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חלק ו'

אדמורי"ם,  התורה,  גדולי  מועצות  נשיאי  של  תורה  בדין 
רבנים, ראשי ישיבות, מנהיגי ישראל, ראשי עיר, משפיעים 
ומחזירי  רדיו,  ותחנות  הטלפון  על  בשיעורים  גדולים 
כמה  לפי  נידון  אחד  כל  רדיו,  תחנות  מנהיגי  בתשובה, 

אנשים ששומעים בקולו, והיה יכול להשפיע עליהם!!!

�

 יוצא לאור ידי
  מפעל הזוהר העולמי בת ים

אלול תשע"ה



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות אשאלות 

ותשובות שאלות
מעלה  של  דין בבית

ו חלק 

מעלה של  דין  בבית דין הפסק
התורה, גדולי מועצות נשיאי של תורה בדין 

ישראל , מנהיגי ישיבות, ראשי רבנים, אדמורי"ם,
הטלפון על בשיעורים  גדולים  משפיעים  עיר , ראשי
רדיו, תחנות מנהיגי  בתשובה , ומחזירי רדיו, ותחנות

והיה בקולו , ששומעים  אנשים כמה לפי נידון  אחד כל 
עליהם!!! להשפיע יכול

אנשים מיליון  עד מיליון  חצי להם יש רדיו  תחנת מנהיגי למשל
מיליון חצי  על השפעה להם  שיש גדולים רבנים יום, כל ששומעים
שהשפעתו גדול ישיבה ראש איש, אלפים עשרות על אדמו"ר איש,
[למשל  העיר כל על השפעה לו  שיש עיר ראש איש, 30,000 על
ספרי בחלוקת עזרה ולתת הקדוש, הזוהר לחלוקת  למחסנים לעזור
לקחו לשומעי לומר וגם תקציבים, הרבה להם  יש העיר, לכל  זוהר

בשמים] אותם  ידונו זה ולפי  ביום, זוהר דקה ללמוד 

לעולמו והל נפטר .... לב על ש איש  ואי אבד הצדיק

לעול מגיעי וכו ' ישיבה ראש האדמו"ר, הצדיק, הגאו  הצדיק
האמת!!!

מקבל הוא הבא ברוך  איזה !!!תראו

היה  ואם  אותו, שואלים מעלה של דין  שבית שאלות על  רק כעת  נתרכז 
הדין  מן עצמו  את לפטור יכול היה שצריך  מה  !עושה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות אשאלות 

ותשובות שאלות
מעלה  של  דין בבית

ו חלק 

מעלה של  דין  בבית דין הפסק
התורה, גדולי מועצות נשיאי של תורה בדין 

ישראל , מנהיגי ישיבות, ראשי רבנים, אדמורי"ם,
הטלפון על בשיעורים  גדולים  משפיעים  עיר , ראשי
רדיו, תחנות מנהיגי  בתשובה , ומחזירי רדיו, ותחנות

והיה בקולו , ששומעים  אנשים כמה לפי נידון  אחד כל 
עליהם!!! להשפיע יכול

אנשים מיליון  עד מיליון  חצי להם יש רדיו  תחנת מנהיגי למשל
מיליון חצי  על השפעה להם  שיש גדולים רבנים יום, כל ששומעים
שהשפעתו גדול ישיבה ראש איש, אלפים עשרות על אדמו"ר איש,
[למשל  העיר כל על השפעה לו  שיש עיר ראש איש, 30,000 על
ספרי בחלוקת עזרה ולתת הקדוש, הזוהר לחלוקת  למחסנים לעזור
לקחו לשומעי לומר וגם תקציבים, הרבה להם  יש העיר, לכל  זוהר

בשמים] אותם  ידונו זה ולפי  ביום, זוהר דקה ללמוד 

לעולמו והל נפטר .... לב על ש איש  ואי אבד הצדיק

לעול מגיעי וכו ' ישיבה ראש האדמו"ר, הצדיק, הגאו  הצדיק
האמת!!!

מקבל הוא הבא ברוך  איזה !!!תראו

היה  ואם  אותו, שואלים מעלה של דין  שבית שאלות על  רק כעת  נתרכז 
הדין  מן עצמו  את לפטור יכול היה שצריך  מה  !עושה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ב

ׁש מעוֹ ן רבּ י ס"ז:)כּ דאמר  גּ דוֹ ל ,(גּ יטין וכחוֹ  ּת וֹ רתי, למד וּ  - מדּ וֹ תי " ׁש נוּ  "בּ ני : ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
הדּ ין. מן העוֹ לם כּ ל את לפטוֹ ר  יכוֹ לני  ׁש אמר : מה:)כּ מוֹ  רבּ י .(סכּ ה  אמר ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

העוֹ למוֹ ת. קיּ וּ מי אנוּ  קכ"ח .)ׁש מע וֹ ן: האדם .(ח "ג, כל את מטהר  הקדוש והזוהר  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
החטאים. מכל

דין : או "בית אחת דקה הקדוש  זוהר  ללמוד החוב את  כללו דרשותיך  האם
ביום  ושלש ?שתיים

וכו': האדמו"ר הצדיק, הגאון התורה, גדולי  מועצת בלימוד נשיא עסוק הייתי 
העולם את שאעזוב לפני הפחות לכל פעמים 10 ולגמור וירושלמי  בבלי  הש"ס 

טובה סחורה עם הבא לעולם לבוא  !!!הזה,

דין : בשבילך,בית עשית זה מכלכל  ישראל עם הצלת בשביל עשית מה אבל
הקשות  ?הגזירות

דין  הבית של הגדולים  הצדיקים וכל הסולם  בעל  עם הסיפור שמעת  לא  האם
על בשמים שיש האיומה הגזירה לבטל  שצריכים שצעקו החרדית העדה של

הקדוש הזוהר לימוד עם רק  לבטלו אפשר  ואי !!!ישראל,

דין : פירסםבית  מהאלמין שהאדמו"ר  מה  ראית לא בעלהאם הגה"ק דברי את
וראשי ואדמורי"ם הרבנים את והזהיר בדורנו, האריז"ל נשמת שקיבל  הסולם
הזוהר בלימוד שרק השואה, לפני האיומה הגזירה את לבטל שצריכים ישיבות 

הנוראה  הגזירה את לבטל יכלו לאהקדוש  אתה וגם לדבריו, לב שמו ולא ,
הסולם בעל של  לדבריו לב  שמת ולא ?הקשבת

דין : ישראלבית שמנהיג מה ראית  לא מחב"דהאם האדמו"ר שהואכ "ק אחרי
משני  דרש וחצי שעה בת ובשיחה שקט, ולא נח לא חב"ד, בתי אלפי  בנה כבר

הראשל"צ הגה"צ הראשיים אליהו הרבנים מרדכי  אברהםרבי  רבי  והגה"צ
כל  את ודחה הקדוש, זוהר  ללמוד הארץ  בכל פלקטים ולעשות לפרסם שפירא

לו  שענו ?התירוצים

וכו': האדמו "ר הצדיק, הגאון התורה, גדולי מועצת  לאנשיא בשמים כאן  מה
שעשינו, הטובים המעשים כל עם התורה מתחשבים כל  את  בּ נינוּ  אנחנו  ?הלא  ָ◌ִ◌

אנחנו  לא אם תורה לומד היה האמת מי  עולם נקרא זה ??

דין : לאבית האם  פשוטה שאלה אותך  נשאל  האמת, עולם זה בשמים כאן
יותר של מחבר מהאלמין  [מהאדמו"ר  דואר ובתיבת וביד , בדואר, קיבלת

הדת], עניני  כל  על ספרים האחרון-סודמאלף התיקון  סוד הישועה" "זוהר  ספר
רב: מהערב ההתנתקות

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות גשאלות 

והמקובלים הקדוש הזוהר  פי  על והגאולה, הגלות ותיקונו  החורבן סוד והוא
ישראל , לכל קורא קול והוא לפ"ק, תשע"ג שנת עד הראשון  אדם מימות
טרם הקדוש, הזוהר של נח  התיבת לתוך להיכנס שליט"א, ישראל מגדולי 
של  היומי הדף לימוד  חובת על התעוררות ובו  הארץ , את המבול  מי ישטפו

הקדוש. הזוהר 
של  דין  פסקי 400 עם המובחרים, הזוהר ", "אור  עלוני 21 נקבצו זה בספר
החיוב, בענין שליט"א, דורנו גדולי  של קורא וקול הקודם, מדור  ישראל  גדולי 
תיעוד  הבאנו גם ביום. זוהר  דף הפחות, לכל ללמוד מישראל, אחד  כל שעל
המתנגדים כל על שנים, 99 לפני ישראל, גדולי  156 שהטילו חמור חרם  על
ויאחזו  בו לימודם את הטהורים ישראל  שיקבעו ידי ועל  הקדוש. הזוהר לספר
שיתקיים נזכה מדרש, ובית מדרש  בית ובכל ועיר עיר  בכל  זה בלימוד ויתאחדו

ישעיה הנביא דברי כ"ב )בנו ט ' הרעיא(פרק הבטחת וכן  לאלף ". יהיה "הקטן
דאיהו  דחיי , מאילנא למטעם ישראל  דעתידין "בגין ע"ה] רבנו [משה מהימנא
שעתידים משום [תרגום]: ברחמי". גלותא מן ביה יפקון הזהר , ספר האי 
הגלות מן יצאו ידו על הזה, הזהר ספר  שהוא החיים מאילן לטעם ישראל

קכד:)ברחמים, דף נשא  פרשת  מהימנא אכי "ר.(רעיא ,
תמו"ז  חודש - 0527-651911 טלפון העולמי  הזוהר מפעל ידי  על  לאור יצא

תשע"ג. ת'למידים מ'למדים ו'תיקונים ז'והר 
ממשיך: דין, ששלחבית ספרים ועשרות  הזוהר, אור ספרי קיבלתם לא  האם

בשבוע  שבוע  מידי  ועלונים ספרים הרבה  ועוד מהאלמין האדמו "ר -!!לכם !
השלישית, העולם מלחמת לפני הציבור לעורר  לב שמתם ולא העזתם ואיך
כנגד  לצחוק יהיו הקודמות המלחמות ששני זה על הזהיר  זי"ע חיים שהחפץ

השלישית העולם וכל !!מלחמת האסונות כל על חייבים אתם ועכשיו  !
איפה בספר  [כמבואר מהדת, שיצאו  הנושרים וכל שנפטרו הצעירים האנשים

הכל  מתקנים היו זוהר לומדים היו שאם בגלל !!!שלימה]
וכו': האדמו"ר הצדיק, הגאון  התורה, גדולי מועצת הכל ,נשיא קיבלנו כן,

שומ היינו אותנו מעורר גדול אדם בן איזה היה אם לאאבל אבל בקולו, עים
בקולו  שנשמע  לעשות מה לנו שיגידו הדור גדול איזה לנו !!!היה

דין : ישראלבית שמנהיג מה שמעת לא  מחב"דהאם האדמו "ר  על כ "ק  אמר 
אלא קרים, למים רק לא  אצבעו  את להכניס  מוכן מהם אחד שאין הרבנים כלל
לׁש ּמ ר רק דואג מהרבנים אחד שכל והתכוון מוכנים, לא פושרים למים ◌ֵ◌ַ◌ְאפילו 

ישראל . כלל  למען להתאמץ  מוכן  ולא קהילתו את 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ב

ׁש מעוֹ ן רבּ י ס"ז:)כּ דאמר  גּ דוֹ ל ,(גּ יטין וכחוֹ  ּת וֹ רתי, למד וּ  - מדּ וֹ תי " ׁש נוּ  "בּ ני : ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
הדּ ין. מן העוֹ לם כּ ל את לפטוֹ ר  יכוֹ לני  ׁש אמר : מה:)כּ מוֹ  רבּ י .(סכּ ה  אמר ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

העוֹ למוֹ ת. קיּ וּ מי אנוּ  קכ"ח .)ׁש מע וֹ ן: האדם .(ח "ג, כל את מטהר  הקדוש והזוהר  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
החטאים. מכל

דין : או "בית אחת דקה הקדוש  זוהר  ללמוד החוב את  כללו דרשותיך  האם
ביום  ושלש ?שתיים

וכו': האדמו"ר הצדיק, הגאון התורה, גדולי  מועצת בלימוד נשיא עסוק הייתי 
העולם את שאעזוב לפני הפחות לכל פעמים 10 ולגמור וירושלמי  בבלי  הש"ס 

טובה סחורה עם הבא לעולם לבוא  !!!הזה,

דין : בשבילך,בית עשית זה מכלכל  ישראל עם הצלת בשביל עשית מה אבל
הקשות  ?הגזירות

דין  הבית של הגדולים  הצדיקים וכל הסולם  בעל  עם הסיפור שמעת  לא  האם
על בשמים שיש האיומה הגזירה לבטל  שצריכים שצעקו החרדית העדה של

הקדוש הזוהר לימוד עם רק  לבטלו אפשר  ואי !!!ישראל,

דין : פירסםבית  מהאלמין שהאדמו"ר  מה  ראית לא בעלהאם הגה"ק דברי את
וראשי ואדמורי"ם הרבנים את והזהיר בדורנו, האריז"ל נשמת שקיבל  הסולם
הזוהר בלימוד שרק השואה, לפני האיומה הגזירה את לבטל שצריכים ישיבות 

הנוראה  הגזירה את לבטל יכלו לאהקדוש  אתה וגם לדבריו, לב שמו ולא ,
הסולם בעל של  לדבריו לב  שמת ולא ?הקשבת

דין : ישראלבית שמנהיג מה ראית  לא מחב"דהאם האדמו"ר שהואכ "ק אחרי
משני  דרש וחצי שעה בת ובשיחה שקט, ולא נח לא חב"ד, בתי אלפי  בנה כבר

הראשל"צ הגה"צ הראשיים אליהו הרבנים מרדכי  אברהםרבי  רבי  והגה"צ
כל  את ודחה הקדוש, זוהר  ללמוד הארץ  בכל פלקטים ולעשות לפרסם שפירא
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות גשאלות 

והמקובלים הקדוש הזוהר  פי  על והגאולה, הגלות ותיקונו  החורבן סוד והוא
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שיתקיים נזכה מדרש, ובית מדרש  בית ובכל ועיר עיר  בכל  זה בלימוד ויתאחדו
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תשע"ג. ת'למידים מ'למדים ו'תיקונים ז'והר 
ממשיך: דין, ששלחבית ספרים ועשרות  הזוהר, אור ספרי קיבלתם לא  האם

בשבוע  שבוע  מידי  ועלונים ספרים הרבה  ועוד מהאלמין האדמו "ר -!!לכם !
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איפה בספר  [כמבואר מהדת, שיצאו  הנושרים וכל שנפטרו הצעירים האנשים
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ד 

לכל ועוד , וכתב בדורינו האריז"ל  נשמת שהיה הסולם מבעל  שמעת  לא האם
בקולו  שמעתם ולא הקדוש, זוהר  שילמדו ישראל לכל  שיצוו דורו ?גדולי

ממשיך: דין , האדמו"רבית מרן כ "ק ישראל המנהיג הגדול הצדיק  האם
שיש  התירוצים כל נגד  לכם  כתב שהוא לכם מספיק היה לא מליובאוויטש,

זה על  וחשבון דין ותתנו תענו כתב שהוא טענה כל  על !!!לכם,

וכו': האדמו "ר  הצדיק , הגאון  התורה, גדולי מועצת עסוקיםנשיא  היינו אבל
וכו' הש "ס על  ספרים וחיברנו הכלל תיקון עם הזמן  ?כל 

דין  הבעל בית הקדוש  מהצדיק "האור" עלון על  שמעתם ולא ראיתם לא האם :
באנון תשובה יוחנן  ביקש רבי  ע"ה יוחאי בר  שמעון שרבי  מה זצוקללה"ה

הזאת הכתבה ראיתם לא האם ?ממנו,

עת בכתבי  שפורס ז"ל באנו יוחנ הרב של המדהי הסיפור 

מנת על  למסע , לצאת השמים מן שנלקח פשוט יהודי של מדהים סיפור להלן
הקדוש. זוהר את וללמוד  לקרוא יהודים  ולעורר  ללמד
אך  אמיתי, להיות בכדי מדי  מפליא נשמע זה בהתחלה

נותן זה נאספות, הראיות שדבריםכאשר  תקווה
אותנו  לעורר מנת על  לעת, מעת קורים אכן מדהימים
יוחנן  רבי  בחיים. שלנו האמיתית המטרה לקראת
המשרת פשוט יהודי  - יוחנן רק היה שבתחילה באנון,
יוחנן  סמים. בקרטל סמוי כשוטר  ישראל במשטרת
סוחרי  להדוף כדי  עוקץ  פעילות תכנון על אחראי  היה
היו  שבכך ישראל, למדינת סמים מהברחת סמים

שנים  כ-12 לפני  היהודי. הנוער את (2001)משחיתים

רבים קשיים לו שגרם עמוק, דיכאון עם  אובחן יוחנן
רגילים. חיים אורח  על ולשמור  לעבוד ביכולת
לו  קוראים  שהיו אבותיו עם ונשנים  חוזרים בחלומות נזכר  יוחנן במקביל,

החיי  אורח את מתי לשנות "עד  שלו. שיוחנן ם  למרות שואלים. היו הם "?
ידם על  המועבר למסר  לב תשומת הרבה הרגיש לא הוא אבותיו, את העריץ
לחזור איך לחפש התחיל שהוא מדוכא כך  כל  הפך יוחנן  לבסוף, בחלומותיו.
גבוה ממקור  לעזרה ונזקק לסבול  להמשיך  יכול לא שהוא הבין הוא בתשובה.

לעשות צריך הוא מה אבל  יותר.יותר, ולא ישראל" "שמע היה שידע מה כל  ?
נטיות עם לאחד נחשב שהוא חבר עם קשר  ליצור מכן לאחר החליט  יוחנן

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות השאלות 

לדבר ילך שיוחנן המליץ  חברו יוחנן, של המצוקה  על ששמע לאחר דתיות.
הרב  עם נפגש יוחנן כאשר החבר. של רבו אז שהיה ז"ל , פרץ ניסים הרב  עם
באופן  תשובה. לעשות כיצד  אותו שידריך מהרבי  ביקש הוא זצ"ל, פרץ 
- עומק  ללא הקדוש, הזוהר  את רק  לקרוא ליוחנן אמר זצ"ל  פרץ הרב מסתורי 
אפילו  כשאני  לי  יעזור זה "איך  לרבי , אמר  אז יוחנן לקרוא . השטח  פני  על רק

הלכות בכלל יודע ומנהגים)לא והשיב בסיסיים(חוקים בדעתו נחוש היה הרב "?
שמע  יוחנן מתוסכל, כך. אחר יבוא היתר וכל  הזוהר  הספר  עם להתחיל

נערץ. ומקובל  חכם תלמיד שהיה זצ"ל , פרץ  הרב  של להוראותיו

כעבור הזוהר . ספר  את קרא – עשה שיוחנן מה  בדיוק זה כחודשיים, ולמשך
מילה הבין לא שהוא העובדה  בשל מאוד מתוסכל הפך  יוחנן חודשיים, בערך
עצמו  את  להנחות מנת על בסיסית הלכה שום ידע לא עדיין הוא וכי הזוהר  של
שוב  להשם להפציר החל  ויוחנן  גבר, רק שלו הדיכאון  ואז תשובה. לכיוון
התחנן  הוא לבו . מעומק  בבכי ולילות הימים את מבלה היה הוא לגאולה. ושוב
לאחר אחד , לילה יותר. לסבול  יכול לא שהוא הדיכאון, את לקחת לקב"ה
את לקרוא החליט יוחנן הזוהר , ספר על  זמני באופן וויתר  התייאש שהוא
והיה בעצב נרדם יוחנן מוצלחים לא ניסיונות כמה אחרי במקום. הגמרא

הבא. החלום

שמים  עד נלקח יוחנן עדן)בחלום, (גן 
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לכל ועוד , וכתב בדורינו האריז"ל  נשמת שהיה הסולם מבעל  שמעת  לא האם
בקולו  שמעתם ולא הקדוש, זוהר  שילמדו ישראל לכל  שיצוו דורו ?גדולי
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זה על  וחשבון דין ותתנו תענו כתב שהוא טענה כל  על !!!לכם,
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ו

ללא עבד יוחנן רב הבאות השנים עשר  במשך  הזוהר. הספר של תורתו ובהפצת
השמים. מן יוחאי בר  שמעון רבי  של כרצונו ראה שהוא מה  את למלא כדי  הרף

בשם האינטרנט אתר הקים יוחנן רבי   מספר הופיעו והוא
הזוהר" פי על "חיים ,2000 רדיו כגון בישראל, רדיו בתחנות פעמים של רב

פייסבוק. של נוכחות גם והקים

עבודה של שנים  10 לאחר לא. זה כאן, ייגמר  זה אם יהיה  שזה ככל  מופלא
משבר היה בנון יוחנן לרבי הקדוש, בזוהר  ההכרה לכיוון עצמית והקרבה  קשה
תל  חולים  בית של  מיון לחדר הובהל יוחנן הרבי  2012 בספטמבר רפואי .
מספר לאחר  המיון, בחדר  גדול . מוחי  כאירוע שנראה מה לאחר השומר 
בחדר מותו את וקבעו  התייאשו הרופאים יוחנן, הרבי  את להחיות ניסיונות
ומסמן  מתעורר יוחנן קליני, מוות של  דקות 3 לאחר פלא, באורח המיון.
ממהרים הרופאים התרחש, שבדיוק ממה  נדהמים בחיים. אכן שהוא לרופאים
אחר. מוניטור  ציוד חזרה ולחבר  יוחנן הרבי של החמצן מסכת את להחזיר

גרוס, יהודה שלום הרב הזה , האירוע לאחר חודשים מהאלמין)מספר שמע (הרבי 
] קליני  המוות חויית ועל יוחנן רבי של  מצבו על  והחליט ,[

הרבי  של  מסיפורו נדהם מהאלמין הרבי החולים. בבית חולים ביקור לעשות
יוחנן  הרבי  של למיטתו יד על נוספים ביקורים כמה עשה מכן ולאחר יוחנן,
חלש  היה  יוחנן  הרבי שכן הפרטים. כל  עם המלא הסיפור את לשמוע מנת על

ארוכים. הביקורים את לשאת מכדי

האדמו"ר ידי על האלה, המוקלטים המיוחדים ביקורים במהלך היה זה
המידע  כל את ולערוך להקליט שיכלו יוחנן, הרבי של  מיטתו ליד  מהאלמין

יוחנן  הרבי של לעיל  החלום  רק לא - הזה קודמות)המפורט שנים 10 ,(שהתקיים
מיוחד  מסר הכולל שלו הקלינית המוות חוויית של מפורט תיאור  גם אלא

האמת. מעולם איתו חזרה שהובא באנון יוחנן רבי  של

שנדון  מה כל וכתבנו ואודיו, הווידאו הקלטות כל את שערכנו  בזמן לצערנו,
ב-19 החולים בבית לעולמו הלך ז"ל  באנון יוחנן הרבי  באנון, הרב  ידי על בהם

3 201.ליוני

ידו  על  שמסופר  יוחנן, רבי  של  סיפורו על  כאן המוצג בסרט את צפו אנא
פטירתו. לפני  חודשיים

לעליה. תזכה שלו שהנשמה כדי אחרים, עם לשתף ובבקשה
ישראל שמש, בית רמת ,5774 אייר 21 ברכות,

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות זשאלות 

דין : "בית הספר את ראיתם לא הזוהר "האם ?מסיימי

הזוהר : מסיימי  שנאמרו ספר דברים 
ממלכת בהיכל  ישראל  עם במקהלות
מירון  קדישא באתרא הרשב"י ושמחת
יוחאי  בר  שמעון רבי  האלוקי  התנא לכבוד 

המקובלים הגה"צ ע"י בניהו זיע"א  הרב
שליט"א  מהאלמין והאדמו "ר שמואלי
ע"י  יצ"ו, מירון הקודש אדמת על גמירא, ועד  מהחל הזוה"ק  ספר  לימוד לרגל 
בעקבות העליון מהעולם מסר - והנשגב הקדוש במעמד המשתתפים מאות

זי"ע. באנון  יוחנן רבי  הצדיק  של  קליני מוות

א': חלק אחרון לדור מסר לקונטרס השער  נוסח וזה

יובא : בו

סמים,א . בכנופיות שלחם ישראל במשטרת בכיר קצין באנון, יוחנן

בדורינו: הצדיקים גדולי  זכו שלא למה לדבר  זכה, תשובה  כבעל

הלילה  תשס"אב )בחלום רבי(שנת עם מעלה של בישיבה  ישב ,

התורה כל את  בהשגה  ידע ספורות דקות  ותוך יוחאי , בר שמעון

פרטים. לפרטי והנסתר הנגלה   עוגיה כולה של חתיכות  2 לו  (ניתנו 

לכל  ומתפשט לקרביו, נכנסת הקדוש הזהר כל איך  לעיסה בכל והרגיש לאכול,

הזוהר  כולל התורה כל את  ויודע  שמבין פלא , ממש הרגיש למחרת גופו, אברי

פרטים  לפרטי מבפנים" "מבפנים האריז "ל כתבי הקדוש,

תעודתב . על וחתמו  פטירתו , על הוכרז רופאים שמונה במעמד

חי! אני  ומכריז לתחיה, קם באנון יוחנן פטירה.

זצ "ל ג . באנון יוחנן לרבי  השמים מן  שנמסר המלא והמסר  הבהלה

קליני! מוות בשעת 

המוות.ד. שלאחר החיים

בתשובה.ה. חזרתו על

תלמידים.ו. אלפי עשרות העמיד

מעז . של בישיבה  מסר לימודקבל של העליונה החשיבות  על לה 

שיגרום דבר וטף , נשים גברים ,  יהודי /ה לכל  והפצתו הקדוש  הזוהר

תהווה והיא כולם, את שתאחד  ישראל בעם טהורה רוח להתפשטות
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ח

הקדוש המסר את לממש  הקצין, עצמו על קבל וכך לגאולה, מפתח 

אחריו סחף והפצתו, הקדוש הזוהר לימוד  נפשו ומסר שקיבל,

שנים, כעשר תשובה בעל היה תלמידים. 4050)אלפים   עד(גיל

מסר  העביר קליני, מוות  חווה קשים, יסורים עבר  מאד, שחלה 

המוות  לאחר חיים של האמת להלן )מעולם קצר (המבואר זמן לאחר ,

מהעולם והסתלק תשע "ג )נפטר תמוז ת .נ.צ.ב .ה,(י"א

הזוהר מסיימי ספר 
שליט"א שמואלי  בנייהו  הרב דרשת במירון  תשע"ג  אב מנחם טו  - הזוהר סיום דרשה

0527-651911 טלפון  ים בת העולמי  הזוהר מפעל ידי  על לאור יצא

שמואלי בנייהו -הרב  אתנו כאן שנמצא  לכם לומר  רוצה אני עכשיו :
מהאלמין. האדמו"ר 

מהגדולים  אחד  כן, גם בעולם הגדול  שמים לשם זוהר מהמפיצים  אחד הוא
לכם אגיד  ואני  אמת , זה יכלתו , בכל הזוהר למען  הרבה הרבה עושה לפני שהוא

הרשב"י היכל של המנהל אלי בא שנים ליכמה ואומר רוצהצבי, אני תשמע: :
קדוש  יהודי  לך !להכיר 

זה? מי בבקשה! לו, אמרתי

הרשב"י היכל  מנהל - תממן צבי שאתה לבקש רוצה ואני מהאלמין . האדמו "ר :
מהאלמין.מזכיר לאדמו"ר  א


התקשרא. הזה צבי ר' היה: כך שהיה מעשה

אחר שנה, 13 לערך לפני  מהאלמין להאדמו"ר
ועונש", "שכר ספרי כרכים  6 לאור הוציא שהאדמו"ר
נוא בברוקלין  וישיבות מדרשים הבתי בכל  וחילקם 
בחינם , והכל  ועוד, ישראל  ובארץ  דז'רסי , ובניו יארק,
סט כן  גם  לרכוש רוצה שהוא  מהאדמו"ר  וביקש 
ונתן בכבוד , לו אמר האדמו"ר לקבל , אפשר אם ספרים ,
בא צבי  ר' בחינם ], שהכל נדפס הספרים  [ועל בחינם , לו 
הזה  צבי  ר' הספרים , את וקיבל להאדמו"ר  הביתה
עם ביחד  להדפיס והתחיל הזוהר", "אור מספר התעורר
הזוהר את שמואלי  יששכר בנייהו  הרב המקובל הצדיק

ביום שעות 15 אולי כולו וכל הזה , היום עד הקדוש
לשם ולילה יומם  עובדים  הצדקת, אשתו עם  ביחד 

הקדוש . הזוהר את לפרסם שמים 
מהאדמו"ר ספרים כמה  לבקש צבי  ר' בא פעם 
על בחוץ יושב האדמו"ר את מצא וכשהגיע  מהאלמין ,
גדול , חום  היה ובחוץ חבילות, ואורז גלגלים , כסא
עובד האדמו"ר  למה האדמו"ר , את ושאל מאוד התרגש
עם לעבוד אפשר ואיך עוזר, לוקח ולא קשה, כך כל 

כאלה?! יסורים
לשלם לשעה ש"ח 25 לי היו אם  לו, ענה האדמו"ר
שאין גדולים  בחובות אני אבל משלם, הייתי  לאנשים

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות טשאלות 

מזכיר אממן אני  לו : מזכיר?אמרתי בשבילי לעצמי, לממן צריך אני  אבל, !!!

הרשב"י: היכל  מנהל  - למהלאצבי מזכיר , שיהיה בשבילו תעשה  דבר, אין !?
בסדר לו: אמרתי הקדוש. הזוהר  למען הרבה  עושה הוא !כי

שמאולי בנייהו א:הרב  אני אתוהנה, להכיר שזכינו שמח מאד  אני לכם, גיד
כן  גם שהוא משותף, מכנה אנחנו כי  כן, גם עושה שהוא  מהאלמין, האדמו"ר

שמים לשם הזוהר את הולך מפיץ זוהר , קם זוהר, ישן הוא לכם: אומר אני !
אמן  ויחייהו. ישמרהו ה' זוהר, זה הכל זוהר , בא !זוהר,

שליט"א מהאלמין האדמו"ר דרשת
מירן תשע "ג  אב  ט "ו 

ה' בּ ׁש ם הבּ אים !בּ רוּ כים ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש מוּ אלי  י שׂ כר בּ ניהוּ  רבּ י  הצּ דּ יקים ה ּמ קבּ לים הגּ דוֹ לים הגּ אוֹ נים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
את ׁש אר גּ נוּ  יחיוּ  עליהם ה' הרבּ ים וּ מזכּ י  ׁש ליט"א, י ׁש יב וֹ ת ורא ׁש י ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א,

הזּ ה. הּק ד וֹ ׁש  הּק הל  וּ בר ׁש וּ ת הזּ ה, הגּ ד וֹ ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ נס

ה יּ וֹ צא הגּ ד וֹ ל הם ׁש ּק דּ וּ ׁש  וּ מצּפ ים מיחלים  הזּ ה אנוּ  הכּ נס בּ עזרתמן יביא , ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
את בּ מהרה הלמה הם  בּ גּ אלּ ה הגּ ליּ וֹ ת בּ מהרהכּ נּ וּ ס צדקנוּ  מׁש יח בּ ביאת ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אמן. ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 

בו"ה י"ה ׁש ם ליחד  וּ רחימוּ . בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה . הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְלׁש ם
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לע לּ וּ י מעפרא, ׁש כינּת י ּה  לאוֹ קמא י שׂ ראל , כּ ל בּ ׁש ם ׁש לים ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ יחוּ דא
וּ מעשׂ ה עלינוּ . אהינוּ  אדני  נוֹ עם  ויהי בּ אהבה. ׁש מ וֹ  למען שׂ מחה, הבּ נים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאם 
וּ ברחמיו  ונצליח, נעשׂ ה ה' בּ ׁש ם [ב"פ] כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ . כּ וֹ ננה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָידינוּ 

ירויח.עלינוּ  ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌


כל עם נפש  במסירת עושה אני לכן לשלם , אפשרות לי 
שווה  יסורים עם דבר שכל וידוע  הקושי , למרות כוחי ,

ביסורים . לעבדו אותי מזכה ה' אז  מאה, פי
לעוזר כסף לך אתן  אני ואם האדמו"ר, את  שאל  צבי ר'

עוזר? תיקח
יוצא אני שאם  לי , קשה מאוד  כי בוודאי, לו ענה  האדמו"ר

מישהו אם רק לביתי , לחזור  יכול איני  הגלגלים, כסא עם
לבדי . לעלות  יכול  שאיני  עליה  יש כי הכסא, את דוחף

והרב שליט"א, בנייהו מהרב  וביקש  לביתו  נסע  צבי ר'
וב"ה  למזכיר, עזרה חודשים כמה  להאדמו"ר נתן
ובזכות  לתאר, אפשר  שאי גדולים, דברים  עשה  המזכיר 

הקדוש . הזוהר להפצת יותר הרבה עשה  העוזר



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ח

הקדוש המסר את לממש  הקצין, עצמו על קבל וכך לגאולה, מפתח 

אחריו סחף והפצתו, הקדוש הזוהר לימוד  נפשו ומסר שקיבל,

שנים, כעשר תשובה בעל היה תלמידים. 4050)אלפים   עד(גיל

מסר  העביר קליני, מוות  חווה קשים, יסורים עבר  מאד, שחלה 

המוות  לאחר חיים של האמת להלן )מעולם קצר (המבואר זמן לאחר ,

מהעולם והסתלק תשע "ג )נפטר תמוז ת .נ.צ.ב .ה,(י"א

הזוהר מסיימי ספר 
שליט"א שמואלי  בנייהו  הרב דרשת במירון  תשע"ג  אב מנחם טו  - הזוהר סיום דרשה

0527-651911 טלפון  ים בת העולמי  הזוהר מפעל ידי  על לאור יצא

שמואלי בנייהו -הרב  אתנו כאן שנמצא  לכם לומר  רוצה אני עכשיו :
מהאלמין. האדמו"ר 

מהגדולים  אחד  כן, גם בעולם הגדול  שמים לשם זוהר מהמפיצים  אחד הוא
לכם אגיד  ואני  אמת , זה יכלתו , בכל הזוהר למען  הרבה הרבה עושה לפני שהוא

הרשב"י היכל של המנהל אלי בא שנים ליכמה ואומר רוצהצבי, אני תשמע: :
קדוש  יהודי  לך !להכיר 

זה? מי בבקשה! לו, אמרתי

הרשב"י היכל  מנהל - תממן צבי שאתה לבקש רוצה ואני מהאלמין . האדמו "ר :
מהאלמין.מזכיר לאדמו"ר  א


התקשרא. הזה צבי ר' היה: כך שהיה מעשה

אחר שנה, 13 לערך לפני  מהאלמין להאדמו"ר
ועונש", "שכר ספרי כרכים  6 לאור הוציא שהאדמו"ר
נוא בברוקלין  וישיבות מדרשים הבתי בכל  וחילקם 
בחינם , והכל  ועוד, ישראל  ובארץ  דז'רסי , ובניו יארק,
סט כן  גם  לרכוש רוצה שהוא  מהאדמו"ר  וביקש 
ונתן בכבוד , לו אמר האדמו"ר לקבל , אפשר אם ספרים ,
בא צבי  ר' בחינם ], שהכל נדפס הספרים  [ועל בחינם , לו 
הזה  צבי  ר' הספרים , את וקיבל להאדמו"ר  הביתה
עם ביחד  להדפיס והתחיל הזוהר", "אור מספר התעורר
הזוהר את שמואלי  יששכר בנייהו  הרב המקובל הצדיק

ביום שעות 15 אולי כולו וכל הזה , היום עד הקדוש
לשם ולילה יומם  עובדים  הצדקת, אשתו עם  ביחד 

הקדוש . הזוהר את לפרסם שמים 
מהאדמו"ר ספרים כמה  לבקש צבי  ר' בא פעם 
על בחוץ יושב האדמו"ר את מצא וכשהגיע  מהאלמין ,
גדול , חום  היה ובחוץ חבילות, ואורז גלגלים , כסא
עובד האדמו"ר  למה האדמו"ר , את ושאל מאוד התרגש
עם לעבוד אפשר ואיך עוזר, לוקח ולא קשה, כך כל 

כאלה?! יסורים
לשלם לשעה ש"ח 25 לי היו אם  לו, ענה האדמו"ר
שאין גדולים  בחובות אני אבל משלם, הייתי  לאנשים

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות טשאלות 

מזכיר אממן אני  לו : מזכיר?אמרתי בשבילי לעצמי, לממן צריך אני  אבל, !!!

הרשב"י: היכל  מנהל  - למהלאצבי מזכיר , שיהיה בשבילו תעשה  דבר, אין !?
בסדר לו: אמרתי הקדוש. הזוהר  למען הרבה  עושה הוא !כי

שמאולי בנייהו א:הרב  אני אתוהנה, להכיר שזכינו שמח מאד  אני לכם, גיד
כן  גם שהוא משותף, מכנה אנחנו כי  כן, גם עושה שהוא  מהאלמין, האדמו"ר

שמים לשם הזוהר את הולך מפיץ זוהר , קם זוהר, ישן הוא לכם: אומר אני !
אמן  ויחייהו. ישמרהו ה' זוהר, זה הכל זוהר , בא !זוהר,

שליט"א מהאלמין האדמו"ר דרשת
מירן תשע "ג  אב  ט "ו 

ה' בּ ׁש ם הבּ אים !בּ רוּ כים ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש מוּ אלי  י שׂ כר בּ ניהוּ  רבּ י  הצּ דּ יקים ה ּמ קבּ לים הגּ דוֹ לים הגּ אוֹ נים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
את ׁש אר גּ נוּ  יחיוּ  עליהם ה' הרבּ ים וּ מזכּ י  ׁש ליט"א, י ׁש יב וֹ ת ורא ׁש י ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א,

הזּ ה. הּק ד וֹ ׁש  הּק הל  וּ בר ׁש וּ ת הזּ ה, הגּ ד וֹ ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ נס

ה יּ וֹ צא הגּ ד וֹ ל הם ׁש ּק דּ וּ ׁש  וּ מצּפ ים מיחלים  הזּ ה אנוּ  הכּ נס בּ עזרתמן יביא , ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
את בּ מהרה הלמה הם  בּ גּ אלּ ה הגּ ליּ וֹ ת בּ מהרהכּ נּ וּ ס צדקנוּ  מׁש יח בּ ביאת ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אמן. ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 

בו"ה י"ה ׁש ם ליחד  וּ רחימוּ . בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה . הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְלׁש ם
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לע לּ וּ י מעפרא, ׁש כינּת י ּה  לאוֹ קמא י שׂ ראל , כּ ל בּ ׁש ם ׁש לים ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ יחוּ דא
וּ מעשׂ ה עלינוּ . אהינוּ  אדני  נוֹ עם  ויהי בּ אהבה. ׁש מ וֹ  למען שׂ מחה, הבּ נים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאם 
וּ ברחמיו  ונצליח, נעשׂ ה ה' בּ ׁש ם [ב"פ] כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ . כּ וֹ ננה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָידינוּ 

ירויח.עלינוּ  ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌


כל עם נפש  במסירת עושה אני לכן לשלם , אפשרות לי 
שווה  יסורים עם דבר שכל וידוע  הקושי , למרות כוחי ,

ביסורים . לעבדו אותי מזכה ה' אז  מאה, פי
לעוזר כסף לך אתן  אני ואם האדמו"ר, את  שאל  צבי ר'

עוזר? תיקח
יוצא אני שאם  לי , קשה מאוד  כי בוודאי, לו ענה  האדמו"ר

מישהו אם רק לביתי , לחזור  יכול איני  הגלגלים, כסא עם
לבדי . לעלות  יכול  שאיני  עליה  יש כי הכסא, את דוחף

והרב שליט"א, בנייהו מהרב  וביקש  לביתו  נסע  צבי ר'
וב"ה  למזכיר, עזרה חודשים כמה  להאדמו"ר נתן
ובזכות  לתאר, אפשר  שאי גדולים, דברים  עשה  המזכיר 

הקדוש . הזוהר להפצת יותר הרבה עשה  העוזר



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  י 

לאור שיצאו ה'  שרצו הזוהר  סיפורי עלוני ע נפלאי סיפורי

רוצה והוא מעשר כסף ש "ח 450 לו שיש לי ואמר  שלי , הגבאי  אלי בא אתמול 
היום מזמינים אנחנו לו, אמרתי  הקדוש. הזוהר בשביל לאדמו"ר זה את  לתת

מהדפוס.את זה את קיבלתי  ואתמול הזה, בסכום  הזוהר ", "סיפורי של העלונים

התחיל  העלונים, של הסט את במתנה לו ונתתי  אדם, בן אלי  נכנס  בבוקר היום
שלושה בעוד לי ענה זה, את לפרסם גדלה מצווה  לו, אמרתי ולעיין , להסתכל 
ספר לפרסם רוצה ואני  שיחיה, לבני מצווה בר ה' בעזרת עושה אני  חודשים

ונצליח. נעשה ובע"ה מצווה, הבר לכבוד כזה

הזוהר  למע יחד כולנו 

שליט"א, בנייהו להרב להודות צריכים אנו האלה, העלונים כל  ועל זה, כל  ועל
רבי  הקדוש הצדיק של  דהילולא ביומא בירושלים [כשהייתי  עורר  שהוא
תמונות, עם לילדים עלונים  לעשות רוצה שהוא ואמר, זי"ע], שרעבי מרדכי
הלב  מן היוצאים דברים  כתוב והרי  עשו, לא  ועוד זמן הרבה שעבר  וראיתי
נכנסו  ולכן הלב, מן היוצאים דברים  היו  כאן  גם וכנראה הלב, אל נכנסים

זה, את לעשות עצמי על  לקחתי ולכן בחביבותא לליבי, כולםאנן  ביחד, אנחנו ,
הרב אם  חשוב לא זה שליט"א)ביחד , יהודי (בנייהו כל או עושה , אני או עושה, לא

ללא טינה, ללא הקדוש, זוהר  ולומדים הזוהר , למען עושים יחד  כולנו עושה,
כלום. וללא שנאה,

הצדיקי ציוני על שכינתו  משרה הקב"ה

זוהר  בתיקוני ו')כתוב הצדיקים,(תיקון ציוני על שכינתו  משרה שהקב"ה ,
חברים התכנסו הזה הקדוש  במקום וכאן השכינה, השראת כאן יש לכן
הרשב"י  של תורתו את ביומו יום מידי ללמוד  וזוכים והוגים המקשיבים

הקדושה. לנשמתם  רוח  נחת לעשות  וזוכים זי "ע , בנו אלעזר  ורבי

לה' לבכות הרבה צרי לרשב"י  לתרו לזכות כדי

בספר שיש והקדושה הכח את רואים שמזה אחד , ענין עוד לכם  לספר רציתי
העולם, ובכל הארץ  בכל הקדוש הזוהר את מפיצים  ואנו  וזכינו היות הזוהר ,

הזוהר את יותר ועוד יותר עוד לפרסם אפשר  איך  הזמן, כל הקדוש,וחושבים
לקחת רוצה לא והרשב"י יקר, מאד דבר  זה  הרי  כסף כסף, לנו יעלה  שלא
לתרום לזכות וכדי לרשב"י, לתת זכות לו שיש מאחד אלא אחד , מכל  כסף

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות יאשאלות 

זה לרשב"י, כסף לתת הזכות את לו שיהיה לה', לבכות הרבה צריך לרשב"י ,
לרשב"י . לתת לזכות בכיות הרבה צריך פשוט, דבר לא

לה', ולבכות הלילה בחצות לקו צריכי
קדוש למקו לתת זכות  לו  שיהיה

ואתחנן  בפרשת הברכה בהיכל  ולבכותבכתוב הלילה בחצות לקום  שצריכים ,
הקדוש. מהזוהר  קדוש יותר מקום ואין קדוש, למקום לתת זכות לו שיהיה לה',


היכלב. בספה"ק שכתוב מה להבין אפשר זה, פי  ועל 

וגו')הברכה הטיבו פסוק על הנ "ל ואתחנן  לשונו:(בפרשת וזה
כל ישנו למה הכשרים בתים  בעלי על  תמהתי "ואני
באשמורת, יעמדו לא למה בהבל, ימיהם ויבלו הלילה
להתפלל , ילכו כך ואחר כחם , כפי וחצות תהלים  לומר 
ואם דיליה, שיעור כפום  חד כל  הלב , בכוונת במלה מלה
ימנע למה משניות, פנים  כל על ללמוד הכי, בר הוא

מזה, כלעצמו כי הקדוש, הזוהר מן דפין  איזה ולומר
לנפשו, חיים הנפש קישוטי הם  אלו  לאדיבורים  למה 

בחכמות  אותו המונע  שבנפשו , הרע חלק  עם  ילחם 
אלא יטעום שלא קשה  לו יהיה ההתחלה ואם  זרות,
לנפשו  וחיים ומתיקות וחיות  אור  לו  יהיה סופו  מרירות,
שהוא הכשר הבית בעל  יסמוך  ואם  וכו'. ובבא בזה
מי מן  בעולם  גדול דבר אין  בוודאי התורה, מתומכי
הרבה שיש ועוד  אינון, זעירין  אבל  התורה, תומך שהוא
ידבק  אלא  לזה, יזכה לא זכות לו אין ואם ומטעין, טועין

חכם , תלמיד  שהוא יהודי  בשד  צריך עצמו והרבה
חכם בתלמיד  עצמו לדבק שיזכה בבכיה ורחמים בקשות

וצדיק, הרבהאמת זכיות ידי  על  אלא יזכה לא  ולזה
דבר  שום  נותנים  אין השמים  מן  כי ותחנונים, ותפלות
ובקשות  וטורח  הקדום  זכות ידי על אלא  ומצוה, קדושה

ע"כ . ותפלה"
שכתוב במה אלאוהכוונה לזה  יזכה לא זכות לו אין ואם

חכם תלמיד שהוא יהודי  בשד  עצמו גםידבק לומר יש ,
יכול עדיין אבל  חכם תלמיד שהוא להיות דיכול כנ"ל, כן 
שהם רח"ל, אחרא והסטרא רב  הערב  לכת ח"ו להשתייך
זכיות  לזה צריך כן ועל  הדור, מזיקי שהם  שדים  כמו 
בתלמיד עצמו  לדבק שיזכה ותחנונים  ותפלות הרבה 

למבין . ודי וצדיק, אמת חכם 
יעקב תולדות בספה "ק שכתב הדברים  נוראים  וכמה

העולה )יוסף ד "ה  נשא , דראוי(פרשת  מזה "העולה וז"ל :
שהחכם כמו חכמה, ממנו לקבל  החכם אל לילך העושר
תכלית  זה כי מעשרו, חסד ממנו  לקבל העושר אצל הולך

במדרש שכתוב כמו משפטים הבריאה תנחומא  טוב, (שוחר

שאלט') לומר , רצה אלקים לפני עולם ישב פסוק ַָעל 
זה  לקבל יצטרכו שלא  וחכמה, בעושר שוין כולם  שיהיה

ינצרוהו, מן  ואמת חסד כן אם הקדש , רוח והשיבו מזה,
מקבל החכם עכשיו, כן שאין מה זה, עם  זה יזכה במה כי 
וחכמה  תורה החכם  מן  מקבל  והעושר מהעושר , חסד
בחכמה  לזה זה שמשפיעים  ובשכר אמת, הנקרא 
בש "ס  שכתוב  וכמו השפע יורד  מלמעלה כך ובעושר,
זמן כל טוב, ברכת תבוא ועליהם  יונעם  ולמוכיחים 

וכו' בעולם ברכה  בעולם ע "א )(תמידשתוכחה  ורצה כ"י
בתיקונים  שכתוב וכמו כנ"ל , שפע  שגורם  (תיקוןלומר

לומרמ"ד ) רצה נפגשו, ואמת חסד  יובן  "ובזה יעו"ש ".
חסד מקבלין החכמים לזה זה  להשפיע  כשעושין 
אמת  הנקרא ומוסר חכמה שומעין והעשירים  מהעושר
ואמת  חסד  שכתוב כמו  התכלית עיקר  שהוא מהחכמים

הגורמין  מדות ב' לייחד גורמים  אז כנ"ל, ינצרוהו שפעמן
וכו'. נשקו" ושלום  צדק  וזהו בעולם , וברכה

למה  דבריו, בפתח ישראל זמירות  נעים  דברי יובן "ובזה
ור"ל וגו' ארץ מלכי  יתיצבו ריק יהגו ולאומים  גוים רגשו
וכו' רגשו למה להתרעם  תרעומות דרך זה  אמר שלא
ודעת  טעם  בטוב ישראל לעמו מוסר דרך שאמר רק 
להתעולל ריק יהגו  ולאומים גוים  רגשו למה להבינם
כאשר ישראל, אומה בחירי  על והבל  בריק  עלילות
תחבולות  מיני  בכמה שונאינו עלילות שמענו  באזנינו
המוני והם  מעלילין האומות אשר להעלותן מספר  אין
המדינה  של  השרים וגם שרגשו גוים הנקראים האומות
כי היאומן  ריק, יהגו לאומים  הנקראים העולם מאומות
וריק הבל  דברי  על העולם אומות מחכמי  להאמין יסופר 
מלכי מאן  ארץ מלכי  יתיצבו כי מצד נמשך זה אבל  כזה,

ע "א )רבנן  ס"ב  שלו,(גיטין שארץ השר פי  על  שמעמידין 
שהארץ  ארץ מלכי פי  על מלך שנקרא לרב שנצב וזה
לכאן משמש מלכי  [ותיבת הבית חורבן אחר  שלו והעיר
של המנהיגים שהם ורוזנים ארץ מלכי  ויתיצבו ולכאן]
יועצים מיד כי  משיחו, ועל ה' על יחד נוסדו הנ"ל הרב
שוחטים להעביר  אסורות מאכלות בענין ה' על עצות
מה  לפי  בזה וכיוצא רצונו לפי רעים ולהעמיד טובים 
העוסקים הלומדים  שהם  משיחו  ועל  עיני  שראתה
שלו מנין ולבטל מהעיר לגרשם איך ועבודה בתורה
ובתי כנסיות בתי שאחז המלך דאחז כעובדא יעשו



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  י 

לאור שיצאו ה'  שרצו הזוהר  סיפורי עלוני ע נפלאי סיפורי

רוצה והוא מעשר כסף ש "ח 450 לו שיש לי ואמר  שלי , הגבאי  אלי בא אתמול 
היום מזמינים אנחנו לו, אמרתי  הקדוש. הזוהר בשביל לאדמו"ר זה את  לתת

מהדפוס.את זה את קיבלתי  ואתמול הזה, בסכום  הזוהר ", "סיפורי של העלונים

התחיל  העלונים, של הסט את במתנה לו ונתתי  אדם, בן אלי  נכנס  בבוקר היום
שלושה בעוד לי ענה זה, את לפרסם גדלה מצווה  לו, אמרתי ולעיין , להסתכל 
ספר לפרסם רוצה ואני  שיחיה, לבני מצווה בר ה' בעזרת עושה אני  חודשים

ונצליח. נעשה ובע"ה מצווה, הבר לכבוד כזה

הזוהר  למע יחד כולנו 

שליט"א, בנייהו להרב להודות צריכים אנו האלה, העלונים כל  ועל זה, כל  ועל
רבי  הקדוש הצדיק של  דהילולא ביומא בירושלים [כשהייתי  עורר  שהוא
תמונות, עם לילדים עלונים  לעשות רוצה שהוא ואמר, זי"ע], שרעבי מרדכי
הלב  מן היוצאים דברים  כתוב והרי  עשו, לא  ועוד זמן הרבה שעבר  וראיתי
נכנסו  ולכן הלב, מן היוצאים דברים  היו  כאן  גם וכנראה הלב, אל נכנסים

זה, את לעשות עצמי על  לקחתי ולכן בחביבותא לליבי, כולםאנן  ביחד, אנחנו ,
הרב אם  חשוב לא זה שליט"א)ביחד , יהודי (בנייהו כל או עושה , אני או עושה, לא

ללא טינה, ללא הקדוש, זוהר  ולומדים הזוהר , למען עושים יחד  כולנו עושה,
כלום. וללא שנאה,

הצדיקי ציוני על שכינתו  משרה הקב"ה

זוהר  בתיקוני ו')כתוב הצדיקים,(תיקון ציוני על שכינתו  משרה שהקב"ה ,
חברים התכנסו הזה הקדוש  במקום וכאן השכינה, השראת כאן יש לכן
הרשב"י  של תורתו את ביומו יום מידי ללמוד  וזוכים והוגים המקשיבים

הקדושה. לנשמתם  רוח  נחת לעשות  וזוכים זי "ע , בנו אלעזר  ורבי

לה' לבכות הרבה צרי לרשב"י  לתרו לזכות כדי

בספר שיש והקדושה הכח את רואים שמזה אחד , ענין עוד לכם  לספר רציתי
העולם, ובכל הארץ  בכל הקדוש הזוהר את מפיצים  ואנו  וזכינו היות הזוהר ,

הזוהר את יותר ועוד יותר עוד לפרסם אפשר  איך  הזמן, כל הקדוש,וחושבים
לקחת רוצה לא והרשב"י יקר, מאד דבר  זה  הרי  כסף כסף, לנו יעלה  שלא
לתרום לזכות וכדי לרשב"י, לתת זכות לו שיש מאחד אלא אחד , מכל  כסף

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות יאשאלות 

זה לרשב"י, כסף לתת הזכות את לו שיהיה לה', לבכות הרבה צריך לרשב"י ,
לרשב"י . לתת לזכות בכיות הרבה צריך פשוט, דבר לא

לה', ולבכות הלילה בחצות לקו צריכי
קדוש למקו לתת זכות  לו  שיהיה

ואתחנן  בפרשת הברכה בהיכל  ולבכותבכתוב הלילה בחצות לקום  שצריכים ,
הקדוש. מהזוהר  קדוש יותר מקום ואין קדוש, למקום לתת זכות לו שיהיה לה',


היכלב. בספה"ק שכתוב מה להבין אפשר זה, פי  ועל 

וגו')הברכה הטיבו פסוק על הנ "ל ואתחנן  לשונו:(בפרשת וזה
כל ישנו למה הכשרים בתים  בעלי על  תמהתי "ואני
באשמורת, יעמדו לא למה בהבל, ימיהם ויבלו הלילה
להתפלל , ילכו כך ואחר כחם , כפי וחצות תהלים  לומר 
ואם דיליה, שיעור כפום  חד כל  הלב , בכוונת במלה מלה
ימנע למה משניות, פנים  כל על ללמוד הכי, בר הוא

מזה, כלעצמו כי הקדוש, הזוהר מן דפין  איזה ולומר
לנפשו, חיים הנפש קישוטי הם  אלו  לאדיבורים  למה 

בחכמות  אותו המונע  שבנפשו , הרע חלק  עם  ילחם 
אלא יטעום שלא קשה  לו יהיה ההתחלה ואם  זרות,
לנפשו  וחיים ומתיקות וחיות  אור  לו  יהיה סופו  מרירות,
שהוא הכשר הבית בעל  יסמוך  ואם  וכו'. ובבא בזה
מי מן  בעולם  גדול דבר אין  בוודאי התורה, מתומכי
הרבה שיש ועוד  אינון, זעירין  אבל  התורה, תומך שהוא
ידבק  אלא  לזה, יזכה לא זכות לו אין ואם ומטעין, טועין

חכם , תלמיד  שהוא יהודי  בשד  צריך עצמו והרבה
חכם בתלמיד  עצמו לדבק שיזכה בבכיה ורחמים בקשות

וצדיק, הרבהאמת זכיות ידי  על  אלא יזכה לא  ולזה
דבר  שום  נותנים  אין השמים  מן  כי ותחנונים, ותפלות
ובקשות  וטורח  הקדום  זכות ידי על אלא  ומצוה, קדושה

ע"כ . ותפלה"
שכתוב במה אלאוהכוונה לזה  יזכה לא זכות לו אין ואם

חכם תלמיד שהוא יהודי  בשד  עצמו גםידבק לומר יש ,
יכול עדיין אבל  חכם תלמיד שהוא להיות דיכול כנ"ל, כן 
שהם רח"ל, אחרא והסטרא רב  הערב  לכת ח"ו להשתייך
זכיות  לזה צריך כן ועל  הדור, מזיקי שהם  שדים  כמו 
בתלמיד עצמו  לדבק שיזכה ותחנונים  ותפלות הרבה 

למבין . ודי וצדיק, אמת חכם 
יעקב תולדות בספה "ק שכתב הדברים  נוראים  וכמה

העולה )יוסף ד "ה  נשא , דראוי(פרשת  מזה "העולה וז"ל :
שהחכם כמו חכמה, ממנו לקבל  החכם אל לילך העושר
תכלית  זה כי מעשרו, חסד ממנו  לקבל העושר אצל הולך

במדרש שכתוב כמו משפטים הבריאה תנחומא  טוב, (שוחר

שאלט') לומר , רצה אלקים לפני עולם ישב פסוק ַָעל 
זה  לקבל יצטרכו שלא  וחכמה, בעושר שוין כולם  שיהיה

ינצרוהו, מן  ואמת חסד כן אם הקדש , רוח והשיבו מזה,
מקבל החכם עכשיו, כן שאין מה זה, עם  זה יזכה במה כי 
וחכמה  תורה החכם  מן  מקבל  והעושר מהעושר , חסד
בחכמה  לזה זה שמשפיעים  ובשכר אמת, הנקרא 
בש "ס  שכתוב  וכמו השפע יורד  מלמעלה כך ובעושר,
זמן כל טוב, ברכת תבוא ועליהם  יונעם  ולמוכיחים 

וכו' בעולם ברכה  בעולם ע "א )(תמידשתוכחה  ורצה כ"י
בתיקונים  שכתוב וכמו כנ"ל , שפע  שגורם  (תיקוןלומר

לומרמ"ד ) רצה נפגשו, ואמת חסד  יובן  "ובזה יעו"ש ".
חסד מקבלין החכמים לזה זה  להשפיע  כשעושין 
אמת  הנקרא ומוסר חכמה שומעין והעשירים  מהעושר
ואמת  חסד  שכתוב כמו  התכלית עיקר  שהוא מהחכמים

הגורמין  מדות ב' לייחד גורמים  אז כנ"ל, ינצרוהו שפעמן
וכו'. נשקו" ושלום  צדק  וזהו בעולם , וברכה

למה  דבריו, בפתח ישראל זמירות  נעים  דברי יובן "ובזה
ור"ל וגו' ארץ מלכי  יתיצבו ריק יהגו ולאומים  גוים רגשו
וכו' רגשו למה להתרעם  תרעומות דרך זה  אמר שלא
ודעת  טעם  בטוב ישראל לעמו מוסר דרך שאמר רק 
להתעולל ריק יהגו  ולאומים גוים  רגשו למה להבינם
כאשר ישראל, אומה בחירי  על והבל  בריק  עלילות
תחבולות  מיני  בכמה שונאינו עלילות שמענו  באזנינו
המוני והם  מעלילין האומות אשר להעלותן מספר  אין
המדינה  של  השרים וגם שרגשו גוים הנקראים האומות
כי היאומן  ריק, יהגו לאומים  הנקראים העולם מאומות
וריק הבל  דברי  על העולם אומות מחכמי  להאמין יסופר 
מלכי מאן  ארץ מלכי  יתיצבו כי מצד נמשך זה אבל  כזה,

ע "א )רבנן  ס"ב  שלו,(גיטין שארץ השר פי  על  שמעמידין 
שהארץ  ארץ מלכי פי  על מלך שנקרא לרב שנצב וזה
לכאן משמש מלכי  [ותיבת הבית חורבן אחר  שלו והעיר
של המנהיגים שהם ורוזנים ארץ מלכי  ויתיצבו ולכאן]
יועצים מיד כי  משיחו, ועל ה' על יחד נוסדו הנ"ל הרב
שוחטים להעביר  אסורות מאכלות בענין ה' על עצות
מה  לפי  בזה וכיוצא רצונו לפי רעים ולהעמיד טובים 
העוסקים הלומדים  שהם  משיחו  ועל  עיני  שראתה
שלו מנין ולבטל מהעיר לגרשם איך ועבודה בתורה
ובתי כנסיות בתי שאחז המלך דאחז כעובדא יעשו



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  יב

ביו זוהר דקות חמש  ברדיו   משדרי

שעשינו, חדש אלפיים דבר רדיו אנשי עם  יום ,שארגנתי כל  יגידו הרדיו שאנשי
דקות  לישראל 5 חק  זוהר  דקות ו-5 היומי  זוהר דף מקודםג ברדיו עשיתי  אני  ,

אני  תשמעו , הרדיו, לאנשי  אמרתי כך ואחר הדברים, כל  ואת הגרפיקה כל  את 
יכול  אחד שכל  בדרשה, להם אספר ואני  במירון, דרשה להגיד היום הולך
ובשעה היומי, זוהר  דף  וישמעו בבוקר, 8:00 ב יום כל  ,2000 לרדיו לטלפן

היומי . לישראל חוק  זוהר ישמעו 8:05

ועכשיו  בגדול, זה את נפרסם ה' ובעזרת זה, את ולסדר לארגן שזכינו ב"ה
ב"קול  כן גם לעשותו ינסה שהוא שליח, להיות בנייהו מהרב מבקש אני
הרבה, הכי מפורסמים הם החרדים הרדיו תחנות שמכל שזכו בע"ה, ברמה"


משרה  הקב"ה אין חכמה אין  אם  ואמר  מדרשות
וכו' בלימודי תורה חתום שנאמר בישראל  שכינתו

ח') ממנו(ישעיה  ונשליכה מוסרותימו  את ננתקה ,
האהבה  עבותות להשליך איך עצתם כי ור"ל עבותימו,
מיוחד מקום  להם שיש ידי על יתברך לבינו שבינם 
תורה  שע "י מוסרותימו ולהסיר ולהתפלל  להתלמד 
זהו מעלינו  עול ולהסיר לפניהם  נכנעים  כולם ומוסר

עצתם ". תוכן

לשם השם יראי  שיש כנ"ל כתות ב' יש באלו "והנה 
ישחק בשמים  יושב אמר ובזה וכנ"ל , זה שמים  כי  ר "ל 

ית' באהבה נתקשר שכבר  בשמים  המעלות ברום  שהוא 
משא "כ לעצתם, כלל יחוש  ולא וישמח ישחק  עתה גם
תחתונה  במדרגה שהי' הנ"ל ב' כת כי למו, ילעג אד '
את  ליטול רק שמים  לשם היה שלא כנודע  אד' הנק'
שיועצים שרואה וכעת ארץ, מחסידי שהוא  השם 
על למו ילעג  עצמו הוא מיד  וכו' הרוזנים עליהם 
שלא מחסידים  דבר  שום  בו ימצא  שלא כדי היראים 
לבל מעלה  של  השמירה הוא וזה רוזנים, בעצת ילכד
ידבר אז הגון  שאינו מי  כי  שיהי ' מי  כל פנימה יכנס
מהתורה  נרפים  שיהיו כדי  יבהלמו ובחרונו באפו אלימו
ציון על  מלכי  נסכתי  ואני אבל הנ"ל , לכוונה והעבודה
שעמדתי ואני  עצמו על אמר  שדוד ור"ל  קדשי, הר
מלכי נסכתי אני  וכעת והשפלות הבזיונות כל  בנסיון
נסכתי ואני רק השררה עפ "י  ארץ  ממלכי  נצב  שאינו
המצויינים הלומדים  ציון על  ה' עולם אלקי  שהוא מלכי 
הלומדים על  הוא ונסיכותי  מלכותי שעיקר בהלכה 
אשר לכל אני חבר כמ "ש ועבודתו ה ' בתורת העוסקים 

וכו' קי"ט)יראוך חיבור(תהלים לשון סמוך הוא  זה ועל
מנשה מטה ועליו  ב ')כמו קרתא(במדבר נטורי הם  כי

א ') דאיכ"ר רק(פתיחתא מהעיר  לגרשם שלא  לומר וא"צ
ראשי שהם  קדשי  הר  על וגם  ממשלתי. עיקר שהם 

גורמים והם הר נקראים שהם  ישראל אלופי  קציני 
כמ "ש ב ')קדושתו אלי(דברים ה' וידבר  תמו כאשר ויהי 

ומה  ישראל בזכות אם  כי נביאים  על  שמו קדושת שאין 
שהם ישראל בזכות הוא ומלך לנסיך אותי  ית' שהעמיד

תבואתו ראשית לה' ישראל קודש  ב ')נקראין וחס (ירמיה
עליהן דעתו יגיס לבל נאמן  רועה להם שיהיה כבודם  על

שאמרו ע "א )כמו כ "ב הציבור(יומא  על  פרנס  ממנין אין 
עכלה"ק אחוריו", תלוין שרצים  של קופה  כן אם  אלא

לענינינו . הנוגע 
יוסף  יעקב  התולדות  מדברי כן גם  אנו רואים 
משא "כ ובדחקות בעניות יושבים ה' ועובדי  שהצדיקים 
מנוחות  מי על  יושבים  עצמם כבוד רק שדורשים  אותם 
סייעתא באמת צריך ולכן  וכנ"ל. כלום  להם  חסר ולא
ראוי באופן שנותן  הצדקה שתהי ' לזה, גדולה דשמיא
שייך  שאינו שמים  וירא ת"ח  הגון לעני  שיתן והגון,

רב הערב רח"ל .לכת
ומאירג. זוהר משמיע   בעולם מפציע  חדש  בוקר ב"ה

להאזין תוכלו   035220005 טל : 2000 ברדיו  לכולם 
תוכלו ובנוסף  במינה מיוחדת דרשה כל  ברינה
פי על  "חיים  מהאלמין  האדמו "ר של  לתוכניתו להאזין 
חמש  בצהרים . 12:00 בשעה  רביעי  יום  כל  הזוהר"

דקות בבוקר . 8:05 בשעה יום כל  לישראל חק זוהר 
בבוקר 8:00 בשעה יום כל   היומי  דף זוהר דקות חמש 

מיוחד! רוחני  קנין  קנית דקות בחמש 
 ומסודרים  מוכנים השיעורים   נפשכם ותאיר שמעו 
לרבים ויטול  יבוא   המאירים  מן להיות  החפץ  וכל
התנא ובזכות  להשפיע  אדירות זכויות  להשמיע
רב, שפע יושפע  יוחאי בר  שמעון רבי  האלוקי הקדוש

דמיטב . מילי וכל 
0544577956 דיסקים להזמנת  נפשכם ! ותאיר שמעו

! מיוחד רוחני קנין  קנית  דקות בחמש

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות יגשאלות 

עונה: בנייהו  אמן(הרב  גם)הלוואי שליח למצוא שיכול  ומי  ביום, דקות 5 רק זה ,
מאוד . גדולה תהיה זכותו אחרות  רדיו לתחנות

תורה, דברי היום שמדפיסים העלונים שכל בדרשה, פעם אמרתי  אינם גם אם
הרבים  מזיקי הם אלא הרבים, מזכי  אינם הם הקדוש  זוהר כן  גם למהכותבים  ,?

עושים כי  הם מה אז הקדוש ", לזוהר "פינה כותבים לא את אם לוקחים  הם ?
הזוהר, של  תיקון הזמן  מ"ח, תיקון אליהו, פתח  זוהר, להגיד : צריכים בשבת כי

ולכן  שלהם, הראש את ומבלבלים עלונים ולוקחים השבוע, פרשת כתבתימ"ג,
העלונים  כל  נגד צריך ,ד איסור  הקדוש , לזוהר  פינה בו יהיה שלא עלון וכל

העלון, את עורך שעושה/ למי  שיטלפנו מכולם מבקש אני לגניזה, לזרקו
דפים 4 עושה  אתה לו : ואני ולהגיד  הקדוש, לזוהר מיועד שיהיה אחד, דף ?

לכל הזוהר(עורכי)שולח של  התורה דברי כל את הסיפורים, כל את העלונים,
הזהר את ותפרסם  תדפיס רק בחינם, לקבל יכולים הכל הטקסט, כל הקדוש,

שלישית הקדוש. עולם מלחמת לפני  .אנו 

שמכיר אחד  לכל ולהגיד  זה , את לפרסם יכול  מכאן, אחד  כל אם בקיצור, אז
את שמוצאים שאיפה שלנו , מחלקים ל-1000 כבר שאמרנו עלונים, שעושה מי 
אם לגניזה, העלון  את שזרקנו ויגידו העלון, של הבית לבעל שיתקשרו העלון

לשלוח יכולים אתם אז בסדר , בעלון, בזוהר  דף  תעשו העלונים,(להפיץ)אתם
רב הערב עם להילחם צריכים כולם מוהר"ן,הזה,הוככה בליקוטי שכתוב


שליט"א :ד. מהאלמין  האדמו"ר פסק

 בגניזה ! מקומו  זוהר  לדברי  פינה בו שאין  עלון  כל 
הקדוש! הזוהר בדברי לעסוק  הציבור מזמן שגוזל  כיון 

'אורך'! בא כי התעוררו התעוררו אנא ,
אל הקדוש! הזוהר – שבכתר היהלום  את לכם מעניקים
הכירו   חצץ. כאבני – האמיתי  היהלום  את תשליכו
מצפה ובשמים זוהר, למוד  רגע  כל של  העצום בערך 
והגמרא שהתלמוד  ידוע  טוב . שכולו אור מגדל  לכם
תהא מה והאמת היסוד  לתורת  חיצוני כמעטה הם 
בחיצוניות  העיסוק  וסודותיה? התורה  פנימיות עליה ?
את  לשתות ובמקום מים , כוס הנוטל  כאחד  הוא  בלבד 
המים , את  מחזיקה הכוס בלבד , הכוס עם מתעסק המים 
והבלבול המבול דור  בדורינו,  העיקר. היא  אין  אך 
ובגשמיות  ברוחניות  סכנות תהום , פני על כשחושך
זוהר  נלמד  יום? ילד  מה יודע  ומי פינה , בכל  אורבות

המים . פני  על מרחפת אלוקים ורוח ונחיש
להציל הקדוש, הזהר הנח", "תיבת את לנו  שלח הרשב"י
החפצים כל  מעל להעלותינו נשמתינו, את לרומם  אותנו,
מן נצא  הזוהר בזכות רק כי   הזידונים. במים להטביענו

âא "àספרא מהימנא הרעיא כהבטחת ברחמים ! ְְִָָהגלות
àרחמי". מáל äתא  ְְֲִִֵַָָיפק äן 

פינה ונחדיר  בעלוננו, הקדוש לזוהר פינה שנכניס ובכך
זוהרים בנינים  לאלפי  נזכה  בלבנו, הקדוש זוהר של
קצר! הזמן  מאירים. החמה כאור שבעתיים  ויהא 

 ולעודד  זוהר להפיץ וללמד , ללמוד  הדבר! בכלובידינו
ברינה . יבוא שמשיח ונזכה פינה, לזוהר נקדיש עלון 

החמה,ה . ובאור הקדוש בזוהר  ביאת כתוב לפני כי
רח"ל, רב מהערב ישראל  ומנהיגי הרבנים  רוב  יהיו המשיח
לה' מלחמה הכתוב בביאור  כתבתי  בשלח  בפרשת והנה 
זה פסוק על הקדוש בזוהר  איתא דהנה דר, מדר  בעמלק

ס "ז) בכל(דף יהודה , ר' אמר דר, מדר בעמלק לה' מלחמה
בהו דלית דר לך לית לעלמא, דאתיין דרין בכל  ודרא דרא
קרבא, בהו אגח הוא בריך וקודשא בישא, זרעא מההוא 
הארץ, מן חטאים יתמו כתיב ועלייהו אמר יצחק  רבי 

הקדוש בזוהר איתא עוד  קכ:)עיי"ש. דף  רב(ח"ב  דערב 
מינים משומדים  ומנהון לעכו"ם , דנתנסך יין אינון

כולה . התורה שבכל לעבירות  משומדים  ואפיקורסים 
החמה  אור הקדוש הרמ"ק)ובספר בשם נשא וז"ל ,(פ' כתב



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  יב

ביו זוהר דקות חמש  ברדיו   משדרי

שעשינו, חדש אלפיים דבר רדיו אנשי עם  יום ,שארגנתי כל  יגידו הרדיו שאנשי
דקות  לישראל 5 חק  זוהר  דקות ו-5 היומי  זוהר דף מקודםג ברדיו עשיתי  אני  ,

אני  תשמעו , הרדיו, לאנשי  אמרתי כך ואחר הדברים, כל  ואת הגרפיקה כל  את 
יכול  אחד שכל  בדרשה, להם אספר ואני  במירון, דרשה להגיד היום הולך
ובשעה היומי, זוהר  דף  וישמעו בבוקר, 8:00 ב יום כל  ,2000 לרדיו לטלפן

היומי . לישראל חוק  זוהר ישמעו 8:05

ועכשיו  בגדול, זה את נפרסם ה' ובעזרת זה, את ולסדר לארגן שזכינו ב"ה
ב"קול  כן גם לעשותו ינסה שהוא שליח, להיות בנייהו מהרב מבקש אני
הרבה, הכי מפורסמים הם החרדים הרדיו תחנות שמכל שזכו בע"ה, ברמה"


משרה  הקב"ה אין חכמה אין  אם  ואמר  מדרשות
וכו' בלימודי תורה חתום שנאמר בישראל  שכינתו

ח') ממנו(ישעיה  ונשליכה מוסרותימו  את ננתקה ,
האהבה  עבותות להשליך איך עצתם כי ור"ל עבותימו,
מיוחד מקום  להם שיש ידי על יתברך לבינו שבינם 
תורה  שע "י מוסרותימו ולהסיר ולהתפלל  להתלמד 
זהו מעלינו  עול ולהסיר לפניהם  נכנעים  כולם ומוסר

עצתם ". תוכן

לשם השם יראי  שיש כנ"ל כתות ב' יש באלו "והנה 
ישחק בשמים  יושב אמר ובזה וכנ"ל , זה שמים  כי  ר "ל 

ית' באהבה נתקשר שכבר  בשמים  המעלות ברום  שהוא 
משא "כ לעצתם, כלל יחוש  ולא וישמח ישחק  עתה גם
תחתונה  במדרגה שהי' הנ"ל ב' כת כי למו, ילעג אד '
את  ליטול רק שמים  לשם היה שלא כנודע  אד' הנק'
שיועצים שרואה וכעת ארץ, מחסידי שהוא  השם 
על למו ילעג  עצמו הוא מיד  וכו' הרוזנים עליהם 
שלא מחסידים  דבר  שום  בו ימצא  שלא כדי היראים 
לבל מעלה  של  השמירה הוא וזה רוזנים, בעצת ילכד
ידבר אז הגון  שאינו מי  כי  שיהי ' מי  כל פנימה יכנס
מהתורה  נרפים  שיהיו כדי  יבהלמו ובחרונו באפו אלימו
ציון על  מלכי  נסכתי  ואני אבל הנ"ל , לכוונה והעבודה
שעמדתי ואני  עצמו על אמר  שדוד ור"ל  קדשי, הר
מלכי נסכתי אני  וכעת והשפלות הבזיונות כל  בנסיון
נסכתי ואני רק השררה עפ "י  ארץ  ממלכי  נצב  שאינו
המצויינים הלומדים  ציון על  ה' עולם אלקי  שהוא מלכי 
הלומדים על  הוא ונסיכותי  מלכותי שעיקר בהלכה 
אשר לכל אני חבר כמ "ש ועבודתו ה ' בתורת העוסקים 

וכו' קי"ט)יראוך חיבור(תהלים לשון סמוך הוא  זה ועל
מנשה מטה ועליו  ב ')כמו קרתא(במדבר נטורי הם  כי

א ') דאיכ"ר רק(פתיחתא מהעיר  לגרשם שלא  לומר וא"צ
ראשי שהם  קדשי  הר  על וגם  ממשלתי. עיקר שהם 

גורמים והם הר נקראים שהם  ישראל אלופי  קציני 
כמ "ש ב ')קדושתו אלי(דברים ה' וידבר  תמו כאשר ויהי 

ומה  ישראל בזכות אם  כי נביאים  על  שמו קדושת שאין 
שהם ישראל בזכות הוא ומלך לנסיך אותי  ית' שהעמיד

תבואתו ראשית לה' ישראל קודש  ב ')נקראין וחס (ירמיה
עליהן דעתו יגיס לבל נאמן  רועה להם שיהיה כבודם  על

שאמרו ע "א )כמו כ "ב הציבור(יומא  על  פרנס  ממנין אין 
עכלה"ק אחוריו", תלוין שרצים  של קופה  כן אם  אלא

לענינינו . הנוגע 
יוסף  יעקב  התולדות  מדברי כן גם  אנו רואים 
משא "כ ובדחקות בעניות יושבים ה' ועובדי  שהצדיקים 
מנוחות  מי על  יושבים  עצמם כבוד רק שדורשים  אותם 
סייעתא באמת צריך ולכן  וכנ"ל. כלום  להם  חסר ולא
ראוי באופן שנותן  הצדקה שתהי ' לזה, גדולה דשמיא
שייך  שאינו שמים  וירא ת"ח  הגון לעני  שיתן והגון,

רב הערב רח"ל .לכת
ומאירג. זוהר משמיע   בעולם מפציע  חדש  בוקר ב"ה

להאזין תוכלו   035220005 טל : 2000 ברדיו  לכולם 
תוכלו ובנוסף  במינה מיוחדת דרשה כל  ברינה
פי על  "חיים  מהאלמין  האדמו "ר של  לתוכניתו להאזין 
חמש  בצהרים . 12:00 בשעה  רביעי  יום  כל  הזוהר"

דקות בבוקר . 8:05 בשעה יום כל  לישראל חק זוהר 
בבוקר 8:00 בשעה יום כל   היומי  דף זוהר דקות חמש 

מיוחד! רוחני  קנין  קנית דקות בחמש 
 ומסודרים  מוכנים השיעורים   נפשכם ותאיר שמעו 
לרבים ויטול  יבוא   המאירים  מן להיות  החפץ  וכל
התנא ובזכות  להשפיע  אדירות זכויות  להשמיע
רב, שפע יושפע  יוחאי בר  שמעון רבי  האלוקי הקדוש

דמיטב . מילי וכל 
0544577956 דיסקים להזמנת  נפשכם ! ותאיר שמעו

! מיוחד רוחני קנין  קנית  דקות בחמש

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות יגשאלות 

עונה: בנייהו  אמן(הרב  גם)הלוואי שליח למצוא שיכול  ומי  ביום, דקות 5 רק זה ,
מאוד . גדולה תהיה זכותו אחרות  רדיו לתחנות

תורה, דברי היום שמדפיסים העלונים שכל בדרשה, פעם אמרתי  אינם גם אם
הרבים  מזיקי הם אלא הרבים, מזכי  אינם הם הקדוש  זוהר כן  גם למהכותבים  ,?

עושים כי  הם מה אז הקדוש ", לזוהר "פינה כותבים לא את אם לוקחים  הם ?
הזוהר, של  תיקון הזמן  מ"ח, תיקון אליהו, פתח  זוהר, להגיד : צריכים בשבת כי

ולכן  שלהם, הראש את ומבלבלים עלונים ולוקחים השבוע, פרשת כתבתימ"ג,
העלונים  כל  נגד צריך ,ד איסור  הקדוש , לזוהר  פינה בו יהיה שלא עלון וכל

העלון, את עורך שעושה/ למי  שיטלפנו מכולם מבקש אני לגניזה, לזרקו
דפים 4 עושה  אתה לו : ואני ולהגיד  הקדוש, לזוהר מיועד שיהיה אחד, דף ?

לכל הזוהר(עורכי)שולח של  התורה דברי כל את הסיפורים, כל את העלונים,
הזהר את ותפרסם  תדפיס רק בחינם, לקבל יכולים הכל הטקסט, כל הקדוש,

שלישית הקדוש. עולם מלחמת לפני  .אנו 

שמכיר אחד  לכל ולהגיד  זה , את לפרסם יכול  מכאן, אחד  כל אם בקיצור, אז
את שמוצאים שאיפה שלנו , מחלקים ל-1000 כבר שאמרנו עלונים, שעושה מי 
אם לגניזה, העלון  את שזרקנו ויגידו העלון, של הבית לבעל שיתקשרו העלון

לשלוח יכולים אתם אז בסדר , בעלון, בזוהר  דף  תעשו העלונים,(להפיץ)אתם
רב הערב עם להילחם צריכים כולם מוהר"ן,הזה,הוככה בליקוטי שכתוב


שליט"א :ד. מהאלמין  האדמו"ר פסק

 בגניזה ! מקומו  זוהר  לדברי  פינה בו שאין  עלון  כל 
הקדוש! הזוהר בדברי לעסוק  הציבור מזמן שגוזל  כיון 

'אורך'! בא כי התעוררו התעוררו אנא ,
אל הקדוש! הזוהר – שבכתר היהלום  את לכם מעניקים
הכירו   חצץ. כאבני – האמיתי  היהלום  את תשליכו
מצפה ובשמים זוהר, למוד  רגע  כל של  העצום בערך 
והגמרא שהתלמוד  ידוע  טוב . שכולו אור מגדל  לכם
תהא מה והאמת היסוד  לתורת  חיצוני כמעטה הם 
בחיצוניות  העיסוק  וסודותיה? התורה  פנימיות עליה ?
את  לשתות ובמקום מים , כוס הנוטל  כאחד  הוא  בלבד 
המים , את  מחזיקה הכוס בלבד , הכוס עם מתעסק המים 
והבלבול המבול דור  בדורינו,  העיקר. היא  אין  אך 
ובגשמיות  ברוחניות  סכנות תהום , פני על כשחושך
זוהר  נלמד  יום? ילד  מה יודע  ומי פינה , בכל  אורבות

המים . פני  על מרחפת אלוקים ורוח ונחיש
להציל הקדוש, הזהר הנח", "תיבת את לנו  שלח הרשב"י
החפצים כל  מעל להעלותינו נשמתינו, את לרומם  אותנו,
מן נצא  הזוהר בזכות רק כי   הזידונים. במים להטביענו

âא "àספרא מהימנא הרעיא כהבטחת ברחמים ! ְְִָָהגלות
àרחמי". מáל äתא  ְְֲִִֵַָָיפק äן 

פינה ונחדיר  בעלוננו, הקדוש לזוהר פינה שנכניס ובכך
זוהרים בנינים  לאלפי  נזכה  בלבנו, הקדוש זוהר של
קצר! הזמן  מאירים. החמה כאור שבעתיים  ויהא 

 ולעודד  זוהר להפיץ וללמד , ללמוד  הדבר! בכלובידינו
ברינה . יבוא שמשיח ונזכה פינה, לזוהר נקדיש עלון 

החמה,ה . ובאור הקדוש בזוהר  ביאת כתוב לפני כי
רח"ל, רב מהערב ישראל  ומנהיגי הרבנים  רוב  יהיו המשיח
לה' מלחמה הכתוב בביאור  כתבתי  בשלח  בפרשת והנה 
זה פסוק על הקדוש בזוהר  איתא דהנה דר, מדר  בעמלק

ס "ז) בכל(דף יהודה , ר' אמר דר, מדר בעמלק לה' מלחמה
בהו דלית דר לך לית לעלמא, דאתיין דרין בכל  ודרא דרא
קרבא, בהו אגח הוא בריך וקודשא בישא, זרעא מההוא 
הארץ, מן חטאים יתמו כתיב ועלייהו אמר יצחק  רבי 

הקדוש בזוהר איתא עוד  קכ:)עיי"ש. דף  רב(ח"ב  דערב 
מינים משומדים  ומנהון לעכו"ם , דנתנסך יין אינון

כולה . התורה שבכל לעבירות  משומדים  ואפיקורסים 
החמה  אור הקדוש הרמ"ק)ובספר בשם נשא וז"ל ,(פ' כתב



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  יד 

דקדושה  עזות צריך רב, הערב עם להילחם עזותשבכדי  בלי להילחם אפשר אי ,
עמלק  קליפת גם הוא רב, הערב עם נלחם שלא שמי אומר  והגר"א דקדושה,
להביא יכול רק שהוא יהודי  כל לקשר  צריך יהודי שכל אומרת זאת רב, וערב

הקדוש. זוהר  ללמוד  אותו

תורתי" "למדו 

ביבמות חז"ל ע "א)אמרו צז - ע"ב  ...(צו בן : שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר
שפתותיו  - הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים חכם תלמיד כל יוחאי :

בקבר בעולם ...דובבות  מפיהם  שמועה דבר שאומרים כיון חכמים תלמידי אף
הזה  המאמר בעל  הוא מי לכם תתארו בקבר. דובבות שפתותיהם רביהזה ?

מידותי שנו בני כבקשתו תורתו  לומדים שאנו  ידי  ועל  ע"ה , יוחאי בן שמעון
תורתי " ס "ז]"למדו  נחת [גטין  לנו מחזיר הוא זה ידי  ועל רוח, נחת לו  ועושים

כל את  לפטר  יכולני עצמו: על שאמר כמו  גדול , וכחו בעדנו, ומתפלל  רוח
הקדוש  בזהר וכמבואר הדין . מן קל"ח .)העולם  דף  ג' הקודש :(חלק ואין בלשון

לארץ  שיקשיבו, אמר לא לשמים שמעון, רבי אמר בסוד... אלא מתקים העולם
העולמות. קיומי  אנו  שהרי שתשמע, אמר  לא

הדי מ כולו   העול כל את  לפטור אני יכול

הקדוש  ציונו על הרשב"י תורת את ללמוד שצריך וכמה, כמה אחת ועל
כח גדול כמה לתאר אפשר ואי רוח, נחת לו ולעשות המימרא, בעל שהוא


ושם החיצונים. נשמת הארץ גויי  הם  רב זוהרהערב  (על

ע "ב ) ק"כ  דף  משפטים בעמלק ,הקדוש  לה' מלחמה וז"ל 
וזרע באלו, אלו נתערבו שכולם בישא, ערבוביא שהם 
נחשבים שהם ישראל רשעי  ויש בהם, נתערב עמלק
ממך  ומחריביך מהרסיך ישראל  פריצי  שהם  מכולם 

יששכר ובבני   וכו'. אדר)יצאו חודש כתות כתב ,(מאמרי 
מוסרים מינים יושבים , הם בקרבנו  אשר רב הערב 
דסטרא הדעת עמלק משורש המה הן אפיקורסים ,
בדורות  תראה כאשר דע "ת, גימטריא  ר "ב ער"ב  אחרא 
וגם האפיקורסות, נתרבה  הרבים בעוונותינו אשר הללו
עורם את  לפשוט ישראל, על חמס כלי דקיימין אותן
ע"כ . וד "ל, טובים לא בחוקים רעות  בעצות מעליהם ,

נשא . פרשת יוסף יעקב  תולדות  הקדוש בספר ועיין 
בראשית פרשת חי  קי "ג )ובזוהר  ועתה (דף וז"ל, כתב

ע "כ . רב, מערב הם שלהם  הראשים עם הדור רוב
כתב ויקהל לפרשת בהשמטות חיים  דברי  ובספר  
מהערב הרבנים רוב יהיו  המשיח ביאת דלפני וז"ל,

בעצמן ישראל  כי שם : חיים הדברי וז"ל  כו', רב
לגרמייהו דעבדי חסדים  כל  רב הערב אך קדושים
והבעלי והחסידים  שהרבנים  בעליל  כנראה עבדו,
רב מערב  רובן הרבים  בעוונותינו המה שבדור בתים

וכל הציבור על לשרור לגרמייהוורוצים  רק מעשיהם
עובדים אם רק להתחבר אין ולכן וממון, כבוד לקבל
תועלת  שום לקבל  לא לד' נפשם  שמוסרים  באמת

 עוד . עיי"ש ע "כ דבריםלעצמם, זה מכל ונמצא
רב, הערב  של הם  בתים  ובעלי הרבנים  דרוב  נוראים,
ובעוונותינו  גדולה, במלחמה נגדם  ללחום  וצריכים
אנשים הרבה אלא  נגדם , נלחמים שאין די לא הרבים
ופלטרין בנינים  להם  ובונים אתם, קשר להם  יש
שם להם  ויש רב, כסף ממון להם  ונותנים גדולים ,
המקושרים האמיתיים והצדיקים וגדולה, ויקר כבוד 
לפעול להם  אפשר ואי עלינו  לא בעניות  יושבים לה '
לתורה פעלים להרבות כראוי , שמים  לצרכי ולעשות

שמים . וליראת 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות טושאלות 

הרשב"י  נשמת את וממשיך ומפעיל מעורר זה ידי  שעל הקדוש, זהר הלומד
בגמרא  שאמרו כמו עלינו, לרחם כפשוטו, ממש  השלום, מהעליו  דף (סוכה 

אני:ע "ב ) יכול יוחאי, בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה  ואמר
ואילמלי עתה, עד שנבראתי  מיום הדין  מן כולו העולם כל  את לפטור 
עוזיהו  בן  יותם ואילמלי עכשיו, ועד  העולם שנברא מיום עמי  בני  אליעזר 
משום  ירמיה רבי  אמר  חזקיה ואמר  סופו, עד העולם  שנברא מיום עמנו 
ובני אני הן אלף  אם מועטין, והן  עלייה בני ראיתי יוחאי, בן שמעון  רבי 

הן. ובני אני הן  שנים אם  מהן ובני אני הם מאה אם בדורנו מהן , ואפילו
ולזכות - הרשב "י  לנשמת להתקשר  תוכלו מקום  ובכל רגע בכל  הפשוט
ממקור ותושפעו טובה לכם יכיר זי"ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות, לישועות
פגועים ומונע הצרות מכל ומציל מגן הקדוש  שהזוהר שכידוע הברכות,

באילן ואסונות. ויאחז ויחטף ירוץ  דעה, בר ועדין  בראשו  שעיניו מי וכל 
האמתיים. החיים 

נת בּ וֹ אוּ  ורעי זהאחי  וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר !אחד ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

זו סבה על אלא נענשי  אינ או  זוכי אינ הדורות ראשי כל

– קדה ׁש ערי  בּ ּס פר זי "ע  ויטאל ח יּ ים רבּ י ז')כּ תב ׁש ער  ב ' לחיּ ביּ א:(חלק מזכּ י : ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ספ"ח)אמרוּ  ר בּ א ׁש קוּ ל (אל יּ הוּ  ׁש מוּ אל להעמיד אלקנה זכה ל ּמ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

וּ מזכּ ה עּמ וֹ  הר בּ ה אדם לבני  וּ מעלה לרגל עוֹ לה ׁש היה מּפ ני  ואהרן, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְכּ מׁש ה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אחריו, נ וֹ הג בּ נוֹ  ׁש מוּ אל וכן ז')אוֹ תן, א' אל (ׁש מ וּ אל בּ ית וסבב ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

א ואברהם בּ יתוֹ , ׁש ם כּ י הרמתה  וּ תׁש וּ בתוֹ  ישׂ ראל את ו ׁש פט וגוֹ ' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהגּ לגּ ל
מ וּ ם אלּ א מעלוֹ תיו לכל ה')זכה י "ב  בּ חרן,(בּ ראׁש ית עשׂ וּ  אׁש ר הנּ פׁש  ואת ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

י"ח)וּ כתיב י "ח  וגוֹ ',(ׁש ם יצ וּ ה אׁש ר ידע ּת יו כּ י וגוֹ ' גּ דוֹ ל לגוֹ י  יהיה הי וֹ  ואברהם ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
על  א לּ א נענׁש ים אינן אוֹ  זוֹ כין אינן ה דּ וֹ ר וֹ ת ראׁש י וכל וגוֹ ', ה' דּ ר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוׁש מר וּ 

זוֹ . ◌ָ◌ִסבּ ה

אוֹ תם, וּ מצּ ילים העוֹ לם כּ ל את  מזכּ ים הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש לּ וֹ מדים  אלּ וּ  כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
הגּ א וּ לה. את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מקרבים

רז"ל א)אמרו  א, יומא  נחרב(ירושלמי  כאלו  בימיו, המקדש בית נבנה שלא דור כל 
המקדש בימיו  בית נבנה שלא  בזה  חלק  לנו יש  שצריך , מה  עושים לא אנו ואם ,

מקדשנו. בית שיבנה כדי לעשות צריך  מה לחקור עלינו כן ואם בימינו,



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  יד 

דקדושה  עזות צריך רב, הערב עם להילחם עזותשבכדי  בלי להילחם אפשר אי ,
עמלק  קליפת גם הוא רב, הערב עם נלחם שלא שמי אומר  והגר"א דקדושה,
להביא יכול רק שהוא יהודי  כל לקשר  צריך יהודי שכל אומרת זאת רב, וערב

הקדוש. זוהר  ללמוד  אותו

תורתי" "למדו 

ביבמות חז"ל ע "א)אמרו צז - ע"ב  ...(צו בן : שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר
שפתותיו  - הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים חכם תלמיד כל יוחאי :

בקבר בעולם ...דובבות  מפיהם  שמועה דבר שאומרים כיון חכמים תלמידי אף
הזה  המאמר בעל  הוא מי לכם תתארו בקבר. דובבות שפתותיהם רביהזה ?

מידותי שנו בני כבקשתו תורתו  לומדים שאנו  ידי  ועל  ע"ה , יוחאי בן שמעון
תורתי " ס "ז]"למדו  נחת [גטין  לנו מחזיר הוא זה ידי  ועל רוח, נחת לו  ועושים

כל את  לפטר  יכולני עצמו: על שאמר כמו  גדול , וכחו בעדנו, ומתפלל  רוח
הקדוש  בזהר וכמבואר הדין . מן קל"ח .)העולם  דף  ג' הקודש :(חלק ואין בלשון

לארץ  שיקשיבו, אמר לא לשמים שמעון, רבי אמר בסוד... אלא מתקים העולם
העולמות. קיומי  אנו  שהרי שתשמע, אמר  לא

הדי מ כולו   העול כל את  לפטור אני יכול

הקדוש  ציונו על הרשב"י תורת את ללמוד שצריך וכמה, כמה אחת ועל
כח גדול כמה לתאר אפשר ואי רוח, נחת לו ולעשות המימרא, בעל שהוא


ושם החיצונים. נשמת הארץ גויי  הם  רב זוהרהערב  (על

ע "ב ) ק"כ  דף  משפטים בעמלק ,הקדוש  לה' מלחמה וז"ל 
וזרע באלו, אלו נתערבו שכולם בישא, ערבוביא שהם 
נחשבים שהם ישראל רשעי  ויש בהם, נתערב עמלק
ממך  ומחריביך מהרסיך ישראל  פריצי  שהם  מכולם 

יששכר ובבני   וכו'. אדר)יצאו חודש כתות כתב ,(מאמרי 
מוסרים מינים יושבים , הם בקרבנו  אשר רב הערב 
דסטרא הדעת עמלק משורש המה הן אפיקורסים ,
בדורות  תראה כאשר דע "ת, גימטריא  ר "ב ער"ב  אחרא 
וגם האפיקורסות, נתרבה  הרבים בעוונותינו אשר הללו
עורם את  לפשוט ישראל, על חמס כלי דקיימין אותן
ע"כ . וד "ל, טובים לא בחוקים רעות  בעצות מעליהם ,

נשא . פרשת יוסף יעקב  תולדות  הקדוש בספר ועיין 
בראשית פרשת חי  קי "ג )ובזוהר  ועתה (דף וז"ל, כתב

ע "כ . רב, מערב הם שלהם  הראשים עם הדור רוב
כתב ויקהל לפרשת בהשמטות חיים  דברי  ובספר  
מהערב הרבנים רוב יהיו  המשיח ביאת דלפני וז"ל,

בעצמן ישראל  כי שם : חיים הדברי וז"ל  כו', רב
לגרמייהו דעבדי חסדים  כל  רב הערב אך קדושים
והבעלי והחסידים  שהרבנים  בעליל  כנראה עבדו,
רב מערב  רובן הרבים  בעוונותינו המה שבדור בתים

וכל הציבור על לשרור לגרמייהוורוצים  רק מעשיהם
עובדים אם רק להתחבר אין ולכן וממון, כבוד לקבל
תועלת  שום לקבל  לא לד' נפשם  שמוסרים  באמת

 עוד . עיי"ש ע "כ דבריםלעצמם, זה מכל ונמצא
רב, הערב  של הם  בתים  ובעלי הרבנים  דרוב  נוראים,
ובעוונותינו  גדולה, במלחמה נגדם  ללחום  וצריכים
אנשים הרבה אלא  נגדם , נלחמים שאין די לא הרבים
ופלטרין בנינים  להם  ובונים אתם, קשר להם  יש
שם להם  ויש רב, כסף ממון להם  ונותנים גדולים ,
המקושרים האמיתיים והצדיקים וגדולה, ויקר כבוד 
לפעול להם  אפשר ואי עלינו  לא בעניות  יושבים לה '
לתורה פעלים להרבות כראוי , שמים  לצרכי ולעשות

שמים . וליראת 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות טושאלות 

הרשב"י  נשמת את וממשיך ומפעיל מעורר זה ידי  שעל הקדוש, זהר הלומד
בגמרא  שאמרו כמו עלינו, לרחם כפשוטו, ממש  השלום, מהעליו  דף (סוכה 

אני:ע "ב ) יכול יוחאי, בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה  ואמר
ואילמלי עתה, עד שנבראתי  מיום הדין  מן כולו העולם כל  את לפטור 
עוזיהו  בן  יותם ואילמלי עכשיו, ועד  העולם שנברא מיום עמי  בני  אליעזר 
משום  ירמיה רבי  אמר  חזקיה ואמר  סופו, עד העולם  שנברא מיום עמנו 
ובני אני הן אלף  אם מועטין, והן  עלייה בני ראיתי יוחאי, בן שמעון  רבי 

הן. ובני אני הן  שנים אם  מהן ובני אני הם מאה אם בדורנו מהן , ואפילו
ולזכות - הרשב "י  לנשמת להתקשר  תוכלו מקום  ובכל רגע בכל  הפשוט
ממקור ותושפעו טובה לכם יכיר זי"ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות, לישועות
פגועים ומונע הצרות מכל ומציל מגן הקדוש  שהזוהר שכידוע הברכות,

באילן ואסונות. ויאחז ויחטף ירוץ  דעה, בר ועדין  בראשו  שעיניו מי וכל 
האמתיים. החיים 

נת בּ וֹ אוּ  ורעי זהאחי  וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר !אחד ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

זו סבה על אלא נענשי  אינ או  זוכי אינ הדורות ראשי כל

– קדה ׁש ערי  בּ ּס פר זי "ע  ויטאל ח יּ ים רבּ י ז')כּ תב ׁש ער  ב ' לחיּ ביּ א:(חלק מזכּ י : ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ז"ל רבּ וֹ תינוּ  ספ"ח)אמרוּ  ר בּ א ׁש קוּ ל (אל יּ הוּ  ׁש מוּ אל להעמיד אלקנה זכה ל ּמ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

וּ מזכּ ה עּמ וֹ  הר בּ ה אדם לבני  וּ מעלה לרגל עוֹ לה ׁש היה מּפ ני  ואהרן, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְכּ מׁש ה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אחריו, נ וֹ הג בּ נוֹ  ׁש מוּ אל וכן ז')אוֹ תן, א' אל (ׁש מ וּ אל בּ ית וסבב ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

א ואברהם בּ יתוֹ , ׁש ם כּ י הרמתה  וּ תׁש וּ בתוֹ  ישׂ ראל את ו ׁש פט וגוֹ ' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהגּ לגּ ל
מ וּ ם אלּ א מעלוֹ תיו לכל ה')זכה י "ב  בּ חרן,(בּ ראׁש ית עשׂ וּ  אׁש ר הנּ פׁש  ואת ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

י"ח)וּ כתיב י "ח  וגוֹ ',(ׁש ם יצ וּ ה אׁש ר ידע ּת יו כּ י וגוֹ ' גּ דוֹ ל לגוֹ י  יהיה הי וֹ  ואברהם ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
על  א לּ א נענׁש ים אינן אוֹ  זוֹ כין אינן ה דּ וֹ ר וֹ ת ראׁש י וכל וגוֹ ', ה' דּ ר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוׁש מר וּ 

זוֹ . ◌ָ◌ִסבּ ה

אוֹ תם, וּ מצּ ילים העוֹ לם כּ ל את  מזכּ ים הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש לּ וֹ מדים  אלּ וּ  כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
הגּ א וּ לה. את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מקרבים

רז"ל א)אמרו  א, יומא  נחרב(ירושלמי  כאלו  בימיו, המקדש בית נבנה שלא דור כל 
המקדש בימיו  בית נבנה שלא  בזה  חלק  לנו יש  שצריך , מה  עושים לא אנו ואם ,

מקדשנו. בית שיבנה כדי לעשות צריך  מה לחקור עלינו כן ואם בימינו,
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גר וזה הקדוש , זוהר  ללמוד  בחר שלא הוא   הראשו אד חטא
המקדשות שני  לחורב

החיים בעץ להתעסק בחר שלא על היה  הראשון אדם  והזוהר חטא הנסתר חכמת (דהיינו

הקדושהקדוש ) בזוהר כ "ו-כ"ז)כמבואר זצ "ל(בראשית ויטאל חיים לשער ורבי (בהקדמה

בראשית) בפרשת  הזוהר  פי על  מביאוההקדמות מברסלב נתן  ורבי והלכות, ידים נטילת (בהלכות

האדם:ערלה) את פיתה כאלקים,הנחש להיות יכול  הוא הדעת עץ ידי שעל בגאווה
העולם  כל  על ולשלוט כביכול, עמו הדעת,ולהתחרות  מעץ לקח הראשון אדם  .

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

הארור ,היום הנחש  של הרע ללשון ומאז שהאמין הקדוש , זוהר ללמוד רצה ולא
את  להחטיא שגרמו  רב  הערב  יצאו  ומשם ורע , מטוב מעורב העולם כל הלאה  ועד

ישראל . זצ"לבני  ויטאל חיים רבי  האלקי מורינו ביאר לשער ובאריכות (בהקדמה

בראשית) בפרשת הזוהר  פי  על זוהרההקדמות  ללמוד  בחר  שלא הוא הראשון אדם שחטא
שני חורבן גרם הקדוש וזוהר הקבלה  חכמת  מללמוד  שנמנעו  ובגלל  הקדוש ,
אריכות  כל כי  הקדוש. זוהר ללמוד  בתשובה ישראל  בני  שישובו עד המקדשות
דרך ומורה רב , ישיבה ראש וכל כידוע. הראשון אדם חטא לתיקון הוא הגלות

המקדש. בית את החריב כאלו  ביום זוהר  דף ללמוד  אנשיו את מדריך שלא

" יו בכל זהר "ללמוד   מהגר"א רב" "מעשה

" בספר שכתב מה וראו רבבואו ס')זי "ע מהגר "א "מעשה  בסעיף ללמוד (כתוב  :
" ומדרשים אגדות מקרא ללמוד שעות , ג' תיכף התפילה זהראחר  ללמוד 

יום  בספרבכל וכן עכ"ל , מסלאנט " זונדל יוסף רבי  שהביאתולדות זי "ע
מקוריים יד  קי "א)כתבי  הגדולים(עמוד  תלמידיהם שרשמו מהנהגות כתוב שם  ,

מולאז'יןשל והגר"ח בדיניםזי"ע,הגר "א הכרעה וכל נכונה מידה כל
בהם ונוהגים עושים מורים רבותיהם את בהם  שראו מנהג וכל ,ובהוראה,

כתוב זוהר ",ושם יום בכל  עיי"ש."ללמוד

מגלותה  השכינה להוציא  למשה שיעזור מי  אי

בּ זוֹ הר ב ')וכתוּ ב  ע ּמ וּ ד כ"ח  איהוּ .(בּ ראׁש ית אתקרי ואדם  מית לא מׁש ה דּ א וּ בגין : ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
וכן  כּ נגדּ וֹ . כּ להוֹ  אלּ א עזר מצא א וּ לאדם בּ תראה , בּ גלוּ תא  אּת מר ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוּ בגיני ּה 
גּ לוּ תא, מן ׁש כינּת יּה  דּ אּפ יק עזר מצא  א וּ לאדם בּ יּה  אּת מר  דּ אמצעיתא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲעמוּ דא

דּ כתיב הוּ א ב ')הדא איהוּ (ׁש מ וֹ ת וּ מׁש ה " אי ׁש . אין כּ י ויּ רא וכה כּ ה "ויּ פן ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌
כּ נגדּ וֹ ". עזר מצא "א בּ יּה  דּ אּת מר מּמ ׁש , ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דיּ וֹ קניּה 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות יזשאלות 

האחרוֹ נה, בּ גּ לוּ ת נאמר  וּ בגלל וֹ  אדם, נקרא והוּ א מת, א מׁש ה ולכן  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ[בּ אוּ ר:
א וּ לאדם האמצעי , בּ עּמ וּ ד  נאמר  וכן כּ נגדּ וֹ . כּ לּ ם א לּ א עזר , מצא א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ לאדם

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מהגּ ל וּ ת. ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא עזר , ב ')מצא כּ י (ׁש מ וֹ ת ויּ רא וכה  כּ ה "ויּ פן ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ נגדּ וֹ ]. עזר מצא א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  מּמ ׁש , בּ דמוּ תוֹ  הוּ א וּ מׁש ה אי ׁש ." ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֵאין 

הגלות מ שכינתו  להוציא לז "א שיעזור מי  אי

:מל בּ מקדּ ׁש  מׁש ה וּ באר  ׁש ל ׁש הבּ חינה לבאר, י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י וּ ממׁש י ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌
ׁש הּק דוֹ ׁש  האחר וֹ נה, בּ גלוּ ת נאמר  זה ועל  בּ גלוּ ת , הכינה מן זזה  אינּה  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַר בּ ינ וּ 
נח ׁש בים  כּ לּ ם א לּ א בּ גל וּ ת, למׁש ה  עזר  ׁש יּ היוּ  חכמים ּת למידי מצא א ה וּ א,  ָּבּ רו◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ה כינה. לתּק וּ ן לסיּ ע הּת וֹ רה, בּ ס וֹ ד וֹ ת עוֹ סקים ׁש אינם לפי כּ נגדּ וֹ , הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
מי ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מצא א ּפ רוּ ׁש  כּ נגדּ וֹ , עזר  מצא א וּ לאדם בּ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר 

הגּ ל וּ ת. מן  ׁש כינתוֹ  את להוֹ ציא אנּפ ין, לזעיר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עזר 

זוהר ללמוד  אמרו לא  כי הגיוס גזירת  על ומרה גדולה זעקה

באה, הגיוס בישיבות גזירת התורה ופנימיות הקדוש  זוהר  למדו שלא בגלל
ובכוללים.

- הקדושים יוסף מאחי ונלמד אנחנו בואו  אשמים - השני !אבל  את להאשים
מדי  מאוחר שיהיה לפני המעוות את נתקן בואו יעזור, לא !זה

חמורה! אזהרה

הקדושות בישיבות זוהר ילמדו לא אם
הישיבות, את שיסגרו רק לא  - ובכוללים
שלא ח "ו אלא ח"ו, לצבא ילכו והבחורים

תרע"ד, בשנת שהיה כמו בהקדמתיהיה (כמבואר 

הזוהר  אור  ספר ראה זצ"ל, פתייה יהודה לרבי  יהודא לחם בית 

(35-185 הזוהר אור היתהובעלוני  זה אחרי  ומיד ,
בעל  הזהיר  ואז הראשונה, העולם מלחמת
לגמור החרדית העדה של  דין  והבית הסולם
[בסוד  אחת , בשנה  הזוהר ספר סיומים אלף
שמעו  ולא הגזירות, לבטל  שלמה] לך האלף
600 רק לעשות הצליחו לא כי בקולם,
שש  עלה המחיר  - רח"ל השואה השניה העולם מלחמת  הגיע ואז סייומים,
מובן  כי לכתוב, צריך לא כבר כך אחר שיארע  ומה רח"ל, קרבנות מיליון
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גר וזה הקדוש , זוהר  ללמוד  בחר שלא הוא   הראשו אד חטא
המקדשות שני  לחורב

החיים בעץ להתעסק בחר שלא על היה  הראשון אדם  והזוהר חטא הנסתר חכמת (דהיינו

הקדושהקדוש ) בזוהר כ "ו-כ"ז)כמבואר זצ "ל(בראשית ויטאל חיים לשער ורבי (בהקדמה

בראשית) בפרשת  הזוהר  פי על  מביאוההקדמות מברסלב נתן  ורבי והלכות, ידים נטילת (בהלכות

האדם:ערלה) את פיתה כאלקים,הנחש להיות יכול  הוא הדעת עץ ידי שעל בגאווה
העולם  כל  על ולשלוט כביכול, עמו הדעת,ולהתחרות  מעץ לקח הראשון אדם  .

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

הארור ,היום הנחש  של הרע ללשון ומאז שהאמין הקדוש , זוהר ללמוד רצה ולא
את  להחטיא שגרמו  רב  הערב  יצאו  ומשם ורע , מטוב מעורב העולם כל הלאה  ועד

ישראל . זצ"לבני  ויטאל חיים רבי  האלקי מורינו ביאר לשער ובאריכות (בהקדמה

בראשית) בפרשת הזוהר  פי  על זוהרההקדמות  ללמוד  בחר  שלא הוא הראשון אדם שחטא
שני חורבן גרם הקדוש וזוהר הקבלה  חכמת  מללמוד  שנמנעו  ובגלל  הקדוש ,
אריכות  כל כי  הקדוש. זוהר ללמוד  בתשובה ישראל  בני  שישובו עד המקדשות
דרך ומורה רב , ישיבה ראש וכל כידוע. הראשון אדם חטא לתיקון הוא הגלות

המקדש. בית את החריב כאלו  ביום זוהר  דף ללמוד  אנשיו את מדריך שלא

" יו בכל זהר "ללמוד   מהגר"א רב" "מעשה

" בספר שכתב מה וראו רבבואו ס')זי "ע מהגר "א "מעשה  בסעיף ללמוד (כתוב  :
" ומדרשים אגדות מקרא ללמוד שעות , ג' תיכף התפילה זהראחר  ללמוד 

יום  בספרבכל וכן עכ"ל , מסלאנט " זונדל יוסף רבי  שהביאתולדות זי "ע
מקוריים יד  קי "א)כתבי  הגדולים(עמוד  תלמידיהם שרשמו מהנהגות כתוב שם  ,

מולאז'יןשל והגר"ח בדיניםזי"ע,הגר "א הכרעה וכל נכונה מידה כל
בהם ונוהגים עושים מורים רבותיהם את בהם  שראו מנהג וכל ,ובהוראה,

כתוב זוהר ",ושם יום בכל  עיי"ש."ללמוד

מגלותה  השכינה להוציא  למשה שיעזור מי  אי

בּ זוֹ הר ב ')וכתוּ ב  ע ּמ וּ ד כ"ח  איהוּ .(בּ ראׁש ית אתקרי ואדם  מית לא מׁש ה דּ א וּ בגין : ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
וכן  כּ נגדּ וֹ . כּ להוֹ  אלּ א עזר מצא א וּ לאדם בּ תראה , בּ גלוּ תא  אּת מר ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוּ בגיני ּה 
גּ לוּ תא, מן ׁש כינּת יּה  דּ אּפ יק עזר מצא  א וּ לאדם בּ יּה  אּת מר  דּ אמצעיתא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲעמוּ דא

דּ כתיב הוּ א ב ')הדא איהוּ (ׁש מ וֹ ת וּ מׁש ה " אי ׁש . אין כּ י ויּ רא וכה כּ ה "ויּ פן ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ ◌ִ◌
כּ נגדּ וֹ ". עזר מצא "א בּ יּה  דּ אּת מר מּמ ׁש , ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דיּ וֹ קניּה 
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האחרוֹ נה, בּ גּ לוּ ת נאמר  וּ בגלל וֹ  אדם, נקרא והוּ א מת, א מׁש ה ולכן  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ[בּ אוּ ר:
א וּ לאדם האמצעי , בּ עּמ וּ ד  נאמר  וכן כּ נגדּ וֹ . כּ לּ ם א לּ א עזר , מצא א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ לאדם

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מהגּ ל וּ ת. ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא עזר , ב ')מצא כּ י (ׁש מ וֹ ת ויּ רא וכה  כּ ה "ויּ פן ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ נגדּ וֹ ]. עזר מצא א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  מּמ ׁש , בּ דמוּ תוֹ  הוּ א וּ מׁש ה אי ׁש ." ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֵאין 

הגלות מ שכינתו  להוציא לז "א שיעזור מי  אי

:מל בּ מקדּ ׁש  מׁש ה וּ באר  ׁש ל ׁש הבּ חינה לבאר, י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י וּ ממׁש י ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌
ׁש הּק דוֹ ׁש  האחר וֹ נה, בּ גלוּ ת נאמר  זה ועל  בּ גלוּ ת , הכינה מן זזה  אינּה  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַר בּ ינ וּ 
נח ׁש בים  כּ לּ ם א לּ א בּ גל וּ ת, למׁש ה  עזר  ׁש יּ היוּ  חכמים ּת למידי מצא א ה וּ א,  ָּבּ רו◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ה כינה. לתּק וּ ן לסיּ ע הּת וֹ רה, בּ ס וֹ ד וֹ ת עוֹ סקים ׁש אינם לפי כּ נגדּ וֹ , הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
מי ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מצא א ּפ רוּ ׁש  כּ נגדּ וֹ , עזר  מצא א וּ לאדם בּ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר 

הגּ ל וּ ת. מן  ׁש כינתוֹ  את להוֹ ציא אנּפ ין, לזעיר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עזר 

זוהר ללמוד  אמרו לא  כי הגיוס גזירת  על ומרה גדולה זעקה
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ובכוללים.

- הקדושים יוסף מאחי ונלמד אנחנו בואו  אשמים - השני !אבל  את להאשים
מדי  מאוחר שיהיה לפני המעוות את נתקן בואו יעזור, לא !זה

חמורה! אזהרה

הקדושות בישיבות זוהר ילמדו לא אם
הישיבות, את שיסגרו רק לא  - ובכוללים
שלא ח "ו אלא ח"ו, לצבא ילכו והבחורים

תרע"ד, בשנת שהיה כמו בהקדמתיהיה (כמבואר 

הזוהר  אור  ספר ראה זצ"ל, פתייה יהודה לרבי  יהודא לחם בית 

(35-185 הזוהר אור היתהובעלוני  זה אחרי  ומיד ,
בעל  הזהיר  ואז הראשונה, העולם מלחמת
לגמור החרדית העדה של  דין  והבית הסולם
[בסוד  אחת , בשנה  הזוהר ספר סיומים אלף
שמעו  ולא הגזירות, לבטל  שלמה] לך האלף
600 רק לעשות הצליחו לא כי בקולם,
שש  עלה המחיר  - רח"ל השואה השניה העולם מלחמת  הגיע ואז סייומים,
מובן  כי לכתוב, צריך לא כבר כך אחר שיארע  ומה רח"ל, קרבנות מיליון
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זוהר תיקוני ז', שמות זוהר  קי "א, סנהדרין  יג, זכריה בנבואות [עיין מאליו
ובצבא ועוד], ועוד  1-210 הזוהר אור  עלוני  א-ח, חלקים הזוהר כח כ"א ,
רוצים אתם אם לחיילים, שאומרים הקדוש, הזוהר מחלקי כבר  לנו יש
כבר קוראים החילונים אחינו אפילו וכולם אתכם, יציל זה רק לחיות,
ולבורא ליהדות זה ידי  על  חזרו הרבה והרבה הקדוש, זוהר  ולומדים
מה החליטו  לא עוד  ישיבות מהראשי  וקצת לחזור , בדרך והרבה יתברך,
ראשי  ה' שליחי של השליחות וזה  בתשובה, יחזרו באמת ושמה לעשות,

שלוקה, המקל על  ברוגז אתם אותו הממשלה, שלחו ולמה אותו, שלח ?מי 

הרג ומי לצבא, הישיבה בחורי  הצעירים כל את לקחת תרע"ד בשנת  שלח ומי
יהו אותם מיליון ששה של הריגתם על אשם ומי - ?דים?

חידודי נעשה ובשרו  שערותיו תסמרנה

כותב שלימה ומה איפה על בהסכמתו  מענכין  מנחם ישיבו רבי ומה  - ?
זוהר בתיקוני  המבהיל  המאמר על נשא ל )בני דיזיל:(תקון  דגרמין לון  "וי ◌

התורה  את  עושים  שהם לעולם, ישוב ולא העולם מן משיח  של רוחו ליה
הקבלה בחכמת  להשתדל רוצים ולא שלוכו'",יבשה, חילם נפישא  כמה

המאמין  אדם של לבו חדרי לפנים לפני ויורדים שנוקבים הללו המאמרים
כי ליבו על  בהעלותו חידודין , נעשה ובשרו  שערותיו  תסמרנה האמיתי,
גורם  בעצמו  הוא  וההריגות המשסות והמלחמות  והגזרות דישראל  עניות
על חייב  העני מעלה , של  ובפמליא הקבלה, בחכמת עוסק שלא מפני  לזה
אדם  שבין חטאים נקרא  זה כל הריגתו, על ההרוג ושפלותו , דלותו 
הדין  מיום לנו  אוי עליהם, מכפר  אין  הכיפורים יום גם אשר  לחבירו,

!והתוכחה 

נפשינו ופדות גאולתינו  כל  תלוי שבו הדבר  זה

" באנו ישראלכולנו שבטי בציון "יחד במירון , הקדוש הזוהר סיום למעמד 
משם  זזה לא אשר דרשב"י היכלא ה' בבית ע"ה יוחאי  בר שמעון  רבי 

מעולם  ולסייםהשכינה הקדוש להרשב "י  מחוברים להיות שזכינו אשרינו .
נפשינו  ופדות גאולתינו כל תלוי שבו  הדבר זהו כי  הקדוש, הזוהר כל את 
את ומציל מגן הקדוש  הזוהר וזכות  המשיח, את ולהביא הגאולה את לקרב

ישראל מניעם בישין.מכל מרעין 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות יטשאלות 

הזוה"ק  לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור  כוח לנו אי

בהקדמה כמובא הזוה"ק, לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי  בירור  כוח לנו ואין
ישיבת ראש בנשיאות דרשב"י היכלא בהוצאת הקודש לשון עם הקדוש לזוהר
דברי  שם ומובא  שליט"א, שמואלי  הרב המקובל שלום נהר  המקובלים
והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו אלעזר  ורבי הרשב"י שגם האריז "ל,
להמערה, בנו אלעזר  ורבי  הוא והלך להורגו , שרצה הקיסר  מפני  שברח לזה
רבי  כמו להריגה נפשם במסירות התיקון לעשות ובנו  הרשב"י צריכים והיו

רבו  אשרעקיבא השדה מן וחרולים והקמשונים  הסיגים  ולהעביר  רשב "י , של
ה'. ברכו

הקדושה  ניצוצי  לברר וטובה משובחת דרך למצוא יכול  "אני  הרשב"י ואמר
התחתונים, לעולמות העליונים מהעולמות השפע  ולהורדת הקליפות מתוך

השם  קידוש על להריגה גופנית  נפש  מסירות מאשר  חזקה יותר [של הרבה
עקיבא], רבי  לתורה רבו ביותר הגדולה  בתכלית נפש  מסירת ידי על וזאת

ותענוגי מהבלי פרישות  עם התורה לימוד  על מאוד  מאוד שאטרח  הקדושה 
האפשר ככל  התורה סודות ואגלה הבריאהעוה"ז , תכלית לכולם ואפרש ,

אביו כולה, בגנזי שנכנס  כבן העליון  המלך  בגנזי אורותואכנס  ואגלה ,
העולם, מן הגדול החושך אבריח הזה הגדול  האור ידי ועל העליונים,

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

וחירות  שלום חיים  לעולם  אותו ...להמשיך  צריך הזה הגדול  הכוח כל כי 
של דור  האחרון הזה לדור המשיח,דוקא מדינוב )ביאת ע"כ .(מהרצ"א  ,

שנה   עשרי האסורי בבית  חבוש היה עקיבא רבי

הוצאת ורטהימר, חיים יוסף הרב ע"י [י"ל מהגניזה השירים שיר ובמדרש
הפסוק על  י "ח, עמוד תשנ"ה], ירושלים וספר ' יד ג )'כתב שמניך (א 'לריח

' נאמר: וכו ", שהיההשביעיטובים עקיבא, רבי  מלכות] הרוגי  [מעשרה
קנים, של קולמוסים מביאים והיו  שנה , עשרים האסורים בבית חבוש
ואמרו  שחיו, תחת ומניחין באש, צרורות ומרתיחין ציפורניו, בין ונותנים
אומר היה ומה תוכחות, להם  מוסיף היה כך ובכל שבידך, מה  הנח לו
שולחים היו לו צריכין שהיו  דבר  וכל עושיהם'. יהיו 'כמוהם להם,

סנ  קח: יבמות קיב: פסחים [ראה האסורים בבית לו יב.ושואלין הדרין
בבית ששהה שנה עשרים לסוף  ה"ה]. פי"ב יבמות ירושלמי כא: עירובין
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שלוקה, המקל על  ברוגז אתם אותו הממשלה, שלחו ולמה אותו, שלח ?מי 

הרג ומי לצבא, הישיבה בחורי  הצעירים כל את לקחת תרע"ד בשנת  שלח ומי
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המאמין  אדם של לבו חדרי לפנים לפני ויורדים שנוקבים הללו המאמרים
כי ליבו על  בהעלותו חידודין , נעשה ובשרו  שערותיו  תסמרנה האמיתי,
גורם  בעצמו  הוא  וההריגות המשסות והמלחמות  והגזרות דישראל  עניות
על חייב  העני מעלה , של  ובפמליא הקבלה, בחכמת עוסק שלא מפני  לזה
אדם  שבין חטאים נקרא  זה כל הריגתו, על ההרוג ושפלותו , דלותו 
הדין  מיום לנו  אוי עליהם, מכפר  אין  הכיפורים יום גם אשר  לחבירו,

!והתוכחה 
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" באנו ישראלכולנו שבטי בציון "יחד במירון , הקדוש הזוהר סיום למעמד 
משם  זזה לא אשר דרשב"י היכלא ה' בבית ע"ה יוחאי  בר שמעון  רבי 

מעולם  ולסייםהשכינה הקדוש להרשב "י  מחוברים להיות שזכינו אשרינו .
נפשינו  ופדות גאולתינו כל תלוי שבו  הדבר זהו כי  הקדוש, הזוהר כל את 
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בהקדמה כמובא הזוה"ק, לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי  בירור  כוח לנו ואין
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דברי  שם ומובא  שליט"א, שמואלי  הרב המקובל שלום נהר  המקובלים
והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו אלעזר  ורבי הרשב"י שגם האריז "ל,
להמערה, בנו אלעזר  ורבי  הוא והלך להורגו , שרצה הקיסר  מפני  שברח לזה
רבי  כמו להריגה נפשם במסירות התיקון לעשות ובנו  הרשב"י צריכים והיו

רבו  אשרעקיבא השדה מן וחרולים והקמשונים  הסיגים  ולהעביר  רשב "י , של
ה'. ברכו

הקדושה  ניצוצי  לברר וטובה משובחת דרך למצוא יכול  "אני  הרשב"י ואמר
התחתונים, לעולמות העליונים מהעולמות השפע  ולהורדת הקליפות מתוך

השם  קידוש על להריגה גופנית  נפש  מסירות מאשר  חזקה יותר [של הרבה
עקיבא], רבי  לתורה רבו ביותר הגדולה  בתכלית נפש  מסירת ידי על וזאת

ותענוגי מהבלי פרישות  עם התורה לימוד  על מאוד  מאוד שאטרח  הקדושה 
האפשר ככל  התורה סודות ואגלה הבריאהעוה"ז , תכלית לכולם ואפרש ,

אביו כולה, בגנזי שנכנס  כבן העליון  המלך  בגנזי אורותואכנס  ואגלה ,
העולם, מן הגדול החושך אבריח הזה הגדול  האור ידי ועל העליונים,

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

וחירות  שלום חיים  לעולם  אותו ...להמשיך  צריך הזה הגדול  הכוח כל כי 
של דור  האחרון הזה לדור המשיח,דוקא מדינוב )ביאת ע"כ .(מהרצ"א  ,

שנה   עשרי האסורי בבית  חבוש היה עקיבא רבי

הוצאת ורטהימר, חיים יוסף הרב ע"י [י"ל מהגניזה השירים שיר ובמדרש
הפסוק על  י "ח, עמוד תשנ"ה], ירושלים וספר ' יד ג )'כתב שמניך (א 'לריח

' נאמר: וכו ", שהיההשביעיטובים עקיבא, רבי  מלכות] הרוגי  [מעשרה
קנים, של קולמוסים מביאים והיו  שנה , עשרים האסורים בבית חבוש
ואמרו  שחיו, תחת ומניחין באש, צרורות ומרתיחין ציפורניו, בין ונותנים
אומר היה ומה תוכחות, להם  מוסיף היה כך ובכל שבידך, מה  הנח לו
שולחים היו לו צריכין שהיו  דבר  וכל עושיהם'. יהיו 'כמוהם להם,

סנ  קח: יבמות קיב: פסחים [ראה האסורים בבית לו יב.ושואלין הדרין
בבית ששהה שנה עשרים לסוף  ה"ה]. פי"ב יבמות ירושלמי כא: עירובין



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כ

ובגמרא וכו". ק"ש  עונת והיה ליהרג, יצא סא:)אסורים את(ברכות מתארת
זמן  להריגה עקיבא רבי  את שהוציאו 'בשעה - ר"ע של להורג הוצאתו
מקבל  והיה ברזל, של במסרקות בשרו את סורקים  והיו  היה, שמע קריאת
להם אמר כאן , עד רבינו, תלמידיו: לו אמרו שמים. מלכות עול  עליו
נשמתך , את נוטל אפילו - נפשך בכל זה פסוק על  מצטער הייתי  ימי כל
היה אקיימנו. לא לידי שבא ועכשיו  ואקיימנו, לידי  יבא מתי  אמרתי:

באחד'. נשמתו שיצתה  עד  באחד מאריך 

שאליהו עד  תלמידיו, ידעו ולא  הכיפורי  ביו נפטר עקיבא רבי
להודיע  בא  הנביא

כי  שנפטר , ביום  אלו דברים לו  אמרו לא שתלמידיו יהוידע', ה'בן וכותב
היו  להורג הוצאתו לפני  יום  בכל אלא להם, השיב ואיך ב 'אחד' יצאה נשמתו
איתו  דברו ימים ובאותם שמים, מלכות עול מקבל היה והוא בשרו, את סורקים
תלמידיו, איתו  היו לא הכיפורים, יום שהוא נפטר, שבו ביום אבל תלמידיו.

משלי  במדרש ב )כמסופר סי ' הגרסי (פ"ט יהושע לרבי להודיע בא הנביא שאליהו
עקיבא]. רבי  של  מותו על 

אמר , עצמ מיתת ימותו   א אני תמיה הגדול, אליעזר  רבי לה אמר
משלה קשה של לו אמר  מהו , שלי עקיבא רבי לו

" ה ובספר אליהו סוד  בנימין רבי  להגה"צ  מצוה ", "שירי ספר  את הביא  "'
על בנו מזאלשין  להורקנוס  הגדול  אליעזר רבי פרק,צוואת מוסר שבט  בספר (המובא

ומהט"ז) הסוד, פי על  עמוקים היו הגדול אליעזר רבי  דברי  שכל שביאר ,
סנהדרין בגמרא סח .)שאיתא ר'(דף נכנסו אליעזר ר' כשחלה והתניא וז"ל: ,

באנו, תורה ללמוד לו אמרו באתם, למה להן אמר לבקרו... וחביריו עקיבא
להן  אמר  פנאי, לנו היה לא  לו אמרו באתם, לא למה עכשיו ועד להן אמר
באיזה [כלומר  מהו שלי  עקיבא רבי  לו אמר  עצמן, מיתת ימותו אם אני , תמיה
נשמתו  ויצאה טהור, הוא להן אמר משלהן... קשה שלך לו אמר ימות], מיתה

עיי"ש.בטהרה,

הגדול, אליעזר  רבי אצל תורה  סתרי לומד עקיבא רבי היה  א
אמיתי, באחדות   כול היו אז תלמידיו ,  אל לכ"ד  מלמד והיה

הגזירה  הייתה ולא ,מתי היו  ולא

אליעזר רבי רבו תורת את ולימד למד  שלא מפני  היית הקפידה שכל מובן
יכול  היה עקיבא שרבי כזה, חמור עונש קיבל כן ועל הסוד, פי על שהייתה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות כאשאלות 

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

שם ה')ומסיים סוד רבי (בספר  אצל  תורה סתרי  לומד היה עקיבא רבי  שאם
באחדות כולם היו אז תלמידיו, אלף לכ"ד מלמדם והיה הגדול, אליעזר 

מתים, היו ולא בר אמיתי, שמעון  רבי כמו - מלכות הרוגי עשרה מגזירת ניצלים היו  (וגם

שניצלו) אלעזר רבי  ובנו קנאה,יוחאי ולא  שנאה, לא אין, הסוד תורת לומדי  בין  כי  ,
בזוהר הרשב "י  שאמר כמו גמור , ואחדות באהבה כולם אלא תחרות, ולא

ע "א) קכ "ח דף - נשא  ואמר,(פרשת ׁש מעוֹ ן רבּ י  ח דּ י ג ): ׁש מע(חבקוק ׁש מע ּת י  ה' ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌
ע "ב )(אמר )יראתי. דּ חיל.(קכ "ח למהוי  הוה יאוֹ ת ּת לייא התם בּ חביבוּ תא  אנן ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ כ ּת יב,מלּ תא  ו), וּ כתיב(דברים  ,היא יי את ז)ואהב ּת  יי (דברים  מאהבת ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וּ כתיב א)אתכם, אתכם(מלאכי  וגוֹ '.אהב ּת י ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

הקודש: ואמר,ובלשון ׁש מעוֹ ן ר בּ י ג )שׂ מח ׁש ם(חבקוק יראתי . ׁש מע ׁש מעּת י ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב הדּ בר, ּת לוּ י בּ חביבוּ ת אנוּ  ירא. להיוֹ ת ו)ראוּ י  ה'(דברים את ואהבּת  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וכתוּ ב  ,היז)א וכתוּ ב (שם אתכם, ה' א)מאהבת אתכם(מלאכי  וגוֹ '.אהבּת י  ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

התיקו לעשות אפשר אי כי ה', קידוש על למות  תצטר מלמדני אינ א
הסוד תורת לימוד ידי על אלא

פסחים קיב .)ובגמרא בן (דף  שמעון רבי את עקיבא רבי  צוה דברים חמשה :
רבי  עקיבא] [לרבי לו [רשב"י ] אמר האסורין, בבית חבוש כשהיה יוחי

מלמדני  אתה אין אם לו אמר  מלמדך, איני אמר תורה, אומרלמדני  אני
למלכות  ומוסרך אבא פרהליוחי לינק רוצה  שהעגל ממה יותר בני לו אמר ,

בקשת אם לו אמר בסכנה, עגל והלא בסכנה, ומי לו אמר להניק, רוצה 
כשהיה ללמדו חשש  עקיבא שרבי ורואים  עכ "ל. גדול, באילן היתלה ליחנק 
אתה אין אם שמעון רבי לו אמר זה ועל האסורים, בבית שנה עשרים

למלכות מלמדני ומוסרך אבא  ליוחי  אומר כתבי אני  פי על על  לבאר יש  ,
מלכות למדת אלא  הרשעה, מלכות כאן למלכות הכוונה שאין האריז "ל
כוונתו  וזה העליונה, מלכות למידת שנמסר נקרא, השם קידוש על שבמיתה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כ

ובגמרא וכו". ק"ש  עונת והיה ליהרג, יצא סא:)אסורים את(ברכות מתארת
זמן  להריגה עקיבא רבי  את שהוציאו 'בשעה - ר"ע של להורג הוצאתו
מקבל  והיה ברזל, של במסרקות בשרו את סורקים  והיו  היה, שמע קריאת
להם אמר כאן , עד רבינו, תלמידיו: לו אמרו שמים. מלכות עול  עליו
נשמתך , את נוטל אפילו - נפשך בכל זה פסוק על  מצטער הייתי  ימי כל
היה אקיימנו. לא לידי שבא ועכשיו  ואקיימנו, לידי  יבא מתי  אמרתי:

באחד'. נשמתו שיצתה  עד  באחד מאריך 

שאליהו עד  תלמידיו, ידעו ולא  הכיפורי  ביו נפטר עקיבא רבי
להודיע  בא  הנביא

כי  שנפטר , ביום  אלו דברים לו  אמרו לא שתלמידיו יהוידע', ה'בן וכותב
היו  להורג הוצאתו לפני  יום  בכל אלא להם, השיב ואיך ב 'אחד' יצאה נשמתו
איתו  דברו ימים ובאותם שמים, מלכות עול מקבל היה והוא בשרו, את סורקים
תלמידיו, איתו  היו לא הכיפורים, יום שהוא נפטר, שבו ביום אבל תלמידיו.

משלי  במדרש ב )כמסופר סי ' הגרסי (פ"ט יהושע לרבי להודיע בא הנביא שאליהו
עקיבא]. רבי  של  מותו על 

אמר , עצמ מיתת ימותו   א אני תמיה הגדול, אליעזר  רבי לה אמר
משלה קשה של לו אמר  מהו , שלי עקיבא רבי לו

" ה ובספר אליהו סוד  בנימין רבי  להגה"צ  מצוה ", "שירי ספר  את הביא  "'
על בנו מזאלשין  להורקנוס  הגדול  אליעזר רבי פרק,צוואת מוסר שבט  בספר (המובא

ומהט"ז) הסוד, פי על  עמוקים היו הגדול אליעזר רבי  דברי  שכל שביאר ,
סנהדרין בגמרא סח .)שאיתא ר'(דף נכנסו אליעזר ר' כשחלה והתניא וז"ל: ,

באנו, תורה ללמוד לו אמרו באתם, למה להן אמר לבקרו... וחביריו עקיבא
להן  אמר  פנאי, לנו היה לא  לו אמרו באתם, לא למה עכשיו ועד להן אמר
באיזה [כלומר  מהו שלי  עקיבא רבי  לו אמר  עצמן, מיתת ימותו אם אני , תמיה
נשמתו  ויצאה טהור, הוא להן אמר משלהן... קשה שלך לו אמר ימות], מיתה

עיי"ש.בטהרה,

הגדול, אליעזר  רבי אצל תורה  סתרי לומד עקיבא רבי היה  א
אמיתי, באחדות   כול היו אז תלמידיו ,  אל לכ"ד  מלמד והיה

הגזירה  הייתה ולא ,מתי היו  ולא

אליעזר רבי רבו תורת את ולימד למד  שלא מפני  היית הקפידה שכל מובן
יכול  היה עקיבא שרבי כזה, חמור עונש קיבל כן ועל הסוד, פי על שהייתה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות כאשאלות 

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

שם ה')ומסיים סוד רבי (בספר  אצל  תורה סתרי  לומד היה עקיבא רבי  שאם
באחדות כולם היו אז תלמידיו, אלף לכ"ד מלמדם והיה הגדול, אליעזר 

מתים, היו ולא בר אמיתי, שמעון  רבי כמו - מלכות הרוגי עשרה מגזירת ניצלים היו  (וגם

שניצלו) אלעזר רבי  ובנו קנאה,יוחאי ולא  שנאה, לא אין, הסוד תורת לומדי  בין  כי  ,
בזוהר הרשב "י  שאמר כמו גמור , ואחדות באהבה כולם אלא תחרות, ולא

ע "א) קכ "ח דף - נשא  ואמר,(פרשת ׁש מעוֹ ן רבּ י  ח דּ י ג ): ׁש מע(חבקוק ׁש מע ּת י  ה' ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌
ע "ב )(אמר )יראתי. דּ חיל.(קכ "ח למהוי  הוה יאוֹ ת ּת לייא התם בּ חביבוּ תא  אנן ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ כ ּת יב,מלּ תא  ו), וּ כתיב(דברים  ,היא יי את ז)ואהב ּת  יי (דברים  מאהבת ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וּ כתיב א)אתכם, אתכם(מלאכי  וגוֹ '.אהב ּת י ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

הקודש: ואמר,ובלשון ׁש מעוֹ ן ר בּ י ג )שׂ מח ׁש ם(חבקוק יראתי . ׁש מע ׁש מעּת י ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב הדּ בר, ּת לוּ י בּ חביבוּ ת אנוּ  ירא. להיוֹ ת ו)ראוּ י  ה'(דברים את ואהבּת  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וכתוּ ב  ,היז)א וכתוּ ב (שם אתכם, ה' א)מאהבת אתכם(מלאכי  וגוֹ '.אהבּת י  ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

התיקו לעשות אפשר אי כי ה', קידוש על למות  תצטר מלמדני אינ א
הסוד תורת לימוד ידי על אלא

פסחים קיב .)ובגמרא בן (דף  שמעון רבי את עקיבא רבי  צוה דברים חמשה :
רבי  עקיבא] [לרבי לו [רשב"י ] אמר האסורין, בבית חבוש כשהיה יוחי

מלמדני  אתה אין אם לו אמר  מלמדך, איני אמר תורה, אומרלמדני  אני
למלכות  ומוסרך אבא פרהליוחי לינק רוצה  שהעגל ממה יותר בני לו אמר ,

בקשת אם לו אמר בסכנה, עגל והלא בסכנה, ומי לו אמר להניק, רוצה 
כשהיה ללמדו חשש  עקיבא שרבי ורואים  עכ "ל. גדול, באילן היתלה ליחנק 
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כוונתו  וזה העליונה, מלכות למידת שנמסר נקרא, השם קידוש על שבמיתה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כב

התיקון  לעשות  אפשר אי  כי  ה', קידוש על למות תצטרך מלמדני  אינך  שאם 
הסוד תורת לימוד ידי  על  ה'),אלא כי (סוד לומדים, אנחנו הזה מהסיפור  - .

מלהיות להינצל יכול היה התורה, סודות אצלו לומד היה עקיבא  רבי  אם 
לו  שאמר מה וזה ע"ה, יוחאי בר שמעון רבי כמו מלכות, הרוגי בעשרה
על  מליהרג גבוה יותר הסוד תורת לימוד כי  וכו', אני  תמה  אליעזר  רבי 
אלא הוא, רק  לא ימותו, ולא שיחיו הוא הסוד תורת כל כי ה', קידוש

הקדוש: בזוהר  שכתב  כמו ישראל , כל את ומציל אל יּ הוּ מכפר אמר ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָעוֹ ד 
אתגּ ליא  כּ ד  גּ ל וּ תא מן יתּפ רקוּ ן  הזּ הר  ספר בּ האי  ׁש מעוֹ ן : לר בּ י לברכה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִזכר וֹ נ וֹ 
והּמ שׂ כּ ילים  ׁש מעוֹ ן . לרבּ י ר בּ ינ וּ  מ ׁש ה לׁש וֹ ן קכ "ד: בּ דף ע וֹ ד בּ תראה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ דרא
צרי א בּ אילּ ין הזּ הר ספר דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע כּ זהר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזהירוּ 

– וּ בגין נ ּס יוֹ ן מׁש יח  חבלי יסבּ ל א הזּ הר  בּ ספר  ה לּ וֹ מד כּ י לוֹ מר : רצה ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ י ּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר הוּ א דּ א דחיּ י  מאילנא למטעם עתידין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל

בּ רחמי . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמ גּ ל וּ תא

ולהשמיע  וללמד הרבים את לזכות צריך  אלא לעצמו, ללמוד מספיק לא כן ועל
ישראל  האחרון לכל בדור  הרבים את  וללמד להתגלות נועדה הסוד  תורת  כי !

וכמבואר שלימה , והגאולה משיח של  תורתו לקראת העולם את הכינו למען
הקדוש. בשל "ה

הזאת החכמה בעסק תלויה הגאולה כל

אפרים מחנה דגל שמיני)ובספר משה,(פרשת דרש דרש וזהו וז"ל: כתב,
כשיתגלה בחינתהיינו היה יוחאי  בן שמעון דרבי  ואיתא משה, בחינת יש  ודור  דור  בכל (כי

משה,משה) כבר  שדרש מה וידרוש הזוהר,, ספר  יוחאי, בן שמעון  רבי  היינו 
שיבנה  הגאולה יהיה וממילא הקליפות כל  שיתבטלו הינו שורף, והנה אז
בטול יהיה ההוא החיבור ידי  על  וגם ועד . סלה אמן  בימינו במהרה

הקטרוגים  והשבתת הגלות וקלות  כ "ד )הקליפות  נהר  ראשון  מעין לאברהם .(חסד 
אחור גורמת  היא  בה מלהתעסק ומניעתנו  הזאת, החכמה בעסק תלוי  הכל

ותפארתנו  מקדשנו בית בנין  חיים)ועכוב לעץ ויטאל חיים הרב  .(הקדמת

השכינה  למען מדקותיכם  הקריבו  שמים, לשם לימוד  תנו יקרים, יהודים כן, על 
כאחד כולנו  ונלך  נפשנו, לפדות לגרום ליוצרינו , רוח נחת לעשות הקדושה ,

אמן . בימינו במהרה המשיח מלך  פני  אור  את לקבל יחד 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות כגשאלות 

הקדמה 
מבהיל : סיפור לכם נספר 

הקדוש  את מפרסם ואני  היות ממני  ומבקש באנון יוחנן בשם אדם מטלפן פעם
ב  הזוהר פי  על חיים ארגן יוחנן ומבקש והוא בשבוע , שעות שני 2000 ראדיו

הקדוש  הזוהר את  לחזק איתו ביחד יבוא !שאני

איך  אז רדיו שמיעת נגד חיבור הוצאתי  שנה 45 ולפני רדיו נגד שאני  לו עניתי 
ברדיו  לדבר לבוא יכול ?אני

לכל  ולהגיע הזוהר את לפרסם אפשר שאי  וטוען מאוד בי  הפציר הוא בקיצור 
העולם מלחמת של גדולה בסכנה ישראל ועם והיות הרדיו, בלי העולם
שזה כבר  מאמין אחד וכל בזכריה, שכתוב כמו ואיום נורא שיהיה השלישית

מתי  יודעים  לא רק ?יקרה,

עניתי  אז העולם, ממלחמת ישראל עם את להציל נח תיבת לנו תיקן והרשב "י 
לבא. מוכן ואני אותי  ניצחת

וספרא האידרא  את פה בעל שמדבר איך  רואה ואני ביחד, לדבר  והתחלנו
פה. בעל  הלשון עם הכל  האר "י כתבי פי על הסברים, עם דצניעותא

בעל  אני ענה  הקדוש זוהר לומד  כבר אתה שנים כמה שניה, בפעם אותו שאלתי
פה בעל הכל יודע אתה מאיפה אז שנים, 10 לימד תשובה הרשב "י  לי  ענה ?

פה. בעל  הכל ידע דקות ובכמה אותי ,

הסיפור את להקליד רציתי חודשים, שם שהיה חולים בבית אותו לבקר הלכתי
מזה ועשו הקלטות לנו יש וב "ה ברדיו, השיעור  לפני  אחת בדקה לי שסיפר 

קליני . מהמות  גם לי וסיפר דיסק ,

שמעון  מרבי  מסר  עם העליון  מעולם שחזר  - המתים תחיית מנס לי  סיפר והוא
ע"ה יוחאי  בר 

אומר: נשמע אני מה עליכם, ?שלום

יוחנן : ניתוח,רבי  היום לי היה ניתוח, אחרי  אני   ולפני
איתי  יהיה מה רבינו פריקה... והיתה נפלתי  ושלשום ניתוח, לי היה שנים 10?

אומר: לוינשטין,אני  בבית ברעננה חודשים כמה לפני אצלך  הייתי אני  תשמע,
בא עכשיו אני לרדיו. בוא  באנון , יוחנן הרב  וצעקתי: שהייתי  ראשונה פעם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כב
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מלהיות להינצל יכול היה התורה, סודות אצלו לומד היה עקיבא  רבי  אם 
לו  שאמר מה וזה ע"ה, יוחאי בר שמעון רבי כמו מלכות, הרוגי בעשרה
על  מליהרג גבוה יותר הסוד תורת לימוד כי  וכו', אני  תמה  אליעזר  רבי 
אלא הוא, רק  לא ימותו, ולא שיחיו הוא הסוד תורת כל כי ה', קידוש
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צרי א בּ אילּ ין הזּ הר ספר דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע כּ זהר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזהירוּ 

– וּ בגין נ ּס יוֹ ן מׁש יח  חבלי יסבּ ל א הזּ הר  בּ ספר  ה לּ וֹ מד כּ י לוֹ מר : רצה ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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ישראל  האחרון לכל בדור  הרבים את  וללמד להתגלות נועדה הסוד  תורת  כי !
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כשיתגלה בחינתהיינו היה יוחאי  בן שמעון דרבי  ואיתא משה, בחינת יש  ודור  דור  בכל (כי

משה,משה) כבר  שדרש מה וידרוש הזוהר,, ספר  יוחאי, בן שמעון  רבי  היינו 
שיבנה  הגאולה יהיה וממילא הקליפות כל  שיתבטלו הינו שורף, והנה אז
בטול יהיה ההוא החיבור ידי  על  וגם ועד . סלה אמן  בימינו במהרה

הקטרוגים  והשבתת הגלות וקלות  כ "ד )הקליפות  נהר  ראשון  מעין לאברהם .(חסד 
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ותפארתנו  מקדשנו בית בנין  חיים)ועכוב לעץ ויטאל חיים הרב  .(הקדמת

השכינה  למען מדקותיכם  הקריבו  שמים, לשם לימוד  תנו יקרים, יהודים כן, על 
כאחד כולנו  ונלך  נפשנו, לפדות לגרום ליוצרינו , רוח נחת לעשות הקדושה ,

אמן . בימינו במהרה המשיח מלך  פני  אור  את לקבל יחד 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות כגשאלות 

הקדמה 
מבהיל : סיפור לכם נספר 
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לכל  ולהגיע הזוהר את לפרסם אפשר שאי  וטוען מאוד בי  הפציר הוא בקיצור 
העולם מלחמת של גדולה בסכנה ישראל ועם והיות הרדיו, בלי העולם
שזה כבר  מאמין אחד וכל בזכריה, שכתוב כמו ואיום נורא שיהיה השלישית

מתי  יודעים  לא רק ?יקרה,

עניתי  אז העולם, ממלחמת ישראל עם את להציל נח תיבת לנו תיקן והרשב "י 
לבא. מוכן ואני אותי  ניצחת

וספרא האידרא  את פה בעל שמדבר איך  רואה ואני ביחד, לדבר  והתחלנו
פה. בעל  הלשון עם הכל  האר "י כתבי פי על הסברים, עם דצניעותא
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אומר: נשמע אני מה עליכם, ?שלום

יוחנן : ניתוח,רבי  היום לי היה ניתוח, אחרי  אני   ולפני
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בא עכשיו אני לרדיו. בוא  באנון , יוחנן הרב  וצעקתי: שהייתי  ראשונה פעם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כד 

אתה  דרשה, של שעות 2 לאחר אתה(יוחנן)מהרדיו, אני, לא  הרדיו את הקמת
שלך . עבודה זה הזהר " פי  על "חיים הרדיו את הקמת

אומר: לשמיםאני שהגיע לי  אמר  כבודו כבודו, את לשאול רציתי 
היית תשובה. בעל היית כלום, ידעתם שלא ובכיתם הרשב"י, לישיבת

נכון  איפהצנחן ??..בצבא?

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

מ ראש הייתי במשטרה, משרת הייתי מהתחלה: במשטרהנתחיל חלקה
גדולים. סמים סוחרי נגד  סוכנים הפעלתי  סמים, מחלקת

אחר איך , ידע ולא תשובה לעשות התעוררות קיבל באנון יוחנן רבי זמן באותו
היום כל לגרוס פרץ הרב זצ "ל, פרץ ניסים להרב אותו הםנה שלו החברים

הקדוש. בזוהר 

בוקר התעורר ואז התייאש, יוחנן רבי בזוהר גריסת  של קצרה תקופה אחרי
לו. שיעזור עולם... מבורא ובקשתי מאד, חזקים ודכאון חרדות כאבי  עם אחד ,

יוחנן : ההמולהרבי  לכל התעוררתי בלילה סתם, גמרא, למדתי אחד לילה
נופלים הם נופל . ואני  קמים הם וערבייה, ערבי עם נלחם  ערבי, בכפר שאני
של  שינה בחדר  והתעוררתי ונרדמתי, הרצפה, על שניהם נפלו בסוף קם . ואני
לה ואמרתי  בוא. לי אומרת הקדושה, השכינה שחורים, עטופה  זקנה אישה

את מוותמי אז,? לפיה)? אצבעה את  ששש (קרבה ש, מוות,אמרתי:!ועשתה 
ישראל". "שמע

טסים. למעלה, טסים ואנו שלה, ביד אותי לקחה

עולה עולה סנטר, דיזנגוף בנין אורות, אביב, תל  ממש  אביב, תל את רואה אני
המערה  בתוך מערה. לתוך והושלכתי רשב "י)עולה, זה מי  ידעתי  לא אז  מזרון (אני .

שלי . - שני מזרון  רשב"י, - איש יושב אחד

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

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

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות כהשאלות 

גדולה נפתלי (בדולח)מהיכלא אומר: והוא סבא, סבא, ראש, עם רק גוף בלי  ,?
נפתלי  אני  אומר : אני יוחנן אז אני ?!

הזוהר כל את  יוחנ ר ' את מלמד  הרשב"י

" לי : אומר  לו :!יוחנן ואז  ואמר לאברך פנה ואז אותי, בירך אותי , נישק ואז "
חתיכות. שתי לו  תן  למזנון , אותו קח

לו : אחת,רבינו "אמר חתיכה לאכול יוכל לא  הוא חתיכות , שתי ?"איך 

לו : לו.אמר תתן 

ולועס  ולועס ואוכל אוכל ואני התמלא, הפה לפה. הכנסתי - חתיכות שתי לוקח
הזוהר. כל את מבין ואני  שלי , לגוף נכנס הזוהר וכל הזוהר, את ולועס

למקוה, הלכתי - קמתי במיטה, בחיים)התעוררתי ראשונה במקוה(פעם טבלתי ,
קורא אני  כאילו הכל], [והבנתי אליהו , [פתח] פתחתי בנץ, התפללתי 
אלא ברור , הכל  רק לא ברור, הכל  הקודש, לשון עברית קורא ואני  עברית,

בפנים. מבפנים

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

אותו : האריז"ל שאלתי כתבי  כל גם ?האם

יוחנן : העולמותהכל רבי העליונים, העולמות  המוחין, בתוך  התלבש !
התחתונים.

אותו : אדראשאלתי גם הכל האם דצניעותא? סיפרא  ??

יוחנן : הכל .רבי הכל ,

אותו : הביאוריםשאלתי כל האר "י עם כתבי כל  את זכרת ?.?

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

לו : היהאמרתי זה מתי  אוכל . לך נתן הוא הרשב"י, של  האוכל ?זה

תשס"ב. - תשס "א בשנת  יוחנן: רבי

באנון  יוחנן התורהאותו סודות ממנו וללמוד  הרשב"י את לפגוש שזכה זצ"ל
איתו  הרשב"י  של  מהמעמד שהוגרם הקדוש  הזוהר הפצת של שנים 10 אחרי

השמים. מן הקדוש הזוהר  על נוסף מסר עוד וקיבל קליני  מוות חוה

מוות.הסיפור: לשערי  והגיע  מאוד, חולה היה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כד 
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כו

לויה. לסדר וצריכים שנפטר, פטירה שטר לו  וכתבו ידו על היו רופאים שמונה
ששה היה ובאחד  מנהרות, לשני  "הגעתי ומספר: התעורר זמן קצת אחרי

האנשים היו מי אותו כששאלתי  זקנים, שבעה ובשני חג"תזקנים, לי ענה ?
לו  קראו בשמחה מאוד  שהיה והזקן אמרו :מלכות נה"י, האנשים - צריך. אתה 

ילמד אחד שכל  וילדות  ילדים נשים  לאנשים הקדוש  הזוהר את לפרסם להמשיך 
ביום, שלוש שתים דקה הפחות "שמע לכל להגיד אנשים הלאה ותקרב

ישראל )ישראל". שמע  זה מה יודעים שלא .(אלו

המתי תחיית 

להישאר ורוצה כלל, לתפקד  יכול לא הוא  כוח, כבר  לו שאין להם טען הוא
שלך , העבודה  את להמשיך חזרה ללכת צריך אתה לא, לו, ענו כאן, איתם
כוח שום לי  ואין  ל"ע, חולה מאוד אני  להם, ענה הוא - לך. נעזור  ואנחנו

כאן  אתכם להישאר  צריך ואני שליחותלתפקד, לך  יש הפעם עוד לו ענו !
חדשים בכוחות תבוא לך, נעזור ואנחנו שאלהגדולה והאשה התעורר . וכך - !

התעורר והוא מת שהוא שכתבתם  זה איך אנחנו לרופאים: אמרו: הרופאים ?
בא זה  זה, את עשיתם אתם לא נכון, לא זה אמר והוא אותו. ורפאנו לו, עזרנו

לנו:משמים אמר  הוא - דקות ! הכמה למעלה, שמה דקות, כמה  רק לקח זה
זה  את לתאר אפשר אי זמן , הרבה הרבה לקח .האלו,

אומר: פטירה,אני שטר  קיבל וכבר  דרכים תאונת לו שהיתה סיפר  יוחנן
האמת. מעולם חזרה בא ופתאום

אומר: לך אני  היה מה לשמים... שעלית איך לספר כח לך  היה ולא לי , ?סיפרת
דרכים תאונת לך לשאול .היתה רציתי אני  בדיוק , היה מה  ?

אותו : דרכיםשאלתי תאונת לך היתההיתה היא  מתי ??

יוחנן : אסביר.רבי אני 

יוחנן : תאונהרבי של איזה לך שאמרתי  ארוע, לי היה דרכים, תאונת לא  ?
אותם יקח שהקב"ה בקשתי  דכאונות, והדכאונות)חרדות שיקח(החרדות ותמורתם  ,

הרגליים. שני את לי לקח שנה ואחרי הרגלים, שני את לי 

למעלה  המנהרות עם ומה אותו: ?שאלתי

יוחנן : עכשיו.רבי קרה זה אחר, משהו זה 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות כזשאלות 

מסביר: יוחנן  רבי

יוחנן : נעצרתי רבי ואז נוהג, אני לאן ידעתי לא ואני  נוהג, אני הנסיעה, באמצע
אותי  לקחו אמבולנס, הזמינו  הדרך בצד עצרתי  הילדים, על ופחדתי הדרך בצד
חמצן. 5% עם מיד אותי  אישפזו ושם שיבא, חולים בבית נמרץ  לטיפול ישר
מוות לי  היה האלה, ימים בשבוע נמרץ , בטיפול ימים שבוע אותי אשפזו

מת - פטירה תעודת על  לי חתמו !קליני...

אומר: פטירהאני התעודת את  לך  ?יש

יוחנן : יש.רבי

אומר: קליני אני במוות היה ?ומה

יוחנן : שבעהרבי ראיתי  המים , לתוך צללתי ענק, מעיין מים, לתוך  נכנסתי 
בגלל  עצובים עצובים. וחלקם שמחים חלקם יושבים, נהי "מ. חג"ת כמו  זקנים,

הסוף. בגלל ושמחים השכינה, גלות

להפטר זמנו  הגיע לא  עדיי

יוחנן : חזרהרבי אותי תחזירו  אל פה , להשאר  רוצה אני אמרתי: ואמרו ואז - !
עדיין  שלך  הזמן  הגיע לא זה לחזור.לי: צריך !

יוחנן : מהרבי ?לעשות

שעשיתהזקנים: !!!מה

יוחנן : עשיתי רבי ?מה

שעשיתהזקנים: !מה

יוחנן : יורד .רבי עולה  יורד, עולה בחזרה, אני ומאז

אומר: הזקניםאני אמרו עוד  מנהרותמה שתי ראית האם ...??

יוחנן : !כן רבי

אומר: במנהרותאני היה בדיוק.ומה זוכר לא אני  ?

יוחנן : מעיינות.רבי שתי 

ב' חלק העליו העול ממנהרות  נחית  שמיא  מ וקדיש עיר 

ללמוד  צריך הזה שבדור בשמים לו שאמרו יוחנן הרב לנו מגלה נוספת בשיחה
גמרא עם ומה אותם ושאל ערוך ושולחן ירושלמי תלמוד זוהר ענו בדווקא ?



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כו

לויה. לסדר וצריכים שנפטר, פטירה שטר לו  וכתבו ידו על היו רופאים שמונה
ששה היה ובאחד  מנהרות, לשני  "הגעתי ומספר: התעורר זמן קצת אחרי

האנשים היו מי אותו כששאלתי  זקנים, שבעה ובשני חג"תזקנים, לי ענה ?
לו  קראו בשמחה מאוד  שהיה והזקן אמרו :מלכות נה"י, האנשים - צריך. אתה 

ילמד אחד שכל  וילדות  ילדים נשים  לאנשים הקדוש  הזוהר את לפרסם להמשיך 
ביום, שלוש שתים דקה הפחות "שמע לכל להגיד אנשים הלאה ותקרב

ישראל )ישראל". שמע  זה מה יודעים שלא .(אלו

המתי תחיית 

להישאר ורוצה כלל, לתפקד  יכול לא הוא  כוח, כבר  לו שאין להם טען הוא
שלך , העבודה  את להמשיך חזרה ללכת צריך אתה לא, לו, ענו כאן, איתם
כוח שום לי  ואין  ל"ע, חולה מאוד אני  להם, ענה הוא - לך. נעזור  ואנחנו

כאן  אתכם להישאר  צריך ואני שליחותלתפקד, לך  יש הפעם עוד לו ענו !
חדשים בכוחות תבוא לך, נעזור ואנחנו שאלהגדולה והאשה התעורר . וכך - !

התעורר והוא מת שהוא שכתבתם  זה איך אנחנו לרופאים: אמרו: הרופאים ?
בא זה  זה, את עשיתם אתם לא נכון, לא זה אמר והוא אותו. ורפאנו לו, עזרנו

לנו:משמים אמר  הוא - דקות ! הכמה למעלה, שמה דקות, כמה  רק לקח זה
זה  את לתאר אפשר אי זמן , הרבה הרבה לקח .האלו,

אומר: פטירה,אני שטר  קיבל וכבר  דרכים תאונת לו שהיתה סיפר  יוחנן
האמת. מעולם חזרה בא ופתאום

אומר: לך אני  היה מה לשמים... שעלית איך לספר כח לך  היה ולא לי , ?סיפרת
דרכים תאונת לך לשאול .היתה רציתי אני  בדיוק , היה מה  ?

אותו : דרכיםשאלתי תאונת לך היתההיתה היא  מתי ??

יוחנן : אסביר.רבי אני 

יוחנן : תאונהרבי של איזה לך שאמרתי  ארוע, לי היה דרכים, תאונת לא  ?
אותם יקח שהקב"ה בקשתי  דכאונות, והדכאונות)חרדות שיקח(החרדות ותמורתם  ,

הרגליים. שני את לי לקח שנה ואחרי הרגלים, שני את לי 

למעלה  המנהרות עם ומה אותו: ?שאלתי

יוחנן : עכשיו.רבי קרה זה אחר, משהו זה 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות כזשאלות 

מסביר: יוחנן  רבי

יוחנן : נעצרתי רבי ואז נוהג, אני לאן ידעתי לא ואני  נוהג, אני הנסיעה, באמצע
אותי  לקחו אמבולנס, הזמינו  הדרך בצד עצרתי  הילדים, על ופחדתי הדרך בצד
חמצן. 5% עם מיד אותי  אישפזו ושם שיבא, חולים בבית נמרץ  לטיפול ישר
מוות לי  היה האלה, ימים בשבוע נמרץ , בטיפול ימים שבוע אותי אשפזו

מת - פטירה תעודת על  לי חתמו !קליני...

אומר: פטירהאני התעודת את  לך  ?יש

יוחנן : יש.רבי

אומר: קליני אני במוות היה ?ומה

יוחנן : שבעהרבי ראיתי  המים , לתוך צללתי ענק, מעיין מים, לתוך  נכנסתי 
בגלל  עצובים עצובים. וחלקם שמחים חלקם יושבים, נהי "מ. חג"ת כמו  זקנים,

הסוף. בגלל ושמחים השכינה, גלות

להפטר זמנו  הגיע לא  עדיי

יוחנן : חזרהרבי אותי תחזירו  אל פה , להשאר  רוצה אני אמרתי: ואמרו ואז - !
עדיין  שלך  הזמן  הגיע לא זה לחזור.לי: צריך !

יוחנן : מהרבי ?לעשות

שעשיתהזקנים: !!!מה

יוחנן : עשיתי רבי ?מה

שעשיתהזקנים: !מה

יוחנן : יורד .רבי עולה  יורד, עולה בחזרה, אני ומאז

אומר: הזקניםאני אמרו עוד  מנהרותמה שתי ראית האם ...??

יוחנן : !כן רבי

אומר: במנהרותאני היה בדיוק.ומה זוכר לא אני  ?

יוחנן : מעיינות.רבי שתי 

ב' חלק העליו העול ממנהרות  נחית  שמיא  מ וקדיש עיר 

ללמוד  צריך הזה שבדור בשמים לו שאמרו יוחנן הרב לנו מגלה נוספת בשיחה
גמרא עם ומה אותם ושאל ערוך ושולחן ירושלמי תלמוד זוהר ענו בדווקא ?



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כח

בדווקא ללמוד  צריכים עכשיו בחו"ל , הקודמים בדורות לעסו כבר  שגמרא לו
ילמוד  יהודי  שכל לפרסם  הזה  לעולם חזרה לרדת צריך אתה לו  ואמרו זוהר ,

וכו'. ביום, זוהר  דף

מהאלמין : אז)"האדמו"ר במנהרות(כן היה ?"מה

יוחנן : הקליפות.רבי  של ומנהרה הטובים, של טובה, מנהרה היתה - במנהרות
אחזור ". שאני  רוצו לא הם אותי, תקפו הקליפות

אומר: אמרו אני הם מה  אז הצדיקים, היו השניה ?במנהרה

יוחנן : שאני רבי  הגדולה העבודה גדולה, עבודה עושה שאני  אמרו הצדיקים
בתשובה. רבים רבים, ומחזירה שמים שם מקדשת עושה

אומר: להםאני אמרת מה  ?"אז

יוחנן : לחזור.רבי לי אמרו לחזור , רוצה לא אני  להשאר, רוצה שאני אמרתי :

אומר: לך אני ענו מה ?אז

יוחנן : עבודהרבי הרבה לך יש !!!תחזור,

אומר: לעשותאני מה לך ?אמרו

יוחנן : שעשיתי "רבי מה "להמשיך

אומר: הקדוש אני הזוהר את  ?"לפרסם

אומר: אמרו אני מה דף, דקה, ללמוד , מה ללמוד דפים כמה לך ?אמרו

יוחנן : שורה.רבי

אומר: הקדוש אני זוהר ?שורה

יוחנן : פסיק.רבי

אומר: הקדוש.אני זוהר  לכל קצת למיליון, להגיע  ורוצים הזוהר  דפי  מדפיסים (אנחנו 

.הפחות)

אומר: הגמראאני  על אמרו מה הגמרא, עם ?מה

יוחנן : נגמר.רבי הזמן, לא

אומר: הגמראאני על אמרו ?מה

יוחנן : נגמר.רבי

אומר: הזמן.אני נגמר

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות כטשאלות 

אומר: בכלל אני גמרא ללמוד שאסור אומרת ?זאת

יוחנן : להחזיק רבי צריכים היו - גולה הגלות, לשנות טובה היתה [לבד] הגמרא
שאת ביתר למדו לכן  הגויים, בין יתערבבו שלא בכדי  בגיטאות ישראל  עם את 

פלפולים. וטריא, שקלא [לבד ], הגמרא את

פני  על מרחפת אלקים "רוח - משיח של האור  ישראל , ארץ של האור  - עכשיו
הגמרא את לעזוב  צריך העולם. פני את שמאיר  משיח  של אורו זה המים"-
צריך  האר "י, וכתבי  ערוך  ולשולחן  הירושלמי , לתלמוד ולעבור  [הבבלית]

הגמרא את רבינו לעזוב בהקדמת [עיין האמת. בעולם שאמרו המסר זה לגמרי. ,
ספירות] עשר לתלמוד הסולם בעל מרן והקדמת ההקדמות, לשער ויטאל חיים

אומר: זוהראני ללמוד !רק

יוחנן : שמביאיםרבי הדברים  אלה וייחודים. וכוונת, וזוהר, האר"י, כתבי
הגאולה. את

יוחנן : לדבר ]רבי לי [קשה

לימוד  ידי על  בתשובה ישראל  עם את לעורר זכו לא שעדיין הערוצים כל
ויראת תורה אהבת להשיג ניתן לא הקדוש הזוהר בלעדי [כי הקדוש, הזוהר 
ואי  מ"ג, תיקון תיקו"ז בזוה"ק כמבואר  שלימה, לתשובה ולהגיע שמים,
בגלל  רק באים ישראל עם על  הבאות הצרות  וכל הבא, לעולם לזכות אפשר
מרדיו  השכל, מוסר לעצמם יקחו ל'], תיקון תיקו"ז זוה"ק, לומדים שלא

הקדוש הזוהר את שמפיצים 20005 יום כל היומי הזוהר  דף את ומשמיעים
הערוצים, כל יעשו וכן יראו מהם דקות, 5 היומי לישראל  חק  זוהר וכן  דקות
כדי  הקדוש, הזוהר  והפצת שיעורים במסירת להתחיל הדרשנים בעלי וכל

בב"א. השלמה  הגאולה ולהביא  לקרב ישראל  עם את להציל

ידי ועל  הרבים  את מזכים הקדוש הזוהר של  הקדושים לשיעורים השומעים כל
להתנא  מקושרים אתם התועים. ובנותיו בניו  את הוא ברוך  לקדוש משיבים  זה
ואתם  העולם, בכל  הזוהר והפצת לימוד ידי  על  יוחאי בר שמעון רבי האלוקי

הקדוש. רשב"י  של  תורתו את להפיץ צריך אחד  כל מלאים . ויזכה שותפים
במהרה  הגאולה ולקרוב לבבות ולקירוב  הרבים , בזיכוי מלא  שותף להיות 

אמן . בימינו

הקב"ה שבירך הברכות לכל יזכו הקדוש הזוהר  בשיעורי המשתתפים כל
בנים ובני בנים ולברכה, לטובה לבכם  משאלות ה' ימלא ע"ה, אבינו לאברהם 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  כח

בדווקא ללמוד  צריכים עכשיו בחו"ל , הקודמים בדורות לעסו כבר  שגמרא לו
ילמוד  יהודי  שכל לפרסם  הזה  לעולם חזרה לרדת צריך אתה לו  ואמרו זוהר ,

וכו'. ביום, זוהר  דף

מהאלמין : אז)"האדמו"ר במנהרות(כן היה ?"מה

יוחנן : הקליפות.רבי  של ומנהרה הטובים, של טובה, מנהרה היתה - במנהרות
אחזור ". שאני  רוצו לא הם אותי, תקפו הקליפות

אומר: אמרו אני הם מה  אז הצדיקים, היו השניה ?במנהרה

יוחנן : שאני רבי  הגדולה העבודה גדולה, עבודה עושה שאני  אמרו הצדיקים
בתשובה. רבים רבים, ומחזירה שמים שם מקדשת עושה

אומר: להםאני אמרת מה  ?"אז

יוחנן : לחזור.רבי לי אמרו לחזור , רוצה לא אני  להשאר, רוצה שאני אמרתי :

אומר: לך אני ענו מה ?אז

יוחנן : עבודהרבי הרבה לך יש !!!תחזור,

אומר: לעשותאני מה לך ?אמרו

יוחנן : שעשיתי "רבי מה "להמשיך

אומר: הקדוש אני הזוהר את  ?"לפרסם

אומר: אמרו אני מה דף, דקה, ללמוד , מה ללמוד דפים כמה לך ?אמרו

יוחנן : שורה.רבי

אומר: הקדוש אני זוהר ?שורה

יוחנן : פסיק.רבי

אומר: הקדוש.אני זוהר  לכל קצת למיליון, להגיע  ורוצים הזוהר  דפי  מדפיסים (אנחנו 

.הפחות)

אומר: הגמראאני  על אמרו מה הגמרא, עם ?מה

יוחנן : נגמר.רבי הזמן, לא

אומר: הגמראאני על אמרו ?מה

יוחנן : נגמר.רבי

אומר: הזמן.אני נגמר

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות כטשאלות 

אומר: בכלל אני גמרא ללמוד שאסור אומרת ?זאת

יוחנן : להחזיק רבי צריכים היו - גולה הגלות, לשנות טובה היתה [לבד] הגמרא
שאת ביתר למדו לכן  הגויים, בין יתערבבו שלא בכדי  בגיטאות ישראל  עם את 

פלפולים. וטריא, שקלא [לבד ], הגמרא את

פני  על מרחפת אלקים "רוח - משיח של האור  ישראל , ארץ של האור  - עכשיו
הגמרא את לעזוב  צריך העולם. פני את שמאיר  משיח  של אורו זה המים"-
צריך  האר "י, וכתבי  ערוך  ולשולחן  הירושלמי , לתלמוד ולעבור  [הבבלית]

הגמרא את רבינו לעזוב בהקדמת [עיין האמת. בעולם שאמרו המסר זה לגמרי. ,
ספירות] עשר לתלמוד הסולם בעל מרן והקדמת ההקדמות, לשער ויטאל חיים

אומר: זוהראני ללמוד !רק

יוחנן : שמביאיםרבי הדברים  אלה וייחודים. וכוונת, וזוהר, האר"י, כתבי
הגאולה. את

יוחנן : לדבר ]רבי לי [קשה

לימוד  ידי על  בתשובה ישראל  עם את לעורר זכו לא שעדיין הערוצים כל
ויראת תורה אהבת להשיג ניתן לא הקדוש הזוהר בלעדי [כי הקדוש, הזוהר 
ואי  מ"ג, תיקון תיקו"ז בזוה"ק כמבואר  שלימה, לתשובה ולהגיע שמים,
בגלל  רק באים ישראל עם על  הבאות הצרות  וכל הבא, לעולם לזכות אפשר
מרדיו  השכל, מוסר לעצמם יקחו ל'], תיקון תיקו"ז זוה"ק, לומדים שלא

הקדוש הזוהר את שמפיצים 20005 יום כל היומי הזוהר  דף את ומשמיעים
הערוצים, כל יעשו וכן יראו מהם דקות, 5 היומי לישראל  חק  זוהר וכן  דקות
כדי  הקדוש, הזוהר  והפצת שיעורים במסירת להתחיל הדרשנים בעלי וכל

בב"א. השלמה  הגאולה ולהביא  לקרב ישראל  עם את להציל

ידי ועל  הרבים  את מזכים הקדוש הזוהר של  הקדושים לשיעורים השומעים כל
להתנא  מקושרים אתם התועים. ובנותיו בניו  את הוא ברוך  לקדוש משיבים  זה
ואתם  העולם, בכל  הזוהר והפצת לימוד ידי  על  יוחאי בר שמעון רבי האלוקי

הקדוש. רשב"י  של  תורתו את להפיץ צריך אחד  כל מלאים . ויזכה שותפים
במהרה  הגאולה ולקרוב לבבות ולקירוב  הרבים , בזיכוי מלא  שותף להיות 

אמן . בימינו

הקב"ה שבירך הברכות לכל יזכו הקדוש הזוהר  בשיעורי המשתתפים כל
בנים ובני בנים ולברכה, לטובה לבכם  משאלות ה' ימלא ע"ה, אבינו לאברהם 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ל 

ובמצוות, בתורה דׁש מ עוסקים וס יּ ע ּת א רויחי וּ מז וֹ ני אריכי חיּ א חיי זרעא יּ א, ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אוֹ ריתא. מּפ ת גּ מי  יבטוֹ ל  לא ודי  יפס וֹ ק לא דּ י  זרעא  ושמחהוקיּ מא  בריאות מתוך ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בזכותך  המשיח ממלך  לשמוע ותזכו פעמים, אלף ככם עליכם ה' יוסף  ונחת,
ואמר : צדיק  פעם שהתבטא כמו נקבצו היגעתי, ישראל עם המשיח , מלך בבוא

בעיניו  המשיח מלך יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים העם ופליטת לך, ובאו
כולם  באצבעו, ויראה ידו ירים לפתע מעשיו, לפי  ואחד  אחד  כל יבחן הטהורות
ויאמר, קולו את המשיח מלך  ישמיע אז  במחזה, ויביטו בפליאה  עיניהם ירימו

הגעתי "בזכותך מסויים: יהודי על  אצבע בגאולת בהפנותו חלק יש לך  ,!
ביאתו .העם  למען שפעל  ויהודי יהודי כל על יראה כך ."!

יעיד  ובעצמו בכבודו שהמשיח המאושרים, הזוכים מן להיות שנזכה הלואי
הגעתי". "בזכותך – עלינו

למען  מדקותיכם הקריבו שמים, לשם לימוד תנו  יקרים, יהודים כן, על
נפשנו, לפדות לגרום ליוצרינו, רוח נחת לעשות הקדושה, ונלךהשכינה

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

וכו': האדמו "ר  הצדיק , הגאון  התורה, גדולי מועצת אבל נשיא ראינו, נכון כן,
וכו' הש "ס על  חיבורים לחבר הזמן כל עסוקים ?היינו

דין  העלוניםבית את ראיתם  לא האם תשובה"האור ": הבעל הקדוש מהצדיק 
ממנו  ביקש ע"ה יוחאי בר שמעון שרבי  מה זצוקללה"ה באנון יוחנן ?רבי 

וכו': האדמו "ר  הצדיק , הגאון  התורה, גדולי מועצת אבל נשיא ראינו. נכון כן,
כנ"ל . עסוקים, היינו

דין  במשך בית ראיתם לא האם ולתפארת, לכבוד  ספרים עם עסוקים הייתם :
מהאלמין  שליט "א אדמו"ר  כ"ק  שכתב היהדות  עניני  כל על הספרים שנה 40
מעיר והלך הדת, יסודי  כל על ספרים אלפי  ועשה צבאות ה' מלחמת ולחם
ועבד  מוח אירועי 7 לו  שהיו אף על המשיח, מלך  של שופר  קול להשמיע לעיר 
כלום, עשיתם לא שאתם מפני רק היה הקשה עבודתו  וכל  ולילה, יומם קשה

בכל  ודורשים במכתבים כותבים הייתם אתם זוהראם  דקה רק ללמוד דרשה
לא לב שמתם ולא המינימום, את עשיתם לא אבל לכם, מוחלים היינו הקדוש

הזוהר לימוד ידי  על  שינצלו ישראל מעם  בכלל  לכם  איכפת לא!!היה מה !
לטוב, זכור הנביא ואליהו ע"ה רבינו משה מהימנא רעיא דברי את למדתם
שנכנסים כמו בו שינצלו כדי האחרון  בדור  ללמוד  דוקא ניתן הזוהר שספר

נח ?לתיבת

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות לאשאלות 

השאלה : העולמי  הזוהר מפעל של  העלון את ראית לא האם  ממשיך: - דין ◌ִ◌ַבית
ר בּ נוּ  מׁש ה בּ קוֹ ל  ׁש וֹ מע  אּת ה  ?האם ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌

ר בּ נוּ  עדמ ׁש ה מאיר  הר ׁש בּ "י  ׁש ּת וֹ רת דווקא, ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמוֹ ד  אוֹ תנוּ  מצוּ ה ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
ׁש יּ גאלנוּ  עד  הוּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת וא ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, (זוֹ הר סוֹ ף ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

ריט.) ◌ָ◌ְ◌ִּפ נחס

דין  האםבית ה ּק בּ "ה , בּ ק וֹ ל וׁש וֹ מע גּ דוֹ ל צדּ יק ׁש נּ קרא אּת ה האם ממשיך: -ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אוֹ ת ׁש צּ וּ ה  מה ׁש מע ּת  ?בּ אמת ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌

וכו': האדמו"ר  הצדיק, הגאון  התורה, גדולי  מועצת כל נשיא שמעתי בוודאי
אותי  שצוה !מה

דין  מהאלמין בית מהאדמו"ר  הזאת ההודעה את  קיבלת לא האם ממשיך: -?

עלמא להאי העליוֹ ן מע וֹ לם הנּ ׁש מה ׁש יּ וֹ רדת מׁש בּ יע קדם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
דּ א וֹ ריתא  בּ רזי לעסק ּת רוּ מה כּ דאיתאאוֹ תּה  ּפ רׁש ת קסא)בּ זּ הר בּ פרוּ ׁש :(דּ ף  ל הרי ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

בּ יאת  וקדם הזּ את החכמה ׁש יּ למד כּ די האדם בּ ריאת ׁש ּת כלית הזּ הר  ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמדּ ברי
בּ רזי עלמא בּ האי לעסק הנּ ׁש מה מׁש בּ יע הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הזּ ה לעוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה

הבּ א  לעוֹ לם הנּ ׁש מה בּ יציאת גּ ם - דּ א וֹ ריתא  בּ רזי  להיגדּ הימנוּ תא יכוֹ לה אינּה  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הר מקוֹ ם אל למעלה עלי וֹ ן הויהלאוֹ ר בּ נעם לחזוֹ ת מּת חלּ ה אהלוֹ  ׁש ם אׁש ר  מתּה  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

חיּ ים מל הזּ את ּפ ני החכמה  בּ התעּס קוּ ת א 161).אם  דף הזוהר  אור ה : דּ ף מ ׁש ה  .(ויּ קהל ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

וכו': האדמו"ר הצדיק, הגאון התורה, גדולי  מועצת מספיק נשיא לא האם 
ולילה יומם תורה  בהם שלומדים וישיבות כוללים ?שהקמנו

דין  מי :בית ורק נח, תיבת נקרא שהזוהר הפרסומים  כל  את ראיתה לא האם
רב  הערב של הנורא המבול מדור ינצל התבה בתוך  ?שיכנס

וכו': האדמו "ר  הצדיק, הגאון  התורה, גדולי  מועצת  שבזהנשיא חשבנו
ומצלא מגנא שתורה למדנו לא וכי מספיק, זה בישיבה  תורה ?שלומדים

דין  הקדוש:בית הזוהר דברי  את בקול קורא הדין בית :אב

ויקהל  פרשת ואמר,(קצ"ז.)זוהר  ׁש מע וֹ ן רבּ י  ּפ תח הקודש: בלשון ז): (בראשית  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ א אבל הּפ סוּ ק, בּ ארנוּ  הרי הּת בה. אל   בּ ית וכל אּת ה בּ א נח אל ה' ֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

ׁש יּ היה וּ ראה, בּ עוֹ לם, אחד  בּ מקוֹ ם נח את ל ׁש מר הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  יכל  א  וכי ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ גדעוֹ ן  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  מקוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  יהיה וא העוֹ לם בּ כל  ו)הּמ בּ וּ ל ויהי (שופטים ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לב דּ ּה , הגּ זּ ה אל  ישׂ ראלחרב  בּ ארץ אוֹ ת וֹ  לׁש מר בּ ּה אוֹ  כב )ׁש כּ ת וּ ב א(יחזקאל ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
זעם, בּ יוֹ ם הּמ בּ וּ לגׁש מּה  מי עליה ירד וּ  לעוֹ לם,?ׁש א ירד  ׁש הּמ ׁש חית כּ יון אלּ א, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ל 

ובמצוות, בתורה דׁש מ עוסקים וס יּ ע ּת א רויחי וּ מז וֹ ני אריכי חיּ א חיי זרעא יּ א, ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אוֹ ריתא. מּפ ת גּ מי  יבטוֹ ל  לא ודי  יפס וֹ ק לא דּ י  זרעא  ושמחהוקיּ מא  בריאות מתוך ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בזכותך  המשיח ממלך  לשמוע ותזכו פעמים, אלף ככם עליכם ה' יוסף  ונחת,
ואמר : צדיק  פעם שהתבטא כמו נקבצו היגעתי, ישראל עם המשיח , מלך בבוא

בעיניו  המשיח מלך יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים העם ופליטת לך, ובאו
כולם  באצבעו, ויראה ידו ירים לפתע מעשיו, לפי  ואחד  אחד  כל יבחן הטהורות
ויאמר, קולו את המשיח מלך  ישמיע אז  במחזה, ויביטו בפליאה  עיניהם ירימו

הגעתי "בזכותך מסויים: יהודי על  אצבע בגאולת בהפנותו חלק יש לך  ,!
ביאתו .העם  למען שפעל  ויהודי יהודי כל על יראה כך ."!

יעיד  ובעצמו בכבודו שהמשיח המאושרים, הזוכים מן להיות שנזכה הלואי
הגעתי". "בזכותך – עלינו

למען  מדקותיכם הקריבו שמים, לשם לימוד תנו  יקרים, יהודים כן, על
נפשנו, לפדות לגרום ליוצרינו, רוח נחת לעשות הקדושה, ונלךהשכינה

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

וכו': האדמו "ר  הצדיק , הגאון  התורה, גדולי מועצת אבל נשיא ראינו, נכון כן,
וכו' הש "ס על  חיבורים לחבר הזמן כל עסוקים ?היינו

דין  העלוניםבית את ראיתם  לא האם תשובה"האור ": הבעל הקדוש מהצדיק 
ממנו  ביקש ע"ה יוחאי בר שמעון שרבי  מה זצוקללה"ה באנון יוחנן ?רבי 

וכו': האדמו "ר  הצדיק , הגאון  התורה, גדולי מועצת אבל נשיא ראינו. נכון כן,
כנ"ל . עסוקים, היינו

דין  במשך בית ראיתם לא האם ולתפארת, לכבוד  ספרים עם עסוקים הייתם :
מהאלמין  שליט "א אדמו"ר  כ"ק  שכתב היהדות  עניני  כל על הספרים שנה 40
מעיר והלך הדת, יסודי  כל על ספרים אלפי  ועשה צבאות ה' מלחמת ולחם
ועבד  מוח אירועי 7 לו  שהיו אף על המשיח, מלך  של שופר  קול להשמיע לעיר 
כלום, עשיתם לא שאתם מפני רק היה הקשה עבודתו  וכל  ולילה, יומם קשה

בכל  ודורשים במכתבים כותבים הייתם אתם זוהראם  דקה רק ללמוד דרשה
לא לב שמתם ולא המינימום, את עשיתם לא אבל לכם, מוחלים היינו הקדוש

הזוהר לימוד ידי  על  שינצלו ישראל מעם  בכלל  לכם  איכפת לא!!היה מה !
לטוב, זכור הנביא ואליהו ע"ה רבינו משה מהימנא רעיא דברי את למדתם
שנכנסים כמו בו שינצלו כדי האחרון  בדור  ללמוד  דוקא ניתן הזוהר שספר

נח ?לתיבת

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות לאשאלות 

השאלה : העולמי  הזוהר מפעל של  העלון את ראית לא האם  ממשיך: - דין ◌ִ◌ַבית
ר בּ נוּ  מׁש ה בּ קוֹ ל  ׁש וֹ מע  אּת ה  ?האם ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌

ר בּ נוּ  עדמ ׁש ה מאיר  הר ׁש בּ "י  ׁש ּת וֹ רת דווקא, ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמוֹ ד  אוֹ תנוּ  מצוּ ה ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
ׁש יּ גאלנוּ  עד  הוּ א  ּבּ רו ל ּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת וא ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, (זוֹ הר סוֹ ף ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

ריט.) ◌ָ◌ְ◌ִּפ נחס

דין  האםבית ה ּק בּ "ה , בּ ק וֹ ל וׁש וֹ מע גּ דוֹ ל צדּ יק ׁש נּ קרא אּת ה האם ממשיך: -ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אוֹ ת ׁש צּ וּ ה  מה ׁש מע ּת  ?בּ אמת ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌

וכו': האדמו"ר  הצדיק, הגאון  התורה, גדולי  מועצת כל נשיא שמעתי בוודאי
אותי  שצוה !מה

דין  מהאלמין בית מהאדמו"ר  הזאת ההודעה את  קיבלת לא האם ממשיך: -?

עלמא להאי העליוֹ ן מע וֹ לם הנּ ׁש מה ׁש יּ וֹ רדת מׁש בּ יע קדם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
דּ א וֹ ריתא  בּ רזי לעסק ּת רוּ מה כּ דאיתאאוֹ תּה  ּפ רׁש ת קסא)בּ זּ הר בּ פרוּ ׁש :(דּ ף  ל הרי ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

בּ יאת  וקדם הזּ את החכמה ׁש יּ למד כּ די האדם בּ ריאת ׁש ּת כלית הזּ הר  ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמדּ ברי
בּ רזי עלמא בּ האי לעסק הנּ ׁש מה מׁש בּ יע הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הזּ ה לעוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה

הבּ א  לעוֹ לם הנּ ׁש מה בּ יציאת גּ ם - דּ א וֹ ריתא  בּ רזי  להיגדּ הימנוּ תא יכוֹ לה אינּה  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הר מקוֹ ם אל למעלה עלי וֹ ן הויהלאוֹ ר בּ נעם לחזוֹ ת מּת חלּ ה אהלוֹ  ׁש ם אׁש ר  מתּה  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

חיּ ים מל הזּ את ּפ ני החכמה  בּ התעּס קוּ ת א 161).אם  דף הזוהר  אור ה : דּ ף מ ׁש ה  .(ויּ קהל ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

וכו': האדמו"ר הצדיק, הגאון התורה, גדולי  מועצת מספיק נשיא לא האם 
ולילה יומם תורה  בהם שלומדים וישיבות כוללים ?שהקמנו

דין  מי :בית ורק נח, תיבת נקרא שהזוהר הפרסומים  כל  את ראיתה לא האם
רב  הערב של הנורא המבול מדור ינצל התבה בתוך  ?שיכנס

וכו': האדמו "ר  הצדיק, הגאון  התורה, גדולי  מועצת  שבזהנשיא חשבנו
ומצלא מגנא שתורה למדנו לא וכי מספיק, זה בישיבה  תורה ?שלומדים

דין  הקדוש:בית הזוהר דברי  את בקול קורא הדין בית :אב

ויקהל  פרשת ואמר,(קצ"ז.)זוהר  ׁש מע וֹ ן רבּ י  ּפ תח הקודש: בלשון ז): (בראשית  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ א אבל הּפ סוּ ק, בּ ארנוּ  הרי הּת בה. אל   בּ ית וכל אּת ה בּ א נח אל ה' ֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

ׁש יּ היה וּ ראה, בּ עוֹ לם, אחד  בּ מקוֹ ם נח את ל ׁש מר הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  יכל  א  וכי ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ גדעוֹ ן  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  מקוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  יהיה וא העוֹ לם בּ כל  ו)הּמ בּ וּ ל ויהי (שופטים ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לב דּ ּה , הגּ זּ ה אל  ישׂ ראלחרב  בּ ארץ אוֹ ת וֹ  לׁש מר בּ ּה אוֹ  כב )ׁש כּ ת וּ ב א(יחזקאל ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
זעם, בּ יוֹ ם הּמ בּ וּ לגׁש מּה  מי עליה ירד וּ  לעוֹ לם,?ׁש א ירד  ׁש הּמ ׁש חית כּ יון אלּ א, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  לב

את  הרג ׁש הוּ א בּ נפׁש וֹ , מתחיּ ב  - בּ גל וּ י לפניו  ונמצא עצמוֹ  את  סוֹ גר ׁש אינ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
לנוּ עצמוֹ . ׁש כּ ת וּ במנּ ין מ לּ וֹ ט, יט )? אחרי.(בראשית ּת בּ יט אל  נפׁש על הּמ לט ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

אחרי ּת בּ יט אל הּט עם מחזירמה ואם כּ תפוֹ , אחר הוֹ ל ׁש הּמ ׁש חית מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ּפ נ  בּ וֹ  וּ מתבּ וֹ נן כּ תוּ ב,ראׁש וֹ  זה ועל  לוֹ . להזּ יק יכוֹ ל  בּ פנים, ה'(שם)ים ויּ סגּ ר  ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

רבּ י  אמר הּמ ות... מלא עליו י ׁש ט וא הּמ ׁש חית לפני יתראה ׁש א ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ עדוֹ ,
ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ה כּ ל לב דּ ם,חיּ יא, מיּ שׂ ראל אם כּ י נעשׂ ה א  הּמ ׁש כּ ן  ו א וּ מעשׂ ה ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

לעוֹ לם. לרדת הּמ ות מלא את  מׁש כ וּ  רב ערב  ׁש אוֹ תם מוּ ם רב, ערב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵמאוֹ תם 
לבדּ ם  ישׂ ראל את וכנּ ס רב, ערב  אוֹ תם את החוּ צה זרק מׁש ה, בּ וֹ  ׁש הסּת כּ ל .כּ יון ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וגוֹ '. מׁש ה ויּ קהל ׁש כּ תוּ ב ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ  ◌ְ◌

אומר רבנו משה ואם ה ' לנגד תבונה ואין עצה שאין להבין היה  עליך כן כמו
ישראל  לעם  נח התיבת והוא ישראל ינצלו הקדוש הזוהר לימוד ידי  על  שרק 

לי  יעזרו בתורה לימודים ששאר ולחשוב להתחכם אפשר !אי 

ממשיך: דין בית בהעלותךאב  בפרשת הזוהר  דברי את קנ"ג.)לומר ◌ַ◌ֶׁש רק :(דף
וּ מגוֹ ג: גּ וֹ ג מּמ לחמת וּ להנּ צל - נח בּ תבת  להיכּ נס יזכּ וּ  הּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים 

ׁש כּ תוּ ב ] יב )[וּ מה ק בּ לה,(דּ ניּ אל מארי אינוּ ן  יבינוּ , בּ עלי והּמ שׂ כּ ילים הם [אלּ וּ  ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
הּת וֹ רה,] בּ סוֹ דוֹ ת העוֹ סקים בּ הוֹ ן הּק בּ לה בּ הם]דּ אּת מר ג')[ׁש נּ אמר  יב  (דּ נאל  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

הרקיע. כּ זהר יזהירוּ  דּ א,[והיינו]והמשׂ כּ ילים בּ זהר מׁש ּת דּ לין דּ קא  אינּ וּ ן אלּ ין  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌
הזּ הר, ספר כּ לוֹ מרדּ אקרי  הזּ וֹ הר, ספר הנּ קרא הזּ ה בּ אוֹ ר  ׁש עוֹ סקים הם [אלּ וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

דּ בריו,] עוֹ מק את להבין עצמם כּ ׁש ּמ י גּ עים נח,דּ איהוּ  נח,תיבת  כּ תיבת [ׁש הוּ א ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
ספר בּ הבנת להכּ נס יוּ זכּ וּ  א  ּכ מעט, אלּ א בּ ּה  להכּ נס זכוּ  א נח ׁש ּת בת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

ׁש אמר ] וזה מעט, אלא  מּמ לכ וּ תא.הזּ וֹ הר  וׁש בע מעיר , ׁש נים  בּ ּה  דּ מתכּ נּ ׁש ין  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הּמ דינה,] מכּ ל דּ הינוּ  הּמ לכ וּ ת, מן  וׁש בעה בּ עיר  ׁש נים בּ וֹ  וּ לזמנין [ׁש נּ אספים ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

רק] אז בּ דוֹ ר, זכוּ ת כּ ׁש אין מּמ ׁש ּפ חה.[ולפעמים וּ ׁש נים מעיר , [כּ לוֹ מראחד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הזּ וֹ הר ,] ספר  את להבין הזּ וֹ כים יהי וּ  אתדּ בהוֹ ןמעּט ים להבין ׁש יּ זכּ וּ  בּ אלּ וּ  [כּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

הזּ וֹ הר ] ׁש כּ תוּ ב]יתק יּ ם ספר כב )[מה א היּ לּ וֹ ד (ׁש מוֹ ת  הבּ ן הנּ ׁש מ וֹ תכּ ל  כּ ל [הינוּ  ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ק דּ יׁש א ,] מא ּמ א ּת ׁש ליכוּ הוּ .הנּ וֹ לדוֹ ת ה',היאוֹ רה אוֹ ר נוֹ טריקוֹ ן האוֹ ר"ה [דּ וֹ רׁש  ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מצרימה) הבּ אים הּפ סוּ ק על (ר ׁש "י  בּ תח לּ תּה , כּ ל' אחרוֹ נה דהא  ליּ א וֹ "ר  כּ מ וֹ  היאוֹ ר"ה לוֹ מר  י ׁש  ,(וע וֹ ד ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זוֹ הר בּ ספר  וּ מתגּ לּ ה בּ ּת וֹ רה, הגּ נוּ ז אוֹ "ר  וזה אוֹ "ר ליהי נוֹ טריקוֹ ן  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ להיּ אוֹ "ר
דּ א,הּק ד וֹ ׁש )] דּ ספרא אוֹ רה לרא וֹ תודא  ׁש יּ זכּ וּ  הזּ ה ספר ׁש ל  האוֹ ר [וזהוּ  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּ יל .בּ אוּ רוֹ ,] סי בּ ה על ׁש אּת הוכלּ א לפי , וּ בכח  ּׁש ל סבּ ה על הוּ א [והכּ ל ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

חכמים]. ּת למידי ׁש ל בּ נ ׁש מוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתל בּ ׁש 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות לגשאלות 

ולא שלהם הממון בשביל הארץ עמי שהם השקצים עם ועסק השתדל ירבעם
הגלות אריכת  סבת  וזוהי – בתשובה ישראל את להחזיר השתדל

ׁש אמר ] דּ א.[וזה גּ רים הגּ ל וּ ת,]וּ מאן  אריכוּ ת את גּ רם ירבעם[דּ הינוּ עוֹ רב [וּ מי  ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ ע וֹ רב , ּפ ניהם והׁש חיר  ישׂ ראל את והחטיא נאמןחטא ׁש א  כּ ע וֹ רב  דּ ה וּ א (וע וֹ ד ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

כּ יּ וֹ נה.]בּ ׁש ליח וּ תוֹ ) זמנא, בּ ההוּ א ּת הא בּ עתדּ אנ ּת  ּת היה מהימנא רעיא  אּת ה [כּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ נאמנוּ ת] ׁש ליחוּ תּה  ׁש ע שׂ תה  נח ׁש ל כּ יוֹ נה בּ ׁש מ,ההיא דּ אקרי אחרא דּ ׁש ליח ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

בּ ׁש מ הנּ קרא ירבעם דּ הינ וּ  אחר ׁש ליח  הוּ ם[כּ י  כּ קלּפ ת בּ פניו  הי וּ  ישׂ ראל  חכמי  כּ ל (כּ י ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

(מל בּ י ׁש ר וּ ן ויהי  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  רבּ נוּ  וּ כמׁש ה י שׂ ראל מל ׁש היה  בּ קדמיתא,](וע וֹ ד דּ אׁש ּת לח כּ עוֹ רב ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ׁש ליחוּ תא, אתהדר  ואולא הּת בה מן בּ תחלּ ה נח ׁש לחוֹ  לעוֹ רב נדמה [הוּ א ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ׁש ליח וּ תוֹ  עשׂ ה א ירבעם וכן בּ ׁש ליחוּ תוֹ , ליל רצה א כּ י  בּ ׁש ליחוּ תוֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 
אלּ א] בּ תׁש וּ בה, ישׂ ראל בּ הוֹ ן ,להחזיר דּ אּת מר בּ ׁש קצים, ּפ סחיםדּ אׁש ּת דּ ל (בּ מ ּס כת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ע "ב ) מט ׁש קץ .דּ ף הארץ הארץ עּמ י עּמ י  ׁש הם הקצים  עם ועסק [ׁש הׁש ּת דּ ל  ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ל ׁש ּק ץ,] דּ להוֹ ן,ׁש נּ מׁש לים ממוֹ נא לוֹ ,]בּ גין  ׁש נּ תנוּ  ׁש לּ הם הּמ מוֹ ן ולא [בּ ׁש ביל  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

בּ תיוּ בתא. ל צּ דיקיּ יא לאהדרא בּ ׁש ליחוּ תיּה  בּ ׁש ליח וּ תוֹ א ׁש ּת דּ ל  הׁש ּת דּ ל  [ןא ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ תׁש וּ בה,] צדּ יקים ׁש הם  י שׂ ראל את דּ מאריּה .להחזיר  ׁש ליחוּ תא עביד לא כּ אי לּ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הזּ ה, לע וֹ לם נּ ׁש לח מה בּ ׁש ביל קוֹ נוֹ  ׁש ליח וּ ת ע שׂ ה א כּ אלּ וּ  לוֹ  נחׁש ב ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ[ולכן 
ידוֹ ]. על הגּ לוּ ת נגרם  כּ א לּ וּ לכן אמר  מדּ וּ ע  להקׁש וֹ ת ׁש ליח וּ תוֹ ,(וי ׁש  ע שׂ ה א מ ּמ ׁש  הרי עביד, א  ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אמר ?כּ אלּ וּ ולּמ ה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עוֹ שׂ ים ולכאוֹ רה  גּ ד וֹ לים, בּ נינים בּ וֹ נים הם ׁש בּ אמת  לרבּ נים ׁש ר וֹ מז לוֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְויׁש 
ּפ רסוּ ם, הרבּ ה עם טוֹ בים הּמ מוֹ ן ,מע שׂ ים לחמדּ ת  רק הוּ א כּ וּ נתם בּ אמת ואלּ וּ א ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לגאלּ ה, ולדאג  בּ תׁש וּ בה י שׂ ראל עם את להחזיר  ׁש זּ ה עוֹ שׂ ים,העּק ר א ולכן זה ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
רוֹ אה"כּ אלּ וּ "אמר ּת עלוּ מוֹ ת יוֹ דע  ורק  המוֹ ן, ׁש עוֹ שׂ ים חוֹ ׁש בים חוּ ץ  דּ כּ ל ּפ י ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

כּ לוּ ם, עוֹ שׂ ים הּק דוֹ ׁש הׁש א הכינה וּ מצער ישׂ ראל  מ כּ לל  להם אכ ּפ ת (ע יּ יןו א ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

והרמח"ל ) הּמ רח "וּ  בּ ׁש ם הזּ וֹ הר  ).א וֹ ר  ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

כּ א לּ וּ  סוֹ ד , ּת וֹ רת ׁש ּמ וֹ נע מי  זוהר: התיקוני  דברי את לומר ממשיך: דין  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִהבית
ובהוּ : לתהוּ  העוֹ לם את זוֹ הרהחזיר ע "א)בתּק וּ ני ל"ח  דּ ף ע שׂ ר  ּת ׁש עה  וּ מי:(ּת יקוּ ן ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ובהוּ  לתהוּ  העוֹ לם את  החזיר  כּ א לּ וּ  ּת וֹ רוֹ ת, ׁש ּת י ׁש ל  העּק ר סוֹ ד וא לּ וּ ...ׁש ּמ וֹ נע ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֵ◌
ּפ רצוּ פים, דּ וּ  והם  אחר . ס וֹ ד  בּ ּה  ואין  כּ פ ׁש טּה , אלּ א ּת וֹ רה ׁש אין  ׁש אוֹ מרים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

הּת וֹ ר וֹ ת ] סדרים [ׁש ּת י ג"ן גּ ן ה וּ א בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ּפ רׁש יּ וֹ ת] ג"ן הוּ א ׁש בּ כתב [ּת וֹ רה , ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌
הּמ עשׂ ה ימי בּ ׁש ׁש ת נעוּ ל ה וּ א  ו' סת וּ מה, ם' ׁש ל מצּ ד נעוּ ל  גּ ן כלּ ה, אח וֹ תי  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָנעוּ ל
ׁש נּ אמר לוֹ וים, בּ פני  דּ לת כּ נוֹ על  ּת היה  ׁש א כּ די וּ בׁש בּ ת י ּפ תח, הבּ ת ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוּ ביוֹ ם

יתרוֹ ת. נׁש מוֹ ת ׁש הם אליהם , ּפ תוּ חה היא ּפ וֹ רע, ואני עלי לווּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  לב

את  הרג ׁש הוּ א בּ נפׁש וֹ , מתחיּ ב  - בּ גל וּ י לפניו  ונמצא עצמוֹ  את  סוֹ גר ׁש אינ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
לנוּ עצמוֹ . ׁש כּ ת וּ במנּ ין מ לּ וֹ ט, יט )? אחרי.(בראשית ּת בּ יט אל  נפׁש על הּמ לט ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

אחרי ּת בּ יט אל הּט עם מחזירמה ואם כּ תפוֹ , אחר הוֹ ל ׁש הּמ ׁש חית מוּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ּפ נ  בּ וֹ  וּ מתבּ וֹ נן כּ תוּ ב,ראׁש וֹ  זה ועל  לוֹ . להזּ יק יכוֹ ל  בּ פנים, ה'(שם)ים ויּ סגּ ר  ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

רבּ י  אמר הּמ ות... מלא עליו י ׁש ט וא הּמ ׁש חית לפני יתראה ׁש א ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ עדוֹ ,
ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ה כּ ל לב דּ ם,חיּ יא, מיּ שׂ ראל אם כּ י נעשׂ ה א  הּמ ׁש כּ ן  ו א וּ מעשׂ ה ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

לעוֹ לם. לרדת הּמ ות מלא את  מׁש כ וּ  רב ערב  ׁש אוֹ תם מוּ ם רב, ערב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵמאוֹ תם 
לבדּ ם  ישׂ ראל את וכנּ ס רב, ערב  אוֹ תם את החוּ צה זרק מׁש ה, בּ וֹ  ׁש הסּת כּ ל .כּ יון ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וגוֹ '. מׁש ה ויּ קהל ׁש כּ תוּ ב ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

אומר רבנו משה ואם ה ' לנגד תבונה ואין עצה שאין להבין היה  עליך כן כמו
ישראל  לעם  נח התיבת והוא ישראל ינצלו הקדוש הזוהר לימוד ידי  על  שרק 

לי  יעזרו בתורה לימודים ששאר ולחשוב להתחכם אפשר !אי 

ממשיך: דין בית בהעלותךאב  בפרשת הזוהר  דברי את קנ"ג.)לומר ◌ַ◌ֶׁש רק :(דף
וּ מגוֹ ג: גּ וֹ ג מּמ לחמת וּ להנּ צל - נח בּ תבת  להיכּ נס יזכּ וּ  הּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים 

ׁש כּ תוּ ב ] יב )[וּ מה ק בּ לה,(דּ ניּ אל מארי אינוּ ן  יבינוּ , בּ עלי והּמ שׂ כּ ילים הם [אלּ וּ  ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
הּת וֹ רה,] בּ סוֹ דוֹ ת העוֹ סקים בּ הוֹ ן הּק בּ לה בּ הם]דּ אּת מר ג')[ׁש נּ אמר  יב  (דּ נאל  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

הרקיע. כּ זהר יזהירוּ  דּ א,[והיינו]והמשׂ כּ ילים בּ זהר מׁש ּת דּ לין דּ קא  אינּ וּ ן אלּ ין  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌
הזּ הר, ספר כּ לוֹ מרדּ אקרי  הזּ וֹ הר, ספר הנּ קרא הזּ ה בּ אוֹ ר  ׁש עוֹ סקים הם [אלּ וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

דּ בריו,] עוֹ מק את להבין עצמם כּ ׁש ּמ י גּ עים נח,דּ איהוּ  נח,תיבת  כּ תיבת [ׁש הוּ א ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
ספר בּ הבנת להכּ נס יוּ זכּ וּ  א  ּכ מעט, אלּ א בּ ּה  להכּ נס זכוּ  א נח ׁש ּת בת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

ׁש אמר ] וזה מעט, אלא  מּמ לכ וּ תא.הזּ וֹ הר  וׁש בע מעיר , ׁש נים  בּ ּה  דּ מתכּ נּ ׁש ין  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הּמ דינה,] מכּ ל דּ הינוּ  הּמ לכ וּ ת, מן  וׁש בעה בּ עיר  ׁש נים בּ וֹ  וּ לזמנין [ׁש נּ אספים ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

רק] אז בּ דוֹ ר, זכוּ ת כּ ׁש אין מּמ ׁש ּפ חה.[ולפעמים וּ ׁש נים מעיר , [כּ לוֹ מראחד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הזּ וֹ הר ,] ספר  את להבין הזּ וֹ כים יהי וּ  אתדּ בהוֹ ןמעּט ים להבין ׁש יּ זכּ וּ  בּ אלּ וּ  [כּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

הזּ וֹ הר ] ׁש כּ תוּ ב]יתק יּ ם ספר כב )[מה א היּ לּ וֹ ד (ׁש מוֹ ת  הבּ ן הנּ ׁש מ וֹ תכּ ל  כּ ל [הינוּ  ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ק דּ יׁש א ,] מא ּמ א ּת ׁש ליכוּ הוּ .הנּ וֹ לדוֹ ת ה',היאוֹ רה אוֹ ר נוֹ טריקוֹ ן האוֹ ר"ה [דּ וֹ רׁש  ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מצרימה) הבּ אים הּפ סוּ ק על (ר ׁש "י  בּ תח לּ תּה , כּ ל' אחרוֹ נה דהא  ליּ א וֹ "ר  כּ מ וֹ  היאוֹ ר"ה לוֹ מר  י ׁש  ,(וע וֹ ד ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זוֹ הר בּ ספר  וּ מתגּ לּ ה בּ ּת וֹ רה, הגּ נוּ ז אוֹ "ר  וזה אוֹ "ר ליהי נוֹ טריקוֹ ן  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ להיּ אוֹ "ר
דּ א,הּק ד וֹ ׁש )] דּ ספרא אוֹ רה לרא וֹ תודא  ׁש יּ זכּ וּ  הזּ ה ספר ׁש ל  האוֹ ר [וזהוּ  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
דּ יל .בּ אוּ רוֹ ,] סי בּ ה על ׁש אּת הוכלּ א לפי , וּ בכח  ּׁש ל סבּ ה על הוּ א [והכּ ל ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

חכמים]. ּת למידי ׁש ל בּ נ ׁש מוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתל בּ ׁש 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות לגשאלות 

ולא שלהם הממון בשביל הארץ עמי שהם השקצים עם ועסק השתדל ירבעם
הגלות אריכת  סבת  וזוהי – בתשובה ישראל את להחזיר השתדל

ׁש אמר ] דּ א.[וזה גּ רים הגּ ל וּ ת,]וּ מאן  אריכוּ ת את גּ רם ירבעם[דּ הינוּ עוֹ רב [וּ מי  ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ ע וֹ רב , ּפ ניהם והׁש חיר  ישׂ ראל את והחטיא נאמןחטא ׁש א  כּ ע וֹ רב  דּ ה וּ א (וע וֹ ד ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

כּ יּ וֹ נה.]בּ ׁש ליח וּ תוֹ ) זמנא, בּ ההוּ א ּת הא בּ עתדּ אנ ּת  ּת היה מהימנא רעיא  אּת ה [כּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ נאמנוּ ת] ׁש ליחוּ תּה  ׁש ע שׂ תה  נח ׁש ל כּ יוֹ נה בּ ׁש מ,ההיא דּ אקרי אחרא דּ ׁש ליח ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

בּ ׁש מ הנּ קרא ירבעם דּ הינ וּ  אחר ׁש ליח  הוּ ם[כּ י  כּ קלּפ ת בּ פניו  הי וּ  ישׂ ראל  חכמי  כּ ל (כּ י ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

(מל בּ י ׁש ר וּ ן ויהי  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  רבּ נוּ  וּ כמׁש ה י שׂ ראל מל ׁש היה  בּ קדמיתא,](וע וֹ ד דּ אׁש ּת לח כּ עוֹ רב ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ׁש ליחוּ תא, אתהדר  ואולא הּת בה מן בּ תחלּ ה נח ׁש לחוֹ  לעוֹ רב נדמה [הוּ א ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ׁש ליח וּ תוֹ  עשׂ ה א ירבעם וכן בּ ׁש ליחוּ תוֹ , ליל רצה א כּ י  בּ ׁש ליחוּ תוֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 
אלּ א] בּ תׁש וּ בה, ישׂ ראל בּ הוֹ ן ,להחזיר דּ אּת מר בּ ׁש קצים, ּפ סחיםדּ אׁש ּת דּ ל (בּ מ ּס כת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ע "ב ) מט ׁש קץ .דּ ף הארץ הארץ עּמ י עּמ י  ׁש הם הקצים  עם ועסק [ׁש הׁש ּת דּ ל  ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ל ׁש ּק ץ,] דּ להוֹ ן,ׁש נּ מׁש לים ממוֹ נא לוֹ ,]בּ גין  ׁש נּ תנוּ  ׁש לּ הם הּמ מוֹ ן ולא [בּ ׁש ביל  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

בּ תיוּ בתא. ל צּ דיקיּ יא לאהדרא בּ ׁש ליחוּ תיּה  בּ ׁש ליח וּ תוֹ א ׁש ּת דּ ל  הׁש ּת דּ ל  [ןא ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ תׁש וּ בה,] צדּ יקים ׁש הם  י שׂ ראל את דּ מאריּה .להחזיר  ׁש ליחוּ תא עביד לא כּ אי לּ וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הזּ ה, לע וֹ לם נּ ׁש לח מה בּ ׁש ביל קוֹ נוֹ  ׁש ליח וּ ת ע שׂ ה א כּ אלּ וּ  לוֹ  נחׁש ב ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ[ולכן 
ידוֹ ]. על הגּ לוּ ת נגרם  כּ א לּ וּ לכן אמר  מדּ וּ ע  להקׁש וֹ ת ׁש ליח וּ תוֹ ,(וי ׁש  ע שׂ ה א מ ּמ ׁש  הרי עביד, א  ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אמר ?כּ אלּ וּ ולּמ ה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עוֹ שׂ ים ולכאוֹ רה  גּ ד וֹ לים, בּ נינים בּ וֹ נים הם ׁש בּ אמת  לרבּ נים ׁש ר וֹ מז לוֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְויׁש 
ּפ רסוּ ם, הרבּ ה עם טוֹ בים הּמ מוֹ ן ,מע שׂ ים לחמדּ ת  רק הוּ א כּ וּ נתם בּ אמת ואלּ וּ א ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לגאלּ ה, ולדאג  בּ תׁש וּ בה י שׂ ראל עם את להחזיר  ׁש זּ ה עוֹ שׂ ים,העּק ר א ולכן זה ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
רוֹ אה"כּ אלּ וּ "אמר ּת עלוּ מוֹ ת יוֹ דע  ורק  המוֹ ן, ׁש עוֹ שׂ ים חוֹ ׁש בים חוּ ץ  דּ כּ ל ּפ י ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

כּ לוּ ם, עוֹ שׂ ים הּק דוֹ ׁש הׁש א הכינה וּ מצער ישׂ ראל  מ כּ לל  להם אכ ּפ ת (ע יּ יןו א ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

והרמח"ל ) הּמ רח "וּ  בּ ׁש ם הזּ וֹ הר  ).א וֹ ר  ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

כּ א לּ וּ  סוֹ ד , ּת וֹ רת ׁש ּמ וֹ נע מי  זוהר: התיקוני  דברי את לומר ממשיך: דין  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִהבית
ובהוּ : לתהוּ  העוֹ לם את זוֹ הרהחזיר ע "א)בתּק וּ ני ל"ח  דּ ף ע שׂ ר  ּת ׁש עה  וּ מי:(ּת יקוּ ן ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ובהוּ  לתהוּ  העוֹ לם את  החזיר  כּ א לּ וּ  ּת וֹ רוֹ ת, ׁש ּת י ׁש ל  העּק ר סוֹ ד וא לּ וּ ...ׁש ּמ וֹ נע ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֵ◌
ּפ רצוּ פים, דּ וּ  והם  אחר . ס וֹ ד  בּ ּה  ואין  כּ פ ׁש טּה , אלּ א ּת וֹ רה ׁש אין  ׁש אוֹ מרים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

הּת וֹ ר וֹ ת ] סדרים [ׁש ּת י ג"ן גּ ן ה וּ א בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ּפ רׁש יּ וֹ ת] ג"ן הוּ א ׁש בּ כתב [ּת וֹ רה , ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌
הּמ עשׂ ה ימי בּ ׁש ׁש ת נעוּ ל ה וּ א  ו' סת וּ מה, ם' ׁש ל מצּ ד נעוּ ל  גּ ן כלּ ה, אח וֹ תי  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָנעוּ ל
ׁש נּ אמר לוֹ וים, בּ פני  דּ לת כּ נוֹ על  ּת היה  ׁש א כּ די וּ בׁש בּ ת י ּפ תח, הבּ ת ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוּ ביוֹ ם

יתרוֹ ת. נׁש מוֹ ת ׁש הם אליהם , ּפ תוּ חה היא ּפ וֹ רע, ואני עלי לווּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  לד 

דין : מיליון הבית חצי  על  השפעה כוח לכם [והיה ברסלב, ממנהיגי  היית אתה 
הקדוש, הזוהר  כל את שנה כל שיגמור  אחד מכל ודרש אמר זי "ע ורבנו איש],
שם שיש ובתירוץ וכאילו ברסלב, ספרי  רק הפעם ועוד הפעם עוד שילמוד  ולא
לכם ותתארו ברסלב, חסידי לכל שמכרתם גדול  שקר  זה הקדוש, זוהר כבר

אחד  לכל אמר  שנהשהרבי  כל ערוך ], משולחן [חוץ  הקדוש הזוהר  כל לגמור
ביום זוהר דקה רק ללמוד  שלך בהדרשות להגיד  יכולת היית לא אז ?ואתה

אומרת  זאת הדורות, כל סוף עד  ישראל  בעם  שקרא האסונות  כל על  אשם אתה
וכל לעשות , יכול שהיה המצוות  על  אשם אתה בצעירותו  שמת אדם בן כל

אשם  אתה ישראל מעם הנושרים וכל אשם, אתה ויתומים האלמנה של !!!הצער

ברסלב: על מנהיג עונש מקבל ואני רבנו, תורת לפרסם  הנפש את מסרתי אני 
האמת עולם נקרא זה ?זה,

דין : לכבוד הבית בכלל שייך לא וזה שלך, הכבוד בשביל הכל עשית  כן,
מהאלמין  האדמו"ר  כ"ק לך ששלח מה הכל וראית ידעת כי !!!השכינה,

ברסלב: הרביםמנהיג הזכי  מזכי  והייתי אנשים הרבה בתשובה החזרתי  הלא
שעשיתי  הענינים בכל ?גדול 

דין : הרביםהבית  מזכי לא לך קוראים ואנחנו שלך  הכבוד בשביל עשיתה הכל
הרבים  מזיק היו רק העולם  וכל  הקדוש זוהר ללמוד  יום כל אומר  היית אם ,

מזמן  בא משיח היה לקולך  !!!שומעים 

ברסלב: לכבוד מנהיג לא  זה בתשובה, יהודים  להחזיר העולם את הפכתי 
?הקב"ה

דין : האלו :הבית הסיפורים  משני  יודעים לא אתם האם

אתי !!! פסְִַָָ

א. 70.000סיפור  שלחנו מ"ח, תיקון זוהר  עותקים מיליון חצי  שהדפסנו אחרי 
בתחנה לחלק החדשה חוברות  התקשרהמרכזית - קומות, 8 של בנין אביב בתל 

לא פסח, לא שבת, לא מצוות, שומר  לא חילוני , אני  לנו, ואומר אחד, אלינו
רח"ל, ועוד, חזיר אוכל כיפור, תיקון יום חוברת לי ונתנו אגד בתחנת כאן הייתי

בטלפון , לי וצועק התעוררתי, ומיד דקות, כמה  אחת  פעם בו וקראתי מ"ח,
אותי ומצוות !!תפסת תורה שומר כשר  יהודי להיות  הולך אני  מהיום !!!!

ב הזוהר.סיפור  מפעל  של  הגדולים הרבים ממזכי ים מבת גבריאל הרב 
שאוכל  עד לגמרי  היהדות מדרך ירד שאחיו חבר לו שיש לנו, מספר  העולמי,

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות להשאלות 

התיקון  את לו  שיתן לחבירו אמר גבריאל הרב  רח"ל. וטריפות  נבילות כבר
אחרי  אחת. פעם  ויקרא הנשמה, ולטהרת לתיקון גדולה סגולה זה כי  מ "ח,
על  קיבלתי  לאחיו ואמר לתשובה לבו נפתח  אחת, פעם התיקון את שקרא 

שזכיתי  ב"ה ומצוות, תורה שומר כשר  יהודי להיות !!!עצמי 

ׁש א  רבּ וֹ ת  ׁש נים כּ בר בּ ד וֹ רנוּ  בּ תׁש וּ בה מחזירי  יׁש  מדּ וּ ע - ממשיך: דין ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַהבית
בּ תׁש וּ בה  יחזרוּ  ותכף  זהר, קצת ללמד  להם ???אוֹ מרים ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היא  בתשובה :התשובה מחזירי  שאר כמו שעשיתם !

בלי ונשים אנשים בתערובות ברבים דרשות  אומרים הם א. רב, מהערב הם כי
על שנה מאה לפני  לישראל גדולי מאה של  חרם ויש  התורה, נגד  וזה  מחיצה
צעק  זצוק"ל יוסף עובדיה רבי הקדוש הצדיק ומרן זה . על שלם ספר  ונדפס זה

כידוע. זה על  נפשו  ומסר 

שהרי וכבוד , כסף  רק רוצים הם בתשובה, שיחזרו באמת רוצים לא  הם  ב .
כמו  בתשובה , חוזר זוהר שלומד  שמי הגדול הסוד  את יודעים כולם היום

אותו  תפס ומי אותי", "תפסת דקה הסיפור  לימוד  ע"י כי  זי"ע, הרשב "י ?
אומר שלא ומי להקב"ה, ויתקרב  בע"ה, בתשובה יחזור תיכף הקדוש זוהר

רב, לערב  שייך  ביום זוהר  דקה ובספר ללמוד  מ"ג  ותיקון ל ' תיקון זוהר  תיקוני  (ראה

רב  הערב  ספרי  וששה ובעשרים זי "ע , הרמח "ל ובאגרות זי"ע , וויטאל  חיים רבי הקדמת על דחיי אילנא

באריכות) .והמסתעף

ממשיך: דין  המאלמין :הבית מהאדמו"ר  קורא קול  ראיתם לא האם

לבזבז  ולא מכיר שהוא יהודי לכל הקדוש זוהר לחלק מוכן לא שהוא יהודי כל
הקדוש, זוהר ילמד יהודי שכל ביכלתו , אשר כל  ויעשה אחת, דקה  אפילו 
ישראל  עם את להציל יכולים שאנחנו רגע וכל ח"ו, שואה  לפני כעת שאנחנו

עוש  יהודי ולא כל על חייבים נהיה אנחנו אז לעשות, חייבים שאנחנו מה ים
שלא בוודאי אז ישראל , עם  כל את להציל עושה ולא יפגע, שח"ו ויהודי 
ידי  יצאנו ולא דין, בית מיתות  בד' נפש במסירת נפשינו את  למסור  מוכנים

שמע. קריאת חובת

מחשבון בלע "ז)תקחו קאלקולעיטא "ר  ויצא(הנקרא חמש, כפול פעמים י"ב ולספור 
לו  נותנים שאנחנו יהודי  שכל אומרת, זאת נפשות, מיליון חמשים לערך מזה 
אנחנו  יהודי  בכל הקדוש, וזוהר  אליהו פתח מ"ח, תיקון מ "ג תיקון ללמוד

נפשות. מיליון חמשים הצלנו כאילו השכר , את  מקבלים

מהו בס"ד, מישראל  אחת  נפש  ?המציל 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  לד 

דין : מיליון הבית חצי  על  השפעה כוח לכם [והיה ברסלב, ממנהיגי  היית אתה 
הקדוש, הזוהר  כל את שנה כל שיגמור  אחד מכל ודרש אמר זי "ע ורבנו איש],
שם שיש ובתירוץ וכאילו ברסלב, ספרי  רק הפעם ועוד הפעם עוד שילמוד  ולא
לכם ותתארו ברסלב, חסידי לכל שמכרתם גדול  שקר  זה הקדוש, זוהר כבר

אחד  לכל אמר  שנהשהרבי  כל ערוך ], משולחן [חוץ  הקדוש הזוהר  כל לגמור
ביום זוהר דקה רק ללמוד  שלך בהדרשות להגיד  יכולת היית לא אז ?ואתה

אומרת  זאת הדורות, כל סוף עד  ישראל  בעם  שקרא האסונות  כל על  אשם אתה
וכל לעשות , יכול שהיה המצוות  על  אשם אתה בצעירותו  שמת אדם בן כל

אשם  אתה ישראל מעם הנושרים וכל אשם, אתה ויתומים האלמנה של !!!הצער

ברסלב: על מנהיג עונש מקבל ואני רבנו, תורת לפרסם  הנפש את מסרתי אני 
האמת עולם נקרא זה ?זה,

דין : לכבוד הבית בכלל שייך לא וזה שלך, הכבוד בשביל הכל עשית  כן,
מהאלמין  האדמו"ר  כ"ק לך ששלח מה הכל וראית ידעת כי !!!השכינה,

ברסלב: הרביםמנהיג הזכי  מזכי  והייתי אנשים הרבה בתשובה החזרתי  הלא
שעשיתי  הענינים בכל ?גדול 

דין : הרביםהבית  מזכי לא לך קוראים ואנחנו שלך  הכבוד בשביל עשיתה הכל
הרבים  מזיק היו רק העולם  וכל  הקדוש זוהר ללמוד  יום כל אומר  היית אם ,

מזמן  בא משיח היה לקולך  !!!שומעים 

ברסלב: לכבוד מנהיג לא  זה בתשובה, יהודים  להחזיר העולם את הפכתי 
?הקב"ה

דין : האלו :הבית הסיפורים  משני  יודעים לא אתם האם

אתי !!! פסְִַָָ

א. 70.000סיפור  שלחנו מ"ח, תיקון זוהר  עותקים מיליון חצי  שהדפסנו אחרי 
בתחנה לחלק החדשה חוברות  התקשרהמרכזית - קומות, 8 של בנין אביב בתל 

לא פסח, לא שבת, לא מצוות, שומר  לא חילוני , אני  לנו, ואומר אחד, אלינו
רח"ל, ועוד, חזיר אוכל כיפור, תיקון יום חוברת לי ונתנו אגד בתחנת כאן הייתי

בטלפון , לי וצועק התעוררתי, ומיד דקות, כמה  אחת  פעם בו וקראתי מ"ח,
אותי ומצוות !!תפסת תורה שומר כשר  יהודי להיות  הולך אני  מהיום !!!!

ב הזוהר.סיפור  מפעל  של  הגדולים הרבים ממזכי ים מבת גבריאל הרב 
שאוכל  עד לגמרי  היהדות מדרך ירד שאחיו חבר לו שיש לנו, מספר  העולמי,

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות להשאלות 

התיקון  את לו  שיתן לחבירו אמר גבריאל הרב  רח"ל. וטריפות  נבילות כבר
אחרי  אחת. פעם  ויקרא הנשמה, ולטהרת לתיקון גדולה סגולה זה כי  מ "ח,
על  קיבלתי  לאחיו ואמר לתשובה לבו נפתח  אחת, פעם התיקון את שקרא 

שזכיתי  ב"ה ומצוות, תורה שומר כשר  יהודי להיות !!!עצמי 

ׁש א  רבּ וֹ ת  ׁש נים כּ בר בּ ד וֹ רנוּ  בּ תׁש וּ בה מחזירי  יׁש  מדּ וּ ע - ממשיך: דין ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַהבית
בּ תׁש וּ בה  יחזרוּ  ותכף  זהר, קצת ללמד  להם ???אוֹ מרים ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היא  בתשובה :התשובה מחזירי  שאר כמו שעשיתם !

בלי ונשים אנשים בתערובות ברבים דרשות  אומרים הם א. רב, מהערב הם כי
על שנה מאה לפני  לישראל גדולי מאה של  חרם ויש  התורה, נגד  וזה  מחיצה
צעק  זצוק"ל יוסף עובדיה רבי הקדוש הצדיק ומרן זה . על שלם ספר  ונדפס זה

כידוע. זה על  נפשו  ומסר 

שהרי וכבוד , כסף  רק רוצים הם בתשובה, שיחזרו באמת רוצים לא  הם  ב .
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באריכות) .והמסתעף

ממשיך: דין  המאלמין :הבית מהאדמו"ר  קורא קול  ראיתם לא האם

לבזבז  ולא מכיר שהוא יהודי לכל הקדוש זוהר לחלק מוכן לא שהוא יהודי כל
הקדוש, זוהר ילמד יהודי שכל ביכלתו , אשר כל  ויעשה אחת, דקה  אפילו 
ישראל  עם את להציל יכולים שאנחנו רגע וכל ח"ו, שואה  לפני כעת שאנחנו

עוש  יהודי ולא כל על חייבים נהיה אנחנו אז לעשות, חייבים שאנחנו מה ים
שלא בוודאי אז ישראל , עם  כל את להציל עושה ולא יפגע, שח"ו ויהודי 
ידי  יצאנו ולא דין, בית מיתות  בד' נפש במסירת נפשינו את  למסור  מוכנים

שמע. קריאת חובת

מחשבון בלע "ז)תקחו קאלקולעיטא "ר  ויצא(הנקרא חמש, כפול פעמים י"ב ולספור 
לו  נותנים שאנחנו יהודי  שכל אומרת, זאת נפשות, מיליון חמשים לערך מזה 
אנחנו  יהודי  בכל הקדוש, וזוהר  אליהו פתח מ"ח, תיקון מ "ג תיקון ללמוד

נפשות. מיליון חמשים הצלנו כאילו השכר , את  מקבלים

מהו בס"ד, מישראל  אחת  נפש  ?המציל 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  לו

בזה  זה ערבי ישראל כל

אחד  מאדם היוצאים הצאצאים מספר  למשפחה)חשבון ילדים חמש  של (בחישוב 

דורות עשר  שנה)במשך שנה(300 שלושים הוא דור כשכל  רק, הוא  דור  כל (בעצם 

שנה) 25.

על להקפיד - הקדוש זוהר ללמוד  בלבד  אחד  יהודי  מעורר כשיהודי  וחשוב, צא
וללבוש כשר לאכול ומזוזות, תפילין להניח שבת, לשמור המשפחה, טהרת דיני

יהודים. שיישארו  יהודים, מיליון 48 בכך הציל  הוא - ציצית

25=55

125=525

625=5125

3125=5625

15,625=53125

78,125=515,625

390,625=578,125

1,953,125=5390,625

9,765,625=51,953,125

48,828,125 5=מיליא9,765,625

מלא!  עול  קיי כאילו מישראל  אחת נפש  המקיי

מהאלמין : מהאדמו"ר קורא קול ראיתם לא האם  ממשיך : דין  הבית

הבטיח  ע"ה רבּ נ וּ  לשונ !מׁש ה פרשתוזה במדבר  ספר מהימנא ברעיא הקדוש: ו ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ע "ב )נשא קכד  דאיהו (דף דילך חבורא בהאי  הרקיע, כזוהר  יזהירו והמשכילים :

תשובה. עלאה דאימא זוהרא מן הזהר , דעתידין ספר ובגין נסיון  צריך לא באלין 
ברחמי גלותא  מן ביה יפקון הזהר  ספר  האי דאיהו דחיי  מאילנא למטעם ישראל 
הבטיח: ה לוֹ ם עליו רבּ ינ וּ  מׁש ה נכר. אל עמו ואין ינחנו בדד ה' בהון ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶויתקיים
מן  יצאוּ  יד וֹ  על  הזּ הר , ספר  ׁש הוּ א החיּ ים מאילן  לטעם ישׂ ראל ׁש עתידים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִמוּ ם

בּ רחמים. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהגּ ל וּ ת

וכו': האדמו"ר הצדיק , הגאון התורה, גדולי מועצת אין נשיא זה על  אמת, כן,
הכל  על לנו לסלוח  נא זה, על מודים אנחנו  תירוץ, שום !!!לנו

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות לזשאלות 

דין  דין בית כאן יש אבל כפרה, ולא מחילה ולא  סליחה אין  בשמים כאן :
תורת בהרבצת שעסקתם  ובגלל הזה, בעולם שעשיתם מעשיכם כל  על וחשבון
הפעם עוד ולבא להתגלגל והיא  אחת, עצה רק  לנו  נשאר לכן בלבד, הנגלה
ואי  הגאולה, קץ הגיע כבר  אבל מקודם, עשו שלא מה ולתקן הגשמי , לעולם 
שנהרגו  יהודים מליוני כל על וחשבון  דין כאן ותתנו  להתגלגל, כבר אפשר 
כמו  בדיוק הכל , את לעצור  יכולים הייתם ואתם ישראל, שונאי ידי על  ונשחטו

ח יּ ים' 'עץ על הגוב"י בּ על חיים)שכתוב אוצרות על שלימה ' 'איפה  לספר  ומה(בהסכמתו ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
זוהר  בתיקוני המבהיל המאמר  על נשא בני  ל )ישיבו דיזיל:(תקון דגרמין לון "וי  ◌

יבשה  התורה את עושים שהם לעולם  ישוב ולא העולם מן  משיח של  רוחו ליה
הללו  המאמרים של  חיל' נפישא כמה וכו' הקבלה בחכמת להשתדל  רוצים  ולא
תסמרנה  האמיתי, המאמין אדם של  לבו  חדרי  לפנים לפני ויורדים שנוקבים
והגזרות  דישראל עניות כי ליבו  על בהעלותו חידודין , נעשה ובשרו  שערותיו 
בחכמת  עוסק שלא מפני לזה גורם בעצמו הוא וההריגות המשסות והמלחמות
הריגתו , על  ההרוג ושפלותו, דלותו  על  חייבו  העני מעלה  של ובפמליא הקבלה,

עליהם, מכפר  אין  יוה"כ גם אשר לחבירו , אדם שבין חטאים נקרא זה  אוי כל 
והתוכחה הדין  מיום עכ"ל .לנו !

וכו': האדמו"ר הצדיק , הגאון התורה, גדולי מועצת אין נשיא זה על  אמת, כן,
מדרשים וגם הש"ס , כל ויותר  פעמים 10 גמרנו זאת בכל אבל תירוץ, שום לנו

יהוד  שכל פרסמנו שלא בגלל רק זוהר, עונש וגם לנו מגיע זוהר  ילמד האםי ?
כלום שוה לא הלימוד הכל כל על לנו לסלוח  נא ?!!!

דין  לכםבית ששלח ב' חלק  האחרון לדור המסר את ראיתם לא  האם :
מהאלמין  ?האדמו"ר

הימי באחרית  האחרו לדור  המסר 

כל 1. כמעט את ומנהיג בידו אוחז שהס"מ איך יראה בקדקדו מוח לו שיש  מי
לעשות מה הציבור את לעורר בידם שיש הרבים המזכי  וכל  ואדמורי "ם הרבנים

המשיח ביאת  לפני האחרון ?בדור

הולך 2. מה אתכם ויעוררו קליני , המווות  על לכם ויגידו לכם יספרו כולם
רבינו  במשה מאמינים לא גם לבד שהם יודעים לא הם אבל הבא, בעולם
ולא כלום יעזור  שלא  לכם שאומר  ע"ה יוחאי בר  שמעון ורבי  הנביא ואליהו

הקדוש  הזוהר לימוד ידי על ורק אך מהגלות לצאת ?יוכלו

אחרא3. הסטרא בידי אסורים כולם !!!הם
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הפעם עוד ולבא להתגלגל והיא  אחת, עצה רק  לנו  נשאר לכן בלבד, הנגלה
ואי  הגאולה, קץ הגיע כבר  אבל מקודם, עשו שלא מה ולתקן הגשמי , לעולם 
שנהרגו  יהודים מליוני כל על וחשבון  דין כאן ותתנו  להתגלגל, כבר אפשר 
כמו  בדיוק הכל , את לעצור  יכולים הייתם ואתם ישראל, שונאי ידי על  ונשחטו

ח יּ ים' 'עץ על הגוב"י בּ על חיים)שכתוב אוצרות על שלימה ' 'איפה  לספר  ומה(בהסכמתו ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
זוהר  בתיקוני המבהיל המאמר  על נשא בני  ל )ישיבו דיזיל:(תקון דגרמין לון "וי  ◌

יבשה  התורה את עושים שהם לעולם  ישוב ולא העולם מן  משיח של  רוחו ליה
הללו  המאמרים של  חיל' נפישא כמה וכו' הקבלה בחכמת להשתדל  רוצים  ולא
תסמרנה  האמיתי, המאמין אדם של  לבו  חדרי  לפנים לפני ויורדים שנוקבים
והגזרות  דישראל עניות כי ליבו  על בהעלותו חידודין , נעשה ובשרו  שערותיו 
בחכמת  עוסק שלא מפני לזה גורם בעצמו הוא וההריגות המשסות והמלחמות
הריגתו , על  ההרוג ושפלותו, דלותו  על  חייבו  העני מעלה  של ובפמליא הקבלה,

עליהם, מכפר  אין  יוה"כ גם אשר לחבירו , אדם שבין חטאים נקרא זה  אוי כל 
והתוכחה הדין  מיום עכ"ל .לנו !

וכו': האדמו"ר הצדיק , הגאון התורה, גדולי מועצת אין נשיא זה על  אמת, כן,
מדרשים וגם הש"ס , כל ויותר  פעמים 10 גמרנו זאת בכל אבל תירוץ, שום לנו

יהוד  שכל פרסמנו שלא בגלל רק זוהר, עונש וגם לנו מגיע זוהר  ילמד האםי ?
כלום שוה לא הלימוד הכל כל על לנו לסלוח  נא ?!!!

דין  לכםבית ששלח ב' חלק  האחרון לדור המסר את ראיתם לא  האם :
מהאלמין  ?האדמו"ר

הימי באחרית  האחרו לדור  המסר 

כל 1. כמעט את ומנהיג בידו אוחז שהס"מ איך יראה בקדקדו מוח לו שיש  מי
לעשות מה הציבור את לעורר בידם שיש הרבים המזכי  וכל  ואדמורי "ם הרבנים

המשיח ביאת  לפני האחרון ?בדור

הולך 2. מה אתכם ויעוררו קליני , המווות  על לכם ויגידו לכם יספרו כולם
רבינו  במשה מאמינים לא גם לבד שהם יודעים לא הם אבל הבא, בעולם
ולא כלום יעזור  שלא  לכם שאומר  ע"ה יוחאי בר  שמעון ורבי  הנביא ואליהו

הקדוש  הזוהר לימוד ידי על ורק אך מהגלות לצאת ?יוכלו

אחרא3. הסטרא בידי אסורים כולם !!!הם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  לח

כולם4. את מנהיג אחרא !!!הסטרא

אטום5. פצצת שיבוא  היום יודע  לא ?מי 

ח"ו 6. אטום פצצת כשיפול יהיה וכך  שנפלו , טאויערס הטווין את ראה לא ?מי

המשיח7. ביאת  לפני יקרא מה יודע  לא ?מי 

שכתוב 8. ומה בזכריה שכתוב מה  זה את יודע  תנ "ך שלומד  ילד  כל 
!!!ביחזקאל 

לא9. רק ושלום, חס  ישראל  ארץ  על טילים מיליון שיבואו מחכה אחד כל
יהיה זה מתי !!!יודעים

הכל 10. ויודעים ובחדשות בעיתונים קוראים !!!כולם

יודעים11. לא מה ?רק 

זוהר12. לימוד ידי  על האלו הדברים מכל להינצל שאפשר יודעים  לא 
!!!הקדוש 

אחד 13. דף ללמוד שצריכים באנון יוחנן  רבי להצדיק  בשמים שנתנו המסר  זה
לכם יגלו לא  זה  ביום, שלש !!!שניים

האמת14. את לכם מגלים לא ?למה

לא15. האמת את רק  מוסר מיני  וכל ספרים מיני  וכל  דיסקים לכם עושים למה
לכם !!!יגלו

מהיום16. תורה יותר היה השואה קדושהלפני  יותר כלום,! להם עזר  ולא !
איש  מיליון 6 וכלום!!ונהרגו !???

יקרה17. מה  אחד לאף איכפת ?לא

האמת18. את אמרו לא למה העליון בעולם אותם שיאשימו מפחדים לא ?הם

יפקון 19. בדא רק לכם אומרים הנביא  אליהו רבינו משה יוחאי  בר שמעון רבי
ברחמים !!!!מגלותא

טרף 20. הבשר כל שכמעט יודע  לא מסובביםמי  שהמנהיגים יודע לא מי ?
ועקרבים נחשים ידי  על ברזל של אתבשלשלאות לגלות להם נותנים לא והם ?

לעשות שצריך מה  ????האמת

ולא21. מהעולם, ימחקון הקדוש זוהר  לומדים  שלא אלו כל כי  יודע לא מי 
הבא עולם ולא הזה עולם לא להם ?יהיה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות לטשאלות 

לאברכים22. שליט"א  קניבסקי  חיים  רבי הגה"צ שאומר מה יודע לא מי
יהיה לא הסוד תורת לימוד בלי העליון, עדן לגן להיכנס להם יעזור לא  שהש"ס 

העליון  עדן  לגן להיכנס השירים].אפשר שיר  [זוהר  ?

שעה23. של ערכה הספר  את ראה לא  ?מי

הזוהר24. אור הספר את ראה לא ?מי 

הזוהר25. לימוד על ישראל גדולי מאות שאמרו מה יודע  לא מי
וכלוםהקדוש  ????

קליני 26. המוות של הדיסקים כל את  ראה לא  ?מי

לעשות27. לא הס "א בידי וקשורים יודעים לא  הרבים ומזכי  המנהיגים למה אז
האמת את לגלות ?כלום

שאמרו 28. מה היטב וללמוד  שכתוב מה לראות ורק, אך היחידית העצה
איך  המשיח ביאת לפני  שיהיה מה האחרון הדור מנהיגי ובספר  הקדוש בזוהר
לדור יעשו  הם ומה הס"מ, שליחי יהיו והמעוררים המנהיגים כל שכמעט

ורוחהאחרון  נבואה דיבורי מאמרים ילקוט האחרון: הדור מנהיגי בספר  ראו ?
הלזה האחרון הדור מנהיגי על שנבאו מה הקודמים  מצדיקים הקודש

דמשיחא: בעיקבתא

האחרון :29. הדור מנהיגי  על חזה  אשר  זיע"א הקדוש טוב  שם הבעל חזון
יגרמו  – הגאולה את יעכבו הם – לרוב כארבה רבי "ס יהיו  דמשיחא בעיקבתא
הוא הרבי  אם לדקדק  צריך  מאוד  – רעות ומדות חנם ושנאת  לבבות פירוד

ולענה ראש פרה  משורש או רחמנים משורש

החיים30. אוצר  הקדוש בספר הברכה)כתב היכל  מקאמרנא(בחומש להגה"ק
שעיקר אחיי, תדעו ומעתה וז"ל : הקן שליח מצות תצא פרשת זצללה "ה
ובכל  פנה שבכל  הרע  מנהג שנתפשט  כמו ולא ותחתון, עליון  בפה השמירה 
חק  לבלי פיו ופוער סרה מדבר זה רבי של מכת שהוא ומי רבי , יש ועיר עיר

אחרת. שבעיר רבי על

מוה"ר31. הצדיק  הקדוש  מרבינו מובהק  תלמיד שהיה וחמי ממורי שמעתי 
שבעת אור קדשים קודש אלוקי מרן נסע אחת שפעם מזלאטשוב מיכל  יחיאל 

הדר על  טוב שם בעל ישראל רבינו מנחה,הימים להתפלל היער  אל והלך ך
ובכיה משונות צעקות ובוכה וצועק באילן מאוד ראשו שמכה התלמידים וראו
שצפה והשיב זה, מה ועל זה מה קדוש פה ושאלו תמהו כן ראו והמה רבה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  לח

כולם4. את מנהיג אחרא !!!הסטרא

אטום5. פצצת שיבוא  היום יודע  לא ?מי 

ח"ו 6. אטום פצצת כשיפול יהיה וכך  שנפלו , טאויערס הטווין את ראה לא ?מי

המשיח7. ביאת  לפני יקרא מה יודע  לא ?מי 

שכתוב 8. ומה בזכריה שכתוב מה  זה את יודע  תנ "ך שלומד  ילד  כל 
!!!ביחזקאל 

לא9. רק ושלום, חס  ישראל  ארץ  על טילים מיליון שיבואו מחכה אחד כל
יהיה זה מתי !!!יודעים

הכל 10. ויודעים ובחדשות בעיתונים קוראים !!!כולם

יודעים11. לא מה ?רק 

זוהר12. לימוד ידי  על האלו הדברים מכל להינצל שאפשר יודעים  לא 
!!!הקדוש 

אחד 13. דף ללמוד שצריכים באנון יוחנן  רבי להצדיק  בשמים שנתנו המסר  זה
לכם יגלו לא  זה  ביום, שלש !!!שניים

האמת14. את לכם מגלים לא ?למה

לא15. האמת את רק  מוסר מיני  וכל ספרים מיני  וכל  דיסקים לכם עושים למה
לכם !!!יגלו

מהיום16. תורה יותר היה השואה קדושהלפני  יותר כלום,! להם עזר  ולא !
איש  מיליון 6 וכלום!!ונהרגו !???

יקרה17. מה  אחד לאף איכפת ?לא

האמת18. את אמרו לא למה העליון בעולם אותם שיאשימו מפחדים לא ?הם

יפקון 19. בדא רק לכם אומרים הנביא  אליהו רבינו משה יוחאי  בר שמעון רבי
ברחמים !!!!מגלותא

טרף 20. הבשר כל שכמעט יודע  לא מסובביםמי  שהמנהיגים יודע לא מי ?
ועקרבים נחשים ידי  על ברזל של אתבשלשלאות לגלות להם נותנים לא והם ?

לעשות שצריך מה  ????האמת

ולא21. מהעולם, ימחקון הקדוש זוהר  לומדים  שלא אלו כל כי  יודע לא מי 
הבא עולם ולא הזה עולם לא להם ?יהיה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות לטשאלות 

לאברכים22. שליט"א  קניבסקי  חיים  רבי הגה"צ שאומר מה יודע לא מי
יהיה לא הסוד תורת לימוד בלי העליון, עדן לגן להיכנס להם יעזור לא  שהש"ס 

העליון  עדן  לגן להיכנס השירים].אפשר שיר  [זוהר  ?

שעה23. של ערכה הספר  את ראה לא  ?מי

הזוהר24. אור הספר את ראה לא ?מי 

הזוהר25. לימוד על ישראל גדולי מאות שאמרו מה יודע  לא מי
וכלוםהקדוש  ????

קליני 26. המוות של הדיסקים כל את  ראה לא  ?מי

לעשות27. לא הס "א בידי וקשורים יודעים לא  הרבים ומזכי  המנהיגים למה אז
האמת את לגלות ?כלום

שאמרו 28. מה היטב וללמוד  שכתוב מה לראות ורק, אך היחידית העצה
איך  המשיח ביאת לפני  שיהיה מה האחרון הדור מנהיגי ובספר  הקדוש בזוהר
לדור יעשו  הם ומה הס"מ, שליחי יהיו והמעוררים המנהיגים כל שכמעט

ורוחהאחרון  נבואה דיבורי מאמרים ילקוט האחרון: הדור מנהיגי בספר  ראו ?
הלזה האחרון הדור מנהיגי על שנבאו מה הקודמים  מצדיקים הקודש

דמשיחא: בעיקבתא

האחרון :29. הדור מנהיגי  על חזה  אשר  זיע"א הקדוש טוב  שם הבעל חזון
יגרמו  – הגאולה את יעכבו הם – לרוב כארבה רבי "ס יהיו  דמשיחא בעיקבתא
הוא הרבי  אם לדקדק  צריך  מאוד  – רעות ומדות חנם ושנאת  לבבות פירוד

ולענה ראש פרה  משורש או רחמנים משורש

החיים30. אוצר  הקדוש בספר הברכה)כתב היכל  מקאמרנא(בחומש להגה"ק
שעיקר אחיי, תדעו ומעתה וז"ל : הקן שליח מצות תצא פרשת זצללה "ה
ובכל  פנה שבכל  הרע  מנהג שנתפשט  כמו ולא ותחתון, עליון  בפה השמירה 
חק  לבלי פיו ופוער סרה מדבר זה רבי של מכת שהוא ומי רבי , יש ועיר עיר

אחרת. שבעיר רבי על

מוה"ר31. הצדיק  הקדוש  מרבינו מובהק  תלמיד שהיה וחמי ממורי שמעתי 
שבעת אור קדשים קודש אלוקי מרן נסע אחת שפעם מזלאטשוב מיכל  יחיאל 

הדר על  טוב שם בעל ישראל רבינו מנחה,הימים להתפלל היער  אל והלך ך
ובכיה משונות צעקות ובוכה וצועק באילן מאוד ראשו שמכה התלמידים וראו
שצפה והשיב זה, מה ועל זה מה קדוש פה ושאלו תמהו כן ראו והמה רבה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מ

לרוב  כארבה רביים שיהיו וראה למשיח סמוכים שיהיו הדורות על קדשו ברוח 
גורם כי ופשוט בכללות, הבנים מעל האם מלשלח הגאולה את יעכבו הם והם
וישרות טובות מדות למשמעתו  להסרים מלמד  ואינו חנם  ושנאת  לבבות פירוד
אפילו  או הדור  גדול או  צדיק איזה נגד  סרה לדבר  חלילה ובפרט עבודה, ודרכי
חוכא לעשות בהיפך מלמדים והם במצוות, המוחזק ישראל בר שום על
חנם ושנאת לבבות פירוד גורם וזה  שלו  לרבי נוסע שאינו מי  מכל וטילולא
הצדיקים התדבקות מענין הזה  הרע  בדור  לדקדק צריך ומאוד  הגלות, ואריכות
האדם כל  זה כי הדור  בצדיק  עצמו לדבק פעמים כמה שהזהרתי  פי  על אף
מעלה הדור וצדיק שמים, מלכות לקבל  כדי תמים ובלב באמת שיהיה ובלבד 
פעולות בעינינו שראינו כמו ומצוות בתורה נפלאה בהארה להאיר נפשו
הרבה כי  נפשו, לשמור צריך מאוד הזה הרע בדור אבל הצדיקים, אל נסיעות
שם שמקבל  וכיוון ומצוות  תורה עול ממנו לפרוק לו ניחא בהפקירא כי נוסעים
מעין  מאוד תדקדק ולכן לגמרי, ומצוות תורה עול פורק  אז פנים ועזות חסיד
ולענה ראש פורה משורש או רחמנים ישראל בני משורש  הרבי אם נסיעה 
אותי  תאשים ואל  ברשעו , מפורסם על לא אם סרה  מלדבר פיך ותשמור 

עכלה"ק. הלילה, בחלום נצטויתי  כך כי דרכי  שאין מה כה עד שדברתי 

כמו 32. רמאים  רבי"ס הרבה יהיו  אחר: בנוסח הנ"ל טוב  שם הבעל  נבואת
- האחרון קצה עד משקר  נזהר  אם אמת צדיק  להכיר הסימן - האילנות עלי 

שקר ממנהיג להנצל  הרבה תפלה צריך

מיד 33. חסידיו נפשות שומר זי "ע: מפרשיסחא ירחמיאל ר' הקדוש מהרב
לתהות צריך הוא צדיק לאיזה שנוסע מי דהנה אחד קדוש פירוש  יצילם, רשעים
בעיקבתא ובפרט אמת, צדיק  הוא אם בדיקות ובשבע חקירות בשבע קנקנו על
תלמידיו  עם שהלך בעת זי"ע הק' טוב  שם  הבעל ניבא כבר אשר דמשיחא
יוכל  לא אשר הרבה בעלין ממולאין היו  אשר אילנות הרבה שם והיה  בדרך
תלמידיו  לו ושאלו באילנות, ראשו  את זי "ע  הקדוש טוב שם הבעל והכה  לספר
אנשים יהיה דמשיחא  שבעיקבתא שתדעו הקדוש והשיב  כן, עושה הוא למה

הרבה הבריות את ומטעים מרמאים ויהיו רבי בשם עצמם את אלו שמכנים כמו
האופן)העלין  על אמר  כן גם  זי "ע  הק' ירחמיאל  הרבי  אחר(וזקני אם הוא  בזה והסימן

צדיק, שהוא תדע  אזי  האחרון, קצה עד משקר  נזהר שהוא לך יתוודע הבדיקה
מעל  עצמך  את הרחק  למעה"ש  אזי שקר, של דיבור  איזה ממנו  תשמע ובאם
כלל , אליו תשמע  ואל  לו, תאמר טמא וצא אחרא הסטרא מצד  הוא כי  גבולו
לו  תאבה אל ומופתים אותות לך יראה אם ואף ישראל, באלוקי חלק לו אין כי

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מאשאלות 

שם) יצחק ובמטעמי  תזריע  פרשת  דחיי  באילנא ותחינה(ועיין תפילה להפיל צריך האדם והנה
מסטרא שאיננו  צדיק אצל  ושלום חס לריק ימיו יבלה  שלא השי "ת לפני 
חסידיו  נפשות שומר הכתוב שאמר וזה מכד "ר, מצילו השי"ת ואזי דקדושה,
לגמרי  משקר נפרש שאינו מי  כל כי רשעים שהם הרבנים אותן רשעים, מיד
רק  כזה לרמאי  יבואו שלא חסידיו  את ישמור והשי "ת ליצלן, רחמנא  רשע הוא

האמת. צדיק אל י"ג )שיזכו דף נוראים ענינים – הנר  אור  (ספר

פעם34. עבר  טוב שם הבעל זי"ע, מפרשיסחא ירחמיאל  ר' הקדוש מהרב עוד
אזויפיל  רבי 'ס פאלשע זיין וועלן משיח'ן פאר ונענה: עלים עמוס אילן  ליד 
שקרנים מניגים יהיו המשיח ביאת לפני בוים. אויפן דא סאיז בלעטלאך וויפל 

באילן. העלים כמו זייפנים

וועלן 35. משיח 'ן פאר ונענה: עלים עמוס אילן ליד פעם עבר טוב  שם הבעל
ביאת לפני בוים. אויפן דא סאיז בלעטלאך וויפל אזויפיל רבי 'ס  פאלשע זיין

באילן העלים כמו זייפנים  שקרנים מניגים יהיו כ"ה,המשיח עמוד הרמ"ח מרן (סיפורי 

זצ"ל ) מסלאנים מאטיל  ר ' הקדוש מהרב 

מאק-36. יאק כמו רעבי 'ס יהיו קצת : בשינוי  הקדוש טוב שם הבעל נבואת
יסגי  חוצפא דמשיחא בעקבותא עתה אך ידיהם, על בא ישראל  צרות רוב 
ה' משיח אפינו רוח הקדשים  קודש  הקדוש ומרן אמלוך, אני  יאמרי והיוקר
בראשו  הכה  אחת פעם בדרך מנחה תפילת בעת טוב שם בעל  ישראל  הרב

יהיה המשיח  לימי  שקרוב קדשו ברוח  שראה כך  אחר  ואמר  שערו (רביעסומרט 

מאק) של יאק ורעות צרות רוב וכמעט מתארך, והקץ האמונה, נאבדה זה ידי  ועל
עקושות עקומים ודרכים ותפלה תורה וביטול השתררות זה מן בא ישראל
חצות אחר  שעות ארבע שחרית להתפלל דרכיו ומעקש מעוקם, דרך לו להיות
ראשות אשר אמת לצדיק  עצמו המדבק ואשרי  בלילה, שעות שלשה ומנחה 
– פקודי פרשת – הברכה היכל סוף. אין  אור  בהארות עליונים השמים בשמי

שי"ח הלשון:דף בזה זאת שהביא ט "ו  א' מהד"ת  ממונקאטש הקדוש  להרב  תורה דברי עיין (א"ה

(כמו מאק יאק  הלשון: בזה רביים האחרונים בדורות שיהיה מה הקודש  ברוח  ראה טוב  שם שהבעל

הקדושים.)שומשמין) דברותיו כאן  עד  הגאולה, מעכבים יהיה והמה מאוד הרבה

גמורים37. רשעים רבי 'ס  יהיו  המשיח ביאת קודם זי"ע: טוב שם הבעל בשם
מהם חסידיו נפשות ישמור  שהשי"ת  התפלל השלום עליו המלך דוד  -

בשם38. זי "ע )[ואומרים טוב  שם רבנים(הבעל  יהיה המשיח ביאת שקודם שאמר 
חס  אחריהם יכרכו שלא התמימים ועל גמורים, רשעים שיהיו ואדמורי "ם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מ

לרוב  כארבה רביים שיהיו וראה למשיח סמוכים שיהיו הדורות על קדשו ברוח 
גורם כי ופשוט בכללות, הבנים מעל האם מלשלח הגאולה את יעכבו הם והם
וישרות טובות מדות למשמעתו  להסרים מלמד  ואינו חנם  ושנאת  לבבות פירוד
אפילו  או הדור  גדול או  צדיק איזה נגד  סרה לדבר  חלילה ובפרט עבודה, ודרכי
חוכא לעשות בהיפך מלמדים והם במצוות, המוחזק ישראל בר שום על
חנם ושנאת לבבות פירוד גורם וזה  שלו  לרבי נוסע שאינו מי  מכל וטילולא
הצדיקים התדבקות מענין הזה  הרע  בדור  לדקדק צריך ומאוד  הגלות, ואריכות
האדם כל  זה כי הדור  בצדיק  עצמו לדבק פעמים כמה שהזהרתי  פי  על אף
מעלה הדור וצדיק שמים, מלכות לקבל  כדי תמים ובלב באמת שיהיה ובלבד 
פעולות בעינינו שראינו כמו ומצוות בתורה נפלאה בהארה להאיר נפשו
הרבה כי  נפשו, לשמור צריך מאוד הזה הרע בדור אבל הצדיקים, אל נסיעות
שם שמקבל  וכיוון ומצוות  תורה עול ממנו לפרוק לו ניחא בהפקירא כי נוסעים
מעין  מאוד תדקדק ולכן לגמרי, ומצוות תורה עול פורק  אז פנים ועזות חסיד
ולענה ראש פורה משורש או רחמנים ישראל בני משורש  הרבי אם נסיעה 
אותי  תאשים ואל  ברשעו , מפורסם על לא אם סרה  מלדבר פיך ותשמור 

עכלה"ק. הלילה, בחלום נצטויתי  כך כי דרכי  שאין מה כה עד שדברתי 

כמו 32. רמאים  רבי"ס הרבה יהיו  אחר: בנוסח הנ"ל טוב  שם הבעל  נבואת
- האחרון קצה עד משקר  נזהר  אם אמת צדיק  להכיר הסימן - האילנות עלי 

שקר ממנהיג להנצל  הרבה תפלה צריך

מיד 33. חסידיו נפשות שומר זי "ע: מפרשיסחא ירחמיאל ר' הקדוש מהרב
לתהות צריך הוא צדיק לאיזה שנוסע מי דהנה אחד קדוש פירוש  יצילם, רשעים
בעיקבתא ובפרט אמת, צדיק  הוא אם בדיקות ובשבע חקירות בשבע קנקנו על
תלמידיו  עם שהלך בעת זי"ע הק' טוב  שם  הבעל ניבא כבר אשר דמשיחא
יוכל  לא אשר הרבה בעלין ממולאין היו  אשר אילנות הרבה שם והיה  בדרך
תלמידיו  לו ושאלו באילנות, ראשו  את זי "ע  הקדוש טוב שם הבעל והכה  לספר
אנשים יהיה דמשיחא  שבעיקבתא שתדעו הקדוש והשיב  כן, עושה הוא למה

הרבה הבריות את ומטעים מרמאים ויהיו רבי בשם עצמם את אלו שמכנים כמו
האופן)העלין  על אמר  כן גם  זי "ע  הק' ירחמיאל  הרבי  אחר(וזקני אם הוא  בזה והסימן

צדיק, שהוא תדע  אזי  האחרון, קצה עד משקר  נזהר שהוא לך יתוודע הבדיקה
מעל  עצמך  את הרחק  למעה"ש  אזי שקר, של דיבור  איזה ממנו  תשמע ובאם
כלל , אליו תשמע  ואל  לו, תאמר טמא וצא אחרא הסטרא מצד  הוא כי  גבולו
לו  תאבה אל ומופתים אותות לך יראה אם ואף ישראל, באלוקי חלק לו אין כי

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מאשאלות 

שם) יצחק ובמטעמי  תזריע  פרשת  דחיי  באילנא ותחינה(ועיין תפילה להפיל צריך האדם והנה
מסטרא שאיננו  צדיק אצל  ושלום חס לריק ימיו יבלה  שלא השי "ת לפני 
חסידיו  נפשות שומר הכתוב שאמר וזה מכד "ר, מצילו השי"ת ואזי דקדושה,
לגמרי  משקר נפרש שאינו מי  כל כי רשעים שהם הרבנים אותן רשעים, מיד
רק  כזה לרמאי  יבואו שלא חסידיו  את ישמור והשי "ת ליצלן, רחמנא  רשע הוא

האמת. צדיק אל י"ג )שיזכו דף נוראים ענינים – הנר  אור  (ספר

פעם34. עבר  טוב שם הבעל זי"ע, מפרשיסחא ירחמיאל  ר' הקדוש מהרב עוד
אזויפיל  רבי 'ס פאלשע זיין וועלן משיח'ן פאר ונענה: עלים עמוס אילן  ליד 
שקרנים מניגים יהיו המשיח ביאת לפני בוים. אויפן דא סאיז בלעטלאך וויפל 

באילן. העלים כמו זייפנים

וועלן 35. משיח 'ן פאר ונענה: עלים עמוס אילן ליד פעם עבר טוב  שם הבעל
ביאת לפני בוים. אויפן דא סאיז בלעטלאך וויפל אזויפיל רבי 'ס  פאלשע זיין

באילן העלים כמו זייפנים  שקרנים מניגים יהיו כ"ה,המשיח עמוד הרמ"ח מרן (סיפורי 

זצ"ל ) מסלאנים מאטיל  ר ' הקדוש מהרב 

מאק-36. יאק כמו רעבי 'ס יהיו קצת : בשינוי  הקדוש טוב שם הבעל נבואת
יסגי  חוצפא דמשיחא בעקבותא עתה אך ידיהם, על בא ישראל  צרות רוב 
ה' משיח אפינו רוח הקדשים  קודש  הקדוש ומרן אמלוך, אני  יאמרי והיוקר
בראשו  הכה  אחת פעם בדרך מנחה תפילת בעת טוב שם בעל  ישראל  הרב

יהיה המשיח  לימי  שקרוב קדשו ברוח  שראה כך  אחר  ואמר  שערו (רביעסומרט 

מאק) של יאק ורעות צרות רוב וכמעט מתארך, והקץ האמונה, נאבדה זה ידי  ועל
עקושות עקומים ודרכים ותפלה תורה וביטול השתררות זה מן בא ישראל
חצות אחר  שעות ארבע שחרית להתפלל דרכיו ומעקש מעוקם, דרך לו להיות
ראשות אשר אמת לצדיק  עצמו המדבק ואשרי  בלילה, שעות שלשה ומנחה 
– פקודי פרשת – הברכה היכל סוף. אין  אור  בהארות עליונים השמים בשמי

שי"ח הלשון:דף בזה זאת שהביא ט "ו  א' מהד"ת  ממונקאטש הקדוש  להרב  תורה דברי עיין (א"ה

(כמו מאק יאק  הלשון: בזה רביים האחרונים בדורות שיהיה מה הקודש  ברוח  ראה טוב  שם שהבעל

הקדושים.)שומשמין) דברותיו כאן  עד  הגאולה, מעכבים יהיה והמה מאוד הרבה

גמורים37. רשעים רבי 'ס  יהיו  המשיח ביאת קודם זי"ע: טוב שם הבעל בשם
מהם חסידיו נפשות ישמור  שהשי"ת  התפלל השלום עליו המלך דוד  -

בשם38. זי "ע )[ואומרים טוב  שם רבנים(הבעל  יהיה המשיח ביאת שקודם שאמר 
חס  אחריהם יכרכו שלא התמימים ועל גמורים, רשעים שיהיו ואדמורי "ם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מב

רשעים מיד חסידיו נפשות שומר  השלום עליו המלך דוד התפלל  ושלום,
מאוד . הרבה  להם שיסייעו ושקרנים שוטים  בעולם יתברכו וגם וד"ל]. יצילם,

מרגליות) למהריא"ז מ "ט דף האיש (אשרי 

מסטרעליסק 39. אורי ר' הקדוש מהרב  הנ"ל  דברים מביא החיים  ארץ  בספר 
שומר לפסוק וכשהגיע העמוד , לפני  קודש בשבת התפלל אחת פעם פב) זי"ע:
אמר גדולה, בבכיה פעמים כמה אמר יצילם, רשעים ומיד חסידיו נפשות
פעמים כמה ובכפלו בבכיה  כוונתו היה מה התלמידים אותו שאלו התפילה
שקודם פקוחא בעיניו ראה אשר  קדשו: בפה וענה  וכו', רעות רבות הפסוק
רשעים שיהיו מפורסמים ביניהם ימצא הדור מפורסמי יהיה הגואל ביאת

יצילם. רשעים מיד  חסדיו נפשות שומר  בכה זה ועל  ב ',גמורים, פרק א' החיים  (ארץ

כ "ד ) חלק הקדוש  טוב  שם הבעל תלמידי  בספר  נדפס

מסטרעטין 40. הקדוש והרב קצת, בשינוי הנ"ל הקדוש מהרב הנ"ל דברים
שאמר: יצילם רשעים  מיד  חסידיו נפשות שומר  הפסוק על  משמו אמר זצ"ל
החסידים הן אבל ליצלן, רחמנא גמורים רשעים רבי 'ס  יהיו המשיח ביאת לפני 
התפלל  לזאת אליו, נוסעים ולכן ה' עובד הוא שרבם סוברים בתמימותם הם 
חס  יכשלו שלא יצילם רשעים מיד חסדיו נפשות שומר השלום עליו המלך  דוד

כאלו. ברבי 'ס י "א)ושלום אות עולם  (אור

עם41. חסידים הרבה פניו מעל  ישלח צדקינו משיח זי "ע : הקדוש היהודי 
בו, שטעו החסידים טענת יועיל לא - לקראתו שילכו בראשיהם מלכיהם
לטהור מחובר  להיות הוא עבודה  יותר  - ימיו כל  זה  על להתפלל צריך כי

בעצמו  טהור מלהיות

על 42. ו': טהור,באות לטהור  המחובר כל לברכה זכרונם חכמינו  דאמרו הא
אם מפרשיסחא ז"ל  ש"ב  מו"ה הרזים חכם הקדוש הרב אחת פעם  לו הקשה
פרוש  היה אשר  אמיתי צדיק לך שיתדמה זאת היתכן  הדין, מדת  לקתה כן
נפש, במסירות שמו  יתברך להבורא ימיו כל ועבד הזה עולם מהבלי  ומובדל
מחובר להיות  כי לו והשיב כמוהו, טהור נעשה יהיה לו התחבר  אך והוא
בכמה אלה דבריו והובא בעצמו, טהור מלהיות  גדולה יותר עבודה הוא לטהור 
החסיד  המנוח ידידי  מפי  שמעתי לאשר  אלו דברים מתאימים משמו, ספרים
הגאון  הרב מפי  בעצמו ששמע משערכערשין, הכהן בער יצחק מו"ה המופלג
ביום הקדוש היהודי של תלמידו צוזמיר  אבדק"ק זצ"ל ליבוש מו"ה הקדוש
צדקינו  משיח כשיבוא זי "ע  הקדוש היהודי  רבו בשם סיפר  השנה דראש ראשון 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מגשאלות 

שאבו  אשר החסידים אנשים עם ישראל, ומנהיגי הצדיקים, כל  לקראתו  ילכו אז
הלאה גש להם יאמר צדקינו משיח אשר כאלה מנהיגים ביניהם ויהיו מימיהם

שלך, החסידים חסידים)עם דיינע  מיט  דיר  פארט זאגין זייא וועט צדקינו  משיח אמר  אחת ,(פעם
הלא ואשמנו  חטאנו מה צדקינו משיח ויאמרו מאוד ויבכו החסידים יקרבו ואז
ישיב  צדקינו ומשיח עלינו, תלונתך ומה  אמת, צדיק  הוא כי  אמונה לנו היה
להתקשר יזכה כי שמו יתברך מהבורא לבקש מהצורך איש של ימיו  כל  להם
היה ואם  בתמים, מההולכים טוב ימנע לא שמו יתברך והבורא אמת . בצדיק
היה לא ובוודאי  האמת , לכם מאיר  היה אמת בצדיק להתקשר באמת רצונכם

להאמת. האמת וסיפורים)רצונכם תורה חידושי  היהודי .(תפארת 

רבי "ס 43. של הענין שגם קדשו ברוח  שראה מאוד גנח הנ"ל הקדוש הרב
ישראל . יעשו  ומה יתקלקל

שם)44. היהודי (עוד היה אחת פעם  זצ"ל, היהודי  הקדוש מהרב מעשה שמעתי 
לא והיהודי  תלמידו , שהיה זצ "ל בונם שמחה ר ' הקדוש הרב עם בלילה זצ"ל
מע "כ  מה זצ"ל בונם שמחה הר "ר  לו ושאל  מאוד, וגנח  חושב רק ישן היה
ולאחר שופטים, היו משה שלאחר  חשבתי אני זצ "ל, היהודי  ואמר  גונח,
ואמוראים תנאים היו כך ואחר הגדולה, כנסת אנשי כך ואחר נביאים, שופטים
שנתרבו  נתקלקלו  כך  ואחר  שמים, לשם מוכיחים היו כך ואחר ופוסקים,
שאני  גונח  אני  זה על רבי 'ס , התחילו כך ואחר שמים, לשם שלא המוכיחים

ע"כ. ישראל. יעשו מה יתקלקל  זה  שגם 46)רואה דף תורה חידושי - היהודי  (נפלאות

השמים45. מן אש  ירד דמשיחא  בעקבתא זי "ע  מרוזין הקדוש הרב נבואת
מוד  אני - ועצומים גדולים נסיונות ויהיו הבעל, למען לנביאי  זאת יע 

להזהר. תדעו

שראו 46. שלפנינו מדורות והקדושים הצדיקים רבותינו זה על הזהירו וכבר 
מפי  ושמעתי דמשיחא, בעיקבתא מהנסיונות לנו שיארע מה קדשם ברוח 
מחותנו  ששמע מאביו פעמים כמה  ששמע מהימן ואיש מפורסם חכם תלמיד
מפה ושמע שנה, מעשרים יותר זי"ע מרושזין הקדוש הרב אצל רגיל היה אשר 
ולא הכרמל בהר לאליהו השמים מן  אש שירד  דכמו תדעו אלו, דיבורים קדשו
השמים מן אש שירד ההיפך יהיה דמשיחא בעיקבתא הבעל , לנביאי  ירד
ומזהיר עומד ואני ומרים, קשים ועצומים גדולים  הנסיונות ויהיו  הבעל לנביאי
הקדוש  מהרב מקובל זה וכעין בדבר , זהירים להיות תדעו למען זה על  לכם
שיעמדו  הנסיונות גודל מראש שהגידו וקדושים צדיקים  ועוד זי"ע מראפשיץ

זה. על והזהירו קל"ו)לנגדינו עמוד הגאולה  (על



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מב

רשעים מיד חסידיו נפשות שומר  השלום עליו המלך דוד התפלל  ושלום,
מאוד . הרבה  להם שיסייעו ושקרנים שוטים  בעולם יתברכו וגם וד"ל]. יצילם,

מרגליות) למהריא"ז מ "ט דף האיש (אשרי 

מסטרעליסק 39. אורי ר' הקדוש מהרב  הנ"ל  דברים מביא החיים  ארץ  בספר 
שומר לפסוק וכשהגיע העמוד , לפני  קודש בשבת התפלל אחת פעם פב) זי"ע:
אמר גדולה, בבכיה פעמים כמה אמר יצילם, רשעים ומיד חסידיו נפשות
פעמים כמה ובכפלו בבכיה  כוונתו היה מה התלמידים אותו שאלו התפילה
שקודם פקוחא בעיניו ראה אשר  קדשו: בפה וענה  וכו', רעות רבות הפסוק
רשעים שיהיו מפורסמים ביניהם ימצא הדור מפורסמי יהיה הגואל ביאת

יצילם. רשעים מיד  חסדיו נפשות שומר  בכה זה ועל  ב ',גמורים, פרק א' החיים  (ארץ

כ "ד ) חלק הקדוש  טוב  שם הבעל תלמידי  בספר  נדפס

מסטרעטין 40. הקדוש והרב קצת, בשינוי הנ"ל הקדוש מהרב הנ"ל דברים
שאמר: יצילם רשעים  מיד  חסידיו נפשות שומר  הפסוק על  משמו אמר זצ"ל
החסידים הן אבל ליצלן, רחמנא גמורים רשעים רבי 'ס  יהיו המשיח ביאת לפני 
התפלל  לזאת אליו, נוסעים ולכן ה' עובד הוא שרבם סוברים בתמימותם הם 
חס  יכשלו שלא יצילם רשעים מיד חסדיו נפשות שומר השלום עליו המלך  דוד

כאלו. ברבי 'ס י "א)ושלום אות עולם  (אור

עם41. חסידים הרבה פניו מעל  ישלח צדקינו משיח זי "ע : הקדוש היהודי 
בו, שטעו החסידים טענת יועיל לא - לקראתו שילכו בראשיהם מלכיהם
לטהור מחובר  להיות הוא עבודה  יותר  - ימיו כל  זה  על להתפלל צריך כי

בעצמו  טהור מלהיות

על 42. ו': טהור,באות לטהור  המחובר כל לברכה זכרונם חכמינו  דאמרו הא
אם מפרשיסחא ז"ל  ש"ב  מו"ה הרזים חכם הקדוש הרב אחת פעם  לו הקשה
פרוש  היה אשר  אמיתי צדיק לך שיתדמה זאת היתכן  הדין, מדת  לקתה כן
נפש, במסירות שמו  יתברך להבורא ימיו כל ועבד הזה עולם מהבלי  ומובדל
מחובר להיות  כי לו והשיב כמוהו, טהור נעשה יהיה לו התחבר  אך והוא
בכמה אלה דבריו והובא בעצמו, טהור מלהיות  גדולה יותר עבודה הוא לטהור 
החסיד  המנוח ידידי  מפי  שמעתי לאשר  אלו דברים מתאימים משמו, ספרים
הגאון  הרב מפי  בעצמו ששמע משערכערשין, הכהן בער יצחק מו"ה המופלג
ביום הקדוש היהודי של תלמידו צוזמיר  אבדק"ק זצ"ל ליבוש מו"ה הקדוש
צדקינו  משיח כשיבוא זי "ע  הקדוש היהודי  רבו בשם סיפר  השנה דראש ראשון 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מגשאלות 

שאבו  אשר החסידים אנשים עם ישראל, ומנהיגי הצדיקים, כל  לקראתו  ילכו אז
הלאה גש להם יאמר צדקינו משיח אשר כאלה מנהיגים ביניהם ויהיו מימיהם

שלך, החסידים חסידים)עם דיינע  מיט  דיר  פארט זאגין זייא וועט צדקינו  משיח אמר  אחת ,(פעם
הלא ואשמנו  חטאנו מה צדקינו משיח ויאמרו מאוד ויבכו החסידים יקרבו ואז
ישיב  צדקינו ומשיח עלינו, תלונתך ומה  אמת, צדיק  הוא כי  אמונה לנו היה
להתקשר יזכה כי שמו יתברך מהבורא לבקש מהצורך איש של ימיו  כל  להם
היה ואם  בתמים, מההולכים טוב ימנע לא שמו יתברך והבורא אמת . בצדיק
היה לא ובוודאי  האמת , לכם מאיר  היה אמת בצדיק להתקשר באמת רצונכם

להאמת. האמת וסיפורים)רצונכם תורה חידושי  היהודי .(תפארת 

רבי "ס 43. של הענין שגם קדשו ברוח  שראה מאוד גנח הנ"ל הקדוש הרב
ישראל . יעשו  ומה יתקלקל

שם)44. היהודי (עוד היה אחת פעם  זצ"ל, היהודי  הקדוש מהרב מעשה שמעתי 
לא והיהודי  תלמידו , שהיה זצ "ל בונם שמחה ר ' הקדוש הרב עם בלילה זצ"ל
מע "כ  מה זצ"ל בונם שמחה הר "ר  לו ושאל  מאוד, וגנח  חושב רק ישן היה
ולאחר שופטים, היו משה שלאחר  חשבתי אני זצ "ל, היהודי  ואמר  גונח,
ואמוראים תנאים היו כך ואחר הגדולה, כנסת אנשי כך ואחר נביאים, שופטים
שנתרבו  נתקלקלו  כך  ואחר  שמים, לשם מוכיחים היו כך ואחר ופוסקים,
שאני  גונח  אני  זה על רבי 'ס , התחילו כך ואחר שמים, לשם שלא המוכיחים

ע"כ. ישראל. יעשו מה יתקלקל  זה  שגם 46)רואה דף תורה חידושי - היהודי  (נפלאות

השמים45. מן אש  ירד דמשיחא  בעקבתא זי "ע  מרוזין הקדוש הרב נבואת
מוד  אני - ועצומים גדולים נסיונות ויהיו הבעל, למען לנביאי  זאת יע 

להזהר. תדעו

שראו 46. שלפנינו מדורות והקדושים הצדיקים רבותינו זה על הזהירו וכבר 
מפי  ושמעתי דמשיחא, בעיקבתא מהנסיונות לנו שיארע מה קדשם ברוח 
מחותנו  ששמע מאביו פעמים כמה  ששמע מהימן ואיש מפורסם חכם תלמיד
מפה ושמע שנה, מעשרים יותר זי"ע מרושזין הקדוש הרב אצל רגיל היה אשר 
ולא הכרמל בהר לאליהו השמים מן  אש שירד  דכמו תדעו אלו, דיבורים קדשו
השמים מן אש שירד ההיפך יהיה דמשיחא בעיקבתא הבעל , לנביאי  ירד
ומזהיר עומד ואני ומרים, קשים ועצומים גדולים  הנסיונות ויהיו  הבעל לנביאי
הקדוש  מהרב מקובל זה וכעין בדבר , זהירים להיות תדעו למען זה על  לכם
שיעמדו  הנסיונות גודל מראש שהגידו וקדושים צדיקים  ועוד זי"ע מראפשיץ

זה. על והזהירו קל"ו)לנגדינו עמוד הגאולה  (על



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מד 

שהוא47. בידוע קרובים ומרחק  רחוקים המקרב הנ"ל דברים על  השלמה
שקר. מנהיג

הרב 48. הוא הנ"ל הדברים רבינו שמע שממנו המהימן שהאיש  ידוע הנה 
יעקב  מר ' ששמע השלום עליו שישא בנימין שמואל  מוה"ר הישיש הגאון
שנראין  זי"ע מרוזין הקדוש  מהרב אצלו מקובל  שהיה נוספים דברים עוד  הנ"ל 
שיהיו  כמו המשיח ביאת  שקודם  תדעו שאמר : הנ"ל לדברים השלמה  כמו
ירושלמי  בבלי  ש"ס כתובים נביאים מהתורה כן גם שיבררו וצדיקים גדולים
ושאלו  מהם . דמאד להשמר  ותדעו הרשעים כדרך האמת מדרך היפוך וכו',
שבאם בידכם  יהיה  הזה שהמבחן והשיב אותם, להכיר  נוכל  איך כן אם אותו
ימצא רשעים  ועל  אותם וירחק חובה, תמיד ימצא וכשרים יראים אנשים על
מאתוך , תרחיקו והרחק מהם כן  גם שהוא  סימן זה הרי  אותם ויקרב זכות תמיד

הקדושים. דברותיו  כאן עד

יאמר,49. בימינו - אל פעל מה תמהין הצדיקים גם בימיו: מרוזין הקדוש  הרב
הגדול . החשכות הגורמים הם המנהיגים

פנים50. בייטב הבא] העולם  לחיי  לברכה [זכרונו זלה"ה זכרוןוקדושת (אבני

הכיפורים) וליום  השנה זלה"הלראש מרוזין ישראל  אור הקדוש רבינו  בשם מביא
הכתוב מאמר שפירוש הבא] העולם לחיי לברכה כ "ג )[זכרונו יאמר(במדבר  כעת

נעלמת יתברך הנהגתו היתה הקדמונים בימים כי אל, פעל מה ולישראל  ליעקב
אבל  והצדיקים, הנביאים עבדיו אל סודו גילה אבל המונים, עתהמעיני

בעיני  גם אשר  שכמנו על  צרורות לזה זה תכופות צרות הרבים  בעוונותינו
יאמר כעת וז"ש ככה, ה' עשה זה מה ועל זה מה יפלא העליה בני הם ישראל
פעל  מה תמיהה בלשון עליה, ובני המונים מדריגות שני הם ולישראל ליעקב
והגדותיו  שם, הבא] העולם לחיי לברכה [זכרונו זלה"ה אא"ז ומסיים ע"כ. אל,
עכ"ד . בעיניו, והוטב  הבא] העולם לחיי לברכה [זכרונו זלה"ה מורי לפני בשמו

שהוא51. ולישראל ליעקב  יאמר  כעת הפסוק לפרש אפשר דורנו מצד  ולפי
ובעבורם ישראל בסיבת ישראל בשביל  במקוםכמו משמשת שהלמ"ד  פעמים  כמה (ומצינו

ובשביל ) בשביל בעבור כלומר ולישראל  ליעקב יאמר כעת הכתוב כוונת  ותהיה
גורמים המנהיגים  מעשי  כי  אל, פעל מה יאמרו הדור מנהיגי  הם ישראל מעשי
כל  והבורא אל , פעל  מה ושיילין דתמהיו עד הנורא פנים ולהסתר לחשכות
בהתגלות ובשמחתן ישראל, כל  בישועת מהרה לראות  שנזכה יעזור  העולמים

אמן. בימינו במהרה עלינו שמים קפ"ח)כבוד  עמוד  נשא פרשת יואל (דברי 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מהשאלות 

אמלוך 52. אני  אומר  אחד שכל המנהיגים בעוון  זי "ע : מלובלין הקדוש  הרב 
הגאולה. נידחת

משינאווע 53. יחזקאל רבינו הקדוש הרב אדומו "ר קדושת מכבוד  ושמעתי 
בשמחה הגיד אחת פעם כי  זי "ע מלובלין החוזה הקדוש רבינו בשם זי"ע
להתעורר משה הבני החלו וכבר  מאוד, קרובה הגאולה קדשו ברוח שרואה
זה אחר קצר  וזמן השמים, מן רצון  העת הוא כן כי  בעדנו להלחם לילך

מלובלין)בכה  השמים(הרבי  מן כרוז שיצא קדשו ברוח  רואה כי ואמר  מאוד,
לזמן  נדחית הגאולה כי מפני בעדנו למלחמה וערכיתם מהליכתם שיחזרו
דברותיו  כאן עד  אמלוך , אני אומר אחד שכל  בדורנו, המנהיגים בעוון
החשוך  השפל בדור וכמה כמה אחת על אבתריה, נעני מה ואנן הקדושים,

ב"ב. ירחמנו ה ' מהדו"ת הזה, ממונקאטש, הקדוש  מהרב  תורה ט"ו)(דברי  א'

מ"ם54. שהסמ"ך ראשים יהיו הגאולה קודם זי"ע: מראפשיטץ הקדוש הרב 
הקדוש  מורי אמר  זה על  א"ע: להכניע בהכרח – ניכרים יהיו  לא – עליהם ירכב

נפתלי שקודם(מראפשיטץ)רבינו  ידידי  דע ראווע, בעיר ליפא מרדכי ר ' הצדיק  אל 
יהיה ולא עליהם , רוכב יהיה מ "ם הסמ"ך שהכלב ראשים יהיה משיח ביאת
אלא מהם להנצל  יכול  ולא בלבו, מה יודע מי כי  א"ע, להכניע  ובהכרח ניכרים,
כי  לך, שאמרתי  מזה מינה נפקא ומה אמונה, לו ויש לשמה תורה  הלומד
שתבקש  אלא האדם, ולא ללבב  יראה  ה' כי כזאת מחשבה על שיעלה חלילה

בבכי  קודש.רחמים אמרי  ע"כ אמת, בדרך ינחנו השי "ת לפני ויחיה פרשת  חי  (זוהר 

תכ"ו) דף

דין: גמורבית  הארץ עם אתה נ וֹ צר!!הלא בספה"ק שכתב  מה  ראית לא  האם !ֵ◌
א')חסד  משנה ד' פרק  אב וֹ ת  וּ באוֹ תוֹ (מסכת וּ פ וֹ סקים  בּ ׁש "ס  בּ קי  ׁש יּ היה לאדם אפ ׁש ר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

שילמד  שאפשר  הקנה בספר  כמבאר חכם, איזהו  יאמר, אוֹ  גּ מוּ ר, הארץ עם ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְזמן
אוֹ ריתא דקבילו נבל  עם גמור, הארץ עם ויהיה הרבה ויחכם ופוֹ סקים ש"ס ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם
חיות שהוא דאוֹ ריתא ברזין לוֹ מד  ואינוֹ  תוֹ רה, שלמעלה חכמה נוֹ בל וֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶשהוא
של  בפלפול  ועוֹ סק  התוֹ רה בכל בקי מפלג למדן שהוא ומי התוֹ רה , של  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהפנימי 
התוֹ רה מתיקות ידידות ערבות נעם להשיג לשמה  ל וֹ מד ואינוֹ  לשמה שא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶהבל
המרגש, וערבות הזמן  אוֹ ת כל ממנו בהסיר א אם להשיג אפשר  אי זה ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲאשר 
ושער חיים עץ ופרי חיים בעץ האר "י, א קי מרן ובכתבי הזהר בספר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְוללמד
לפלפל  למדן אבל חכם, יקרא שזה השכינה זיו ונעם במתיקות ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהיחודים,
חכם ו א נבל  נקרא  זה ראשוֹ , על כאבנים המצווֹ ת ומקים הבל של ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבפלפול

חכימו. וא אוֹ ריתא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדקבילו 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מד 

שהוא47. בידוע קרובים ומרחק  רחוקים המקרב הנ"ל דברים על  השלמה
שקר. מנהיג

הרב 48. הוא הנ"ל הדברים רבינו שמע שממנו המהימן שהאיש  ידוע הנה 
יעקב  מר ' ששמע השלום עליו שישא בנימין שמואל  מוה"ר הישיש הגאון
שנראין  זי"ע מרוזין הקדוש  מהרב אצלו מקובל  שהיה נוספים דברים עוד  הנ"ל 
שיהיו  כמו המשיח ביאת  שקודם  תדעו שאמר : הנ"ל לדברים השלמה  כמו
ירושלמי  בבלי  ש"ס כתובים נביאים מהתורה כן גם שיבררו וצדיקים גדולים
ושאלו  מהם . דמאד להשמר  ותדעו הרשעים כדרך האמת מדרך היפוך וכו',
שבאם בידכם  יהיה  הזה שהמבחן והשיב אותם, להכיר  נוכל  איך כן אם אותו
ימצא רשעים  ועל  אותם וירחק חובה, תמיד ימצא וכשרים יראים אנשים על
מאתוך , תרחיקו והרחק מהם כן  גם שהוא  סימן זה הרי  אותם ויקרב זכות תמיד

הקדושים. דברותיו  כאן עד

יאמר,49. בימינו - אל פעל מה תמהין הצדיקים גם בימיו: מרוזין הקדוש  הרב
הגדול . החשכות הגורמים הם המנהיגים

פנים50. בייטב הבא] העולם  לחיי  לברכה [זכרונו זלה"ה זכרוןוקדושת (אבני

הכיפורים) וליום  השנה זלה"הלראש מרוזין ישראל  אור הקדוש רבינו  בשם מביא
הכתוב מאמר שפירוש הבא] העולם לחיי לברכה כ "ג )[זכרונו יאמר(במדבר  כעת

נעלמת יתברך הנהגתו היתה הקדמונים בימים כי אל, פעל מה ולישראל  ליעקב
אבל  והצדיקים, הנביאים עבדיו אל סודו גילה אבל המונים, עתהמעיני

בעיני  גם אשר  שכמנו על  צרורות לזה זה תכופות צרות הרבים  בעוונותינו
יאמר כעת וז"ש ככה, ה' עשה זה מה ועל זה מה יפלא העליה בני הם ישראל
פעל  מה תמיהה בלשון עליה, ובני המונים מדריגות שני הם ולישראל ליעקב
והגדותיו  שם, הבא] העולם לחיי לברכה [זכרונו זלה"ה אא"ז ומסיים ע"כ. אל,
עכ"ד . בעיניו, והוטב  הבא] העולם לחיי לברכה [זכרונו זלה"ה מורי לפני בשמו

שהוא51. ולישראל ליעקב  יאמר  כעת הפסוק לפרש אפשר דורנו מצד  ולפי
ובעבורם ישראל בסיבת ישראל בשביל  במקוםכמו משמשת שהלמ"ד  פעמים  כמה (ומצינו

ובשביל ) בשביל בעבור כלומר ולישראל  ליעקב יאמר כעת הכתוב כוונת  ותהיה
גורמים המנהיגים  מעשי  כי  אל, פעל מה יאמרו הדור מנהיגי  הם ישראל מעשי
כל  והבורא אל , פעל  מה ושיילין דתמהיו עד הנורא פנים ולהסתר לחשכות
בהתגלות ובשמחתן ישראל, כל  בישועת מהרה לראות  שנזכה יעזור  העולמים

אמן. בימינו במהרה עלינו שמים קפ"ח)כבוד  עמוד  נשא פרשת יואל (דברי 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מהשאלות 

אמלוך 52. אני  אומר  אחד שכל המנהיגים בעוון  זי "ע : מלובלין הקדוש  הרב 
הגאולה. נידחת

משינאווע 53. יחזקאל רבינו הקדוש הרב אדומו "ר קדושת מכבוד  ושמעתי 
בשמחה הגיד אחת פעם כי  זי "ע מלובלין החוזה הקדוש רבינו בשם זי"ע
להתעורר משה הבני החלו וכבר  מאוד, קרובה הגאולה קדשו ברוח שרואה
זה אחר קצר  וזמן השמים, מן רצון  העת הוא כן כי  בעדנו להלחם לילך

מלובלין)בכה  השמים(הרבי  מן כרוז שיצא קדשו ברוח  רואה כי ואמר  מאוד,
לזמן  נדחית הגאולה כי מפני בעדנו למלחמה וערכיתם מהליכתם שיחזרו
דברותיו  כאן עד  אמלוך , אני אומר אחד שכל  בדורנו, המנהיגים בעוון
החשוך  השפל בדור וכמה כמה אחת על אבתריה, נעני מה ואנן הקדושים,

ב"ב. ירחמנו ה ' מהדו"ת הזה, ממונקאטש, הקדוש  מהרב  תורה ט"ו)(דברי  א'

מ"ם54. שהסמ"ך ראשים יהיו הגאולה קודם זי"ע: מראפשיטץ הקדוש הרב 
הקדוש  מורי אמר  זה על  א"ע: להכניע בהכרח – ניכרים יהיו  לא – עליהם ירכב

נפתלי שקודם(מראפשיטץ)רבינו  ידידי  דע ראווע, בעיר ליפא מרדכי ר ' הצדיק  אל 
יהיה ולא עליהם , רוכב יהיה מ "ם הסמ"ך שהכלב ראשים יהיה משיח ביאת
אלא מהם להנצל  יכול  ולא בלבו, מה יודע מי כי  א"ע, להכניע  ובהכרח ניכרים,
כי  לך, שאמרתי  מזה מינה נפקא ומה אמונה, לו ויש לשמה תורה  הלומד
שתבקש  אלא האדם, ולא ללבב  יראה  ה' כי כזאת מחשבה על שיעלה חלילה

בבכי  קודש.רחמים אמרי  ע"כ אמת, בדרך ינחנו השי "ת לפני ויחיה פרשת  חי  (זוהר 

תכ"ו) דף

דין: גמורבית  הארץ עם אתה נ וֹ צר!!הלא בספה"ק שכתב  מה  ראית לא  האם !ֵ◌
א')חסד  משנה ד' פרק  אב וֹ ת  וּ באוֹ תוֹ (מסכת וּ פ וֹ סקים  בּ ׁש "ס  בּ קי  ׁש יּ היה לאדם אפ ׁש ר  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

שילמד  שאפשר  הקנה בספר  כמבאר חכם, איזהו  יאמר, אוֹ  גּ מוּ ר, הארץ עם ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְזמן
אוֹ ריתא דקבילו נבל  עם גמור, הארץ עם ויהיה הרבה ויחכם ופוֹ סקים ש"ס ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם
חיות שהוא דאוֹ ריתא ברזין לוֹ מד  ואינוֹ  תוֹ רה, שלמעלה חכמה נוֹ בל וֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶשהוא
של  בפלפול  ועוֹ סק  התוֹ רה בכל בקי מפלג למדן שהוא ומי התוֹ רה , של  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהפנימי 
התוֹ רה מתיקות ידידות ערבות נעם להשיג לשמה  ל וֹ מד ואינוֹ  לשמה שא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶהבל
המרגש, וערבות הזמן  אוֹ ת כל ממנו בהסיר א אם להשיג אפשר  אי זה ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲאשר 
ושער חיים עץ ופרי חיים בעץ האר "י, א קי מרן ובכתבי הזהר בספר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְוללמד
לפלפל  למדן אבל חכם, יקרא שזה השכינה זיו ונעם במתיקות ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהיחודים,
חכם ו א נבל  נקרא  זה ראשוֹ , על כאבנים המצווֹ ת ומקים הבל של ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבפלפול

חכימו. וא אוֹ ריתא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדקבילו 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מו

רעוֹ ת ותאווֹ ת רעוֹ ת מד וֹ ת מכל לכשאפנה  ל וֹ מר  לבכם ירע אל אחי, בני  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
ל אין כי עליוֹ ן, לעוֹ לם דאנפין וכסופא בבושה ותל תפנה א שמא ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶאשנה,
הזהר חכמת עם ופוֹ סקים גמרא  בלמוד אלא הבא ובע וֹ לם הזה בעוֹ לם ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַחיים
טוֹ ב  שם בעל ישראל הרב אקי  מרן הקדמוֹ ת פי על  האר"י , א קי מרן ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוכתבי 

ב  צדיקים רגלי  בעפר לכשתתאבק ל ישג וזה לברכה, צדיק הצאן,זכר  עקבי ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
הגדוֹ ל . הכהן בספרי ובעיון בעקב, ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִנדוֹ שין

ודבק  ,כ אחר  ומתוקים לשעתן מרוֹ רים נסי וֹ נוֹ ת עלי שיעבר על  תחוש ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואל
ואהבה ביראה  מאד האר "י מרן ובכתבי  הזהר בספר השגת לפי  תמיד  ַנפש◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ממש, זרה עב וֹ דה הוא זה כי ורבי, רב להי וֹ ת חלילה  כונת תהיה שא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהכנעה,
חביבות נעימות ידידות ערבות מצד בה שתעסק זה השלמות בחסר וֹ ן  די ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִכי
רוח ונחת  בוֹ ראוֹ  רצוֹ ן  לעשוֹ ת הוא העקר  באמת כי  השכינה, זיו נעם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְדבקות
המחשבוֹ ת כל ממנו  ויסור ממש, אין ואפר, עפר גמור, בקטנות שהוא אף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
נחת לעש וֹ ת שמוֹ  וברו הוא  ברו עוֹ לם אל  עליוֹ ן לאוֹ ר  נפשוֹ  וידבק  ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהט וֹ רדוֹ ת
ט וֹ ב. הוא כן פי על אף טעות,  ל שיהיה אף הארץ  על הר וֹ חש קטן כתוֹ לע ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרוח,

עלי וֹ ן, חסידי בעקב הנדוֹ שין סתימאה  מחכמה יקר וֹ ת, נפשוֹ ת ובני אחי  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
פרי  חיים, עץ  חדש, זהר תקונים, הזהר, בספר נפשכם תדבקו ורמים, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְגבוֹ הים
כסף, שקל מאוֹ ת ארבע  היחודים , שערי  חיים, אוֹ צרוֹ ת שערים, מבוֹ א חיים, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵעץ
גדוֹ לה ובהכנעה  לבבכם לוח על ויחקקו ת וֹ רה, לקוטי ברמה, ק וֹ ל רקיע, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹזהר 

ישראל . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְובאהבת

לא-ל  רוח  נחת  ולעשוֹ ת השכינה זיו נעם ערבות להשיג כונה על יהיה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהלמוד
אל  אבל הכנעה. ידי על  עלי וֹ ן ממלאכי יוֹ תר ותשיג זה, למוד ידי על  ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
כאלה, נסתרים בענינים מהות איזה שתשיגו וחלילה חלילה בנפשכם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְתדמו
עין  הספירוֹ ת, עניני מהות השיג א רבינו ומשה הקדש חי וֹ ת שרפי אף ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָחלילה,

רקי"ע. ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְבזהר

כי  בנפשם ומדמים האוֹ מרים  השאוֹ ל קרואי  הקוֹ מה רמי חביבי , בני  ,יפתו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואל
יחודים דר להשיג במחשבה  תפיסה שום יש העלי וֹ נים הנאצלים במקוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָשם
דברים דברו הזידוֹ נים מים נפשם על שעבר בני, דע , וגונים , מראוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַומהותן 

ת וא גון וא מראה א שם אין כי  האד וֹ נים, אדוֹ ני  על כן א פיסהאשר ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בענינים מהות בשם עכור לבוש  הזה  הארור  בגוף מלבש בע וֹ דוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבמחשבה
ורוח דכא על שכינת וֹ  ומשרה  גאים כל על  מתגאה נראה, ואינוֹ  ר וֹ אה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָכאלה,

ממש. כאין נשבר  לב  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנשברה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מזשאלות 

ענין  שום לי  ידוע  אינוֹ  סוֹ ף כל שסוֹ ף אחר  עצמי  ליגע  אלמד למה תאמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
מציאותם  ל ידוע אבל מהות , ל ידוע  שאינוֹ  אף ,כ תאמר  אל תפיסה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְושום
למעשה נתעוֹ רר  אלו, בענינים ומכון ל וֹ מד וכשאתה אוֹ רוֹ ת, מציאות  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶשיש
רע, בחינוֹ ת כל ממ להסיר  מת וֹ ק אוֹ ר  עלי נשפע ומשם ענינים, אלו ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְמציאות
צוף, ונפת מדבש מתוקים התוֹ רה ידידות בערבות  רמוֹ ת במעל וֹ ת נפש ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְותאיר
של  רצויוֹ ת בלתי כונ וֹ ת בלי  אמת לב נכנע  בלב  טהוֹ רה בכונה שיהיה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִובלבד 
זרוע  אוֹ ר  צדיק, מכל הלוֹ מד נבל, וא חכם , איזהו וזהו בזה. ודי  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְשטותים,

דאוֹ ריתא. ורזין סוֹ ד וֹ ת א')לצדיק משנה ד' פרק אב וֹ ת מסכת על חסד (נוֹ צר ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דין : מהאלמין בית שהאדמו"ר  הזוהר אור  של  570 גליון  את ראית לא האם
המהרח"ו  דברי  כתוב ושם תשע"ד שבט בחודש לך שלח שליט"א

בשמים. וראשו מגדל שבונים הפלגה  דור כאנשי שנחשבת

הנגלה. בתורת עסוק הייתי כי  לב שמתי  ולא  וראיתי קיבלתי

ישׂ ראל ׁש מע דין: ו בית ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌


קדŁõו. = תõרה  ספר = 951 áàימטרçה י łראל" ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ"Łמע 

מי חçיה". ימי  éל רע ולא ט õב äמלתהá" = ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹיłראל 
יłראל ה Łמע את õŁמעים  Łõ דñה זהר õêŁְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמד

מתêïל  Łהäא את"רוה ôפõêת ôמן  àרא Łית  מ "ג תי' (תיקו"ז ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

,Łויב יחרב  ונהר äאיה ודא Ł" מריםיבõוא מת êïלין יłראל äאפילâ ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

יłראל הäאŁמע ü ריà קäדŁא äאיהâ אõתם, ãנõע וזה וכä',)אין , ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
הôדתä ז'ע" ôב õת  רא Łי  àמים , ôä ה'ô יםêהר"ז''הõ ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על חבל לא  ואם הôהêים , את õŁמעים זהר  õêŁמד Łְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹמי 
יłראל, הŁמע  וגם  הôפõêת àמים  õŁמעים  לא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹהåמן,

מ"ג ) äñôן בתיקו"ז õôרה (הגר"א àרזי  ע õסקין äכŁאין . ְְְְִִֵֵֶַָָָ
Łמע , קריאת àכäנת  ה çדäע  יłראל , Łמע  ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָצõעקים 
לכינה  רõמז [Łמע ליחדם, ôפארת י łראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמלכäת
éי לרëז Ł וי ליחדם. ü וצרי לתפארת, וי łראל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמלכäת,
äìéי כה,  Łכינה áימטר çה והäא 410 áימטרçה Łְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמע 
הïסäק אõתõçת éל מסïר  הäא וגם כה, ה äא ְְְִִִַַַַָָָהכינה
היא Łהכינה éל õמר  ,Łõ קד áימטר çה וכן יłראל , Łְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמע 

מ łçראל , ואחד אחד éל  üõתà ו')õŁכנת י"ב "éי(יŁעיה  , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
לתפארת  רõמז ויłראל יłראל", Łõקד üàקרà ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָגדõל 
àתפארת, אח äז  יłראל õמŁ äאבינ יעקב וגם õìéְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹדע,
וכõìדע äמלכ äת, ôפארת ליחד Łמע קריאת ענין  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָוזה

ואדנäת (àא"ח) הוי "ה ליחד  אחד , àמילה הäéנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
"יאהדונהי"].

äלאבינ נצעק äאנŁ היôכן:  לב ! äימł יקרים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָיה äדים 
לא והאב  äיצעק Łהàנים  היôכן , נענה ? ולא  àŁְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמים ,
סדרי הõפכים  äאנ לא ! ?äנהפכ טבע  סדרי  האם  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיŁמע?

àא? לא  äמŁיח áàלäת? עדין  äאנŁ הïלא  מה ֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהæבע!

י õחאי àר Łמע õן  רàי האלקי  הìôא  Łנה 2000 לפני ְְֱִִִִֵַַַַַָָָָֹעõד 
יłראל, Łמע  ðŁעקת מ "ג, àת äñן וכתב , הזהיר  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזיע"א
äŁ בçŁ לנהר àדõמה עõנה, ואין קõל  ואין ôמע  ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹלא 
,Łויב יחרב נהר ä וזה Ł" יב את "ר  Łם  [àראŁית , ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמימיו ,
למæה הàנים  צõוחים יב Łה, והיא Łיב Łהäא  זמן  õ תõ אàְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
éת äב äזה עõנה. ואין  קõל  ואין  יłראל, Łמע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָואõמרים

כ"ח) א, קõרה ?(מ Łלי זה  מ äâע   אענה]. ולא  יקראנני אז , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
הàנים לא ! ל àנים ? מתאכזר  וŁל õם חס האב  ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהאם 
הם Łעליו  הענף את ח"ו õéרתים  לעצמם . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמתאכזרים 
הçהל õם את ארצה äמŁליכים מלכים  àני äאנ ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָיŁõבים.
הäא ,Łõדñ ה ה åהר  זה הçהל õם ? זה מה éàŁֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹתר.
י ôכן ü אי .äמתינŁנ מהäת זה הע õלמ õת, ïְְְִִִִֵֵֵֶָָָָנימ äçת 
Łהפחה  ôìן  י ôכן ü אי ארצה ? האמת ü ליŁìְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מצרים , מ çציאת ע õד  רב, הערב הáבירה? את Ł ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָתיר
àריח  הäא הåהר  ה æהõרה. äמתינŁנ את וחõמסים  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹצרים 
אם סביבה. וסõבב ע õמד הéל  הע õלמ õת, Łל  ְְִִִֵֵֶַַָָָֹהôיכõן
הåהר את õêמדים לא äאנ הáאêäה, Łל האחרõן  õâàְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹר

Łõדñמדיםהõל רק  üכ äבëק õם ה õôרה, ïנימ äçת Łהäא  , ְְִִִֶַַַַָָָָ
חיצ õנõçת  את רק  מח åקים  äאנ ה õôרה, ְְִִִִִֶַַַָָחיצ õנõçת
חצי , רק זה חיצõנõçת ïנימ äçתם. את àמקõם  ְְֲִִִִִֶֶַָָָָהע õלמ õת,
עם äמה  הïרי, על  õŁמרת הñלïה õ ז âבר, חצי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָרק 
רק לחõçת יכõלים האם  הע ñר ? עם  מה  ְְְִִִִִִַַַַָָהïרי?
להחיõת  àŁכדי מŁל, üרâ על  מה ïרי ? ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהקלי õïת?
עליו, יהיה äמה äמים , לאכל  זקäק הäא האדם, Łְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנפ
מ éל הåמן  éל  õתõא äŁ יàיל רק  מזõן , לק àל àŁְְְְִִֵֶַַַַַָָָָמק õם
חäŁב זה àזה ? רק äקí ויתע ויקרים , יפים àגדים  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמיני 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מו

רעוֹ ת ותאווֹ ת רעוֹ ת מד וֹ ת מכל לכשאפנה  ל וֹ מר  לבכם ירע אל אחי, בני  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
ל אין כי עליוֹ ן, לעוֹ לם דאנפין וכסופא בבושה ותל תפנה א שמא ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶאשנה,
הזהר חכמת עם ופוֹ סקים גמרא  בלמוד אלא הבא ובע וֹ לם הזה בעוֹ לם ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַחיים
טוֹ ב  שם בעל ישראל הרב אקי  מרן הקדמוֹ ת פי על  האר"י , א קי מרן ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוכתבי 

ב  צדיקים רגלי  בעפר לכשתתאבק ל ישג וזה לברכה, צדיק הצאן,זכר  עקבי ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
הגדוֹ ל . הכהן בספרי ובעיון בעקב, ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִנדוֹ שין

ודבק  ,כ אחר  ומתוקים לשעתן מרוֹ רים נסי וֹ נוֹ ת עלי שיעבר על  תחוש ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואל
ואהבה ביראה  מאד האר "י מרן ובכתבי  הזהר בספר השגת לפי  תמיד  ַנפש◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ממש, זרה עב וֹ דה הוא זה כי ורבי, רב להי וֹ ת חלילה  כונת תהיה שא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהכנעה,
חביבות נעימות ידידות ערבות מצד בה שתעסק זה השלמות בחסר וֹ ן  די ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִכי
רוח ונחת  בוֹ ראוֹ  רצוֹ ן  לעשוֹ ת הוא העקר  באמת כי  השכינה, זיו נעם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְדבקות
המחשבוֹ ת כל ממנו  ויסור ממש, אין ואפר, עפר גמור, בקטנות שהוא אף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
נחת לעש וֹ ת שמוֹ  וברו הוא  ברו עוֹ לם אל  עליוֹ ן לאוֹ ר  נפשוֹ  וידבק  ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהט וֹ רדוֹ ת
ט וֹ ב. הוא כן פי על אף טעות,  ל שיהיה אף הארץ  על הר וֹ חש קטן כתוֹ לע ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרוח,

עלי וֹ ן, חסידי בעקב הנדוֹ שין סתימאה  מחכמה יקר וֹ ת, נפשוֹ ת ובני אחי  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
פרי  חיים, עץ  חדש, זהר תקונים, הזהר, בספר נפשכם תדבקו ורמים, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְגבוֹ הים
כסף, שקל מאוֹ ת ארבע  היחודים , שערי  חיים, אוֹ צרוֹ ת שערים, מבוֹ א חיים, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵעץ
גדוֹ לה ובהכנעה  לבבכם לוח על ויחקקו ת וֹ רה, לקוטי ברמה, ק וֹ ל רקיע, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹזהר 

ישראל . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְובאהבת

לא-ל  רוח  נחת  ולעשוֹ ת השכינה זיו נעם ערבות להשיג כונה על יהיה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהלמוד
אל  אבל הכנעה. ידי על  עלי וֹ ן ממלאכי יוֹ תר ותשיג זה, למוד ידי על  ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
כאלה, נסתרים בענינים מהות איזה שתשיגו וחלילה חלילה בנפשכם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְתדמו
עין  הספירוֹ ת, עניני מהות השיג א רבינו ומשה הקדש חי וֹ ת שרפי אף ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָחלילה,

רקי"ע. ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְבזהר

כי  בנפשם ומדמים האוֹ מרים  השאוֹ ל קרואי  הקוֹ מה רמי חביבי , בני  ,יפתו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואל
יחודים דר להשיג במחשבה  תפיסה שום יש העלי וֹ נים הנאצלים במקוֹ ם ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָשם
דברים דברו הזידוֹ נים מים נפשם על שעבר בני, דע , וגונים , מראוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַומהותן 

ת וא גון וא מראה א שם אין כי  האד וֹ נים, אדוֹ ני  על כן א פיסהאשר ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בענינים מהות בשם עכור לבוש  הזה  הארור  בגוף מלבש בע וֹ דוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבמחשבה
ורוח דכא על שכינת וֹ  ומשרה  גאים כל על  מתגאה נראה, ואינוֹ  ר וֹ אה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָכאלה,

ממש. כאין נשבר  לב  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנשברה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מזשאלות 

ענין  שום לי  ידוע  אינוֹ  סוֹ ף כל שסוֹ ף אחר  עצמי  ליגע  אלמד למה תאמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
מציאותם  ל ידוע אבל מהות , ל ידוע  שאינוֹ  אף ,כ תאמר  אל תפיסה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְושום
למעשה נתעוֹ רר  אלו, בענינים ומכון ל וֹ מד וכשאתה אוֹ רוֹ ת, מציאות  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶשיש
רע, בחינוֹ ת כל ממ להסיר  מת וֹ ק אוֹ ר  עלי נשפע ומשם ענינים, אלו ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְמציאות
צוף, ונפת מדבש מתוקים התוֹ רה ידידות בערבות  רמוֹ ת במעל וֹ ת נפש ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְותאיר
של  רצויוֹ ת בלתי כונ וֹ ת בלי  אמת לב נכנע  בלב  טהוֹ רה בכונה שיהיה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִובלבד 
זרוע  אוֹ ר  צדיק, מכל הלוֹ מד נבל, וא חכם , איזהו וזהו בזה. ודי  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְשטותים,

דאוֹ ריתא. ורזין סוֹ ד וֹ ת א')לצדיק משנה ד' פרק אב וֹ ת מסכת על חסד (נוֹ צר ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דין : מהאלמין בית שהאדמו"ר  הזוהר אור  של  570 גליון  את ראית לא האם
המהרח"ו  דברי  כתוב ושם תשע"ד שבט בחודש לך שלח שליט"א

בשמים. וראשו מגדל שבונים הפלגה  דור כאנשי שנחשבת

הנגלה. בתורת עסוק הייתי כי  לב שמתי  ולא  וראיתי קיבלתי

ישׂ ראל ׁש מע דין: ו בית ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌


קדŁõו. = תõרה  ספר = 951 áàימטרçה י łראל" ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ"Łמע 

מי חçיה". ימי  éל רע ולא ט õב äמלתהá" = ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹיłראל 
יłראל ה Łמע את õŁמעים  Łõ דñה זהר õêŁְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמד

מתêïל  Łהäא את"רוה ôפõêת ôמן  àרא Łית  מ "ג תי' (תיקו"ז ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

,Łויב יחרב  ונהר äאיה ודא Ł" מריםיבõוא מת êïלין יłראל äאפילâ ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

יłראל הäאŁמע ü ריà קäדŁא äאיהâ אõתם, ãנõע וזה וכä',)אין , ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
הôדתä ז'ע" ôב õת  רא Łי  àמים , ôä ה'ô יםêהר"ז''הõ ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על חבל לא  ואם הôהêים , את õŁמעים זהר  õêŁמד Łְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹמי 
יłראל, הŁמע  וגם  הôפõêת àמים  õŁמעים  לא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹהåמן,

מ"ג ) äñôן בתיקו"ז õôרה (הגר"א àרזי  ע õסקין äכŁאין . ְְְְִִֵֵֶַָָָ
Łמע , קריאת àכäנת  ה çדäע  יłראל , Łמע  ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָצõעקים 
לכינה  רõמז [Łמע ליחדם, ôפארת י łראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמלכäת
éי לרëז Ł וי ליחדם. ü וצרי לתפארת, וי łראל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמלכäת,
äìéי כה,  Łכינה áימטר çה והäא 410 áימטרçה Łְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמע 
הïסäק אõתõçת éל מסïר  הäא וגם כה, ה äא ְְְִִִַַַַָָָהכינה
היא Łהכינה éל õמר  ,Łõ קד áימטר çה וכן יłראל , Łְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמע 

מ łçראל , ואחד אחד éל  üõתà ו')õŁכנת י"ב "éי(יŁעיה  , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
לתפארת  רõמז ויłראל יłראל", Łõקד üàקרà ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָגדõל 
àתפארת, אח äז  יłראל õמŁ äאבינ יעקב וגם õìéְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹדע,
וכõìדע äמלכ äת, ôפארת ליחד Łמע קריאת ענין  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָוזה

ואדנäת (àא"ח) הוי "ה ליחד  אחד , àמילה הäéנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
"יאהדונהי"].

äלאבינ נצעק äאנŁ היôכן:  לב ! äימł יקרים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָיה äדים 
לא והאב  äיצעק Łהàנים  היôכן , נענה ? ולא  àŁְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמים ,
סדרי הõפכים  äאנ לא ! ?äנהפכ טבע  סדרי  האם  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיŁמע?

àא? לא  äמŁיח áàלäת? עדין  äאנŁ הïלא  מה ֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהæבע!

י õחאי àר Łמע õן  רàי האלקי  הìôא  Łנה 2000 לפני ְְֱִִִִֵַַַַַָָָָֹעõד 
יłראל, Łמע  ðŁעקת מ "ג, àת äñן וכתב , הזהיר  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזיע"א
äŁ בçŁ לנהר àדõמה עõנה, ואין קõל  ואין ôמע  ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹלא 
,Łויב יחרב נהר ä וזה Ł" יב את "ר  Łם  [àראŁית , ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמימיו ,
למæה הàנים  צõוחים יב Łה, והיא Łיב Łהäא  זמן  õ תõ אàְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
éת äב äזה עõנה. ואין  קõל  ואין  יłראל, Łמע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָואõמרים

כ"ח) א, קõרה ?(מ Łלי זה  מ äâע   אענה]. ולא  יקראנני אז , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
הàנים לא ! ל àנים ? מתאכזר  וŁל õם חס האב  ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹהאם 
הם Łעליו  הענף את ח"ו õéרתים  לעצמם . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמתאכזרים 
הçהל õם את ארצה äמŁליכים מלכים  àני äאנ ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָיŁõבים.
הäא ,Łõדñ ה ה åהר  זה הçהל õם ? זה מה éàŁֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹתר.
י ôכן ü אי .äמתינŁנ מהäת זה הע õלמ õת, ïְְְִִִִֵֵֵֶָָָָנימ äçת 
Łהפחה  ôìן  י ôכן ü אי ארצה ? האמת ü ליŁìְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מצרים , מ çציאת ע õד  רב, הערב הáבירה? את Ł ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָתיר
àריח  הäא הåהר  ה æהõרה. äמתינŁנ את וחõמסים  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹצרים 
אם סביבה. וסõבב ע õמד הéל  הע õלמ õת, Łל  ְְִִִֵֵֶַַָָָֹהôיכõן
הåהר את õêמדים לא äאנ הáאêäה, Łל האחרõן  õâàְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֹר

Łõדñמדיםהõל רק  üכ äבëק õם ה õôרה, ïנימ äçת Łהäא  , ְְִִִֶַַַַָָָָ
חיצ õנõçת  את רק  מח åקים  äאנ ה õôרה, ְְִִִִִֶַַַָָחיצ õנõçת
חצי , רק זה חיצõנõçת ïנימ äçתם. את àמקõם  ְְֲִִִִִֶֶַָָָָהע õלמ õת,
עם äמה  הïרי, על  õŁמרת הñלïה õ ז âבר, חצי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָרק 
רק לחõçת יכõלים האם  הע ñר ? עם  מה  ְְְִִִִִִַַַַָָהïרי?
להחיõת  àŁכדי מŁל, üרâ על  מה ïרי ? ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהקלי õïת?
עליו, יהיה äמה äמים , לאכל  זקäק הäא האדם, Łְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנפ
מ éל הåמן  éל  õתõא äŁ יàיל רק  מזõן , לק àל àŁְְְְִִֵֶַַַַַָָָָמק õם
חäŁב זה àזה ? רק äקí ויתע ויקרים , יפים àגדים  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמיני 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מח

השכינה  אל והתעוררו  קומו 

לספר בּ הקדּ מתוֹ  הּק דוֹ ׁש ] האר"י  ּת למיד  - וויטאל חיים [רבּ י  המהרח"וּ  ל ׁש וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוזה
בּ ספר הוּ בא אחד  מּמ אמר  דּ וי , ולבּ י  בּ קרבּ י ואנינה  לי  אוֹ ן וּ מצאתי חיּ ים: ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵעץ

ל' ּת יּק וּ ן ע "ד.)הּת ּק וּ נים ע "ג :, דּ ף זוֹ הר  הני ,(ּת יקוּ ני  הנּ תיב וז"ל: הּק וֹ דׁש , בּ לׁש וֹ ן , ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ורוּ ח זּ ה מה הּמ ים. ּפ ני על מרחפת אהי "ם ׁש הכינהורוּ ח בּ זמן בּ ודּ אי אלּ א ? ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש הכינה מוּ ם בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תעּס קים א וֹ תם על נוֹ ׁש בת הזּ וֹ  הרוּ ח ל גּ לוּ ת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ רדת
ׁש נה יׁש נים אוֹ תם : ּכ ותאמר  ק וֹ ל, נעשׂ ית הזּ וֹ  והר וּ ח בּ יניהם, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת
לכם ׁש יּ ׁש  הכינה, אל  והתע וֹ ררוּ  קוּ מוּ  הלּ ב , ואט וּ מי  העינים סתוּ מי  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִבנחיריהם,

ביניכם. והיא אוֹ תּה , לדעת השׂ כּ ל בּ לי  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵלב

לעצמם : עוֹ שׂ ים  ׁש עוֹ שׂ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד

ּת פנה, מ ּק דוֹ ׁש ים מי  ואל  עוֹ נ הי ׁש  נא  קרא כּ מוֹ  קרא, אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוסוֹ ד
וכל  חציר, ׁש אוֹ כל וֹ ת כּ בהמוֹ ת הם הכּ ל חציר, הבּ שׂ ר כּ ל  אקרא, מה  אוֹ מרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהיא
אלּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם . עוֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, החסד  כּ ל  הדה, כּ ציץ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַחס דּ וֹ 
כּ י  ויּ זכּ ר זמן בּ אוֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים. לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

מ ׁש יח. ׁש ל  ר וּ חוֹ  וזוֹ הי  לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא  הוֹ ל רוּ ח הּמ ה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָבשׂ ר

בּ ע וֹ לם : ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים להם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ י

ׁש עוֹ שׂ ים  הם  ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, יׁש וּ ב  וא הע וֹ לם מן לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים  מי להם ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ י
ׁש ּמ ס ּת לּ ק  וגוֹ רמים הּק בּ לה, בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים ו א יבּ ׁש ה, ה ּת וֹ רה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת
עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים להם  אוֹ י יב ׁש ה, ב' ונ ׁש ארת מּמ נּ ה , י ' ׁש היא החכמה, ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמעין

בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה כּ מ וֹ וחרב הּמ ׁש יח , ר וּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת הזּ וֹ  והרוּ ח ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה , עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח והיא  הּק דׁש , רוּ ח  והיא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תבּ אר,

יהו"ה. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויראת

דין: על בית שכר לקבל עוד  רוצה ואת ההפלגה, דור  כמו בדיוק עשית אתה
המהרח"ו :זה דברי  ראה מגדּ ל? הבּ וֹ נים הפלגה דּ וֹ ר  לאנ ׁש י בּ מעשׂ יהם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִדוֹ מים

בּ מים  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְורא ׁש וֹ 

ּפ י  על לכתוֹ ב ממׁש י הר ׁש בּ "יוהמהרח "וּ  זהדּ ברי בּ זמ נּ נ וּ  וּ בפרט  ל': בּ תּק וּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ּת וֹ רה בּ עלי קצת אצל  בּ ּה  לחת קרדּ ם נעשׂ ית ה ּת וֹ רה אׁש ר הר בּ ים ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עוֹ נוֹ תינוּ 


õŁמרים  הàגדים ,Łà עליו,להתל מג ìים האדם, על ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ

מזõן àלי לאדם  Łי חçים איזה אבל ,õתõא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמכàדים
חçים õ מעŁ מé õטäŁï הäא ,Łõדñה זהר üé ?õפä ְְְְִַַַַָָָֹלג

Łל ח çים  ליה äדי, ח çים  הע õלמõת, לכל  חçים ְְִִִִִֶַַַַָָָָָלŁìמה ,
יłראל עם  äיצא Łõדñה הåהר àזכäת  רק áְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹאäלה,

àרחמים . ְֲִֵַַָמהáלäת

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מטשאלות 

ראׁש י מכּ לל  להיוֹ תם וגם  יתרוֹ ת, והסּפ ק וֹ ת ּפ רס לקבּ ל  מנת על בּ ּת וֹ רה עסקם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
וד וֹ מים  הארץ. בּ כל  נ וֹ דף וריחם ׁש מם להיוֹ ת  - סנהדראוֹ ת ודיני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְי ׁש יב וֹ ת ,

בּ מים  וראׁש וֹ  מגדּ ל הבּ וֹ נים הפלגה דּ וֹ ר  לאנׁש י  מעשׂ יהםבּ מעשׂ יהם ס בּ ת ועּק ר , ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש ם' לנוּ  'ונעשׂ ה  הכּ תוּ ב  ּכ אחר כּ תב מה עכ"ל .היא ! ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

דין : המקדש בית בית את החרבת !!!אתה

ממשיך: בּ ּה המהרח"ו מלּ התעּס ק  וּ מניעתנ וּ  הזּ את , החכמה בּ עסק ּת לוּ י ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ'הכּ ל 
ותפארּת נוּ  מקדּ ׁש נ וּ  בּ ית  בּ נין ועכּ וּ ב אחוּ ר גּ וֹ רמת !היא ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש 'כּ ל  לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי הקדּ מתוֹ  ּפ תח מהרח"וּ  ׁש ר בּ נוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
הקדּ מתוֹ   וּ בהמׁש בּ ימיו ', נחרב  כּ אלּ וּ  בּ ימיו  הּמ קדּ ׁש  בּ ית  נבנה ׁש א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶדּ וֹ ר
וּ מניעתנוּ  הזּ את, החכמה  בּ עסק ּת ל וּ י ׁש 'ה כּ ל מהרח"וּ  והצּ ריח ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהתריע 

ותפאר ּת נוּ  מקדּ ׁש נוּ  בּ ית בּ נין ועכּ וּ ב אחוּ ר גּ וֹ רמת היא בּ ּה  ועוֹ ד מלּ התעּס ק '! ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
י שׂ ראל  יגּ אלוּ  הזּ את בּ חכמה מאהבה לעסק בּ תׁש וּ בה נׁש וּ ב 'וכאׁש ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב:

אמן  בּ ימינוּ , !'בּ מהרה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ויטאל  י וֹ סף הרב  אבי לאדוֹ ני בּ ן ויטאל , חיּ ים - בּ אלפי הדּ ל  מעיר, הצּ עיר ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מׁש ּת וֹ מם, י ׁש בּת י  - כּ חי ּת ׁש ש לכח ׁש ׁש ים בּ ן בּ הי וֹ תי הבּ א: העוֹ לם לחיּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִזכרוֹ נוֹ 
א רפוּ אה נוֹ ׁש ענוּ , א  ואנחנוּ  - קיץ כּ לה קציר, עבר  כּ י ּת מהים. ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַוּ מח ׁש בוֹ תי

למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה וא לבשׂ רנוּ , מזוֹ ר אין למחלתנוּ , בּ יתעלתה לחרבּ ן ! ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נים וד ' ות"ק אלף  היּ וֹ ם  זה הנּ חרב  לחר בּ ן)(4מק דּ ׁש נוּ , ׁש נה ּפ נה150 כּ י לנוּ  אוֹ י  . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ערב  צללי נטוּ  וגם  ׁש נים , אלף  ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל אחד יוֹ ם - ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ם
א דּ וד בּ ן ועדין הּק צּ ין, כּ ל וכלוּ  הׁש ני . היּ וֹ ם מחצי יוֹ תר - ׁש נים  וד' ת"ק ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

בּ יתבּ א נבנה ׁש א דּ וֹ ר  כּ ל לברכה: זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  אׁש ר את ונוֹ דע ! ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
מה ועל זּ ה מה ולדעת לחקר ּפ ני את ואּת נה בּ ימיו. נחרב  כּ אלּ וּ  בּ ימיו ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש 

וגל וּ תנוּ , קצּ נוּ   נּ תאר י ׁש יזּ ה בּ ן  בּ א א !וּ מדּ וּ ע ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

בּ ספר וּ מבאר  דּ וי... ול בּ י בּ קרבּ י, ואנינה הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה  ממׁש י ויטאל חיּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
אחד  ׁש ּמ צּ ד  ּפ י על  ׁש אף ל וֹ מר מי לּ י בּ הני מהרח"וּ  כּ וּ נת לכאוֹ רה דּ חיּ י, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאילנא
הגּ לוּ ת אוֹ ר סבּ ת מציאת  דּ לכאוֹ רה – לי  אוֹ ן  מצאתי ׁש אמר בּ מה לשׂ מוֹ ח לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה
'ראיה' דּ הינוּ  - 'אוֹ ן' לוֹ  מצא עכׁש ו והרי  לדעת,  ּכּ ל-כ ׁש בּ ּק ׁש  מה בּ דיּ וּ ק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א

עקא דּ א אבל הּמ רה. גּ לוּ תנוּ  נתארכה  אכן ל ּמ ה  הנּ וֹ תנת'וכח' היא ׁש דּ וקא ! ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וׁש בר וֹ ן  אנינה מהרח "וּ  מצא אדּ רבּ א הגּ דוֹ לה בּ מציאוּ תוֹ  ׁש יּ שׂ מח ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ מקוֹ ם

ואבלוּ ' 'ואנוּ  מלׁש וֹ ן  – כו)בקר בּ וֹ  ג: .(י ׁש עיה ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  מח

השכינה  אל והתעוררו  קומו 

לספר בּ הקדּ מתוֹ  הּק דוֹ ׁש ] האר"י  ּת למיד  - וויטאל חיים [רבּ י  המהרח"וּ  ל ׁש וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוזה
בּ ספר הוּ בא אחד  מּמ אמר  דּ וי , ולבּ י  בּ קרבּ י ואנינה  לי  אוֹ ן וּ מצאתי חיּ ים: ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵעץ

ל' ּת יּק וּ ן ע "ד.)הּת ּק וּ נים ע "ג :, דּ ף זוֹ הר  הני ,(ּת יקוּ ני  הנּ תיב וז"ל: הּק וֹ דׁש , בּ לׁש וֹ ן , ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ורוּ ח זּ ה מה הּמ ים. ּפ ני על מרחפת אהי "ם ׁש הכינהורוּ ח בּ זמן בּ ודּ אי אלּ א ? ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש הכינה מוּ ם בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תעּס קים א וֹ תם על נוֹ ׁש בת הזּ וֹ  הרוּ ח ל גּ לוּ ת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ רדת
ׁש נה יׁש נים אוֹ תם : ּכ ותאמר  ק וֹ ל, נעשׂ ית הזּ וֹ  והר וּ ח בּ יניהם, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת
לכם ׁש יּ ׁש  הכינה, אל  והתע וֹ ררוּ  קוּ מוּ  הלּ ב , ואט וּ מי  העינים סתוּ מי  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִבנחיריהם,

ביניכם. והיא אוֹ תּה , לדעת השׂ כּ ל בּ לי  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵלב

לעצמם : עוֹ שׂ ים  ׁש עוֹ שׂ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד

ּת פנה, מ ּק דוֹ ׁש ים מי  ואל  עוֹ נ הי ׁש  נא  קרא כּ מוֹ  קרא, אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוסוֹ ד
וכל  חציר, ׁש אוֹ כל וֹ ת כּ בהמוֹ ת הם הכּ ל חציר, הבּ שׂ ר כּ ל  אקרא, מה  אוֹ מרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהיא
אלּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם . עוֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, החסד  כּ ל  הדה, כּ ציץ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַחס דּ וֹ 
כּ י  ויּ זכּ ר זמן בּ אוֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים. לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

מ ׁש יח. ׁש ל  ר וּ חוֹ  וזוֹ הי  לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא  הוֹ ל רוּ ח הּמ ה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָבשׂ ר

בּ ע וֹ לם : ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים להם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ י

ׁש עוֹ שׂ ים  הם  ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, יׁש וּ ב  וא הע וֹ לם מן לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים  מי להם ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ י
ׁש ּמ ס ּת לּ ק  וגוֹ רמים הּק בּ לה, בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים ו א יבּ ׁש ה, ה ּת וֹ רה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת
עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים להם  אוֹ י יב ׁש ה, ב' ונ ׁש ארת מּמ נּ ה , י ' ׁש היא החכמה, ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמעין

בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה כּ מ וֹ וחרב הּמ ׁש יח , ר וּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת הזּ וֹ  והרוּ ח ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה , עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח והיא  הּק דׁש , רוּ ח  והיא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תבּ אר,

יהו"ה. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויראת

דין: על בית שכר לקבל עוד  רוצה ואת ההפלגה, דור  כמו בדיוק עשית אתה
המהרח"ו :זה דברי  ראה מגדּ ל? הבּ וֹ נים הפלגה דּ וֹ ר  לאנ ׁש י בּ מעשׂ יהם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִדוֹ מים

בּ מים  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְורא ׁש וֹ 

ּפ י  על לכתוֹ ב ממׁש י הר ׁש בּ "יוהמהרח "וּ  זהדּ ברי בּ זמ נּ נ וּ  וּ בפרט  ל': בּ תּק וּ ן ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ּת וֹ רה בּ עלי קצת אצל  בּ ּה  לחת קרדּ ם נעשׂ ית ה ּת וֹ רה אׁש ר הר בּ ים ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עוֹ נוֹ תינוּ 


õŁמרים  הàגדים ,Łà עליו,להתל מג ìים האדם, על ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ

מזõן àלי לאדם  Łי חçים איזה אבל ,õתõא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמכàדים
חçים õ מעŁ מé õטäŁï הäא ,Łõדñה זהר üé ?õפä ְְְְִַַַַָָָֹלג

Łל ח çים  ליה äדי, ח çים  הע õלמõת, לכל  חçים ְְִִִִִֶַַַַָָָָָלŁìמה ,
יłראל עם  äיצא Łõדñה הåהר àזכäת  רק áְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹאäלה,

àרחמים . ְֲִֵַַָמהáלäת

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות מטשאלות 

ראׁש י מכּ לל  להיוֹ תם וגם  יתרוֹ ת, והסּפ ק וֹ ת ּפ רס לקבּ ל  מנת על בּ ּת וֹ רה עסקם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
וד וֹ מים  הארץ. בּ כל  נ וֹ דף וריחם ׁש מם להיוֹ ת  - סנהדראוֹ ת ודיני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְי ׁש יב וֹ ת ,

בּ מים  וראׁש וֹ  מגדּ ל הבּ וֹ נים הפלגה דּ וֹ ר  לאנׁש י  מעשׂ יהםבּ מעשׂ יהם ס בּ ת ועּק ר , ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש ם' לנוּ  'ונעשׂ ה  הכּ תוּ ב  ּכ אחר כּ תב מה עכ"ל .היא ! ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

דין : המקדש בית בית את החרבת !!!אתה

ממשיך: בּ ּה המהרח"ו מלּ התעּס ק  וּ מניעתנ וּ  הזּ את , החכמה בּ עסק ּת לוּ י ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ'הכּ ל 
ותפארּת נוּ  מקדּ ׁש נ וּ  בּ ית  בּ נין ועכּ וּ ב אחוּ ר גּ וֹ רמת !היא ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש 'כּ ל  לברכה זכר וֹ נם רבּ וֹ תינוּ  בּ דברי הקדּ מתוֹ  ּפ תח מהרח"וּ  ׁש ר בּ נוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
הקדּ מתוֹ   וּ בהמׁש בּ ימיו ', נחרב  כּ אלּ וּ  בּ ימיו  הּמ קדּ ׁש  בּ ית  נבנה ׁש א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶדּ וֹ ר
וּ מניעתנוּ  הזּ את, החכמה  בּ עסק ּת ל וּ י ׁש 'ה כּ ל מהרח"וּ  והצּ ריח ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהתריע 

ותפאר ּת נוּ  מקדּ ׁש נוּ  בּ ית בּ נין ועכּ וּ ב אחוּ ר גּ וֹ רמת היא בּ ּה  ועוֹ ד מלּ התעּס ק '! ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
י שׂ ראל  יגּ אלוּ  הזּ את בּ חכמה מאהבה לעסק בּ תׁש וּ בה נׁש וּ ב 'וכאׁש ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב:

אמן  בּ ימינוּ , !'בּ מהרה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ויטאל  י וֹ סף הרב  אבי לאדוֹ ני בּ ן ויטאל , חיּ ים - בּ אלפי הדּ ל  מעיר, הצּ עיר ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מׁש ּת וֹ מם, י ׁש בּת י  - כּ חי ּת ׁש ש לכח ׁש ׁש ים בּ ן בּ הי וֹ תי הבּ א: העוֹ לם לחיּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִזכרוֹ נוֹ 
א רפוּ אה נוֹ ׁש ענוּ , א  ואנחנוּ  - קיץ כּ לה קציר, עבר  כּ י ּת מהים. ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַוּ מח ׁש בוֹ תי

למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה וא לבשׂ רנוּ , מזוֹ ר אין למחלתנוּ , בּ יתעלתה לחרבּ ן ! ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נים וד ' ות"ק אלף  היּ וֹ ם  זה הנּ חרב  לחר בּ ן)(4מק דּ ׁש נוּ , ׁש נה ּפ נה150 כּ י לנוּ  אוֹ י  . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ערב  צללי נטוּ  וגם  ׁש נים , אלף  ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל אחד יוֹ ם - ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ם
א דּ וד בּ ן ועדין הּק צּ ין, כּ ל וכלוּ  הׁש ני . היּ וֹ ם מחצי יוֹ תר - ׁש נים  וד' ת"ק ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

בּ יתבּ א נבנה ׁש א דּ וֹ ר  כּ ל לברכה: זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  אמרוּ  אׁש ר את ונוֹ דע ! ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
מה ועל זּ ה מה ולדעת לחקר ּפ ני את ואּת נה בּ ימיו. נחרב  כּ אלּ וּ  בּ ימיו ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש 

וגל וּ תנוּ , קצּ נוּ   נּ תאר י ׁש יזּ ה בּ ן  בּ א א !וּ מדּ וּ ע ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

בּ ספר וּ מבאר  דּ וי... ול בּ י בּ קרבּ י, ואנינה הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה  ממׁש י ויטאל חיּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
אחד  ׁש ּמ צּ ד  ּפ י על  ׁש אף ל וֹ מר מי לּ י בּ הני מהרח"וּ  כּ וּ נת לכאוֹ רה דּ חיּ י, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאילנא
הגּ לוּ ת אוֹ ר סבּ ת מציאת  דּ לכאוֹ רה – לי  אוֹ ן  מצאתי ׁש אמר בּ מה לשׂ מוֹ ח לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה
'ראיה' דּ הינוּ  - 'אוֹ ן' לוֹ  מצא עכׁש ו והרי  לדעת,  ּכּ ל-כ ׁש בּ ּק ׁש  מה בּ דיּ וּ ק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א

עקא דּ א אבל הּמ רה. גּ לוּ תנוּ  נתארכה  אכן ל ּמ ה  הנּ וֹ תנת'וכח' היא ׁש דּ וקא ! ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וׁש בר וֹ ן  אנינה מהרח "וּ  מצא אדּ רבּ א הגּ דוֹ לה בּ מציאוּ תוֹ  ׁש יּ שׂ מח ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ מקוֹ ם

ואבלוּ ' 'ואנוּ  מלׁש וֹ ן  – כו)בקר בּ וֹ  ג: .(י ׁש עיה ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נ 

הרה  למדי רב קרב  הלל גד ל ה ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹעד 

ׁש הבין  ׁש עּת ה מׁש וּ ם – דּ וי  ולבּ י בּ קרבּ י ׁש אנינה והת בּ ּט א מהרח"וּ  נאנח ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָלכן
הגּ ל וּ ת  לאוֹ ר הסבּ ה  מה כּ מוֹ בּ דיּ וּ ק  – ּת וֹ רה בּ סתרי  לעסק הּת וֹ רה לוֹ מדי  התרלוּ ת מׁש וּ ם (דּ הינוּ  ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

זוּ ) בּ הקדּ מה עצמוֹ  הוּ א מ יּ דׁש יּ פרׁש  מהרח"וּ  רבה יג בּ קרב  הבּ ל בּ וּ ל גדוֹ ל כּ ּמ ה עד  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֹ
הּת וֹ רה  הּק בּ להל וֹ מדי לימוּ ד  נחיצוּ ת  וּ להפנים לים יהיה קׁש ה כּ ּמ ה ועד – ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

רבּ ינוּ בּ קר בּ ם התחזּ ק זּ את בכל  הּמ יּ דית חלׁש תוֹ  למרוֹ ת – הׁש ם  ּבּ רו אבל ! ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
'סבּ ת היא היא הּק בּ לה בּ לימוּ ד  התרׁש לוּ תינוּ  ולּמ ה אי בּ עליל להוֹ כיח ְוהמ ׁש י◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌

העלּ וֹ  ועלּ ת יׁש י הּס בּ וֹ ת בּ ן  בּ א א וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ , קצּ נוּ  נּ תאר בּ אמת ל ּמ ה  !ת' ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
דּ ח יּ י) .(אילנא  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

שהתקלקלו  ישיבות הבחורי כל עם ומה  דין: ?בית

גבעות הנקראי הבחורי  חכמי התלמידי  ה הגבעות
לגמרי נתקלקלו  אלו  הגבעות

ירמיהוּ  הנּ ביא ׁש אמר מה זי"ע, ויטאל חיּ ים  רבּ י   כ "ד )וּ ממׁש י "(ד' הגּ בעוֹ ת : וכל ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אצל התקלקל וּ  גּ בעוֹ ת הנּ קראים הבּ חוּ רים חכמים ה ּת למידי  הם הגּ בעוֹ ת  כּ י ," ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ה ּת למידים בּ רא וֹ ת  כּ י  לגמרי, נתקלקלוּ  אלּ וּ  הגּ בעוֹ ת הנּ ה הנּ זכּ ר , ההרים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חינוֹ ת
ואינם הּפ ׁש טים אחרי  ולילה יוֹ מם ר וֹ דפים הרמים ההרים הגּ ד וֹ לים את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק טנּ ים
נמנעים הם בּ ּה  ל כּ נס מיּ ראתם כּ י  י וֹ דעים, ואינם הזּ את בּ חכמה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲעסוּ קים
ולענה ראׁש  ּפ וֹ רה ׁש רׁש  ולבּ ם נתקלקלוּ  אלּ וּ  גּ בעוֹ ת כּ ן ועל כּ נּ זכּ ר , בּ ּה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמ לּ התעּס ק
בּ ּת וֹ רה ׁש אין ואוֹ מרים האמת , בּ חכמת לכ ּפ ר  ורפׁש  טיט חל וּ דת בּ הם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְועלתה

,תבּ הע בּ פרׁש ת לעיל הנּ זכּ ר דּ ר על  בּ לבד  וּ לבוּ ׁש יה ּפ ׁש טיה ספק אלּ א ואין ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ה ּס בּ ה  למעלה נתבּ אר  וּ כבר בּ זּ הר. ׁש ם כּ נּ זכּ ר הבּ א בּ ע וֹ לם  חלק להם יהיה א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִכּ י
וס וֹ ד וֹ תיה, הּת וֹ רה בּ רזי ע וֹ סקים ׁש ם עד  רק  כּ פׁש טּה  איננּ ּה  הבּ א עוֹ לם ּת וֹ רת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִכּ י

בּ ׁש בּ ת  יאכל א ׁש בּ ת מערב  הזּ ה בּ עוֹ לם טרח וא בּ ּה  בּ חר  ׁש א ועליהםוזה , ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
וגוֹ '. ּת רעבוּ " ואּת ם  יאכל וּ  עבדי  "הנּ ה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר

ועכוב א חור גורמת בה מלהתעסק מניעתנו 
ותפארתנו מקדשנו בית   בני

מעיד הכּ תוּ ב טז)והנּ ה נט מפ גּ יע",(י ׁש עיה אין כּ י  ויּ ׁש ּת וֹ מם אי ׁש  אין כּ י  "ויּ רא : ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
עדוּ תוֹ  ר וֹ אוֹ ת,  ּׁש כ לעינים ואוֹ י ׁש וֹ מע וֹ ת  ּׁש כ לאזנים אוֹ י ׁש לילה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִבּ לׁש וֹ ן
, יתבּ ר להחזיק  הזּ את, בּ חכמה וּ להתעּס ק לחזר לדעת  לב לנוּ  ואין עלינוּ , ִיתבּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב ה)כּ מוֹ  סג  בּ היוֹ תנוּ (י ׁש עיה וה וּ א  ."ס וֹ מ ואין וא ׁש ּת וֹ מם עזר  ואין "ואבּ יט : ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נאשאלות 

ל ׁש כינת י ׁש וּ עתּה  וכביכוֹ ל הגּ אלּ ה, ּת תקרב  ידּה  על כּ י הזּ את, בּ חכמה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲעסוּ קים
מּמ ׁש  לי  זרעי", לי  "וּת וֹ ׁש ע ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להצמיחּה , ממהרים היינוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌עזּ וֹ ,

הזּ את, החכמה בּ עסק ּת לוּ י  ה כּ ל כּ י  היא כּ ביכוֹ ל ... בּ ּה  מ לּ התע ּס ק וּ מניעתנוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ותפארּת נוּ  מקדּ ׁש נ וּ  בּ ית בּ נין  וע כּ וּ ב  אחוּ ר  ה וּ אגּ וֹ רמת  ּבּ ר ו להּק דוֹ ׁש  ל וֹ  אין כּ י ... ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זוֹ . בּ חכמה עוֹ סקים כּ אׁש ר אלּ א בּ עוֹ למוֹ , רוּ ח ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַק וֹ רת

פנחס : בפרשת הקדוש הזוהר  את  למדת לא האם דין : בית

הקדוש הזוהר בלימוד יתאחדו העם שכל  ידי  היצר שעל  בפני  התירוצים דלת (ותנעל 

דהאי הרע ) דרא "זכאה הרשב"י  נבואת בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו בכך ,
פנחס  פרשת בזוהר  מהימנא הרעיא וכדברי  ביה", ׁש כּ ן :(רי "ט.)אתגליא ◌ֵ◌ֶ◌ָ"כּ ל 

דמי ּת ּת נוּ  אל אחריו, ׁש היוּ  הדּ וֹ רוֹ ת בּ כל  מאירה ׁש חכמת וֹ  הּק דוֹ ׁש ה, ◌ִ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְמנוֹ רה
הּק דׁש " רוּ ח עליו יערה עד  בּ ּת וֹ רה אותנו לּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א שמצוה לנו הרי  , ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

עד  מאיר הרשב"י של שתורתו דווקא הקדוש בזוהר ללמוד  מהימנא הרעיא
הוא ברוך לקדוש מנוחה לתת ולא הפסק ללא ללמוד וצריך הדורות , סוף

שיגאלנו. עד

וכו': האדמו"ר הצדיק, הגאון התורה, גדולי מועצת  מהנשיא  אמת הכל נכון
10 שגמרנו הקדושה התורה בזכות לנו, לסלוח  בבקשה אבל  אומרים , שאתם 

הש"ס  כל  את !פעמים

דין: לכםבית שכתב  כמו לחבירו, אדם  בין עבירות זה לכם, לסלוח אפשר אי 
תורה הדין כל  וגם אתכם, לעורר השמים מן השליח שהיה מהאלמין האדמו"ר
וכתב  מהשמים , העזרה בלי לכתוב יכול  לא האדמו "ר כי  מהשמים, בא  הזה

החמורה: אזהרה  את פעמים  כמה לכם

חמורה! אזהרה

הישיבות, את שיסגרו רק לא - ובכוללים הקדושות בישיבות זוהר ילמדו לא אם 
תרע"ד , בשנת שהיה  כמו יהיה שלא ח "ו אלא  ח"ו, לצבא ילכו והבחורים
הזוהר  אור  ובעלוני הזוהר  אור ספר  ראה זצ"ל, פתייה יהודה לרבי  יהודא לחם  בית בהקדמת  (כמבואר

הסולם35-185) בעל  הזהיר ואז  הראשונה, העולם מלחמת הייתה זה אחרי ומיד ,
אחת, בשנה הזוהר ספר סיומים אלף לגמור החרדית העדה של דין והבית
הצליחו  לא כי בקולם, שמעו ולא הגזירות, לבטל  שלמה] לך האלף  [בסוד 
- רח"ל השואה השניה העולם מלחמת  הגיע ואז  סייומים, 600 רק לעשות
צריך  לא כבר  כך  אחר  שיארע ומה רח"ל, קרבנות מיליון שש עלה המחיר 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נ 

הרה  למדי רב קרב  הלל גד ל ה ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹעד 

ׁש הבין  ׁש עּת ה מׁש וּ ם – דּ וי  ולבּ י בּ קרבּ י ׁש אנינה והת בּ ּט א מהרח"וּ  נאנח ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָלכן
הגּ ל וּ ת  לאוֹ ר הסבּ ה  מה כּ מוֹ בּ דיּ וּ ק  – ּת וֹ רה בּ סתרי  לעסק הּת וֹ רה לוֹ מדי  התרלוּ ת מׁש וּ ם (דּ הינוּ  ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

זוּ ) בּ הקדּ מה עצמוֹ  הוּ א מ יּ דׁש יּ פרׁש  מהרח"וּ  רבה יג בּ קרב  הבּ ל בּ וּ ל גדוֹ ל כּ ּמ ה עד  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֹ
הּת וֹ רה  הּק בּ להל וֹ מדי לימוּ ד  נחיצוּ ת  וּ להפנים לים יהיה קׁש ה כּ ּמ ה ועד – ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

רבּ ינוּ בּ קר בּ ם התחזּ ק זּ את בכל  הּמ יּ דית חלׁש תוֹ  למרוֹ ת – הׁש ם  ּבּ רו אבל ! ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
'סבּ ת היא היא הּק בּ לה בּ לימוּ ד  התרׁש לוּ תינוּ  ולּמ ה אי בּ עליל להוֹ כיח ְוהמ ׁש י◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌

העלּ וֹ  ועלּ ת יׁש י הּס בּ וֹ ת בּ ן  בּ א א וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ , קצּ נוּ  נּ תאר בּ אמת ל ּמ ה  !ת' ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
דּ ח יּ י) .(אילנא  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

שהתקלקלו  ישיבות הבחורי כל עם ומה  דין: ?בית

גבעות הנקראי הבחורי  חכמי התלמידי  ה הגבעות
לגמרי נתקלקלו  אלו  הגבעות

ירמיהוּ  הנּ ביא ׁש אמר מה זי"ע, ויטאל חיּ ים  רבּ י   כ "ד )וּ ממׁש י "(ד' הגּ בעוֹ ת : וכל ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אצל התקלקל וּ  גּ בעוֹ ת הנּ קראים הבּ חוּ רים חכמים ה ּת למידי  הם הגּ בעוֹ ת  כּ י ," ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ה ּת למידים בּ רא וֹ ת  כּ י  לגמרי, נתקלקלוּ  אלּ וּ  הגּ בעוֹ ת הנּ ה הנּ זכּ ר , ההרים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חינוֹ ת
ואינם הּפ ׁש טים אחרי  ולילה יוֹ מם ר וֹ דפים הרמים ההרים הגּ ד וֹ לים את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק טנּ ים
נמנעים הם בּ ּה  ל כּ נס מיּ ראתם כּ י  י וֹ דעים, ואינם הזּ את בּ חכמה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲעסוּ קים
ולענה ראׁש  ּפ וֹ רה ׁש רׁש  ולבּ ם נתקלקלוּ  אלּ וּ  גּ בעוֹ ת כּ ן ועל כּ נּ זכּ ר , בּ ּה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמ לּ התעּס ק
בּ ּת וֹ רה ׁש אין ואוֹ מרים האמת , בּ חכמת לכ ּפ ר  ורפׁש  טיט חל וּ דת בּ הם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְועלתה

,תבּ הע בּ פרׁש ת לעיל הנּ זכּ ר דּ ר על  בּ לבד  וּ לבוּ ׁש יה ּפ ׁש טיה ספק אלּ א ואין ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ה ּס בּ ה  למעלה נתבּ אר  וּ כבר בּ זּ הר. ׁש ם כּ נּ זכּ ר הבּ א בּ ע וֹ לם  חלק להם יהיה א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִכּ י
וס וֹ ד וֹ תיה, הּת וֹ רה בּ רזי ע וֹ סקים ׁש ם עד  רק  כּ פׁש טּה  איננּ ּה  הבּ א עוֹ לם ּת וֹ רת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִכּ י

בּ ׁש בּ ת  יאכל א ׁש בּ ת מערב  הזּ ה בּ עוֹ לם טרח וא בּ ּה  בּ חר  ׁש א ועליהםוזה , ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
וגוֹ '. ּת רעבוּ " ואּת ם  יאכל וּ  עבדי  "הנּ ה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר

ועכוב א חור גורמת בה מלהתעסק מניעתנו 
ותפארתנו מקדשנו בית   בני

מעיד הכּ תוּ ב טז)והנּ ה נט מפ גּ יע",(י ׁש עיה אין כּ י  ויּ ׁש ּת וֹ מם אי ׁש  אין כּ י  "ויּ רא : ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
עדוּ תוֹ  ר וֹ אוֹ ת,  ּׁש כ לעינים ואוֹ י ׁש וֹ מע וֹ ת  ּׁש כ לאזנים אוֹ י ׁש לילה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִבּ לׁש וֹ ן
, יתבּ ר להחזיק  הזּ את, בּ חכמה וּ להתעּס ק לחזר לדעת  לב לנוּ  ואין עלינוּ , ִיתבּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב ה)כּ מוֹ  סג  בּ היוֹ תנוּ (י ׁש עיה וה וּ א  ."ס וֹ מ ואין וא ׁש ּת וֹ מם עזר  ואין "ואבּ יט : ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נאשאלות 

ל ׁש כינת י ׁש וּ עתּה  וכביכוֹ ל הגּ אלּ ה, ּת תקרב  ידּה  על כּ י הזּ את, בּ חכמה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲעסוּ קים
מּמ ׁש  לי  זרעי", לי  "וּת וֹ ׁש ע ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להצמיחּה , ממהרים היינוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌עזּ וֹ ,

הזּ את, החכמה בּ עסק ּת לוּ י  ה כּ ל כּ י  היא כּ ביכוֹ ל ... בּ ּה  מ לּ התע ּס ק וּ מניעתנוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ותפארּת נוּ  מקדּ ׁש נ וּ  בּ ית בּ נין  וע כּ וּ ב  אחוּ ר  ה וּ אגּ וֹ רמת  ּבּ ר ו להּק דוֹ ׁש  ל וֹ  אין כּ י ... ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זוֹ . בּ חכמה עוֹ סקים כּ אׁש ר אלּ א בּ עוֹ למוֹ , רוּ ח ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַק וֹ רת

פנחס : בפרשת הקדוש הזוהר  את  למדת לא האם דין : בית

הקדוש הזוהר בלימוד יתאחדו העם שכל  ידי  היצר שעל  בפני  התירוצים דלת (ותנעל 

דהאי הרע ) דרא "זכאה הרשב"י  נבואת בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו בכך ,
פנחס  פרשת בזוהר  מהימנא הרעיא וכדברי  ביה", ׁש כּ ן :(רי "ט.)אתגליא ◌ֵ◌ֶ◌ָ"כּ ל 

דמי ּת ּת נוּ  אל אחריו, ׁש היוּ  הדּ וֹ רוֹ ת בּ כל  מאירה ׁש חכמת וֹ  הּק דוֹ ׁש ה, ◌ִ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְמנוֹ רה
הּק דׁש " רוּ ח עליו יערה עד  בּ ּת וֹ רה אותנו לּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -הוּ א שמצוה לנו הרי  , ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

עד  מאיר הרשב"י של שתורתו דווקא הקדוש בזוהר ללמוד  מהימנא הרעיא
הוא ברוך לקדוש מנוחה לתת ולא הפסק ללא ללמוד וצריך הדורות , סוף

שיגאלנו. עד

וכו': האדמו"ר הצדיק, הגאון התורה, גדולי מועצת  מהנשיא  אמת הכל נכון
10 שגמרנו הקדושה התורה בזכות לנו, לסלוח  בבקשה אבל  אומרים , שאתם 

הש"ס  כל  את !פעמים

דין: לכםבית שכתב  כמו לחבירו, אדם  בין עבירות זה לכם, לסלוח אפשר אי 
תורה הדין כל  וגם אתכם, לעורר השמים מן השליח שהיה מהאלמין האדמו"ר
וכתב  מהשמים , העזרה בלי לכתוב יכול  לא האדמו "ר כי  מהשמים, בא  הזה

החמורה: אזהרה  את פעמים  כמה לכם

חמורה! אזהרה

הישיבות, את שיסגרו רק לא - ובכוללים הקדושות בישיבות זוהר ילמדו לא אם 
תרע"ד , בשנת שהיה  כמו יהיה שלא ח "ו אלא  ח"ו, לצבא ילכו והבחורים
הזוהר  אור  ובעלוני הזוהר  אור ספר  ראה זצ"ל, פתייה יהודה לרבי  יהודא לחם  בית בהקדמת  (כמבואר

הסולם35-185) בעל  הזהיר ואז  הראשונה, העולם מלחמת הייתה זה אחרי ומיד ,
אחת, בשנה הזוהר ספר סיומים אלף לגמור החרדית העדה של דין והבית
הצליחו  לא כי בקולם, שמעו ולא הגזירות, לבטל  שלמה] לך האלף  [בסוד 
- רח"ל השואה השניה העולם מלחמת  הגיע ואז  סייומים, 600 רק לעשות
צריך  לא כבר  כך  אחר  שיארע ומה רח"ל, קרבנות מיליון שש עלה המחיר 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נב

ז', שמות זוהר  קי "א, סנהדרין יג, זכריה בנבואות [עיין מאליו מובן  כי  לכתוב,
ועוד ], ועוד  1-210 הזוהר  אור  עלוני  א-ח, חלקים הזוהר כח כ"א, זוהר תיקוני 
רוצים אתם אם  לחיילים, שאומרים הקדוש , הזוהר מחלקי כבר לנו יש ובצבא
ולומדים כבר קוראים החילונים אחינו  אפילו  וכולם אתכם, יציל זה רק לחיות,
והרבה יתברך, ולבורא ליהדות  זה ידי על חזרו הרבה והרבה הקדוש, זוהר 
באמת ושמה לעשות, מה החליטו לא עוד  ישיבות מהראשי וקצת לחזור , בדרך
על  ברוגז אתם הממשלה, ראשי ה ' שליחי  של  השליחות וזה בתשובה, יחזרו

שלוקה, אותו המקל שלחו  ולמה אותו , שלח ?מי

הרג ומי לצבא, הישיבה בחורי  הצעירים כל את לקחת תרע"ד בשנת  שלח ומי
יהודיםאותם מיליון  ששה של הריגתם על  אשם ומי - ??

חידודי נעשה ובשרו שערותיו תסמרנה

כותב שלימה ומה איפה על  בהסכמתו מענכין  מנחם נשא?רבי בני  ישיבו ומה -
זוהר בתיקוני  המבהיל המאמר ל )על של:(תקון רוחו ליה דיזיל  דגרמין לון  "וי ◌

שהם לעולם, ישוב ולא העולם מן רוצים משיח ולא יבשה, התורה את  עושים
הקבלה בחכמת הללו וכו'",להשתדל  המאמרים של  חילם  נפישא כמה

תסמרנה  האמיתי, המאמין אדם של  לבו  חדרי  לפנים לפני ויורדים שנוקבים
והגזרות  דישראל עניות כי ליבו  על בהעלותו חידודין , נעשה ובשרו  שערותיו 
בחכמת  עוסק שלא מפני לזה גורם בעצמו הוא וההריגות המשסות והמלחמות
הריגתו , על  ההרוג ושפלותו, דלותו על חייב  העני מעלה, של  ובפמליא הקבלה,
מכפר אין הכיפורים יום  גם אשר  לחבירו, אדם  שבין  חטאים  נקרא זה כל

והתוכחה  הדין  מיום לנו אוי !עליהם,

וכו': האדמו"ר הצדיק , הגאון התורה, גדולי מועצת ושואל נשיא מוסיף
יהיה האם זוֹ הר, ללמד א האוֹ מר ׁש לּ י , ר בּ י לדברי רק ׁש וֹ מע אני  אם  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה:

א אוֹ  עדן  גּ ן ׁש לּ י לי לרב ׁש מעּת י  אם  מעלה, ׁש ל דּ ין  בּ בית לי יעשׂ וּ  מה ?? ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

משיב דין העליוֹ ן הבית עדן לגן  לזכּ וֹ ת אפׁש ר  ׁש אי  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ תוּ ב  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
הרב אׁש ם, א אני ּת צעק, וׁש ם  לגּ יהנּ וֹ ם , אוֹ ת ויקחוּ  הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וֹ ת ל ּמ וּ ד  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ לי 
ותצעק  לגּ יה נּ וֹ ם, את יחד  ּׁש ל הרב  את ו ּת משׂ ך  זוֹ הר , ללמד לי אמר  א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש לּ י 
אבל ז וֹ הר, ללמד לי  אמר  א הוּ א א ׁש ם, ׁש הוּ א לגּ יהנּ וֹ ם  הרב את  ּת ׁש לחוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָׁש ם,

הּק לע , לכף אלּ א לגהינ וֹ ם, ללכת יּ זכּ ה א הרב  י וֹ דע בּ אמת  ׁש א אחד  אין היּ וֹ ם ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
א להגּ יד  יכ וֹ ל א ואּת ה יוֹ דעים, ילדים ואפילוּ  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ידעּת י  ו א וא!!ׁש מעּת י האמת בּ חכמת עסק ׁש א וּ מי הבּ רית: ספר לׁש וֹ ן  וזה  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נגשאלות 

מ ם אוֹ תּה  דּ וֹ חין עדן בּ גן לעלוֹ ת ר וֹ צה ׁש נּ ׁש מתוֹ  בּ ׁש עה אוֹ תּה  ללמוֹ ד  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָרצה
וכוּ ', פקודי  ובפרשת הירים ׁש יר בּ זהר ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ׁש אפ לּ וּ בּ בזּ יוֹ ן  עוֹ ד וא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

את  שׂ וֹ רפים כּ נפים ׁש ׁש  בּ עלי הרפים ׁש בּ עוֹ לם, הּט וֹ בים מע שׂ ים כּ ל בּ ידוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵי ׁש 
ּפ קוּ די ּפ רׁש ת בּ זהר  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל הגּ דוֹ ל נׁש מתוֹ  ה ר  וזה וכוּ ', ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

קבּ ל"ה. בּ גימטר יּ א הוּ א כּ י  י וּ פיא"ל נקרא  זה על ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַהממ נּ ה 

להתקרב  רוֹ צה ואּת ה הבּ א לע וֹ לם בּ אמת חפץ אּת ה אם אהוּ בי , אחי  כּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַעל
דּ ּק וֹ ת, 4-5 לפחוֹ ת ויוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר תגרוֹ ס – ּת למד הוּ א ,  ּבּ רו ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהּק דוֹ ׁש 
35-36 מסּפ ר  הזּ וֹ הר  בּ על וֹ ן כּ תבנוּ  הגּ ד וֹ ל לשׂ כר  ּת זכּ ה וכ הּמ ינימוּ ם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה

ׁש עה. ׁש ל  ער כּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בספר 

השירים  שיר חדש הזוהר את  ראיתה לא האם דין: (תפ"ד )הבית 

טוֹ בים מעשׂ ים בּ וֹ  יׁש  אפלּ וּ  ידיעה, בּ לי ההוּ א לע וֹ לם ׁש הוֹ ל מי  כּ ל וּ ראה, ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
כּ אן, כּ תוּ ב  מה  וּ ראה צא ההוּ א. העוֹ לם  ׁש ל הערים מ כּ ל אוֹ תוֹ  מוֹ ציאים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַר בּ ים,

לּ י , א וֹ תוֹ הגּ ידה את וּ מנהיג רוֹ עה אּת ה אי העלי וֹ נה, החכמה סוֹ ד וֹ ת  לי אמר ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
כּ די כּ אן, עד למד ּת י  וא ידעּת י ׁש א החכמה סוֹ דוֹ ת אוֹ תי לּמ ד  העליוֹ ן, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
עד ׁש הרי בּ יניהם, נכנס ׁש אני העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת אוֹ תן  ֹבּ תו בּ ב וּ ׁש ה אהיה ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש א

בהם. הסּת כּ ל ּת י  א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכּ אן

כּ תוּ ב, מה וּ ראה א)בּ א בּ א (שיר  בּ א  אּת ה אם בּ נּ ׁש ים. היּ פה ל תדעי א אם ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
העוֹ לם  סוֹ ד וֹ ת  את  ה כּ רּת  וא לכאן , ּת כּ נס טרם בּ חכמה, הסּת כּ ל ּת  ו א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעה
הצּ אן  בּ עקבי   ל צאי  ידיעה, בּ לי לכאן להכּ נס כּ דאי אינ ,ל צאי - ,העליוֹ ן  ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

בּ עקב, אוֹ תם דּ ׁש ים אדם ׁש בּ ני  הם א לּ וּ  הצּ אן, עקבי  אוֹ תם  ֹּת ו י וֹ דע  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותהיה
ולדעת. להסּת כּ ל ּת דע וּ בהם ר בּ וֹ נם, ׁש ל עליוֹ נים ס וֹ דוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ דעים

הּמ דר ׁש  בּ בית ׁש הם  הּת ינוֹ קוֹ ת ר בּ ן, בּ ית ׁש ל  ּת ינוֹ ק וֹ ת הם אלּ וּ  - גּ ד יּ תי את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְוּ רעי
ׁש ם מדר ׁש וֹ ת , וּ בּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י  אוֹ תם על - הרעים מ ׁש כּ נוֹ ת על  ּת וֹ רה. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְולוֹ מדים
דּ ברי   ֹמ ּת ו תדע אּת ה יוֹ דעים, ׁש אינם גּ ב על אף העלי וֹ נה. החכמה את ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלוֹ מדים 

ׁש אוֹ מרים. הלּ לוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה

אליּ הוּ : לוֹ  אמר כּ א וֹ ר...  לפני מאירים ר בּ וֹ נ ׁש נּ סּת רוֹ ת ,חלק א ׁש רי  ר בּ י, ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ׁש אני אני  ושׂ מח למעלה, חק וּ קים כּ לּ ם , פי דּ ברי א וֹ תם כּ ל  , ּכ וּ מ וּ ם ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש ,
היה  ה זּ ה הדּ בר הבּ א. בּ עוֹ לם ואׁש רי הזּ ה בּ עוֹ לם  אׁש רי .מּפ י א וֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵׁש וֹ מע
ׁש גּ לּ ה  הוּ א מי  ׁש לּ מעלה. הצּ באוֹ ת לכל  התגּ לּ ה  ׁש א הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָתל וּ י 

כּ עת  הזּ ה בּ ּפ ס וּ ק הוּ א ל וֹ  א ּת ה הבּ א ...? וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם חלק ׁש אׁש רי ! ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נב

ז', שמות זוהר  קי "א, סנהדרין יג, זכריה בנבואות [עיין מאליו מובן  כי  לכתוב,
ועוד ], ועוד  1-210 הזוהר  אור  עלוני  א-ח, חלקים הזוהר כח כ"א, זוהר תיקוני 
רוצים אתם אם  לחיילים, שאומרים הקדוש , הזוהר מחלקי כבר לנו יש ובצבא
ולומדים כבר קוראים החילונים אחינו  אפילו  וכולם אתכם, יציל זה רק לחיות,
והרבה יתברך, ולבורא ליהדות  זה ידי על חזרו הרבה והרבה הקדוש, זוהר 
באמת ושמה לעשות, מה החליטו לא עוד  ישיבות מהראשי וקצת לחזור , בדרך
על  ברוגז אתם הממשלה, ראשי ה ' שליחי  של  השליחות וזה בתשובה, יחזרו

שלוקה, אותו המקל שלחו  ולמה אותו , שלח ?מי

הרג ומי לצבא, הישיבה בחורי  הצעירים כל את לקחת תרע"ד בשנת  שלח ומי
יהודיםאותם מיליון  ששה של הריגתם על  אשם ומי - ??

חידודי נעשה ובשרו שערותיו תסמרנה

כותב שלימה ומה איפה על  בהסכמתו מענכין  מנחם נשא?רבי בני  ישיבו ומה -
זוהר בתיקוני  המבהיל המאמר ל )על של:(תקון רוחו ליה דיזיל  דגרמין לון  "וי ◌

שהם לעולם, ישוב ולא העולם מן רוצים משיח ולא יבשה, התורה את  עושים
הקבלה בחכמת הללו וכו'",להשתדל  המאמרים של  חילם  נפישא כמה

תסמרנה  האמיתי, המאמין אדם של  לבו  חדרי  לפנים לפני ויורדים שנוקבים
והגזרות  דישראל עניות כי ליבו  על בהעלותו חידודין , נעשה ובשרו  שערותיו 
בחכמת  עוסק שלא מפני לזה גורם בעצמו הוא וההריגות המשסות והמלחמות
הריגתו , על  ההרוג ושפלותו, דלותו על חייב  העני מעלה, של  ובפמליא הקבלה,
מכפר אין הכיפורים יום  גם אשר  לחבירו, אדם  שבין  חטאים  נקרא זה כל

והתוכחה  הדין  מיום לנו אוי !עליהם,

וכו': האדמו"ר הצדיק , הגאון התורה, גדולי מועצת ושואל נשיא מוסיף
יהיה האם זוֹ הר, ללמד א האוֹ מר ׁש לּ י , ר בּ י לדברי רק ׁש וֹ מע אני  אם  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה:

א אוֹ  עדן  גּ ן ׁש לּ י לי לרב ׁש מעּת י  אם  מעלה, ׁש ל דּ ין  בּ בית לי יעשׂ וּ  מה ?? ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

משיב דין העליוֹ ן הבית עדן לגן  לזכּ וֹ ת אפׁש ר  ׁש אי  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ תוּ ב  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
הרב אׁש ם, א אני ּת צעק, וׁש ם  לגּ יהנּ וֹ ם , אוֹ ת ויקחוּ  הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וֹ ת ל ּמ וּ ד  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ לי 
ותצעק  לגּ יה נּ וֹ ם, את יחד  ּׁש ל הרב  את ו ּת משׂ ך  זוֹ הר , ללמד לי אמר  א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש לּ י 
אבל ז וֹ הר, ללמד לי  אמר  א הוּ א א ׁש ם, ׁש הוּ א לגּ יהנּ וֹ ם  הרב את  ּת ׁש לחוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָׁש ם,

הּק לע , לכף אלּ א לגהינ וֹ ם, ללכת יּ זכּ ה א הרב  י וֹ דע בּ אמת  ׁש א אחד  אין היּ וֹ ם ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
א להגּ יד  יכ וֹ ל א ואּת ה יוֹ דעים, ילדים ואפילוּ  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ידעּת י  ו א וא!!ׁש מעּת י האמת בּ חכמת עסק ׁש א וּ מי הבּ רית: ספר לׁש וֹ ן  וזה  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נגשאלות 

מ ם אוֹ תּה  דּ וֹ חין עדן בּ גן לעלוֹ ת ר וֹ צה ׁש נּ ׁש מתוֹ  בּ ׁש עה אוֹ תּה  ללמוֹ ד  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָרצה
וכוּ ', פקודי  ובפרשת הירים ׁש יר בּ זהר ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ׁש אפ לּ וּ בּ בזּ יוֹ ן  עוֹ ד וא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

את  שׂ וֹ רפים כּ נפים ׁש ׁש  בּ עלי הרפים ׁש בּ עוֹ לם, הּט וֹ בים מע שׂ ים כּ ל בּ ידוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵי ׁש 
ּפ קוּ די ּפ רׁש ת בּ זהר  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל הגּ דוֹ ל נׁש מתוֹ  ה ר  וזה וכוּ ', ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

קבּ ל"ה. בּ גימטר יּ א הוּ א כּ י  י וּ פיא"ל נקרא  זה על ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַהממ נּ ה 

להתקרב  רוֹ צה ואּת ה הבּ א לע וֹ לם בּ אמת חפץ אּת ה אם אהוּ בי , אחי  כּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַעל
דּ ּק וֹ ת, 4-5 לפחוֹ ת ויוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר תגרוֹ ס – ּת למד הוּ א ,  ּבּ רו ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהּק דוֹ ׁש 
35-36 מסּפ ר  הזּ וֹ הר  בּ על וֹ ן כּ תבנוּ  הגּ ד וֹ ל לשׂ כר  ּת זכּ ה וכ הּמ ינימוּ ם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה

ׁש עה. ׁש ל  ער כּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בספר 

השירים  שיר חדש הזוהר את  ראיתה לא האם דין: (תפ"ד )הבית 

טוֹ בים מעשׂ ים בּ וֹ  יׁש  אפלּ וּ  ידיעה, בּ לי ההוּ א לע וֹ לם ׁש הוֹ ל מי  כּ ל וּ ראה, ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
כּ אן, כּ תוּ ב  מה  וּ ראה צא ההוּ א. העוֹ לם  ׁש ל הערים מ כּ ל אוֹ תוֹ  מוֹ ציאים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַר בּ ים,

לּ י , א וֹ תוֹ הגּ ידה את וּ מנהיג רוֹ עה אּת ה אי העלי וֹ נה, החכמה סוֹ ד וֹ ת  לי אמר ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
כּ די כּ אן, עד למד ּת י  וא ידעּת י ׁש א החכמה סוֹ דוֹ ת אוֹ תי לּמ ד  העליוֹ ן, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
עד ׁש הרי בּ יניהם, נכנס ׁש אני העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת אוֹ תן  ֹבּ תו בּ ב וּ ׁש ה אהיה ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש א

בהם. הסּת כּ ל ּת י  א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכּ אן

כּ תוּ ב, מה וּ ראה א)בּ א בּ א (שיר  בּ א  אּת ה אם בּ נּ ׁש ים. היּ פה ל תדעי א אם ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
העוֹ לם  סוֹ ד וֹ ת  את  ה כּ רּת  וא לכאן , ּת כּ נס טרם בּ חכמה, הסּת כּ ל ּת  ו א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעה
הצּ אן  בּ עקבי   ל צאי  ידיעה, בּ לי לכאן להכּ נס כּ דאי אינ ,ל צאי - ,העליוֹ ן  ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

בּ עקב, אוֹ תם דּ ׁש ים אדם ׁש בּ ני  הם א לּ וּ  הצּ אן, עקבי  אוֹ תם  ֹּת ו י וֹ דע  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותהיה
ולדעת. להסּת כּ ל ּת דע וּ בהם ר בּ וֹ נם, ׁש ל עליוֹ נים ס וֹ דוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוי וֹ דעים

הּמ דר ׁש  בּ בית ׁש הם  הּת ינוֹ קוֹ ת ר בּ ן, בּ ית ׁש ל  ּת ינוֹ ק וֹ ת הם אלּ וּ  - גּ ד יּ תי את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְוּ רעי
ׁש ם מדר ׁש וֹ ת , וּ בּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י  אוֹ תם על - הרעים מ ׁש כּ נוֹ ת על  ּת וֹ רה. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְולוֹ מדים
דּ ברי   ֹמ ּת ו תדע אּת ה יוֹ דעים, ׁש אינם גּ ב על אף העלי וֹ נה. החכמה את ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלוֹ מדים 

ׁש אוֹ מרים. הלּ לוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה

אליּ הוּ : לוֹ  אמר כּ א וֹ ר...  לפני מאירים ר בּ וֹ נ ׁש נּ סּת רוֹ ת ,חלק א ׁש רי  ר בּ י, ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ׁש אני אני  ושׂ מח למעלה, חק וּ קים כּ לּ ם , פי דּ ברי א וֹ תם כּ ל  , ּכ וּ מ וּ ם ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהמׁש ,
היה  ה זּ ה הדּ בר הבּ א. בּ עוֹ לם ואׁש רי הזּ ה בּ עוֹ לם  אׁש רי .מּפ י א וֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵׁש וֹ מע
ׁש גּ לּ ה  הוּ א מי  ׁש לּ מעלה. הצּ באוֹ ת לכל  התגּ לּ ה  ׁש א הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָתל וּ י 

כּ עת  הזּ ה בּ ּפ ס וּ ק הוּ א ל וֹ  א ּת ה הבּ א ...? וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם חלק ׁש אׁש רי ! ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נד 

רבי  האלוקי  המקובל היילפרין הגה"ק מענכין בהסכמתו מנחם כותב זי"ע
דוויךלספר  הכהן שאול חיים רבי האלוקי מהמקובל שלימה " זי"ע,"איפה
חדודין וז"ל : חדודין נעשה ובשרו  שערותיו תסמרנה האמיתי , המאמין  אדם

וההריגות  המשיסות והמלחמות, הגזירות דישראל, עניותא  כי ליבו  על בעלותו 
אשר לחבירו אדם שבין  "חטאים איפוא נקרא זה כל לזה".. גורם בעצמו "הוא
גודל הבו  והתוכחה... הדין מיום לנו אוי עליהם", מכפר אינו הכיפורים יום גם
ארעא  על  להגן  חש  אשר גברא דהאי חולקיה זכאה לתוה"ק , ורוממות לאלוקינו 
עלמא  למיקם הקבלה חכמת ללמוד עתים בקביעת דמאריה ביקרא ומשתדל
עולמם  לעוה"ב, להם וטוב  הזה בעולם אשריהם מעפרא, שכינתא ולאוקמא
עצמם  את הפוטרים הטפשים כאותם "לא ועדן, עונג בסימא מרוב  בחייהם  יראו
מי אמרו , זה שעל  ופוסקים"... בש"ס כריסם מלאו  שלא מפני  הקבלה, מלמוד 

הנגלה  את  בסתר  שמבטל חזקה הנסתר, את  בגלוי  עכ"ל .שמבטל  ...

יותר ובטוחים נאמנים שזכרנו , ובזוהר במדרש חז"ל דברי  ממשיך: דין  בית
הזה  הדור ב מגדולי  שכתוב מה ראית לא הברית האם דרך ספר  י "ב  מאמר ב ' (חלק

פורשיםהקודש ) העולם רוב אשר הקבלה חכמת היא התורה נזר  בפרט בזה"ל : :
בנסתרות, עסק לך ואין התבונן  שהורשית  במה באמרם ידךממנה שלח אתה ,

טעם  טעם, שלא מי  כי  תזוע, לא ומנה הזאת לתורה מסוגל  אתה אם בזה ואחוז
וא  בחושך והולך  מימיו מאורות ראה לא זו, שלחכמה מעלבונה לבריות  להם  וי 

בעלמא  אברי  דלא ליה טב בנגלות, לי  די  והאומר  הזאת, בעל התורה וכתב ...
משה ספר  ע "א)ויקהל  י ' קנאתיוז"ל:(דף צבאות  ה' וקנאת מלאתי  ה' חמת

והחכמים  הסגנים יד  אך בלבד , ההמון יד  תחת איננה הזאת והמכשלה
הזו , החכמה ולגנות לבזות והתחילו הזאת ובמעל  במרד בדעתם המתחכמים 
מה  בנגלה  רמה ידנו ואמרו  פיהם שפערו  על יכוסה  שמם ובחושך  ילכו בחושך

התורה  בפשוטי לנו די הזאת , ולחכמה  מחוייביםלנו  אנו אמנם עכ"ל. ,
האמיתית.. החכמה זאת ללמוד  ועומדים הלימודומושבעים ובכח ובזכות 

גם  ראה ואבי אהובי ואתה הלימוד... זה  בזולת לא הגלות מן נצא הזה הקדוש 
גדול וכמה הקבלה לבעלי  הצפון  השכר טוב רב  מה הנזכר  חז"ל  דברי מכל ראה 
בעלי התורה מגדולי  ראי -ה לקחת תפן ואל זו , בחכמה  עסק שלא למי העונש 

זו  בחכמה לעסוק רוצים שלא  שזכרנו ,,הנגלות ובזוהר במדרש חז "ל  דברי כי
הזה  הדור מגדולי יותר ובטוחים עכ"ל .נאמנים .

דין והפסק - מעלה של דין הבית  של  תורה הדין  דברי תאור כאן עד
שלהם.

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נהשאלות 

בתורת  להידבק היהודים לבבות את המלהיבים הקדוש  הזוהר בדברי ונסיים
תשובה" עילאה דאימא זוהרא מן הזוהר ספר "דאיהו  הקדוש, (רעיאהרשב"י

קכ"ד:) נשא פרשת .מהימנא

בּ רחמי גלוּ תא מן  יפקוּ ן הזוֹ הר בּ ספר  אנוּ :רק ׁש ב וֹ  הּמ צּ ב את יוֹ דעים כּ וּ לנ וּ  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ם נמצאים  ילד מה י וֹ דע וּ מי !!!- בּ ן ! ׁש מעוֹ ן ורבּ י הנּ ביא, אליּ הוּ  ר בּ ינוּ , מׁש ה ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ רחמי,יוֹ חאי  גלוּ תא  מן יפק וּ ן הזוֹ הר  בּ ספר  ׁש רק  לנוּ , מגּ לּ ים הלוֹ ם, עליהם ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
נח  ּת יבת כּ מוֹ  הוּ א  ה ּק ד וֹ ׁש  הז וֹ הר בּ תבת זכּ י ינּ צלוּ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש יּ למדוּ  אלּ וּ  ורק ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש , הז וֹ הר ׁש הוּ א י שׂ ראל נח עם הצּ לת ס וֹ ד ּת ל וּ י וּ בּ זה מ ׁש יח, מחבלי וי נּ צלוּ  ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש . הזוֹ הר  לּמ וּ ד  וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , האחרוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר 

כוּ לנוּ  ונתאחד  ּת ּק וּ ני חבּ וֹ א וּ  ׁש ל היּ וֹ מי דּ ף יוֹ ם כּ ל ללמד ונתחיל בּ יחד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת ׁש ּת י רק לוֹ קח ׁש זּ ה אחת זּ הר , ׁש עה  נלמד קוֹ ד ׁש  וּ ב ׁש בּ ת  ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש ה, הכינה ּת יקוּ ני  יתבּ ר ,למען הם כּ לוּ בעזרת מעלינוּ  יתבּ ּט לוּ  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
הרׁש בּ "י, ׁש כּ תב  כּ מוֹ  בּ רחמים, לגאוּ לה ונזכּ ה ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת (זוֹ הר גּ זרוֹ ת ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ע "ב ) קכ"ד דּ ף  מהימנא ברעיא בּ רחמי ,נשׂ א  גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א  בּ ספרא  בּ יאוּ ר:, ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
בּ רחמים  הגּ לוּ ת מן נצא הזּ ה  אמן .בּ ספר בימינו במהרה ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌


מעירז. Łנים  ãà äסìéתìŁ נח éתבת הäא הåהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר 

אêין הרקיע. éזהר äיזהיר והמ éłילים מ ëלכäתא. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוŁבע
הåהר, ספר âאקרי âא , àזהר מ âôŁלין âקא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאי äìן
וŁבע מעיר, Łנים ãà âמתŁìéין  נח , éתיבת äאיהâְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
âבהõן מ ïŁëחה. Łäנים מעיר, אחד äלזמנין  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָמ ëלכäתא.

א )יתקçים  ודא(Łמõת  .äהäליכŁô הçא õרה הõêçד הàן éל  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
âא. âספרא  àזהר (א õרה קנ "ג: âף  ג' מהימנא חלק )רעיא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יłראל , מעם  áזרõת לב æל  עצה מצא לא זי "ע  ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹהרמח "ל 
àŁכח  הפסק , ללא àרצף "Łõ דñה "הåהר  àלäëד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאêא
ה áאêה  äלקרב áזרõת éל  לבæל  "Łõ דñה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָֹֻ"ה åהר
עłתה  י õחאי àר Łמע õן רàי  àריחת וז"ל: àְְְְֲִִִִַַַַַָָרחמים .
ונמצא ונìצל  ה åאת להôבה  נברח äנêוכ הôבה , ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻענין 

ע עłתה  י õחאי àר  Łמעõן  רàי הôבה,àŁריחת נין  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
הים éל äנכלל õà א Łר הåהר , נע łה ãדõסàŁְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
לבריחה  זה נחŁב ואז äñôàנים, ëéזéר נŁמתין , ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֻרõàא 

אêא üיצטר לא ה çמים  àŁסõף עד  יłראל , לכל éְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹללית 
ìŁאמר äוזה יב )יציאה, נב, בחïזõן(י Łעיה לא "éי  : ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

ה' לפניכם  üהל éי  תלכ äן לא äבמנäסה ä צאôְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֹ
åàהר çŁתàâק  מי éל  י łראל"... אלקי  äְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמאíפכם 
מ Łיח, מחבלי ויìצל אחרא, הíטרא מן õàרח Łõ דñְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָה

אחריו  נŁאר הåהר ספר éי רàŁ"י )והאמת  זי "ע ,(אחרי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אחרא, הíטרא מן  õàŁרח נקרא õà çŁתàâק מי  éŁְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָל

õ ל üיצטר êŁא הçמים)עד יציאה,(àאחרית  אêא  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
õôעלת  éי  והאמת àזה, נמצא õôעלת מה ý דיעõְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָוא

מ Łיח . מחבלי  ה ðלה הäא éי הäא , àא õרáýד õל (ראה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

הז õהר .)àאõר ְַַ

ôכף ח. חדא éניŁתא ידי âעל Łõדñה àזõהר éְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָתäב
הäא, חד  ויłראל  א õרייתא הäא üריà âק äדŁא  ְְְְְְְִִִֵַָָָָָנגאל,
נŁמתין רõàא Łים  âכל  זי"ע  הרמח "ל  âכתב הא ְְְְְִִִִִַַַָָָָָוע õד

ואכמ "ל . ,Łõ דñה הזõהר àספר ä ְְְִֵֶַַַָנכלל



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נד 

רבי  האלוקי  המקובל היילפרין הגה"ק מענכין בהסכמתו מנחם כותב זי"ע
דוויךלספר  הכהן שאול חיים רבי האלוקי מהמקובל שלימה " זי"ע,"איפה
חדודין וז"ל : חדודין נעשה ובשרו  שערותיו תסמרנה האמיתי , המאמין  אדם

וההריגות  המשיסות והמלחמות, הגזירות דישראל, עניותא  כי ליבו  על בעלותו 
אשר לחבירו אדם שבין  "חטאים איפוא נקרא זה כל לזה".. גורם בעצמו "הוא
גודל הבו  והתוכחה... הדין מיום לנו אוי עליהם", מכפר אינו הכיפורים יום גם
ארעא  על  להגן  חש  אשר גברא דהאי חולקיה זכאה לתוה"ק , ורוממות לאלוקינו 
עלמא  למיקם הקבלה חכמת ללמוד עתים בקביעת דמאריה ביקרא ומשתדל
עולמם  לעוה"ב, להם וטוב  הזה בעולם אשריהם מעפרא, שכינתא ולאוקמא
עצמם  את הפוטרים הטפשים כאותם "לא ועדן, עונג בסימא מרוב  בחייהם  יראו
מי אמרו , זה שעל  ופוסקים"... בש"ס כריסם מלאו  שלא מפני  הקבלה, מלמוד 

הנגלה  את  בסתר  שמבטל חזקה הנסתר, את  בגלוי  עכ"ל .שמבטל  ...

יותר ובטוחים נאמנים שזכרנו , ובזוהר במדרש חז"ל דברי  ממשיך: דין  בית
הזה  הדור ב מגדולי  שכתוב מה ראית לא הברית האם דרך ספר  י "ב  מאמר ב ' (חלק

פורשיםהקודש ) העולם רוב אשר הקבלה חכמת היא התורה נזר  בפרט בזה"ל : :
בנסתרות, עסק לך ואין התבונן  שהורשית  במה באמרם ידךממנה שלח אתה ,

טעם  טעם, שלא מי  כי  תזוע, לא ומנה הזאת לתורה מסוגל  אתה אם בזה ואחוז
וא  בחושך והולך  מימיו מאורות ראה לא זו, שלחכמה מעלבונה לבריות  להם  וי 

בעלמא  אברי  דלא ליה טב בנגלות, לי  די  והאומר  הזאת, בעל התורה וכתב ...
משה ספר  ע "א)ויקהל  י ' קנאתיוז"ל:(דף צבאות  ה' וקנאת מלאתי  ה' חמת

והחכמים  הסגנים יד  אך בלבד , ההמון יד  תחת איננה הזאת והמכשלה
הזו , החכמה ולגנות לבזות והתחילו הזאת ובמעל  במרד בדעתם המתחכמים 
מה  בנגלה  רמה ידנו ואמרו  פיהם שפערו  על יכוסה  שמם ובחושך  ילכו בחושך

התורה  בפשוטי לנו די הזאת , ולחכמה  מחוייביםלנו  אנו אמנם עכ"ל. ,
האמיתית.. החכמה זאת ללמוד  ועומדים הלימודומושבעים ובכח ובזכות 

גם  ראה ואבי אהובי ואתה הלימוד... זה  בזולת לא הגלות מן נצא הזה הקדוש 
גדול וכמה הקבלה לבעלי  הצפון  השכר טוב רב  מה הנזכר  חז"ל  דברי מכל ראה 
בעלי התורה מגדולי  ראי -ה לקחת תפן ואל זו , בחכמה  עסק שלא למי העונש 

זו  בחכמה לעסוק רוצים שלא  שזכרנו ,,הנגלות ובזוהר במדרש חז "ל  דברי כי
הזה  הדור מגדולי יותר ובטוחים עכ"ל .נאמנים .

דין והפסק - מעלה של דין הבית  של  תורה הדין  דברי תאור כאן עד
שלהם.

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נהשאלות 

בתורת  להידבק היהודים לבבות את המלהיבים הקדוש  הזוהר בדברי ונסיים
תשובה" עילאה דאימא זוהרא מן הזוהר ספר "דאיהו  הקדוש, (רעיאהרשב"י

קכ"ד:) נשא פרשת .מהימנא

בּ רחמי גלוּ תא מן  יפקוּ ן הזוֹ הר בּ ספר  אנוּ :רק ׁש ב וֹ  הּמ צּ ב את יוֹ דעים כּ וּ לנ וּ  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ם נמצאים  ילד מה י וֹ דע וּ מי !!!- בּ ן ! ׁש מעוֹ ן ורבּ י הנּ ביא, אליּ הוּ  ר בּ ינוּ , מׁש ה ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ רחמי,יוֹ חאי  גלוּ תא  מן יפק וּ ן הזוֹ הר  בּ ספר  ׁש רק  לנוּ , מגּ לּ ים הלוֹ ם, עליהם ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
נח  ּת יבת כּ מוֹ  הוּ א  ה ּק ד וֹ ׁש  הז וֹ הר בּ תבת זכּ י ינּ צלוּ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש יּ למדוּ  אלּ וּ  ורק ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש , הז וֹ הר ׁש הוּ א י שׂ ראל נח עם הצּ לת ס וֹ ד ּת ל וּ י וּ בּ זה מ ׁש יח, מחבלי וי נּ צלוּ  ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש . הזוֹ הר  לּמ וּ ד  וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , האחרוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר 

כוּ לנוּ  ונתאחד  ּת ּק וּ ני חבּ וֹ א וּ  ׁש ל היּ וֹ מי דּ ף יוֹ ם כּ ל ללמד ונתחיל בּ יחד ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת ׁש ּת י רק לוֹ קח ׁש זּ ה אחת זּ הר , ׁש עה  נלמד קוֹ ד ׁש  וּ ב ׁש בּ ת  ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש ה, הכינה ּת יקוּ ני  יתבּ ר ,למען הם כּ לוּ בעזרת מעלינוּ  יתבּ ּט לוּ  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
הרׁש בּ "י, ׁש כּ תב  כּ מוֹ  בּ רחמים, לגאוּ לה ונזכּ ה ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת (זוֹ הר גּ זרוֹ ת ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ע "ב ) קכ"ד דּ ף  מהימנא ברעיא בּ רחמי ,נשׂ א  גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א  בּ ספרא  בּ יאוּ ר:, ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
בּ רחמים  הגּ לוּ ת מן נצא הזּ ה  אמן .בּ ספר בימינו במהרה ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌


מעירז. Łנים  ãà äסìéתìŁ נח éתבת הäא הåהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר 

אêין הרקיע. éזהר äיזהיר והמ éłילים מ ëלכäתא. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוŁבע
הåהר, ספר âאקרי âא , àזהר מ âôŁלין âקא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאי äìן
וŁבע מעיר, Łנים ãà âמתŁìéין  נח , éתיבת äאיהâְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
âבהõן מ ïŁëחה. Łäנים מעיר, אחד äלזמנין  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָמ ëלכäתא.

א )יתקçים  ודא(Łמõת  .äהäליכŁô הçא õרה הõêçד הàן éל  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
âא. âספרא  àזהר (א õרה קנ "ג: âף  ג' מהימנא חלק )רעיא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יłראל , מעם  áזרõת לב æל  עצה מצא לא זי "ע  ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹהרמח "ל 
àŁכח  הפסק , ללא àרצף "Łõ דñה "הåהר  àלäëד ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאêא
ה áאêה  äלקרב áזרõת éל  לבæל  "Łõ דñה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָֹֻ"ה åהר
עłתה  י õחאי àר Łמע õן רàי  àריחת וז"ל: àְְְְֲִִִִַַַַַָָרחמים .
ונמצא ונìצל  ה åאת להôבה  נברח äנêוכ הôבה , ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻענין 

ע עłתה  י õחאי àר  Łמעõן  רàי הôבה,àŁריחת נין  ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
הים éל äנכלל õà א Łר הåהר , נע łה ãדõסàŁְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
לבריחה  זה נחŁב ואז äñôàנים, ëéזéר נŁמתין , ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָֻרõàא 

אêא üיצטר לא ה çמים  àŁסõף עד  יłראל , לכל éְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹללית 
ìŁאמר äוזה יב )יציאה, נב, בחïזõן(י Łעיה לא "éי  : ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

ה' לפניכם  üהל éי  תלכ äן לא äבמנäסה ä צאôְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֹ
åàהר çŁתàâק  מי éל  י łראל"... אלקי  äְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמאíפכם 
מ Łיח, מחבלי ויìצל אחרא, הíטרא מן õàרח Łõ דñְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָה

אחריו  נŁאר הåהר ספר éי רàŁ"י )והאמת  זי "ע ,(אחרי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
אחרא, הíטרא מן  õàŁרח נקרא õà çŁתàâק מי  éŁְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָל

õ ל üיצטר êŁא הçמים)עד יציאה,(àאחרית  אêא  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
õôעלת  éי  והאמת àזה, נמצא õôעלת מה ý דיעõְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָוא

מ Łיח . מחבלי  ה ðלה הäא éי הäא , àא õרáýד õל (ראה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

הז õהר .)àאõר ְַַ

ôכף ח. חדא éניŁתא ידי âעל Łõדñה àזõהר éְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָתäב
הäא, חד  ויłראל  א õרייתא הäא üריà âק äדŁא  ְְְְְְְִִִֵַָָָָָנגאל,
נŁמתין רõàא Łים  âכל  זי"ע  הרמח "ל  âכתב הא ְְְְְִִִִִַַַָָָָָוע õד

ואכמ "ל . ,Łõ דñה הזõהר àספר ä ְְְִֵֶַַַָנכלל



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נו

הקדמה 
לב! שימו

הערב  גלות זוהי הגליות, כל סוף  הסופי , תיקונו לפני  עומד העולם 
הערב  גלות היא  האחרון הנסיון  נשאר גליות ארבע  שעברנו אחרי רב,

עמלק זרע שהם  הקדוש  הזוהר אומר  שעליהם י"זרב והערב  (הזוהר

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

יג פרק ט )בזכריה - ה'(ז נאם עמיתי בר ועל רעי על ערי  "חרב :
והיה  הערים . על ידי והבתי האן  תפצין  הרעה את ה צבא ת
. יתר והל ית יגוע רת י  נים  י  ידוד נאם הארץ בכל
בחן בחנים  הסף את  צרף צרפים א הלית את והבאתי
והא  הא עי  אמרי   את אענה ואני במי יקרא הא ההב את

אלקי". ה' יאמר

רע  ל נגד  הלה עג הרה נמת   ניוה ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹההר 

דּ אּת מר  קבּ לה , מארי אינּ וּ ן יבינוּ , יב )בּ הוֹ ןוהמ שׂ כּ ילים יזהיר וּ (דּ ניּ אל "והמשׂ כּ ילים ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ איהוּ  הזּ הר , ספר  דּ אקרי דּ א, בּ זהר מׁש ּת דּ לין  דּ קא אי נּ וּ ן אלּ ין הרקיע". ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְכּ זהר 
מעיר, אחד  וּ לזמנין מּמ לכוּ תא. וׁש בע  מעיר, ׁש נים בּ ּה  דּ מתכּ נּ ׁש ין  נח, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְכּ תיבת

יתקיּ ים דּ בהוֹ ן  מ ּמ ׁש ּפ חה. א)וּ ׁש נים ודא(ׁש מ וֹ ת ּת ׁש ליכ וּ הוּ . היּ א וֹ רה היּ לּ וֹ ד  הבּ ן כּ ל ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ א. דּ ספרא קנ"ג )אוֹ רה תבּ הע (זהר  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌

יקרים ונזכהיהודים מעט ועוד איומה גרעינית מלחמה לפני  כעת עומד העולם !
חיים החפץ האיש מי  לחיות. יזכו כולם לא משיח . של שופרו ?לשמוע

קרא  אומר קול

חציר יבׁש  הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר  הבּ שׂ ר כּ ל אקרא מה ואמר קרא אמר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ"קוֹ ל
יקוּ ם אהינוּ  וּ דבר ציץ  נבל חציר יבׁש  העם. חציר אכן בּ וֹ  נׁש בה ה' רוּ ח כּ י ציץ ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָנבל

ז -ט )לעוֹ לם" מ  פרק .(ישעיה  ְ◌ָ◌

ל ' תיקון הקודש ]ובזוהר  נא[בלשון קרא כּ מ וֹ  קרא , אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר  וס וֹ ד ... :ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת והיא ּת פנה, מּק דוֹ ׁש ים  מי  ואל  עוֹ נ ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲהיׁש 
ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר, ׁש אוֹ כלוֹ ת כּ בהמ וֹ ת  הם ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַהכּ ל

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נזשאלות 

לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים 
ר וּ ח וֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם, י ׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה ב שׂ ר  כּ י  ויּ זכּ ר זמן  בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים .
ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא העוֹ לם מן לוֹ   ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל
וגוֹ רמים הּק בּ לה, בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים  וא יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵהם 
ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י  יבׁש ה, ב' ונׁש ארת מּמ נּ ה, י ' ׁש היא החכמה , מעין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ ק
הּמ ׁש יח, רוּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת הזּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה וחרב ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲעניּ וּ ת 
רוּ ח וּ גבוּ רה, עצה ר וּ ח  וּ בינה חכמה רוּ ח והיא הּק דׁש , רוּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

הוי"ה. ויראת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַדּ עת

הקדוש הזוהר של  היומי  הדף  לימוד חובת  על התעוררות

תשע"ג  תמוז 

האומה ומאורי  גדולי כל  קראו ודור דור בכל   ודורשיו דור דוד
ברחמי והפרטית הכללית  הגאולה את להביא  הקדוש הזוהר  ללימוד
חיוב  על צדיקים  כ -1000 של מדבריהם הזוהר " "אור לספר  קיבצנו בס"ד

ישראל מבני  אחד לכל  הזוהר  להכניסםלימוד  הספקנו ולא כך על וציוו  אמרו הרבה (ועוד

שנותלספר ) ישראל גדולי קריאת את  הערוך כשולחן לפניכם ערכנו ועתה
תשע"ג. תשע"ב תשס "ח תשס"ה  תשס"ד  תשס"ב  תשס"א תרצ "א תרפ"א

הקדוש הזוהר  ולימוד שלמה תשובה עשיית השעה: חובת

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

אחרי מרקדין  רצים אתם למה העולם אצל פליאה היא כך נחמן!"?' רבי  (הרה "ק

זיע "א) מברסלב 

הזוהר ניגון את מנגן הרשב"י  הקדוש, הזוהר  אצל הענין הוא  כן כמו
בנגּ וּ נא, ׁש כינּת א בנ גּ וּ נא, "אוֹ ריתא שכתוב: כמו הגאולה תבוא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַשבאמצעותו

דכתיב הוּ א הדא בנגּ וּ נא, גלוּ תא מגּ וֹ  סלקין א)י שׂ ראל  טו מ ׁש ה(שמות יׁש יר  אז ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌
לה '". הזּ את הירה את ישׂ ראל ע "ב )וּ בני נא -דף ועשרין וחד עשרין, הזוהר -תקונא (תיקוני  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ

אוזניים, אטומי  אשר ויש הזוהר , ניגון הגאולה לניגון המתעוררים יש וב"ה 
קול  ה', דרך פנו  - במדבר  הקורא ה' קול אש, להבות חוצב ה' מקול ומתעלמים

וחזק. ההולך  השופר 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נו

הקדמה 
לב! שימו

הערב  גלות זוהי הגליות, כל סוף  הסופי , תיקונו לפני  עומד העולם 
הערב  גלות היא  האחרון הנסיון  נשאר גליות ארבע  שעברנו אחרי רב,

עמלק זרע שהם  הקדוש  הזוהר אומר  שעליהם י"זרב והערב  (הזוהר

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

יג פרק ט )בזכריה - ה'(ז נאם עמיתי בר ועל רעי על ערי  "חרב :
והיה  הערים . על ידי והבתי האן  תפצין  הרעה את ה צבא ת
. יתר והל ית יגוע רת י  נים  י  ידוד נאם הארץ בכל
בחן בחנים  הסף את  צרף צרפים א הלית את והבאתי
והא  הא עי  אמרי   את אענה ואני במי יקרא הא ההב את

אלקי". ה' יאמר

רע  ל נגד  הלה עג הרה נמת   ניוה ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹההר 

דּ אּת מר  קבּ לה , מארי אינּ וּ ן יבינוּ , יב )בּ הוֹ ןוהמ שׂ כּ ילים יזהיר וּ (דּ ניּ אל "והמשׂ כּ ילים ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ איהוּ  הזּ הר , ספר  דּ אקרי דּ א, בּ זהר מׁש ּת דּ לין  דּ קא אי נּ וּ ן אלּ ין הרקיע". ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְכּ זהר 
מעיר, אחד  וּ לזמנין מּמ לכוּ תא. וׁש בע  מעיר, ׁש נים בּ ּה  דּ מתכּ נּ ׁש ין  נח, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְכּ תיבת

יתקיּ ים דּ בהוֹ ן  מ ּמ ׁש ּפ חה. א)וּ ׁש נים ודא(ׁש מ וֹ ת ּת ׁש ליכ וּ הוּ . היּ א וֹ רה היּ לּ וֹ ד  הבּ ן כּ ל ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ א. דּ ספרא קנ"ג )אוֹ רה תבּ הע (זהר  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌

יקרים ונזכהיהודים מעט ועוד איומה גרעינית מלחמה לפני  כעת עומד העולם !
חיים החפץ האיש מי  לחיות. יזכו כולם לא משיח . של שופרו ?לשמוע

קרא  אומר קול

חציר יבׁש  הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר  הבּ שׂ ר כּ ל אקרא מה ואמר קרא אמר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ"קוֹ ל
יקוּ ם אהינוּ  וּ דבר ציץ  נבל חציר יבׁש  העם. חציר אכן בּ וֹ  נׁש בה ה' רוּ ח כּ י ציץ ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָנבל

ז -ט )לעוֹ לם" מ  פרק .(ישעיה  ְ◌ָ◌

ל ' תיקון הקודש ]ובזוהר  נא[בלשון קרא כּ מ וֹ  קרא , אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר  וס וֹ ד ... :ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת והיא ּת פנה, מּק דוֹ ׁש ים  מי  ואל  עוֹ נ ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲהיׁש 
ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר, ׁש אוֹ כלוֹ ת כּ בהמ וֹ ת  הם ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַהכּ ל

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נזשאלות 

לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים 
ר וּ ח וֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם, י ׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה ב שׂ ר  כּ י  ויּ זכּ ר זמן  בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים .
ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא העוֹ לם מן לוֹ   ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל
וגוֹ רמים הּק בּ לה, בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים  וא יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵהם 
ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י  יבׁש ה, ב' ונׁש ארת מּמ נּ ה, י ' ׁש היא החכמה , מעין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ ק
הּמ ׁש יח, רוּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת הזּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה וחרב ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲעניּ וּ ת 
רוּ ח וּ גבוּ רה, עצה ר וּ ח  וּ בינה חכמה רוּ ח והיא הּק דׁש , רוּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

הוי"ה. ויראת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַדּ עת

הקדוש הזוהר של  היומי  הדף  לימוד חובת  על התעוררות

תשע"ג  תמוז 

האומה ומאורי  גדולי כל  קראו ודור דור בכל   ודורשיו דור דוד
ברחמי והפרטית הכללית  הגאולה את להביא  הקדוש הזוהר  ללימוד
חיוב  על צדיקים  כ -1000 של מדבריהם הזוהר " "אור לספר  קיבצנו בס"ד

ישראל מבני  אחד לכל  הזוהר  להכניסםלימוד  הספקנו ולא כך על וציוו  אמרו הרבה (ועוד

שנותלספר ) ישראל גדולי קריאת את  הערוך כשולחן לפניכם ערכנו ועתה
תשע"ג. תשע"ב תשס "ח תשס"ה  תשס"ד  תשס"ב  תשס"א תרצ "א תרפ"א

הקדוש הזוהר  ולימוד שלמה תשובה עשיית השעה: חובת

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

אחרי מרקדין  רצים אתם למה העולם אצל פליאה היא כך נחמן!"?' רבי  (הרה "ק

זיע "א) מברסלב 

הזוהר ניגון את מנגן הרשב"י  הקדוש, הזוהר  אצל הענין הוא  כן כמו
בנגּ וּ נא, ׁש כינּת א בנ גּ וּ נא, "אוֹ ריתא שכתוב: כמו הגאולה תבוא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַשבאמצעותו

דכתיב הוּ א הדא בנגּ וּ נא, גלוּ תא מגּ וֹ  סלקין א)י שׂ ראל  טו מ ׁש ה(שמות יׁש יר  אז ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌
לה '". הזּ את הירה את ישׂ ראל ע "ב )וּ בני נא -דף ועשרין וחד עשרין, הזוהר -תקונא (תיקוני  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ

אוזניים, אטומי  אשר ויש הזוהר , ניגון הגאולה לניגון המתעוררים יש וב"ה 
קול  ה', דרך פנו  - במדבר  הקורא ה' קול אש, להבות חוצב ה' מקול ומתעלמים

וחזק. ההולך  השופר 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נח

השופר קול  הוא הזוהר מסטראניגון הוא הגדול  והשופר  מבינה הוא הזוהר  ששורש  (כידוע

קול דבינה) את ישמע מיד אוזניו פותח שרק ומי עת, בכל עכשיו ברקע הנשמע
ה '". אל  "שובו - הקורא השופר

וחזרו  במעשיכם וחפשו מתרדמתכם הקיצו  ונרדמים משנתם ישנים עורו
שנתם  כל ושוגים הזמן בהבלי האמת את השוכחים אלו  בוראכם , וזכרו  בתשובה
דרכיכם  והיטיבו  לנפשותיכם הביטו יציל, ולא יועיל  לא אשר וריק בהבל 

טובה. לא אשר  ומחשבתו הרעה דרכו מכם אחד כל  ויעזוב  (מדרש ומעלליכם

להרמב "ם) תשובה בהלכות  וכ"כ כהנא דרב  פסיקתא 

הקדוש הזוהר ללימוד קורא  קול
תשע"ג  תמוז  ב "ה 

שליט "א הדור  ומאורי מגדולי קורא  קול 
נוֹ סדוּ  ור וֹ זנים ארץ מלכי  יתיצּ בוּ  ריק, יהגּ וּ  וּ לאּמ ים גוֹ ים ש"רגׁש וּ  הזאת, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבעת

עבתימוֹ " מּמ נּ וּ  ונׁש ליכה מוֹ סרוֹ תימוֹ  את ננּת קה  מׁש יחוֹ , ועל  ה' על (תהיליםיחד ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵֹ◌
א -ג ) ע וֹ ד"פ"ב  י שׂ ראל  ׁש ם יזּ כר  וא מגּ וֹ י ונכחידם "לכוּ  ה'). פ"ג .(תהלים ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וא ומינות מתגברין רב  והערב מתמעטין חכמים ירדו תלמידי פיקורסות
הקודש  בארץ גזירות וגוזרים ה' בכרם פרצות  ופרצו העולם את להציף 
החרדי  החינוך הצרופה, החרדית היהדות ותורתו ה' עם על לארץ, ובחוץ

ישראל . ובחורי הטהור,
שחייבו  האמיתיים, ישראל גדולי  ידי  על והנכתב הנאמר ומפורסם ידוע הנה

הפרד "ס לימוד  את סוד )להשלים רמז, דרוש , מחסירים(פשט, אם כי ויום, יום בכל
והרי  העליונים בעולמות ח"ו  פירוד  וגורמים פר"ד  נשאר הרי  הסו "ד חלק את 

הקדוש הזוהר  בתיקוני שנכתב  וכפי  פגום, מ"ג )לימודם לומד (תיקון שלא מי על 
שהם נכתב ל' ובתיקון בעלמא " אתברי דלא  ליה "טב - ללמוד  אומר  שלא ומי
זה על בגלגול לבוא מחוייב זה ואדם בעולם" ואבדן הרג חרב "ביזה "גורמים

התורה סודות את למד החי)שלא האר"י  בשם .(מהרח "ו
הרי  הקדוש, הזוהר ספר  את לומד  שאינו מי  שכל  מהנ"ל יוצא מעמיק ובמבט
לחבירו  אדם שבין עבירות ואלו לעולם, ואבדן הרג חרב לבזה  בזה, הוא גורם
לקיים באפשרותנו אין  כזה ובאופן עליהם, מכפר אינו הכפורים יום שאפילו

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

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נטשאלות 

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

חיי  כמה יודע  מי ליומי בתלמוד, צריכא לא עצמו ? ויום יום דבכל  התוס' ופי ' !
מהרי"א הגאון וכן האריז"ל  תלמידי  ישראל, גדולי  ביארו זה דרך ועל ישלש .
כך  ואחר ויום יום בכל ופוסקים בש "ס כריסו וימלא שילמד  זצ "ל מזידיטשוב
מי  - ובפוסקים בש"ס כריסו  אדם שימלא עד להמתין כי הסוד תורת ילמד

חיי  כמה פסק יודע החיים כף ובעל קנה)? חובת(בסי ' ידי יוצא הזוהר שבלימוד
הקבלה. לימוד

ש  אמרו חיים אנו מפיהם אשר זיע"א  הדורות גדולי הזוהררבותינו בלימוד
מגאוה  ולהנצל  ותשובה לאמונה ומסוגל לנשמתו, גדולה  תועלת האדם עושה
וזכות  הרע, מיצר ומצילו ה', ביראת נפשו ומשמח הלב , טמטום  מעליו ומסיר
חדשים  עולמות ובונה  ונצורות, גדולות  ופועל בעוה "ז, אף עליו  תגן הרשב"י 
מעיינות  לו שנפתחין וזוכה הנגלה ללימוד גדולה תועלת מביא  גם וכן  ברקיע,
תורה  הלומד  כל זי "ע  הנס בעל מאיר  רבי האלוקי  התנא אומר  ועליו החכמה ,

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

ו')הזוהר תיקון  לתיקונים ובפי ' פב , ד' מהימנא  לרעיא .(בפירשו 

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

אלו  ומי המן, האיר לא ולהם שטותם, אחר שהלכו צריכיםכלומר, שהיו הם ?
הצדיקים וביאורו עכת"ד. וכו', ולדוכו ולטחנו מרחוק, המן את לחפש  לטרוח

הקלוקל  לחם לו וקראו המן את  רצו לא קלקלתםמדוע את מגלה היה המן כי ?
כיצד  לבם, צפונות כל ?ואת

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

ברבים. קלקלתם את מגלה היה כי המן

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



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  נח

השופר קול  הוא הזוהר מסטראניגון הוא הגדול  והשופר  מבינה הוא הזוהר  ששורש  (כידוע

קול דבינה) את ישמע מיד אוזניו פותח שרק ומי עת, בכל עכשיו ברקע הנשמע
ה '". אל  "שובו - הקורא השופר

וחזרו  במעשיכם וחפשו מתרדמתכם הקיצו  ונרדמים משנתם ישנים עורו
שנתם  כל ושוגים הזמן בהבלי האמת את השוכחים אלו  בוראכם , וזכרו  בתשובה
דרכיכם  והיטיבו  לנפשותיכם הביטו יציל, ולא יועיל  לא אשר וריק בהבל 

טובה. לא אשר  ומחשבתו הרעה דרכו מכם אחד כל  ויעזוב  (מדרש ומעלליכם

להרמב "ם) תשובה בהלכות  וכ"כ כהנא דרב  פסיקתא 

הקדוש הזוהר ללימוד קורא  קול
תשע"ג  תמוז  ב "ה 

שליט "א הדור  ומאורי מגדולי קורא  קול 
נוֹ סדוּ  ור וֹ זנים ארץ מלכי  יתיצּ בוּ  ריק, יהגּ וּ  וּ לאּמ ים גוֹ ים ש"רגׁש וּ  הזאת, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבעת

עבתימוֹ " מּמ נּ וּ  ונׁש ליכה מוֹ סרוֹ תימוֹ  את ננּת קה  מׁש יחוֹ , ועל  ה' על (תהיליםיחד ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵֹ◌
א -ג ) ע וֹ ד"פ"ב  י שׂ ראל  ׁש ם יזּ כר  וא מגּ וֹ י ונכחידם "לכוּ  ה'). פ"ג .(תהלים ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וא ומינות מתגברין רב  והערב מתמעטין חכמים ירדו תלמידי פיקורסות
הקודש  בארץ גזירות וגוזרים ה' בכרם פרצות  ופרצו העולם את להציף 
החרדי  החינוך הצרופה, החרדית היהדות ותורתו ה' עם על לארץ, ובחוץ

ישראל . ובחורי הטהור,
שחייבו  האמיתיים, ישראל גדולי  ידי  על והנכתב הנאמר ומפורסם ידוע הנה

הפרד "ס לימוד  את סוד )להשלים רמז, דרוש , מחסירים(פשט, אם כי ויום, יום בכל
והרי  העליונים בעולמות ח"ו  פירוד  וגורמים פר"ד  נשאר הרי  הסו "ד חלק את 

הקדוש הזוהר  בתיקוני שנכתב  וכפי  פגום, מ"ג )לימודם לומד (תיקון שלא מי על 
שהם נכתב ל' ובתיקון בעלמא " אתברי דלא  ליה "טב - ללמוד  אומר  שלא ומי
זה על בגלגול לבוא מחוייב זה ואדם בעולם" ואבדן הרג חרב "ביזה "גורמים

התורה סודות את למד החי)שלא האר"י  בשם .(מהרח "ו
הרי  הקדוש, הזוהר ספר  את לומד  שאינו מי  שכל  מהנ"ל יוצא מעמיק ובמבט
לחבירו  אדם שבין עבירות ואלו לעולם, ואבדן הרג חרב לבזה  בזה, הוא גורם
לקיים באפשרותנו אין  כזה ובאופן עליהם, מכפר אינו הכפורים יום שאפילו

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

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות נטשאלות 

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

חיי  כמה יודע  מי ליומי בתלמוד, צריכא לא עצמו ? ויום יום דבכל  התוס' ופי ' !
מהרי"א הגאון וכן האריז"ל  תלמידי  ישראל, גדולי  ביארו זה דרך ועל ישלש .
כך  ואחר ויום יום בכל ופוסקים בש "ס כריסו וימלא שילמד  זצ "ל מזידיטשוב
מי  - ובפוסקים בש"ס כריסו  אדם שימלא עד להמתין כי הסוד תורת ילמד

חיי  כמה פסק יודע החיים כף ובעל קנה)? חובת(בסי ' ידי יוצא הזוהר שבלימוד
הקבלה. לימוד

ש  אמרו חיים אנו מפיהם אשר זיע"א  הדורות גדולי הזוהררבותינו בלימוד
מגאוה  ולהנצל  ותשובה לאמונה ומסוגל לנשמתו, גדולה  תועלת האדם עושה
וזכות  הרע, מיצר ומצילו ה', ביראת נפשו ומשמח הלב , טמטום  מעליו ומסיר
חדשים  עולמות ובונה  ונצורות, גדולות  ופועל בעוה "ז, אף עליו  תגן הרשב"י 
מעיינות  לו שנפתחין וזוכה הנגלה ללימוד גדולה תועלת מביא  גם וכן  ברקיע,
תורה  הלומד  כל זי "ע  הנס בעל מאיר  רבי האלוקי  התנא אומר  ועליו החכמה ,

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

ו')הזוהר תיקון  לתיקונים ובפי ' פב , ד' מהימנא  לרעיא .(בפירשו 

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

אלו  ומי המן, האיר לא ולהם שטותם, אחר שהלכו צריכיםכלומר, שהיו הם ?
הצדיקים וביאורו עכת"ד. וכו', ולדוכו ולטחנו מרחוק, המן את לחפש  לטרוח

הקלוקל  לחם לו וקראו המן את  רצו לא קלקלתםמדוע את מגלה היה המן כי ?
כיצד  לבם, צפונות כל ?ואת

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

ברבים. קלקלתם את מגלה היה כי המן

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



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ס 

איצטלא מהלאותה לב  שמים ולא לנו " מגן "תורתו במירון  ושרים וקופצים  שרוקדים  להיות (ויכול

תורתו) לומדים לא אם עליהם, יגן איך כי מפיהם, לאותהיוצא לה ואוי בושה לאותה לה ואוי ,
חוששים, ודם בשר מפחד אם כי  עולם כלימה, של  מלכו מפני יבושו לא האיך 

כך כי הם, הארץ עמי כי פקודה, ליום יענו מה והנורא, הגדול הדין יום בבוא
הארץ. עם נקרא  זוה"ק לומד  שלא שמי הקדוש בזוהר מהימנא הרעיא קוראם

בזוה"ק שאמרו מה כי  זי"ע, החיים" "האור הקדוש הבטיחנו היהש'ה מ'וכבר
ר "תה' שיהיה אחרון,משה וא גואל והוא ראשון  גואל הוא רבינו משה ממש כי  ,

משה לנו אמר  וכבר  בטלנים, של עם לגאול רוצה  לא התורה נותן  רבנו ומשה
ברעיא בזוה"ק  רבנו משה לנו  שהבטיח  כמו להיגאל, כדי  נאחז במה ע"ה, רבנו

קכ"ד:)ימנאמה דף נשא  דּ יל(פרשת חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע כּ זוֹ הר  יזהירוּ  והמשׂ כּ ילים :ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
נ ּס יוֹ ן,  צּ רי לא בּ אלּ ין  ּת ׁש וּ בה. עלּ אה דּ אימא זוֹ הרא מן הזּ הר , ספר וּ בגין דּ איהוּ  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מן  בּ יּה  יפק וּ ן הזּ הר , ספר  האי  דּ איהוּ  דחיּ י , מאילנא למטעם ישׂ ראל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַדּ עתידין
בּ הוֹ ן , ויתקיּ ים בּ רחמי . לב )גּ ל וּ תא  נכר(דּ ברים אל עּמ וֹ  ואין ינח נּ וּ  בּ דד עכ"ל .""ה' . ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

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

ד') השירים כל (שיר  ללימוד  רומז שיין פירש ושם וגו' היין" בית אל "הביאני  ,
סוד , גימטריה יין  הזה הפסוק על  פירש בגמרא וברש"י התורה, פ'ר 'ד'ס

ב ')ובגמרא פח, דף וטרודים(שבת כחם, בכל  עסוקים - למיימינים רש"י: פירש
ע"כ . עיקר, שהיא ימינו  ביד  המשתמש כאדם סודה, לדעת

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

עה"פ  מד )המקובלים כו פרק זאת"(ויקרא גּ ם ֹ◌ַ◌ַ◌ְ"ואף
גדול  הפרש יש הקבלה מדרך כי  ודע וז"ל : וגו',
רבוי , לשון ששניהם אע "פ גם , ללשון אף לשון בין

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות סאשאלות 

גמילות מלשון רחמים, למדת ירמוז גם ולשון הדין, למדת ירמוז אף לשון  כי
כענין ל )חסדים, דבריו (שם  עיי"ש וכו', ברחמים, והשמיעה בקולי, שמע וגם

בלומדינו  ע "ה הרשב"י נשמת את עלינו שנמשיך ידי שעל כלומר, הקדושים.
שכאשר זי "ע, גלאנטי אברהם רבי  בשם לאברהם החסד  שכתב כמו תורתו, את 
נמשיך  זה ידי על  בגוון, ויושב  מתעטר הרשב"י בא  הרשב"י, תורת  לומדים אנו

הנק  הרחמים מדת את "גם".עלינו ראת
בפירוש רבינו משה קכ"ד:)ואמר נשוא מגלותא(זוהר  יפקון דא "בספרא

ביותר,!"ברחמי  מוטלת החובה חכם תלמיד דעל מלך, הכסא ביאר וכן 
אם הארץ מעם יותר ופוגם ראשו, על מוטל  החיוב וכל  העם, לומדים וממנו

הקדוש. זוהר  לומד אינו

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

בשמו. הדברים לפרסם ואמר  גדולה, בהצלחה אותנו 

הקדוש זוהר ללמוד צריכי כול שליט"א : קנייבסקי הגר "ח  מר

רבי  הגדול  הגאון התורה שר  מרן
שליט"א קנייבסקי  שואלחיים

לומדים  אם  אליו, הבאים לאברכים 
זוה"ק  לא הם  עדיין לו ועונים ?

ש"ס  זה !!סיימנו מה להם, ואומר !
לא נוגע  זוה"ק לימוד  ללא כי ודעו  ?

העליון , עדן לגן להיכנס  זוכים
גם  זוהר  ללמוד  לאברכים ומורה
הדורות  גדולי מכל ידוע  וכן  בגירסא ,

לטהרתה. לנשמה מאוד מועיל בגירסא אפילו הזוהר  דלימוד

כמותו  ויחזק שיעורר  מוסר ספר   ואי זוהר ללמוד  תורה לבני חובה

הקדוש  זוהר ללמוד לבחורים שאין  בשמו שפורסם מה נכון "האם ?"שאלוהו:
להתרגש  לך מה בשמי. אומרים דברים "הרבה הלשון: בזה שאומרוענה ח"ו ?

מעורר!כך  מוסר ספר  שאין זצ "ל  איש החזון ממרן מקובלני אדרבה אלא
בו  לעסוק תורה לבני  בפרט קדושה וחובה הקדוש , הזוהר כמו !ומחזק



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ס 

איצטלא מהלאותה לב  שמים ולא לנו " מגן "תורתו במירון  ושרים וקופצים  שרוקדים  להיות (ויכול

תורתו) לומדים לא אם עליהם, יגן איך כי מפיהם, לאותהיוצא לה ואוי בושה לאותה לה ואוי ,
חוששים, ודם בשר מפחד אם כי  עולם כלימה, של  מלכו מפני יבושו לא האיך 

כך כי הם, הארץ עמי כי פקודה, ליום יענו מה והנורא, הגדול הדין יום בבוא
הארץ. עם נקרא  זוה"ק לומד  שלא שמי הקדוש בזוהר מהימנא הרעיא קוראם

בזוה"ק שאמרו מה כי  זי"ע, החיים" "האור הקדוש הבטיחנו היהש'ה מ'וכבר
ר "תה' שיהיה אחרון,משה וא גואל והוא ראשון  גואל הוא רבינו משה ממש כי  ,

משה לנו אמר  וכבר  בטלנים, של עם לגאול רוצה  לא התורה נותן  רבנו ומשה
ברעיא בזוה"ק  רבנו משה לנו  שהבטיח  כמו להיגאל, כדי  נאחז במה ע"ה, רבנו

קכ"ד:)ימנאמה דף נשא  דּ יל(פרשת חבּ וּ רא בּ האי  הרקיע כּ זוֹ הר  יזהירוּ  והמשׂ כּ ילים :ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
נ ּס יוֹ ן,  צּ רי לא בּ אלּ ין  ּת ׁש וּ בה. עלּ אה דּ אימא זוֹ הרא מן הזּ הר , ספר וּ בגין דּ איהוּ  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מן  בּ יּה  יפק וּ ן הזּ הר , ספר  האי  דּ איהוּ  דחיּ י , מאילנא למטעם ישׂ ראל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַדּ עתידין
בּ הוֹ ן , ויתקיּ ים בּ רחמי . לב )גּ ל וּ תא  נכר(דּ ברים אל עּמ וֹ  ואין ינח נּ וּ  בּ דד עכ"ל .""ה' . ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

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

ד') השירים כל (שיר  ללימוד  רומז שיין פירש ושם וגו' היין" בית אל "הביאני  ,
סוד , גימטריה יין  הזה הפסוק על  פירש בגמרא וברש"י התורה, פ'ר 'ד'ס

ב ')ובגמרא פח, דף וטרודים(שבת כחם, בכל  עסוקים - למיימינים רש"י: פירש
ע"כ . עיקר, שהיא ימינו  ביד  המשתמש כאדם סודה, לדעת

יצחק  שיח בספרו זי"ע, אלפיה יצחק רבי והקדוש
ע"כ , לסודותיה, היא התורה נתינת דעיקר כתב,
גם לגאולה שסמוך ע"ה, הרשב"י הבטחת וזוהי 
כבר להשי "ת ותודה ה', סודות ילמדו קטנים ילדים
כללו  ביומו, יום דבר הרשב"י חזון בנו מתקיים
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות סאשאלות 
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  סב

תובב"א ירושלים עיה"ק רבני יצאו מרןוכבר (ביניהם

זצ"ל ) זוננפלד חיים יוסף  גלויהרבי  בקריאה תרפ"א בשנת
שם הוא באשר יהודי יום לכל  בכל  שיעור  שיקבע

בכדי בעלמא, בגירסא גם  הקדוש הזוהר בספר ויום 
ברחמים, הגאולה  במשנהלקרב  והסכימו וחזרו

קורא' ל'קול  ויבלח"ט זצ"ל הבד"ץ  רבני תוקף 
ה לס ' בהסכמתם "מתוק הנ"ל פי ' עם זוה"ק

ישראל  גדולי יצאו  וכבר עובדיהמדבש", הרב  (ביניהם

ועוד ) זצ"ל  כדורי יצחק רבי  ולהבחל"ח  שליט"א גדולי יוסף מרנן  וכן, קדושה בקריאה
וקוראים ומעודדים מעוררים  שליט"א הישיבות ראשי  ורבנן הדור ומאורי 

קודש ולקבוע בקריאת לאורייתא חילים להגביר  יכונה : ישראל  בשם אשר  לכל 
הקדוש. הזוהר  מספר יומי עמוד  הפחות לכל  ללמוד עצמו

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

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

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

אירופה. משואת אז  ניצלו
להגאל רוצה  אינו  לקרבמי  רוצה אינו מי ?

וצערה  ישראל  של  צערן  ולהקל ברחמים הגאולה
עוזנו  שכינת ולאז'ין)?של  חיים ר ' בדרשות מבית(עי ' ההוראה, מבית פסק שיצא אחרי

אחד שכל  הקודשים, ישיבה)קודש בחור רואה(ואף מי  הקדוש, זוהר ללמוד צריך 
יוצא ואינו יוצאים  ?אותם

קודש": ה"קריאות  סדר להלן
היה גדול (גאון ישראל, בארץ  זצ"ל  נחום  יוסף  רבי  בשם  אחד צדיק תרפ "א בשנת
ממפעליו  אחד  הגאולה ) והחשת ישראל עם למען רבות ופעל  ובנסתר , בנגלה
על  הקדוש  הזוהר  לימוד ידי על שיהיה  האמיתית" לגאולה "תיקון היה הכבירים

והגולה בארץ  ישראל מבני  ואחד אחד כל הגן)ידי עץ פרי בספר  .(כמבואר

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות סגשאלות 

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

השנה באותה  ואכן  תרפ "א )הגאולה, לכל (בשנת קדושה בקריאה  ישראל  ארץ גדולי  יצאו 
ללמוד שיעור שיקבע  ואחד בעלמא )אחד בגירסא והמטרה (ואף  יום, בכל הקדוש בזוהר 

הזוהר . על סיומים ל-1000 להגיע דינו)היתה ובית  זצ "ל זוננפלד חיים יוסף  ר' מרן היה  החתומים  .(בין
בענין  זיע"א דישראל  דארעא תקיפי  דאז  רבותינו ממודעת העתק להלן

דירושלים: קרתא ברחובות  נתלו אשר הזוהר לימוד
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קיא  ארעא מארי ניאה ני הר עמ האמית לאה  ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
לפ "ק  תרפ"א ְִַנת 

והּת חּת וֹ נים, העלי וֹ נים העוֹ למוֹ ת אוֹ ר האהי, הּת נּ א ׁש ל  הזּ הר ספר כּ י  לכּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
דּ ילידה אמר וּ , וּ בגּ מרא ממלכוֹ ת, מרגּ יז הארץ  מרעיׁש  האיׁש  זה עליו: ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמר

ּת יליד א  א ואי ּת יליד ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ י י "ז:)אי ּמ יּה  ראׁש נוּ (מכות עטרת הוּ א ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌
אלפים לאלפי  בּ וֹ קעת ּת וֹ רתוֹ  אׁש ר  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ ת וֹ  הרׁש בּ "י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותפאר ּת נוּ ,
הּק ד ׁש , וחיּ וֹ ת וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין ועוֹ ברת ע וֹ למוֹ ת, רבבוֹ ת ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְורבבי
ושׂ מח הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  דּ ּק ה דּ ממה קוֹ ל עד  א ׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְמק וֹ ם

עלמא. על  וּ מרחם חד ׁש ים עוֹ למוֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ ּה 

מרוֹ מם הזּ הר לּמ וּ ד  ה בּ א: העוֹ לם לחיּ י זכר וֹ נוֹ  חיד"א הגּ אוֹ ן כּ תב  מה חזי ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲּפ וּ ק
קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  ל ּמ וּ ד כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַעל

" מל "כּ ּס א מ "ג)והרב ּת ּק וּ ן על עוֹ למ וֹ ת(ּפ ר וּ ׁש  בּ וֹ נה בּ גירסא הזּ הר לּמ וּ ד אמר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים.

מן  יתּפ רקוּ ן הזּ הר  ספר בּ האי ׁש מעוֹ ן : לר בּ י  לברכה זכר וֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָעוֹ ד
לרבּ י  ר בּ ינוּ  מׁש ה ל ׁש וֹ ן קכ "ד : בּ דף עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא  כּ ד ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָגּ לוּ תא
הזּ הר ספר  דּ איהוּ  דּ יל ח בּ וּ רא בּ האי  הרקיע כּ זהר יזהירוּ  וה ּמ שׂ כּ ילים ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן.
חבלי  יסבּ ל  א הזּ הר  בּ ספר הלּ וֹ מד כּ י לוֹ מר: רצה – נּס יוֹ ן צרי א ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אילּ ין
יפקוּ ן  הזּ הר  ספר הוּ א דּ א דחיּ י  מאילנא  למטעם עתידין דּ י שׂ ראל וּ בגין ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמ ׁש יח

בּ רחמי . מגּ לוּ תא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יּה 

והּמ שׂ כּ ילים וגוֹ ' הרקיע" כּ זהר יזהירוּ  "והּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים: בּ הקדּ מת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְעוֹ ד
למעב  אתכּ נׁש וּ  כּ ד יזהיר וּ  וחבריּ יא, ׁש מעוֹ ן רבּ י ר ׁש וּ תאאלּ ין  חבּ וּ רא, האי ד  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וּ לכל  בּ ינייהוּ  לנחתא דּ מתיבּת אן נׁש מתין  וּ לכל  ע ּמ הוֹ ן וּ לאליּ הוּ  להוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאתיהיב
קדּ י ׁש ין  ׁש מהן לכל ר ׁש וּ  יהיב כּ לּ א על  ועלּ ת שׂ כל. וּ בארח בּ אתכּ סיא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיּ א
וּ ר ׁש וּ תא דילי ּה , בּ דר גּ א ׁש ם כּ ל  טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה כּ נּ וּ יין וּ לכל הויּ ין ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְוּ לכל 
עד  לוֹ ן לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה ספירן לעשׂ ר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיהיב 

מ ׁש יחא. דמל כּ א דרא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְדּ ייתי 

הזּ הר. בּ לּמ וּ ד ּת לוּ יה הגּ אלּ ה כּ י האמוּ ר מן ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ וּ רם

הגּ דוֹ ל  הרב מדּ ברי א וֹ ת וֹ  ונּק ח  הזּ הר , ל ּמ וּ ד בּ ּט וּ ל בּ עוֹ לם גּ וֹ רם מה נכּת ב ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
האר "י  הרב ּת למיד ה בּ א, העוֹ לם לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים ר בּ י האהי  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהמק בּ ל
הצּ עיר אני ל ׁש וֹ נוֹ : וזה ההקדּ מוֹ ת, ׁש ער בּ הקדּ מת ה כּ תוּ ב אמן, עלינוּ  יגן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְזכוּ תוֹ 
לחיּ י  זכר וֹ נ וֹ  ויטאל  י וֹ סף הרב אבי  לאדוֹ ני  בּ ן  ויטאל חיּ ים בּ אלפי, הדּ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָבּ עיר,

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות סהשאלות 

וּ מחׁש בוֹ תי  מׁש ּת וֹ מם  וי ׁש בּת י כּ חי  ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ׁש ים בּ ן  בּ היוֹ תי  ה בּ א, ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
עלתה א ּת רוּ פה נוֹ ׁש ענוּ , א ואנחנוּ  קיץ, כּ לה קציר , עבר  כּ י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְּת מהים,
מקדּ ׁש נוּ , בּ ית וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה  וא לב שׂ רנ וּ  מזוֹ ר אין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלמחלתנוּ ,
בּ א. א דּ וד בּ ן  ועדין הּק צּ ים כּ ל וכלוּ  ערב, צללי  נט וּ  וגם היּ וֹ ם ּפ נה כּ י לנ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ י
א וּ מדּ וּ ע וגל וּ תנוּ  קצּ נוּ   נתאר זּ ה מה ועל זּ ה  מה ולדעת לחקר ּפ ני את ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָואּת נה

יׁש י  בּ ן ?בּ א ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

הּת ּק וּ נים בּ ספר  הוּ בא  אחד  מּמ אמר דּ וי , ול בּ י בּ קרבּ י  ואנינה לי און ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָוּ מצאתי
מה אוֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת א הים ורוּ ח כּ תיב  ּת נּ ינא לׁש וֹ נוֹ : וזה  ל' ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת ּק וּ ן

י ׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י ויּ זכּ וֹ ר  זמנא בּ ההוּ א וכוּ ' עחאקרא  (ּת הלּ ים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

עלמאלט ) מן לי ּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן לוֹ ן וי דמ ׁש יח, ר וּ חא איהוּ  ודא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא,
ב  ולא יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב לאׁש ּת דלאולא עאן ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דקבּ לה הזּ הר )בחכמה לּמ וּ ד  לוֹ מר י '(ר וֹ צה דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אסּת לּ ק דגרמין , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ואבּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא דּ גרמין לוֹ ן וי  יבי ׁש ה, ב' וא ׁש ּת ארת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמינּה ,
רוּ ח ואיהוּ  דאּת מר, כּ מה דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא,

הם ויראת דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח ואיהוּ  (י ׁש עיההּק דׁש , ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ב ) כּ אן.עד .יא ַ◌ָ◌

למה  ל האל סד עמי  אל  ניוה ההר  ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹילמד

ויבּ נה ויתגּ לּ ה מׁש יח, ׁש ל ונ ׁש מת וֹ  הרחמים מעוֹ רר הוּ א הזּ הר  ל ּמ וּ ד כּ י ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
מ ׁש יח, חבלי צער יסבּ ל ׁש א בּ טוּ ח בּ וֹ  והלּ וֹ מד לבטח, יׁש כּ ן וי שׂ ראל  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש 
בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה יר וּ ׁש לים הּק ד ׁש  עיר  ורבּ ני  חכמי אנחנוּ  כּ ן  על ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
לגמר בּ כדי לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ הזּ הר  לּמ וּ ד ליּס ד נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים, וּ בּת י  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָאמן,
העוֹ לם, בּ ריאת יוֹ ם לטוֹ בה, עלינוּ  הבּ א אלוּ ל  בּ כ "ה הּס יּ וּ ם ויהיה  ה זּ הר, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר

ׁש מה. ל האלף בּ ס וֹ ד ּפ עמים אלף והּת ּק וּ נים הזּ הר  ֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוילמד וּ 

בּ עלי  בּ ּת ים , בּ עלי  סוֹ חרים, ר בּ נים, חכמים אחינוּ  לכם, קוֹ ראים אנחנ וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
והתחבּ ר וּ  זכוּ  אני. גּ בּ וֹ ר  יאמר והח לּ ׁש  ע ּמ נוּ , חלק לקחת ואמצ וּ  חזקוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמלאכוֹ ת,
ילמד  ה דּ בקים וּ בין הּפ נאי וּ ב ׁש עת מהזּ הר , חלק יחטף אחד וכל ה זּ את, ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבּ חברה 
בּ חוּ ץ  בּ ין בּ ארץ  בּ ין והמנהלים הגּ בּ אים לכם יּת נוּ  אׁש ר הּס דר  כּ פי  עלין ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאיזה
מלּ ה כּ ל  דּ עוּ , ׁש בּ מים, אביכם אתכם, מטהר מי  דּ ע וּ  י שׂ ראל , אׁש ריכם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ .
בּ הקדּ מת כּ נּ זכּ ר בּ מים, עליוֹ נים עוֹ למוֹ ת רבבוֹ ן ורבּ י אלפין אלף נע שׂ ית ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִוּ מלּ ה

החּמ ה. ◌ָ◌ַ◌ַאוֹ ר 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  סד 

קיא  ארעא מארי ניאה ני הר עמ האמית לאה  ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
לפ "ק  תרפ"א ְִַנת 

והּת חּת וֹ נים, העלי וֹ נים העוֹ למוֹ ת אוֹ ר האהי, הּת נּ א ׁש ל  הזּ הר ספר כּ י  לכּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
דּ ילידה אמר וּ , וּ בגּ מרא ממלכוֹ ת, מרגּ יז הארץ  מרעיׁש  האיׁש  זה עליו: ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמר

ּת יליד א  א ואי ּת יליד ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ י י "ז:)אי ּמ יּה  ראׁש נוּ (מכות עטרת הוּ א ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌
אלפים לאלפי  בּ וֹ קעת ּת וֹ רתוֹ  אׁש ר  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ ת וֹ  הרׁש בּ "י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותפאר ּת נוּ ,
הּק ד ׁש , וחיּ וֹ ת וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין ועוֹ ברת ע וֹ למוֹ ת, רבבוֹ ת ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְורבבי
ושׂ מח הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  דּ ּק ה דּ ממה קוֹ ל עד  א ׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְמק וֹ ם

עלמא. על  וּ מרחם חד ׁש ים עוֹ למוֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ ּה 

מרוֹ מם הזּ הר לּמ וּ ד  ה בּ א: העוֹ לם לחיּ י זכר וֹ נוֹ  חיד"א הגּ אוֹ ן כּ תב  מה חזי ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲּפ וּ ק
קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  ל ּמ וּ ד כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַעל

" מל "כּ ּס א מ "ג)והרב ּת ּק וּ ן על עוֹ למ וֹ ת(ּפ ר וּ ׁש  בּ וֹ נה בּ גירסא הזּ הר לּמ וּ ד אמר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים.

מן  יתּפ רקוּ ן הזּ הר  ספר בּ האי ׁש מעוֹ ן : לר בּ י  לברכה זכר וֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָעוֹ ד
לרבּ י  ר בּ ינוּ  מׁש ה ל ׁש וֹ ן קכ "ד : בּ דף עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא  כּ ד ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָגּ לוּ תא
הזּ הר ספר  דּ איהוּ  דּ יל ח בּ וּ רא בּ האי  הרקיע כּ זהר יזהירוּ  וה ּמ שׂ כּ ילים ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן.
חבלי  יסבּ ל  א הזּ הר  בּ ספר הלּ וֹ מד כּ י לוֹ מר: רצה – נּס יוֹ ן צרי א ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְבּ אילּ ין
יפקוּ ן  הזּ הר  ספר הוּ א דּ א דחיּ י  מאילנא  למטעם עתידין דּ י שׂ ראל וּ בגין ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמ ׁש יח

בּ רחמי . מגּ לוּ תא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יּה 

והּמ שׂ כּ ילים וגוֹ ' הרקיע" כּ זהר יזהירוּ  "והּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים: בּ הקדּ מת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְעוֹ ד
למעב  אתכּ נׁש וּ  כּ ד יזהיר וּ  וחבריּ יא, ׁש מעוֹ ן רבּ י ר ׁש וּ תאאלּ ין  חבּ וּ רא, האי ד  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וּ לכל  בּ ינייהוּ  לנחתא דּ מתיבּת אן נׁש מתין  וּ לכל  ע ּמ הוֹ ן וּ לאליּ הוּ  להוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאתיהיב
קדּ י ׁש ין  ׁש מהן לכל ר ׁש וּ  יהיב כּ לּ א על  ועלּ ת שׂ כל. וּ בארח בּ אתכּ סיא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיּ א
וּ ר ׁש וּ תא דילי ּה , בּ דר גּ א ׁש ם כּ ל  טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה כּ נּ וּ יין וּ לכל הויּ ין ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְוּ לכל 
עד  לוֹ ן לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה ספירן לעשׂ ר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיהיב 

מ ׁש יחא. דמל כּ א דרא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְדּ ייתי 

הזּ הר. בּ לּמ וּ ד ּת לוּ יה הגּ אלּ ה כּ י האמוּ ר מן ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ וּ רם

הגּ דוֹ ל  הרב מדּ ברי א וֹ ת וֹ  ונּק ח  הזּ הר , ל ּמ וּ ד בּ ּט וּ ל בּ עוֹ לם גּ וֹ רם מה נכּת ב ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
האר "י  הרב ּת למיד ה בּ א, העוֹ לם לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים ר בּ י האהי  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהמק בּ ל
הצּ עיר אני ל ׁש וֹ נוֹ : וזה ההקדּ מוֹ ת, ׁש ער בּ הקדּ מת ה כּ תוּ ב אמן, עלינוּ  יגן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְזכוּ תוֹ 
לחיּ י  זכר וֹ נ וֹ  ויטאל  י וֹ סף הרב אבי  לאדוֹ ני  בּ ן  ויטאל חיּ ים בּ אלפי, הדּ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָבּ עיר,

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות סהשאלות 

וּ מחׁש בוֹ תי  מׁש ּת וֹ מם  וי ׁש בּת י כּ חי  ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ׁש ים בּ ן  בּ היוֹ תי  ה בּ א, ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
עלתה א ּת רוּ פה נוֹ ׁש ענוּ , א ואנחנוּ  קיץ, כּ לה קציר , עבר  כּ י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְּת מהים,
מקדּ ׁש נוּ , בּ ית וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה  וא לב שׂ רנ וּ  מזוֹ ר אין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלמחלתנוּ ,
בּ א. א דּ וד בּ ן  ועדין הּק צּ ים כּ ל וכלוּ  ערב, צללי  נט וּ  וגם היּ וֹ ם ּפ נה כּ י לנ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ י
א וּ מדּ וּ ע וגל וּ תנוּ  קצּ נוּ   נתאר זּ ה מה ועל זּ ה  מה ולדעת לחקר ּפ ני את ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָואּת נה

יׁש י  בּ ן ?בּ א ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

הּת ּק וּ נים בּ ספר  הוּ בא  אחד  מּמ אמר דּ וי , ול בּ י בּ קרבּ י  ואנינה לי און ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָוּ מצאתי
מה אוֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת א הים ורוּ ח כּ תיב  ּת נּ ינא לׁש וֹ נוֹ : וזה  ל' ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת ּק וּ ן

י ׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י ויּ זכּ וֹ ר  זמנא בּ ההוּ א וכוּ ' עחאקרא  (ּת הלּ ים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

עלמאלט ) מן לי ּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן לוֹ ן וי דמ ׁש יח, ר וּ חא איהוּ  ודא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא,
ב  ולא יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב לאׁש ּת דלאולא עאן ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דקבּ לה הזּ הר )בחכמה לּמ וּ ד  לוֹ מר י '(ר וֹ צה דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אסּת לּ ק דגרמין , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ואבּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא דּ גרמין לוֹ ן וי  יבי ׁש ה, ב' וא ׁש ּת ארת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמינּה ,
רוּ ח ואיהוּ  דאּת מר, כּ מה דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא,

הם ויראת דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח ואיהוּ  (י ׁש עיההּק דׁש , ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ב ) כּ אן.עד .יא ַ◌ָ◌

למה  ל האל סד עמי  אל  ניוה ההר  ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹילמד

ויבּ נה ויתגּ לּ ה מׁש יח, ׁש ל ונ ׁש מת וֹ  הרחמים מעוֹ רר הוּ א הזּ הר  ל ּמ וּ ד כּ י ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
מ ׁש יח, חבלי צער יסבּ ל ׁש א בּ טוּ ח בּ וֹ  והלּ וֹ מד לבטח, יׁש כּ ן וי שׂ ראל  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש 
בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה יר וּ ׁש לים הּק ד ׁש  עיר  ורבּ ני  חכמי אנחנוּ  כּ ן  על ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
לגמר בּ כדי לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ הזּ הר  לּמ וּ ד ליּס ד נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים, וּ בּת י  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָאמן,
העוֹ לם, בּ ריאת יוֹ ם לטוֹ בה, עלינוּ  הבּ א אלוּ ל  בּ כ "ה הּס יּ וּ ם ויהיה  ה זּ הר, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר

ׁש מה. ל האלף בּ ס וֹ ד ּפ עמים אלף והּת ּק וּ נים הזּ הר  ֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוילמד וּ 

בּ עלי  בּ ּת ים , בּ עלי  סוֹ חרים, ר בּ נים, חכמים אחינוּ  לכם, קוֹ ראים אנחנ וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
והתחבּ ר וּ  זכוּ  אני. גּ בּ וֹ ר  יאמר והח לּ ׁש  ע ּמ נוּ , חלק לקחת ואמצ וּ  חזקוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמלאכוֹ ת,
ילמד  ה דּ בקים וּ בין הּפ נאי וּ ב ׁש עת מהזּ הר , חלק יחטף אחד וכל ה זּ את, ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבּ חברה 
בּ חוּ ץ  בּ ין בּ ארץ  בּ ין והמנהלים הגּ בּ אים לכם יּת נוּ  אׁש ר הּס דר  כּ פי  עלין ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאיזה
מלּ ה כּ ל  דּ עוּ , ׁש בּ מים, אביכם אתכם, מטהר מי  דּ ע וּ  י שׂ ראל , אׁש ריכם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ .
בּ הקדּ מת כּ נּ זכּ ר בּ מים, עליוֹ נים עוֹ למוֹ ת רבבוֹ ן ורבּ י אלפין אלף נע שׂ ית ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִוּ מלּ ה

החּמ ה. ◌ָ◌ַ◌ַאוֹ ר 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  סו

,רבע  א חצי א אלל כ"ה עד ל זהר ילמד  חבר  ְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹֹל
חברי ד' א ג' על ל  ס ל ְֲִִֵֵֵַַָָלזג 

, עמי  אל לילה ועיר עיר  כל י מי ס ה לדעת  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָכדי
זה  להל י הר את מזה חברת ינמ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָכבר 

נאמר עליכם אׁש ר  לארץ, וּ בחוּ ץ בּ ארץ  קד ׁש  עם וּ מנהלי גּ בּ אי  אחינוּ , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם ,
וסדר מׁש מר וֹ ת  מׁש מר וֹ ת וע שׂ וּ  עמדוּ  ועד", לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ"וּ מצדּ יקי 
אוֹ  אלוּ ל  כ"ה  עד ׁש לם זהר ילמד חבר כּ ל כּ י בּ אפן כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלכל
סיּ וּ מים כּ ּמ ה לדעת בּ כדי חברים ד' אוֹ  ג' על ׁש לם ס יּ וּ ם כּ ל  וּ לזוּ ג רבעוֹ , אוֹ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶחציוֹ 
הרבּ ים את מזכּ ה חברת מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים . אלף  להׁש לים ועיר עיר בּ כל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵיׁש 
עיר 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 ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת דּ ל
לׁש נה ונכּ נס בּ זה, זה ערבים י שׂ ראל כּ ל בּ סוֹ ד  הּק ד ׁש ים קד ׁש  בּ ית  בּ מסלּ ת ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ואחר כּ לּ וֹ , הע וֹ לם כּ ל  ועל י שׂ ראל  ע ּמ וֹ  על  בּ רחמים ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחד ׁש ה
יגן  זכוּ תוֹ  הרׁש בּ "י ה ּת נּ א וּ זכוּ ת  ׁש ני  סדר  ּפ עם עוֹ ד  נחזר עוֹ ד  יצטר אם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהּס יּ וּ ם

ׁש ל וֹ ם. ואּת ם  עליכם ויגן עלינוּ  יגן אמן, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָעלינוּ 

על  לקד קיא ארעא מארי ניאה ני ר עמ חד ה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹמדעה
הרימת כפי  ,מיס אל לאר בח צה אר לגמר ההר  ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלד

מי ס מאת  לער רק נגמר לא  לנק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַֹאר

ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל מבּט ל הוּ א א ׁש ר  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  לּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם ידוּ ע ◌◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ בר
עוֹ ררנוּ  כּ בר ׁש עברה והנה מעלמא, וּ בזּ ה וחרבּ א וּ מ וֹ תנא  ורע וֹ ת ק ׁש וֹ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ גזר וֹ ת 

ק  דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים ר בּ נים מּט עם האמּת ית" ל גּ אלּ ה "ּת ּק וּ ן י שׂ ראל דּ יׁש אעם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
סיּ וּ מים, אלף  לארץ וּ בחוּ צה  בּ ארץ לגמר הזּ הר ל ּמ וּ ד  על לׁש קד לעיל, ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהנּ זכּ ר
אנחנוּ , כּ ן  על סיּ וּ מים. מאוֹ ת ׁש ׁש   לער רק נגמר  א קבּ לנוּ , אׁש ר  הר ׁש ימוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ כפי 
עוֹ ד  ללמד מגת, ידוֹ  אׁש ר י שׂ ראל  בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים הּק ד וֹ ׁש ה, ארץ  וּ גאוֹ ני ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַר בּ ני
הראׁש וֹ ן  ׁש עוּ ר  כּ פי לטוֹ בה עלינוּ  הבּ א אלוּ ל בּ כ"ה סיּ וּ מים האלף  גּ מר בּ כדי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַּפ עם
עם מזּ ל  לעלּ וּ י  אחד  זהר סיּ וּ ם  אׁש ּת קד, ׁש ל חברתוֹ  בּ ני עם ּפ חוֹ ת, אוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵיוֹ תר
ויקלקל  אוֹ יבינוּ  עצת ויפר ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים אוֹ תם הצּ רים כּ ל וּ לבּט ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
בּ נחמת ונראה לבטח י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ּת עשׂ ינה וא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמחׁש ב וֹ תם,
לחדׁש  א' אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה יר וּ ׁש לים רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִציּ וֹ ן,

קטן. לפרט תפא"ר ׁש נת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאיּ ר

ע זּ נוּ , ׁש כינת לעלּ וּ י  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר  לוֹ מדים אנחנוּ  הרי יאמר: הלּ ּמ וּ ד ◌ֵ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶֹקדם
ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תנוּ  הצּ רים כּ ל ּפ י  ולסּת ם ישׂ ראל, מ זּ ל  קרן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ להרים

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות סזשאלות 

כּ ן  אמן לבטח, י ׁש כּ ן וי שׂ ראל  לצרוֹ תינוּ  דּ י ויאמר ליׁש נּה , העטרה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להחזיר
רצ וֹ ן. ◌ָ◌ִ◌ְיהי

ליט"א   יסקי ח יר יצחק רי הרב  מ"ה ב ד  אה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָברי

בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה ה ּק דׁש  עיר יר וּ ׁש לים וארץ , ׁש מים עוֹ שׂ ה הם מעם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעזרי
כּ נגד  ׁש ק וּ לה היא ּת וֹ רה ׁש ּת למוּ ד לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 
זהר בּ ספר  בּ נּ סּת ר, הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמל וֹ  להי וֹ ת הזּ וֹ כה אׁש רי הּמ צווֹ ת. ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל

והּת ּק וּ נים. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

העוֹ לם כּ ל  את  לפטר  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האקי  הּת נּ א ר ׁש בּ "י , הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ כדאי 
ה ם אוֹ ר נגלוֹ ת בּ הגּ לוּ ת ּת חזינה ועינינוּ  הגּ א לּ ה, את וּ לקרב הדּ ין מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌כּ לּ וֹ 

א דּ עה הארץ ּת ׁש וּ עתוּ מלאה בּ הם נוֹ ׁש ע וישׂ ראל צדק, גּ וֹ אל בּ ביאת  הם ת ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
וּ בקר וֹ ב. בּ עגלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָעוֹ למים

לי יהדא יה ע מ ה ר י הרב   רינמ החסיד א ה חיר יצחק   נא
יסקי לברכה ציק זכר

מקוֹ ם בּ כל  ישׂ ראל בּ ני מאחינ וּ  וּ מבּק ׁש  למעלה, המד בּ ר לכל אני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַמס כּ ים
זכוּ תוֹ  רׁש בּ "י הּק ד וֹ ׁש  הּת נּ א וּ זכוּ ת  הנּ זכּ ר, וּ בּס דר  הנּ זכּ ר  הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתמיד
בּ רחמים י שׂ ראל  בּ גאלּ ת  לראוֹ ת לזכּ וֹ ת עלינוּ  יגן הּק דוֹ ׁש ה ותוֹ רה אמן עלינוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן
וּ באנוּ  אקבּ צם". עּת ה בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י "גּ ם  הנּ ביא ׁש אמר  כּ מ וֹ  אמן, בּ ימינוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה

קטן  לפרט כּ וֹ ׁש נּ "ה יפרח ס"ט בּ א תרפ "א ׁש ני  ּפ סח י וֹ ם החתוּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַעל 

ס"ט מאיר יעקב טה ר )ה בי  (פרי  

י ראל  אר  ניהר  ורא  לצ רא

כּ תבּת י  כּ בר הּת ּק וּ נים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל הּק דוֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד וּ נחיצוּ ת  ּת וֹ עלת דּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַעל
בּ לב  מלּ עילא ּת ׁש וּ בה התע וֹ ררוּ ת י ּת ן בּ רחמיו  יתבּ ר הם ׁש עברה. ׁש נה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ זה

המחכּ ה. ונפׁש  לב  כּ עתירת קרוֹ בה בּ י ׁש וּ עה לראוֹ ת ונזכּ ה י שׂ ראל , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעּמ וֹ 

זאנענפעלד   יח סי טה
ינהא לקה ת  ואב"ד  רב
 אמ ימינ מהרה  נות נה לייר  דה עיר

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

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



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  סו

,רבע  א חצי א אלל כ"ה עד ל זהר ילמד  חבר  ְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹֹל
חברי ד' א ג' על ל  ס ל ְֲִִֵֵֵַַָָלזג 

, עמי  אל לילה ועיר עיר  כל י מי ס ה לדעת  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָכדי
זה  להל י הר את מזה חברת ינמ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָכבר 

נאמר עליכם אׁש ר  לארץ, וּ בחוּ ץ בּ ארץ  קד ׁש  עם וּ מנהלי גּ בּ אי  אחינוּ , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם ,
וסדר מׁש מר וֹ ת  מׁש מר וֹ ת וע שׂ וּ  עמדוּ  ועד", לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ"וּ מצדּ יקי 
אוֹ  אלוּ ל  כ"ה  עד ׁש לם זהר ילמד חבר כּ ל כּ י בּ אפן כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלכל
סיּ וּ מים כּ ּמ ה לדעת בּ כדי חברים ד' אוֹ  ג' על ׁש לם ס יּ וּ ם כּ ל  וּ לזוּ ג רבעוֹ , אוֹ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶחציוֹ 
הרבּ ים את מזכּ ה חברת מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים . אלף  להׁש לים ועיר עיר בּ כל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵיׁש 
עיר 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 ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת דּ ל
לׁש נה ונכּ נס בּ זה, זה ערבים י שׂ ראל כּ ל בּ סוֹ ד  הּק ד ׁש ים קד ׁש  בּ ית  בּ מסלּ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
ואחר כּ לּ וֹ , הע וֹ לם כּ ל  ועל י שׂ ראל  ע ּמ וֹ  על  בּ רחמים ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחד ׁש ה
יגן  זכוּ תוֹ  הרׁש בּ "י ה ּת נּ א וּ זכוּ ת  ׁש ני  סדר  ּפ עם עוֹ ד  נחזר עוֹ ד  יצטר אם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהּס יּ וּ ם

ׁש ל וֹ ם. ואּת ם  עליכם ויגן עלינוּ  יגן אמן, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָעלינוּ 

על  לקד קיא ארעא מארי ניאה ני ר עמ חד ה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹמדעה
הרימת כפי  ,מיס אל לאר בח צה אר לגמר ההר  ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלד

מי ס מאת  לער רק נגמר לא  לנק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַֹאר

ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל מבּט ל הוּ א א ׁש ר  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  לּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם ידוּ ע ◌◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ בר
עוֹ ררנוּ  כּ בר ׁש עברה והנה מעלמא, וּ בזּ ה וחרבּ א וּ מ וֹ תנא  ורע וֹ ת ק ׁש וֹ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ גזר וֹ ת 

ק  דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים ר בּ נים מּט עם האמּת ית" ל גּ אלּ ה "ּת ּק וּ ן י שׂ ראל דּ יׁש אעם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
סיּ וּ מים, אלף  לארץ וּ בחוּ צה  בּ ארץ לגמר הזּ הר ל ּמ וּ ד  על לׁש קד לעיל, ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהנּ זכּ ר
אנחנוּ , כּ ן  על סיּ וּ מים. מאוֹ ת ׁש ׁש   לער רק נגמר  א קבּ לנוּ , אׁש ר  הר ׁש ימוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ כפי 
עוֹ ד  ללמד מגת, ידוֹ  אׁש ר י שׂ ראל  בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים הּק ד וֹ ׁש ה, ארץ  וּ גאוֹ ני ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַר בּ ני
הראׁש וֹ ן  ׁש עוּ ר  כּ פי לטוֹ בה עלינוּ  הבּ א אלוּ ל בּ כ"ה סיּ וּ מים האלף  גּ מר בּ כדי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַּפ עם
עם מזּ ל  לעלּ וּ י  אחד  זהר סיּ וּ ם  אׁש ּת קד, ׁש ל חברתוֹ  בּ ני עם ּפ חוֹ ת, אוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵיוֹ תר
ויקלקל  אוֹ יבינוּ  עצת ויפר ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים אוֹ תם הצּ רים כּ ל וּ לבּט ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
בּ נחמת ונראה לבטח י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ּת עשׂ ינה וא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמחׁש ב וֹ תם,
לחדׁש  א' אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה יר וּ ׁש לים רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִציּ וֹ ן,

קטן. לפרט תפא"ר ׁש נת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאיּ ר

ע זּ נוּ , ׁש כינת לעלּ וּ י  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר  לוֹ מדים אנחנוּ  הרי יאמר: הלּ ּמ וּ ד ◌ֵ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶֹקדם
ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תנוּ  הצּ רים כּ ל ּפ י  ולסּת ם ישׂ ראל, מ זּ ל  קרן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ להרים

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות סזשאלות 

כּ ן  אמן לבטח, י ׁש כּ ן וי שׂ ראל  לצרוֹ תינוּ  דּ י ויאמר ליׁש נּה , העטרה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להחזיר
רצ וֹ ן. ◌ָ◌ִ◌ְיהי

ליט"א   יסקי ח יר יצחק רי הרב  מ"ה ב ד  אה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָברי

בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה ה ּק דׁש  עיר יר וּ ׁש לים וארץ , ׁש מים עוֹ שׂ ה הם מעם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעזרי
כּ נגד  ׁש ק וּ לה היא ּת וֹ רה ׁש ּת למוּ ד לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 
זהר בּ ספר  בּ נּ סּת ר, הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמל וֹ  להי וֹ ת הזּ וֹ כה אׁש רי הּמ צווֹ ת. ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל

והּת ּק וּ נים. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

העוֹ לם כּ ל  את  לפטר  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האקי  הּת נּ א ר ׁש בּ "י , הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ כדאי 
ה ם אוֹ ר נגלוֹ ת בּ הגּ לוּ ת ּת חזינה ועינינוּ  הגּ א לּ ה, את וּ לקרב הדּ ין מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌כּ לּ וֹ 

א דּ עה הארץ ּת ׁש וּ עתוּ מלאה בּ הם נוֹ ׁש ע וישׂ ראל צדק, גּ וֹ אל בּ ביאת  הם ת ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
וּ בקר וֹ ב. בּ עגלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָעוֹ למים

לי יהדא יה ע מ ה ר י הרב   רינמ החסיד א ה חיר יצחק   נא
יסקי לברכה ציק זכר

מקוֹ ם בּ כל  ישׂ ראל בּ ני מאחינ וּ  וּ מבּק ׁש  למעלה, המד בּ ר לכל אני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַמס כּ ים
זכוּ תוֹ  רׁש בּ "י הּק ד וֹ ׁש  הּת נּ א וּ זכוּ ת  הנּ זכּ ר, וּ בּס דר  הנּ זכּ ר  הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתמיד
בּ רחמים י שׂ ראל  בּ גאלּ ת  לראוֹ ת לזכּ וֹ ת עלינוּ  יגן הּק דוֹ ׁש ה ותוֹ רה אמן עלינוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן
וּ באנוּ  אקבּ צם". עּת ה בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י "גּ ם  הנּ ביא ׁש אמר  כּ מ וֹ  אמן, בּ ימינוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה

קטן  לפרט כּ וֹ ׁש נּ "ה יפרח ס"ט בּ א תרפ "א ׁש ני  ּפ סח י וֹ ם החתוּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַעל 

ס"ט מאיר יעקב טה ר )ה בי  (פרי  

י ראל  אר  ניהר  ורא  לצ רא

כּ תבּת י  כּ בר הּת ּק וּ נים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל הּק דוֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד וּ נחיצוּ ת  ּת וֹ עלת דּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַעל
בּ לב  מלּ עילא ּת ׁש וּ בה התע וֹ ררוּ ת י ּת ן בּ רחמיו  יתבּ ר הם ׁש עברה. ׁש נה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ זה

המחכּ ה. ונפׁש  לב  כּ עתירת קרוֹ בה בּ י ׁש וּ עה לראוֹ ת ונזכּ ה י שׂ ראל , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעּמ וֹ 

זאנענפעלד   יח סי טה
ינהא לקה ת  ואב"ד  רב
 אמ ימינ מהרה  נות נה לייר  דה עיר

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

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



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  סח

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

היצר". כח ולשבר הלב  רשעת להכניע הקדוש  הזהר  דברי  מסוגלים כמה

הלימוד ובשנת את ויזם הקדוש הזוהר  ללימוד  העולמי המרכז  את הקים תרצ"א
עדה ובד"ץ ירושלים רבני  איתו  והסכימו הקדוש בזוהר היומי  הדף של  הקדוש

דאז. זיע "א)החרדית זוננפלד הגרי "ח  מרן (ביניהם

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

אחדי דברי

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

זוה"ק. על היומי

שזכה לאחר  שגם חותני  של גדלותו על  מושג מקצת להתבונן אפשר ומזה
ד ' בנחלת להסתפח הזקנה בימי וזכה וחלוש, שבור רוסיא  מגלות לצאת

הרבים. את לזכות שאיפתו  כל היתה ת"ו  ירושלם בעיה"ק

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

בזוה"ק. היומי 

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

זילבר יהושע  בנימי חתנו,
ועוד הלכה מקור  מח"ס

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות סטשאלות 

(מכתי"ק) היומי הד של היוז הקורא קול מח"ס  הגה"צ הקדמת

בעהי"ת

קבלו  לפנים שנים שבע וויען בעיר שנתוסד  הש"ס  של  היומי הדף ראינו כאשר
ולפי  ישראל, אלפי  שלימדו בעולם גדולה פעולה ועשה בחיבה, הזאת הצעה
מלימוד  הרבה ונקל  זמן מועט צריך  זוהר  דף ללימוד [חשיבות] חושב שידוע
הרבנים בעזר  כללי, גדול תיקון וזהו ישראל  עדת כל  לאחד וכדי  גמרא, דף
בארץ  ואיש איש  לכל כרוז לכתוב לזה הסכימו אשר ירושלים וחכמי  והלומדים
ולהשכיל  להבין ולב לדבר ופה לראות עינים לו שיש מי  כל  ובגולה , ישראל

הקדוש. הזוהר  בספר אחד  דף ובקדושה ביראה  יום בכל נדר בלי  שילמוד

בן  שמעון לרבי ' מהימנא רעיא - לרשב"י ר "מ - אמר  נשוא פרשת בזוהר  כתוב
[ביאור ברחמי גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר דאיהו חיבורא בהאי  יוחאי
הגלות מן  ישראל בני  יצאו הקדוש הזוהר ספר  שלך  החיבור בזכות הדברים:

משיח].ברחמים חבלי  צּ ער וללא וייסורים צרות ללא !

וּ בגיניּה  יוֹ מיּ א, בּ ס וֹ ף בתראה "בּ דרא מ': דף י)בתיקונים כה  דּ רוֹ ר(ויקרא וּ קראתם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וגוֹ מר - בּ ארץ דּ ר וֹ ר וּ קראתם וּ בגלל וֹ  היּ מים , בּ סוֹ ף האחרוֹ ן [בּ דּ וֹ ר  וגוֹ מר. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ 

הזוהר]. לימוד ידי על שיגאלו הגר"א פירוש

ותלמוד  כללי ללימוד אנחנו צריכים כן  כללית, לישועה מחכים שאנו  ולפי 
כללי . שהוא לימוד  פירוש כלם כנגד תורה

הלימוד]ההתחלה  ניסן [של בחודש מחר אי"ה תרצ"א]תהי' הבעל"ט,[שנת
גמירא. עד אי"ה כסדר וכן ג', דף ג' וביום ב', דף לחדש ב ' וביום

כי  ג': צפניה שכתוב מקרא בימינו ויקוים לאורה מאפילה נצא התורה, ובזכות
אחד  שכם ולעבדו  ה' בשם כלם לקרוא ברורה שפה העמים אל אהפוך אז

אחד . ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ  כל על  למלך ה' והיה ונאמר

המשיח, ומלך  הנביא אליהו לנו וישלח יצמיח , מהרה עבדו  דוד צמח את 

טוב זרעודורש לכל  שלו ודובר לעמו
זלה "ה   חיי ב"ר  מרדכי דוד הקט
הקורא" "קול ,הספרי מחבר



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  סח

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

היצר". כח ולשבר הלב  רשעת להכניע הקדוש  הזהר  דברי  מסוגלים כמה

הלימוד ובשנת את ויזם הקדוש הזוהר  ללימוד  העולמי המרכז  את הקים תרצ"א
עדה ובד"ץ ירושלים רבני  איתו  והסכימו הקדוש בזוהר היומי  הדף של  הקדוש

דאז. זיע "א)החרדית זוננפלד הגרי "ח  מרן (ביניהם

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

אחדי דברי

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

זוה"ק. על היומי

שזכה לאחר  שגם חותני  של גדלותו על  מושג מקצת להתבונן אפשר ומזה
ד ' בנחלת להסתפח הזקנה בימי וזכה וחלוש, שבור רוסיא  מגלות לצאת

הרבים. את לזכות שאיפתו  כל היתה ת"ו  ירושלם בעיה"ק

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

בזוה"ק. היומי 

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

זילבר יהושע  בנימי חתנו,
ועוד הלכה מקור  מח"ס

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות סטשאלות 

(מכתי"ק) היומי הד של היוז הקורא קול מח"ס  הגה"צ הקדמת

בעהי"ת

קבלו  לפנים שנים שבע וויען בעיר שנתוסד  הש"ס  של  היומי הדף ראינו כאשר
ולפי  ישראל, אלפי  שלימדו בעולם גדולה פעולה ועשה בחיבה, הזאת הצעה
מלימוד  הרבה ונקל  זמן מועט צריך  זוהר  דף ללימוד [חשיבות] חושב שידוע
הרבנים בעזר  כללי, גדול תיקון וזהו ישראל  עדת כל  לאחד וכדי  גמרא, דף
בארץ  ואיש איש  לכל כרוז לכתוב לזה הסכימו אשר ירושלים וחכמי  והלומדים
ולהשכיל  להבין ולב לדבר ופה לראות עינים לו שיש מי  כל  ובגולה , ישראל

הקדוש. הזוהר  בספר אחד  דף ובקדושה ביראה  יום בכל נדר בלי  שילמוד

בן  שמעון לרבי ' מהימנא רעיא - לרשב"י ר "מ - אמר  נשוא פרשת בזוהר  כתוב
[ביאור ברחמי גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר דאיהו חיבורא בהאי  יוחאי
הגלות מן  ישראל בני  יצאו הקדוש הזוהר ספר  שלך  החיבור בזכות הדברים:

משיח].ברחמים חבלי  צּ ער וללא וייסורים צרות ללא !

וּ בגיניּה  יוֹ מיּ א, בּ ס וֹ ף בתראה "בּ דרא מ': דף י)בתיקונים כה  דּ רוֹ ר(ויקרא וּ קראתם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וגוֹ מר - בּ ארץ דּ ר וֹ ר וּ קראתם וּ בגלל וֹ  היּ מים , בּ סוֹ ף האחרוֹ ן [בּ דּ וֹ ר  וגוֹ מר. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ 

הזוהר]. לימוד ידי על שיגאלו הגר"א פירוש

ותלמוד  כללי ללימוד אנחנו צריכים כן  כללית, לישועה מחכים שאנו  ולפי 
כללי . שהוא לימוד  פירוש כלם כנגד תורה

הלימוד]ההתחלה  ניסן [של בחודש מחר אי"ה תרצ"א]תהי' הבעל"ט,[שנת
גמירא. עד אי"ה כסדר וכן ג', דף ג' וביום ב', דף לחדש ב ' וביום

כי  ג': צפניה שכתוב מקרא בימינו ויקוים לאורה מאפילה נצא התורה, ובזכות
אחד  שכם ולעבדו  ה' בשם כלם לקרוא ברורה שפה העמים אל אהפוך אז

אחד . ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ  כל על  למלך ה' והיה ונאמר

המשיח, ומלך  הנביא אליהו לנו וישלח יצמיח , מהרה עבדו  דוד צמח את 

טוב זרעודורש לכל  שלו ודובר לעמו
זלה "ה   חיי ב"ר  מרדכי דוד הקט
הקורא" "קול ,הספרי מחבר



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ע

בראוערמא זעליג רבי הגה"צ זצ"להסכמת 

תרצ"א ניסן ער "ח בשבת רביעי  יום

שיתפשיט כדי רבה  במצוה שעוסק ופרישה צדיקא גברא דהאי  חיליה יישר 
בל"נ. הקטן אני וגם יום, בכל אחד  דף הק' הזוהר של הלימוד

בראוערמא זעליג 

זצ"ל  זוננפעלד  חיי יוס רבי הגה"צ הסכמת

ועכ "פ  שבוע, מדי  הפרשה ללמוד בידו שהיכולת מי כל על מצוה  בוודאי  ב"ה
א', דף ילמוד ביכלתו שאין מי  פנים ] כל בנדר,(ביום)[ועל יקבל  לא אבל 

ברחמיו , הישועה  ק לנו יחיש השי"ת
קרובה לישועה חיי המחכה יוס

החותמת מקו

לד מעבר  אשר  באות  אות הכתב העתק
שליט"א, זאנענפעלד  חיי יוס ר'  מר מהגאב"ד 

ועל  שבוע, מדי הפרשה ללמוד בידו שהיכולת מי  כל על מצוה בוודאי ב "ה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עאשאלות 

א' דף ילמוד  ביכלתו  שאין מי פנים בנדר.(ביום)כל יקבל לא אבל 

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

תרצ"א ניס ז ' .החות  מקו

זצ"ל  ווערנער  בונ שמחה רבי הגה"צ  הסכמת

יתעסקו  אם מצפים אנו אשר  הקדוש הלימוד להחזיק מצוה לעושי  סניף אהיה
ברחמים, מגלותא ביה יפקון  הזוהר הקדוש בלימוד חכמים] [התלמידי  הת "ח

התיקונים, על מלך  כסא בהקדמת איתא כן

תוב"ב  ירושלי עיה "ק תרצ"א ניס לחודש ט' ווערנערבעה"ח  בונ שמחה

החותמת  מקו

זצ"ל   זילבערמא יהודא  גרשו רבי הגה"צ הסכמת

הזוה"ק  בלימוד ולהחזיק מצוה  לעושי סניף להיות לקרא ועוד  כיהודא אני גם
בביאת גליות ולקיבוץ  ד"י ישראל קרן להרמת מאד ונורא  גדול תועלת היא כי
ברוב  והשי"ת זה, בענין  הקדושים הספרים בכל היא הדור וכתוב בבי"א , גוא"צ



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ע

בראוערמא זעליג רבי הגה"צ זצ"להסכמת 

תרצ"א ניסן ער "ח בשבת רביעי  יום

שיתפשיט כדי רבה  במצוה שעוסק ופרישה צדיקא גברא דהאי  חיליה יישר 
בל"נ. הקטן אני וגם יום, בכל אחד  דף הק' הזוהר של הלימוד

בראוערמא זעליג 

זצ"ל  זוננפעלד  חיי יוס רבי הגה"צ הסכמת

ועכ "פ  שבוע, מדי  הפרשה ללמוד בידו שהיכולת מי כל על מצוה  בוודאי  ב"ה
א', דף ילמוד ביכלתו שאין מי  פנים ] כל בנדר,(ביום)[ועל יקבל  לא אבל 

ברחמיו , הישועה  ק לנו יחיש השי"ת
קרובה לישועה חיי המחכה יוס

החותמת מקו

לד מעבר  אשר  באות  אות הכתב העתק
שליט"א, זאנענפעלד  חיי יוס ר'  מר מהגאב"ד 

ועל  שבוע, מדי הפרשה ללמוד בידו שהיכולת מי  כל על מצוה בוודאי ב "ה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עאשאלות 

א' דף ילמוד  ביכלתו  שאין מי פנים בנדר.(ביום)כל יקבל לא אבל 

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

תרצ"א ניס ז ' .החות  מקו

זצ"ל  ווערנער  בונ שמחה רבי הגה"צ  הסכמת

יתעסקו  אם מצפים אנו אשר  הקדוש הלימוד להחזיק מצוה לעושי  סניף אהיה
ברחמים, מגלותא ביה יפקון  הזוהר הקדוש בלימוד חכמים] [התלמידי  הת "ח

התיקונים, על מלך  כסא בהקדמת איתא כן

תוב"ב  ירושלי עיה "ק תרצ"א ניס לחודש ט' ווערנערבעה"ח  בונ שמחה

החותמת  מקו

זצ"ל   זילבערמא יהודא  גרשו רבי הגה"צ הסכמת

הזוה"ק  בלימוד ולהחזיק מצוה  לעושי סניף להיות לקרא ועוד  כיהודא אני גם
בביאת גליות ולקיבוץ  ד"י ישראל קרן להרמת מאד ונורא  גדול תועלת היא כי
ברוב  והשי"ת זה, בענין  הקדושים הספרים בכל היא הדור וכתוב בבי"א , גוא"צ



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  עב

אכי"ר ברו"ג ובפרט בכלל לישועה המצפים עמו, בעני  יראה וחסדיו  רחמיו
ואמן], [אמן או"א

תרצ"אהכו "ח ניס י"ג   ת"ו יו פעיה"ק לפ "ק
זילבערמא יהודא גרשו

 החות מקו

דוד רבי הגה"צ  יצחק הסכמת
זצללה"ה  מאיר  יוס מוהר"ר  הצדיק הרב ב

בעהי"ת
א"ס  ב"ב תו "ת הקודש  עיר  ירושלים

זה, טוב בענין ובפרט עמהם לכתוב גדולים במקום לעמוד  כדאי , שאיני  הגם
בהספר דף יום בכל  לאמר אפילו או ללמוד ונשגב נורא וקדוש מרום ענין
שמי  רקיע מרום המעלות ברום הוא זהרו שאור הזוהר , ספר והנורא הקדוש
הזה טוב  לאור  שיזכה האיש אשרי  בכן וכו', ימלל מי ארעא, תהום עד שמים
זה ללמוד  שיזכו במקום ובפרט כנ"ל , ללמוד יתברך ה' בנחלת להסתפח

רעהו, אל איש ה' יראי  נדברו אז ולקיים  לקחת בכנופיא, אחפו חפ העני אני  וג
הזה. בטוב חלק

תרצ "א]. [ה' אתרצ"ה  שנת ספירה י "ט אייר  ד' ג' יו
הקט מאירנאו יוס מוהר"ר הצדיק הרב  ב יצחק זצללה"הדוד 

ופוסקי גמרא על כ"י חמד  כר ספר  המחבר בעל

עלה קודם, שנים שמשבע  הגאולה, קודם השמים מן היא שזאת האות וזה
הקדוש הרעיון פה בעולם שבעל מתורה היומי  דף למדו של בעזהי"ת  וכאשר ,

שנים  דף בשבע להלימוד הקדוש הרעיון שעלה התנוצץ  הקדוש , התלמוד כל 
יזכנו  הקדוש, בהזוהר התורה, ונשמת פנימיות שהוא תורה, סתרי מקבלה היומי
עם אפריון בבנין ברחמים לציון בשובו עינינו ותחזינה קרובה, לגאולה הי"ת 

דור. מדור המקווה צדקנו משיח 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עגשאלות 

זצ"ל  ראשקעס  מרדכי רבי הגה"צ הסכמת 

מהזהר היומי דף  ללמוד מהחברים ולהיות מסכים  מטה] [חותם ח"מ אני גם
נדר, בלי  הקדוש

ירושלם פה תרצ "א, שנת אייר לח' ד ' ג' יום [החתום] ה"ח על באתי ולראיה
תבב"א, עיה"ק

 ראשקעס נאו יאנישאקמרדכי רב

חותמת

זצ"ל   ראבינשטיי הכה אלימל רבי הגה"צ הסכמת 

תובב "א  עיה"ק ירושלי פה למבנ"י ל"ה ה' יו ב"ה
כי  הזוה"ק  ספר  לימוד של המצוה גודל את ולחזק לאשר בל"נ באתי אנכי  גם 
מתורתך  נפלאות ואביטה עיני  גל שהתפלל ע"ה המלך דוד המשורר מדברי
הדביקות, לבחינת לבוא האדם זוכה זה ידי  ועל  הקבלה, חכמת גם שלמד
תורה בעידן לבו ולהתלהב אהבה לבחינת וזכה בו, ולדבקה מצוה ולקיים
התקרבת מביא הזה והלימוד הזוה"ק  בספר ללמוד רבה מצוה לכן ותפילה ,

בבי"א הקודש נזר את לקבל במהרה שנזכה הגאולה
ראבינשטיי הכה אלימל
עיה"ק בירושלי כעת מראחוב הרב
וכו' אלימל ופרי  אלימל חידושי  בעהמ "ח

חותמת 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  עב

אכי"ר ברו"ג ובפרט בכלל לישועה המצפים עמו, בעני  יראה וחסדיו  רחמיו
ואמן], [אמן או"א

תרצ"אהכו "ח ניס י"ג   ת"ו יו פעיה"ק לפ "ק
זילבערמא יהודא גרשו

 החות מקו

דוד רבי הגה"צ  יצחק הסכמת
זצללה"ה  מאיר  יוס מוהר"ר  הצדיק הרב ב

בעהי"ת
א"ס  ב"ב תו "ת הקודש  עיר  ירושלים

זה, טוב בענין ובפרט עמהם לכתוב גדולים במקום לעמוד  כדאי , שאיני  הגם
בהספר דף יום בכל  לאמר אפילו או ללמוד ונשגב נורא וקדוש מרום ענין
שמי  רקיע מרום המעלות ברום הוא זהרו שאור הזוהר , ספר והנורא הקדוש
הזה טוב  לאור  שיזכה האיש אשרי  בכן וכו', ימלל מי ארעא, תהום עד שמים
זה ללמוד  שיזכו במקום ובפרט כנ"ל , ללמוד יתברך ה' בנחלת להסתפח

רעהו, אל איש ה' יראי  נדברו אז ולקיים  לקחת בכנופיא, אחפו חפ העני אני  וג
הזה. בטוב חלק

תרצ "א]. [ה' אתרצ"ה  שנת ספירה י "ט אייר  ד' ג' יו
הקט מאירנאו יוס מוהר"ר הצדיק הרב  ב יצחק זצללה"הדוד 

ופוסקי גמרא על כ"י חמד  כר ספר  המחבר בעל

עלה קודם, שנים שמשבע  הגאולה, קודם השמים מן היא שזאת האות וזה
הקדוש הרעיון פה בעולם שבעל מתורה היומי  דף למדו של בעזהי"ת  וכאשר ,

שנים  דף בשבע להלימוד הקדוש הרעיון שעלה התנוצץ  הקדוש , התלמוד כל 
יזכנו  הקדוש, בהזוהר התורה, ונשמת פנימיות שהוא תורה, סתרי מקבלה היומי
עם אפריון בבנין ברחמים לציון בשובו עינינו ותחזינה קרובה, לגאולה הי"ת 

דור. מדור המקווה צדקנו משיח 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עגשאלות 

זצ"ל  ראשקעס  מרדכי רבי הגה"צ הסכמת 

מהזהר היומי דף  ללמוד מהחברים ולהיות מסכים  מטה] [חותם ח"מ אני גם
נדר, בלי  הקדוש

ירושלם פה תרצ "א, שנת אייר לח' ד ' ג' יום [החתום] ה"ח על באתי ולראיה
תבב"א, עיה"ק

 ראשקעס נאו יאנישאקמרדכי רב

חותמת

זצ"ל   ראבינשטיי הכה אלימל רבי הגה"צ הסכמת 

תובב "א  עיה"ק ירושלי פה למבנ"י ל"ה ה' יו ב"ה
כי  הזוה"ק  ספר  לימוד של המצוה גודל את ולחזק לאשר בל"נ באתי אנכי  גם 
מתורתך  נפלאות ואביטה עיני  גל שהתפלל ע"ה המלך דוד המשורר מדברי
הדביקות, לבחינת לבוא האדם זוכה זה ידי  ועל  הקבלה, חכמת גם שלמד
תורה בעידן לבו ולהתלהב אהבה לבחינת וזכה בו, ולדבקה מצוה ולקיים
התקרבת מביא הזה והלימוד הזוה"ק  בספר ללמוד רבה מצוה לכן ותפילה ,

בבי"א הקודש נזר את לקבל במהרה שנזכה הגאולה
ראבינשטיי הכה אלימל
עיה"ק בירושלי כעת מראחוב הרב
וכו' אלימל ופרי  אלימל חידושי  בעהמ "ח

חותמת 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  עד 

ווילדמא אלטר יהושע רבי הגה"צ הסכמת 
זצ"ל  קאנסקיוואליא אבד "ק

של  הזאת והנוראה  הגדולה המצוה גודל  את ולחזק  לאשר  באתי אנכי גם 
בגבהי  קודש בהררי יסודתו אשר  אחד דף יום בכל הזוה"ק, הספר הלימוד
הבטיחו  רשב"י רבינו והנורא הקדוש  מרן של  קדישא החבריא אשר מרומים
בל"נ  עלי מקבל  אנכי  גם ואף  מגלותא ישראל  בני יפקון הזה הלימוד שעי"ז
ואקוה מהזוה"ק, היומי  הדף  יום בכל  ג"כ ללמוד הזאת קדישא מהחבריא אי"ה 
אפילו  מהזוה"ק היומי  הדף הזה הקדוש  הלימוד את עליו שיקבל  איש  כל  אשר 
ועי "ז  יצליח יפנה אשר  ובכל ובגשמיות ברוחניות כללית בישועה  יושע בל"נ

אמן. בימינו במהרה שלימה לגאולה נזכה

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

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

ללמוד עצמ על שקיבלו זצ"ל הגה"צ  החברי שמות 
הקדוש בזוהר  היומי ד

בעהי"ת

בארץ  הקדוש הזוהר בספר בל "נ היומי דף הלומדים החברים שמות
ובגולה. ישראל

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עהשאלות 

תובב"א, ירושלים הקודש בעיר הקדוש הדף לימוד  של  העולמי מרכז
ארחם יהודה "בית אחשה" לא ציון  "למען שנת תרצ"א שנת ניסן ר"ח "נוסד

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'
מ הח"מ אנכי  זוהרג אחד  ד ללמוד  ועיקר] [כלל כו"ע  נדר בלי  קבל 

בב"א. גאולה  ויגאלנו ה' יוסי זאת  ובשכר ככתוב...
[פילואו] ...  אברה הי"ו נא

תב ת אל ת
ד ה הזהר  ד על  יראל מעם

לאמיה!!! האמת ֱֲִִֶַָָי

זוֹ הר לּ י ּמ וּ ד  חוֹ בת על  ישׂ ראל  מגּ ד וֹ לי היּ וֹ ם עד ׁש מענ וּ  א  מדּ וּ ע ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה:
בד "ץ הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל גּ דוֹ לי  יצא וּ  תרפ "א בּ ׁש נת עוֹ ד , בּ יד גּ ד וֹ ל טע וּ ת ּת ׁש וּ בה: ? ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הגּ דוֹ לים  כּ ל  זה על וחתמוּ  זצ"ל, דיסקין לי בּ  יהוֹ ׁש ע ׁש ל  הגּ דוֹ לים הצּ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
וע וֹ ד תשס"ב-ח, בּ ׁש נת עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים  החרדית העדה חתמוּ   ּכ ואחר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ אז ,

ישׂ ראל, האׁש כּ נזּ יםגּ דוֹ לי  גּ דוֹ לי  ר וֹ ב ׁש ל חתימ וֹ ת  עם ספרים  הרבּ ה ויצאוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ועוֹ ד , הזּ וֹ הר מאוֹ ר וֹ ת והזּ הר ישׂ ראל גּ דוֹ לי  הזּ וֹ הר אוֹ ר וּ בספר  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהּס פרדּ ים.

ׁש מע ּת  א ואם צדּ יקים. מאלף  יוֹ תר ואמ וּ באים רב  מהערב  ּׁש ל ׁש הרב סימן ? ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
האמת. את ל ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִגּ ילה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  עד 

ווילדמא אלטר יהושע רבי הגה"צ הסכמת 
זצ"ל  קאנסקיוואליא אבד "ק

של  הזאת והנוראה  הגדולה המצוה גודל  את ולחזק  לאשר  באתי אנכי גם 
בגבהי  קודש בהררי יסודתו אשר  אחד דף יום בכל הזוה"ק, הספר הלימוד
הבטיחו  רשב"י רבינו והנורא הקדוש  מרן של  קדישא החבריא אשר מרומים
בל"נ  עלי מקבל  אנכי  גם ואף  מגלותא ישראל  בני יפקון הזה הלימוד שעי"ז
ואקוה מהזוה"ק, היומי  הדף  יום בכל  ג"כ ללמוד הזאת קדישא מהחבריא אי"ה 
אפילו  מהזוה"ק היומי  הדף הזה הקדוש  הלימוד את עליו שיקבל  איש  כל  אשר 
ועי "ז  יצליח יפנה אשר  ובכל ובגשמיות ברוחניות כללית בישועה  יושע בל"נ

אמן. בימינו במהרה שלימה לגאולה נזכה

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

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

ללמוד עצמ על שקיבלו זצ"ל הגה"צ  החברי שמות 
הקדוש בזוהר  היומי ד

בעהי"ת

בארץ  הקדוש הזוהר בספר בל "נ היומי דף הלומדים החברים שמות
ובגולה. ישראל

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עהשאלות 

תובב"א, ירושלים הקודש בעיר הקדוש הדף לימוד  של  העולמי מרכז
ארחם יהודה "בית אחשה" לא ציון  "למען שנת תרצ"א שנת ניסן ר"ח "נוסד

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'
מ הח"מ אנכי  זוהרג אחד  ד ללמוד  ועיקר] [כלל כו"ע  נדר בלי  קבל 

בב"א. גאולה  ויגאלנו ה' יוסי זאת  ובשכר ככתוב...
[פילואו] ...  אברה הי"ו נא

תב ת אל ת
ד ה הזהר  ד על  יראל מעם

לאמיה!!! האמת ֱֲִִֶַָָי

זוֹ הר לּ י ּמ וּ ד  חוֹ בת על  ישׂ ראל  מגּ ד וֹ לי היּ וֹ ם עד ׁש מענ וּ  א  מדּ וּ ע ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה:
בד "ץ הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל גּ דוֹ לי  יצא וּ  תרפ "א בּ ׁש נת עוֹ ד , בּ יד גּ ד וֹ ל טע וּ ת ּת ׁש וּ בה: ? ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הגּ דוֹ לים  כּ ל  זה על וחתמוּ  זצ"ל, דיסקין לי בּ  יהוֹ ׁש ע ׁש ל  הגּ דוֹ לים הצּ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
וע וֹ ד תשס"ב-ח, בּ ׁש נת עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים  החרדית העדה חתמוּ   ּכ ואחר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ אז ,

ישׂ ראל, האׁש כּ נזּ יםגּ דוֹ לי  גּ דוֹ לי  ר וֹ ב ׁש ל חתימ וֹ ת  עם ספרים  הרבּ ה ויצאוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ועוֹ ד , הזּ וֹ הר מאוֹ ר וֹ ת והזּ הר ישׂ ראל גּ דוֹ לי  הזּ וֹ הר אוֹ ר וּ בספר  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהּס פרדּ ים.

ׁש מע ּת  א ואם צדּ יקים. מאלף  יוֹ תר ואמ וּ באים רב  מהערב  ּׁש ל ׁש הרב סימן ? ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
האמת. את ל ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִגּ ילה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  עו

זוֹ הר ללמ וֹ ד  עלי לי הוֹ רה א ׁש לּ י הרב לּמ ה ׁש אלה: א.א. ּת ׁש וּ בה: קדם? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌
ידע  מאין למד  א ואם נּ ׁש בּ ה, ּת ינוֹ ק  ׁש הוּ א זכוּ ת לכף  ּרב את [למׁש ל ּת דוּ ן ? ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א מעוֹ לם הם מהם, רוֹ צה אּת ה מה יבינוּ  א הם  ׁש בּ ת, ותצעק לּק בּ וּ ץ תל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִאם 
ׁש בּ ת זה מה הזּ וֹ הר"ב.?].ׁש מעוּ  "א וֹ ר  הּס פר את ראה וא ׁש מע  ׁש א יּת כן ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

מאלף  ׁש יּ וֹ תר והזּ הר", ישׂ ראל וּ "גד וֹ לי ׁש עה", ׁש ל "ער כּ ּה  צדּ יקים ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵמאלף
זוֹ הר ללמד צרי רׁש ע ואפילוּ  יהוּ די  ׁש כּ ל  אוֹ מרים ּת ביאצדּ יקים  בּ יד עצה - ! ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אחריו, ה בּ אים הצּ דּ יקים וכל ר בּ נוּ  מ ׁש ה לנ וּ  אוֹ מר  מה ׁש יּ ראה הּס פרים את ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶלוֹ 
רבּ י  חביב  אחרוֹ ן ואחרוֹ ן אי ׁש , החזוֹ ן חיּ ים החפץ והאחרוֹ נים  מאלף, י וֹ תר  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵב"ה

הזּ וֹ הר , בּ לּמ וּ ד מתנגּ ד   ּׁש ל הרב זה, כּ ל אחרי ואם ׁש ליט"א. קניבסקי  אז ח יּ ים ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ּפ ׁש וּ ט כּ תבהוּ א ׁש הר ׁש בּ "א ולילין ר וּ חין  ׁש דּ ין עמלק זרע  רב הערב  מרבּ ני  ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ספר תי "ד, סימן הרׁש בּ "א וליליןשו "ת ר וּ חין ׁש דּ ין עמלק מזּ רע ׁש הם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
הבריות) את מזיקין והם האריז "ל כתבי הכּ נסת .הרזים, הבּ ית את  לעזב  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מּפ יו. ּת וֹ רה ל ׁש מוֹ ע הּס "םוא יצירה: ספר  על  יצחק' ה'ּפ רי ׁש כּ תוּ ב מה ראה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לׁש וֹ ן  וזה ה ּת וֹ רה. בּ סוֹ דוֹ ת יתעּס ק וּ  ׁש א מז יּ פוֹ ת טענ וֹ ת בּ כ ּמ ה האדם לבני ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַמ ּס ית

יצחק 'הּס פר  יצירה על'ּפ רי ׁש בּ ני (הקדמה),ספר ר וֹ אה כּ ׁש ה וּ א  עמלק ׁש הוּ א הס"ם ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
וּ מניעוֹ ת סבּ וֹ ת כּ ּמ ה גּ וֹ רם הוּ א אז  הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת כּ ן גּ ם לעסק ר וֹ צים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָאדם
יתעּס קוּ  ׁש א מזיּ פוֹ ת טענ וֹ ת בּ כּמ ה האדם לבני מּס ית ה וּ א ותמיד ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם,

ׁש מוֹ . נמחה ׁש אין ּת קוּ מה לוֹ  יהיה כן ידי  ועל הּת וֹ רה, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ סוֹ דוֹ ת

לעשׂ וֹ ת  אפׁש ר מה בּ כּ וֹ לל , זוֹ הר ללמד  מרׁש ה אינ וֹ  ׁש לּ י  הכּ וֹ לל ראׁש  ׁש אלה: ?ב . ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
אּת ׁש וּ בה :  ּכ אחר ואם צדּ יקים, האלף ׁש כּ תבוּ  מה כּ ל  הכּ וֹ לל לראׁש  להראוֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

לפי  גּ מוּ ר ואּפ יקוֹ רס בּ עּק ר וכוֹ פר רׁש ע ּפ ׁש וּ ט ׁש הוּ א מׁש מע זוֹ הר, ללמד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹיאמר 
מאמין  א הּמ תים. לתחיּ ת יקוּ ם וא עּק רים בי"ג מאמין וא ז"ל, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמבּ "ם
ׁש כּ תב  כּ מ וֹ   ּׁש ל הּת כלית מחּפ שׂ  א והוּ א אמוּ נה. עּק רי ו-י"ג מאמין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ אני

הּפ ׁש ט.הגר "א: את מבינים א ה ּס וֹ ד לּמ וּ ד הגּ ר"אבּ לי  לׁש וֹ ן פ"ח)וזה שלמה  ,(אבן ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
להיג יכ וֹ ל  ׁש היה מי בּ ידוֹ . בּ רוּ ר אינוֹ  ה ּפ ׁש ט אפילוּ  הּס וֹ ד מבין ׁש אינוֹ  זמן  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
לצלן . רחמנא קׁש ים בּ דינים נידוֹ ן להיגן הׁש ּת דּ ל א  והוּ א הּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַסוֹ דוֹ ת

לח והחיצוֹ ניּ וּ ת  הנּ פׁש , ׁש הוּ א הגּ וּ ף לפנימיּ וּ ת חיּ ים הוּ א הּת וֹ רה יצוֹ ניּ וּ תּפ נימיּ וּ ת ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ה גּ אלּ ה ועּק ר בּ הם, להתגּ ר וֹ ת יכ וֹ ל הרע יצר אין  וסוֹ ד בּ רמז והע וֹ סקים  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהגּ וּ ף,

קבּ לה. חכמת בּ לּמ וּ ד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה

אפׁש ר אי  זוֹ הר ללמוֹ ד א האוֹ מר  ׁש רב  ׁש אמרּת ם: הדּ בר נכוֹ ן זה האם ׁש אלה: ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְג.
בּ תׁש וּ בה  לחזר ּת ׁש וּ בה:לוֹ  לברכה? זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  פ"ח)אמרוּ  י וֹ מא עשׂ רים(רי "ף ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

והאוֹ מר לרׁש ע, והּמ תח בּ ר  הם... וא לּ וּ  ה ּת ׁש וּ בה, את מעכּ בים דברים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ עה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עזשאלות 

בּ ּמ ׁש נה אמר וּ  וכן ואׁש וּ ב, ב )אחטא  פה , מסּפ יקין (י וֹ מא אין  ואׁש וּ ב, אחטא האוֹ מר ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מכּפ ר. הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם אין  מכ ּפ ר, הכּ ּפ וּ רים וי וֹ ם אחטא ּת ׁש וּ בה. לעשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְבּ יד וֹ 
רבּ וֹ תיו, והמבזּ ה אב וֹ תיו, והמבזּ ה הצּ בּ וּ ר , מן וה ּפ וֹ ר ׁש  חבר וֹ , בּ קלוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תכּ בּ ד
 לדר טוֹ בה מדּ ר חברוֹ  את והּמ ּט ה מצוה, דּ בר מעשׂ וֹ ת  הרבּ ים את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהמע כּ ב
חכמים, דּ ברי על  והחוֹ לק בידוֹ , מ וֹ חה ואינוֹ  רעה  בתר בּ וּ ת בנוֹ  והרוֹ אה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָרעה,

רמ בּ "ם ועין הּמ צוֹ ת. על  והּמ לעיג הּת וֹ כחוֹ ת, את ד )והוֹ נא ּפ רק ּת ׁש וּ בה :(הלכוֹ ת ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ידוֹ  מסּפ יק  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אין מהם אחד והעוֹ שׂ ה גּ דוֹ ל , עווֹ ן מהם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ עה 
ּת ׁש וּ בה ׁש ערי ספר  ועין חטאוֹ , גוֹ דל לפי  ּת ׁש וּ בה נב )לעשׂ וֹ ת אוֹ ת - הראׁש וֹ ן ,(ׁש ער ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

צדּ יקים וׁש ה)אוֹ רחוֹ ת הע שׂ רים .(ׁש ער ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

סיני הר על  רגליו עמדוּ  א זהר ללמד  ׁש ּמ סרב ׁש ּמ י הדּ בר נכוֹ ן האם ׁש אלה: ?ד . ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
בּ העתּת ׁש וּ בה : קנב .)בזהר קיימי (דּ ף דּ הווּ  אינוּ ן האמת בּ חכמת לע וֹ סקים קרי ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

בּ טוּ רא דּ קיימוּ  אינּ וּ ן עלּ אה, דּ מלכּ א עבדי  חכּ ימין וז"ל: דּ סיני , דּ סיני ,בּ טוּ רא  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
[ראה עכ"ל. וכוּ ', מּמ ׁש  אוֹ רייתא דּ כלּ א ע ּק רא דּ איהי בּ נׁש מתא, אלּ א מסּת כּ לי  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָלא
סוֹ דוֹ ת יוֹ דעים ׁש אינם ׁש אוֹ תם מבאר , זי"ע פתייה  יהודה ורבי  הזוהר , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְאור 

סיני ]. הר על רגליו עמד וּ  א ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

זוֹ הר ללמד מוֹ רה ׁש אינוֹ  רב  , ּכ כּ ל  חמוּ רים דּ ברים  לכּת ב יכוֹ לים אי ׁש אלה: ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְה.
וׁש לוֹ ם  חס  ויהיה ׁש היה האסוֹ נוֹ ת כּ ל על אׁש ם והוּ א מּמ ׁש  נפׁש וֹ ת  ?ר וֹ צח ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זוֹ הרּת ׁש וּ בה: הּת יקוּ ני  לׁש וֹ ן עג:)זה דּ ף  ל' וחר בּ א(ּת ּק וּ ן  עניּ וּ תא דּ גרמין לוֹ ן  וי  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י  הּק דׁש ]: לל ׁש וֹ ן [ּת ר גּ וּ ם בּ עלמא. ואבּ דן והרג ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ ביזה

זה]. את אוֹ מר אני  א  [הבנּת , בּ ע וֹ לם. ואבדן והרג וּ בזּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב

יהיה  האם ז וֹ הר, ללמד א האוֹ מר  ׁש לּ י , רבּ י לדברי רק ׁש וֹ מע אני  אם ׁש אלה: ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְו.
א  אוֹ  עדן גּ ן ׁש לּ ילי לרב ׁש מעּת י אם מעלה, ׁש ל דּ ין  בּ בית לי יעשׂ וּ  מה ?? ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

לּמ וּ ד בּ לי  העלי וֹ ן עדן לגן  לזכּ וֹ ת אפׁש ר ׁש אי הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ ת וּ ב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
ׁש לּ י הרב  אׁש ם א אני ּת צעק , ו ׁש ם לגּ יה נּ וֹ ם, אוֹ ת יקחוּ  וׁש ם ה ּת וֹ רה, ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְּפ נימיּ וֹ ת
ׁש ם, ותצעק ל גּ יהנּ וֹ ם, את יחד   ּׁש ל הרב את  וּת משׂ ך זוֹ הר , ללמד  לי אמר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָא
בּ אמת  אבל  ז וֹ הר, ללמד  לי אמר  א ה וּ א א ׁש ם, ׁש ה וּ א לגּ יה נּ וֹ ם הרב את ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִּת ׁש לחוּ 

הּק לע, לכף א לּ א לגהינ וֹ ם, ללכת יּ זכּ ה  א להכּ נס הרב ּת זכּ ה אוּ לי ואּת ה  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
אחד  אין היּ וֹ ם  ידעּת , א וּ באמת בּ תׁש וּ בה, חזרּת  א אם רק זה אבל  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְלגהינוֹ ם,
יכוֹ ל  א ואּת ה יוֹ דעים, ילדים ואפילוּ  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ׁש צּ רי יוֹ דע  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש א

ידעּת י  ו א ׁש מע ּת י  א בּ חכמת!!לה גּ יד עסק ׁש א וּ מי  הבּ רית: ספר  ל ׁש וֹ ן וזה ! ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תּה  דּ וֹ חין עדן בּ גן לעלוֹ ת  רוֹ צה ׁש נּ ׁש מתוֹ  בּ ׁש עה אוֹ תּה  ללמוֹ ד רצה וא ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת
כּ ל  בּ ידוֹ  י ׁש  ׁש אפלּ וּ  עוֹ ד  וא וכוּ ', הירים ׁש יר  בּ זהר  ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  בּ בזּ יוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמ ם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  עו

זוֹ הר ללמ וֹ ד  עלי לי הוֹ רה א ׁש לּ י הרב לּמ ה ׁש אלה: א.א. ּת ׁש וּ בה: קדם? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌
ידע  מאין למד  א ואם נּ ׁש בּ ה, ּת ינוֹ ק  ׁש הוּ א זכוּ ת לכף  ּרב את [למׁש ל ּת דוּ ן ? ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א מעוֹ לם הם מהם, רוֹ צה אּת ה מה יבינוּ  א הם  ׁש בּ ת, ותצעק לּק בּ וּ ץ תל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִאם 
ׁש בּ ת זה מה הזּ וֹ הר"ב.?].ׁש מעוּ  "א וֹ ר  הּס פר את ראה וא ׁש מע  ׁש א יּת כן ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

מאלף  ׁש יּ וֹ תר והזּ הר", ישׂ ראל וּ "גד וֹ לי ׁש עה", ׁש ל "ער כּ ּה  צדּ יקים ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵמאלף
זוֹ הר ללמד צרי רׁש ע ואפילוּ  יהוּ די  ׁש כּ ל  אוֹ מרים ּת ביאצדּ יקים  בּ יד עצה - ! ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אחריו, ה בּ אים הצּ דּ יקים וכל ר בּ נוּ  מ ׁש ה לנ וּ  אוֹ מר  מה ׁש יּ ראה הּס פרים את ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶלוֹ 
רבּ י  חביב  אחרוֹ ן ואחרוֹ ן אי ׁש , החזוֹ ן חיּ ים החפץ והאחרוֹ נים  מאלף, י וֹ תר  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵב"ה

הזּ וֹ הר , בּ לּמ וּ ד מתנגּ ד   ּׁש ל הרב זה, כּ ל אחרי ואם ׁש ליט"א. קניבסקי  אז ח יּ ים ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ּפ ׁש וּ ט כּ תבהוּ א ׁש הר ׁש בּ "א ולילין ר וּ חין  ׁש דּ ין עמלק זרע  רב הערב  מרבּ ני  ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ספר תי "ד, סימן הרׁש בּ "א וליליןשו "ת ר וּ חין ׁש דּ ין עמלק מזּ רע ׁש הם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
הבריות) את מזיקין והם האריז "ל כתבי הכּ נסת .הרזים, הבּ ית את  לעזב  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מּפ יו. ּת וֹ רה ל ׁש מוֹ ע הּס "םוא יצירה: ספר  על  יצחק' ה'ּפ רי ׁש כּ תוּ ב מה ראה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לׁש וֹ ן  וזה ה ּת וֹ רה. בּ סוֹ דוֹ ת יתעּס ק וּ  ׁש א מז יּ פוֹ ת טענ וֹ ת בּ כ ּמ ה האדם לבני ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַמ ּס ית

יצחק 'הּס פר  יצירה על'ּפ רי ׁש בּ ני (הקדמה),ספר ר וֹ אה כּ ׁש ה וּ א  עמלק ׁש הוּ א הס"ם ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
וּ מניעוֹ ת סבּ וֹ ת כּ ּמ ה גּ וֹ רם הוּ א אז  הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת כּ ן גּ ם לעסק ר וֹ צים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָאדם
יתעּס קוּ  ׁש א מזיּ פוֹ ת טענ וֹ ת בּ כּמ ה האדם לבני מּס ית ה וּ א ותמיד ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם,

ׁש מוֹ . נמחה ׁש אין ּת קוּ מה לוֹ  יהיה כן ידי  ועל הּת וֹ רה, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ סוֹ דוֹ ת

לעשׂ וֹ ת  אפׁש ר מה בּ כּ וֹ לל , זוֹ הר ללמד  מרׁש ה אינ וֹ  ׁש לּ י  הכּ וֹ לל ראׁש  ׁש אלה: ?ב . ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
אּת ׁש וּ בה :  ּכ אחר ואם צדּ יקים, האלף ׁש כּ תבוּ  מה כּ ל  הכּ וֹ לל לראׁש  להראוֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

לפי  גּ מוּ ר ואּפ יקוֹ רס בּ עּק ר וכוֹ פר רׁש ע ּפ ׁש וּ ט ׁש הוּ א מׁש מע זוֹ הר, ללמד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹיאמר 
מאמין  א הּמ תים. לתחיּ ת יקוּ ם וא עּק רים בי"ג מאמין וא ז"ל, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמבּ "ם
ׁש כּ תב  כּ מ וֹ   ּׁש ל הּת כלית מחּפ שׂ  א והוּ א אמוּ נה. עּק רי ו-י"ג מאמין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ אני

הּפ ׁש ט.הגר "א: את מבינים א ה ּס וֹ ד לּמ וּ ד הגּ ר"אבּ לי  לׁש וֹ ן פ"ח)וזה שלמה  ,(אבן ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
להיג יכ וֹ ל  ׁש היה מי בּ ידוֹ . בּ רוּ ר אינוֹ  ה ּפ ׁש ט אפילוּ  הּס וֹ ד מבין ׁש אינוֹ  זמן  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
לצלן . רחמנא קׁש ים בּ דינים נידוֹ ן להיגן הׁש ּת דּ ל א  והוּ א הּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַסוֹ דוֹ ת

לח והחיצוֹ ניּ וּ ת  הנּ פׁש , ׁש הוּ א הגּ וּ ף לפנימיּ וּ ת חיּ ים הוּ א הּת וֹ רה יצוֹ ניּ וּ תּפ נימיּ וּ ת ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ה גּ אלּ ה ועּק ר בּ הם, להתגּ ר וֹ ת יכ וֹ ל הרע יצר אין  וסוֹ ד בּ רמז והע וֹ סקים  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהגּ וּ ף,

קבּ לה. חכמת בּ לּמ וּ ד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה

אפׁש ר אי  זוֹ הר ללמוֹ ד א האוֹ מר  ׁש רב  ׁש אמרּת ם: הדּ בר נכוֹ ן זה האם ׁש אלה: ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְג.
בּ תׁש וּ בה  לחזר ּת ׁש וּ בה:לוֹ  לברכה? זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  פ"ח)אמרוּ  י וֹ מא עשׂ רים(רי "ף ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

והאוֹ מר לרׁש ע, והּמ תח בּ ר  הם... וא לּ וּ  ה ּת ׁש וּ בה, את מעכּ בים דברים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ עה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עזשאלות 

בּ ּמ ׁש נה אמר וּ  וכן ואׁש וּ ב, ב )אחטא  פה , מסּפ יקין (י וֹ מא אין  ואׁש וּ ב, אחטא האוֹ מר ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מכּפ ר. הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם אין  מכ ּפ ר, הכּ ּפ וּ רים וי וֹ ם אחטא ּת ׁש וּ בה. לעשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְבּ יד וֹ 
רבּ וֹ תיו, והמבזּ ה אב וֹ תיו, והמבזּ ה הצּ בּ וּ ר , מן וה ּפ וֹ ר ׁש  חבר וֹ , בּ קלוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תכּ בּ ד
 לדר טוֹ בה מדּ ר חברוֹ  את והּמ ּט ה מצוה, דּ בר מעשׂ וֹ ת  הרבּ ים את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהמע כּ ב
חכמים, דּ ברי על  והחוֹ לק בידוֹ , מ וֹ חה ואינוֹ  רעה  בתר בּ וּ ת בנוֹ  והרוֹ אה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָרעה,

רמ בּ "ם ועין הּמ צוֹ ת. על  והּמ לעיג הּת וֹ כחוֹ ת, את ד )והוֹ נא ּפ רק ּת ׁש וּ בה :(הלכוֹ ת ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ידוֹ  מסּפ יק  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אין מהם אחד והעוֹ שׂ ה גּ דוֹ ל , עווֹ ן מהם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ עה 
ּת ׁש וּ בה ׁש ערי ספר  ועין חטאוֹ , גוֹ דל לפי  ּת ׁש וּ בה נב )לעשׂ וֹ ת אוֹ ת - הראׁש וֹ ן ,(ׁש ער ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

צדּ יקים וׁש ה)אוֹ רחוֹ ת הע שׂ רים .(ׁש ער ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

סיני הר על  רגליו עמדוּ  א זהר ללמד  ׁש ּמ סרב ׁש ּמ י הדּ בר נכוֹ ן האם ׁש אלה: ?ד . ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
בּ העתּת ׁש וּ בה : קנב .)בזהר קיימי (דּ ף דּ הווּ  אינוּ ן האמת בּ חכמת לע וֹ סקים קרי ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

בּ טוּ רא דּ קיימוּ  אינּ וּ ן עלּ אה, דּ מלכּ א עבדי  חכּ ימין וז"ל: דּ סיני , דּ סיני ,בּ טוּ רא  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
[ראה עכ"ל. וכוּ ', מּמ ׁש  אוֹ רייתא דּ כלּ א ע ּק רא דּ איהי בּ נׁש מתא, אלּ א מסּת כּ לי  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָלא
סוֹ דוֹ ת יוֹ דעים ׁש אינם ׁש אוֹ תם מבאר , זי"ע פתייה  יהודה ורבי  הזוהר , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְאור 

סיני ]. הר על רגליו עמד וּ  א ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

זוֹ הר ללמד מוֹ רה ׁש אינוֹ  רב  , ּכ כּ ל  חמוּ רים דּ ברים  לכּת ב יכוֹ לים אי ׁש אלה: ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְה.
וׁש לוֹ ם  חס  ויהיה ׁש היה האסוֹ נוֹ ת כּ ל על אׁש ם והוּ א מּמ ׁש  נפׁש וֹ ת  ?ר וֹ צח ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זוֹ הרּת ׁש וּ בה: הּת יקוּ ני  לׁש וֹ ן עג:)זה דּ ף  ל' וחר בּ א(ּת ּק וּ ן  עניּ וּ תא דּ גרמין לוֹ ן  וי  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם אוֹ י  הּק דׁש ]: לל ׁש וֹ ן [ּת ר גּ וּ ם בּ עלמא. ואבּ דן והרג ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ ביזה

זה]. את אוֹ מר אני  א  [הבנּת , בּ ע וֹ לם. ואבדן והרג וּ בזּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב

יהיה  האם ז וֹ הר, ללמד א האוֹ מר  ׁש לּ י , רבּ י לדברי רק ׁש וֹ מע אני  אם ׁש אלה: ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְו.
א  אוֹ  עדן גּ ן ׁש לּ ילי לרב ׁש מעּת י אם מעלה, ׁש ל דּ ין  בּ בית לי יעשׂ וּ  מה ?? ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

לּמ וּ ד בּ לי  העלי וֹ ן עדן לגן  לזכּ וֹ ת אפׁש ר ׁש אי הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ ת וּ ב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
ׁש לּ י הרב  אׁש ם א אני ּת צעק , ו ׁש ם לגּ יה נּ וֹ ם, אוֹ ת יקחוּ  וׁש ם ה ּת וֹ רה, ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְּפ נימיּ וֹ ת
ׁש ם, ותצעק ל גּ יהנּ וֹ ם, את יחד   ּׁש ל הרב את  וּת משׂ ך זוֹ הר , ללמד  לי אמר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָא
בּ אמת  אבל  ז וֹ הר, ללמד  לי אמר  א ה וּ א א ׁש ם, ׁש ה וּ א לגּ יה נּ וֹ ם הרב את ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִּת ׁש לחוּ 

הּק לע, לכף א לּ א לגהינ וֹ ם, ללכת יּ זכּ ה  א להכּ נס הרב ּת זכּ ה אוּ לי ואּת ה  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
אחד  אין היּ וֹ ם  ידעּת , א וּ באמת בּ תׁש וּ בה, חזרּת  א אם רק זה אבל  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְלגהינוֹ ם,
יכוֹ ל  א ואּת ה יוֹ דעים, ילדים ואפילוּ  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ׁש צּ רי יוֹ דע  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש א

ידעּת י  ו א ׁש מע ּת י  א בּ חכמת!!לה גּ יד עסק ׁש א וּ מי  הבּ רית: ספר  ל ׁש וֹ ן וזה ! ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תּה  דּ וֹ חין עדן בּ גן לעלוֹ ת  רוֹ צה ׁש נּ ׁש מתוֹ  בּ ׁש עה אוֹ תּה  ללמוֹ ד רצה וא ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת
כּ ל  בּ ידוֹ  י ׁש  ׁש אפלּ וּ  עוֹ ד  וא וכוּ ', הירים ׁש יר  בּ זהר  ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  בּ בזּ יוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמ ם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  עח

בּ כל  נׁש מתוֹ  את  שׂ וֹ רפים כּ נפים ׁש ׁש  בּ עלי  הרפים ׁש בּ עוֹ לם, הּט וֹ בים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמע שׂ ים
זה על הממנּ ה הגּ דוֹ ל הר  וזה וכוּ ', ּפ קוּ די  ּפ רׁש ת בּ זהר ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  ויוֹ ם ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָיוֹ ם

הוּ א כּ י י וּ פיא"ל חפץ נקרא אּת ה אם  אהוּ בי, אחי כּ ן  על  - קבּ ל "ה. בּ גימטריּ א ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
תגר וֹ ס  – ּת למד הוּ א,  ּבּ ר ו להּק דוֹ ׁש  להתקרב ר וֹ צה ואּת ה הבּ א לעוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת 
לשׂ כר ּת זכּ ה  וכ הּמ ינימוּ ם, ׁש זּ ה דּ ּק וֹ ת, 4-5 לפחוֹ ת ויוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר 

ׁש עה. ׁש ל  ער כּ ּה  וּ בספר  35-36 מסּפ ר  הזּ וֹ הר  בּ על וֹ ן כּ תבנוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 
מה  זה, את הוֹ ציא והרב  הכּ נסת לבית הּמ באר אל יּ הוּ  ּפ תח הכנסּת י ׁש אלה : ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְז.

ּת ׁש וּ בה:לעשׂ וֹ ת  ?ממׁש י הוּ א ואם כּ אן, כּ תבנוּ  מה וּ להראוֹ ת הרב את לעוֹ רר  ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש דּ ין  עמלק  זרע רב , הערב מר בּ ני בּ ודּ אי הוּ א כּ י מּמ נּ וּ , ּת ברחוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ ר ׁש עוּ תוֹ ,

ולילין. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִרוּ חין 

זוֹ הר ׁש ל סטים לנוּ  ּת רם ות וֹ רם וּ מפרסמת, גּ דוֹ לה בּ יׁש יבה לוֹ מד  אני ׁש אלה: ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְח.
לעשׂ וֹ ת  עלינ וּ  מה הזּ וֹ הר , את להוֹ ציא  הוֹ רה היּ ׁש יבה  וראׁש  ּת ׁש וּ בה :הּק דוֹ ׁש , ? ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

וּ מׁש ה  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י מדּ ברי  להתעלּ ם  בּ יוֹ תר  הגּ דוֹ לים מהעוֹ נוֹ ת  אחד  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶזה
ׁש יּ עצנוּ  מה ּת עשׂ וּ  כּ ן ועל בּ רחמים, הּמ ׁש יח מל יּ ת גּ לּ ה ידם על בּ ודּ אי  אׁש ר ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַר בּ נוּ 
ּת מחוּ  וכוּ ', עמלק זרע ׁש ל טוֹ ב חיּ ל ה וּ א מתנ גּ ד , הוּ א ואם א', בּ תׁש וּ בה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
וּ בחנית  בּ חרב נגדּ וֹ  ותצאוּ  ה צּ דּ יקים, אלף כּ ל את ׁש בּ זּ ה על בּ אבל, ותהיוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶנגדּ וֹ 
אחד ׁש אף ישׂ ראל עם את ותזהירוּ  בּ רבּ ים ׁש מוֹ  את וּ תפרסמוּ  גּ ד וֹ ל , קוֹ רא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בק וֹ ל

הזּ את, ליּ ׁש יבה להכּ נס  יתחבּ ר  מל:'א ה'ּמ קדּ ׁש  ׁש כּ תב מה ראה לעיל. מיועין  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
ׁש לּ מד. הנּ גלה לּמ וּ ד את ּפ וֹ גם קבּ לה ל וֹ מד מל'ׁש א  ה'ּמ קדּ ׁש  לׁש וֹ ן (תקוניוזה ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

מ"ג ) תיקון דּ זהר מאן ּת וֹ רה, יין וׁש תה  ּת וֹ רה, ׁש ל  לחמּה  בּ שׂ ר ׁש בּ כתב ּת וֹ רה א וֹ ליף ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ּפ ה, בּ ׁש בּ על  ּפ וֹ גם וא דּ רבּ ה קבּ לה, ילמד א אם גּ ד וֹ ל   ּכ כּ ל וטבעוֹ נ ׁש וֹ  לּמ וּ דוֹ , ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

יוֹ ליף דּ לא מּת וֹ לי ּה  אוֹ  חבר אוֹ  ק בּ לה ׁש יּ לּמ דהוּ  רב לוֹ  לקנוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל וּ מי וכוּ '. ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
וּ להבין  ללמד יזכּ ה אם ׁש כּ ן וכל וכוּ '. גּ לוּ תא לאר גּ וֹ רם וּ מתרל, ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּס פרים
בּ לּמ וּ ד  יעשׂ ה א מה אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן בוֹ  יעשׂ ה אחד  מאמר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵּפ ר וּ ׁש 

ּת מימה. ׁש נה שעהה ּפ ׁש ט לימוד הבנה, בלי  בעלמא  בגירסא קבלה הלומד שגם ל ' בתיקון שם (עיין ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
התורה) פשטי בלימוד  ימים חודש כמו נחשב  .אחת

אלף  מעשׂ ר יוֹ תר ׁש וה הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר אחד ׁש עה אמת זה האם ׁש אלה: ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְט.
חד ׁש ים  ׁש ׁש  היּ וֹ ם כּ ל גּ מרא ׁש לּ וֹ מדים ּת ׁש וּ בה :אברכים ׁש עה,? ׁש ל  ערכּ ּה  ראה ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

35-36. מסּפ ר הזּ וֹ הר אוֹ ר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְועלוֹ ן

מיּ מיו  מאוֹ רוֹ ת ראה א  זוֹ הר  ל וֹ מד  ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י נכ וֹ ן זה האם ׁש אלה: ?י . ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל "הּת ׁש וּ בה: לקבל ראה הזוהר למפעל תפנה  – 154 דף הזוהר אור  בספר  מועתק ראׁש וֹ ן, (מאמר  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הספרים) .בחינם

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עטשאלות 

לׁש מּה  ּת וֹ רה  לוֹ מד הוּ א האם זוֹ הר, ללמד  אוֹ מר  אינוֹ  ׁש לּ י  הרב אם ׁש אלה: ?יא. ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רב מערב הוּ א זה האם את אוֹ מר מי ?? ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

זי"עּת ׁש וּ בה: ויטאל  חיּ ים הרב מוֹ רנ וּ  בּ הק דּ מת ההקדּ מ וֹ ת)ראה ׁש ער  וכלוּ (על ... ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ א. א דּ וד בּ ן ועדין הּק צּ ין לברכה כּ ל זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינוּ  אמר וּ  אׁש ר את ונ וֹ דע ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לחקר ּפ ני את ואּת נה בּ ימיו . נחרב כּ אלּ וּ  בּ ימיו הּמ קדּ ׁש  בּ ית נבנה ׁש א דּ וֹ ר ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָכּ ל
יׁש י. בּ ן בּ א  א וּ מ דּ וּ ע  וגל וּ תנוּ . קצּ נוּ   נּ תאר מה ועל  זּ ה מה וּ מצאתי ולדעת ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הּת ּק וּ נים מספר דּ וי... ולבּ י  בּ קרבּ י ואנינה לי  ע "ז:)אוֹ ן  דּ ף ל' חס דּ וֹ ...(ּת ּק וּ ן וכל ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
דּ עבדי ... ה וּ א לגרמייהוּ  דּ עבדי  חסד כּ ל  הדה, רוּ חכּ ציץ הּמ ה בשׂ ר  כּ י ויּ ז כּ וֹ ר ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

יׁש וּ ב וא לט )ה וֹ ל עח  דּ גרמי (ּת הלּ ים מאן לוֹ ן וי  מׁש יח, ׁש ל רוּ חוֹ  איהוּ  דא , ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
על  מן לי ּה  יבּ ׁש ה,דּ יוֹ זיל לאוֹ רייתא דּ עבדי אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב ולא מא ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

דאיהי  דחכמה נביע וּ  דּ אסּת לּ ק וגרמין הּק בּ לה בּ חכמת לאׁש ּת דלא בעאן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְולא
יבי ׁש ה, בּ י"ת ואׁש ּת ארת  מינּה , והרגי וּ "ד וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא דּ גרמי ל וֹ ן וי ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מׁש יח ׁש ל רוּ חוֹ  דּ איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי בּ עלמא, ואיהוּ ואבּ דן  דאּת מר, כּ מה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה ם ויראת דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה רוּ ח ואיהוּ  הּק דׁש , ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַר וּ ח

ב ) יא  וכוּ '.(י ׁש עיה לגרמיהוּ  דּ עבדי חסד כּ ל בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לי אינוּ ן כּ ל ואפילּ וּ  . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
מבאר , ׁש ּפ ׁש טוֹ  הי וֹ ת הּת וֹ רה עם אׁש ר הרבּ ים בּ עווֹ נ וֹ תינוּ  זה בּ זמנּ נוּ  וּ בפרט ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

לקבּ ל מנת על בּ ּת וֹ רה  עסקם א ׁש ר ּת וֹ רה בּ עלי קצת  אצל  בּ ּה  לחת קרדּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַנעשׂ ית 
סנהדראוֹ ת, ודיני יׁש יב וֹ ת, ראׁש י  מכּ לל להיוֹ תם וגם יתרוֹ ת, והּס פקוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ רס 
הפלגה  דּ וֹ ר לאנׁש י בּ מעשׂ יהם  וד וֹ מים  הארץ בּ כל נ וֹ דף  וריחם  ׁש מם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
 ּכ אחר  כּ תב מה היא  מעשׂ יהם סבּ ת ועּק ר בּ מים, וראׁש וֹ  מגדּ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהבּ וֹ נים

ׁש ם. לנוּ  ונעשׂ ה  בּ ראׁש יתהכּ ת וּ ב  בּ פר ׁש ת  הזּ הר בּ ספר כ"ה:)כּ כּ תוּ ב לׁש וֹ נוֹ (דּ ף וזה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
הג' וּ מן רב, בּ ערב יׁש  מינים ׁש חמה והארץ, המים ּת וֹ לדוֹ ת אלּ ה ּפ ס וּ ק ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַעל
אׁש ר הגּ בּ וֹ רים הּמ ה אּת מר  דּ עלייה וּ  גּ בּ וֹ רים, כּ ת הנּ קרא הוּ א מהם ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִמינים,

בּ הוֹ ן  דּ אּת מר דּ אלּ ין מּס טרא ואינּ וּ ן הם, אנׁש י יא)מע וֹ לם נבנה(בּ ראׁש ית הבה ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וׁש ויין  מדרׁש וֹ ת וּ בּ ּת י כנסיּ וֹ ת בּ ּת י  בּ בנין ׁש ם לנוּ  ונעשׂ ה וגוֹ ' וּ מגדּ ל  עיר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָלנוּ 
וה נּ ה וכוּ '. לוֹ ן למעבּ ד  אלּ א לׁש מ ּה , וא רי ׁש יּה , על ועטרה ּת וֹ רה ספר  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ הוֹ ן

העוֹ סק  כּ ל בּ גּ מרא: אמרוּ  הזּ את הכּ ת ׁש נּ הפכהעל לוֹ  נח ל ׁש מּה  ׁש א בּ ּת וֹ רה ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לם. לאויר  יצא וא ּפ ניו על ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש לית וֹ 

הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר לּ יּמ וּ ד על רעׁש  עוֹ שׂ ה מהאלמין האדמוֹ "ר לּמ ה ׁש אלה : ?יב. ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
מן ּת ׁש וּ בה: י ּמ חק וּ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מדים  ׁש א אלּ וּ  ׁש כּ ל  הּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ תוּ ב  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

י שׂ ראל  עם כּ ל את להצּ יל צריכים ׁש אנחנוּ  וּ פׁש וּ ט  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג בּ מלחמת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
לכן  ינּ צלוּ , הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  ורק , הרׁש בּ "י ׁש ל נ וֹ ח בּ תבת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  עח

בּ כל  נׁש מתוֹ  את  שׂ וֹ רפים כּ נפים ׁש ׁש  בּ עלי  הרפים ׁש בּ עוֹ לם, הּט וֹ בים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמע שׂ ים
זה על הממנּ ה הגּ דוֹ ל הר  וזה וכוּ ', ּפ קוּ די  ּפ רׁש ת בּ זהר ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  ויוֹ ם ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָיוֹ ם

הוּ א כּ י י וּ פיא"ל חפץ נקרא אּת ה אם  אהוּ בי, אחי כּ ן  על  - קבּ ל "ה. בּ גימטריּ א ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
תגר וֹ ס  – ּת למד הוּ א,  ּבּ ר ו להּק דוֹ ׁש  להתקרב ר וֹ צה ואּת ה הבּ א לעוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת 
לשׂ כר ּת זכּ ה  וכ הּמ ינימוּ ם, ׁש זּ ה דּ ּק וֹ ת, 4-5 לפחוֹ ת ויוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר 

ׁש עה. ׁש ל  ער כּ ּה  וּ בספר  35-36 מסּפ ר  הזּ וֹ הר  בּ על וֹ ן כּ תבנוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 
מה  זה, את הוֹ ציא והרב  הכּ נסת לבית הּמ באר אל יּ הוּ  ּפ תח הכנסּת י ׁש אלה : ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְז.

ּת ׁש וּ בה:לעשׂ וֹ ת  ?ממׁש י הוּ א ואם כּ אן, כּ תבנוּ  מה וּ להראוֹ ת הרב את לעוֹ רר  ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש דּ ין  עמלק  זרע רב , הערב מר בּ ני בּ ודּ אי הוּ א כּ י מּמ נּ וּ , ּת ברחוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ ר ׁש עוּ תוֹ ,

ולילין. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִרוּ חין 

זוֹ הר ׁש ל סטים לנוּ  ּת רם ות וֹ רם וּ מפרסמת, גּ דוֹ לה בּ יׁש יבה לוֹ מד  אני ׁש אלה: ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְח.
לעשׂ וֹ ת  עלינ וּ  מה הזּ וֹ הר , את להוֹ ציא  הוֹ רה היּ ׁש יבה  וראׁש  ּת ׁש וּ בה :הּק דוֹ ׁש , ? ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

וּ מׁש ה  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י מדּ ברי  להתעלּ ם  בּ יוֹ תר  הגּ דוֹ לים מהעוֹ נוֹ ת  אחד  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶזה
ׁש יּ עצנוּ  מה ּת עשׂ וּ  כּ ן ועל בּ רחמים, הּמ ׁש יח מל יּ ת גּ לּ ה ידם על בּ ודּ אי  אׁש ר ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַר בּ נוּ 
ּת מחוּ  וכוּ ', עמלק זרע ׁש ל טוֹ ב חיּ ל ה וּ א מתנ גּ ד , הוּ א ואם א', בּ תׁש וּ בה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
וּ בחנית  בּ חרב נגדּ וֹ  ותצאוּ  ה צּ דּ יקים, אלף כּ ל את ׁש בּ זּ ה על בּ אבל, ותהיוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶנגדּ וֹ 
אחד ׁש אף ישׂ ראל עם את ותזהירוּ  בּ רבּ ים ׁש מוֹ  את וּ תפרסמוּ  גּ ד וֹ ל , קוֹ רא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בק וֹ ל

הזּ את, ליּ ׁש יבה להכּ נס  יתחבּ ר  מל:'א ה'ּמ קדּ ׁש  ׁש כּ תב מה ראה לעיל. מיועין  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
ׁש לּ מד. הנּ גלה לּמ וּ ד את ּפ וֹ גם קבּ לה ל וֹ מד מל'ׁש א  ה'ּמ קדּ ׁש  לׁש וֹ ן (תקוניוזה ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

מ"ג ) תיקון דּ זהר מאן ּת וֹ רה, יין וׁש תה  ּת וֹ רה, ׁש ל  לחמּה  בּ שׂ ר ׁש בּ כתב ּת וֹ רה א וֹ ליף ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ּפ ה, בּ ׁש בּ על  ּפ וֹ גם וא דּ רבּ ה קבּ לה, ילמד א אם גּ ד וֹ ל   ּכ כּ ל וטבעוֹ נ ׁש וֹ  לּמ וּ דוֹ , ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

יוֹ ליף דּ לא מּת וֹ לי ּה  אוֹ  חבר אוֹ  ק בּ לה ׁש יּ לּמ דהוּ  רב לוֹ  לקנוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל וּ מי וכוּ '. ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
וּ להבין  ללמד יזכּ ה אם ׁש כּ ן וכל וכוּ '. גּ לוּ תא לאר גּ וֹ רם וּ מתרל, ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּס פרים
בּ לּמ וּ ד  יעשׂ ה א מה אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן בוֹ  יעשׂ ה אחד  מאמר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵּפ ר וּ ׁש 

ּת מימה. ׁש נה שעהה ּפ ׁש ט לימוד הבנה, בלי  בעלמא  בגירסא קבלה הלומד שגם ל ' בתיקון שם (עיין ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
התורה) פשטי בלימוד  ימים חודש כמו נחשב  .אחת

אלף  מעשׂ ר יוֹ תר ׁש וה הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר אחד ׁש עה אמת זה האם ׁש אלה: ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְט.
חד ׁש ים  ׁש ׁש  היּ וֹ ם כּ ל גּ מרא ׁש לּ וֹ מדים ּת ׁש וּ בה :אברכים ׁש עה,? ׁש ל  ערכּ ּה  ראה ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

35-36. מסּפ ר הזּ וֹ הר אוֹ ר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְועלוֹ ן

מיּ מיו  מאוֹ רוֹ ת ראה א  זוֹ הר  ל וֹ מד  ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י נכ וֹ ן זה האם ׁש אלה: ?י . ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל "הּת ׁש וּ בה: לקבל ראה הזוהר למפעל תפנה  – 154 דף הזוהר אור  בספר  מועתק ראׁש וֹ ן, (מאמר  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הספרים) .בחינם

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות עטשאלות 

לׁש מּה  ּת וֹ רה  לוֹ מד הוּ א האם זוֹ הר, ללמד  אוֹ מר  אינוֹ  ׁש לּ י  הרב אם ׁש אלה: ?יא. ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רב מערב הוּ א זה האם את אוֹ מר מי ?? ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

זי"עּת ׁש וּ בה: ויטאל  חיּ ים הרב מוֹ רנ וּ  בּ הק דּ מת ההקדּ מ וֹ ת)ראה ׁש ער  וכלוּ (על ... ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ א. א דּ וד בּ ן ועדין הּק צּ ין לברכה כּ ל זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינוּ  אמר וּ  אׁש ר את ונ וֹ דע ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לחקר ּפ ני את ואּת נה בּ ימיו . נחרב כּ אלּ וּ  בּ ימיו הּמ קדּ ׁש  בּ ית נבנה ׁש א דּ וֹ ר ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָכּ ל
יׁש י. בּ ן בּ א  א וּ מ דּ וּ ע  וגל וּ תנוּ . קצּ נוּ   נּ תאר מה ועל  זּ ה מה וּ מצאתי ולדעת ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הּת ּק וּ נים מספר דּ וי... ולבּ י  בּ קרבּ י ואנינה לי  ע "ז:)אוֹ ן  דּ ף ל' חס דּ וֹ ...(ּת ּק וּ ן וכל ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
דּ עבדי ... ה וּ א לגרמייהוּ  דּ עבדי  חסד כּ ל  הדה, רוּ חכּ ציץ הּמ ה בשׂ ר  כּ י ויּ ז כּ וֹ ר ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

יׁש וּ ב וא לט )ה וֹ ל עח  דּ גרמי (ּת הלּ ים מאן לוֹ ן וי  מׁש יח, ׁש ל רוּ חוֹ  איהוּ  דא , ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
על  מן לי ּה  יבּ ׁש ה,דּ יוֹ זיל לאוֹ רייתא דּ עבדי אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב ולא מא ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

דאיהי  דחכמה נביע וּ  דּ אסּת לּ ק וגרמין הּק בּ לה בּ חכמת לאׁש ּת דלא בעאן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְולא
יבי ׁש ה, בּ י"ת ואׁש ּת ארת  מינּה , והרגי וּ "ד וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא דּ גרמי ל וֹ ן וי ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מׁש יח ׁש ל רוּ חוֹ  דּ איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי בּ עלמא, ואיהוּ ואבּ דן  דאּת מר, כּ מה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה ם ויראת דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה רוּ ח ואיהוּ  הּק דׁש , ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַר וּ ח

ב ) יא  וכוּ '.(י ׁש עיה לגרמיהוּ  דּ עבדי חסד כּ ל בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לי אינוּ ן כּ ל ואפילּ וּ  . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
מבאר , ׁש ּפ ׁש טוֹ  הי וֹ ת הּת וֹ רה עם אׁש ר הרבּ ים בּ עווֹ נ וֹ תינוּ  זה בּ זמנּ נוּ  וּ בפרט ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

לקבּ ל מנת על בּ ּת וֹ רה  עסקם א ׁש ר ּת וֹ רה בּ עלי קצת  אצל  בּ ּה  לחת קרדּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַנעשׂ ית 
סנהדראוֹ ת, ודיני יׁש יב וֹ ת, ראׁש י  מכּ לל להיוֹ תם וגם יתרוֹ ת, והּס פקוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ רס 
הפלגה  דּ וֹ ר לאנׁש י בּ מעשׂ יהם  וד וֹ מים  הארץ בּ כל נ וֹ דף  וריחם  ׁש מם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
 ּכ אחר  כּ תב מה היא  מעשׂ יהם סבּ ת ועּק ר בּ מים, וראׁש וֹ  מגדּ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהבּ וֹ נים

ׁש ם. לנוּ  ונעשׂ ה  בּ ראׁש יתהכּ ת וּ ב  בּ פר ׁש ת  הזּ הר בּ ספר כ"ה:)כּ כּ תוּ ב לׁש וֹ נוֹ (דּ ף וזה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
הג' וּ מן רב, בּ ערב יׁש  מינים ׁש חמה והארץ, המים ּת וֹ לדוֹ ת אלּ ה ּפ ס וּ ק ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַעל
אׁש ר הגּ בּ וֹ רים הּמ ה אּת מר  דּ עלייה וּ  גּ בּ וֹ רים, כּ ת הנּ קרא הוּ א מהם ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִמינים,

בּ הוֹ ן  דּ אּת מר דּ אלּ ין מּס טרא ואינּ וּ ן הם, אנׁש י יא)מע וֹ לם נבנה(בּ ראׁש ית הבה ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וׁש ויין  מדרׁש וֹ ת וּ בּ ּת י כנסיּ וֹ ת בּ ּת י  בּ בנין ׁש ם לנוּ  ונעשׂ ה וגוֹ ' וּ מגדּ ל  עיר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָלנוּ 
וה נּ ה וכוּ '. לוֹ ן למעבּ ד  אלּ א לׁש מ ּה , וא רי ׁש יּה , על ועטרה ּת וֹ רה ספר  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ הוֹ ן

העוֹ סק  כּ ל בּ גּ מרא: אמרוּ  הזּ את הכּ ת ׁש נּ הפכהעל לוֹ  נח ל ׁש מּה  ׁש א בּ ּת וֹ רה ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לם. לאויר  יצא וא ּפ ניו על ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש לית וֹ 

הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר לּ יּמ וּ ד על רעׁש  עוֹ שׂ ה מהאלמין האדמוֹ "ר לּמ ה ׁש אלה : ?יב. ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
מן ּת ׁש וּ בה: י ּמ חק וּ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מדים  ׁש א אלּ וּ  ׁש כּ ל  הּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ תוּ ב  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

י שׂ ראל  עם כּ ל את להצּ יל צריכים ׁש אנחנוּ  וּ פׁש וּ ט  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג בּ מלחמת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
לכן  ינּ צלוּ , הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  ורק , הרׁש בּ "י ׁש ל נ וֹ ח בּ תבת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פ 

י שׂ ראל  עם כּ ל את להצּ יל ישׂ ראל אהבת  ֹמּת ו העוֹ למי  הזוֹ הר מפעל את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִהקמנוּ 
בּ תׁש וּ בה אוֹ תם להחזיר  רב הערב ר בּ ני  את ואפילוּ  ׁש הם, מק וֹ ם !בּ כל  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היה  א זוֹ הר  ללמוֹ ד  שאין האוֹ מר י ׁש יבה ׁש ראׁש  אומר  כּ ב וֹ ד וֹ  מדוּ ע ׁש אלה: ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיג.
לעוֹ לם  לב וֹ א גּ דוֹ לצרי חכם ּת למיד  הוּ א  הא רק ? זה, א וֹ מר אני א ּת ׁש וּ בה: ? ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

זצוקללה"ה אבּ וּ חצירא יעקב  ר בּ ינוּ  הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק האקי  הּמ להמקבּ ל  גּ נזי (בּ ספר וֹ  ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קפ"ה) אמתדּ ף ּת וֹ רת למד  ׁש א דּ מי הּק דוֹ ׁש : יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י בּ ׁש ם אוֹ מר  ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
, יתבּ ר אהוּ תוֹ  יוֹ דע  אדם אין זה דּ בא נברא ׁש א לוֹ  טוֹ ב  הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

ועבוֹ דתוֹ . ואהבתוֹ , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויראתוֹ 

ּפ עם  בּ גלגּ וּ ל לבוֹ א יצטר ׁש לּ י היׁש יבה ׁש ראׁש  לי  אמר כּ ב וֹ ד וֹ  מד וּ ע ׁש אלה: ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיד.
גּ דוֹ ל חכם  ּת למיד  הוּ א  הא ּת ׁש וּ בה :נוֹ ספת, רבּ י ? בּ ׁש ם אוֹ מר זי"ע ּפ ת יּ ה הרב ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

מצוה חּס ר הרי כּ ן עשׂ ה א ואם הּמ צווֹ ת: ׁש ער  בּ תחלּ ת ׁש כּ תב זי"ע ויטאל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַח יּ ים
עד  ׁש יּ תגּ ל גּ ל  וצרי ה ּמ צווֹ ת כּ כל וּ ׁש קוּ לה גּ דוֹ לה ׁש היא ּת וֹ רה ּת למוּ ד ׁש ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
יהוּ דה הרב אמר  ועוֹ ד לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד הנּ זכּ ר. הּפ רד"ס ׁש ל בּ חינוֹ ת בּ ד' ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ טרח 
הזּ ה לעוֹ לם חזר ׁש כּ בר  יּת כן  עליו , בּ וֹ כים כּ אׁש ר  הלויה בּ ׁש עת ׁש עוֹ ד זי"ע ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְּפ תיּ ה

ירחם. הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ גלגּ וּ ל ,

ׁש "ס  מס ּפ יק  אין  ל ּמ ה זוֹ הר  ׁש יּ למדוּ  עוֹ למוֹ ת  מרעיׁש  כּ בוֹ דוֹ  לּמ ה ׁש אלה: ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְטו.
ּת ׁש וּ בה :וּ פוֹ סקים  מקאמ? הרבּ י  הזּ האמר בּ דּ וֹ ר ה בּ רכה : היכל  בּ ספרוֹ  ארנא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

חיּ ים ׁש הם האר"י  מרן  וכתבי ותּק וּ נים הזּ הר  בּ ספר  עוֹ סק ׁש אינוֹ  מי  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ ן,
נאמנה  ידע וּ פוֹ סקים, וּ בתלמוּ ד וּ במ ׁש נה בּ מקרא בּ לוּ לה לנּ פ ׁש , ּת וֹ רתוֹ מּמ ׁש  ׁש כּ ל ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

כּ לּ וֹ  וה וּ א ל נּ פׁש , והארה בּ חיּ ים עסק ל וֹ  ואין  כּ ד וֹ אג, ולחוּ ץ, מפה הוּ א ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ סק
גּ דוֹ ל וראׁש  רב  להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להיוֹ ת אלּ א בּ ּת וֹ רה עוֹ סק  ואינ וֹ  ור ּמ אוּ ת, ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָטעוּ ת

בּ חיּ ים. חלק וא חיּ ים ל וֹ  ואין הבּ ריּ וֹ ת, על  וּ לה שׂ ּת רר בּ תּק וּ ני הדּ וֹ ר וּ כדכתיב  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
מרן  וכתבי  הזּ הר  ל ּמ וּ ד  ידי על  אלּ א חיּ ים  ארחוֹ ת ייג א וּ בודּ אי חד ׁש ... ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹזהר 

עכ"ל. בּ לבד, ויטאל חיּ ים י ')הרב ּפ רק הז וֹ הר  א וֹ ר  – י "ט ז', עקב  ּפ רׁש ת  קוֹ מרנה הבּ רכה  .(היכל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

המׁש יח  את לעכב  גּ וֹ רמים זוֹ הר  ל וֹ מדים ׁש אינם ׁש א לּ וּ  אוֹ מר מי  ׁש אלה: ?טז. ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
כּ תב ל' בּ ת ּק וּ ן מל)ּת ׁש וּ בה: ללמדוז"ל :,(הכּ ּס א חכם ּת למיד  על חיּ וּ ב גּ דוֹ ל  כּ ּמ ה ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

הםקבּ לה. כּ י גּ ל וּ תא  אר וגוֹ רם קבּ לה ל וֹ מדים אינם אם גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
א מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד  אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י ליצלן, רחמנא הגּ אלּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמע כּ בים 

הגּ אלּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי  ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

מליוֹ ן  ׁש ׁש  על  א ׁש מים ז וֹ הר ללמוֹ ד הורו שלא  אלּ וּ  ׁש כּ ל  אוֹ מר מי  ׁש אלה: ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיז .
היּ וֹ ם  עד  ׁש נּ עשׂ וּ  הּפ יגוּ עים כּ ל ועל ּת ׁש וּ בה:יה וּ דים, זצ "ל ? הּס לּ ם  ׁש בּ על ידוּ ע  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פאשאלות 

להם והודיע י ׁש יבוֹ ת, וראׁש י  לרבּ נים הל העוֹ לם, מלחמת לפני ׁש נה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים
מן  י ּמ חק וּ  ישׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל  חלק ישׂ ראל, כּ לל על נּ חּת מה גּ דוֹ לה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש גּ זירה

ה דּ ברי והוסיף רח "ל, יכוֹ ל העוֹ לם הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ׁש רק ה יּ דוּ עים רמח"ל ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
י ׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל  היא, העצה כּ ן  על  רח"ל. הרעוֹ ת  הגּ זר וֹ ת מן ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ ילנוּ 

בּ קוֹ לוֹ  ׁש מעוּ  ו א הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר ללמד  יהוּ די  ל כּ ל ּפ רצהיורה,  ּכ אחרי  – ! ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
האלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אל אני כּ עת יהוּ דים, מליוֹ ן 6-7 ונהרגוּ  גּ דוֹ לה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה

ׁש בּ ת בּ מּס כת הגּ מרא אוֹ תם(נה)ׁש ּמ קׁש ה הרג חז"ל מי מאמר ידוּ ע  - דּ ף? (ׁש בּ ת ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

א') ע ּמ וּ ד  מאלּ וּ .נ"ה  אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  הקב"ה, לפני  הדּ ין מדּ ת אמרה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ל  רבּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה גּ מוּ רים. רׁש עים והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ לוּ  ל וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר

מחוּ ,עוֹ לם וא למחוֹ ת בּ ידם הרבּ ניםהיה אלּ וּ  חז"ל  דּ ברי  וּ לפי  - ואכמ"ל . ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
על  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים מלי וֹ ן הה כּ ל על  אׁש מים יׁש יבוֹ ת ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהראׁש י 

ה ם ׁש !!ק דּ וּ ׁש  אמר וּ ,! ו א ונתעצּ לוּ  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד  לּ צּ בּ וּ ר  לוֹ מר בּ ידם היה  ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ה ּת וֹ כחה". "מצות  ׁש לם ספר הזּ ה הענין  על  וכתבּת י לאמּת וֹ , האמת  כתב וזה וכן ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זצ"ל , הלפרין מענכין  מנחם רבי הגאון הגּ לוּ ת הגוב"י  בּ זמן וההר וּ גים  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ ים
וּ מעניׁש ים  ק בּ לה, למד וּ  ׁש א חכמים הּת למידי את מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּת וֹ בעים

, ּכ על  בּ עלאוֹ תם ל ׁש וֹ ן החיּ ים ,וזה עץ  על וחכמתהגוב"י נס ּת ר  לוֹ מד ׁש אינוֹ  מי ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
כּ י  ל בּ וֹ  על בּ העלוֹ ת וֹ  חדּ וּ דין חדּ וּ דין יע שׂ ה וּ בשׂ ר וֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה הזּ וֹ הר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵספר
הגּ וֹ רם בּ עצמ וֹ  ה וּ א וההרוּ גוֹ ת המשסות והּמ לחמ וֹ ת  ה גּ זר וֹ ת דּ ישׂ ראל, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעניוּ תא
הריגתוֹ , על  וההרוּ ג וׁש פלוּ תוֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על  יחיּ בוּ  העני  מעלה ׁש ל וּ בּפ מליא ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלזה,
אוֹ י  עליהם, מכּפ ר  אין הכּ ּפ וּ רים ׁש יּ וֹ ם על לחברוֹ , אדם בּ ין חטאים נקרא  זה  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

עכ"ל. והּת וֹ כחה, הדּ ין מיּ וֹ ם י ׁש יב וֹ תלנוּ  ורא ׁש י  והרבּ נים האדמוֹ רי "ם כּ ל את  יתבּ ע וּ  היּ וֹ ם כּ ן (וּ כמוֹ  ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ׁש  כּ מוֹ  אטוּ ם, מּפ צצת ישׂ ראל  להצּ לת כּ לוּ ם ע שׂ וּ  ׁש א  חפץעל וע יּ ן ׁש וֹ פטים, ילקוּ ט (נ"ה) ׁש בּ ת  בּ מּס כת כּ תוּ ב  ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

זה) על ח "ו ויתבע  הוּ א בּ נפׁש וֹ  כּ י  לדעת עליו  וז"ל : כ"ה), (בּ מכּת ב  .ח יּ ים ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ננּ צל זוֹ הר  נלמד  ׁש אם אוֹ מר  מי ׁש אלה: א. ּת ׁש וּ בה :יח. והר ׁש בּ "י ? ר בּ נוּ  מׁש ה ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מ ׁש יח, מחבלי  י נּ צלוּ  ׁש יּ למדוּ  ׁש אלּ וּ  נח ּת בת כּ מוֹ  הוּ א הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר כּ י  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים :
האחר וֹ ן  בּ דּ וֹ ר  י שׂ ראל  עם הצּ לת ס וֹ ד ּת לוּ י  בּ זה ׁש רק לנוּ : אוֹ מר  הּק דוֹ ׁש  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהרמח"ל
רבּ י  בּ ריחת הּק דוֹ ׁש : לׁש וֹ נוֹ  וזה הּק דוֹ ׁש , הזּ הר לּמ וּ ד וּ סגלּ ת בּ כח ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ גאוּ לתוֹ ,

- וננּ צל. ה זּ את לּת בה נברח וכלּ נוּ  הּת בה, ענין עשׂ תה יוֹ חאי  בּ ר מוֹ ריׁש מעוֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
70,000 בּ חב וּ רת כּ לּ נ וּ  ונתאחד  בּ וֹ אוּ  יקרים, אחים יהוּ די ור בּ וֹ תי  ׁש כּ ל ונפעל  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌

זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  וכ וֹ לל הּמ דרׁש  בּ ית בּ כל וּ לאר גּ ן יוֹ ם בּ כל  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ילמד ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִויהוּ די 
וע ּת ה הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר  לל ּמ וּ ד התעוֹ רר וּ ת ספרי מק וֹ ם לכל  יחלּ ק אחד וכל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
אפׁש ר – יתבּ ר הם רצוֹ ן את בּ שׂ מחה מקיּ מים וכלּ ם ננעלוּ , ּת ר וּ צים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פ 

י שׂ ראל  עם כּ ל את להצּ יל ישׂ ראל אהבת  ֹמּת ו העוֹ למי  הזוֹ הר מפעל את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִהקמנוּ 
בּ תׁש וּ בה אוֹ תם להחזיר  רב הערב ר בּ ני  את ואפילוּ  ׁש הם, מק וֹ ם !בּ כל  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היה  א זוֹ הר  ללמוֹ ד  שאין האוֹ מר י ׁש יבה ׁש ראׁש  אומר  כּ ב וֹ ד וֹ  מדוּ ע ׁש אלה: ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיג.
לעוֹ לם  לב וֹ א גּ דוֹ לצרי חכם ּת למיד  הוּ א  הא רק ? זה, א וֹ מר אני א ּת ׁש וּ בה: ? ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

זצוקללה"ה אבּ וּ חצירא יעקב  ר בּ ינוּ  הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק האקי  הּמ להמקבּ ל  גּ נזי (בּ ספר וֹ  ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קפ"ה) אמתדּ ף ּת וֹ רת למד  ׁש א דּ מי הּק דוֹ ׁש : יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י בּ ׁש ם אוֹ מר  ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
, יתבּ ר אהוּ תוֹ  יוֹ דע  אדם אין זה דּ בא נברא ׁש א לוֹ  טוֹ ב  הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

ועבוֹ דתוֹ . ואהבתוֹ , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויראתוֹ 

ּפ עם  בּ גלגּ וּ ל לבוֹ א יצטר ׁש לּ י היׁש יבה ׁש ראׁש  לי  אמר כּ ב וֹ ד וֹ  מד וּ ע ׁש אלה: ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיד.
גּ דוֹ ל חכם  ּת למיד  הוּ א  הא ּת ׁש וּ בה :נוֹ ספת, רבּ י ? בּ ׁש ם אוֹ מר זי"ע ּפ ת יּ ה הרב ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

מצוה חּס ר הרי כּ ן עשׂ ה א ואם הּמ צווֹ ת: ׁש ער  בּ תחלּ ת ׁש כּ תב זי"ע ויטאל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַח יּ ים
עד  ׁש יּ תגּ ל גּ ל  וצרי ה ּמ צווֹ ת כּ כל וּ ׁש קוּ לה גּ דוֹ לה ׁש היא ּת וֹ רה ּת למוּ ד ׁש ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
יהוּ דה הרב אמר  ועוֹ ד לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד הנּ זכּ ר. הּפ רד"ס ׁש ל בּ חינוֹ ת בּ ד' ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ טרח 
הזּ ה לעוֹ לם חזר ׁש כּ בר  יּת כן  עליו , בּ וֹ כים כּ אׁש ר  הלויה בּ ׁש עת ׁש עוֹ ד זי"ע ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְּפ תיּ ה

ירחם. הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ גלגּ וּ ל ,

ׁש "ס  מס ּפ יק  אין  ל ּמ ה זוֹ הר  ׁש יּ למדוּ  עוֹ למוֹ ת  מרעיׁש  כּ בוֹ דוֹ  לּמ ה ׁש אלה: ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְטו.
ּת ׁש וּ בה :וּ פוֹ סקים  מקאמ? הרבּ י  הזּ האמר בּ דּ וֹ ר ה בּ רכה : היכל  בּ ספרוֹ  ארנא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

חיּ ים ׁש הם האר"י  מרן  וכתבי ותּק וּ נים הזּ הר  בּ ספר  עוֹ סק ׁש אינוֹ  מי  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ ן,
נאמנה  ידע וּ פוֹ סקים, וּ בתלמוּ ד וּ במ ׁש נה בּ מקרא בּ לוּ לה לנּ פ ׁש , ּת וֹ רתוֹ מּמ ׁש  ׁש כּ ל ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

כּ לּ וֹ  וה וּ א ל נּ פׁש , והארה בּ חיּ ים עסק ל וֹ  ואין  כּ ד וֹ אג, ולחוּ ץ, מפה הוּ א ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ סק
גּ דוֹ ל וראׁש  רב  להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להיוֹ ת אלּ א בּ ּת וֹ רה עוֹ סק  ואינ וֹ  ור ּמ אוּ ת, ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָטעוּ ת

בּ חיּ ים. חלק וא חיּ ים ל וֹ  ואין הבּ ריּ וֹ ת, על  וּ לה שׂ ּת רר בּ תּק וּ ני הדּ וֹ ר וּ כדכתיב  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
מרן  וכתבי  הזּ הר  ל ּמ וּ ד  ידי על  אלּ א חיּ ים  ארחוֹ ת ייג א וּ בודּ אי חד ׁש ... ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹזהר 

עכ"ל. בּ לבד, ויטאל חיּ ים י ')הרב ּפ רק הז וֹ הר  א וֹ ר  – י "ט ז', עקב  ּפ רׁש ת  קוֹ מרנה הבּ רכה  .(היכל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

המׁש יח  את לעכב  גּ וֹ רמים זוֹ הר  ל וֹ מדים ׁש אינם ׁש א לּ וּ  אוֹ מר מי  ׁש אלה: ?טז. ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
כּ תב ל' בּ ת ּק וּ ן מל)ּת ׁש וּ בה: ללמדוז"ל :,(הכּ ּס א חכם ּת למיד  על חיּ וּ ב גּ דוֹ ל  כּ ּמ ה ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

הםקבּ לה. כּ י גּ ל וּ תא  אר וגוֹ רם קבּ לה ל וֹ מדים אינם אם גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
א מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד  אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י ליצלן, רחמנא הגּ אלּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמע כּ בים 

הגּ אלּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי  ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

מליוֹ ן  ׁש ׁש  על  א ׁש מים ז וֹ הר ללמוֹ ד הורו שלא  אלּ וּ  ׁש כּ ל  אוֹ מר מי  ׁש אלה: ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיז .
היּ וֹ ם  עד  ׁש נּ עשׂ וּ  הּפ יגוּ עים כּ ל ועל ּת ׁש וּ בה:יה וּ דים, זצ "ל ? הּס לּ ם  ׁש בּ על ידוּ ע  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פאשאלות 

להם והודיע י ׁש יבוֹ ת, וראׁש י  לרבּ נים הל העוֹ לם, מלחמת לפני ׁש נה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים
מן  י ּמ חק וּ  ישׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל  חלק ישׂ ראל, כּ לל על נּ חּת מה גּ דוֹ לה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש גּ זירה

ה דּ ברי והוסיף רח "ל, יכוֹ ל העוֹ לם הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ׁש רק ה יּ דוּ עים רמח"ל ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
י ׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל  היא, העצה כּ ן  על  רח"ל. הרעוֹ ת  הגּ זר וֹ ת מן ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ ילנוּ 

בּ קוֹ לוֹ  ׁש מעוּ  ו א הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר ללמד  יהוּ די  ל כּ ל ּפ רצהיורה,  ּכ אחרי  – ! ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
האלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אל אני כּ עת יהוּ דים, מליוֹ ן 6-7 ונהרגוּ  גּ דוֹ לה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה

ׁש בּ ת בּ מּס כת הגּ מרא אוֹ תם(נה)ׁש ּמ קׁש ה הרג חז"ל מי מאמר ידוּ ע  - דּ ף? (ׁש בּ ת ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

א') ע ּמ וּ ד  מאלּ וּ .נ"ה  אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  הקב"ה, לפני  הדּ ין מדּ ת אמרה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ל  רבּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה גּ מוּ רים. רׁש עים והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ לוּ  ל וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר

מחוּ ,עוֹ לם וא למחוֹ ת בּ ידם הרבּ ניםהיה אלּ וּ  חז"ל  דּ ברי  וּ לפי  - ואכמ"ל . ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
על  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים מלי וֹ ן הה כּ ל על  אׁש מים יׁש יבוֹ ת ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהראׁש י 

ה ם ׁש !!ק דּ וּ ׁש  אמר וּ ,! ו א ונתעצּ לוּ  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד  לּ צּ בּ וּ ר  לוֹ מר בּ ידם היה  ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ה ּת וֹ כחה". "מצות  ׁש לם ספר הזּ ה הענין  על  וכתבּת י לאמּת וֹ , האמת  כתב וזה וכן ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זצ"ל , הלפרין מענכין  מנחם רבי הגאון הגּ לוּ ת הגוב"י  בּ זמן וההר וּ גים  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהענ יּ ים
וּ מעניׁש ים  ק בּ לה, למד וּ  ׁש א חכמים הּת למידי את מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּת וֹ בעים

, ּכ על  בּ עלאוֹ תם ל ׁש וֹ ן החיּ ים ,וזה עץ  על וחכמתהגוב"י נס ּת ר  לוֹ מד ׁש אינוֹ  מי ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
כּ י  ל בּ וֹ  על בּ העלוֹ ת וֹ  חדּ וּ דין חדּ וּ דין יע שׂ ה וּ בשׂ ר וֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה הזּ וֹ הר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵספר
הגּ וֹ רם בּ עצמ וֹ  ה וּ א וההרוּ גוֹ ת המשסות והּמ לחמ וֹ ת  ה גּ זר וֹ ת דּ ישׂ ראל, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעניוּ תא
הריגתוֹ , על  וההרוּ ג וׁש פלוּ תוֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על  יחיּ בוּ  העני  מעלה ׁש ל וּ בּפ מליא ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלזה,
אוֹ י  עליהם, מכּפ ר  אין הכּ ּפ וּ רים ׁש יּ וֹ ם על לחברוֹ , אדם בּ ין חטאים נקרא  זה  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

עכ"ל. והּת וֹ כחה, הדּ ין מיּ וֹ ם י ׁש יב וֹ תלנוּ  ורא ׁש י  והרבּ נים האדמוֹ רי "ם כּ ל את  יתבּ ע וּ  היּ וֹ ם כּ ן (וּ כמוֹ  ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ׁש  כּ מוֹ  אטוּ ם, מּפ צצת ישׂ ראל  להצּ לת כּ לוּ ם ע שׂ וּ  ׁש א  חפץעל וע יּ ן ׁש וֹ פטים, ילקוּ ט (נ"ה) ׁש בּ ת  בּ מּס כת כּ תוּ ב  ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

זה) על ח "ו ויתבע  הוּ א בּ נפׁש וֹ  כּ י  לדעת עליו  וז"ל : כ"ה), (בּ מכּת ב  .ח יּ ים ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ננּ צל זוֹ הר  נלמד  ׁש אם אוֹ מר  מי ׁש אלה: א. ּת ׁש וּ בה :יח. והר ׁש בּ "י ? ר בּ נוּ  מׁש ה ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מ ׁש יח, מחבלי  י נּ צלוּ  ׁש יּ למדוּ  ׁש אלּ וּ  נח ּת בת כּ מוֹ  הוּ א הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר כּ י  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים :
האחר וֹ ן  בּ דּ וֹ ר  י שׂ ראל  עם הצּ לת ס וֹ ד ּת לוּ י  בּ זה ׁש רק לנוּ : אוֹ מר  הּק דוֹ ׁש  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהרמח"ל
רבּ י  בּ ריחת הּק דוֹ ׁש : לׁש וֹ נוֹ  וזה הּק דוֹ ׁש , הזּ הר לּמ וּ ד וּ סגלּ ת בּ כח ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ גאוּ לתוֹ ,

- וננּ צל. ה זּ את לּת בה נברח וכלּ נוּ  הּת בה, ענין עשׂ תה יוֹ חאי  בּ ר מוֹ ריׁש מעוֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
70,000 בּ חב וּ רת כּ לּ נ וּ  ונתאחד  בּ וֹ אוּ  יקרים, אחים יהוּ די ור בּ וֹ תי  ׁש כּ ל ונפעל  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌

זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  וכ וֹ לל הּמ דרׁש  בּ ית בּ כל וּ לאר גּ ן יוֹ ם בּ כל  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ילמד ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִויהוּ די 
וע ּת ה הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר  לל ּמ וּ ד התעוֹ רר וּ ת ספרי מק וֹ ם לכל  יחלּ ק אחד וכל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
אפׁש ר – יתבּ ר הם רצוֹ ן את בּ שׂ מחה מקיּ מים וכלּ ם ננעלוּ , ּת ר וּ צים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פב

מפעל  בּ ארגוּ ן זוֹ הר, ּת ּק וּ ני והן התעוֹ רר וּ ת ספרי הן – הּס פרים את בּ חנּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 
0548-436784. ׁש מׁש , בּ בית העוֹ למי ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

זוֹ הר לּ י ּמ וּ ד  ח וֹ בת  על ישׂ ראל  מגּ דוֹ לי  היּ וֹ ם  עד ׁש מענ וּ  א מ דּ וּ ע  ׁש אלה: ב . ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיח.
ישׂ ראלהּק דוֹ ׁש  גּ דוֹ לי  יצאוּ  תרפ"א בּ ׁש נת ע וֹ ד , בּ יד גּ דוֹ לה טעוּ ת  ּת ׁש וּ בה: ? ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

זה  על וחתמוּ  זצ"ל, דיסקין לי בּ  יהוֹ ׁש ע ר בּ י ׁש ל הגּ ד וֹ לים הצּ דּ יקים ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַבּ דּ "ץ
בּ ׁש נת  הּק דׁש  עיר בּ ירוּ ׁש לים החרדית העדה חתמוּ   ּכ ואחר דּ אז, הגּ דוֹ לים  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

ישׂ ראל, גּ דוֹ לי ועוֹ ד גּ ד וֹ לי תשס"ב -ח, רוֹ ב ׁש ל חתימ וֹ ת עם ספרים הר בּ ה  ויצאוּ  ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ה זּ  אוֹ ר וּ בספר וה ּס פרדּ ים. הזּ וֹ הרהאׁש כּ נ זּ ים מאוֹ ר וֹ ת והזּ הר  ישׂ ראל גּ דוֹ לי וֹ הר ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש מע ּת  א ואם צדּ יקים. מאלף יוֹ תר מוּ באים מהערב?ועוֹ ד  ּׁש ל ׁש הרב  סימן ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
האמת. את ל גּ ילה וא ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַרב 

ׁש אלה : בּ תּק יפוּ תיט. לי ואמר הּס פרים ל וֹ  הראתי  ׁש לּ י , י ׁש יבה הראׁש  עם דּ בּ רּת י  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
בּ י ׁש יבה זוֹ הר להכניס  מסכּ ים אינ וֹ  בּ עוֹ לם אפן בּ ׁש וּ ם ל וֹ ,!!החליט, ואמרּת י  ! ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חיּ ים החפץ הם ט הא בּ ספריהם, ולוֹ מדים תלמידיהם ׁש אנ וּ  זי "ע איׁש  והחזוֹ ן  ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
בּ דרכיהם  נל ׁש א לּמ ה זוֹ הר  ללמד ואמראמרוּ  חור וּ , יׁש יבה הרא ׁש  ׁש ל ּפ ניו ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הבּ ית  ה בּ על אני  כּ אן הבּ על!!בּ תּק יפוּ ת ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  כּ י  לוֹ , אמר  רציתי ! ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ראׁש  לּמ ה לי, להסבּ יר יכוֹ לים אּת ם האם כּ ל וּ ם, אמרּת י  וא והתא ּפ קּת י ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,

והגר "א  חיּ ים החפץ ׁש ל בּ דר כּ וֹ   ליל מסרב ליטאיהיּ ׁש יבה הוּ א הא ?? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ה ּס וֹ ד: בּ מעשׂ הנתגּ לּ ה ל ואסבּ יר ה'-טו-י"ז, א' ׁש אלוֹ ת לעיל  ראה ּת ׁש וּ בה: ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
מכּת בי  לכּת ב מהם לבּק ׁש  הגּ דוֹ לים הר בּ נים לכל ליל החלטּת י  ׁש נה לפני  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה:
ה וּ א  ּכ אבל להסכּ מתם, צרי אינוֹ  ׁש הזּ הר  הגּ ם הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִח זּ וּ ק
טוֹ ב  ח ׁש ּת י וא בּ זה, הדּ וֹ ר  גּ דוֹ לי  דּ עת  לׁש מוֹ ע  ר וֹ צה אחד כּ ל האנׁש ים, ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ רכּ ם
ספרים מחבּ ר  בּ על  גּ ד וֹ ל חכם ּת למיד לׁש ח  החלטּת י  גּ לגּ לּ ים, כּ ּס א עם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶהלכּת י 
לרב  הל והאדמוֹ רי"ם, הר בּ נים אל  ׁש יּ ל הר בּ נים, הסכּ מ וֹ ת  כּ בר וקבּ ל  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים
מ ּמ נּ וּ  קבּ ל וּ כבר  בּ נינים], כּ ּמ ה [ואוּ לי  גּ דוֹ ל וּ בנין גּ דוֹ ל  קהל ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אחד ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָגּ דוֹ ל
לוֹ  יׁש  ׁש הזּ הר י וֹ דע אני  לוֹ , ענה ׁש עוֹ ת ׁש ּת י ׁש ל  שׂ יחה  אחר  ׁש לּ וֹ , ספר על ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהסכּ מה

וכוּ ', עצוּ ם כּ יכּ וֹ ח כּ לל  אוֹ תי יצטרכוּ  א  אז זוֹ הר  ׁש יּ למד וּ  לאנׁש ים אוֹ מר  אם אבל ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
י הראׁש  לכן  וכוּ ', לכל  ׁש מעוֹ ן ׁש אּת ה ר בּ י  בּ רגע  כּ י  ז וֹ הר, ׁש ּת למד ר וֹ צה א ׁש יבה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הּמ וּ סר ודברי  הדּ ר ׁש וֹ ת  וכל  ועצוּ מוֹ ת, גּ ד וֹ לוֹ ת לּמ דרגוֹ ת  ּת תעלּ ה זוֹ הר , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵל וֹ מד 


חçים ':ט. וכןה 'חפץ  הגàלה. äŁם אין  ה åהר ספר ל äëד על  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

מם לברכה צâיק זכר üõלà Łלמה  רàי  הâðיק  הáאõן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹאמר
הåהר  ספר לäëד  Łעל לברכה , צâיק זכר חçים ' ה'חפץ  õàְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹר

מעõרר  ח çים' ה'חפץ והיה ,Łמדר õàר éי הגàלה äŁם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאין
äêואפ ïרŁה ã תõא Łל  הåהר את  àŁת  éל  äלמדçŁ ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלכ êם 

יוסף)לבחäרים  בנין  הוספות מפוזין  שלמה  בן יוסף  .(ר' ְִַ

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פגשאלות 

ל ויתבּ רר לאמת, זוֹ כים זוֹ הר ל וֹ מדים אם כּ י ואין, כּ אפס אצל יהיוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶיּ אמר
ׁש ּת תעלּ ה, בּ כלל  רוֹ צה א והוּ א  ׁש קר , הּפ עם ועוֹ ד  ׁש קר , רק  ל כּ מ וֹ ׁש ּמ וֹ כרים ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

וזהוּ  י"ז בּ ׁש אלה לעיל ׁש א ׁש הבאנוּ  רב  הערב רבּ ני  ׁש ל והנּ וֹ רא הגּ ד וֹ ל  הּס וֹ ד ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
זוֹ הר ׁש ּת למדוּ  באריכות)ר וֹ צים ה' סוד בספר -(ראה  קוֹ דׁש . בּ ׁש בּ ת אחת ׁש עה וּ ראוּ : בּ וֹ א וּ  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

:בּ עצמ הגּ ע ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן מאה  ׁש עוֹ תׁש ווה 10 ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000 ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ מד  קטן  ילד אפיל וּ  אוֹ  ּפ ׁש וּ ט יהוּ די  וכאׁש ר  ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן לנ וּ  י ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ יוֹ ם,
ל קׁש ה ואם ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן ׁש ווה כּ ן גּ ם הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר בּ ׁש בּ ת אחת ׁש עה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַרק
ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000 [כּ מוֹ  ׁש נה , מליוֹ ן למאה זכית אז  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ימים מאה  בּ מׁש יוֹ אל],יבּ יוֹ ם הנּ ביא דּ ברי  בּ נוּ  יקוּ יים  י ')וכ יאמר(ד ' "החלּ ׁש  ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌
בּ רחמים. ה ּמ ׁש יח את  וּ להביא לזה לזכּ וֹ ת יכוֹ ל יהוּ די וכל אני ", מרן -גּ בּ וֹ ר  אמר ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

"וסרנוּ  הוּ דּ וּ י: את  וּ באר וע וֹ נׁש , בּ שׂ כר להאמין  הוּ א היּ הדוּ ת יּ סוֹ ד חיּ ים ": ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַה"חפץ
והחׁש בנוּ  חׁש בּ וֹ ן עשׂ ינ וּ  ׁש א לנוּ ", ׁש ווה  ו א הּט וֹ בים וּ מּמ ׁש ּפ טי  ִמּמ צוֹ תי◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה  לּ יּמ וּ ד על  חז"ל אמרוּ  וּ כבר ׁש ווים , בּ אמת כּ ּמ ה  והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת 

גּ  שׂ כר איזה חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  בּ ּה ", יׁש ו וּ  א חפצי וכל  מּפ נינים היא  דוֹ ל"יקרה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מאמין  אני בּ עצמוֹ  חיּ ים החפץ  קיּ ים וכן הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר בּ לּ ּמ וּ ד לזכּ וֹ ת  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים
הּמ ׁש יח  בּ יאת למען עוֹ שׂ ים אנחנוּ  וּ מה ל וֹ , אחכּ ה  יוֹ ם בּ כל  הּמ ׁש יח... ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ ביאת 

ישׂ ראל. עם גּ אלּ ת האריז"ל,וּ למען בּ כּ תבי כּ תוּ ב הּס וֹ ד- ּת וֹ רת לּ יּמ וּ ד ידי ׁש על ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
בּ עין , עין זה  את לראת זוֹ כים כּ וּ לנוּ  וּ בּ דוֹ רנוּ  הנגלה, ּת וֹ רת  לנ וּ  וּ כברמתגּ לּ ה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דבׁש  מ צּ וּ ף ׁש ּט עמוּ  ׁש אחרי  ּפ ׁש וּ טים, יהוּ דים ואפילוּ  הכּ וֹ ללים אברכי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְמעידים
בּ ּת וֹ רה נפלאים  חדּ וּ ׁש ים לחדּ ׁש  מחם וּ מתרחב לבּ ם  נפּת ח הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזוֹ הר 

מצוּ יינים. חי בּ וּ רים לחבּ ר  וזכ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ה,
בּ כל זוֹ הר ׁש נּ למד מסרב ׁש לּ י  הכּ וֹ לל ראׁש  אם לעשׂ ת בּ יכוֹ לּת י מה ׁש אלה: ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכ .
מבין , איני  וּ בכלל  בּ י וֹ תר , הּט וֹ ב  מוּ סר הּס פר הוּ א  ׁש זּ הר אמר  איׁש  החזוֹ ן הרי ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲי וֹ ם,

זוֹ הר א רק מוּ סר  ספר  כּ ל  ללמד  לנוּ  מּת יר  כּ וֹ לל,ל ּמ ה  ראׁש  א הוּ א ּת ׁש וּ בה: ? ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌
וּ צעיר וֹ ת, צעירים אנ ׁש ים להרוֹ ג הּמ ות ל ּמ לא ו ׁש ּת ף וגזלנים  הרוֹ צחים ראׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹהוּ א

וּ צעירוֹ ת, צעירים עם ׁש ּמ לאים החיּ ים בּ ּת י  וכל  האסוֹ נ וֹ ת על אׁש ם כּ מ וֹ והוּ א ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
י"ז. ׁש אלה ראה זצ"ל , הגּ וּ בא"י  האקי  ה ּמ קבּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תב 

אינן  הּת פלּ וֹ ת זוֹ הר לוֹ מדים אין ׁש אם אוֹ מרים ׁש הנכם לי ס ּפ ר  אחד  ׁש אלה : ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְכא.
הדּ בר אמת האם לכמתקבּ ל וֹ ת , הּמ קוֹ ר  מה  ּת ׁש וּ בה :? האקי ? הּמ קבּ ל הצּ דּ יק ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌


הקדושיםי . חז"ל דברי  את זה על להמליץ ואפשר

אם כי מעמך שואל אלוקיך ה' מה  הפסוק : על
שעה  שבלימוד  מאה. אלא  מה תקרי אל ליראה...

לימוד של  ימים  למאה לך יחשב בשבת  זוה"ק אחת
עשר הלומדים  אברכים  אלפים עשרת של  תורה

ביום . שעות



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פב

מפעל  בּ ארגוּ ן זוֹ הר, ּת ּק וּ ני והן התעוֹ רר וּ ת ספרי הן – הּס פרים את בּ חנּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 
0548-436784. ׁש מׁש , בּ בית העוֹ למי ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

זוֹ הר לּ י ּמ וּ ד  ח וֹ בת  על ישׂ ראל  מגּ דוֹ לי  היּ וֹ ם  עד ׁש מענ וּ  א מ דּ וּ ע  ׁש אלה: ב . ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיח.
ישׂ ראלהּק דוֹ ׁש  גּ דוֹ לי  יצאוּ  תרפ"א בּ ׁש נת ע וֹ ד , בּ יד גּ דוֹ לה טעוּ ת  ּת ׁש וּ בה: ? ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

זה  על וחתמוּ  זצ"ל, דיסקין לי בּ  יהוֹ ׁש ע ר בּ י ׁש ל הגּ ד וֹ לים הצּ דּ יקים ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַבּ דּ "ץ
בּ ׁש נת  הּק דׁש  עיר בּ ירוּ ׁש לים החרדית העדה חתמוּ   ּכ ואחר דּ אז, הגּ דוֹ לים  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

ישׂ ראל, גּ דוֹ לי ועוֹ ד גּ ד וֹ לי תשס"ב -ח, רוֹ ב ׁש ל חתימ וֹ ת עם ספרים הר בּ ה  ויצאוּ  ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ה זּ  אוֹ ר וּ בספר וה ּס פרדּ ים. הזּ וֹ הרהאׁש כּ נ זּ ים מאוֹ ר וֹ ת והזּ הר  ישׂ ראל גּ דוֹ לי וֹ הר ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש מע ּת  א ואם צדּ יקים. מאלף יוֹ תר מוּ באים מהערב?ועוֹ ד  ּׁש ל ׁש הרב  סימן ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
האמת. את ל גּ ילה וא ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַרב 

ׁש אלה : בּ תּק יפוּ תיט. לי ואמר הּס פרים ל וֹ  הראתי  ׁש לּ י , י ׁש יבה הראׁש  עם דּ בּ רּת י  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
בּ י ׁש יבה זוֹ הר להכניס  מסכּ ים אינ וֹ  בּ עוֹ לם אפן בּ ׁש וּ ם ל וֹ ,!!החליט, ואמרּת י  ! ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חיּ ים החפץ הם ט הא בּ ספריהם, ולוֹ מדים תלמידיהם ׁש אנ וּ  זי "ע איׁש  והחזוֹ ן  ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
בּ דרכיהם  נל ׁש א לּמ ה זוֹ הר  ללמד ואמראמרוּ  חור וּ , יׁש יבה הרא ׁש  ׁש ל ּפ ניו ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הבּ ית  ה בּ על אני  כּ אן הבּ על!!בּ תּק יפוּ ת ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  כּ י  לוֹ , אמר  רציתי ! ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ראׁש  לּמ ה לי, להסבּ יר יכוֹ לים אּת ם האם כּ ל וּ ם, אמרּת י  וא והתא ּפ קּת י ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,

והגר "א  חיּ ים החפץ ׁש ל בּ דר כּ וֹ   ליל מסרב ליטאיהיּ ׁש יבה הוּ א הא ?? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ה ּס וֹ ד: בּ מעשׂ הנתגּ לּ ה ל ואסבּ יר ה'-טו-י"ז, א' ׁש אלוֹ ת לעיל  ראה ּת ׁש וּ בה: ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
מכּת בי  לכּת ב מהם לבּק ׁש  הגּ דוֹ לים הר בּ נים לכל ליל החלטּת י  ׁש נה לפני  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה:
ה וּ א  ּכ אבל להסכּ מתם, צרי אינוֹ  ׁש הזּ הר  הגּ ם הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִח זּ וּ ק
טוֹ ב  ח ׁש ּת י וא בּ זה, הדּ וֹ ר  גּ דוֹ לי  דּ עת  לׁש מוֹ ע  ר וֹ צה אחד כּ ל האנׁש ים, ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ רכּ ם
ספרים מחבּ ר  בּ על  גּ ד וֹ ל חכם ּת למיד לׁש ח  החלטּת י  גּ לגּ לּ ים, כּ ּס א עם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶהלכּת י 
לרב  הל והאדמוֹ רי"ם, הר בּ נים אל  ׁש יּ ל הר בּ נים, הסכּ מ וֹ ת  כּ בר וקבּ ל  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים
מ ּמ נּ וּ  קבּ ל וּ כבר  בּ נינים], כּ ּמ ה [ואוּ לי  גּ דוֹ ל וּ בנין גּ דוֹ ל  קהל ל וֹ  ׁש יּ ׁש  אחד ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָגּ דוֹ ל
לוֹ  יׁש  ׁש הזּ הר י וֹ דע אני  לוֹ , ענה ׁש עוֹ ת ׁש ּת י ׁש ל  שׂ יחה  אחר  ׁש לּ וֹ , ספר על ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהסכּ מה

וכוּ ', עצוּ ם כּ יכּ וֹ ח כּ לל  אוֹ תי יצטרכוּ  א  אז זוֹ הר  ׁש יּ למד וּ  לאנׁש ים אוֹ מר  אם אבל ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
י הראׁש  לכן  וכוּ ', לכל  ׁש מעוֹ ן ׁש אּת ה ר בּ י  בּ רגע  כּ י  ז וֹ הר, ׁש ּת למד ר וֹ צה א ׁש יבה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הּמ וּ סר ודברי  הדּ ר ׁש וֹ ת  וכל  ועצוּ מוֹ ת, גּ ד וֹ לוֹ ת לּמ דרגוֹ ת  ּת תעלּ ה זוֹ הר , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵל וֹ מד 


חçים ':ט. וכןה 'חפץ  הגàלה. äŁם אין  ה åהר ספר ל äëד על  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

מם לברכה צâיק זכר üõלà Łלמה  רàי  הâðיק  הáאõן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹאמר
הåהר  ספר לäëד  Łעל לברכה , צâיק זכר חçים ' ה'חפץ  õàְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹר

מעõרר  ח çים' ה'חפץ והיה ,Łמדר õàר éי הגàלה äŁם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאין
äêואפ ïרŁה ã תõא Łל  הåהר את  àŁת  éל  äלמדçŁ ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻלכ êם 

יוסף)לבחäרים  בנין  הוספות מפוזין  שלמה  בן יוסף  .(ר' ְִַ

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פגשאלות 

ל ויתבּ רר לאמת, זוֹ כים זוֹ הר ל וֹ מדים אם כּ י ואין, כּ אפס אצל יהיוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶיּ אמר
ׁש ּת תעלּ ה, בּ כלל  רוֹ צה א והוּ א  ׁש קר , הּפ עם ועוֹ ד  ׁש קר , רק  ל כּ מ וֹ ׁש ּמ וֹ כרים ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

וזהוּ  י"ז בּ ׁש אלה לעיל ׁש א ׁש הבאנוּ  רב  הערב רבּ ני  ׁש ל והנּ וֹ רא הגּ ד וֹ ל  הּס וֹ ד ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
זוֹ הר ׁש ּת למדוּ  באריכות)ר וֹ צים ה' סוד בספר -(ראה  קוֹ דׁש . בּ ׁש בּ ת אחת ׁש עה וּ ראוּ : בּ וֹ א וּ  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

:בּ עצמ הגּ ע ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן מאה  ׁש עוֹ תׁש ווה 10 ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000 ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ מד  קטן  ילד אפיל וּ  אוֹ  ּפ ׁש וּ ט יהוּ די  וכאׁש ר  ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן לנ וּ  י ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ יוֹ ם,
ל קׁש ה ואם ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן ׁש ווה כּ ן גּ ם הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר בּ ׁש בּ ת אחת ׁש עה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַרק
ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000 [כּ מוֹ  ׁש נה , מליוֹ ן למאה זכית אז  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ימים מאה  בּ מׁש יוֹ אל],יבּ יוֹ ם הנּ ביא דּ ברי  בּ נוּ  יקוּ יים  י ')וכ יאמר(ד ' "החלּ ׁש  ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌
בּ רחמים. ה ּמ ׁש יח את  וּ להביא לזה לזכּ וֹ ת יכוֹ ל יהוּ די וכל אני ", מרן -גּ בּ וֹ ר  אמר ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

"וסרנוּ  הוּ דּ וּ י: את  וּ באר וע וֹ נׁש , בּ שׂ כר להאמין  הוּ א היּ הדוּ ת יּ סוֹ ד חיּ ים ": ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַה"חפץ
והחׁש בנוּ  חׁש בּ וֹ ן עשׂ ינ וּ  ׁש א לנוּ ", ׁש ווה  ו א הּט וֹ בים וּ מּמ ׁש ּפ טי  ִמּמ צוֹ תי◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הּת וֹ רה  לּ יּמ וּ ד על  חז"ל אמרוּ  וּ כבר ׁש ווים , בּ אמת כּ ּמ ה  והּמ צווֹ ת הּת וֹ רה את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת 

גּ  שׂ כר איזה חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  בּ ּה ", יׁש ו וּ  א חפצי וכל  מּפ נינים היא  דוֹ ל"יקרה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מאמין  אני בּ עצמוֹ  חיּ ים החפץ  קיּ ים וכן הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר בּ לּ ּמ וּ ד לזכּ וֹ ת  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים
הּמ ׁש יח  בּ יאת למען עוֹ שׂ ים אנחנוּ  וּ מה ל וֹ , אחכּ ה  יוֹ ם בּ כל  הּמ ׁש יח... ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ ביאת 

ישׂ ראל. עם גּ אלּ ת האריז"ל,וּ למען בּ כּ תבי כּ תוּ ב הּס וֹ ד- ּת וֹ רת לּ יּמ וּ ד ידי ׁש על ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
בּ עין , עין זה  את לראת זוֹ כים כּ וּ לנוּ  וּ בּ דוֹ רנוּ  הנגלה, ּת וֹ רת  לנ וּ  וּ כברמתגּ לּ ה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דבׁש  מ צּ וּ ף ׁש ּט עמוּ  ׁש אחרי  ּפ ׁש וּ טים, יהוּ דים ואפילוּ  הכּ וֹ ללים אברכי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְמעידים
בּ ּת וֹ רה נפלאים  חדּ וּ ׁש ים לחדּ ׁש  מחם וּ מתרחב לבּ ם  נפּת ח הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזוֹ הר 

מצוּ יינים. חי בּ וּ רים לחבּ ר  וזכ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ה,
בּ כל זוֹ הר ׁש נּ למד מסרב ׁש לּ י  הכּ וֹ לל ראׁש  אם לעשׂ ת בּ יכוֹ לּת י מה ׁש אלה: ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכ .
מבין , איני  וּ בכלל  בּ י וֹ תר , הּט וֹ ב  מוּ סר הּס פר הוּ א  ׁש זּ הר אמר  איׁש  החזוֹ ן הרי ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲי וֹ ם,

זוֹ הר א רק מוּ סר  ספר  כּ ל  ללמד  לנוּ  מּת יר  כּ וֹ לל,ל ּמ ה  ראׁש  א הוּ א ּת ׁש וּ בה: ? ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌
וּ צעיר וֹ ת, צעירים אנ ׁש ים להרוֹ ג הּמ ות ל ּמ לא ו ׁש ּת ף וגזלנים  הרוֹ צחים ראׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹהוּ א

וּ צעירוֹ ת, צעירים עם ׁש ּמ לאים החיּ ים בּ ּת י  וכל  האסוֹ נ וֹ ת על אׁש ם כּ מ וֹ והוּ א ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
י"ז. ׁש אלה ראה זצ"ל , הגּ וּ בא"י  האקי  ה ּמ קבּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תב 

אינן  הּת פלּ וֹ ת זוֹ הר לוֹ מדים אין ׁש אם אוֹ מרים ׁש הנכם לי ס ּפ ר  אחד  ׁש אלה : ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְכא.
הדּ בר אמת האם לכמתקבּ ל וֹ ת , הּמ קוֹ ר  מה  ּת ׁש וּ בה :? האקי ? הּמ קבּ ל הצּ דּ יק ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌


הקדושיםי . חז"ל דברי  את זה על להמליץ ואפשר

אם כי מעמך שואל אלוקיך ה' מה  הפסוק : על
שעה  שבלימוד  מאה. אלא  מה תקרי אל ליראה...

לימוד של  ימים  למאה לך יחשב בשבת  זוה"ק אחת
עשר הלומדים  אברכים  אלפים עשרת של  תורה

ביום . שעות



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פד 

ּפ סח  ׁש ל ה גּ דה על  בּ ספרוֹ   ּכ כּ וֹ תב אבּ וּ חצירא יעקב בּ הקדּ מהרבּ נוּ  בּ אריכוּ ת (ראה ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דצניעותא) .ל ּס פרא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לעשׂ וֹ ת  עלי מה הזּ וֹ הר, ל ּמ וּ ד  לכל התנגּ ד היּ וֹ ם עד  ׁש לּ י הרב  ׁש אלה: ?כג. ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
ו-36ּת ׁש וּ בה : 35 מסּפ ר על וֹ נים וגם היּ ׁש יבה, לראׁש  הזּ ה הּק וּ נטרס את להראוֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

י שׂ ראל . מזּ רע  הוּ א כּ י יסכּ ים, ולבטח הזּ וֹ הר, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
 והוּ א - לר בּ י  למעלה הנּ זכּ ר  הּק וּ נטרס את הראתי כּ בר אם ׁש אלה: מסכּ ים כד. א ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

זוֹ הר(שנקרא/נגרוס)ׁש נּ למד  אלמד/אקרא בּ עצמי ׁש אני מסרב ואף  בּ יּ ׁש יבה, ז וֹ הר  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לעשׂ וֹ ת עלי  מה ּת ׁש וּ בהבּ ישיבה הזּ וֹ הר ? ּת ּק וּ ני ּפ י על אז  הסלם: ובעל (המהרח "ו, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ספיר וֹ ת) עשר  לתקון לברח,הקדמה ויׁש  מחבּ ל נקרא לברח,הוּ א  בּ יכל ּת אין ואם ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
את  גּ וֹ נבים והם  מלא, כּ סף להם  מׁש לּ מים  ׁש ההוֹ רים נגדּ וֹ , קב וּ צה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְּת ארגנוּ 

הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר לּמ וּ ד ידי  על  לק בּ ל א ּת ם ׁש ּמ סגּ לים והּמ דּ וֹ ת זהּת וֹ רתכם, את [עשׂ וּ  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
נגדּ וֹ , גּ דוֹ לה  התנגּ דוּ ת יר גּ י ׁש  י ׁש יבה  ׁש הראׁש  בּ רגע כּ י והצליחוּ , יׁש יבוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
יראה ׁש הוּ א ׁש לּ וֹ  לסטנדר ּת שׂ ימוּ  אוֹ  – בּ דוֹ אר ל וֹ  ותׁש לחוּ  הּמ קוֹ ם, על ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַיסכּ ים
ׁש כּ ל  יסכּ ים ותכף יקבּ ל , ׁש הוּ א הגּ דוֹ לה הבּ וּ ׁש ה את ירצה  א  עליו, כּ ת וּ ב ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַמה
 אבר וכל  בּ ח וּ ר  כּ ל ׁש לּ וֹ מדים יׁש יבוֹ ת י ׁש נם בּ יּ וֹ ם, דּ ּק וֹ ת 4-5 ילמדוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ׁש יבה
חסד" ׁש ל  "ח וּ ט  בּ יׁש יבת הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר סיּ וּ מי 4 ׁש בוּ ע כּ ל  וע וֹ שׂ ים בּ יוֹ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה

וכ וֹ ללים]. ר בּ וֹ ת י ׁש יב וֹ ת עוֹ ד  יׁש  וכן וּת ׁש מע , חברי את ּת ׁש אל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים,
אּת ה  הרי  לי: יאמר  והרב ׁש לּ י לרב הזּ ה  הּק וּ נטרס את הראיתי  אם ׁש אלה: ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְכה.
היא  פה ׁש בּ על ּת וֹ רה ׁש ל  הלּ ּמ וּ ד  הע ּק ר  כּ י זמן, בּ זבּ וּ ז זה ארּמ ית , מבין  א ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לל 

ּת ׁש וּ בה : נכוֹ ן,ההבנה. כּ י א.א הבנה לא גּ ם זוֹ הר, לגרס גּ דוֹ לה מעלה יׁש  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אּת ה - ה ּק דוֹ ׁש וֹ ת הזּ וֹ הר מיל וֹ ת ׁש ל הּק ריאה, וּ בעצם הּק דׁש , בּ ר וּ ח נכ ּת ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
העליוֹ נים מהעוֹ למוֹ ת א וֹ ר וֹ ת מׁש ּפ יע  דּ היינוּ , לעוֹ לם, עצוּ מה קד ה  ַממׁש י◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

.נׁש מת את  ּמזכ וגם הזּ ה, לקראב.לע וֹ לם הוּ א י וֹ תר  גּ דוֹ לה מעלה זאת וּ מלּ בד ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
לכם ל ׁש ח וּ ביכוֹ ל ּת ינוּ  – לעברית אר ּמ ית  ּת רגּ וּ ם ׁש הוּ א הּק ד ׁש  בּ ל ׁש וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּת רגּ וּ ם
דּ ּק וֹ ת 4-5 י וֹ ם כּ ל בּ י ׁש יבה אוֹ  בּ בּ ית, ׁש ּת קרא הּק דׁש . ללׁש וֹ ן ּת רגּ וּ ם עם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְספרים

עצוּ מה. מעלה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוזוֹ 
רוֹ צה  ואיני בּ יּ ׁש יבה. עצמאי בּ אפן זוֹ הר ללּמ וּ ד  מסכּ ים אינוֹ  רבּ י אם ׁש אלה: ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְכו .

לעשׂ וֹ ת  עלי  מה עצוֹ ת . אוֹ בד  אני  וּ כרגע היּ ׁש יבה, את ּת ׁש וּ בה לעזב ?ל נׁש לח : ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ה' וּ בע "ה בּ בּ ית. זוֹ הר דּ ּק וֹ ת  4-5  בּ מׁש ּת גר וֹ ס אוֹ  ּת קרא, יוֹ ם וכל  זוֹ הר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִספרי

.ל ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעזר 
וראׁש י ר בּ נים האדמוֹ רי"ם נגד  קׁש ה וּ מדּ בּ ר מרעיׁש   ּכ כּ ל כּ ב וֹ דוֹ  לּמ ה ׁש אלה: ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְכז .

הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמד רוֹ צים ׁש א ּת ׁש וּ בה :י ׁש יב וֹ ת  ואין ? הגּ אוּ לה בּ ּס וּ ף כּ עת אנחנוּ  ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פהשאלות 

וכ ּמ ה יבוֹ א, וּ מתי איפה האלה וׁש לוֹ ם, חס אטוֹ ם ּפ צצת ּת בוֹ א אם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה,
זמן  אין ר בּ וֹ תי בּ דּ רׁש ה: ׁש אמר ּת י  וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם, חס יביא זה וׁש לוֹ ם חס ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ נוֹ ת
הזּ וֹ הר כּ י ידע  ׁש לּ וֹ , החיּ ים את להצּ יל הרוֹ צה כּ וֹ לל  ואבר בּ חוּ ר כּ ל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמשׂ חקים,
מן  יּמ חק זוֹ הר, ילמד  ׁש א ׁש מי  אוֹ תנוּ , וּ מזהירים אוֹ מרים והצּ דּ יקים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לעשׂ וֹ ת צריכים מה אז ׁש יּ הוּ דיםהעוֹ לם, וׁש ל וֹ ם חס וּ לחכּ וֹ ת ידים בּ ח בּ וּ ק לעמד ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
יתבּ עוּ  היהוּ דים, כּ ל להצּ יל דּ י עוֹ שׂ ה ׁש א מי כּ ן, וׁש לוֹ ם, חס העוֹ לם מן ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִיּמ חקוּ 

הרב הּמ קבּ ל הצּ דּ יק ׁש כּ תב  כּ מוֹ  אוֹ תם, הרג הוּ א כּ אלּ וּ  בּ מים זצ"ל .גּ וֹ בא "יאוֹ תוֹ  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
עשׂ ה א אחד ואף והרבּ נים האדמוֹ רי "ם את הזהיר הּס לּ ם ׁש בּ על אי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוראינוּ 
מק וֹ מ וֹ ת מראה מאוֹ ת י ׁש  כּ ן זה, על  וחׁש בּ וֹ ן דּ ין בּ מים נוֹ תנים כּ עת והם ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְכּ לוּ ם,
וּ מי  מקוֹ ר וֹ ת, עם דּ ּפ ים מאוֹ ת לי יׁש  כּ וֹ תב ׁש אני  דּ בר וכל  זה, על וּ פוֹ סקים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש "ס
מק וֹ מ וֹ ת מראה 310 לנוּ  י ׁש  - כּ וֹ תב. ׁש אני מה על ה ּמ ק וֹ ר וֹ ת, כּ ל לוֹ  אּת ן ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה

רב, הערב מר בּ ני מהם להזּ הר להנּ צל עוֹ שׂ ים אנחנוּ  ׁש עם מה מהוּ  ע וֹ שׂ ה מי ? ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
מהם י שׂ ר ינּ צל וּ  האמת אל לנ וּ  מגלּ ה מי אחריוּ תי ,?? על ׁש הכּ ל  מרגּ יׁש  אני  כּ ן על - ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּס לּ ם בּ על ׁש ל  בּ דּ ר ללכת יכ וֹ ל א אני בּ גלוּ י. האמת את לוֹ מר החלטּת י ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַואני
וּ מחכּ ה י וֹ ׁש ב אחד כּ ל זמן, אין עכ ׁש ו ׁש נה, 45 כּ בר  זה את עשׂ יתי  יפה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר
עצה לנוּ  אין כּ ן על - י שׂ ראל . עם את להצּ יל כּ לוּ ם , עוֹ שׂ ה א אבל אטוֹ ם, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלפצצת 
דּ ּק וֹ ת 4-5 ללמד ויתחיל רב, הערב רבּ ני  נגד ולצאת נפׁש וֹ  את יצּ יל אחד  ׁש כּ ל ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַרק

הם , בּ עזרת ינּ צל  וכ בּ יוֹ ם הּק דוֹ ׁש  ׁש רק זוֹ הר  י וֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן הרבּ י הבטחת זהוּ  ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
העוֹ לם, מן י ּמ חקוּ  והאר  ינּ צל וּ , יהוּ די אלּ וּ  לכל הם בּ עזרת להגּ יע ר וֹ צה  ואני ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל היּ לדים גּ ם  הם חלּ וֹ ני , וּ בין חרדי בּ ין יהוּ די  כּ ל  אוֹ הב אני  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם,
אחד  אף ׁש נּ ׁש בּ וּ , ּת ינוֹ ק וֹ ת בּ אמת הם כּ י  רחמנוּ ת, יוֹ תר הר בּ ה עליהם לי  ויׁש  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְהוּ א,
לקי בּ וּ צים, אוֹ תם והכניסוּ  החמים, בּ ׁש נוֹ ת לארץ כּ ׁש בּ א וּ  אוֹ תם לה צּ יל רצה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָא
אוֹ תם ולאהב א וֹ תם לקרב צריכים  עליהם , אׁש מים אנחנ וּ  כּ לל, אׁש מים א  הם ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָאז

בּ אהבה, ּת וֹ כחה  אוֹ מרים א ואם נפׁש , היהוּ דים,אהבת את  אוֹ הבים ׁש א סימן זה ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וחוֹ ׁש בים יוֹ ׁש בים צה"ל  אז חכמה. והראׁש ית  היּ ׁש ר קב  ה ּק דוֹ ׁש  הּס פר ּפ וֹ סק  ָּכ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

להם. ה כּ בוֹ ד כּ ל אט וֹ ם, מּפ צצת י שׂ ראל  ארץ את להצּ יל  אי ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָׁש נים,

אנחנוּ  איפה עצמנוּ אבל  את להצּ יל עוֹ שׂ ים אנחנוּ  מה לעוֹ רר? צרי מי  וּ באמת ? ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הרבּ נים א אם העוֹ לם ועוֹ רר וּ את ׁש כּ תבוּ  צדּ יקים ר בּ נים לנוּ  ׁש יּ ׁש  ה'  ּוּ ברו ? ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌

התחלּת י  לכן בּ קוֹ לם, ׁש מעוּ  מעט ורק הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר  ללמד ׁש נים כּ בר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תנוּ 
ויהוּ די , יה וּ די לכל הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד חוֹ בת על ספרים בּ חנּ ם לחלּ ק ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאר גּ ן

הּק דוֹ ׁש  האמוּ נה את ׁש ׁש לחנוּ ותראוּ  חילים אלפי  עשׂ ר וֹ ת לנ וּ  יׁש  לח יּ לים, ׁש יּ ׁש  ה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ּת ּק וּ ני  בּ כּ יס ל וֹ  והיה הלּ ב , יד על מּמ ׁש  כּ דּ וּ ר בּ וֹ  יר וּ  אחד  וחייל  זוֹ הר, ּת ּק וּ ני ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָלהם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פד 

ּפ סח  ׁש ל ה גּ דה על  בּ ספרוֹ   ּכ כּ וֹ תב אבּ וּ חצירא יעקב בּ הקדּ מהרבּ נוּ  בּ אריכוּ ת (ראה ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דצניעותא) .ל ּס פרא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לעשׂ וֹ ת  עלי מה הזּ וֹ הר, ל ּמ וּ ד  לכל התנגּ ד היּ וֹ ם עד  ׁש לּ י הרב  ׁש אלה: ?כג. ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
ו-36ּת ׁש וּ בה : 35 מסּפ ר על וֹ נים וגם היּ ׁש יבה, לראׁש  הזּ ה הּק וּ נטרס את להראוֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

י שׂ ראל . מזּ רע  הוּ א כּ י יסכּ ים, ולבטח הזּ וֹ הר, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
 והוּ א - לר בּ י  למעלה הנּ זכּ ר  הּק וּ נטרס את הראתי כּ בר אם ׁש אלה: מסכּ ים כד. א ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

זוֹ הר(שנקרא/נגרוס)ׁש נּ למד  אלמד/אקרא בּ עצמי ׁש אני מסרב ואף  בּ יּ ׁש יבה, ז וֹ הר  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לעשׂ וֹ ת עלי  מה ּת ׁש וּ בהבּ ישיבה הזּ וֹ הר ? ּת ּק וּ ני ּפ י על אז  הסלם: ובעל (המהרח "ו, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ספיר וֹ ת) עשר  לתקון לברח,הקדמה ויׁש  מחבּ ל נקרא לברח,הוּ א  בּ יכל ּת אין ואם ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
את  גּ וֹ נבים והם  מלא, כּ סף להם  מׁש לּ מים  ׁש ההוֹ רים נגדּ וֹ , קב וּ צה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְּת ארגנוּ 

הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר לּמ וּ ד ידי  על  לק בּ ל א ּת ם ׁש ּמ סגּ לים והּמ דּ וֹ ת זהּת וֹ רתכם, את [עשׂ וּ  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
נגדּ וֹ , גּ דוֹ לה  התנגּ דוּ ת יר גּ י ׁש  י ׁש יבה  ׁש הראׁש  בּ רגע כּ י והצליחוּ , יׁש יבוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
יראה ׁש הוּ א ׁש לּ וֹ  לסטנדר ּת שׂ ימוּ  אוֹ  – בּ דוֹ אר ל וֹ  ותׁש לחוּ  הּמ קוֹ ם, על ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַיסכּ ים
ׁש כּ ל  יסכּ ים ותכף יקבּ ל , ׁש הוּ א הגּ דוֹ לה הבּ וּ ׁש ה את ירצה  א  עליו, כּ ת וּ ב ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַמה
 אבר וכל  בּ ח וּ ר  כּ ל ׁש לּ וֹ מדים יׁש יבוֹ ת י ׁש נם בּ יּ וֹ ם, דּ ּק וֹ ת 4-5 ילמדוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ׁש יבה
חסד" ׁש ל  "ח וּ ט  בּ יׁש יבת הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר סיּ וּ מי 4 ׁש בוּ ע כּ ל  וע וֹ שׂ ים בּ יוֹ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה

וכ וֹ ללים]. ר בּ וֹ ת י ׁש יב וֹ ת עוֹ ד  יׁש  וכן וּת ׁש מע , חברי את ּת ׁש אל  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים,
אּת ה  הרי  לי: יאמר  והרב ׁש לּ י לרב הזּ ה  הּק וּ נטרס את הראיתי  אם ׁש אלה: ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְכה.
היא  פה ׁש בּ על ּת וֹ רה ׁש ל  הלּ ּמ וּ ד  הע ּק ר  כּ י זמן, בּ זבּ וּ ז זה ארּמ ית , מבין  א ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לל 

ּת ׁש וּ בה : נכוֹ ן,ההבנה. כּ י א.א הבנה לא גּ ם זוֹ הר, לגרס גּ דוֹ לה מעלה יׁש  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אּת ה - ה ּק דוֹ ׁש וֹ ת הזּ וֹ הר מיל וֹ ת ׁש ל הּק ריאה, וּ בעצם הּק דׁש , בּ ר וּ ח נכ ּת ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
העליוֹ נים מהעוֹ למוֹ ת א וֹ ר וֹ ת מׁש ּפ יע  דּ היינוּ , לעוֹ לם, עצוּ מה קד ה  ַממׁש י◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

.נׁש מת את  ּמזכ וגם הזּ ה, לקראב.לע וֹ לם הוּ א י וֹ תר  גּ דוֹ לה מעלה זאת וּ מלּ בד ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
לכם ל ׁש ח וּ ביכוֹ ל ּת ינוּ  – לעברית אר ּמ ית  ּת רגּ וּ ם ׁש הוּ א הּק ד ׁש  בּ ל ׁש וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּת רגּ וּ ם
דּ ּק וֹ ת 4-5 י וֹ ם כּ ל בּ י ׁש יבה אוֹ  בּ בּ ית, ׁש ּת קרא הּק דׁש . ללׁש וֹ ן ּת רגּ וּ ם עם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְספרים

עצוּ מה. מעלה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוזוֹ 
רוֹ צה  ואיני בּ יּ ׁש יבה. עצמאי בּ אפן זוֹ הר ללּמ וּ ד  מסכּ ים אינוֹ  רבּ י אם ׁש אלה: ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְכו .

לעשׂ וֹ ת  עלי  מה עצוֹ ת . אוֹ בד  אני  וּ כרגע היּ ׁש יבה, את ּת ׁש וּ בה לעזב ?ל נׁש לח : ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ה' וּ בע "ה בּ בּ ית. זוֹ הר דּ ּק וֹ ת  4-5  בּ מׁש ּת גר וֹ ס אוֹ  ּת קרא, יוֹ ם וכל  זוֹ הר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִספרי

.ל ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעזר 
וראׁש י ר בּ נים האדמוֹ רי"ם נגד  קׁש ה וּ מדּ בּ ר מרעיׁש   ּכ כּ ל כּ ב וֹ דוֹ  לּמ ה ׁש אלה: ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְכז .

הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמד רוֹ צים ׁש א ּת ׁש וּ בה :י ׁש יב וֹ ת  ואין ? הגּ אוּ לה בּ ּס וּ ף כּ עת אנחנוּ  ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פהשאלות 

וכ ּמ ה יבוֹ א, וּ מתי איפה האלה וׁש לוֹ ם, חס אטוֹ ם ּפ צצת ּת בוֹ א אם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה,
זמן  אין ר בּ וֹ תי בּ דּ רׁש ה: ׁש אמר ּת י  וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם, חס יביא זה וׁש לוֹ ם חס ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ נוֹ ת
הזּ וֹ הר כּ י ידע  ׁש לּ וֹ , החיּ ים את להצּ יל הרוֹ צה כּ וֹ לל  ואבר בּ חוּ ר כּ ל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמשׂ חקים,
מן  יּמ חק זוֹ הר, ילמד  ׁש א ׁש מי  אוֹ תנוּ , וּ מזהירים אוֹ מרים והצּ דּ יקים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לעשׂ וֹ ת צריכים מה אז ׁש יּ הוּ דיםהעוֹ לם, וׁש ל וֹ ם חס וּ לחכּ וֹ ת ידים בּ ח בּ וּ ק לעמד ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
יתבּ עוּ  היהוּ דים, כּ ל להצּ יל דּ י עוֹ שׂ ה ׁש א מי כּ ן, וׁש לוֹ ם, חס העוֹ לם מן ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִיּמ חקוּ 

הרב הּמ קבּ ל הצּ דּ יק ׁש כּ תב  כּ מוֹ  אוֹ תם, הרג הוּ א כּ אלּ וּ  בּ מים זצ"ל .גּ וֹ בא "יאוֹ תוֹ  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
עשׂ ה א אחד ואף והרבּ נים האדמוֹ רי "ם את הזהיר הּס לּ ם ׁש בּ על אי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוראינוּ 
מק וֹ מ וֹ ת מראה מאוֹ ת י ׁש  כּ ן זה, על  וחׁש בּ וֹ ן דּ ין בּ מים נוֹ תנים כּ עת והם ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְכּ לוּ ם,
וּ מי  מקוֹ ר וֹ ת, עם דּ ּפ ים מאוֹ ת לי יׁש  כּ וֹ תב ׁש אני  דּ בר וכל  זה, על וּ פוֹ סקים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש "ס
מק וֹ מ וֹ ת מראה 310 לנוּ  י ׁש  - כּ וֹ תב. ׁש אני מה על ה ּמ ק וֹ ר וֹ ת, כּ ל לוֹ  אּת ן ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה

רב, הערב מר בּ ני מהם להזּ הר להנּ צל עוֹ שׂ ים אנחנוּ  ׁש עם מה מהוּ  ע וֹ שׂ ה מי ? ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
מהם י שׂ ר ינּ צל וּ  האמת אל לנ וּ  מגלּ ה מי אחריוּ תי ,?? על ׁש הכּ ל  מרגּ יׁש  אני  כּ ן על - ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּס לּ ם בּ על ׁש ל  בּ דּ ר ללכת יכ וֹ ל א אני בּ גלוּ י. האמת את לוֹ מר החלטּת י ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַואני
וּ מחכּ ה י וֹ ׁש ב אחד כּ ל זמן, אין עכ ׁש ו ׁש נה, 45 כּ בר  זה את עשׂ יתי  יפה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר
עצה לנוּ  אין כּ ן על - י שׂ ראל . עם את להצּ יל כּ לוּ ם , עוֹ שׂ ה א אבל אטוֹ ם, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלפצצת 
דּ ּק וֹ ת 4-5 ללמד ויתחיל רב, הערב רבּ ני  נגד ולצאת נפׁש וֹ  את יצּ יל אחד  ׁש כּ ל ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַרק

הם , בּ עזרת ינּ צל  וכ בּ יוֹ ם הּק דוֹ ׁש  ׁש רק זוֹ הר  י וֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן הרבּ י הבטחת זהוּ  ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
העוֹ לם, מן י ּמ חקוּ  והאר  ינּ צל וּ , יהוּ די אלּ וּ  לכל הם בּ עזרת להגּ יע ר וֹ צה  ואני ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל היּ לדים גּ ם  הם חלּ וֹ ני , וּ בין חרדי בּ ין יהוּ די  כּ ל  אוֹ הב אני  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם,
אחד  אף ׁש נּ ׁש בּ וּ , ּת ינוֹ ק וֹ ת בּ אמת הם כּ י  רחמנוּ ת, יוֹ תר הר בּ ה עליהם לי  ויׁש  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְהוּ א,
לקי בּ וּ צים, אוֹ תם והכניסוּ  החמים, בּ ׁש נוֹ ת לארץ כּ ׁש בּ א וּ  אוֹ תם לה צּ יל רצה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָא
אוֹ תם ולאהב א וֹ תם לקרב צריכים  עליהם , אׁש מים אנחנ וּ  כּ לל, אׁש מים א  הם ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָאז

בּ אהבה, ּת וֹ כחה  אוֹ מרים א ואם נפׁש , היהוּ דים,אהבת את  אוֹ הבים ׁש א סימן זה ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וחוֹ ׁש בים יוֹ ׁש בים צה"ל  אז חכמה. והראׁש ית  היּ ׁש ר קב  ה ּק דוֹ ׁש  הּס פר ּפ וֹ סק  ָּכ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

להם. ה כּ בוֹ ד כּ ל אט וֹ ם, מּפ צצת י שׂ ראל  ארץ את להצּ יל  אי ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָׁש נים,

אנחנוּ  איפה עצמנוּ אבל  את להצּ יל עוֹ שׂ ים אנחנוּ  מה לעוֹ רר? צרי מי  וּ באמת ? ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הרבּ נים א אם העוֹ לם ועוֹ רר וּ את ׁש כּ תבוּ  צדּ יקים ר בּ נים לנוּ  ׁש יּ ׁש  ה'  ּוּ ברו ? ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌

התחלּת י  לכן בּ קוֹ לם, ׁש מעוּ  מעט ורק הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר  ללמד ׁש נים כּ בר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תנוּ 
ויהוּ די , יה וּ די לכל הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד חוֹ בת על ספרים בּ חנּ ם לחלּ ק ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאר גּ ן

הּק דוֹ ׁש  האמוּ נה את ׁש ׁש לחנוּ ותראוּ  חילים אלפי  עשׂ ר וֹ ת לנ וּ  יׁש  לח יּ לים, ׁש יּ ׁש  ה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ּת ּק וּ ני  בּ כּ יס ל וֹ  והיה הלּ ב , יד על מּמ ׁש  כּ דּ וּ ר בּ וֹ  יר וּ  אחד  וחייל  זוֹ הר, ּת ּק וּ ני ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָלהם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פו

וא בּ כריכה רק נכנס והכּ דּ וּ ר זמן, ל וֹ  ׁש יּ ׁש  מתי בּ זה ׁש לּ וֹ מד כּ יס  פוֹ רמט ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַזוֹ הר 
ּת מוּ נה, לעשׂ וֹ ת מּמ נּ וּ  בּ ּק ׁש ּת י ׁש א [חבל החיּ לים, לכל זה את והראה יוֹ תר  ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנכנס
4-5 ללמד לנ וּ  נוֹ תנים  וא היּ וֹ ם , כּ ל ול וֹ מדים י וֹ ׁש בים  ואנחנוּ  ּת ראוּ ]. ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ֶׁש כּ לּ כם

עליה. יוֹ ם כּ ל  ׁש ּמ חכּ ים ה גּ ד וֹ לה מהּמ לחמה אוֹ תנוּ  להצּ יל הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַדּ ּק וֹ ת
את לנצּ ח  אדּ יר, כּ ח  בּ ידנוּ  - בּ פיהם אלּ א י שׂ ראל ׁש ל כּ חם  אין יעקב ק וֹ ל ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַהּק וֹ ל

הראׁש וֹ נה הּמ כּ ה את לתת  !האוֹ יב, ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הראנה! הה את  תנינ  ד ה הז הר ְְִִֵֶַַַַַָָָָלמדי

להחזיר מתכּ וֹ ננים ׁש ניּ ה"צה"ל ׁש כּ בר"מכּ ה אוֹ מרת  זּ את צוֹ ללוֹ ת, ידי על לאירן ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
את ׁש ּת ּת ן אירן זוֹ  ׁש ּת היה העב דּ ה, עם  הראׁש וֹ נה"הׁש לימוּ  ּפ צצה"הּמ כּ ה - ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

[ח "ו], לישׂ ראל רח"ל )גּ רעינית נפׁש  כּ מלי וֹ ן לגב וֹ ת עלוּ ל ׁש זּ ה מׁש ער  -(וה צּ בא כּ בר. ה ּמ דינה ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הּמ צּ ב עם הזּ ה ה ׁש לימה  הּמ צּ ב  עם מ ׁש לימים א אנחנוּ  ה וּ א!!  ֹונהפו אׁש ר- ! ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌

בּ שׂ וֹ נאיהם הּמ ה היהוּ דים  -יׁש לטוּ  על! הנּ ביאים בּ דברי  מאמין  מאּת נוּ  אחד כּ ל  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
יחזקאל , ּכ על התנבּ אוּ  נביאים וּ ׁש ני האחרוֹ נה, העוֹ לם בּ מלחמת להי וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶהעתיד 

חז"ל וּ זכריה  וּ בארוּ  ורק , ׁש ׁש , אוֹ  ּפ עמיּ ים י שׂ ראל  ארץ על  יבוֹ אוּ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג כּ י  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
לירוּ ׁש לים, יגּ יע  הוּ א האחר וֹ נה הּפ עםבּ פעם את מתאר  הנּ ביא ויחזקאל ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

וׁש ם ׁש יּ בוֹ א, לח)הראׁש וֹ נה ּפ רק בּ וֹ (יחזקאל  בּ י וֹ ם ההוּ א בּ יּ וֹ ם "והיה : ּכ אמתאר ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
יהיה ההוּ א יּ וֹ ם ...בא בּ א ּפ י...וּ בקנאתי חמתי  ּת עלה י שׂ ראל ... אדמת על ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַגוֹ ג
ּפ ני  על אׁש ר  האדם וכל היּ ם ... דּ גי  מּפ ני  ורעׁש וּ  י שׂ ראל... אדמת על  גּ דוֹ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַרעׁש 
[ופירש  ּת ּפ וֹ ל". לארץ חוֹ מה וכל ה ּמ דרגוֹ ת ונפלוּ  ההרים  ונהרס וּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה 
המלחמה גודל על המליצה, דרך על לפרשו יש הזה והרעש המלבי"ם:
הרים המחריבים  הימים , באחרית שיהיו הנשק  וכלי תותח כלי  קול  והשמעת
במחזה הצטייר זה וכל מאוד , ואדיר גדול רעש בקול  בצורות חומות ומהרסים
ּת היה... בּ אחיו איׁש  חרב ... עליו וקראתי  גדולה]... וההמולה ברעש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְהנביא
אמטיר ... וגפרית אׁש  אלגּ בי ׁש  ואבני  ׁש וֹ טף וגׁש ם וּ בדם בּ דבר  אּת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ּפ טּת י
ה '". אני כּ י  וידעוּ  ... והתקדּ ׁש ּת י והתגּ דּ לּת י  אּת וֹ ... אׁש ר  רבּ ים עּמ ים  ועל ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲאגּפ יו

זכריה  ה נּ ביא ואלּ וּ  יד )- ּפ רק זכריה וׁש ם(ספר  האחר וֹ נה, ה ּמ לחמה את  מתאר ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּמ גּ פה ּת היה וזאת כּ תוּ ב: וכ אטוֹ מית, ּפ צצה הּמ ז כּ יר בּ כוּ וּ ן הדּ ברים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְמתארים
ועיניו  רגליו  על  עמד  והוּ א בּ שׂ רוֹ  המק  ירוּ ׁש לם על צבאוּ  אׁש ר ה'... יגּ ף ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
ר בּ ה ה' מהוּ מת ּת היה ההוּ א בּ יּ וֹ ם  בּ פיהם ...והיה ּת ּמ ק וּ ל ׁש וֹ נוֹ  בחריהן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת ּמ קנה
ּת היה וכן ... סביב הגּ וֹ ים כּ ל חיל ואּס ף בּ ירוּ ׁש לם ּת לּ חם יהוּ דה וגם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם...

הזּ את". כּ ּמ גּ פה ההּמ ה בּ ּמ חנוֹ ת יהיה א ׁש ר  הבּ המה ...וכל הּס וּ ס  והר ׁש בּ "ימגּ פת ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הזּ את. ה גּ ד וֹ לה בּ ּמ לחמה  ננּ צל  זוֹ הר נלמד ׁש אם לנוּ  ּמ בטיח  ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פזשאלות 

הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה את נ ּת ן מדינוֹ ת אנחנוּ  בּ כל  בּ עריהם היּ הוּ דים "נקהל וּ  ! ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ל על  ּפ חדּ ם  נפל כּ י  לפניהם עמד  א "ואיׁש  הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר לל ּמ וּ ד  ... " ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ב )העּמ ים" ט  -(אסּת ר בּ מבצ . אּת נ וּ  ׁש יּ ׁש ּת ּת ף מאּת נ וּ  אחד מקבּ לכּ ל זה עוֹ למי  ע ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  כּ ל את  ּפ עמים אלף  70 חדׁש  כּ ל סיּ ם כּ א לּ וּ  החׁש בּ וֹ ן שׂ כר את [ראוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

עם לכל וּ לחלּ ק מעל וֹ נים בּ חנּ ם לק בּ ל יכוֹ ל  אחד כּ ל .35-36 הזּ וֹ הר אוֹ ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ עלוֹ ן 
ׁש הם], מקוֹ ם בּ כל  בּ חסדישׂ ראל הגּ אוּ לה את וּ נקרב  האסוֹ ן את  נמנע וכ ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הּק ד וֹ ׁש -וּ ברחמים. בּ זּ הר זי"ע לר ׁש בּ "י הל וֹ ם  עליו ר בּ נוּ  מׁש ה אוֹ מר ּפ רׁש תוכ) ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

קכ "ד ) דּ ף גּ ל וּ תאנשׂ א מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא "בּ האי  : ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הדּ ברים: [בּ אוּ ר בּ ניבּ רחמי". יצאוּ  הּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ספר , ּׁש ל החבּ וּ ר בּ זכוּ ת ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מׁש יח  חבלי צער וּ לא וי ּס וּ רים צרוֹ ת לא בּ רחמים הגּ לוּ ת מן כּ יצד-!]י שׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
אפ ׁש רי זאת זה  לּ יי שׂ ם יכ וֹ לים האם - ואפׁש ר? אפ ׁש ר אכן, קלּ ה ? בּ תכנית - ! ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ואחד אחד לכל  ידענוּ -!וּ מתאימה א ּת גּ יד וּ  יכלנוּ ׁש א א ּת אמרוּ  ׁש א - !!- ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌
לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וחוֹ ב הדּ בר, אליבּ ידינוּ  לה ' מי אחד !!  כּ ר יּק ח אחד כּ ל - ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ל-70 ויּ תקר  חד ׁש , כּ ל זה את ויגמר בּ יּ וֹ ם דּ ּק וֹ ת 4-5 וילמד  כּ רכים ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמ בעים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל ּפ עמים 70,000 גּ מר  כּ אלּ וּ  שׂ כר ויקבּ ל  , ּכ ׁש יּ ע שׂ וּ  אי ׁש  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶאלף

- אחד . להצּ ילנוּ בּ חדׁש  הר ׁש בּ "י  את לּ נ וּ  וׁש לח לּמ כּ ה רפוּ אה  לנוּ  הק דּ ים ה ּק בּ "ה ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ורעוֹ ת. קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל

בּ ּה ": הזּ וֹ כה ואׁש רי ה זּ וֹ , ה ּק ד ה לתוֹ ספת ׁש יּ זכּ וּ  עד  ּת היה א העתידה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה 
גּ נוּ ז  להי וֹ ת עתיד היה הזּ הר  ׁש חבּ וּ ר מכּ אן מבאר "הנּ ה ה ּק דוֹ ׁש : הל "ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

וּ בזכוּ ת וכוּ ' לּת חּת וֹ נים. יתגּ לּ ה ׁש אז  ה יּ מים, בּ סוֹ ף האחרוֹ ן  הדּ וֹ ר  ׁש יּ בוֹ א עד  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
מׁש יח, יבוֹ א סבּ הכּ העוֹ סקים ּת היה זה אׁש ר  בּ סבּ תוֹ  דּ עה הארץ ּת ּמ לא אז י  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

ׁש בּ זכוּ ת כּ די  וכוּ ', אחזּ תוֹ " אל אי ׁש  "וׁש בּת ם וּ בגינּה  ׁש אמר  וזה לביאתוֹ , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקר וֹ בה
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הצר עד  מּמ צרים י שׂ ראל  נגאלוּ  ׁש א כּ ׁש ם ישׂ ראל, יגּ אל וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶזה

הּמ ילה, וּ בדם הּפ סח בּ דם לקדּ ׁש ם עדהוּ א הגּ אלּ ה יהיה  א העתידה הגּ אלּ ה כּ ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
בּ ּה " הזּ וֹ כה ואׁש רי  ,ית בּ ר האל רצוֹ ן והוּ א הזּ וֹ , הּק ד ה לתוֹ ספת (ע שׂ רהׁש יּ ז כּ וּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

הבּ רית) ל וּ חוֹ ת ׁש ני ראׁש וֹ ן, מאמר  תיקו"זמאמר וֹ ת לבּט ל. עצה מצא א זי"ע הרמח"ל ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש בּ כח  הפסק, ל א בּ רצף הּק דוֹ ׁש " "הזּ הר  בּ ל ּמ וּ ד  אלּ א י שׂ ראל , מעם ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְגּ זרוֹ ת

בּ רחמים. הגּ אלּ ה וּ לקרב  גּ זרוֹ ת כּ ל  לבּט ל  הּק דוֹ ׁש " בּ נוֹ סף "הזּ הר כן, כּ מוֹ  - ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  הנּ פלאה  בּ ספרלּמ עלה והּק ריאה ה לּ ּמ וּ ד  מסגּ לים בּ רחמים , הגּ אלּ ה קר וּ ב  ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

רחמנא  צרה כּ ל  מּפ ני  בּ צוּ רה כּ חוֹ מה ולהיוֹ ת קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת  כּ ל  לבּט ל  הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
וקדוֹ ׁש ליצלן. צדּ יק זכר לוּ צאטוֹ  חיּ ים מׁש ה ר בּ נ וּ  הרמח"ל, ה ּק דוֹ ׁש  רבּ ינוּ  - ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל  מיחד  לּמ וּ ד  סדר בּ יׁש יבתוֹ  ּת ּק ן ועוֹ ד , י ׁש רים" ה"ּמ סלּ ת בּ על  זי"ע, ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פו

וא בּ כריכה רק נכנס והכּ דּ וּ ר זמן, ל וֹ  ׁש יּ ׁש  מתי בּ זה ׁש לּ וֹ מד כּ יס  פוֹ רמט ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַזוֹ הר 
ּת מוּ נה, לעשׂ וֹ ת מּמ נּ וּ  בּ ּק ׁש ּת י ׁש א [חבל החיּ לים, לכל זה את והראה יוֹ תר  ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנכנס
4-5 ללמד לנ וּ  נוֹ תנים  וא היּ וֹ ם , כּ ל ול וֹ מדים י וֹ ׁש בים  ואנחנוּ  ּת ראוּ ]. ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ֶׁש כּ לּ כם

עליה. יוֹ ם כּ ל  ׁש ּמ חכּ ים ה גּ ד וֹ לה מהּמ לחמה אוֹ תנוּ  להצּ יל הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַדּ ּק וֹ ת
את לנצּ ח  אדּ יר, כּ ח  בּ ידנוּ  - בּ פיהם אלּ א י שׂ ראל ׁש ל כּ חם  אין יעקב ק וֹ ל ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַהּק וֹ ל

הראׁש וֹ נה הּמ כּ ה את לתת  !האוֹ יב, ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הראנה! הה את  תנינ  ד ה הז הר ְְִִֵֶַַַַַָָָָלמדי

להחזיר מתכּ וֹ ננים ׁש ניּ ה"צה"ל ׁש כּ בר"מכּ ה אוֹ מרת  זּ את צוֹ ללוֹ ת, ידי על לאירן ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
את ׁש ּת ּת ן אירן זוֹ  ׁש ּת היה העב דּ ה, עם  הראׁש וֹ נה"הׁש לימוּ  ּפ צצה"הּמ כּ ה - ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

[ח "ו], לישׂ ראל רח"ל )גּ רעינית נפׁש  כּ מלי וֹ ן לגב וֹ ת עלוּ ל ׁש זּ ה מׁש ער  -(וה צּ בא כּ בר. ה ּמ דינה ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הּמ צּ ב עם הזּ ה ה ׁש לימה  הּמ צּ ב  עם מ ׁש לימים א אנחנוּ  ה וּ א!!  ֹונהפו אׁש ר- ! ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌

בּ שׂ וֹ נאיהם הּמ ה היהוּ דים  -יׁש לטוּ  על! הנּ ביאים בּ דברי  מאמין  מאּת נוּ  אחד כּ ל  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
יחזקאל , ּכ על התנבּ אוּ  נביאים וּ ׁש ני האחרוֹ נה, העוֹ לם בּ מלחמת להי וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶהעתיד 

חז"ל וּ זכריה  וּ בארוּ  ורק , ׁש ׁש , אוֹ  ּפ עמיּ ים י שׂ ראל  ארץ על  יבוֹ אוּ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג כּ י  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
לירוּ ׁש לים, יגּ יע  הוּ א האחר וֹ נה הּפ עםבּ פעם את מתאר  הנּ ביא ויחזקאל ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

וׁש ם ׁש יּ בוֹ א, לח)הראׁש וֹ נה ּפ רק בּ וֹ (יחזקאל  בּ י וֹ ם ההוּ א בּ יּ וֹ ם "והיה : ּכ אמתאר ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
יהיה ההוּ א יּ וֹ ם ...בא בּ א ּפ י...וּ בקנאתי חמתי  ּת עלה י שׂ ראל ... אדמת על ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַגוֹ ג
ּפ ני  על אׁש ר  האדם וכל היּ ם ... דּ גי  מּפ ני  ורעׁש וּ  י שׂ ראל... אדמת על  גּ דוֹ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַרעׁש 
[ופירש  ּת ּפ וֹ ל". לארץ חוֹ מה וכל ה ּמ דרגוֹ ת ונפלוּ  ההרים  ונהרס וּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה 
המלחמה גודל על המליצה, דרך על לפרשו יש הזה והרעש המלבי"ם:
הרים המחריבים  הימים , באחרית שיהיו הנשק  וכלי תותח כלי  קול  והשמעת
במחזה הצטייר זה וכל מאוד , ואדיר גדול רעש בקול  בצורות חומות ומהרסים
ּת היה... בּ אחיו איׁש  חרב ... עליו וקראתי  גדולה]... וההמולה ברעש  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְהנביא
אמטיר ... וגפרית אׁש  אלגּ בי ׁש  ואבני  ׁש וֹ טף וגׁש ם וּ בדם בּ דבר  אּת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ּפ טּת י
ה '". אני כּ י  וידעוּ  ... והתקדּ ׁש ּת י והתגּ דּ לּת י  אּת וֹ ... אׁש ר  רבּ ים עּמ ים  ועל ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲאגּפ יו

זכריה  ה נּ ביא ואלּ וּ  יד )- ּפ רק זכריה וׁש ם(ספר  האחר וֹ נה, ה ּמ לחמה את  מתאר ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּמ גּ פה ּת היה וזאת כּ תוּ ב: וכ אטוֹ מית, ּפ צצה הּמ ז כּ יר בּ כוּ וּ ן הדּ ברים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְמתארים
ועיניו  רגליו  על  עמד  והוּ א בּ שׂ רוֹ  המק  ירוּ ׁש לם על צבאוּ  אׁש ר ה'... יגּ ף ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
ר בּ ה ה' מהוּ מת ּת היה ההוּ א בּ יּ וֹ ם  בּ פיהם ...והיה ּת ּמ ק וּ ל ׁש וֹ נוֹ  בחריהן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת ּמ קנה
ּת היה וכן ... סביב הגּ וֹ ים כּ ל חיל ואּס ף בּ ירוּ ׁש לם ּת לּ חם יהוּ דה וגם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם...

הזּ את". כּ ּמ גּ פה ההּמ ה בּ ּמ חנוֹ ת יהיה א ׁש ר  הבּ המה ...וכל הּס וּ ס  והר ׁש בּ "ימגּ פת ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הזּ את. ה גּ ד וֹ לה בּ ּמ לחמה  ננּ צל  זוֹ הר נלמד ׁש אם לנוּ  ּמ בטיח  ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פזשאלות 

הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה את נ ּת ן מדינוֹ ת אנחנוּ  בּ כל  בּ עריהם היּ הוּ דים "נקהל וּ  ! ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ל על  ּפ חדּ ם  נפל כּ י  לפניהם עמד  א "ואיׁש  הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר לל ּמ וּ ד  ... " ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ב )העּמ ים" ט  -(אסּת ר בּ מבצ . אּת נ וּ  ׁש יּ ׁש ּת ּת ף מאּת נ וּ  אחד מקבּ לכּ ל זה עוֹ למי  ע ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  כּ ל את  ּפ עמים אלף  70 חדׁש  כּ ל סיּ ם כּ א לּ וּ  החׁש בּ וֹ ן שׂ כר את [ראוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

עם לכל וּ לחלּ ק מעל וֹ נים בּ חנּ ם לק בּ ל יכוֹ ל  אחד כּ ל .35-36 הזּ וֹ הר אוֹ ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ עלוֹ ן 
ׁש הם], מקוֹ ם בּ כל  בּ חסדישׂ ראל הגּ אוּ לה את וּ נקרב  האסוֹ ן את  נמנע וכ ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הּק ד וֹ ׁש -וּ ברחמים. בּ זּ הר זי"ע לר ׁש בּ "י הל וֹ ם  עליו ר בּ נוּ  מׁש ה אוֹ מר ּפ רׁש תוכ) ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

קכ "ד ) דּ ף גּ ל וּ תאנשׂ א מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא "בּ האי  : ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הדּ ברים: [בּ אוּ ר בּ ניבּ רחמי". יצאוּ  הּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ספר , ּׁש ל החבּ וּ ר בּ זכוּ ת ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

מׁש יח  חבלי צער וּ לא וי ּס וּ רים צרוֹ ת לא בּ רחמים הגּ לוּ ת מן כּ יצד-!]י שׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
אפ ׁש רי זאת זה  לּ יי שׂ ם יכ וֹ לים האם - ואפׁש ר? אפ ׁש ר אכן, קלּ ה ? בּ תכנית - ! ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ואחד אחד לכל  ידענוּ -!וּ מתאימה א ּת גּ יד וּ  יכלנוּ ׁש א א ּת אמרוּ  ׁש א - !!- ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌
לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וחוֹ ב הדּ בר, אליבּ ידינוּ  לה ' מי אחד !!  כּ ר יּק ח אחד כּ ל - ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ל-70 ויּ תקר  חד ׁש , כּ ל זה את ויגמר בּ יּ וֹ ם דּ ּק וֹ ת 4-5 וילמד  כּ רכים ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמ בעים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל ּפ עמים 70,000 גּ מר  כּ אלּ וּ  שׂ כר ויקבּ ל  , ּכ ׁש יּ ע שׂ וּ  אי ׁש  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶאלף

- אחד . להצּ ילנוּ בּ חדׁש  הר ׁש בּ "י  את לּ נ וּ  וׁש לח לּמ כּ ה רפוּ אה  לנוּ  הק דּ ים ה ּק בּ "ה ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ורעוֹ ת. קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל

בּ ּה ": הזּ וֹ כה ואׁש רי ה זּ וֹ , ה ּק ד ה לתוֹ ספת ׁש יּ זכּ וּ  עד  ּת היה א העתידה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה 
גּ נוּ ז  להי וֹ ת עתיד היה הזּ הר  ׁש חבּ וּ ר מכּ אן מבאר "הנּ ה ה ּק דוֹ ׁש : הל "ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

וּ בזכוּ ת וכוּ ' לּת חּת וֹ נים. יתגּ לּ ה ׁש אז  ה יּ מים, בּ סוֹ ף האחרוֹ ן  הדּ וֹ ר  ׁש יּ בוֹ א עד  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
מׁש יח, יבוֹ א סבּ הכּ העוֹ סקים ּת היה זה אׁש ר  בּ סבּ תוֹ  דּ עה הארץ ּת ּמ לא אז י  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

ׁש בּ זכוּ ת כּ די  וכוּ ', אחזּ תוֹ " אל אי ׁש  "וׁש בּת ם וּ בגינּה  ׁש אמר  וזה לביאתוֹ , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקר וֹ בה
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש הצר עד  מּמ צרים י שׂ ראל  נגאלוּ  ׁש א כּ ׁש ם ישׂ ראל, יגּ אל וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶזה

הּמ ילה, וּ בדם הּפ סח בּ דם לקדּ ׁש ם עדהוּ א הגּ אלּ ה יהיה  א העתידה הגּ אלּ ה כּ ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
בּ ּה " הזּ וֹ כה ואׁש רי  ,ית בּ ר האל רצוֹ ן והוּ א הזּ וֹ , הּק ד ה לתוֹ ספת (ע שׂ רהׁש יּ ז כּ וּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

הבּ רית) ל וּ חוֹ ת ׁש ני ראׁש וֹ ן, מאמר  תיקו"זמאמר וֹ ת לבּט ל. עצה מצא א זי"ע הרמח"ל ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש בּ כח  הפסק, ל א בּ רצף הּק דוֹ ׁש " "הזּ הר  בּ ל ּמ וּ ד  אלּ א י שׂ ראל , מעם ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְגּ זרוֹ ת

בּ רחמים. הגּ אלּ ה וּ לקרב  גּ זרוֹ ת כּ ל  לבּט ל  הּק דוֹ ׁש " בּ נוֹ סף "הזּ הר כן, כּ מוֹ  - ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  הנּ פלאה  בּ ספרלּמ עלה והּק ריאה ה לּ ּמ וּ ד  מסגּ לים בּ רחמים , הגּ אלּ ה קר וּ ב  ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

רחמנא  צרה כּ ל  מּפ ני  בּ צוּ רה כּ חוֹ מה ולהיוֹ ת קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת  כּ ל  לבּט ל  הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
וקדוֹ ׁש ליצלן. צדּ יק זכר לוּ צאטוֹ  חיּ ים מׁש ה ר בּ נ וּ  הרמח"ל, ה ּק דוֹ ׁש  רבּ ינוּ  - ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל  מיחד  לּמ וּ ד  סדר בּ יׁש יבתוֹ  ּת ּק ן ועוֹ ד , י ׁש רים" ה"ּמ סלּ ת בּ על  זי"ע, ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פח

דּ בר וקבע לעת, מעת כּ לל  הפסק לא בּ מׁש מרוֹ ת הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  בּ ספר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִגּ ירסא
י שׂ ראל  לחכמי  בּ אגּ רת ה דּ בר מעלת על וכוֹ תב בּ י ׁש יבת וֹ , הראׁש וֹ נה כּ ּת ּק נה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶזה

הלּ ׁש וֹ ן : ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְבּ זה

טמנ ז מרת להצל  קד קהת לכל היעצה העצה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ"זאת 
הבר רב י ,ל יח ולא זאת  על לפ ח לה היה בואי ,נאיהְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לזכת " ל ויהיה האת העצה את יח  רתכ "ב ד  מאד ... ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹועצ

אלמלא אני כּ י גּ ום, אחרי  הזּ ה הדּ בר את י שׂ ראל  חכמי יכוּ  יׁש ל  אל ועּת ה ...ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
חילי  אתנתי ר י ּק ח ּת וֹ רתכם  כּ בוֹ ד אבל וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם בּ כל זה דּ בר  קוֹ בע הייתי  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

אחד  וכל ישׂ ראל, לכל לטוֹ בה כּ מוֹ ה אין כּ י  לזכוּ ת, לוֹ  ויהיה הזּ את ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהעצה
כּ לל". הוּ א קׁש ה דּ בר א כּ י לעשׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל  זי"ע בּ מק וֹ מ וֹ  כּ הרמח"ל גּ דוֹ ל לנוּ  וּ מי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ישׂ ראל מעם גּ זר וֹ ת לבּט ל  עצה מצא וא הּת וֹ רה מכמנּ י בּ כל  עצוּ ם בּ קי היה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
הּק דה  ׁש בּ כח הפסק, ל א בּ רצף הזּ הר  בּ ספר לּמ וּ ד הזּ וֹ , העצה  את ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

בּ רחמים  הגּ אלּ ה וּ לקרב גּ זר וֹ ת כּ ל לב ּט ל הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  ספר  ׁש ל  (אגּ רתהעליוֹ נה ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

הז וֹ הר ) מאוֹ ר וֹ ת – -הרמח"ל  נהר. כּ מי  ּת ן  ׁש לוֹ מים ולנּ זהר  י וֹ דע !למזהיר הרע היּ צר  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ׁש לט וֹ נוֹ , וּ מתבּ ּט ל העוֹ לם מן נדחה הוּ א הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר לּ יּמ וּ ד ידי ׁש על ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ ודאוּ ת,
ׁש ט וּ ת ׁש ל מח ׁש בוֹ ת להחדּ יר  מתאּמ ץ הוּ א כּ ן על ׁש לּ וֹ . האחר וֹ נה  הּמ לחמה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוזוֹ הי

- מּמ ׁש . האמת הפ סכּ נה והבל, זהירוּ ת כּ ן היּ צרעל בּ ר ׁש ת ל ּפ וֹ ל  א כּ דאמר!! ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
י וֹ נתן, רבּ י  אמר נחמני  בּ ר  ׁש מוּ אל וּ מעידר בּ י  הזּ ה בּ ע וֹ לם  לאדם מסית וֹ  הרע  יצר ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

הבּ א  לע וֹ לם  מנוּ ל עליו   ּב ּפ גע אם י ׁש מעאל, רבּ י דבי  ּת נּ א וינּ צל: יע שׂ ה מה , ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
הּמ דרׁש זה לבית נב :)וכוּ '...מׁש כהוּ  דּ ף -(סכּ ה רמה". בּ יד יצאים ישׂ ראל "וּ בני ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ח ') י "ד ּפ רק יציאת(ׁש מ וֹ ת מימי  עוֹ ד החלּ ה היּ מים אחרית ותּק וּ ן הגּ אוּ לה ּפ עמי , ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
הלמה, לגא לּ ה וּ מצ ּפ ים מחכּ ים היהוּ דים אנוּ  י וֹ ם בּ כל וּ מּת מיד , מאז ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים.

מיכה הנּ ביא ט"ו)וּ להבטחת ז' נפלאוֹ ת "(ּפ רק אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת ",כּ ימי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יכ  וּ בכלל ענק, בּ צעדי  מתקרבת היא הּס ימנים כּ ל  לפי כּ י להיוֹ תונראה וֹ ל ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ עוֹ לם ׁש ק וּ ע עדין  הע וֹ לם ר וֹ ב  כּ י נראה זאת, עם בּ פנים. עמ וֹ ק כּ בר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש אנחנוּ 
כּ די  הבּ אוֹ ת, ל ׁש נים קדימה וּ מס ּת כּ ל בּ ּת ים, ולקנוֹ ת ׁש לּ וֹ , לּפ נסיה ודוֹ אג ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה ,
סוֹ תר ׁש א כּ ּמ וּ בן דּ בר חפץ. ׁש הוּ א כּ מוֹ  בּ ד יּ וּ ק ויתקיּ מ וּ  יהי וּ  ׁש הם ולדאג ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלתכנן

יקרה. זה רגע ׁש בּ כל האמוּ נה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶאת

ז"ל ,גּ ד וֹ לי חכמינוּ  דּ ברי ּפ י  ועל הּק יּ ם, מהּמ צּ ב מדאגים י שׂ ראל  בּ עם הר בּ נים ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
וכ וּ ' אטוֹ ם ּפ צצת טילים, נפילת הכּ וֹ ללת כּ וֹ ללת, מלחמה ּת פרץ ׁש בּ עתיד ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִח וֹ זים
טוֹ ענים א לבּ הלה, חׁש ׁש  בּ ׁש ל בּ ר בּ ים הזּ ה הנּ וֹ שׂ א את  מפיצים א ואוּ לי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְרח"ל.

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פטשאלות 

הגּ מרא כּ דברי  ׁש למה, בּ תׁש וּ בה כּ לּ נוּ  נחזר א אם הּמ ציאוּ ת להיוֹ ת עלוּ לה זוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִכּ י
ע "ב )בּ סנהדרין  צ"ז ואם(דּ ף נגאלין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין י שׂ ראל אם אוֹ מר אליעזר  ר בּ י : ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

נגאלין  אין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין אין אם יהוֹ ׁש ע ר בּ י לי ּה  אמר נגאלין, אין אלּ א?לאו ! ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ע וֹ שׂ ין  וישׂ ראל כּ המן, קׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו  ,מל להן  מעמיד הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מכּ די  קצר ואינוֹ  ּפ ׁש וּ ט  אינוֹ  ׁש הנּ וֹ שׂ א כּ ּמ וּ בן עכ "ל . ל ּמ וּ טב , וּ מחזירן  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,
וכן  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג למלחמת היא ׁש הכּ וּ נה ולדעת  לז כּ ר   צרי א כּ אן, עליו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלפרט

הכּ תוּ ב בּ נ וּ  יתקיים וּ בזכוּ תכם בּ עוֹ לם. חד ׁש  טו)לעדּ ן פרק עליהם(שמות "ּת ּפ ל  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌
בב"א. ועד ", לעלם ימ ה' ופחד... ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאימתה

לצאת לזכּ וֹ ת אפׁש ר הזּ וֹ הר ספר  ׁש בּ אמצעוּ ת הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ׁש נּ כּת ב מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
לוּ צאט וֹ  חיּ ים מׁש ה ורבּ נוּ  מׁש יח. חבלי  יּס וּ רי  ל א דּ הינוּ  בּ רחמים, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמהגּ ל וּ ת

" בּ ספרוֹ  מסבּ יר  זיע "א בּ ּמ רוֹ ם ",הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל אדּ יר הלּ לוּ  הדּ ברים כּ וּ נת מהוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
עכ  דּ וקא מאד כּ דאי כּ י  וכן גּ םהזּ וֹ הר . הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ספר  בּ קריאת  ל דּ בק ׁש ו ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

אבּ גירסא אם גּ ם עצוּ מ וֹ ת רוּ חנ יּ וֹ ת  ּפ ע לּ וֹ ת ּפ וֹ על הזּ וֹ הר ספר  ׁש ּק ריאת  ה ּמ קבּ לים גּ דוֹ לי מדּ ברי  (כּ יּ דוּ ע , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

ׁש ּק וֹ ראים) הּמ לּ ים את  הכּ תוּ במבינים בּ נוּ  יתקיים וּ בזכוּ תכם טו). עליהם(שמות "ּת ּפ ל : ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌
הּט הוֹ ר לׁש וֹ נ וֹ  וזה - בב"א . ועד ", לעלם ימ ה' ופחד ... ר'אימתה אמר "ּת ניא ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

סמכא ". דּ חד בּ קיימא נתיב אימת עד לחבריא הגּ דוֹ לים -ׁש מעוֹ ן  הּת ּק וּ נים מן ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עצמוֹ , מּמ נּ וּ  מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ׁש בחיו נאמר  כּ אׁש ר הזּ וֹ הר , ספר  היה  בּ עוֹ לם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תקנוּ 
זה  דּ בר בּ וֹ  ויתבּ אר  ישׂ ראל. לבית יׁש וּ עה קרן וּ להצמיח הוּ כן, לגּ אלּ ה  הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִכּ י
בּ פרׁש ת  ּפ ה וגם ּפ עמים. וכּמ ה כּ ּמ ה וּ בּת ּק וּ נים  מהימנא, בּ רעיא מק וֹ מוֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה

ב )נשׂ א ספר(קכ"ד האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם י שׂ ראל  דעתידין "וּ בגין : ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
בּ רחמי " גל וּ תא מן  בּ יּה  יפקוּ ן  ספר הזּ וֹ הר , ׁש הוּ א  החיּ ים מעץ לטעם י שׂ ראל ׁש עתידים  (וּ בגלל ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

בּ רחמים) מהגּ ל וּ ת בּ זכוּ תוֹ  יצאוּ  ה זּ ה, -הזּ וֹ הר  מעּק רי. גּ דוֹ לים בּ עּק רים הוּ א ּת ל וּ י  הזּ ה והענין  ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ועל עּמ וֹ  על  היּ חיד  האד וֹ ן וּ פעל  הכין  א ׁש ר ההנהגה , בּ עוּ מקי  וּ מוּ ׁש ר ׁש  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה ,
הּמ ח ׁש בה. בּ ראׁש ית הּמ כ וּ ן טוּ ב  רב אל בּ וֹ  י גּ יעוּ  אׁש ר   הדּ ר לנחוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַנחלתוֹ ,
להחזירם  להם הם צריכים ּת ּק וּ נים וּ מה בּ גלוּ תם , י שׂ ראל  חסר וּ  כּ ּמ ה ּת דע  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הּמ ׁש וֹ רר  וּ בח ׁש וֹ ב  ה לוֹ ם)לקדמוּ תם. עליו הּמ ל החסר וֹ נוֹ ת (דּ וד והבין הזּ ה, הענין  על ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
וכ וּ ' נביא " עוֹ ד  אין ראינוּ , א "אוֹ תוֹ תינוּ  ואוֹ מר: מתאוֹ נן היה האלּ ה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ ד וֹ לים

ט ) עד , זכרוֹ נם .(ּת הלּ ים  וחכמינוּ  מיּ שׂ ראל, אבדה ויּק ירא ר בּ ה חכמה בּ אמת  כּ י ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ספריּ  למהוי חכמיא ׁש רוּ  הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש חרב  "מיּ וֹ ם אמר וּ  כו 'לברכה (ס וֹ טהא" ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

א) כו '.מ "ט  צר " יחרף אהים מתי "עד ואוֹ מר : זאת  על  מתּפ לּ ל  הּמ ׁש וֹ רר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
י) עד , והבן :.(ׁש ם ׁש מע הזּ ה , בּ ענין מאד גּ ד וֹ לים סוֹ ד וֹ ת נכללים אלּ ה -וּ בפסוּ קים ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הזּ וֹ הר, נע שׂ ה ׁש בּ סוֹ ד ּה  הּת בה, ענין עשׂ תה יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן רבּ י ׁש בּ ריחת ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  פח

דּ בר וקבע לעת, מעת כּ לל  הפסק לא בּ מׁש מרוֹ ת הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  בּ ספר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִגּ ירסא
י שׂ ראל  לחכמי  בּ אגּ רת ה דּ בר מעלת על וכוֹ תב בּ י ׁש יבת וֹ , הראׁש וֹ נה כּ ּת ּק נה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶזה

הלּ ׁש וֹ ן : ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְבּ זה

טמנ ז מרת להצל  קד קהת לכל היעצה העצה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ"זאת 
הבר רב י ,ל יח ולא זאת  על לפ ח לה היה בואי ,נאיהְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לזכת " ל ויהיה האת העצה את יח  רתכ "ב ד  מאד ... ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹועצ

אלמלא אני כּ י גּ ום, אחרי  הזּ ה הדּ בר את י שׂ ראל  חכמי יכוּ  יׁש ל  אל ועּת ה ...ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
חילי  אתנתי ר י ּק ח ּת וֹ רתכם  כּ בוֹ ד אבל וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם בּ כל זה דּ בר  קוֹ בע הייתי  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

אחד  וכל ישׂ ראל, לכל לטוֹ בה כּ מוֹ ה אין כּ י  לזכוּ ת, לוֹ  ויהיה הזּ את ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהעצה
כּ לל". הוּ א קׁש ה דּ בר א כּ י לעשׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל  זי"ע בּ מק וֹ מ וֹ  כּ הרמח"ל גּ דוֹ ל לנוּ  וּ מי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ישׂ ראל מעם גּ זר וֹ ת לבּט ל  עצה מצא וא הּת וֹ רה מכמנּ י בּ כל  עצוּ ם בּ קי היה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר
הּק דה  ׁש בּ כח הפסק, ל א בּ רצף הזּ הר  בּ ספר לּמ וּ ד הזּ וֹ , העצה  את ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

בּ רחמים  הגּ אלּ ה וּ לקרב גּ זר וֹ ת כּ ל לב ּט ל הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  ספר  ׁש ל  (אגּ רתהעליוֹ נה ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

הז וֹ הר ) מאוֹ ר וֹ ת – -הרמח"ל  נהר. כּ מי  ּת ן  ׁש לוֹ מים ולנּ זהר  י וֹ דע !למזהיר הרע היּ צר  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ׁש לט וֹ נוֹ , וּ מתבּ ּט ל העוֹ לם מן נדחה הוּ א הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר לּ יּמ וּ ד ידי ׁש על ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ ודאוּ ת,
ׁש ט וּ ת ׁש ל מח ׁש בוֹ ת להחדּ יר  מתאּמ ץ הוּ א כּ ן על ׁש לּ וֹ . האחר וֹ נה  הּמ לחמה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוזוֹ הי

- מּמ ׁש . האמת הפ סכּ נה והבל, זהירוּ ת כּ ן היּ צרעל בּ ר ׁש ת ל ּפ וֹ ל  א כּ דאמר!! ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
י וֹ נתן, רבּ י  אמר נחמני  בּ ר  ׁש מוּ אל וּ מעידר בּ י  הזּ ה בּ ע וֹ לם  לאדם מסית וֹ  הרע  יצר ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

הבּ א  לע וֹ לם  מנוּ ל עליו   ּב ּפ גע אם י ׁש מעאל, רבּ י דבי  ּת נּ א וינּ צל: יע שׂ ה מה , ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
הּמ דרׁש זה לבית נב :)וכוּ '...מׁש כהוּ  דּ ף -(סכּ ה רמה". בּ יד יצאים ישׂ ראל "וּ בני ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ח ') י "ד ּפ רק יציאת(ׁש מ וֹ ת מימי  עוֹ ד החלּ ה היּ מים אחרית ותּק וּ ן הגּ אוּ לה ּפ עמי , ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
הלמה, לגא לּ ה וּ מצ ּפ ים מחכּ ים היהוּ דים אנוּ  י וֹ ם בּ כל וּ מּת מיד , מאז ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים.

מיכה הנּ ביא ט"ו)וּ להבטחת ז' נפלאוֹ ת "(ּפ רק אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת ",כּ ימי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יכ  וּ בכלל ענק, בּ צעדי  מתקרבת היא הּס ימנים כּ ל  לפי כּ י להיוֹ תונראה וֹ ל ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ עוֹ לם ׁש ק וּ ע עדין  הע וֹ לם ר וֹ ב  כּ י נראה זאת, עם בּ פנים. עמ וֹ ק כּ בר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש אנחנוּ 
כּ די  הבּ אוֹ ת, ל ׁש נים קדימה וּ מס ּת כּ ל בּ ּת ים, ולקנוֹ ת ׁש לּ וֹ , לּפ נסיה ודוֹ אג ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה ,
סוֹ תר ׁש א כּ ּמ וּ בן דּ בר חפץ. ׁש הוּ א כּ מוֹ  בּ ד יּ וּ ק ויתקיּ מ וּ  יהי וּ  ׁש הם ולדאג ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלתכנן

יקרה. זה רגע ׁש בּ כל האמוּ נה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶאת

ז"ל ,גּ ד וֹ לי חכמינוּ  דּ ברי ּפ י  ועל הּק יּ ם, מהּמ צּ ב מדאגים י שׂ ראל  בּ עם הר בּ נים ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
וכ וּ ' אטוֹ ם ּפ צצת טילים, נפילת הכּ וֹ ללת כּ וֹ ללת, מלחמה ּת פרץ ׁש בּ עתיד ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִח וֹ זים
טוֹ ענים א לבּ הלה, חׁש ׁש  בּ ׁש ל בּ ר בּ ים הזּ ה הנּ וֹ שׂ א את  מפיצים א ואוּ לי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְרח"ל.

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות פטשאלות 

הגּ מרא כּ דברי  ׁש למה, בּ תׁש וּ בה כּ לּ נוּ  נחזר א אם הּמ ציאוּ ת להיוֹ ת עלוּ לה זוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִכּ י
ע "ב )בּ סנהדרין  צ"ז ואם(דּ ף נגאלין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין י שׂ ראל אם אוֹ מר אליעזר  ר בּ י : ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

נגאלין  אין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין אין אם יהוֹ ׁש ע ר בּ י לי ּה  אמר נגאלין, אין אלּ א?לאו ! ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ע וֹ שׂ ין  וישׂ ראל כּ המן, קׁש וֹ ת ׁש גּ זרוֹ תיו  ,מל להן  מעמיד הוּ א  ּבּ ר ו ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מכּ די  קצר ואינוֹ  ּפ ׁש וּ ט  אינוֹ  ׁש הנּ וֹ שׂ א כּ ּמ וּ בן עכ "ל . ל ּמ וּ טב , וּ מחזירן  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,
וכן  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג למלחמת היא ׁש הכּ וּ נה ולדעת  לז כּ ר   צרי א כּ אן, עליו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלפרט

הכּ תוּ ב בּ נ וּ  יתקיים וּ בזכוּ תכם בּ עוֹ לם. חד ׁש  טו)לעדּ ן פרק עליהם(שמות "ּת ּפ ל  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌
בב"א. ועד ", לעלם ימ ה' ופחד... ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאימתה

לצאת לזכּ וֹ ת אפׁש ר הזּ וֹ הר ספר  ׁש בּ אמצעוּ ת הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ׁש נּ כּת ב מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
לוּ צאט וֹ  חיּ ים מׁש ה ורבּ נוּ  מׁש יח. חבלי  יּס וּ רי  ל א דּ הינוּ  בּ רחמים, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמהגּ ל וּ ת

" בּ ספרוֹ  מסבּ יר  זיע "א בּ ּמ רוֹ ם ",הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל אדּ יר הלּ לוּ  הדּ ברים כּ וּ נת מהוּ  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
עכ  דּ וקא מאד כּ דאי כּ י  וכן גּ םהזּ וֹ הר . הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ספר  בּ קריאת  ל דּ בק ׁש ו ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

אבּ גירסא אם גּ ם עצוּ מ וֹ ת רוּ חנ יּ וֹ ת  ּפ ע לּ וֹ ת ּפ וֹ על הזּ וֹ הר ספר  ׁש ּק ריאת  ה ּמ קבּ לים גּ דוֹ לי מדּ ברי  (כּ יּ דוּ ע , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

ׁש ּק וֹ ראים) הּמ לּ ים את  הכּ תוּ במבינים בּ נוּ  יתקיים וּ בזכוּ תכם טו). עליהם(שמות "ּת ּפ ל : ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌
הּט הוֹ ר לׁש וֹ נ וֹ  וזה - בב"א . ועד ", לעלם ימ ה' ופחד ... ר'אימתה אמר "ּת ניא ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

סמכא ". דּ חד בּ קיימא נתיב אימת עד לחבריא הגּ דוֹ לים -ׁש מעוֹ ן  הּת ּק וּ נים מן ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עצמוֹ , מּמ נּ וּ  מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ׁש בחיו נאמר  כּ אׁש ר הזּ וֹ הר , ספר  היה  בּ עוֹ לם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תקנוּ 
זה  דּ בר בּ וֹ  ויתבּ אר  ישׂ ראל. לבית יׁש וּ עה קרן וּ להצמיח הוּ כן, לגּ אלּ ה  הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִכּ י
בּ פרׁש ת  ּפ ה וגם ּפ עמים. וכּמ ה כּ ּמ ה וּ בּת ּק וּ נים  מהימנא, בּ רעיא מק וֹ מוֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה

ב )נשׂ א ספר(קכ"ד האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם י שׂ ראל  דעתידין "וּ בגין : ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
בּ רחמי " גל וּ תא מן  בּ יּה  יפקוּ ן  ספר הזּ וֹ הר , ׁש הוּ א  החיּ ים מעץ לטעם י שׂ ראל ׁש עתידים  (וּ בגלל ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

בּ רחמים) מהגּ ל וּ ת בּ זכוּ תוֹ  יצאוּ  ה זּ ה, -הזּ וֹ הר  מעּק רי. גּ דוֹ לים בּ עּק רים הוּ א ּת ל וּ י  הזּ ה והענין  ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ועל עּמ וֹ  על  היּ חיד  האד וֹ ן וּ פעל  הכין  א ׁש ר ההנהגה , בּ עוּ מקי  וּ מוּ ׁש ר ׁש  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה ,
הּמ ח ׁש בה. בּ ראׁש ית הּמ כ וּ ן טוּ ב  רב אל בּ וֹ  י גּ יעוּ  אׁש ר   הדּ ר לנחוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַנחלתוֹ ,
להחזירם  להם הם צריכים ּת ּק וּ נים וּ מה בּ גלוּ תם , י שׂ ראל  חסר וּ  כּ ּמ ה ּת דע  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הּמ ׁש וֹ רר  וּ בח ׁש וֹ ב  ה לוֹ ם)לקדמוּ תם. עליו הּמ ל החסר וֹ נוֹ ת (דּ וד והבין הזּ ה, הענין  על ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
וכ וּ ' נביא " עוֹ ד  אין ראינוּ , א "אוֹ תוֹ תינוּ  ואוֹ מר: מתאוֹ נן היה האלּ ה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ ד וֹ לים

ט ) עד , זכרוֹ נם .(ּת הלּ ים  וחכמינוּ  מיּ שׂ ראל, אבדה ויּק ירא ר בּ ה חכמה בּ אמת  כּ י ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ספריּ  למהוי חכמיא ׁש רוּ  הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש חרב  "מיּ וֹ ם אמר וּ  כו 'לברכה (ס וֹ טהא" ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

א) כו '.מ "ט  צר " יחרף אהים מתי "עד ואוֹ מר : זאת  על  מתּפ לּ ל  הּמ ׁש וֹ רר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
י) עד , והבן :.(ׁש ם ׁש מע הזּ ה , בּ ענין מאד גּ ד וֹ לים סוֹ ד וֹ ת נכללים אלּ ה -וּ בפסוּ קים ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הזּ וֹ הר, נע שׂ ה ׁש בּ סוֹ ד ּה  הּת בה, ענין עשׂ תה יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן רבּ י ׁש בּ ריחת ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  צ

זה  נח ׁש ב ואז  בּ ּת ּק וּ נים. כּ ּמ זכּ ר  נׁש מתין, רבּ וֹ א  ה ים  כּ ל  נכלל וּ  בּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
וזהוּ  יציאה. אלּ א  יצטר א היּ מים בּ סוֹ ף עד ישׂ ראל, לכל כּ ללית ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלבריחה

נב ,)ׁש נּ אמר  י שׂ ראל "...(יׁש עיה אל וֹ קי  תצאוּ ...וּ מאּס פכם בּ חּפ ז וֹ ן א "כּ י :- ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אחריו  נׁש אר  הזּ וֹ הר ספר כּ י רשב "י)והאמת, בּ וֹ (אחרי  ׁש יּ ת דּ בּ ק מי  ׁש כּ ל לברכה, ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לוֹ  יצטר ׁש א עד  אחרא , הּס טרא מן ׁש בּ וֹ רח היּ מים)נקרא יציאה.(בּ אחרית אלּ א ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ה צּ לה  הוּ א כּ י הוּ א, גּ ד וֹ ל  ּת וֹ עלת  כּ י והאמת בּ זה. נמצא ּת וֹ עלת מה ְואוֹ דיע◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מׁש יח. ה ּק בר,-מחבלי חבּ וּ ט כּ מ וֹ  א לּ א צריכים, הי וּ  א מׁש יח חבלי  כּ י והענין: ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
החבלים צריכים היוּ  כּ ן בּ וֹ , ׁש נּ דבּ ק הזּ המא האדם מן  להפריד מׁש יח)הצּ רי (חבלי  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ואחר לעיל , כּ נּ זכּ ר לברח  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די ה גּ ל וּ ת , זהמת [את] מיּ שׂ ראל להפריד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לברכה זכר וֹ נם חכמינ וּ  [מאמר סוֹ ד  וזה  לצאת . יחזרוּ   ָּכ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ל ּמ וּ טב " וּ מחזירם כּ המן  קׁש וֹ ת ׁש גּ זר וֹ תיו  מל עליהם צזמעמיד  זהוּ :)(סנהדרין כּ י  , ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
הּת ּק וּ ן  לתּק ן  יכוֹ ל אינוֹ  אחרא הּס טרא ּת גבּ רת  ֹּת ו ׁש האדם בּ עוֹ ד  גּ ד וֹ ל : ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ לל 
לעיל, כּ נּ זכּ ר  י שׂ ראל  ּת חת וּ קׁש וּ רה כּ פוּ תה תאר אחרא  ׁש הּס טרא וצרי . ַהצּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ דר כּ י  בּ ריחה, בּ דּ ר ההם הּק לּפ וֹ ת מן לצאת  הּפ עלּ וֹ ת: ׁש ּת י להם צרי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
רמה, בּ יד  ה ּק ל ּפ וֹ ת מן  מּמ ׁש  ׁש יּ צאוּ   ּכ ואחר בּ ראׁש וֹ נה. אפׁש ר  אי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיציאה
א  הזּ המא , בּ הם הרבּ ה  ׁש נּ דבּ ק  כּ יּ וּ ן   א ּת חּת ם. כּ פ וּ תוֹ ת ּת ארנה ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶשהקליּפ וֹ ת 

החבלים ידי על  אלּ א לברח להם אפׁש ר מׁש יח)היה חוֹ זרים (חבלי  היוּ  ׁש אז , ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
גּ דוֹ ל סוֹ ד בּ זה וא וֹ דיע הבּ ריחה. היא וזאת מקלט, עיר "אי ּמ א " ׁש היא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
ה' עד וׁש ב ּת  וכוּ ' האלּ ה הדּ ברים כּ ל   ּוּ מצאו ל "בּ צּ ר הכּ תוּ ב : ׁש אמר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה

וכוּ ' "קיל )א ד , -(דּ ברים גּ זרוֹ ת . ו ׁש לוֹ ם חס לגזר אחרא הּס טרא  התגּ בּ ר וּ ת כּ י  דּ ע, ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
 ּכ על וֹ ת ּה  כּ פי כּ י בּ מדרגוֹ ת, ולינק להתאחז על יּ תּה  לפי  נמׁש ישׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל 
דּ חק  ישׂ ראל נדחקים ואז זו "ן, בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת עוֹ לה היא והנּ ה ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ בּ רת.
בּ סוֹ ד, כּ ן, גּ ם  ׁש ם להתדּ בּ ק  חוֹ ׁש בת והיא ל "אּמ א", מגּ עת ׁש היא עד דּ חק. ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַאחר 

מינּה " מתערין דּ ינין ח "ג.)"איּמ א היא (זוֹ הר  אי ּמ א כּ י יכ וֹ לה, אינּה  בּ אמת א , ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הּת ׁש וּ בה. בּ סוֹ ד  וּ בוֹ רחין  בּ ּה  מתד בּ קין ישׂ ראל אדּ רבּ ה, ואז  היה -חרוּ ת. ולכן  ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לאּמ א  ׁש ּמ גּ יע עד  לספירה מּס פירה וּ מתגּ בּ ר ׁש הוֹ ל ק ׁש וֹ ת, ׁש גּ זרוֹ תיו   ה ּמ ל ָצרי◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש בר "לפני ס וֹ ד והוּ א לישׂ ראל. ה ּת ׁש וּ בה מתע וֹ ררת אדּ ר בּ ה כּ י כּ חוֹ , נׁש בּ ר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש ם

גּ אוֹ ן" טז)- ידי(מ ׁש לי  על היוּ  יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ורבּ י מׁש ה בּ ריחת גּ ם כּ ן  ועל , ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ועוֹ  קים הּת בה ענין כּ בר הנּ ה ה זּ וֹ הר, ספר נעשׂ ה זאת  ׁש בּ בריחה וכיון מדהגּ זרה. ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מן  ויצא ל"אּמ א" מגּ יע  כּ בר הזּ וֹ הר בּ ספר הנּ דבּ ק  דּ הינוּ : אליו, ׁש יּ ז דּ ּמ ן  מי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלכל 
נ שׂ וֹ א, ּפ ר ׁש ת מהימנא  בּ רעיא כּ ּמ זכּ ר מׁש יח, חבלי לוֹ  צרי ואין אחרא, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּס טרא
בּ זמן  אלּ א הזּ וֹ הר נתגּ לּ ה א  זה, כּ ל  עם והנּ ה, בּ ּת חלּ ה. למעלה הבאתי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענין 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות צאשאלות 

בּ זמנּ ּה , אלּ א להּמ צא  צריכה  אינּה  הזּ את הּפ ע לּ ה הא כּ י  העשׂ וֹ תוֹ , אחרי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה
בּ דרא  יוֹ מ יּ א בּ ס וֹ ף אלּ א אינוֹ  ּפ עלּ תוֹ  כּ י הזּ ה, הזּ וֹ הר  בּ ס וֹ ד  ישׂ ראל  ׁש יּ ברחוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵּפ ר וּ ׁש :

מׁש יחא  הּמ ׁש יח)דּ מל כּ א מל ׁש ל בּ דוֹ ר וֹ  היּ מים , עכ"ל .(בּ סוֹ ף , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

בּ תׁש וּ בה, לׁש וּ ב  ישׂ ראל בּ עם גּ דוֹ לה ּת נוּ עה התעוֹ ררה האחר וֹ נ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַבּ נים 
בּ זוֹ הר ולּמ וּ ד בּ קריאה וּ להתאחד מאהבה, לתׁש וּ בה לזכּ וֹ ת א וֹ תנ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מעוֹ ררים 

הּמ ׁש יח. בּ יאת את ויחיׁש  יּ ביא מה פ'נח)הּק דוֹ ׁש , ּפ י (ז"ח על מב ּס סים הדּ ברים . ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל לאוֹ ר עוֹ לם  מ גּ ד וֹ לי וּ מצוּ טטים ישׂ ראל, גּ ד וֹ לי  ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בריהם

רבּ י מהאלמין גראס האדמוֹ "ר  יהוּ דה מי ּס דׁש לוֹ ם הזּ וֹ הרשליט"א מפעל ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ישׂ ראל עם הצּ לת למען  רבּ י העוֹ למי הּמ קבּ לים, הּק דוֹ ׁש ים הצּ דּ יקים אצל בּ ּק ר ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

חי רבּ י אברהם ׁש טרן , חיּ ים רבּ י דּ וד ּפ רץ , רבּ י נ ּס ים  ׁש טרן , דּ אתראמאיר מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רבּ י  ובנש"ק  מיר וֹ ן, אבּ וּ חציראקדּ י ׁש א רבּ י יחיאל  רמלה, דּ אתרא  ישׂ כרמרא ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש מוּ אלי ׁש ל וֹ שליט "אבּ ניהוּ  נהר  הּמ קבּ לים י ׁש יבת ירוּ ׁש לים)(ראׁש  מאירם יצחק ר בּ י  , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
רבּ י  ּהחיּ ו שׂ ר  ואדם אקים וּ משׂ ּמ ח ארוּ ׁש מרגנׁש טרן, "חוּ טׁש ל וֹ ם  יׁש יבת רא ׁש  ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌

רבּ י יר וּ ׁש לים, חסד " ׁש ווייצער ׁש ל יה וּ דה  נ"י ,ׁש מה  בּ מאנסי  אב"ד  מלּ פנים  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מׁש ּת פת: קריאה יזמוּ  ישׂ ראל, גּ דוֹ לי  הרבּ ה הצטרפוּ ועוֹ ד  יקרים "יהוּ דים ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

עם  את ׁש ּת צּ יל בּ עוֹ לם ה גּ ד וֹ לה הכי  אטוֹ ם ּפ צצת  – המים את  ׁש ירעיד  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמבצע
להוֹ ציאי שׂ ראל " וּ מכרחים צריכים אחרא הּס טרא ׁש ל החמים ׁש ער כּ נגד כּ י  , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הקד וּ ׁש ה. ׁש ל  החמים  ל ׁש ער ׁש נּ ז כּ ה כּ די  הר וּ חני  האטוֹ מי הנּ ׁש ק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת 
מלחמה  ל ּת עשׂ ה הוּ א !!וּ בתחבּ וּ לוֹ ת המתכנן הּמ בצע כּ ן  על  התאחדוּ ת :! ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

בּ עוֹ לם  היּ ה וּ דים לכל  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל ול ּמ וּ ד  התאחדוּ בּ קריאה ב "ה כּ ה עד . ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
כּ די  מתאחדים יהוּ דים ׁש כּ -70,000 זכינוּ  וּ בנוֹ סף  הּת פוּ צ וֹ ת, בּ כל ר בּ ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְיהוּ דים

בּ חדׁש וֹ  חדׁש  מידי הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל סיּ וּ מים ל-1000 דּ ּק וֹ תׁש נּ ז כּ ה 4.5 לוֹ מד  אחד (כּ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

הכּ ל ) בּ ס ידיבּ י וֹ ם על וּ מוּ פצים ׁש הוּ דּפ ס וּ  וּ בעלוֹ נים וּ בחוֹ בר וֹ ת בּ קוּ נטרסים - מפעל. ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
העוֹ למי לאין הזּ וֹ הר  היא גּ דוֹ לה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  מעלת כּ י  בּ הרחבה, מסבּ ר ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לּמ וּ ד  ידי על רק להם  לז כּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים ר בּ וֹ ת סגוּ לוֹ ת י ׁש נן וכי  , ער וּ לאין ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִׁש עוּ ר
ה וּ א בּ אׁש ר יהוּ די כּ ל על חוֹ בה כּ י  הצּ דּ יקים הר בּ נים כּ תבוּ  עוֹ ד  הּק דוֹ ׁש . ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר 
וכוֹ ללים בּ יׁש יבוֹ ת וּ בפרט בּ יוֹ מוֹ  י וֹ ם מידי הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את וללמד להפיץ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם
ק ׁש וֹ ת, מחלוֹ ת ישׂ ראל, מעם ימנע לבד הוּ א כּ י – יוֹ ם  בּ כל כּ ׁש עה לּמ וּ ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִלקבּ ע 
הּמ ׁש חית לעצר העה חוֹ בת  "וע וֹ ד וכדּ וֹ מה. דּ רכים, ּת א וּ נוֹ ת למיניהם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲאסוֹ נוֹ ת

ח"ו, זממוֹ  להפק ׁש מוֹ  י ּמ ח  האירני ההמן י וּ כל וא יפעל א וׁש לוֹ ם כּ יוׁש חס ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ע וֹ ל דּ בר זה אין ול ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי  על  בּ וֹ  לפעל  אפׁש ר ׁש אי  ם ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בּ מים  בּ יוֹ תר גּ דוֹ ל ר וּ ח נחת ׁש ל עוֹ שׂ ה הנּ וֹ ראים  והיּ ּס וּ רים האר כּ ה  גּ ל וּ תינוּ  כּ י  , ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  צ

זה  נח ׁש ב ואז  בּ ּת ּק וּ נים. כּ ּמ זכּ ר  נׁש מתין, רבּ וֹ א  ה ים  כּ ל  נכלל וּ  בּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
וזהוּ  יציאה. אלּ א  יצטר א היּ מים בּ סוֹ ף עד ישׂ ראל, לכל כּ ללית ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלבריחה

נב ,)ׁש נּ אמר  י שׂ ראל "...(יׁש עיה אל וֹ קי  תצאוּ ...וּ מאּס פכם בּ חּפ ז וֹ ן א "כּ י :- ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אחריו  נׁש אר  הזּ וֹ הר ספר כּ י רשב "י)והאמת, בּ וֹ (אחרי  ׁש יּ ת דּ בּ ק מי  ׁש כּ ל לברכה, ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לוֹ  יצטר ׁש א עד  אחרא , הּס טרא מן ׁש בּ וֹ רח היּ מים)נקרא יציאה.(בּ אחרית אלּ א ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ה צּ לה  הוּ א כּ י הוּ א, גּ ד וֹ ל  ּת וֹ עלת  כּ י והאמת בּ זה. נמצא ּת וֹ עלת מה ְואוֹ דיע◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מׁש יח. ה ּק בר,-מחבלי חבּ וּ ט כּ מ וֹ  א לּ א צריכים, הי וּ  א מׁש יח חבלי  כּ י והענין: ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
החבלים צריכים היוּ  כּ ן בּ וֹ , ׁש נּ דבּ ק הזּ המא האדם מן  להפריד מׁש יח)הצּ רי (חבלי  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ואחר לעיל , כּ נּ זכּ ר לברח  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די ה גּ ל וּ ת , זהמת [את] מיּ שׂ ראל להפריד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לברכה זכר וֹ נם חכמינ וּ  [מאמר סוֹ ד  וזה  לצאת . יחזרוּ   ָּכ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ל ּמ וּ טב " וּ מחזירם כּ המן  קׁש וֹ ת ׁש גּ זר וֹ תיו  מל עליהם צזמעמיד  זהוּ :)(סנהדרין כּ י  , ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
הּת ּק וּ ן  לתּק ן  יכוֹ ל אינוֹ  אחרא הּס טרא ּת גבּ רת  ֹּת ו ׁש האדם בּ עוֹ ד  גּ ד וֹ ל : ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ לל 
לעיל, כּ נּ זכּ ר  י שׂ ראל  ּת חת וּ קׁש וּ רה כּ פוּ תה תאר אחרא  ׁש הּס טרא וצרי . ַהצּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּ דר כּ י  בּ ריחה, בּ דּ ר ההם הּק לּפ וֹ ת מן לצאת  הּפ עלּ וֹ ת: ׁש ּת י להם צרי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
רמה, בּ יד  ה ּק ל ּפ וֹ ת מן  מּמ ׁש  ׁש יּ צאוּ   ּכ ואחר בּ ראׁש וֹ נה. אפׁש ר  אי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיציאה
א  הזּ המא , בּ הם הרבּ ה  ׁש נּ דבּ ק  כּ יּ וּ ן   א ּת חּת ם. כּ פ וּ תוֹ ת ּת ארנה ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶשהקליּפ וֹ ת 

החבלים ידי על  אלּ א לברח להם אפׁש ר מׁש יח)היה חוֹ זרים (חבלי  היוּ  ׁש אז , ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
גּ דוֹ ל סוֹ ד בּ זה וא וֹ דיע הבּ ריחה. היא וזאת מקלט, עיר "אי ּמ א " ׁש היא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
ה' עד וׁש ב ּת  וכוּ ' האלּ ה הדּ ברים כּ ל   ּוּ מצאו ל "בּ צּ ר הכּ תוּ ב : ׁש אמר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה

וכוּ ' "קיל )א ד , -(דּ ברים גּ זרוֹ ת . ו ׁש לוֹ ם חס לגזר אחרא הּס טרא  התגּ בּ ר וּ ת כּ י  דּ ע, ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
 ּכ על וֹ ת ּה  כּ פי כּ י בּ מדרגוֹ ת, ולינק להתאחז על יּ תּה  לפי  נמׁש ישׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל 
דּ חק  ישׂ ראל נדחקים ואז זו "ן, בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת עוֹ לה היא והנּ ה ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ בּ רת.
בּ סוֹ ד, כּ ן, גּ ם  ׁש ם להתדּ בּ ק  חוֹ ׁש בת והיא ל "אּמ א", מגּ עת ׁש היא עד דּ חק. ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַאחר 

מינּה " מתערין דּ ינין ח "ג.)"איּמ א היא (זוֹ הר  אי ּמ א כּ י יכ וֹ לה, אינּה  בּ אמת א , ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הּת ׁש וּ בה. בּ סוֹ ד  וּ בוֹ רחין  בּ ּה  מתד בּ קין ישׂ ראל אדּ רבּ ה, ואז  היה -חרוּ ת. ולכן  ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לאּמ א  ׁש ּמ גּ יע עד  לספירה מּס פירה וּ מתגּ בּ ר ׁש הוֹ ל ק ׁש וֹ ת, ׁש גּ זרוֹ תיו   ה ּמ ל ָצרי◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש בר "לפני ס וֹ ד והוּ א לישׂ ראל. ה ּת ׁש וּ בה מתע וֹ ררת אדּ ר בּ ה כּ י כּ חוֹ , נׁש בּ ר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש ם

גּ אוֹ ן" טז)- ידי(מ ׁש לי  על היוּ  יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ורבּ י מׁש ה בּ ריחת גּ ם כּ ן  ועל , ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ועוֹ  קים הּת בה ענין כּ בר הנּ ה ה זּ וֹ הר, ספר נעשׂ ה זאת  ׁש בּ בריחה וכיון מדהגּ זרה. ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מן  ויצא ל"אּמ א" מגּ יע  כּ בר הזּ וֹ הר בּ ספר הנּ דבּ ק  דּ הינוּ : אליו, ׁש יּ ז דּ ּמ ן  מי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלכל 
נ שׂ וֹ א, ּפ ר ׁש ת מהימנא  בּ רעיא כּ ּמ זכּ ר מׁש יח, חבלי לוֹ  צרי ואין אחרא, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּס טרא
בּ זמן  אלּ א הזּ וֹ הר נתגּ לּ ה א  זה, כּ ל  עם והנּ ה, בּ ּת חלּ ה. למעלה הבאתי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענין 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות צאשאלות 

בּ זמנּ ּה , אלּ א להּמ צא  צריכה  אינּה  הזּ את הּפ ע לּ ה הא כּ י  העשׂ וֹ תוֹ , אחרי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה
בּ דרא  יוֹ מ יּ א בּ ס וֹ ף אלּ א אינוֹ  ּפ עלּ תוֹ  כּ י הזּ ה, הזּ וֹ הר  בּ ס וֹ ד  ישׂ ראל  ׁש יּ ברחוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵּפ ר וּ ׁש :

מׁש יחא  הּמ ׁש יח)דּ מל כּ א מל ׁש ל בּ דוֹ ר וֹ  היּ מים , עכ"ל .(בּ סוֹ ף , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

בּ תׁש וּ בה, לׁש וּ ב  ישׂ ראל בּ עם גּ דוֹ לה ּת נוּ עה התעוֹ ררה האחר וֹ נ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַבּ נים 
בּ זוֹ הר ולּמ וּ ד בּ קריאה וּ להתאחד מאהבה, לתׁש וּ בה לזכּ וֹ ת א וֹ תנ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מעוֹ ררים 

הּמ ׁש יח. בּ יאת את ויחיׁש  יּ ביא מה פ'נח)הּק דוֹ ׁש , ּפ י (ז"ח על מב ּס סים הדּ ברים . ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל לאוֹ ר עוֹ לם  מ גּ ד וֹ לי וּ מצוּ טטים ישׂ ראל, גּ ד וֹ לי  ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בריהם

רבּ י מהאלמין גראס האדמוֹ "ר  יהוּ דה מי ּס דׁש לוֹ ם הזּ וֹ הרשליט"א מפעל ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ישׂ ראל עם הצּ לת למען  רבּ י העוֹ למי הּמ קבּ לים, הּק דוֹ ׁש ים הצּ דּ יקים אצל בּ ּק ר ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

חי רבּ י אברהם ׁש טרן , חיּ ים רבּ י דּ וד ּפ רץ , רבּ י נ ּס ים  ׁש טרן , דּ אתראמאיר מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רבּ י  ובנש"ק  מיר וֹ ן, אבּ וּ חציראקדּ י ׁש א רבּ י יחיאל  רמלה, דּ אתרא  ישׂ כרמרא ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש מוּ אלי ׁש ל וֹ שליט "אבּ ניהוּ  נהר  הּמ קבּ לים י ׁש יבת ירוּ ׁש לים)(ראׁש  מאירם יצחק ר בּ י  , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
רבּ י  ּהחיּ ו שׂ ר  ואדם אקים וּ משׂ ּמ ח ארוּ ׁש מרגנׁש טרן, "חוּ טׁש ל וֹ ם  יׁש יבת רא ׁש  ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌

רבּ י יר וּ ׁש לים, חסד " ׁש ווייצער ׁש ל יה וּ דה  נ"י ,ׁש מה  בּ מאנסי  אב"ד  מלּ פנים  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מׁש ּת פת: קריאה יזמוּ  ישׂ ראל, גּ דוֹ לי  הרבּ ה הצטרפוּ ועוֹ ד  יקרים "יהוּ דים ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

עם  את ׁש ּת צּ יל בּ עוֹ לם ה גּ ד וֹ לה הכי  אטוֹ ם ּפ צצת  – המים את  ׁש ירעיד  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמבצע
להוֹ ציאי שׂ ראל " וּ מכרחים צריכים אחרא הּס טרא ׁש ל החמים ׁש ער כּ נגד כּ י  , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הקד וּ ׁש ה. ׁש ל  החמים  ל ׁש ער ׁש נּ ז כּ ה כּ די  הר וּ חני  האטוֹ מי הנּ ׁש ק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת 
מלחמה  ל ּת עשׂ ה הוּ א !!וּ בתחבּ וּ לוֹ ת המתכנן הּמ בצע כּ ן  על  התאחדוּ ת :! ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

בּ עוֹ לם  היּ ה וּ דים לכל  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל ול ּמ וּ ד  התאחדוּ בּ קריאה ב "ה כּ ה עד . ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
כּ די  מתאחדים יהוּ דים ׁש כּ -70,000 זכינוּ  וּ בנוֹ סף  הּת פוּ צ וֹ ת, בּ כל ר בּ ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְיהוּ דים

בּ חדׁש וֹ  חדׁש  מידי הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל סיּ וּ מים ל-1000 דּ ּק וֹ תׁש נּ ז כּ ה 4.5 לוֹ מד  אחד (כּ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

הכּ ל ) בּ ס ידיבּ י וֹ ם על וּ מוּ פצים ׁש הוּ דּפ ס וּ  וּ בעלוֹ נים וּ בחוֹ בר וֹ ת בּ קוּ נטרסים - מפעל. ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
העוֹ למי לאין הזּ וֹ הר  היא גּ דוֹ לה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  מעלת כּ י  בּ הרחבה, מסבּ ר ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לּמ וּ ד  ידי על רק להם  לז כּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים ר בּ וֹ ת סגוּ לוֹ ת י ׁש נן וכי  , ער וּ לאין ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִׁש עוּ ר
ה וּ א בּ אׁש ר יהוּ די כּ ל על חוֹ בה כּ י  הצּ דּ יקים הר בּ נים כּ תבוּ  עוֹ ד  הּק דוֹ ׁש . ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר 
וכוֹ ללים בּ יׁש יבוֹ ת וּ בפרט בּ יוֹ מוֹ  י וֹ ם מידי הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את וללמד להפיץ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם
ק ׁש וֹ ת, מחלוֹ ת ישׂ ראל, מעם ימנע לבד הוּ א כּ י – יוֹ ם  בּ כל כּ ׁש עה לּמ וּ ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִלקבּ ע 
הּמ ׁש חית לעצר העה חוֹ בת  "וע וֹ ד וכדּ וֹ מה. דּ רכים, ּת א וּ נוֹ ת למיניהם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲאסוֹ נוֹ ת

ח"ו, זממוֹ  להפק ׁש מוֹ  י ּמ ח  האירני ההמן י וּ כל וא יפעל א וׁש לוֹ ם כּ יוׁש חס ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ע וֹ ל דּ בר זה אין ול ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי  על  בּ וֹ  לפעל  אפׁש ר ׁש אי  ם ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בּ מים  בּ יוֹ תר גּ דוֹ ל ר וּ ח נחת ׁש ל עוֹ שׂ ה הנּ וֹ ראים  והיּ ּס וּ רים האר כּ ה  גּ ל וּ תינוּ  כּ י  , ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  צב

אחת, למּט רה הם י שׂ ראל נדּ ח עם מּמ נּ וּ  ידּ ח  הּק דוֹ ׁש לבל ּת י  הגּ אוֹ ן ׁש כּ תב  כּ מוֹ  , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ספרוֹ  זי "ע מ לּ יסא יעקב  הּמ וֹ ר "ר בּ י  הירים"צר וֹ ר  ׁש יר  ב )על ד  עיי"ש.(ּפ רק , ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

עם את להצּ יל יח דּ יו, וּ מתאחדים קמים הדּ וֹ ר  וּ מאוֹ רי צדּ יקי הרבּ נים, גּ ד וֹ לי ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
ונרגּ ׁש ת, קדוֹ ׁש ה בּ קריאה יוֹ צאים והם אט וֹ ם, ּפ צצת ׁש ל קׁש וֹ ת מגּ זרוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

מּת רדּ מתוֹ , ישׂ ראל עם את הזּ וֹ הרלהעיר  את לקרא ויהוּ די  יה וּ די  מכּ ל  וּ לבּק ׁש  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
הּמ קבּ ל הּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ים, הראׁש וֹ נים עצת את מקיּ מים אנוּ  וּ בכ , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

על  בּ איר וֹ ּפ ה , י ׁש יבוֹ ת ראׁש י בּ פני וזעק ׁש הל הּס לּ ם, בּ על דּ וֹ רנוּ  ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָהא קי
הוֹ אה. גּ זרת את  לב ּט ל  מנת על  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהסדרת

הרבּ נים לכל   הל הע וֹ לם, מלחמת לפני ׁש נה ע שׂ רים זצ"ל  הּס לּ ם ׁש בּ על  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
ׁש חלק  ישׂ ראל, כּ לל על ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה גּ זרה ׁש יּ ׁש  להם ואמר  יׁש יבוֹ ת, ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוראׁש י 
ׁש רק  היּ דוּ עים הרמח "ל דּ ברי ואמר רח"ל, העוֹ לם מן י ּמ חק וּ  ישׂ ראל מכלל ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל
העצה כּ ן על - רח"ל . הרע וֹ ת הגּ זרוֹ ת מן אוֹ תנוּ  לה צּ יל יכוֹ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
וא - הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר ללמד  צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִהיא,

בּ קוֹ לוֹ  [לתצ "פ ׁש מע וּ  יהוּ דים. מלי וֹ ן 6-7 והרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה  ּכ אחר ! ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ּפ עמים]. צרה תק וּ ם א -ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ׁש בּ ת  בּ מּס כת הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אלים אנוּ  הרג(נה)כּ עת מי ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
חז"לםא וֹ ת מאמר  וידוּ ע א')? ע ּמ וּ ד נ"ה דּ ף רבּ וֹ נוֹ (ׁש בּ ת הקב"ה, לפני הדּ ין מדּ ת אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

רׁש עים והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים ה לּ לוּ  לּה  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
עוֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נ וֹ  לפניו אמרה מחוּ גּ מוּ רים. וא למחוֹ ת בּ ידם מקוֹ םהיה כּ אן ואין  , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הה כּ ל על אׁש מים י ׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי  וּ לפי  - . ְלהארי◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ה ׁש ם קדּ וּ ׁש  על  ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים זוֹ הר!!מליוֹ ן ללמד ל צּ בּ וּ ר לוֹ מר בּ ידם ׁש היה ! ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

הּק דוֹ ׁש : הזּ וֹ הר  אמר  ועליהם לאמּת וֹ , האמת וזה אמרוּ , וא ונתעצּ לוּ  וויהּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
דּ א וֹ ריתא  בּ רזי מסּת כּ לין  דּ א עינין  וּ סתימין לבּ א  אטימין דּ אנּ וּ ן חלק.לעלמא (זהר ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌

כ"ח .) דּ ף  דּ קבּ לה,א ' בּ חכמה לאׁש ּת דלא בעאן וא יבׁש ה, לאוֹ ריתא דּ עבדין אינוּ ן , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יבי ׁש ה, בּ ' ואׁש ּת ארת מי נּ ּה , י' דּ איהי  דחכמה נביע וֹ  דּ אסּת לּ ק  לוּ ן דגרמין וי  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

בּ עלמא  ואבדּ ן והרג וּ בזּ ה וחרבּ א עני וּ תא ע "ג:).דגרמין ל' ּת ּק וּ ן דּ גרים(תיקו"ז מאן , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
דּ א וגרים דּ בכתב, וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דּ בעל מאוֹ ריתא  וחכמתא ק בּ לה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת לּ ק
כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי  וּ בתלמוּ דא, בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ א  ואמרין בּ הוֹ ן , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דל וּ ן

גּ ן, וּ מההוּ א נהר  מההוּ א נביעוֹ  יסלּ ק  ו א הוּ א בּ עלמא את בּ רי  דּ א לי ּה  טב  ליּה  ווי ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
עלמא  אחזר  כּ אלּ וּ  לי ּה  דּ אתחב ּפ ה, דּ בעל  ואוֹ ריתא דּ בכתב א וֹ רייתא ההיא ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִי וֹ ליף

גל וּ תא. ואוֹ ר בּ עלמא עני וּ תא וגרים ובהוּ , פ"ב .)לתהוּ  מ "ג ּת ּק וּ ן בּ וֹ אוֹ (תיקו"ז  - . ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות צגשאלות 

נלמד  וּ מזּ ה  ׁש מוֹ , יּמ ח מהיטלער  נצּ לוּ  ישׂ ראל ארץ ׁש יּ וֹ ׁש בי מהּס ּפ וּ ר, לקח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונלמד
אט וֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ נוּ  להנּ צל יכוֹ לים  אי!!! ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הּמ קבּ ל  הגה "צ ׁש ל  מצּ אצאיו אחד אׁש לגצדּ יק ליבּ  יהוּ דה ספררבּ י מחבּ ר בּ על ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
על  ׁש ּמ לחמתהּס לּ ם ראה ׁש כּ א ׁש ר  זיע"א, מזּ קנוֹ  ׁש מע  לי , סּפ ר הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ַ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  הע וֹ לם, על ּפ רצה ׁש מוֹ  יּמ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִהיטלער
כּ ן  על ח"ו . ונשׂ ים  טף זקן ועד מנּ ער  היהוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד להרוֹ ג ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד 
יפקוּ ן  דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ור בּ י היוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ָאמר,
וללמד  להבין יוּ כל  יהוּ די  ׁש כּ ל כּ די  הּק דׁש  בּ ל ׁש וֹ ן ה זּ וֹ הר לתרגּ ם  התחיל  ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמ גּ ל וּ תא,
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על  הראׁש וֹ ן הּס פר לאוֹ ר ׁש יּ צא ׁש בּ י וֹ ם ואמר  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
מ ּס פר הראׁש וֹ ן  ה כּ ר לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יּ וֹ ם היה, וכ גּ דוֹ לה, מּפ לה לרׁש ע ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
וא ׁש מוֹ . יּמ ח היטלער ׁש ל הּמ לחמה ונגמרה מּפ לה להרׁש ע לוֹ  היה אז ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר ,

הּק ד וֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהצליח

ערבים בּ ליוֹ ן וחצי אחד  כּ מעט יׁש  כּ י ׁש מיּ א, לרחמי בּ י וֹ תר  זק וּ קים אנוּ  כּ ן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ כמוֹ 
ׁש בעים בּ ין אחת כּ כבשׂ ה ואנוּ  ח"ו , יהוּ דים מלי וֹ ן 15 את לחּס ל רוֹ צים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ם
יוֹ ם בּ כל  איׁש  70 בּ חבוּ רת הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את ילמד וּ  ׁש אם בּ טוּ חים, אנ וּ  לכן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְזאבים
"אלף  י שׂ ראל , ׁש בטי יחד  זוֹ הר  ס יּ וּ מי לאלפי ונצטרף בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת מסּפ ר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויוֹ ם
הבּ דּ "ץ  חברי ׁש ל  הרבּ נים גּ דוֹ לי ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח, מחבלי  ננּ צל בּ ודּ אי  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּמ גן"
יוֹ חאי , בּ ן ׁש מע וֹ ן רבּ י כּ הבטחת תרפ"א בּ ׁש נת הּק ד ׁש  עיר  בּ יר וּ ׁש לים החרדית ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵעדה
גּ דוֹ ל  נס בּ ימינוּ  חזינוּ  ועוֹ ד - בּ רחמי. גל וּ תא מן יפקוּ ן דּ א  ׁש בּ ספרא הל וֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעליו
ספר הדּפ סת את ס יּ מוּ  העוֹ למי " הזּ וֹ הר "מפעל אנׁש י ׁש התאחדוּ ת בּ יּ וֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ארע
הנה, חד ׁש י לי"ב כּ רכים בי "ב  היּ וֹ מי , הדּ ף סדר  לפי  המחלּ ק הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר 

בּ עזּ ה  יצוּ קה עוֹ פרת ׁש ל ה ּמ לחמה נפסקה מּמ ׁש  היּ וֹ ם ג'בּ אוֹ תוֹ  לפני  טבת בּ חדׁש  , ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
– טבת ח "י עד כּ סלו [מל' 2008ׁש נים בּ דצמבּ ר 27 בּ ין  תשס"ט )למסּפ רם בכסלו (ל ' ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

כּ בר קׁש ה בּ גלוּ ת ׁש היוּ  אחרי  לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן וחזר וּ  ,[.2009 בינואר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְל-18
בּ עּת וֹ ן  כּ תוּ ב, [היה ׁש בוּ ע  אחר נת גּ לּ ה  יתבּ ר ה' וּ מנּ פלאוֹ ת - ׁש בוּ עוֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
לבית להגּ יע צריכים היוּ  הערבים, ׁש זּ רקוּ  הּט ילים ׁש רב ׁש מ ׁש ], בּ בית  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ"חדׁש ",
לעת מעת 30- 26  לער אנׁש ים כּ ּמ ה אצלנוּ  עבדוּ  האלּ וּ  ׁש ב וּ עוֹ ת הׁש  וכל  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש ,
היוּ  מאד גּ דוֹ לים נּס ים וכּמ ה היּ וֹ מי, ללּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את לסדּ ר  הפסק, ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ לי 
ׁש מ ׁש  בּ ית כּ ל את ׁש הצּ יל  הגּ דוֹ ל הנּ ס  לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר כּ יּ דוּ ע, זוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ לחמה
קר וֹ ב  אחד טיל רק [והגּ יע כּ יּ ד וּ ע, נוֹ רא, מאס וֹ ן י שׂ ראל עם כּ ל  ואת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵמהטילים,
כּ ל וּ ם]. קרה ׁש א גּ דוֹ ל  נס היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלמקוֹ ם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  צב

אחת, למּט רה הם י שׂ ראל נדּ ח עם מּמ נּ וּ  ידּ ח  הּק דוֹ ׁש לבל ּת י  הגּ אוֹ ן ׁש כּ תב  כּ מוֹ  , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ספרוֹ  זי "ע מ לּ יסא יעקב  הּמ וֹ ר "ר בּ י  הירים"צר וֹ ר  ׁש יר  ב )על ד  עיי"ש.(ּפ רק , ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

עם את להצּ יל יח דּ יו, וּ מתאחדים קמים הדּ וֹ ר  וּ מאוֹ רי צדּ יקי הרבּ נים, גּ ד וֹ לי ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
ונרגּ ׁש ת, קדוֹ ׁש ה בּ קריאה יוֹ צאים והם אט וֹ ם, ּפ צצת ׁש ל קׁש וֹ ת מגּ זרוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

מּת רדּ מתוֹ , ישׂ ראל עם את הזּ וֹ הרלהעיר  את לקרא ויהוּ די  יה וּ די  מכּ ל  וּ לבּק ׁש  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌
הּמ קבּ ל הּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ים, הראׁש וֹ נים עצת את מקיּ מים אנוּ  וּ בכ , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

על  בּ איר וֹ ּפ ה , י ׁש יבוֹ ת ראׁש י בּ פני וזעק ׁש הל הּס לּ ם, בּ על דּ וֹ רנוּ  ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָהא קי
הוֹ אה. גּ זרת את  לב ּט ל  מנת על  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהסדרת

הרבּ נים לכל   הל הע וֹ לם, מלחמת לפני ׁש נה ע שׂ רים זצ"ל  הּס לּ ם ׁש בּ על  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ ד וּ ע
ׁש חלק  ישׂ ראל, כּ לל על ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה גּ זרה ׁש יּ ׁש  להם ואמר  יׁש יבוֹ ת, ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוראׁש י 
ׁש רק  היּ דוּ עים הרמח "ל דּ ברי ואמר רח"ל, העוֹ לם מן י ּמ חק וּ  ישׂ ראל מכלל ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל
העצה כּ ן על - רח"ל . הרע וֹ ת הגּ זרוֹ ת מן אוֹ תנוּ  לה צּ יל יכוֹ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
וא - הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר ללמד  צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִהיא,

בּ קוֹ לוֹ  [לתצ "פ ׁש מע וּ  יהוּ דים. מלי וֹ ן 6-7 והרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה  ּכ אחר ! ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ּפ עמים]. צרה תק וּ ם א -ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ׁש בּ ת  בּ מּס כת הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אלים אנוּ  הרג(נה)כּ עת מי ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
חז"לםא וֹ ת מאמר  וידוּ ע א')? ע ּמ וּ ד נ"ה דּ ף רבּ וֹ נוֹ (ׁש בּ ת הקב"ה, לפני הדּ ין מדּ ת אמרה ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

רׁש עים והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים ה לּ לוּ  לּה  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
עוֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נ וֹ  לפניו אמרה מחוּ גּ מוּ רים. וא למחוֹ ת בּ ידם מקוֹ םהיה כּ אן ואין  , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הה כּ ל על אׁש מים י ׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי  וּ לפי  - . ְלהארי◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ה ׁש ם קדּ וּ ׁש  על  ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים זוֹ הר!!מליוֹ ן ללמד ל צּ בּ וּ ר לוֹ מר בּ ידם ׁש היה ! ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

הּק דוֹ ׁש : הזּ וֹ הר  אמר  ועליהם לאמּת וֹ , האמת וזה אמרוּ , וא ונתעצּ לוּ  וויהּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
דּ א וֹ ריתא  בּ רזי מסּת כּ לין  דּ א עינין  וּ סתימין לבּ א  אטימין דּ אנּ וּ ן חלק.לעלמא (זהר ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌

כ"ח .) דּ ף  דּ קבּ לה,א ' בּ חכמה לאׁש ּת דלא בעאן וא יבׁש ה, לאוֹ ריתא דּ עבדין אינוּ ן , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יבי ׁש ה, בּ ' ואׁש ּת ארת מי נּ ּה , י' דּ איהי  דחכמה נביע וֹ  דּ אסּת לּ ק  לוּ ן דגרמין וי  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

בּ עלמא  ואבדּ ן והרג וּ בזּ ה וחרבּ א עני וּ תא ע "ג:).דגרמין ל' ּת ּק וּ ן דּ גרים(תיקו"ז מאן , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
דּ א וגרים דּ בכתב, וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דּ בעל מאוֹ ריתא  וחכמתא ק בּ לה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת לּ ק
כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי  וּ בתלמוּ דא, בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ א  ואמרין בּ הוֹ ן , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דל וּ ן

גּ ן, וּ מההוּ א נהר  מההוּ א נביעוֹ  יסלּ ק  ו א הוּ א בּ עלמא את בּ רי  דּ א לי ּה  טב  ליּה  ווי ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
עלמא  אחזר  כּ אלּ וּ  לי ּה  דּ אתחב ּפ ה, דּ בעל  ואוֹ ריתא דּ בכתב א וֹ רייתא ההיא ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִי וֹ ליף

גל וּ תא. ואוֹ ר בּ עלמא עני וּ תא וגרים ובהוּ , פ"ב .)לתהוּ  מ "ג ּת ּק וּ ן בּ וֹ אוֹ (תיקו"ז  - . ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות צגשאלות 

נלמד  וּ מזּ ה  ׁש מוֹ , יּמ ח מהיטלער  נצּ לוּ  ישׂ ראל ארץ ׁש יּ וֹ ׁש בי מהּס ּפ וּ ר, לקח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונלמד
אט וֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ נוּ  להנּ צל יכוֹ לים  אי!!! ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הּמ קבּ ל  הגה "צ ׁש ל  מצּ אצאיו אחד אׁש לגצדּ יק ליבּ  יהוּ דה ספררבּ י מחבּ ר בּ על ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
על  ׁש ּמ לחמתהּס לּ ם ראה ׁש כּ א ׁש ר  זיע"א, מזּ קנוֹ  ׁש מע  לי , סּפ ר הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ַ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  הע וֹ לם, על ּפ רצה ׁש מוֹ  יּמ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִהיטלער
כּ ן  על ח"ו . ונשׂ ים  טף זקן ועד מנּ ער  היהוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד להרוֹ ג ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד 
יפקוּ ן  דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ור בּ י היוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ָאמר,
וללמד  להבין יוּ כל  יהוּ די  ׁש כּ ל כּ די  הּק דׁש  בּ ל ׁש וֹ ן ה זּ וֹ הר לתרגּ ם  התחיל  ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמ גּ ל וּ תא,
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על  הראׁש וֹ ן הּס פר לאוֹ ר ׁש יּ צא ׁש בּ י וֹ ם ואמר  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
מ ּס פר הראׁש וֹ ן  ה כּ ר לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יּ וֹ ם היה, וכ גּ דוֹ לה, מּפ לה לרׁש ע ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
וא ׁש מוֹ . יּמ ח היטלער ׁש ל הּמ לחמה ונגמרה מּפ לה להרׁש ע לוֹ  היה אז ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר ,

הּק ד וֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהצליח

ערבים בּ ליוֹ ן וחצי אחד  כּ מעט יׁש  כּ י ׁש מיּ א, לרחמי בּ י וֹ תר  זק וּ קים אנוּ  כּ ן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ כמוֹ 
ׁש בעים בּ ין אחת כּ כבשׂ ה ואנוּ  ח"ו , יהוּ דים מלי וֹ ן 15 את לחּס ל רוֹ צים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ם
יוֹ ם בּ כל  איׁש  70 בּ חבוּ רת הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את ילמד וּ  ׁש אם בּ טוּ חים, אנ וּ  לכן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְזאבים
"אלף  י שׂ ראל , ׁש בטי יחד  זוֹ הר  ס יּ וּ מי לאלפי ונצטרף בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת מסּפ ר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויוֹ ם
הבּ דּ "ץ  חברי ׁש ל  הרבּ נים גּ דוֹ לי ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח, מחבלי  ננּ צל בּ ודּ אי  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּמ גן"
יוֹ חאי , בּ ן ׁש מע וֹ ן רבּ י כּ הבטחת תרפ"א בּ ׁש נת הּק ד ׁש  עיר  בּ יר וּ ׁש לים החרדית ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵעדה
גּ דוֹ ל  נס בּ ימינוּ  חזינוּ  ועוֹ ד - בּ רחמי. גל וּ תא מן יפקוּ ן דּ א  ׁש בּ ספרא הל וֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעליו
ספר הדּפ סת את ס יּ מוּ  העוֹ למי " הזּ וֹ הר "מפעל אנׁש י ׁש התאחדוּ ת בּ יּ וֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ארע
הנה, חד ׁש י לי"ב כּ רכים בי "ב  היּ וֹ מי , הדּ ף סדר  לפי  המחלּ ק הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר 

בּ עזּ ה  יצוּ קה עוֹ פרת ׁש ל ה ּמ לחמה נפסקה מּמ ׁש  היּ וֹ ם ג'בּ אוֹ תוֹ  לפני  טבת בּ חדׁש  , ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
– טבת ח "י עד כּ סלו [מל' 2008ׁש נים בּ דצמבּ ר 27 בּ ין  תשס"ט )למסּפ רם בכסלו (ל ' ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

כּ בר קׁש ה בּ גלוּ ת ׁש היוּ  אחרי  לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן וחזר וּ  ,[.2009 בינואר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְל-18
בּ עּת וֹ ן  כּ תוּ ב, [היה ׁש בוּ ע  אחר נת גּ לּ ה  יתבּ ר ה' וּ מנּ פלאוֹ ת - ׁש בוּ עוֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
לבית להגּ יע צריכים היוּ  הערבים, ׁש זּ רקוּ  הּט ילים ׁש רב ׁש מ ׁש ], בּ בית  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ"חדׁש ",
לעת מעת 30- 26  לער אנׁש ים כּ ּמ ה אצלנוּ  עבדוּ  האלּ וּ  ׁש ב וּ עוֹ ת הׁש  וכל  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש ,
היוּ  מאד גּ דוֹ לים נּס ים וכּמ ה היּ וֹ מי, ללּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את לסדּ ר  הפסק, ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ לי 
ׁש מ ׁש  בּ ית כּ ל את ׁש הצּ יל  הגּ דוֹ ל הנּ ס  לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר כּ יּ דוּ ע, זוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ לחמה
קר וֹ ב  אחד טיל רק [והגּ יע כּ יּ ד וּ ע, נוֹ רא, מאס וֹ ן י שׂ ראל עם כּ ל  ואת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵמהטילים,
כּ ל וּ ם]. קרה ׁש א גּ דוֹ ל  נס היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלמקוֹ ם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  צד 

ׁש מ וֹ נה [ׁש נּ ד ּפ ס יוֹ מי  ללּמ וּ ד המחלּ ק הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר הדּפ סת ׁש בּ גמר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
הּמ לחמה. נגמרה מּמ ׁש  ה יּ וֹ ם בּ א וֹ ת וֹ  הוּ ק], מן ואזל ע ּת קים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים

לפני  עוֹ ד  הזּ וֹ הר, ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  הגּ לוּ ים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוראינוּ 
נּס ים כּ בר יׁש  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לר בּ ים, אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש חלּ קוּ 
 יתבּ ר והם הנּ וֹ פלת, דּ וד  סכּ ת את וּ להקים י שׂ ראל, עם  להצּ לת וזוֹ כים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ לוּ יים
"בּ ספרא ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי וּ מתקיּ מים בּ רחמים, ׁש ל וֹ מוֹ  סכּ ת את עלינוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵּפ וֹ רס
ה ּק ט נּ ה הגּ ל וּ ת מן יצאנוּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר ׁש ראינוּ  דּ הינוּ , מגּ לוּ תא", יפק וּ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָדּ א
איׁש  70 בּ חבוּ רת ונלמד כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם מזּ ה, להבין נוּ כל וכעת עלינ וּ , ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עברה
ונזכּ ה וי שׂ ראל  מׁש ה יׁש יר  מּמ ׁש  בּ קרוֹ ב אז  בּ יוֹ מוֹ , יוֹ ם דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
דּ חיּ י  מאילנא למטעם י שׂ ראל דעתידין  "וּ בגין לעיל  האמוּ רה הרׁש בּ "י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהבטחת
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ רחמי", גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  האי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

הכּ תוּ ב  בּ נוּ  יתקיים טו)וּ בזכוּ תכם  פרק ה'(שמות ופחד ... אימתה עליהם "ּת ּפ ל  : ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בב"א.י  ועד ", לעלם מ ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

גדולה  דאגה מתוך  ישראל מעם ואחד אחד לכל גלוי מכתב
שאמרה )לשלומו ממי האמת את  (וקבל 

חמורה: אזהרה
! יקרי יהודי

להנצל? רוצה מי . עול מלחמת פורצת ממש  שבקרוב ידוע
שה מקו בכל בפז, המסולאי  היקרי ישראל בני  אחינו לכל

: שה מגזר  מאיזה  שה עדה מאיזה 
בריאי אתכ ימצא  זה  שמכתב בתקווה  ! משינתכ עורו 

. ושלמי
מאד! עצומה  בסכנה  בעול המצב : לכ דעו 
עולמית. גרעינית מלחמה לפני עומד העול

הגבול , את עברנו כבר  כי  הרב, לצערי  יגיע  וזה גדול, אסון לפני עומדים אנחנו
צריך  לא  בשלמות, ישראל עם כל את להציל אפשר  בנס רק לעשות. מה  ואין

קטסטרופה לפני  עומד שהעולם לדעת כדי  נביא מקובל להיות להיות צריך  לא !
עולם 'מלחמת על מדברים הם זה. את אומרים הגויים אפילו זה. בשביל

זה. על מדברים כולם שלישית '.

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות צהשאלות 

15- ה כל את לחסל רוצים שכולם ערבים ביליון וחצי  אחד כמעט  ויש
יהודים. מיליון

שנחתה מהפצצה 3 פי  שכוחה שמשערים מוכנה אטום פצצת כבר  יש לאירן
טילים מיליוני  יש מסביב אויבנו ולכל הירושימה, נשקעל  וכן  וחורבן  מוות (הגורמים

גדולים) ביסורים בכמויות הממיתים  ביולוגי  ונשק  ארץ כימי  לעבר  ממש כעת המכוונים ,
לשיגור ומוכנים כימי)!ישראל בנשק  השתמשה  שסוריה ראינו שלאחרונה  .(וכמו 

מעצורי ללא ומתגברת הולכת העול ברחבי השוררת  האנטישמיות

הגויים היהודים. נגד  הגויים של העמדה את לשנות הצליחה  לא ישראל מדינת
עושים שאנחנו מה משנה לא מלוכלכים. יהודים בתור  עלינו מסתכלים עדיין
שונה, יהיה הכל ואז הגאולה. – עד  מלוכלכים '. 'יהודים נהיה אנחנו תמיד
עד  אבל  המלכים. מלכי מלך של  המלכותיים והבנות הבנים נהיה שוב  ואנחנו
לכלום, זכות להם שאין  יהודים - מלוכלכים. יהודים אנחנו העולם עבור  אז,
זה, את שונאים -הגויים העולם. בבורא להאמין זכות  להם אין ובוודאי 

לסבול  יכולים לא הם זה. את מתעבים רב והערב  זה, את שונאים -העמלקים
לסבול  יכולים לא הגויים - שלו. הנבחר  העם כלפי לקב"ה שיש האהבה את 
ושונאים בנו מקנאים הם זה. את להכיל יכולים לא הם אפרים ". לי  יקיר "הבן
הגרועה והאנטישמיות  כולו, העולם  בכל  פורחת האנטישמיות לכן  אותנו.
ביותר. הגרועה העבירה בהחלט וזה אחרים, ליהודים יהודי שנאת היא ביותר

כביכול . לסבול , יכול  לא שהקב"ה דבר זה

 האר מ יתמו  באמת  שמחזיק מי נגד  שיצאו  אלו כל

אחרים. יהודים נגד ללכת - שכזו, פעולה בדרך שימשיך אחד כל  יהרוס והוא
מנסים בעקביות שהם מפני אחרים יהודים שמתעבים יהודים ישנם כן כמו
הפלסטית', מ'היהדות מתרחקים שהם ידי  על  לאמת , קרובים יותר  להיות
- פעם. אי שהיו ביותר הגדולים הצדיקים  שהיו אבותינו  לדרך לשוב ומנסים
מנסה שהוא בגלל  אחר יהודי  - שמתעבים חרדים, לא או חרדים יהודים, אותם 
האנשים לכן יהודית. נשמה בעלי לא שהם ברור  הוא, ברוך  לקדוש קרוב  להיות

מהם. להתפטר  לקב"ה לעזור צריכים לא אנחנו  הארץ. מן יתמו  האלו

הקודש באר נקודה לכל טילי ישראל לשונאי יש

לו  שיש - מראשיהם אחד  שאמר  וכמו מסביב אויבנו אומרים מה תראה רק
אתם אז צוחק שהוא חושבים  אתם אם בארץ. מקום לכל שמגיעים טילים 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  צד 

ׁש מ וֹ נה [ׁש נּ ד ּפ ס יוֹ מי  ללּמ וּ ד המחלּ ק הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר הדּפ סת ׁש בּ גמר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְועוֹ ד
הּמ לחמה. נגמרה מּמ ׁש  ה יּ וֹ ם בּ א וֹ ת וֹ  הוּ ק], מן ואזל ע ּת קים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים

לפני  עוֹ ד  הזּ וֹ הר, ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  הגּ לוּ ים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוראינוּ 
נּס ים כּ בר יׁש  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לר בּ ים, אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש חלּ קוּ 
 יתבּ ר והם הנּ וֹ פלת, דּ וד  סכּ ת את וּ להקים י שׂ ראל, עם  להצּ לת וזוֹ כים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ לוּ יים
"בּ ספרא ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי וּ מתקיּ מים בּ רחמים, ׁש ל וֹ מוֹ  סכּ ת את עלינוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵּפ וֹ רס
ה ּק ט נּ ה הגּ ל וּ ת מן יצאנוּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר ׁש ראינוּ  דּ הינוּ , מגּ לוּ תא", יפק וּ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָדּ א
איׁש  70 בּ חבוּ רת ונלמד כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם מזּ ה, להבין נוּ כל וכעת עלינ וּ , ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עברה
ונזכּ ה וי שׂ ראל  מׁש ה יׁש יר  מּמ ׁש  בּ קרוֹ ב אז  בּ יוֹ מוֹ , יוֹ ם דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאת 
דּ חיּ י  מאילנא למטעם י שׂ ראל דעתידין  "וּ בגין לעיל  האמוּ רה הרׁש בּ "י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהבטחת
רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ רחמי", גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  האי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְדּ איהוּ 

הכּ תוּ ב  בּ נוּ  יתקיים טו)וּ בזכוּ תכם  פרק ה'(שמות ופחד ... אימתה עליהם "ּת ּפ ל  : ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בב"א.י  ועד ", לעלם מ ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

גדולה  דאגה מתוך  ישראל מעם ואחד אחד לכל גלוי מכתב
שאמרה )לשלומו ממי האמת את  (וקבל 

חמורה: אזהרה
! יקרי יהודי

להנצל? רוצה מי . עול מלחמת פורצת ממש  שבקרוב ידוע
שה מקו בכל בפז, המסולאי  היקרי ישראל בני  אחינו לכל

: שה מגזר  מאיזה  שה עדה מאיזה 
בריאי אתכ ימצא  זה  שמכתב בתקווה  ! משינתכ עורו 

. ושלמי
מאד! עצומה  בסכנה  בעול המצב : לכ דעו 
עולמית. גרעינית מלחמה לפני עומד העול

הגבול , את עברנו כבר  כי  הרב, לצערי  יגיע  וזה גדול, אסון לפני עומדים אנחנו
צריך  לא  בשלמות, ישראל עם כל את להציל אפשר  בנס רק לעשות. מה  ואין

קטסטרופה לפני  עומד שהעולם לדעת כדי  נביא מקובל להיות להיות צריך  לא !
עולם 'מלחמת על מדברים הם זה. את אומרים הגויים אפילו זה. בשביל

זה. על מדברים כולם שלישית '.

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות צהשאלות 

15- ה כל את לחסל רוצים שכולם ערבים ביליון וחצי  אחד כמעט  ויש
יהודים. מיליון

שנחתה מהפצצה 3 פי  שכוחה שמשערים מוכנה אטום פצצת כבר  יש לאירן
טילים מיליוני  יש מסביב אויבנו ולכל הירושימה, נשקעל  וכן  וחורבן  מוות (הגורמים

גדולים) ביסורים בכמויות הממיתים  ביולוגי  ונשק  ארץ כימי  לעבר  ממש כעת המכוונים ,
לשיגור ומוכנים כימי)!ישראל בנשק  השתמשה  שסוריה ראינו שלאחרונה  .(וכמו 

מעצורי ללא ומתגברת הולכת העול ברחבי השוררת  האנטישמיות

הגויים היהודים. נגד  הגויים של העמדה את לשנות הצליחה  לא ישראל מדינת
עושים שאנחנו מה משנה לא מלוכלכים. יהודים בתור  עלינו מסתכלים עדיין
שונה, יהיה הכל ואז הגאולה. – עד  מלוכלכים '. 'יהודים נהיה אנחנו תמיד
עד  אבל  המלכים. מלכי מלך של  המלכותיים והבנות הבנים נהיה שוב  ואנחנו
לכלום, זכות להם שאין  יהודים - מלוכלכים. יהודים אנחנו העולם עבור  אז,
זה, את שונאים -הגויים העולם. בבורא להאמין זכות  להם אין ובוודאי 

לסבול  יכולים לא הם זה. את מתעבים רב והערב  זה, את שונאים -העמלקים
לסבול  יכולים לא הגויים - שלו. הנבחר  העם כלפי לקב"ה שיש האהבה את 
ושונאים בנו מקנאים הם זה. את להכיל יכולים לא הם אפרים ". לי  יקיר "הבן
הגרועה והאנטישמיות  כולו, העולם  בכל  פורחת האנטישמיות לכן  אותנו.
ביותר. הגרועה העבירה בהחלט וזה אחרים, ליהודים יהודי שנאת היא ביותר

כביכול . לסבול , יכול  לא שהקב"ה דבר זה

 האר מ יתמו  באמת  שמחזיק מי נגד  שיצאו  אלו כל

אחרים. יהודים נגד ללכת - שכזו, פעולה בדרך שימשיך אחד כל  יהרוס והוא
מנסים בעקביות שהם מפני אחרים יהודים שמתעבים יהודים ישנם כן כמו
הפלסטית', מ'היהדות מתרחקים שהם ידי  על  לאמת , קרובים יותר  להיות
- פעם. אי שהיו ביותר הגדולים הצדיקים  שהיו אבותינו  לדרך לשוב ומנסים
מנסה שהוא בגלל  אחר יהודי  - שמתעבים חרדים, לא או חרדים יהודים, אותם 
האנשים לכן יהודית. נשמה בעלי לא שהם ברור  הוא, ברוך  לקדוש קרוב  להיות

מהם. להתפטר  לקב"ה לעזור צריכים לא אנחנו  הארץ. מן יתמו  האלו

הקודש באר נקודה לכל טילי ישראל לשונאי יש

לו  שיש - מראשיהם אחד  שאמר  וכמו מסביב אויבנו אומרים מה תראה רק
אתם אז צוחק שהוא חושבים  אתם אם בארץ. מקום לכל שמגיעים טילים 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  צו

לסוריה, ביותר  משוכלל נשק הרבה שולחת רוסיה - דבר. מבינים לא באמת 
שולחת שולחת(נשק)אירן  אירן  וללבנון אז (נשק)לסוריה נשק, של  טונות לעזה,

הולדת יום מסיבת זה עם  יעשו חושבים, אתם  ?מה

לעשות. מה אין שחשבתם. ממה יותר ותקבלו  קצת תחכו תחכו , יתפוצץ , זה
אבל  זהו לקב"ה. להתקרב  רק צריכים אנחנו  האלו. מהפצצות לברוח אפשר  אי
ההצגה את ולראות הכסא על לשבת שאפשר חושבים בחכמה, נוהגים לא אתם

בשבילכם... הפתעה לי יש אבל מרחוק,

לכלא  נשלחו  ורבי ונרקמת  הולכת הגיוס גזירת 
התקציבי מת את מפסיקה והממשלה

רבים וכבר הישיבות, בני על המרחפת הנוראה הגיוס לגזירת בנוסף  הנ"ל  וכל
לצבא נרשמו כבר  אחוז 40% לכלא, !נשלחו

מקום בכל ומתפזרות ההולכות האיומות המחלות כל את  להזכיר  ובלי 
וכו'. וכו'

לנו  לומר בא זה מה הנ"ל מכל העולה ננצל השאלה למען לעשות עלינו ומה ?
זה ?מכל 

ורבותינו  מקדמונינו נפלאה עצה לפניכם ולהגיש לכם לענות ננסה אלו בשורות
מאיתנו. נשכחה מה  שמשום ז"ל

תהו למעמקי אט  אט יורד  ה' יראי קהל אצל אפילו  הרוחני המצב 
ברצינות תשובה על מדברי לא  והרבני

- עוזר. לא וזה יחסית רכה בלשון מדבר  הרבנים של העצום שהרוב  זמן זה
ולפעמים שלהם העמוקה לשינה שלהם, לחלומות ויותר  יותר  נכנסים אנשים
נצחית. חיים סכנת חיים, בסכנת שהם שיבינו כדי אותם, להעיר כדי שוט צריך

לטובתנו  זה וכל אפו מאריך  השי"ת

הכל  לעשות צריכים  אנחנו גם אבל בשבילנו, זה עושה שהקב "ה מה כל נכון,
פעמיים, הבית לחורבן גרם סבלנות הרבה  אחרי  הקב"ה ובכלל בשבילו,
מאות כמה אחרי  - השואה וגם ביותר. אכזריות בצורות נהרגו יהודים ומילוני
הלאה ממשיך היה שאם - המצב שהגיע עד ההשכלה תנועת צמיחת של שנה

וחלילה) באירופה.(חס שבת שומר  אחד יהודי נשאר היה לא -

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות צזשאלות 

החיצוניות על גדול דגש  החרדי אפילו  ימינו , של הדור

לא בכלל  - דור ועוד חרדים. שהם אפילו גויים, כמו שנראה דור הגיע ועכשיו
שמחה, לעשות החיים, כל מסיבה לעשות רוצה  ממש , יהודים כמו יהיו

בדמיון)שטחיות, לחיות תוכן.(רוצים  מכל ריק דמיוני, שלהם העולם ,

יהדות בחו גויות , בפני תהפוכות דור 

אידישקייט זה(יהדות)רוצים ככה , זה את עושים וכשהם לגויישקייט  שדומה
עם הרע, יצר עם חדש ולם לבנות אפשר איך גויישקייט. באמת נהיה

ליהודים מחופשים גויים כמו שחיים שזההיהודים  חושבים באמת ואתם ?
להמשיך  ?יכול

והתשובה  הבחירה בשביל  עכשיו שיש שקט של הזמ

ועכשיו  העתידה, הגאולה לפני  ממש להיות זכינו שאנחנו מבין דעת בר כל
מה לשם שקט. של זמן לנו נותן לטייל השי "ת שנוכל  בשביל שנוכל ? בשביל ?

הזה העולם והבלי  בתאוות קצת עוד  יעלם?לעסוק הזה השקר כל מעט  עוד בוודאי (כי 

בהשי "ת הדביקות רק  לנו וישאר עכשיו !)לתמיד  הבחירה. בשביל  זמן לנו נותן השי"ת -
בתכלית. בטוב, לבחור הזמן כעת הזה והעצום הנורא פנים בהסתר

הזמן  שיעבור  ואחרי תשובה, לעשות ורוגע זמן לנו ונותן אפו מאריך השי"ת
ובקרוב  בגלוי  הגדולות המהומות  יתחילו  חולף, עובר קט מעט עוד  והוא הזה,

גלויים בניסים לנו ילחם וה' צדקנו, משיח הטבע )יתגלה כדרך שלא  ויגלה(ממש 
כל . לעין מלכותו

מהמפה  ימחקו  העול של שליש  ושני מלחמה תהיה בקרוב

תחשבו  רק לגמרי . תיהרס אדום
יהי  זה פחד  מדינותאיזה בעולם. ה

ידי  על דווקא  לאו  יהרסו, שלמות
מראות יהיו אטומיות . פצצות
אבל  עצומים , ניסים יהיו מדהימים,
יפחדו  מעט יבינו, אנשים מעט 
כל  בתשובה. לחזור בכדי מספיק
בארץ  שפה לראות גם יכול אחד 
תהיה לא זאת מאד . בקרוב ומסוכנת גדולה מאד מלחמה לנו מחכה ישראל
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לסוריה, ביותר  משוכלל נשק הרבה שולחת רוסיה - דבר. מבינים לא באמת 
שולחת שולחת(נשק)אירן  אירן  וללבנון אז (נשק)לסוריה נשק, של  טונות לעזה,

הולדת יום מסיבת זה עם  יעשו חושבים, אתם  ?מה

לעשות. מה אין שחשבתם. ממה יותר ותקבלו  קצת תחכו תחכו , יתפוצץ , זה
אבל  זהו לקב"ה. להתקרב  רק צריכים אנחנו  האלו. מהפצצות לברוח אפשר  אי
ההצגה את ולראות הכסא על לשבת שאפשר חושבים בחכמה, נוהגים לא אתם

בשבילכם... הפתעה לי יש אבל מרחוק,

לכלא  נשלחו  ורבי ונרקמת  הולכת הגיוס גזירת 
התקציבי מת את מפסיקה והממשלה

רבים וכבר הישיבות, בני על המרחפת הנוראה הגיוס לגזירת בנוסף  הנ"ל  וכל
לצבא נרשמו כבר  אחוז 40% לכלא, !נשלחו

מקום בכל ומתפזרות ההולכות האיומות המחלות כל את  להזכיר  ובלי 
וכו'. וכו'

לנו  לומר בא זה מה הנ"ל מכל העולה ננצל השאלה למען לעשות עלינו ומה ?
זה ?מכל 

ורבותינו  מקדמונינו נפלאה עצה לפניכם ולהגיש לכם לענות ננסה אלו בשורות
מאיתנו. נשכחה מה  שמשום ז"ל

תהו למעמקי אט  אט יורד  ה' יראי קהל אצל אפילו  הרוחני המצב 
ברצינות תשובה על מדברי לא  והרבני

- עוזר. לא וזה יחסית רכה בלשון מדבר  הרבנים של העצום שהרוב  זמן זה
ולפעמים שלהם העמוקה לשינה שלהם, לחלומות ויותר  יותר  נכנסים אנשים
נצחית. חיים סכנת חיים, בסכנת שהם שיבינו כדי אותם, להעיר כדי שוט צריך

לטובתנו  זה וכל אפו מאריך  השי"ת

הכל  לעשות צריכים  אנחנו גם אבל בשבילנו, זה עושה שהקב "ה מה כל נכון,
פעמיים, הבית לחורבן גרם סבלנות הרבה  אחרי  הקב"ה ובכלל בשבילו,
מאות כמה אחרי  - השואה וגם ביותר. אכזריות בצורות נהרגו יהודים ומילוני
הלאה ממשיך היה שאם - המצב שהגיע עד ההשכלה תנועת צמיחת של שנה

וחלילה) באירופה.(חס שבת שומר  אחד יהודי נשאר היה לא -
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החיצוניות על גדול דגש  החרדי אפילו  ימינו , של הדור

לא בכלל  - דור ועוד חרדים. שהם אפילו גויים, כמו שנראה דור הגיע ועכשיו
שמחה, לעשות החיים, כל מסיבה לעשות רוצה  ממש , יהודים כמו יהיו

בדמיון)שטחיות, לחיות תוכן.(רוצים  מכל ריק דמיוני, שלהם העולם ,

יהדות בחו גויות , בפני תהפוכות דור 

אידישקייט זה(יהדות)רוצים ככה , זה את עושים וכשהם לגויישקייט  שדומה
עם הרע, יצר עם חדש ולם לבנות אפשר איך גויישקייט. באמת נהיה

ליהודים מחופשים גויים כמו שחיים שזההיהודים  חושבים באמת ואתם ?
להמשיך  ?יכול

והתשובה  הבחירה בשביל  עכשיו שיש שקט של הזמ

ועכשיו  העתידה, הגאולה לפני  ממש להיות זכינו שאנחנו מבין דעת בר כל
מה לשם שקט. של זמן לנו נותן לטייל השי "ת שנוכל  בשביל שנוכל ? בשביל ?

הזה העולם והבלי  בתאוות קצת עוד  יעלם?לעסוק הזה השקר כל מעט  עוד בוודאי (כי 

בהשי "ת הדביקות רק  לנו וישאר עכשיו !)לתמיד  הבחירה. בשביל  זמן לנו נותן השי"ת -
בתכלית. בטוב, לבחור הזמן כעת הזה והעצום הנורא פנים בהסתר

הזמן  שיעבור  ואחרי תשובה, לעשות ורוגע זמן לנו ונותן אפו מאריך השי"ת
ובקרוב  בגלוי  הגדולות המהומות  יתחילו  חולף, עובר קט מעט עוד  והוא הזה,

גלויים בניסים לנו ילחם וה' צדקנו, משיח הטבע )יתגלה כדרך שלא  ויגלה(ממש 
כל . לעין מלכותו

מהמפה  ימחקו  העול של שליש  ושני מלחמה תהיה בקרוב

תחשבו  רק לגמרי . תיהרס אדום
יהי  זה פחד  מדינותאיזה בעולם. ה

ידי  על דווקא  לאו  יהרסו, שלמות
מראות יהיו אטומיות . פצצות
אבל  עצומים , ניסים יהיו מדהימים,
יפחדו  מעט יבינו, אנשים מעט 
כל  בתשובה. לחזור בכדי מספיק
בארץ  שפה לראות גם יכול אחד 
תהיה לא זאת מאד . בקרוב ומסוכנת גדולה מאד מלחמה לנו מחכה ישראל
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הנבואות ולפי  גדול. יותר הרבה יהיה זה הערבים, עם ישראל בארץ רק מלחמה
ואדום קשה יפגעו רבות ארצות הנבואות ולפי העולם. מן ייעלמו רבות ארצות
זה את יעשה ה' ברד, במכת או אטום בפצצת יהיה זה אם משנה ולא יחרב ,
שלישים שני  טעות , תהיה ושלא הקוריאנים ובלי  הרוסים ובלי האירנים  בלי 
אבל  יישארו. ושליש קשה ייפצעו שליש לגמרי, ילכו שליש ילכו, העולם של
בכל־הארץ  והיה  ילך. העולם שרוב  להיות יכול  מזה, גרוע  גם להיות ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיכול 
את־הלׁש ית והבאתי בּ ּה : יוּ תר והלׁש ית יגועוּ ; יכּ רתוּ  בּ ּה , ּפ י־ׁש נים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְנאם־ ה',
בׁש מי , יקרא הוּ א את־ה זּ הב ; כּ בח וֹ ן וּ בחנּת ים את־ הכּ סף, כּ צר וֹ ף וּ צרפּת ים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָבּ אׁש ,

אלקי : ה' יאמר  והוּ א הוּ א, עּמ י אמרּת י אוֹ תוֹ , אענה יג )ואני  פרק (זכריה  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌

לנו  קורה זה כאילו למה זה גבול, כל עברה שלנו בדור  שהפריצות מאד ברור  ?
זה קדושים - קדושים שנהיה רוצה ה' הטומאה, את שונא ה' תחרות... שיש
בלבוש, גם  זה צניעות כי  טובים, לדברים אותנו מביא וזה צנועים להיות

ענווים... להיות אותנו מביא זה דבר , ובכל בהליכה  בדיבור, במחשבה,

תקופת ההשכלה, תקופת התחילה השואה לפני שנה 200 שכ - להזכיר חייב אני
מפנימיות ובפרט  ומהקב"ה מהמצוות מהתורה, בריחה עודדה ההשכלה
לעין, הנראה טעם  רק במציאות ושאין ה"שכל" תורת  את  פזרו התורה,
מיני  וכל  לבינה, מ' גיל עד הקדוש  בזוהר ללמוד  שאין כזב שמועות ובהפיצם
דתו  אחת זוהר שלומד "מי כגון הבל ודברי ומשונות שונות  הגבלות

התורהלהשתגע  את השי"ת את עזבו כן ידי ועל התורה נשמת את עזבו "!
מאד  מעט היו עצום. היה השבת חילול -תרצ "ט שב כך כדי עד והמצוות,
לא אולי  אתם אסון . וזה שצריך כמו ומצוות תורה ששמרו יחסית יהודים
אותנו  להציל  צריך היה והקב"ה ולעולם, ישראל לעם אסון שזה כמה מבינים

אם אותנו,(אנו)מזה. והזהיר אותנו הזהיר הוא בערך, שנה 200 לו הקשבנו לא
שבאמת כדי זה, את לעצור צריך  היה הוא אז לדעת. רצינו  לא שמענו, לא
לא אם ואפילו באירופה. יהודים של דור עוד שיהיה יהודים, שיהיו לשמור

הקב"ה. לא לשואה. גרמנו אנחנו  משהוא. נשאר  הרבה, נשארו

הפנימיות על משפיע היו של הגשמי המצב
מהשלמות אותנו ומרחיק 

מה יודע לא הגשמיות, עם משתולל שוב  קשה, במצב ישראל  עם עכשיו
מפה לטוס לשם, מפה לנסוע בתים , טיולים , ועוד, ועוד עוד רוצה רק לעשות
על  נשלם אנחנו דבר של בסופו ועוד . ועוד  ועוד כסף ועוד בגדים עוד לשם,
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עם לתקן (הגשמיות)זה. הזה לעולם נשלחנו אנחנו מהקב"ה. בורחים  אנחנו הזו
אם לשלמות . ולהגיע מצוות לעשות הזה לעולם נשלחנו לקב"ה, ולהתקרב

פה. להיות סיבה לנו אין זה את עושים לא אנחנו

בחלו בנסתר  לצדיק לאחרונה נתגלה זיע"א הקדוש והבעש"ט זכינו
ובאה  הממשמשת  במלחמה שיהיה המצב את והראה

שהייתה האחרונה המלחמה בסוף לאחרונה
הצדיק  בחלום. צדיק אלי בא השנה בכסלו
והוא הקדוש . הבעל-שם-טוב  שלי , הרב'ה היה
העולם של  תמונתו  את במילותיו  לי  צייר 

הקרוב. בעתיד

העולם. של ברובו וחורבן מוות ראיתי ואני

כאב  סובלים ישראל  בארץ יהודים ראיתי  ואני
ובלבול . ורעב 

מפוזרות שגופותיהם יהודים הרבה ראיתי ואני
-חיים. חסרות הארץ  על

השם. אל מרה וזועקים יחד  באים יהודים הרבה ראיתי  ואני

זועקים והם זרועותיהם, ועל ראשיהם על ותפילין בטליתות, עטופים היו הם 
לא לקב"ה ובכו התחננו הם הגאולה. את  ויביא להם, שיסלח לה' ובוכים
את יודעים שהם ה ' לפני  מתוודים והם ויעקב, יצחק אברהם בני  את להרוס
את לי שהראה הצדיק המשיח. את ולהביא להם, למחול לה' ומתחננים האמת,

ונעלם. נמוג הוא ואז  ישראל. בעם תלוי שזה ואמר להיעלם  החל  זה כל

הבעיה, לא ה הערבי
עלינו המוטל את עושי לא שאנחנו  היא הבעיה

-אש. הפסקת ישנה אם אפילו הסוף, של ההתחלה באמת שזה לכם תדעו
מה עושים איננו היהודים, שאנחנו, היא הבעיה הערבים. – איננה הבעיה
מאיתנו, הרבה היהודים, שאנחנו, היא הבעיה לעשות. אמורים  שאנחנו
'כיפת שה החזקים, שאנחנו בטוחים אנחנו ידי'. ועוצם 'כוחי  ב מאמינים
מאמינים שלא יהודים ישנם כביכול. -ישראל, עם  את שמציל מה זה -ברזל'

להאמין. אמורים  שהם בצורה בקב "ה מאמינים אינם הם  אבל בזה,
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הנבואות ולפי  גדול. יותר הרבה יהיה זה הערבים, עם ישראל בארץ רק מלחמה
ואדום קשה יפגעו רבות ארצות הנבואות ולפי העולם. מן ייעלמו רבות ארצות
זה את יעשה ה' ברד, במכת או אטום בפצצת יהיה זה אם משנה ולא יחרב ,
שלישים שני  טעות , תהיה ושלא הקוריאנים ובלי  הרוסים ובלי האירנים  בלי 
אבל  יישארו. ושליש קשה ייפצעו שליש לגמרי, ילכו שליש ילכו, העולם של
בכל־הארץ  והיה  ילך. העולם שרוב  להיות יכול  מזה, גרוע  גם להיות ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיכול 
את־הלׁש ית והבאתי בּ ּה : יוּ תר והלׁש ית יגועוּ ; יכּ רתוּ  בּ ּה , ּפ י־ׁש נים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְנאם־ ה',
בׁש מי , יקרא הוּ א את־ה זּ הב ; כּ בח וֹ ן וּ בחנּת ים את־ הכּ סף, כּ צר וֹ ף וּ צרפּת ים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָבּ אׁש ,

אלקי : ה' יאמר  והוּ א הוּ א, עּמ י אמרּת י אוֹ תוֹ , אענה יג )ואני  פרק (זכריה  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌

לנו  קורה זה כאילו למה זה גבול, כל עברה שלנו בדור  שהפריצות מאד ברור  ?
זה קדושים - קדושים שנהיה רוצה ה' הטומאה, את שונא ה' תחרות... שיש
בלבוש, גם  זה צניעות כי  טובים, לדברים אותנו מביא וזה צנועים להיות

ענווים... להיות אותנו מביא זה דבר , ובכל בהליכה  בדיבור, במחשבה,

תקופת ההשכלה, תקופת התחילה השואה לפני שנה 200 שכ - להזכיר חייב אני
מפנימיות ובפרט  ומהקב"ה מהמצוות מהתורה, בריחה עודדה ההשכלה
לעין, הנראה טעם  רק במציאות ושאין ה"שכל" תורת  את  פזרו התורה,
מיני  וכל  לבינה, מ' גיל עד הקדוש  בזוהר ללמוד  שאין כזב שמועות ובהפיצם
דתו  אחת זוהר שלומד "מי כגון הבל ודברי ומשונות שונות  הגבלות

התורהלהשתגע  את השי"ת את עזבו כן ידי ועל התורה נשמת את עזבו "!
מאד  מעט היו עצום. היה השבת חילול -תרצ "ט שב כך כדי עד והמצוות,
לא אולי  אתם אסון . וזה שצריך כמו ומצוות תורה ששמרו יחסית יהודים
אותנו  להציל  צריך היה והקב"ה ולעולם, ישראל לעם אסון שזה כמה מבינים

אם אותנו,(אנו)מזה. והזהיר אותנו הזהיר הוא בערך, שנה 200 לו הקשבנו לא
שבאמת כדי זה, את לעצור צריך  היה הוא אז לדעת. רצינו  לא שמענו, לא
לא אם ואפילו באירופה. יהודים של דור עוד שיהיה יהודים, שיהיו לשמור

הקב"ה. לא לשואה. גרמנו אנחנו  משהוא. נשאר  הרבה, נשארו

הפנימיות על משפיע היו של הגשמי המצב
מהשלמות אותנו ומרחיק 

מה יודע לא הגשמיות, עם משתולל שוב  קשה, במצב ישראל  עם עכשיו
מפה לטוס לשם, מפה לנסוע בתים , טיולים , ועוד, ועוד עוד רוצה רק לעשות
על  נשלם אנחנו דבר של בסופו ועוד . ועוד  ועוד כסף ועוד בגדים עוד לשם,
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עם לתקן (הגשמיות)זה. הזה לעולם נשלחנו אנחנו מהקב"ה. בורחים  אנחנו הזו
אם לשלמות . ולהגיע מצוות לעשות הזה לעולם נשלחנו לקב"ה, ולהתקרב

פה. להיות סיבה לנו אין זה את עושים לא אנחנו

בחלו בנסתר  לצדיק לאחרונה נתגלה זיע"א הקדוש והבעש"ט זכינו
ובאה  הממשמשת  במלחמה שיהיה המצב את והראה

שהייתה האחרונה המלחמה בסוף לאחרונה
הצדיק  בחלום. צדיק אלי בא השנה בכסלו
והוא הקדוש . הבעל-שם-טוב  שלי , הרב'ה היה
העולם של  תמונתו  את במילותיו  לי  צייר 

הקרוב. בעתיד

העולם. של ברובו וחורבן מוות ראיתי ואני

כאב  סובלים ישראל  בארץ יהודים ראיתי  ואני
ובלבול . ורעב 

מפוזרות שגופותיהם יהודים הרבה ראיתי ואני
-חיים. חסרות הארץ  על

השם. אל מרה וזועקים יחד  באים יהודים הרבה ראיתי  ואני

זועקים והם זרועותיהם, ועל ראשיהם על ותפילין בטליתות, עטופים היו הם 
לא לקב"ה ובכו התחננו הם הגאולה. את  ויביא להם, שיסלח לה' ובוכים
את יודעים שהם ה ' לפני  מתוודים והם ויעקב, יצחק אברהם בני  את להרוס
את לי שהראה הצדיק המשיח. את ולהביא להם, למחול לה' ומתחננים האמת,

ונעלם. נמוג הוא ואז  ישראל. בעם תלוי שזה ואמר להיעלם  החל  זה כל

הבעיה, לא ה הערבי
עלינו המוטל את עושי לא שאנחנו  היא הבעיה

-אש. הפסקת ישנה אם אפילו הסוף, של ההתחלה באמת שזה לכם תדעו
מה עושים איננו היהודים, שאנחנו, היא הבעיה הערבים. – איננה הבעיה
מאיתנו, הרבה היהודים, שאנחנו, היא הבעיה לעשות. אמורים  שאנחנו
'כיפת שה החזקים, שאנחנו בטוחים אנחנו ידי'. ועוצם 'כוחי  ב מאמינים
מאמינים שלא יהודים ישנם כביכול. -ישראל, עם  את שמציל מה זה -ברזל'

להאמין. אמורים  שהם בצורה בקב "ה מאמינים אינם הם  אבל בזה,



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  ק

ששני  שוב, תשכחו, אל עולמית. מלחמה תהיה - האחרונה המלחמה  לפני 
ה ייהרס . העולם של ארץ שליש  על  ומגוג גוג מלחמת זה  - האחרונה מלחמה

וגם ישמעאל נגד אדום זה העולמית והמלחמה נגדנו. באים שכולם ישראל.
שמשיח המלחמה, זו הסוף. זה ומגוג' 'גוג העיקר. לא אבל היהודים , נגד

בה. נלחם 

מאד . מפחיד מפחיד, יהיה זה יושמד  שלא בשליש נמצאת ישראל ארץ
כיוון  מכל אותנו יקיפו ומגוג  גוג  ישראל , עם על יבואו הגויים כל כאשר
אז  אבל מאד , עד מפוחדים נהיה שאנו כמובן עצומים. נשק כלי עם
ה', שליח צדקנו משיח את לנו ויהיה ה ' אל קרובים כך כל נהיה כבר

של ביותר הקשים  הייסורים את נסבול  לא אנחנו פחד .ולכן

לעורר כדי רק נועדו  שלנו  הקשות המילות

המילים אותך . אוהב שאני בגלל רק הן אליך שלי  הקשות המילים ישראל, עם
לאלה תסבול. שלא מנת  על אות, לעורר לנסות -מנת על הן  אליך שלי הקשות
שלי  והמילים תיקון, להם אין רב, ערב שהם  לאלה יהודית, נשמה להם שאין

אותם. יגעילו רק

בתשובה. לחזור וירצה שלי, המילים של האמת את  ידע האמיתי היהודי אבל
השנים 70 או 60 במשך  שהייתה הגלות של שהנוחות יבין האמיתי היהודי 
בלימוד  ירידה כבר לנו ושיש מאוד, מהיר בקצב ונעלמת הולכת האחרונות

המצוות. ושמירת התורה

תשובה לעשות רוצהעלינו לא אתה ואם אמת , הוא לך  שאמרתי  מה כל !
בכך . להודות עליך  יכפה ה' בזה, להודות

שאתה מה תעשה פשוט עלי תכעס אל בבקשה בבקשה ממך, מבקש אני  אז
וחזור הזהב, מעגל במיוחד מהאלילים, היפטר  לקב"ה. תתקרב לעשות. צריך

ה !אל 

לעשות לתקן מה לשנות, למנוע, אפשר האם ??

כולו  העולם ושל בפרט שלנו הרוחנית לירידה הגדולים  הגורמים שאחד מכיוון 
הרמה כן ידי שעל  התורה, ופנימיות הקדוש הזוהר בלימוד חסרון היה בכלל 
כולו  העולם כל זה ידי ועל לחיצוניות. ונתפסנו פלאים, ירדה שלנו הרוחנית
האיומה השואה של  לבואה הגורם את הווה וזה פנימיותו, על חיצוניותו הגביר

רח"ל האטום  פצצות  לכל הגורם וזה שיובאונוראה, וכפי  זצ"ל , הסולם בעל (כמ "ש

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קאשאלות 

בעז"ה) הבא  בגליון ולתורתו בהמשך להשי"ת כבוד וליתן להתגבר עלינו חובה לכן
ועל  חיצוניותנו, על פנימיותינו נגביר זה  ידי ועל הקדוש, זוהר  יום בכל וללמוד 
ותהיה ידי" ועוצם ה"כוחי את  יזרקו וכולם כולו, העולם לכל  נשפיע זה ידי 

להשפיע. מנת על קבלתם

אחרת אומה  שום ולא מאומה, יעזור  לא שלו והטכנולוגיה הצבא ברור שיהיה 
וכו' אנגליה איך )(אמריקה , ויראו שלהם האמיתי  הפרצוף את יגלו הם לאט לאט 

שום ולא אותנו יציל השי"ת רק זאבים, שבעים בין אחת כבשה באמת שאנחנו
הכל . את  לפתור יכול  שבשמים אבא כלל . בעולם אחר  כח

כבר אנחנו - בעזה צונמי איזה באירן, בינונית בסוריה, קטנה  אדמה רעידת
כועס  אבא אבל שניה. תוך זה את לסדר יכול  הקב"ה בעיה, אין מסודרים.

מבקש  אבא  ומה למה . יודעים גם ייסוריםואנחנו לעבור בפרך ? לעבוד  ??
בלוקים הנשמה,לסחוב את ננקה באמת, תשובה שנעשה מבקש אבא לא . ?

אמת. לחיי לחזור  השנים , משך שנאספה הטומאה מכל  הרחוב את  הבית, את 
לא אני  עכשיו, זה נעשה לא אם אבל קל , לא זה פנימיות. עם לחיות להשתנות.
זה היקר , אחי  בסוף. כבר אנחנו כי  אפשרויות, הרבה עוד  לנו ישארו אם יודע 
ראה לא עוד  שהעולם ביותר הקשה השלב האחרון. השלב לפני אנחנו הכל.

לעזור. יכול  ואתה דבר . כזה

נח התיבת שהוא הקדוש הזוהר  ולימוד  אמיתית בתשובה להתחזק
נינצל  שבה

לה' -ולהתחנן להתפלל תשובה, לעשות זה לעזור יכולים שאנחנו היחיד הדבר
אליו. אותנו שקושר הרוחני  בחבל להחזיק ולהמשיך  לנו, לעזור יתברך
כפי  הקדוש בזוהר  בעקביות הלימוד שהוא נח " ה"תיבת לתוך ולהיכנס

ז"ל . רבותינו שהורונו 

על  ואפר שק עם לרחוב לצאת עצמכם, את להציל אחת אפשרות עוד ישנה
בתשובה וחיזוק מצדיקים חיזוק דבר  וישמעו ווידוי  סליחות ויגידו  ויבכו הראש
על  לקבל סליחות, להגיד לבכות, ואפר , שק  עם הרצפה על  לשבת שלימה.
אחד  כל הרבות העבירות כל על לנו  למחול מד ' ולבקש שלימה, תשובה עצמנו

כאחד . העם וכל  בנפרד

על  ויבכו  ושק אפר  וישימו ויבכו  לרחוב יצאו גדולות, בכמויות ישראל , עם אם 
הענין  גדול. שינוי יהי  באמת, תשובה יעשו  וכו', וכו' סליחות ויגידו העברות
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ששני  שוב, תשכחו, אל עולמית. מלחמה תהיה - האחרונה המלחמה  לפני 
ה ייהרס . העולם של ארץ שליש  על  ומגוג גוג מלחמת זה  - האחרונה מלחמה

וגם ישמעאל נגד אדום זה העולמית והמלחמה נגדנו. באים שכולם ישראל.
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מאד . מפחיד מפחיד, יהיה זה יושמד  שלא בשליש נמצאת ישראל ארץ
כיוון  מכל אותנו יקיפו ומגוג  גוג  ישראל , עם על יבואו הגויים כל כאשר
אז  אבל מאד , עד מפוחדים נהיה שאנו כמובן עצומים. נשק כלי עם
ה', שליח צדקנו משיח את לנו ויהיה ה ' אל קרובים כך כל נהיה כבר

של ביותר הקשים  הייסורים את נסבול  לא אנחנו פחד .ולכן

לעורר כדי רק נועדו  שלנו  הקשות המילות

המילים אותך . אוהב שאני בגלל רק הן אליך שלי  הקשות המילים ישראל, עם
לאלה תסבול. שלא מנת  על אות, לעורר לנסות -מנת על הן  אליך שלי הקשות
שלי  והמילים תיקון, להם אין רב, ערב שהם  לאלה יהודית, נשמה להם שאין

אותם. יגעילו רק

בתשובה. לחזור וירצה שלי, המילים של האמת את  ידע האמיתי היהודי אבל
השנים 70 או 60 במשך  שהייתה הגלות של שהנוחות יבין האמיתי היהודי 
בלימוד  ירידה כבר לנו ושיש מאוד, מהיר בקצב ונעלמת הולכת האחרונות

המצוות. ושמירת התורה

תשובה לעשות רוצהעלינו לא אתה ואם אמת , הוא לך  שאמרתי  מה כל !
בכך . להודות עליך  יכפה ה' בזה, להודות

שאתה מה תעשה פשוט עלי תכעס אל בבקשה בבקשה ממך, מבקש אני  אז
וחזור הזהב, מעגל במיוחד מהאלילים, היפטר  לקב"ה. תתקרב לעשות. צריך
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לעשות לתקן מה לשנות, למנוע, אפשר האם ??

כולו  העולם ושל בפרט שלנו הרוחנית לירידה הגדולים  הגורמים שאחד מכיוון 
הרמה כן ידי שעל  התורה, ופנימיות הקדוש הזוהר בלימוד חסרון היה בכלל 
כולו  העולם כל זה ידי ועל לחיצוניות. ונתפסנו פלאים, ירדה שלנו הרוחנית
האיומה השואה של  לבואה הגורם את הווה וזה פנימיותו, על חיצוניותו הגביר

רח"ל האטום  פצצות  לכל הגורם וזה שיובאונוראה, וכפי  זצ"ל , הסולם בעל (כמ "ש
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בעז"ה) הבא  בגליון ולתורתו בהמשך להשי"ת כבוד וליתן להתגבר עלינו חובה לכן
ועל  חיצוניותנו, על פנימיותינו נגביר זה  ידי ועל הקדוש, זוהר  יום בכל וללמוד 
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קב

שהוא, מקום בכל אנשים מנין לתפוס פשוט חשוב, מאוד זה ואפר, שק  של
ולבקש  ואפר  שק עם לרחוב לצאת  שצריכים מרגישים  ובאמת שמוכנים 

ורחמים. גאולה ולבקש החיים דרך את לשנות ולהחליט מחילה מהקב "ה

אחד  שכל ויתחילו הקדוש בזוהר הלימוד  את עם  ראשי בהתאסף יקבעו ובנוסף 
בקודש, לעלות יזכו זה ידי ועל זוה"ק ללמוד בלבד אחת דקה עצמו על יקבל 

יתוקנו. בו נכשלו בו ובדבר

ח ה"אמרי הימיהרה"ק  ששת במלחמת  פעל זיע"א "יי
הקדוש הזוהר לימוד ידי על

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

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

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

שקרו  הגדולים הניסים על יודעים וכולנו רשב "י . הקדוש בתנא דבקתי 
זו. במלחמה

 עצובי עד  בג הצדיקי  העליו  מהעול השנה שנתקבל מסר 
הגאולה  מביא  הזוהר  לימוד הבא עול  אי  עדיי

הזוהר מלימוד תרפו  אל

מותו. את קבע והרופא דרכים בתאונת שליט"א אחד רב קשות נפגע  לאחרונה
קליני) אותם(מוות וראה  עדן גן בצדיקי  ופגש  למרומים עלתה נשמתו עת ובאותה

עצובים אתם "מדוע ושאלם: הרבהעצובים כבר מחכים "אנחנו לו: וענו "?

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קגשאלות 

כהלכתה תשובה עשו לא ישראל שבני עוד כל אבל הבא, לעולם להכנס זמן
תאמר הבא. לעולם לעבור  רשאים אנחנו ואין עיכוב, יש וממילא גאולה אין
הקדוש  הזוהר בלימוד להרבות כולם שיתחילו הזה בעולם שדרים האדם לבני 
למסור בכדי הזה לעולם בחזרה ירד זה ובזכות מהרה". הגאולה תבוא ובזכותו

הזה. המסר את לנו

נגאל  מיד יתקדש וכשהעול  לעול קדושה  ממשי הזוהר לימוד 

שחיבור שהטעם כתב, זצ"ל  להרמח"ל  חבר תלמיד זצ"ל  וואלי  דוד משה ר '
קדושה ממשיך מלימודו העולה הקדוש ההבל כי  לעולם, גאולה מביא הזוהר 

נגאל . מיד  – מתקדש וכשהעולם  לעולם,

הקדוש זוהר הלומדי רבי בזכות העול תיקו

ההמשכה בריבוי העולם נתקן היה הלימוד, בזה העוסקים רבים היו ואילו
המתגברת. הקדושה רוח מפני  מתבטלת היתה הטומאה ורוח הקדושה,

זה הארץ ועם מלאה כי קדשי הר  בכל  ישחיתו ולא ירעו "לא שכתוב: מה תבין
בעולם, שתתפשט הקדושה  החכמה זאת שהיא מכסים" לים  כמים ה' את דעה
את מבטל בריבוי המתפשט  הטוב כי ומזיקין, נזק מיני  כל מתבטלים ידיה ןעל

עכ "ל  למשכילים. בזה ודי הרע ,

אמורא על בגמרא מובא מאירן, גדולה בסכנה נמצאת ישראל  כשארץ כיום
יהיה לא כי באדמה, עמוק עמוק אותי לקבור ראו פטירתי זמן בהגיע שאמר ,

הבבלי  שהסוס בישראל אירן)קש יאכל .(שהוא לא

זקוק  ישראל עם כי הקדוש, הזוהר  בלימוד להזדרז החובה עלינו מוטלת כן על
משיח. חבלי  כל נמתיק  הזוהר  בספר וכשנדבק  גדולות, לישועות

זצוקללה"ה  מלובאביטש אדמו "ר   מר מכ"ק  קודש  מכתב

התורה פנימיות מלימוד בפירוש.מקרר זאת ראיתי  לולא זה מאמין היּ יתי ולא !
בספרו  פעמים כמה מביא הריזינאי, לגזע  מקושר איש אשר יסופר , כי  והיאומן
הבעש"ט של מאגה"ק יודע בטח וא"כ ותלמידיו, מהבעש"ט ומופתים ד"ת 
ומדפיס  כותב ואחכ "ז - חוצה הבעש"ט מעינות כשיפוצו שיבוא א"ל שהמשיח
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קד 

להתנהג ממרום רוח עליו "יערה אשר לזה הגיע שלא מי כל אשר לרבים,
התורה. בנגלות  אלא ילמוד לא יתרה" ופרישות וטהרה  בקדושה

אמר האריז"ל בעצמך: סכ"ו)והגע  הקודש באגרת בשמו הזקן רבנו שהביא דדוקא(כמו 
החכמה. זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים אלו בדורות

אמר רבנו משה הוא מהימנא ב )רעיא קכד, למטעם(זח "ג ישראל  דעתידין ובגין
ברחמי גלותא מן בי ' יפקון הזהר ספר האי  דאיהו דחיי  תיקונימאילנא כן גם  (ועיין

ו') תיקון סוף ותלמידי זוהר תלמידיו הבעש "ט ע "י  שלו מסתורין מגלה  הקב "ה .
ושעבוד  מיצה"ר חרות הגאולה, שתבוא ובלבד אלו , בדורותנו וגם תלמידיו

ברע"מ. כנ "ל יהיה, זה ושכל מלכיות,

בני  אחנו פנימי: בקול לצעוק היה צריך  בידו  ההשפעה אשר וכל  ברחמי ,
חיים. אלקים ודברי תורת והפיצו ישראל כלל ועל  עצמכם על  חוסו ישראל
זה, ידי  שעל ההקדמות לשער  בהקדמתו ויטל חיים  רבי  שכתב ממה ולהודיע
ישראל , כלל  את עצמו, את  זה ידי על שמעכבין היינו הגאולה, קץ עכוב הוא

בגלות. השכינה  את וכביכול

הנגלה, בלימוד  ולהסתפק לחכות יש עתה, לעת אשר  נדפס, זה ותמורת
אז  יתרה  ופרישות ובטהרה בקדושה  ויתנהג ממרום רוח עליו ויערה וכשיפנה

התורה פנימיות בלימוד !יתחיל

ח"ו  עתה עד  ישראל בצרות די לא הגלותהאומנם ח "ו מספיק ואין שח"ו ? או  ?
הבעש"ט מעינות דכשיפוצו צדקנו, משיח  הוא אחרון  הגואל דברי יאמנו לא

יבוא. אז חוצה

יפקון  הזהר מספר דיטעמו דבגין  רע"מ, הוא ראשון הגואל דברי הם והם
גלותא ?מן

בהקדם אשר  זה, מכתבי תוצאות יהיו ואם הענין. צער  לגודל בזה הארכתי 
- הנ"ל את יתקן אפשרי זה)היותר על  שעורר  מי  שהיה שידעו כלל נוגע  אינו דיינו.(כמובן -

כו' לפניכם שאמרתי דברים לדרוש  גבורה די בו יש רבא, וגברא רבא ודוקא
א) קד, .(עירובין

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קהשאלות 

ומלחמה  השואה למניעת הסולם בעל של פתרונו
ב' חלק  גרעינית

עורו ! מתרדמתכ ישני עורו  ורעי! אחי  יקרי  יהודי

עומדים שאנחנו  להבין צריכים אתם
נוספת. שואה בפני אלה בימים
מהרו  בפתח, אטומית מלחמה

מחסה !לתפוס

העולם למלחמת הגורם  מהו שאלה:
אירופה, שואת  השניה , הראשונה,
שאנחנו  השלישית עולם ומלחמת

בקרוב  לה התשובותמחכים את ?
בעל  הגאון מצא הללו  לשאלות
שאמר הזוה"ק  בספר  זיע"א  הסולם
וחורבן  מוות הזוהר לימוד שבמניעת
השואה, על לכל וזעק לעולם. באים

אוזניים על  נפלו  אטומות...ודבריו

הגאון  הזהיר תרצ "ט בשנת השניה עולם מלחמת פרוץ לפני  המעשה, היה וכך 
הזוהר את  וילמדו לא "י  שיעלו  אירופה קהילות רבני את זיע"א אשל"ג מוהרי "ל 

אירופה. ונחרבה בקולו שמעו ולא הקדוש 

משנת שנה 20 בדיוק תרצ"ט  בשנת ימ"ש הגרמנים  שואת פרצה לצערנו
!!תרע"ט

השואה  מניצולי עשרות בידי מאומתת אירופה ויהודי לרבני אזהרתו 
צדק"! "כמה כעת:  ואומרי

שנה 40- מ למעלה לפני זאת סיפרו השואה יוצאי יהודים של רבות עשרות
לו" שמעו שלא וחבל  צדק הנ"ל הקדוש הגאון "כמה לי  (בטוחני!!!ואמרו

האמת) ויודעים מאבותיהם זו מציאות  ששמעו אלפים, נשתנתה ,שיש  לא שעדיין וכיון
רוצה  ואיני הקדושים, מדבריו שוב חוששני הק', הזהר  ללימוד  הגישה

צדק" שהוא "כמה יאמרו  ושוב עצמה על ח "ו תחזור וד"ל!!שההסטוריה !
שליט"א) הרב  נכדו (מדברי 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קד 
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יחרב, והכל מלחמה שתבוא האמין לא  אחד אף  השניה העולם מלחמת לפני 
ענק. בצעדי  וקרב ההולך  ממשי  שמד על אותם שהזהיר  מי לכל לשמוע רצו לא

הכואבת... מהמציאות ופחדו והרגילים, 'הנעימים' בחיים להדבק  בחרו

החלטה ונחליט הזו. המרה בטעות  נטעה לבל  והתעוררו בואו היקרים אחינו
הפעם השוגה , העולמי בזרם נחסף  לא אנחנו " גדול: בקול  ונקרא נחושה

בחיים ונבחר שינוי !"נעשה

לפ  שנה "הסולם"חצי  בעל הקדוש רבינו נכנס השניה העולם מלחמת פרוץ ני
שחור ענן רואה "אני גדולה: בקדרות אז ואמר  תלמידיו, לפני שיעור  לומר 

אירופה". מעל

תש"ג מאוד בשנת  ופחדו העולם, על ימ "ש היטלער מלחמת שפרץ ראה כאשר 
טף  זקן ועד  מנער היהודים כל  את ולאבד  להרוג להשמיד  הקדושה  לארצינו שיגיע

ח"ו. ונשים

יפקון  דא בספרא  הקדוש בזוהר כותב  יוחאי  בן  שמעון ורבי שהיות אמר, כן על
יבין  יהודי שכל כדי  הקודש בלשון  הזוהר לתרגם התחיל בשנת מגלותא,
הראשון  הכרך  את ולהדפיס לתרגם כשגמר ובדיוק הקדוש, הזוהר  את  וילמוד 
הצליח ולא ימ "ש. היטלער  של המלחמה נגמר  אז הסולם פירוש עם הזוהר של

הקדושה. בארצינו זממו

מפי  ושמעתי זכיתי אשר  חורפי  בימי  "אזכרה לקחו משומעי  אחד לנו כותב וכך
זצ"ל "הסולם " לי :בעל  סיפר  וכך ימ"שבעצמו, הגדול  מליון כשהרשע 6 רצח

לכולם: אמרתי  באירופה, לא יהודים זו  ומלחמה זה, רשע  לנצח אפשר "אי 
הקדוש". זוהר וילמדו יהודים  יקומו כן אם אלא בעל תסתיים ישב  לכן

כפי  פשוטים ליהודים מובן שיהיה הקודש  ללשון הזוהר ותרגם "הסולם"
עבודתו, בסיום ואכן ימ"שהשגתם. היטלר נחל  הראשון , הכרך  שגמר ביום

במלחמה, קשה ישראל .תבוסה לארץ  נכנס  ולא

מציפורניו  ישראל ארץ ניצלה גלויים  ובנסים ששרדו, היהודים מעט  ניצלו וכך
הקדוש. הזוהר  בזכות – ימ"ש. רשע אותו של

"כל תש "ה בשנת דכתיב מממשלתו , יפול  הנאצי  שהצורר הקדוש  רבינו אמר 
שנתשתה  על  מרמז ו"שתה" רגליו ", תש "ה.תחת

התאבד  ימ"ש הגדול  שהרשע למודעי תש "ה וזאת אייר  על בי"ז והשמועה
עצמם הגרמנים בידי לראשונה התפרסמה איירמותו וגםבי"ח שנה אותה של

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קזשאלות 

ביום במירון ההדלקה של בעיצומה הקודש לארץ  השמועה הגיעה ל "גכן
ביממהבעומר שעות  18 במשך שוקד  זיע "א הסולם בעל מרן היה עת ובאותה .

גדולים) ייסורים לו שהסבה קשה  פרקים  דלקת על (למרות להגן הסולם פירוש את וכותב
גאולתן. ולקרב  ישראל

– ברחמי גלותא מן יפקון דא בספרא נשא פרשת בזוה"ק מפורש נכתב וכאשר
הספר הקדוש )בזה ברחמים.(הזוהר הגלות מן יצאו

אטו פצצת מפני זצ "ל הסול בעל של אזהרתו
בדרכו וללכת זוהר ללמוד  הפתרו  ומימ

הטמונה הסכנה  את "הסולם" בעל  הקדוש רבינו ראה שנה 60 מלפני עוד
העולםאגואיזם ב  כל אותו יתקנו לא שאם וזעק - וארצות מדינות הכובש

- היהודיים ראשי את והזהיר ימ"ש  הנאצים עליית את חזה אף  לסכנה, מועמד
לשכנע  ניסה זה מטרם עוד  ישראל, לארץ לעלות בפולין התורה גדולי  ואת
הזוהר ספר  בלימוד הצורך את וגליציה פולין בישיבות נרחבים הסברה במסעי 
ההתפתחות את  למנוע אף העצום ובכוחו האדם, את לשנות רב שכוחו הקדוש

ישראל . לכלל  ובהשפעתה הזאת, ההרסנית

לסדר כדי  לא בבורא . לדביקות להגיע  זה  כמוך ' לרעך  'ואהבת הזולת אהבת
סידור שום שאין מסביר זצ"ל אשלג שהרב למרות נח, יותר  בה שיחיו חברה
משפיעים, אנשים של חברה הזה, הסידור  כמו נח  שיהיה החברה של אחר
של  הימים, אחרית של  החברה תהיה זאת לשרת. רק שבאים אלטרואיסטים,

לפצצות יצטרכו בזמן זה את יבינו  לא אם אז עד משיח . או ימות  המימן
להיכן  עד להבין כדי  רביעית אפילו ואולי שלישית עולם מלחמת של  האטום

האגואיסטיות. מובילה

כלומר, דמפתוחא', 'נקודה בו אין נחרב , עכשיו שלנו העולם רוחנית מבחינה
טהור. בלבד , להשפיע רצון של  יוחאינקודה בר שמעון  תהיהר ' שאם  אומר

שלהם, האישיים האינטרסים  כל  את ישילו שחבריה אחת, קבוצה אחת, חברה
אישי  אינטרס שום בלי הזולת, למען רק את ויחיו  להביא הצינור יהיה זה

והתורההגאולה . נצחית היא התורה כי  הימים, באחרית ככה להיות חייב זה
לקומ לנו. מורה  שהתורה החיים צורת וזו להתקיים שאנחנו חייבת  וניזים

לטובת אותו קיימו  כי  אגואיסטי . סוציאליזם – אשלג הגרי"ל קורא מכירים
ה'. מצוות זה כי לא האנשים, לטובת החברה,
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תש"ג מאוד בשנת  ופחדו העולם, על ימ "ש היטלער מלחמת שפרץ ראה כאשר 
טף  זקן ועד  מנער היהודים כל  את ולאבד  להרוג להשמיד  הקדושה  לארצינו שיגיע

ח"ו. ונשים

יפקון  דא בספרא  הקדוש בזוהר כותב  יוחאי  בן  שמעון ורבי שהיות אמר, כן על
יבין  יהודי שכל כדי  הקודש בלשון  הזוהר לתרגם התחיל בשנת מגלותא,
הראשון  הכרך  את ולהדפיס לתרגם כשגמר ובדיוק הקדוש, הזוהר  את  וילמוד 
הצליח ולא ימ "ש. היטלער  של המלחמה נגמר  אז הסולם פירוש עם הזוהר של

הקדושה. בארצינו זממו

מפי  ושמעתי זכיתי אשר  חורפי  בימי  "אזכרה לקחו משומעי  אחד לנו כותב וכך
זצ"ל "הסולם " לי :בעל  סיפר  וכך ימ"שבעצמו, הגדול  מליון כשהרשע 6 רצח

לכולם: אמרתי  באירופה, לא יהודים זו  ומלחמה זה, רשע  לנצח אפשר "אי 
הקדוש". זוהר וילמדו יהודים  יקומו כן אם אלא בעל תסתיים ישב  לכן

כפי  פשוטים ליהודים מובן שיהיה הקודש  ללשון הזוהר ותרגם "הסולם"
עבודתו, בסיום ואכן ימ"שהשגתם. היטלר נחל  הראשון , הכרך  שגמר ביום

במלחמה, קשה ישראל .תבוסה לארץ  נכנס  ולא

מציפורניו  ישראל ארץ ניצלה גלויים  ובנסים ששרדו, היהודים מעט  ניצלו וכך
הקדוש. הזוהר  בזכות – ימ"ש. רשע אותו של

"כל תש "ה בשנת דכתיב מממשלתו , יפול  הנאצי  שהצורר הקדוש  רבינו אמר 
שנתשתה  על  מרמז ו"שתה" רגליו ", תש "ה.תחת

התאבד  ימ"ש הגדול  שהרשע למודעי תש "ה וזאת אייר  על בי"ז והשמועה
עצמם הגרמנים בידי לראשונה התפרסמה איירמותו וגםבי"ח שנה אותה של

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קזשאלות 

ביום במירון ההדלקה של בעיצומה הקודש לארץ  השמועה הגיעה ל "גכן
ביממהבעומר שעות  18 במשך שוקד  זיע "א הסולם בעל מרן היה עת ובאותה .

גדולים) ייסורים לו שהסבה קשה  פרקים  דלקת על (למרות להגן הסולם פירוש את וכותב
גאולתן. ולקרב  ישראל

– ברחמי גלותא מן יפקון דא בספרא נשא פרשת בזוה"ק מפורש נכתב וכאשר
הספר הקדוש )בזה ברחמים.(הזוהר הגלות מן יצאו

אטו פצצת מפני זצ "ל הסול בעל של אזהרתו
בדרכו וללכת זוהר ללמוד  הפתרו  ומימ

הטמונה הסכנה  את "הסולם" בעל  הקדוש רבינו ראה שנה 60 מלפני עוד
העולםאגואיזם ב  כל אותו יתקנו לא שאם וזעק - וארצות מדינות הכובש

- היהודיים ראשי את והזהיר ימ"ש  הנאצים עליית את חזה אף  לסכנה, מועמד
לשכנע  ניסה זה מטרם עוד  ישראל, לארץ לעלות בפולין התורה גדולי  ואת
הזוהר ספר  בלימוד הצורך את וגליציה פולין בישיבות נרחבים הסברה במסעי 
ההתפתחות את  למנוע אף העצום ובכוחו האדם, את לשנות רב שכוחו הקדוש

ישראל . לכלל  ובהשפעתה הזאת, ההרסנית

לסדר כדי  לא בבורא . לדביקות להגיע  זה  כמוך ' לרעך  'ואהבת הזולת אהבת
סידור שום שאין מסביר זצ"ל אשלג שהרב למרות נח, יותר  בה שיחיו חברה
משפיעים, אנשים של חברה הזה, הסידור  כמו נח  שיהיה החברה של אחר
של  הימים, אחרית של  החברה תהיה זאת לשרת. רק שבאים אלטרואיסטים,

לפצצות יצטרכו בזמן זה את יבינו  לא אם אז עד משיח . או ימות  המימן
להיכן  עד להבין כדי  רביעית אפילו ואולי שלישית עולם מלחמת של  האטום

האגואיסטיות. מובילה

כלומר, דמפתוחא', 'נקודה בו אין נחרב , עכשיו שלנו העולם רוחנית מבחינה
טהור. בלבד , להשפיע רצון של  יוחאינקודה בר שמעון  תהיהר ' שאם  אומר

שלהם, האישיים האינטרסים  כל  את ישילו שחבריה אחת, קבוצה אחת, חברה
אישי  אינטרס שום בלי הזולת, למען רק את ויחיו  להביא הצינור יהיה זה

והתורההגאולה . נצחית היא התורה כי  הימים, באחרית ככה להיות חייב זה
לקומ לנו. מורה  שהתורה החיים צורת וזו להתקיים שאנחנו חייבת  וניזים

לטובת אותו קיימו  כי  אגואיסטי . סוציאליזם – אשלג הגרי"ל קורא מכירים
ה'. מצוות זה כי לא האנשים, לטובת החברה,



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קח

מחוייבם אנו ישראל. עם ולנו לעולם האזהרה את בבהירות מתאר זה מכתב
ה'. דבר  לקול לשמוע 

התורה  פנימיות לימוד  אי :הימי אחרית  על הסול בעל של חזו
רח "ל  ומימ אטו בפצצת  צור  העול לאומות יביא

המכתב  תוכן לפניכם חס והרי  ומיימן אטום פצצת על האזהרה ובו המלא
אשלג הלוי לייב יהודה רבי  כ"ק - הסולם בעל רבינו מאת ושלום .

וז"ל: זצוקללה "ה:

צורה בשינוי והוא נברא, בכל המוטבע לקבל הרצון  הוא ביאורי, לכל "הבסיס
צורה שינוי  כי מגוף, הנפרד  כאבר  הנשמה ממנו נפרדה וע"כ מהבורא,
מאתנו, רוצה ה' מה ברור  ומכאן בגשמיות. מפריד דגרזן כמו הוא ברוחניות

שנבראנו. כמטרם בו ונדבקים חוזרים אנו שאז הצורה , השואת הוא

במדותיו  "הדבק  חז"ל שאמרו דהיינו וזה רחום", אתה אף רחום הוא מה ?
שהוא הבורא של המדות את וניקח לקבל, הרצון שעיקרן שלנו המדות  שנשנה
בכל  להם ולהועיל לזולתנו להשפיע רק יהיו מעשינו שכל באופן  להשפיע. רק

למטרה באים אנחנו ובזה הצורה.יכולתינו, השוואת שהוא בו , להדבק ?

המוכרח מינימום בשיעור  דהיינו בהכרח, עצמו לצרכי  עושה שאדם ומה 
יגונה לא ההכרח כי צורה, לשינוי נחשב אינו זה משפחתו, ולקיום לקיומו 

ישובח. ולא

וכאשר המשיח, בימות  אלא שלמותו בכל יתגלה שלא הגדול  הגילוי וזהו
השלימה. לגאולה נזכה אז הזה, הלימוד יקבלו

או  תורה דרך או השלמות, לגילוי דרכים שני  שיש מזה , דיברתי וכבר
יסורים. דרך

, לעול להביא  עתידי שה הכללי החורב לעול ברור לא עוד  שא
הפצצות יעשו ואז  ח "ו, רביעית או  שלישית  עול למלחמות עד  יחכו 

שלה את 

האטום  פצצת את שמצאו עד  אדם לבני  הטכניקה את ונתן הקב"ה סיבב ולפיכך 
לעולם, להביא  עתידים שהם הכללי החורבן  לעולם ברור לא עוד שאם והמימן,
שלהם, את הפצצות יעשו  ואז  ח"ו, רביעית  או  שלישית עולם למלחמות עד יחכו

עיצ  להם תהיה לא החורבן, אחר  שישארו על והשארית לקחת אלא אחרת, ה
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הזו  עבודה ממהעצמם יותר  עצמם בשביל יעבדו לא אומה והן יחיד שהן ?
כל  ואם  זולתם, לטובת  יהיו מעשיהם כל ושאר  ההכרחי, לקיומם שצריכים
לא איש כל שהרי העולם, מן המלחמות  יתבטלו אז לזה, יסכימו העולם אומות

זולתו. לטובת אלא  עצמו לטובת כלל היא ידאג הצורה השואת של  זו ותורה
משיח, של  נאמרתורתו זה ד')ועל :(מיכה 

בּ ית ואל ה' הר אל  ונעלה לכוּ  ואמרוּ  ר בּ ים גּ וֹ ים והלכוּ  וכו' היּ מים ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אחרית
ה' וּ דבר תוֹ רה ּת צא  מ צּ יּ וֹ ן כּ י בּ ארחתיו ונלכה מ דּ רכיו וי וֹ רנוּ  יעקב ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֱאקי

רחוֹ ק", עד עצמים לגוֹ ים והוֹ כיח ר בּ ים עּמ ים בּ ין וׁש פט דהיינו מיר וּ ׁש לם. ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌
הצורה, בהשואת  ה' עבודת אותם ילמד  של שהמשיח ומשפט תורה שהוא

עליהם יקבלו  לא שאם להם שיוכיח דהיינו  עצומים " לגוים  ו"הוכחה המשיח.
אז  נאמר תורתו יקבלו ואם המלחמות, ידי על הגוים כל  ישמדו ה' עבודת

הגּ וֹ ים בּ ין וחניתוֹ תיהם "וׁש פט לא ּת ים  חרב וֹ תם וכּת תוּ  רבּ ים לעּמ ים והוֹ כיח ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
מלחמה" עוֹ ד  ילמד וּ  ו א חרב  גּ וֹ י אל גוֹ י יא  א נלך למזמר וֹ ת שאם נמצא, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

תורתו  ונקבל תורה , לאו בדרך ואם מוטב, דהיינו? יסורים, בדרך נלך שיתגלו ?
בעולם, ומימן  אטום פצצות של  עיצההמלחמות העולם אומות כל יחפשו ואז 

את אותם ילמד והוא לירושלים המשיח  אל  ויבואו ממלחמות, להמלט איך
עכל"ק. הזאת." התורה

זצ "ל  הסולם בעל  פה'רבינו  אל מפה ב'קבלה מרבו שקבל שאמרנוכותב כפי  (שזה

סיני) בהר  יתברך מהבורא שקבל  רבינו למשה עד מרבו  שקבל מרבו שקבל  לארב  הימים שבאחרית
החכמים בין ששמרו סוד שזה אומר  רבינו אחרת. חיים צורת להיות יכולה
נקודה תהיה שאם כותב אשלג הר ' אחרון. לדור  אותו גילה והוא זמן הרבה

הע  לכל יתפשט זה משם  שתצליח  בעולם ברירהאחת לעולם תהיה לא  ולם ,
יהיה זה כי משם, לצאת יוכל  לא לשם שיבוא מי וכל זה, אחרי להסחף אלא
הזאת, חיים בצורת יש מחפשת האדם של שהנשמה מה  כל  כי  מושך. כך כל

יצליח. זה אם בזה יודו וכולם

שום לא לחברה, מיטיב הוא כמה לפי  נמדדת האדם שמעלת אומר זצ"ל רבינו
שח"ו  אדם כבוד. ליותר ראוי הוא לחברה יותר  מועיל  שאדם וכמה אחר . דבר
מהחברה ודורש לעצמו  שמקבל מי  גם גדול. הכי פושע  נקרא לחברה מזיק
החברה, את לרומם שידאגו אלו המשפיעים, כזאת. בחברה בזוי הוא דרישות
הזה הרעיון את לקלוט בשלים לא עוד אנשים  ביותר . הגדולים המיטיבים הם 

ניסו החיים צורות כל את מוכן. כבר שהדור  למרות שהכל וראובשלימות,
לתככים , למלחמות, מוביל הכל הכסף שקר , על  שלו, הכבוד על  רב  אחד כל
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מחוייבם אנו ישראל. עם ולנו לעולם האזהרה את בבהירות מתאר זה מכתב
ה'. דבר  לקול לשמוע 

התורה  פנימיות לימוד  אי :הימי אחרית  על הסול בעל של חזו
רח "ל  ומימ אטו בפצצת  צור  העול לאומות יביא

המכתב  תוכן לפניכם חס והרי  ומיימן אטום פצצת על האזהרה ובו המלא
אשלג הלוי לייב יהודה רבי  כ"ק - הסולם בעל רבינו מאת ושלום .

וז"ל: זצוקללה "ה:

צורה בשינוי והוא נברא, בכל המוטבע לקבל הרצון  הוא ביאורי, לכל "הבסיס
צורה שינוי  כי מגוף, הנפרד  כאבר  הנשמה ממנו נפרדה וע"כ מהבורא,
מאתנו, רוצה ה' מה ברור  ומכאן בגשמיות. מפריד דגרזן כמו הוא ברוחניות

שנבראנו. כמטרם בו ונדבקים חוזרים אנו שאז הצורה , השואת הוא

במדותיו  "הדבק  חז"ל שאמרו דהיינו וזה רחום", אתה אף רחום הוא מה ?
שהוא הבורא של המדות את וניקח לקבל, הרצון שעיקרן שלנו המדות  שנשנה
בכל  להם ולהועיל לזולתנו להשפיע רק יהיו מעשינו שכל באופן  להשפיע. רק

למטרה באים אנחנו ובזה הצורה.יכולתינו, השוואת שהוא בו , להדבק ?

המוכרח מינימום בשיעור  דהיינו בהכרח, עצמו לצרכי  עושה שאדם ומה 
יגונה לא ההכרח כי צורה, לשינוי נחשב אינו זה משפחתו, ולקיום לקיומו 

ישובח. ולא

וכאשר המשיח, בימות  אלא שלמותו בכל יתגלה שלא הגדול  הגילוי וזהו
השלימה. לגאולה נזכה אז הזה, הלימוד יקבלו

או  תורה דרך או השלמות, לגילוי דרכים שני  שיש מזה , דיברתי וכבר
יסורים. דרך

, לעול להביא  עתידי שה הכללי החורב לעול ברור לא עוד  שא
הפצצות יעשו ואז  ח "ו, רביעית או  שלישית  עול למלחמות עד  יחכו 

שלה את 

האטום  פצצת את שמצאו עד  אדם לבני  הטכניקה את ונתן הקב"ה סיבב ולפיכך 
לעולם, להביא  עתידים שהם הכללי החורבן  לעולם ברור לא עוד שאם והמימן,
שלהם, את הפצצות יעשו  ואז  ח"ו, רביעית  או  שלישית עולם למלחמות עד יחכו

עיצ  להם תהיה לא החורבן, אחר  שישארו על והשארית לקחת אלא אחרת, ה
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הזו  עבודה ממהעצמם יותר  עצמם בשביל יעבדו לא אומה והן יחיד שהן ?
כל  ואם  זולתם, לטובת  יהיו מעשיהם כל ושאר  ההכרחי, לקיומם שצריכים
לא איש כל שהרי העולם, מן המלחמות  יתבטלו אז לזה, יסכימו העולם אומות

זולתו. לטובת אלא  עצמו לטובת כלל היא ידאג הצורה השואת של  זו ותורה
משיח, של  נאמרתורתו זה ד')ועל :(מיכה 

בּ ית ואל ה' הר אל  ונעלה לכוּ  ואמרוּ  ר בּ ים גּ וֹ ים והלכוּ  וכו' היּ מים ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אחרית
ה' וּ דבר תוֹ רה ּת צא  מ צּ יּ וֹ ן כּ י בּ ארחתיו ונלכה מ דּ רכיו וי וֹ רנוּ  יעקב ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֱאקי

רחוֹ ק", עד עצמים לגוֹ ים והוֹ כיח ר בּ ים עּמ ים בּ ין וׁש פט דהיינו מיר וּ ׁש לם. ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌
הצורה, בהשואת  ה' עבודת אותם ילמד  של שהמשיח ומשפט תורה שהוא

עליהם יקבלו  לא שאם להם שיוכיח דהיינו  עצומים " לגוים  ו"הוכחה המשיח.
אז  נאמר תורתו יקבלו ואם המלחמות, ידי על הגוים כל  ישמדו ה' עבודת

הגּ וֹ ים בּ ין וחניתוֹ תיהם "וׁש פט לא ּת ים  חרב וֹ תם וכּת תוּ  רבּ ים לעּמ ים והוֹ כיח ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
מלחמה" עוֹ ד  ילמד וּ  ו א חרב  גּ וֹ י אל גוֹ י יא  א נלך למזמר וֹ ת שאם נמצא, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

תורתו  ונקבל תורה , לאו בדרך ואם מוטב, דהיינו? יסורים, בדרך נלך שיתגלו ?
בעולם, ומימן  אטום פצצות של  עיצההמלחמות העולם אומות כל יחפשו ואז 

את אותם ילמד והוא לירושלים המשיח  אל  ויבואו ממלחמות, להמלט איך
עכל"ק. הזאת." התורה

זצ "ל  הסולם בעל  פה'רבינו  אל מפה ב'קבלה מרבו שקבל שאמרנוכותב כפי  (שזה

סיני) בהר  יתברך מהבורא שקבל  רבינו למשה עד מרבו  שקבל מרבו שקבל  לארב  הימים שבאחרית
החכמים בין ששמרו סוד שזה אומר  רבינו אחרת. חיים צורת להיות יכולה
נקודה תהיה שאם כותב אשלג הר ' אחרון. לדור  אותו גילה והוא זמן הרבה

הע  לכל יתפשט זה משם  שתצליח  בעולם ברירהאחת לעולם תהיה לא  ולם ,
יהיה זה כי משם, לצאת יוכל  לא לשם שיבוא מי וכל זה, אחרי להסחף אלא
הזאת, חיים בצורת יש מחפשת האדם של שהנשמה מה  כל  כי  מושך. כך כל

יצליח. זה אם בזה יודו וכולם

שום לא לחברה, מיטיב הוא כמה לפי  נמדדת האדם שמעלת אומר זצ"ל רבינו
שח"ו  אדם כבוד. ליותר ראוי הוא לחברה יותר  מועיל  שאדם וכמה אחר . דבר
מהחברה ודורש לעצמו  שמקבל מי  גם גדול. הכי פושע  נקרא לחברה מזיק
החברה, את לרומם שידאגו אלו המשפיעים, כזאת. בחברה בזוי הוא דרישות
הזה הרעיון את לקלוט בשלים לא עוד אנשים  ביותר . הגדולים המיטיבים הם 

ניסו החיים צורות כל את מוכן. כבר שהדור  למרות שהכל וראובשלימות,
לתככים , למלחמות, מוביל הכל הכסף שקר , על  שלו, הכבוד על  רב  אחד כל
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העלם  כל  במדינות, בממשלות , בפוליטיקה, זה ככה שלו . המעמד  על שלו,
שזו  שיבינו עד  יפתר  ולא  יגמר לא וזה העצמית, האהבה אש על ורוחש מטגן

הנכונה. הדרך  לא

דרכים ששתי  אלא דבר, של  בסופו יקרה שזה  בודאי הבורא רצון זה אם 
לתכלית: להגיע  כדי לפנינו יסורים.מזומנות דרך  או תורה, דרך

יסורי ודר תורה  דר

דרך או תורה דרך  או  השלימות : לגילוי  דרכים שתי שיש מזה דברתי "וכבר
פצצת  את שמצאו  עד  אדם לבני הטכניקה  ונתן הקב "ה סיבב  ולפיכך יסורים,

והמימן" רג')האטום ע"מ הסולם ליצור(ספר  האפשרות  את לנו נתן הקב"ה למה .
הארץ, כדור  כל את להשמיד באמצעותם שאפשר גדולים, כך  כל משחית כלי 

לקרות לזה נתן ה' למה אומרים: מופעלים שהם היא ?ושאחרי  והתשובה
יסורים. בדרך או  תורה בדרך או לתכלית מוכן  שיהיה הכל הכין לכן שהקב "ה

זצ "ל הסולם בעל  תורתרבינו את נתן ונקנית הקב"ה  הקדוש  בזוהר  שיסודתה
לימודו  ידי אחדעל  אטום מצד  רוציםופצצות אתם מה אתם תחליטו שני, מצד

עולם. להרוס או עולם לבנות –

שלהן" את הפצצות יעשו ברור "ואז  לא  עוד אם הכללי ,כי החרבן לעולם
הכי  לרבדים עד  עדינים היותר ומהרבדים לכלל, מהפרט  ומתפשט שהולך

שעולם קשים, לכל  ויבהירו ח"ו והרביעית השלישית העולם מלחמות יבואו 
לחרבן . מועד אגואיסטיות על  הבנוי

צריך  לא בראשו שעיניו  מי דמיוני . כך  כל נראה לא כבר הזה החרבן היום
חומר חבית על יושבים שאנחנו רואה בראשו שעיניו מי יגיע, שזה לרגע לחכות
השני  על  אחד  מתרגזים מנהיגים שכמה מספיק זמן. של עניין רק  זה נפץ,
כל  את הכל , את  להשמיד יכולת יש היום הסיפור . נגמר כפתור לחיצות ובכמה
בידם הפקיד הקב"ה זה את איסלמים. רשעים בידי היכולת מי  ובידי  העולם.
הדור את שראו  תנאים אמרו זה על  ח"ו. יסורים של בדרך ללכת שנבחר למקרה 

אחמיניה'הזה ולא אראנו)'ייתי ולא  מזמן (יבוא עליון קדושי  התנאים, אפילו .
היסורים מפאת הקשה, בדרך יבוא אם משיח בבוא לחזות רצו לא הגמרא,

בואו. בזמן  שיהיו הגדולים

ויגידו  השרידים ישבו חרבן של  למציאות  להגיע ח"ו, תאלץ , האנושות  אם 
שלנו, שהנפט שאמרנו בזה לנו יצא  מה האלה, המריבות מכל לנו יצא מה 'רגע
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קבור הוא עכשיו הנפט מי  של  והרגנו, ונלחמנו שלהם , שהנפט אמרו והם
לאדמה !מתחת

על לקחת אלא אחרת עצה להם  תהיה לא  החרבן אחרי שישארו "והשארית 
ממה  יותר עצמם בשביל  יעבדו לא אומה והן יחיד  שהן זו עבודה עצמם
כל ואם זולתם. לטובת יהיו  מעשיהם כל ושאר ההכרחי , לקיומם שצריכים
לא  איש  כל  שהרי העולם, מן המלחמות יתבטלו אז לזה יסכימו  העולם אומות

זולתו . לטובת אלא עצמו לטובת כלל ידאג
נבואה קיבל הוא  נביא, בבחינת הוא זצ"ל  הסולם בעל  שהוא(כידוע )רבינו ומה

נבואה. בבחינת זה אומר 
משיח, של  תורתו היא הצורה  השוואת של זו "בּ אחרית"ותורה נאמר : זה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְועל 

יעקב  א קי בּ ית ואל ידוד  הר  אל ונעלה לכוּ  ואמר וּ  ר בּ ים גּ וֹ ים והלכוּ  וכו' ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
וׁש פט מירוּ ׁש לם. ה' וּ דבר  תוֹ רה  ּת צא מצּ יּ וֹ ן כּ י  בּ ארחתיו ונלכה מ דּ רכיו ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְויוֹ רנוּ 
אותנו  ילמד שמשיח דהיינו רח וֹ ק" עד  עצמים לגוֹ ים והוֹ כיח רבּ ים עּמ ים ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ין

ובחינה. בחינה בכל להשפיע נקרא זה מה הצורה, בהשוואת ה' עבודת
להם  שיוכיח דהיינו עצומים, לגויים והוכחה המשיח של משפט תורה "שהוא
יקבלו  ואם מלחמות, ידי על הגויים כל  ישמדו ה' עבודת עליהם יקבלו  לא שאם 
ג וֹ י יא א למזמר וֹ ת וחניתוֹ תיהם  לאּת ים חרבוֹ תם "וכּת תוּ  זה על נאמר ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְתורתו

מלחמה". עוֹ ד ילמדוּ  ו א חרב גּ וֹ י מנתאל בעל שיהיה לקבל  הרצון הפיכת  זה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ערוגה לו תחפור  מהשני , לקחת  לקבל, הרצון במקום חרב, במקום להשפיע,

מלחמה"בגינה. עוד ילמדו ולא חרב  גוי אל  גוי ישאו משיח."לא של  תורתו זו
ננצל  בו הלימוד ידי  ועל הקבלה וחכמת הקדוש מהזוהר נובע הרעיון זה וכל

אטום. מפצצת

יקר! תורה  בן
שתוכל  חושב הנך  האם הרף, ללא היהודי  הדם שפיכת את וראה נא הבט
ראו" לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא  "ידינו  ולצעוק השמימה ידך ?להרים

מסופק  מאד כדלהלן :!!אני בעזרהשי"ת  זאת ואוכיח !
שופטים א')בפרשת לא(כ "א לך נותן ה"א אשר  באדמה חלל ימצא כי  כתוב:

גדולה סנהדרי – ושופטיך " זקניך "ויצאו  הכהו, מי  וגו'(רש "י)נודע "ומדדו " -
הגמרא מסבירה מ"ה.)- בעליל (סוטה נמצא מודדין (קרוב )שאפילו היו לעיר

לא ועינינו הזה הדם את שפכו  לא  ידנו ואמרו "וענו - במדידה , לעסוק שמצוה
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העלם  כל  במדינות, בממשלות , בפוליטיקה, זה ככה שלו . המעמד  על שלו,
שזו  שיבינו עד  יפתר  ולא  יגמר לא וזה העצמית, האהבה אש על ורוחש מטגן

הנכונה. הדרך  לא

דרכים ששתי  אלא דבר, של  בסופו יקרה שזה  בודאי הבורא רצון זה אם 
לתכלית: להגיע  כדי לפנינו יסורים.מזומנות דרך  או תורה, דרך

יסורי ודר תורה  דר

דרך או תורה דרך  או  השלימות : לגילוי  דרכים שתי שיש מזה דברתי "וכבר
פצצת  את שמצאו  עד  אדם לבני הטכניקה  ונתן הקב "ה סיבב  ולפיכך יסורים,

והמימן" רג')האטום ע"מ הסולם ליצור(ספר  האפשרות  את לנו נתן הקב"ה למה .
הארץ, כדור  כל את להשמיד באמצעותם שאפשר גדולים, כך  כל משחית כלי 

לקרות לזה נתן ה' למה אומרים: מופעלים שהם היא ?ושאחרי  והתשובה
יסורים. בדרך או  תורה בדרך או לתכלית מוכן  שיהיה הכל הכין לכן שהקב "ה

זצ "ל הסולם בעל  תורתרבינו את נתן ונקנית הקב"ה  הקדוש  בזוהר  שיסודתה
לימודו  ידי אחדעל  אטום מצד  רוציםופצצות אתם מה אתם תחליטו שני, מצד

עולם. להרוס או עולם לבנות –

שלהן" את הפצצות יעשו ברור "ואז  לא  עוד אם הכללי ,כי החרבן לעולם
הכי  לרבדים עד  עדינים היותר ומהרבדים לכלל, מהפרט  ומתפשט שהולך

שעולם קשים, לכל  ויבהירו ח"ו והרביעית השלישית העולם מלחמות יבואו 
לחרבן . מועד אגואיסטיות על  הבנוי

צריך  לא בראשו שעיניו  מי דמיוני . כך  כל נראה לא כבר הזה החרבן היום
חומר חבית על יושבים שאנחנו רואה בראשו שעיניו מי יגיע, שזה לרגע לחכות
השני  על  אחד  מתרגזים מנהיגים שכמה מספיק זמן. של עניין רק  זה נפץ,
כל  את הכל , את  להשמיד יכולת יש היום הסיפור . נגמר כפתור לחיצות ובכמה
בידם הפקיד הקב"ה זה את איסלמים. רשעים בידי היכולת מי  ובידי  העולם.
הדור את שראו  תנאים אמרו זה על  ח"ו. יסורים של בדרך ללכת שנבחר למקרה 

אחמיניה'הזה ולא אראנו)'ייתי ולא  מזמן (יבוא עליון קדושי  התנאים, אפילו .
היסורים מפאת הקשה, בדרך יבוא אם משיח בבוא לחזות רצו לא הגמרא,

בואו. בזמן  שיהיו הגדולים

ויגידו  השרידים ישבו חרבן של  למציאות  להגיע ח"ו, תאלץ , האנושות  אם 
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קבור הוא עכשיו הנפט מי  של  והרגנו, ונלחמנו שלהם , שהנפט אמרו והם
לאדמה !מתחת

על לקחת אלא אחרת עצה להם  תהיה לא  החרבן אחרי שישארו "והשארית 
ממה  יותר עצמם בשביל  יעבדו לא אומה והן יחיד  שהן זו עבודה עצמם
כל ואם זולתם. לטובת יהיו  מעשיהם כל ושאר ההכרחי , לקיומם שצריכים
לא  איש  כל  שהרי העולם, מן המלחמות יתבטלו אז לזה יסכימו  העולם אומות

זולתו . לטובת אלא עצמו לטובת כלל ידאג
נבואה קיבל הוא  נביא, בבחינת הוא זצ"ל  הסולם בעל  שהוא(כידוע )רבינו ומה

נבואה. בבחינת זה אומר 
משיח, של  תורתו היא הצורה  השוואת של זו "בּ אחרית"ותורה נאמר : זה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְועל 

יעקב  א קי בּ ית ואל ידוד  הר  אל ונעלה לכוּ  ואמר וּ  ר בּ ים גּ וֹ ים והלכוּ  וכו' ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
וׁש פט מירוּ ׁש לם. ה' וּ דבר  תוֹ רה  ּת צא מצּ יּ וֹ ן כּ י  בּ ארחתיו ונלכה מ דּ רכיו ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְויוֹ רנוּ 
אותנו  ילמד שמשיח דהיינו רח וֹ ק" עד  עצמים לגוֹ ים והוֹ כיח רבּ ים עּמ ים ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ין

ובחינה. בחינה בכל להשפיע נקרא זה מה הצורה, בהשוואת ה' עבודת
להם  שיוכיח דהיינו עצומים, לגויים והוכחה המשיח של משפט תורה "שהוא
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מלחמה". עוֹ ד ילמדוּ  ו א חרב גּ וֹ י מנתאל בעל שיהיה לקבל  הרצון הפיכת  זה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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מלחמה"בגינה. עוד ילמדו ולא חרב  גוי אל  גוי ישאו משיח."לא של  תורתו זו
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אטום. מפצצת

יקר! תורה  בן
שתוכל  חושב הנך  האם הרף, ללא היהודי  הדם שפיכת את וראה נא הבט
ראו" לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא  "ידינו  ולצעוק השמימה ידך ?להרים

מסופק  מאד כדלהלן :!!אני בעזרהשי"ת  זאת ואוכיח !
שופטים א')בפרשת לא(כ "א לך נותן ה"א אשר  באדמה חלל ימצא כי  כתוב:

גדולה סנהדרי – ושופטיך " זקניך "ויצאו  הכהו, מי  וגו'(רש "י)נודע "ומדדו " -
הגמרא מסבירה מ"ה.)- בעליל (סוטה נמצא מודדין (קרוב )שאפילו היו לעיר
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דמים שופכי דין בית שזקני לב על עלתה וכי הקדוש רש "י  שואל וגו', ראו"
לומרהם שנצרכים עד הרגוהו, שבדור , המיוחדים  והזקנים" ש"הכהנים ?

וגו'" שפכו לא  ?"ידינו

מכות במסכת י "א)המשנה כהנים(דף  של "אימותיהן  (היו)(גדולים)אומרת,

להן מקלט )מספקות  בערי  שישב  וכסות(לרוצח  ובגדים)מחי-ה יתפללו (מזון שלא כדי
תתקבל  חנם קללת וכי  הגמרא שואלת  שימותו", בניהן הגמרא,על מתרצת ?

דורן  בני על להתפלל להן שהי -ה לי, שמיע דרבא מפרקי -ה סבא ההוא "אמר
ימותו) שלש (שלא ברחוק  אדם, טרף שארי -ה מספרת במקום, והגמרא בקשו" ולא

שואלים: יומי , תלתא בהדי-ה  אליהו אישתעי ולא לוי  בן  יהושע מרבי  פרסאות
אדם, טרף ארי -ה אם ב, לוי , בן יהושע לרבי גדולים כהנים  בין הקשר מה א,

לוי  בן יהושע לרבי  עונש מגיע כהן למה שפתי "כי עהפ"ס הוא: ההסבר  ?
ת"ח שכל חז"ל דורשים  וגו'" ה' מלאך  כי מפיהו  יבקשו ותורה דעת ישמרו

החכמים  לתלמידי יש וממילא ככהן, הכהנים)דינו  - דורן (הזקנים שבני הכל לעשות
וע"ז  התורה, ולומדי  הדור גדולי  על רובצת האחריות מתים, ואם ימותו , לא

מדוע  לשאול, יכול ?הנך

ולא "נעשה" מדוע חז"ל שואלים אדם" "נעשה השי"ת אומר בראשית בפרשת
מלאכי  האדם, לברוא אם המלאכים עם התייעץ שהשי "ת משיבים, "אעשה",
קטטה, כולו כי יברא אל אמרו שלום מלאכי  שקר, כולו כי יברא אל אמרו אמת
ממידותינו, הפוך  יהי-ה העולם כי  יברא אל  אמרה מלאכים קבוצת  כל  וכן
והיות , העולם נברא דבריהם סמך ועל יבנה", חסד  "עולם אמרו חסד מלאכי
ורשעים, צדיקים ברא, השי"ת  לכן  ומקבל, לנותן לשנים, זקוקים שלחסד
שהצדיק  כלומר  זה, עם זה שיטיבו בשביל ועניים עשירים וטיפשים, חכמים
ואם בעני , יתמוך  ושהעשיר הטיפש יחכים  שהחכם  הרשע, את  למוטב יחזיר
להם מגיע וע"ז שליחותם מלאו  לא  שהצדיקים משמע בעולם, רשעים  יש

בב"ק שהגמרא כפי ע "א)העונש , יונתן,(ס' א"ר  נחמני  בר ר"ש אמר  אומרת:
מן  אלא מתחלת  ואינה בעולם שהרשעים  בזמן אלא לעולם באה פורענות "אין

מדוע  תחילה" באההצדיקים שבגללם בעולם רשעים יש שאם היא, התשובה ?
שליחותם מילאו לא  שהצדיקים משמע בשואת!!פורענות, ראינו ולצערנו !

ומכאן  ר"ל, לכבשנים שנלקחו הראשונים היו ישראל  שגדולי  ימ"ש הגרמנים
שלא דורן בני  על להתפלל  להן "שהיה דלעיל בהגמרא הסבא מאמר מובן
- הגמרא  כמאמר  - ולמה ושופטיך" זקיניך "למה להבין אפשר ומכאן ימותו"
אם כלומר מדידה, מצוות  יש זה כל עם לעיר קרוב בעליל שנמצא פי  על אף

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קיגשאלות 

יש  למה ק"מ  50 של  מרחק  יש השני-ה ומהעיר ק"מ 2 אחת  לעיר קרוב החלל
מצוות "יש הוא הפירוש אלא בעין, רואים  אחת עיר רק הרי מדידה, מצוות
יש  מדוע מעשינו  את ולמדוד ולבדוק  נוקב נפש חשבון לעשות יש מדידה"

"נחפשה??חלל  מיתה חייבי  רשעים יהיו שלא לתקן מספיק עשינו לא מה ?
! שבדור" "המיוחדים על מוטל  וזה ה " עד ונשובה ונחקורה ובזה!דרכינו !

לדאוג ועליהם גדולים, ככהנים הם חכמים שהתלמידי דלעיל, הגמרא מובנת
מדידה וחובת מצוות עליהם יש מתו, ח"ו ואם ימותו לא דורן !!!שבני 

נוראית  שואה שהייתה העבר  בפולין ולאור  השואה שלפני פי  על אף כזו,
שמים, יראת יותר והרבה אנו, מדורנו טוב פחות לא  התורה נלמדה ובאירופה
אנו  צריכים חורבן, כזה הי -ה זה  ובכל  אז, היו נפש ומסירות טהרה קדושה,
נוסף  שחורבן מנת על העבר , דור על  הוספנו ומה חידשנו  מה ולהתבונן לעצור
דם יום יום אם כי  מאתנו, דורש  השי"ת מה לחשוב גיסא ומאידך יבוא , לא
מצות "יש ולכן, קורה זה למה היטב "למדוד " לנו יש ר "ל כמים נשפך יהודי 

העבר שגיאות על נחזור שלא !!!מדידה",

"אסור ויאמר יבוא לו, נדמה חכם כתלמיד הרע שהיצר  לזכור אנו צריכים 
מצווה  הקדושה תורתינו אבל  אחר"ומדדו"לחשוב," ח "ו להרהר לא כלומר , -

אלא הקב "ה, של נקיים מידותיו לא ואם עצמנו , עם נוקב  חשבון  לעשות לנו יש 
הזה  הדם את שפכו לא "ידנו ולומר  לשמים ידנו  להרים נוכל לא  זו, חובה
של אפילו - דם  טיפת כל  על  הדין את לתת חייבים אנו כי ראו" לא עינינו

שנשפך - !!!רשעים

נעשה? כבר אשר על ולהוסי לתק נותר מה  השאלה, נשאלת

חגיגה  עזאי (י "ד:)במסכת בן הן : ואלו ב"פרד "ס" נכנסו ארבעה ת"ר כתוב:
אחר ונפגע, הציץ  זומא בן ומת, הציץ עזאי בן עקיבא. ורבי אחר  זומא, ובן

- הקדוש הזהר מסביר  בשלום. יצא עקיבא רבי  בנטיעות, כ"ו.קיצץ (בראשית

ר"ן) סעי ' ב "א "יפרד"ובהסולם ומשם הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר הפסוק על -
ראשים. לארבעה  פ"י)והי -ה פ"ב  אלו (בראשית ואחר, זומא בן עזאי, בן ואומר:

בקליפות ב"פר"ד " והחזיקו ל"דרוש" אחד ל"רמז" אחד ל "פשט " אחד נכנסו
גם והשלים שלמד עקיבא רבי אך  מהקדושה, נפרדו "יפרד"; לכן התורה, של

בשלום. ויצא בשלום נכנס הוא רק לכן שבתורה, הפנימיות ה"סוד", את

חלקים: ארבעה משמעותו  ש "פרד"ס" היטב  מובהר  בהנ"ל בהתבוננות
משמעותו  ש"פרד"ס" מסבירים שיש כפי  ולא "סוד", "דרוש", "רמז", "פשט ",
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- הגמרא  כמאמר  - ולמה ושופטיך" זקיניך "למה להבין אפשר ומכאן ימותו"
אם כלומר מדידה, מצוות  יש זה כל עם לעיר קרוב בעליל שנמצא פי  על אף

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קיגשאלות 

יש  למה ק"מ  50 של  מרחק  יש השני-ה ומהעיר ק"מ 2 אחת  לעיר קרוב החלל
מצוות "יש הוא הפירוש אלא בעין, רואים  אחת עיר רק הרי מדידה, מצוות
יש  מדוע מעשינו  את ולמדוד ולבדוק  נוקב נפש חשבון לעשות יש מדידה"

"נחפשה??חלל  מיתה חייבי  רשעים יהיו שלא לתקן מספיק עשינו לא מה ?
! שבדור" "המיוחדים על מוטל  וזה ה " עד ונשובה ונחקורה ובזה!דרכינו !

לדאוג ועליהם גדולים, ככהנים הם חכמים שהתלמידי דלעיל, הגמרא מובנת
מדידה וחובת מצוות עליהם יש מתו, ח"ו ואם ימותו לא דורן !!!שבני 

נוראית  שואה שהייתה העבר  בפולין ולאור  השואה שלפני פי  על אף כזו,
שמים, יראת יותר והרבה אנו, מדורנו טוב פחות לא  התורה נלמדה ובאירופה
אנו  צריכים חורבן, כזה הי -ה זה  ובכל  אז, היו נפש ומסירות טהרה קדושה,
נוסף  שחורבן מנת על העבר , דור על  הוספנו ומה חידשנו  מה ולהתבונן לעצור
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שנשפך - !!!רשעים
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חגיגה  עזאי (י "ד:)במסכת בן הן : ואלו ב"פרד "ס" נכנסו ארבעה ת"ר כתוב:
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- הקדוש הזהר מסביר  בשלום. יצא עקיבא רבי  בנטיעות, כ"ו.קיצץ (בראשית

ר"ן) סעי ' ב "א "יפרד"ובהסולם ומשם הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר הפסוק על -
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קיד 

למנוע  סברות, ובונים דרשות דורשים  זו הגדרתם סמך ועל התורה ", "סודות רק
ובזה התורה סודות את ללמוד תורה ובני  חכמים תלמידי ישראל , בני מאחינו

להלן: כמתבאר  הרע  היצר עצת זו כי  ר "ל קיטרוגים עליהם  הם ממשיכים

ישעיה הנביא על בפירושו זי "ע מוילנא מהגר "א אליהו " "קול כתוב,(פ"ו)בספר
הרע" היצר "הנה הקב"ה של בשליחותו  הנביא ישעיהו אמר זה ועל  וז"ל :
להיצר כי בלב".... שהיא קבלה ילמוד  שלא הזה העם לב שישמן אתכם עושה
ויעשה לו  ורפא ושב קבלה  "שילמוד  יבין ולבבו  בעיניו... יראה פן לו ירע  הרע
ילמוד  שלא הזה, העם לב  שישמן לאדם היצה"ר  עושה זה על עילאה, תשובה
תדעו, ואל וזהו קבלה , ללמוד תרצו שלא תבינו  ואל וזהו בלב"... שהיא  קבלה

עכ"ל , , וכו' בשכל ללמוד רוצים שאינכם

ובין  לו  נדמה חכם" "כתלמיד בין  הרע שהיצר הקדושים, מדבריו מובהר 
הרע... יצר זה בתכלית, לו, נדמה "כגוי "

כתוב זי"ע מהגר"א רב" "מעשה ס')בספר ג'(בסעי ' תיכף התפילה אחר ללמוד ,
עכ"ל . יום" בכל  זהר "ללמוד ומדרשים אגדות מקרא ללמוד  ... שעות

הזהר תנינא)בתיקוני נתיב  ל' בחכמת(תיקון לאשתדלא  בעאן "דלא אלו על כתוב
הקבלה)הקבלה" בחכמת  לעסוק רוצים  ביזה,(שלא  חרב, עניות, שגורמים להם "אוי

הגמרא פי על  מובן וזאת עכ"ל, בעולם".. ואבדון ג.)והרג ובע "ז פ"ח. "התנה(שבת
מוטב תורתי את מקבלים ישראל אם ואמר , בראשית מעשה עם (אתןהקב"ה

השמעתמתקיימין) "משמים  דכתיב  ובוהו".. ל"תוהו אתכם אחזיר אני לאו, ואם
התורה ישראל יקבלו לא שמא  בתחילה, - יראה" "ארץ - תורה מתן - דין"
"שקטה", - ונשמע בנעשה כשקבלוה  - "ולבסוף" - ובוהו לתוהו הארץ  ותחזור 
כתוב  אם לשאול, אפשר זה על  שקטה, אז ונשמע".. "נעשה כשהבטיחו כלומר,
האמירה מה כן אם שמעו, כבר  הרי נעשה", ה' דבר אשר הדברים "כל 

להבין "ונשמע" סברא, מלשון  שמיעה אלא, שבכתב ? תורה כי  "מדוע",
והזהר לעשות, "איך" לנו אומרת פה  שבעל  תורה לעשות, "מה" לנו אומרת
מובאת תבוא כי  שבפרשת היא, וההוכחה לעשות , "למה" לנו מסביר הקדוש

כתוב הפרשה ובסוף תעשון"התוכחה, אשר  כל  את תשכילו כלומר,"למען ,
ב "שכל " "תשכילו " קודם, עשיתם שלא מה תתקנו עכשיו עונשים, קיבלתם

עושים  שאתם  מה לעיל .תבינו  הגר "א וכדברי  ,

הזהר מ"ג )ובתיקוני  וכך(תיקון כתוב, מלך, כסא פי שתסתלק על שגורם מי
פשט  רק  שיש ואומרים שבכתב ומתורה פה  שבעל  מתורה והחכמה, הקבלה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קטושאלות 

נברא  הי -ה שלא  היה טוב  לו "אוי הקבלה ילמדו  שלא  וגורם ובתלמוד בתורה
שמחזיר לו  שנחשב  פה  שבעל תורה ולא  שבכתב תורה לא ילמד  ולא בעולם

הגלות" ואורך בעולם  עניות וגורם ובוהו, לתוהו לומד העולם אם ומסביר, ,
העולם ומחזיר  בלימודו  פוגם  קבלה, לומד ולא פה שבעל ותורה שבכתב תורה
פוגם לא לפחות הארץ עם - היה ואם הקליפות שמגביר הכלים שבירת ליסוד
לימוד  כי  הקבלה, שלומד  למי השכר וגודל  החיוב גודל יוודע ממנו כך ... כל
פירוש  ולהבין ללמוד  יזכה אם שכן  וכל עולמות בונה בעלמא בגירסא הזהר 
הפשט בלימוד  יעשה שלא  מה אחת בשעה למעלה תיקון בו יעשה אחד , מאמר
בלימוד  מעטרו אין אם כלום אינו השנה כל לימודו ודאי אלא ... תמימה שנה
מרוצה, להיות הארץ תחזור  קבלה, ללמוד  וישוב גלגולו יתקן  אם ... הקבלה

עכ"ל.

הקדוש נפשי ")בזוהר  שאהבה את לי  "הגידה הפסוק על דורש תפ"ד סעי ' השירים  ואומר:(שיר 
מעשים  הרבה בו יש אפילו התורה, סודות ידיעת בלי ההוא לעולם שהולך  מי 

ההוא  העולם  של השערים  מכל  אותו  מוציאים כאן טובים כתוב מה וראה, צא ,
איך  העליונה החכמה סודות לי אמור  להקב"ה, אומרת הנשמה לי " "הגידה
שלא החכמה" "סודות אותי  למד העליון, ההוא בעולם ומנהיג רועה  אתה
העליונות המדרגות אלו בין בבושה אהיה שלא כדי  הנה, עד  למדתי ולא ידעתי 
לא "אם כתוב, מה וראה בוא בהן. הסתכלתי לא כאן  עד כי ביניהן, באה  שאני
הסתכלת ולא באת את אם לנשמה, משיב  הקב "ה בנשים", היפה לך תדעי
ידיעה, בלא לכאן להכנס ראויה את אין לך", "צאי לכאן, שבאת מטרם בחכמה
יודעת ותהיה לעולם, שניה פעם שתתגלגלי היינו הצאן" בעקבי לך  "צאי 
דהיינו  בעקב, אותם דשים שהאנשים אדם, בני  שהם  האלו, הצאן  בעקבי 
ובהם אדונם, של העליונים הסודות יודעים והם לשפלים אותם שמחזיקים

עכ"ל... תלמדו, שמהם כלומר  ולדעת להסתכל  תדעי

חדודי  חדודי נעשה ובשרו שערותיו  תסמרנה האמיתי, המאמי
"הוא  וההריגות המשיסות  והמלחמות, הגזירות כי ליבו על בעלותו

לזה" גור בעצמו

בהסכמתו  כותב זי"ע היילפרין מענכין מנחם רבי האלוקי  המקובל הגה"ק
זי"ע, דוויך הכהן  שאול חיים רבי האלוקי  מהמקובל  שלימה" "איפה לספר

חדודין וז"ל : חדודין נעשה ובשרו  שערותיו תסמרנה האמיתי , המאמין  אדם
וההריגות  המשיסות והמלחמות, הגזירות דישראל, עניותא  כי ליבו  על בעלותו 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קיד 
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עכ"ל.

הקדוש נפשי ")בזוהר  שאהבה את לי  "הגידה הפסוק על דורש תפ"ד סעי ' השירים  ואומר:(שיר 
מעשים  הרבה בו יש אפילו התורה, סודות ידיעת בלי ההוא לעולם שהולך  מי 

ההוא  העולם  של השערים  מכל  אותו  מוציאים כאן טובים כתוב מה וראה, צא ,
איך  העליונה החכמה סודות לי אמור  להקב"ה, אומרת הנשמה לי " "הגידה
שלא החכמה" "סודות אותי  למד העליון, ההוא בעולם ומנהיג רועה  אתה
העליונות המדרגות אלו בין בבושה אהיה שלא כדי  הנה, עד  למדתי ולא ידעתי 
לא "אם כתוב, מה וראה בוא בהן. הסתכלתי לא כאן  עד כי ביניהן, באה  שאני
הסתכלת ולא באת את אם לנשמה, משיב  הקב "ה בנשים", היפה לך תדעי
ידיעה, בלא לכאן להכנס ראויה את אין לך", "צאי לכאן, שבאת מטרם בחכמה
יודעת ותהיה לעולם, שניה פעם שתתגלגלי היינו הצאן" בעקבי לך  "צאי 
דהיינו  בעקב, אותם דשים שהאנשים אדם, בני  שהם  האלו, הצאן  בעקבי 
ובהם אדונם, של העליונים הסודות יודעים והם לשפלים אותם שמחזיקים

עכ"ל... תלמדו, שמהם כלומר  ולדעת להסתכל  תדעי

חדודי  חדודי נעשה ובשרו שערותיו  תסמרנה האמיתי, המאמי
"הוא  וההריגות המשיסות  והמלחמות, הגזירות כי ליבו על בעלותו

לזה" גור בעצמו

בהסכמתו  כותב זי"ע היילפרין מענכין מנחם רבי האלוקי  המקובל הגה"ק
זי"ע, דוויך הכהן  שאול חיים רבי האלוקי  מהמקובל  שלימה" "איפה לספר

חדודין וז"ל : חדודין נעשה ובשרו  שערותיו תסמרנה האמיתי , המאמין  אדם
וההריגות  המשיסות והמלחמות, הגזירות דישראל, עניותא  כי ליבו  על בעלותו 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קטז

אשר לחבירו  אדם שבין  "חטאים איפוא נקרא  זה כל  .. לזה" גורם  בעצמו "הוא
והתוכחה ... הדין מיום לנו אוי  עליהם", מכפר אינו  הכיפורים יום גודל גם הבו

ארעא על להגן חש אשר  גברא דהאי  חולקיה זכאה לתוה"ק , ורוממות לאלוקינו
עלמא למיקם הקבלה חכמת ללמוד עתים בקביעת  דמאריה ביקרא ומשתדל
עולמם לעוה"ב, להם וטוב הזה בעולם אשריהם מעפרא, שכינתא ולאוקמא
את הפוטרים הטפשים כאותם "לא ועדן, עונג בסימא מרוב בחייהם יראו
זה שעל ופוסקים",... בש"ס  כריסם מלאו  שלא מפני  הקבלה, מלמוד עצמם
עכ"ל . הנגלה... את בסתר שמבטל חזקה הנסתר, את בגלוי  שמבטל מי  אמרו,

 בחוש והול מימיו  מאורות ראה לא זו , חכמה  טע , טע שלא מי
הזאת התורה של מעלבונה לבריות לה ואוי

הברית הקודש )בספר דרך י"ב  מאמר ב ' חכמת(חלק היא התורה  נזר בפרט בזה"ל: כותב
לך  ואין  התבונן, שהורשית במה באמרם, ממנה פורשים העולם רוב אשר  הקבלה

ואחו  ידך שלח  אתה, בנסתרות, לאעסק ומנה הזאת לתורה מסוגל  אתה אם בזה, ז 
בחושך , והולך  מימיו מאורות ראה  לא זו, חכמה  טעם טעם, שלא  מי  כי  תזוע,
דלא ליה טב בנגלות, לי  די והאומר הזאת, התורה של מעלבונה לבריות להם ואוי

משה ויקהל ספר בעל וכתב ... בעלמא ע "א)אברי  י ' מלאתי (דף  ה' חמת וז"ל:
קנאתי צבאות ה' ידוקנאת אך  בלבד, ההמון  יד תחת איננה הזאת והמכשלה

ולגנות  לבזות והתחילו  הזאת ובמעל במרד  בדעתם המתחכמים והחכמים  הסגנים
רמה  ידנו ואמרו פיהם שפערו על  יכוסה שמם ובחושך ילכו בחושך הזו, החכמה 

התורה  בפשוטי לנו די הזאת, ולחכמה לנו מה  עכ"ל .בנגלה ,

שזכרנו ובזוהר  במדרש  חז"ל דברי
הזה  הדור  מגדולי יותר ובטוחי  נאמני

.. האמיתית החכמה זאת ללמוד ועומדים ומושבעים מחוייבים אנו אמנם
ואתה הלימוד... זה בזולת לא הגלות מן נצא הזה, הקדוש הלימוד ובכח ובזכות
הצפון  השכר  טוב  רב מה הנזכר חז"ל דברי  מכל ראה גם ראה ואבי  אהובי
לקחת תפן ואל זו, בחכמה עסק שלא למי  העונש גדול וכמה  הקבלה  לבעלי
דברי  כי  זו , בחכמה לעסוק רוצים שלא הנגלות בעלי התורה מגדולי ראי -ה
עכ"ל . הזה. הדור מגדולי  יותר  ובטוחים נאמנים שזכרנו, ובזוהר  במדרש חז "ל

הזהר את ללמוד להתחיל צריך גיל ובאיזה  מתי השואל, ישאל הנ"ל ולאור
לשני  משתמעת שאינה בצורה הברורים, חז"ל דברי  את אציג לכן הקדוש,

וכדלהלן : פנים,

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קיזשאלות 

קידושין ל.)במסכת שליש (דף שנותיו, אדם ישלש לעולם הגמרא אומרת
חיי  כמה יודע מי  הגמרא, שואלת בתלמוד , שליש במשנה, שליש ?במקרא ,

הגמרא ליומימתרצת צריכא, הקדוש,לא רש "י  אומר זה על לחלק . "ליומי "
כמה  יודע "מי  לשאול  אפשר  זה על  גם התוספות, עליו מקשה השבוע, ימי  את

ישלש. עצמו  ויום יום בכל  התוספות, ומשיב אחד חיי, כל  חובת הרי זה, ולפי 
ממתי  יומיא", לסוף לאתגליא דא  חכמתא "עתידא כמובטח - זוה"ק, ללמוד

הגמרא שאלת את לשאול אפשר  זה על להתחיל, יכול גיל יודע ובאיזה "מי
יום. בכל ה"פרד"ס" להשלים תורה, הלומד  אחד כל  חובת וממילא חיי" כמה

הקדוש מאמרות)השל"ה בעשרה בזה"ל:(בפרק כריסכם כותב שתמלאו  אחר
ותדבקו  מהיום  יפה  חלק תבררו כך  אחר  אזי ויום" יום  "בכל ופוסקים מתלמוד 

ויתברך יתברך בו גדול ודביקות קדושה בתוספת החכמה זו  עכ"ל .בלימוד  ,

הקדוש ק"ס)בזהר סעי' ובהסולם קי "ח  וז "ל:(וירא לימות כתוב , קרוב וכשיהיה
זמן  ובאותו ... החכמה סודות  למצוא עתידים שבעולם תינוקות  אפילו המשיח,

עכ "ל. לכל, תגלה

יוסף יסוד לספר י"ג )בהוספה שילמד (פ ' כגון הקבלה לימוד על דההגבלות כתוב 
וכן  עיי"ש, הזהר ספר לימוד על  נאמר לא זה וכו', כתבים מפי ולא מקובל מפי

זצ"ל " חיים החפץ רבו משם זצ"ל בלוך שלמה רבי  הגה"צ לימודאמר שעל 
לכולם  מעורר  חיים החפץ והיה מדרש , רובו כי  הגבלה שום אין הזוהר  ספר

לבחורים  ואפילו  פרשה, אותה  של הזהר את שבת  כל  עכ"ל .שילמדו ,

פ "ד  אבות פרקי  על חסד נוצר  בספרו זי"ע מקאמארנא אייזיק יצחק  רבי הגה "ק
האר "י  מרן של רזין מללמוד  שבורחים שוטים הרבה יש  וכן וז"ל: כותב, מ "כ,
ולו  הזהר... בספר תלוי הישראלי אדם חיות ממש, חיינו .. הם אשר  הזהר וספר
תשע  בן תינוק עם לומדים היו גובר, שהמינות הזה הרע בדור  לי  שומע עמי

לחכמתו. קודמת חטאו יראת והיה בו, להגות והתיקונים הזהר ספר שנים

בה להתגרות  יכול יצה"ר  אי ב "סוד " העוסקי

שלמה אבן זי "ע )בספר מוילנא מהגר "א כ "ז סע ' וז "ל:(פר"ח  הם כתוב התורה פנימיות 
הג לחיצוניות והחיצוניות הנפש  שהוא הגוף לפנימיות "והעוסקים חיים  וף 

בהם" להתגרות יכול  יצה"ר אין תלוי ב"סוד " שזה להסיק מכאן וניתן עכ"ל.
לחכמתו.(כהנ"ל ) חטאו, יראת בהקדמת

בעזרה"ש  תהי -ה הבאה שנה השמיטה, שנת היא בסיומה כבר שאנו זו שנה
בן  שביעית "במוצאי  צ"ז. סנהדרין במסכת הגמרא וכדברי  שביעית" "מוצאי 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קטז

אשר לחבירו  אדם שבין  "חטאים איפוא נקרא  זה כל  .. לזה" גורם  בעצמו "הוא
והתוכחה ... הדין מיום לנו אוי  עליהם", מכפר אינו  הכיפורים יום גודל גם הבו

ארעא על להגן חש אשר  גברא דהאי  חולקיה זכאה לתוה"ק , ורוממות לאלוקינו
עלמא למיקם הקבלה חכמת ללמוד עתים בקביעת  דמאריה ביקרא ומשתדל
עולמם לעוה"ב, להם וטוב הזה בעולם אשריהם מעפרא, שכינתא ולאוקמא
את הפוטרים הטפשים כאותם "לא ועדן, עונג בסימא מרוב בחייהם יראו
זה שעל ופוסקים",... בש"ס  כריסם מלאו  שלא מפני  הקבלה, מלמוד עצמם
עכ"ל . הנגלה... את בסתר שמבטל חזקה הנסתר, את בגלוי  שמבטל מי  אמרו,

 בחוש והול מימיו  מאורות ראה לא זו , חכמה  טע , טע שלא מי
הזאת התורה של מעלבונה לבריות לה ואוי

הברית הקודש )בספר דרך י"ב  מאמר ב ' חכמת(חלק היא התורה  נזר בפרט בזה"ל: כותב
לך  ואין  התבונן, שהורשית במה באמרם, ממנה פורשים העולם רוב אשר  הקבלה

ואחו  ידך שלח  אתה, בנסתרות, לאעסק ומנה הזאת לתורה מסוגל  אתה אם בזה, ז 
בחושך , והולך  מימיו מאורות ראה  לא זו, חכמה  טעם טעם, שלא  מי  כי  תזוע,
דלא ליה טב בנגלות, לי  די והאומר הזאת, התורה של מעלבונה לבריות להם ואוי

משה ויקהל ספר בעל וכתב ... בעלמא ע "א)אברי  י ' מלאתי (דף  ה' חמת וז"ל:
קנאתי צבאות ה' ידוקנאת אך  בלבד, ההמון  יד תחת איננה הזאת והמכשלה

ולגנות  לבזות והתחילו  הזאת ובמעל במרד  בדעתם המתחכמים והחכמים  הסגנים
רמה  ידנו ואמרו פיהם שפערו על  יכוסה שמם ובחושך ילכו בחושך הזו, החכמה 

התורה  בפשוטי לנו די הזאת, ולחכמה לנו מה  עכ"ל .בנגלה ,

שזכרנו ובזוהר  במדרש  חז"ל דברי
הזה  הדור  מגדולי יותר ובטוחי  נאמני

.. האמיתית החכמה זאת ללמוד ועומדים ומושבעים מחוייבים אנו אמנם
ואתה הלימוד... זה בזולת לא הגלות מן נצא הזה, הקדוש הלימוד ובכח ובזכות
הצפון  השכר  טוב  רב מה הנזכר חז"ל דברי  מכל ראה גם ראה ואבי  אהובי
לקחת תפן ואל זו, בחכמה עסק שלא למי  העונש גדול וכמה  הקבלה  לבעלי
דברי  כי  זו , בחכמה לעסוק רוצים שלא הנגלות בעלי התורה מגדולי ראי -ה
עכ"ל . הזה. הדור מגדולי  יותר  ובטוחים נאמנים שזכרנו, ובזוהר  במדרש חז "ל

הזהר את ללמוד להתחיל צריך גיל ובאיזה  מתי השואל, ישאל הנ"ל ולאור
לשני  משתמעת שאינה בצורה הברורים, חז"ל דברי  את אציג לכן הקדוש,

וכדלהלן : פנים,

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קיזשאלות 

קידושין ל.)במסכת שליש (דף שנותיו, אדם ישלש לעולם הגמרא אומרת
חיי  כמה יודע מי  הגמרא, שואלת בתלמוד , שליש במשנה, שליש ?במקרא ,

הגמרא ליומימתרצת צריכא, הקדוש,לא רש "י  אומר זה על לחלק . "ליומי "
כמה  יודע "מי  לשאול  אפשר  זה על  גם התוספות, עליו מקשה השבוע, ימי  את

ישלש. עצמו  ויום יום בכל  התוספות, ומשיב אחד חיי, כל  חובת הרי זה, ולפי 
ממתי  יומיא", לסוף לאתגליא דא  חכמתא "עתידא כמובטח - זוה"ק, ללמוד

הגמרא שאלת את לשאול אפשר  זה על להתחיל, יכול גיל יודע ובאיזה "מי
יום. בכל ה"פרד"ס" להשלים תורה, הלומד  אחד כל  חובת וממילא חיי" כמה

הקדוש מאמרות)השל"ה בעשרה בזה"ל:(בפרק כריסכם כותב שתמלאו  אחר
ותדבקו  מהיום  יפה  חלק תבררו כך  אחר  אזי ויום" יום  "בכל ופוסקים מתלמוד 

ויתברך יתברך בו גדול ודביקות קדושה בתוספת החכמה זו  עכ"ל .בלימוד  ,

הקדוש ק"ס)בזהר סעי' ובהסולם קי "ח  וז "ל:(וירא לימות כתוב , קרוב וכשיהיה
זמן  ובאותו ... החכמה סודות  למצוא עתידים שבעולם תינוקות  אפילו המשיח,

עכ "ל. לכל, תגלה

יוסף יסוד לספר י"ג )בהוספה שילמד (פ ' כגון הקבלה לימוד על דההגבלות כתוב 
וכן  עיי"ש, הזהר ספר לימוד על  נאמר לא זה וכו', כתבים מפי ולא מקובל מפי

זצ"ל " חיים החפץ רבו משם זצ"ל בלוך שלמה רבי  הגה"צ לימודאמר שעל 
לכולם  מעורר  חיים החפץ והיה מדרש , רובו כי  הגבלה שום אין הזוהר  ספר

לבחורים  ואפילו  פרשה, אותה  של הזהר את שבת  כל  עכ"ל .שילמדו ,

פ "ד  אבות פרקי  על חסד נוצר  בספרו זי"ע מקאמארנא אייזיק יצחק  רבי הגה "ק
האר "י  מרן של רזין מללמוד  שבורחים שוטים הרבה יש  וכן וז"ל: כותב, מ "כ,
ולו  הזהר... בספר תלוי הישראלי אדם חיות ממש, חיינו .. הם אשר  הזהר וספר
תשע  בן תינוק עם לומדים היו גובר, שהמינות הזה הרע בדור  לי  שומע עמי

לחכמתו. קודמת חטאו יראת והיה בו, להגות והתיקונים הזהר ספר שנים

בה להתגרות  יכול יצה"ר  אי ב "סוד " העוסקי

שלמה אבן זי "ע )בספר מוילנא מהגר "א כ "ז סע ' וז "ל:(פר"ח  הם כתוב התורה פנימיות 
הג לחיצוניות והחיצוניות הנפש  שהוא הגוף לפנימיות "והעוסקים חיים  וף 

בהם" להתגרות יכול  יצה"ר אין תלוי ב"סוד " שזה להסיק מכאן וניתן עכ"ל.
לחכמתו.(כהנ"ל ) חטאו, יראת בהקדמת

בעזרה"ש  תהי -ה הבאה שנה השמיטה, שנת היא בסיומה כבר שאנו זו שנה
בן  שביעית "במוצאי  צ"ז. סנהדרין במסכת הגמרא וכדברי  שביעית" "מוצאי 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קיח

שביעית במוצאי שיבוא ראויים לא ח"ו שאם חז"ל מדברי  שידוע  וכפי  בא" דוד
מפורעניות מקצת לקמן, בעזרה"ש ואביא זו, בשנה פורעניות היו רוב ע"פ 
תקנ"ב : ושני. ראשון מקדש , בית חורבן שביעית: במוצאי שהיו וחורבנות
אוסטרי-ה אנגלי-ה  מלחמת תקנ"ט: בצרפת. ופרוסי -ה אוסטרי-ה מלחמת
ישראל  מצרים, טורקי -ה, את  כבש  ונאפוליון בשוייץ  מהפכה בצרפת. ופורטוגל
מלחמת תרכ"א: ובהונגרי-ה. באוסטרי -ה צרפת  מלחמת תר"ח: ולבנון .
צבאית מהפכה תרמ "ג: בצרפת . פרוסי-ה  מלחמת תרכ"ט : בארה"ב . האזרחים
התאבד . יוזף פראנץ של שבנו מחמת מלחמה, תר "ן: ובאוסטרי -ה. בהונגרי-ה
מלחמת תרס"ד: באתיופי -ה. איטלי -ה ומלחמת דרייפוס , משפט החל  תרנ"ז:

והמשבר בטורקי -ה, איטלי -ה מלחמת  תרע "א: ביפן. בארה"ב.(קריזיס)רוסי-ה
החלה תרצ"ט: סטלין. בראשות  ברוסי -ה הקומוניסטית  המהפכה תרע"ח:
תשל "ד : הימים. ששת  מלחמת תשכ"ז: באירופה. השני-ה העולם מלחמת
האינטיפאדה. פרצה תשמ"ח: לבנון . מלחמת תשמ"א: כיפור. יום מלחמת
ועוד  והנ"ל ר "ל, ופצועים הרוגים הרבה עם אוטובוסים פיצוצי תשנ"ה:

שביעיות... במוצאי פרצו רבות, מלחמות
כותב, הרמ"ק  המשיח, ביאת אחר  שנה 40 תחל  המתים שתחיית בחז"ל מובא

השישי  לאלף ת"ת בשנת תסתיים המתים שנה,!!שתחיית 40 בעוד  כלומר !
ותסתיים המתים תחיית תחל  זו, בשנה צדקנו  משיח לביאת נזכה אם והי-ה
שהיא הבאה , בשנה לנו צפוי  מה יודע מי נזכה, לא ח"ו ואם השנה, באותה

שביעית"... "מוצאי 

המשיח , להיכל  ויכנסו יזכו ה"זוה"ק" של  החיי בע שנאחזו אלו 
להכנס , עכשיו  וירצו  למדו , שלא ואלו

יירה!!! ירה או יסקל סקול כי נאמר  עליה

בזוה"ק הכתוב את לצטט רציתי בב "א, משיח ביאת (קכ"ד.)ובעניין נשא ,(פרשת
מצרים כביציאת יהי -ה האחרונה אראנושבגאולה מצרים מארץ צאתך  כימי  (ככתוב 

חז"ל ,נפלאות) ודורשים  - מצרים, מארץ  ישראל  בני  עלו "וחמשים" שם שכתוב ,
בי" "וימרו הפסוק על ברש"י וכן ובמכילתא ח ')במדרש פסוק כ' שרובם(יחזקאל

אחד  או מחמישים "אחד  רק היו שעלו  ואלה אפילה, ימי  בג' מתו ישראל של
מאות" כבמתן !!מחמש יחולק ישראל  שעם  ואומר  הזוה"ק ממשיך וכן - !

המשיח,תורה, להיכל ויכנסו יזכו ה"זוה"ק" שהוא החיים  בעץ שנאחזו "אלו 
או  יסקל  סקול  כי  נאמר עליהם להכנס , עכשיו  וירצו הזו "ה"ק למדו  שלא ואלו

להמצא  רוצה  אתה קטיגורי-ה באיזו אותך, אשאל  זה ועל יירה", ??ירה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קיטשאלות 

לא? ואחרי הזוה"ק לימוד  להפצת  רבות כה פועל אני מדוע

לא ואחרים הזוה"ק  לימוד להפצת רבות כה פועל אני  מדוע תשאל, אשיב אם ?
כי  הקדןש, סבי עם שהי-ה  מעשה משום מוסרית כחובה זאת  חש  אני  לך:

תרע"ט – תרע"ז למנינם)בשנים 1919– רץ (1917 הראשונה, העולם מלחמת לאחר
והתחנן  באירופה, ישראל לגדולי ופנה זי"ע "הסולם" בעל  הגה"ק  סבי  כ"ק 
בספה"ק  הנכתב והוכיח הזוה"ק , ללמוד  וחסידיהם לתלמידיהם שיורו בפניהם 
בשנת למיניהן .. בתירוצים תחנוניו  דחו לצערנו אך הזוה"ק, בלימוד החיוב  על

בשמים(1919)תרע"ט הגזירה שנגזרה הקדוש סבי שנה!!צעק  20 לנו ונותנים !
חורבן  יהי -ה לא ששם ישראל לארץ את!!לברוח לכנות החלו זאת  כששמעו !

שכ "ציוני" שראה ומאחר "ציוני", הקדוש שום(לכאורה)סבי  יותר לו אין
זאת ועשה ישראל , לארץ  לעלות החליט הזוה"ק, לימוד עידוד  על השפעה

תרפ"א !!!(1921)בשנת

ת שההסטוריה רוצה עצמה איני על ח "ו חזור
צדק"!!! שהוא "כמה יאמרו ושוב

תרצ"ט בשנת ימ"ש הגרמנים שואת פרצה משנת(1939)ולצערנו שנה 20 בדיוק 
!!!(1919)תרע"ט

למעלה לפני  זאת לי  סיפרו השואה יוצאי יהודים של רבות  עשרות לצערי...
! לו" שמעו  שלא וחבל צדק שלך סבא "כמה לי  ואמרו שנה שיש !!מ-40 (בטוחני

האמת) ויודעים מאבותיהם זו מציאות ששמעו הגישהאלפים, נשתנתה לא שעדיין וכיון ,
שההסטורי-ה רוצה ואיני הקדוש, מדבריו שוב חוששני הקדוש, הזהר ללימוד

צדק" שהוא "כמה יאמרו ושוב עצמה על  ח"ו וד"ל .!!תחזור !

בליבו ה' יראת  אשר  לכל קריאה

בקריאה אני בא לכן נושענו, לא ועדיין ניסינו הכל ואת היות  הנ"ל, כל לאור
ללמוד  ויום  יום בכל מכובד זמן להקציב נא שיואיל בליבו, ה' יראת  אשר  לכל 
להשלים "ונשמע ".. של  סיני בהר שבועתינו את נקיים  והבה הקדוש , הזהר את 
נקים ובזה שמים לרחמי  הזקוק  ישראל כלל  ולמען  למעננו, ל "פר "ד", ה"סוד "
בזוה"ק  זי"ע לרשב "י  מהימנא רעיא הבטחת שתתקיים עד  מעפרא, שכינתא

צ) סעי ' להיות(נשא ושנזכה  משיחא, מלכא וייתי ברחמי" גלותא מן יפקון "ביה
אמן. היכלו, מבני



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קיח

שביעית במוצאי שיבוא ראויים לא ח"ו שאם חז"ל מדברי  שידוע  וכפי  בא" דוד
מפורעניות מקצת לקמן, בעזרה"ש ואביא זו, בשנה פורעניות היו רוב ע"פ 
תקנ"ב : ושני. ראשון מקדש , בית חורבן שביעית: במוצאי שהיו וחורבנות
אוסטרי-ה אנגלי-ה  מלחמת תקנ"ט: בצרפת. ופרוסי -ה אוסטרי-ה מלחמת
ישראל  מצרים, טורקי -ה, את  כבש  ונאפוליון בשוייץ  מהפכה בצרפת. ופורטוגל
מלחמת תרכ"א: ובהונגרי-ה. באוסטרי -ה צרפת  מלחמת תר"ח: ולבנון .
צבאית מהפכה תרמ "ג: בצרפת . פרוסי-ה  מלחמת תרכ"ט : בארה"ב . האזרחים
התאבד . יוזף פראנץ של שבנו מחמת מלחמה, תר "ן: ובאוסטרי -ה. בהונגרי-ה
מלחמת תרס"ד: באתיופי -ה. איטלי -ה ומלחמת דרייפוס , משפט החל  תרנ"ז:

והמשבר בטורקי -ה, איטלי -ה מלחמת  תרע "א: ביפן. בארה"ב.(קריזיס)רוסי-ה
החלה תרצ"ט: סטלין. בראשות  ברוסי -ה הקומוניסטית  המהפכה תרע"ח:
תשל "ד : הימים. ששת  מלחמת תשכ"ז: באירופה. השני-ה העולם מלחמת
האינטיפאדה. פרצה תשמ"ח: לבנון . מלחמת תשמ"א: כיפור. יום מלחמת
ועוד  והנ"ל ר "ל, ופצועים הרוגים הרבה עם אוטובוסים פיצוצי תשנ"ה:

שביעיות... במוצאי פרצו רבות, מלחמות
כותב, הרמ"ק  המשיח, ביאת אחר  שנה 40 תחל  המתים שתחיית בחז"ל מובא

השישי  לאלף ת"ת בשנת תסתיים המתים שנה,!!שתחיית 40 בעוד  כלומר !
ותסתיים המתים תחיית תחל  זו, בשנה צדקנו  משיח לביאת נזכה אם והי-ה
שהיא הבאה , בשנה לנו צפוי  מה יודע מי נזכה, לא ח"ו ואם השנה, באותה

שביעית"... "מוצאי 

המשיח , להיכל  ויכנסו יזכו ה"זוה"ק" של  החיי בע שנאחזו אלו 
להכנס , עכשיו  וירצו  למדו , שלא ואלו

יירה!!! ירה או יסקל סקול כי נאמר  עליה

בזוה"ק הכתוב את לצטט רציתי בב "א, משיח ביאת (קכ"ד.)ובעניין נשא ,(פרשת
מצרים כביציאת יהי -ה האחרונה אראנושבגאולה מצרים מארץ צאתך  כימי  (ככתוב 

חז"ל ,נפלאות) ודורשים  - מצרים, מארץ  ישראל  בני  עלו "וחמשים" שם שכתוב ,
בי" "וימרו הפסוק על ברש"י וכן ובמכילתא ח ')במדרש פסוק כ' שרובם(יחזקאל

אחד  או מחמישים "אחד  רק היו שעלו  ואלה אפילה, ימי  בג' מתו ישראל של
מאות" כבמתן !!מחמש יחולק ישראל  שעם  ואומר  הזוה"ק ממשיך וכן - !

המשיח,תורה, להיכל ויכנסו יזכו ה"זוה"ק" שהוא החיים  בעץ שנאחזו "אלו 
או  יסקל  סקול  כי  נאמר עליהם להכנס , עכשיו  וירצו הזו "ה"ק למדו  שלא ואלו

להמצא  רוצה  אתה קטיגורי-ה באיזו אותך, אשאל  זה ועל יירה", ??ירה

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קיטשאלות 

לא? ואחרי הזוה"ק לימוד  להפצת  רבות כה פועל אני מדוע

לא ואחרים הזוה"ק  לימוד להפצת רבות כה פועל אני  מדוע תשאל, אשיב אם ?
כי  הקדןש, סבי עם שהי-ה  מעשה משום מוסרית כחובה זאת  חש  אני  לך:

תרע"ט – תרע"ז למנינם)בשנים 1919– רץ (1917 הראשונה, העולם מלחמת לאחר
והתחנן  באירופה, ישראל לגדולי ופנה זי"ע "הסולם" בעל  הגה"ק  סבי  כ"ק 
בספה"ק  הנכתב והוכיח הזוה"ק , ללמוד  וחסידיהם לתלמידיהם שיורו בפניהם 
בשנת למיניהן .. בתירוצים תחנוניו  דחו לצערנו אך הזוה"ק, בלימוד החיוב  על

בשמים(1919)תרע"ט הגזירה שנגזרה הקדוש סבי שנה!!צעק  20 לנו ונותנים !
חורבן  יהי -ה לא ששם ישראל לארץ את!!לברוח לכנות החלו זאת  כששמעו !

שכ "ציוני" שראה ומאחר "ציוני", הקדוש שום(לכאורה)סבי  יותר לו אין
זאת ועשה ישראל , לארץ  לעלות החליט הזוה"ק, לימוד עידוד  על השפעה

תרפ"א !!!(1921)בשנת

ת שההסטוריה רוצה עצמה איני על ח "ו חזור
צדק"!!! שהוא "כמה יאמרו ושוב

תרצ"ט בשנת ימ"ש הגרמנים שואת פרצה משנת(1939)ולצערנו שנה 20 בדיוק 
!!!(1919)תרע"ט

למעלה לפני  זאת לי  סיפרו השואה יוצאי יהודים של רבות  עשרות לצערי...
! לו" שמעו  שלא וחבל צדק שלך סבא "כמה לי  ואמרו שנה שיש !!מ-40 (בטוחני

האמת) ויודעים מאבותיהם זו מציאות ששמעו הגישהאלפים, נשתנתה לא שעדיין וכיון ,
שההסטורי-ה רוצה ואיני הקדוש, מדבריו שוב חוששני הקדוש, הזהר ללימוד

צדק" שהוא "כמה יאמרו ושוב עצמה על  ח"ו וד"ל .!!תחזור !

בליבו ה' יראת  אשר  לכל קריאה

בקריאה אני בא לכן נושענו, לא ועדיין ניסינו הכל ואת היות  הנ"ל, כל לאור
ללמוד  ויום  יום בכל מכובד זמן להקציב נא שיואיל בליבו, ה' יראת  אשר  לכל 
להשלים "ונשמע ".. של  סיני בהר שבועתינו את נקיים  והבה הקדוש , הזהר את 
נקים ובזה שמים לרחמי  הזקוק  ישראל כלל  ולמען  למעננו, ל "פר "ד", ה"סוד "
בזוה"ק  זי"ע לרשב "י  מהימנא רעיא הבטחת שתתקיים עד  מעפרא, שכינתא

צ) סעי ' להיות(נשא ושנזכה  משיחא, מלכא וייתי ברחמי" גלותא מן יפקון "ביה
אמן. היכלו, מבני



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכ

הסול פירוש ע לישראל חק מחומש זוה"ק ספרי  אנו  מחלקי
תורה   ב לכל

המצב  הסולם!לרגל פירוש עם לישראל חק מחומש זוה"ק  ספרי  אנו מחלקים !
בבתי  וכן יום, בכל זה  קדוש בספר ללמוד עצמו על שמקבל תורה בן לכל
בספרים יום יום ללמוד עצמם על  המקבלים אברכים, וכוללי ישיבות מדרשות,
הסולם, פירוש עם הזוה"ק ספרי  של הסט כל  את חינם יקבלו האלו, הקדוש

ויקבלום. הקדוש  למוסדותינו יפנו והמעונינים
אב  מנחם חודש ראש ערב  מישראל ואחד אחד לכל טוב הדורש החותם, מנאי 

תובב"א ברק בני פעיה"ק ה'תשס"א
זצוק"ל הרש"ב מר אאמו"ר בלכ"ק אשלג הלוי  אברה שמחה
036196269 פקס. 035783481 טל. ישראל  ברק  בני 4 שד "ל רח'

ישראל מעם ואחד אחד לכל  גלוי מכתב 
לשלומו גדולה דאגה מתוך 

שאמרה ) ממי האמת את  (וקבל 

גרעינית ומלחמה השואה למניעת הסול בעל של פתרונו

ורעי אחי יקירים !יהודים
מלחמה נוספת. שואה בפני  אלה בימים עומדים שאנחנו להבין צריכים אתם

מחסה לתפוס מהרו בפתח, !אטומית
אירופה,שאלה : שואת השניה, הראשונה, העולם למלחמת הגורם מהו

בקרוב  לה מחכים שאנחנו השלישית עולם ?ומלחמת 
הזוה"ק  בספר  זיע "א הסולם בעל הגאון מצא הללו לשאלות התשובות את 

שב  השואה,שאמר על  לכל  וזעק לעולם. באים וחורבן מוות הזוהר לימוד מניעת
אטומות  אוזניים על נפלו ...ודבריו

המעשה, היה מוהרי"לוכך  הגאון  הזהיר  השניה עולם מלחמת  פרוץ לפני
הזוהר את וילמדו ישראל לארץ שיעלו אירופה  קהילות רבני  את זיע"א אשל"ג

אירופה. ונחרבה בקולו שמעו ולא הקדוש 

?הסול בעל הגאו היה מי

אשלג הלוי ליב יהודה רבי  הגאון כ"ק  היה האחרון בדור  המקובלים מגדולי 
רבה בשקידה תלמודו על  ששוקד עצום כמתמיד  התגלה נערותו בימי  זלה"ה 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכאשאלות 

תוספות פירוש עם הש "ס בכל כמעט בקי  היה  מצוות לעול הגיעו בטרם ועוד
ט"ו  כבן שבהיותו פעם שהעיד  וכפי ובקדושה. עמל מתוך נקנית כשתורתו
בעיר כלל . מפיו שקר דבר  להוציא ביכולתו היה לא שנים
מאין  גידול בית היה תקופה אותה של  וורשה הולדתו 
וסופרים חכמים של  ובמעונם  הרוחני. בעושר  דוגמתו
שולחן  חלקי  ארבעת בלימוד  מעלה מעלה ושגשג עלה
גדולי  ידי על להוראה הוסמך י"ט ובגיל ופוסקים. ערוך
במשך  צדק כמורה בעירו ושמש וורשה העיר  של הרבנים
הסולם בעל קיבל עשרה  שבע בגיל מכן לאחר שנים. ט"ז
לאחר וורשא. של הרבנים גדולי ידי  לרבנותעל סמיכה
הקדוש" "היהודי  נכדי אצל מובהק תלמיד נעשה חתונתו

מובהק תלמיד היה גם הסולם בעל זצ "ל . ופרוסוב מקאלושין  שלהאדמורי "ם
זצ"ל. מבלז רוקח דב  יששכר רבי הכחההאדמו"ר מן למעלה התייגע וא

בוורשא אליו שהתגלה עד הנסתר , חכמת ובלימוד השי"ת בעבודת  האנושי
העולמות את השמים במראות להשיג הדרך  את לו פתח אשר אחד, נסתר 
בחכמת וגדול הלוך הסולם בעל הלך  ומאז הקבלה, בחכמת הנזכרים  העליונים

בדורו. יחיד  שנעשה עד הקבלה,
יומם עצומה  נפש במסירות ויגע שטרח  שמשום זצ"ל רבינו נתן הסבר ועוד
ריחמו  כן על האנושי , מהכוח  שלמעלה ביגיעה שנה עשרה חמש במשך  ולילה

החכמה. שערי לו ופתחו השמים מן עליו
בתורה להגות שלא בשבילו אחת דקה כי  ממקורביו אחד בפני פעם התבטא
מסירות על המעידה אמרה לשחטו, שבאים ממה יותר לו גרוע קדושה ובדברי

התורה. ללימוד נפשו
והגיע  החן תורת ללמד שזכה שאחר זצ"ל, לופיאן אליהו ר ' המשגיח והגאון
בהם ועמל עסק לידיו הסולם בעל  ספרי  וכשהגיעו לכל, כידוע רמות למעלות
את ומביאה והאמתית נכונה השיטה שזו ואמר בשבחם והפליג כחו, בכל
לעסק  וכדאי זיע"א הקדוש האר "י דברי  כל  את ולהבין בהשם, לדבקות האדם

נפש. לכל השוה טעם בטוב דבר כל  מסביר  הוא כי בה,
זצ"ל . החזו"א  מרן היה ביניהם דורו גדולי  עם מופלאה ידידות לו  היתה

לא"י לעלות  השואה לפני שנה 20  הסול בעל זוהראזהרת וללמוד 
רבינו  הגה"ק כ"ק רץ הראשונה , העולם מלחמת לאחר  תרע"ט, – תרע"ז בשנים 
באירופה, ישראל לגדולי  ופנה זי"ע "הסולם" בעל  זצוקלה"ה אשלג לייב יהודה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכ

הסול פירוש ע לישראל חק מחומש זוה"ק ספרי  אנו  מחלקי
תורה   ב לכל

המצב  הסולם!לרגל פירוש עם לישראל חק מחומש זוה"ק  ספרי  אנו מחלקים !
בבתי  וכן יום, בכל זה  קדוש בספר ללמוד עצמו על שמקבל תורה בן לכל
בספרים יום יום ללמוד עצמם על  המקבלים אברכים, וכוללי ישיבות מדרשות,
הסולם, פירוש עם הזוה"ק ספרי  של הסט כל  את חינם יקבלו האלו, הקדוש

ויקבלום. הקדוש  למוסדותינו יפנו והמעונינים
אב  מנחם חודש ראש ערב  מישראל ואחד אחד לכל טוב הדורש החותם, מנאי 

תובב"א ברק בני פעיה"ק ה'תשס"א
זצוק"ל הרש"ב מר אאמו"ר בלכ"ק אשלג הלוי  אברה שמחה
036196269 פקס. 035783481 טל. ישראל  ברק  בני 4 שד "ל רח'

ישראל מעם ואחד אחד לכל  גלוי מכתב 
לשלומו גדולה דאגה מתוך 

שאמרה ) ממי האמת את  (וקבל 

גרעינית ומלחמה השואה למניעת הסול בעל של פתרונו

ורעי אחי יקירים !יהודים
מלחמה נוספת. שואה בפני  אלה בימים עומדים שאנחנו להבין צריכים אתם

מחסה לתפוס מהרו בפתח, !אטומית
אירופה,שאלה : שואת השניה, הראשונה, העולם למלחמת הגורם מהו

בקרוב  לה מחכים שאנחנו השלישית עולם ?ומלחמת 
הזוה"ק  בספר  זיע "א הסולם בעל הגאון מצא הללו לשאלות התשובות את 

שב  השואה,שאמר על  לכל  וזעק לעולם. באים וחורבן מוות הזוהר לימוד מניעת
אטומות  אוזניים על נפלו ...ודבריו

המעשה, היה מוהרי"לוכך  הגאון  הזהיר  השניה עולם מלחמת  פרוץ לפני
הזוהר את וילמדו ישראל לארץ שיעלו אירופה  קהילות רבני  את זיע"א אשל"ג

אירופה. ונחרבה בקולו שמעו ולא הקדוש 

?הסול בעל הגאו היה מי

אשלג הלוי ליב יהודה רבי  הגאון כ"ק  היה האחרון בדור  המקובלים מגדולי 
רבה בשקידה תלמודו על  ששוקד עצום כמתמיד  התגלה נערותו בימי  זלה"ה 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכאשאלות 

תוספות פירוש עם הש "ס בכל כמעט בקי  היה  מצוות לעול הגיעו בטרם ועוד
ט"ו  כבן שבהיותו פעם שהעיד  וכפי ובקדושה. עמל מתוך נקנית כשתורתו
בעיר כלל . מפיו שקר דבר  להוציא ביכולתו היה לא שנים
מאין  גידול בית היה תקופה אותה של  וורשה הולדתו 
וסופרים חכמים של  ובמעונם  הרוחני. בעושר  דוגמתו
שולחן  חלקי  ארבעת בלימוד  מעלה מעלה ושגשג עלה
גדולי  ידי על להוראה הוסמך י"ט ובגיל ופוסקים. ערוך
במשך  צדק כמורה בעירו ושמש וורשה העיר  של הרבנים
הסולם בעל קיבל עשרה  שבע בגיל מכן לאחר שנים. ט"ז
לאחר וורשא. של הרבנים גדולי ידי  לרבנותעל סמיכה
הקדוש" "היהודי  נכדי אצל מובהק תלמיד נעשה חתונתו

מובהק תלמיד היה גם הסולם בעל זצ "ל . ופרוסוב מקאלושין  שלהאדמורי "ם
זצ"ל. מבלז רוקח דב  יששכר רבי הכחההאדמו"ר מן למעלה התייגע וא

בוורשא אליו שהתגלה עד הנסתר , חכמת ובלימוד השי"ת בעבודת  האנושי
העולמות את השמים במראות להשיג הדרך  את לו פתח אשר אחד, נסתר 
בחכמת וגדול הלוך הסולם בעל הלך  ומאז הקבלה, בחכמת הנזכרים  העליונים

בדורו. יחיד  שנעשה עד הקבלה,
יומם עצומה  נפש במסירות ויגע שטרח  שמשום זצ"ל רבינו נתן הסבר ועוד
ריחמו  כן על האנושי , מהכוח  שלמעלה ביגיעה שנה עשרה חמש במשך  ולילה

החכמה. שערי לו ופתחו השמים מן עליו
בתורה להגות שלא בשבילו אחת דקה כי  ממקורביו אחד בפני פעם התבטא
מסירות על המעידה אמרה לשחטו, שבאים ממה יותר לו גרוע קדושה ובדברי

התורה. ללימוד נפשו
והגיע  החן תורת ללמד שזכה שאחר זצ"ל, לופיאן אליהו ר ' המשגיח והגאון
בהם ועמל עסק לידיו הסולם בעל  ספרי  וכשהגיעו לכל, כידוע רמות למעלות
את ומביאה והאמתית נכונה השיטה שזו ואמר בשבחם והפליג כחו, בכל
לעסק  וכדאי זיע"א הקדוש האר "י דברי  כל  את ולהבין בהשם, לדבקות האדם

נפש. לכל השוה טעם בטוב דבר כל  מסביר  הוא כי בה,
זצ"ל . החזו"א  מרן היה ביניהם דורו גדולי  עם מופלאה ידידות לו  היתה

לא"י לעלות  השואה לפני שנה 20  הסול בעל זוהראזהרת וללמוד 
רבינו  הגה"ק כ"ק רץ הראשונה , העולם מלחמת לאחר  תרע"ט, – תרע"ז בשנים 
באירופה, ישראל לגדולי  ופנה זי"ע "הסולם" בעל  זצוקלה"ה אשלג לייב יהודה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכב

הנכתב  והוכיח הזוה"ק, ללמוד וחסידיהם לתלמידיהם שיורו בפניהם והתחנן 
בתירוצים תחנוניו דחו  לצערנו אך הזוה"ק, בלימוד החיוב  על  בספה"ק

בשמים הגזירה שנגזרה הנ "ל הק' הגאון  צעק תרע"ט בשנת והזהיר!!למיניהן.. !
שנה 20 לנו שנותנים ואמר אירופה, על שעולים  השחורים" מ"העננים רבינו

חורבן  יהיה לא ששם ישראל לארץ  את!!לברוח לכנות החלו זאת כששמעו !
שכ"ציוני " שראה ומאחר לדבריו. כך  כל התייחסו ולא "ציוני " הנ"ל  הק' הגאון

נכון) שאינו מה החליט(לכאורה, הזוה"ק, לימוד  עידוד  על השפעה שום יותר  לו אין
תרפ"א בשנת זאת ועשה ישראל , לארץ !!!לעלות

זצ "ל  רבינו החליט ואז ישראל לעם קשים ימים היו תרפ"א  שנת החורף ימי
ימים ובאותם הקודש, לארץ ולעלות מגוריו מקום  וורשה העיר את לעזוב 
שהתברר כבד אסון אירופה יהודי  על להתרחש שצפוי זצ"ל  רבינו שוב הזהיר

ישר ועם  כשואה. מכן הקודש.לאחר  לארץ לעלות צריך  אל

קדושה בקריאה שבא"י  ישראל  גדולי  יצאו תרפ"א)ואז  ואחד (בשנת  אחד  לכל
ללמוד  שיעור בעלמא)שיקבע  בגירסא היתה(ואף והמטרה  יום, בכל הקדוש בזוהר 

הזוהר . על סיומים ל-1000 וביתלהגיע זצ "ל זוננפלד חיים יוסף ר' מרן היה החתומים (בין

הבד "ץ דינו) רבני וחזרו הסכימו וכבר  סיומים. ל-600 לערך רק  הגיעו ולא
,תשס"ד )שליט"א  תשס"ב  וחזרו(בשנת זוהרלקריאתם דף ילמד  אחד  שכל וקראו 

יום. בכל הקדוש

קיא  ארעא מארי ניאה ני הר עמ האמית לאה  ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
לפ "ק  תרפ"א ְִַנת 

והּת חּת וֹ נים, העלי וֹ נים העוֹ למוֹ ת אוֹ ר האהי, הּת נּ א ׁש ל  הזּ הר ספר כּ י  לכּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
דּ ילידה אמר וּ , וּ בגּ מרא ממלכוֹ ת, מרגּ יז הארץ  מרעיׁש  האיׁש  זה עליו: ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמר

ּת יליד א  א ואי ּת יליד ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ י י "ז:)אי ּמ יּה  ראׁש נוּ (מכות עטרת הוּ א ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌
אלפים לאלפי בּ וֹ קעת ּת וֹ רתוֹ  אׁש ר אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הרׁש בּ "י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותפאר ּת מכּ וֹ נוּ ,
הּק ד ׁש , וחיּ וֹ ת וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין ועוֹ ברת ע וֹ למוֹ ת, רבבוֹ ת ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְורבבי
ושׂ מח הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  דּ ּק ה דּ ממה קוֹ ל עד  א ׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְמק וֹ ם

עלמא. על  וּ מרחם חד ׁש ים עוֹ למוֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ ּה 

מרוֹ מם הזּ הר  הבּ א:לּמ וּ ד  העוֹ לם לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  חיד "א הגּ אוֹ ן כּ תב מה חזי  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲּפ וּ ק
קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  ל ּמ וּ ד כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַעל

" מל "כּ ּס א  מ"ג )והרב ּת ּק וּ ן על עוֹ למ וֹ ת(ּפ רוּ ׁש  בּ וֹ נה בּ גירסא הזּ הר  ל ּמ וּ ד אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים.

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכגשאלות 

מן  יתּפ רקוּ ן  הזּ הר ספר  ׁש מעוֹ ן:בּ האי לרבּ י לברכה זכר וֹ נ וֹ  אליּ הוּ  אמר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָעוֹ ד
לרבּ י  ר בּ ינוּ  מׁש ה ל ׁש וֹ ן קכ "ד : בּ דף עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא  כּ ד ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָגּ לוּ תא

בּ  הרקיע  כּ זהר יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים הזּ הרׁש מע וֹ ן. ספר  דּ איהוּ  דּ יל ח בּ וּ רא האי  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
– נּס יוֹ ן צרי א חבליבּ אילּ ין יסבּ ל א ה זּ הר בּ ספר הלּ וֹ מד  כּ י לוֹ מר: רצה ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌

יפקוּ ן  הזּ הר  ספר הוּ א דּ א דחיּ י מאילנא למטעם עתידין דּ ישׂ ראל וּ בגין ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח
בּ רחמי. מגּ ל וּ תא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ י ּה 

והּמ שׂ כּ ילים וגוֹ ' הרקיע" כּ זהר יזהירוּ  "והּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים: בּ הקדּ מת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְעוֹ ד
ר ׁש וּ תא חבּ וּ רא, האי למעבד  את כּ נׁש וּ  כּ ד יזהירוּ  וחבר יּ יא, ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִאלּ ין
וּ לכל  בּ ינייהוּ  לנחתא דּ מתיבּת אן נׁש מתין  וּ לכל  ע ּמ הוֹ ן וּ לאליּ הוּ  להוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאתיהיב
קדּ י ׁש ין  ׁש מהן לכל ר ׁש וּ  יהיב כּ לּ א על  ועלּ ת שׂ כל. וּ בארח בּ אתכּ סיא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיּ א
וּ ר ׁש וּ תא דילי ּה , בּ דר גּ א ׁש ם כּ ל  טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה כּ נּ וּ יין וּ לכל הויּ ין ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְוּ לכל 
עד  לוֹ ן לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה ספירן לעשׂ ר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיהיב 

דמלכּ א דרא מ ׁש יחא.דּ ייתי  ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ההר לד ליה ה אה י האמר מ  רְְְִִִַַַַָָָָָֹֻה

הרב  מדּ ברי אוֹ תוֹ  ונּק ח  הזּ הר, לּמ וּ ד בּ ּט וּ ל בּ עוֹ לם גּ וֹ רם מה נכּת ב  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם  לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים רבּ י האהי  המקבּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהגּ ד וֹ ל
וזה ההקדּ מוֹ ת, ׁש ער  בּ הקדּ מת הכּ תוּ ב  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ ת וֹ  האר"י  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָהרב
הרב  אבי  לאד וֹ ני בּ ן ויטאל  חיּ ים , בּ אלפי  הדּ ל בּ עיר, הצּ עיר  אני  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְלׁש וֹ נוֹ :
כּ חי  ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ׁש ים בּ ן בּ הי וֹ תי הבּ א, העוֹ לם לח יּ י זכר וֹ נ וֹ  ויטאל  ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵיוֹ סף 
א ואנחנוּ  קיץ , כּ לה קציר, עבר כּ י ּת מהים , וּ מחׁש ב וֹ תי מׁש ּת וֹ מם ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְויׁש ב ּת י 
אר וּ כה עלתה וא לבשׂ רנוּ  מז וֹ ר  אין למחלתנוּ , עלתה א ּת ר וּ פה  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַנוֹ ׁש ענוּ ,
ערב, צללי  נטוּ  וגם היּ וֹ ם ּפ נה כּ י לנוּ  אוֹ י  מק דּ ׁש נוּ , בּ ית וּ לחר בּ ן  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְלמכּ תנוּ 
מה ולדעת  לחקר  ּפ ני את ואּת נה בּ א. א דּ וד בּ ן ועדין ה ּק צּ ים כּ ל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכלוּ 

בּ ן בּ א א וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ  ק צּ נוּ  נתאר זּ ה מה ועל ?יׁש י זּ ה ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

מּמ  דּ וי, ולבּ י בּ קרבּ י ואנינה לי  און  הּת ּק וּ ניםוּ מצאתי  בּ ספר  הוּ בא  אחד  אמר ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מה אוֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת א הים ורוּ ח כּ תיב  ּת נּ ינא לׁש וֹ נוֹ : וזה  ל' ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת ּק וּ ן

י ׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י ויּ זכּ וֹ ר  זמנא בּ ההוּ א וכוּ ' עחאקרא  (ּת הלּ ים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

עלמאלט ) מן לי ּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן לוֹ ן וי דמ ׁש יח, ר וּ חא איהוּ  ודא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא,
לאׁש ּת דלא בעאן ולא יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין  אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְולא

דקבּ לה הזּ הר )בחכמה לּמ וּ ד  לוֹ מר י '(ר וֹ צה דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אסּת לּ ק דגרמין , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ואבּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא דּ גרמין לוֹ ן וי  יבי ׁש ה, ב' וא ׁש ּת ארת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמינּה ,



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכב

הנכתב  והוכיח הזוה"ק, ללמוד וחסידיהם לתלמידיהם שיורו בפניהם והתחנן 
בתירוצים תחנוניו דחו  לצערנו אך הזוה"ק, בלימוד החיוב  על  בספה"ק

בשמים הגזירה שנגזרה הנ "ל הק' הגאון  צעק תרע"ט בשנת והזהיר!!למיניהן.. !
שנה 20 לנו שנותנים ואמר אירופה, על שעולים  השחורים" מ"העננים רבינו

חורבן  יהיה לא ששם ישראל לארץ  את!!לברוח לכנות החלו זאת כששמעו !
שכ"ציוני " שראה ומאחר לדבריו. כך  כל התייחסו ולא "ציוני " הנ"ל  הק' הגאון

נכון) שאינו מה החליט(לכאורה, הזוה"ק, לימוד  עידוד  על השפעה שום יותר  לו אין
תרפ"א בשנת זאת ועשה ישראל , לארץ !!!לעלות

זצ "ל  רבינו החליט ואז ישראל לעם קשים ימים היו תרפ"א  שנת החורף ימי
ימים ובאותם הקודש, לארץ ולעלות מגוריו מקום  וורשה העיר את לעזוב 
שהתברר כבד אסון אירופה יהודי  על להתרחש שצפוי זצ"ל  רבינו שוב הזהיר

ישר ועם  כשואה. מכן הקודש.לאחר  לארץ לעלות צריך  אל

קדושה בקריאה שבא"י  ישראל  גדולי  יצאו תרפ"א)ואז  ואחד (בשנת  אחד  לכל
ללמוד  שיעור בעלמא)שיקבע  בגירסא היתה(ואף והמטרה  יום, בכל הקדוש בזוהר 

הזוהר . על סיומים ל-1000 וביתלהגיע זצ "ל זוננפלד חיים יוסף ר' מרן היה החתומים (בין

הבד "ץ דינו) רבני וחזרו הסכימו וכבר  סיומים. ל-600 לערך רק  הגיעו ולא
,תשס"ד )שליט"א  תשס"ב  וחזרו(בשנת זוהרלקריאתם דף ילמד  אחד  שכל וקראו 

יום. בכל הקדוש

קיא  ארעא מארי ניאה ני הר עמ האמית לאה  ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
לפ "ק  תרפ"א ְִַנת 

והּת חּת וֹ נים, העלי וֹ נים העוֹ למוֹ ת אוֹ ר האהי, הּת נּ א ׁש ל  הזּ הר ספר כּ י  לכּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע 
דּ ילידה אמר וּ , וּ בגּ מרא ממלכוֹ ת, מרגּ יז הארץ  מרעיׁש  האיׁש  זה עליו: ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמר

ּת יליד א  א ואי ּת יליד ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ י י "ז:)אי ּמ יּה  ראׁש נוּ (מכות עטרת הוּ א ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌
אלפים לאלפי בּ וֹ קעת ּת וֹ רתוֹ  אׁש ר אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הרׁש בּ "י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותפאר ּת מכּ וֹ נוּ ,
הּק ד ׁש , וחיּ וֹ ת וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים שׂ רפים בּ ין ועוֹ ברת ע וֹ למוֹ ת, רבבוֹ ת ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְורבבי
ושׂ מח הוּ א,  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני  דּ ּק ה דּ ממה קוֹ ל עד  א ׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְמק וֹ ם

עלמא. על  וּ מרחם חד ׁש ים עוֹ למוֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ ּה 

מרוֹ מם הזּ הר  הבּ א:לּמ וּ ד  העוֹ לם לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  חיד "א הגּ אוֹ ן כּ תב מה חזי  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲּפ וּ ק
קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  ל ּמ וּ ד כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַעל

" מל "כּ ּס א  מ"ג )והרב ּת ּק וּ ן על עוֹ למ וֹ ת(ּפ רוּ ׁש  בּ וֹ נה בּ גירסא הזּ הר  ל ּמ וּ ד אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
◌ִ◌ְ◌ֶעליוֹ נים.

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכגשאלות 

מן  יתּפ רקוּ ן  הזּ הר ספר  ׁש מעוֹ ן:בּ האי לרבּ י לברכה זכר וֹ נ וֹ  אליּ הוּ  אמר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָעוֹ ד
לרבּ י  ר בּ ינוּ  מׁש ה ל ׁש וֹ ן קכ "ד : בּ דף עוֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא  כּ ד ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָגּ לוּ תא

בּ  הרקיע  כּ זהר יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים הזּ הרׁש מע וֹ ן. ספר  דּ איהוּ  דּ יל ח בּ וּ רא האי  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
– נּס יוֹ ן צרי א חבליבּ אילּ ין יסבּ ל א ה זּ הר בּ ספר הלּ וֹ מד  כּ י לוֹ מר: רצה ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌

יפקוּ ן  הזּ הר  ספר הוּ א דּ א דחיּ י מאילנא למטעם עתידין דּ ישׂ ראל וּ בגין ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח
בּ רחמי. מגּ ל וּ תא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ י ּה 

והּמ שׂ כּ ילים וגוֹ ' הרקיע" כּ זהר יזהירוּ  "והּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים: בּ הקדּ מת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְעוֹ ד
ר ׁש וּ תא חבּ וּ רא, האי למעבד  את כּ נׁש וּ  כּ ד יזהירוּ  וחבר יּ יא, ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִאלּ ין
וּ לכל  בּ ינייהוּ  לנחתא דּ מתיבּת אן נׁש מתין  וּ לכל  ע ּמ הוֹ ן וּ לאליּ הוּ  להוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאתיהיב
קדּ י ׁש ין  ׁש מהן לכל ר ׁש וּ  יהיב כּ לּ א על  ועלּ ת שׂ כל. וּ בארח בּ אתכּ סיא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיּ א
וּ ר ׁש וּ תא דילי ּה , בּ דר גּ א ׁש ם כּ ל  טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה כּ נּ וּ יין וּ לכל הויּ ין ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְוּ לכל 
עד  לוֹ ן לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן לגלּ אה ספירן לעשׂ ר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיהיב 

דמלכּ א דרא מ ׁש יחא.דּ ייתי  ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ההר לד ליה ה אה י האמר מ  רְְְִִִַַַַָָָָָֹֻה

הרב  מדּ ברי אוֹ תוֹ  ונּק ח  הזּ הר, לּמ וּ ד בּ ּט וּ ל בּ עוֹ לם גּ וֹ רם מה נכּת ב  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם  לחיּ י  זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים רבּ י האהי  המקבּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהגּ ד וֹ ל
וזה ההקדּ מוֹ ת, ׁש ער  בּ הקדּ מת הכּ תוּ ב  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ ת וֹ  האר"י  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָהרב
הרב  אבי  לאד וֹ ני בּ ן ויטאל  חיּ ים , בּ אלפי  הדּ ל בּ עיר, הצּ עיר  אני  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְלׁש וֹ נוֹ :
כּ חי  ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ׁש ים בּ ן בּ הי וֹ תי הבּ א, העוֹ לם לח יּ י זכר וֹ נ וֹ  ויטאל  ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵיוֹ סף 
א ואנחנוּ  קיץ , כּ לה קציר, עבר כּ י ּת מהים , וּ מחׁש ב וֹ תי מׁש ּת וֹ מם ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְויׁש ב ּת י 
אר וּ כה עלתה וא לבשׂ רנוּ  מז וֹ ר  אין למחלתנוּ , עלתה א ּת ר וּ פה  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַנוֹ ׁש ענוּ ,
ערב, צללי  נטוּ  וגם היּ וֹ ם ּפ נה כּ י לנוּ  אוֹ י  מק דּ ׁש נוּ , בּ ית וּ לחר בּ ן  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְלמכּ תנוּ 
מה ולדעת  לחקר  ּפ ני את ואּת נה בּ א. א דּ וד בּ ן ועדין ה ּק צּ ים כּ ל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכלוּ 

בּ ן בּ א א וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ  ק צּ נוּ  נתאר זּ ה מה ועל ?יׁש י זּ ה ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

מּמ  דּ וי, ולבּ י בּ קרבּ י ואנינה לי  און  הּת ּק וּ ניםוּ מצאתי  בּ ספר  הוּ בא  אחד  אמר ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מה אוֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת א הים ורוּ ח כּ תיב  ּת נּ ינא לׁש וֹ נוֹ : וזה  ל' ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת ּק וּ ן

י ׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י ויּ זכּ וֹ ר  זמנא בּ ההוּ א וכוּ ' עחאקרא  (ּת הלּ ים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

עלמאלט ) מן לי ּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן לוֹ ן וי דמ ׁש יח, ר וּ חא איהוּ  ודא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא,
לאׁש ּת דלא בעאן ולא יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין  אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְולא

דקבּ לה הזּ הר )בחכמה לּמ וּ ד  לוֹ מר י '(ר וֹ צה דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אסּת לּ ק דגרמין , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ואבּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא דּ גרמין לוֹ ן וי  יבי ׁש ה, ב' וא ׁש ּת ארת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמינּה ,



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכד 

רוּ ח ואיהוּ  דאּת מר, כּ מה דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא,
הם ויראת דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח ואיהוּ  (י ׁש עיההּק דׁש , ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ב ) כּ אן.יא  ◌ָ◌ַ.עד 

למה  ל האל ס ד  עמי אל ניוה ה הר   ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹילמד

ויבּ נה ויתגּ לּ ה מׁש יח, ׁש ל ונ ׁש מת וֹ  הרחמים מעוֹ רר הוּ א הזּ הר  ל ּמ וּ ד כּ י ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
מ ׁש יח, חבלי צער יסבּ ל ׁש א בּ טוּ ח בּ וֹ  והלּ וֹ מד לבטח, יׁש כּ ן וי שׂ ראל  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש 
בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה ירוּ ׁש לים  הּק דׁש  עיר ור בּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
בּ כדי  לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ הזּ הר לּמ וּ ד  ליּס ד  נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים, וּ בּת י אמן, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 
בּ ריאת יוֹ ם  לטוֹ בה, עלינוּ  הבּ א אלוּ ל  בּ כ"ה הּס יּ וּ ם ויהיה הזּ הר, הּס פר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִלגמר 

 ל האלף בּ סוֹ ד ּפ עמים אלף והּת ּק וּ נים הזּ הר וילמד וּ  ׁש מה.העוֹ לם, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֹ

בּ עלי  בּ ּת ים , בּ עלי  סוֹ חרים, ר בּ נים, חכמים אחינוּ  לכם, קוֹ ראים אנחנ וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
ז  אני. גּ בּ וֹ ר יאמר  והחלּ ׁש  עּמ נוּ , חלק לקחת ואמצוּ  חזק וּ  והתחבּ ר וּ מלאכוֹ ת, כוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ילמד  ה דּ בקים וּ בין הּפ נאי וּ ב ׁש עת מהזּ הר , חלק יחטף אחד וכל ה זּ את, ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבּ חברה 
בּ חוּ ץ  בּ ין בּ ארץ  בּ ין והמנהלים הגּ בּ אים לכם יּת נוּ  אׁש ר הּס דר  כּ פי  עלין ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאיזה
מלּ ה כּ ל  דּ עוּ , ׁש בּ מים, אביכם אתכם, מטהר מי  דּ ע וּ  י שׂ ראל , אׁש ריכם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ .
בּ הקדּ מת כּ נּ זכּ ר בּ מים, עליוֹ נים עוֹ למוֹ ת רבבוֹ ן ורבּ י אלפין אלף נע שׂ ית ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִוּ מלּ ה

◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה.אוֹ ר

ל  לז ג ,רבע א חצי א אלל כ"ה עד  ל זהר  ילמד  חבר  ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹל
עיר כל  י מיס ה לדעת כדי חברי ד' א ג ' על ל ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָס

י הר את מז ה חברת  ינמ כבר  ,עמי אל לילה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָועיר
זה  ְְְִֵֶַלהל

נאמר עליכם אׁש ר  לארץ, וּ בחוּ ץ בּ ארץ  קד ׁש  עם וּ מנהלי גּ בּ אי  אחינוּ , ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מׁש מר וֹ ת מׁש מר וֹ ת ועשׂ וּ  עמדוּ  ועד", לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ"וּ מצדּ יקי 
כ"ה עד ׁש לם זהר ילמד  חבר  כּ ל כּ י  בּ אפן כּ ח וֹ , כּ פי  וחבר חבר לכל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוסדר
בּ כדי  חברים ד ' אוֹ  ג ' על ׁש לם ס יּ וּ ם כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ , אוֹ  חצי וֹ  אוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱאלוּ ל
מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים. אלף להׁש לים ועיר  עיר בּ כל יׁש  סיּ וּ מים כּ ּמ ה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָלדעת
יעלה לארץ חוּ ץ אנׁש י גּ ם כּ י  בּ זה.וּ בר וּ ר  להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶחברת
כּ ל  בּ סוֹ ד  הּק דׁש ים קדׁש  בּ ית בּ מס לּ ת הּק דׁש  עיר  אנׁש י  עם ׁש לּ הם ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהלּ ּמ וּ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
על  בּ רחמים ויׁש וּ עה  גּ אלּ ה ׁש נת חדׁש ה לׁש נה ונכּ נס  בּ זה, זה ערבים ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
עוֹ ד  נחזר  עוֹ ד יצטר אם הּס יּ וּ ם ואחר  כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל  ועל  י שׂ ראל  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעּמ וֹ 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכהשאלות 

ויגן  עלינוּ  יגן אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  הר ׁש בּ "י  הּת נּ א וּ זכוּ ת ׁש ני  סדר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַּפ עם
ׁש ל וֹ ם. ואּת ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם

לקד קיא ארעא מארי ני אה ניר  עמ חדה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹמדעה
כפי ,מיס אל לאר בח צה  אר לגמר  ההר  לד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעל
מי ס מאת   לער רק נגמר  לא  לנק א ר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהרימת

הזּ הר ל ּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם יד וּ ע מיני כּ בר  כּ ל מבּט ל הוּ א אׁש ר הּק דוֹ ׁש , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ׁש עברה והנה מעלמא, וּ בזּ ה וחרבּ א וּ מוֹ תנא ורע וֹ ת קׁש וֹ ת וּ גזר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ּפ רעניּ וֹ ת
הגּ אוֹ נים ר בּ נים מּט עם האמּת ית" לגּ אלּ ה  "ּת ּק וּ ן ישׂ ראל עם עוֹ ררנוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְכּ בר
בּ ארץ  לגמר הזּ הר  לּמ וּ ד על לׁש קד  לעיל, הנּ ז כּ ר  קדּ י ׁש א דּ ארעא ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָמארי
 לער רק נגמר א קבּ לנ וּ , אׁש ר  הר ׁש ימוֹ ת וּ כפי ס יּ וּ מים, אלף לארץ ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ בחוּ צה
מכּ ל  מבּק ׁש ים הּק דוֹ ׁש ה, ארץ  וּ גאוֹ ני רבּ ני אנחנוּ , כּ ן על סיּ וּ מים. מאוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵׁש ׁש 
בּ כ"ה סיּ וּ מים  האלף  גּ מר  בּ כדי  ּפ עם עוֹ ד ללמד  מגת, ידוֹ  אׁש ר  י שׂ ראל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ר 
חברתוֹ  בּ ני  עם ּפ חוֹ ת, אוֹ  יוֹ תר הרא ׁש וֹ ן ׁש עוּ ר כּ פי  לטוֹ בה עלינוּ  הבּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱאלוּ ל
הצּ רים כּ ל וּ לבּט ל י שׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י  אחד  זהר  סיּ וּ ם אׁש ּת קד , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל
וא מחׁש ב וֹ תם, ויקלקל  אוֹ יבינוּ  עצת ויפר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם 
כּ ן  אמן ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה לבטח י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַּת עשׂ ינה
ׁש נת איּ ר לחדׁש  א ' אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ות כּ וֹ נן ּת בּ נה יר וּ ׁש לים רצוֹ ן. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיהי

קטן.לפרטתפא"ר ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יאמר : הלּ ּמ וּ ד  ע זּ נוּ ,קדם ׁש כינת לעלּ וּ י  הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר ל וֹ מדים אנחנוּ  הרי  ֶֹ ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ֵ◌
ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תנוּ  הצּ רים כּ ל ּפ י  ולסּת ם ישׂ ראל, מ זּ ל  קרן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ להרים
כּ ן  אמן לבטח, י ׁש כּ ן וי שׂ ראל  לצרוֹ תינוּ  דּ י ויאמר ליׁש נּה , העטרה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להחזיר

רצ וֹ ן. ◌ָ◌ִ◌ְיהי

ליט"א  יסקי ח יר יצחק ר י הרב רינמ בד  אה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָברי

בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה ה ּק דׁש  עיר יר וּ ׁש לים וארץ , ׁש מים עוֹ שׂ ה הם מעם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעזרי
ל  זכרוֹ נם חכמינוּ  אמר וּ  אמן.כּ בר כּ נגד בּ ימינוּ  ׁש ק וּ לה היא ּת וֹ רה ׁש ּת למוּ ד ברכה, ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

זהר בּ ספר  בּ נּ סּת ר, הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמל וֹ  להי וֹ ת הזּ וֹ כה אׁש רי הּמ צווֹ ת. ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
והּת ּק וּ נים. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל את לפטר  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האקי  הּת נּ א רׁש בּ "י, הוּ א ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ כדאי 
וּ מלאה הם אוֹ ר  נגלוֹ ת בּ ה גּ ל וּ ת ּת חזינה ועינינ וּ  הגּ אלּ ה, את וּ לקרב הדּ ין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמן 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכד 

רוּ ח ואיהוּ  דאּת מר, כּ מה דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק רוּ ח והאי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא,
הם ויראת דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח ואיהוּ  (י ׁש עיההּק דׁש , ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ב ) כּ אן.יא  ◌ָ◌ַ.עד 

למה  ל האל ס ד  עמי אל ניוה ה הר   ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹילמד

ויבּ נה ויתגּ לּ ה מׁש יח, ׁש ל ונ ׁש מת וֹ  הרחמים מעוֹ רר הוּ א הזּ הר  ל ּמ וּ ד כּ י ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
מ ׁש יח, חבלי צער יסבּ ל ׁש א בּ טוּ ח בּ וֹ  והלּ וֹ מד לבטח, יׁש כּ ן וי שׂ ראל  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש 
בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה ירוּ ׁש לים  הּק דׁש  עיר ור בּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
בּ כדי  לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ הזּ הר לּמ וּ ד  ליּס ד  נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים, וּ בּת י אמן, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 
בּ ריאת יוֹ ם  לטוֹ בה, עלינוּ  הבּ א אלוּ ל  בּ כ"ה הּס יּ וּ ם ויהיה הזּ הר, הּס פר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִלגמר 

 ל האלף בּ סוֹ ד ּפ עמים אלף והּת ּק וּ נים הזּ הר וילמד וּ  ׁש מה.העוֹ לם, ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֹ

בּ עלי  בּ ּת ים , בּ עלי  סוֹ חרים, ר בּ נים, חכמים אחינוּ  לכם, קוֹ ראים אנחנ וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
ז  אני. גּ בּ וֹ ר יאמר  והחלּ ׁש  עּמ נוּ , חלק לקחת ואמצוּ  חזק וּ  והתחבּ ר וּ מלאכוֹ ת, כוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ילמד  ה דּ בקים וּ בין הּפ נאי וּ ב ׁש עת מהזּ הר , חלק יחטף אחד וכל ה זּ את, ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבּ חברה 
בּ חוּ ץ  בּ ין בּ ארץ  בּ ין והמנהלים הגּ בּ אים לכם יּת נוּ  אׁש ר הּס דר  כּ פי  עלין ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאיזה
מלּ ה כּ ל  דּ עוּ , ׁש בּ מים, אביכם אתכם, מטהר מי  דּ ע וּ  י שׂ ראל , אׁש ריכם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ .
בּ הקדּ מת כּ נּ זכּ ר בּ מים, עליוֹ נים עוֹ למוֹ ת רבבוֹ ן ורבּ י אלפין אלף נע שׂ ית ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִוּ מלּ ה

◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה.אוֹ ר

ל  לז ג ,רבע א חצי א אלל כ"ה עד  ל זהר  ילמד  חבר  ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹל
עיר כל  י מיס ה לדעת כדי חברי ד' א ג ' על ל ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָס

י הר את מז ה חברת  ינמ כבר  ,עמי אל לילה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָועיר
זה  ְְְִֵֶַלהל

נאמר עליכם אׁש ר  לארץ, וּ בחוּ ץ בּ ארץ  קד ׁש  עם וּ מנהלי גּ בּ אי  אחינוּ , ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מׁש מר וֹ ת מׁש מר וֹ ת ועשׂ וּ  עמדוּ  ועד", לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ"וּ מצדּ יקי 
כ"ה עד ׁש לם זהר ילמד  חבר  כּ ל כּ י  בּ אפן כּ ח וֹ , כּ פי  וחבר חבר לכל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוסדר
בּ כדי  חברים ד ' אוֹ  ג ' על ׁש לם ס יּ וּ ם כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ , אוֹ  חצי וֹ  אוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱאלוּ ל
מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים. אלף להׁש לים ועיר  עיר בּ כל יׁש  סיּ וּ מים כּ ּמ ה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָלדעת
יעלה לארץ חוּ ץ אנׁש י גּ ם כּ י  בּ זה.וּ בר וּ ר  להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶחברת
כּ ל  בּ סוֹ ד  הּק דׁש ים קדׁש  בּ ית בּ מס לּ ת הּק דׁש  עיר  אנׁש י  עם ׁש לּ הם ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהלּ ּמ וּ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
על  בּ רחמים ויׁש וּ עה  גּ אלּ ה ׁש נת חדׁש ה לׁש נה ונכּ נס  בּ זה, זה ערבים ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
עוֹ ד  נחזר  עוֹ ד יצטר אם הּס יּ וּ ם ואחר  כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל  ועל  י שׂ ראל  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעּמ וֹ 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכהשאלות 

ויגן  עלינוּ  יגן אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  הר ׁש בּ "י  הּת נּ א וּ זכוּ ת ׁש ני  סדר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַּפ עם
ׁש ל וֹ ם. ואּת ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם

לקד קיא ארעא מארי ני אה ניר  עמ חדה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹמדעה
כפי ,מיס אל לאר בח צה  אר לגמר  ההר  לד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעל
מי ס מאת   לער רק נגמר  לא  לנק א ר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהרימת

הזּ הר ל ּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם יד וּ ע מיני כּ בר  כּ ל מבּט ל הוּ א אׁש ר הּק דוֹ ׁש , ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ׁש עברה והנה מעלמא, וּ בזּ ה וחרבּ א וּ מוֹ תנא ורע וֹ ת קׁש וֹ ת וּ גזר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ּפ רעניּ וֹ ת
הגּ אוֹ נים ר בּ נים מּט עם האמּת ית" לגּ אלּ ה  "ּת ּק וּ ן ישׂ ראל עם עוֹ ררנוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְכּ בר
בּ ארץ  לגמר הזּ הר  לּמ וּ ד על לׁש קד  לעיל, הנּ ז כּ ר  קדּ י ׁש א דּ ארעא ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָמארי
 לער רק נגמר א קבּ לנ וּ , אׁש ר  הר ׁש ימוֹ ת וּ כפי ס יּ וּ מים, אלף לארץ ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ בחוּ צה
מכּ ל  מבּק ׁש ים הּק דוֹ ׁש ה, ארץ  וּ גאוֹ ני רבּ ני אנחנוּ , כּ ן על סיּ וּ מים. מאוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵׁש ׁש 
בּ כ"ה סיּ וּ מים  האלף  גּ מר  בּ כדי  ּפ עם עוֹ ד ללמד  מגת, ידוֹ  אׁש ר  י שׂ ראל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ר 
חברתוֹ  בּ ני  עם ּפ חוֹ ת, אוֹ  יוֹ תר הרא ׁש וֹ ן ׁש עוּ ר כּ פי  לטוֹ בה עלינוּ  הבּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱאלוּ ל
הצּ רים כּ ל וּ לבּט ל י שׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י  אחד  זהר  סיּ וּ ם אׁש ּת קד , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל
וא מחׁש ב וֹ תם, ויקלקל  אוֹ יבינוּ  עצת ויפר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם 
כּ ן  אמן ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה לבטח י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַּת עשׂ ינה
ׁש נת איּ ר לחדׁש  א ' אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ות כּ וֹ נן ּת בּ נה יר וּ ׁש לים רצוֹ ן. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיהי

קטן.לפרטתפא"ר ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יאמר : הלּ ּמ וּ ד  ע זּ נוּ ,קדם ׁש כינת לעלּ וּ י  הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר ל וֹ מדים אנחנוּ  הרי  ֶֹ ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ֵ◌
ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תנוּ  הצּ רים כּ ל ּפ י  ולסּת ם ישׂ ראל, מ זּ ל  קרן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ להרים
כּ ן  אמן לבטח, י ׁש כּ ן וי שׂ ראל  לצרוֹ תינוּ  דּ י ויאמר ליׁש נּה , העטרה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להחזיר

רצ וֹ ן. ◌ָ◌ִ◌ְיהי

ליט"א  יסקי ח יר יצחק ר י הרב רינמ בד  אה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָברי

בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה ה ּק דׁש  עיר יר וּ ׁש לים וארץ , ׁש מים עוֹ שׂ ה הם מעם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעזרי
ל  זכרוֹ נם חכמינוּ  אמר וּ  אמן.כּ בר כּ נגד בּ ימינוּ  ׁש ק וּ לה היא ּת וֹ רה ׁש ּת למוּ ד ברכה, ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

זהר בּ ספר  בּ נּ סּת ר, הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמל וֹ  להי וֹ ת הזּ וֹ כה אׁש רי הּמ צווֹ ת. ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
והּת ּק וּ נים. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל את לפטר  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האקי  הּת נּ א רׁש בּ "י, הוּ א ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ כדאי 
וּ מלאה הם אוֹ ר  נגלוֹ ת בּ ה גּ ל וּ ת ּת חזינה ועינינ וּ  הגּ אלּ ה, את וּ לקרב הדּ ין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמן 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכו

עוֹ למים ּת ׁש וּ עת בּ הם נוֹ ׁש ע וי שׂ ראל  צדק , גּ וֹ אל בּ ביאת הם את דּ עה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
וּ בקר וֹ ב. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עגלא 

 חיר יצחק  נא
לי יהדא יה ע מ ה ר י הרב   רינמ החסיד א ה
יסקי לברכה ציק זכר

להתמיד  מקוֹ ם בּ כל ישׂ ראל בּ ני  מאחינוּ  וּ מב ּק ׁש  למעלה, המדבּ ר  לכל  אני  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַמס כּ ים
עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  ר ׁש בּ "י  הּק דוֹ ׁש  הּת נּ א וּ זכוּ ת הנּ זכּ ר , וּ בּס דר  הנּ זכּ ר הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַבּ לּ ּמ וּ ד
בּ מהרה בּ רחמים ישׂ ראל בּ גאלּ ת לראוֹ ת לז כּ וֹ ת עלינוּ  יגן הּק דוֹ ׁש ה ותוֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָאמן
על  וּ באנוּ  אק בּ צם". עּת ה בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י  "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר כּ מוֹ  אמן, ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 

קטן  לפרט  כּ וֹ ׁש נּ "ה יפרח  ס"ט בּ א תרפ "א ׁש ני ּפ סח  יוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶהחתוּ ם
ס"ט מאיר יעקב טה ר )ה בי  (פרי  

י ראל  אר  ניהר  ורא  לצ רא

כּ תבּת י  כּ בר הּת ּק וּ נים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל הּק דוֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד וּ נחיצוּ ת  ּת וֹ עלת דּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַעל
בּ לב  מלּ עילא ּת ׁש וּ בה התע וֹ ררוּ ת י ּת ן בּ רחמיו  יתבּ ר הם ׁש עברה. ׁש נה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ זה

המחכּ ה. ונפׁש  לב  כּ עתירת קרוֹ בה בּ י ׁש וּ עה לראוֹ ת ונזכּ ה י שׂ ראל , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעּמ וֹ 
זאנענפעלד   יח סי טה
ינהא לקה ת  ואב"ד  רב
 אמ ימינ מהרה  נות נה לייר  דה עיר

           
          

               

המתחדשות והגזירות בא דוד שבן דור

זה דורנו "זכה" השם דמשיחא)ברוך שנתנו (עקבתא  הסימנים כל בו  שיתקיימו 
האחרון לדור  והמפרשים)חז"ל רש "י עפ"י – צז. סנהדרין  מט :, .(סוטה

ובחכמת נמאסים, חטא יראי כשוטה, נחשב מהרע  שסר  ומי  נעדרת, האמת
בת נערים. לפני עומדים וזקנים זקנים , פני מלבינים  נערים מזלזלים. האמת

בחמותה. וכלה באמה, קמה

"זול", הכל  מרובה, העזות מאביו. מתבייש הבן  ואין הכלב. כפני הדור ופני
תוכחה. ואין לכלום. והערכה כבוד ואין

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכזשאלות 

ועמורה, סדום אנשי הפלגה, ודור המבול  דור  קין, זרע של גלגולים הם רבים
ועמלק  רב ערב המדבר, ז"ל )דור  האר "י  רבינו מקומות, בהרבה הקדוש .(זוהר 

תלמידי  העולם. את והציפו ירדו ופריצות ואפיקורסות מינות הנחש, זוהמת 
וגזירות רבות וצרות ואנחה, ביגון כלות עיניהם והשאר  מתמעטים, חכמים

ח"ו. לבא ממהרת השניה - הראשונה כלתה שלא עד  מתחדשות, קשות

ה'. בכרם פרצות ופרצו מתגברים , רב והערב למינות. המלכות כל  נהפכה
ותורתו, ה ' עם על  גזירות לארץ ובחוץ הקודש בארץ  הממשלות וגוזרים

ישראל . ובחורי  הטהור, החרדי החינוך  הצרופה, החרדית  היהדות

סומך  אין וכביכול  הכיס, מן וכלה הולכת ופרוטה מתמעטים , התלמידים
מי  על לנו ואין - מהגאולה. ח"ו מתייאשים אין  אבל לישראל. ועוזר

שבשמים אבינו על אלא .יא להישען

הקדוש הזוהר לימוד חוסר  מפני הדורות  ירידת

המאור שהוא  הקדוש, הזוהר לימוד מיעוט בשל  היא הדורות ירידת סיבת
למוטב  שמחזירם .יבשבתורה

הצד  הגאון גדול בקול וקורא כותב זצ "ל וכך ברנדווין צבי  יהודה רבי יק
זיע"א הסולם" "בעל מרן של  המובהק ז"ל )תלמידו האר "י  רבינו לכתבי  ,(בהקדמתו

לשונו: וזה 

רבותינו בדברי אמונתינו עדן)בתוקף זו (נשמתם  חכמה שעתידה הקדוש , (הזוהר 

הקבלה) תקפווחכמת  ומבחוץ שמבפנים  רואים ואנו  הימים, באחרית להתגלות
הצרות . עלינו

כיצד  ופריצות,מבפנים, הפקרות ברוח  הוא חדור מאיתנו, הולך הצעיר הדור  ?
המושחתים הכלים ידי על  הוא מזה  והרבה הקדושה . בתורתינו  שמות ועושים

דמשיחא. בעקבתא  כעת נתרבו אשר והמשחיתים

כיצד  בזמן מבחוץ, אשר כזה , נורא זמן עוד היה לא גלותינו, שנות אלפי  בכל ?
שמה. נדחים שהם המקומות בכל עמינו  כל את כבושה שנאה תקפה אחד 

גדולה]. במהירות וגוברת הולכת העולם בכל [האנטישמיות


עקיבא,יא. דרבי אותיות מדרש יצירה, ספר ראה

ע "א )וזוה"ק ג א ל"ב (חלק והם רות. חדש וזוהר  ,
הנ"ל. יצירה  בספר יעויין חכמה  עץ יב.נתיבות

להרמ"ע אלם יונת ופתיחת א פרק  הכללים  שער חיים
כתב וכן  החסד . בענין בהקדמה יעוי"ש  זלה"ה מפאנו

משפט . חושן  לשו"ע הגולה  באר בסוף



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכו

עוֹ למים ּת ׁש וּ עת בּ הם נוֹ ׁש ע וי שׂ ראל  צדק , גּ וֹ אל בּ ביאת הם את דּ עה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
וּ בקר וֹ ב. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עגלא 

 חיר יצחק  נא
לי יהדא יה ע מ ה ר י הרב   רינמ החסיד א ה
יסקי לברכה ציק זכר

להתמיד  מקוֹ ם בּ כל ישׂ ראל בּ ני  מאחינוּ  וּ מב ּק ׁש  למעלה, המדבּ ר  לכל  אני  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַמס כּ ים
עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  ר ׁש בּ "י  הּק דוֹ ׁש  הּת נּ א וּ זכוּ ת הנּ זכּ ר , וּ בּס דר  הנּ זכּ ר הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַבּ לּ ּמ וּ ד
בּ מהרה בּ רחמים ישׂ ראל בּ גאלּ ת לראוֹ ת לז כּ וֹ ת עלינוּ  יגן הּק דוֹ ׁש ה ותוֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָאמן
על  וּ באנוּ  אק בּ צם". עּת ה בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י  "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר כּ מוֹ  אמן, ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 

קטן  לפרט  כּ וֹ ׁש נּ "ה יפרח  ס"ט בּ א תרפ "א ׁש ני ּפ סח  יוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶהחתוּ ם
ס"ט מאיר יעקב טה ר )ה בי  (פרי  

י ראל  אר  ניהר  ורא  לצ רא

כּ תבּת י  כּ בר הּת ּק וּ נים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל הּק דוֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד וּ נחיצוּ ת  ּת וֹ עלת דּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַעל
בּ לב  מלּ עילא ּת ׁש וּ בה התע וֹ ררוּ ת י ּת ן בּ רחמיו  יתבּ ר הם ׁש עברה. ׁש נה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ זה

המחכּ ה. ונפׁש  לב  כּ עתירת קרוֹ בה בּ י ׁש וּ עה לראוֹ ת ונזכּ ה י שׂ ראל , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעּמ וֹ 
זאנענפעלד   יח סי טה
ינהא לקה ת  ואב"ד  רב
 אמ ימינ מהרה  נות נה לייר  דה עיר

           
          

               

המתחדשות והגזירות בא דוד שבן דור

זה דורנו "זכה" השם דמשיחא)ברוך שנתנו (עקבתא  הסימנים כל בו  שיתקיימו 
האחרון לדור  והמפרשים)חז"ל רש "י עפ"י – צז. סנהדרין  מט :, .(סוטה

ובחכמת נמאסים, חטא יראי כשוטה, נחשב מהרע  שסר  ומי  נעדרת, האמת
בת נערים. לפני עומדים וזקנים זקנים , פני מלבינים  נערים מזלזלים. האמת

בחמותה. וכלה באמה, קמה

"זול", הכל  מרובה, העזות מאביו. מתבייש הבן  ואין הכלב. כפני הדור ופני
תוכחה. ואין לכלום. והערכה כבוד ואין

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכזשאלות 

ועמורה, סדום אנשי הפלגה, ודור המבול  דור  קין, זרע של גלגולים הם רבים
ועמלק  רב ערב המדבר, ז"ל )דור  האר "י  רבינו מקומות, בהרבה הקדוש .(זוהר 

תלמידי  העולם. את והציפו ירדו ופריצות ואפיקורסות מינות הנחש, זוהמת 
וגזירות רבות וצרות ואנחה, ביגון כלות עיניהם והשאר  מתמעטים, חכמים

ח"ו. לבא ממהרת השניה - הראשונה כלתה שלא עד  מתחדשות, קשות

ה'. בכרם פרצות ופרצו מתגברים , רב והערב למינות. המלכות כל  נהפכה
ותורתו, ה ' עם על  גזירות לארץ ובחוץ הקודש בארץ  הממשלות וגוזרים

ישראל . ובחורי  הטהור, החרדי החינוך  הצרופה, החרדית  היהדות

סומך  אין וכביכול  הכיס, מן וכלה הולכת ופרוטה מתמעטים , התלמידים
מי  על לנו ואין - מהגאולה. ח"ו מתייאשים אין  אבל לישראל. ועוזר

שבשמים אבינו על אלא .יא להישען

הקדוש הזוהר לימוד חוסר  מפני הדורות  ירידת

המאור שהוא  הקדוש, הזוהר לימוד מיעוט בשל  היא הדורות ירידת סיבת
למוטב  שמחזירם .יבשבתורה

הצד  הגאון גדול בקול וקורא כותב זצ "ל וכך ברנדווין צבי  יהודה רבי יק
זיע"א הסולם" "בעל מרן של  המובהק ז"ל )תלמידו האר "י  רבינו לכתבי  ,(בהקדמתו

לשונו: וזה 

רבותינו בדברי אמונתינו עדן)בתוקף זו (נשמתם  חכמה שעתידה הקדוש , (הזוהר 

הקבלה) תקפווחכמת  ומבחוץ שמבפנים  רואים ואנו  הימים, באחרית להתגלות
הצרות . עלינו

כיצד  ופריצות,מבפנים, הפקרות ברוח  הוא חדור מאיתנו, הולך הצעיר הדור  ?
המושחתים הכלים ידי על  הוא מזה  והרבה הקדושה . בתורתינו  שמות ועושים

דמשיחא. בעקבתא  כעת נתרבו אשר והמשחיתים

כיצד  בזמן מבחוץ, אשר כזה , נורא זמן עוד היה לא גלותינו, שנות אלפי  בכל ?
שמה. נדחים שהם המקומות בכל עמינו  כל את כבושה שנאה תקפה אחד 

גדולה]. במהירות וגוברת הולכת העולם בכל [האנטישמיות


עקיבא,יא. דרבי אותיות מדרש יצירה, ספר ראה

ע "א )וזוה"ק ג א ל"ב (חלק והם רות. חדש וזוהר  ,
הנ"ל. יצירה  בספר יעויין חכמה  עץ יב.נתיבות

להרמ"ע אלם יונת ופתיחת א פרק  הכללים  שער חיים
כתב וכן  החסד . בענין בהקדמה יעוי"ש  זלה"ה מפאנו

משפט . חושן  לשו"ע הגולה  באר בסוף



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכח

והרג וביזה וחרב עניות של  הנוראים היסורים לכל הגורם כי הוא, ידוע  והנה
ולפחות הקבלה. חכמת בלימוד  השתדלות  חוסר מפאת הוא ליצלן, רחמנא
הפשוטים, היהודים לכל הקבלה דברי  את מביאים אשר החסידות לימוד 
והקדמות הזוהר  תיקוני הזוהר  מדברי  מלאים החסידות ספרי כל וכידוע
וכל  חציר  ה בּ שׂ ר  כּ ל אקרא מה ואמר קרא, אמר "קוֹ ל  הפסוק שעל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹהמהרח"ו,

הדה כּ ציץ  מ)חסדּ וֹ  הרשב"י (ישעיה, הקודש )אמר  :(בלשון  ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

אוֹ מרת והיא כּ מוֹ  קרא , א וֹ מר קוֹ ל  - ה דּ בר הכּ ל סוֹ ד  חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֹ
ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל חציר, ׁש אוֹ כלוֹ ת כּ בהמ וֹ ת  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם 
לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים 
ר וּ ח וֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם, י ׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה ב שׂ ר  כּ י  ויּ זכּ ר זמן  בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים .
ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא העוֹ לם מן לוֹ   ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל
וגוֹ רמים הּק בּ לה, בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים  וא יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵהם 

החכמה, מעין יב ׁש ה)ׁש ּמ סּת לּ ק ב ' ונׁש ארת  מ ּמ נּ ה, י ' וחרב (ׁש היא  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים להם  אוֹ י  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ תבּ אר, כּ מ וֹ  הּמ ׁש יח, רוּ ח  היא ׁש ּמ ס ּת לּ קת הזּ וֹ  והרוּ ח  בּ עוֹ לם , ואבדן  והרג ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ בזּ ה 
הוי"ה  ויראת  דּ עת  ר וּ ח וּ גבוּ רה , עצה  ר וּ ח וּ בינה  חכמה  רוּ ח  והיא הּק דׁש , ר וּ ח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהיא 

ל') תיקון זוהר, .(תיקוני 

הלימוּ ד על וּ ׁש קידה העב וֹ דה אי  בּ גלל  היא בּ גׁש מיּ וּ ת הרע  הגבּ רת ׁש ּס בּ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי
ידי יוֹ צאים א ה נּ גלית ה ּת וֹ רה בּ לימוּ ד כּ י הּק בּ לה. חכמת לימוּ ד ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש םחוֹ בה. ׁש אמר וּ  קי "ד.)וכמוֹ  דף סט, לׁש וֹ נם:(תיקון הקודש )וזה אדם (בלשון  לבני  אוֹ י ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ ר ירא וּ , וא  להם  עינים נאמר ׁש עליהם  העינים , סת וּ מי  ה לּ ב , אטוּ מי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהּט ּפ ׁש ים,
ה ּת וֹ רה , ׁש ל בּ ּת בן א לּ א  יוֹ דעים וא  מסּת כּ לים  ׁש א בּ המ וֹ ת  א וֹ תם א לּ וּ  הּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
הּמ עשׂ ר, מן  ּפ ט וּ רין ותבן  מוֹ ץ בּ הם ׁש נּ אמר  ׁש לּ ּה , וה ּמ וֹ ץ מ בּ חוּ ץ קל ּפ ה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
את  ואוֹ כלים  החיצוֹ נים, והּמ וֹ ץ הּת בן  ז וֹ רקים  הּס וֹ ד וֹ ת , בּ עלי  הּת וֹ רה, ׁש ל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש החכמים 
ׁש ע וֹ לוֹ ת  ה ּת וֹ רה  ׁש ל הא וֹ ת יּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים  מ בּ פנים , ׁש היא  ה ּת וֹ רה  ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהח ּט ה 

ח ּט "ה שם)לח ׁש בּ וֹ ן  הגר "א  בפירוש באריכות .(ועיין ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עשב אוכל שור  האד בלעדיה כי התורה מפנימיות פטור אתה אי

זצ "ל מזידיטשוב הירש צבי  ר ' טוב )הרה"ק  ועשה מרע  סור הדברים (בספרו פירש 
לשונו וזה  לעיל , וכו ',הנזכרים כבהמה הוא הקבלה  חכמת ידיעת  בלי והנה  :

ודמיון מלומדה אנשים  כמצות רק במצוות טעם  בלי  המצוות שעושה מאחר 
גדול  עסקים בעל  הוא  ואפילו אדם , אכילת טעם  בו  שאין חציר , האוכלים לבהמות
ותשתדל  וכו', זאת  חכמה  מעסק עצמו  יפטור  לא הרבה  וטרוד וכדומה במו"מ 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכטשאלות 

זו, בחכמה לעסוק  זמן  לך ישאר למען ולימודים דברים  משאר מהיום  זמן לקמוץ 
התורה מפנימיות  פטור אתה  ואי התורה יסודי  הוא אוכל כי שור האדם בלעדיה כי ,

עכ"ל . וכו' עשב 

מימיו אור  ראה לא הזוהר אור ראה שלא מי

צבי  עטרת בהעלותך )ובספרו לאורו(פרשת שזכינו חלקינו  טוב מה אשרינו
וכולו ממתקים  חכו הק', אור  עליון  זוהר מזיו נועם באמרי  ולהגות  לילך
ובמעשה  בראשית במעשה  ולהשכיל  להבין וקץ סוף להם  שאין  מים  מחמדים,
מחצבה  מקור  אל נפש ולהשיב  להתייחד מרכבה להיות  ואיך המרכבה,

לאושרשה. הזהר ספר אור ראה שלא  מי אשר  בנפשי ונשרש  נחלט  וזאת 
מימיו. אור עכ"ל .ראה

עשב, אוכל  שור כמו האדם  הרי מבלעדיה כי  לומד, אתה האלו הדברים מכל
לבניו, אמר הקדוש השל "ה וכן האדם. למאכל ראוים אינם מיאשר שכל 

מימיו . חטא יראת  טעם לא הקבלה  חכמת טעם טעם שגדול שלא אמר: וכן
משה תורת בו שניתנה כיום ז"ל  האר"י  רבינו קבלת בו  שנתגלה היום

זצ"ל .עכ"ללישראל. ברנדויין הירש  יהודה הרב

שרק  איך וכו' ירוק אדום הצבע נראה איך צבעים לעיוור שתסביר כמו  וזה
את להסביר  אפשר  איך כן כמו עיור הוא כי  יבין  לא הוא לו להסביר  תרצה
הוא בזה, להסתכל אופן בשום רוצה שלא למי והקבלה הזוהר  לימוד מתיקות
ירגיש  הוא ללמוד ויתחיל פנימה יסתכל אם אבל עיור, להישאר ורוצה עיור
ונפגע  הציץ בבחינת ויהיה אותו שאופפים הדבקות  ואת המתיקות  את 

לו.ואזלטובה, ורפא ושב יבין ולבבו





 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קכח

והרג וביזה וחרב עניות של  הנוראים היסורים לכל הגורם כי הוא, ידוע  והנה
ולפחות הקבלה. חכמת בלימוד  השתדלות  חוסר מפאת הוא ליצלן, רחמנא
הפשוטים, היהודים לכל הקבלה דברי  את מביאים אשר החסידות לימוד 
והקדמות הזוהר  תיקוני הזוהר  מדברי  מלאים החסידות ספרי כל וכידוע
וכל  חציר  ה בּ שׂ ר  כּ ל אקרא מה ואמר קרא, אמר "קוֹ ל  הפסוק שעל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹהמהרח"ו,

הדה כּ ציץ  מ)חסדּ וֹ  הרשב"י (ישעיה, הקודש )אמר  :(בלשון  ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

אוֹ מרת והיא כּ מוֹ  קרא , א וֹ מר קוֹ ל  - ה דּ בר הכּ ל סוֹ ד  חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֹ
ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל חציר, ׁש אוֹ כלוֹ ת כּ בהמ וֹ ת  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם 
לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים 
ר וּ ח וֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם, י ׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה ב שׂ ר  כּ י  ויּ זכּ ר זמן  בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים .
ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא העוֹ לם מן לוֹ   ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל
וגוֹ רמים הּק בּ לה, בּ חכמת להׁש ּת דּ ל רוֹ צים  וא יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵהם 

החכמה, מעין יב ׁש ה)ׁש ּמ סּת לּ ק ב ' ונׁש ארת  מ ּמ נּ ה, י ' וחרב (ׁש היא  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים להם  אוֹ י  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ תבּ אר, כּ מ וֹ  הּמ ׁש יח, רוּ ח  היא ׁש ּמ ס ּת לּ קת הזּ וֹ  והרוּ ח  בּ עוֹ לם , ואבדן  והרג ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ בזּ ה 
הוי"ה  ויראת  דּ עת  ר וּ ח וּ גבוּ רה , עצה  ר וּ ח וּ בינה  חכמה  רוּ ח  והיא הּק דׁש , ר וּ ח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהיא 

ל') תיקון זוהר, .(תיקוני 

הלימוּ ד על וּ ׁש קידה העב וֹ דה אי  בּ גלל  היא בּ גׁש מיּ וּ ת הרע  הגבּ רת ׁש ּס בּ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי
ידי יוֹ צאים א ה נּ גלית ה ּת וֹ רה בּ לימוּ ד כּ י הּק בּ לה. חכמת לימוּ ד ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש םחוֹ בה. ׁש אמר וּ  קי "ד.)וכמוֹ  דף סט, לׁש וֹ נם:(תיקון הקודש )וזה אדם (בלשון  לבני  אוֹ י ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ ר ירא וּ , וא  להם  עינים נאמר ׁש עליהם  העינים , סת וּ מי  ה לּ ב , אטוּ מי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהּט ּפ ׁש ים,
ה ּת וֹ רה , ׁש ל בּ ּת בן א לּ א  יוֹ דעים וא  מסּת כּ לים  ׁש א בּ המ וֹ ת  א וֹ תם א לּ וּ  הּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
הּמ עשׂ ר, מן  ּפ ט וּ רין ותבן  מוֹ ץ בּ הם ׁש נּ אמר  ׁש לּ ּה , וה ּמ וֹ ץ מ בּ חוּ ץ קל ּפ ה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
את  ואוֹ כלים  החיצוֹ נים, והּמ וֹ ץ הּת בן  ז וֹ רקים  הּס וֹ ד וֹ ת , בּ עלי  הּת וֹ רה, ׁש ל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש החכמים 
ׁש ע וֹ לוֹ ת  ה ּת וֹ רה  ׁש ל הא וֹ ת יּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים  מ בּ פנים , ׁש היא  ה ּת וֹ רה  ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהח ּט ה 

ח ּט "ה שם)לח ׁש בּ וֹ ן  הגר "א  בפירוש באריכות .(ועיין ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עשב אוכל שור  האד בלעדיה כי התורה מפנימיות פטור אתה אי

זצ "ל מזידיטשוב הירש צבי  ר ' טוב )הרה"ק  ועשה מרע  סור הדברים (בספרו פירש 
לשונו וזה  לעיל , וכו ',הנזכרים כבהמה הוא הקבלה  חכמת ידיעת  בלי והנה  :

ודמיון מלומדה אנשים  כמצות רק במצוות טעם  בלי  המצוות שעושה מאחר 
גדול  עסקים בעל  הוא  ואפילו אדם , אכילת טעם  בו  שאין חציר , האוכלים לבהמות
ותשתדל  וכו', זאת  חכמה  מעסק עצמו  יפטור  לא הרבה  וטרוד וכדומה במו"מ 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קכטשאלות 

זו, בחכמה לעסוק  זמן  לך ישאר למען ולימודים דברים  משאר מהיום  זמן לקמוץ 
התורה מפנימיות  פטור אתה  ואי התורה יסודי  הוא אוכל כי שור האדם בלעדיה כי ,

עכ"ל . וכו' עשב 

מימיו אור  ראה לא הזוהר אור ראה שלא מי

צבי  עטרת בהעלותך )ובספרו לאורו(פרשת שזכינו חלקינו  טוב מה אשרינו
וכולו ממתקים  חכו הק', אור  עליון  זוהר מזיו נועם באמרי  ולהגות  לילך
ובמעשה  בראשית במעשה  ולהשכיל  להבין וקץ סוף להם  שאין  מים  מחמדים,
מחצבה  מקור  אל נפש ולהשיב  להתייחד מרכבה להיות  ואיך המרכבה,

לאושרשה. הזהר ספר אור ראה שלא  מי אשר  בנפשי ונשרש  נחלט  וזאת 
מימיו. אור עכ"ל .ראה

עשב, אוכל  שור כמו האדם  הרי מבלעדיה כי  לומד, אתה האלו הדברים מכל
לבניו, אמר הקדוש השל "ה וכן האדם. למאכל ראוים אינם מיאשר שכל 

מימיו . חטא יראת  טעם לא הקבלה  חכמת טעם טעם שגדול שלא אמר: וכן
משה תורת בו שניתנה כיום ז"ל  האר"י  רבינו קבלת בו  שנתגלה היום

זצ"ל .עכ"ללישראל. ברנדויין הירש  יהודה הרב

שרק  איך וכו' ירוק אדום הצבע נראה איך צבעים לעיוור שתסביר כמו  וזה
את להסביר  אפשר  איך כן כמו עיור הוא כי  יבין  לא הוא לו להסביר  תרצה
הוא בזה, להסתכל אופן בשום רוצה שלא למי והקבלה הזוהר  לימוד מתיקות
ירגיש  הוא ללמוד ויתחיל פנימה יסתכל אם אבל עיור, להישאר ורוצה עיור
ונפגע  הציץ בבחינת ויהיה אותו שאופפים הדבקות  ואת המתיקות  את 

לו.ואזלטובה, ורפא ושב יבין ולבבו





 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קל 

           
       

פתיחה 
עולם העולם  - בזו, זו  ומתנגשות מתרגשות האומות יקרים , יהודים 
אנו יום  בכל - להינצל ? רוצה מי  ח"ו, עולמית מלחמה לפני 
וכיצד  הסוכה, איפה - ," מל ס ת עלינ פר" מתפללים

לתוכה? נכנסים 

מפסיקה  הממשלה לכלא, נשלחו ורבי  לתוק נכנסה הגיוס גזירת 
התקציבי מת את

שמחשבים הזדוניות והתכניות הנוראות הגזירות לכל ידועים כבר אלה, בימים 
היהודי  העם נשמת את לכבות וגשמי , רוחני שמד  כולו , העולם  בכל עלינו

הנשארת. והפליטה
המרחפת לחוק, כבר שנכנסה הנוראה הגיוס גזירת - תורה של מביטולה לבד
לצבא נרשמו כבר  כ -60% לכלא, נשלחו רבים וכבר  הישיבות, בני !על

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קלאשאלות 

הזה, בדור  הרבים  והאסונות מהצרות לבד  הטהור, היהודי  החינוך על  ומאיימים
ח"ו. יום יום ישראל  בני  של חלקם מנת  הם אשר

ההתחלה  רק זה הכל, לא עוד זה

כולם את שואל  אני והתקציבים, הגיוס  גזירת קטנים, מדברים  היום מהמדברים  ?
הרבה והמהומה באחריתהבהלה לישראל  שיארע בחז"ל כתוב כבר  זה  כל  ?

ועוד )הימים כא זוהר תיקוני  קכו, - קכד נשא זוהר  צז., סנהדרין דעו(עיין אתכם: להזהיר  רוצה  אני
ההתחלה . רק זה הכל , לא עוד זה - לכם 

וחז"ל הנבואות יתפרנסוןלפי לא - נשא  זוהר  הכיס", מן פרוטה שתכלה "עד צז . סנהדרין שם  (עיין

הגלות) מן  יצאו דעניותא דוחקא  מתוך - כא  תיקון רב , הערב  תקרוס מן העולמית  הכלכלה כל
כידוע . השניה , העולם מלחמת לפני שקרה  וכמו  לגמרי ,

גדול  אסו לפני  עומדי אנחנו

נביא להיות צריך לא הגבול. את עברנו כבר כי  גדול, אסון לפני עומדים  אנחנו
שואה לפני  עומד  שהעולם לדעת בכדי מקובל אתאו  אומרים הגויים אפילו !

זה. על מדברים כולם שלישית '. עולם 'מלחמת על  מדברים הם זה.

עולמית גרעינית  מלחמה לפני עומד העול

מאד  עצומה בסכנה  בעולם המצב לכם: ברחבי דעו השוררת האנטישמיות !
גרעינית מלחמה לפני עומד  העולם מעצורים, ללא ומתגברת הולכת העולם
כל  את לחסל שרוצים  ערבים ביליון וחצי אחד כמעט וישנם עולמית.

כ-15מיליון. היהודים

האטו פצצת איו

שנחתה מהפצצה 3 פי שכוחה שמשערים מוכנה אטום פצצת כבר  יש לאיראן
ביפן הירושימה אחת)על  מפצצה יותר  לה שיש  זה על .(ומדברים

הקודש באר נקודה לכל טילי ישראל שונאי לכל יש

טילים מיליוני יש  מסביב אויבנו ונשקולכל  כימי , נשק וכן וחורבן, מוות (הגורמים 

גדולים) ביסורים  בכמויות  הממיתים ישראל ביולוגי , ארץ  לעבר  ממש כעת המכוונים ,
עכשיו לשיגור  !ומוכנים



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קל 

           
       

פתיחה 
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קלאשאלות 
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הגלות) מן  יצאו דעניותא דוחקא  מתוך - כא  תיקון רב , הערב  תקרוס מן העולמית  הכלכלה כל
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זה. על מדברים כולם שלישית '. עולם 'מלחמת על  מדברים הם זה.

עולמית גרעינית  מלחמה לפני עומד העול

מאד  עצומה בסכנה  בעולם המצב לכם: ברחבי דעו השוררת האנטישמיות !
גרעינית מלחמה לפני עומד  העולם מעצורים, ללא ומתגברת הולכת העולם
כל  את לחסל שרוצים  ערבים ביליון וחצי אחד כמעט וישנם עולמית.

כ-15מיליון. היהודים

האטו פצצת איו

שנחתה מהפצצה 3 פי שכוחה שמשערים מוכנה אטום פצצת כבר  יש לאיראן
ביפן הירושימה אחת)על  מפצצה יותר  לה שיש  זה על .(ומדברים

הקודש באר נקודה לכל טילי ישראל שונאי לכל יש

טילים מיליוני יש  מסביב אויבנו ונשקולכל  כימי , נשק וכן וחורבן, מוות (הגורמים 

גדולים) ביסורים  בכמויות  הממיתים ישראל ביולוגי , ארץ  לעבר  ממש כעת המכוונים ,
עכשיו לשיגור  !ומוכנים



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קלב

להקב "ה  להתקרב רק צריכי אנחנו

ישנים אנו בחכמה, נוהגים  לא אנו הכסאאבל  על לשבת שאפשר חושבים !
מרחוק. ההצגה את ולראות

ברצינות תשובה על מדברי לא  הרבני

- עוזר. לא וזה יחסית רכה בלשון מדבר  הרבנים של העצום שהרוב  זמן זה
ולפעמים שלהם העמוקה לשינה שלהם, לחלומות ויותר  יותר  נכנסים אנשים
נצחית. חיים סכנת חיים, בסכנת שהם שיבינו כדי אותם, להעיר כדי שוט צריך

לטובתנו זה וכל אפו  מארי השי"ת

הכל  לעשות צריכים  אנחנו גם אבל בשבילנו, זה עושה שהקב "ה מה כל נכון,
פעמיים, הבית לחורבן גרם סבלנות הרבה  אחרי  הקב"ה ובכלל בשבילו,
מאות כמה אחרי - השואה וגם ביותר . אכזריות בצורות נהרגו יהודים ומיליוני
הלאה ממשיך היה שאם - המצב שהגיע עד ההשכלה תנועת צמיחת של שנה

וחלילה) הנוראה-(חס  וההתבוללות  באירופה . שבת  שומר אחד  יהודי נשאר היה לא
רח "ל. מעמנו חלקים שנאבדים נוראה וגשמית  רוחנית שואה  שהיא

החיצוניות על גדול דגש החרדי אפילו  ימינו , של הדור

לאועכשיו  בכלל דור - ועוד חרדים. שהם אפילו גויים, כמו  שנראה דור הגיע
שמחה, לעשות החיים. כל  מסיבה  לעשות רוצה ממש יהודים כמו  יהיו

בדמיון)שטחיות, לחיות תוכן.(רוצים  מכל  ריק דמיוני, שלהם העולם  ,

יהדות בחו גויות , בפני תהפוכות דור 

כמו  באמת נהיה זה ככה, זה את עושים  וכשהם לגוים שדומה יהדות רוצים
שחיים היהודים עם הרע, יצר  עם חדש עולם לבנות אפשר  איך הגוים. אצל

ליהודים מחופשים גויים ?כמו 

עכשיו שיש שקט  של  הזמ ?להמשי יכול שזה  חושבי באמת  ואת
והתשובה  הבחירה בשביל

ועכשיו  העתידה, הגאולה לפני  ממש להיות זכינו שאנחנו מבין דעת בר כל
מה לשם שקט. של זמן לנו נותן לטייל השי "ת שנוכל  בשביל שנוכל ? בשביל ?

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קלגשאלות 

הזה העולם והבלי  בתאוות קצת עוד יעלם?לעסוק הזה השקר כל מעט עוד בודאי  (כי

בהשי "ת הדביקות רק לנו וישאר .!)לתמיד

הזה, והעצום הנורא  פנים בהסתר  עכשיו הבחירה . בשביל  זמן לנו נותן השי"ת
בתכלית בטוב, לבחור הזמן !כעת

בגלוי הגדולות המהומות יתחילו  מעט עוד

הזמן  שיעבור  ואחרי תשובה, לעשות ורוגע זמן לנו ונותן אפו מאריך השי"ת
ובקרוב  בגלוי  הגדולות המהומות  יתחילו  חולף, עובר קט מעט עוד  והוא הזה,

גלויים בניסים לנו ילחם וה' צדקנו, משיח הטבע )יתגלה כדרך שלא ויגלה (ממש 
לזה . מוכנים להיות  צריכים רק - כל. לעין  מלכותו 

מהמפה  ימחקו  העול של שליש  ושני מלחמה תהיה בקרוב

לגמרי  תיהרס  ימינו)אדום של מדינות (אמריקה בעולם . יהיה  זה  פחד  איזה תחשבו  רק ,
יהיו מדהימים, מראות  יהיו  אטומיות . פצצות ידי על דווקא לאו יהרסו , שלמות 

עצו מים .ניסים

יעשה ה ' ברד, במכת או אטום בפצצת יהיה זה אם משנה ולא תחרב, ואדום
הקוריאנים, ובלי הרוסים ובלי  האיראנים  בלי זה העולם את של  שלישים שני 

להיותילכו  יכול אבל יישארו. ושליש קשה ייפצעו שליש לגמרי , ילכו שליש ,
הקדושים הנביאים שאמרו כמו ילך. העולם שרוב להיות  יכול מזה, גרוע גם 

קיא.)ע"ה סנהדרין פי  על י"ג  זכריה יכּ רת וּ (ראה בּ ּה , ׁש נים ּפ י  ה ', נאם הארץ  בכל  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה 
ה כּ סף , את  כּ צרוֹ ף  וּ צרפ ּת ים בּ א ׁש , ה לׁש ית  את  והבאתי בּ ּה : יוּ תר והל ׁש ית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיגוע וּ ;
ה וּ א , עּמ י  אמר ּת י  א וֹ ת וֹ , אענה ואני ב ׁש מי, יקרא  ה וּ א  הזּ הב ; את  כּ בחוֹ ן  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ בחנ ּת ים

אלקי ". ה ' יאמר ◌ַוה וּ א 

מאד  גדולה מלחמה לנו מחכה ישראל בארץ  שפה לראות, גם יכול אחד כל
יהיה זה  הערבים, עם ישראל בארץ  רק מלחמה תהיה לא זאת ח "ו. ומסוכנת
ולפי  העולם. מן ייעלמו רבות  ארצות הנבואות ולפי  גדול. יותר הרבה
מעט יבינו, אנשים מעט שרק מסתבר  אבל  קשה. יפגעו רבות  ארצות הנבואות
על  ולהשפיע - לנצח הבחירה בידינו אך בתשובה, לחזור  בכדי  מספיק יפחדו 

סוף. אין רחמים העולם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קלב

להקב "ה  להתקרב רק צריכי אנחנו

ישנים אנו בחכמה, נוהגים  לא אנו הכסאאבל  על לשבת שאפשר חושבים !
מרחוק. ההצגה את ולראות

ברצינות תשובה על מדברי לא  הרבני

- עוזר. לא וזה יחסית רכה בלשון מדבר  הרבנים של העצום שהרוב  זמן זה
ולפעמים שלהם העמוקה לשינה שלהם, לחלומות ויותר  יותר  נכנסים אנשים
נצחית. חיים סכנת חיים, בסכנת שהם שיבינו כדי אותם, להעיר כדי שוט צריך

לטובתנו זה וכל אפו  מארי השי"ת

הכל  לעשות צריכים  אנחנו גם אבל בשבילנו, זה עושה שהקב "ה מה כל נכון,
פעמיים, הבית לחורבן גרם סבלנות הרבה  אחרי  הקב"ה ובכלל בשבילו,
מאות כמה אחרי - השואה וגם ביותר . אכזריות בצורות נהרגו יהודים ומיליוני
הלאה ממשיך היה שאם - המצב שהגיע עד ההשכלה תנועת צמיחת של שנה

וחלילה) הנוראה-(חס  וההתבוללות  באירופה . שבת  שומר אחד  יהודי נשאר היה לא
רח "ל. מעמנו חלקים שנאבדים נוראה וגשמית  רוחנית שואה  שהיא

החיצוניות על גדול דגש החרדי אפילו  ימינו , של הדור

לאועכשיו  בכלל דור - ועוד חרדים. שהם אפילו גויים, כמו  שנראה דור הגיע
שמחה, לעשות החיים. כל  מסיבה  לעשות רוצה ממש יהודים כמו  יהיו

בדמיון)שטחיות, לחיות תוכן.(רוצים  מכל  ריק דמיוני, שלהם העולם  ,

יהדות בחו גויות , בפני תהפוכות דור 

כמו  באמת נהיה זה ככה, זה את עושים  וכשהם לגוים שדומה יהדות רוצים
שחיים היהודים עם הרע, יצר  עם חדש עולם לבנות אפשר  איך הגוים. אצל

ליהודים מחופשים גויים ?כמו 

עכשיו שיש שקט  של  הזמ ?להמשי יכול שזה  חושבי באמת  ואת
והתשובה  הבחירה בשביל

ועכשיו  העתידה, הגאולה לפני  ממש להיות זכינו שאנחנו מבין דעת בר כל
מה לשם שקט. של זמן לנו נותן לטייל השי "ת שנוכל  בשביל שנוכל ? בשביל ?

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קלגשאלות 

הזה העולם והבלי  בתאוות קצת עוד יעלם?לעסוק הזה השקר כל מעט עוד בודאי  (כי

בהשי "ת הדביקות רק לנו וישאר .!)לתמיד

הזה, והעצום הנורא  פנים בהסתר  עכשיו הבחירה . בשביל  זמן לנו נותן השי"ת
בתכלית בטוב, לבחור הזמן !כעת

בגלוי הגדולות המהומות יתחילו  מעט עוד

הזמן  שיעבור  ואחרי תשובה, לעשות ורוגע זמן לנו ונותן אפו מאריך השי"ת
ובקרוב  בגלוי  הגדולות המהומות  יתחילו  חולף, עובר קט מעט עוד  והוא הזה,

גלויים בניסים לנו ילחם וה' צדקנו, משיח הטבע )יתגלה כדרך שלא ויגלה (ממש 
לזה . מוכנים להיות  צריכים רק - כל. לעין  מלכותו 

מהמפה  ימחקו  העול של שליש  ושני מלחמה תהיה בקרוב

לגמרי  תיהרס  ימינו)אדום של מדינות (אמריקה בעולם . יהיה  זה  פחד  איזה תחשבו  רק ,
יהיו מדהימים, מראות  יהיו  אטומיות . פצצות ידי על דווקא לאו יהרסו , שלמות 

עצו מים .ניסים

יעשה ה ' ברד, במכת או אטום בפצצת יהיה זה אם משנה ולא תחרב, ואדום
הקוריאנים, ובלי הרוסים ובלי  האיראנים  בלי זה העולם את של  שלישים שני 

להיותילכו  יכול אבל יישארו. ושליש קשה ייפצעו שליש לגמרי , ילכו שליש ,
הקדושים הנביאים שאמרו כמו ילך. העולם שרוב להיות  יכול מזה, גרוע גם 

קיא.)ע"ה סנהדרין פי  על י"ג  זכריה יכּ רת וּ (ראה בּ ּה , ׁש נים ּפ י  ה ', נאם הארץ  בכל  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה 
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קלד 

יהיה  מה לו ואמר   בחלו נסתר  לצדיק נתגלה הבעש "ט

צדיק  אלי בא השנה בכסלו שהיתה האחרונה המלחמה בסוף לאחרונה
לי  צייר והוא הקדוש . טוב  שם הבעל שלי, הרב 'ה היה הצדיק בחלום.
וחורבן  מוות ראיתי ואני  הקרוב. - בעתיד העולם של תמונתו את במילותיו
ורעב  כאב  סובלים ישראל בארץ יהודים  ראיתי  ואני העולם. של ברובו
חסרות הארץ על מפוזרות שגופותיהם יהודים הרבה ראיתי  ואני  ובלבול.
היו  הם השם. אל מרה וזועקים  יחד  באים  יהודים הרבה  ראיתי ואני חיים.
ובוכים זועקים והם זרועותיהם, ועל  ראשיהם על ותפילין בטליתות, עטופים
את להרוס לא לקב"ה ובכו התחננו הם הגאולה. את ויביא להם, שיסלח לה'
האמת, את יודעים שהם ה' לפני  מתוודים והם ויעקב , יצחק אברהם בני
כל  את לי שהראה הצדיק המשיח . את ולהביא להם, למחול לה' ומתחננים

ואמר להיעלם החל ישראלזה בעם תלוי ונעלם.שזה נמוג הוא ואז ,

הבעיה, לא ה הערבי
עלינו המוטל את עושי לא שאנחנו  היא הבעיה

הפסק  ישנה אם אפילו הסוף, של ההתחלה באמת שזה לכם הבעיהתדעו  אש. ת
אמורים שאנחנו מה עושים איננו היהודים, שאנחנו, היא הבעיה הערבים. איננה
ועוצם ב 'כוחי מאמינים מאיתנו, הרבה  היהודים, שאנחנו, היא הבעיה לעשות.
עם את שמציל מה זה ברזל ' 'כיפת שה  החזקים, שאנחנו בטוחים אנחנו  ידי '.
מאמינים אינם הם אבל בזה, מאמינים שלא יהודים ישנם  כביכול. ישראל,
מלחמה תהיה האחרונה- המלחמה לפני  להאמין. אמורים שהם בצורה בקב"ה
נגד  אדום זה העולמית והמלחמה נגדנו, באים שכולם ישראל, ארץ על עולמית .

בה. נלחם שמשיח המלחמה, העיקר . לא אבל היהודים , נגד וגם ישמעאל

כאשר מאד, מפחיד  מפחיד, יהיה זה יושמד שלא בשליש נמצאת ישראל  ארץ
עצומים. נשק כלי עם כיוון מכל אותנו יקיפו ישראל עם על  יבואו הגויים כל
ה' אל קרובים כך  כל נהיה כבר  אז אבל מאד, עד  מפוחדים נהיה שאנו כמובן
הייסורים את נסבול לא אנחנו ולכן ה', שליח צדקנו משיח את לנו  ויהיה

פחד . של  ביותר  הקשים

הציבור את  לעורר

נשמה להם שאין לאלה כי חבריו, ואת עצמו את לעורר מוטל  אחד כל על
תיקון,יהודית, להם אין  רב, ערב שהם לחזורלאלה רוצה האמיתי  היהודי  אבל

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קלהשאלות 

70 או 60 במשך  שהיתה הגלות של שהנוחות מבין האמיתי  היהודי בתשובה.
ירידה כבר לנו ושיש  מאוד , מהיר  בקצב ונעלמת הולכת האחרונות השנים

המצוות. ושמירת התורה בלימוד 

תורה  בביטול יתלה

חז"ל ה.)אמרו פישפש (ברכות במעשיו, יפשפש עליו  באים שיסורים אדם  רואה אם  :
תורה . בביטול  יתלה  מצא ולא 

יומ ה' בתורת העוסקי מדרשות, ובתי וכוללי ישיבות  בהרבה
אשרינו . ולילה,

הקדושה, התורה לימוד חשיבות על התעוררות לריבוי דורנו זכה  השם ברוך
יומם ה' בתורת העוסקים מדרשות, ובתי וכוללים ישיבות בהרבה ונתברכנו

אשרינו. ולילה,

הקדושה  התורה על גזירות  גוזרי מדוע

הקדושה, התורה על  גזירות גוזרים מדוע - הנ "ל מכל העולה הגדולה והשאלה
בעולם תורה לימוד ריבוי  יש - השם ברוך - ?הרי 

הקדוש בזוהר עוסק שלא מי  על יוצאת קול הבת 

באבות חז"ל אמרו מ "א)הנה, מכרזת (פ"ו חורב, מהר  יוצאת  קול  בת יום בכל
נקרא  בתורה , עוסק שאינו  מי  שכל תורה, של  מעלבונה  לבריות  להם "אוי ואומרת :

תורתונזוף  שכל מראה התורה , נשמת  שהיא בזוה "ק  לעסוק רוצה אינו אם  ועוד  ."!
ולחוץ ועוד )מהשפה  אבות פרקי  על לאברהם חסד  הברית , ספר  התורה, ברכת הל' (הב "ח  - .(מהרח "ו)

זוהר ל')ובתיקוני הקול (תיקון  זה  ענין  תורה)מבאר  של עלבונה על המכריז(הקורא הוא  כי 
אם  כי ניכרת תורתנו  גדולת  הדרת  כבוד אין כי הקבלה. בחכמת  עוסק שאינו מי על
בלבד , פשוט שהם  האומות  דתי כשאר ואיננה השמים  מן כי ניכר  בה כי  ידה , על

לתורה  עלבון נותן לבדו בפשט אם  כי יעסוק  שלא מי  כי זלה "ה,!ונמצא ויטאל חיים (ר '

טוב ) הדעת  .עץ

שבתורה  הקדושה חסר 

שבתורה, ה"נשמה" חסרה אך תורה, לומדי  ריבוי  יש אמנם היא: התשובה ולכן
עם הקשר את  חסר  וטהרה. קדושה  בלי תורה לומדים שבתורה, הקדושה חסרה
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קלו

לא כזאת שתורה ואהבה. יראה בלא לומדים התורה. שבלימוד יתברך השם
זוהר בתיקוני פעמים כמה הקדוש הזוהר שאומר  כמו למעלה. ועוד )עולה י' .(דף

מהשפה  תורתו  שכל מראה  התורה, נשמת  שהיא בזוה"ק לעסוק רוצה אינו אם ועוד
((מהרח "ו)ולחוץ , ועוד )- אבות פרקי  על לאברהם חסד הברית, ספר התורה, ברכת הל' [וכשלא הב "ח .

התורה של הניסית ההגנה  את אין לשמה, תורה תרומה)לומדים  פרשת הקדוש החיים ].(אור 

הוא  הכל של הסוד

לא "לשמה", תורה לומדים לא התורה. פנימיות את לומדים לא אתכי לומדים
שבתורה . ה"סוד " חלק - והנעלה הנכבד ויצאוהחלק ישראל גדולי  ציוו שכבר (אע "פ

אור  בספר (וכמבואר הקדוש, הזוהר של  היומי  בדף לימודו את  שיקבע  יהודי  לכל ונוראות  גדולות בקריאות

מזה) אחד לאף אכפת ולא כמעט הזוהר ) אור  ובעלוני בארוכה הקצף .הזוהר עלינו  יצא זה  ועל

הקדוש ? הזוהר  ע מה בוכה: הרשב "י

יוחאי  בר שמעון  רבי  האלקי התנא  את  לפגוש אחד צדיק זכה זה בדורנו
בהמשך )בחזיון המלא הסיפור  שיובא "עם (וכפי  ואומר : מאד, עצוב אותו וראה ,

להם  שהורשתי ה'ירושה' את  לומדים  לא  הם הנכונה, בדרך הולכים  לא  ישראל 
הקדוש". הזוהר  -

זוהר  לומדי לא בו מדרש לבית  להכנס  שסירב   בגאו מעשה

ממנו  בקע  התורה שקול אחד מדרש לבית שנכנס אחד בגאון ומעשה
במפתן  עמדו על  נשאר הוא מדוע תמהו המדרש בבית הנוכחים למרחקים.

פנימה. נכנס ולא הדלת

דפי  מלא ביהמ"ד חלל שכל  מפני להכנס  באפשרותי אין  הגאון: להם אמר
זוהר לומדים אינם כי  וזאת מעלה עולים שאינם סחור  סחור  המרחפים גמרא
לימוד  ידי על משיגים שאותם ויראה באהבה לומדים הם אין ולכן הקדוש

זוהר: בתיקוני ואמרו פרחת בזוה"ק לא ורחימו דחילו  בלא "אורייתא
- איך לעילא". למעלה, ממטה התורה עולה אין דאם חיים: מים הבאר וכתב

נינצל  כיצד כן ואם - למטה מלמעלה השפע ?ירד

אחרא  לסטרא הולכת  ימינו  של התורה

ונעשית הקדושה, התורה רצון את מקיימים לא  לצערינו היקרים, תורה" וה"בני
החרדי  מהציבור דווקא באה מהתחרות והרבה בה, לחפור  קרדום תורתם

אחרא ולסטרא לקליפות הולכת ה'.ותורתם ירחם !

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קלזשאלות 

בצניעות אינם שב"ב דאברך  שנה כארבעים לפני ישראל גדולי צווחו וכבר
ולקיים ולעשות לשמור  זה העיקר  כי  ה"כולל ", את שיעזוב כאשר!!עדיף ורק  !

לטוב  המחזירו שבה  הגנוז לאור  זוכים התורה, פנימיות את !לומדים

הגאולה? את רוצי אנחנו הא

הרבים: מזכה בספר  ככרוכיא צווח זה רוצים ועל אנחנו אם לנו יעזור  מה
הגאולה  את לקרב בשביל פועלים לא אבל הגאולה להגאל קירוב ומהו ??

וטהרה  קדושה שלמה  מכשול תשובה שיש [וכידוע  באמת המאכלות כשרות כולל האדם (קדושת

וכו') הגויים מדרכי התרחקות והלבוש ההתנהגות "מהודר"] בהכשר  ואפילו  זה  בענין ולימוד;גדול 
הקדוש עכ"ד .!הזוהר 

"רחי אנא "ביה

פנחס אמרי  בספר  זי"ע מקאריץ פנחס רבי הקדוש קס"ד )הגאון  דף אמר:(השלם ,
ללמד רוצים  אינם  מקוה  להם  ואין בכפרים  שיושבין בעבור אומרים  אדם בני קצת 
בערב טוב יום כשחל שאמר  מהרב ששמעתי דרך על - אדרבא להם אומר ואני זוהר ,
והיינו טוב. יום מקדושת  גדולה מקוה  צריך מה כי השבת, על לטבול צריך אין שבת 

המקווה. עצמו הוא  הקבלה)שהזוהר  בקדושת להעמקה הזוהר  גירסת בין  לחלק  .(ויש

אף  הטמאים את מטהר מקוה  מה - רחיץ" אנא "ביה - הצדיקים וכמאמר 
השי"ת. אל ישר נדבקים זוה"ק ובלימוד ישראל, את מטהר  הקב "ה

דגמרא  פלפולא בכל ישראל את  מעבידי רב הערב הרמח"ל:

זצ"ל  הרמח"ל יח)כתב תיקון חדשים בני(תיקונים את  מצרים ויעבידו כתיב דהשתא 
בפרך  יג )ישראל א, לישראל (שמות להו דגרמין ממצרים, דנפקו  רב ערב  אלין

כד  אבל ודאי. דגמרא  פלפולא  ובכל  בק "ו בחומר קשיא, בפולחנא לאשתעבדא 
יהא'. בנייחא כלא מעלמא יתפסקון  אלין

רב לערב  סימ

החזק  הסימן וזהו אחר. יהודי על  רחמים לו אין רב' מה 'ערב שהוא מי 
שום בלי אחר ליהודי  ביותר האיומים הדברים  את לעשות יכול הוא ביותר,

מצפון. נקיפות



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קלו
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מצפון. נקיפות



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קלח

"לשם מעשיהם את ועושים יהודים  על מרחמים  ולא מועלים שקרנים רב  הערב 
רוחניים בדברים ישראל  את ומכשילים הרע" מ "לשון מאד ומפחדים שמים"
מישמעאלים ונבילות לטרפות כשר בשר  שמחליפים הבשר בכשרות כגון

מיהודי ומונעים כסף , בצע ופועליםתמורת ישראל  לארץ העליה את לארץ חוץ
כאן  ואין וכו', וכו' עוולה בני  ולהסתיר וצניעות הקדושה להחלשת נמרצות

להאריך . מקומו

שמי  לש(?)

את עושה הוא זה, את עושה כשהוא אבל  בעיה, לו אין יהודי, לרמוס  יכול הוא
הרגשה לא  וגם 'שמים', של תחושה שום לו אין אבל שמים'. 'לשם כאילו זה
לו. שיש אומר לא זה אבל לו , יש כאילו  פנים להעמיד  יכול הוא הקב"ה . של
פקוחות עיניים על לשמור צריך  פשוט אתה מצוינים . שחקנים גם הם רב  הערב 

הללו. המאפיינים כל של הסימנים את לראות ולנסות 

מאוד לה'

על  מפרימישלאן, מאיר'ל  ר ' והנורא הקדוש הרב ה' קדוש צדיק שאמר  וכמו
רעים סדום אנשי כך ואמר מאוד", לה' וחטאים רעים סדום "ואנשי הפסוק
מאוד" "לה ' הם אומרים כן עושים  הינכם למה אותם כששואלים אך וחטאים,
מכולם יותר  בני - החכם מאמר [וידוע לה'. רק  מתכוון אני  מאוד לה' שאני

הצבועים"]. מן הזהר 

וזה צנועים להיות  זה קדושים - קדושים שנהיה רוצה ה ' הטומאה, את שונא ה'
בדיבור, במחשבה, בלבוש, גם זה צניעות כי טובים, לדברים אותנו מביא

ענווים... להיות אותנו מביא זה דבר , ובכל בהליכה 

חז"ל פא.)אמרו ה '(נדרים ויאמר  וכו' הארץ אבדה מה על וכו' החכם האיש "מי 
הב "ח  ופירש ע"כ. תחילה , בתורה  מברכים  שאין לומר  וכו'" תורתי את  עזבם  על

מז)זיע "א  בקדושת (או"ח  שיתדבקו  בכדי היא לישראל  התורה  נתינת שתכלית  ,
התורה  עזיבת זה הרי  - זו דרך  על  אינו הלימוד וכאשר  יתברך , ובשכינתו התורה

ליצלן  רחמנא החורבן, הנפלאים)וסיבת  דבריו  באריכות שם לזכות (עיין הרוצה  ועתה  ,
- התורה  בנשמת  לדבק  הוא  צריך בהשי "ת, ולהתדבק תורה , של למעלותיה

הזוה "ק  !בלימוד

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קלטשאלות 

לנו ? קורה זה למה  זוהר  ללמוד  אמרו  לא כי  הגיוס גזירת

התורה ופנימיות הקדוש זוהר למדו שלא בגלל באה, הגיוס  גזירת
ובכוללים. בישיבות

ה שליט "אידידי אשלג הלוי אברהם שמחה רבי הצדיק זיע "א)גאון הסולם בעל (נכד

בישיבות , הקדוש  הזוהר לימוד את  להחדיר ישראל גדול  עם  רבות  שנים מדבר 
לדבר מי  אל  !ואין 

תלמידו  שהוא  זי "ע, מוולאזי'ן הגר"ח  תלמידי הם - הלטאיות הישיבות  תלמידי כל
בשמם שרשמו המובהקים תלמידיהם  ובכתבי הגר"א, אדונינו של המובהק
זי "ע ] מסלאנט ישראל רבי  של רבו זי"ע, מסלאנט  זונדל יוסף רבי הק ' [הצדיק

יום"כתוב בכל זוהר ללמוד  מהגר"א: מולאזי'ן !הוראה הגר"ח  של ספרו וכן
להם ורפא ושב - הישיבות בני כל בו יעסקו למען - מזוה"ק  מלא החיים" !"נפש

הקבלה  ללימוד היתה  חיי החפ תשוקת  כל

זיע"א חיים החפץ לחכמתרבינו היתה תשוקתו  כל
היותר תורה מחלקי  אחד הוא כי ואמר הקבלה.

מרכבה")נעלים מעשי  גדול "דבר  מאמרם ומרגלא(וכעין ,
אנו  מגששים תורה סתרי  בלי  כי תמיד בפומיה
בהנהגתו  אלוה חקר עד לבא אפשר  ואי  באפלה,
צריך  היה שהדור  שלולי אומר  והיה הבריאה, עם
רוב  פי  ועל הקבלה. לחכמת כולו  מתמסר היה לו 
הקבלה. בספרי מעיין היה מאחרת בשעה בלילה

הקבלה ספרי  בכל פה בעל בקי  שהיה מרןעד (מכתבי

קע "ב ) בעמוד וע "ע  החדש בדפוס ג ' אות  י "ד דף זצ "ל חיים .החפץ

התפרסם לא אך הקבלה, בחכמת מאד החזיק הוא
שהשיב  וכמו ופשיטות  תמימות היתה דרכו בכך.
אלישיב  הגרי"ש מרן  של זקנו "הלשם" בעל האלקי המקובל  הגאון לשאלת

בנגלה זצוק"ל : כמו בנסתר  כחו  מראה אינו אמו "."מדוע  עלי  כגמול ""אני ?

על  זוהר ללמוד  לבחורי ואמר הפרשה על  הזוהר חוזר  היה שבת  כל 
בחיי וישמר הפרשה

ללמוד  לאחרים אומר  והיה הפרשה. שעל הזוהר את חוזר  רבינו  היה שבת כל
הפרשה של הזוהר  בחורים את כמדרש.אפילו  שרובו אומר  והיה תלמידו. (מפי 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קלח
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את עושה הוא זה, את עושה כשהוא אבל  בעיה, לו אין יהודי, לרמוס  יכול הוא
הרגשה לא  וגם 'שמים', של תחושה שום לו אין אבל שמים'. 'לשם כאילו זה
לו. שיש אומר לא זה אבל לו , יש כאילו  פנים להעמיד  יכול הוא הקב"ה . של
פקוחות עיניים על לשמור צריך  פשוט אתה מצוינים . שחקנים גם הם רב  הערב 

הללו. המאפיינים כל של הסימנים את לראות ולנסות 

מאוד לה'

על  מפרימישלאן, מאיר'ל  ר ' והנורא הקדוש הרב ה' קדוש צדיק שאמר  וכמו
רעים סדום אנשי כך ואמר מאוד", לה' וחטאים רעים סדום "ואנשי הפסוק
מאוד" "לה ' הם אומרים כן עושים  הינכם למה אותם כששואלים אך וחטאים,
מכולם יותר  בני - החכם מאמר [וידוע לה'. רק  מתכוון אני  מאוד לה' שאני

הצבועים"]. מן הזהר 

וזה צנועים להיות  זה קדושים - קדושים שנהיה רוצה ה ' הטומאה, את שונא ה'
בדיבור, במחשבה, בלבוש, גם זה צניעות כי טובים, לדברים אותנו מביא

ענווים... להיות אותנו מביא זה דבר , ובכל בהליכה 

חז"ל פא.)אמרו ה '(נדרים ויאמר  וכו' הארץ אבדה מה על וכו' החכם האיש "מי 
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מז)זיע "א  בקדושת (או"ח  שיתדבקו  בכדי היא לישראל  התורה  נתינת שתכלית  ,
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הזוה "ק  !בלימוד

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קלטשאלות 

לנו ? קורה זה למה  זוהר  ללמוד  אמרו  לא כי  הגיוס גזירת

התורה ופנימיות הקדוש זוהר למדו שלא בגלל באה, הגיוס  גזירת
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בשמם שרשמו המובהקים תלמידיהם  ובכתבי הגר"א, אדונינו של המובהק
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זיע"א חיים החפץ לחכמתרבינו היתה תשוקתו  כל
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בהנהגתו  אלוה חקר עד לבא אפשר  ואי  באפלה,
צריך  היה שהדור  שלולי אומר  והיה הבריאה, עם
רוב  פי  ועל הקבלה. לחכמת כולו  מתמסר היה לו 
הקבלה. בספרי מעיין היה מאחרת בשעה בלילה

הקבלה ספרי  בכל פה בעל בקי  שהיה מרןעד (מכתבי

קע "ב ) בעמוד וע "ע  החדש בדפוס ג ' אות  י "ד דף זצ "ל חיים .החפץ

התפרסם לא אך הקבלה, בחכמת מאד החזיק הוא
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בנגלה זצוק"ל : כמו בנסתר  כחו  מראה אינו אמו "."מדוע  עלי  כגמול ""אני ?

על  זוהר ללמוד  לבחורי ואמר הפרשה על  הזוהר חוזר  היה שבת  כל 
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קמ

מ "ו) אות  שלמה ר ' הצדיק ספר  זלה"ה , בלוך שלמה ר ' מתלמידיו.הקדוש  אחד לנו סיפר  וכן .
זיע"א הח "ח  רבינו  שאמר בחיים"והוסיף אתכם  ישמור הזוה "ק  !"ספר

הקב "ה  של גדולתו  להשיג  המלא רזיאל ספר  ללמוד  לבחור  הורה

שמואל  נתיבות בספר זצ "ל , קושלוויץ שמואל  רבי רנ"א)הגאון ע ' מספר(עה"ת ,
בלילה  חודשים, כג' חיים החפץ  של  בחדרו ישן  בראדין , צעיר ישיבה  בן  שכשהיה
בו שאהגה לי ואמר  [המלאך ], רזיאל  ספר ובידו  חיים  החפץ אליו  ניגש השנה  לפני
קצת  לך תהיה בו ותהגה  תעיין כאשר  הזה "בספר וז"ל : השינה, קודם  לילה  כל
השגה  לו  שתהיה ישראל איש  לכל ראוי כי  השי"ת , ורוממות מגדלות  השגה
שכל  מהראוי הרי  למקום , כבנים  עלינו  ה ' בחסד  נחשבים  אנו  באשר  כי  ה ', מגדלות 
הח "ח  עכ"ל וערכו", שבשמים אבינו  מגדלות השגה  איזה  לו  תהיה  מישראל איש
יהגה  בשנים רך  שנער הח "ח  כוונת  את הבין שנים  אחרי שרק שם ומוסיף זי"ע .

ע"כ . השינה , לפני קבלה  בספר 

בישיבות ? הקדוש  זוהר לומדי לא מדוע שואל: היה חיי החפ

שמים יראת מביא  הקדוש בזוהר  מתפלא"הלימוד  והיה רבינו. אמר "!
בישיבות הזוה"ק  לימוד את הכניסו לא "מדוע חתיכת ?ואומר  זה הרי 

השמועה)!"מוסר .(מפי 

שאין  אצלם שפשוט על  והתפלא זצ"ל הרש"ב הגאון  את שפגש ומסופר
התורה פנימיות שלומדים  מפני זאת הרש"ב לו ואמר בישיבתו, הזקן  מגלחים

זיע"א חיים החפץ לו ואמר שמים. יראת נותן וזה צריךבישיבה, אז "נו,
בישיבות  התורה פנימיות לימוד  את !".להכניס

הקדוש מהזוהר מלאי חיי החפ ספרי

בספריו הקדוש זוהר את פעמים למאות לצטט הלשוןדרכו שמירת ברורה, (במשנה

הקצה וכו') אל  הקצה  מן  וגדושים מלאים  ספריו  המקובלים. ספרי מן מביא  ואף ,
ספרו  ובהקדמת הזוה "ק, הלכות"מספר  בזוה "ק ."ליקוטי לעיין אומר 

יכול  צורה  דר בכל ישראל את  להציל  לפעול צרי יהודי כל

לזה זה ערבים ישראל כל חז"ל  אמרו למען אמר: לפעול מחויב ואחד אחד כל !
אפשרי . תחום בכל ישראל עם הצלת

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קמאשאלות 

הגאולה  את  לקרב  יו בכל זוהר ללמוד יש זיע"א: חיי החפ הוראת

לקרב בכדי הקדוש זוהר שעה חצי  יום בכל  ללמוד "יש אמר  "ובמיוחד "
השמועה)הגאולה" .(מפי 

ישראל  גדולי של שלוח רק אני

ובתי  שעברו הדורת גדולי  ישראל, גדולי של  ושופריהם שלוחיהם - אנחנו
השנה הלכנו זצ "ל - וניסן(תשע "ג )דיניהם אדר בחודש הסיפור )כבר  כל (כשהתחיל

את  למנוע וחשיבותו הזוהר על ודיברנו שליט"א הישיבות וראשי ישראל לגדולי
הקדוש  זוהר של אחת  דקה  רק  שילמדו וביקשנו של הגזירות, הסיפור  את  זכרו !

השואה לפני הסולם  נכדו)בעל (זעקת בסוף לקמן בארוכה )(כמפורט הישועה ובזוהר  ,
שנית  נטעה לא !בואו 

יתברך , שהשם פשוט קשה. והמציאות מציאותיים, ולהיות עיניים לפקוח עלינו
!משהו מאיתנו רוצה

אנחנו אשמי

פלוני  אשם, ממשלה "הראש שם: כתוב  ואפיקורסות מינות מלאים העיתונים
וכו"" אשם

להאשים זמן, בזבוז ממש זה המקל, רק הם אשמה, לא הממשלה  אשם , לא הוא
אנחנו  זה הם . לא זה עליהם , ולדבר ולכתוב הממשלה, החפץ את מבאר  [כך  !

פעמים]. הרבה חיים

אנחנו  אשמים "אבל - הקדושים יוסף מאחי  ונלמד !"בואו 

מדי  מאוחר שיהיה  לפני  המעוות  את נתקן בואו יעזור, לא זה השני  את !להאשים

חמורה! אזהרה

הישיבות, את שיסגרו רק לא - ובכוללים הקדושות בישיבות זוהר ילמדו לא אם 
תרע"ד , בשנת שהיה  כמו יהיה שלא ח "ו אלא  ח"ו, לצבא ילכו והבחורים
-35 הזוהר  אור ובעלוני  הזוהר  אור  ספר  ראה זצ"ל, פתייה יהודה לרבי  יהודא לחם  בית  בהקדמת (כמבואר
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ששה  עלה  המחיר  - רח "ל  השואה השניה העולם מלחמת הגיע  ואז בקולו, שמעו 

מוב  כי לכתוב , צריך  לא  כבר  כך  אחר  שארע ומה רח "ל , קרבנות מאליומיליון  ן
הזוהר כח  כ"א, זוהר תיקוני ז ', שמות  זוהר  קי "א, סנהדרין  יג , זכריה בנבואות  [עיין 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קמ
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קצת  לך תהיה בו ותהגה  תעיין כאשר  הזה "בספר וז"ל : השינה, קודם  לילה  כל
השגה  לו  שתהיה ישראל איש  לכל ראוי כי  השי"ת , ורוממות מגדלות  השגה
שכל  מהראוי הרי  למקום , כבנים  עלינו  ה ' בחסד  נחשבים  אנו  באשר  כי  ה ', מגדלות 
הח "ח  עכ"ל וערכו", שבשמים אבינו  מגדלות השגה  איזה  לו  תהיה  מישראל איש
יהגה  בשנים רך  שנער הח "ח  כוונת  את הבין שנים  אחרי שרק שם ומוסיף זי"ע .
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הקצה וכו') אל  הקצה  מן  וגדושים מלאים  ספריו  המקובלים. ספרי מן מביא  ואף ,
ספרו  ובהקדמת הזוה "ק, הלכות"מספר  בזוה "ק ."ליקוטי לעיין אומר 

יכול  צורה  דר בכל ישראל את  להציל  לפעול צרי יהודי כל

לזה זה ערבים ישראל כל חז"ל  אמרו למען אמר: לפעול מחויב ואחד אחד כל !
אפשרי . תחום בכל ישראל עם הצלת

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קמאשאלות 

הגאולה  את  לקרב  יו בכל זוהר ללמוד יש זיע"א: חיי החפ הוראת

לקרב בכדי הקדוש זוהר שעה חצי  יום בכל  ללמוד "יש אמר  "ובמיוחד "
השמועה)הגאולה" .(מפי 

ישראל  גדולי של שלוח רק אני

ובתי  שעברו הדורת גדולי  ישראל, גדולי של  ושופריהם שלוחיהם - אנחנו
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את  למנוע וחשיבותו הזוהר על ודיברנו שליט"א הישיבות וראשי ישראל לגדולי
הקדוש  זוהר של אחת  דקה  רק  שילמדו וביקשנו של הגזירות, הסיפור  את  זכרו !
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אנחנו  אשמים "אבל - הקדושים יוסף מאחי  ונלמד !"בואו 
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-35 הזוהר  אור ובעלוני  הזוהר  אור  ספר  ראה זצ"ל, פתייה יהודה לרבי  יהודא לחם  בית  בהקדמת (כמבואר
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קמב

מחלקי כבר לנו  יש  ובצבא  ועוד], ועוד  210 -1 הזוהר  אור  עלוני  ח, א - חלקים 
אתכם , יציל זה רק לחיות , רוצים  אתם אם  לחיילים, שאומרים  הקדוש, הזוהר 
מהראשי וקצת  הקדוש, זוהר  ולומדים כבר  קוראים החילונים אחינו אפילו  וכולם 
וזה  בתשובה , יחזרו באמת [בצבא] ושמה  לעשות , מה החליטו  לא  עוד ישיבות
שמכה , המקל על כועסים אתם הממשלה , ראשי בלבוש ה ' שליחי  של  השליחות 

אותו שלחו  ולמה אותו, שלח ?מי

הרג ומי לצבא, הישיבה בחורי  הצעירים כל את לקחת תרע"ד בשנת  שלח ומי
יהודיםאותם מיליון ששה של  הריגתם על  אשם ומי - מנחם? רבי כותב ומה - ?

איפה על  בהסכמתו חיים" עץ על  וביאורים "הגהות מחבר בעל - מענכין 
השד"ה]שלימה בעל  של בביהמ"ד למד [אשר  ?

שלימה: איפה  על  מענכי מנח רבי הסכמת 

זוהר  בתיקוני המבהיל  המאמר על נשא בני ישיבו ל')ומה דגרמין(תקון  לון "וי :
התורה  את  עושים  שהם  לעולם ישוב ולא העולם  מן  משיח של  רוחו ליה  דיזיל
המאמרים  של  חילי נפישא  כמה וכו'", הקבלה בחכמת  להשתדל רוצים  ולא  יבשה
תסמרנה  האמיתי , המאמין אדם  של  לבו חדרי לפנים לפני ויורדים  שנוקבים הללו 
והגזרות  דישראל עניות  כי  ליבו  על  בהעלותו  חידודין , נעשה ובשרו שערותיו
בחכמת  עוסק שלא  מפני  לזה  גורם בעצמו הוא וההריגות המשסות והמלחמות
הריגתו, על ההרוג  ושפלותו, דלותו  על  חייבו העני מעלה  של  ובפמליא  הקבלה ,
עליהם , מכפר אין  הכיפורים  יום  גם אשר  לחבירו, אדם שבין חטאים נקרא  זה כל

והתוכחה  הדין מיום  לנו  !אוי

צועקים  אחיך דמי מיליון קול ששה הקורא, קול הקול, את שומע לא מי -
הקדוש  זוהר ללמוד רצו שלא הרבנים על  בשמים למעלה שצועקים יהודים

אותם הרגו  בסוף !!!ולכן זצ "ל  הסולם בעל  הגה"ק קולו במר  צווח וכך !
עיי"ש. שלו, להסולם הקדמתו

התורה  לביטול מזמ גרמת את התורה לעול צועק  הגר"א

זוהר לתיקוני בביאור כותב ל')וכך נוראות (תיקון על  שבת במסכת שאמרו  מה שכל
ביטול  הקדוש עוון הזוהר  לימוד ביטול  על בעצם על  מדובר !תורה,

מגידי  רבנים, ישיבות, ראשי האדמורי "ם, כל על עכשיו צועקים אנחנו כן כמו
הבחורים את ח"ו שיהרגו  לפני  נורא, צועקים שלא  דרשנים , בעלי שיעורים ,

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קמגשאלות 

הישיבות את שיסגרו ולפני ללמוד !!ואברכים, צועקים שלא הרבנים "אתם :!
הקדוש  ויועציה!!זוהר  ושריה הכנסת ולא הכל, על אשמים אתם !!!"!

אחינו ! על אנחנו אשמי אבל

מספיק  הוכחתי  שלא זה בכל  אשם גם אני  חזק !!נכון, בקול יוצא  אני  ולכן !
רב הערב  על ספרים 17 ב- שכתבתי כמו האמת את 172וכותב מקומות מראה 310)

הקדוש ) האמיתיים מזוהר האשמים  הם  מי ותבינו  הספרים את תלמדו ,!!!

כל  על אחת, דקה ללמוד יהודי  כל שעל  לאחרונה, השמים, מן שמסרו וכפי 
בס"ד  לקמן שיובא כפי הקדוש. מזוהר  קליני ')פנים 'מוות - .(בפרק

וגשמית רוחנית  גדולה מלחמה להיות עתידה
בקרוב וחיצוניות  בפנימיות 

אז  טהורים אנחנו אם  מבפנים, שלנו המלחמה עם קשור זה  בחוץ מלחמה כל
אויב. עם בעיה שום לנו  אין

להמשיך  מנוחה לתת לא לעשות, צריך עורף. קשה עם אנחנו. זה שלנו האויב
אם - וכו'. הצניעות חוסר  נגד הקדוש הזוהר מתנגדי  נגד  המלחמה את נגד
חלמנו  שלא צרות עלינו יוריד ה' אז לא , ואם שמירה לנו תהיה שלנו  את נעשה
מי  שצריכים, מה עושים אנחנו אם המשיח. פני את יקבלו מעט ורק רח"ל
כל  נגד  להלחם צריכים הם כי  להלחם חייבים היהודים - ינצל. הוא שעובד 
לעזוב  צריכים  אנו לכן ישראל . בארץ קיום זכות לנו אין זה בלי כי - השקר .

בפנימיות ולעסוק החיצוניות !את

בעול הפנימיות מגביר ובכ שבאד הפנימיות  מגביר  הזוהר לימוד

את בונה הסולם בעל שאומר כפי  שהוא הזוהר בלימוד להתחזק צריך ולכן
האומות. את להשפיל כח בו יש וממילא האדם של באור הפנימיות שכתבנו (וכמו

בעל  של פתרונו - 83 מספר  ג')הזוהר  חלק אטומית שואה  למניעת  .הסולם

בפנימיות עוסקין ישראל דכאשר - הסולם לבעל ודעת" "אמונה במאמר  [עיין
האומות כל מושפלים ממילא !].התורה,



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קמב
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קמד 

הזוהר ידי  על אותו  כשנגמור הרע היצר  נגד  היא  העיקרית המלחמה
יסתיימו הצרות  כל אזי הקדוש

החיצונויות הצרות כל אזי  אותו וכשנהרוג הרע. היצר  נגד  היא בעצם המלחמה
היצר לנצח כח בו יש הזוהר ולימוד ז"ל )יעלמו . רבותינו שהורונו (כפי 

עלינו  יכפה ה ' בזה, להודות רוצים לא ואם אמת, הוא שכתבנו מה כל
בכך . להודות

יעשה אחד  כל פשוט עלינו, תכעסו  אל  בבקשה בבקשה ממכם, מבקשים אנו אז
לעשות. שצריך מה

ה' אל  ונחזור  הזהב , מעגל במיוחד מהאלילים , ניפטר  לקב"ה, -נתקרב !
לגאולת - יום בכל  זוה"ק לימוד להקדיש רק רצונו. ונעשה בקולו נשמע

הקדושה.השכינה

? לתק לשנות, למנוע , אפשר  הא לעשות? מה

כולו  העולם ושל בפרט שלנו הרוחנית לירידה הגדולים הגורמים שאחד מכיון
התורה,בכלל ופנימיות הקדוש  הזוהר  בלימוד חסרון הרמההיה כן ידי  שעל 

כולו  העולם כל זה ידי ועל לחיצוניות. ונתפסנו פלאים, ירדה שלנו הרוחנית
השואה של  לבואה הגורם את הווה וזה פנימיותו, על חיצוניותו הגביר

רח"ל האטום פצצות לכל הגורם וזה ונוראה, וכפיהאיומה זצ"ל , הסולם בעל (כמ"ש 

בעז"ה) בהמשך וללמודשיובא ולתורתו  להשי"ת  כבוד  וליתן להתגבר עלינו חובה לכן 
הקדוש, זוהר יום  זה בכל  ידי ועל חיצוניותנו , על פנימיותינו נגביר זה ידי  ועל

על  קבלתם  ותהיה  ידי " ועוצם  ה"כוחי את  יזרקו וכולם כולו , העולם לכל  נשפיע 
להשפיע . מנת

מאומה, יעזור  לא שלו והטכנולוגיה הצבא - ברור אומהשיהיה שום ולא
וכו')אחרת אנגליה ויראו(אמריקה, שלהם  האמיתי  הפרצוף את  יגלו הם  לאט  לאט

ולא  אותנו  יציל השי"ת  רק  זאבים , שבעים  בין  אחת  כבשה  באמת  שאנחנו  איך
עשיתי לא שעשיתי מה כל  "בני - חז"ל  מאמר  זכרו  כלל . בעולם  אחר כח  שום 

בשבילכם". אלא 

הכל  את לפתור  יכול שבשמי אבא 

כבר אנחנו בעזה- צונמי איזה באירן, בינונית  בסוריה, קטנה  אדמה רעידת
שני  תוך זה את לסדר יכול  הקב"ה בעיה , אין כועס מסודרים. אבא אבל ה.

מבקש  אבא  ומה למה. יודעים גם ייסוריםואנחנו לעבור בפרך ? לעבוד  ??
בלוקים לא.?לסחוב

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קמהשאלות 

את  ננקה באמת , תשובה שנעשה מבקש  אבא באמת תשובה שנעשה  מבקש אבא
לחיי לחזור  השנים, משך  שנאספה הטומאה מכל  הרחוב את  הבית, את הנשמה,
אימתי. עכשיו לא  אם אבל  קל, לא זה פנימיות. עם לחיות להשתנות. אמת.

בפתח  הגאולה  - בסוף . כבר  !אנחנו
עוד שהעולם ביותר הקשה השלב  האחרון. השלב  לפני  אנחנו הכל. זה היקר, אחי

לעזור. יכול ואתה דבר. כזה ראה לא

הקדוש הזוהר ולימוד אמיתית  בתשובה להתחזק 
נינצל  שבה נח  התיבת  שהוא

ולהתחנן  - להתפלל  תשובה, לעשות זה לעזור יכולים שאנחנו היחיד הדבר
אליו. אותנו שקושר הרוחני בחבל להחזיק ולהמשיך לנו, לעזור יתברך  לה'
כפי הקדוש  בזוהר בעקביות הלימוד  שהוא נח" ה"תיבת  לתוך ולהיכנס

ז "ל . רבותינו  שהורונו
להלן. כמבואר לאחרונה, השמים מן שהורנו וכפי

קליני  יג מוות

העליון  מהעולם והמסר באנון יוחנן רבי של המופלא סיפורו
האחרון  לדור

היא  וזו האמת , לעול בחזרה עלה ועתה , בחיי בעודו  התפרס)
הקדוש) הזוהר  את    בעול מקו בכל  יהודי לכל לפרס צוואתו

פתיחה 
שחזר  זצ "ל  באנון  יוחנן  רבי מהצדיק מצמרר חיים סיפור לקט להלן 
עדן. מהגן  חויות על וסיפר מותו את קבעו שרופאים  לאחר לחיים,

הקדמה 
הרשב"י עם  שלמד - זצ"ל באנון  יוחנן רבי  הצדיק של  המופלא  סיפורו
פטירה, שטר קליני , המוות האמת: מעולם  רשמים  - מעלה של בישיבה

בשמים. לו שהגידו  ומה שראה ומה


אורה,יג. השביעי .שערי השער



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קמד 
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לגאולת - יום בכל  זוה"ק לימוד להקדיש רק רצונו. ונעשה בקולו נשמע
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אורה,יג. השביעי .שערי השער



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קמו

תש"כ בשנת  נולד זצ "ל באנון  יוחנן  רבי 
לפני מהיהדות . המרוחקת בסביבה גדל
ישראל  במשטרת עבד  הוא שנים כעשר 
והפך סמים , נגד הלוחמה של ביחידה

פלאי.יד לקצין באורח בתשובה וחזר ,
לקמן). מספר עצמו שהוא (וכפי

ל  להתקרב ביקש  יוחנן וביקשרבי  ה',
מרבו זצ "ל)עצה פרץ ניסים הציע (הרב  ורבו  ה', בדרך להתקדם  כיצד ,

יוחנן רבי רבות שנים התמיד כך זוהר, הרבה "לגרוס" לקרוא  לו 
מאומה. הבין שלא למרות בזוהר , בקריאה

הזוהר, כלל מבין  שאינו  גדול  צער הרגיש זמן, לאחר לשעבר  השוטר
כלילות  ימים התפלל אמיתי, צער שמתוך עד כביכול, מתקדם ואינו
הימים , ברבות ואז  הזוהר, של להבנה לזכות ליבו  מעומק  מרות ובכה

תפילותיו לילההתקבלו  בן שזכה  כך ונורא גדול  מופלא נס בחייו  וארע
הרשב"י) של בישיבתו הקדוש(ללמוד הזוהר כל את ולהבין פה בעל לדעת

- הסוד. תורת פי  חכםעל שתלמיד וניסי, מופלא  דבר זה הדעות לכל
עצומות  יגיעות וליל  יום חייו, כל להתייגע צריך הטבע, בדרך

הרוחני לגובה להתקרב כדי בכלל, ואם יוחנן ונוראות, רבי זצ "ל .שזכה 

הקדוש , הזוהר בהפצת בעולם, תפקידו על שקיבל מספרים
ביום. זוהר דקות 2 יהודי/ה כל של הקריאה ובחשיבות 

למדרגות  זצ"ל יוחנן רבי התעלה החזיון , אחרי שנים  10 בתוך
שסחף דבר הקבלה, ותורת הזוהר בלימוד ועליונות אדירות רוחניות

נפטר שרבו  לאחר הקדוש. הזוהר בלימוד  רבים  תלמידים  (לפני אחריו 

זצ"לכשנה) יוחנן  רבי קשה חלה חודשים ,טו במחלה מספר מלפני ,


רקיד. כי פירושו, ויראה סוטה, סוף במשנה כמבואר

תבא אז שבשמים לאבינו  בפנימיות נתחבר כאשר
הגאולה!

בירושלמי טו. ו)וכמבואר  דף בר (חגיגה חייה  "א"ר :
תורתי  את שמא אוותרה, עזבו אותי בא,
שמרו , ותורתי עזבו אותי שאילו שמרו,
אצלי  מקרבן היה  שבה [האור] השאור

למוטב]".[מחזירן 
המחבר בעל פרנקל  הירש נפתלי בן  דוד הרב וביאר

הירושלמי התלמוד  על  העדה" "קרבן השאורפירוש (ד "ה 

התורה".שבה ) לסודות רמז "פירוש , :
זצ "ל הסולם  בעל מרן  תלמודוביאר לספר (בהקדמתו 

ההקדמות) בשער  ויטאל  חיים רבינו פי  על ספירות  עשר

הימנו  ידו את שיניח  לו , מייעץ ולפיכך ,
יותר  שקל משום  האמת, בחכמת ויעסוק
ויגיעה  בעסק שבתורה המאור להמשיך
הנגלה. בתורת מביגיעה האמת, בחכמת
תורת חכמת כי מאד , פשוט הוא והטעם

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קמזשאלות 

קרה  מה וסיפר התעורר קליני, מוות ומת תשע"ג], השנה ראש [ערב
מעלה " של שקיבל"בישיבה  המסרים ועל  לארץ, שמים בין בהיותו 

כל של  הקריאה ובחשיבות הקדוש, הזוהר בהפצת בעולם , תפקידו על 
לפחות . ביום , זוהר דקה  יהודי/ה

 
       

הקדמה 

שליט"א : מהאלמין האדמו "ר מצותכ "ק  לקיים בא "שיבא" החולים בבית
בחלום כיצד סיפורו, את שסיפר באנון, יוחנן הרב עם ולשוחח חולים" "ביקור
יוחאי , בר שמעון רבי את  פגש הרשב"י, של מעלה של לישיבה עלה הלילה 
מרשב"י  קיבל לילה, ובין הזוהר, את אותו לימד והרשב "י  איתו, ושוחח דיבר 

הקדוש. הזוהר  כל  של מעמיקה והבנה לימוד 

הזוהר את להפיץ עצמו  על וקיבל הזוהר , את והבין וידע התעורר, למחרת
רגליו. שתי  את ואיבד חלה מכן לאחר  רבות. שנים במשך עשה וכן להמונים,
עד  ומרים קשים יסורים סבל החולים, בבית ואושפז חלה שוב  שנה, כחצי לפני 

מעולםשמת מסרים  שלפנינו, בראיון מספר התעוררותו, ולאחר  קליני, מוות
הקדוש. הזוהר  לימוד  חשיבות ועל העליון

סבא  בכפר  מאיר  חולי בבית  באנו  יוחנ הרב ע  ראיו
קליני מוות (תשע"ג)לאחר

נשמע האדמו"ר: מה עליכם, ?שלום

יוחנן : ירך'רבי  מפרק  'החלפת ניתוח , היום לי  היה ניתוח , אחרי  אני 

,פריקה והיתה נפלתי, ושלשום ניתוח, לי היה  שנים  10 ולפני  רבינו ,
איתי יהיה ?מה


גשמיים, חיצונים בלבושים לבושה הנגלה 
אשר  וכדומה , ונזיקין גזילה גניבה  דהיינו
לכוין  אדם, לכל מאד וכבד קשה זה משום
כדי  העסק , בעת יתברך לה ' ולבו דעתו
לאיש  שכן  ומכל שבתורה , המאור  להמשיך
עצמו , התלמוד בעיון וקשה כבד שהוא כזה ,
בה ' הלימוד בשעת עוד לזכור  יוכל ואיך
גשמיים בנושאים הוא העיון להיות כי יתברך ,

עם אצלו לבא יכולים אינם ושלום  חס הם 
מיעצו  ולכן  אחת, בבת יתברך  לה' הכוונה
זו  חכמה  אשר הקבלה, בחכמת לעסוק
הוא, ברוך הקדוש של בשמותיו  כולה  לבושה
יתברך לה ' ולבו דעתו לכוין  יוכל כמובן ואז
קשה  הוא  ואפילו  טורח, בלי  לימוד בשעת
החכמה  של בנושאים העיון  כי  ביותר, העיון

פשוט  וזה אחד, הם  יתברך, מאד.וה'
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הקדוש , הזוהר בהפצת בעולם, תפקידו על שקיבל מספרים
ביום. זוהר דקות 2 יהודי/ה כל של הקריאה ובחשיבות 

למדרגות  זצ"ל יוחנן רבי התעלה החזיון , אחרי שנים  10 בתוך
שסחף דבר הקבלה, ותורת הזוהר בלימוד ועליונות אדירות רוחניות

נפטר שרבו  לאחר הקדוש. הזוהר בלימוד  רבים  תלמידים  (לפני אחריו 

זצ"לכשנה) יוחנן  רבי קשה חלה חודשים ,טו במחלה מספר מלפני ,


רקיד. כי פירושו, ויראה סוטה, סוף במשנה כמבואר

תבא אז שבשמים לאבינו  בפנימיות נתחבר כאשר
הגאולה!

בירושלמי טו. ו)וכמבואר  דף בר (חגיגה חייה  "א"ר :
תורתי  את שמא אוותרה, עזבו אותי בא,
שמרו , ותורתי עזבו אותי שאילו שמרו,
אצלי  מקרבן היה  שבה [האור] השאור

למוטב]".[מחזירן 
המחבר בעל פרנקל  הירש נפתלי בן  דוד הרב וביאר

הירושלמי התלמוד  על  העדה" "קרבן השאורפירוש (ד "ה 

התורה".שבה ) לסודות רמז "פירוש , :
זצ "ל הסולם  בעל מרן  תלמודוביאר לספר (בהקדמתו 

ההקדמות) בשער  ויטאל  חיים רבינו פי  על ספירות  עשר

הימנו  ידו את שיניח  לו , מייעץ ולפיכך ,
יותר  שקל משום  האמת, בחכמת ויעסוק
ויגיעה  בעסק שבתורה המאור להמשיך
הנגלה. בתורת מביגיעה האמת, בחכמת
תורת חכמת כי מאד , פשוט הוא והטעם

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קמזשאלות 

קרה  מה וסיפר התעורר קליני, מוות ומת תשע"ג], השנה ראש [ערב
מעלה " של שקיבל"בישיבה  המסרים ועל  לארץ, שמים בין בהיותו 

כל של  הקריאה ובחשיבות הקדוש, הזוהר בהפצת בעולם , תפקידו על 
לפחות . ביום , זוהר דקה  יהודי/ה

 
       

הקדמה 

שליט"א : מהאלמין האדמו "ר מצותכ "ק  לקיים בא "שיבא" החולים בבית
בחלום כיצד סיפורו, את שסיפר באנון, יוחנן הרב עם ולשוחח חולים" "ביקור
יוחאי , בר שמעון רבי את  פגש הרשב"י, של מעלה של לישיבה עלה הלילה 
מרשב"י  קיבל לילה, ובין הזוהר, את אותו לימד והרשב "י  איתו, ושוחח דיבר 

הקדוש. הזוהר  כל  של מעמיקה והבנה לימוד 

הזוהר את להפיץ עצמו  על וקיבל הזוהר , את והבין וידע התעורר, למחרת
רגליו. שתי  את ואיבד חלה מכן לאחר  רבות. שנים במשך עשה וכן להמונים,
עד  ומרים קשים יסורים סבל החולים, בבית ואושפז חלה שוב  שנה, כחצי לפני 

מעולםשמת מסרים  שלפנינו, בראיון מספר התעוררותו, ולאחר  קליני, מוות
הקדוש. הזוהר  לימוד  חשיבות ועל העליון

סבא  בכפר  מאיר  חולי בבית  באנו  יוחנ הרב ע  ראיו
קליני מוות (תשע"ג)לאחר

נשמע האדמו"ר: מה עליכם, ?שלום

יוחנן : ירך'רבי  מפרק  'החלפת ניתוח , היום לי  היה ניתוח , אחרי  אני 

,פריקה והיתה נפלתי, ושלשום ניתוח, לי היה  שנים  10 ולפני  רבינו ,
איתי יהיה ?מה


גשמיים, חיצונים בלבושים לבושה הנגלה 
אשר  וכדומה , ונזיקין גזילה גניבה  דהיינו
לכוין  אדם, לכל מאד וכבד קשה זה משום
כדי  העסק , בעת יתברך לה ' ולבו דעתו
לאיש  שכן  ומכל שבתורה , המאור  להמשיך
עצמו , התלמוד בעיון וקשה כבד שהוא כזה ,
בה ' הלימוד בשעת עוד לזכור  יוכל ואיך
גשמיים בנושאים הוא העיון להיות כי יתברך ,

עם אצלו לבא יכולים אינם ושלום  חס הם 
מיעצו  ולכן  אחת, בבת יתברך  לה' הכוונה
זו  חכמה  אשר הקבלה, בחכמת לעסוק
הוא, ברוך הקדוש של בשמותיו  כולה  לבושה
יתברך לה ' ולבו דעתו לכוין  יוכל כמובן ואז
קשה  הוא  ואפילו  טורח, בלי  לימוד בשעת
החכמה  של בנושאים העיון  כי  ביותר, העיון

פשוט  וזה אחד, הם  יתברך, מאד.וה'



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קמח

חוליםהאדמו "ר: בבית ברעננה חודשים כמה לפני אצלך  הייתי אני תשמע,
וצעקתי :לוינשטין  שהייתי  ראשונה בפעם לרדיו , בוא באנון, עכשיו "יוחנן  אני .

- הרדיו את הקמת אתה דרשה. של שעות  2 לאחר  מהרדיו, אתה בא אני, לא
הרדיו  את שלךהקמת עבודה זה הזהר" פי על ."חיים

יוחנן : הוא אנירבי זה שמים].!!!? כלפי באצבע [הראה

ה'נכון,האדמו"ר, שליח הרשב"י , של שליח דרשב "י)אתה .(בהיכלא

רשב "י פי על  זוהר ללמוד אומר שלא שלא רב כל

דרשות, הדרשות את הלאה אומר אני  השם יכול ברוך לא  אתה דרשות, כאלה נתתי  (היום

לך ) ואני,לתאר  זוהר  ללמוד יגידו לא הם אם רב, ערב  - הרבנים כל האדמור "ים, כל
מי מהעולם , ימחקו  שכולם  אומר שהזוהר  המתים, לתחיית יקומו שלא אמרתי ,

לומד !ימחק זוהר,שלא

יוחנן : אמת.רבי

הקדוש.האדמו "ר : הזהר אומר  כך  - הבא עולם ולא הזה, עולם לא

יוחנן : אמת.רבי אמת,

יכול האדמו"ר: לא אחד  אף הרשב"י, נגד  להלחם  אפשר, !להלחם אי

אמת. אמת, יוחנן : רבי

אומרהאדמו "ר: לא שלכם והרב כנסת, בבית מתפללים אתם  אם אמרתי , אז
זוהר - ללמוד

יוחנן : רברבי ערב !זה

רב, ערב העולם.האדמו"ר: מו וימחקו

פרץ  הרב מהעולם, ימחק  לא יוחנן: קליפה(זצ"ל )רבי הוא .אמר

בזוהר.האדמו "ר: כתוב זה עמלק, קליפת

יוחנן : כלום.רבי לו אין

אחרא האדמו "ר: לסטרא הולך  הכל כלום לו מ"ג.אין תיקון הקדוש הזוהר -
הזוהר: אומר  נברא.מה מאשר  נברא שלא  טוב  יותר לו... אוי  - ליה" "וי

יוחנן : אמו.רבי במעי נתעבר  שלא לו ראוי

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קמטשאלות 

זוהרהאדמו"ר : ללמוד אומר  לא והרב הכנסת, בבית שמתפלל שמי  אמרתי אז
שמי  אומר: שהגר"א  ומצאתי  רב. ערב  זה עמלק , קליפת  זה משם, תברחו אז

לומד... שהוא אפילו רב ערב  כן גם הוא זוהר, ללמוד אומר שלא

יוחנן : !נכון רבי

זההאדמו"ר: את זוכר ?אתה

יוחנן : בטח.רבי

עכשיו ,האדמו "ר: זה את מצאתי רק אמרתיאני ולכן  חידוש, היה  זה אצלי
זוהר. ללמוד לאחרים להגיד צריך זוהר, שלומד  אחד  שכל

יוחנן : רב.רבי ערב הוא - אומר  הוא לא ואם

כתוב.אדמו "ר: כך

העולם  נברא בשבילו  רשב "י, זה  יוחנן: !רבי

הנביא.האדמו "ר: אליהו רבינו, משה הרשב"י, אומר כן ,

העולם. נברא  בשבילו יוחאי , בר שמעון  רבי  יוחנן : רבי

 
  

יוחנן : ניתוחרבי  עברתי  בדיוק. 40 בן הייתי תש "ס שנת לפני אסביר: אני 
שמה... לי  היה ימין, ברגל "לשון"

מחלקת במשטרה מחלקה  ראש הייתי במשטרה, משרת הייתי מהתחלה: נתחיל
את שהרעילו רעלנים, הם  אלה גדולים, סמים סוחרי נגד סוכנים הפעלתי סמים,

ישראל . עם

ובקשתי מאד, חזקים ודכאון חרדות כאבי עם אחד, בוקר  התעוררתי ואז
מכיר אתה קדושים, הארות לי היו ישראל" "שמע ידעתי לא  עולם... מבורא

כבודם  ?את

מכיר ...האדמו "ר: לא

בעלונים. שמופיעים בתמונות יוחנן : רבי

כן.האדמו"ר:

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



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קמח

חוליםהאדמו "ר: בבית ברעננה חודשים כמה לפני אצלך  הייתי אני תשמע,
וצעקתי :לוינשטין  שהייתי  ראשונה בפעם לרדיו , בוא באנון, עכשיו "יוחנן  אני .

- הרדיו את הקמת אתה דרשה. של שעות  2 לאחר  מהרדיו, אתה בא אני, לא
הרדיו  את שלךהקמת עבודה זה הזהר" פי על ."חיים

יוחנן : הוא אנירבי זה שמים].!!!? כלפי באצבע [הראה

ה'נכון,האדמו"ר, שליח הרשב"י , של שליח דרשב "י)אתה .(בהיכלא

רשב "י פי על  זוהר ללמוד אומר שלא שלא רב כל

דרשות, הדרשות את הלאה אומר אני  השם יכול ברוך לא  אתה דרשות, כאלה נתתי  (היום

לך ) ואני,לתאר  זוהר  ללמוד יגידו לא הם אם רב, ערב  - הרבנים כל האדמור "ים, כל
מי מהעולם , ימחקו  שכולם  אומר שהזוהר  המתים, לתחיית יקומו שלא אמרתי ,

לומד !ימחק זוהר,שלא

יוחנן : אמת.רבי

הקדוש.האדמו "ר : הזהר אומר  כך  - הבא עולם ולא הזה, עולם לא

יוחנן : אמת.רבי אמת,

יכול האדמו"ר: לא אחד  אף הרשב"י, נגד  להלחם  אפשר, !להלחם אי

אמת. אמת, יוחנן : רבי

אומרהאדמו "ר: לא שלכם והרב כנסת, בבית מתפללים אתם  אם אמרתי , אז
זוהר - ללמוד

יוחנן : רברבי ערב !זה

רב, ערב העולם.האדמו"ר: מו וימחקו

פרץ  הרב מהעולם, ימחק  לא יוחנן: קליפה(זצ"ל )רבי הוא .אמר

בזוהר.האדמו "ר: כתוב זה עמלק, קליפת

יוחנן : כלום.רבי לו אין

אחרא האדמו "ר: לסטרא הולך  הכל כלום לו מ"ג.אין תיקון הקדוש הזוהר -
הזוהר: אומר  נברא.מה מאשר  נברא שלא  טוב  יותר לו... אוי  - ליה" "וי

יוחנן : אמו.רבי במעי נתעבר  שלא לו ראוי

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קמטשאלות 

זוהרהאדמו"ר : ללמוד אומר  לא והרב הכנסת, בבית שמתפלל שמי  אמרתי אז
שמי  אומר: שהגר"א  ומצאתי  רב. ערב  זה עמלק , קליפת  זה משם, תברחו אז

לומד... שהוא אפילו רב ערב  כן גם הוא זוהר, ללמוד אומר שלא

יוחנן : !נכון רבי

זההאדמו"ר: את זוכר ?אתה

יוחנן : בטח.רבי

עכשיו ,האדמו "ר: זה את מצאתי רק אמרתיאני ולכן  חידוש, היה  זה אצלי
זוהר. ללמוד לאחרים להגיד צריך זוהר, שלומד  אחד  שכל

יוחנן : רב.רבי ערב הוא - אומר  הוא לא ואם

כתוב.אדמו "ר: כך

העולם  נברא בשבילו  רשב "י, זה  יוחנן: !רבי

הנביא.האדמו "ר: אליהו רבינו, משה הרשב"י, אומר כן ,

העולם. נברא  בשבילו יוחאי , בר שמעון  רבי  יוחנן : רבי

 
  

יוחנן : ניתוחרבי  עברתי  בדיוק. 40 בן הייתי תש "ס שנת לפני אסביר: אני 
שמה... לי  היה ימין, ברגל "לשון"

מחלקת במשטרה מחלקה  ראש הייתי במשטרה, משרת הייתי מהתחלה: נתחיל
את שהרעילו רעלנים, הם  אלה גדולים, סמים סוחרי נגד סוכנים הפעלתי סמים,

ישראל . עם

ובקשתי מאד, חזקים ודכאון חרדות כאבי עם אחד, בוקר  התעוררתי ואז
מכיר אתה קדושים, הארות לי היו ישראל" "שמע ידעתי לא  עולם... מבורא

כבודם  ?את

מכיר ...האדמו "ר: לא

בעלונים. שמופיעים בתמונות יוחנן : רבי

כן.האדמו"ר:

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



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנ 

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

עצמי. את זוכר שאני

 
    

יוחנן : שאני רבי ההמולה לכל התעוררתי  בלילה סתם, גמרא, למדתי אחד לילה
וערבייה, ערבי עם נלחם ערבי , קם.בכפר ואני נופלים הם  נופל . ואני  קמים  הם

אישה של שינה בחדר והתעוררתי ונרדמתי , הרצפה, על שניהם נפלו בסוף
שחורים, עטופה בוא זקנה לי אומרת הקדושה, אתהשכינה מי לה ואמרתי .?

אז,מוות לפיה)? אצבעה את ששש (קרבה ש, אמרתי :ועשתה  ישראל ",מוות ! ."שמע

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

טסים. למעלה, טסים ואנו שלה, ביד אותי לקחה

עולה  עולה סנטר, דיזנגוף בנין אורות , אביב , תל ממש אביב, תל את רואה אני
המערהעולה , בתוך מערה. לתוך רשב "י)והושלכתי זה מי ידעתי  לא אז מזרון (אני  .

- איש יושב שני רשב"י,אחד  שלי .מזרון -

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

ללכת, זמן הגיע ואומר, צעיר  אברך איזה הגיע יוחאיופתאום בר שמעון רבי  אז
לסבא" שלום תגיד "לך  לי אתאומר רואה הולך, אני שלי. יצחק  יוצאסבא

גדולה  אומר :טז(בדולח)מהיכלא והוא סבא, סבא, ראש, עם רק גוף בלי  ?נפתלי,
נפתלי אני אומר: אני יוחנן אז  אני ?!


לפעוםטז. הלב מפסיק שבו מצב הוא קליני מוות

למוח  הדם  זרימת הפסקת למוח. וחמצן דם ולספק 
ולהשבתת  ספורות  שניות בתוך הכרה לאובדן מביאה
בתוך  המרכזית העצבים  במערכת העצבית התקשורת
העצב בתא הרסניים  תהליכים  שרשרת דקה. כחצי 
הדם זרימת תחודש אם גם  המוח, תאי  להרס גורמים 
תוך  מוחי מוות של  מצב  למנוע  אפשרי  בלתי למוח

דקות  מספר
"גאלופ" מכון של  ומקיף ענק סטיסטי  סקר פי על
לאחר לחיים  שבו אמריקנים מליון כשמונה  בארה "ב,
האנשים מספר מוערך כולו בעולם קליני . מוות שמתו

מליון בכשלושים קליני מוות לאחר לחיים  שבו אשר
במשך  שחקרו ופסיכיאטרים  רופאים  מדע  אנשי איש.
למתים , רפואית מבחינה שנחשבו חולים  ארוכות שנים 
בסיפוריהם משותפים  קווים מצאו לחיים  אחרכך וחזרו
ריימונד ד"ר חידלון. אינו המוות כי  לדבריהם , המעידים ,
לפסיכיאטריה  מומחה ובכיר מפורסם  רופא  מודי , א.
מביא ווירג 'יניה מאוניברסיטת בפילוסופיה תואר ובעל
לאחרונה, לאור שיצא החיים" לאחר "חיים בספרו
או קשים  חולים המוות"; את ש"ראו אנשים של עדויות
כ"ניסים בחיים  נשארו אך מתים  שהוכרזו פצועי תאונה
בוואריאציות  ניסיונם  על מספרים הם  רפואיים ".

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנאשאלות 

הזוהר כל את מלמד  הרשב "י

"יוחנן  לי : אומר  אותי,ואז נישק ואז  לו :!" ואמר לאברך  פנה ואז אותי, בירך
חתיכות. שתי לו  תן  למזנון , אותו קח

חתיכות שתי  איך  אחת, חתיכה לאכול יוכל  לא הוא "רבינו, לו: ?"אמר 

לו : לו.אמר  תתן 

התמלא, הפה לפה. הכנסתי  - חתיכות שתי  ולועס לוקח ולועס  ואוכל אוכל ואני
ושכחתי הזוהר , כל את מבין ואני  שלי, לגוף נכנס הזוהר  וכל הזוהר , את ולועס
מילה, אף הבנתי לא מילה, אף  הבנתי  ולא זוהר, קראתי  קודם שיום להגיד 

לתוכי נכנס והזוהר .קראתי 

ואמר גדול, להיות הפך האברך זמן, כמה ידוע לא זמן, לי אין זמן , כמה ואחרי 
אותיות.לי : מלא כתוב  היה הסלע ועל  לסלע , אותי  ולקח ללכת. הזמן  "הגיע

הסלע. ונפתח מכה נתן ה', כ', י ', י', א', האותיות, על ולחץ מטה, לקח

למקוה, הלכתי - קמתי במיטה, בחיים)התעוררתי ראשונה במקוה(פעם טבלתי ,
הכל ], [והבנתי אליהו, [פתח] פתחתי בנץ, קורא התפללתי אני  כאילו

אלא  ברור, הכל רק  לא ברור , הכל  הקודש , לשון  עברית  קורא ואני עברית,
בפנים  .מבפנים

קורא [אני ] הנץ , תפילת  לאחר לישראל "למחרת זוהר"חוק קראתי  ברור . והכל
עברית. פה כמו בעל  הזוהר  את  ידעתי  היום .יזמאותו

מהאלמין : האריז"ל האדמו"ר כתבי  כל גם ?האם

יוחנן : העולמות!הכלרבי העליונים, העולמות המוחין, בתוך התלבש
התחתונים.

שואל: מהאלמין אדראהאדמו"ר  גם הכל האם דצניעותא? סיפרא  ??

יוחנן : הכלרבי .הכל,

הביאוריםהאדמו "ר: כל האר "י עם כתבי כל  את זכרת ??


חוזרים הפטירה מרגעי  מסויימים  אלמנטים  אך שונות,
פגישה  וחזק, גדול אור אפילה, מנהרה הסיפורים : בכל 
עמם דברה  הישות קץ. ללא אהבה שופעת "ישות" עם
קרוביהם כל את  ראו הם מחשבות . העברת של  בדרך
סרט ראו הם  לקראתם , באים  לפניהם שנפטרו וידידיהם 
היו הכלל , מן  יוצא בלי  וכולם, מחייהם, ואמיתי  חי

גופם סביב הנעשה כל את ולשמוע לראות מסוגלים 
למטה. שעזבו הגשמי 

תמוזיז . י"ב  06.13 ישראל: ממשטרת אבל מודעת להלן
(גימ') רפ "ק ישראל משטרת אחרונות, ידיעות | תשע"ג
את  ומנחמת אבלה ישראל  משטרת ז "ל באנון  יוחנן 
השרון הוד  תושב היה המנוח יקירם. מות על  המשפחה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנ 

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

עצמי. את זוכר שאני

 
    

יוחנן : שאני רבי ההמולה לכל התעוררתי  בלילה סתם, גמרא, למדתי אחד לילה
וערבייה, ערבי עם נלחם ערבי , קם.בכפר ואני נופלים הם  נופל . ואני  קמים  הם

אישה של שינה בחדר והתעוררתי ונרדמתי , הרצפה, על שניהם נפלו בסוף
שחורים, עטופה בוא זקנה לי אומרת הקדושה, אתהשכינה מי לה ואמרתי .?

אז,מוות לפיה)? אצבעה את ששש (קרבה ש, אמרתי :ועשתה  ישראל ",מוות ! ."שמע

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

טסים. למעלה, טסים ואנו שלה, ביד אותי לקחה

עולה  עולה סנטר, דיזנגוף בנין אורות , אביב , תל ממש אביב, תל את רואה אני
המערהעולה , בתוך מערה. לתוך רשב "י)והושלכתי זה מי ידעתי  לא אז מזרון (אני  .

- איש יושב שני רשב"י,אחד  שלי .מזרון -

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

ללכת, זמן הגיע ואומר, צעיר  אברך איזה הגיע יוחאיופתאום בר שמעון רבי  אז
לסבא" שלום תגיד "לך  לי אתאומר רואה הולך, אני שלי. יצחק  יוצאסבא

גדולה  אומר :טז(בדולח)מהיכלא והוא סבא, סבא, ראש, עם רק גוף בלי  ?נפתלי,
נפתלי אני אומר: אני יוחנן אז  אני ?!


לפעוםטז. הלב מפסיק שבו מצב הוא קליני מוות

למוח  הדם  זרימת הפסקת למוח. וחמצן דם ולספק 
ולהשבתת  ספורות  שניות בתוך הכרה לאובדן מביאה
בתוך  המרכזית העצבים  במערכת העצבית התקשורת
העצב בתא הרסניים  תהליכים  שרשרת דקה. כחצי 
הדם זרימת תחודש אם גם  המוח, תאי  להרס גורמים 
תוך  מוחי מוות של  מצב  למנוע  אפשרי  בלתי למוח

דקות  מספר
"גאלופ" מכון של  ומקיף ענק סטיסטי  סקר פי על
לאחר לחיים  שבו אמריקנים מליון כשמונה  בארה "ב,
האנשים מספר מוערך כולו בעולם קליני . מוות שמתו

מליון בכשלושים קליני מוות לאחר לחיים  שבו אשר
במשך  שחקרו ופסיכיאטרים  רופאים  מדע  אנשי איש.
למתים , רפואית מבחינה שנחשבו חולים  ארוכות שנים 
בסיפוריהם משותפים  קווים מצאו לחיים  אחרכך וחזרו
ריימונד ד"ר חידלון. אינו המוות כי  לדבריהם , המעידים ,
לפסיכיאטריה  מומחה ובכיר מפורסם  רופא  מודי , א.
מביא ווירג 'יניה מאוניברסיטת בפילוסופיה תואר ובעל
לאחרונה, לאור שיצא החיים" לאחר "חיים בספרו
או קשים  חולים המוות"; את ש"ראו אנשים של עדויות
כ"ניסים בחיים  נשארו אך מתים  שהוכרזו פצועי תאונה
בוואריאציות  ניסיונם  על מספרים הם  רפואיים ".

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנאשאלות 

הזוהר כל את מלמד  הרשב "י

"יוחנן  לי : אומר  אותי,ואז נישק ואז  לו :!" ואמר לאברך  פנה ואז אותי, בירך
חתיכות. שתי לו  תן  למזנון , אותו קח

חתיכות שתי  איך  אחת, חתיכה לאכול יוכל  לא הוא "רבינו, לו: ?"אמר 

לו : לו.אמר  תתן 

התמלא, הפה לפה. הכנסתי  - חתיכות שתי  ולועס לוקח ולועס  ואוכל אוכל ואני
ושכחתי הזוהר , כל את מבין ואני  שלי, לגוף נכנס הזוהר  וכל הזוהר , את ולועס
מילה, אף הבנתי לא מילה, אף  הבנתי  ולא זוהר, קראתי  קודם שיום להגיד 

לתוכי נכנס והזוהר .קראתי 

ואמר גדול, להיות הפך האברך זמן, כמה ידוע לא זמן, לי אין זמן , כמה ואחרי 
אותיות.לי : מלא כתוב  היה הסלע ועל  לסלע , אותי  ולקח ללכת. הזמן  "הגיע

הסלע. ונפתח מכה נתן ה', כ', י ', י', א', האותיות, על ולחץ מטה, לקח

למקוה, הלכתי - קמתי במיטה, בחיים)התעוררתי ראשונה במקוה(פעם טבלתי ,
הכל ], [והבנתי אליהו, [פתח] פתחתי בנץ, קורא התפללתי אני  כאילו

אלא  ברור, הכל רק  לא ברור , הכל  הקודש , לשון  עברית  קורא ואני עברית,
בפנים  .מבפנים

קורא [אני ] הנץ , תפילת  לאחר לישראל "למחרת זוהר"חוק קראתי  ברור . והכל
עברית. פה כמו בעל  הזוהר  את  ידעתי  היום .יזמאותו

מהאלמין : האריז"ל האדמו"ר כתבי  כל גם ?האם

יוחנן : העולמות!הכלרבי העליונים, העולמות המוחין, בתוך התלבש
התחתונים.

שואל: מהאלמין אדראהאדמו"ר  גם הכל האם דצניעותא? סיפרא  ??

יוחנן : הכלרבי .הכל,

הביאוריםהאדמו "ר: כל האר "י עם כתבי כל  את זכרת ??


חוזרים הפטירה מרגעי  מסויימים  אלמנטים  אך שונות,
פגישה  וחזק, גדול אור אפילה, מנהרה הסיפורים : בכל 
עמם דברה  הישות קץ. ללא אהבה שופעת "ישות" עם
קרוביהם כל את  ראו הם מחשבות . העברת של  בדרך
סרט ראו הם  לקראתם , באים  לפניהם שנפטרו וידידיהם 
היו הכלל , מן  יוצא בלי  וכולם, מחייהם, ואמיתי  חי

גופם סביב הנעשה כל את ולשמוע לראות מסוגלים 
למטה. שעזבו הגשמי 

תמוזיז . י"ב  06.13 ישראל: ממשטרת אבל מודעת להלן
(גימ') רפ "ק ישראל משטרת אחרונות, ידיעות | תשע"ג
את  ומנחמת אבלה ישראל  משטרת ז "ל באנון  יוחנן 
השרון הוד  תושב היה המנוח יקירם. מות על  המשפחה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנב

יוחנן : למדתירבי לא פעם אף  לדעת, בלי  הכל , !הכל 

מהאלמין : היההאדמו "ר  זה מתי  אוכל . לך  נתן הוא הרשב "י , של  האוכל ?זה

יוחנן : תשס"ב.רבי - תשס"א בשנת

 
    

כבודו,האדמו"ר: את לשאול לישיבת רציתי לשמים  שהגיע לי אמר כבודו
תשובה. בעל היית כלום, ידעתם שלא ובכיתם  נכון הרשב "י, צנחן  ?היית

בצבאאיפה ??

הגבול. במשמר  שוטר הייתי  יוחנן: רבי 

הנכונה   בדר הול לא ישראל  ע רשב"י:

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

לי הנכונה.(רשב "י)אמר בדרך  הולך לא ישראל  עם הנכונה: הדרך מה ?ושאלתי :

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

עקיבא, רבי על  הקפיד הגדול אליעזר רבי אליעזר, רבי  עליו  הקפיד עקיבא רבי 
ברזל. של במסרקות אותך יסרקו  טוב , חייך  תגמור שלא חייך  לו : ואמר

מפי למה תורה לשמוע באת לא למה יח??

לו: שומע אמר  אני  !אבל 

לו: להשמיע אמר  צריך  לשמוע, מספיק לא !זה

לאחרים.:האדמו "ר להשמיע


מכתבים ):יח. (מתוך לתלמידיו בעצמו מספר וכך
תשע "ב אלול קליני ]ב ' המוות  לפני [חודש

שינוי של אבחון לי היה שבועיים לפני  עד נס פרסום 
אשפוז המחייבות ודלקות הרגליים, עצמות במבנה
קבוצת  למפגש  להגיע  כדי  הכל  דחיתי אני  וניתוחים,
ואחדות  תורה ורבי , ממורי שלמדתי כפי  החיים  עץ 
קללות  והתרנו ונפגשנו, נעשה  וכך הכל, דוחה קדושה
כל את  ולעבור להתאשפז הלכתי  היום ופגעים, ונדרים 

אין כי = הוברר בדיקות סדרת לאחר שתוכנן , מה
צורך  אין  במקומן , הרגליים עצמות בכלל, דלקת

סכרת... איזון  בעיית  רק יש באשפוז,
הקדושה, התורה  בזכות זה גלוי  נס על הבורא  ישתבח
שהרי  החיים  עץ קבוצת נפשי וידידי חברי בזכותכם
עולם בורא  תודה הכל ... את מחייה החיים  עץ 
והזוהר התורה דברי  ולהפיץ להמשיך לי שמאפשר

שכרכם . ישלם השכר בעל  הקדוש...

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנגשאלות 

אלעזר שרבי החמה לאור  "אוי ואמר , עקיבא רבי  לבכות התחיל יוחנן: רבי 
החמה". אור את ויכהה לך הולך , אוי  כהה, החמה ואור  הולך אליעזר  רבי 

מתורתו  אליעזר, רבי  של מאורו נמוך שלך שהאור  לשמש לך אוי לחמה ,
עליו. הקפיד אליעזר  רבי של

היכלות בתי לעצמכם תבנו שאתם חושבים אתם הקדושים התנאים ובתי אתם ?
זהב  של וקלונסאות ואושרמדרשות, בעושר  תחיו ואתם ווולבו, ומכוניות ??

לעצמכם חושבים אתם לעולםמה באתם זה שבשביל ??
האור את למשוך צריכים  אנחנו דמשיחא , עקבתא של הדור אנחנו תראה,
הנשמות המדריכות, נשמות אדירות, נשמות של אור רק שהוא הזה, הגדול

מהימנא" רעיא  "קום - הזה. לעולם כ"א)שבאו תיקון זוהר  תיקוני  התנאים(עיין אתם
היכלות הקדושים בתי לעצמכם תבנו  שאתם חושבים מדרשות,אתם ובתי  ?

זהב של ואושרוקלונסאות בעושר תחיו  ואתם ווולבו, ומכוניות אתם ? מה ?
לעצמכם  לעולם חושבים  באתם  זה שבשביל כי ?? הזה, לעולם באתם אתם 

שרבי  מה את לתקן באתם העולם, את לתקן  שבאתם הקדושים התנאים אתם
לתקן. הצליח לא יוחאי  בר שמעון

האחרו הדור את  לתק בא רשב"י
להיות  יכול במערה איך  שנה עשרה שתים רשב "י אד ?? של  דינו  (שנה)םהרי

בגיהינום חודש ] שנה ![י "ב עשרה  שלוש  שרשב "י  להיות יכול לו :איך אמר - ?
את  לתקן  באת  אלא שלך, הדור את לתקן באת לא אתה יוחאי, בר  שמעון  רבי 

האחרון  -הדור עכשיו ! זה את  מתקן הייתי  אז לו: אז,אמר לא לו: אמר  - !
ההיא, בעת הגופים וכל  הנשמות כל כשיגיעו תגיע העת הגיע. העת לא] [עדיין

לחבר תוכל אז ויתחברו, ההיא בעת הגופים וכל  הנשמות כל כמו וכשיגיעו
רבי אתה כך מצרים, יוצאי  של והגופים הנשמות  כל  את  חיבר רבינו שמשה
האחרון  הדור - האחרון . הדור  של והגופים הנשמות את תחבר  יוחאי בר  שמעון


תשע"ג  אייר קליני ]י"ט המוות [אחרי
שהייתי בדיוק חודשים שבעה  שבתא ימי שבעה
טיפול  דקות), 3 קליני  (מוות נמרץ  טיפול מאושפז,
גרמה תקפה סכרת התקפת  חמצן, חוסר  מוגבר,
ברגליים , הברזלים שתלי התרופפות  ונעלמה, נזקים 
הגוף , של תחתון  חלק שיתוק מרעין, בישין ועוד 
חודשים 4 (ח"ו), למות  רצון והזיות , בלבול
חלקיכם זכרון, ללא  אני, מי ידעתי לא  ראשונים 
הרצון להתעוררות עד מצבי, את  וראו  אותי ביקר 

לו לבית  עברתי מלאכילהשתקם , פגשתי שם  ינשטין,

ואחים , אחיות רו ...פאים , בדמות יתברך השם 
אט אט ממש... חיי... את שהצילו השם שליחי
קשה, אסטמה איומים, לחץ  פצעי גלגלים , מכסא 
השתחררתי נסים , ניסי פלאי, לשיקום  תופת , כאבי
שיקום בשלבי עדיין שעבר , שבוע החולים מבית 
לאט אתכם , אוהב אליכם , התגעגעתי ונפשי, גופני
איך לי אין  הקדוש, הזוהר לימוד  לאיתני, אשוב אט
השכר בעל מעלתו , כפי אחד כל  לכולכם  תודה לומר

שכרכם. את לכם  ישלם 
 באנו יוחנ רבה, באהבה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנב

יוחנן : למדתירבי לא פעם אף  לדעת, בלי  הכל , !הכל 

מהאלמין : היההאדמו "ר  זה מתי  אוכל . לך  נתן הוא הרשב "י , של  האוכל ?זה

יוחנן : תשס"ב.רבי - תשס"א בשנת

 
    

כבודו,האדמו"ר: את לשאול לישיבת רציתי לשמים  שהגיע לי אמר כבודו
תשובה. בעל היית כלום, ידעתם שלא ובכיתם  נכון הרשב "י, צנחן  ?היית

בצבאאיפה ??

הגבול. במשמר  שוטר הייתי  יוחנן: רבי 

הנכונה   בדר הול לא ישראל  ע רשב"י:

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

לי הנכונה.(רשב "י)אמר בדרך  הולך לא ישראל  עם הנכונה: הדרך מה ?ושאלתי :

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

עקיבא, רבי על  הקפיד הגדול אליעזר רבי אליעזר, רבי  עליו  הקפיד עקיבא רבי 
ברזל. של במסרקות אותך יסרקו  טוב , חייך  תגמור שלא חייך  לו : ואמר

מפי למה תורה לשמוע באת לא למה יח??

לו: שומע אמר  אני  !אבל 

לו: להשמיע אמר  צריך  לשמוע, מספיק לא !זה

לאחרים.:האדמו "ר להשמיע


מכתבים ):יח. (מתוך לתלמידיו בעצמו מספר וכך
תשע "ב אלול קליני ]ב ' המוות  לפני [חודש

שינוי של אבחון לי היה שבועיים לפני  עד נס פרסום 
אשפוז המחייבות ודלקות הרגליים, עצמות במבנה
קבוצת  למפגש  להגיע  כדי  הכל  דחיתי אני  וניתוחים,
ואחדות  תורה ורבי , ממורי שלמדתי כפי  החיים  עץ 
קללות  והתרנו ונפגשנו, נעשה  וכך הכל, דוחה קדושה
כל את  ולעבור להתאשפז הלכתי  היום ופגעים, ונדרים 

אין כי = הוברר בדיקות סדרת לאחר שתוכנן , מה
צורך  אין  במקומן , הרגליים עצמות בכלל, דלקת

סכרת... איזון  בעיית  רק יש באשפוז,
הקדושה, התורה  בזכות זה גלוי  נס על הבורא  ישתבח
שהרי  החיים  עץ קבוצת נפשי וידידי חברי בזכותכם
עולם בורא  תודה הכל ... את מחייה החיים  עץ 
והזוהר התורה דברי  ולהפיץ להמשיך לי שמאפשר

שכרכם . ישלם השכר בעל  הקדוש...

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנגשאלות 

אלעזר שרבי החמה לאור  "אוי ואמר , עקיבא רבי  לבכות התחיל יוחנן: רבי 
החמה". אור את ויכהה לך הולך , אוי  כהה, החמה ואור  הולך אליעזר  רבי 

מתורתו  אליעזר, רבי  של מאורו נמוך שלך שהאור  לשמש לך אוי לחמה ,
עליו. הקפיד אליעזר  רבי של

היכלות בתי לעצמכם תבנו שאתם חושבים אתם הקדושים התנאים ובתי אתם ?
זהב  של וקלונסאות ואושרמדרשות, בעושר  תחיו ואתם ווולבו, ומכוניות ??

לעצמכם חושבים אתם לעולםמה באתם זה שבשביל ??
האור את למשוך צריכים  אנחנו דמשיחא , עקבתא של הדור אנחנו תראה,
הנשמות המדריכות, נשמות אדירות, נשמות של אור רק שהוא הזה, הגדול

מהימנא" רעיא  "קום - הזה. לעולם כ"א)שבאו תיקון זוהר  תיקוני  התנאים(עיין אתם
היכלות הקדושים בתי לעצמכם תבנו  שאתם חושבים מדרשות,אתם ובתי  ?

זהב של ואושרוקלונסאות בעושר תחיו  ואתם ווולבו, ומכוניות אתם ? מה ?
לעצמכם  לעולם חושבים  באתם  זה שבשביל כי ?? הזה, לעולם באתם אתם 

שרבי  מה את לתקן באתם העולם, את לתקן  שבאתם הקדושים התנאים אתם
לתקן. הצליח לא יוחאי  בר שמעון

האחרו הדור את  לתק בא רשב"י
להיות  יכול במערה איך  שנה עשרה שתים רשב "י אד ?? של  דינו  (שנה)םהרי

בגיהינום חודש ] שנה ![י "ב עשרה  שלוש  שרשב "י  להיות יכול לו :איך אמר - ?
את  לתקן  באת  אלא שלך, הדור את לתקן באת לא אתה יוחאי, בר  שמעון  רבי 

האחרון  -הדור עכשיו ! זה את  מתקן הייתי  אז לו: אז,אמר לא לו: אמר  - !
ההיא, בעת הגופים וכל  הנשמות כל כשיגיעו תגיע העת הגיע. העת לא] [עדיין

לחבר תוכל אז ויתחברו, ההיא בעת הגופים וכל  הנשמות כל כמו וכשיגיעו
רבי אתה כך מצרים, יוצאי  של והגופים הנשמות  כל  את  חיבר רבינו שמשה
האחרון  הדור - האחרון . הדור  של והגופים הנשמות את תחבר  יוחאי בר  שמעון


תשע"ג  אייר קליני ]י"ט המוות [אחרי
שהייתי בדיוק חודשים שבעה  שבתא ימי שבעה
טיפול  דקות), 3 קליני  (מוות נמרץ  טיפול מאושפז,
גרמה תקפה סכרת התקפת  חמצן, חוסר  מוגבר,
ברגליים , הברזלים שתלי התרופפות  ונעלמה, נזקים 
הגוף , של תחתון  חלק שיתוק מרעין, בישין ועוד 
חודשים 4 (ח"ו), למות  רצון והזיות , בלבול
חלקיכם זכרון, ללא  אני, מי ידעתי לא  ראשונים 
הרצון להתעוררות עד מצבי, את  וראו  אותי ביקר 

לו לבית  עברתי מלאכילהשתקם , פגשתי שם  ינשטין,

ואחים , אחיות רו ...פאים , בדמות יתברך השם 
אט אט ממש... חיי... את שהצילו השם שליחי
קשה, אסטמה איומים, לחץ  פצעי גלגלים , מכסא 
השתחררתי נסים , ניסי פלאי, לשיקום  תופת , כאבי
שיקום בשלבי עדיין שעבר , שבוע החולים מבית 
לאט אתכם , אוהב אליכם , התגעגעתי ונפשי, גופני
איך לי אין  הקדוש, הזוהר לימוד  לאיתני, אשוב אט
השכר בעל מעלתו , כפי אחד כל  לכולכם  תודה לומר

שכרכם. את לכם  ישלם 
 באנו יוחנ רבה, באהבה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנד 

אדרא !לך יצטרך רבה, אדרא זוטא, אדרא אדרא, הזהר , ספר  של החיבור
דצניעותא. ספרא דמשכנא ,

האלה. הדברים כל את  הדפסנו האדמו"ר:

יוחנן : אליהו רבי הפתח חשוב.כל  הכי  זה –

אתהאדמו "ר: לכם אליהו הבאתי  "."הפתח

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

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

ישראל ושמות עם קודש שמות  עם להתמודד  שיכולים ולשון  עם אף  אין !
לחבר. יכול  ישראל  שעם כמו הקדושים , ההוי"ה

לאדמו"ר: פעם אי סיפרתי  למים , קמח בין החיבור  שאת ומים. קמח  שכמו
לא אתה יחדו, אותם ותחבר ומים, קמח כשתקח  לנתק, אפשר ואי לחבר אפשר 
ומים. קמח להפריד תנסה אותם. להפריד אפשר  אי  יותר, אותם להפריד יכול

 
        

    

הקדמה 

לויה. לסדר  וצריכים שנפטר פטירה שטר  לו וכתבו ידו על  היו  רופאים שמונה
זקנים  ששה היה ובאחד  מנהרות  לשני "הגעתי ומספר : התעורר זמן  קצת אחרי

האנשים  היו מי אותו  כששאלתי  זקנים, שבעה נה"י,ובשני חג"ת לי  ענה ?
צריך אתה אמרו : האנשים - מלכות . לו  קראו בשמחה מאוד  שהיה והזקן
ילמד אחד שכל  וילדות  ילדים נשים  לאנשים הקדוש  הזוהר את לפרסם להמשיך 
"שמע  להגיד  אנשים הלאה ותקרב  ביום, שלוש שתים דקה הפחות לכל 

ישראל )ישראל". שמע  זה מה יודעים שלא .(אלו

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנהשאלות 

המתי תחיית  נס

איתם  להישאר  ורוצה כלל, לתפקד  יכול  לא הוא כוח, כבר שאין להם טען הוא
ואנחנו  שלך, העבודה את  להמשיך חזרה ללכת צריך אתה לא, לו, ענו כאן ,
ואני לתפקד, כוח  שום לי  ואין  ל "ע, חולה מאוד אני להם , ענה הוא - לך . נעזור 

כאן  אתכם להישאר  ואנחנו !צריך גדולה שליחות  לך יש הפעם עוד  לו ענו
חדשים בכוחות תבוא לך, איך נעזור לרופאים: שאלה והאשה התעורר . וכך - !

התעורר והוא מת שהוא שכתבתם ורפאנו זה לו, עזרנו אנחנו אמרו: הרופאים ?
משמים בא זה  זה, את עשיתם אתם לא נכון, לא זה אמר  והוא הוא !אותו. -

הרבה  לקח האלו , דקות הכמה למעלה, שמה דקות, כמה רק לקח זה לנו : אמר 
זה. את לתאר  אפשר אי  זמן, הרבה 

א' חלק  העליו  העול במנהרות נחית  שמיא   מ וקדיש עיר 

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

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

מהאלמין : דרכיםהאדמו"ר תאונת לך היתההיתה היא  מתי ??

יוחנן : אסביר.רבי אני 

יוחנן : תאונהרבי  דרכים,איזה תאונת לא לך? שאמרתי ארוע , לי היה
דכאונות  חרדות אותםשל  יקח שהקב"ה בקשתי ב'], פרק לעיל  [עיין ,

והדכאונות) לי (החרדות לקח  שנה ואחרי הרגלים, שני  את לי  שיקח ותמורתם ,
הרגליים. שני  את

האלמין : למעלההאדמו"ר המנהרות עם ?ומה

יוחנן : עכשיו.רבי קרה זה אחר, משהו זה 

ישראל  לע הזוהר הפצת

יוחנן: במתכונתרבי  לפעול  התחלתי אז הזהר "לפני... פי  על והתחלתי "חיים ,
ספרים , דרשות, עלונים להוציא הקדוש, הזהר  על  עלונים...)לעבוד שעשיתי  מה .(כל 

יוחנן : היום.רבי של  בשפה זה את כתבתי אני 

אני  - עלה שהזוהר  וככל  יותר , חליתי כך  - הזוהר  את שהסברתי ככל - ואז
תמיד , היה העבודה , לצורך ממון כסף, חסר  לי  היה לא בבריאות, ירדתי, גופנית



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנד 

אדרא !לך יצטרך רבה, אדרא זוטא, אדרא אדרא, הזהר , ספר  של החיבור
דצניעותא. ספרא דמשכנא ,

האלה. הדברים כל את  הדפסנו האדמו"ר:

יוחנן : אליהו רבי הפתח חשוב.כל  הכי  זה –

אתהאדמו "ר: לכם אליהו הבאתי  "."הפתח

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

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

ישראל ושמות עם קודש שמות  עם להתמודד  שיכולים ולשון  עם אף  אין !
לחבר. יכול  ישראל  שעם כמו הקדושים , ההוי"ה

לאדמו"ר: פעם אי סיפרתי  למים , קמח בין החיבור  שאת ומים. קמח  שכמו
לא אתה יחדו, אותם ותחבר ומים, קמח כשתקח  לנתק, אפשר ואי לחבר אפשר 
ומים. קמח להפריד תנסה אותם. להפריד אפשר  אי  יותר, אותם להפריד יכול

 
        

    

הקדמה 

לויה. לסדר  וצריכים שנפטר פטירה שטר  לו וכתבו ידו על  היו  רופאים שמונה
זקנים  ששה היה ובאחד  מנהרות  לשני "הגעתי ומספר : התעורר זמן  קצת אחרי

האנשים  היו מי אותו  כששאלתי  זקנים, שבעה נה"י,ובשני חג"ת לי  ענה ?
צריך אתה אמרו : האנשים - מלכות . לו  קראו בשמחה מאוד  שהיה והזקן
ילמד אחד שכל  וילדות  ילדים נשים  לאנשים הקדוש  הזוהר את לפרסם להמשיך 
"שמע  להגיד  אנשים הלאה ותקרב  ביום, שלוש שתים דקה הפחות לכל 

ישראל )ישראל". שמע  זה מה יודעים שלא .(אלו

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנהשאלות 

המתי תחיית  נס

איתם  להישאר  ורוצה כלל, לתפקד  יכול  לא הוא כוח, כבר שאין להם טען הוא
ואנחנו  שלך, העבודה את  להמשיך חזרה ללכת צריך אתה לא, לו, ענו כאן ,
ואני לתפקד, כוח  שום לי  ואין  ל "ע, חולה מאוד אני להם , ענה הוא - לך . נעזור 

כאן  אתכם להישאר  ואנחנו !צריך גדולה שליחות  לך יש הפעם עוד  לו ענו
חדשים בכוחות תבוא לך, איך נעזור לרופאים: שאלה והאשה התעורר . וכך - !

התעורר והוא מת שהוא שכתבתם ורפאנו זה לו, עזרנו אנחנו אמרו: הרופאים ?
משמים בא זה  זה, את עשיתם אתם לא נכון, לא זה אמר  והוא הוא !אותו. -

הרבה  לקח האלו , דקות הכמה למעלה, שמה דקות, כמה רק לקח זה לנו : אמר 
זה. את לתאר  אפשר אי  זמן, הרבה 

א' חלק  העליו  העול במנהרות נחית  שמיא   מ וקדיש עיר 

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

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

מהאלמין : דרכיםהאדמו"ר תאונת לך היתההיתה היא  מתי ??

יוחנן : אסביר.רבי אני 

יוחנן : תאונהרבי  דרכים,איזה תאונת לא לך? שאמרתי ארוע , לי היה
דכאונות  חרדות אותםשל  יקח שהקב"ה בקשתי ב'], פרק לעיל  [עיין ,

והדכאונות) לי (החרדות לקח  שנה ואחרי הרגלים, שני  את לי  שיקח ותמורתם ,
הרגליים. שני  את

האלמין : למעלההאדמו"ר המנהרות עם ?ומה

יוחנן : עכשיו.רבי קרה זה אחר, משהו זה 

ישראל  לע הזוהר הפצת

יוחנן: במתכונתרבי  לפעול  התחלתי אז הזהר "לפני... פי  על והתחלתי "חיים ,
ספרים , דרשות, עלונים להוציא הקדוש, הזהר  על  עלונים...)לעבוד שעשיתי  מה .(כל 

יוחנן : היום.רבי של  בשפה זה את כתבתי אני 

אני  - עלה שהזוהר  וככל  יותר , חליתי כך  - הזוהר  את שהסברתי ככל - ואז
תמיד , היה העבודה , לצורך ממון כסף, חסר  לי  היה לא בבריאות, ירדתי, גופנית



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנו

חיות. לצורך  לא

אצלי ,האדמו"ר: דבר  שולח.אותו השם השם, בשביל 

יוחנ רבי את תקפה קשה מחלה

יוחנן : לזוז.רבי יכולתי לא קשה... ויותר קשה יותר  חליתי  שנתיים לפני ואז

כלום,האדמו "ר: דברת לא אפילו חולים, בבית הייתי זוכר, אני שמעת כן לא
אליך. מדבר  שאני אפילו

יוחנן : עבדתי...רבי רק

האלמין : בפעםהאדמו"ר פעמים, כמה הייתי  חולים בבית ברעננה, שם 
כלום, ענית לא כלום, אכלת לא צמח , כמו היית ופעםהראשון כלום, ידעת לא

היה מה אז דברנו... כבר ?השניה

קליני המוות סיפור 

יוחנן : וזהרבי  אחותי... אצל להתארח נסעתי  השנה , ראש  בערב שקרה מה אז
מדבר ... שאתה התאונה

היההאדמו "ר: מה ?אז

יוחנן : נוסע,רבי אני לאן ידעתי  לא  הזכרון , את איבדתי  איךנסעתי, ידעתי  לא
כלום. ידעתי  לא לי, קוראים

תאונההאדמו"ר: ?היתה

יוחנן : כלום.רבי

הנסיעההאדמו "ר: ?באמצע

נפטר יוחנ רבי

יוחנן : נעצרתי רבי ואז נוהג, אני לאן ידעתי לא ואני  נוהג, אני הנסיעה, באמצע
הילדים, על  ופחדתי  הדרך אותיבצד  לקחו  אמבולנס, הזמינו  הדרך  בצד עצרתי

חמצן . 5% עם מיד  אותי  אישפזו  ושם בשיבא , נמרץ  לטיפול  אותי ישר  אשפזו
האלה, ימים בשבוע נמרץ, בטיפול ימים קלינישבוע מוות  לי לי היה חתמו ...

- פטירה תעודת !מת על 

פטירההאדמו "ר: התעודת את  לך  ?יש

יוחנן : יש.רבי

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנזשאלות 

מזה.האדמו "ר: צילום צריך אני  לי , שתתן לרבנית תגיד

פטירה  התעודת לאחר  כך, אחר היה ומה ?האדמו"ר:

הסו בגלל ושמחי השכינה, גלות  בגלל  עצובי זקני שבעה ראה

יוחנן: שבעהרבי  ראיתי  המים , לתוך צללתי ענק, מעיין מים, לתוך  נכנסתי 
עצובים. וחלקם שמחים חלקם יושבים, נהי "מ. חג"ת כמו עצובים זקנים ,

הסוף. בגלל  ושמחים  השכינה , גלות  בגלל 

בעול שעשית מה לעשות תחזור 

יוחנן : אמרתי :רבי  חזרה ואז אותי תחזירו  אל פה, להשאר רוצה ואמרו !אני  -
עדיין לי : שלך  הזמן  הגיע לא לחזור.זה  צריך  !

יוחנן : מה רבי ?לעשות

שעשית  מה !!!הזקנים:

עשיתי מה יוחנן: ?רבי

שעשיתהזקנים: !מה

יוחנן : יורד .רבי עולה  יורד, עולה בחזרה, אני ומאז

מנהרות ? שתי ראית הא

הזקניםהאדמו "ר: אמרו עוד  מנהרות ?...מה שתי ראית  ?האם

יוחנן : !כן רבי

במנהרותהאדמו "ר: היה בדיוק.ומה זוכר לא אני  ?

יוחנן : מעיינות.רבי שתי 

 
       

ב' חלק 

הקדמה 

הזה  שבדור בשמים  לו שאמרו  יוחנן  הרב לנו מגלה נוספת בשיחה
אותם ושאל ערוך  ושולחן  ירושלמי תלמוד זוהר בדווקא ללמוד צריך
בחו"ל, הקודמים  בדורות לעסו כבר  שגמרא  לו ענו  גמרא ? עם ומה
חזרה  לרדת צריך אתה לו ואמרו זוהר, בדווקא  ללמוד צריכים עכשיו

וכו '. ביום , זוהר דף  ילמוד  יהודי שכל  לפרסם הזה לעולם 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנו

חיות. לצורך  לא

אצלי ,האדמו"ר: דבר  שולח.אותו השם השם, בשביל 

יוחנ רבי את תקפה קשה מחלה

יוחנן : לזוז.רבי יכולתי לא קשה... ויותר קשה יותר  חליתי  שנתיים לפני ואז

כלום,האדמו "ר: דברת לא אפילו חולים, בבית הייתי זוכר, אני שמעת כן לא
אליך. מדבר  שאני אפילו

יוחנן : עבדתי...רבי רק

האלמין : בפעםהאדמו"ר פעמים, כמה הייתי  חולים בבית ברעננה, שם 
כלום, ענית לא כלום, אכלת לא צמח , כמו היית ופעםהראשון כלום, ידעת לא

היה מה אז דברנו... כבר ?השניה

קליני המוות סיפור 

יוחנן : וזהרבי  אחותי... אצל להתארח נסעתי  השנה , ראש  בערב שקרה מה אז
מדבר ... שאתה התאונה

היההאדמו "ר: מה ?אז

יוחנן : נוסע,רבי אני לאן ידעתי  לא  הזכרון , את איבדתי  איךנסעתי, ידעתי  לא
כלום. ידעתי  לא לי, קוראים

תאונההאדמו"ר: ?היתה

יוחנן : כלום.רבי

הנסיעההאדמו "ר: ?באמצע

נפטר יוחנ רבי

יוחנן : נעצרתי רבי ואז נוהג, אני לאן ידעתי לא ואני  נוהג, אני הנסיעה, באמצע
הילדים, על  ופחדתי  הדרך אותיבצד  לקחו  אמבולנס, הזמינו  הדרך  בצד עצרתי

חמצן . 5% עם מיד  אותי  אישפזו  ושם בשיבא , נמרץ  לטיפול  אותי ישר  אשפזו
האלה, ימים בשבוע נמרץ, בטיפול ימים קלינישבוע מוות  לי לי היה חתמו ...

- פטירה תעודת !מת על 

פטירההאדמו "ר: התעודת את  לך  ?יש

יוחנן : יש.רבי

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנזשאלות 

מזה.האדמו "ר: צילום צריך אני  לי , שתתן לרבנית תגיד

פטירה  התעודת לאחר  כך, אחר היה ומה ?האדמו"ר:

הסו בגלל ושמחי השכינה, גלות  בגלל  עצובי זקני שבעה ראה

יוחנן: שבעהרבי  ראיתי  המים , לתוך צללתי ענק, מעיין מים, לתוך  נכנסתי 
עצובים. וחלקם שמחים חלקם יושבים, נהי "מ. חג"ת כמו עצובים זקנים ,

הסוף. בגלל  ושמחים  השכינה , גלות  בגלל 

בעול שעשית מה לעשות תחזור 

יוחנן : אמרתי :רבי  חזרה ואז אותי תחזירו  אל פה, להשאר רוצה ואמרו !אני  -
עדיין לי : שלך  הזמן  הגיע לא לחזור.זה  צריך  !

יוחנן : מה רבי ?לעשות

שעשית  מה !!!הזקנים:

עשיתי מה יוחנן: ?רבי

שעשיתהזקנים: !מה

יוחנן : יורד .רבי עולה  יורד, עולה בחזרה, אני ומאז

מנהרות ? שתי ראית הא

הזקניםהאדמו "ר: אמרו עוד  מנהרות ?...מה שתי ראית  ?האם

יוחנן : !כן רבי

במנהרותהאדמו "ר: היה בדיוק.ומה זוכר לא אני  ?

יוחנן : מעיינות.רבי שתי 

 
       

ב' חלק 

הקדמה 

הזה  שבדור בשמים  לו שאמרו  יוחנן  הרב לנו מגלה נוספת בשיחה
אותם ושאל ערוך  ושולחן  ירושלמי תלמוד זוהר בדווקא ללמוד צריך
בחו"ל, הקודמים  בדורות לעסו כבר  שגמרא  לו ענו  גמרא ? עם ומה
חזרה  לרדת צריך אתה לו ואמרו זוהר, בדווקא  ללמוד צריכים עכשיו

וכו '. ביום , זוהר דף  ילמוד  יהודי שכל  לפרסם הזה לעולם 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנח

המוות ! מנהרות באמצע

מהאלמין : אז)"האדמו"ר במנהרות(כן היה ?"מה

במנהרות  יוחנן: הקליפות.רבי של  ומנהרה הטובים, של טובה, מנהרה היתה -
אחזור ". שאני  רוצו לא הם אותי, תקפו הקליפות

אמרו האדמו"ר: הם מה  אז הצדיקים, היו השניה ?במנהרה

בתשובה  רבי והחזיר  גדולה עבודה עשה

יוחנן: אמרורבי שאניהצדיקים הגדולה העבודה גדולה, עבודה עושה שאני
בתשובה. רבים רבים, ומחזירה שמים שם מקדשת עושה

הזוהר את  להפי תמשי

להםהאדמו"ר: אמרת מה  ?"אז

יוחנן : לחזור.אמרתי :רבי לי אמרו לחזור רוצה לא אני להשאר, רוצה שאני

לך האדמו "ר ענו מה אז :?

יוחנן : עבודה תחזור,רבי הרבה לך !!!יש

לעשות  מה לך אמרו  ?האדמו"ר:

יוחנן : שעשיתי "רבי מה "להמשיך

הקדוש האדמו"ר: הזוהר את  ?"לפרסם

ללמוד כמה

אמרו  מה דף, דקה, ללמוד , מה ללמוד  דפים כמה לך  אמרו ?האדמו "ר :

יוחנן : שורה.רבי

הקדוש האדמו "ר: זוהר ?שורה

יוחנן : פסיק.רבי

הקדוש .האדמו "ר : זוהר הפחות)קצת לכל למיליון, להגיע  ורוצים הזוהר  דפי  מדפיסים .(אנחנו

הגמרא  ע מה 

הגמראהאדמו"ר: על אמרו מה הגמרא, עם ?מה

יוחנן : נגרבי הזמן, מר.לא

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנטשאלות 

הגמראהאדמו "ר: על אמרו ?מה

יוחנן : נגמר.רבי

הזמן.האדמו "ר: נגמר

בבלי תלמוד  זה הושיבני במחשכי

בכלל האדמו "ר: גמרא ללמוד שאסור אומרת ?זאת

היו  - גולה  הגלות, לשנות טובה  היתה [לבד] הגמרא עמלק. - בבל  יוחנן: רבי 
לכן  הגויים, בין יתערבבו שלא בכדי בגיטאות ישראל  עם  את להחזיק  צריכים

פלפולים. וטריא, שקלא [לבד], הגמרא את שאת ביתר  למדו

האר "י וכתבי זוהר  ,ערו  שולח ירושלמי, לתלמוד לעבור 

משיח  של  האור ישראל , ארץ  של האור - מרחפתעכשיו אלקים "רוח  -
המים פני  העולם.על פני  את שמאיר  משיח של אורו  זה - לעזוב " צריך

הירושלמי, לתלמוד [יותר ] ולעבור [הבבלית] הגמרא את ולשולחן [קצת]
האר "י , וכתבי שאמרו [לא]ערוך  המסר  זה  לגמרי. הגמרא, את לעזוב  צריך

האמת  .יט בעולם

זוהרהאדמו"ר: ללמוד !רק

יוחנן: שמביאיםרבי  הדברים  אלה וייחודים. וכוונת, וזוהר, האר"י, כתבי
הגאולה. את

יוחנן : לדבר ]רבי לי [קשה


נוראיט. מעשה  בצפת כבר היה כזה נורא  ומעשה

רבי למערת שילכו נוהגים  שהיו תוב"ב בצפת כזה
חכמים כמה  לעומר ל"ג ליל בכל יוחאי בן  שמעון
אותו ומחלקים הזהר  ספר  כל  שם  ולומדים  ויחידים
עמהם שהיה היום ויהי אחד חלק מהקוראים  אחד לכל
אחד חלק לו  ונתנו בפניהם  וידוע  מיוחד אחד איש
בעצמו יודע  והוא עמהם  לקרות הקוראים  עם  מהזהר
עשה  מה אדם בצורת כבהמה והוא לקרות יודע  שאינו
לחוץ  יצא הלימוד של העת שיגיע  קודם  האיש  אותו
נשרו שכמעט עד מאד הרבה ובכה הלך וילך מהמערה
במקומו, וישן תרדמה עליו ונפלה מהבכיה עיניו ריסי
אמן , עלינו יגן זכותו יוחאי  בן שמעון רבי  אליו בא ואז 

נרדם , לך מה עתה תחת ואל תירא אל לו  ואמר בחלום 
השיבו בגורלך, שעלה החלק אלהי "ך אל קרא קום 
לו אמר  לקרות כלל  יודע ואיני כבהמה אני  הרי  האיש
ותמצא אסייעך ואני  קרא קום יוחאי  בן  שמעון  רבי 
והקיץ  היה וכן  החכמים, כגדולי  לקרות יודע עצמך
הרואים כל  עליו  ותמהו בטוב, יודע עצמו ומצא משנתו
מקודם בו ידעו  שלא נוראים דברים  בו שמצאו אותו
יודע אינו אפילו הזהר  שלומד מי כי  המעשה. ע "כ
מתקן הוא ברוך הקדוש  מפיו שמוציא מה מבין  ואינו
עלי "ודגלו אקרא ואסמכוהו קמאי אמרו וכך דבריו

'ודילוגו' אלא 'ודגלו' תקרי אל זצ "לאהבה", (החיד"א

עין ) טוב  .בקונטרס



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קנח

המוות ! מנהרות באמצע

מהאלמין : אז)"האדמו"ר במנהרות(כן היה ?"מה

במנהרות  יוחנן: הקליפות.רבי של  ומנהרה הטובים, של טובה, מנהרה היתה -
אחזור ". שאני  רוצו לא הם אותי, תקפו הקליפות

אמרו האדמו"ר: הם מה  אז הצדיקים, היו השניה ?במנהרה

בתשובה  רבי והחזיר  גדולה עבודה עשה

יוחנן: אמרורבי שאניהצדיקים הגדולה העבודה גדולה, עבודה עושה שאני
בתשובה. רבים רבים, ומחזירה שמים שם מקדשת עושה

הזוהר את  להפי תמשי

להםהאדמו"ר: אמרת מה  ?"אז

יוחנן : לחזור.אמרתי :רבי לי אמרו לחזור רוצה לא אני להשאר, רוצה שאני

לך האדמו "ר ענו מה אז :?

יוחנן : עבודה תחזור,רבי הרבה לך !!!יש

לעשות  מה לך אמרו  ?האדמו"ר:

יוחנן : שעשיתי "רבי מה "להמשיך

הקדוש האדמו"ר: הזוהר את  ?"לפרסם

ללמוד כמה

אמרו  מה דף, דקה, ללמוד , מה ללמוד  דפים כמה לך  אמרו ?האדמו "ר :

יוחנן : שורה.רבי

הקדוש האדמו "ר: זוהר ?שורה

יוחנן : פסיק.רבי

הקדוש .האדמו "ר : זוהר הפחות)קצת לכל למיליון, להגיע  ורוצים הזוהר  דפי  מדפיסים .(אנחנו

הגמרא  ע מה 

הגמראהאדמו"ר: על אמרו מה הגמרא, עם ?מה

יוחנן : נגרבי הזמן, מר.לא

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קנטשאלות 

הגמראהאדמו "ר: על אמרו ?מה

יוחנן : נגמר.רבי

הזמן.האדמו "ר: נגמר

בבלי תלמוד  זה הושיבני במחשכי

בכלל האדמו "ר: גמרא ללמוד שאסור אומרת ?זאת

היו  - גולה  הגלות, לשנות טובה  היתה [לבד] הגמרא עמלק. - בבל  יוחנן: רבי 
לכן  הגויים, בין יתערבבו שלא בכדי בגיטאות ישראל  עם  את להחזיק  צריכים

פלפולים. וטריא, שקלא [לבד], הגמרא את שאת ביתר  למדו

האר "י וכתבי זוהר  ,ערו  שולח ירושלמי, לתלמוד לעבור 

משיח  של  האור ישראל , ארץ  של האור - מרחפתעכשיו אלקים "רוח  -
המים פני  העולם.על פני  את שמאיר  משיח של אורו  זה - לעזוב " צריך

הירושלמי, לתלמוד [יותר ] ולעבור [הבבלית] הגמרא את ולשולחן [קצת]
האר "י , וכתבי שאמרו [לא]ערוך  המסר  זה  לגמרי. הגמרא, את לעזוב  צריך

האמת  .יט בעולם

זוהרהאדמו"ר: ללמוד !רק

יוחנן: שמביאיםרבי  הדברים  אלה וייחודים. וכוונת, וזוהר, האר"י, כתבי
הגאולה. את

יוחנן : לדבר ]רבי לי [קשה


נוראיט. מעשה  בצפת כבר היה כזה נורא  ומעשה

רבי למערת שילכו נוהגים  שהיו תוב"ב בצפת כזה
חכמים כמה  לעומר ל"ג ליל בכל יוחאי בן  שמעון
אותו ומחלקים הזהר  ספר  כל  שם  ולומדים  ויחידים
עמהם שהיה היום ויהי אחד חלק מהקוראים  אחד לכל
אחד חלק לו  ונתנו בפניהם  וידוע  מיוחד אחד איש
בעצמו יודע  והוא עמהם  לקרות הקוראים  עם  מהזהר
עשה  מה אדם בצורת כבהמה והוא לקרות יודע  שאינו
לחוץ  יצא הלימוד של העת שיגיע  קודם  האיש  אותו
נשרו שכמעט עד מאד הרבה ובכה הלך וילך מהמערה
במקומו, וישן תרדמה עליו ונפלה מהבכיה עיניו ריסי
אמן , עלינו יגן זכותו יוחאי  בן שמעון רבי  אליו בא ואז 

נרדם , לך מה עתה תחת ואל תירא אל לו  ואמר בחלום 
השיבו בגורלך, שעלה החלק אלהי "ך אל קרא קום 
לו אמר  לקרות כלל  יודע ואיני כבהמה אני  הרי  האיש
ותמצא אסייעך ואני  קרא קום יוחאי  בן  שמעון  רבי 
והקיץ  היה וכן  החכמים, כגדולי  לקרות יודע עצמך
הרואים כל  עליו  ותמהו בטוב, יודע עצמו ומצא משנתו
מקודם בו ידעו  שלא נוראים דברים  בו שמצאו אותו
יודע אינו אפילו הזהר  שלומד מי כי  המעשה. ע "כ
מתקן הוא ברוך הקדוש  מפיו שמוציא מה מבין  ואינו
עלי "ודגלו אקרא ואסמכוהו קמאי אמרו וכך דבריו

'ודילוגו' אלא 'ודגלו' תקרי אל זצ "לאהבה", (החיד"א

עין ) טוב  .בקונטרס



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קס 

 
        

ג' חלק

- האחרון לדור עדן מהגן  ומסר צוואה - זצ "ל באנון יוחנן רבי שיחת
לפ"ק  תשע"ג כסלו

קליני ומוות לאשפוז שהביא החולי

משפחתי  עם נסעתי אחד יום ליום, מיום מאד  חולה נהייתי השנה ראש "[לפני
גומרת שהיתה דרכים, תאונת ועשיתי כמעט ומטושטש] חלש ונהייתי  ברכב,
חיים. ב"ה יצאנו וכולנו הדרך בצד נעצר  האוטו ואותי , שלי המשפחה כל את 

 נמר טיפול

אני  ואמבולנס, משטרה ניידות לשמה והגיעו כולם, חיים  מהאוטו יצאנו
השומר חולים לבית ולקחו אמבולנס, על  השומר )עליתי לקחו(תל שלי  הילדים (ואת

לאן) יודע  לשםלא השומר )הגעתי מקומות,(תל מיני בכל אינפוזיות לי ושמו ,
נמרץ". ל "טיפול אותי  והכניסו

זקני שבעה

מנהרות  שתי בין  נכנסתי ו] לשמים [עליתי נמרץ": המנהרותב "טיפול  שתי .
חייכנים זקנים שבעה היו האחת  במנהרה - נפגשתי  בזו, זו קשורות היו  האלה
לא אבל זקנים, שבעה היו השניה במנהרה גם מהחיים. נהנים כאילו צוחקים,

לעשות צריך אני  "מה זקנים: השבעה  את שאלתי  מידה, ?"באותה

אחד לרגע  הזוהר  את  להפי להפסיק לא

שלך  התפקיד את "להמשיך לי: אמרו  !"אז

" להם: שלי אמרתי התפקיד  ?"מה

לי : להפיץ אמרו לרגע, להפסיק תוכל  לא הזוהר , את להפיץ – שלך  "התפקיד
הזוהר !את

בכלל הזוהר  את להפיץ  תפסיק  אחדאל לרגע לנשים ! יכול , שאתה מקום  בכל  !
יכול שאתה  מקום  לכל לילדים, !"לגברים

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קסאשאלות 

שלה בשפה לדבר צרי

הזוהר ] את מפיץ [שאני שנים שמונה שמהכבר הקצה של הקצה לא זה 
צריך  מהזוהר , מהתבן המוץ כל  את להוציא צריך הזוהר, אור את נתן  שהרשב "י 

שלהם. בשפה לדבר 

אתכם".אמרתי: להשאר רוצה אני פה, להשאר  רוצה אני  רוצה, לא "אני

מ'לכות ] י 'סוד ה'וד נ'צח  ת 'פארת ג 'בורה [ח 'סד "נהי חג "ת 

שליט"א : מהאלמין האדמו "ר  אתהכ"ק האלו, הזקנים השבעה היו "מי
?"יודע 

יוחנן : נהי "ם".רבי חג"ת זקנים , שבעה "כן.

ממשיך: יוחנן אתכם"רבי  להשאר רוצה  האחרים"אני הזקנים ששת ואז .
[התנגדו:] איתנו. נשאר אתה "כן, ואמרו : רגליהם על קמו [המקטרגים ]
ממשיך ואתה לעבוד  ממשיכם ואנחנו למטה תרד  אתה  אמרו  זקנים השבעה

שלך המיוחדת בדרך [כן ], גם ".לעבוד 

להם הולך אמרתי  שאני רואים אתם שלכם , הדרך לא זו שלי  הדרך "אבל :
אחרת". בדרך

לי : הנכונה".אמרו הדרך היא עולם לבורא  דרך "כל

 
 

מהאלמין : זקנים".האדמו"ר "שבעה

יוחנן : שתי רבי בה שהיו למערה קודם, אותה שתיארתי הזאת למערה "נכנסתי
זקנים". לשבעה מובילה אחת תעלה זקנים, לששה מובילה  אחת תעלה תעלות,

מהזוהר חו  כלו ע להתעסק  לא

מהאלמין : הזקניםהאדמו"ר אמרו ?""מה

יוחנן : הזוהררבי בהפצת גדולה עבודה עושה שאני  אמרו, זקנים  "השבעה 
להתעסק  לא הזוהר , את רק  הזוהר , את ולהסביר להמשיך צריך ואני הקודש,

כלום עם להתעסק לא  מהזוהר  חוץ אחר , דבר שום !עם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קס 

 
        

ג' חלק

- האחרון לדור עדן מהגן  ומסר צוואה - זצ "ל באנון יוחנן רבי שיחת
לפ"ק  תשע"ג כסלו

קליני ומוות לאשפוז שהביא החולי

משפחתי  עם נסעתי אחד יום ליום, מיום מאד  חולה נהייתי השנה ראש "[לפני
גומרת שהיתה דרכים, תאונת ועשיתי כמעט ומטושטש] חלש ונהייתי  ברכב,
חיים. ב"ה יצאנו וכולנו הדרך בצד נעצר  האוטו ואותי , שלי המשפחה כל את 

 נמר טיפול

אני  ואמבולנס, משטרה ניידות לשמה והגיעו כולם, חיים  מהאוטו יצאנו
השומר חולים לבית ולקחו אמבולנס, על  השומר )עליתי לקחו(תל שלי  הילדים (ואת

לאן) יודע  לשםלא השומר )הגעתי מקומות,(תל מיני בכל אינפוזיות לי ושמו ,
נמרץ". ל "טיפול אותי  והכניסו

זקני שבעה

מנהרות  שתי בין  נכנסתי ו] לשמים [עליתי נמרץ": המנהרותב "טיפול  שתי .
חייכנים זקנים שבעה היו האחת  במנהרה - נפגשתי  בזו, זו קשורות היו  האלה
לא אבל זקנים, שבעה היו השניה במנהרה גם מהחיים. נהנים כאילו צוחקים,

לעשות צריך אני  "מה זקנים: השבעה  את שאלתי  מידה, ?"באותה

אחד לרגע  הזוהר  את  להפי להפסיק לא

שלך  התפקיד את "להמשיך לי: אמרו  !"אז

" להם: שלי אמרתי התפקיד  ?"מה

לי : להפיץ אמרו לרגע, להפסיק תוכל  לא הזוהר , את להפיץ – שלך  "התפקיד
הזוהר !את

בכלל הזוהר  את להפיץ  תפסיק  אחדאל לרגע לנשים ! יכול , שאתה מקום  בכל  !
יכול שאתה  מקום  לכל לילדים, !"לגברים

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קסאשאלות 

שלה בשפה לדבר צרי

הזוהר ] את מפיץ [שאני שנים שמונה שמהכבר הקצה של הקצה לא זה 
צריך  מהזוהר , מהתבן המוץ כל  את להוציא צריך הזוהר, אור את נתן  שהרשב "י 

שלהם. בשפה לדבר 

אתכם".אמרתי: להשאר רוצה אני פה, להשאר  רוצה אני  רוצה, לא "אני

מ'לכות ] י 'סוד ה'וד נ'צח  ת 'פארת ג 'בורה [ח 'סד "נהי חג "ת 

שליט"א : מהאלמין האדמו "ר  אתהכ"ק האלו, הזקנים השבעה היו "מי
?"יודע 

יוחנן : נהי "ם".רבי חג"ת זקנים , שבעה "כן.

ממשיך: יוחנן אתכם"רבי  להשאר רוצה  האחרים"אני הזקנים ששת ואז .
[התנגדו:] איתנו. נשאר אתה "כן, ואמרו : רגליהם על קמו [המקטרגים ]
ממשיך ואתה לעבוד  ממשיכם ואנחנו למטה תרד  אתה  אמרו  זקנים השבעה

שלך המיוחדת בדרך [כן ], גם ".לעבוד 

להם הולך אמרתי  שאני רואים אתם שלכם , הדרך לא זו שלי  הדרך "אבל :
אחרת". בדרך

לי : הנכונה".אמרו הדרך היא עולם לבורא  דרך "כל

 
 

מהאלמין : זקנים".האדמו"ר "שבעה

יוחנן : שתי רבי בה שהיו למערה קודם, אותה שתיארתי הזאת למערה "נכנסתי
זקנים". לשבעה מובילה אחת תעלה זקנים, לששה מובילה  אחת תעלה תעלות,

מהזוהר חו  כלו ע להתעסק  לא

מהאלמין : הזקניםהאדמו"ר אמרו ?""מה

יוחנן : הזוהררבי בהפצת גדולה עבודה עושה שאני  אמרו, זקנים  "השבעה 
להתעסק  לא הזוהר , את רק  הזוהר , את ולהסביר להמשיך צריך ואני הקודש,

כלום עם להתעסק לא  מהזוהר  חוץ אחר , דבר שום !עם



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קסב

הגמרא? ע מה

שאלתי : יוחנן  מהרבי האחרים, הדברים עם מה ערוך , השולחן עם מה אבל 
הגמרא ?עם 

לי : לעוס אמרו כבר  הכל"הכל את כבר  לעסו  צדיקים ! אנשים לארץ בחוץ !
ערוך השולחן כל  את לעסו הגמרא, כל  את כבר  לעסו  !"גדולים,

שלי? תפקיד זה

יוחנן : שלי רבי  התפקיד לא זה "טוב, להם: שניםאמרתי  עשר עשיתי, כבר אני !
בתשוב  החזרתי  קבוצות, הקמתי אנשים, אחרי רודף כבר  אנשים,אני  אנשים ה 

נרות, מדליקים היום, ישראל" "שמע אומרים  ישראל ", "שמע ידעו שלא
לי: אמר כבר ". שלי תפקיד לא זה ובשר, חלב  כשרות שומרים נידה, שומרים

שלך  תפקיד לא שזה לך אמר  שלך "מי התפקיד זה לעשות? להמשיך וצריך !
זה !את

" יותראמרתי: ללכת רוצה  לא אני איתכם, פה להישאר  רוצה אני רוצה, לא אני
איתכם להישאר  רוצה אני פה, לכם טוב אתם שמחים, אתם מקום, !לאף

עבודה  הרבה ל יש

הרבה עבודה. הרבה לך יש פה. איתנו להישאר  יכול  לא "אתה לי: אמרו
עבודה". מאד

להם: שליאמרתי  הגוף את תראו  נראה. אני  איך רואים אתם חולה. אני "אבל
מתפקד". לא  הוא -

לי : ימשיך אמרו הזה הגוף  חזק. יהיה  הזה הגוף תדאג. אל - יתפקד  "הוא
שלך , הגוף עם עשית שאתה  מה מנוחה. צריך הוא כרגע  זמן. כמה  עוד לתפקד 

אחת". דקה מנוחה לו נתת  לא אותו, שברת אתה עשה. לא אדם בן אף 

למעלה   די בית של שליח 

ואמרו : קמו  הזקנים השישה שלנו "ואז השליח להיות ימשיך מתוך "הוא  אחד
אמר: זקנים  שלי"."לא,השבעה השליח להיות ימשיך  שהוא רוצה אני

אותו . הבנתי  שלא דיבור שמה שאני היה  היה, שלו העיקר אבל - בארמית  -
בחזרה. חוזר 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קסגשאלות 

פטירה  תעודת

כתוב פטירה ובתעודת אותה, לי יש עלי. פטירה תעודת  כתבו כבר  הזה  בזמן
מת. 'נפטר '.

מהאלמין : זההאדמו"ר את כתב ?""מי 

יוחנן : !""הרופארבי

הזמן".האדמו "ר: "באותו

יוחנן : "כן".רבי

השביעי האדמו "ר: הזקן היה ?""מי

יוחנן : גבורהרבי  [חסד נה"י , חג"ת היו שהשבעה יודע אני אבל יודע, "לא 
אלי . נעים הכי  היה הוא מלכות, היה זה האחרון יסוד], הוד נצח תפארת,

הזה   לעול חזרה

לבד , תהיה לא אתה לבד , לא אתה תדאג. אל לך, אעזור "אני לי: אמר
עוד לעולם". האלו המנהרות  דרך לצאת  צריך  הייתי  פעם.ואז 

המנהרות כואב ", זה רוצה. לא אני  אמרתי , לצאת, רוצה לא "אני אמרתי:
מאד . מאד כואבות המוות של המנהרות כואבות,

עצובי עד בג הצדיקי

עצובים.העצים תאנה  עצי על ישבו תאנה. עצי  היה זה שמה, ישבו שהם

עצוביםאמרתי : אתם למה אז עדן, גן זה אם ?""אבל

בתשובה  יחזור ישראל  ע שכל רק

לי : אין אמרו הבא, לעולם  בהמתנה כולנו אנחנו כי עצובים, אנחנו  עדן, "גן
רק  [יהיה] זה הבא העולם הבא, עולם אין עדיין. הבא לעולם שהגיע אחד אף

התורה". את יחיה ישראל  עם שכל  רק זה בתשובה, יחזור  ישראל עם שכל

המתי תחיית 

הזו  הקטנה למנהרה נכנסתי איזהואז  היו ומסביבי  יצאתי . נשמתי, בקושי  -
כי  נס, היה זה אותי, מלאו  זריקות והרבה מחטים, עם רופאים, שמונה - שבעה

שלי , המשפחה ראו מבחינת מחדש-הם  חי  שאני נס .באיזה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קסב

הגמרא? ע מה

שאלתי : יוחנן  מהרבי האחרים, הדברים עם מה ערוך , השולחן עם מה אבל 
הגמרא ?עם 

לי : לעוס אמרו כבר  הכל"הכל את כבר  לעסו  צדיקים ! אנשים לארץ בחוץ !
ערוך השולחן כל  את לעסו הגמרא, כל  את כבר  לעסו  !"גדולים,

שלי? תפקיד זה

יוחנן : שלי רבי  התפקיד לא זה "טוב, להם: שניםאמרתי  עשר עשיתי, כבר אני !
בתשוב  החזרתי  קבוצות, הקמתי אנשים, אחרי רודף כבר  אנשים,אני  אנשים ה 

נרות, מדליקים היום, ישראל" "שמע אומרים  ישראל ", "שמע ידעו שלא
לי: אמר כבר ". שלי תפקיד לא זה ובשר, חלב  כשרות שומרים נידה, שומרים

שלך  תפקיד לא שזה לך אמר  שלך "מי התפקיד זה לעשות? להמשיך וצריך !
זה !את

" יותראמרתי: ללכת רוצה  לא אני איתכם, פה להישאר  רוצה אני רוצה, לא אני
איתכם להישאר  רוצה אני פה, לכם טוב אתם שמחים, אתם מקום, !לאף

עבודה  הרבה ל יש

הרבה עבודה. הרבה לך יש פה. איתנו להישאר  יכול  לא "אתה לי: אמרו
עבודה". מאד

להם: שליאמרתי  הגוף את תראו  נראה. אני  איך רואים אתם חולה. אני "אבל
מתפקד". לא  הוא -

לי : ימשיך אמרו הזה הגוף  חזק. יהיה  הזה הגוף תדאג. אל - יתפקד  "הוא
שלך , הגוף עם עשית שאתה  מה מנוחה. צריך הוא כרגע  זמן. כמה  עוד לתפקד 

אחת". דקה מנוחה לו נתת  לא אותו, שברת אתה עשה. לא אדם בן אף 

למעלה   די בית של שליח 

ואמרו : קמו  הזקנים השישה שלנו "ואז השליח להיות ימשיך מתוך "הוא  אחד
אמר: זקנים  שלי"."לא,השבעה השליח להיות ימשיך  שהוא רוצה אני

אותו . הבנתי  שלא דיבור שמה שאני היה  היה, שלו העיקר אבל - בארמית  -
בחזרה. חוזר 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קסגשאלות 

פטירה  תעודת

כתוב פטירה ובתעודת אותה, לי יש עלי. פטירה תעודת  כתבו כבר  הזה  בזמן
מת. 'נפטר '.

מהאלמין : זההאדמו"ר את כתב ?""מי 

יוחנן : !""הרופארבי

הזמן".האדמו "ר: "באותו

יוחנן : "כן".רבי

השביעי האדמו "ר: הזקן היה ?""מי

יוחנן : גבורהרבי  [חסד נה"י , חג"ת היו שהשבעה יודע אני אבל יודע, "לא 
אלי . נעים הכי  היה הוא מלכות, היה זה האחרון יסוד], הוד נצח תפארת,

הזה   לעול חזרה

לבד , תהיה לא אתה לבד , לא אתה תדאג. אל לך, אעזור "אני לי: אמר
עוד לעולם". האלו המנהרות  דרך לצאת  צריך  הייתי  פעם.ואז 

המנהרות כואב ", זה רוצה. לא אני  אמרתי , לצאת, רוצה לא "אני אמרתי:
מאד . מאד כואבות המוות של המנהרות כואבות,

עצובי עד בג הצדיקי

עצובים.העצים תאנה  עצי על ישבו תאנה. עצי  היה זה שמה, ישבו שהם

עצוביםאמרתי : אתם למה אז עדן, גן זה אם ?""אבל

בתשובה  יחזור ישראל  ע שכל רק

לי : אין אמרו הבא, לעולם  בהמתנה כולנו אנחנו כי עצובים, אנחנו  עדן, "גן
רק  [יהיה] זה הבא העולם הבא, עולם אין עדיין. הבא לעולם שהגיע אחד אף

התורה". את יחיה ישראל  עם שכל  רק זה בתשובה, יחזור  ישראל עם שכל

המתי תחיית 

הזו  הקטנה למנהרה נכנסתי איזהואז  היו ומסביבי  יצאתי . נשמתי, בקושי  -
כי  נס, היה זה אותי, מלאו  זריקות והרבה מחטים, עם רופאים, שמונה - שבעה

שלי , המשפחה ראו מבחינת מחדש-הם  חי  שאני נס .באיזה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קסד 

מוגבל  בלתי זמ זה שמה דקות שלוש

וכבר מת, שאני קבע הרופא מת. שאני  ראתה שהמשפחה  המשפחה מבחינת וזה
את פטירה]כתב  קליני[שטר  במוות [הייתי מת. לא אני  חי , אני הנה  מת. שאני

דקות ]. שלוש  למשך 

דקות "שלוש שלוש המשפט על וחוזר [צוחק, זה העליון] [בעולם שמה -
מספר זמן.דקות" המון מוגבל.פעמים] בלתי זמן  זה שמה דקות שלוש

לחיים. התעוררתי

רפואי נס 

אמרו האדמו "ר: הרופאים ?""מה

יוחנן : אותי".רבי "שהצילו

" לי: רפואי".אמרו  נס זה

להם: רפואיאמרתי למה נס , זה רפואי , נס לא כאן "זה רפואי  מה ?"?

לי . אמר  שהוא כמו שאני החלטתי וכשחזרתי חזרתי. הענין. הסתיים בזה

"של הגו את "תרפא

הזמן , כל איתי  אתהם "תרפא לי  אמר שהוא כמו הזמן. כל אותם רואה אני 
שעשית . למה לחזור תוכל  בריא, ותהיה שלך  הגוף  את שתרפא שלך". זה הגוף

עכשיו . עושה  שאני  מה

היההאדמו "ר: זה מתי  היה, זה זמן כמה ?""לפני

יוחנן : תשע"ג].רבי [תשרי חדשים" 3 "[לפני ]

מעלה  של די בית  שלוחי אנחנו

אנחנו האדמו "ר: העבודה, את להתחיל זה בשביל באנו  אנחנו עכשיו "אז
זה". של השליחים

יוחנן : להיות".רבי "יכול 

מתים".האדמו "ר: להחיות יכול שהרשב"י  אמרתי, שאני  "מה

יוחנן : לעולם,רבי אותך אעזוב לא אני תמיד, מאחוריך "אני אמרה: המלכות
אליך  שיבואו הייסורים ייסורים, מלא - אבל  מוגן , תהיה אתה מוגן, תהיה אתה

שלי". הייסורים  הם

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קסהשאלות 

הקדושה ". השכינה "של  האדמו "ר :

והצדיקי השכינה יסורי זוהר של אחת  דקה ט  פרק 

לוקחים". אחרים צדיקים וחלק  מהם, חלק תקח "אתה המלכות:

בכיתי , ללכת, רציתי  לא  המנהרה, את עברתי גדול בקושי המנהרה , את  עברתי
אמרתי : אותיהתחננתי, תשאירו אּת כם, אותי  תשאירו ללכת, רוצה לא ◌ֶ◌ְ◌ִ"אני 

בבקשה  !!!אּת כם, ִ◌ְ◌ֶ◌

רחמי של מידות י"ג

לי : מידותאמרו עשרה ושלוש הרחמים , מדות עשרה  שלוש יש  אפשר, "אי
להיות עליך כן על העליון, מהזקן ומשתלשלות שיורדות מידות הם הרחמים,

מהם. אחד ותהיה לשמה תחזור  מהם, אחד

זוהר שילמדו  בעיקר 

ותלמד  ישראל, שמע ותלמד  תעזור  צדקה, הרבה וחסד , רחמים הרבה  תעשה
יודע שלא מי לכל  הדברות עשרת כל אותם)את בעיקר,(תלמד בעיקר, אבל 

שיעסקו  להם תן לדקה. הזוהר את יעזבו שלא הקדוש  הזוהר זוהר, שילמדו
בזוהר שיעסקו  אבל דקות. שלוש דקות, שתי דקה, - .כבזוהר

הגאולה  את  תביא  זוהר  של דקה

אחת, דקה אחרא, מהסטרא לשחרור העולם את להביא יכולה הזאת הדקה
תבוא אז – הכח בכל אותה לתת - שקיימת הזאת המיוחדת הדקה לכן,

השלמה. הגאולה 

רב הערב כל את לצר

ה"זבל" כל רב הערב כל את עםלצרף זה זבל, לא שהם - ישראל  בעם שקיים
להם אין ישראל, לעם שהצטרפו הטפילים סתם זה אחד, כלום בו שאין ישראל
ניצוצות בה שהיה הנפש את משכם לקחה שדינה כמו מהם  תקחו  חלק, שום

לאסנת". אותה ויתנו מדינה הקדושה ניצוצות את אתם תקחו  כך  הקדושה ,


רביכ. המקובל  הקדוש  אצל  שבא מאחד המעשה  וכן 

ללמוד, כלל  חשק לו שאין לו ואמר זי "ע  שרעבי  מרדכי 
גדול חכם שנעשה וסופו זוהר , הרבה  שיגרוס לו והורה

הקודש . רוח ובל 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קסד 

מוגבל  בלתי זמ זה שמה דקות שלוש

וכבר מת, שאני קבע הרופא מת. שאני  ראתה שהמשפחה  המשפחה מבחינת וזה
את פטירה]כתב  קליני[שטר  במוות [הייתי מת. לא אני  חי , אני הנה  מת. שאני

דקות ]. שלוש  למשך 

דקות "שלוש שלוש המשפט על וחוזר [צוחק, זה העליון] [בעולם שמה -
מספר זמן.דקות" המון מוגבל.פעמים] בלתי זמן  זה שמה דקות שלוש

לחיים. התעוררתי

רפואי נס 

אמרו האדמו "ר: הרופאים ?""מה

יוחנן : אותי".רבי "שהצילו

" לי: רפואי".אמרו  נס זה

להם: רפואיאמרתי למה נס , זה רפואי , נס לא כאן "זה רפואי  מה ?"?

לי . אמר  שהוא כמו שאני החלטתי וכשחזרתי חזרתי. הענין. הסתיים בזה

"של הגו את "תרפא

הזמן , כל איתי  אתהם "תרפא לי  אמר שהוא כמו הזמן. כל אותם רואה אני 
שעשית . למה לחזור תוכל  בריא, ותהיה שלך  הגוף  את שתרפא שלך". זה הגוף
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יוחנן : תשע"ג].רבי [תשרי חדשים" 3 "[לפני ]

מעלה  של די בית  שלוחי אנחנו

אנחנו האדמו "ר: העבודה, את להתחיל זה בשביל באנו  אנחנו עכשיו "אז
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יוחנן : להיות".רבי "יכול 

מתים".האדמו "ר: להחיות יכול שהרשב"י  אמרתי, שאני  "מה
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קסהשאלות 

הקדושה ". השכינה "של  האדמו "ר :

והצדיקי השכינה יסורי זוהר של אחת  דקה ט  פרק 

לוקחים". אחרים צדיקים וחלק  מהם, חלק תקח "אתה המלכות:
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אמרתי : אותיהתחננתי, תשאירו אּת כם, אותי  תשאירו ללכת, רוצה לא ◌ֶ◌ְ◌ִ"אני 

בבקשה  !!!אּת כם, ִ◌ְ◌ֶ◌

רחמי של מידות י"ג

לי : מידותאמרו עשרה ושלוש הרחמים , מדות עשרה  שלוש יש  אפשר, "אי
להיות עליך כן על העליון, מהזקן ומשתלשלות שיורדות מידות הם הרחמים,

מהם. אחד ותהיה לשמה תחזור  מהם, אחד

זוהר שילמדו  בעיקר 

ותלמד  ישראל, שמע ותלמד  תעזור  צדקה, הרבה וחסד , רחמים הרבה  תעשה
יודע שלא מי לכל  הדברות עשרת כל אותם)את בעיקר,(תלמד בעיקר, אבל 

שיעסקו  להם תן לדקה. הזוהר את יעזבו שלא הקדוש  הזוהר זוהר, שילמדו
בזוהר שיעסקו  אבל דקות. שלוש דקות, שתי דקה, - .כבזוהר

הגאולה  את  תביא  זוהר  של דקה

אחת, דקה אחרא, מהסטרא לשחרור העולם את להביא יכולה הזאת הדקה
תבוא אז – הכח בכל אותה לתת - שקיימת הזאת המיוחדת הדקה לכן,

השלמה. הגאולה 

רב הערב כל את לצר

ה"זבל" כל רב הערב כל את עםלצרף זה זבל, לא שהם - ישראל  בעם שקיים
להם אין ישראל, לעם שהצטרפו הטפילים סתם זה אחד, כלום בו שאין ישראל
ניצוצות בה שהיה הנפש את משכם לקחה שדינה כמו מהם  תקחו  חלק, שום

לאסנת". אותה ויתנו מדינה הקדושה ניצוצות את אתם תקחו  כך  הקדושה ,


רביכ. המקובל  הקדוש  אצל  שבא מאחד המעשה  וכן 

ללמוד, כלל  חשק לו שאין לו ואמר זי "ע  שרעבי  מרדכי 
גדול חכם שנעשה וסופו זוהר , הרבה  שיגרוס לו והורה

הקודש . רוח ובל 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קסו

סיו

רבותי כאן, להתחזק עד וחוזק ואומץ כח ולכם לנו ייתן אתכם, יברך  ה' ,
הקדושה. התורה רבינו משה של בכוחו להידבק

ואמן".האדמו "ר: "אמן

 
      

  
מ"ג תקון הפצת  על מדבר מהאלמין  אתהאדמו "ר  עושה  וזה לבד נלחם זה :

זה ישראל ", "שמע שומעים  לא 'תסתכל, לשני: אומר אחד  כל העבודה,
שומעים שלא יודע  כבר זה, את שלומד קטן ילד שכל הגדול , הכי השם הקידוש

זוהר. לומדים לא  אם ישראל" "שמע

אמונה  פי על לחיות

יוחנן : מכות רבי במסכת את(כד.)"[הגמרא והעמיד  רבינו משה  "בא אומרת:
כ  על  התורה את והעמידו הנביאים באו מצוות, תרי"ג של התורה עשרות מה

מצווה איזו אחת, מצווה על כולם המצווות את והעמידם חבקוק  בא ?מצוות,
יחיה)אמונה  באמונתו לא(וצדיק [מילה אמת, אמונת אמונה, פי על  שחי אדם ,

ככה לעמול . לעמול  לעמול , צריך אבל בתורה, כתובים הדברים שכל ברורה],
לעמול . יכול לא אני

מהאלמין : ור'האדמו"ר הרשב"י בזכות שלמה רפואה לך שיהיה יעזור "ה'
העבודה". את חזק ושתתחיל בנו. אלעזר 

 
      

יוחנן : רבינו".רבי "מורינו,

נידח ממנו  ידח לא כי

מהאלמין : נידח האדמו"ר ממנו ידח לא כי ישראל , עם כל  את להציל  !"צריכים
הרשב"י רק [אחרת] עצה !אין

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קסזשאלות 

מ"ח": "תיקון של  סיפור  לך אספר 

יוחנן : תמן".רבי "בראשית 

אותי!" "תפסת א' חלק מ"ח  תיקו

[חוברותהאדמו "ר: 60,000 בערך הבאנו אביב בתל אביב, מתל אחד לי  טלפן
יש  המקומות  בכל שמה קומות, שבע באגד, מרכזית, בתחנה שמה מ"ח] תיקון

ולוקח. בא אחד כל אחד וכל הזוהר, ושמה כאלו, סטרנדר 'ס לנו

שישי ביום  לי  תפילין,וטילפן  לא שבת לא חילוני, "אני  לי: ואומר  אחד אדם בן
מרכזית בתחנה כאן וקיבלתי כלום, כלום פסח, לא כיפור , יום לא כשרות לא

[צועק] מ"ח"- "תיקון אותי- תורה תפסת  שומר יהודי, להיות הולך  אני מהיום !
הכל שומר  !ומצוות,

יוחנן : יופי רבי !איזה 

יהודי! אני והלאה מהיו  ב' חלק מ"ח  תיקו

ירד  שהוא אח לו יש הזה והחבר  חבר, לו שיש לי , סיפר מבת-ים  גבריאל
אחד  ידי על בתשובה חזר והוא כלום, שומר  לא כלום, לגמרי , מהדרך 
קיבל  כשהוא לסורו, חזר כך  ואחר  שליט"א . בדורנו  התשובה מחזירי מגדולי 

שלו: לאח אומר  הוא מ"ח התיקון יהודיאת אני והלאה גמרנו "מהיום ,!
הדברים !כל

הדרשות מכל יותר  שווה הקדוש  זוהר קצת

מזה רואים אנחנו מכל מה הדרשות מכל  יותר שווה הקדוש זוהר שקצת ?
צריך  עמלק . רשע , פשוט - זוהר  ללמוד אומר שלא  ומי הדברים. כל  הרבנים,

למה לו, לקרוא צריך כך  אבל , לו... לקרוא רוצה לא אני לו.... שלפי לקרוא ?
באמת... הוא - מ"ג בתיקון  ל', בתיקון הקדוש שם].הזוהר [ראה !

" יוחנן: לעולם,רבי בא היה שלא לו  טוב נתעברנכון, שלא לו ראוי
אמו  !"במעי 

ובהו לתוהו  העול את  מחזיר זוהר ללמוד אומר שלא מי

ובהו האדמו "ר: לתהו  העולם את מחזירומחזיר  מי זה! את עשה  מי  מי ? ...?
זוה"ק. ללמוד ישראל לעם ואומר לומד שלא



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קסו

סיו

רבותי כאן, להתחזק עד וחוזק ואומץ כח ולכם לנו ייתן אתכם, יברך  ה' ,
הקדושה. התורה רבינו משה של בכוחו להידבק
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יוחנן : מכות רבי במסכת את(כד.)"[הגמרא והעמיד  רבינו משה  "בא אומרת:
כ  על  התורה את והעמידו הנביאים באו מצוות, תרי"ג של התורה עשרות מה
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למה לו, לקרוא צריך כך  אבל , לו... לקרוא רוצה לא אני לו.... שלפי לקרוא ?
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קסח

יוחנן : מצטער.רבי אני יותר יכול לא אני רבינו

באנון יוחנן  רבי הקדוש  הצדיק  להבחל"ח עם השיחה  כאן עד
זצ "ל  באנון ערלט  אליה בן  זצוקללה"ה

דניאל  הפסוקים: בנו י "ב )נתקיים - א  י"ב  מיכאל (פרק יעמד ההיא "וּ בעת :ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌
גּ וֹ י  מהיוֹ ת נהיתה א אׁש ר  צרה עת והיתה  עּמ בּ ני על העמד  הגּ דוֹ ל  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהר 
עכשיו  בּ ּס פר". כּ ת וּ ב הנּ מצא כּ ל  ע ּמ יּמ לט ההיא וּ בעת ההיא העת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַעד
אלּ ה יקיצוּ  עפר  אדמת מיּ ׁש ני  "ורבּ ים הפסוקים: שיתקיים מחכים ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְאנחנו

עוֹ לם. לדראוֹ ן לחרפ וֹ ת ואלּ ה עוֹ לם  הרקיע לחיּ י  כּ זהר  יזהרוּ  והּמ שׂ כּ לים  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ועד. לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים וחתםוּ מצדּ יקי הדּ ברים סתם דניּ אל  ואּת ה ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

רבּ ים ויצּ רפוּ  ויתל בּ נוּ  יתבּ ררוּ  הדּ עת. ותר בּ ה רבּ ים יׁש טטוּ  קץ עת עד ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר
רׁש עים כּ ל  יבינוּ  וא ר ׁש עים יבינוּ והרׁש יעוּ  המחכּ ה...וה ּמ שׂ כּ לים אׁש רי  . ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

היּ מין". לקץ לגרל ותעמד  ותנוּ ח לּק ץ  ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

ואמן  אמן לעולם ה' ברוך 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קסטשאלות 

ומרה גדולה  זעקה 
שליט"א אשלג  אברהם שמחה רבי מהגה"צ

זצ "ל הסולם  בעל  הגה "ק מרן  של נכדו
הוספות) (?)(עם  הזה הדם את שפכו לא ידינו

שתוכל  חושב  הנך האם הרף, ללא היהודי  הדם שפיכת את וראה נא "הבט
ולצעוק השמימה ידך ראו"להרים לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא ?"ידינו

מסופק  מאד  שופטים!!אני בפרשת כדלהלן: השי"ת בעזר  זאת ואוכיח (כ"א!

הכהו"כתוב:א') מי נודע לא לך  נותן  ה"א אשר  באדמה  חלל ימצא ,"כי
גדולה סנהדרי  – ושופטיך" זקניך מסבירה(רש "י)"ויצאו - וגו' "ומדדו" -

מ"ה.)הגמרא  בעליל(סוטה נמצא לעסוק (קרוב )שאפילו שמצוה  מודדין היו לעיר
- ראו"במדידה, לא  ועינינו הזה  הדם את שפכו לא  ידנו ואמרו  וגו',"וענו

הם דמים שופכי דין בית שזקני  לב על עלתה וכי הקדוש, רש"י ?שואל
לומר  שנצרכים עד  הרגוהו, שבדור , המיוחדים והזקנים" לא ש "הכהנים "ידינו

?וגו'"שפכו 

התורה! ולומדי הדור , גדולי על רובצת  האחריות 

מכות במסכת י "א)המשנה אומרת,(דף
כהנים של מספקות(היו)(גדולים)"אימותיהן

מקלט )להן בערי  שישב  וכסות(לרוצח מחי-ה
ובגדים) בניהן (מזון על  יתפללו שלא כדי

חנם קללת וכי  הגמרא שואלת שימותו ",
ההואתתקבל  "אמר  הגמרא, מתרצת ?

שהי-ה לי , שמיע  דרבא מפרקי-ה סבא
דורן בני על להתפלל  ימותו)להן ולא(שלא

שארי-ה מספרת במקום, והגמרא בקשו"
אליהו  אישתעי ולא לוי, בן יהושע מרבי פרסאות שלש ברחוק אדם, טרף

יומי , תלתא יהושע בהדי -ה לרבי  גדולים כהנים בין הקשר  מה א. שואלים:
לוי בן יהושע  לרבי עונש מגיע  למה אדם, טרף ארי-ה  אם ב . לוי , ההסבר?בן

סוד פי  על יבקשו הוא: ותורה דעת ישמרו כהן  שפתי  ה'"כי מלאך כי מפיהו 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קסח

יוחנן : מצטער.רבי אני יותר יכול לא אני רבינו
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ואמן  אמן לעולם ה' ברוך 
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קע

לתלמידי  יש וממילא ככהן, דינו חכם תלמיד שכל חז "ל דורשים  וגו'",
הכהנים)החכמים - מתים,(הזקנים ואם ימותו, לא דורן שבני  הכל  לעשות

זה  ועל התורה, ולומדי הדור  גדולי על רובצת  לשאול,האחריות יכול הנך 
?מדוע 

השי "ת  אומר  בראשית: אדם"בפרשת מדוע"נעשה חז"ל "נעשה"שואלים
"אעשה" האדם,ולא לברוא אם המלאכים עם התייעץ שהשי "ת משיבים , ,

כי  יברא אל אמרו, שלום מלאכי שקר, כולו כי  יברא אל  אמרו, אמת מלאכי
הפוך  יהי-ה  העולם כי יברא אל אמרה, מלאכים קבוצת כל  וכן  קטטה, כולו
נברא דבריהם  סמך ועל יבנה", חסד "עולם אמרו  חסד מלאכי ממידותינו,
צדיקים ברא, השי"ת לכן ומקבל, נותן שניים, זקוקים שלחסד והיות העולם,
כלומר זה, עם זה שיטיבו בשביל ועניים, עשירים וטיפשים , חכמים ורשעים,
יתמוך  ושהעשיר הטיפש יחכים שהחכם הרשע, את למוטב יחזיר  שהצדיק
זה ועל שליחותם, מלאו לא שהצדיקים משמע בעולם, רשעים יש ואם בעני ,

בב"ק שהגמרא כפי  העונש, להם ע "א)מגיע  ס' נחמני (דף בר ר"ש אמר אומרת: ,
יונתן, ואינה א"ר  בעולם שהרשעים בזמן אלא לעולם באה פורענות  "אין

תחילה" הצדיקים מן אלא רשעיםמדוע מתחלת  יש  שאם היא, התשובה  ?
שליחותם מילאו לא שהצדיקים משמע פורענות, באה שבגללם !!!בעולם

שנלקחו  הראשונים היו ישראל שגדולי  ימ"ש , הגרמנים בשואת ראינו ולצערנו
להתפלל  להן "שהיה  דלעיל בהגמרא הסבא מאמר מובן ומכאן ר"ל, לכבשנים
ולמה ושופטיך" זקניך "למה להבין אפשר ומכאן ימותו" שלא דורן בני  על
מצוות יש זה כל  עם לעיר קרוב בעליל  שנמצא פי על אף - הגמרא כמאמר -
מרחק  יש השני -ה ומהעיר ק"מ 2 אחת לעיר  קרוב  החלל אם כלומר  מדידה,
אלא בעין, רואים  אחת עיר רק  הרי מדידה מצוות יש למה ק"מ 50 של
ולמדוד  ולבדוק נוקב נפש  חשבון לעשות יש מדידה" מצוות  "יש  הוא הפירוש

חלל  יש מדוע מעשינו רשעים??את יהיו שלא לתקן מספיק  עשינו לא מה ?
על  מוטל  וזה ה" עד ונשובה  ונחקורה דרכינו "נחפשה מיתה  חייבי

שבדור""המיוחד  הם!!ים חכמים שהתלמידי  דלעיל, הגמרא  מובנת ובזה !
עליהם יש מתו, ח"ו ואם ימותו לא דורן שבני  לדאוג ועליהם גדולים, ככהנים

מדידה וחובת !!!מצוות

בפולין  השואה שלפני פי  על אף כזו נוראית שואה שהייתה  העבר ולאור
שמים, יראת יותר והרבה אנו, מדורנו טוב פחות לא  התורה נלמדה ובאירופה
אנו  צריכים חורבן, כזה הי -ה זה  ובכל  אז, היו נפש ומסירות טהרה קדושה,

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קעאשאלות 

נוסף  שחורבן מנת על העבר , דור על  הוספנו ומה חידשנו  מה ולהתבונן לעצור
מאתנו, דורש השי"ת מה לחשוב גיסא ומאידך יבוא, דם לא יום יום אם כי 

מצוות  "יש  ולכן, קורה זה למה  היטב "למדוד " לנו יש רח"ל  כמים נשפך יהודי
העבר שגיאות על  נחזור שלא !!מדידה",

"אסור ויאמר יבוא לו, נדמה חכם כתלמיד הרע שהיצר לזכור, אנו צריכים 
מצווה הקדושה תורה אבל  אחר"ומדדו"לחשוב", ח"ו  להרהר  לא כלומר, -

לא ואם עצמנו, עם נוקב חשבון לעשות לנו יש  אלא הקב"ה, של מידותיו
ולומר  לשמים ידנו להרים נוכל לא זו, חובה הדם נקיים את שפכו לא "ידנו

של אפילו – דם טיפת כל על  הדין את לתת  חייבים אנו כי  ראו" לא עינינו הזה
שנשפך – !!!רשעים

נעשה? כבר אשר על ולהוסי לתק נותר מה  השאלה, נשאלת

חגיגה ובן (י "ד:)במסכת עזאי  בן הן: ואלו ב"פרד"ס" נכנסו ארבעה ת"ר  כתוב :
קיצץ  אחר , ונפגע, הציץ זומא בן ומת, הציץ עזאי  בן עקיבא. ורבי אחר  זומא,

- הקדוש  הזהר  מסביר  בשלום. יצא עקיבא רבי  ב "אבנטיעות, ובהסולם  כ"ו. (בראשית 

ר"ן) והי-הסעי ' "יפרד" ומשם הגן את להשקות מעדן יוצא "ונהר הפסוק על  -
ראשים". פ"י)לארבעה פ"ב  נכנסו (בראשית  אלו ואחר, זומא בן עזאי, בן  ואומר :

של  בקליפות ב "פר"ד" והחזיקו ל"דרוש" אחד ל"רמז" אחד  ל"פשט" אחד 
מהקדושה, נפרדו  "יפרד"; לכן את התורה, גם והשלים שלמד  עקיבא  רבי אך 

בשלום. ויצא בשלום  נכנס  הוא רק לכן שבתורה, הפנימיות ה"סוד ",

"פשט", חלקים: ארבעה  משמעותו ש"פרד "ס " היטב מובהר  בהנ "ל בהתבוננות
רק  משמעותו ש"פרד"ס" מסבירים שיש  כפי  ולא "סוד", "דרוש", "רמז",
למנוע  סברות, ובונים  דרשות דורשים זו  הגדרתם  סמך ועל התורה", "סודות

סוד  את ללמוד  תורה ובני חכמים תלמידי  ישראל, בני ובזהמאחינו התורה, ות
להלן : כמתבאר  הרע היצר  עצת זו  כי  ר "ל קיטרוגים עליהם הם  ממשיכים

זי"ע מוילנא מהגר "א אליהו" "קול פ"ו)בספר ישעי-ה הנביא על וז"ל :(בפירושו כתוב,
אתכם, עושה הרע " היצר "הנה הקב"ה של  בשליחותו הנביא ישעיהו אמר זה  ועל

בלב " שהיא קבלה ילמוד שלא הזה העם לב יראהשישמן  פן לו ירע הרע להיצר  כי .
יבין ולבבו עילאה בעיניו, תשובה ויעשה  לו  ורפא ושב  קבלה זה"שילמוד על  ,

וזהו  בלב ", שהיא קבלה ילמוד שלא הזה, העם לב  שישמן לאדם היצה"ר עושה
בשכל  ללמוד רוצים  שאינכם תדעו, ואל  וזהו קבלה, ללמוד תרצו שלא תבינו ואל



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קע

לתלמידי  יש וממילא ככהן, דינו חכם תלמיד שכל חז "ל דורשים  וגו'",
הכהנים)החכמים - מתים,(הזקנים ואם ימותו, לא דורן שבני  הכל  לעשות
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?מדוע 
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לו  נדמה חכם " "כתלמיד בין הרע  שהיצר  הקדושים מדבריו מובהר  עכ "ל. וכו',
הרע. יצר  זה בתכלית, לו, נדמה "כגוי" ובין

זי"ע מהגר"א רב" "מעשה ס')בספר בסעי ' ג'(כתוב  תיכף התפילה אחר ללמוד :
עכ"ל . יום" בכל  זהר "ללמוד ומדרשים אגדות מקרא ללמוד  שעות,

חכמת לבי בינינו ומפסקת  המצויה ברזל, מחיצת לפוצ יש  ראשית,
במידה  עלינו שהכבידה זה, דורנו עד  , ואיל הבית חורב מעת הקבלה,

מאד חמורה

בינינו  ומפסקת המצויה ברזל, מחיצת לפוצץ גדול  צורך לי מצאתי מלים, בריש
עלינו  שהכבידה זה, דורנו עד ואילך, הבית חורבן מעת הקבלה, חכמת לבין

מישראל . ושלום חס תשתכח  שלא פחד ומעוררת מאד, חמורה במידה

קבלה  לימוד בדבר השאלות

הזה, בלימוד  העסק אודות  שהוא, מי  לב על  לדבר מתחיל כשאני  והנה
היא הראשונה הנה  וכיצד שאלתו  בשמים, מלאכים כמה לדעת לי למה ,

בפרטיה כולה התורה כל לקיים אוכל לא האם בשמותיהם, נקראים
הללו. ידיעות בלי שצריכיםשנית ודקדוקיה חכמים, קבעו כבר  הלא  ישאל,

עצמו  את לרמות שיוכל  הוא ומי ובפוסקים. בש"ס כריסו למלאות מתחילה
לו. חסרה הנסתר תורת ורק  הנגלית, התורה כל גמר הואשלישית שכבר  ,

מקרים קרו כבר  כי  הזה, העסק מחמת ושלום חס יחמיץ שלא מפחד
לי , למה הזאת הצרה כן ואם בקבלה, העסק בסבת התורה מדרך שנטו

דבר . לא על בסכנה עצמו את יכניס  פתי  אתרביעית ומי  החובבים אפילו ,
כל  ולא אל , משרתי לקדושים  אלא  אותה מתירים אינם הזה, הלימוד

ויטול. יבא  השם את  ליטול לן חמישית הרוצה קיימא כי  העיקר, והוא  ,
שבדורי , תורה שבני  הרואות, ועיני  דבר , עמא מאי חזי פוק אשר  ספק, בכל
מיעצים וגם הנסתר, מלימוד ידיהם ושומטים אחת, בדעה עמי המה  כולם
הזה העסק במקום גמרא  דף ללמוד מוטב  פקפוק שום שבלי לשואליהם,

תלמוד  ספירות)(הקדמת .עשר

לימוד  של הגדולה בחשיבות המדברים מהמקורות ליקוטים כמה  הבאנו להלן
הקדוש : והזוהר הקבלה
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קבלה  ללמוד  והגבלה איסור כל אי ת"ר משנת  סלנטר: ישראל ר '

חכמה בחדרי  להכנס  האיסור שכל ז"ל, סלנטר ישראל דר ' רבא משמיה אמרו
השישי  לאלף ת"ר שנת עד  רק  היה לא שעריזו יפתחו זו שבשנה וירא  פרשת  בזוהר (כמ"ש

וכו') ויטול החכמה יבוא לבא  הרוצה כל  ומאז ואחלמה), שבו .(לשם

ידי  על הגאולה את לעורר האיסור שכל כותב, חיים לעץ  בהקדמה [ובמהרח"ו
מצווה השישי , באלף  שאנו עתה אך  החמישי , האלף סוף עד הוא הסוד לימוד 

הגאולה]. את לעורר כדי הסוד בלימוד לעסוק רבה

קבלה  ללמוד להתחיל אפשר בזמנינו  ווינטרוב : הגרי"א
מוקד בגיל א

רבי הגאון בשם שמענו ווינטרובוכן אליהו  שהדורותישראל שבזמנינו זצ "ל
ומצוה אפשר  בעולם, והפריצות  וההפקרות אפיקורסות ורבתה חלשים,

צעיר בגיל  אף התורה ופנימיות קבלה טהורה(יחסית)ללמוד  אמונה להשיג -
שמים. ויראת

הקבלה  חכמת ללמוד ומצווה מותר הזה בדור 
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ואילו  ברבים", ולא  לכת בהצנע זאת גם ואף סגולה, ליחידי  אם כי  חכמים
אלו  בדורות דדוקא האריז"ל "כמ "ש זה, מצב נשתנה האריז"ל של בדורו

החכמה" זאת לגלות  ומצוה מותר האחרונים

המשיח , לימות קרובי שאנחנו  בזמנינו 
הקדוש בזוהר יעסקו  ילדי אפילו 

בזהר ע "א)וכמפורש קי "ז דפנימיות(ח "א הגילוי יהיה המשיח ימות  שלפני  התורה,
מופלג: לעילא בריבוי דחכמתא תרעי יתפתחון לשתיתאה שנין מאה כו'"בשית 

גו'" רבה תהום מעיינות כל נבקעו  גו' נח לחיי  שנה מאות שש בשנת וסימנך 
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ידי  על הגאולה את לעורר האיסור שכל כותב, חיים לעץ  בהקדמה [ובמהרח"ו
מצווה השישי , באלף  שאנו עתה אך  החמישי , האלף סוף עד הוא הסוד לימוד 

הגאולה]. את לעורר כדי הסוד בלימוד לעסוק רבה

קבלה  ללמוד להתחיל אפשר בזמנינו  ווינטרוב : הגרי"א
מוקד בגיל א

רבי הגאון בשם שמענו ווינטרובוכן אליהו  שהדורותישראל שבזמנינו זצ "ל
ומצוה אפשר  בעולם, והפריצות  וההפקרות אפיקורסות ורבתה חלשים,

צעיר בגיל  אף התורה ופנימיות קבלה טהורה(יחסית)ללמוד  אמונה להשיג -
שמים. ויראת

הקבלה  חכמת ללמוד ומצווה מותר הזה בדור 

התורה: פנימיות ללימוד בנוגע האריז "ל של  בזמנו שנתחדש מיוחד  ענין ישנו
תלמידי  מכל ונעלמה כו' "נסתרה הקבלה חכמת  היתה  הראשונים בדורות
ואילו  ברבים", ולא  לכת בהצנע זאת גם ואף סגולה, ליחידי  אם כי  חכמים
אלו  בדורות דדוקא האריז"ל "כמ "ש זה, מצב נשתנה האריז"ל של בדורו

החכמה" זאת לגלות  ומצוה מותר האחרונים

המשיח , לימות קרובי שאנחנו  בזמנינו 
הקדוש בזוהר יעסקו  ילדי אפילו 

בזהר ע "א)וכמפורש קי "ז דפנימיות(ח "א הגילוי יהיה המשיח ימות  שלפני  התורה,
מופלג: לעילא בריבוי דחכמתא תרעי יתפתחון לשתיתאה שנין מאה כו'"בשית 

גו'" רבה תהום מעיינות כל נבקעו  גו' נח לחיי  שנה מאות שש בשנת וסימנך 



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קעד 

יא) ז' שם(נח  הענין ובהמשך א.), רביי:(קי "ח , אפילו  משיחא ליומא קריב יהא "כך
דחכמתא  טמירין לאשכחא זמינין כו'".דעלמא 

הזוהר בלימוד  להתגבר  צרי כ מתגבר , שהיצה"ר כש

שביאר זצ"לוכמו מפשיסחא בונם רבי  יש הגאון דמשיחא  בעקבתא "עתה  :
וקודם דולק  נר רואים שאנו  כמו - והדמיון הנסתר. בלימוד  בדווקא  להחזיק
היצר היה לא מקודם כן  כמו יותר. עולה ושלהבת ביותר מתחזק הוא שכבה,
קודם עתה  אבל לנגדו, לתבלין בנגלה תורה די והיה כך , כל מתגבר  הרע
הנסתר ". תורת בלימוד  גם להתחזק  וצריכים יותר  מתגבר הרע היצר  הגאולה,

הגאולה  את  מקרב הזוהר  לימוד 

ועוד: כמבוארזאת - ברחמים הגאולה את מקרב התורה דפנימיות הלימוד
ברע "מ)בזהר – קכד: דאיהו ,(ח"ג  דחיי , מאילנא  למטעם ישראל  דעתידין  "ובגין

ברחמים" גלותא מן ביה יפקון הזהר, ספר  .האי 

הזוהר , בלימוד  שחסרו שנה, 400 לפני כבר  אמר  ויטאל חיי ר'
הגלות אריכות את  גור

שכתב מה  זלה"ה וכידוע ויטאל  חיים רבנו  האלקי לשערקדוש בהקדמתו
הלימוד  שהעדר  ועד התורה, פנימיות דלימוד הנחיצות גודל אודות ההקדמות,

הגלות קץ לאריכות הסיבה היא התורה, !דפנימיות

כאשר וכמה כמה אחת על הרי - המרח"ו של  בזמנו נכתבו  אלו דברים ואם
ש"עבר ורואים המרח "ו, אחרי לערך  שנה מאות ארבע  אלו, בימים נמצאים

נושענו" לא ואנחנו קיץ  כלה כ.)קציר ח , ירמיה - הכתוב  בוד,(לשון  שהסיבה הרי אי
התורה. פנימיות  בלימוד  החסרון  - היא לכך 

התקיימו כבר  הסימני כל

כבר, נתקיימו - הגלות זמן סוף אודות בחז"ל שהובאו הסימנים כל
סוטה, מסכת שבסוף בלתי-רצויים בענינים הסימנים  – "חוצפה ולדוגמא

כו '" באמה קמה בת  ילבינו , זקנים פני נערים נתקיימו יסגי, אלו עניינים -
דהידור" "הידור של ובאופן על כבר הזכות היפך ללמד וחלילה [חס !

הדברים פני הם כך לדאבוננו, אבל, ישראל, הסימן בני  כן וכמו [!
חז"ל  אמרו זה [שעל  באלו" אלו מתגרות ד.)ד"מלכיות  פמ"ב , "אם (ב "ר 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קעהשאלות 

משיח" של לרגליו צפה באלו אלו מתגרות מלכיות שרואיםראית  כפי - [
"אין  ולדוגמא: טובים, בעניינים לסימנים בנוגע וכן אחרונה: הכי  בתקופה

שנאמר מזה  מגולה קץ ח .)לך לו , תתנו (יחזקאל  ענפיכם ישראל הרי  "ואתם
יפה, בעין פריה  ישראל ארץ כשתתן וגו'", ישראל  לעמי  תשאו ופריכם

כו'" הקץ יקרב  ובפרש "י)אז א צח, לא(סנהדרין שלדאבוננו היחידי הסימן ,
הזהר מאמר  - הוא עדיין משיחא ש (הנ"ל )נתקיים ליומא קריב  יהא  "כד

דחכמתא" טמירין לאשכחא זמינין  דעלמא  רביי אם!אפילו  - וכאמור  -
הלימוד  העדר היא הגלות, לאריכות שהסיבה לזמנו, בנוגע כתב המרח"ו 

התורה , מאות דפנימיות ארבע - עתה הוא שכן וכמה כמה אחת על  הרי
זה  אחרי !שנה

השכינה  גלות  את מארי זוהר , לומד  שלא מי

הלימוד  המעטת שגם מובן ממילא זה כל  גורם הלימוד  שהעדר  ומאחר
דשכינתא הענין גם אלא ישראל בני  גלות רק ולא הגלות את מאריך 
בלימוד  שממעט  מה ידי שעל מאתנו ואחד  אחד  כל  וכשיתבונן בגלותא,
ישראל  בני גם  ובמילא ישראל וכנסת שכינתא ח "ו יהיה התורה פנימיות
ומכופל , כפול וחשך  בהגלות יותר אחד  רגע פנים כל  על בגופים, נשמות
בלימוד  שתלוי  והעניינים  עליו , המוטלת האחריות ראשו שערות תסמר הרי 
היצר אשר הפתגם ידוע  הרי זה, על  שיש הקושיות וכל  התורה  פנימיות
שבא כאלו וישנם מהותו  לפי ואחד אחד לכל  ובא  במלאכתו אומן הרע
העבודה מונעים הסברות שאם בזה והבחינה משי, במעיל לבוש  אליהם

מקורם הרי  זה.בפועל דלעומת בצד

מאד לנו  נצר הזה בזמ הקדוש הזוהר  לימוד 
רע  כל נגד  אותנו  ולהציל להג

החיים  לעץ בהקדמתו צמח, יעקב  הזהרבי בזמן הקדוש  הזוהר  לימוד  -
זאת החכמה גילוי כי רע, כל נגד אותנו ולהציל להגן מאד לנו נצרך

גרועות בדורות שלםעתה בלבב לאחוז עתה מגן לנו שיהיה כדי הוא.
וחסידים מעשה  אנשי  היו קודמים דורות אותן כי שבשמים. לאבינו
אנו  רחוקים עתה המקטרגים. מפני אותן מצילין היו טובים והמעשים
קריאותנו  לא  אם עלינו יגן מי החביות. בתוך  השמרים כמו העליון משרש

הזאת ?בחכמה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קעד 

יא) ז' שם(נח  הענין ובהמשך א.), רביי:(קי "ח , אפילו  משיחא ליומא קריב יהא "כך
דחכמתא  טמירין לאשכחא זמינין כו'".דעלמא 

הזוהר בלימוד  להתגבר  צרי כ מתגבר , שהיצה"ר כש

שביאר זצ"לוכמו מפשיסחא בונם רבי  יש הגאון דמשיחא  בעקבתא "עתה  :
וקודם דולק  נר רואים שאנו  כמו - והדמיון הנסתר. בלימוד  בדווקא  להחזיק
היצר היה לא מקודם כן  כמו יותר. עולה ושלהבת ביותר מתחזק הוא שכבה,
קודם עתה  אבל לנגדו, לתבלין בנגלה תורה די והיה כך , כל מתגבר  הרע
הנסתר ". תורת בלימוד  גם להתחזק  וצריכים יותר  מתגבר הרע היצר  הגאולה,

הגאולה  את  מקרב הזוהר  לימוד 

ועוד: כמבוארזאת - ברחמים הגאולה את מקרב התורה דפנימיות הלימוד
ברע "מ)בזהר – קכד: דאיהו ,(ח"ג  דחיי , מאילנא  למטעם ישראל  דעתידין  "ובגין

ברחמים" גלותא מן ביה יפקון הזהר, ספר  .האי 

הזוהר , בלימוד  שחסרו שנה, 400 לפני כבר  אמר  ויטאל חיי ר'
הגלות אריכות את  גור

שכתב מה  זלה"ה וכידוע ויטאל  חיים רבנו  האלקי לשערקדוש בהקדמתו
הלימוד  שהעדר  ועד התורה, פנימיות דלימוד הנחיצות גודל אודות ההקדמות,

הגלות קץ לאריכות הסיבה היא התורה, !דפנימיות

כאשר וכמה כמה אחת על הרי - המרח"ו של  בזמנו נכתבו  אלו דברים ואם
ש"עבר ורואים המרח "ו, אחרי לערך  שנה מאות ארבע  אלו, בימים נמצאים

נושענו" לא ואנחנו קיץ  כלה כ.)קציר ח , ירמיה - הכתוב  בוד,(לשון  שהסיבה הרי אי
התורה. פנימיות  בלימוד  החסרון  - היא לכך 

התקיימו כבר  הסימני כל

כבר, נתקיימו - הגלות זמן סוף אודות בחז"ל שהובאו הסימנים כל
סוטה, מסכת שבסוף בלתי-רצויים בענינים הסימנים  – "חוצפה ולדוגמא

כו '" באמה קמה בת  ילבינו , זקנים פני נערים נתקיימו יסגי, אלו עניינים -
דהידור" "הידור של ובאופן על כבר הזכות היפך ללמד וחלילה [חס !

הדברים פני הם כך לדאבוננו, אבל, ישראל, הסימן בני  כן וכמו [!
חז"ל  אמרו זה [שעל  באלו" אלו מתגרות ד.)ד"מלכיות  פמ"ב , "אם (ב "ר 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קעהשאלות 

משיח" של לרגליו צפה באלו אלו מתגרות מלכיות שרואיםראית  כפי - [
"אין  ולדוגמא: טובים, בעניינים לסימנים בנוגע וכן אחרונה: הכי  בתקופה

שנאמר מזה  מגולה קץ ח .)לך לו , תתנו (יחזקאל  ענפיכם ישראל הרי  "ואתם
יפה, בעין פריה  ישראל ארץ כשתתן וגו'", ישראל  לעמי  תשאו ופריכם

כו'" הקץ יקרב  ובפרש "י)אז א צח, לא(סנהדרין שלדאבוננו היחידי הסימן ,
הזהר מאמר  - הוא עדיין משיחא ש (הנ"ל )נתקיים ליומא קריב  יהא  "כד

דחכמתא" טמירין לאשכחא זמינין  דעלמא  רביי אם!אפילו  - וכאמור  -
הלימוד  העדר היא הגלות, לאריכות שהסיבה לזמנו, בנוגע כתב המרח"ו 

התורה , מאות דפנימיות ארבע - עתה הוא שכן וכמה כמה אחת על  הרי
זה  אחרי !שנה

השכינה  גלות  את מארי זוהר , לומד  שלא מי

הלימוד  המעטת שגם מובן ממילא זה כל  גורם הלימוד  שהעדר  ומאחר
דשכינתא הענין גם אלא ישראל בני  גלות רק ולא הגלות את מאריך 
בלימוד  שממעט  מה ידי שעל מאתנו ואחד  אחד  כל  וכשיתבונן בגלותא,
ישראל  בני גם  ובמילא ישראל וכנסת שכינתא ח "ו יהיה התורה פנימיות
ומכופל , כפול וחשך  בהגלות יותר אחד  רגע פנים כל  על בגופים, נשמות
בלימוד  שתלוי  והעניינים  עליו , המוטלת האחריות ראשו שערות תסמר הרי 
היצר אשר הפתגם ידוע  הרי זה, על  שיש הקושיות וכל  התורה  פנימיות
שבא כאלו וישנם מהותו  לפי ואחד אחד לכל  ובא  במלאכתו אומן הרע
העבודה מונעים הסברות שאם בזה והבחינה משי, במעיל לבוש  אליהם

מקורם הרי  זה.בפועל דלעומת בצד

מאד לנו  נצר הזה בזמ הקדוש הזוהר  לימוד 
רע  כל נגד  אותנו  ולהציל להג

החיים  לעץ בהקדמתו צמח, יעקב  הזהרבי בזמן הקדוש  הזוהר  לימוד  -
זאת החכמה גילוי כי רע, כל נגד אותנו ולהציל להגן מאד לנו נצרך

גרועות בדורות שלםעתה בלבב לאחוז עתה מגן לנו שיהיה כדי הוא.
וחסידים מעשה  אנשי  היו קודמים דורות אותן כי שבשמים. לאבינו
אנו  רחוקים עתה המקטרגים. מפני אותן מצילין היו טובים והמעשים
קריאותנו  לא  אם עלינו יגן מי החביות. בתוך  השמרים כמו העליון משרש

הזאת ?בחכמה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קעו

את הממהרת זאת בחכמה עוסקי שאינ לפי בניה, על מבכה רחל
בא  משיח  אי ולזה ,הק

ברמה : קול  לספר בהקדמתו צמח , יעקב  לפי רבי  בניה, על מבכה  רחל
שיאמר בא משיח אין ולזה הקץ, את הממהרת זאת בחכמה עוסקים שאינם
כלומר איננו, כי בניה  על וכו' מדמעה ועיניך  מבכי  קולך מנעי  אז, ה' לה
ואין  הקבלה , ובחכמת הזוהר  ובעסק  בתשובה תלויה המשיח שביאת שכיוון
קבוע  מדרש אין כי  ממשפחה ושנים מעיר  אחד אם כי  בה עוסקים בניה
בניה אין כי איננו, ולכן  התלמוד, בעסק שיש כמו ועיר  עיר  בכל כראוי

המשיח. את וממהרים בעלימושכים התורה מגדולי ראיה  לקחת  תפן ואל
לברכה  זכרונם חכמינו דברי  כי  זו בחכמה  לעסוק רוצים שלא הנגלות

הזה. הדור מגדולי יותר  נאמנים ובזוהר במדרש

ה' פרק יב' מאמר  ב' חלק הברית, הקבלה,ספר  חכמת היא התורה -נזר
עסק  לך  ואין התבונן שהורשית במה באמרם ממנה  פורשים העולם רוב אשר 
ומנה הזאת לתורה מסוגל  אתה  אם בזה ואחוז ידך נא שלח אתה בנסתרות,

תזוע, והולךלא  מימיו  מאורות ראה לא זו  חכמה טעם טעם  שלא מי כי
הזאת. התורה של  מעלבונה לבריות  להם  ואוי בחכמתבחושך עסק שלא  ומי 

דוחין  עדן בגן לעלות רוצה שנשמתו בשעה אותה, ללמוד רצה ולא האמת
שלא הנגלות בעלי התורה מגדולי  ראיה לקחת תפן ואל בבזיון. משם אותה 
ובזוהר במדרש לברכה זכרונם חכמינו דברי  כי זו , בחכמה לעסוק רוצים
הקדמונים כדורות לא כי  אחי, תדע ונאמנה הזה. הדור  מגדולי יותר  נאמנים
באותן  כי האלה, והימים הללו דורות החמישי באלף  שהיו הראשונים והימים
אלא מקובלים  אז  היו לא לכן ומסוגרים, סגורים זו חכמה שערי  היו  ימים
כי  רחמים, שערי אורה, שערי  שנפתחו הזה השישי  באלף כן לא - מעטים.

הימין  קץ  לעת קרוב ה'הוא בעיני  כעת גדול , רוח ונחת מצוה של  ושמחה
כתבי  כל שנדפסו כעת בפרט ועד לעולם מלכותו שם כבוד להתפרסם
וחתימין  סתומים שהיו אורה שערי לנו פתח אשר  ז"ל לוריא להאר "י הקודש
הנביא אליהו פי על חיים  אלקים דברי דבריו וכל עולם מימות עזקין באלף
כעת סכנה, שום ולא מכשול לנו ואין  שגלה מה  גלה וברשותו לטוב, זכור

ממש. בנגלות כמו 

יכולים  איך  כי כלל, ידיעה  להם שאין הדור חכמי איזה על מאד, תמה ואני
מוזר והיא  התורה, פנימיות שהיא האמת  בחכמת  לעסוק  מבלי  להתאפק

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קעזשאלות 

הרי והתירוצים ההתנצלות וכל  מאומה. שהיא מה יודעים שאינם עד בפניהם
כלל מספיקים !אינם 

ואחלמה  שבו לשם בן הקדמת אליהו בתחילתו, אצילות במסכת ואמרו -
גמרא, משנה, למד מישראל אדם שאפילו ליראיו", ה' סוד  "כתיב  פתח ◌יוסף 

- יראה בו וכלואין  טרח . לחינם שטרח מה וכל אדירים במים צלל  לחנם
וכו ' ודעת החכמה  עיקר  שהוא נסתרות, אחר  רודף שמים, ירא  שהוא ,מי

כבוד  לאלוקים עושה אתה  אימתי דבר ", הסתר  אלוקים בשעה"כבוד - ?
הדור חכמי איזה על מאד , תמה ואני ע "ש. וכו' בנסתרות עוסק שאתה 
האמת בחכמת  לעסוק מבלי להתאפק יכולים איך כי כלל, ידיעה להם שאין
שהיא מה יודעים שאינם עד בפניהם, מוזר והיא התורה פנימיות שהיא

כמ "ש כלל מספיקים אינם הרי והתירוצים ההתנצלות וכל (בעירוביןמאומה.

ופשוטנ"ה) אחריה, לעלות צריך אתה היא בשמים שאם היא " בשמים "לא
על  עלתה הנסתר והחלק התורה, חלקי  כל על  היא שהכוונה כולנה".הוא

ביותר הגדול הרשע אפילו  הגר"א בש זצ"ל אלישיב הגרי"ש מר
מרכבה! מעשה למד שלא על יתבע,

אלישיב  שלום יוסף רבי הגאון מרן נכדו וכתב 
הגדול  האפיקורס שאפילו ז"ל, הגר"א בשם זצ"ל
במעשה ועסק  למד לא למה  יתבע שבישראל ,

לאבות)!מרכבה זצ"ל הגרי "ש .(פירוש

לא  הקבלה, בחכמת המשתדלי אשריה
שלא  מפני הקבלה מלימוד   עצמ את הפוטרי הטפשי כאות

ופוסקי בש"ס כרס מלאו 
שלימה איפה לספר  הסכמה חיים)מתוך עץ לספר  המשתדלים(פירוש  אשריהם :

הקבלה, מלימוד עצמם את הפוטרים הטפשים כאותם לא הקבלה, בחכמת
טענתם יזכרו  לא למה להם, אשאלה ופוסקים, בש"ס כרסם מלאו שלא מפני

אחר הגוררים בטלים דברים לדבר שפונים בשעה ולשה"רזו בישא  לישנא יהם
אם כי זה אין ופוסקים, בש "ס כרסו שמלא מי  גם מהם לפרוש שמחוייב 

הגדולים: מן אחד אמר זה שעל  עצמה, החכמה  את שמבטלשמזניחים מי 
הנגלה  את בסתר  שמבטל חזקה הנסתר, את חזקו בגלוי יקרים, אחים לכן, .

הקבלה, בלמוד  ולתתא לעילא התאחדו  עלאה, דמלכא בקשורא הדבקו ואמצו,
מכל  כי  בה, שוגא שהוא אעפ"י בעצמו יקרא שילמדנו, מי מוצא אינו אם ואף

וכו'. רברבין אילנין נעשין  ומלה מלה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קעו

את הממהרת זאת בחכמה עוסקי שאינ לפי בניה, על מבכה רחל
בא  משיח  אי ולזה ,הק

ברמה : קול  לספר בהקדמתו צמח , יעקב  לפי רבי  בניה, על מבכה  רחל
שיאמר בא משיח אין ולזה הקץ, את הממהרת זאת בחכמה עוסקים שאינם
כלומר איננו, כי בניה  על וכו' מדמעה ועיניך  מבכי  קולך מנעי  אז, ה' לה
ואין  הקבלה , ובחכמת הזוהר  ובעסק  בתשובה תלויה המשיח שביאת שכיוון
קבוע  מדרש אין כי  ממשפחה ושנים מעיר  אחד אם כי  בה עוסקים בניה
בניה אין כי איננו, ולכן  התלמוד, בעסק שיש כמו ועיר  עיר  בכל כראוי

המשיח. את וממהרים בעלימושכים התורה מגדולי ראיה  לקחת  תפן ואל
לברכה  זכרונם חכמינו דברי  כי  זו בחכמה  לעסוק רוצים שלא הנגלות

הזה. הדור מגדולי יותר  נאמנים ובזוהר במדרש

ה' פרק יב' מאמר  ב' חלק הברית, הקבלה,ספר  חכמת היא התורה -נזר
עסק  לך  ואין התבונן שהורשית במה באמרם ממנה  פורשים העולם רוב אשר 
ומנה הזאת לתורה מסוגל  אתה  אם בזה ואחוז ידך נא שלח אתה בנסתרות,

תזוע, והולךלא  מימיו  מאורות ראה לא זו  חכמה טעם טעם  שלא מי כי
הזאת. התורה של  מעלבונה לבריות  להם  ואוי בחכמתבחושך עסק שלא  ומי 

דוחין  עדן בגן לעלות רוצה שנשמתו בשעה אותה, ללמוד רצה ולא האמת
שלא הנגלות בעלי התורה מגדולי  ראיה לקחת תפן ואל בבזיון. משם אותה 
ובזוהר במדרש לברכה זכרונם חכמינו דברי  כי זו , בחכמה לעסוק רוצים
הקדמונים כדורות לא כי  אחי, תדע ונאמנה הזה. הדור  מגדולי יותר  נאמנים
באותן  כי האלה, והימים הללו דורות החמישי באלף  שהיו הראשונים והימים
אלא מקובלים  אז  היו לא לכן ומסוגרים, סגורים זו חכמה שערי  היו  ימים
כי  רחמים, שערי אורה, שערי  שנפתחו הזה השישי  באלף כן לא - מעטים.

הימין  קץ  לעת קרוב ה'הוא בעיני  כעת גדול , רוח ונחת מצוה של  ושמחה
כתבי  כל שנדפסו כעת בפרט ועד לעולם מלכותו שם כבוד להתפרסם
וחתימין  סתומים שהיו אורה שערי לנו פתח אשר  ז"ל לוריא להאר "י הקודש
הנביא אליהו פי על חיים  אלקים דברי דבריו וכל עולם מימות עזקין באלף
כעת סכנה, שום ולא מכשול לנו ואין  שגלה מה  גלה וברשותו לטוב, זכור

ממש. בנגלות כמו 

יכולים  איך  כי כלל, ידיעה  להם שאין הדור חכמי איזה על מאד, תמה ואני
מוזר והיא  התורה, פנימיות שהיא האמת  בחכמת  לעסוק  מבלי  להתאפק

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קעזשאלות 

הרי והתירוצים ההתנצלות וכל  מאומה. שהיא מה יודעים שאינם עד בפניהם
כלל מספיקים !אינם 

ואחלמה  שבו לשם בן הקדמת אליהו בתחילתו, אצילות במסכת ואמרו -
גמרא, משנה, למד מישראל אדם שאפילו ליראיו", ה' סוד  "כתיב  פתח ◌יוסף 

- יראה בו וכלואין  טרח . לחינם שטרח מה וכל אדירים במים צלל  לחנם
וכו ' ודעת החכמה  עיקר  שהוא נסתרות, אחר  רודף שמים, ירא  שהוא ,מי

כבוד  לאלוקים עושה אתה  אימתי דבר ", הסתר  אלוקים בשעה"כבוד - ?
הדור חכמי איזה על מאד , תמה ואני ע "ש. וכו' בנסתרות עוסק שאתה 
האמת בחכמת  לעסוק מבלי להתאפק יכולים איך כי כלל, ידיעה להם שאין
שהיא מה יודעים שאינם עד בפניהם, מוזר והיא התורה פנימיות שהיא

כמ "ש כלל מספיקים אינם הרי והתירוצים ההתנצלות וכל (בעירוביןמאומה.

ופשוטנ"ה) אחריה, לעלות צריך אתה היא בשמים שאם היא " בשמים "לא
על  עלתה הנסתר והחלק התורה, חלקי  כל על  היא שהכוונה כולנה".הוא

ביותר הגדול הרשע אפילו  הגר"א בש זצ"ל אלישיב הגרי"ש מר
מרכבה! מעשה למד שלא על יתבע,

אלישיב  שלום יוסף רבי הגאון מרן נכדו וכתב 
הגדול  האפיקורס שאפילו ז"ל, הגר"א בשם זצ"ל
במעשה ועסק  למד לא למה  יתבע שבישראל ,

לאבות)!מרכבה זצ"ל הגרי "ש .(פירוש

לא  הקבלה, בחכמת המשתדלי אשריה
שלא  מפני הקבלה מלימוד   עצמ את הפוטרי הטפשי כאות

ופוסקי בש"ס כרס מלאו 
שלימה איפה לספר  הסכמה חיים)מתוך עץ לספר  המשתדלים(פירוש  אשריהם :

הקבלה, מלימוד עצמם את הפוטרים הטפשים כאותם לא הקבלה, בחכמת
טענתם יזכרו  לא למה להם, אשאלה ופוסקים, בש"ס כרסם מלאו שלא מפני

אחר הגוררים בטלים דברים לדבר שפונים בשעה ולשה"רזו בישא  לישנא יהם
אם כי זה אין ופוסקים, בש "ס כרסו שמלא מי  גם מהם לפרוש שמחוייב 

הגדולים: מן אחד אמר זה שעל  עצמה, החכמה  את שמבטלשמזניחים מי 
הנגלה  את בסתר  שמבטל חזקה הנסתר, את חזקו בגלוי יקרים, אחים לכן, .

הקבלה, בלמוד  ולתתא לעילא התאחדו  עלאה, דמלכא בקשורא הדבקו ואמצו,
מכל  כי  בה, שוגא שהוא אעפ"י בעצמו יקרא שילמדנו, מי מוצא אינו אם ואף

וכו'. רברבין אילנין נעשין  ומלה מלה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קעח

זוהר , למד  לא א ,טובי ומעשי תורה האד ביד יש אפילו 
הבא  בעול גדולה בבושה יהיה

שיר בזוהר כתב טובים, ומעשים תורה האדם ביד יש שאפילו אלא עוד, ולא
בבושה תהיה זו, בחכמה עסקה ולא העליון לעולם כשתבוא שהנשמה השירים,

יודעת שלא כך על מאד  השערים גדולה מכל  אותה ומוציאין עליונים, רזים
בכיסופאהעליונים  יעול דלא "בגין הקדוש זוהר ללמוד  אדם כל ישתדל  לכן .

דאתי". לעלמא

תורה  תלמוד  ממצוות מחסר  זוהר, לומד שלא מי

בּ תחלּ ת שכתב זי "ע  וויטאל חיים רבי  בשם אומר זיע"א פתייה יהודה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִורבינו
הּמ צווֹ ת: ׁש היא ׁש ער ּת וֹ רה ּת למוּ ד  ׁש ל  אחד מצוה חּס ר  הרי כּ ן , עשׂ ה א  ואם ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ׁש ל בּ חינוֹ ת בּ ד' ׁש יּ טרח עד ׁש יּ תגּ ל גּ ל  וצרי הּמ צווֹ ת, כּ כל וּ ׁש קוּ לה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְגּ ד וֹ לה
זי"עהּפ רד"ס פתייה יהודה הרב אמר ועוד ל ׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד בשעת הנּ זכּ ר. שעוד ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

בגלגול, הזה לעולם  חזר שכבר  יתכן עליו , בוכים כאשר ירחם.הלויה השם

נברא  שלא לו  טוב זוהר , לומד  שלא  מי

זצוקללה"ה אבּ וּ חצירא יעקב רבּ ינוּ  ה ּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק האקי הּמ להמקבּ ל גּ נזי (בּ ספרוֹ  ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קפ"ה) הּק דוֹ ׁש :דּ ף י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ ׁש ם אמת אוֹ מר ּת וֹ רת למד  ׁש א דּ מי  ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
דּ  נברא ׁש א ל וֹ  טוֹ ב הּת וֹ רה, סוֹ ד וֹ ת  יתבּ ר ,ׁש הם אהוּ תוֹ  י וֹ דע אדם  אין  זה, בא ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ועב וֹ דתוֹ . ואהבתוֹ , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויראתוֹ 

גדול, עונשו מזה ונמנע  זוהר ללמוד שביכולתו מי
בגללו מתעכבת והגאולה

למדים יענשונמצינו ענוש למד  ולא הסוד  בתורת ללמוד יכול שהיה שמי 
הגאולה  את ומעכב כך . עוד !על ועיין ז"ל, הגר "א כתב  וכן  מ"ג  תיקון ל ' תיקון (זוה"ק 

פ"י) משלי הרבים:במדרש מזכה  בספר ככרוכיא צווח זה ועל - לנו ,. יעזור  מה
הגאולה  את לקרב  בשביל פועלים לא אבל  להגאל, רוצים אנחנו ומהו אם ?

הגאולה  וטהרהקירוב  קדושה שלמה תשובה המאכלות(? כשרות כולל האדם קדושת

התרחקות והלבוש ההתנהגות "מהודר "] בהכשר  ואפילו  זה בענין גדול מכשול שיש [וכידוע  באמת

וכו') הגויים הקדוש;מדרכי הזוהר עכ"ד .!ולימוד 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קעטשאלות 

בגלות רבינו  למשה שיעזרו חכמי בתלמידי מחסור  יש הזה  בזמ

בזוהר ע "א)ואמרו כ "ח דף מעשׂ ה(בראשית נתן מי והרי אלעזר, רבּ י  אמר  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָבלה "ק:
וּ במ ׁש ה בּ ישׂ ראל אדם כּ ׁש ל אמר ּת  ואּת ה בּ ני, ל וֹ : אמר  למד ּת ? א וכי (ישעיה? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אחריתמו) מראׁש ית וה וּ א!מגּ יד מת, א מׁש ה ולכן ודּ אי. הוּ א  ּכ לוֹ , אמר  ? ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌
האחר וֹ נה בּ גּ לוּ ת נאמר  וּ בגלל וֹ  אדם, כּ לּ ם נקרא א לּ א עזר, מצא א וּ לאדם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌

מהגּ ל וּ ת. ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא עזר  מצא א  וּ לאדם האמצעי בּ עּמ וּ ד  נאמר וכן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נג דּ וֹ .
ׁש כּ תוּ ב  ב )זהוּ  מּמ ׁש ,,(שמות בדמוּ תוֹ  הוּ א וּ מׁש ה איׁש ". אין כּ י  ויּ רא וכה  כּ ה "ויּ פן ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּ נגדּ וֹ  עזר מצא א בּ וֹ  מלך :ׁש נּ אמר במקדש וביאר בר. שמעון רבי וממשיך  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
בגלות, השכינה מן זזה אינה רבינו משה של שהבחינה לבאר , זהיוחאי ועל

האחרונה, בגלות עזרנאמר שיהיו חכמים תלמידי  מצא לא הוא ברוך  שהקדוש 
בסודות  עוסקים  שאינם לפי כנגדו, הם כאלו  נחשבים כולם אלא בגלות, למשה

השכינה. לתיקון לסייע פירוש התורה, כנגדו, עזר מצא לא ולאדם בו , ונאמר
מן  שכינתו את להוציא אנפין, לזעיר  שיעזור מי  הוא ברוך הקדוש מצא לא

בביאורו. ז"ל הגר"א  רבינו כתב וכעי"ז הגלות.

שלא  העולמי את  מחריב הקדוש  זוהר לומד

הזהר תנינא)בתיקוני נתיב  ל' בחכמת(תיקון לאשתדלא  בעאן "דלא אלו על כתוב
הקבלה)הקבלה" בחכמת לעסוק רוצים ביזה,(שלא חרב , עניות, שגורמים  להם "אוי

בעולם" ואבדון  הגמראוהרג פי  על  מובן וזאת עכ"ל, ג.), ובע "ז פ"ח . "התנה(שבת
מוטב  תורתי  את מקבלים  ישראל  אם ואמר בראשית מעשה עם (אתןהקב"ה

השמעתמתקיימין) "משמים דכתיב  ובוהו", ל"תוהו אתכם אחזיר אני לאו, ואם
התורה ישראל יקבלו לא שמא  בתחילה, - יראה" "ארץ - תורה מתן - דין"
"שקטה", - ונשמע בנעשה כשקבלוה  - "ולבסוף" - ובוהו לתוהו הארץ  ותחזור 
כתוב  אם לשאול , אפשר זה על שקטה, אז ונשמע ", "נעשה כשהבטיחו כלומר,
האמירה מה  א"כ שמעו, כבר  הרי  נעשה", ה' דבר  אשר הדברים "כל 

שבכתב "ונשמע" תורה כי  "מדוע", להבין  סברא, מלשון שמיעה אלא, ?
והזהר לעשות, "איך" לנו אומרת פה  שבעל  תורה לעשות, "מה" לנו אומרת
מובאת תבוא כי  שבפרשת היא, וההוכחה לעשות , "למה" לנו מסביר הקדוש
כלומר, תעשון", אשר כל  את תשכילו "למען  כתוב הפרשה ובסוף  התוכחה,
ב "שכל" "תשכילו" קודם , עשיתם שלא  מה תתקנו עכשיו עונשים , קיבלתם

לעיל . הגר"א וכדברי  עושים, שאתם מה תבינו



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קעח

זוהר , למד  לא א ,טובי ומעשי תורה האד ביד יש אפילו 
הבא  בעול גדולה בבושה יהיה

שיר בזוהר כתב טובים, ומעשים תורה האדם ביד יש שאפילו אלא עוד, ולא
בבושה תהיה זו, בחכמה עסקה ולא העליון לעולם כשתבוא שהנשמה השירים,

יודעת שלא כך על מאד  השערים גדולה מכל  אותה ומוציאין עליונים, רזים
בכיסופאהעליונים  יעול דלא "בגין הקדוש זוהר ללמוד  אדם כל ישתדל  לכן .

דאתי". לעלמא

תורה  תלמוד  ממצוות מחסר  זוהר, לומד שלא מי

בּ תחלּ ת שכתב זי "ע  וויטאל חיים רבי  בשם אומר זיע"א פתייה יהודה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִורבינו
הּמ צווֹ ת: ׁש היא ׁש ער ּת וֹ רה ּת למוּ ד  ׁש ל  אחד מצוה חּס ר  הרי כּ ן , עשׂ ה א  ואם ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ׁש ל בּ חינוֹ ת בּ ד' ׁש יּ טרח עד ׁש יּ תגּ ל גּ ל  וצרי הּמ צווֹ ת, כּ כל וּ ׁש קוּ לה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְגּ ד וֹ לה
זי"עהּפ רד"ס פתייה יהודה הרב אמר ועוד ל ׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד בשעת הנּ זכּ ר. שעוד ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

בגלגול, הזה לעולם  חזר שכבר  יתכן עליו , בוכים כאשר ירחם.הלויה השם

נברא  שלא לו  טוב זוהר , לומד  שלא  מי

זצוקללה"ה אבּ וּ חצירא יעקב רבּ ינוּ  ה ּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק האקי הּמ להמקבּ ל גּ נזי (בּ ספרוֹ  ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קפ"ה) הּק דוֹ ׁש :דּ ף י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ ׁש ם אמת אוֹ מר ּת וֹ רת למד  ׁש א דּ מי  ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
דּ  נברא ׁש א ל וֹ  טוֹ ב הּת וֹ רה, סוֹ ד וֹ ת  יתבּ ר ,ׁש הם אהוּ תוֹ  י וֹ דע אדם  אין  זה, בא ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ועב וֹ דתוֹ . ואהבתוֹ , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויראתוֹ 

גדול, עונשו מזה ונמנע  זוהר ללמוד שביכולתו מי
בגללו מתעכבת והגאולה

למדים יענשונמצינו ענוש למד  ולא הסוד  בתורת ללמוד יכול שהיה שמי 
הגאולה  את ומעכב כך . עוד !על ועיין ז"ל, הגר "א כתב  וכן  מ"ג  תיקון ל ' תיקון (זוה"ק 

פ"י) משלי הרבים:במדרש מזכה  בספר ככרוכיא צווח זה ועל - לנו ,. יעזור  מה
הגאולה  את לקרב  בשביל פועלים לא אבל  להגאל, רוצים אנחנו ומהו אם ?

הגאולה  וטהרהקירוב  קדושה שלמה תשובה המאכלות(? כשרות כולל האדם קדושת

התרחקות והלבוש ההתנהגות "מהודר "] בהכשר  ואפילו  זה בענין גדול מכשול שיש [וכידוע  באמת

וכו') הגויים הקדוש;מדרכי הזוהר עכ"ד .!ולימוד 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קעטשאלות 

בגלות רבינו  למשה שיעזרו חכמי בתלמידי מחסור  יש הזה  בזמ

בזוהר ע "א)ואמרו כ "ח דף מעשׂ ה(בראשית נתן מי והרי אלעזר, רבּ י  אמר  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָבלה "ק:
וּ במ ׁש ה בּ ישׂ ראל אדם כּ ׁש ל אמר ּת  ואּת ה בּ ני, ל וֹ : אמר  למד ּת ? א וכי (ישעיה? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אחריתמו) מראׁש ית וה וּ א!מגּ יד מת, א מׁש ה ולכן ודּ אי. הוּ א  ּכ לוֹ , אמר  ? ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌
האחר וֹ נה בּ גּ לוּ ת נאמר  וּ בגלל וֹ  אדם, כּ לּ ם נקרא א לּ א עזר, מצא א וּ לאדם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌

מהגּ ל וּ ת. ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא עזר  מצא א  וּ לאדם האמצעי בּ עּמ וּ ד  נאמר וכן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נג דּ וֹ .
ׁש כּ תוּ ב  ב )זהוּ  מּמ ׁש ,,(שמות בדמוּ תוֹ  הוּ א וּ מׁש ה איׁש ". אין כּ י  ויּ רא וכה  כּ ה "ויּ פן ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּ נגדּ וֹ  עזר מצא א בּ וֹ  מלך :ׁש נּ אמר במקדש וביאר בר. שמעון רבי וממשיך  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
בגלות, השכינה מן זזה אינה רבינו משה של שהבחינה לבאר , זהיוחאי ועל

האחרונה, בגלות עזרנאמר שיהיו חכמים תלמידי  מצא לא הוא ברוך  שהקדוש 
בסודות  עוסקים  שאינם לפי כנגדו, הם כאלו  נחשבים כולם אלא בגלות, למשה

השכינה. לתיקון לסייע פירוש התורה, כנגדו, עזר מצא לא ולאדם בו , ונאמר
מן  שכינתו את להוציא אנפין, לזעיר  שיעזור מי  הוא ברוך הקדוש מצא לא

בביאורו. ז"ל הגר"א  רבינו כתב וכעי"ז הגלות.

שלא  העולמי את  מחריב הקדוש  זוהר לומד

הזהר תנינא)בתיקוני נתיב  ל' בחכמת(תיקון לאשתדלא  בעאן "דלא אלו על כתוב
הקבלה)הקבלה" בחכמת לעסוק רוצים ביזה,(שלא חרב , עניות, שגורמים  להם "אוי

בעולם" ואבדון  הגמראוהרג פי  על  מובן וזאת עכ"ל, ג.), ובע "ז פ"ח . "התנה(שבת
מוטב  תורתי  את מקבלים  ישראל  אם ואמר בראשית מעשה עם (אתןהקב"ה

השמעתמתקיימין) "משמים דכתיב  ובוהו", ל"תוהו אתכם אחזיר אני לאו, ואם
התורה ישראל יקבלו לא שמא  בתחילה, - יראה" "ארץ - תורה מתן - דין"
"שקטה", - ונשמע בנעשה כשקבלוה  - "ולבסוף" - ובוהו לתוהו הארץ  ותחזור 
כתוב  אם לשאול , אפשר זה על שקטה, אז ונשמע ", "נעשה כשהבטיחו כלומר,
האמירה מה  א"כ שמעו, כבר  הרי  נעשה", ה' דבר  אשר הדברים "כל 

שבכתב "ונשמע" תורה כי  "מדוע", להבין  סברא, מלשון שמיעה אלא, ?
והזהר לעשות, "איך" לנו אומרת פה  שבעל  תורה לעשות, "מה" לנו אומרת
מובאת תבוא כי  שבפרשת היא, וההוכחה לעשות , "למה" לנו מסביר הקדוש
כלומר, תעשון", אשר כל  את תשכילו "למען  כתוב הפרשה ובסוף  התוכחה,
ב "שכל" "תשכילו" קודם , עשיתם שלא  מה תתקנו עכשיו עונשים , קיבלתם

לעיל . הגר"א וכדברי  עושים, שאתם מה תבינו



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קפ 

בעול נברא  שלא טוב 
פה  שבעל תורה ולא  שבכתב תורה לא ילמד  ולא

הזהר  מ"ג )ובתיקוני  פי(תיקון מלךעל שתסתלק כסא שגורם מי  וכך כתוב , ,
רק  שיש ואומרים שבכתב , ומתורה פה שבעל  מתורה והחכמה, הקבלה

הקבלה ילמדו שלא  וגורם ובתלמוד, בתורה שלא פשט היה טוב לו  "אוי
פה, שבעל תורה ולא שבכתב תורה לא ילמד ולא בעולם  נברא הי -ה
ואורך בעולם עניות וגורם  ובוהו, לתוהו העולם שמחזיר לו שנחשב

לומד הגלות" ולא פה שבעל ותורה שבכתב תורה לומד  אם  ומסביר ,
שמגביר הכלים שבירת ליסוד העולם ומחזיר בלימודו פוגם קבלה,

כך, כל פוגם לא לפחות הארץ, עם - היה  ואם יוודע הקליפות ממנו
הקבלה  שלומד  למי השכר וגודל  החיוב בגירסאגודל הזהר לימוד כי  ,

מאמר פירוש  ולהבין ללמוד  יזכה אם  שכן וכל  עולמות בונה בעלמא,
הפשט אחד, בלימוד יעשה שלא  מה אחת בשעה למעלה  תיקון בו  יעשה

תמימה  מעטרו שנה אין אם כלום , אינו השנה כל לימודו ודאי  אלא ,
להיות הארץ תחזור  קבלה, ללמוד וישוב  קלקולו יתקן אם הקבלה, בלימוד
להתחיל  צריך גיל ובאיזה מתי  השואל, ישאל הנ"ל  ולאור  - עכ"ל. מרוצה,
בצורה הברורים, חז"ל דברי את אציג לכן הקדוש, הזהר את ללמוד

קידושין במסכת וכדלהלן פנים, לשני  משתמעת ל.)שאינה  אומרת(דף :
שליש  במשנה, שליש במקרא, שליש שנותיו, אדם ישלש לעולם הגמרא

חיי  כמה יודע מי הגמרא, שואלת צריכא,בתלמוד, לא הגמרא מתרצת ?
מקשה השבוע, ימי את לחלק "ליומי " הקדוש, רש"י  אומר  זה על ליומי .
התוס', ומשיב חיי, כמה יודע  "מי לשאול  אפשר  זה על גם התוס', עליו
זוה"ק  ללמוד אחד כל  חובת הרי זה, ולפי ישלש, עצמו ויום יום בכל
גיל  ובאיזה ממתי  יומיא", לסוף  לאתגליא דא חכמתא "עתידא  כמובטח -
כמה יודע "מי הגמרא שאלת  את  לשאול אפשר  זה על להתחיל, יכול 
יום. בכל ה"פרד"ס" להשלים תורה , הלומד אחד כל חובת וממילא  חיי"
שתמלאו  אחר בזה"ל: כותב מאמרות בעשרה בפרק הקדוש השל"ה -
יפה חלק תבררו כך אחר אזי ויום" יום "בכל ופוסקים מתלמוד כריסכם
בו  גדול ודביקות קדושה בתוספת החכמה זו בלימוד  ותדבקו מהיום
חק  יום בכל  ללמוד האריז "ל תקנת הוא [וכן עכ"ל. ויתברך, יתברך
זוכה זה בלימוד שרק וזוהר, גמרא משנה תנ"ך על המסודר לישראל

נשמתו]. להארת

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קפאשאלות 

המשיח , לימות  קרוב כשיהיה
החכמה  סודות ידעו שבעול תינוקות אפילו 

הקדוש  ק"ס)בזהר סעיף ובהסולם קי"ח וז"ל :(וירא לימות כתוב, קרוב וכשיהיה
זמן  ובאותו  החכמה, סודות למצוא עתידים  שבעולם תינוקות אפילו  המשיח,

לכל על תגלה דההגבלות כתוב י "ג פ' יוסף יסוד לספר בהוספה - עכ "ל. ,
על  נאמר לא  זה וכו' כתבים מפי ולא  מקובל מפי שילמד  כגון הקבלה לימוד 
רבו  משם זצ"ל בלוך שלמה רבי  הגה"צ  אמר  וכן עיי"ש, הזהר ספר  לימוד 

חיים  מדרש,זצ"ל"החפץ רובו כי  הגבלה, שום אין הזהר , ספר לימוד שעל
פרשה, אותה של הזהר את  שבת כל  שילמדו לכולם  מעורר חיים החפץ והיה

לבחורים  בספרו ואפילו זי"ע מקאמארנא אייזיק  יצחק רבי  הגה"ק - עכ "ל. ,
חסד פ"דנוצר אבות פרקי  שבורחיםמ"כ )(על שוטים  הרבה יש וכן וז"ל: כותב,

אדם חיות ממש, חיינו, הם אשר  הזהר וספר האר"י  מרן של רזין מללמוד
גובר, שהמינות הזה  הרע בדור לי  שומע עמי  ולו הזהר, בספר  תלוי הישראלי
והיה  בו , להגות והתיקונים הזהר  ספר  שנים  תשע בן תינוק עם לומדים היו 

לחכמתו . קודמת  חטאו  מהגר"איראת כ"ז סע' פר"ח שלמה אבן בספר -
שהוא הגוף  לפנימיות  חיים הם התורה פנימיות וז"ל: כתוב זי "ע  מוילנא
יכול  יצה"ר אין ב"סוד " "והעוסקים הגוף לחיצוניות והחיצוניות הנפש

תלוי  שזה להסיק מכאן וניתן עכ "ל . בהם" יראת(כהנ"ל )להתגרות בהקדמת
לחכמתו.חטאו,

גדול  צירו יהיה המשיח ביאת לפני

נשא פרשת  בזוה"ק הכתוב  את לצטט רציתי  בב"א , משיח ביאת ובעניין
מצרים(קכ"ד.) כביציאת יהי-ה האחרונה מצריםשבגאולה מארץ צאתך כימי  (ככתוב 

נפלאות) ודורשיםאראנו - מצרים, מארץ  ישראל בני  עלו "וחמשים" שם שכתוב 
בי " "וימרו הפסוק על ברש"י וכן ובמכילתא  במדרש פסוקחז"ל, כ' (יחזקאל

"אחד ח ') רק  היו שעלו ואלה אפילה, ימי בג' מתו ישראל של שרובם
מאות" מחמש אחד או שעם!!מחמישים ואומר הזוה"ק ממשיך וכן - !

יזכו  ה"זוה"ק" שהוא החיים בעץ שנאחזו "אלו תורה, כבמתן  יחולק ישראל
להכנס, עכשיו וירצו הזו"ה"ק למדו  שלא ואלו  המשיח , להיכל ויכנסו
באיזו  אותך, אשאל  זה ועל יירה", ירה או יסקל  סקול כי  נאמר  עליהם

רוצהקטיגורי-ה ??להמצאאתה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קפ 

בעול נברא  שלא טוב 
פה  שבעל תורה ולא  שבכתב תורה לא ילמד  ולא

הזהר  מ"ג )ובתיקוני  פי(תיקון מלךעל שתסתלק כסא שגורם מי  וכך כתוב , ,
רק  שיש ואומרים שבכתב , ומתורה פה שבעל  מתורה והחכמה, הקבלה

הקבלה ילמדו שלא  וגורם ובתלמוד, בתורה שלא פשט היה טוב לו  "אוי
פה, שבעל תורה ולא שבכתב תורה לא ילמד ולא בעולם  נברא הי -ה
ואורך בעולם עניות וגורם  ובוהו, לתוהו העולם שמחזיר לו שנחשב

לומד הגלות" ולא פה שבעל ותורה שבכתב תורה לומד  אם  ומסביר ,
שמגביר הכלים שבירת ליסוד העולם ומחזיר בלימודו פוגם קבלה,

כך, כל פוגם לא לפחות הארץ, עם - היה  ואם יוודע הקליפות ממנו
הקבלה  שלומד  למי השכר וגודל  החיוב בגירסאגודל הזהר לימוד כי  ,

מאמר פירוש  ולהבין ללמוד  יזכה אם  שכן וכל  עולמות בונה בעלמא,
הפשט אחד, בלימוד יעשה שלא  מה אחת בשעה למעלה  תיקון בו  יעשה

תמימה  מעטרו שנה אין אם כלום , אינו השנה כל לימודו ודאי  אלא ,
להיות הארץ תחזור  קבלה, ללמוד וישוב  קלקולו יתקן אם הקבלה, בלימוד
להתחיל  צריך גיל ובאיזה מתי  השואל, ישאל הנ"ל  ולאור  - עכ"ל. מרוצה,
בצורה הברורים, חז"ל דברי את אציג לכן הקדוש, הזהר את ללמוד

קידושין במסכת וכדלהלן פנים, לשני  משתמעת ל.)שאינה  אומרת(דף :
שליש  במשנה, שליש במקרא, שליש שנותיו, אדם ישלש לעולם הגמרא

חיי  כמה יודע מי הגמרא, שואלת צריכא,בתלמוד, לא הגמרא מתרצת ?
מקשה השבוע, ימי את לחלק "ליומי " הקדוש, רש"י  אומר  זה על ליומי .
התוס', ומשיב חיי, כמה יודע  "מי לשאול  אפשר  זה על גם התוס', עליו
זוה"ק  ללמוד אחד כל  חובת הרי זה, ולפי ישלש, עצמו ויום יום בכל
גיל  ובאיזה ממתי  יומיא", לסוף  לאתגליא דא חכמתא "עתידא  כמובטח -
כמה יודע "מי הגמרא שאלת  את  לשאול אפשר  זה על להתחיל, יכול 
יום. בכל ה"פרד"ס" להשלים תורה , הלומד אחד כל חובת וממילא  חיי"
שתמלאו  אחר בזה"ל: כותב מאמרות בעשרה בפרק הקדוש השל"ה -
יפה חלק תבררו כך אחר אזי ויום" יום "בכל ופוסקים מתלמוד כריסכם
בו  גדול ודביקות קדושה בתוספת החכמה זו בלימוד  ותדבקו מהיום
חק  יום בכל  ללמוד האריז "ל תקנת הוא [וכן עכ"ל. ויתברך, יתברך
זוכה זה בלימוד שרק וזוהר, גמרא משנה תנ"ך על המסודר לישראל

נשמתו]. להארת

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קפאשאלות 

המשיח , לימות  קרוב כשיהיה
החכמה  סודות ידעו שבעול תינוקות אפילו 

הקדוש  ק"ס)בזהר סעיף ובהסולם קי"ח וז"ל :(וירא לימות כתוב, קרוב וכשיהיה
זמן  ובאותו  החכמה, סודות למצוא עתידים  שבעולם תינוקות אפילו  המשיח,

לכל על תגלה דההגבלות כתוב י "ג פ' יוסף יסוד לספר בהוספה - עכ "ל. ,
על  נאמר לא  זה וכו' כתבים מפי ולא  מקובל מפי שילמד  כגון הקבלה לימוד 
רבו  משם זצ"ל בלוך שלמה רבי  הגה"צ  אמר  וכן עיי"ש, הזהר ספר  לימוד 

חיים  מדרש,זצ"ל"החפץ רובו כי  הגבלה, שום אין הזהר , ספר לימוד שעל
פרשה, אותה של הזהר את  שבת כל  שילמדו לכולם  מעורר חיים החפץ והיה

לבחורים  בספרו ואפילו זי"ע מקאמארנא אייזיק  יצחק רבי  הגה"ק - עכ "ל. ,
חסד פ"דנוצר אבות פרקי  שבורחיםמ"כ )(על שוטים  הרבה יש וכן וז"ל: כותב,

אדם חיות ממש, חיינו, הם אשר  הזהר וספר האר"י  מרן של רזין מללמוד
גובר, שהמינות הזה  הרע בדור לי  שומע עמי  ולו הזהר, בספר  תלוי הישראלי
והיה  בו , להגות והתיקונים הזהר  ספר  שנים  תשע בן תינוק עם לומדים היו 

לחכמתו . קודמת  חטאו  מהגר"איראת כ"ז סע' פר"ח שלמה אבן בספר -
שהוא הגוף  לפנימיות  חיים הם התורה פנימיות וז"ל: כתוב זי "ע  מוילנא
יכול  יצה"ר אין ב"סוד " "והעוסקים הגוף לחיצוניות והחיצוניות הנפש

תלוי  שזה להסיק מכאן וניתן עכ "ל . בהם" יראת(כהנ"ל )להתגרות בהקדמת
לחכמתו.חטאו,

גדול  צירו יהיה המשיח ביאת לפני

נשא פרשת  בזוה"ק הכתוב  את לצטט רציתי  בב"א , משיח ביאת ובעניין
מצרים(קכ"ד.) כביציאת יהי-ה האחרונה מצריםשבגאולה מארץ צאתך כימי  (ככתוב 

נפלאות) ודורשיםאראנו - מצרים, מארץ  ישראל בני  עלו "וחמשים" שם שכתוב 
בי " "וימרו הפסוק על ברש"י וכן ובמכילתא  במדרש פסוקחז"ל, כ' (יחזקאל

"אחד ח ') רק  היו שעלו ואלה אפילה, ימי בג' מתו ישראל של שרובם
מאות" מחמש אחד או שעם!!מחמישים ואומר הזוה"ק ממשיך וכן - !

יזכו  ה"זוה"ק" שהוא החיים בעץ שנאחזו "אלו תורה, כבמתן  יחולק ישראל
להכנס, עכשיו וירצו הזו"ה"ק למדו  שלא ואלו  המשיח , להיכל ויכנסו
באיזו  אותך, אשאל  זה ועל יירה", ירה או יסקל  סקול כי  נאמר  עליהם

רוצהקטיגורי-ה ??להמצאאתה



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קפב

האריז"ל  נשמת הסול בעל מר כ"ק הקדוש סבי ע שהיה מעשה
השואה  לפני

לא ואחרים הזוה"ק  לימוד להפצת רבות כה פועל אני מדוע תשאל , ?אם
לך: סביאשיב עם שהי -ה מעשה  משום מוסרית  כחובה זאת חש אני

תרע"ט הקדוש, - תרע"ז בשנים  למנינם)כי  העולם(1917–1919 מלחמת לאחר 
ישראל  לגדולי ופנה זי "ע  "הסולם" בעל הגה"ק סבי  כ"ק רץ הראשונה,
הזוה"ק  ללמוד וחסידיהם לתלמידיהם שיורו  בפניהם והתחנן באירופה
דחו  לצערנו אך הזוה "ק, בלימוד  החיוב  על בספה"ק הנכתב  והוכיח

תרע"ט  בשנת למיניהן, בתירוצים שנגזרה(1919)תחנוניו הקדוש  סבי  צעק 
בשמים לא!!הגזירה ששם ישראל, לארץ  לברוח שנה 20 לנו ונותנים !

חורבן  ומאחר!!יהי -ה "ציוני " הקדוש סבי  את לכנות החלו  זאת, כששמעו !
שכ"ציוני" לימוד (לכאורה)שראה עידוד  על  השפעה שום יותר  לו אין

תרפ"א  בשנת זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות  החליט !!!(1291)הזוה"ק ,
תרצ"ט בשנת ימ"ש הגרמנים שואת פרצה שנה(1939)ולצערנו 20 בדיוק

תרע"ט  השואה,!!(1919)משנת יוצאי  יהודים, של רבות עשרות לצערי, !
צדק  שלך סבא  "כמה לי  ואמרו שנה מ-40 למעלה לפני  זאת  לי סיפרו

לו" שמעו שלא ויודעים!!!וחבל מאבותיהם זו מציאות ששמעו אלפים, שיש (בטוחני 

חוששני האמת) הקדוש, הזהר ללימוד הגישה נשתנתה לא שעדיין וכיון ,
ושוב  עצמה על ח"ו תחזור  שההסטוריה  רוצה ואיני הקדוש, מדבריו שוב

צדק" שהוא  "כמה וד"ל .!!יאמרו !

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

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קפגשאלות 

תשובות:

העול את  ברא   יתבר הבורא
בו ויתדבקו גדולתו שיכירו  ידי על לברואיו להיטיב כדי

התורה אותיות וכ"ב  מאמרות בחסדו כא בעשרה העולם את יתברך השם ברא 
גם מלכותו והדר  גדולתו  ויכירו שלימה , הטבה לברואיו להיטיב כדי  הגדול.
המלוכה לה' כי הכל וידעו  יתברך פניו מאור מאוד הרחוקים במקומות


זריקות כא. וקיבל [והיות לדבר, התחיל  באנון יוחנן  רבי
ודיבר המוח את להחזיק  יכל  ולא הקשה הניתוך אחרי 
רבי על  הקפידא  שכל  ממנו, שהבנתי מה וזה בקיצור]
כל כי הסוד, תורת  אצלו למד  שלא  בגלל  היה עקיבא
הסוד, פי על  היו הגדול אליעזר רבי של תורתו דברי

להג מצוה" "שירי  בספר אליהוכדאיתא בנימין רבי  ה"צ 
"שירימזאלשין גימטריה תרס "ו בשנת פיעטרקוב  (בדפוס

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

הסוד תורת כל את לקבל יכול  היה  עקיבא שרבי כזה,
מדינוב מהרצ"א הגה "ק כתב  וכן  ישראל. בני את וללמד
לנו ואין וזת"ד: טוב, ועשה מרע  סור לספר  בהוספותיו 
הזוה"ק , לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור  כוח
היו בנו אלעזר  ורבי הרשב"י  שגם האריז "ל , בשם  ומובא
מפני שברח  לזה והראיה מלוכה , הרוגי עשרה בכלל
בנו אלעזר  ורבי הוא והלך להורגו, שרצה  הקיסר
התיקון לעשות ובנו הרשב"י צריכים והיו להמערה,
רשב"י , של  רבו עקיבא רבי  כמו  להריגה נפשם  במסירות
אשר השדה מן וחרולים  והקמשונים הסיגים ולהעביר
משובחת  דרך למצוא יכול "אני  הרשב"י  ואמר ה '. ברכו
ולהורדת  הקליפות מתוך הקדושה ניצוצי  לברר וטובה
הרבה  התחתונים , לעולמות העליונים מהעולמות השפע 
על להריגה גופנית נפש מסירות מאשר חזקה יותר
מסירת  ידי על  וזאת עקיבא ], רבי  רבו [של  השם  קידוש 
שאטרח  הקדושה לתורה ביותר  הגדולה בתכלית נפש
מהבלי פרישות עם  התורה לימוד על מאוד מאוד
האפשר, ככל  התורה סודות ואגלה עוה"ז, ותענוגי 
המלך  בגנזי  ואכנס כולה, הבריאה תכלית לכולם ואפרש 
העליונים , אורות ואגלה אביו, בגנזי  שנכנס כבן העליון
מן הגדול החושך אבריח  הזה הגדול  האור  ידי ועל
ועל הקדושה". מן  והדינים הקליפות כל ואבטל העולם ,
סודות  גילוי ידי על  וכן  התורה, לסודות נפשו מסירת ידי
להמשיך  גזירות ולבטל הקליפות להכניע זכה התורה
הזה  הגדול הכוח  כל  כי  וחירות... שלום חיים  לעולם
ביאת  של  דור האחרון הזה לדור דוקא אותו צריך

מדינוב )המשיח , אנחנו(מהרצ "א  הזה [מהסיפור – .
סודות  אצלו לומד  היה עקיבא  רבי  אם  כי לומדים ,
מלכות, הרוגי בעשרה  מלהיות להינצל  יכול  היה התורה,

רבי לו שאמר מה  וזה ע"ה, יוחאי  בר  שמעון רבי  כמו
גבוה  יותר הסוד  תורת לימוד כי וכו', אני  תמה  אליעזר
ולא שיחיו הוא הסוד תורת כל כי ה', קידוש על מליהרג
ישראל , כל את ומציל  מכפר אלא הוא רק לא ימותו,
õנõזכר äהç אל אמר ע õד הקדוש: בזוהר שכתב ְִִֵַָָכמו
מן יתïרק äן ה åהר  ספר àהאי Łמעõן : לר àי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלברכה
לõŁן קכ "ד: àדף עõד  àתראה. àדרא אתáליא  éד  áְְְְְְִַַַַָָָָָָָלäתא
éזהר äיזהיר וה éłëילים  Łמעõן. לר àי äינà ר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַֹמ Łה
לא àאי êין הåהר ספר äאיהâ üילâ חäàרא àהאי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהרקיע 

– נíיõן  üלצריàיס לא הåהר àספר  הõêמד éי  ל õמר: רצה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ
דחçי מאילנא למטעם עתידין  âי łראל äבגין מŁיח ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחבלי 
כן ועל  àרחמי. מ áלäתא ãיà יפק äן ה åהר ספר הäא âְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹא 
לשמוע , מספיק לא זה  לו: אמר באנון  יוחנן  רבי אמר
וללמד להתגלות נועדה הסוד תורת כי  להשמיע! צריך
לקראת  העולם  את  הכינו למען האחרון  בדור הרבים  את

שלימה. והגאולה  משיח של תורתו
בסנהדרין  סח.)[ראה ר'(דף  כשחלה והתניא וז"ל : ,

יושב הוא לבקרו, וחביריו עקיבא ר ' נכנסו אליעזר
ערב היום  ואותו שלו, בטרקלין יושבין והן שלו, בקינוף
בו גער תפליו, לחלוץ בנו הורקנוס ונכנס היה, שבת
לחביריו [בנו] להן אמר בנזיפה , ויצא אליעזר] [רבי 
[רבי להן אמר  נטרפה, אבא של  שדעתו אני כמדומה
איסור מניחין  היאך נטרפה, אמו ודעת דעתו אליעזר]
חכמים שראו כיון  שבות, באיסור ועוסקין סקילה
ד' מרחוק  לפניו וישבו נכנסו עליו, מיושבת שדעתו

הוא שמותי אליעזר  רבי  [כי נט)אמות, מציעא ],(בבא
אמר באנו, תורה ללמוד לו אמרו באתם , למה  להן  אמר
לנו היה לא לו אמרו באתם , לא למה עכשיו ועד להן 
אמר עצמן, מיתת ימותו אם  אני  תמיה להן אמר פנאי,
ימות], מיתה באיזה [כלומר מהו שלי עקיבא רבי לו 
והניחן זרועותיו שתי  נטל משלהן, קשה שלך לו אמר
ספרי כשתי שהן זרועותיי שתי לכם אוי אמר לבו, על
תורה  והרבה למדתי , תורה הרבה  שנגללין , תורה
אפילו מרבותי  חסרתי ולא למדתי, תורה הרבה לימדתי,
חסרוני ולא  לימדתי תורה הרבה הים , מן  המלקק ככלב
שאני אלא עוד  ולא בשפופרת, כמכחול אלא תלמידי
אדם היה ולא עזה, בבהרת הלכות מאות שלש שונה 
שונה  שאני  אלא עוד ולא מעולם, דבר בהן  ששואלני



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קפב

האריז"ל  נשמת הסול בעל מר כ"ק הקדוש סבי ע שהיה מעשה
השואה  לפני

לא ואחרים הזוה"ק  לימוד להפצת רבות כה פועל אני מדוע תשאל , ?אם
לך: סביאשיב עם שהי -ה מעשה  משום מוסרית  כחובה זאת חש אני

תרע"ט הקדוש, - תרע"ז בשנים  למנינם)כי  העולם(1917–1919 מלחמת לאחר 
ישראל  לגדולי ופנה זי "ע  "הסולם" בעל הגה"ק סבי  כ"ק רץ הראשונה,
הזוה"ק  ללמוד וחסידיהם לתלמידיהם שיורו  בפניהם והתחנן באירופה
דחו  לצערנו אך הזוה "ק, בלימוד  החיוב  על בספה"ק הנכתב  והוכיח

תרע"ט  בשנת למיניהן, בתירוצים שנגזרה(1919)תחנוניו הקדוש  סבי  צעק 
בשמים לא!!הגזירה ששם ישראל, לארץ  לברוח שנה 20 לנו ונותנים !

חורבן  ומאחר!!יהי -ה "ציוני " הקדוש סבי  את לכנות החלו  זאת, כששמעו !
שכ"ציוני" לימוד (לכאורה)שראה עידוד  על  השפעה שום יותר  לו אין

תרפ"א  בשנת זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות  החליט !!!(1291)הזוה"ק ,
תרצ"ט בשנת ימ"ש הגרמנים שואת פרצה שנה(1939)ולצערנו 20 בדיוק

תרע"ט  השואה,!!(1919)משנת יוצאי  יהודים, של רבות עשרות לצערי, !
צדק  שלך סבא  "כמה לי  ואמרו שנה מ-40 למעלה לפני  זאת  לי סיפרו

לו" שמעו שלא ויודעים!!!וחבל מאבותיהם זו מציאות ששמעו אלפים, שיש (בטוחני 

חוששני האמת) הקדוש, הזהר ללימוד הגישה נשתנתה לא שעדיין וכיון ,
ושוב  עצמה על ח"ו תחזור  שההסטוריה  רוצה ואיני הקדוש, מדבריו שוב

צדק" שהוא  "כמה וד"ל .!!יאמרו !

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

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קפגשאלות 

תשובות:

העול את  ברא   יתבר הבורא
בו ויתדבקו גדולתו שיכירו  ידי על לברואיו להיטיב כדי

התורה אותיות וכ"ב  מאמרות בחסדו כא בעשרה העולם את יתברך השם ברא 
גם מלכותו והדר  גדולתו  ויכירו שלימה , הטבה לברואיו להיטיב כדי  הגדול.
המלוכה לה' כי הכל וידעו  יתברך פניו מאור מאוד הרחוקים במקומות


זריקות כא. וקיבל [והיות לדבר, התחיל  באנון יוחנן  רבי
ודיבר המוח את להחזיק  יכל  ולא הקשה הניתוך אחרי 
רבי על  הקפידא  שכל  ממנו, שהבנתי מה וזה בקיצור]
כל כי הסוד, תורת  אצלו למד  שלא  בגלל  היה עקיבא
הסוד, פי על  היו הגדול אליעזר רבי של תורתו דברי

להג מצוה" "שירי  בספר אליהוכדאיתא בנימין רבי  ה"צ 
"שירימזאלשין גימטריה תרס "ו בשנת פיעטרקוב  (בדפוס

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

הסוד תורת כל את לקבל יכול  היה  עקיבא שרבי כזה,
מדינוב מהרצ"א הגה "ק כתב  וכן  ישראל. בני את וללמד
לנו ואין וזת"ד: טוב, ועשה מרע  סור לספר  בהוספותיו 
הזוה"ק , לימוד כוח כמו הקדושה ניצוצי בירור  כוח
היו בנו אלעזר  ורבי הרשב"י  שגם האריז "ל , בשם  ומובא
מפני שברח  לזה והראיה מלוכה , הרוגי עשרה בכלל
בנו אלעזר  ורבי הוא והלך להורגו, שרצה  הקיסר
התיקון לעשות ובנו הרשב"י צריכים והיו להמערה,
רשב"י , של  רבו עקיבא רבי  כמו  להריגה נפשם  במסירות
אשר השדה מן וחרולים  והקמשונים הסיגים ולהעביר
משובחת  דרך למצוא יכול "אני  הרשב"י  ואמר ה '. ברכו
ולהורדת  הקליפות מתוך הקדושה ניצוצי  לברר וטובה
הרבה  התחתונים , לעולמות העליונים מהעולמות השפע 
על להריגה גופנית נפש מסירות מאשר חזקה יותר
מסירת  ידי על  וזאת עקיבא ], רבי  רבו [של  השם  קידוש 
שאטרח  הקדושה לתורה ביותר  הגדולה בתכלית נפש
מהבלי פרישות עם  התורה לימוד על מאוד מאוד
האפשר, ככל  התורה סודות ואגלה עוה"ז, ותענוגי 
המלך  בגנזי  ואכנס כולה, הבריאה תכלית לכולם ואפרש 
העליונים , אורות ואגלה אביו, בגנזי  שנכנס כבן העליון
מן הגדול החושך אבריח  הזה הגדול  האור  ידי ועל
ועל הקדושה". מן  והדינים הקליפות כל ואבטל העולם ,
סודות  גילוי ידי על  וכן  התורה, לסודות נפשו מסירת ידי
להמשיך  גזירות ולבטל הקליפות להכניע זכה התורה
הזה  הגדול הכוח  כל  כי  וחירות... שלום חיים  לעולם
ביאת  של  דור האחרון הזה לדור דוקא אותו צריך

מדינוב )המשיח , אנחנו(מהרצ "א  הזה [מהסיפור – .
סודות  אצלו לומד  היה עקיבא  רבי  אם  כי לומדים ,
מלכות, הרוגי בעשרה  מלהיות להינצל  יכול  היה התורה,

רבי לו שאמר מה  וזה ע"ה, יוחאי  בר  שמעון רבי  כמו
גבוה  יותר הסוד  תורת לימוד כי וכו', אני  תמה  אליעזר
ולא שיחיו הוא הסוד תורת כל כי ה', קידוש על מליהרג
ישראל , כל את ומציל  מכפר אלא הוא רק לא ימותו,
õנõזכר äהç אל אמר ע õד הקדוש: בזוהר שכתב ְִִֵַָָכמו
מן יתïרק äן ה åהר  ספר àהאי Łמעõן : לר àי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלברכה
לõŁן קכ "ד: àדף עõד  àתראה. àדרא אתáליא  éד  áְְְְְְִַַַַָָָָָָָלäתא
éזהר äיזהיר וה éłëילים  Łמעõן. לר àי äינà ר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַֹמ Łה
לא àאי êין הåהר ספר äאיהâ üילâ חäàרא àהאי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהרקיע 

– נíיõן  üלצריàיס לא הåהר àספר  הõêמד éי  ל õמר: רצה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹ
דחçי מאילנא למטעם עתידין  âי łראל äבגין מŁיח ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחבלי 
כן ועל  àרחמי. מ áלäתא ãיà יפק äן ה åהר ספר הäא âְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹא 
לשמוע , מספיק לא זה  לו: אמר באנון  יוחנן  רבי אמר
וללמד להתגלות נועדה הסוד תורת כי  להשמיע! צריך
לקראת  העולם  את  הכינו למען האחרון  בדור הרבים  את

שלימה. והגאולה  משיח של תורתו
בסנהדרין  סח.)[ראה ר'(דף  כשחלה והתניא וז"ל : ,

יושב הוא לבקרו, וחביריו עקיבא ר ' נכנסו אליעזר
ערב היום  ואותו שלו, בטרקלין יושבין והן שלו, בקינוף
בו גער תפליו, לחלוץ בנו הורקנוס ונכנס היה, שבת
לחביריו [בנו] להן אמר בנזיפה , ויצא אליעזר] [רבי 
[רבי להן אמר  נטרפה, אבא של  שדעתו אני כמדומה
איסור מניחין  היאך נטרפה, אמו ודעת דעתו אליעזר]
חכמים שראו כיון  שבות, באיסור ועוסקין סקילה
ד' מרחוק  לפניו וישבו נכנסו עליו, מיושבת שדעתו

הוא שמותי אליעזר  רבי  [כי נט)אמות, מציעא ],(בבא
אמר באנו, תורה ללמוד לו אמרו באתם , למה  להן  אמר
לנו היה לא לו אמרו באתם , לא למה עכשיו ועד להן 
אמר עצמן, מיתת ימותו אם  אני  תמיה להן אמר פנאי,
ימות], מיתה באיזה [כלומר מהו שלי עקיבא רבי לו 
והניחן זרועותיו שתי  נטל משלהן, קשה שלך לו אמר
ספרי כשתי שהן זרועותיי שתי לכם אוי אמר לבו, על
תורה  והרבה למדתי , תורה הרבה  שנגללין , תורה
אפילו מרבותי  חסרתי ולא למדתי, תורה הרבה לימדתי,
חסרוני ולא  לימדתי תורה הרבה הים , מן  המלקק ככלב
שאני אלא עוד  ולא בשפופרת, כמכחול אלא תלמידי
אדם היה ולא עזה, בבהרת הלכות מאות שלש שונה 
שונה  שאני  אלא עוד ולא מעולם, דבר בהן  ששואלני



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קפד 


הלכות  אלפים  שלשת לה  ואמרי  הלכות, מאות שלש
מעולם , דבר בהן  שואלני  אדם  היה ולא  קשואין בנטיעת
היינו מהלכין  והוא אני  אחת פעם יוסף, בן מעקיבא חוץ
דבר אמרתי  קשואין , בנטיעת למדני רבי לי אמר בדרך,
למדתני רבי  לי אמר קשואין, השדה כל נתמלאה אחד
כולן נתקבצו אחד דבר אמרתי  עקירתן , למדני  נטיעתן,
וצרור והקמיע  והאמוס הכדור לו אמרו אחד, למקום
טמאין , הן להן  אמר  מהו, קטנה ומשקולת המרגליות
אמר מהו, האמוס גבי  שעל מנעל שהן, במה וטהרתן

ב נשמתו ויצאה טהור , הוא יהושעלהן  רבי עמד טהרה,
שבת  למוצאי  הנדר, הותר הנדר, הותר  ואמר רגליו על
עד בבשרו  מכה היה ללוד  קיסרי מן  עקיבא רבי בו פגע 

ואמר בשורה עליו פתח  לארץ, שותת  בשדמו (מלכים

לי ,ב יב ) יש מעות הרבה ופרשיו, ישראל רכב אבי  אבי
גמרה, אליעזר  מרבי  אלמא להרצותן, שולחני לי ואין
יהושע , מרבי  גמרה הדר סברה, ולא אליעזר מרבי גמרה 
העושה  תנן והאנן  הכי, עביד היכי  ניהליה, ואסברה

מר דאמר  שאני להתלמד חייב יחט)מעשה לא(דברים
למד אתה אבל  למד אתה אי  לעשות לעשות תלמד

ולהורות. להבין

והיו  שנה, כ' האסורים בבית חבוש היה עקיבא , רבי 
ציפורניו  בין ונותנים  קנים  של קולמוסים מביאים 

שחיו  תחת ומניחין באש צרורות ומרתיחין

חיים יוסף הרב ע "י [י "ל מהגניזה השירים שיר במדרש 
תשנ"ה], ירושלים  וספר ' יד 'כתב הוצאת ורטהימר,
וכו'', טובים  שמניך 'לריח  ג ) (א  הפסוק  על י "ח, עמוד 
עקיבא, רבי  מלכות] הרוגי [מעשרה 'השביעי נאמר:
מביאים והיו שנה, כ ' האסורים  בבית חבוש  שהיה
ומרתיחין ציפורניו, בין ונותנים קנים , של  קולמוסים 
מה  הנח לו ואמרו שחיו, תחת ומניחין באש , צרורות
היה  ומה תוכחות, להם  מוסיף היה  כך ובכל  שבידך,
צריכין שהיו דבר  וכל עושיהם '. יהיו 'כמוהם  להם , אומר
פסחים [ראה האסורים  בבית לו ושואלין  שולחים היו לו 
ירושלמי כא: עירובין יב. סנהדרין קח: יבמות קיב:
והיה  ליהרג  יצא  שנה עשרים לסוף ה"ה]. פי"ב יבמות
את  מתארת  סא: ברכות [ובגמרא  וכו''. ק"ש עונת
רבי את שהוציאו 'בשעה  ר"ע  של  להורג הוצאתו
את  סורקים והיו  היה, שמע  קריאת זמן  להריגה  עקיבא
מלכות  עול עליו  מקבל והיה ברזל, של  במסרקות בשרו
כל להם אמר  כאן, עד  רבינו, תלמידיו: לו אמרו שמים.
נוטל אפילו  נפשך בכל זה פסוק על  מצטער הייתי  ימי 
ועכשיו ואקיימנו, לידי  יבא  מתי אמרתי : נשמתך, את
שיצתה  עד  באחד מאריך היה  אקיימנו. לא  לידי שבא
לא שתלמידיו יהוידע', ה'בן  כותב  באחד' נשמתו
יצאה  נשמתו כי שנפטר, ביום  אלו דברים  לו אמרו
הוצאתו לפני יום  בכל  אלא  להם, השיב ואיך ב'אחד '
עול מקבל היה  והוא בשרו, את סורקים  היו להורג

אבל תלמידיו. איתו דברו ימים  ובאותם  שמים, מלכות
איתו היו לא הכיפורים, יום שהוא נפטר , שבו  ביום
שאליהו ב) סי ' (פ"ט משלי  במדרש כמסופר תלמידיו,
רבי של  מותו על הגרסי יהושע לרבי  להודיע  בא הנביא 

עקיבא ].

אליעזר  רבי אצל תורה  סתרי לומד  היה עקיבא רבי אם
מלכות  הרוגי  עשרה מגזירת ניצלים היו הגדול ,

מסיים מצוה", "שירי  ספר את  שהביא ה'" "סוד ובספר
רבי אצל  תורה  סתרי לומד  היה עקיבא רבי שאם שם 
היו אז תלמידיו, אלף לכ"ד מלמדם  והיה הגדול , אליעזר

מתים , היו ולא  אמיתי, באחדות ניצלים כולם  היו (וגם

רבי ובנו יוחאי בר שמעון רבי כמו  מלכות הרוגי עשרה  מגזירת

שניצלו) שנאה,אלעזר לא אין, הסוד תורת לומדי בין כי ,
ואחדות ולא באהבה כולם  אלא תחרות, ולא קנאה ,

בזוהר הרשב "י  שאמר כמו קכ''חגמור, דף  נשא (פרשת

ואמר ,ע ''א ) Łמע õן רàי  חâי ג ): Łמע ý(חבקוק Łמע ôי ה' ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ
ע''ב )(אמר)יראתי. אנן(קכ''ח âחיל. למהוי  הוה  יאõת התם  ְֱֲֲִִִֵֵֶָָָָָָ

âכôיב, מêתא, ôלייא ו)àחביבäתא יי(דברים את ôואהב ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ
äכתיב ,ý ז)אלהי äכתיב(דברים אתכם , יי  (מלאכימאהבת  ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹ

Łמע õןא ) רàי  łמח הקודש : ובלשון  .'õוג אתכם ְְְְִִִֶֶַַַָָאהבôי
ג )ואמר, ראäי(חבקוק Łם  יראתי . ü מעŁ Łמע ôי  ה' ְְְֲִִִֵַַָָָָָ

éŁתäב הâבר, ôלäי àחביבäת äאנ ירא . ו)להי õת (דברים ְֲִִֵֶַַָָָָָָ
וכתäב ,üאלהי ה' את ôז)ואהב אתכם ,(שם ה' מאהבת ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

א )וכתäב פסחים (מלאכי  ובגמרא .'õוג אתכם  (דף אהבôי  ְְְְִֶֶַָָ
בןקיב.) שמעון  רבי  את עקיבא רבי  צוה דברים  חמשה :

למדני רבי לו אמר האסורין, בבית חבוש  כשהיה יוחי 
מלמדני אתה אין  אם  לו  אמר מלמדך, איני אמר תורה,

למלכות  ומוסרך אבא ליוחי  אומר יותראני בני לו אמר ,
ומי לו אמר להניק , רוצה פרה לינק  רוצה  שהעגל ממה
ליחנק בקשת אם  לו אמר בסכנה, עגל  והלא  בסכנה,
חשש עקיבא שרבי ורואים עכ"ל . גדול, באילן היתלה
זה  ועל האסורים, בבית שנה עשרים  כשהיה ללמדו

מלמדני  אתה אין אם שמעון רבי לו אומר אמר אני
למלכות  ומוסרך אבא כתביליוחי פי על  על  לבאר יש  ,

הרשעה, מלכות כאן  למלכות הכוונה שאין  האריז"ל
נקרא השם קידוש על שבמיתה מלכות למדת  אלא
אינך  שאם כוונתו וזה העליונה, מלכות למידת שנמסר
אפשר אי כי  ה', קידוש על  למות תצטרך מלמדני 

הסוד . תורת לימוד  ידי על  אלא התיקון לעשות
ברכות סא:)ובמסכת גזרה (דף אחת פעם רבנן  תנו :

עד בתורה... ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות
האסורים ... בבית  וחבשוהו עקיבא לרבי  שתפסוהו
ק"ש זמן  להריגה עקיבא ר' את שהוציאו בשעה
ברזל , של במסרקות  בשרו את סורקים  והיו היה
לו אמרו שמים מלכות עול  עליו מקבל  והיה
הייתי ימי  כל להם  אמר כאן , עד רבינו תלמידיו
את  נוטל אפילו  נפשך בכל זה פסוק  על מצטער 
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יתברך  בו להדבק עוזו, לשכינת מרכבה להיות ויזכו משלה. בכל ומלכותו
לעד  שמו יבנהכבויתרומם חסד עולם אמרתי  נאמר: זה ועל ג ). פט , .כג (תהלים

הבורא  ודביקות לידיעה האד את מביא הזוהר  לימוד 

מצותיך, נתיב ג')בספר אות ב ' שביל היחוד, וחיובכתב (שביל הזוהר ספר  שכל  ודע
מצוי. אלוקי שיש ולידע בו לדבקה עשה  מצות  הכל וכו ', עכ"ל .לימודו

הבורא  וההכרת האמונה הוא היהדות יסוד 
התורה  ופנימיות הקדוש  הזוהר לימוד ידי על רק שזה

תורה משנה בספרו  דבריו פותח ז"ל ה"א)הרמב"ם  פ"א התורה יסודי  יסוד:(הלכות
ממציא  והוא  ראשון  מצוי שם  שיש לידע החכמות ועמוד  נמצא היסודות כל

ה'. ועבודת תורה עניני לכל היסודות יסוד היא האמונה גדול וכו'. לנו מי
של  ספר  החזקה", "יד ספרו בהתחלת מפורש דין  פסק שפסק הרמב"ם כמו

בסופה.)"הלכות" – החזקה יד לספרו בהקדמתו הרמב "ם ועמוד (כמ"ש היסודות "יסוד :
ע"י  בעיקר שייך  זה ענין והרי  – כו'" ראשון מצוי שם שיש  לידע החכמות

ש  ונמצא, התורה. ופנימיות הקדוש הזוהר  בפירושלימוד פוסק  הרמב"ם
דחכמת  - החכמות" ועמוד היסודות  "יסוד  הוא הקדוש  הזוהר שלימוד 
ענין  לאמיתות ובעיקר אם כי סתם, לחכמות כוונתו שאין [ופשיטא התורה

התורה] חכמת  - ואף החכמה כולה, התורה חלקי כל את  ללמוד יכולים - !
היסודות  "יסוד ח"ו חסר  אזי  - הקדוש זוהר לומדים לא אם כן, פי  על 

!החכמות"ועמוד


ועכשיו ואקיימנו, לידי יבא מתי אמרתי  נשמתך,
עד באחד מאריך היה אקיימנו, לא לידי שבא
אשריך  ואמרה קול  ב'ת  יצתה באחד נשמתו  שיצתה
בשעה  שם : ברש"י – באחד. נשמתך שיצאה ר"ע 
שמע קריאת זמן  להריגה עקיבא רבי את שהוציאו
ברזל של  במסרקות בשרו את סורקים והיו  היה
לו אמרו שמים , מלכות עול עליו מקבל והיה
הייתי ימי  כל להם  אמר כאן , עד רבינו תלמידיו
את  נוטל אפילו נפשך: בכל זה פסוק  על מצטער 
ועכשיו ואקיימנו, לידי  יבא מתי אמרתי נשמתך
עד באחד מאריך היה אקיימנו לא  לידי שבא
אשריך  ואמרה קול  בת יצתה באחד נשמתו שיצתה
מלאכי אמרו באחד, נשמתך שיצאה עקיבא רבי 

שכרה! וזו תורה זו  הוא ברוך הקדוש לפני  השרת 
בחיים , חלקם להם אמר וגו' ממתים  ה' ידך ממתים
שאתה  עקיבא רבי אשריך ואמרה  קול בת יצתה

הבא . העולם  לחיי  מזומן
ההקדמות כב. לשער וויטאל חיים רבי בהקדמת עיין 

זאת. שביאר ספירות עשר תלמוד  והקדמת
של לימודו דעיקר באגרותיו , הרמח"ל שכתה מה וראה 

הגר"ז . פסק  וכן הסוד. בתורת שיהיה צריך האדם
והלכנוכג . בכוחו, עוד היה  באנון יוחנן  הרב כשנתיים לפני

מסר ושם בגליל , הקדושים  התנאים בקברי  להשתטח
לנשימה, אוויר כמו  הוא הזוה "ק שלימוד  ואמר  דרשה
בלי יכול  לא  ישראל עם כך אוויר בלי אפשר  שאי וכמו

הזוה"ק! לימוד
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הלכות  אלפים  שלשת לה  ואמרי  הלכות, מאות שלש
מעולם , דבר בהן  שואלני  אדם  היה ולא  קשואין בנטיעת
היינו מהלכין  והוא אני  אחת פעם יוסף, בן מעקיבא חוץ
דבר אמרתי  קשואין , בנטיעת למדני רבי לי אמר בדרך,
למדתני רבי  לי אמר קשואין, השדה כל נתמלאה אחד
כולן נתקבצו אחד דבר אמרתי  עקירתן , למדני  נטיעתן,
וצרור והקמיע  והאמוס הכדור לו אמרו אחד, למקום
טמאין , הן להן  אמר  מהו, קטנה ומשקולת המרגליות
אמר מהו, האמוס גבי  שעל מנעל שהן, במה וטהרתן

ב נשמתו ויצאה טהור , הוא יהושעלהן  רבי עמד טהרה,
שבת  למוצאי  הנדר, הותר הנדר, הותר  ואמר רגליו על
עד בבשרו  מכה היה ללוד  קיסרי מן  עקיבא רבי בו פגע 

ואמר בשורה עליו פתח  לארץ, שותת  בשדמו (מלכים

לי ,ב יב ) יש מעות הרבה ופרשיו, ישראל רכב אבי  אבי
גמרה, אליעזר  מרבי  אלמא להרצותן, שולחני לי ואין
יהושע , מרבי  גמרה הדר סברה, ולא אליעזר מרבי גמרה 
העושה  תנן והאנן  הכי, עביד היכי  ניהליה, ואסברה

מר דאמר  שאני להתלמד חייב יחט)מעשה לא(דברים
למד אתה אבל  למד אתה אי  לעשות לעשות תלמד

ולהורות. להבין

והיו  שנה, כ' האסורים בבית חבוש היה עקיבא , רבי 
ציפורניו  בין ונותנים  קנים  של קולמוסים מביאים 

שחיו  תחת ומניחין באש צרורות ומרתיחין

חיים יוסף הרב ע "י [י "ל מהגניזה השירים שיר במדרש 
תשנ"ה], ירושלים  וספר ' יד 'כתב הוצאת ורטהימר,
וכו'', טובים  שמניך 'לריח  ג ) (א  הפסוק  על י "ח, עמוד 
עקיבא, רבי  מלכות] הרוגי [מעשרה 'השביעי נאמר:
מביאים והיו שנה, כ ' האסורים  בבית חבוש  שהיה
ומרתיחין ציפורניו, בין ונותנים קנים , של  קולמוסים 
מה  הנח לו ואמרו שחיו, תחת ומניחין באש , צרורות
היה  ומה תוכחות, להם  מוסיף היה  כך ובכל  שבידך,
צריכין שהיו דבר  וכל עושיהם '. יהיו 'כמוהם  להם , אומר
פסחים [ראה האסורים  בבית לו ושואלין  שולחים היו לו 
ירושלמי כא: עירובין יב. סנהדרין קח: יבמות קיב:
והיה  ליהרג  יצא  שנה עשרים לסוף ה"ה]. פי"ב יבמות
את  מתארת  סא: ברכות [ובגמרא  וכו''. ק"ש עונת
רבי את שהוציאו 'בשעה  ר"ע  של  להורג הוצאתו
את  סורקים והיו  היה, שמע  קריאת זמן  להריגה  עקיבא
מלכות  עול עליו  מקבל והיה ברזל, של  במסרקות בשרו
כל להם אמר  כאן, עד  רבינו, תלמידיו: לו אמרו שמים.
נוטל אפילו  נפשך בכל זה פסוק על  מצטער הייתי  ימי 
ועכשיו ואקיימנו, לידי  יבא  מתי אמרתי : נשמתך, את
שיצתה  עד  באחד מאריך היה  אקיימנו. לא  לידי שבא
לא שתלמידיו יהוידע', ה'בן  כותב  באחד' נשמתו
יצאה  נשמתו כי שנפטר, ביום  אלו דברים  לו אמרו
הוצאתו לפני יום  בכל  אלא  להם, השיב ואיך ב'אחד '
עול מקבל היה  והוא בשרו, את סורקים  היו להורג

אבל תלמידיו. איתו דברו ימים  ובאותם  שמים, מלכות
איתו היו לא הכיפורים, יום שהוא נפטר , שבו  ביום
שאליהו ב) סי ' (פ"ט משלי  במדרש כמסופר תלמידיו,
רבי של  מותו על הגרסי יהושע לרבי  להודיע  בא הנביא 

עקיבא ].

אליעזר  רבי אצל תורה  סתרי לומד  היה עקיבא רבי אם
מלכות  הרוגי  עשרה מגזירת ניצלים היו הגדול ,

מסיים מצוה", "שירי  ספר את  שהביא ה'" "סוד ובספר
רבי אצל  תורה  סתרי לומד  היה עקיבא רבי שאם שם 
היו אז תלמידיו, אלף לכ"ד מלמדם  והיה הגדול , אליעזר

מתים , היו ולא  אמיתי, באחדות ניצלים כולם  היו (וגם

רבי ובנו יוחאי בר שמעון רבי כמו  מלכות הרוגי עשרה  מגזירת

שניצלו) שנאה,אלעזר לא אין, הסוד תורת לומדי בין כי ,
ואחדות ולא באהבה כולם  אלא תחרות, ולא קנאה ,

בזוהר הרשב "י  שאמר כמו קכ''חגמור, דף  נשא (פרשת

ואמר ,ע ''א ) Łמע õן רàי  חâי ג ): Łמע ý(חבקוק Łמע ôי ה' ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ
ע''ב )(אמר)יראתי. אנן(קכ''ח âחיל. למהוי  הוה  יאõת התם  ְֱֲֲִִִֵֵֶָָָָָָ

âכôיב, מêתא, ôלייא ו)àחביבäתא יי(דברים את ôואהב ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ
äכתיב ,ý ז)אלהי äכתיב(דברים אתכם , יי  (מלאכימאהבת  ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹ

Łמע õןא ) רàי  łמח הקודש : ובלשון  .'õוג אתכם ְְְְִִִֶֶַַַָָאהבôי
ג )ואמר, ראäי(חבקוק Łם  יראתי . ü מעŁ Łמע ôי  ה' ְְְֲִִִֵַַָָָָָ

éŁתäב הâבר, ôלäי àחביבäת äאנ ירא . ו)להי õת (דברים ְֲִִֵֶַַָָָָָָ
וכתäב ,üאלהי ה' את ôז)ואהב אתכם ,(שם ה' מאהבת ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

א )וכתäב פסחים (מלאכי  ובגמרא .'õוג אתכם  (דף אהבôי  ְְְְִֶֶַָָ
בןקיב.) שמעון  רבי  את עקיבא רבי  צוה דברים  חמשה :

למדני רבי לו אמר האסורין, בבית חבוש  כשהיה יוחי 
מלמדני אתה אין  אם  לו  אמר מלמדך, איני אמר תורה,

למלכות  ומוסרך אבא ליוחי  אומר יותראני בני לו אמר ,
ומי לו אמר להניק , רוצה פרה לינק  רוצה  שהעגל ממה
ליחנק בקשת אם  לו אמר בסכנה, עגל  והלא  בסכנה,
חשש עקיבא שרבי ורואים עכ"ל . גדול, באילן היתלה
זה  ועל האסורים, בבית שנה עשרים  כשהיה ללמדו

מלמדני  אתה אין אם שמעון רבי לו אומר אמר אני
למלכות  ומוסרך אבא כתביליוחי פי על  על  לבאר יש  ,

הרשעה, מלכות כאן  למלכות הכוונה שאין  האריז"ל
נקרא השם קידוש על שבמיתה מלכות למדת  אלא
אינך  שאם כוונתו וזה העליונה, מלכות למידת שנמסר
אפשר אי כי  ה', קידוש על  למות תצטרך מלמדני 

הסוד . תורת לימוד  ידי על  אלא התיקון לעשות
ברכות סא:)ובמסכת גזרה (דף אחת פעם רבנן  תנו :

עד בתורה... ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות
האסורים ... בבית  וחבשוהו עקיבא לרבי  שתפסוהו
ק"ש זמן  להריגה עקיבא ר' את שהוציאו בשעה
ברזל , של במסרקות  בשרו את סורקים  והיו היה
לו אמרו שמים מלכות עול  עליו מקבל  והיה
הייתי ימי  כל להם  אמר כאן , עד רבינו תלמידיו
את  נוטל אפילו  נפשך בכל זה פסוק  על מצטער 

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קפהשאלות 

יתברך  בו להדבק עוזו, לשכינת מרכבה להיות ויזכו משלה. בכל ומלכותו
לעד  שמו יבנהכבויתרומם חסד עולם אמרתי  נאמר: זה ועל ג ). פט , .כג (תהלים

הבורא  ודביקות לידיעה האד את מביא הזוהר  לימוד 

מצותיך, נתיב ג')בספר אות ב ' שביל היחוד, וחיובכתב (שביל הזוהר ספר  שכל  ודע
מצוי. אלוקי שיש ולידע בו לדבקה עשה  מצות  הכל וכו ', עכ"ל .לימודו

הבורא  וההכרת האמונה הוא היהדות יסוד 
התורה  ופנימיות הקדוש  הזוהר לימוד ידי על רק שזה

תורה משנה בספרו  דבריו פותח ז"ל ה"א)הרמב"ם  פ"א התורה יסודי  יסוד:(הלכות
ממציא  והוא  ראשון  מצוי שם  שיש לידע החכמות ועמוד  נמצא היסודות כל

ה'. ועבודת תורה עניני לכל היסודות יסוד היא האמונה גדול וכו'. לנו מי
של  ספר  החזקה", "יד ספרו בהתחלת מפורש דין  פסק שפסק הרמב"ם כמו

בסופה.)"הלכות" – החזקה יד לספרו בהקדמתו הרמב "ם ועמוד (כמ"ש היסודות "יסוד :
ע"י  בעיקר שייך  זה ענין והרי  – כו'" ראשון מצוי שם שיש  לידע החכמות

ש  ונמצא, התורה. ופנימיות הקדוש הזוהר  בפירושלימוד פוסק  הרמב"ם
דחכמת  - החכמות" ועמוד היסודות  "יסוד  הוא הקדוש  הזוהר שלימוד 
ענין  לאמיתות ובעיקר אם כי סתם, לחכמות כוונתו שאין [ופשיטא התורה

התורה] חכמת  - ואף החכמה כולה, התורה חלקי כל את  ללמוד יכולים - !
היסודות  "יסוד ח"ו חסר  אזי  - הקדוש זוהר לומדים לא אם כן, פי  על 

!החכמות"ועמוד


ועכשיו ואקיימנו, לידי יבא מתי אמרתי  נשמתך,
עד באחד מאריך היה אקיימנו, לא לידי שבא
אשריך  ואמרה קול  ב'ת  יצתה באחד נשמתו  שיצתה
בשעה  שם : ברש"י – באחד. נשמתך שיצאה ר"ע 
שמע קריאת זמן  להריגה עקיבא רבי את שהוציאו
ברזל של  במסרקות בשרו את סורקים והיו  היה
לו אמרו שמים , מלכות עול עליו מקבל והיה
הייתי ימי  כל להם  אמר כאן , עד רבינו תלמידיו
את  נוטל אפילו נפשך: בכל זה פסוק  על מצטער 
ועכשיו ואקיימנו, לידי  יבא מתי אמרתי נשמתך
עד באחד מאריך היה אקיימנו לא  לידי שבא
אשריך  ואמרה קול  בת יצתה באחד נשמתו שיצתה
מלאכי אמרו באחד, נשמתך שיצאה עקיבא רבי 

שכרה! וזו תורה זו  הוא ברוך הקדוש לפני  השרת 
בחיים , חלקם להם אמר וגו' ממתים  ה' ידך ממתים
שאתה  עקיבא רבי אשריך ואמרה  קול בת יצתה

הבא . העולם  לחיי  מזומן
ההקדמות כב. לשער וויטאל חיים רבי בהקדמת עיין 

זאת. שביאר ספירות עשר תלמוד  והקדמת
של לימודו דעיקר באגרותיו , הרמח"ל שכתה מה וראה 

הגר"ז . פסק  וכן הסוד. בתורת שיהיה צריך האדם
והלכנוכג . בכוחו, עוד היה  באנון יוחנן  הרב כשנתיים לפני

מסר ושם בגליל , הקדושים  התנאים בקברי  להשתטח
לנשימה, אוויר כמו  הוא הזוה "ק שלימוד  ואמר  דרשה
בלי יכול  לא  ישראל עם כך אוויר בלי אפשר  שאי וכמו

הזוה"ק! לימוד



 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קפו

הקדוש , זוהר ללמוד חובה יש  הא
מזה? כלו לי אמר  לא ישיבה הראש הלא 

מכךתשובה : פטור  אחד לא ואף הקדוש  זוהר ללמוד שהעניין חובה מי אף  ,
הקדוש, השל"ה  פירוש ידוע  שכבר לו, ידועים אינם וחשיבותו כיהזה חטאתי

נחשב לחטא הידיעה העדר גם  אשר ידעתי, האר "י לא שפסק זה בדורנו ובפרט ,
היא סגולה זו בעלמא  באמירה ואף החכמה, זו לגלות שמצוה הקדוש החי 
בהבנה כן גם להיות צריך התורה  שלימוד שכן ומכל  עניינים, וכמה לכמה
ואברכים ישיבות בחורי  קטן , ילד שכל מתורגם הזוהר כבר יש וכעת והשגה,

בקל . להבין יכולים

הקדוש זוהר למדו שלא מאחר  מתו   אנשי מילארדי

החיים בעץ  להתעסק בחר שלא היה הראשון אדם הקדוש )חטא הזוהר  כך :(דהיינו
בראשית הקדוש בזוהר הנאמר פי על זיע"א ויטאל חיים הרב מורינו (דףכתב

עיי"ש ) וע "א ע "ב  וכ"ז אדםכ"ו עון כי הזה [במאמר] במ"א נתבאר  "הנה וז"ל : ,
חכ  שהיא החיים בעץ להתעסק  בחר שלא  הוא ורע  טוב הדעת בעץ  מתהראשון

תורההקבלה. סתרי ללמוד  רצו  שלא היה רב  הערב  חטא הקדוש )- וזהו :(הזהר 
טוב  הדעת בעץ  ושמעה" עמנו אתה  "דבר למשה האומרים רב , הערב עון עצמו

תורה. בסתרי נמות פן אלהים" עמנו ידבר  ו"אל  ורע

טועים  - שמים בקיצור ימות האמת בחכמת שמתעסק שמי  כסברתהאומרים :
האמת, חכמת על רע שם המוציאים זה בזמנינו, אשר  תורה בני קצת הטועים

ח"ו. שנים בקצרות ימות בה שמתעסק  מי שכל ואומרים עולם, חיי 

פרד "ס  להם ונתנו תורה סתרי  בהם כתוב שהיה הלוחות נשתברו  רב הערב  בגלל 
דעץ  מסטרא להם ונתנו החיים, דעץ מסטרא הראשונות הלוחות נשברו ולכן

דמטרוניתא . שפחה משנה, ורע, טוב בתיהדעת שני חורבן את  גרם וזה
ושני.המקדש : ראשון בית דחורבן איבודא מפניוגרם היא הגלות  אריכות וכל 

הקדוש : וזוהר קבלה ללמוד  רוצים אנו שלא  אשר והארוך המר האחרון וגלות
הרבים. בעוונותינו

נברא  שלא טוב זוהר , לומדי ולא זוהר  ללמוד אומרי שלא  אלו
הגלות ואור בעול עני  וגור , בעול

ושלשה ארבעים תקון זוהר  בתיקוני ע "א)ראה פב  יבש (דף  שהוא זמן באותו :
ואין  קול ואין ישראל, שמע ואומרים ביחוד למטה הבנים צווחים יבשה, והיא

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קפזשאלות 

שכתוב  זהו כח)עונה . א שתסתלק (משלי  שגורם מי וכך אענה. ולא יקראנני  אז
בהן, ישתדלו שלא וגורם שבכתב, ומתורה פה שבעל  מתורה וחכמה קבלה
המעין  את יסלק הוא כאלו בודאי  ובתלמוד , בתורה פשט  אלא שאין ואומרים

גן. ומאותו נהר  תורה מאותו אותה ילמד  ולא בעולם נברא שלא  טוב  לו, אוי 
העולם החזיר  כאלו  לו שנחשב פה, שבעל ותורה ענישבכתב  וגורם ובהו , לתהו

הגלות. וארך בעולם

, בעול  ואבד והרג  וביזה וחרב עניות שגורמי לה אוי
המשיח את ומעכבי

על  נושבת הזו הרוח לגלות, יורדת שהשכינה בזמן בודאי ל ': תיקון ובזוהר
נעשית הזו  והרוח ביניהם, נמצאת שהשכינה  משום בתורה , שמתעסקים אותם 
הלב, ואטומי העינים סתומי  בנחיריהם, ששנה ישנים אותם כך: ותאמר  קול,
והיא אותה, לדעת השכל  בלי לב לכם שיש השכינה, אל והתעוררו קומו
מקדושים מי  ואל עונך היש נא קרא כמו קרא, אומר  קול - הדבר וסוד ביניכם.
שאוכלות כבהמות  הם הכל חציר , הבשר  כל אקרא, מה אומרת והיא תפנה,
כל  ואפלו  לעצמם. עושים שעושים, החסד  כל השדה , כציץ חסדו וכל חציר,
ויזכר זמן באותו עושים. לעצמם - שעושים חסד כל  בתורה, שמשתדלים אלו
להם אוי  משיח, של  רוחו וזוהי  לעולם, ישוב ולא הולך רוח המה בשר כי
את שעושים הם שאלו לעולם , ישוב ולא העולם מן לו שילך שגורמים  מי 
מעין  שמסתלק  וגורמים הקבלה, בחכמת להשתדל רוצים ולא  יבשה, התורה
וחרב  עניות שגורמים להם אוי  יבשה, ב' ונשארת ממנה , י' שהיא החכמה,
כמו  המשיח , רוח היא שמסתלקת הזו והרוח בעולם , ואבדן  והרג ובזה
רוח וגבורה, עצה רוח ובינה חכמה רוח והיא  הקדש, רוח  והיא שנתבאר,

יהו"ה. ויראת דעת

ומי עובדי  ה מי את  לדעת בתשובה לשוב   צריכי ישראל בני
זה  ידי ועל הקבלה וחכמת הקדוש  הזוהר את  וללמוד  ,מלכ הוא

הגאולה  תבוא

בתשובה], ישראל בני שישובו [עד בתיובתא ישראל בני  דיתובון עד
הם מי את וידעו תורה. ברזי וליודעו להכירו אלהיהם. ה' את ובקשו
כמו  האמת בחכמת  לעסוק יזכו [ואז] וכדין  מלכם. הוא ומי עובדים,
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הקדוש , זוהר ללמוד חובה יש  הא
מזה? כלו לי אמר  לא ישיבה הראש הלא 

מכךתשובה : פטור  אחד לא ואף הקדוש  זוהר ללמוד שהעניין חובה מי אף  ,
הקדוש, השל"ה  פירוש ידוע  שכבר לו, ידועים אינם וחשיבותו כיהזה חטאתי

נחשב לחטא הידיעה העדר גם  אשר ידעתי, האר "י לא שפסק זה בדורנו ובפרט ,
היא סגולה זו בעלמא  באמירה ואף החכמה, זו לגלות שמצוה הקדוש החי 
בהבנה כן גם להיות צריך התורה  שלימוד שכן ומכל  עניינים, וכמה לכמה
ואברכים ישיבות בחורי  קטן , ילד שכל מתורגם הזוהר כבר יש וכעת והשגה,

בקל . להבין יכולים

הקדוש זוהר למדו שלא מאחר  מתו   אנשי מילארדי

החיים בעץ  להתעסק בחר שלא היה הראשון אדם הקדוש )חטא הזוהר  כך :(דהיינו
בראשית הקדוש בזוהר הנאמר פי על זיע"א ויטאל חיים הרב מורינו (דףכתב

עיי"ש ) וע "א ע "ב  וכ"ז אדםכ"ו עון כי הזה [במאמר] במ"א נתבאר  "הנה וז"ל : ,
חכ  שהיא החיים בעץ להתעסק  בחר שלא  הוא ורע  טוב הדעת בעץ  מתהראשון

תורההקבלה. סתרי ללמוד  רצו  שלא היה רב  הערב  חטא הקדוש )- וזהו :(הזהר 
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הגלות ואור בעול עני  וגור , בעול

ושלשה ארבעים תקון זוהר  בתיקוני ע "א)ראה פב  יבש (דף  שהוא זמן באותו :
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מעין  שמסתלק  וגורמים הקבלה, בחכמת להשתדל רוצים ולא  יבשה, התורה
וחרב  עניות שגורמים להם אוי  יבשה, ב' ונשארת ממנה , י' שהיא החכמה,
כמו  המשיח , רוח היא שמסתלקת הזו והרוח בעולם , ואבדן  והרג ובזה
רוח וגבורה, עצה רוח ובינה חכמה רוח והיא  הקדש, רוח  והיא שנתבאר,

יהו"ה. ויראת דעת

ומי עובדי  ה מי את  לדעת בתשובה לשוב   צריכי ישראל בני
זה  ידי ועל הקבלה וחכמת הקדוש  הזוהר את  וללמוד  ,מלכ הוא

הגאולה  תבוא

בתשובה], ישראל בני שישובו [עד בתיובתא ישראל בני  דיתובון עד
הם מי את וידעו תורה. ברזי וליודעו להכירו אלהיהם. ה' את ובקשו
כמו  האמת בחכמת  לעסוק יזכו [ואז] וכדין  מלכם. הוא ומי עובדים,
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שאמר וכמו המשיח  ידי  על וימתקו" עץ, ה' "ויורהו הכתוב שאומר 
מהימנא ברעיא נשא ע "ב )בפרשת קכ"ד ישראל (ד' דעתידים ובגין וז"ל

וכו' גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר  האי דאיהו דחיי מאילנא למיטעם
וכו' יתיר  ישראל על שליט לא והיתר איסור  דאיהו ורע דטוב  ואילנא

[עכ "ל ].

דאצילות התורה בחכמת עוסקי כמלאכי יהיו  הגאולה  בזמ

כמלאכי יהיו אז  בתורתכי ולא דאצילות, התורה בחכמת עוסקים עליון
עוד  גשמיים. וספורים במלבושים מלובשת ורע] טוב הדעת [עץ מטטרו"ן 

הזוהר בספר  ששית)אמרו חבורא(תקון מהאי לתתא יתפרנסון נשא בני וכמה וז"ל
בארץ". דרור  וקראתם ובגיניה  יומיא בסוף בתראה בדרא דילך

ערב.הזמן : לעת השביעי  אלף קודש שבת ערב

הזה.המקום : עולם

מי התוכן : רק ויום. יום  בכל הקדוש זוהר ללמוד ישראל איש לכל קריאה
הזה בעולם רק  בשבת. התורה  רזי את יאכל שבת בערב הזוהר בלימוד שטרח

השביעי  אלף  קודש שבת את שמקבלים ברגע זוהר, ללמוד -אפשר  (הגאולה 

שבת) הקדוש תוספת זוהר ובפרט  תורה וללמוד מצוות לעשות כבר אפשר  אי
להיכנס  יוכל  שלא למד ולא ללמוד יכול שהיה אחד לכל גדולה  בושה ויהיה

הבא..... לעולם

הזוה "ק לפי העולם בריאת ב )מטרת ב , בא עושים(רע"מ איך - השי "ת הכרת
זה איך את ומגושמים, ודם מבשר שעשויים פשוטים אנשים אנחנו איך ?

כל  וסיבת העילות כל עילת שהוא ה' את להכיר  יכולת לנו להיות יכול 
להכירו  אנחנו יכולים ה' למען  איך כלל, ביה תפיסא מחשבה ולית הסיבות 

והטעםיתברך  הקדוש. הזוהר לימוד ידי על ורק אך הוא זה על התשובה  ?
להכירו  כדי לעשות שצריכים הקדוש  בזוהר  מבואר כך כי טעם בלי חק 
ויעשה – ה' על  להתענג - האדם חובת והמקובלים, הקבלה ספרי בכל וכן
הקדוש  זוהר אחת פעם  שלמד מי  כל כי  הזוהר בלימוד במיוחד זאת
להתענג תענוג ממש הוא  יתברך  לה' ועבדותו ולימודו שתפילתו אומר

עלבתענוגים ה'.להתענג
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טר הקדוש זוהר לימדו אנא  , היקרי ישראל  בני  האהובי אחינו 
ביבשה לו  מתק אד אי  וא ,לי דומה הזה  העול השמש! תשקע

בשבת! יאכל הוא שבת בערב שטרח מי  ?בי יאכל מה 

חוץ  - התקיים כבר  בנבואות שנכתב מה כל כי  היטב, הקשיבו ישראל, עם
עם(הגאולה)מהסוף לכל  לומר רוצה אני  לכן בקרוב. ממש להיות עומד וזה .

שרק  בתשובה, ולשוב הקדוש זוהר  ללמוד  מאד  מהר צריכים זמן. אין ישראל:
נצח. ולחיי  המשיח לימות לזכות לנו יאפשר  זה

תשובה זה בלבד .ומה ה' ברצון בלבד . ה' ברצון  ולהידבק הכל את לזרוק ?
ע  נשתדל  ורק  שלנו, מהחיים יעלם אחר דבר  אתשכל  לעשות הכוחות כל ם

ה' רצון מה יודעים  אנחנו ואיך ה'. הספריםרצון את לנו יש זה בשביל ?
וכו'. ישרים מסילת הקדוש הזוהר  ספרי  שהם  הקדושים.

שבכל  הצדיקים מכל הנבואות, מכל הסימנים, כל את ברור  לנו  מראה הקב"ה 
עם העינים, את תפתחו ולכן, למציאות. מתממשת נבואה עוד  יום כל הדורות,

הכל ישראל  ישראל. עם על רק מדבר אני  הגויים, על מדבר לא כבר  אני !
שמתפרצים, געש הרי אדמה, רעידות ישראל: עם בשביל  הכל  בשבילנו,
הכל  זה וכו '. וכו' אטום פצצות איומי ענקיות שריפות טורנדו, סופות שטפונות,

תתעוררו  ישראל: לעם להגיד כדי הוא ברוך מהקדוש  תתעוררו ישר תעשו ! !
מה תעשו בני עמי  אפשר  אי ככה אבל  להיות כבר חייבת הגאולה שצריך, מה

אתכם לגאול  שאוכל בכדי  !!!שצריך 

שאנחנו  כאילו נראה לקום, רוצים ולא ישנים ישנים, אבל  בסכנה אנחנו
להתעורר, רוצים לא אבל עלינו. כמעט והרכבת הרכבת פסי על שוכבים
השני  לצד מסתובבים מפהקים , האורות, את רואים הצפצוף, את שומעים
להתעורר, איתנו. יהיה מה איתנו, יהיה מה ישראל, עם  אוי לישון. וממשיכים

סכנה סכנה, !להתעורר ,

"אנחנו  חושבים: יהודים הרבה להתעורר. יש מה על מבין לא  ישראל עם אבל
שלנו  והנשים ישיבות. והרבה כוללים הרבה  יש לומדים, אנחנו גדולים, צדיקים
ומעילים וספודיקים ובשטריימלים בחליפות הולכים ואנחנו הראש , את מכסות

להתעורר יש מה  פסים. עם ואפילו צדיקיםארוכים , אנחנו מאד ? הרבה יש !
בעיה לא זה - היום  כשר יהודי להיות  ובכלל בתשובה, הכשר,חזרה עם הכל  !

רכבת הכל". פסי של  מאד תמונה מעט ויש שלנו, היהדות  וזו שלנו, העולם וזה
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[עכ "ל ].
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כמלאכי יהיו אז  בתורתכי ולא דאצילות, התורה בחכמת עוסקים עליון
עוד  גשמיים. וספורים במלבושים מלובשת ורע] טוב הדעת [עץ מטטרו"ן 

הזוהר בספר  ששית)אמרו חבורא(תקון מהאי לתתא יתפרנסון נשא בני וכמה וז"ל
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ערב.הזמן : לעת השביעי  אלף קודש שבת ערב

הזה.המקום : עולם

מי התוכן : רק ויום. יום  בכל הקדוש זוהר ללמוד ישראל איש לכל קריאה
הזה בעולם רק  בשבת. התורה  רזי את יאכל שבת בערב הזוהר בלימוד שטרח

השביעי  אלף  קודש שבת את שמקבלים ברגע זוהר, ללמוד -אפשר  (הגאולה 

שבת) הקדוש תוספת זוהר ובפרט  תורה וללמוד מצוות לעשות כבר אפשר  אי
להיכנס  יוכל  שלא למד ולא ללמוד יכול שהיה אחד לכל גדולה  בושה ויהיה
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הזוה "ק לפי העולם בריאת ב )מטרת ב , בא עושים(רע"מ איך - השי "ת הכרת
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עלבתענוגים ה'.להתענג

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קפטשאלות 

טר הקדוש זוהר לימדו אנא  , היקרי ישראל  בני  האהובי אחינו 
ביבשה לו  מתק אד אי  וא ,לי דומה הזה  העול השמש! תשקע

בשבת! יאכל הוא שבת בערב שטרח מי  ?בי יאכל מה 

חוץ  - התקיים כבר  בנבואות שנכתב מה כל כי  היטב, הקשיבו ישראל, עם
עם(הגאולה)מהסוף לכל  לומר רוצה אני  לכן בקרוב. ממש להיות עומד וזה .

שרק  בתשובה, ולשוב הקדוש זוהר  ללמוד  מאד  מהר צריכים זמן. אין ישראל:
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תשובה זה בלבד .ומה ה' ברצון בלבד . ה' ברצון  ולהידבק הכל את לזרוק ?
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וכו'. ישרים מסילת הקדוש הזוהר  ספרי  שהם  הקדושים.
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 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות שאלות  קצ

טהור. למשהו לחזור ומשתדלים האמת  את שמחפשים מעט  ממש יהודים,

ביותר. קשים  מצבים הרבה הרבה עברו היהודים נכון, שפעם. כמו ליהדות
עוד  - העולם בכל שמקולקל מקולקל, כזה דור  אבל  מהדרך, ירדו פעמים והרבה

היה. לא

זוהר ללמוד חייבים חייבים, ואנחנו מגיע באמת הגלות] [של הסוף  ישראל , עם
לשמוע : וכן הזמן כל לקרוא כבר  לכם משעמם זה תשובה. ולעשות הקדוש
לעשות  זוהר  ללמוד תשובה, ולעשות זוהר  ללמוד תשובה, ולעשות זוהר  ללמוד

צדקנו .אבל תשובה. משיח את לקבל אחרת דרך  אין 

ר לא זה צדקנו, משיח את של ולקבל חלק להיות זה אותו. לקבל לחיות ק 
את משלים הוא ברוך הקדוש הנצחיות]. הבא, [עולם המושלמת הבריאה
להיות חייבים אז  ה', בעזרת זה של חלק  להיות רוצים אנחנו אם הבריאה.
שהוא להיות יכול לא לזה, ראוי לא שהוא אדם  כי מזה . חלק להיות ראויים
חור בתוך קטן מדי או גדול מדי  בורג לשים כמו זה מהשלמות. חלק יהיה

מתאים. שלא בורג זה לתקן, אפשר אי ילך. לא  זה מסוימת. מידה שצריך

לא כזה אדם אז לא, ואם  השלמות , של חלק להיות צריכים אנחנו  ישראל, עם
וחס. חלילה כלום של  חלק יהיה

כאלה: יהיו בתשובה, חוזרים  כבר  יהיו לא בקרוב, בקרוב המשיח יתגלה כאשר
הרכבת על  לעלות הרכבת וכאלה:שהספיקו את נסעהשהפסידו כבר  היא כי 

שלהם. למסלול  לעולם עוד תשוב  ולא

ממשי משהו  לעשות הזמן עצמנו הגיע את להציל  שיציל כדי  היחיד  הדבר וזה .
אם אומר, אליעזר  ["רבי  אמיתית ותשובה הקדוש, הזוהר  לימוד  אותנו:
ארפא שובבים בנים 'שובו  שנאמר נגאלין, תשובה עושין  ישראל

צז:)משובותיכם"' ].(סנהדרין

או  בו, שפגעת יהודי  ומכל  הוא ברוך מהקדוש סליחה  בקשו התשובה. קודם
כי  חזק, החזיקו הוא. ברוך  להקדוש התקרבו וכו' אותו שרימית או  ששיקרת,
הרוחני  בחבל אחיזתך את להרפות  מעז אתה ואם קשה  דהירה להיות הולך זה
הזאת החבל היא ומה הנשייה לתהום ח"ו תיפול  אזי לקב"ה, אותך שקושר

ויתעלה. יתברך בה' נאחזים שבו החבל  שהוא  הקדוש הזוהר ספר  היא

הקב"ה. עם קשור להיות צריך אּמ וֹ ט "היהודי בּ ל מימיני  כּ י  כו' ה ' "ׁש וּ יתי ח': ט"ז, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ(תהילים

לאע "ש ) וחלילה וחלילה חס  ויזהר קשר . קושר הוא מי  עם זהיר מאד ולהיות  .

 ו חלק  מעלה  של דין  בבית ותשובות קצאשאלות 

ובבא, בזה תחתיות לשאול  האדם את מורידים שהם רב הערב לרבני להתקשר
לב  רב  לערב  שאין - הם הסימנים יודע . תמיד לא הוא - זהיר  הוא אם ואפילו
לן  'אחוי  לסדב"א הגר "א ביאור עיין אחר יהודי על מרחם לא הוא לכן יהודי ,
אבל  הראשונה, בפעם לא אולי הצגה. שזוהי לדעת צריך אמיתי יהודי אבל מנא .
להיות צריך שיהודי זמן זה ברור . יותר יהיה  זה - השלישית או השניה בפעם

ט"ו)בודד. סו"פ  מס"י  ה "א, פ"ו דעות הלכות  ועם(רמב "ם הוא ברוך  הקדוש עם להתבודד 
מה ז"ל חכמינו שכתבו מה את לעשות  ויראה ועדותיו, בריתו שומרי  חסידיו
לשמאלם מימינם יודעים  שאינם רבנים  סתם שמחליטים מה ולא  לעשות שצריך

ה'. יראי שאינם רואים בעצם שמזה זוהר ללמוד וחלילה חס שאסור  זה רק

אל  כעבד ה' עם ולדבר רב, מהערב אותנו להציל  מה' לבקש יום כל  וצריכים
יצחק  אברהם והטהורים  הקדושים אבותינו לדרכי  ולחזור  אביו, אל וכבן אדונו

המלך . ודוד  רבנו, משה ויעקב 

ללמוד אחרים ולעודד  יעבור , ולא חוק הקדוש בזוהר  יומי דף לקבוע  יש וכן 
שרק  כמה  ולהתקרב  השקר מכל להתרחק כן. גם אותם להציל הקדוש , זוהר

יתברך. להשם אפשר 

השר מיכאל יעמוד ההיא  "ובעת דניאל ספר  בסוף שכתוב  מה בנו יתקיים בקרוב
עד  גוי מהיות לא-נהייתה אשר  צרה, עת והייתה עמך, על -בני  העומד הגדול,
מישני  ורבים, בספר. כתוב כל-הנמצא  עמך, יימלט ההיא ובעת ההיא; העת
והבושה - עולם" לדראון לחרפות ואלה עולם , לחיי  אלה יקיצו; אדמת-עפר
רשב"י  ליד שיושבים הזוהר  לומדי מחופת נכווה אחד  וכל מאד  גדולה תהיה

מלך )בעצמו הכסא אלקים(כמ "ש עובד בין לרשע  צדיק בין וראיתם ושבתם - ואז
וגמרא) עבדו(זוהר  לא אשר ש"ס)לבין לדראון (רק לחרפות ואלה עולם לחיי  אלה

בשר ... לכל

ועד . לעולם ככוכבים, הרבים , ומצדיקי, הרקיע ; כזוהר יזהירו, והמשכילים
לומדי  של הזוהר הרקיע. כזוהר יזהירו - קדישא זוהרא מארי אלו המשכילים
שבת שכולו  עולם השביעי , לאלף ויזכו סופו, ועד  העולם מסוף יזרח הזוהר 

סוף. אין עד מעלה מעלה ויתעלו
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יתברך. להשם אפשר 

השר מיכאל יעמוד ההיא  "ובעת דניאל ספר  בסוף שכתוב  מה בנו יתקיים בקרוב
עד  גוי מהיות לא-נהייתה אשר  צרה, עת והייתה עמך, על -בני  העומד הגדול,
מישני  ורבים, בספר. כתוב כל-הנמצא  עמך, יימלט ההיא ובעת ההיא; העת
והבושה - עולם" לדראון לחרפות ואלה עולם , לחיי  אלה יקיצו; אדמת-עפר
רשב"י  ליד שיושבים הזוהר  לומדי מחופת נכווה אחד  וכל מאד  גדולה תהיה

מלך )בעצמו הכסא אלקים(כמ "ש עובד בין לרשע  צדיק בין וראיתם ושבתם - ואז
וגמרא) עבדו(זוהר  לא אשר ש"ס)לבין לדראון (רק לחרפות ואלה עולם לחיי  אלה

בשר ... לכל

ועד . לעולם ככוכבים, הרבים , ומצדיקי, הרקיע ; כזוהר יזהירו, והמשכילים
לומדי  של הזוהר הרקיע. כזוהר יזהירו - קדישא זוהרא מארי אלו המשכילים
שבת שכולו  עולם השביעי , לאלף ויזכו סופו, ועד  העולם מסוף יזרח הזוהר 

סוף. אין עד מעלה מעלה ויתעלו






