  ור וּ ח כּ תיב ּת נּ ינא לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ל ' ּת ּק וּ ן  הּת ּק וּ נים בּ ספר
כּ י ויּ ז כּ וֹ ר זמנא בּ ההוּ א וכ וּ ' אקרא  מה אוֹ מרת והיא  וכוּ ' מרחפת

י ׁש וּ ב וא   ה וֹ ל ר וּ ח ה ּמ ה  לט )ב שׂ ר  עח  איה וּ (ּת הלּ ים  ודא לעלמא, 
ית וּ ב  ולא  עלמא  מן  ליּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן  ל וֹ ן וי דמ ׁש יח, רוּ חא

ב  ולא  יבּ ׁש ה , לאוֹ רייתא  דּ עבדין אינוּ ן דּ א לּ ין  עאןלעלמא , 
דקבּ לה  בחכמה  הזּ הר )לא ׁש ּת דלא  לּמ וּ ד לוֹ מר דגרמין(ר וֹ צה  , 

וי יבי ׁש ה, ב' ואׁש ּת ארת מינ ּה , י ' דאיהי דחכמה  נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק 
רוּ ח  והאי בּ עלמא , וא בּ דן והרג  וּ ביזה וחרבּ א  עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן
ה ּק ד ׁש , ר וּ ח ואיה וּ  דאּת מר, כּ מה ד ּמ ׁש יח ר וּ ח איה וּ  דּ אס ּת לּ ק 
ה ם  ויראת  דּ עת ר וּ ח וּ גבוּ רה  עצה ר וּ ח וּ בינה  חכמה  ר וּ ח ואיהוּ 

ב ) יא כּ אן.(יׁש עיה עד . 

ׁש מה ל האלף  ּב ס וֹ ד  ּפ עמים  אלף  והּת ּק וּ נים הזּ הר  ֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמד וּ 

מ ׁש יח , ׁש ל ונ ׁש מתוֹ  הרחמים מעוֹ רר ה וּ א  ה זּ הר  לּמ וּ ד כּ י הרי 
בּ ט וּ ח  בּ וֹ  והלּ וֹ מד לבטח , יׁש כּ ן  וישׂ ראל הּמ קדּ ׁש  וי בּ נה  וית גּ לּ ה
עיר ור בּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן  על אׁש ר מׁש יח , חבלי  צער  יס בּ ל  ׁש א
דּ ינים , וּ בּת י  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה  ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  ירוּ ׁש לים  ה ּק ד ׁש 
לגמר בּ כדי  לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ  הזּ הר לּמ וּ ד לי ּס ד נתע וֹ ררנוּ 
י וֹ ם  לטוֹ בה , עלינ וּ  ה בּ א  אל וּ ל  בּ כ"ה ה ּס יּ וּ ם  ויהיה  הזּ הר, ה ּס פר
בּ ס וֹ ד  ּפ עמים אלף  וה ּת ּק וּ נים  ה זּ הר  וילמדוּ  העוֹ לם , בּ ריאת 

ׁש מה .  ל האלף
סוֹ חרים , ר בּ נים, חכמים אחינ וּ  לכם , קוֹ ראים  אנחנ וּ  ולכן
עּמ נ וּ , חלק לקחת ואמצוּ  חזק וּ  מלאכ וֹ ת , בּ עלי בּ ּת ים , בּ עלי
אחד  וכל  הזּ את , בּ חברה והתחבּ רוּ  זכוּ  אני. גּ בּ וֹ ר יאמר  והח לּ ׁש 
איזה  ילמד  ה דּ בקים  וּ בין  הּפ נאי  וּ בׁש עת מה זּ הר, חלק יחטף
בּ ארץ  בּ ין והמנהלים  ה גּ בּ אים  לכם  יּת נוּ  א ׁש ר  ה ּס דר  כּ פי  עלין 

אביכם  אתכם , מטהר  מי דּ עוּ  ישׂ ראל, אׁש ריכם  לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין
רבבוֹ ן ור בּ י  אלפין  אלף נעשׂ ית  וּ מלּ ה מ לּ ה כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ מים ,

הח ּמ ה . א וֹ ר בּ הק דּ מת  כּ נּ ז כּ ר  בּ מים , עלי וֹ נים  עוֹ למ וֹ ת 

רבעוֹ , אוֹ  חציוֹ  א וֹ  אלוּ ל כ "ה עד  ׁש לם זהר ילמד  חבר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָּכ ל
ּכ ּמ ה לדעת ּב כדי חברים ד' א וֹ  ג ' על ׁש לם ס יּ וּ ם ּכ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזוּ ג 
וּ כבר ּפ עמים, אלף  להׁש לים ועיר עיר ּב כל יׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִסיּ וּ מים 

ּב זה להׁש ּת דּ ל הרּב ים את מזּכ ה חברת ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִמ נּ ינוּ 

לארץ , וּ בח וּ ץ  בּ ארץ קד ׁש  עם וּ מנהלי  גּ בּ אי אחינוּ , וא ּת ם ,
ועד", לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים  הר בּ ים  "וּ מצדּ יקי  נאמר עליכם  א ׁש ר 
כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר  לכל  וסדר  מ ׁש מרוֹ ת  מ ׁש מרוֹ ת  ועשׂ וּ  עמדוּ 
א וֹ  חצי וֹ  אוֹ  אלוּ ל כ"ה עד ׁש לם  זהר ילמד חבר כּ ל כּ י בּ אפן
כּ ּמ ה  לדעת  בּ כדי  חברים ד ' אוֹ  ג' על ׁש לם סיּ וּ ם  כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ ,
מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים . אלף להׁש לים ועיר  עיר בּ כל יׁש  ס יּ וּ מים
ח וּ ץ  אנׁש י גּ ם כּ י בּ זה .וּ בר וּ ר  להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה חברת
בּ ית  בּ מס לּ ת  הּק ד ׁש  עיר  אנ ׁש י עם  ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה לארץ
לׁש נה  ונכּ נס בּ זה , זה  ערבים  ישׂ ראל כּ ל בּ סוֹ ד ה ּק דׁש ים  קדׁש 
כּ ל  ועל ישׂ ראל ע ּמ וֹ  על  בּ רחמים  ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת  חדׁש ה 
סדר ּפ עם עוֹ ד  נחזר  עוֹ ד יצטר אם  הּס יּ וּ ם ואחר כּ לּ וֹ , העוֹ לם 
ויגן עלינ וּ  יגן  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הר ׁש בּ "י הּת נּ א  וּ זכוּ ת ׁש ני

ׁש ל וֹ ם . וא ּת ם  עליכם 

דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים ר ּב נים מּט עם חדׁש ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָמוֹ דעה
לארץ וּ בח וּ צה ּב ארץ  לגמר  ה זּ הר  לּמ וּ ד  על לׁש קד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א
רק נגמר  א קּב לנוּ  א ׁש ר  הר ׁש ימ וֹ ת וּ כפי ס יּ וּ מים, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶאלף 

ס יּ וּ מים מאוֹ ת ׁש ׁש   ְלער◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

הוּ א  א ׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ל ּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם יד וּ ע כּ בר 
וחרבּ א  וּ מ וֹ תנא  ורעוֹ ת  ק ׁש וֹ ת  וּ גזרוֹ ת  ּפ רענ יּ וֹ ת  מיני כּ ל מבּט ל 
"ּת ּק וּ ן י שׂ ראל עם  עוֹ ררנ וּ  כּ בר ׁש עברה  והנה  מעלמא , וּ בזּ ה

ק  דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים  רבּ נים  מ ּט עם  האמּת ית " דּ יׁש א לגּ א לּ ה 
לארץ  וּ בחוּ צה בּ ארץ לגמר  הזּ הר  לּמ וּ ד  על לׁש קד לעיל , ה נּ זכּ ר
 לער רק  נגמר  א קבּ לנוּ , אׁש ר הרׁש ימוֹ ת וּ כפי סיּ וּ מים , אלף 
ה ּק ד וֹ ׁש ה , ארץ וּ גא וֹ ני  ר בּ ני אנחנ וּ , כּ ן  על ס יּ וּ מים. מא וֹ ת  ׁש ׁש 
בּ כדי ּפ עם  ע וֹ ד ללמד מגת , ידוֹ  א ׁש ר  ישׂ ראל בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים 
ׁש עוּ ר כּ פי לט וֹ בה עלינוּ  הבּ א  אלוּ ל בּ כ"ה סיּ וּ מים האלף גּ מר
זהר סיּ וּ ם א ׁש ּת קד, ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני עם ּפ ח וֹ ת , א וֹ  יוֹ תר  הרא ׁש וֹ ן 
עלי וֹ נים  אוֹ תם  הצּ רים כּ ל  וּ לב ּט ל  ישׂ ראל , עם מ זּ ל לע לּ וּ י  אחד 
ּת ע שׂ ינה  וא  מח ׁש בוֹ תם , ויקלקל  א וֹ יבינ וּ  עצת ויפר  ותח ּת וֹ נים,
כּ ן אמן  ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח  י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם 
לחדׁש  א ' אמן . בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה  יר וּ ׁש לים  רצוֹ ן . יהי

קטן. לפרט תפא"ר  ׁש נת  איּ ר 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר  לוֹ מדים  אנחנ וּ  הרי יאמר : ה לּ ּמ וּ ד קדם
כּ ל  ּפ י ולסּת ם  י שׂ ראל, מ זּ ל קרן וּ להרים עזּ נ וּ , ׁש כינת  לעלּ וּ י
ליׁש נ ּה , העטרה וּ להחזיר ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים  א וֹ תנ וּ  ה צּ רים 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן לבטח, י ׁש כּ ן  וישׂ ראל לצרוֹ תינוּ  דּ י  ויאמר

ׁש ליט"א דּ יסקין ירוּ חם יצחק רבּ י הרב מ וֹ "ה  ּכ בוֹ ד הגּ אוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

ה ּק דׁש  עיר  יר וּ ׁש לים וארץ , ׁש מים ע וֹ שׂ ה  ה ם  מעם  עזרי
זכרוֹ נם  חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר בּ ימינוּ  בּ מהרה  ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה
אׁש רי ה ּמ צווֹ ת . כּ ל כּ נגד ׁש קוּ לה היא ּת וֹ רה  ׁש ּת למ וּ ד  לברכה,
זהר בּ ספר בּ נּ סּת ר , הן  בּ נּ גלה  הן  בּ ּת וֹ רה עמלוֹ  להיוֹ ת  ה זּ וֹ כה 

וה ּת ּק וּ נים . הּק ד וֹ ׁש 

אמן, עלינ וּ  יגן זכוּ תוֹ  האקי הּת נּ א ר ׁש בּ "י, הוּ א וּ כדאי 
ועינינוּ  ה גּ א לּ ה , את  וּ לקרב הדּ ין מן  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל  את לפטר

א  דּ עה  הארץ וּ מלאה  הם א וֹ ר נגלוֹ ת בּ הגּ לוּ ת ה ם ּת חזינה ת 
עוֹ למים  ּת ׁש וּ עת  בּ ה ם  נוֹ ׁש ע וישׂ ראל צדק , גּ וֹ אל  בּ ביאת 

וּ בקרוֹ ב . בּ עגלא

הרב  מוֹ רינ וּ  החסיד  בּ ה גּ א וֹ ן יר וּ חם  יצחק נא וּ ם 
דּ יסקין לברכה צ דּ יק זכר  לי בּ  יהוּ דא  יה וֹ ׁש ע מ ׁש ה  ר בּ י 

ישׂ ראל  בּ ני מאחינ וּ  וּ מב ּק ׁש  למעלה, המד בּ ר לכל אני  מס כּ ים
וּ זכוּ ת  הנּ ז כּ ר , וּ בּס דר  הנּ ז כּ ר  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד להתמיד  מקוֹ ם  בּ כל
יגן הּק ד וֹ ׁש ה ותוֹ רה  אמן עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  ר ׁש בּ "י הּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א
בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים  י שׂ ראל  בּ גא לּ ת לרא וֹ ת  לזכּ וֹ ת עלינ וּ 
אקבּ צם". ע ּת ה  בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י  "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר כּ מוֹ  אמן,
כּ וֹ ׁש נּ "ה  יפרח ס "ט בּ א  תרפ"א ׁש ני  ּפ סח י וֹ ם החתוּ ם על וּ באנ וּ 

קטן לפרט 

     
     

ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש  ה לּ ּמ וּ ד  וּ נחיצ וּ ת  ּת וֹ עלת   דּ ר על 
בּ רחמיו ית בּ ר ה ם ׁש עברה. ׁש נה  בּ זה כּ תבּת י  כּ בר  ה ּת ּק וּ נים 
לראוֹ ת  ונזכּ ה  ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב  מלּ עילא ּת ׁש וּ בה התעוֹ ררוּ ת יּת ן

המח כּ ה . ונפׁש  לב כּ עתירת קרוֹ בה בּ י ׁש וּ עה 

   
   
       

דוד  רבי החסיד הגאון הרב התעורר  מכן לאחר שנים עשר
הוא  העולמי. הזוהר  מרכז את להקים זצ"ל רובינפיין מרדכי

פאדאליע פלך קאמארגאראד  בעיר בזוועהיל (רוסיא )רב ומ"מ
ספר - הקורא " "קול  בעל ת"ו  ירושלם  בעיה "ק כן ואחר 
מהזוהר מאמרים  כן גם נקבצו  ובו  דעת אדם המלמד מוסר 

בהקדמה : זצ "ל המחבר שכותב  וכפי אחיםהקדוש "אנא 
כפי יגיע ואת  עמלי את וראו נא הביטו אהובים ורעים  נכבדים 
ואשר הרבה קדושים  מספרים  וחברתי לקטתי  אספתי אשר
ידע למען הקודש  ללשון הקדוש מזהר מאמרים כמה  העתקתי
ידוע כי הזהר בספר הנמצאים  מוסר דברי  גם  ויבין  ישראל 
ולשבר הלב רשעת להכניע הקדוש  הזהר דברי מסוגלים  כמה

היצר". כח

הזוהרובשנת  ללימוד  העולמי המרכז את  הקים תרצ"א
הקדוש  בזוהר  היומי  הדף של  הקדוש הלימוד את ויזם  הקדוש

דאז. החרדית עדה ובד"ץ ירושלים  רבני  איתו  (ביניהם והסכימו

זיע "א ) זוננפלד הגרי"ח מרן

בעל  זצ"ל זילבר יהושע בנימין ר ' הגאון חתנו  לשון  וזה
הקורא": "קול  ספר בסוף נדברו " "אז שו"ת 

אחדים דברים 

של  ותולדותיו  חייו  על  החומר לרכז הספקתי שלא  היות 
בכל  פעל  מה צדיק  ולפרסם לדעת כדי זצ"ל  הגהמ "ח חותני
לפרסם  לנחוץ מצאתי  לכן לד', קודש היה כולו  אשר  חייו  ימי
היומי דף  של והמפעל  היזמה  אודות  הכתבים בין שמצאתי  מה

זוה "ק . על
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מארי  הגּ אוֹ נים הר ּב נים מּט עם  האמּת ית לגּ א לּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִּת ּק וּ ן
לפ "ק תרפ "א ּב ׁש נת קדּ יׁש א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ארעא

העוֹ למוֹ ת  אוֹ ר  האהי, הּת נּ א  ׁש ל  הזּ הר ספר כּ י  לכּ ל יד וּ ע 
הארץ  מרעיׁש  האי ׁש  זה  עליו: הנּ אמר  וה ּת ח ּת וֹ נים , העלי וֹ נים
ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י  אי ּמ י ּה  דּ ילידה אמרוּ , וּ ב גּ מרא  ממלכוֹ ת , מר גּ יז

ּת יליד א  א ואי י"ז:)ּת יליד  ראׁש נוּ (מכות עטרת  הוּ א 
בּ וֹ קעת  ּת וֹ רת וֹ  א ׁש ר  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הר ׁש בּ "י ותפארּת נוּ ,
שׂ רפים  בּ ין  ועוֹ ברת  עוֹ למוֹ ת, רבב וֹ ת  ורבבי  אלפים  לאלפי
עד  אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי  מקוֹ ם  הּק דׁש , וח יּ וֹ ת וחׁש מ לּ ים ואוֹ פנּ ים 
בּ ּה  וּ ב וֹ נה בּ ּה  ו שׂ מח ה וּ א ,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  דּ ּק ה דּ ממה  ק וֹ ל 

עלמא . על  וּ מרחם  חדׁש ים עוֹ למ וֹ ת 

הבּ א : העוֹ לם  לח יּ י זכרוֹ נוֹ  חיד"א הגּ אוֹ ן  כּ תב מה  חזי  ּפ וּ ק
קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  לּמ וּ ד  כּ ל  על  מר וֹ מם  הזּ הר  לּמ וּ ד 

"מל "כּ ּס א  מ "ג)והרב ּת ּק וּ ן על ה זּ הר(ּפ רוּ ׁש  ל ּמ וּ ד אמר 
עליוֹ נים . ע וֹ למוֹ ת בּ וֹ נה בּ גירסא 

ספר בּ האי  ׁש מע וֹ ן: לרבּ י לברכה זכר וֹ נ וֹ  אליּ הוּ  אמר  עוֹ ד
בּ דף  עוֹ ד בּ תראה . בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא מן  ית ּפ רקוּ ן ה זּ הר 
כּ זהר יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים  ׁש מעוֹ ן. לר בּ י ר בּ ינוּ  מׁש ה ל ׁש וֹ ן  קכ"ד:
צרי א בּ אילּ ין הזּ הר  ספר  דּ איה וּ  דּ יל חבּ וּ רא  בּ האי הרקיע 

מׁש יח  חבלי יסבּ ל  א  ה זּ הר בּ ספר  ה לּ וֹ מד כּ י ל וֹ מר : רצה – נּס יוֹ ן
ה זּ הר ספר  הוּ א דּ א  דחיּ י מאילנא  למטעם  עתידין דּ ישׂ ראל  וּ בגין

בּ רחמי. מ גּ ל וּ תא בּ יּה  יפקוּ ן 
הרקיע" כּ זהר יזהירוּ  "וה ּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים : בּ הקדּ מת  עוֹ ד
את כּ נׁש וּ  כּ ד  יזהיר וּ  וחבר יּ יא , ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  אלּ ין וה ּמ שׂ כּ ילים  וג וֹ '

וּ לכל למעב  עּמ הוֹ ן  וּ לאל יּ ה וּ  להוֹ ן  אתיהיב  ר ׁש וּ תא  חבּ וּ רא, האי  ד 
בּ את כּ סיא  מלאכ יּ א  וּ לכל  בּ ינייה וּ  לנחתא דּ מתיב ּת אן  נׁש מתין 
וּ לכל  קדּ יׁש ין  ׁש מהן  לכל רׁש וּ  יהיב כּ לּ א  על ועלּ ת  שׂ כל. וּ בארח 
דילי ּה , בּ דר גּ א ׁש ם כּ ל  טמירין  רזין  לוֹ ן  לגלּ אה  כּ נּ וּ יין וּ לכל  הו יּ ין 
אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן  לג לּ אה  ספירן  לעשׂ ר יהיב וּ ר ׁש וּ תא

מׁש יחא . דמלכּ א דרא  דּ ייתי  עד לוֹ ן  לג לּ אה  ר ׁש וּ 
הזּ הר. בּ לּמ וּ ד ּת לוּ יה הגּ אלּ ה כּ י  האמוּ ר  מן הּמ וּ רם

א וֹ ת וֹ  ונ ּק ח ה זּ הר , ל ּמ וּ ד  בּ ּט וּ ל  בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם מה  נכ ּת ב  וע ּת ה 
לחיּ י זכרוֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים  רבּ י הא הי  המק בּ ל  הגּ ד וֹ ל הרב מ דּ ברי
ה כּ ת וּ ב  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האר"י הרב ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם 
ה דּ ל  בּ עיר , הצּ עיר אני ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  ההקדּ מוֹ ת, ׁש ער  בּ הקדּ מת 
זכרוֹ נוֹ  ויטאל  יוֹ סף  הרב אבי  לאד וֹ ני  בּ ן ויטאל חיּ ים  בּ אלפי ,
ויׁש בּת י כּ חי ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ׁש ים בּ ן  בּ היוֹ תי ה בּ א , העוֹ לם  לחיּ י 
ואנחנוּ  קיץ, כּ לה  קציר, עבר  כּ י  ּת מהים , וּ מחׁש ב וֹ תי  מ ׁש ּת וֹ מם 
וא  לבשׂ רנ וּ  מזוֹ ר אין  למחלתנ וּ , עלתה א  ּת ר וּ פה  נ וֹ ׁש ענוּ , א
ּפ נה  כּ י  לנוּ  א וֹ י מקדּ ׁש נ וּ , בּ ית וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה
בּ א . א  דּ וד בּ ן ועדין ה ּק צּ ים כּ ל וכל וּ  ערב , צללי  נטוּ  וגם ה יּ וֹ ם
קצּ נוּ  נתאר זּ ה מה  ועל זּ ה מה  ולדעת לחקר ּפ ני  את ואּת נה 

יׁש י בּ ן בּ א  א  וּ מדּ וּ ע  ?וגלוּ תנ וּ  
הוּ בא  אחד מּמ אמר דּ וי , ולבּ י בּ קר בּ י  ואנינה  לי און וּ מצאתי
אהים  ור וּ ח כּ תיב ּת נּ ינא לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ל ' ּת ּק וּ ן  הּת ּק וּ נים בּ ספר
כּ י ויּ ז כּ וֹ ר זמנא בּ ההוּ א וכ וּ ' אקרא  מה אוֹ מרת והיא  וכוּ ' מרחפת

י ׁש וּ ב וא   ה וֹ ל ר וּ ח ה ּמ ה  לט )ב שׂ ר  עח  איה וּ (ּת הלּ ים  ודא לעלמא, 
ית וּ ב  ולא  עלמא  מן  ליּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן  ל וֹ ן וי דמ ׁש יח, רוּ חא

ב  ולא  יבּ ׁש ה , לאוֹ רייתא  דּ עבדין אינוּ ן דּ א לּ ין  עאןלעלמא , 
דקבּ לה  בחכמה  הזּ הר )לא ׁש ּת דלא  לּמ וּ ד לוֹ מר דגרמין(ר וֹ צה  , 

וי יבי ׁש ה, ב' ואׁש ּת ארת מינ ּה , י ' דאיהי דחכמה  נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק 
רוּ ח  והאי בּ עלמא , וא בּ דן והרג  וּ ביזה וחרבּ א  עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן
ה ּק ד ׁש , ר וּ ח ואיה וּ  דאּת מר, כּ מה ד ּמ ׁש יח ר וּ ח איה וּ  דּ אס ּת לּ ק 
ה ם  ויראת  דּ עת ר וּ ח וּ גבוּ רה  עצה ר וּ ח וּ בינה  חכמה  ר וּ ח ואיהוּ 

ב ) יא כּ אן.(יׁש עיה עד . 

ׁש מה ל האלף  ּב ס וֹ ד  ּפ עמים  אלף  והּת ּק וּ נים הזּ הר  ֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמד וּ 

מ ׁש יח , ׁש ל ונ ׁש מתוֹ  הרחמים מעוֹ רר ה וּ א  ה זּ הר  לּמ וּ ד כּ י הרי 
בּ ט וּ ח  בּ וֹ  והלּ וֹ מד לבטח , יׁש כּ ן  וישׂ ראל הּמ קדּ ׁש  וי בּ נה  וית גּ לּ ה
עיר ור בּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן  על אׁש ר מׁש יח , חבלי  צער  יס בּ ל  ׁש א
דּ ינים , וּ בּת י  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה  ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  ירוּ ׁש לים  ה ּק ד ׁש 
לגמר בּ כדי  לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ  הזּ הר לּמ וּ ד לי ּס ד נתע וֹ ררנוּ 
י וֹ ם  לטוֹ בה , עלינ וּ  ה בּ א  אל וּ ל  בּ כ"ה ה ּס יּ וּ ם  ויהיה  הזּ הר, ה ּס פר
בּ ס וֹ ד  ּפ עמים אלף  וה ּת ּק וּ נים  ה זּ הר  וילמדוּ  העוֹ לם , בּ ריאת 

ׁש מה .  ל האלף
סוֹ חרים , ר בּ נים, חכמים אחינ וּ  לכם , קוֹ ראים  אנחנ וּ  ולכן
עּמ נ וּ , חלק לקחת ואמצוּ  חזק וּ  מלאכ וֹ ת , בּ עלי בּ ּת ים , בּ עלי
אחד  וכל  הזּ את , בּ חברה והתחבּ רוּ  זכוּ  אני. גּ בּ וֹ ר יאמר  והח לּ ׁש 
איזה  ילמד  ה דּ בקים  וּ בין  הּפ נאי  וּ בׁש עת מה זּ הר, חלק יחטף
בּ ארץ  בּ ין והמנהלים  ה גּ בּ אים  לכם  יּת נוּ  א ׁש ר  ה ּס דר  כּ פי  עלין 

אביכם  אתכם , מטהר  מי דּ עוּ  ישׂ ראל, אׁש ריכם  לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין
רבבוֹ ן ור בּ י  אלפין  אלף נעשׂ ית  וּ מלּ ה מ לּ ה כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ מים ,

הח ּמ ה . א וֹ ר בּ הק דּ מת  כּ נּ ז כּ ר  בּ מים , עלי וֹ נים  עוֹ למ וֹ ת 

רבעוֹ , אוֹ  חציוֹ  א וֹ  אלוּ ל כ "ה עד  ׁש לם זהר ילמד  חבר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָּכ ל
ּכ ּמ ה לדעת ּב כדי חברים ד' א וֹ  ג ' על ׁש לם ס יּ וּ ם ּכ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזוּ ג 
וּ כבר ּפ עמים, אלף  להׁש לים ועיר עיר ּב כל יׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִסיּ וּ מים 

ּב זה להׁש ּת דּ ל הרּב ים את מזּכ ה חברת ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִמ נּ ינוּ 

לארץ , וּ בח וּ ץ  בּ ארץ קד ׁש  עם וּ מנהלי  גּ בּ אי אחינוּ , וא ּת ם ,
ועד", לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים  הר בּ ים  "וּ מצדּ יקי  נאמר עליכם  א ׁש ר 
כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר  לכל  וסדר  מ ׁש מרוֹ ת  מ ׁש מרוֹ ת  ועשׂ וּ  עמדוּ 
א וֹ  חצי וֹ  אוֹ  אלוּ ל כ"ה עד ׁש לם  זהר ילמד חבר כּ ל כּ י בּ אפן
כּ ּמ ה  לדעת  בּ כדי  חברים ד ' אוֹ  ג' על ׁש לם סיּ וּ ם  כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ ,
מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים . אלף להׁש לים ועיר  עיר בּ כל יׁש  ס יּ וּ מים
ח וּ ץ  אנׁש י גּ ם כּ י בּ זה .וּ בר וּ ר  להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה חברת
בּ ית  בּ מס לּ ת  הּק ד ׁש  עיר  אנ ׁש י עם  ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה לארץ
לׁש נה  ונכּ נס בּ זה , זה  ערבים  ישׂ ראל כּ ל בּ סוֹ ד ה ּק דׁש ים  קדׁש 
כּ ל  ועל ישׂ ראל ע ּמ וֹ  על  בּ רחמים  ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת  חדׁש ה 
סדר ּפ עם עוֹ ד  נחזר  עוֹ ד יצטר אם  הּס יּ וּ ם ואחר כּ לּ וֹ , העוֹ לם 
ויגן עלינ וּ  יגן  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הר ׁש בּ "י הּת נּ א  וּ זכוּ ת ׁש ני

ׁש ל וֹ ם . וא ּת ם  עליכם 

דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים ר ּב נים מּט עם חדׁש ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָמוֹ דעה
לארץ וּ בח וּ צה ּב ארץ  לגמר  ה זּ הר  לּמ וּ ד  על לׁש קד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א
רק נגמר  א קּב לנוּ  א ׁש ר  הר ׁש ימ וֹ ת וּ כפי ס יּ וּ מים, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶאלף 

ס יּ וּ מים מאוֹ ת ׁש ׁש   ְלער◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

הוּ א  א ׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ל ּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם יד וּ ע כּ בר 
וחרבּ א  וּ מ וֹ תנא  ורעוֹ ת  ק ׁש וֹ ת  וּ גזרוֹ ת  ּפ רענ יּ וֹ ת  מיני כּ ל מבּט ל 
"ּת ּק וּ ן י שׂ ראל עם  עוֹ ררנ וּ  כּ בר ׁש עברה  והנה  מעלמא , וּ בזּ ה

ק  דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים  רבּ נים  מ ּט עם  האמּת ית " דּ יׁש א לגּ א לּ ה 
לארץ  וּ בחוּ צה בּ ארץ לגמר  הזּ הר  לּמ וּ ד  על לׁש קד לעיל , ה נּ זכּ ר
 לער רק  נגמר  א קבּ לנוּ , אׁש ר הרׁש ימוֹ ת וּ כפי סיּ וּ מים , אלף 
ה ּק ד וֹ ׁש ה , ארץ וּ גא וֹ ני  ר בּ ני אנחנ וּ , כּ ן  על ס יּ וּ מים. מא וֹ ת  ׁש ׁש 
בּ כדי ּפ עם  ע וֹ ד ללמד מגת , ידוֹ  א ׁש ר  ישׂ ראל בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים 
ׁש עוּ ר כּ פי לט וֹ בה עלינוּ  הבּ א  אלוּ ל בּ כ"ה סיּ וּ מים האלף גּ מר
זהר סיּ וּ ם א ׁש ּת קד, ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני עם ּפ ח וֹ ת , א וֹ  יוֹ תר  הרא ׁש וֹ ן 
עלי וֹ נים  אוֹ תם  הצּ רים כּ ל  וּ לב ּט ל  ישׂ ראל , עם מ זּ ל לע לּ וּ י  אחד 
ּת ע שׂ ינה  וא  מח ׁש בוֹ תם , ויקלקל  א וֹ יבינ וּ  עצת ויפר  ותח ּת וֹ נים,
כּ ן אמן  ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח  י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם 
לחדׁש  א ' אמן . בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה  יר וּ ׁש לים  רצוֹ ן . יהי

קטן. לפרט תפא"ר  ׁש נת  איּ ר 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר  לוֹ מדים  אנחנ וּ  הרי יאמר : ה לּ ּמ וּ ד קדם
כּ ל  ּפ י ולסּת ם  י שׂ ראל, מ זּ ל קרן וּ להרים עזּ נ וּ , ׁש כינת  לעלּ וּ י
ליׁש נ ּה , העטרה וּ להחזיר ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים  א וֹ תנ וּ  ה צּ רים 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן לבטח, י ׁש כּ ן  וישׂ ראל לצרוֹ תינוּ  דּ י  ויאמר

ׁש ליט"א דּ יסקין ירוּ חם יצחק רבּ י הרב מ וֹ "ה  ּכ בוֹ ד הגּ אוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

ה ּק דׁש  עיר  יר וּ ׁש לים וארץ , ׁש מים ע וֹ שׂ ה  ה ם  מעם  עזרי
זכרוֹ נם  חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר בּ ימינוּ  בּ מהרה  ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה
אׁש רי ה ּמ צווֹ ת . כּ ל כּ נגד ׁש קוּ לה היא ּת וֹ רה  ׁש ּת למ וּ ד  לברכה,
זהר בּ ספר בּ נּ סּת ר , הן  בּ נּ גלה  הן  בּ ּת וֹ רה עמלוֹ  להיוֹ ת  ה זּ וֹ כה 

וה ּת ּק וּ נים . הּק ד וֹ ׁש 

אמן, עלינ וּ  יגן זכוּ תוֹ  האקי הּת נּ א ר ׁש בּ "י, הוּ א וּ כדאי 
ועינינוּ  ה גּ א לּ ה , את  וּ לקרב הדּ ין מן  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל  את לפטר

א  דּ עה  הארץ וּ מלאה  הם א וֹ ר נגלוֹ ת בּ הגּ לוּ ת ה ם ּת חזינה ת 
עוֹ למים  ּת ׁש וּ עת  בּ ה ם  נוֹ ׁש ע וישׂ ראל צדק , גּ וֹ אל  בּ ביאת 

וּ בקרוֹ ב . בּ עגלא

הרב  מוֹ רינ וּ  החסיד  בּ ה גּ א וֹ ן יר וּ חם  יצחק נא וּ ם 
דּ יסקין לברכה צ דּ יק זכר  לי בּ  יהוּ דא  יה וֹ ׁש ע מ ׁש ה  ר בּ י 

ישׂ ראל  בּ ני מאחינ וּ  וּ מב ּק ׁש  למעלה, המד בּ ר לכל אני  מס כּ ים
וּ זכוּ ת  הנּ ז כּ ר , וּ בּס דר  הנּ ז כּ ר  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד להתמיד  מקוֹ ם  בּ כל
יגן הּק ד וֹ ׁש ה ותוֹ רה  אמן עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  ר ׁש בּ "י הּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א
בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים  י שׂ ראל  בּ גא לּ ת לרא וֹ ת  לזכּ וֹ ת עלינ וּ 
אקבּ צם". ע ּת ה  בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י  "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר כּ מוֹ  אמן,
כּ וֹ ׁש נּ "ה  יפרח ס "ט בּ א  תרפ"א ׁש ני  ּפ סח י וֹ ם החתוּ ם על וּ באנ וּ 

קטן לפרט 

     
     

ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש  ה לּ ּמ וּ ד  וּ נחיצ וּ ת  ּת וֹ עלת   דּ ר על 
בּ רחמיו ית בּ ר ה ם ׁש עברה. ׁש נה  בּ זה כּ תבּת י  כּ בר  ה ּת ּק וּ נים 
לראוֹ ת  ונזכּ ה  ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב  מלּ עילא ּת ׁש וּ בה התעוֹ ררוּ ת יּת ן

המח כּ ה . ונפׁש  לב כּ עתירת קרוֹ בה בּ י ׁש וּ עה 

   
   
       

דוד  רבי החסיד הגאון הרב התעורר  מכן לאחר שנים עשר
הוא  העולמי. הזוהר  מרכז את להקים זצ"ל רובינפיין מרדכי

פאדאליע פלך קאמארגאראד  בעיר בזוועהיל (רוסיא )רב ומ"מ
ספר - הקורא " "קול  בעל ת"ו  ירושלם  בעיה "ק כן ואחר 
מהזוהר מאמרים  כן גם נקבצו  ובו  דעת אדם המלמד מוסר 

בהקדמה : זצ "ל המחבר שכותב  וכפי אחיםהקדוש "אנא 
כפי יגיע ואת  עמלי את וראו נא הביטו אהובים ורעים  נכבדים 
ואשר הרבה קדושים  מספרים  וחברתי לקטתי  אספתי אשר
ידע למען הקודש  ללשון הקדוש מזהר מאמרים כמה  העתקתי
ידוע כי הזהר בספר הנמצאים  מוסר דברי  גם  ויבין  ישראל 
ולשבר הלב רשעת להכניע הקדוש  הזהר דברי מסוגלים  כמה

היצר". כח

הזוהרובשנת  ללימוד  העולמי המרכז את  הקים תרצ"א
הקדוש  בזוהר  היומי  הדף של  הקדוש הלימוד את ויזם  הקדוש

דאז. החרדית עדה ובד"ץ ירושלים  רבני  איתו  (ביניהם והסכימו

זיע "א ) זוננפלד הגרי"ח מרן

בעל  זצ"ל זילבר יהושע בנימין ר ' הגאון חתנו  לשון  וזה
הקורא": "קול  ספר בסוף נדברו " "אז שו"ת 

אחדים דברים 

של  ותולדותיו  חייו  על  החומר לרכז הספקתי שלא  היות 
בכל  פעל  מה צדיק  ולפרסם לדעת כדי זצ"ל  הגהמ "ח חותני
לפרסם  לנחוץ מצאתי  לכן לד', קודש היה כולו  אשר  חייו  ימי
היומי דף  של והמפעל  היזמה  אודות  הכתבים בין שמצאתי  מה

זוה "ק . על
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חותני של  גדלותו על  מושג מקצת  להתבונן  אפשר ומזה 
בימי וזכה וחלוש, שבור רוסיא  מגלות  לצאת שזכה  לאחר שגם 
כל  היתה  ת"ו ירושלם  בעיה"ק ד' בנחלת  להסתפח הזקנה 

הרבים . את לזכות  שאיפתו 

מכתביו גם מפרסמים  כתי "ק )ואנו אשר(מעצם  ירושלם  גדולי 
את  שהעריצו הערצה  ואת הזוהר בלימוד  חובתינו  מבטאים  הם

בזוה "ק . היומי דף המפעל של  יוזמו

בביאת  וכן  דעה הארץ שימלא בתקותינו חותם  אני וע "ז
בב "א . צדקנו משיח 

   
   

היומי  הדף של היוזם  הקורא קול מח"ס  הגה "צ  הקדמת 
(מכתי"ק )

בעהי "ת

 שני שבע  וויע בעיר שנתוסד הש"ס  של היומי  הד ראינו כאשר
שלימדו בעול גדולה פעולה ועשה בחיבה, הזאת הצעה  קבלו  לפני
צרי זוהר   ד ללימוד  [חשיבות] חושב שידוע  ולפי ישראל, אלפי
ישראל  עדת כל לאחד  וכדי גמרא ,  ד מלימוד הרבה  ונקל זמ מועט
אשר ירושלי וחכמי והלומדי הרבני בעזר כללי, גדול תיקו וזהו 
כל  ובגולה , ישראל  באר ואיש איש לכל  כרוז לכתוב  לזה הסכימו

בלי  שילמוד ולהשכיל להבי ולב  לדבר ופה לראות עיני לו שיש מי
הקדוש הזוהר בספר אחד   ד ובקדושה ביראה יו בכל נדר

מהימנא רעיא  לרשב "י ר"מ   אמר נשוא  פרשת בזוהר כתוב
 מ ביה  יפקו הזוהר  ספר דאיהו חיבורא  בהאי  יוחאי ב שמעו לרבי'
הזוהר ספר  של החיבור בזכות  :הדברי [ביאור ברחמי גלותא
 וייסורי צרות  ללא  !ברחמי הגלות  מ ישראל בני יצאו הקדוש

משיח ] חבלי ער וללא 
בגיני י מא,  ס בתראה  "דרא  מ ':  ד י)בתיקוני כה (ויקרא ְְְְִֵַַָָָָָ

ר ר קראת בגלל ,מי ה  ס  האחר [ר וג מר .  אר רר קראתְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הזוהר]. לימוד ידי על שיגאלו הגר"א  פירוש  מרוג  ארְֵֶָָ

כללי  ללימוד אנחנו צריכי כ כללית, לישועה מחכי שאנו ולפי 
כללי. שהוא לימוד  פירוש כל כנגד  תורה ותלמוד

הלימוד ]ההתחלה ניס [של בחודש מחר אי"ה תרצ"א ]תהי ' [שנת
עד אי"ה  כסדר וכ ג ', ד ג ' וביו ב', ד לחדש  ב ' וביו הבעל"ט,

גמירא.
שכתוב מקרא בימינו ויקוי לאורה מאפילה נצא  התורה, ובזכות
ה ' בש כל לקרוא ברורה שפה העמי אל  אהפו אז כי ג': צפניה 
ההוא ביו  האר כל על  למל ה' והיה  ונאמר  אחד שכ ולעבדו

אחד . ושמו אחד  ה' יהיה
הנביא אליהו  לנו וישלח יצמיח , מהרה עבדו דוד צמח את

המשיח ,  ומל
זרעו לכל שלו ודובר לעמו טוב דורש
     
   

רבי הגה"צ בראוערמאןהסכמת זצ"לזעליג
תרצ"א ניסן ער "ח בשבת רביעי יום

 הקט אני וג ,יו בכל אחד  ד הק ' הזוהר של הלימוד  שיתפשיט כדי רבה במצוה שעוסק ופרישה  צדיקא גברא  דהאי חיליה יישר
בל"נ.

 בראוערמא זעליג

רבי הגה"צ זוננפעלד הסכמת חיים זצ"ליוסף 
א', ד ילמוד  ביכלתו שאי מי [פני כל [ועל  ועכ"פ שבוע , מדי הפרשה ללמוד  בידו שהיכולת  מי  כל על  מצוה  בוודאי אבל (ביו )ב "ה 

בנדר, יקבל לא
ברחמיו, הישועה   ק לנו  יחיש השי"ת
קרובה  לישועה המחכה
 חיי יוס
החותמת  מקו

ר ' מרן  מהגאב"ד לדף מעבר אשר  באות אות הכתב זאנענפעלד העתק חיים שליט "א,יוסף 

א '  ד ילמוד  ביכלתו  שאי מי פני כל ועל שבוע , מדי  הפרשה ללמוד  בידו  שהיכולת  מי  כל על מצוה בוודאי יקבל (ביו )ב "ה  לא  אבל
בנדר.

ברחמיו הישועה   ק לנו יחוש השי "ת
קרובה  לישועה  ז"פ המחכה  חיי  יוס

תרצ"א  ניס ז' .החות מקו

רבי הגה"צ ווערנערהסכמת בונם זצ"לשמחה 

 יפקו הזוהר הקדוש בלימוד [חכמי [התלמידי  הת"ח יתעסקו  א מצפי אנו  אשר הקדוש  הלימוד  להחזיק  מצוה  לעושי  סני אהיה 
,התיקוני על  מל כסא  בהקדמת איתא  כ ,ברחמי מגלותא  ביה 

תוב"ב ירושלי עיה "ק תרצ"א ניס לחודש  ט ' בעה "ח
ווערנער   בונ שמחה 
החותמת  מקו

הגה רביהסכמת זילבערמאן"צ יהודא זצ"לגרשון

ד "י  ישראל קר להרמת  מאד ונורא גדול תועלת היא  כי הזוה"ק  בלימוד ולהחזיק מצוה  לעושי  סני להיות  לקרא  ועוד כיהודא  אני ג
 המצפי עמו, בעני יראה  וחסדיו רחמיו ברוב  והשי"ת  זה , בעני הקדושי הספרי בכל היא הדור וכתוב  בבי "א , גוא"צ בביאת גליות  ולקיבו

,[ואמ אמ] או "א  אכי "ר ברו"ג ובפרט בכלל לישועה

תרצ"אהכו "ח  ניס י"ג  ת"ויו פעיה "ק לפ"ק
 זילבערמא יהודא גרשו
החות מקו

רבי הגה "צ מאירדוד הסכמת יוסף מוהר"ר הצדיק הרב בן  זצללה"היצחק

בעהי"ת 

א "ס ב "ב תו "ת הקודש עיר ירושלים

בכל  לאמר אפילו או ללמוד  ונשגב נורא וקדוש מרו עני זה, טוב  בעני ובפרט עמה לכתוב גדולי במקו לעמוד  כדאי, שאיני הג
אשרי  בכ וכו', ימלל מי ארעא, תהו עד שמי שמי  רקיע  מרו המעלות  ברו הוא  זהרו שאור הזוהר, ספר והנורא  הקדוש בהספר  ד יו
ה ' יראי נדברו אז ולקיי בכנופיא, זה  ללמוד  שיזכו  במקו ובפרט כנ"ל, ללמוד   יתבר ה ' בנחלת  להסתפח  הזה  טוב לאור שיזכה האיש

רעהו, אל הזה .איש בטוב חלק לקחת  אחפו  חפ העני אני וג
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חותני של  גדלותו על  מושג מקצת  להתבונן  אפשר ומזה 
בימי וזכה וחלוש, שבור רוסיא  מגלות  לצאת שזכה  לאחר שגם 
כל  היתה  ת"ו ירושלם  בעיה"ק ד' בנחלת  להסתפח הזקנה 

הרבים . את לזכות  שאיפתו 

מכתביו גם מפרסמים  כתי "ק )ואנו אשר(מעצם  ירושלם  גדולי 
את  שהעריצו הערצה  ואת הזוהר בלימוד  חובתינו  מבטאים  הם

בזוה "ק . היומי דף המפעל של  יוזמו

בביאת  וכן  דעה הארץ שימלא בתקותינו חותם  אני וע "ז
בב "א . צדקנו משיח 

   
   

היומי  הדף של היוזם  הקורא קול מח"ס  הגה "צ  הקדמת 
(מכתי"ק )

בעהי "ת

 שני שבע  וויע בעיר שנתוסד הש"ס  של היומי  הד ראינו כאשר
שלימדו בעול גדולה פעולה ועשה בחיבה, הזאת הצעה  קבלו  לפני
צרי זוהר   ד ללימוד  [חשיבות] חושב שידוע  ולפי ישראל, אלפי
ישראל  עדת כל לאחד  וכדי גמרא ,  ד מלימוד הרבה  ונקל זמ מועט
אשר ירושלי וחכמי והלומדי הרבני בעזר כללי, גדול תיקו וזהו 
כל  ובגולה , ישראל  באר ואיש איש לכל  כרוז לכתוב  לזה הסכימו

בלי  שילמוד ולהשכיל להבי ולב  לדבר ופה לראות עיני לו שיש מי
הקדוש הזוהר בספר אחד   ד ובקדושה ביראה יו בכל נדר

מהימנא רעיא  לרשב "י ר"מ   אמר נשוא  פרשת בזוהר כתוב
 מ ביה  יפקו הזוהר  ספר דאיהו חיבורא  בהאי  יוחאי ב שמעו לרבי'
הזוהר ספר  של החיבור בזכות  :הדברי [ביאור ברחמי גלותא
 וייסורי צרות  ללא  !ברחמי הגלות  מ ישראל בני יצאו הקדוש

משיח ] חבלי ער וללא 
בגיני י מא,  ס בתראה  "דרא  מ ':  ד י)בתיקוני כה (ויקרא ְְְְִֵַַָָָָָ

ר ר קראת בגלל ,מי ה  ס  האחר [ר וג מר .  אר רר קראתְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הזוהר]. לימוד ידי על שיגאלו הגר"א  פירוש  מרוג  ארְֵֶָָ

כללי  ללימוד אנחנו צריכי כ כללית, לישועה מחכי שאנו ולפי 
כללי. שהוא לימוד  פירוש כל כנגד  תורה ותלמוד

הלימוד ]ההתחלה ניס [של בחודש מחר אי"ה תרצ"א ]תהי ' [שנת
עד אי"ה  כסדר וכ ג ', ד ג ' וביו ב', ד לחדש  ב ' וביו הבעל"ט,

גמירא.
שכתוב מקרא בימינו ויקוי לאורה מאפילה נצא  התורה, ובזכות
ה ' בש כל לקרוא ברורה שפה העמי אל  אהפו אז כי ג': צפניה 
ההוא ביו  האר כל על  למל ה' והיה  ונאמר  אחד שכ ולעבדו

אחד . ושמו אחד  ה' יהיה
הנביא אליהו  לנו וישלח יצמיח , מהרה עבדו דוד צמח את

המשיח ,  ומל
זרעו לכל שלו ודובר לעמו טוב דורש
     
   

רבי הגה"צ בראוערמאןהסכמת זצ"לזעליג
תרצ"א ניסן ער "ח בשבת רביעי יום

 הקט אני וג ,יו בכל אחד  ד הק ' הזוהר של הלימוד  שיתפשיט כדי רבה במצוה שעוסק ופרישה  צדיקא גברא  דהאי חיליה יישר
בל"נ.

 בראוערמא זעליג

רבי הגה"צ זוננפעלד הסכמת חיים זצ"ליוסף 
א', ד ילמוד  ביכלתו שאי מי [פני כל [ועל  ועכ"פ שבוע , מדי הפרשה ללמוד  בידו שהיכולת  מי  כל על  מצוה  בוודאי אבל (ביו )ב "ה 

בנדר, יקבל לא
ברחמיו, הישועה   ק לנו  יחיש השי"ת
קרובה  לישועה המחכה
 חיי יוס
החותמת  מקו

ר ' מרן  מהגאב"ד לדף מעבר אשר  באות אות הכתב זאנענפעלד העתק חיים שליט "א,יוסף 

א '  ד ילמוד  ביכלתו  שאי מי פני כל ועל שבוע , מדי  הפרשה ללמוד  בידו  שהיכולת  מי  כל על מצוה בוודאי יקבל (ביו )ב "ה  לא  אבל
בנדר.

ברחמיו הישועה   ק לנו יחוש השי "ת
קרובה  לישועה  ז"פ המחכה  חיי  יוס

תרצ"א  ניס ז' .החות מקו

רבי הגה"צ ווערנערהסכמת בונם זצ"לשמחה 

 יפקו הזוהר הקדוש בלימוד [חכמי [התלמידי  הת"ח יתעסקו  א מצפי אנו  אשר הקדוש  הלימוד  להחזיק  מצוה  לעושי  סני אהיה 
,התיקוני על  מל כסא  בהקדמת איתא  כ ,ברחמי מגלותא  ביה 

תוב"ב ירושלי עיה "ק תרצ"א ניס לחודש  ט ' בעה "ח
ווערנער   בונ שמחה 
החותמת  מקו

הגה רביהסכמת זילבערמאן"צ יהודא זצ"לגרשון

ד "י  ישראל קר להרמת  מאד ונורא גדול תועלת היא  כי הזוה"ק  בלימוד ולהחזיק מצוה  לעושי  סני להיות  לקרא  ועוד כיהודא  אני ג
 המצפי עמו, בעני יראה  וחסדיו רחמיו ברוב  והשי"ת  זה , בעני הקדושי הספרי בכל היא הדור וכתוב  בבי "א , גוא"צ בביאת גליות  ולקיבו

,[ואמ אמ] או "א  אכי "ר ברו"ג ובפרט בכלל לישועה

תרצ"אהכו "ח  ניס י"ג  ת"ויו פעיה "ק לפ"ק
 זילבערמא יהודא גרשו
החות מקו

רבי הגה "צ מאירדוד הסכמת יוסף מוהר"ר הצדיק הרב בן  זצללה"היצחק

בעהי"ת 

א "ס ב "ב תו "ת הקודש עיר ירושלים

בכל  לאמר אפילו או ללמוד  ונשגב נורא וקדוש מרו עני זה, טוב  בעני ובפרט עמה לכתוב גדולי במקו לעמוד  כדאי, שאיני הג
אשרי  בכ וכו', ימלל מי ארעא, תהו עד שמי שמי  רקיע  מרו המעלות  ברו הוא  זהרו שאור הזוהר, ספר והנורא  הקדוש בהספר  ד יו
ה ' יראי נדברו אז ולקיי בכנופיא, זה  ללמוד  שיזכו  במקו ובפרט כנ"ל, ללמוד   יתבר ה ' בנחלת  להסתפח  הזה  טוב לאור שיזכה האיש

רעהו, אל הזה .איש בטוב חלק לקחת  אחפו  חפ העני אני וג
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תרצ"א]. [ה' אתרצ"ה שנת ספירה י"ט אייר ד ' ג' יו

הקט מאירנאו יוס מוהר "ר הצדיק הרב  ב יצחק זצללה "ה דוד
ופוסקי גמרא  על  כ"י חמד כר ספר  המחבר בעל

הקדוש  הרעיו בעול עלה ,קוד שני שמשבע  הגאולה, קוד השמי מ היא שזאת האות פהוזה  שבעל מתורה היומי ד וכאשרשל ,
למדו שני בעזהי"ת  פנימיותבשבע  שהוא תורה, סתרי מקבלה היומי  ד להלימוד  הקדוש הרעיו שעלה התנוצ הקדוש, התלמוד  כל

המקווה צדקנו משיח  ע אפריו  בבני ברחמי לציו בשובו  עינינו  ותחזינה  קרובה , לגאולה הי"ת  יזכנו  הקדוש, בהזוהר  התורה , ונשמת
דור. מדור

הגה "צ  ראשקעס הסכמת מרדכי זצ "לרבי

נדר, בלי הקדוש מהזהר היומי  ד ללמוד  מהחברי ולהיות  מסכי מטה] חות] ח "מ אני  ג

תבב "א, עיה"ק  ירושל פה תרצ"א, שנת אייר  לח ' ד ' ג' יו [החתו] ה"ח על באתי  ולראיה

ראשקעסנאו יאנישאק מרדכי רב

חותמת 

הגה "צ  ראבינשטייןהסכמת הכהן  אלימלך זצ "לרבי

תובב "א עיה "ק ירושלים פה  למבנ"י  ל "ה ה' יום ב"ה 

ואביטה עיני  גל שהתפלל ע "ה  המל דוד  המשורר מדברי  כי הזוה "ק  ספר לימוד  של המצוה גודל את ולחזק  לאשר בל"נ  באתי אנכי ג
אהבה לבחינת וזכה בו, ולדבקה מצוה ולקיי הדביקות , לבחינת לבוא האד זוכה זה ידי  ועל הקבלה , חכמת ג שלמד מתורת נפלאות
את לקבל במהרה  שנזכה הגאולה התקרבת מביא  הזה והלימוד הזוה"ק  בספר  ללמוד  רבה  מצוה לכ ותפילה, תורה בעיד לבו  ולהתלהב

בבי "א הקודש נזר 

 ראבינשטיי הכה אלימל

וכו ' אלימל ופרי אלימל חידושי בעהמ"ח  עיה "ק בירושלי כעת  מראחוב  הרב 

חותמת 

הגה "צ  קאנסקיוואליא הסכמת אבד"ק ווילדמאן אלטר  יהושע זצ "לרבי

בהררי  יסודתו אשר אחד   ד יו בכל הזוה"ק , הספר  הלימוד  של הזאת  והנוראה  הגדולה המצוה  גודל את  ולחזק  לאשר באתי אנכי ג
וא מגלותא ישראל בני יפקו הזה הלימוד  שעי "ז הבטיחו רשב"י  רבינו והנורא  הקדוש מר של קדישא החבריא  אשר מרומי בגבהי קודש
את עליו  שיקבל איש כל אשר ואקוה מהזוה"ק , היומי  הד  יו בכל ג "כ  ללמוד  הזאת קדישא  מהחבריא אי"ה  בל"נ  עלי מקבל אנכי  ג

לגאולה נזכה ועי"ז יצליח  יפנה  אשר ובכל ובגשמיות ברוחניות  כללית בישועה יושע  בל"נ אפילו  מהזוה "ק  היומי   הד הזה הקדוש הלימוד 
.אמ בימינו במהרה שלימה

תובב"א , עיה "ק ירושלי פה  תרצ"א  אייר לחודש ימי ד ' ג' יו הכו "ח 
ווילדמא הק' אלטר יהושע

עמק  ספר בעהמ"ח ישראל , אר ל "ט  כנסת תוב "א  עיה "ק ירושלי חופ "ק  כעת ביליראדקי, אבד"ק לפני קאנסקיוואליא אבד "ק
,החסידי תורת ,אמ ואמרו יהושע, ברכת  יהושע,  בני יהושע,
בקודש  ולמעלה  מלאזענסק אלימל ר ' הרבי  קדישא סבא להאי ונכד   ני מיזאטש אבד"ק  אלימל הצדיק   הגאו הרב בלאאמו"ר
ועכי"א  זי"ע  זצוקללה "ה כול והתוי"ט  עמוקות והמגלה להרמ"א  ונכד  ני

           

בעהי"ת 
           

         
         

" ארח יהודה "בית

הקורא קול הספרי מחבר  זלל"ה חיי ב "ר מרדכי  דוד  י ' הרב 

דוד משה  ב"ר מנח ישראל ר'

יעקב ב"ר מאיר ר'

 בלאו צבי  נתנאל ב "ר יהושע  ר'

שו"ב יחיאל אלתר ב"ר יצחק  ר '

רוסל  אריה יודא  ב"ר צבי חנו ר'

זאב משה  ב "ר יעקוב  ברו ר'

יעקוב ב "ר אליעזר באגאשר '

זילבערבערג. ישראל ב"ר פייוויל משה ר'

הפרשה שבוע  בכל וקורא  אומר הכה יחיאל  ב"ר אהר ר'

בב "א . גאולה ויגאלנו  ה'  יוסי זאת ובשכר ככתוב... זוהר אחד  ד ללמוד ועיקר ] [כלל  כו"ע  נדר בלי מקבל הח "מ  אנכי  ג
הי"ו [ פילואו] ...  אברה נא
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תרצ"א]. [ה' אתרצ"ה שנת ספירה י"ט אייר ד ' ג' יו

הקט מאירנאו יוס מוהר "ר הצדיק הרב  ב יצחק זצללה "ה דוד
ופוסקי גמרא  על  כ"י חמד כר ספר  המחבר בעל

הקדוש  הרעיו בעול עלה ,קוד שני שמשבע  הגאולה, קוד השמי מ היא שזאת האות פהוזה  שבעל מתורה היומי ד וכאשרשל ,
למדו שני בעזהי"ת  פנימיותבשבע  שהוא תורה, סתרי מקבלה היומי  ד להלימוד  הקדוש הרעיו שעלה התנוצ הקדוש, התלמוד  כל

המקווה צדקנו משיח  ע אפריו  בבני ברחמי לציו בשובו  עינינו  ותחזינה  קרובה , לגאולה הי"ת  יזכנו  הקדוש, בהזוהר  התורה , ונשמת
דור. מדור

הגה "צ  ראשקעס הסכמת מרדכי זצ "לרבי

נדר, בלי הקדוש מהזהר היומי  ד ללמוד  מהחברי ולהיות  מסכי מטה] חות] ח "מ אני  ג

תבב "א, עיה"ק  ירושל פה תרצ"א, שנת אייר  לח ' ד ' ג' יו [החתו] ה"ח על באתי  ולראיה

ראשקעסנאו יאנישאק מרדכי רב

חותמת 

הגה "צ  ראבינשטייןהסכמת הכהן  אלימלך זצ "לרבי

תובב "א עיה "ק ירושלים פה  למבנ"י  ל "ה ה' יום ב"ה 

ואביטה עיני  גל שהתפלל ע "ה  המל דוד  המשורר מדברי  כי הזוה "ק  ספר לימוד  של המצוה גודל את ולחזק  לאשר בל"נ  באתי אנכי ג
אהבה לבחינת וזכה בו, ולדבקה מצוה ולקיי הדביקות , לבחינת לבוא האד זוכה זה ידי  ועל הקבלה , חכמת ג שלמד מתורת נפלאות
את לקבל במהרה  שנזכה הגאולה התקרבת מביא  הזה והלימוד הזוה"ק  בספר  ללמוד  רבה  מצוה לכ ותפילה, תורה בעיד לבו  ולהתלהב

בבי "א הקודש נזר 

 ראבינשטיי הכה אלימל

וכו ' אלימל ופרי אלימל חידושי בעהמ"ח  עיה "ק בירושלי כעת  מראחוב  הרב 

חותמת 

הגה "צ  קאנסקיוואליא הסכמת אבד"ק ווילדמאן אלטר  יהושע זצ "לרבי

בהררי  יסודתו אשר אחד   ד יו בכל הזוה"ק , הספר  הלימוד  של הזאת  והנוראה  הגדולה המצוה  גודל את  ולחזק  לאשר באתי אנכי ג
וא מגלותא ישראל בני יפקו הזה הלימוד  שעי "ז הבטיחו רשב"י  רבינו והנורא  הקדוש מר של קדישא החבריא  אשר מרומי בגבהי קודש
את עליו  שיקבל איש כל אשר ואקוה מהזוה"ק , היומי  הד  יו בכל ג "כ  ללמוד  הזאת קדישא  מהחבריא אי"ה  בל"נ  עלי מקבל אנכי  ג

לגאולה נזכה ועי"ז יצליח  יפנה  אשר ובכל ובגשמיות ברוחניות  כללית בישועה יושע  בל"נ אפילו  מהזוה "ק  היומי   הד הזה הקדוש הלימוד 
.אמ בימינו במהרה שלימה

תובב"א , עיה "ק ירושלי פה  תרצ"א  אייר לחודש ימי ד ' ג' יו הכו "ח 
ווילדמא הק' אלטר יהושע

עמק  ספר בעהמ"ח ישראל , אר ל "ט  כנסת תוב "א  עיה "ק ירושלי חופ "ק  כעת ביליראדקי, אבד"ק לפני קאנסקיוואליא אבד "ק
,החסידי תורת ,אמ ואמרו יהושע, ברכת  יהושע,  בני יהושע,
בקודש  ולמעלה  מלאזענסק אלימל ר ' הרבי  קדישא סבא להאי ונכד   ני מיזאטש אבד"ק  אלימל הצדיק   הגאו הרב בלאאמו"ר
ועכי"א  זי"ע  זצוקללה "ה כול והתוי"ט  עמוקות והמגלה להרמ"א  ונכד  ני

           

בעהי"ת 
           

         
         

" ארח יהודה "בית

הקורא קול הספרי מחבר  זלל"ה חיי ב "ר מרדכי  דוד  י ' הרב 

דוד משה  ב"ר מנח ישראל ר'

יעקב ב"ר מאיר ר'

 בלאו צבי  נתנאל ב "ר יהושע  ר'

שו"ב יחיאל אלתר ב"ר יצחק  ר '

רוסל  אריה יודא  ב"ר צבי חנו ר'

זאב משה  ב "ר יעקוב  ברו ר'

יעקוב ב "ר אליעזר באגאשר '

זילבערבערג. ישראל ב"ר פייוויל משה ר'

הפרשה שבוע  בכל וקורא  אומר הכה יחיאל  ב"ר אהר ר'

בב "א . גאולה ויגאלנו  ה'  יוסי זאת ובשכר ככתוב... זוהר אחד  ד ללמוד ועיקר ] [כלל  כו"ע  נדר בלי מקבל הח "מ  אנכי  ג
הי"ו [ פילואו] ...  אברה נא



ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ְיהּוִדים ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֵמַעְפָרא, ְוִלְזּכֹות ֶׁשָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ָידּור 
ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהּזֹוַהר, ַהְמעּוְנָין  ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור  ֳעָתִקים ֶׁשל  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  ֵּביֵנינּו. ָאנּו רֹוִצים 
ִלְזֻכּיֹות ֲעצּומֹות "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִקים זּוָלֶתָך” - ֶטל:0527-651911. ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם. - ָּכל ֶאָחד 
ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְלַמד/ִיְקָרא , ְלָכל ַהָּפחֹות ַּפַעם ַאַחת ֶּפֶרק ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור ַהֹּזַהר, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל 

ֶאת ַהָּׂשָכר ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל ַהְּיהּוִדים לֹוְמֵדי ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור ַהּזֹוַהר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן ִלּמּוד ַהַדף הּוא ַּדַּקה.

ְזכֹור: ִליּמּוד ָׁשָעה זֹוַהר ְּבַׁשָּבת = שווה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה!! ִאם ֵּכן ִליּמּוד 5 ַּדּקֹות זֹוַהר עם תהלים 
ְּבַׁשָּבת = ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדִׁשים ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה )ִּכֵּסא ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(, ְועֹוד ָּכפּול 1000 ֵהם ְמַזֵּכי 
ָּכפּול  ּוְבִמְנַין עֹוד  ֹזַהר ח"ב דף קכ.(,  טז,  ִּפְסָקה  ח'  ָּפָרָׁשה  )מד"ר שיה"ש  ַנְפָּתִלי  ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ַהּסֹוֲעִדים  ָהַרִּבים 
 - יֹוֵצא  זֹוַהר,  ִעם  ְּתִהִּלים  לֹוְמֵדי  ִמְליֹון  ֲחִצי  ָּכפּול  ְוַהֹּכל  הה"ש(,  )תיקו"ז,  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמירֹון  ַוֵּיֵצא(,  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף 
50,000,000,000,000,000,000, ֶׁשהּוא ]ְּבִמִּלים[ 50 ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדִׁשים ּתֹוָרה ִלּמּוד ְּפַׁשט, ּוְלִפי ַהְּבאַמ"ַח )פ' ְּתרּוָמה כ"י( 
יֹוֵצא ִּכי 50 ְקַווְדִריְליֹון 50,000,000,000,000,000,000 ַמְכִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ְּכלֹוַמר, ָּכפּול 
50 ְקַווְדִריְליֹון E 2.5 = .50,000,000,000,000,000,000+39, ּוְלִפי הס"ח עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים 
ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 3.75E+46, ֶׁשהּוא )ְּבִמִּלים( 37 ספטיליארד 500 ספטיליון ֶּבֳחָדִׁשים. ]ַהֶהְסֵּבר ַעל ַהֶחְׁשּבֹון ַהַּנ"ל ְרֵאה ְּבֹכַח ַהזֹוַהר 
ח"ג[. ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ִנְמֵצאת ִנְׁשָמתֹו ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבֹואּו ֻּכָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה 
ְרצֹונֹו, ְוִנְלַמד ּתֹוָרתֹו, )ִּגיִטין סז(. ְוָהַרְׁשִּב"י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו ְזכּות, ְוָּכְך ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא. 

ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ָאָּנא חּוסּו ַעל ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות, ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו ַּדָּקה ַּדף ַהּיֹוִמי ֶׁשל 
ַהּזֹוֵהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִצּבּור. ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף 
ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהָּקָּב"ה, ּוְלַהִּציל ֶאת 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהָּצרֹות ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת 

ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ְוַעֵּין עֹוד אֹור ַהּזֹוַהר. 

ְזכֹור: ַהְמַאְרֵּגן ֶׁשִּיְלְמדּו ַּדָּקה ַאַחת ַּדף תהלים עם ֹזַהר ַּבּיֹום, ְמַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם ּוְכֶנֶגד ָּכל ַהְיהּוִדים! ָּכל ִמי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ֹמַח ְּבָקְדָקדֹו ִיְתֹּפס ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ְלַאְרֵּגן ַהִּמְנָין ִויַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם. ֶּתן ַּדְעְּתָך, ִּכי ְּבַדָּקה ַאַחת ֶׁשל 
ִלּמּוד תהלים עם ּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ְוִלְפֵני ִׁשעּור ַּדף ַהּיֹוִמי, ְוִלְפֵני ָּכל ִׁשעּור ְוִׁשעּור, ַאָּתה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות 

ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו".

ְמַסֵּים 250.000  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב  ַהֹּזַהר,  ּוִמְצָטֵרף ְל-250.000 לֹוְמֵדי  ְלִלּמּוד הזה  ִּבְלַבד  ַּדָּקה  ַמְקִּדיׁש  ְּכֶׁשִהְּנָך 
ְוִיְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוֶתיָך ּוִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך, ִּכי ַהְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות ּוְקִריַאת ְׁשַמע הּוא  ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! - 
ִלּמּוד ַּבֹּזַהר ָּכל יֹום )תיקו"ז תיקון מ"ג(, ְוזֹוֶכה ְלָקֵרב ַהְּגאּוָּלה ְּבַרֲחִמים )ֹזַהר ח"ג קכ"ד(. - אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם ִנְמִנים ֵּבין לֹוְמֵדי 
ַהֹּזַהר, ֲעֵליֶהם ָּכתּוב ְּבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש )ִּתּקּון ל' ַּדף עג:(: אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ָּבעֹוָלם. - ּוִמי 
ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ְּבַגן ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמָּׁשם ְּבִבָּזיֹון 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְוכּו', ְוֹלא עֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהְּׂשָרִפים ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש 
ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ְוכּו'. )ֵסֶפר ַהְּבִרית(. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 
ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר, ְּדִמי ֶׁשֹּלא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת ֶׁשֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו 
ִיְתָּבַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו. )ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ַּדף קפ"ה(. ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני )ֹזַהר ח"ג קנב., ּכֹוַח ַהֹּזַהר(. ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵכל 

ָּבָׂשר ְּבָחָלב ְוחֹוֵרׁש ְּבׁשֹור ַוֲחמֹור ַיְחָּדיו )ִּתּקּון מ"ג ִנְׁשַמת ַהֹּזַהר(.

ָהעֹוְסִקים ְּבֶרֶמז ְוסֹוד, ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם, ְוִעָּקר ַהְּגאּוָלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה )ֶאֶבן ְׁשֵלָמה 
ְלַהְגָר"א פ"ח ופי"א(. ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָּלם ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל אֹוָתה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפילּו ַלַּבחּוִרים )ריב"ש 

מפוז'ין ִּבְנָין יֹוֵסף(. ִלּמּוד ָׁשָעה ַאַחת ֹזַהר ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ַמה ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַּבְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה )ִּכֵּסא ֶמֶלְך(.  

ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי תהלים עם ביאור ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם, ֶטל: 052-7651911 - ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים 
ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי תהלים עם ֹזַהר ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ְּבִחָּנם. ַהּתֹוְרִמים ְמַׁשְּלִמים ָיָׁשר ִלְדפּוס! ַהִאם 

ֵיׁש ַמְחֵׁשב ֶׁשּיּוַכל ְלַחְׁשֵּבן ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְּבֶכֶסף ָקָטן. ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 
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ספר
"תיבת נח"

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

חלק שני

 רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

עם את להציל רוצה  זי"ע הסולם בעל ת"ש  - תר"פ  בשנת
בקולם שמעו לא  והרבנים רח "ל , משואה ישראל

נ צּ לוּ  ישׂ ראל ארץ  ׁש יּ וֹ ׁש בי מהּס ּפ וּ ר , לקח ונלמד בּ וֹ אוֹ 
בּ זמ נּ נוּ  לה נּ צל  יכ וֹ לים  אי נלמד  וּ מזּ ה ׁש מוֹ , יּמ ח  מהיטלער 

אטוֹ ם  !!!מ ּפ צצת 

ׁש לּ יט "א  אשל"ג  הלּ וי שׂ מחה  אברהם  רבּ י הגה"צ
אׁש לג ליבּ  יה וּ דה ר בּ י  ה ּמ ק בּ ל  הגה"צ ׁש ל נכד
לי, ס ּפ ר ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר על ה ּס לּ ם ספר  מח בּ ר בּ על 
ׁש ּמ לחמת  ראה  ׁש כּ אׁש ר  זיע"א, מ זּ קנ וֹ  ׁש מע
לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע מאד  וּ פחדוּ  העוֹ לם, על  ּפ רצה  ׁש מוֹ  יּמ ח היטלער 
זקן ועד מנּ ער  היה וּ דים  כּ ל  את  וּ לא בּ ד להר וֹ ג  להׁש מיד ה ּק ד וֹ ׁש ה 
כּ וֹ תב  י וֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ורבּ י הי וֹ ת אמר , כּ ן על  ח"ו . ונ שׂ ים  טף
הזּ וֹ הר לתרגּ ם  התחיל  מגּ לוּ תא , יפק וּ ן דּ א בּ ספרא  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר 
הזּ וֹ הר את וללמד  להבין י וּ כל  יה וּ די  ׁש כּ ל כּ די  הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן 
הזּ וֹ הר על  הראׁש וֹ ן הּס פר לא וֹ ר ׁש יּ צא ׁש בּ יוֹ ם  ואמר  ה ּק ד וֹ ׁש ,
לאוֹ ר ׁש יּ צא  בּ יּ וֹ ם היה, וכ גּ דוֹ לה , מּפ לה לר ׁש ע  יהיה ה ּק ד וֹ ׁש 
ונגמרה  מ ּפ לה  להרׁש ע  לוֹ  היה אז  ה זּ וֹ הר, מּס פר הראׁש וֹ ן  ה כּ ר
לה גּ יע  זממוֹ  הצליח וא  ׁש מ וֹ . יּמ ח  היטלער  ׁש ל ה ּמ לחמה

ה ּק ד וֹ ׁש ה . לארצנוּ 

כּ מעט  י ׁש  כּ י ׁש מ יּ א , לרחמי בּ יוֹ תר  זק וּ קים  אנ וּ  כּ ן וּ כמוֹ 
מלי וֹ 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 ואנ וּ  ח"ו , יהוּ דים
אי ׁש  70 בּ חבוּ רת  ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את  ילמד וּ  ׁש אם  בּ טוּ חים,
זוֹ הר סיּ וּ מי  לאלפי  ונצטרף  בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת  מסּפ ר ויוֹ ם  י וֹ ם בּ כל
מ ׁש יח , מחבלי  נ נּ צל  בּ ודּ אי  הּמ גן" "אלף י שׂ ראל , ׁש בטי יחד 
החרדית  עדה  ה בּ דּ "ץ חברי ׁש ל הרבּ נים  גּ ד וֹ לי  ׁש כּ תב וּ  כּ מוֹ 
ׁש מעוֹ ן ר בּ י  כּ הבטחת  תרפ "א  בּ ׁש נת הּק דׁש  עיר בּ ירוּ ׁש לים 
גלוּ תא  מן יפקוּ ן  דּ א  ׁש בּ ספרא ה ל וֹ ם  עליו  יוֹ חאי , בּ ן 

בּ רחמי.

רב  - שליט "א  ראזענבערג  נחום רבי הגה "צ של במכתב 
נוא  ברוקלין, פה - מחשבון" יצאה  "אש  ובעמח"ס המקוואות,

בי "אזכרה וז "ל: בעל יארק, מפי ושמעתי  זכיתי  אשר  חורפי  מי
ימ "ש  הגדול  כשהרשע לי: סיפר וכך  בעצמו, זצ "ל ה "סולם"
לנצח  אפשר "אי לכולם : אמרתי  באירופה, יהודים  מליון 6 רצח 
יהודים  יקומו כן אם אלא  תסתיים  לא זו ומלחמה  זה , רשע

הזוהר ותרגם  "הסולם" בעל ישב לכן הקדוש". זוהר  וילמדו 
ואכן השגתם. כפי  פשוטים ליהודים מובן שיהי' ללשוה"ק
היטלר נחל  הזוהר , ספר  על  התרגום שגמר ביום  עבודתו, בסיום 
ששרדו, היהודים  מעט ניצלו וכך במלחמה, קשה  תבוסה ימ"ש
רשע  אותו של מציפורניו  ישראל ארץ  ניצלה  גלויים  ובנסים
בזוה "ק  מפורש נכתב  כך  ואכן  הקדוש. הזוהר בזכות  – ימ"ש.
הספר בזה  – ברחמי גלותא  מן יפקון  דא  בספרא  נשא פרשת 

הקדוש ) ברחמים".(הזוהר  הגלות מן  יצאו 
תשכ"ז, בשנת

"ששת  מלחמת עת תשכ"ז , בשנת
ב "ב  וויזניץ בישיבת  למדתי הימים",

וקדוש הגאון  חיים"אצל  ה"אמרי בעל 
נגד  מדינות 4 יצאו  דאז , בימים זצוק"ל,
ולבנון סוריה  ירדן , מצרים , ישראל: עם
היתה  הסכנה  נגדינו, להלחם  החליטו 
שלושה  - נורא  ממש והפחד גדולה
היו כבר  המלחמה  תחילת  לפני ימים 
את  לבנון תתקוף  שמא  האויב, פחד מפני  הגליל  כבישי  סגורים
ביקש  מוויזניץ  האדמו "ר  בדרכים. לנוע הרשו ולא  הצפון.
לרבי כשאגיע  ואמר: למירון , להגיע מיוחד רשיון וקיבל
של  הקדוש לציון עלה  וכך שצריך . מה כל  אפעל שמעון 
ראשון דף פתח  הזוהר ספר  לקח הקדוש לציון כשנכנס רשב"י .
ופירש: רשב"י ", האלוקי מהתנא  הזוהר  "ספר  כתוב  כאן ואמר :
אונז לערנט וואס  הזוהר " "ספר  ספר  לעכטיגע די איז  דאס 

וועם  פון "האלוק " געטליכקייט [תרגום "מהתנא " רשב "י, פון ?
המואר הספר  זה  אותנו(הזוהר )ללשה"ק: (מהתנא )שמלמד

ממי ואמר:אלוקות , נשק הקדוש לציון  ניגש אח"כ מרשב"י]. ?
להרע  הרוצות האומות כל של  הקשרים  כל ניתקתי כבר 

זאת  עשיתי היאך רשב "י.לישראל . הקדוש בתנא  דבקתי כי ?
כיום  זו. במלחמה שקרו הגדולים הניסים על יודעים וכולנו 
על  בגמ' מובא מאירן, גדולה  בסכנה נמצאת ישראל כשארץ
עמוק  עמוק אותי  לקבור ראו  פטירתי  זמן  בהגיע שאמר, אמורא 

הבבלי שהסוס בישראל  קש יהיה  לא  כי  אירן)באדמה, (שהוא

הזוהר בלימוד  להזדרז החובה עלינו מוטלת כן  על יאכל. לא
בספר וכשנדבק גדולות, לישועות  זקוק ישראל  עם  כי הקדוש,

עכ"ל . משיח, חבלי  כל נמתיק הזוהר
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ח  שוב חזרו תשמ"א משנת בשנת ישראל גדולי  לתקנת  והסכימו  הקדוש הזוהר  לימוד  ענין על לעורר זמנינו כמי
המודעה: נוסח וזה הקדוש הזוהר  של  היומי לימוד על גדול בקול וקראו  בשנית  תרפ"א

ללימוד עיתים לקבוע  ישראל איש לכל קדושה" ב"קריאה ירושלים  הספרדית העדה רבני יצאו תשס "א בשנת 
ברחמיםה הגאולה ולהבאת קשות פורעניות לבטל הקדוש זוהר של יומי
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ח  שוב חזרו תשמ"א משנת בשנת ישראל גדולי  לתקנת  והסכימו  הקדוש הזוהר  לימוד  ענין על לעורר זמנינו כמי
המודעה: נוסח וזה הקדוש הזוהר  של  היומי לימוד על גדול בקול וקראו  בשנית  תרפ"א

ללימוד עיתים לקבוע  ישראל איש לכל קדושה" ב"קריאה ירושלים  הספרדית העדה רבני יצאו תשס "א בשנת 
ברחמיםה הגאולה ולהבאת קשות פורעניות לבטל הקדוש זוהר של יומי
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הזוהר בספר  הקריאה שבזכות המבטיח  אמן עלינו  יגן זכותו רשב"י  של קדשו בדברי  להתחזק  קדושה קריאה 
ברחמים, הגלות  מן נצא רבותינו )הקדוש מדברי  כידוע  כלל  הבנה ללא בשעת (אף  עליו לסמוך שמעון רבי הוא וכדאי ,

לשונם: וזה הדחק 

קדושה קריאה
במה ותושיה עצה ומבקשים שואלים  ורבים יום  ילד מה יודע  איש  ואין יצילנו השם ישראל כלל על העוברים  אלו קשים בימים

יצילנו. השם  קשות גזירות כל ולבטל שמים רחמי  לעורר 
ולהרבות  ליבו מעומק  תשובה ולעשות במעשיו ולפשפש  למהר ואחד אחד  כל על קדושה חובה חז"ל: מדברי כידוע הכל עיקר 
בתפילה להרבות לחבירו אדם  שבין  במצוות וכן דקדוקיהם  בכל  השם מצוות לקיים  שידע ההלכה לימוד  ובפרט התורה, בלימוד

די. לצרותינו ויאמר לגואלינו שיחיש  עולם  לבורא ובתחינה
הקדוש הזוהר בספר  הקריאה שבזכות המבטיח  זיע"א, יוחאי בר  שמעון  רבי האלוקי  התנא של קדשו בדברי להתחזק  יש כן  כמו

ברחמים, הגלות מן  רבותינו)נצא  מדברי כידוע כלל הבנה ללא ואחד (אף אחד כל לכן הדחק. בשעת עליו לסמוך שמעון  רבי  הוא  ובכדאי
הגאולה. ולקירוב ישראל כלל להצלחת הקדוש  הזוהר  בספר  דפים מספר לקרוא יום מדי ישתדל

אמירת  והיא והמגיפות, המוות ולבטל ישראל מעם קשות גזירות כל  לבטל בכחו אשר ונעלה נשגב  ענין על לעורר  יש  עוד
הזוה"ק בספר כנודע הקטורת רי"ח)פרשת ויקהל  ישראל,(פר ' לעם וישועה ברכה ומשפיע היום אותו כל  ינזק לא  האומרה וכל ,

לבטח  ישכון  וישראל הגזירות בס"ד יתבטלו ועיר עיר  ובכל הארץ כנפות בארבע  במנין הקטורת פרשת סדר  יאמרו אם ובפרט
ע "ב ע"א  ק' דף וירא  פרשת בזוהר  אחא  ברב  המעשה שהובא  .)(וכמו

לגאולה שנזכה רצון ויהי זיע "א זצוק "ל  פתיה יהודא הרב  שתיקן הסדר  כפי הקטורת פרשת סדר  את לקרוא  ביותר  מומלץ
ואמן. אמן  הישועות וכל ממש  בקרוב  הקרובה

    

הגאונים: הרבנים חתומים הקריאה על

החכמים מועצת נשיא לציון  הראשון  שליט"א יוסף עובדיה הרה "ג  .1הקבלה תורת ממנחילי יצחק  נחלת המקובלים  ר "י זצ"ל  כדורי יצחק הרה"ג .2.3

לישראל הראשי הרה"ג  לציון  הראשון  שליט "א אליהו  מרדכי האשכנזים(לשעבר)הרה "ג  המקובלים ר "י השמים  שער ר "י זצ "ל אייזנבך  פישל יחיאל הרה"ג .4

 יוסף פורת ר"י  שליט "א צדקה משה הרה"ג .5חכמה ראשית ר "י  זצ"ל  אטון שבתי הרה"ג  .6 פורת ישיבת מראשי  שליט"א מועלם  יהודה הרה"ג  .7

שלוםיוסף  נהר  המקובלים  ר "י שליט"א שמואלי ישכר  בניהו  .8החיים אור  ר"י  שליט"א אלבז ראובן  הרה "ג  .9 ראש שליט"א מוצפי ציון בן  הרה"ג  .10
ציון. בני  ישיבת

הגאונים: הרבנים חתומים ועליה הקדוש הזוהר  של  היומי ללמוד נוספת  קודש בקריאת ישראל גדולי יצאו ההם בימים

שליט "א  אשלג  הלוי בנימין  שלמה בלאאמו "ר  יוסף יחזקאל שליט "א הרב יוסף עובדיה שליט "א הרב אליהו  מרדכי שליט "א הרב כדורי יצחק  הרב
שליט "א  צדקה משה זצ"ל הרב משאש שלום  שליט "א הרב מאזוז  מאיר  שליט "א הרב אלבז  ראובן זיסמןהרב ליב יוסף האדמו"ר הרב

שליט "א  שליט "א מקאליב מוצפי  ציון  בן  שליט "א הרב סופר חיים יעקב שליט "א הרב שמואלי  יששכר בניהו  שליט "א הרב כהן  שלום הרב
... רפאל  שליט "א חכם  בצרי דוד  רבי ' שליט"א מויאל  ניסים  הרב ' שליט "א סופר  יוחנן  רבי מערלוי  האדמו "ר  כ "ק

הזוהר של היומי בדף לימודו לקבוע ואחד  אחד  לכל בקריאה  החרדית  העדה של הבד "ץ רבני יצאו  תשס"ב בשנת 
הקדוש 

יום  בכל זוהר דף ללימוד החרדית העדה של הבד "ץ רבני קריאת
עם ה זּ הר לספר תשס"ב החרדית  העדה  צדק  דּ ין  בּ ית חברי הצּ דּ יקים  הגּ א וֹ נים  ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהסּכ מת 

דּ  רבּ י המקבּ ל הצּ דּ יק  להגּ א וֹ ן  מ דּ בׁש  מת וֹ ק זצ "לּפ רוּ ׁש  פריׁש  ניאל  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וכוּ ' קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת וּ לבּט ל הּפ רעניּ וֹ ת  בּ פני ּכ תריס והוּ א יוֹ ם, בּ כל זהר דּ ף ללמד להנהיג  הוּ א מאד גּ דוֹ ל ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר

יוֹ ם  בּ כל ּכ ן המקיּ מים ואׁש רי  ה ּק דׁש , עם על קדׁש  ׁש פע ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש ּפ יע ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש ליט "א  פריׁש  דּ ניאל  רבּ י ה צּ דּ יק  הרב  לפנינ וּ  ה גּ יׁש  הנּ ה
מדּ וֹ ר(זצ"ל) יר וּ ׁש לים גּ דוֹ לי הצּ דּ יקים הגּ אוֹ נים  מרבּ נים הסכּ מוֹ ת 

ה זּ הר לּמ וּ ד גּ ד לּ ת לפרסם  ׁש בּ ּק ׁש וּ  וכ וּ ' תרצ "א  מנת ה ּק וֹ דם 
יׁש ּת דּ ל  ל וֹ  ׁש אפׁש ר מי ׁש כּ ל וכ וּ ' ּת וֹ רה  מ בּ ני  וּ לב ּק ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש ,

נ בּ לי י וֹ ם בּ כל זהר דּ ף דר.ללמד 

וּ לס דּ ר לעשׂ וֹ ת  וּ ברצוֹ נ וֹ  לעיל, ה נּ זכּ ר הרב והתעוֹ רר  קם וע ּת ה 
וּ בּק ׁש  וילנא , דּ פוּ ס  לפי יוֹ ם, בּ כל זהר  דּ ף לל ּמ וּ ד יוֹ מי  ל וּ ח 

. ּכ על  מאּת נ וּ  הס כּ מה

רעי וֹ ן הפצת  למען קד וֹ ׁש ה קריאה  על חתמ וּ  בּ ׁש עת וֹ  כּ י  וראינ וּ 
ח יּ ים  י וֹ סף רבּ י הגּ אוֹ ן  מרן קדת כּ ב וֹ ד  לעיל, ה נּ זכּ ר ה ּק ד וֹ ׁש 
ה ּק דׁש  עיר דּ פה  הגאב"ד לברכה  וקדוֹ ׁש  צדּ יק  זכר  זוֹ ננפלד 
זכרוֹ נם  י שׂ ראל  גּ דוֹ לי נביאים חבל  ע ּמ וֹ  ואּת וֹ  ות כּ וֹ נן, ּת בּ נה
הגּ אוֹ נים  וגם  עלינוּ , יגן  וּ זכ וּ תם לברכה וּ קדוֹ ׁש ים צ דּ יקים
לברכה , צדּ יקים  זכר וֹ נם  עדתנוּ  ׁש ל צדק דּ ין בּ ית חברי ה צּ דּ יקים 

תרצ "א . בּ ניסן   ּכ על  קדׁש  בּ קריאוֹ ת וחתמוּ 

ק דּ יׁש א מהימנא קכד:)וּ ברעיא  דּ ף נשׂ א ואמר(ּפ רׁש ת הביא כּ בר  
הזּ הר, ספר  האי  דּ איה וּ  דחיּ י , מאילנא  למטעם ישׂ ראל דּ עתידין

וּ ב ּת ּק וּ נים  בּ רחמי, גּ לוּ תא  מן  בּ י ּה  מ ')יפקוּ ן וּ בדרא (דּ ף  איתא : 
וכ וּ '. בּ ארץ דּ רוֹ ר וּ קראתם בּ גיניּה  יוֹ מ יּ א  בּ סוֹ ף בּ תראי 

וּ בר וּ חניּ וּ ת  בּ גׁש מיּ וּ ת ליעקב  היא  צרה ׁש עת  כּ זאת  בּ עת וה נּ ה 
בּ ארצוֹ ת  י שׂ ראל וּ בתפוּ צוֹ ת ותכּ וֹ נן , ּת בּ נה ה ּק ד ׁש  ארץ  בּ רחבי 

לאבינוּ  נ שׂ וּ אוֹ ת עינינוּ  על ּפ ז וּ רנוּ , רחמיו ׁש יּ תע וֹ רר וּ  ׁש בּ מים  
וכ וּ ', ישׂ ראל ׁש ארית  יׁש מר  י שׂ ראל וׁש וֹ מר  ּפ ליטתנוּ , ׁש ארית 
ע ּמ וֹ  על  ית בּ ר ׁש מ וֹ  כּ בוֹ ד בּ הת גּ לּ וּ ת  בּ קרוֹ ב  לראוֹ ת וׁש נּ ז כּ ה 
צדקנוּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  הם  וּ ביׁש וּ עת העוֹ לם  וּ בכל  ונחלתוֹ  ארצ וֹ 

לארצנ וּ . הארץ  כּ נפ וֹ ת  מאר בּ ע יקבּ צ נּ וּ  גּ ד וֹ לים  וּ ברמים 

בּ פני כּ תריס  והוּ א לעיל, כּ נּ זכּ ר להנהיג  ה וּ א מאד גּ דוֹ ל דּ בר 
עם  על קדׁש  ׁש פע וּ לה ׁש ּפ יע וכוּ ' ק ׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת וּ לב ּט ל ה ּפ רענ יּ וֹ ת

יוֹ ם . בּ כל כּ ן המקיּ מים ואׁש רי הּק דׁש ,

י שׂ ראל , בּ ּת י  בּ כל ה זּ ה  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש יּ הא  הרא וּ י מן לכן ...
לעיל  כּ נּ ז כּ ר  ללמד ויז כּ וּ  מלּ ה כּ ל  ׁש יּ בין  בּ וֹ  הּק וֹ רא ירוּ ץ למען

דּ ׁש מ יּ א . בּ סיּ עּת א וּ ברחימוּ , וּ בדחיל וּ  וּ בטהרה  בּ קדה 

בּ ודּ אי בּ טהרה , ּת וֹ רת וֹ  ׁש יּ למד וּ  הר ׁש בּ "י האקי הּת נּ א  וּ זכוּ ת
בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  וּ בּפ רט  בּ כּ לל  להוּ ׁש ע ישׂ ראל  וּ לכל  לנוּ  ּת עמד
צדק  גּ וֹ אל בּ ביאת  ישׂ ראל ׁש ל  ונחמתן שׂ מחתן  בּ יׁש וּ עתן  לרא וֹ ת 
ה ' את  דּ עה הארץ וּ מלאה  אמן , בּ ימינוּ  בּ מהרה  גּ ד וֹ לים  בּ רחמים

אמן בּ ימינ וּ  בּ מהרה  מכ ּס ים, ל יּ ם  כּ ּמ ים

לברכה, צ âיק זכר  àראנדסדארפער מאיר  הרב לברכה, צâיק זכר  פיŁר יעקב יłראל הרב תשס"ב, החרדית העדה צדק  âין àית חברי הâðיקים הáאõנים  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהסéמת
לח çים: חçים  àין  äלהבדיל לברכה. צâיק  זכר Łäâינסקיא מŁה יłראל הרב  לברכה, צ âיק זכר  Ł ינאוויטàרא àנימין הרב לברכה , צâיק  זכר הלàר Łטאם  מŁה  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהרב
לברכה) צâיק  זכר Łפרי âניאל רàי המק àל הâðיק  להáאõן Łבâ מ מתõק Łäרï עם הåהר לספר  Łליט "א אäלמן יצחק  אברהם הרב Łליט"א, üäàטרנŁ מ Łה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהרב

תשס"ד: החרדית  העדה  צדק  ּדין ּבית  חברי  הּצּדיקים  הּגאֹונים יומי זוהר  דף לימוד על ועוררו  והסכימו  ִ ֵ ֲ ַ ָ ֵ ָ ֶ ֶ ִ ֵ ֵ ְ ַ ִ ִ ַ ַ ִ ְ ַוחזרו 

יר Łäלים ראב"ד  üäàטרנŁ מŁה הרב  Łליט "א, יר Łäלים  גאב"ד ווייס טäביה  יצחק  הרב תשסד : החרדית העדה צדק  âין àית חברי ה âðיקים הáאõנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהסéמת 
לח çים חçים àין  äלהבדיל Łליט "א Łליט "א. ליàרמן  י õסף  רàי הגה"צ לברכה, צâיק  זכר הלàרŁטאם מŁה הרב לברכה, צâיק  זכר  àראנדסדארפער  מאיר הרב : ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה צâיק  זכר  Łפרי âניאל ר àי המקàל הâðיק  להáאõן Łבâ מ מתõק  Łä רï עם הåהר לספר  החõמ õת, õŁמרי  õéלל מתיבôא Łְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻרא

ׁשליט "א  ה ּלל מׁשה יעקב רּבי המקּבל הגה"צ  ׁשליט"א, ׁשכטר  מאיר יעקב רּבי המקּבל הגה "צ יצאו ההוא  ָ ִ ְ ֵ ִ ֶֹ ֲ ַ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ִ ְ ֵ ְ ֶ ִ ֵֹ ֲ ַ ִ ַ ָ ֻ ְ ַובזמן
בקריאה ה ּׁשמים  ׁשער מתיבּתא ראׁש זצ"ל,  אייזנּבא פיׁשל יחיאל רּבי המק ּבל  הגה"צ  ׁשלֹום אהבת מתיבּתא  ִ ַ ָ ַ ַ ַ ָ ְ ִ ְֹ ָ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ִ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ַ ֲ ַ ָ ְ ִ ְֹראׁש

לשונם: וזה יעבור, ולא הקדוש בזוהר יומי דף ללמוד

של  לימוד  לקבוע ה', ויראי תורה  לבני גדול  בקול  ואקרא
את  לטהר כדי  יעבור, ולא  חק הקדוש הזוהר  בספר  יומי עמוד

נפשינו. ופדות  גאולתינו  את  ולהחיש  הנפש 

היומי עמוד בלוח נדפס – שליט"א שכטר מאיר יעקב  רבי המקובל (הגה"צ
זצ"ל) פריש דניאל רבי המקובל הגה "צ ע "י שנתייסד  מדבש " מתוק  "מרכז ע "י

ובפרט תורה  תורה בסתרי הלימוד ערך גודל  ומפורסם  ידוע 
הגאולה  תבוא  בהם  העסק  בסגולת  אשר  האחרונים  אלו בדורות 

הרשב"י קכ"ד:)וכהבטחת נשא וברחמי.(רע"מ  גלותא  מן יפקון דבדא 

ללמדם  האמת  לאנשי  האמת  בדרך שהיא  זו בהשתדלות ויש
שנתרבו הדור פורצי כנגד  לזכות  מכריע משקל האמת, תורת

בימינו. בעוה "ר
בלוח  נדפס – שלום אהבת ר"מ  שליט"א הלל משה יעקב רבי המקובל (הגה"צ
דניאל  רבי  המקובל  הגה"צ ע "י שנתייסד מדבש " מתוק  "מרכז  ע"י  היומי עמוד

זצ"ל) פריש
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הזוהר בספר  הקריאה שבזכות המבטיח  אמן עלינו  יגן זכותו רשב"י  של קדשו בדברי  להתחזק  קדושה קריאה 
ברחמים, הגלות  מן נצא רבותינו )הקדוש מדברי  כידוע  כלל  הבנה ללא בשעת (אף  עליו לסמוך שמעון רבי הוא וכדאי ,

לשונם: וזה הדחק 

קדושה קריאה
במה ותושיה עצה ומבקשים שואלים  ורבים יום  ילד מה יודע  איש  ואין יצילנו השם ישראל כלל על העוברים  אלו קשים בימים

יצילנו. השם  קשות גזירות כל ולבטל שמים רחמי  לעורר 
ולהרבות  ליבו מעומק  תשובה ולעשות במעשיו ולפשפש  למהר ואחד אחד  כל על קדושה חובה חז"ל: מדברי כידוע הכל עיקר 
בתפילה להרבות לחבירו אדם  שבין  במצוות וכן דקדוקיהם  בכל  השם מצוות לקיים  שידע ההלכה לימוד  ובפרט התורה, בלימוד

די. לצרותינו ויאמר לגואלינו שיחיש  עולם  לבורא ובתחינה
הקדוש הזוהר בספר  הקריאה שבזכות המבטיח  זיע"א, יוחאי בר  שמעון  רבי האלוקי  התנא של קדשו בדברי להתחזק  יש כן  כמו

ברחמים, הגלות מן  רבותינו)נצא  מדברי כידוע כלל הבנה ללא ואחד (אף אחד כל לכן הדחק. בשעת עליו לסמוך שמעון  רבי  הוא  ובכדאי
הגאולה. ולקירוב ישראל כלל להצלחת הקדוש  הזוהר  בספר  דפים מספר לקרוא יום מדי ישתדל

אמירת  והיא והמגיפות, המוות ולבטל ישראל מעם קשות גזירות כל  לבטל בכחו אשר ונעלה נשגב  ענין על לעורר  יש  עוד
הזוה"ק בספר כנודע הקטורת רי"ח)פרשת ויקהל  ישראל,(פר ' לעם וישועה ברכה ומשפיע היום אותו כל  ינזק לא  האומרה וכל ,

לבטח  ישכון  וישראל הגזירות בס"ד יתבטלו ועיר עיר  ובכל הארץ כנפות בארבע  במנין הקטורת פרשת סדר  יאמרו אם ובפרט
ע "ב ע"א  ק' דף וירא  פרשת בזוהר  אחא  ברב  המעשה שהובא  .)(וכמו

לגאולה שנזכה רצון ויהי זיע "א זצוק "ל  פתיה יהודא הרב  שתיקן הסדר  כפי הקטורת פרשת סדר  את לקרוא  ביותר  מומלץ
ואמן. אמן  הישועות וכל ממש  בקרוב  הקרובה

    

הגאונים: הרבנים חתומים הקריאה על

החכמים מועצת נשיא לציון  הראשון  שליט"א יוסף עובדיה הרה "ג  .1הקבלה תורת ממנחילי יצחק  נחלת המקובלים  ר "י זצ"ל  כדורי יצחק הרה"ג .2.3

לישראל הראשי הרה"ג  לציון  הראשון  שליט "א אליהו  מרדכי האשכנזים(לשעבר)הרה "ג  המקובלים ר "י השמים  שער ר "י זצ "ל אייזנבך  פישל יחיאל הרה"ג .4

 יוסף פורת ר"י  שליט "א צדקה משה הרה"ג .5חכמה ראשית ר "י  זצ"ל  אטון שבתי הרה"ג  .6 פורת ישיבת מראשי  שליט"א מועלם  יהודה הרה"ג  .7

שלוםיוסף  נהר  המקובלים  ר "י שליט"א שמואלי ישכר  בניהו  .8החיים אור  ר"י  שליט"א אלבז ראובן  הרה "ג  .9 ראש שליט"א מוצפי ציון בן  הרה"ג  .10
ציון. בני  ישיבת

הגאונים: הרבנים חתומים ועליה הקדוש הזוהר  של  היומי ללמוד נוספת  קודש בקריאת ישראל גדולי יצאו ההם בימים

שליט "א  אשלג  הלוי בנימין  שלמה בלאאמו "ר  יוסף יחזקאל שליט "א הרב יוסף עובדיה שליט "א הרב אליהו  מרדכי שליט "א הרב כדורי יצחק  הרב
שליט "א  צדקה משה זצ"ל הרב משאש שלום  שליט "א הרב מאזוז  מאיר  שליט "א הרב אלבז  ראובן זיסמןהרב ליב יוסף האדמו"ר הרב

שליט "א  שליט "א מקאליב מוצפי  ציון  בן  שליט "א הרב סופר חיים יעקב שליט "א הרב שמואלי  יששכר בניהו  שליט "א הרב כהן  שלום הרב
... רפאל  שליט "א חכם  בצרי דוד  רבי ' שליט"א מויאל  ניסים  הרב ' שליט "א סופר  יוחנן  רבי מערלוי  האדמו "ר  כ "ק

הזוהר של היומי בדף לימודו לקבוע ואחד  אחד  לכל בקריאה  החרדית  העדה של הבד "ץ רבני יצאו  תשס"ב בשנת 
הקדוש 

יום  בכל זוהר דף ללימוד החרדית העדה של הבד "ץ רבני קריאת
עם ה זּ הר לספר תשס"ב החרדית  העדה  צדק  דּ ין  בּ ית חברי הצּ דּ יקים  הגּ א וֹ נים  ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהסּכ מת 

דּ  רבּ י המקבּ ל הצּ דּ יק  להגּ א וֹ ן  מ דּ בׁש  מת וֹ ק זצ "לּפ רוּ ׁש  פריׁש  ניאל  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וכוּ ' קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת וּ לבּט ל הּפ רעניּ וֹ ת  בּ פני ּכ תריס והוּ א יוֹ ם, בּ כל זהר דּ ף ללמד להנהיג  הוּ א מאד גּ דוֹ ל ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר

יוֹ ם  בּ כל ּכ ן המקיּ מים ואׁש רי  ה ּק דׁש , עם על קדׁש  ׁש פע ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש ּפ יע

ׁש ליט "א  פריׁש  דּ ניאל  רבּ י ה צּ דּ יק  הרב  לפנינ וּ  ה גּ יׁש  הנּ ה
מדּ וֹ ר(זצ"ל) יר וּ ׁש לים גּ דוֹ לי הצּ דּ יקים הגּ אוֹ נים  מרבּ נים הסכּ מוֹ ת 

ה זּ הר לּמ וּ ד גּ ד לּ ת לפרסם  ׁש בּ ּק ׁש וּ  וכ וּ ' תרצ "א  מנת ה ּק וֹ דם 
יׁש ּת דּ ל  ל וֹ  ׁש אפׁש ר מי ׁש כּ ל וכ וּ ' ּת וֹ רה  מ בּ ני  וּ לב ּק ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש ,

נ בּ לי י וֹ ם בּ כל זהר דּ ף דר.ללמד 

וּ לס דּ ר לעשׂ וֹ ת  וּ ברצוֹ נ וֹ  לעיל, ה נּ זכּ ר הרב והתעוֹ רר  קם וע ּת ה 
וּ בּק ׁש  וילנא , דּ פוּ ס  לפי יוֹ ם, בּ כל זהר  דּ ף לל ּמ וּ ד יוֹ מי  ל וּ ח 

. ּכ על  מאּת נ וּ  הס כּ מה

רעי וֹ ן הפצת  למען קד וֹ ׁש ה קריאה  על חתמ וּ  בּ ׁש עת וֹ  כּ י  וראינ וּ 
ח יּ ים  י וֹ סף רבּ י הגּ אוֹ ן  מרן קדת כּ ב וֹ ד  לעיל, ה נּ זכּ ר ה ּק ד וֹ ׁש 
ה ּק דׁש  עיר דּ פה  הגאב"ד לברכה  וקדוֹ ׁש  צדּ יק  זכר  זוֹ ננפלד 
זכרוֹ נם  י שׂ ראל  גּ דוֹ לי נביאים חבל  ע ּמ וֹ  ואּת וֹ  ות כּ וֹ נן, ּת בּ נה
הגּ אוֹ נים  וגם  עלינוּ , יגן  וּ זכ וּ תם לברכה וּ קדוֹ ׁש ים צ דּ יקים
לברכה , צדּ יקים  זכר וֹ נם  עדתנוּ  ׁש ל צדק דּ ין בּ ית חברי ה צּ דּ יקים 

תרצ "א . בּ ניסן   ּכ על  קדׁש  בּ קריאוֹ ת וחתמוּ 

ק דּ יׁש א מהימנא קכד:)וּ ברעיא  דּ ף נשׂ א ואמר(ּפ רׁש ת הביא כּ בר  
הזּ הר, ספר  האי  דּ איה וּ  דחיּ י , מאילנא  למטעם ישׂ ראל דּ עתידין

וּ ב ּת ּק וּ נים  בּ רחמי, גּ לוּ תא  מן  בּ י ּה  מ ')יפקוּ ן וּ בדרא (דּ ף  איתא : 
וכ וּ '. בּ ארץ דּ רוֹ ר וּ קראתם בּ גיניּה  יוֹ מ יּ א  בּ סוֹ ף בּ תראי 

וּ בר וּ חניּ וּ ת  בּ גׁש מיּ וּ ת ליעקב  היא  צרה ׁש עת  כּ זאת  בּ עת וה נּ ה 
בּ ארצוֹ ת  י שׂ ראל וּ בתפוּ צוֹ ת ותכּ וֹ נן , ּת בּ נה ה ּק ד ׁש  ארץ  בּ רחבי 

לאבינוּ  נ שׂ וּ אוֹ ת עינינוּ  על ּפ ז וּ רנוּ , רחמיו ׁש יּ תע וֹ רר וּ  ׁש בּ מים  
וכ וּ ', ישׂ ראל ׁש ארית  יׁש מר  י שׂ ראל וׁש וֹ מר  ּפ ליטתנוּ , ׁש ארית 
ע ּמ וֹ  על  ית בּ ר ׁש מ וֹ  כּ בוֹ ד בּ הת גּ לּ וּ ת  בּ קרוֹ ב  לראוֹ ת וׁש נּ ז כּ ה 
צדקנוּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  הם  וּ ביׁש וּ עת העוֹ לם  וּ בכל  ונחלתוֹ  ארצ וֹ 

לארצנ וּ . הארץ  כּ נפ וֹ ת  מאר בּ ע יקבּ צ נּ וּ  גּ ד וֹ לים  וּ ברמים 

בּ פני כּ תריס  והוּ א לעיל, כּ נּ זכּ ר להנהיג  ה וּ א מאד גּ דוֹ ל דּ בר 
עם  על קדׁש  ׁש פע וּ לה ׁש ּפ יע וכוּ ' ק ׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת וּ לב ּט ל ה ּפ רענ יּ וֹ ת

יוֹ ם . בּ כל כּ ן המקיּ מים ואׁש רי הּק דׁש ,

י שׂ ראל , בּ ּת י  בּ כל ה זּ ה  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש יּ הא  הרא וּ י מן לכן ...
לעיל  כּ נּ ז כּ ר  ללמד ויז כּ וּ  מלּ ה כּ ל  ׁש יּ בין  בּ וֹ  הּק וֹ רא ירוּ ץ למען

דּ ׁש מ יּ א . בּ סיּ עּת א וּ ברחימוּ , וּ בדחיל וּ  וּ בטהרה  בּ קדה 

בּ ודּ אי בּ טהרה , ּת וֹ רת וֹ  ׁש יּ למד וּ  הר ׁש בּ "י האקי הּת נּ א  וּ זכוּ ת
בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  וּ בּפ רט  בּ כּ לל  להוּ ׁש ע ישׂ ראל  וּ לכל  לנוּ  ּת עמד
צדק  גּ וֹ אל בּ ביאת  ישׂ ראל ׁש ל  ונחמתן שׂ מחתן  בּ יׁש וּ עתן  לרא וֹ ת 
ה ' את  דּ עה הארץ וּ מלאה  אמן , בּ ימינוּ  בּ מהרה  גּ ד וֹ לים  בּ רחמים

אמן בּ ימינ וּ  בּ מהרה  מכ ּס ים, ל יּ ם  כּ ּמ ים

לברכה, צ âיק זכר  àראנדסדארפער מאיר  הרב לברכה, צâיק זכר  פיŁר יעקב יłראל הרב תשס"ב, החרדית העדה צדק  âין àית חברי הâðיקים הáאõנים  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהסéמת
לח çים: חçים  àין  äלהבדיל לברכה. צâיק  זכר Łäâינסקיא מŁה יłראל הרב  לברכה, צ âיק זכר  Ł ינאוויטàרא àנימין הרב לברכה , צâיק  זכר הלàר Łטאם  מŁה  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהרב
לברכה) צâיק  זכר Łפרי âניאל רàי המק àל הâðיק  להáאõן Łבâ מ מתõק Łäרï עם הåהר לספר  Łליט "א אäלמן יצחק  אברהם הרב Łליט"א, üäàטרנŁ מ Łה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהרב

תשס"ד: החרדית  העדה  צדק  ּדין ּבית  חברי  הּצּדיקים  הּגאֹונים יומי זוהר  דף לימוד על ועוררו  והסכימו  ִ ֵ ֲ ַ ָ ֵ ָ ֶ ֶ ִ ֵ ֵ ְ ַ ִ ִ ַ ַ ִ ְ ַוחזרו 

יר Łäלים ראב"ד  üäàטרנŁ מŁה הרב  Łליט "א, יר Łäלים  גאב"ד ווייס טäביה  יצחק  הרב תשסד : החרדית העדה צדק  âין àית חברי ה âðיקים הáאõנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהסéמת 
לח çים חçים àין  äלהבדיל Łליט "א Łליט "א. ליàרמן  י õסף  רàי הגה"צ לברכה, צâיק  זכר הלàרŁטאם מŁה הרב לברכה, צâיק  זכר  àראנדסדארפער  מאיר הרב : ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה צâיק  זכר  Łפרי âניאל ר àי המקàל הâðיק  להáאõן Łבâ מ מתõק  Łä רï עם הåהר לספר  החõמ õת, õŁמרי  õéלל מתיבôא Łְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻרא

ׁשליט "א  ה ּלל מׁשה יעקב רּבי המקּבל הגה"צ  ׁשליט"א, ׁשכטר  מאיר יעקב רּבי המקּבל הגה "צ יצאו ההוא  ָ ִ ְ ֵ ִ ֶֹ ֲ ַ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ִ ְ ֵ ְ ֶ ִ ֵֹ ֲ ַ ִ ַ ָ ֻ ְ ַובזמן
בקריאה ה ּׁשמים  ׁשער מתיבּתא ראׁש זצ"ל,  אייזנּבא פיׁשל יחיאל רּבי המק ּבל  הגה"צ  ׁשלֹום אהבת מתיבּתא  ִ ַ ָ ַ ַ ַ ָ ְ ִ ְֹ ָ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ִ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ַ ֲ ַ ָ ְ ִ ְֹראׁש

לשונם: וזה יעבור, ולא הקדוש בזוהר יומי דף ללמוד

של  לימוד  לקבוע ה', ויראי תורה  לבני גדול  בקול  ואקרא
את  לטהר כדי  יעבור, ולא  חק הקדוש הזוהר  בספר  יומי עמוד

נפשינו. ופדות  גאולתינו  את  ולהחיש  הנפש 

היומי עמוד בלוח נדפס – שליט"א שכטר מאיר יעקב  רבי המקובל (הגה"צ
זצ"ל) פריש דניאל רבי המקובל הגה "צ ע "י שנתייסד  מדבש " מתוק  "מרכז ע "י

ובפרט תורה  תורה בסתרי הלימוד ערך גודל  ומפורסם  ידוע 
הגאולה  תבוא  בהם  העסק  בסגולת  אשר  האחרונים  אלו בדורות 

הרשב"י קכ"ד:)וכהבטחת נשא וברחמי.(רע"מ  גלותא  מן יפקון דבדא 

ללמדם  האמת  לאנשי  האמת  בדרך שהיא  זו בהשתדלות ויש
שנתרבו הדור פורצי כנגד  לזכות  מכריע משקל האמת, תורת

בימינו. בעוה "ר
בלוח  נדפס – שלום אהבת ר"מ  שליט"א הלל משה יעקב רבי המקובל (הגה"צ
דניאל  רבי  המקובל  הגה"צ ע "י שנתייסד מדבש " מתוק  "מרכז  ע"י  היומי עמוד

זצ"ל) פריש
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לימוד  ולהנהיג דליבא ... מעומקא קדושה בקריאה  בזה  הנני
בכל  הזוהר  לימוד הפצת  וע "י - הזוהר... בספר היומי עמוד
וראש  תחילה צרותינו לכל  וקץ לסוף  נזכה  ישראל , תפוצות

עולמים . בישועת  ולהיוושע נפשינו  לפדיון 
נדפס  – השמים  שער ר"מ  זצ"ל  אייזנבאך פישל יחיאל  רבי המקובל  (הגה"צ
רבי המקובל הגה "צ ע "י שנתייסד  מדבש " מתוק  "מרכז ע"י היומי עמוד בלוח

זצ"ל) פריש דניאל

הדין קדישא בספרא בס "ד קבוע שיעור  לייסד לקבוע ראוי
הזוהר ) אח (ספר עמוד  ביומו, יום כתריס מדי שהוא יום, בכל  ד 

ולהשפיע  רעים, וחולאים  קשות  גזירות לבטל  הפורענות בפני
די. בלי עד וישועות  רפואות  רבה ברכה  קודש שפע

"מרכז  ע"י היומי עמוד בלוח  נדפס – זצ"ל  פריש  דניאל  רבי המקובל  (הגה"צ
זצ"ל) פריש דניאל רבי המקובל הגה"צ ע "י שנתייסד  מדבש" מתוק 

בעזה יצוקה  עופרת  מלחמת  תשס"ט, בשנת 
אנׁש י ׁש התאחדוּ ת בּ יּ וֹ ם ׁש ארע  גּ ד וֹ ל  נס בּ ימינוּ  חזינ וּ  וע וֹ ד 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ספר הדּפ סת את  סיּ מ וּ  הע וֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל
ה נה , חדׁש י לי"ב  כּ רכים  בי"ב ה יּ וֹ מי , הדּ ף סדר לפי המח לּ ק
בּ ע זּ ה , יצוּ קה  עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה נפסקה מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ 
למסּפ רם  – טבת ח"י עד  כּ סלו [מל' ׁש נים  ג' לפני  טבת בּ חדׁש 

2008 בּ דצמבּ ר  27 תשס"ט )בּ ין בכסלו 2009.],(ל' בינואר ל -18 
כּ ּמ ה  כּ בר  קׁש ה  בּ גל וּ ת  ׁש היוּ  אחרי לביתם , אנ ׁש ים  מלי וֹ ן  וחזר וּ 

ׁש בוּ ע וֹ ת .

בּ עּת וֹ ן כּ תוּ ב, [היה ׁש בוּ ע אחר  נת גּ לּ ה  יתבּ ר ה' וּ מ נּ פלא וֹ ת 
היוּ  הערבים , ׁש זּ רקוּ  ה ּט ילים ׁש רב  ׁש מׁש ], בּ בית "חד ׁש ",
עבדוּ  האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הׁש  וכל  ׁש מ ׁש , לבית לה גּ יע  צריכים
לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת  מעת  30- 26  לער אנׁש ים כּ ּמ ה  אצלנ וּ 
היוּ  מאד גּ ד וֹ לים  נ ּס ים  וכּמ ה  היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את
את  ׁש הצּ יל  ה גּ ד וֹ ל  הנּ ס לנוּ  נ וֹ דע   ּכ ואחר  כּ יּ דוּ ע, ז וּ  בּ ּמ לחמה 

נ וֹ רא , מאסוֹ ן  ישׂ ראל  עם כּ ל  ואת  מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית  כּ ל
ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה  ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד  טיל  רק [והגּ יע  כּ יּ ד וּ ע ,
וע וֹ ד  כּ לוּ ם]. קרה ׁש א  גּ דוֹ ל נס היה וגם אט וֹ ם , ּפ צצת  ׁש ם 
יוֹ מי ללּמ וּ ד  המח לּ ק  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  הדּפ סת ׁש בּ גמר 
ה יּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ה וּ ק], מן ואזל  ע ּת קים , אלפים  ׁש מ וֹ נה [ׁש נּ דּפ ס 

ה ּמ לחמה . נגמרה  מּמ ׁש 
ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  ה גּ ל וּ ים, ה נּ ּס ים  את  בּ עינינ וּ  וראינ וּ 
בּ הפצת  כּ ׁש עוֹ סקים  ׁש רק לר בּ ים, א וֹ תם ׁש חלּ קוּ  לפני  ע וֹ ד  ה זּ וֹ הר ,
י שׂ ראל , עם לה צּ לת וז וֹ כים  גּ ל וּ יים נּס ים כּ בר  י ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר 
את  עלינוּ  ּפ וֹ רס   יתבּ ר והם הנּ וֹ פלת, דּ וד סכּ ת  את וּ להקים
"בּ ספרא  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר דּ ברי  וּ מתקיּ מים בּ רחמים , ׁש לוֹ מוֹ  ס כּ ת 

בּ  ׁש ראינ וּ  דּ הינ וּ , מגּ לוּ תא ", יפקוּ ן  יצאנוּ דּ א  כּ לּ וֹ  ה ּס פר כּ ל  גמר 
ׁש אם  מ זּ ה , להבין נ וּ כל  וכעת עלינ וּ , ׁש עברה  ה ּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן 
דּ בר המחלּ ק" ה "זּ וֹ הר  את  איׁש  70 בּ חבוּ רת  ונלמד  כּ לּ נ וּ  נּס ים
להבטחת  ונזכּ ה וישׂ ראל  מ ׁש ה יׁש יר מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב אז בּ י וֹ מוֹ , יוֹ ם 
מאילנא  למטעם  ישׂ ראל דעתידין  "וּ בגין לעיל  האמוּ רה  הר ׁש בּ "י
אמן בּ רחמי", גלוּ תא  מן  בּ יּה  יפק וּ ן ה זּ הר ספר  האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן
הזוהר "מפעל וחברי רבני חכמי באו  לקרא ועוד כיהודה 
ולהאדירה , תורה להגדיל ויתעלה  יתברך שמו  לכבוד העולמי "
עמא  ישראל קרן  להרים ותיקוניה, הקדושה השכינה  למען
את  ולהביא  לקרב מעליא, ופורקנא והצלה ברווח קדישא,
הקדוש  הזוהר  והפצת לימוד  ידי על גמורים  ברחמים הגאולה
ובניסן בישראל , ויחיד  בית  ולכל  מדרש ובית  כנסת בית לכל
ללימוד  העולמי  "מרכז יסוד  לאחר  שנה כתשעים תשע"ב
הזוהר "מפעל רבני מאת  קורא  קול יצא הקדוש " הזוהר
גדולים  אליו והצטרפו הקדוש, בזוהר יומי דף  לקבוע העולמי "

ורבים .

ברחמים הגאולה לקירוב קרא  קול 
ב "ה ,

מתרחשים  עולם  תהפוכות  וראו התבוננו ישראל  בית  אחינו 
כאשר הידוע במשל  זיע "א  חיים  החפץ מרן וכדברי  עינינו לנגד
דברים  מתרחשים  אז החנות את  לסגור  רוצה  הבית  בעל
את  ולעורר  לרמז  בודאי הוא עינינו  שרואות  מה  כן במהירות ,
וזכינו כמעט פעמים שכמה  וידוע לגאולה . היכונו – ישראל  עם
מוטב  צדיקים  שאמרו ועוד מעכבים עוונותינו אך לגאולה,
מצווים  אנו  אלא  יהודי . שום  ייפגע ולא - המשיח שיתעכב 
ולראות  נידח ממנו ידח לבלתי  ולראות  הקב "ה , במידת לידבק

ברחמים . הגאולה  לקרב

בואו ויבשרנו. שיבוא לטוב זכור הנביא  לאליהו  אנו מחכים
אמר מה  א )ונראה פרק זוטא אלא (אליהו העולם העולם חרב לא :

של  פשעה מפני  אלא ישראל ארץ חרבה  ולא תורה , של בפשעה
של  פשעה  מפני  אלא אינן ישראל  על הבאות הצרות  וכל תורה,

זאת " כל יעקב "בפשע שנאמר : ה )תורה, א, .(מיכה

הקדוש בזוהר בלימודומפורש  ורק אך  תלויה הגאולה  שכל
הסוד רבינותורת  משה דאין  זי"ע הקדוש  החיים  האור  וכתב ,

הקדוש רו זוהר  לומדים  שלא ואלו - בטלנים  של עם לגאול צה
האלקי המקובל  וכתב ארצות. עמי  שהם  מהימנא הרעיא  קראם

זיע"א  אלפיה  יצחק שכ"ד)רבי עמ ' יצחק" "שיח  עיקר(בספרו כי
לסודותיה התורה  זוהרנתינת  ובתיקוני ל). דאלו(תיקון כתוב 

כל  את  שגורמים אלו הם התורה סודות  ללמוד רוצים  שלא
רח "ל . הצרות 

ללמוד לנו שתיקן הקדוש  הרמח "ל ידי על שמיא מן וזכינו 
מן מציל זה  לימוד שרק  וגילה  ובאחדות, בחבורה  הקדוש  זוהר

ברחמים ניגאל  ידו ועל ובו גדוליהפורענות , כל יצאו וכבר .
שעבר בדור הן תרפ "א )ישראל אנו(משנת בדורנו  (שנתוכן

בחבורה ,תשס"ח ) הקדוש הזוהר  בלימוד ולהתחזק  להתעורר 
נינצל . זה לימוד  ידי  על שרק

המיוחדת בזכות חלק וטלו באוּ  – קדושה  בקריאה באנו עתה 
ובתוך בלבד  עמודים ששה  לימוד  ידי על ה "זוהר " סיום של 

דקות  דקות )מספר הכיצד (כשבע הזוהר . את מסיים  ?הנך
5760 הכולל השלם  הזוהר  חלוקת  של  באופן  ערוכה התוכנית 
כשבכל  אריזות ב -32 כלומר  , תתק"ס  – חוברות  ל -960 עמודים
הכלל  עם מצטרף שלומד  אחד וכל  חוברות, שלשים  יש  קופסא
כל  את  סיים הוא כאילו ואחד אחד לכל  ונחשב יחדיו ומסיים

הקדוש קצ"ח )הזוהר  כלל מ ' מערכת חמד" ב "שדה .(כמובא

ויאחזו בו  לימודם  את  הטהורים  ישראל שיקבעו ידי ועל
מדרש ובית מדרש בית  ובכל ועיר עיר  בכל זה בלימוד ויתאחדו

ישעיהנזכה הנביא דברי  בנו  כ"ב )שיתקיים  ט ' יהיה(פרק  "הקטן
הרעיא לאלף" כמאמר  בקרוב  ברחמים  לגאולה  נזכה  וכולנו  .

ברחמי"מהימנא מגלותא יפקון דא רצון."בספרא יהי כן אמן .

הזוהר לימוד חשיבות על קורא בקול שליט"א הספרדים  גדולי יצאו תשע"ב בתמוז

חבה של קריאה
התשע"ב , בתמוז  יום  עשרים  בשבת בשלישי בעזהי "ת,

לעת  להחריש ואין  ליעקב , היא צרה  עת ישראל , בית "אחינו
ועמו, משיחו ונגד  ה ' נגד  ראש  נשאו אויבינו הנה כי  כזאת,

ונכחי לכו ומדוחים ,אמרו שווא  בעלילות  וגו', מגוי דם 
יצילנו הקב"ה רב, זמן מזה  ומחזקים  מתמשכים והדברים 
הגזרה  וגם ראשם. על גמולם  וישב מחשבותם ויפר  מידם,
רבים  חללים  אשר הרעים  והחולאים התאונות  של הקשה 
רב  זמן שזה  ועוד - די . ישראל עמו לצרות יאמר ה ' הפילו,
שהיתה  נודע אמש והן  אדמה, רעידות על מדברים  שהמומחים 
העת  וזו ולישזבינן . ליצלן רחמנא  גבוהה  בדרגה אדמה  רעידת 
כאיש  כולנו  להיות  רבה, באהבה נפשינו , על ולעמוד להקל
הוא  כוחנו  "כי והשנאה  המחלוקת ולהרחיק אחד , בלב אחד 
אש  ומצית בתוכנו, מרקד  שהשטן רואות ועינינו באחדותנו "
תורת  נגד מהומות ומעורר הלבבות , ולפירוד  לשנאה  הסתה של
בדברי ושדופות, ריקות בסיסמאות ולומדיה , חיים  א -ל -הים 
לדון וישבנו - ישורנו. מי ואחריתם יצילו , ולא יועילו  שלא הבל 
רעת  לבטל  כדי ונחלתו , ה' לעם חרדה  מתוך ראש בכובד
החלטה , לכלל באנו רבים  דיונים ואחר והמחלוקת , השנאה 
ה', ועבודת  תורה  להגדיל  זמן , בכל  הנדרש החיזוק שמלבד
ביותר נחוץ  שזה  וחסד, צדקה והרבות  רעהו, את  איש ואהבת 
עליו שיקבל ישראל  איש לכל בזה קוראים אנו עוד  הזאת. לעת 

לפי אחד כל יום, בכל  הקדוש הזוהר  של  אחד  דף לפחות  לקרא
וקירוב  הנפש , לטהרת  מסוגלת לבד הגירסה  שאפילו  הבנתו,

כידוע. עינים ,הגאולה מאירות באותיות מיוחדות , בחוברות (ויודפס 

ויום ) יום  כל של השיעור לפי  ומחולק  וקצר , קל בפירוש ובזכות ומלווה ,
והמר הרע  מהגלות  נצא  הקדוש הזוהר  בספר והקריאה הלימוד
בר שמעון  רבי  התנא כמאמר רבים, וברחמים  בחסד  הזה ,

ברחמי מגלותא ישראל יפקון  דא  חיבורא בגין  וגם יוחאי, - !
בכל  ובשמחה  בכוונה  הקטורת בקריאת להרבות  נבקש, זאת 

התפלה )הזדמנות  בסדר שאומרים  מה על במקומות (בנוסף 
מעלת  גודל הקדוש בזוהר ומפורש  הצדיקים , ובקברי הקדושים
וממתקת  הרעות , הגזרות  מבטלת  שהיא הקטורת, אמירת 
סגולות  הן  ואלו הרחמים, למדת  הדין מדת והמפכת הדינים,
ויקבל  תפילתנו, ישמע  תפילות ושומע - ומנוסות. ידועות
עולם , גאולת  לגאלינו  ויחיש  נאקתינו , לפניו ותבא שועתינו,

אמן. בימינו  במהרה  ובנחת בשובה 

ברחמים ה' לישועת  המצפים

יוסף  עובדיה הרב הראשל "צ התורה חכמי מועצת נשיא ישראל מאור  מרן
שלמה הרב הראשל"צ  יששכר שליט"א, בנייהו הרב המקובל  עמאר, משה

מאיר  הרב הגה"צ ברלנד, אליעזר רבי  הגה"צ בוארון . ציון  הרב והגאון שמואלי,
הגה"צ  ארוש , שלום הרב הגאון  יוסף, פורת ר"י  צדקה משה הרב הגאון שטרן ,

שליט"א. גרוס יהודה שלום רבי 

שליט "א הדור ומאורי מגדולי  קורא קול
משיח? מחבלי וינצל אדם יעשה מה

תשע "ג, תמוז  ב"ה
בארץ  עמינו  בני  את הפוקדות  הקשות הגזירות בעקבות
גדולים  וניסיונות  אלה , טרופים  בימים כולו  ובעולם  הקודש
כנהר, ועולה מתחדשת צרה יום ובכל וגשמיות, ברוחניות
רק  מה , עד יודע אתנו אין הנוראה, "הגיוס" גזירת  ובפרט

ובגמ"ח . בתורה יעסוק  אלעזר : רבי עצת (סנהדרין לקיים

.צח:)
הוּ א  א ׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ל ּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם יד וּ ע כּ בר 

וחרבּ א  וּ מ וֹ תנא  ורעוֹ ת  ק ׁש וֹ ת  וּ גזרוֹ ת  ּפ רענ יּ וֹ ת  מיני כּ ל מבּט ל 
ירושלים  רבני  ישראל עם  את שעוררו וכמו  מעלמא וּ בזּ ה
תשס"ב , תשס "א , תשמ"א, תרצ"א, תרפ "א , תר "פ, בשנות
לגּ א לּ ה  "ּת ּק וּ ן  לעשות  י שׂ ראל עם  את תשע"ב תשס"ח , תשס"ד,
שכתב  מה שידוע וכמו הזּ הר . ל ּמ וּ ד על  לׁש קד האמ ּת ית"
בית  לס ' בהקדמתו  זיע"א פתייה יהודה  רבי האלוקי  המקובל 
בזמנו ניצלו  הסוד תורת  לימוד בזכות  שרק יהודה ), לחם 

הגיוס . ומגזירת  מאסונות

זוהר  ללמוד יכול ואחד אחד כל שליט"א: שטיינמן הגראי"ל מרן  הורה וכבר

הגיוס  גזירת ובפרט הרבות  הצרות  לאור עתה כן ועל
רבי הגדול  הגאון הישיבה ראש מרן  יצא - יהודההנוראה אהרן

שטיינמן הרמח "ל לייב  עצת את לקיים  גלויה בקריאה שליט "א 
ברציפות)זיע "א  הקדוש  זוהר ללמוד לימוד (דהיינו, שמעלת ואמר
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לימוד  ולהנהיג דליבא ... מעומקא קדושה בקריאה  בזה  הנני
בכל  הזוהר  לימוד הפצת  וע "י - הזוהר... בספר היומי עמוד
וראש  תחילה צרותינו לכל  וקץ לסוף  נזכה  ישראל , תפוצות

עולמים . בישועת  ולהיוושע נפשינו  לפדיון 
נדפס  – השמים  שער ר"מ  זצ"ל  אייזנבאך פישל יחיאל  רבי המקובל  (הגה"צ
רבי המקובל הגה "צ ע "י שנתייסד  מדבש " מתוק  "מרכז ע"י היומי עמוד בלוח

זצ"ל) פריש דניאל

הדין קדישא בספרא בס "ד קבוע שיעור  לייסד לקבוע ראוי
הזוהר ) אח (ספר עמוד  ביומו, יום כתריס מדי שהוא יום, בכל  ד 

ולהשפיע  רעים, וחולאים  קשות  גזירות לבטל  הפורענות בפני
די. בלי עד וישועות  רפואות  רבה ברכה  קודש שפע

"מרכז  ע"י היומי עמוד בלוח  נדפס – זצ"ל  פריש  דניאל  רבי המקובל  (הגה"צ
זצ"ל) פריש דניאל רבי המקובל הגה"צ ע "י שנתייסד  מדבש" מתוק 

בעזה יצוקה  עופרת  מלחמת  תשס"ט, בשנת 
אנׁש י ׁש התאחדוּ ת בּ יּ וֹ ם ׁש ארע  גּ ד וֹ ל  נס בּ ימינוּ  חזינ וּ  וע וֹ ד 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ספר הדּפ סת את  סיּ מ וּ  הע וֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל
ה נה , חדׁש י לי"ב  כּ רכים  בי"ב ה יּ וֹ מי , הדּ ף סדר לפי המח לּ ק
בּ ע זּ ה , יצוּ קה  עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה נפסקה מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ 
למסּפ רם  – טבת ח"י עד  כּ סלו [מל' ׁש נים  ג' לפני  טבת בּ חדׁש 

2008 בּ דצמבּ ר  27 תשס"ט )בּ ין בכסלו 2009.],(ל' בינואר ל -18 
כּ ּמ ה  כּ בר  קׁש ה  בּ גל וּ ת  ׁש היוּ  אחרי לביתם , אנ ׁש ים  מלי וֹ ן  וחזר וּ 

ׁש בוּ ע וֹ ת .

בּ עּת וֹ ן כּ תוּ ב, [היה ׁש בוּ ע אחר  נת גּ לּ ה  יתבּ ר ה' וּ מ נּ פלא וֹ ת 
היוּ  הערבים , ׁש זּ רקוּ  ה ּט ילים ׁש רב  ׁש מׁש ], בּ בית "חד ׁש ",
עבדוּ  האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הׁש  וכל  ׁש מ ׁש , לבית לה גּ יע  צריכים
לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת  מעת  30- 26  לער אנׁש ים כּ ּמ ה  אצלנ וּ 
היוּ  מאד גּ ד וֹ לים  נ ּס ים  וכּמ ה  היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את
את  ׁש הצּ יל  ה גּ ד וֹ ל  הנּ ס לנוּ  נ וֹ דע   ּכ ואחר  כּ יּ דוּ ע, ז וּ  בּ ּמ לחמה 

נ וֹ רא , מאסוֹ ן  ישׂ ראל  עם כּ ל  ואת  מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית  כּ ל
ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה  ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד  טיל  רק [והגּ יע  כּ יּ ד וּ ע ,
וע וֹ ד  כּ לוּ ם]. קרה ׁש א  גּ דוֹ ל נס היה וגם אט וֹ ם , ּפ צצת  ׁש ם 
יוֹ מי ללּמ וּ ד  המח לּ ק  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  הדּפ סת ׁש בּ גמר 
ה יּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ה וּ ק], מן ואזל  ע ּת קים , אלפים  ׁש מ וֹ נה [ׁש נּ דּפ ס 

ה ּמ לחמה . נגמרה  מּמ ׁש 
ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  ה גּ ל וּ ים, ה נּ ּס ים  את  בּ עינינ וּ  וראינ וּ 
בּ הפצת  כּ ׁש עוֹ סקים  ׁש רק לר בּ ים, א וֹ תם ׁש חלּ קוּ  לפני  ע וֹ ד  ה זּ וֹ הר ,
י שׂ ראל , עם לה צּ לת וז וֹ כים  גּ ל וּ יים נּס ים כּ בר  י ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר 
את  עלינוּ  ּפ וֹ רס   יתבּ ר והם הנּ וֹ פלת, דּ וד סכּ ת  את וּ להקים
"בּ ספרא  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר דּ ברי  וּ מתקיּ מים בּ רחמים , ׁש לוֹ מוֹ  ס כּ ת 

בּ  ׁש ראינ וּ  דּ הינ וּ , מגּ לוּ תא ", יפקוּ ן  יצאנוּ דּ א  כּ לּ וֹ  ה ּס פר כּ ל  גמר 
ׁש אם  מ זּ ה , להבין נ וּ כל  וכעת עלינ וּ , ׁש עברה  ה ּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן 
דּ בר המחלּ ק" ה "זּ וֹ הר  את  איׁש  70 בּ חבוּ רת  ונלמד  כּ לּ נ וּ  נּס ים
להבטחת  ונזכּ ה וישׂ ראל  מ ׁש ה יׁש יר מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב אז בּ י וֹ מוֹ , יוֹ ם 
מאילנא  למטעם  ישׂ ראל דעתידין  "וּ בגין לעיל  האמוּ רה  הר ׁש בּ "י
אמן בּ רחמי", גלוּ תא  מן  בּ יּה  יפק וּ ן ה זּ הר ספר  האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן
הזוהר "מפעל וחברי רבני חכמי באו  לקרא ועוד כיהודה 
ולהאדירה , תורה להגדיל ויתעלה  יתברך שמו  לכבוד העולמי "
עמא  ישראל קרן  להרים ותיקוניה, הקדושה השכינה  למען
את  ולהביא  לקרב מעליא, ופורקנא והצלה ברווח קדישא,
הקדוש  הזוהר  והפצת לימוד  ידי על גמורים  ברחמים הגאולה
ובניסן בישראל , ויחיד  בית  ולכל  מדרש ובית  כנסת בית לכל
ללימוד  העולמי  "מרכז יסוד  לאחר  שנה כתשעים תשע"ב
הזוהר "מפעל רבני מאת  קורא  קול יצא הקדוש " הזוהר
גדולים  אליו והצטרפו הקדוש, בזוהר יומי דף  לקבוע העולמי "

ורבים .

ברחמים הגאולה לקירוב קרא  קול 
ב "ה ,

מתרחשים  עולם  תהפוכות  וראו התבוננו ישראל  בית  אחינו 
כאשר הידוע במשל  זיע "א  חיים  החפץ מרן וכדברי  עינינו לנגד
דברים  מתרחשים  אז החנות את  לסגור  רוצה  הבית  בעל
את  ולעורר  לרמז  בודאי הוא עינינו  שרואות  מה  כן במהירות ,
וזכינו כמעט פעמים שכמה  וידוע לגאולה . היכונו – ישראל  עם
מוטב  צדיקים  שאמרו ועוד מעכבים עוונותינו אך לגאולה,
מצווים  אנו  אלא  יהודי . שום  ייפגע ולא - המשיח שיתעכב 
ולראות  נידח ממנו ידח לבלתי  ולראות  הקב "ה , במידת לידבק

ברחמים . הגאולה  לקרב

בואו ויבשרנו. שיבוא לטוב זכור הנביא  לאליהו  אנו מחכים
אמר מה  א )ונראה פרק זוטא אלא (אליהו העולם העולם חרב לא :

של  פשעה מפני  אלא ישראל ארץ חרבה  ולא תורה , של בפשעה
של  פשעה  מפני  אלא אינן ישראל  על הבאות הצרות  וכל תורה,

זאת " כל יעקב "בפשע שנאמר : ה )תורה, א, .(מיכה

הקדוש בזוהר בלימודומפורש  ורק אך  תלויה הגאולה  שכל
הסוד רבינותורת  משה דאין  זי"ע הקדוש  החיים  האור  וכתב ,

הקדוש רו זוהר  לומדים  שלא ואלו - בטלנים  של עם לגאול צה
האלקי המקובל  וכתב ארצות. עמי  שהם  מהימנא הרעיא  קראם

זיע"א  אלפיה  יצחק שכ"ד)רבי עמ ' יצחק" "שיח  עיקר(בספרו כי
לסודותיה התורה  זוהרנתינת  ובתיקוני ל). דאלו(תיקון כתוב 

כל  את  שגורמים אלו הם התורה סודות  ללמוד רוצים  שלא
רח "ל . הצרות 

ללמוד לנו שתיקן הקדוש  הרמח "ל ידי על שמיא מן וזכינו 
מן מציל זה  לימוד שרק  וגילה  ובאחדות, בחבורה  הקדוש  זוהר

ברחמים ניגאל  ידו ועל ובו גדוליהפורענות , כל יצאו וכבר .
שעבר בדור הן תרפ "א )ישראל אנו(משנת בדורנו  (שנתוכן

בחבורה ,תשס"ח ) הקדוש הזוהר  בלימוד ולהתחזק  להתעורר 
נינצל . זה לימוד  ידי  על שרק

המיוחדת בזכות חלק וטלו באוּ  – קדושה  בקריאה באנו עתה 
ובתוך בלבד  עמודים ששה  לימוד  ידי על ה "זוהר " סיום של 

דקות  דקות )מספר הכיצד (כשבע הזוהר . את מסיים  ?הנך
5760 הכולל השלם  הזוהר  חלוקת  של  באופן  ערוכה התוכנית 
כשבכל  אריזות ב -32 כלומר  , תתק"ס  – חוברות  ל -960 עמודים
הכלל  עם מצטרף שלומד  אחד וכל  חוברות, שלשים  יש  קופסא
כל  את  סיים הוא כאילו ואחד אחד לכל  ונחשב יחדיו ומסיים

הקדוש קצ"ח )הזוהר  כלל מ ' מערכת חמד" ב "שדה .(כמובא

ויאחזו בו  לימודם  את  הטהורים  ישראל שיקבעו ידי ועל
מדרש ובית מדרש בית  ובכל ועיר עיר  בכל זה בלימוד ויתאחדו

ישעיהנזכה הנביא דברי  בנו  כ"ב )שיתקיים  ט ' יהיה(פרק  "הקטן
הרעיא לאלף" כמאמר  בקרוב  ברחמים  לגאולה  נזכה  וכולנו  .

ברחמי"מהימנא מגלותא יפקון דא רצון."בספרא יהי כן אמן .

הזוהר לימוד חשיבות על קורא בקול שליט"א הספרדים  גדולי יצאו תשע"ב בתמוז

חבה של קריאה
התשע"ב , בתמוז  יום  עשרים  בשבת בשלישי בעזהי "ת,

לעת  להחריש ואין  ליעקב , היא צרה  עת ישראל , בית "אחינו
ועמו, משיחו ונגד  ה ' נגד  ראש  נשאו אויבינו הנה כי  כזאת,

ונכחי לכו ומדוחים ,אמרו שווא  בעלילות  וגו', מגוי דם 
יצילנו הקב"ה רב, זמן מזה  ומחזקים  מתמשכים והדברים 
הגזרה  וגם ראשם. על גמולם  וישב מחשבותם ויפר  מידם,
רבים  חללים  אשר הרעים  והחולאים התאונות  של הקשה 
רב  זמן שזה  ועוד - די . ישראל עמו לצרות יאמר ה ' הפילו,
שהיתה  נודע אמש והן  אדמה, רעידות על מדברים  שהמומחים 
העת  וזו ולישזבינן . ליצלן רחמנא  גבוהה  בדרגה אדמה  רעידת 
כאיש  כולנו  להיות  רבה, באהבה נפשינו , על ולעמוד להקל
הוא  כוחנו  "כי והשנאה  המחלוקת ולהרחיק אחד , בלב אחד 
אש  ומצית בתוכנו, מרקד  שהשטן רואות ועינינו באחדותנו "
תורת  נגד מהומות ומעורר הלבבות , ולפירוד  לשנאה  הסתה של
בדברי ושדופות, ריקות בסיסמאות ולומדיה , חיים  א -ל -הים 
לדון וישבנו - ישורנו. מי ואחריתם יצילו , ולא יועילו  שלא הבל 
רעת  לבטל  כדי ונחלתו , ה' לעם חרדה  מתוך ראש בכובד
החלטה , לכלל באנו רבים  דיונים ואחר והמחלוקת , השנאה 
ה', ועבודת  תורה  להגדיל  זמן , בכל  הנדרש החיזוק שמלבד
ביותר נחוץ  שזה  וחסד, צדקה והרבות  רעהו, את  איש ואהבת 
עליו שיקבל ישראל  איש לכל בזה קוראים אנו עוד  הזאת. לעת 

לפי אחד כל יום, בכל  הקדוש הזוהר  של  אחד  דף לפחות  לקרא
וקירוב  הנפש , לטהרת  מסוגלת לבד הגירסה  שאפילו  הבנתו,

כידוע. עינים ,הגאולה מאירות באותיות מיוחדות , בחוברות (ויודפס 

ויום ) יום  כל של השיעור לפי  ומחולק  וקצר , קל בפירוש ובזכות ומלווה ,
והמר הרע  מהגלות  נצא  הקדוש הזוהר  בספר והקריאה הלימוד
בר שמעון  רבי  התנא כמאמר רבים, וברחמים  בחסד  הזה ,

ברחמי מגלותא ישראל יפקון  דא  חיבורא בגין  וגם יוחאי, - !
בכל  ובשמחה  בכוונה  הקטורת בקריאת להרבות  נבקש, זאת 

התפלה )הזדמנות  בסדר שאומרים  מה על במקומות (בנוסף 
מעלת  גודל הקדוש בזוהר ומפורש  הצדיקים , ובקברי הקדושים
וממתקת  הרעות , הגזרות  מבטלת  שהיא הקטורת, אמירת 
סגולות  הן  ואלו הרחמים, למדת  הדין מדת והמפכת הדינים,
ויקבל  תפילתנו, ישמע  תפילות ושומע - ומנוסות. ידועות
עולם , גאולת  לגאלינו  ויחיש  נאקתינו , לפניו ותבא שועתינו,

אמן. בימינו  במהרה  ובנחת בשובה 

ברחמים ה' לישועת  המצפים

יוסף  עובדיה הרב הראשל "צ התורה חכמי מועצת נשיא ישראל מאור  מרן
שלמה הרב הראשל"צ  יששכר שליט"א, בנייהו הרב המקובל  עמאר, משה

מאיר  הרב הגה"צ ברלנד, אליעזר רבי  הגה"צ בוארון . ציון  הרב והגאון שמואלי,
הגה"צ  ארוש , שלום הרב הגאון  יוסף, פורת ר"י  צדקה משה הרב הגאון שטרן ,

שליט"א. גרוס יהודה שלום רבי 

שליט "א הדור ומאורי מגדולי  קורא קול
משיח? מחבלי וינצל אדם יעשה מה

תשע "ג, תמוז  ב"ה
בארץ  עמינו  בני  את הפוקדות  הקשות הגזירות בעקבות
גדולים  וניסיונות  אלה , טרופים  בימים כולו  ובעולם  הקודש
כנהר, ועולה מתחדשת צרה יום ובכל וגשמיות, ברוחניות
רק  מה , עד יודע אתנו אין הנוראה, "הגיוס" גזירת  ובפרט

ובגמ"ח . בתורה יעסוק  אלעזר : רבי עצת (סנהדרין לקיים

.צח:)
הוּ א  א ׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ל ּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם יד וּ ע כּ בר 

וחרבּ א  וּ מ וֹ תנא  ורעוֹ ת  ק ׁש וֹ ת  וּ גזרוֹ ת  ּפ רענ יּ וֹ ת  מיני כּ ל מבּט ל 
ירושלים  רבני  ישראל עם  את שעוררו וכמו  מעלמא וּ בזּ ה
תשס"ב , תשס "א , תשמ"א, תרצ"א, תרפ "א , תר "פ, בשנות
לגּ א לּ ה  "ּת ּק וּ ן  לעשות  י שׂ ראל עם  את תשע"ב תשס"ח , תשס"ד,
שכתב  מה שידוע וכמו הזּ הר . ל ּמ וּ ד על  לׁש קד האמ ּת ית"
בית  לס ' בהקדמתו  זיע"א פתייה יהודה  רבי האלוקי  המקובל 
בזמנו ניצלו  הסוד תורת  לימוד בזכות  שרק יהודה ), לחם 

הגיוס . ומגזירת  מאסונות

זוהר  ללמוד יכול ואחד אחד כל שליט"א: שטיינמן הגראי"ל מרן  הורה וכבר

הגיוס  גזירת ובפרט הרבות  הצרות  לאור עתה כן ועל
רבי הגדול  הגאון הישיבה ראש מרן  יצא - יהודההנוראה אהרן

שטיינמן הרמח "ל לייב  עצת את לקיים  גלויה בקריאה שליט "א 
ברציפות)זיע "א  הקדוש  זוהר ללמוד לימוד (דהיינו, שמעלת ואמר
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מטהר בעלמא בקריאה ואף לימודים  משאר גדולה  הזוהר  ספר 
זוהר, ללמוד  יכול ואחד אחד וכל ענינים , לכמה  ומסוגל  הנפש

בחורים . אפילו

לימודים , בשאר  כוח דאין  זי"ע : הקדוש הרמח"ל מרן [וכתב
דעים  תמים  מנפלאות  והא הקדוש. הזוהר  לימוד  (ראהככוח

פונוביז', דישיבת המשגיח  ידי על לאור שיצא הרמח "ל  באגרות דבריו

זצ"ל) פרידלנדר חיים  רבי ].הגה"צ

בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים  הּק ד וֹ ׁש ה, ארץ וּ גא וֹ ני ר בּ ני אנחנ וּ , כּ ן על 
ורחימו בדחילו יום  בכל נדר  בלי ללמד מ גת , יד וֹ  א ׁש ר ישׂ ראל 
גּ מר בּ כדי  הקדוש. הזוהר  מספר  אחד  דף  ובטהרה בקדושה 

כּ אחד ה  זהר  סיּ וּ ם  לטוֹ בה עלינוּ  ה בּ א אל וּ ל  בּ כ"ה סיּ וּ מים  אלף 
עלי וֹ נים  אוֹ תם  ה צּ רים  כּ ל וּ לבּט ל ישׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י
ּת ע שׂ ינה  וא  מח ׁש בוֹ תם , ויקלקל  א וֹ יבינ וּ  עצת ויפר  ותח ּת וֹ נים,
כּ ן אמן  ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח  י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם 

רצ וֹ ן. יהי

בהאי יוחאי בן שמעון  לרבי מהימנא רעיא שאמר  וכמו
ביאור ברחמי גלותא מן  ביה  יפקון  הזוהר  ספר דאיהו  חיבורא
בני יצאו  הקדוש הזוהר  ספר שלך החיבור  בזכות  הדברים:

ברחמים  הגלות  מן חבליישראל צּ ער וללא ויסורים  צרות  ללא  !
נשא )משיח . הקדוש .(זוהר

ו)ובתיקונים וּ בגיניּה (תיקון יוֹ מ יּ א , בּ ס וֹ ף בתראה "בּ דרא  :'
י ') כ"ה בּ ס וֹ ף (ויקרא האחר וֹ ן  [בּ דּ וֹ ר וגוֹ מר . בּ ארץ דּ רוֹ ר וּ קראתם

הגר"א  פירש - וג וֹ מר בּ ארץ דּ ר וֹ ר  וּ קראתם וּ בגללוֹ  ה יּ מים ,
הזוהר ]. לימוד  ידי על שיגאלו 

בזוהר ע ''א )ואמרו כ"ח דף אלעזר,(בראשית רבּ י אמר בלה"ק:
וּ במ ׁש ה  בּ ישׂ ראל אדם ׁש ל  מעשׂ ה  נתן מי בּ ני,והרי ל וֹ : אמר  ? 

 ּכ אמרּת  למד ּת וא ּת ה  א  וכי  מו)? מראׁש ית (ישעיה מ גּ יד 
נקרא !אחרית  וה וּ א  מת, א מ ׁש ה  ולכן ודּ אי . הוּ א  ּכ לוֹ , אמר ? 

א לּ א  עזר , מצא  א  וּ לאדם  האחרוֹ נה בּ גּ לוּ ת נאמר וּ בגללוֹ  אדם ,
עזר מצא  א  וּ לאדם האמצעי בּ ע ּמ וּ ד נאמר וכן כּ נג דּ וֹ . כּ לּ ם 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מה גּ ל וּ ת . ׁש כינה  ב )ׁש יּ וֹ ציא וכה (שמות כּ ה  "ו יּ פן , 
א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר מּמ ׁש , בדמוּ ת וֹ  הוּ א וּ מׁש ה  איׁש ". אין כּ י  ויּ רא
בר שמעון רבי וממשיך מלך : במקדש וביאר כּ נגדּ וֹ . עזר מצא 
השכינה  מן זזה  אינה רבינו  משה  של  שהבחינה לבאר, יוחאי
לא  הוא  ברוך שהקדוש האחרונה, בגלות  נאמר זה  ועל  בגלות ,
כולם  אלא בגלות , למשה עזר  שיהיו  חכמים  תלמידי מצא 
התורה , בסודות  עוסקים  שאינם לפי  כנגדו, הם  כאלו  נחשבים 
כנגדו, עזר מצא לא  ולאדם בו, ונאמר השכינה. לתיקון לסייע 

אנפין, לזעיר  שיעזור  מי הוא  ברוך הקדוש מצא לא פירוש
הגלות .להוציא מן שכינתו את 

נברא , שלא לו טוב זוהר לומד  שלא מי כתב: ובתיקונים
לא  כי הזוהר  בלימוד מתעסקים שאין  דזה כתב ל ' ובתיקון
השכינה  את לגאול להם  איכפת  ולא לשלמה  תורה לומדים
החרב  העניות וכל מסתלק ה ' משיח  אפינו  רוח ובגללם  הקדוש
שהמן [כלומר עיי "ש בגללם, נגרם בעולם ואבדן  והרג וביזה 
שאין ומי היהודים, כל  את  ולאבד  להרוג להשמיד ביקש הרשע 
הקדוש  זוהר ללמוד  מוכן שלא  בזה  בפועל , זאת  גורם דעה בו 
זוהר ללימוד שמפריע  מי ובאמת הקדושה , השכינה לתיקוני
עמלק  מעשה דעושה  עמלק זרע רב מערב  הוא הרי הקדוש

בינה]. תועים שילמדו  רצון ויהי  רח"ל, ממש ,

צריכים  כן  השלמה , ולגאולה לישועה  מחכים שאנו ולפי
כל  לימוד הוא כלם כנגד תורה  ותלמוד שלם  ללימוד אנחנו
משה  רבי  האלוקי המקובל  הצדיק  שכתב וכמו התורה. פרד "ס
שחיבור שהטעם זצ"ל: להרמח "ל  חבר תלמיד זצ"ל וואלי דוד 
מלימודו העולה הקדוש ההבל כי לעולם, גאולה מביא  הזוהר
נגאל . מיד - מתקדש וכשהעולם לעולם , קדושה  ממשיך
עולים  הקדוש  הזוהר  לימוד ידי  דעל כתב  הקדוש והרמח "ל 
אין ושם הבנים , על  החופפת עילאה אימא היא  לבינה ישראל
ישראל . ונגאלין  מתבטלים, ומיד  אחרא , לסטרא ושלטון כוח 
בריבוי העולם  נתקן היה  הלימוד , בזה העוסקים רבים היו  ואילו
רוח  מפני מתבטלת היתה הטומאה ורוח הקדושה , ההמשכה 

) שכתוב: מה תבין זה  ועם  המתגברת . י"אהקדושה פרק ישעיה

דּ עה ט ') הארץ  מלאה  כּ י  קדׁש י הר בּ כל  יׁש חיתוּ  וא  ירעוּ  "א 
הקדושה  החכמה  זאת  שהיא מכ ּס ים", ל יּ ם  כּ ּמ ים ה ' את
כי ומזיקין , נזק  מיני כל  מתבטלים ידיה ועל בעולם, שתתפשט 
למשכילים , בזה ודי  הרע, את מבטל בריבוי המתפשט הטוב
בימינו ויקוים לאורה מאפילה  נצא התורה , ובזכות עכ"ל.

שכתוב ג')מקרא  ברורה (צפניה שפה  העמים אל  אהפוך אז "כי 
למלך  ה ' והיה  ונאמר  אחד שכם ולעבדו ה ' בשם  כלם לקרוא 
מן לכן  אחד". ושמו  אחד ה ' יהיה  ההוא ביום  הארץ  כל על
לעיל  כּ נּ זכּ ר ללמד י שׂ ראל, בּ ּת י בּ כל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש יּ הא  הרא וּ י
וּ בדחילוּ  וּ בטהרה  בּ קד ה  הקדוש מזוהר  אחד דף הפחות לכל 
ׁש יּ למדוּ  הרׁש בּ "י האקי הּת נּ א  וּ זכ וּ ת  דּ ׁש מיּ א. בּ ס יּ ע ּת א  וּ ברחימוּ 
בּ כּ לל  לה וּ ׁש ע י שׂ ראל ולכל  לנוּ  ּת עמד  בּ ודּ אי בּ טהרה, ּת וֹ רתוֹ 
ׁש ל  ונחמתן שׂ מחתן בּ י ׁש וּ עתן לראוֹ ת בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  וּ בּפ רט
הארץ  וּ מלאה  בב "א , גּ דוֹ לים בּ רחמים צדק  גּ וֹ אל  בּ ביאת  ישׂ ראל 

בב "א .דּ ע  מכ ּס ים, ל יּ ם  כּ ּמ ים  ה' את ה 

האב) סדר (לפי הזוהר לימוד על שעוררו  החוגים מכל ישראל גדולי רשימת להלן
ספרים  דורינו  גדולי  הספרדים גדולי  ליטא גדולי  החסידות גדולי  אחרונים  – ראשונים – קדמונים 

קדמונים 
רבינו1. משה
לטוב2. זכור הנביא אליהו
זצ"ל 3. יוחאי בר שמעון  רבי

ראשונים 
הלוי4. אהרן זצ "ל )רבינו החנוך ספר  (בעל

זצ"ל 5. בחיי רבינו

החסיד6. יהודה זצ "ל )רבי  חסידים ספר  (בעל

ג'יקטילה7. אברהם  בן יוסף זצ "ל )רבי אורה שערי (בעל

נחמן8. בן משה  זצ "ל )רבי (הרמב "ן

זצ"ל 9. הרשב"א אדרת אברהם בן  שלמה רבי 

אחרונים 
זמרא10. אבן  שלמה  בן  דוד זצ "ל )רבי  (הרדב"ז

אזולאי11. מרדכי  בן אברהם  זצ "ל )רבי החמה אור (בעל

דיווידאש12. אליהו זצ "ל )רבי  חכמה ראשית (בעל

אזכרי.13 אלעזר זצ "ל )רבי החרדים (בעל

האריז"ל 14. גורי

זצ"ל 15. ויטאל חיים רבי 

אייבשיץ16. יהונתן זצ "ל )רבי  דבש יערות  (בעל

קארו17. יוסף  זצ "ל )רבי  ערוך השולחן (בעל 

זצ"ל 18. קאפיל יעקב רבי 

זצ"ל 19. צמח יעקב רבי

זצ"ל 20. דלטאש יצחק רבי

האריז"ל 21. לוריא יצחק  רבי

הורוביץ22. הלוי  אברהם בן  ישעיה זצ "ל )רבי הקדוש השל "ה (בעל

זצ"ל 23. פאפריש מאיר רבי 

קורדובירו24. משה  זצ "ל )רבי (הרמ"ק

זכותא25. משה זצ "ל )רבי (הרמ"ז

לוצאטו26. חיים  משה זצ "ל )רבי (הרמח"ל

טראני27. יוסף  בן  משה זצ "ל )רבי  (המבי"ט 

שפירא28. נתן  זצ "ל )רבי  עמקות מגלה (בעל 

זצ"ל 29. מראשקוב שבתי רבי 

מאמסטרדם30. דין  הבית

החסידות  גדולי
ווינברג31. אברהם זצ "ל )רבי  מסלונים העבודה יסוד (בעל 

זצ"ל 32. טכאריק אברהם רבי 

מאפטא33. העשיל יהושע אברהם  זצ "ל )רבי ישראל אוהב  (בעל 

זצ"ל 34. מסאדיגורא פרידמן יעקב אברהם  רבי

זצ"ל 35. מבארניב הורביץ שמחה אברהם  רבי

זצ"ל 36. מקרלין אהרן  רבי 

זצ"ל 37. מסטרעליסק אורי  רבי 

זצ"ל 38. מקאמרנא צבי  אליעזר רבי 

מליז 'נסק 39. אלימלך זצ "ל )רבי אלימלך נועם (בעל

זצ"ל 40. מסטולין אשר רבי

זצ"ל41. מנעמירוב יוסף ורבי  זצ "ל מסלאנים  זאב בנימין (בספררבי 

רבה ) וכוחא

זצ"ל 42. ממזיבוז ברוך רבי 

מראדזין43. ליינער העניך גרשון  זצ "ל )רבי הרקיע זהר  (בעל

זצ"ל 44. מקאלאמאייע ליכטנשטיין הלל רבי

זצ"ל 45. מפאריטש הלל רבי 

וואלף 46. זאב זצ "ל )רבי מזיטאמיר  המאיר  אור  (בעל 

ממונקאטש47. שפירא אלעזר חיים  זצ "ל )רבי אלעזר  מנחת  (בעל 

מצאנז48. האלברשטאם  חיים  זצ "ל )רבי חיים דברי (בעל

זצ"ל 49. הכהן חיים רבי

מטשערנאוויץ50. חיים  זי"ע)רבי  חיים מים (באר

עהרנרייך51. צבי חיים  זצ "ל )רבי  המטה קצה  (בעל

זצ"ל .52 מאלכסנדר העניך חנוך רבי
העניך53. חנוך זצ "ל )רבי  מאלעסק שמח הלב  (בעל 

אלתר54. לייב אריה יהודה זצ "ל )רבי מגוד אמת השפת (בעל

זצ"ל 55. מזלוטשוב מיכל יחיאל רבי 

מפולנאה56. יוסף יעקב זצ "ל )רבי יוסף יעקב  תולדות (בעל

ישראל 57. זצ "ל )רבי  טוב שם (בעל 

מקאזניץ58. המגיד  ישראל זצ "ל )רבי ישראל עבודת  (בעל 

זצ"ל 59. מבלאזוב שפירא ישראל רבי 

זצ"ל 60. מסקווירא יוסף יעקב רבי

קטינא61. יעקב זצ "ל )רבי  האב רחמי (בעל

זצ"ל 62. מקומרנא ספרין יחיאל יהודה אייזיק  יצחק רבי

זצ"ל 63. מהומיל אייזיק  יצחק רבי

מזידיטשוב64. אייזיק  יצחק רבי 

זצ"ל 65. מברסלב נתן רבי  בן יצחק רבי

זצ"ל 66. מסקווירא יצחק רבי

דנציגר67. יצחק ישראל ירחמיאל זצ "ל )רבי  מאלכסנדר  ישראל  ישמח (בעל 

זצ"ל 68. מטשורטקוב ישראל רבי 

זצ"ל 69. מרוזין פרידמן  ישראל רבי 

זצ"ל 70. מוילעדניק דוב ישראל ישראל )רבי  (שארית

מפידהייץ71. זצ "ל שורץ  אהרן רבי בן  מאיר רבי

מרימאנאוו72. מענדל מנחם זצ "ל )רבי  ציון מנחם (בעל 

זצ"ל 73. מטשערנאביל מרדכי  רבי 

מטשרנוביל 74. נחום  מנחם זצ "ל )רבי  עינים מאור (בעל

זצ"ל 75. מקוצק מורגנשטרן מנדל מנחם רבי 

שניאורסן76. מנדל מנחם זצ "ל )רבי  מליובאוויטש צדק הצמח (בעל

שניאורסן77. מנדל מנחם זצ "ל )רבי  מליובאוויטש האחרון (אדמו "ר 

זצ"ל 78. מסאטאנאב רבי 

מסדילקוב79. אפרים  חיים  משה זצ "ל )רבי  אפרים מחנה  דגל (בעל

מחוסט 80. גרינוואלד משה זצ "ל )רבי  הבשם ערוגת  (בעל 

טייטלבוים81. משה זצ "ל )רבי  משה ישמח בעל (מאיהעל 

מזבאריז82. פייבוש משולם זצ "ל )רבי  אמת דברי יושר  (בעל 

זצ"ל 83. מברסלב נחמן רבי 

זצ"ל 84. מטולטשין נחמן  רבי

זצ"ל 85. מברסלב נתן רבי 

זצ"ל 86. מקאריץ פנחס רבי 

מדינוב87. שפירא אלימלך צבי  זצ "ל )רבי יששכר  בני (בעל 

צבי88. עטרת (בעל מזידיטשוב איכנשטיין הירש צבי רבי 

זצ"ל)89.

הארא90. הירש  צבי  זצ"ל רבי מבאקשעוויץ וויץ

מנדבורנה91. הירש צבי  זצ "ל )רבי  לצבי ה' צמח (בעל

שפירא92. הירש צבי  זצ "ל )רבי  ממונקאטש תשובה דרכי (בעל 

זצ"ל 93. מלובלין הכהן צדוק רבי 

קלמן94. קלונימוס זצ "ל )רבי  ושמש המאור  (בעל

ליפשיץ95. יצחק  יעקב בן שבתי  זצ "ל )רבי ישראל סגלת  (בעל

זצ"ל 96. מבודפסט ברוך שלמה רבי 

זצ"ל 97. שלימל שלמה רבי 

העליר98. שמואל זצ "ל )רבי  צפת (גאב"ד

זצ"ל 99. מפשיסחא בונם שמחה רבי
מלאדי100. זלמן שניאור זצ "ל )רבי התניא בעל  הזקן (אדמור 

ליטא  גדולי
מבראד101. מרגליות  זלמן  אפרים  זצ "ל )רבי  אפרים המטה  (בעל 

זצ"ל 102. הגר "א מוילנא  אליהו רבי

מהוראדנא103. זיסקינד  אלכסנדר זצ "ל )רבי העבודה ושרש יסוד (בעל

זצ"ל 104. מפוז 'ין שלמה בן יוסף רבי

מליסא105. יעקב זצ "ל )רבי  דעת חוות (בעל 

חבר106. אייזיק יצחק זצ "ל )רבי  שערים פתחי (בעל

מראדין107. הכהן  מאיר ישראל זצ "ל )רבי  חיים החפץ (בעל

מווילנא108. הורוביץ אליהו פנחס זצ "ל )רבי  הברית " "ספר  (בעל 

ספרדים  גדולי
אזולאי109. אברהם  זצ "ל )רבי לאברהם חסד (בעל 

זצ"ל 110. איסטרולסה אברהם רבי 

זצ"ל 111. כלפון אברהם  רבי

זצ"ל 112. אמוזג בן אליהו רבי 

מאני113. סולימן בן אליהו זצ "ל )רבי אליהו כסא (בעל

פאפו114. יצחק  בר אליעזר זצ "ל )רבי יועץ פלא (בעל

פאפו115. טוב שם בר אליעזר זצ "ל )רבי  אליעזר  דמשק  (בעל 

זצ"ל 116. חורי חיים  רבי 

אזולאי117. דוד  יוסף חיים זצ "ל )רבי  (החיד"א

זצ"ל 118. פלאג'י חיים  רבי

עטר119. בן חיים  זצ "ל )רבי הקדוש החיים אור (בעל

זצ"ל 120. אלקלעי יהודה רבי 

פתייה121. יהודה  זצ "ל )רבי  יהודה לחם בית (בעל 

חייט 122. יהודה  זצ "ל )רבי  יהודה מנחת  (בעל 

אירגס123. יוסף  זצ "ל )רבי  הקדמון אמונים שומר (בעל

חיים124. יוסף זצ "ל )רבי  חי איש בן (בעל 

זצ"ל 125. אנהורי יעקב רבי 

צבי126. בן יצחק אשכנזירבי

זצ"ל 127. עטיה ישעיה בר יצחק רבי

זצ"ל 128. בסולה משה  רבי
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מטהר בעלמא בקריאה ואף לימודים  משאר גדולה  הזוהר  ספר 
זוהר, ללמוד  יכול ואחד אחד וכל ענינים , לכמה  ומסוגל  הנפש

בחורים . אפילו

לימודים , בשאר  כוח דאין  זי"ע : הקדוש הרמח"ל מרן [וכתב
דעים  תמים  מנפלאות  והא הקדוש. הזוהר  לימוד  (ראהככוח

פונוביז', דישיבת המשגיח  ידי על לאור שיצא הרמח "ל  באגרות דבריו

זצ"ל) פרידלנדר חיים  רבי ].הגה"צ

בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים  הּק ד וֹ ׁש ה, ארץ וּ גא וֹ ני ר בּ ני אנחנ וּ , כּ ן על 
ורחימו בדחילו יום  בכל נדר  בלי ללמד מ גת , יד וֹ  א ׁש ר ישׂ ראל 
גּ מר בּ כדי  הקדוש. הזוהר  מספר  אחד  דף  ובטהרה בקדושה 

כּ אחד ה  זהר  סיּ וּ ם  לטוֹ בה עלינוּ  ה בּ א אל וּ ל  בּ כ"ה סיּ וּ מים  אלף 
עלי וֹ נים  אוֹ תם  ה צּ רים  כּ ל וּ לבּט ל ישׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י
ּת ע שׂ ינה  וא  מח ׁש בוֹ תם , ויקלקל  א וֹ יבינ וּ  עצת ויפר  ותח ּת וֹ נים,
כּ ן אמן  ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח  י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם 

רצ וֹ ן. יהי

בהאי יוחאי בן שמעון  לרבי מהימנא רעיא שאמר  וכמו
ביאור ברחמי גלותא מן  ביה  יפקון  הזוהר  ספר דאיהו  חיבורא
בני יצאו  הקדוש הזוהר  ספר שלך החיבור  בזכות  הדברים:

ברחמים  הגלות  מן חבליישראל צּ ער וללא ויסורים  צרות  ללא  !
נשא )משיח . הקדוש .(זוהר

ו)ובתיקונים וּ בגיניּה (תיקון יוֹ מ יּ א , בּ ס וֹ ף בתראה "בּ דרא  :'
י ') כ"ה בּ ס וֹ ף (ויקרא האחר וֹ ן  [בּ דּ וֹ ר וגוֹ מר . בּ ארץ דּ רוֹ ר וּ קראתם

הגר"א  פירש - וג וֹ מר בּ ארץ דּ ר וֹ ר  וּ קראתם וּ בגללוֹ  ה יּ מים ,
הזוהר ]. לימוד  ידי על שיגאלו 

בזוהר ע ''א )ואמרו כ"ח דף אלעזר,(בראשית רבּ י אמר בלה"ק:
וּ במ ׁש ה  בּ ישׂ ראל אדם ׁש ל  מעשׂ ה  נתן מי בּ ני,והרי ל וֹ : אמר  ? 

 ּכ אמרּת  למד ּת וא ּת ה  א  וכי  מו)? מראׁש ית (ישעיה מ גּ יד 
נקרא !אחרית  וה וּ א  מת, א מ ׁש ה  ולכן ודּ אי . הוּ א  ּכ לוֹ , אמר ? 

א לּ א  עזר , מצא  א  וּ לאדם  האחרוֹ נה בּ גּ לוּ ת נאמר וּ בגללוֹ  אדם ,
עזר מצא  א  וּ לאדם האמצעי בּ ע ּמ וּ ד נאמר וכן כּ נג דּ וֹ . כּ לּ ם 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מה גּ ל וּ ת . ׁש כינה  ב )ׁש יּ וֹ ציא וכה (שמות כּ ה  "ו יּ פן , 
א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר מּמ ׁש , בדמוּ ת וֹ  הוּ א וּ מׁש ה  איׁש ". אין כּ י  ויּ רא
בר שמעון רבי וממשיך מלך : במקדש וביאר כּ נגדּ וֹ . עזר מצא 
השכינה  מן זזה  אינה רבינו  משה  של  שהבחינה לבאר, יוחאי
לא  הוא  ברוך שהקדוש האחרונה, בגלות  נאמר זה  ועל  בגלות ,
כולם  אלא בגלות , למשה עזר  שיהיו  חכמים  תלמידי מצא 
התורה , בסודות  עוסקים  שאינם לפי  כנגדו, הם  כאלו  נחשבים 
כנגדו, עזר מצא לא  ולאדם בו, ונאמר השכינה. לתיקון לסייע 

אנפין, לזעיר  שיעזור  מי הוא  ברוך הקדוש מצא לא פירוש
הגלות .להוציא מן שכינתו את 

נברא , שלא לו טוב זוהר לומד  שלא מי כתב: ובתיקונים
לא  כי הזוהר  בלימוד מתעסקים שאין  דזה כתב ל ' ובתיקון
השכינה  את לגאול להם  איכפת  ולא לשלמה  תורה לומדים
החרב  העניות וכל מסתלק ה ' משיח  אפינו  רוח ובגללם  הקדוש
שהמן [כלומר עיי "ש בגללם, נגרם בעולם ואבדן  והרג וביזה 
שאין ומי היהודים, כל  את  ולאבד  להרוג להשמיד ביקש הרשע 
הקדוש  זוהר ללמוד  מוכן שלא  בזה  בפועל , זאת  גורם דעה בו 
זוהר ללימוד שמפריע  מי ובאמת הקדושה , השכינה לתיקוני
עמלק  מעשה דעושה  עמלק זרע רב מערב  הוא הרי הקדוש

בינה]. תועים שילמדו  רצון ויהי  רח"ל, ממש ,

צריכים  כן  השלמה , ולגאולה לישועה  מחכים שאנו ולפי
כל  לימוד הוא כלם כנגד תורה  ותלמוד שלם  ללימוד אנחנו
משה  רבי  האלוקי המקובל  הצדיק  שכתב וכמו התורה. פרד "ס
שחיבור שהטעם זצ"ל: להרמח "ל  חבר תלמיד זצ"ל וואלי דוד 
מלימודו העולה הקדוש ההבל כי לעולם, גאולה מביא  הזוהר
נגאל . מיד - מתקדש וכשהעולם לעולם , קדושה  ממשיך
עולים  הקדוש  הזוהר  לימוד ידי  דעל כתב  הקדוש והרמח "ל 
אין ושם הבנים , על  החופפת עילאה אימא היא  לבינה ישראל
ישראל . ונגאלין  מתבטלים, ומיד  אחרא , לסטרא ושלטון כוח 
בריבוי העולם  נתקן היה  הלימוד , בזה העוסקים רבים היו  ואילו
רוח  מפני מתבטלת היתה הטומאה ורוח הקדושה , ההמשכה 

) שכתוב: מה תבין זה  ועם  המתגברת . י"אהקדושה פרק ישעיה

דּ עה ט ') הארץ  מלאה  כּ י  קדׁש י הר בּ כל  יׁש חיתוּ  וא  ירעוּ  "א 
הקדושה  החכמה  זאת  שהיא מכ ּס ים", ל יּ ם  כּ ּמ ים ה ' את
כי ומזיקין , נזק  מיני כל  מתבטלים ידיה ועל בעולם, שתתפשט 
למשכילים , בזה ודי  הרע, את מבטל בריבוי המתפשט הטוב
בימינו ויקוים לאורה מאפילה  נצא התורה , ובזכות עכ"ל.

שכתוב ג')מקרא  ברורה (צפניה שפה  העמים אל  אהפוך אז "כי 
למלך  ה ' והיה  ונאמר  אחד שכם ולעבדו ה ' בשם  כלם לקרוא 
מן לכן  אחד". ושמו  אחד ה ' יהיה  ההוא ביום  הארץ  כל על
לעיל  כּ נּ זכּ ר ללמד י שׂ ראל, בּ ּת י בּ כל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש יּ הא  הרא וּ י
וּ בדחילוּ  וּ בטהרה  בּ קד ה  הקדוש מזוהר  אחד דף הפחות לכל 
ׁש יּ למדוּ  הרׁש בּ "י האקי הּת נּ א  וּ זכ וּ ת  דּ ׁש מיּ א. בּ ס יּ ע ּת א  וּ ברחימוּ 
בּ כּ לל  לה וּ ׁש ע י שׂ ראל ולכל  לנוּ  ּת עמד  בּ ודּ אי בּ טהרה, ּת וֹ רתוֹ 
ׁש ל  ונחמתן שׂ מחתן בּ י ׁש וּ עתן לראוֹ ת בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  וּ בּפ רט
הארץ  וּ מלאה  בב "א , גּ דוֹ לים בּ רחמים צדק  גּ וֹ אל  בּ ביאת  ישׂ ראל 

בב "א .דּ ע  מכ ּס ים, ל יּ ם  כּ ּמ ים  ה' את ה 

האב) סדר (לפי הזוהר לימוד על שעוררו  החוגים מכל ישראל גדולי רשימת להלן
ספרים  דורינו  גדולי  הספרדים גדולי  ליטא גדולי  החסידות גדולי  אחרונים  – ראשונים – קדמונים 

קדמונים 
רבינו1. משה
לטוב2. זכור הנביא אליהו
זצ"ל 3. יוחאי בר שמעון  רבי

ראשונים 
הלוי4. אהרן זצ "ל )רבינו החנוך ספר  (בעל

זצ"ל 5. בחיי רבינו

החסיד6. יהודה זצ "ל )רבי  חסידים ספר  (בעל

ג'יקטילה7. אברהם  בן יוסף זצ "ל )רבי אורה שערי (בעל

נחמן8. בן משה  זצ "ל )רבי (הרמב "ן

זצ"ל 9. הרשב"א אדרת אברהם בן  שלמה רבי 

אחרונים 
זמרא10. אבן  שלמה  בן  דוד זצ "ל )רבי  (הרדב"ז

אזולאי11. מרדכי  בן אברהם  זצ "ל )רבי החמה אור (בעל

דיווידאש12. אליהו זצ "ל )רבי  חכמה ראשית (בעל

אזכרי.13 אלעזר זצ "ל )רבי החרדים (בעל

האריז"ל 14. גורי

זצ"ל 15. ויטאל חיים רבי 

אייבשיץ16. יהונתן זצ "ל )רבי  דבש יערות  (בעל

קארו17. יוסף  זצ "ל )רבי  ערוך השולחן (בעל 

זצ"ל 18. קאפיל יעקב רבי 

זצ"ל 19. צמח יעקב רבי

זצ"ל 20. דלטאש יצחק רבי

האריז"ל 21. לוריא יצחק  רבי

הורוביץ22. הלוי  אברהם בן  ישעיה זצ "ל )רבי הקדוש השל "ה (בעל

זצ"ל 23. פאפריש מאיר רבי 

קורדובירו24. משה  זצ "ל )רבי (הרמ"ק

זכותא25. משה זצ "ל )רבי (הרמ"ז

לוצאטו26. חיים  משה זצ "ל )רבי (הרמח"ל

טראני27. יוסף  בן  משה זצ "ל )רבי  (המבי"ט 

שפירא28. נתן  זצ "ל )רבי  עמקות מגלה (בעל 

זצ"ל 29. מראשקוב שבתי רבי 

מאמסטרדם30. דין  הבית

החסידות  גדולי
ווינברג31. אברהם זצ "ל )רבי  מסלונים העבודה יסוד (בעל 

זצ"ל 32. טכאריק אברהם רבי 

מאפטא33. העשיל יהושע אברהם  זצ "ל )רבי ישראל אוהב  (בעל 

זצ"ל 34. מסאדיגורא פרידמן יעקב אברהם  רבי

זצ"ל 35. מבארניב הורביץ שמחה אברהם  רבי

זצ"ל 36. מקרלין אהרן  רבי 

זצ"ל 37. מסטרעליסק אורי  רבי 

זצ"ל 38. מקאמרנא צבי  אליעזר רבי 

מליז 'נסק 39. אלימלך זצ "ל )רבי אלימלך נועם (בעל

זצ"ל 40. מסטולין אשר רבי

זצ"ל41. מנעמירוב יוסף ורבי  זצ "ל מסלאנים  זאב בנימין (בספררבי 

רבה ) וכוחא

זצ"ל 42. ממזיבוז ברוך רבי 

מראדזין43. ליינער העניך גרשון  זצ "ל )רבי הרקיע זהר  (בעל

זצ"ל 44. מקאלאמאייע ליכטנשטיין הלל רבי

זצ"ל 45. מפאריטש הלל רבי 

וואלף 46. זאב זצ "ל )רבי מזיטאמיר  המאיר  אור  (בעל 

ממונקאטש47. שפירא אלעזר חיים  זצ "ל )רבי אלעזר  מנחת  (בעל 

מצאנז48. האלברשטאם  חיים  זצ "ל )רבי חיים דברי (בעל

זצ"ל 49. הכהן חיים רבי

מטשערנאוויץ50. חיים  זי"ע)רבי  חיים מים (באר

עהרנרייך51. צבי חיים  זצ "ל )רבי  המטה קצה  (בעל

זצ"ל .52 מאלכסנדר העניך חנוך רבי
העניך53. חנוך זצ "ל )רבי  מאלעסק שמח הלב  (בעל 

אלתר54. לייב אריה יהודה זצ "ל )רבי מגוד אמת השפת (בעל

זצ"ל 55. מזלוטשוב מיכל יחיאל רבי 

מפולנאה56. יוסף יעקב זצ "ל )רבי יוסף יעקב  תולדות (בעל

ישראל 57. זצ "ל )רבי  טוב שם (בעל 

מקאזניץ58. המגיד  ישראל זצ "ל )רבי ישראל עבודת  (בעל 

זצ"ל 59. מבלאזוב שפירא ישראל רבי 

זצ"ל 60. מסקווירא יוסף יעקב רבי

קטינא61. יעקב זצ "ל )רבי  האב רחמי (בעל

זצ"ל 62. מקומרנא ספרין יחיאל יהודה אייזיק  יצחק רבי

זצ"ל 63. מהומיל אייזיק  יצחק רבי

מזידיטשוב64. אייזיק  יצחק רבי 

זצ"ל 65. מברסלב נתן רבי  בן יצחק רבי

זצ"ל 66. מסקווירא יצחק רבי

דנציגר67. יצחק ישראל ירחמיאל זצ "ל )רבי  מאלכסנדר  ישראל  ישמח (בעל 

זצ"ל 68. מטשורטקוב ישראל רבי 

זצ"ל 69. מרוזין פרידמן  ישראל רבי 

זצ"ל 70. מוילעדניק דוב ישראל ישראל )רבי  (שארית

מפידהייץ71. זצ "ל שורץ  אהרן רבי בן  מאיר רבי

מרימאנאוו72. מענדל מנחם זצ "ל )רבי  ציון מנחם (בעל 

זצ"ל 73. מטשערנאביל מרדכי  רבי 

מטשרנוביל 74. נחום  מנחם זצ "ל )רבי  עינים מאור (בעל

זצ"ל 75. מקוצק מורגנשטרן מנדל מנחם רבי 

שניאורסן76. מנדל מנחם זצ "ל )רבי  מליובאוויטש צדק הצמח (בעל

שניאורסן77. מנדל מנחם זצ "ל )רבי  מליובאוויטש האחרון (אדמו "ר 

זצ"ל 78. מסאטאנאב רבי 

מסדילקוב79. אפרים  חיים  משה זצ "ל )רבי  אפרים מחנה  דגל (בעל

מחוסט 80. גרינוואלד משה זצ "ל )רבי  הבשם ערוגת  (בעל 

טייטלבוים81. משה זצ "ל )רבי  משה ישמח בעל (מאיהעל 

מזבאריז82. פייבוש משולם זצ "ל )רבי  אמת דברי יושר  (בעל 

זצ"ל 83. מברסלב נחמן רבי 

זצ"ל 84. מטולטשין נחמן  רבי

זצ"ל 85. מברסלב נתן רבי 

זצ"ל 86. מקאריץ פנחס רבי 

מדינוב87. שפירא אלימלך צבי  זצ "ל )רבי יששכר  בני (בעל 

צבי88. עטרת (בעל מזידיטשוב איכנשטיין הירש צבי רבי 

זצ"ל)89.

הארא90. הירש  צבי  זצ"ל רבי מבאקשעוויץ וויץ

מנדבורנה91. הירש צבי  זצ "ל )רבי  לצבי ה' צמח (בעל

שפירא92. הירש צבי  זצ "ל )רבי  ממונקאטש תשובה דרכי (בעל 

זצ"ל 93. מלובלין הכהן צדוק רבי 

קלמן94. קלונימוס זצ "ל )רבי  ושמש המאור  (בעל

ליפשיץ95. יצחק  יעקב בן שבתי  זצ "ל )רבי ישראל סגלת  (בעל

זצ"ל 96. מבודפסט ברוך שלמה רבי 

זצ"ל 97. שלימל שלמה רבי 

העליר98. שמואל זצ "ל )רבי  צפת (גאב"ד

זצ"ל 99. מפשיסחא בונם שמחה רבי
מלאדי100. זלמן שניאור זצ "ל )רבי התניא בעל  הזקן (אדמור 

ליטא  גדולי
מבראד101. מרגליות  זלמן  אפרים  זצ "ל )רבי  אפרים המטה  (בעל 

זצ"ל 102. הגר "א מוילנא  אליהו רבי

מהוראדנא103. זיסקינד  אלכסנדר זצ "ל )רבי העבודה ושרש יסוד (בעל

זצ"ל 104. מפוז 'ין שלמה בן יוסף רבי

מליסא105. יעקב זצ "ל )רבי  דעת חוות (בעל 

חבר106. אייזיק יצחק זצ "ל )רבי  שערים פתחי (בעל

מראדין107. הכהן  מאיר ישראל זצ "ל )רבי  חיים החפץ (בעל

מווילנא108. הורוביץ אליהו פנחס זצ "ל )רבי  הברית " "ספר  (בעל 

ספרדים  גדולי
אזולאי109. אברהם  זצ "ל )רבי לאברהם חסד (בעל 

זצ"ל 110. איסטרולסה אברהם רבי 

זצ"ל 111. כלפון אברהם  רבי

זצ"ל 112. אמוזג בן אליהו רבי 

מאני113. סולימן בן אליהו זצ "ל )רבי אליהו כסא (בעל

פאפו114. יצחק  בר אליעזר זצ "ל )רבי יועץ פלא (בעל

פאפו115. טוב שם בר אליעזר זצ "ל )רבי  אליעזר  דמשק  (בעל 

זצ"ל 116. חורי חיים  רבי 

אזולאי117. דוד  יוסף חיים זצ "ל )רבי  (החיד"א

זצ"ל 118. פלאג'י חיים  רבי

עטר119. בן חיים  זצ "ל )רבי הקדוש החיים אור (בעל

זצ"ל 120. אלקלעי יהודה רבי 

פתייה121. יהודה  זצ "ל )רבי  יהודה לחם בית (בעל 

חייט 122. יהודה  זצ "ל )רבי  יהודה מנחת  (בעל 

אירגס123. יוסף  זצ "ל )רבי  הקדמון אמונים שומר (בעל

חיים124. יוסף זצ "ל )רבי  חי איש בן (בעל 

זצ"ל 125. אנהורי יעקב רבי 

צבי126. בן יצחק אשכנזירבי

זצ"ל 127. עטיה ישעיה בר יצחק רבי

זצ"ל 128. בסולה משה  רבי
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בוזגלו129. משה בן שלום  זצ "ל )רבי מלך כסא (בעל 

עגיב130. שלום זצ "ל )רבי  לחי באר  (בעל 

אלישיב131. שלמה זצ "ל )רבי  הלשם (בעל 

לביא132. שמעון זצ "ל )רבי  יוחאי בר  השיר  המחבר  ובעל  פז כתם (בעל

דורינו גדולי
הכהן133. יעקב בן  אברהם זצ "ל )רבי  ותפלות סגלות (בעל

זצ"ל 134. קוק הכהן  יצחק אברהם  רבי

שליט"א135. מונסה י . אברהם רבי 

אולמן136. יצחק אברהם שליט "א)רבי הבד"ץ (חבר 

ראטה137. אהרן  זצ "ל )רבי  אמונים שומר  (בעל 

ינאי138. הלוי  אליהו  הרב

ראבינאוויטש139. בנימין זצ "ל )רבי הבד"ץ (חבר 

שמואלי140. יששכר בניהו דרשב "ירבי  היכלא המקובלים ישיבת  (ראש 

שליט "א) ירושלים

זצ"ל 141. מושקוביץ צבי  ברוך רבי 

צינער142. גבריאל שליט "א)רבי  גבריאל  נטעי (בעל 

פריש143. דניאל זצ "ל )רבי  מדבש מתוק (בעל

תשס"ב144. החרדית  העדה צדק דין בית חברי  הצדיקים הגאונים 

תשס"ד145. החרדית העדה צדק דין בית  חברי הצדיקים הגאונים 

זצ"ל 146. לאפיאן אליהו רבי הצדיק בהגאון שמואל חיים  רבי

אשלג147. יהודה זצ "ל )רבי הסולם (בעל

שליט"א148. שנפלד יהודה רבי

זצ"ל 149. מסאטמאר טייטלבוים  יואל רבי 

זצ"ל 150. הראב"ד זוננפלד  חיים יוסף רבי 

זצ"ל 151. ישר יוסף רבי

ליברמן152. יוסף  שליט "א)רבי  החומות  שומרי  כולל מתיבתא (ראש 

משינאוו153. שרגא יחזקאל זצ "ל )רבי  יחזקאל דברי (בעל

זצ"ל 154. מסטראפקוב האלברשטאם ליפשיץ שרגא יחזקאל רבי

שליט"א155. ירושלים גאב"ד ווייס  טוביה יצחק רבי 

ווייס156. יעקב יצחק זצ "ל )רבי  יצחק מנחת  בעל  הדור  פוסק (הגאב"ד

זצ"ל 157. כדורי יצחק רבי

זצ"ל 158. אייזנבאך פישל יחיאל רבי 

שליט"א159. שכטר  מאיר יעקב רבי 

שליט"א160. לוגאסי ישראל יעקב רבי 

הלל 161. משה יעקב שליט "א)רבי  שלום אהבת  מתיבתא (ראש

האלברשטאם162. יהודה יקותיאל  זצ "ל )רבי  (מצאנזקלויזנבורג

זצ"ל 163. מרגליות זעליג אשר ישעיה רבי

תרפ"א164. שנת  ירושלים  רבני

זצ"ל 165. דושינסקיא משה ישראל רבי

זצ"ל 166. פישר יעקב ישראל רבי

טוניס 167. הכהן  משה כלפון  הרב

פריינד168. אריה  משה זצ "ל )רבי ירושלים (הגאב "ד

בראנדסדארפער169. מאיר זצ "ל )רבי  הבד"ץ (חבר 

סגרון170. מרדכי  הרב

אשכנזי171. שמואל מרדכי  חב"ד)רבי  כפר  (ראב "ד

הלברשטאם172. משה  זצ "ל )רבי הבד"ץ (חבר 

שטרנבוך173. משה שליט "א)רבי  ירושלים (ראב"ד

לאווי174. סג"ל  פייש משולם  שליט "א)רבי  מטאהש  (האדמו "ר 

יוסף 175. עובדיה שליט "א)רבי  יחו"ד ושו"ת  יבי "א שו"ת (בעל 

שליט"א176. אלבז ראובן  רבי 

מקאשוי177. בלום  רפאל זצ "ל )רבי שמים ברכות שו"ת (בעל 

גראס178. יהודה שלום ואדמו"ררבי  גאב"ד והכשרות, המצות  שמירת  (בעל 

שליט "א) האלמין

מאסקאוויטש179. שלום  זצ "ל )רבי משאץ שלום דעת (בעל

הורוביץ180. שמואל זצ "ל )רבי  שמואל ימי (בעל

וואזנער181. הלוי  שמואל שליט "א)רבי  הלוי שבט  בעל הדור  (פוסק

ספרים 
במחזה182. אברהם  ספר

יצחק 183. אור ספר

דכיא184. מירא  ישרים  אור ספר

יקר 185. אור ספר

לישרים186. אור ספר

ושמחה187. אורה  ספר

נושנת188. ארץ  ספר

רואי189. לחי באר ספר

אשר 190. בית ספר

יוסף 191. בנין ספר

שלמה192. בנין ספר

מנוחה193. ברית ספר

ביומו194. יום  דבר ספר

יהודה195. דברי  ספר

יעקב196. דברי  ספר

טוב197. דורש  ספר

אר"ץ198. דרך צובה )ספר ארם יהודי (מנהגי

ציון199. דרכי  ספר 

מלך200. הדרת  ספר 

ישרות201. הנהגות זצ "ל )ספר טוב שם הבעל  (מתלמיד

הקנה202. ספר

הגדול 203. הקנה  ספר
הפליאה.204 ספר

ליוורנו205. דפוס התקונים ספר

משה206. ויקהל ספר

מנטובה207. דפוס זהר ספר

לחיים208. זכירה ספר

ישראל 209. ומועדי  חגי ספר

יאיר 210. חות ספר

שאל 211. חיים ספר

הקדמון212. הקדש טהרת ספר

המנהגים213. טעמי ספר

השלם214. יוחסין  ספר

יוסף 215. יסוד ספר

יראים216. ספרי

הבה "ת217. משפט משה ירים ספר

עבדי218. ישכיל שו"ת

הירק 219. כגן  ספר

יקרים220. לקוטים ספר

עינים221. מאירות ספר

לעולם222. מאיר ספר

הקבלה223. לחכמת מבוא ספר

צדק 224. מבשר ספר

חכמה225. מסילות ספר

יבק 226. מעבר ספר

גנים227. מעין  ספר

אמת228. מעשי  זצ "ל )ספר מלובלין החוזה (לתלמיד

לחכמה229. מצרף  ספר

מלך230. מקדש ספר

היום231. סדר ספר

צופים232. נופת ספר 

ליראיו233. השם סוד ספר

כהלכתו234. פסח  סדור ספר

דחיי235. סמא ספר

העבודה236. עמוד ספר

המלך237. עמק  ספר

החיים238. עץ קונטרס

קדשות239. עשר ספר

חכם240. פי  ספר 

כהנה241. פרחי  ותשובות שאלות

הלולים242. קדש פרי  ספר

יעקב243. קהלת  זצ "ל )ספר הרועים מלא (לבעל 

יעקב244. קהלות  ספר

בוכים245. קול ספר

דביר 246. ותשובות שאלות ספר

צדיק 247. קרנות ספר

ירושלים248. שלום  ספר

הרב249. ערוך שלחן תורה )ספר תלמוד (הלכות

רבה250. הושענא ליל תיקון ספר

בילוגראדו251. דפוס זהר תקוני  ספר

ושליט"א  הספרדית האשכנזית החרדית העדה רבני קריאת
החרדית העדה הבד"ץ תשס"ד)רבני  תשס"ב, תרצ"א, תרפ"א, תר "פ, (בקריאות

זיע "א זוננפלד חיים  יוסף  תרצ"א)רבי  תרפ"א, (בקריאת

זצ"ל  דיסקין ירוחם יצחק תרפ"א)רבי (בקריאת

זצ"ל  מאיר יעקב תרפ"א)רבי (בקריאת

תרצ "א רבני  של רשימה פה לכתוב

שליט"א  הספרדית  העדה רבני קריאת
מועצת ונשיא  לציון  הראשון  שליט "א יוסף  עובדיה הרב הגדול הגאון

תשע"ב )החכמים תשס "ח, תשס"א, תשמ"א , (בקריאת 

זצ "ל כדורי  יצחק ועוד)רבי תשמ"א, וזקן(בקריאת  יצחק נחלת ר"י 
המקובלים.

תשס"ב. האמיתית" לגאולה  "תיקון  ירושלים רבני 
שליט"א אשלג הלוי  בנימין שלמה בלאאמו"ר יוסף יחזקאל הרב

שליט"א צדקה משה  הרב
זצ"ל  משאש שלום הרב

שליט"א מאזוז מאיר הרב
שליט"א אלבז ראובן  הרב

זיסמן ליב יוסף  הרב
שליט"א מקאליב האדמו"ר

שליט"א מוצפי ציון  בן הרב
שליט"א סופר  חיים  יערב הרב

שליט"א שמואלי יששכר בניהו הרב
שליט"א כהן שלום הרב

... רפאל חכם
שליט"א סופר  יוחנן  רבי  מערלוי  האדמו"ר כ "ק

שליט"א מויאל  ניסים  הרב 
שליט"א בצרי דוד רבי

תשס"א  ירושלים רבני 
שליט"א יוסף עובדיה  הרה "ג לציון1. החכמיםהראשון מועצת  נשיא

זצ"ל כדורי יצחק הרה"ג המקובלים 2. יצחקר"י  תורתנחלת ממנחילי 

הקבלה
אליהו מרדכי  הרה"ג הראשיזצ"ל (שליט "א)3. הרה "ג  לציון הראשון

(לשעבר )לישראל 

זצ "ל אייזנבך פישל יחיאל הרה"ג המקובלים4. ר"י  השמים , שער ר"י
האשכנזים

יוסף  פורת "י  שליט"א  צדקה  משה  הרה"ג  .5
זצ"ל  אטון שבתי הרה "ג חכמה6. ראשית ר"י 

מועלם יהודה  הרה"ג זצ"ל (שליט "א)7.

יוס פורת ישיבת  ף מראשי 
שליט"א שמואלי ישכר בניהו שלום8. נהר המקובלים ר"י

שליט"א אלבז ראובן הרה"ג  החיים9. אור ר"י
שליט"א מוצפי ציון  בן הרה "ג ציון10. בני  ר"י 

שליט"א החסידות גדולי הא "ב)קריאת (לפי

שליט"א מקאליב האדמו"ר כ"ק 
שליט"א מערלוי האדמו"ר כ"ק 

שליט"א מביאלא האדמו"ר הזוהר )כ "ק לחומש (בהסכמתו

שליט"א. מבעלזא האדמו"ר כ "ק
שליט"א מקלויזנבורג האדמו"ר כ "ק

שליט"א מהאלמין האדמו"ר כ "ק
הקדוש  זוהר ללימוד שליט"א ולהבחל "ח זצ"ל ישיבות ראשי קריאת 
יעקב באר ישיבת  ראש זצ "ל שפירא  שמואל  משה רבי הגדול הגאון

זוהר ) פניני לספר (בהסכמתו

זצ"ל ליפקוביץ יהודה מיכל רבי  הזוהר )הגאון לחומש ר "י(בהסכמתו  ,
הקטנה פוניבז'

אופקים. ר"י זצ"ל קאמיל חיים רבי 

נלהבים  והסכמה  ברכה מכתבי שלחו  שליט"א הדור גדולי
לפי  שחתמו הרבנים בין שמותם. ואלו העולמי " הזוהר ל"מפעל

א ב סדר
קרויז שלום שלום(שליט "א)הגה"צ דברי שו"ת מח "ס ברוקלין, זצ"ל ,

ז "ח.
פרץ ניסים ב"ב(שליט "א)הגה"צ זצ"ל,

י ם שליט"א ברלנד אליעזר הרה"ג
חלקים. י"ד שע "ז  מח"ס שליט"א, המבורגר זבולון  הרה"ג 

ים מח "ס חכם תורת  ר"י  שליט"א  מארגנשטערן  מאיר יצחק  הרה"ג
החכמה.

והגליל . מירון רב שליט"א שטרן מאיר הרה "ג
פרת. מושב שליט"א יצחקי מרדכי אברהם  הרה"ג 

לציון. ראשון שליט"א נחשוני משה  הרה "ג
ב"ב. שליט"א  טוביאס מנדל מנחם הרה"ג

אשדוד שליט"א שווייצער  יודא  שלמה הרה"ג
שמש  בית  שביעית, אריגת מח"ס שליט"א פישר, דוד  שלמה  הרה"ג 

נגד שהיו הדרדעים  מקהילת ח "ו  ולא  הקדוש בזוהר שמאמינים  האמיתיים  תימן קהילת של קורא קול נוסח
את  ה ' סוד  בספר [ראה תרע "ד. בשנת שנה מאה  לפני ישראל גדולי כל ידי על והוחרמו  הקדוש הזוהר לימוד 
למוחרמים שייך הקדוש הזוהר נגד  שהוא תימן מקהילת רב שכל בבהירות  רואים הנ "ל מכל הדרדעים], נגד החרם

ממנו . תורה לשמוע לא ובוודאי  אמות, בד' לעמוד  ואסור הטועה , בדרכם  וממשיך הנ"ל,

בד"ץ חברי שליט"א הקהילה רבני מאת וחיזוקה , יע"א  תימן קדושה  קהילה מסורת משמר על לעמוד קורא קול
צ  פעולת  הוראה דיקובית

צדיק  פעולת קורא בקול החתומים  הרבנים שמות (בעמודאלו

:הבא )
ראש  שליט"א  ראצבי  ניסים  נחום כמוהר"ר בן יצחק רבי  הגדול הגאון

ברק  בני  צדיק  פעולת קהילת 
מח"ס  עילית בביתר מו"ץ שליט"א יהב שמואל אבינועם רבי הגאון

וחו"מ  גיטין  על שיח נועם
צדיק  פעולת בד"ץ מו"ץ שליט "א צדוק אבישי רבי  הגאון

של  אורן שו"ת מח "ס ספר בקרית  מו"ץ  שליט"א  צדוק  אורן רבי הגאון
חכמים

בירושלים מו"ץ שליט "א סיאני  יואל רבי הגאון
משה רבי הגאון ההלכה אור מח "ס שליט"א לוי ליאור מאיר רבי  הגאון

צדיק  ונוה משה בארות מח"ס שליט"א ראצבי
ומח"ס  נתניה  ציון בן  בשכונת רב שליט"א  בשארי  עמנואל רבי  הגאון

מלך בת 
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בוזגלו129. משה בן שלום  זצ "ל )רבי מלך כסא (בעל 

עגיב130. שלום זצ "ל )רבי  לחי באר  (בעל 

אלישיב131. שלמה זצ "ל )רבי  הלשם (בעל 

לביא132. שמעון זצ "ל )רבי  יוחאי בר  השיר  המחבר  ובעל  פז כתם (בעל

דורינו גדולי
הכהן133. יעקב בן  אברהם זצ "ל )רבי  ותפלות סגלות (בעל

זצ"ל 134. קוק הכהן  יצחק אברהם  רבי

שליט"א135. מונסה י . אברהם רבי 

אולמן136. יצחק אברהם שליט "א)רבי הבד"ץ (חבר 

ראטה137. אהרן  זצ "ל )רבי  אמונים שומר  (בעל 

ינאי138. הלוי  אליהו  הרב

ראבינאוויטש139. בנימין זצ "ל )רבי הבד"ץ (חבר 

שמואלי140. יששכר בניהו דרשב "ירבי  היכלא המקובלים ישיבת  (ראש 

שליט "א) ירושלים

זצ"ל 141. מושקוביץ צבי  ברוך רבי 

צינער142. גבריאל שליט "א)רבי  גבריאל  נטעי (בעל 

פריש143. דניאל זצ "ל )רבי  מדבש מתוק (בעל

תשס"ב144. החרדית  העדה צדק דין בית חברי  הצדיקים הגאונים 

תשס"ד145. החרדית העדה צדק דין בית  חברי הצדיקים הגאונים 

זצ"ל 146. לאפיאן אליהו רבי הצדיק בהגאון שמואל חיים  רבי

אשלג147. יהודה זצ "ל )רבי הסולם (בעל

שליט"א148. שנפלד יהודה רבי

זצ"ל 149. מסאטמאר טייטלבוים  יואל רבי 

זצ"ל 150. הראב"ד זוננפלד  חיים יוסף רבי 

זצ"ל 151. ישר יוסף רבי

ליברמן152. יוסף  שליט "א)רבי  החומות  שומרי  כולל מתיבתא (ראש 

משינאוו153. שרגא יחזקאל זצ "ל )רבי  יחזקאל דברי (בעל

זצ"ל 154. מסטראפקוב האלברשטאם ליפשיץ שרגא יחזקאל רבי

שליט"א155. ירושלים גאב"ד ווייס  טוביה יצחק רבי 

ווייס156. יעקב יצחק זצ "ל )רבי  יצחק מנחת  בעל  הדור  פוסק (הגאב"ד

זצ"ל 157. כדורי יצחק רבי

זצ"ל 158. אייזנבאך פישל יחיאל רבי 

שליט"א159. שכטר  מאיר יעקב רבי 

שליט"א160. לוגאסי ישראל יעקב רבי 

הלל 161. משה יעקב שליט "א)רבי  שלום אהבת  מתיבתא (ראש

האלברשטאם162. יהודה יקותיאל  זצ "ל )רבי  (מצאנזקלויזנבורג

זצ"ל 163. מרגליות זעליג אשר ישעיה רבי

תרפ"א164. שנת  ירושלים  רבני

זצ"ל 165. דושינסקיא משה ישראל רבי

זצ"ל 166. פישר יעקב ישראל רבי

טוניס 167. הכהן  משה כלפון  הרב

פריינד168. אריה  משה זצ "ל )רבי ירושלים (הגאב "ד

בראנדסדארפער169. מאיר זצ "ל )רבי  הבד"ץ (חבר 

סגרון170. מרדכי  הרב

אשכנזי171. שמואל מרדכי  חב"ד)רבי  כפר  (ראב "ד

הלברשטאם172. משה  זצ "ל )רבי הבד"ץ (חבר 

שטרנבוך173. משה שליט "א)רבי  ירושלים (ראב"ד

לאווי174. סג"ל  פייש משולם  שליט "א)רבי  מטאהש  (האדמו "ר 

יוסף 175. עובדיה שליט "א)רבי  יחו"ד ושו"ת  יבי "א שו"ת (בעל 

שליט"א176. אלבז ראובן  רבי 

מקאשוי177. בלום  רפאל זצ "ל )רבי שמים ברכות שו"ת (בעל 

גראס178. יהודה שלום ואדמו"ררבי  גאב"ד והכשרות, המצות  שמירת  (בעל 

שליט "א) האלמין

מאסקאוויטש179. שלום  זצ "ל )רבי משאץ שלום דעת (בעל

הורוביץ180. שמואל זצ "ל )רבי  שמואל ימי (בעל

וואזנער181. הלוי  שמואל שליט "א)רבי  הלוי שבט  בעל הדור  (פוסק

ספרים 
במחזה182. אברהם  ספר

יצחק 183. אור ספר

דכיא184. מירא  ישרים  אור ספר

יקר 185. אור ספר

לישרים186. אור ספר

ושמחה187. אורה  ספר

נושנת188. ארץ  ספר

רואי189. לחי באר ספר

אשר 190. בית ספר

יוסף 191. בנין ספר

שלמה192. בנין ספר

מנוחה193. ברית ספר

ביומו194. יום  דבר ספר

יהודה195. דברי  ספר

יעקב196. דברי  ספר

טוב197. דורש  ספר

אר"ץ198. דרך צובה )ספר ארם יהודי (מנהגי

ציון199. דרכי  ספר 

מלך200. הדרת  ספר 

ישרות201. הנהגות זצ "ל )ספר טוב שם הבעל  (מתלמיד

הקנה202. ספר

הגדול 203. הקנה  ספר
הפליאה.204 ספר

ליוורנו205. דפוס התקונים ספר

משה206. ויקהל ספר

מנטובה207. דפוס זהר ספר

לחיים208. זכירה ספר

ישראל 209. ומועדי  חגי ספר

יאיר 210. חות ספר

שאל 211. חיים ספר

הקדמון212. הקדש טהרת ספר

המנהגים213. טעמי ספר

השלם214. יוחסין  ספר

יוסף 215. יסוד ספר

יראים216. ספרי

הבה "ת217. משפט משה ירים ספר

עבדי218. ישכיל שו"ת

הירק 219. כגן  ספר

יקרים220. לקוטים ספר

עינים221. מאירות ספר

לעולם222. מאיר ספר

הקבלה223. לחכמת מבוא ספר

צדק 224. מבשר ספר

חכמה225. מסילות ספר

יבק 226. מעבר ספר

גנים227. מעין  ספר

אמת228. מעשי  זצ "ל )ספר מלובלין החוזה (לתלמיד

לחכמה229. מצרף  ספר

מלך230. מקדש ספר

היום231. סדר ספר

צופים232. נופת ספר 

ליראיו233. השם סוד ספר

כהלכתו234. פסח  סדור ספר

דחיי235. סמא ספר

העבודה236. עמוד ספר

המלך237. עמק  ספר

החיים238. עץ קונטרס

קדשות239. עשר ספר

חכם240. פי  ספר 

כהנה241. פרחי  ותשובות שאלות

הלולים242. קדש פרי  ספר

יעקב243. קהלת  זצ "ל )ספר הרועים מלא (לבעל 

יעקב244. קהלות  ספר

בוכים245. קול ספר

דביר 246. ותשובות שאלות ספר

צדיק 247. קרנות ספר

ירושלים248. שלום  ספר

הרב249. ערוך שלחן תורה )ספר תלמוד (הלכות

רבה250. הושענא ליל תיקון ספר

בילוגראדו251. דפוס זהר תקוני  ספר

ושליט"א  הספרדית האשכנזית החרדית העדה רבני קריאת
החרדית העדה הבד"ץ תשס"ד)רבני  תשס"ב, תרצ"א, תרפ"א, תר "פ, (בקריאות

זיע "א זוננפלד חיים  יוסף  תרצ"א)רבי  תרפ"א, (בקריאת

זצ"ל  דיסקין ירוחם יצחק תרפ"א)רבי (בקריאת

זצ"ל  מאיר יעקב תרפ"א)רבי (בקריאת

תרצ "א רבני  של רשימה פה לכתוב

שליט"א  הספרדית  העדה רבני קריאת
מועצת ונשיא  לציון  הראשון  שליט "א יוסף  עובדיה הרב הגדול הגאון

תשע"ב )החכמים תשס "ח, תשס"א, תשמ"א , (בקריאת 

זצ "ל כדורי  יצחק ועוד)רבי תשמ"א, וזקן(בקריאת  יצחק נחלת ר"י 
המקובלים.

תשס"ב. האמיתית" לגאולה  "תיקון  ירושלים רבני 
שליט"א אשלג הלוי  בנימין שלמה בלאאמו"ר יוסף יחזקאל הרב

שליט"א צדקה משה  הרב
זצ"ל  משאש שלום הרב

שליט"א מאזוז מאיר הרב
שליט"א אלבז ראובן  הרב

זיסמן ליב יוסף  הרב
שליט"א מקאליב האדמו"ר

שליט"א מוצפי ציון  בן הרב
שליט"א סופר  חיים  יערב הרב

שליט"א שמואלי יששכר בניהו הרב
שליט"א כהן שלום הרב

... רפאל חכם
שליט"א סופר  יוחנן  רבי  מערלוי  האדמו"ר כ "ק

שליט"א מויאל  ניסים  הרב 
שליט"א בצרי דוד רבי

תשס"א  ירושלים רבני 
שליט"א יוסף עובדיה  הרה "ג לציון1. החכמיםהראשון מועצת  נשיא

זצ"ל כדורי יצחק הרה"ג המקובלים 2. יצחקר"י  תורתנחלת ממנחילי 

הקבלה
אליהו מרדכי  הרה"ג הראשיזצ"ל (שליט "א)3. הרה "ג  לציון הראשון

(לשעבר )לישראל 

זצ "ל אייזנבך פישל יחיאל הרה"ג המקובלים4. ר"י  השמים , שער ר"י
האשכנזים

יוסף  פורת "י  שליט"א  צדקה  משה  הרה"ג  .5
זצ"ל  אטון שבתי הרה "ג חכמה6. ראשית ר"י 

מועלם יהודה  הרה"ג זצ"ל (שליט "א)7.

יוס פורת ישיבת  ף מראשי 
שליט"א שמואלי ישכר בניהו שלום8. נהר המקובלים ר"י

שליט"א אלבז ראובן הרה"ג  החיים9. אור ר"י
שליט"א מוצפי ציון  בן הרה "ג ציון10. בני  ר"י 

שליט"א החסידות גדולי הא "ב)קריאת (לפי

שליט"א מקאליב האדמו"ר כ"ק 
שליט"א מערלוי האדמו"ר כ"ק 

שליט"א מביאלא האדמו"ר הזוהר )כ "ק לחומש (בהסכמתו

שליט"א. מבעלזא האדמו"ר כ "ק
שליט"א מקלויזנבורג האדמו"ר כ "ק

שליט"א מהאלמין האדמו"ר כ "ק
הקדוש  זוהר ללימוד שליט"א ולהבחל "ח זצ"ל ישיבות ראשי קריאת 
יעקב באר ישיבת  ראש זצ "ל שפירא  שמואל  משה רבי הגדול הגאון

זוהר ) פניני לספר (בהסכמתו

זצ"ל ליפקוביץ יהודה מיכל רבי  הזוהר )הגאון לחומש ר "י(בהסכמתו  ,
הקטנה פוניבז'

אופקים. ר"י זצ"ל קאמיל חיים רבי 

נלהבים  והסכמה  ברכה מכתבי שלחו  שליט"א הדור גדולי
לפי  שחתמו הרבנים בין שמותם. ואלו העולמי " הזוהר ל"מפעל

א ב סדר
קרויז שלום שלום(שליט "א)הגה"צ דברי שו"ת מח "ס ברוקלין, זצ"ל ,

ז "ח.
פרץ ניסים ב"ב(שליט "א)הגה"צ זצ"ל,

י ם שליט"א ברלנד אליעזר הרה"ג
חלקים. י"ד שע "ז  מח"ס שליט"א, המבורגר זבולון  הרה"ג 

ים מח "ס חכם תורת  ר"י  שליט"א  מארגנשטערן  מאיר יצחק  הרה"ג
החכמה.

והגליל . מירון רב שליט"א שטרן מאיר הרה "ג
פרת. מושב שליט"א יצחקי מרדכי אברהם  הרה"ג 

לציון. ראשון שליט"א נחשוני משה  הרה "ג
ב"ב. שליט"א  טוביאס מנדל מנחם הרה"ג

אשדוד שליט"א שווייצער  יודא  שלמה הרה"ג
שמש  בית  שביעית, אריגת מח"ס שליט"א פישר, דוד  שלמה  הרה"ג 

נגד שהיו הדרדעים  מקהילת ח "ו  ולא  הקדוש בזוהר שמאמינים  האמיתיים  תימן קהילת של קורא קול נוסח
את  ה ' סוד  בספר [ראה תרע "ד. בשנת שנה מאה  לפני ישראל גדולי כל ידי על והוחרמו  הקדוש הזוהר לימוד 
למוחרמים שייך הקדוש הזוהר נגד  שהוא תימן מקהילת רב שכל בבהירות  רואים הנ "ל מכל הדרדעים], נגד החרם

ממנו . תורה לשמוע לא ובוודאי  אמות, בד' לעמוד  ואסור הטועה , בדרכם  וממשיך הנ"ל,

בד"ץ חברי שליט"א הקהילה רבני מאת וחיזוקה , יע"א  תימן קדושה  קהילה מסורת משמר על לעמוד קורא קול
צ  פעולת  הוראה דיקובית

צדיק  פעולת קורא בקול החתומים  הרבנים שמות (בעמודאלו

:הבא )
ראש  שליט"א  ראצבי  ניסים  נחום כמוהר"ר בן יצחק רבי  הגדול הגאון

ברק  בני  צדיק  פעולת קהילת 
מח"ס  עילית בביתר מו"ץ שליט"א יהב שמואל אבינועם רבי הגאון

וחו"מ  גיטין  על שיח נועם
צדיק  פעולת בד"ץ מו"ץ שליט "א צדוק אבישי רבי  הגאון

של  אורן שו"ת מח "ס ספר בקרית  מו"ץ  שליט"א  צדוק  אורן רבי הגאון
חכמים

בירושלים מו"ץ שליט "א סיאני  יואל רבי הגאון
משה רבי הגאון ההלכה אור מח "ס שליט"א לוי ליאור מאיר רבי  הגאון

צדיק  ונוה משה בארות מח"ס שליט"א ראצבי
ומח"ס  נתניה  ציון בן  בשכונת רב שליט"א  בשארי  עמנואל רבי  הגאון

מלך בת 
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נתיבות  לממונות הדין בבית  דיין  שליט"א אהרון רונאל רבי הגאון
שבע באר  שבזי  קהילת ורב

צדיק  פעולת בד"ץ כשרות  מפקח  שליט"א יונה שמריהו רבי  הגאון
צדיק  פעולת בד"ץ מו"ץ שליט "א כרמי  שמואל רבי  הגאון
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ספר
"תיבת נח"

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

חלק שלישי

 רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

פסק ממרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספר "נזר החיים"
לט: האם הדרדעים )אותם שאינם מאמינים באמיתות הזוה"ק( מצטרפים למנין ויכולים להוציא י"ח בקריה"ת וכדומה.

תשובת מרן שליט"א: הם כאפיקורסים לכל דיניהם.

מאת ה' היתה זאת שנגלה לעינינו כתב חרם הקדמונים 
מלפני כמאה שנה בשנת תרע"ד נגד המשכילים, מתנגדי 
ואסרו  ישראל,  גדולי   150 אותם  החרימו  הקדוש,  הזוהר 

ללמוד בספריהם ולשמוע תורה 
ומשם  כתבם,  מפי  ולא  מפיהם 
יכול כל אחד ללמוד שאם ישנם 
יוצאי  אנשים  או  רבנים  היום 
או  זוהר  לומדים  שלא  תימן 
ולא  הזוהר  ללימוד  מתנגדים 
זוהר,  ללמוד  לאנשים  אומרים 
גילגולי וממשיכי דרכם של  הם 
כת הדרדעים הנ"ל, ומי שיקרא 
הקדושים  הצדיקים  לשון  את 
ימלא פחד ויבין  באיזה מלחמה 
שלא  רב  הערב  עם  כאן  אנחנו 
רוצים ללמוד ולפרסם את תורת 

הזוהר הקדוש.
היום  עוד  ישנם  לדאבונינו 
מהם,  וגילגול   דרדרים  הרבה 
וכבר יצא נגדם שר התורה מרן 
שליט"א. יוסף  עובדיה  הרב 
דבר  איננו  דרדרים   – הדרדעים 
חדש, החטא הקדמוני של הנחש 
שהביא מיתה לעולם כבר כתבנו 

בספר זוהר ההצלה, שבגלל שאדם הראשון לא רצה לעסוק 
בעץ החיים הוא תורת הסוד נפל בחטא עץ הדעת ונקנסה 
מיתה לעולם, ונתקלל אדם הראשון ונתקללה חוה ונתקללה 

האדמה – בקללת אדמה נאמר: )בראשית פרק ג יח( ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר 
את  כאן  מרמז  זה   - ֶדה.  ַהּׂשָ ֵעֶׂשב  ֶאת  ְוָאַכְלָּת  ָלְך  ַּתְצִמיַח 
ובחנית  נגדם, בחרב  וזה היה כל המלחמה  כת הדרדעים, 
מהם,  הגלגולים  שכל  נגדם, 
עליהם,  והסימן  משכילים, 
תורת  ללימוד  מתנגדים  שהם 
לכן  הקדוש,  הזוהר  הנסתר 
בפרט  להיזהר  מאוד  צריכים 
שאם  מתימן  שבאים  מאלו 
תורת  ללימוד  מתנגדים  הם 
המגלה  המפתח  זה  כי  הסוד 
אם הם מהדרדעים, כמו שכתב 

באריכות מרן שליט"א.
הם  דמשיחא  ביומי  ועתה 
וזאת  הגאולה.  את  מעכבים 
המלחמה האחרונה נגד הערב 
וכל  הסוגים.  חמשת  בכל  רב 
המתנגדים ללימוד הזוה"ק הם 
בחרם הקדמון שנגד הדרדעים 
מאוד  ראוי  לכן  תימן.  יוצאי 
שכתבו  מה  יקרא  אחד  שכל 
ישראל  גדולי   156 וחתמו 
ובכלל  לנצח,  אותם  והחרימו 
אתם  להתפלל  שאסור  החרם 
ולדבר אתם, כי בחרם חמור של גדולי ישראל לפני קרוב 
למאה שנה. וכבר יצאו בדרשות כמה מגדולי ישראל נגדם. 

ונקוה להביא עוד מזה באריכות

קול קורא מהיכל ה' – נגד מתנגדי הזוהר הקדוש – "הדרדעים"
נגלה מדרש הנעלם
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ה' מהיכל  קורא  קול 
ראשינו  עטרת נפלה

מאז כורתים  בשרינו, שאחינו תימן מערי  שהתגלו מכתבים לנוכח  מאמינות  ולא המשתאות התמהות , עינינו לנוכח 
זיע"א יוחאי בר שמעון רבי  האלוקי התנא של הזוה"ק הקדושה תורתינו של הכתר את  היום ועד 

           
          

חכמי אנחנו מטה החתומים
ירושלים  עיה"ק  ורבני
את  בשומעינו ת"ו 
נעשתה אשר השערורייה
אנשים  יצאו כי  תימן , בארץ 
בורות  לחפור  בלייעל בני
מים  מקור ועזבו נשברים
ויכו  עירם  בני וידיחו חיים
לד' הנאמנים התמימים בלב

הקדושה ויפערו ולתורתו
ספר על סרה  לדבר  פיהם 

האלקי' להתנא הקדוש הזוהר
ועל  זיע"א רשב"י הקדוש
זיע "א המקובלים ספרי
בכל  ונתקבלו שנתפרסמו

ישראל  ספרי תפוצות ועל ,
אוי  הקדושים ערוך השולחן 
תורה, של מעלבונה להם
והרימו  המצנפת הסירו

לפומייהו,העטרה, עפרא
נפלו  בטננו ותרגז שמענו
נשכבה ברכינו וכשלו פנינו

כלימתינו  ותכסינו בבשתינו
הזאת והפרצה  המכשלה  כי
ועמדנו  בימינו עלתה
ונכנע בהול בלב  מרעידים
לקנאת גאונו  ומהדר  ד' מפחד 
הזוה"ק ספר כבוד קנאת
זיע "א הרשב"י מחברו וכבוד
אחד  בלב רגלינו על עמדנו
הרבנים, ובקיבוץ בהקהל
עומדות  אותם, ישמור  העליון 
ירושלים, בשעריך רגלינו היו

כנגד  מטה, של  ירושלים
ופתחנו  מעלה, של ירושלים

הקודש , והחרמנו ארון
בנפשותם  החטאים  האנשים
הזוהר על סרה  המדברים 

בזה וכיוצא חובה,הקדוש  וכן 
מכתב בהגיע  ישראל כל על
למקומותם  לארצותם  זה 
ה' ארון לפני כולם יעמדו 
האלה! החטאים להחרים 

החרם! נוסח  וזהו

         
ובמימרבגזירת עירין 

אנו ק דישין
ומשמתין ומנדין מחרימין 
דעת  על ומאררין , ומקללין
הקהל  דעת ועל  המקום
הזה, התורה בספר  הקדוש 
עשרה ושלש  מאות בשש 
בחרם  בו, הכתובות מצות
יריחו, את יהושע שהחרים 
את  אלישע שקלל ובקללה
נערו, גיחזי ואת הנערים
כנסת  דאנשי ובשמתא
דשמתיה ובשמתא  הגדולה,
ובשמתא למירוז, ברק
לההוא יהודה  רב דשמתיה
האלות  ובכל עפרא,
והנדוין והחרמות והקללות
מימות  שנעשו והשמתות
עכשיו  עוד ע "ה, רבינו משה

ה' י"ה אכתריאל בשם
בשם השרמיכאל צבאות,

בשם ששמו מטטרון הגדול ,
בשם רבו  סנדלפון כשם

בן בשם לרבו קשרים הקושר 
אותיות ושתים ,ארבעים

הים, את משה שבקע  בשם
בסוד אהיהאשראהיה" "

אלקי  ד' בשם  המפורש  שם 
בשם  הכרובים יושב ישראל ,
וחיות  והאופנים  הגלגלים 
לכל  השרת ומלאכי הקודש 
וחבורת  כנסיה או  איש ,
סרה ידברו אשר רשעים ,
ספר בקדושת פגם  ויטילו
ומחברו  הקדוש  הזוהר
ספרי  ובכל זיע"א , הרשב"י
ספר ועל זיע"א  המקובלים
הם  ארורים ערוך, השולחן 

והנורא הנכבד השם מפני
ביום  גדול כהן מפי היוצא
הם  ארורים הכפורים,
הם  ארורים ובארץ, בשמים,
הם  ארורים הגבורה, מפני
ה' י"ה אכתריאל מפי
שר מפי הם ארורים  צבאות,
האל  מפי  ארורים התורה,
בעגלא והנורא, הגבור  הגדול
אלקי  אל מפלתייהו, תהא 
והאבידם  השמידם הרוחות
והכריתם, והשחיתם והכניעם
בהם, יפגעו חבלה מלאכי
יפנו  אשר בכל הם ארורים
יכם  מיתתם, תהיה באסכרה
ובדלקת  ובקדחת בשחפת ה'
ובשדפון ובחרב  ובחרחור 
אבדם, עד ורדפום ובירקון
לא כמדם, קללה ילבשו 

ורבצה להם, סלוח ה' יאבה
הכתובות  האלות כל בם
ד' ומחה הזה, התורה בספר 
השמים  מתחת שמם את
מכל  לרעה ה' והבדילם 
וכל  הם  ישראל שבטי
אלות  בכל  אליהם, הנלוים
בספר הכתובה הברית
יהי  כן  אמן הזה, התורה
הם  כי נודיע  וגם רצון ,
דבריהם, לכל כעכו"ם
יין יינם נבילה, שחיטתם
וכו', וכו' גט אינו גיטם נסך,
מדרכם  ישובו אשר  עד
חלקי  בכל ויאמינו הרעה
יחדו  והנסתר  הנגלה, התורה
ושמ"ר ושלי "ב תמים יהיו 
אלקיכם  בה' הדבקים ואתם 

היום! כולכם חיים

        

         
הררי1. משה ס"טהצעיר
הלוי2. ידיד טוב ס"טיום
סלאם 3. ס"טאברהם
פאדרו 4. ס"טשמואל
סעדיא5. ס"טחיים
הכהן 6. דווייך  שאול חיים
חזן 7. מרדכי ציון ס"טבן
סקא.8 ענתבי ס"טאברהם 

עבוד 9. ס"טאליאו
פילוסוף10. ס"טאברהם
עבאדי11. בכמוהר"ש ס"טיצחק
חבובא12. ס"טנתנאל
סויסיה 13. ס"טיצחק
הדאיה 14. ס"טשלום
קצין 15. ס"טשאול
לופיס16. חר'ן ס"טיעקב 

הכהן 17. עילי ס"טאהרן

ביג 'אנ'ו 18. ס"טאברהם 

חיים 19. יעקב ס"טהצב "י 

ואדון 20. אברהם ס"טנסים

שהרבאני21. ס"טיהושוע 

ענתבי22. ס"טאברהם 

פירירה 23. חיים ס"טאהרן

הלוי24. עזרא ס"טיחזקאל

הכהן 25. דוויך  ס"טאליאו

גרסמאן 26. דוד יצחק נאם

יצחק27. מרדכי רפאל נאם
שפירא ז"ל בהר"י

זלמן נאם28. בהר"רשניאור
נ "י דוד יצחק

הורוויץ 29. שמעון נ "ינאם

אוערבאך 30. ליב חיים

פרענקל נאם 31. אברהם

חמדאן נאם 32. מרדכי  משה

בראנד נאם 33. זאב מרדכי

דוד נאם 34. מרדכי

וויינטרויבנאם 35. מנחם שלמה

מפראגענאם 36. מרדכי דוד

פרידמאן נאם 37. משה

צמר 38. אלי בהר"ד יצחק  משה
לובעצקי מלכ"ש ז "ל

ווייספישנאם 39. הירש צבי 

הערשיל נאם 40. בן וועלביל

יצחקנאם 41. אלטער

במהר"ינאם 42. שמואל  מנחם

גאלדשטיין נאם 43. ליב  יעקב

הכהן נאם 44. יצחק חיים

לפיקא45. בנימין  מאיר

אויערבוך 46. מאטע יוסף 

כץ נאם 47. נח 

מאיראשר הק'48. מו "ה בן
ז"ל  ניימאן

ווייסענשטערן 49. בנימין  יהושע

ספעקטאר 50. ליב

הכהן 51. חיים  משה 

נחמן נ 52. ה"ר בן יוסף  חמן
זצ"ל יוסף 

ווערנער 53. בונם שמחה

סג"ל 54. שפיטצער  שמעון יצחק 

ברי55. ז"ל דוד

ווייסענשטערן 56. שמואל 

בר 'ד 57. נ "יזלמן

פארמעט58. דובער

ספרדי59. ציון בן

זעליק60. אשר ברי "ץישעי'
מרגליות 

קופערשטאק61. יעקב יודא

העשיל 62. שמואל אברהם

ראטמאן 63. יוסף

בנימין 64. גרשוןאברהם ב"ר

רייזיל ישראל 65. בן 

וואללעס66. חיים 

ז"ל יעקב67. עקיבא ר ' בהרב 

אלי'68. הגאוןאברהם בהרב
זצ"ל  מיכל יחיאל מוהר"ר

קויפמן 69. צבי

ראבינאוויץ 70. ישראל
קאהאנאווער 

ליפמאן 71. ב"ר צבי  ז"ל אהרן

לעוויי72. מאיר

בערקסמן 73. דוב  אברהם

בערינהאלץ 74. נחום

זילבערמאן 75. אלי' מאיר

יוסף 76. בהרה"צירחמיאל

זצ"ל  רא "מ
שלמה 77. בהרה"צאברהם

א זצ"ל ישעי' הרן
אדלער 78. יוסף
אשר 79. גרשון אלטער

בענדאעראוו 
בוכוואלד 80. מענדיל  מנחם
זונענשיין 81. מנחם משה
פונק82. מאיר
בערשקאוויץ 83. מרדכי
מגיד 84. ווייס  צבי  ילידנטע

ירושלם 
נחמןשמואל 85. דוד בר'

מלובלין
אויערבאך 86. ליב יהודא חיים
פוקוויץ 87. צבי שמעון
הורוויץ 88. הלוי מאיר  יצחק 
שפירא89. ליב  ארי' משה
פרוש90. נחום אלי'
הלוי91. נתן ב "ר שלום מאיר 
רוטמאן 92. נחום
יעקובזאהן 93. דוד אברהם
מלאעזא94. אהרן אברהם
קדיש95. יוסף 
פרידמן 96. ברוך  בצלאל 
יאדלער 97. יוחנן  אברהם

חעשין 98. יצחק משה 

זקש99. זלמן שניאור
פדידיט100. ליב שלום
קלעצקי101. ליב יעקב
ווילנער 102. ליב  טובי'
שפירא103. צבי 
טייבער 104. אהרן
הורוויץ 105. דוד חיים
בריולעווי106. דוד
מיכל 107. בהראזלל"ה חיים

לעווי
אברהם י108. ב"ר אליעזר עקב 
ז"ל חיים 
קיעניגסבערג109. אלי' אהרן
ראזינטאהאל 110. שלמה חיים
הכהן 111. ליב ניסן
סאם 112. גרשון שלמה
טרעסטעטער 113. ארי' יעקב 
ענגער 114. בר"י נתן שלמה
הלוייצחק115. סעדיא ב "ר
יעקב116. בן משה 
בלוויא117. הרש צבי
מוזעט118. פסח
אברהם 119. הרה"צאהרן  בן

זלה"ה  משה

             
       

           
שבאו היות  מכתבים שראינו

ל ע , ן מ י ת י ר ע מ
על שעושים השערורייה
וספרי הקדוש הזהר ספרי
עליהם  סרה לדבר הקבלה,
השו"ע , ספר ועל מחברם  ועל 

ליבנו  ורעד אחזתנו, פלצות
משמוע לקרעים, ונקרע
אשר מאנשים כאלה, דברים
כי  עצמם , מכנים ישראל בשם
שתתעלה תוה"ק בכח כן
ומשמתים מחרימים הננו

אותם מפרישים ו אותם,
ת ד ע מ ם ת ו א ם י ל י ד ב מ ו
אלות  כל בהם ורבצה ישראל ,
סלוח  ה' יאבה ולא  התורה,
בהם  יחזרו אשר עד להם,
בתורה ויאמינו ה' אל וישובו

ובנסתר , בנגלה חלקיה בכל
ושאנן בטח, ישכון לנו ושומע 

רעה. שבט מפחד י"ט  היום
רבא דין  בית כ"ד התרע "ט
עיר פה הספרדים דעדת

ת"ו . ירושלם הקדש

סורנאגה 120. דוד  אנגיל 121.ס"טחיים וידאל ב "ר אשריקי122.ס"טנחמן ס"טשמעון

          

          
       

קרתאגם דפה צדק  דין הבית
תבנה ירושלם קדישא
, ה ט מ ם י מ ו ת ח ה ן נ ו כ ת ו
הרבנים דברי בזה מאשרים
, ל י ע ל ם י מ ו ת ח ה ו " י ה

צריך  אין ראיהולמפורסמות
ם י ל ב ו ק מ ה י ר פ ס ל כ ש
תפוצות בכל המפורסמים
הזוהר ספר ומכש "כ  ישראל ,
הר' הקדוש  להתנא המקובל 

יגן זכותו , יוחאי בן  שמעון
קי ל ח מ א ו ה , ן מ א ו נ י ל ע

, ה ש ו ד ק ה ו נ ת ר ו לת כ ו
בהם מודה ואינו המסתפק 
בתוה"ק , חלק  לו אין ח"ו,

ל ד ב ו מ ו ש ר פ ו מ א ו ה ו
ישראל , המאמיןמעדת וכל

לרב עולם, לחיי יזכה בהם
הבע "ח  הבד"צ כעתירת הצפון
הקדושה. תורתנו כבוד למען

        
וואללענשטיין נאם123. נחום בהרא"ד נאם124.משה ליב פראנקונאם125.ארי' פסח  צבי
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ה' מהיכל  קורא  קול 
ראשינו  עטרת נפלה

מאז כורתים  בשרינו, שאחינו תימן מערי  שהתגלו מכתבים לנוכח  מאמינות  ולא המשתאות התמהות , עינינו לנוכח 
זיע"א יוחאי בר שמעון רבי  האלוקי התנא של הזוה"ק הקדושה תורתינו של הכתר את  היום ועד 

           
          

חכמי אנחנו מטה החתומים
ירושלים  עיה"ק  ורבני
את  בשומעינו ת"ו 
נעשתה אשר השערורייה
אנשים  יצאו כי  תימן , בארץ 
בורות  לחפור  בלייעל בני
מים  מקור ועזבו נשברים
ויכו  עירם  בני וידיחו חיים
לד' הנאמנים התמימים בלב

הקדושה ויפערו ולתורתו
ספר על סרה  לדבר  פיהם 

האלקי' להתנא הקדוש הזוהר
ועל  זיע"א רשב"י הקדוש
זיע "א המקובלים ספרי
בכל  ונתקבלו שנתפרסמו

ישראל  ספרי תפוצות ועל ,
אוי  הקדושים ערוך השולחן 
תורה, של מעלבונה להם
והרימו  המצנפת הסירו

לפומייהו,העטרה, עפרא
נפלו  בטננו ותרגז שמענו
נשכבה ברכינו וכשלו פנינו

כלימתינו  ותכסינו בבשתינו
הזאת והפרצה  המכשלה  כי
ועמדנו  בימינו עלתה
ונכנע בהול בלב  מרעידים
לקנאת גאונו  ומהדר  ד' מפחד 
הזוה"ק ספר כבוד קנאת
זיע "א הרשב"י מחברו וכבוד
אחד  בלב רגלינו על עמדנו
הרבנים, ובקיבוץ בהקהל
עומדות  אותם, ישמור  העליון 
ירושלים, בשעריך רגלינו היו

כנגד  מטה, של  ירושלים
ופתחנו  מעלה, של ירושלים

הקודש , והחרמנו ארון
בנפשותם  החטאים  האנשים
הזוהר על סרה  המדברים 

בזה וכיוצא חובה,הקדוש  וכן 
מכתב בהגיע  ישראל כל על
למקומותם  לארצותם  זה 
ה' ארון לפני כולם יעמדו 
האלה! החטאים להחרים 

החרם! נוסח  וזהו

         
ובמימרבגזירת עירין 

אנו ק דישין
ומשמתין ומנדין מחרימין 
דעת  על ומאררין , ומקללין
הקהל  דעת ועל  המקום
הזה, התורה בספר  הקדוש 
עשרה ושלש  מאות בשש 
בחרם  בו, הכתובות מצות
יריחו, את יהושע שהחרים 
את  אלישע שקלל ובקללה
נערו, גיחזי ואת הנערים
כנסת  דאנשי ובשמתא
דשמתיה ובשמתא  הגדולה,
ובשמתא למירוז, ברק
לההוא יהודה  רב דשמתיה
האלות  ובכל עפרא,
והנדוין והחרמות והקללות
מימות  שנעשו והשמתות
עכשיו  עוד ע "ה, רבינו משה

ה' י"ה אכתריאל בשם
בשם השרמיכאל צבאות,

בשם ששמו מטטרון הגדול ,
בשם רבו  סנדלפון כשם

בן בשם לרבו קשרים הקושר 
אותיות ושתים ,ארבעים

הים, את משה שבקע  בשם
בסוד אהיהאשראהיה" "

אלקי  ד' בשם  המפורש  שם 
בשם  הכרובים יושב ישראל ,
וחיות  והאופנים  הגלגלים 
לכל  השרת ומלאכי הקודש 
וחבורת  כנסיה או  איש ,
סרה ידברו אשר רשעים ,
ספר בקדושת פגם  ויטילו
ומחברו  הקדוש  הזוהר
ספרי  ובכל זיע"א , הרשב"י
ספר ועל זיע"א  המקובלים
הם  ארורים ערוך, השולחן 

והנורא הנכבד השם מפני
ביום  גדול כהן מפי היוצא
הם  ארורים הכפורים,
הם  ארורים ובארץ, בשמים,
הם  ארורים הגבורה, מפני
ה' י"ה אכתריאל מפי
שר מפי הם ארורים  צבאות,
האל  מפי  ארורים התורה,
בעגלא והנורא, הגבור  הגדול
אלקי  אל מפלתייהו, תהא 
והאבידם  השמידם הרוחות
והכריתם, והשחיתם והכניעם
בהם, יפגעו חבלה מלאכי
יפנו  אשר בכל הם ארורים
יכם  מיתתם, תהיה באסכרה
ובדלקת  ובקדחת בשחפת ה'
ובשדפון ובחרב  ובחרחור 
אבדם, עד ורדפום ובירקון
לא כמדם, קללה ילבשו 

ורבצה להם, סלוח ה' יאבה
הכתובות  האלות כל בם
ד' ומחה הזה, התורה בספר 
השמים  מתחת שמם את
מכל  לרעה ה' והבדילם 
וכל  הם  ישראל שבטי
אלות  בכל  אליהם, הנלוים
בספר הכתובה הברית
יהי  כן  אמן הזה, התורה
הם  כי נודיע  וגם רצון ,
דבריהם, לכל כעכו"ם
יין יינם נבילה, שחיטתם
וכו', וכו' גט אינו גיטם נסך,
מדרכם  ישובו אשר  עד
חלקי  בכל ויאמינו הרעה
יחדו  והנסתר  הנגלה, התורה
ושמ"ר ושלי "ב תמים יהיו 
אלקיכם  בה' הדבקים ואתם 

היום! כולכם חיים

        

         
הררי1. משה ס"טהצעיר
הלוי2. ידיד טוב ס"טיום
סלאם 3. ס"טאברהם
פאדרו 4. ס"טשמואל
סעדיא5. ס"טחיים
הכהן 6. דווייך  שאול חיים
חזן 7. מרדכי ציון ס"טבן
סקא.8 ענתבי ס"טאברהם 

עבוד 9. ס"טאליאו
פילוסוף10. ס"טאברהם
עבאדי11. בכמוהר"ש ס"טיצחק
חבובא12. ס"טנתנאל
סויסיה 13. ס"טיצחק
הדאיה 14. ס"טשלום
קצין 15. ס"טשאול
לופיס16. חר'ן ס"טיעקב 

הכהן 17. עילי ס"טאהרן

ביג 'אנ'ו 18. ס"טאברהם 

חיים 19. יעקב ס"טהצב "י 

ואדון 20. אברהם ס"טנסים

שהרבאני21. ס"טיהושוע 

ענתבי22. ס"טאברהם 

פירירה 23. חיים ס"טאהרן

הלוי24. עזרא ס"טיחזקאל

הכהן 25. דוויך  ס"טאליאו

גרסמאן 26. דוד יצחק נאם

יצחק27. מרדכי רפאל נאם
שפירא ז"ל בהר"י

זלמן נאם28. בהר"רשניאור
נ "י דוד יצחק

הורוויץ 29. שמעון נ "ינאם

אוערבאך 30. ליב חיים

פרענקל נאם 31. אברהם

חמדאן נאם 32. מרדכי  משה

בראנד נאם 33. זאב מרדכי

דוד נאם 34. מרדכי

וויינטרויבנאם 35. מנחם שלמה

מפראגענאם 36. מרדכי דוד

פרידמאן נאם 37. משה

צמר 38. אלי בהר"ד יצחק  משה
לובעצקי מלכ"ש ז "ל

ווייספישנאם 39. הירש צבי 

הערשיל נאם 40. בן וועלביל

יצחקנאם 41. אלטער

במהר"ינאם 42. שמואל  מנחם

גאלדשטיין נאם 43. ליב  יעקב

הכהן נאם 44. יצחק חיים

לפיקא45. בנימין  מאיר

אויערבוך 46. מאטע יוסף 

כץ נאם 47. נח 

מאיראשר הק'48. מו "ה בן
ז"ל  ניימאן

ווייסענשטערן 49. בנימין  יהושע

ספעקטאר 50. ליב

הכהן 51. חיים  משה 

נחמן נ 52. ה"ר בן יוסף  חמן
זצ"ל יוסף 

ווערנער 53. בונם שמחה

סג"ל 54. שפיטצער  שמעון יצחק 

ברי55. ז"ל דוד

ווייסענשטערן 56. שמואל 

בר 'ד 57. נ "יזלמן

פארמעט58. דובער

ספרדי59. ציון בן

זעליק60. אשר ברי "ץישעי'
מרגליות 

קופערשטאק61. יעקב יודא

העשיל 62. שמואל אברהם

ראטמאן 63. יוסף

בנימין 64. גרשוןאברהם ב"ר

רייזיל ישראל 65. בן 

וואללעס66. חיים 

ז"ל יעקב67. עקיבא ר ' בהרב 

אלי'68. הגאוןאברהם בהרב
זצ"ל  מיכל יחיאל מוהר"ר

קויפמן 69. צבי

ראבינאוויץ 70. ישראל
קאהאנאווער 

ליפמאן 71. ב"ר צבי  ז"ל אהרן

לעוויי72. מאיר

בערקסמן 73. דוב  אברהם

בערינהאלץ 74. נחום

זילבערמאן 75. אלי' מאיר

יוסף 76. בהרה"צירחמיאל

זצ"ל  רא "מ
שלמה 77. בהרה"צאברהם

א זצ"ל ישעי' הרן
אדלער 78. יוסף
אשר 79. גרשון אלטער

בענדאעראוו 
בוכוואלד 80. מענדיל  מנחם
זונענשיין 81. מנחם משה
פונק82. מאיר
בערשקאוויץ 83. מרדכי
מגיד 84. ווייס  צבי  ילידנטע

ירושלם 
נחמןשמואל 85. דוד בר'
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שבאו היות  מכתבים שראינו

ל ע , ן מ י ת י ר ע מ
על שעושים השערורייה
וספרי הקדוש הזהר ספרי
עליהם  סרה לדבר הקבלה,
השו"ע , ספר ועל מחברם  ועל 

ליבנו  ורעד אחזתנו, פלצות
משמוע לקרעים, ונקרע
אשר מאנשים כאלה, דברים
כי  עצמם , מכנים ישראל בשם
שתתעלה תוה"ק בכח כן
ומשמתים מחרימים הננו

אותם מפרישים ו אותם,
ת ד ע מ ם ת ו א ם י ל י ד ב מ ו
אלות  כל בהם ורבצה ישראל ,
סלוח  ה' יאבה ולא  התורה,
בהם  יחזרו אשר עד להם,
בתורה ויאמינו ה' אל וישובו

ובנסתר , בנגלה חלקיה בכל
ושאנן בטח, ישכון לנו ושומע 

רעה. שבט מפחד י"ט  היום
רבא דין  בית כ"ד התרע "ט
עיר פה הספרדים דעדת

ת"ו . ירושלם הקדש

סורנאגה 120. דוד  אנגיל 121.ס"טחיים וידאל ב "ר אשריקי122.ס"טנחמן ס"טשמעון

          

          
       

קרתאגם דפה צדק  דין הבית
תבנה ירושלם קדישא
, ה ט מ ם י מ ו ת ח ה ן נ ו כ ת ו
הרבנים דברי בזה מאשרים
, ל י ע ל ם י מ ו ת ח ה ו " י ה

צריך  אין ראיהולמפורסמות
ם י ל ב ו ק מ ה י ר פ ס ל כ ש
תפוצות בכל המפורסמים
הזוהר ספר ומכש "כ  ישראל ,
הר' הקדוש  להתנא המקובל 

יגן זכותו , יוחאי בן  שמעון
קי ל ח מ א ו ה , ן מ א ו נ י ל ע

, ה ש ו ד ק ה ו נ ת ר ו לת כ ו
בהם מודה ואינו המסתפק 
בתוה"ק , חלק  לו אין ח"ו,

ל ד ב ו מ ו ש ר פ ו מ א ו ה ו
ישראל , המאמיןמעדת וכל

לרב עולם, לחיי יזכה בהם
הבע "ח  הבד"צ כעתירת הצפון
הקדושה. תורתנו כבוד למען

        
וואללענשטיין נאם123. נחום בהרא"ד נאם124.משה ליב פראנקונאם125.ארי' פסח  צבי
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ע ו מ זש ג ר ת ו ו נ ע מ ש
עדה ר , ו נ י טנ ב
ל ע ו נ ת ז ח א ת ו צ ל פ ו
כל  אשר  הרעות השמועות
דמעות, כנחל יוריד השומע 
את  לחלל  פריצים באו איך 
תימן ובמדינת ה' מקדש
יצאו  כי  הרעה, נהייתה שמה
רעים בליעל בני אנשים
לבם, זדון אשר וחטאים
בקדושת  יד להרים השיאם
ספר על סרה לדבר תורתנו,
עינינו  מאור הקדוש , הזוהר
האלקי להתנא המקובל

יוחאי, בן שמעון רבי הקדוש 
ספרי  ושאר  עלינו יגן זכותו
שנתקבלו הקדושים קבלה
תפוצות בכל ונתפרסמו
דבריהם  כל אשר  ישראל ,
אחד  המה, חיים אלקים  דברי 
ני שמסי התורה מחלקי
כתבי  ככל וקדושים נמסרות,
אמרות  ה' אמרות הקודש 
בהם  המפקפק וכל טהורות,
מכלל עצמו את הוציא
ק ל ח ו ל ן י א ו , ל א ר ש י
שכך לדור אוי בתורתינו,
קדוש חוב בימיו, עלתה

הדור , גדולי  כל  על מוטל
בית כל ינהרו ואחריהם
ת ו מ ו ק מ ל כ ב ל א ר ש י
כמעיל  לעטות מושבותיהם

צבאותקנאה, ה' קנאת
עלבון לתבוע זאת תעשה
רשעים  קרני לגדע תורתינו,
קלונם ולגלות שחיללוה,
מוחרמים המה כי ברבים
ומובדלים  מופרשים מנודים
ה' דבר  כי יען  ישראל, מעדת
מאסו, תורתו ואת ביזו,
יהיו, וארורים הם  ארורים

ונפל כרעו ואנחנוהמה ו

ה', בשם ונתעודד קמנו
ובתורתו  בו ונשמחה נגילה
תורה והטהורה הקדושה
הנגלה ושבע"פ, שבכתב
תמים, יהיו יחדיו והנסתר,
עד  זרעינו וזרע  ולזרעינו לנו
ויחודא אמיץ  בקשר עולם
נועם  ויהי רצון. יהי כן שלים,
בכלל ויזכינו עלינו ה'
בישועתו לראות ישראל
רוח  עת עמנו, יעשה אשר 
הארץ, מן יעביר  הטומאה
ה' את דיעה הארץ  ומלאה

בב"א.

                 
דוד נאם126. ז"ל ליפמאן איזראעל נאם127.במהר"י עיה"קמאיר  פה בערינשטיין נאם128.ד"צ ישעי' בצלאל

          

               

        

המכתביםתמהנו מראות
תימן מערי שבאו
פוקרים, פריצים כת יצאו ,איך
שמים בקודשי פגם המטילים
להתנא הקדוש הזוהר ספר הוא
יוחאי בן שמעון רבי האלקי

ושאר אמן עלינו יגן זכותו
יגנו זכותם המקובלים ספרים
לפומייהו עפרא וכו' אמן עלינו 
משמוע בשרינו שערת ,תסמר

כאלה אנחנודברים כן כי
אותם ומשמתים מחרימים

מעדת אותם ומפרישים
הנלווים וכל הם ישראל,
וארורים הם  ארורים  אליהם ,
ערירים ישאו חטאם, יהיו
סלוח ה' יאבה לא ימותו,

ישובו , אשר  עד  ד 'להם, אל

התורה, חלקי בכל להאמין
ישראל ככל  והנגלות הנסתרות 
כה ושמ"ר ושלי"ב הקדושים,
דק"ק הצדק דין בית דברי
בש"א ת"ו  בירושלם המערבים

לפ"ק. תרע"ד  שבט
בטיטוהצעיר129. יצ "ו נחמן המערבים  לעדת  רב  לעג'ימיהצב "י130.ס"ט  י' מרסייאנו הצעיר131.ס"טאליהו ס"טאברהם 

          

            
עלספרי שאי והלילי תורה

הורידי קינה, שפיים
הגדול, הפרץ  על דמעה, כנחל 
עמנו במני פריצים קמו כי
עול פרקו אשר תימן במדינות
השליכו תורה, ועול שמים
ודיברו שמך ויחללו שקוצים
חלק על סוררה, כפרה סרה
הקדושה, מתורה  וקדוש  גדול
המקובל הקדוש  הזוהר ספר על
רבי להתנא ישראל, כל אצל
יגן זכותו יוחאי, בן שמעון
ספרי  יתר על וגם אמן, עלינו
האר"י  ורבנו הקדושים הקבלה
עליהם  ויחפאו וחבריו, זצוק"ל

שמעם כל אשר תצלנהדברים,
אלהים  דבר והפכו אזניו שתי 

אוי  ואפיקורסות, למינות חיים
ם ה ל ח ו נ , ם ר ב ש ל ע ם ה ל
פניהם, על שליתם שנהפכה
עודם  האלה החטאים והאנשים
החובה וע"כ  ובמעלם במרדם
מישראל איש כל על מוטלת
ו ב ל ב ע ג נ ' ה ת א ר י ר ש א
כי הגולה, מקהל להבדילם
מכלל יצאו האלה האנשים
ונחלה חלק להם ואין  ישראל
עורם  בדי יאכלו ישראל באלקי 
ולקללה לאלה יהיה ושמם

הארץ, רבניבקרב כל וכבר
ובראשם ירושלם, עיה"ק
ספרדים  בדה "צ  הרה "ג  מע "כ 
ד' קנאת לבשו ואשכנזים
והחרימו, ותוה"ק, צבאות

את  והבדילו  והפרישו , ונדו ,
עדת מכלל הללו הרשעים

כלישראל . עם תכון  ידי וגם
ה', בשם ובכן הי"ו הרבנים
הנני הקדושה, תורתנו ובשם
בלייעל בני כי בפירוש  מבטא
הרי  המזימתה, עשו אשר אלה

ם םה י ד ו נ מ ו ם י מ ר ח ו מ
ה' עדת מקהל ,ומופרשים

יהיו וארורים  המה , ארורים 
ימיהם, רעהכל אל מרעה

ועיניהם בשרם, המק יצאו,
יכרעו המה בחוריהן, תמקנה
ה ' אל ישובו אשר עד  ויפולו,
חלקיה בכל בתורה ויאמינו
בני  ולכל שקלקלו, מה ויתקנו
את ב כל רץ ח י א ל ל רא ש י

יעביר  הטומאה רוח ואת לשונו,
דעה הארץ ומלאה הארץ מן
נעשה ה' בשם ואנחנו ה', את
בו ונשמחה נגילה ונצליח,
ה ר ו ת , ה ש ו ד ק ה ו ת ר ו ת ב ו
פה, שבעל ותורה שבכתב
ולזרעינו לנו והנסתר הנגלה
נועם  ויהי עולם, עד זרעינו וזרע 
ויחד וגומר עלינו אלהינו ה'
בבנין ה' באור לאור נזכה  כולנו
כעתירת אפריון ונוה ן ציו
ה' לכבוד וזיע ברתת החותם
ר י ע ה פ ה ש ו ד ק ה ו ת ר ו ת ו
ותכונן תבנה  ירושלים הקודש
ד " ע ר ת ה ט ב ש ' ח ל א " ש ב
שקי פתחתי ס"ט בא ליצירה

לפ"ק. שמחה  ותאזרני

פרנקוע"ח132. ואגפיה משה בירושלים באשי  חכם

 

             

נוראהראה שערוריה ראינו
חוברת ה ענות ל קו
כזב דברי מתשובות שנדפסה
החובל רב שחיברה ומרמה
בתימן  אשר  "צנעה" מעי"ת

ושמורבתי למהש ''ןבחיאי',
משנתו,יב "שקפא "ה ויבשה ,

דברי  על שפה בלעגי לדבר
באופן והמקובלים הזוה"ק
כל  הוציא  ובה ר "ל, מאד נורא 
דעתו זחיחות והראה רוחו

וא גאוני נגד עולם עליו דירי
נשען ישראל בית עמוד אשר 
היום, ועד דור מדור עליהם,
אל שר י בית ל כ והולכים
ה ר ו ת ה י ר ו א י ב ב ם ר ו א ל
ישראל כל וקבלו והמצוה
באין מסיני כתורה דבריהם
גילו אשר והם פה, פוצה
ליחידי שעליהם ברוה"ק
בתוה"ק, הנסתר את סגולה
מכוסה אשר הגנוז אור  והפיצו
ביאור להם שאין בתוה"ק,
את  והגדילו הנסתר ע"ד כ"א
ל כ רכו ב ו ק " וה הת בוד כ
מחכמתו  שחלק  ברוך  ישראל 
התפרסמו ומעת ו, ליראי
י לו י ג י " ע רה התו סודות
ישראל בני הוסיפו הזוה"ק
וקבלו קדושתם על קדושה
ופרישות  חומרות כמה עליהם
זלזול  לידי באו ולא וטהרה
של  קטן סייג על אפילו ח"ו
כידוע. דבריהם, ושל תורה
החובל  לרב שקודם אמנם ואם 
חכמים אחדים נמצאו הזה
שכתבו  ויראה בתורה גדולים
שהם שנראה דברים איזה
בכל  זוה"ק , דברי על פקפקו
גס בזלזול נגדו יצאו לא  זאת
נזכיר ולדוגמא  הזה, כהיב"ש

החריף  הגאון  שכתב מה פה
ל ז" יץ נ ו ק שה מ "ר ר מוה
יוחאי, בן הנק ' הנחמד בספרו 
האדיר הגאון דברי על  שכתב
פס א ל: " ז ו ל " ז ל " ש ר מה
ז"ל מהרש"ל הגדול החריף
מדברי  סר  צ"ח) (סי' בתשובתו
הזוה"ק ספר  את המקובלים
ח"ו  האמין  שלא בעבור  לא 
מרשב"י  איננו הזוה"ק  שספר 
שם  כתב  בעצמו הרי וסיעתו
אינו ובזה רשב"י שחברהו
כתב בתומו אמנם מסופק,
בכל  פסקינן שלא  לפי לדעתו
הלכתא לית ה"נ כר"ש , הש "ס
יד  של תפלין בברכת כוותיה,
ר ס ו א ש ה מ ב ו , ה ב י ש י ב
גם  אך ע "ש , בחוה"מ להניחם
ולא דעתו על עמד לא הוא 
בגבהו  הנהו אכן מאמרו, קיים
ורתת בקידה שחוח עומד
האלה הזוה"ק דברי בהעתיקו
סי' פ "א (ביצה יש "ש  בספרו 
גדול  עון יש  בודאי וז"ל: נ"א )
וי"ט, בשבת תפלין להניח
מיתה, שחייב כתב ובזוהר
תפלין דהמניח כ' מזו וגדולה
ואף מיתה חייב בחוה"מ
זה דין הביאו לא  שהפוסקים 
עצמנו  להכניס לנו מה מ"מ
בא ע"ש, וכו' עונש בספק
שכתב כלשון ממש לשונו
דעליה ל"א) סי' (א"ח הב"י
ע"כ הנ"ל, בתשובתו קפליג
ל " נ ה ב ר ה ל ש ו נ ו ש ל
בספרו  עי"ש קצת ובאריכות
מה גם קכ"ח, צד יוחאי" "בן
הרב הגדול ן גאו ה שיצא
בספרו  הזוה"ק  נגד ז"ל יעב "ץ
השיבו  כבר  ספרים, מטפחת 

הגאון ומטפחות במענות
בו  אשר יוחאי  בן  בספר  הנ"ל
באנו  ואם כחו. עוצם  הראה
אמיתתה על ראיות להביא
מדברי הנסתר חכמת של
אשר והמדרשים התלמוד
ו ק פ ת ס נ ם ת נ י ב ב ח ו ר ב
ס " ש ב ם י ע ו ד י ת ו מ ו ק מ ב
לרגל מאד, נסתר באופן
אשר חירום, שעת השעה
האומה היתה הזמן באותו
ם י ב ת פ ר ו ט מ ה ה נ י פ ס כ
מהכיל, היריעה תקצר הצרות,

כ כבר לאחת והנם  אחת תובים 
"ל ז הנ " אי ח ו י ן "ב ר פ בס
ו מ ד ק ש ם י ב ר ם י ר פ ס ו
שלנו, החובל רב לתקופת
ספרים אין כי בידעו אלא
ל כ י ה ז ב ן מ י ת ב ה ל א כ
תלמידיו  לבבות את להרעיש
התמימים, לרבות הריקים
ש ד ח מ ה א ו ה י כ בם ש ח ב
דברים  לפניהם והגיש  חדשים
ן י נ ע ב ם ג ה מ ו , ם י נ ו כ נ
אשר זה הוא ומי האמונה,
ירתע לא  יכנה ישראל בשם
אוי  כביכול, האיומים מדבריו
דבר בנפשו ,כי  לנפשו אוי לו
צדיקים, בחכמים ענה שקר
ישראל  בני לתעות גרם ורק 
והתמימה הקדושה מהתורה
על דיבה והוציא ונסתריה,
דיבה ומוציא  הנסתר  חכמת
נמטי ואפריון כסיל, הוא
ברית  צנעא מחו"ר שם לאנשי
ה' קנאת קנאו אשר התימן
בתרי ן בי ועברו צבאות,
על  תשובות וכתבו מחברתו,
חוליותיו, כל ופקקו  פרקיו, כל

נגד ישרוהוקיעו  קורא את כל

על  דבור  דבר וכחשו ערמתו,
להכא מהתם  ושלחוהו אפניו,
לא אמנם  (אם  בדפוס  להוציאו
כ"כ בו להאריך הצורך היה
את להביא ראוי היה כ"א
חכמת אמיתת על הראיות
דבריו  על להשיב ולא  הנסתר,

כנודע). תשיב למי ואיןכי
כל לפרט הצורך מן עוד
הדברים  יוכפלו כי הסתירות
ועפ"י בהם, הקורא וילאה
ו י ק ר פ ל כ ו א י ב ה ם ה ש
קרתא גאוני  וחו"ר בשלמות,
רו סי א ה ם ל ש ו ר י א ש די ק
שלא היה ראוי ספרו, לקרות
שלא כדי דבריו  כל  להעתיק 
ואיסורם . חכמים ע "ד לעבור

ך תא א ו מ ש ם ה ש ן ו י כ
ופרק , פרק כל בצד  התשובה,
י ו נ י ש ו נ י ש ע י כ ם ג ה מ ו
רש"י כתב דבריו באותיות,
על  אשורי באותיות והתשובה
בזה, לדעתם הסכמנו כן
במה להתיר סעד ומצאנו
ספר מחבר  הרב בזה שכתב
הקדמה בסוף ז"ל הברית
וכו' יגונב דבר ואלי  ד"ה שנייה
ועיין המו"ל: [הערת עיי"ש.
לרי"ח פעלים רב בשו"ת
בחריפות שהשיב מה הט"ב

זה]. על
וברכהונסיים  שלום בשים

נדחינו  ה' וישיב
שכתוב מקרא  בנו ויקיים
ה', את דעה הארץ ומלאה
י ת ו א ו ע ד י ם ל ו כ י כ
ואם  גדולם , ועד למקטנם
והוא המוסר חוק  ח"ו פרצנו
ה' קנאת כי יכפר , רחום
בזה. ודי זאת תעשה צבאות

  
עראקינאם133. שלמה  יצ"וחיים  כ"צ 
נדאףנאם134. חיים  יצ"ואברהם

יצחקנאם135. יחיא בהרה"ג יצ"ושלום

נחום נאם136. יצ"ויחיא
נגאר נאם137. שלמה  יצ"ושלום
חבשושנאם138. אברהם יצ"ויאודא
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ע ו מ זש ג ר ת ו ו נ ע מ ש
עדה ר , ו נ י טנ ב
ל ע ו נ ת ז ח א ת ו צ ל פ ו
כל  אשר  הרעות השמועות
דמעות, כנחל יוריד השומע 
את  לחלל  פריצים באו איך 
תימן ובמדינת ה' מקדש
יצאו  כי  הרעה, נהייתה שמה
רעים בליעל בני אנשים
לבם, זדון אשר וחטאים
בקדושת  יד להרים השיאם
ספר על סרה לדבר תורתנו,
עינינו  מאור הקדוש , הזוהר
האלקי להתנא המקובל

יוחאי, בן שמעון רבי הקדוש 
ספרי  ושאר  עלינו יגן זכותו
שנתקבלו הקדושים קבלה
תפוצות בכל ונתפרסמו
דבריהם  כל אשר  ישראל ,
אחד  המה, חיים אלקים  דברי 
ני שמסי התורה מחלקי
כתבי  ככל וקדושים נמסרות,
אמרות  ה' אמרות הקודש 
בהם  המפקפק וכל טהורות,
מכלל עצמו את הוציא
ק ל ח ו ל ן י א ו , ל א ר ש י
שכך לדור אוי בתורתינו,
קדוש חוב בימיו, עלתה

הדור , גדולי  כל  על מוטל
בית כל ינהרו ואחריהם
ת ו מ ו ק מ ל כ ב ל א ר ש י
כמעיל  לעטות מושבותיהם

צבאותקנאה, ה' קנאת
עלבון לתבוע זאת תעשה
רשעים  קרני לגדע תורתינו,
קלונם ולגלות שחיללוה,
מוחרמים המה כי ברבים
ומובדלים  מופרשים מנודים
ה' דבר  כי יען  ישראל, מעדת
מאסו, תורתו ואת ביזו,
יהיו, וארורים הם  ארורים

ונפל כרעו ואנחנוהמה ו

ה', בשם ונתעודד קמנו
ובתורתו  בו ונשמחה נגילה
תורה והטהורה הקדושה
הנגלה ושבע"פ, שבכתב
תמים, יהיו יחדיו והנסתר,
עד  זרעינו וזרע  ולזרעינו לנו
ויחודא אמיץ  בקשר עולם
נועם  ויהי רצון. יהי כן שלים,
בכלל ויזכינו עלינו ה'
בישועתו לראות ישראל
רוח  עת עמנו, יעשה אשר 
הארץ, מן יעביר  הטומאה
ה' את דיעה הארץ  ומלאה

בב"א.

                 
דוד נאם126. ז"ל ליפמאן איזראעל נאם127.במהר"י עיה"קמאיר  פה בערינשטיין נאם128.ד"צ ישעי' בצלאל

          

               

        

המכתביםתמהנו מראות
תימן מערי שבאו
פוקרים, פריצים כת יצאו ,איך
שמים בקודשי פגם המטילים
להתנא הקדוש הזוהר ספר הוא
יוחאי בן שמעון רבי האלקי

ושאר אמן עלינו יגן זכותו
יגנו זכותם המקובלים ספרים
לפומייהו עפרא וכו' אמן עלינו 
משמוע בשרינו שערת ,תסמר

כאלה אנחנודברים כן כי
אותם ומשמתים מחרימים

מעדת אותם ומפרישים
הנלווים וכל הם ישראל,
וארורים הם  ארורים  אליהם ,
ערירים ישאו חטאם, יהיו
סלוח ה' יאבה לא ימותו,

ישובו , אשר  עד  ד 'להם, אל

התורה, חלקי בכל להאמין
ישראל ככל  והנגלות הנסתרות 
כה ושמ"ר ושלי"ב הקדושים,
דק"ק הצדק דין בית דברי
בש"א ת"ו  בירושלם המערבים

לפ"ק. תרע"ד  שבט
בטיטוהצעיר129. יצ "ו נחמן המערבים  לעדת  רב  לעג'ימיהצב "י130.ס"ט  י' מרסייאנו הצעיר131.ס"טאליהו ס"טאברהם 

          

            
עלספרי שאי והלילי תורה

הורידי קינה, שפיים
הגדול, הפרץ  על דמעה, כנחל 
עמנו במני פריצים קמו כי
עול פרקו אשר תימן במדינות
השליכו תורה, ועול שמים
ודיברו שמך ויחללו שקוצים
חלק על סוררה, כפרה סרה
הקדושה, מתורה  וקדוש  גדול
המקובל הקדוש  הזוהר ספר על
רבי להתנא ישראל, כל אצל
יגן זכותו יוחאי, בן שמעון
ספרי  יתר על וגם אמן, עלינו
האר"י  ורבנו הקדושים הקבלה
עליהם  ויחפאו וחבריו, זצוק"ל

שמעם כל אשר תצלנהדברים,
אלהים  דבר והפכו אזניו שתי 

אוי  ואפיקורסות, למינות חיים
ם ה ל ח ו נ , ם ר ב ש ל ע ם ה ל
פניהם, על שליתם שנהפכה
עודם  האלה החטאים והאנשים
החובה וע"כ  ובמעלם במרדם
מישראל איש כל על מוטלת
ו ב ל ב ע ג נ ' ה ת א ר י ר ש א
כי הגולה, מקהל להבדילם
מכלל יצאו האלה האנשים
ונחלה חלק להם ואין  ישראל
עורם  בדי יאכלו ישראל באלקי 
ולקללה לאלה יהיה ושמם

הארץ, רבניבקרב כל וכבר
ובראשם ירושלם, עיה"ק
ספרדים  בדה "צ  הרה "ג  מע "כ 
ד' קנאת לבשו ואשכנזים
והחרימו, ותוה"ק, צבאות

את  והבדילו  והפרישו , ונדו ,
עדת מכלל הללו הרשעים

כלישראל . עם תכון  ידי וגם
ה', בשם ובכן הי"ו הרבנים
הנני הקדושה, תורתנו ובשם
בלייעל בני כי בפירוש  מבטא
הרי  המזימתה, עשו אשר אלה

ם םה י ד ו נ מ ו ם י מ ר ח ו מ
ה' עדת מקהל ,ומופרשים

יהיו וארורים  המה , ארורים 
ימיהם, רעהכל אל מרעה

ועיניהם בשרם, המק יצאו,
יכרעו המה בחוריהן, תמקנה
ה ' אל ישובו אשר עד  ויפולו,
חלקיה בכל בתורה ויאמינו
בני  ולכל שקלקלו, מה ויתקנו
את ב כל רץ ח י א ל ל רא ש י

יעביר  הטומאה רוח ואת לשונו,
דעה הארץ ומלאה הארץ מן
נעשה ה' בשם ואנחנו ה', את
בו ונשמחה נגילה ונצליח,
ה ר ו ת , ה ש ו ד ק ה ו ת ר ו ת ב ו
פה, שבעל ותורה שבכתב
ולזרעינו לנו והנסתר הנגלה
נועם  ויהי עולם, עד זרעינו וזרע 
ויחד וגומר עלינו אלהינו ה'
בבנין ה' באור לאור נזכה  כולנו
כעתירת אפריון ונוה ן ציו
ה' לכבוד וזיע ברתת החותם
ר י ע ה פ ה ש ו ד ק ה ו ת ר ו ת ו
ותכונן תבנה  ירושלים הקודש
ד " ע ר ת ה ט ב ש ' ח ל א " ש ב
שקי פתחתי ס"ט בא ליצירה

לפ"ק. שמחה  ותאזרני

פרנקוע"ח132. ואגפיה משה בירושלים באשי  חכם

 

             

נוראהראה שערוריה ראינו
חוברת ה ענות ל קו
כזב דברי מתשובות שנדפסה
החובל רב שחיברה ומרמה
בתימן  אשר  "צנעה" מעי"ת

ושמורבתי למהש ''ןבחיאי',
משנתו,יב "שקפא "ה ויבשה ,

דברי  על שפה בלעגי לדבר
באופן והמקובלים הזוה"ק
כל  הוציא  ובה ר "ל, מאד נורא 
דעתו זחיחות והראה רוחו

וא גאוני נגד עולם עליו דירי
נשען ישראל בית עמוד אשר 
היום, ועד דור מדור עליהם,
אל שר י בית ל כ והולכים
ה ר ו ת ה י ר ו א י ב ב ם ר ו א ל
ישראל כל וקבלו והמצוה
באין מסיני כתורה דבריהם
גילו אשר והם פה, פוצה
ליחידי שעליהם ברוה"ק
בתוה"ק, הנסתר את סגולה
מכוסה אשר הגנוז אור  והפיצו
ביאור להם שאין בתוה"ק,
את  והגדילו הנסתר ע"ד כ"א
ל כ רכו ב ו ק " וה הת בוד כ
מחכמתו  שחלק  ברוך  ישראל 
התפרסמו ומעת ו, ליראי
י לו י ג י " ע רה התו סודות
ישראל בני הוסיפו הזוה"ק
וקבלו קדושתם על קדושה
ופרישות  חומרות כמה עליהם
זלזול  לידי באו ולא וטהרה
של  קטן סייג על אפילו ח"ו
כידוע. דבריהם, ושל תורה
החובל  לרב שקודם אמנם ואם 
חכמים אחדים נמצאו הזה
שכתבו  ויראה בתורה גדולים
שהם שנראה דברים איזה
בכל  זוה"ק , דברי על פקפקו
גס בזלזול נגדו יצאו לא  זאת
נזכיר ולדוגמא  הזה, כהיב"ש

החריף  הגאון  שכתב מה פה
ל ז" יץ נ ו ק שה מ "ר ר מוה
יוחאי, בן הנק ' הנחמד בספרו 
האדיר הגאון דברי על  שכתב
פס א ל: " ז ו ל " ז ל " ש ר מה
ז"ל מהרש"ל הגדול החריף
מדברי  סר  צ"ח) (סי' בתשובתו
הזוה"ק ספר  את המקובלים
ח"ו  האמין  שלא בעבור  לא 
מרשב"י  איננו הזוה"ק  שספר 
שם  כתב  בעצמו הרי וסיעתו
אינו ובזה רשב"י שחברהו
כתב בתומו אמנם מסופק,
בכל  פסקינן שלא  לפי לדעתו
הלכתא לית ה"נ כר"ש , הש "ס
יד  של תפלין בברכת כוותיה,
ר ס ו א ש ה מ ב ו , ה ב י ש י ב
גם  אך ע "ש , בחוה"מ להניחם
ולא דעתו על עמד לא הוא 
בגבהו  הנהו אכן מאמרו, קיים
ורתת בקידה שחוח עומד
האלה הזוה"ק דברי בהעתיקו
סי' פ "א (ביצה יש "ש  בספרו 
גדול  עון יש  בודאי וז"ל: נ"א )
וי"ט, בשבת תפלין להניח
מיתה, שחייב כתב ובזוהר
תפלין דהמניח כ' מזו וגדולה
ואף מיתה חייב בחוה"מ
זה דין הביאו לא  שהפוסקים 
עצמנו  להכניס לנו מה מ"מ
בא ע"ש, וכו' עונש בספק
שכתב כלשון ממש לשונו
דעליה ל"א) סי' (א"ח הב"י
ע"כ הנ"ל, בתשובתו קפליג
ל " נ ה ב ר ה ל ש ו נ ו ש ל
בספרו  עי"ש קצת ובאריכות
מה גם קכ"ח, צד יוחאי" "בן
הרב הגדול ן גאו ה שיצא
בספרו  הזוה"ק  נגד ז"ל יעב "ץ
השיבו  כבר  ספרים, מטפחת 

הגאון ומטפחות במענות
בו  אשר יוחאי  בן  בספר  הנ"ל
באנו  ואם כחו. עוצם  הראה
אמיתתה על ראיות להביא
מדברי הנסתר חכמת של
אשר והמדרשים התלמוד
ו ק פ ת ס נ ם ת נ י ב ב ח ו ר ב
ס " ש ב ם י ע ו ד י ת ו מ ו ק מ ב
לרגל מאד, נסתר באופן
אשר חירום, שעת השעה
האומה היתה הזמן באותו
ם י ב ת פ ר ו ט מ ה ה נ י פ ס כ
מהכיל, היריעה תקצר הצרות,

כ כבר לאחת והנם  אחת תובים 
"ל ז הנ " אי ח ו י ן "ב ר פ בס
ו מ ד ק ש ם י ב ר ם י ר פ ס ו
שלנו, החובל רב לתקופת
ספרים אין כי בידעו אלא
ל כ י ה ז ב ן מ י ת ב ה ל א כ
תלמידיו  לבבות את להרעיש
התמימים, לרבות הריקים
ש ד ח מ ה א ו ה י כ בם ש ח ב
דברים  לפניהם והגיש  חדשים
ן י נ ע ב ם ג ה מ ו , ם י נ ו כ נ
אשר זה הוא ומי האמונה,
ירתע לא  יכנה ישראל בשם
אוי  כביכול, האיומים מדבריו
דבר בנפשו ,כי  לנפשו אוי לו
צדיקים, בחכמים ענה שקר
ישראל  בני לתעות גרם ורק 
והתמימה הקדושה מהתורה
על דיבה והוציא ונסתריה,
דיבה ומוציא  הנסתר  חכמת
נמטי ואפריון כסיל, הוא
ברית  צנעא מחו"ר שם לאנשי
ה' קנאת קנאו אשר התימן
בתרי ן בי ועברו צבאות,
על  תשובות וכתבו מחברתו,
חוליותיו, כל ופקקו  פרקיו, כל

נגד ישרוהוקיעו  קורא את כל

על  דבור  דבר וכחשו ערמתו,
להכא מהתם  ושלחוהו אפניו,
לא אמנם  (אם  בדפוס  להוציאו
כ"כ בו להאריך הצורך היה
את להביא ראוי היה כ"א
חכמת אמיתת על הראיות
דבריו  על להשיב ולא  הנסתר,

כנודע). תשיב למי ואיןכי
כל לפרט הצורך מן עוד
הדברים  יוכפלו כי הסתירות
ועפ"י בהם, הקורא וילאה
ו י ק ר פ ל כ ו א י ב ה ם ה ש
קרתא גאוני  וחו"ר בשלמות,
רו סי א ה ם ל ש ו ר י א ש די ק
שלא היה ראוי ספרו, לקרות
שלא כדי דבריו  כל  להעתיק 
ואיסורם . חכמים ע "ד לעבור

ך תא א ו מ ש ם ה ש ן ו י כ
ופרק , פרק כל בצד  התשובה,
י ו נ י ש ו נ י ש ע י כ ם ג ה מ ו
רש"י כתב דבריו באותיות,
על  אשורי באותיות והתשובה
בזה, לדעתם הסכמנו כן
במה להתיר סעד ומצאנו
ספר מחבר  הרב בזה שכתב
הקדמה בסוף ז"ל הברית
וכו' יגונב דבר ואלי  ד"ה שנייה
ועיין המו"ל: [הערת עיי"ש.
לרי"ח פעלים רב בשו"ת
בחריפות שהשיב מה הט"ב

זה]. על
וברכהונסיים  שלום בשים

נדחינו  ה' וישיב
שכתוב מקרא  בנו ויקיים
ה', את דעה הארץ ומלאה
י ת ו א ו ע ד י ם ל ו כ י כ
ואם  גדולם , ועד למקטנם
והוא המוסר חוק  ח"ו פרצנו
ה' קנאת כי יכפר , רחום
בזה. ודי זאת תעשה צבאות

  
עראקינאם133. שלמה  יצ"וחיים  כ"צ 
נדאףנאם134. חיים  יצ"ואברהם

יצחקנאם135. יחיא בהרה"ג יצ"ושלום

נחום נאם136. יצ"ויחיא
נגאר נאם137. שלמה  יצ"ושלום
חבשושנאם138. אברהם יצ"ויאודא
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עשרים ב"ה עיה"ק  ירושלם
תרצ"ח. חשון  לחדש 

על מי  להעיד אבוא אשר אני
שדבר אחרי השמש , זוהר 
ל כ ב ם ס ר ו פ מ ו ע ו ד י ה ז
שמש ממזרח  ישראל תפוצות
מאמינים וכולם מבואו, עד

דור , מדור  בזוהר מאמינים בני
כי  על הקדוש, זוהר  לו וקראו
ישראל עיני והאיר הזהיר
לפי אבל התורה, בסודות
ם י ש נ א ו א צ מ נ ו נ ר ו ד ב ש
ר וה הז ת ו וד ס ים ש ר פ מ ה
הזוהר שסודות  ולפי  כפשוטם 

ומליצה, משל בדרך רק נאמרו
ולא אנוש , מבינת למעלה והם
באו  ועי"ז דא , סביל מוחא  כל
בזוהר להכחיש הנ"ל האנשים
טובה ונחזיק  באו  לכן הקדוש .
ספר שחיבור התימן לחו"ר
על והשיבו , " ה' "אמונת

נכוחות תשובות טענותיהם
והשי"ת ודעת. טעם בטוב
ואת  האובדות הצאן  את ישיב
יכפר רחום  והוא יקבץ הנדחה
ויקוים  במחנה, השלום  וישיב
למקטנם  אותי  ידעו כולם כי

אמן. גדולם ועד

הצאן139. אלשיך צעיר יוסף שלום

 

     

שלשהן לפני עונים, מרוב
צמח שנים, שבועות
ורוח השושנים בין החוח
היהירים, בלב  נכנסה עועים
המה כי בשמותם קראו
כמנשה לבם וירב מורים,
בישראל  קודש  כל וכיהוירים ,
קלטו  לבם ותועבת חללו ,
ואפקירותא ובחוצפא  והללו ,
על  סרה, ודברו דיבה הוציאו
הטהורה, ישראל אמונת
תרמית, ולשון  שפה ובלעגי
שלומי בכבוד ונגעו פגעו
ם ה י ז ו ח ל א ר ש י י נ ו מ א
חכמיהם וגדולי ונביאיהם,
אשר היום למן וגאוניהם,
לדורותיהם . והלאה ה' צוה
האלה, השנים  מעט ובמשך
ם י ר ע נ ם ה י ל א ו ח פ ס נ

אשר ופוחזים ריקים בוערים,
תאוה, כל ברדפם נגואלו
התורה את בעזבם ונואלו
נבדלו  וכאשר  המצוה, ואת
ריחקום  ולזעוה , לשמצה והיו
בו ש ח נ ר ז מו כ ו ל ה ק ה
קללה מהם ולוקח בעיניהם,
ל א ב ר ק ה ב ר ק ה ל כ ל
בחרו  המה גם משכנותיהם,
תפת  את ויבנו במעלוליהם,
ר פ ס ו ה ו א ר ק ו , ת ו מ ב ה
ן ג ר נ י ר ב ד , ת ו מ ח ל מ
ספר נגד כאלו כמתלהמים
ה ל ב ק ה י מ כ ח ו ק " ה ז ה
למען מפטפט הוא הנסתרת,
כי  בלבם, הנמהרים  תפוש
הזכרים  על אלא גזר לא 

לבדם...
נכוחה,אמנם  דרך  הולכי

רק כי  פקוחה, בעין הביטו
צנים מבקש, הוא תואנה
ובלבו עיקש, בדרך פחים
לכרות  חורש , און  מחשבות
לשרש כדי תחלה, הענף
ספר ויהי נקלה, על העיקר 
הוא פגול  ומפלצה לפסל זה
ם י ל י ו א ה ו , ה צ ר י א ל
, ם ה י ב צ ע ל ם י ו ח ת ש מ ה
עתה והן בלטיהם . הדפיסוהו
בלב רוחו את ה' [האיר ] העיר 
יראים, הם ה' את שמו, אוהבי
ם, נאי ק מת דו כבו שם ול
הספר זה לאור והוציאו
הדרים  לכל  המאיר הבהיר ,
נקרא: בשם אשר ומזהיר,

ה' בד אמונת  תמים,הולך רך
כי  והשרים העמים להראות
על  ולטפח זרים , טפלו שקר 

המלחמות ספר מחבר פני
על  ולהכות בוערות בגחלים
בליסטראות באבני לחייו
קלונו  ולגלות נטיעותיו, לגדע 
ובמופתים באותות וזיופיו,
חזקים, מוצק  כראי מזוקקים,
נשמעים, בנחת חכמים דברי 
התועים  מלב  הספק להוציא 
כל את שת בו ש להלבי ו
ן נ מרי א לזאת המתעים.
דבר את הירא  יישר , לחילייהו
ה' את ואוהב  נביאיו, וחזיון ה'
מוצא , לכסף  יתן מאוייו, בכל
ספר והיה ימצא , חן ה' ובעיני
לזכר לתפארת עיניו  למול זה
ילכו  צדיקים למשמרת עולם,
ופושעים  וצהלה, בעוז בם,
ד ו ע ו ב ו ש י א ל ו ו מ ל כ י

לכסלה.

אלואדעיהצ'140. אב ' בן יצ"וסאלם

אלעזיריה'141. יוסף ן' יצ"וסעיד

ערוסיהצ'142. שלום י ' בן יצ"ויחיא

קלזאן הצ'143. יוסף ן' יצ"ושלום

עמראניהצ'144. יעקב  יצ"ואב '

הכהן הצ'145. אהרן  במוה"ר יצ"ואברהם

יצחאקהצ'146. מוסי  ן ' יצ"וסאלם 

שמן הצ'147. שלום מ'ו בן יצ"ויוסף

חבארה הצ'148. יודא ן' יצ"וחיים

צביריהצ '149. יודא יעקב  לא"א בן יצ "ו יוסף 

צאלחהצ'150. סלים ן' חיים

נחום הצ'151. יצ"ויחיא

בשם הנקרא הזה  הספר ותועלת החת"ל בתימן  הזמן  גאוני הסכמת  שפר  אמרי יביטו  לנכח ה '"עיני לפני"אמונת  היא גדולה ,
וכל  בינה , רוח תעי וידעו והאמונה הצדק לדרך  פתאים לב ולהשיב ואמונתם, בקבלתם להחזיק בלבותם , הישרים לתמוך  ה',
וזכות  ה ', מאת  ברכה ישא  הזה, היקר הספר  לאור להוציא  המשתדלים , עם בעזרתו להשתתף מממונו לתרום חלק  נוטל  הזוכה

תרצ "ד  תמוז  כ "ג ו ' יום  ועליהם, עליו תגן הרבים 
קרחהצ'152. יחיא מ "ו בן יצ"ועמרם
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עשרים ב"ה עיה"ק  ירושלם
תרצ"ח. חשון  לחדש 

על מי  להעיד אבוא אשר אני
שדבר אחרי השמש , זוהר 
ל כ ב ם ס ר ו פ מ ו ע ו ד י ה ז
שמש ממזרח  ישראל תפוצות
מאמינים וכולם מבואו, עד

דור , מדור  בזוהר מאמינים בני
כי  על הקדוש, זוהר  לו וקראו
ישראל עיני והאיר הזהיר
לפי אבל התורה, בסודות
ם י ש נ א ו א צ מ נ ו נ ר ו ד ב ש
ר וה הז ת ו וד ס ים ש ר פ מ ה
הזוהר שסודות  ולפי  כפשוטם 

ומליצה, משל בדרך רק נאמרו
ולא אנוש , מבינת למעלה והם
באו  ועי"ז דא , סביל מוחא  כל
בזוהר להכחיש הנ"ל האנשים
טובה ונחזיק  באו  לכן הקדוש .
ספר שחיבור התימן לחו"ר
על והשיבו , " ה' "אמונת

נכוחות תשובות טענותיהם
והשי"ת ודעת. טעם בטוב
ואת  האובדות הצאן  את ישיב
יכפר רחום  והוא יקבץ הנדחה
ויקוים  במחנה, השלום  וישיב
למקטנם  אותי  ידעו כולם כי

אמן. גדולם ועד

הצאן139. אלשיך צעיר יוסף שלום

 

     

שלשהן לפני עונים, מרוב
צמח שנים, שבועות
ורוח השושנים בין החוח
היהירים, בלב  נכנסה עועים
המה כי בשמותם קראו
כמנשה לבם וירב מורים,
בישראל  קודש  כל וכיהוירים ,
קלטו  לבם ותועבת חללו ,
ואפקירותא ובחוצפא  והללו ,
על  סרה, ודברו דיבה הוציאו
הטהורה, ישראל אמונת
תרמית, ולשון  שפה ובלעגי
שלומי בכבוד ונגעו פגעו
ם ה י ז ו ח ל א ר ש י י נ ו מ א
חכמיהם וגדולי ונביאיהם,
אשר היום למן וגאוניהם,
לדורותיהם . והלאה ה' צוה
האלה, השנים  מעט ובמשך
ם י ר ע נ ם ה י ל א ו ח פ ס נ

אשר ופוחזים ריקים בוערים,
תאוה, כל ברדפם נגואלו
התורה את בעזבם ונואלו
נבדלו  וכאשר  המצוה, ואת
ריחקום  ולזעוה , לשמצה והיו
בו ש ח נ ר ז מו כ ו ל ה ק ה
קללה מהם ולוקח בעיניהם,
ל א ב ר ק ה ב ר ק ה ל כ ל
בחרו  המה גם משכנותיהם,
תפת  את ויבנו במעלוליהם,
ר פ ס ו ה ו א ר ק ו , ת ו מ ב ה
ן ג ר נ י ר ב ד , ת ו מ ח ל מ
ספר נגד כאלו כמתלהמים
ה ל ב ק ה י מ כ ח ו ק " ה ז ה
למען מפטפט הוא הנסתרת,
כי  בלבם, הנמהרים  תפוש
הזכרים  על אלא גזר לא 

לבדם...
נכוחה,אמנם  דרך  הולכי

רק כי  פקוחה, בעין הביטו
צנים מבקש, הוא תואנה
ובלבו עיקש, בדרך פחים
לכרות  חורש , און  מחשבות
לשרש כדי תחלה, הענף
ספר ויהי נקלה, על העיקר 
הוא פגול  ומפלצה לפסל זה
ם י ל י ו א ה ו , ה צ ר י א ל
, ם ה י ב צ ע ל ם י ו ח ת ש מ ה
עתה והן בלטיהם . הדפיסוהו
בלב רוחו את ה' [האיר ] העיר 
יראים, הם ה' את שמו, אוהבי
ם, נאי ק מת דו כבו שם ול
הספר זה לאור והוציאו
הדרים  לכל  המאיר הבהיר ,
נקרא: בשם אשר ומזהיר,

ה' בד אמונת  תמים,הולך רך
כי  והשרים העמים להראות
על  ולטפח זרים , טפלו שקר 

המלחמות ספר מחבר פני
על  ולהכות בוערות בגחלים
בליסטראות באבני לחייו
קלונו  ולגלות נטיעותיו, לגדע 
ובמופתים באותות וזיופיו,
חזקים, מוצק  כראי מזוקקים,
נשמעים, בנחת חכמים דברי 
התועים  מלב  הספק להוציא 
כל את שת בו ש להלבי ו
ן נ מרי א לזאת המתעים.
דבר את הירא  יישר , לחילייהו
ה' את ואוהב  נביאיו, וחזיון ה'
מוצא , לכסף  יתן מאוייו, בכל
ספר והיה ימצא , חן ה' ובעיני
לזכר לתפארת עיניו  למול זה
ילכו  צדיקים למשמרת עולם,
ופושעים  וצהלה, בעוז בם,
ד ו ע ו ב ו ש י א ל ו ו מ ל כ י

לכסלה.

אלואדעיהצ'140. אב ' בן יצ"וסאלם

אלעזיריה'141. יוסף ן' יצ"וסעיד

ערוסיהצ'142. שלום י ' בן יצ"ויחיא

קלזאן הצ'143. יוסף ן' יצ"ושלום

עמראניהצ'144. יעקב  יצ"ואב '

הכהן הצ'145. אהרן  במוה"ר יצ"ואברהם

יצחאקהצ'146. מוסי  ן ' יצ"וסאלם 

שמן הצ'147. שלום מ'ו בן יצ"ויוסף

חבארה הצ'148. יודא ן' יצ"וחיים

צביריהצ '149. יודא יעקב  לא"א בן יצ "ו יוסף 

צאלחהצ'150. סלים ן' חיים

נחום הצ'151. יצ"ויחיא

בשם הנקרא הזה  הספר ותועלת החת"ל בתימן  הזמן  גאוני הסכמת  שפר  אמרי יביטו  לנכח ה '"עיני לפני"אמונת  היא גדולה ,
וכל  בינה , רוח תעי וידעו והאמונה הצדק לדרך  פתאים לב ולהשיב ואמונתם, בקבלתם להחזיק בלבותם , הישרים לתמוך  ה',
וזכות  ה ', מאת  ברכה ישא  הזה, היקר הספר  לאור להוציא  המשתדלים , עם בעזרתו להשתתף מממונו לתרום חלק  נוטל  הזוכה

תרצ "ד  תמוז  כ "ג ו ' יום  ועליהם, עליו תגן הרבים 
קרחהצ'152. יחיא מ "ו בן יצ"ועמרם



תמוז תשע"ג תיבת נח - ח"ג8 ◇ אור הזוהר 182







תיבת נח- ח"ג  אור הזוהר 182 ◇ 9תמוז תשע"ג





 אור הזוהר 112 * אייר תשע"ג

 מלחמה לה' בעמלק
אלו הערב רב

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

רבינו הגר"א מוילנא

ואת  דבר, לכל מצוה  מלחמת שהיא רב, הערב נגד מצווה במלחמת להשתתף חובה  מווילנא, הגר"א פי על
הקדוש . זוהר ללמוד  שאסור  שאומרים  רב הערב דעת נגד  שהוא  הזוהר, לימוד הפצת  ידי על יעשה זה

בא ?שאלה: לא משיח  למה 

אתתשובה: עשו למה במדבר היו שישראל  בזמ ששאלו כמו 
הי על   הניסי כל את  וראית תורה, מת את  ראית הלא  העגל ,
ישראל  שע היתכ באמונה?! ספקות  לה היה   הא ,ובמצרי
וה רב  ערב ביניה הסתובבו כי התשובה ומה  העגל ?! את עשו
רב , ערב  עדיי בינינו יש כא כ כמו כידוע, העגל את שעשו  אלו

. והריגת רב  הערב מפלת  לאחר רק יבוא  המשיח הגר"אומל)

להלחז "ל) יראה  במהרה , יבוא המשיח  שמל שרוצה מי כ  וא
בנפשנו  כי  מהר , שיותר כמה   העול מ ולכלות רב, הערב  ע
יש הא והמחלות, והאסונות הצרות כל את צרי מי הדבר,

הוא , דבר  הלא זה, את  שצרי רב ,מישהו הערב ע ותלחמו לכו
די !!! לצרותינו ה ' ויאמר

הערבשאלה: נגד  למלחמה לצאת החליט גראס שהרב  בגלל 
הוא מה , שילח להלח רוצה הוא  א !?להצטר  צרי אני רב ,
וכח זמ לי אי לי , די  ובזה הקדוש  זוהר  לומד  אני ממנו? רוצה

מיותרות! למלחמות 

מתלמידי תשובה: התור " "קול ויקירא קדישא  ספרא לשו זה 
זצ"ל משקלוב הלל  רבי ה"ה  ב')הגר "א  פיסקא ב' (בפרק

אמנה , אנשי הקמת  היא, גלויות בקבו עבודתנו (סוטה תכלית 

י"ב) משנה  להחזרתפ"ט , ירושל בשערי ,המשיחי ב ' יחוד   לש
רבנו  פי על . הש וקידוש  האמת גאולת הגאולה  תכלית  השכינה ,
משיחא , תרי הני בגבורינו ה ' לעזרת לבוא עלינו ז"ל , הגר "א 
התפקיד המעשה . דר על  ותפקידיה הבחינות  כל היטב וללמוד
בכל יחד דוד  ב ומשיח יוס ב משיח המשיחי שני של הכללי 
עשו, (1 הקליפות, ראשי שלשת נגד  ומלחמה  הגנה  הוא הדורות
נגד  יוס ב משיח  של המיוחד  תפקידו  רב. וערב (3 ישמעאל  (2

נגד דוד  ב משיח של המיוחד  ותפקידו  השמאל , קליפת עשו
שה וישמעאל  עשו נגד  יחדיו ושניה ,הימי קליפת ישמעאל 
ידי  על הוא  וישמעאל עשו  של ההזדווגות דטומאה. וחמור שור
כל ואת ישראל  את להחריב ויכולה  רב, הערב  שר ארמילוס 
עשו  את לזווג  הוא  רב  הערב  של השאיפה עיקר  ר"ל , העול
עבודתנו  עיקר ובזה וכא ,המשיחי שני בי ולהפריד  וישמעאל ,
ארמילוס קליפת רב , הערב  כח את ולמגר  לשבר  אנו, ומלחמתנו
המפריד הוא גדול, הכי שונאינו הוא  רב  הערב מישראל, הרשע,
אחיזת של  בדר רק פועלת רב  הערב קליפת ,המשיחי שני בי
קשה הכי  המלחמה  היא  רב  בערב  המלחמה לכ ,ובעקיפי עיני

מי ומרה, וכל זו, במלחמה  כוחנו שארית  בכל  להתגבר ועלינו 
שות ממילא נעשה רב הערב נגד  במלחמה בפועל עוסק  שאינו 

נברא! שלא לו מוטב שיהיה, מי ויהיה רב , הערב עדלקליפת
קדשו. לשו כא

הערב של  הגדולה  הקליפה הוא מה בדיוק מבואר  הנ "ל  פי ועל
פטורי  אינ הקדוש , זוהר  שלומדי אלו שאפילו מבואר וכ רב ,
לצאת צריכי יחד  כאחד   וכול רב , הערב נגד במלחמה  מלצאת 

. נגד למלחמה 

הליטאי,שאלה: ממגזר קדושות  בישיבות  שדוקא יתכ אי
הגר"א , של דרכו את  הממשיכי כאלו עצמ אוחזי הרי שה

וד "ל) כידוע  החסידי בעני בכלל ,(בפרט  זוהר לומדי לא  ש בדיוק
הזוהר , לימוד בעני  דברי הרבה   כ כל רואי הגר "א אצל הלא
מה הגדולי תלמידיו  ובש בשמו ,  שהבאת מה ובפרט

הפירוש ?!

ובמהתשובה: כתלמידיו , עצמ  אוחזי ה רוצי  שה במה 
כי  פשוט והדבר  כתלמידיו, עצמ  אוחזי לא  ה רוצי שלא
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יסתכלו  לא  , בלב ה' יראת  אי  וא מאוד , גדול הוא  הרע היצר
א ולא  כלו בזוהרעל כתוב וראה צא  דבר , משו לה יכפת 

שהרשב "י  נקרא  זה  יוחאי, דבר להילולא ואתכנשו עולו הקדוש
זה הוא  ומי שלו, הילולא  ביו ונשמח שנגיע  לנו מחכה בעצמו 
ה תורה ביטול מחשש  בעומר  לל"ג  למירו ליסוע  שאסור  שאומר 

הגר"א . של  דרכו  ממשיכי הליטאי אלו 

שנה בכל אלא אחת, שנה זה את שאמרו במה  לה די ולא 
וחלילה חס  מישהו  יעיז שלא פע עוד  זה את  מפרסמי ה ושנה 

וקיצרתי. בזה ודי הקדוש, הרשב "י של  בכת להחט

מניחי לא  הישיבות  שראשי ישיבות, הרבה  יש  כי ודע
באזהרות ומזהירי הקדוש, בזוהר להסתכל אפילו  לבחורי
ולל ,מישיבותיה לצאת  לבחורי ויש  הזה , העני על  חמורות 

וכל . מכל  רב  מהערב להסתלק צרי אחרות, בישיבות ללמוד

אנשי  של  מבתיה  שמגיעי לבחורי לומר אני רוצה עוד 
להיכנס רוצי בכלל את למה מבי איני המזרח ועדות  ספרד
איבדת ומה  ,ש למצוא   לכ יש  מה ,הליטאי של  לישיבותיה

יותר הרבה ה ' יראי  את , מה חשובי יותר הרבה   את הרי  , ש
תעשו  , לישיבותיה תלכו  אל , אית בדר תל אל  בני ,מה
אצל , ש ללמוד   בניכ את תשלחו  ואל  ישיבות, לעצמכ
יראי  להיות  ,הצריכי  הדברי וכל  זוהר  ללמוד  נותני ישיבותיכ

טוב . יותר הרבה ספרד ישיבות את תבנו כולכ ה ',

בספריו, תלמדו  חי, איש  הב מורנו של  תלמידי הרי  את
זה את ופירסמנו הזוהר  לימוד  על הוא  שכותב  מה  את ותראו
בודאי   ואת הקדושה , דרכו ממשיכי הרי את ,פעמי הרבה 
וחלילה חס להתחבר ולא לעשות , צריכי  שאת מה  את  תדעו

רב . לערב

תשובה ?שאלה:  דר יש  רב  לערב הא

בכלתשובה: והפריעו הפיצו שה כמו  המשקל, תשובת
ביתר יתחילו כ הזוהר, תורת את ישראל  בני  ילמדו שלא ,יכלת
 תיקו יהיה כ ורק הרשב"י, תורת  ללמוד להפי עז וביתר  שאת

. למעשיה

הזדווגות להפריד היינו רב הערב ביעור
זוהר ב')בתיקוני עמוד כ "ח :(דף

דמfiה ט)ורזא א ýביü(קהלת Ł''òהיה, ה''ýא ô''היה (תהלים מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
יד) דעýflדאלג  ד Ł₣קנא ýאיהû ùגין ה''úòיח , ₣ב''ò ְְְְְְְִִִִִִִַַָָמ''flכ₣ן 

ל א₣כלין ûאמר דמתניתין רזא אתק Łים זמנא  ùההýא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָדאמצעיתא,
òò ùתחfiת  וó₣רפין חמôאה, אלף ýהיינû òחמ ל ות ₣לין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארùע,

òתיתאה. אלף ýאיהûְְִִֶֶָָ

₣ב''ò מ''flכ₣ן ýב₣ Ł''òהיה, ה ''ýא ô''היה מ ''ה  ה ûבר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוס₣ד
זמן  ùא₣ת₣ האמצעי . העýflד òל הûמýת òהýא מ ýôם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה''úòיח ,
,òחמ ל ות ₣לין ארùע ל א₣כלין òאמר, הòflנה ס₣ד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתק Łם
הôôי. האלף  òהýא ,òò ùתח fiת  וó₣רפים החמיòי, האלף  ýהינòְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

òבע ýבין  דאמצעיתא, עýflדא  ýאיהû òò ùין ýòיפרי ûלא ýְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבגין
ûלא רב, ערב  ûאינýן וחמץ  óא ₣ר לבערא צרי ,üגיýז בת  ûְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאיהי

üù ûאמר òבע ýבין  ו', ýאיהû òò ùין קסד)יתחזיין קיט òבע(שם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
₣רה, ùמן לòבע  òò ùין ýòאפרי רב ûערב ùגין  ה fiלי�, Łùְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ₣ם

אמר דא א )מה לב ואýקמýהý(שמות מòה, òòב י העם וŁרא  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ûאינýן  ו''ה ùין ýòואפרי עגלא , ית  ý עבד òעין  òית  ùאfiין ,òôְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב

לòבע. òò ùין  הýא  ריù קýדòא ל₣ן òיפרי הכי לòבע, òòְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

òבע, ýבין  האמצעי, העýflד òהýא ,òò ùין ýיפריד fiòא ýְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹכדי 
ýירא fiòא רב, ערב òהם וחמץ , óא₣ר לבער צרי זýג ₣, ùת òְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מýôם ,ילfiה Łù₣ם òבע üù Žòאמר òבע, ýבין  ו', òה ýא ,òò ùְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָין
ו Łרא Žòאמר מ ₣ ₣רה, ùמן לòבע òò ùין ýהפריד רב òְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָערב

ù ý הýòפרý מ òה, òòב י אתהעם ýóע ýלfiה הôע₣ת  òòù ,òò ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ò₣דčה א₣תם יפריד  לòבע, òò òהם ו ''ה, ùין ýוהפריד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,

לòבע. òò ùין הýא ýרùְֵֵֶַָ

א מר üעלי ה''ו , ודא  ýהýהלל üיýהלל מב)òתיתאה יב (שמות ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
דמfiה ורזא דאמצעיתא, ע ýflדא ýאיה ודא ליי', הýא  ýflòרים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָליל

ו ) לא òארית(ירמיה את �flע את  יי' ה₣òע  ýואמר ,ýהלל ýמיעòְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָה

קרא  לקŁים טו )יóראל , ז אראýŽ(מיכה  מצרים מארץ צאת � ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִָנפלא₣ת.

הýא ýflòרים ליל נאמר עליו ה''ו, וזה ,ýהýהלל üיýהלל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָהôôי
ýואמר ,ýהלל ýמיעòה  הûבר וס₣ד האמצעי, העýflד ýוזה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָליהו ''ה,
ימי ה תýב את  לק Łם י óראל , òארית את  flע את יהו ''ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה₣òע

נפלא₣ת. ýŽארא מצרים מארץ  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָצאת

דמfiה ט)ורזא א ýביü(קהלת Ł''òהיה, ה''ýא ô''היה (תהלים מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
יד) דעýflדאלג  ד Ł₣קנא ýאיהû ùגין ה''úòיח , ₣ב''ò ְְְְְְְִִִִִִִַַָָמ''flכ₣ן 

ל א₣כלין ûאמר דמתניתין רזא אתק Łים זמנא  ùההýא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָדאמצעיתא,
òò ùתחfiת  וó₣רפין חמôאה, אלף ýהיינû òחמ ל ות ₣לין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארùע,

òתיתאה. אלף ýאיהûְְִִֶֶָָ

₣ב''ò מ''flכ₣ן ýב₣ Ł''òהיה, ה ''ýא ô''היה מ ''ה  ה ûבר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוס₣ד
זמן  ùא₣ת₣ האמצעי . העýflד òל הûמýת òהýא מ ýôם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה''úòיח ,

ה  ס₣ד חמò,מתקŁם ל ות ₣לין ארùע ל א₣כלין òאמר, òflנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הôôי. האלף  òהýא ,òò ùתח fiת  וó₣רפים החמיòי, האלף  ýהינòְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

òבע ýבין  דאמצעיתא, עýflדא  ýאיהû òò ùין ýòיפרי ûלא ýְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבגין
ûלא רב, ערב  ûאינýן וחמץ  óא ₣ר לבערא צרי ,üגיýז בת  ûְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאיהי

üù ûאמר òבע ýבין  ו', ýאיהû òò ùין קסד)יתחזיין קיט òבע(שם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
₣רה, ùמן לòבע  òò ùין ýòאפרי רב ûערב ùגין  ה fiלי�, Łùְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ₣ם

אמר דא א )מה לב ואýקמýהý(שמות מòה, òòב י העם וŁרא  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ûאינýן  ו''ה ùין ýòואפרי עגלא , ית  ý עבד òעין  òית  ùאfiין ,òôְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב

לòבע. òò ùין  הýא  ריù קýדòא ל₣ן òיפרי הכי לòבע, òòְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

òבע, ýבין  האמצעי, העýflד òהýא ,òò ùין ýיפריד fiòא ýְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹכדי 
ýירא fiòא רב, ערב òהם וחמץ , óא₣ר לבער צרי זýג ₣, ùת òְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מýôם ,ילfiה Łù₣ם òבע üù Žòאמר òבע, ýבין  ו', òה ýא ,òò ùְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָין
ו Łרא Žòאמר מ ₣ ₣רה, ùמן לòבע òò ùין ýהפריד רב òְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָערב
את ýóע ýלfiה הôע₣ת  òòù ,òòù ýהýòפרý מòה, òòב י ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהעם
ò₣דčה א₣תם יפריד  לòבע, òò òהם ו ''ה, ùין ýוהפריד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,

לòבע. òò ùין הýא ýרùְֵֵֶַָ

העול מ רב הערב ימחקו מתי יבואר, בו
זוהר נ:)בתיקוני :(דף

גוונא ואברין, ýפימא ולùא  וגýפא ריòא  üל אית ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָוא₣רייתא 
הýא הדא עיינין  ýמ Žה₣ן ע flא, ריòי ריòין ûאינ ýן ùיóראל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָדאית

כד)דכתיב  טו לùא,(במדבר מŽה₣ן ואית  העדה, מעיני אם והיה  ְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָ
חסרין  ûלא ,ýייהùú על ואהרן ýמòה סנהדרין òבעין  לקבל ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹדאינ ýן

ûא אחרנין  אבל גfiיתי, ללùי ýאיה ודא ,ýותייה òאר מעלמא  ינýן ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָ

אנćין  òבעין ùא₣רייתא וכן גfiיתי, לא ýלאברי ùה₣ן אמר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאברין 
ćה. דבעל וא ₣רייתא דבכתב א₣רייתא  ₣ר₣ת, מרין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָליין

òהם ùי óראל , òŁò מ₣ ואיברים, ýפה ולב וגýף òרא òי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹול₣רה
העדה. מעיני אם והיה  òת ýב זה עינים, ýמהם  העם, ראòי ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָראòים,
ùúיהן , על ואהרן ýמòה סנהדרין, òבעים נגד òהם לב, מהם ò ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹוי
òהם אחרים אבל גfiיתי , ללùי  ýוזה מ₣תם, מע₣לם חסרים fiòְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹא
òבעים ù₣רה וכן  ג fiיתי, לא  ýלאיברי  ùהם נאמר איברים, òְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאר

ćה. ùòעל ות₣רה ùòכתב  ₣רה ת ₣ר₣ת, מôי לýיים ćְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנים

זוהר נ "א .)בתיקוני :(דף
לù''ם  חלק ב)ýבגלýתא י ûאינýן (הושע  צûיקים  ע''ב ûאינýן , ְְְִִִִִַַָָָָ

דמfiה ורזא  דסנהדרין , יח)גוונא ל ל''ו(ישעיה  ל ₣, ח ₣כי ל אòרי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

לבר  ול''ו דיóראל, ùארעא  ל''ו ואינýן ו òית, לתין  סליק ùְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָח ùòýנא
ל ùם. חלק ýמאן לù''ם, חלק ý איה ודא דיóראל, ע''א )מארעא נא (דף ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

מים ùין מב ûיל ויהי דמלתא ורזא  רב, ערב ûאינýן וחמץ  óְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָא₣ר 
ו )למים א  אמר(בראשית ýעלייהû טו ), יב הראò₣ן (שמות Łù₣ם  א ְְֲִִִַַַַַָָָ

ûאינýן  ùי''ד , דיתמחýן  וא ₣מאה  חלק, א מùיכם, óאר ý יתùòְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
מארץ  צאת� ימי לקיימא דפסחא , י₣מי סרי אראýŽארùע  מצרים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

טו )נפלא₣ת ז  יומי ,(מיכה  ושבעה קדמאה, דגלותא  דפסחא  יומי  שבעה (ודא  ְִָ
בתראה ) דגלותא  דכתיבדפסחא הýא  הדא כא ), מה  òבע₣ת(יחזקאל חג ְְֲִִָָֻ

יאכל. מČ₣ת  ִֵֵַָָימים

מ₣ òהם צûיקים òýנים òבעים òהם לù''ם, חלק ýְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָבúלýת
ע₣לה  ùחùò₣ן ל''₣ ל₣, ח₣כי  ל אòרי   הûבר וס₣ד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהžנהדרין,
מחýץ òòו òýלòים י óראל, ùארץ òò ו òלòים והם ,òòו òְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹלòים
òהם וחמץ הõא₣ר לùם? חלק  ýמי לù''ם. חלק ýוזה י óראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלארץ
נאמר  òעליהם למים , מים  ùין מבûיל ויהי   ה ûבר וס₣ד רב, ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָערב
ý חflŁò òýבýעה חלק, א מùיכם, óאר ý יתùò הראò₣ן  Łù₣ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא
מצרים מארץ   צאת ימי לקŁם פסח, ימי  עóר ארùעה òהם ùְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי''ד,

נפלא₣ת, ýŽימי ארא ושבעה הראשונה הגלות של  הפסח ימי  שבעה (וזה  ְְִֶַָ
האחרונה ) גלות של יאכל.הפסח מČ₣ת  ימים òבעת חג  òת ýב ýְִִֵֵֶֶַַָָָָזה

ודא הŽר, לא₣ר החמץ  את  ù₣דקין עóר לארùעה א ₣ר ûא ýְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָבגין
ùה₣ן דאמר ýפýčדŁא , א ₣רייתא ûאיהי  הŽר כג )א ₣ר ו  נר (משלי  י ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

ýדחילù הŽר, א₣ר ýאיהû ùעיינין, א₣ר ùלùא , נר א₣ר , ות₣רה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמצוה
י₣ם י ûא ýבגין ,ýייהŽמ וקדרýתא ח ò₣כא מתעùרין ùי''ה , ýרחימýְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ùלùי ד)נקם סג .(ישעיה  ְִִָָ

וזה  הŽר, לא₣ר החמץ את ù₣דקין עóר לארùעה א₣ר זה, ýְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמýôם
א₣ר, ות₣רה מצוה נר י ùהם Žòאמר ýמצו₣ת , ת ₣רה òהיא הŽר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא₣ר
נעברים ùי ''ה, ואהבה ùיראה הŽר, א₣ר òהýא ùעינים, וא₣ר  fiùב, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנר

ùלùי. נקם י₣ם י זה ýמýôם מהם, והčדרýת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהח òכה

המתורגם ועשרין הזוהר וחד עשרין, תקונא  הזוהר תיקוני 
ע''א ) נא  :(דף

לù''ם  חלק ב)ýבגלýתא י ûאינýן (הושע  צûיקים  ע''ב ûאינýן , ְְְִִִִִַַָָָָ
דמfiה ורזא  דסנהדרין , יח)גוונא ל ל''ו(ישעיה  ל ₣, ח ₣כי ל אòרי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

לבר  ול''ו דיóראל, ùארעא  ל''ו ואינýן ו òית, לתין  סליק ùְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָח ùòýנא
ל ùם. חלק ýמאן לù''ם, חלק ý איה ודא דיóראל, ע''א )מארעא נא (דף ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

מים ùין מב ûיל ויהי דמלתא ורזא  רב, ערב ûאינýן וחמץ  óְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָא₣ר 
ו )למים א  אמר(בראשית ýעלייהû טו ), יב הראò₣ן (שמות Łù₣ם  א ְְֲִִִַַַַַָָָ

ûאינýן  ùי''ד , דיתמחýן  וא ₣מאה  חלק, א מùיכם, óאר ý יתùòְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ýŽארא מצרים מארץ  צאת � ימי לקיימא  דפסחא, י₣מי סרי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָארùע

טו )נפלא₣ת ז  יומי ,(מיכה  ושבעה קדמאה, דגלותא  דפסחא  יומי  שבעה (ודא  ְִָ
בתראה ) דגלותא  דכתיבדפסחא הýא  הדא כא ), מה  òבע₣ת(יחזקאל חג ְְֲִִָָֻ

יאכל. מČ₣ת  ִֵֵַָָימים

מ₣ òהם צûיקים òýנים òבעים òהם לù''ם, חלק ýְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָבúלýת
ע₣לה  ùחùò₣ן ל''₣ ל₣, ח₣כי  ל אòרי   הûבר וס₣ד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהžנהדרין,

,òò ו מחýץòלòים òòו òýלòים  יóראל, ùארץ  òò ו òלòים והם  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹ

יóראל ýמילארץ ל ù''ם. חלק  ýוזה òהם, וחמץ  הõא₣ר ל ùם ? חלק  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
נאמר  òעליהם למים , מים  ùין מבûיל ויהי   ה ûבר וס₣ד רב, ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָערב
ý חflŁò òýבýעה חלק, א מùיכם, óאר ý יתùò הראò₣ן  Łù₣ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא
מצרים מארץ   צאת ימי לקŁם פסח, ימי  עóר ארùעה òהם ùְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי''ד,

נפלא₣ת, ýŽימי ארא ושבעה הראשונה הגלות של  הפסח ימי  שבעה (וזה  ְְִֶַָ
האחרונה ) גלות של יאכל.הפסח מČ₣ת  ימים òבעת חג  òת ýב ýְִִֵֵֶֶַַָָָָזה

ודא הŽר, לא₣ר החמץ  את  ù₣דקין עóר לארùעה א ₣ר ûא ýְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָבגין
ùה₣ן דאמר ýפýčדŁא , א ₣רייתא ûאיהי  הŽר כג )א ₣ר ו  נר (משלי  י ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

ýדחילù הŽר, א₣ר ýאיהû ùעיינין, א₣ר ùלùא , נר א₣ר , ות₣רה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמצוה
י₣ם י ûא ýבגין ,ýייהŽמ וקדרýתא ח ò₣כא מתעùרין ùי''ה , ýרחימýְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ùלùי ד)נקם סג .(ישעיה  ְִִָָ

וזה  הŽר, לא₣ר החמץ את ù₣דקין עóר לארùעה א₣ר זה, ýְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמýôם
א₣ר, ות₣רה מצוה נר י ùהם Žòאמר ýמצו₣ת , ת ₣רה òהיא הŽר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא₣ר
נעברים ùי ''ה, ואהבה ùיראה הŽר, א₣ר òהýא ùעינים, וא₣ר  fiùב, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנר

ùלùי. נקם י₣ם י זה ýמýôם מהם, והčדרýת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהח òכה

ז"ל הגר"א  כא )ופי תיקו תיקו "ז כו ',(פה אור  דא  ובגי ואמר
יתבערו  והמצוה התורה דבאור  ונתבאר] שנכתב  [כמו כמש"ו ר"ל

רב . הערב

הרמח"ל קנד)וכתב תפלה תפלות ה(תקט"ו  חכמי "תלמידי
צריה 'היו בה שנאמר ,שולטי רב והערב  ונבזי שפלי
'כי  בה שנאמר התורה, בחכמת  אלא זה יתתק ובמה לראש '
של סודות בכמה ,'מכסי לי כמי ה ' את דעה האר מלאה
ומצדיקי  הרקיע כזוהר יזהירו  והמשכילי" שבה התורה ,

ועד".  לעול ככוכבי הרבי

הזוהר  פי על זה  מכל  היוצא ונא.)הכלל כח: זהר שצרי(תיקוני 
הביעור? אופ הוא וכיצד  הזה. בזמ רב  הערב  את  לבער

ידי  על  רב  הערב את   שמבערי זי"ע והגר"א הרמח"ל פירשו
התורה. סודות  ובפרט והמצוות  התורה לימוד 

חלק לקחת  אחד כל על מוטל שחובה  למדי נמצאנו כ על 
זאת ? יעשה וכיצד רב, הערב  נגד במלחמה ופעיל שות להיות 

יו יו הקדוש  הזוהר בלימוד התמדה ידי גדולה)על ומי (בשמחה 
רב הערב לקליפת שות "ממילא  הקדוש  זוהר  ללמוד רוצה שלא
זוהר בתיקוני  שכתוב  כמו נברא !" שלא  לו מוטב שיהי', מי  ויהי '

מ"ג. ותיקו ל ' תיקו

הנביא שאמר  מה זי "ע, ויטאל  חיי רבי מורנו שכתב  מה  ראה 
כ "ד)ירמיהו התקלקלו",(ד ' הגבעות התלמידיאלו "וכל הבחורי

ותורת זוה "ק ללמוד  רוצי שאינ  מלמדיה את  שרואי הקטני
ולענההסוד, ראש  פורה שרש   ולב נתקלקלו אלו גבעות  כ על 

ספק ואי האמת ... בחכמת  לכפר ורפש טיט חלודת   בה ועלתה
בזהר. כנזכר הבא  בעול חלק לה יהיה לא ש ,כי כתב  ועוד 

היא  בה מלהתעסק  ומניעתנו הזאת, החכמה בעסק  תלוי הכל כי
ותפארתנו מקדשנו בית  בני ועכוב אחור ונקראגורמת  המכנה

הכתוב  שאמר  כמו  הכרמל", ו )"הדר ז  השירי עלי(שיר  ראש" :
בר ככרמל "... להקדוש לו אי אלא כי בעולמו , רוח קורת הוא  ו

זוהר בתיקוני  שכתב כמו זו . בחכמה עוסקי ל)כאשר תיקו),
מביאי שה מפני הזוהר, את ללמוד  רוצי שלא לאלו  אוי  וז"ל:

ואסונות. מלחמות עוני, לעול

, ובעול  באר תורה התלמודי מכל המלמדי כל ,כ על 
, ביו דקה  זוהר הילדי ע לקרוא התפילה לפני מחוייבי

נגאל.  פיה זוהר ובזכות 

לקרוא  מתאחדי , ובעול באר רב בית  של  תינוקות כל
הצפו תושבי מעל הטילי שיגור לביטול בזוה"ק , אחד עמוד



מלחמה לה' בעמלק אלו ערב רב  אור הזוהר 112 ◇ 3אייר תשע"ג

יסתכלו  לא  , בלב ה' יראת  אי  וא מאוד , גדול הוא  הרע היצר
א ולא  כלו בזוהרעל כתוב וראה צא  דבר , משו לה יכפת 

שהרשב "י  נקרא  זה  יוחאי, דבר להילולא ואתכנשו עולו הקדוש
זה הוא  ומי שלו, הילולא  ביו ונשמח שנגיע  לנו מחכה בעצמו 
ה תורה ביטול מחשש  בעומר  לל"ג  למירו ליסוע  שאסור  שאומר 

הגר"א . של  דרכו  ממשיכי הליטאי אלו 

שנה בכל אלא אחת, שנה זה את שאמרו במה  לה די ולא 
וחלילה חס  מישהו  יעיז שלא פע עוד  זה את  מפרסמי ה ושנה 

וקיצרתי. בזה ודי הקדוש, הרשב "י של  בכת להחט

מניחי לא  הישיבות  שראשי ישיבות, הרבה  יש  כי ודע
באזהרות ומזהירי הקדוש, בזוהר להסתכל אפילו  לבחורי
ולל ,מישיבותיה לצאת  לבחורי ויש  הזה , העני על  חמורות 

וכל . מכל  רב  מהערב להסתלק צרי אחרות, בישיבות ללמוד

אנשי  של  מבתיה  שמגיעי לבחורי לומר אני רוצה עוד 
להיכנס רוצי בכלל את למה מבי איני המזרח ועדות  ספרד
איבדת ומה  ,ש למצוא   לכ יש  מה ,הליטאי של  לישיבותיה

יותר הרבה ה ' יראי  את , מה חשובי יותר הרבה   את הרי  , ש
תעשו  , לישיבותיה תלכו  אל , אית בדר תל אל  בני ,מה
אצל , ש ללמוד   בניכ את תשלחו  ואל  ישיבות, לעצמכ
יראי  להיות  ,הצריכי  הדברי וכל  זוהר  ללמוד  נותני ישיבותיכ

טוב . יותר הרבה ספרד ישיבות את תבנו כולכ ה ',

בספריו, תלמדו  חי, איש  הב מורנו של  תלמידי הרי  את
זה את ופירסמנו הזוהר  לימוד  על הוא  שכותב  מה  את ותראו
בודאי   ואת הקדושה , דרכו ממשיכי הרי את ,פעמי הרבה 
וחלילה חס להתחבר ולא לעשות , צריכי  שאת מה  את  תדעו

רב . לערב

תשובה ?שאלה:  דר יש  רב  לערב הא

בכלתשובה: והפריעו הפיצו שה כמו  המשקל, תשובת
ביתר יתחילו כ הזוהר, תורת את ישראל  בני  ילמדו שלא ,יכלת
 תיקו יהיה כ ורק הרשב"י, תורת  ללמוד להפי עז וביתר  שאת

. למעשיה

הזדווגות להפריד היינו רב הערב ביעור
זוהר ב')בתיקוני עמוד כ "ח :(דף

דמfiה ט)ורזא א ýביü(קהלת Ł''òהיה, ה''ýא ô''היה (תהלים מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
יד) דעýflדאלג  ד Ł₣קנא ýאיהû ùגין ה''úòיח , ₣ב''ò ְְְְְְְִִִִִִִַַָָמ''flכ₣ן 

ל א₣כלין ûאמר דמתניתין רזא אתק Łים זמנא  ùההýא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָדאמצעיתא,
òò ùתחfiת  וó₣רפין חמôאה, אלף ýהיינû òחמ ל ות ₣לין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארùע,

òתיתאה. אלף ýאיהûְְִִֶֶָָ

₣ב''ò מ''flכ₣ן ýב₣ Ł''òהיה, ה ''ýא ô''היה מ ''ה  ה ûבר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוס₣ד
זמן  ùא₣ת₣ האמצעי . העýflד òל הûמýת òהýא מ ýôם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה''úòיח ,
,òחמ ל ות ₣לין ארùע ל א₣כלין òאמר, הòflנה ס₣ד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתק Łם
הôôי. האלף  òהýא ,òò ùתח fiת  וó₣רפים החמיòי, האלף  ýהינòְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

òבע ýבין  דאמצעיתא, עýflדא  ýאיהû òò ùין ýòיפרי ûלא ýְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבגין
ûלא רב, ערב  ûאינýן וחמץ  óא ₣ר לבערא צרי ,üגיýז בת  ûְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאיהי

üù ûאמר òבע ýבין  ו', ýאיהû òò ùין קסד)יתחזיין קיט òבע(שם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
₣רה, ùמן לòבע  òò ùין ýòאפרי רב ûערב ùגין  ה fiלי�, Łùְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ₣ם

אמר דא א )מה לב ואýקמýהý(שמות מòה, òòב י העם וŁרא  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ûאינýן  ו''ה ùין ýòואפרי עגלא , ית  ý עבד òעין  òית  ùאfiין ,òôְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב

לòבע. òò ùין  הýא  ריù קýדòא ל₣ן òיפרי הכי לòבע, òòְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

òבע, ýבין  האמצעי, העýflד òהýא ,òò ùין ýיפריד fiòא ýְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹכדי 
ýירא fiòא רב, ערב òהם וחמץ , óא₣ר לבער צרי זýג ₣, ùת òְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מýôם ,ילfiה Łù₣ם òבע üù Žòאמר òבע, ýבין  ו', òה ýא ,òò ùְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָין
ו Łרא Žòאמר מ ₣ ₣רה, ùמן לòבע òò ùין ýהפריד רב òְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָערב

ù ý הýòפרý מ òה, òòב י אתהעם ýóע ýלfiה הôע₣ת  òòù ,òò ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ò₣דčה א₣תם יפריד  לòבע, òò òהם ו ''ה, ùין ýוהפריד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,

לòבע. òò ùין הýא ýרùְֵֵֶַָ

א מר üעלי ה''ו , ודא  ýהýהלל üיýהלל מב)òתיתאה יב (שמות ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
דמfiה ורזא דאמצעיתא, ע ýflדא ýאיה ודא ליי', הýא  ýflòרים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָליל

ו ) לא òארית(ירמיה את �flע את  יי' ה₣òע  ýואמר ,ýהלל ýמיעòְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָה

קרא  לקŁים טו )יóראל , ז אראýŽ(מיכה  מצרים מארץ צאת � ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִָנפלא₣ת.

הýא ýflòרים ליל נאמר עליו ה''ו, וזה ,ýהýהלל üיýהלל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָהôôי
ýואמר ,ýהלל ýמיעòה  הûבר וס₣ד האמצעי, העýflד ýוזה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָליהו ''ה,
ימי ה תýב את  לק Łם י óראל , òארית את  flע את יהו ''ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה₣òע

נפלא₣ת. ýŽארא מצרים מארץ  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָצאת

דמfiה ט)ורזא א ýביü(קהלת Ł''òהיה, ה''ýא ô''היה (תהלים מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
יד) דעýflדאלג  ד Ł₣קנא ýאיהû ùגין ה''úòיח , ₣ב''ò ְְְְְְְִִִִִִִַַָָמ''flכ₣ן 

ל א₣כלין ûאמר דמתניתין רזא אתק Łים זמנא  ùההýא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָדאמצעיתא,
òò ùתחfiת  וó₣רפין חמôאה, אלף ýהיינû òחמ ל ות ₣לין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארùע,

òתיתאה. אלף ýאיהûְְִִֶֶָָ

₣ב''ò מ''flכ₣ן ýב₣ Ł''òהיה, ה ''ýא ô''היה מ ''ה  ה ûבר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוס₣ד
זמן  ùא₣ת₣ האמצעי . העýflד òל הûמýת òהýא מ ýôם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה''úòיח ,

ה  ס₣ד חמò,מתקŁם ל ות ₣לין ארùע ל א₣כלין òאמר, òflנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הôôי. האלף  òהýא ,òò ùתח fiת  וó₣רפים החמיòי, האלף  ýהינòְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

òבע ýבין  דאמצעיתא, עýflדא  ýאיהû òò ùין ýòיפרי ûלא ýְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבגין
ûלא רב, ערב  ûאינýן וחמץ  óא ₣ר לבערא צרי ,üגיýז בת  ûְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאיהי

üù ûאמר òבע ýבין  ו', ýאיהû òò ùין קסד)יתחזיין קיט òבע(שם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
₣רה, ùמן לòבע  òò ùין ýòאפרי רב ûערב ùגין  ה fiלי�, Łùְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ₣ם

אמר דא א )מה לב ואýקמýהý(שמות מòה, òòב י העם וŁרא  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ûאינýן  ו''ה ùין ýòואפרי עגלא , ית  ý עבד òעין  òית  ùאfiין ,òôְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב

לòבע. òò ùין  הýא  ריù קýדòא ל₣ן òיפרי הכי לòבע, òòְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

òבע, ýבין  האמצעי, העýflד òהýא ,òò ùין ýיפריד fiòא ýְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹכדי 
ýירא fiòא רב, ערב òהם וחמץ , óא₣ר לבער צרי זýג ₣, ùת òְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מýôם ,ילfiה Łù₣ם òבע üù Žòאמר òבע, ýבין  ו', òה ýא ,òò ùְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָין
ו Łרא Žòאמר מ ₣ ₣רה, ùמן לòבע òò ùין ýהפריד רב òְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָערב
את ýóע ýלfiה הôע₣ת  òòù ,òòù ýהýòפרý מòה, òòב י ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהעם
ò₣דčה א₣תם יפריד  לòבע, òò òהם ו ''ה, ùין ýוהפריד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,

לòבע. òò ùין הýא ýרùְֵֵֶַָ

העול מ רב הערב ימחקו מתי יבואר, בו
זוהר נ:)בתיקוני :(דף

גוונא ואברין, ýפימא ולùא  וגýפא ריòא  üל אית ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָוא₣רייתא 
הýא הדא עיינין  ýמ Žה₣ן ע flא, ריòי ריòין ûאינ ýן ùיóראל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָדאית

כד)דכתיב  טו לùא,(במדבר מŽה₣ן ואית  העדה, מעיני אם והיה  ְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָ
חסרין  ûלא ,ýייהùú על ואהרן ýמòה סנהדרין òבעין  לקבל ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹדאינ ýן

ûא אחרנין  אבל גfiיתי, ללùי ýאיה ודא ,ýותייה òאר מעלמא  ינýן ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָ

אנćין  òבעין ùא₣רייתא וכן גfiיתי, לא ýלאברי ùה₣ן אמר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאברין 
ćה. דבעל וא ₣רייתא דבכתב א₣רייתא  ₣ר₣ת, מרין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָליין

òהם ùי óראל , òŁò מ₣ ואיברים, ýפה ולב וגýף òרא òי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹול₣רה
העדה. מעיני אם והיה  òת ýב זה עינים, ýמהם  העם, ראòי ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָראòים,
ùúיהן , על ואהרן ýמòה סנהדרין, òבעים נגד òהם לב, מהם ò ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹוי
òהם אחרים אבל גfiיתי , ללùי  ýוזה מ₣תם, מע₣לם חסרים fiòְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹא
òבעים ù₣רה וכן  ג fiיתי, לא  ýלאיברי  ùהם נאמר איברים, òְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאר

ćה. ùòעל ות₣רה ùòכתב  ₣רה ת ₣ר₣ת, מôי לýיים ćְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנים

זוהר נ "א .)בתיקוני :(דף
לù''ם  חלק ב)ýבגלýתא י ûאינýן (הושע  צûיקים  ע''ב ûאינýן , ְְְִִִִִַַָָָָ

דמfiה ורזא  דסנהדרין , יח)גוונא ל ל''ו(ישעיה  ל ₣, ח ₣כי ל אòרי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

לבר  ול''ו דיóראל, ùארעא  ל''ו ואינýן ו òית, לתין  סליק ùְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָח ùòýנא
ל ùם. חלק ýמאן לù''ם, חלק ý איה ודא דיóראל, ע''א )מארעא נא (דף ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

מים ùין מב ûיל ויהי דמלתא ורזא  רב, ערב ûאינýן וחמץ  óְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָא₣ר 
ו )למים א  אמר(בראשית ýעלייהû טו ), יב הראò₣ן (שמות Łù₣ם  א ְְֲִִִַַַַַָָָ

ûאינýן  ùי''ד , דיתמחýן  וא ₣מאה  חלק, א מùיכם, óאר ý יתùòְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
מארץ  צאת� ימי לקיימא דפסחא , י₣מי סרי אראýŽארùע  מצרים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

טו )נפלא₣ת ז  יומי ,(מיכה  ושבעה קדמאה, דגלותא  דפסחא  יומי  שבעה (ודא  ְִָ
בתראה ) דגלותא  דכתיבדפסחא הýא  הדא כא ), מה  òבע₣ת(יחזקאל חג ְְֲִִָָֻ

יאכל. מČ₣ת  ִֵֵַָָימים

מ₣ òהם צûיקים òýנים òבעים òהם לù''ם, חלק ýְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָבúלýת
ע₣לה  ùחùò₣ן ל''₣ ל₣, ח₣כי  ל אòרי   הûבר וס₣ד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהžנהדרין,
מחýץ òòו òýלòים י óראל, ùארץ òò ו òלòים והם ,òòו òְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹלòים
òהם וחמץ הõא₣ר לùם? חלק  ýמי לù''ם. חלק ýוזה י óראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלארץ
נאמר  òעליהם למים , מים  ùין מבûיל ויהי   ה ûבר וס₣ד רב, ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָערב
ý חflŁò òýבýעה חלק, א מùיכם, óאר ý יתùò הראò₣ן  Łù₣ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא
מצרים מארץ   צאת ימי לקŁם פסח, ימי  עóר ארùעה òהם ùְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי''ד,

נפלא₣ת, ýŽימי ארא ושבעה הראשונה הגלות של  הפסח ימי  שבעה (וזה  ְְִֶַָ
האחרונה ) גלות של יאכל.הפסח מČ₣ת  ימים òבעת חג  òת ýב ýְִִֵֵֶֶַַָָָָזה

ודא הŽר, לא₣ר החמץ  את  ù₣דקין עóר לארùעה א ₣ר ûא ýְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָבגין
ùה₣ן דאמר ýפýčדŁא , א ₣רייתא ûאיהי  הŽר כג )א ₣ר ו  נר (משלי  י ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

ýדחילù הŽר, א₣ר ýאיהû ùעיינין, א₣ר ùלùא , נר א₣ר , ות₣רה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמצוה
י₣ם י ûא ýבגין ,ýייהŽמ וקדרýתא ח ò₣כא מתעùרין ùי''ה , ýרחימýְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ùלùי ד)נקם סג .(ישעיה  ְִִָָ

וזה  הŽר, לא₣ר החמץ את ù₣דקין עóר לארùעה א₣ר זה, ýְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמýôם
א₣ר, ות₣רה מצוה נר י ùהם Žòאמר ýמצו₣ת , ת ₣רה òהיא הŽר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא₣ר
נעברים ùי ''ה, ואהבה ùיראה הŽר, א₣ר òהýא ùעינים, וא₣ר  fiùב, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנר

ùלùי. נקם י₣ם י זה ýמýôם מהם, והčדרýת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהח òכה

המתורגם ועשרין הזוהר וחד עשרין, תקונא  הזוהר תיקוני 
ע''א ) נא  :(דף

לù''ם  חלק ב)ýבגלýתא י ûאינýן (הושע  צûיקים  ע''ב ûאינýן , ְְְִִִִִַַָָָָ
דמfiה ורזא  דסנהדרין , יח)גוונא ל ל''ו(ישעיה  ל ₣, ח ₣כי ל אòרי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

לבר  ול''ו דיóראל, ùארעא  ל''ו ואינýן ו òית, לתין  סליק ùְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָח ùòýנא
ל ùם. חלק ýמאן לù''ם, חלק ý איה ודא דיóראל, ע''א )מארעא נא (דף ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

מים ùין מב ûיל ויהי דמלתא ורזא  רב, ערב ûאינýן וחמץ  óְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָא₣ר 
ו )למים א  אמר(בראשית ýעלייהû טו ), יב הראò₣ן (שמות Łù₣ם  א ְְֲִִִַַַַַָָָ

ûאינýן  ùי''ד , דיתמחýן  וא ₣מאה  חלק, א מùיכם, óאר ý יתùòְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ýŽארא מצרים מארץ  צאת � ימי לקיימא  דפסחא, י₣מי סרי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָארùע

טו )נפלא₣ת ז  יומי ,(מיכה  ושבעה קדמאה, דגלותא  דפסחא  יומי  שבעה (ודא  ְִָ
בתראה ) דגלותא  דכתיבדפסחא הýא  הדא כא ), מה  òבע₣ת(יחזקאל חג ְְֲִִָָֻ

יאכל. מČ₣ת  ִֵֵַָָימים

מ₣ òהם צûיקים òýנים òבעים òהם לù''ם, חלק ýְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָבúלýת
ע₣לה  ùחùò₣ן ל''₣ ל₣, ח₣כי  ל אòרי   הûבר וס₣ד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהžנהדרין,

,òò ו מחýץòלòים òòו òýלòים  יóראל, ùארץ  òò ו òלòים והם  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹ

יóראל ýמילארץ ל ù''ם. חלק  ýוזה òהם, וחמץ  הõא₣ר ל ùם ? חלק  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
נאמר  òעליהם למים , מים  ùין מבûיל ויהי   ה ûבר וס₣ד רב, ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָערב
ý חflŁò òýבýעה חלק, א מùיכם, óאר ý יתùò הראò₣ן  Łù₣ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא
מצרים מארץ   צאת ימי לקŁם פסח, ימי  עóר ארùעה òהם ùְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי''ד,

נפלא₣ת, ýŽימי ארא ושבעה הראשונה הגלות של  הפסח ימי  שבעה (וזה  ְְִֶַָ
האחרונה ) גלות של יאכל.הפסח מČ₣ת  ימים òבעת חג  òת ýב ýְִִֵֵֶֶַַָָָָזה

ודא הŽר, לא₣ר החמץ  את  ù₣דקין עóר לארùעה א ₣ר ûא ýְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָבגין
ùה₣ן דאמר ýפýčדŁא , א ₣רייתא ûאיהי  הŽר כג )א ₣ר ו  נר (משלי  י ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

ýדחילù הŽר, א₣ר ýאיהû ùעיינין, א₣ר ùלùא , נר א₣ר , ות₣רה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמצוה
י₣ם י ûא ýבגין ,ýייהŽמ וקדרýתא ח ò₣כא מתעùרין ùי''ה , ýרחימýְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ùלùי ד)נקם סג .(ישעיה  ְִִָָ

וזה  הŽר, לא₣ר החמץ את ù₣דקין עóר לארùעה א₣ר זה, ýְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמýôם
א₣ר, ות₣רה מצוה נר י ùהם Žòאמר ýמצו₣ת , ת ₣רה òהיא הŽר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא₣ר
נעברים ùי ''ה, ואהבה ùיראה הŽר, א₣ר òהýא ùעינים, וא₣ר  fiùב, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנר

ùלùי. נקם י₣ם י זה ýמýôם מהם, והčדרýת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהח òכה

ז"ל הגר"א  כא )ופי תיקו תיקו "ז כו ',(פה אור  דא  ובגי ואמר
יתבערו  והמצוה התורה דבאור  ונתבאר] שנכתב  [כמו כמש"ו ר"ל

רב . הערב

הרמח"ל קנד)וכתב תפלה תפלות ה(תקט"ו  חכמי "תלמידי
צריה 'היו בה שנאמר ,שולטי רב והערב  ונבזי שפלי
'כי  בה שנאמר התורה, בחכמת  אלא זה יתתק ובמה לראש '
של סודות בכמה ,'מכסי לי כמי ה ' את דעה האר מלאה
ומצדיקי  הרקיע כזוהר יזהירו  והמשכילי" שבה התורה ,

ועד".  לעול ככוכבי הרבי

הזוהר  פי על זה  מכל  היוצא ונא.)הכלל כח: זהר שצרי(תיקוני 
הביעור? אופ הוא וכיצד  הזה. בזמ רב  הערב  את  לבער

ידי  על  רב  הערב את   שמבערי זי"ע והגר"א הרמח"ל פירשו
התורה. סודות  ובפרט והמצוות  התורה לימוד 

חלק לקחת  אחד כל על מוטל שחובה  למדי נמצאנו כ על 
זאת ? יעשה וכיצד רב, הערב  נגד במלחמה ופעיל שות להיות 

יו יו הקדוש  הזוהר בלימוד התמדה ידי גדולה)על ומי (בשמחה 
רב הערב לקליפת שות "ממילא  הקדוש  זוהר  ללמוד רוצה שלא
זוהר בתיקוני  שכתוב  כמו נברא !" שלא  לו מוטב שיהי', מי  ויהי '

מ"ג. ותיקו ל ' תיקו

הנביא שאמר  מה זי "ע, ויטאל  חיי רבי מורנו שכתב  מה  ראה 
כ "ד)ירמיהו התקלקלו",(ד ' הגבעות התלמידיאלו "וכל הבחורי

ותורת זוה "ק ללמוד  רוצי שאינ  מלמדיה את  שרואי הקטני
ולענההסוד, ראש  פורה שרש   ולב נתקלקלו אלו גבעות  כ על 

ספק ואי האמת ... בחכמת  לכפר ורפש טיט חלודת   בה ועלתה
בזהר. כנזכר הבא  בעול חלק לה יהיה לא ש ,כי כתב  ועוד 

היא  בה מלהתעסק  ומניעתנו הזאת, החכמה בעסק  תלוי הכל כי
ותפארתנו מקדשנו בית  בני ועכוב אחור ונקראגורמת  המכנה

הכתוב  שאמר  כמו  הכרמל", ו )"הדר ז  השירי עלי(שיר  ראש" :
בר ככרמל "... להקדוש לו אי אלא כי בעולמו , רוח קורת הוא  ו

זוהר בתיקוני  שכתב כמו זו . בחכמה עוסקי ל)כאשר תיקו),
מביאי שה מפני הזוהר, את ללמוד  רוצי שלא לאלו  אוי  וז"ל:

ואסונות. מלחמות עוני, לעול

, ובעול  באר תורה התלמודי מכל המלמדי כל ,כ על 
, ביו דקה  זוהר הילדי ע לקרוא התפילה לפני מחוייבי

נגאל.  פיה זוהר ובזכות 

לקרוא  מתאחדי , ובעול באר רב בית  של  תינוקות כל
הצפו תושבי מעל הטילי שיגור לביטול בזוה"ק , אחד עמוד
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בחסד צדקינו משיח ולקבלת ,וברחמי בחסד הגאולה ולזירוז
ישראל. ע על תג וזכות וברחמיהילדי  חלקכ אשרי  ולכ

, הצהרי אחרי  שבת  ערב  בכל הקדוש  זוהר  שלומדי  הצדיקי
להיות יכול אז ללמוד , זמ לה ואי טרודי שאנשי זמ  ג וזה
מזה ? גדול יותר  זכות  יש הא אלו,  ילדי על עומד  העול שכל

עצמו  שפלות שידע טהורה , שמי ליראת לזכות שכדי רואי
וכפירות , מקלקולי  נצלי  ובכ הקדוש, זוהר  ללמוד   מכרחי
יעסקו  ישראל כל  וכאשר  שמו, יתבר הבורא גדלות להכיר   וזוכי
עקר וכל משיח . מחבלי ונצלי  נגאלי מיד הקדוש  הזוהר בלמוד 
הזה . הקדוש  הלמוד  את שילמד  כדי הוא  הזה  לעול האד ביאת

אותנו  מצוה  ע"ה ], רבנו משה [הוא  מהימנא  הרעיא  כבר  ובאמת
סו עד מאיר  הרשב "י תורת  כי דוקא , הקדוש  זוהר ללמוד 
ברו לקדוש מנוחה  לתת  ולא הפסק ללא ללמוד וצרי הדורות,

שיגאלנו עד  ריט.)הוא  פנחס  .(זוהר

לנו  שאי היו ,"בתוכ ושכנתי  מקדש לי  "ועשו כתוב
הקרבנות כמו  אותנו מקדש  הקדוש הזוהר  לימוד תורת קרבנות,
הקדוש , הזוהר  בלימוד  ורק א תלויה  הגאולה  שכל  המקדש , בבית

מאמרות  בעשרה  זי"ע, הקדוש  השל"ה שאומר  ראשו )כמו  ,(מאמר
שלא כש לשונו: הקדושוזה שהצר עד   ממצרי ישראל  נגאלו

העתידה גאלה   כ מילה , ובד פסח   בד  לקדש הוא לא ברו
האל רצו והוא הזו, הקדשה לתוספות  שיזכו  עד  הגאלה  תהיה 

בה. הזוכה ואשרי ,יתברהשלו עליו  רבנו משה אומר וכ
"בהאי  נשא, פרשת  הקדוש  בזהר  אמ עלינו  יג זכותו לרשב "י 
באור ברחמי". גלותא  מ ביה  יפקו הזהר ספר  דאיהו  דיל חבורא
ישראל בני  יצאו  הקדוש, הזהר  ספר , של החבור בזכות :הדברי

משיח! חבלי  צער  וללא  ויסורי צרות ללא   ברחמי הגלות  מ

קדשי לצא שיש  הזכות  גודל לתאר אפשר אי כ ועל
שבת בערב  ובפרט הגאולה, שמקרב בלימוד ישיבות ולבחורי
היהודי רוב  זה שבזמ ובמיוחד ,רצו בעת   הצהריי אחר קודש
זוהר  ללמוד לשבת  יכולי ואינ קודש, לשבת  בהכנות   עסוקי
הזכות את   נוטלי , קדשי צא את זו  בשעה כרגיל, הקדוש
במו  לראות  במהרה  נזכה זה ובזכות  הזה, הקדוש  בלימוד בידכ
במקדש וכליו  המקדש בבני עינינו ותחזנה ,ציו ה' בשוב עינינו

.אמ בימינו במהרה השלישי

ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ
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מהשואה נח בתיבת ישראל עם להצלת האסונותאמבצע את ולמנוע ומגוג, גוג מלחמת של
זי"ע. הקדוש הרמח"ל כתקנת ברציפות הקדוש זוהר בלימוד רח"ל. הנוראים

ורעֹות , קׁשֹות  ּגזר ֹות  מ ּכל להּצילנּו הר ׁשּב"י את ּלנ ּו ו ׁשלח ל ּמּכה  רפ ּואה לנ ּו הקּדים לנּוּולה ׁשּפיעה ּקּב"ה  ַ ָ ָ ִ ְ ִ ָ ְ ָ ַ ַ ָ ְ ָ ַ ָ ֶ ָ ַ ְ ִ ְ ַ ִ ֵ ִ ָ ְ ֵ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ַ ָ 
.ּברחמיּגּלּותאמן י ּפקּון דאּבספרא,מהימנאהרעיאּכמאמר,ונפלאֹותטֹוב ֹותהׁשּפע ֹות ַ ְ ָ ְ ִ ְ ְ ְ ַ ֲ ָ ָ ַ ֲ ָ ְ ֵ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ִ ָ ָ ְ ַ ֲ ֵ 

מה ל להצל זקק יראל עם  מרמתכם! ינים  רְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָע

ה א נח " "יבת ידי על רק  אפר וזאת  ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהרא!

"דה ַַַָֹ"ה הר

מׁשּתּדלין  ּדקא איּנּון א ּלין הרקיע . ּכזהר יזהירּו  ִ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ֵ ִ ַ ִ ָ ָ ַֹ ְ ִ ְ ַ ִ ִ ְ ַ ַ ְוהמׂשּכילים
ּדאקרי  ּדא, נח,ּבזהר ּכתיבת  ּדאיה ּו הּזהר, ּבּהספר ּדמתּכּנׁשין ְ ַֹ ָ ְ ִ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ַֹ ְ ִ ְ ֵ ַ ַֹ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ָ 

ּוׁשנים  מעיר, אחד  ּולזמנין מּמלכ ּותא . ו ׁשבע מעיר,  ִ ַ ְ ִ ֵ ָ ֶ ִ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ִ ַ ֶ ְ ִ ִֵ  ַ ְׁשנים
יתקּים  ּדבהֹון א)מּמׁשּפחה . ה ּיאֹורה(ׁשמֹות  ה ּיּלֹוד ה ּבן  ּכל  ִ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ ְ ָ ַ ֵ ַ ִ ַ ְ ָ 

ּדא ּדספרא אֹורה  ודא  ּברעיאּתׁשליכּוה ּו. קנ "ג : ּדף ג' חלק  (זהר ַ ְ ִ ְ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ָ ַֹ ֵ ֶ ַ ְ ַ ְ ָ 

.מהימנא) ְ ֵ ְ ָ 

לתספת  ז עד  ה א ה  יהיה  לא  העתידה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהאה 

 ה ְַַָֻה ד ה 

היה ה ּזהר  ׁשחּבּור מּכאן מבאר  "ה ּנה  ה ּקדֹוׁש: הּׁשל"ה   ָ ָ ַֹ ַ ִ ֶ ָ ִ ָֹ ְ ֵ ִ ָ ַ ָ ְ ֵַ  ְ ִּדברי
וכ ּו' ּגנ ּוז להי ֹות הּימים,עתיד ּבסֹוף  האחר ֹון הּדֹור ׁשּיבֹוא עד ָ ִ ִ ְ ָ ְ ַ ֶ ָ ַ ָ ַ ֲ ְ ַ ָ ִ 

ּובז ל ּתחּתֹונים. ית ּגּלה מ ׁשיח,ׁשאז  יבֹוא הע ֹוסקים אזכּות ּכי ֶ ָ ִ ְ ַ ֶ ַ ַ ְ ִ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ָ ִ ַ ִ ָ 
לביאתֹו, קרֹובה  סּבה ּתהיה  זה אׁשר ּבסּבתֹו ּדעה  הארץ  ָ ִ ְ ָ ְ ָ ִ ֶ ְ ִ ֶ ֶ ֲ ָ ִ ְ ָ ֵ ֶ ָ ָ ֵ ָ ִּתּמלא
ׁשּבזכּות ּכדי וכ ּו', אחּזת ֹו" אל  איׁש "וׁשבּתם ּובגינ ּה ׁשאמר  ְ ִ ֶ ֵ ְ ְ ָ ֻ ֲ ֶ ִ ֶ ְ ַ ְ ֵ ִ ְ ַ ָ ֶֶ  ְוזה 
עד  מּמצרים י ׂשראל נגאלּו ׁשּלא ּכׁשם יׂשראל , יּגאלּו  ַ ִ ַ ְ ִ ִ ֵ ָ ְ ִ ֲ ְ ִֹ ֶ ֵ ְ ֵ ָ ְ ִ ֲ ָ ִ ֶזה 
הּמילה , ּובדם  ה ּפסח ּבדם לקּדׁשם  ה ּוא  ּבר ּו ה ּקד ֹוׁש ֶׁשהצר  ְֻ ַ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ַ ֶ ַ ְ ַ ַ ִ ָ 
לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד הּגאּלה יהיה  לא העתידה הּגאּלה  ֶ ֶ ְ ְ ִ ֶ ַ ָ ֻ ְ ַ ֶ ְ ִֹ ָ ִ ֲ ָ ָ ֻ ְ ַ ֵּכן

ּבּה" ה ּזֹוכה וא ׁשרי  ,ית ּבר האל רצֹון והּוא הּזֹו, (עׂשרההּקדּׁשה ַ ְ ֻ ָ ַ ְ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ַ ְ ַ ְ ֵ ַ ֶ ָ ֲ ָ ָ 

הּברית) לּוחֹות ׁשני  רא ׁשֹון, מאמר .מאמרֹות ַ ֲ ָ ַ ֲ ָ ִ ְ ֵ ַ ְ ִ 

ה בר  רב י ,ליח ולא  קד קה ת לכל העצה  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹזאת
מאד ְְָֹועצם

א ּלא  יׂשראל, מעם  ּגזר ֹות  לבּטל עצה מצא לא זי"ע  ָ ֶ ֵ ָ ְ ִ ַ ֵ ֵ ְ ֵ ַ ְ ָ ֵ ָ ַָֹ  ְ ַ ָהרמח"ל

"ה ּזהר ׁשּבכח הפסק, ללא ּברצף  ה ּקדֹוׁש" "ה ּזהר  ַֹ ַ ַֹ ְ ֶ ֵ ְ ֶֹ ְ ֶ ֶ ְ ָ ַ ַֹ ַ ִ ְּבלּמּוד 
ּברחמים: ה ּגא ּלה  ּולקרב  ּגזרֹות  ּכל  לבּטל כן,הּקדֹוׁש" ּכמֹו ַ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ֵ ְ ָ ֵ ַ ְ ֻ ָ ְ ַ ֲ ִ ְ ֵ 

ׁשל  הּנפלאה  לּמעלה מסּגלים ּבנֹוסף ּברחמים, הּגאּלה קר ּוב  ְ ָ ַ ַ ֲ ָ ַ ִ ְ ָ ָ ֶ ֵ ַ ְ ֻ ָ ְ ַ ֲ ִ ְ ֻ ָ ִ 
קׁשֹות ּגזרֹות  ּכל לבּטל ה ּקדֹוׁש ה ּזהר  ּבספר  וה ּקריאה  ָ ֵ ְ ָ ֵ ַ ְ ָ ַ ַֹ ַ ֶ ֵ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ַה ּלּמּוד

ליצלן. רחמנא צרה ּכל  מּפני ּבצּורה ּכחֹומה  ַ ְ ִ ָ ָ ֲ ַ ָ ָ ָ ֵ ְ ִ ָ ְ ָ ְ ְ ִ ְולהיֹות

צּדיק זכר לּוצאטֹו חּיים מׁשה  רּבנּו הרמח"ל , ה ּקד ֹוׁש  ִ ַ ֶ ֵ ָ ִ ַ ֶ ֵ ַ ַ ְ ַ ָ ָ ַ ֵ ַרּבינּו
ּתּקן  וע ֹוד , יׁשרים " ה "ּמסּלת  ּבעל  זי "ע , לברכה   ֵ ִ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ַ ַ ָ ָ ְ ִָ  ְוקדֹוׁש
ה ּקד ֹוׁש הזּזהר ּבספר  ּגירסא  ׁשל  מיחד לּמּוד סדר  ָ ַ ַֹ ַ ֶ ֵ ְ ָ ְ ִ ֶ ָ ֻ ְ ִ ֶ ֵ ָ ִ ִּביׁשיבתֹו
ּכּתּקנה זה ּדבר וקבע לעת , מעת ּכלל הפסק  ללא  ָ ָ ַ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ ְ ֵ ְ ֵ ֵ ָ ְ ֵ ְ ֶֹ ְ ָ ְ ִ ְּבמׁשמרֹות
לחכמי ּבאּגרת הּדבר מעלת על וכ ֹותב ּביׁשיבת ֹו,  ֵ ְ ַ ְ ֶ ֶ ִ ְ ָ ָ ַ ַ ֲ ַ ַ ֵ ְ ָ ִ ִ ָ ִ ָהרא ׁשֹונה

הּלׁשֹון: ּבזה  קדׁשיׂשראל  קהּלֹות  לכל  היע ּוצה העצה "זאת ִ ְ ָ ֵ ְ ֶ ַ ָ ָֹ ֵ ָ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ִ ֶֹ 
על לפ ּקח להם היה ּובוּדאי  ׂשֹונאיהם, טמנּו זֹו מרׁשת  ַ ַ ֵ ַ ְ ֶ ָ ָ ָ ַ ַ ְ ֶ ֵ ְ ְ ָ ֶ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ְלהּנצל
יׁשליכּו אל וע ּתה  מאד... ועצּום ה ּדבר רב ּכי יחּדלּו, ולא  ִ ְ ַ ַ ָ ַ ְֹ ְ ָ ְ ָ ָ ַ ַ ִ ְ ְ ַֹ ְֹזאת

נתי ּׁשרחכמ אלמלא אני ּכי  ּגום, אחרי  הּזה הּדבר את יׂשראל י  ַ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֶ ַ ָ ָ ַ ֶ ַ ֲ ֵ ֵ ָ ִ ֲ ִ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ַ ֵ 
ּכב ֹוד אבל ּומק ֹום, מקֹום ּבכל זה  ּדבר  קֹובע  הייתי  ְ ָ ֲ ָ ָ ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ֵ ִ ִ ָ ִ ְ ַחילי 
ּכמֹוה  אין ּכי לזכּות, ל ֹו ויהיה הּזאת העצה את י ּקח  ָ ָ ֵ ִ ְ ִ ֶ ְ ִ ְֹ ַ ָ ֵ ָ ֶ ַ ִ ֶ ְ ַּתֹורתכם
לא  ּכי לע ׂשֹותֹו יכֹול  ּבמקֹומֹו אחד וכל  יׂשראל, לכל ֹ ִ ֲ ַ ָ ְ ִ ָ ֶ ָ ְ ֵ ָ ְ ִ ָ ְ ָ ְלט ֹובה 

ּכלל". הּוא קׁשה   ָ ְ ֶ ָ ָ ָּדבר

ּבכל  עצּום ּבקי היה  אׁשר זי"ע  ּכהרמח"ל  ּגדֹול לנּו  ָ ְ ָ ִ ָ ָ ָ ֶ ֲ ַ ְ ַ ָ ְ ָ ָ ִּומי
א ּלא יׂשראל מעם  ּגזרֹות לבּטל  עצה  מצא ולא  ה ּתֹורה  ָ ֶ ֵ ָ ְ ִ ַ ֵ ֵ ְ ֵ ַ ְ ָ ֵ ָ ָֹ ְ ָ ֵַ  ַ ְ ִמכמּני
ׁשּבכח  הפסק, ללא ּברצף ה ּזהר  ּבספר ל ּמּוד ה ּזֹו, העצה   ַֹ ְ ֶ ֵ ְ ֶֹ ְ ֶ ֶ ְ ַֹ ַ ֶ ֵ ְ ִ ַ ָ ֵ ָ ֶאת 
ּגזרֹות ּכל  לבּטל  ה ּקד ֹוׁש הּזהר ספר ׁשל העליֹונה   ֵ ְ ָ ֵ ַ ְ ָ ַ ַֹ ַ ֶ ֵ ֶ ָ ְ ֶ ָ ָ ֻ ְ ַהּקדּׁשה

ּברחמים  ה ּגאּלה הזֹוהר)ּולקרב מאֹורֹות  – הרמח"ל .(א ּגרת  ְ ָ ֵ ַ ְ ֻ ָ ְ ַ ֲ ִ ִ ֶ ֶ ְ ַ ַ 

¬−
זכריה א . ח ט)נבואת  פסוקי יג (פרק ני י ידוד  נא האר בכל  ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֻוהיה

צר יצרפ א הלית  את והבאתי , יתר והלית  יגוע רתְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹי
אמרי   את אענה ואני במי יקרא  הא ה הב  את   בח יבחנ סה ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאת

אלקי. ידוד  יאמר והא הא ְְֱִַַָָֹֹֹעי
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נהר! ּכמי  ּתן ׁשל ֹומים ולּנזהר י ֹודע למזהיר הרע ה ּיצר ַ ַ ְ ִ ְ ַ ִ ְ ָ ְ ִ ֵ ְ ֵ ָ ָ ַ ֵ ֶ ָ ַ ֵ ַ 
העֹולם  מן נדחה הּוא ה ּקד ֹוׁש, ה ּזהר לּמּוד ידי ׁשעל   ָ ָ ִ ָ ְ ִ ָ ַ ַֹ ַ ִ ֵ ְ ַ ֶ ָ ַ ְּבוודאּות,
ה ּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה ה ּמלחמה  וז ֹוהי ׁשלטֹונֹו,  ֵ ַ ֶ ָ ֲ ַ ָ ָ ָ ְ ִ ַ ִ ְ ְ ִ ֵ ַ ְ ִּומתּבּטל
מּמׁש. האמת  הפ והבל , ׁשטּות ׁשל  מחׁשבֹות להחּדיר  ָ ַ ֶ ֱ ָ ֶ ֵ ֶ ֶ ְ ְ ֶ ָ ֲ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ַ ְ ִמתאּמץ 

ה ּיצר! ּברׁשת  לּפֹול  לא ס ּכנה! זהירּות ּכן רּביעל ּכדאמר ַ ֵ ְ ִ ַ ָ ָ ִֹ ְ ֶ ֶ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ַ ַ ִ 
יֹונתן ר ּבי  אמר נחמני ּבר לאדם ׁשמּואל מסית ֹו הרע יצר ְ ֵ ַ ַ ֲ ָ ִ ָ ַ ַ ִ ָ ָ ֵ ֶ ָ ַ ְ ִ ְ ָ ָ 

ה ּבא  לע ֹולם עליו ּומעיד ה ּזה  ּתּנאּבע ֹולם וי ּנצל: יע ׂשה  מה  , ָ ָ ַ ֶ ֵ ִ ָ ָ ְ ָ ַ ָ ַ ַ ֲ ֶ ְ ִ ָ ֵ ַ ָ 
זה מנּול ּב ּפגע אם  יׁשמעאל רּבי הּמדרׁשדבי  לבית  ,מׁשכהּו ְ ֵ ַ ִ ִ ְ ָ ֵ ִ ָ ַ ָ ְ ֻ ָ ֶ ָ ְ ֵ ְ ֵ ַ ִ ְ ָ 

נב :)וכּו'... ּדף  ה ּכת ּוב:(ס ּכה ּבנּו יתקּים ּובזכּותכם טו. ּפרק (ׁשמ ֹות  ְ ֻ ָ ַ ִֹ ְ ְ ֶ ִ ְ ַ ֵ ָ ַ ָ ְ ֶ ֶ 

טזיח) על פ' עד ּתּפל ּכאבן י ּדמּו  זר ֹוע ּבגדל  ופחד אימתה  יהם  ִ ֲֹ ֵ ֶ ֵ ָ ָ ָ ַ ַ ִ ְ ְֹ ֲ ִ ְ ָ ָ ֶ ַ 
ּבהר ות ּטעמֹו ּתבאמֹו קנית, זּו עם יעבר עד ה' ע ּמ  ַ ְ ֵ ָ ִ ְ ֵ ִ ְ ָ ִ ָ ַֹ ֲ ַ ַ ְ ַֹ ֲ ַיעבר
ה' ,ידי ּכֹוננ ּו אדני  מּקד ׁש ה ' ּפעל ּת לׁשב ּת מכ ֹון ַנחלת  ֲָ ְ ָ ְ ִ ְ ְ ָ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ֲ ָֹ ֲ ָ ֶ 

בב"א . ועד, לעלם  ִימל ְ ְֹ ָֹ ָ ֶ 

מצטרף יהודי  כל שליט "א הדור גדולי ורבנן  מרנן  בהוראת
ישראל עם להצלת הקודש, משמרת שומרי הקדוש ללימוד
שליט"א שטיינמן  הגראי "ל  הישיבה ראש מרן  הוראת פי  על

לבקש  להוסיף, ובאתי וז"ל:
להשתדל  הישיבות מתלמידי
ה' במשך  הרמח"ל, בעצת
אשר הגזירה לבטל כדי יממות,
הישיבות לבטל  לגזור  רוצים
השם  בעזרת ונקווה  מישראל .
הזוממים  אלה עצת את להפר  דשמיא בסייעתא  יהיה שזה

מישראל  תורה  שליט "א ,.לבטל  הישיבה  ראש מרן את ושאלו
ללמוד יכול ואחד אחד כל האם זוהר, ללמוד כתב הרמח"ל
שאר על  גדולה מעלתו הזוהר ספר אמר, עוד כן, וענה  זוהר ?

עכ"ל. מבין, שלא אף  הנפש את  לטהר וסגולתו  לימודים

שטיינמ הגרא "ל 

האיראני: האיום לגבי התבטא  שטיינמן הגרא"ל זהו מרן
ישראל. את  להשמיד גזירה  ישנה  כי  מהשמיים , ברור סימן

לבטלה  בכדי  להתחזק, התרחשותחייבים ע"פ והסביר ..."
תלמידיו את הזהיר זצ"ל  וסרמן אלחנן רבי  אז שגם השואה 
באדם  שמדובר  שטענו אף ימ"ש, היטלר  של האיומים מפני 
שמרדכי הרשע... המן עם  הסיפור את והביא  דעה, חסר

ונתקיים  הגזירה , לבטל  בכדי והתחזק מפניו, פחד הצדיק
ּבׂשנאיהם". ה ּמה  הּיהּודים  י ׁשלטּו אׁשר ה ּוא  ונהפֹו"ְ ַ ֲ ֲ ֶ ִ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ְ ֵ ֶ 

קניבסקי חיים  רבי הגאון רבנו
אברכים  שואל  שליט"א
הינכם  האם למעונו , הנכנסים 
לו וכשעונים זוהר? לומדים
ש"ס  ללמוד סיימו לא  שעדיין

להם: אמר  הנכם ופוסקים. האם 
עדן  לגן להיכנס אפשר  אי  הזוהר לימוד שבלי יודעים 

לאבהעליון  אם גם הקדוש, זוהר ללמוד להם ואומר  ?
.ג מבינים 

הּגאּולה , לפני הּגל ּות  סֹוף האחרֹון ה ּדֹור אנחנּו  ָ ְ ַ ֵ ְ ִ ָ ַ ֲ ַ ָ ַ ְ ַ ֲ ַ ָ ַּכּידּוע
תורת הּתֹורה  ּבל ּמּוד  אּלא ׁשּתבא  אפׁשר אי  ה ּזאת  ָ ַ ִ ְ ָ ֶֹ ָ ֶ ָ ְ ֶ ִֹ ַ ָ ְֻ  ַ ְוה ּגא ּלה 
אבל  ּגמרא , הּיֹום ּכל  לֹומדים ה ּיׁשיב ֹות השם , ברוך  ָ ֲ ָ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ִ ְ ַהפנימיות,

היא  הא ֹורּפרּד"סהתורה  ׁשּכתב ּכמֹו ס'ֹוד , ּד'רּוׁש ר 'מז ּפ'ׁשט ַ ְ ֵ ְ ַ ֶ ֶ ְ ְ ֶ ָ ַ ָ 
הּקדֹוׁש, חלקיה ,(ויחי)החּיים  ּבארּבעת עֹוסק ׁשּלא  מי  וכל , ַ ַ ִ ַ ָ ַ ְ ִ ְ ָ ִ ֶ ֵֹ ְ ַ ְ ַ ַ ֲ ָ ֶ ָ 

"עליו  וצֹווחת קֹול  ּבת י ֹום ּבכל לּבר ּיֹותיֹוצאת להם א ֹוי ָ ָ ֵ ְ ָ ַ ְ ַ ַ ָ ֶ ַ ְ ִ 
ּתֹורה  ׁשל .(מהרח"ו)"מעלּבֹונּה ֵ ֶ ְ ָ ֶ ָ 

בכל ה ּקד ֹוׁשהּזֹוהרּבלימּוד לה ֹוסיףהּיֹום צריכים ולכן  ְ ָ ֵ ְ ִ ִ ַ ְ ִ ְ ִ ַ ַ ַ ָ ְ ָ 
מּוילנא וכן .הּיׁשיבֹות הּגאֹון ג ')ּכתב א ֹות  י "א  ּפרק  ׁשלמה (אבן ַ ְ ִ ְ ֵ ָ ַ ַ ָ ִ ִ ְ ָ ֶ ֶ ְ ֵ ָ ֶ ֶ 

ּוביׁשעיה ה ּקּבלה ". ּבלּמּוד רק ּתלּויים  ה ּמׁשיח ּוביאת  ָ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ַ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ִ ָ ַ ַ ִ ָֻ  ְ ַ"הּגאּלה
ט') י ֹודע (ו' ּכי קּבלה, ילמד  ׁשּלא  עֹוׂשה  הרע  ׁשהּיצר   ַ ֵ ִ ָ ָ ַ ַ ְ ִֹ ֶ ֶ ַ ָ ֶ ֵ ַ ֶ ַ ָּכתב,

ׁשלמה . ּבתׁשּובה  האדם יׁשּוב  זה  לּמּוד ידי  ָ ֵ ְ ָ ְ ִ ָ ָ ָ ָ ֶ ִ ֵ ְ ַ ֶׁשעל

מלאכי  הּנביא  ּדברי על  ּכתב ה ּקנה  י "ח)ּובספר "וׁשבּתם (ג' ְ ֵ ֶ ַ ָ ֶ ָ ַ ַ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ֶ 
עבד ֹו" לא לא ׁשר אלהים עבד ּבין לרׁשע צּדיק ּבין  ָ ֲֹ ֶ ֲ ַ ִֹ ֱ ֵֹ ֵ ָ ָ ְ ִ ַ ֵ ֶ ִ ְּוראיתם
הע ֹוסק  עבדֹו לא ּובּזהר. ּבּתלמּוד העֹוסק הינּו אלקים  ֵ ָ ָ ֲֹ ַֹ ַ ְ ַ ַ ֵ ָ ְ ַ ִֹ ֱ ֵעֹובד 

ּבּזהר ע ֹוסק  ואינֹו לבד מ ּדינ ֹוב ,ּבּתלמּוד ׁשּפירא  אלימל צבי  (רּבי  ַ ַ ְ ְ ַ ְ ֵ ֵ ַ ַֹ ַ ִ ְ ִ ֱ ִ ֶ ֶ ַ ִ ָ ִ ִ 

ב') א ֹות  פ "א  ּגּנים, מעין .מהרצ "א , ַ ְ ַ ַ ִ 

ה ּנבּואה ק ּיּום לפני האחרֹון ה ּבר ּור כג)זהּו אנכי(ׁשם, "הּנה ֶ ַ ֵ ָ ַ ֲ ִ ְ ֵ ִ ַ ְ ָ ָ ִ ֵ ָ ִֹ 
וה ּנֹורא". הּגד ֹול  ה ' י ֹום ּבֹוא לפני ה ּנביא  אלּיה  את לכם   ָ ַ ְ ָ ַ ֵ ְ ִ ִ ָ ַ ָ ִ ֵ ֵ ֶ ָ ַ ֵֹׁשלח
זֹוה "ק, ילמדּו היהּודים  ׁשּכל  ּומצּפה מחּכה   ית ּבר הּׁשם  ַ ְ ְ ִ ִ ְ ַ ָ ֶ ֶ ַ ְ ֶ ַ ְ ַ ָ ְ ִ ֵ ַ ִּכי
ואז נ ּדח, מּמּנּו יּדח ולא ה ּקדֹוׁשים, הּניצֹוצֹות יתל ּקטּו  ָ ְ ָ ִ ֶ ִ ַ ִֹ ְ ִ ְ ַ ִ ַ ְ ַ ְ ִ ֶ ָּובזה 
סֹודֹות את יׂשראל  לכל  ויל ּמד הּמׁשיח  מל וי ֹופיע   ֶ ֵ ָ ְ ִ ָ ְ ֵ ַ ִ ַ ִ ָ ַ ֶ ֶ ַ ִ ְ ֶ ָ ִיּגלה

הבינ ּו. ולא עכׁשו, ּׁשּלמדּו מה   ִ ֵֹ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ֶ ַ ָ ַה ּתֹורה,

העבֹודה וׁשר ׁש יסֹוד הּניצ ֹוץ)ּובספר לׁשֹונֹו:(ׁשער וזה  ּכתב, ְ ֵ ֶ ְ ְ ֶֹ ָ ֲ ָ ַ ַ ַ ִ ָ ַ ְ ֶ ְ 
וכ ּמה  ּומעלת ֹו, ׂשיאֹו לּׁשמים ּגדֹולה  ּכ ּכל אם ורעי,  ָ ַ ְ ָ ֲ ַ ִ ִ ַ ָ ַ ָ ְ ָ ָ ִ ַ ֵ ְ ַ ַ"אחי
ה ּקד ֹוׁש, הּזֹוהר ספר לּמּוד ׁשל רברבא אילנא ּדהאי חילא  ָ ַ ַ ַ ֶ ֵ ִ ֶ ָ ָ ִ ַ ְ ָ ֵ ִ ַּתקיף 

¬−
ע"ב]:ב. פ"ו  ] יריה יר חד זהר הרהת ב ס דת  סקי הע ְְְִִִִַַַַָָָָָ

אר  מתעפת היא  נה, ריוע מאה  אחר למעלה  עלה  מתנ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָא ר 
להתאחז לג ת  לייכ לא  ניוהחיצ הקלת וכחת הרה, סד ת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹל

המת, תאיח ע ד המה  ת א את חקק ה"ה אא  ע ד ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
 מ עע  וג ה דה , הכינה ל לב  תד ,חע ולא ירת, אא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה א, ל וע עוה"ז ע למ ת יעלהב' אר הרה, ס ד ת  למד א מי ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
רת למד ולא ,' וכ סקי פ ש"ס  ולמד ביט ימע ל י אפיל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹלעה "ב,

  העלי  עד מ  ת א חי מל דיהד, ,הבי א אפיל למד הא וא , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ולעסק  בה ת  י יב ת לי ב ויכל הד, רת את   ניהעלי עלמת ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹא

הרה . ְַָסד ת 

הקדוש:ג . הזוהר ספר אחד המד  לח הר"י ע ללמד ל בת  זכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
מ זה  רנלד הר"י נמת את  יממ  דה ז הר המד יה די ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָל
הר"י  לנמת  מתקר הא  דה זהר למד  הדי ע כל י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָד ע,

,נג ולמד  יב  דה ור"י אליו , תא יממלאברה חסד – הח ה (אר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

זי"ע) גלאנטי מהר"א הק ל   יקי נ רחא רחא הת ק ת מקל וכ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻ
 דה י "ב)מהר"י רה   "הר מ .(ל טי ְֲִִֵֵַַַָָָ

ה דש  זהר למדי  מי בי נח ְֱִִֵֶַַַַַָָָָה

:בשמי הקדוש הזוהר לומדי של ערכ מל "מה מ"ג)ה "א ):תב י ִִִֵֵֶֶַ
ללמד יז ה א  וכל ע למ ת, נה עלמא גירסא  דה ההר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹל ד
א מה  אחת עה  למעלה   יעה אחד , מאמר ר אפ  להביְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
היכלא מני  הא לע  הא ל מבטח מימה , נה ה ט לד  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻיעה
 ת  רקיעא. מלכתא ראנה  ביה לה ני מראי  ויהיה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמלא ,

תב מל)ל' קלה.(הא ללמד  חכ למיד על חב דל  ה  :נ ל וזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
בימע ה י  ל תא  אר רוג ק לה  מדיל אינ  א ד ל ה   ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹוענ

האה. לקרב ח דל  י ... ליצל רחמנא ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֻֻהאה 

האי הּמר, הּגל ּות  מן חפ ׁשי רצּוצים לשלח ּגזעֹו ּבארץ  ֵ ַ ַ ַ ָ ַ ִ ִ ְ ָ ִ ְ ְ ִ ֶ ֶ ְ ֶֹ ְו ׁשר ׁש
לק ּבע ּכּלּמּודים, לׁשמֹוע  אזן, להעיר  האדם לב יתלהב  ַֹ ְ ִ ִ ִ ַ ַ ְ ִ ֶֹ ִ ָ ְ ָ ָ ָ ֵ ֵ ַ ְ ִֹלא

ספרי  ּוׁשאר ּובת ּקּונים ה ּקדֹוׁש ּבזֹוהר י ֹום ּבכל קב ּוע   ֵ ְ ִ ָ ְ ִ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ִׁשעּור
עכ"ל .ה ּמקּבלים וכּו'", ַ ְ ֻ ָ ִ ְ 

כרכי 46ל המחולק הקדוש הזוהר לימוד תכניות

:אנשי 46 א: אחדמסל ל  כר מקבל אחד כל  איש  46 של קבוצה ְַ
של זמ  מתו ברציפות שעתיי ימיולומד  חבורות4 נארג  וכ

הקדוש הזוהר  כל את  שיסיימו ימיקדושות 4 .כל 

:אנשי 96 ב: עצמומסלל על מקבל אחד  כל איש  96 של  קבוצה ְַ
של  זמ  מתו ברציפות שעה  ולומד ,כר חצי ימיללמוד 4 נארג  וכ

הקדוש הזוהר  כל את  שיסיימו קדושות ימיחבורות 4 .כל 

:אנשי 192 ג: מקבל מסלל אחד  כל איש  192 של  עצמוקבוצה  על  ְַ
קדושות חבורות  נארג וכ ברציפות, שעה  חצי ולומד ,כר רבע ללמוד

שעה, בחצי הקדוש הזוהר כל  את לעשותשיסיימו יכולה  ישיבה  וכל
דד טח  יראל  ו" הפסוק להבטחת נזכה  ואז  ביומו , יו דבר ְְִִֵֶַַָָָֹזאת 
מי  י ראל ריא טל , יערפ מיו  א  ותיר  ג אר אל  יעקב  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעי
 ל איבי  חוי אות חרב  ואר עזר מג ידוד נ ע ע  ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹכמ

"תדר תיממ על (כחכט)ואה  לג  פרק  דברי). ְְִֵַַָָֹ

:אנשי 384 ד: שלמסלל  עצמו384קבוצה על מקבל אחד  כל  איש  ְַ
ברציפות , שעה  רבע ולומד [עמודי 15   כר [שמינית  שעה רבע  ללמוד

קדושות חבורות נארג  שעהוכ ברבע  הקדוש הזוהר כל את ,שיסיימו
השראת למע ביומו,  יו דבר  זאת  לעשות  יכולה  גדולה  ישיבה  וכל 

.[385 בגימטריה  ["שכינה " בתוכנו  השכינה

ה: של מסלל קבוצה  :אנשי עצמו768768 על  מקבל  אחד כל  איש  ְַ
 נארג  וכ ברציפות, דקות 7.5 ולומד [עמודי 7.5] דקות 7.5 ללמוד

קדושות דקות חבורות  ב7.5 הקדוש הזוהר  כל את ישיבהשיסיימו  וכל  ,
בתוכנו . השכינה השראת למע ביומו, יו דבר  זאת לעשות יכולה  גדולה

ו : שלמסלל קבוצה :אנשי עצמו14401440 על מקבל אחד כל איש  ְַ
חבורות נארג וכ ברציפות, דקות 4 ולומד [ עמודי 4] דקות 4 ללמוד

דקות קדושות ב4 הקדוש הזוהר  כל את גדולהשיסיימו ישיבה  וכל  ,
בתוכנו . השכינה השראת  למע ביומו , יו דבר  זאת  לעשות יכולה 

:אנשי 5760 ז: מיר מסלל ישיבת או חסידות של  איש5760קבוצה ְַ
זוהר אחת דקה  ולומד אחד, עמוד דקה  ללמוד עצמו  על  מקבל  אחד כל

קדושות  חבורות  נארג  וכ הקדושברציפות , הזוהר  כל  את שיסיימו 
זאתבדקה יעשה בוודאי השכינה ומצער מהקב"ה  לו שאיכפת מי  וכל  ,

באהבה השלמה והגאולה בתוכנו, השכינה השראת למע ביומו, יו דבר
.וברחמי

.יו 64ב הקדוש הזוהר כל ללימוד מבצע ח: שעהמסלול  לומד אחד כל 
,יו כל  ברציפות יווחצי  ב64 הקדוש  הזוהר כל את מסיי לדוגמאוכ .

.ברחמי להיגאל  נזכה  וכ אב,  מנח י' עד שבועות  מערב

סט את בל"נ יקבל האלו   מהמסלולי לאחד להתחייב שמוכ מי כל
קודש ע נדיבי כ כמו  ,בחינ סטי למאה  נדיב כרגע יש  הקדוש  הזוהר
 סטי לנדב  יכול הרשב "י לישועות או נשמה לעילוי להנציח  המעונייני

.בחינ לחלוקה

0527651911 טל: להתקשר  נא פרטי לבירור

ילכ  רה את לה דעוה הרת ואת יהח את  אתה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻוהזהר ה
יראי  חיל אני  הע מ ל תחזה ואה :יע א ר העה ואת  ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָב
מאת  רי  – אלפי רי עלה  מו בצע : נאי  אמת  אני ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאלהי

ערת : ורי – יחמ רי כ כא)– יח פרק (שמות  ְֲֲִִֵֵָָָֹ

ו רי  – י חמ רי – מא ת רי – אלפי רי למ ת נימתאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָאנ
ערת ערת. וכ רי ,דה ההר לל ד י אנ 46 רז  [אחד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

,יחמ הדרי  ה הר ללד  י אנ 96 ר ז מאת [אחד ורי [ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
דה ה הר לל ד יאנ 192 רז יראל אחד ע ל  את לאחד  [ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה מי  הזהר [לפי ,מ י  י מידי  מיס ולעת ,דה ה הר ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָֹלד
 אלפי רי יראל . ע להלת [לי י 67 י ל '354 ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָה ח לק 

זה! וקד דל  דבר נתאחד א ורעי  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָאחי 

זכ ת ה יח , את  מביא ה אלה את קרב  בר על א ריְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמד
 . אט צצת  שואה ח "ו  יראל   ע על  מב א מעב ד ה ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָהזהר
מלחמת לפני נה  ריע זצ"ל  ה על  ידע יתר!!! זמ  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאי
דלה זירה   לה ואמר  י יב ת, וראי ניהר לכל  הל ,לְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָהע
 להע מ חקי יראל  מכלל  דל  חלק  יראל, לל  על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָחמה
יכל  ד ה ההר ל ד רק עיד ה הרמח"ל  ברי  ואמר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָרח"ל ,
ורא רב ל היא, העצה  על רח"ל . הרעת הזרת מ תנא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלה יל
 !לק מע ולא .דה ז הר  ללמד צרי יה די ל  יאמר , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹייבה
אל  אני עת ,די יה  מלי 67 והרג דלה מלחמה  רצה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָאחר

ת מכת ה מרא קה  האלה  תא את?(נה)את הרג מי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
חז"ל  מאמר א')ידע  עד  נ"ה   הקב"ה ,(ת  לפני  יה מת  אמרה ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

 רימ יקיצ ל ה ל אמר  .מא א  נ מה  לע ל  נְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָר
לע ל נר לפניו אמרה .רימ עיר  לת והלמח  יד היה ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָ

מח אולא   ואכמ "ל. ,ד ה זהר ללמד ר ל מר יד היה ְְְִִִַַַַַָָָָָָֹֹ
אמר ולא  ל דונתע. ְְְְְִַָֹ

אי הר, לה צל וידע  לי יכ ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה  יראל   אר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה קל  מהגה "צ מע לי סר  אחד רב  !!! אט מ צצת   ינ זמְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

¬−
לאד. בכבודי הוא  ברו הקדוש  לה אמר בגבעה , פילגש אנשי  נענשו  זה על 

:מחית וד בשר של כבודו  על  ,מחיתע "ב)בסנהדרי ק"ג ד)נת ר' תניא 
זה  מתערבי מיכה  פסל ועש המערכה עש והיה מילי ג' לשילה מגרב אומר
מצויה  שפיתו  לו הניחו הקב"ה לה אמר לדוחפו, השרת  מלאכי בקשו  בזה
בכבודי  הקב"ה  לה אמר בגבעה, פלגש  אנשי נענשו זה דבר ועל ,דרכי לעוברי

עכ"ל.  מחית וד בשר  של כבודו  על מחית לא
ע"א)בשבועות ל"ט ממנו ,(ד נפרעי שבתורה עבירות  כל ינקה, לא  ונקה  וז "ל:

"וכשלו  והכתיב לא, העול מכל  שבתורה עבירות  וכל וממשפחתו, ממנו וכא
שיש הת בזה , זה  ערבי ישראל שכל  מלמד אחיו, בעו איש  באחיו" איש 

הגמרא . עכ"ל מיחו ולא  למחות  ביד

זה: בעו ונענש גמור שאינו צדיק הרי  מוחה שאינו גמור ע"זצדיק ד'בגמ' ד)

להמית ע"א) הזה כדבר מעשות  ל חלילה דכתיב מאי כהנא בר אבא ר' אמר
אבל גמור שאינו בצדיק ורשע . צדיק   ממ והכרתי והכתיב  ולא רשע , ע צדיק
אלא  ממקדשי תקרי אל  יוס ר' ותני תחלו , וממקדשי והכתיב לא, גמור צדיק
שהיה  כיו נמי הת תיו, ועד מאל התורה  את שקיימו אד בני אלו ממקודשי

עכ"ל.  גמורי שאינ  כצדיקי להו הוי מיחו  ולא למחות  ביד
העונש: יקבל מלמחות  עצמו הכשריהמונע לומדי מחאה  מניעת ידי על

הרשעי כמעשה תורה)לעשות ישראל  מנהג כעי עוברי (ונעשה שעונש נמצא
המחאה. שמונעי הרבני חשבו על  ,המחריבי מא:)עברות  סוטה (רש"י ראה.

המחאה: חיוב בעני  החינו חטאו ,מש"כ על נתפס מיחה  ולא  למחות שבידו מי
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נהר! ּכמי  ּתן ׁשל ֹומים ולּנזהר י ֹודע למזהיר הרע ה ּיצר ַ ַ ְ ִ ְ ַ ִ ְ ָ ְ ִ ֵ ְ ֵ ָ ָ ַ ֵ ֶ ָ ַ ֵ ַ 
העֹולם  מן נדחה הּוא ה ּקד ֹוׁש, ה ּזהר לּמּוד ידי ׁשעל   ָ ָ ִ ָ ְ ִ ָ ַ ַֹ ַ ִ ֵ ְ ַ ֶ ָ ַ ְּבוודאּות,
ה ּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה ה ּמלחמה  וז ֹוהי ׁשלטֹונֹו,  ֵ ַ ֶ ָ ֲ ַ ָ ָ ָ ְ ִ ַ ִ ְ ְ ִ ֵ ַ ְ ִּומתּבּטל
מּמׁש. האמת  הפ והבל , ׁשטּות ׁשל  מחׁשבֹות להחּדיר  ָ ַ ֶ ֱ ָ ֶ ֵ ֶ ֶ ְ ְ ֶ ָ ֲ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ַ ְ ִמתאּמץ 

ה ּיצר! ּברׁשת  לּפֹול  לא ס ּכנה! זהירּות ּכן רּביעל ּכדאמר ַ ֵ ְ ִ ַ ָ ָ ִֹ ְ ֶ ֶ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ַ ַ ִ 
יֹונתן ר ּבי  אמר נחמני ּבר לאדם ׁשמּואל מסית ֹו הרע יצר ְ ֵ ַ ַ ֲ ָ ִ ָ ַ ַ ִ ָ ָ ֵ ֶ ָ ַ ְ ִ ְ ָ ָ 

ה ּבא  לע ֹולם עליו ּומעיד ה ּזה  ּתּנאּבע ֹולם וי ּנצל: יע ׂשה  מה  , ָ ָ ַ ֶ ֵ ִ ָ ָ ְ ָ ַ ָ ַ ַ ֲ ֶ ְ ִ ָ ֵ ַ ָ 
זה מנּול ּב ּפגע אם  יׁשמעאל רּבי הּמדרׁשדבי  לבית  ,מׁשכהּו ְ ֵ ַ ִ ִ ְ ָ ֵ ִ ָ ַ ָ ְ ֻ ָ ֶ ָ ְ ֵ ְ ֵ ַ ִ ְ ָ 

נב :)וכּו'... ּדף  ה ּכת ּוב:(ס ּכה ּבנּו יתקּים ּובזכּותכם טו. ּפרק (ׁשמ ֹות  ְ ֻ ָ ַ ִֹ ְ ְ ֶ ִ ְ ַ ֵ ָ ַ ָ ְ ֶ ֶ 

טזיח) על פ' עד ּתּפל ּכאבן י ּדמּו  זר ֹוע ּבגדל  ופחד אימתה  יהם  ִ ֲֹ ֵ ֶ ֵ ָ ָ ָ ַ ַ ִ ְ ְֹ ֲ ִ ְ ָ ָ ֶ ַ 
ּבהר ות ּטעמֹו ּתבאמֹו קנית, זּו עם יעבר עד ה' ע ּמ  ַ ְ ֵ ָ ִ ְ ֵ ִ ְ ָ ִ ָ ַֹ ֲ ַ ַ ְ ַֹ ֲ ַיעבר
ה' ,ידי ּכֹוננ ּו אדני  מּקד ׁש ה ' ּפעל ּת לׁשב ּת מכ ֹון ַנחלת  ֲָ ְ ָ ְ ִ ְ ְ ָ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ֲ ָֹ ֲ ָ ֶ 

בב"א . ועד, לעלם  ִימל ְ ְֹ ָֹ ָ ֶ 

מצטרף יהודי  כל שליט "א הדור גדולי ורבנן  מרנן  בהוראת
ישראל עם להצלת הקודש, משמרת שומרי הקדוש ללימוד
שליט"א שטיינמן  הגראי "ל  הישיבה ראש מרן  הוראת פי  על

לבקש  להוסיף, ובאתי וז"ל:
להשתדל  הישיבות מתלמידי
ה' במשך  הרמח"ל, בעצת
אשר הגזירה לבטל כדי יממות,
הישיבות לבטל  לגזור  רוצים
השם  בעזרת ונקווה  מישראל .
הזוממים  אלה עצת את להפר  דשמיא בסייעתא  יהיה שזה

מישראל  תורה  שליט "א ,.לבטל  הישיבה  ראש מרן את ושאלו
ללמוד יכול ואחד אחד כל האם זוהר, ללמוד כתב הרמח"ל
שאר על  גדולה מעלתו הזוהר ספר אמר, עוד כן, וענה  זוהר ?

עכ"ל. מבין, שלא אף  הנפש את  לטהר וסגולתו  לימודים

שטיינמ הגרא "ל 

האיראני: האיום לגבי התבטא  שטיינמן הגרא"ל זהו מרן
ישראל. את  להשמיד גזירה  ישנה  כי  מהשמיים , ברור סימן

לבטלה  בכדי  להתחזק, התרחשותחייבים ע"פ והסביר ..."
תלמידיו את הזהיר זצ"ל  וסרמן אלחנן רבי  אז שגם השואה 
באדם  שמדובר  שטענו אף ימ"ש, היטלר  של האיומים מפני 
שמרדכי הרשע... המן עם  הסיפור את והביא  דעה, חסר

ונתקיים  הגזירה , לבטל  בכדי והתחזק מפניו, פחד הצדיק
ּבׂשנאיהם". ה ּמה  הּיהּודים  י ׁשלטּו אׁשר ה ּוא  ונהפֹו"ְ ַ ֲ ֲ ֶ ִ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ְ ֵ ֶ 

קניבסקי חיים  רבי הגאון רבנו
אברכים  שואל  שליט"א
הינכם  האם למעונו , הנכנסים 
לו וכשעונים זוהר? לומדים
ש"ס  ללמוד סיימו לא  שעדיין

להם: אמר  הנכם ופוסקים. האם 
עדן  לגן להיכנס אפשר  אי  הזוהר לימוד שבלי יודעים 

לאבהעליון  אם גם הקדוש, זוהר ללמוד להם ואומר  ?
.ג מבינים 

הּגאּולה , לפני הּגל ּות  סֹוף האחרֹון ה ּדֹור אנחנּו  ָ ְ ַ ֵ ְ ִ ָ ַ ֲ ַ ָ ַ ְ ַ ֲ ַ ָ ַּכּידּוע
תורת הּתֹורה  ּבל ּמּוד  אּלא ׁשּתבא  אפׁשר אי  ה ּזאת  ָ ַ ִ ְ ָ ֶֹ ָ ֶ ָ ְ ֶ ִֹ ַ ָ ְֻ  ַ ְוה ּגא ּלה 
אבל  ּגמרא , הּיֹום ּכל  לֹומדים ה ּיׁשיב ֹות השם , ברוך  ָ ֲ ָ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ִ ְ ַהפנימיות,

היא  הא ֹורּפרּד"סהתורה  ׁשּכתב ּכמֹו ס'ֹוד , ּד'רּוׁש ר 'מז ּפ'ׁשט ַ ְ ֵ ְ ַ ֶ ֶ ְ ְ ֶ ָ ַ ָ 
הּקדֹוׁש, חלקיה ,(ויחי)החּיים  ּבארּבעת עֹוסק ׁשּלא  מי  וכל , ַ ַ ִ ַ ָ ַ ְ ִ ְ ָ ִ ֶ ֵֹ ְ ַ ְ ַ ַ ֲ ָ ֶ ָ 

"עליו  וצֹווחת קֹול  ּבת י ֹום ּבכל לּבר ּיֹותיֹוצאת להם א ֹוי ָ ָ ֵ ְ ָ ַ ְ ַ ַ ָ ֶ ַ ְ ִ 
ּתֹורה  ׁשל .(מהרח"ו)"מעלּבֹונּה ֵ ֶ ְ ָ ֶ ָ 

בכל ה ּקד ֹוׁשהּזֹוהרּבלימּוד לה ֹוסיףהּיֹום צריכים ולכן  ְ ָ ֵ ְ ִ ִ ַ ְ ִ ְ ִ ַ ַ ַ ָ ְ ָ 
מּוילנא וכן .הּיׁשיבֹות הּגאֹון ג ')ּכתב א ֹות  י "א  ּפרק  ׁשלמה (אבן ַ ְ ִ ְ ֵ ָ ַ ַ ָ ִ ִ ְ ָ ֶ ֶ ְ ֵ ָ ֶ ֶ 

ּוביׁשעיה ה ּקּבלה ". ּבלּמּוד רק ּתלּויים  ה ּמׁשיח ּוביאת  ָ ְ ַ ִ ָ ָ ַ ַ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ִ ָ ַ ַ ִ ָֻ  ְ ַ"הּגאּלה
ט') י ֹודע (ו' ּכי קּבלה, ילמד  ׁשּלא  עֹוׂשה  הרע  ׁשהּיצר   ַ ֵ ִ ָ ָ ַ ַ ְ ִֹ ֶ ֶ ַ ָ ֶ ֵ ַ ֶ ַ ָּכתב,

ׁשלמה . ּבתׁשּובה  האדם יׁשּוב  זה  לּמּוד ידי  ָ ֵ ְ ָ ְ ִ ָ ָ ָ ָ ֶ ִ ֵ ְ ַ ֶׁשעל

מלאכי  הּנביא  ּדברי על  ּכתב ה ּקנה  י "ח)ּובספר "וׁשבּתם (ג' ְ ֵ ֶ ַ ָ ֶ ָ ַ ַ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ֶ 
עבד ֹו" לא לא ׁשר אלהים עבד ּבין לרׁשע צּדיק ּבין  ָ ֲֹ ֶ ֲ ַ ִֹ ֱ ֵֹ ֵ ָ ָ ְ ִ ַ ֵ ֶ ִ ְּוראיתם
הע ֹוסק  עבדֹו לא ּובּזהר. ּבּתלמּוד העֹוסק הינּו אלקים  ֵ ָ ָ ֲֹ ַֹ ַ ְ ַ ַ ֵ ָ ְ ַ ִֹ ֱ ֵעֹובד 

ּבּזהר ע ֹוסק  ואינֹו לבד מ ּדינ ֹוב ,ּבּתלמּוד ׁשּפירא  אלימל צבי  (רּבי  ַ ַ ְ ְ ַ ְ ֵ ֵ ַ ַֹ ַ ִ ְ ִ ֱ ִ ֶ ֶ ַ ִ ָ ִ ִ 

ב') א ֹות  פ "א  ּגּנים, מעין .מהרצ "א , ַ ְ ַ ַ ִ 

ה ּנבּואה ק ּיּום לפני האחרֹון ה ּבר ּור כג)זהּו אנכי(ׁשם, "הּנה ֶ ַ ֵ ָ ַ ֲ ִ ְ ֵ ִ ַ ְ ָ ָ ִ ֵ ָ ִֹ 
וה ּנֹורא". הּגד ֹול  ה ' י ֹום ּבֹוא לפני ה ּנביא  אלּיה  את לכם   ָ ַ ְ ָ ַ ֵ ְ ִ ִ ָ ַ ָ ִ ֵ ֵ ֶ ָ ַ ֵֹׁשלח
זֹוה "ק, ילמדּו היהּודים  ׁשּכל  ּומצּפה מחּכה   ית ּבר הּׁשם  ַ ְ ְ ִ ִ ְ ַ ָ ֶ ֶ ַ ְ ֶ ַ ְ ַ ָ ְ ִ ֵ ַ ִּכי
ואז נ ּדח, מּמּנּו יּדח ולא ה ּקדֹוׁשים, הּניצֹוצֹות יתל ּקטּו  ָ ְ ָ ִ ֶ ִ ַ ִֹ ְ ִ ְ ַ ִ ַ ְ ַ ְ ִ ֶ ָּובזה 
סֹודֹות את יׂשראל  לכל  ויל ּמד הּמׁשיח  מל וי ֹופיע   ֶ ֵ ָ ְ ִ ָ ְ ֵ ַ ִ ַ ִ ָ ַ ֶ ֶ ַ ִ ְ ֶ ָ ִיּגלה

הבינ ּו. ולא עכׁשו, ּׁשּלמדּו מה   ִ ֵֹ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ֶ ַ ָ ַה ּתֹורה,

העבֹודה וׁשר ׁש יסֹוד הּניצ ֹוץ)ּובספר לׁשֹונֹו:(ׁשער וזה  ּכתב, ְ ֵ ֶ ְ ְ ֶֹ ָ ֲ ָ ַ ַ ַ ִ ָ ַ ְ ֶ ְ 
וכ ּמה  ּומעלת ֹו, ׂשיאֹו לּׁשמים ּגדֹולה  ּכ ּכל אם ורעי,  ָ ַ ְ ָ ֲ ַ ִ ִ ַ ָ ַ ָ ְ ָ ָ ִ ַ ֵ ְ ַ ַ"אחי
ה ּקד ֹוׁש, הּזֹוהר ספר לּמּוד ׁשל רברבא אילנא ּדהאי חילא  ָ ַ ַ ַ ֶ ֵ ִ ֶ ָ ָ ִ ַ ְ ָ ֵ ִ ַּתקיף 

¬−
ע"ב]:ב. פ"ו  ] יריה יר חד זהר הרהת ב ס דת  סקי הע ְְְִִִִַַַַָָָָָ

אר  מתעפת היא  נה, ריוע מאה  אחר למעלה  עלה  מתנ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָא ר 
להתאחז לג ת  לייכ לא  ניוהחיצ הקלת וכחת הרה, סד ת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹל

המת, תאיח ע ד המה  ת א את חקק ה"ה אא  ע ד ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
 מ עע  וג ה דה , הכינה ל לב  תד ,חע ולא ירת, אא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה א, ל וע עוה"ז ע למ ת יעלהב' אר הרה, ס ד ת  למד א מי ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
רת למד ולא ,' וכ סקי פ ש"ס  ולמד ביט ימע ל י אפיל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹלעה "ב,

  העלי  עד מ  ת א חי מל דיהד, ,הבי א אפיל למד הא וא , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ולעסק  בה ת  י יב ת לי ב ויכל הד, רת את   ניהעלי עלמת ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹא

הרה . ְַָסד ת 

הקדוש:ג . הזוהר ספר אחד המד  לח הר"י ע ללמד ל בת  זכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
מ זה  רנלד הר"י נמת את  יממ  דה ז הר המד יה די ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָל
הר"י  לנמת  מתקר הא  דה זהר למד  הדי ע כל י ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָד ע,

,נג ולמד  יב  דה ור"י אליו , תא יממלאברה חסד – הח ה (אר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

זי"ע) גלאנטי מהר"א הק ל   יקי נ רחא רחא הת ק ת מקל וכ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻ
 דה י "ב)מהר"י רה   "הר מ .(ל טי ְֲִִֵֵַַַָָָ

ה דש  זהר למדי  מי בי נח ְֱִִֵֶַַַַַָָָָה

:בשמי הקדוש הזוהר לומדי של ערכ מל "מה מ"ג)ה "א ):תב י ִִִֵֵֶֶַ
ללמד יז ה א  וכל ע למ ת, נה עלמא גירסא  דה ההר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹל ד
א מה  אחת עה  למעלה   יעה אחד , מאמר ר אפ  להביְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
היכלא מני  הא לע  הא ל מבטח מימה , נה ה ט לד  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻיעה
 ת  רקיעא. מלכתא ראנה  ביה לה ני מראי  ויהיה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמלא ,

תב מל)ל' קלה.(הא ללמד  חכ למיד על חב דל  ה  :נ ל וזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
בימע ה י  ל תא  אר רוג ק לה  מדיל אינ  א ד ל ה   ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹוענ

האה. לקרב ח דל  י ... ליצל רחמנא ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֻֻהאה 

האי הּמר, הּגל ּות  מן חפ ׁשי רצּוצים לשלח ּגזעֹו ּבארץ  ֵ ַ ַ ַ ָ ַ ִ ִ ְ ָ ִ ְ ְ ִ ֶ ֶ ְ ֶֹ ְו ׁשר ׁש
לק ּבע ּכּלּמּודים, לׁשמֹוע  אזן, להעיר  האדם לב יתלהב  ַֹ ְ ִ ִ ִ ַ ַ ְ ִ ֶֹ ִ ָ ְ ָ ָ ָ ֵ ֵ ַ ְ ִֹלא

ספרי  ּוׁשאר ּובת ּקּונים ה ּקדֹוׁש ּבזֹוהר י ֹום ּבכל קב ּוע   ֵ ְ ִ ָ ְ ִ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ִׁשעּור
עכ"ל .ה ּמקּבלים וכּו'", ַ ְ ֻ ָ ִ ְ 

כרכי 46ל המחולק הקדוש הזוהר לימוד תכניות

:אנשי 46 א: אחדמסל ל  כר מקבל אחד כל  איש  46 של קבוצה ְַ
של זמ  מתו ברציפות שעתיי ימיולומד  חבורות4 נארג  וכ

הקדוש הזוהר  כל את  שיסיימו ימיקדושות 4 .כל 

:אנשי 96 ב: עצמומסלל על מקבל אחד  כל איש  96 של  קבוצה ְַ
של  זמ  מתו ברציפות שעה  ולומד ,כר חצי ימיללמוד 4 נארג  וכ

הקדוש הזוהר  כל את  שיסיימו קדושות ימיחבורות 4 .כל 

:אנשי 192 ג: מקבל מסלל אחד  כל איש  192 של  עצמוקבוצה  על  ְַ
קדושות חבורות  נארג וכ ברציפות, שעה  חצי ולומד ,כר רבע ללמוד

שעה, בחצי הקדוש הזוהר כל  את לעשותשיסיימו יכולה  ישיבה  וכל
דד טח  יראל  ו" הפסוק להבטחת נזכה  ואז  ביומו , יו דבר ְְִִֵֶַַָָָֹזאת 
מי  י ראל ריא טל , יערפ מיו  א  ותיר  ג אר אל  יעקב  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעי
 ל איבי  חוי אות חרב  ואר עזר מג ידוד נ ע ע  ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹכמ

"תדר תיממ על (כחכט)ואה  לג  פרק  דברי). ְְִֵַַָָֹ

:אנשי 384 ד: שלמסלל  עצמו384קבוצה על מקבל אחד  כל  איש  ְַ
ברציפות , שעה  רבע ולומד [עמודי 15   כר [שמינית  שעה רבע  ללמוד

קדושות חבורות נארג  שעהוכ ברבע  הקדוש הזוהר כל את ,שיסיימו
השראת למע ביומו,  יו דבר  זאת  לעשות  יכולה  גדולה  ישיבה  וכל 

.[385 בגימטריה  ["שכינה " בתוכנו  השכינה

ה: של מסלל קבוצה  :אנשי עצמו768768 על  מקבל  אחד כל  איש  ְַ
 נארג  וכ ברציפות, דקות 7.5 ולומד [עמודי 7.5] דקות 7.5 ללמוד

קדושות דקות חבורות  ב7.5 הקדוש הזוהר  כל את ישיבהשיסיימו  וכל  ,
בתוכנו . השכינה השראת למע ביומו, יו דבר  זאת לעשות יכולה  גדולה

ו : שלמסלל קבוצה :אנשי עצמו14401440 על מקבל אחד כל איש  ְַ
חבורות נארג וכ ברציפות, דקות 4 ולומד [ עמודי 4] דקות 4 ללמוד

דקות קדושות ב4 הקדוש הזוהר  כל את גדולהשיסיימו ישיבה  וכל  ,
בתוכנו . השכינה השראת  למע ביומו , יו דבר  זאת  לעשות יכולה 

:אנשי 5760 ז: מיר מסלל ישיבת או חסידות של  איש5760קבוצה ְַ
זוהר אחת דקה  ולומד אחד, עמוד דקה  ללמוד עצמו  על  מקבל  אחד כל

קדושות  חבורות  נארג  וכ הקדושברציפות , הזוהר  כל  את שיסיימו 
זאתבדקה יעשה בוודאי השכינה ומצער מהקב"ה  לו שאיכפת מי  וכל  ,

באהבה השלמה והגאולה בתוכנו, השכינה השראת למע ביומו, יו דבר
.וברחמי

.יו 64ב הקדוש הזוהר כל ללימוד מבצע ח: שעהמסלול  לומד אחד כל 
,יו כל  ברציפות יווחצי  ב64 הקדוש  הזוהר כל את מסיי לדוגמאוכ .

.ברחמי להיגאל  נזכה  וכ אב,  מנח י' עד שבועות  מערב

סט את בל"נ יקבל האלו   מהמסלולי לאחד להתחייב שמוכ מי כל
קודש ע נדיבי כ כמו  ,בחינ סטי למאה  נדיב כרגע יש  הקדוש  הזוהר
 סטי לנדב  יכול הרשב "י לישועות או נשמה לעילוי להנציח  המעונייני

.בחינ לחלוקה

0527651911 טל: להתקשר  נא פרטי לבירור

ילכ  רה את לה דעוה הרת ואת יהח את  אתה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻוהזהר ה
יראי  חיל אני  הע מ ל תחזה ואה :יע א ר העה ואת  ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָב
מאת  רי  – אלפי רי עלה  מו בצע : נאי  אמת  אני ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאלהי

ערת : ורי – יחמ רי כ כא)– יח פרק (שמות  ְֲֲִִֵֵָָָֹ

ו רי  – י חמ רי – מא ת רי – אלפי רי למ ת נימתאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָאנ
ערת ערת. וכ רי ,דה ההר לל ד י אנ 46 רז  [אחד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

,יחמ הדרי  ה הר ללד  י אנ 96 ר ז מאת [אחד ורי [ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
דה ה הר לל ד יאנ 192 רז יראל אחד ע ל  את לאחד  [ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה מי  הזהר [לפי ,מ י  י מידי  מיס ולעת ,דה ה הר ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָֹלד
 אלפי רי יראל . ע להלת [לי י 67 י ל '354 ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָה ח לק 

זה! וקד דל  דבר נתאחד א ורעי  ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָאחי 

זכ ת ה יח , את  מביא ה אלה את קרב  בר על א ריְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמד
 . אט צצת  שואה ח "ו  יראל   ע על  מב א מעב ד ה ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָהזהר
מלחמת לפני נה  ריע זצ"ל  ה על  ידע יתר!!! זמ  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאי
דלה זירה   לה ואמר  י יב ת, וראי ניהר לכל  הל ,לְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָהע
 להע מ חקי יראל  מכלל  דל  חלק  יראל, לל  על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָחמה
יכל  ד ה ההר ל ד רק עיד ה הרמח"ל  ברי  ואמר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָרח"ל ,
ורא רב ל היא, העצה  על רח"ל . הרעת הזרת מ תנא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלה יל
 !לק מע ולא .דה ז הר  ללמד צרי יה די ל  יאמר , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹייבה
אל  אני עת ,די יה  מלי 67 והרג דלה מלחמה  רצה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָאחר

ת מכת ה מרא קה  האלה  תא את?(נה)את הרג מי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
חז"ל  מאמר א')ידע  עד  נ"ה   הקב"ה ,(ת  לפני  יה מת  אמרה ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

 רימ יקיצ ל ה ל אמר  .מא א  נ מה  לע ל  נְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָר
לע ל נר לפניו אמרה .רימ עיר  לת והלמח  יד היה ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָ

מח אולא   ואכמ "ל. ,ד ה זהר ללמד ר ל מר יד היה ְְְִִִַַַַַָָָָָָֹֹ
אמר ולא  ל דונתע. ְְְְְִַָֹ

אי הר, לה צל וידע  לי יכ ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה  יראל   אר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה קל  מהגה "צ מע לי סר  אחד רב  !!! אט מ צצת   ינ זמְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

¬−
לאד. בכבודי הוא  ברו הקדוש  לה אמר בגבעה , פילגש אנשי  נענשו  זה על 

:מחית וד בשר של כבודו  על  ,מחיתע "ב)בסנהדרי ק"ג ד)נת ר' תניא 
זה  מתערבי מיכה  פסל ועש המערכה עש והיה מילי ג' לשילה מגרב אומר
מצויה  שפיתו  לו הניחו הקב"ה לה אמר לדוחפו, השרת  מלאכי בקשו  בזה
בכבודי  הקב"ה  לה אמר בגבעה, פלגש  אנשי נענשו זה דבר ועל ,דרכי לעוברי

עכ"ל.  מחית וד בשר  של כבודו  על מחית לא
ע"א)בשבועות ל"ט ממנו ,(ד נפרעי שבתורה עבירות  כל ינקה, לא  ונקה  וז "ל:

"וכשלו  והכתיב לא, העול מכל  שבתורה עבירות  וכל וממשפחתו, ממנו וכא
שיש הת בזה , זה  ערבי ישראל שכל  מלמד אחיו, בעו איש  באחיו" איש 

הגמרא . עכ"ל מיחו ולא  למחות  ביד

זה: בעו ונענש גמור שאינו צדיק הרי  מוחה שאינו גמור ע"זצדיק ד'בגמ' ד)

להמית ע"א) הזה כדבר מעשות  ל חלילה דכתיב מאי כהנא בר אבא ר' אמר
אבל גמור שאינו בצדיק ורשע . צדיק   ממ והכרתי והכתיב  ולא רשע , ע צדיק
אלא  ממקדשי תקרי אל  יוס ר' ותני תחלו , וממקדשי והכתיב לא, גמור צדיק
שהיה  כיו נמי הת תיו, ועד מאל התורה  את שקיימו אד בני אלו ממקודשי

עכ"ל.  גמורי שאינ  כצדיקי להו הוי מיחו  ולא למחות  ביד
העונש: יקבל מלמחות  עצמו הכשריהמונע לומדי מחאה  מניעת ידי על

הרשעי כמעשה תורה)לעשות ישראל  מנהג כעי עוברי (ונעשה שעונש נמצא
המחאה. שמונעי הרבני חשבו על  ,המחריבי מא:)עברות  סוטה (רש"י ראה.

המחאה: חיוב בעני  החינו חטאו ,מש"כ על נתפס מיחה  ולא  למחות שבידו מי



סיון תשע"ג מבצע להצלת עם ישראל4 ◇ אור הזוהר 120

א לג לי יהדה ההרר י על ה ספר  מחר על זצוקללה"ה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֻ
היטלער לחמת ראה זצ"ל אלג לי יהדה רי הגה "צ  .דְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה
לה מיד ה דה לארצנ יע מאד  פחד , ל הע על רצה  ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹימ"ש 

ח "ו . י ונ ט זק ועד מער דיהה ל  את לאד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהרג

אמר:  אעל ספרא ,דה הר  תב י חאי    מע ורי  הית ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
מ ל תא  כל יפקי יהדי ל די ד ה ל ההר  לתר התחיל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הפר לאר צא  י ואמר  ,דה ה הר את וללמד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהבי
צא  י היה וכ דלה , מלה לרע יהיה ד ה ההר  על   ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָהרא
ונגמרה מ לה להרע  ל היה אז ההר, מפר הרא  ר ה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָלאר
ה דה . לארצנ לה יע זממ הצליח  ולא ימ "ש . היטלער ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהלחמה

 ערבי  לי וחצי  אחד מעט  וי מ א, לרחמי קיזק אנ כמְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
 א ,חיט  אנ לכ ח "ו , די יה  מלי 15 את  לחל ציר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
יקבל  אחד ל וכ ,ביו דקה וי  י כל דה ה הר את ְְְְִֶֶַַַָָָָָָילמד
ו אי   ובכ אחת, בפע הזוהר כל את  פעמי מליוני למד כאילו ְַַשכר
עדה " ה חברי ל  ני הר דלי   תב מ מיח, מחבלי  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָנ צל 
יחאי   מע רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה "ק לייר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָהחרדית
מזי   נקראי הז הר ולמדי רחמי . גל תא מ יפק א ספרא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָע"ה 
יראל, לל  ונמת מתנ מטהרי ה  לע ליד הכי י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהר
בגמת , רחנת ורע ת קת  זר ת  מ ל יראל   ע את  ילי מְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
קרב  אז נמעת.  ת פ רת  עה  תבר ועצ רב ח ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹוודאי 

 בגי" לעיל האמרה הר"י להבטחת  נז ה  ראל מי דעתידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
גלתא מ י  יפק ההר ספר האי  איה חי מאילנא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלמטע

ְֲֵַרחמי".

נחוס  לא  היא בגלותא ? שכינתא תהא מתי עד קדוש ! קהל  ורבותי מורי
? שבשמי אבינו על 

הש לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנ ביסורי מתגולל המשיח  מל
רבינו  משה העצה? ומה  בנו !!! רק תלוי זה וכל לגאלנו , רוצה יתבר
מה ומועילה קלה טובה עצה לנו נתנו זיע "א והרשב"י הנביא אליהו

ומיד. תיכ שיבוא נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות

 אביכ יראל אל  מע ו יעקב ני  מעו בצ ה היא: הפשוטה  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹהעצה 
 יו בכל  הקדוש הזוהר  סיו למעמד באי כולנו  ישראל". שבטי "יחד
להתנא מתקשר ובכ תורה  תלמוד בכל  הכנסת בית בכל ישיבה בכל

לאברה בחסד  ע"ה . יוחאי בר שמעו רבי כ"ד)האלוקי  נהר וג.(מ "ר ְְְְֶֶַַָָָָ

והתת  הלת וק ת  הלת ל  יהיה ההא  החר ידי  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָעל
עכ"ל . ,גיטרובמהרח"וה(יח  לע החכמה(הקמה עסק ל י הל  : ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ית ה את,  ני ועב אח ר רמת היא   מהתעק מניעתנ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
נותפאר נ י מק"לר ל ה עליו  נר מ ה  אמר  וכ  עכ"ל . , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
דה הר קכ"ד)זי"ע ספר(נא  , החר זכ ת  הקודש : לשו , ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

 רי וי צרת  ללא רחמי הל ת מ יראל  ני יצא ,ד ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹההר
חד זהר  ב ני כתוב  מיח! חבלי צער  ד')ללא עד  והאי .(ע"ב ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

נח תבת  גונא ה א הכיחרא ,ומי מי ל   נאת ימת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
מת, ואנ י צ יקא מתי נ ל  חרא ה האי (ה יאמר  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָ

אתחי קיח) ,יקי צ לא ואחרני ,  יבא יקיצ לה' הער ְְְֳִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזה
.מ,לג י מת יאיס עלמא, ח רא האי  אתיא א מרוכד  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָ

 הברי)(האי כט ה אינ אר ואת  ,'וג ה  ני אר  את  י  ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
אמר  ועלה . ה נע יב)חרא כבי)נאל יהר מציקי  ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

בזהר עלמ א. לעלמי  לעל מיק יה כבא  א ועד, לח"ג,לע) ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
מהימנא) רעיא  קאקנ"ג: אי יא הרקיע. זהר  יזהיר יליוהמ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

אקרי  א, זהר לי נחמ תיבת   איה ה הר, יתקיספר בה ... ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ
א) א .(מ ת ספרא ארה ודא .הליכ הארה הד ה ל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

יקר, אר ה')הרמ"ק  סימ א ' הא:(ער ההר ספר קרא זה חר  י  ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
יניה ת לא ק היה ולא הר ה  מיני הי  נח, בת מְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
נסי ... מ הא   ל בה  ניסת ידי  על א א  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהחת

לה הה חר  אר סד  אל יקיד ה החר  סגת וכ , תק ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הרזל את האבת האב איבת אבי ה אהבת  קח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעסק
רע יהיה א ואפ ,נ ות מתונ ח ור נפ להלת אליו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוינס
אחת  ל יהיה אא  ניסה, ניסת אי מני  י נס... א ח  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאי
חיה חי א , וינס צ יק ויהיה תבה יחזיר  א ,יְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמה
חטא ת וא עיהר חה היה נח בת עני , עצמ ויפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמ רה

וההמה החה הרמ"קמ תב  ועד  עכ "ל. כה), ע' כ"א תיקו "ז יקר (אור ְְְִֵַַַַַַָָָָ
ויהיו  הרבי מצדיקי  שה הזה החיבור לאור הזוכי לאלו הזוהר הבטחת

ועד  לעול הגשמי ככוכבי  העול ההויות ביטול לאחר קיומ דהיינו  ,
הרוחני, העול ההואויתחדש  הקיו סוד אל יזכו הק 'ה עוד ְַ(וראה 

לה ר"א) .תיקו"ז ְְַָ

קד וחב הבר,  ידנ !יכלנ לא אמר א !ידענ לא יד ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹא
את  נ ולח לה רפ אה לנ יהק ה"ה  אלי ! לה' מי  !לנ ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהא 
!מתכר מ ניי  ר ע  ורעת. קת זרת מ ל ילנלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהר"י

¬−
בטל הוכיח ולא  עליה והעובר וכו' הכתוב מ ג רבותינו מדברי  ברור  דבר וזה 

.כ שעושי הרשעי מכת שהוא ועוד  תחלתעשה , בשל"ה עוד ועי רלט, מצוה  חנו)

ספרו) .: "ברמב פסוקה  נתפשהלכה הוא מוחה ואינו  למחות  בידו שאפשר וכל
.בה למחות לו שאפשר כיו אלו   ז)בעו הלכה דעות  מהלכות ו' פרק "רמב) . וכ

הרמ "א: למחות פסק  ובידו  מוחה שאינו מי וכל עברה  בעוברי למחות  אד חייב
.עו באותו מח )נתפס סעי שלד  סימ דעה ביורה (רמ"א

למחות : חייבי  בוודאות הזיק  ברי  דלא  דעה היכא ביורה הרמ"א שכתב  במה
בסופו) המשפט(של "ד יב)ובחש וייל (סימ מהר "י קנ "ז)מתשובת דנהגו (סימ

תשובה  הפתחי כתב בדבר, סכנה שיש  משו עברה בעוברי למחות  שלא  עכשיו
ש לו לאשר לחנ לה דמי וכהתירא רבי דשו  מזה שור, הבכור בש ,ש
כ על הזקא, ברי דלא גב  על א תקיפות שאר או  שררה שו אצל קצת  ויד
אלא  נאמרו לא ויל מהר"י ודברי זה הוא גמור טעות דעתי ולעניות תורה. תפוג
לא  נאמר לא דודאי מעיקרא  תגורו לא  בטלת  הכי תימא  לא דאי הזקא בברי

בנדה שכתוב כמו לירא  מקו בדאיכא א כי סא)תגורו  בשו"ת (ד זה וכעי ,
יב)הרשב "א המשפט חש בביתיוס לרדות (הובא ישראל על הממונה  ושופט  וכו', ,

תאונה, לא אליו ורעה המקנא, פינחס למחיצת  יזכה תגורו  לא ומקיי העוברי
שור . בכור   בש תשובה פתחי לשו כא עד

:לאוי ג' על עובר  מוחה  שאינו עובר מי  מוחה ואינו  עבירה עוברי שרואה מי

.לאוי רלט:)בשלשה ד א , חלק הקדוש, .(זהר

לעיניו : שינה נות אינו עד צדיק ובלילה ביו לעיניו שינה נות אינו הצדיק 
בתשובה. שישובו  ומביא הרשעי כ')שמוכיח ד א, חלק הקדוש, .(זהר

מוחה: שאינו למי  ומרי קשי  ופגעי מוכיחענשי ואינו  להוכיח שבידו מי
בצרעת. מו :)נלקה ד ג, חלק הקדוש, .(זהר 

וזל"ק: ,ציו מבת ויצא עה"כ  איכה רבה המדרש דברי נוראי גדולי ומה היו 
שעה תבא הקב"ה לה אמר ממנו , פניה והופכי עבירה דבר רואי ישראל

 כ לכ עושה ובאדר"נואני עכ"ל. זמנ(פכ"ט), בלא  ת "ח מתי מה מפני וז"ל:
ויראת  תורה דברי על כנחש  ונוטרי  נוקמי שאינ בעצמ בוזי שה מפני
סופר  חיי מוהר"ר הגדול  הלוח מ"ש אעתיק  :הדברי ולסיו עכ"ל. ,שמי

וז"ל: ע"ב, ו, ד חיי שערי הבהיר בספרו  מיוזצ"ל ואוי  הדי מיו אוי 
פעולות ועל  אנוש מעשי  על  ד' יפקוד וכי חי, לכל מועד עת בבוא  התוכחה
ירא נדה, על  עבר זה חסיד שבת , חלל זה  צדיק כתוב : וימצא  שיחופש אד
איש, אשת על עבר זה קדוש ושעטנז, וטריפה  נבילה על עבר זה  אלקי
בסערה : ד ' ויענהו פעלו, תמי הצור  הלא וישאלו  אמונה  אנשי כל  וישתוממו
ולא  אותו  זכרת  לא מדוע רשע. אלמוני פלוני באיש למחות בכח הי' הלא 

עכ"ל. וכו' אשמו  עליו  פקדת

ידי : על רק אפ ר וזאת   הרא ! מהל להצל  זק ק י ראל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹע
."דה "ההר הא נח" ֵֶַַַַַָֹֹ"יבת

 נר מ ה  ל לצי ונמע א ה אלה , למע ונתמסר  א  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל 
עצת זה מחר [י  למחר  לחת ולא ה ד ה הכינה את  לפדת  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹע"ה 

יראלעמלק], וכל רה,  ונתק ונתחזק נתאחד מ ד כ רק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
י כל דה זהר ה ,ילמדה לע ריא ,  עה אה  וא , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ה א,  ללע ל נאל,וט ב כ מ בואי להית  ז ה  רצ ויהי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
" – עלינ יעיד  בעצמ  דכב ה יח ,ריהמא כיהתזכ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

מדתיכ העי  הקריב ,מי  ל ל ד  נ ,יקרי די יה , על  ." ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
, ננפ לפד ת לגר , צרנלי רח  נחת  לעת ה דה , הכינה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹלמע
ני  אר את לקל יחד אחד נ נל  וכ ד ה זהר י כל דְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻול

.אמ ימינ מהרה ה יח  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמל
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א לג לי יהדה ההרר י על ה ספר  מחר על זצוקללה"ה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֻ
היטלער לחמת ראה זצ"ל אלג לי יהדה רי הגה "צ  .דְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה
לה מיד ה דה לארצנ יע מאד  פחד , ל הע על רצה  ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹימ"ש 

ח "ו . י ונ ט זק ועד מער דיהה ל  את לאד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהרג

אמר:  אעל ספרא ,דה הר  תב י חאי    מע ורי  הית ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
מ ל תא  כל יפקי יהדי ל די ד ה ל ההר  לתר התחיל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הפר לאר צא  י ואמר  ,דה ה הר את וללמד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהבי
צא  י היה וכ דלה , מלה לרע יהיה ד ה ההר  על   ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָהרא
ונגמרה מ לה להרע  ל היה אז ההר, מפר הרא  ר ה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָלאר
ה דה . לארצנ לה יע זממ הצליח  ולא ימ "ש . היטלער ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהלחמה

 ערבי  לי וחצי  אחד מעט  וי מ א, לרחמי קיזק אנ כמְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
 א ,חיט  אנ לכ ח "ו , די יה  מלי 15 את  לחל ציר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
יקבל  אחד ל וכ ,ביו דקה וי  י כל דה ה הר את ְְְְִֶֶַַַָָָָָָילמד
ו אי   ובכ אחת, בפע הזוהר כל את  פעמי מליוני למד כאילו ְַַשכר
עדה " ה חברי ל  ני הר דלי   תב מ מיח, מחבלי  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָנ צל 
יחאי   מע רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה "ק לייר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָהחרדית
מזי   נקראי הז הר ולמדי רחמי . גל תא מ יפק א ספרא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָע"ה 
יראל, לל  ונמת מתנ מטהרי ה  לע ליד הכי י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהר
בגמת , רחנת ורע ת קת  זר ת  מ ל יראל   ע את  ילי מְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
קרב  אז נמעת.  ת פ רת  עה  תבר ועצ רב ח ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹוודאי 

 בגי" לעיל האמרה הר"י להבטחת  נז ה  ראל מי דעתידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
גלתא מ י  יפק ההר ספר האי  איה חי מאילנא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלמטע

ְֲֵַרחמי".

נחוס  לא  היא בגלותא ? שכינתא תהא מתי עד קדוש ! קהל  ורבותי מורי
? שבשמי אבינו על 

הש לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנ ביסורי מתגולל המשיח  מל
רבינו  משה העצה? ומה  בנו !!! רק תלוי זה וכל לגאלנו , רוצה יתבר
מה ומועילה קלה טובה עצה לנו נתנו זיע "א והרשב"י הנביא אליהו

ומיד. תיכ שיבוא נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות

 אביכ יראל אל  מע ו יעקב ני  מעו בצ ה היא: הפשוטה  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹהעצה 
 יו בכל  הקדוש הזוהר  סיו למעמד באי כולנו  ישראל". שבטי "יחד
להתנא מתקשר ובכ תורה  תלמוד בכל  הכנסת בית בכל ישיבה בכל

לאברה בחסד  ע"ה . יוחאי בר שמעו רבי כ"ד)האלוקי  נהר וג.(מ "ר ְְְְֶֶַַָָָָ

והתת  הלת וק ת  הלת ל  יהיה ההא  החר ידי  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָעל
עכ"ל . ,גיטרובמהרח"וה(יח  לע החכמה(הקמה עסק ל י הל  : ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ית ה את,  ני ועב אח ר רמת היא   מהתעק מניעתנ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
נותפאר נ י מק"לר ל ה עליו  נר מ ה  אמר  וכ  עכ"ל . , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
דה הר קכ"ד)זי"ע ספר(נא  , החר זכ ת  הקודש : לשו , ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

 רי וי צרת  ללא רחמי הל ת מ יראל  ני יצא ,ד ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹההר
חד זהר  ב ני כתוב  מיח! חבלי צער  ד')ללא עד  והאי .(ע"ב ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

נח תבת  גונא ה א הכיחרא ,ומי מי ל   נאת ימת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
מת, ואנ י צ יקא מתי נ ל  חרא ה האי (ה יאמר  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָ

אתחי קיח) ,יקי צ לא ואחרני ,  יבא יקיצ לה' הער ְְְֳִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזה
.מ,לג י מת יאיס עלמא, ח רא האי  אתיא א מרוכד  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָ

 הברי)(האי כט ה אינ אר ואת  ,'וג ה  ני אר  את  י  ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
אמר  ועלה . ה נע יב)חרא כבי)נאל יהר מציקי  ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

בזהר עלמ א. לעלמי  לעל מיק יה כבא  א ועד, לח"ג,לע) ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
מהימנא) רעיא  קאקנ"ג: אי יא הרקיע. זהר  יזהיר יליוהמ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

אקרי  א, זהר לי נחמ תיבת   איה ה הר, יתקיספר בה ... ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ
א) א .(מ ת ספרא ארה ודא .הליכ הארה הד ה ל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

יקר, אר ה')הרמ"ק  סימ א ' הא:(ער ההר ספר קרא זה חר  י  ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
יניה ת לא ק היה ולא הר ה  מיני הי  נח, בת מְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
נסי ... מ הא   ל בה  ניסת ידי  על א א  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהחת

לה הה חר  אר סד  אל יקיד ה החר  סגת וכ , תק ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הרזל את האבת האב איבת אבי ה אהבת  קח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעסק
רע יהיה א ואפ ,נ ות מתונ ח ור נפ להלת אליו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוינס
אחת  ל יהיה אא  ניסה, ניסת אי מני  י נס... א ח  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאי
חיה חי א , וינס צ יק ויהיה תבה יחזיר  א ,יְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמה
חטא ת וא עיהר חה היה נח בת עני , עצמ ויפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמ רה

וההמה החה הרמ"קמ תב  ועד  עכ "ל. כה), ע' כ"א תיקו "ז יקר (אור ְְְִֵַַַַַַָָָָ
ויהיו  הרבי מצדיקי  שה הזה החיבור לאור הזוכי לאלו הזוהר הבטחת

ועד  לעול הגשמי ככוכבי  העול ההויות ביטול לאחר קיומ דהיינו  ,
הרוחני, העול ההואויתחדש  הקיו סוד אל יזכו הק 'ה עוד ְַ(וראה 

לה ר"א) .תיקו"ז ְְַָ

קד וחב הבר,  ידנ !יכלנ לא אמר א !ידענ לא יד ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹא
את  נ ולח לה רפ אה לנ יהק ה"ה  אלי ! לה' מי  !לנ ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהא 
!מתכר מ ניי  ר ע  ורעת. קת זרת מ ל ילנלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהר"י

¬−
בטל הוכיח ולא  עליה והעובר וכו' הכתוב מ ג רבותינו מדברי  ברור  דבר וזה 

.כ שעושי הרשעי מכת שהוא ועוד  תחלתעשה , בשל"ה עוד ועי רלט, מצוה  חנו)

ספרו) .: "ברמב פסוקה  נתפשהלכה הוא מוחה ואינו  למחות  בידו שאפשר וכל
.בה למחות לו שאפשר כיו אלו   ז)בעו הלכה דעות  מהלכות ו' פרק "רמב) . וכ

הרמ "א: למחות פסק  ובידו  מוחה שאינו מי וכל עברה  בעוברי למחות  אד חייב
.עו באותו מח )נתפס סעי שלד  סימ דעה ביורה (רמ"א

למחות : חייבי  בוודאות הזיק  ברי  דלא  דעה היכא ביורה הרמ"א שכתב  במה
בסופו) המשפט(של "ד יב)ובחש וייל (סימ מהר "י קנ "ז)מתשובת דנהגו (סימ

תשובה  הפתחי כתב בדבר, סכנה שיש  משו עברה בעוברי למחות  שלא  עכשיו
ש לו לאשר לחנ לה דמי וכהתירא רבי דשו  מזה שור, הבכור בש ,ש
כ על הזקא, ברי דלא גב  על א תקיפות שאר או  שררה שו אצל קצת  ויד
אלא  נאמרו לא ויל מהר"י ודברי זה הוא גמור טעות דעתי ולעניות תורה. תפוג
לא  נאמר לא דודאי מעיקרא  תגורו לא  בטלת  הכי תימא  לא דאי הזקא בברי

בנדה שכתוב כמו לירא  מקו בדאיכא א כי סא)תגורו  בשו"ת (ד זה וכעי ,
יב)הרשב "א המשפט חש בביתיוס לרדות (הובא ישראל על הממונה  ושופט  וכו', ,

תאונה, לא אליו ורעה המקנא, פינחס למחיצת  יזכה תגורו  לא ומקיי העוברי
שור . בכור   בש תשובה פתחי לשו כא עד

:לאוי ג' על עובר  מוחה  שאינו עובר מי  מוחה ואינו  עבירה עוברי שרואה מי

.לאוי רלט:)בשלשה ד א , חלק הקדוש, .(זהר

לעיניו : שינה נות אינו עד צדיק ובלילה ביו לעיניו שינה נות אינו הצדיק 
בתשובה. שישובו  ומביא הרשעי כ')שמוכיח ד א, חלק הקדוש, .(זהר

מוחה: שאינו למי  ומרי קשי  ופגעי מוכיחענשי ואינו  להוכיח שבידו מי
בצרעת. מו :)נלקה ד ג, חלק הקדוש, .(זהר 

וזל"ק: ,ציו מבת ויצא עה"כ  איכה רבה המדרש דברי נוראי גדולי ומה היו 
שעה תבא הקב"ה לה אמר ממנו , פניה והופכי עבירה דבר רואי ישראל

 כ לכ עושה ובאדר"נואני עכ"ל. זמנ(פכ"ט), בלא  ת "ח מתי מה מפני וז"ל:
ויראת  תורה דברי על כנחש  ונוטרי  נוקמי שאינ בעצמ בוזי שה מפני
סופר  חיי מוהר"ר הגדול  הלוח מ"ש אעתיק  :הדברי ולסיו עכ"ל. ,שמי

וז"ל: ע"ב, ו, ד חיי שערי הבהיר בספרו  מיוזצ"ל ואוי  הדי מיו אוי 
פעולות ועל  אנוש מעשי  על  ד' יפקוד וכי חי, לכל מועד עת בבוא  התוכחה
ירא נדה, על  עבר זה חסיד שבת , חלל זה  צדיק כתוב : וימצא  שיחופש אד
איש, אשת על עבר זה קדוש ושעטנז, וטריפה  נבילה על עבר זה  אלקי
בסערה : ד ' ויענהו פעלו, תמי הצור  הלא וישאלו  אמונה  אנשי כל  וישתוממו
ולא  אותו  זכרת  לא מדוע רשע. אלמוני פלוני באיש למחות בכח הי' הלא 

עכ"ל. וכו' אשמו  עליו  פקדת

ידי : על רק אפ ר וזאת   הרא ! מהל להצל  זק ק י ראל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹע
."דה "ההר הא נח" ֵֶַַַַַָֹֹ"יבת

 נר מ ה  ל לצי ונמע א ה אלה , למע ונתמסר  א  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל 
עצת זה מחר [י  למחר  לחת ולא ה ד ה הכינה את  לפדת  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹע"ה 

יראלעמלק], וכל רה,  ונתק ונתחזק נתאחד מ ד כ רק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
י כל דה זהר ה ,ילמדה לע ריא ,  עה אה  וא , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ה א,  ללע ל נאל,וט ב כ מ בואי להית  ז ה  רצ ויהי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
" – עלינ יעיד  בעצמ  דכב ה יח ,ריהמא כיהתזכ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

מדתיכ העי  הקריב ,מי  ל ל ד  נ ,יקרי די יה , על  ." ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
, ננפ לפד ת לגר , צרנלי רח  נחת  לעת ה דה , הכינה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹלמע
ני  אר את לקל יחד אחד נ נל  וכ ד ה זהר י כל דְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻול

.אמ ימינ מהרה ה יח  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמל
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ה' 
ּוּבֹו ַאַחד ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ְיהּוֵדי ַהֹּזַהר\ֹזַהר 
ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּׁשָּבת\ֻסַּכת 

ַהֹּזַהר\ְּגֻאַּלת ַהֹּזַהר\
ַהֹּזַהר ְוַהר ִסיַני\ְּדָרָׁשה 
ִלְסִליחֹות תשע"ג\ֹזַהר 
ַלָּבר ִמְצָוה\ֹזַהר ַּבר ֵּבי 
ַרב ְּדַחד יֹוָמא\ִסּיּום 

ַהֹּזַהר\10. ַים ַהֹּזַהר\11. 
ֹּכַח ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך א'
ּוּבֹו ְׁשֵני ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)268 ַעּמּוִדים(:

קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\
ֹּכַח ַהֹּזַהר ֵחֶלק ג'

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ב'
ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
  )284 ַעּמּוִדים(:

ֵסֶפר ַהְּתׁשּוָבה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ג' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )252 ַעּמּוִדים(:
ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר\
ְסֻגַּלת ָּפַתח ֵאִלָּיהּו\

ִּגיָמְטִרּיֹות ַהֹּזַהר\קֹוֵבץ 
ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\ֹּכַח 
ַהֹּזַהר ֵחֶלק ב' \ ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ְוַהְּׁשִחיָטה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ד' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ַהֹּזַהר ּוְסָפָריו\ַהֹּזַהר 
ָּבָעֵקב\ַהֹּזַהר ּוָמִׁשיַח\
ַהֹּזַהר ְוַהְּגאּוָלה\ֹזַהר 
ַהְּמזּוָזה\ֹזַהר ַהְּגאּוָלה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ



 רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

"קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה"
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האיש אותו של עצמֹותיו ּתּפח  הגדולים ישיבות הראשי על ע"ב)האמת כ"ט  דף .(קידושין ִ ַ ַ ְ ָ 
"בראשית " אשאותיות  מיברית  

 אש!!! עם משחק הברית בפגם שפוגם
איכפת לא  הקדוש זוהר לומד שלא  מי
השכינה ומצער הוא  ברוך מהקדוש  לו 

הזוהר) כוח  מ "ג , ותיקון ל' שהדרך (תיקון אמרו הדורות צדיקי כל  ,
הקדוש  הזוהר לימוד  ידי  על  הוא הגלות מן שנצא  היחידה
בספרא ע "ה  מהימנא הרעיא הבטיח וכבר זי"ע, הרשב "י  תורת

ברחמי מגלותא  יפקון קכ"ד)דא נשא .(זוהר

ללמוד  הבחורי את   מונעי מה מפני  הוד  נתגלה
הקדוש ? זוהר 

משה בדברי שכופר  או  הקדוש , זוהר ללמוד רוצה שלא  ומי
רק לו  ואיכפת  ברוך מהקדוש לו איכפת שלא  או רבינו
הרבה לו שיהיה  חשוב , ישיבה  ראש  שיהיה שלו מהכבוד
כבוד  הרבה  גדול  ישיבה  וראש כבוד  והרבה  למדנים תלמידים
ואם  המוות, סם שהוא  השמאל מצד אצלו התורה  וכל  וכסף,
לקיים  רוצים כולם היו הקדוש זוהר  לומדים הבחורים  היו
20 גיל לפני  להתחתן ומזדרזים  ובשמחה  בטהרה  ה' מצוות 
חיים  רבי הגאון  מרן  שמורה וכמו בגמרא , חז"ל שאמרו  כמו 
20 גיל לפני להתחתן רוצה  בחור אם  אבל שליט"א, קניבסקי 
חרם  עליו שעושה  או מהישיבה , אותו  זורק ישיבה הראש
כולם  שאז  מפחד  הוא  כי  שלו, לחתונה  יבוא  לא בחור ששום 
וחשובה . מפורסמת ישיבה לו  יהיה ולא  מוקדם  להתחתן ירצו 

זה על צווח  חיים וכבר שהבחורים החפץ זי"ע
נאה דירה רוצים כי מלהתחתן  מתעכבים 
איסורי על עוברים ובינתיים  כסף והרבה
כי אשמים לא הבחורים ובימינו  דאורייתא,
אותם  מלמדים  שלהם ישיבות הראשי
ומכניסים  כסף , הרבה  שיקבלו עד להתעקש

ולא דירה, לו  ומגיע חשוב בחור שהוא  גאווה להראש לו 
כבוד, ולא כסף  לא  חיפשו לא  הצדיקים  שכל האמת יודעים

עזרי אבי  בעל מרן סיפר שךוכבר זצ"ל הרב
היה והוא כסף עם התחתנו  שלו החברים שכל
לא ומהם כסף , בלי והתחתן עני  יתום בחור
נאבדו , וחלק בשואה נהרגו  חלק כלום , נשאר
זכה בסוף והוא תורה , בלי נשארו וחלק
לא כבר הקדוש, זוהר ילמדו אם זה  וכל  תורה , של  לכתרה 
רצון  את ויעשו האמת את  ידעו  אלא  ישיבות לראשי ישמעו
להם  יהיה  לא כבר אז כי מפחדים  ישיבות הראשי  ומזה  ה',

תלמידים.

יכולי ואי   הגיו גזירת על  האמיתיי  האשמי מי
ממנה? להיפטר 

זאת ישכילו חכמו ואילו הגיוס, גזירת עלינו נוסף ועתה 
וממילא אותם, ירצה  לא  כבר הצבא  וכך מוקדם, יתחתנו
מתחתנים  שלא  לשכינה יש  צער  וכמה הגזירה . תתבטל
דברי וידוע  זה, פרוץ בדור  נפשו  מרת  יודע  לב וכל מוקדם,
כן  אם  שבגוף, הנשמות כל  שיכלו עד בא דוד  בן אין חז"ל ,
החיוב  וכל באו  ולא לעולם  לבוא שיכלו טהורות נשמות  כמה 

הגאולה . מעכבים שהם האלו ישיבות הראשי על

פריה מצות  א' מצוה   החינוך בספר שכתב מה וראה 
פריה מצות  והיא  אחת , עשה מצות בה  יש בראשית ורביה :

שנאמר כ"ח)ורביה, א', ויאמר(בראשית אלהים אותם  ויברך 
 ורבו. פרו אלהים העולם להם  שיהיה כדי זו , מצוה משרשי

בישובו  חפץ  הוא ברוך שהשם כדכתיב מיושב, י "ח), מ "ה, (ישעי'

יצרה. לשבת בראה  תהו שבסיבתה לא גדולה מצוה והיא
למלאכי  ולא ניתנו אדם לבני  כי בעולם, המצות כל מתקיימות

השרת .
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לו יהיו  בנים וכמה  בה, לעסוק אדם חייב מתי המצוה , דיני
פרטיה , ויתר בזו, בעסקו  פטור הוא מצוות זה  ומאי ויפטר,

ששי בפרק ביבמות ואילך)מבוארים ע"ב  ס"א  (דףובברכות(דף

ע "א) להשתדל ט"ז אדם וחייב זמן. ובכל  מקום בכל  ונוהגת  .
חכמים  שנתנו  הזמן והוא לה, ראוי משהוא  בה
על  מוטלת אינה  זו  ומצוה   אשה . לישא  לברכה זכרונם 
שמראה מאוד גדול וענשו עשה, ביטל והמבטלה  הנשים.

עולמו. ליישב השם חפץ להשלים  רוצה  שאינו  בעצמו 

עברה ימיו ל   אה נא  ולא נה ריע 
קידושין ע"ב)במסכת כ"ט לרב (דף  חסּדא  רב לי ּה מ ׁשּתּבח :ִ ְ ַ ַ ֵ ַ ִ ְ ָ ְ ַ 

,ליד ּכׁשּיב ֹוא לֹו, אמר  ה ּוא. ּגד ֹול  ּדאדם  המנ ּונא, ּבדרב  ְ ָ ְ ָ ֶ ְ ַ ָ ָ ָ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ְ ִ ָה ּונא
ליּה, אמר  סּודרא. ּפריס ּדלא  חזיי ּה אתא , ּכי לידי .  ֵ ַ ָ ָ ְ ִ ָ ָ ְ ֵ ְ ַ ָ ָ ִ ִ ָ ְ ִֵ  ֲהביאה ּו
נסיבנא , ּדלא ליּה, אמר סּודרא? ּפריסת  לא  טעמא   ָ ְ ִ ָ ָ ְ ֵ ַ ָ ָ ְ ַ ִ ְ ָ ָ ֲ ַ ַמאי 
לאּפאי להּו חזית ּדלא חזי  ליּה, אמר מי ּני ּה. לאּפי ּה  ִ ָ ַ ְ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ָ ֵ ַ ָ ֵ ִ ֵ ַ ְ ְ ִ ְ ַ ְוהדרינה ּו
ולא ׁשנה ע ׂשרים  ּבן ּדאמר,  לטעמיּה הּונא  רב ּדנסבת. ֹ ְ ָ ָ ִ ְ ֶ ֶ ַ ָ ְ ֵ ֲ ַ ְ ָ ַ ַ ְ ָ ְ ַעד
א ּלא ?ּדעּת סלקא ּבעברה ', ּבעברה , ימיו ּכל  אּׁשה   ָ ֶ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ֵ ֲ ַ ָ ֵ ֲ ַ ָ ָ ָ ָ ִ ָ ָנׂשא
רּבי ּדבי ּתנא  וכן רבא, אמר עברה. ּבהרה ּורי ימיו  ּכל   ִ ַ ֵ ְ ָ ָ ֵ ְ ָ ָ ַ ָ ָ ֵ ֲ ֵ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ָ ֵאימא,
ּומצּפה הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש יֹוׁשב ׁשנה  ע ׂשרים עד  ֶ ַ ְ ָ ָ ַ ֵ ָ ָ ִ ְ ֶ ַ ֵ ָ ְ ִיׁשמעאל ,
אֹומר, נׂשא, ולא ע ׂשרים  ׁשהּגיעּו ּכיון  א ּׁשה , יּׁשא  מתי   ֵ ָ ָֹ ְ ִ ְ ֶ ִ ִ ֶ ָ ֵ ָ ִ ָ ִ ַ ָ ָָ  ָלאדם

עצמֹותיו האיש)ּתּפח אותו  ּדעדיפנא(של האי  חסּדא , רב  אמר . ִ ַ ַ ְ ָ ָ ַ ַ ִ ְ ָ ַ ַ ֲ ִ ְ ָ 
(דף ּבאר ּביסר, נסיבנא הוה  ואי ּבׁשיּתסר , ּדנסיבנא   ַ ֵ ְ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ָ ֲ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ְ ָ ְַ  ֵמחבראי 
לרב  רבא ליּה אמר . ּבעיני ּגירא ל ּׁשטן, אמינא הוה ע "א ]  ַ ְ ָ ָ ֵ ַ ָ ָ ֵ ְ ָ ִ ָ ָ ַ ָ ִ ֲ ָ ֲל 
ע ׂשרים  ועד מּׁשיתסר   ּדברי צּואריּה על   א ּדיד אמי, ּבר  ִ ְ ֶ ַ ְ ַ ְ ִ ִ ִ ְ ִ ֵ ְ ַ ַ ָ ָ ְ ַ ִ ַ ַָ  ָנתן
ּכתּנאי , ואר ּבע. עׂשרים עד סרי  מּתמני לּה, ואמרי  ֵ ָ ַ ְ ַ ְ ַ ְ ִ ְ ֶ ַ ֵ ְ ֵ ְ ַ ִ ָ ֵ ְ ַ ְ ִ ַ ְּוׁשּתים .

כב) נחמיה ,(משלי  ורּבי יהּודה  רּבי ּדרּכֹו", ּפי  על  ל ּנער  חנ"ֲ ַֹ ַ ַ ַ ִ ַ ְ ַ ִ ְ ָ ְ ַ ִ ְ ֶ ְ ָ 
סרי מּתמני אמר, וחד ּוׁשּתים , עׂשרים ועד  מּׁשיתסר  אמר,  ֵ ְ ֵ ְ ַ ִ ַ ָ ַ ְ ִ ַ ְ ִ ְ ֶ ַ ְ ַ ְ ִ ִ ַ ָ ַחד 

וארּבע . ע ׂשרים  שלאועד מה שכל שם המקנה בספר (וראה ְ ַ ֶ ְ ִ ְ ַ ְ ַ 
במקום מפסידים ובאמת  בהקב"ה, ביטחון להם אין כי מתחתנים

עיי "ש) להרויח, ראשונה שנה  הלכות  חי איש בן ובספר  
שופטים, תיכף(א)פרשת  אשה, לישא  הקודם "כל וזל "ק:

בגמרא דאמרו  משובח. זה הרי מצוה, בר שנעשה אחר  ומיד 
דנסיבנא משום  מחבראי , דעדיפנא  האי  חסדא רב אמר 
בעינא גירא  אמינא הוה בארביסר נסיבנא  ואי בשיתסר,
קודם  אך  ונשכר, זריז זה  בדבר יהיה אדם כל כן על  דשטנא.
ואם  אשה , לישא יאות לאו דגדלות, לשנים בא  שלא  ארביסר
ז"ל  למהריט"א עיין בזה , להקדים הכרחית סיבה  איזה  לו יש

הכתובה". בענין יתנהג כיצד טוב, יום  בשמחת 

מהעול רב  ערב יעברו דוד ב יבוא  כאשר
בראשית ספר ע"ב)בזוהר כח דף בראשית  זמן (פרשת ּבא ֹותֹו :ְ ְ ַ 

ׁשּכתּוב וזהּו ז ּוג ֹו, לבת ואחד אחד ּכל  י ׂשראל לו)יזּכּו (יחזקאל ִ ְ ִ ְ ָ ֵ ָ ֶ ָ ְ ֶ ָ ְ ַ ְ ֶ ֶ ָ 
וכתּוב ּבקרּבכם , אּתן חדׁשה ור ּוח חדׁש לב  לכם ג)ונת ּתי (יואל ְ ָ ַ ִ ָ ֶ ֵ ָ ָ ְ ַ ֲ ָ ָ ֶ ֵ ְ ִ ְ ְ ֶ ְ ָ 

ׁשעתידים  חד ׁשֹות  נׁשמֹות  הם וא ּלּו וגֹו', ּובנתיכם ּבניכם  ִ ִ ֲ ֶ ָ ֲ ָ ְ ֵ ֵ ְ ְ ֶ ֵֹ ְ ֶ ֵ ְ ְ ִ ְונ ּבא ּו
ּכל  ׁשּיכל ּו עד ּבא  ּדוד ּבן אין ׁשּפרׁשּוה ּכמ ֹו יׂשראל , על   ָ ְ ִ ֶ ַ ָ ִ ָ ֶ ֵ ָ ְ ֵ ֶ ְ ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ִלהיֹות
רב  ערב יעברּו זמן ּבא ֹותֹו יבֹוא ּו. החדׁשֹות ואז  ׁשּבּגּוף,  ַ ֶ ֵ ְ ַ ֻ ַ ְ ְ ָ ָ ֲ ַ ָ ְ ַ ֶ ָ ְנׁשמֹות 
ּבני והם  ז ּוג ֹו... ּבבת אחד ּכל  ּובמׁשה , ּבי ׂשראל ונאמר  ֵ ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ֶ ָ ֶֹ ְ ֵ ָ ְ ִ ְ ַ ֱ ֶ ְ ָ ָ ֵמהעֹולם ,
זהמא הי ּו הם ו ּדאי רב  וערב  חּוה . את ׁשּפּתה הּקדמֹוני  ָ ֲ ֻ ָ ֵ ַ ַ ַ ֶ ֵ ְ ָ ַ ֶ ָ ִ ֶ ִ ְ ַ ַ ָ ָ ַהּנחׁש
הבל  את  והרג  קין יצא זהמא ּומא ֹותּה ּבחּוה , נח ׁש  ֶ ֶ ֶ ַ ָ ְ ִ ַ ָ ָ ָ ֲ ֻ ָ ֵ ָ ַ ְ ָ ָ ִ ִ ֶׁשהּטיל 
ּבׁשּג''ם  הבל. זה  ּבׁשּגם ב ׂשר. ה ּוא  ּבׁשּגם ּבֹו ׁשּנאמר צאן,  ַ ַ ְ ֶ ֶ ֶ ַ ַ ְ ָ ָ ַ ַ ְ ַ ֱ ֶ ֶֹ ֵרֹועה
ועם  אדם. ׁשל  ּבכֹור ּבן היה והּוא א ֹותֹו, והרג  מ ׁשה . ה ּוא   ִ ְ ָ ָ ֶ ְ ֵ ָ ָ ְ ַ ָ ְ ֶֹ ַ ַוּדאי 
יתרֹו ּבת את לקח אביו, ערות על  לכ ּסֹות  ּכדי  מׁשה , זה ,  ְ ִ ַ ֶ ַ ָ ִ ָ ַ ְ ֶ ַ ַ ְ ֵ ְ ֶֹ ֶ ָּכל

ּבּה א)ׁשּנאמר לּמה(שופטים ּפרׁשּוה , והרי מׁשה . חתן קיני  ּובני ֶ ֶ ֱ ַ ָ ְ ֵ ֵ ִ ֵֹ ֶֹ ַ ֲ ֵ ֵ ְ ָ ָ ָ 
ׁשּנאמר  ּכמֹו מ ּקין, ׁשּנפרד קיני ? ד)נקרא  הּקיני(שם וחבר ִ ְ ָ ֵ ִ ֶ ִ ְ ַ ִ ַ ִ ְ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ֶ ֶ ַ ֵ ִ 

את לכ ּסֹות ּבתׁשּובה  רב ערב להחזיר רצה  ּכ אחר מּקין.  ֶ ַ ְ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ִ ֲ ַ ְ ָ ָ ָ ַ ַ ִ ַ ִ ָ ְ ִנפרד
למע ׂשה , טֹובה  מחׁשבה מצרף הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש אביו ,  ֶ ֲ ַ ְ ָ ָ ָ ֲ ַ ֵ ָ ְ ָ ָ ַ ֶ ִ ָ ַ ְ ֶערות
אּלה מהם. ּתּׁשמר רע, מּגזע  הם  ה ּוא : ּברּו הּקדֹוׁש לֹו  ֶ ֵ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ַ ַ ֶ ִ ֵ ָ ָ ַ ַ ָ ְואמר 
תאכל  לא ורע טֹוב הּדעת ּומעץ לֹו ׁשאמר אדם ׁשל חטא   ַֹֹ ָ ָ ַ ַ ַ ֵ ֵ ַ ָ ֶ ָ ָ ֶ ְ ֵ ֵהם

מׁשה ׁשל  חטא  הם  א ּלה  יׂשראל מּמּנּו. ּגלּו ּובגללם ויׂשראל. ִ ֶ ֵ ֶ ֵ ֵ ְ ֶ ֶֹ ְ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ָ ָ ִ ְ ָ ֵ 
ואדם  האדם . את ויגרׁש ׁשּכת ּוב זהּו מּׁשם . וגרׁשּו  ָ ָ ְ ָ ָ ָ ֶ ֶ ָ ְ ַ ָ ֶ ֶ ָ ִ ְֹ ְ ָ ַּבּגלּות
להּכנס  זכה ולא  מּמקֹומֹו ּגרׁש ּבגללם ּומׁשה ּבוּדאי.  ֵ ָ ִ ְ ָ ָֹ ְ ְ ִ ַֹ ָ ָ ְ ִ ֶֹ ַ ַ ְ ֵ ָ ְ ִיׂשראל 
ה ּוא ּברּו הּקדֹוׁש מאמר  על עבר ׁשּבגללם יׂשראל ,  ָ ָ ַ ַ ֲ ַ ַ ַ ָ ָ ָ ְ ִ ֶ ֵ ָ ְ ִ ֶ ֶ ְלארץ

רק אּלא ל ֹו אמר  ולא  ּבֹו, ׁשה ּכה ב ּסלע  כ)וחטא (במדבר  ְ ָ ָ ַ ֶ ַ ֶ ִ ָ ְ ָֹ ַ ֶ ָ ַ 
טֹובה מחׁשבה זה , ּכל ועם  ּגרמּו. והם ה ּסלע, אל   ָ ָ ָ ֲ ַ ֶ ָ ִ ְ ְ ָ ֵ ְ ַ ֶ ַ ֶֶ  ְ ַ ִ ְודּברּתם
ונתן  אֹותם, קּבל לא ׁשהּוא למע ׂשה , מצרפ ּה הּוא ּברּו  ַ ָ ְ ָ ֵ ִֹ ֶ ֶ ֲ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ָ ַה ּקדֹוׁש
ה ּוא ּברּו וה ּקד ֹוׁש אביו. ערות לכ ּסֹות  אּלא  ּברית אֹות   ָ ָ ַ ְ ִ ָ ַ ְ ֶ ַ ְ ָ ֶ ִ ְ ֶ ָּבהם

לֹו יד)אמר ּובגללם (שם מּמּנּו, ועצּום ּגדֹול לג ֹוי את ואעׂשה ָ ַ ְ ֶ ֱ ֶ ְֹ ְ ָ ְ ָ ִ ֶ ִ ְ ָ ָ 
לב)אמר מ ּזרע (שמות  ׁשהם מּספרי , אמחּנּו לי חטא אׁשר מי ָ ַ ִ ֲ ֶ ָ ָ ִ ֶ ְ ֶ ִ ִ ְ ִ ֶ ֵ ִ ֶ ַ 

ּבֹו ׁשּנאמר כה)עמלק ּגרמּו(דברים  והם  עמלק, זכר את ּתמחה ֲ ָ ֵ ֶ ֶ ֱ ַ ִ ְ ֶ ֶ ֵ ֶ ֲ ָ ֵ ְ ֵ ָ ְ 
ה ּתֹורה . ׁשל הּלּוחֹות ׁשני את   ָ ַ ֶ ַ ֵ ְ ֶֹ ְ ִלׁשּבר 

נשמות ויולידו , עצו לגוי והצעיר  לאל יהיה הקטו
הנשמות כל לצאת  ויכלו  מפר,  לאי

לאלף יהיה "הקטן ישעיה , ספר   הפסוקים בשער וראה 
 גו': עצום" לגוי כלוהצעיר שיכלו עד בא, דוד בן אין הנה

שבגוף כיהנשמות  נודע , גם  גואל . לציון ובא  בפסוק כמש"ל ,
אם  היום  כמש"ה , הגואל , מיד יבא  בתשובה, ישובו  ישראל  אם

תשמעו ו')בקולו צ "ד, שיכלו (תהלים עד בא דוד  בן אין ואם
יהיה  הקטון הכתוב, אמר לזה וזה. זה יתקיים איך הנשמות, כל 
ויכלו  מספר, לאין נשמות ויולידו עצום, לגוי והצעיר לאלף 

הנשמות כל  בפסוקלצאת  כנזכר בתשובה , ששבו כיון ,
וכו '. שתיהם  נתקיימו והרי צדיקים, כלם  ועמך  שהוא , שלפניו,
הנשמות. כל  יצאו שכבר לפי  בעתה , באה  הגאולה  כי ונמצא
הגאולה , זמן אקדים התשובה , ידי על כי  אחישנה, והוא
בעתה הוא והרי לאלף, יהיה  שהקטן כזה , גדול נס ואעשה 

ואחישנה .
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היא  עולמית  שמלחמה  רבותינו  הורונו 
אתחלתא של הגאולה הסופית, ספר הזוהר 
היא תיבת נח )זוהר ח"ג קנג ע"ב(, רוץ והיכנס 
למקלט, החל ללמוד ספר הזוהר. למגזרים 
בנק  עובדי  כל  כגון:  באוכלסיה,  שונים 
הסתדרות  המורים,  הסתדרות  ישראל, 
הרופאים,  הסתדרות  המהנדסים, 

הסתדרות הקבלנים, בעלי מניות.

לקבלת ספרים בחינם: 052-7651911

ְלָהִחיׁש  ִּבְפֻעָּלה,  ָהעֹוָלִמי  ַהזֹוַהר  ִמְפָעל 
ּוְלָקֵרב ַּפֲעֵמי ַהְּגאּוָלה, - ְּבִסּיּום ַהזֹוַהר ְּבחֹוֶדׁש 
ֵמֲאסֹונֹות  ְּבַאֲהָבה  ְוִנָנֵצל  ִנְזֶּכה  ְּפָעִמים,  ֶאֶלף 

ּוְפָגִעים.

ִּבְפֻעָּלה  יֹוְצִאים  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפָעל 
ַהזֹוַהר  ִסּיּום  ְיֵדי  ַעל  ַהְּגאּוָלה  ּוְלָקֵרב  ְלָהִחיׁש 
ִנְזֶּכה  ּוְבָכְך  ְּפָעִמים,  ֶאֶלף  ְּבחֹוֶדׁש  ַהָּקדֹוׁש 
ִלְמנֹוַע  ְוַנְצִליַח  ְוֹחֶדׁש  ְּבָכל חֹוֶדׁש  ַהָּמֵגן  ְלֶאֶלף 
ַהָּקדֹוׁש  ַהַרְמַח"ל  ]ְּכַתָּקַנת  ּוְפָגִעים.  ִמְלֲחמֹות 
 - ַהּדֹורֹות[.  ְּגדֹוֵלי  ֵמֶאֶלף  ְלַמְעָלה  ְועֹוד  ְזָי"ע 
ְּפָעִמים,  ֶאֶלף  ַהזֹוַהר  ֶאת  ְנַּסֵים  חֹוֶדׁש  ְּבתֹוְך 

ּוָבֶזה ְנעֹוֵרר ַרֲחִמים ִּבְׁשֵמי ְמרֹוִמים.

ְוַכֲאֶׁשר  ֶאת ַהזֹוַהר ְלִׁשְבִעים ֲחָלִקים ִסַּדְרנּו, 
ְדַהְיינּו  ִיְטלּו,  ֶאָחד  ֵחֶלק  ֲאָנִׁשים  ֶאֶלף  ָּכל 
ַהֹּכל  ַסְך  זֹוַהר,  ִיְלְמדּו  ֲאָנִׁשים  ֶאֶלף  ִׁשְבִעים 
א-ב(  ט'  )ֶּפֶרק  ַהָּנִביא  ְיַׁשְעָיה  ְלַהְבָטַחת  ִנְזֶּכה 
"ָהָעם ַהֹהְלִכים ַּבֹחֶׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול... ִהְגַּדְלָּת 
ְּבַחְּלָקם  ָיִגילּו  ַּכֲאֶׁשר  ְלָפֶניָך...  ָׂשְמחּו  ְמָחה  ַהּׂשִ
ֹּבא  ְיהּוִדי,  ִאיׁש  ְוַאָּתה   - ַרִׁש"י ָׁשם(.  )ַעֵיין  ָׁשָלל". 
ֱאֹלֵקינּו  ְרצֹון  ְלַקֵיים  ִיחּוִדי,  ְלִלּמּוד  ְוִהְצָטֵרף 
ּוְלַקֵּבל  ְלָקֵרב  ְוִתְזֶּכה  ּוְלָגֳאֵלנּו,  ְלָהִחיׁש  ֶהָחֶפץ 
ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו. - ּוְכָבר ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ִיְׂשָרֵאל 
מּוָכִנים  ֵהם  ְוַנְפָׁשם  ִלָּבם  ּוְבָכל  ְקדֹוִׁשים,  ַעם 
ְלַהְקִּדיׁש  יֹום  ָּכל  ַוֲאָלִפים,  ְּבִרְבבֹות  ּוְמזּוָמִנים, 

ִמְּזַמָּנם, 4.5 ַּדּקֹות ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם.

ְּבֵעת  ְלעֹוֵרר  ִהיא  ַהָּקדֹוׁש:  ַהִלימּוד  ַמְּטַרת 
ְּפתּוִחים,  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ֲאֶׁשר  ִנְפָלא  ָרצֹון 
ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ִעם  ּוְלִהְתַחֵּבר 
ְוְיעֹוֵרר  ִּבְּתִפיָלה  ַיֲעמֹוד  ְלַמַען  ְזָיָע"א,  יֹוָחאי 
ָּפַתח  )ַּבַּמֲאָמר  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ְזכּות, 
ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  קּום  ֵאִלָּיהּו( 
ַרֲעָיא  ַרֵּבנּו  ּוֹמֶׁשה  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות  ֵאּלּו 
ֵמֲעָפָרּה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ְלָהִקים  ְלַמַען  ְמֵהיְמָנא 
ִּכי  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ָלנּו  ִהְבִטיַח  ְּכָבר   - בב"א. 
ִּבְזכּות ִהְתַעְּסקּות ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֵנֵצא ֵמַהָּגלּות 
ְּבַרֲחִמים, ְוָכְתבּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִלְגרֹוס 
ַהְּגאּוָלה,  ֶאת  ְלָקֵרב  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ְוַלֲעֹסק 
ֲאֶׁשר ַהזֹוַהר ִהּנֹו ַהֶחֶרב ַהְמַקֶצֶצת ֶאת ַהֻּטְמָאה 
ְוַנְפׁשֹו,  ָהָאָדם  ֶאת  ְמַזֵּכְך  ַהזֹוַהר  ָהַרע,  ְוַהֵּיֶצר 
ֲעבֹוַדת  ָקדֹוׁש,  מּוַסר  הּוא  ַהזֹוַהר  ֶׁשל  ִעָּקרֹו 
ְמִסירּות  ְוִיְׂשָרֵאל,  ם  ַהּׁשֵ ַאֲהַבת  ְטהֹוָרה,  ם  ַהּׁשֵ
הּוא  ַהזֹוַהר  ַהִּנְצִחית,  ְלַתְכִלית  ְמֵלָאה  ֶנֶפׁש 
ָּכְך  ְלַאִוויר,  ָזקּוק  ַהּגּוף  ּׁשֶ ְּכִפי  ַהְּנָׁשָמה,  ֲאִויר 

ְזקּוָקה ַהְּנָׁשָמה ְלֹזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְבַיַחד ִעם ִקּיּום 
ִלּיּמּוד ָּכל ַּפְרֵּד"ס ַהּתֹוָרה,  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהֲהָלכֹות 
ְוסֹודֹוֵתיֶהן,  ְדרּוֵׁשיֶהן  ִרְמֵזיֶהן,  ַהֲהָלכֹות,  ְּפָׁשט 
ַהּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ְלִקּיּום  ֻמְחֶלֶטת  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ָמִׁשיַח  ִנְזֶּכה ְלאֹורֹו ֶׁשל  ְוָאז  ה,  ּוִבְקֻדּׁשָ ְּבָטֳהָרה 
ָיִמים  ִהֵּנה  ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ֶׁשּיֹוִפיַע  ִצְדֵקנּו, 
ְוִׂשְנַאת  ָהַעִּמים,  חֹוֶׁשְך  ִמּתֹוְך  ֵאֵלינּו,  ָּבִאים 
ְוָכל  ַהָּקָּב"ה,  ֶׁשל  ַהִּנְבָחר  ַעּמֹו  ֶאת  ַהּגֹוִיים 
ֲאיּוָמה  ִמְלָחָמה  ָרַח"ל  ִּכי  ְמִעיִדים  ַהִּסיָמִנים 
ִמְתָקֶרֶבת, ִמָּכל ֵעֶבר... - ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ִּלְסמֹוך 
ַמִים! ְוִלְׁשֹמַע ְלקֹול ִּדְבֵרי  ֶאָּלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ר ַהְּגאּוָלה! ְוַעל  ר טֹוב ְמַבּׂשֵ ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְמַבּׂשֵ
ְּגדֹוֵלי  ְבַּהְסָּכַמת  ָהעֹוָלִמי,  ַהזֹוַהר  ִמְפָעל  ְיֵדי 
ְלָכל  ְקִריָאה  ַהּפֹוַעל  ֶאל  ֵמַהֹּכַח  נֹוִציא  ַהּדֹור, 
ְיהּוִדי ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ִלְקֹרא ְוִלְלמֹוד ְּבזֹוַהר 
ַלְקדּוָׁשה,  ְמַהִמְתַחְבִרים  ֵחֶלק  ְוִלְהיֹות  ַהָּקדֹוׁש 
ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ַהְמַסְיימֹות  ְקבּוצֹות  ִעם 

ְּבַהְׁשָקָעה ֶׁשל 4.5 ַּדּקֹות ְּביֹום.
ַּבְּקִריָאה  ֶחְלקֹו  ֶאת  ְיַקֵּבל  ִמְׁשַּתֵּתף  ָּכל 
ִצּיֹון  ֵאֶצל  ֲחצֹות  ְּבכֹוֵלל  ֶׁשְּתִחָּלָתּה  ַהְמֻׁשֶּתֶפת 
ע"ה,  יֹוָחִאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא 
ם ְלָכל ֶחְלֵקי ָהעֹוָלם. ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ִיָּכֵנס הּוא  ּוִמּׁשָ
ְוַהְמַסְייִעים  ִעּמֹו  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ְוָכל  ֵּביתֹו  ּוְבֵני 
ֹנַח ַהְּמִגָּנה ּוַמִּציָלה ִמְּפֵני ַהַּמּבּול  ַּבֲעדֹו ְלֵתַבת 
ַהּנֹוָרא ּוִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ֶׁשל ַאֲחִרית ַהָּיִמים. 
ְמ-70  ִלְהיֹות  ְמַבֵּקׁש  ָאֹנִכי  ַאַחי  ֶאת  ּוָבֹזאת   -
ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ְׁשְיַזּכּו  ַהִּנְבָחִרים  ָהֲאָנִׁשים  ֶאֶלף 
רּוַח  "ְלַהֲחיֹות  ֶלָהִרים,  ֵמָעָפר  ִיְׂשָרֵאל  ִעם 
ָרִאיִתי  ְּדָרָכיו  ִנְדָּכִאים,  ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות  ְׁשָפִלים, 
ָאַמר  ְוַלָּקרֹוב  ָלָרחֹוק  ָׁשלֹום  ָׁשלֹום  ְוֶאְרָּפֵאהּו, 

ה' ּוְרָפאִתיו".
ַהָּתְכִנית ַהְּקדֹוָׁשה: א. ָּכל ֶאָחד ְיַמֵּלא ֹטֶפס, 
ִויַקֵּבל ְּכַרְך ֶאָחד ְּבִחיָנם ְלִלּמּוד יֹוִמי. ב. ּכּוָלנּו 
ִרים ְּבֶקֶׁשר ַאִּמיץ ְלִצּיּון ָהַרְׁשִּב"י ְּבָכל יֹום  ִמְתַקּׁשְ
ְויֹום. ג. ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְיכֹוִלים ִלֵּתן ְׁשמֹוֵתיֶהם 
ְלַחֵּלק  ד.  אֹוָתם.  ְוַיְזִּכירּו  ְקרֹוֵביֶהם  ְוֵׁשמֹות 
ִעם  ֵמָחָדׁש  ַהִּנְדָּפס  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִסְפֵרי  ֶאת 
ַּתְרּגּום ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ָּכל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְּבִׁשְבִעים 
ְּכָרִכים. ה. ָּכל ֶאָחד ִיְלֹמד 4.5 ַּדּקֹות ְּביֹום, ְוִיְגֹמר 
ֲאָנִׁשים  ִׁשְבִעים  ְוָכְך  ַהְּכַרְך,  ָּכל  ֶאָחד  ְּבחֶֹדׁש 
 ּגֹוְמִרים ּוְמַסְייִמים ְּבָכל חֹוֶדׁש ָּכל ֵסֶפר ַהזֹוַהר. 
ֲאָנִׁשים  ֶאֶלף  ְלִׁשְבִעים  ְנַחֵּלק  ְוִאִי"ַה  ו. 
ִיְגְמרּו  חֹוֶדׁש  ּוְבָכל  ַהֶּזה,  ְּבִמְבָצע  ֶׁשִּיְׁשַּתְּתפּו 
ַּבחֹוֶדׁש  ִסּיּום  ז.  ַהָּקדֹוׁש.  זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף 
ְוָכל  ַהַּמֲעָרִבי,  ְּבֹכֶתל  אי"ה  ִיְהֶיה  ָהִראׁשֹון 
ֶאֶלף  ֶׁשל  ְּבַמֲעַמד  ִיְׁשַּתְּתפּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי 
ֶׁשעֹוֶלה  ִמי  ָּכל  ח.  ַהַּנ"ל.  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ִסיּוֵמי 
ִויַקֵּבל  ֹטֶפס,  ְיַמֵּלא  יֹום  ְּבָכל  ָהַרְׁשִּב"י  ְלִצּיּון 
ַהַּנ"ל,  ַהחֹוֶבֶרת  ָּכל  ְוִלְגֹמר  ִלְלמֹוד  ַעְצמֹו  ַעל 
ְלַהָּלן.  ְכְמבֹוָאר  ְּכֶנֶגד ּכּוָלם  ָעצּום  ְׂשַכר  ִויַקֵּבל 
ָּגדֹול  ֲחַז"ל  ַמֲאָמר  ְלַקֵיים  ִיְרֶאה  ֶאָחד  ָּכל  ט. 
ַהֵּמֲעֶׂשה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוֶׂשה, ְיַקֵּבל ֵסט 70 ְּכָרִכים 
ִסְפֵרי  ִויַחֵּלק  ֶׁשְּיַזֶּכה  ְּכֵדי  טֹוְפִסים(  )ִעם  ְּבִחיָנם 

ַהְּקרֹוִבים  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ּוְבֵני  ַלֲחֵבָריו  ְּבִחיָנם  זֹוַהר 
ִמיֵדי  ַהזֹוַהר  ְמַסְיֵמי  ֲאָנִׁשים  ל-70  ְוָהְרחֹוִקים 
ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ִויַקֵּבל  חֹוֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו, ּׁשֶ
ְׂשַכר ְּכֶנֶגד ּכּוָלם, ּוְכִאּלּו ְּבָרָאם ְכְמבֹוָאר ְּבזֹוַהר 
ְועֹוד.  ובגר"א,  ֲחִסיִדים  ּוְּבֵסֶפר  קכ"ח:(  )ְּתרּוָמה 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְמַקֵּבל  ָּבֶזה  ַהִּמְׁשַּתֵּתף  ְוָכל 
ַהזֹוַהר  ֶאת  ַּפַעם  ֶאֶלף  ִסֵּים  ְּכִאילּו  ְׂשַכר  ֵמֶהם 
ֶאָחד  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְׂשַכר  ְמַקֵּבל  ֶאָחד  ְוָכל  ַהָּקדֹוׁש, 
ַהּיֹוֵצא  ִסּיּוִמים,  ֶאֶלף  ְׂשַכר  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵמַהֲחבּוָרה 
ֲאָנִׁשים  ֶאֶלף  ְּבִׁשְבִעים  ֻמְכָּפל  ֶאָחד  ָּכל  ִמָּכְך 
)ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים( - ס"ה יֹוֵצא 70 ִמְליֹון ִסיּוֵמי זֹוַהר 
ְמַהִמְׁשַתְתִפים  ֶאָחד  ְלָכל  ְוֶנְחַׁשב  חֹוֶדׁש,  ְּבָכל 
ְּכִאילּו ִסֵּים 70 ִמְליֹון ִסיּוֵמי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. )ְוַעֵּין 
ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י(. - ָהא ֵּכיַצד? כל אחד מהשבעים 
איש נחשב לו כאילו סיים לבדו, כי השתתף 
סי'  מ'  )מערת  חמד  השדי  כדברי  החבורה  עם 
קצח(, )ראה עוד: ברכות מז:, משנה ברורה סי' נה ס"ק 
ע"ג, אהבת חסד ח"ב פרק ט"ז, ועיי"ש משבת דף ג.(. 
וכדברי הבאר מים חיים פרשת תצוה )כתב יד 
דף כ"ד(, אם כן, לכל אחד ואחד מהחבורה יש 
זכות של אלף סיומים, וכיון שהחבורה היא 70 
אלף, מדין ערבות מוכפל בכל אלף שיש לכל 
אחד, כלומר: 70 אלף כפול אלף וזהו 70 מיליון 
ִמְנָיין  סיומי זוהר הקדוש. ֲחֹׁשב עֹוד ֶרַגע! ָּכל 
לֹוְמִדים, ׁשּוב ֻיְכַּפל ְּבֶאֶלף, ִּכי ָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים 
ַוֲהֵרי  ַוֵּיֵצא(,  ָּפָרַׁשת  )זֹוַהר  ְּבֶאֶלף  נֹוְתִנים  ַמִים  ִמּׁשָ
ְללֹוְמֵדי  ַהִּמְצָטֵרף  ְוֹכל  ְּבִמְנָיין,  ִכיָנה ׁשֹוָרה  ַהּׁשְ
ָכר  יעּור, ֲהֵרי ְמַקֵּבל ְּכֶנֶגד ָּכל ֶאָחד ֶאת ַהּׂשָ ַהּׁשִ
ִּפי ֶאֶלף!!! ַסְך ַהֹּכל 70 ִמְלָיאְרד )ִּבְליֹון(, ְוֶנְחַׁשב 
ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאילּו ָלַמד ְּבחֹוֶדׁש ֶאָחד ִּבְלַבד 
עוד  ויש   - זֹוַהר.  ִסיּוֵמי  )ִּבְליֹון(,  ִמְלָיאְרד   70
שכל מצוה  להוסיף לפי דברי הספר חסידים 
שאין לה דורשים ואין מקיימים אותה, נוטל 
שכר כנגד כל הבטלים הימנה, וכו', מקבלים 
 70 כפול  יהודים  מיליון   15 לסך  השכר  את 
במילים:   1,050,000,000,000,000 מיליון 
זוהר  סיומי  טריליארד  ו-50  ְקַוְדִריְליֹון  אחד 
הזאת.  בחבורה  המשתתף  ואחד  אחד  לכל 
ֶאת  ְלַסֵּים  ְּכֵדי  ִנְצָרְך  ָיִחיד  ֶׁשְּלָכל  ְלָך  ֵּתַדע   -
ֶחְׁשּבֹון  ִּפי  ַעל  ָׁשעֹות,   142 ַהָּקדֹוׁש,  ַהזֹוַהר  ָּכל 
ַהזֹוַהר ַהְּמחּוָלק ְל-70 כרכים עם תרגום לשון 
ֶאת  ְמַסֵּים  ַלּיֹום  ָׁשָעה  ֲחִצי  ְּבִלימּוד  הקודש, 
 284( ֵמֲעָׂשָרה חדשים  ַּפחֹות  ְּבֶמֶׁשְך  ַהזֹוַהר  ָּכל 
ּתֹוָרה  ]ָׁשעֹות   142 ֶחְׁשּבֹון:  ּבֹואּו  ַעָּתה  יֹום(, 
)ִּבְליֹון(  ִמְלָיאְרד   70 ָּכפּול  ְלַבד[  ִסֵּים  ִאם   -
ְטִרְיְלַיאְרד   9  = ְּבִהְׁשַּתְּתפּות[  זֹוַהר  ]ִסיּוֵמי 
ּתֹוָרה,  ָׁשעֹות  ִמְלָיאְרד  ַאְרָּבִעים  ֵמאֹות  ְּתַׁשע 
ְּכלֹוַמר, ְבִהְׁשַּתְּתפּוָתך ַּבֲחבּוָרה ַהְּקדֹוָׁשה זּו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  לֹוְמֵדי  ַצִּדיִקים  ְיהּוִדים   70.000
יֹום   30 ְּבֶמֶׁשְך  ִּבְלַבד  ְּביֹום  ַּדּקֹות   4.5 ְּבִלימּוד 
ַאְרָּבִעים  ֵמאֹות  ְּתַׁשע  ְטִרְיְלַיאְרד  ל-9  ָזִכית 
ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ָׁשעֹות  ִמְלָיאְרד 

.9,940,000,000,000
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]ַהֶחְׁשּבֹון ַהְּמֻדָּיק ְלִפי ֵסֶדר ַהֶּזה: 142 ָׁשעֹות, 
לֹוֵקַח  ַּדּקֹות   8520  = ְּבָׁשָעה,  ַּדּקֹות   60 ָּכפּול 
ְזַמן ִלּיּמּוד ָּכל ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְלַחֵּלק ְל-30 יֹום 
ַלּיֹום[,  ָׁשעֹות  ]ְּכ-5  ְלָיִחיד  ְּביֹום  ַּדּקֹות   284  =
ִלְלמֹוד  ֶאָחד  ְלָכל  יֹוֵצא  ִאיׁש  ְל-70  ּוְכֶׁשֶּנַחֵלק 
ְוַחָּיב  ָיכֹול  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשֶּזה  ְּביֹום,  ַּדּקֹות  ְּכ-4 
ֶאת ֶזה ְלַעְצמֹו ּוְלַעּמֹו, ּוְבִלּמּוד ֶׁשל 284 ַּדּקֹות 
ֶאָחד  ְּבחֹוֶדׁש  זֹוֶכה  ָׁשעֹות,  כ-5  ֶׁשֵהם  ְּבחֹוֶדׁש, 
ל-9 ְטִרְיְלַיאְרד ְּתַׁשע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ִמְלָיאְרד 
זֹוַהר  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ָׁשעֹות   9,940,000,000,000
של  החשבון  מבלעדי  הוא  זה  וכל  ַהָּקדֹוׁש. 
ספר  פי  על  מיליון[  ]כ-15  היהודים  כל  כנגד 
חסידים[. - ַּכָּידּוַע, ֶׁשַהּלֹוֵמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה 
ּתֹוָרה,  ָׁשָנה  ֶאֶלף  ֵמָאה  ְּכמֹו  הּוא  ְּבחֹול,  ַאַחת 
ּוְבַׁשָּבת, ְּכמֹו ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, )ִּכֵּסא ֶמֶלְך, 
ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(, ְלִפי ֶזה, 
 473.333 ֵהם:  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ִלּיּמּוד  ָׁשעֹות   4.7
ָׁשָנה ּתֹוָרה, ֶׁשָּבֶהם זֹוֶכה ָּכל חֹוֶדׁש, ]ֹלא ּכֹוֵלל 
ַמְכִּפיל  ֶׁשֶּזה  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ִלּיּמּוד  ִחּׁשּוב 
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות  ַאְך  ְלָיִחיד,  ְוֶזהּו  ְּבֶאֶלף[,  ַהֹּכל 
ַהֶחְׁשּבֹון  נֹוַסף  ֶׁשָּבֶזה  ִמְׁשַּתְּתִפים,   70,000 ִעם 
ַהּקֹוֵדם ֶׁשל 9 ְטִרְיְלַיאְרד ְּתַׁשע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים 
ֶׁשל  ּתֹוָרה  ָׁשעֹות   9,940,000,000,000 ִמְלָיאְרד 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש[. ַסְך ַהֹּכל ָׁשעֹות ַהּתֹוָרה: )473.333 
ֻמְכָּפל ב-9,940,000,000,000 - ְּכלֹוַמר 9 ְטִרְיְלַיאְרד ְּתַׁשע 
ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ִמְלָיאְרד ָׁשעֹות ּתֹוָרה ֶׁשל זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש( 
 4 ְּכלֹוַמר  כ-4,704,930,020,000,000,000  ֵהם 
טריליארד  ו-930  ְקַוְדִריְליֹון  ו-704  ְקֶוְנִטיְליֹון 
ַהְּזכּות  ְוָכל   - ועשרים מיליארד ָׁשעֹות ּתֹוָרה. 
ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשְּיַקֵּבל  ְיהּוִדי  ָּכל  ְּבֹכחֹו ֶׁשל  ֶהָעצּום 
ַהֹּזַהר  ֶאת  ְוִלְלמֹוד  ַהְּכָלל  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּתף 
יֹום,   30 ְּבֶמֶׁשְך  ַלּיֹום  ַּדּקֹות   4.5 ַסְך:  ַהָּקדֹוׁש, 
זּו.  ְזכּות  ֵיׁש  ְמַהִמְׁשַתְתִפים  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ּוְלָכל 
ֵצא ַוֲחֹׁשב ַהִאם ֵיׁש ַּבר ַּדַעת ֶׁשֹּלא ָירּוץ ְוַיְחטֹוף 
ֶאר ח"ו ַּבְטָלן ְוַעם ָהָאֶרץ? ְזכּות ֲעצּוָמה זּו, ְוִּיּׁשָ

ָאְמרּו ְּבזֹוַהר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא )ַּדף 
ְּכמֹו  ַרב,  ְוֵעֶרב  ַהֹקוֶדש:...  ָלׁשֹון  קכ"ו.(.  קכ"ה.:- 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם, )ְׁשמֹות כ( ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו 
ְוִיְראּו  ַהְּגֻאָּלה,  ִמן  ְרחֹוִקים  ִיְהיּו  ָּכְך  ֵמָרֹחק. 
ַהָּכבֹוד  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהָעם  ֲחָכִמים  ַתְלִמיֵדי 
ַּבֹחֶׁשְך  ּוְרָׁשִעים  ֵמֶהם...  ְרחֹוִקים  ְוֵהם  ַהֶּזה, 
ֵהם ֵעֶרב   - ְוָימּותּו(  ִיְכֹרתּו  ִיָּדּמּו ֵּפרּוָׁשּה  )ִמַּלת  ִיָּדּמּו 
ֲעֵליֶהם  ָאַמר  ֶזה  ּוִמּׁשּום  ַּבֹחֶׁשְך.  ֶׁשָּימּותּו  ַרב 
ַהָּנִביא, )ְיֶחְזֵקאל יג( ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיֹבאּו 
ֲארּו ַּבחּוץ ְלֶאֶרץ ֵּבין ַהּגֹוִים, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם  )ֵּפירּוש, ֶׁשִּיּׁשָ
ָּמתֹוק  ּוְמָפְרִׁשים,  )ְרַמ"ק  ִיְׂשָרֵאל(  ְלֶאֶרץ  ִליָּכֵנס  ְרׁשּות 

ִמְּדַבׁש(.

ַּבחּוץ  ֶׁשַהְּיהּוִדים  ֵעָצה  ֵיׁש  ַהִאם  ְׁשֵאָלה: 
ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ְּתׁשּוָבה:  ַּבַחִּיים?  ֲארּו  ִיּׁשָ ְלֶאֶרץ 
ְּכמֹו  ַהָּקדֹוׁש הּוא  ַהֹּזַהר  ִּכי  ְוָהַרְׁשִּב"י אֹוְמִרים, 
ִיָּנְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח.  ֹנַח ֶׁשֵאּלּו ֶׁשִּיְלְמדּו  ֵּתַבת 
ָּתלּוי  ָּבֶזה  ֶׁשַרק  ָלנּו,  אֹוֵמר  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרְמַח"ל 
סֹוד ַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ּוְגאּוָלתֹו, 
ְּבֹכַח ּוְסֻגַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, וז"ל: ְּבִריַחת 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, ְוֻכָּלנּו 
ִנְבַרח ְלַהֵּתָבה ַהֹּזאת ְוִנָּנֵצל. - ְוָכְך אֹוֵמר מֶׁשה 
לֹום ְלַרְׁשִּב"י זי"ע ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ

ַהִחּבּור  ִּבְזכּות  הקודש:  לשון  קכ"ד(,  )ָנׂשא 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵיְצאּו  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶׁשְּלָך, 
ּוְלֹלא  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְּבַרֲחִמים ְלֹלא  ַהָּגלּות  ִמן 
ַצַער ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח! ראה עוד ְבִּתּקּוֵני ֹזַהר ָחָדׁש 
ְמֵהיְמָנא(  ְּבַרְעָיא  קנ"ג:  )ח"ג,  ּוְבֹזַהר  ד'(.  ַעּמּוד  )ע"ב 
ִאיּנּון  ִאֵּלין  ָהָרִקיַע.  ְּכֹזַהר  ַיְזִהירּו  ְוַהַמְׂשִּכיִלים 
ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ְּדִאְקֵרי  ְּבֹזַהר ָּדא,  ִמְׁשַּתְּדִלין  ְּדָקא 
 - ָּדא.  ְּדִסְפָרא  אֹוָרה  ְוָדא  ֹנַח...  ְּכֵתיַבת  ְּדִאיהּו 
הרמ"ק ְבּאֹור ָיָקר, )ַׁשַער א' ִסיָמן ה'(: ִּכי ִחּבּור ֶזה 
ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח... ִיָּכְנסּו 
ְלִהְתַקֵּים..  ַהֶּזה  ִחּבּור  אֹור  סֹוד  ֶאל  ַהַּצִּדיִקים 
ִיָּכֵנס...  ִאם  ֲחָׁשׁש  ֵאין  ָרָׁשע  ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
לֹו  ִיְהֶיה  ֶאָּלא  ְּכִניָסה,  ְּכִניָסתֹו  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני 
ְוִיְהֶיה  ִּבְתׁשּוָבה  ַיֲחִזיֶרּנּו  אֹו  ַּתִים,  ֵמַהּׁשְ ַאַחת 
ַצִּדיק ְוִיָּכֵנס ּבֹו, אֹו ִיְּדֶחּנּו ְּדִחָיה ְּגמּוָרה ִויָפֵרׁש 
ָהְרָׁשִעים  ּדֹוֶחה  ֶׁשָהָיה  ֹנַח  ֵּתַבת  ְּכִעְנַין  ַעְצמֹו, 
עכ"ל.  ְוַהְּבֵהָמה,  ַהַחָּיה  ִמן  ֶׁשָחְטאּו  ְואֹוָתם 
ֹלא  ֹּתאְמרּו  ֶׁשֹּלא  ָיָדְענּו!  ֹלא  ַּתִּגידּו  ֶׁשֹּלא   -
ִמי  ָלנּו!  הּוא  ָקדֹוׁש  ְוחֹוב  ַהָּדָבר,  ְּבָיֵדנּו  ָיֹכְלנּו! 
ַלַּמָּכה  ְרפּוָאה  ָלנּו  ִהְקִּדים  ַהָּקָּב"ה   - ֵאָלי!  ַלה' 
ְּגֵזרֹות  ִמָּכל  ְלַהִּציֵלנּו  ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת  ָּלנּו  ְוָׁשַלח 
ָקׁשֹות ְוָרעֹות. - עּורּו ְיֵׁשִנים ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם! ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ָזקּוק ְלִהָּנֵצל ֵמַהַּמּבּול ַהּנֹוָרא! - ְוֹזאת 
"ַהֹּזַהר  ֶׁשהּוא  ֹנַח"  "ֵּתיַבת  ְיֵדי:  ַעל  ַרק  ֶאְפָׁשר 

ַהָּקדֹוׁש".
ּבֹואּו  ַהְּגאּוָלה,  ְלַמַען  ְוִנְתַמֵסר  ּבֹואּו  ֵּכן  ַעל 
ִלְפדֹות  ע"ה  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ְלִצּוּוי  ְוִנְׁשָמע 
]ִּכי  ְלָמָחר  ְלַחּכֹות  ְוֹלא  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת 
ִנְתַאֵחד  ּוִמַּיד  ֵּתֶכף  ַרק  ֲעָמֵלק[,  ֲעַצת  ֶזה  ָמָחר 
ִיְלְמדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ַּבּתֹוָרה,  ְוִנְתַקֵּדׁש  ְוִנְתַחֵזק 
ֵּכן,  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ְוִאם  יֹום,  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ָלְך  ָוטֹוב  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶריָך 
ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ִויִהי  ִנָּגֵאל,  ֵּתֶכף  ּוְבַוַּדאי 
ִּבְכבֹודֹו  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ִרים,  ַהְמֻאּׁשָ ַהּזֹוִכים  ִמן 
ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, 
ְיהּוִדים ְיָקִרים, ְּתנּו ִלּמּוד ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ַהְקִריבּו 
ַלֲעׂשֹות  ַהְּקדֹוָׁשה,  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם 
ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו, ִלְגֹרם ִלְפדּות ַנְפֵׁשנּו, ְוִלְּמדּו 
ְכֶּאָחד  ֻּכָּלנּו  ֵנֵלְך  ְוָכְך  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  יֹום  ְּבָכל 
ִּבְמֵהָרה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְּפֵני  ְלַקֵּבל ֶאת אֹור  ַיַחד 

ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ִמְכָּתב ִגילּוי ֶׁשל ַּבַעל ַהֻּסָּלם
"ְוֵּתַדע ֶנֱאָמָנה, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָהָיה ִמְּזַמן ָהֲאִר"י 
ז"ל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִמי ֶׁשָּיִבין ֶאת ִׁשיַטת ָהֲאִר"י 
ז"ל, ַעל ָׁשְרׁשֹו ְוכּו' ְוִהֵּנה ְּבָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתָּבַרְך, 
ִמְּפֵני  ֹלא  ז"ל,  ָהֲאִר"י  ִנְׁשַמת  ְלִעּבּור  ָזִכיִתי 
ְׁשִנְׂשָגב  ֶעְליֹון,  ְּבָרצֹון  ֶאָּלא  ַהּטֹוִבים,  ַמֲעֵׂשי 
ִלְנָׁשָמה  ָאֹנִכי  ִנְבַחְרִּתי  ָלָּמה  ַעְצִמי,  ִמֶּמִּני  ַּגם 
ִנְפָלָאה זּו, ֶׁשֹּלא ָזָכה ָּבּה ָאָדם ֵמֵעת ְּפִטיָרתֹו ַעד 
ַהּיֹום, ְוֹלא אּוַכל ְלַהֲאִריְך ְּבִעְנַין ֶזה ִמְּפֵני ֶׁשֵאין 
ַהֻּסָּלם"  "ַּבַעל  )ָמָרן  ְּבִנְפְלאֹות"  ְלַדֵּבר  ָּבֶזה  ַּדְרִּכי 

ַנת תרפ"א( זי"ע ְּבִמְכָּתב ִמּׁשְ

ִמְכָּתב ִהְתַּגּלּות ְנבּוִאית ֶׁשל השי"ת ֶאל ַּבַעל 
ַהֻּסָּלם

ַהֶּטַבח  ִּביֵמי  ַהִּמְלָחָמה  ְׁשֵני  ְּבתֹוְך  "ַוְיִהי 
ַהַּלְיָלה.  ְּבִכי ַרב ָּכל  ָוֵאְבְך  ַוֲאִני ְּתִפָּלה,  ָהָאיֹום, 
ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ַאְנֵׁשי  ְוִהֵּנה  ַהֹּבֶקר  ַּכֲעלֹות  ַוְיִהי 

ְּכמֹו ְמֻקָּבִצים ְּבִקּבּוץ ֶאָחד ִלְפֵני ִּדְמיֹוִני, ְוִאיׁש 
ֶאָחד ְמַרֵחף ֵּביֵניֶהם ְּבֹראׁש ַחְרּבֹו ַעל ָראֵׁשיֶהם, 
ּפֹוְרִחים  ְוָהָראִׁשים  ָראֵׁשיֶהם,  ְּכַלֵּפי  ַמְצִליף 
ַלָּמרֹום ּוְגִויֹוֵתיֶהם נֹוְפִלים ְלִבְקָעה ְּגדֹוָלה ְמֹאד 
ֲאִני  ֵאַלי:  קֹול  ְוִהֵּנה   - ֲעָצמֹות.  ֶׁשל  ְלַים  ַוִּיְהיּו 
ְּבַרֲחִמים  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ְלָכל  ַהַּמְנִהיג  ַׁשַּדי  ֵאל 
ְמֻרִּבים, ְׁשַלח ָיֶדָך ֶוֱאֹחז ְּבַהֶחֶרב ִּכי ַעָּתה ָנַתִּתי 
ְלָך ָעְצָמה ּוְגבּוָרה. ַוַּתְלִּביֵׁשיִני רּוַח ה' ְוָאַחְזִתּי 
ְוִהַבְּטִתּי  ָהִאיׁש  אֹותֹו  ֶנְעָלם  ְוֵתֶּכף  ְּבַהֶחֶרב, 
ִּבְרׁשּוִתי  ְוַהֶחֶרב  ְוֵאיֶנּנּו,  ְמקֹומֹו  ַעל  ֵהיֵטב 
ְלִקְנָיִני ַהְּפָרִטי. - ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי: ָׂשא ַרְגְלָך ְוֵלְך 
ָהָאבֹות  ֶאֶרץ  ַהֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמּמֹוַלְדְּתּך  ְלָך 
ְוָעצּום,  ָּגדֹול  ְלָחָכם  ָׁשם  ְוֶאֶעְׂשָך  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ָּבָחְרִּתי  אֹוְתָך  ִּכי  ָהָאֶרץ,  ְּגאֹוֵני  ָּכל  ְּבָך  ְוִנְבְרכּו 
ְלַצִּדיק ְוָחָכם ְּבָכל ַהּדֹור ַהֶּזה, ְלַמַען ֵּתָרֵפא ֶאת 
ַהֶחֶרב  ְוֶאת  ַקָּיָמא,  ֶׁשל  ִּביׁשּוָעה  ָהֱאנֹוִׁשי  ֶׁשֶבר 
ַנְפְׁשָך  ְּבָכל  ָעֶליָה  ְוִתְׁשמֹור  ְּבָיְדָך  ִּתַּקח  ַהֶּזה 
ָּכל  ֲאֶׁשר  ּוֵביֶניָך  ֵּביִני  ָהאֹות  ִהיא  ִּכי  ּוְמאֹוֶדָך, 
ִּכי  ָיֶדיָך,  ַעל  ִיְתַקְּימּו  ָהֵאּלּו  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִרים 
ְּכמֹוְתָך,  ֶנֱאָמן  ִאיׁש  ִלי  ָהָיה  ֹלא  עֹוד  ַעָּתה  ַעד 
ִלְמסֹור לֹו ַהֶחֶרב ַהֹּזאת, ְוַעל ֵּכן ָעׂשּו ַהחֹוְבִלים 
ָעׂשּו, ּוֵמַעָּתה ָּכל ְמַחֵּבל ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ֶאת  ַמה ּׁשֶ
 - ֵמָהָאֶרץ.  ְוִיְתָבֵער  ִיְתַעֶּלם  ֵּתֶכף  ְּבָיֶדיָך,  ַחְרִּבי 
ַהּדֹוֵבר  ְלֻעַּמת  ִמְּלַהִּביט  ָיֵראִתי  ִּכי  ָּפַני  ָוַאְסִּתר 
ְּכמֹו  ִּדְמיֹוִני  ֵעיַני  ְלַמְרֶאה  ֶׁשָהְיָתה  ְוַהֶחֶרב  ִּבי, 
ֶחֶרב ְּפׁשּוָטה ֶׁשל ַּבְרֶזל, ִּבְדמּות ַמְׁשִחית נֹוָרא, 
ם  ִהֵּנה ִנְתַהְּפָכה ִּבְרׁשּוִתי ָלאֹוִתּיֹות נֹוְצצֹות ַהּׁשֵ
ָמְלָאה  ִזיָוום  ָּבָרק  ֲאֶׁשר  ַׁשַּדי"  "ֵאל  ַהָּקדֹוׁש 
ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ּוֹבֵטַח  ְוַהְׁשֵקט,  ָוַנַחת  אֹור 
ְלָכל  ָוֶאְקֶנה  ִיֵּתן  ִמי  ִלִּבי:  ֶאל  ְואֹוֵמר)ה(   - ֻּכּלֹו. 
ָּדֵרי ָהעֹוָלם ְמטּוָפס )ִמִּטָּפה / ֵמֶאֶפס( ְטֹהָרה ֶׁשל 

ַהֶחֶרב ַהֹּזאת, ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשֵּיׁש ֹנַעם ה' ָּבָאֶרץ.

א ֵעיֵני ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעַלי ַוֹּיאֶמר ֵאַלי: ֲאִני  ָוֶאּׂשָ
ֵאל ֱאֹלֵקי ֲאבֹוֶתיָך, ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ֵמַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ַהְּמִציאּות  ָּכל  וִּתְרֶאה  ְלָפַני  עֹוֵמד  ַאָּתה 
ָיַחד,  ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ֵמַאִין,  ֵיׁש  ִהְמֵצאִתי 
ַהְּמִציאּות,  ְלִגּלּוי  ְיִציָאָתם  ִמְתִּחיַלת  ֵמֹראׁש 
ַעד  ִהְתַּפְּתחּוָתם,  ְּבִסְדֵרי  ְזַמן  ֶהְמֵׁשְך  ָּכל  ְוַעד 
ָיַדי  ְלַמֲעֵׂשה  ָּכָראּוי,  ְמַלאְכָּתם  ְּגַמר  ַעל  ָיבֹואּו 
ַהְּבִריָאה  ַעל  ְמֹאד  ְוֶאְשַׂמח  ְוֶאְרֶאה  ְלִהְתָּפֵאר. 
ֲאֶׁשר  ְוַהּטֹוב  ְוָהֹעֶנג  ִמּלּוָאּה,  ְוָכל  ַהֶנֶהָדָרה 
ַלה'.  ְואֹוֶדה  ָעֶליָה,  ִמְתַעְּנִגים  ָהָאֶרץ  ָּבֵאי  ָּכל 
ָוַפַחד,  ְּבִיְרָאה  ַנֲעֹבד  ְלָפֶניָך  ַלה':  ָאַמְרִּתי  ָאז   -
ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ָּתִמיד ִּכי ֵמִאָּתְך ֹלא ֵּתֵצא ָהָרעֹות 
ְלָפֵנינּו  ֲערּוָכה  ֹנַעם  ֶׁשל  ַׁשְלֶׁשֶלת  ָאֵכן  ְוַהּטֹוב, 
עֹוָלְמָך,  ַעל  ַהּדֹוְרִכים  ְוַאְׁשֵרי  סֹוף,  ַעד  ֵמֹראׁש 
ֵאין  טֹוב,  ְוָכל  ָוֶעֶדן  ְלֹנַעם  ָלֶהם  ֲהִכינֹוָת  ֲאֶׁשר 
ָהֶעְליֹוִנים  ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְּבָכל  ְוִעֵּקׁש  ִנְפָּתל  ׁשּום 
ְוַעל  ֶנֶהָדָרה,  ָחְכָמה  ְוִנְמֵלאִתי  ָיַחד.  ְוַתְחּתֹוִנים 
ֵּכן  ְּבַתְּכִלית.  ַהְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחתֹו  ָחְכַמת  ֻּכָּלם 
ַרִּבים  ָיִמים  יֹום  יֹום  ָחְכָמה  ְוהֹוַסְפִּתי  ָהַלְכִּתי 
ַעל  ָעָלה  ָהֵאֶּלה  ַּבָּיִמים   - יֹום.  ּוְמַאת  ְׁשמֹוִנים 
ִנְמֵלאִתי  ֵהן  ֵלאמֹור:  ַלה'  ְּתִפָּלה  ַלֲעֹרְך  ִלִּבי 
ָחְכָמה יֹוֵתר ִמָּכל ַהַּקְדמֹוִנים ְוֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם 
ַהְּנִביִאים  ִּדְבֵרי  ֶאת  אּוָלם  ִמֶּמִּני,  ַיְפִלא  ֲאֶׁשר 
מֹות  ַהּׁשֵ ַּגם  ְּכלּום,  ֵמִבין  ֵאיִני  ה',  ְוַחְכֵמי 
ִהֵּנה  ְוִהְרַהְרִּתי:  ֵהַבְנִּתי,  ֹלא  ְּבֻרָּבם  ַהְּקדֹוִׁשים 
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ה' ִהְבִטיַח ִלי ָחְכָמה ְוַדַעת, ַעד ִלְהיֹות ְלמֹוֵפת 
ֵּבין ַהֲחָכִמים ְוַהִּנְבָרִאים, ַוֲאִני ֲעַדִין ֶאת ִׂשיָחָתם 
ֵאיִני ֵמִבין. - ּוְבֶטֶרם ֶאְקָרא ְוִהֵנה ה' ׁשֹוָרה ָעַלי 
ְלַמְעָלה  ְוַהָׂשָגְתָך  ָחְכָמֶתָך  ִּתְרֶאה  ֵהן  ַוֹּיאֶמר: 
ַעד  ָּבָאֶרץ  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהֲחָכִמים  ָּכל  ַעל  ְלַמְעָלה, 
ֵהָּנה, ּוַמה ָׁשַאְלְּת)י( ִמֶּמִּני ְוֹלא ָנַתִּתי ְלָך? ְוָלָּמה 
ַּתְדִאיב ֶאת רּוֲחָך ַּבֲהָבַנת ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה, ֶׁשֵאיְנָך 
ַקְטנּות  ִמּתֹוְך  ֶנֱאָמִרים  ֶׁשִּדְבֵריֶהם  ְמֻסָּפק 
ִמַּמְדֵרָגְתָך,  ְׁשאֹוִריְדָך  ִּתְרֶצה  ַהִאם  ֵמַהָשָׂגְתָך, 
 - ְּכמֹוָתם?  ִּדְבֵריֶהם  ָּכל  ֶאת  ְלָהִבין  ּתּוַכל  ְוָאז 
ְוֹלא  ָרְחָּבּה  ְבִּהְתַפַּארֹות  ְוָׂשַמְחִּתי  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי 
ֲהֹלא  ה':  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ֶזה  ַאֲחֵרי   - ָּדָבר.  ָעִניִתי 
ְּגִוָּיִתי, ְוָכל  ַעד ֵהָּנה ֹלא ָׁשַמְעִּתי ָּדָבר ַעל ִקּיּום 
רּוָחִנּיּות  ִמּתֹוְך  ִלי  ִהִּגיעּו  ְוַהִּיעּוִדים  ַהּטֹובֹות 
ִיְהֶיה  ַמה  ֵּכן  ְוִאם  ְמֻיָעד,  ַהֹּכל  ְוֵאֶליָה  ִּבְלַבד, 
ִיְתַּבְלֵּבל  ַהּגּוף  ִּפְגֵעי  אֹו  ַמֲחָלה  ֵאיֶזה  ֶׁשִּבְגַלל 
ִמְּלָפֶניָך  ַּתְׁשִליֵכִני  ַהִאם  ְלָפֶניָך,  ְוֶאְחָטא  ִׂשְכִלי 
ַוְּתַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת, אֹו ַּתֲעִניֵׁשִני? - 
ַבע ִלי ה' )ֵהן ְּכָבר ָּבאת ַעל ַּתְכִליְתָך, ּוְלָכל ְפָׁשֶעיָך  ַוִּיּׁשָ
ָסַלְחִּתי ְוַהֶחֶסד ַהֶּזה( ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ּוְבִכְסאֹו 
ַהִּנְצִחי, ִּכי ֹלא ִיְרֶּפה ַחְסּדֹו ִמֶּמִּני ְּבִנְצִחּיּות, ְוִאם 
ֹלא  ּוְקדּוָשתֹו  ַחְסּדֹו  ֶאְחָטא,  ֹלא  ְוִאם  ֶאְחָטא, 
 - ְמֹאד.  ְוִׂשַּמְחִּתי  ְוָׁשַמְעִּתי  ָלֶנַצח,  ַהְיֶמִני  ָיסּור 
ּוִבְמֹלאת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִהְקַׁשְבִּתי ֶקֶׁשב ַרב ְלָכל 
ְוֹלא  ה',  ֵמֵאת  ְׁשנֹוַעְדִּתי  ְוַהַהְבָטחֹות  ַהִּיעּוִדים 
ְּבֵני  ֶאל  ְלַדֵּבר  ֵאיְך  ְוָלׁשֹון  ִסּפּוק  ָּבֶהם  ָמָצאִתי 
הֹוִדיַע)י(ִני,  ֲאֶׁשר  ה'  ַלֵחֶפץ  ְוַלֲהִביָאם  ָהעֹוָלם, 
ְוֹלא ָיֹכְלִּתי ְלִהְתַאֵּפק ְלַטֵּיל ֵּבין ְּבֵני ָאָדם ָהֵריִקים 
ַוֲאִני  ְּבִריָאתֹו,  ְוַעל  ַעל ה'  ָסָרה  ְודֹוְבִרים  ִמָּכל, 
ַעל  ִמְצַטֵחק  ּוְכּמֹו  ְוָׂשַמח,  הֹוֵלְך  ְוַהֵּלל  ָׂשב)ּו(ַע 
ָהֻאְמָלִלים ָהֵאֶּלה, ְוָנְגעּו ֵאַלי ַהְּדָבִרים ַעד ַהֵּלב. 
ַוֲאִפילּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַמה  ִיְהֶיה   – ְּבִלִּבי  ֻהְסַּכם  ָאז   -
ִלְׁשּפֹוְך  מּוְכַרח  ִהְּנִני  ֲהָרָמה,  ִמַּמְדֵרָגִתי  ֵאֵרד 
ָגה ְוַדַעת ְּבִדְבֵרי  ְּתִפיָלה ַחָּמה ַלה', ִלֵּתן ִלי ַהּשָׂ
ְּבֵני ָהעֹוָלם  ְוָלׁשֹון ְלהֹוִעיל ֶאת  ְוָחְכָמה  ְנבּוָאה 
ְוַהֹּנַעם  ַהָחְכָמה  ְלַדְרַּגת  ְלַהֲעלֹוָתם  ָהֻאְמָלִלים 
ְּכמֹוִתי. ַוֲהַגם ֶׁשָּיַדְעִּתי ֵמָאז ֶׁשָאסּור ִלי ְלַהְדִאיב 
ִׂשיַח  ְוָׁשַפְכִּתי  ִהְתַאַּפְקִּתי,  ֶזה ֹלא  ָּכל  רּוִחי ִעם 
ֵעיַני  א  ָוֶאּׂשָ ַּבֹּבֶקר  ַוְיִהי   - ְמֹאד.  ַחָּמה  ּוְתִּפָּלה 
ְּדָבַרי  ְוַעל  ָעַלי  ִיְׂשָחק  ַמִים  ַּבּׁשָ יֹוֵׁשב  ְוָרִאיִתי 
ַוֹּיאֶמר ִלי: ַמה ַאָּתה רֹוֶאה? ְואֹוֵמר ֲאִני רֹוֶאה ב' 
ֲאָנִׁשים ִמְתַאְּבִקים ָיַחד, ֶאָחד ָחָכם ְוָׁשֵלם ְּבָכל 
ִני  ִני ָקָטן ְוִטֵּפׁש ְּכמֹו ָקָטן ֶׁשּנֹוַלד, ְוַהּׁשֵ עֹוז, ְוַהּׁשֵ
ַהִּגּבֹור  ֶאת  ַמִּפיל  ְוֶהָחָלׁש,  ַהָּקָטן  ָטַעם,  ֶהָחֵסר 

ְוַהָׁשֵלם.

ַוִּיְפַּתח  ִיְהֶיה.  ָּגדֹול  ַהָּקָטן  ֶזה  ִלי ה':  ַוֹּיאֶמר   
ִּבְלִּתי  ְּפסּוִקים  ֵאיֶזה  ִלי  ְוָאַמר  ִּפיו  ֶאת  ַהָּקָטן 
ָּבֶהם  ִהְרַּגְׁשִּתי  ָאְמָנם,  ָצְרָּכם,  ָּכל  ִלי  מּוָבִנים 
ְוַהְּנבּוָאה ַהְּנהּוָגה ֵּבין ָּכל  ָּכל אֹוְצרֹות ַהָחְכָמה 
ְנִביֵאי ֱאֶמת, ַעד ֶׁשָּיַדְעִּתי ִּכי ָעָנה ִלי ה', ְוָנַתן ִלי 
ַוֹּיאֶמר   - ְוַחְכֵמי ה'.  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ֵּבין  ֶמַהְלִכים 
ִמְזָרִחית  ְלרּוַח  ְוַהֵּבט  ַרְגְלָך  ַעל  קּום  ה':  ִלי 
ַהָּלז  ַהָּקָטן  ֲאֶׁשר  ְוָרִאיִתי  ֵעיַני  ְוָנָׂשאִתי  ֵקְדָמה, 
ְּבֶרַגע ַאַחת ִנְתרֹוֵמם ְוִהְׁשָוה ֶאת ַעְצמֹו ְוקֹוָמתֹו 
ְוֵׂשֶכל  ַטַעם  ָחֵסר  ָהָיה  ְוַעַדִיין  ַהָּגדֹול,  ְלקֹוַמת 
ְּדַבר  ָהָיה  ֶזה  ַאַחר   - ְמֹאד.  ְוִנְפֵלאִתי  ְּכִמֹּקֶדם 
ה' ֵאַלי ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹור: ֹׁשֵכב ַעל ִצְּדָך ַהְיָמִנית. 

ְוֶאְׁשַּכב ַעל ָהָאֶרץ, ַוֹּיאֶמר ִלי: ַמה ַאָּתה רֹוֶאה? 
ְמֹאד  ַרִּבים  ּוְלֻאִּמים  ּגֹוִיים  רֹוֶאה  ֲאִני  ְואֹוֵמר: 
ֵמָאָדם.  ֻמְׁשָחת  ּוַמְרֵאיֶהם  ְוֶנֶאָבִדים  ִאים  ִמְתַנּׂשְ
ַוֹּיאֶמר ִלי ה': ִאם ּתּוַכל ִלֵּתן צּוָרה ְלָכל ַהּגֹוִיים 
ָהֵאֶּלה ּוְלָהִפיַח ָּבֶהם רּוַח ַחִּיים, ָאז ֲאִביֲאָך ֶאל 
ְוָכל  ְלָך,  ָלֶתת  ַלֲאבֹוֶתיָך  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ְנבּוִאית  ִהְתַּגּלּות  )ֻהְעַּתק  ָיֶדָך".  ַעל  ִיְתַקְּימּו  ִיעּוִדי 

ִמּתֹוְך ְּכַתב ָיד ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָמָרן ַּבַעל "ַהֻּסָּלם" זי"ע(.

ִּגָּלה ְועֹוֵרר הרה"ק ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי  ַמה ּׁשֶ
ַהְּגֵזָרה  ַעל  זצוקללה"ה  ַאְׁשַלג  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֵאַרע  ִיְׂשָרֵאל-  ַעם  ַעל  ח"ו  ַהָּבָאה  ָהֲאֻּיָמה 
ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ֶׁשל  ְלִעירֹו 
א'  ְּבֵליל  זצוקללה"ה  ַחי  ִאיׁש  ַהֶּבן  ַּבַעל 
י"ז ֲאָדר ִּבְׁשַנת ֵעֶזר"ת ִנְלְּכָדה ָּבֶבל – ְוחּוץ 
ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַּגם  ִנְלָחמּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמּׂשֹוְנַאי 
ִני  ִנְלֲחמּו, ְוָכְך ָהְלכּו ַהְּגֵזרֹות ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהּׁשֵ

ַעד ֶׁשֶּנֶהְרגּו 6 ִמְליֹון ְיהּוִדים רח"ל. 

ֵמִבין  ֵהיֵטב,  ֵאּלּו  ְקָטִעים  ְּבב'  ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן  ִמי 
ֶׁשִּלְפֵני ִמְסָּפר ֹלא ַרב ֶׁשל ָׁשִנים ִנְתַּגָּלה ָהֲאִר"י 
ְוֹלא  ֵּביֵנינּו.  ְוַחי  ֶזה,  ְלעֹוָלֵמנּו  ׁשּוב  ַהָּקדֹוׁש 
ָלעֹוָלם,  זּו  ִנְפָלָאה  ְנָׁשָמה  השי"ת  ֵהִביא  ִּבְכִדי 
ֶאָּלא ָעָׂשה ֹזאת ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוָלם ִנְצָרְך ָלּה, ִּבְכֵדי 
ְלָהִאיר ֶאת ַּדְרָּכם ֶׁשל ַהּדֹורֹות ַהְּנמּוִכים, ֲאֶׁשר 
ָהרּוָחִני,  ִעיְורֹוָנם  ֵמֲחַמת  ִקיר  ְּכְמַגְׁשִׁשים  ִהָּנם 
ְּבַדְרֵכי  ְוַהַּגְׁשִמּיּות  ַהֹחֶמר  ְׁשִליַטת  ּוַמְחַמת 
ַחֵּייֶהם. ּוְלִפיָכְך ִהְטִּביַע השי"ת ְּבִנְׁשַמת ַרֵּבינּו 
ֶאת ַהְּסֻגָּלה ֶׁשל ַהַּבֶהֶרת ֶעְרֵּכי ֲעבֹוַדת ה', ְּבֹאֶפן 
ַהַּמְתִאיָמה  ְמֻיֶחֶדת  ְּבצּוָרה  ְּביֹוֵתר,  ַהָּבִהיר 
ֲאֶׁשר  ָּכזֹו,  ְמִאיָרה  ְנָׁשָמה  ַהֶּזה.  ַהּדֹור  ְלַאְנֵׁשי 
ִנְׁשַלַחת  ּדֹורֹות,  ַּבֲעְׂשרֹות  ַּפַעם  ָלעֹוָלם  יֹוֶרֶדת 
ֲעבֹוַדת  ֶּדֶרְך  ֶאת  ַלְּמַבְּקִׁשים  ְלהֹורֹות  ִּבְכֵדי 
ַרִּבים  ַמְדִריִכים  ִּכי  ָהֲאִמִּתי.  ְּבֹאֶפן  השי"ת 
ֹלא  ְּכֻכָּלם  ֻרָּבם  אּוָלם  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ַלּדֹור  ֵיׁש 
ָרֵזי  ָלֶהם  ִנְתַּגּלּו  ְוֹלא  ֶעְליֹונֹות,  גֹות  ַלַהּׂשָ ִהִּגיעּו 
ַעל  ְּבנּוָיה  ַהְדָרָכָתם  ָּכל  ֵּכן,  ִאם  ְּכָלל.  ּתֹוָרה 
ְסָברֹות ִּבְלַבד, ְוֵאין ַעְרבּות, ְולּו ַּגם ְקלּוָׁשה ַעל 
ַרֵּבינּו  ֶׁשל  ַהְדָרָכתֹו  אּוָלם  ִּדְבֵריֶהם.  ֲאִמִּתּיֹות 
ַהִּנְׂשָּגבֹות  ַהַּמֲעלֹות  ְלרּום  ֶׁשִהִּגיַע  ַהָּקדֹוׁש, 
ְוָכל  יֹוֶקֶדת.  ֱאֶמת  ְּבֵאׁש  ּבֹוֶעֶרת  ִהֵּנה  ְּביֹוֵתר, 
ִּבְנִתיב  הֹוֵלְך  הּוא  ֲהֵרי  ַהְדָרָכתֹו,  ְלִפי  ַההֹוֵלְך 
ֶׁשָהַלְך ּבֹו ַרֵּבינּו, ְוִהִּגיַע ַעל ָידֹו ְלִקְרַבת השי"ת, 
ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ִמן ב' ַהְּקָטִעים ַהַּנ"ל, ְוַעל ֵּכן ַוַּדאי 
אֹו  ְּפֹסֶלת  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ  ְלֹלא  ֱאֶמת,  ּתֹוָרתֹו ּתֹוַרת 
ֶׁשל  ַהְדָרָכתֹו  ֵּבין  ַהָּגדֹול  ַהֶהְבֵּדל  ְוֶזהּו  ְסֵפקֹות. 
ֶׁשֲעַדִין  ִמי  ְלֵבין  ִּתּקּונֹו,  ִלְגֹמר  ִהִּגיַע  ֶׁשְּכָבר  ִמי 
ּתֹוֶהה ַּבֲעָרֶפל ַהְּסֵפקֹות, ּוְמַנֶּסה ִלְבֹרר ֵּברּוִרים 
ְּכַדְרָּכם ֶׁשל  ְוִהֵּנה   - ַלֲחלּוִטין.  ְמֻסָּפִקים  ׁשֹוִנים 
ָּכְך  ָּכל  ִנְתַּפְרֵסם  ֹלא  ַחּיּותֹו  ְזַמן  ָּכל  ְּדָבִרים, 
ֵהֵחל  ְמַעט  ְמַעט  ְּפִטיָרתֹו,  ְלַאַחר  ְוַרק  ַהָּדָבר, 
ּתֹוָרתֹו,  נֹוַגה  ָעָלה  ֶׁשַּכּיֹום  ַעד  אֹורֹו,  ִלְזרֹוַח 
ּוְכָבר  ה'.  ְּדַבר  ַהְמַבְקִׁשים  ְלָכל  ְּבֹעז  ּוֵמִאיר 
ְרפּוָאה  ֵאין  ִּכי  ּתֹוָרתֹו,  ַהטֹוַעִמים  ְוָגְמרּו  ִנְמנּו 
ְוַלָּבִאים ַאֲחָריו, ֶאָּלא ְּבָצֵרי ֶזה ֶׁשהּוא  ְלדֹור ֶזה 
ַעל  ׁשֹוְקִדים  ּוְכָבר  זי"ע.  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ּתֹוַרת 
ֲעִלָּיה  ּוְבֵני  ְוַאְבֵרִכים  ֲחִסיִדים  סֹודֹוָתיו  ִעְמֵקי 
ְוַעְכָׁשו   - ֶזה.  ְּבַצד  ֶזה  ְוַהְזָרִמים  ַהחּוִגים  ִמָּכל 
ֶעְׂשִרים  ָהַלְך  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ָלָּמה  ְלָהִבין  ְיכֹוִלים 

ָׁשָנה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ְלָכל ָהַרָּבִנים ְלַהִּגיד 
ם  ָלֶהם ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִּכי ָהָיה ְׁשִליַח ַהּׁשֵ

ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ִנְׁשַמת  הּוא  ַהֻּסָּלם  ֶׁשַּבַעל  ְלָכְך  הֹוָכָחה 
ָהֲאִריַז"ל

זֹוַהר  ֵסֶפר  ַהֻּסָּלם  ְלַבַעל  ֶׁשָאַבד  ִהְתָּבֵרר 
ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ִסְפֵרי  ֲעָׂשָרה  ִמּתֹוְך  ַהְּתִׁשיִעי 
ַצַער ָּגדֹול ָאַפף, ֶאת ָּכל ַהְמֹקָרִבים ֵאָליו, ֲאָבל 
ַהֵּסֶפר  ֶאְכֹּתב  ְּדָאָגה.  ַאל  ָאַמר:  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל 
ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ָּכַתב ׁשּוב  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל   - ֵמָחָדׁש. 
ֶאת  ָמְצאּו  ָמה,  ְזַמן  ּוְלַאֵחר  ֵמָחָדׁש,  ַהְּתִׁשיִעי 
ֵסֶפר ַהְּתִׁשיִעי ָהאֹוֵבד. - ְלַאַחר ַהּׁשֹוָאה ֵּבין ְׁשֵני 
ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ֶׁשַהֵּסֶפר  ִהְתָּבֵרר  ְסָפִרים, 
 - ְּבִמיָלה  ִמיָלה  ְלַהְפִליא,  ְמֻדָּיק  ָהָיה  ֵמָחָדׁש 
ֶהְעֵּתק ְמֻדָּיק ֶׁשל ַהֵּסֶפר ֶׁשִאֵּבד.! - ִאם ִנְתּבֹוֵנן 
ַּבָּדָבר: ֵסֶפר ַהֵּמִכיל ְלֵעֶרְך 30 ֶאֶלף ַעד 50 ֶאֶלף 
ָהִראׁשֹון  ַהֵּסֶפר  ֶׁשל  ְמֻדָּיק  ֶהְעֵּתק  ָהָיה  ִמִּלים 
ֶׁשָּכַתב. - זֹו הֹוָכָחה ְלָכְך, ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשָּכַתב ַּבַעל 
ְּדָבָריו  ּוְלָכל  ַחִּיים  ֱאֹלִקים  ִּדְבֵרי  ָהיּו  ַהֻּסָּלם, 
ָהֲאִריַז"ל  ִמִּנְׁשַמת  ַהֶּנֱאָמִרים  ִּכְדָבִרים  ִנְתַיֵחס 

ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִנְתַּגָּלה ָלעֹוָלם. 

ּבֹואּו ְוִתְראּו ָׁשחֹור ַעל ַּגֵּבי ָלָבן: ֵאיְך ַהּזֹוַהר 
ַהָּקדֹוׁש ִהִּציל ֶאת ַּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ֵיְלכּו 
ַלָּצָבא, ְוֵאיְך ֶׁשִהִּציל ֶאת ָהִעיר, ּוְבֶרַגע ֶׁשֹּלא 
ֶנְחְרָבה   - ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶׁשל  ַהְּזכּות  ָהָיה 

ָּכל ָהִעיר ְוָהְרגּו ְוָחְמסּו ְּכמֹו ַּבּׁשֹוָאה רח"ל
ַהְמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיה ֵזֶכר ַצִּדיק 
ַהְמֻקָּבל   - ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש 
ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ְּפַתָּיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי 
"ֵיין  ֵסֶפר  ְמַחֵּבר   - ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ִלְבָרָכה 
ִמְּגדֹוֵלי   - ְּפַתָּיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְועֹוד:  ָהֹרַקח", 
 – תרי"ט  ִּבְׁשַנת  ְּבַבְּגַדד  נֹוַלד   - ָּבֶבל.  ְמֻקְּבֵלי 
ִּבְׁשַנת   1942 ִּבְׁשַנת  ִּבירּוָׁשַלִים  ִנְפַטר   -  1859
ְלֶאֶרץ  ָעָלה  ָהֶעְׂשִרים  ַהֵּמָאה  ִּבְתִחַּלת  תרס"ה, 
ִיְׂשָרֵאל. - ְּכָבר ִמְּנעּוָריו ָלַמד ַקָּבָלה ֵאֶצל ְּגדֹול 
ְסָפָריו:   - ַחִּיים.  יֹוֵסף  ָהַרב  ְּבדֹורֹו,  ַהְמֻקָּבִלים 
"ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה", ֵּפרּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהֹּזַהר - "ֵיין 
ְוָה"ִאיְדָרא  ַרָּבא"  ָה"ִאיְדָרא  ַעל  ֵּפרּוׁש  ָהֹרַקח", 
ַסָּבא  ַעל  ֵּבאּור  ַלֶּנֶפׁש",  "ָמתֹוק   - זּוָטא" 

ְּדִמְׁשָּפִטים.
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשָהָיה:  ַמֲעֶׂשה   
ַּבר יֹוַחאי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ָחֵפץ ְּבַהְדָּפַסת 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָעָלה  ַּכֲאֶׁשר  ָהֹרַקח":  "ֵיין  ַהֵּסֶפר 
ִּבירּוָׁשַלִים,  ִני  ַהּׁשֵ ְּביֹומֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְּפַתָּיה 
 - ָעֶדס.  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָהַרב  ְלַבְּקרֹו  ָּבא 
אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ָהָראּוי  ַּבָּכבֹוד  ִקְּבלֹו  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְּכבֹודֹו  ִהְטִריַח  "ַמּדּוַע  ְּבִהְתַרְּגׁשּות: 
ָלבֹוא ְלַבְּקֵרִני?" - ֵהִׁשיב לֹו ָהַרב ָעֶדס: "ְּבָדָבר 
ָחׁשּוב ְמֹאד ָּבאִתי ֵאֶליָך" - "ַמהּו ַהָּדָבר?" ָׁשַאל 
ָהַרב ְּפַתָּיה. - "ְּכבֹודֹו ָּכַתב ֵּפרּוׁש ַעל ָהִאיְדָרא 
ִהְדַּפְסָּת  ֹלא  ַוֲעַדִין  זּוָטא  ְוָהִאיְדָרא  ַרָּבא 
ְּפַתָּיה - "ָּכַתְבִּתי ֶאת  ָהַרב  ָעָנה  אֹותֹו?" - "ֵּכן" 
ִמַּנִין  ַאְך  ָׁשָנה.  ֶעְׂשֵרה  ַּכֲחֵמׁש  ִלְפֵני  ַהֵּפרּוׁש 
ִּכי  ֶזה?  ֵּפרּוִׁשי  ַעל  ּתֹוָרתֹו  ְּכבֹוד  ְלַמֲעַלת  ָידּוַע 
ְוַרק  ֵמעֹוָלם  ָאָדם  ְלׁשּום  ִּגִּליִתיו  ֹלא  ֶזה  ָּדָבר 
ָהַרב   - ָּכְך".  ַעל  יֹוֵדַע  ְוַרִּבי  מֹוִרי  ָאִבי  ֲאדֹוִני 
ַהַּתָּנא  ֵאָליו  ִנְגָלה  ִּכי  לֹו  ִסֵּפר  ָעֶדס  ַאְבָרָהם 
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ָיֵגן ָעֵלינּו  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזכּותֹו  ָהֱאֹלִקי 
ַהְּקרֹוִבים  "ַּבָּיִמים  לֹו:  ָאַמר  ְוָכְך  ַּבֲחלֹום,  ָאֵמן 
ָּגדֹול  ַרב  ִמָּבֶבל,  ֲאִרי  ִלירּוָׁשַלִים  ַלֲעלֹות  ָצִריְך 
ָּכַתב  ֲאֶׁשר  ְּפַתָּיה,  ְיהּוָדה  ְּבֵׁשם  ָעצּום  ּוְמֻקָּבל 
זּוָטא"  ְוָה"ִאיְדָרא  ַרָּבא"  ָה"ִאיְדָרא  ַעל  ֵּפרּוׁש 
ְּבַאְמַּתְחּתֹו  ִנְמָצא  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְוֶזה  ֶׁשִחַּבְרִּתי. 
ְוֹלא ִהְדִּפיסֹו. ֲאַבְּקֶׁשָך ְלַהְׁשִּפיַע ָעָליו ֶׁשּיֹוִציאֹו 
ֵּכן ָּבאִתי ֶאל ְּכבֹודֹו  ַעל  ְּבֶזה",  ְוַלֲעֹזר לֹו  ָלאֹור 
ְלַוֵּדא ֶאת ֲאִמּתּות ַהֲחלֹום ּוְלַהְׁשִּפיַע ַעל ְּכבֹודֹו 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָעָנה   - ַהֵּפרּוִׁשים.  ֶאת  ְלַהְדִּפיס 
ָרִציִתי  ְוֹלא  ְלָיִמים,  ָהִייִתי  "ָצִעיר  ְוָאַמר:  ְּפַתָּיה 
ַמִים  ְלהֹוִציאֹו ָלאֹור, ַאְך ָּכֵעת ָּברּור ִלי, ִּכי ֵמַהּׁשָ
ם אֹוִציאֹו  ַמְסִּכיִמים ְלֵפרּוִׁשי, ְוִהְנִני ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ָלאֹור ְּבָקרֹוב". ַאְך ַרק ְלַאַחר ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ֻהְדַּפס 
ַלֲחֹזר  ְּפַתָּיה  ָהַרב  ֶנֱאַלץ  ַמֲחלֹות  ְּבֶׁשל  ַהֵּסֶפר, 
ַהְדָּפַסת  ִנְׁשְלָמה  ְוָׁשם  ֶׁשְּבָבֶבל  ַּבְגַדד  ָלִעיר 

ַהֵּפרּוׁש ַעל ָהִאיְדרֹות.

ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה - ֵחֶלק ִראׁשֹון - ִהְתעֹוְררּות 
ֵסֶפר  ַהְקָּדַמת   - ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ְלִלּמּוד 
ָהֱאֹלִקי  ַהְמֻקָּבל  ְלָהַרב  ְיהּוָדה"  ֶלֶחם  "ֵּבית 
ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ְיאּוָדה מֶׁשה ְיׁשּוָעה – ְּפַתָּיא 

ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה.
ֵעץ  ִלּמּוד  ִּכי  ָהִעְנָין  ּוְמֻפְרָסם  ַהָּדָבר  ָידּוַע 
ֶׁשֵאין  ַמִים  ִּכי הּוא  ְמֹאד  ְמֹאד  ָעֹמק  ַחִּיים הּוא 
ָלֶהם סֹוף ְוהּוא ָקֶׁשה ְמֹאד ַּגם ַלֲחָכִמים ַההֹוִגים 
ָחָזק  הּוא  ִּכי  ַלַּמְתִחיִלים,  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ָּתִמיד  ּבֹו 
ִמֶּמּנּו  ַלְחֹצב  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ִמַּבְרֶזל  ְוָקֶׁשה  ִמּצּור 
ֲחָזִקים  ַמְחָצב  ְּכֵלי  ְיֵדי  ַעל  ֹלא  ִאם  ְמאּוָמה 
ַחִּיים  ֵעץ  ְּבִלּמּוד  ַהַּמְתִחיל  ְוָכל  ָׁשִמיר.  ִמִּצֹּפֶרן 
ְמָפֵרׁש  ֵאיֶזה  ְלָפחֹות  אֹו  ַרב  לֹו  ִיְהֶיה  ֹלא  ִאם 
ַהְמָפֵרׁש לֹו ַּכָּוַנת ַהֶּפֶרק ַההּוא ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ָנֹבל 
ִיֹּבל, ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעֹמד ַעל ַהֶּפֶרק ִּכי ִאם ְלַאַחר 
ְיִגיָעה ַרָּבה ּוְׁשִקיָדה ֲעצּוָמה ְוכּוֵלי ַהאי ְואּוַלי, 
ָהִעְנָין  ֶׁשֵהִבין  ַהְמַעֵּין  ִיְסֹּבר  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ִּכי 
ְּפָרִקים  ֵאיֶזה  עֹוד  ֶׁשִּיְלַמד  ְוַאַחר  ָּכָראּוי  ַההּוא 
ֲאֵחִרים ַיְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ֵהִבין ֶאת ַהְּפָרִקים 
ֶׁשִּלּמּוד  ּוְלִפי  ֶזה.  ַעל  ָיִעיד  ְוַהִּנָּסיֹון  ַהּקֹוְדִמים, 
ְוֵהן  ג  ַהֻּמּׂשָ ֵהן ִמַּצד ֹעֶמק  ַחִּיים ָעֹמק ְמֹאד  ֵעץ 
ַּתְלִמיֵדי  ַּכָּמה  ִנְמְנעּו  ָלֵכן  יג,  ַהַּמּׂשִ ֹקֶצר  ִמַּצד 
ְּכמֹו  ּבֹו  לֹוְמִדים  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ִמִּלּמּודֹו,  ֲחָכִמים 
ְּבַמִים  צֹוְלִלים  ִיְהיּו  יֹוֵתר  אֹו  ְּפָרִקים  ֲעָׂשָרה 
ְוֹלא  ֵיְדעּו  ְוֹלא  ַהִּמְדָּב"ר  ֲעֵליֶהם  ְוָסַגר  ַאִּדיִרים 
ָיִבינּו ַמה ַהָּלׁשֹון אֹוֶמֶרת ְוִתְקַצר ַנְפָׁשם ִמִּלּמּודֹו 

ּומֹוְׁשִכים ֶאת ְיֵדיֶהם ִמֶּמּנּו.
ַהֶּזה  ַהְּזַמן  ַעד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ּוִמימֹות 
ִּדְבֵרי  ָלנּו  ֶׁשְּיָפֵרׁש  ְמָפֵרׁש  ְלֵאיֶזה  ָזִכינּו  ֹלא 
ְּכֵפרּוׁש  ְוָקָצר  ַצח  ְּבֶדֶרְך  ַהֶּזה  ֶהָחתּום  ֵסֶפר 
ֵאיָנם  ַהּלֹוְמִדים  ָּכל  ַּגם  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונֹו  ַרִׁש"י 
ִזְכרֹוָנם  ַהְמָפְרִׁשים  ְּבִדְבֵרי  רּוַח  קֹוַרת  מֹוְצִאים 
ב  ְלַיּׁשֵ ִאם  ִּכי  ֵאיָנּה  ַמְּטָרָתם  ֶׁשָּכל  ַיַען  ִלְבָרָכה 
ֶאת  ֶזה  ְּכסֹוְתִרים  ֶׁשִּנְרִאים  ַהְּמקֹומֹות  אֹוָתן 
זּוָלִתי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַהּתֹוְספֹות  ְּכֻדְגַמת  ֶזה, 
ְּבֵאיֶזה ְמקֹומֹות מּוָעִטים ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנה 
ֶׁשֵאין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ַּכָּוַנת  ְמֹבָאִרים  ֵהם 
ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ּוִמימֹות  ְלַמְתִחיִלים.  ַמְסִּפיק  ֶזה 
ָזִכינּו ְלֵאיֶזה ְמָפֵרׁש  ִלְבָרָכה ַעד ַהְּזַמן ַהֶּזה ֹלא 
ֶׁשְּיָפֵרׁש ָלנּו ִּדְבֵרי ֵסֶפר ֶהָחתּום ַהֶּזה ְּבֶדֶרְך ַצח 

זֹו  ְוִסָּבה  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ַרִׁש"י  ְּכֵפרּוׁש  ְוָקָצר 
ָּגְרָמה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְלִבּטּול ִמְצָוה ַהְּגדֹוָלה 
ַהֹּזאת ּוְלֹאֶרְך ַהָּגלּות ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר ַהֶּזה. ּוְתִהי 
ָזִוית  ְּבֶקֶרן  מּוַנַחת  ֶנֱעֶדֶרת  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֶּטה  ִּבְקֵצה  נֹוֵגַע  ֵמַהּלֹוְמִדים  ִמי  ְוֵאין 
ָטַעם  ֶׁשֹּלא  ִמי  ִּכי  צּוֶפיָה.  ִמֹּנֶפת  ִלְטֹעם  ְּבָידֹו 
ְמאֹורֹות  ָרָאה  ֹלא  ְּכִאּלּו  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַטַעם 
ִמָּיָמיו, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. 
ְוָהאֹוֵמר ַּדי ִלי ַּבִּנְגלֹות ֵאין ִלי ֵעֶסק ַּבִּנְסָּתרֹות, 
ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאיְבֵרי ְּבָעְלָמא ַּכְמֹבָאר ַּבִּתּקּוִנים 
ְּדָגִרים  ָמאן  ְוָהִכי   - ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  מ"ג  ִּתּקּון 
ִדְבַעל  ֵמאֹוַרְייָתא  ְוָחְכָמָתא  ַקָּבָלה  ְּדִאְסַּתַּלק 
ִיְׁשַּתְדלּון  ְּדָלא  ְוָגִרים  ְדִבְכָתב,  ּוֵמאֹוַרְייָתא  ֶּפה 
ְוָאְמִרין ְּדָלא ִאית ֶאָּלא ְּפָׁשט ְּבאֹוַרְייָתא  ְּבהֹון, 
ְנִביעּו  ְיַסֵּלק  הּוא  ְּכִאּלּו  ְּבַוַּדאי  ּוְבַתְלמּוָדא, 
ֵמַההּוא ָנָהר ּוֵמַההּוא ָגן, ַווי ֵליּה ַטב ֵליּה ְּדָלא 
אֹוַרְייָתא  ַהִהיא  יֹוִליף  ְוָלא  ְּבָעְלָמא  ִאְתְּבִרי 

ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶּפה ְוכּו'.

 ָאַמר ֵאִלָּיהּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבִתּקּוָנא ְׁשִתיָתָאה 
ַּכד  ָּגלּוָתא  ִמן  ִיְתָפְרקּון  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִּדְבַהאי 
ִאְתַּגְלָיא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה: ּוֵפֵרׁש ָהַרב ִּכֵּסא ֶמֶלְך 
ָהָאֶרץ  ַעם  ָהָיה  ֶׁשִאם  ְּבִקּצּור,  ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ָׁשם 
יֹוֵתר טֹוב לֹו ִּכי ֵאינֹו ּפֹוֵגם ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ַקָּבָלה 
ַּבַּפְרֵּדס ֹקֶדם ֶׁשְּיַמֵּלא ְּכֵרסֹו ָּבָׂשר  ְלַטֵּיל  ִּכי ֵאין 
ְוַיִין ֲאָבל ַמאן ְּדָיִליף ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָעְנׁשֹו ָּכל 
ּפֹוֵגם  ְוַאְדַרָּבא  ַקָּבָלה  ִיְלֹמד  ֹלא  ִאם  ָּגדֹול  ָּכְך 
ַהְקָּדָמה  סֹוף  ַהִּגְלּגּוִלים  ְּבַׁשַער  )ַּכְמֹבָאר  ְּבִלּמּודֹו 
ּפֹוֵגם  ַהּתֹוָרה  ְּבסֹודֹות  ָעַסק  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  י"ז, 
ְּדָלא  ֵליּה  ְוָטב  ָׁשם(  ְיעּוָין  ְוכּו'  ַּדֲאִצילּות  ְּבִּתְפֶאֶר"ת 
ֶׁשהּוא  ָוֹבהּו  ְלֹתהּו  ָעְלָמא  ַאְחַזר  ִּכי  ֵליּה  יֹוִליף 
ִלְקנֹות  ֶׁשָּיכֹול  ּוִמי  ְוכּו'.  ַהֵּכִלים  ְׁשִביַרת  סֹוד 
ִמּתֹוְך  אֹו  ָחֵבר  אֹו  ַקָּבָלה  ֶׁשְיַּלְּמֵדהּו  ַרב  לֹו 
ּוְבֵפרּוׁש  ָּגלּוָתא  ֹאֶרְך  ּגֹוֵרם  ל  ּוִמְתַרּׁשֵ ַהְּסָפִרים 
ְׁשִתיָתָאה  ְּבִתיּקּוָנא  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ֵאִלָּיהּו  ָאַמר 
ַּכד  ָּגלּוָתא  ִמן  ִיְתָּפְרקּון  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִּדְבַהאי 
ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ִּכי  ַּבְתָרָאה,  ְּבָדָרא  ִאְתַּגְלָיא 
ִאם  ֶׁשֵּכן  ָּכל  עֹוָלמֹות  ּבֹוֶנה  ְּבָעְלָמא  ְּבִגיְרָסא 
ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד  ַמֲאָמר  ֵּפרּוׁש  ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִיְזֶכּה 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה  ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ
ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. - 
ְוַעֵּין עֹוד ְּבִתּקּון ַלֶמ"ד ְּבִתיב ִּתְנָיָנא ְוִכֵּסא ֶמֶלְך 
ָׁשם. ּוְבֵסֶפר ַהְּבִרית ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר י"ב ֶּפֶרק ה' 
ֶהֱאִריְך ְמֹאד ְּבֶזה ְיעּוָין ָׁשם. - ֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא 
ָׁשֵלם ַעד ֶׁשַּיֲעֹסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת: ְוֵאין ָהָאָדם 
ְּכמֹו  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ֶׁשַּיֲעֹסק  ַעד  ָׁשֵלם  ִנְקָרא 
ֶׁשָּכתּוב ְּבַסָּבא ְּדִמְׁשָּפִטים )ַּדף צ"ט סֹוף ַעּמּוד א'( 
ְּכִדין ִאיהּו ַּבר ָנׁש ָׁשִלים ַּבַעל ּתֹוָרה ַוַּדאי ָמאֵרי 
ְדֵביָתא ְוכּו'. - ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד ַקָּבָלה ֵאינֹו ַּבַעל 
ִנְכַּתב  ָׁשם:  ֶמֶלְך  ְּבִמְקַּדׁש  ְוָכַתב  ָׁשֵלם:  ּתֹוָרה 
ָהא ָלַמְדָּת ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד ַקָּבָלה  ְּבִצדֹו, 

ֵאינֹו ַּבַעל ּתֹוָרה ָׁשֵלם. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ַהֹּזַהר קֹוֵרא ָלעֹוְסִקים ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת "ִאינּון 
ַּדֲהוּו ָקְייֵמי ְּבטּוָרא ְּדִסיַני": ּוְבֹזַהר ְּבַהֲעֹלְתָך )ַּדף 
קנב.( ָקֵרי ָלעֹוְסִקים ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ַּדֲהוּו 
ָקְייֵמי ְּבטּוָרא ְּדִסיַני: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַחִּכיִמין ַעְבֵדי 
ְּדַמְלָּכא ִעָּלָאה, ִאיּנּון ְּדַקְיימּו ְּבטּוָרא ְּדִסיַני, ָלא 
ְּדֹכָּלא  ִעָּקָרא  ְּדִאיִהי  ְּבִנְׁשְמָתא,  ֶאָּלא  ִמְסַּתְּכֵלי 

]ְוִנְכַּתב  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד  ְוכּו'.  ַמָּמׁש  אֹוַרְייָתא 
ֶׁשֵאיָנם  אֹוָתם  ַמְׁשָמע  ַּמְעִּתיק:  ָאַמר  ְּבִצדֹו, 
יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני[. 
ְּכֶׁשָּיְצאּו  ִּבְתִחָּלה  ִּכי  ַּכָּוָנתֹו  ִלי ְּבֵבאּור  ְוִנְרֶאה   -
ִמְתַיְּצִבים  ָהיּו  ָהֱאֹלִקים  ִלְקַראת  ִיְׂשָרֵאל 
ָהָעם  "ַוַּיְרא  ֶנֱאַמר:  ָּכְך  ְוַאַחר  ָהָהר  ְּבַתְחִּתית 
ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק", ִּכי ָהיּו ְיֵרִאים ֶּפן ֹּתאְכֵלם 
ִמְקָצת  ְוָהָיה  ְוָימּותּו.  ַהֹּזאת  ַהְּגדֹוָלה  ָהֵאׁש 
ִכיָנה  ֵמָהָעם ֶׁשָהיּו ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים ִלְקַראת ַהּׁשְ
ְוֹלא ָרצּו ָלזּוז ִמְּמקֹוָמם ָהִראׁשֹון ַלֲעֹמד ֵמָרחֹוק 
ַמה  הּוא  ַוֲעֵליֶהם  ַמָּמׁש,  ָימּותּו  ִאם  ֲאִפילּו 
ְּבטּוָרא  ְּדַקְיימּו  ִאיּנּון  ַהִּנְזַּכר  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּּכתּוב 
ֶאָּלא  ֵמָרחֹוק  ְוָעְמדּו  ָנעּו  ְוֹלא  ְּכלֹוַמר  ְּדִסיַני, 
ָעְמדּו ְּבטּוָרא ְּדִסיַני ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף ְוָלֵכן ֵהם 
ֲאֶׁשר  ַהְּנָׁשמֹות  ְואֹוָתן  ָהֱאֶמת.  ְלָחְכַמת  זֹוִכים 
ָנעּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֵּכן ֵהם עֹוִׂשים ַּגם 
ַעָּתה ֶׁשָּנִסים ְועֹוְמִדים ֵמָרחֹוק ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת 

ִמִּיְרָאָתם ֶּפן ֹּתאְכֵלם ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת.

 ֵלית ֲאַתר ְּפִניָמָאה ְּבָכל ִאינּון ְּכִאינּון ְּדָיְדֵעי 
ְּבָכל  ְּבהּו  ְלִאְתַּדְּבָקא  ְוָיְדֵעי  ְדָמאֵריהֹון  ָרָזא 
ְוֵלית  ָאַמר:  )ַּדף קל:(  ָׂשָרה  ַחֵּיי  ְּבֹזַהר  ַּגם  יֹוָמא: 
ָרָזא  ְּדָיְדֵעי  ְּכִאינּון  ִאינּון  ְּבָכל  ְּפִניָמָאה  ֲאַתר 
יֹוָמא,  ְּבָכל  ְּבהּו  ְלִאְתַּדְּבָקא  ְוָיְדֵעי  ְדָמאֵריהֹון 
)ְיַׁשְעָיה סד( ַעִין לא ָרָאָתה ְוכּו'  ַעל ִאֵּלין ְּכִתיב, 
ִאֵּלין ִאינּון ְּדָמאֵריהֹון ִמְׁשַּתַּבח ְּבהֹון ְּבָכל יֹוָמא, 
ְוִאֵּלין  ַקִּדיִׁשין,  ִעָּלִאין  ֵּבין  ְּדָעאִלין  ִאינּון  ִאֵּלין 
ְּדִיְמֵחי  ַמאן  ְוֵלית  ִדְלֵעיָלא  ַּתְרֵעי  ָּכל  ָעאִלין 

ִּביֵדהֹון ְוכּו'.

ֵּבן  ִנְקָרא  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ֶׁשעֹוֵסק  ִמי 
ְּבָחְכַמת  ֶׁשעֹוֵסק  ִמי  ַּגם  הּוא:  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש 
ָהֱאֶמת הּוא ִנְקָרא ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכמֹו 
ְּבַרְעָיא  קיא:(  )ַּדף  ְּבַהר  ָּפָרַׁשת  ְּבסֹוף  ֶׁשָּכתּוב 
ַהְמֻעַּתד  ָהֹעֶנׁש  ְּבִעְנַין  ְוֵכן  ָׁשם.  ְיעּוָין  ְמֵהיְמָנא 
ַרֲחָמָנא  ּתֹוָרה  ְּבָרֵזי  עֹוְסִקים  ֶׁשֵאיָנם  ְלאֹוָתם 
ִליְצַלן ֲאֶׁשר ְּבֹזַהר ְּפקּוֵדי )ַּדף רמז:(: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ַהאי ֵחיָוָתא יֹוִפיֵא"ל ְׁשֵמיּה, ְוִאיִהי ַקְּייָמא ְּבָכל 
ְלָכל  ְּבִגיַמְטִרָּיה ַקָּבָל"ה(  יֹוִפיֵא"ל  )ִּכי  ְּדָחְכְמָתא  ָרֵזי 
ְוכּו'.  ֵּביּה  ַקְייִמין  ְּדָחְכְמָתא  ַמְפְּתָחאן  ִאיּנּון 
ַהאי ֵחיָוָתא ַקִּדיָׁשא ַקְּייָמא ַּכד ִנְׁשְמָתא ַסְּלָקא 
ּוָמָטאת ְלַגֵּביּה, ְּכֵדין ָׁשַאל ָלּה ְּבָרָזא ְּדָחְכְמָתא 
ְּדָמאֵריּה, ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְּדָרִדיף ֲאַבְתָרּה 
ָיִכיל  ְוִאי  ַאְגֵריּה.  ֵליּה  ַיֲהֵבי  ָהִכי  ָּבּה  ְוַאְדַּבק 
ְוָלא  ְלַבר,  ֵליּה  ָּדֵחי  ַאְדַּבק,  ְוָלא  ְלַאְדְּבָקא 
ִּבְכִסיפּו,  ֵהיָכָלא  ַההּוא  ְּתחֹות  ְוַקְּייָמא  ַעְייָלה, 
ִּדְתחֹוָתּה  ְׂשָרִפים  ִאֵּלין  ַּגְדַפְייהּו,  ַנְטֵלי  ְוַכד 
ְּבַגְדַפְייהּו,  ַּבְטֵׁשי  ֻּכְּלהּו  ְּכֵדין  ֵחיָוָתא,  ְדַהאי 
ְוַקְּייָמא  ְוָלא ִאּתֹוְקַדת,  ְוִאּתֹוְקַדת  ְואֹוְקדּון ָלּה 
ְנִהיַרת  יֹוָמא,  ְּבָכל  ִאְּתָדָנת  ְוָהִכי  ַקְּייָמא,  ְוָלא 
ִאית  ָטִבין  ְּדעֹוָבִדין  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ְנִהיַרת.  ְוָלא 
ְּכִאיּנּון  ָעְלָמא,  ְּבַההּוא  ַאְגָרא  ְּדֵלית  ְּבִגין  ָלּה, 
ִּביָקָרא  ְלִאְסַּתְּכָלא  ְּבָחְכְמָתא,  ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי 
ֶזה  ְּבֹעֶנׁש  ַּדי  ְוֹלא  ָׁשם.  ְיעּוָין  ְוכּו',  ְּדָמאֵריהֹון 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ְּבִגְלּגּול  ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  ֶאָּלא 
ַרֲחָמָנא  ַהִּמיָתה  ְוַצַער  ַהֶּזה  עֹוָלם  ַצַער  ְוִלְסֹּבל 
ִיְזֶכּה ְּבִנְׁשָמתֹו ּגּוף  ִליְצַלן, ְוֵיׁש ָסֵפק ְּבֶזה אּוַלי 
ַמְסִּפיק  ֵאין  ִּכי  ַהִּמְצָוה  ֹזאת  ְיַקֵּים  ֶׁשּבֹו  ִני  ַהּׁשֵ



5אור הזוהר 73רגע לפני הגאולה ניסן תשע"ג

ַׁשַער  ִּבְתִחַּלת  ַּכְמֹבָאר  ָהִעּבּור,  ְּבסֹוד  ָלבֹוא  לֹו 
ַהִּמְצוֹות ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:

ֶאָחד  ֶׁשִהיא  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְּבִעְנַין  ְלעֹוָלם 
אֹוָתּה  ִהְׁשִלים  ֹלא  ִאם  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ֵמַרַמ"ח 
ֶׁשהּוא ִעְנַין ִעְסקֹו ְּבַפְרֵּדס ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ָראֵׁשי 
ֵּתבֹות ְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדָרׁש סֹוד ְּבָכל ַאַחת ֵמֶהם ְּכִפי 
יג ַעד ָמקֹום ֶׁשָּידֹו ַמַּגַעת ִלְטֹרַח  ֲאֶׁשר יּוַכל ְלַהּׂשִ
ֵּכן  ָעָׂשה  ֹלא  ְוִאם  ֶׁשְּיַלְּמֵדהּו  ַרב  לֹו  ְוַלֲעׂשֹות 
ֲהֵרי ִחֵּסר ִמְצָוה ֶאָחד ֶׁשל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשִהיא 
ְּגדֹוָלה ּוְׁשקּוָלה ְּכָכל ַהִּמְצוֹות ְוָצִריְך ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל 
ַהִּנְזַּכר.  ַהַּפְרֵד"ס  ֶׁשל  ְּבִחינֹות  ְּבד'  ֶׁשִּיְטַרח  ַעד 
ִּדְבֵרי  ְּבֶזה  ִנְמְלצּו  ְמֹאד  ּוַמה   - ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד 
ִּתְבּכּו  ַאל  ְּבָאְמרֹו  כ"ב(  )ִסיָמן  ִיְרְמָיה  ַהָּנִביא 
ְלֵמת ְוכּו' ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִעם ַהִּצּבּור ַהִּמְתַקְּבִצים 
ְלַהְסִּפיד ַעל ֵאיֶזה ַצִּדיק ַהִּנְפָטר ַרֲחָמָנא ִליְצַלן 
ֵמֵגן  ֶׁשָהָיה  ֵמַהּדֹור  ֶאָחד  ַצִּדיק  ֶׁשֶּנְחַסר  ַעל 
ִּתְבּכּו  ַאל  ַהָּנִביא  ְלהּו  ְוָקָאַמר  ֲעֵליֶהם,  ִּבְזכּותֹו 
ְוכּו' ְלִפי ֶׁשֻרָּבם ֶׁשל ַצִּדיִקים ֵאיָנם זֹוִכים ַלֲעֹסק 
ֵהם  ֻמְכָרִחים  ֵּכן  ְוִאם  ַהַּפְרֵד"ס  ֶחְלֵקי  ד'  ְּבָכל 
ַלֲחֹזר ְוָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ִלּמּוָדם ְּבד' 
ֲחָלִקים ִּכי ֲאִפילּו הּוא ָעַסק ְּבג' ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵד"ס 
ֵאֶּלה  ָּכל  "ֶהן  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָיָצא  ֹלא 
ְלַהֲחִזירֹו  ָּגֶבר"  ִעם  ָׁשלֹוׁש  ַּפֲעַמִים  ֵאל  ִיְפַעל 
ְוֶאְפָׁשר  ְּדַהְדָרא.  ְּפִסיָדא  ַהְוָיא  ֵּכן  ְוִאם  ְּבִגְלּגּול 
ַּכִּנְזַּכר  ּוִמְתַּגְלֵּגל  ֶׁשִּנְפָטר הּוא חֹוֵזר  ַּבּיֹום  ֶׁשּבֹו 
ְּבֹזַהר )ֵריׁש ָּפָרַׁשת ֱאֹמר ְיעּוָין ָׁשם(. ְוִאם ֵּכן ֵאין ָלֶכם 
ְלאֹותֹו  ַלֹהֵלְך,  ָבכֹו  ְּבכּו  ָאְמָנם  ָּכְך,  ָּכל  ְּפִסיָדא 
ַצִּדיק ֶׁשְּכָבר ָעַסק ְּבד' ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵּדס, ִּכי ֵּתַבת 
ַלֹהֵלְך ד'  ְוִאם ַּתֲחֹׁשב ֵּתַבת  ו'  ַלֹהֵלְך ִהיא ָחֵסר 
ֶחְלֵקי  ד'  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ַהּכֹוְלִלים  ד'  ִעם  ְּפָעִמים 
ַהַּצִּדיק  ֶׁשֶּזה  ַּפְרֵד"ס.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ַהַּפְרֵּדס 
ַעל  ִּבי  מֹוַלְדּתֹו  ֶאֶרץ  ֶאת  ְוָרָאה  עֹוד  ָיׁשּוב  ֹלא 
ַאְרָּבָעה ֹלא ֲאִׁשיֶבּנּו. ֶׁשֶּזהּו ְּפִסיָדא ְּדָלא ַהְדָרא 
ְוִהֵּנה   - ַהֶּזה.  ִמן ָהעֹוָלם  ְלַגְמֵרי  ְוֶנְחַסר  ֶּבֱאֶמת 
ְׁשַנִים  ָלנּו  ָהיּו  ָאֵמן,  ִעיֵרנּו  ִּיָּבֶנה  ַּבְגַדד  ְּבִעיֵרנּו 
ְּכרּוִבים ָזָהב ַהּסֹוְכִכים ַעל ָהִעיר ִמַּבִית ּוִמחּוץ 
ְּביֹום  ּוְלַמֲחֶסה  ְלחֹוָמה  ָלנּו  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ְוֵהָּמה 
ָחָכם  עֹוָלם  ְיסֹוד  ַצִּדיק  ַּבֹּקֶדׁש  ָהִראׁשֹון  ַזַעם, 
ָחָכם  ֶּבן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָחָכם  ֶּבן  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ַחִּיים  ֶּבן  ַרִּבי מֶׁשה 
ְוֵׁשִני ַּבֹּקֶדׁש ָהַרב ַהָּגאֹון ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאֲהֹרן 
ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ַאָּגִסי  ַהְמֻכֶּנה  ַאָּבא  ַאָּבא ַּבר 

ִלְבָרָכה.

ַּבחּוֵרי  ִנְלְקחּו  ָלבֹוא...  ַהָּצרֹות  ִהְתִחילּו 
ִיְׁשָמֵעאל  ְלֶמֶלְך  ַהָּצָבא  ַלֲעבֹוַדת  ִיְׂשָרֵאל 
ְלַלְּמָדם ֵסֶדר ַהִּמְלָחָמה ְוָהיּו ָּכל ָהָעם ְמַיְּלִלים 
ַׁשַער  ַעל  ַאֲהֹרן  ְּבֵני  ֵסֶפר  ַהְמַחֵּבר  ּובֹוִכים: 
ְלַבָּדם  ֵהם  ֵאּלּו  ַצִּדיִקים  ב'  ֲאֶׁשר  ַהִּגְלּגּוִלים, 
ְּבֵעץ  ָהָיה  ִעְסָקם  ֶׁשֹרב  ְּבִעיֵרנּו  ִנְמָצִאים  ָהיּו 
הּוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְׁשָעִרים  ּוִבְׁשמֹוָנה  ַחִּיים 
עֹוֵסק ְלַבּדֹו ְּבֶחֶדר ַמְׂשִּכיתֹו ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְוֵהָּמה 
ִּבְזכּוָתם ְוִצְדָקָתם ָהיּו ְמִגִּנים ַעל ָהִעיר ֶזה ִמֹּפה 
ְוֶזה ִמֹּפה, ֶאֶפס ְּכֶׁשָּגְמרּו ָהֲעוֹונֹות ְוִנְלַקח ֲארֹון 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָחָכם  ָהֱאֹלִהים 
ָהִעיר  ִהְתִחיָלה  ֱאלּול  בי"ג  ה'תרס"ט  ִּבְׁשַנת 
ִלְהיֹות צֹוַלַעת ְמַהֶּלֶכת ַעל ֶרֶגל ַאַחת ְוִהְתִחילּו 
ַּבחּוֵרי  ִנְלְקחּו  ְקבּוָרתֹו  ַאֲחֵרי  ִּכי  ָלבֹוא  ַהָּצרֹות 

ִיְׁשָמֵעאל  ְלֶמֶלְך  ַהָּצָבא  ַלֲעבֹוַדת  ִיְׂשָרֵאל 
ְלַלְּמָדם ֵסֶדר ַהִּמְלָחָמה ְוָהיּו ָּכל ָהָעם ְמַיְּלִלים 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבָחָכם  ִמְתַנֲחִמים  ְוָהִיינּו  ּובֹוִכים, 
ַאֲחָריו  ָענּו  ָהָעם  ְוָכל  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ַאֲהֹרן 
ְלַמֵּלא  ָיכֹול  הּוא  ִּכי  ִּתְקָוֵתנּו  ָאְבָדה  ֹלא  עֹוד 
ְלַחֵּיי  ִזְכרֹונֹו  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָחָכם  ָהַרב  ְמקֹום 
ָהעֹוָלם ַהָּבא. - ֵעת ָצָרה ְלַיֲעֹקב... ֵתֶכף ִהְתִחיל 
ְלַקֵּבץ ֶאת ַּבחּוֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה 
ְלִהָּלֵחם ִעם ְּבִריַטְנָייא: ַאְך ֹלא ַּכֲאֶׁשר ִּדְמְינּו ֵּכן 
ָהְיָתה, ִּכי ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליַח ְוַגם ְּבאֹותֹו ַצִּדיק 
ה ָׁשִנים ְּבֵליל  ָּפְגָעה ִמַּדת ַהִּדין, ִּכי ַאֲחֵרי ֲחִמּׁשָ
ו' ח' ְלֹחֶדׁש ְמַנֵחם ְׁשַנת ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָע"ד 
ַלֲאָנחֹות.  אֹוָתנּו  ְוָעַזב  ִלְמנּוחֹות  הּוא  ַּגם  ָנַסע 
ּוְבִהְסַּתֵּלק ַּגם ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
יֹוֵס"ף  ָהַאֲחרֹון.  ְׁשִביב  ַּגם  ֵמָהִעיר  ָּכָבה  ָאז 
ְלַיֲעֹקב  ָצָרה  ֵעת  ְוָהְיָתה  ֵאיֶנּנּו.  ְוִׁשְמעֹון  ֵאיֶנּנּו 
ַאֲחֵרי  ְמַנֵחם  י"א  כ'  ְּבֵליל  ִּכי  ְּכַמְבִּכיָרה  ָצָרה 
ְּפִטיָרה ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַּבֹּבֶקר 
ַהֶּמֶלְך  ִמַּטַעם  ֲאֻדִּמים  מֹוָדעֹות  ִנְדְּבקּו  ַהְׁשֵּכם 
ּוְבתֹוְך  ַהְּמקֹומֹות  ּוְבָכל  ָוִקים  ַהּׁשְ ְּבָכל  ּוְגדֹוָליו 
ִמְלָחָמה  ְלאֹות  ָאֹדם  ֶחֶרב  ְמֻצָּיר  ַהּמֹוָדעֹות 
קֹוְסַטְנִטיָנא  ַמְמֶלֶכת  ְּבַמְמָלָכה.  ַמְמָלָכה 
ֶאת  ְלַקֵּבץ  ִהְתִחיל  ְוֵתֶכף  ְּבִריַטְנָייא.  ְּבַמְמֶלֶכת 
ְלִהָּלֵחם  ְלִמְלָחָמה  ָלֵצאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּבחּוֵרי 
ִעם ְּבִריַטְנָייא. - ְמָצאּונּו ַרּבֹות ָרעֹות ְוָצרֹות .. 
ְוֵאין ָׁשָעה ְּבֹלא ָרָעה ְוֵאין ֶרַגע ְּבֹלא ֶנַגע, ּוְגֵזרֹות 
ָקׁשֹות ִנְתַחְּדִׁשים ְּבָכל יֹום: ְוָהיּו ַמִּסיִעין אֹוָתם 
ֵמִעיר ְלִעיר ּוִמִּמְדָּבר ְלִמְדָּבר ֶּבָהִרים ּוַבְּגָבעֹות 
ַעד ִהִּגיָעם ַעד ְמקֹום ִקְׁשֵרי ַהִּמְלָחָמה, ּוִמִּני ָאז 
ְוָהְלָאה ְמָצאּונּו ַרּבֹות ָרעֹות ְוָצרֹות ְוָהיּו ַהָּצרֹות 
ּדֹוֲחקֹות זֹו ֶאת זֹו ָּכל ַאַחת רֹוָצה ְלַהְקִּדים ֶאת 
ְּפֵני ֲחֶבְרָּתּה ְוֵאין ָׁשָעה ְּבֹלא ָרָעה ְוֵאין ֶרַגע ְּבֹלא 
נֹוָסף  יֹום  ְּבָכל  ִנְתַחְּדִׁשים  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ֶנַגע, 
ִנְלֲחמּו...  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַּגם   - ֶאְתמֹול.  יֹום  ַעל 
ָצפּו ֵמי ְנַהר ִחֶּדֶקל ֵמרֹב ַהְּגָׁשִמים ּוָפְרצּו ִּגְדֵרי 
ֱהיֹוֵתנּו  ְּבעֹוד  ָהִעיר  ּתֹוְך  ְוָעְברּו  ְוָׁשְטפּו  ַהָּנָהר 
ֵמי  ַהַּמִים  ְוָגאּו  ַּבַּלְיָלה  ִמּטֹוֵתינּו  ַעל  ְיֵׁשִנים 
ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ְּבתֹוְך  ְּגדֹוָלה  ְצָעָקה  ַוְּתִהי  ָׁשתֹו, 
ַּגם  ִמְצַרִים:  ְיִציַאת  ִּבְזַמן  ַרק  ָהָיה  ֹלא  ָּכמֹוָה 
ְׁשַנת  ִּכְסֵלו  י"ג  ג'  ְּבֵליל  ִּכי  ִנְלֲחמּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן 
ֵאיָכה ִתְרֶע"ה ָצפּו ֵמי ְנַהר ִחֶּדֶקל ֵמֹרב ַהְּגָׁשִמים 
ָהִעיר  ּתֹוְך  ְוָעְברּו  ְוָׁשְטפּו  ַהָּנָהר  ִּגְדֵרי  ּוָפְרצּו 
ְוָגאּו  ַּבַּלְיָלה  ְיֵׁשִנים ַעל ִמּטֹוֵתינּו  ֱהיֹוֵתנּו  ְּבעֹוד 
ַהַּמִים ֵמי ָׁשתֹו, ַוְּתִהי ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ְּבתֹוְך ָהִעיר 
ֲאֶׁשר ָּכמֹוָה ֹלא ִנְהְיָתה ַרק ִּבְזַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים. 
ְוָכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִעם ַמֲעַמֵּסיֶהם ֶׁשַעל ִּכְתֵפיֶהם 
ֶׁשּנֹוְׂשִאים  ַהְּקַטִּנים  ּוְבנֹוֵתיֶהם  ְּבֵניֶהם  ְוִעם 
ְּבתֹוְך  ְוָנִסים  ּבֹוְרִחים  ָהיּו  ְזרֹועֹוָתם  ַעל  אֹוָתם 
ֵאין  ִּכי  ַהָּגבֹוַּה  ַלָּמקֹום  ַהָּנמּוְך  ִמָּמקֹום  ָהִעיר 
ָּכל  ִהִּקיפּו  ַהַּמִים  ִּכי  ָהִעיר  ִמן  ָלֵצאת  ֶּדֶרְך 
ֶׁשל  ֵעיָניו  ִמְּמלֹוא  ָרחֹוק  יֹוֵתר  ַצד  ִמָּכל  ָהִעיר 
ָאָדם, ְוָגְבהּו ַהַּמִים ְוִהִּפילּו ַּגֵּליֶהם ְׁשִליׁש ָהִעיר 
ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֹּלא ָקְדמּו ִלְבֹרַח ָהיּו ָּבֵּתיֶהם 
ִקְבֵריֶהם ַרֲחָמָנא ִליְצַלן. ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ֶדֶבר ֹלא 
ָהָרִקיַע  ֲאִויר  ִנְתַמֵּלא  ַּגם  ָצָרה,  ַּפֲעַמִים  ָּתקּום 
ְויֶֹקר  ַּבֹּצֶרת  ַמַּכת  ִעָּמֶהם  ְוִנְלָוה  ַּפְרעֹוִׁשים 
ִמְלָחָמה,  ֲהרּוֵגי  ֶחֶרב  ַאְנֵׁשי  ָהיּו   - ָעִרים.  ַהּׁשְ

ַּגם  ְיתֹוִמים:  ּוְבֵניֶהם  ַאְלָמנֹות  ְנֵׁשיֶהם  ְוִנְׁשֲארּו 
ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֹלא ִהְצִליחּו ַּבִּמְלָחָמה ְוָהיּו ַאְנֵׁשי 
ַאְלָמנֹות  ְנֵׁשיֶהם  ְוִנְׁשֲארּו  ִמְלָחָמה  ֲהרּוֵגי  ֶחֶרב 
ם ֶאת ַלַחץ ַעּמֹו  ּוְבֵניֶהם ְיתֹוִמים, ַעד ֶׁשָרָאה ַהּׁשֵ
ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְוִנְלְּכָדה ָּבֶבל ְּבֵליל א' 
ֶׁשל  ַהִּמְלָחָמה  ְסַגן  ְּבַיד  ֶעְזַר"ת  ְׁשַנת  ֲאָדר  י"ז 
ֶאת  ִּכּבּו  ֹאֶנס  ּוְבֹכַח  מֹוְך,  ַהִּנְקָרא  ְּבִריַטְנָייא 
ֶׁשל  ַחִיל  ַאְנֵׁשי  ָּבּה  ִהִּציתּו  ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ְׂשֵרַפת 
קֹוְצַטְנִטיָנא ְּבֵעת ֵצאָתם ֵמָהִעיר, ַּגם ְׁשָאר ְּבֵני 
ֲחֻנּיֹות  ֶאת  ָׁשְברּו  ָּבִעיר  ַהִּנְׁשָאִרים  ִיְׁשָמֵעאל 
ִהְׁשִאירּו  ֶׁשֹּלא  ַעד  לֹו  ִאיׁש  ּוָבְזזּו  ַהְּיהּוִדים 
ָעְקרּו  ַהֲחֻנּיֹות  ֶׁשל  ַהְּדָלתֹות  ַוֲאִפילּו  ְּכלּום 
ַּגם  ְוָלבּוז  ָּכְך  ַאַחר  ַלֲחֹזר  ַּדְעָּתם  ְוָהָיה  ּוְלָקחּום 
ָלֵאל  ּוְּתִהָּלה  ַהָּנִׁשים.  ֶאת  ְוִלְׁשַּכב  ַהָּבִּתים  ֶאת 
ָנָחה  ָהאֹוֵיב  ְּבִהָּכֵנס  ִּכי  ְזָמָמם  ֶאת  ֵהִפיק  ֶׁשֹּלא 
ִנְמְלָטה ִמַּפח  ְוַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור  ָהִעיר  ָׁשְקָטה ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל  ַּבחּוֵרי  ִקּבּוץ  ִּבְתִחַּלת  ַּגם   - יֹוְקִׁשים. 
ם ַעל ְיֵדי ָחְכמֹות  ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה ִהִּציָלנּו ַהּׁשֵ
ְּבִלֵּבנּו  ֱאֹלִהים  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ִטְבִעית  ְוַתְחּבּולֹות 
ִנְסְּתרּו  ְוָׁשם  ַהֹּכֶתל  ָּבֳעִבי  ִמַּמְחּבֹואֹות  ַלֲעׂשֹות 
ב' ָּבַני ְוֵהם ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ֶׁשִּנְפַטר ַאַחר 
ם  ַהּׁשֵ ְועֹוַבְדָיה  ְׁשָבט(  ה'  ג'  יֹום  תרצ"ב  ִּבְׁשַנת  ָּכְך 
ֶׁשָהיּו  ָאֶון  ּפֹוֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו 
ַרע ָלנּו ָּדָבר ַרע.  ְמקֹוְׁשִׁשים ֶאת ַהָּבִּתים ְוֹלא ּאֵ

ּוָברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

ָּבּה...  עֹוְסִקים  ֶׁשָהיּו  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְּזכּות 
ֶאת  ּדֹוִחים  ְוָהיּו  ַהִּדין...  ִמַּדת  ֶנֶגד  ְוִצָּנה  ְלָמֵגן 
ִמַּדת  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ָהָיה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהְּגֵזרֹות, 
ַהִּדין ְזכּות ַּכָּמה ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים: ְוַאָּתה קֹוֵרא 
ֹזאת  ָּכל  ְמָצאָתנּו  ָלָּמה  ּוְרֵאה  ָנא  ַהֵּבט  ָנִעים 
ֵּתֶכף ּוִמָּיד ִּבְזַמן ִסּלּוָקם ֶׁשל ב' ַצִּדיִקים ַהִּנְזַּכר 
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ֶׁשְּזכּות  ָלנּו  ְלהֹוִדיַע  ֹלא  ִאם 
ֶׁשָהיּו עֹוְסִקים ָּבּה ֵהם ֲאֶׁשר ָהיּו עֹוְמִדים ְלָמֵגן 
ָהיּו  ְואֹוָנם  ֹּכָחם  ּוְבֹעֶצם  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶנֶגד  ְוִצָּנה 
ֹּלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹמד  ּדֹוִחים ֶאת ַהְּגֵזרֹות, ַמה ּׁשֶ
ַוֲחִסיִדים  ַצִּדיִקים  ַּכָּמה  ְזכּות  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶנֶגד 
ָהֲעסּוִקים ְּבִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּדֹור. - 
ַהֲחלֹום ַהּנֹוָרא, ֶׁשַרק ִּבְזכּות ַהֹּזַהר אּוַכל ְלַהִּציל 
ְוָאִעיָדה  ָּכְך:  ַאַחר  – ּוַמה ֶׁשָּקָרה  ָהִעיר  ָּכל  ֶאת 
ִלי ֵעדּות ֶנֱאָמָנה ַעל ֶזה ִּכי ְּבתֹוְך ז' ְיֵמי ָהֲאֵבלּות 
ֵאַלי  ָּבא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ֶׁשל 
ָׁשלֹום  ַצאַלח  ַרִּבי  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְּכבֹוד  ֶאָחד  ָזֵקן 
ם ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו )ִזְכרֹונֹו  מֶׁשה ַיֲעֹקב ֵׁשיָנא ַהּׁשֵ
ִלְבָרָכה( ְוָאַמר ִלי ֶׁשָרָאה ֶאְתמֹול ֲחלֹום ַמְבִהיל. 
ָאְמָנם ֹלא ָרָצה ְלַהִּגיד ִלי ַמה ָרָאה ַּבֲחלֹום ְּבׁשּום 
ֹאֶפן, ַרק זֹו ָאַמר, ִּכי ָאְמרּו לֹו ַּבֲחלֹום ֶׁשִהְסִּכימּו 
ִלְהיֹות  ַהּכֹוֵתב(  ֲאִני  )ָעַלי  ָעֶליָך  ָהֶעְליֹון  ָּבעֹוָלם 
ֵעֶדן  ִנְׁשָמתֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ְמקֹום  ְמַמֵּלא 
ְוָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבָכל ֹעז ְלטֹוַבת ָהִעיר ַהֹּזאת. 
ַעל  ִלְּבָך  ַעל  ָעְלָתה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְואֹוָתּה 
ִמְׁשָּכְבָך ְּבֵליל ֶאְתמֹול ִלְלֹמד ְּבִסְפֵרי ָחָכם ַרִּבי 
ְלַקְּיָמּה  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ֵעֶדן  ִנְׁשָמתֹו  ִׁשְמעֹון 
ל ָידֹוַע ֵּתַדע  ְּבֹפַעל ְּבֹלא ִעּכּוב ְּכָלל. ְוִאם ִּתְתַרּׁשֵ
ֶׁשָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִיְהיּו ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה. ַעד ָּכאן 

ָהיּו ִּדְבֵרי ַהָּזֵקן ַצאַלח ָׁשלֹום ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל.

ְוָעַמד  ֵאַלי  ּוָבא  ָחַזר  ָׁשעֹות  ג'  ֲעבֹור  ַאַחר   
ֵלְך:  קּום  ָעַלי:  ְוָצַעק  ִּכְמֻבְלָּבל  ֶהָחֵצר  ְּבֶפַתח 
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ְוָעַמד  ֵאַלי  ּוָבא  ָחַזר  ָׁשעֹות  ג'  ֲעבֹור  ְוַאַחר 
ֵלְך  קּום  ָעַלי:  ְוָצַעק  ִּכְמֻבְלָּבל  ֶהָחֵצר  ְּבֶפַתח 
ֵעֶדן  ִנְׁשָמתֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ְלֵבית  ִּבְמֵהָרה 
ָּדָבר  ֹלא  ִּכי  ָעֶליָך  ַהִּנְצָרְך  ֵסֶפר  ם  ִמּׁשָ ְלָך  ְוַקח 
ַרק הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָעֶליָך, ַעד ָּכאן ָהיּו ְּדָבָריו 
ַּכָּוַנת  ֶאת  ָיַדְעִּתי   - ְלַדְרּכֹו.  ָחַזר  ְוֵתֶכף  ִעִּמי 
ַהֲחלֹום ֶׁשִּיְרְמזּון ַעל ִלּמּוד ֵעץ ַחִּיים: ַוֲאִני ַהַּדל 
ִלּמּוד  ַעל  ֶׁשִּיְרְמזּון  ַהֲחלֹום  ַּכָּוַנת  ֶאת  ָיַדְעִּתי 
ִּבְתִחַּלת  ַהֻּסּכֹות  ַאַחר  ְוֵתֶכף  ַהִּנְזַּכר.  ַחִּיים  ֵעץ 
ְוִהְתַחְלִּתי  ֲחָלַצי  ְּכֶגֶבר  ָאַזְרִּתי  ה'תרע"ה  ְׁשַנת 
ִלי  ְוָהָיה  ְּגדֹוָלה  ִּבְׁשִקיָדה  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ִלְלֹמד 
ַהַּלְיָלה ְלִלּמּוד ְוַהּיֹום ִלְתִפָּלה ְוִלְצָעָקה ְוָלֵצאת 
ִעם  ּוְלַתֲעִנּיֹות  ְוִלְסִליחֹות  ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי  ַעל 
ַהִּצּבּור ְוַלֲעֹמד ְּבָכל יֹום ַהְּתִהִּלים ִעם ז' ּכֹוְרֵתי 
ֲאֶׁשר  ַהָּצרֹות  ִמְּפֵני  ִּבְצָדקֹות  ּוְלַהְרּבֹות  ְּבִרית 
ְלַחְכֵמי  ַמְזֶּכֶרת  ִלְהיֹות  ֶזה  ְוָכַתְבִּתי   - ְסָבבּונּו. 
ַהּדֹורֹות ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהָּוַדע ֶׁשַּכָּמה ָצרֹות, 
ָלם  ְּבִהְתַרּׁשְ ָלעֹוָלם  ּגֹוְרִמים  ְוָרעֹות  ַרּבֹות 
ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרה: ְוָכַתְבִּתי ֶזה ִלְהיֹות ַמְזֶּכֶרת 
ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהָּוַדע ֶׁשַּכָּמה 
ָלם  ָצרֹות, ַרּבֹות ְוָרעֹות ּגֹוְרִמים ָלעֹוָלם ְּבִהְתַרּׁשְ
ַּבִּתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה  ָרֵזי  ֵמֵעֶסק 
ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל ְּדָגִרים ֲעִנּיּוָתא ְוֹאֶרְך ָּגלּוָתא ְוכּו'. 
ְוֹקֶצר  ִיְׂשָרֵאל  ָצַרת  ְוֹקֶצר  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָּגלּות  ְוֹקֶצר 
ִּגְלּגּוָלם ַהֹּכל הּוא ָּתלּוי ְּבַצָּואָרם ַעל ֶׁשֵּיׁש ְּבָיָדם 
רֹוִצים  ְוֵאיָנם  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ַלֲעֹסק  ְיֹכֶלת 
ּוְלַהִּניַח  ָלֶהם  ַהָּקבּוַע  ִלּמּוָדם  עּור  ִמּׁשִ ְלַמֵעט 
ְּפַנאי ַלֲעֹסק ְּבָרֵזי ּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ְוהּוא ַרחּום 

ְיַכֵּפר ַּבֲעָדם. 
ַוִּיַּקח ִמֵּפרֹות ֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלם:   
ֵעץ  ְּבִלּמּוד  ָעְבִרי  ִמֵּדי  ִּכי  ְּבַדְעִּתי  ָעָלה  ְוָלֵכן 
ַהּמּוָבן  ְוָקָצר  ָּפׁשּוט  ֵּפרּוׁש  ֶאֱעֶׂשה  ַהַחִּיים 
אּוַלי  ִּכי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרִׁש"י  ֵּפרּוׁש  ְּבִדְמיֹון 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֻסָּלם ֶזה ִיְׁשּתֹוֵקק ָהָאָדם ַלֲעלֹות ָעָליו 
ְוִיַּקח ִמֵּפרֹות ֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלם. ְוַאף 
ַנת  ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר ִהְתַחְלִּתי ְּבִלּמּוד ֵעץ ַחִּיים ִמּׁשְ
ִזַּכִני  ְּכָבר  ְוַגם  ָׁשִנים  ֶּבן כ"ד  ִּבְהיֹוִתי  ה'תרמ"ב 
ָהֵאל ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ְלַחֵּבר ֵּפירּוׁש ָקָטן ַעל ִאְדָרא 
ִהֵּנה   - ָהֹרַקח.  ֵיין  ַהִּנְקָרא  זּוָטא  ְוִאְדָרא  ַרָּבא 
ַאַחר ָּכְך ָמַׁשְכִּתי ַעְצִמי ֵמַהִּלּמּוד ִמִּסַּבת ָצרֹות 
ִּבְׁשַנת  ֻהְכַרְחִּתי  ְוָלֵכן  ְסָבבּוִני.  ֲאֶׁשר  ַהְּזַמן 
ֵעץ  ִמְּתִחַּלת  ּוְלַהְתִחיל  ַלֲחֹזר  ַהִּנְזַּכר  תרע"ה 
ַחִּיים ְּכֵדי ִלְלֹמד ַעל ַהֵּסֶדר ְוַלֲעׂשֹות ָעָליו ֵּפרּוׁש 
ּוְבתֹוְך  ְׁשמֹו.  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּשֵׁ ֶׁשָחָנִני  ַמה  ְּכִפי 
ַלֻּקְׁשיֹות  ֵּתרּוִצים  ֵאיֶזה  ִהְבַלְעִּתי  ַהֵּפרּוׁש 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִמִּדְבֵרי  ַהִּמְסַּתֲעִפים 
ִמְּמקֹומֹות ֲאֵחִרים. ַּגם ֹלא ֵאֵצא ֵמִעְנַין ַהּסּוְגָיא 
ַהִהיא ְלִעְנַין ַאֵחר ַרק ֲאָפֵרׁש ַהֶּפֶרק ַההּוא ְּכִפי 
ַהֶּפֶרק  ַרק  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֵאין  ְּכִאּלּו  ְלַבד  ְּפׁשּוטֹו 
ַההּוא ִּבְלַבד ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּבְלֵּבל ַהְמַעֵּין ְוִיָּכְבדּו 
ָסֵפק  ְּבֹלא  ִּכי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ָעָליו 
ִלּמּודֹו  ִּבְתִחַּלת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרַׁש"ׁש  ֲאִפילּו 
ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִּדְבֵרי  לֹוֵמד  ָהָיה  הּוא  ַחִּיים  ְּבֵעץ 
ַאַחר  ם  ַהּׁשֵ ֶׁשִּזָּכהּו  ַעד  ִּבְלַבד  ִּכְפׁשּוָטן  ִלְבָרָכה 
ָּכְך ְוָהָיה עֹוֵמד ַעל ֲאִמּתּוָתן ֶׁשל ְּדָבִרים. - ְוָלֵכן 
ִּכְפַׁשט  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה  ֲאָפֵרׁש  ִאם  ִלְתֹמַּה  ֵאין 
ִּדְבֵרי  ְּכבֹוד  ֶאת  ְוַאִּניַח  ַההּוא  ַהֶּפֶרק  ִּדְבֵרי 

ָהַרַׁש"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּבְמקֹומֹו, ִּכי ֹלא ָּכַתְבִּתי 
ַחִּיים  ֵעץ  ְּבִלּמּוד  ַלַּמְתִחיִלים  ִאם  ִּכי  ֶזה  ֵּפרּוׁש 
ֵמֲחַמת  ְּכֵרָסם  ִמְּלאּו  ֶׁשְּכָבר  ַלֲחָכִמים  ְוֹלא 
ָהֱאֶמת, ַּגם ָּכל ִעְנַין ַהִּנְצָרְך ָעָליו ֵאיֶזה ַהְקָּדָמה 
מֹוָנה ְׁשָעִרים ּוְמבֹוא ְׁשָעִרים  ֵמֵעץ ַחִּיים אֹו ִמּׁשְ
ְלאֹותֹו  ַהִּמְצָטֶרֶכת  ַהַהְקָּדָמה  אֹוָתּה  ֶהְעַּתְקנּו 
ְוִלְלֹמד  ִלְטֹרַח  ַהְמַעֵּין  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָהִעְנָין 
ּוֻמְבְטַחִני  ְמֻבָּקׁשֹו  ֶׁשְּיַמֵּלא  ַעד  ֶּפֶרק  אֹותֹו  ָּכל 
ִּבְזַמן  ְיֵדי ֵּכן יּוַכל ָּכל ָאָדם ִלְלֹמד  ם ֶׁשַעל  ַּבַהּׁשֵ
ַּבֲעִדי  ם  ַהּׁשֵ ִיְגֹמר  ְוִאם  ַהַחִּיים.  ֵעץ  ָּכל  ָקָצר 
ֵעץ  ִעּמֹו  ַאְדִּפיס  ַהְדֵּפס  ִמְזֵּבַח  ַעל  ְלַהֲעלֹותֹו 
ַחִּיים ַעְצמֹו ִעם ֵּפרּוׁש ָהַרַׁש"ׁש ְוָהִריַפ"ׁש ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה. ַּגם ָנִציג ְׁשַטר ַהְּכָלִלים ְּבסֹוף ַעּמּוד א' 
ְוֹלא ִּבְתִחָּלתֹו, ִּכי ֵכן הּוא ְמֻסָּדר ְּבֵעץ ַחִּיים ְּכַתב 
ָהַרב  ְּבֵּפרּוׁש  ְמֻסָּדר  הּוא  ְוֵכן  ֵע"ת.  ִּדְׁשַנת  ַיד 
ֶׁשִּיְלֹמד  ַאַחר  ִּכי  ֵמָהָראּוי  ְוֵכן הּוא  ֱאֶמת.  ְׂשַפת 
ִלְלֹמד  ָראּוי  ְּגִמיָרא,  ַעד  ַחִּיים  ֵעץ  ָּכל  ָהָאָדם 
]ָאְמָנם   - ִלּמּודֹו.  ִּבְתִחַּלת  ְוֹלא  ַהְּכָלִלים  ַׁשַער 
ֹלא  ִּכי  ִנְכְזָבה,  ּתֹוַחְלִּתי  ֵהן  ָהַרִּבים  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו 
יָגה ָיִדי ִמַּדי ַהֶּכֶסף ַהִּנְצָרְך ְלהֹוָצַאת ַהְּדפּוס,  ִהּׂשִ
ִּכי ָּכֵבד הּוא ִמֶּמִּני, ְוָקָראִתי ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלהֹוִציא  ְּבָיִדי  ַיֲחִזיקּו  אּוַלי  ָּבָעם,  ַהִּמְתַנְּדִבים 
ְוֹלא  ֶקֶׁשב.  ְוֵאין  עֹוֶנה  ְוֵאין  ַלֹּפַעל,  ַמְחְׁשבֹוַתי 
ְוִלְרִביַע  ִלְׁשִליׁש  ֲאִפילּו  ִלי  עֹוֵזר  ָמָצאִתי 
ַההֹוָצָאה, ִּכי ִאם ִטִּפין ִטִּפין ִמִּמְקָצת ְּבֵני ַעֵּמנּו 
ם  ַהּׁשֵ ָלֶהם  ְיַׁשֵּלם  אֹוָתם,  רּוָחם  ָנְדָבה  ֲאֶׁשר 
ְּכָפֳעָלם ַהּטֹוב, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. ַעד ֶׁשְּבֶהְמֵׁשְך 
ְוַנֲענּו  ַהִּטִּפין  אֹוָתן  ִנְצָטְרפּו  ְויֹוֵתר  ָׁשִנים  ג' 
ְלִׁשעּור ֲעִׂשיִרית ַההֹוָצָאה ִּבְלַבד. ְוַעל ֵּכן ָזַחְלִּתי 
ָלֵכן   - ְוָׁשלֹום.  ָחס  ָלִריק  ְיִגיִעי  ִיְהֶיה  ֶּפן  ָוִאיָרא 
ְוִהְסִּכימּו ְלַהְדִּפיס  ִנְמַלְכִּתי ִעם ֲאהּוַבי ּוְמֻיָּדַעי 
ֶאת ַהֵּפרּוׁש ְלַבּדֹו ִּבְפֵני ַעְצמֹו ִעם ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי 
ֵעץ  ֶאת  ִהַּגְהִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַהָּגהֹות  ֶאת  ַנְפִסיד  ֵּכן 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהִריַפ"ׁש  ֵּפרּוׁש  ְוֶאת  ַהַחִּיים 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ְוָלֵכן  ָּבֶהם.  ֶׁשָּנְפלּו  ָטֻעּיֹות  ִמַּכָּמה 
ִויַחֵּיים,  ִיְׁשְמֵרם  ם  ַהּׁשֵ ַהַּמְדִּפיִסים  ִמַּמֲעֶרֶכת 
ֶׁשֹּלא ַיְדִּפיסּו ֶאת ִסְפִרי ִּבְפֵני ַעְצָמם, ִּכי ִאם ִעם 
ִחּבּור ֵעץ ַהַחִּיים ְוִעם ֵּפרּוׁש ָהִריַפ"ׁש ְּבַיַחד. ַּגם 
ַיֲעׂשּו ַהִּצּיּוִנים ֶׁשַעל ֵּפרּוׁש ָהִריַפ"ׁש ְּבֵסֶדר ָהא' 
ב' ג' ד' ה' ו' ז' ְּבֶהְמֵׁשְך ֶאָחד ֵמֹראׁש ַהֶּפֶרק ַעד 
ְּכמֹו  ְוֹלא  ַעְצמֹו.  ִּבְפֵני  ּוֶפֶרק  ֶּפֶרק  ָּכל  סֹופֹו, 
ֶׁשִּקְלְקלּו ַמְדִּפיִסים ָהֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ִהְדִּפיסּו ֶאת 
ְוָהִריַפ"ׁש  ַהנֹוִּב"י  ֵּפרּוׁש  ִעם  ַחִּיים  ֵעץ  ֵסֶפר 
ִצּיּוִנים ֶׁשַעל ֵּפרּוׁש ָהִריַפ"ׁש א' ב' ג' ד'  ֶׁשָעׂשּו 
ָּבַעּמּוד ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּדף. ּוָּבַעּמּוד ב' ֶׁשל ַהַּדף 
ִמְזַּדֵּמן  ָהָיה  ְוַכֲאֶׁשר  ד',  ג'  ב'  ָהא'  ָּכְפלּו  ָחְזרּו 
ִלְפֵניֶהם ֶּפֶרק א' ַהַּמְתִחיל ְּבַעּמּוד א' ּוִמְסַּתֵּים 
ְּבַעּמּוד ב', ָהיּו עֹוִׂשים ַּכָּמה ְּפָעִמים ִצּיּוֵני א' ב' 
ַהּמּוָבִאים  ַהּתֹו"ַח  ִצּיּוֵני  ַּגם  ֶאָחד.  ְּבֶפֶרק  ד'  ג' 
ִיָּזֲהרּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַהֶׁשֶמ"ׁש  ְּבַהָּגהֹות 
ְוֹלא  ַהֶׁשֶמ"ׁש  ִּדְבֵרי  ְּבסֹוף  ְלַהִּציָגם  ַהַּמְדִּפיִסים 
ִזְכרֹונֹו  ַׁשְרַעִּבי  ָׁשלֹום  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ַּגם  ִּבְתִחָּלתֹו. 
ֵמָחָדׁש  ֶׁשִהְדִּפיסּום  ַהַהָּגהֹות  ּוְׁשָאר  ִלְבָרָכה 
ָהִריַפ"ׁש  ְוִדְבֵרי  ַהֶׁשֶמ"ׁש  ִּדְבֵרי  ִּבְפִניִמּיּות 
ַּכִּנְדַּפס ְּבֵעץ ַחִּיים ֶׁשִעם ַהנֹוִּב"י ַהִּנְזַּכר ְצִריִכים 
ְמַבְלְבִּלים  ֵהם  ִּכי  ָוֹכל  ִמֹּכל  ֵמַהְדִּפיס  ַלֲהִסיָרם 
ֶאת ַהְמַעֵּין[. - ְוֵיׁש ְלָהִעיר ֹאֶזן ְלַהּלֹוֵמד ֶׁשָּצִריְך 

ַעְצמֹו  ֶׁשָּצִריְך הּוא  ַהִּלּמּוד הּוא  ִעַּקר  ִּכי  ֵליַדע 
ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְכלֹו  ִמּׂשִ ּוְלָהִכין  ִלְטֹרַח 
ֶאל  ִיְפֶנה  ְוַאל  ְלִנְׁשָמתֹו  ִּתּקּון  ֶזהּו  ִּכי  ִלְבָרָכה 
ַמִּגיַע  ִׂשְכלֹו  ֶׁשֵאין  ְּבָמקֹום  ֶאָּלא  ַהְמָפֵרׁש  ִּדְבֵרי 
ְלָהִבין ָהִעְנָין ַההּוא ְוַאַחר ֶׁשָּלַמד ַהֶּפֶרק ַההּוא 
ַההּוא  ַהֶּפֶרק  ַיֲחֹזר  ָאז  ַמַּגַעת  ֶׁשָּידֹו  ָמקֹום  ַעד 
אֹו  ָטעּותֹו  לֹו  ִיְתָּבֵרר  ּוְבֶזה  ַהְמָפֵרׁש  ִּדְבֵרי  ִעם 
ִּכי  ֶזה  ַעל  ִּתְתַמּה  ְוַאל  ַההּוא.  ַהְמָפֵרׁש  ָטעּות 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ִּכי  ְּפָעִמים...  ַהְרֵּבה 
ַאֶחֶרת  ַּכָּוָנה  ָּבֶהם  ֵהִבין  ְוַהְמָפֵרׁש  ֵהם ְּפׁשּוִטים 
ֶאת  ַהָּיד  ְּבֶחְזַקת  ַמְכִריַח  הּוא  ְלָפְרָׁשם  ּוְכֵדי 
ֶאל  אֹוָתם  ּומֹוֵׁשְך  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ְלׁשֹון 
ֵאינֹו  ַהְמַעֵּין  ִאם  ָאְמָנם   - ָחֵפץ.  ֶׁשִּלּבֹו  ָמקֹום 
ּבֹוֵטַח ַעל ַהְמָפֵרׁש ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָרָאה ֶאת ַהֵּפרּוׁש 
ְלָפֵרׁש  ֶׁשִּיְזֶכּה  ֶאְפָׁשר  ְּבֻתּמֹו  הֹוֵלְך  הּוא  ַוֲעַדִין 
ִמִּדְבֵרי  ַוֲאִמִּתי  ְוָנאֹות  ָהגּון  ַהּיֹוֵתר  ֵּפרּוׁש 
ַהְמָפֵרׁש ַההּוא. ְוָכְך הּוא ָהָיה ֵסֶדר ִלּמּוִדי, ְוָלֵכן 
ַּגם  ֶׁשִּיָּמְצאּו  ֶאְפָׁשר  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַהֵּפרּוִׁשים  ֹרב 
ֶׁשָרִאיִתי  ְּכמֹו  ַהְמָפְרִׁשים  ֶׁשל  ְמקֹומֹות  ְּבֵאיֶזה 
ָּכל  ִּכי  ְּכֵפרּוָׁשם.  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה 
ְלִהָּמֵלט  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּיְהֶיה  ּׁשֶ ַמה  ִיְהֶיה  ְמַחֵּבר 
ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ָיִבין  ִמי  ְׁשִגיאֹות  ִּכי  ָגגֹות  ֵמַהּׁשְ
ַּתַחת  ַהֹּזאת  ְוַהַּמְכֵׁשָלה  ָׁשם,  ַעֵּין  )מג.(  ְּבִגִּטין 
ַהַּדַעת  ַלֲעִני  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ּתֹוָרה  ָרֵזי  ּוִבְפָרט  ָיֶדיָך. 
ְלֵבין  ֵּביִני  לֹוֵמד  ֱהיֹוִתי  ּוִבְפָרט  ַהּיֹום.  ָּכמֹוִני 
ַּגם  ּוַמה  ְוִסּיּוַע  ָחֵבר  ֵעֶזר  ְּבֹלא  ָּבָדד  ַעְצִמי 
ֶׁשָהְיָתה  ַהְּבִרית  ַמְלֵכי  ִמְלֶחֶמת  ִּבְזַמן  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ֵעת ָצָרה ְוִהִּגיָעה ַּבת ַיֲעֹקב ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות ְכמֹו 
ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל, ְּבֹלא ָסֵפק ַּכָּמה ְׁשִגיאֹות ָיְצאּו 
ִמַּתַחת ָיִדי, ְוִעם ֶׁשָּטַרְחִּתי ְּבֶעֶׂשר ֶאְצְּבעֹוַתי ַעד 
ְּכִלי  ְלהֹוִציא  ְּכֵדי  ַמַּגַעת  ִׂשְכִלי  ֶׁשָּיד  ָמקֹום 
ַהָּפרּוץ  ֶׁשֲעַדִין  ֶאְפָׁשר  ֶזה  ָּכל  ִעם  ְלַמֲעֵׂשהּו, 
ָּגְמִרי ֶאת ֵעץ  ְוָלֵכן ַאֲחֵרי  ְמֻרֶּבה ַעל ָהעֹוֵמד. - 
ַלֲאָדר  ח"י  ֶאָחד  ְּביֹום  ֶׁשִּלי  ַהֵּפרּוׁש  ִעם  ַחִּיים 
ַלֲחֹזר  ֻהְצַרְכִּתי  ְלָׁשֶריָך,  ְּתִהי  ִרְפאּוו"ת  ְׁשַנת 
ה ֲחֵבִרים ִיְׁשְמֵרם  ָעָליו ַּפַעם ב' ְּבֵעֶזר ְוִסּיּוַע ִׁשּׁשָ
ְוֹלא  ִׁשְמִעי  ָׁשְמעּו ֶאת  ֵהם  ֲאֶׁשר  ִויַחֵּיים,  צּוָרם 
ָראּו עֹוד ֶאת ְּכבֹודֹו ְוֹלא ָטֲעמּו ִמִּדְבׁשֹו. ּוְּתִהָּלה 
ְוָזִכינּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַעל  ֶׁשֲעָזַרנּו  ִיְתָּבַרְך  ָלֵאל 
ְוכּו'  ַהִּנְזַּכר  ַהֲחֵבִרים  ָּכל  ְׁשִנָּיה  ַּפַעם  ְלַהְׁשִלימֹו 
ְׁשַנת  ֶחְׁשָון  ג' כ"ג  ְּביֹום  ם  ַהּׁשֵ ֵעיֵני  ֲאַנן  ִׁשְבָעה 
ּוְנֻפצֹו"ת  ִיְׂשָרֵא"ל  ִנְדֵחי  ְוָאַסף  ַלּגֹוִים  ֵנס  ְוָנָׂשא 
ַוֲאִני   - ָהָאֶרץ.  ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  ְיַקֵּבץ  ְיהּוָד"ה 
ָעֵלימֹו  ֲאֶׁשר  ְוַתְלִמיֵדיהֹון  ַרָּבָנן  ְּפֵני  ְמַחֶּלה 
ְּכָלל  ֵּפרּוֵׁשנּו  ַעל  ִיְסְמכּו  ֶׁשֹּלא  ָאַמְרִּתי  ִחּטּוף 
ָּדָבר  ָּכל  ֶׁשִּיְׁשְקלּו  ַעד  ָּגדֹול  אֹו  ָקֹטן  ָּדָבר  ְּבָכל 
ְּבֵעיֵניֶהם  ֻיְכַׁשר  ְוִאם  ָהָרָחב  ִׂשְכָלם  ְּבֹמאְזֵני 
ִלְסִניף  ָלֶהם  ֶאְהֶיה  ֲאִני  ַּגם  ָאז  ַההּוא  ַהֵּפרּוׁש 
ְּבֵעיֵניֶהם  ִיְכַׁשר  ֹלא  ְוִאם  ִלְקֹרא.  ְועֹוד  ִּכיהּוָדה 
ַעל ָּכל ָּפִנים ִיְהֶיה ַהֵּפרּוׁש ִסָּבה ְלעֹוֵרר ַהּלֹוֵמד 
ִּדְבֵרי  ַּבֲהָבַנת  ִלְטעֹות  ֶאְפָׁשר  ֹּפה  ֲאֶׁשר  ֵליַדע 
ַההּוא  ַהְמַעֵּין  ְוֻיְכַרח  ֲאִני  ָטִעיִתי  ַּכֲאֶׁשר  ָהַרב 
ְלָפְרׁשֹו ָּכָראּוי ְוֹלא ִיְהֶיה ֻמָּנח ִּבְסָתם ְּכַבְּתִחָּלה 
ּוְתִהי  ֲאֵחִרים  עֹוד  ּבֹו  ְוִיָּכְׁשלּו  ָלֶהם  ֵאין  ּופֹוֵתר 

ֹזאת ֶנָחָמִתי.
ְמֹאד  ְלִהָּזֵהר  ַהּלֹוְמִדים  ַעל  ִהיא  ֲעָצִתי  ַּגם 
ַהְמָפְרִׁשים  ְּבִדְבֵרי  ְלַפְלֵּפל  ְזַמן  ְלַאֵּבד  ֶׁשֹּלא 
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ָבם ִּכי ֶזה ִעְנָין ַרע ְוֵאינֹו  ִלְקַרב אֹו ִלְרַחק אֹו ְלַיּׁשְ
ָהַרב  ִּדְבֵרי  ֶׁשַּמִּניִחין  ִּבְלַבד  ְזַמן  ִאּבּוד  ִאם  ִּכי 
ְועֹוְסִקים ְּבִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש. ִּכי ֵאין ִעַּקר ַהִּלּמּוד 
ּוַמְּטַרת ַהּלֹוֵמד ְלַתֵּקן ַהְמֻעָּות ְּבִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש 
ּוְלַהִּניַח ִּדְבֵרי ֵעץ ַהַחִּיים ָהִעָּקִרים. ִּכי ֹלא ֵּתַדע 
ְּבַדְעּתֹו  ָהָאָדם  ְלֶׁשַּיְרִּגיׁש  ַרק  יֹום.  ֵּיֵלד  ַמה 
ָידֹו  ִיְמֹׁשְך  ָאז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְּדָבָריו  ֶׁשֵהִבין 
ִלְלֹמד  ְוַיְתִחיל  ַהְמָפְרִׁשים  ַּבֲאִמּתּות  ִמְּלַחֵּפׂש 
ִּתְזַּדֵּמן  ֲאֶׁשר  קּוְׁשָיא  ָּכל  ַּגם   - ֶׁשְּלַאֲחָריו.  ֶּפֶרק 
ִלְפֵני ַהּלֹוֵמד ִמָּמקֹום ֶאָחד ֹלא ִיְסֹמְך ַעל ִזְכרֹוִני 
ֶאָּלא ָצִריְך ְלַעֵּין ָעֶליָה ַּבָּמקֹום ַהִהיא ְוַגם ָרֹאה 

ֶבת  ִיְרֶאה ִּבְדָבֵרינּו ֲאֶׁשר ָׁשם ִּכי אּוַלי ִהיא ִמְתַיּׁשֶ
ְּבַמה ֶׁשָּכתּוב ָׁשם. ְוַדי ְּבֶהָערֹות ֵאּלּו. ְוָנַתִּתי לֹו 
ָיד ָוֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל "ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה" ַיַען ִּכי ְּכָבר 
ָמַסְכִּתי ֵיְיִני "ֵיין ָהֹרַקח" ַעל ִאְדָרא ַרָּבא ְוִאְדָרא 
ּוְכָבר  ְוַתְלִמיֵדיהֹון  ַרָּבָנן  ִלְפֵני  ְוִהַּגְׁשִּתי  זּוָטא 
ָׁשתּו ְוָרוּו. ְונֹוַדע ִּכי ֵאין ַהְּסֻעָּדה ְּבֹלא ֶלֶחם ּוְכמֹו 
ֶׁשָּכַתב ָהַרְׁשִּב"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֹזַהר ַוִּיְקָרא )ַּדף 
ד'( ַעל ָּפסּוק ִאְכלּו ֵרִעים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַמאן ְּדִאית 
ֵליּה ַּגְרֵּבי ְּדַחְמָרא, ֲאִכיָלה ַּבְעָיא ְוכּו' ְוָכַתב ְלכּו 
ָעִׂשיִתי  ָלֵכן  ָמָסְכִּתי.  ְּבַיִין  ּוְׁשתּו  ְבַלֲחִמי  ַלֲחמּו 
ם ֶלֱאֹכל  ֵּבית ֶלֶחם ְלַהִּגיׁש ְלַהּיֹוְׁשִבים ִלְפֵני ַהּׁשֵ

ם ֶאת ַעְבּדֹו ֶּבן ֲאָמתֹו  ְלָׂשְבָעה ִמַּמה ֶׁשָּּתֵגן ַהּשֵׁ
ֵעיֵנינּו.  ְוֵליּה  ֵליּה  ָאנּו  ּוְבֵכן  ֵעֶדן.  ִנְׁשָמָתּה  ַחָּנה 
ָאָּנא  ְוֹיאַמר  ִליהּוָדה  ְוֹזאת  ְּתִפָּלֵתנּו.  ִּתּכֹון 
ָעֵלינּו.  ְוַרֵחם  ַׁשְוָעֵתנּו. חּוס  ֶאל  ְׁשֵעה  ֱאֹלֵהינּו. 
ְּבַאְרֵצנּו  ְוִתָטֵענּו  ְּפזּוֵרינּו.  ַקֵּבץ  ַהּגֹוִיים  ּוִמֵּבין 
ְּבָיֵמינּו.  ַּתְצִמיַח  ְמֵהָרה  ַעְבְּדָך  ָּדִוד  ֶצַמח  ְוֶאת 
ְוָיֵגל  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  ֵעיֵנינּו.  ֶּתֱחֶזיָנה  ְּבָיְפיֹו  ּוֶמֶלְך 

ְּכבֹוֵדנּו. ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן.
ֹּכה ִּדְבֵרי ַהְמַחֵּבר ַהאי ַלְחָמא ַעְנָיא: ַהָּצִעיר 
ְיאּוָדה מֶׁשה ְיׁשּוָעה ְיֶחְזֵקאל ְיׁשּוָעה ְּפַתָּייא 
ִיְׁשְמֵרהּו צּורּו ִויַחֵּיהּו. )ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ֵחֶלק ִראׁשֹון(.

מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
לקרא  עליו,  שיקבל  ישראל  איש  לכל  בזה  קוראים  אנו  עוד 
לפחות דף אחד של הזוהר הקדוש בכל יום, כל אחד כפי הבנתו, 
וקירוב  הנפש,  לטהרת  הרבה  מסוגלת  לבד  הגירסה  שאפילו 
הגאולה כידוע, )ויודפס בחוברות מיוחדות, באותיות מאירות 
עינים, ומלווה בפירוש קל וקצר, ומחולק לפי שיעור של כל 

יום ויום(, ובזכות הלימוד והקריאה בספר הזוהר הקדוש נצא 
מהגלות הרע והמר הזה, בחסד וברחמים רבים, כמאמר התנא 
הקדוש רבי שמעון בר יוחא, בגין חיבורא דא יפקון מגלותא.

לפניו  ותבא  שועתינו,  ויקבל  תפלתינו,  ישמע  תפלות  ושומע 
נאקתינו, וחיש לגאלינו, גאולת עולם בשובה ונחת בב"א. 

* כתבים מגדולי ישראל זצ"ל - ולהבחל"ח שליט"א *
ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות 
ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן 

ְּבָכל יֹום
ִהֵּנה ִהִּגיׁש ְלָפֵנינּו ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ְׁשִליָט"א )ַזַצ"ל( ַהְסָּכמֹות 
ֵמַרָּבִנים ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדִיקים ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים ִמּדֹור ַהּקֹוֵדם ִמְּׁשַנת תרצ"א ְוכּו' 
ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלַפְרֵסם ְּגֻדַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְלַבֵּקׁש ִמְּבֵני ּתֹוָרה ְוכּו' ֶׁשָּכל ִמי 
ְוִהְתעֹוֵרר  ָקם  ְוַעָּתה  ֶנֶדר.  ְּבִלי  יֹום  ְּבָכל  ֹזַהר  ַּדף  ִלְלֹמד  ִיְׁשַּתֵּדל  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ָהַרב ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ּוִבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ּוְלַסֵּדר לּוַח יֹוִמי ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, 
ְלִפי ְּדפּוס ִויְלָנא, ּוִבֵּקׁש ַהְסָּכָמה ֵמִאָּתנּו ַעל ָּכְך. ְוָרִאינּו ִּכי ִּבְׁשָעתֹו ָחְתמּו ַעל 
ָמָרן  ְקֻדַּׁשת  ְּכבֹוד  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכר  ַהָּקדֹוׁש  ַרְעיֹון  ֲהָפַצת  ְלַמַען  ְקדֹוָׁשה  ְקִריָאה 
ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד זצוק"ל ַהַגֲאַב"ד ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ת"ו, ְוִאּתֹו 
ְוַגם ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי  ִיְׂשָרֵאל זצוק"ל זי"ע,  ְנִביִאים ְּגדֹוֵלי  ִעּמֹו ֶחֶבל 
בד"ץ ֶׁשל ֲעָדֵתנּו זצ"ל, ְוָחְתמּו ִּבְקִריאֹות ֹקֶדׁש ַעל ָּכְך ְּבִניָסן תרצ"א. ּוְבַרְעָיא 
ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין  ְוָאַמר  ֵהִביא  ְּכָבר  )ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכד:(  ַקִּדיָׁשא  ְמֵהיְמָנא 
ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, 

ּוַבִּתּקּוִנים )ַּדף מ'( ִאיָתא: ּוְבָדָרא ַּבְתָראי ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבִגיֵניּה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור 
ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְלַיֲעֹקב  ִהיא  ָצָרה  ֶׁשֵעת  ָּכֹזאת  ְּבֵעת  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  ָּבָאֶרץ 
ְּבַרֲחֵבי ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ּוִבְתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרצֹות ְּפזּוֵרנּו, ֵעיֵנינּו 
ְוׁשֹוֵמר  ְּפֵליָטֵתנּו,  ְׁשֵאִרית  ַעל  ַרֲחָמיו  ֶׁשִּיְתעֹוְררּו  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ְלָאִבינּו  ְנׂשּואֹות 
ְּכבֹוד  ְּבִהְתַּגּלּות  ְּבָקרֹוב  ִלְראֹות  ְוֶׁשִּנְזֶּכה  ְוכּו',  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשֵאִרית  ִיְׁשֹמר  ִיְׂשָרֵאל 
ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ַעּמֹו ַאְרצֹו ְוַנֲחָלתֹו ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּוִביׁשּוַעת ַהֵּׁשם ְּבִביַאת ְמִׁשיַח 

ִצְדֵקנּו ּוְבָרִמים ְּגדֹוִלים ְיַקְּבֶצּנּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו.
ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות 

ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל יֹום
ָירּוץ  ְלַמַען  ִיְׂשָרֵאל,  ָּבֵּתי  ְּבָכל  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֶׁשְּיֵהא  ָהָראּוי  ִמן  ָלֵכן   ..
ַהּקֹוֵרא ּבֹו ֶׁשָּיִבין ָּכל ִמָּלה ְוִיְזּכּו ִלְלֹמד ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ּוִבְדִחילּו 
ּתֹוָרתֹו  ֶׁשִּיְלְמדּו  ָהַרְׁשִּב"י  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ּוְזכּות  ִּדְׁשַמָּיא.  ְּבִסַּיְעָּתא  ּוִבְרִחימּו 
ְּבָטֳהָרה, ְּבַוַּדאי ַּתֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּוַׁשע ַּבְּכָלל ּוַבְּפָרט ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבָקרֹוב 
ְּבַרֲחִמים  ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  ְּבִביַאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְוֶנָחָמָתן  ִׂשְמָחָתן  ִּביׁשּוָעָתן  ִלְראֹות 

ְּגדֹוִלים בב"א, ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים, בב"א.

)ַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ב, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ַיֲעֹקב ִפיֵׁשר זצ"ל, ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער זצ"ל, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם זצ"ל, ָהַרב ִּבְנָיִמין ַראִּביָנאִוויְטׁש 
ִיְצָחק אּוְלַמן ְׁשִליָט"א - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא זצ"ל. ולהבחל"ח: ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ְׁשִליָט"א, ָהַרב ַאְבָרָהם  זצ"ל, ָהַרב 
ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל(, ובמכתב מיוחד ְמַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזֶנער ְׁשִליָט"א. ובמכתב אחר, וז"ל: ּוְכָבר ִהְסִּכימּו ַּגם הגה"ק ָהַרב מֶׁשה ַאְרֵיה ְפַרייְנד זצוקללה"ה גאב"ד ֹּפה 
ִעיר ַהֹּקֶדׁש, ְוִיָּבֵדל ְלַחִּיים טֹוִבים ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּדִוד הֹורֹוִויץ ֲחֵבר ַהֵּבית ִּדין ֶצֶדק ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים... ְוַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ד: ָהַרב 
ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א, ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א. ּוְלַהְבִדיל ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים: ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם 
ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל, ועוררו על לימוד דף זוהר יומי(, הגה"צ ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרַמן ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ּכֹוֵלל 
ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ֶׁשְכֵטר ְׁשִליָט"א, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב מֶׁשה ִהֵּלל ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַאֲהַבת ָׁשלֹום הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך זצ"ל, ֹראׁש 

ַמִים ְמִתיְבָּתא ַׁשַער ַהּׁשָ
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שמות הרבנים:

 רבי פרץ ניסים בני ברק - רבי אברהם חי בני ברק - רבי אליעזר ברלנד י-ם - רבי אריה ברדה תל-אביב - 
 רבי בנייהו יששכר שמואלי י-ם - רבי יהודה כלפון תל-אביב - רבי יחיאל אביחצירא רמלה - רבי יצחק מאיר מארגנשטרן י-ם

  - רבי מאיר שטרן מירון - רבי ניסן משה גראס קרית ספר - רבי רזיאל אלול ס.ט בת-ים - 
רבי שלום יהודה גראס אדמו"ר האלמין בית שמש - רבי שלום ארוש י-ם

ב"ה
קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל הידוע 
כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעורר 
את עם ישראל – היכונו לגאולה. וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים 
מוטב שיתעכב המשיח - ולא ייפגע שום יהודי. אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי ידח ממנו נידח 

ולראות לקרב הגאולה ברחמים.
מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם העולם 
אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני 

פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.
ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה רבינו 
רוצה לגאול עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב המקובל 
האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה. ובתיקוני זוהר )תיקון ל( כתוב 

דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.
וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק לימוד זה מציל מן 
הפורענות, ובו ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו אנו )שנת תשס"ח( 

להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד זה נינצל.
עתה באנו בקריאה קדושה – בֹאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך מספר 
דקות )כשבע דקות( הנך מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 5760 עמודים ל-960 
חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו 

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש )כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח(.
ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש נזכה 
שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה )פרק ט' כ"ב( "הקטן יהיה לאלף". וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא 

מהימנא "בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי". אמן כן יהי רצון.
ג' ניסן ה'תשע"ב  
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שמות הרבנים:

 רבי פרץ ניסים בני ברק - רבי אברהם חי בני ברק - רבי אליעזר ברלנד י-ם - רבי אריה ברדה תל-אביב - 
 רבי בנייהו יששכר שמואלי י-ם - רבי יהודה כלפון תל-אביב - רבי יחיאל אביחצירא רמלה - רבי יצחק מאיר מארגנשטרן י-ם

  - רבי מאיר שטרן מירון - רבי ניסן משה גראס קרית ספר - רבי רזיאל אלול ס.ט בת-ים - 
רבי שלום יהודה גראס אדמו"ר האלמין בית שמש - רבי שלום ארוש י-ם

ב"ה                        

קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל הידוע 
כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעורר 
את עם ישראל – היכונו לגאולה. וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים 
מוטב שיתעכב המשיח - ולא ייפגע שום יהודי. אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי ידח ממנו נידח 

ולראות לקרב הגאולה ברחמים.

מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם העולם 
אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני 

פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.

ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה 
רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב 
המקובל האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה. ובתיקוני זוהר )תיקון 

ל( כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.

וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק לימוד זה מציל 
מן הפורענות, ובו ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו אנו )שנת 

תשס"ח( להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד זה נינצל.

עתה באנו בקריאה קדושה – בֹאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך 
מספר דקות )כשבע דקות( הנך מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 5760 עמודים 
ל-960 חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים 

יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש )כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח(.

ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש 
נזכה שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה )פרק ט' כ"ב( "הקטן יהיה לאלף". וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא 

מהימנא "בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי". אמן כן יהי רצון.

ג' ניסן ה'תשע"ב  
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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל
ַעל ִּלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!

ִמְּגדֹוֵלי  ַהּיֹום  ַעד  ָׁשָמְענּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ְׁשֵאָלה: 
ִיְׂשָרֵאל ַעל חֹוַבת ִּליּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש? ְּתׁשּוָבה: 
ָטעּות ָּגדֹול ְּבָיְדָך, עֹוד ִּבְׁשַנת תרפ"א ָיְצאּו ְּגדֹוֵלי 
ִיְׂשָרֵאל בד"ץ ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע 
ַהְּגדֹוִלים  ָּכל  ֶזה  ַעל  ְוָחְתמּו  זצ"ל,  ִדיְסִקין  ֵליּב 
ְּדָאז, ְוַאַחר ָּכְך ָחְתמּו ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית ִּבירּוָׁשַלִים 
ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ְועֹוד  תשס"ב-ח,  ִּבְׁשַנת  עיה"ק 
ְוָיְצאּו ַהְרֵּבה ְסָפִרים ִעם ֲחִתימֹות ֶׁשל רֹוב ְּגדֹוֵלי 
ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְוַהְּסָפַרִּדים. ּוְבֵסֶפר אֹור ַהּזֹוַהר ְּגדֹוֵלי 
מּוָבִאים  ְועֹוד,  ַהּזֹוַהר  ְמאֹורֹות  ְוַהֹּזַהר  ִיְׂשָרֵאל 
ִסיָמן  ָׁשַמְעָּת?  ֹלא  ְוִאם  ַצִּדיִקים.  ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר 
ֶׁשָהַרב ֶׁשְּלָך ֵמָהֶעֶרב ַרב ְוֹלא ִּגיָלה ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת.
ָעַלי  א. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ָהַרב ֶׁשִּלי ֹלא הֹוָרה ִלי ּׁשֶ
ַרְּבָך  ֶאת  ָּתדּון  ֹקֶדם  א.  ְּתׁשּוָבה:  זֹוַהר?  ִלְלמֹוד 
ָלַמד  ְוִאם ֹלא  ִּנְׁשָּבה,  ּׁשֶ ִּתינֹוק  ֶׁשהּוא  ְזכּות  ְלַכף 
ְוִתְצַעק  ַלִּקּבּוץ  ֵתֵלְך  ִאם  ]ְלָמָׁשל  ֵיַדע?  ֵמַאִין 
ֵהם  ֵמֶהם,  רֹוֶצה  ַאָּתה  ַמה  ָיִבינּו  ֹלא  ֵהם  ַׁשָּבת, 
ֵמעֹוָלם ֹלא ָׁשְמעּו ַמה ֶזה ַׁשָּבת?[. ב. ִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא 
ֵמֶאֶלף  ַהּזֹוַהר"  ַהֵּסֶפר "אֹור  ָרָאה ֶאת  ְוֹלא  ָׁשַמע 
ִיְׂשָרֵאל  ּו"ְגדֹוֵלי  ָׁשָעה",  ֶׁשל  "ֶעְרָּכּה  ַצִּדיִקים 
ֶׁשָּכל  אֹוְמִרים  ַצִּדיִקים  ֵמֶאֶלף  ֶׁשּיֹוֵתר  ְוַהֹּזַהר", 
ֵעָצה   - זֹוַהר!  ִלְלֹמד  ָצִריְך  ָרָׁשע  ַוֲאִפילּו  ְיהּוִדי 
אֹוֵמר  ַמה  ֶׁשִּיְרֶאה  ַהְּסָפִרים  ֶאת  לֹו  ָּתִביא  ְּבָיְדָך 
ַאֲחָריו,  ַהָּבִאים  ַהַּצִּדיִקים  ְוָכל  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָלנּו 
ב"ה יֹוֵתר ֵמֶאֶלף, ְוָהַאֲחרֹוִנים ַהֵחֶפץ ַחִּיים ֶהָחזֹון 
ַקְנֵיְבְסִקי  ַחִּיים  ַרִּבי  ָחִביב  ַאֲחרֹון  ְוַאֲחרֹון  ִאיׁש, 
ִמְתַנֵּגד  ֶׁשְּלָך  ָהַרב  ֶזה,  ָּכל  ַאֲחֵרי  ְוִאם  ְׁשִליָט"א. 
ָהֶעֶרב  ֵמַרָּבֵני  ָּפׁשּוט  הּוא  ָאז  ַהּזֹוַהר,  ְּבִלּמּוד 
ֶׁשָהַרְׁשָּב"א  ְוִליִלין  רּוִחין  ֵׁשִּדין  ֲעָמֵלק  ֶזַרע  ַרב 
רּוִחין  ֵׁשִּדין  ֲעָמֵלק  ִמֶּזַרע  ֶׁשֵהם  ֲעֵליֶהם  ָּכַתב 
כתבי  הרזים,  ספר  תי"ד,  סימן  ָהַרְׁשָּב"א  )שו"ת  ְוִליִלין 
ֶאת  ַלֲעֹזב  ְוָצִריְך  הבריות(.  את  מזיקין  והם  האריז"ל 
ְרֵאה  ִמִּפיו.  ּתֹוָרה  ִלְׁשמֹוַע  ְוֹלא  ַהְּכֶנֶסת  ַהֵּבית 
ַמה ֶׁשָּכתּוב ַה'ְּפִרי ִיְצָחק' ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה: ַהַּס"ם 
ֶׁשֹּלא  ְמֻזָּיפֹות  ַטֲענֹות  ְּבַכָּמה  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ַמִּסית 
ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֵּסֶפר 'ְּפִרי  ִיְתַעְּסקּו ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה. 
ֶׁשהּוא  ַהס"ם  )הקדמה(  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ַעל  ִיְצָחק' 
ַלֲעֹסק  רֹוִצים  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  רֹוֶאה  ְּכֶׁשהּוא  ֲעָמֵלק 
ַּגם ֵּכן ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה, ָאז הּוא ּגֹוֵרם ַּכָּמה ִסּבֹות 
ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְוָתִמיד הּוא ַמִּסית  ָלָאָדם,  ּוְמִניעֹות 
ְּבסֹודֹות  ִיְתַעְּסקּו  ֶׁשֹּלא  ְמֻזָּיפֹות  ַטֲענֹות  ְּבַכָּמה 
ַהּתֹוָרה, ְוַעל ְיֵדי ֵכן ִיְהֶיה לֹו ְּתקּוָמה ֶׁשֵאין ִנְמָחה 

ְׁשמֹו. 
ַמְרֶׁשה  ֵאינֹו  ֶׁשִּלי  ַהּכֹוֵלל  ֹראׁש  ְׁשֵאָלה:  ב. 
ַלֲעׂשֹות?  ֶאְפָׁשר  ַמה  ַּבּכֹוֵלל,  זֹוַהר  ִלְלֹמד 
ְּתׁשּוָבה: ְלַהְראֹות ְלֹראׁש ַהּכֹוֵלל ָּכל ַמה ֶׁשָּכְתבּו 
ִלְלֹמד  ֹיאַמר  ֹלא  ָּכְך  ַאַחר  ְוִאם  ַצִּדיִקים,  ָהֶאֶלף 
ָּבִעָּקר  ְוכֹוֵפר  ָרָׁשע  ָּפׁשּוט  ֶׁשהּוא  ַמְׁשַמע  זֹוַהר, 

ַמֲאִמין  ְוֹלא  ז"ל,  ָהַרְמַּב"ם  ְלִפי  ָּגמּור  ְוֶאִּפיקֹוֶרס 
ֹלא  ַהֵּמִתים.  ִלְתִחַּית  ָיקּום  ְוֹלא  ִעָּקִרים  בי"ג 
ַמֲאִמין ְּבַאִני ַמֲאִמין ְו-י"ג ִעְּקֵרי ֱאמּוָנה. ְוהּוא ֹלא 
ְּבִלי  ַהְגָר"א:  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ֶׁשְּלָך  ַהַּתְכִלית  ְמַחֵּפׂש 
ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַהְּפַׁשט.  ֶאת  ְמִביִנים  ֹלא  ַהּסֹוד  ִלּמּוד 
ַהְגָּר"א )אבן שלמה פ"ח(, ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהּסֹוד 
ָיכֹול  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְּבָידֹו.  ָּברּור  ֵאינֹו  ַהְּפָׁשט  ֲאִפילּו 
יָגן  יג סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוהּוא ֹלא ִהְׁשַּתֵּדל ְלַהּׂשִ ְלַהּׂשִ
ְּפִניִמּיּות  ִלְצָלן.  ַרְחָמָנא  ָקִׁשים  ְּבִדיִנים  ִנידֹון 
ַהּתֹוָרה הּוא ַחִּיים ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא ַהֶּנֶפׁש, 
ְּבֶרֶמז  ְוָהעֹוְסִקים  ַהּגּוף,  ְלִחיצֹוִנּיּות  ְוַהִחיצֹוִנּיּות 
ְוִעַּקר  ָּבֶהם,  ְלִהְתָּגרֹות  ָיכֹול  ָהָרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד 

ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַקָּבָלה. 

ֶׁשֲאַמְרֶּתם:  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ג. 
לֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי  זֹוַהר  ִלְלמֹוד  ֹלא  ַהאֹוֵמר  ֶׁשַרב 
ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה? ְּתׁשּוָבה: ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ְדָבִרים  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  פ"ח(  יֹוָמא  )רי"ף  ִלְבָרָכה 
ְוַהִּמְתַחֵּבר  ֵהם...  ְוֵאּלּו  ַהְּתׁשּוָבה,  ֶאת  ְמַעְּכִבים 
ָאְמרּו  ְוֵכן  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ְוָהאֹוֵמר  ָלָרָׁשע, 
ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ָהאֹוֵמר  ב(  פה,  )יֹוָמא  ַּבִּמְׁשָנה 
ֶאֱחָטא  ְּתׁשּוָבה.  ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ֵאין 
ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום 
ַהִּצּבּור,  ִמן  ְוַהּפֹוֵרׁש  ֲחֵברֹו,  ִּבְקלֹון  ְוַהִּמְתַּכֵּבד 
ְוַהְמַעֵּכב  ַרּבֹוָתיו,  ְוַהְמַבֶּזה  ֲאבֹוָתיו,  ְוַהְמַבֶּזה 
ֶאת  ְוַהַּמֶּטה  ִמְצָוה,  ְּדַבר  ֵמֲעׂשֹות  ָהַרִּבים  ֶאת 
ְבנֹו  ְוָהרֹוֶאה  ָרָעה,  ְלֶדֶרְך  טֹוָבה  ִמֶּדֶרְך  ֲחֵברֹו 
ַעל  ְוַהחֹוֵלק  ְבָידֹו,  מֹוֶחה  ְוֵאינֹו  ָרָעה  ְבַתְרּבּות 
ְוַהַּמְלִעיג  ְוַהֹּשֹוֵנא ֶאת ַהּתֹוָכחֹות,  ֲחָכִמים,  ִּדְבֵרי 
ד(:  ֶּפֶרק  ְּתׁשּוָבה  )ִהְלכֹות  ַרְמָּב"ם  ְוַעֵין  ַהִּמְצֹות.  ַעל 
ַאְרָּבָעה ֵמֶהם ָעוֹון ָּגדֹול, ְוָהעֹוֶׂשה ֶאָחד ֵמֶהם ֵאין 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְסִּפיק ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה 
)ַׁשַער  ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה  ֵסֶפר  ְוַעֵין  ֶחְטאֹו,  גֹוֶדל  ְלִפי 
ָהִראׁשֹון - אֹות נב(, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים )ַׁשַער ָהֶעְׂשִרים 

ה(.  ְוִׁשּׁשָ

ֶׁשְּמָסֵרב  ֶׁשִּמי  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ד. 
ִלְלֹמד ֹזַהר ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני? ְּתׁשּוָבה: 
ְבֹזַהר ְּבַהֲעֹלְתָך )ַּדף קנב.( ָקֵרי ָלעֹוְסִקים ְּבָחְכַמת 
וז"ל:  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא  ָקְייֵמי  ַּדֲהוּו  ִאינּון  ָהֱאֶמת 
ְּדַקְיימּו  ִאיּנּון  ִעָּלָאה,  ְּדַמְלָּכא  ַעְבֵדי  ַחִּכיִמין 
ְּבִנְׁשְמָתא,  ֶאָּלא  ִמְסַּתְּכֵלי  ָלא  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא 
ְּדִאיִהי ִעָּקָרא ְּדֹכָּלא אֹוַרְייָתא ַמָּמׁש ְוכּו', עכ"ל. 
]ראה אור הזוהר, ורבי יהודה פתייה זי"ע מבאר, 
ְׁשאֹוָתם ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו 

ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני[.

ה. ְׁשֵאָלה: ֵאיְך ְיכֹוִלים ִלְכֹּתב ְּדָבִרים ֲחמּוִרים 
ָּכל ָּכְך, ַרב ֶׁשֵאינֹו מֹוֶרה ִלְלֹמד זֹוַהר רֹוֵצַח ְנָפׁשֹות 
ַמָּמׁש ְוהּוא ָאֵׁשם ַעל ָּכל ָהֲאסֹונֹות ֶׁשָהָיה ְוִיְהֶיה 
זֹוַהר  ַהִּתיקּוֵני  ָלׁשֹון  ֶזה  ְּתׁשּוָבה:  ְוָׁשלֹום?  ַחס 
ְוַחְרָּבא  ֲעִנּיּוָתא  ְּדָגְרִמין  לֹון  ַוי  עג:(  ַּדף  ל'  )ִּתּקּון 
ִלְלׁשֹון  ]ַּתְרּגּום  ְּבָעְלָמא.  ְוַאְּבָדן  ְוֶהֶרג  ּוִביָזה 
ּוִבָּזה  ְוֶחֶרב  ֲעִנּיּות  ֶׁשּגֹוְרִמים  ָלֶהם  אֹוי  ַהֹּקֶדׁש[: 

ֶאת  אֹוֵמר  ֲאִני  ֹלא  ]ֵהַבְנָּת,  ָּבעֹוָלם.  ְוָאְבָדן  ְוֶהֶרג 
ֶזה[.

ו. ְׁשֵאָלה: ִאם ֲאִני ׁשֹוֵמַע ַרק ְלִדְבֵרי ַרִּבי ֶׁשִּלי, 
ֵעֶדן  ַּגן  ִלי  ִיְהֶיה  ַהִאם  זֹוַהר,  ִלְלֹמד  ֹלא  ָהאֹוֵמר 
ִאם  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ִּדין  ְּבֵבית  ִלי  ַיֲעׂשּו  ַמה  ֹלא?  אֹו 
ָׁשַמְעִּתי ָלַרב ֶׁשִּלי? ְּתׁשּוָבה: ָּכתּוב ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ִלּמּוד  ְּבִלי  ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְלַגן  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
ַלֵּגיִהּנֹום,  אֹוְתָך  ִיְקחּו  ְוֵׁשם  ַהּתֹוָרה,  ְּפִניִמּיֹות 
ָאַמר  ֹלא  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ָאֵׁשם  ֹלא  ֲאִני  ִּתְצַעק,  ְוֵׁשם 
ִלי ִלְלֹמד זֹוַהר, ְוִּתְמֹשך ֶאת ָהַרב ֶׁשְּלָך ַיַחד ֹאְתָך 
ַלֵּגיִהּנֹום, ְוִתְצַעק ָׁשם, ִּתְׁשְלחּו ֶאת ָהַרב ַלֵּגיִהּנֹום 
ֶׁשהּוא ָאֵׁשם, הּוא ֹלא ָאַמר ִלי ִלְלֹמד זֹוַהר, ֲאָבל 
ֶּבֱאֶמת ָהַרב ֹלא ִּיְזֶּכה ָלֶלֶכת ְלֵגִהינֹום, ֶאָּלא ְלַכף 
ַהֶּקַלע, ְוַאָּתה אּוַלי ִּתְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ְלֵגִהינֹום, ֲאָבל 
ֶזה ַרק ִאם ֹלא ָחַזְרָּת ִּבְתׁשּוָבה, ּוֶבֱאֶמת ֹלא ָיַדְעָּת, 
זֹוַהר  ִלְלֹמד  ֶׁשָּצִריְך  יֹוֵדַע  ֶׁשֹּלא  ֶאָחד  ֵאין  ַהּיֹום 
ָיכֹול  ֹלא  ְוַאָּתה  יֹוְדִעים,  ְיָלִדים  ַוֲאִפילּו  ַהָּקדֹוׁש, 
ְלַהִּגיד ֹלא ָׁשַמְעִּתי ְוֹלא ָיַדְעִּתי!!! ְוֶזה ָלׁשֹון ֵסֶפר 
ַהְּבִרית: ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה 
ַלֲעלֹות  רֹוָצה  ֶׁשִּנְׁשָמתֹו  ְּבָׁשָעה  אֹוָתּה  ִלְלמֹוד 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְּבִבָּזיֹון  ם  ִמּׁשָ ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה  ְּבַגן 
ֵיׁש  ֶׁשֲאִפּלּו  עֹוד  ְוֹלא  ְוכּו',  יִרים  ַהּׁשִ ִׁשיר  ְּבֹזַהר 
ָרִפים  ַהּׂשְ ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהּטֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ָּכל  ְּבָידֹו 
יֹום  ְּבָכל  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים  ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש 
ְוֶזה  ְוכּו',  ְּפקּוֵדי  ָּפָרַׁשת  ְּבֹזַהר  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָויֹום 
ִּכי  יּוִפיֵא"ל  ִנְקָרא  ֶזה  ַעל  ַהְמֻמֶּנה  ַהָּגדֹול  ר  ַהּׂשַ
ֲאהּוַבי,  ַאַחי  ֵּכן  ַעל   - ַקָּבָל"ה.  ְּבִגיַמְטִרָּיא  הּוא 
ִאם ַאָּתה ָחֵפץ ֶּבֱאֶמת ְלעֹוָלם ַהָּבא ְוַאָּתה רֹוֶצה 
ִתְגרֹוס   – ִּתְלַמד  הּוא,  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ְלִהְתָקֵרב 
ְויֹום ְלָפחֹות 4-5 ַּדּקֹות, ֶׁשֶּזה  ְּבָכל  זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ָּכַתְבנּו  ּׁשֶ ַהָּגדֹול  ִלְׂשַכר  ִּתְזֶּכה  ְוָכְך  ַהִּמיִנימּום, 
ֶׁשל  ֶעְרָּכּה  ּוְבֵסֶפר   35-36 ִמְסַּפר  ַהּזֹוַהר  ְּבַעלֹון 

ָׁשָעה.
ַהְּמֹבָאר  ֵאִלָּיהּו  ָּפַתח  ִהְכַנְסִּתי  ְׁשֵאָלה:  ז. 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָהַרב הֹוִציא ֶאת ֶזה, ַמה ַלֲעׂשֹות? 
ָּכַתְבנּו  ְּתׁשּוָבה: ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַרב ּוְלַהְראֹות ַמה ּׁשֶ
ָּכאן, ְוִאם הּוא ַמְמִׁשיְך ְּבִרְׁשעּותֹו, ִּתְבְרחּו ִמֶּמּנּו, 
ִּכי הּוא ְּבַוַּדאי ֵמַרָּבֵני ָהֶעֶרב ַרב, ֶזַרע ֲעָמֵלק ֵׁשִּדין 

רּוִחין ְוִליִלין. 
ְּגדֹוָלה  ִּביִׁשיָבה  לֹוֵמד  ֲאִני  ְׁשֵאָלה:  ח. 
זֹוַהר  ֶׁשל  ֵסִטים  ָלנּו  ָּתַרם  ְותֹוֵרם  ּוְמֻפְרֶסֶמת, 
ֶאת  ְלהֹוִציא  הֹוָרה  ַהְּיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַהָּקדֹוׁש, 
ֶאָחד  ֶזה  ְּתׁשּוָבה:  ַלֲעׂשֹות?  ָעֵלינּו  ַמה  ַהּזֹוַהר, 
ִמִּדְבֵרי  ְלִהְתַעֵּלם  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוִלים  ֵמָהֲעֹונֹות 
ְּבַוַּדאי  ֲאֶׁשר  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ֵּכן  ְוַעל  ְּבַרֲחִמים,  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ִּיְתַּגֶּלה  ָיָדם  ַעל 
ְוִאם  א',  ִּבְתׁשּוָבה  ְלַמְעָלה  ֶׁשָּיַעְצנּו  ַמה  ַּתֲעׂשּו 
הּוא ִמְתַנֵּגד, הּוא ַחָּיל טֹוב ֶׁשל ֶזַרע ֲעָמֵלק ְוכּו', 
ִּתְמחּו ֶנְגּדֹו ְוִתְהיּו ְּבֵאֶבל, ַעל ֶׁשִּבָּזה ֶאת ָּכל ֶאֶלף 
ּוְבקֹול  ּוַבֲחִנית  ְּבֶחֶרב  ֶנְגּדֹו  ְוֵתְצאּו  ַהַּצִּדיִקים, 
קֹוֵרא ָּגדֹול, ּוְתַפְרְסמּו ֶאת ְׁשמֹו ְּבַרִּבים ְוַתְזִהירּו 
ְלִהָּכֵנס  ִיְתַחֵּבר  ֹלא  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

 סניף בת ים
052-7651911

האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה אור הזוהר 74 * בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל רבינו בעל הסולם נשמת האריז"ל בדורינו



רגע לפני הגאולה אור הזוהר 74 ניסן תשע"ג2

ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְרֵאה  ְלֵעיל.  ְוַעֵין  ַהֹּזאת,  ַלְּיִׁשיָבה 
ַה'ִּמְקָּדׁש ֶמֶלְך': ִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ַקָּבָלה ּפֹוֵגם ֶאת 
ֶמֶלְך'  ַה'ִּמְקָּדׁש  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ֶׁשָּלַמד.  ַהִּנְגֶלה  ִלּמּוד 
)תקוני זהר תיקון מ"ג(, ַמאן דְּאֹוִליף ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב 
ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה  ֵיין  ְוָׁשָתה  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַלְחָמּה  ְּבַׂשר 
ַקָּבָלה,  ִיְלַמד  ֹלא  ִאם  ָּגדֹול  ָּכְך  ָּכל  עֹוְנׁשֹו  ֶּפה, 
ְוַאְּדַרָּבה ּפֹוֵגם ְּבִלּמּודֹו, ְוַטב ֵליּה ְּדָלא יֹוִליף ְוכּו'. 
אֹו  ַקָּבָלה  ֶׁשְּיַלְּמֵדהּו  ַרב  לֹו  ִלְקנֹות  ֶׁשָּיכֹול  ּוִמי 
ְלֹאֶרְך  ּגֹוֵרם  ל,  ּוִמְתַרּׁשֵ ַהְּסָפִרים  ִמּתֹוְך  אֹו  ָחֵבר 
ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִיְזֶּכה  ִאם  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ְוכּו'.  ָּגלּוָתא 
ְלַמְעָלה  ִּתּקּון  בֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד  ַמֲאָמר  ֵּפרּוׁש 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה  ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ
ְּתִמיָמה. )עיין שם בתיקון ל' שגם הלומד קבלה בגירסא 
לימוד שעה אחת נחשב כמו חודש  בעלמא בלי הבנה, 

ימים בלימוד פשטי התורה(.

ֶאָחד  ָעה  ֶׁשּׁשָ ֱאֶמת  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ט. 
ַאְבֵרִכים  ֶאֶלף  ֵמֶעֶׂשר  יֹוֵתר  ָׁשֶוה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ֳחָדִׁשים?  ָׁשֹלׁש  ַהּיֹום  ָּכל  ְּגָמָרא  ֶׁשּלֹוְמִדים 
ְּתׁשּוָבה: ְרֵאה ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה, ְוַעלֹון אֹור ַהּזֹוַהר 

ִמְסַּפר .35-36
לֹוֵמד  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ָנכֹון  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  י. 
ראה  ְּתׁשּוָבה:  ִמָּיָמיו?  ְמאֹורֹות  ָרָאה  ֹלא  זֹוַהר 
ְׁשָל"ה )ַמֲאָמר ִראׁשֹון, מועתק בספר אור הזוהר דף 154 

– תפנה למפעל הזוהר לקבל בחינם הספרים(.

ִלְלֹמד  אֹוֵמר  ֵאינֹו  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ִאם  ְׁשֵאָלה:  יא. 
זֹוַהר, ַהִאם הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה? ַהִאם הּוא 

ֵמֶעֶרב ַרב? ִמי אֹוֵמר ֶאת ֶזה?
ַחִּיים  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְּבַהְקָּדַמת  ְרֵאה  ְּתׁשּוָבה: 
ִויַטאל ְזָי"ָע )ַעל ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות( ... ְוָכלּו ָּכל ַהִּקִּצין 
ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְונֹוַדע  ָּבא.  ֹלא  ָּדִוד  ֶּבן  ַוֲעַדִין 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָּכל ּדֹור ֶׁשֹּלא ִנְבֶנה ֵּבית 
ֶאת  ָוֶאְּתָנה  ְּבָיָמיו.  ֶנֱחָרב  ְּכִאּלּו  ְּבָיָמיו  ַהִּמְקָּדׁש 
ָּפַני ַלֲחֹקר ְוָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ִּנְתָאֵרְך ִקֵּצנּו 
ּוָמָצאִתי אֹון ִלי  ְוָגלּוֵתנּו. ּוַמּדּוַע ֹלא ָּבא ֶּבן ִיַׁשי. 
ַוֲאִניָנה ְּבִקְרִּבי ְוִלִּבי ָּדַוי... ִמֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים )ִּתּקּון 
ֶחֶסד  ָּכל  ֶדה,  ַהּׂשָ ְּכִציץ  ַחְסּדֹו  ְוָכל  ע"ז:(...  ַּדף  ל' 
ָבָׂשר  ִּכי  ַוִּיְזּכֹור  ְּדָעְבִדי...  הּוא  ְלַגְרַמְייהּו  ְּדָעְבִדי 
ָדא  לט(,  עח  )ְּתִהִּלים  ָיׁשּוב  ְוֹלא  הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה 
ַוי לֹון ָמאן ְּדָגְרִמי ְּדיֹוִזיל  ִאיהּו רּוחֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, 
ִאינּון  ְּדִאֵּלין  ְלָעְלָמא,  ְיתּוב  ְוָלא  ָעְלָמא  ִמן  ֵליּה 
ְּדָעְבִדי ְלאֹוַרְייָתא ַיָּבָׁשה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאְׁשַּתְדָלא 
ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְוָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו ְדָחְכָמה 
ַוי  ְיֵביָׁשה,  ֵּבי"ת  ְוִאְׁשְּתָאַרת  ִמיָנּה,  יּו"ד  ְדִאיִהי 
ְוַאְּבָדן  ְוֶהֶרג  ּוִביָזה  ְוַחְרָּבא  ֲעִנּיּוָתא  ְּדָגְרִמי  לֹון 
ֶׁשל  רּוחֹו  ְּדִאיהּו  ְּדִאְסַּתַּלק  רּוַח  ְוַהאי  ְּבָעְלָמא, 
ְוִאיהּו  ַהֹּקֶדׁש,  רּוַח  ְוִאיהּו  ְדִאְּתַמר,  ְּכָמה  ָמִׁשיַח 
ַּדַעת  רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח 
ִאינּון  ָּכל  ַוֲאִפיּלּו  ב(.  יא  )ְיַׁשְעָיה  ם  ַהּׁשֵ ְוִיְרַאת 
ְלַגְרַמְיהּו  ְּדָעְבִדי  ֶחֶסד  ָּכל  ְּבאֹוַרְיָתא  ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי 
ִּבְזַמֵּננּו  ּוִבְפָרט  ְמֹבָאר,  ֶׁשְּפָׁשטֹו  ֱהיֹות  ִעם  ְוכּו'. 
ַנֲעֵׂשית  ַהּתֹוָרה  ֲאֶׁשר  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ֶזה 
ֲאֶׁשר  ּתֹוָרה  ַּבֲעֵלי  ְקָצת  ֵאֶצל  ָּבּה  ַלֲחֹתְך  ַקְרֹּדם 
ְוַהְּסֵפקֹות  ְּפָרס  ְלַקֵּבל  ְמַנת  ַעל  ַּבּתֹוָרה  ִעְסָקם 
ְיֵתרֹות, ְוַגם ִלְהיֹוָתם ִמְּכַלל ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְוַדָיֵני 
ַסְנֶהְדָראֹות, ִלְהיֹות ְׁשָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ְּבָכל ָהָאֶרץ 
ַהּבֹוִנים  ַהְפָלָגה  ּדֹור  ְלַאְנֵׁשי  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ְודֹוִמים 
ַמֲעֵׂשיֶהם  ִסַּבת  ְוִעַּקר  ַמִים,  ַּבּׁשָ ְוֹראׁשֹו  ִמְגָּדל 

ָלנּו  ְוַנֲעֶׂשה  ַהָּכתּוב  ָּכְך  ַאַחר  ָּכַתב  ּׁשֶ ַמה  ִהיא 
)ַּדף  ְּבֵראִׁשית  ְּבָפָרַׁשת  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ַּכָּכתּוב  ֵׁשם. 
ַמִים  כ"ה:( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַעל ָּפסּוק ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ַהּׁשָ
ַהג'  ּוִמן  ַרב,  ָּבֵעֶרב  ֵיׁש  ִמיִנים  ה  ֶׁשֲחִמּׁשָ ְוָהָאֶרץ, 
ְּדָעַלְייהּו  ִּגּבֹוִרים,  ַּכת  ַהִּנְקָרא  הּוא  ֵמֶהם  ִמיִנים, 
ם,  ִאְּתַמר ֵהָּמה ַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהּׁשֵ
ְוִאיּנּון ִמִּסְטָרא ְּדִאֵּלין ְּדִאְּתָמר ְּבהֹון )ְּבֵראִׁשית יא( 
ֵׁשם  ָלנּו  ְוַנֲעֶׂשה  ְוגֹו'  ּוִמְגָּדל  ִעיר  ָלנּו  ִנְבָנה  ָהָבה 
ְּבהֹון  ְוַׁשְוָיין  ִמְדָרׁשֹות  ּוָּבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ְּבִבְנָין 
ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ַעל ֵריֵׁשיּה, ְוֹּלא ִלְׁשָמּה, ֶאָּלא 
ָאְמרּו  ַהֹּזאת  ַהַּכת  ַעל  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  לֹון  ְלֶמְעַּבד 
ֹנַח לֹו  ִלְׁשָמּה  ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא  ָהעֹוֵסק  ָּכל  ַּבְּגָמָרא: 
ֶׁשֶּנֶהְפָכה ִׁשְלָיתֹו ַעל ָּפָניו ְוֹלא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם.

עֹוֶׂשה  ְמָהאְלִמין  ָהַאְדמֹו"ר  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  יב. 
ְּתׁשּוָבה:  ַהָּקדֹוׁש?  ַהזֹוַהר  ִּליּמּוד  ַעל  ַרַעׁש 
לֹוְמִדים  ֶׁשֹּלא  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ָּכתּוב 
ּגֹוג  ְּבִמְלֶחֶמת  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיָּמֲחקּו  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ָּכל  ֶאת  ְלַהִּציל  ְצִריִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ּוָפׁשּוט  ּוָמגֹוג, 
 , ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  נֹוַח  ְּבֵתַבת  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ָלֵכן  ִיָּנְצלּו,  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ֶׁשּלֹוְמִדים  ֵאּלּו  ְוַרק 
ִהַקְמנּו ֶאת ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִמּתֹוְך ַאֲהַבת 
ָמקֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּכל  ֶאת  ְלַהִּציל  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֵהם, ַוֲאִפילּו ֶאת ַרָּבֵני ָהֶעֶרב רב ְלַהְחִזיר אֹוָתם 

ִּבְתׁשּוָבה!
יג. ְׁשֵאָלה: ַמדּוַע ְּכבֹודֹו אומר ֶׁשֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ָלבֹוא  ָצִריְך  ָהָיה  ֹלא  זֹוַהר  ִלְלמֹוד  האֹוֵמר שאין 
ָּגדֹול? ְּתׁשּוָבה:  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ְלעֹוָלם? ֲהֹלא הּוא 
ַהַּצִּדיק  ָהֱאֹלִקי  ַהְמֻקָּבל  ַרק  ֶזה,  אֹוֵמר  ֲאִני  ֹלא 
זצוקללה"ה  ַאּבּוַחִציָרא  ַיֲעֹקב  ַרֵּבינּו  ַהָּקדֹוׁש 
)ְּבִסְפרֹו ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ַּדף קפ"ה( אֹוֵמר ְּבֵׁשם ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָלַמד  ֶׁשֹּלא  ְּדִמי  ַהָּקדֹוׁש:  יֹוַחאי  ַּבר 
ִּדְבֹלא  ִנְבָרא  ֶׁשֹּלא  לֹו  ַהּתֹוָרה טֹוב  ֶׁשֵהם סֹודֹות 
ְוִיְרָאתֹו  ִיְתָּבַרְך,  ֱאֹלהּותֹו  יֹוֵדַע  ָאָדם  ֵאין  ֶזה 

ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו.
ֶׁשֹראׁש  ִלי  ָאַמר  ְּכבֹודֹו  ַמדּוַע  ְׁשֵאָלה:  יד. 
ַהְיִׁשיָבה ֶׁשִּלי ִיְצָטֵרְך ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ַּפַעם נֹוֶסֶפת, 
ָהַרב  ְּתׁשּוָבה:  ָּגדֹול?  ָחָכם  ַּתְלִמיד  הּוא  ֲהֹלא 
זי"ע  ִויַטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  אֹוֵמר  זי"ע  ְּפַתָּיה 
ֶׁשָּכַתב ִּבְתִחַּלת ַׁשַער ַהִּמְצוֹות: ְוִאם ֹלא ָעָׂשה ֵּכן 
ֶׁשִהיא  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ֶׁשל  ֶאָחד  ִמְצָוה  ִחֵּסר  ֲהֵרי 
ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל  ְוָצִריְך  ַהִּמְצוֹות  ְּכָכל  ּוְׁשקּוָלה  ְּגדֹוָלה 
ַעד ֶׁשִּיְטַרח ְּבד' ְּבִחינֹות ֶׁשל ַהַּפְרֵד"ס ַהִּנְזַּכר. ַעד 
זי"ע  ְּפַתָּיה  ְיהּוָדה  ָהַרב  ָאַמר  ְועֹוד  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן 
ִיָּתֵכן  ָעָליו,  ּבֹוִכים  ַּכֲאֶׁשר  ַהְלָוָיה  ִּבְׁשַעת  ֶׁשעֹוד 

ם ְיַרֵחם. ֶׁשְּכָבר ָחַזר ְלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִגְלּגּול, ַהּׁשֵ
עֹוָלמֹות  ַמְרִעיׁש  ְּכבֹודֹו  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  טו. 
ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ָלָּמה ֵאין ַמְסִּפיק ַׁש"ס ּופֹוְסִקים? 
ֵהיָכל  ְּבִסְפרֹו  ִמָקאַמאְרָנא  ָהַרִּבי  ָאַמר  ְּתׁשּוָבה: 
עֹוֵסק  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה  ַּבּדֹור  ַהְּבָרָכה: 
ֶׁשֵהם  ָהֲאִר"י  ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ְוִתּקּוִנים  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר 
ּוְבִמְׁשָנה  ְּבִמְקָרא  ְּבלּוָלה  ַלֶּנֶפׁש,  ַמָּמׁש  ַחִּיים 
ּתֹוָרתֹו  ֶׁשָּכל  ֶנֱאָמָנה  ֵיַדע  ּופֹוְסִקים,  ּוְבַתְלמּוד 
ָפה ְוַלחּוץ, ְּכדֹוֵאג, ְוֵאין לֹו ֵעֶסק  ֶׁשעֹוֵסק הּוא ִמּׂשָ
ַּבַחִּיים ְוֶהָאָרה ַלֶּנֶפׁש, ְוהּוא ֻּכּלֹו ָטעּות ְוַרָּמאּות, 
ֵׁשם,  ֵמַאְנֵׁשי  ִלְהיֹות  ֶאָּלא  ַּבּתֹוָרה  עֹוֵסק  ְוֵאינֹו 
ַעל  ּוְלִהְׂשָּתֵרר  ַהּדֹור  ְּגדֹול  ְוֹראׁש  ַרב  ִלְהיֹות 
ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאין לֹו ַחִּיים ְוֹלא ֵחֶלק ַּבַחִּיים. ּוְכִדְכִתיב 

ָאְרחֹות  יג  ַיּׂשִ ֹלא  ּוְבַוַּדאי  ָחָדׁש...  ֹזַהר  ְּבִתּקּוֵני 
ָהַרב  ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ַהֹּזַהר  ְיֵדי ִלּמּוד  ַחִּיים ֶאָּלא ַעל 
קֹוַמְרָנה  ַהְּבָרָכה  )ֵהיַכל  עכ"ל.  ִּבְלַבד,  ִויַטאל  ַחִּיים 

ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ז', י"ט – אֹור ַהזֹוַהר ֶּפֶרק י'(.

לֹוְמִדים  ֶׁשֵאיָנם  ֶׁשֵאּלּו  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  טז. 
ְּתׁשּוָבה:  הָמִׁשיַח?  את  לעכב  ּגֹוְרִמים  זֹוַהר 
ְּבִתּקּון ל' ָּכַתב )ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך(, ְוֶז"ְל: ַּכָּמה ָּגדֹול ִחּיּוב 
ַעל ַּתְלִמיד ָחָכם ִלְלֹמד ַקָּבָלה. ְוָעְנָׁשם ַּכָּמה ָּגדֹול 
ִּכי  ָּגלּוָתא  ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ַקָּבָלה  לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם 
ַיֲעֶׂשה  ִּכי  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהְּגֻאָּלה  ְמַעְּכִבים  ֵהם 
ַנֲעֶׂשה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהַּקָּבָלה  ְּבִלּמּוד  ַאַחת  ְּבָׁשָעה 
ְּבִלּמּוד ֹחֶדׁש ָיִמים ִּבְפָׁשֵטי ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּגדֹול ֹּכָחּה 

ְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה.

הורו  שלא  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יז. 
ְיהּוִדים,  ִמְליֹון  ֵׁשׁש  ַעל  ֲאֵׁשִמים  זֹוַהר  ִלְלמֹוד 
ְּתׁשּוָבה:  ַהּיֹום?  ַעד  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִּפיגּוִעים  ָּכל  ְוַעל 
ִלְפֵני  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  זצ"ל  ַהֻּסָּלם  ֶׁשַּבַעל  ָידּוַע 
ְיִׁשיבֹות,  ְוָראֵׁשי  ַרָּבִנים  לְָ ָהַלְך  ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת 
ְּכַלל  ַעל  ֶּנְחְּתָמה  ְּגדֹוָלה  ֶׁשְּגֵזיָרה  ָלֶהם  ְוהודיע 
ִמן  ִיָּמֲחקּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְכַלל  ָּגדֹול  ֵחֶלק  ִיְׂשָרֵאל, 
ַהְּידּוִעים  ָהַרְמַח"ל  ִּדְבֵרי  ְוהוסיף  רח"ל,  ָהעֹוָלם 
ִמן  ְלַהִּציֵלנּו  ָיכֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ֶׁשַרק 
ֶׁשָּכל  ִהיא,  ָהֵעָצה  ֵּכן  ַעל  ָהָרעֹות רח"ל.  ַהְּגֵזרֹות 
זֹוַהר  ִלְלֹמד  ְיהּוִדי  ְלָּכל  יורה,  ְיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַרב 
ָּפְרָצה  ָּכְך  אחרי   – ְּבקֹולֹו!  ָׁשְמעּו  ְוֹלא  ַהָּקדֹוׁש. 
ְיהּוִדים, ָּכֵעת  ְוְנָהְרגּו 6-7 ִמְליֹון  ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה 
ַהְּגָמָרא  ֵאָלה ֶׁשַּמְקָׁשה  ַהּׁשְ ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת אֹוָתּה 
ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )נה( ִמי ָהַרג אֹוָתם? - ָידּוַע ַמֲאָמר 
חז"ל )ַׁשָּבת ַּדף נ"ה ַעּמּוד א'( ָאְמָרה ִמַּדת ַהִּדין ִלְפֵני 
הקב"ה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמה ִנְׁשַּתּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלּו. 
ְרָׁשִעים  ְוַהָּללּו  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ַהָּללּו  לֹו  ָאַמר 
ָהָיה  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו  ָאְמָרה  ְּגמּוִרים. 
ִּדְבֵרי  ּוְלִפי   - ואכמ"ל.  ִמחּו,  ְוֹלא  ִלְמחֹות  ְּבָיָדם 
חז"ל ֵאּלּו ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל 
ַעל  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו  ֶׁשֶּנֶהְרגּו  ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ה  ּׁשָ ַהּׁשִ ָּכל 
ִלְלֹמד  ַּלִּצּבּור  לֹוַמר  ְּבָיָדם  ֶׁשָהָיה  ם!!!  ַהּׁשֵ ִקּדּוׁש 
ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְוֹלא  ְוִנְתַעְּצלּו  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ָׁשֵלם  ֵסֶפר  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ַעל  ְוָכַתְבִּתי  ַלֲאִמּתֹו, 
רבי  הגאון  הגוב"י  כתב  וכן  ַהּתֹוָכָחה".  "ִמְצַות 
ְוַהֲהרּוִגים  מנחם מענכין הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנִּיים 
ֶאת  ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּדין  ְּבַבִית  ּתֹוְבִעים  ַהָּגלּות  ִּבְזַמן 
ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ָלְמדּו ַקָּבָלה, ּוַמֲעִניִׁשים 
ֵעץ  ַעל  הגוב"י  ָּבַעל  ָלׁשֹון  ְוֶזה  ָּכְך,  ַעל  אֹוָתם 
ֵסֶפר  ְוָחְכַמת  ִנְסָּתר  לֹוֵמד  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַהַחִּיים, 
ַהּזֹוַהר ִּתָסַמְרָנה ַׂשֲערֹוָתיו ּוְבָׂשרֹו ֵיָעֶׂשה ִחּדּוִדין 
ְּדִיְׂשָרֵאל,  ַעְניּוָתא  ִּכי  ִלּבֹו  ַעל  ְּבֵהָעלֹותֹו  ִחּדּוִדין 
הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות  ְוַהִּמְלָחמֹות  ַהְּגֵזרֹות 
ֶהָעִני  ַמְעָלה  ֶׁשל  ּוַבָּפַמְלָיא  ָלֶזה,  ַהּגֹוֵרם  ְּבַעְצמֹו 
ְיַחְּיבּו ַעל ַּדּלּותֹו ְוִׁשְפלּותֹו, ְוֶהָהרּוג ַעל ֲהִריָגתֹו, 
ַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֵּבין  ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל 
ֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאין ְמַכֵּפר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום 
ַהִּדין ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. )ּוְכמֹו ֵּכן ַהּיֹום ִיְתְּבעּו ֶאת ָּכל 
ָהַאְדמֹוִרי"ם ְוָהַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ַעל ֶׁשֹּלא ָעׂשּו ְּכלּום 
ְלַהָּצַלת ִיְׂשָרֵאל ִמְּפָצַצת ָאטּום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת 
)ְּבִמְכָּתב  ַחִּיים  ָחֵפץ  ְוַעֵּין  ׁשֹוְפִטים,  ַיְלקּוט  )נ"ה( 
ְוִיָתַבע  הּוא  ְּבַנְפׁשֹו  ִּכי  ָלַדַעת  ָעָליו  וז"ל:  כ"ה(, 

ח"ו ַעל ֶזה(.
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זֹוַהר  ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  א.  יח. 
ִנָּנֵצל? ְּתׁשּוָבה: מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְוָהַרְׁשִּב"י אֹוְמִרים: ִּכי 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח ֶׁשֵאּלּו ֶׁשִּיְלְמדּו 
אֹוֵמר  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרְמַח"ל  ָמִׁשיַח,  ֵמֶחְבֵלי  ִיָּנְצלּו 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַהָּצַלת  סֹוד  ָּתלּוי  ָּבֶזה  ֶׁשַרק  ָלנּו: 
ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ּוְגאּוָלתֹו, ְּבֹכַח ּוְסֻגַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש: ְּבִריַחת ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, ְוֻכָּלנּו ִנְבַרח ַלֵּתָבה 
ַהֹּזאת ְוִנָּנֵצל. - מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ַאִחים ְיָקִרים, ּבֹואּו 
ְוִנְתַאֵחד ֻּכָּלנּו ַּבֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל ֶׁשָּכל ְיהּוִדי 
ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל יֹום ּוְלַאְרֵּגן ְּבָכל 
ְוָכל  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְוכֹוֵלל  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית 
ֶאָחד ְיַחֵּלק ְלָכל ָמקֹום ִסְפֵרי ִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד 
ִנְנֲעלּו,  ֵּתרּוִצים  ַׁשֲעֵרי  ְוַעָּתה  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר 
ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְרצֹון  ֶאת  ְּבִׂשְמָחה  ְמַקְּיִמים  ְוֻכָּלם 
ִסְפֵרי  ֵהן   – ַהְּסָפִרים  ֶאת  ְּבִחָּנם  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר   –
ִמְפָעל  ְּבִאְרגּון  זֹוַהר,  ִּתּקּוֵני  ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 

ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש, .0548-436784
ַהּיֹום  ַעד  ָׁשָמְענּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ְׁשֵאָלה:  ב.  יח. 
ַהָּקדֹוׁש?  זֹוַהר  ִלּיּמּוד  ִיְׂשָרֵאל ַעל חֹוַבת  ִמְּגדֹוֵלי 
ִּבְׁשַנת  עֹוד  ְּבָיְדָך,  ְּגדֹוָלה  ָטעּות  ְּתׁשּוָבה: 
תרפ"א ָיְצאּו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ַּבַּד"ץ ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים 
זצ"ל,  ִדיְסִקין  ֵליּב  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּגדֹוִלים 
ְוָחְתמּו ַעל ֶזה ָּכל ַהְּגדֹוִלים ְּדָאז, ְוַאַחר ָּכְך ָחְתמּו 
ִּבְׁשַנת  ַהֹּקֶדׁש  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה 
ַהְרֵּבה  ְוָיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ְועֹוד  תשס"ב-ח, 
ָהַאְׁשְּכַנִּזים  ְּגדֹוֵלי  רֹוב  ֶׁשל  ֲחִתימֹות  ִעם  ְסָפִרים 
ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ַהּזֹוַהר  אֹור  ּוְבֵסֶפר  ְוַהְּסָפַרִּדים. 
ְוַהֹּזַהר ְמאֹורֹות ַהּזֹוַהר ְועֹוד מּוָבִאים יֹוֵתר ֵמֶאֶלף 
ֶׁשְּלָך  ֶׁשָהַרב  ִסיָמן  ָׁשַמְעָּת?  ֹלא  ְוִאם  ַצִּדיִקים. 

ֵמָהֶעֶרב ַרב ְוֹלא ִּגיָלה ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת.
ֶׁשִּלי,  ְיִׁשיָבה  ֲהֹראׁש  ִעם  ִּדַּבְרִּתי  ְׁשֵאָלה:  יט. 
ֶהְחִליט,  ֶהְרֵאִתי לֹו ַהְּסָפִרים ְוָאַמר ִלי ְּבַתִּקיפּות ּׁשֶ
זֹוַהר  ְלַהְכִניס  ַמְסִּכים  ֵאינֹו  ָּבעֹוָלם  ֹאֶפן  ְּבׁשּום 
ִּביִׁשיָבה!!! ְוָאַמְרִּתי לֹו, ֲהֹלא ֶהָחֵפץ ַחִּיים1 ְוֶהָחזֹון 
ִאיׁש זי"ע ֶׁשָאנּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְולֹוְמִדים ְּבִסְפֵריֶהם, 
ֵהם ָאְמרּו ִלְלֹמד זֹוַהר ָלָּמה ֶׁשֹּלא ֵנֵלְך ְּבַדְרֵכיֶהם? 
ְּבַתִּקיפּות  ְוָאַמר  ָחְורּו,  ְיִׁשיָבה  ָהֹראׁש  ֶׁשל  ָּפָניו 
ִּכי  לֹו,  ֹלאַמר  ָרִציִתי  ַהַּבִית!!!  ַהַּבַעל  ֲאִני  ָּכאן 
ְוִהְתַאַּפְקִּתי  ַהַּבִית,  ַהַּבַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְלַהְסִּביר  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ַהִאם  ְּכלּום,  ָאַמְרִּתי  ְוֹלא 
ֶׁשל  ְּבַדְרּכֹו  ֵליֶלְך  ְמָסֵרב  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  ָלָּמה  ִלי, 

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְוַהְגָר"א? ֲהֹלא הּוא ִליָטִאי?
ִנְתַּגָּלה ַהּסֹוד: ְּתׁשּוָבה: ְרֵאה ְלֵעיל ְׁשֵאלֹות א' 
ה'-טו-י"ז, ְוַאְסִּביר ְלָך ְּבַמֲעֵׂשה ֶׁשָהָיה: ִלְפֵני ָׁשָנה 
ְלַבֵּקׁש  ַהְּגדֹוִלים  ָהַרָּבִנים  ְלָכל  ֵליֵלְך  ֶהְחַלְטִּתי 
ֵמֶהם ִלְכֹּתב ִמְכְּתֵבי ִחּזּוק ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, 
ַהַּגם ֶׁשַהֹּזַהר ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְסָּכָמָתם, ֲאָבל ָּכְך הּוא 
ַּדְרָּכם ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים, ָּכל ֶאָחד רֹוֶצה ִלְׁשמֹוַע ַּדַעת 

ׁשּום  ֵאין  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  ַחִּיים':  ֶה'ָחֵפץ   .1
ְּבלֹוְך  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָגּאֹון  ָאַמר  ְוֵכן  ַהְגָּבָלה. 
ם ַרּבֹו ֶה'ָחֵפץ ַחִיּים' ֵזֶכר ַצִּדיק  ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִמּׁשֵ
ַהְגָּבָלה  ׁשּום  ֵאין  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶׁשַעל  ִלְבָרָכה, 
ְלֻכָּלם  ְמעֹוֵרר  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ְוָהָיה  ִמְדָרׁש,  ֻרּבֹו  ִּכי 
ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפּלּו 
יוסף בן שלמה מפוזין הוספות בנין  )ר'  ְלַבחּוִרים 

יוסף(.

ִעם  ָהַלְכִּתי  ּׁשֶ ַחְׁשִּתי טֹוב  ְוֹלא  ְּבֶזה,  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי 
ִּכֵּסא ַּגְלַּגִּלים, ֶהְחַלְטִּתי ִלְׁשֹלַח ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול 
ַּבַעל ְמַחֵּבר ְסָפִרים ְּגדֹוִלים ְוִקֵּבל ְּכָבר ַהְסָּכמֹות 
ָהַלְך  ְוָהַאְדמֹוִרי"ם,  ָהַרָּבִנים  ֶאל  ֶׁשֵּיֵלְך  ָהַרָּבִנים, 
ָּגדֹול  ּוִבְנַין  ָּגדֹול  ְקַהל  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ָּגדֹול  ְלַרב 
ַהְסָּכָמה  ִמֶּמּנּו  ִקֵּבל  ּוְכָבר  ִּבְנָיִנים[,  ַּכָּמה  ]ְואּוַלי 
ַעל ֵסֶפר ֶׁשּלֹו, ַאַחר ִׂשיָחה ֶׁשל ְׁשֵּתי ָׁשעֹות ָעָנה 
לֹו, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַהֹּזַהר ֵיׁש לֹו ּכֹוַח ָעצּום ְוכּו', ֲאָבל 
ִאם אֹוַמר ַלֲאָנִׁשים ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ָאז ֹלא ִיְצָטְרכּו 
ָהֹראׁש  ָלֵכן  ְוכּו',  ְלָכל  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִּכי  ְּכָלל  אֹוִתי 
ְיִׁשיָבה ֹלא רֹוֶצה ֶׁשִּתְלַמד זֹוַהר, ִּכי ְּבֶרַגע ֶׁשַאָּתה 
לֹוֵמד זֹוַהר, ִּתְתַעֶּלה ְלַּמְדֵרגֹות ְּגדֹולֹות ַוֲעצּומֹות, 
ֹּיאַמר ִיְהיּו ֶאְצְלָך  ְוָכל ַהְּדָרׁשֹות ְוִדְבֵרי ַהּמּוָסר ּׁשֶ
ָלֱאֶמת,  זֹוִכים  זֹוַהר  ִּכי ִאם לֹוְמִדים  ָוַאִין,  ְּכֶאֶפס 
ְוִיְתָּבֵרר ְלָך ֶׁשּמֹוְכִרים ְלָך ַרק ֶׁשֶקר, ְועֹוד ַהַּפַעם 
ְּכמֹו  ֶׁשִּתְתַעֶּלה,  ִּבְכָלל  רֹוֶצה  ֹלא  ְוהּוא  ֶׁשֶקר, 
ַהָּגדֹול  ַהּסֹוד  ְוֶזהּו  י"ז  ִּבְׁשֵאָלה  ְלֵעיל  ֶׁשֵהֵבאנּו 
ְוַהּנֹוָרא ֶׁשל ַרָּבֵני ָהֶעֶרב ַרב ֶׁשֹּלא רֹוִצים ֶׁשִּתְלְמדּו 
ּוְראּו:  ּבֹואּו   - באריכות(.  ה'  סוד  בספר  )ראה  זֹוַהר 
ָׁשָעה ַאַחת ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָשׁוֶוה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה 
ַאְבֵרִכים ֶׁשּלֹוְמִדים   10,000 ְּבַעְצְמָך:  ּתֹוָרה, ַהַּגע 
10 ָׁשעֹות ְּביֹום, ֵיׁש ָלנּו ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, ְוַכֲאֶׁשר 
ְיהּוִדי ָּפׁשּוט אֹו ֲאִפילּו ֶיֶלד ָקָטן ֶׁשּלֹוֵמד ַרק ָׁשָעה 
ִמְליֹון  ָשׁוֶוה  ֵּכן  ַּגם  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ְּבַׁשָּבת  ַאַחת 
ָׁשָנה ּתֹוָרה. ְוִאם ָקֶׁשה ְלָך ִלְלמֹוד ָאז ָזִכיָת ְלֵמָאה 
ִמְליֹון ָׁשָנה, ]ְּכמֹו 10,000 ַאְבֵרִכים ֶׁשּלֹוְמִדים 10 
ָׁשעֹות ְּביֹום ְּבֶמֶׁשְך ֵמָאה ָיִמים2[, ְוָכְך ְיקּוָיים ָּבנּו 
ִּדְבֵרי ַהָּנִביא יֹוֵאל )ד' י'( "ַהָחָּלׁש ֹיאַמר ִּגּבֹור ָאִני", 
ְוָכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ּוְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח 
ְּיסֹוד  ַחִּיים":  ַה"ָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר   - ְּבַרֲחִמים. 
ֶאת  ּוֵבֵאר  ְועֹוֵנׁש,  ִּבְׂשַכר  ְלַהֲאִמין  הּוא  ַהַּיֲהדּות 
ַהּטֹוִבים  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ִמִּמְצֹוֶתיָך  "ְוַסְרנּו  ַהִּוּדּוי: 
ְוֶהְחָׁשְבנּו  ֶחְׁשּבֹון  ָעִׂשינּו  ֶׁשֹּלא  ָלנּו",  ָשָׁווה  ְוֹלא 
ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ַּכָּמה ֶּבֱאֶמת ָׁשִווים, 
"ְיָקָרה  ַהּתֹוָרה  ִלּיּמּוד  ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ּוְכָבר 
ּבֹואּו  ָּבּה",  ִיְׁשוּו  ֹלא  ֲחָפֶציָך  ְוָכל  ִמְּפִניִנים  ִהיא 
ְּבִּלּמּוד  ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ָּגדֹול  ָׂשָכר  ֵאיֶזה  ֶחְׁשּבֹון: 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. ְוֵכן ִקֵּיים ַהֵחֶפץ ַחִּיים ְּבַעְצמֹו ֲאִני 
לֹו,  ֲאַחֶּכה  יֹום  ְּבָכל  ַהָּמִׁשיַח...  ְּבִביַאת  ַמֲאִמין 
ּוַמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְלַמַען ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ּוְלַמַען 
ָהֲאִריַז"ל,  ְּבִכְּתֵבי  ָּכתּוב   - ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ְּגֻאַּלת 
ָלנּו ּתֹוַרת  ִלּיּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ִמְתַּגֶּלה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ַעִין  ֶזה  ֶאת  ִלְרֹאת  זֹוִכים  ּכּוָלנּו  ּוְבּדֹוֵרנּו  ַהִנְגָלה, 
ַוֲאִפילּו  ַהּכֹוְלִלים  ַאְבְרֵכי  ְמִעיִדים  ּוְכָבר  ְּבַעִין, 
ְדַבׁש  ִמּצּוף  ֶׁשַּטֲעמּו  ֶׁשַאֲחֵרי  ְּפׁשּוִטים,  ְיהּוִדים 
ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִנְפָּתח ִלָּבם ּוִמְתַרֵחב ֹמָחם ְלַחֵּדׁש 
ְלַחֵּבר  ְוָזכּו  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַּבּתֹוָרה  ִנְפָלִאים  ִחּדּוִׁשים 

ִחיּבּוִרים ְמצּוָייִנים.
ֹראׁש  ִאם  ַלֲעֹׂשת  ִּבְיכֹוְלִּתי  ַמה  ְׁשֵאָלה:  כ. 
ֲהֵרי  יֹום,  ְּבָכל  זֹוַהר  ֶׁשִּנְלַמד  ְמָסֵרב  ֶׁשִּלי  ַהּכֹוֵלל 
ַהֲחזֹון ִאיׁש ָאַמר ֶׁשֹּזַהר הּוא ַהֵּסֶפר מּוָסר ַהּטֹוב 

2. ואפשר להמליץ על זה את דברי חז"ל הקדושים 
אם  כי  מעמך  שואל  אלוקיך  ה'  מה  הפסוק:  על 
ליראה... אל תקרי מה אלא מאה. שבלימוד שעה 
אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים של לימוד 
עשר  הלומדים  אברכים  אלפים  עשרת  של  תורה 

שעות ביום.

ְּביֹוֵתר, ּוִבְכָלל ֵאיִני ֵמִבין, ָלָּמה ַמִּתיר ָלנּו ִלְלֹמד 
ֹלא  הּוא  ְּתׁשּוָבה:  זֹוַהר?  ֹלא  ַרק  מּוָסר  ֵסֶפר  ָּכל 
ְוֻׁשָּתף  ְוַגְזָלִנים  ֹראׁש ּכֹוֵלל, הּוא ֹראׁש ָהרֹוְצִחים 
ַלַּמְלָאְך ַהָּמֶות ַלֲהרֹוג ֲאָנִׁשים ְצִעיִרים ּוְצִעירֹות, 
ַהַחִּיים  ָּבֵּתי  ְוָכל  ָהֲאסֹונֹות  ַעל  ָאֵׁשם  ְוהּוא 
ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ּוְצִעירֹות,  ְצִעיִרים  ִעם  ֶׁשְּמֵלִאים 
ַהְּמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַהּגּוָבִא"י זצ"ל, ְרֵאה ְׁשֵאָלה י"ז. 

אֹוְמִרים  ֶׁשִהְנֶכם  ִלי  ִסֵּפר  ֶאָחד  ְׁשֵאָלה:  כא. 
ֵאיָנן  ַהְּתִפּלֹות  זֹוַהר  לֹוְמִדים  ֵאין  ֶׁשִאם 
ִמְתַקְּבלֹות, ַהִאם ֱאֶמת ַהָּדָבר? ָמה ַהְּמקֹור ְלָכְך? 
ַיֲעֹקב  ַרֵּבנּו  ָהֱאֹלִקי  ַהְּמֻקָּבל  ַהַּצִּדיק  ְּתׁשּוָבה: 
ַאּבּוֲחִציָרא ּכֹוֵתב ָּכְך ְּבִסְפרֹו ַעל ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח 

)ְרֵאה ַּבֲאִריכּות ְּבַהְקָּדָמה ַלִּסְפָרא ִדְצִנִיעותא(.

ְלָכל  ִהְתַנֵּגד  ַהּיֹום  ַעד  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ְׁשֵאָלה:  כג. 
ִלּמּוד ַהּזֹוַהר, ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? ְּתׁשּוָבה: ְלַהְראֹות 
ֶאת ַהּקּוְנְטֵרס ַהֶּזה ְלֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה, ְוַגם ַעלֹוִנים 
ִמְסַּפר 35 ְו-36 ֶׁשל ַהּזֹוַהר, ְוָלֶבַטח ַיְסִּכים, ִּכי הּוא 

ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל. 
ַהּקּוְנְטֵרס  ֶאת  ֶהְרֵאִתי  ְּכָבר  ִאם  ְׁשֵאָלה:  כד. 
ַהִּנְזָּכר ְלַמְעָלה ְלַרִּבי - ְוהּוא ֹלא ַמְסִּכים ֶׁשִּנְלַמד 
ְמָסֵרב  ְוַאף  ַּבְּיִׁשיָבה,  זֹוַהר  )שנקרא/נגרוס( 
ַּבְיִשיָבה  זֹוַהר  ֶאְלַמד/ֶאְקָרא  ְּבַעְצִמי  ֶׁשֲאִני 
ִּתּקּוֵני  ִּפי  ַעל  ָאז  ְּתׁשּוָבה:  ַלֲעׂשֹות?  ָעַלי  ַמה 
עשר  לתקון  הקדמה  הסלם  ובעל  )המהרח"ו,  ַהּזֹוַהר 
ֵאין  ְוִאם  ִלְבֹרַח,  ְוֵיׁש  ְמַחֵּבל  ִנְקָרא  הּוא  ְסִפירֹות( 
ִּביָכְלְּתָך ִלְבֹרַח, ְּתַאְרְגנּו ְקבּוָצה ֶנְגּדֹו, ֶׁשַההֹוִרים 
ֶאת  ּגֹוְנִבים  ְוֵהם  ָמֵלא,  ֶּכֶסף  ָלֶהם  ְמַׁשְּלִמים 
ַעל  ְלַקֵּבל  ַאֶּתם  ֶׁשְּמֻסָּגִלים  ְוַהִּמּדֹות  ּתֹוַרְתֶכם, 
ְּבַכָּמה  ֶזה  ֶאת  ]ָעׂשּו  ַהָּקדֹוׁש.  זֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי 
ְיִׁשיָבה  ֶׁשָהֹראׁש  ְּבֶרַגע  ִּכי  ְוִהְצִליחּו,  ְיִׁשיבֹות 
ַיְרִּגיׁש ִהְתַנְּגדּות ְּגדֹוָלה ֶנְגּדֹו, ַיְסִּכים ַעל ַהָּמקֹום, 
ֶׁשּלֹו  ַלְסֶטְנֶדר  ָּתִׂשימּו  אֹו   – ַּבדֹוַאר  לֹו  ְוִתְׁשְלחּו 
ֶׁשהּוא ִיְרֶאה ַמה ָּכתּוב ָעָליו, ֹלא ִיְרֶצה ֶאת ַהּבּוָׁשה 
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשהּוא ְיַקֵּבל, ְוֵתֶכף ַיְסִּכים ֶׁשָּכל ַהְּיִׁשיָבה 
ִיְלְמדּו 4-5 ַּדּקֹות ַּבּיֹום, ֶיְׁשָנם ְיִׁשיבֹות ֶׁשּלֹוְמִדים 
ָּכל ָּבחּור ְוָכל ַאְבֵרְך ָׁשָעה ְּביֹום ְועֹוִׂשים ָּכל ָׁשבּוַע 
4 ִסּיּוֵמי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּביִׁשיַבת "חּוט ֶׁשל ֶחֶסד" 
ְירּוָׁשַלִים, ִּתְׁשַאל ֶאת ֲחֵבֶריָך ַוִּתְׁשַמע, ְוֵכן ֵיׁש עֹוד 

ְיִׁשיבֹות ַרּבֹות ְוכֹוְלִלים[.
ַהֶּזה  ַהּקּוְנְטֵרס  ֶאת  ֶהְרֵאיִתי  ִאם  ְׁשֵאָלה:  כה. 
ֹלא  ְּכָלל  ַאָּתה  ֲהֵרי  ִלי:  ֹיאַמר  ְוָהַרב  ֶׁשִּלי  ָלַרב 
ַהִּלּמּוד  ָהִעָּקר  ִּכי  ְזַמן,  ִּבְזּבּוז  ֶזה  ֲאַרִּמית,  ֵמִבין 
ְּתׁשּוָבה:  ַהֲהָבָנה.  ִהיא  ֶפה  ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה  ֶׁשל 
ַּגם  זֹוַהר,  ִלְגֹרס  ְּגדֹוָלה  ַמְעָלה  ֵיׁש  א.  ָנכֹון,  ֹלא 
ּוְבֶעֶצם  ַהֹּקֶדׁש,  ְּברּוַח  ִנְכַּתב  ִּכי הּוא  ֲהָבָנה  ְלֹלא 
ַאָּתה   - ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהּזֹוַהר  ִמילֹות  ֶׁשל  ַהְּקִריָאה, 
ַמְׁשִּפיַע  ְּדָהִיינּו,  ה ֲעצּוָמה ָלעֹוָלם,  ְקֻדּׁשָ ַמְמִׁשיְך 
ְוַגם  ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ָהֶעְליֹוִנים  ֵמָהעֹוָלמֹות  אֹורֹות 
ְמַזֵּכְך ֶאת ִנְׁשָמְתָך. ב. ּוִמְּלַבד ֹזאת ַמְעָלה ְּגדֹוָלה 
ֶׁשהּוא  ַהֹּקֶדׁש  ְּבָלׁשֹון  ַהַּתְרּגּום  ִלְקֹרא  הּוא  יֹוֵתר 
ִלְׁשֹלַח  ּוִבְיכֹוְלֵּתינּו   – ְלִעְבִרית  ֲאַרִּמית  ַּתְרּגּום 
ָלֶכם ְסָפִרים ִעם ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש. ֶׁשִּתְקָרא 
ַמְעָלה  ְוזֹו  ַּדּקֹות  יֹום 4-5  ָּכל  ִּביִׁשיָבה  ַּבַּבִית, אֹו 

ֲעצּוָמה.
ְלִלּמּוד  ַמְסִּכים  ֵאינֹו  ַרִּבי  ִאם  ְׁשֵאָלה:  כו. 
ַלֲעֹזב  רֹוֶצה  ְוֵאיִני  ַּבְּיִׁשיָבה.  ַעְצָמִאי  ְּבֹאֶפן  זֹוַהר 
ָעַלי  ַמה  ֵעצֹות.  אֹוֵבד  ֲאִני  ּוְכֶרַגע  ַהְּיִׁשיָבה,  ֶאת 
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ַלֲעׂשֹות? ְּתׁשּוָבה: ִנְׁשַלח ְלָך ִסְפֵרי זֹוַהר, ְוָכל יֹום 
ִּתְקָרא, אֹו ִּתְגרֹוס ְּבֶמֶׁשְך 4-5 ַּדּקֹות זֹוַהר ַּבָּבִית. 

ּוְבָע"ה ה' ַיֲעֹזר ְלָך.

כז. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ְּכבֹודֹו ָּכל ָּכְך ַמְרִעיׁש ּוִמַּדֵּבר 
ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי  ַרָּבִנים  ָהַאְדמֹוִרי"ם  ֶנֶגד  ָקָׁשה 
ְּתׁשּוָבה:  ַהָּקדֹוׁש?  זֹוַהר  ִלְלֹמד  רֹוִצים  ֶׁשֹּלא 
ִאם  ְׁשֵאָלה,  ְוֵאין  ַהְּגאּוָלה  ַּבּסּוף  ָּכֵעת  ֲאָנְחנּו 
ֵאיֹפה  ֵאָלה  ַהּׁשְ ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָאטֹום  ִּפְצַצת  ָּתבֹוא 
ָיִביא  ֶזה  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָקְרָּבנֹות  ְוַכָּמה  ָיבֹוא,  ּוָמַתי 
ֵאין  ַרּבֹוַתי  ַּבְּדָרָׁשה:  ֶׁשָאַמְרִּתי  ּוְכמֹו  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
ָהרֹוֶצה  ּכֹוֵלל  ְוַאְבֵרְך  ָּבחּור  ָּכל  ְלִמְׂשָחִקים,  ְזַמן 
ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִּכי  ֵיַדע  ֶׁשּלֹו,  ַהַחִּיים  ֶאת  ְלַהִּציל 
ְוַהַּצִּדיִקים אֹוְמִרים ּוַמְזִהיִרים אֹוָתנּו, ְׁשִמי ֶׁשֹּלא 
ְצִריִכים  ָמה  ָאז  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִיָּמֵחק  זֹוַהר,  ִיְלַמד 
ַלֲעׂשֹות? ַלֲעֹמד ְּבִחּבּוק ָיַדִים ּוְלַחּכֹות ַחס ְוָׁשלֹום 
ֵּכן,  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיָּמֲחקּו  ֶׁשְּיהּוִדים 
ִיְתְּבעּו  ַהְיהּוִדים,  ָּכל  ְלַהִּציל  ַּדי  עֹוֶׂשה  ֶׁשֹּלא  ִמי 
ַמִים ְּכִאּלּו הּוא ָהַרג אֹוָתם, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב  אֹותֹו ַּבּשָׁ
ֵאיְך  ְוָרִאינּו  ַזַצ"ל.  ּגֹוַבא"י  ָהַרב  ַהְּמֻקָּבל  ַהַּצִּדיק 
ְוָהַרָּבִנים  ָהַאְדמֹוִרי"ם  ֶאת  ִהְזִהיר  ַהֻּסָּלם  ֶׁשְּבַעל 
נֹוְתִנים  ָּכֵעת  ְוֵהם  ְּכלּום,  ָעָׂשה  ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף 
ַמִים ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ֶזה, ֵּכן ֵיׁש ֵמאֹות ַמְרֵאה  ַּבּשָׁ
ְמקֹומֹות ְּבַׁש"ס ּופֹוְסִקים ַעל ֶזה, ְוָכל ָּדָבר ֶׁשֲאִני 
ּכֹוֵתב ֵיׁש ִלי ֵמאֹות ַּדִּפים ִעם ְמקֹורֹות, ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה 
ֶאֵּתן לֹו ָּכל ַהְּמקֹורֹות, ַעל ַמה ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב. - ֵיׁש 
ָהֶעֶרב  ֵמַרָּבֵני  ְלִהָּזֵהר  ְמקֹומֹות  ַמְרֵאה   310 ָלנּו 
עֹוֶׂשה  ִמי  ֵמֶהם?  ְלִהָּנֵצל  עֹוִׂשים  ֲאָנְחנּו  ַמה  ַרב, 
ָלנּו  ְמַגֶּלה  ִמי  ִיָּנְצלּו ֵמֶהם?  ִיְׂשָרֵאל  הּו ֶׁשַעם  ַמּׁשֶ
ָהֱאֶמת? - ַעל ֵּכן ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשַהֹּכל ַעל ַאְחָריּוִתי, 
ֹלא  ֲאִני  ְּבָגלּוי.  ָהֱאֶמת  ֶאת  לֹוַמר  ֶהְחַלְטִּתי  ַוֲאִני 
ָיֶפה,  ְלַדֵּבר  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ֶׁשל  ַּבֶּדֶרְך  ָלֶלֶכת  ָיכֹול 
ְזַמן,  ֵאין  ַעְכָׁשו  ָׁשָנה,   45 ְּכָבר  ֶזה  ֶאת  ָעִׂשיִתי 
ֲאָבל ֹלא  ָאטֹום,  ְלִפְצַצת  ּוְמַחֶּכה  יֹוֵׁשב  ֶאָחד  ָּכל 
עֹוֶׂשה ְּכלּום, ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. - ַעל ֵּכן ֵאין 
ְוָלֵצאת  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ַיִּציל  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ַרק  ֵעָצה  ָלנּו 
ַּדּקֹות   4-5 ִלְלֹמד  ְוַיְתִחיל  ַרב,  ָהֶעֶרב  ַרָּבֵני  ֶנֶגד 
ֶזהּו  ם,  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ִיָּנֵצל  ְוָכְך  ְּביֹום  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ַהְבָטַחת ָהַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֶׁשַרק ֵאּלּו ִיָּנְצלּו, 
ְלַהִּגיַע  רֹוֶצה  ַוֲאִני  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִיָּמֲחקּו  ָאר  ְוַהּׁשְ
אֹוֵהב  ֲאִני  ָּבעֹוָלם,  ְיהּוִדי  ְלָכל  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת 
ַהְּיָלִדים  ַּגם  ֵהם  ִחּלֹוִני,  ּוֵבין  ֲחֵרִדי  ֵּבין  ְיהּוִדי  ָּכל 
ַהְרֵּבה  ֲעֵליֶהם  ִלי  ְוֵיׁש  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 
ֶׁשִּנְׁשּבּו,  ִּתינֹוקֹות  ֶּבֱאֶמת  ֵהם  ִּכי  ַרְחָמנּות,  יֹוֵתר 
ָלָאֶרץ  ְּכֶׁשָּבאּו  אֹוָתם  ְלַהִּציל  ָרָצה  ֹלא  ֶאָחד  ַאף 
ים, ְוִהְכִניסּו אֹוָתם ְלִקיּבּוִצים, ָאז  ִּבְׁשנֹות ַהֲחִמּׁשִ
ֲעֵליֶהם,  ֲאֵׁשִמים  ֲאַנְחנּו  ְּכָלל,  ֲאֵׁשִמים  ֹלא  ֵהם 
ְצִריִכים ְלָקֵרב אֹוָתם ְוֶלֱאֹהב אֹוָתם ַאֲהַבת ֶנֶפׁש, 
ְוִאם ֹלא אֹוְמִרים ּתֹוָכָחה ְּבַאֲהָבה, ֶזה ִסיָמן ֶׁשֹּלא 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּסֶפר  ָּכְך ּפֹוֵסק  ַהְיהּוִדים,  אֹוֲהִבים ֶאת 
יֹוְׁשִבים  ָצַה"ל  ָאז  ָחְכָמה.  ְוָהֵראִׁשית  ַהָּיָׁשר  ַקב 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶאת  ְלַהִּציל  ֵאיְך  ָׁשִנים,  ְוחֹוְׁשִבים 

ִמִּפָצַצת ָאטֹום, ָּכל ַהָּכבֹוד ָלֶהם.

ְלַהִּציל  ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים  ַמה  ֲאַנְחנּו?  ֵאיֹפה  ֲאָבל 
ֶאת ַעְצֵמנּו? ּוֶבֱאֶמת ִמי ָצִריְך ְלעֹוֵרר ֶאת ָהעֹוָלם 
ַרָּבִנים  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ה'  ּוָברּוְך  ָהַרָּבִנים?  ֹלא  ִאם 
ַצִּדיִקים ֶׁשָּכְתבּו ְועֹוְררּו אֹוָתנּו ְּכָבר ָׁשִנים ִלְלֹמד 
ָלֵכן  ְּבקֹוָלם,  ְמעּו  ֶׁשּׁשָ ְמַעט  ְוַרק  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר 

ְסָפִרים ַעל חֹוַבת  ְּבִחָּנם  ְלַחֵּלק  ְלַאְרֵּגן  ִהְתַחְלִּתי 
ְוִתְראּו  ִויהּוִדי,  ְיהּוִדי  ְלָכל  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד 
ָלנּו  ֵיׁש  ְלַחָּיִלים,  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּקדֹוָׁשה  ָהֱאמּוָנה  ֶאת 
ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ֲחָיִלים ֶשָׁשַׁלְחנּו ָלֶהם ִּתּקּוֵני זֹוַהר, 
ְוַחָייל ֶאָחד ָירּו ּבֹו ַּכּדּור ַמָּמׁש ַעל ַיד ַהֵּלב, ְוָהָיה לֹו 
ַּבִּכיס ִּתּקּוֵני זֹוַהר פֹוְרַמט ִּכיס ֶׁשּלֹוֵמד ְּבֶזה ָמַתי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ְזַמן, ְוַהַּכּדּור ִנְכַנס ַרק ִּבְכִריָכה ְוֹלא ִנְכַנס 
ֶׁשֹּלא  ]ֲחָבל  ַהַחָּיִלים,  ְלָכל  ֶזה  ֶאת  ְוֶהְרָאה  יֹוֵתר 
ִּתְראּו[.  ֶׁשֻּכְּלֶכם  ְּתמּוָנה,  ַלֲעׂשֹות  ִמֶּמּנּו  ִּבַּקְׁשִּתי 
נֹוְתִנים  ְוֹלא  ַהּיֹום,  ָּכל  ְולֹוְמִדים  יֹוְׁשִבים  ַוֲאַנְחנּו 
ָלנּו ִלְלֹמד 4-5 ַּדּקֹות זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַהִּציל אֹוָתנּו 

ֵמַהִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשַּמְחִּכים ָּכל יֹום ָעֶליָה.
ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֹּכָחם  ֵאין  ַיֲעֹקב  קֹול  ַהּקֹול 
ְּבִפיֶהם - ְּבָיֵדנּו ֹּכַח ַאִּדיר, ְלַנֵּצַח ֶאת ָהאֹוֵיב, ָלֵתת 

ֶאת ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה!

ַהַּמָּכה  ֶאת  נֹוְתִנים  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  לֹוְמֵדי 
ָהִראׁשֹוָנה!

ַצַה"ל ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר "ַמָּכה ְׁשִנָּיה" ְלִאיַרן 
ִהְׁשִלימּו  ֶׁשְּכָבר  אֹוֶמֶרת  ֹּזאת  צֹוְללֹות,  ְיֵדי  ַעל 
ִעם ָהֻעְבָּדה, ֶׁשִּתְהֶיה זֹו ִאיָרן ֶׁשִּתֵּתן ֶאת "ַהַּמָּכה 
]ח"ו[,  ְלִיְׂשָרֵאל  ַּגְרִעיִנית  ְּפָצָצה   - ָהִראׁשֹוָנה" 
ָרח"ל(.  ֶנֶפׁש  ְּכִמְליֹון  ִלְגבֹות  ָעלּול  ֶׁשֶּזה  ְמַׁשֵער  )ְוַהָּצָבא 
ֲאַנְחנּו  ַהַּמָּצב!  ִעם  ִהְׁשִליָמה  ְּכַבר  ַהְּמִדיָנה   -
הּוא!  ְוַנֲהפֹוְך   - ַהֶּזה!  ַהַּמָּצב  ִעם  ַמְׁשִליִמים  ֹלא 
ָּכל   - ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם!  ֵהָּמה  ַהְיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר 
ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ַמֲאִמין ְּבִדְבֵרי ַהְּנִביִאים ַעל ֶהָעִתיד 
ִלְהיֹות ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהַאֲחרֹוָנה, ּוְׁשֵני ְנִביִאים 
ֲחַז"ל  ּוֵבֲארּו  ּוְזַכְרָיה,  ְיֶחְזֵקאל  ָּכְך,  ַעל  ִהְתַנְּבאּו 
ִּכי ּגֹוג ּוָמגֹוג ָיבֹואּו ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּפֲעִמִּיים אֹו 
ָׁשֹלׁש, ְוַרק ְּבַפַעם ָהַאֲחרֹוָנה הּוא ַיִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים, 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  ֶאת  ְמָתֵאר  ַהָּנִביא  ִויֶחְזֵקאל 
"ְוָהָיה  ָּכְך:  ְמֹתָאר  ֶּפֶרק לח(  )ְיֶחְזֵקאל  ְוָׁשם  ֶׁשָּיבֹוא, 
ִיְׂשָרֵאל...  ַאְדַמת  ַעל  גֹוג  ּבֹוא  ְּביֹום  ַההּוא  ַּבּיֹום 
ַּתֲעֶלה ֲחָמִתי ְּבַאִּפי...ּוְבִקְנָאִתי ְבֵאׁש... ַּּיֹום ַההּוא 
ְוָרֲעׁשּו  ִיְׂשָרֵאל...  ַאְדַמת  ַעל  ָּגדֹול  ַרַעׁש  ִיְהֶיה 
ִמָּפַני ְּדֵגי ַהָּים... ְוֹכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 
חֹוָמה  ְוָכל  ַהַּמְדֵרגֹות  ְוָנְפלּו  ֶהָהִרים  ְוֶנֶהְרסּו 
הזה  והרעש  המלבי"ם:  ]ופירש  ִּתּפֹול".  ָלָאֶרץ 
יש לפרשו על דרך המליצה, על גודל המלחמה 
שיהיו  הנשק  וכלי  תותח  כלי  קול  והשמעת 
ומהרסים  הרים  המחריבים  הימים,  באחרית 
מאוד,  ואדיר  גדול  רעש  בקול  בצורות  חומות 
וכל זה הצטייר במחזה הנביא ברעש וההמולה 
ְּבָאִחיו  ִאיׁש  ֶחֶרב   ... ָעָליו  ְוָקָראִתי  גדולה[... 
ִּתְהֶיה... ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאּתֹו ְּבֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶׁשם ׁשֹוֵטף 
ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ֵאׁש ְוָגְפִרית ַאְמִטיר... ֲאַגָּפיו ְוַעל 
ַעִּמים ַרִּבים ֲאֶׁשר ִאּתֹו... ְוִהְתַּגִּדְלִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי 
)ֵסֶפר  ְזַכְרָיה  ַהָּנִביא  ְוִאּלּו   - ֲאִני ה'".  ִּכי  ְוָיְדעּו   ...
ָהַאֲחרֹוָנה,  ַהִּמְלָחָמה  ֶאת  ְמָתֵאר  יד(  ֶּפֶרק  ְזַכְרָיה 
ְּפָצָצה  ַהַּמְזִּכיר  ְּבִכּוּון  ַהְּדָבִרים  ְמֹתָאִרים  ְוָׁשם 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֵּגָפה  ִּתְהֶיה  ְוֹזאת  ָּכתּוב:  ְוָכְך  ֲאטֹוִמית, 
ם ָהֵמק ְּבָׂשרֹו ְוהּוא  ִיֹּגף ה'... ֲאֶׁשר ָצְבאּו ַעל ְירּוָׁשלִָ
ּוְלׁשֹונֹו  ְבֹחֵריֶהן  ִּתַּמְקָנה  ְוֵעיָניו  ַרְגָליו  ַעל  ֹעֵמד 
ְמהּוַמת  ִּתְהֶיה  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְּבִפיֶהם...ְוָהָיה  ִּתַּמק 
ם  ִּבירּוָׁשלִָ ִּתָּלֵחם  ְיהּוָדה  ְוַגם  ָּבֶהם...  ַרָּבה  ה' 
ַמֵּגַפת  ִּתְהֶיה  ְוֵכן   ... ָסִביב  ַהּגֹוִים  ָּכל  ֵחיל  ְוֻאַּסף 
ַהּסּוס ...ְוָכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבַּמֲחנֹות ָהֵהָּמה 

ָלנּו  ַּמְבִטיַח  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרְׁשִּב"י  ַהֹּזאת".  ַּכַּמֵּגָפה 
ֶׁשִאם ִנְלַמד זֹוַהר ִנָּנֵצל ַּבִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת.

"ִנְקֲהלּו  ָהִראׁשֹוָנה"!  "ַהַּמָּכה  ֶאת  ִנֵּתן  ֲאַנְחנּו 
 ... ַהֶּמֶלְך"  ְמִדינֹות  ְּבָכל  ְּבָעֵריֶהם  ַהְּיהּוִדים 
ִלְפֵניֶהם  ָעַמד  ֹלא  "ְוִאיׁש  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ְלִלּמּוד 
ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ַעל ָּכל ָהַעִּמים" )ֶאְסֵּתר ט ב(. - ָּכל 
ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֶׁשִּיְׁשַּתֵּתף ִאָּתנּו ְּבִמְבָצע עֹוָלִמי ֶזה 
ְמַקֵּבל ְׂשַכר ְּכִאּלּו ִסֵּים ָּכל ֹחֶדׁש 70 ֶאֶלף ְּפָעִמים 
ֶאת ָּכל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ]ְראּו ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון ְּבַעלֹון 
ְּבִחָּנם  ְלַקֵּבל  ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל   .35-36 ַהּזֹוַהר  אֹור 
ָמקֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְלָכל  ּוְלַחֵּלק  ְמַעלֹוִנים 
ֶׁשֵהם[, ְוָכְך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסֹון ּוְנַקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה 
ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶׁשה  אֹוֵמר  ְוָכְך   - ּוְבַרֲחִמים.  ְּבֶחֶסד 
ָנׂשא  )ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  זי"ע  ְלַרְׁשִּב"י  לֹום  ַהּׁשָ
ַּדף קכ"ד(: "ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ַהְּדָבִרים:  ]ֵּבאּור  ְּבַרֲחֵמי".  ָּגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון 
ֵיְצאּו  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶׁשְּלָך,  ַהִחּבּור  ִּבְזכּות 
ָצרֹות  ְלֹלא  ְּבַרֲחִמים  ַהָּגלּות  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶזה  ֵּכיַצד   - ָמִׁשיַח![  ֶחְבֵלי  ַצַער  ּוְלֹלא  ְוִיּסּוִרים 
ָאֵכן,  ֹזאת?  ְּלַייֵׂשם  ְיכֹוִלים  ַהִאם   - ֶאְפָׁשִרי? 
ְוֶאְפָׁשר! - ְּבָתְכִנית ַקָּלה ּוַמְתִאיָמה ְלָכל  ֶאְפָׁשר 
ֶׁשֹּלא   - ָיָדְענּו!  ֹלא  ַּתִּגידּו  ֶׁשֹּלא   - ְוֶאָחד!  ֶאָחד 
ָקדֹוׁש  ְוחֹוב  ַהָּדָבר,  ְּבָיֵדינּו   - ָיֹכְלנּו!  ֹלא  ֹּתאְמרּו 
הּוא ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאָלי! - ָּכל ֶאָחד ִיַּקח ְּכַרְך ֶאָחד 
ְוִיְגֹמר  ַּבּיֹום  ַּדּקֹות   4-5 ְוִיְלַמד  ְּכָרִכים  ְבִעים  ִמּׁשִ
ר ְל-70 ֶאֶלף ִאיׁש ֶׁשַּיֲעׂשּו  ֶאת ֶזה ָּכל חֶֹדׁש, ְוִּיְתַקּׁשֵ
ָּכל  ְּפָעִמים   70,000 ָּגַמר  ְּכִאּלּו  ָׂשַכר  ִויַקֵּבל  ָּכְך, 
ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבֹחֶדׁש ֶאָחד. - ַהָּקָּב"ה ִהְקִּדים ָלנּו 
ְלַהִּציֵלנּו  ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת  ָּלנּו  ְוָׁשַלח  ַלַּמָּכה  ְרפּוָאה 

ִמָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. 

ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִּתְהֶיה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת 
ַהְּשָׁל"ה  ִּדְבֵרי  ַהּזֹוֶכה ָּבּה":  ְוַאְׁשֵרי  ַהּזֹו,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ
ָהָיה  ַהֹּזַהר  ֶׁשִחּבּור  ִמָּכאן  ְמֹבָאר  "ִהֵּנה  ַהָּקדֹוׁש: 
ָעִתיד ִלְהיֹות ָּגנּוז ְוכּו' ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון 
ּוִבְזכּות  ַלַּתְחּתֹוִנים.  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָאז  ַהָּיִמים,  ְּבסֹוף 
ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמִׁשיַח, ִּכי ָאז ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה 
ְלִביָאתֹו,  ְקרֹוָבה  ִסָּבה  ִּתְהֶיה  ֶזה  ֲאֶׁשר  ְּבִסָּבתֹו 
ֲאֻחָּזתֹו"  ֶאל  ִאיׁש  "ְוַׁשְבֶּתם  ּוְבִגיֵנּה  ֶׁשָאַמר  ְוֶזה 
ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא  ְוכּו', ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות ֶזה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֻהְצַרְך  ַעד  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ִנְגֲאלּו 
ַהִּמיָלה,  ּוְבַדם  ַהֶּפַסח  ְּבַדם  ְלַקְּדָׁשם  הּוא  ָּברּוְך 
ֵּכן ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִיְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו 
ִיְתָּבַרְך,  ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזֹו,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְלתֹוֶסֶפת 
ִראׁשֹון,  ַמֲאָמר  ַמֲאָמרֹות  )ֲעָׂשָרה  ָּבּה"  ַהּזֹוֶכה  ְוַאְׁשֵרי 
ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית(. תיקו"ז ָהַרְמַח"ל זי"ע ֹלא ָמָצא 
ְּבִלּמּוד  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַעם  ְּגֵזרֹות  ְלַבֵּטל  ֵעָצה 
ֶׁשְּבֹכַח  ֶהְפֵסק,  ְלֹלא  ְּבֶרֶצף  ַהָּקדֹוׁש"  "ַהֹּזַהר 
"ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש" ְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה 
ַהִּנְפָלָאה  ַלַּמֲעָלה  ְּבנֹוָסף  ֵכן,  ְּכמֹו   - ְּבַרֲחִמים. 
ַהִּלּמּוד  ְמֻסָּגִלים  ְּבַרֲחִמים,  ַהְּגֻאָּלה  ֵקרּוב  ֶׁשל 
ְוַהְּקִריָאה ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות 
ָצָרה  ָּכל  ִמְּפֵני  ְּבצּוָרה  ְּכחֹוָמה  ְוִלְהיֹות  ָקׁשֹות 
ַרֵּבנּו  ָהַרְמַח"ל,  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו   - ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא 
ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  לּוָצאטֹו  ַחִּיים  מֶׁשה 
זי"ע, ַּבַעל ַה"ְמִּסַּלת ְיָׁשִרים" ְועֹוד, ִּתֵּקן ִּביִׁשיָבתֹו 
ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ֶׁשל ִּגיְרָסא ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְוָקַבע  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ְּכָלל  ֶהְפֵסק  ְלֹלא  ְּבִמְׁשָמרֹות 
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ָּדָבר ֶזה ַּכַּתָּקָנה ָהִראׁשֹוָנה ִּביִׁשיָבתֹו, ְוכֹוֵתב ַעל 
ַמֲעַלת ַהָּדָבר ְּבִאֶּגֶרת ְלַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: 

ֹקֶדׁש  ְקִהּלֹות  ְלָכל  ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  "ֹזאת 
ּוְבַוַּדאי  ׂשֹוְנֵאיֶהם,  ָטְמנּו  זֹו  ֵמֶרֶׁשת  ְלִהָּנֵצל 
ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵּקַח ַעל ֹזאת ְוֹלא ַיְחְּדלּו, ִּכי ַרב 
ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד... "ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַּקח ֶאת 

ָהֵעָצה ַהֹּזאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות"
... ְוַעָּתה ַאל ַיְׁשל ִיכּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּדָבר 
ַחְיִלי  ר  ִנְתַיּׁשֵ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  ִּכי  ֵּגָום,  ַאֲחֵרי  ַהֶּזה 
ֲאָבל  ּוָמקֹום,  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶזה  ָּדָבר  קֹוֵבַע  ָהִייִתי 
לֹו  ְוִיְהֶיה  ַהֹּזאת  ָהֵעָצה  ֶאת  ִיַּקח  ּתֹוַרְתֶכם  ְּכבֹוד 
ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל,  ְלָכל  ְלטֹוָבה  ָּכמֹוָה  ֵאין  ִּכי  ִלְזכּות, 
ָקֶׁשה  ָּדָבר  ֹלא  ִּכי  ַלֲעׂשֹותֹו  ָיכֹול  ִּבְמקֹומֹו  ֶאָחד 
ֲאֶׁשר  זי"ע  ְּכָהַרְמַח"ל  ָּגדֹול  ָלנּו  ּוִמי  ְּכָלל".  הּוא 
ָמָצא  ְוֹלא  ַהּתֹוָרה  ִמְכַמֵּני  ְּבָכל  ָעצּום  ָּבִקי  ָהָיה 
ֵעָצה ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ֶאת ָהֵעָצה 
ַהּזֹו, ִלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבֶרֶצף ְלֹלא ֶהְפֵסק, ֶׁשְּבֹכַח 
ה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַבֵּטל  ַהְּקֻדּׁשָ
ָּכל ְּגֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים )ִאֶּגֶרת הרמח"ל – 
ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר(. - ַלַמְזִהיר ְוַלִּנְזָהר ְׁשלֹוִמים ֵּתן ְּכֵמי 
ִלּיּמּוד  ְיֵדי  ָנָהר! ַהֵּיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע ְּבַוָדאּות, ֶׁשַעל 
ּוִמְתַּבֵּטל  ִמן ָהעֹוָלם  ִנְדָחה  ַהָּקדֹוׁש, הּוא  ַהזֹוַהר 
ַעל  ֶׁשּלֹו.  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהִּמְלָחָמה  ְוזֹוִהי  ִׁשְלטֹונֹו, 
ְׁשטּות  ֶׁשל  ַמֲחָׁשבֹות  ְלַהְחִּדיר  ִמְתַאֵּמץ  הּוא  ֵּכן 
ְוֶהֶבל, ֵהֶפְך ָהֱאֶמת ַמָּמׁש. - ַעל ֵּכן ְזִהירּות ַסָּכָנה! 
ֹלא ִלּפֹול ְּבֶרֶׁשת ַהֵּיֶצר! ִּכְדָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר 
ְלָאָדם  ְמִסיתֹו  ָהַרע  ֵיֶצר  יֹוָנָתן,  ַרִּבי  ָאַמר  ַנֲחָמִני 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוֵמִעיד ָעָליו ְלעֹוָלם ַהָּבא, ַמה ַיֲעֶׂשה 
ְוִיָּנֵצל: ַּתָּנא ְדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ִאם ָּפַגע ָּבְך ְמֻנָּול 
)ֻסָּכה ַּדף נב:(. -  ָמְׁשֵכהּו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוכּו'...  ֶזה 
י"ד  ֶּפֶרק  )ְׁשמֹות  ָרָמה"  ְּבָיד  ֹיְצִאים  ִיְׂשָרֵאל  "ּוְבֵני 
ח'(, ַּפֲעֵמי ַהְּגאּוָלה ְוִתּקּון ַאֲחִרית ַהָּיִמים ֵהֵחָּלה 
עֹוד ִמיֵמי ְיִציַאת ִמְצַרִים. ֵמָאז ּוִמָּתִמיד, ְּבָכל יֹום 
ֵלָמה,  ַהּׁשְ ִלְגֻאָּלה  ּוְמַצִּפים  ְמַחִּכים  ַהְיהּוִדים  ָאנּו 
ּוְלַהְבָטַחת ַהָּנִביא ִמיָכה )ֶּפֶרק ז' ט"ו( "ִּכיֵמי ֵצאְתָך 
ְלִפי  ִּכי  ְוִנְרֶאה  ִנְפָלאֹות",  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָּכל ַהִּסיָמִנים ִהיא ִמְתָקֶרֶבת ְּבַצֲעֵדי ֲעָנק, ּוִבְכָלל 
ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר ָעמֹוק ִּבְפִנים. ִעם ֹזאת, 
ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָׁשקּוַע  ֲעַדִין  ָהעֹוָלם  רֹוב  ִּכי  ִנְרֶאה 
ּוִמְסַּתֵּכל  ָּבִּתים,  ְוִלְקנֹות  ֶׁשּלֹו,  ַלֶּפְנִסָיה  ְודֹוֵאג 
ָקִדיָמה ְלָׁשִנים ַהָּבאֹות, ְּכֵדי ְלַתְכֵנן ְוִלְדֹאג ֶׁשֵהם 
ִיְהיּו ְוִיְתַקְּימּו ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָחֵפץ. ָּדָבר ַּכּמּוָבן 

ֶׁשֹּלא סֹוֵתר ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשְּבָכל ֶרַגע ֶזה ִיְקֶרה. 
ֵמַהַּמָּצב  ֻמְדָאִגים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ָהַרָּבִנים  ְּגדֹוֵלי 
ַהַּקָּים, ְוַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ז"ל, חֹוִזים ֶׁשֶּבָעִתיד 
ִטיִלים,  ְנִפיַלת  ִמְלָחָמה ּכֹוֶלֶלת, ַהּכֹוֶלֶלת  ִּתְפֹרץ 
ְמִפיִצים  ֹלא  ְואּוַלי  רח"ל.  ְוכּו'  ָאטֹום  ִּפְצַצת 
ְלֶּבָהָלה,  ֲחַׁשׁש  ְּבֶׁשל  ָּבַרִּבים  ַהֶּזה  ַהּנֹוֵׂשא  ֶאת 
ַהְּמִציאּות  ִלְהיֹות  ֲעלּוָלה  זֹו  ִּכי  טֹוֲעִנים  ַאְך 
ְּכִדְבֵרי  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ֻּכָּלנּו  ַנְחֹזר  ֹלא  ִאם 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ע"ב(:  צ"ז  )ַּדף  ְּבַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא 
ְוִאם  ִנְגָאִלין  ְּתׁשּוָבה  עֹוִׂשין  ִיְׂשָרֵאל  ִאם  אֹוֵמר 
ֵאין  ִאם  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֵליּה  ָאַמר  ִנְגָאִלין,  ֵאין  ָלאו 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאָּלא  ִנְגָאִלין?!  ֵאין  עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה 
ְּכָהָמן,  ָקׁשֹות  ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו  ֶמֶלְך,  ָלֶהן  ַמֲעִמיד  הּוא 
ְוִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה, ּוַמְחִזיָרן ַלּמּוָטב, עכ"ל. 
ִמְּכֵדי  ָקָצר  ְוֵאינֹו  ָּפׁשּוט  ֵאינֹו  ֶׁשַהּנֹוֵׂשא  ַּכּמּוָבן 

ְלָפֵרט ָעָליו ָּכאן, ַאְך ָצִריְך ִלְזֹּכר ְוָלַדַעת ֶׁשַהַּכָּוָנה 
ִהיא ְלִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְוֵכן ְלִעָּדן ָחָדׁש ָּבעֹוָלם. 
טו(  פרק  )שמות  ַהָּכתּוב  ָּבנּו  ִיְתַקֵיים  ּוִבְזכּוְתֶכם 
ְלֹעָלם  ִיְמֹלְך  ה'  ָוַפַחד...  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  "ִּתֹּפל 

ָוֶעד", בב"א.

ָידּוַע ַמה ֶׁשִּנְכַּתב ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשְּבֶאְמָצעּות 
ֵמַהָּגלּות  ָלֵצאת  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר 
וַרֵּבנּו  ָמִׁשיַח.  ֶחְבֵלי  ִיּסּוֵרי  ְלֹלא  ְּדַהְינּו  ְּבַרֲחִמים, 
ַמְסִּביר  זיע"א  ַהָּקדֹוׁש  לּוַצאטֹו  ַחִּיים  ֹמֶׁשה 
ְּבִסְפרֹו "ַאִּדיר ַּבָּמרֹום", ַמהּו ַּכָּוַנת ַהְּדָבִרים ַהָּללּו 
ֶׁשל ַהּזֹוַהר. ְוֵכן ִּכי ְּכַדאי ְמֹאד ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ִלָּדֵבק 
ִּבְקִריַאת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּגם ְּבִגיְרָסא )ַּכָּידּוַע, 
ּפֹוֵעל  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ֶׁשְּקִריַאת  ַהְּמֻקָּבִלים  ְּגדֹוֵלי  ִמִּדְבֵרי 
ְּפֻעּלֹות רּוָחִנּיֹות ֲעצּומֹות ַּגם ִאם ֹלא ְמִביִנים ֶאת ַהִּמִּלים 
)שמות  ַהָּכתּוב  ָּבנּו  ִיְתַקֵיים  ּוִבְזכּוְתֶכם  ֶׁשּקֹוְרִאים(. 
ִיְמֹלְך  ה'  ָוַפַחד...  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  "ִּתֹּפל  טו(: 
"ַּתְנָיא  ַהָּטהֹור  ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה   - ָוֶעד", בב"א.  ְלֹעָלם 
ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון ְלֶחְבַרָיא ַעד ֵאיַמת ְנִתיב ְּבָקְייָמא 
ֶׁשִּנְתְקנּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּתּקּוִנים  ִמן   - ַסְמָכא".  ְּדַחד 
ְׁשָבָחיו  ֶנֱאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ַהּזֹוַהר,  ֵסֶפר  ָהָיה  ָּבעֹוָלם 
ַלְּגֻאָּלה  הּוא  ִּכי  ַעְצמֹו,  ִמֶּמּנּו  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה 
ִיְׂשָרֵאל.  ְלֵבית  ְיׁשּוָעה  ֶקֶרן  ּוְלַהְצִמיַח  הּוָכן, 
ְּבַרֲעָיא  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה  ֶזה  ָּדָבר  ּבֹו  ְוִיְתָּבֵאר 
ְמֵהיְמָנא, ּוַבִּתּקּוִנים ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים. ְוַגם ֹּפה 
ִיְׂשָרֵאל  ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין  ב(:  )קכ"ד  ָנֹׂשא  ְּבָפָרַׁשת 
ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזֹוַהר, 
ֶׁשֲעִתיִדים  )ּוִבְגַלל  ְּבַרֲחֵמי"  ָגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון 
ִיְׂשָרֵאל ִלְטֹעם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהֶּזה, ֵיְצאּו 
ְוָהִעְנָין ַהֶּזה ָּתלּוי הּוא  ִּבְזכּותֹו ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים(. - 
ּומּוְׁשָרׁש  ַהָחְכָמה,  ֵמִעְּקֵרי  ְּגדֹוִלים  ָּבִעָּקִרים 
ָהָאדֹון  ּוָפַעל  ֵהִכין  ֲאֶׁשר  ַהַהְנָהָגה,  ְּבעּוְמֵקי 
ַהָּיִחיד ַעל ַעּמֹו ְוַעל ַנֲחָלתֹו, ַלְנחֹוָתם ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר 
ַיִּגיעּו ּבֹו ֶאל ַרב טּוב ַהְּמֻכָּון ְּבֵראִׁשית ַהַּמְחָׁשָבה. 
ֵּתַדע ַּכָּמה ָחְסרּו ִיְׂשָרֵאל ְּבָגלּוָתם, ּוַמה  ְוָצִריְך ּׁשֶ
ְלַקְדמּוָתם.  ְלַהְחִזיָרם  ָלֶהם  ְצִריִכים ֵהם  ִּתּקּוִנים 
ַעל  לֹום(  ַהּׁשָ ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  )ָּדִוד  ַהְּמׁשֹוֵרר  ּוְבַחׁשֹוב 
ָהֵאֶּלה,  ַהְּגדֹוִלים  ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֵהִבין  ַהֶּזה,  ָהִעְנָין 
ֵאין  ָרִאינּו,  ֹלא  "אֹותֹוֵתינּו  ְואֹוֵמר:  ִמְתאֹוֵנן  ָהָיה 
ָחְכָמה  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  )ְּתִהִּלים עד, ט(.  ְוכּו'  ָנִביא"  עֹוד 
ִזְכרֹוָנם  ַוֲחָכֵמינּו  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָאְבָדה  ְוַיִּקיָרא  ַרָּבה 
ָׁשרּו  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  "ִמּיֹום  ָאְמרּו  ִלְבָרָכה 
ַחָכַמָיא ְלֶמֱהֵוי ְּכָסְפַרָּיא" כו' )סֹוָטה מ"ט א(. ְוָהָיה 
ָמַתי  "ַעד  ְואֹוֵמר:  ֹזאת  ַעל  ִמְתַּפֵּלל  ַהְּמׁשֹוֵרר 
ֱאֹלִהים ְיָחֶרף ָצר" כו' )ָׁשם עד, י(. ּוִבְפסּוִקים ֵאֶּלה 
ְׁשַמע  ַהֶּזה,  ְּבִעְנַין  ְמֹאד  ְּגדֹוִלים  סֹודֹות  ִנְכָלִלים 
יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשְּבִריַחת  ְוִנְמָצא   - ְוָהֵבן: 
ַהּזֹוַהר,  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשְּבסֹוָדּה  ַהֵּתָבה,  ִעְנַין  ָעְׂשָתה 
ִנְׁשָמִתין,  ִרּבֹוא  ים  ּׁשִ ַהּׁשִ ָּכל  ִנְכְללּו  ּבֹו  ֲאֶׁשר 
ַּכֻּמְזָּכר ַּבִּתּקּוִנים. ְוָאז ֶנְחָׁשב ֶזה ִלְבִריָחה ְּכָלִלית 
ְּבסֹוף ַהָּיִמים ֹלא ִיְצָטֵרְך ֶאָּלא  ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ַעד ּׁשֶ
ְיִציָאה. ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיַׁשְעָיה נב,(: "ִּכי ֹלא ְּבִחָּפזֹון 
ְוָהֱאֶמת,   - ִיְׂשָרֵאל"…  ֱאלֹוַקי  ֵתְצאּו...ּוְמַאִּסְפֶכם 
רשב"י(  )ַאֲחֵרי  ַאֲחָריו  ִנְׁשַאר  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ִּכי 
ִמן  ִנְקָרא ֶׁשּבֹוֵרַח  ֶׁשִּיְתַּדֵּבק ּבֹו  ִמי  ִלְבָרָכה, ֶׁשָּכל 
)ְּבַאֲחִרית  לֹו  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ַעד  ַאֲחָרא,  ַהִּסְטָרא 
ְיִציָאה. ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא  ַהָּיִמים( ֶאָּלא 
ָּבֶזה. ְוָהֱאֶמת ִּכי ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול הּוא, ִּכי הּוא ַהָּצָלה 

ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. - ְוָהִעְנָין: ִּכי ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ֹלא ָהיּו 
ְצִריִכים, ֶאָּלא ְּכמֹו ִחּבּוט ַהֶּקֶבר, ַהָּצִריְך ְלַהְפִריד 
ְצִריִכים  ָהיּו  ֵּכן  ּבֹו,  ֶׁשִּנְדַּבק  ַהֻּזֲהָמא  ָהָאָדם  ִמן 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ְלַהְפִריד  ְּכֵדי  ָמִׁשיַח(  )ֶחְבֵלי  ַהֲחָבִלים 
ַּכִּנְזָּכר  ִלְבֹרַח  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַהָּגלּות,  ֻזֲהַמת  ]ֶאת[ 
]ַמֲאַמר  סֹוד  ְוֶזה  ָלֵצאת.  ַיְחְזרּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ְלֵעיל, 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ְּכָהָמן  ָקׁשֹות  ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ַמֲעִמיד 
ּוַמְחִזיָרם ַלּמּוָטב" )ַסְנֶהְדִרין צז:(, ִּכי ֶזהּו ְּכָלל ָּגדֹול: 
ְּבעֹוד ֶׁשָהָאָדם ּתֹוְך ִּתְגֹּבֶרת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵאינֹו 
ֶׁשַהִּסְטָרא  ְוָצִריְך  ַהָּצִריְך.  ַהִּתּקּון  ְלַתֵּקן  ָיכֹול 
ִיְׂשָרֵאל  ַּתַחת  ּוְקׁשּוָרה  ְּכפּוָתה  ֵאר  ִתּׁשָ ַאֲחָרא 
ַהְּפֻעּלֹות:  ְׁשֵּתי  ָלֶהם  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ְלֵעיל,  ַּכִּנְזָּכר 
ִּכי  ְּבִריָחה,  ַּבֶּדֶרְך  ָהֵהם  ַהְּקִלּפֹות  ִמן  ָלֵצאת 
ָּכְך  ְוַאַחר  ָּבִראׁשֹוָנה.  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְיִציָאה  ְּבֶדֶרְך 
ֶׁשָּיְצאּו ַמָּמׁש ִמן ַהְּקִלּפֹות ְּבַיד ָרָמה, ֶשַהְקִליּפֹות 
ֶׁשִּנְדַּבק  ִּכּיּון  ַאְך  ַּתְחָּתם.  ְּכפּותֹות  ַאְרָנה  ִּתּׁשָ
ַהְרֵּבה ָּבֶהם ַהֻּזֲהָמא, ֹלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ָלֶהם ִלְבֹרַח 
ָהיּו  ֶׁשָאז  ָמִׁשיַח(,  )ֶחְבֵלי  ַהֲחָבִלים  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ִמְקָלט,  ִעיר  "ִאיָּמא"  ֶׁשִהיא  ִּבְתׁשּוָבה  חֹוְזִרים 
ְוֹזאת ִהיא ַהְּבִריָחה. ְואֹוִדיֲעָך ָּבֶזה סֹוד ָּגדֹול ַמה 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ּוְמָצאּוָך  ְלָך  "ַּבַּצר  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר 
ד,  )ְּדָבִרים  ְוכּו'  ֱאֹלֶקיָך"  ה'  ַעד  ְוַׁשְבָּת  ְוכּו'  ָהֵאֶּלה 
ל(. - ַּדע, ִּכי ִהְתַּגְּברּות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִלְגֹזר ַחס 
ֲעִלָּיָתּה  ְלִפי  ִנְמָׁשְך  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְּגֵזרֹות  ְוָׁשלֹום 
ָּכְך  ֲעלֹוָתּה  ְּכִפי  ִּכי  ְּבַמְדֵרגֹות,  ְוִליֹנק  ְלִהְתַאֵחז 
ִּבְּסִפירֹות  ּוִמְתַּגֶּבֶרת  ְוִהֵּנה ִהיא עֹוָלה  ִמְתַּגֶּבֶרת. 
ַעד  ֹּדַחק.  ַאַחר  ֹּדַחק  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדָחִקים  ְוָאז  זו"ן, 
ְלִהְתַּדֵּבק  חֹוֶׁשֶבת  ְוִהיא  ְל"ִאָּמא",  ַמַּגַעת  ֶׁשִהיא 
ִמיָנּה"  ִמְתָעִרין  ִּדיִנין  "ִאיָּמא  ְּבסֹוד,  ֵּכן,  ַּגם  ָׁשם 
ִאיָּמא  ִּכי  ְיכֹוָלה,  ֵאיָנּה  ֶּבֱאֶמת  ַאְך  ח"ג.(,  )זֹוַהר 
ָּבּה  ִמְתַדְּבִקין  ִיְׂשָרֵאל  ַאְּדַרָּבה,  ְוָאז  ֵחרּות.  ִהיא 
ּובֹוְרִחין ְּבסֹוד ַהְּתׁשּוָבה. - ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ַהֶּמֶלְך 
ִמְּסִפיָרה  ּוִמְתַּגֵּבר  ֶׁשהֹוֵלְך  ָקׁשֹות,  ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו 
ִלְסִפיָרה ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלִאָּמא ְוָׁשם ִנְׁשַּבר ֹּכחֹו, ִּכי 
ַאְּדַרָּבה ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְּתׁשּוָבה ְלִיְׂשָרֵאל. ְוהּוא סֹוד 
"ִלְפֵני ֶׁשֶבר - ָּגאֹון" )ִמְׁשֵלי טז(, ְוַעל ֵּכן ַּגם ְּבִריַחת 
ֹמֶׁשה ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָהיּו ַעל ְיֵדי ַהְּגֵזָרה. 
ִהֵּנה  ַהּזֹוַהר,  ֵסֶפר  ַנֲעֶׂשה  ֹזאת  ֶׁשִּבְבִריָחה  ְוֵכיָון 
ֶׁשִּיְזַּדֵּמן  ִמי  ְלָכל  ְועֹוֵמד  ַקָים  ַהֵּתָבה  ִעְנַין  ְּכָבר 
ַמִּגיַע  ְּכָבר  ַהּזֹוַהר  ְּבֵסֶפר  ַהִּנְדָּבק  ְּדַהְינּו:  ֵאָליו, 
ְוֵאין ָצִריְך לֹו  ְוָיָצא ִמן ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא,  ְל"ִאָּמא" 
ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרֲעָיא  ַּכֻּמְזָּכר  ָמִׁשיַח,  ֶחְבֵלי 
ְוִהֵּנה,  ַּבְּתִחָּלה.  ְלַמְעָלה  ֵהֵבאִתי  ּׁשֶ ְּבִעְנַין  ָנׂשֹוא, 
ַהְרֵּבה  ִּבְזַמן  ֶאָּלא  ַהּזֹוַהר  ִנְתַּגָּלה  ֶזה, ֹלא  ָּכל  ִעם 
ֵאיָנּה  ַהֹּזאת  ַהְּפֻעָּלה  ֲהֹלא  ִּכי  ֵהָעׂשֹותֹו,  ַאֲחֵרי 
ֶׁשִּיְבְרחּו  ֵּפרּוׁש:  ִּבְזַמָּנּה,  ֶאָּלא  ְלִהָּמֵצא  ְצִריָכה 
ֶאָּלא  ֵאינֹו  ְּפֻעָּלתֹו  ִּכי  ַהֶּזה,  ַהּזֹוַהר  ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוד 
ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבָדָרא ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא )ְּבסֹוף ַהָּיִמים, 

ְּבדֹורֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח(, עכ"ל.

ְּגדֹוָלה  ְּתנּוָעה  ִהְתעֹוְרָרה  ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ַּבּׁשָ
ּוְמעֹוְרִרים אֹוָתנּו  ִּבְתׁשּוָבה,  ָלׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם 
ִּבְקִריָאה  ּוְלִהְתַאֵחד  ֵמַאֲהָבה,  ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות 
ֶאת  ְוָיִחיׁש  ָּיִביא  ּׁשֶ ַמה  ַהָּקדֹוׁש,  ְּבזֹוַהר  ְוִלּמּוד 
ְמֻבָּסִסים  ַהְּדָבִרים  פֹ'נח(.  )ז"ח  ַהָּמִׁשיַח.  ִּביַאת 
ּוְמצּוָטִטים  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ִּדְבֵריֶהם  ִּפי  ַעל 
ָהַאְדמֹו"ר  ַהּדֹורֹות.  ָּכל  ְלאֹוֵרְך  עֹוָלם  ִמְּגדֹוֵלי 
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שליט"א  ְגָראס  ְיהּוָדה  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ֵמָהאְלִמין 
ַהָּצַלת  ְלַמַען  ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל  ְמַיֵּסד 
ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ֵאֶצל  ִּבֵּקר  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ַהְּמֻקָּבִלים, ַרִּבי ַאְבָרָהם חי, ַרִּבי ָּדִוד ַחִּיים ְׁשֶטְרן, 
ְּדַאְתָרא  ָמָרא  ְׁשֶטְרן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶּפֶרץ,  ִנִּסים  ַרִּבי 
ַאּבּוֲחִציָרא  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ובנש"ק  ִמירֹון,  ַקִּדיָׁשא 
ׂשָכר ְּבָנָיהּו ְׁשמּוֵאִלי  ָמָרא ְּדַאְתָרא רמלה, ַרִּבי ִיּׂשָ
שליט"א )ֹראׁש ְיִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים ְנַהר ָׁשלֹום ְירּוָׁשַלִים(, 
ֱאֹלִקים  ּוְמַׂשֵּמַח  ָמְרְגְנְׁשֶטְרן,  ֵמִאיר  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ְיִׁשיַבת  ָׁשלֹום ַארּוׁש ֹראׁש  ַרִּבי  ְוָאָדם ַׂשר ַהִחּיּוְך 
ְיהּוָדה  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ְירּוָׁשַלִים,  ֶחֶסד"  ֶׁשל  "חּוט 
ְועֹוד  נ"י,  ְּבָמאְנִסי  אב"ד  ִמִּלְפִנים  ְׁשֵווייֶצער 
ְמֻׁשֶּתֶפת:  ְקִריָאה  ָיְזמּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ַהְרֵּבה 
ֶאת  ֶׁשַיְרִעיד  ְלִמְבָצע  ִהְצָטְרפּו  ְיָקִרים  "ְיהּוִדים 
ָּבעֹוָלם  ַהְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ָאטֹום  ִּפְצַצת   – ַמִים  ַהּׁשָ
ים  ֶׁשַּתִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל", ִּכי ְּכֶנֶגד ַׁשַער ַהֲחִמּׁשִ
ְלהֹוִציא  ּוֻמְכָרִחים  ְצִריִכים  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֶׁשל 
ְלַׁשַער  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי  ָהרּוָחִני  ָהַאטֹוִמי  ַהֶּנֶׁשק  ֶאת 
ַּתֲעֶׂשה  ּוְבַתְחּבּולֹות  ַהְקדּוָׁשה.  ֶׁשל  ים  ַהֲחִמּׁשִ
הּוא:  ַהְמֻתְכָנן  ַהִּמְבָצע  ֵּכן  ַעל  ִמְלָחָמה!!!  ְלָך 
ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶׁשל  ְוִלּמּוד  ִּבְקִריָאה  ִהְתַאְחדּות 
ִהְתַאֲחדּו  ב"ה  ֹּכה  ַעד  ָּבעֹוָלם.  ַהְּיהּוִדים  ְלָכל 
ְיהּוִדים ַרִּבים ְּבָכל ַהְּתפּוצֹות, ּוְבנֹוָסף ָזִכינּו ֶׁשְּכ-
ֶל-1000  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי  ִמְתַאֲחִדים  ְיהּוִדים   70,000
ִסּיּוִמים ֶׁשל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִמיֵדי ֹחֶדׁש ְּבֹחְדׁשֹו )ָּכל 
ְּבקּוְנֶטֵרִסים   - ַהֹּכל(.  ְּבַסְך  ְּביֹום  ַּדּקֹות   4.5 ֶאָחד לֹוֵמד 
ַעל  ּומּוָפִצים  ֶׁשהּוְדְּפסּו  ּוַבֲעלֹוִנים  ּוְבחֹוְברֹות 
ְּבַהְרָחָבה,  ֻמְסָּבר  ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל  ְיֵדי 
ִהיא  ְּגדֹוָלה  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ִּכי 
ַרּבֹות  ְסגּולֹות  ֶיְׁשָנן  ְוִכי  ֲעֹרְך,  ּוְלֵאין  ְלֵאין ִׁשעּור 
ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָלֶהם  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים 
חֹוָבה  ִּכי  ַהַּצִּדיִקים  ָהַרָּבִנים  ָּכְתבּו  עֹוד  ַהָּקדֹוׁש. 
ַעל ָּכל ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם ְלָהִפיץ ְוִלְלֹמד ֶאת 
ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִמיֵדי יֹום ְּביֹומֹו ּוִבְפָרט ִּביִׁשיבֹות 
ְוכֹוְלִלים ִלְקֹּבַע ִלּמּוד ְּכָׁשָעה ְּבָכל יֹום – ִּכי הּוא 
ְלַבד ִיְמַנע ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ַמֲחלֹות ָקׁשֹות, ֲאסֹונֹות 
ְלִמיֵניֶהם, ְּתאּונֹות ְּדָרִכים, ְוַכּדֹוֶמה. "ְועֹוד חֹוַבת 
ָעה ַלֲעֹצר ַהַּמְׁשִחית ְוֶׁשַחס ְוָׁשלֹום ֹלא ִיְפַעל  ַהּׁשָ
ְזָממֹו  ְלָהֵפק  ְׁשמֹו  ִיַּמח  ָהִאיָרִני  ֶהָהָמן  יּוַכל  ְוֹלא 
ח"ו, ִּכי ֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְפֹעל ּבֹו ַעל 
ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוִלּמּוד ֶזה עֹוֶׂשה ַנַחת 
ָהֲאֻרָּכה  ָּגלּוֵתינּו  ִּכי  ַמִים,  ַּבּׁשָ ְּביֹוֵתר  ָּגדֹול  רּוַח 
ְוַהִּיּסּוִרים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְלַמָּטָרה 
ַאַחת, ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהָּגאֹון 
"ְצרֹור  ְּבִסְפרֹו  זי"ע  ִמִּליָסא  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 

יִרים )ֶּפֶרק ד ב(, עיי"ש. ַהּמֹור" ַעל ִׁשיר ַהּׁשִ
ָּכל ְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים, ַצִּדיֵקי ּוְמאֹוֵרי ַהּדֹור ָקִמים 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ַיְחָּדיו,  ּוִמְתַאֲחִדים 
יֹוְצִאים  ְוֵהם  ָאטֹום,  ִּפְצַצת  ֶׁשל  ָקׁשֹות  ִמְּגֵזרֹות 
ַעם  ֶאת  ְלָהִעיר  ְוִנְרֶּגֶׁשת,  ְקדֹוָׁשה  ִּבְקִריָאה 
ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ִמָּכל  ּוְלַבֵּקׁש  ִמַּתְרֵּדָמתֹו,  ִיְׂשָרֵאל 
ְמַקְּיִמים  ָאנּו  ּוְבָכְך  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ִלְקֹרא 
ֶׁשל  ּוִבְפָרט  ַהְּקדֹוִׁשים,  ָהִראׁשֹוִנים  ֲעַצת  ֶאת 
ֶׁשָהַלְך  ַהֻּסָּלם,  ַּבַעל  ּדֹוֵרנּו  ֶׁשל  ָהֱאֹלִקי  ַהְּמֻקָּבל 
ְוָזַעק ִּבְפֵני ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ְּבֵאירֹוָּפה, ַעל ַהְסָדַרת 
ְּגֵזַרת  ֶאת  ְלַבֵּטל  ְמָנת  ַעל  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד 

ַהּׁשֹוָאה.

ִלְפֵני  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ַהֻּסָּלם זצ"ל  ֶׁשְּבַעל  ַּכָּידּוַע 
ְוָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ְלָכל  ָהַלְך  ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת 
ְיִׁשיבֹות, ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ְּגֵזָרה ְּגדֹוָלה ֶׁשֶּנְחְּתָמה 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְכַלל  ָּגדֹול  ֶׁשֵחֶלק  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ַעל 
ָהַרְמַח"ל  ִּדְבֵרי  ְוָאַמר  רח"ל,  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיָּמֲחקּו 
ַהְּידּוִעים ֶׁשַרק ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָיכֹול ְלַהִּציל 
אֹוָתנּו ִמן ַהְּגֵזרֹות ָהָרעֹות רח"ל. - ַעל ֵּכן ָהֵעָצה 
ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ֹיאַמר,  ְיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַרב  ֶׁשָּכל  ִהיא, 
ְוֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹולֹו!  ִלְלֹמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. -  ָצִריְך 
ַאַחר ָּכְך ָּפְרָצה ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה ְוָהְרגּו 6-7 ִמְליֹון 

ְיהּוִדים. ]לתצ"פ - ֹלא ָתקּום ָצָרה ַּפֲעָמִים[.
ֵאָלה  ַהּׁשְ אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ָאנּו  ָּכֵעת 
ָהַרג  ִמי  )נה(  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ֶׁשַּמְקָׁשה 
)ַׁשָּבת ַּדף נ"ה ַעּמּוד א'(  ַמֲאָמר חז"ל  ְוָידּוַע  אֹוָתם? 
ָאְמָרה ִמַּדת ַהִּדין ִלְפֵני הקב"ה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם 
ַצִּדיִקים  ַהָּללּו  ָלּה  ָאַמר  ֵמֵאּלּו.  ֵאּלּו  ִנְׁשַּתּנּו  ַמה 
ְלָפָניו  ָאְמָרה  ְּגמּוִרים.  ְרָׁשִעים  ְוַהָּללּו  ְּגמּוִרים 
ָמחּו,  ְוֹלא  ִלְמחֹות  ְּבָיָדם  ָהָיה  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִריְך. - ּוְלִפי ִּדְבֵרי חז"ל ֵאּלּו 
ה  ּׁשָ ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל ָּכל ַהּׁשִ
ֶׁשָהָיה  ֶׁשֶּנֶהְרגּו ַעל ִקּדּוׁש ַהֶׁשם!!!  ְיהּוִדים  ִמְליֹון 
ְּבָיָדם לֹוַמר ַלִּצּבּור ִלְלֹמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִנְתַעְּצלּו 
ָאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְוֹלא 
ִלָּבא  ֲאִטיִמין  ְּדִאּנּון  ְלָעְלָמא  ווי  ַהָּקדֹוׁש:  ַהּזֹוַהר 
ְּדאֹוַרְיָתא.  ְּבָרֵזי  ִמְסַּתְּכִלין  ְּדֹלא  ֵעיִנין  ּוְסִתיִמין 
ְלאֹוַרְיָתא  ְּדָעְבִדין  ִאינּון  כ"ח.(,  ַּדף  א'  ֵחֶלק  )ֹזַהר 
ְּדַקָּבָלה,  ְּבָחְכָמה  ְלִאְׁשַּתְדָלא  ָבָעאן  ְוֹלא  ָיֵבָׁשה, 
ְדָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעֹו ְדָחְכָמה ְּדִאיִהי ַי' ִמיַּנּה, 
ַעְניּוָתא  ְדָגְרִמין  לּון  ַוי  ָיֵביָׁשה,  ִּב'  ְוִאְׁשְּתָאַרת 
ִּתּקּון  )תיקו"ז  ְּבָעְלָמא.  ְוָאְבָּדן  ְוָהַרג  ּוִבָּזה  ְוַחְרָּבא 
ְוָחְכְמָתא  ַקָּבָלה  ְּדִאְסַּתַּלק  ְּדֵגִרים  ֵמֵאן  ע"ג:(,  ל' 
ְוֵגִרים  ֵמאֹוַרְיָתא ְּדַבַעל ֶּפה ּוֵמאֹוַרְייָתא ְּדִבְכָתב, 
ֶאָּלא  ִאית  ְּדֹלא  ְוָאְמִרין  ְּבהֹון,  ִיְׁשַּתְדלּון  ְּדֹלא 
הּוא  ְּכִאּלּו  ְּבַוַּדאי  ּוְבַתְלמּוָדא,  ְּבאֹוַרְיָתא  ְּפַׁשט 
ֵליּה  ָוֵוי  ַּגן,  ּוֵמַההּוא  ְנַהר  ֵמַההּוא  ְנִביעֹו  ְיֻסַּלק 
ַהִהיא  יֹוִליף  ְוֹלא  ְּבָעְלָמא  ִאְתְּבֵרי  ְּדֹלא  ֵליּה  ָטב 
ב  אֹוָרְייָתא ְּדִבְכָתב ְואֹוַרְיָתא ְּדַבַעל ֹּפה, ְּדִאְתַחּׁשַ
ְוֵגִרים  ָוֹבהּו,  ְלֹתהּו  ָעְלָמא  ֶאֱחֹזר  ְּכִאּלּו  ֵליּה 
)תיקו"ז ִּתּקּון מ"ג  ָגלּוָתא.  ְואֹוְרָך  ְּבָעְלָמא  ַעְניּוָתא 
פ"ב.(. - ּבֹואֹו ְוִנְלַמד ֶלַקח ֵמַהִּסּפּור, ֶׁשּיֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ 
ִנְלַמד  ּוִמֶּזה  ְׁשמֹו,  ִיַּמח  ֵמִהיְטֶלער  ִנְּצלּו  ִיְׂשָרֵאל 

ֵאיְך ְיכֹוִלים ְלִהָּנֵצל ִּבְזַמֵּננּו ִמְּפָצַצת ָאטֹום!!! 
ַהְּמֻקָּבל  הגה"צ  ֶׁשל  ִמֶּצֱאָצָאיו  ֶאָחד  ַצִּדיק 
ַהֻּסָּלם  ֵסֶפר  ְמַחֵּבר  ַּבַעל  ַאְׁשַלג  ֵליּב  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ִמְּזֵקנֹו  ַמע  ֶׁשּׁשָ ִלי,  ִסֵּפר  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ַעל 
ִיַּמח  ִהיְטֶלער  ֶׁשִּמְלֶחֶמת  ָרָאה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  זיע"א, 
ֶׁשַּתִּגיַע  ְמֹאד  ּוָפֲחדּו  ָהעֹוָלם,  ַעל  ָּפְרָצה  ְׁשמֹו 
ֶאת  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹוג  ְלַהְׁשִמיד  ַהְּקדֹוָׁשה  ְלַאְרֵצנּו 
ְוָנִׂשים ח"ו. ַעל  ָזֵקן ַטף  ְוַעד  ָּכל ַהְיהּוִדים ִמַּנַער 
ֵּכן ָאַמר, ֱהיֹות ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי ּכֹוֵתב ַּבֹּזַהר 
ִהְתִחיל  ִמָּגלּוָתא,  ִיְפקּון  ָּדא  ְּבִסְפָרא  ַהָּקדֹוׁש, 
ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ְּכֵדי  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְלׁשֹון  ַהּזֹוַהר  ְלַתְרֵּגם 
ְוָאַמר  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ְוִלְלֹמד  ְלָהִבין  יּוַכל 
ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון  ַהֵּסֶפר  ָלאֹור  ֶׁשָּיָצא  ֶׁשְּביֹום 
ָהָיה,  ְוָכְך  ְּגדֹוָלה,  ַמָּפָלה  ָלָרָׁשע  ִיְהֶיה  ַהָּקדֹוׁש 
ַּבּיֹום ֶׁשָּיָצא ָלאֹור ַהְּכַרְך ָהִראׁשֹון ִמֵּסֶפר ַהּזֹוַהר, 
ָאז ָהָיה לֹו ְלָהָרָׁשע ַמָּפָלה ְוִנְגְמָרה ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל 

ְלַהִּגיַע  ְזָממֹו  ִהְצִליַח  ְוֹלא  ְׁשמֹו.  ִיַּמח  ִהיְטֶלער 
ְלַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה.

ּוְכמֹו ֵּכן ָאנּו ְזקּוִקים ְּביֹוֵתר ְלַרֲחֵמי ְׁשַמָּיא, ִּכי 
ֵיׁש ִּכְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי ִּבְליֹון ֲעָרִבים ֶׁשֻּכָּלם רֹוִצים 
ְּכִכְבָׂשה  ְוָאנּו  ח"ו,  ְיהּוִדים  ִמְליֹון   15 ֶאת  ְלַחֵּסל 
ְּבטּוִחים,  ָאנּו  ָלֵכן  ְזֵאִבים  ִׁשְבִעים  ֵּבין  ַאַחת 
 70 ַּבֲחבּוַרת  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ִיְלְמדּו  ֶׁשִאם 
ְוִנְצָטֵרף  ְּביֹום,  ַּדּקֹות  ִמְסַּפר  ְויֹום  יֹום  ְּבָכל  ִאיׁש 
"ֶאֶלף  ִיְׂשָרֵאל,  ִׁשְבֵטי  ַיַחד  זֹוַהר  ִסּיּוֵמי  ְלַאְלֵפי 
ֶׁשָּכְתבּו  ְּכמֹו  ָמִׁשיַח,  ֵמֶחְבֵלי  ִנָּנֵצל  ְּבַוַּדאי  ַהָּמֵגן" 
ַהֲחֵרִדית  ֵעָדה  ַהַּבַּד"ץ  ַחְבֵרי  ֶׁשל  ָהַרָּבִנים  ְּגדֹוֵלי 
ְּכַהְבָטַחת  ִּבְׁשַנת תרפ"א  ַהֹּקֶדׁש  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים 
ֶׁשְּבִסְפָרא  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו  יֹוָחאי,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ָחִזינּו  ְועֹוד   - ְּבַרֲחֵמי.  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ָּדא 
ְּבָיֵמינּו ֵנס ָּגדֹול ֶׁשֵאַרע ַּבּיֹום ֶׁשִהְתַאֲחדּות ַאְנֵׁשי 
"ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" ִסְּימּו ֶאת ַהְדָּפַסת ֵסֶפר 
ַהּיֹוִמי,  ַהַּדף  ֵסֶדר  ְלִפי  ַהְמֻחָּלק  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר 
ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ָנה,  ַהּׁשָ ָחְדֵׁשי  לי"ב  ְּכָרִכים  בי"ב 
ְיצּוָקה  עֹוֶפֶרת  ֶׁשל  ַהִּמְלָחָמה  ִנְפְסָקה  ַמָּמׁש 
ִּכְסֵלו  ]ִמל'  ָׁשִנים  ג'  ִלפני  ֵטֵבת  ְּבֹחֶדׁש  ְּבַעָּזה, 
ְּבֵדֶצְמֶּבר 2008  ַעד ח"י ֵטֵבת – ְלִמְסָּפָרם ֵּבין 27 
ְוָחְזרּו   ,].2009 בינואר  ל-18  תשס"ט(  בכסלו  )ל' 
ָקָׁשה  ְּבָגלּות  ֶׁשָהיּו  ַאֲחֵרי  ְלֵביָתם,  ֲאָנִׁשים  ִמְליֹון 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ּוִמִּנְפָלאֹות   - ָׁשבּועֹות.  ַּכָּמה  ְּכָבר 
"ָחָדׁש",  ָּבִעּתֹון  ָּכתּוב,  ]ָהָיה  ָׁשבּוַע  ַאַחר  ִנְתַּגָּלה 
ָהֲעָרִבים,  ֶׁשָּזְרקּו  ַהִּטיִלים  ֶׁשֹרב  ֶׁשֶמׁש[,  ְּבֵבית 
ֹלׁש  ַהּׁשָ ְוָכל  ֶׁשֶמׁש,  ְלֵבית  ְלַהִּגיַע  ְצִריִכים  ָהיּו 
ָׁשבּועֹות ָהֵאּלּו ָעְבדּו ֶאְצֵלנּו ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְלֵעֶרְך 
26 30- ֵמֵעת ְלֵעת ְּבִלי ֶהְפֵסק, ְלַסֵּדר ֶאת ַהּזֹוַהר 
ַהָּקדֹוׁש ַלִּלּמּוד ַהּיֹוִמי, ְוַכָּמה ִנִּסים ְּגדֹוִלים ְמֹאד 
ָהיּו ַּבִּמְלָחָמה זּו ַּכָּידּוַע, ְוַאַחר ָּכְך נֹוַדע ָלנּו ַהֵּנס 
ֵמַהִטיִלים,  ֶׁשֶמׁש  ֵּבית  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִהִּציל  ַהָּגדֹול 
ְוֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָאסֹון נֹוָרא, ַּכָּידּוַע, ]ְוִהִּגיַע 
ְצָבִאי  ַמֲחֶנה  ֶׁשל  ְלָמקֹום  ָקרֹוב  ֶאָחד  ִטיל  ַרק 
ָּגדֹול ֶׁשֹּלא  ָנס  ָהָיה  ְוַגם  ָאטֹום,  ְּפָצַצת  ָׁשם  ֶׁשֵּיׁש 
ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ַהְדָּפַסת  ֶׁשִּבְגַמר  ְועֹוד  ְּכלּום[.  ָקָרה 
ְׁשמֹוָנה  ]ֶׁשִּנְדַּפס  יֹוִמי  ְלִלּמּוד  ַהְמֻחָּלק  ַהָּקדֹוׁש 
ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ַהּׁשּוק[,  ִמן  ְוָאַזל  ֳעָּתִקים,  ֲאָלִפים 

ַמָּמׁש ִנְגְמָרה ַהִּמְלָחָמה.
ֶׁשָּקרּו  ַהְּגלּוִים,  ַהִּנִּסים  ֶאת  ְּבֵעיֵנינּו  ְוָרִאינּו 
ַעל ְיֵדי ַהְדָּפַסת ִסְפֵרי ַהּזֹוַהר, עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִחְּלקּו 
ַהּזֹוַהר  ַּבֲהָפַצת  ְּכֶׁשעֹוְסִקים  ָלַרִּבים, ֶׁשַרק  אֹוָתם 
ַהָּקדֹוׁש ֵיׁש ְּכָבר ִנִּסים ְּגלּוִיים ְוזֹוִכים ְלַהָּצַלת ַעם 
ם  ְוַהּׁשֵ ַהּנֹוֶפֶלת,  ָּדִוד  ֻסַּכת  ֶאת  ּוְלָהִקים  ִיְׂשָרֵאל, 
ְּבַרֲחִמים,  ְׁשלֹומֹו  ֻסַּכת  ֶאת  ָעֵלינּו  ּפֹוֵרס  ִיְתָּבַרְך 
ָּדא  "ְּבִסְפָרא  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִּדְבֵרי  ּוִמְתַקְּיִמים 
ִיְפקּון ִמָּגלּוָתא", ְּדַהְינּו, ֶׁשָרִאינּו ִּבְגַמר ָּכל ַהֵּסֶפר 
ָעֵלינּו,  ֶׁשָעְבָרה  ַהְּקַטָּנה  ַהָּגלּות  ִמן  ָיָצאנּו  ֻּכּלֹו 
ְוָכֵעת נּוַכל ְלָהִבין ִמֶּזה, ֶׁשִאם ְנַּסֵים ֻּכָּלנּו ְוִנְלַמד 
ַּבֲחבּוַרת 70 ִאיׁש ֶאת ַה"ּזֹוַהר ַהְמֻחָּלק" ְּדַבר יֹום 
ְוִיְׂשָרֵאל  ֹמֶׁשה  ָיִׁשיר  ַמָּמׁש  ְּבָקרֹוב  ָאז  ְּביֹומֹו, 
"ּוְבִגין  ְלֵעיל  ָהֲאמּוָרה  ָהַרְׁשִּב"י  ְלַהְבָטַחת  ְוִנְזֶּכה 
ְּדִאיהּו  ְּדַחֵּיי  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטָעם  ִיְׂשָרֵאל  ְדַעִתיִדין 
ְּבַרֲחֵמי",  ָגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  האי 
ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. ּוִבְזכּוְתֶכם ִיְתַקֵיים ָּבנּו ַהָּכתּוב 
)שמות פרק טו(: "ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד... ה' 

ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד", בב"א.



7אור הזוהר 74רגע לפני הגאולה ניסן תשע"ג

שמות הרבנים:

 רבי פרץ ניסים בני ברק - רבי אברהם חי בני ברק - רבי אליעזר ברלנד י-ם - רבי אריה ברדה תל-אביב - 
 רבי בנייהו יששכר שמואלי י-ם - רבי יהודה כלפון תל-אביב - רבי יחיאל אביחצירא רמלה - רבי יצחק מאיר מארגנשטרן י-ם

  - רבי מאיר שטרן מירון - רבי ניסן משה גראס קרית ספר - רבי רזיאל אלול ס.ט בת-ים - 
רבי שלום יהודה גראס אדמו"ר האלמין בית שמש - רבי שלום ארוש י-ם

ב"ה                        

קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל הידוע 
כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעורר 
את עם ישראל – היכונו לגאולה. וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים 
מוטב שיתעכב המשיח - ולא ייפגע שום יהודי. אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי ידח ממנו נידח 

ולראות לקרב הגאולה ברחמים.

מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם העולם 
אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני 

פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.

ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה 
רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב 
המקובל האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה. ובתיקוני זוהר )תיקון 

ל( כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.

וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק לימוד זה מציל 
מן הפורענות, ובו ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו אנו )שנת 

תשס"ח( להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד זה נינצל.

עתה באנו בקריאה קדושה – בֹאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך 
מספר דקות )כשבע דקות( הנך מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 5760 עמודים 
ל-960 חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים 

יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש )כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח(.

ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש 
נזכה שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה )פרק ט' כ"ב( "הקטן יהיה לאלף". וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא 

מהימנא "בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי". אמן כן יהי רצון.

ג' ניסן ה'תשע"ב  
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כתבים מגדולי ישראל זצ"ל - ולהבחל"ח שליט"א
ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' 

ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל יֹום

ִהֵּנה ִהִּגיׁש ְלָפֵנינּו ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ְׁשִליָט"א )ַזַצ"ל( ַהְסָּכמֹות ֵמַרָּבִנים ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדִיקים ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים 

ַנת תרצ"א ְוכּו' ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלַפְרֵסם ְּגֻדַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְלַבֵּקׁש ִמְּבֵני ּתֹוָרה ְוכּו' ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו  ִמּדֹור ַהּקֹוֵדם ִמּׁשְ

ִיְׁשַּתֵּדל ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום ְּבִלי ֶנֶדר. ְוַעָּתה ָקם ְוִהְתעֹוֵרר ָהַרב ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ּוִבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ּוְלַסֵּדר לּוַח יֹוִמי ְלִלּמּוד 

ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְלִפי ְּדפּוס ִויְלָנא, ּוִבֵּקׁש ַהְסָּכָמה ֵמִאָּתנּו ַעל ָּכְך. ְוָרִאינּו ִּכי ִּבְׁשָעתֹו ָחְתמּו ַעל ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַמַען 
ת ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד זצוק"ל ַהַגֲאַב"ד ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש  ֲהָפַצת ַרְעיֹון ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ

ְוָחְתמּו  ֲעָדֵתנּו זצ"ל,  ַחְבֵרי בד"ץ ֶׁשל  ַהַּצִּדיִקים  ַהְּגאֹוִנים  ְוַגם  זי"ע,  ִיְׂשָרֵאל זצוק"ל  ְּגדֹוֵלי  ְנִביִאים  ֶחֶבל  ְוִאּתֹו ִעּמֹו  ת"ו, 

ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין  ְוָאַמר  ֵהִביא  ְּכָבר  )ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכד:(  ַקִּדיָׁשא  ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא  ְּבִניָסן תרצ"א.  ָּכְך  ַעל  ֹקֶדׁש  ִּבְקִריאֹות 

ַּבְתָראי  ּוְבָדָרא  ִאיָתא:  )ַּדף מ'(  ּוַבִּתּקּוִנים  ְּבַרֲחֵמי,  ָּגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ְּדִאיהּו ַהאי  ְדַחֵּיי,  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם 

ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבִגיֵניּה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְוכּו'. ְוִהֵּנה ְּבֵעת ָּכֹזאת ֶׁשֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ְּבַרֲחֵבי ֶאֶרץ 

ַמִים ֶׁשִּיְתעֹוְררּו ַרֲחָמיו ַעל ְׁשֵאִרית  ַהֹּקֶדׁש ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ּוִבְתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרצֹות ְּפזּוֵרנּו, ֵעיֵנינּו ְנׂשּואֹות ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ְּפֵליָטֵתנּו, ְוׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ְוכּו', ְוֶׁשִּנְזֶּכה ִלְראֹות ְּבָקרֹוב ְּבִהְתַּגּלּות ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ַעּמֹו ַאְרצֹו 

ם ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ּוְבָרִמים ְּגדֹוִלים ְיַקְּבֶצּנּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו. ְוַנֲחָלתֹו ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּוִביׁשּוַעת ַהּׁשֵ

ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע 
ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל  יֹום

... ָלֵכן ִמן ָהָראּוי ֶׁשְּיֵהא ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבָכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, ְלַמַען ָירּוץ ַהּקֹוֵרא ּבֹו ֶׁשָּיִבין ָּכל ִמָּלה ְוִיְזּכּו ִלְלֹמד ַּכִּנְזַּכר 

ה ּוְבָטֳהָרה ּוִבְדִחילּו ּוִבְרִחימּו ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא. ּוְזכּות ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹוָרתֹו ְּבָטֳהָרה, ְּבַוַּדאי  ְלֵעיל ִּבְקֻדּׁשָ

ַּתֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּוַׁשע ַּבְּכָלל ּוַבְּפָרט ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ִלְראֹות ִּביׁשּוָעָתן ִׂשְמָחָתן ְוֶנָחָמָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבִביַאת ּגֹוֵאל 

ֶצֶדק ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים בב"א, ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים, בב"א.
)ַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ב, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ַיֲעֹקב ִפיֵׁשר זצ"ל, ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער זצ"ל, ָהַרב 
מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם זצ"ל, ָהַרב ִּבְנָיִמין ַראִּביָנאִוויְטׁש זצ"ל, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא זצ"ל. ולהבחל"ח: ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ְׁשִליָט"א, ָהַרב 
ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן ְׁשִליָט"א - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל(, ובמכתב מיוחד ְמַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק 
ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזֶנער ְׁשִליָט"א. ובמכתב אחר, וז"ל: ּוְכָבר ִהְסִּכימּו ַּגם הגה"ק ָהַרב מֶׁשה ַאְרֵיה ְפַרייְנד זצוקללה"ה גאב"ד ֹּפה ִעיר 
ַהֹּקֶדׁש, ְוִיָּבֵדל ְלַחִּיים טֹוִבים ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּדִוד הֹורֹוִויץ ֲחֵבר ַהֵּבית ִּדין ֶצֶדק ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים... ְוַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי 
ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ד: ָהַרב ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א, ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א. ּוְלַהְבִדיל 
ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים: ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש 
ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל, ועוררו על לימוד דף זוהר יומי(, הגה"צ ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרַמן ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ּכֹוֵלל ׁשֹוְמֵרי 
ַהחֹומֹות, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ֶׁשְכֵטר ְׁשִליָט"א, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב מֶׁשה ִהֵּלל ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַאֲהַבת ָׁשלֹום הגה"צ ַהְמֻקָּבל 

ַמִים ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך זצ"ל, ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַׁשַער ַהּׁשָ

מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
לקרא  עליו,  שיקבל  ישראל  איש  לכל  בזה  קוראים  אנו  עוד 
הבנתו,  כפי  אחד  כל  יום,  בכל  הקדוש  הזוהר  של  אחד  דף  לפחות 
וקירוב  הנפש,  לטהרת  הרבה  מסוגלת  לבד  הגירסה  שאפילו 
מאירות  באותיות  מיוחדות,  בחוברות  )ויודפס  כידוע,  הגאולה 
כל  של  שיעור  לפי  ומחולק  וקצר,  קל  בפירוש  ומלווה  עינים, 

נצא  הקדוש  הזוהר  בספר  והקריאה  הלימוד  ובזכות  ויום(,  יום 
התנא  כמאמר  רבים,  וברחמים  בחסד  הזה,  והמר  הרע  מהגלות 
מגלותא. יפקון  דא  חיבורא  בגין  יוחא,  בר  שמעון  רבי  הקדוש 

לפניו  ותבא  שועתינו,  ויקבל  תפלתינו,  ישמע  תפלות  ושומע 
נאקתינו, וחיש לגאלינו, גאולת עולם בשובה ונחת בב"א. 
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מפעל הזוהר העולמי
מיסודם של גדולי ומאורי הדור שליט"א
ובברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

מכתב גלוי לכל אחד ואחד מעם ישראל מתוך דאגה גדולה לשלומו 
)וקבל את האמת ממי שאמרה.(

אזהרה חמורה:
יהודים יקרים! ידוע שבקרוב ממש פורצת מלחמת עולם. מי רוצה להנצל?

לכל אחינו בני ישראל היקרים המסולאים בפז, בכל מקום שהם מאיזה עדה שהם מאיזה מגזר שהם:
עורו משינתכם! בתקווה שמכתב זה ימצא אתכם בריאים ושלמים.

דעו לכם: המצב בעולם בסכנה עצומה מאד! 
העולם עומד לפני מלחמה גרעינית עולמית.

אנחנו עומדים לפני אסון גדול, וזה יגיע לצערי הרב, כי כבר עברנו את הגבול, ואין מה לעשות. רק בנס אפשר להציל את כל 
עם ישראל בשלמות, לא צריך להיות נביא כדי לדעת שהעולם עומד לפני קטסטרופה! לא צריך להיות מקובל בשביל זה. אפילו 

הגויים אומרים את זה. הם מדברים על 'מלחמת עולם שלישית'. כולם מדברים על זה. 

ויש כמעט אחד וחצי ביליון ערבים שכולם רוצים לחסל את כל ה -15 מיליון יהודים.

לאירן יש כבר פצצת אטום מוכנה שמשערים שכוחה פי 3 מהפצצה שנחתה על הירושימה, ולכל אויבנו מסביב יש מיליוני 
טילים )הגורמים מוות וחורבן וכן נשק כימי ונשק ביולוגי הממיתים בכמויות ביסורים גדולים(, המכוונים כעת ממש לעבר ארץ ישראל ומוכנים 

לשיגור! )וכמו שלאחרונה ראינו שסוריה השתמשה בנשק כימי(

האנטישמיות השוררת ברחבי העולם הולכת ומתגברת ללא מעצורים
מדינת ישראל לא הצליחה לשנות את העמדה של הגויים נגד היהודים. הגויים עדיין מסתכלים עלינו בתור יהודים מלוכלכים. 
לא משנה מה שאנחנו עושים תמיד אנחנו נהיה 'יהודים מלוכלכים'. עד – הגאולה. ואז הכל יהיה שונה, ואנחנו שוב נהיה הבנים 
והבנות המלכותיים של מלך מלכי המלכים. אבל עד אז, עבור העולם אנחנו יהודים מלוכלכים. - יהודים שאין להם זכות לכלום, 
ובוודאי אין להם זכות להאמין בבורא העולם. -הגויים שונאים את זה, העמלקים שונאים את זה, והערב רב מתעבים את זה. הם 
לא יכולים לסבול - את האהבה שיש לקב"ה כלפי העם הנבחר שלו. - הגויים לא יכולים לסבול "הבן יקיר לי אפרים". הם לא 
יכולים להכיל את זה. הם מקנאים בנו ושונאים אותנו. לכן האנטישמיות פורחת בכל העולם כולו, והאנטישמיות הגרועה ביותר 

היא שנאת יהודי ליהודים אחרים, וזה בהחלט העבירה הגרועה ביותר. זה דבר שהקב"ה לא יכול לסבול, כביכול.

כל אלו שיצאו נגד מי שמחזיק באמת יתמו מן הארץ
והוא יהרוס כל אחד שימשיך בדרך פעולה שכזו, - ללכת נגד יהודים אחרים. כמו כן ישנם יהודים שמתעבים יהודים אחרים 
ומנסים לשוב לדרך  ידי שהם מתרחקים מ'היהדות הפלסטית',  יותר קרובים לאמת, על  מפני שהם בעקביות מנסים להיות 
אבותינו שהיו הצדיקים הגדולים ביותר שהיו אי פעם. - אותם יהודים, חרדים או לא חרדים, שמתעבים - יהודי אחר בגלל שהוא 
מנסה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, ברור שהם לא בעלי נשמה יהודית. לכן האנשים האלו יתמו מן הארץ. אנחנו לא צריכים 

לעזור לקב"ה להתפטר מהם. 
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יש לשונאי ישראל טילים לכל נקודה בארץ הקודש
לו טילים שמגיעים לכל מקום בארץ. אם אתם  - שיש  וכמו שאמר אחד מראשיהם  רק תראה מה אומרים אויבנו מסביב 
חושבים שהוא צוחק אז אתם באמת לא מבינים דבר.- רוסיה שולחת הרבה נשק משוכלל ביותר לסוריה, אירן שולחת )נשק( 

לסוריה וללבנון אירן שולחת )נשק( לעזה, טונות של נשק, אז מה אתם חושבים, יעשו עם זה מסיבת יום הולדת?

זה יתפוצץ, תחכו, תחכו קצת ותקבלו יותר ממה שחשבתם. אין מה לעשות. אי אפשר לברוח מהפצצות האלו. אנחנו צריכים 
רק להתקרב לקב"ה. זהו אבל אתם לא נוהגים בחכמה, חושבים שאפשר לשבת על הכסא ולראות את ההצגה מרחוק, אבל יש 

לי הפתעה בשבילכם...

גזירת הגיוס הולכת ונרקמת ורבים נשלחו לכלא והממשלה מפסיקה את מתן התקציבים
וכל הנ"ל בנוסף לגזירת הגיוס הנוראה המרחפת על בני הישיבות, וכבר רבים נשלחו לכלא, 40% אחוז כבר נרשמו לצבא!

ובלי להזכיר את כל המחלות האיומות ההולכות ומתפזרות בכל מקום וכו' וכו'

השאלה העולה מכל הנ"ל מה זה בא לומר לנו? ומה עלינו לעשות למען ננצל מכל זה?

בשורות אלו ננסה לענות לכם ולהגיש לפניכם עצה נפלאה מקדמונינו ורבותינו ז"ל שמשום מה נשכחה מאיתנו.

המצב הרוחני אפילו אצל קהל יראי ה' יורד אט אט למעמקי תהום והרבנים לא מדברים על 
תשובה ברצינות

זה זמן שהרוב העצום של הרבנים מדבר בלשון רכה יחסית וזה לא עוזר. - אנשים נכנסים יותר ויותר לחלומות שלהם, לשינה 
העמוקה שלהם ולפעמים צריך שוט כדי להעיר אותם, כדי שיבינו שהם בסכנת חיים, סכנת חיים נצחית.

השי"ת מאריך אפו וכל זה לטובתנו
נכון, כל מה שהקב"ה עושה זה בשבילנו, אבל גם אנחנו צריכים לעשות הכל בשבילו, ובכלל הקב"ה אחרי הרבה סבלנות גרם 
לחורבן הבית פעמיים, ומילוני יהודים נהרגו בצורות אכזריות ביותר. וגם השואה - אחרי כמה מאות שנה של צמיחת תנועת 

ההשכלה עד שהגיע המצב - שאם היה ממשיך הלאה )חס וחלילה( - לא היה נשאר יהודי אחד שומר שבת באירופה.

הדור של ימינו, אפילו החרדים - דגש גדול על החיצוניות
ועכשיו הגיע דור שנראה כמו גויים, אפילו שהם חרדים. ועוד דור - בכלל לא יהיו כמו יהודים ממש, רוצה לעשות מסיבה כל 

החיים, לעשות שמחה, שטחיות, )רוצים לחיות בדמיון(, העולם שלהם דמיוני, ריק מכל תוכן.

דור תהפוכות בפנים גויות, בחוץ יהדות
רוצים אידישקייט )יהדות( שדומה לגויישקייט וכשהם עושים את זה ככה, זה נהיה באמת גויישקייט. איך אפשר לבנות ולם 

חדש עם יצר הרע, עם היהודים שחיים כמו גויים מחופשים ליהודים? ואתם באמת חושבים שזה יכול להמשיך?

הזמן של שקט שיש עכשיו - בשביל הבחירה והתשובה
כל בר דעת מבין שאנחנו זכינו להיות ממש לפני הגאולה העתידה, ועכשיו השי"ת נותן לנו זמן של שקט. לשם מה? בשביל 
שנוכל לטייל? בשביל שנוכל לעסוק עוד קצת בתאוות והבלי העולם הזה? )כי בוודאי עוד מעט כל השקר הזה יעלם לתמיד וישאר לנו רק 
הדביקות בהשי"ת!( - השי"ת נותן לנו זמן בשביל הבחירה. עכשיו בהסתר פנים הנורא והעצום הזה כעת הזמן לבחור בטוב, בתכלית.

יתחילו  חולף,  עובר  קט  מעט  עוד  והוא  הזה,  הזמן  שיעבור  ואחרי  תשובה,  לעשות  ורוגע  זמן  לנו  ונותן  אפו  מאריך  השי"ת 
המהומות הגדולות בגלוי ובקרוב יתגלה משיח צדקנו, וה' ילחם לנו בניסים גלויים )ממש שלא כדרך הטבע( ויגלה מלכותו לעין כל.

בקרוב תהיה מלחמה ושני שליש של העולם ימחקו מהמפה
בעולם.מדינות  יהיה  זה  פחד  איזה  תחשבו  רק  לגמרי.  תיהרס  אדום 
שלמות יהרסו, לאו דווקא על ידי פצצות אטומיות. יהיו מראות מדהימים, 
יהיו ניסים עצומים, אבל מעט אנשים יבינו, מעט יפחדו מספיק בכדי 
מחכה  ישראל  בארץ  שפה  לראות  גם  יכול  אחד  כל  בתשובה.  לחזור 
לנו מלחמה מאד גדולה ומסוכנת בקרוב מאד.זאת לא תהיה מלחמה 
רק בארץ ישראל עם הערבים, זה יהיה הרבה יותר גדול. ולפי הנבואות 
ארצות רבות ייעלמו מן העולם. ולפי הנבואות  ארצות רבות יפגעו קשה 
ואדום יחרב, ולא משנה אם זה יהיה בפצצת אטום או במכת ברד, ה' 
יעשה את זה בלי האירנים ובלי הרוסים ובלי הקוריאנים ושלא תהיה 
טעות, שני שלישים של העולם ילכו, שליש ילכו לגמרי, שליש ייפצעו 
קשה ושליש יישארו. אבל יכול להיות גם גרוע מזה, יכול להיות שרוב 
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ִלִׁשית ָּבֵאׁש,ּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹוף  ִלִׁשית ִיָּוֶתר ָּבּה׃ְוֵהֵבאִתי ֶאת־ַהּׁשְ העולם ילך. ְוָהָיה ְבָכל־ָהָאֶרץ ְנֻאם־ה', ִּפי־ְׁשַנִים ָּבּה, ִיָּכְרתּו ִיְגָועּו;ְוַהּׁשְ
ֶאת־ַהֶּכֶסף, ּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹון ֶאת־ַהָּזָהב;הּוא ִיְקָרא ִבְׁשִמי, ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹותֹו, ָאַמְרִּתי ַעִּמי הּוא, והּוא יאַמר ה' אלקי׃ )זכריה פרק יג(

למה זה קורה לנו? ברור מאד שהפריצות בדור שלנו עברה כל גבול, זה כאילו שיש תחרות...ה' שונא את הטומאה, ה' רוצה 
בדיבור,  במחשבה,  בלבוש,  גם  זה  צניעות  כי  טובים,  לדברים  אותנו  מביא  וזה  צנועים  להיות  זה  קדושים   - קדושים  שנהיה 

בהליכה ובכל דבר, זה מביא אותנו להיות ענווים... 

אני חייב להזכיר שכ - 200 שנה לפני השואה התחילה תקופת ההשכלה, תקופת ההשכלה עודדה בריחה מהתורה, מהמצוות 
ומהקב"ה ובפרט מפנימיות התורה , פזרו את תורת ה"שכל" ושאין במציאות רק טעם הנראה לעין, ובהפיצם שמועות כזב שאין 
ללמוד בזוהר הקדוש עד גיל מ' לבינה, וכל מיני הגבלות שונות ומשונות ודברי הבל כגון "מי שלומד זוהר אחת דתו להשתגע!". 
עזבו את נשמת התורה ועל ידי כן עזבו את השי"ת את התורה והמצוות, עד כדי כך שב -תרצ"ט חילול השבת היה עצום. היו 
מעט מאד יהודים יחסית ששמרו תורה ומצוות כמו שצריך וזה אסון.אתם אולי לא מבינים כמה שזה אסון לעם ישראל ולעולם, 
והקב"ה היה צריך להציל אותנו מזה.אם )אנו( לא הקשבנו לו 200 שנה בערך, הוא הזהיר אותנו והזהיר אותנו, לא שמענו, לא 
רצינו לדעת. אז הוא היה צריך לעצור את זה, כדי שבאמת לשמור שיהיו יהודים, שיהיה עוד דור של יהודים באירופה. ואפילו 

אם לא נשארו הרבה, נשאר משהוא . אנחנו גרמנו לשואה. לא הקב"ה.

המצב הגשמי של היום משפיע על הפנימיות ומרחיק אותנו מהשלמות
עכשיו עם ישראל במצב קשה, שוב משתולל עם הגשמיות, לא יודע מה לעשות רק רוצה עוד ועוד ועוד, טיולים, בתים, לנסוע 
מפה לשם, לטוס מפה לשם, עוד בגדים ועוד כסף ועוד ועוד ועוד.בסופו של דבר אנחנו נשלם על זה.עם )הגשמיות( הזו אנחנו 
בורחים מהקב"ה. אנחנו נשלחנו לעולם הזה לתקן ולהתקרב לקב"ה, נשלחנו לעולם הזה לעשות מצוות ולהגיע לשלמות.  אם 

אנחנו לא עושים את זה אין לנו סיבה להיות פה. 

זכינו והבעש"ט הקדוש זיע"א נתגלה לאחרונה לצדיק בנסתר בחלום והראה את המצב 
שיהיה במלחמה הממשמשת ובאה

לאחרונה בסוף המלחמה האחרונה שהייתה בכסלו השנה בא אלי צדיק בחלום. הצדיק היה הרב'ה שלי, הבעל -שם -טוב 
הקדוש. והוא צייר לי במילותיו את תמונתו של העולם בעתיד -הקרוב.

ואני ראיתי מוות וחורבן ברובו של העולם.

ואני ראיתי יהודים בארץ -ישראל סובלים כאב ורעב ובלבול.

ואני ראיתי הרבה יהודים שגופותיהם מפוזרות על הארץ חסרות -חיים.

ואני ראיתי הרבה יהודים באים יחד וזועקים מרה אל השם.

הם היו עטופים בטליתות, ותפילין על ראשיהם ועל זרועותיהם, והם זועקים ובוכים לה' שיסלח להם, ויביא את הגאולה. הם 
התחננו ובכו לקב"ה לא להרוס את בני אברהם יצחק ויעקב, והם מתוודים לפני ה' שהם יודעים את האמת, ומתחננים לה' למחול 

להם, ולהביא את המשיח. הצדיק שהראה לי את כל זה החל להיעלם ואמר שזה תלוי בעם -ישראל. ואז הוא נמוג ונעלם.

הערבים הם לא הבעיה, הבעיה היא שאנחנו לא עושים את המוטל עלינו
היא שאנחנו,  – הערבים. הבעיה  איננה  -אש. הבעיה  ישנה הפסקת  תדעו לכם שזה באמת ההתחלה של הסוף, אפילו אם 
היהודים, איננו עושים מה שאנחנו אמורים לעשות. הבעיה היא שאנחנו, היהודים, הרבה מאיתנו, מאמינים ב 'כוחי ועוצם ידי'. 
אנחנו בטוחים שאנחנו החזקים, שה 'כיפת -ברזל' זה מה שמציל את עם -ישראל, כביכול. ישנם יהודים שלא מאמינים בזה, 

אבל הם אינם מאמינים בקב"ה בצורה שהם אמורים להאמין.

לפני המלחמה האחרונה - תהיה מלחמה עולמית.אל תשכחו, שוב, ששני שליש של העולם ייהרס.המלחמה האחרונה - זה 
מלחמת גוג ומגוג על ארץ ישראל. שכולם באים נגדנו. והמלחמה העולמית זה אדום נגד ישמעאל וגם נגד היהודים, אבל לא 

העיקר.'גוג ומגוג' זה הסוף. זו המלחמה, שמשיח נלחם בה.

ארץ ישראל נמצאת בשליש שלא יושמד זה יהיה מפחיד, מפחיד מאד. כאשר כל הגויים יבואו על עם ישראל, גוג ומגוג יקיפו 
אותנו מכל כיוון עם כלי נשק עצומים. כמובן שאנו נהיה מפוחדים עד מאד, אבל אז כבר נהיה כל כך קרובים אל ה' ויהיה לנו 

את משיח צדקנו שליח ה', ולכן אנחנו לא נסבול את הייסורים הקשים ביותר של פחד.

המילות הקשות שלנו נועדו רק כדי לעורר 
עם ישראל, המילים הקשות שלי אליך הן רק בגלל שאני אוהב אותך. המילים הקשות שלי אליך הן על -מנת לנסות לעורר 
אות, על מנת שלא תסבול. לאלה שאין להם נשמה יהודית, לאלה שהם ערב רב, אין להם תיקון, והמילים שלי רק יגעילו אותם.

אבל היהודי האמיתי ידע את האמת של המילים שלי, וירצה לחזור בתשובה. היהודי האמיתי יבין שהנוחות של הגלות שהייתה 
במשך 60 או 70 השנים האחרונות הולכת ונעלמת בקצב מהיר מאוד, ושיש לנו כבר ירידה בלימוד התורה ושמירת המצוות.
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עלינו לעשות תשובה! כל מה שאמרתי לך הוא אמת, ואם אתה לא רוצה להודות בזה, ה' יכפה עליך להודות בכך.

אז אני מבקש ממך, בבקשה בבקשה אל תכעס עלי פשוט תעשה מה שאתה צריך לעשות. תתקרב לקב"ה. היפטר מהאלילים, 
במיוחד מעגל הזהב, וחזור אל ה!.

מה לעשות? האם אפשר למנוע, לשנות, לתקן?
הקדוש  הזוהר  בלימוד  חסרון  היה  בכלל  כולו  העולם  ושל  בפרט  שלנו  הרוחנית  לירידה  הגדולים  הגורמים  שאחד  מכיוון 
ופנימיות התורה, שעל ידי כן הרמה הרוחנית שלנו ירדה פלאים, ונתפסנו לחיצוניות. ועל ידי זה כל העולם כולו הגביר חיצוניותו 
על פנימיותו, וזה הווה את הגורם לבואה של השואה האיומה ונוראה, וזה הגורם לכל פצצות האטום רח"ל )כמ"ש בעל הסולם זצ"ל, 
וכפי שיובא בהמשך בגליון הבא בעז"ה( לכן חובה עלינו להתגבר וליתן כבוד להשי"ת ולתורתו וללמוד בכל יום זוהר הקדוש, ועל ידי 
זה נגביר פנימיותינו על חיצוניותנו, ועל ידי זה נשפיע לכל העולם כולו, וכולם יזרקו את ה"כוחי ועוצם ידי" ותהיה קבלתם על 

מנת להשפיע.

יגלו את  וכו'( לאט לאט הם  )אמריקה, אנגליה  ולא שום אומה אחרת  יעזור מאומה,  לא  והטכנולוגיה שלו  ברור הצבא  שיהיה 
ויראו איך שאנחנו באמת כבשה אחת בין שבעים זאבים, רק השי"ת יציל אותנו ולא שום כח אחר  הפרצוף האמיתי שלהם 

בעולם כלל. אבא שבשמים יכול לפתור את הכל.

רעידת אדמה קטנה בסוריה, בינונית באירן, איזה צונמי בעזה - אנחנו כבר מסודרים. אין בעיה, הקב"ה יכול לסדר את זה תוך 
שניה. אבל אבא כועס ואנחנו גם יודעים למה. ומה אבא מבקש? לעבור ייסורים?  לעבוד בפרך?  לסחוב בלוקים?   לא.אבא 
מבקש שנעשה תשובה באמת, ננקה את הנשמה, את הבית, את הרחוב מכל הטומאה שנאספה משך השנים, לחזור לחיי אמת. 
להשתנות.לחיות עם פנימיות.זה לא קל, אבל אם לא נעשה זה עכשיו, אני לא יודע אם ישארו לנו עוד הרבה אפשרויות,כי אנחנו 
כבר בסוף.אחי היקר,  זה הכל. אנחנו לפני השלב האחרון.השלב הקשה ביותר שהעולם עוד לא ראה כזה דבר.ואתה יכול לעזור.

להתחזק בתשובה אמיתית ולימוד הזוהר הקדוש שהוא התיבת נח שבה נינצל
יכולים לעזור זה לעשות תשובה, להתפלל -ולהתחנן לה' יתברך לעזור לנו, ולהמשיך להחזיק בחבל  הדבר היחיד שאנחנו 

הרוחני שקושר אותנו אליו. ולהיכנס לתוך ה"תיבת נח" שהוא הלימוד בעקביות בזוהר הקדוש כפי שהורונו רבותינו ז"ל.

ישנה עוד אפשרות אחת להציל את עצמכם, לצאת לרחוב עם שק ואפר על הראש ויבכו ויגידו סליחות ווידוי וישמעו דבר 
חיזוק מצדיקים וחיזוק בתשובה שלימה. לשבת על הרצפה עם שק ואפר, לבכות, להגיד סליחות, לקבל על עצמנו תשובה 

שלימה, ולבקש מד' למחול לנו על כל העבירות הרבות כל אחד בנפרד וכל העם כאחד. 

אם עם ישראל, בכמויות גדולות, יצאו לרחוב ויבכו וישימו אפר ושק ויבכו על העברות ויגידו סליחות וכו' וכו', יעשו תשובה 
ובאמת  מנין אנשים בכל מקום שהוא, שמוכנים  זה מאוד חשוב,פשוט לתפוס  ואפר,  גדול. הענין של שק  יהי שינוי  באמת, 
מרגישים שצריכים לצאת לרחוב עם שק ואפר ולבקש מהקב"ה מחילה ולהחליט לשנות את דרך החיים ולבקש גאולה ורחמים. 

ובנוסף יקבעו בהתאסף ראשי עם את הלימוד בזוהר הקדוש ויתחילו שכל אחד יקבל על עצמו דקה אחת בלבד ללמוד זוה"ק 
ועל ידי זה יזכו לעלות בקודש, ובדבר בו נכשלו בו יתוקנו.

הרה"ק ה"אמרי חיים" זיע"א פעל במלחמת ששת הימים על ידי לימוד הזוהר הקדוש
בשנת תשכ"ז, עת מלחמת "ששת הימים", יצאו 4 מדינות נגד עם ישראל: מצרים, ירדן, סוריה ולבנון החליטו להלחם נגדינו, 
הסכנה היתה גדולה והפחד ממש נורא - שלושה ימים לפני תחילת המלחמה כבר היו סגורים כבישי הגליל מפני פחד האויב, 
ואמר:  למירון,  להגיע  מיוחד  רשיון  וקיבל  ביקש  מוויזניץ  האדמו"ר  בדרכים.  לנוע  הרשו  ולא  הצפון.  את  לבנון  תתקוף  שמא 
כשאגיע לרבי שמעון אפעל כל מה שצריך. וכך עלה לציון הקדוש של רשב"י. כשנכנס לציון הקדוש לקח ספר הזוהר פתח דף 
ראשון ואמר: כאן כתוב "ספר הזוהר מהתנא האלוקי רשב"י", ופירש: דאס איז די לעכטיגע ספר "ספר הזוהר" וואס לערנט אונז 
"מהתנא" געטליכקייט "האלוק" פון וועם? פון רשב"י, ]תרגום ללשה"ק: זה הספר המואר )הזוהר( שמלמד אותנו )מהתנא( אלוקות, 
ממי? מרשב"י[. אח"כ ניגש לציון הקדוש נשק ואמר: כבר ניתקתי כל הקשרים של כל האומות הרוצות להרע לישראל. היאך 

עשיתי זאת? כי דבקתי בתנא הקדוש רשב"י. וכולנו יודעים על הניסים הגדולים שקרו במלחמה זו.

מסר שנתקבל השנה מהעולם העליון - הצדיקים בגן עדן עצובים - עדיין אין עולם הבא 
לימוד הזוהר מביא הגאולה -אל תרפו מלימוד הזוהר

לאחרונה נפגע קשות רב אחד שליט"א בתאונת דרכים והרופא קבע את מותו. )מוות קליני( ובאותה עת נשמתו עלתה למרומים 
ופגש בצדיקי גן עדן וראה אותם עצובים ושאלם: "מדוע אתם עצובים?" וענו לו: "אנחנו מחכים כבר הרבה זמן להכנס לעולם 
הבא, אבל כל עוד שבני ישראל לא עשו תשובה כהלכתה אין גאולה וממילא יש עיכוב, ואין אנחנו רשאים לעבור לעולם הבא. 
תאמר לבני האדם שדרים בעולם הזה שיתחילו כולם להרבות בלימוד הזוהר הקדוש ובזכותו תבוא הגאולה מהרה." ובזכות זה 

ירד בחזרה לעולם הזה בכדי למסור לנו את המסר הזה. 
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לימוד הזוהר ממשיך קדושה לעולם וכשהעולם יתקדש מיד נגאל 
ר' משה דוד וואלי זצ"ל תלמיד חבר להרמח"ל זצ"ל כתב: שהטעם שחיבור הזוהר מביא גאולה לעולם, כי ההבל הקדוש העולה 

מלימודו ממשיך קדושה לעולם, וכשהעולם מתקדש – מיד נגאל.

תיקון העולם בזכות רבים הלומדים זוהר הקדוש 
ואילו היו רבים העוסקים בזה הלימוד, היה נתקן העולם בריבוי ההמשכה הקדושה, ורוח הטומאה היתה מתבטלת מפני רוח 

הקדושה המתגברת. 

שהיא זאת  ועם זה תבין מה שכתוב: "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" 
החכמה הקדושה שתתפשט בעולם, ןעל ידיה מתבטלים כל מיני נזק ומזיקין, כי הטוב המתפשט בריבוי מבטל את הרע, ודי בזה 

למשכילים. עכ"ל

כיום כשארץ ישראל נמצאת בסכנה גדולה מאירן, מובא בגמרא על אמורא שאמר, בהגיע זמן פטירתי ראו לקבור אותי עמוק 
עמוק באדמה, כי לא יהיה קש בישראל שהסוס הבבלי )שהוא אירן( לא יאכל. 

על כן מוטלת עלינו החובה להזדרז בלימוד הזוהר הקדוש, כי עם ישראל זקוק לישועות גדולות, וכשנדבק בספר הזוהר נמתיק 
כל חבלי משיח.
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ים ְמִפיִצים ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ  ְלִמְליֹוֵני ּדַ

ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון 
ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 
ָקָטן.  ְּבֶכֶסף  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַחְׁשֵּבן   ֶׁשּיּוַכל 

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

ַעם  ְלָכל  ּוְמַׂשַּמַחת  טֹוָבה  ְּבׂשֹוָרה 
ְסעּוַדת  ֵארּוַע,  ֶׁשעֹוֶׂשה  ִמי  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל: 

ִיְצָחק,  ְּבִרית  ִמְצָוה,  ַּבר  ֲחֻתָּנה,  ְּתָנִאים,  ֵארּוִסין, 
ְּבִרית, ִּפְדיֹון ַהֵּבן, ֲחֻנַּכת ַהָּבִית, ַּבת ִּמְצָוה, ִקּדּוׁש, 
ִסּיּום ַמֶּסֶכת, ְסעּוַדת הֹוָדָעה, ֲחֻתַּנת ֶּכֶסף ְוָזָהב, 
לֹוְמֵדי  ּוְלָכל  ְׂשָמחֹות,  ִמיֵני  ּוְבָכל  ָנה,  ַהּׁשָ יֹום 
ְּבִחָּנם,  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  ַּדֵּפי  ְלַקֵּבל  ָיכֹול  ַהּיֹוִמי,   ַּדף 

ף ַהּיֹוִמיֶטל: 052-7651911 ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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האדמו"ר מהאלמיןרבי שלום יהודה 

גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספריםעל כל מקצועות התורה

רבינו בעל הסולם נשמת 
האריז"ל בדורינו

מכתב לכל היהודים חלק ד'
מכתב גלוי לכל אחד ואחד מעם ישראל מתוך דאגה גדולה לשלומו 

)וקבל את האמת ממי שאמרה(

ב ' חלק גרעינית ומלחמה  השואה  למניעת הסולם בעל של פתרונו
ג  חלק גרעינית ומלחמה השואה  למניעת הסולם בעל של פתרונו

ורעי! אחי  יקירים יהודים

עורו ! מתרדמתכם ישנים עורו 

מחסה ! לתפוס מהרו  בפתח, אטומית  מלחמה נוספת . שואה  בפני אלה  בימים עומדים  שאנחנו להבין צריכים אתם

לה מחכים שאנחנו  השלישית עולם ומלחמת  אירופה , שואת  השניה , הראשונה , העולם למלחמת  הגורם מהו  שאלה :

בקרוב ?

וחורבן מוות הזוהר לימוד שבמניעת  שאמר  הזוה "ק  בספר  זיע"א  הסולם בעל הגאון  מצא  הללו לשאלות התשובות את 

אטומות... אוזניים על נפלו ודבריו השואה , על לכל וזעק לעולם . באים

אשל"ג מוהרי"ל הגאון הקדוש רבינו המעשה, היה וכך
קודם שנה כ-20 קדשו ברוח ראה הסולם, בעל זיע"א
והתחנן צעק נפשו, ומסר ההשמדה גזירת את השואה
ללמוד לתלמידהם שיורו באירופה ישראל גדולי בפני

תחנוניו... נדחו אולם הקדוש, הזוהר

רבני את הזהיר השניה עולם מלחמת פרוץ לפני
הזוהר את וילמדו לא"י שיעלו אירופה קהילות

אירופה. ונחרבה בקולו שמעו ולא הקדוש

הסולם לפירוש בהקדמתו רבינו כותב (שנדפסוכך

זצ"ל) זוננפלד הגרי"ח מרן של הנלהבת האדםבהסכמתו "ובהיות
שהיא פנימיותו, בחינת את ומכבד מגביר מישראל,
אומות בחינת שהיא חיצוניותו, על שבו, ישראל בחינת
להגדיל ויגיעתו טרחתו רוב שנותן דהיינו שבו, העולם
וטרחה נפשו, לתועלת שבו פנימיות בחינת ולהעלות
אומות בחינת לקיום נותן הוא המוכרח בשיעור מועטת

כמ"ש הגוף, לצרכי דהיינו שבו, פ"א)העולם "עשה(אבות
גם במעשיו גורם אז הנה - עראי" ומלאכתך קבע תורתך
עולים ישראל שבני העולם, דכללות וחיצוניות בפנימיות
החיצוניות שהם העולם, ואומות מעלה, מעלה בשלמותם

ח"ו ואם ישראל. בני ערך את ויחשיבו יכירו שבכללות,
אתלהיפ ומחשיב מגביר מישראל הפרטי שהאדם ך,

על שבו, העולם אומות בחינת שהיא חיצוניותו, בחינת
וכמ"ש שבו, ישראל כ"ח)בחינת בקרבך",(דברים אשר "הגר

ואתה, מעלה, מעלה עליך יעלה שבו, החיצוניות דהיינו
שבך, ישראל בחינת שהיא הפנימיות, דהיינו בעצמך,
החיצוניות שגם במעשיו, גורם אז - מטה מטה תרד
מעלה עולים העולם, אומות שהם העולם, שבכללות
לעפר. עד אותם ומשפילים ישראל על ומתגברים מעלה,
מטה מטה ירדו שבעולם, הפנימיות שהם ישראל, ובני

ח"ו.

מעלה במעשיו יגרום פרטי שאדם זה, על תתמה ואל
הכלל אשר יעבור, ולא חוק זהו כי העולם. לכל ירידה או
נוהג כולו בכלל שנוהג וכל מים, טפות כב' שוים והפרט
כולו. שבכלל מה כל עושים הפרטים ואדרבה, בפרט. גם
ולפי שבו, הפרטים גילוי לאחר אלא הכלל, יתגלה לא כי
לפי הפרט שמעשה וודאי הפרטים. של ואיכותם מדתם
לך יתבאר ובזה כולו. הכלל את מעלה או מוריד ערכו
ובחכמת הזוהר בספר העסק שמתוך בזוהר, שכתוב מה

שלימה לגאולה הגלות מתוך לצאת יזכו (תיקונים,האמת,
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ו') תקון שלסוף לגאולתם הזוהר לימוד ענין מה שלכאורה, .
האומות? מבין ישראל

ובהיותו המדרגות. ב' אלו לו יש בתורה, העוסק
נמצא וסודותיה, התורה בפנימיות טרחתו מגביר
שהם העולם, פנימיות שמעלת הזה בשיעור גורם
העולם חיצוניות על מעלה מעלה תעלה ישראל,

פנימיות בה יש התורה גם כי היטב, מובן ובהמבואר
העוסק גם ולפיכך כולו. העולם כללות כמו וחיצוניות,
טרחתו מגביר ובהיותו המדרגות. ב' אלו לו יש בתורה,
הזה בשיעור גורם נמצא וסודותיה, התורה בפנימיות
מעלה תעלה ישראל, שהם העולם, פנימיות שמעלת
וכל העולם אומות שהם העולם, חיצוניות על מעלה
עד עליהם. ישראל של בשבחם ויכירו יודו האומות

הכתוב ב')שיקוים י"ד אל(ישעיה והביאּום עּמים  ֶ ִ ֱ ֶ ִ ַ ָ ְ"ּולקחּום
כן וכמו ידוד". אדמת על יׂשראל ּבית והתנחלּום  ָֹ ְ ַ ְ ַ ַ ֵ ָ ְ ִ ֵ ֲ ַ ְ ִ ְ ָ ְמקֹומם

כ"ב)הכתוב מ"ט אל(ישעיה אּׂשא הּנה ידוד אד-ני אמר "ּכה :ָֹ ַ ֲ ָֹ ֱ ִֹ ִ ֵ ֶ ָ ֶ 
ּובנ ּבחצן בני והביאּו נּסי ארים עּמים ואל ידי תיּגֹוים ִ ָ ִ ְ ֶ ַ ִ ָ ִ ִ ִ ְ ֵ ִ ָ ַ ִ ְ ֶֹ ְ ַֹ ִ 

שהאדם להיפך, ח"ו אם אבל ּתּנׂשאנה". ּכתף  ָ ֶ ָ ִ ֵ ָ ַעל
הדנה וסודותיה, התורה פנימיות מעלת משפיל מישראל,
וטעמי השכל בחלק וכן ומדרגותיהן, נשמותינו בדרכי
בחלק הדנה התורה, חיצוניות מעלת כלפי מצוה,
התורה, בפנימיות פעם עוסק אם ואפילו בלבד. המעשה
יום שלא בשעה מזמנו, מועטת שעה לה מקציב הריהו
הוא בו, צורך שאין דבר ח"ו, שהיתה כמו לילה, ולא

בזה, גורם פנימיותנמצא את מטה מטה ולהוריד להשפיל
העולם חיצוניות את ולהגביר ישראל, בני שהם העולם,
ישראל, בני את ויבזו וישפילו העולם, אומות שהם עליהם,
ואין בעולם מיותר דבר שהיו כמו ישראל, את ויחשיבו

ח"ו. בהם חפץ לעולם

הזוהר בלימוד תלוי ישראל, מעלת וכל ישראל גאולת
התורה ובפנימיות

החיצוניות שאפילו בזה, גורמים אלא עוד ולא
כי עצמן, שלהן פנימיות על מתגברת העולם שבאומות
ומחריבי המזיקים שהם העולם, שבאומות הגרועים
הפנימיות על מעלה מעלה ועולים מתגברים העולם,
כל עושים הם ואז העולם, אומות חסידי שהם שלהם,
ראיה עדי היו דורנו שבני האיומים, והשחיטות החורבנות
שגאולת לעיניך, הרי ואילך. מכאן ישמרנו השם להם,
ובפנימיות הזוהר בלימוד תלוי ישראל, מעלת וכל ישראל
בני של ירידתם וכל החורבנות כל ולהיפך, התורה,
והשפילו התורה, פנימיות את שעזבו מחמת הם ישראל,
דבר ח"ו שהיתה כמו אותה ועשו מטה, מטה מעלתה

כלל. בו צורך שאין

ואחד אחד כל של בלבו דופק שקול קרא, אומר קול
הקדושה, השכינה להרמת ולהתפלל לקרות מישראל

כל של נשמות כללות שהיא

בתיקונים שאמרו תנינא)וזה נתיב ל' קּומּו(תיקון " :
סכלתנּו ּבלא לּבא לכֹון ּדאית ׁשכינּתא, לגּבי  ָ ְ ְ ֻ ָ ְ ָ ִ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ְ ֵ ַ ְ ָ ְ ִ ְואתערּו
השכינה בשביל והתעוררו קומו ּביניכּו. ואיהּו ּבּה,  ְ ַ ֵ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ְלמנּדע
ולהשיג לדעת בינה בלי ריקן לב לכן יש שהרי הקדושה,
אֹומר קֹול דמּלה ורזא בתוככם. שהיא פי על אף  ֵ ָ ִ ְ ָ ָ ְאותה.

ו)קרא מ ּכ(ישעיה מּקדֹוׁשים, מי ואל עֹונּך היׁש נא קרא גֹון ְ ָ ְ ְ ָ ָ ֲ ֵ ֶ ָ ְ ֶ ִ ִ ְ ִ 
א)ּתפנה ח חציר,(איוב הּבׂשר ּכל אקרא, מה אמרת והיא , ִ ְ ֶ ְ ִ ָ ְ ַ ָ ֶ ְ ָ ָ ַ ָ ָ ָ ִ 

הּׂשדה ּכציץ חסּדֹו "וכל חציר, ּדאכלין ּכבעירן אינּון  ֶ ָ ַ ִ ְ ְ ַ ָ ְ ִ ָ ִ ְ ָ ְ ָ ִ ְ ִ ִ ָֹּכּלא
הדבר,(שם) וסוד עבדין". לגרמייהּו ּדעבדין חסד ּכל ,ָ ֶ ֶ ְ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ַ ְ ָ ְ ִ 

מ')כמ"ש של:(ישעיה בלבו דופק שקול קרא", אומר "קול
השכינה להרמת ולהתפלל לקרות מישראל ואחד אחד כל

ישראל כל של נשמות כללות שהיא ראיההקדושה, (ומביא

תפילה) פירושו שקריאה עונך, היש נא קרא .מהכתוב

התורה, עסק על זמנם שמסרו שבהם, הטובים אפילו
כונה בלי עצמם, גופם לתועלת אלא זה, עשו לא

ליוצרם נ"ר להשפיע בכדי הרצויה

כח בי "אין כלומר: אקרא". "מה אומרת: השכינה אבל
כולם חציר, בשר שכל בשביל מעפר, עצמי את להרים
המצות שעושים כלומר וחציר. עשב אוכלי כבהמות המה
כל השדה, כציץ חסדו וכל בהמות. כמו דעת בלי
שאין כלומר, עושים. הם לעצמם שעושים, החסדים
נחת להשפיע בכדי שתהיינה שעושים, במצות כונתם
המצות. עושים הם עצמם לתועלת רק אלא ליוצרם, רוח
דעבדין חסד כל באורייתא, דמשתדלי אינון כל ואפילו
זמנם שמסרו שבהם, הטובים ואפילו - עבדין לגרמייהו
עצמם, גופם לתועלת אלא זה, עשו לא התורה, עסק על
בההוא ליוצרם. רוח נחת להשפיע בכדי הרצויה כונה בלי
רוחא איהו ודא לעלמא, ישוב ולא הולך רוח זמנא
ישוב ולא הולך "רוח הדור: על נאמר ההיא בעת דמשיח.
ישראל את לגאול הצריך המשיח, רוח דהיינו להעולם,
הכתוב: לקיים השלמה, לגאולה עד צרותיהם מכל
והלך, לו נסתלק הזה הרוח - ה'" את דעה הארץ "ומלאה

בעולם. מאיר ואינו

עניות שיהיו הללו, במעשיהם גורמים שהם להם, אוי
בעולם. והשמדות והריגות וביזה וחמס וחרב

יתוב ולא עלמא, מן ליה דיזיל דגרמין מאן לון וי
בעאן ולא יבשה, לאורייתא דעבדי אינון דאילין לעלמא,
אנשים לאותם להם אוי - דקבלה בחכמה לאשתדלא

ולאהגורמים מהעולם, לו וילך יסתלק משיח של שרוחו ,
שהמה, לעולם, לשוב ליבשה,יוכל התורה את העושים הם

מצטמצמים כי ודעת, שכל של לחלוחית משהו בלי כלומר,
להשתדל רוצים ואינם התורה. של המעשי בחלק רק
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התורה בסודות ולהשכיל לידע הקבלה, בחכמת ולהבין
והרג וביזה וחרבא עניותא דגרמין לון ווי מצוה. וטעמי
הללו, במעשיהם גורמים שהם להם, אוי - בעלמא ואבדן
בעולם. והשמדות והריגות וביזה וחמס וחרב עניות שיהיו

ישראל". בשביל אלא לעולם, באה פורענות "אין
ושוד וחרב עניות גורמים שהם כמ"ש, דהיינו

כולו בעולם והשמדות והריגות

עוסקי כל שבהיות שבארנו, כמו הוא, דבריהם וטעם
התורה, ובפנימיות שלהם בפנימיות מזלזלים התורה
ויעסקו בעולם, בו צורך שאין דבר כמו אותה, ומניחים
כעורים בה, והמה לילה, ולא יום שלא בשעה רק בה
חיצוניותם את מגבירים המה שבזה, קיר. מגששים
המה התורה, חיצוניות וכן גופם. תועלת דהיינו עצמם,
גורמים המה ואז התורה. פנימיות על מחשיבים
בעולם שישנן החיצוניות בחינות שכל הללו, במעשיהם
כל שבעולם, הפנימיות חלקי כל על עצמן את מגבירות
דהיינו ישראל, שבכלל החיצוניות כי מהותה, לפי אחת
הפנימיות את ומבטלת מתגברת שבהם, הארצות עמי
החיצוניות וכן התורה. גדולי שהם ישראל, שבכלל
מתגברת שבהם, החורבן בעלי שהם העולם, שבאומות
אומות חסידי שהם שבהם, הפנימיות את ומבטלת
העולם, אומות שהם העולם, כל חיצוניות וכן העולם.
העולם. פנימיות שהם ישראל, בני את ומבטלת מתגברת
מרימים העולם שבאומות החורבן בעלי כל כזה ובדור
ישראל, בני את ולהרג להשמיד בעיקר ורוצים ראש,

כמ"ש ס"ג)דהיינו אלא(יבמות לעולם, באה פורענות "אין :
וחרב עניות גורמים שהם כמ"ש, דהיינו ישראל". בשביל
שבעונותנו ואחר כולו. בעולם והשמדות והריגות ושוד
עוד ולא בתיקונים, האמור לכל ראיה עדי נעשינו הרבים
שכתוב כמו שבנו, בהטובים דוקא פגעה הדין שמדת אלא

ס') ומכל(ב"ק תחילה". הצדיקים מן אלא מתחלת, "ואינה :
לא וכו', וליטא, פולין בארצות ישראל לכלל שהיה הפאר

הקדושה. שבארצנו השרידים, אלא לנו נשאר

עצמו על יקבל הפליטה, שרידי מאתנו ואחד אחד כל
פנימיות את ואילך מכאן להגביר ומאודו, נפשו בכל

התורה

את לתקן הפליטה, שארית עלינו רק מוטל מעתה הנה
שרידי מאתנו ואחד אחד וכל הזה, החמור המעוות
מכאן להגביר ומאודו, נפשו בכל עצמו על יקבל הפליטה,
הראוי, מקומה את לה וליתן התורה, פנימיות את ואילך
אחד כל יזכה ואז התורה. חיצוניות מעלת על כחשיבותה
דהיינו עצמו, פנימיותו מעלת להגביר מאתנו ואחד
בחינת על הנפש צרכי שהיא שבו, ישראל בחינת
שהיא שבו, העולם אומות בחינת שהיא עצמו, חיצוניותו
עד כולו ישראל כלל על גם הזה כח ויגיע הגוף. צרכי
של והמעלה השבח את וידעו יכירו שבנו, הארצות שעמי

וכן להם. ויצייתו להם, וישמעו עליהם, ישראל גדולי
העולם, אומות חסידי שהם העולם, אומות פנימיות
החורבן. בעלי שהם שלהם, החיצוניות את ויכניעו יתגברו
שבחם בכל יתגברו ישראל, שהם העולם, פנימיות וכן
כל ואז האומות. שהם העולם, חיצוניות על ומעלתם
ויקיימו עליהם. ישראל במעלת ויודו יכירו העולם אומות

י"ד)הכתוב מקומם,(ישעיה אל והביאום עמים "ולקחום :
וכן ה'. אדמת על ישראל בית מ"ט)והתנחלום :(ישעיה

וזה תנשאנה". כתף על ובנותיך בחוצן בניך "והביאו
בזוהר ע"ב)שכתוב קכד דף, "(נשא דאיהו: דילך חיבורא בהאי

ברחמי". גלותא מן ביה יפקון וכו' הזוהר ספר

כדי ספרים, ולחבר מדרשות לקבוע מחויבים אנו
האומה במרחבי החכמה תפוצת למהר

נזכה עם, ברוב הקבלה חכמת בהתפשטות ורק אך
ישלימו לא האומה, והן היחיד דהן השלמה... לגאולה
התורה פנימיות בהשגת זולת נבראו, שעליה הכונה,
האמת חכמת של גדול להתפשטות כן ועל וסודותיה...
ראוים שנהיה באופן מקודם, צריכין אנו העם בקרב
המה תלוים ולפיכך צדקינו, ממשיח התועלת לקבל

וביאת החכמה וכיוןהתפשטות בזה... זה צדקנו משיח
ספרים, ולחבר מדרשות לקבוע מחויבים אנו הרי שכן

האומה, במרחבי החכמה תפוצת למהר זצ"ל,כדי (רבינו

ה') אות ומסבירות, מאירות פנים לספר הקדמה

חכמת לימוד אשר ספרים ופי סופרים מפי נודע "הנה
למד ולו מישראל, אדם לכל בהחלט מחויב הוא הקבלה
גם פה, בעל ופוסקים בש"ס ובקי כולה, התורה כל אדם
ולא דורו בני מכל יותר טובים ובמעשים במידות ממולא
פעם עוד ולבא להתגלגל מחויב הוא הקבלה, חכמת למד
שזהו האמת, וחכמת תורה רזי ללמוד כדי הזה בעולם

חז"ל|. במדרשי מקומות בכמה בהקדמהמובא זצ"ל (רבינו

חכם) פי לספר

ה' את דעה הארץ ומלאה

ברורה הוכחה ומכאן " הזוהר ספר לסיום במאמר וכתב
הרואות עינינו כי המשיח, לימות זה דורנו הגיע שכבר
ביארו לא לנו, שקדמו הזהר ספר על הביאורים שכל
וגם בזהר, הקשים מהמקומות אחוזים עשרה אפילו
הזהר כדברי כמעט דבריהם סתומים שביארו, במקצת
ביאור שהוא הסולם" " לפירוש זכינו זה ובדורנו עצמו.
דבר מניח שאינו זה ומלבד הזהר. דברי כל על מלא
מיוסדים הביאורים גם אף לפרשו, בלי הזהר בכל סתום
יכול בינוני מעיין שכל הפשוט, העיוני השכל פי על
הוכחה זו הרי זה, בדורנו הזהר שנגלה ומתוך להבינם.
של בתחילתו המשיח בימות כבר נמצאים שאנחנו ברורה
וגו'. ה' את דעה הארץ ומלאה נאמר שעליו הדור אותו
שבהם גשמיים כענינים אינם רוחניים שענינים לדעת ויש
נתינה זמן ברוחניות כי כאחד. באים והקבלה הנתינה
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מהשי"ת הדבר ניתן תחילה כי לחוד. קבלה וזמן לחוד
עוד אבל לקבל, הזדמנות רק לו נותן זו ובנתינה למקבל,
לקבל זוכה אז כראוי, ויטהר שיתקדש עד כלום. קיבל לא
יכול הקבלה זמן עד הנתינה שמזמן באופן הדבר,
כבר הזה שהדור שאמר מה זה ולפי מרובה. זמן להתעכב
זה הנה וכו', ה'" את דעה הארץ "ומלאה להכתוב הגיע
לא ודאי קבלה לבחינת אבל בלבד, נתינה מבחינת אמור
בשיעור ונתיגע ונלמד ונתקדש שנטהר עד עוד, הגענו
הארץ ומלאה הכתוב בנו ויקויים הקבלה זמן יגיע הרצוי

וגו'. ה' את דעה

לו יש התורה לסודות המשכה לו שיש מי כל
ישראל לארץ המשכה

בזה, זה כרוכים ההשגה ושלימות שהגאולה ונודע
התורה לסודות המשכה לו שיש מי שכל הוא והמופת
לנו הובטח לא ולפיכך ישראל, לארץ המשכה לו יש
הימים, באחרית אלא וגו' ה' את דעה הארץ ומלאה
ההשגה שבשלימות כמו ולפיכך הגאולה. בזמן דהיינו
בלבד, נתינה לזמן אלא קבלה לזמן עוד זכינו לא
הוא כן ההשגה, לשלימות לבוא הזדמנות ניתנת שבכחה
בלבד. נתינה בבחינת אלא לה, זכינו שלא הגאולה בענין
מרשות הקדושה ארצנו הוציא שהקב"ה היא העובדה כי
הארץ קבלנו לא עדיין זאת ובכל לנו, והחזירה הנכרים
שביארנו כמו הקבלה, זמן הגיע לא שעוד מפני לרשותנו
לא עוד ואנחנו שנתן, באופן ההשגה, שלימות בענין
עצמאות ואין כלכלית, עצמאות לנו אין שהרי קבלנו.
כי מזה, יותר הרבה ועוד כלכלית. עצמאות בלי מדינית
בני שרוב עוד וכל הנפש, גאולת בלי הגוף גאולת אין
ואינם האומות, של הזרות בתרבויות שבויים הארץ

גם הרי ישראל, ותרבות ישראל לדת כלל מסוגלים
זו ומבחינה הנכרים. הכוחות תחת שבויים הגופות
שום שאין הוא והמופת הנכרים, בידי הארץ עוד נמצאת
להיות צריך שהיה כמו הגאולה מן כלל מתרגש אדם
בני שאין בלבד ולא שנה. אלפיים אחרי הגאולה בזמן
אלא הגאולה, מן וליהנות אלינו לבוא מתפעלים הגולה
מצפים בתוכנו, יושבים וכבר שנגאלו מאותם גדול חלק
לארצות ולשוב זו מגאולה להפטר עינים בכליון
הארץ הוציא שהקב"ה פי על שאף הרי פזוריהם.
לא עוד אנו זה כל עם לנו, ונתנה האומות מרשות
לנו נתן זו שבנתינה אלא מזה. נהנים אנו ואין קבלנוה,
ולהתקדש להטהר דהיינו לגאולה, ההזדמנות את הקב"ה
ואז לשמה, ובמצוות בתורה ה', עבודת עלינו ולקבל
נחוש ואז לרשותנו, הארץ ונקבל המקדש בית יבנה
לזה, באנו שלא עוד כל אבל הגאולה. בשמחת ונרגיש
הארץ נמוסי בין הפרש שום ואין נשתנה, לא דבר שום
במשפט, הן זרים, ידי תחת עדיין שהיתה מכפי עתה,
הזדמנות אלא לנו ואין ה'. בעבודת והן בכלכלה הן

לגאולה.
המשיח. ימות של הדור הוא זה שדורנו מדברינו, היוצא
גם הנכרים. מידי הקדושה ארצנו לגאולת זכינו ולפיכך
הכתוב קיום תחילת שהוא הזהר ספר להתגלות זכינו
כי וגו'. עוד ילמדו ולא וגו'. ה' את דעה הארץ ומלאה

בשת אבל גדולם. ועד למקטנם אותי ידעו אלהכולם י
עוד לידינו אנו אבל מהקב"ה, נתינה בבחינת רק זכינו

כלום, קבלנו להתחיללא בזה הזדמנות לנו שניתנה אלא
נזכה שאז לשמה, ובמצוות בתורה לעסוק השי"ת, בעבודת
שלא מה המשיח, של לדורו המובטח ככל גדולה להצלחה
שתי של הקבלה לזמן נזכה ואז שלפנינו, הדורות כל ידעו

עכל"ק. השלימה". ו"הגאולה ההשגה" "שלימות אלה:

ל  אטום ?רוצה  ופצצת  שלישית  עולם מלחמת  ולמנוע נפשך הציל 

שלה העצום  הרוחני בכח  רק היא ישראל עם של המגן אפודת 

! הרוח של האינסופי כח  לעומת  אפסי הוא  החומר  כח 

הקדוש הזוהר מול ואבנים  מקלות של נשק היא  אטום פצצת

עצמה ? על חוזרת  ההיסטוריה  האם 

זאת.. הבינו  לא  אירופה רבני אולם למכה , תרופה הכין  הסולם  בעל האלוקי  המקובל

הקדוש ? זוהר ילמד  שיהודי כדי  להתחנן אפשר  כמה  עד 

בזה בידך לוקח היתה  וצדיקיו ונביאיו  תורתו בהשי"ת  באמת  מאמין  היית  אתה  אם אמונה . חסרון היא  הבעיה  מקור

בשקיקה. ולומד  הקדוש הזוהר  את  הרגע

"אמונה ". על לעבוד  צריך פשוט אתה 
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 מכתב גלוי לכל אחד ואחד מעם ישראל מתוך דאגה גדולה לשלומו
)וקבל את האמת ממי שאמרה(

ב ' חלק גרעינית ומלחמה  השואה  למניעת הסולם בעל של פתרונו

ורעי! אחי יקירים יהודים

עורו! מתרדמתכם  ישנים עורו

מחסה! לתפוס מהרו בפתח, אטומית  מלחמה  נוספת . שואה  בפני אלה  בימים עומדים שאנחנו להבין  צריכים אתם

מחכיםשאלה: שאנחנו השלישית  עולם ומלחמת  אירופה , שואת השניה , הראשונה, העולם למלחמת הגורם מהו

הזוהרהתשובותאת בקרוב?לה לימוד שבמניעת שאמר הזוה "ק בספר  זיע"א  הסולם בעל הגאון מצא  הללו לשאלות

אטומות ... אוזניים על נפלו ודבריו השואה , על לכל  וזעק לעולם . באים וחורבן מוות 

בשנת השניה עולם מלחמת פרוץ לפני המעשה, היה וכך
רבני את זיע"א אשל"ג מוהרי"ל הגאון הזהיר תרצ"ט
ולא הקדוש הזוהר את וילמדו לא"י שיעלו אירופה קהילות

אירופה. ונחרבה בקולו שמעו

תרצ"ט בשנת ימ"ש הגרמנים שואת פרצה לצערנו
תרע"ט!! משנת שנה 20 בדיוק

עשרות בידי מאומתת אירופה ויהודי לרבני אזהרתו
צדק"! "כמה כעת: ואומרים השואה מניצולי

לפני זאת סיפרו השואה יוצאי יהודים של רבות עשרות
הנ"ל הקדוש הגאון "כמה לי ואמרו שנה 40- מ למעלה

לו"!!! שמעו שלא וחבל ששמעוצדק אלפים, שיש (בטוחני

האמת) ויודעים מאבותיהם זו נשתנתה,מציאות לא שעדיין וכיון
הקדושים, מדבריו שוב חוששני הק', הזהר ללימוד הגישה
יאמרו ושוב עצמה על ח"ו תחזור שההסטוריה רוצה ואיני

וד"ל צדק"!!! שהוא שליט"א)"כמה הרב נכדו (מדברי

שתבוא האמין לא אחד אף השניה העולם מלחמת לפני
שהזהיר מי לכל לשמוע רצו לא יחרב, והכל מלחמה
בחרו ענק. בצעדי וקרב ההולך ממשי שמד על אותם
מהמציאות ופחדו והרגילים, 'הנעימים' בחיים להדבק

הכואבת...

המרה בטעות נטעה לבל והתעוררו בואו היקרים אחינו
אנחנו " גדול: בקול ונקרא נחושה החלטה ונחליט הזו.

שינוי נעשה הפעם השוגה, העולמי בזרם נחסף לא
בחיים!" ונבחר

לפ שנה רבינוחצי נכנס השניה העולם מלחמת פרוץ ני
ואמר תלמידיו, לפני שיעור לומר "הסולם" בעל הקדוש
אירופה". מעל שחור ענן רואה "אני גדולה: בקדרות אז

תש"ג ימ"שבשנת היטלער מלחמת שפרץ ראה כאשר
הקדושה לארצינו שיגיע מאוד ופחדו העולם, על
טף זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרוג להשמיד

ח"ו. ונשים

בזוהר כותב יוחאי בן שמעון ורבי שהיות אמר, כן על
לתרגם התחיל בשנת מגלותא, יפקון דא בספרא הקדוש
את וילמוד יבין יהודי שכל כדי הקודש בלשון הזוהר
הכרך את ולהדפיס לתרגם כשגמר ובדיוק הקדוש, הזוהר
המלחמה נגמר אז הסולם פירוש עם הזוהר של הראשון
הקדושה. בארצינו זממו הצליח ולא ימ"ש. היטלער של

חורפי בימי "אזכרה לקחו משומעי אחד לנו כותב וכך
מפי ושמעתי זכיתי זצ"לאשר "הסולם" וכךבעל בעצמו,

לי: ימ"שסיפר הגדול יהודיםכשהרשע מליון 6 רצח
לכולם: אמרתי זה,באירופה, רשע לנצח אפשר "אי

וילמדו יהודים יקומו כן אם אלא תסתיים לא זו ומלחמה
הקדוש". הזוהרזוהר ותרגם "הסולם" בעל ישב לכן

כפי פשוטים ליהודים מובן שיהיה הקודש ללשון
עבודתו, בסיום ואכן הראשון,השגתם. הכרך שגמר ביום
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במלחמה, קשה תבוסה ימ"ש היטלר לארץנחל נכנס ולא
ישראל.

ניצלה גלויים ובנסים ששרדו, היהודים מעט ניצלו וכך
בזכות – ימ"ש. רשע אותו של מציפורניו ישראל ארץ

הקדוש. הזוהר

יפולתש"הבשנת הנאצי שהצורר הקדוש רבינו אמר
"כל דכתיב מרמזשתהמממשלתו, ו"שתה" רגליו", תחת

שנת תש"ה.על

התאבד ימ"ש הגדול שהרשע למודעי איירוזאת בי"ז
בידיתש"ה לראשונה התפרסמה מותו על והשמועה

עצמם איירהגרמנים הגיעהבי"ח כן וגם שנה אותה של
במירון ההדלקה של בעיצומה הקודש לארץ השמועה

בעומרביום זיע"אל"ג הסולם בעל מרן היה עת ובאותה .
ביממה שעות 18 במשך קשהשוקד פרקים דלקת (למרות

גדולים) ייסורים לו עלשהסבה להגן הסולם פירוש את וכותב
גאולתן. ולקרב ישראל

דא בספרא נשא פרשת בזוה"ק מפורש נכתב וכאשר
הספר בזה ברחמי– גלותא מן הקדוש)יפקון מן(הזוהר יצאו

ברחמים. הגלות

אטום פצצת מפני זצ"ל הסולם בעל של אזהרתו
בדרכו וללכת זוהר ללמוד - הפתרון ומימן

"הסולם" בעל הקדוש רבינו ראה שנה 60 מלפני עוד
ב הטמונה הסכנה -אגואיזםאת וארצות מדינות הכובש

אף לסכנה, מועמד העולם כל אותו יתקנו לא שאם וזעק
היהודיים ראשי את והזהיר ימ"ש הנאצים עליית את חזה
עוד ישראל, לארץ לעלות בפולין התורה גדולי ואת -
בישיבות נרחבים הסברה במסעי לשכנע ניסה זה מטרם
הקדוש הזוהר ספר בלימוד הצורך את וגליציה פולין
למנוע אף העצום ובכוחו האדם, את לשנות רב שכוחו
לכלל ובהשפעתה הזאת, ההרסנית ההתפתחות את

ישראל.

לדביקות להגיע זה כמוך' לרעך 'ואהבת הזולת אהבת
למרות נח, יותר בה שיחיו חברה לסדר כדי לא בבורא.
של אחר סידור שום שאין מסביר זצ"ל אשלג שהרב
אנשים של חברה הזה, הסידור כמו נח שיהיה החברה
תהיה זאת לשרת. רק שבאים אלטרואיסטים, משפיעים,
אם אז עד משיח. ימות של הימים, אחרית של החברה

לפצצות יצטרכו בזמן זה את יבינו האטוםלא או המימן
להבין כדי רביעית אפילו ואולי שלישית עולם מלחמת של

האגואיסטיות. מובילה להיכן עד

בו אין נחרב, עכשיו שלנו העולם רוחנית מבחינה
להשפיע רצון של נקודה כלומר, דמפתוחא', 'נקודה

טהור. יוחאיבלבד, בר שמעון חברהר' תהיה שאם אומר
האינטרסים כל את ישילו שחבריה אחת, קבוצה אחת,
אינטרס שום בלי הזולת, למען רק ויחיו שלהם, האישיים

הגאולה.אישי את להביא הצינור יהיה להיותזה חייב זה

והתורה נצחית היא התורה כי הימים, באחרית ככה
לנו. מורה שהתורה החיים צורת וזו להתקיים חייבת

–לקומ אשלג הגרי"ל קורא מכירים שאנחנו וניזים
החברה, לטובת אותו קיימו כי אגואיסטי. סוציאליזם

ה'. מצוות זה כי לא האנשים, לטובת

עם ולנו לעולם האזהרה את בבהירות מתאר זה מכתב
ה'. דבר לקול לשמוע מחוייבם אנו ישראל.

לימוד אי - הימים אחרית על הסולם בעל של חזון
בפצצת צורך העולם לאומות יביא התורה פנימיות

רח"ל ומימן אטום

המכתב תוכן לפניכם פצצתוהרי על האזהרה ובו המלא
רבי כ"ק - הסולם בעל רבינו מאת ושלום. חס ומיימן אטום

וז"ל: זצוקללה"ה: אשלג הלוי לייב יהודה

בכל המוטבע לקבל הרצון הוא ביאורי, לכל "הבסיס
ממנו נפרדה וע"כ מהבורא, צורה בשינוי והוא נברא,
הוא ברוחניות צורה שינוי כי מגוף, הנפרד כאבר הנשמה
רוצה ה' מה ברור ומכאן בגשמיות. מפריד דגרזן כמו
בו ונדבקים חוזרים אנו שאז הצורה, השואת הוא מאתנו,

שנבראנו. כמטרם

אף רחום הוא מה במדותיו? "הדבק חז"ל שאמרו וזה
הרצון שעיקרן שלנו המדות שנשנה דהיינו רחום", אתה
להשפיע. רק שהוא הבורא של המדות את וניקח לקבל,
ולהועיל לזולתנו להשפיע רק יהיו מעשינו שכל באופן
להדבק למטרה? באים אנחנו ובזה יכולתינו, בכל להם

הצורה. השוואת שהוא בו,

בשיעור דהיינו בהכרח, עצמו לצרכי עושה שאדם ומה
נחשב אינו זה משפחתו, ולקיום לקיומו המוכרח מינימום

ישובח. ולא יגונה לא ההכרח כי צורה, לשינוי

אלא שלמותו בכל יתגלה שלא הגדול הגילוי וזהו
נזכה אז הזה, הלימוד יקבלו וכאשר המשיח, בימות

השלימה. לגאולה

או השלמות, לגילוי דרכים שני שיש מזה, דיברתי וכבר
יסורים. דרך או תורה דרך

שהם הכללי החורבן לעולם ברור לא עוד שאם
עולם למלחמות עד יחכו לעולם, להביא עתידים
את הפצצות יעשו ואז ח"ו, רביעית או שלישית

שלהם

עד אדם לבני הטכניקה את ונתן הקב"ה סיבב ולפיכך
ברור לא עוד שאם והמימן, האטום פצצת את שמצאו
עד יחכו לעולם, להביא עתידים שהם הכללי החורבן לעולם
הפצצות יעשו ואז ח"ו, רביעית או שלישית עולם למלחמות

שלהם, תהיהאת לא החורבן, אחר שישארו והשארית
עיצ שהןלהם הזו? עבודה עצמם על לקחת אלא אחרת, ה

ממה יותר עצמם בשביל יעבדו לא אומה והן יחיד
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יהיו מעשיהם כל ושאר ההכרחי, לקיומם שצריכים
אז לזה, יסכימו העולם אומות כל ואם זולתם, לטובת
ידאג לא איש כל שהרי העולם, מן המלחמות יתבטלו

זולתו. לטובת אלא עצמו לטובת השואתכלל של זו ותורה
משיח, של תורתו היא נאמרהצורה זה ד')ועל :(מיכה

ונעלה לכּו ואמרּו רּבים ּגֹוים והלכּו וכו' הּימים  ֶ ֲ ַ ְ ְ ְ ָ ְ ִ ַ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ַ ִ ֲ ַ ְּבאחרית
ונלכה מּדרכיו ויֹורנּו יעקב אלקי ּבית ואל ה' הר  ָ ְ ֵ ְ ָ ָ ְ ִ ֵ ְֹ ֲ ַ ֵֹ ֱ ֵ ֶ ְ ַ ֶאל
וׁשפט מירּוׁשלם. ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון ּכי  ַ ָ ְ ִ ָ ָ ִ ַ ְ ָ ֵ ֵ ִ ִ ִ ָֹ ְֹ ְּבארחתיו

רחֹוק", עד עצמים לגֹוים והֹוכיח רּבים עּמים דהיינוּבין ֵ ַ ִ ַ ִ ְ ִ ַ ְ ִ ֲ ֻ ִ ַ ָ 
הצורה, בהשואת ה' עבודת אותם ילמד שהואשהמשיח

עצומים" לגוים ו"הוכחה המשיח. של ומשפט תורה
ה' עבודת עליהם יקבלו לא שאם להם שיוכיח דהיינו
תורתו יקבלו ואם המלחמות, ידי על הגוים כל ישמדו

הּגֹוים ּבין "וׁשפט אז וכּתתּונאמר רּבים לעּמים והֹוכיח ְ ָ ַ ֵ ַ ִ ְ ִ ַ ְ ַ ִ ַ ִ ְ ִ ְ 
ּגֹוי אל גֹוי יּׂשא לא למזמרֹות וחניתֹותיהם לאּתים  ֶ ָ ִֹ ֵ ְ ַ ְ ֶ ֵ ִ ֲ ַ ִ ִ ְ ָ ְ ַחרבֹותם

מלחמה" עֹוד ילמדּו ולא בדרךחרב נלך שאם נמצא, ֶ ֶ ְ ִֹ ְ ְ ִ ְ ָ ָ 
יסורים, בדרך נלך לאו? ואם מוטב, תורתו? ונקבל תורה,

בעולם,דהיינו ומימן אטום פצצות של המלחמות שיתגלו
להמלט איך עיצה העולם אומות כל יחפשו ואז
ילמד והוא לירושלים המשיח אל ויבואו ממלחמות,

עכל"ק. הזאת." התורה את אותם

זצ"ל הסולם בעל מפהרבינו ב'קבלה מרבו שקבל כותב
פה' רבינואל למשה עד מרבו שקבל מרבו שקבל רב שאמרנו כפי (שזה

סיני) בהר יתברך מהבורא יכולהשקבל לא הימים שבאחרית
ששמרו סוד שזה אומר רבינו אחרת. חיים צורת להיות
הר' אחרון. לדור אותו גילה והוא זמן הרבה החכמים בין
שתצליח בעולם אחת נקודה תהיה שאם כותב אשלג

הע לכל יתפשט זה ברירהמשם לעולם תהיה לא ולם,
לצאת יוכל לא לשם שיבוא מי וכל זה, אחרי להסחף אלא
של שהנשמה מה כל כי מושך. כך כל יהיה זה כי משם,
אם בזה יודו וכולם הזאת, חיים בצורת יש מחפשת האדם

יצליח. זה

הוא כמה לפי נמדדת האדם שמעלת אומר זצ"ל רבינו
מועיל שאדם וכמה אחר. דבר שום לא לחברה, מיטיב
מזיק שח"ו אדם כבוד. ליותר ראוי הוא לחברה יותר
לעצמו שמקבל מי גם גדול. הכי פושע נקרא לחברה
כזאת. בחברה בזוי הוא דרישות מהחברה ודורש
הם החברה, את לרומם שידאגו אלו המשפיעים,
לקלוט בשלים לא עוד אנשים ביותר. הגדולים המיטיבים
את מוכן. כבר שהדור למרות בשלימות, הזה הרעיון את

ניסו החיים צורות מובילוראוכל הכל שקר, שהכל
לתככים, הכסףלמלחמות, על שלו, הכבוד על רב אחד כל

בממשלות, בפוליטיקה, זה ככה שלו. המעמד על שלו,
העצמית, האהבה אש על ורוחש מטגן העלם כל במדינות,
הנכונה. הדרך לא שזו שיבינו עד יפתר ולא יגמר לא וזה

דבר, של בסופו יקרה שזה בודאי הבורא רצון זה אם
לתכלית: להגיע כדי לפנינו מזומנות דרכים ששתי אלא

יסורים. דרך או תורה, דרך

יסורים ודרך תורה דרך

או השלימות: לגילוי דרכים שתי שיש מזה דברתי "וכבר
ונתן הקב"ה סיבב ולפיכך יסורים, דרך או תורה דרך
והמימן" האטום פצצת את שמצאו עד אדם לבני הטכניקה

רג') ע"מ הסולם האפשרות(ספר את לנו נתן הקב"ה למה .
באמצעותם שאפשר גדולים, כך כל משחית כלי ליצור
מופעלים שהם ושאחרי הארץ, כדור כל את להשמיד

לקרות? לזה נתן ה' למה שהקב"האומרים: היא והתשובה
בדרך או תורה בדרך או לתכלית מוכן שיהיה הכל הכין

זצ"ליסורים. הסולם בעל תורתרבינו את נתן הקב"ה לכן
לימודו ידי על ונקנית הקדוש בזוהר אחדשיסודתה מצד

אטום –ופצצות רוצים אתם מה אתם תחליטו שני, מצד
עולם. להרוס או עולם לבנות

שלהן" את הפצצות יעשו ברור"ואז לא עוד אם כי
לכלל, מהפרט ומתפשט שהולך הכללי, החרבן לעולם

קשים, הכי לרבדים עד עדינים היותר יבואוומהרבדים
לכל ויבהירו ח"ו והרביעית השלישית העולם מלחמות

לחרבן. מועד אגואיסטיות על הבנוי שעולם

מי דמיוני. כך כל נראה לא כבר הזה החרבן היום
מי יגיע, שזה לרגע לחכות צריך לא בראשו שעיניו
חומר חבית על יושבים שאנחנו רואה בראשו שעיניו
מנהיגים שכמה מספיק זמן. של עניין רק זה נפץ,
נגמר כפתור לחיצות ובכמה השני על אחד מתרגזים
כל את הכל, את להשמיד יכולת יש היום הסיפור.
זה את איסלמים. רשעים בידי היכולת מי ובידי העולם.
של בדרך ללכת שנבחר למקרה בידם הפקיד הקב"ה

הזה הדור את שראו תנאים אמרו זה על ח"ו. 'ייתייסורים
אחמיניה' אראנו)ולא ולא עליון(יבוא קדושי התנאים, אפילו .

בדרך יבוא אם משיח בבוא לחזות רצו לא הגמרא, מזמן
בואו. בזמן שיהיו הגדולים היסורים מפאת הקשה,

חרבן של למציאות להגיע ח"ו, תאלץ, האנושות אם
המריבות מכל לנו יצא מה 'רגע ויגידו השרידים ישבו
אמרו והם שלנו, שהנפט שאמרנו בזה לנו יצא מה האלה,
הוא עכשיו הנפט מי של והרגנו, ונלחמנו שלהם, שהנפט

לאדמה! מתחת קבור

עצה להם תהיה לא החרבן אחרי שישארו "והשארית
אומה והן יחיד שהן זו עבודה עצמם על לקחת אלא אחרת
לקיומם שצריכים ממה יותר עצמם בשביל יעבדו לא
כל ואם זולתם. לטובת יהיו מעשיהם כל ושאר ההכרחי,
מן המלחמות יתבטלו אז לזה יסכימו העולם אומות
אלא עצמו לטובת כלל ידאג לא איש כל שהרי העולם,

זולתו. לטובת

קיבל הוא נביא, בבחינת הוא זצ"ל הסולם בעל רבינו
נבואה.(כידוע)נבואה בבחינת זה אומר שהוא ומה
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 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
 ְלִמְליֹֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹֹוָלם

ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון 
ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 
ָקָטן.  ְּבֶכֶסף  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַחְׁשֵּבן   ֶׁשּיּוַכל 

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

ה ֵארּוַע, ְסעּוַדת  עֹוׂשֶ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ָרֵאל:  ִיׂשְ ַחת ְלָכל ַעם  ּמַ ּוְמׂשַ ׂשֹוָרה טֹוָבה  ּבְ
ִית,  ת ַהּבָ ן, ֲחֻנּכַ ְדיֹון ַהּבֵ ִרית, ּפִ ִרית ִיְצָחק, ּבְ ר ִמְצָוה, ּבְ ה, ּבַ ָנִאים, ֲחֻתּנָ ֵארּוִסין, ּתְ

ָנה,  ָ ַהּשׁ יֹום  ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ת  ֲחֻתּנַ הֹוָדָעה,  ְסעּוַדת  ֶכת,  ַמּסֶ ִסּיּום  ִקּדּוׁש,  ְצָוה,  ּמִ ת  ּבַ

ם,  ִחּנָ ּבְ ַהּיֹוִמי  זַֹהר  י  ּפֵ ּדַ ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ַהּיֹוִמי,  ף  ּדַ לֹוְמֵדי  ּוְלָכל  ָמחֹות,  ׂשְ ִמיֵני   ּוְבָכל 

052-7651911 ֶטל: 

משיח, של תורתו היא הצורה השוואת של זו ועל"ותורה
ואמרּו רּבים ּגֹוים והלכּו וכו' הּימים "ּבאחרית נאמר:  ְ ָ ְ ִ ַ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ַ ִ ֲ ַ ְזה
ויֹורנּו יעקב אלקי ּבית ואל ה' הר אל ונעלה  ֵ ְֹ ֲ ַ ֵֹ ֱ ֵ ֶ ְ ַ ֶ ֶ ֲ ַ ְ ְלכּו
ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון ּכי ּבארחתיו ונלכה  ַ ְ ָ ֵ ֵ ִ ִ ִ ָֹ ְֹ ְ ָ ְ ֵ ְ ָ ָ ְ ִמּדרכיו
עד עצמים לגֹוים והֹוכיח רּבים עּמים ּבין וׁשפט  ַ ִ ֻ ֲ ִ ְ ַ ִ ְ ִ ַ ִ ַ ֵ ַ ָ ְ ִ ָ ָ ִמירּוׁשלם.
בהשוואת ה' עבודת אותנו ילמד שמשיח דהיינו  ָרחֹוק",

ובחינה. בחינה בכל להשפיע נקרא זה מה הצורה,

עצומים, לגויים והוכחה המשיח של משפט תורה "שהוא
ה' עבודת עליהם יקבלו לא שאם להם שיוכיח דהיינו

נאמר תורתו יקבלו ואם מלחמות, ידי על הגויים כל ישמדו
לא למזמרֹות וחניתֹותיהם לאּתים חרבֹותם "וכּתתּו זה ֹ ֵ ְ ַ ְ ֶ ֵ ִ ֲ ַ ִ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ְעל

מלחמה". עֹוד ילמדּו ולא חרב ּגֹוי אל גֹוי הפיכתיּׂשא זה ִ ָ ֶ ֶ ֶ ְ ִֹ ְ ְ ִ ְ ָ ָ 
חרב, במקום להשפיע, מנת בעל שיהיה לקבל הרצון
ערוגה לו תחפור מהשני, לקחת לקבל, הרצון במקום

מלחמה"בגינה. עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישאו "לא
משיח. של תורתו זו

הקבלה וחכמת הקדוש מהזוהר נובע הרעיון זה וכל
אטום. מפצצת ננצל בו הלימוד ידי ועל

ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

 בית שמש: 0548-436784, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

במרכז: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608

 נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש

טל: 054-8436784
פקס: 02-9951300

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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מרן רבינו החפץ חיים זיע"א

 מי האיש החפץ חיים? חלק א'
לב ! שימו

לשמוע נזכה מעט ועוד איומה גרעינית  מלחמה  בפני עומד  העול !יקרי יהודי
? חיי החפ האיש  מי לחיות. יזכו  כול לא משיח. של שופרו

הזוהר.יבו ספר שהוא נח  בתיבת ויכנס א
 הזה  בעולם  הבא  עולם  טוב לראות קדושה , בלתי יום לראות לבלי חיים , החפץ  האיש  מי

לנפש . חיים  שהם  והתיקונים  הקדוש הזוהר בספר  הברכה)ידבק היכל זלה"ה, מקאמרנא (רי "א

דעת את חיי דבעי מא לכל להודיע אלו  בשורות באנו
 והיא  משיח  מחבלי להנצל כיצד זיע"א  הח "ח מרנא 
הקדוש. הזוהר בספר ובפרט  בתורה גדולה דביקות 

:כדלהל

מאיר ישראל  רבינו   מר הגדול  הגאו ישראל  של  מאור
זצוקללה "ה חיי החפ בעל  מראדי מעוררהכה היה 

ללמוד  לכול צעק  הוא  התורה. חלקי כל  את ללמוד 
הקדוש. הזוהר לימוד את ועורר  הש "ס . את  ולסיי

משלי  המדרש את בספריו  פעמי כמה  שהעתיק  וכמו
קנ"ו ) סימ הלכה  בביאור להלכה הביאו וכ הלכות , לליקוטי (בהקדמה 

כל את  למד שלא  על   האד יתבע  כמה ומתאר שאומר
התורה. חלקי

ולבחון  כולו העולם  את  לדון הקב "ה עתיד
הזה בעולם  שלמד התורה על האדם  את

לשונו קשה(בפ"י )וזה כמה  וראה בא  ישמעאל , רבי אמר :
בעמק כולו  העול כל את לדו הקב "ה שעתיד ,הדי  יו
כלו לו, אומר לפניו , בא   חכ שתלמיד וכיו יהושפט ,
והודית הואיל הקב "ה, לו אומר ,ה אמר בתורה? עסקת

ששנית. ומה  שקרית  מה לפני אמור

ההוא  לזמן ולהתכונן היטב לחזור צריך

ומה בידו, תפוס  יהא  אד שקרא  מה כל אמרו, מכא
ליו וכלימה  בושה תשיגהו  שלא  בידו, תפוס  תהא  ששנה 

.הדי

ההוא  בזמן תהיה גדולה בושה

לאותה אוי בושה  לאותה  אוי אומר, ישמעאל רבי  היה
ובתחנוני בתפלה ישראל מל דוד בקש זה  ועל  כלימה.

ואמר, , המקו ד)לפני ה , וגו'.(תהלי קולי תשמע בקר ה '

והמשניות התנ "ך  לימוד חיוב

הופ הקב"ה משנה . בידו ואי מקרא בידו שיש מי בא 
וה ערב, כזאבי  בו מתגברי גיהנ ומצירי ממנו, פניו את

. לגיהנ אותו ומשליכי אותו   נוטלי

ההלכה לימוד חיוב

אומר הקב "ה  שלשה. או  סדרי שני בידו שיש מי  בא 
לה אומר א .אות שנית לא  למה  ההלכות כל בני, לו,
ראשו כמדרשו לו עושי לאו,  וא מוטב . הניחוהו,

.ראשו

כהנים תורת  לימוד חיוב

כהני תורת בני, לו, אומר הלכות. בידו שיש מי בא 
וטהרה , טומאה , שרצי טומאת בו שיש שנית , לא  למה
וטהרת  נתקי טומאת  ,נגעי וטהרת  נגעי טומאת 
וטהרת זבי טומאת , בתי וטהרת   בתי טומאת , נתקי
וטהרת מצורע טומאת לידה, וטהרת לידה  טומאת זבות,
ודיני  שוה , וגזירה ,הכפורי יו של וידוי סדר מצורע,

בתוכו. דני שה ישראל  דיני וכל , ערכי
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תורה חומשי חמשה כל לימוד  חיוב
חמשה לו, אומר הקב"ה . כהני תורת בידו שיש מי  בא 
תפילי שמע קריאת בה שיש שנית, לא  למה  תורה חומשי

ומזוזה.

האגדה לימוד חיוב
הקב "ה , לו אומר תורה . חומשי  חמשה  בידו שיש מי בא 
יושב שהחכ שבשעה  שנית, ולא  אגדה למדת לא  למה
עוד , ולא ישראל, של עונותיה ומכפר מוחל אני ודורש
א אפילו  רבה  שמיה יהא אמ עוני  שה שבשעה אלא

.עונותיה ומכפר   לה מוחל  אני  דינ גזר  נחת

הש"ס  לימוד חיוב 
למה תלמוד בני, לו , אומר הקב"ה אגדה. בו  שיש מי בא 

שנאמר למדת, ז')לא  א, הי(קהלת אל הולכי  הנחלי "כל
תלמוד. זה , ואיזה מלא". איננו  והי

מרכבה מעשה לימוד חיוב
הואיל בני, לו, אומר  הקב"ה תלמוד. בידו  שיש  מי בא
 שאי בגאוה , צפית  במרכבה , צפית  בתלמוד, ונתעסקת 
 יושבי  חכמי שתלמידי בשעה  אלא בעולמי הנייה 
 המו והוגי ורואי ומביטי ומציצי תורה  בדברי  ועוסקי

הזה. התלמוד

הוא במה   ראשו רגל עומד. הוא  האי כבודי כסא
הוא במה שלישי משתמש . הוא במה שני  משתמש.
הוא  האי חשמל משתמש. הוא  במה  רביעי משתמש.
רוח לאיזה אחת . בשעה   מתהפ הוא  פני וכמה  עומד ,
זוהר של  פני כמה  עומד, הוא  האי הברק  משמש. הוא 
הוא האי כרוב  משמש. הוא  רוח  לאיזה  כתפיו.  בי נראי
כסא  עיו מכול גדולה משמש . הוא  רוח  לאיזה  עומד .
מתוק .מלב כמי הוא עגולה עומד . הוא  האי הכבוד
גשר בי יש הפסק  כמה  בו. יש כמה . גשרי כמי הוא 
גשר באיזה עובר, אני גשר באיזה עובר  וכשאני לגשר.
.עוברי המרכבה גלגלי  גשר  באיזה  .עוברי  האופני
כמה עומד . אני  האי קדקדי ועד מצפרני מכול גדולה
גדולה רגלי . אצבעות שיעור כמה ידי. בפיסת שיעור
משמש. הוא  רוח לאיזה עומד . הוא  האי כבודי כסא  מכול
בשבת ברביעי משמש. הוא  רוח לאיזה בשבת בשלישי
זהו גדולתי, זהו  הדרי, זהו לא  וכי משמש . הוא  רוח  לאיזה

יופיי, אד)הדר עליו(שבני הזאת, במדה  כבודי  את מכירי
דוד, כד)אמר  קד, ה '".(תהלי מעשי רבו  "מה

בכדי בידו שמור הלימוד שיהיה צריך
והנורא  הגדול במבחן להקב"ה לענות  שיוכל

לבוא לעתיד
חכ תלמיד אשרי אומר, ישמעאל  רבי היה מכא
להשיב פה   פתחו לו  שיהא  כדי  בידו למודו שמשומר

.הדי  ליו להקב"ה

הגדול הרשע אפילו  ז"ל  מווילנא  הגר"א  רבינו  אמר
מרכבה ! במעשה  עסק שלא על  יתבע שיבישראל

התורה חלקי כל את  יום בכל ללמוד
הלימוד? סדר  וכיצד

אומרת; הקדושה  ל .)הגמרא  דכתיב(קדושי מאי
לעול . ושלשת אלא  " ושננת" תקרי אל " ושננת"
שליש במשנה שליש במקרא שליש שנותיו  אד ישלש
ופי ' ליומי! צריכא  לא  חיי? כמה  יודע  מי  בתלמוד,
חובת הרי זה, ולפי ישלש. עצמו  ויו  יו דבכל התוספות
דא חכמתא  "עתידא  כמובטח  זוה"ק, ללמוד  אחד כל
להתחיל, יכול גיל  ובאיזה ממתי יומיא ", לסו לאתגליא 
חיי" כמה יודע  "מי הגמ' שאלת את  לשאול אפשר זה על
ה "פרד"ס "  להשלי תורה, הלומד אחד  כל חובת וממילא 

. יו בכל

שילמד זצ"ל מקומרנה מהרי"א   הגאו ביאר  זה דר ועל
ילמד ואח"כ  ויו  יו בכל  ופוסקי בש"ס  כריסו  וימלא 
בש"ס כריסו  אד שימלא עד  להמתי כי הסוד  תורת 

חיי?. כמה  יודע  מי   ובפוסקי

בתלמוד" "שליש הוא הזוהר לימוד
מהימנא ברעיא  רנד .)בזוהר  ד פנחס  שמארי (פרשת כתב

" ושננת" עלייהו ואיתמר תלמוד מארי  אינו קבלה 
אלא ושננת תקרי אלא   מתניתי מארי ואוקמוהו 
שליש במשנה שליש במקרא  שליש דאינו ,ושלשת
שליש בכלל הוא  הקבלה לימוד שחובת דהיינו בתלמוד.

במקרא".)בתלמוד  "שליש בגדר הוא הזוהר שלימוד אומרי .(ויש
פסק   החיי כ קנ"ה)ובעל  ידי (בסימ יוצא  הזוהר שבלימוד  :

הקבלה לימוד מרכבה)חובת מעשה שכתב(שבכללה ומה .
תלמוד לנו יש דהנה צריכא  לא שבימינו ש התוספות
הקדוש הזוהר הנה  ובמשנה , במקרא  בלול שהוא  "בבלי"

יחד!  מכול בלול

כל  יתפאר בתורהלעתיד מחלקו אחד 
יו בכל  האד לו  יקבע  כ שעל ז "ל: "הר אמר
לבא . לעתיד יתבייש שלא כדי כולה  התורה  בכל   שיעורי
הייתי  "אני ואומר: מתפאר שאחד  רואי שאנו כמו
אני  יתפארו לעתיד  וכד', באירופה הייתי אני  באמריקה,
אני  פלוני, מסכתא  למדתי אני  פלוני, ונביא חומש למדתי

וכו'".  ותיקוני הקדוש זוהר למדתי 

נתבייש ואז התורה  חלקי בכל  בקי ויהי בפתח משיח
עימו  ונית נישא  אי התורה , בכל   עוסקי אנו  שאי

מאומה ?  יודעי אנו   ואי

אנו אשר האדו ויבא  רגע , כמעט  עוד הרי וחשוב צא 
בושה איזו כולה! בתורה  בקי יהיה הרי והוא   מבקשי
ולכ מהתורה, חלק  לנו יחסר  בא פנינו על תהיה 
כולה!; התורה  חלקי כל את ללמוד הזאת  בעת תפקדינו

זיע"א ) חיי החפ שמשיח(רבינו  כתב  הקדוש  החיי האור .
הארצות! עמי של אומה לגאול בא  אינו

של  יומיות דקות בחמש תורה ביטול חשש
זוהר

לימוד של דקות שבחמש חשש, לב על עולה   הסת מ
דהרי   באיכות קצת תורה לביטול לאד לו  נחשב  הזוהר ,
וללו ובהבנה, בעיו תורה  ללמוד הרגע באותו  יכול היה 
התלמוד בי  אדירי במי ולצלול  סוגיא, של בעומקה

הלכה. זו ה ' בדבר , והפוסקי

וחייבים הש "ס לימוד הוא ה' עבודת עיקר 
יום כל גמרא ללמוד 

הש עבודת עיקר הנה כי מאד, הדבר ונכו ויציב  אמת 
הש"ס  לימוד ז "ל)הוא   גאו האי רב "שימוש(כמ"ש הנקרא והוא 

תלמידי  שימש ולא  ושנה   אד קרא  אפילו כי  ." חכמי
!האר ע זה הרי אקרקפתא(ברכות )חכמי רבה וחובה 

תוספות רש"י, הגמ', לימוד דחיוב  . יו  יו לימודו נש דבר
! תפילי הנחת כמו חיוב הוא  ,יו ר'בכל בצוואת  (כמ"ש

הק') השל "ה בעל של בנו מחמירישפעטיל  החסידי ואפילו
איתא  דהנה זצ "ל)בזה , מביאלא  דהאדמו "ר בקי (משמיה שלא  דמי

החסידות! מפת על דר לא  עוד פירש"י,  ע עכ"פ בש"ס
ילמד כ  א אלא   אלקי לצל יזכה דלא  איתא   ובספרי

הש"ס! כל את

פה שבעל תורה – התורה עיקר
אד וכשנפטר פה, שבעל תורה  הוא  התורה  ועיקר
פקודה ? ליו יענה  ומה  בחכמה?" "פלפלת  אותו:  שואלי

דאורייתא! בפלפולא  חדי  הוא  ברי וקודשא 

ליום דף  לפחות ולהספיק ש"ס לדעת  צריך
ללמוד ולהספיק  ש"ס , לידע עליה  רמיא  חיובא  כ  וג

וכלל! כלל להתבטל זמ ואי אחד , ד לכה"פ  יו כל 

הנלמד  על לחזור  גדול חיוב ישנו
קוצר ואינו כזורע הוי כי לחזרות ,  זמ לקבוע וצרי
בע"פ ! הכל לידע ויש למעלה, שיעור  אי ולחזרות רח"ל,

בהתמדה התורה דלתי  על לשקוד רק  אחרת, עצה אי
והטרדות , העול עניני כל מעליו ולהסיר גדולה,

!שביקרי היקר מעסק המפריעות 

ההלכה לימוד חיוב
ישראל מבני  ואחד  אחד  כל על גדול חיוב הכל ומעל
האסור לידע ודקדוקיה, פרטיה כל על ההלכה  לימוד
בהלכות בקי שלא  ומי  , חיי מאורח  יו בכל והמותר,

ודומיה )היסודיות ושבת ברכות האד(כהל' בתורת  אינו
ז "ל)הישראלי   אייבשי  יונת מנת(הר"ר על ללמוד ויש .

לעשות "!)לעשות, אלקי ברא  "אשר דכתיב לאסוקי (וכמה  .
לו נוח  מקיי ואינו דהלומד דהלכתא , אליבא  שמעתתא 

פניו! על שלייתו שנהפכה

ולקיים לשמור מאד צריך זוהר שלומד מי 
ההלכה את

המסדר בהקדמת שכתב וכמו הזוה"ק, לומד  בא וביותר
בח שעוסק  מי  כל ביותר "ומחוייב   חיי  הזאתלע כמה

הזוהר) את(לימוד להיטיב הימי כל ולבו נפשו שיהא  ,
בלימוד וביותר , הישרי ה ' תורת  בכל תמיד, מעשיו
חיינו ה כי שו "ע. ארבעה  חלקי מכל ההלכה, ושמירת
שמירת ותשוקת חיוב  בלבו מאד ויקבע  ימינו . ואור
הדברי פי על כי נאמר וע"ז  , האחרו תכלית עד ההלכה
היכלא מבני  להחשב  יכול  ואז ברית.  את כרתי האלה 
פנימה , הקודש היכל אל  ולפני לפני ליכנס  דמלכא ,
מל פני אור  שהוא  האמת, חכמת  זיו  נוע נפשו להתענג 

 החיי  ע לימוד ע "י , הזוה "ק)חיי באלקי(שהוא  ולהדבק 
סלה."  חיי

יום בכל ומשניות  מקרא ללמוד יש בנוסף

ללימוד  ויו  יו בכל זמ לו לקבוע  אד כל חייב   וג
חלילה, וחזור ומשניות , סיימתמקרא  וכי  ,"התנ כל על עברת (וכי

 המל לפני תתיצב פני בבושת הלא אחת? פע הפחות לכל משניות, ש"ס 

המזרזי דברי פ"י משלי במדרש שוב  ועיי תורה, של דתה  כדת , לא אשר

התורה .) כל את ללמוד 

הלימוד  קביעות  עיקר
במש  אד של לימודו קביעות שעיקר מינה  ונפקא 
אי זה  בלא  כי והלכה, גפ"ת משנה , מקרא , הוא  היממה

הקרקע! על יציבות רגליו

ללמוד  מותר בודאי גמרא ללמוד שקשה מתי
זוהר

או הראש, כשכואב גמרא , ללמוד שקשה   פעמי  א
לו מותר בודאי אז  ולכ וכדו', טרוד או עיי או שחלש 
מסטאלי ישראל ר ' שהשיב וכמו .נפש ממה זוהר, ללמוד 

אנחנו מסכימי  פעמי" השואלי)זצ"ל : שתאמרו(לצעירי
כפי  ילמוד גמרא ללמוד אפשרות כשאי  ולפעמי זהר.

זוהר". או משניות והשגתו מצבו

זוהר של דקות 5ב איסור כל אין

בזוהר ללמוד עצמו שקובע מועט בשיעור מקו ומכל
(ליו דקות  5השינה (כ ולפני  הסדרי ז "ל בי החיד"א (וכמ"ש

לו ) וטוב  השינה  לפני בזוהר מעט כלשיקרא דאי מודו  עלמא  כולי ,
איסור!

אל ומזה  ומזה אחר, לימוד שו "חשבו "על עושה ואינו
.יד תנח
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תורה חומשי חמשה כל לימוד  חיוב
חמשה לו, אומר הקב"ה . כהני תורת בידו שיש מי  בא 
תפילי שמע קריאת בה שיש שנית, לא  למה  תורה חומשי

ומזוזה.

האגדה לימוד חיוב
הקב "ה , לו אומר תורה . חומשי  חמשה  בידו שיש מי בא 
יושב שהחכ שבשעה  שנית, ולא  אגדה למדת לא  למה
עוד , ולא ישראל, של עונותיה ומכפר מוחל אני ודורש
א אפילו  רבה  שמיה יהא אמ עוני  שה שבשעה אלא

.עונותיה ומכפר   לה מוחל  אני  דינ גזר  נחת

הש"ס  לימוד חיוב 
למה תלמוד בני, לו , אומר הקב"ה אגדה. בו  שיש מי בא 

שנאמר למדת, ז')לא  א, הי(קהלת אל הולכי  הנחלי "כל
תלמוד. זה , ואיזה מלא". איננו  והי

מרכבה מעשה לימוד חיוב
הואיל בני, לו, אומר  הקב"ה תלמוד. בידו  שיש  מי בא
 שאי בגאוה , צפית  במרכבה , צפית  בתלמוד, ונתעסקת 
 יושבי  חכמי שתלמידי בשעה  אלא בעולמי הנייה 
 המו והוגי ורואי ומביטי ומציצי תורה  בדברי  ועוסקי

הזה. התלמוד

הוא במה   ראשו רגל עומד. הוא  האי כבודי כסא
הוא במה שלישי משתמש . הוא במה שני  משתמש.
הוא  האי חשמל משתמש. הוא  במה  רביעי משתמש.
רוח לאיזה אחת . בשעה   מתהפ הוא  פני וכמה  עומד ,
זוהר של  פני כמה  עומד, הוא  האי הברק  משמש. הוא 
הוא האי כרוב  משמש. הוא  רוח  לאיזה  כתפיו.  בי נראי
כסא  עיו מכול גדולה משמש . הוא  רוח  לאיזה  עומד .
מתוק .מלב כמי הוא עגולה עומד . הוא  האי הכבוד
גשר בי יש הפסק  כמה  בו. יש כמה . גשרי כמי הוא 
גשר באיזה עובר, אני גשר באיזה עובר  וכשאני לגשר.
.עוברי המרכבה גלגלי  גשר  באיזה  .עוברי  האופני
כמה עומד . אני  האי קדקדי ועד מצפרני מכול גדולה
גדולה רגלי . אצבעות שיעור כמה ידי. בפיסת שיעור
משמש. הוא  רוח לאיזה עומד . הוא  האי כבודי כסא  מכול
בשבת ברביעי משמש. הוא  רוח לאיזה בשבת בשלישי
זהו גדולתי, זהו  הדרי, זהו לא  וכי משמש . הוא  רוח  לאיזה

יופיי, אד)הדר עליו(שבני הזאת, במדה  כבודי  את מכירי
דוד, כד)אמר  קד, ה '".(תהלי מעשי רבו  "מה

בכדי בידו שמור הלימוד שיהיה צריך
והנורא  הגדול במבחן להקב"ה לענות  שיוכל

לבוא לעתיד
חכ תלמיד אשרי אומר, ישמעאל  רבי היה מכא
להשיב פה   פתחו לו  שיהא  כדי  בידו למודו שמשומר

.הדי  ליו להקב"ה

הגדול הרשע אפילו  ז"ל  מווילנא  הגר"א  רבינו  אמר
מרכבה ! במעשה  עסק שלא על  יתבע שיבישראל

התורה חלקי כל את  יום בכל ללמוד
הלימוד? סדר  וכיצד

אומרת; הקדושה  ל .)הגמרא  דכתיב(קדושי מאי
לעול . ושלשת אלא  " ושננת" תקרי אל " ושננת"
שליש במשנה שליש במקרא שליש שנותיו  אד ישלש
ופי ' ליומי! צריכא  לא  חיי? כמה  יודע  מי  בתלמוד,
חובת הרי זה, ולפי ישלש. עצמו  ויו  יו דבכל התוספות
דא חכמתא  "עתידא  כמובטח  זוה"ק, ללמוד  אחד כל
להתחיל, יכול גיל  ובאיזה ממתי יומיא ", לסו לאתגליא 
חיי" כמה יודע  "מי הגמ' שאלת את  לשאול אפשר זה על
ה "פרד"ס "  להשלי תורה, הלומד אחד  כל חובת וממילא 

. יו בכל

שילמד זצ"ל מקומרנה מהרי"א   הגאו ביאר  זה דר ועל
ילמד ואח"כ  ויו  יו בכל  ופוסקי בש"ס  כריסו  וימלא 
בש"ס כריסו  אד שימלא עד  להמתי כי הסוד  תורת 

חיי?. כמה  יודע  מי   ובפוסקי

בתלמוד" "שליש הוא הזוהר לימוד
מהימנא ברעיא  רנד .)בזוהר  ד פנחס  שמארי (פרשת כתב

" ושננת" עלייהו ואיתמר תלמוד מארי  אינו קבלה 
אלא ושננת תקרי אלא   מתניתי מארי ואוקמוהו 
שליש במשנה שליש במקרא  שליש דאינו ,ושלשת
שליש בכלל הוא  הקבלה לימוד שחובת דהיינו בתלמוד.

במקרא".)בתלמוד  "שליש בגדר הוא הזוהר שלימוד אומרי .(ויש
פסק   החיי כ קנ"ה)ובעל  ידי (בסימ יוצא  הזוהר שבלימוד  :

הקבלה לימוד מרכבה)חובת מעשה שכתב(שבכללה ומה .
תלמוד לנו יש דהנה צריכא  לא שבימינו ש התוספות
הקדוש הזוהר הנה  ובמשנה , במקרא  בלול שהוא  "בבלי"

יחד!  מכול בלול

כל  יתפאר בתורהלעתיד מחלקו אחד 
יו בכל  האד לו  יקבע  כ שעל ז "ל: "הר אמר
לבא . לעתיד יתבייש שלא כדי כולה  התורה  בכל   שיעורי
הייתי  "אני ואומר: מתפאר שאחד  רואי שאנו כמו
אני  יתפארו לעתיד  וכד', באירופה הייתי אני  באמריקה,
אני  פלוני, מסכתא  למדתי אני  פלוני, ונביא חומש למדתי

וכו'".  ותיקוני הקדוש זוהר למדתי 

נתבייש ואז התורה  חלקי בכל  בקי ויהי בפתח משיח
עימו  ונית נישא  אי התורה , בכל   עוסקי אנו  שאי

מאומה ?  יודעי אנו   ואי

אנו אשר האדו ויבא  רגע , כמעט  עוד הרי וחשוב צא 
בושה איזו כולה! בתורה  בקי יהיה הרי והוא   מבקשי
ולכ מהתורה, חלק  לנו יחסר  בא פנינו על תהיה 
כולה!; התורה  חלקי כל את ללמוד הזאת  בעת תפקדינו

זיע"א ) חיי החפ שמשיח(רבינו  כתב  הקדוש  החיי האור .
הארצות! עמי של אומה לגאול בא  אינו

של  יומיות דקות בחמש תורה ביטול חשש
זוהר

לימוד של דקות שבחמש חשש, לב על עולה   הסת מ
דהרי   באיכות קצת תורה לביטול לאד לו  נחשב  הזוהר ,
וללו ובהבנה, בעיו תורה  ללמוד הרגע באותו  יכול היה 
התלמוד בי  אדירי במי ולצלול  סוגיא, של בעומקה

הלכה. זו ה ' בדבר , והפוסקי

וחייבים הש "ס לימוד הוא ה' עבודת עיקר 
יום כל גמרא ללמוד 

הש עבודת עיקר הנה כי מאד, הדבר ונכו ויציב  אמת 
הש"ס  לימוד ז "ל)הוא   גאו האי רב "שימוש(כמ"ש הנקרא והוא 

תלמידי  שימש ולא  ושנה   אד קרא  אפילו כי  ." חכמי
!האר ע זה הרי אקרקפתא(ברכות )חכמי רבה וחובה 

תוספות רש"י, הגמ', לימוד דחיוב  . יו  יו לימודו נש דבר
! תפילי הנחת כמו חיוב הוא  ,יו ר'בכל בצוואת  (כמ"ש

הק') השל "ה בעל של בנו מחמירישפעטיל  החסידי ואפילו
איתא  דהנה זצ "ל)בזה , מביאלא  דהאדמו "ר בקי (משמיה שלא  דמי

החסידות! מפת על דר לא  עוד פירש"י,  ע עכ"פ בש"ס
ילמד כ  א אלא   אלקי לצל יזכה דלא  איתא   ובספרי

הש"ס! כל את

פה שבעל תורה – התורה עיקר
אד וכשנפטר פה, שבעל תורה  הוא  התורה  ועיקר
פקודה ? ליו יענה  ומה  בחכמה?" "פלפלת  אותו:  שואלי

דאורייתא! בפלפולא  חדי  הוא  ברי וקודשא 

ליום דף  לפחות ולהספיק ש"ס לדעת  צריך
ללמוד ולהספיק  ש"ס , לידע עליה  רמיא  חיובא  כ  וג

וכלל! כלל להתבטל זמ ואי אחד , ד לכה"פ  יו כל 

הנלמד  על לחזור  גדול חיוב ישנו
קוצר ואינו כזורע הוי כי לחזרות ,  זמ לקבוע וצרי
בע"פ ! הכל לידע ויש למעלה, שיעור  אי ולחזרות רח"ל,

בהתמדה התורה דלתי  על לשקוד רק  אחרת, עצה אי
והטרדות , העול עניני כל מעליו ולהסיר גדולה,

!שביקרי היקר מעסק המפריעות 

ההלכה לימוד חיוב
ישראל מבני  ואחד  אחד  כל על גדול חיוב הכל ומעל
האסור לידע ודקדוקיה, פרטיה כל על ההלכה  לימוד
בהלכות בקי שלא  ומי  , חיי מאורח  יו בכל והמותר,

ודומיה )היסודיות ושבת ברכות האד(כהל' בתורת  אינו
ז "ל)הישראלי   אייבשי  יונת מנת(הר"ר על ללמוד ויש .

לעשות "!)לעשות, אלקי ברא  "אשר דכתיב לאסוקי (וכמה  .
לו נוח  מקיי ואינו דהלומד דהלכתא , אליבא  שמעתתא 

פניו! על שלייתו שנהפכה

ולקיים לשמור מאד צריך זוהר שלומד מי 
ההלכה את

המסדר בהקדמת שכתב וכמו הזוה"ק, לומד  בא וביותר
בח שעוסק  מי  כל ביותר "ומחוייב   חיי  הזאתלע כמה

הזוהר) את(לימוד להיטיב הימי כל ולבו נפשו שיהא  ,
בלימוד וביותר , הישרי ה ' תורת  בכל תמיד, מעשיו
חיינו ה כי שו "ע. ארבעה  חלקי מכל ההלכה, ושמירת
שמירת ותשוקת חיוב  בלבו מאד ויקבע  ימינו . ואור
הדברי פי על כי נאמר וע"ז  , האחרו תכלית עד ההלכה
היכלא מבני  להחשב  יכול  ואז ברית.  את כרתי האלה 
פנימה , הקודש היכל אל  ולפני לפני ליכנס  דמלכא ,
מל פני אור  שהוא  האמת, חכמת  זיו  נוע נפשו להתענג 

 החיי  ע לימוד ע "י , הזוה "ק)חיי באלקי(שהוא  ולהדבק 
סלה."  חיי

יום בכל ומשניות  מקרא ללמוד יש בנוסף

ללימוד  ויו  יו בכל זמ לו לקבוע  אד כל חייב   וג
חלילה, וחזור ומשניות , סיימתמקרא  וכי  ,"התנ כל על עברת (וכי

 המל לפני תתיצב פני בבושת הלא אחת? פע הפחות לכל משניות, ש"ס 

המזרזי דברי פ"י משלי במדרש שוב  ועיי תורה, של דתה  כדת , לא אשר

התורה .) כל את ללמוד 

הלימוד  קביעות  עיקר
במש  אד של לימודו קביעות שעיקר מינה  ונפקא 
אי זה  בלא  כי והלכה, גפ"ת משנה , מקרא , הוא  היממה

הקרקע! על יציבות רגליו

ללמוד  מותר בודאי גמרא ללמוד שקשה מתי
זוהר

או הראש, כשכואב גמרא , ללמוד שקשה   פעמי  א
לו מותר בודאי אז  ולכ וכדו', טרוד או עיי או שחלש 
מסטאלי ישראל ר ' שהשיב וכמו .נפש ממה זוהר, ללמוד 

אנחנו מסכימי  פעמי" השואלי)זצ"ל : שתאמרו(לצעירי
כפי  ילמוד גמרא ללמוד אפשרות כשאי  ולפעמי זהר.

זוהר". או משניות והשגתו מצבו

זוהר של דקות 5ב איסור כל אין

בזוהר ללמוד עצמו שקובע מועט בשיעור מקו ומכל
(ליו דקות  5השינה (כ ולפני  הסדרי ז "ל בי החיד"א (וכמ"ש

לו ) וטוב  השינה  לפני בזוהר מעט כלשיקרא דאי מודו  עלמא  כולי ,
איסור!

אל ומזה  ומזה אחר, לימוד שו "חשבו "על עושה ואינו
.יד תנח



ניסן תשע"גמי האיש החפץ חיים חלק א' 4 ◇ אור הזוהר 86

 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
ְלִמְליֹֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹֹוָלם

ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון 
ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 
ָקָטן.  ְּבֶכֶסף  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַחְׁשֵּבן   ֶׁשּיּוַכל 

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

מאד  מועיל – הבנה בלא גם  הזוהר לימוד

שווה איננו  זה וכל הזוהר את מבי איני "הרי תאמר: וא
לי".

שהרמ"ק  נערב)דע  אור  האריז"ל (ס' מערכת, הגדולי ש עיי)

הבהיר) הרמח"לס ' בכתביו ), דוכתי ובכמה  חיי ע דר ספר  בסו)

מד)החיד"א  אות באצבע מורה יוע(בס' הפלא  זוהר), בער),
ענו  כול זצ"ל, התורה אדירי הדורות מגדולי   רבי ועוד
שלא א הזוה"ק, בספר בעלמא  שהגירסא  אחד , פה  ואמרו
למצוות נחשבת  הרבה  שגיאות  בה  ושוגה קאמר  מאי  ידע
ולהאיר לטהר  ולזכ  לתק מסוגלת וא תורה, תלמוד 

נפלא! בזוהר  הנשמה

הבנה בלי גם  יום  בכל  זוהר לגרוס טוב

ב שמעו רבי ובדברי התורה בסודות  העוסק 'ואשרי
כ הבא ,  עול מעי הזה  בעול  שטע שכמו יוחאי,
בעוה "ב  והמלאכי ותורתו... מעשיו מפני ישביעוהו

וזהו בעוה "ז . שלמד מה  אותו אינישמלמדי ליגרוס
הזה  ליסברבעול ואוהדר איניש לגרוס הבא .  בעול

האי  ואמרו ,להבי עתיד כי קאמר, מאי ידע  דלא גב  על
ליה, איהו שבחא ידע  דלא  גב על א למנדע דבעי כימא

לגרוס טוב  ולכ ,עד בג ויבי יזכה השיג, ולא שטרח מי 
 יבי שלא   ג וכיוצא, מהימנא  ורעיא   ותקוני הזוהר  ספר

. כ"ו )אות פרק רננות שפתי מאמר  יבק .(מעבר

"יש זיע "א: הסטייפלר מרן
הבנה". בלא גם  זוהר לקרוא

רבנו  הגאו מר את שאלו וכ
אפשר  הא זצוקלה "ה; הסטייפלער
מבי אינו הרי זוהר, בתיקוני  ללמוד 
מבי אינו  א וענה: שקורא ? מה

.להבי בלי  יקרא הזוהר לשו
ח "א ) בנו (ארחות

כך כדי עד תורה ביטול מעוון נקיים אנו אין 
תורה" ל"ביטול לחשוש שנוכל

הזוהר. שבלימוד

אי תורה, לביטול ויחוש המל אחר שיהרהר זה  הוא  ומי
גמור. הרע יצר אלא  זה 

זה ? מעוו נקי הוא  הזמ בשאר וכי

תורה ביטול על עכשיו  צווחת  קול  הבת
הזוהר לימוד שבאי

עלבונה על וצווחת מנהמת קול הבת עכשיו  דווקא  הא
תורה ? של

מסתברא! איפכא
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רבינו בעל הסולם נשמת 
האריז"ל בדורינו

יקר! תורה בן
האם הרף, ללא  היהודי הדם שפיכת  את  וראה נא  הבט 
לא "ידינו ולצעוק  השמימה ידך להרים שתוכל חושב הנך
מסופק !!! מאד אני ראו"? לא ועינינו  הזה הדם את  שפכו 

כדלהלן: בעזרהשי"ת  זאת  ואוכיח

שופטים א')בפרשת  באדמה(כ "א  חלל ימצא  כי כתוב:
זקניך "ויצאו הכהו , מי נודע לא  לך נותן ה"א אשר 

גדולה סנהדרי – מסבירה(רש"י)ושופטיך" - וגו' "ומדדו " -
מ "ה.)הגמרא  בעליל(סוטה נמצא היו(קרוב)שאפילו לעיר

לא ידנו ואמרו "וענו  - במדידה, לעסוק  שמצוה מודדין
רש "י שואל  וגו ', ראו" לא  ועינינו הזה הדם את  שפכו 
הם? דמים שופכי  דין בית  שזקני לב על עלתה וכי הקדוש 
עד הרגוהו, שבדור , המיוחדים והזקנים" ש "הכהנים

וגו'"? שפכו לא  "ידינו  לומר שנצרכים

מכות  במסכת  י"א)המשנה של(דף "אימותיהן  אומרת ,
להן(היו)(גדולים)כהנים מקלט)מספקות  בערי שישב  (לרוצח

וכסות  ובגדים)מחי-ה בניהן (מזון על  יתפללו  שלא  כדי
מתרצת תתקבל? חנם קללת  וכי הגמרא  שואלת  שימותו ",
שהי -ה לי, שמיע דרבא  מפרקי-ה סבא  ההוא  "אמר  הגמרא,

דורן בני על להתפלל ימותו)להן והגמרא(שלא  בקשו" ולא 
פרסאות שלש  ברחוק אדם, טרף שארי -ה  מספרת  במקום,
יומי, תלתא  בהדי -ה אליהו  אישתעי ולא  לוי בן יהושע  מרבי
בן  יהושע לרבי גדולים כהנים בין הקשר מה  א, שואלים:
יהושע לרבי עונש  מגיע למה  אדם, טרף ארי-ה אם ב , לוי ,
דעת ישמרו  כהן שפתי "כי  עהפ"ס  הוא : ההסבר לוי? בן
שכל חז"ל דורשים וגו'" ה' מלאך כי מפיהו  יבקשו  ותורה

החכמים לתלמידי יש  וממילא  ככהן, דינו  -ת "ח  (הזקנים 

מתים,הכהנים) ואם ימותו , לא  דורן שבני הכל לעשות 
הנך וע"ז התורה, ולומדי הדור גדולי  על רובצת  האחריות 

מדוע? לשאול , יכול

שואלים אדם" "נעשה השי "ת  אומר בראשית  בפרשת 
שהשי"ת משיבים, "אעשה", ולא "נעשה" מדוע חז"ל
אמרו אמת מלאכי האדם , לברוא  אם המלאכים עם התייעץ

כולו כי יברא  אל אמרו שלום מלאכי  שקר , כולו כי יברא אל 
העולם כי יברא  אל אמרה מלאכים קבוצת  כל וכן קטטה ,
חסד "עולם  אמרו חסד מלאכי ממידותינו , הפוך יהי-ה
שלחסד והיות  , העולם נברא  דבריהם סמך ועל יבנה",
צדיקים ברא, השי "ת  לכן ומקבל, לנותן לשנים, זקוקים
שיטיבו בשביל ועניים עשירים  וטיפשים, חכמים ורשעים,
הרשע, את  למוטב יחזיר שהצדיק  כלומר זה, עם זה
יש ואם בעני, יתמוך ושהעשיר הטיפש  יחכים שהחכם
וע"ז שליחותם מלאו לא שהצדיקים  משמע בעולם, רשעים

בב"ק  שהגמרא  כפי העונש , להם ע"א)מגיע אמר(ס ' אומרת :
אלא לעולם באה פורענות  "אין יונתן, א "ר נחמני בר  ר"ש 
הצדיקים מן אלא  מתחלת  ואינה בעולם שהרשעים בזמן
בעולם רשעים יש  שאם היא, התשובה מדוע? תחילה"
מילאו לא  שהצדיקים משמע פורענות , באה שבגללם 
שגדולי ימ"ש  הגרמנים בשואת  ראינו  ולצערנו  שליחותם!!!
מובן  ומכאן ר"ל , לכבשנים שנלקחו הראשונים היו ישראל
בני על להתפלל להן "שהי-ה  דלעיל בהגמרא  הסבא  מאמר
זקיניך "למה להבין אפשר ומכאן ימותו " שלא  דורן
שנמצא פי על אף  - הגמרא  כמאמר  - ולמה ושופטיך "
אם כלומר  מדידה, מצוות  יש  זה כל עם לעיר קרוב בעליל 
מרחק יש  השני-ה ומהעיר  ק "מ 2 אחת  לעיר קרוב החלל
אחת עיר  רק  הרי מדידה , מצוות  יש  למה ק "מ  50 של
יש מדידה" מצוות  "יש  הוא הפירוש  אלא  בעין, רואים
מדוע מעשינו את  ולמדוד ולבדוק נוקב נפש  חשבון לעשות
רשעים יהיו שלא  לתקן מספיק עשינו  לא מה חלל??? יש 
וזה ה'' עד  ונשובה ונחקורה דרכינו  "נחפשה מיתה חייבי
הגמרא מובנת  ובזה !!! שבדור" "המיוחדים על  מוטל
ועליהם גדולים, ככהנים הם  חכמים שהתלמידי דלעיל,
מצוות עליהם יש  מתו , ח"ו ואם ימותו  לא  דורן שבני לדאוג 

מדידה!!! וחובת 

נוראית  שואה  שהייתה העבר  פיולאור  על אף כזו ,
פחות לא התורה נלמדה ובאירופה בפולין השואה שלפני
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טהרה קדושה, שמים, יראת  יותר והרבה אנו, מדורנו  טוב
אנו צריכים חורבן, כזה הי-ה זה ובכל  אז , היו  נפש  ומסירות 
העבר, דור על הוספנו  ומה חידשנו מה  ולהתבונן לעצור 
מה לחשוב גיסא  ומאידך יבוא , לא  נוסף שחורבן מנת  על
כמים נשפך יהודי דם יום יום אם כי מאתנו, דורש  השי"ת 
מצוות "יש  ולכן, קורה זה למה היטב "למדוד" לנו יש  ר"ל 

העבר!! שגיאות  על נחזור שלא  מדידה",

לו, נדמה חכם כתלמיד הרע שהיצר לזכור אנו  צריכים
מצווה הקדושה תורתינו  אבל לחשוב," "אסור  ויאמר יבוא 

הקב"ה,"ומדדו" של  מידותיו אחר  ח"ו להרהר  לא כלומר, -
נקיים אלא לא ואם עצמנו, עם נוקב חשבון לעשות  לנו יש

שפכו לא "ידנו ולומר לשמים ידנו להרים נוכל  לא זו, חובה
הדין את  לתת  חייבים אנו כי ראו " לא עינינו הזה הדם את

שנשפך!!! - רשעים של  אפילו  - דם  טיפת  כל  על 

על ולהוסיף  לתקן נותר מה השאלה, נשאלת 
נעשה? כבר אשר

חגיגה  ב"פרד "ס "(י"ד :)במסכת  נכנסו  ארבעה  ת "ר כתוב:
הציץ עזאי בן  עקיבא . ורבי  אחר זומא, ובן עזאי בן הן: ואלו
עקיבא רבי בנטיעות , קיצץ אחר ונפגע, הציץ זומא בן ומת ,

- הקדוש  הזהר  מסביר בשלום . ובהסולםיצא  כ "ו. (בראשית

ר "ן ) סעי' הגן ב "א את  להשקות  מעדן יוצא  ונהר הפסוק  על -
ראשים. לארבעה והי-ה "יפרד" פ"י)ומשם פ"ב (בראשית

ל"פשט" אחד נכנסו  אלו  ואחר, זומא  בן  עזאי , בן ואומר :
של בקליפות  ב"פר"ד " והחזיקו ל"דרוש " אחד ל"רמז" אחד
עקיבא רבי אך מהקדושה, נפרדו "יפרד"; לכן התורה ,
רק לכן שבתורה, הפנימיות  ה"סוד", את  גם והשלים שלמד 

בשלום. ויצא בשלום נכנס  הוא 

משמעותו ש "פרד"ס " היטב מובהר בהנ "ל בהתבוננות 
כפי ולא "סוד ", "דרוש ", "רמז", "פשט ", חלקים: ארבעה
התורה", "סודות  רק  משמעותו  ש "פרד "ס " מסבירים  שיש 
למנוע סברות , ובונים דרשות  דורשים זו הגדרתם סמך ועל 
את ללמוד תורה  ובני חכמים תלמידי ישראל , בני מאחינו
כי ר"ל  קיטרוגים  עליהם הם  ממשיכים ובזה  התורה  סודות 

להלן: כמתבאר הרע היצר עצת  זו

על בפירושו  זי"ע מוילנא  מהגר"א אליהו " "קול  בספר
ישעיה הנביא(פ"ו)הנביא  ישעיהו  אמר זה ועל וז "ל: כתוב,

אתכם עושה הרע" היצר "הנה  הקב"ה של בשליחותו
כי בלב".... שהיא קבלה  ילמוד שלא  הזה העם לב שישמן
"שילמוד יבין ולבבו בעיניו... יראה  פן לו ירע הרע  להיצר
עושה זה על עילאה, תשובה ויעשה  לו  ורפא ושב קבלה
קבלה ילמוד שלא  הזה, העם  לב שישמן לאדם היצה"ר 
וזהו קבלה, ללמוד תרצו שלא  תבינו ואל וזהו בלב"... שהיא 

עכ"ל, , וכו' בשכל ללמוד רוצים שאינכם תדעו, ואל

"כתלמיד בין הרע שהיצר הקדושים, מדבריו  מובהר
הרע... יצר זה בתכלית , לו, נדמה "כגוי" ובין לו  נדמה חכם"

כתוב זי"ע מהגר "א  רב" "מעשה ס')בספר ללמוד(בסעי ' ,
אגדות מקרא ללמוד  ... שעות  ג' תיכף התפילה אחר

עכ"ל . יום" בכל  זהר "ללמוד  ומדרשים

הזהר  תנינא)בתיקוני נתיב  ל ' "דלא(תיקון אלו על  כתוב
הקבלה" בחכמת לאשתדלא  בחכמתבעאן לעסוק רוצים  (שלא

ואבדון הקבלה) והרג ביזה, חרב, עניות , שגורמים להם "אוי 
הגמרא  פי על מובן וזאת  עכ"ל, ג.)בעולם".. ובע"ז פ"ח. (שבת

ישראל אם ואמר, בראשית  מעשה עם הקב"ה "התנה 
מוטב תורתי  את  מתקיימין )מקבלים  אני(אתן  לאו , ואם

דין" השמעת  "משמים דכתיב ובוהו ".. ל"תוהו  אתכם אחזיר 
יקבלו לא  שמא  בתחילה , - יראה" "ארץ - תורה מתן -
- "ולבסוף" - ובוהו  לתוהו  הארץ ותחזור התורה  ישראל
כשהבטיחו כלומר , "שקטה", - ונשמע בנעשה כשקבלוה 
כתוב  אם לשאול, אפשר  זה על  שקטה, אז ונשמע ".. "נעשה
כן  אם שמעו, כבר הרי נעשה", ה' דבר אשר הדברים "כל 
להבין  סברא , מלשון שמיעה אלא , "ונשמע"? האמירה מה
תורה לעשות , "מה" לנו אומרת  שבכתב תורה כי  "מדוע",
מסביר הקדוש  והזהר לעשות , "איך" לנו אומרת  פה שבעל
תבוא כי שבפרשת  היא , וההוכחה לעשות , "למה" לנו 

כתוב הפרשה ובסוף התוכחה, אתמובאת  תשכילו "למען
תעשון" אשר כלומר ,כל  תתקנו, עכשיו עונשים, קיבלתם

שאתם  מה תבינו ב"שכל " "תשכילו" קודם, עשיתם שלא מה
לעיל .עושים  הגר"א  וכדברי ,

הזהר מ"ג)ובתיקוני  וכך(תיקון כתוב, מלך, כסא פי  מיעל
פה  שבעל מתורה והחכמה, הקבלה שתסתלק שגורם
ובתלמוד בתורה פשט רק שיש ואומרים שבכתב ומתורה
נברא  הי-ה שלא היה טוב לו  "אוי  הקבלה ילמדו  שלא וגורם
פה  שבעל  תורה ולא שבכתב תורה לא ילמד ולא בעולם
עניות וגורם ובוהו , לתוהו  העולם שמחזיר לו שנחשב

הגלות " ואורך שבכתב בעולם תורה לומד אם ומסביר , ,
ומחזיר בלימודו  פוגם קבלה, לומד ולא פה שבעל ותורה
- היה  ואם הקליפות  שמגביר הכלים שבירת  ליסוד העולם
החיוב  גודל יוודע ממנו  כך... כל פוגם לא  לפחות  הארץ עם
בגירסא הזהר  לימוד כי הקבלה, שלומד למי השכר  וגודל
ולהבין  ללמוד יזכה אם שכן  וכל  עולמות  בונה בעלמא 
מה אחת  בשעה למעלה  תיקון בו יעשה אחד , מאמר  פירוש 
ודאי אלא  ... תמימה שנה הפשט  בלימוד יעשה שלא 
הקבלה בלימוד מעטרו אין אם כלום אינו השנה כל לימודו 
להיות הארץ תחזור קבלה, ללמוד וישוב גלגולו יתקן אם ...

עכ"ל. מרוצה,

הקדוש  "הגידהבזוהר הפסוק על  דורש  תפ"ד  סעי' השירים  (שיר

נפשי") שאהבה את  בליואומר:לי ההוא לעולם שהולך מי
טובים  מעשים הרבה בו  יש אפילו  התורה, סודות  ידיעת 

ההוא  העולם של  השערים  מכל  אותו  וראה,מוציאים צא  ,
אמור להקב"ה, אומרת  הנשמה לי" "הגידה כאן כתוב מה
בעולם ומנהיג  רועה אתה איך העליונה החכמה  סודות  לי
ולא ידעתי שלא  החכמה" "סודות  אותי למד העליון, ההוא 
המדרגות אלו  בין בבושה  אהיה שלא כדי הנה, עד  למדתי
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בהן. הסתכלתי לא  כאן עד  כי  ביניהן, באה שאני העליונות 
בנשים", היפה לך תדעי לא "אם כתוב, מה וראה בוא 
בחכמה הסתכלת  ולא  באת  את  אם לנשמה, משיב הקב"ה
לכאן  להכנס  ראויה את  אין לך", "צאי לכאן, שבאת  מטרם
פעם שתתגלגלי היינו  הצאן" בעקבי  לך "צאי ידיעה, בלא 
בני שהם האלו, הצאן בעקבי  יודעת ותהיה לעולם, שניה
שמחזיקים דהיינו בעקב, אותם דשים שהאנשים  אדם,
אדונם, של  העליונים הסודות  יודעים והם לשפלים אותם
עכ "ל ... תלמדו, שמהם כלומר ולדעת  להסתכל  תדעי ובהם

ובשרו  שערותיו תסמרנה האמיתי, המאמין
כי ליבו על  בעלותו חדודין חדודין נעשה
וההריגות  המשיסות  והמלחמות , הגזירות 

לזה" גורם בעצמו "הוא 

זי"ע היילפרין מענכין מנחם רבי האלוקי  המקובל הגה "ק 
האלוקי מהמקובל  שלימה " "איפה לספר בהסכמתו  כותב

וז"ל : זי"ע, דוויך הכהן שאול  חיים המאמיןרבי אדם
חדודין חדודין נעשה ובשרו  שערותיו תסמרנה האמיתי ,
והמלחמות , הגזירות דישראל , עניותא כי ליבו  על בעלותו 
נקרא  זה כל  .. לזה" גורם בעצמו "הוא וההריגות  המשיסות 
הכיפורים  יום  גם אשר  לחבירו  אדם שבין "חטאים איפוא

והתוכחה... הדין מיום לנו אוי  עליהם", מכפר גודלאינו הבו 
אשר גברא דהאי חולקיה זכאה  לתוה"ק, ורוממות  לאלוקינו
בקביעת דמאריה  ביקרא  ומשתדל ארעא  על להגן חש 
ולאוקמא עלמא למיקם הקבלה חכמת  ללמוד עתים
לעוה"ב, להם וטוב הזה בעולם אשריהם  מעפרא , שכינתא 
כאותם "לא ועדן, עונג  בסימא  מרוב בחייהם יראו עולמם
שלא מפני הקבלה, מלמוד  עצמם את  הפוטרים הטפשים
שמבטל מי  אמרו, זה שעל  ופוסקים ",... בש "ס  כריסם מלאו
עכ"ל . הנגלה... את  בסתר שמבטל  חזקה  הנסתר, את  בגלוי

ראה לא זו, חכמה טעם טעם, שלא  מי 
להם  ואוי בחושך והולך מימיו  מאורות

הזאת  התורה של מעלבונה לבריות

הברית  הקודש)בספר דרך י"ב מאמר ב' בזה"ל:(חלק כותב
העולם רוב אשר הקבלה חכמת  היא  התורה  נזר  בפרט 
לך ואין התבונן, שהורשית  במה באמרם, ממנה פורשים

ואחו ידך שלח אתה, בנסתרות , מסוגלעסק אתה אם בזה , ז
חכמה טעם טעם, שלא מי כי  תזוע, לא ומנה הזאת  לתורה
לבריות להם ואוי בחושך, והולך מימיו  מאורות ראה  לא  זו,
ליה טב בנגלות , לי די והאומר הזאת , התורה של מעלבונה

משה ויקהל  ספר בעל וכתב ... בעלמא אברי ע"א)דלא י' (דף

קנאתי  צבאות  ה' וקנאת  מלאתי ה ' חמת  והמכשלה וז"ל :
והחכמים  הסגנים יד אך בלבד, ההמון יד תחת איננה הזאת 
לבזות והתחילו  הזאת  ובמעל  במרד בדעתם  המתחכמים
על יכוסה שמם ובחושך ילכו בחושך הזו, החכמה ולגנות 
הזאת , ולחכמה לנו מה בנגלה רמה ידנו ואמרו  פיהם שפערו 

התורה  בפשוטי  לנו עכ"ל .די ,

נאמנים  שזכרנו, ובזוהר במדרש  חז "ל דברי
הזה הדור  מגדולי יותר  ובטוחים

זאת ללמוד ועומדים ומושבעים מחוייבים אנו אמנם
נצא הזה, הקדוש  הלימוד ובכח ובזכות  .. האמיתית  החכמה
ראה ואבי אהובי ואתה הלימוד ... זה בזולת  לא הגלות  מן
הצפון  השכר טוב רב מה הנזכר חז"ל  דברי מכל ראה גם
בחכמה עסק שלא  למי העונש  גדול  וכמה הקבלה לבעלי 
שלא הנגלות  בעלי התורה מגדולי ראי -ה לקחת  תפן ואל  זו,
ובזוהר במדרש  חז"ל דברי כי זו, בחכמה לעסוק רוצים

עכ"ל . הזה. הדור  מגדולי  יותר ובטוחים נאמנים שזכרנו,

להתחיל צריך גיל  ובאיזה מתי השואל , ישאל  הנ"ל ולאור
הברורים, חז"ל דברי את  אציג לכן הקדוש , הזהר את  ללמוד

וכדלהלן: פנים, לשני משתמעת  שאינה בצורה

קידושין ל.)במסכת  ישלש(דף לעולם הגמרא  אומרת 
שליש במשנה, שליש  במקרא , שליש  שנותיו , אדם
מתרצת חיי? כמה יודע  מי  הגמרא , שואלת  בתלמוד,

ליומיהגמרא  צריכא, הקדוש ,לא רש "י אומר  זה  על  "ליומי".
זה  על  גם התוספות , עליו מקשה השבוע , ימי את  לחלק
יום  בכל  התוספות , ומשיב חיי, כמה יודע  "מי לשאול  אפשר

ישלש. עצמו  זוה"ק ,ויום ללמוד  אחד  כל חובת  הרי זה, ולפי 
יומיא ", לסוף לאתגליא  דא חכמתא  "עתידא  כמובטח -
את לשאול אפשר זה על להתחיל, יכול  גיל  ובאיזה ממתי

הגמרא  אחדשאלת  כל  חובת  וממילא חיי" כמה יודע  "מי 
יום. בכל ה"פרד"ס " להשלים תורה, הלומד

הקדוש  מאמרות)השל "ה בעשרה בזה"ל:(בפרק אחרכותב
אחר אזי ויום" יום "בכל  ופוסקים מתלמוד כריסכם שתמלאו 
החכמה  זו  בלימוד ותדבקו  מהיום יפה חלק תבררו כך

ויתברך יתברך בו גדול  ודביקות  קדושה עכ"ל .בתוספת  ,

הקדוש  ק "ס)בזהר סעי' ובהסולם קי"ח וז"ל:(וירא כתוב,
שבעולם  תינוקות  אפילו המשיח, לימות  קרוב וכשיהיה
לכל , תגלה זמן ובאותו  ... החכמה סודות למצוא עתידים

עכ "ל .

יוסף יסוד  לספר י"ג)בהוספה על(פ ' דההגבלות  כתוב
כתבים מפי ולא  מקובל  מפי שילמד  כגון הקבלה לימוד
אמר וכן עיי "ש , הזהר  ספר לימוד על  נאמר לא זה וכו ',
זצ"ל" חיים החפץ רבו  משם זצ "ל  בלוך שלמה רבי הגה"צ
מדרש, רובו כי הגבלה שום אין  הזוהר ספר לימוד שעל 
הזהר את  שבת  כל שילמדו לכולם מעורר חיים החפץ והיה

לבחורים  ואפילו  פרשה, אותה עכ"ל.של  ,

נוצר בספרו זי "ע מקאמארנא  אייזיק  יצחק  רבי  הגה "ק 
הרבה יש  וכן וז "ל: כותב, מ"כ , פ "ד אבות  פרקי על חסד
הזהר וספר האר"י מרן של רזין מללמוד שבורחים שוטים
בספר תלוי הישראלי אדם חיות  ממש , חיינו .. הם אשר 
גובר, שהמינות  הזה הרע בדור  לי שומע עמי ולו הזהר...
והתיקונים הזהר ספר שנים תשע  בן תינוק  עם לומדים היו

לחכמתו. קודמת  חטאו  יראת  והיה בו , להגות 
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יכול יצה"ר אין ב"סוד" העוסקים
בהם  להתגרות

שלמה  אבן זי"ע)בספר מוילנא מהגר "א כ"ז סע' כתוב (פר "ח 
הנפשוז"ל : שהוא הגוף  לפנימיות  חיים הם התורה פנימיות

הג לחיצוניות  יצה"רוהחיצוניות אין ב"סוד" "והעוסקים וף
בהם" להתגרות  תלוייכול שזה להסיק  מכאן וניתן עכ"ל.

לחכמתו .(כהנ"ל) חטאו , יראת  בהקדמת 

שנה השמיטה, שנת  היא  בסיומה  כבר  שאנו זו שנה
הגמרא וכדברי שביעית " "מוצאי בעזרה"ש  תהי-ה הבאה 
וכפי בא" דוד בן שביעית  "במוצאי צ "ז. סנהדרין  במסכת 
במוצאי שיבוא  ראויים  לא ח"ו שאם חז"ל  מדברי שידוע
בעזרה"ש ואביא זו, בשנה  פורעניות  היו רוב ע"פ שביעית 
שביעית : במוצאי שהיו וחורבנות  מפורעניות  מקצת  לקמן,
אוסטרי -ה מלחמת  תקנ"ב: ושני. ראשון מקדש , בית  חורבן
אוסטרי -ה אנגלי-ה  מלחמת  תקנ"ט : בצרפת . ופרוסי-ה
את כבש  ונאפוליון בשוייץ מהפכה בצרפת . ופורטוגל 
צרפת מלחמת  תר"ח: ולבנון. ישראל  מצרים, טורקי-ה ,
האזרחים מלחמת  תרכ"א : ובהונגרי -ה. באוסטרי -ה
מהפכה תרמ"ג: בצרפת . פרוסי-ה מלחמת  תרכ"ט: בארה"ב.
שבנו מחמת  מלחמה, תר"ן: ובאוסטרי-ה. בהונגרי-ה צבאית 
דרייפוס , משפט החל תרנ"ז: התאבד. יוזף פראנץ של
רוסי -ה מלחמת  תרס "ד: באתיופי-ה. איטלי-ה ומלחמת
והמשבר בטורקי-ה, איטלי -ה מלחמת  תרע"א : ביפן.

ברוסי -ה(קריזיס) הקומוניסטית  המהפכה תרע"ח: בארה"ב.
השני -ה העולם מלחמת  החלה תרצ "ט : סטלין . בראשות 
מלחמת תשל"ד : הימים. ששת מלחמת  תשכ "ז : באירופה.
פרצה תשמ"ח: לבנון. מלחמת  תשמ "א : כיפור. יום
הרוגים הרבה עם אוטובוסים פיצוצי תשנ "ה: האינטיפאדה.
במוצאי פרצו רבות , מלחמות  ועוד והנ "ל ר"ל, ופצועים

שביעיות ...

ביאת אחר שנה 40 תחל המתים שתחיית  בחז"ל מובא
ת "ת בשנת  תסתיים המתים שתחיית  כותב, הרמ"ק המשיח ,
נזכה אם והי-ה שנה, 40 בעוד כלומר השישי!!! לאלף
ותסתיים המתים תחיית  תחל זו, בשנה  צדקנו משיח  לביאת 
לנו צפוי מה יודע מי נזכה, לא  ח "ו  ואם השנה , באותה

שביעית "... "מוצאי  שהיא  הבאה, בשנה

יזכו  ה"זוה"ק " של  החיים בעץ שנאחזו אלו
וירצו  למדו, שלא  ואלו המשיח, להיכל ויכנסו
יסקל סקול כי נאמר עליהם להכנס , עכשיו

יירה!!! ירה או

הכתוב  את  לצטט רציתי בב"א , משיח  ביאת  ובעניין
(קכ"ד.)בזוה "ק  נשא יהי -ה(פרשת האחרונה שבגאולה ,

מצרים נפלאות)כביציאת  אראנו מצרים מארץ  צאתך כימי  ,(ככתוב
- מצרים , מארץ ישראל בני  עלו "וחמשים" שם שכתוב
הפסוק על  ברש "י וכן ובמכילתא במדרש  חז "ל, ודורשים

בי " ח')"וימרו פסוק  כ' בג'(יחזקאל מתו ישראל של שרובם

אחד או מחמישים "אחד רק היו  שעלו ואלה אפילה, ימי
ישראל שעם ואומר הזוה "ק  ממשיך וכן - מאות "!!! מחמש 

תורה, כבמתן שהוא יחולק  החיים בעץ  שנאחזו  "אלו
למדו שלא ואלו  המשיח , להיכל  ויכנסו יזכו  ה"זוה"ק"
יסקל סקול כי נאמר עליהם להכנס, עכשיו וירצו  הזו"ה"ק
אתה  קטיגורי -ה באיזו  אותך , אשאל  זה ועל  יירה", ירה או

להמצא?? רוצה

לימוד  להפצת רבות כה פועל אני מדוע
לא? ואחרים הזוה"ק

לימוד להפצת  רבות  כה פועל אני  מדוע תשאל, אם
מוסרית כחובה זאת  חש  אני לך: אשיב לא ? ואחרים  הזוה "ק 
– תרע "ז בשנים  כי הקדןש , סבי עם שהי -ה מעשה  משום

למנינם)תרע"ט 1919– העולם(1917 מלחמת  לאחר
ופנה זי"ע "הסולם" בעל  הגה"ק סבי  כ "ק  רץ הראשונה ,
שיורו בפניהם והתחנן באירופה, ישראל לגדולי
הנכתב  והוכיח  הזוה"ק , ללמוד  וחסידיהם לתלמידיהם 
דחו לצערנו אך הזוה "ק , בלימוד  החיוב על  בספה"ק 

תרע"ט בשנת  למיניהן .. בתירוצים  סבי(1919)תחנוניו צעק 
שנה 20 לנו ונותנים בשמים !!! הגזירה שנגזרה הקדוש 
כששמעו חורבן!!! יהי-ה  לא  ששם ישראל לארץ  לברוח
שראה ומאחר "ציוני ", הקדוש  סבי את  לכנות  החלו זאת

עידוד(לכאורה)שכ"ציוני" על השפעה שום יותר  לו אין
זאת ועשה ישראל , לארץ לעלות  החליט הזוה "ק , לימוד

תרפ "א  !!!(1921)בשנת 

ת  שההסטורי-ה רוצה עלאיני ח"ו חזור
צדק "!!! שהוא "כמה יאמרו ושוב עצמה

תרצ "ט בשנת ימ"ש  הגרמנים שואת פרצה ולצערנו 
תרע"ט (1939) משנת  שנה 20 !!!(1919)בדיוק

לי סיפרו  השואה יוצאי יהודים  של  רבות  עשרות  לצערי...
שלך סבא  "כמה  לי ואמרו  שנה מ-40 למעלה לפני זאת

!!! לו " שמעו שלא וחבל  ששמעוצדק אלפים , שיש  (בטוחני

האמת) ויודעים  מאבותיהם זו  נשתנתהמציאות לא  שעדיין וכיון ,
הקדוש , מדבריו  שוב חוששני הקדוש , הזהר  ללימוד הגישה
יאמרו ושוב עצמה על ח"ו תחזור שההסטורי-ה רוצה ואיני

וד"ל . צדק "!!! שהוא  "כמה

בליבו  ה' יראת  אשר לכל  קריאה

נושענו, לא  ועדיין ניסינו הכל ואת  היות  הנ"ל, כל לאור 
נא שיואיל בליבו, ה' יראת  אשר לכל בקריאה אני בא  לכן
הקדוש , הזהר  את  ללמוד ויום יום בכל מכובד זמן להקציב
להשלים "ונשמע".. של  סיני בהר  שבועתינו  את  נקיים והבה
לרחמי הזקוק  ישראל כלל ולמען למעננו, ל "פר "ד", ה"סוד "
הבטחת שתתקיים עד מעפרא, שכינתא  נקים ובזה שמים

בזוה"ק  זי"ע לרשב"י  מהימנא  צ)רעיא  סעי ' יפקון (נשא  "ביה 
מבני להיות  ושנזכה משיחא, מלכא וייתי  ברחמי" גלותא  מן

אמן. היכלו ,
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 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
ְלִמְליֹֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹֹוָלם

ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון 
ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 
ָקָטן.  ְּבֶכֶסף  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַחְׁשֵּבן   ֶׁשּיּוַכל 

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

חק  מחומש  זוה"ק ספרי אנו מחלקים 
תורה בן לכל  הסולם פירוש עם לישראל

חק מחומש  זוה"ק ספרי אנו מחלקים המצב!! לרגל
עצמו על  שמקבל תורה  בן לכל  הסולם פירוש  עם לישראל
ישיבות מדרשות , בבתי וכן יום, בכל זה  קדוש  בספר  ללמוד
יום יום ללמוד עצמם על  המקבלים אברכים, וכוללי 
ספרי של הסט כל את  חינם יקבלו  האלו , הקדוש  בספרים

למוסדותינו יפנו  והמעונינים הסולם, פירוש  עם הזוה "ק 
ויקבלום. הקדוש 

ערב  מישראל ואחד אחד לכל טוב הדורש  החותם, מנאי 
תובב"א  ברק  בני פעיה"ק  ה'תשס "א  אב מנחם  חודש  ראש 

אשלג הלוי אברהם שמחה
זצוק"ל הרש"ב  מרן אאמו"ר  בלכ"ק
ישראל ברק  בני  4 שד"ל רח '
03-619-6269 פקס . 03-578-3481 טל .



 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספריםעל כל מקצועות התורה

מכתב לכל היהודים חלק ו'
ממשנתו של רבינו הגר"ש ברעוודה זצ"ל
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הגה"צ רבי שלמה ברעוודא זצ"ל

      
        

המשיח לימות עוה"ז בין במעבר נמצאים אנחנו

שיסד האמונה עיקרי מי"ג  היא הלא המשיח ביאת  אמונת 
 "הרמב רבינו הגדול  חלק)הנשר  פרק לריש  בפי ' והכופר(עי'

 ומאמי חפ שאינו  מי  בנו  היש  בכל . ככופר  זה ביסוד
המשיח? של בביאתו

אמר : זצ"ל  סלנטר לבואוהגר "י ומצפי  מחכי העול"
למרו  עיניה את נושאי ה  פע מדי  צדקנו , משיח של 

משיח?" יבוא כבר מתי  "אוי  :ונאנחי.

אומר: אניואני  הא בקרוב! מגיע המשיח ונורא! "אוי
לביאתו ?" מוכ

שיהיה  בכדי  אלא המשיח לימות  ישראל  נתאווו לא ובאמת 
ובמצות, בתורה לעסוק וישוב פנאי לה בסו  "הרמב (כדברי 

עיי "ש) מלכי .הלכות 

זצ"ל ברעוודה הגר"ש רבינו  :אמר 

גדולות יפות אותיות  לכתוב שיודע  סופר  לקחת  צרי"
אות לשי ויש נאה, בצורה האלה "הרמב דברי את  ויכתוב

.בסלו הקיר על ולתלות  במסגרת 

כדיוז"ל לא המשיח, ימות והנביאי החכמי נתאוו 'לא :
כדי ולא ,''בעכו שירדו  כדי ולא ,העול כל על  שישלטו

העמי אות וכו'].שינשאו  וכו' "באו מכובד כסא  [דהיינו .
למטרות המשיח לימות  המתאווי טיפשי יש  בזמנינו ג] 

 ולשמוח כאלו]. ולשתות לאכול  כדי  [הטיפשיולא ,
.[נתאוו לזה לא  ביותר . הגדולי

וחכמתה, בתורה פנויי שיהיו  כדי עמקותאלא כל  [פירוש
להכנס  יכול מטרדות  פנוי שרק התורה, סתרי פנימיות 
מוצב  יהיה החנות בפתח  וכו', מכולת בעל יהיה לא פנימה,
בכולל ללמוד והל החנות את  סגר החנות  "בעל שלט

"פלוני".

המשיח ביאת  על   שצועקי אלו כל  את  לשאול  רוצה הייתי
האלו.], "הרמב לדברי  מסכימי ה נוגשא  לה יהיה ולא

בהלכות  שביארנו  כמו הבא ,  העול לחיי שיזכו כדי ומבטל,
בשורותתשובה:  "הרמב הכניס כולה התורה כל [את 

ה אלא התכלית  אינ המשיח ימות  שאפילו האחרונות ,
בעוה "ב.] החלק השגת  את המאפשרי

קנאה  ולא  מלחמה, ולא רעב  לא ש יהיה לא הזמ ובאותו
המעדני וכל הרבה, מושפעת תהיה שהטובה  ותחרות,

כעפר. מצויי

עפר "נחש הנחש , שמו עפר , שאוכלת אחת  בריה יש היו]
ברווח, אוכל  תמיד לה יש למה? ,בנחשי מקנא אני  לחמו".
הקדוש הזוהר דברי את שראיתי  אחרי אחד יו עפר.
כזה  הוא שהנחש אומר  הזוה"ק .בה לקנאות שלא  החלטתי
העול כל  על מסתכל  שהוא  עד אמונה מחוסר וכזה עי רע
לשובע  אוכל  אינו פע וא עפר, מלא כולו שהוא ורואה
ישאר לא ומחר לו שיחסר  מפחד שהוא מפני מדוע ? נפשו,
חולי איזה נחש . על כותב שהזוה"ק  מה זהו לאכול. כלו לו
הזה  "מהרמב נתעוררתי  עפר . לו שיחסר !בעול מסתובבי
אז  ,קיי יהיה א הנחש  אבל כעפר" מצויי  המעדני "כל

בשבילו!] גאולה  תהיה לא זאת 

בלבד . ה' את לדעת אלא העול כל עסק יהיה [העולולא
יושבי כול גדול . אחד ב"כולל" יהיו כול .מסכני יהיו

 כזה.]. עול תתארו בתורה. ישראלועוסקי יהיו   ולפיכ
הסתומי דברי  ויודעי  גדולי התורה ],חכמי סודות  [כל 

, בורא דעת כולה !]וישיגו  התורה כל  ידיעת  כח [זה כפי ,
.אחדהאד כל ישיג. הוא  להשיג  יכול  שהאד המקסימו]

,למד זוהר)יהיה ילמד אחד דעה ],(כל האר מלאה  ''כי שנאמר
:''מכסי  לי כמי ה' את

אחד סנטימטר פע הראיתי ז"ל: מוילנא הגר"א [ומבאר 
מתפרשי שאינ רעי שני   ה .יתכ לא  זה ?מי בלא  בי
שי כמו ה', את דעה בלי לרגע  האד יהיה לא  כ מזה, זה
דעה  בלי  בעול אחד סנטמטר יהיה ולא .מי בלי  רגע לו אי
רעהו  אל איש  וידברו ברחוב יפגשו יהודי שני ה'. את 
ועוד. ועוד עוד ידברו, כ מרכבה, ומעשה בראשית מעשה 
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רק  זה עוה"ב, לא עוד יוצא מאפשרוזה האד א הבא. עול
 שלמה דעה בוראו את  יודע  שלמה , דעה ע מהעוה"ז
היו  זה בשביל   בעוה"ב! הדביקות את  לעצמכ תתארו

צדק .] גואל לביאת ישראל בני מקווי

.שלכ המחשבות את יודע ואני  רבותי  כא יושבי את
לא למה האלה,  הדברי על  ברציפות  שומעי לא למה

? בעול בדרשות האלו   הנושאי על  מדברי

ראש יושב הוא . בנושאי דעה לו יש השט הזה בדור  כי 
לדבר למשפיעי ירשה  הוא היהדות. לנושאי הוועדה  של 
"אמונה"  שמחזקי דברי לא העיקר  דרשות. ,פלפולי

האלה. הדברי את שומעי לא לכ ה ', עבודת ולמעשה 

העתידה. התקופה זאת

בימינו  צרי הזו  לתקופה לזכות שרוצה מי ורבותי , מורי 
ולא ,שלטו על  לא כאלה.  דברי על  בחייו הדגש את  לשי
יראת   ע התורה ידיעת  אלא בשמחה, ושתיה אכילה על
את  להחיש הנכו בכיוו שפועל אד הוא אז  תמיד. שמי

בימינו. בקרוב והשלמה העתידה  הגאולה

שנוכל כדי  הזוהר  בלימוד  עצמנו את להכי עכשיו   צרי
הבא.  ועול המשיח בימות  הסוד בתורת  לעסוק

בשבת  יאכל אשר  הוא שבת בערב שטרח מי זרה כי (עבודה

תהיה ג) זו כי בתורה הסוד בחלק להשתל ג צרי ולכ ,
בזוהר העוסק  מזו יתירה לבא. הקרוב  שלעתיד התורה 

.ברחמי ביאתו וממהר למשיח וגבורה כח נות הקדוש 

יזכו זוהר שלומדים ואלה יגאלו כולם לא בגאולה
להגאל

מה  את להביא  ראוי ,אמ בימינו במהרה משיח ביאת  בעניי
בזוה"ק  קכ"ד.)שכתוב נשא יהיה (פר' האחרונה שבגאולה ,
מצרי נפלאות)כביציאת אראנו מצרי מאר צאת כימי  ,(ככתוב

 ,מצרי מאר ישראל  בני עלו " וחמשי" ש שכתוב
הפסוק על ברש "י וכ ובמכילתא במדרש  חז"ל , ודורשי

בי" ח')"וימרו פסוק כ' ימי(יחזקאל בג' מתו  ישראל  של שרוב ,
מחמש אחד או מחמישי "אחד רק היו שעלו ואלה אפילה,
יחולק ישראל   שע ואומר הזוה"ק  ממשי וכ  מאות "!!!
יזכו  ה"זוה"ק " שהוא החיי בע שנאחזו "אלו תורה, כבמת
עכשיו  וירצו הזוה"ק  למדו שלא ואלו המשיח, להיכל ויכנסו
זה  ועל יירה", ירה או יסקל סקול  כי נאמר עליה להכנס,

להמצא??? רוצה אתה  קטיגוריה  באיזו , אות אשאל

זוהר? ללמוד אומרים לא הרבנים למה
לימוד נחיצות  על  זאת  כל שהודעתני אחרי  תאמר וא
גאולתינו  לקרב בכדי ,האחרו זה, בדור  הקדוש הזוהר
לכל בקריאה ישראל  גדולי יצאו לא מדוע  כ א  ברחמי

?יו בכל  זוהר  לללמוד מזמנו שיקדיש  ישראל  איש 

את הציל הזוהר פתייה: יהודה רבי
לצבא! מלהתגייס הבחורים

המקובל שכתב מה ידוע   ראשית 
פתייההאלוקי יהודה בהקדמתו רבי זיע "א 

לימוד בזכות שרק  יהודה, לח בית  לספר 
מאסונות בזמנו ניצלו הרשב"י תורת

הגיוס. ומגזירת

יכול ואחד אחד כל שליט"א: שטיינמן הגראי"ל מרן
זוהר ללמוד

 הנוראה הגיוס גזירת  ובפרט הרבות  הצרות  לאור ועתה
הגדול הגאו הישיבה ראש מר יצא

שטיינמ רבי  לייב  יהודה אהר
את לקיי גלויה בקריאה שליט "א

זיע"א הרמח"ל  זוהר עצת  ללמוד (דהיינו;

ברציפות) לימודהקדוש שמעלת  ואמר
בעלמא  בקריאה וא  לימודי משאר גדולה הזוהר  ספר
יכול ואחד אחד וכל ;עניני לכמה ומסוגל הנפש  מטהר

.בחורי אפילו זוהר, ללמוד

ללמוד צריכים כולם שליט"א: קנייבסקי הגר"ח מרן
הקדוש זוהר

שליט"א קנייבסקי   חיי רבי הגדול הגאו התורה  שר ומר
ה  לומדי א אליו,  הבאי לאברכי שואל 
ש "ס!!! סיימנו לא  עדיי לו ועוני זוה"ק ?
לימוד ללא  כי ודעו נוגע?, זה מה ,לה ואומר 
,העליו עד לג להיכנס זוכי לא זוה"ק 

בגירסא . ג זוהר  ללמוד לאברכי ומורה
מוסר ספר ואין זוהר ללמוד תורה לבני חובה

כמותו ויחזק שיעורר
לבחורי שאי בשמו שפורס מה נכו הא" ושאלוהו:
דברי "הרבה :הלשו בזה וענה הקדוש ?" זוהר ללמוד
אלא  ,!כ שאומר ח "ו להתרגש ?  ל מה בשמי. אומרי
מוסר ספר שאי זצ"ל  איש  החזו ממר מקובלני אדרבה
לבני בפרט  קדושה  וחובה הקדוש, הזוהר כמו ומחזק מעורר 

עכ"ל. בו! לעסוק שישתורה אמרו  ישראל שגדולי ל הרי
הקדוש ! זוהר ללמוד

ולא שולל אינו הזוהר לימוד חובת על הפרסום אי
לימודו חיוב את במקצת

לא  אי – זה על  מודעות  ראינו ולא מפורס לא שזה וזה 
ראיה. ראינו

זוהר ללמוד רוצים שלא בגלל  הצרות כל
זוהר ל')ובתיקוני  האסונות(תיקו שכל  ע"ה הרשב"י אמר .

בגלל זה והגאולה, המשיח ביאת ועכוב והצרות , והעניות
רוצי נשא שלא פרשת  ובזהר  הסוד. תורת את  ללמוד

ב) ספר(קכד, לימוד בזכות  דדוקא מהימנא  הרעיא אמר ,
הדורות , גדולי  בארו וכבר ,ברחמי מהגלות  יוצאי הזוהר
הנפש מטהר כי  בגירסא, ג מועיל הקדוש  בזוהר  הלימוד כי
כבר כי ודע  הרשעה, מלכות  כח ומכניע האויר , ומזכ הוא 
,הגדולי לתלמידיו זי"ע  החי האר"י האלקי מלא הורה
לבעלי וכ להשגה, ידו על  לזכות בגירסא, זוהר שילמדו
קימנו  כבר ואלו .תשובת ולקבלת  ,נשמת לטהרת תשובה
בגירסא  הקדוש זוהר בחבורה ללמוד זיע"א הרמח "ל עצת
וזכינו  עלינו, הקמי כל  מיד  ונצלנו לנו, הונח כבר ברציפות,

טהרה, יג)לרוח  ז פרק וגבר(דניאל שמיא" ענני ע "וארו ,
ישראל !

השעה, חובת שליט"א: ישראל גדולי
הקדוש הזוהר לימוד

ליטא  מגאוני וקדושיו ישראל גדולי דברי כא קבצנו כ על 
הקדוש, הזוהר בלימוד לעסוק השעה חובת מעני וגלילותיה,

,"ויד בו זעו ...שט פי חתו" ונשא  ר בקול  יאמר ועתה
יאמרו  יונע ולשומעי ,והמזידי השוגגי עוד יקנטרו ולא
כל יחד ,הגדולי  ע הקטני ישראל  איש  לכל  ,המגידי
ובאחדות באהבה ,העדרי כל ישקו וממנו ,חברי ישראל 

.מצפי עינינו ולי ה ליה כולנו ,נפלאי

מי בעד למנוע אין שליט"א: שטיינמן הרב מרן
כבר זוהר ללמוד שרוצה ומי זוהר ללמוד שרוצה

זוהר ללמוד צריך
על שליט "א השחר " "אילת בעל   מר דברי את  והבאנו
של לכבודה שליט "א דבריו נבאר בס"ד ועתה הזוהר, לימוד
לקרב  לזר רשות  שאי עמומות שמועות ישנ הנה כי תורה:
שימלא  ועד ,ארבעי גיל  עד הזה בספר ולקרוא הקודש אל 

משתגע!  והקרב הנוגע וכל ,ובפוסקי בש "ס כריסו

זוהר" ללמוד יכול ישיבה שבחור "בוודאי
הנ "ל הכוזבת  השמועה את יד במחי  פר שליט "א מר והנה

ימ"ש) מהמשכילי שמקורה  האומרי א(שיש שאלוהו כאשר  ,
ובלי הקדמות  בלי  הקדוש . זוהר ללמוד יכול  ישיבה בחור
קדוש בפה גבורה, ענות  בקול וחששות , פחדי אי אזהרות,

נחרצות  השיב בהחלטהוא מותר  דהיינו ."כ" והכריע :
ספק! של  צלו צל  ללא  גמורה, בוודאות 

חלה ההגבלה הגבלה, כל אין הזוהר לימוד על
מסוימת) הקבלהע (במידה לימוד ל

חשש, שו אי שוכלומר אי הקדוש  הזוהר ספר על
הקבלה,הגבלה, חכמת  והבנת לימוד על מדבר האיסור כל 

דעה ביורה " הש וז"ל   הפוסקי שכתבו סעי וכמו רמ"ו סימ)

ללמודו') שלא בדבר הפליגו האחרוני ושאר  המקובלי
שכתבו  ויש  מהש"ס, כריסו שמילא אחר עד הקבלה חכמת 
ב כמ"ש שנה ארבעי ב שיהא  עד קבלה ללמוד שלא 
ונקיות וזריזות  וטהרה קדושה  שצרי בשג לבינה , ארבעי
הראוי הזמ קוד זו בחכמה לעלות  המתפרצי ורוב לזה,

עכ"ל. האמת , חכמי בדברי זה כל כמ "ש  עת  בלא קומטו

בעל זצ"ל לייבוביץ בער ברוך רבי הקדוש הגאון
קבלה וידע למד שמואל" ה"ברכת

שאינו  למי אפשר אי  זצ"ל: איידלמ זאב  ר ' הגאו וביאר 
בנגלה  אמיתי  ולמד חכ תלמיד
הקבלה. בחכמת  ולהביו לדעת 
אצלינו  היו הישיבות  בעול ובאמת 

שלי הרבי .אמיתיי רבימקובלי
זצ"ל בער  ברו קבלה. וידע למד

ותפסנוהו  לחדרו נכנסנו אחת  פע
הגמרא  גבי על  לפניו פתוח כשהיה
כשראה  בזה, למד והוא  בקבלה, שעוסק  ועתיק קט ספר
הגר"ח מרבי זאת  קיבלתי  "אני  כמתנצל : לנו אמר  מיד אותנו

זצ"ל ". מבריסק

לפרש לדעת עליו ביותר הגדול המקובל אף
מוקשה "תוספות"

מוכרח הנסתר בחכמת ובקי  החכ שא ז"ל , רבותינו הורנו
שעוד בידוע – לאו וא בתוספות , "פשט " לבאר  שידע הוא 

הסוד! תורת שער על  דפק לא

הרב הם האמיתיים הקבלה ספרי בזמנינו

השולח ובערו מרב, לקבלה שיש  "קבלה" שמה ונקרא 
רמו)כתב  סי' דעה הקבלה (יורה ספרי  הוא "הרב" שבזמנינו

.האמתיי

ארבעים לגיל קודם אף קבלה ללמוד אפשר
תנאים בכמה

שגדרו ה  ה התורה  סודות   שבזוהר "הנסתר" חלק 
ראוי א זה וג האריז"ל , כתבי על  כתובי המה והלא  , חז"ל 

ז"ל . הרמ "ק  כמ "ש  מ', לגיל  קוד א יכול  התנה לכ א)

אברה של בריתו ושומר כ ' בגיל פני כל ועל נשוי  שיהיה שצרי

.אבינו)

והגבלה איסור כל אין ת"ר משנת סלנטר: ישראל ר'
קבלה ללמוד

ז"ל , סלנטר ישראל דר ' רבא משמיה שאמרו אלא עוד ולא
שנת עד רק  היה לא זו חכמה בחדרי להכנס האיסור  שכל

השישי, לאל שערית"ר יפתחו זו שבשנה וירא פרשת בזוהר (כמ"ש

וכו') ויטול.החכמה יבוא לבא הרוצה כל  ומאז ,

ללמוד להתחיל אפשר בזמנינו ווינטרוב: הגרי"א
מוקדם בגיל אף קבלה

זצ"ל , ווינטרוב אליהו ישראל  ר'  הגאו בש שמענו וכ
וההפקרות אפיקורסות  ורבתה חלשי שהדורות  שבזמנינו
ופנימיות קבלה  ללמוד ומצוה אפשר  בעול והפריצות

צעיר בגיל   א ויראת(יחסית)התורה טהורה אמונה להשיג  
בשער ז"ל  המהרח"ו בהקדמת  עיי מקו ומכל   .שמי
נוראות אזהרות ומזהיר ,נשגבי תנאי שמפרט  ההקדמות

.הקודשי קודש אל לגשת  שחפ למי 

על מעוררים ישיבות וראשי ישראל מגדולי רבים
הקדוש בזוהר וגירסא לימוד

לימוד כלפי אמורי  אינ אלו  וסייגי ההגבלות כל ושוב 
הקדוש חייהזוהר החפ מרנא שכתב כמו כמדרש  שרובו

שבת זצ"ל , כל ולגמור  ללמוד  לבחורי מעודד היה וא
הקדוש הזוהר  ספר  אומר: והיה הפרשה, על הזוהר ושבת
אומר היה זצ"ל  איש  החזו ומר ."! בחיי אתכ ישמור 
הטוב המוסר ספר  הוא הזוהר  שספר  ואמר  זוהר ! ללמוד

חז"ל! מאמרי  מכל יותר  מעורר  הקדוש  ולשונו (ס'ביותר ,

איש) .מעשה

מהרי"ח המשניות  פירוש  בעל  יואל ר ' בצוואת כתוב וכ
ז"ל) הגר"א אדונינו פני  מרואי חיוב(שהיה מוסר  ספרי  "ללמוד 

טוב – וזוהר  וכו' תפילי ולהניח להתפלל כמו ממש  גדול
אפילו אלא מעט, עמקותו שמבי למי  פשיטא , ללמוד  מאד

מסוגל ולשונו גדול, מוסר בו יש ג פשוטו לפי  ללמוד ."
ויו  יו בכל זוהר  ללמוד  הורה  מוילנא אליהו רבינו והגאו

רב) מעשה זצ"ל (תוס' מליסא יעקב רבינו הגאו ציוה וכ (בעל.

שבת ה'נתיבות') בכל זוהר  ציללמוד ב רבי  הגדול  הגאו וכ .
 יוס ישיבת ראש  זצ"ל שאול  לבחוריאבא  לומר  רגיל היה 

לזכ, השינה לפני ובפרט יו כל זוהר דפי ב' לקרוא שיש 
הנגלה  להבנת  לה מועיל וג .הנשמה ,
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רק  זה עוה"ב, לא עוד יוצא מאפשרוזה האד א הבא. עול
 שלמה דעה בוראו את  יודע  שלמה , דעה ע מהעוה"ז
היו  זה בשביל   בעוה"ב! הדביקות את  לעצמכ תתארו

צדק .] גואל לביאת ישראל בני מקווי

.שלכ המחשבות את יודע ואני  רבותי  כא יושבי את
לא למה האלה,  הדברי על  ברציפות  שומעי לא למה

? בעול בדרשות האלו   הנושאי על  מדברי

ראש יושב הוא . בנושאי דעה לו יש השט הזה בדור  כי 
לדבר למשפיעי ירשה  הוא היהדות. לנושאי הוועדה  של 
"אמונה"  שמחזקי דברי לא העיקר  דרשות. ,פלפולי

האלה. הדברי את שומעי לא לכ ה ', עבודת ולמעשה 

העתידה. התקופה זאת

בימינו  צרי הזו  לתקופה לזכות שרוצה מי ורבותי , מורי 
ולא ,שלטו על  לא כאלה.  דברי על  בחייו הדגש את  לשי
יראת   ע התורה ידיעת  אלא בשמחה, ושתיה אכילה על
את  להחיש הנכו בכיוו שפועל אד הוא אז  תמיד. שמי

בימינו. בקרוב והשלמה העתידה  הגאולה

שנוכל כדי  הזוהר  בלימוד  עצמנו את להכי עכשיו   צרי
הבא.  ועול המשיח בימות  הסוד בתורת  לעסוק

בשבת  יאכל אשר  הוא שבת בערב שטרח מי זרה כי (עבודה

תהיה ג) זו כי בתורה הסוד בחלק להשתל ג צרי ולכ ,
בזוהר העוסק  מזו יתירה לבא. הקרוב  שלעתיד התורה 

.ברחמי ביאתו וממהר למשיח וגבורה כח נות הקדוש 

יזכו זוהר שלומדים ואלה יגאלו כולם לא בגאולה
להגאל

מה  את להביא  ראוי ,אמ בימינו במהרה משיח ביאת  בעניי
בזוה"ק  קכ"ד.)שכתוב נשא יהיה (פר' האחרונה שבגאולה ,
מצרי נפלאות)כביציאת אראנו מצרי מאר צאת כימי  ,(ככתוב

 ,מצרי מאר ישראל  בני עלו " וחמשי" ש שכתוב
הפסוק על ברש "י וכ ובמכילתא במדרש  חז"ל , ודורשי

בי" ח')"וימרו פסוק כ' ימי(יחזקאל בג' מתו  ישראל  של שרוב ,
מחמש אחד או מחמישי "אחד רק היו שעלו ואלה אפילה,
יחולק ישראל   שע ואומר הזוה"ק  ממשי וכ  מאות "!!!
יזכו  ה"זוה"ק " שהוא החיי בע שנאחזו "אלו תורה, כבמת
עכשיו  וירצו הזוה"ק  למדו שלא ואלו המשיח, להיכל ויכנסו
זה  ועל יירה", ירה או יסקל סקול  כי נאמר עליה להכנס,

להמצא??? רוצה אתה  קטיגוריה  באיזו , אות אשאל

זוהר? ללמוד אומרים לא הרבנים למה
לימוד נחיצות  על  זאת  כל שהודעתני אחרי  תאמר וא
גאולתינו  לקרב בכדי ,האחרו זה, בדור  הקדוש הזוהר
לכל בקריאה ישראל  גדולי יצאו לא מדוע  כ א  ברחמי

?יו בכל  זוהר  לללמוד מזמנו שיקדיש  ישראל  איש 

את הציל הזוהר פתייה: יהודה רבי
לצבא! מלהתגייס הבחורים

המקובל שכתב מה ידוע   ראשית 
פתייההאלוקי יהודה בהקדמתו רבי זיע "א 

לימוד בזכות שרק  יהודה, לח בית  לספר 
מאסונות בזמנו ניצלו הרשב"י תורת

הגיוס. ומגזירת

יכול ואחד אחד כל שליט"א: שטיינמן הגראי"ל מרן
זוהר ללמוד

 הנוראה הגיוס גזירת  ובפרט הרבות  הצרות  לאור ועתה
הגדול הגאו הישיבה ראש מר יצא

שטיינמ רבי  לייב  יהודה אהר
את לקיי גלויה בקריאה שליט "א

זיע"א הרמח"ל  זוהר עצת  ללמוד (דהיינו;

ברציפות) לימודהקדוש שמעלת  ואמר
בעלמא  בקריאה וא  לימודי משאר גדולה הזוהר  ספר
יכול ואחד אחד וכל ;עניני לכמה ומסוגל הנפש  מטהר

.בחורי אפילו זוהר, ללמוד

ללמוד צריכים כולם שליט"א: קנייבסקי הגר"ח מרן
הקדוש זוהר

שליט"א קנייבסקי   חיי רבי הגדול הגאו התורה  שר ומר
ה  לומדי א אליו,  הבאי לאברכי שואל 
ש "ס!!! סיימנו לא  עדיי לו ועוני זוה"ק ?
לימוד ללא  כי ודעו נוגע?, זה מה ,לה ואומר 
,העליו עד לג להיכנס זוכי לא זוה"ק 

בגירסא . ג זוהר  ללמוד לאברכי ומורה
מוסר ספר ואין זוהר ללמוד תורה לבני חובה

כמותו ויחזק שיעורר
לבחורי שאי בשמו שפורס מה נכו הא" ושאלוהו:
דברי "הרבה :הלשו בזה וענה הקדוש ?" זוהר ללמוד
אלא  ,!כ שאומר ח "ו להתרגש ?  ל מה בשמי. אומרי
מוסר ספר שאי זצ"ל  איש  החזו ממר מקובלני אדרבה
לבני בפרט  קדושה  וחובה הקדוש, הזוהר כמו ומחזק מעורר 

עכ"ל. בו! לעסוק שישתורה אמרו  ישראל שגדולי ל הרי
הקדוש ! זוהר ללמוד

ולא שולל אינו הזוהר לימוד חובת על הפרסום אי
לימודו חיוב את במקצת

לא  אי – זה על  מודעות  ראינו ולא מפורס לא שזה וזה 
ראיה. ראינו

זוהר ללמוד רוצים שלא בגלל  הצרות כל
זוהר ל')ובתיקוני  האסונות(תיקו שכל  ע"ה הרשב"י אמר .

בגלל זה והגאולה, המשיח ביאת ועכוב והצרות , והעניות
רוצי נשא שלא פרשת  ובזהר  הסוד. תורת את  ללמוד

ב) ספר(קכד, לימוד בזכות  דדוקא מהימנא  הרעיא אמר ,
הדורות , גדולי  בארו וכבר ,ברחמי מהגלות  יוצאי הזוהר
הנפש מטהר כי  בגירסא, ג מועיל הקדוש  בזוהר  הלימוד כי
כבר כי ודע  הרשעה, מלכות  כח ומכניע האויר , ומזכ הוא 
,הגדולי לתלמידיו זי"ע  החי האר"י האלקי מלא הורה
לבעלי וכ להשגה, ידו על  לזכות בגירסא, זוהר שילמדו
קימנו  כבר ואלו .תשובת ולקבלת  ,נשמת לטהרת תשובה
בגירסא  הקדוש זוהר בחבורה ללמוד זיע"א הרמח "ל עצת
וזכינו  עלינו, הקמי כל  מיד  ונצלנו לנו, הונח כבר ברציפות,

טהרה, יג)לרוח  ז פרק וגבר(דניאל שמיא" ענני ע "וארו ,
ישראל !

השעה, חובת שליט"א: ישראל גדולי
הקדוש הזוהר לימוד

ליטא  מגאוני וקדושיו ישראל גדולי דברי כא קבצנו כ על 
הקדוש, הזוהר בלימוד לעסוק השעה חובת מעני וגלילותיה,

,"ויד בו זעו ...שט פי חתו" ונשא  ר בקול  יאמר ועתה
יאמרו  יונע ולשומעי ,והמזידי השוגגי עוד יקנטרו ולא
כל יחד ,הגדולי  ע הקטני ישראל  איש  לכל  ,המגידי
ובאחדות באהבה ,העדרי כל ישקו וממנו ,חברי ישראל 

.מצפי עינינו ולי ה ליה כולנו ,נפלאי

מי בעד למנוע אין שליט"א: שטיינמן הרב מרן
כבר זוהר ללמוד שרוצה ומי זוהר ללמוד שרוצה

זוהר ללמוד צריך
על שליט "א השחר " "אילת בעל   מר דברי את  והבאנו
של לכבודה שליט "א דבריו נבאר בס"ד ועתה הזוהר, לימוד
לקרב  לזר רשות  שאי עמומות שמועות ישנ הנה כי תורה:
שימלא  ועד ,ארבעי גיל  עד הזה בספר ולקרוא הקודש אל 

משתגע!  והקרב הנוגע וכל ,ובפוסקי בש "ס כריסו

זוהר" ללמוד יכול ישיבה שבחור "בוודאי
הנ "ל הכוזבת  השמועה את יד במחי  פר שליט "א מר והנה

ימ"ש) מהמשכילי שמקורה  האומרי א(שיש שאלוהו כאשר  ,
ובלי הקדמות  בלי  הקדוש . זוהר ללמוד יכול  ישיבה בחור
קדוש בפה גבורה, ענות  בקול וחששות , פחדי אי אזהרות,

נחרצות  השיב בהחלטהוא מותר  דהיינו ."כ" והכריע :
ספק! של  צלו צל  ללא  גמורה, בוודאות 

חלה ההגבלה הגבלה, כל אין הזוהר לימוד על
מסוימת) הקבלהע (במידה לימוד ל

חשש, שו אי שוכלומר אי הקדוש  הזוהר ספר על
הקבלה,הגבלה, חכמת  והבנת לימוד על מדבר האיסור כל 

דעה ביורה " הש וז"ל   הפוסקי שכתבו סעי וכמו רמ"ו סימ)

ללמודו') שלא בדבר הפליגו האחרוני ושאר  המקובלי
שכתבו  ויש  מהש"ס, כריסו שמילא אחר עד הקבלה חכמת 
ב כמ"ש שנה ארבעי ב שיהא  עד קבלה ללמוד שלא 
ונקיות וזריזות  וטהרה קדושה  שצרי בשג לבינה , ארבעי
הראוי הזמ קוד זו בחכמה לעלות  המתפרצי ורוב לזה,

עכ"ל. האמת , חכמי בדברי זה כל כמ "ש  עת  בלא קומטו

בעל זצ"ל לייבוביץ בער ברוך רבי הקדוש הגאון
קבלה וידע למד שמואל" ה"ברכת

שאינו  למי אפשר אי  זצ"ל: איידלמ זאב  ר ' הגאו וביאר 
בנגלה  אמיתי  ולמד חכ תלמיד
הקבלה. בחכמת  ולהביו לדעת 
אצלינו  היו הישיבות  בעול ובאמת 

שלי הרבי .אמיתיי רבימקובלי
זצ"ל בער  ברו קבלה. וידע למד

ותפסנוהו  לחדרו נכנסנו אחת  פע
הגמרא  גבי על  לפניו פתוח כשהיה
כשראה  בזה, למד והוא  בקבלה, שעוסק  ועתיק קט ספר
הגר"ח מרבי זאת  קיבלתי  "אני  כמתנצל : לנו אמר  מיד אותנו

זצ"ל ". מבריסק

לפרש לדעת עליו ביותר הגדול המקובל אף
מוקשה "תוספות"

מוכרח הנסתר בחכמת ובקי  החכ שא ז"ל , רבותינו הורנו
שעוד בידוע – לאו וא בתוספות , "פשט " לבאר  שידע הוא 

הסוד! תורת שער על  דפק לא

הרב הם האמיתיים הקבלה ספרי בזמנינו

השולח ובערו מרב, לקבלה שיש  "קבלה" שמה ונקרא 
רמו)כתב  סי' דעה הקבלה (יורה ספרי  הוא "הרב" שבזמנינו

.האמתיי

ארבעים לגיל קודם אף קבלה ללמוד אפשר
תנאים בכמה

שגדרו ה  ה התורה  סודות   שבזוהר "הנסתר" חלק 
ראוי א זה וג האריז"ל , כתבי על  כתובי המה והלא  , חז"ל 

ז"ל . הרמ "ק  כמ "ש  מ', לגיל  קוד א יכול  התנה לכ א)

אברה של בריתו ושומר כ ' בגיל פני כל ועל נשוי  שיהיה שצרי

.אבינו)

והגבלה איסור כל אין ת"ר משנת סלנטר: ישראל ר'
קבלה ללמוד

ז"ל , סלנטר ישראל דר ' רבא משמיה שאמרו אלא עוד ולא
שנת עד רק  היה לא זו חכמה בחדרי להכנס האיסור  שכל

השישי, לאל שערית"ר יפתחו זו שבשנה וירא פרשת בזוהר (כמ"ש

וכו') ויטול.החכמה יבוא לבא הרוצה כל  ומאז ,

ללמוד להתחיל אפשר בזמנינו ווינטרוב: הגרי"א
מוקדם בגיל אף קבלה

זצ"ל , ווינטרוב אליהו ישראל  ר'  הגאו בש שמענו וכ
וההפקרות אפיקורסות  ורבתה חלשי שהדורות  שבזמנינו
ופנימיות קבלה  ללמוד ומצוה אפשר  בעול והפריצות

צעיר בגיל   א ויראת(יחסית)התורה טהורה אמונה להשיג  
בשער ז"ל  המהרח"ו בהקדמת  עיי מקו ומכל   .שמי
נוראות אזהרות ומזהיר ,נשגבי תנאי שמפרט  ההקדמות

.הקודשי קודש אל לגשת  שחפ למי 

על מעוררים ישיבות וראשי ישראל מגדולי רבים
הקדוש בזוהר וגירסא לימוד

לימוד כלפי אמורי  אינ אלו  וסייגי ההגבלות כל ושוב 
הקדוש חייהזוהר החפ מרנא שכתב כמו כמדרש  שרובו

שבת זצ"ל , כל ולגמור  ללמוד  לבחורי מעודד היה וא
הקדוש הזוהר  ספר  אומר: והיה הפרשה, על הזוהר ושבת
אומר היה זצ"ל  איש  החזו ומר ."! בחיי אתכ ישמור 
הטוב המוסר ספר  הוא הזוהר  שספר  ואמר  זוהר ! ללמוד

חז"ל! מאמרי  מכל יותר  מעורר  הקדוש  ולשונו (ס'ביותר ,

איש) .מעשה

מהרי"ח המשניות  פירוש  בעל  יואל ר ' בצוואת כתוב וכ
ז"ל) הגר"א אדונינו פני  מרואי חיוב(שהיה מוסר  ספרי  "ללמוד 

טוב – וזוהר  וכו' תפילי ולהניח להתפלל כמו ממש  גדול
אפילו אלא מעט, עמקותו שמבי למי  פשיטא , ללמוד  מאד

מסוגל ולשונו גדול, מוסר בו יש ג פשוטו לפי  ללמוד ."
ויו  יו בכל זוהר  ללמוד  הורה  מוילנא אליהו רבינו והגאו

רב) מעשה זצ"ל (תוס' מליסא יעקב רבינו הגאו ציוה וכ (בעל.

שבת ה'נתיבות') בכל זוהר  ציללמוד ב רבי  הגדול  הגאו וכ .
 יוס ישיבת ראש  זצ"ל שאול  לבחוריאבא  לומר  רגיל היה 

לזכ, השינה לפני ובפרט יו כל זוהר דפי ב' לקרוא שיש 
הנגלה  להבנת  לה מועיל וג .הנשמה ,
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 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם

ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון 
ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 
ָקָטן.  ְּבֶכֶסף  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַחְׁשֵּבן   ֶׁשּיּוַכל 

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

זלה"ה: אויערבך הגרש"ז מרן
לטהר גדול כח יש לזוהר

ה' לעבודת הלבבות ולהלהיב
זלמ וכתב  שלמה רבי הגאו מר

הדור פוסקי מגדולי זצ"ל  אויערב
המקובלי ישיבת וראש  האחרו

"השמי טהרות"שער  מאמרות ;
בזוה"ק המפוזרי קדישי ופתגמי

זוהר, ובתיקוני  חדש ולהלהיבובזוהר לטהר  גדול כח
ית"ש ה' לעבודת .הלבבות

אתכ יחזק "הקב"ה זצ"ל : ברעוודה הגר"ש  בדברי ונסיי
ולעסוק בחיי  אחרי דברי לשלול   לבכ את  ויאמ
בכוונה  בתפילה  לב. בשימת נפש, במסירת  בתורה 
אשתו. ע הבעל  בבית  ובפרט  מידות , בתיקו .ובתחנוני
מה  זה הזולת . ע התחשבות ולאי ולאכזריות  לרודנות   ק
אד בי טובות מידות שלנו. של  הדגש זה צריכי שאנחנו
שמירת .ודקדוקיה פרטיה בכל מצוות  קיו לחבירו.
מחלוקת. ודברי  רכילות  הרע , לשו מלשמוע  זהירות .הלשו
החוסי לכל ויושיע  ויג יעזור העצומי ברחמיו והקב"ה

בו."



 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספריםעל כל מקצועות התורה

 רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

מכתב לכל היהודים חלק ז'
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יום בכל ועולות  מתחדשות  וקשות  רבות  הצרות  בשל
חסדים וגמילות  תורה  אלעזר  רבי  עצת  לקיים יש

בימים עמינו בני את  הפוקדות  הקשות  הגזירות  בעקבות 
יום ובכל  וגשמיות , ברוחניות  גדולים וניסיונות  אלה, טרופים
הנוראה , "הגיוס " גזירת  ובפרט , כנהר ועולה  מתחדשת  צרה
יעסוק אלעזר: רבי עצת  לקיים  רק מה, עד יודע אתנו אין

ובגמ"ח. צח :)בתורה .(סנהדרין

היא המדוברת  ה "תורה " של שעיקרה  הורנו רבותינו
רשב "י  תורת 

אלעזר? רבי  התכוון "תורה " איזו על 

הישיבות ראשי  ורבנן מרנן הדורות, גדולי ז"ל רבותינו
אותנו  והדריכו לנו, ביארו חייהם  אנו מפיהם אשר  זצ"ל 
שהרי נעשה, אשר  המעשה  ואת  בה  נלך אשר הישרה  בדרך
הדרך לסלול יכולים לא דעתנו וקוצר שכלנו בקטנות  אנו
באו  כן  ועל  - עצמנו. דעת  על  לעשות  אפשר ואי והנתיב ,
לזמנינו  הראוי הלימוד  דרך את  וצדקותם  חכמתם ברוב הורנו

" שהכוונה: בתורה ואמרו תורת"יעסוק על בפרט מדבר
רשב"י ! תורת  יוחאי. בר שמעון רבי האלקי התנא

ידענו! ולא שמענו לא פתאום? מה הרשב"י? תורת

הקדוש". "הזוהר לספר שהכוונה וברור מובן

להציל ? זו "תורה" בכח יש וכי  מיומים , יום  ומה  תימא  וא
ינצל ! הנפלאים  ודבריו הרשב"י  תורת  הלומד כן ! אכן  -

החסד במידת  להתחזק  יש  חסדים " "ובגמילות 

בחסד להתחזק  שיש כפשוטו הוא  הפירוש – "ובגמ"ח"
ומחוץ . מבית 

כולו העולם  ועם הקב "ה  עם  חסד גומל  זוהר  הלומד

עם המתחסד החסיד  איזהו כי  כנ "ל  כן  גם שהכוונה  ואפשר
כביכול(זוהר )קונו חסד גומל  הריהו הקדוש זוהר ובלימוד ,

הזה המתוק בחלק  ויעסוק שילמד  מי  אין  דכמעט הקב"ה, עם 
יושפע זה  ידי  ועל  כולו, העולם  לכל  חסד וגומל  התורה, של 

בהמשך. שיתבאר וכפי  רב  שפע 

ולגאולה מהגזרות להנצל  ותורתו הרשב"י  זכות 
ברחמים

צדקה יהודה  רבי  הגדול  הגאון המלך בדרך שהדריכנו וכמו
" ואמר: יוסף פורת  ישיבת  ראש זה זצ"ל  שבלימוד ידוע 

מגלותא ישראל מצפים ..."יפקו אנו ולזה ,"

עתה  גם  כך  לדורו, האש  עמוד היה בזמנו  שרשב"י וכשם 
ונזכה  הרעות, הגזירות  מכל להינצל  זכותו  לנו תעמוד

בימינו !" במהרה צדק  גאולת  לביאת 

כתב , זצ"ל  חבר אייזיק יצחק רבי  ספרוהגאון שהתגלות 
ח"ו יאבדו שלא יציל אחרון לדור הקדוש ידו הזוהר  ועל ,

לגאולה . ומתוקנים  מוכנים  יהיו

לרשב "י  ע"ה: רבינו משה שאמר מהימנא וכמו רעיא (בזוה"ק,

נשא) פר'

גלותא מן  ביה יפקון  הזהר ספר דאיהו דילך חבורא  "בהאי 
הדברים: באור הזהרברחמי ". ספר  שלך, החבור בזכות

צרות ללא ברחמים  הגלות  מן ישראל בני  יצאו הקדוש ,
משיח! חבלי  צער וללא ז"ל)ויסורים  .(הרמח"ל

הזוהר  לימוד אי על ננעלו לא  תירוצים  שערי 

מזיו  ולחזות  לטעום זכו לא מאחינו שרבים  עקא, דא
בכה זה ומשונים  שונים ואמתלאות תירוצים באמרם הזוהר 

בכה . וזה 

דסתרי! תרתי תהיו אל  וביה , מיניה  אומר ואליהם

מעידים יוחאי " "בר ושירי בעומר ל"ג  מדורות  במנהג
העם "אשרי בשמחה  שרים  שקר עדות  העולם
לעסוק מקפידים אינם  כי  לנו" מגן  "תורתו  לומדיך"
שמזלזלים אלא בלבד זו  ולא הקדוש , בזוהר  יום מדי

ותורתו ברשב "י

בעומר ל"ג  בימי  בשנה שנה  מדי  ישראל שמנהג  ידוע  הנה 
גדולה מדורה  סביב  ומתקהלים  זקן  ועד מנער יחדו נאספים
וגיצי עבר, לכל  מתפזרים ועשן פיח השמים, לב עד הבוערת 
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בכל שרים רבתי  ובהתלהבות  למעלה , עולים  בוערים אש
הםעוז: העם  "אשרי  וכו' אשריך" נמשחת  יוחאי, "בר

סודך" על העומדים ואשרי  מרננים:לומדיך, ואזי - וכו'.
ומסיימים: וכו'" יוחאי  בר שמעון רבי לחי כה "ואמרתם
בעדנו, טוב  ימליץ  הוא  עינינו, מאירת  היא לנו, מגן "תורתו
תפוצות בכל  מקובל הנ"ל  והמנהג יוחאי." בר אדונינו
ביטול על  דמיחש מאן  ולית  ומצפצף , פה  פוצה  ואין ישראל ,
רק בה  העסק את  ומניחים  זויות, בקרן  מונחת  ותורתו תורה,

קדושים . למקובלים

בלבבו" אמת  "ודובר התורה  מיסודי

הוא הקדושה  תורתנו מיסודי  נשגב  יסוד אמתאולם "ודובר
ואםבלבבו בלב . ואחד  בפה  אחד אדם  של  דיבורו יהיה  שלא "
עלמנגן, ומפאר ומשבח הדליקה, לפני ומכרכר מפזז

אוזנו להטות  גם  הוא מוכרח רשב"י, תורת לימוד חשיבות
בתורתו! ולעסוק  למאמריו

מהמדורות  שיש הנורא העשן מכל ב 'אוזן' החור  על חבל (דהלא

ישראל בני קיבלו כויות וכמה  וכמה  אדם, מבני צח  אויר ומונע הגדולות,

נרות  להדליק נוהגים שהיו  ויבלח "ט זצ"ל הצדיקים מגדולי היו והרי מהם,

בלבד !) נשמתו , לעילוי הכנסת מגדוליבבית היו כך ובמקום  .
מהש"ס רשב"י מאמרי  כל  את  פה בעל  חורזים שהיו ישראל 

שמחים . הדברים  והיו הזה , ביום יחד אותם  ומקשרים 

שהגעתי " למה הגעתי הזוהר "בזכות 

שמח שהיה  זצ"ל  ממעז'בוז ברוך רבי הגאון  על  ומסופר
וקרא : לפניו פתוח  הזוה"ק ספר  והיה זה , ביום  "אלמלאלמאד

הגעתי  הזה  הספר בזכות  בשוקא! איכא ברוך כמה דין, יומא
שהגעתי!" למה

זוהר  שנלמד מבקש  רשב "י

לנו  ואין  הדורות  גדולי  ז"ל  רבותינו בדרכי  נלך ואנו
רשב"י! תורת  בתורה , ונעסוק נא הבה בחיצוניות , להסתפק

מבקש: עצמו הוא למדווהרי  ופרש "י: מידותי!" שנו "בני
סז.)תורתי ! .(גיטין

על שנעשה  ל"שגעון" הבל של חשש  שגור העולם  בפי
הזוהר  לימוד ידי

קצהו  ובאפס הזה בזוהר הנוגע כל  בשבילי, לא זה  ולא! "לא 
אלו  מחשבות עולות  הסתם  מן  משתגע!" שהוא לו מובטח -

אלו. שורות  בקריאת  לראשך

האמת ? דעת מהי

גדולי דעת  לה ? והולכת  הנעדרת  האמת , דעת  מהי אך
ובכן - שבימיך"? "הכהן  דעת  מהי  הזקנים ? דעת  מהי  דורנו?
תזוע , לא ומינה  התורה  מן עצה טול  עצה  ליטול בקשת  אם 
מהו  ויורך שבדורך חכם  אצל  לך תורה". "דעת  מהי  ובקש צא

בזה . השי "ת  רצון

לכל בהחלט  מותר הזוהר לימוד שליט "א : ורבנן מרנן 

להיתר שליט "א  ורבנן  מרנן דעת  את בזה הבאנו ולכן
זה. בלימוד  להמשיך  ואימצו וחיזקו ועודדו (מרןמוחלט,

ועוד ) שלט "א קנייבסקי הגר "ח  מרן שליט"א, שטיינמן שמעהגראי"ל ,
לא שיבה. איש עד יונק הגילאים לכל  חשש כל  שאין  מינה 

בלימוד גזירה ולא  חומרה, לא תעשה , ואל  שב לא איסור
הקדוש! הזוהר בספר

את טעם  שלא  ומי הקדוש  מהזוהר  היהודי חיות  עיקר 
ט טעם  לא מימיוטעמו  חיים  עם 

אחד שהתבטא  כך כדי  עד  הזוהר לימוד נחוץ  כך כל אלא 
נובעת הישראלי האדם  חיות  שעיקר זיע "א , ישראל  מגדולי

ש עד  הזוהר, בלאמלימוד ימים ג ' לילך לאדם  לו אפשר  אי
זצ"ל)זוהר מקאריץ  פנחס מאור(ר' טועם מעשיו לפי אחד כל  ,

הנפש, ממש  מחיה  משניות  ופרק גמרא דף כל  כי התורה,
כולם !ובפרט  על  הזוהר זצ"ל)ספר טעם(הבעש "ט שלא ומי

מימיו! חיים  טעם  לא דחיי  אילנא שהוא הזוהר טעם  ומי את 
אור זוהר  ראה לא הזוה"ק  דברי את  ראה ולא הסתכל  שלא

מימיו! זלה "ה )תורה .(ה 'לשם '

ובפרט יום  בכל זוהר  ללמוד צריך בדורנו בחור כל
קודש בשבת

יום בכל מעט לעסוק  דורנו בן  ישיבה  בן לכל  ראוי כן על 
התפילה לפני ובפרט  הזוהר, מאמרבספר לומר  תיקנו  זה  (שעל

אליהו") ולשער"פתח לתאר אין  אשר קודש  שבת  ביום  ובפרט .
לופיאן אלי' לרבי  הח"ח שאמר  וכמו זה . ביום  הלימוד מעל 
הזוה "ק בספר  יום בכל  ללמוד  קבוע חוק לו היה [אשר זצ"ל 
בשב "ק תורה  שלימוד  גדול] ובכח  ובנעימה ברורה  בשפה 
ראשי גדולי  כמ"ש מזה . יצמח  טוב  ורק בתרי "ג) עצמו מכפיל 

דורנו. של  שליט "א  הישיבות 

ומוצאו קנקנו על תהות  יש  זוהר  מלימוד המונע  כל
ישראל גדולי על  וחולק  החושך בדרך והולך ויהדותו

והצרופה האמיתית  התורה  מדעת  מזה , ההפך האומר וכל 
שמא או הוא, היהודים  מזרע אם  קנקנו על  לתהות יש –
גדולי על  שחולק עוד  ולא רב, ערב  הקליפות  מצד נשמתו
חכם יותר הוא  וכי  שליט"א דורנו וגדולי  שעברו זצ"ל הדור
על כחולק רבו על  החולק כל  נאמר: ועליו מהם ? ומבין 
והוא לברכה , נפשו על  לבקש אח "כ הולך הוא ואיך השכינה !

לדבריהם ?! מציית  ואינו בשלו,

גדול ועונשו  ולחוץ  משפה  תורתו כל

גדול וענשו ולחוץ , משפה תורתו שכל  נאמנות  לידע  ועליו
מישראל ! תורה מונע כי  למאד 

מאד גרוע זוהר ללמוד רוצה  שלא מי

האיש אותו של  בעונשו גריעותו על  נוראות  דיברו ובזוה "ק
בחכמת כלל  ללמוד רצונו ואין  הנגלה , בתורת רק  לומד  אשר

והלומדים . הלימוד על  סרה ומדבר האמת ,

הקדוש בזוהר הלימוד את לך שאוסר  מי יש  אם  אף
יוחאי  בר שמעון רבי דברי  כי  לו תשמע  אל -

ממנו גדולים 

בזה הזוהר לימוד  את  אוסרים הרבנים  כל  אם  אף מזה  וחוץ
נגד הדובר  לכל  לשמוע  שאין  הברית בספר כתב  כבר ובבא,
התורה , מגדולי ראיה לקחת תפן  וז"ל :"ואל  והתורה  האמת 
חז"ל דברי כי זו, בחכמה  לעסוק רוצים  שלא הנגלות , בעלי 
הדור מגדולי  יותר ובטוחים  נאמנים שזכרנו ובזוהר במדרש
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הוא , שביאורו מג' תיקון  על  משה  ויקהל  בספר וכתב  - הזה .
לאותם מניעה הגורמים  האנשים  אותן של  העוון גודל  לבאר
המזוייפים , טענותיהם  בסברות הקבלה  חכמת  ללמוד  הרוצים 

לשונו ) זה  ע"א יא צבאות(ובדף ה' וקנאת מילאתי ה' חמת
יד אך בלבד , ההמון יד תחת  איננה הזאת והמכשלה קנאתי,
הזאת , ובמעל במרד  בדעתם , המתחכמים  והחכמים  הסגנים 
זו אף  אלא האלוהות בידיעת שמואסים בלבד  זו ולא
ובחושך ילכו בחושך הזה, החכמה ולגנות לבזות  שהתחילו
מה  בנגלה, רמה ידינו ואמרו  פיהם  שפערו על יכוסה, שמם 

התורה" בפשוטי לנו די הזאת , בחכמה הברית .לנו ספר (עכל"ק

פ "ה ) יב ' מאמר פ"ב  מויולנא אליהו פנחס  וכותבלרבי וממשיך  - .
ה ': לכבודה בעוז אלא זכרתי לא ולומדיה,"ואני  תורה של

ראה  כי  ניסתרותיה, בגנזי  ומשתעשעים  בסודה העומדים 
חכמת הנקרא פנימיותה, היא תורה, של כתרה ראיתי
שואל ואין מבקש, ואין דורש, אין זוית, בקרן מונח הקבלה ,
טובת זו, וצנועה נאה כלה בדד, ישבה ואיכה בשלומה,

ממנה, בורחים  הפשט וחכמי ידעה, לא  ואיש  באמרםמראה,
למרי אותה  ומהדרים אלוקינו, לה' והנסתרות  לנו הנגלות 
שגם ידעו ולא  כרסי , מילאתי  לא עדיין אומרים  ומהם  קמא ,
מבשר כדבעי למלאות  אדם  לבני  אפשר אי  ושיבה, זקנה  עד
לא עדיין אומרים  ומהם  וכו' הש"ס... של ויין המילואים

לבינה,(זקן)קשאי ארבעים שרובובן התבוננו  לא והמה 
העולם מזה נסעו  שותים , אנו  מימהם  אשר המקובלים גדולי
עלה  ובעצמו בכבודו  ז"ל והאר"י ארבעים !!! גיל קודם 

שנה!!!!! ארבעים  קודם  שנילמרום  ד ' מאמר הברית (ספר 

יד') פרק .המאורות

רב מהערב שורשו זוהר ללמוד אומר שלא  רב

ש נאמנות  הזוהרודע לימוד את ואוסר המונע  כל
רוחין  שידין עמלק  זרע  רב מהערב שורשו שונות, בטענות 

ישראלולוין, בני  את  ומעבידים  הגאולה את רוצים  שלא
הנגלה תורת  רק שילמדו ורצונם  גרידא, הש"ס בלימוד
השי "ת והכרת  לידיעת  וזמן  מקום ואפס  ופלפולים, גמרא

בו. ודבקות 

לא בו  מדרש לבית  להכנס שסירב  בגאון  מעשה
זוהר  לומדים 

התורה שקול  אחד מדרש לבית  שנכנס אחד  בגאון ומעשה
למרחקים . ממנו הואבקע מדוע  תמהו בביה"ד  הנוכחים 

פנימה? נכנס  ולא הדלת במפתן עמדו על  נשאר

" הגאון להם חללאמר שכל מפני להכנס , באפשרותי :אין
שאינם סחור, סחור המרחפים  גמרא דפי מלא המדרש  בית

זו לומדים אינם  כי  וזאת מעלה אין עולים  ולכן הקדוש , הר
לימוד ידי על משיגים  שאותם ויראה באהבה לומדים  הם
ורחימו דחילו  בלא אורייתא זוהר:' בתיקוני ואמרו בזוה"ק 

לעילא.' פרחת  לא

בכל ישראל את  מעבידים  רב הערב  הרמח "ל:
דגמרא פלפולא

זצ"ל  הרמח "ל יח )וכמ"ש  תיקון חדשים כתיב(תיקונים דהשתא
בפרך ישראל בני  את  מצרים  יג )ויעבידו א, ערב(שמות אלין 

לאשתעבדא לישראל  להו דגרמין  ממצרים , דנפקו רב
ודאי , דגמרא פלפולא ובכל  בק "ו בחומר קשיא, בפולחנא 

יהא '. בנייחא כלא מעלמא  יתפסקון אלין כד אבל 

החזק הסימן וזהו אחר . יהודי על רחמים  לו אין רב' 'ערב
ליהודיביותר. ביותר האיומים הדברים  את  לעשות  יכול  הוא

מצפון . נקיפות שום  בלי אחר

יהודים על מרחמים ולא מועלים  שקרנים  רב הערב
שמים ", "לשם  מעשיהם  את מ"לשוןועושים  מאד ומפחדים

בכשרות כגון  רוחניים בדברים  ישראל  את  ומכשילים הרע "
מישמעאלים ונבילות  לטרפות  כשר בשר שמחליפים  הבשר
נכרית " "פאה לחבוש כולם  את  ומחייבים כסף, בצע תמורת 
ישראל לארץ  העליה את  לארץ  חוץ מיהודי ומונעים דווקא ,
בני ולהסתיר וצניעות  הקדושה להחלשת  נמרצות  ופועלים 

להאריך. מקומו כאן  ואין  וכו', וכו' עוולה

עושה כשהוא אבל בעיה , לו אין  יהודי, לרמוס יכול  הוא 
לו  אין אבל  שמים'. 'לשם  כאילו זה את  עושה  הוא זה , את 
הוא הקב"ה, של הרגשה  לא וגם 'שמים ', של  תחושה שום
לו. שיש אומר  לא זה אבל  לו, יש כאילו פנים להעמיד  יכול 
צריך - פשוט אתה מצוינים . שחקנים  גם הם  רב הערב 
של הסימנים  את  לראות ולנסות פקוחות  עיניים על לשמור

הללו. המאפיינים  כל 

וגשמית רוחנית  גדולה  מלחמה  להיות  עתידה 
בקרוב וחיצוניות  בפנימיות 

אם מבפנים, שלנו המלחמה  עם קשור זה  בחוץ  מלחמה  כל 
אין אז טהורים  שלנו אנחנו האויב  - אויב . עם  בעיה  שום לנו

אחד שרב כמו לעשות  צריך - עורף. קשה  עם  אנחנו. זה
- נגד... הצניעות  חוסר  נגד  להמשיך מנוחה לתת  לא אמר,
יוריד ה ' אז לא ואם  שמירה, לנו תהיה שלנו את  נעשה  אם 
המשיח . פני  את  יקבלו מעט ורק חלמנו, שלא צרות  עלינו
ינצל . הוא שעובד  מי  שצריכים , מה  עושים  אנחנו אם 
השקר כל נגד  להלחם צריכים  הם כי  להלחם  חייבים היהודים 
לכן ישראל. בארץ  קיום  זכות  לנו אין  זה  בלי  כי  המדינה, של 

שלקחנו. הגויות  את  להקריב  צריכים אנו

מגביר  ובכך שבאדם  הפנימיות  מגביר  הזוהר לימוד
בעולם הפנימיות 

בעל שאומר כפי  שהוא הזוהר, בלימוד להתחזק צריך  ולכן
כח בו יש וממילא האדם, של הפנימיות  את  בונה  הסולם 

האומות, את  שללהשפיל  פתרונו  - 83# הזוהר באור שכתבנו (וכמו

ג') חלק אטומית שואה  למניעת הסולם  .בעל

אותו כשנגמור הרע  היצר  נגד היא  העיקרית  המלחמה
יסתיימו הצרות  כל אזי  הקדוש  הזוהר  ידי על

כל אזי  אותו וכשנהרוג  הרע. היצר נגד  היא  בעצם  המלחמה
לנצח כח  בו יש הזוהר ולימוד יעלמו. החיצונויות  הצרות 

ז"ל)היצר רבותינו  שהורונו .(כפי 
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 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
ְלִמְליֹֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹֹוָלם

ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון 
ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 
ָקָטן.  ְּבֶכֶסף  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַחְׁשֵּבן   ֶׁשּיּוַכל 

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].
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אל ˜רא ˜ום ˙ח˙ ואל ˙ירא אל נרדם, לך מה אדם "בן יהודי: לכל הר˘ב"י זע˜˙

בגורלך!" ˘עלה הזוהר ˘ל החל˜ א˙ אל˜יך,

נורא  שהיהמעשה  זצוק"ל  הווריץ שמעון ר' הצדיק המקובל  הגה "ח שכתב "סניגוריא" בספר שערשהובא  ישיבת (ממייסדי

הגרש"ז). של אביו  אויערבך לייב חיים ר' עם ביחד הזוה "קהשמים  לימוד  חיוב על  מעורר ובו השואה. של  בעיצומה  זה ספר חיבר
ברחמים  הגאולה  להביא עכשיו והלאה ).ובפרט 38 מעמוד  שם עיין יום, בכל ויותר ! שעה ללמוד (וכתב

שם 39)וכתב לילך(עמ' נוהגין שהיו ת "ו "בצפת וז"ל : ביניהם . וחילקו וזוהר ללמוד חבורה  עשו שבצפת  החיד"א בשם
חלק מהקוראים  אחד  לכל  אותו ומחלקים  הזוהר, ספר כל שם  ולומדים  חכמים כמה לעומר ל"ג  בכל זי"ע רשב"י למערת 
בעצמו  יודע והיה  עמהם , לקרות  הקוראים עם  מהזוהר אחד  חלק כן  גם לו ונתנו אחד  איש עמהם שהיה היום  והיה אחד ,
וילך מהמערה  לחוץ  יצא  הלימוד  של  העת  שיגיע קודם  האיש אותו עשה מה אדם , בצורת כבהמה  והוא לקרות , יודע  שאינו
נרדם , לך "מה  ליה : ואמר בחלום , זי "ע  רשב"י  אליו בא ואז במקומו, וישן תרדמה עליו שנפלה עד מאד  הרבה ובכה הלוך
לקרות ", כלל יודע ואיני  כבהמה  אני  "הרי האיש, השיבו בגורלך" שעלה החלק אלקיך, אל קרא קום  תחת  ואל  תירא אל 
יודע עצמו ומצא משנתו והקיץ היה  וכן  החכמים ", כגדולי  קורא עצמך ותמצא אסייעך, ואני קרא , "קום רשב"י ליה  אמר

עיי "ש המעשה , כאן  עד  מקודם בו ידעו שלא נוראים  דברים  בו שמצאו אותו הרואים כל  עליו ותמהו בטוב ,

בכל לגרוס זצ"ל  פרץ  ניסים  רבי  רבו לו שאמר תשובה  בעל  שהיה שליט "א  בונאן יוחנן  ברבי  אנו בימינו גם  מעשה והיה
ויחלום היום ויהי יום. בכל  בהתמדה זוהר גרס  ורק התורה . את  יודע ולא לומד שלא על יום  בכל  בוכה  והיה  זוהר  הרבה  יום 

פה . בעל  הקדוש הזוהר לשון  כל  את  יודע שהיה מצא ובבוקר  עמו. ודיבר רשב "י  את ראה  בחלומו והנה  חלום 

הקדוש הזוהר בלימוד ואמצו  חזקו – העליון  מהעולם מסר 

מותו. את  קבע והרופא דרכים  בתאונת  קשות  נפגע הוא קליני )ולאחרונה ופגש(מוות למרומים  עלתה נשמתו עת  ובאותה 
לעולם להכנס  זמן  הרבה  כבר מחכים  "אנחנו לו: וענו עצובים ?" אתם  "מדוע  ושאלם : עצובים  אותם וראה  עדן גן  בצדיקי 
לעולם לעבור רשאים  אנחנו ואין  עיכוב, יש וממילא  גאולה אין  כהלכתה  תשובה  עשו לא ישראל  שבני עוד כל  אבל  הבא ,
מהרה." הגאולה תבוא  ובזכותו הקדוש  הזוהר בלימוד  להרבות  כולם  שיתחילו הזה בעולם שדרים  האדם  לבני  תאמר הבא .

הזה . המסר  את  לנו למסור בכדי  הזה לעולם  בחזרה ירד  זה ובזכות

ּ̃ ד וֹ  ה הז וֹ הר  ללמ וֹ ד  הח יּ ים בּ אילן  ויאחז וּ  ׂ̆ מחה  וּ ב   ̇ בּ אחד וּ  ׂ̆ ראל  י כּ ל  ̂ וּ  בּ רחמי",וי˙˜בּ  גל וּ ˙א מן  ̃ וּ ן  יפ דּ א "בּ ספרא  ׁ̆ ¿◌ƒ◌¿◌ַ◌¿◌ָ◌ƒ◌¿◌ָ◌ֵ◌¿◌ַ◌¿◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌¿◌ָ◌ֲ◌ָ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ַ◌ƒ◌ƒ◌¿◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌¿◌ƒ◌¿◌ָ◌ָ◌ƒ◌¿◌ƒ◌ָ◌ָ◌¿◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ּ̃ ד וֹ וכא ה ּ̇ וֹ רה ה בּ כח ה גּ אלּ ה  ּ̇ בוֹ א ּ̇ כף  הּס וֹ ד  בּ ˙וֹ ר˙ כּ לּ ם  ויעס˜וּ  ילמדוּ  ׂ̆ א .*ׁ̆ הׁ̆ ר נ  ˙ ׁ̆ ּפ ר מהימנא  רעיא  וּ ב זּ הר ¿◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ƒ◌¿◌¿◌¿◌ַ◌ַ◌¿◌ֻ◌ָ◌¿◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌¿◌ֻ◌ָ◌¿◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌¿◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌¿◌ֵ◌¿◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ
ב) ˜כד, דּ בגיניה (דּ ף נכר".אמרוּ : אל  ע ּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד "ה' י˙˜יּ ם וּ בזכ וּ ˙יה ,"ıבּ אר דּ רוֹ ר "וּ ˜רא˙ם ַ◌ָ◌¿◌¿◌¿◌ƒ◌ֵ◌¿◌ָ◌ֶ◌¿◌ָ◌ָ◌ֶ◌ƒ◌¿◌ֵ◌ƒ◌¿◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌¿◌ֶ◌¿◌ֵ◌ƒ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

אמן . בימינו במהרה ו˙פאר˙ינו  ˜ד˘ינו בבי˙ הפסחים ומן  הזבחים  מן  לאכול ˘ני בפסח זו  ב˘נה  עוד ונזכה

ש* בדבריהם, מקומות בכמה מבואר עוד ליקוטים: – תורה אור התורה בספר בזכות  הוא  משיח  ביאת  מאי עיקר א ) (ח, בתרא דבבא קמא בפרק שאמרו כמו ,
מעט  ואם אקבצם", כלהו  "עתה תנו, אי נאמר , ארמי בלשון הזה פסוק  כל ותניא י), ח, (הושע שרים" מלך ממשא מעט ויחלו  אקבצם עתה  בגוים יתנו כי "גם דכתיב ,
שלהם  קדושים כל עמים, מחבב שאתה  בשעה אפלו ג), לג , (דברים בידיך" קדושיו  כל עמים חובב  "אף דכתיב, מאי שם ואמרו ושרים". מלך ממשא "יחלו מהם,

כו ', הם מלכותבידיך על ממנו  מעבירים תורה , על עליו  הנותן כל שאמרו ה),וכמו משנה  יג פרק (אבות עשוכו' ידי הידים אין כו', יעקב של  שקולו בזמן כו'כי
ב ) (צח  חלק  ובפרק טז), סה , פרשה רבא כו',(בראשית  חסדים  ובגמילות בתורה יעסוק משיח , של  מחבלו  וינצל אדם יעשה מה אלעזר, רבי את תלמידיו  שאלו

לנשמת ומתקשר  כולו, העולם כל  את ומציל ומקיים נעלה  הכי באופן חסדים  ובגמילות בתורה עוסק נקרא הקדוש  הזוהר בלימוד הרבים את המזכה וכל עכ "ל .
דרזין,הרשב"י מרא המלוב "ן, הקדשים קדש ונעלם, טמיר אור עולם ויסוד  צדיק הקדוש הגאון שכתב  וכמו אבוחציראזי"ע, יעקב רבינו  בספרומרן זיע"א, זצוק "ל 

לשונו: וזה ע"ב) (עמוד  טוב  הצדיקיםדורש מכל יותר  העליון בעולם יוחאי בר שמעון  רבי  זכות  חזקיהגדולה  ואמר ע"ב). מ "ה  דף  (סוכה חז"ל, שאמרו וכמו  עכ"ל. ,
ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה  עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם כל את  לפטור  אני יכול יוחאי בן שמעון רבי  משום ירמיה  רבי אמר
אלף  אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר סופו  עד  העולם שנברא מיום עמנו  עוזיהו בן יותם ואילמלי עכשיו

הן. ובני אני הן שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם מהן ובני אני הן
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יום בכל זוהר ללמוד י˘ בדורנו ˘ליט"א: י˘ראל גדולי
זוהר יום בכל ללמוד י˘ראל, בני  כל על   ̇ מוטל גדולה  חובה  ˘ליט "א: הדור ומאורי גדולי  ̇ בהורא

ברחמים . הגאולה   ̇ א להביא בכדי ויום , יום  בכל ד˜ו˙  ̆ חמ למ˘ך  ה˜דו˘,

זוהר לימוד  ד˜ו˙  ̆ בחמ אף ˙ורה לביטול  חו˘˘ים  ̆ י

"ודבר  תורה , ביטול והוי דקות, 5 על אף  שקפדינן לומר תמצי ואם 
דהנה  מצוה, ממת וראייתי מסתברא , דאיפכא לך אימא  בזה". ה'
ואין  זויות, בקרן שמונחת ממש, מצוה כמת הוי ע "ה הרשב"י  תורת
את  ומשאירים ישראל , אמוני שלומי  מלב ונשכחה לה, ומבקש  דורש

מזה! יותר ה' דבר ביזוי  לך ואין וצדיקים, לגדולים בה (כמ"שהלימוד 

משאר  חלקי  גרע  מה  ואומרת : הקב"ה, לפני  נכנסת  דהמצוה חסידים בספר 

ז"למצותיך?) רבותינו  ג.)ואמרו מת (מגילה – תורה ותלמוד  מצוה מת :
עדיף! הזוהר מצוה הוא מצוה ומת  מקום , בכל  הנלמדת  התורה היינו  (ת "ת 

עדיף?) מה משה הקדוש, רבי  הגאון רבינו פסק  הלא מזו, ויתרה .
מעשר  להפריש מחוייב  הוא , באשר חכם תלמיד שכל זצ"ל, פיינשטיין

מזה! גדול הרבים  זיכוי  לך ואין הרבים , לזיכוי ולתרום מזמנו 

ולהגן הנפ˘ לזכך בכדי זוהר ˘ל  ד˜ו˙  ̆ החמ הם  כדאים 

העולם על 

ביטולה  למדנו: לך אומר לכן מהתם . למדים  שאין תימא ולשיטתך,
יסודה זוהי תורה ובלבד(מנחות)של האלו, דקות ה-5 לבטל וכדאי ,

עבירה  וגדולה כולו, העולם  כל על ויגן תאוותיה, מכל נפשו שיזכך
לשמה!

˙ורה"? "ביטול  על  מ˜פידים  אנחנו האם 

ממנהג להתיר, למאד עד  ועצומה גדולה ראיה להביא  יש ועוד
בשקלא עוסקים בעודם  מלימודם ליבטל עולם של מנהגו העולם .
נזכר  הלה ו"פתאום " הקדוש, הסטנדר ליד ועומדים  ממש , וטריא
הלימוד ! באמצע רעהו, את לשתף  חייב  ממש שהוא "ידיעה" באיזו
ויושבים "חדשה", עוד לו מוסיף  השני  – תורה ביטול של גלגולה  וכך
ויאזור  שיערער מי ואין חיים! אלקים  מדברי  ומפסיקים  ומתבטלים 
יותר  הפחות לכל אורך הזה וה"עסק" הלזה. הרע המנהג לבטל אומץ

דקות. מ-5

דף  להספי˜ יכולים היו בסדרים  הביטול  ˘ל   ̇ ד˜ו בחמ˘

! ̆ ה˜דו זוהר

תורה  "ביטול  זהו  לריק, שהולכות האלו היקרות דקות על חבל הלא
הזמן, את לנצל יכלו האלו ה "צדיקים " כמותו ! שאין ובכמות", באיכות

הקדוש! זוהר דף עוד ללמוד  באפשרותם  ההוא  ובזמן

מאד  מˆוי ˙ורה ביטול עוון

לשער  אין ל"סדרים" מחוץ אבל ב"סדרים ", אמורים  דברים ובמה
לדמותו יסוד וכל קיום כל ההורסת תורה, של ביטולה את ולמדוד

חכם". ה "תלמיד  של

הזוהר למוד  ידי על ˙ורה  ביטול ˘ל לח˘˘ יסוד  כל  אין

ושורש . אחיזה כל אין תורה ביטול של הנ"ל שלחשש ונפקא-

ה˘"ס כל   ̇ א למד  כאילו לו נח˘ב  זוהר  הלומד 

ועיון  ̇ בב˜יאו

את  ומסיר וחששותיו , פחדיו  כל  למרות עצמו  שמבטל דבזה ועוד
האלקי התנא  בתורת לעסוק  לילך גאוותו  ומשפיל ערפו קשיות
וביגיעה  בבקיאות הש"ס כל למד כאילו לו נחשב בזה - ע"ה הרשב"י 

בעמל רבה. הש"ס כל ללמוד שניקל  ז"ל סלנטר ישראל רבינו הגאון שאמר  (כמו

מעוקשת) מידה איזה לתקן מאשר  בו , בקי ולהיות 

מה˘˜ר יסודו הזוהר לימוד  אי

ללמוד תורה ביטול דהוא  האומרים: שקר, שפתי תאלמנה ובזה
זוהר.

זוהר ללומד   ̇ רבו  ̇ מעלו

לנשמתוואדרבה  גדולה  תועלת  עושה  לאמונה,בזה  ומסוגל 
נפשו ומשמח הלב, טמטום  מעליו ומסיר מגאוה, ולהנצל  ותשובה ,

הרע , מיצר  ומצילו ה ', בעוה "ז,ביראת  אף עליו תגן  הרשב"י וזכות 
מביא ואף  ברקיע, חדשים  עולמות  ובונה  ונצורות , גדולות  ופועל

הנגלה ללימוד זיע"א)תועלת הדורות גדולי רבותינו ומקרב,(כמ"ש
ז"להגאולה . הגר"א  רבינו שכתב לימודוכמו ידי על תהיה  שהגאולה 

הזוהר  בלימוד  תהיה  הגאולה  ועיקר דףהתורה , מהימנא  לרעיא  (בפירשו

ו') תיקון לתיקונים , ובפי ' "פב בפירוש רבינו  משה אמר דאוכן בספרא 
ברחמי! מגלותא  "יפקון

לימוד  על  י˘ראל  לכלל  ומרעי˘ים  מעוררים י˘ראל  גדולי 

ה˜דו˘ הזוהר

תובב"א  ירושלים עיה"ק  רבני יצאו חייםוכבר יוסף רבי מרן (ביניהם 

זצ"ל ) שם,זוננפלד הוא  באשר יהודי  לכל גלויה בקריאה תרפ "א  בשנת
הקדוש, הזוהר בספר ויום  יום  בכל שיעור בגירסאשיקבע אף
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תוקףבעלמא , במשנה והסכימו וחזרו ברחמים, הגאולה לקרב בכדי
הזוה"ק לס ' בהסכמתם הנ"ל  קורא ' ל'קול ויבלח "ט  זצ"ל הבד"ץ רבני

ישראל גדולי יצאו  וכבר מדבש", "מתוק פי' עובדיהעם הרב  (ביניהם

ועוד ) זצ"ל כדורי יצחק  רבי ולהבחל "ח שליט"א מרנן יוסף וכן קדושה, בקריאה
ומעודדים מעוררים  שליט "א , הישיבות ראשי ורבנן הדור ומאורי גדולי

קודש  בקריאת יכונהוקוראים ישראל  בשם אשר  חיליםלכל להגביר :
הזוהר לאורייתא  מספר  יומי עמוד  הפחות  לכל  ללמוד עצמו ולקבוע

שכטער .הקדוש מאיר יעקב רבי והגה"צ  שליט"א קנייבסקי חיים רבי (ביניהם

הבד"ץ) מחברי  שליט"א

כנס˙ ˘ל מˆערה אכפ˙ לא  למי  להגאל? רוˆה לא  מי

הדור ? גדולי  ̇ ˜ריא למול ˘אנן עומד  מי י˘ראל?

ברחמים, הגאולה  לקרב רוצה אינו מי להגאל? רוצה אינו  ומי
עוזנו ? שכינת  של וצערה ישראל, של צערן חייםולהקל  ר' בדרשות  (עי'

הקודשים,ולאז 'ין) קודש מבית ההוראה, מבית פסק שיצא  אחרי
ואינו יוצאים אותם רואה מי  הקדוש , זוהר ללמוד  יכול ישיבה שבחור

יוצא?

˘למדו בגלל מה˘ואה ניˆלו הספרדים  אחינו  ˘ך: הרב מרן

זוהר

כתוב, נמצא זצ"ל שך הגרא "מ הרב הישיבה  ראש מרן ובשם
רגילים שהיו בזכות ימ"ש, הנאצים  מצפורני נצלה ספרד שיהדות
ידוע והוא הקדוש, מהזוהר  מאמר  יום  בכל ללמוד ופשיטות בתמימות
"פתח מאמר יום  בכל לקרוא  רגילים שהיו  היהודים כן כמו ומופרסם ,

אירופה. משואת אז ניצלו התפילות לפני אליהו "

ל˘ון עˆם  ה˜דו˘, זוהר כ˘לומד  להבין חיוב  אין הרמח "ל :

לנ˘מה מסוגל  הזוהר

ז"ל הרמח "ל  רבינו  חיים)כתב  עץ דרך  ס' יומם(בסוף בו "והגית נאמר 
לאו ואם תבין, תבין אם  ולילה" יומם  בו  "והבנת נאמר  ולא  ולילה"

בידך! הלימוד שכר

˘מיה" "בריך אומרים כיˆד  ˙מיהה

הזאת  כעת הנ "ל, היישובים  את מקבל אתה אין זאת בכל ואם 
הוא הלא שמיה" "בריך תפילת לומר הותר  איך נשגבה פליאה  תהיה

מזוה"ק ויקהל )קטע !(פר'

ה˜דו˘ הזוהר  ̇ א  ̇ רבו הע˙י˜ו הדורו˙ ˘גדולי  מכיון

מעורר ה˜דו˘ ול˘ונו לימודו, הי˙ר על  ראיה זו בספריהם,

ה˙ורה כל א˙ ללמוד  גדול   ̃ ח˘

שר  הדעת על יעלה וכי  עצמך! בחיבור הגע יעתיק  מוואלז'ין חיים בי 
לאור  הזהר  לשון את  הזוה"ק  מספר וגדוש המלא  החיים נפש
מהקצה  לקו מקו  וגדיש מלא בספריו  יכתוב  הח "ח  וכי  הנ"ל, החששות
חששו שלא  ומכיון הנ"ל? החששות אף על זוה"ק במאמרי הקצה אל

הזוהר, לשון את העתיקו ואדרבה מאדלזה, מעורר שהוא מכיון 
כל  את ללמוד גדול  חשק נעשה  וממנו השם כלשונולעבודת  התורה,

צדיקים . של בספרן להיכתב ויאה נאה לו הדורת, מגדולי  אחד  של

וגזור לך הזוהר, אדני על נוסדו ערוך מ˘ולחן  ̇ רבו הלכו˙

ערוך  ˘ולחן ילמדו ˘לא  י˘ראל בחורי על 

הגולה" ב "באר וראה נא לך מזוה"ק  יסודם משו "ע הלכות והרבה 
הלכה" ו "ביאור ברורה" מ"משנה כן גם תחזה, ואתה הגר"א " ו"ביאור

הנ"ל  הספרים על וגזור בא  הקדוש! הזוהר את להלכה שמביאים
בהם ! ללמוד  ראוי אינו  ישיבה שבחור

מ˜ובלים היו הפוס˜ים גדולי

ס' מסוף וכדמוכח אמיתיים  מקובלים היו הפוסקים שגדולי ודע,
הגולה בבאר - ז"ל. אר"י מכתבי שידע שו "ע שעל הגולה (בסוףבאר

משפט) חושן להנבראים:שו"ע  להיטיב בחסדו העולם  את ברא הקב"ה 
גדולתו ". והרעיון ושיכירו זצ"ל. האר"י ללשון דומה ממש הזו הלשון

זצ"ל. האר"י  בכתבי לראשונה מופיע כצורתו  הזה 

העולם  את לברוא  שמו יתברך ברצונו  לברואיו"כשעלה להיטיב כדי
גדולתו יתברךויכירו בו  להדבק  למעלה מרכבה להיות עץויזכו  (לשון

א') פרק הכללים  שער את חיים למד הגולה הבאר שרבנו מכאן ומוכח  - .
לימוד זכות ואף הקדוש. חיבורו  את לכתוב שבא טרם  האר"י  כתבי

חיבורו . את לכתוב בידו  שסייעה היא  הסוד תורת

בית  הקדושים : חיבוריו את שכתב  לפני זצ"ל יוסף הבית מרן וכן 
התורה  סודות את לו שגילה השמים  מן מגיד לו  היה וכו', שו"ע יוסף ,
בבירור  זאת שיראה כפי הקדוש הזוהר  בספר  הרבה עוסק  היה ואף

מישרים . מגיד  בספר  הלומד כל

ואף הקבלה בתורת טוב ושם  יד  להם  היה הפוסקים שרוב  יוצא 
שני וחכמי  הקדושים  התנאים  למן - הקדוש! הזוהר ספר את למדו

ברורה המשנה - הפוסקים אחרון עד פעמיםהתלמודים למאות (שמצטט

המקובלים) ספרי  מן ומביא  בספריו  הקדוש הזוהר  הב"חאת רבינו וכגון -
הנקרא רות למגילת סוד ע"פ  פירוש הטור  על לחיבורו  בנוסף  שחיבר
'טורי חיבורו  את חיבר הט "ז שרבינו שראיתי וזוכרני - נפש" "משיב
היה  רש"י  - הסוד. ע"ד להבינו ניתן שגם כלומר וסוד. פשט ע"פ זהב'
מקובלים היו והרמב "ן הראב"ד  בערכו. הגדולים  בשם  עיין גדול מקובל
הפוסקים מגדולי הם והלא הנביא . אליהו  לגילוי  זכו  ואף  גדולים

הרמב"ם)הראשונים על הראב"ד הרמב"ן, חידושי .(מלחמות ,

מהזוהר  ̇ רבו  ̃ והע˙י מ˜ובל היה הרמב "ם  רבינו

ימיו. בסוף  מקובל היה עצמו הרמב"ם  רבינו  הפלא)ואף למרבה  (כן!

סודות שושן בספר כתב  ריב )כך  נטה (אות  ימיו  שבסוף כתוב "ראיתי
הקבלה". דיעות אחרי 

ז"ל  גבאי ן' מאיר רבי  האלקי להמקובל הקודש  עבודת בספר וכתב 
י"ג ) פרק  ב' חלק  להם( אין אשר מהמתרשלים  וכמה קודשו: לשון וזה

נפשם להציל יחשבו הגדולים אלה מדברי  ראיה יביאו בחכמה חפץ
פלפלת  וישאלום  לדין כשיכנסו  לפה יד  שישימו וסוף זו, בטענה
ההוא והמתפלסף מוריהם, ואת נפשם  את מחייבים ונמצאו בחכמה,
מן  ראיה מביאין אין אצלנו והכלל היה, שוטה דבריו הביא אשר
המרגלית  וכשמצא  ז"ל כהרמב "ם  בפלוסופיא  גדול לנו ומי השוטים ,
סודות  שביאר האמת מחכמי  ואחד הצרורות, את מידיו השליך
הלך זה יעקב ור' הלשון, בזה בשלח  בפרשת כתב ז"ל הרמב "ן
משתבח היה בה שמחתו ולרוב  ז"ל להרמב "ם הקבלה ומסר למצרים
חבר  שכבר ימיו לאחרית קרוב עד לזה זכה  לא  אמנם  לתלמידיו , בה

כא עד היום, הנמצאים  ספריו ן.כל

כתב עקביה פרק  בסוף  אבות בנחלת ז"ל אברבנל יצחק רבי  והחכם 
שלו באגרת כתב  המיימוני הגדול שהרב שמעתי אני וגם  הלשון, בזה
טעם, של דברים לי  ואמר אחד  אדם  אלי בא  ימי בסוף הדברים. אלה
מדברים חוזר הייתי בעולם חבורי ונתפשטו ימי  בסוף  שהייתי ואלולי
באחרית  שמע אשר היו קבלה שדברי ספק  ואין בהם, שכתבתי רבים
בזה  בשמו אחד  בספר כתוב  ראיתי  אני אבל שמע  הוא  כאן. עד  ימיו ,
ולולי הקבלה , בחכמת עיני והאיר אחד זקן אלי בא ימי  לסוף  הלשון
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עד שכתבתי, דברים מכמה  כי חוזר  הייתי  בעולם  ספרי  שנתפשטו
אחרי ההולכים ולרעיו ההוא  המתפלסף  אל שנים קהוי בזה ודי כאן,

לשונו כאן עד  לבם: .*שרירות

בו לחזור  מוכן היה ואף בקבלה! עסק הקדוש שהרמב "ם יוצא 
שנמצאים תורה במשנה דברים שיש אלא עוד ולא שכתב! מהדברים 

הקדוש! בזוהר ורק עובד אך כאילו הכועס כל דעות בהלכות לדוגמא (ראה

בזוהר!) רק  נמצא וזה גילולים  למדעבודת הרמב"ם  יבום  בהלכות כן וכו'
ל'עולם')זוהר ! הידוע כל (נגד

גדולים מקובלים  היו התוספות ועוד )ובעלי הרוקח החסיד, יהודה .(רבי 
הריקאנטי  על פירוש כן גם  כתב - האמתהלבוש דרך על  פירוש (שהוא

התורה) עצוםעל מקובל שהיה ידוע - גדול פוסק שהיה  והגר"א  .
את  הרבה מציין שו"ע על  ובחיבוריו הזוהר . על פירוש  וכתב מילדות.
הספר  ואפילו וכו'. וכו' זוהר יודעים היו השו"ת וכל וכו '. כו' הזוה"ק .
זוהר  ג"כ ומביא  בהקדמה, זוהר הרבה מביא  החושן" "קצות הישיבתי
וידוע הזוהר. מאמרי רצוף  תוכו מלא החיים נפש  וספר ספרו. בתוך 
לאוזניו השמיע מישהו שפעם  מדוויניסק  שמחה מאיר ברבי המעשה
בו אפו  וחרה וכו ' זיע"א  הרשב "י מן ולא  מקורי  אינו  הזוהר שאולי

לנדותו. זוכר ורצה איני  אך המעשה, היה וכך  שכך כמדומני בו נזף שמא  (או 

הפרטים) את שקר...בדיוק  דוברי  פי יסכר כן ואם  .

לומדים הקבלה ידי שעל לומר לחול. קודש בין המבדיל ר "ת קבל"ה
הפכו ... לבין הקודש בין להבחין

של"ה, חרדים, חכמה, ראשית זוהר : מלאים  מוסר הספרי כל ואף 
ישרים  מסילת מוסר, שבט  הישר, הסוד )קב, פי  על מיסוד יערות (שהוא ,

סלנטר ישראל רבי למן האחרונים המוסר בעלי  וכן ועוד. (אףדבש

הקב"ה? יושב רקיע באיזה לידע  לי  אכפת  "מה ויען קבלה  לומד באם  ששאלהו 

מקום מכל - כואב! וזה אש, של  בשבטים מכים ששם לדעת  צריך שאני  העיקר

שספרי פעם  מצאו ואף נודעו  לא  ועקביו רבים במים  ששביליו  תלמידו  עליו מעיד

פעמים .) כמה הקדוש  הזוהר את מבאר ואף  מחיקו , נושרים אחרוניקבלה ועד .
קבלה  למד  הוא זלה"ה וולבה שלמה רבי המשגיח  כמו המוסר  גדולי

בספריו . הזוהר  את רבות פעמים ומביא 

מרכבה מע˘ה לימוד  אי  הרבה  ˙ורה האדם למד  אם  אף

˙ורה ללמוד  הרבה לא  ˘האדם נ˜רא

מרכבה מעשה לימוד שאי מצינו  מרכבה)ואף מעשה מלא  (שהזוהר

בברכות שמצינו  כמו תורה ללמוד  הרבה לא שהאדם ה'נקרא (דף

רביע "ב ) ושאלו  לבכות. והחל יוחנן רבי לבקרו ובא  חלה אלעזר שרבי ,
שנינו כבר  הרבית שלא  תורה משום אם  בוכה? אתה מה על יוחנן:
אלעזר  רבי  וכי המפרשים  ומסבירים  וכו' הממעיט  ואחד המרבה אחד
מרכבה! מעשה ללמוד הספיק  לא שהוא אלא תורה? הרבה למד לא

שני  פרק בתחילת שכתוב דורשין!)כמו ידעו(אין התורה ומפרשי  .
שמביא התורה על בחיי רבינו  , הרמב"ן עזרא, האבן רש"י - קבלה

הזוהר את פעמים  רשב"י)כמה מדרש ספרים(בתור  וכמה ריקאנטי ,
ההלכה  ספרי  דכל יוצא  - בחיי . ורבינו הרמב"ן סודי  את  לבאר נתחברו

, שו"ע מקובל, היה שאף  טור רמב "ם  הקבלה, אדני  על מיוסדים 
יודע היה יוסף הבית מרן שאם  החיד"א  אומר  ואף  - ברורה. משנה

כמ פוסק  היה זצ"ל לאוהומהאר"י שפסק  כח ליעף הנותן בברכת (כמו 

פוסק היה - מהאר"י  יודע היה אם לאומרו, יש סוד שלפי אמר  והאר"י לאומרו ,

רבות .) וכהנה כח , ליעף הנותן לומר שוםכן שאין אמר הגר"א ואף  -
שאין  ומראה ומיישר ומבאר  ומסביר והגמרא הזוהר בין מחלוקות

כלל . פסקינןמחלוקת אם הפסיקה בכללי  אחרונים  מחלוקת היה שבזה (אף

כהגמרא) או  הגדול כזוהר המקובל נכד זצ"ל  אלישיב הרב  מרן ואף  - .
עליו אמרו  - האמת - הדור. פוסק  שהיה שהתפרסם  - הלשם' בעל
שטיינמן  הרב מרן את ששאלו  מעשה וכהאי גדול. מקובל שהיה
וזה  - אלישיב! - הרב : ואמר  בדורנו אמיתי מקובל יש אם  שליט "א 
וכל  הארץ בכל שמפורסם  הלכה ר"ת הארץ כל לה' הריעו  : פירוש
קבלה  ר"ת קודש בהדרת לה' השתחוו אך ללמדו , יכולים הארץ

יתירה וקדושה הכנה זצ"ל )שטעון (האר"י

לח˘˘ו˙ ˘גרמה היא  למ˜ובלים  המ˙חזים  ה˙פ˘טו˙

בטהרה זוהר  ללמוד  י˘ הזוהר, לימוד  על ופחדים

ממש  קבלה על מדבר הנני  וכו')ופה הספירות יתכן (תורת  שלא
מכל  לאפוקי הקודשים, בקודש יעסוק וטומאה עבירות המלא  שאדם
כבוד אותם  מעניין ורק  כמקובלים  המתחזים למינהם  "מקובלים " מיני 

כלל. הגבלה אין זוהר  על אך - חילקוכסף. זצ"ל  מדבש  המתוק  בעל (ואף

הידוע מן כי טבילה. טעון שהוא  רש "י  בכתב  וחד רגיל בכתב חד חלקים  לב' פירושו

גדולה.) בטומאה וקבלה בזוהר שעסקו זה שר"י צבי השבתי  כת  של  כוחם  שכל

האדם  ̇ א ומטהר מ˜ד˘ הזוהר עס˜

וכל  ומחוץ מבית האדם את ומטהר מקדש הזוהר עסק וממילא 
ידעהו ! - התורה ומפרשי המוסר ובעלי הפוסקים 

ואף  אמונה חסרון  ̇ מעˆלו נובע  הזוהר  מלימוד  המניעה

רב הערב   ̇ מנ˘מו ıניˆו ח˘˘

דמלכ בשעשועין ירצה שלא  ואיזהו  זה הוא  מי - כן קדישאואם  א 
אמונה  חסרון עצלות אם  כי  זה אין - למאריה? רוח  נחת ולעשות

רב . ערב חשש ואף  מיותרת ועקשנות 

והפוס˜ים הגמרא לימוד   ̇ א להגביל  ˆריכים היו לכאורה

ארבעים לגיל

דברי בכל  פושטת והזוהר הקבלה שיד מפני  אמינא , הווה והשתא,
הצרופה  ההלכה ספרי  ובכל ואחרונים , ראשונים המפרשים הגמרא
כי בהם , תקרא  פן לך השמר בהם , ליגע רשות לנו אין והפוסקים

ארבעים ! לגיל רק  ומוגבלת אסורה הקריאה

ה˜דו˘ זוהר ללמוד  ח˘˘ ˘ום  אין

הגילאים לכל חשש  כל  שאין מינה  שמע  - כן  הדין שאין ועכשיו
ולא חומרה , לא תעשה , ואל שב  לא  איסור לא  שיבה . איש  עד יונק

הקדוש ! הזוהר  בספר בלימוד גזירה 

אמונים* שומר בספר  כן גם מופיע שכתב והמכתב  זקן  מקובל  מפי קבלה  למד שהרמב "ם סדר(הקדמון)הרעיון בורא, עבודת אלשקר , מהר "ם
אהרן. זקן והריטב "א , הדורות,
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 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם

ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ְל-15  ְלַחְּלָקם  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  ַּדֵּפי  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ּתֹוְרִמים  ְמַחְּפִׂשים 
ָקָטן.  ְּבֶכֶסף  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאת  ְלַחְׁשֵּבן  ֶׁשּיּוַכל  ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר   ְמַׁשְּלִמים 

 052-7651911 ִלְפָרִטים, ֶטל: 

˘ליט"א דביליˆ˜י ˘ריה רבי מהגאון ה˜דו˘ הזוהר על ו˙˘ובו˙ ˘אלו˙

דבליˆ˜י: גדולה !$הגר"˘ מˆוה ואדרבה  ה˜דו˘ בזוהר  לעסו˜ אחד לאף  בעיה ˘ום  ללמוד$אין אפ˘ר 

ופוס˜ים . ב˘"ס  כריסו  מילא בטרם  ועוד 40 גיל  לפני  עוד ˜בלה$˜בלה ללמוד רוˆה ˘הוא ˘מרגי˘ מי 

ללמוד! י˙חיל  אלא רב  ל˘אול  לילך  י˙עכב כן,$אל  לפני  ˜דו˘ו˙ מיני בכל   ̆ לה˙˜ד ˘ˆריך  כמובן 

ערוך. ה˘ולחן כל  על  ול˘מור

בעומר? בל "ג זוהר ללמוד ענין  יש  האם 

הרי - יתירה בהתלהבות שליט "א הגר "ש לנו משיב - "בוודאי 
הרשב "י, של בתוה"ק  להתדבק צאתו  ועד מבואו הוא  קדוש  יום 
הזוה"ק . בספר  מאמרים  ובשאר  באידרא  ללמוד בעצמי נוהג ואני

באצבע" "מורה בספרו כותב זי "ע ח )החיד"א  ללמוד(סימן שיש 
רבתי סיום לערוך שנהגו צדיקים היו רשב"י . מאמרי בעומר בל"ג
הגרי"ש על מסופר בעומר . ל"ג ביום הזוה"ק ספר כל על
ומונה  סופר היה בעומר שבל"ג ומשיב 'שואל בעל זי"ע נאטנזאהן
במשך וירושלמי  בבלי הש "ס בכל  רשב"י של המימרות כל את

שעות. ג '

ל צעירים לאברכים וראוי מותר  הזוה "ק?האם  בספר למוד

ללמוד להם שאפשר "בוודאי  נכוחה: דברים משיב שליט "א  הגר"ש 
הענין  גודל על וגדושים  מלאים  הספרים כל הרי בעיה, שום בכך ואין
כתב, מלך" "כסא  בספר  מהם. כמה לכם  ואומר הזוה "ק, בספר לעסוק 
מלקרוא יעבור  ולא הזוה"ק, ספר  לו  ליקח  אדם לכל ראוי כן כי "הנה
יצרו ישיאנו  שלא כדי לאדם  גדול גדר וזה בשבוע, שבוע מדי הפרשה
הגה"ק גם  כותב  כך כידוע. גדולה רעה שהיא  לבטלה, עצמו  לפנות
שבת  "בכל בהנהגותיו : דעת" "חוות בעל זי"ע מליסא  יעקב  רבי
הרבה  כותב יועץ" "פלא בסה"ק  הזוה"ק". בספר שיעור ללמוד תקבעו
שלמה  רבי  הגה"צ  העיד וכן הזוה"ק. ספר  לימוד נחיצות בחשיבות
היה  חיים ' שה'חפץ זי"ע, חיים' ה 'חפץ מרן מתלמידי זצ "ל בלוך
אותה  של  הזוהר את שבת בכל ללמוד לבחורים, ואפילו לכולם  מעורר
מביא שהוא רואים אנו חיים' ה'חפץ של המוסר בספרי בכלל פרשה.

ולחשקת  ית' ליראתו האדם  את המעוררים  הזוה"ק מדברי הרף  ללא 
מבהיל. באופן המצוות וקיום התורה

צעירים ? לאברכים  הקבלה  תורת לימוד  לגבי הדין מה 

בעצמי ואני  צעיר , בגיל גם  ללמוד  להקדים אפשר בדורנו  "היום 
אצל  עשרים, גיל אחרי קצת הקבלה תורת ללמוד  התחלתי כבר
אלוקי כחכם  היה שנודע זצוק "'ל שרעבי  מרדכי  רבי הגה"ק  המקובל

הח "ן". בתורת גדול ומקובל 

ברמ"א מובא שהרי רמו)הערנו, סי' רק(יו"ד  קבלה ללמוד שאין
שאף הש "ך כך על  והוסיף  ובפוסקים, בש "ס  כריסו שמילא  לאחר
בגיל לפחות  שיהיה  צריך ופוסקים בש "ס כריסו שמילא אחרי

לבינה ? ארבעים  בן  שאמרו כמו ארבעים ,

והרבה  הענין השתנה שבדורותינו  שליט "א , הרב לנו  השיב  זה  על
מי שכל למעשה, קודם בתנאי  מותנה שזה כמובן אך בזה, הקילו 
בכל  ולהזדכך  מקודם להתקדש צריך הקבלה, תורת ללמוד שניגש

ויטול. יבוא השם את ליטול הרוצה כל ולא  קדושות, מיני 

"סוד בבחינת הם  הרי הללו הדברים  כי לנו . הוסיף  אף  שליט"א הרב
לבו ובתום באמת מרגיש והוא  ששואף  מי כל כן ועל  ליראיו". ה'
שאלה  לשאול עליו  אין קבלה , ללמוד יכול שהוא  בדרגה כבר שהוא 
אותו ינחה ה' דשמיא  ובסייעתא זו, תורה ללמוד שייגש  אלא זו  מעין

הטובה. בדרך

לשו וזה בכת"י, לנו הוסיף אף  שליט "א יקפידוהגר"ש "וכן נו:
לפרטיהם". השו "ע חלקי כל על לשמור
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ורעי! אחי יקירים יהודים

שואה  בפני  אלה בימים  עומדים שאנחנו להבין צריכים אתם
מחסה! לתפוס מהרו בפתח , אטומית מלחמה נוספת.

שואת שאלה : השניה, הראשונה, העולם למלחמת הגורם מהו 
בקרוב? לה מחכים שאנחנו השלישית עולם ומלחמת אירופה,

בספר זיע"א הסולם  בעל  הגאון מצא הללו לשאלות התשובות את
שב שאמר  לעולם.הזוה"ק באים וחורבן מוות  הזוהר לימוד מניעת

אטומות אוזניים על נפלו ודבריו השואה , על  לכל ...וזעק 

המעשה, היה  הגאון וכך הזהיר השניה  עולם  מלחמת  פרוץ  לפני
לארץ שיעלו אירופה קהילות רבני את זיע"א אשל"ג  מוהרי"ל
אירופה ונחרבה  בקולו שמעו ולא הקדוש הזוהר את וילמדו .ישראל

?    

היה  האחרון בדור המקובלים מגדולי

הלוי  ליב  יהודה רבי  הגאון כ"ק

התגלה  נערותו בימי זלה"ה אשלג 

תלמודו  על  ששוקד עצום כמתמיד 

הגיעו  בטרם ועוד  רבה  בשקידה

בכל  כמעט בקי היה מצוות לעול

כשתורתו  תוספות פירוש  עם הש"ס

וכפי  ובקדושה. עמל מתוך נקנית

שנים  ט "ו כבן שבהיותו  פעם  שהעיד 

שקר דבר  להוציא ביכולתו היה לא

של  וורשה הולדתו בעיר כלל . מפיו

ובמעונם  הרוחני. בעושר דוגמתו מאין גידול בית היה תקופה אותה

חלקי  ארבעת בלימוד  מעלה מעלה  ושגשג  עלה וסופרים חכמים  של

הרבנים  גדולי ידי על להוראה הוסמך  י"ט ובגיל ופוסקים. ערוך שולחן

לאחר שנים. ט"ז במשך צדק  כמורה בעירו ושמש  וורשה העיר  של

גדולי  ידי לרבנותעל סמיכה הסולם בעל קיבל עשרה שבע  בגיל מכן

נכדי  אצל  מובהק תלמיד נעשה חתונתו לאחר וורשא. של  הרבנים

הסולם  בעל זצ "ל . ופרוסוב מקאלושין האדמורי "ם הקדוש " "היהודי

מובהק תלמיד היה  מבלז גם רוקח דב יששכר  רבי האדמו"ר של
ובלימודה זצ"ל. השי "ת בעבודת האנושי הכח  מן למעלה התייגע וא

לו  פתח אשר  אחד , נסתר  בוורשא אליו שהתגלה עד  הנסתר, חכמת 
הנזכרים  העליונים העולמות את השמים במראות להשיג הדרך את
הקבלה, בחכמת וגדול הלוך  הסולם בעל הלך ומאז הקבלה, בחכמת

בדורו. יחיד  שנעשה עד 

נפש במסירות ויגע  שטרח שמשום זצ "ל רבינו נתן הסבר  ועוד
מהכוח שלמעלה ביגיעה שנה  עשרה חמש  במשך  ולילה יומם עצומה

החכמה. שערי  לו ופתחו השמים מן עליו ריחמו כן על האנושי ,

שלא בשבילו אחת דקה כי  ממקורביו אחד בפני פעם התבטא
לשחטו, שבאים  ממה יותר  לו גרוע קדושה ובדברי בתורה להגות

התורה. ללימוד  נפשו מסירות על המעידה אמרה 

תורת  ללמד שזכה שאחר  זצ"ל, לופיאן אליהו ר' המשגיח  והגאון
הסולם  בעל ספרי וכשהגיעו לכל, כידוע רמות למעלות והגיע החן
השיטה  שזו ואמר בשבחם והפליג  כחו, בכל בהם ועמל עסק לידיו
כל  את ולהבין בהשם, לדבקות האדם את ומביאה והאמתית נכונה
דבר כל מסביר  הוא כי בה, לעסק וכדאי זיע "א  הקדוש  האר "י דברי 

נפש . לכל השוה טעם בטוב

מרן  היה ביניהם דורו גדולי עם מופלאה ידידות לו היתה
זצ"ל. החזו"א

 "        20    
 

כ"ק  רץ  הראשונה, העולם מלחמת לאחר תרע"ט, – תרע"ז בשנים
ופנה  זי "ע "הסולם" בעל זצוקלה"ה אשלג לייב יהודה רבינו הגה"ק 
וחסידיהם  לתלמידיהם שיורו בפניהם והתחנן באירופה, ישראל לגדולי
אך הזוה"ק, בלימוד  החיוב על  בספה"ק הנכתב  והוכיח הזוה"ק, ללמוד
הק' הגאון צעק תרע"ט בשנת למיניהן.. בתירוצים תחנוניו דחו לצערנו
השחורים" מ"העננים רבינו והזהיר  בשמים !!! הגזירה  שנגזרה הנ "ל
ישראל  לארץ לברוח  שנה 20 לנו שנותנים ואמר אירופה , על שעולים
הק' הגאון את לכנות החלו זאת כששמעו חורבן!!! יהיה לא ששם
שכ"ציוני" שראה ומאחר לדבריו. כך  כל התייחסו  ולא "ציוני " הנ "ל
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נכון) שאינו מה לימוד(לכאורה, עידוד על השפעה שום יותר לו אין
תרפ"א!!! בשנת זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות החליט הזוה"ק,

החליט ואז ישראל לעם קשים ימים היו תרפ "א שנת החורף ימי 
לארץ  ולעלות מגוריו מקום וורשה העיר  את לעזוב  זצ "ל רבינו
על  להתרחש  שצפוי  זצ"ל רבינו שוב הזהיר  ימים ובאותם הקודש,

ישר ועם כשואה. מכן לאחר  שהתברר כבד  אסון אירופה  אל יהודי 
הקודש . לארץ לעלות צריך

קדושה  בקריאה שבא"י ישראל גדולי  יצאו תרפ"א)ואז לכל (בשנת 
ללמוד  שיעור שיקבע  ואחד בעלמא)אחד  בגירסא הקדוש(ואף  בזוהר

הזוהר . על סיומים 1000ל להגיע היתה והמטרה יום, (ביןבכל

דינו) ובית זצ"ל זוננפלד חיים יוסף  ר ' מרן היה לערךהחתומים רק הגיעו ולא
שליט"א הבד "ץ רבני וחזרו הסכימו וכבר סיומים. 600בשנתל)

,תשס"ד ) וחזרותשס "ב זוהר לקריאתם דף ילמד אחד  שכל וקראו
יום. בכל הקדוש 

" "          
העוֹ למוֹ ת אוֹ ר האלהי, הּת נּ א  ׁש ל הזּ הר ספר  כּ י ל כּ ל  ידוּ ע
מר גּ יז  הארץ מרעיׁש  האיׁש  זה עליו: הנּ אמר  והּת חּת וֹ נים, העליוֹ נים
לא ואי ּת יליד  ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י איּמ יּה  דּ ילידה אמרוּ , וּ ב גּ מרא ממלכ וֹ ת ,

ּת יליד  י"ז :)לא זכ וּ תוֹ (מכות הר ׁש בּ "י ותפאר ּת מכּ וֹ נוּ , ראׁש נוּ  עטרת הוּ א 
רבב וֹ ת ורבבי אלפים לאלפי בּ וֹ קעת ּת וֹ רתוֹ  אׁש ר  אמן, עלינוּ  יגן
הּק ד ׁש , וחיּ וֹ ת וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין ועוֹ ברת עוֹ למוֹ ת,
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני דּ ּק ה דּ ממה קוֹ ל  עד אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי מקוֹ ם

עלמא. על וּ מרחם חדׁש ים עוֹ למוֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה בּ ּה  ושׂ מח הוּ א,

הבּ א:לּמ וּ ד העוֹ לם לחיּ י זכר וֹ נוֹ  חיד"א הגּ א וֹ ן כּ תב מה חזי ּפ וּ ק
קאמר . מאי ידע  דּ לא  אפלּ וּ  ל ּמ וּ ד כּ ל  על  מרוֹ מם ה זּ הר

"מל "כּ ּס א מ"ג)והרב  ּתּקּון  על בּ וֹ נה(ּפרּוׁש בּ גירסא הזּ הר ל ּמ וּ ד  אמר ֵ ַ ִ 
עליוֹ נים. עוֹ למוֹ ת

הזּ הר  ספר  ׁש מע וֹ ן:בּ האי לר בּ י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר עוֹ ד
קכ "ד : בּ דף עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא מן יתּפ רקוּ ן 
הרקיע כּ זהר  יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים ׁש מעוֹ ן. לרבּ י רבּ ינוּ  מׁש ה לׁש וֹ ן

–בּ  נּס יוֹ ן  צרי לא בּ אילּ ין הזּ הר  ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא  רצה האי 
דּ ישׂ ראל וּ בגין מׁש יח  חבלי יסבּ ל  לא  הזּ הר בּ ספר  הלּ וֹ מד כּ י לוֹ מר :
בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  הוּ א דּ א דחיּ י מאילנא למטעם עתידין

בּ רחמי. מגּ ל וּ תא 

וגוֹ ' הרקיע" כּ זהר  יזהירוּ  "והּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים: בּ הק דּ מת עוֹ ד
למעבד אתכּ נ ׁש וּ  כּ ד  יזהירוּ  וחבר יּ יא, ׁש מעוֹ ן  ר בּ י אלּ ין והּמ שׂ כּ ילים
נׁש מתין  וּ לכל  עּמ הוֹ ן וּ לאל יּ הוּ  להוֹ ן  אתיהיב  ר ׁש וּ תא חבּ וּ רא, האי
שׂ כל. וּ בארח בּ אתכּ סיא מלאכ יּ א וּ לכל בּ ינייהוּ  לנחתא דּ מתיב ּת אן
כּ נּ וּ יין  וּ לכל הו יּ ין וּ לכל קדּ יׁש ין ׁש מהן  לכל  רׁש וּ  יהיב כּ לּ א  על ועלּ ת
לעשׂ ר  יהיב וּ רׁש וּ תא  דיליּה , בּ דרגּ א ׁש ם כּ ל טמירין  רזין  ל וֹ ן לגלּ אה 
עד ל וֹ ן לגלּ אה  רׁש וּ  אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן לג לּ אה ספירן

מׁש יחא. דמל כּ א דרא דּ ייתי

    :      
אוֹ תוֹ  ונּק ח הזּ הר , ל ּמ וּ ד בּ ּט וּ ל  בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם מה נכ ּת ב וע ּת ה
לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל  חיּ ים רבּ י האלהי המקבּ ל  הגּ דוֹ ל  הרב מדּ ברי
הכּ תוּ ב אמן, עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  האר "י הרב ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם 
ה דּ ל בּ עיר, הצּ עיר  אני לׁש וֹ נ וֹ : וזה ההקדּ מוֹ ת , ׁש ער  בּ הקדּ מת
לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל יוֹ סף הרב  אבי לאדוֹ ני בּ ן ויטאל חיּ ים, בּ אלפי
מׁש ּת וֹ מם ויׁש בּת י כּ חי ּת ׁש ׁש  לכח ׁש לׁש ים בּ ן בּ היוֹ תי ה בּ א, העוֹ לם 
נוֹ ׁש ענוּ , לא ואנחנוּ  קיץ, כּ לה  קציר , עבר  כּ י ּת מהים, וּ מח ׁש בוֹ תי
אר וּ כה עלתה  ולא  לבשׂ רנ וּ  מז וֹ ר אין למחלתנוּ , עלתה לא ּת ר וּ פה
צללי  נטוּ  וגם ה יּ וֹ ם  ּפ נה כּ י לנ וּ  אוֹ י מקדּ ׁש נוּ , בּ ית  וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ 
לחקר  ּפ ני את ואּת נה בּ א. לא דּ וד בּ ן  ועדין  הּק צּ ים כּ ל וכל וּ  ערב ,
בּ א לא וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ  קצּ נוּ   נתאר זּ ה מה ועל  זּ ה מה ולדעת

יׁש י  ?בּ ן 

מּמ  דּ וי, ולבּ י בּ קר בּ י ואנינה  לי און  הוּ באוּ מצאתי אחד  אמר 
אלהים ור וּ ח כּ תיב ּת נּ ינא ל ׁש וֹ נוֹ : וזה ל' ּת ּק וּ ן הּת ּק וּ נים בּ ספר 
כּ י  ו יּ זכּ וֹ ר זמנא בּ ההוּ א וכ וּ ' אקרא מה א וֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת

יׁש וּ ב  ולא  הוֹ ל רוּ ח הּמ ה  לט)בשׂ ר עח רוּ חא(ּתהּלים איהוּ  ודא לעלמא, ְ ִ ִ 
לעלמא, יתוּ ב ולא עלמא מן ליּה  דּ יזיל  דּ גרמין  מאן  לוֹ ן וי דמׁש יח,
לא ׁש ּת דלא בעאן ולא יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין אינ וּ ן דּ אלּ ין

דק בּ לה  הּזהר )בחכמה לּמּוד לֹומר  דחכמה(רֹוצה נביע וּ  דּ אס ּת לּ ק דגרמין , ֶ ַ ִ ַ ַֹ 
וחר בּ א עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן וי יביׁש ה, ב ' ואׁש ּת ארת מינ ּה , י' דאיהי
ד ּמ ׁש יח  ר וּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי בּ עלמא, ואבּ דן והרג וּ ביזה
עצה ר וּ ח וּ בינה חכמה  רוּ ח ואיהוּ  הּק דׁש , רוּ ח ואיהוּ  דא ּת מר , כּ מה

הם ויראת דּ עת רוּ ח ב)וּ גב וּ רה יא כּ אן .(י ׁשעיה .עד  ְ ַ ְ ָ 

           
מׁש יח, ׁש ל ונ ׁש מתוֹ  הרחמים  מעוֹ רר הוּ א הזּ הר  לּמ וּ ד  כּ י הרי
ׁש לּ א בּ טוּ ח  בּ וֹ  והלּ וֹ מד  לבטח, יׁש כּ ן וישׂ ראל ה ּמ קדּ ׁש  וי בּ נה ויתגּ לּ ה
הּק ד ׁש  עיר  ורבּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן על  אׁש ר  מׁש יח, חבלי צער  יסבּ ל 
נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים , וּ בּת י אמן , בּ ימינ וּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה יר וּ ׁש לים
הזּ הר , הּס פר  לגמר  בּ כדי לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ הזּ הר לּמ וּ ד  ליּס ד 
העוֹ לם, בּ ריאת  יוֹ ם לטוֹ בה , עלינוּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ "ה הּס יּ וּ ם ויהיה

ׁש למה. ל האלף בּ ס וֹ ד  ּפ עמים אלף  והּת ּק וּ נים הזּ הר וילמדוּ 

בּ עלי  ס וֹ חרים, רבּ נים, חכמים אחינוּ  לכם, ק וֹ ראים אנחנוּ  ולכן
יאמר  והחלּ ׁש  עּמ נוּ , חלק לקחת ואמצ וּ  חזק וּ  מלאכוֹ ת, בּ עלי בּ ּת ים,

ז  אני. חלקגּ בּ וֹ ר  יחטף אחד וכל  הזּ את, בּ חברה  והתחבּ ר וּ  כ וּ  
הּס דר  כּ פי עלין  איזה ילמד  הדּ בקים וּ בין  הּפ נאי וּ בׁש עת מהזּ הר ,
לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין  בּ ארץ  בּ ין והמנהלים הגּ בּ אים לכם יּת נוּ  אׁש ר 
כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ מים, אביכם אתכם, מטהר  מי דּ ע וּ  ישׂ ראל , אׁש ריכם 
עליוֹ נים עוֹ למוֹ ת  רבבוֹ ן ור בּ י אלפין אלף  נע שׂ ית וּ מ לּ ה מלּ ה

החּמ ה. א וֹ ר בּ הקדּ מת כּ נּ ז כּ ר  בּ מים,

 ,        "       
         '   '      
    ,      

   
אׁש ר  לארץ, וּ בחוּ ץ  בּ ארץ קדׁש  עם וּ מנהלי גּ בּ אי אחינוּ , וא ּת ם,
ועשׂ וּ  עמד וּ  ועד", לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים "וּ מצדּ יקי נאמר עליכם
חבר  כּ ל כּ י בּ אפן כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר  לכל וסדר  מׁש מר וֹ ת מׁש מרוֹ ת
ס יּ וּ ם כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ , אוֹ  חציוֹ  אוֹ  אל וּ ל כ "ה עד ׁש לם זהר ילמד 
ועיר  עיר בּ כל  יׁש  סיּ וּ מים כּ ּמ ה לדעת בּ כדי חברים ד ' אוֹ  ג ' על ׁש לם
להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה חברת  מנּ ינוּ  וּ כבר  ּפ עמים. אלף להׁש לים 
אנׁש י  עם ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה לארץ  חוּ ץ אנׁש י גּ ם כּ י בּ זה.וּ ברוּ ר
זה ערבים ישׂ ראל כּ ל בּ ס וֹ ד  הּק דׁש ים קדׁש  בּ ית בּ מסלּ ת  הּק דׁש  עיר 
ע ּמ וֹ  על בּ רחמים ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת חד ׁש ה  ל ׁש נה ונכּ נס בּ זה,
עוֹ ד נחזר  עוֹ ד   יצטר אם הּס יּ וּ ם ואחר  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל ועל  ישׂ ראל

עלינוּ  יגן אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ ת וֹ  הר ׁש בּ "י הּת נּ א וּ זכ וּ ת ׁש ני סדר  ּפ עם
ׁש לוֹ ם. וא ּת ם עליכם ויגן

             
          
              , 

   
הזּ הר  לּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם יד וּ ע  מבּט לכּ בר הוּ א אׁש ר הּק דוֹ ׁש , 

וּ ב זּ ה וחר בּ א וּ מוֹ תנא ורע וֹ ת  קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת  ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל 
לגּ אלּ ה "ּת ּק וּ ן ישׂ ראל עם ע וֹ ררנוּ  כּ בר  ׁש עברה והנה מעלמא ,
הנּ זכּ ר  ק דּ יׁש א דּ ארעא מארי הגּ א וֹ נים ר בּ נים  מּט עם האמּת ית"
אלף לארץ וּ בחוּ צה  בּ ארץ לגמר  הזּ הר  לּמ וּ ד  על  ל ׁש קד לעיל ,
מא וֹ ת ׁש ׁש   לער רק נגמר לא קבּ לנוּ , אׁש ר  הרׁש ימוֹ ת וּ כפי סיּ וּ מים,
בּ ר  מכּ ל  מב ּק ׁש ים  ה ּק דוֹ ׁש ה, ארץ וּ גאוֹ ני רבּ ני אנחנוּ , כּ ן  על  סיּ וּ מים.
ס יּ וּ מים האלף גּ מר בּ כדי ּפ עם ע וֹ ד  ללמד מגת, יד וֹ  אׁש ר  ישׂ ראל
ּפ חוֹ ת, אוֹ  יוֹ תר הראׁש וֹ ן ׁש עוּ ר  כּ פי לטוֹ בה עלינוּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ"ה
ישׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י  אחד  זהר סיּ וּ ם אׁש ּת קד, ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני עם
אוֹ יבינוּ  עצת  ויפר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תם הצּ רים כּ ל  וּ לבּט ל 
יׁש כּ ן  וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ּת עשׂ ינה ולא מחׁש בוֹ תם, ויקלקל
ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה ירוּ ׁש לים רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן צ יּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח

קטן . לפרט תפא "ר  ׁש נת איּ ר לחדׁש  א ' אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה

יאמר: הלּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש קדם  הזּ הר בּ ספר לוֹ מדים אנחנוּ  הרי 
הצּ רים כּ ל ּפ י ולס ּת ם ישׂ ראל , מזּ ל  קרן וּ להרים עזּ נוּ , ׁש כינת לעלּ וּ י
דּ י  ויאמר  לי ׁש נּה , העטרה וּ להחזיר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תנוּ 

רצ וֹ ן . יהי כּ ן אמן  לבטח, יׁש כּ ן וישׂ ראל  לצר וֹ תינוּ 

 "ט                  
ּת בּ נה הּק ד ׁש  עיר יר וּ ׁש לים וארץ, ׁש מים עוֹ שׂ ה הם מעם עזרי
לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר  בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן

להיוֹ ת הזּ וֹ כה אׁש רי הּמ צווֹ ת. כּ ל כּ נגד  ׁש קוּ לה היא ּת וֹ רה ׁש ּת למוּ ד
והּת ּק וּ נים. ה ּק דוֹ ׁש  זהר  בּ ספר  בּ נּ סּת ר , הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמל וֹ 

את לפטר אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האלקי הּת נּ א רׁש בּ "י, הוּ א וּ כדאי
בּ הגּ ל וּ ת ּת חזינה ועינינוּ  הגּ אלּ ה, את וּ לקרב הדּ ין מן כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל 
צדק, גּ וֹ אל  בּ ביאת  הם את דּ עה הארץ  וּ מלאה הם  א וֹ ר נגל וֹ ת

וּ בקר וֹ ב. בּ עגלא עוֹ למים ּת ׁש וּ עת בּ הם נוֹ ׁש ע  וישׂ ראל 

הרב מוֹ רינוּ  החסיד  בּ הגּ אוֹ ן  ירוּ חם יצחק נאוּ ם
דּ יסקין  לברכה צדּ יק זכר ליבּ  יהוּ דא יהוֹ ׁש ע מׁש ה  ר בּ י

בּ כל ישׂ ראל בּ ני מאחינוּ  וּ מבּק ׁש  למעלה, המד בּ ר  לכל אני  מסכּ ים
הּת נּ א וּ זכוּ ת הנּ ז כּ ר , וּ ב ּס דר הנּ זכּ ר הּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד  להתמיד  מקוֹ ם
עלינוּ  יגן  הּק ד וֹ ׁש ה ותוֹ רה אמן עלינוּ  יגן  זכ וּ תוֹ  ר ׁש בּ "י הּק ד וֹ ׁש 
כּ מוֹ  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים ישׂ ראל  בּ גאלּ ת לראוֹ ת לזכּ וֹ ת
החת וּ ם על  וּ באנוּ  אקבּ צם". ע ּת ה בגּ וֹ ים  יתנוּ  כּ י "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר 

קטן  לפרט כּ וֹ ׁש נּ "ה  יפרח ס "ט בּ א תרפ "א ׁש ני ּפ סח יוֹ ם 

ס"ט מאיר  יעקב טהֹור )ה צּ בי (ּספרּדי ְ ָ ַ ִ ָ 

ישׂ ראל בּ ארץ הרבּ נים וראׁש  לציּ וֹ ן ראׁש וֹ ן 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד  וּ נחיצוּ ת ּת וֹ עלת דּ ר על
יּת ן  בּ רחמיו  יתבּ ר הם  ׁש עברה. ׁש נה בּ זה כּ תבּת י כּ בר  הּת ּק וּ נים
לרא וֹ ת ונז כּ ה ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב מלּ עילא ּת ׁש וּ בה  התעוֹ רר וּ ת

המחכּ ה. ונפ ׁש  לב כּ עתירת קר וֹ בה בּ יׁש וּ עה

זאנענפעלד ח יּ ים יוֹ סף הּק טן
האׁש כּ נזּ ים  לקהלּ ת ואב"ד רב 
אמן  בּ ימינוּ  בּ מהרה ות כּ וֹ נן ּת בּ נה ירוּ ׁש לים הּק דׁש  בּ עיר 
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נכון) שאינו מה לימוד(לכאורה, עידוד על השפעה שום יותר לו אין
תרפ"א!!! בשנת זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות החליט הזוה"ק,

החליט ואז ישראל לעם קשים ימים היו תרפ "א שנת החורף ימי 
לארץ  ולעלות מגוריו מקום וורשה העיר  את לעזוב  זצ "ל רבינו
על  להתרחש  שצפוי  זצ"ל רבינו שוב הזהיר  ימים ובאותם הקודש,

ישר ועם כשואה. מכן לאחר  שהתברר כבד  אסון אירופה  אל יהודי 
הקודש . לארץ לעלות צריך

קדושה  בקריאה שבא"י ישראל גדולי  יצאו תרפ"א)ואז לכל (בשנת 
ללמוד  שיעור שיקבע  ואחד בעלמא)אחד  בגירסא הקדוש(ואף  בזוהר

הזוהר . על סיומים 1000ל להגיע היתה והמטרה יום, (ביןבכל

דינו) ובית זצ"ל זוננפלד חיים יוסף  ר ' מרן היה לערךהחתומים רק הגיעו ולא
שליט"א הבד "ץ רבני וחזרו הסכימו וכבר סיומים. 600בשנתל)

,תשס"ד ) וחזרותשס "ב זוהר לקריאתם דף ילמד אחד  שכל וקראו
יום. בכל הקדוש 

" "          
העוֹ למוֹ ת אוֹ ר האלהי, הּת נּ א  ׁש ל הזּ הר ספר  כּ י ל כּ ל  ידוּ ע
מר גּ יז  הארץ מרעיׁש  האיׁש  זה עליו: הנּ אמר  והּת חּת וֹ נים, העליוֹ נים
לא ואי ּת יליד  ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י איּמ יּה  דּ ילידה אמרוּ , וּ ב גּ מרא ממלכ וֹ ת ,

ּת יליד  י"ז :)לא זכ וּ תוֹ (מכות הר ׁש בּ "י ותפאר ּת מכּ וֹ נוּ , ראׁש נוּ  עטרת הוּ א 
רבב וֹ ת ורבבי אלפים לאלפי בּ וֹ קעת ּת וֹ רתוֹ  אׁש ר  אמן, עלינוּ  יגן
הּק ד ׁש , וחיּ וֹ ת וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין ועוֹ ברת עוֹ למוֹ ת,
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני דּ ּק ה דּ ממה קוֹ ל  עד אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי מקוֹ ם

עלמא. על וּ מרחם חדׁש ים עוֹ למוֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה בּ ּה  ושׂ מח הוּ א,

הבּ א:לּמ וּ ד העוֹ לם לחיּ י זכר וֹ נוֹ  חיד"א הגּ א וֹ ן כּ תב מה חזי ּפ וּ ק
קאמר . מאי ידע  דּ לא  אפלּ וּ  ל ּמ וּ ד כּ ל  על  מרוֹ מם ה זּ הר

"מל "כּ ּס א מ"ג)והרב  ּתּקּון  על בּ וֹ נה(ּפרּוׁש בּ גירסא הזּ הר ל ּמ וּ ד  אמר ֵ ַ ִ 
עליוֹ נים. עוֹ למוֹ ת

הזּ הר  ספר  ׁש מע וֹ ן:בּ האי לר בּ י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר עוֹ ד
קכ "ד : בּ דף עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא מן יתּפ רקוּ ן 
הרקיע כּ זהר  יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים ׁש מעוֹ ן. לרבּ י רבּ ינוּ  מׁש ה לׁש וֹ ן

–בּ  נּס יוֹ ן  צרי לא בּ אילּ ין הזּ הר  ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא  רצה האי 
דּ ישׂ ראל וּ בגין מׁש יח  חבלי יסבּ ל  לא  הזּ הר בּ ספר  הלּ וֹ מד כּ י לוֹ מר :
בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  הוּ א דּ א דחיּ י מאילנא למטעם עתידין

בּ רחמי. מגּ ל וּ תא 

וגוֹ ' הרקיע" כּ זהר  יזהירוּ  "והּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים: בּ הק דּ מת עוֹ ד
למעבד אתכּ נ ׁש וּ  כּ ד  יזהירוּ  וחבר יּ יא, ׁש מעוֹ ן  ר בּ י אלּ ין והּמ שׂ כּ ילים
נׁש מתין  וּ לכל  עּמ הוֹ ן וּ לאל יּ הוּ  להוֹ ן  אתיהיב  ר ׁש וּ תא חבּ וּ רא, האי
שׂ כל. וּ בארח בּ אתכּ סיא מלאכ יּ א וּ לכל בּ ינייהוּ  לנחתא דּ מתיב ּת אן
כּ נּ וּ יין  וּ לכל הו יּ ין וּ לכל קדּ יׁש ין ׁש מהן  לכל  רׁש וּ  יהיב כּ לּ א  על ועלּ ת
לעשׂ ר  יהיב וּ רׁש וּ תא  דיליּה , בּ דרגּ א ׁש ם כּ ל טמירין  רזין  ל וֹ ן לגלּ אה 
עד ל וֹ ן לגלּ אה  רׁש וּ  אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן לג לּ אה ספירן

מׁש יחא. דמל כּ א דרא דּ ייתי

    :      
אוֹ תוֹ  ונּק ח הזּ הר , ל ּמ וּ ד בּ ּט וּ ל  בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם מה נכ ּת ב וע ּת ה
לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל  חיּ ים רבּ י האלהי המקבּ ל  הגּ דוֹ ל  הרב מדּ ברי
הכּ תוּ ב אמן, עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  האר "י הרב ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם 
ה דּ ל בּ עיר, הצּ עיר  אני לׁש וֹ נ וֹ : וזה ההקדּ מוֹ ת , ׁש ער  בּ הקדּ מת
לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל יוֹ סף הרב  אבי לאדוֹ ני בּ ן ויטאל חיּ ים, בּ אלפי
מׁש ּת וֹ מם ויׁש בּת י כּ חי ּת ׁש ׁש  לכח ׁש לׁש ים בּ ן בּ היוֹ תי ה בּ א, העוֹ לם 
נוֹ ׁש ענוּ , לא ואנחנוּ  קיץ, כּ לה  קציר , עבר  כּ י ּת מהים, וּ מח ׁש בוֹ תי
אר וּ כה עלתה  ולא  לבשׂ רנ וּ  מז וֹ ר אין למחלתנוּ , עלתה לא ּת ר וּ פה
צללי  נטוּ  וגם ה יּ וֹ ם  ּפ נה כּ י לנ וּ  אוֹ י מקדּ ׁש נוּ , בּ ית  וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ 
לחקר  ּפ ני את ואּת נה בּ א. לא דּ וד בּ ן  ועדין  הּק צּ ים כּ ל וכל וּ  ערב ,
בּ א לא וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ  קצּ נוּ   נתאר זּ ה מה ועל  זּ ה מה ולדעת

יׁש י  ?בּ ן 

מּמ  דּ וי, ולבּ י בּ קר בּ י ואנינה  לי און  הוּ באוּ מצאתי אחד  אמר 
אלהים ור וּ ח כּ תיב ּת נּ ינא ל ׁש וֹ נוֹ : וזה ל' ּת ּק וּ ן הּת ּק וּ נים בּ ספר 
כּ י  ו יּ זכּ וֹ ר זמנא בּ ההוּ א וכ וּ ' אקרא מה א וֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת

יׁש וּ ב  ולא  הוֹ ל רוּ ח הּמ ה  לט)בשׂ ר עח רוּ חא(ּתהּלים איהוּ  ודא לעלמא, ְ ִ ִ 
לעלמא, יתוּ ב ולא עלמא מן ליּה  דּ יזיל  דּ גרמין  מאן  לוֹ ן וי דמׁש יח,
לא ׁש ּת דלא בעאן ולא יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין אינ וּ ן דּ אלּ ין

דק בּ לה  הּזהר )בחכמה לּמּוד לֹומר  דחכמה(רֹוצה נביע וּ  דּ אס ּת לּ ק דגרמין , ֶ ַ ִ ַ ַֹ 
וחר בּ א עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן וי יביׁש ה, ב ' ואׁש ּת ארת מינ ּה , י' דאיהי
ד ּמ ׁש יח  ר וּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי בּ עלמא, ואבּ דן והרג וּ ביזה
עצה ר וּ ח וּ בינה חכמה  רוּ ח ואיהוּ  הּק דׁש , רוּ ח ואיהוּ  דא ּת מר , כּ מה

הם ויראת דּ עת רוּ ח ב)וּ גב וּ רה יא כּ אן .(י ׁשעיה .עד  ְ ַ ְ ָ 

           
מׁש יח, ׁש ל ונ ׁש מתוֹ  הרחמים  מעוֹ רר הוּ א הזּ הר  לּמ וּ ד  כּ י הרי
ׁש לּ א בּ טוּ ח  בּ וֹ  והלּ וֹ מד  לבטח, יׁש כּ ן וישׂ ראל ה ּמ קדּ ׁש  וי בּ נה ויתגּ לּ ה
הּק ד ׁש  עיר  ורבּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן על  אׁש ר  מׁש יח, חבלי צער  יסבּ ל 
נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים , וּ בּת י אמן , בּ ימינ וּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה יר וּ ׁש לים
הזּ הר , הּס פר  לגמר  בּ כדי לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ הזּ הר לּמ וּ ד  ליּס ד 
העוֹ לם, בּ ריאת  יוֹ ם לטוֹ בה , עלינוּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ "ה הּס יּ וּ ם ויהיה

ׁש למה. ל האלף בּ ס וֹ ד  ּפ עמים אלף  והּת ּק וּ נים הזּ הר וילמדוּ 

בּ עלי  ס וֹ חרים, רבּ נים, חכמים אחינוּ  לכם, ק וֹ ראים אנחנוּ  ולכן
יאמר  והחלּ ׁש  עּמ נוּ , חלק לקחת ואמצ וּ  חזק וּ  מלאכוֹ ת, בּ עלי בּ ּת ים,

ז  אני. חלקגּ בּ וֹ ר  יחטף אחד וכל  הזּ את, בּ חברה  והתחבּ ר וּ  כ וּ  
הּס דר  כּ פי עלין  איזה ילמד  הדּ בקים וּ בין  הּפ נאי וּ בׁש עת מהזּ הר ,
לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין  בּ ארץ  בּ ין והמנהלים הגּ בּ אים לכם יּת נוּ  אׁש ר 
כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ מים, אביכם אתכם, מטהר  מי דּ ע וּ  ישׂ ראל , אׁש ריכם 
עליוֹ נים עוֹ למוֹ ת  רבבוֹ ן ור בּ י אלפין אלף  נע שׂ ית וּ מ לּ ה מלּ ה

החּמ ה. א וֹ ר בּ הקדּ מת כּ נּ ז כּ ר  בּ מים,

 ,        "       
         '   '      
    ,      

   
אׁש ר  לארץ, וּ בחוּ ץ  בּ ארץ קדׁש  עם וּ מנהלי גּ בּ אי אחינוּ , וא ּת ם,
ועשׂ וּ  עמד וּ  ועד", לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים "וּ מצדּ יקי נאמר עליכם
חבר  כּ ל כּ י בּ אפן כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר  לכל וסדר  מׁש מר וֹ ת מׁש מרוֹ ת
ס יּ וּ ם כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ , אוֹ  חציוֹ  אוֹ  אל וּ ל כ "ה עד ׁש לם זהר ילמד 
ועיר  עיר בּ כל  יׁש  סיּ וּ מים כּ ּמ ה לדעת בּ כדי חברים ד ' אוֹ  ג ' על ׁש לם
להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה חברת  מנּ ינוּ  וּ כבר  ּפ עמים. אלף להׁש לים 
אנׁש י  עם ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה לארץ  חוּ ץ אנׁש י גּ ם כּ י בּ זה.וּ ברוּ ר
זה ערבים ישׂ ראל כּ ל בּ ס וֹ ד  הּק דׁש ים קדׁש  בּ ית בּ מסלּ ת  הּק דׁש  עיר 
ע ּמ וֹ  על בּ רחמים ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת חד ׁש ה  ל ׁש נה ונכּ נס בּ זה,
עוֹ ד נחזר  עוֹ ד   יצטר אם הּס יּ וּ ם ואחר  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל ועל  ישׂ ראל

עלינוּ  יגן אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ ת וֹ  הר ׁש בּ "י הּת נּ א וּ זכ וּ ת ׁש ני סדר  ּפ עם
ׁש לוֹ ם. וא ּת ם עליכם ויגן

             
          
              , 

   
הזּ הר  לּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם יד וּ ע  מבּט לכּ בר הוּ א אׁש ר הּק דוֹ ׁש , 

וּ ב זּ ה וחר בּ א וּ מוֹ תנא ורע וֹ ת  קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת  ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל 
לגּ אלּ ה "ּת ּק וּ ן ישׂ ראל עם ע וֹ ררנוּ  כּ בר  ׁש עברה והנה מעלמא ,
הנּ זכּ ר  ק דּ יׁש א דּ ארעא מארי הגּ א וֹ נים ר בּ נים  מּט עם האמּת ית"
אלף לארץ וּ בחוּ צה  בּ ארץ לגמר  הזּ הר  לּמ וּ ד  על  ל ׁש קד לעיל ,
מא וֹ ת ׁש ׁש   לער רק נגמר לא קבּ לנוּ , אׁש ר  הרׁש ימוֹ ת וּ כפי סיּ וּ מים,
בּ ר  מכּ ל  מב ּק ׁש ים  ה ּק דוֹ ׁש ה, ארץ וּ גאוֹ ני רבּ ני אנחנוּ , כּ ן  על  סיּ וּ מים.
ס יּ וּ מים האלף גּ מר בּ כדי ּפ עם ע וֹ ד  ללמד מגת, יד וֹ  אׁש ר  ישׂ ראל
ּפ חוֹ ת, אוֹ  יוֹ תר הראׁש וֹ ן ׁש עוּ ר  כּ פי לטוֹ בה עלינוּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ"ה
ישׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י  אחד  זהר סיּ וּ ם אׁש ּת קד, ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני עם
אוֹ יבינוּ  עצת  ויפר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תם הצּ רים כּ ל  וּ לבּט ל 
יׁש כּ ן  וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ּת עשׂ ינה ולא מחׁש בוֹ תם, ויקלקל
ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה ירוּ ׁש לים רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן צ יּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח

קטן . לפרט תפא "ר  ׁש נת איּ ר לחדׁש  א ' אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה

יאמר: הלּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש קדם  הזּ הר בּ ספר לוֹ מדים אנחנוּ  הרי 
הצּ רים כּ ל ּפ י ולס ּת ם ישׂ ראל , מזּ ל  קרן וּ להרים עזּ נוּ , ׁש כינת לעלּ וּ י
דּ י  ויאמר  לי ׁש נּה , העטרה וּ להחזיר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תנוּ 

רצ וֹ ן . יהי כּ ן אמן  לבטח, יׁש כּ ן וישׂ ראל  לצר וֹ תינוּ 

 "ט                  
ּת בּ נה הּק ד ׁש  עיר יר וּ ׁש לים וארץ, ׁש מים עוֹ שׂ ה הם מעם עזרי
לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר  בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן

להיוֹ ת הזּ וֹ כה אׁש רי הּמ צווֹ ת. כּ ל כּ נגד  ׁש קוּ לה היא ּת וֹ רה ׁש ּת למוּ ד
והּת ּק וּ נים. ה ּק דוֹ ׁש  זהר  בּ ספר  בּ נּ סּת ר , הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמל וֹ 

את לפטר אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האלקי הּת נּ א רׁש בּ "י, הוּ א וּ כדאי
בּ הגּ ל וּ ת ּת חזינה ועינינוּ  הגּ אלּ ה, את וּ לקרב הדּ ין מן כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל 
צדק, גּ וֹ אל  בּ ביאת  הם את דּ עה הארץ  וּ מלאה הם  א וֹ ר נגל וֹ ת

וּ בקר וֹ ב. בּ עגלא עוֹ למים ּת ׁש וּ עת בּ הם נוֹ ׁש ע  וישׂ ראל 

הרב מוֹ רינוּ  החסיד  בּ הגּ אוֹ ן  ירוּ חם יצחק נאוּ ם
דּ יסקין  לברכה צדּ יק זכר ליבּ  יהוּ דא יהוֹ ׁש ע מׁש ה  ר בּ י

בּ כל ישׂ ראל בּ ני מאחינוּ  וּ מבּק ׁש  למעלה, המד בּ ר  לכל אני  מסכּ ים
הּת נּ א וּ זכוּ ת הנּ ז כּ ר , וּ ב ּס דר הנּ זכּ ר הּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד  להתמיד  מקוֹ ם
עלינוּ  יגן  הּק ד וֹ ׁש ה ותוֹ רה אמן עלינוּ  יגן  זכ וּ תוֹ  ר ׁש בּ "י הּק ד וֹ ׁש 
כּ מוֹ  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים ישׂ ראל  בּ גאלּ ת לראוֹ ת לזכּ וֹ ת
החת וּ ם על  וּ באנוּ  אקבּ צם". ע ּת ה בגּ וֹ ים  יתנוּ  כּ י "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר 

קטן  לפרט כּ וֹ ׁש נּ "ה  יפרח ס "ט בּ א תרפ "א ׁש ני ּפ סח יוֹ ם 

ס"ט מאיר  יעקב טהֹור )ה צּ בי (ּספרּדי ְ ָ ַ ִ ָ 

ישׂ ראל בּ ארץ הרבּ נים וראׁש  לציּ וֹ ן ראׁש וֹ ן 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד  וּ נחיצוּ ת ּת וֹ עלת דּ ר על
יּת ן  בּ רחמיו  יתבּ ר הם  ׁש עברה. ׁש נה בּ זה כּ תבּת י כּ בר  הּת ּק וּ נים
לרא וֹ ת ונז כּ ה ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב מלּ עילא ּת ׁש וּ בה  התעוֹ רר וּ ת

המחכּ ה. ונפ ׁש  לב כּ עתירת קר וֹ בה בּ יׁש וּ עה

זאנענפעלד ח יּ ים יוֹ סף הּק טן
האׁש כּ נזּ ים  לקהלּ ת ואב"ד רב 
אמן  בּ ימינוּ  בּ מהרה ות כּ וֹ נן ּת בּ נה ירוּ ׁש לים הּק דׁש  בּ עיר 

 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם

ִמְליֹון  ְל-15  ְלַחְּלָקם  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  ַּדֵּפי  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ּתֹוְרִמים  ְמַחְּפִׂשים 
ֶׁשּיּוַכל  ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 

ְלַחְׁשֵּבן ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְּבֶכֶסף ָקָטן. 

 052-7651911 ִלְפָרִטים, ֶטל: 
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מכתב לכל היהודים חלק ד' 

 רבינו בעל הסולם
 נשמת האריז"ל בדורינו

אור הזוהר 98 * אייר תשע"ג

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 היכונו לביאת הגואל וחיי העולם הבא
ותגע"ש ותרעש הארץ

מהרו והכנסו ל"תיבת נח" דהיינו "הזוהר הקדוש – 
ותשובה שלמה" בטרם יהיה מאוחר!

ונוראה גדולה  מלחמה 

היה  שלא  נוראה מלחמה ועצומה, נוראה מלחמה  מחכה  להעולם
איך לדמיין קשה כך כל ולא  ההיסטוריה, בכל מלחמה  כזו עוד 
ה ' ידי על שנאמרו  בנבואות הרבה זה על כתוב כי  המלחמה , תראה 

שנים, אלפי  לפני  לנביאים , רבייתברך  סרטי עשו הגויי (ואפילו 

יותר) וגסה נמוכה בצורה אמנ לזה, דומה מצב המתארי.

הרע היצר  עם תהיה המלחמה

סופית לנצח חייבים  שאנו  קשה מלחמה רוחנית, מלחמה זו  אבל
מלאך את  ושחט הקב"ה "ואתא יקויים  מכן ולאחר הרע, יצר את 

המות".

צדקנו  משיח  פני לקבל שיזכו היהודים

העולם אבל לפחד, ממה ויש  וכלל, כלל קלה תהיה לא  המלחמה
את יקבלו  והיהודים להתקיים, תמשיך  ישראל וארץ  לגמרי , יחרב  לא

צדקנו . משיח  פני

פניו? את לקבל ראויים יהיו  כמה פניו ? את לקבל יזכו  כמה

יודע. אינני זה

אותו? לקבל ראוי  יהיה מי אבל

לבבם בכל בו  ובוטחים בהקב"ה שמאמינים היהודים הם אלו 
יהודים שלהם. בחיים  דבר בכל בה' שבוטחים  יהודים  ומאודם. נפשם 
יהודים לטובתם . וזה רצונו  זה שקורה מה שכל ליבם  בכל שמאמינים 
המקדש לבית שמתגעגעים יהודים למשיח , באמת  שמחכים
ראו  שלא לידיד שמתגעגעים כמו שמתגעגעים יהודים  והקרבנות,
משיח פני לקבל יזכו  אלה ממש . של געגועים  רבות. שנים  אותו

צדקנו .

הקדושובפרט, בזוהר נפש במסירות  יעסקו אשר  יהודים
שלמה. לתשובה ידו על ויתעוררו 

שלנו? בתקופה הזה  בעולם יש כאלה יהודים וכמה

ולמה? שמעט , נראה 

הקדוש הזוהר  עזיבת 

את  הגברנו  התורה, פנימיות ואת הקדוש הזוהר את עזבנו כי 
המלחמות  כל באים  ולכן ובישראל, בעולם  והגויות החיצוניות 

משיח. וחבלי  והצרות הנסיונות  והקשיים ,

מתעסקיםו  הרבה  החרדים היהודים  בין שאפילו  מצב מזה נוצר
 אמת  יש  אם  החרדים , על נדבר בה'. מביטחון שהפוכים  בדברים 

עומדים. אנחנו  איפה ונראה  איתם. זה

בעולם השורר  הגויישקייט

ל"אידישקייט" דומה משהו יצרו חוגג. הזהב  עגל ,(יהדות)בחו "ל
יותר  או  פחות מתלבשים הגברים  ואפרט! "אידישקייט", לא זה אבל
נשים הרבה אבל הרבה. אבל כולם לא  פעם , של היהודים  כמו
הבתים לאופנה , ששייך אחר, ממקום או  מפריז גויות  כמו לבושות
הבתים את  לשפץ ומחשבות  זמן מבזבזות נשים  והרבה מפוארים,
לחיים טעם שנותן מה זה כי פעם, ועוד פעם ועוד פעם  עוד שלהן
כשרות, במסעדות לבלות יוצאים להם  וכשמשעמם  שלהן.
שכתוב אפילו  שאלה סימן עם  ונופשים כשרים , כאילו בקונצרטים 
לחיים שייכים  שלא  דברים רוצים  ובכלל המהדרין. מן למהדרין כשר

"אידישקייט" לזה קוראים  אם  אפילו יהודיי)יהודיים. אפילו (חיי ,
ככה. לא  זה ככה, נראה הכל אם

מצד מניעות  מיני בכל נתקל  אמיתי יהודי להיות  שרוצה מי
רב הערב

שמנסה  ומי  כבחו "ל, דומים הדברים  ישראל בארץ  לאחרונה
צוחקת החרדית  החברה  מסביבו, מחיצה ולשים שהיה, למה לחזור
לחיות שלהם  היכולת את  מסכן זה  כי אותו, שונאת ואפילו  ממנו,
שלהם. האסורים  החיים צורת  על גלויה בצורה ביקורת , זה גוים. כמו
לחזור  שמנסים  חרדים  יהודים  שונאים חרדים  שיהודים  זה  ואסביר:
עליהם מטיל זה כי מהם מפחדים  שהם  בגלל זה  פעם . שהיה  למה
לאכול מוכנים  ולא צנוע, יותר שמתלבשים  זה רק ואפילו ביקורת.
זה  וכו', אסורים  מקומות  מיני  לכל ללכת לא  ומשתדלים  במסעדות,
רוצים שלא אחרים חרדים  של אפם  חרון עליהם  מעלה בעצם 

כך. להתנהג 

האמת לשמוע  רוצים  לא 

אוהבים שלא חרדים  מאוד הרבה ויש  היום, שלנו  העגום  המצב זה 
רוצים הם כי האמת , את שמגלים האלה , הדברים את לשמוע
האמת. דרך  אל כפופים  להיות  ולא  רוצים  שהם הדברים  את לעשות 
תגידו  להם : שאגיד רוצים  רק  מעשיהם. על ביקורת רוצים לא הם
יהיה  והכל שירה, פרק  יום כל תגידו  יום, כל תהילים פרקי עשרה 
להתנהג  להמשיך  יכולים  ואתם  השירים , שיר שבת  בערב תגידו טוב.

כך. להגיד אפשר אי אבל גוים. וברורה.כמו חזקה מאוד האמת  כי
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רוחניים חיים
גשמיים, חיים וגם רוחניים, חיים  ולחיות  ה', בדרך ללכת חייבים
רצון את משרתת אשר גשמיות אלא הרחוב , של בגשמיות  לא אבל
אלה  רק מוגזמת. גשמיות  לא  המצוות, ואת  התורה את משרתת ה ',

בעולם. לחיות יוכלו 

ישארו  הצדיקים  רק 
אלו  דווקא  לאו האמת, את  המחפשים  אלה רק  שוב, מדגיש  אני
אלו  גם אלא ביותר, הגדולים הצדיקים להיות  מצליחים שבסוף
אבל נופלים, שוב  מנסים , שוב קמים, נופלים, קמים , שמשתדלים ,
צדיק יפול שבע ככתוב  צדיקים  נקראים  אלו גם ומשתדלים, קמים

השלישי . המקדש  לבית להגיע  יצליחו  אלו רק  וקם,

לגאולה יזכו לא הרשעים 
 ידעו צדקה, הרבה נותנים הם  כי יגאלו, שהם הבטוחים  אבל

כספים. בעניני  לתקן מה הרבה להם שיש 

בגלל שינצלו ובטוחות וכדומה , פריז  נשי כמו המתלבשות וכן
רצינית. בצורה שמתפללות

את עושים שהרי וצדקניות צדיקים  שהם שחושבים  אותם וכן
השני . על אחד הרע  לשון מדברים הם  אבל רב, בהידור המצוות  כל

רח"ל. צדקנו, משיח פני לקבל יזכו לא 

לגאולה יזכו הזוהר  לומדי רק
 כי להיגאל, יזכו  לא הקדוש זוהר כלל לומדים  שאין אלה וכן

במפורש שנכתב  הקדוש בזוהר מזלזלים קכד.)הם  מי (נשא  שרק 
ינצל. הזוהר שהוא  החיים בעץ שיאחוז

הבית בדק  לעשות
בין תהיו אל רב , זמן נשאר לא  עצמכם , את תבדקו ישראל, עם 
המקדש, בית חורבן בזמן שהיה  כמו  השקר, לנביאי שמאמינים אלה

הנחות, שיהיו  תחשבו לאאל הוא  אבל הרחמים. בעל הוא הקב "ה 
מצוותיו . על ועובר רצונו  נגד שהולך  מי  על ירחם ,

מסוים גבול  עד אפו מאריך הקב"ה
יש שלהקב "ה רואים ההיסטוריה בכל היום , ועד הראשון מאדם
שהאדם כדי  שנים מאות כמה מחכה הוא  לפעמים סבלנות, הרבה
הגבול, את עברו  אדם  שבני  פעם וכל גבול. יש  אבל בתשובה . יחזור

ביותר. הקשה המכה באה

נורא . יהיה  המכה , כשתבוא 
בצורה  יהודים מליוני נהרגו  והשני , הראשון המקדש  בבית
יהודים מסרו  שנה 1000 לפני באירופה כמו בזמנים  ביותר. אכזרית 
יכול ומי  ביותר. אכזרית  בצורה ונהרגו ה ', קידוש  על נפשם את 

השואה. את  לשכוח 

בתשובה חיזרו 
אנחנו  אין זמן. הרבה אין עכשיו, בתשובה חזרו  אנא , יהודים, לכן
אין בהיסטוריה, המכות את  שקיבלו  אלה כמו סוף לנו שיהיה רוצים
העונשים את  שקבלו  ההיסטוריה של הזה  לחלק להשתייך  רוצים  אנו
מההתחלה  שלכם, החיים כל את תבדקו  עכשיו, מכם, אנא הגדולים .
שלכם, האסורים הרצונות  ואת  החולשות  את תחפשו היום, ועד 

לקב "ה. ותחזרו

מצרים מארץ צאתנו  כימי 
זמן שיהיה  בלי  פתאומי , באופן יתחילו  הקשות  המלחמות
נסים מאוד, ומפחידים  עצומים  ניסים  לנו  יעשה והקב"ה להתכונן,

יותר  הרבה אבל מצרים, יציאת בעת המצרים  שקיבלו למכות  דומים
גדולים.

יצאו  מחמשה אחד 
ויש מחמישים אחד אומרים ויש  מחמשה , אחד יצאו  ממצרים

מאות. מחמש אחד בשלח)אומרים כן(מכילתא  מצרים ביציאת  וכמו  .
רח "ל והרבה יגאל, להיגאל זכאי שיהיה מי רק  מהגלות, ביציאה יהיה 
ונותנים יהודים  שאתם  בגלל שרק  תחשבו אל ולכן להיגאל, יזכו לא
לא שזה  תדעו להינצל. כדי מספיק שזה וחסד, מצוות  ועושים  צדקה

וכלל. כלו  מספיק

זוהר ללמוד 
יהודי  להיות זה  מה רואים  היו  הקדוש  זוהר לומדים  היו  כולם  אם

הקדוש . זוהר ללמוד כולם  צריכים לכן שמים. וירא  אמיתי

קדושים געגועים 
צדקנו . ולמשיח  לגאולה רבים געגועים של למצב  להגיע צריכים
ה ' לאהבת  להגיע צריכים  הקדושה, לשכינה  געגועים  לה' געגועים
אמיתי . כיהודי לחיות  אלא כיהודי , למות רק  לא שמוכנים  ממש,

לאמת. ולהגיע הגשמיות את לזרוק האומץ , את צריכים

להילחם צריך אחד כל
ואף  שנתעורר , רוצה  והקב "ה  התיקונים  כל של הסוף כבר עכשיו
להם שיהיה ואלה  וברפש, בטיט  מתגוללים  ואנו כך  כל שנפלנו 
לגאולה , מדויק  זמן נתן לא ה ' מהגלות. יצאו בה ' ואמונה בה' ביטחון
עומדים אנחנו  האחרון. התיקון זה  לתקן. תיקונים  הרבה יש כי
נגד בעצמו להילחם  צריך אחד וכל השלמה, הגאולה ערב עכשיו 
וצריך ומרים, קשים  נסיונות עם וכואבת  קשה מלחמה הרע, היצר
גרעיניות, ופצצות טילים עם מלחמה רק לא  זה הזמן. כל להילחם

ואדם. אדם כל של פנימית  מלחמה זו

ה' יד 
ולא אחמניג'אד, לא  ספק . שום  יהיה שלא  ברור ה' יד ממש  יהיה
בעצמו . מהקב"ה יהיה הכל ה', יד את יראו  כולם  אובמה. ולא פוטין

זולתו . ידי על ולא

ושלמה אמיתית  תשובה
הגיוס  וגזירת  והטילים האטום  פצצות איומי על מדברים כולם 
מה  על יודע  לא אחד אף תשובה , של לנושא  מגיע כשזה  אבל וכו ',
כמה  אומרים  שאם  חושבים  אנשים  'תשובה '? זה מה אז מדבר. אני
מה  שלהם  הכשרות  עם  זהירים יותר קצת  והם  תהלים , פרקי 
הם מהדרין הכשר עם  משחטות אפילו  כי מאד עצום דבר שבהחלט 
לאכול אפשר אי  ממש  בקר ובשר למאד בזה ליזהר וצריך ממש  טרף
לשוןהרע מדברים ולא  בו, הקשורות הרבות הבעיות בגלל בימינו 
זה  מספיק . לא  זה שצריך. מה עשו שהם חושבים  הם אז  רבנים, על

להיות. צריכים  שאנחנו להיכן מתקרבים  לא בכלל אנחנו מגוחך.

וכבדה קשה מלחמה
יגרום וזה  ועוד, עוד יגרר וזה נוספת, מלחמה תהיה מאד בקרוב

וס  חרדה הרבה הואלנו  המלחמה את  לעבור היחידה  הדרך בל.
שמים". "רחמי 

העסק הוא  שמים רחמי  לעורר ביותר הגדולות הצורות מן ואחד 
אהבה  מתוך  ביחד לומדים כשרבים ופרט הקדוש  הזוהר של היומי 
עד גדולים  רחמים  מעורר וזה שלמה . ותשובה  לרעהו  איש  אמיתית

"ברחמים " הגאולה את  מקרב וזה  קץ , מהימנא)אין .(רעיא 

מהאמת התרחקו "החרדים"
הדור  של הבעיות מן דוגמאות כמה רק זה למעלה  שאמרתי  מה
של הזה הדור רחוק  כמה עד  של קטנות  דוגמאות  רק הם  אלו שלנו .
מוכרח שאני  מרגיש  ואני האמת . מן התרחקו החרדים ', 'היהודים 
אוהב שאני מפני  היהודים, אחי האלה, הדברים  את  לכם  לומר
סבל בלי הללו  האחרונות המלחמות  את  שתעברו  רוצה ואני אתכם,

מיותר.

לישראל  אהבתו שוכח  אינו ה'
שכתוב כמו מאד מאד  אתכם  אוהב  הקב"ה ישראל! עם  לכן,

ז': ז', בּ כם"בדברים ו יּ בחר בּ כם ה ' ממצרים"חׁש ק יצאתם  אתם ע"ש . 
הרבה  עם  אמנם כמעט . אוכל בלי ממצרים יצאתם אהבה , מתוך
בכיתם ולא במצרים. מתו  היהודים ורוב  אוכל. מעט עם  אבל זהב,
ובאמונה  בשמחה, ממצרים  יצאתם זה. על כעסתם  ולא  זה , על

ט"ו: מ"ט, בישעיהו כדכתיב זה. את  שוכח לא וה' בה'. "ואנכיוביטחון
."אׁש כּ ח רקא  למדבר, אתו  שיצאה שלו  הכלה את שוכח לא הוא  

ב ': ב', בירמיהו  כדכתיב  אהבה. אהבת מתוך  ,נע וּ רי חסד  ל "זכרּת י
זר וּ עה . א בּ ארץ בּ ּמ דבּ ר , אחרי  לכּת .תי ּכּ ל ו

הצרות כל שורש  הוא העגל 
בעיות כבר התחילו – שיצאנו אחרי  מיד  רגע  הזה , מהרגע אבל

אותנו . הורס  ממש  זה היום שעד עגלהזהב , של אלוקיבענין [בית 

התשובה] ש' סו להמבי"ט

ה' עם ישיר  קשר  יקשור אחד  כל 
עם הקשר את מחדש לקשור הוא  התיקון ישראל, עם  ולכן,
שיגיע יהודי, כל אחד, שכל אלא זה, ברגע  שלם, כעם לא  הקב"ה.
הקב "ה , את  אוהב  שהוא כמה לקב "ה, ישיר  כביכול ויראה  ֶ ְ ַלקב "ה,

העיקר . זה לעבדו. רוצה עבדו, להיות  פי"טורוצה  ישרי מסילת [ועי ' ַ ְ ָ ְ 
האהבה] השלמה.בעני לגאולה לחרות , הזאת  מהגלות נצא בע"ה ואז .

ככ נמשיך  ואנחנו בשמחה. ממש  צדקנו  משיח לנצח.ונקבל ה
י"א: נ"א, בישעיהו  ע וֹ לם כדכתיב ושׂ מחת בּ ר נּ ה , ציּ וֹ ן  וּ באוּ  יׁש וּ בוּ ן, ה' "וּ פדוּ יי 

ראׁש ם. על

זוהר ידי על ה ' את  לדעת 
בס"ד שלמה)וביארנו  שמי מלכות  עול  קבלת מטרת(במאמר

אפשר  ואי ה'. עבד להיות  כדי  היתה ממצרים  והיציאה השיעבוד
הקדוש . זוהר לומד כן אם אלא אמיתי  ה' עובד להיות 

לדעת היתה ממצרים בצאתם  ישראל שנצטוו  הראשונה והמצוה
הקדוש . זוהר לומדים  כן אם אלא לקיימה  אפשר ואי ה'. את 

לקבל שמש  בית מרמת אחת  משפחה ותלך תש"ע בפסח ומעשה 
ברכתו . את  ולקבל זצ"ל שיינברג פינחס חיים  רבי הגאון של פניו  את 

פני  את לקבל "רצונכם שאלם פנים  במאור פניהם  שקיבל לאחר
לכם יאמר שהמשיח "רצונכם בשנית : וישאלם "הן". ויענו: המשיח?"
רוצה  אני "גם להם : אמר ואז בחיוב. ענו  הם ושוב עליכם?" "שלום
עליכם ", "שלום לי יאמר שהוא רצוני המשיח , של פניו את  לקבל

לזה. יזכו כולם  לא אבל

בגאולה יחרב  מהעולם שליש שני
יגועו  יכרתו בה  שנים  פי הארץ בכל "והיה  כתוב  הנה  כי 
ובמצרים יחרב , מהעולם שליש  דשני  דמשמע בה" יותר והשלישית
ישראל בני  עלו "וחמושים  וכמ"ש נגאלו מהיהודים חמישית רק

ש)ממצרים". בילקוט כ'(ועי' בחיי הקמח)ורבינו  שהגאולה (כד 
הראשונה. הגאולה מעין תהיה האחרונה 

לאברהם חסד כ)ובספר נהר  ג , בידנו (מעי קבלה שמסורת  כ'
ישראל. מבני  אלפים  שבעת  בא"י ימצאו  משיח  שיבוא  יום שאותו 
הברכים כל אלפים  שבעת בישראל "והשארת  אירע כבר זה ודבר

לבעל כרעו  לא יט)אשר א ' מלכי).

בכוונה ברכות  אמירת  גודל
ובכדי  כראוי, ברכותיהם  את שאומרים  אלו  הם  לזה שיזכו אלו 

ברכות. הלכות את  היטב  לדעת חייב הוא כראוי  יברך שהאדם 

בכוונה ברכה שבאמירת ה 'מפני סימ בשו"ע ההלכה  לפי (כנדרש 

(ש וזוכר ומשנ"ב  בו דביקות  ומשיג  בוראו עם חי  קשר  יוצר האדם 
כל על וממליכו מפניו ונכנע נרצע עבד והוא שלו האדון שהוא

העולם. על ומגן העולם

13,308,800 בכ בעולם  היהודים מספר נאמד התש "ע שנת באזור
את מהווים 5,569,200ו בתפוצות  חיים מתוכם  7,739,600 נפש;

ישראל. יהדות

וחצי  7 שיש  אומרת  מיליוןזאת וחצי  ו 5 בעולם  יהודים  מיליון 
בארץ.

רק משיח ביאת ביום  ישארו לאברהם החסד פי על מזעזע!
בעולם היהודים  מכלל 1/1900 שזה  ישראל בארץ איש  אלפים שבעת 

ישראל. בארץ מהיהודים 1/795ו

.1/500 רק חיים  שישארו שאומר מדרש  ויש 

מהיהודים 10% מ שיותר ולהתפלל אמיתית  בתשובה לשוב  ויש 
ישרדו .

המשיח לביאת פיזית  להתכונן 
מחכים באמת  שאתם  לקב"ה להראות  משהו תעשו  לזה ובנוסף

"כי לו  בתפלה אומרי שאנו כמו ...היו וכל  יו בכל  לביאתו לחכות [''חיוב

[" היו כל  קוינו   רקלישועת מיוחד לבוש  יפה, בגד לעצמכם תעשו 
משיח. פני  לקבל

נלך אנחנו  פניו, לקבל ירוץ אחד וכל מגיע, שמשיח הזמן כשיגיע
נצטרך ולא  כפתור חסר יהיה לא מוכן. בגד ויהיה נפתח  שלנו, לארון
פתאום שלא  מסודר, יהיה שהכל הזה . הבגד או  הזה הבגד  להחליט
צדקנו  משיח  לקבל ונלך  נלבש  שפשוט  משהו. שחסר או כתם יתגלה 

משיח, לקבל מתאים  שהבגד  יבדוק אחד  שכל בגדוגם  שזה 
גם הצואר עד מכופתר  ארוך , שרוול עם  רחב בגד לאשה, צנוע .
בגד עם  אותו לקבל לרוץ  אפשר  אי  בא , שמשיח ומהצדדים . מאחור

מתאים. לא ראש כיסוי  עם או מתאים  לא

מותרת. שתהיה פאה שום אין  פאה. עם  משיח לקבל שוםאסור
לא נעל שום עבה , מספיק  לא גרב  שום  צמודה, שמלה או חצאית 

צנועה. אשה  ממש איפור, בלי צנועה .

פנימי לבוש  הזוהר)להכין ולימוד תשובה ידי חיצוני(על ולבוש
ללבוש צריכים שאנחנו הבגדים אלה ישראל, באיםעם  כשאנחנו 

התשובה  זה  הפנימי הלבוש  את גם וצריכים משיח. של פניו לקבל
ע''ש ] א  א , קדושה ושערי ד ג, ועם[זכריה שלנו . העבירות על להצטער .

הפנימי  והלבוש  המתאים החיצוני הלבוש האלה, הדברים שני 
צדקנו . משיח  את  בשמחה נקבל הקרוב  בעתיד אנחנו המתאים,

ושמחה בטחון באמונה  להתחזק
ביותר, חשוב דבר עוד יהודי ויש כל של הקשר של היסוד שזה

שהוא יכול. הכל שהקב"ה והביטחון האמונה וזה ולנצח. הבא לעולם
הוא   רעבים אנחנו ואם  העולם, כל ואת  אותנו  אותנו .ברא יאכיל

צמאים אנחנו  ואם נוחה, מיטה  לנו יסדר הוא   עייפים אנחנו ואם
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רוחניים חיים
גשמיים, חיים וגם רוחניים, חיים  ולחיות  ה', בדרך ללכת חייבים
רצון את משרתת אשר גשמיות אלא הרחוב , של בגשמיות  לא אבל
אלה  רק מוגזמת. גשמיות  לא  המצוות, ואת  התורה את משרתת ה ',

בעולם. לחיות יוכלו 

ישארו  הצדיקים  רק 
אלו  דווקא  לאו האמת, את  המחפשים  אלה רק  שוב, מדגיש  אני
אלו  גם אלא ביותר, הגדולים הצדיקים להיות  מצליחים שבסוף
אבל נופלים, שוב  מנסים , שוב קמים, נופלים, קמים , שמשתדלים ,
צדיק יפול שבע ככתוב  צדיקים  נקראים  אלו גם ומשתדלים, קמים

השלישי . המקדש  לבית להגיע  יצליחו  אלו רק  וקם,

לגאולה יזכו לא הרשעים 
 ידעו צדקה, הרבה נותנים הם  כי יגאלו, שהם הבטוחים  אבל

כספים. בעניני  לתקן מה הרבה להם שיש 

בגלל שינצלו ובטוחות וכדומה , פריז  נשי כמו המתלבשות וכן
רצינית. בצורה שמתפללות

את עושים שהרי וצדקניות צדיקים  שהם שחושבים  אותם וכן
השני . על אחד הרע  לשון מדברים הם  אבל רב, בהידור המצוות  כל

רח"ל. צדקנו, משיח פני לקבל יזכו לא 

לגאולה יזכו הזוהר  לומדי רק
 כי להיגאל, יזכו  לא הקדוש זוהר כלל לומדים  שאין אלה וכן

במפורש שנכתב  הקדוש בזוהר מזלזלים קכד.)הם  מי (נשא  שרק 
ינצל. הזוהר שהוא  החיים בעץ שיאחוז

הבית בדק  לעשות
בין תהיו אל רב , זמן נשאר לא  עצמכם , את תבדקו ישראל, עם 
המקדש, בית חורבן בזמן שהיה  כמו  השקר, לנביאי שמאמינים אלה

הנחות, שיהיו  תחשבו לאאל הוא  אבל הרחמים. בעל הוא הקב "ה 
מצוותיו . על ועובר רצונו  נגד שהולך  מי  על ירחם ,

מסוים גבול  עד אפו מאריך הקב"ה
יש שלהקב "ה רואים ההיסטוריה בכל היום , ועד הראשון מאדם
שהאדם כדי  שנים מאות כמה מחכה הוא  לפעמים סבלנות, הרבה
הגבול, את עברו  אדם  שבני  פעם וכל גבול. יש  אבל בתשובה . יחזור

ביותר. הקשה המכה באה

נורא . יהיה  המכה , כשתבוא 
בצורה  יהודים מליוני נהרגו  והשני , הראשון המקדש  בבית
יהודים מסרו  שנה 1000 לפני באירופה כמו בזמנים  ביותר. אכזרית 
יכול ומי  ביותר. אכזרית  בצורה ונהרגו ה ', קידוש  על נפשם את 

השואה. את  לשכוח 

בתשובה חיזרו 
אנחנו  אין זמן. הרבה אין עכשיו, בתשובה חזרו  אנא , יהודים, לכן
אין בהיסטוריה, המכות את  שקיבלו  אלה כמו סוף לנו שיהיה רוצים
העונשים את  שקבלו  ההיסטוריה של הזה  לחלק להשתייך  רוצים  אנו
מההתחלה  שלכם, החיים כל את תבדקו  עכשיו, מכם, אנא הגדולים .
שלכם, האסורים הרצונות  ואת  החולשות  את תחפשו היום, ועד 

לקב "ה. ותחזרו

מצרים מארץ צאתנו  כימי 
זמן שיהיה  בלי  פתאומי , באופן יתחילו  הקשות  המלחמות
נסים מאוד, ומפחידים  עצומים  ניסים  לנו  יעשה והקב"ה להתכונן,

יותר  הרבה אבל מצרים, יציאת בעת המצרים  שקיבלו למכות  דומים
גדולים.

יצאו  מחמשה אחד 
ויש מחמישים אחד אומרים ויש  מחמשה , אחד יצאו  ממצרים

מאות. מחמש אחד בשלח)אומרים כן(מכילתא  מצרים ביציאת  וכמו  .
רח "ל והרבה יגאל, להיגאל זכאי שיהיה מי רק  מהגלות, ביציאה יהיה 
ונותנים יהודים  שאתם  בגלל שרק  תחשבו אל ולכן להיגאל, יזכו לא
לא שזה  תדעו להינצל. כדי מספיק שזה וחסד, מצוות  ועושים  צדקה

וכלל. כלו  מספיק

זוהר ללמוד 
יהודי  להיות זה  מה רואים  היו  הקדוש  זוהר לומדים  היו  כולם  אם

הקדוש . זוהר ללמוד כולם  צריכים לכן שמים. וירא  אמיתי

קדושים געגועים 
צדקנו . ולמשיח  לגאולה רבים געגועים של למצב  להגיע צריכים
ה ' לאהבת  להגיע צריכים  הקדושה, לשכינה  געגועים  לה' געגועים
אמיתי . כיהודי לחיות  אלא כיהודי , למות רק  לא שמוכנים  ממש,

לאמת. ולהגיע הגשמיות את לזרוק האומץ , את צריכים

להילחם צריך אחד כל
ואף  שנתעורר , רוצה  והקב "ה  התיקונים  כל של הסוף כבר עכשיו
להם שיהיה ואלה  וברפש, בטיט  מתגוללים  ואנו כך  כל שנפלנו 
לגאולה , מדויק  זמן נתן לא ה ' מהגלות. יצאו בה ' ואמונה בה' ביטחון
עומדים אנחנו  האחרון. התיקון זה  לתקן. תיקונים  הרבה יש כי
נגד בעצמו להילחם  צריך אחד וכל השלמה, הגאולה ערב עכשיו 
וצריך ומרים, קשים  נסיונות עם וכואבת  קשה מלחמה הרע, היצר
גרעיניות, ופצצות טילים עם מלחמה רק לא  זה הזמן. כל להילחם

ואדם. אדם כל של פנימית  מלחמה זו

ה' יד 
ולא אחמניג'אד, לא  ספק . שום  יהיה שלא  ברור ה' יד ממש  יהיה
בעצמו . מהקב"ה יהיה הכל ה', יד את יראו  כולם  אובמה. ולא פוטין

זולתו . ידי על ולא

ושלמה אמיתית  תשובה
הגיוס  וגזירת  והטילים האטום  פצצות איומי על מדברים כולם 
מה  על יודע  לא אחד אף תשובה , של לנושא  מגיע כשזה  אבל וכו ',
כמה  אומרים  שאם  חושבים  אנשים  'תשובה '? זה מה אז מדבר. אני
מה  שלהם  הכשרות  עם  זהירים יותר קצת  והם  תהלים , פרקי 
הם מהדרין הכשר עם  משחטות אפילו  כי מאד עצום דבר שבהחלט 
לאכול אפשר אי  ממש  בקר ובשר למאד בזה ליזהר וצריך ממש  טרף
לשוןהרע מדברים ולא  בו, הקשורות הרבות הבעיות בגלל בימינו 
זה  מספיק . לא  זה שצריך. מה עשו שהם חושבים  הם אז  רבנים, על

להיות. צריכים  שאנחנו להיכן מתקרבים  לא בכלל אנחנו מגוחך.

וכבדה קשה מלחמה
יגרום וזה  ועוד, עוד יגרר וזה נוספת, מלחמה תהיה מאד בקרוב

וס  חרדה הרבה הואלנו  המלחמה את  לעבור היחידה  הדרך בל.
שמים". "רחמי 

העסק הוא  שמים רחמי  לעורר ביותר הגדולות הצורות מן ואחד 
אהבה  מתוך  ביחד לומדים כשרבים ופרט הקדוש  הזוהר של היומי 
עד גדולים  רחמים  מעורר וזה שלמה . ותשובה  לרעהו  איש  אמיתית

"ברחמים " הגאולה את  מקרב וזה  קץ , מהימנא)אין .(רעיא 

מהאמת התרחקו "החרדים"
הדור  של הבעיות מן דוגמאות כמה רק זה למעלה  שאמרתי  מה
של הזה הדור רחוק  כמה עד  של קטנות  דוגמאות  רק הם  אלו שלנו .
מוכרח שאני  מרגיש  ואני האמת . מן התרחקו החרדים ', 'היהודים 
אוהב שאני מפני  היהודים, אחי האלה, הדברים  את  לכם  לומר
סבל בלי הללו  האחרונות המלחמות  את  שתעברו  רוצה ואני אתכם,

מיותר.

לישראל  אהבתו שוכח  אינו ה'
שכתוב כמו מאד מאד  אתכם  אוהב  הקב"ה ישראל! עם  לכן,

ז': ז', בּ כם"בדברים ו יּ בחר בּ כם ה ' ממצרים"חׁש ק יצאתם  אתם ע"ש . 
הרבה  עם  אמנם כמעט . אוכל בלי ממצרים יצאתם אהבה , מתוך
בכיתם ולא במצרים. מתו  היהודים ורוב  אוכל. מעט עם  אבל זהב,
ובאמונה  בשמחה, ממצרים  יצאתם זה. על כעסתם  ולא  זה , על

ט"ו: מ"ט, בישעיהו כדכתיב זה. את  שוכח לא וה' בה'. "ואנכיוביטחון
."אׁש כּ ח רקא  למדבר, אתו  שיצאה שלו  הכלה את שוכח לא הוא  

ב ': ב', בירמיהו  כדכתיב  אהבה. אהבת מתוך  ,נע וּ רי חסד  ל "זכרּת י
זר וּ עה . א בּ ארץ בּ ּמ דבּ ר , אחרי  לכּת .תי ּכּ ל ו

הצרות כל שורש  הוא העגל 
בעיות כבר התחילו – שיצאנו אחרי  מיד  רגע  הזה , מהרגע אבל

אותנו . הורס  ממש  זה היום שעד עגלהזהב , של אלוקיבענין [בית 

התשובה] ש' סו להמבי"ט

ה' עם ישיר  קשר  יקשור אחד  כל 
עם הקשר את מחדש לקשור הוא  התיקון ישראל, עם  ולכן,
שיגיע יהודי, כל אחד, שכל אלא זה, ברגע  שלם, כעם לא  הקב"ה.
הקב "ה , את  אוהב  שהוא כמה לקב "ה, ישיר  כביכול ויראה  ֶ ְ ַלקב "ה,

העיקר . זה לעבדו. רוצה עבדו, להיות  פי"טורוצה  ישרי מסילת [ועי ' ַ ְ ָ ְ 
האהבה] השלמה.בעני לגאולה לחרות , הזאת  מהגלות נצא בע"ה ואז .

ככ נמשיך  ואנחנו בשמחה. ממש  צדקנו  משיח לנצח.ונקבל ה
י"א: נ"א, בישעיהו  ע וֹ לם כדכתיב ושׂ מחת בּ ר נּ ה , ציּ וֹ ן  וּ באוּ  יׁש וּ בוּ ן, ה' "וּ פדוּ יי 

ראׁש ם. על

זוהר ידי על ה ' את  לדעת 
בס"ד שלמה)וביארנו  שמי מלכות  עול  קבלת מטרת(במאמר

אפשר  ואי ה'. עבד להיות  כדי  היתה ממצרים  והיציאה השיעבוד
הקדוש . זוהר לומד כן אם אלא אמיתי  ה' עובד להיות 

לדעת היתה ממצרים בצאתם  ישראל שנצטוו  הראשונה והמצוה
הקדוש . זוהר לומדים  כן אם אלא לקיימה  אפשר ואי ה'. את 

לקבל שמש  בית מרמת אחת  משפחה ותלך תש"ע בפסח ומעשה 
ברכתו . את  ולקבל זצ"ל שיינברג פינחס חיים  רבי הגאון של פניו  את 

פני  את לקבל "רצונכם שאלם פנים  במאור פניהם  שקיבל לאחר
לכם יאמר שהמשיח "רצונכם בשנית : וישאלם "הן". ויענו: המשיח?"
רוצה  אני "גם להם : אמר ואז בחיוב. ענו  הם ושוב עליכם?" "שלום
עליכם ", "שלום לי יאמר שהוא רצוני המשיח , של פניו את  לקבל

לזה. יזכו כולם  לא אבל

בגאולה יחרב  מהעולם שליש שני
יגועו  יכרתו בה  שנים  פי הארץ בכל "והיה  כתוב  הנה  כי 
ובמצרים יחרב , מהעולם שליש  דשני  דמשמע בה" יותר והשלישית
ישראל בני  עלו "וחמושים  וכמ"ש נגאלו מהיהודים חמישית רק

ש)ממצרים". בילקוט כ'(ועי' בחיי הקמח)ורבינו  שהגאולה (כד 
הראשונה. הגאולה מעין תהיה האחרונה 

לאברהם חסד כ)ובספר נהר  ג , בידנו (מעי קבלה שמסורת  כ'
ישראל. מבני  אלפים  שבעת  בא"י ימצאו  משיח  שיבוא  יום שאותו 
הברכים כל אלפים  שבעת בישראל "והשארת  אירע כבר זה ודבר

לבעל כרעו  לא יט)אשר א ' מלכי).

בכוונה ברכות  אמירת  גודל
ובכדי  כראוי, ברכותיהם  את שאומרים  אלו  הם  לזה שיזכו אלו 

ברכות. הלכות את  היטב  לדעת חייב הוא כראוי  יברך שהאדם 

בכוונה ברכה שבאמירת ה 'מפני סימ בשו"ע ההלכה  לפי (כנדרש 

(ש וזוכר ומשנ"ב  בו דביקות  ומשיג  בוראו עם חי  קשר  יוצר האדם 
כל על וממליכו מפניו ונכנע נרצע עבד והוא שלו האדון שהוא

העולם. על ומגן העולם

13,308,800 בכ בעולם  היהודים מספר נאמד התש "ע שנת באזור
את מהווים 5,569,200ו בתפוצות  חיים מתוכם  7,739,600 נפש;

ישראל. יהדות

וחצי  7 שיש  אומרת  מיליוןזאת וחצי  ו 5 בעולם  יהודים  מיליון 
בארץ.

רק משיח ביאת ביום  ישארו לאברהם החסד פי על מזעזע!
בעולם היהודים  מכלל 1/1900 שזה  ישראל בארץ איש  אלפים שבעת 

ישראל. בארץ מהיהודים 1/795ו

.1/500 רק חיים  שישארו שאומר מדרש  ויש 

מהיהודים 10% מ שיותר ולהתפלל אמיתית  בתשובה לשוב  ויש 
ישרדו .

המשיח לביאת פיזית  להתכונן 
מחכים באמת  שאתם  לקב"ה להראות  משהו תעשו  לזה ובנוסף

"כי לו  בתפלה אומרי שאנו כמו ...היו וכל  יו בכל  לביאתו לחכות [''חיוב

[" היו כל  קוינו   רקלישועת מיוחד לבוש  יפה, בגד לעצמכם תעשו 
משיח. פני  לקבל

נלך אנחנו  פניו, לקבל ירוץ אחד וכל מגיע, שמשיח הזמן כשיגיע
נצטרך ולא  כפתור חסר יהיה לא מוכן. בגד ויהיה נפתח  שלנו, לארון
פתאום שלא  מסודר, יהיה שהכל הזה . הבגד או  הזה הבגד  להחליט
צדקנו  משיח  לקבל ונלך  נלבש  שפשוט  משהו. שחסר או כתם יתגלה 

משיח, לקבל מתאים  שהבגד  יבדוק אחד  שכל בגדוגם  שזה 
גם הצואר עד מכופתר  ארוך , שרוול עם  רחב בגד לאשה, צנוע .
בגד עם  אותו לקבל לרוץ  אפשר  אי  בא , שמשיח ומהצדדים . מאחור

מתאים. לא ראש כיסוי  עם או מתאים  לא

מותרת. שתהיה פאה שום אין  פאה. עם  משיח לקבל שוםאסור
לא נעל שום עבה , מספיק  לא גרב  שום  צמודה, שמלה או חצאית 

צנועה. אשה  ממש איפור, בלי צנועה .

פנימי לבוש  הזוהר)להכין ולימוד תשובה ידי חיצוני(על ולבוש
ללבוש צריכים שאנחנו הבגדים אלה ישראל, באיםעם  כשאנחנו 

התשובה  זה  הפנימי הלבוש  את גם וצריכים משיח. של פניו לקבל
ע''ש ] א  א , קדושה ושערי ד ג, ועם[זכריה שלנו . העבירות על להצטער .

הפנימי  והלבוש  המתאים החיצוני הלבוש האלה, הדברים שני 
צדקנו . משיח  את  בשמחה נקבל הקרוב  בעתיד אנחנו המתאים,

ושמחה בטחון באמונה  להתחזק
ביותר, חשוב דבר עוד יהודי ויש כל של הקשר של היסוד שזה

שהוא יכול. הכל שהקב"ה והביטחון האמונה וזה ולנצח. הבא לעולם
הוא   רעבים אנחנו ואם  העולם, כל ואת  אותנו  אותנו .ברא יאכיל

צמאים אנחנו  ואם נוחה, מיטה  לנו יסדר הוא   עייפים אנחנו ואם
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אותנו  ירגיע הוא   מפחדים אנחנו ואם מים. לנו יביא הוא  ראה]

האמונה] עיקרי הי''ג  של  הראשו .העיקר

לא צריכים  לא ואנחנו  לנו, יספק הוא   צריכים  שאנחנו  מה וכל
וכו '. משטרה צבא , חולים , קופת  לאומי, ביטוח הבנק, לא את אנחנו 

הקב "ה, את צריכים רק  דבר  שום הצרכיםצריכים בכל יטפל והוא
שלנו .

כזה ובטחון אמונה צדקנו עם משיח  את  לקבל זכות  לנו  יהיה
תהיליברחמים ''מלבי וראה ל "ב, טוב (שוחר יסובבנו'' חסד בה', [''הבוטח 

.קכה )]

חמורה בתקופה נמצאים אנו
מאד

זצ"ל: ברעוודה הגר"ש אמר
שכל בעל אדם אין האמת למען
בתקופה  נמצאים אנו  שאין שיאמר
שכל בעל אדם  אין מאד. חמורה
אינם והאיומים  שהצרות שיאמר
את לשבור שעלולים כך כל קשים 

עכשיו . אותנו מנסים בודאי  ובטחון", ה"אמונה 

האמונה נסיון הוא עכשיו  הנסיון

והעמידן הנביא חבקוק בא  מכות מסכת בסוף  אומרת [אתהגמרא 

מצוות] התרי "ג הוא כל   יחיה " באמונתו  "וצדיק   אחת  מצוה חי על
והנסיון המצוות. שאר כל קיימים  הזו  המצווה ועל אמונתו. פי על

האמונה. מצות הוא עכשיו 

איש: החזון מרן
לטבוע שלא  להתחזק  צריך

ברק בבני כאן לשמוע זכיתי  אני
מפיו  בערך  שנה כארבעים לפני
החזון הגדול רבינו  מרן של הקדוש 
אנחנו  לו שהודות  זצוק"ל איש 

כיום. כאן קיימים

כל הזה "בדור מפיו  שמעתי
על והצביע אמר מאיתנו " אחד
בבוץ מוקפים  נמצאים עצמו.

רוחני . לכלוך ממש ,

בלי  אחד  יום  מאיתנו  אחד וכל 
עלול – לגמרי חיזוק אמר.לטבוע לעולם ". הזה אחד בבוץ "כל

שיורדמאיתנו" אדם  של תנועה ידיו  בתנועות  שעשה זוכר ועודני
בוץ. חיזוק"...לתוך  בלי אחד  "יום 

במקום ... הזוהר  בלימוד  להתחזק
הקדושים חז"ל ומדברי הקדושים  מהספרים להתחזק במקום  אז
מעורר שלשונו עליו אמר  החזו"א  שמר ידוע  אשר הקדוש הזוהר ספר (ובפרט 

חז "ל) לשונות מכל כופר יותר  להיות ולא הזה, בבוץ לטבוע  שלא כדי
זה! את ולבלוע הבוץ  את לקבל רדיו  מדליקים  אז רח"ל, בעיקר

עצמו ! על יצרו  מגרה 

את לעזוב רצו  ולא מנח תוכחה לשמוע סרבו המבול דור 
אבדו  ולכן השקר

את להזהיר ניסה הוא שנה . 120 במשך התיבה את בנה נח
השקר  את  לעזוב  מוכנים  היו  לא הם  אך לקרות, הולך  מה האנשים 

בנח. זילזלו הם  לכן מאחור,

כל את ויציפו מהתהומות רותחים  מים  שיצאו להם אמר הוא 
פי  את רגלינו עם  נסתום הבעיה? "מה  לו: אמרו  והם העולם ,

התהום".

השי"ת מבלעדי זז  לא נח 
בלי  זז לא  שהוא הרמב"ן מפרש נח" התהלך  האלקים "את 

דורו . מבני לגמרי  אחרת  היה נח האלקים.

האחרון  השלב
החל הראשונה, העולם מלחמת  החלה  בו  באב  מתשעה החל
תרצ"ט ב  השניה עולם  מלחמת  האחרון. השלב  החל  רגע  מאותו
מרכז  התאומים מגדלי  נפלו בו היום  עד שאחריה  המלחמות  וכל
את ללמד באה זו  תקופה  הזה . העולם  של ליבו   העולמי  הסחר

האמת. ומהי  שקר מהו העולם, ואת היהודי הוא העם הזה העולם
לה'. היתקרבות היא האמת וריקנות . שקר של עולם

רב מהערב עצמו שפורש  מי זצ"ל: ברעוודה הגר "ש  אמר 
חפץ  ואינו  הרע לשון מדבר  ולא וטרפות  נבלות אוכל ולא 
שיבוא הנורא מהמבול ינצל – הקדוש בזוהר  ועוסק בתאוות 

בקרוב
את  אוכל  ולא הדור מבני לגמרי ומובדל  מופרש שהוא 'מי

יום. יום אוכלים שהם וטריפות הנבילות

ושטויות. הרע לשון  מדבר ואינו בדיבור מופרש

שלהם. בתאוות  חפץ ואינו  – במחשבה מופרש

נח  שזכה כמו  נח לתיבת יזכה לגמרי ומובדל מופרש שהוא מי
האמת  לפי  שנהג מפני משפחתו כל עם יחידי להנצל דורו בבני

דורו. מבני הושפע  ולא והצדק

מהם ומובדלים מופרשים שיהיו  ויהודיה יהודי כל ויחיו יזכו כך
בקרוב.' בעולם שיהיה הנורא מהמבול להנצל לגמרי

דורנו? של נח התיבת  ומהו
הזוהר  ספר הוא זה הלוא

בזוהר שנאמר וכמו (ח "גהקדוש 

.קנג :)

נפשו את יהודי כל ידבק לכן
הערב מכל ויבדל הקדוש בזוהר

רב.

לבטוח בה '? לבטוח או לפחד  לבחור הזמן הגיע  ישראל עם 
בשלמות. בה'

צדקינו  משיח  את  יקבלו בה' הביטחון בעלי 

שחיי  חושבים אנחנו  קצר. שהזמן לכם  לומר רוצה גם  אני
הרבה  לנו יש  אבל לנצח , יימשכו  עכשיו עד שהיתה כפי הגשמיות 

נכון. לא  שזה דוגמאות

האישית ברמה הן  החרדי, בעולם  פגעו איומות  טרגדיות הרבה
קטן ילד של נורא  לטבח  עדים היינו  אנחנו  הכלל. ברמת (לייבל'הוהן

גדולז "ל) צדיק של להריגתו עדים היינו  אנחנו זצ "ל). אלעזר  ואנחנו (ר ' .
את שהפכה גשמיות  של כך כל כבד מחיר שגבתה לסערה עדים

וסובלים, חולים שהם  אנשים  מבקרים אנחנו  נסבלים. לבלתי  החיים 
רחמנא זקנים , גם  כמו צעירים ברציפות  קוברים  אנחנו  עלינו. לא

ואפלה. חושך  לפנינו  רואים  ואנו ליצלן.

של לנקודה נגיע ואנו  מאחורינו, נסגרו  הדלתות למנהרה, נכנסנו
קצת יהיה המוחלט  החושך אחרי  מוחלט . שאנו חושך וככל אור,

לגאולה. שנגיע עד ויותר, יותר יתחזק האור  בחשכה  ממשיכים 

מפחיד. מאוד יהיה  המוחלט  בחושך  נהיה שבו הזמן קטע אבל
ונהיה  במצרים, מהמכות  גדולים  יותר נסים  נראה  אנו  יתהפך  העולם 

מבוהלים .. מאוד

ישרדו. לקב"ה, שקרובים אלה אבל

ובטחון, אמונה אמיתית , תשובה הזוהר , לימוד  ההכנות :
לירא רב, הערב  ענייני מכל פרישות  באמת , אחיזה תפילה,

ה' את  רק

הקדוש . בזוהר התמידי הלימוד שהוא  החיים  בעץ לאחוז  וצריכים 
בתפילה , יותר מתקרבים שאתם מה בה'. בבטחון ולהתכונן
יותר  לאמת מתקרבים  שאתם  מה נכון, חיים  בכיוון נכונה, ובמחשבה
כביכול, להחזיק, רק מצב . ומאף אדם, בן מאף לפחד לא  ויותר.
לפחד צריך  לא  ולכן , ללמד. מנסה  שה' הדבר זה הוא. ברוך  בהקדוש 
ושנרצה  ה'. יראת  שתהיה אלא  "לפחד", ולא  מהקב "ה. רק  מכלום,

רצונו, את  לעשות הלב  רצונו מכל ולעשות ויראתו, אהבתו בלבנו ויש]

[לציו ובא  תפילת סו . של בלבב  .ולעבדו

לשלמות הגאולה , לתחילת אותנו ושיביא  אותנו , שיציל הדבר זה 
ובששון. בשמחה השלישי המקדש  ולבית  הגאולה ,

הגאולה זמן 

יש שלכולם  נכון לגאולה. מגיעים שכמעט לומר מוכרח אני
דבר  כזה אין כי בה', לבטוח  צריכים  עצוב . אינו דבר שום אך  בעיות,
הזה  מהעולם  המחיצה את עובר לחיים, מחיים עובר היהוד למות .
כמה  אחת  על שיהיה הזה, לעולם יחזור דרך ובאותה הבא, לעולם
אך שמפחדים, נכון  עכשיו. הזה מהעולם  גבוה יותר הרבה  וכמה 
וברגע מהקב "ה. באה והשמחה רע. ממקור בא שהפחד לזכור צריך 

עצובים. שנהיה אפשר  אי לאמת שנגיע

את ולשנות  למקום ממקום  לנדוד או  לבד, מלהשאר הפחד כל
כמה  צריך אך מפחיד, זה כל ולסבול, חולים  להיות  ח"ו  או החיים ,
וכו ', חסד עוד  ודקה דקה לכל לדחוס  שאפשר כמה מצוות , שיותר
המשפחות וגם  אמיתיים , יהודים בודאי אתם ינצל. אמיתי יהודי וכל
האמת את  לקבל יוכלו  לא כי  לסבול, יצטרכו  והרחוקים שלכם,
לא עכשיו  ואם  צדקינו , משיח את  יקבלו הם  גם בסוף אך  בקלות ,
ולא שלנו, הראשי האויב  הוא  הפחד בקלות . הכל את  נעבור  נפחד
להם יש  כי הדרך , מן סוטים שהם אמיתיים  יהודים  ולדון לשפוט

מד לא אני תמימים . יהודים ביניהם  יש  בתוכם . קשות בר מלחמות 
לנו  יש  שב"ה לשמוח צריך יהודים. בין קונפליקטים שגורמים מי  על
לא אנחנו הקב"ה. אל קירבה  וגם  לראשינו . וגג  בגד, אוכל, משפחה,
הכל ואז  בזה. להכניס הכח כל ואת לזה. לשאוף צריך אך   צדיקים 

גם נהנית היא בסוף שלה, הקושי  כל עם  יולדת  גם  בקלות . יעבור 
זה  אם  אפילו ה', אל הקירבה זה  החיים  תכלית  וכל רוחנית . הנאה
ייראה  העבר וכל הטוב. המקום אל להגיע בכדי כדאי  הכל כואב ,

ומעבר. מעל תהיה  וההנאה יעוף, כחלום

כבר  הגאולה  הגאולה. של מההתחלה ביותר נמצאים כבר אנחנו 
פה.

הרבה  יהיו שלנו  החיים   מתגלה שמשיח  ברגע  אבל שלבים. ויש 
מישהו  ויהיה ברור. האמת  את שלנו בעיניים נראה כי קלים . יותר
השליח שהוא האחוזים  במאת נדע שאנחנו  ה ', שליח  אותנו, שיוביל
לנו  יהיה לא  אז שגם אפילו קל. יותר הרבה לנו יהיה ואז ה '. של
יותר  הרבה לנו  יהיה  אז  עכשיו, נמצא  שלנו שהקושי היכן אבל קל,

קל.

לגמרי ,שאלה: ישתנה העולם  יגיע שהמשיח  בזמן כי הבנתי
אחרת... תהיה המציאות

שהואתשובה: מלחמות  כמה יש  יהיו. האויבים עדיין אבל נכון.
עם נהיה כי  לנו, יפריע לא  זה אבל הרשעים, נגד לעשות חייב 

האמת.

השקר מתגלה  לאחרונה

ממש .שאלה: זה את  מזהים  ויותר יותר לאחרונה  מתגלה השקר

ברורים.תשובה: יותר הרבה והאמת השקר עכשיו מאד. נכון
רק זוהי אבל מקום , יותר ותופס רחב, יותר נהיה  אמנם השקר
שאין אומר זה שלו השם  לפי  שרק השקר, מעט , עוד עינים . אחיזת

מהות, קד.]לו שבת מס' מהות,[ראה לו שיש והאמת, לגמרי. ייעלם 
לדאוג! לא לכם: לומר רוצה אני  הפנוי. המקום  כל את יתפוס
הכל. לטובת יהיה זה אז  ובזמנה בעיתה  תגיע השלימה כשהגאולה
מעלה  לעלות  בשביל צריך שהיהודי מה כל  ועם  המקדש , בית ועם 

סוף. אין עד ולהתקדם מעלה,

דברים עוד לו  יש  מלחמות , לו יש משיח . יבוא אז עד לדאוג . לא 
נמשיך כן גם אז המקדש , בית את  שיש וברגע לעשות . צריך שהוא
יצר  בלי התקדמות יהיה זה אז השביעי . לאלף שנגיע עד  להתקדם

לבב[הרע, את קי א ה ' ש ]וּ מל "רמב עי ' ל', פרק  דברי .כו'. 

לנצח. התקדמות והפרעה , קושי  בלי  ַ ֶ ָהתקדמות 

לנו . יעזור ה' לדאוג. לא  הכללית . הגאולה  תהליך  באמצע אנחנו 

ברציפות. דבראחרידבר דברים . המון המון יהיו  הזאת  השנה אבל
הגאולה  לא  זו עדיין אבל משיח. וגם ממש . לאמת שנגיע עד
חצי  כבר וזה כיוון, לנו יש  אז  משיח, לנו  שיש  ברגע אבל השלימה.
אחר. עולם  כבר זה  פה שהוא  ויודעים אותו שרואים ברגע  גאולה.

מאד. קרוב זה אבל תאריך, יודע לא  אני 

והצלת  לעזרת  ונבוא עוזו ושכינת אלקינו ה' בעד ונתחזקה חזקו לכן
הזוהר ללימוד  אחרים ונעורר הקדוש הזוהר של יומי לימוד ונקבע אחינו
בה' הדבקים השלישי המקדש  בבית כולנו להפגש ונזכה שלמה  ותשובה

היום . כולכם  חיים אלקיכם
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אותנו  ירגיע הוא   מפחדים אנחנו ואם מים. לנו יביא הוא  ראה]

האמונה] עיקרי הי''ג  של  הראשו .העיקר

לא צריכים  לא ואנחנו  לנו, יספק הוא   צריכים  שאנחנו  מה וכל
וכו '. משטרה צבא , חולים , קופת  לאומי, ביטוח הבנק, לא את אנחנו 

הקב "ה, את צריכים רק  דבר  שום הצרכיםצריכים בכל יטפל והוא
שלנו .

כזה ובטחון אמונה צדקנו עם משיח  את  לקבל זכות  לנו  יהיה
תהיליברחמים ''מלבי וראה ל "ב, טוב (שוחר יסובבנו'' חסד בה', [''הבוטח 

.קכה )]

חמורה בתקופה נמצאים אנו
מאד

זצ"ל: ברעוודה הגר"ש אמר
שכל בעל אדם אין האמת למען
בתקופה  נמצאים אנו  שאין שיאמר
שכל בעל אדם  אין מאד. חמורה
אינם והאיומים  שהצרות שיאמר
את לשבור שעלולים כך כל קשים 

עכשיו . אותנו מנסים בודאי  ובטחון", ה"אמונה 

האמונה נסיון הוא עכשיו  הנסיון

והעמידן הנביא חבקוק בא  מכות מסכת בסוף  אומרת [אתהגמרא 

מצוות] התרי "ג הוא כל   יחיה " באמונתו  "וצדיק   אחת  מצוה חי על
והנסיון המצוות. שאר כל קיימים  הזו  המצווה ועל אמונתו. פי על

האמונה. מצות הוא עכשיו 

איש: החזון מרן
לטבוע שלא  להתחזק  צריך

ברק בבני כאן לשמוע זכיתי  אני
מפיו  בערך  שנה כארבעים לפני
החזון הגדול רבינו  מרן של הקדוש 
אנחנו  לו שהודות  זצוק"ל איש 

כיום. כאן קיימים

כל הזה "בדור מפיו  שמעתי
על והצביע אמר מאיתנו " אחד
בבוץ מוקפים  נמצאים עצמו.

רוחני . לכלוך ממש ,

בלי  אחד  יום  מאיתנו  אחד וכל 
עלול – לגמרי חיזוק אמר.לטבוע לעולם ". הזה אחד בבוץ "כל

שיורדמאיתנו" אדם  של תנועה ידיו  בתנועות  שעשה זוכר ועודני
בוץ. חיזוק"...לתוך  בלי אחד  "יום 

במקום ... הזוהר  בלימוד  להתחזק
הקדושים חז"ל ומדברי הקדושים  מהספרים להתחזק במקום  אז
מעורר שלשונו עליו אמר  החזו"א  שמר ידוע  אשר הקדוש הזוהר ספר (ובפרט 

חז "ל) לשונות מכל כופר יותר  להיות ולא הזה, בבוץ לטבוע  שלא כדי
זה! את ולבלוע הבוץ  את לקבל רדיו  מדליקים  אז רח"ל, בעיקר

עצמו ! על יצרו  מגרה 

את לעזוב רצו  ולא מנח תוכחה לשמוע סרבו המבול דור 
אבדו  ולכן השקר

את להזהיר ניסה הוא שנה . 120 במשך התיבה את בנה נח
השקר  את  לעזוב  מוכנים  היו  לא הם  אך לקרות, הולך  מה האנשים 

בנח. זילזלו הם  לכן מאחור,

כל את ויציפו מהתהומות רותחים  מים  שיצאו להם אמר הוא 
פי  את רגלינו עם  נסתום הבעיה? "מה  לו: אמרו  והם העולם ,

התהום".

השי"ת מבלעדי זז  לא נח 
בלי  זז לא  שהוא הרמב"ן מפרש נח" התהלך  האלקים "את 

דורו . מבני לגמרי  אחרת  היה נח האלקים.

האחרון  השלב
החל הראשונה, העולם מלחמת  החלה  בו  באב  מתשעה החל
תרצ"ט ב  השניה עולם  מלחמת  האחרון. השלב  החל  רגע  מאותו
מרכז  התאומים מגדלי  נפלו בו היום  עד שאחריה  המלחמות  וכל
את ללמד באה זו  תקופה  הזה . העולם  של ליבו   העולמי  הסחר

האמת. ומהי  שקר מהו העולם, ואת היהודי הוא העם הזה העולם
לה'. היתקרבות היא האמת וריקנות . שקר של עולם

רב מהערב עצמו שפורש  מי זצ"ל: ברעוודה הגר "ש  אמר 
חפץ  ואינו  הרע לשון מדבר  ולא וטרפות  נבלות אוכל ולא 
שיבוא הנורא מהמבול ינצל – הקדוש בזוהר  ועוסק בתאוות 

בקרוב
את  אוכל  ולא הדור מבני לגמרי ומובדל  מופרש שהוא 'מי

יום. יום אוכלים שהם וטריפות הנבילות

ושטויות. הרע לשון  מדבר ואינו בדיבור מופרש

שלהם. בתאוות  חפץ ואינו  – במחשבה מופרש

נח  שזכה כמו  נח לתיבת יזכה לגמרי ומובדל מופרש שהוא מי
האמת  לפי  שנהג מפני משפחתו כל עם יחידי להנצל דורו בבני

דורו. מבני הושפע  ולא והצדק

מהם ומובדלים מופרשים שיהיו  ויהודיה יהודי כל ויחיו יזכו כך
בקרוב.' בעולם שיהיה הנורא מהמבול להנצל לגמרי

דורנו? של נח התיבת  ומהו
הזוהר  ספר הוא זה הלוא

בזוהר שנאמר וכמו (ח "גהקדוש 

.קנג :)

נפשו את יהודי כל ידבק לכן
הערב מכל ויבדל הקדוש בזוהר

רב.

לבטוח בה '? לבטוח או לפחד  לבחור הזמן הגיע  ישראל עם 
בשלמות. בה'

צדקינו  משיח  את  יקבלו בה' הביטחון בעלי 

שחיי  חושבים אנחנו  קצר. שהזמן לכם  לומר רוצה גם  אני
הרבה  לנו יש  אבל לנצח , יימשכו  עכשיו עד שהיתה כפי הגשמיות 

נכון. לא  שזה דוגמאות

האישית ברמה הן  החרדי, בעולם  פגעו איומות  טרגדיות הרבה
קטן ילד של נורא  לטבח  עדים היינו  אנחנו  הכלל. ברמת (לייבל'הוהן

גדולז "ל) צדיק של להריגתו עדים היינו  אנחנו זצ "ל). אלעזר  ואנחנו (ר ' .
את שהפכה גשמיות  של כך כל כבד מחיר שגבתה לסערה עדים

וסובלים, חולים שהם  אנשים  מבקרים אנחנו  נסבלים. לבלתי  החיים 
רחמנא זקנים , גם  כמו צעירים ברציפות  קוברים  אנחנו  עלינו. לא

ואפלה. חושך  לפנינו  רואים  ואנו ליצלן.

של לנקודה נגיע ואנו  מאחורינו, נסגרו  הדלתות למנהרה, נכנסנו
קצת יהיה המוחלט  החושך אחרי  מוחלט . שאנו חושך וככל אור,

לגאולה. שנגיע עד ויותר, יותר יתחזק האור  בחשכה  ממשיכים 

מפחיד. מאוד יהיה  המוחלט  בחושך  נהיה שבו הזמן קטע אבל
ונהיה  במצרים, מהמכות  גדולים  יותר נסים  נראה  אנו  יתהפך  העולם 

מבוהלים .. מאוד

ישרדו. לקב"ה, שקרובים אלה אבל

ובטחון, אמונה אמיתית , תשובה הזוהר , לימוד  ההכנות :
לירא רב, הערב  ענייני מכל פרישות  באמת , אחיזה תפילה,

ה' את  רק

הקדוש . בזוהר התמידי הלימוד שהוא  החיים  בעץ לאחוז  וצריכים 
בתפילה , יותר מתקרבים שאתם מה בה'. בבטחון ולהתכונן
יותר  לאמת מתקרבים  שאתם  מה נכון, חיים  בכיוון נכונה, ובמחשבה
כביכול, להחזיק, רק מצב . ומאף אדם, בן מאף לפחד לא  ויותר.
לפחד צריך  לא  ולכן , ללמד. מנסה  שה' הדבר זה הוא. ברוך  בהקדוש 
ושנרצה  ה'. יראת  שתהיה אלא  "לפחד", ולא  מהקב "ה. רק  מכלום,

רצונו, את  לעשות הלב  רצונו מכל ולעשות ויראתו, אהבתו בלבנו ויש]

[לציו ובא  תפילת סו . של בלבב  .ולעבדו

לשלמות הגאולה , לתחילת אותנו ושיביא  אותנו , שיציל הדבר זה 
ובששון. בשמחה השלישי המקדש  ולבית  הגאולה ,

הגאולה זמן 

יש שלכולם  נכון לגאולה. מגיעים שכמעט לומר מוכרח אני
דבר  כזה אין כי בה', לבטוח  צריכים  עצוב . אינו דבר שום אך  בעיות,
הזה  מהעולם  המחיצה את עובר לחיים, מחיים עובר היהוד למות .
כמה  אחת  על שיהיה הזה, לעולם יחזור דרך ובאותה הבא, לעולם
אך שמפחדים, נכון  עכשיו. הזה מהעולם  גבוה יותר הרבה  וכמה 
וברגע מהקב "ה. באה והשמחה רע. ממקור בא שהפחד לזכור צריך 

עצובים. שנהיה אפשר  אי לאמת שנגיע

את ולשנות  למקום ממקום  לנדוד או  לבד, מלהשאר הפחד כל
כמה  צריך אך מפחיד, זה כל ולסבול, חולים  להיות  ח"ו  או החיים ,
וכו ', חסד עוד  ודקה דקה לכל לדחוס  שאפשר כמה מצוות , שיותר
המשפחות וגם  אמיתיים , יהודים בודאי אתם ינצל. אמיתי יהודי וכל
האמת את  לקבל יוכלו  לא כי  לסבול, יצטרכו  והרחוקים שלכם,
לא עכשיו  ואם  צדקינו , משיח את  יקבלו הם  גם בסוף אך  בקלות ,
ולא שלנו, הראשי האויב  הוא  הפחד בקלות . הכל את  נעבור  נפחד
להם יש  כי הדרך , מן סוטים שהם אמיתיים  יהודים  ולדון לשפוט

מד לא אני תמימים . יהודים ביניהם  יש  בתוכם . קשות בר מלחמות 
לנו  יש  שב"ה לשמוח צריך יהודים. בין קונפליקטים שגורמים מי  על
לא אנחנו הקב"ה. אל קירבה  וגם  לראשינו . וגג  בגד, אוכל, משפחה,
הכל ואז  בזה. להכניס הכח כל ואת לזה. לשאוף צריך אך   צדיקים 

גם נהנית היא בסוף שלה, הקושי  כל עם  יולדת  גם  בקלות . יעבור 
זה  אם  אפילו ה', אל הקירבה זה  החיים  תכלית  וכל רוחנית . הנאה
ייראה  העבר וכל הטוב. המקום אל להגיע בכדי כדאי  הכל כואב ,

ומעבר. מעל תהיה  וההנאה יעוף, כחלום

כבר  הגאולה  הגאולה. של מההתחלה ביותר נמצאים כבר אנחנו 
פה.

הרבה  יהיו שלנו  החיים   מתגלה שמשיח  ברגע  אבל שלבים. ויש 
מישהו  ויהיה ברור. האמת  את שלנו בעיניים נראה כי קלים . יותר
השליח שהוא האחוזים  במאת נדע שאנחנו  ה ', שליח  אותנו, שיוביל
לנו  יהיה לא  אז שגם אפילו קל. יותר הרבה לנו יהיה ואז ה '. של
יותר  הרבה לנו  יהיה  אז  עכשיו, נמצא  שלנו שהקושי היכן אבל קל,

קל.

לגמרי ,שאלה: ישתנה העולם  יגיע שהמשיח  בזמן כי הבנתי
אחרת... תהיה המציאות

שהואתשובה: מלחמות  כמה יש  יהיו. האויבים עדיין אבל נכון.
עם נהיה כי  לנו, יפריע לא  זה אבל הרשעים, נגד לעשות חייב 

האמת.

השקר מתגלה  לאחרונה

ממש .שאלה: זה את  מזהים  ויותר יותר לאחרונה  מתגלה השקר

ברורים.תשובה: יותר הרבה והאמת השקר עכשיו מאד. נכון
רק זוהי אבל מקום , יותר ותופס רחב, יותר נהיה  אמנם השקר
שאין אומר זה שלו השם  לפי  שרק השקר, מעט , עוד עינים . אחיזת

מהות, קד.]לו שבת מס' מהות,[ראה לו שיש והאמת, לגמרי. ייעלם 
לדאוג! לא לכם: לומר רוצה אני  הפנוי. המקום  כל את יתפוס
הכל. לטובת יהיה זה אז  ובזמנה בעיתה  תגיע השלימה כשהגאולה
מעלה  לעלות  בשביל צריך שהיהודי מה כל  ועם  המקדש , בית ועם 

סוף. אין עד ולהתקדם מעלה,

דברים עוד לו  יש  מלחמות , לו יש משיח . יבוא אז עד לדאוג . לא 
נמשיך כן גם אז המקדש , בית את  שיש וברגע לעשות . צריך שהוא
יצר  בלי התקדמות יהיה זה אז השביעי . לאלף שנגיע עד  להתקדם

לבב[הרע, את קי א ה ' ש ]וּ מל "רמב עי ' ל', פרק  דברי .כו'. 

לנצח. התקדמות והפרעה , קושי  בלי  ַ ֶ ָהתקדמות 

לנו . יעזור ה' לדאוג. לא  הכללית . הגאולה  תהליך  באמצע אנחנו 

ברציפות. דבראחרידבר דברים . המון המון יהיו  הזאת  השנה אבל
הגאולה  לא  זו עדיין אבל משיח. וגם ממש . לאמת שנגיע עד
חצי  כבר וזה כיוון, לנו יש  אז  משיח, לנו  שיש  ברגע אבל השלימה.
אחר. עולם  כבר זה  פה שהוא  ויודעים אותו שרואים ברגע  גאולה.

מאד. קרוב זה אבל תאריך, יודע לא  אני 

והצלת  לעזרת  ונבוא עוזו ושכינת אלקינו ה' בעד ונתחזקה חזקו לכן
הזוהר ללימוד  אחרים ונעורר הקדוש הזוהר של יומי לימוד ונקבע אחינו
בה' הדבקים השלישי המקדש  בבית כולנו להפגש ונזכה שלמה  ותשובה

היום . כולכם  חיים אלקיכם
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 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים
ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם

ִמְליֹון  ְל-15  ְלַחְּלָקם  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  ַּדֵּפי  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ּתֹוְרִמים  ְמַחְּפִׂשים 
ֶׁשּיּוַכל  ַמְחֵׁשב  ֵיׁש  ַהִאם  ִלְדפּוס!  ָיָׁשר  ְמַׁשְּלִמים  ַהּתֹוְרִמים  ְּבִחָּנם.  ְיהּוִדים 

ְלַחְׁשֵּבן ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְּבֶכֶסף ָקָטן. 

 052-7651911 ִלְפָרִטים, ֶטל: 

טֹוָבה  ְּבׂשֹוָרה 
ְלָכל  ּוְמַׂשַּמַחת 

ִמי  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל:  ַעם 
ְסעּוַדת  ֵארּוַע,  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ֲחֻתָּנה,  ְּתָנִאים,  ֵארּוִסין, 
ִיְצָחק,  ְּבִרית  ִמְצָוה,  ַּבר 
ֲחֻנַּכת  ַהֵּבן,  ִּפְדיֹון  ְּבִרית, 
ִקּדּוׁש,  ִּמְצָוה,  ַּבת  ַהָּבִית, 
ְסעּוַדת  ַמֶּסֶכת,  ִסּיּום 
ֶּכֶסף  ֲחֻתַּנת  הֹוָדָעה, 
ּוְבָכל  ָנה,  ַהּׁשָ יֹום  ְוָזָהב, 
ִמיֵני ְׂשָמחֹות, ּוְלָכל לֹוְמֵדי 
ְלַקֵּבל  ָיכֹול  ַהּיֹוִמי,  ַּדף 
ְּבִחָּנם,  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר   ַּדֵּפי 
ֶטל: 052-7651911



 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור הזוהר 103 * אייר תשע"ג

באסן  מהר "י לרבו הרמח"ל  רבינו הבהיר' 'אור ששלח פ"ו)באגרת מובא :(סי' ,

למכה רפואה  הקדמנו
יכול שהיה עד הקטרוג, נתרבה כבר ודאי כי אגיד, ידעתי  וזאת ..."

גדול מקום אל ח"ו , ת "ללהגיע  ואנו לאל]. יהיה[תודה ה', וירצה הקדמנו
למכה. רפואה  ישראל אתלכל ראינו  כבר בקירוב  חדשים  חמישה  זה כי

גדול הנולד, בתיקון  לכ"תוהתחלנו עתה אומר כאשר תורתו], וזאת[לכבוד .
לינצל צורם, ישמרם איטליא , בני קדש קהילות לכל היעוצה העצה 
כי יחדלו, ולא  זאת  על לפקח להם  היה ובודאי שונאיהם . טמנו  זו מרשת

מאד. ועצום  הדבר  רב

הפסק בלי  לימוד
רשב"י שאמר מה  ידענו  כבר כי מדרשנו, בבית שמנו  אשר הסדר זה 
שלטא דבור פסק לא קול דהאי  'בעוד ע "א: קנא  דף ויצא פ' הזוהר בס'
'כל מעט: למעלה ושם  למפסק ', אורייתא אצטריך  לא דא ועל ויכלא

בהון '. ס"מ יכיל  לא באוריתא  בה ייחדון  דחכימיא שמנוזמנא  כן ועל
כלל  הפסק לו יהיה שלא לימוד לקבוע  .עצמנו 

הלימוד  סדר
משפטו  המדרש]זה  בית לקיים[של  לזה , התנדבו אשר בחורנו  שבעה  :

לא הימים כל הערב, עד הבקר  מן  תמיד לומדים  כולם  בין להיות  להם 
הזה שהלימוד  תנאי , ביניהם עשו והם  כל יחשו. לתיקון אלא יהיה  לא

בשבילישראל. אחד שום  יעשה  ולא יחשבו, אחד כאיש כולם כן ועל
שחרית תפלת אחר מיד  יתחילו: זה ובסדר  ישראל. כל בשביל אלא  עצמו,
עד  לו, קבוע שיעור ילמוד  ושם  לזה , הוכן אשר אחד במקום  אחד  ישב 
עד  יתחיל, שם מסיים  שהוא  וממקום  עצמו, הספר ממנו ויקח  הב' בוא
יום דבר הכוכבים, צאת עד וילכו יקיפו וכן ממנו. ויקח השלישי בוא
להפסיק  יוכל  שלא  י"ח, כמתפלל דינו יהא לימודו בשעת אחד  וכל ביומו.
באופן הב', שיתחיל  עד  לימודו יסיים ולא שבעולם. הפסק  מין בשום 

התורה. קול יפסק לא אחד  וזוהר שרגע תיקונים הזוהר , ספר הוא והלימוד
זה.חדש  כל  שבוע  בכל לומדים  ונמצינו   לבטל בזה ה' בחר כי  ידענו וזה

קשות גזירות ח"ו.כל הקשה  הגזירה אל לחומה  להיות ובפרט  ,

הוא קל דבר 
גוום , אחרי  הזה  הדבר  את ישראל חכמי ישליכו אל אניועתה כי

מקום . בכל זה  דבר קובע הייתי  חילי , איישר  תורתו אלמלא כבוד אבל 
לזכות לו ויהיה  הזאת, העצה  את לכל יקח  לטובה  כמוה  אין כי ,

כלל.ישראל  הוא  קשה  דבר לא כי לעשותו , יוכל במקומו א ' וכל  ,
בענין ונעים  רבים  סדרים  לנו ועוד לקל, תודה  בזה מצליחים  ואנחנו

הזה ." הלימוד

נח תיבת 
אליו  נוהרים  הרבה היהדות . בעולם מהפכנית תופעה הוא הזהר  ענין
כתב כך ובאמת הצלה . מקלט כמו שלמה, באמונה עצומות, בעיניים

במרום  אדיר  בספרו הגדול כב )רבינו נח:(עמ' תיבת מעין הוא  שהזוהר
הסיטרא ומן האש מן  הזדונים , המים מן  ניצול צילו תחת הנמצא כל

" ועוד: זאת  לאימאאחרא . מגיע  כבר  הזהר  בספר העליונה]הנדבק [לבינה

הס "א מן  אחרא]ויצא משיח [הסיטרא חבלי לו צריך ואין ,."

משיח מחבלי ניצל  זוהר  הלומד
הגיהינום  של האש אש: של סוגים  שני  המלחמות )ישנם אש ואש(כולל

בוצינא בא והנה  העולם. ואת האדם את מטהרים  ושניהם – המזבח 
הבינה מקום  העליונה , האימא  הזהר  סוד את וגילה רשב"י – קדישא
למקור נדבק  בו, שהנדבק עד בשרשם . נמתקים  שהדינים  מקום והכפרה,

ועקרב. נחש אש, מגיע שלא  מקום אימא,  חיים

עם לפשוטי הסוד תורת את גילה  הרמח "ל 
יכולים שהיו סגולה  יחידי  ורק וסתומים , חתומים הזהר דברי עקא, דא
הקדוש האר"י כמו רשב"י, דעת את גילו גניזין , רזין ולהבין להשיג
ביתו  ונאמן  תלמידו וסתומים. חתומים  האר "י דברי שגם  אלא  ותלמידיו.

וויטאל חיים  רבי תלמידי(מהרח"ו )– ורוב  אלפיים . וכיסה טפח גילה 
שאין וחידה, משל דברי – הזו החכמה קושי לראות  כשהתווכחו חכמים,
בקש לעסוק  כדי המפוארה החכמה את עזבו  אותם, לסבול יכול השכל
העם ' 'אחד  שבא עד  הלכה . ובליבון שווה  בגזרה וחומר, בקל – ובתבן 
הקדוש הוא  קדושה , ובנעימה ברורה בשפה אלוקינו נסתרות  וגילה 
נתכוון ועליו הרמח "ל. המכונה – לוצאטו חיים  משה רבינו – המופלא

באמרו: הקדוש הזהר

עמנא, אסתכם  הוא  בריך קודשא בוודאי "חבריא , שמעון : רבי אמר 
דהאי דרא , זכאה חבורא , בהאי למהוי  ותתאין, אתגליא[הזהר ]עלאין

בדרא יומיא , בסוף דמשה, ידא על לאתחדשא, האי כולי דעתיד  ביה ,
קרא, לקיימא דףיהיה "ש'וא ה 'היה ש'ה מ'בתראה , ס"ט , זהר , (תיקוני 

ע"ב ) .קיא,

הרמח "ל גדולת
בפאדובה, אלהי "ם  לו  נגלו  אשר לוצאטו חיי "ם  מש"ה  האיש זה 
ישר"ה במסילה  אחרונים  דורות ולהדריך להנהיג כדי  איטליה , בארץ

מפ  שמעתי ביתא "ל. העולה  מרדכיומאירה, הרב הרה "ג מו"ה מו"ר י
ישרים, במסילת והוגה  לומד  שאינו  בישראל ורב גדול אין  זיע"א: אליהו
אשר החיי "ם , עץ  של התורה  היא  ותורתו. מהאיש  שמושפע  וודאי
הרמח"ל אור המלך . לטרקלין  להיכנס כדי  הימים, באחרית יטעמו
הזהב בדרך ולזוהר  לאר"י  השבים ורבים מקום , בכל כמעט מתנוצץ

והבהירה. המאירה

אחר לימוד ספר  מכל יותר הזוהר  גדולת
ספר כל על  הזהר יתרון את מגלה הרמח"ל לרבו, ששלח הנ"ל באגרת

צדיק של תורה דברי בין הבדל יהיה למה ובאמת אחר. זה,(תנא)לימוד 
תנא של מדרשו על יתעלה  רשב "י של מדרשו למה  אחר? מצדיק  יותר 
לו  יש ובכבודו בעצמו שהקב"ה  בזהר, פעמים  כמה ראינו אחר? קדוש

יומא ' בכל ביה משתבח דעלמא  'ומאריה רשב"י , מדברי  עצומה (סוףהנאה

זוטא) דא.אידרא סביל שכל כל ואין מבהילים , זה  מעין דברים  ועוד ,
" רבינו: כתב  בעולם , מופלא אור השולח במרום , אדיר מןבספרו

הוכן , לגאולה  הוא כי הזהר ... ספר היה  בעולם שנתקנו הגדולים התיקונים
ישראל." לבית ישועה קרן א)ולהצמיח עמ' היתרון(שם, שזהו לענ "ד  נראה .

תועלת לימוד הזוהר
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אחר : לימוד כל על הזהר של ישראלהגאולההאמיתי עם תיקון  –
נשמות כל את תיקן שמעון רבי במערה, ששהה  שנה בי"ג בכללותו.
עד  יודע איתנו ואין אותנו, פיזרה הגלות שהרי  הדורות . שבכל ישראל
העסק  וכל השכינה, של האור  את מלראות ישראל בני  עיני ונחשכו מ "ה,
ובפשטי בחיצוניות, בגלותא, דאזלא בהלכה  השדה ובעשב בחציר הוא

" אלא: עוד , ולא מדרשותמקראות . מארי  מדרשות]כמה בתי דאינון[ראשי
קושיין , בכמה דבע"פ באורייתא ולילי יומא בכל צווחין לגבייהו, חברין

הב  הב  דאמרי ככלבין בה באורייתאוצווחין דאשתדל מאן  ולית וכו',
וכו'" בעלה עם  לה וליחדא גלותא, מבי לשכינה חדש,לסלקא זהר (תיקוני 

לט ) עמ' במרום, מדרשות'אדיר  'מארי כדרבנות, קשים  דברים  אלו ובאמת  .
זאת ובכל ולילה , יומם תורה שלומדים   מדרשות בתי  ראשי  דהיינו –
ישראל' כל ולתיקון  השכינה תיקון  'למען האמיתית: הכוונה  להם  חסרה 

ד) סי' רמח"ל, שצווחים(אגרות כלבים , כמו להיות מינן בר הופכים ואז ,
המופתי השכל  רעבון את לספק ההיגיון]ומבקשים בקושיות[של  שלהם  ֵ

נכון. טעם  בלי דחוקים, ותירוצים 

במערה שנים  י"ג ידי על  לכל  זכה  הרשב"י
גדולים חכמים  איזה לגמרי  חסרו "לא הרשב"י , בזמן גם ועוד , זאת
צדיקים אנשים  היו  הנה כי  אברהם , ועד  מנח  כמו הוא הענין אך  מישראל.

דינם , ובית ועבר שם  היוכגון  לא הדור אך שאר עם נמצאמתערבין ולא .
טובם נשפע  ולא  לעצמן  עומדים  היו כי גדול, תועלת מהם  לדורם
הרבה נשארו פנים  כל על הנה מישראל, הנבואה  משפסקה  כך  לאחרים .
פנים כל ועל בישראל, רבה  חכמה  הייתה התנאים  בזמן הלא  כי חכמים.
היטב, הדברים  בלבותם  נתיישבו לא  אך  סודות, מהם אחד כל יודעים היו 

אם אין]כי כי ספר[נ"א, כדברי הדברים  והיו שהשיג, מה יודע  אחד כל
סתומים הדברים  הנה באמת, הדבר תוכן על עמד שלא  מי  כי  החתום.
אחר גם תראה כן  והנה האדם . בני משכל דרכם נסתרה  כי  מאד, הם 
אחריו  הבאים החכמים  שהיו מנוחתו, לבית זללה"ה רשב"י  עלות
גדולים חכמים הנה זה  כל ועם מלא. בפה אמרו ולא בלשונם מגמגמים 
לעשות ישיבה קבעו לא אך מתכונתה , על הקבלה ויודעים היו, רשומים 

ותחתונים  עליונים  בו  נכנסו אשר  הזהר  כספר גדול עומדיםחיבור  היו רק  .
לכן זאת. ידיעה  חסר העולם  כל ונמצא לאחרים, מתחברים  ולא  לעצמם
כי מה , עד  יודע יש אין  אתנו, שיש מה  כי מה', עד יודע אתנו 'ולא אמר:
בסיתום, האורות  מהארת נמשך  זה כל ובאמת כלום . שיודעין נקרא אין
במערה היה אשר שנה י"ג  אחרי  זללה"ה , רשב "י בימי  רק כי בפתיחה . או

הימין" קץ עד ישראל לכל להאיר עליו החכמה שערי במרום נפתחו (אדיר 

יג ) .עמ'

הנשמות  תיקון
משה סבא, אברהם  קדמאה , אדם כמו – העליונים בו נכנסו הזהר ספר
החבורה וכל  אלעזר, רבי  דהיינו – התחתונים  וגם וכו', מהימנא רעיא
– רשב "י בזמן  חיו שלא  ואמוראים, תנאים גם  אבל רשב"י, של הקדושה
כל את הכניס בלימודו רשב"י ועוד , זאת הקדוש. בחיבור נכנסו הם גם
הדורות כל בטובת עסק שמעון רבי גדול. לתיקון ישראל של הנשמות

אינם שלאחריו, המלך של ומסתורים המרכבה סוגיות  של והגילוי  הבירור 
העליונים, בעולמות הנשמותפלפולים תיקון  בעצמם מןהם להוציאם  

בסוד  לאימא זלה"ה  רשב"י בעלות  כן  "ועל הכוזבות . הדעות ומן  התוהו
כנ"ל, שהוא המערה  התהום מאחיזת ישראל נשמות כל  להוציא צריך היה

כ )"הגיהינם  עמ' של(שם, האחיזה  מבטלים העליון היחוד של הגילויים  .
אחרא  הטומאה )הסטרא "(כוחות ולכן בעולם, וגם  ישראל הנדבקבנשמות 

משיח  חבלי לו צריך  ואין  הס"א, מן  ויצא לאימא מגיע כבר  הזהר ".בספר

אותנו יציל הזוהר 
בענייני – ורבא  אביי  בהוויות העסוק  הרציונאלי לאדם קשה אכן ,
עליונים. ועולמות  אלקות עניני  שכולו – הזהר בספר להידבק  הזה , עולם 
אנשים למעט  פרט הזו, התורה את הזניחו ישראל, חכמי רוב ובאמת,
יועיל שוודאי  גדולה, באמונה הזהר בגרסת העוסקים ופשוטים, תמימים 
ישאר "ולא זה : כגון  על הוכיח כבר ישרים המסילת ישראל. לכלל  הדבר

שאין אותם אצל אם כי  המין , מזה הספרים וקריאת האלה  הדברים  לימוד
כל על שוקדים  אותם  תראה שאלה  גס, להיות וקרוב דק כך כל  שכלם

מתחסד זה אחד כשתראה  בעולם  הנוהג  המנהג שלפי  עד  ממנו, יזוזו ולא 
השכל ". לגס אותו  מלחשוד לימנע תוכל ישרים)לא מסילת  .(הקדמה ,

מלכתחילה מעוניינים  לא שטייגן  הרוצים  ואברכים  חכמים  תלמידי 
רק  באמת וחבל, חבל שעה . בהוראת הזמן  כל עסוקים  העולם , בתיקון 
שאין ובעוצמה  אדיר  בכוח  ב"ה, השם  שם  לקדש  יכולים  חכמים תלמידי
וזקנינו  באבותינו ח"ו מזלזל אינני הזה. ללימוד  נכנסים היו אם  ערך, לה
– שלמה ובאמונה  הרף ללא  הזהר  בקריאת העוסקים שבעם, והתמימים

הגאולה, תבוא  ידם על בהר )ואולי פ' החיים אור  אם(עיין אומר: זאת רק –
ללימוד  יכנס הזמן, בהבלי עסק לו ואין  בתורה  שעסוק חכם  תלמיד

הרשעה. חומות  כל  את יפיל הוא הזהר, של הנפלא 

יהיה העיון  שעיקר לנו לבאר  רבינו הגדיל  חכמה ', 'דרך בספרו
ישרים, למסילת בהקדמה גם אמצעי. בגדר הוא אחר לימוד  וכל באלקות,

שלמה  שאמר מה  "הוא  אותנו: מוכיח  ד)המחבר ב תבקשנה(משלי 'אם :
תחפשנה, וכמטמונים  תביןככסף תביןאז  אז  אומר אינו ה ''. יראת

אז דינים ,  תבין אז רפואה,  תבין אז תכונה ,  תבין  אז פילוסופיה ,
 אלא הלכות,  ה 'תבין יראת תבין צריךאז  היראה  שלהבין לך , הרי .

שמלומד  במה  איפוא הרי  כמטמונים. אותה ולחפש ככסף אותה לבקש
הנמצא או, כלל. דרך  דעת בן  כל  אצל  שמפורסם ובמה  מאבותינו, לנו

העיון חלקי שאר  לכל זמןזמן יהיה  לא הזה אדםולעיון  יקבע  לא  למה  .
זמנו  בשארית הוא מוכרח אם הזה להסתכלות לפחות  עתים לעצמו 

אחרים ". עסקים אל  או עיונים אל לפנות

ההתבוננות ידי  על אלא  הרוממות , יראת להשיג אפשר אי ובאמת 
כל של והתכלית  העולם, של ההנהגה  ובדרכי יתברך בגדולתו העצומה

 שהוא  יחודוזה , .גילוי

יחודו גילוי על מיוסד העולם 
הרמח "ל: רבינו לנו גילה אותו הנורא , הסוד מיוסד וזהו  העולם  שכל

יחודו גילוי  להםעל אין   השפלים  הנבראים ועד הקדושות מהספירות .
העולם כל אז היחוד  וכשמתגלה  היחוד. לגילוי  פרט אחרת מטרה שום

הרבה )נתקן ועוד יא; סי' תפלות  תקט "ו  מא; פתח קל "ח ג ; ד, ד, ה' דרך  .(ראה
סוד  לנו גילה  הרמח"ל שרבינו  מיד  יבין בקדקודו מוח לו שיש  מי  ובאמת

תבוא . שלא  צרה כל  על להתגבר האטומיתנפלא, מהפצצה יותר גדול זה
בידינו , מוקשיםוזה   ממאסר ולהוציאו כולו העולם  את לתקן היכולת

שהלא: יחודו. גילוי  ופרסום  לימוד  והוא גדולה: לרווחה  – הס"א של
החכמה ועיקר  האמונה הקבלה]"יסוד וזה,[של העליון... יחודו  כל הוא כי 

מה כל  להבין האמונה, אמיתת מראה חכמה  אלא אינה האמת חכמת 
מתנהג  ואיך  העליון, הרצון מן רק יוצא איך  בעולם, שנעשה או שנברא
השלמות אל להביאו הכל, לגלגל ב "ה, האחד האל מן נכון בדרך הכל

באחרונה א)"הגמור  פתח .(קל"ח,

מרכבה במעשה  עוסקים  כולנו
לימוד  נלך . העליון היחוד בשם  ואנחנו בסוסים ' ואלה  ברכב  'אלה
ית"ש איך אלוקים : דעת  מגלה – בפרט הרמח "ל וקבלת בכלל הקבלה 

העולם בראשית )ברא מנהיגו(מעשה שמו יתעלה הוא איך (מעשה,

גילוימרכבה ) – האחרונה לשלמות הכל את  מביא  המרומם  הוא  ואיך 
שיבלבל הכוח  זהו הס "א, את להפחיד יכול הזה הלימוד רק  יחודו.

המלך )השטן לפני הריעו בבחינת: – השופר  עצמה(כמו  הבריאה  ועוד, זאת  .
יחודו  לגילוי ומקוים  מצפים כולם  היחוד, גילוי  על  ומיוסדת  בנויה 

רמח"ל ) אוצרות הקיווי, דרוש ישראל.(ראה עם ידי הפצצהעל היא זאת 
אחמדניג'ד  – וכליה אחרא הסיטרא את  שתפוצץ – ישראל' 'שמע  – ֵשלנו

למיניהם . והחמס 

לימוד  לתיקוניה ? מחכה השכינה מתי  עד  במסתרים , נשב מתי  עד 
כל עם  מעלה , מעלה אותה  והמעלה  הכלה, המקשט הוא הזהר וקריאה 

ב"ה. סוף האין עד ישראל, בני  – הקדושים  ענפיה

מאוד  מאוד  לגאולה המצפה
ס"ט  שריקי  מרדכי  ע"ה
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)בברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א(

יהודי יקר אם אינך מבין את הנכתב כאן תוכל להתפלל מעמקי הלב לרבש"ע שיגלה לך את האמת 
שרבני הערב רב הסתירו ממך כל השנים, ובעז"ה תראה שיפתחו עיניך, תתפלל תפלה קצרה זו:

"רבש"ע בבקשה תתן לי כלים - להכיל, ולב שומע - לקבל ולהשיב אל לבי - 
את הדברים הנאמרים במאמרים האלה בשם האמת". 

שאלות:

העולם ? את  יתברך  השם ברא מה בשביל  .1
כולו? העולם לכל  מיתה נקנסה שבגללו הראשון אדם חטא היה מה .2

נשברו? מי ובשל  הראשונות בלוחות כתוב היה מה .3
שני? ובית  ראשון בית נחרבו למה .4

בגלות ? עדיין אנחנו  למה .5
בתשובה? לחזור  צריכים מה על .6

תשובות:

לברואיו להיטיב  כדי העולם את ברא יתברך הבורא
בו ויתדבקו  גדולתו  שיכירו  ידי על

התורה אותיות  וכ"ב  מאמרות  את א בעשרה  יתברך  השם ברא 
ויכירו  שלימה, הטבה לברואיו  להיטיב  כדי הגדול . בחסדו העולם
פניו  מאור מאוד הרחוקים במקומות  גם מלכותו  והדר גדולתו 
ויזכו  משלה . בכל ומלכותו  המלוכה לה' כי הכל וידעו יתברך
שמו  ויתרומם יתברך בו  להדבק  עוזו, לשכינת  מרכבה להיות 

יבנה בלעד חסד עולם אמרתי נאמר: זה ועל ג ). פט, ג .(תהלים 

לידיעה  האדם את מביא הזוהר לימוד
הבורא  ודביקות

מצותיך , נתיב  ג')בספר אות  ב' שביל  היחוד , שכלכתב(שביל  ודע 
ולידע  בו לדבקה עשה מצות הכל וכו', לימודו וחיוב  הזוהר ספר

מצוי. אלוקי  עכ"ל .שיש

רק שזה הבורא וההכרת האמונה  הוא היהדות יסוד
התורה  ופנימיות  הקדוש הזוהר  לימוד  ידי על

תורה משנה בספרו דבריו פותח ז "ל התורההרמב "ם יסודי (הלכות

ה "א ) מצוי:פ "א  שם  שיש  לידע החכמות ועמוד היסודות יסוד
ממציא והוא היסודותראשון  יסוד היא האמונה  וכו'. נמצא כל 

ה'. ועבודת תורה עניני שפסק לכל  הרמב "ם כמו גדול  לנו  מי 
"הלכות " של ספר החזקה", "יד ספרו בהתחלת  מפורש דין  פסק

בסופה.) – החזקה יד לספרו בהקדמתו הרמב"ם  היסודות (כמ"ש  "יסוד :
זה ענין והרי – כו'" ראשון  מצוי שם שיש  לידע  החכמות  ועמוד
ונמצא , התורה. ופנימיות  הקדוש הזוהר לימוד ע "י בעיקר שייך 

"יסוד ש  הוא הקדוש הזוהר שלימוד בפירוש פוסק הרמב"ם 
שאין  [ופשיטא התורה  דחכמת  החכמות" ועמוד היסודות 
 החכמה ענין לאמיתות ובעיקר אם  כי סתם, לחכמות כוונתו
ואף כולה , התורה חלקי כל את ללמוד יכולים  התורה ]! חכמת 
"יסוד  ח "ו חסר אזי   הקדוש זוהר לומדים  לא אם  כן, פי על

החכמות"! ועמוד היסודות

הקדוש, זוהר ללמוד חובה  יש האם
מזה? כלום לי אמר לא ישיבה הראש הלא

מכךתשובה : פטור אחד לא ואף הקדוש זוהר  ללמוד  ,חובה 
ידוע  שכבר לו, ידועים אינם וחשיבותו  הזה שהעניין  מי אף
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הקדוש , השל "ה העדר פירוש  גם  אשר ידעתי, לא כי חטאתי
נחשב לחטא החיהידיעה  האר"י שפסק  זה בדורנו ובפרט ,

זו  בעלמא באמירה  ואף החכמה, זו לגלות  שמצוה הקדוש 
צריך  התורה  שלימוד שכן ומכל  עניינים, וכמה  לכמה היא  סגולה
שכל  מתורגם  הזוהר כבר יש  וכעת  והשגה, בהבנה כן גם להיות 

בקל . להבין יכולים  ואברכים ישיבות  בחורי קטן , ילד

למדו שלא  מאחר מתו אנשים  מילארדי
הקדוש זוהר

החיים  בעץ  להתעסק בחר שלא היה הראשון אדם  (דהיינו חטא

הקדוש) פי:הזוהר  על זיע"א ויטאל  חיים הרב  מורינו כתב  כך
בראשית  הקדוש בזוהר עיי"ש)הנאמר וע"א  ע"ב וכ"ז כ"ו וז "ל:(דף ,

בעץ  הראשון אדם עון כי הזה [במאמר] במ"א  נתבאר "הנה
שהיא  החיים  בעץ להתעסק  בחר שלא  הוא  ורע  טוב הדעת 

הקבלה.חכ  סתרימת  ללמוד  רצו שלא היה רב הערב חטא 
הקדוש)תורה למשה:(הזהר האומרים רב , הערב עון עצמו וזהו 

עמנו  ידבר ו "אל ורע  טוב  הדעת בעץ ושמעה" עמנו אתה  "דבר
תורה. בסתרי נמות  פן אלהים "

שמים  בקיצור ימות האמת בחכמת שמתעסק שמי האומרים 
טועים  זה בזמנינו, אשר  תורה בני קצת  הטועים כסברת  :

שכל  ואומרים  עולם, חיי  האמת , חכמת  על  רע שם  המוציאים
ח "ו. שנים בקצרות  ימות  בה שמתעסק  מי

תורה  סתרי  בהם  כתוב שהיה הלוחות נשתברו רב הערב בגלל
פרד"ס להם  דעץ ונתנו מסטרא  הראשונות  הלוחות  נשברו ולכן 

שפחה משנה , ורע , טוב  הדעת  דעץ מסטרא  להם ונתנו  החיים,
המקדש:דמטרוניתא. בתי  שני חורבן  את גרם  איבודא וזה וגרם

ושני. ראשון בית שלאדחורבן מפני היא הגלות אריכות  וכל
הקדוש: וזוהר קבלה  ללמוד  והארוך רוצים  המר האחרון וגלות 

הרבים. בעוונותינו  אנו אשר

לומדים ולא זוהר ללמוד  אומרים שלא  אלו 
בעולם עני וגורם  בעולם, נברא שלא טוב זוהר,

הגלות  ואורך
ושלשה ארבעים  תקון זוהר בתיקוני ע"א )ראה  פב באותו (דף :

ביחוד למטה הבנים צווחים יבשה, והיא  יבש  שהוא  זמן
שכתוב זהו עונה. ואין  קול ואין  ישראל , שמע  אואומרים  (משלי

קבלהכח) שתסתלק  שגורם מי וכך  אענה. ולא יקראנני אז
ישתדלו  שלא  וגורם  שבכתב, ומתורה  פה שבעל מתורה וחכמה
כאלו  בודאי ובתלמוד, בתורה  פשט  אלא  שאין ואומרים בהן ,

גן . ומאותו  נהר מאותו המעין את  יסלק  שלאהוא  טוב  לו, אוי
פה, שבעל ותורה שבכתב  תורה אותה  ילמד ולא בעולם נברא

בעולם  עני וגורם  ובהו, לתהו העולם  החזיר כאלו  לו שנחשב 
הגלות. וארך

ואבדן  והרג וביזה וחרב עניות  שגורמים  להם  אוי
המשיח  את ומעכבים בעולם ,

הרוח  לגלות, יורדת  שהשכינה בזמן בודאי  ל': תיקון ובזוהר
שהשכינה משום בתורה, שמתעסקים אותם על נושבת  הזו
ישנים אותם כך: ותאמר קול , נעשית  הזו  והרוח ביניהם, נמצאת 
והתעוררו  קומו  הלב, ואטומי העינים סתומי  בנחיריהם, ששנה
ביניכם. והיא  אותה , לדעת  השכל  בלי לב לכם שיש השכינה, אל 
מי ואל  עונך היש נא  קרא  כמו קרא , אומר קול  הדבר וסוד
הכל  חציר, הבשר כל  אקרא, מה  אומרת  והיא  תפנה, מקדושים
החסד כל  השדה , כציץ חסדו  וכל חציר , שאוכלות  כבהמות  הם
בתורה, שמשתדלים אלו  כל  ואפלו לעצמם. עושים שעושים,
בשר  כי ויזכר זמן באותו עושים. לעצמם  שעושים חסד כל 
להם אוי משיח, של רוחו  וזוהי  לעולם, ישוב ולא  הולך  רוח המה
הם שאלו לעולם, ישוב ולא  העולם מן לו  שילך שגורמים מי
בחכמת  להשתדל  רוצים ולא  יבשה , התורה  את  שעושים
ממנה, י' שהיא החכמה , מעין שמסתלק וגורמים הקבלה,
והרג  ובזה וחרב עניות  שגורמים להם אוי  יבשה, ב' ונשארת 
כמו  המשיח, רוח היא  שמסתלקת  הזו  והרוח בעולם, ואבדן
עצה רוח  ובינה חכמה רוח  והיא  הקדש, רוח והיא  שנתבאר,

יהו"ה. ויראת  דעת  רוח וגבורה,

הם מי את לדעת בתשובה לשוב צריכים ישראל  בני
הקדוש הזוהר את וללמוד מלכם, הוא  ומי עובדים

הגאולה  תבוא  זה ידי ועל הקבלה וחכמת
ישראל  בני שישובו  [עד בתיובתא  ישראל בני דיתובון עד
תורה. ברזי  וליודעו להכירו  אלהיהם . ה' את  ובקשו בתשובה],
יזכו  [ואז] וכדין מלכם. הוא  ומי עובדים, הם מי  את  וידעו
עץ, ה' "ויורהו הכתוב  שאומר כמו האמת  בחכמת  לעסוק 
ברעיא  נשא  בפרשת  שאמר וכמו המשיח  ידי על  וימתקו "

ע"ב )מהימנא  קכ"ד  למיטעם(ד' ישראל דעתידים ובגין  וז "ל 
וכו ' גלותא  מן ביה  יפקון הזוהר ספר האי דאיהו דחיי  מאילנא
יתיר  ישראל  על שליט לא  והיתר  איסור דאיהו ורע דטוב  ואילנא 

[עכ "ל]. וכו '

בחכמת  עוסקים כמלאכים יהיו הגאולה בזמן
דאצילות  התורה

כמלאכי יהיו אז  דאצילות ,כי התורה בחכמת  עוסקים  עליון
במלבושים מלובשת  ורע] טוב  הדעת  [עץ מטטרו"ן בתורת ולא 

הזוהר בספר  אמרו עוד גשמיים. ששית )וספורים וכמה(תקון וז "ל
בתראה בדרא  דילך חבורא  מהאי לתתא  יתפרנסון נשא  בני

בארץ". דרור וקראתם  ובגיניה  יומיא  בסוף
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)בברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א(

הכנות ליום שכולו שבת

ערב .הזמן: לעת  השביעי  אלף  קודש  שבת ערב

הזה .המקום : עולם 

ויום יום בכל הקדוש  זוהר ללמוד ישראל איש לכל  קריאה  אתהתוכן: יאכל שבת בערב  הזוהר בלימוד שטרח מי רק .
השביעי אלף  קודש שבת את שמקבלים  ברגע זוהר, ללמוד אפשר הזה בעולם רק בשבת . התורה  תוספתרזי  (הגאולה

ללמוד שבת) יכול  שהיה אחד לכל גדולה  בושה  ויהיה  הקדוש זוהר ובפרט תורה  וללמוד מצוות  לעשות כבר  אפשר אי 
הבא ..... לעולם להיכנס יוכל שלא  למד ולא 

הזוה "ק  לפי העולם  בריאת ב)מטרת ב, בא פשוטים(רע"מ אנשים אנחנו איך  זה? את עושים איך  השי"ת  הכרת
הסיבות כל וסיבת העילות כל עילת  שהוא  ה ' את  להכיר יכולת לנו להיות  יכול איך  ומגושמים, ודם  מבשר שעשויים
לימוד  ידי על  ורק אך הוא  זה  על התשובה יתברך? להכירו אנחנו יכולים ה ' למען איך  כלל, ביה תפיסא  מחשבה  ולית 
הקבלה ספרי בכל וכן להכירו  כדי לעשות שצריכים הקדוש בזוהר מבואר כך כי  טעם בלי חק  והטעם הקדוש . הזוהר
הקדוש זוהר אחת  פעם שלמד מי כל  כי הזוהר בלימוד במיוחד זאת  ויעשה – ה ' על  להתענג  האדם חובת והמקובלים ,

ה'. על להתענג בתענוגים להתענג תענוג  ממש  הוא יתברך לה ' ועבדותו ולימודו שתפילתו אומר

!         ,       
!         ?               ,     

כבר בנבואות  שנכתב  מה  כל  כי היטב , הקשיבו ישראל , עם 
מהסוף  חוץ   בקרוב .(הגאולה)התקיים  ממש  להיות  עומד  וזה  .

מאד מהר  צריכים  זמן . אין  ישראל : עם  לכל  לומר  רוצה  אני לכן 
לזכות לנו יאפשר זה  שרק בתשובה , ולשוב  הקדוש זוהר  ללמוד 

נצח . ולחיי המשיח לימות

בלבד . ה ' ברצון ולהידבק  הכל  את  לזרוק  תשובה ? זה  ומה 
נשתדל ורק שלנו , מהחיים  יעלם  אחר  דבר  שכל  בלבד . ה ' ברצון 

רצוןע מה  יודעים  אנחנו ואיך  ה '. רצון  את לעשות  הכוחות  כל  ם 
הזוהר ספרי שהם  הקדושים . הספרים  את  לנו יש  זה  בשביל  ה '?

וכו '. ישרים  מסילת  הקדוש

מכל הנבואות , מכל  הסימנים , כל  את  ברור לנו  מראה  הקב"ה 
מתממשת נבואה  עוד  יום  כל  הדורות , שבכל  הצדיקים
לא כבר אני ישראל ! עם  העינים , את  תפתחו  ולכן , למציאות .
בשבילנו, הכל ישראל . עם  על  רק  מדבר  אני הגויים , על  מדבר
שמתפרצים , געש  הרי אדמה , רעידות  ישראל : עם בשביל  הכל 
אטום פצצות  איומי ענקיות שריפות  טורנדו, סופות  שטפונות ,
לעם להגיד  כדי הוא ברוך מהקדוש ישר  הכל  זה  וכו '. וכו '
חייבת הגאולה  שצריך , מה  תעשו תתעוררו! תתעוררו! ישראל:
בכדי שצריך מה  תעשו בני  עמי אפשר  אי ככה  אבל  להיות  כבר 

אתכם !!! לגאול  שאוכל 

נראה  לקום, רוצים  ולא ישנים ישנים , אבל  בסכנה  אנחנו
עלינו . כמעט  והרכבת  הרכבת  פסי על  שוכבים שאנחנו כאילו
את רואים  הצפצוף , את  שומעים  להתעורר , רוצים לא אבל 

אוי לישון . וממשיכים  השני  לצד  מסתובבים  מפהקים , האורות,
להתעורר, איתנו. יהיה  מה  איתנו , יהיה  מה  ישראל , עם 

סכנה ! סכנה , להתעורר ,

יהודים הרבה  להתעורר . יש  מה  על  מבין לא ישראל  עם  אבל 
הרבה  יש  לומדים , אנחנו  גדולים, צדיקים  "אנחנו חושבים :
ואנחנו הראש, את מכסות  שלנו והנשים ישיבות . והרבה  כוללים 
ארוכים , ומעילים  וספודיקים  ובשטריימלים  בחליפות  הולכים 
הרבה  יש צדיקים ! אנחנו להתעורר? יש מה  פסים . עם  ואפילו 
לא זה   היום  כשר יהודי להיות  ובכלל  בתשובה , חזרה  מאד 

הכל ". הכשר, עם  הכל  רכבתבעיה ! פסי  של  תמונה 
ממש יהודים , מאד  מעט  ויש  שלנו, היהדות  וזו שלנו, העולם  וזה 
טהור . למשהו לחזור  ומשתדלים  האמת את  שמחפשים מעט 
מצבים הרבה  הרבה  עברו היהודים  נכון , שפעם . כמו ליהדות 
כזה  דור אבל  מהדרך, ירדו פעמים  והרבה  ביותר. קשים 

היה . לא  עוד   העולם  בכל  שמקולקל  מקולקל ,

חייבים , ואנחנו מגיע  באמת  הגלות ] [של הסוף  ישראל , עם 
לכם משעמם  זה  תשובה . ולעשות  הקדוש זוהר  ללמוד  חייבים

לשמוע : וכן  הזמן  כל  לקרוא  תשובה ,כבר ולעשות זוהר  ללמוד 
תשובה . לעשות זוהר  ללמוד תשובה , ולעשות זוהר  אבלללמוד 

צדקנו. משיח את  לקבל  אחרת  דרך אין 

ר לא  זה  צדקנו, משיח את  זה ולקבל  אותו. לקבל  לחיות  ק
הנצחיות ]. הבא, [עולם  המושלמת  הבריאה  של  חלק  להיות 
להיות רוצים אנחנו  אם  הבריאה . את  משלים  הוא ברוך  הקדוש
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חלק להיות ראויים להיות  חייבים  אז ה ', בעזרת  זה  של  חלק 
יהיה  שהוא  להיות  יכול  לא  לזה , ראוי  לא  שהוא  אדם כי מזה .
בתוך קטן  מדי או  גדול  מדי בורג לשים כמו זה  מהשלמות . חלק 
בורג זה  לתקן , אפשר  אי  ילך. לא  זה  מסוימת . מידה  שצריך חור

מתאים . שלא 

לא, ואם  השלמות , של  חלק  להיות  צריכים אנחנו ישראל , עם 
וחס . חלילה  כלום  של  חלק  יהיה  לא כזה  אדם  אז

חוזרים כבר  יהיו לא  בקרוב , בקרוב המשיח  יתגלה  כאשר 
כאלה : יהיו  הרכבתבתשובה , על לעלות  וכאלה :שהספיקו
הרכבת את לעולםשהפסידו עוד  תשוב ולא  נסעה  כבר  היא  כי 

שלהם . למסלול 

ממשי משהו לעשות הזמן עצמנוהגיע  את להציל  וזה כדי .
ותשובה  הקדוש , הזוהר לימוד  אותנו : שיציל  היחיד  הדבר 
נגאלין , תשובה  עושין  ישראל  אם  אומר, אליעזר  [''רבי אמיתית 

משובותיכם''' ארפא  שובבים  בנים  'שובו צז :)שנאמר ].(סנהדרין

יהודי ומכל  הוא ברוך מהקדוש  סליחה  בקשו  התשובה . קודם 
התקרבו וכו' אותו שרימית  או ששיקרת, או בו, שפגעת 
קשה  דהירה  להיות  הולך זה  כי חזק, החזיקו  הוא . ברוך  להקדוש
אותך שקושר  הרוחני בחבל  אחיזתך את  להרפות  מעז אתה  ואם
הזאת החבל היא  ומה  הנשייה  לתהום  ח "ו תיפול  אזי לקב "ה ,
יתברך בה ' נאחזים שבו  החבל  שהוא הקדוש  הזוהר ספר  היא 

ויתעלה .

הקב "ה . עם קשור  להיות  צריך כו'היהודי  ה' "ׁשּויתי ח ': ט "ז, (תהילים 

ע "ש) א ּמֹוט" ּבל  מימיני קשר .ּכי קושר  הוא  מי עם  זהיר מאד  ולהיות  . 

שהם רב הערב לרבני להתקשר לא  וחלילה  וחלילה  חס  ויזהר 
הוא אם  ואפילו ובבא , בזה  תחתיות  לשאול  האדם את מורידים
לב רב לערב שאין   הם  הסימנים  יודע . תמיד  לא  הוא   זהיר 
הגר "א ביאור  עיין אחר  יהודי על  מרחם  לא  הוא  לכן יהודי,

שזוהי לדעת  צריך  אמיתי יהודי אבל  מנא . לן 'אחוי  לסדב"א
או השניה  בפעם אבל  הראשונה , בפעם לא אולי הצגה .
להיות צריך שיהודי זמן זה  ברור . יותר  יהיה  זה   השלישית 

ט "ו)בודד . סו"פ  מס "י ה"א, פ"ו  דעות  הלכות הקדוש(רמב"ם  עם  להתבודד 
את לעשות  ויראה  ועדותיו, בריתו שומרי חסידיו ועם  הוא  ברוך
שמחליטים מה  ולא  לעשות  שצריך מה  ז"ל  חכמינו שכתבו  מה 
חס  שאסור זה  רק  לשמאלם מימינם  יודעים שאינם  רבנים  סתם

ה '. יראי שאינם  רואים  בעצם  שמזה  זוהר ללמוד  וחלילה 

ולדבר רב , מהערב אותנו להציל  מה ' לבקש יום כל  וצריכים
אבותינו לדרכי ולחזור  אביו, אל  וכבן  אדונו אל  כעבד  ה ' עם 
ודוד רבנו, משה  ויעקב יצחק  אברהם  והטהורים  הקדושים 

המלך .

ולעודד יעבור , ולא  חוק  הקדוש  בזוהר  יומי דף לקבוע יש  וכן
מכל להתרחק  כן. גם  אותם להציל  הקדוש , זוהר  ללמוד  אחרים 

יתברך. להשם  אפשר שרק  כמה  ולהתקרב השקר 

ההיא "ובעת  דניאל ספר בסוף  שכתוב מה  בנו יתקיים בקרוב
עת והייתה  עמך, על בני  העומד  הגדול , השר  מיכאל  יעמוד 
ההיא ובעת  ההיא; העת עד  גוי מהיות  לאנהייתה  אשר צרה ,
אדמת עפר מישני  ורבים , בספר . כתוב כל הנמצא עמך, יימלט 
והבושה   עולם " לדראון  לחרפות  ואלה  עולם , לחיי אלה  יקיצו;
שיושבים הזוהר  לומדי מחופת  נכווה  אחד  וכל  מאד  גדולה  תהיה 

בעצמו רשב"י מלך)ליד  הכסא  צדיק(כמ "ש בין  וראיתם  ושבתם   ואז
אלקים עובד  בין  וגמרא )לרשע עבדו(זוהר לא  אשר ש "ס )לבין  (רק

בשר ... לכל  לדראון  לחרפות  ואלה  עולם  לחיי  אלה 

ככוכבים , הרבים , ומצדיקי, הרקיע ; כזוהר  יזהירו, והמשכילים 
כזוהר יזהירו   קדישא  זוהרא מארי אלו המשכילים  ועד . לעולם 
סופו, ועד  העולם  מסוף יזרח  הזוהר  לומדי של  הזוהר הרקיע .
עד מעלה  מעלה  ויתעלו שבת  שכולו  עולם  השביעי, לאלף  ויזכו

סוף . אין 

ד ְמֻנּקָ
ִעם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש

ּוּבֹו:
ֵסֶפר ַהזֹוַהר
 זֹוַהר ָחָדׁש

ּקּוֵני ַהזֹוַהר ּתִ

*
ק ַהְמֻחּלָ

ל-960 קּוְנְטֵרִסים
ָרִכים( -32 ּכְ )ּבְ

לֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו נּו ּבְ ב ִאּתָ "י ְזָי"ע יֹוׁשֵ ּבִ ָהַרׁשְ
ָאנּו    ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ "י ִמּבֵ ּבִ ְפַטר ַרׁשְ ּנִ ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, "ִאְתַעַטר" ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ עֹוְסִקים ּבְ
ַגָוון, עכל"ק  ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ּבַ

י ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָיָע"אׁ, "אֹור ַהחָֹמה" קכ"ג ע"ב( י ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, הצה"ק  ַרּבִ )הצה"ק ַרּבִ

"גדולה לימוד הזוהר הקדוש
שמקרבת את הגאולה"  "בדא יפקון מן גלותא ברחמים" 
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  ק"ג לפ" תמוז תשע- קול קרא לקירוב הגאולה ברחמיםה                        "ב

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן 
א במשל הידוע כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים "החפץ חיים זיע
היכונו  –רר את עם ישראל כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעו, דברים במהירות

ועוד שאמרו אך עוונותינו מעכבים , וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה. לגאולה
אלא אנו מצווים לידבק במידת . יפגע שום יהודיי ולא -צדיקים מוטב שיתעכב המשיח 

  . לבלתי ידח ממנו נידח ולראות לקרב הגאולה ברחמיםתאורול, ה"הקב

אליהו (בואו ונראה מה אמר . ויבשרנושיבוא יא זכור לטוב אליהו הנבמחכים אנו ל

ולא חרבה ארץ ישראל אלא ,  העולם העולם אלא בפשעה של תורהב לא חר:)זוטא פרק א
,  וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני פשעה של תורה,מפני פשעה של תורה

  .)ה, מיכה א(" בפשע יעקב כל זאת: "שנאמר

וכתב האור , שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד ומפורש בזוהר הקדוש
ואלו שלא לומדים זוהר  - ע דאין משה רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים"החיים הקדוש זי

לקי רבי יצחק אלפיה אוכתב המקובל ה. הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות
תיקון ( ובתיקוני זוהר .ה לסודותיהכי עיקר נתינת התור )ד"שכ' עמ" שיח יצחק"בספרו (א "זיע

  .ל"רח כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות )ל

ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה "וזכינו מן שמיא על ידי הרמח
ו וכבר יצא . ובו ועל ידו ניגאל ברחמים,וגילה שרק לימוד זה מציל מן הפורענות, ובאחדות

 להתעורר )ח"שנת תשס( וכן בדורנו אנו )א"משנת תרפ(כל גדולי ישראל הן בדור שעבר 
  .שרק על ידי לימוד זה נינצל, ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה

על " זוהר" וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום האּו בֹ–עתה באנו בקריאה קדושה 
התוכנית ערוכה ? הכיצד. הנך מסיים את הזוהר הדק ובתוך ביום דאח עמודידי לימוד 

וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל  ... עמודים5760באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 
שדה "כמובא ב(דוש ומסיים יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הק

  ).ח" כלל קצ'מערכת מ" חמד

ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר 
 )ב"כ' טפרק ( שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיהועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש נזכה 

הימנא וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא מ ".הקטן יהיה לאלף"
  .אמן כן יהי רצון". בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי"
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