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תרומה )דף קכ"ח(. האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את 
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ומגוג  גוג אזוהר

ֵֶספר 

מג ג ג  ַָז הר
מהאלמימכ"ק ליט "א אדמ"ר ְְְִִֵַָָ

תשע "ו  חשוו א' "נח" פרשת ד'  יו 2000 ברדיו דרשה

ליחד  וּ דחילוּ . וּ רחימוּ  וּ רחימוּ  בּ דחילוּ  וּ ׁש כינ ּת ּה . הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְלׁש ם
אהינוּ  אדני נ וֹ עם ויהי  י שׂ ראל . כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים, בּ יח וּ דא ו"ה, בּ אוֹ תיּ וֹ ת י "ה ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵׁש ם
אהינוּ  אדני נוֹ עם  ויהי כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ , כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה  ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָעלינוּ ,
נעשׂ ה ה' בּ ׁש ם כּ וֹ ננהוּ . ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ , כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָעלינוּ ,

הקב"ה. הּמ לכים מלכי   מל ׁש ל  ׁש מוֹ  ְונצליח,יתבּ ר◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כולו : ובעולם בארץ 2000 רדיו שומעי לכל ה' בּ ׁש ם הבּ אים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ ר וּ כים

זמן  שהוא השמיטה  שנת מוצאי תשע "ו שנת חשון חודש  בראש עכשיו אנחנו
ומבורך . טוב חודש ישראל עם לכל שיהיה יעזור השי"ת הגאולה,

הבטיח רבינו שמשה הקדוש הזוהר לימוד בזכות להיגאל הזה החודש ושנזכה
אמן. ברחמי מגלותא יפקון הזוהר  ספר בזכות לנו 

ומגוג  גוג מלחמת של  השלישי החלק תהיה מתי מגלה  חיי החפ

הקדוש מהצדיק  מצטט הוא שליט"א פורת בן וסרמן הרב אלחנן רבו רבי  בשם
הראשונה העולם  מלחמת שכשפרצה חיים חיים(תרע "ה)החפץ  החפץ אמר 

שנה 25 ת "ש )שבעוד  לידה (בשנת תראה זו שמלחמה יותר, קשה מלחמה תהיה
שנה  75 ולאחר ילדים, שהמלחמה (תשע "ה)כמשחק עולמית מלחמה  תהיה

ילדים  כמשחק לידה תראה בספר.הקודמת מביא בזה וכיוצא יתרו, פרשת אליהו לב בספר (וראה

זי "ע )  חיי מהחפ שמע  שוואב שמעו ר ' שאחיו  שוואב מרדכי רבי מהצדיק מרדכי .מאמר

אומר רמ ו אלחנ ואחרנה,רי ליית  מגג גג מלחמת היה ואחריה : ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הלמה  הא ה היה פבסְְְְִֵֶַַָָָֻ

לאּפ יאן הגה"צ  אל יּ הוּ  כּ פי רבּ י דּ להלּ ן ה דּ ברים את לתלמידיו אמר זצ "ל , ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הגּ אוֹ ן בּ עצמוֹ : וּס רמן ׁש מעם אלחנן קׁש הרבּ י  בּ עת בּ לוֹ נדוֹ ן ׁש הה זצ"ל ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אמר אלחנן ור בּ י הניּ ה , העוֹ למית  הּמ לחמה ערב אז עמד כּ ׁש העוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,



ומגוג  גוג אזוהר

ֵֶספר 

מג ג ג  ַָז הר
מהאלמימכ"ק ליט "א אדמ"ר ְְְִִֵַָָ

תשע "ו  חשוו א' "נח" פרשת ד'  יו 2000 ברדיו דרשה

ליחד  וּ דחילוּ . וּ רחימוּ  וּ רחימוּ  בּ דחילוּ  וּ ׁש כינ ּת ּה . הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א יחוּ ד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְלׁש ם
אהינוּ  אדני נ וֹ עם ויהי  י שׂ ראל . כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים, בּ יח וּ דא ו"ה, בּ אוֹ תיּ וֹ ת י "ה ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵׁש ם
אהינוּ  אדני נוֹ עם  ויהי כּ וֹ ננהוּ . ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ , כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה  ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָעלינוּ ,
נעשׂ ה ה' בּ ׁש ם כּ וֹ ננהוּ . ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ , כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָעלינוּ ,

הקב"ה. הּמ לכים מלכי   מל ׁש ל  ׁש מוֹ  ְונצליח,יתבּ ר◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כולו : ובעולם בארץ 2000 רדיו שומעי לכל ה' בּ ׁש ם הבּ אים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ ר וּ כים

זמן  שהוא השמיטה  שנת מוצאי תשע "ו שנת חשון חודש  בראש עכשיו אנחנו
ומבורך . טוב חודש ישראל עם לכל שיהיה יעזור השי"ת הגאולה,

הבטיח רבינו שמשה הקדוש הזוהר לימוד בזכות להיגאל הזה החודש ושנזכה
אמן. ברחמי מגלותא יפקון הזוהר  ספר בזכות לנו 

ומגוג  גוג מלחמת של  השלישי החלק תהיה מתי מגלה  חיי החפ

הקדוש מהצדיק  מצטט הוא שליט"א פורת בן וסרמן הרב אלחנן רבו רבי  בשם
הראשונה העולם  מלחמת שכשפרצה חיים חיים(תרע "ה)החפץ  החפץ אמר 

שנה 25 ת "ש )שבעוד  לידה (בשנת תראה זו שמלחמה יותר, קשה מלחמה תהיה
שנה  75 ולאחר ילדים, שהמלחמה (תשע "ה)כמשחק עולמית מלחמה  תהיה

ילדים  כמשחק לידה תראה בספר.הקודמת מביא בזה וכיוצא יתרו, פרשת אליהו לב בספר (וראה

זי "ע )  חיי מהחפ שמע  שוואב שמעו ר ' שאחיו  שוואב מרדכי רבי מהצדיק מרדכי .מאמר

אומר רמ ו אלחנ ואחרנה,רי ליית  מגג גג מלחמת היה ואחריה : ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הלמה  הא ה היה פבסְְְְִֵֶַַָָָֻ

לאּפ יאן הגה"צ  אל יּ הוּ  כּ פי רבּ י דּ להלּ ן ה דּ ברים את לתלמידיו אמר זצ "ל , ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הגּ אוֹ ן בּ עצמוֹ : וּס רמן ׁש מעם אלחנן קׁש הרבּ י  בּ עת בּ לוֹ נדוֹ ן ׁש הה זצ"ל ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אמר אלחנן ור בּ י הניּ ה , העוֹ למית  הּמ לחמה ערב אז עמד כּ ׁש העוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,



ומגוג  גוג זוהר ב

הּמ לחמה כּ י ׁש ם , ׁש יּ אר לוֹ נדוֹ ן יהוּ די  בּ וֹ  והפצירוּ  וּ דר ׁש וֹ ת, ׁש ע וּ רים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְבּ לוֹ נד וֹ ן
ענה בּ ּפ וֹ לניא. לי ׁש יבת וֹ  חזרה הזּ את בּ עת לנסע נפׁש  ּפ ּק וּ ח וזה וּ באה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְממׁש מׁש ת
הדּ ת", "מחזיקי הכּ נסת  בּ בית  דּ רׁש תוֹ  בּ אמצע בּ ר בּ ים,  ּכ על  ּת ׁש וּ בה אלחנן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י 

הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר

מׁש יח  חבלי ׁש ל הצּ רוֹ ת את ּת סבּ ל וּ  א  ׁש אּת ם  לוֹ נדוֹ ן , יהוּ די סבוּ רים, אּת ם !?מה ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הראׁש וֹ נה, העוֹ לם מלחמת לאחר  מיּ ד  ׁש אמר  זצ "ל , חיּ ים החפץ מּפ י ׁש מעּת י  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני

חלקים  לׁש ׁש ה  ּת תחלּ ק וּ מגוֹ ג גוֹ ג ׁש ּמ לחמת אוֹ מרים ה ּמ לחמה א ׁש חז"ל . ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌


àתה êיםא. üלëה ד )âוד מד לא(פרק "éי  אõמר , ְִִִִִֵֶֶַָֹ

éי  õמê ה Łõיעה  לא äזר õעם ארץ äŁיר ְְְְִִֶַָָָָָָֹבחרàם
בתרגום וביאר רציתם ", éי ýניï ואõר ...ýְְְְִִִֶָָימינ
ארעא, יריתו סיפהון בגבורת לא ארום  יונתן:
ימינך ארום להון, פרקת לא אדרעיהון ותקוף 
זמן  כל ארום יקרך , זיו ונהור  גבורתך, ואדרע

בהון. אתרעיתא באוריתא דעסיקו 
הטנקים ולא  המטוסים ולא הצבא שלא פירוש,
הארת אלא הארץ, על מגינים הם הטילים ולא

התורה , ידי על ישראל  לעם כל השי"ת "ארום 
בהון ". אתרעיתא  באוריתא דעסיקו פסוק זמן

לישראל" "חק היומי  בלימוד נמצא הוא זה 
תיקן  שהמרח "ו וכידוע  שני, ליום פנחס פרשת
החק  לימוד סדר את האריז"ל דברי פי על
הלמדן  ועד מהפשוט ויהודי יהודי  לכל לישראל
יום ובכל הקודש , ברוח  ונאמר ביותר , הגדול
דיומא. מענינא שמדבר  נבואה  כמעין  רואים
שרוצים בסכנה הישיבות בני  שכל ועכשיו
וביותר  ח"ו, תורתם  את ולבטל לצבא, לגייסם
בסכנה נמצאים ישראל ארץ יושבי  שכל
לא הצבא כל התוה"ק לימוד בלי כי גדולה!!!
היעוצה העצה מה כן  אם כלל, יגן ולא יעזור
את  ושוברים מתחבטים  ישראל גדולי שכל
גילו  לא עוד  השמים  ומן לעשות, מה הראש
לכל  וידוע גלוי שהיה מה  גדול פלא וזהו להם ,
ולמעלה והגר"א מהרמח "ל הדורות  גדולי 
משנת  שבירושלים  הגדול לבד"ץ ועד בקודש
באותה הסולם  ובעל ישראל, בארץ  תרפ "א

באירופא, ישראל השנה גדולי אלף  דברי [ראה 
דברי  וכן הזוהר", "אור  בספר הקודמים מדורות

עם והאשכנזים הספרדים ישראל גדולי כל
ס"ח  – בתשס"ב  החרדית עדה שרקבד"ץ  [

יתבטלו  ישראל, שבטי כל יחד הזוה"ק  בלימוד
הגזירות, בשנתכל זי "ע פתייה הרב והצה "ק

אמר , לצבאתרע"ד הבחורים גיוס גזירת  שכל
 הזוה "ק. לימוד  ביטול בגלל וכדברי היא

לזמנינו (באגרות )הרמח "ל נבואה  כמו שנשמעים
וז"ל: את זה , יłראל  חכמי  ä ליכŁי אל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָועôה

âום ,הá אחרי ה åה נתיר בר  אלמלא אני éי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
äמק õם, מקõם àכל זה  âבר ק õבע הייתי  ְְִִִֵֶַַָָָָָָחילי
ויהיה  ה åאת העצה  את יñח õôרתכם éבõד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
וכל  יłראל, לכל לט õבה  éמ õה  אין  éי  לזכäת, õְְְְְִִִֵֵָָָָָָל
ק Łה  âבר לא éי õתõłלע יכõל õמõמקà ְֲִִֶֶַָָָָָֹאחד
יגן  õתäזכ éהרמח "ל áדõל äלנ äמי éלל". ְְְְִֵַַָָָָָה äא
מכמìי  àכל עצäם  àקי היה  אŁר אמן äְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָעלינ

יłראל ה õôרה  מעם áזרõת לבæל עצה מצא ולא ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
àרצף  הåהר àספר  לäëד  ,õåה העצה  את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאêא
ספר  Łל העליõנה הñדה àŁכח  הפסק, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻללא
ה áאêה äלקרב áזרõת éל לבæל Łõ דñה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָֹֻהåהר

àְֲִַרחמים.
Łל  האינסõפית הרחמים  מ âת üõôëŁ ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָידäע,
áזרה  õ א âין éל לפני יłראל, õëלע ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָה õàרא,
ונõתנים האדם עם חסד עłõים  ממים, ְְִִִִִֶֶַָָָָָָקŁה
את לבæל מנת על õæàב לבחר הזëâנäת õְְְְְִִֵֶַַַַָֹל
ה ïרט  áזרõת לגàי ìכ õן äמה מעליו. ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה áזרה 

ה éלל. áזרõת לגàי  "ה éëה"ôקף õא הáזרה לפני ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ
õëלע הז ëâנäת  õŁלח  ה' האי ëה, הõאה Łְְְֲִֵֶַַַַָָָֻל
Łליח  עם "ôרäפה" וõŁלח õæàב לבחר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹיłראל
לñהõêת  ללכת ה êíם, àעל Łל õ תäדמàְְִִֶֶֶַַַַָָֻ
.Łõדñ ה ז õהר ללמד להם  ולõמר  àפ õלין ְְְְִִִֶַַַַָָֹהçהäד õçת
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לפני  Łנה עłרים  õŁקד àרäח  צפה הêíם àְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻעל
ההõלכת  ה õאה  את ה נçה העõלם ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמלחמת 

ה äאäקרבה ויהäדי , הרàנים  éל äבפני  וזעק  üהל ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הõåהר  את ä למדçŁ éדי עõלמ õת Łהרעי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָארïõה ,

,Łõדñ לתהð לה ה ñדŁõה ה ôרäפה õåŁ ידע éי ְְְִֶַַַַַַָָָָָ
אחרא הíטרא האיëה. מהõאה ארïõה  ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָֻיה äדי

הרע ) לבחר (ה çצר  ààחירה , מפריע מאד äëéבן, , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ
הñהõêת רא Łי Łל לàם את äמק Łה õæàְְִִֵֶֶֶַַַָָב,
ëŁרחפת להאמין לרàנים ק Łה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָה çהäד õçת.
הרי  זה  õŁאה, Łל קŁה  üé éל áזרה ְֲֲֵֵֵֶֶֶָָָָָָעליהם

זה äכנגד  הגיõני, לא הàחירה)לגמרי מðד(ל Łם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ל  ק Łה áם  ôŁר äפה ה õæב , מ âה  ãתõאà האמין  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

רק  çŁכת Łאäלי ה õåהר ,... לäëד  Łל ִִֶֶֶֶַַַַַָרäחנית
ה õôצאõת את áזרõת. לב æל יכõלה ְְְִִֵֵֶַַַַָָלâðיקים,
נôן  לא äאõà יõדעים, ä נêé הõאה Łל ְֲִִֵֶַָָָֹֻהעגäמõת
נטמן  לא äאõà !!!ãעצמ על לחזר  ְְְְְִִַַַַָָֹֹֹלהסטõריה 
רàנים האדמõרי "ם õמé àח õל!!! äנŁרא ְְִִֵֶַַַָָֹאת
לברח  אפŁר אי  àפõלין , יŁיבõת ְְְְְִִִִֵֶַָָֹוראŁי
ïצצת äעלינ ïôŁל הגיõני  זה  האם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמה äñôן !
ה ' ה õאה ? Łהיתה  הגי õני היה  זה  האם ְְִִֶֶֶַַָָָָָָאטõם?
,Łõדñה õåהר לימוד הוא ôרäפה ä לנ õŁלח äŁְֵַַַָָָב

רבנו משה לנו שהבטיח  àרעיאכמו ְְַָבזוה "ק
קכ"ד:)מהימנא âף נłא יזהירï)äר Łת  והמéłילים  ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ספר  ä איהâ üילâ ח äàרא àהאי הרקיע  éְְְִִִִֵֶַַַָָָָז õהר
àאêין  äŁôבה. עêאה  âאימא ז õהרא מן ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהåהר,

נíיõן, üריð למטעםלא יłראל âעתידין äבגין ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָ
ãיà יפק äן הåהר, ספר האי  äאיהâ דחçי , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמאילנא

àרחמי. áלäתא àה õן ,מן לב )ויתקçים ה '(âברים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

.õנõŁל éאן עד נכר. אל  õëע ואין äìינח àְְְִֵֵֵֶַַָָָָדד
:Łõדñ ה הח çים àאõר מטéתב ïרק ויחי (àפר Łת ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

יא) ולfiרקה ïס äק עירה  לáפן "אסרי  ה ïסäק : על ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
סäתה ", ענבים äבדם õŁלב çàין àéס  õאתנ àְְְֲֲִִִִֵַַַָֹֹֻני 
ôŁהיה  הם  àעזר הב ' áאäלה äכנגד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָוזל"ק:
י Łרק  אŁר àעת ïירäש ולõfiרקה , אמר: äימינàְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

âכתיב ח')ה ' י' ...(זכריה ואק àצם, להם  אŁרקה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
מהאõëת  יניח  לא ה ם  àעזר לבא לעתיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻאבל

להם  תìתן  êŁא קט ìה õא áדõלה  [וçכניעםאëה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
מצרים] את ìŁער õ מé אõמרõ,וינערם àני וה äא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

,õנõ בדאתêמ אתõנï.õירäש àני  áם אêא עירה , ְְֲֲִִִֵֶַַָֹ
אחרõן  õáאל והäא ראõŁן  õáאל הäא ְֲִֵֵֶַֹמŁה

הזõהר  âברי ôידע הלא éי ... éתב üŁבהמäְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
Łõדñ קכ )ה גאל (Łמõת אŁר הõáאל ה äא מŁה éי ְֲִֵֶֶַַַָָֹ

לגבäלם àנים וŁçיב äתנõא יגאל ה äא äתינõאב ְְְֲִִִִֵֶָָָָָאת
ט )âכתיב א ר"ת(קהêת çŁהיה, ה 'äא  Ł'היה  מ 'ה  ְְְְִִִִֶֶַַָָ

àאõמרך"מ Łה" זה âבר ýעיניà יקŁה  ולא , ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָֹֹ
âוד Łל õרעåמ יה äדה  מבט הŁëיח  üמל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהלא
üמל õ עצמ âוד אõמרים Łוי ע"ה , üלë ְְְִִֵֶֶֶֶַַָה

âכתיב כד )ה Łëיח  לז  מלü(יחזקאל âוד ועבâי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
אõמרים äאנ üהיא éן ואם  ,õמעŁמé ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָעליהם,

לוי... מ בט  הàא מŁה , éי Łהäא לדעת  üל Łי ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
Łבטי  מי "ב éלäלה  היא ע"ה מ Łה נŁמת  àְְְְִִִִֵֶַַָֹחינת
וענף  ע"ה , ענפים ä הי רõàא הס' éל éי ְֲֲִִִִֵַַָָָָיłראל,

הäא àמŁה âוד Łל õבטŁ ארץà äìמצאô ולזה , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָֹ
וגõàר , וחכם ונביא ולוי וכהן ü מל Łהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹמדàר 

àŁקדה , הענפים  éל õéלל לבאŁהיה  äלעתיד  ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֻ
Łהäא àŁמ Łה, ה ëלכ äת  ŁרŁ àעõלם ôְְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹתגêה
וŁילה . יõìן וה äא âוד, וה äא הŁëיח, üמל õְְְְִִִִֶֶַַַָָֹעצמ

רõצה... הõôרה נ õתן מהימנא רעיא מ Łה ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹואין
àטלנים Łל עם  קõראלגא õל Łõדñ ה [äבåהר , ְְִִֵֶַַַַַָָֹ

הזõהר  àספר עõסקים Łאינם  äêהארץ"לא "עëי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ôàלמ äד áדלים  éי ïעםגם דבכל Łם, äמõסיף ,[ ְְְְִִִַַַַַָָֹ

ãיינ ä נà çŁהיה  üצרי לגאäלה , הראäי זמן  ŁçŁְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
– הפרד "ס àכל ה õôרה עסק éח הäא õôרה  Łְְֵֵֶֶַַַַָָָֹל

חלקיה , "הביאניד' הïסäק על הירים  Łàיר  Ł דפרé) ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הçין") àית  ור ,אל יäíרים , סõבלים  ח"ו לאו קואם ְְְִִִִִֵֶַַַָ
נגאלים , יłראל àעם ŁçŁ ה õôרה  éח ידי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעל
Łõדñ ה àזõהר äאמרŁ מה חזי äïäק  ְְֲֵֶַַַָָעכת"ד.

àרא Łית כח )ïרŁת אמר (âף :Łדñ ה àלõŁן  : ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
אדם Łל מעłה  נתן מי והרי אלעזר , ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרàי
ô אמר ואôה  àני, :õל אמר äבמŁה ? àְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹיłראל

ôלמד לא וכי ?üé( מו מראŁית(י Łעיה מáיד ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
לא מŁה  ולכן ו âאי . ה äא üé ,õל אמר ְֲִֵֶַַַַָָָֹֹאחרית!?

אדם, נקרא והäא áàלäת מת, נאמר õבגללä ְְְֱִִֵֶַַָָָָָ
.õâנגé êéם  אêא עזר , מצא לא äלאדם  ְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרõנה
עזר  מצא לא äלאדם האמצעי àעäëד  נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוכן

מה áלäת. Łכינה éŁתäבõçŁציא  ä ב )זה (שמות ְִִֵֶֶֶַָָָ
הäא äמŁה .Ł אי אין éי ו çרא וכה  éה ְִִִֵֶֶַַַָֹֹֹוçפן
.õâנגé עזר מצא לא õà ìŁאמר  ,Łëמ õתäְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹבדמ
האדם. על ôרâמה  אלהים ה ' ו ïçל זמן õתõאàְְְֱִֵֵַַַַַָָָָֹ

ואëא . אàא  אלהים  ה áלäת ה' õז  ,ôרâמה ְְֱִִֵַַַָָָָֹ
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הּמ לחמה כּ י ׁש ם , ׁש יּ אר לוֹ נדוֹ ן יהוּ די  בּ וֹ  והפצירוּ  וּ דר ׁש וֹ ת, ׁש ע וּ רים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְבּ לוֹ נד וֹ ן
ענה בּ ּפ וֹ לניא. לי ׁש יבת וֹ  חזרה הזּ את בּ עת לנסע נפׁש  ּפ ּק וּ ח וזה וּ באה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְממׁש מׁש ת
הדּ ת", "מחזיקי הכּ נסת  בּ בית  דּ רׁש תוֹ  בּ אמצע בּ ר בּ ים,  ּכ על  ּת ׁש וּ בה אלחנן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י 

הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר

מׁש יח  חבלי ׁש ל הצּ רוֹ ת את ּת סבּ ל וּ  א  ׁש אּת ם  לוֹ נדוֹ ן , יהוּ די סבוּ רים, אּת ם !?מה ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הראׁש וֹ נה, העוֹ לם מלחמת לאחר  מיּ ד  ׁש אמר  זצ "ל , חיּ ים החפץ מּפ י ׁש מעּת י  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני

חלקים  לׁש ׁש ה  ּת תחלּ ק וּ מגוֹ ג גוֹ ג ׁש ּמ לחמת אוֹ מרים ה ּמ לחמה א ׁש חז"ל . ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌


àתה êיםא. üלëה ד )âוד מד לא(פרק "éי  אõמר , ְִִִִִֵֶֶַָֹ

éי  õמê ה Łõיעה  לא äזר õעם ארץ äŁיר ְְְְִִֶַָָָָָָֹבחרàם
בתרגום וביאר רציתם ", éי ýניï ואõר ...ýְְְְִִִֶָָימינ
ארעא, יריתו סיפהון בגבורת לא ארום  יונתן:
ימינך ארום להון, פרקת לא אדרעיהון ותקוף 
זמן  כל ארום יקרך , זיו ונהור  גבורתך, ואדרע

בהון. אתרעיתא באוריתא דעסיקו 
הטנקים ולא  המטוסים ולא הצבא שלא פירוש,
הארת אלא הארץ, על מגינים הם הטילים ולא

התורה , ידי על ישראל  לעם כל השי"ת "ארום 
בהון ". אתרעיתא  באוריתא דעסיקו פסוק זמן

לישראל" "חק היומי  בלימוד נמצא הוא זה 
תיקן  שהמרח "ו וכידוע  שני, ליום פנחס פרשת
החק  לימוד סדר את האריז"ל דברי פי על
הלמדן  ועד מהפשוט ויהודי יהודי  לכל לישראל
יום ובכל הקודש , ברוח  ונאמר ביותר , הגדול
דיומא. מענינא שמדבר  נבואה  כמעין  רואים
שרוצים בסכנה הישיבות בני  שכל ועכשיו
וביותר  ח"ו, תורתם  את ולבטל לצבא, לגייסם
בסכנה נמצאים ישראל ארץ יושבי  שכל
לא הצבא כל התוה"ק לימוד בלי כי גדולה!!!
היעוצה העצה מה כן  אם כלל, יגן ולא יעזור
את  ושוברים מתחבטים  ישראל גדולי שכל
גילו  לא עוד  השמים  ומן לעשות, מה הראש
לכל  וידוע גלוי שהיה מה  גדול פלא וזהו להם ,
ולמעלה והגר"א מהרמח "ל הדורות  גדולי 
משנת  שבירושלים  הגדול לבד"ץ ועד בקודש
באותה הסולם  ובעל ישראל, בארץ  תרפ "א

באירופא, ישראל השנה גדולי אלף  דברי [ראה 
דברי  וכן הזוהר", "אור  בספר הקודמים מדורות

עם והאשכנזים הספרדים ישראל גדולי כל
ס"ח  – בתשס"ב  החרדית עדה שרקבד"ץ  [

יתבטלו  ישראל, שבטי כל יחד הזוה"ק  בלימוד
הגזירות, בשנתכל זי "ע פתייה הרב והצה "ק

אמר , לצבאתרע"ד הבחורים גיוס גזירת  שכל
 הזוה "ק. לימוד  ביטול בגלל וכדברי היא

לזמנינו (באגרות )הרמח "ל נבואה  כמו שנשמעים
וז"ל: את זה , יłראל  חכמי  ä ליכŁי אל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָועôה

âום ,הá אחרי ה åה נתיר בר  אלמלא אני éי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
äמק õם, מקõם àכל זה  âבר ק õבע הייתי  ְְִִִֵֶַַָָָָָָחילי
ויהיה  ה åאת העצה  את יñח õôרתכם éבõד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
וכל  יłראל, לכל לט õבה  éמ õה  אין  éי  לזכäת, õְְְְְִִִֵֵָָָָָָל
ק Łה  âבר לא éי õתõłלע יכõל õמõמקà ְֲִִֶֶַָָָָָֹאחד
יגן  õתäזכ éהרמח "ל áדõל äלנ äמי éלל". ְְְְִֵַַָָָָָה äא
מכמìי  àכל עצäם  àקי היה  אŁר אמן äְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָעלינ

יłראל ה õôרה  מעם áזרõת לבæל עצה מצא ולא ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
àרצף  הåהר àספר  לäëד  ,õåה העצה  את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאêא
ספר  Łל העליõנה הñדה àŁכח  הפסק, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻללא
ה áאêה äלקרב áזרõת éל לבæל Łõ דñה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָֹֻהåהר

àְֲִַרחמים.
Łל  האינסõפית הרחמים  מ âת üõôëŁ ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָידäע,
áזרה  õ א âין éל לפני יłראל, õëלע ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָה õàרא,
ונõתנים האדם עם חסד עłõים  ממים, ְְִִִִִֶֶַָָָָָָקŁה
את לבæל מנת על õæàב לבחר הזëâנäת õְְְְְִִֵֶַַַַָֹל
ה ïרט  áזרõת לגàי ìכ õן äמה מעליו. ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה áזרה 

ה éלל. áזרõת לגàי  "ה éëה"ôקף õא הáזרה לפני ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ
õëלע הז ëâנäת  õŁלח  ה' האי ëה, הõאה Łְְְֲִֵֶַַַַָָָֻל
Łליח  עם "ôרäפה" וõŁלח õæàב לבחר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹיłראל
לñהõêת  ללכת ה êíם, àעל Łל õ תäדמàְְִִֶֶֶַַַַָָֻ
.Łõדñ ה ז õהר ללמד להם  ולõמר  àפ õלין ְְְְִִִֶַַַַָָֹהçהäד õçת

ומגוג  גוג גזוהר


לפני  Łנה עłרים  õŁקד àרäח  צפה הêíם àְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻעל
ההõלכת  ה õאה  את ה נçה העõלם ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמלחמת 

ה äאäקרבה ויהäדי , הרàנים  éל äבפני  וזעק  üהל ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הõåהר  את ä למדçŁ éדי עõלמ õת Łהרעי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָארïõה ,

,Łõדñ לתהð לה ה ñדŁõה ה ôרäפה õåŁ ידע éי ְְְִֶַַַַַַָָָָָ
אחרא הíטרא האיëה. מהõאה ארïõה  ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָֻיה äדי

הרע ) לבחר (ה çצר  ààחירה , מפריע מאד äëéבן, , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ
הñהõêת רא Łי Łל לàם את äמק Łה õæàְְִִֵֶֶֶַַַָָב,
ëŁרחפת להאמין לרàנים ק Łה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָה çהäד õçת.
הרי  זה  õŁאה, Łל קŁה  üé éל áזרה ְֲֲֵֵֵֶֶֶָָָָָָעליהם

זה äכנגד  הגיõני, לא הàחירה)לגמרי מðד(ל Łם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ל  ק Łה áם  ôŁר äפה ה õæב , מ âה  ãתõאà האמין  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

רק  çŁכת Łאäלי ה õåהר ,... לäëד  Łל ִִֶֶֶֶַַַַַָרäחנית
ה õôצאõת את áזרõת. לב æל יכõלה ְְְִִֵֵֶַַַַָָלâðיקים,
נôן  לא äאõà יõדעים, ä נêé הõאה Łל ְֲִִֵֶַָָָֹֻהעגäמõת
נטמן  לא äאõà !!!ãעצמ על לחזר  ְְְְְִִַַַַָָֹֹֹלהסטõריה 
רàנים האדמõרי "ם õמé àח õל!!! äנŁרא ְְִִֵֶַַַָָֹאת
לברח  אפŁר אי  àפõלין , יŁיבõת ְְְְְִִִִֵֶַָָֹוראŁי
ïצצת äעלינ ïôŁל הגיõני  זה  האם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמה äñôן !
ה ' ה õאה ? Łהיתה  הגי õני היה  זה  האם ְְִִֶֶֶַַָָָָָָאטõם?
,Łõדñה õåהר לימוד הוא ôרäפה ä לנ õŁלח äŁְֵַַַָָָב

רבנו משה לנו שהבטיח  àרעיאכמו ְְַָבזוה "ק
קכ"ד:)מהימנא âף נłא יזהירï)äר Łת  והמéłילים  ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

ספר  ä איהâ üילâ ח äàרא àהאי הרקיע  éְְְִִִִֵֶַַַָָָָז õהר
àאêין  äŁôבה. עêאה  âאימא ז õהרא מן ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹהåהר,

נíיõן, üריð למטעםלא יłראל âעתידין äבגין ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָ
ãיà יפק äן הåהר, ספר האי  äאיהâ דחçי , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמאילנא

àרחמי. áלäתא àה õן ,מן לב )ויתקçים ה '(âברים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

.õנõŁל éאן עד נכר. אל  õëע ואין äìינח àְְְִֵֵֵֶַַָָָָדד
:Łõדñ ה הח çים àאõר מטéתב ïרק ויחי (àפר Łת ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

יא) ולfiרקה ïס äק עירה  לáפן "אסרי  ה ïסäק : על ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
סäתה ", ענבים äבדם õŁלב çàין àéס  õאתנ àְְְֲֲִִִִֵַַַָֹֹֻני 
ôŁהיה  הם  àעזר הב ' áאäלה äכנגד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָוזל"ק:
י Łרק  אŁר àעת ïירäש ולõfiרקה , אמר: äימינàְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

âכתיב ח')ה ' י' ...(זכריה ואק àצם, להם  אŁרקה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
מהאõëת  יניח  לא ה ם  àעזר לבא לעתיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻאבל

להם  תìתן  êŁא קט ìה õא áדõלה  [וçכניעםאëה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
מצרים] את ìŁער õ מé אõמרõ,וינערם àני וה äא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

,õנõ בדאתêמ אתõנï.õירäש àני  áם אêא עירה , ְְֲֲִִִֵֶַַָֹ
אחרõן  õáאל והäא ראõŁן  õáאל הäא ְֲִֵֵֶַֹמŁה

הזõהר  âברי ôידע הלא éי ... éתב üŁבהמäְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
Łõדñ קכ )ה גאל (Łמõת אŁר הõáאל ה äא מŁה éי ְֲִֵֶֶַַַָָֹ

לגבäלם àנים וŁçיב äתנõא יגאל ה äא äתינõאב ְְְֲִִִִֵֶָָָָָאת
ט )âכתיב א ר"ת(קהêת çŁהיה, ה 'äא  Ł'היה  מ 'ה  ְְְְִִִִֶֶַַָָ

àאõמרך"מ Łה" זה âבר ýעיניà יקŁה  ולא , ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָֹֹ
âוד Łל õרעåמ יה äדה  מבט הŁëיח  üמל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהלא
üמל õ עצמ âוד אõמרים Łוי ע"ה , üלë ְְְִִֵֶֶֶֶַַָה

âכתיב כד )ה Łëיח  לז  מלü(יחזקאל âוד ועבâי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
אõמרים äאנ üהיא éן ואם  ,õמעŁמé ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָעליהם,

לוי... מ בט  הàא מŁה , éי Łהäא לדעת  üל Łי ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
Łבטי  מי "ב éלäלה  היא ע"ה מ Łה נŁמת  àְְְְִִִִֵֶַַָֹחינת
וענף  ע"ה , ענפים ä הי רõàא הס' éל éי ְֲֲִִִִֵַַָָָָיłראל,

הäא àמŁה âוד Łל õבטŁ ארץà äìמצאô ולזה , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָֹ
וגõàר , וחכם ונביא ולוי וכהן ü מל Łהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹמדàר 

àŁקדה , הענפים  éל õéלל לבאŁהיה  äלעתיד  ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֻ
Łהäא àŁמ Łה, ה ëלכ äת  ŁרŁ àעõלם ôְְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹתגêה
וŁילה . יõìן וה äא âוד, וה äא הŁëיח, üמל õְְְְִִִִֶֶַַַָָֹעצמ

רõצה... הõôרה נ õתן מהימנא רעיא מ Łה ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹואין
àטלנים Łל עם  קõראלגא õל Łõדñ ה [äבåהר , ְְִִֵֶַַַַַָָֹ

הזõהר  àספר עõסקים Łאינם  äêהארץ"לא "עëי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ôàלמ äד áדלים  éי ïעםגם דבכל Łם, äמõסיף ,[ ְְְְִִִַַַַַָָֹ

ãיינ ä נà çŁהיה  üצרי לגאäלה , הראäי זמן  ŁçŁְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
– הפרד "ס àכל ה õôרה עסק éח הäא õôרה  Łְְֵֵֶֶַַַַָָָֹל

חלקיה , "הביאניד' הïסäק על הירים  Łàיר  Ł דפרé) ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הçין") àית  ור ,אל יäíרים , סõבלים  ח"ו לאו קואם ְְְִִִִִֵֶַַַָ
נגאלים , יłראל àעם ŁçŁ ה õôרה  éח ידי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעל
Łõדñ ה àזõהר äאמרŁ מה חזי äïäק  ְְֲֵֶַַַָָעכת"ד.

àרא Łית כח )ïרŁת אמר (âף :Łדñ ה àלõŁן  : ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
אדם Łל מעłה  נתן מי והרי אלעזר , ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרàי
ô אמר ואôה  àני, :õל אמר äבמŁה ? àְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹיłראל

ôלמד לא וכי ?üé( מו מראŁית(י Łעיה מáיד ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
לא מŁה  ולכן ו âאי . ה äא üé ,õל אמר ְֲִֵֶַַַַָָָֹֹאחרית!?

אדם, נקרא והäא áàלäת מת, נאמר õבגללä ְְְֱִִֵֶַַָָָָָ
.õâנגé êéם  אêא עזר , מצא לא äלאדם  ְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרõנה
עזר  מצא לא äלאדם האמצעי àעäëד  נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוכן

מה áלäת. Łכינה éŁתäבõçŁציא  ä ב )זה (שמות ְִִֵֶֶֶַָָָ
הäא äמŁה .Ł אי אין éי ו çרא וכה  éה ְִִִֵֶֶַַַָֹֹֹוçפן
.õâנגé עזר מצא לא õà ìŁאמר  ,Łëמ õתäְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹבדמ
האדם. על ôרâמה  אלהים ה ' ו ïçל זמן õתõאàְְְֱִֵֵַַַַַָָָָֹ

ואëא . אàא  אלהים  ה áלäת ה' õז  ,ôרâמה ְְֱִִֵַַַָָָָֹ
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ãà טו )ìŁאמר  על (בראשית נפלה ותרâמה  ְְְֱֵֶֶַַַָָָָ

א êא Łנה  אין וçיŁן. מŁה  על õילï ה ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאברם.
מי? Łל מ ðלעõתיו   מðלעתיו  אחת וñçח ְְִִִִֶַַַַַַָָָֹגלäת.
אàא äנטל הáבירה  Łל עלמõת מאõתם  ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָאêא
êéבנה. יפה  לבן , צד וה äא מהם, אחד ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָואëא 

õà ìŁאמר  łàר זה   ôחìôה  łàר ו )ו çסáר  (שם  ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ועליו  אדם, מ Łה Łל łàר ב łר. הäא áŁàְְֶֶַַָָָָָָָָֹם

ולכן ח ëה, éפני מŁה ïני ו )נאמר יפה (שיר  ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
:üמל Łâמקà äבאר  éחëה. àרה דמŁהכ êבנה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הñד Łõה ה כינה  וצער על סõבל מהימנא ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹרעיא
õלסייע רõצים חכמים ה ôלמידי אין  éי ,õâְְְְֲִִִִֵֵַַַַָלב
אêא הõôרה, סõדõת ללמ õד  ר õצים  Łאינם àְִִֵֶֶֶַָָָָזה ,

õâ נגé מי äéלם הäא üäרà Łõדñ ה מצא ולא ְְְִֶַָָָָָֹ
וכ êם הáלäת, מן  הכינה  את לה õציא  çŁְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻעזר 

וה ינה. ה ôרâמה  àְְְֵֵַַַָָסõד

הזאת החכמה  בעסק תלויה  הגאולה כל
äאפרים מחנה Łמיני )בדגל  âרï)Łר Łת äוזה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

çŁéתêáה  ä הינ מŁה , ŁרâŁ י ודõר  õâר àכל (éי  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

àחינת היה יõחאי àן  Łמע õן âר àי ואיתא מŁה, àְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָחינת 

מŁה ,,מŁה) éבר Łרâ מה Łי וידרàר äהינ ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ
ä הינ łרף, וה ìה אז ה åהר, ספר  יõחאי , àן Łְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמעõן
ה áאêה יהיה äמ ëילא  הñלõïת  éל  äלæàתçŁְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ועד. סלה  אמן äימינà àמהרה àçŁְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָנה 
מהימנא רעיא פנחס פרשת במדבר (דףזוהר 

ע ''ב ) :רל ''ב
יłראל  את מעéבים רב הערב ישראל ְְְִִֵֵֶֶַַָָרשעי
שאחרים מפני העולם מאõëת יõתר áàֵֵַָֻלäת
העולם אõëת אבל  הרעים ממעשיהם  ֲָֻלמדים
ישראל  את מצערים שהם במה  אêא éן, ֵֵֶָָאינם
את ומקרבים למוטב אותם  אותם מחזירים

הגאולה 
łאõר  איäìן רב  âערב äבגין  הזוהר: ְְְִִֵֶַלשון

àŁעíה ,àŁעיסה, łאõר הם רב Łערב [äמäם ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
àעíה,] המעורב  כשאור בישראל ִָָמעורבים 

למõץ , âמיין âעלמא א äמין אõëת ואי äìן äêוא] ְְְְְְִִֵַָָָֻ
החיטה מן אותו  שמפרידים  למץ, õâמים ְִָָֹהעõלם 

בדישה],
מאäמין  לי łראל, רב ערב àגלäתא מעéבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָיôיר 

äמåלõת. õéכבים áàלäת עõבדי מעéבים [יõתר ְְְִִֵֵַַַָָָ

כ õכבים עõבדי מא õëת י łראל את רב ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻהערב
äַָמåלõת]

àŁעיíה  łאõר  מעéב. מי ר àנן, âאäקמäה  éְְְְְִִֵֶַַָָָָָָמה 
łאõר מעéב. מעéב? מי חכמים, äהäŁרïŁ õמé] ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָ

השלימה,] הגאולה את מעéב àŁְִֵֶַָָעíה
àעיíה . fiéאõר àיłראל, âבקין [Łהםâאיäìן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

רשעי  הם הם  àעíה, łéאõר àי łראל âְְְְִִִִֵֵָָָבקים 
הרעים]. ממעשיהם  למדים שאחרים  ישראל

אäמין äמåלõת )אבל õéכבים  א êא(עõבדי  איäìן לאו , ְֲִִִֵֶַָָָָָ
א) רäח .(תהלים  äìפâô א Łר אõëת õëéץ אבל ְֲֲִֶֶַַָֻ

אêא éן, אינם א)העולם אŁר (תהלים  ëéץ  ֲֵֵֶֶַָָֹ
ובמה  בישראל, מעורבים ואינם רäח, äìפâôְִֶַ
אותם מחזירים  ישראל את מצערים שהם

הגאולה. את ומקרבים למוטב (הרמ"ק ,אותם

ה ') סוד  מדבש , מתוק .הסולם ,
éל  את מז éים Łõ דñה זõהר õêŁמדים äêא éְְִִֵֶֶַַַָָָל

הáאäלה  את äמקרבים אõתם, äמðילים ְְְִִִֶַַָָָָָהעõלם
רז"ל א)אמרו  א, יומא נבנה(ירושלמי שלא דור כל

בימיו  נחרב כאלו בימיו, המקדש  אנו בית  ואם ,
שלא בזה  חלק לנו יש  שצריך, מה  עושים לא
לחקור  עלינו  כן  ואם בימינו, המקדש בית נבנה

מקדשנו. בית שיבנה  כדי  לעשות צריך מה
זוהר  ללמוד בחר שלא הוא הראשון אדם חטא

המקדשות שני  לחורבן גרם וזה  הקדוש ,
להתעסק בחר שלא על היה  הראשון אדם  חטא

החיים הקדוש )בעץ והזוהר  הנסתר חכמת  (דהיינו

הקדוש בזוהר כ "וכ"ז )כמבואר ורבי (בראשית
זצ "ל ויטאל  פיחיים על  ההקדמות לשער  (בהקדמה 

בראשית ) בפרשת  מביאו הזוהר  מברסלב נתן ורבי ,
ערלה) והלכות  ידים נטילת את :(בהלכות  פיתה  הנחש 

יכול  הוא הדעת עץ ידי שעל בגאווה האדם
ולשלוט כביכול, עמו ולהתחרות כאלקים, להיות

העולם כל  הדעת,על מעץ לקח הראשון  אדם .
החיצוניות, החכמות כל בחר שורש ולא

חכמת  הקדושה, התורה החיים  בעץ  להתעסק
והוא יתברך, השם  את דרכה ולהשיג הקבלה ,

היום  ועד מאז החטאים  כל  שהאמין שורש 
הארור, הנחש של הרע  ללמודללשון רצה ולא 

מעורב  העולם כל הלאה  ועד  ומאז הקדוש , זוהר 

ומגוג  גוג הזוהר

וחמׁש  כּ עשׂ רים בּ עוֹ ד בּ ער ּת היה והנ יּ ה עלינוּ , ׁש עברה זוֹ  היתה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהרא ׁש וֹ נה
נגדּ ּה , כּ אפס ּת היה הראׁש וֹ נה ׁש הּמ לחמה  ׁש נה, ׁש ׁש ים עד  כידוע )ׁש נה הוי  וכ), ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הגּ אלּ ה  ּת היה וּ בסוֹ פ ּה  ואחר וֹ נה, ׁש ליׁש ית  וּ מגוֹ ג גוֹ ג מלחמת ּת היה ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְואחריה 
י וּ ׁש ע ". מּמ נּ ה - אבל  - ליעקב היא צרה "עת ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהלמה,

חבלי  יּס וּ רי העוֹ לם כּ ל  יסבּ ל הלי ׁש ית ׁש בּ ּמ לחמה ואמר, חיּ ים החפץ ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְוהוֹ סיף 
חיּ ים. החפץ דּ ברי כּ אן עד  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,

מיח מחבלי להלט כל לא  נד ל יהדי  א ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

כּ ן, "אם ואמר : אלחנן ר בּ י  מחבליסיּ ם להּמ לט ּת וּ כל וּ  א ל וֹ נד וֹ ן יהוּ די אּת ם  גּ ם ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לפניכםמׁש יח  זאת נסבּ ל  ׁש אנחנוּ  אלּ א ,! ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

חזרה נסע הבּ ת ואחר  בּ לוֹ נד וֹ ן, ועדה עם קהל בּ פני אלחנן רבּ י  אמר זאת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָכּ ל
הי "ד. בּ קאוונה, הּק ד וֹ ׁש ים כּ ל עם יחד  לבּס וֹ ף  אליהו "ונסּפ ה "לב  ספר שבסו לב " ("שביבי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קע"ב ) עמוד שני  בחלק יעו"ש  וכ רי"ז, עמוד .ח"א

הובא כמדומה] - ע "ד [חוהמ "פ שליט"א  שטרנבוך הגר "מ של  בשיחה אגב,
ושם כזה] משהו [או תוס ' מבעלי כת"י  באנגליה במוזיאון שראה ידיד  לו שאמר 

ה'ת"ש. בשנת וכדומה שואה שיהיה כתוב

העתק  שקנה שו"ע בקיצור מישהו מצא תרצ"ט שנת  בפולין נוספת, ואגב
בו  הנ"ל] מהמכתב העתק לנו ויש - שם הנטען [ע"פ ז"ל הבעש "ט של ממכתב

ההיא. שנה של  אב מנחם  בחודש ישראל כלל על שיבואו צרות על  מנבא

ששמע  שליט"א, זילברברג מ' צבי רבי מהגאון מזמן  בעלון היום ראיתי 
העולם מלחמת קודם ווסרמן אלחנן רבי הצדיק מהגאון ששמעו מזקנים,


שגרמו  רב הערב יצאו ומשם ורע, מטוב 
ישראל. בני את ב להחטיא מורינו ובאריכות יאר

זצ "ל ויטאל חיים רבי לשערהאלקי  (בהקדמה

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

המקדש. בית  את החריב

רב " יום"מהגר"א"מעשה בכל זהר "ללמוד
" בספר  שכתב מה וראו רב בואו "מעשה

ס')זי"עמהגר"א בסעיף  אחר (כתוב ללמוד  :
אגדות מקרא ללמוד  שעות, ג ' תיכף  התפילה

" יוםומדרשים בכל זהר  וכן ללמוד  עכ"ל, "
מסלאנטבספר זונדל יוסף רבי זי"עתולדות

מקוריים יד כתבי  קי"א)שהביא כתוב (עמוד  שם  ,
של  הגדולים תלמידיהם שרשמו מהנהגות

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

כתוב זוהר",ושם יום בכל עיי"ש."ללמוד 



ומגוג  גוג זוהר ד 


ãà טו )ìŁאמר  על (בראשית נפלה ותרâמה  ְְְֱֵֶֶַַַָָָָ

א êא Łנה  אין וçיŁן. מŁה  על õילï ה ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאברם.
מי? Łל מ ðלעõתיו   מðלעתיו  אחת וñçח ְְִִִִֶַַַַַַָָָֹגלäת.
אàא äנטל הáבירה  Łל עלמõת מאõתם  ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָאêא
êéבנה. יפה  לבן , צד וה äא מהם, אחד ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָואëא 

õà ìŁאמר  łàר זה   ôחìôה  łàר ו )ו çסáר  (שם  ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ועליו  אדם, מ Łה Łל łàר ב łר. הäא áŁàְְֶֶַַָָָָָָָָֹם

ולכן ח ëה, éפני מŁה ïני ו )נאמר יפה (שיר  ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
:üמל Łâמקà äבאר  éחëה. àרה דמŁהכ êבנה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הñד Łõה ה כינה  וצער על סõבל מהימנא ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹרעיא
õלסייע רõצים חכמים ה ôלמידי אין  éי ,õâְְְְֲִִִִֵֵַַַַָלב
אêא הõôרה, סõדõת ללמ õד  ר õצים  Łאינם àְִִֵֶֶֶַָָָָזה ,

õâ נגé מי äéלם הäא üäרà Łõדñ ה מצא ולא ְְְִֶַָָָָָֹ
וכ êם הáלäת, מן  הכינה  את לה õציא  çŁְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻעזר 

וה ינה. ה ôרâמה  àְְְֵֵַַַָָסõד

הזאת החכמה  בעסק תלויה  הגאולה כל
äאפרים מחנה Łמיני )בדגל  âרï)Łר Łת äוזה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

çŁéתêáה  ä הינ מŁה , ŁרâŁ י ודõר  õâר àכל (éי  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

àחינת היה יõחאי àן  Łמע õן âר àי ואיתא מŁה, àְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָחינת 

מŁה ,,מŁה) éבר Łרâ מה Łי וידרàר äהינ ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ
ä הינ łרף, וה ìה אז ה åהר, ספר  יõחאי , àן Łְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמעõן
ה áאêה יהיה äמ ëילא  הñלõïת  éל  äלæàתçŁְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

ועד. סלה  אמן äימינà àמהרה àçŁְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָנה 
מהימנא רעיא פנחס פרשת במדבר (דףזוהר 

ע ''ב ) :רל ''ב
יłראל  את מעéבים רב הערב ישראל ְְְִִֵֵֶֶַַָָרשעי
שאחרים מפני העולם מאõëת יõתר áàֵֵַָֻלäת
העולם אõëת אבל  הרעים ממעשיהם  ֲָֻלמדים
ישראל  את מצערים שהם במה  אêא éן, ֵֵֶָָאינם
את ומקרבים למוטב אותם  אותם מחזירים

הגאולה 
łאõר  איäìן רב  âערב äבגין  הזוהר: ְְְִִֵֶַלשון

àŁעíה ,àŁעיסה, łאõר הם רב Łערב [äמäם ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
àעíה,] המעורב  כשאור בישראל ִָָמעורבים 

למõץ , âמיין âעלמא א äמין אõëת ואי äìן äêוא] ְְְְְְִִֵַָָָֻ
החיטה מן אותו  שמפרידים  למץ, õâמים ְִָָֹהעõלם 

בדישה],
מאäמין  לי łראל, רב ערב àגלäתא מעéבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָיôיר 

äמåלõת. õéכבים áàלäת עõבדי מעéבים [יõתר ְְְִִֵֵַַַָָָ

כ õכבים עõבדי מא õëת י łראל את רב ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻהערב
äַָמåלõת]

àŁעיíה  łאõר  מעéב. מי ר àנן, âאäקמäה  éְְְְְִִֵֶַַָָָָָָמה 
łאõר מעéב. מעéב? מי חכמים, äהäŁרïŁ õמé] ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָ

השלימה,] הגאולה את מעéב àŁְִֵֶַָָעíה
àעיíה . fiéאõר àיłראל, âבקין [Łהםâאיäìן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

רשעי  הם הם  àעíה, łéאõר àי łראל âְְְְִִִִֵֵָָָבקים 
הרעים]. ממעשיהם  למדים שאחרים  ישראל

אäמין äמåלõת )אבל õéכבים  א êא(עõבדי  איäìן לאו , ְֲִִִֵֶַָָָָָ
א) רäח .(תהלים  äìפâô א Łר אõëת õëéץ אבל ְֲֲִֶֶַַָֻ

אêא éן, אינם א)העולם אŁר (תהלים  ëéץ  ֲֵֵֶֶַָָֹ
ובמה  בישראל, מעורבים ואינם רäח, äìפâôְִֶַ
אותם מחזירים  ישראל את מצערים שהם

הגאולה. את ומקרבים למוטב (הרמ"ק ,אותם

ה ') סוד  מדבש , מתוק .הסולם ,
éל  את מז éים Łõ דñה זõהר õêŁמדים äêא éְְִִֵֶֶַַַָָָל

הáאäלה  את äמקרבים אõתם, äמðילים ְְְִִִֶַַָָָָָהעõלם
רז"ל א)אמרו  א, יומא נבנה(ירושלמי שלא דור כל

בימיו  נחרב כאלו בימיו, המקדש  אנו בית  ואם ,
שלא בזה  חלק לנו יש  שצריך, מה  עושים לא
לחקור  עלינו  כן  ואם בימינו, המקדש בית נבנה

מקדשנו. בית שיבנה  כדי  לעשות צריך מה
זוהר  ללמוד בחר שלא הוא הראשון אדם חטא

המקדשות שני  לחורבן גרם וזה  הקדוש ,
להתעסק בחר שלא על היה  הראשון אדם  חטא

החיים הקדוש )בעץ והזוהר  הנסתר חכמת  (דהיינו

הקדוש בזוהר כ "וכ"ז )כמבואר ורבי (בראשית
זצ "ל ויטאל  פיחיים על  ההקדמות לשער  (בהקדמה 

בראשית ) בפרשת  מביאו הזוהר  מברסלב נתן ורבי ,
ערלה) והלכות  ידים נטילת את :(בהלכות  פיתה  הנחש 

יכול  הוא הדעת עץ ידי שעל בגאווה האדם
ולשלוט כביכול, עמו ולהתחרות כאלקים, להיות

העולם כל  הדעת,על מעץ לקח הראשון  אדם .
החיצוניות, החכמות כל בחר שורש ולא

חכמת  הקדושה, התורה החיים  בעץ  להתעסק
והוא יתברך, השם  את דרכה ולהשיג הקבלה ,

היום  ועד מאז החטאים  כל  שהאמין שורש 
הארור, הנחש של הרע  ללמודללשון רצה ולא 

מעורב  העולם כל הלאה  ועד  ומאז הקדוש , זוהר 

ומגוג  גוג הזוהר

וחמׁש  כּ עשׂ רים בּ עוֹ ד בּ ער ּת היה והנ יּ ה עלינוּ , ׁש עברה זוֹ  היתה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהרא ׁש וֹ נה
נגדּ ּה , כּ אפס ּת היה הראׁש וֹ נה ׁש הּמ לחמה  ׁש נה, ׁש ׁש ים עד  כידוע )ׁש נה הוי  וכ), ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הגּ אלּ ה  ּת היה וּ בסוֹ פ ּה  ואחר וֹ נה, ׁש ליׁש ית  וּ מגוֹ ג גוֹ ג מלחמת ּת היה ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְואחריה 
י וּ ׁש ע ". מּמ נּ ה - אבל  - ליעקב היא צרה "עת ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהלמה,

חבלי  יּס וּ רי העוֹ לם כּ ל  יסבּ ל הלי ׁש ית ׁש בּ ּמ לחמה ואמר, חיּ ים החפץ ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְוהוֹ סיף 
חיּ ים. החפץ דּ ברי כּ אן עד  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,

מיח מחבלי להלט כל לא  נד ל יהדי  א ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

כּ ן, "אם ואמר : אלחנן ר בּ י  מחבליסיּ ם להּמ לט ּת וּ כל וּ  א ל וֹ נד וֹ ן יהוּ די אּת ם  גּ ם ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לפניכםמׁש יח  זאת נסבּ ל  ׁש אנחנוּ  אלּ א ,! ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

חזרה נסע הבּ ת ואחר  בּ לוֹ נד וֹ ן, ועדה עם קהל בּ פני אלחנן רבּ י  אמר זאת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָכּ ל
הי "ד. בּ קאוונה, הּק ד וֹ ׁש ים כּ ל עם יחד  לבּס וֹ ף  אליהו "ונסּפ ה "לב  ספר שבסו לב " ("שביבי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קע"ב ) עמוד שני  בחלק יעו"ש  וכ רי"ז, עמוד .ח"א

הובא כמדומה] - ע "ד [חוהמ "פ שליט"א  שטרנבוך הגר "מ של  בשיחה אגב,
ושם כזה] משהו [או תוס ' מבעלי כת"י  באנגליה במוזיאון שראה ידיד  לו שאמר 

ה'ת"ש. בשנת וכדומה שואה שיהיה כתוב

העתק  שקנה שו"ע בקיצור מישהו מצא תרצ"ט שנת  בפולין נוספת, ואגב
בו  הנ"ל] מהמכתב העתק לנו ויש - שם הנטען [ע"פ ז"ל הבעש "ט של ממכתב

ההיא. שנה של  אב מנחם  בחודש ישראל כלל על שיבואו צרות על  מנבא

ששמע  שליט"א, זילברברג מ' צבי רבי מהגאון מזמן  בעלון היום ראיתי 
העולם מלחמת קודם ווסרמן אלחנן רבי הצדיק מהגאון ששמעו מזקנים,


שגרמו  רב הערב יצאו ומשם ורע, מטוב 
ישראל. בני את ב להחטיא מורינו ובאריכות יאר

זצ "ל ויטאל חיים רבי לשערהאלקי  (בהקדמה

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

המקדש. בית  את החריב

רב " יום"מהגר"א"מעשה בכל זהר "ללמוד
" בספר  שכתב מה וראו רב בואו "מעשה
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עשר אחר ולאחריה תש"ה, שנת עד שתימשך מלחמה להיות שעומדת השניה,
מזו .... גדולה נוספת מלחמה תהיה תשע "ה] [היינו שמיטות

תחילת תש"ה סוף עד השניה העולם  מלחמת נמשכה בפועל, המעתיק] [אמר
תשע"ו. תחילת תשע"ה סוף זה שמיטות עשר זה ולפי  תש "ו,

בדיוק תשע"ה  שנת  אלול כ "ז  שישי  יו  הוא העיתו על  המופיע התארי
ומגוג  גוג מלחמת  מהל את וראה קליני מות  שעבר שנה 15 ב הנער  שאמר
חיי החפ כדברי  תשע"ה אלול  בכ"ז התחילה שהמלחמה ואמר  והגאולה

לעיל. שהבאנו

ומגוג  גוג זזוהר

דבריו : מציטוט חלק ◌ֶ◌ֵואלו

כדי הנדרשות התכונות מה לדעת יכולתי  אך המשיח, יהיה מי  לדעת  יכולתי  לא
חשוב בארץ-ישראל, פה שחי אדם אלא  שמת אדם אינו המשיח משיח. להיות 
שהוא  מכך  מופתעים יהיו הכל  יתגלה הוא  כאשר אבל לאנשים, ומוכר מאוד

שמ  תשובה בעל חילוני הוא אמת. ותורתו ושהקב"ה משיח  שיש עולם המשיח,
עוונות  עשה שהוא בלא היום יודע ואינו בתשובה שמחזיר גדול אדם הוא .

יודעת. נשמתו אבל המשיח,


שמשיח ב. בזה  הרידב "ז שאמר מה  לקמן וראה 

אפילו  עבר שלא עולם  יסוד  צדיק להיות צריך 
אחד. חז"ל מאמר על

הנביא שאמר מה  זה  – מדובנה  המגיד  ואומר
אחריתה" זכרה  לא בשוליה גםטומאתה – "

דוקא אותך. לתפוס הרע יצר  יכול בשוליים,
באה  לכן אותך . יפיל הוא  הקטנים בדברים

" ומזהירה תשמעון התורה  עקב לב והיה תשים "
'כאן  אומרת התורה שבהם הקטנים, לפרטים
היא הרע, יצר  של  תחילתו הרע'. היצר  מתחיל

'בח  החוצה ,דוקא מושך שהוא הקטנים ' וטים
כולה. המפה את מפורר הוא וככה 

מביא, בעתו  דבר בספר את וכן  שלח  שהט"ז
צבי  שבתאי של דמותו אחר להתחקות –בניו

להם ואמר אותם שלח  הוא ירקב. רשעים  שם
גדול. אדם שהוא אומרים הוא, מי תראו  לכו 
הביתה  חזרו הם הוא. מי לבדוק הלכו הם 
הט"ז להם אמר  אודותיו, דברים כמה  וסיפרו

הבנים , סיפרו שקר. משיח  ישן הוא שהוא
נעלו  לפני הימנית נעלו את קשר והוא  אפרקדן,
על  מקפיד  שלא מי הט"ז להם  אמר השמאלית.

להיות  יכול לא כבר  הוא משיח כאלה, .דברים
מינה  נפקא זה מה  האומר  יאמר לכאורה,
עקב  "והיה כן! היא התשובה הנעליים ?! נעילת
בעקביו. דש  שאדם המצוות זה  תשמעון"

הגדולים. לדברים  מגיעים  הקטנים, מהדברים
בספרו , קוטלר אהרון ר ' גם מביא וכך רבותינו ,
נחשבים אינם אצלנו, שבכלל דברים שישנם
לעבירות הביאו  הללו , הדברים לעבירה,
בספרו  קוטלר אהרון ר ' כותב ביותר . החמורות

אהרון רבי קכ"א)משנת עמוד  א, לך(חלק אביא ,
שחמדת חושב מאיתנו  מישהו האם דוגמא,
קוטלר  אהרון רבי מביא עבירה? מהווה הממון 
שני  בית על מנחות, בסוף  שמופיעה תוספתא,
וזהירים בתורה  עמלים  שהיו בהם  אנו  מכירים
מפני  גלו? מה  ומפני המדרש שואל במעשרות.
להם שגרמה והיא הממון, את שאוהבים
מביאה  אינה  הרוחניות כי חינם, לשנאת 
שגרמה. היא החומריות, אהבת רק  לשנאה,
ממון  חמדת על שמע מי קוטלר  אהרון ר' שואל 

חינם לשנאת  יביא?!שתביא  זה  כסף, אוהב אדם 
אדם בן  כן. ואומר ביותר! הנורא לדבר אותו
אמונה לו שאין אדם  זה ממון  חומד שהוא
אדם ממון? צריך אתה מה  בשביל בקב"ה.
שרוצה אדם זה רכוש , אוסף כסף , שאוסף 
בטחון  רוצה  אתה למה כלכלי. בטחון לו שיהיה 
בקב"ה , בטוח להיות רוצה  לא אתה כי כלכלי?
אתה המחר. ליום דואג  להיות רוצה לא אתה
רגוע. שתהיה כדי  בבנק, כסף  לך שיהיה  רוצה
הגיע  הממון מחמדת קוטלר  אהרון  ר' אומר 

הבית. לחורבן
להחביא דרכו שהיה ברק בבני זקן איש היה
הסמוך חשמל  בארון הבית של המפתחות את
כל  לסחוב  טירחה  בשבילו היה  זה  כי  לדירתו ,
שראה  אברך שכן  לו היה  המפתחות. את פעם
בארון  המפתחות את מחביא הזקן איך  פעם כל
כשיצא פעם הזקן, את לחנך החליט חשמל,
אותם והחביא המפתחות לקח  מביתו הזקן
לא כי מאד, נצטער  הזקן  וכשחזר אחר, במקום
לבית, להיכנס יכול היה ולא המפתחות, מצא
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בתקופה אנחנו עכשיו  הקרובים . בחודשים אוטוטו יהיו המשיח וביאת  הגאולה
זה את עושה והקב "ה אותנו מאחדים  הקטנים הפיגועים כל טובה . לא בכלל 
אבל  מתאחדים. כולם מישראל לאחד  משהו שקורה ברגע אותנו . לעורר כדי 
ויחזרו  יתאחדו שכולם ענק  דבר  מביא הקב "ה ולכן זאת מבינים לא אנשים
למי . תלוי אבל שבועיים, שיימשכו ממש רעים דברים לקרות הולכים בתשובה.
גדולה מלחמה לפרוץ עומדת יקרה. לא זה ויתאחדו בתשובה יחזרו  כולם אם 

העולם כל מעורב יהיה ברק ג בה הוא  גוג, שנקרא אדם יתחיל המלחמה  את .


דרך סולם שיוציאו לשכנים  לקרוא והוצרך 
שלו , המרפסת לתוך ולטפס שלהם, המרפסת
צערו  ובדרך הסיפור , מכל גדול צער  לו והיה 
שלקח  מי נגד חריפים דיבורים מפיו הפליט
זמן  עבר ולא הזה , הצער כל לו  וגרם  המפתחות
המפתחות. שלקח הזה האברך ונפטר הרבה 
עשיתי? הכל  בסך מה טען? מה  אברך  אותו 
אפילו  ואולי בעקביו , דש  שאדם  עבירות זה אבל
היצר  מפיל כאן  אבל מצוה , בזה שעושה חושב

האדם שלאאת למדים נמצאנו יצילנו. השם .
חמדת כגון מידות בעיקר אלא עבירה  נדנוד רק 
צומח  שעליו  העיקר הם וכו', כבוד גאווה  ממון

כדברי קדושההבנין  בשערי [ראה המהרח"ו  ,
מידות לו שיש  שמי ח'] הערה לקמן באריכות
אם אבל בתשובה , לחזור בקל יכול טובות
מעשים לו יש אם גם מקולקלות שלו  המידות
והחי  מהקב"ה . מאוד הוא  רחוק  גמור צדיק של

ליבו!!! אל יתן
על ג . שנים מדבר  שהאדמו"ר  שמעתי שאלה,

ובפרט  זה  על  ספרים הרבה  וכתב המשיח  ביאת
ביאת לפני שיהיה מה ועונש שכר בספרי
אז  והגיהנום עדן הגן על הזוהר וכל המשיח ,
בן  ילד מדברי מתפעלים שכולם החידוש מה 
וכולם זכריה , בנביא וכתוב ידוע, הכל הלא ?15
גוג  מלחמת על  בסוכות ההפטרה את קוראים

ומגוג?
שלא שנשבו תינוקות יהודים הרבה  א. תשובה:
וכו', אסורות במאכלות ונכשלו תורה  למדו
שנו  ולא קראו ולא מאמינים ולא אטום וליבם
לא הולך  שכן מי וגם הכנסת לבית הולכים ולא
בבית ומדבר  אומר לא מה  אומר  מה יודע

לדבר , מפחד כי  אותו מעורר  לא והרב הכנסת,
רק  כי זוהר  לומדים ולא וכבוד, כסף  מפני
רק  בריה, משום  מפחדים לא הרשב "י תלמידי 
בלי  שמוכחים הקדוש בזוהר  כדאיתא מהקב"ה ,
בגן  הולך מה להם אומרים וכאשר  פנים משוא
זה  כל  [ראה  מעלה , של דין  ובבית ובגהינום  עדן
וכי  אומרים א'], חלק  בראשית ועונש בשכר
אחר  אפילו משמה ? חזר  מישהוא שמה ? היית
קליני, ממות שחזרו  אנשים מספיק  כבר שיש 

הצה"ק וכן כמו הקודש  ברוח  שראו  צדיקים
מנחת בספרו [ראה פתייה  יהודה  רבי
זוהר  בספר  וראה  מספרות יהודהרוחות
ובעל  הנ"ל], על באריכות כרכים י"ב תהילים
זוהר  ללמוד דורו  בני את שהזהיר זי"ע הסולם
בקולו , לשמוע רצו ולא ישראל לארץ  ולעלות
רח "ל, יהודים מיליון כעשר בשואה וניספו
ישראל  בני אחינו עם חסד עכשיו הקב"ה  עשה 
כלום למד שלא תמים לילד  נתן אחד וברגע
ללב  ונכנס העליונים בעולמות שראה  מה לספר 
הבטחת ומתקיים בתשובה  וחוזרים אנשים של

יחזקאל לנביא לו )הקב"ה   כה לו וזרקôי (פרק :ְְִַָ
טמאõתיכם מéל äטהרôם טה õרים מים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻעליכם
לב  לכם ונתôי אתכם: אטהר  äêáליכם äְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ éל
לב  את והסרתי àקר àכם אôן חדŁה ורäח Łְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחד
ר äחי  ואת łàר: לב לכם  ונתôי מłàרכם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאבן
äלכô àחñי אŁר את ועłיתי  àקרàכם  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻאôן
אŁר  àארץ ויŁבôם ועłיתם : äמרŁô äְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמ ïŁטי 
אהיה  ואנכי לעם לי והייתם לאבתיכם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנתôי
מéל  אתכם  והŁõעôי לאלוקים : ְְְִִֶֶֶַָֹלכם
ולא õאת והרàיתי הâגן  אל וקראתי  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻטמאõתיכם
àיõם אלוקים ה' אמר éה רעב: עליכם  ְֲֵֵֶֶַָָָֹאôן

ומגוג  גוג טזוהר


את וה Łõבôי  עõנõתיכם מ éל אתכם  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַֹטהרי 
äאר י אŁר  ה õáים  äוידע החרבõת: ä ונבנ ְְְְֲֲֳִִִִֶֶֶַָָָָהערים
נטעôי  ה ìהרסõת ה'àניתי  אני éי ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָסביבõתיכם 
וצריך ע"כ . ועłיתי, àâרôי ה' אני ְְְֲִִִִִַַַָָה ëŁìה 
ומה  בתשובה שחוזר יהודי  כל  על לשמוח
עיניו  החכם ובאמת הצינור. מי לי  איכפת
הנולד את הרואה  חכם איזה  כלומר בראשו
שמפסיד עד מחכה  ולא הדבר בראש ומסתכל
בשמים הנער שקיבל המסר  כי הרכבת, את
זמן  שאין ולדעת הלבבות את לעורר טוב הוא

מלאכי  הנביא או )כדברי מלאכי (ג, Łלח הנני :ְְִִִֵַַָֹ
האדõן  õהיכל אל יבõא äפתאם לפני üדר äְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹפìה
אôם אŁר ה àרית üמלאä מבקŁים אôם ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַאŁר 
את מכלéל äמי צבקõת: ה' אמר בא ה ìה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָחפצים
Łאé ה äא éי õתõהראà העמד äמי õאõà ְְִִֵֵֵָָֹיõם 
äמטהר  מצרף  ויŁב מכàסים: äכברית ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמצרף 
וכ éסף  åéהב אתם וזñק לוי àני את וטהר éְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹסף 
ליהוה  וערבה  àצדקה : מנחה מ áיŁי ליהוה äְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹוהי
äכŁנים עõלם éימי  וירŁäלם  יה äדה  ְְְִִִִִֵַָָָָָמנחת
עד והייתי  לïŁëט  אליכם  וקרבôי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹקדמנõçת:
לקר  äבàŁìעים äבמנאפים àמכפים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָממהר
ולא גר äמæי ויתõם אלמנה łכיר  łכר  äְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹבעŁקי
לא יהוה  אני éי  צבאõת: יהוה אמר  ְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹֹירא äני
אבל  ע"כ. כליתם:, לא יעקב àני  ואôם Łְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹניתי
הכל  ולהפך ולהציל, להגן יכול מה  יודעים לא
הזוהר  ספר  לימוד ידי  על רק שזה  לרחמים
המן, צנצנת כמו אחרון לדור  לנו הקב"ה  ששמר
ומתעלמים ששוכחים הרבנים כל על וחבל
יהיה  ואז להיכלו ארון יבוא  פתאום כי מהאמת
את פלטו  הכבוד שענני המדבר דור בזמן כמו 
לעם ומגן מסוכך הקדוש  הזוהר  רב, הערב

מפסיד. מאמין שלא ומי ישראל,
תורת למוד בזכות רק כי אנחנו יודעים והנה 
ברחמים, הגלות מן ישראל יצאו הזוהר 
מהימנא ברעיא דאיתא מה  וכדמפורסם
צריך ואין ברחמי". גלותא מן יפקון  דא "בספרא

כי בזה  תיקון להאריך הוא  הזוהר למוד  וודאי
כדכתב  מהגלות, אותה להוציא השכינה
שווים , הלימודים כל לא כי באגרות, הרמח "ל
מתיקוני  הוא הקדוש הזוהר לימוד  ודווקא 

זוהר  סיום  כל כי ופשוט הקדושה , השכינה
לעורר  צריך ולכן הגאולה . קירוב הוא הקדוש 
בספר  ויגרסו וילמדו שיהגו ישראל ליבות את
מספר, אין עד  ורבבות לאלפים הקדוש  הזוהר
לומדים הרבה  יתווספו זה ידי על כי ספק ואין
הגאולה . את יקרב וזה הקדוש , בזוהר  וסיומים
ארצנו  על הרובץ הסכנה  בדבר  להאריך ולמותר
וארץ  שרוצים... ערבים  יש צד  שמכל הקדושה ,
להרוג  להשמיד  רצונה  כי בגלוי שמצהירה  אירן
ברגע זקן ועד מנער  היהודים כל את ולאבד 
רואים שאנו עד ח "ו. אטום, פצצת ידי על אחד
"למה  ע"ה  המלך דוד נבואת נתקיימה שבימינו 

ומגוג , גוג ממלחמת המדבר גויים" ומנגדרגשו
ובלבול  ולומדיה לתורה הארצות עמי שנאת 
לאבינו  מלידבק ישראל את המפריעים רב הערב
האחרון  בדור האחרון הנסיון  שזהו  שבשמים 
הפלגה ודור המבול דור חטאי את  לתקן הצריך

האר "י ) כ"ה ,(כתבי בראשית בזוהר  [כדאיתא
החמישי] רב הערב אלאממין שיור לנו ואין 

התורה  חלקיהלימוד פרד"ס  כל  על הקדושה
תרומה , בפרשת הקדוש החיים האור כדכתב
תורה  דוקא זה  מהיצר, ומצלא מגנא דתורה 
תורה  לימוד לך דאין רבותינו ואמרו לשמה,

הקדוש הזוהר לימוד אלא  (מהרח "ולשמה

חיים ) לעץ כבודבהקדמה אם האדם מראה  ובזה ,
משפה  תורתו כל ח "ו או לו חשוב  יתברך ה '

כן על אויבנו ולחוץ, מכל אותנו, יציל מה
הקדוש  הזוהר לימוד  לא אם רעתינו, ומבקשי

הקדוש. הזוהר של סיומים ועוד בסיומים 
מלéüתב ל')הíéא  לõŁנà):õתקäן  וזה "ëéה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ק àלה , ללמד  חכמים  ôלמידי על חäçב áְְֲִִִִֵַַַָָָָֹד õל
וגõרם קàלה, לõמדים אינם אם áד õל  ëéה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָוענŁם 
רחמנא הáאêה מעéבים הם éי áלäתא, üְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻאר

הáאêה "....ליצלן  לקרב ãחé áדõל äבäñôן éי ְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ
מלü)מ"ב  àכíא הñדŁ),Łõם  הåהר לäëד "éי ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

יז éה אם éŁן וכל עõלמõת , õàנה àעלמא àְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָגירסא
אחד, מאמר Łäרï äêאפ äלהבין  õàללמד יעłה  ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

למעלה יעłהäñôן  êא מה אחת Łàעה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹ
ôמימה , Łנה הŁïט àן àל äëד Łהäא õ ל äמבטח ְְְְִִֶֶַָָָָָֻ

ïני  מרõאי ויהיה âמלéא, היכלא מàני הàא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעõלם



ומגוג  גוג זוהר ח

בתקופה אנחנו עכשיו  הקרובים . בחודשים אוטוטו יהיו המשיח וביאת  הגאולה
זה את עושה והקב "ה אותנו מאחדים  הקטנים הפיגועים כל טובה . לא בכלל 
אבל  מתאחדים. כולם מישראל לאחד  משהו שקורה ברגע אותנו . לעורר כדי 
ויחזרו  יתאחדו שכולם ענק  דבר  מביא הקב "ה ולכן זאת מבינים לא אנשים
למי . תלוי אבל שבועיים, שיימשכו ממש רעים דברים לקרות הולכים בתשובה.
גדולה מלחמה לפרוץ עומדת יקרה. לא זה ויתאחדו בתשובה יחזרו  כולם אם 

העולם כל מעורב יהיה ברק ג בה הוא  גוג, שנקרא אדם יתחיל המלחמה  את .


דרך סולם שיוציאו לשכנים  לקרוא והוצרך 
שלו , המרפסת לתוך ולטפס שלהם, המרפסת
צערו  ובדרך הסיפור , מכל גדול צער  לו והיה 
שלקח  מי נגד חריפים דיבורים מפיו הפליט
זמן  עבר ולא הזה , הצער כל לו  וגרם  המפתחות
המפתחות. שלקח הזה האברך ונפטר הרבה 
עשיתי? הכל  בסך מה טען? מה  אברך  אותו 
אפילו  ואולי בעקביו , דש  שאדם  עבירות זה אבל
היצר  מפיל כאן  אבל מצוה , בזה שעושה חושב

האדם שלאאת למדים נמצאנו יצילנו. השם .
חמדת כגון מידות בעיקר אלא עבירה  נדנוד רק 
צומח  שעליו  העיקר הם וכו', כבוד גאווה  ממון

כדברי קדושההבנין  בשערי [ראה המהרח"ו  ,
מידות לו שיש  שמי ח'] הערה לקמן באריכות
אם אבל בתשובה , לחזור בקל יכול טובות
מעשים לו יש אם גם מקולקלות שלו  המידות
והחי  מהקב"ה . מאוד הוא  רחוק  גמור צדיק של

ליבו!!! אל יתן
על ג . שנים מדבר  שהאדמו"ר  שמעתי שאלה,

ובפרט  זה  על  ספרים הרבה  וכתב המשיח  ביאת
ביאת לפני שיהיה מה ועונש שכר בספרי
אז  והגיהנום עדן הגן על הזוהר וכל המשיח ,
בן  ילד מדברי מתפעלים שכולם החידוש מה 
וכולם זכריה , בנביא וכתוב ידוע, הכל הלא ?15
גוג  מלחמת על  בסוכות ההפטרה את קוראים

ומגוג?
שלא שנשבו תינוקות יהודים הרבה  א. תשובה:
וכו', אסורות במאכלות ונכשלו תורה  למדו
שנו  ולא קראו ולא מאמינים ולא אטום וליבם
לא הולך  שכן מי וגם הכנסת לבית הולכים ולא
בבית ומדבר  אומר לא מה  אומר  מה יודע

לדבר , מפחד כי  אותו מעורר  לא והרב הכנסת,
רק  כי זוהר  לומדים ולא וכבוד, כסף  מפני
רק  בריה, משום  מפחדים לא הרשב "י תלמידי 
בלי  שמוכחים הקדוש בזוהר  כדאיתא מהקב"ה ,
בגן  הולך מה להם אומרים וכאשר  פנים משוא
זה  כל  [ראה  מעלה , של דין  ובבית ובגהינום  עדן
וכי  אומרים א'], חלק  בראשית ועונש בשכר
אחר  אפילו משמה ? חזר  מישהוא שמה ? היית
קליני, ממות שחזרו  אנשים מספיק  כבר שיש 

הצה"ק וכן כמו הקודש  ברוח  שראו  צדיקים
מנחת בספרו [ראה פתייה  יהודה  רבי
זוהר  בספר  וראה  מספרות יהודהרוחות
ובעל  הנ"ל], על באריכות כרכים י"ב תהילים
זוהר  ללמוד דורו  בני את שהזהיר זי"ע הסולם
בקולו , לשמוע רצו ולא ישראל לארץ  ולעלות
רח "ל, יהודים מיליון כעשר בשואה וניספו
ישראל  בני אחינו עם חסד עכשיו הקב"ה  עשה 
כלום למד שלא תמים לילד  נתן אחד וברגע
ללב  ונכנס העליונים בעולמות שראה  מה לספר 
הבטחת ומתקיים בתשובה  וחוזרים אנשים של

יחזקאל לנביא לו )הקב"ה   כה לו וזרקôי (פרק :ְְִַָ
טמאõתיכם מéל äטהרôם טה õרים מים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֻעליכם
לב  לכם ונתôי אתכם: אטהר  äêáליכם äְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ éל
לב  את והסרתי àקר àכם אôן חדŁה ורäח Łְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחד
ר äחי  ואת łàר: לב לכם  ונתôי מłàרכם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאבן
äלכô àחñי אŁר את ועłיתי  àקרàכם  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻאôן
אŁר  àארץ ויŁבôם ועłיתם : äמרŁô äְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמ ïŁטי 
אהיה  ואנכי לעם לי והייתם לאבתיכם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנתôי
מéל  אתכם  והŁõעôי לאלוקים : ְְְִִֶֶֶַָֹלכם
ולא õאת והרàיתי הâגן  אל וקראתי  ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻטמאõתיכם
àיõם אלוקים ה' אמר éה רעב: עליכם  ְֲֵֵֶֶַָָָֹאôן
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את וה Łõבôי  עõנõתיכם מ éל אתכם  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַֹטהרי 
äאר י אŁר  ה õáים  äוידע החרבõת: ä ונבנ ְְְְֲֲֳִִִִֶֶֶַָָָָהערים
נטעôי  ה ìהרסõת ה'àניתי  אני éי ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָסביבõתיכם 
וצריך ע"כ . ועłיתי, àâרôי ה' אני ְְְֲִִִִִַַַָָה ëŁìה 
ומה  בתשובה שחוזר יהודי  כל  על לשמוח
עיניו  החכם ובאמת הצינור. מי לי  איכפת
הנולד את הרואה  חכם איזה  כלומר בראשו
שמפסיד עד מחכה  ולא הדבר בראש ומסתכל
בשמים הנער שקיבל המסר  כי הרכבת, את
זמן  שאין ולדעת הלבבות את לעורר טוב הוא

מלאכי  הנביא או )כדברי מלאכי (ג, Łלח הנני :ְְִִִֵַַָֹ
האדõן  õהיכל אל יבõא äפתאם לפני üדר äְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹפìה
אôם אŁר ה àרית üמלאä מבקŁים אôם ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַאŁר 
את מכלéל äמי צבקõת: ה' אמר בא ה ìה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָחפצים
Łאé ה äא éי õתõהראà העמד äמי õאõà ְְִִֵֵֵָָֹיõם 
äמטהר  מצרף  ויŁב מכàסים: äכברית ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמצרף 
וכ éסף  åéהב אתם וזñק לוי àני את וטהר éְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹסף 
ליהוה  וערבה  àצדקה : מנחה מ áיŁי ליהוה äְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹוהי
äכŁנים עõלם éימי  וירŁäלם  יה äדה  ְְְִִִִִֵַָָָָָמנחת
עד והייתי  לïŁëט  אליכם  וקרבôי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹקדמנõçת:
לקר  äבàŁìעים äבמנאפים àמכפים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָממהר
ולא גר äמæי ויתõם אלמנה łכיר  łכר  äְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹבעŁקי
לא יהוה  אני éי  צבאõת: יהוה אמר  ְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹֹירא äני
אבל  ע"כ. כליתם:, לא יעקב àני  ואôם Łְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹניתי
הכל  ולהפך ולהציל, להגן יכול מה  יודעים לא
הזוהר  ספר  לימוד ידי  על רק שזה  לרחמים
המן, צנצנת כמו אחרון לדור  לנו הקב"ה  ששמר
ומתעלמים ששוכחים הרבנים כל על וחבל
יהיה  ואז להיכלו ארון יבוא  פתאום כי מהאמת
את פלטו  הכבוד שענני המדבר דור בזמן כמו 
לעם ומגן מסוכך הקדוש  הזוהר  רב, הערב

מפסיד. מאמין שלא ומי ישראל,
תורת למוד בזכות רק כי אנחנו יודעים והנה 
ברחמים, הגלות מן ישראל יצאו הזוהר 
מהימנא ברעיא דאיתא מה  וכדמפורסם
צריך ואין ברחמי". גלותא מן יפקון  דא "בספרא

כי בזה  תיקון להאריך הוא  הזוהר למוד  וודאי
כדכתב  מהגלות, אותה להוציא השכינה
שווים , הלימודים כל לא כי באגרות, הרמח "ל
מתיקוני  הוא הקדוש הזוהר לימוד  ודווקא 

זוהר  סיום  כל כי ופשוט הקדושה , השכינה
לעורר  צריך ולכן הגאולה . קירוב הוא הקדוש 
בספר  ויגרסו וילמדו שיהגו ישראל ליבות את
מספר, אין עד  ורבבות לאלפים הקדוש  הזוהר
לומדים הרבה  יתווספו זה ידי על כי ספק ואין
הגאולה . את יקרב וזה הקדוש , בזוהר  וסיומים
ארצנו  על הרובץ הסכנה  בדבר  להאריך ולמותר
וארץ  שרוצים... ערבים  יש צד  שמכל הקדושה ,
להרוג  להשמיד  רצונה  כי בגלוי שמצהירה  אירן
ברגע זקן ועד מנער  היהודים כל את ולאבד 
רואים שאנו עד ח "ו. אטום, פצצת ידי על אחד
"למה  ע"ה  המלך דוד נבואת נתקיימה שבימינו 

ומגוג , גוג ממלחמת המדבר גויים" ומנגדרגשו
ובלבול  ולומדיה לתורה הארצות עמי שנאת 
לאבינו  מלידבק ישראל את המפריעים רב הערב
האחרון  בדור האחרון הנסיון  שזהו  שבשמים 
הפלגה ודור המבול דור חטאי את  לתקן הצריך

האר "י ) כ"ה ,(כתבי בראשית בזוהר  [כדאיתא
החמישי] רב הערב אלאממין שיור לנו ואין 

התורה  חלקיהלימוד פרד"ס  כל  על הקדושה
תרומה , בפרשת הקדוש החיים האור כדכתב
תורה  דוקא זה  מהיצר, ומצלא מגנא דתורה 
תורה  לימוד לך דאין רבותינו ואמרו לשמה,

הקדוש הזוהר לימוד אלא  (מהרח "ולשמה

חיים ) לעץ כבודבהקדמה אם האדם מראה  ובזה ,
משפה  תורתו כל ח "ו או לו חשוב  יתברך ה '

כן על אויבנו ולחוץ, מכל אותנו, יציל מה
הקדוש  הזוהר לימוד  לא אם רעתינו, ומבקשי

הקדוש. הזוהר של סיומים ועוד בסיומים 
מלéüתב ל')הíéא  לõŁנà):õתקäן  וזה "ëéה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ק àלה , ללמד  חכמים  ôלמידי על חäçב áְְֲִִִִֵַַַָָָָֹד õל
וגõרם קàלה, לõמדים אינם אם áד õל  ëéה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָוענŁם 
רחמנא הáאêה מעéבים הם éי áלäתא, üְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻאר

הáאêה "....ליצלן  לקרב ãחé áדõל äבäñôן éי ְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ
מלü)מ"ב  àכíא הñדŁ),Łõם  הåהר לäëד "éי ְִִִֵֶֶַַַָָֹ

יז éה אם éŁן וכל עõלמõת , õàנה àעלמא àְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָגירסא
אחד, מאמר Łäרï äêאפ äלהבין  õàללמד יעłה  ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

למעלה יעłהäñôן  êא מה אחת Łàעה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹ
ôמימה , Łנה הŁïט àן àל äëד Łהäא õ ל äמבטח ְְְְִִֶֶַָָָָָֻ

ïני  מרõאי ויהיה âמלéא, היכלא מàני הàא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעõלם
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âרקיעא. àמלכ äתא רא õŁנה ה Łõçבים üלëְְְְִִִִֶֶַַַָָָה
ה õôרה àנŁמת éעסק להם ר äח נחת  ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָואין
יõדע  מìëה  éי המקàלת האמôית  החכמה Łְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהיא

äמצוõתיו  õדתõעבà üרà ית õנõאן ,רצé עד (ועçן...". ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

דף ח"ב פלאג'י  ח çים רàי להáאõן  לח çים  זכירה íàפר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָע õד

ע "ד ) סימן דעניא אפרקס ôא ובשו"ת  ע "ד , .ע ' ְְְְִַַַַָָָ

עקב ïר Łת הàרכה  י "ט )àäהיכל  כתב:(ז', , ְְֵֵֶַַַָָָָ
àזהר  עõסק  õאינŁ מי ä רנõדà וכתבי ותäñנים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַֹ

ולח äץ  ה fiפה מן הäא õרתõô עסק éל ְֲִִֵֶַַָָָָָהאר"י 
האחרõן , ה åה  הåהר õâàר àספר עõסק  õאינŁ מי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

Łëמ חçים  Łהם  האר"י  מרן וכתבי  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָותäñנים
,Ł פìדלäבתלמä äבמŁנה  àמקרא àלäלה ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ

הäאäפõסקים, Łעõסק õ רתõô éŁל נאמנה ידע ְֱִֵֵֶֶֶַָָָָ
ולח äץ , àחçיםמ fiפה  עסק õל ואין éד õאג, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
,Łפìל ואינ õוהארה ורëא äת, טעäת õêé והäא ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ

רב  להיõת  Łם, מאנŁי להיõת  אêא õôàרה  ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָעõסק
הàרõçת, על äלה ôłרר  הõâר  áדõל Łוראõל ואין ְְְְְְִִֵֵַַַָֹ

àח çים... חלק ולא ְִִֵֶַַַֹחçים 
תנינא: חדש ספרא זוהר בתיקוני  ועיין 

ואין  áàלäת, ה כינה  הרי היŁיבה: לרא Łי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאמר 
ו ëéה  ,ãלבעל ãתõðלר אליה çŁתעõרר מי àְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָכם
õôàרה  ולילה יõם  àכל צõוחים מדר õŁת, àְְְְֲִִֵַַַָָָָָעלי
õמé ãà וצ õוחים ק Łיõת, àכëה  ïה  àŁְְְְְְִֶֶַַָָֻעל 
צõוח  Łה áיה ìם õ מé הב, הב  Łאõמרים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹכלבים

הב  ַַהב
õŁפר  מ ñף  זרקא ואמר, ïתח  הקודש]: ְְַַַַָָָָָ[בלשון
אõתן  וזרק אבנים ŁלŁ נטל סõáלôא. üלõ ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹה

אחת, אבן  äłנע אõתן, äכåŁרק  ואמר למעלה. ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָ
,õåה האבן את  אליכם  äלàק היŁיבה: ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלראŁי
çŁתעõרר  מי àכם  ואין áàלäת, הכינה Łְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי 
àעלי  ëéה  אêא עõד, ולא  ,ãלבעל ãתõðלר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאליה
יõם àכל צõוחים  אצלכם, חברים  Łהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָמדרõŁת,
וצõוחים קŁיõת , àכëה ïה àŁעל õôàרה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻולילה
Łה áיהìם õמé הב , הב Łאõמרים  כלבים õ מé ãàְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

הב  הב éŁתäב צõוח ä זה ל). ôŁי (משלי לעלñה ְֲֵֵֶֶַַַַָָֻ
הב. הב ַַָבנõת

הכינה ãà להעלõת õôàרה âôŁçŁל מי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאין
Łהם מ äם ,ãעלà עם  ãתõא äליחד  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָמהáלäת

לב  äסתäמי  עינים  ְֲִֵֵֵֵַאטäמי 
הב  הåה, àעõלם עŁר  äלנ àעõלםהב עŁר äלנ ֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

üל äנôוי הרàה, õôרה  למד  àŁארäה, õ מé ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹהàא.
להעלõת  õôàרה âôŁçŁל מי  ואין הרàה. łְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָכר
,ãעלà עם ãתõא äליחד מה áלäת הכינה ãàְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
äמäם לב. äסתäמי  עינים אטäמי Łהם  ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַמäם
üäרà Łõדñ ה õçŁéרד לילה, àכל קõל יõצא ְְְֵֵֶֶַַָָָָזה 

עדן, לגן ואõתõה äא לפניו , ה Łìמõת Łéעõלõת ְְְְְֵֶֶַַָָָ
ééתäב ïסäק אõמר  מ )ה õñל אמר (ישעיה  ק õל  ֵֵַַָָֹ

לחàר  éדי õôàרה äלâôŁçŁ להם  ואמר üל ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹקרא,
הäא üäרà Łõ דñה עם âŁודה כינה  õמé . ְְִִִֶַַָָָָ

קלב )Łאמר  לעפעïי (תהלים לעיני Łנת אôן  אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
מâôŁל  היה  והäא לה'. מקõם אמצא עד ôְְְְִֵֶַַַָָָָָנäמה

ãà ìŁאמר  האם, את לחàר א)õôàרה  (משלי ְֱֵֵֶֶֶַַַָָָ
Łהרי  .ãעלà עם  ,üëא õôרת Łæô ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹואל
áמילäת נקראת החסד Łל מðד  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָה כינה 
וקרàן, עקדה  נקראת ה áבäרה  äמצד  ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָחסדים .

õôרה. נקראת האמצעי העäëד äְְִִִֵֶַַָָָָמ ðד

ע י  ה וא ר, לז ח אא לימ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹא
ב רה, חסד גמילת  לי  וא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאר

 לעצמ אא לי מ ְְְְִִֶַַָָֹלא
äזה .ã לבעל äלêה õâëàת ãתõא çŁעיר  מי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָואין 

נא)éŁתäב  זה (ישעיה äמ äם .'õוג ãל מנהל אין ְְִֵֵֶֶַָָ
אõמר  מ )הõñל חציר.(ישעיה  הłàר éל אקרא מה ְִֵֶַַָָָָָָ

עëי  הם äêוא łàר , לזàח אêא מ âôŁלים  êŁְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹא 
äבõôרה , חסד àגמילäת âôŁëŁלים  äêוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהארץ,
נאמר  äב Łבילם  לעצמם , א êא  מâôŁלים ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹלא
מâôŁלים êŁא äêא וכל הfiדה. éציץ õâחס ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוכל
לא הכינה, Łהיא ,Łדñ ה רäח  ãמŁל ãàְְִִִֶֶַַַָָָֹֹ

עליהם éŁתäבõŁרה ä זה עח ). éי (תהלים וçזéר  ְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
יäŁב. ולא üלõ ה ר äח  הëה  łàְֵֵַָָָָֹר

הם אלו ועד  לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי
בודאי  הקדוש, הרשב"י תורת את המלמדים

העולם ואשרי שכל ואשריהם עליהם, עומד
ובבא בזה שכרם מתן גודל לשער  ואין  חלקם,
שם הוא באשר יהודי כל ובכך השמים. מן
האלוקי  התנא בדברי  ולהגות ללמוד  יתלהב

מידותי" שנו "בני ביקש ס "ז.)אשר ובזה (גיטין  ,
חז"ל כדאמרו הגאולה, כל דףתלויה בתרא  (בבא

ע"א) אקבצםח ' עתה  בגוים יתנו כי גם "דכתיב
עולא אמר ושרים מלך ממשא מעט  ויחלו
כולהו  תנו  אי  נאמר ארמית בלשון זה  פסוק

ומגוג  גוג יאזוהר

את ירצו העולם בכל בהתחלה נגדנו. ויילחם  צבאו  את לכאן  יביא הוא אובמה.
שחוזרים מי  ממוות ויינצלו אנשים מיליוני  כמה ימותו במלחמה ירושלים.

בתורה ועוסקים מדבריו.ד בתשובה חלק כאן עד חסדים, בגמילות  או

הרידב"ז  כיזי"עההגהצה"ק בשיקגו, הכשרות על גדולה נפש  במסירת נלחם


הזוהר  דברי לחכי נמלצו  ומה  אקבצם". עתה
התיקונים י"ז )בהקדמת יזהירו (דף  והמשכילים ,

עבדו  כד וכו' וחבריו יוחאי בן שמעון רבי  אלין
וכו', לעילא עליה אסתמכו חיבורא האי 
עצמם את יצדיקו [שרבים ביה  הרבים ומצדיקי
דלא ועד לעולם  ככוכבים נפישין יהון  ע"י...],
תתקיים ובזה  ועד, לעולם דלהון נהורא אחשיך 
אפילו  משיח של שבדור הרשב"י נבואת
למען  התורה , סודות ידעו  רבן בית של תינוקות
ובכך שבע, באר ועד מדן זקן  ועד מנער ילמדו 
המלך חזקיהו של כדורו  להיות ה ' ברצות נזכה 

י "ד.) ועליו (ב"ק  משיח , לעשותו הקב"ה  שביקש
פירוש  שמן ", מפני עול "חובל הפסוק נאמר 
של  השמן מפני סנחריב של עולו ונחרב  חובל
ועד מדן תורה  שלמדו המדרש  בבית חזקיה
להרבות כבודכם ידי על ה ' יזכה כן שבע, באר
דבר  בזכותיה  לאחוז התורה, וכבוד שמים כבוד 
לגאולה  שנזכה  בעדינו יעתיר  למען יוחאי
עם ýõכמ מי  יłראל ýריŁא" בקרוב , ְְִִֵֶַַָָהשלימה 
äŁחéוי ýאותá חרב וא Łר ý עזר מגן  àה' ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנŁõע

,"üתדר õ תימõמà על ואôה üל ý פרקאיבי (דברים  ְְְִֵֶַַָָָֹֹ
כט ) דברי לג את הקדוש  רש"י שהביא וכמו .

רבה יב )המדרש פסוק ט פרק בראשית לדרת (רש "י ,
הוצרכו עולם שלא דורות שיש חסר , נכתב  

היו, גמורים שצדיקים לפי  של לאות, דורו כמו
בן  שמעון רבי של ודורו יהודה מלך חזקיהו

של יוחאי  בתורתו דבקים וכאשר עכ "ל. ,
זה  לדורינו ממש  נשמתו את ממשיכים הרשב"י 

כנגדו, ושונה  יושב  החמה)והרשב "י כן (אור  על  ,
יהיה  ישראל שלכל עינינו לנגד מטרה שמנו
ממנו  ידח לבלתי הקדוש הרשב"י בתורת חלק

גואל. לציון ובא נידח,
לשאלה: ב. בתשובהתשובה  חוזרים יהודים אם 

נחת  שיהיה העיקר השליח, מי לך איכפת מה
להקב"ה .

וחשיבותד. מעלת גודל בשערים נודע  הנה 
זיע"א רשב"י כמאמר הקבלה , חכמת לימוד
יבינו  "והמשכילים קנ "ג]: [בהעלותך בזוה"ק
והמשכילים בהון דאתמר  קבלה מארי אינון
משתדלין  דקא אינון  אילין  הרקיע, כזהר  יזהירו 
נח  כתיבת דאינו  הזוהר ספר  דאתקרי דא בזוהר
ממלכותא ושבע מעיר שנים בה  דמתכשנין
תשליכוהו  היאורה  הילוד  הבן כל יתקיים  דבהון

דא". דספרא אורה  ודא
בתיבת שניצל נח כמו  כי  חידוש בזה  ואמרתי
כל  הם  כך  העולם, את כך  אחר  נבנה  וממנו נוח,
בונים שממנו הקדוש, הזוהר את שמפיצים אלו
ממש. בקרוב המשיח את ומביאים העולם, את
יוסף  רבי  האלהי המקובל  עוזנו גאון שכתב כמו 
דעת ספרו  [בראש זיע"א חי איש בן חיים
את המשכיל ויבין  השומע "ישמע ותבונה ]:
לכל  והודיעו הזהירו ואשר  הגידו חכמים אשר 
סודות בעסק  הקודש  אל לגשת ישראל איש
בה ", למחזיקים היא  חיים עץ ונסתריה התורה 
נשמת מהימנא הרעיא דברי מפורשים ועוד 
קכד, דף  ח "ג נשא, [זוהר לרשב"י  רבינו משה 
בהאי  הרקיע, כזוהר יזהירו  "והמשכילים ב]:
זוהרא מן הזוהר, ספר  דאיהו דילך, חבורא
ניסיון, צריך לא באלין  תשובה, עילאה , דאימא
דחיי, מאילנא למטעם ישראל דעתידין ובגין
גלותא מן ביה  יפקון הזוהר , ספר האי דאיהו 
הדורות חכמי  דברי ידוע גם וכו '. ברחמי..."
זיכוך שהם בזוה "ק הלימוד של הרבה  במעלה 
ומשה  הרשב"י בקול שנשמע ידי ועל לנשמה,
בקרוב  נזכה  הקדוש הזוהר את ונלמד ע"ה רבנו

בב"א. צדקינו משיח של שופר  לקול
חידושיםה. – דוד  מגדל מספריו: חלק

וירושלמי  בבלי לתלמוד תרל"ד )ופלפולים .(ווילנא
חלה  מסכת על חידושים  – דוד חנה ב.

ירושלמי תרל"ו )מתלמוד רידב"ז(שם  תשובות ג. .



ומגוג  גוג זוהר י 


âרקיעא. àמלכ äתא רא õŁנה ה Łõçבים üלëְְְְִִִִֶֶַַַָָָה
ה õôרה àנŁמת éעסק להם ר äח נחת  ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָואין
יõדע  מìëה  éי המקàלת האמôית  החכמה Łְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהיא

äמצוõתיו  õדתõעבà üרà ית õנõאן ,רצé עד (ועçן...". ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

דף ח"ב פלאג'י  ח çים רàי להáאõן  לח çים  זכירה íàפר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָע õד

ע "ד ) סימן דעניא אפרקס ôא ובשו"ת  ע "ד , .ע ' ְְְְִַַַַָָָ

עקב ïר Łת הàרכה  י "ט )àäהיכל  כתב:(ז', , ְְֵֵֶַַַָָָָ
àזהר  עõסק  õאינŁ מי ä רנõדà וכתבי ותäñנים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַֹ

ולח äץ  ה fiפה מן הäא õרתõô עסק éל ְֲִִֵֶַַָָָָָהאר"י 
האחרõן , ה åה  הåהר õâàר àספר עõסק  õאינŁ מי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

Łëמ חçים  Łהם  האר"י  מרן וכתבי  ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָותäñנים
,Ł פìדלäבתלמä äבמŁנה  àמקרא àלäלה ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ

הäאäפõסקים, Łעõסק õ רתõô éŁל נאמנה ידע ְֱִֵֵֶֶֶַָָָָ
ולח äץ , àחçיםמ fiפה  עסק õל ואין éד õאג, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
,Łפìל ואינ õוהארה ורëא äת, טעäת õêé והäא ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ

רב  להיõת  Łם, מאנŁי להיõת  אêא õôàרה  ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָעõסק
הàרõçת, על äלה ôłרר  הõâר  áדõל Łוראõל ואין ְְְְְְִִֵֵַַַָֹ

àח çים... חלק ולא ְִִֵֶַַַֹחçים 
תנינא: חדש ספרא זוהר בתיקוני  ועיין 

ואין  áàלäת, ה כינה  הרי היŁיבה: לרא Łי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאמר 
ו ëéה  ,ãלבעל ãתõðלר אליה çŁתעõרר מי àְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָכם
õôàרה  ולילה יõם  àכל צõוחים מדר õŁת, àְְְְֲִִֵַַַָָָָָעלי
õמé ãà וצ õוחים ק Łיõת, àכëה  ïה  àŁְְְְְְִֶֶַַָָֻעל 
צõוח  Łה áיה ìם õ מé הב, הב  Łאõמרים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹכלבים

הב  ַַהב
õŁפר  מ ñף  זרקא ואמר, ïתח  הקודש]: ְְַַַַָָָָָ[בלשון
אõתן  וזרק אבנים ŁלŁ נטל סõáלôא. üלõ ְְֲִֵֶַַָָָָָָֹה

אחת, אבן  äłנע אõתן, äכåŁרק  ואמר למעלה. ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָ
,õåה האבן את  אליכם  äלàק היŁיבה: ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלראŁי
çŁתעõרר  מי àכם  ואין áàלäת, הכינה Łְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי 
àעלי  ëéה  אêא עõד, ולא  ,ãלבעל ãתõðלר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאליה
יõם àכל צõוחים  אצלכם, חברים  Łהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָמדרõŁת,
וצõוחים קŁיõת , àכëה ïה àŁעל õôàרה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻולילה
Łה áיהìם õמé הב , הב Łאõמרים  כלבים õ מé ãàְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

הב  הב éŁתäב צõוח ä זה ל). ôŁי (משלי לעלñה ְֲֵֵֶֶַַַַָָֻ
הב. הב ַַָבנõת

הכינה ãà להעלõת õôàרה âôŁçŁל מי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאין
Łהם מ äם ,ãעלà עם  ãתõא äליחד  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָמהáלäת

לב  äסתäמי  עינים  ְֲִֵֵֵֵַאטäמי 
הב  הåה, àעõלם עŁר  äלנ àעõלםהב עŁר äלנ ֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

üל äנôוי הרàה, õôרה  למד  àŁארäה, õ מé ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹהàא.
להעלõת  õôàרה âôŁçŁל מי  ואין הרàה. łְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָכר
,ãעלà עם ãתõא äליחד מה áלäת הכינה ãàְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
äמäם לב. äסתäמי  עינים אטäמי Łהם  ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַמäם
üäרà Łõדñ ה õçŁéרד לילה, àכל קõל יõצא ְְְֵֵֶֶַַָָָָזה 

עדן, לגן ואõתõה äא לפניו , ה Łìמõת Łéעõלõת ְְְְְֵֶֶַַָָָ
ééתäב ïסäק אõמר  מ )ה õñל אמר (ישעיה  ק õל  ֵֵַַָָֹ

לחàר  éדי õôàרה äלâôŁçŁ להם  ואמר üל ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹקרא,
הäא üäרà Łõ דñה עם âŁודה כינה  õמé . ְְִִִֶַַָָָָ

קלב )Łאמר  לעפעïי (תהלים לעיני Łנת אôן  אם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
מâôŁל  היה  והäא לה'. מקõם אמצא עד ôְְְְִֵֶַַַָָָָָנäמה

ãà ìŁאמר  האם, את לחàר א)õôàרה  (משלי ְֱֵֵֶֶֶַַַָָָ
Łהרי  .ãעלà עם  ,üëא õôרת Łæô ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹואל
áמילäת נקראת החסד Łל מðד  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָה כינה 
וקרàן, עקדה  נקראת ה áבäרה  äמצד  ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָחסדים .

õôרה. נקראת האמצעי העäëד äְְִִִֵֶַַָָָָמ ðד

ע י  ה וא ר, לז ח אא לימ ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹא
ב רה, חסד גמילת  לי  וא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאר

 לעצמ אא לי מ ְְְְִִֶַַָָֹלא
äזה .ã לבעל äלêה õâëàת ãתõא çŁעיר  מי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָואין 

נא)éŁתäב  זה (ישעיה äמ äם .'õוג ãל מנהל אין ְְִֵֵֶֶַָָ
אõמר  מ )הõñל חציר.(ישעיה  הłàר éל אקרא מה ְִֵֶַַָָָָָָ

עëי  הם äêוא łàר , לזàח אêא מ âôŁלים  êŁְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹא 
äבõôרה , חסד àגמילäת âôŁëŁלים  äêוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהארץ,
נאמר  äב Łבילם  לעצמם , א êא  מâôŁלים ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹלא
מâôŁלים êŁא äêא וכל הfiדה. éציץ õâחס ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוכל
לא הכינה, Łהיא ,Łדñ ה רäח  ãמŁל ãàְְִִִֶֶַַַָָָֹֹ

עליהם éŁתäבõŁרה ä זה עח ). éי (תהלים וçזéר  ְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
יäŁב. ולא üלõ ה ר äח  הëה  łàְֵֵַָָָָֹר

הם אלו ועד  לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי
בודאי  הקדוש, הרשב"י תורת את המלמדים

העולם ואשרי שכל ואשריהם עליהם, עומד
ובבא בזה שכרם מתן גודל לשער  ואין  חלקם,
שם הוא באשר יהודי כל ובכך השמים. מן
האלוקי  התנא בדברי  ולהגות ללמוד  יתלהב

מידותי" שנו "בני ביקש ס "ז.)אשר ובזה (גיטין  ,
חז"ל כדאמרו הגאולה, כל דףתלויה בתרא  (בבא

ע"א) אקבצםח ' עתה  בגוים יתנו כי גם "דכתיב
עולא אמר ושרים מלך ממשא מעט  ויחלו
כולהו  תנו  אי  נאמר ארמית בלשון זה  פסוק
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את ירצו העולם בכל בהתחלה נגדנו. ויילחם  צבאו  את לכאן  יביא הוא אובמה.
שחוזרים מי  ממוות ויינצלו אנשים מיליוני  כמה ימותו במלחמה ירושלים.

בתורה ועוסקים מדבריו.ד בתשובה חלק כאן עד חסדים, בגמילות  או

הרידב"ז  כיזי"עההגהצה"ק בשיקגו, הכשרות על גדולה נפש  במסירת נלחם


הזוהר  דברי לחכי נמלצו  ומה  אקבצם". עתה
התיקונים י"ז )בהקדמת יזהירו (דף  והמשכילים ,

עבדו  כד וכו' וחבריו יוחאי בן שמעון רבי  אלין
וכו', לעילא עליה אסתמכו חיבורא האי 
עצמם את יצדיקו [שרבים ביה  הרבים ומצדיקי
דלא ועד לעולם  ככוכבים נפישין יהון  ע"י...],
תתקיים ובזה  ועד, לעולם דלהון נהורא אחשיך 
אפילו  משיח של שבדור הרשב"י נבואת
למען  התורה , סודות ידעו  רבן בית של תינוקות
ובכך שבע, באר ועד מדן זקן  ועד מנער ילמדו 
המלך חזקיהו של כדורו  להיות ה ' ברצות נזכה 

י "ד.) ועליו (ב"ק  משיח , לעשותו הקב"ה  שביקש
פירוש  שמן ", מפני עול "חובל הפסוק נאמר 
של  השמן מפני סנחריב של עולו ונחרב  חובל
ועד מדן תורה  שלמדו המדרש  בבית חזקיה
להרבות כבודכם ידי על ה ' יזכה כן שבע, באר
דבר  בזכותיה  לאחוז התורה, וכבוד שמים כבוד 
לגאולה  שנזכה  בעדינו יעתיר  למען יוחאי
עם ýõכמ מי  יłראל ýריŁא" בקרוב , ְְִִֵֶַַָָהשלימה 
äŁחéוי ýאותá חרב וא Łר ý עזר מגן  àה' ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנŁõע

,"üתדר õ תימõמà על ואôה üל ý פרקאיבי (דברים  ְְְִֵֶַַָָָֹֹ
כט ) דברי לג את הקדוש  רש"י שהביא וכמו .

רבה יב )המדרש פסוק ט פרק בראשית לדרת (רש "י ,
הוצרכו עולם שלא דורות שיש חסר , נכתב  

היו, גמורים שצדיקים לפי  של לאות, דורו כמו
בן  שמעון רבי של ודורו יהודה מלך חזקיהו

של יוחאי  בתורתו דבקים וכאשר עכ "ל. ,
זה  לדורינו ממש  נשמתו את ממשיכים הרשב"י 

כנגדו, ושונה  יושב  החמה)והרשב "י כן (אור  על  ,
יהיה  ישראל שלכל עינינו לנגד מטרה שמנו
ממנו  ידח לבלתי הקדוש הרשב"י בתורת חלק

גואל. לציון ובא נידח,
לשאלה: ב. בתשובהתשובה  חוזרים יהודים אם 

נחת  שיהיה העיקר השליח, מי לך איכפת מה
להקב"ה .

וחשיבותד. מעלת גודל בשערים נודע  הנה 
זיע"א רשב"י כמאמר הקבלה , חכמת לימוד
יבינו  "והמשכילים קנ "ג]: [בהעלותך בזוה"ק
והמשכילים בהון דאתמר  קבלה מארי אינון
משתדלין  דקא אינון  אילין  הרקיע, כזהר  יזהירו 
נח  כתיבת דאינו  הזוהר ספר  דאתקרי דא בזוהר
ממלכותא ושבע מעיר שנים בה  דמתכשנין
תשליכוהו  היאורה  הילוד  הבן כל יתקיים  דבהון

דא". דספרא אורה  ודא
בתיבת שניצל נח כמו  כי  חידוש בזה  ואמרתי
כל  הם  כך  העולם, את כך  אחר  נבנה  וממנו נוח,
בונים שממנו הקדוש, הזוהר את שמפיצים אלו
ממש. בקרוב המשיח את ומביאים העולם, את
יוסף  רבי  האלהי המקובל  עוזנו גאון שכתב כמו 
דעת ספרו  [בראש זיע"א חי איש בן חיים
את המשכיל ויבין  השומע "ישמע ותבונה ]:
לכל  והודיעו הזהירו ואשר  הגידו חכמים אשר 
סודות בעסק  הקודש  אל לגשת ישראל איש
בה ", למחזיקים היא  חיים עץ ונסתריה התורה 
נשמת מהימנא הרעיא דברי מפורשים ועוד 
קכד, דף  ח "ג נשא, [זוהר לרשב"י  רבינו משה 
בהאי  הרקיע, כזוהר יזהירו  "והמשכילים ב]:
זוהרא מן הזוהר, ספר  דאיהו דילך, חבורא
ניסיון, צריך לא באלין  תשובה, עילאה , דאימא
דחיי, מאילנא למטעם ישראל דעתידין ובגין
גלותא מן ביה  יפקון הזוהר , ספר האי דאיהו 
הדורות חכמי  דברי ידוע גם וכו '. ברחמי..."
זיכוך שהם בזוה "ק הלימוד של הרבה  במעלה 
ומשה  הרשב"י בקול שנשמע ידי ועל לנשמה,
בקרוב  נזכה  הקדוש הזוהר את ונלמד ע"ה רבנו

בב"א. צדקינו משיח של שופר  לקול
חידושיםה. – דוד  מגדל מספריו: חלק

וירושלמי  בבלי לתלמוד תרל"ד )ופלפולים .(ווילנא
חלה  מסכת על חידושים  – דוד חנה ב.

ירושלמי תרל"ו )מתלמוד רידב"ז(שם  תשובות ג. .
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העמלקים  והקצבים שהשוחטים עד לתקן , הרב על שמוטל הראשון היסוד זה
משם  לברוח והוצרך  אותו צפת,רדפו  בעיה"ק ונתיישב  ישראל , לארץ ועלה ,

האריז"ל . של לציון סמוך  מנו"כ , ושם

משיח להיות יכול אינו אזי  חז "ל, דברי  על אחת פעם עבר  אם 
לוצאטו  חיים משה רבינו  על  אמרו שהעולם זצ "ל , הרידב"ז מו"ר מפי ושמעתי

למשיח עצמו שחשב הרמח"ל, .ו –


תרמ"א) –(שם  רי"ד ותוספות רידב"ז פירוש ד. .
ירושלמי  התלמוד תר"ס )על – תרנ"ט .(פיטריקוב

הענין פירוש הוא רש "יהראשון פירוש  (דוגמת 

בבלי ) ביאור בתחמוד הרחב והשני, (דוגמת,

בבלי ) בתלמוד אתהתוספות  לו קנה  אלה  בפירושיו ,
נימוקי  ה . ירושלמי". כ"תנא הגדול פרסומו
שמות בראשית על ופירושים דרושים רידב "ז

תרס "ד ) רידב"ז(שיקאגו בית שו"ת ו. (ירושלים.

הל תרס"ח.)  השמיטה קונטרס  ז. שביעית. כות
תרס "ט ) (ירושלים  למעשה  הלכה  קונטרס ח. .

שביעית פירות תרע "ב )בדין  שו"ע(ירושלים ט. .
שביעית הלכות – רידב"ז בית – לשבת
השלחן" "פאת לספר  במצורף לאור שהוציא

ועוד תרע"ב. ירושלים
ויגש :ו. פרשת בשבת, שחלמתי  חלום 

זיע"א, הרמח "ל הקדוש  המלאך את ראיתי
פתח  שם וכתוב זוהר ספר הקדושה , ובידו
ילמדו  שאם לי ואמר  בזה והסתכלתי  אליהו
נעבוד לו: ועניתי המשיח , יבוא הזה , הספר
ונעלם. לחכות, אסור ממש , ומיד  תיכף ביחד,

של  הגדולים  הרבים ממזכי לאחד סיפרתי והנה 
שליט"א בראל אשר הרב העולמי הזוהר מפעל
שיש  ואומר  בירושלים  רמח "ל בבית שלומד
מתוך לרמח "ל" חדשים "תיקונים שנקרא ספר 
לא שעדיין הרמח"ל של "תניינא" זוהר ספר 

התגלה.
תניינא" "זוהר מתוך שנמצאו המעטות הפרשיות  (באחד

שריקי מרדכי הרב של  החדש  הספר  מתוך "ויצא" פרשת 

(5/16 עמוד  לרמח"ל א' חלק תניינא" "זוהר רמח "ל מכון  

ואמר , פתח אתי , מהימנא נביאה אליהו "והא
מתגלין  עלאין רזין דכלהו  חולקך  זכאה  רבי, רבי

בארמית )לך... (המשך 

הקודש : בלשון הנביאתרגום  אליהו והנה 
חלקך  אשרי רבי, רבי ואמר, פתח בא, מהימנא
נגנז ואין לך, מתגלים  העליונים  הסודות  שכל
לפניך, נפתחים  הסתומים  השערים שכל ממך,

ודאי.
 שהאיילה  חלקך נכנסה (השכינה)אשרי  לא

כמו  המקדש בית שנחרב מיום המלך לפני 
אחר  מזמן חוץ בזכותך , עכשיו נכנסה  שהיא
"והמשכילים קדישא. בוצינא   רשב"י  בימי
אבל  וחבריו. רשב"י אלו "הרקיע כזוהר יזהירו 
המאור  רשב"י  אחד שניים , 'והמשכילים'
לרבות הקדוש, החסיד אתה  ואחד הקדוש,
בשני   הרקיע כזוהר יזהירו החברים , שאר 

האלו. ה"זוהרים"
אחד, עניין והכול שלו, בזוהר ואחד אחד כל

 סוד )אחד (רשב"י , ואחד סוד )ההתחלה  (הרמח"ל,

שהיו  בזמן השערים פתח רשב"י הסוף .
סתומה  הייתה  החכמה  אז, שעד סתומים,
לשניים או לאחד אלא נתגלתה  ולא בעולם 

משל)בכיסוי בדרך שערים,(היינו פתח ורשב"י  ,
משם בודאי, הרקיע של מדובר? שערים באלו 

" נקרא שהוא שלך הזוהר הרקיע יצא ",זוהר
האור  אותו מכח עליונים סודות נמצאים  ושם 
הראשון, הזוהר   שלו  הזוהר נעשה ובו  העליון,
ובו  שיצא, מה  יצא אלא  נשלם, לא זה  וזוהר
הזוהר , גילוי  שנשלם עכשיו עד העולם  הואר

זה. זוהר נעשה ידו  ועל
יושלם שבו ישראל (התיקון )השני, כל  ,לחבר

עלתה נשלם , הראשון שהזוהר ומהשעה 
והלאה , מכאן בעלה, עם  להתחבר השכינה
הכול  שלם, בתיקון מסתדרים עליונים סדרים
יושלמו  וכאשר שנגלה , הזוהר זה של בגילוי
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ש  עליו שיחפשו לתלמידיו הרידב"ז אמר  אחת עברופעם אם
משיח  להיות  יכול  אינו  אזי חז"ל , דברי על אחת ,פעם

" חז "ל מאמר  על עבר  אחת פעם כי לו יצא והזכירו לעולם
טוב" בכי ב ')אדם משיח(פסחי מלהיות  דעתו  הסיח "עדאז (ספר 

קמ"ה) עמוד "שוםציו עשה לא אם רק  להיות יכול לא  משיח [כי  ,
עבירה].

חנוכה על זצ"ל וואכטפויגל  הרב המשגיח במאמרי  עיין
במפורש. אלו דברים מביא בסופו

הגאולה? תבוא שמיטות  עשר  שבתו אמר  חיי החפ  הא
מלחמת אחרי ח יּ ים' ה'חפץ מּפ י  ׁש מעוּ  אחר  א וֹ  זה בּ ׁש לב סּפ רוּ  רבּ נים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמס ּפ ר 
ּת היה ׁש הראׁש וֹ נה מלחמה ּת פרץ לאחריה ׁש נים 25 כּ י  הראׁש וֹ נה, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
גּ דוֹ לה ׁש ליׁש ית מלחמה ּת פרץ הניּ ה לאחר ׁש נים ו-75 ילדים, כּ משׂ חק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְלעּמ תּה 
הניּ ה העוֹ לם מלחמת אחרי  ׁש נים 75 זה, חׁש בּ וֹ ן לפי מ ׁש יח. יבוֹ א ואז  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ִמ כּ לּ ם,

תשע"ה. בּ סוֹ ף מּמ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָמלאוּ 


ישראל  יגאלו הראוי, בתיקון  להתקן  הסדרים 
שלמה .גאולה

זה בכל (השני )וזוהר שהוא מהעולם, יפסק לא 
כל  יתפרנסו וממנו  בו , ויתרבה  יתווסף יום 
ממנו  יתפרנסו  עליונים  מלאכים ואפילו ישראל,
החכמה  שתתרבה  ובשעה  ולמטה, למעלה 
דעה" הארץ מלאה  "כי שכתוב: כמו בעולם ,
לפי  אחד כל ממנו טועמים ישראל  כל יהיו וגו',

וכו '. כוחו
ריבוא משישים כלול יהיה  זה  זוהר ועוד, זאת
ימצא ואחד אחד וכל  ודאי . ישראל נשמות

ואתה  הכולל(הרמח"ל)חלקו, כולם.(לצורך )תהיה 
השני )וכך הזה וכו',(הזוהר וכו ' יום בכל  יתחדש

הזה. בעולם בזכותך ישראל של חלקם  אשרי
רבי  ואמר, פתח  בא, חסידא סבא אברהם והנה 
מעפר  "מקימי כתוב: שעליך חלקך, אשרי רבי,

לה  המקים הוא ואתה  וכו'. וכו ' (לשכינה)דל"

חיבור  שלך , בחיבור שנמצאת בשעה מהעפר
הוא וכו '.(מכוח )זה וכו' השני הקדוש הזוהר

שלך, הזה  הזוהר בכוח ידך על נעשה והכל
בצדק שהוא יוסף בן  וכו',ומשיח וכו'

וכו'. יזהירו  ואתהוהמשכילים בתחילה רשב"י
לחזק צריכים שניכם וכו'בסוף, השכינה)וכו' (את 

הזה. בעולם חלקיכם אשרי
רבי  רבי ואמר: פתח בא, מהימנא רעיא והנה 
וכו', וכו ' עליו " "ונחה כתוב: המשיח במלך וכו '.
זה  בזוהר תתחזקו  בסוף , ואתה בתחילה  רשב"י
בהתחלה , שהרי  למעלה, שיתווסף  הכח  לפי

רשב "י )הזוהר  הזה (של ובזמן  הגלות, לפי  נעשה
שלך ) הזוהר (הזוהר שיתחזק וכפי  הגאולה . לפי

למטה  שלכם  הזוהר יתחזק  כך לכך :למעלה , ,
וכו '. וכו ' יזהיר

ארבעה  ישנם זה "במאמר   זה למאמר  שריקי  הרב (הערת

עיקריים: הרמח"ל נושאים  [הראשון ] בשירותא  הוא  רשב"י 

הקבלה חכמת הגלות]; סוף  [האחרון הסיום  הסיומא הוא

והשלמתו  נשלם, לא הוא הרשב "י זוהר  לרוב; סתומה היא

הגאולה ע"פ  נעשה הרמח"ל זוהר הרמח"ל; זוהר יד על

פורקנא) משיח ,(לפום של רוחו בחינת .)והוא
תיקונים ספר, של הטקסט את הזמנתי וכבר
שכל  לשנה, חלוקה  לעשות לרמח "ל" חדשים 
כאן  עד  הזה. הזוהר את  ילמדו ישראל עם

והפתרון. החלום



ומגוג  גוג זוהר יב

העמלקים  והקצבים שהשוחטים עד לתקן , הרב על שמוטל הראשון היסוד זה
משם  לברוח והוצרך  אותו צפת,רדפו  בעיה"ק ונתיישב  ישראל , לארץ ועלה ,

האריז"ל . של לציון סמוך  מנו"כ , ושם

משיח להיות יכול אינו אזי  חז "ל, דברי  על אחת פעם עבר  אם 
לוצאטו  חיים משה רבינו  על  אמרו שהעולם זצ "ל , הרידב"ז מו"ר מפי ושמעתי

למשיח עצמו שחשב הרמח"ל, .ו –


תרמ"א) –(שם  רי"ד ותוספות רידב"ז פירוש ד. .
ירושלמי  התלמוד תר"ס )על – תרנ"ט .(פיטריקוב

הענין פירוש הוא רש "יהראשון פירוש  (דוגמת 

בבלי ) ביאור בתחמוד הרחב והשני, (דוגמת,

בבלי ) בתלמוד אתהתוספות  לו קנה  אלה  בפירושיו ,
נימוקי  ה . ירושלמי". כ"תנא הגדול פרסומו
שמות בראשית על ופירושים דרושים רידב "ז

תרס "ד ) רידב"ז(שיקאגו בית שו"ת ו. (ירושלים.

הל תרס"ח.)  השמיטה קונטרס  ז. שביעית. כות
תרס "ט ) (ירושלים  למעשה  הלכה  קונטרס ח. .

שביעית פירות תרע "ב )בדין  שו"ע(ירושלים ט. .
שביעית הלכות – רידב"ז בית – לשבת
השלחן" "פאת לספר  במצורף לאור שהוציא

ועוד תרע"ב. ירושלים
ויגש :ו. פרשת בשבת, שחלמתי  חלום 

זיע"א, הרמח "ל הקדוש  המלאך את ראיתי
פתח  שם וכתוב זוהר ספר הקדושה , ובידו
ילמדו  שאם לי ואמר  בזה והסתכלתי  אליהו
נעבוד לו: ועניתי המשיח , יבוא הזה , הספר
ונעלם. לחכות, אסור ממש , ומיד  תיכף ביחד,

של  הגדולים  הרבים ממזכי לאחד סיפרתי והנה 
שליט"א בראל אשר הרב העולמי הזוהר מפעל
שיש  ואומר  בירושלים  רמח "ל בבית שלומד
מתוך לרמח "ל" חדשים "תיקונים שנקרא ספר 
לא שעדיין הרמח"ל של "תניינא" זוהר ספר 

התגלה.
תניינא" "זוהר מתוך שנמצאו המעטות הפרשיות  (באחד

שריקי מרדכי הרב של  החדש  הספר  מתוך "ויצא" פרשת 

(5/16 עמוד  לרמח"ל א' חלק תניינא" "זוהר רמח "ל מכון  

ואמר , פתח אתי , מהימנא נביאה אליהו "והא
מתגלין  עלאין רזין דכלהו  חולקך  זכאה  רבי, רבי

בארמית )לך... (המשך 

הקודש : בלשון הנביאתרגום  אליהו והנה 
חלקך  אשרי רבי, רבי ואמר, פתח בא, מהימנא
נגנז ואין לך, מתגלים  העליונים  הסודות  שכל
לפניך, נפתחים  הסתומים  השערים שכל ממך,

ודאי.
 שהאיילה  חלקך נכנסה (השכינה)אשרי  לא

כמו  המקדש בית שנחרב מיום המלך לפני 
אחר  מזמן חוץ בזכותך , עכשיו נכנסה  שהיא
"והמשכילים קדישא. בוצינא   רשב"י  בימי
אבל  וחבריו. רשב"י אלו "הרקיע כזוהר יזהירו 
המאור  רשב"י  אחד שניים , 'והמשכילים'
לרבות הקדוש, החסיד אתה  ואחד הקדוש,
בשני   הרקיע כזוהר יזהירו החברים , שאר 

האלו. ה"זוהרים"
אחד, עניין והכול שלו, בזוהר ואחד אחד כל

 סוד )אחד (רשב"י , ואחד סוד )ההתחלה  (הרמח"ל,

שהיו  בזמן השערים פתח רשב"י הסוף .
סתומה  הייתה  החכמה  אז, שעד סתומים,
לשניים או לאחד אלא נתגלתה  ולא בעולם 

משל)בכיסוי בדרך שערים,(היינו פתח ורשב"י  ,
משם בודאי, הרקיע של מדובר? שערים באלו 

" נקרא שהוא שלך הזוהר הרקיע יצא ",זוהר
האור  אותו מכח עליונים סודות נמצאים  ושם 
הראשון, הזוהר   שלו  הזוהר נעשה ובו  העליון,
ובו  שיצא, מה  יצא אלא  נשלם, לא זה  וזוהר
הזוהר , גילוי  שנשלם עכשיו עד העולם  הואר

זה. זוהר נעשה ידו  ועל
יושלם שבו ישראל (התיקון )השני, כל  ,לחבר

עלתה נשלם , הראשון שהזוהר ומהשעה 
והלאה , מכאן בעלה, עם  להתחבר השכינה
הכול  שלם, בתיקון מסתדרים עליונים סדרים
יושלמו  וכאשר שנגלה , הזוהר זה של בגילוי

ומגוג  גוג יגזוהר

ש  עליו שיחפשו לתלמידיו הרידב"ז אמר  אחת עברופעם אם
משיח  להיות  יכול  אינו  אזי חז"ל , דברי על אחת ,פעם

" חז "ל מאמר  על עבר  אחת פעם כי לו יצא והזכירו לעולם
טוב" בכי ב ')אדם משיח(פסחי מלהיות  דעתו  הסיח "עדאז (ספר 

קמ"ה) עמוד "שוםציו עשה לא אם רק  להיות יכול לא  משיח [כי  ,
עבירה].

חנוכה על זצ"ל וואכטפויגל  הרב המשגיח במאמרי  עיין
במפורש. אלו דברים מביא בסופו

הגאולה? תבוא שמיטות  עשר  שבתו אמר  חיי החפ  הא
מלחמת אחרי ח יּ ים' ה'חפץ מּפ י  ׁש מעוּ  אחר  א וֹ  זה בּ ׁש לב סּפ רוּ  רבּ נים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמס ּפ ר 
ּת היה ׁש הראׁש וֹ נה מלחמה ּת פרץ לאחריה ׁש נים 25 כּ י  הראׁש וֹ נה, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
גּ דוֹ לה ׁש ליׁש ית מלחמה ּת פרץ הניּ ה לאחר ׁש נים ו-75 ילדים, כּ משׂ חק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְלעּמ תּה 
הניּ ה העוֹ לם מלחמת אחרי  ׁש נים 75 זה, חׁש בּ וֹ ן לפי מ ׁש יח. יבוֹ א ואז  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ִמ כּ לּ ם,

תשע"ה. בּ סוֹ ף מּמ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָמלאוּ 


ישראל  יגאלו הראוי, בתיקון  להתקן  הסדרים 
שלמה .גאולה

זה בכל (השני )וזוהר שהוא מהעולם, יפסק לא 
כל  יתפרנסו וממנו  בו , ויתרבה  יתווסף יום 
ממנו  יתפרנסו  עליונים  מלאכים ואפילו ישראל,
החכמה  שתתרבה  ובשעה  ולמטה, למעלה 
דעה" הארץ מלאה  "כי שכתוב: כמו בעולם ,
לפי  אחד כל ממנו טועמים ישראל  כל יהיו וגו',

וכו '. כוחו
ריבוא משישים כלול יהיה  זה  זוהר ועוד, זאת
ימצא ואחד אחד וכל  ודאי . ישראל נשמות

ואתה  הכולל(הרמח"ל)חלקו, כולם.(לצורך )תהיה 
השני )וכך הזה וכו',(הזוהר וכו ' יום בכל  יתחדש

הזה. בעולם בזכותך ישראל של חלקם  אשרי
רבי  ואמר, פתח  בא, חסידא סבא אברהם והנה 
מעפר  "מקימי כתוב: שעליך חלקך, אשרי רבי,

לה  המקים הוא ואתה  וכו'. וכו ' (לשכינה)דל"

חיבור  שלך , בחיבור שנמצאת בשעה מהעפר
הוא וכו '.(מכוח )זה וכו' השני הקדוש הזוהר

שלך, הזה  הזוהר בכוח ידך על נעשה והכל
בצדק שהוא יוסף בן  וכו',ומשיח וכו'

וכו'. יזהירו  ואתהוהמשכילים בתחילה רשב"י
לחזק צריכים שניכם וכו'בסוף, השכינה)וכו' (את 

הזה. בעולם חלקיכם אשרי
רבי  רבי ואמר: פתח בא, מהימנא רעיא והנה 
וכו', וכו ' עליו " "ונחה כתוב: המשיח במלך וכו '.
זה  בזוהר תתחזקו  בסוף , ואתה בתחילה  רשב"י
בהתחלה , שהרי  למעלה, שיתווסף  הכח  לפי

רשב "י )הזוהר  הזה (של ובזמן  הגלות, לפי  נעשה
שלך ) הזוהר (הזוהר שיתחזק וכפי  הגאולה . לפי

למטה  שלכם  הזוהר יתחזק  כך לכך :למעלה , ,
וכו '. וכו ' יזהיר

ארבעה  ישנם זה "במאמר   זה למאמר  שריקי  הרב (הערת

עיקריים: הרמח"ל נושאים  [הראשון ] בשירותא  הוא  רשב"י 

הקבלה חכמת הגלות]; סוף  [האחרון הסיום  הסיומא הוא

והשלמתו  נשלם, לא הוא הרשב "י זוהר  לרוב; סתומה היא

הגאולה ע"פ  נעשה הרמח"ל זוהר הרמח"ל; זוהר יד על

פורקנא) משיח ,(לפום של רוחו בחינת .)והוא
תיקונים ספר, של הטקסט את הזמנתי וכבר
שכל  לשנה, חלוקה  לעשות לרמח "ל" חדשים 
כאן  עד  הזה. הזוהר את  ילמדו ישראל עם

והפתרון. החלום



ומגוג  גוג זוהר יד 

האנוֹ ׁש וּ ת על ׁש יּ ּפ לוּ  אטוֹ ם ּפ צצוֹ ת ׁש ל  לגׁש ם הת כּ וּ ן חיים' ה 'חפץ לאו האם ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌
◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא.

ר בּ י מיר , יׁש יבת ׁש ל  ׁש הּמ ׁש גּ יח ס ּפ ר  זצ"ל שבדרון ׁש ל וֹ ם  רבּ י היּ ר וּ ׁש למי  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּמ גּ יד
שבדרון  ׁש לוֹ ם ר בּ י למד בּ וֹ  הכּ וֹ לל אברכי  בּ פני ּפ עם דּ בּ ר  לוינשטיין, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְיחזקאל
עוֹ לם  מלחמת  ׁש חזה חיּ ים' ה 'חפץ  בּ ׁש ם ׁש מע כּ י  סּפ ר בּ דבריו ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ צעירוּ תוֹ .

הנ יּ ה  מהּמ לחמה כּ ּמ ה ּפ י נוֹ ראה צדיקים].ׁש לי ׁש ית מכמה שמעתי  [וכן . ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

העזּ תי  "ואני שבדרון , ׁש לוֹ ם ר בּ י סּפ ר  השומעים", כּ ל  על נפלוּ  וּ פחד  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ"אימה
כּ ה דּ ברים לדבּ ר צריכים מה בּ ׁש ביל מחילה: בּ ּק ׁש ת   ֹּת ו הּמ ׁש גּ יח, את ֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש אוֹ ל

ול ּמ הקׁש ים כזה, דּ ין  גּ זר  יבוֹ א ׁש א ׁש היתה, הּמ לחמה אחרי להתּפ לּ ל צריכים ? ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ אלּ ה דּ ברים ?לוֹ מר ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ואמר: אׁש  כּ עּמ וּ ד נלהב נעשׂ ה ואל"הּמ ׁש גּ יח מד בּ ר , בּ מה הבנּת  א בּ כלל 'אּת ה ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש יּ היה  לכ בּ עּק ר התכּ וּ ן  חיּ ים' ה'חפץ אלּ ה. בּ דּ ברים חיּ ים' ה'חפץ התכּ וּ ן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַמה
היתה  הראׁש וֹ נה, העוֹ לם בּ מלחמת  ׁש היתה בּ אמוּ נה, הח ׁש כה בּ אמוּ נה.  ֵׂחוֹ ש◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
והחׁש כה  הניּ ה. הע וֹ לם  בּ מלחמת ׁש היתה בּ אמוּ נה, החׁש כה  מוּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמשׂ חק 

הליׁש ית  העוֹ לם בּ מלחמת ּת היה יראהבּ אמוּ נה ק וֹ דם ׁש היה  מה כּ ל  – ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
הזּ וֹ '." הּמ לחמה ׁש ל בּ ע צּ וּ מּה  כּ עת נמצאים ואנחנוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ משׂ חק,

ומגוג  גוג טוזוהר

הוֹ ל הּפ נים  ׁש הסּת ר  שבדרון, ׁש ל וֹ ם לרבּ י  והסבּ יר המׁש י לוינשטיין ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרב
הסּת ר את מס ּמ לת ׁש ליׁש ית' עוֹ לם וּ 'מלחמת לּמ לחמה, מּמ לחמה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעמיק
ע ּק ר הוּ א – וּ להאמין בּ הם לדבּ ק והנּ ּס י וֹ ן בּ י וֹ תר, והּק ׁש ה  בּ י וֹ תר  העמק ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהּפ נים

הלמה. הגּ אוּ לה ּת בוֹ א ׁש אחריה הזּ וֹ , וי ד')הּמ לחמה אבי 'אל  : מ). ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְְִִֵַַָ

' חיי ה'חפ של אחרת מפרסמת  ְְְֶֶֶֶַָֻנב אה

יׁש נּה  חיּ ים'אגּ ב , ה'חפץ ׁש ל  אחרת מפרסמת אחרי נב וּ אה ׁש התגּ מה זצ "ל, ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש ל  ּפ טירתוֹ  לפני קצר זמן ללטוֹ ן , היטלר  כּ ׁש עלה הנ יּ ה: העוֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמלחמת
הצּ וֹ רר ׁש ל בּ יד וֹ  יעלה אם חיּ ים, החפץ את מּפ וֹ ניביטש הר בּ י  ׁש אל חיּ ים', ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַה'חפץ 
א בּ ודּ אי  ׁש זּ ה ענה חיּ ים' ה'חפץ ּת כניתוֹ . כּ פי  היהוּ דים כּ ל את ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד 
פזורינו. ארצ וֹ ת בּ כל עּמ נוּ  כּ ל את וּ למגּ ר לכלּ וֹ ת מיׁש הוּ  הצליח א מעולם ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִיקרה.
הנּ ׁש אר הּמ חנה והיה והכּ הוּ  האחת הּמ חנה  אל עשׂ ו יב וֹ א "אם בּ מפרׁש : ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָכּ תוּ ב

לפליטה".

 ד ק והיה ליטה היה  צ ְְְְִִֵֶֶַָָָבהר

יהדוּ ת את לה ׁש מיד הצּ וֹ רר  בּ ידי יעלה ח"ו "אם וׁש אל: מ ּפ וֹ ניביטש הרבּ י  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהוֹ סיף 
י אר אׁש ר הּמ חנה  אפוֹ א זה הוּ א מי ישׂ ראל, עם ׁש ל  וּ בנין מנין ר וֹ ב  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאר וֹ ּפ ה,

"לפליטה זצ"ל: חיּ ים' ה'חפץ ענהוּ  זה ועל בדברי ?". בּ מפרׁש  כּ תוּ ב זה גּ ם ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
יז)הנביאים א, "(עובדיה קודש: והיה ּפ ליטה ּת היה ציּ וֹ ן ".וּ בהר ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

[הּמ כּת ב  ׁש נה 30 לפני  דז 'ורנאל אלגעמיינער בּ עּת וֹ ן נד ּפ ס הזּ ה הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ כ ּת ב
בּ ארכיּ וֹ ן]. אצלנוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

בּ ארץ  מחדׁש  ונבנה הׁש ּת ּק ם הּת וֹ רה עוֹ לם ארוֹ ּפ ה, יהדוּ ת חר בּ ן  אחרי  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְואכן,
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

בּ ני  והיוּ  ּת בה, לבנוֹ ת לנח אמר  שקב"ה נח בּ פר ׁש ת  כּ עת אנחנוּ  ורבּ וֹ תי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמ וֹ רי 
לּת בה ונכנס צ דּ יק  נּ ׁש אר מי  ורק בּ ת ׁש וּ בה לחזר רצ וּ  וא  עליו, מלגלגים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהדּ וֹ ר
להכּ נס  ּת כף  ּת תחילוּ  י שׂ ראל  ׁש מע גּ יוואלד- צוֹ עקים אנחנ וּ  כּ ן  מהּמ בּ וּ ל, נצּ ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִהוּ א
וא עלינ וּ , ּת גן רשב"י  ׁש בּ זכוּ ת הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד  הוּ א האמּת ית נח ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְבּ תבת

וּ כלל . כּ לל בּ פחד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִנחיה

ספר קרא זה זהר  לי ת א א הרקיע. זהר יזהר  ליְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוה
נח בת  מ הא ְֵֶַַַַֹֹההר,

"וּת נח הפסוק על ע "א נד דּ ף וע שׂ רין וחד  עשׂ רין, הזּ הר-ּת קוּ נא בּ תּק וּ ני  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה
יוֹ ם עשׂ ר  בּ ׁש בעה הביעי  בּ חדׁש  הּת בה וּת נח ד) ח' הביעי " בּ חדׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהּת יבה



ומגוג  גוג זוהר יד 

האנוֹ ׁש וּ ת על ׁש יּ ּפ לוּ  אטוֹ ם ּפ צצוֹ ת ׁש ל  לגׁש ם הת כּ וּ ן חיים' ה 'חפץ לאו האם ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌
◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא.

ר בּ י מיר , יׁש יבת ׁש ל  ׁש הּמ ׁש גּ יח ס ּפ ר  זצ"ל שבדרון ׁש ל וֹ ם  רבּ י היּ ר וּ ׁש למי  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּמ גּ יד
שבדרון  ׁש לוֹ ם ר בּ י למד בּ וֹ  הכּ וֹ לל אברכי  בּ פני ּפ עם דּ בּ ר  לוינשטיין, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְיחזקאל
עוֹ לם  מלחמת  ׁש חזה חיּ ים' ה 'חפץ  בּ ׁש ם ׁש מע כּ י  סּפ ר בּ דבריו ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ צעירוּ תוֹ .

הנ יּ ה  מהּמ לחמה כּ ּמ ה ּפ י נוֹ ראה צדיקים].ׁש לי ׁש ית מכמה שמעתי  [וכן . ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

העזּ תי  "ואני שבדרון , ׁש לוֹ ם ר בּ י סּפ ר  השומעים", כּ ל  על נפלוּ  וּ פחד  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ"אימה
כּ ה דּ ברים לדבּ ר צריכים מה בּ ׁש ביל מחילה: בּ ּק ׁש ת   ֹּת ו הּמ ׁש גּ יח, את ֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש אוֹ ל

ול ּמ הקׁש ים כזה, דּ ין  גּ זר  יבוֹ א ׁש א ׁש היתה, הּמ לחמה אחרי להתּפ לּ ל צריכים ? ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ אלּ ה דּ ברים ?לוֹ מר ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ואמר: אׁש  כּ עּמ וּ ד נלהב נעשׂ ה ואל"הּמ ׁש גּ יח מד בּ ר , בּ מה הבנּת  א בּ כלל 'אּת ה ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש יּ היה  לכ בּ עּק ר התכּ וּ ן  חיּ ים' ה'חפץ אלּ ה. בּ דּ ברים חיּ ים' ה'חפץ התכּ וּ ן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַמה
היתה  הראׁש וֹ נה, העוֹ לם בּ מלחמת  ׁש היתה בּ אמוּ נה, הח ׁש כה בּ אמוּ נה.  ֵׂחוֹ ש◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
והחׁש כה  הניּ ה. הע וֹ לם  בּ מלחמת ׁש היתה בּ אמוּ נה, החׁש כה  מוּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמשׂ חק 

הליׁש ית  העוֹ לם בּ מלחמת ּת היה יראהבּ אמוּ נה ק וֹ דם ׁש היה  מה כּ ל  – ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
הזּ וֹ '." הּמ לחמה ׁש ל בּ ע צּ וּ מּה  כּ עת נמצאים ואנחנוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ משׂ חק,

ומגוג  גוג טוזוהר

הוֹ ל הּפ נים  ׁש הסּת ר  שבדרון, ׁש ל וֹ ם לרבּ י  והסבּ יר המׁש י לוינשטיין ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרב
הסּת ר את מס ּמ לת ׁש ליׁש ית' עוֹ לם וּ 'מלחמת לּמ לחמה, מּמ לחמה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעמיק
ע ּק ר הוּ א – וּ להאמין בּ הם לדבּ ק והנּ ּס י וֹ ן בּ י וֹ תר, והּק ׁש ה  בּ י וֹ תר  העמק ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהּפ נים

הלמה. הגּ אוּ לה ּת בוֹ א ׁש אחריה הזּ וֹ , וי ד')הּמ לחמה אבי 'אל  : מ). ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְְְִִֵַַָ

' חיי ה'חפ של אחרת מפרסמת  ְְְֶֶֶֶַָֻנב אה

יׁש נּה  חיּ ים'אגּ ב , ה'חפץ ׁש ל  אחרת מפרסמת אחרי נב וּ אה ׁש התגּ מה זצ "ל, ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש ל  ּפ טירתוֹ  לפני קצר זמן ללטוֹ ן , היטלר  כּ ׁש עלה הנ יּ ה: העוֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמלחמת
הצּ וֹ רר ׁש ל בּ יד וֹ  יעלה אם חיּ ים, החפץ את מּפ וֹ ניביטש הר בּ י  ׁש אל חיּ ים', ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַה'חפץ 
א בּ ודּ אי  ׁש זּ ה ענה חיּ ים' ה'חפץ ּת כניתוֹ . כּ פי  היהוּ דים כּ ל את ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד 
פזורינו. ארצ וֹ ת בּ כל עּמ נוּ  כּ ל את וּ למגּ ר לכלּ וֹ ת מיׁש הוּ  הצליח א מעולם ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִיקרה.
הנּ ׁש אר הּמ חנה והיה והכּ הוּ  האחת הּמ חנה  אל עשׂ ו יב וֹ א "אם בּ מפרׁש : ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָכּ תוּ ב

לפליטה".

 ד ק והיה ליטה היה  צ ְְְְִִֵֶֶַָָָבהר

יהדוּ ת את לה ׁש מיד הצּ וֹ רר  בּ ידי יעלה ח"ו "אם וׁש אל: מ ּפ וֹ ניביטש הרבּ י  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהוֹ סיף 
י אר אׁש ר הּמ חנה  אפוֹ א זה הוּ א מי ישׂ ראל, עם ׁש ל  וּ בנין מנין ר וֹ ב  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאר וֹ ּפ ה,

"לפליטה זצ"ל: חיּ ים' ה'חפץ ענהוּ  זה ועל בדברי ?". בּ מפרׁש  כּ תוּ ב זה גּ ם ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
יז)הנביאים א, "(עובדיה קודש: והיה ּפ ליטה ּת היה ציּ וֹ ן ".וּ בהר ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

[הּמ כּת ב  ׁש נה 30 לפני  דז 'ורנאל אלגעמיינער בּ עּת וֹ ן נד ּפ ס הזּ ה הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ כ ּת ב
בּ ארכיּ וֹ ן]. אצלנוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

בּ ארץ  מחדׁש  ונבנה הׁש ּת ּק ם הּת וֹ רה עוֹ לם ארוֹ ּפ ה, יהדוּ ת חר בּ ן  אחרי  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְואכן,
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל .

בּ ני  והיוּ  ּת בה, לבנוֹ ת לנח אמר  שקב"ה נח בּ פר ׁש ת  כּ עת אנחנוּ  ורבּ וֹ תי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמ וֹ רי 
לּת בה ונכנס צ דּ יק  נּ ׁש אר מי  ורק בּ ת ׁש וּ בה לחזר רצ וּ  וא  עליו, מלגלגים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהדּ וֹ ר
להכּ נס  ּת כף  ּת תחילוּ  י שׂ ראל  ׁש מע גּ יוואלד- צוֹ עקים אנחנ וּ  כּ ן  מהּמ בּ וּ ל, נצּ ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִהוּ א
וא עלינ וּ , ּת גן רשב"י  ׁש בּ זכוּ ת הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד  הוּ א האמּת ית נח ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְבּ תבת

וּ כלל . כּ לל בּ פחד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִנחיה

ספר קרא זה זהר  לי ת א א הרקיע. זהר יזהר  ליְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוה
נח בת  מ הא ְֵֶַַַַֹֹההר,

"וּת נח הפסוק על ע "א נד דּ ף וע שׂ רין וחד  עשׂ רין, הזּ הר-ּת קוּ נא בּ תּק וּ ני  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה
יוֹ ם עשׂ ר  בּ ׁש בעה הביעי  בּ חדׁש  הּת בה וּת נח ד) ח' הביעי " בּ חדׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהּת יבה



ומגוג  גוג זוהר טז

אררט. הרי על  ד')לחדׁש  ח ' הרצח(בראשית קרה מרחׁש ון בי "ט ּת ׁש רי , חד ׁש  זה , ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌
הי "ד . הנקין הּק דוֹ ׁש ים ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

הארץ. יבׁש ה לחד ׁש  יוֹ ם ועשׂ רים בּ ׁש בעה ה ני "וּ בחד ׁש  יד : בּ פסוּ ק ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוׁש ם

חׁש ון מר חדׁש  ׁש זּ ה יהוֹ נתן י"ג)ותרגּ ם סק רש "י אליעזר ר י .(דעת ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֱִִֶֶַַַָ

ׁש יּ סּת יּ ם וּ מקוּ ים ה בוּ ע בּ פרׁש ת ׁש כּ ת וּ ב הזּ מנּ ים על לנוּ  לרמז ה מים מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִר וֹ צים
נח ּת בת  ֹלתו נכנס כּ לּ נוּ  עם רק  ּת ל וּ י זה כּ ל אבל קוֹ דם, עוֹ ד בּ רגע בּ רחמים ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ זּ הר רבּ נוּ  מׁש ה ׁש אמר כּ מ וֹ  הּק דוֹ ׁש  זהר  ויּ למד וּ  נדּ ח, מּמ נּ וּ  י דּ ח א  כּ י  ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌
ע"א קנ"ג -דף תבּ הע בפרשת :בּ העל וֹ ת ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָּפ ר ׁש ת

יב ) יבינוּ (נאל ש )הּמ שׂ כּ לים בּ הם-(דניאל ׁש נּ אמר  ק בּ לה, בּ עלי  והּמ שׂ כּ לים(ש )אלּ וּ  ִֵַָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש ה וּ א הזּ הר, ספר ׁש נּ קרא זה בּ זהר  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם אלּ וּ  הרקיע . כּ זהר  ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזהרוּ 
מעיר אחד ולפעמים מּמ לכוּ ת, וׁש בע מעיר  ׁש נים בּ ּה  ׁש ּמ תכּ נּ סים נח ּת בת ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 

מּמ ׁש ּפ חה יתק יּ ם ,וּ ׁש נים א)ׁש בּ הם וזה (שמות ּת ׁש ליכהוּ . היארה היּ לּ וֹ ד  הבּ ן  כּ ל ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌
זה  ספר ׁש ל ר בּ נוּ ,אוֹ רה מׁש ה מהימנא הרעיא אוֹ מר  ּכ] . ּׁש ל ה ּס בּ ה על והכּ ל ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌

זי"ע] יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלרבּ י

רבי   ע יחד  ע "ה המל דוד של בניו  מבני שהוא  יהודה מל חזקיהו  של  דורו
העול על  מגיני ע"ה יוחאי בר שמעו

המדרש דברי  את הקדוש רש"י והביא רבה במדרש חז"ל פרק ואמרוּ  בראשית (רש"י, ְ◌ָ◌ְ◌
יב ) פסוק  וּ ביניכםט בּ יני נתן אני אׁש ר הבּ רית אוֹ ת זאת אקים "ויּ אמר  הפסוק: על ,ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

וזל"ק: עוֹ לם": לדרת אּת כם אׁש ר ח יּ ה נפׁש  כּ ל עולם וּ בין חסר,לדרת נכתב  - ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹֹ◌
היו, גמורים שצדיקים לפי  לאות, הוצרכו שלא דורות שלשיש דורו  כמו

יוחאי בן  שמעון רבי של  ודורו יהודה מלך עכ"ל.חזקיהו מלך, חזקיהו  של  דורו
ע"ה  יוחאי בר  שמעון רבי  עם יחד  ע "ה המלך  דוד של בניו מבני  הוא יהודה

העולם  על שבחיבורמגינים  בחז"ל  רמז יש מכאן הקשת, אות  את צריך ולא
לעולם. גאולה ומביא ישראל עם על הגנה יש הקדוש הזוהר עם ◌ִכּ יהתהלים

זה  ול ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי  על  בּ וֹ  לפעל  אפׁש ר ׁש אי  בּ עוֹ לם דּ בר  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאין 
בּ מים  בּ יוֹ תר גּ דוֹ ל ר וּ ח נחת כּ י עוֹ שׂ ה ׁש ל , הנּ וֹ ראים  והיּ ּס וּ רים האר כּ ה  גּ ל וּ תינוּ  ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

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 "רבּ י ה ירים"צרוֹ ר ׁש יר ב )על ד "ׁש נּ י)רק ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִֶֶ◌ַ◌ִ◌

בּ הם" אין  ו ׁש כּ לה  מתאימוֹ ת ׁש כּ לּ ם הרחצה מן ׁש על וּ  הּק צ וּ בוֹ ת וזהכּ עדר  , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
הּק צוּ בוֹ ת"לׁש וֹ נוֹ : כּ עדר   הכּ ל "ׁש נּ י ישׂ ראל על הבּ אים והיּ ּס וּ רין הגּ ל יּ וֹ ת כּ י  ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֹ

בּ מדר ׁש  כּ ּמ וּ בא אבוֹ ת בּ מעשׂ י  י"ג)נרמז סימ ע"ה רה ולח הּפ סוּ ק:(רה "ורוח על ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְִִַַַַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
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עדר " וּ בין  עדר בּ ין טז)ּת שׂ ימוּ  לב  ׁש ל (רא ית צרוֹ תיהם בּ ין  רוח ׁש יּ היה דּ הינוּ  , ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְְִֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
כּ אן כּ וּ נתוֹ  וזהוּ  הן ׁש נּ יישׂ ראל, אוֹ ת ׁש ּמ כלּ ים וה יּ ּס וּ רים ה צּ ר וֹ ת ,אכלי ּפ ר וּ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה ּק צוּ בוֹ ת  ה וּ אכּ עדר כּ ן לעשיו יעקב ׁש לח העדרים ּפ י  על  נקצב וּ  כּ א ׁש ר  ,ׁש על וּ , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וּ מסּת לּ קים עוֹ לים הרחצה ׁש יּ ּס וּ רים נאמניםמן כּ י הע וֹ נוֹ ת, כּ תם את כּ ׁש ר וֹ חצים , ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

בּ ׁש ליחוּ תן, מתאימוֹ ת הם אתׁש כּ לּ ם  ּלזכ בּ כדי  הוּ א, היּ ּס וּ רים ׁש ליחת סבּ ת , ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
אמר וּ  וכן חבּ וּ ר ], מלּ ׁש וֹ ן הוּ א [מתאים לה כינה, מחבּ רים ׁש יּ הי וּ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
תמתי  יונתי נקראת ישראל [וכנסת לכינה, מתאמים הם ׁש יּ שׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מדרׁש ,

כמו תאומתי, מלשון תמתי  חז"ל אחד ודרשו המרגישים המחוברים תאומים
השני ], בּ הם את אין כּ לּ םוׁש כּ לה יּס וּ רים ידי  ועל נדּ ח, מּמ נּ וּ  ידּ ח ׁש א בּ כדי  ְ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌

וּ באמת עכ"ל. בּ הם יהיה א ׁש כּ וּ ל  וׁש וּ ם הּק דוֹ ׁש ה, להכינה ויתחבּ רוּ  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיזדּ כּ כוּ 
הגּ לוּ ת אריכת ׁש ל ה ּת כלית כּ ל נדּ ח זוֹ הי  מּמ נּ וּ  ידּ ח י שׂ ראל לבלּת י ׁש יּ רידת וּ כמוֹ  , ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ גלוּ תנוּ  הוּ א כּ ן ׁש ם, ׁש נּ פל וּ  הּק דוֹ ׁש ים  הנּ יצוֹ צוֹ ת לתּק ן כּ די היה מצרים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלגלוּ ת
ידוּ ע  א הע וֹ נוֹ ת. מתמרקים היּ ּס וּ רים ידי על כּ י  לזה, הוּ א העבּ וּ ד  כּ בד כּ ל ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָֹזאת,

כּ בר הּק דוֹ ׁש כּ י הזּ וֹ הר  ל ּמ וּ ד  וּ בפרט ה ּת וֹ רה ּפ רדּ "ס כּ ל ל ּמ וּ ד  ידי דּ על הב ּט חנ וּ  ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש וֹ ת  הנּ יצוֹ צ וֹ ת וּ מבררים מצליחים והם  יּס וּ רים ו א נּס יוֹ ן יצטרכ וּ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִא

הּק דוֹ ׁש בּ אהבה  הח יּ ים האוֹ ר וּ כדברי ויחי), .(ר ת ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָָ

בה מתפשטת  זאת  קדושה ותהיה גמור. תיקו ישראל  יתוקנו הכל   שבסו עד 
וישראל הקב "ה שבי הגדולה האהבה עני וזהו .נצחי לנצח 

שאת, ביתר  כתב הרמח"ל שערי ובספרו מקומות בכמה הּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהרמח"ל
וזל "ק :

יתברך  קדושתו ענין הוא  משכיל, להיות האדם שצריך מה עיקר כן, על ...
בעולמו, בההמתפשטת נתקדשו  הםשישראל ומה הזאת, הקדושה ענין מה –

לקראתה מזדמנים ואיך מתפשטת, ואיך כראוידרכיה, בה ומי להתקדש .
באמת יראה  זה, זה שיראה בשביל  אלא נבראת  לא כולה הבריאה כל והיינו איך  .

ראשית" שנקראו ישראל בשביל  – ד)"בראשית לו, בהדיא(ויק"ר ויראה כל. כי 
ישראל על קדושתו  להשרות הקב "ה שנתאוה לפי אלא נברא לא וכמההעולם ,
לה, ראוים יהיו  שישראל  שצריך ודאי כי  זה. לענין הכין גדולות ואינם הכנות

כל ישמרו כן אם אלא לה ופרטותיהם,ראוים דקדוקיהם בכל  והמצוות התורה
הכל. תלוי בזה כי  חומרותיה , בכל  שלה למשמרת  ומשמרת

עמוקה, חכמה בכמה גדולים, גלגולים וכמה הענין, לזה הכין  דרכים כמה אבל
ומפני  האדם. בני בו  לנסות הרע, יצר  לתת ורצה העתידות. כל צופה בהיות
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אררט. הרי על  ד')לחדׁש  ח ' הרצח(בראשית קרה מרחׁש ון בי "ט ּת ׁש רי , חד ׁש  זה , ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌
הי "ד . הנקין הּק דוֹ ׁש ים ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

הארץ. יבׁש ה לחד ׁש  יוֹ ם ועשׂ רים בּ ׁש בעה ה ני "וּ בחד ׁש  יד : בּ פסוּ ק ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוׁש ם

חׁש ון מר חדׁש  ׁש זּ ה יהוֹ נתן י"ג)ותרגּ ם סק רש "י אליעזר ר י .(דעת ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֱִִֶֶַַַָ

ׁש יּ סּת יּ ם וּ מקוּ ים ה בוּ ע בּ פרׁש ת ׁש כּ ת וּ ב הזּ מנּ ים על לנוּ  לרמז ה מים מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִר וֹ צים
נח ּת בת  ֹלתו נכנס כּ לּ נוּ  עם רק  ּת ל וּ י זה כּ ל אבל קוֹ דם, עוֹ ד בּ רגע בּ רחמים ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ זּ הר רבּ נוּ  מׁש ה ׁש אמר כּ מ וֹ  הּק דוֹ ׁש  זהר  ויּ למד וּ  נדּ ח, מּמ נּ וּ  י דּ ח א  כּ י  ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌
ע"א קנ"ג -דף תבּ הע בפרשת :בּ העל וֹ ת ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָּפ ר ׁש ת

יב ) יבינוּ (נאל ש )הּמ שׂ כּ לים בּ הם-(דניאל ׁש נּ אמר  ק בּ לה, בּ עלי  והּמ שׂ כּ לים(ש )אלּ וּ  ִֵַָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש ה וּ א הזּ הר, ספר ׁש נּ קרא זה בּ זהר  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם אלּ וּ  הרקיע . כּ זהר  ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזהרוּ 
מעיר אחד ולפעמים מּמ לכוּ ת, וׁש בע מעיר  ׁש נים בּ ּה  ׁש ּמ תכּ נּ סים נח ּת בת ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 

מּמ ׁש ּפ חה יתק יּ ם ,וּ ׁש נים א)ׁש בּ הם וזה (שמות ּת ׁש ליכהוּ . היארה היּ לּ וֹ ד  הבּ ן  כּ ל ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌
זה  ספר ׁש ל ר בּ נוּ ,אוֹ רה מׁש ה מהימנא הרעיא אוֹ מר  ּכ] . ּׁש ל ה ּס בּ ה על והכּ ל ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌ַ◌ֵ◌

זי"ע] יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלרבּ י

רבי   ע יחד  ע "ה המל דוד של בניו  מבני שהוא  יהודה מל חזקיהו  של  דורו
העול על  מגיני ע"ה יוחאי בר שמעו

המדרש דברי  את הקדוש רש"י והביא רבה במדרש חז"ל פרק ואמרוּ  בראשית (רש"י, ְ◌ָ◌ְ◌
יב ) פסוק  וּ ביניכםט בּ יני נתן אני אׁש ר הבּ רית אוֹ ת זאת אקים "ויּ אמר  הפסוק: על ,ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

וזל"ק: עוֹ לם": לדרת אּת כם אׁש ר ח יּ ה נפׁש  כּ ל עולם וּ בין חסר,לדרת נכתב  - ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹֹ◌
היו, גמורים שצדיקים לפי  לאות, הוצרכו שלא דורות שלשיש דורו  כמו

יוחאי בן  שמעון רבי של  ודורו יהודה מלך עכ"ל.חזקיהו מלך, חזקיהו  של  דורו
ע"ה  יוחאי בר  שמעון רבי  עם יחד  ע "ה המלך  דוד של בניו מבני  הוא יהודה

העולם  על שבחיבורמגינים  בחז"ל  רמז יש מכאן הקשת, אות  את צריך ולא
לעולם. גאולה ומביא ישראל עם על הגנה יש הקדוש הזוהר עם ◌ִכּ יהתהלים

זה  ול ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי  על  בּ וֹ  לפעל  אפׁש ר ׁש אי  בּ עוֹ לם דּ בר  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאין 
בּ מים  בּ יוֹ תר גּ דוֹ ל ר וּ ח נחת כּ י עוֹ שׂ ה ׁש ל , הנּ וֹ ראים  והיּ ּס וּ רים האר כּ ה  גּ ל וּ תינוּ  ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

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 "רבּ י ה ירים"צרוֹ ר ׁש יר ב )על ד "ׁש נּ י)רק ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִֶֶ◌ַ◌ִ◌

בּ הם" אין  ו ׁש כּ לה  מתאימוֹ ת ׁש כּ לּ ם הרחצה מן ׁש על וּ  הּק צ וּ בוֹ ת וזהכּ עדר  , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
הּק צוּ בוֹ ת"לׁש וֹ נוֹ : כּ עדר   הכּ ל "ׁש נּ י ישׂ ראל על הבּ אים והיּ ּס וּ רין הגּ ל יּ וֹ ת כּ י  ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֹ

בּ מדר ׁש  כּ ּמ וּ בא אבוֹ ת בּ מעשׂ י  י"ג)נרמז סימ ע"ה רה ולח הּפ סוּ ק:(רה "ורוח על ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְִִַַַַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
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עדר " וּ בין  עדר בּ ין טז)ּת שׂ ימוּ  לב  ׁש ל (רא ית צרוֹ תיהם בּ ין  רוח ׁש יּ היה דּ הינוּ  , ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְְִֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
כּ אן כּ וּ נתוֹ  וזהוּ  הן ׁש נּ יישׂ ראל, אוֹ ת ׁש ּמ כלּ ים וה יּ ּס וּ רים ה צּ ר וֹ ת ,אכלי ּפ ר וּ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה ּק צוּ בוֹ ת  ה וּ אכּ עדר כּ ן לעשיו יעקב ׁש לח העדרים ּפ י  על  נקצב וּ  כּ א ׁש ר  ,ׁש על וּ , ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וּ מסּת לּ קים עוֹ לים הרחצה ׁש יּ ּס וּ רים נאמניםמן כּ י הע וֹ נוֹ ת, כּ תם את כּ ׁש ר וֹ חצים , ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

בּ ׁש ליחוּ תן, מתאימוֹ ת הם אתׁש כּ לּ ם  ּלזכ בּ כדי  הוּ א, היּ ּס וּ רים ׁש ליחת סבּ ת , ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
אמר וּ  וכן חבּ וּ ר ], מלּ ׁש וֹ ן הוּ א [מתאים לה כינה, מחבּ רים ׁש יּ הי וּ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
תמתי  יונתי נקראת ישראל [וכנסת לכינה, מתאמים הם ׁש יּ שׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מדרׁש ,

כמו תאומתי, מלשון תמתי  חז"ל אחד ודרשו המרגישים המחוברים תאומים
השני ], בּ הם את אין כּ לּ םוׁש כּ לה יּס וּ רים ידי  ועל נדּ ח, מּמ נּ וּ  ידּ ח ׁש א בּ כדי  ְ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌

וּ באמת עכ"ל. בּ הם יהיה א ׁש כּ וּ ל  וׁש וּ ם הּק דוֹ ׁש ה, להכינה ויתחבּ רוּ  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיזדּ כּ כוּ 
הגּ לוּ ת אריכת ׁש ל ה ּת כלית כּ ל נדּ ח זוֹ הי  מּמ נּ וּ  ידּ ח י שׂ ראל לבלּת י ׁש יּ רידת וּ כמוֹ  , ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ גלוּ תנוּ  הוּ א כּ ן ׁש ם, ׁש נּ פל וּ  הּק דוֹ ׁש ים  הנּ יצוֹ צוֹ ת לתּק ן כּ די היה מצרים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלגלוּ ת
ידוּ ע  א הע וֹ נוֹ ת. מתמרקים היּ ּס וּ רים ידי על כּ י  לזה, הוּ א העבּ וּ ד  כּ בד כּ ל ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָֹזאת,

כּ בר הּק דוֹ ׁש כּ י הזּ וֹ הר  ל ּמ וּ ד  וּ בפרט ה ּת וֹ רה ּפ רדּ "ס כּ ל ל ּמ וּ ד  ידי דּ על הב ּט חנ וּ  ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש וֹ ת  הנּ יצוֹ צ וֹ ת וּ מבררים מצליחים והם  יּס וּ רים ו א נּס יוֹ ן יצטרכ וּ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִא

הּק דוֹ ׁש בּ אהבה  הח יּ ים האוֹ ר וּ כדברי ויחי), .(ר ת ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְִַַָָ

בה מתפשטת  זאת  קדושה ותהיה גמור. תיקו ישראל  יתוקנו הכל   שבסו עד 
וישראל הקב "ה שבי הגדולה האהבה עני וזהו .נצחי לנצח 

שאת, ביתר  כתב הרמח"ל שערי ובספרו מקומות בכמה הּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהרמח"ל
וזל "ק :

יתברך  קדושתו ענין הוא  משכיל, להיות האדם שצריך מה עיקר כן, על ...
בעולמו, בההמתפשטת נתקדשו  הםשישראל ומה הזאת, הקדושה ענין מה –

לקראתה מזדמנים ואיך מתפשטת, ואיך כראוידרכיה, בה ומי להתקדש .
באמת יראה  זה, זה שיראה בשביל  אלא נבראת  לא כולה הבריאה כל והיינו איך  .

ראשית" שנקראו ישראל בשביל  – ד)"בראשית לו, בהדיא(ויק"ר ויראה כל. כי 
ישראל על קדושתו  להשרות הקב "ה שנתאוה לפי אלא נברא לא וכמההעולם ,
לה, ראוים יהיו  שישראל  שצריך ודאי כי  זה. לענין הכין גדולות ואינם הכנות

כל ישמרו כן אם אלא לה ופרטותיהם,ראוים דקדוקיהם בכל  והמצוות התורה
הכל. תלוי בזה כי  חומרותיה , בכל  שלה למשמרת  ומשמרת

עמוקה, חכמה בכמה גדולים, גלגולים וכמה הענין, לזה הכין  דרכים כמה אבל
ומפני  האדם. בני בו  לנסות הרע, יצר  לתת ורצה העתידות. כל צופה בהיות
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גדולים, גלגולים כמה מתחילה זימן  לחטוא, עתידים הכלשהיו שבסוף עד
וזהו  נצחים. לנצח בהם  מתפשטת  זאת קדושה ותהיה גמור. תיקון ישראל  יתוקנו 

וישראל. הקב"ה שבין  הגדולה האהבה אלה,ענין דברים יודע שאינו מי  והנה
מה על חי , הוא מה על כלום ידוע אינו  כי  באפילה, כעיור  הולך שהוא נקרא 

כולו. העולם עומד מה  על שכן  וכל העולם, מתקיים

רואות, מה  יודעות ואינם שרואות  לבריות  להם "אוי חז"ל צועקים היו  זה ועל
עומדות" מה על יודעות ואינם ע"ב )עומדות יב, מקום(חגיגה של  כבודו זה אין כי .

אחד  שאוהב למלך דומה : זה למה הא ישראל . של שבחם ולא הוא, ברוך
שלא בעיניו הייטב אהבתו, בעבור גדולים דברים כמה בעבורו ועושה מעבדיו,
דלעת אפילו ירצה ולא האלה, הרבים הדברים לכל  בלבו שם ההוא העבד יהיה

הזה, הדבר  כן לו. עשה עלמה אלא  עומד  אינו ומלואו העולם כל באמת , כי 
ישראל . את אוהב שהקב"ה דברהאהבה לראות לב שמים אינם ישראל ואם

ה' בעיני הייטב כזה, ?גדול

שהם  התורה, בפשט לעוסקים וקורא זה, על כך כל  צווח שרשב"י הטעם זהו
אוהב שהקב "ה באהבה לראות כלל עיניהם פוקחים אינם  כי  בתרדמה, ישינים

אליו . טובה  כפויי ח"ו  הם  כאילו  דרך אותם, יודעים ואינם רואים שאינם ועוד,
יתברך. בו הדבקות ואת כלל, תדבק"הקדושה "ובו ואומר מצוה התורה  והרי

כ) י, אין (דברי סוף סוף אבל חכם, בתלמדי  המתדבק על שפירשו פי  על ואף .
פשוטו. מידי יוצא בדביקות מקרא ממש  בו  לידבק  ישראל  שצריכים והאמת,

אמרו :גמור כן על והנה בהם. וללכת קדושתו , פי על המיוחדים דרכיו לדעת ,
קדשים" קדש – השירים הפתיחה)"שיר סו רבה, זה(שה"ש  על ממש  מיוסד הוא כי .

להתדבק  הקב"ה שמשתדל ההשתדלות וכל הזאת, האהבה ומפרש הענין,
ישראל, עם יתברך,בקדושתו  אליו  תשוקה זה כנגד  להקביל  צריכים שישראל
ממש דביקות עכ"ל.להתדבק  הטוב ), הכרת זוהר  בספר  ועיי).

"ל"ואהבה  כיוז מעפר,  ננערי יראל דה ההר לד  ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹעל

הרעיא כהבטחת ה ּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר  והּט הוֹ רים הּק דוֹ ׁש ים י שׂ ראל ידּ בקוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר
הּק ד וֹ ׁש ה, הכינה והׁש ראת דּ וֹ דים ואהבת דּ קדה  הדּ עת ירבּ ה ע"ה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא

הּפ סוּ ק: על הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר ו')וּ כמאמר  ב ' רק היּ לד (מת את וּת ראהוּ  "וּת פּת ח ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֶֶַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ואוֹ מר זה", העברים מיּ לדי  וּת אמר עליו וּת חמל  בּ כה נער  א)והנּ ה יא רק "כּ י (הע ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִֵֶֶַ◌

לּמ וּ ד  ידי על  ואהבה וּ  י שׂ ראל נער לבני", קראתי וּ מּמ צרים ואהבהוּ  י שׂ ראל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַנער
לואוהבהו, וזוכים מעפר, ננערים י שׂ ראל  הּק דוֹ ׁש  כג)הזּ וֹ הר  ב  רק "ויּ זעקוּ (מת ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֶֶַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ומגוג  גוג יטזוהר

הא הים, אל ׁש ועתם וּת על העבדה", מן האהים אל ׁש ועתם דּ ין וּת על לגוֹ ים ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בזוה "ק כדאיתא  ורחמים אהבה כ"ו:)וּ לישׂ ראל וז"ל:(בראשית  כּ ׁש יּ צאוּ , וּ מיּ ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ונהר בּ וֹ  נאמר  ויב ׁש  חרב  ׁש היה נהר מיּ ד לחוּ ד , הּק דוֹ ׁש  העם מהגּ ל וּ ת, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
מעדן  זוֹ יצא - מעדן יצא האמצעי . העּמ וּ ד זה - ונהר  הגּ ן. את להׁש קוֹ ת ו', זה , ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

בּ מ ׁש ה נאמר  זמן ׁש בּ אוֹ תוֹ  תחּת וֹ נה. ׁש כינה זוֹ  - ה גּ ן את  להׁש ק וֹ ת העליוֹ נה. ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִאּמ א
נח)וּ בישׂ ראל  גּ ן.(ש ג' נהר , נ' עדן, ע' ׁש הוּ א בּ ענג, ה'. על ּת תענּ ג ויתק יּ ם אז ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

טו)הכּ ת וּ ב רב(שמות לערב   ויתהּפ י ׁש יר . אלּ א נאמר, א ׁש ר וגוֹ '. מׁש ה יׁש יר אז ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
בּ הם  ׁש ּפ רח והּמ צרים ׁש ּפ רעה כּ מוֹ  ע כּ וּ "ם, עוֹ בדי העוֹ לם וּ לאּמ וֹ ת לנג"ע, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹענ"ג

ענ "ג. יהיה לישׂ ראל אבל אבעבּ וּ ע וֹ ת, ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְׁש חין 

ישראל מבני אחד  לכל הזוהר  לימוד  חיוב על  מעוררי  צדיקי 1000

כמו  הקדוש, הזוהר  שהוא נח בתיבת  להיכנס  והיזדרזו מהרו יקרים יהודים
ואתר אתר  בכל  די ישראל לכל שליט"א ישראל מגדולי קורא'ת  קול שיצאו 
הארץ, את המבול מי ישטפו טרם הקדוש הזוהר של נח התיבת לתוך  להיכנס
הכללית  הגאולה  את להביא הקדוש, הזוהר של היומי  הדף לימוד בחובת לאחוז

ברחמים. והפרטית

חיוב  על  צדיקים 1000 כ - של מדבריהם  הזוהר " "אור לספר קיבצנו בס"ד
ישראל מבני אחד לכל הזוהר לספר )לימוד  להכניס הספקנו ולא כ על  וציוו אמרו הרבה (ועוד

תרפ"א שנות 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

הקדוש הזוהר לימוד  בלי  אפשר אי שלמה תשובה עשית  השעה : חובת

והעולם  שמנגן למי דומים אנחנו  אמר: זיע"א, מברסלב נחמן רבי הרה"ק
מרקדי)רצים, הם(דהיינו מה בעיניו לפליאה - הניגון את ושומע מבין שלא ומי

מרקדין  אתם ולמה אחריו, רצים  אתם 'למה העולםרצים. אצל פליאה היא כך  '?
אחרי  רצים אתם עכ"ל .למה !

הזוהר ניגון את מנגן הרשב"י  הקדוש, הזוהר  אצל הענין הוא  כן כמו
בנגּ וּ נא, ׁש כינּת א בנגּ וּ נא, שכתוב:"אוֹ ריתא כמו הגאולה תבוא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַשבאמצעותו

דכתיב הוּ א הדא  בנגּ וּ נא, גל וּ תא מגּ וֹ  סלקין א)ישׂ ראל טו וּ בני (שמות  מׁש ה י ׁש יר אז ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ֵ◌
להוי"ה הזּ את הירה את ע"ב )ישׂ ראל נא ד ועשרי וחד ,עשרי תקונא הזוהר  ,(תיקוני ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌

הזוהרתוב  ע "א יקוני עט  ד) ותלתי תמניא מיּ ד )(תקונא הלּ לוּ , בּ לּ בוּ ׁש ים וּ כ ׁש ּמ ת ּת ּק נת :ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הר ּמ וֹ נים נעימוּ ת וּ לקוֹ ל ּת פ ּת ח , שׂ פתי אדנ"י ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אליה. ההיכל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנפּת ח



ומגוג  גוג זוהר יח

גדולים, גלגולים כמה מתחילה זימן  לחטוא, עתידים הכלשהיו שבסוף עד
וזהו  נצחים. לנצח בהם  מתפשטת  זאת קדושה ותהיה גמור. תיקון ישראל  יתוקנו 

וישראל. הקב"ה שבין  הגדולה האהבה אלה,ענין דברים יודע שאינו מי  והנה
מה על חי , הוא מה על כלום ידוע אינו  כי  באפילה, כעיור  הולך שהוא נקרא 

כולו. העולם עומד מה  על שכן  וכל העולם, מתקיים

רואות, מה  יודעות ואינם שרואות  לבריות  להם "אוי חז"ל צועקים היו  זה ועל
עומדות" מה על יודעות ואינם ע"ב )עומדות יב, מקום(חגיגה של  כבודו זה אין כי .

אחד  שאוהב למלך דומה : זה למה הא ישראל . של שבחם ולא הוא, ברוך
שלא בעיניו הייטב אהבתו, בעבור גדולים דברים כמה בעבורו ועושה מעבדיו,
דלעת אפילו ירצה ולא האלה, הרבים הדברים לכל  בלבו שם ההוא העבד יהיה

הזה, הדבר  כן לו. עשה עלמה אלא  עומד  אינו ומלואו העולם כל באמת , כי 
ישראל . את אוהב שהקב"ה דברהאהבה לראות לב שמים אינם ישראל ואם

ה' בעיני הייטב כזה, ?גדול

שהם  התורה, בפשט לעוסקים וקורא זה, על כך כל  צווח שרשב"י הטעם זהו
אוהב שהקב "ה באהבה לראות כלל עיניהם פוקחים אינם  כי  בתרדמה, ישינים

אליו . טובה  כפויי ח"ו  הם  כאילו  דרך אותם, יודעים ואינם רואים שאינם ועוד,
יתברך. בו הדבקות ואת כלל, תדבק"הקדושה "ובו ואומר מצוה התורה  והרי

כ) י, אין (דברי סוף סוף אבל חכם, בתלמדי  המתדבק על שפירשו פי  על ואף .
פשוטו. מידי יוצא בדביקות מקרא ממש  בו  לידבק  ישראל  שצריכים והאמת,

אמרו :גמור כן על והנה בהם. וללכת קדושתו , פי על המיוחדים דרכיו לדעת ,
קדשים" קדש – השירים הפתיחה)"שיר סו רבה, זה(שה"ש  על ממש  מיוסד הוא כי .

להתדבק  הקב"ה שמשתדל ההשתדלות וכל הזאת, האהבה ומפרש הענין,
ישראל, עם יתברך,בקדושתו  אליו  תשוקה זה כנגד  להקביל  צריכים שישראל
ממש דביקות עכ"ל.להתדבק  הטוב ), הכרת זוהר  בספר  ועיי).

"ל"ואהבה  כיוז מעפר,  ננערי יראל דה ההר לד  ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹעל

הרעיא כהבטחת ה ּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר  והּט הוֹ רים הּק דוֹ ׁש ים י שׂ ראל ידּ בקוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר
הּק ד וֹ ׁש ה, הכינה והׁש ראת דּ וֹ דים ואהבת דּ קדה  הדּ עת ירבּ ה ע"ה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא

הּפ סוּ ק: על הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר ו')וּ כמאמר  ב ' רק היּ לד (מת את וּת ראהוּ  "וּת פּת ח ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֶֶַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ואוֹ מר זה", העברים מיּ לדי  וּת אמר עליו וּת חמל  בּ כה נער  א)והנּ ה יא רק "כּ י (הע ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִֵֶֶַ◌

לּמ וּ ד  ידי על  ואהבה וּ  י שׂ ראל נער לבני", קראתי וּ מּמ צרים ואהבהוּ  י שׂ ראל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַנער
לואוהבהו, וזוכים מעפר, ננערים י שׂ ראל  הּק דוֹ ׁש  כג)הזּ וֹ הר  ב  רק "ויּ זעקוּ (מת ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֶֶַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ומגוג  גוג יטזוהר

הא הים, אל ׁש ועתם וּת על העבדה", מן האהים אל ׁש ועתם דּ ין וּת על לגוֹ ים ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בזוה "ק כדאיתא  ורחמים אהבה כ"ו:)וּ לישׂ ראל וז"ל:(בראשית  כּ ׁש יּ צאוּ , וּ מיּ ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ונהר בּ וֹ  נאמר  ויב ׁש  חרב  ׁש היה נהר מיּ ד לחוּ ד , הּק דוֹ ׁש  העם מהגּ ל וּ ת, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
מעדן  זוֹ יצא - מעדן יצא האמצעי . העּמ וּ ד זה - ונהר  הגּ ן. את להׁש קוֹ ת ו', זה , ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

בּ מ ׁש ה נאמר  זמן ׁש בּ אוֹ תוֹ  תחּת וֹ נה. ׁש כינה זוֹ  - ה גּ ן את  להׁש ק וֹ ת העליוֹ נה. ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִאּמ א
נח)וּ בישׂ ראל  גּ ן.(ש ג' נהר , נ' עדן, ע' ׁש הוּ א בּ ענג, ה'. על ּת תענּ ג ויתק יּ ם אז ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

טו)הכּ ת וּ ב רב(שמות לערב   ויתהּפ י ׁש יר . אלּ א נאמר, א ׁש ר וגוֹ '. מׁש ה יׁש יר אז ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
בּ הם  ׁש ּפ רח והּמ צרים ׁש ּפ רעה כּ מוֹ  ע כּ וּ "ם, עוֹ בדי העוֹ לם וּ לאּמ וֹ ת לנג"ע, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹענ"ג

ענ "ג. יהיה לישׂ ראל אבל אבעבּ וּ ע וֹ ת, ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְׁש חין 

ישראל מבני אחד  לכל הזוהר  לימוד  חיוב על  מעוררי  צדיקי 1000

כמו  הקדוש, הזוהר  שהוא נח בתיבת  להיכנס  והיזדרזו מהרו יקרים יהודים
ואתר אתר  בכל  די ישראל לכל שליט"א ישראל מגדולי קורא'ת  קול שיצאו 
הארץ, את המבול מי ישטפו טרם הקדוש הזוהר של נח התיבת לתוך  להיכנס
הכללית  הגאולה  את להביא הקדוש, הזוהר של היומי  הדף לימוד בחובת לאחוז

ברחמים. והפרטית

חיוב  על  צדיקים 1000 כ - של מדבריהם  הזוהר " "אור לספר קיבצנו בס"ד
ישראל מבני אחד לכל הזוהר לספר )לימוד  להכניס הספקנו ולא כ על  וציוו אמרו הרבה (ועוד

תרפ"א שנות 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

הקדוש הזוהר לימוד  בלי  אפשר אי שלמה תשובה עשית  השעה : חובת

והעולם  שמנגן למי דומים אנחנו  אמר: זיע"א, מברסלב נחמן רבי הרה"ק
מרקדי)רצים, הם(דהיינו מה בעיניו לפליאה - הניגון את ושומע מבין שלא ומי

מרקדין  אתם ולמה אחריו, רצים  אתם 'למה העולםרצים. אצל פליאה היא כך  '?
אחרי  רצים אתם עכ"ל .למה !

הזוהר ניגון את מנגן הרשב"י  הקדוש, הזוהר  אצל הענין הוא  כן כמו
בנגּ וּ נא, ׁש כינּת א בנגּ וּ נא, שכתוב:"אוֹ ריתא כמו הגאולה תבוא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַשבאמצעותו

דכתיב הוּ א הדא  בנגּ וּ נא, גל וּ תא מגּ וֹ  סלקין א)ישׂ ראל טו וּ בני (שמות  מׁש ה י ׁש יר אז ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ ◌ְ◌ֵ◌
להוי"ה הזּ את הירה את ע"ב )ישׂ ראל נא ד ועשרי וחד ,עשרי תקונא הזוהר  ,(תיקוני ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌

הזוהרתוב  ע "א יקוני עט  ד) ותלתי תמניא מיּ ד )(תקונא הלּ לוּ , בּ לּ בוּ ׁש ים וּ כ ׁש ּמ ת ּת ּק נת :ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הר ּמ וֹ נים נעימוּ ת וּ לקוֹ ל ּת פ ּת ח , שׂ פתי אדנ"י ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אליה. ההיכל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנפּת ח



ומגוג  גוג זוהר כ

וּ כׁש יּ שׂ ראל  כּ נפיהם, קוֹ ל את ואׁש מע בּ ח יּ וֹ ת נאמר  לבוּ ׁש ּה , ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהּפ עמוֹ נים 
בּ ּה  כּ תוּ ב מה ׁש מע, קריאת נׁש מע אוֹ מרים  הּק וֹ ל  אליו, מדּ בּ ר הּק וֹ ל את ויּ ׁש מע ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּק וֹ ל , עם הדּ בּ וּ ר וּ כׁש ּמ תיחד פרצוּ פים, דּ וּ  ׁש הם הכּ רוּ בים, ׁש ני  מבּ ין ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה
בחׁש אי , תפלּ ה וזוֹ  דּק ה, דּ ממה קוֹ ל ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַנעשׂ ים

ׁש הרי  רצ וֹ ן, עת יהיה זמן ׁש בּ אוֹ תוֹ  יבּק ׁש , בּ ּק ׁש תוֹ  לבּק ׁש  ׁש רוֹ צה מי  זמן, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
יאהדונה"י , א"ז מיּ ד יענה, ויהו "ה ּת קרא  אז יאהדונה"י , - כּ אחד  המוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני

עשׂ ר, הרי ׁש בּ הם, אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש מ וֹ נה ׁש מוֹ ת התורהׁש ני דברי את  יקי לא אשר ארור סוד  (וזה ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
("אמ הע כל ואמר  סוד וזה וכו', ברורה שפה עמי אל   אהפ אז  כי וכלה, חת של  החבור  זהו וכו', .הזאת 

מן  י שׂ ראל  ׁש יּ צאוּ  וּ בזמן אחד, בזוּ וּ ג יהי וּ  א הגּ לוּ ת, מן ישׂ ראל בּ ני  ׁש יּ צאוּ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְועד
יהי  אהי"ם ו יּ אמר  וּ מ יּ ד מׁש ה, יׁש יר  א"ז זמן בּ א וֹ ת וֹ  כּ אחד. יתחבּ רוּ  ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהגּ ל וּ ת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌
קוֹ ל  להיכלּה , להכּ נס  ר וֹ צה ׁש ה גּ בירה זמן בּ אוֹ תוֹ  ה גּ ל וּ ת. יציאת ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאוֹ ר ,
העליוֹ נה היׁש יבה ׁש ל  הרבּ ים  הּמ חנוֹ ת : ּכ ויאמר הרקיעים ברוּ מי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶעוֹ לה
לגאל  להתּת ּק ן , ׁש בּ אה ה גּ בירה למ וּ ל התּת ּק נוּ  קד וֹ ׁש וֹ ת, נׁש מ וֹ ת  ׁש ל  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת ח ּת וֹ נה 
ברקים, וּ בעלי ק וֹ לוֹ ת וּ בעלי ׁש וֹ פרוֹ ת בּ עלי  כּ ּמ ה זמן  בּ אוֹ תוֹ  הגּ לוּ ת . מן בּ ניה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאת 
וכוּ ', מאד  חזק ׁש וֹ פר וקוֹ ל ההר על כּ בד וענן וּ ברקים ק וֹ לוֹ ת ויהי  בּ הם ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
זהוּ  הכינה. עם ידבּ ר מ ׁש ה  זמן  בּ א וֹ ת וֹ  בקוֹ ל , יעננּ וּ  והאהי"ם ידבּ ר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בקוֹ ל , יעננּ וּ  העלי וֹ נה, האם ׁש היא  והאהי"ם, בּ וֹ , אדבּ ר ּפ ה אל ּפ ה ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

מׁש ה. ׁש ל בּ קוֹ ל וֹ  הּמ ׁש נה בּ עלי ּפ רׁש וּ הוּ  והרי האמצעי , העּמ וּ ד ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

בּ הר ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  זוֹ , גּ ב  על ז וֹ  עוֹ לוֹ ת והּת חּת וֹ נה העליוֹ נה הכינה הזּ מן , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
הא - מ"י עוֹ לה, בּ זּ את מי הּמ ד בּ ר , מן עוֹ לה זּ את מי  ׁש ם ׁש נּ אמר העלי וֹ נה,סיני, ם ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

עכ"ל . אנכ "י , סיני  בּ הר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ּפ תח ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 

וּ באוֹ תוֹ  כאחד: הקודש שמות שני לייחד  אדם שצריך לומדים  הזה ◌ְומהזוהר 
ׁש ני  ׁש הרי רצוֹ ן, עת יהיה זמן  ׁש בּ אוֹ תוֹ  יבּק ׁש , בּ ּק ׁש תוֹ  לבּק ׁש  ׁש רוֹ צה מי ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְזמן,
ׁש ני  יאהדונה "י, א "ז מיּ ד יענה, ויהו"ה ּת קרא אז יאהדונה "י , - כּ אחד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַהמוֹ ת
ישראל  עם גאולת כל תלוי ובזה עשׂ ר. הרי  ׁש בּ הם, אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש מוֹ נה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵׁש מוֹ ת
הדפסנו  לכן  ומתקבלת, נשמעת תפילתם כראוי הקדוש בשם מכוונים שכאשר

בחינם. ולקבל להוריד יכול אחד שכל הכוונות  עם הברכות

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 

ומגוג  גוג כאזוהר

השופר  קול הוא הזוהר מסטרא ניגון 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 

בבית עדרים עדרים ותמצאם תהלים, שלומדים כמו בה ילמדו הכל  לעתיד ,
ממש. בדורנו נבואתו שנתקיימה שרואים זכינו וב"ה עכל "ק. המדרש.

נפׁש נוּ  וּ פדוּ ת גאוּ לתינ וּ  כּ ל  ּת לוּ י ּה זה  בלימוד מרןכּ י שאמר  כמו הטוב, הרי"ח ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
[בחכמת  בה ילמדו הכל  לעתיד כי - שנה ממאה למעלה לפני קדשו ברוח

תהלים. שלומדים כמו  האמת]

חז"ל צז.)אמרו בספר:(סנהדרי שם וביאר נעדרת , תהא  האמת בא, דוד שבן דור 
יהוידע  בן זי"ע]בניהו הטוב הרי "ח חכמת [למרן כלומר נעדרת , והאמת וזל "ק:

הקבלה. בלימוד עדרים עדרים יהיו  והעוסקים תרבה, הסוד , חלק  הוא האמת
עתה  נמי , שנה)אי  ממאה למעלה לפני  אחד(בזמנו כל קבלה, לומדים פרטיים אנשים יש ,

בסתר זוית ותמצאם בקרן תהלים, שלומדים כמו בה  ילמדו הכל  לעתיד, אבל  ,
נבואתו  שנתקיימה שרואים זכינו וב"ה עכל "ק . המדרש . בבית  עדרים עדרים

ממש. בדורנו

וזל"ק: ישראל, לכל שכתב  פסקו נתקיים ועוד אוֹ רזאת וזרח הציץ אׁש ר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמזּ מן
הזּ הר וספר הּת ּק וּ נים ספר  הגּ דוֹ לים מאוֹ רוֹ ת ׁש ני ׁש ל היּ הוּ דים יקרוֹ ת וקבּ לוּ  קיּ מוּ  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מנּ ער ורבּ ים יחיד  והזּ הר הּת ּק וּ נים ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד להחזיק ישׂ ראל עדת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְקהל
זקן , ׁש בּ ּס פריםועד  טה וֹ ר וֹ ת אמר וֹ ת סוֹ ד וּ להבין להיג ידם לאל  דּ אין וה גּ ם ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ קריאתן  וּ מתלהבין דּ בריהם את בּ צּ מא ׁש וֹ תים כן ּפ י על אף הא לּ ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים
מאד. ניה)מאד  ניה הקמת חי, אי ה ,יח סי נר). ְ◌ְֹ◌ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

בשמי הגדול  הכי די לעור זוכה הקדוש  זוהר שלמד  מי

לטובה. עלינו העבר  הכיפורים וביום השנה בראש יעברון אמרנו עולם באי וכל 
מרון  כבני -לפניך זכה בניגון הקדוש  זוהר  שלמד מי - מירון אותיות זה מרון

- בשמים הגדול  הכי דין  לעורך 

של  ברוכה לשנה אותנו מזכה בשמים שלנו דין העורך  יוחאי - בן שמעון רבי 
אברהם את הקב"ה שבירך  הברכות כל עם  ומתוקנים, ומתוקים טובים חיים

ע"ה. אבינו

פעמים  ב' עננו יוחאי  דבר  בזכותיה עננו .עננו



ומגוג  גוג זוהר כ

וּ כׁש יּ שׂ ראל  כּ נפיהם, קוֹ ל את ואׁש מע בּ ח יּ וֹ ת נאמר  לבוּ ׁש ּה , ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהּפ עמוֹ נים 
בּ ּה  כּ תוּ ב מה ׁש מע, קריאת נׁש מע אוֹ מרים  הּק וֹ ל  אליו, מדּ בּ ר הּק וֹ ל את ויּ ׁש מע ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּק וֹ ל , עם הדּ בּ וּ ר וּ כׁש ּמ תיחד פרצוּ פים, דּ וּ  ׁש הם הכּ רוּ בים, ׁש ני  מבּ ין ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה
בחׁש אי , תפלּ ה וזוֹ  דּק ה, דּ ממה קוֹ ל ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַנעשׂ ים

ׁש הרי  רצ וֹ ן, עת יהיה זמן ׁש בּ אוֹ תוֹ  יבּק ׁש , בּ ּק ׁש תוֹ  לבּק ׁש  ׁש רוֹ צה מי  זמן, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
יאהדונה"י , א"ז מיּ ד יענה, ויהו "ה ּת קרא  אז יאהדונה"י , - כּ אחד  המוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני

עשׂ ר, הרי ׁש בּ הם, אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש מ וֹ נה ׁש מוֹ ת התורהׁש ני דברי את  יקי לא אשר ארור סוד  (וזה ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
("אמ הע כל ואמר  סוד וזה וכו', ברורה שפה עמי אל   אהפ אז  כי וכלה, חת של  החבור  זהו וכו', .הזאת 

מן  י שׂ ראל  ׁש יּ צאוּ  וּ בזמן אחד, בזוּ וּ ג יהי וּ  א הגּ לוּ ת, מן ישׂ ראל בּ ני  ׁש יּ צאוּ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְועד
יהי  אהי"ם ו יּ אמר  וּ מ יּ ד מׁש ה, יׁש יר  א"ז זמן בּ א וֹ ת וֹ  כּ אחד. יתחבּ רוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהגּ ל וּ ת,
קוֹ ל  להיכלּה , להכּ נס  ר וֹ צה ׁש ה גּ בירה זמן בּ אוֹ תוֹ  ה גּ ל וּ ת. יציאת ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאוֹ ר ,
העליוֹ נה היׁש יבה ׁש ל  הרבּ ים  הּמ חנוֹ ת : ּכ ויאמר הרקיעים ברוּ מי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶעוֹ לה
לגאל  להתּת ּק ן , ׁש בּ אה ה גּ בירה למ וּ ל התּת ּק נוּ  קד וֹ ׁש וֹ ת, נׁש מ וֹ ת  ׁש ל  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת ח ּת וֹ נה 
ברקים, וּ בעלי ק וֹ לוֹ ת וּ בעלי ׁש וֹ פרוֹ ת בּ עלי  כּ ּמ ה זמן  בּ אוֹ תוֹ  הגּ לוּ ת . מן בּ ניה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאת 
וכוּ ', מאד  חזק ׁש וֹ פר וקוֹ ל ההר על כּ בד וענן וּ ברקים ק וֹ לוֹ ת ויהי  בּ הם ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
זהוּ  הכינה. עם ידבּ ר מ ׁש ה  זמן  בּ א וֹ ת וֹ  בקוֹ ל , יעננּ וּ  והאהי"ם ידבּ ר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹמ ׁש ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בקוֹ ל , יעננּ וּ  העלי וֹ נה, האם ׁש היא  והאהי"ם, בּ וֹ , אדבּ ר ּפ ה אל ּפ ה ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

מׁש ה. ׁש ל בּ קוֹ ל וֹ  הּמ ׁש נה בּ עלי ּפ רׁש וּ הוּ  והרי האמצעי , העּמ וּ ד ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הוּ א ◌

בּ הר ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  זוֹ , גּ ב  על ז וֹ  עוֹ לוֹ ת והּת חּת וֹ נה העליוֹ נה הכינה הזּ מן , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
הא - מ"י עוֹ לה, בּ זּ את מי הּמ ד בּ ר , מן עוֹ לה זּ את מי  ׁש ם ׁש נּ אמר העלי וֹ נה,סיני, ם ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

עכ"ל . אנכ "י , סיני  בּ הר הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ּפ תח ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 

וּ באוֹ תוֹ  כאחד: הקודש שמות שני לייחד  אדם שצריך לומדים  הזה ◌ְומהזוהר 
ׁש ני  ׁש הרי רצוֹ ן, עת יהיה זמן  ׁש בּ אוֹ תוֹ  יבּק ׁש , בּ ּק ׁש תוֹ  לבּק ׁש  ׁש רוֹ צה מי ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְזמן,
ׁש ני  יאהדונה "י, א "ז מיּ ד יענה, ויהו"ה ּת קרא אז יאהדונה "י , - כּ אחד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַהמוֹ ת
ישראל  עם גאולת כל תלוי ובזה עשׂ ר. הרי  ׁש בּ הם, אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש מוֹ נה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵׁש מוֹ ת
הדפסנו  לכן  ומתקבלת, נשמעת תפילתם כראוי הקדוש בשם מכוונים שכאשר

בחינם. ולקבל להוריד יכול אחד שכל הכוונות  עם הברכות

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 

ומגוג  גוג כאזוהר

השופר  קול הוא הזוהר מסטרא ניגון 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 

בבית עדרים עדרים ותמצאם תהלים, שלומדים כמו בה ילמדו הכל  לעתיד ,
ממש. בדורנו נבואתו שנתקיימה שרואים זכינו וב"ה עכל "ק. המדרש.

נפׁש נוּ  וּ פדוּ ת גאוּ לתינ וּ  כּ ל  ּת לוּ י ּה זה  בלימוד מרןכּ י שאמר  כמו הטוב, הרי"ח ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
[בחכמת  בה ילמדו הכל  לעתיד כי - שנה ממאה למעלה לפני קדשו ברוח

תהלים. שלומדים כמו  האמת]

חז"ל צז.)אמרו בספר:(סנהדרי שם וביאר נעדרת , תהא  האמת בא, דוד שבן דור 
יהוידע  בן זי"ע]בניהו הטוב הרי "ח חכמת [למרן כלומר נעדרת , והאמת וזל "ק:

הקבלה. בלימוד עדרים עדרים יהיו  והעוסקים תרבה, הסוד , חלק  הוא האמת
עתה  נמי , שנה)אי  ממאה למעלה לפני  אחד(בזמנו כל קבלה, לומדים פרטיים אנשים יש ,

בסתר זוית ותמצאם בקרן תהלים, שלומדים כמו בה  ילמדו הכל  לעתיד, אבל  ,
נבואתו  שנתקיימה שרואים זכינו וב"ה עכל "ק . המדרש . בבית  עדרים עדרים

ממש. בדורנו

וזל"ק: ישראל, לכל שכתב  פסקו נתקיים ועוד אוֹ רזאת וזרח הציץ אׁש ר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמזּ מן
הזּ הר וספר הּת ּק וּ נים ספר  הגּ דוֹ לים מאוֹ רוֹ ת ׁש ני ׁש ל היּ הוּ דים יקרוֹ ת וקבּ לוּ  קיּ מוּ  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מנּ ער ורבּ ים יחיד  והזּ הר הּת ּק וּ נים ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד להחזיק ישׂ ראל עדת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְקהל
זקן , ׁש בּ ּס פריםועד  טה וֹ ר וֹ ת אמר וֹ ת סוֹ ד וּ להבין להיג ידם לאל  דּ אין וה גּ ם ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ קריאתן  וּ מתלהבין דּ בריהם את בּ צּ מא ׁש וֹ תים כן ּפ י על אף הא לּ ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים
מאד. ניה)מאד  ניה הקמת חי, אי ה ,יח סי נר). ְ◌ְֹ◌ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

בשמי הגדול  הכי די לעור זוכה הקדוש  זוהר שלמד  מי

לטובה. עלינו העבר  הכיפורים וביום השנה בראש יעברון אמרנו עולם באי וכל 
מרון  כבני -לפניך זכה בניגון הקדוש  זוהר  שלמד מי - מירון אותיות זה מרון

- בשמים הגדול  הכי דין  לעורך 

של  ברוכה לשנה אותנו מזכה בשמים שלנו דין העורך  יוחאי - בן שמעון רבי 
אברהם את הקב"ה שבירך  הברכות כל עם  ומתוקנים, ומתוקים טובים חיים

ע"ה. אבינו

פעמים  ב' עננו יוחאי  דבר  בזכותיה עננו .עננו



ומגוג  גוג זוהר כב

ה' נגד תבונה ואי עצה אי נורא. בפחד  כולנו  עלינו, להג יכול מי
שבגללם בשמים יענו מה נח בתיבת להיכנס עכשיו עד זכו שלא אלו ישאבל

החוצה, לצאת מפחדים הארץ, בכל יהודים יום  בכל ודוקרים ושוחטים  פיגועים
שלוף  סכין עם מאחורינו עומד ערבי לא אם לראות אחורה  ל"ע.מסתכלים

איתנו  קורה  אנחנו מה איפה לנו ? יעזור  מי שלנו ,? האוטובוסים של נהגים הם ?ֶ◌ָ◌ִ◌
על מתכוננים הם ח"ו, כבר שעשו כמו  לישיבה להיכנס ושלום חס יכולים הם

עלינו  יגן  מי הצבא זה, הש? לקרוא ? ח"ו  שיכול  מה ירחם !ם
גדולים, דברים ח"ו יקרה שלא ביטחון שום תורה ותלמודי בישיבות אפילו אין

ה'. נגד תבונה ואין עצה  אין נורא. בפחד  כולנו עלינו, להגן יכול  מי 

יהיה  ולא נח, לתיבת   נכנסי שכולנו  בטוח שנהיה כעת , לנו  שיש היחידית  העצה
ישראל  ע על שליטה שו  לה

מהמלמדים יבקשו והילדות הילדים של  ההורים כל אחת , עצה לנו יש
פעמים 3 הפחות  לכל יגידו שכולם ישיבות מהראשי  יבקשו בחורים  ומהמורות,
כל  לפני  זה את לומר התקינו [שהקדמונים התפילה לפני  אליהו פתח ביום
תיקון  יאמרו התפילה ואחרי בשגגה], התפילה מסדר נשמט ולצערינו תפילה,

האריז "ל, תלמידי אצל  כמובא בסידורים , הנדפס בספר מ "ח המקורות המג(ראה זוהר 

וזהועוד) נח,, לתיבת נכנסים שכולנו בטוח שנהיה כעת , לנו שיש  היחידית  העצה
ישראל עם על שליטה שום להם יהיה .ולא

הונהג שכבר כמו זה, את יעשו ישיבה שהראשי בוודאי יבקשו הבחורים כל אם 
הנ"ל . התיקונים אומרים התפילה  ואחרי התפילה שלפני  ישיבות בהרבה

או  לטוב זכור הנביא  אליהו פתח את שיקראו מהמנהל יבקשו ההורים כל וכן
יחד  כולנו וכך  שרוצים. חוברות כמה להם וניתן מ "ח מ"ג, ל' תיקון יגידו

יום בכל ונגיד יוחאי  בר שמעון לרבי  מ "ח,נתחבר  מ"ג, תיקון  זוהר , תיקוני את ,
אליהו  "פתח מאמר  לטוב, זכור  הנביא הנביא אליהו שפתחפתח פתיחה הוא  "

הזוהר. תיקוני בהקדמת שמעון לרבי  הנביא אליהו
ומישרוצהלזכותאתהמשפחה שלוואת קרוביוואתכלהאנשים 

בטל: שרוצים , כמה אצלנו יקבל 0527-651911בעירו
מהזוהר למעלה היא  הזוהר תיקוני מעלת 

בדרשה: אמר זצוק "ל , פרץ נסים רבי  המקובל  הצדיק הגאון
ש  ידוע וכן ידועה, הזוהר  מהזוהרמעלת למעלה היא הזוהר תיקוני -מעלת  .

הגר"א בזוהר,כתב דפים לעשרה שווה הזוהר  בתיקוני  אחד  ואומרשדף

ומגוג  גוג כגזוהר

דצניעותאש  ספרא הזוהר )מעלת מספר  חלק  מתיקוני(שהוא אפילו יותר עוד גדולה
שלם  לדף שווה דצניעותא בספרא אחת שמילה עד מתמצת כך כל שזה ◌ָ◌ְ◌◌ְהזוהר ,

הזוהר אתבתיקוני יוחאי  בר שמעון רבי  תיקן הזוהר  בתיקוני  פנים , כל על .
יקרים  תיקונים שבעים עשה התחתונים, ואת המילההעליונים על  ודרשות   פירושי  שכול)

העולמות"בראשית") את  מתקן הזוהר  תיקוני  שלומד מי  כל העליונים, תיקן ואיתם 
את לתקן יכול שהוא דבר לך  אין שלו, לנשמה גם יורד והתיקון העליונים

הזוהר. תיקוני בלימוד שמתמיד מי  כמו גמור תיקון האדם

האחרון : החודש של  העולמי  הזוהר מפעל  של  החדשות לכם  נספר 

מג, ותיקון ל ' תיקון תיקונים שני  יש ובו הזוהר  סולם 190,000 הדפסנו ב"ה
זכה. הקודם וכל אלפים, כמה  רק  לנו נשארו

לעשות ישראל, אר של  הראשיי  רבני לשני מצוה מחב"ד, האדמו"ר  כ"ק 
הקדוש זוהר ילמדו  שכול , גדולי פלקאטי

מהרבי עלונים גם לשניהדפסנו  מצוה שהוא איך על מחב"ד , האדמו "ר כ"ק
שפירא, אברהם והרב  אליהו מרדכי  הרב  ישראל, ארץ של הראשיים  רבנים

הקדוש זוהר ילמדו ישראל עם שכל גדולים , פלקאטים 4לעשות לעשות זכינו ,
אותיות עם קטנים  פלאקטים 350,000 בתוכם וקטנים, גדולים פלקאטים  מיני

זה. את לקרוא יוכל זקן אדם בן שכל  גדולות

להגיע  אפשר  אי אבל דואר, בתיבת ישראל  בערי ביומו יום מידי  כמעט מחלקים
שהילדים תורה ותלמודי  הישיבות את כעת לזכות שרוצה מי לכן מקום , לכל
רק  שולחים כעת אנחנו לכם. ונשלח תתקשרו לומדות, והילדות  לומדים שלכם

וכו'. ישיבות תורה תלמודי או כנסת בתי גדול  לציבור 

בחינם. לחלוקה העלונים לקבל יכול שמעוניין מי

3,000 הדפסנו לישראל ,גם עושים רב שהערב מה על  עלונים, 5 של  חוברת 9
זי"ע, מהגר"א כתוב ושם מהעולם, רב הערב  שימחקו עד יבוא, לא משיח כי

רב. וערב עמלק קליפת הוא הקדוש, זוהר ללמוד אומר  שלא אחד שכל

וכל  אלף. 10-15 עוד ונשארו מ"ג תיקון זוהר תיקוני אלף 201,600 הדפסנו וכן
בחינם. שמחלקים הקטורת זוהר  ספר לאור יצא וכן זוכה, הקודם

לטלפן  נא לחיילים לחלק שרוצה מי לחיילים, הזוהר תורת 7,000 עוד יצאו וכן
ותדעו  לדפוס, ישר תתרמו לצדקה, כסף לתרום שרוצה מי - 0527-651911

הנשמה ואת הכסף את מכם גונבים הרבה!!שלא בפוטנציאל  מוכנים אצלנו !



ומגוג  גוג זוהר כב

ה' נגד תבונה ואי עצה אי נורא. בפחד  כולנו  עלינו, להג יכול מי
שבגללם בשמים יענו מה נח בתיבת להיכנס עכשיו עד זכו שלא אלו ישאבל

החוצה, לצאת מפחדים הארץ, בכל יהודים יום  בכל ודוקרים ושוחטים  פיגועים
שלוף  סכין עם מאחורינו עומד ערבי לא אם לראות אחורה  ל"ע.מסתכלים

איתנו  קורה  אנחנו מה איפה לנו ? יעזור  מי שלנו ,? האוטובוסים של נהגים הם ?ֶ◌ָ◌ִ◌
על מתכוננים הם ח"ו, כבר שעשו כמו  לישיבה להיכנס ושלום חס יכולים הם

עלינו  יגן  מי הצבא זה, הש? לקרוא ? ח"ו  שיכול  מה ירחם !ם
גדולים, דברים ח"ו יקרה שלא ביטחון שום תורה ותלמודי בישיבות אפילו אין

ה'. נגד תבונה ואין עצה  אין נורא. בפחד  כולנו עלינו, להגן יכול  מי 

יהיה  ולא נח, לתיבת   נכנסי שכולנו  בטוח שנהיה כעת , לנו  שיש היחידית  העצה
ישראל  ע על שליטה שו  לה

מהמלמדים יבקשו והילדות הילדים של  ההורים כל אחת , עצה לנו יש
פעמים 3 הפחות  לכל יגידו שכולם ישיבות מהראשי  יבקשו בחורים  ומהמורות,
כל  לפני  זה את לומר התקינו [שהקדמונים התפילה לפני  אליהו פתח ביום
תיקון  יאמרו התפילה ואחרי בשגגה], התפילה מסדר נשמט ולצערינו תפילה,

האריז "ל, תלמידי אצל  כמובא בסידורים , הנדפס בספר מ "ח המקורות המג(ראה זוהר 

וזהועוד) נח,, לתיבת נכנסים שכולנו בטוח שנהיה כעת , לנו שיש  היחידית  העצה
ישראל עם על שליטה שום להם יהיה .ולא

הונהג שכבר כמו זה, את יעשו ישיבה שהראשי בוודאי יבקשו הבחורים כל אם 
הנ"ל . התיקונים אומרים התפילה  ואחרי התפילה שלפני  ישיבות בהרבה

או  לטוב זכור הנביא  אליהו פתח את שיקראו מהמנהל יבקשו ההורים כל וכן
יחד  כולנו וכך  שרוצים. חוברות כמה להם וניתן מ "ח מ"ג, ל' תיקון יגידו

יום בכל ונגיד יוחאי  בר שמעון לרבי  מ "ח,נתחבר  מ"ג, תיקון  זוהר , תיקוני את ,
אליהו  "פתח מאמר  לטוב, זכור  הנביא הנביא אליהו שפתחפתח פתיחה הוא  "

הזוהר. תיקוני בהקדמת שמעון לרבי  הנביא אליהו
ומישרוצהלזכותאתהמשפחה שלוואת קרוביוואתכלהאנשים 

בטל: שרוצים , כמה אצלנו יקבל 0527-651911בעירו
מהזוהר למעלה היא  הזוהר תיקוני מעלת 

בדרשה: אמר זצוק "ל , פרץ נסים רבי  המקובל  הצדיק הגאון
ש  ידוע וכן ידועה, הזוהר  מהזוהרמעלת למעלה היא הזוהר תיקוני -מעלת  .

הגר"א בזוהר,כתב דפים לעשרה שווה הזוהר  בתיקוני  אחד  ואומרשדף

ומגוג  גוג כגזוהר

דצניעותאש  ספרא הזוהר )מעלת מספר  חלק  מתיקוני(שהוא אפילו יותר עוד גדולה
שלם  לדף שווה דצניעותא בספרא אחת שמילה עד מתמצת כך כל שזה ◌ָ◌ְ◌◌ְהזוהר ,

הזוהר אתבתיקוני יוחאי  בר שמעון רבי  תיקן הזוהר  בתיקוני  פנים , כל על .
יקרים  תיקונים שבעים עשה התחתונים, ואת המילההעליונים על  ודרשות   פירושי  שכול)

העולמות"בראשית") את  מתקן הזוהר  תיקוני  שלומד מי  כל העליונים, תיקן ואיתם 
את לתקן יכול שהוא דבר לך  אין שלו, לנשמה גם יורד והתיקון העליונים

הזוהר. תיקוני בלימוד שמתמיד מי  כמו גמור תיקון האדם

האחרון : החודש של  העולמי  הזוהר מפעל  של  החדשות לכם  נספר 

מג, ותיקון ל ' תיקון תיקונים שני  יש ובו הזוהר  סולם 190,000 הדפסנו ב"ה
זכה. הקודם וכל אלפים, כמה  רק  לנו נשארו

לעשות ישראל, אר של  הראשיי  רבני לשני מצוה מחב"ד, האדמו"ר  כ"ק 
הקדוש זוהר ילמדו  שכול , גדולי פלקאטי

מהרבי עלונים גם לשניהדפסנו  מצוה שהוא איך על מחב"ד , האדמו "ר כ"ק
שפירא, אברהם והרב  אליהו מרדכי  הרב  ישראל, ארץ של הראשיים  רבנים

הקדוש זוהר ילמדו ישראל עם שכל גדולים , פלקאטים 4לעשות לעשות זכינו ,
אותיות עם קטנים  פלאקטים 350,000 בתוכם וקטנים, גדולים פלקאטים  מיני

זה. את לקרוא יוכל זקן אדם בן שכל  גדולות

להגיע  אפשר  אי אבל דואר, בתיבת ישראל  בערי ביומו יום מידי  כמעט מחלקים
שהילדים תורה ותלמודי  הישיבות את כעת לזכות שרוצה מי לכן מקום , לכל
רק  שולחים כעת אנחנו לכם. ונשלח תתקשרו לומדות, והילדות  לומדים שלכם

וכו'. ישיבות תורה תלמודי או כנסת בתי גדול  לציבור 

בחינם. לחלוקה העלונים לקבל יכול שמעוניין מי

3,000 הדפסנו לישראל ,גם עושים רב שהערב מה על  עלונים, 5 של  חוברת 9
זי"ע, מהגר"א כתוב ושם מהעולם, רב הערב  שימחקו עד יבוא, לא משיח כי

רב. וערב עמלק קליפת הוא הקדוש, זוהר ללמוד אומר  שלא אחד שכל

וכל  אלף. 10-15 עוד ונשארו מ"ג תיקון זוהר תיקוני אלף 201,600 הדפסנו וכן
בחינם. שמחלקים הקטורת זוהר  ספר לאור יצא וכן זוכה, הקודם

לטלפן  נא לחיילים לחלק שרוצה מי לחיילים, הזוהר תורת 7,000 עוד יצאו וכן
ותדעו  לדפוס, ישר תתרמו לצדקה, כסף לתרום שרוצה מי - 0527-651911

הנשמה ואת הכסף את מכם גונבים הרבה!!שלא בפוטנציאל  מוכנים אצלנו !



ומגוג  גוג זוהר כד 

שכן  והמעטים הכסף , לנו שאין בגלל  להדפיסם אפשר  שאי  הזוהר, על ספרים
ישר הולך תרומתם וכספי מהשמים זכות להם יש כי  , סגולה יחידי הם תורמים 

לכם. חייב ישאר לא והרשב "י  - זי"ע. הקדוש להרשב"י לדפוס

לעד עומדת  וצדקתו
כל  גדולה למצווה שנחשב כסף שאין "דפוס" בערך יועץ" "פלא  בספר כתוב
מתחיל  לשעתו, טובה היא מצווה של הוצאה כל  כי ספרים, בהדפסת כמו כך
לעד , עומדת צדקתו ספרים להדפסת כספו בתרומת זו לעומת וגומרה, במצווה
וגם הבא, לעולם האדם את ילווה זה כי  צדקו, ולאחריו לפניו וילך דורים לדור

לעד" עומדת וצדקתו הזה, לעולם

דפוס  ער  יוע פלא
והנה  חוצה. מעינותיה ויפוצו תורה יגדיל ידה על  אשר בעולם הדפוס טובת רבה
רגליהם  ומכתתים  ספריהם מלהדפיס החכמים יד קצרה קצור  הרב  שעל מאחר
לפתח  אברהם אלקי עם לעשירים וראוי  להדפיס, כדי כסף ללקט לעיר מעיר 
בצל החכמה בצל כי החכם עם יאכלו  כחלק חלק ובזה יפה  בעין אליהם  ידיהם

יב )הכסף ז ולפי (קהלת לרבים נצרך  שהוא מה ולפי  הספר  שהוא מה לפי והכל .
כסף  אין שכמעט ותשכח ודוק יתברך. השם לעבודת ממנו הנמשך  התועלת
מתחיל  לשעתו היא מצוה של הוצאה שכל כזו, רבה למצוה נחשב שיהא
דורים לדור לעד  עומדת  צדקתו  הדפוס לצרך הנותן זה אבל  וגומרה, במצוה
אשריו  צדקו, ולאחריו לפניו וילך  בו תלוי הרבים זכות הרבים את  מזכה והוא
וגם הבא העולם חיי לו קנה  תורה דברי  לו קנה טוב שם קנה חלקו טוב מה

רבה. כסף כסף  הזה העולם

הקדוש  זוהר  ללמוד והתעוררות דרשות לדיסקים  תורמים מחפשים
0527-651911

תשובה בעל  של סיפור על  "האור" בשם עלונים אלף ממאה יותר  יצאו וכן
רבי  הקדוש הצדיק הסמים, במלחמת במשטרה קצין  שנים עשר  לפני שהיה
קבלה ספרי כל  ידע דקות ובכמה מהרשב "י  בשמים ללמוד  שזכה באנון  יוחנן
פי  על "חיים השיעור את יסד  והוא פה, בעל לכל אשר  הכל  הקדוש הזוהר וכל
להבחל"ח ביחד איתו להגיד אבוא שאני  ממני  וביקש  ,2000 ברדיו הזוהר "

זי"ע. ברדיו,

הרב  הסולם, בעל  האלוקי , המקובל הצדיק של  הזיכרון יום היה הכיפורים , יום
זי"ע. הקדוש  האר"י נשמת לו שהיה זצוק"ל , אשלג הלוי יהודה 

ומגוג  גוג כהזוהר

- תשע"ו בשנת  אנחנו נמצאים ורבותי , שובו (בגימטריא)מורי וכן  המשיח ביאת
אליכם. ואׁש וּ בה אלי  ׁש וּ בוֹ  וכן שובבים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבנים

מראים. הסימנים כל  הגאולה. זמן הגיע

לא או ברחמים יהיה זה אם  - ???השאלה

כּ נגד  מכוּ נים טילים אלפי  השלישית, עולם מלחמת  לפני  אנחנו יקרים, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְיהודים
וכוּ '. העוֹ לם בּ כל והוֹ לכת גּ וֹ ברת והאנטיׁש מיּ וּ ת ישׂ ראל, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ

בּ זוֹ  זוֹ  מתגּ רוֹ ת הע וֹ לם !!!אּמ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

שלמה תשובה  לעשות צריך  אחד !!!כל

אליכם וא ׁש וּ בה אלי  ׁש וּ בוֹ  אומר יתברך !!!ה' ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

הגזירה רוע את מעבירין וצדקה ותפילה !!!ותשובה

תשובה לעשות יכולים אנחנו ?וכיצד 

בתוך  כמו  ונהיה עלינו תגן  הרשב"י זכות הקדוש, זוהר  לומדים אנחנו כאשר
י נּ צלוּ  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר ל וֹ מדי כּ ל כּ ן בּ חוּ ץ , שהיה מהמבול שניצלו נח , ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַתיבת

ׁש ּמ ּס ביב. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ בּ וּ ל

קוֹ דׁש ", והיה ּפ ליטה ּת היה ציּ וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ"וּ בהר

הקדושים רק  ישארו ומגוג גוג (רד"ק)!!!במלחמת

הנשמה את ומזכך ומטהר האדם, את מקדש הקדוש !!!הזוהר 

י ּמ לט ה' בּ ׁש ם יקרא אׁש ר  כּ ל שילמד !!"והיה מי כל - ה' שם נקרא הוא הזוהר "! ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
להנצל  סיכוי  לו  יש ה'!!זוהר שם נקרא הזוהר  כי  !!!!

האחרונה. הגאולה אור הוא כא)(תיקונהזוהר  תיקו זוהר י

עונשם את יקבלו העולם אומות וכל  הגאולה, בזמן יחרב מהעולם שליש שני
בגלות. ישראל לעם הצּ יקוּ  ◌ִ◌ִאשר 

הזוהר. אור  ספר ראה הקדוש  זוהר ללמוד  אמרו ישראל  גדולי 1000

אזן  מּט ה א ???מי ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌

שהוא החיים מעץ לטעום  ישראל שעתידים ובגלל - לרשב"י  אמר רבינו משה
ברחמים הגלות מן בו יצאו הקדוש !!!הזוהר



ומגוג  גוג זוהר כד 

שכן  והמעטים הכסף , לנו שאין בגלל  להדפיסם אפשר  שאי  הזוהר, על ספרים
ישר הולך תרומתם וכספי מהשמים זכות להם יש כי  , סגולה יחידי הם תורמים 

לכם. חייב ישאר לא והרשב "י  - זי"ע. הקדוש להרשב"י לדפוס

לעד עומדת  וצדקתו
כל  גדולה למצווה שנחשב כסף שאין "דפוס" בערך יועץ" "פלא  בספר כתוב
מתחיל  לשעתו, טובה היא מצווה של הוצאה כל  כי ספרים, בהדפסת כמו כך
לעד , עומדת צדקתו ספרים להדפסת כספו בתרומת זו לעומת וגומרה, במצווה
וגם הבא, לעולם האדם את ילווה זה כי  צדקו, ולאחריו לפניו וילך דורים לדור

לעד" עומדת וצדקתו הזה, לעולם

דפוס  ער  יוע פלא
והנה  חוצה. מעינותיה ויפוצו תורה יגדיל ידה על  אשר בעולם הדפוס טובת רבה
רגליהם  ומכתתים  ספריהם מלהדפיס החכמים יד קצרה קצור  הרב  שעל מאחר
לפתח  אברהם אלקי עם לעשירים וראוי  להדפיס, כדי כסף ללקט לעיר מעיר 
בצל החכמה בצל כי החכם עם יאכלו  כחלק חלק ובזה יפה  בעין אליהם  ידיהם

יב )הכסף ז ולפי (קהלת לרבים נצרך  שהוא מה ולפי  הספר  שהוא מה לפי והכל .
כסף  אין שכמעט ותשכח ודוק יתברך. השם לעבודת ממנו הנמשך  התועלת
מתחיל  לשעתו היא מצוה של הוצאה שכל כזו, רבה למצוה נחשב שיהא
דורים לדור לעד  עומדת  צדקתו  הדפוס לצרך הנותן זה אבל  וגומרה, במצוה
אשריו  צדקו, ולאחריו לפניו וילך  בו תלוי הרבים זכות הרבים את  מזכה והוא
וגם הבא העולם חיי לו קנה  תורה דברי  לו קנה טוב שם קנה חלקו טוב מה

רבה. כסף כסף  הזה העולם

הקדוש  זוהר  ללמוד והתעוררות דרשות לדיסקים  תורמים מחפשים
0527-651911

תשובה בעל  של סיפור על  "האור" בשם עלונים אלף ממאה יותר  יצאו וכן
רבי  הקדוש הצדיק הסמים, במלחמת במשטרה קצין  שנים עשר  לפני שהיה
קבלה ספרי כל  ידע דקות ובכמה מהרשב "י  בשמים ללמוד  שזכה באנון  יוחנן
פי  על "חיים השיעור את יסד  והוא פה, בעל לכל אשר  הכל  הקדוש הזוהר וכל
להבחל"ח ביחד איתו להגיד אבוא שאני  ממני  וביקש  ,2000 ברדיו הזוהר "

זי"ע. ברדיו,

הרב  הסולם, בעל  האלוקי , המקובל הצדיק של  הזיכרון יום היה הכיפורים , יום
זי"ע. הקדוש  האר"י נשמת לו שהיה זצוק"ל , אשלג הלוי יהודה 

ומגוג  גוג כהזוהר

- תשע"ו בשנת  אנחנו נמצאים ורבותי , שובו (בגימטריא)מורי וכן  המשיח ביאת
אליכם. ואׁש וּ בה אלי  ׁש וּ בוֹ  וכן שובבים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבנים

מראים. הסימנים כל  הגאולה. זמן הגיע

לא או ברחמים יהיה זה אם  - ???השאלה

כּ נגד  מכוּ נים טילים אלפי  השלישית, עולם מלחמת  לפני  אנחנו יקרים, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְיהודים
וכוּ '. העוֹ לם בּ כל והוֹ לכת גּ וֹ ברת והאנטיׁש מיּ וּ ת ישׂ ראל, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ

בּ זוֹ  זוֹ  מתגּ רוֹ ת הע וֹ לם !!!אּמ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

שלמה תשובה  לעשות צריך  אחד !!!כל

אליכם וא ׁש וּ בה אלי  ׁש וּ בוֹ  אומר יתברך !!!ה' ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

הגזירה רוע את מעבירין וצדקה ותפילה !!!ותשובה

תשובה לעשות יכולים אנחנו ?וכיצד 

בתוך  כמו  ונהיה עלינו תגן  הרשב"י זכות הקדוש, זוהר  לומדים אנחנו כאשר
י נּ צלוּ  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר ל וֹ מדי כּ ל כּ ן בּ חוּ ץ , שהיה מהמבול שניצלו נח , ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַתיבת

ׁש ּמ ּס ביב. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ בּ וּ ל

קוֹ דׁש ", והיה ּפ ליטה ּת היה ציּ וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ"וּ בהר

הקדושים רק  ישארו ומגוג גוג (רד"ק)!!!במלחמת

הנשמה את ומזכך ומטהר האדם, את מקדש הקדוש !!!הזוהר 

י ּמ לט ה' בּ ׁש ם יקרא אׁש ר  כּ ל שילמד !!"והיה מי כל - ה' שם נקרא הוא הזוהר "! ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
להנצל  סיכוי  לו  יש ה'!!זוהר שם נקרא הזוהר  כי  !!!!

האחרונה. הגאולה אור הוא כא)(תיקונהזוהר  תיקו זוהר י

עונשם את יקבלו העולם אומות וכל  הגאולה, בזמן יחרב מהעולם שליש שני
בגלות. ישראל לעם הצּ יקוּ  ◌ִ◌ִאשר 

הזוהר. אור  ספר ראה הקדוש  זוהר ללמוד  אמרו ישראל  גדולי 1000

אזן  מּט ה א ???מי ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌

שהוא החיים מעץ לטעום  ישראל שעתידים ובגלל - לרשב"י  אמר רבינו משה
ברחמים הגלות מן בו יצאו הקדוש !!!הזוהר



ומגוג  גוג זוהר כו

זיע"א  הסול בעל  של הסיפור

הראשונה, העולם מלחמת לאחר  תרע"ט, – תרע"ז בשנים
בעל  זצוקלה"ה אשלג לייב יהודה רבינו  הגה"ק כ "ק רץ
והתחנן  באירופה, ישראל לגדולי ופנה זי"ע "הסולם"
הזוה"ק, ללמוד וחסידיהם לתלמידיהם שיורו בפניהם
אך  הזוה"ק, בלימוד החיוב על  בספה"ק הנכתב והוכיח
תרע"ט בשנת למיניהן .. בתירוצים  תחנוניו דחו לצערנו

בשמים הגזירה שנגזרה  הנ"ל הק' הגאון והזהיר!!צעק  !
ואמר אירופה , על שעולים השחורים" מ "העננים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָרבינו
יהיה לא  ששם ישראל לארץ לברוח שנה 20 לנו שנותנים

התייחסו !!חורבן  ולא "ציוני" הנ"ל הק' הגאון את לכנות  החלו זאת כששמעו !
לדבריו. כך כל 

שכ"ציוני" שראה נכו)ומאחר שאינו מה הציבור(לכאורה, על השפעה שום יותר  לו אין 
תרפ"א בשנת  זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות החליט הזוה"ק, !!!ללימוד

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

הקודש. לארץ לעלות צריך  ישראל ועם כשואה. מכן לאחר

של  בראשם ירושלים של  החרדית עדה הבי"ד קמו תר "פ בשנת כן לפני שנה
ישראל  כל  על וציוו הקודש  ארץ  ורבני זצ"ל  זוננפלד חיים יוסף  רבי הגאון

ברחמים גאולה  להביא פעמים 1000 הזוהר כך זללמוד על  וקראו וחזרו .
בתרפ"א.


חכמת ז. ללמוד צריכים בפרטיות  יום בכל

בש"ס כרסו שימלא עד  להמתין ואין – הקבלה 
חיי : כמה  יודע מי כי ופוסקים,

אחז"ל ל'.)א. שנותיו (קידושין  אדם ישלש לעולם
בתלמוד. שליש  במשנה  שליש במקרא שליש
חיי? כמה איניש ידע וכי בגמ': שם והקשה 
ימים ב' שם: ופירש "י ביומי, אמרינן כי ומתרץ:
תלמוד. ימים ב' משנה, ימים ב' מקרא,
איכא דאכתי נהירא, דלא  כתוב , שם ובתוספר
לפרש  לי' נראה  ולכן  חיי. כמה  ידע מי למיפרך

ישלש. עצמו ויום יום  שבכל אנחנו "ליומי", וכן
אנו  ויום יום  שבכל  הקבלה בלימוד נוהגים 
אנו  כך ואחר ופוסקים, בש "ס כרסנו ממלאים
אדם שימלא עד להמתין כי בקבלה, עוסקים
ועל  חיי, כמה יודע מי  ופוסקים , בש "ס כרסו

בפרטיות  יום  בכל הכוונה ואמתכרחך ודפח "ח .
התוספות כפי ' יושק, ט'.)ושפתיים עיין (גיטין ,

מזידיטשוב )שם. מהרי"א  (הגה"צ 

יהודיע" ב"בן סג.)וכמובא הסוד(ברכות  לימוד כי
ורבוי  הגלות מן  להוציאם ישראל  על המגין הוא

ומגוג  גוג כזזוהר

הזוהר מרכז  זי "ע זוננפלד חיים יוסף רבי הגה"צ  בראשות נוסד  תרצ"א בשנת
הקדוש. הזוהר של  היומי  הדף את יעבור  ולא חוק  ישראל לכל ותיקנו העולמי

הקו  הזוהר  לימוד את שהפסיקו בגלל אשלגואז האר "י בקול שמעו ולא דש
האריז"ל ) נשמת  הנוראה.(שהיה השואה פרצה

בעל  ואמר ימ"ש, הארורים הנאצים ישראל לארץ גם שבאו  ידוע תש"ג  בשנת
ספר את נתרגם אם  רק הזה השונא את לנצח אפשר אי הזה הרשע את הסולם

אותו. ונדפיס הזוהר

הארור הרשע את  ננח הראשו  הכר ְְְֵֵֵַַכ יצא 

ולא מפלה לרשע היה  הסולם, פירוש עם זוהר של הראשון הכרך ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש יּ צא
הקודש. לארץ לבוא הצליח

לימוד  לקבוע ישראל בר  לכל  גדולים קורא'ס  בקול ישראל  גדולי  יצאו ומאז 
הקדוש  הזוהר  של  היומי דף פנים כל על ע "ג)של ע"ב  ס"ח, ס"ד ס"ב  תשס"א (תשמ "א,

מהשואה ישראל  עם את להציל  הקודש, הזוהר לימוד בכח היה  איך ראו
ברוח שראה הסולם  בעל של  לזעקתו שומעים היו אירופה רבני  אם הנוראה,
"התרופה" את שנקח וזעק הנוראה , השואה של המתקרב האיום את קודשו,


צרה  בעת המגין הוא הזה הלימוד כי הצרות...
הרמ"ז כתב וכן קע"ח )ובגלות. אפילו (דף

הוא הרי ובגימגום לבד ומפרש בקריאה  כהוגה
בלא אפילו ניסים  לעשות  בו כוח שיש  השם את

äפד äת עיי"ש.ידיעה, äלתינäגא éל ôלäי àזה éְְִֵֶָָָָי
ä נŁ מרןנפ שאמר כמו  קדשו , ברוח  הטוב הרי"ח ְֵַ

ילמדו  הכל לעתיד כי  שנה ממאה למעלה  לפני
ה [בחכמת תהלים .בה שלומדים כמו אמת ]

חז"ל צז.)אמרו בא,(סנהדרין דוד שבן דור :
בן  בניהו  בספר  שם וביאר  נעדרת, תהא האמת
והאמת וזל"ק : זי"ע] הטוב  הרי"ח  [למרן  יהוידע
הסוד, חלק הוא האמת חכמת כלומר נעדרת,
בלימוד עדרים עדרים יהיו והעוסקים תרבה,

עתה נמי, אי ממאה הקבלה. למעלה  לפני (בזמנו 

כל שנה) קבלה , לומדים פרטיים אנשים יש ,
ילמדו  הכל לעתיד, אבל  בסתר, זוית בקרן  אחד
עדרים ותמצאם תהלים, שלומדים כמו  בה 
זכינו  וב"ה  עכל"ק. המדרש . בבית עדרים
זאת ממש. בדורנו נבואתו שנתקיימה שרואים

וזל"ק: ישראל, לכל שכתב פסקו נתקיים ועוד 
Łני  Łל יקר õת אõר וזרח  הציץ אŁר  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָמåמן
ה åהר  וספר ה äñôנים  ספר ה áדõלים  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹמאõר õת
להחזיק יłראל עדת  קהל ה çה äדים äלàוק äמçְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָק
ור àים יחיד והåהר ה äñôנים Łל Łõדñ ה äëêàְְִִִִִֶַַַַַַָָֹד 

זקן, ועד לה fiיג מ ìער ידם לאל âאין וה áם ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
íàŁפרים טה õרõת אמר õת סõד äְְְֲִִֶַָָָלהבין 
ðàמא õŁתים  כן ïי  על אף  האêה  ְִִִֵֵֶַַַַָָָה ñדŁõים
מאד. מאד àקריאתן äמתלהבין  âבריהם  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹֹאת
(ä ניהà הäñôנים  àהקâמת חי, Łאי ה àן ח çים, י õסף  äנàר). ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

Łכינ ôא üיŁלהמ אפŁר אי האחרõן ה åה äְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָב õâר
חçים הרב מרן וכתבי ה åהר ידי על אêא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעליõנה
הåה  äבõâר  ,Łדñ ה àר äח äאמרìŁ àלבד ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹויטאל
לבõêת מ àלי ימים אõהב חçים החפץ Łהאי ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמי
àעõלם ה àא עõלם  ט õב לראõת קדה  àלôי ְְְִִִַָָָָָֻיõם 
חçים הרב  מרן äבכתבי הåהר àספר ידàק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה åה ,

.Łדñ ה àר äח  ä אמרìŁ àלבד הברכה ויטאל (היכל  ְְְִִֶֶֶֶַַַַֹ
יט ) ז' .דברים 



ומגוג  גוג זוהר כו

זיע"א  הסול בעל  של הסיפור

הראשונה, העולם מלחמת לאחר  תרע"ט, – תרע"ז בשנים
בעל  זצוקלה"ה אשלג לייב יהודה רבינו  הגה"ק כ "ק רץ
והתחנן  באירופה, ישראל לגדולי ופנה זי"ע "הסולם"
הזוה"ק, ללמוד וחסידיהם לתלמידיהם שיורו בפניהם
אך  הזוה"ק, בלימוד החיוב על  בספה"ק הנכתב והוכיח
תרע"ט בשנת למיניהן .. בתירוצים  תחנוניו דחו לצערנו

בשמים הגזירה שנגזרה  הנ"ל הק' הגאון והזהיר!!צעק  !
ואמר אירופה , על שעולים השחורים" מ "העננים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָרבינו
יהיה לא  ששם ישראל לארץ לברוח שנה 20 לנו שנותנים

התייחסו !!חורבן  ולא "ציוני" הנ"ל הק' הגאון את לכנות  החלו זאת כששמעו !
לדבריו. כך כל 

שכ"ציוני" שראה נכו)ומאחר שאינו מה הציבור(לכאורה, על השפעה שום יותר  לו אין 
תרפ"א בשנת  זאת ועשה ישראל, לארץ לעלות החליט הזוה"ק, !!!ללימוד

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

הקודש. לארץ לעלות צריך  ישראל ועם כשואה. מכן לאחר

של  בראשם ירושלים של  החרדית עדה הבי"ד קמו תר "פ בשנת כן לפני שנה
ישראל  כל  על וציוו הקודש  ארץ  ורבני זצ"ל  זוננפלד חיים יוסף  רבי הגאון

ברחמים גאולה  להביא פעמים 1000 הזוהר כך זללמוד על  וקראו וחזרו .
בתרפ"א.


חכמת ז. ללמוד צריכים בפרטיות  יום בכל

בש"ס כרסו שימלא עד  להמתין ואין – הקבלה 
חיי : כמה  יודע מי כי ופוסקים,

אחז"ל ל'.)א. שנותיו (קידושין  אדם ישלש לעולם
בתלמוד. שליש  במשנה  שליש במקרא שליש
חיי? כמה איניש ידע וכי בגמ': שם והקשה 
ימים ב' שם: ופירש "י ביומי, אמרינן כי ומתרץ:
תלמוד. ימים ב' משנה, ימים ב' מקרא,
איכא דאכתי נהירא, דלא  כתוב , שם ובתוספר
לפרש  לי' נראה  ולכן  חיי. כמה  ידע מי למיפרך

ישלש. עצמו ויום יום  שבכל אנחנו "ליומי", וכן
אנו  ויום יום  שבכל  הקבלה בלימוד נוהגים 
אנו  כך ואחר ופוסקים, בש "ס כרסנו ממלאים
אדם שימלא עד להמתין כי בקבלה, עוסקים
ועל  חיי, כמה יודע מי  ופוסקים , בש "ס כרסו

בפרטיות  יום  בכל הכוונה ואמתכרחך ודפח "ח .
התוספות כפי ' יושק, ט'.)ושפתיים עיין (גיטין ,

מזידיטשוב )שם. מהרי"א  (הגה"צ 

יהודיע" ב"בן סג.)וכמובא הסוד(ברכות  לימוד כי
ורבוי  הגלות מן  להוציאם ישראל  על המגין הוא

ומגוג  גוג כזזוהר

הזוהר מרכז  זי "ע זוננפלד חיים יוסף רבי הגה"צ  בראשות נוסד  תרצ"א בשנת
הקדוש. הזוהר של  היומי  הדף את יעבור  ולא חוק  ישראל לכל ותיקנו העולמי

הקו  הזוהר  לימוד את שהפסיקו בגלל אשלגואז האר "י בקול שמעו ולא דש
האריז"ל ) נשמת  הנוראה.(שהיה השואה פרצה

בעל  ואמר ימ"ש, הארורים הנאצים ישראל לארץ גם שבאו  ידוע תש"ג  בשנת
ספר את נתרגם אם  רק הזה השונא את לנצח אפשר אי הזה הרשע את הסולם

אותו. ונדפיס הזוהר

הארור הרשע את  ננח הראשו  הכר ְְְֵֵֵַַכ יצא 

ולא מפלה לרשע היה  הסולם, פירוש עם זוהר של הראשון הכרך ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש יּ צא
הקודש. לארץ לבוא הצליח

לימוד  לקבוע ישראל בר  לכל  גדולים קורא'ס  בקול ישראל  גדולי  יצאו ומאז 
הקדוש  הזוהר  של  היומי דף פנים כל על ע "ג)של ע"ב  ס"ח, ס"ד ס"ב  תשס"א (תשמ "א,

מהשואה ישראל  עם את להציל  הקודש, הזוהר לימוד בכח היה  איך ראו
ברוח שראה הסולם  בעל של  לזעקתו שומעים היו אירופה רבני  אם הנוראה,
"התרופה" את שנקח וזעק הנוראה , השואה של המתקרב האיום את קודשו,


צרה  בעת המגין הוא הזה הלימוד כי הצרות...
הרמ"ז כתב וכן קע"ח )ובגלות. אפילו (דף

הוא הרי ובגימגום לבד ומפרש בקריאה  כהוגה
בלא אפילו ניסים  לעשות  בו כוח שיש  השם את

äפד äת עיי"ש.ידיעה, äלתינäגא éל ôלäי àזה éְְִֵֶָָָָי
ä נŁ מרןנפ שאמר כמו  קדשו , ברוח  הטוב הרי"ח ְֵַ

ילמדו  הכל לעתיד כי  שנה ממאה למעלה  לפני
ה [בחכמת תהלים .בה שלומדים כמו אמת ]

חז"ל צז.)אמרו בא,(סנהדרין דוד שבן דור :
בן  בניהו  בספר  שם וביאר  נעדרת, תהא האמת
והאמת וזל"ק : זי"ע] הטוב  הרי"ח  [למרן  יהוידע
הסוד, חלק הוא האמת חכמת כלומר נעדרת,
בלימוד עדרים עדרים יהיו והעוסקים תרבה,

עתה נמי, אי ממאה הקבלה. למעלה  לפני (בזמנו 

כל שנה) קבלה , לומדים פרטיים אנשים יש ,
ילמדו  הכל לעתיד, אבל  בסתר, זוית בקרן  אחד
עדרים ותמצאם תהלים, שלומדים כמו  בה 
זכינו  וב"ה  עכל"ק. המדרש . בבית עדרים
זאת ממש. בדורנו נבואתו שנתקיימה שרואים

וזל"ק: ישראל, לכל שכתב פסקו נתקיים ועוד 
Łני  Łל יקר õת אõר וזרח  הציץ אŁר  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָמåמן
ה åהר  וספר ה äñôנים  ספר ה áדõלים  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹמאõר õת
להחזיק יłראל עדת  קהל ה çה äדים äלàוק äמçְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָק
ור àים יחיד והåהר ה äñôנים Łל Łõדñ ה äëêàְְִִִִִֶַַַַַַָָֹד 

זקן, ועד לה fiיג מ ìער ידם לאל âאין וה áם ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
íàŁפרים טה õרõת אמר õת סõד äְְְֲִִֶַָָָלהבין 
ðàמא õŁתים  כן ïי  על אף  האêה  ְִִִֵֵֶַַַַָָָה ñדŁõים
מאד. מאד àקריאתן äמתלהבין  âבריהם  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹֹאת
(ä ניהà הäñôנים  àהקâמת חי, Łאי ה àן ח çים, י õסף  äנàר). ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

Łכינ ôא üיŁלהמ אפŁר אי האחרõן ה åה äְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָב õâר
חçים הרב מרן וכתבי ה åהר ידי על אêא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעליõנה
הåה  äבõâר  ,Łדñ ה àר äח äאמרìŁ àלבד ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹויטאל
לבõêת מ àלי ימים אõהב חçים החפץ Łהאי ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָמי
àעõלם ה àא עõלם  ט õב לראõת קדה  àלôי ְְְִִִַָָָָָֻיõם 
חçים הרב  מרן äבכתבי הåהר àספר ידàק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה åה ,

.Łדñ ה àר äח  ä אמרìŁ àלבד הברכה ויטאל (היכל  ְְְִִֶֶֶֶַַַַֹ
יט ) ז' .דברים 



ומגוג  גוג זוהר כח

ׁש עוּ  א לצערנוּ  אבל הקדוש, הזוהר לימוד - היהודי העם את להציל ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲשיכולה
ארע. מכּ ל והנּ וֹ רא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלב ּק ׁש וֹ תיו ,

ׁש אננּ ים, נהיה ואל הכואבת, מההיסטוריה נלמד חז"ל, לעצות נשמע  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְהבה,
קרה כבר זה לצערינו, כי  יקרה" לא זה "לנו שמענו", "לא ידענו" "לא !ונאמר :

ואפילו  וגברים, נשים ויהודי , יהודי כל  עצמינו, על  ולקחת להתחזק, חייבים אנו
הקודש, הזוהר של  יומית יום קריאה גדולי ילדים, הבטחת פי  על ֹ◌ְ◌ִ◌ְוננהג

מן  ישראל עם יצא - הקדוש הזוהר שבזכות האלוקי , התנא ורשב"י  המוקבלים
ברחמים. הגלות

ׁש כּ בר אוֹ מרת  זּ את צוֹ ללוֹ ת, ידי על לאירן ׁש ניּ ה" "מ כּ ה להחזיר  מתכּ וֹ ננים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַצה"ל 
ּפ צצה – הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה את ח"ו ׁש ּת ּת ן אירן זוֹ  ׁש ּת היה העבדּ ה, עם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהׁש לימוּ 

[ח"ו], לישׂ ראל ליצל)גּ רעינית רחמנא  נפ מלי לגב ת עלל  ה מ ער .(והבא ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ע  לימי מ לא הקדוש  הזוהר  לומדי  אנחנ הב! ע הלימה בר ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָֹהדינה
הה! ֶַַַָהב

הוּ א   ֹבּ שׂ וֹ נאיהם ונהפו הּמ ה היהוּ דים י ׁש לטוּ  אׁש ר !! ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה את נּת ן !אנחנ וּ  ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

–ו  וּ ברחמים. בּ חסד  הגּ אוּ לה את וּ נקרב  האסוֹ ן  את  נמנע כ ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ידענוּ  א  ּת גּ ידוּ  יכלנוּ ׁש א א ּת אמר וּ  ׁש א !! ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌

לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וחוֹ ב  הדּ בר, אליבּ ידנ וּ  לה' מי !! ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

מּת רדּ מתכם  יׁש נים הנּ וֹ רא ע וּ רוּ  מה ּמ בּ וּ ל  להנּ צל זקוּ ק ישׂ ראל עם !! ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ידענוּ  א  ּת גּ ידוּ  יכלנוּ אל  א ּת גּ יד וּ  אל  !! ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌

העולם  מנהיג הוא מי האמיתי הבית הבעל ?מי

"הימי "ששת  מלחמת
עת תשכ"ז, הימים"בשנת "ששת עםמלחמת נגד מדינות 5 יצאו דאז, בימים ,

הסכנה נגדינו , להלחם החליטו ועירק  ולבנון סוריה  ירדן, מצרים, ישראל:
היו  כבר  המלחמה תחילת לפני ימים  שלושה – נורא ממש והפחד  גדולה היתה
ולא הצפון. את לבנון תתקוף שמא האויב , פחד מפני הגליל  כבישי סגורים

בדרכים. לנוע הרשו 

כשאגיע  ואמר : למירון, להגיע  מיוחד  רשיון וקיבל  ביקש מוויז 'ניץ האדמו"ר
כשנכנס  רשב"י. של  הקדוש  לציון עלה וכך  שצריך. מה כל אפעל שמעון לרבי

ומגוג  גוג כטזוהר

הזוהר "ספר  כתוב  כאן ואמר : ראשון דף  פתח הזוהר ספר  לקח הקדוש לציון
וואס  הזוהר " "ספר ספר לעכטיגע די איז דאס ופירש: רשב"י", האלוקי מהתנא

וועם פון "האלוק" געטליכקייט "מהתנא" אונז  [תרגוםלערנט  רשב"י, פון ?
הּמ וּ אר  הספר זה אותנו(הזוהר )ללשה "ק: ממי (מהתנא)שמלמד ?אלוקות , ַ◌ָ◌

של  הקשרים כל ניתקתי כבר  ואמר : נשק הקדוש לציון ניגש  אח"כ מרשב"י].
זאת עשיתי  היאך לישראל. להרע  הרוצות האומות הקדוש כל  בתנא דבקתי כי ?

זו. במלחמה שקרו הגדולים הניסים על יודעים וכולנו רשב"י.

א  חכמי ה למידי את  מעלה ל  י בית   בעי הלת זמ גיְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹההר
 על  ת א  ימעני קלה, ְֲִִַַַָָָָָלמד

חז"ל מאמר  ידוּ ע א')- ע ד נ "ה  הקב"ה(ת לפני הדּ ין מדּ ת ׁש ל אמרה ר בּ וֹ נוֹ  , ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַַַָָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
רׁש עים והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ לוּ  לוֹ  אמר  מאלּ וּ . אלּ וּ  נ ׁש ּת נּ וּ  מה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָעוֹ לם
- ואכמ"ל. מחוּ , וא למחוֹ ת בּ ידם  היה עוֹ לם ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  לפניו, אמרה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְגּ מ וּ רים .
מליוֹ ן  הה כּ ל על א ׁש מים יׁש יבוֹ ת והראׁש י הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ לפי 

ה ם קדּ וּ ׁש  על  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש נּ הרגוּ  ללמד !!יה וּ דים לּ צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם ׁש היה ! ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
הזּ ה הענין על וכתבּת י לאמ ּת וֹ , האמת וזה אמרוּ , וא ונתעצּ ל וּ  הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר 

הּת וֹ כחה". "מצות ׁש לם הלפרין ספר מענכין  מנחם רבי  הגאון הגוב "י כתב וכן ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הּת למידי את מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית  ּת וֹ בעים הגּ ל וּ ת בּ זמן וההרוּ גים העניּ ים  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָזצ"ל,

 ּכ על  אוֹ תם וּ מעני ׁש ים ק בּ לה, למדוּ  ׁש א על חכמים הגוב "י  בּ על ל ׁש וֹ ן וזה , ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וּ ב שׂ ר וֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה הזּ וֹ הר ספר  וחכמת נסּת ר  לוֹ מד  ׁש אינוֹ  מי  החיּ ים : ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵעץ
והּמ לחמ וֹ ת הגּ זרוֹ ת דּ ישׂ ראל, עניוּ תא כּ י  לבּ וֹ  על בּ העלוֹ תוֹ  ח דּ וּ דין חדּ וּ דין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵיעשׂ ה
יחיּ בוּ  העני  מעלה ׁש ל וּ בּפ מליא לזה, הגּ וֹ רם בּ עצמ וֹ  הוּ א וההר וּ גוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְהמשסות
לחברוֹ , אדם בּ ין  חּט אים נקרא זה וכל הריגת וֹ , על  וההרוּ ג וׁש פל וּ תוֹ , דּ לּ וּ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַעל

עכ"ל. והּת וֹ כחה, ה דּ ין מיּ וֹ ם לנוּ  אוֹ י עליהם, מכּפ ר אין הכּ ּפ וּ רים ׁש יּ וֹ ם (כמעל ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ

תב מ , אט מ צצת  י ראל להלת ל ע א על ייב ת וראי   ני והר  " ריהאדמ ל  את  ע ית  ה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

זה") על  ח"ו ויבע הא נפ י לדעת "עליו וז "ל : כ "ה), (מכב   י ח חפ  וע , פטי ילקט  (נ "ה) ת  .מ כת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

זקוק  ישראל עם כי הקדוש, הזוהר  בלימוד להזדרז החובה עלינו מוטלת כן על
משיח. חבלי  כל נמתיק  הזוהר  בספר וכשנדבק  גדולות, לישועות

בּ מהרה הגּ אלּ ה לקרב וּ סגלּ תוֹ  והנּ ׁש מה, הגּ וּ ף  מטהר  אלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ים בּ יּ מים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
אמן. ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 

ומגוג  גוג מלחמת של  והסופי השלישי השלב
שלב  מגיע ומגוגעכשיו  גוג מלחמת של והסופי  נאמרהשלישי יג)שעליה (זכריה

בה, יוותר והשלישית יגועו  יכרתו שנים פי הארץ  בכל "והיה



ומגוג  גוג זוהר כח

ׁש עוּ  א לצערנוּ  אבל הקדוש, הזוהר לימוד - היהודי העם את להציל ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲשיכולה
ארע. מכּ ל והנּ וֹ רא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלב ּק ׁש וֹ תיו ,

ׁש אננּ ים, נהיה ואל הכואבת, מההיסטוריה נלמד חז"ל, לעצות נשמע  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְהבה,
קרה כבר זה לצערינו, כי  יקרה" לא זה "לנו שמענו", "לא ידענו" "לא !ונאמר :

ואפילו  וגברים, נשים ויהודי , יהודי כל  עצמינו, על  ולקחת להתחזק, חייבים אנו
הקודש, הזוהר של  יומית יום קריאה גדולי ילדים, הבטחת פי  על ֹ◌ְ◌ִ◌ְוננהג

מן  ישראל עם יצא - הקדוש הזוהר שבזכות האלוקי , התנא ורשב"י  המוקבלים
ברחמים. הגלות

ׁש כּ בר אוֹ מרת  זּ את צוֹ ללוֹ ת, ידי על לאירן ׁש ניּ ה" "מ כּ ה להחזיר  מתכּ וֹ ננים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַצה"ל 
ּפ צצה – הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה את ח"ו ׁש ּת ּת ן אירן זוֹ  ׁש ּת היה העבדּ ה, עם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהׁש לימוּ 

[ח"ו], לישׂ ראל ליצל)גּ רעינית רחמנא  נפ מלי לגב ת עלל  ה מ ער .(והבא ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ע  לימי מ לא הקדוש  הזוהר  לומדי  אנחנ הב! ע הלימה בר ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָֹהדינה
הה! ֶַַַָהב

הוּ א   ֹבּ שׂ וֹ נאיהם ונהפו הּמ ה היהוּ דים י ׁש לטוּ  אׁש ר !! ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה את נּת ן !אנחנ וּ  ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

–ו  וּ ברחמים. בּ חסד  הגּ אוּ לה את וּ נקרב  האסוֹ ן  את  נמנע כ ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ידענוּ  א  ּת גּ ידוּ  יכלנוּ ׁש א א ּת אמר וּ  ׁש א !! ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌

לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וחוֹ ב  הדּ בר, אליבּ ידנ וּ  לה' מי !! ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

מּת רדּ מתכם  יׁש נים הנּ וֹ רא ע וּ רוּ  מה ּמ בּ וּ ל  להנּ צל זקוּ ק ישׂ ראל עם !! ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ידענוּ  א  ּת גּ ידוּ  יכלנוּ אל  א ּת גּ יד וּ  אל  !! ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌

העולם  מנהיג הוא מי האמיתי הבית הבעל ?מי

"הימי "ששת  מלחמת
עת תשכ"ז, הימים"בשנת "ששת עםמלחמת נגד מדינות 5 יצאו דאז, בימים ,

הסכנה נגדינו , להלחם החליטו ועירק  ולבנון סוריה  ירדן, מצרים, ישראל:
היו  כבר  המלחמה תחילת לפני ימים  שלושה – נורא ממש והפחד  גדולה היתה
ולא הצפון. את לבנון תתקוף שמא האויב , פחד מפני הגליל  כבישי סגורים

בדרכים. לנוע הרשו 

כשאגיע  ואמר : למירון, להגיע  מיוחד  רשיון וקיבל  ביקש מוויז 'ניץ האדמו"ר
כשנכנס  רשב"י. של  הקדוש  לציון עלה וכך  שצריך. מה כל אפעל שמעון לרבי

ומגוג  גוג כטזוהר

הזוהר "ספר  כתוב  כאן ואמר : ראשון דף  פתח הזוהר ספר  לקח הקדוש לציון
וואס  הזוהר " "ספר ספר לעכטיגע די איז דאס ופירש: רשב"י", האלוקי מהתנא

וועם פון "האלוק" געטליכקייט "מהתנא" אונז  [תרגוםלערנט  רשב"י, פון ?
הּמ וּ אר  הספר זה אותנו(הזוהר )ללשה "ק: ממי (מהתנא)שמלמד ?אלוקות , ַ◌ָ◌

של  הקשרים כל ניתקתי כבר  ואמר : נשק הקדוש לציון ניגש  אח"כ מרשב"י].
זאת עשיתי  היאך לישראל. להרע  הרוצות האומות הקדוש כל  בתנא דבקתי כי ?

זו. במלחמה שקרו הגדולים הניסים על יודעים וכולנו רשב"י.

א  חכמי ה למידי את  מעלה ל  י בית   בעי הלת זמ גיְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹההר
 על  ת א  ימעני קלה, ְֲִִַַַָָָָָלמד

חז"ל מאמר  ידוּ ע א')- ע ד נ "ה  הקב"ה(ת לפני הדּ ין מדּ ת ׁש ל אמרה ר בּ וֹ נוֹ  , ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַַַָָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
רׁש עים והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ לוּ  לוֹ  אמר  מאלּ וּ . אלּ וּ  נ ׁש ּת נּ וּ  מה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָעוֹ לם
- ואכמ"ל. מחוּ , וא למחוֹ ת בּ ידם  היה עוֹ לם ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  לפניו, אמרה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְגּ מ וּ רים .
מליוֹ ן  הה כּ ל על א ׁש מים יׁש יבוֹ ת והראׁש י הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ לפי 

ה ם קדּ וּ ׁש  על  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש נּ הרגוּ  ללמד !!יה וּ דים לּ צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם ׁש היה ! ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
הזּ ה הענין על וכתבּת י לאמ ּת וֹ , האמת וזה אמרוּ , וא ונתעצּ ל וּ  הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר 

הּת וֹ כחה". "מצות ׁש לם הלפרין ספר מענכין  מנחם רבי  הגאון הגוב "י כתב וכן ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הּת למידי את מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית  ּת וֹ בעים הגּ ל וּ ת בּ זמן וההרוּ גים העניּ ים  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָזצ"ל,

 ּכ על  אוֹ תם וּ מעני ׁש ים ק בּ לה, למדוּ  ׁש א על חכמים הגוב "י  בּ על ל ׁש וֹ ן וזה , ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וּ ב שׂ ר וֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה הזּ וֹ הר ספר  וחכמת נסּת ר  לוֹ מד  ׁש אינוֹ  מי  החיּ ים : ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵעץ
והּמ לחמ וֹ ת הגּ זרוֹ ת דּ ישׂ ראל, עניוּ תא כּ י  לבּ וֹ  על בּ העלוֹ תוֹ  ח דּ וּ דין חדּ וּ דין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵיעשׂ ה
יחיּ בוּ  העני  מעלה ׁש ל וּ בּפ מליא לזה, הגּ וֹ רם בּ עצמ וֹ  הוּ א וההר וּ גוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְהמשסות
לחברוֹ , אדם בּ ין  חּט אים נקרא זה וכל הריגת וֹ , על  וההרוּ ג וׁש פל וּ תוֹ , דּ לּ וּ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַעל

עכ"ל. והּת וֹ כחה, ה דּ ין מיּ וֹ ם לנוּ  אוֹ י עליהם, מכּפ ר אין הכּ ּפ וּ רים ׁש יּ וֹ ם (כמעל ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ

תב מ , אט מ צצת  י ראל להלת ל ע א על ייב ת וראי   ני והר  " ריהאדמ ל  את  ע ית  ה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

זה") על  ח"ו ויבע הא נפ י לדעת "עליו וז "ל : כ "ה), (מכב   י ח חפ  וע , פטי ילקט  (נ "ה) ת  .מ כת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

זקוק  ישראל עם כי הקדוש, הזוהר  בלימוד להזדרז החובה עלינו מוטלת כן על
משיח. חבלי  כל נמתיק  הזוהר  בספר וכשנדבק  גדולות, לישועות

בּ מהרה הגּ אלּ ה לקרב וּ סגלּ תוֹ  והנּ ׁש מה, הגּ וּ ף  מטהר  אלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ים בּ יּ מים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
אמן. ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ימינוּ 

ומגוג  גוג מלחמת של  והסופי השלישי השלב
שלב  מגיע ומגוגעכשיו  גוג מלחמת של והסופי  נאמרהשלישי יג)שעליה (זכריה

בה, יוותר והשלישית יגועו  יכרתו שנים פי הארץ  בכל "והיה



ומגוג  גוג זוהר ל 

את כּ בחן וּ בחנ ּת ים הכּ סף  את כּ צרף  וּ צרפּת ים בּ א ׁש  הליׁש ית את ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוהבאתי
◌ָ◌ָ◌ַהזּ הב.

אלהי  ה' יאמר  והוא הוא, עמי  אמרתי אותו אענה ואני בשמי יקרא (ועיי!!!!הוא

קי"א) והמשכיליםסנהדרי רבּ ים, ויתל בּ נוּ  ויתבּ רר וּ  הקדוש )ויצּ רפוּ  זוהר שלומדי ינצלו.(אלו ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הקב"ה של השם  שנקרא הקדוש הזוהר  זה - בשמי" יקרא !!!"הוא

ולהתחיל  - וקדושה שלמה תשובה אם כי  מעמך דורש  ה' מה ישראל ועתה
הקודש  זוהר  של  אחד דף ביו )ללמוד דקה (שלוקח

בּ ּת יקוּ "ז הר ׁש בּ "י הגר"א)דּ ברי  ,חיי ע הקדת מ "ג , ל', )[ זוהר לומדים שלא אלו [על : ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ

בּ מעשׂ יהם דוֹ מים בּ עוֹ לם... ואבדן והרג וּ ב זּ ה וחרב עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים להם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ י
לקבּ ל  מנת על בּ ּת וֹ רה עסקם בּ מים... וראׁש וֹ  מגדּ ל הבּ וֹ נים הפלגה  דּ וֹ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאנׁש י 
- סנהדראוֹ ת ודיני י ׁש יב וֹ ת, ראׁש י  מכּ לל להי וֹ תם וגם יתר וֹ ת , והסּפ קוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ רס 
הפלגה דּ וֹ ר לאנׁש י  בּ מעשׂ יהם וד וֹ מים הארץ. בּ כל נוֹ דף וריחם  ׁש מם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש ם' לנ וּ  'ונעשׂ ה היא... מעשׂ יהם ס בּ ת וע ּק ר  בּ מים, ורא ׁש וֹ  מגדּ ל !הבּ וֹ נים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

הזוהר  בתיקוני  וראה - ע"א)עכ"ל. מט  ד ועשרי וחד ,עשרי לומדים(תקונא שלא  דאלו ,
הזה מהעולם ימחקון  רב  הערב - בהן ישתדלו שלא וגורם הסוד, תורת
תלוי  ובזה כ"ו. כ"ה:, דף בראשית פ' זוהר מג, תי' תיק"ז [ראה הבא, ומהעולם
זאת לוֹ מד  ׁש אינוֹ  מי באל"ר ]. רב, הערב שיתמחו עד  שנתעכב הגאולה ֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִכל

אלוֹ ק"י, לוֹ  ׁש אין  כּ מי  וד וֹ מה לארץ בּ חוּ ץ הדּ ר כּ מוֹ  הוּ א טב )החכמה ועה מרע .(סר  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ֲֵֵַַ

תבחר לו במה  טוב  לו או הסוד  תורת למד  שלא מי  כל עכשיו. בידך  הבחירה ?
נברא !!!שלא

בעולם ואבדן והרג חורבן שגורמים להם  ומ"ג)אוי  ל '  תיקוני).

הר טי א א  אינכ ה ר ? חכמי  א נאמר עליכ ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָוכי

הזוהר ע"א)בתיקוני קג  ד ותשעה שתי :(תקונא

הדּ וֹ ר בּ כל היוּ  ׁש א חכמים ׁש ני מצא רגלים בּ לי חגּ ר  אחד ׁש אדם  היה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַמע שׂ ה
חכמים, עליכם ׁש ל וֹ ם להם: אמר חגּ ר , אוֹ תוֹ  בּ הם ּפ גׁש  כּ מוֹ תם, (שמעתיחכמים ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הדור ) חכמי   שאת ה וֹ לכיםעליכ אּת ם לאן  היה., ׁש בּ ת וערב ּפ לוֹ ני . למקוֹ ם ל וֹ : אמרוּ  ? ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ לי  חגּ ר ואני הר בּ ה, ׁש רצוֹ ת בּ המוֹ ת על ר וֹ כבים ׁש א ּת ם גּ ב על אף להם: ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
לוֹ : אמר וּ  ּת מהוּ . הבּ ת. את לכם  לתּק ן אק דּ ים אני  ר וֹ צים, א ּת ם אם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַרגלים,

הר בּ ה ׁש רצוֹ ת הבּ המוֹ ת את לה יג יכ וֹ ל אּת ה ואי חגּ ר, א ּת ה להםוהא  אמר  ? ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
אחד . בּ רגע ּפ רסה ת "ק להם ודלּ ג אוֹ תיּ וֹ ת מ"ב ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהם

ומגוג  גוג לאזוהר

עליו, העוֹ לם מעדנּ י כּ ל עם לשׂ מאל וׁש לחן אחת, מערה ּפ י על  עצמם את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָמצאוּ 
בּ ּמ ערב  יקרוֹ ת ואבנים וזהב כּ סף וּ מּט ת עליה, נר וֹ ת  ׁש בעה עם בדּ רוֹ ם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוּ מנוֹ רה
אחר הלחן. אוֹ ת וֹ  על ּת למידים מאוֹ ת וּ ׁש ׁש  בּמ זרח, וכּס א לדרוֹ ם, צפוֹ ן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵבּ ין
הגּ וּ ף  מאוֹ תוֹ  עצמוֹ  את וּ פ ׁש ט חבר  אוֹ תוֹ  קם ע ּמ ם, החכמים  ואוֹ תם אכל וּ , ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ם
יזהר וּ  והּמ שׂ כּ לים בּ וֹ  ׁש נּ אמר כּ זּ הר זוֹ הרים ׁש ּפ ניו בּ ג וּ ף והתלבּ ׁש  הרגלים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ לי 
קהלת, ספר פ וֹ תחים והי וּ  ועד , לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים מאירים תלמידיו וּ פני ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְוכוּ ',
לוֹ  אמרוּ  פעמים . כּ ּמ ה חוֹ זרים והיוּ  כ וּ ', קהלת אמר הבלים הבל בּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְוקוֹ ראים

הדּ וֹ ר: חכמי  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם

בּ קהלת אחר  ּפ סוּ ק ע שׂ ה א ׁש מה חגּ רוכי ׁש נּ ראה אוֹ תוֹ  אוֹ תם הכניס  ? ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ל  כסאוֹ ת ׁש בעה  וּ בהיכל יקרוֹ ת, ואבנים  וזהב  מכּ סף היכל וֹ ת לׁש בעה ,ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
מי  כּ ל בּ ּה  וכתוּ ב ראׁש ּה , על  זהב ועטרת כּ סף ׁש ל יוֹ נה וׁש ם  חיּ וֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
 ּכ ׁש ראוּ  מיּ ד יוּ מת. הּק רב והזּ ר כּ תוּ ב עליו הלּ לוּ , ההבלים  את מכּ יר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש א
אוֹ תוֹ  להם אמר לאח וֹ ר. חזרוּ  העטרה, בּ אוֹ תּה  ׁש כּ תוּ ב את הדּ וֹ ר חכמי ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם 

כּ חגּ ר : עליהם הדּ וֹ רׁש נּ ראה חכמי ׁש א ּת ם נאמר  עליכם טּפ ׁש יוכי  אלּ א  אינכם ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ימיםהדּ וֹ ר  אר עד  ואפלּ טהוּ , ח ׁש ק בי כּ י  לּמ וּ דיכם בּ כל ראיתם וא  , ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌

ׁש בעה ׁש ל בּ סוֹ ד  הם קהלת ׁש ל ההבלים א לּ וּ  ,אר ׁש כּ לּ וֹ  לעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַאשׂ בּ יעה וּ ,
בּ הם ׁש יּ ׁש  בראׁש ית ימי ׁש בעה כּ נגד אוֹ תיּ וֹ ת , וּ ׁש ּת ים ארבּ עים ׁש בּ הם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש מוֹ ת,
לב, ועליהם וּ ׁש ּת ים, ארבּ עים  והם אהי "ם, וּ ׁש נים וּ ׁש ׁש ים אמירוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶעשׂ ר
ּת בוֹ ת ׁש בע אלּ וּ  עליהם, וּ גבוֹ הים  והינוּ  האהי "ם, א הי"ם בּ הם ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
את לכ ּס וֹ ת סגלּ תוֹ  הוּ א הזּ ה וה ם וגוֹ מר. שׂ רפים  נאמר  עליהם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבגית"ץ,
אדם, ׁש ל הּט וֹ בים הּמ עשׂ ים על  להעיד  לילה בּ כל למעלה כּ ׁש עוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה,
למעלה, ּפ וֹ רחת  וּ בהם ו ׁש דין, ולילין והר וּ חוֹ ת הּמ זּ יקים וּ מכּ ל חבּ לה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִמ ּמ לאכי
וּ בׁש ּת י  רגליה, ּת כּס ה אוֹ תיּ וֹ ת וּ בׁש ּת י  מהם, פניה ּת כ ּס ה ׁש ם מכּ ל  אוֹ תיּ וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ּת י
מ"ב, בּ ן ׁש ם ויׁש  לנּ פׁש ,  ּכ ואף לרוּ ח,  ּכ ואף למעלה, ּפ וֹ רחת ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
על  חקוּ ק   הּמ ל דּ מ וּ ת ׁש ל בּ ציּ וּ ר  מ "ב ׁש ם וי ׁש  נכּת ב, ׁש עוה  חוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ צוּ רת
יהו"ה, הוּ א  דמוּ תוֹ , ׁש הוּ א מ "ב ׁש ם מּמ ׁש , דמוּ תוֹ  ׁש הוּ א מ"ב  ׁש ם ויׁש  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהח וֹ תם,
ה"א וא"ו, אל "ף  וא"ו אל"ף, ה"א  דל"ת, וא "ו יו"ד ה"א, וא"ו ה "א יו"ד
בּ ׁש עוה מ"ב  צ יּ וּ ר אהי "ה, א ׁש ר  אהי "ה הוּ א החוֹ תם ׁש הוּ א מ"ב  ׁש ם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵאל"ף ,

עכ"ל . אבגית"ץ, ◌ֶזה

בסודות  ידעו  שלא כיון גדולים הכי  הדור  חכמי שהיו  שאפילו רואים זה מכל
לאותה  לה אוי  - הדּ וֹ ר . טּפ ׁש י אותם וקרא עדן גן לשערי להיכנס יכלו  לא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהתורה

בושה.



ומגוג  גוג זוהר ל 

את כּ בחן וּ בחנ ּת ים הכּ סף  את כּ צרף  וּ צרפּת ים בּ א ׁש  הליׁש ית את ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוהבאתי
◌ָ◌ָ◌ַהזּ הב.

אלהי  ה' יאמר  והוא הוא, עמי  אמרתי אותו אענה ואני בשמי יקרא (ועיי!!!!הוא

קי"א) והמשכיליםסנהדרי רבּ ים, ויתל בּ נוּ  ויתבּ רר וּ  הקדוש )ויצּ רפוּ  זוהר שלומדי ינצלו.(אלו ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הקב"ה של השם  שנקרא הקדוש הזוהר  זה - בשמי" יקרא !!!"הוא

ולהתחיל  - וקדושה שלמה תשובה אם כי  מעמך דורש  ה' מה ישראל ועתה
הקודש  זוהר  של  אחד דף ביו )ללמוד דקה (שלוקח

בּ ּת יקוּ "ז הר ׁש בּ "י הגר"א)דּ ברי  ,חיי ע הקדת מ "ג , ל', )[ זוהר לומדים שלא אלו [על : ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ

בּ מעשׂ יהם דוֹ מים בּ עוֹ לם... ואבדן והרג וּ ב זּ ה וחרב עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים להם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ י
לקבּ ל  מנת על בּ ּת וֹ רה עסקם בּ מים... וראׁש וֹ  מגדּ ל הבּ וֹ נים הפלגה  דּ וֹ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאנׁש י 
- סנהדראוֹ ת ודיני י ׁש יב וֹ ת, ראׁש י  מכּ לל להי וֹ תם וגם יתר וֹ ת , והסּפ קוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ רס 
הפלגה דּ וֹ ר לאנׁש י  בּ מעשׂ יהם וד וֹ מים הארץ. בּ כל נוֹ דף וריחם  ׁש מם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש ם' לנ וּ  'ונעשׂ ה היא... מעשׂ יהם ס בּ ת וע ּק ר  בּ מים, ורא ׁש וֹ  מגדּ ל !הבּ וֹ נים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

הזוהר  בתיקוני  וראה - ע"א)עכ"ל. מט  ד ועשרי וחד ,עשרי לומדים(תקונא שלא  דאלו ,
הזה מהעולם ימחקון  רב  הערב - בהן ישתדלו שלא וגורם הסוד, תורת
תלוי  ובזה כ"ו. כ"ה:, דף בראשית פ' זוהר מג, תי' תיק"ז [ראה הבא, ומהעולם
זאת לוֹ מד  ׁש אינוֹ  מי באל"ר ]. רב, הערב שיתמחו עד  שנתעכב הגאולה ֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִכל

אלוֹ ק"י, לוֹ  ׁש אין  כּ מי  וד וֹ מה לארץ בּ חוּ ץ הדּ ר כּ מוֹ  הוּ א טב )החכמה ועה מרע .(סר  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ֲֵֵַַ

תבחר לו במה  טוב  לו או הסוד  תורת למד  שלא מי  כל עכשיו. בידך  הבחירה ?
נברא !!!שלא

בעולם ואבדן והרג חורבן שגורמים להם  ומ"ג)אוי  ל '  תיקוני).

הר טי א א  אינכ ה ר ? חכמי  א נאמר עליכ ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָוכי

הזוהר ע"א)בתיקוני קג  ד ותשעה שתי :(תקונא

הדּ וֹ ר בּ כל היוּ  ׁש א חכמים ׁש ני מצא רגלים בּ לי חגּ ר  אחד ׁש אדם  היה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַמע שׂ ה
חכמים, עליכם ׁש ל וֹ ם להם: אמר חגּ ר , אוֹ תוֹ  בּ הם ּפ גׁש  כּ מוֹ תם, (שמעתיחכמים ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הדור ) חכמי   שאת ה וֹ לכיםעליכ אּת ם לאן  היה., ׁש בּ ת וערב ּפ לוֹ ני . למקוֹ ם ל וֹ : אמרוּ  ? ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ לי  חגּ ר ואני הר בּ ה, ׁש רצוֹ ת בּ המוֹ ת על ר וֹ כבים ׁש א ּת ם גּ ב על אף להם: ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
לוֹ : אמר וּ  ּת מהוּ . הבּ ת. את לכם  לתּק ן אק דּ ים אני  ר וֹ צים, א ּת ם אם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַרגלים,

הר בּ ה ׁש רצוֹ ת הבּ המוֹ ת את לה יג יכ וֹ ל אּת ה ואי חגּ ר, א ּת ה להםוהא  אמר  ? ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
אחד . בּ רגע ּפ רסה ת "ק להם ודלּ ג אוֹ תיּ וֹ ת מ"ב ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהם

ומגוג  גוג לאזוהר

עליו, העוֹ לם מעדנּ י כּ ל עם לשׂ מאל וׁש לחן אחת, מערה ּפ י על  עצמם את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָמצאוּ 
בּ ּמ ערב  יקרוֹ ת ואבנים וזהב כּ סף וּ מּט ת עליה, נר וֹ ת  ׁש בעה עם בדּ רוֹ ם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוּ מנוֹ רה
אחר הלחן. אוֹ ת וֹ  על ּת למידים מאוֹ ת וּ ׁש ׁש  בּמ זרח, וכּס א לדרוֹ ם, צפוֹ ן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵבּ ין
הגּ וּ ף  מאוֹ תוֹ  עצמוֹ  את וּ פ ׁש ט חבר  אוֹ תוֹ  קם ע ּמ ם, החכמים  ואוֹ תם אכל וּ , ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ם
יזהר וּ  והּמ שׂ כּ לים בּ וֹ  ׁש נּ אמר כּ זּ הר זוֹ הרים ׁש ּפ ניו בּ ג וּ ף והתלבּ ׁש  הרגלים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ לי 
קהלת, ספר פ וֹ תחים והי וּ  ועד , לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים מאירים תלמידיו וּ פני ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְוכוּ ',
לוֹ  אמרוּ  פעמים . כּ ּמ ה חוֹ זרים והיוּ  כ וּ ', קהלת אמר הבלים הבל בּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְוקוֹ ראים

הדּ וֹ ר: חכמי  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם

בּ קהלת אחר  ּפ סוּ ק ע שׂ ה א ׁש מה חגּ רוכי ׁש נּ ראה אוֹ תוֹ  אוֹ תם הכניס  ? ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ל  כסאוֹ ת ׁש בעה  וּ בהיכל יקרוֹ ת, ואבנים  וזהב  מכּ סף היכל וֹ ת לׁש בעה ,ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
מי  כּ ל בּ ּה  וכתוּ ב ראׁש ּה , על  זהב ועטרת כּ סף ׁש ל יוֹ נה וׁש ם  חיּ וֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
 ּכ ׁש ראוּ  מיּ ד יוּ מת. הּק רב והזּ ר כּ תוּ ב עליו הלּ לוּ , ההבלים  את מכּ יר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש א
אוֹ תוֹ  להם אמר לאח וֹ ר. חזרוּ  העטרה, בּ אוֹ תּה  ׁש כּ תוּ ב את הדּ וֹ ר חכמי ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם 

כּ חגּ ר : עליהם הדּ וֹ רׁש נּ ראה חכמי ׁש א ּת ם נאמר  עליכם טּפ ׁש יוכי  אלּ א  אינכם ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ימיםהדּ וֹ ר  אר עד  ואפלּ טהוּ , ח ׁש ק בי כּ י  לּמ וּ דיכם בּ כל ראיתם וא  , ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌

ׁש בעה ׁש ל בּ סוֹ ד  הם קהלת ׁש ל ההבלים א לּ וּ  ,אר ׁש כּ לּ וֹ  לעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַאשׂ בּ יעה וּ ,
בּ הם ׁש יּ ׁש  בראׁש ית ימי ׁש בעה כּ נגד אוֹ תיּ וֹ ת , וּ ׁש ּת ים ארבּ עים ׁש בּ הם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש מוֹ ת,
לב, ועליהם וּ ׁש ּת ים, ארבּ עים  והם אהי "ם, וּ ׁש נים וּ ׁש ׁש ים אמירוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶעשׂ ר
ּת בוֹ ת ׁש בע אלּ וּ  עליהם, וּ גבוֹ הים  והינוּ  האהי "ם, א הי"ם בּ הם ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
את לכ ּס וֹ ת סגלּ תוֹ  הוּ א הזּ ה וה ם וגוֹ מר. שׂ רפים  נאמר  עליהם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲאבגית"ץ,
אדם, ׁש ל הּט וֹ בים הּמ עשׂ ים על  להעיד  לילה בּ כל למעלה כּ ׁש עוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה,
למעלה, ּפ וֹ רחת  וּ בהם ו ׁש דין, ולילין והר וּ חוֹ ת הּמ זּ יקים וּ מכּ ל חבּ לה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִמ ּמ לאכי
וּ בׁש ּת י  רגליה, ּת כּס ה אוֹ תיּ וֹ ת וּ בׁש ּת י  מהם, פניה ּת כ ּס ה ׁש ם מכּ ל  אוֹ תיּ וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ּת י
מ"ב, בּ ן ׁש ם ויׁש  לנּ פׁש ,  ּכ ואף לרוּ ח,  ּכ ואף למעלה, ּפ וֹ רחת ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
על  חקוּ ק   הּמ ל דּ מ וּ ת ׁש ל בּ ציּ וּ ר  מ "ב ׁש ם וי ׁש  נכּת ב, ׁש עוה  חוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ צוּ רת
יהו"ה, הוּ א  דמוּ תוֹ , ׁש הוּ א מ "ב ׁש ם מּמ ׁש , דמוּ תוֹ  ׁש הוּ א מ"ב  ׁש ם ויׁש  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהח וֹ תם,
ה"א וא"ו, אל "ף  וא"ו אל"ף, ה"א  דל"ת, וא "ו יו"ד ה"א, וא"ו ה "א יו"ד
בּ ׁש עוה מ"ב  צ יּ וּ ר אהי "ה, א ׁש ר  אהי "ה הוּ א החוֹ תם ׁש הוּ א מ"ב  ׁש ם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵאל"ף ,

עכ"ל . אבגית"ץ, ◌ֶזה

בסודות  ידעו  שלא כיון גדולים הכי  הדור  חכמי שהיו  שאפילו רואים זה מכל
לאותה  לה אוי  - הדּ וֹ ר . טּפ ׁש י אותם וקרא עדן גן לשערי להיכנס יכלו  לא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהתורה

בושה.



ומגוג  גוג זוהר לב

תבחר וטוב במה לו אוי הסוד, תורת למד שלא מי  כל  עכשיו . בידך  הבחירה ?
נברא שלא !!!לו 

תורתי!!! למדו  רש "י פירש   מדותי שנו בני אמר  רשב"י
לימוד  על העולם בכל ויעורר  ויפיץ הקדוש, הזוהר בלימוד  חלק יקח אחד כל
המקדש  בית ובנין המשיח וביאת קרובה לגאולה נזכה ובכך הקדוש, הזוהר 

ואמן  אמן ברחמים

הקדוש הזוהר ספר את שסיימנו ביו שקרה מה
בּ חדׁש  היה זה בּ עזּ ה, יצוּ קה עוֹ פרת ׁש ל  הּמ לחמה נפסקה מּמ ׁש  היּ וֹ ם ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר  קׁש ה בּ גלוּ ת ׁש הי וּ  אחרי לביתם, אנׁש ים  מלי וֹ ן וחזר וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵטבת

וב"ה  היו ניסי איזה ישראל   ע על שלחו   טילי כמה זה לפני עלינו  עבר ומה
הלאה  ה' יעזור כ הקדוש  והזוהר הרשב"י בזכות   ש שהיו   הגדולי  הניסי על

דּ הינוּ , מגּ לוּ תא", יפק וּ ן דּ א "בּ ספרא ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי יתקיּ מוּ  זה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת
נוּ כל  וּ כעת עלינוּ , ׁש עברה ה ּק טנּ ה הגּ ל וּ ת מן  יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר  כּ ל  בּ גמר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש רק 
היּ וֹ מי " "דּ ף בּ יוֹ מ וֹ  יוֹ ם דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר  את כּ לּ נוּ  נ ּס ים ׁש אם מזּ ה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהבין 
שהזכרנו  הר ׁש בּ "י  להבטחת נזכּ ה  מ ּמ ׁש  בּ קרוֹ ב אז זוֹ הר  סי וּ מי רבבוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ אלפי 
בּ י ּה  יפקוּ ן  ה זּ הר ספר האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י  מאילנא  למטעם ישׂ ראל דעתידין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ"וּ בגין

בּ רחמי". גלוּ תא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן

טוב  תשמעו !ועכשיו

זה החירה)כנגד  למכה(ל ׁש הּת ר וּ פה מדּ ה בּ אוֹ תּה  להאמין קׁש ה גּ ם הּט וֹ ב, מצּ ד ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְְִִֵַָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הזּ וֹ הר, לּמ וּ ד ׁש ל  רוּ חנית תרופה כּ לּ נוּ היא הוֹ אה ׁש ל  העגוּ מוֹ ת הּת וֹ צאוֹ ת  ואת ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌

רבותי עצמּה יוֹ דעים , על לחזר  להסטוֹ ריה נ ּת ן א  בּ וֹ אוּ  את!!!! נטמן א בּ וֹ אוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
בּ חוֹ ל  מהּת ּק וּ ן !!ראׁש נוּ  לברח אפׁש ר אי !! ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

אט וֹ ם ּפ צצת עלינוּ  ׁש ּת ּפ ל הגי וֹ ני זה ה וֹ אההאם ׁש היתה  הגיוֹ ני היה זה האם ?? ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וּ מה הרשעים, את להתקיף אי הראׁש  את  ׁש וֹ ברים הּמ דינה ראׁש י  ׁש כּ ל ידוּ ע  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
שהרשעים ישׂ ראל ּת וֹ ׁש בי  כּ ל  יע שׂ וּ  וּ מה מלחמה, ּת פרץ א שח "ו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
בּ ּמ דינה, מקוֹ ם לכל  טילים מס ּפ יק  להם ׁש יּ ׁש  וּ מתרברבים מתגּ אים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ לבנוֹ ן

בלבּ םואוֹ מר ּת בוֹ א "חר בּ ם לי וֹ ם, טילים 200,000 וׁש לוֹ ם חס  ׁש יּ ׁש לח וּ  ים ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת ברנה" טו)וקתוֹ תם לז רק יה), ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִִֶֶ

יעזב: א ונחלתוֹ  עּמ וֹ  ידוד י ּט ׁש  א "כּ י יתברך השם הבּט חנוּ  כּ בר (היאמנם ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְִִֹ

כב ) יד, צד מחסי".רק  לצוּ ר ואהי למשׂ גּ ב לי ידוד  "ויהי  ֶֶַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ומגוג  גוג לגזוהר

הקדושה  ארצינו את  שהציל אי הסול מבעל נורא סיפור 

הראשון  הזוהר  ספר  לאור שיצא אחרי  שרק שאמר, זי"ע הסולם בעל  על ידוע 
שלא העובדה את  וגם היה, וכך  מפלה, ימ"ש להיטלר יהיה ה"סולם" פירוש עם

הקדושה. לארצינו להיכנס הצליח

מי  אין ימ"ש, היטלר ע"י  נכ בּ ׁש ת אחת ועוֹ ד מדינה עוֹ ד  ה ניּ ה, העוֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמלחמת
מן  חרדים כּ לּ ם הוֹ למים, הלּ בבוֹ ת  א"י , בּ ׁש ערי הוּ א עוֹ מד כּ בר  נגדּ וֹ , ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש יּ כוֹ ל
טף  היּ הוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד להרג להׁש מיד מּמ ּט רתוֹ  מפחדים לקרוֹ ת, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהעוֹ מד

◌ִ◌ָ◌ְונׁש ים...

וּ מתרגּ ם, כּ וֹ תב בּ יד וֹ , קלמוֹ סוֹ  בּ חדרוֹ , י וֹ ׁש ב זצ "ל אׁש לג לייבּ  יהוּ דה רבּ י ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגה "צ
יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ׁש כּ תב את ידע ידוֹ ע הּק דוֹ ׁש , הזּ הר את וּ מברר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמבאר 
ּת רגּ ם לכן הגּ לוּ ת, מן נצא הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  בּ זכ וּ ת מגּ לוּ תא", יּפ קוּ ן דּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ"בּ ספרא
ּפ ׁש וּ טי  גּ ם יהוּ די, ׁש כּ ל  כּ די  ביום שעות 18 הּק ד ׁש , ללׁש וֹ ן הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶאת 

הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר  את וּ להבין ללמד יוּ כל וּ  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעם,

בּ אוֹ תוֹ  לדפוּ ס. הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר את והביא הּמ לאכה  את גּ מר עצוּ מה יגיעה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
ימ"ש  היטלר  ׁש ל  זממוֹ  הסּת יּ מה, ׁש הּמ לחמה ישׂ ראל ארץ ּת וֹ ׁש בי נתבּ רוּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן 

י שׂ ראל . ארץ  את כּ בׁש  א הוּ א הצליח, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִא

ׁש ניּ ה בּ מהדוּ רה הּק דׁש  בּ ארץ כּ אן התרחׁש  הּס ּפ וּ ר תשס "ט.אוֹ תוֹ  מלחמהבּ ׁש נת ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הארץ, למרכּ ז הּט ילים את לירט מנּס ה קסאם, טילי מׁש גּ ר החמאס ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ רוֹ ם,

"חד ׁש "וּ ב  בּ עּת וֹ ן ׁש התּפ רסמה הכּ ּת בה כּ וֹ תרת לפניכם הנּ ה ׁש מׁש , לבית עּק ר ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש מׁש . ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ בית

בּ אוֹ תּה  ׁש קד ׁש מׁש , בּ בית הּפ וֹ על  העוֹ למי ", הזּ הר "מפעל הּמ כ וֹ ן ופלא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהפלא
י "ב  לדפוּ ס ׁש הוּ באוּ  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  היּ וֹ מי, העּמ וּ ד  פי על  הזּ הר ה וֹ צאת על  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְּת קוּ פה
מלחמת הסּת יּ מה ה יּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הנה. חדׁש י  לי"ב המחלּ קים הזּ הר ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהכּ רכים
מי  הּט בע, לדר וּ מעל  נ ּס ים בּ נּס י היתה בּ עזּ ה הּמ לחמה  מהל כּ ל וּ בכלל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעזּ ה.
עצמם. בּ עד מד בּ רים והדּ ברים לנוּ , ׁש עמדה היא  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר זכ וּ ת א אם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

ללׁש וֹ ן  [ּת רגּ וּ ם וירא : פרשת הקדוש בזוהר  יוחאי  בר  שמעון רבי שאמר  מה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַידוע 
ׁש מעוֹ ן :הּק ד ׁש ]: ר בּ י  להם ׁש יּ תגּ לּ האמר בּ זה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  רצוֹ נוֹ  אין ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

, ּכ כּ ל  עתידים לעוֹ לם ׁש בּ עוֹ לם נערים אפלּ וּ  הּמ ׁש יח לימוֹ ת קר וֹ ב  וּ כ ׁש יּ היה ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
יתגּ לּ ה  ה זּ מן וּ באוֹ ת וֹ  וחׁש בּ וֹ נוֹ ת , קצּ ים ידוֹ  על  ולדעת החכמה ׁש ל נסּת רוֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִלמצא 

ע"א)לכּ ל. קיח  ו רא רת דה (זהר ַ◌ֵַַַַַָָָָֹֹ



ומגוג  גוג זוהר לב

תבחר וטוב במה לו אוי הסוד, תורת למד שלא מי  כל  עכשיו . בידך  הבחירה ?
נברא שלא !!!לו 

תורתי!!! למדו  רש "י פירש   מדותי שנו בני אמר  רשב"י
לימוד  על העולם בכל ויעורר  ויפיץ הקדוש, הזוהר בלימוד  חלק יקח אחד כל
המקדש  בית ובנין המשיח וביאת קרובה לגאולה נזכה ובכך הקדוש, הזוהר 

ואמן  אמן ברחמים

הקדוש הזוהר ספר את שסיימנו ביו שקרה מה
בּ חדׁש  היה זה בּ עזּ ה, יצוּ קה עוֹ פרת ׁש ל  הּמ לחמה נפסקה מּמ ׁש  היּ וֹ ם ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר  קׁש ה בּ גלוּ ת ׁש הי וּ  אחרי לביתם, אנׁש ים  מלי וֹ ן וחזר וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵטבת

וב"ה  היו ניסי איזה ישראל   ע על שלחו   טילי כמה זה לפני עלינו  עבר ומה
הלאה  ה' יעזור כ הקדוש  והזוהר הרשב"י בזכות   ש שהיו   הגדולי  הניסי על

דּ הינוּ , מגּ לוּ תא", יפק וּ ן דּ א "בּ ספרא ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי יתקיּ מוּ  זה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת
נוּ כל  וּ כעת עלינוּ , ׁש עברה ה ּק טנּ ה הגּ ל וּ ת מן  יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר  כּ ל  בּ גמר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש רק 
היּ וֹ מי " "דּ ף בּ יוֹ מ וֹ  יוֹ ם דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר  את כּ לּ נוּ  נ ּס ים ׁש אם מזּ ה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהבין 
שהזכרנו  הר ׁש בּ "י  להבטחת נזכּ ה  מ ּמ ׁש  בּ קרוֹ ב אז זוֹ הר  סי וּ מי רבבוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ אלפי 
בּ י ּה  יפקוּ ן  ה זּ הר ספר האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י  מאילנא  למטעם ישׂ ראל דעתידין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ"וּ בגין

בּ רחמי". גלוּ תא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן

טוב  תשמעו !ועכשיו

זה החירה)כנגד  למכה(ל ׁש הּת ר וּ פה מדּ ה בּ אוֹ תּה  להאמין קׁש ה גּ ם הּט וֹ ב, מצּ ד ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְְִִֵַָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הזּ וֹ הר, לּמ וּ ד ׁש ל  רוּ חנית תרופה כּ לּ נוּ היא הוֹ אה ׁש ל  העגוּ מוֹ ת הּת וֹ צאוֹ ת  ואת ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌

רבותי עצמּה יוֹ דעים , על לחזר  להסטוֹ ריה נ ּת ן א  בּ וֹ אוּ  את!!!! נטמן א בּ וֹ אוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
בּ חוֹ ל  מהּת ּק וּ ן !!ראׁש נוּ  לברח אפׁש ר אי !! ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

אט וֹ ם ּפ צצת עלינוּ  ׁש ּת ּפ ל הגי וֹ ני זה ה וֹ אההאם ׁש היתה  הגיוֹ ני היה זה האם ?? ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וּ מה הרשעים, את להתקיף אי הראׁש  את  ׁש וֹ ברים הּמ דינה ראׁש י  ׁש כּ ל ידוּ ע  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
שהרשעים ישׂ ראל ּת וֹ ׁש בי  כּ ל  יע שׂ וּ  וּ מה מלחמה, ּת פרץ א שח "ו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
בּ ּמ דינה, מקוֹ ם לכל  טילים מס ּפ יק  להם ׁש יּ ׁש  וּ מתרברבים מתגּ אים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ לבנוֹ ן

בלבּ םואוֹ מר ּת בוֹ א "חר בּ ם לי וֹ ם, טילים 200,000 וׁש לוֹ ם חס  ׁש יּ ׁש לח וּ  ים ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת ברנה" טו)וקתוֹ תם לז רק יה), ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְִִֶֶ

יעזב: א ונחלתוֹ  עּמ וֹ  ידוד י ּט ׁש  א "כּ י יתברך השם הבּט חנוּ  כּ בר (היאמנם ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְִִֹ

כב ) יד, צד מחסי".רק  לצוּ ר ואהי למשׂ גּ ב לי ידוד  "ויהי  ֶֶַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ומגוג  גוג לגזוהר

הקדושה  ארצינו את  שהציל אי הסול מבעל נורא סיפור 

הראשון  הזוהר  ספר  לאור שיצא אחרי  שרק שאמר, זי"ע הסולם בעל  על ידוע 
שלא העובדה את  וגם היה, וכך  מפלה, ימ"ש להיטלר יהיה ה"סולם" פירוש עם

הקדושה. לארצינו להיכנס הצליח

מי  אין ימ"ש, היטלר ע"י  נכ בּ ׁש ת אחת ועוֹ ד מדינה עוֹ ד  ה ניּ ה, העוֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמלחמת
מן  חרדים כּ לּ ם הוֹ למים, הלּ בבוֹ ת  א"י , בּ ׁש ערי הוּ א עוֹ מד כּ בר  נגדּ וֹ , ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש יּ כוֹ ל
טף  היּ הוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד להרג להׁש מיד מּמ ּט רתוֹ  מפחדים לקרוֹ ת, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהעוֹ מד

◌ִ◌ָ◌ְונׁש ים...

וּ מתרגּ ם, כּ וֹ תב בּ יד וֹ , קלמוֹ סוֹ  בּ חדרוֹ , י וֹ ׁש ב זצ "ל אׁש לג לייבּ  יהוּ דה רבּ י ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגה "צ
יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ׁש כּ תב את ידע ידוֹ ע הּק דוֹ ׁש , הזּ הר את וּ מברר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמבאר 
ּת רגּ ם לכן הגּ לוּ ת, מן נצא הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  בּ זכ וּ ת מגּ לוּ תא", יּפ קוּ ן דּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ"בּ ספרא
ּפ ׁש וּ טי  גּ ם יהוּ די, ׁש כּ ל  כּ די  ביום שעות 18 הּק ד ׁש , ללׁש וֹ ן הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶאת 

הּק ד וֹ ׁש . הזּ הר  את וּ להבין ללמד יוּ כל וּ  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעם,

בּ אוֹ תוֹ  לדפוּ ס. הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר את והביא הּמ לאכה  את גּ מר עצוּ מה יגיעה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
ימ"ש  היטלר  ׁש ל  זממוֹ  הסּת יּ מה, ׁש הּמ לחמה ישׂ ראל ארץ ּת וֹ ׁש בי נתבּ רוּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן 

י שׂ ראל . ארץ  את כּ בׁש  א הוּ א הצליח, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִא

ׁש ניּ ה בּ מהדוּ רה הּק דׁש  בּ ארץ כּ אן התרחׁש  הּס ּפ וּ ר תשס "ט.אוֹ תוֹ  מלחמהבּ ׁש נת ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הארץ, למרכּ ז הּט ילים את לירט מנּס ה קסאם, טילי מׁש גּ ר החמאס ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ רוֹ ם,

"חד ׁש "וּ ב  בּ עּת וֹ ן ׁש התּפ רסמה הכּ ּת בה כּ וֹ תרת לפניכם הנּ ה ׁש מׁש , לבית עּק ר ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש מׁש . ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ בית

בּ אוֹ תּה  ׁש קד ׁש מׁש , בּ בית הּפ וֹ על  העוֹ למי ", הזּ הר "מפעל הּמ כ וֹ ן ופלא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהפלא
י "ב  לדפוּ ס ׁש הוּ באוּ  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  היּ וֹ מי, העּמ וּ ד  פי על  הזּ הר ה וֹ צאת על  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְּת קוּ פה
מלחמת הסּת יּ מה ה יּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הנה. חדׁש י  לי"ב המחלּ קים הזּ הר ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהכּ רכים
מי  הּט בע, לדר וּ מעל  נ ּס ים בּ נּס י היתה בּ עזּ ה הּמ לחמה  מהל כּ ל וּ בכלל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעזּ ה.
עצמם. בּ עד מד בּ רים והדּ ברים לנוּ , ׁש עמדה היא  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר זכ וּ ת א אם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵיוֹ דע 

ללׁש וֹ ן  [ּת רגּ וּ ם וירא : פרשת הקדוש בזוהר  יוחאי  בר  שמעון רבי שאמר  מה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַידוע 
ׁש מעוֹ ן :הּק ד ׁש ]: ר בּ י  להם ׁש יּ תגּ לּ האמר בּ זה הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  רצוֹ נוֹ  אין ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

, ּכ כּ ל  עתידים לעוֹ לם ׁש בּ עוֹ לם נערים אפלּ וּ  הּמ ׁש יח לימוֹ ת קר וֹ ב  וּ כ ׁש יּ היה ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
יתגּ לּ ה  ה זּ מן וּ באוֹ ת וֹ  וחׁש בּ וֹ נוֹ ת , קצּ ים ידוֹ  על  ולדעת החכמה ׁש ל נסּת רוֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִלמצא 

ע"א)לכּ ל. קיח  ו רא רת דה (זהר ַ◌ֵַַַַַָָָָֹֹ



ומגוג  גוג זוהר לד 

הצבאי  הראשי מהרב גדול ! נס תשמעו 

מנחם [י' רביעי מיום העולמי הזוהר מפעל של  החדשות את לכם נספר  כעת
2000 ברדיו שמסרתי  השיעור לאחר רביעי ביום שנתיים]: לפני  תשע"ד אב
מ"ג, תיקון לימוד דפי 201,600 לקחת כדי  וביבנה לציון בראשון לדפוס נסענו
בחולון  מהדפוס  הבאנו וגם החיילים, של התמונות עם לחיילים שהכינו
עם בשיתוף הסלע" "בחגוי מארגון "האור " עלון וכן מ"ח, תיקון 13,000
וכשהיה ו', חלק הזוהר  כח  וכן עותקים, ,100,000 לערך העולמי הזוהר מפעל
הכל  זמן, אין כי מיידית לחלוקה לעזה לנסוע הצטרכנו העלונים כל  את לנו
התוספות מבעלי זקנים  בדעת [הובא  בחז"ל: כתוב  כי היום, באותו להיות צריך

א') ח, אמחז"ל (דברי וכן כּ וּ לה אותה גמור במצוה התחלת אם  - המצוה  כל [ָ◌
ואחר במצוה המתחיל וכל  גמור פירוש מרוק לו אומרים  במצוה המתחיל

גומרה. שם  על  נקראת גומרה

הנהג עם  ושוכחתי  שהוא לאן במונית נסעתי  אתהבמקרה אולי אותו, ושאלתי 
לחיילים זוהר ספרי לחלק לעזה אתנו לנסוע שיכול  חייל איזה הנהגמכיר ?

שיארגן  ממנו ביקשתי  חמישי, ביום לנסוע שמוכן ואמר לחברו, תיכף טילפן
כל  עם קצין  חייל שלו לחבר  טילפן  הוא ראשון. ביום לנסוע שמסכים חייל עוד
הוא ברוך  הקדוש עשה מה והסכים. ראשון, ביום איתנו שיבוא נשק ?הכלי 

ליה, דמזדמין אינון כמה לאתדכיא, נש בר בעי כד הקדוש בזוהר  כתוב הלא
שיעזרו  מלאכים כמה לו מזמין הקב "ה להיטהר  רוצה אדם בן כאשר  ביאור:

לו.

גדול נס  הצבאיתשמעו הראשי  הרב  כהן,! אבישי  להרב רביעי ביום מתקשר
לחיילים לחלק זוהר ספרי לו שנביא מאוד רוצה  שהוא 6-7 שעה הרב לערך  !

הקדוש  הזוהר על דברים עוד לך  ונביא באים, תיכף אנחנו לו: עונה אבישי 
כל  לאור  שמוציא העולמי  הזוהר מפעל מייסד מהאלמין האדמו "ר עם ביחד
חושב  אתה לזה, ונזכה הלוואי  מאוד , שמח מהצבא הראשי הרב  - הספרים.

יבוא מהטיליםשהאדמו"ר  יפחד לא הוא שעוסק ? מי  בוודאי, התשובה : - ?
מה' רק מפחד לא  !בזוהר 

לעזה, לנסוע צריכים אנחנו  שעה חצי בעוד ואומר : אלי  מתקשר אבישי הרב
מוכן  מחכההרב אני  איך, ועוד  מוכן, אני  בוודאי לחשוב, בלי התשובה: - ?

ונצליח נעשה ה' בשם  כל לזה , עם מלא שלם טנדר  כבר הכינו 8:10 בשעה - !
הנביא אליהו פתח  .3 זוהר, תיקוני  .2 כרכים, 45 זוהר של סטים .1 זוהר : ספרי

ומגוג  גוג להזוהר

מרבי  הסיפור "האור" עלון .5 חיילים. של  תמונות עם  מג, תיקון .4 לטוב, זכור
חלק  הזוהר כוח  .7 החיילים, של  תמונות עם מ"ח  תיקון .6 זי"ע, באנון יוחנן
על  מלא האוטו בתמונות]. [ראו חיילים. של  תמונות עם הזוהר תורת .8 ו',
של  צבאי  סוד  זה כי בסוד בנתיים זה אבל וידאו , גם [עשינו ונוסעים, גדותיו
נוכל  תקופה אחרי ואולי המלחמות את לנצח האמיתי  הנשק וזה הרשב"י

הכל  את  לתארלפרסם שאין כך כל שמח שליט"א הצבאי  הרב ב"ה, הגענו .[!
המלחמות עם שקרא הניסים וכל  הכל, לו שסיפרנו אחרי בקיצור: ונגיד  ולספר,

יצוקה עופרת במבצע א. הזוהר: את שגמרנו אחרי פעם 18כל   2008 בדצמבר 27)

(2009 נגד בינואר ובפרט עזה מרצועת הטרור  נגד צה"ל של  צבאי  מבצע  היה ,
צבאי  ניצחון השיגה ישראל הדרום. יישובי על  רקטית ארטילריה וירי חמאס
היומי  הזוהר  את שגמרנו  אחרי המדיניות. מטרותיה את השיגה לא אך מוחץ ,
השם בעזרת שנספר ניסים ועוד המלחמה, נגמרה היום באותו  כרכים 12

הבא. בשבוע בשיעור 

 ענ עמוד מבצע

ענן ב. עמוד  2012)במבצע  בנובמבר  21  2012 בנובמבר  ברצועת(14 צה"ל של צבאי  מבצע ,
הים וחיל  הישראלי האוויר חיל של קרב מטוסי של במתקפה החל עזה,
היבשה חיל נרחב, מילואים גיוס  החל ימים כמה  ולאחר סטי"לים  ע"י הישראלי
בלבד . וימית אווירית בתקיפה  הסתיים המבצע אך כינוס , בשטחי  בכוננות  היה
קצר. לזמן שקט הושג המדיני  ובתחום הצבאי בתחום ניצחון השיגה ישראל
אחד . חייל  אפילו נפל  ולא רגלי, בחיל  מלחמה, היה לא אבל רגלי , בחיל ונכנסו 
היה הלילה באותו הזוהר, חוברות 960 תתק"ס  הזוהר  את שגמרנו אחרי

המלחמה. ונגמרה אש הפסקת

איתן צוק  במבצע 2014)ג. ביולי  הרקטות(8 ירי  לנוכח שהחל הנוכחי  הצבאי  מבצע  ,
ישראלים נערים שלושה נחטפו שבו אחים שובו מבצע תחילת  מאז המתגבר
איום לנוכח אך והים  האוויר חיל כוחות ידי על  מבצע היה בתחילה  הי"ד.
מ"ג תיקון של הדפוס את שגמרנו  ביום היבשה . כוחות גם נכנסו המנהרות
גמר ברדה אריה  הרב המקובל הקדוש והצדיק ועוד , האור  ועלון מ"ח , תיקון
בכל  ובשיעורים בדיסקים תהלים , זוהר של היומי דף השיעורים את  וסיים
של  התמונות עם לחיילים ספרים 7,000 הזוהר תורת את וגמרנו העולם,
שחילקנו  איך הסרטים את ראו - כיס בפורמט ספר  כל  עמודים 112] החיילים
את להביא לצבא ונסענו כרכים] 5 תורה זוהר את להדפיס  וגמרנו - לחיילים



ומגוג  גוג זוהר לד 

הצבאי  הראשי מהרב גדול ! נס תשמעו 

מנחם [י' רביעי מיום העולמי הזוהר מפעל של  החדשות את לכם נספר  כעת
2000 ברדיו שמסרתי  השיעור לאחר רביעי ביום שנתיים]: לפני  תשע"ד אב
מ"ג, תיקון לימוד דפי 201,600 לקחת כדי  וביבנה לציון בראשון לדפוס נסענו
בחולון  מהדפוס  הבאנו וגם החיילים, של התמונות עם לחיילים שהכינו
עם בשיתוף הסלע" "בחגוי מארגון "האור " עלון וכן מ"ח, תיקון 13,000
וכשהיה ו', חלק הזוהר  כח  וכן עותקים, ,100,000 לערך העולמי הזוהר מפעל
הכל  זמן, אין כי מיידית לחלוקה לעזה לנסוע הצטרכנו העלונים כל  את לנו
התוספות מבעלי זקנים  בדעת [הובא  בחז"ל: כתוב  כי היום, באותו להיות צריך

א') ח, אמחז"ל (דברי וכן כּ וּ לה אותה גמור במצוה התחלת אם  - המצוה  כל [ָ◌
ואחר במצוה המתחיל וכל  גמור פירוש מרוק לו אומרים  במצוה המתחיל

גומרה. שם  על  נקראת גומרה

הנהג עם  ושוכחתי  שהוא לאן במונית נסעתי  אתהבמקרה אולי אותו, ושאלתי 
לחיילים זוהר ספרי לחלק לעזה אתנו לנסוע שיכול  חייל איזה הנהגמכיר ?

שיארגן  ממנו ביקשתי  חמישי, ביום לנסוע שמוכן ואמר לחברו, תיכף טילפן
כל  עם קצין  חייל שלו לחבר  טילפן  הוא ראשון. ביום לנסוע שמסכים חייל עוד
הוא ברוך  הקדוש עשה מה והסכים. ראשון, ביום איתנו שיבוא נשק ?הכלי 

ליה, דמזדמין אינון כמה לאתדכיא, נש בר בעי כד הקדוש בזוהר  כתוב הלא
שיעזרו  מלאכים כמה לו מזמין הקב "ה להיטהר  רוצה אדם בן כאשר  ביאור:

לו.

גדול נס  הצבאיתשמעו הראשי  הרב  כהן,! אבישי  להרב רביעי ביום מתקשר
לחיילים לחלק זוהר ספרי לו שנביא מאוד רוצה  שהוא 6-7 שעה הרב לערך  !

הקדוש  הזוהר על דברים עוד לך  ונביא באים, תיכף אנחנו לו: עונה אבישי 
כל  לאור  שמוציא העולמי  הזוהר מפעל מייסד מהאלמין האדמו "ר עם ביחד
חושב  אתה לזה, ונזכה הלוואי  מאוד , שמח מהצבא הראשי הרב  - הספרים.

יבוא מהטיליםשהאדמו"ר  יפחד לא הוא שעוסק ? מי  בוודאי, התשובה : - ?
מה' רק מפחד לא  !בזוהר 

לעזה, לנסוע צריכים אנחנו  שעה חצי בעוד ואומר : אלי  מתקשר אבישי הרב
מוכן  מחכההרב אני  איך, ועוד  מוכן, אני  בוודאי לחשוב, בלי התשובה: - ?

ונצליח נעשה ה' בשם  כל לזה , עם מלא שלם טנדר  כבר הכינו 8:10 בשעה - !
הנביא אליהו פתח  .3 זוהר, תיקוני  .2 כרכים, 45 זוהר של סטים .1 זוהר : ספרי

ומגוג  גוג להזוהר

מרבי  הסיפור "האור" עלון .5 חיילים. של  תמונות עם  מג, תיקון .4 לטוב, זכור
חלק  הזוהר כוח  .7 החיילים, של  תמונות עם מ"ח  תיקון .6 זי"ע, באנון יוחנן
על  מלא האוטו בתמונות]. [ראו חיילים. של  תמונות עם הזוהר תורת .8 ו',
של  צבאי  סוד  זה כי בסוד בנתיים זה אבל וידאו , גם [עשינו ונוסעים, גדותיו
נוכל  תקופה אחרי ואולי המלחמות את לנצח האמיתי  הנשק וזה הרשב"י

הכל  את  לתארלפרסם שאין כך כל שמח שליט"א הצבאי  הרב ב"ה, הגענו .[!
המלחמות עם שקרא הניסים וכל  הכל, לו שסיפרנו אחרי בקיצור: ונגיד  ולספר,

יצוקה עופרת במבצע א. הזוהר: את שגמרנו אחרי פעם 18כל   2008 בדצמבר 27)

(2009 נגד בינואר ובפרט עזה מרצועת הטרור  נגד צה"ל של  צבאי  מבצע  היה ,
צבאי  ניצחון השיגה ישראל הדרום. יישובי על  רקטית ארטילריה וירי חמאס
היומי  הזוהר  את שגמרנו  אחרי המדיניות. מטרותיה את השיגה לא אך מוחץ ,
השם בעזרת שנספר ניסים ועוד המלחמה, נגמרה היום באותו  כרכים 12

הבא. בשבוע בשיעור 

 ענ עמוד מבצע

ענן ב. עמוד  2012)במבצע  בנובמבר  21  2012 בנובמבר  ברצועת(14 צה"ל של צבאי  מבצע ,
הים וחיל  הישראלי האוויר חיל של קרב מטוסי של במתקפה החל עזה,
היבשה חיל נרחב, מילואים גיוס  החל ימים כמה  ולאחר סטי"לים  ע"י הישראלי
בלבד . וימית אווירית בתקיפה  הסתיים המבצע אך כינוס , בשטחי  בכוננות  היה
קצר. לזמן שקט הושג המדיני  ובתחום הצבאי בתחום ניצחון השיגה ישראל
אחד . חייל  אפילו נפל  ולא רגלי, בחיל  מלחמה, היה לא אבל רגלי , בחיל ונכנסו 
היה הלילה באותו הזוהר, חוברות 960 תתק"ס  הזוהר  את שגמרנו אחרי

המלחמה. ונגמרה אש הפסקת

איתן צוק  במבצע 2014)ג. ביולי  הרקטות(8 ירי  לנוכח שהחל הנוכחי  הצבאי  מבצע  ,
ישראלים נערים שלושה נחטפו שבו אחים שובו מבצע תחילת  מאז המתגבר
איום לנוכח אך והים  האוויר חיל כוחות ידי על  מבצע היה בתחילה  הי"ד.
מ"ג תיקון של הדפוס את שגמרנו  ביום היבשה . כוחות גם נכנסו המנהרות
גמר ברדה אריה  הרב המקובל הקדוש והצדיק ועוד , האור  ועלון מ"ח , תיקון
בכל  ובשיעורים בדיסקים תהלים , זוהר של היומי דף השיעורים את  וסיים
של  התמונות עם לחיילים ספרים 7,000 הזוהר תורת את וגמרנו העולם,
שחילקנו  איך הסרטים את ראו - כיס בפורמט ספר  כל  עמודים 112] החיילים
את להביא לצבא ונסענו כרכים] 5 תורה זוהר את להדפיס  וגמרנו - לחיילים



ומגוג  גוג זוהר לו

בזכות ורק  אך  וזה אש, הפסקת על הוסכם  הזה ביום וחילקו, הסחורה כל
תמונות. זה על  ויש ביום. זוהר דקה הקדוש, זוהר  ללמוד שהתחילו  החיילים
סחורה הרבה עוד לו להביא הפעם עוד לבוא ביקש וכן בקרוב. לפרסם שנקוה

הרשב"י . של

משיח מחבלי הצלה הוא כי הוא, גדול תועלת  כי האמת 

ורבותי  במרום"מורי "אדיר בספרו הרמח"ל שכתב מה בעין עין רואים !
הוא" כי  הוא , גדול תועלת כי  משיח והאמת מחבלי  והרשב"י הצלה  עכל"ק, ,"

לעצמכם תתארו שלנו. המלחמות את מנהלים  הם  הנביא ואליהו רבינו  משה
ללמוד  לתלמידים  להגיד רוצים שלא רב  הערב  של והרבנים ישיבות הראשי  אם 
באנון  יוחנן מתלמידו ע "ה יוחאי בר  שמעון רבי  שביקש כמו - ביום זוהר דקה
לשמים להגיע שזכה עד  תשובה  בעל ונעשה הסמים, במלחמת קצין שהיה זי"ע
בעל  הכל וידע דקות, בכמה כולה התורה כל את איתו ולמד הרשב"י, לישיבת
איך  שלו השיעורים את  ולשמוע בעין עין זה את לראות יכול אחד  וכל פה,
פה בעל כולה התורה וכל  האריז"ל כתבי וכל הזוהר ספרי כל  פה בעל שאומר 
שמעון  ורבי הכל. ידע  כך  בדברו, נהיה שהכל  הברכה את יודעים  שאנחנו כמו
רב  הערב  ורבני הקדוש, זוהר  ביום  ושלש שתים אחת דקה  שילמדו ממנו ביקש 
ע"ה. הנביא ואליהו רבינו ומשה שמעון רבי לקול לשמוע רוצים לא העמלקים 
היו  ולא דמים, שפיכות היו  ולא מלחמות, בכלל לנו היו לא שומעים, היו -
ב-7 האש הפסקת על להכרזה עד רח"ל, פצועים ועשרות חיילים 64 נהרגים
1,620 ונפצעו אזרחים, ו-3 חיילים 64 נהרגו בישראל  אב], מנחם [יא באוגוסט
שתלמידיהם רוצים שלא מפני הכל  על אשמים הם - אזרחים. ו-684 חיילים

מ"ג. ובתיקון  - ל' בתיקון הרשב"י  שכתב כמו ביום זוהר דקה  ילמדו

המלחמה! נגמר הזוהר ספר את  שגמרנו  אחרי  פע כל 

המלחמה נגמר  הזוהר  ספר את  שגמרנו אחרי  פעם  של כל  האחרון  וביום  !
לכל  לתת הולך שהוא לנו, אמר הצבאי הרב רביעי ביום איתן צוק מלחמת
וכלי  טנק  בכל  ויכניס ועוד , מ"ח , מ"ג, התיקוני את ביחד  שיקראו החיילים
וזה בתיקונים, ילמדו החיילים שכל ויראה לו, שהבאנו הזוהר  ספרי  כל  שריון

בלילה רביעי ביום נעשה הפסקתכבר  הושגה אב מנחם י "א חמישי ביום - !
והרבנים ישיבות הראשי  ואם מעזה, ויצאו  המלחמה נגמרה ה', ובעזרת אש,

ה'. בעזרת מלחמות עוד  יהיו לא  ביום זוהר דף שילמדו שלהם לציבור יגידו

ומגוג  גוג לזזוהר

הזוהר ניסי
הזוהר לימוד ידי על ישראל  שזכו ומיוחדים נפלאים סיפורים כמה יבואו בו

[בדקה] הקדוש

וּ לפרסם וּ להוֹ דיע  לידע ׁש ּמ צוה קּמ אי צוחוּ  כּ בר אׁש ר את לקיּ ם נתחזּ ק ְוּ בכ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הדה בּ על האקי  הּמ קבּ ל  וּ כדברי  גּ אוּ לתינוּ , כּ ל  ּת לוּ י  יד וֹ  על  ורק בּ וֹ  כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ ר בּ ים,
ועוֹ ד , מ"ג ּת ּק וּ ן על המהרח"ו מדּ ברי  היּ ׁש יבוֹ ת ראׁש י ידע וּ  אי לּ וּ  ׁש אמר ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶזי"ע
למען  הגּ אוּ לה  להחי ׁש  והּק בּ לה, הזּ וֹ הר ספר  בּ ל ּמ וּ ד ע וֹ סקים  הי וּ  כוּ לּ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי 

הּק ד וֹ ׁש ה. ה כינה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְּפ ד וּ ת

ניצל מ"ח תיקו בזכות  שערי במאה השנה שקרה נורא  סיפור
וראו  חושו דעיניין" לבחור!!"פקיחו גדול נס  - בעולם מתגלה הזוהר של כוחו !

מתאונה ניצל זוהר , ספרי ולימוד בהפצת פועלו שבזכות מירושלים ישיבה
מחרידה

תמן" "בראשית ספרי  של רבים לזיכוי הפצה  בעקבות שארע ונורא גדול נס
הזוהר ) של מ"ח  הלומד (תיקו כהן, אלון בשם ישיבה, בחור - בירושלים. בישיבות

חבילות אימו, באמצעות העולמי , הזוהר  ממפעל  להפצה קיבל בירושלים,
עיניכם" מרום "שאו  לישיבת נסע כהן  אלון - תמ "ן". "בראשית של קונטרסים
הישיבה כל - שליט"א. אופר שלמה רבי הרה"ג בנשיאות  עיה"ק בירושלים

התיקון  את שאין (מ "ח)למדו הזה, בלימוד לישיבה גדולה שמחה והיתה ביחד ,
והתנגש  לציון, בראשון לביתו כהן אלון נסע הלימוד, בתום - ולספר. לשער
שבא כהן, אלמוג בשם  בחור  נהג שבו צבאי ג'יפ רכב  עם מחרידה בתאונה
- הגדולים. הכדורגל  משחקני  כאחד  משמש שבה מגרמניה, לארץ  לחופשה

התקלקל . הרישוי המספר רק דבר, כמעט ארע  לא לג'יפ

כל  ללא יצא ואלון לשתיים, ונחצה לגמרי נמעך כהן, אלון של רכבו אולם
"אתה!פגע  לו , ואמר  הישיבה, בחור  כהן, לאלון  פנה כהן אלמוג הג'יפ, נהג - !

וכפי  נפגע. הרכב ורק כלום, לך קרה שלא ב"ה כלום", לי לשלם צריך לא
תרמה כהן, אלון של אמו - ברדיו. ישודר זה היום לי, סיפרה אלון של שאימו
שנעשה הגדול  הנס על יתברך  לה' להודות חי" כל "נשמת הספר  להדפיס כסף

המסקנה מה  שעוסק לבנה. מי  כל  הזוהר , של העצום כוחו את רואים  אנו ?
נוח כבתיבת מוגן, הזוהר ספר  של ובהפצה הזוהרבלימוד של  הארוכה ידה - !

ומחבק  עוטפת הגדול ,שומרת הנס של לדיוק לב, שימו בה. שעוסק יהודי  כל ת
שנכון  כמו מידה, ובאותה פגע, כל  ללא יצא והבחור לחלוטין נמעך הרכב 



ומגוג  גוג זוהר לו

בזכות ורק  אך  וזה אש, הפסקת על הוסכם  הזה ביום וחילקו, הסחורה כל
תמונות. זה על  ויש ביום. זוהר דקה הקדוש, זוהר  ללמוד שהתחילו  החיילים
סחורה הרבה עוד לו להביא הפעם עוד לבוא ביקש וכן בקרוב. לפרסם שנקוה

הרשב"י . של

משיח מחבלי הצלה הוא כי הוא, גדול תועלת  כי האמת 

ורבותי  במרום"מורי "אדיר בספרו הרמח"ל שכתב מה בעין עין רואים !
הוא" כי  הוא , גדול תועלת כי  משיח והאמת מחבלי  והרשב"י הצלה  עכל"ק, ,"

לעצמכם תתארו שלנו. המלחמות את מנהלים  הם  הנביא ואליהו רבינו  משה
ללמוד  לתלמידים  להגיד רוצים שלא רב  הערב  של והרבנים ישיבות הראשי  אם 
באנון  יוחנן מתלמידו ע "ה יוחאי בר  שמעון רבי  שביקש כמו - ביום זוהר דקה
לשמים להגיע שזכה עד  תשובה  בעל ונעשה הסמים, במלחמת קצין שהיה זי"ע
בעל  הכל וידע דקות, בכמה כולה התורה כל את איתו ולמד הרשב"י, לישיבת
איך  שלו השיעורים את  ולשמוע בעין עין זה את לראות יכול אחד  וכל פה,
פה בעל כולה התורה וכל  האריז"ל כתבי וכל הזוהר ספרי כל  פה בעל שאומר 
שמעון  ורבי הכל. ידע  כך  בדברו, נהיה שהכל  הברכה את יודעים  שאנחנו כמו
רב  הערב  ורבני הקדוש, זוהר  ביום  ושלש שתים אחת דקה  שילמדו ממנו ביקש 
ע"ה. הנביא ואליהו רבינו ומשה שמעון רבי לקול לשמוע רוצים לא העמלקים 
היו  ולא דמים, שפיכות היו  ולא מלחמות, בכלל לנו היו לא שומעים, היו -
ב-7 האש הפסקת על להכרזה עד רח"ל, פצועים ועשרות חיילים 64 נהרגים
1,620 ונפצעו אזרחים, ו-3 חיילים 64 נהרגו בישראל  אב], מנחם [יא באוגוסט
שתלמידיהם רוצים שלא מפני הכל  על אשמים הם - אזרחים. ו-684 חיילים

מ"ג. ובתיקון  - ל' בתיקון הרשב"י  שכתב כמו ביום זוהר דקה  ילמדו

המלחמה! נגמר הזוהר ספר את  שגמרנו  אחרי  פע כל 

המלחמה נגמר  הזוהר  ספר את  שגמרנו אחרי  פעם  של כל  האחרון  וביום  !
לכל  לתת הולך שהוא לנו, אמר הצבאי הרב רביעי ביום איתן צוק מלחמת
וכלי  טנק  בכל  ויכניס ועוד , מ"ח , מ"ג, התיקוני את ביחד  שיקראו החיילים
וזה בתיקונים, ילמדו החיילים שכל ויראה לו, שהבאנו הזוהר  ספרי  כל  שריון

בלילה רביעי ביום נעשה הפסקתכבר  הושגה אב מנחם י "א חמישי ביום - !
והרבנים ישיבות הראשי  ואם מעזה, ויצאו  המלחמה נגמרה ה', ובעזרת אש,

ה'. בעזרת מלחמות עוד  יהיו לא  ביום זוהר דף שילמדו שלהם לציבור יגידו

ומגוג  גוג לזזוהר

הזוהר ניסי
הזוהר לימוד ידי על ישראל  שזכו ומיוחדים נפלאים סיפורים כמה יבואו בו

[בדקה] הקדוש

וּ לפרסם וּ להוֹ דיע  לידע ׁש ּמ צוה קּמ אי צוחוּ  כּ בר אׁש ר את לקיּ ם נתחזּ ק ְוּ בכ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הדה בּ על האקי  הּמ קבּ ל  וּ כדברי  גּ אוּ לתינוּ , כּ ל  ּת לוּ י  יד וֹ  על  ורק בּ וֹ  כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ ר בּ ים,
ועוֹ ד , מ"ג ּת ּק וּ ן על המהרח"ו מדּ ברי  היּ ׁש יבוֹ ת ראׁש י ידע וּ  אי לּ וּ  ׁש אמר ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶזי"ע
למען  הגּ אוּ לה  להחי ׁש  והּק בּ לה, הזּ וֹ הר ספר  בּ ל ּמ וּ ד ע וֹ סקים  הי וּ  כוּ לּ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי 

הּק ד וֹ ׁש ה. ה כינה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְּפ ד וּ ת

ניצל מ"ח תיקו בזכות  שערי במאה השנה שקרה נורא  סיפור
וראו  חושו דעיניין" לבחור!!"פקיחו גדול נס  - בעולם מתגלה הזוהר של כוחו !

מתאונה ניצל זוהר , ספרי ולימוד בהפצת פועלו שבזכות מירושלים ישיבה
מחרידה

תמן" "בראשית ספרי  של רבים לזיכוי הפצה  בעקבות שארע ונורא גדול נס
הזוהר ) של מ"ח  הלומד (תיקו כהן, אלון בשם ישיבה, בחור - בירושלים. בישיבות

חבילות אימו, באמצעות העולמי , הזוהר  ממפעל  להפצה קיבל בירושלים,
עיניכם" מרום "שאו  לישיבת נסע כהן  אלון - תמ "ן". "בראשית של קונטרסים
הישיבה כל - שליט"א. אופר שלמה רבי הרה"ג בנשיאות  עיה"ק בירושלים

התיקון  את שאין (מ "ח)למדו הזה, בלימוד לישיבה גדולה שמחה והיתה ביחד ,
והתנגש  לציון, בראשון לביתו כהן אלון נסע הלימוד, בתום - ולספר. לשער
שבא כהן, אלמוג בשם  בחור  נהג שבו צבאי ג'יפ רכב  עם מחרידה בתאונה
- הגדולים. הכדורגל  משחקני  כאחד  משמש שבה מגרמניה, לארץ  לחופשה

התקלקל . הרישוי המספר רק דבר, כמעט ארע  לא לג'יפ

כל  ללא יצא ואלון לשתיים, ונחצה לגמרי נמעך כהן, אלון של רכבו אולם
"אתה!פגע  לו , ואמר  הישיבה, בחור  כהן, לאלון  פנה כהן אלמוג הג'יפ, נהג - !

וכפי  נפגע. הרכב ורק כלום, לך קרה שלא ב"ה כלום", לי לשלם צריך לא
תרמה כהן, אלון של אמו - ברדיו. ישודר זה היום לי, סיפרה אלון של שאימו
שנעשה הגדול  הנס על יתברך  לה' להודות חי" כל "נשמת הספר  להדפיס כסף

המסקנה מה  שעוסק לבנה. מי  כל  הזוהר , של העצום כוחו את רואים  אנו ?
נוח כבתיבת מוגן, הזוהר ספר  של ובהפצה הזוהרבלימוד של  הארוכה ידה - !

ומחבק  עוטפת הגדול ,שומרת הנס של לדיוק לב, שימו בה. שעוסק יהודי  כל ת
שנכון  כמו מידה, ובאותה פגע, כל  ללא יצא והבחור לחלוטין נמעך הרכב 



ומגוג  גוג זוהר לח

בבחינת עלינו  שצרים הגויים בבחינת הוא שנמעך הרכב בכלל, נכון בפרט ,
משול  פגע  כל ללא שניצל הבחור  תשברנה", וקשתותם בליבם תבוא "חרבם
הזוהר לימוד בכח ולכן הרבים, את וזיכה שלמד הזוהר מכח שנשמר  ליהודי
האטום פצצות הקשות הגזרות היסורים הצרות, מכל  ישראל עם כלל על להגן
לא ראשינו "שערת בזוהר נעסוק רק שאם רואים  ואנו בישין. מרעין ושאר 

אימו, ברחם כעובר  מוגנים נהייה  ואנו רחמי )תיפול" מהמילה בא  אתם(רח ולמה ,
מחכים ולילה.עוד יומם הקדוש הזוהר  את והפיצו לימדו רוצו, ?

יס  פ רמט זהר ני יס  ל והיה הב, יד על מ ר   יר אחד  ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָחייל
יתר ולא כריכה רק נכנס והר זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹמד 

לכל  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד על  ספרים בּ חנּ ם מחלקים העולמי הזוהר  מפעל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבס"ד
ויהוּ די , לח יּ לים יהוּ די ׁש יּ ׁש  הּק ד וֹ ׁש ה  האמ וּ נה את אלפי ותראוּ  ע שׂ ר וֹ ת  לנוּ  יׁש  , ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

זוֹ הר, ּת ּק וּ ני להם ׁש ׁש לחנוּ  והיה חילים ה לּ ב, יד על  מּמ ׁש  כּ דּ וּ ר  בּ וֹ  יר וּ  אחד וחייל  ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
רק  נכנס  והכּ דּ וּ ר זמן, לוֹ  ׁש יּ ׁש  מתי בּ זה ׁש לּ וֹ מד כּ יס פוֹ רמט ז וֹ הר ּת ּק וּ ני  בּ כּ יס  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַל וֹ 

הח יּ לים  לכל  זה את והראה יוֹ תר נכנס וא כּ ל בּ כריכה ולוֹ מדים י וֹ ׁש בים ואנחנוּ  , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מהּמ לחמה אוֹ תנוּ  להצּ יל  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר דּ ּק וֹ ת 1-3 ללמד לנוּ  נוֹ תנים וא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם,
בּ אי לּ ין  מהימנא רעיא ׁש אמר כּ מוֹ  ננּ צל הזּ הר וּ בלּמ וּ ד  מּמ נּ ה ׁש חוֹ ׁש ׁש ים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לה

נּס יוֹ ן  צרי קכו)א  ד נשא  .(זוהר ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

הזוהר" ספר בזכות  בעזה ניצל שלנו  הב
לו  יש כי  אמונה מתוך הזוהר ספר עם לעזה חיילים נכנסו איתן צוק במבצע
קרוב  בחזה, לו פגע שכדור  ואמר אליי התקשר  שלי "הבן הגנה. של  סגולות
אוליבר סמל של אביו סיפר  ניצלו", חייו ובנס בכיס, לו שיש הזוהר  לספר מאוד 
מהתרגשות, בוכה אליי  התקשר שלי  "הבן במבצע. שנפצע רובנס בנג'מין
לו  שיש הזוהר לספר מאוד קרוב שלו, באפוד בחזה , לו פגע שכדור לי וסיפר 
מבחינתו  כלום. לו קרה  לא אבל שנפצע בטוח היה הוא ניצלו. חייו ובנס בכיס,
דני , סיפר הזוהר", ספר  בזכות הכל  וזה להסביר אפשר שאי נס  זה ועבורנו
יציל  שהוא ואמונה מחשבה מתוך הספר  את לבנם נתנו הם הוריו, לדברי אביו.
קצר, לזמן למחרת הבן את "כשפגשנו קרה. אכן וכך הקרב , בשדה חייו  את 
והקב"ה הזוהר  שספר  מאמינים אנחנו באפוד. לו שפגע הקליע את לנו נתן הוא

החייל . הורי סיפרו מחדש", חייו את קיבל הוא מלמעלה. עליו שומרים

לא וחלק הלוחמים... של אישיותם על צדדים כמה  חשף איתן ' 'צוק מבצע
מדובר פנחס. פרשת  את הכולל הזוהר ספר  כשברשותם ללחימה נכנסו מבוטל

ומגוג  גוג לטזוהר

הספר בסגולות מאמינים מהם ורבים חיילים בקרב תאוצה שצוברת בתופעה
דורש, לכל  זוהר ספרי אלף כ-50 חילקו... שבועות כמה לפני חיים. להצלת
ומילואימניקים סדירים  לחיילים הגיע מהם  מבוטל  לא  חלק כסף, אין חינם
חיילים בקרב ניסים חולל הזוהר ספר  כי לה... וסביב  ברצועה המשרתים
פנחס, פרשת את  בתוכו כולל מחלקים שאנו הזוהר  "ספר  ברצועה. שלחמו
עם למען הכהן  פנחס של  נפש מסירות של אירוע בתוכה מכילה אשר  פרשה 
שמגנות ואנרגיות גנוז אור מאוד , גבוהה רוחניות בתוכו מכיל  הזוהר ישראל.
למרות בספר , שקורא  "מי  בו"... פגיעה  כל ומונע אותו שמחזיק האדם על
לו  מובטח הדברים, של הפירוש את להבין  מבלי וגם בארמית כתוב  שהוא
את ועוקפת לאלוקים ישירות מתקבלת שלו התפילה יועץ} {פלא יינצלו. שחייו 
פיגועים נמנעו הזו הפרשה בזכות מג] תיקון זוהר  [תיקוני המלאכים. כל
האדם גוף על להגנה סגולות הזה  לספר יש ניצלו. רבים אנשים של וחייהם

[כתב:שמעוןאיפרגן|פורסם05/08/14ט 'אב ולחולל ניסיםשאיןלהםהסבר ".
תשע"ד]

 אט צצת  לפני הל ת   ס  אנחנ ,זמ אי נגמר , החק ,מה זה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָעכו 

ּפ צצוֹ ת רבּ וֹ תי לפני הגּ לוּ ת בּ סוֹ ף  אנחנ וּ  זמן, אין נגמר, הּמ שׂ חק הזּ מן , זה  עכׁש ו  ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
נח.אטוֹ ם  בּ תבת וּ להכּ נס להנּ צל מיּ שׂ ראל נפׁש  כּ ל  להצּ יל  כּ לּ נוּ  ונתארגן בּ וֹ אוּ  , ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌

בּ כל  ליוֹ צרנוּ  לעבד לבבנוּ  לטהר ונזכּ ה טהרה, ר וּ ח עלינוּ  הם ׁש יּ ערה רצוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְויהי 
אוֹ תנוּ  מצוּ ה  מהימנא ׁש הרעיא אי ונזכּ וֹ ר  מאדנוּ , וּ בכל נפׁש נוּ  וּ בכל  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹכּ חנוּ 
ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף  עד מאיר הרׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת דּ וקא, הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ  עד  הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת ריט .)וא נחס לנוּ (ז הר וׁש יּ ׁש לח ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְְִַָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ּת פארּת נוּ  בּ ית ויּ בנה נדּ חנוּ  ויקבּ ץ ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְמׁש יחנ וּ 

ינס   א ח אי רע יהיה  א  ואפ  נח בת מ הא ההר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹספר

היה וא הר בּ ה מינים  היוּ  ׁש בּ וֹ  נח, ּת בת כּ מוֹ  הוּ א ה זּ הר ספר  ׁש נּ קרא זה ח בּ וּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִכּ י
ה וּ א כּ ן להּת בה כּ ניסתם ידי על  אלּ א כּ לּ ם והּמ ׁש ּפ ח וֹ ת הּמ ינים לאוֹ תן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִקיּ וּ ם
החבּ וּ ר סגלּ ת וכ להתקיּ ם, הזּ ה  חבּ וּ ר אוֹ ר סוֹ ד אל  הצּ דּ יקים  יכּ נסוּ  כּ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַמ ּמ ׁש ...
הבּ רזל  את הוֹ אבת  האבן כּ ׁש איבת יׁש אבנּ וּ  הם אהבת  בּ ח ׁש קוֹ  ׁש עוֹ סק ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ ד
חׁש ׁש  אין רׁש ע יהיה אם ואפלּ וּ  ותּק וּ נוֹ , ונׁש מתוֹ  ור וּ חוֹ  נפׁש וֹ  להצלת אליו ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויכּ נס

יכּ נס. ה')אם סימ א' ער  יקר , (אר ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִַַָָָ

לבד , הקודש  בלשון וגם הקודש לשון  תרגום  עם  זוהר עולם לאור יצאו ב"ה
הקטנים, עם  גדולים  בו שיהגו אופנים, מיני  בכל הקדוש הזוהר ולגלות לזרז



ומגוג  גוג זוהר לח

בבחינת עלינו  שצרים הגויים בבחינת הוא שנמעך הרכב בכלל, נכון בפרט ,
משול  פגע  כל ללא שניצל הבחור  תשברנה", וקשתותם בליבם תבוא "חרבם
הזוהר לימוד בכח ולכן הרבים, את וזיכה שלמד הזוהר מכח שנשמר  ליהודי
האטום פצצות הקשות הגזרות היסורים הצרות, מכל  ישראל עם כלל על להגן
לא ראשינו "שערת בזוהר נעסוק רק שאם רואים  ואנו בישין. מרעין ושאר 

אימו, ברחם כעובר  מוגנים נהייה  ואנו רחמי )תיפול" מהמילה בא  אתם(רח ולמה ,
מחכים ולילה.עוד יומם הקדוש הזוהר  את והפיצו לימדו רוצו, ?

יס  פ רמט זהר ני יס  ל והיה הב, יד על מ ר   יר אחד  ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָחייל
יתר ולא כריכה רק נכנס והר זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹמד 

לכל  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד על  ספרים בּ חנּ ם מחלקים העולמי הזוהר  מפעל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבס"ד
ויהוּ די , לח יּ לים יהוּ די ׁש יּ ׁש  הּק ד וֹ ׁש ה  האמ וּ נה את אלפי ותראוּ  ע שׂ ר וֹ ת  לנוּ  יׁש  , ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

זוֹ הר, ּת ּק וּ ני להם ׁש ׁש לחנוּ  והיה חילים ה לּ ב, יד על  מּמ ׁש  כּ דּ וּ ר  בּ וֹ  יר וּ  אחד וחייל  ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
רק  נכנס  והכּ דּ וּ ר זמן, לוֹ  ׁש יּ ׁש  מתי בּ זה ׁש לּ וֹ מד כּ יס פוֹ רמט ז וֹ הר ּת ּק וּ ני  בּ כּ יס  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַל וֹ 

הח יּ לים  לכל  זה את והראה יוֹ תר נכנס וא כּ ל בּ כריכה ולוֹ מדים י וֹ ׁש בים ואנחנוּ  , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מהּמ לחמה אוֹ תנוּ  להצּ יל  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר דּ ּק וֹ ת 1-3 ללמד לנוּ  נוֹ תנים וא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם,
בּ אי לּ ין  מהימנא רעיא ׁש אמר כּ מוֹ  ננּ צל הזּ הר וּ בלּמ וּ ד  מּמ נּ ה ׁש חוֹ ׁש ׁש ים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לה

נּס יוֹ ן  צרי קכו)א  ד נשא  .(זוהר ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

הזוהר" ספר בזכות  בעזה ניצל שלנו  הב
לו  יש כי  אמונה מתוך הזוהר ספר עם לעזה חיילים נכנסו איתן צוק במבצע
קרוב  בחזה, לו פגע שכדור  ואמר אליי התקשר  שלי "הבן הגנה. של  סגולות
אוליבר סמל של אביו סיפר  ניצלו", חייו ובנס בכיס, לו שיש הזוהר  לספר מאוד 
מהתרגשות, בוכה אליי  התקשר שלי  "הבן במבצע. שנפצע רובנס בנג'מין
לו  שיש הזוהר לספר מאוד קרוב שלו, באפוד בחזה , לו פגע שכדור לי וסיפר 
מבחינתו  כלום. לו קרה  לא אבל שנפצע בטוח היה הוא ניצלו. חייו ובנס בכיס,
דני , סיפר הזוהר", ספר  בזכות הכל  וזה להסביר אפשר שאי נס  זה ועבורנו
יציל  שהוא ואמונה מחשבה מתוך הספר  את לבנם נתנו הם הוריו, לדברי אביו.
קצר, לזמן למחרת הבן את "כשפגשנו קרה. אכן וכך הקרב , בשדה חייו  את 
והקב"ה הזוהר  שספר  מאמינים אנחנו באפוד. לו שפגע הקליע את לנו נתן הוא

החייל . הורי סיפרו מחדש", חייו את קיבל הוא מלמעלה. עליו שומרים

לא וחלק הלוחמים... של אישיותם על צדדים כמה  חשף איתן ' 'צוק מבצע
מדובר פנחס. פרשת  את הכולל הזוהר ספר  כשברשותם ללחימה נכנסו מבוטל

ומגוג  גוג לטזוהר

הספר בסגולות מאמינים מהם ורבים חיילים בקרב תאוצה שצוברת בתופעה
דורש, לכל  זוהר ספרי אלף כ-50 חילקו... שבועות כמה לפני חיים. להצלת
ומילואימניקים סדירים  לחיילים הגיע מהם  מבוטל  לא  חלק כסף, אין חינם
חיילים בקרב ניסים חולל הזוהר ספר  כי לה... וסביב  ברצועה המשרתים
פנחס, פרשת את  בתוכו כולל מחלקים שאנו הזוהר  "ספר  ברצועה. שלחמו
עם למען הכהן  פנחס של  נפש מסירות של אירוע בתוכה מכילה אשר  פרשה 
שמגנות ואנרגיות גנוז אור מאוד , גבוהה רוחניות בתוכו מכיל  הזוהר ישראל.
למרות בספר , שקורא  "מי  בו"... פגיעה  כל ומונע אותו שמחזיק האדם על
לו  מובטח הדברים, של הפירוש את להבין  מבלי וגם בארמית כתוב  שהוא
את ועוקפת לאלוקים ישירות מתקבלת שלו התפילה יועץ} {פלא יינצלו. שחייו 
פיגועים נמנעו הזו הפרשה בזכות מג] תיקון זוהר  [תיקוני המלאכים. כל
האדם גוף על להגנה סגולות הזה  לספר יש ניצלו. רבים אנשים של וחייהם

[כתב:שמעוןאיפרגן|פורסם05/08/14ט 'אב ולחולל ניסיםשאיןלהםהסבר ".
תשע"ד]

 אט צצת  לפני הל ת   ס  אנחנ ,זמ אי נגמר , החק ,מה זה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָעכו 

ּפ צצוֹ ת רבּ וֹ תי לפני הגּ לוּ ת בּ סוֹ ף  אנחנ וּ  זמן, אין נגמר, הּמ שׂ חק הזּ מן , זה  עכׁש ו  ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
נח.אטוֹ ם  בּ תבת וּ להכּ נס להנּ צל מיּ שׂ ראל נפׁש  כּ ל  להצּ יל  כּ לּ נוּ  ונתארגן בּ וֹ אוּ  , ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌

בּ כל  ליוֹ צרנוּ  לעבד לבבנוּ  לטהר ונזכּ ה טהרה, ר וּ ח עלינוּ  הם ׁש יּ ערה רצוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְויהי 
אוֹ תנוּ  מצוּ ה  מהימנא ׁש הרעיא אי ונזכּ וֹ ר  מאדנוּ , וּ בכל נפׁש נוּ  וּ בכל  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹכּ חנוּ 
ללמוֹ ד  וצרי הדּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף  עד מאיר הרׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת דּ וקא, הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ  עד  הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת ריט .)וא נחס לנוּ (ז הר וׁש יּ ׁש לח ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְְִַָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ּת פארּת נוּ  בּ ית ויּ בנה נדּ חנוּ  ויקבּ ץ ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְמׁש יחנ וּ 

ינס   א ח אי רע יהיה  א  ואפ  נח בת מ הא ההר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹספר

היה וא הר בּ ה מינים  היוּ  ׁש בּ וֹ  נח, ּת בת כּ מוֹ  הוּ א ה זּ הר ספר  ׁש נּ קרא זה ח בּ וּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִכּ י
ה וּ א כּ ן להּת בה כּ ניסתם ידי על  אלּ א כּ לּ ם והּמ ׁש ּפ ח וֹ ת הּמ ינים לאוֹ תן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִקיּ וּ ם
החבּ וּ ר סגלּ ת וכ להתקיּ ם, הזּ ה  חבּ וּ ר אוֹ ר סוֹ ד אל  הצּ דּ יקים  יכּ נסוּ  כּ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַמ ּמ ׁש ...
הבּ רזל  את הוֹ אבת  האבן כּ ׁש איבת יׁש אבנּ וּ  הם אהבת  בּ ח ׁש קוֹ  ׁש עוֹ סק ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ ד
חׁש ׁש  אין רׁש ע יהיה אם ואפלּ וּ  ותּק וּ נוֹ , ונׁש מתוֹ  ור וּ חוֹ  נפׁש וֹ  להצלת אליו ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויכּ נס

יכּ נס. ה')אם סימ א' ער  יקר , (אר ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִַַָָָ

לבד , הקודש  בלשון וגם הקודש לשון  תרגום  עם  זוהר עולם לאור יצאו ב"ה
הקטנים, עם  גדולים  בו שיהגו אופנים, מיני  בכל הקדוש הזוהר ולגלות לזרז



ומגוג  גוג זוהר מ

כיס, מהדורת  וכן בו, מתחברת שהשכינה הקודש בלשון ללמוד  ולזכות 
בתור הזמן את לנצל שזכו מרבים כבר  ששמעתי כיס  בגודל  הקדושות והאדרות 
למדו  ובנתיים בבנק בתור שחיכו שיהודים מעשיות הרבה ויש ובדרכים, לבנק
בלי  לבקשתם והסכימו בפרנסה גדולות ישועות ראו שם שהיה הזוהר בתיקוני

בכל ב  היהודים כל נתחברו האיך הלבבות, ומפעים לראות  תענוג ממש עיות .
[שכידוע  קודש שבת כל ובפרט יום כל  ללמוד המדרשות, ובתי הכנסיות בתי
בחול  שעה הקדוש זוהר ולימוד אלף , כפול עולה קודש בשבת הלימוד  מעלת
שמחה מתוך הוא הלימוד  וכאשר  שנה, אלף קודש בשבת ושעה לשנה, עולה
שעה] של ערכה ספר ראה – שנה מליון מאה  ובצער  שנה, מליון  לערך עולה
וכעת התפילות. ובין תפילה, כל אחר  דקות מספר בחק, המסודר הזוהר  בסדר
חברים ישראל כל אלא הקדוש, זוהר ילמוד לא מדוע תירוץ יהודי  לשום אין
רבינו  משה מפי חיים, אלוקים דברי  ומקיימים הקדוש זוהר  ולומדים מקשיבים

ברחמי" גלותא מן יפקון דא  "בספרא שאמר: קכ"ד)ע"ה, נשא מהימנא במהרה(רעיא ,
אמן. בימינו

הזוהר לימוד  כוח 

בּ גימטר יּ א - 148 = ּת ב וֹ ת ב' עם - הּת ּק וּ נים" זוֹ הר ׁש ל " הגּ ימטר יּ א ער ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵא.
מבּט ל  היה ׁש הר ׁש בּ "י  כּ מוֹ  בּ יאוּ ר: - ,841 = לרחמים" דּ ין  מהּפ כים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ"צדּ יקים

ׁש מוֹ ת [זוֹ הר לרחמים, הכּ ל  וּ מה ּפ ע"א)הגּ זרוֹ ת ט "ו ) ּדּ איהו הוּ א בּ רי קוּ דׁש א ... ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
להמׁש י זוֹ כים הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ל ּמ וּ ד  ידי ׁש על  וכוּ '], מבּט לּה , ואיה וּ  גּ זרה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵגּ וֹ זר 

הּק דוֹ ׁש , הר ׁש בּ "י  נׁש מת אז וּ לאיאת אברהם ר בּ י  הּמ קבּ ל  הצה"ק ׁש כּ תב כּ מוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
פרת  דמנא" ה"ארא על  החה" "אר  ספר גלאנטי,  אברה הרב  הקל    החיד"א ל זקנ ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ(זיע "א

ע"ב ) קכ"ג   טיׁש אנוּ .מ זמן  כּ ל  מבּ ינינוּ , רׁש בּ "י ׁש נּ פטר אחר היּ וֹ ם עוֹ ד אפילוּ  ְֲִִַָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ ראׁש , בּ עטר וֹ תיו  כּ מל מעּט ר ׁש מע וֹ ן ר בּ י  בּ א אתעטר  האדּ רא, בּ דברי ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ סקים

בּ גוון .ויוֹ ׁש ב  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

י האמ העיר מרי  ה דה זהר ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמדי

"ב . העירבּ גימטר יּ א  בּ יאוּ ר:ׁש וֹ מרי  ,841 = הם " הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש וֹ מריׁש לּ וֹ מדי ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
האמּת יּ ים  הגר "א,העיר הרמח "ל, מזהירים, כּ זהר הּק ד וֹ ׁש ים הצּ דּ יקים  [כּ דברי , ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זיע"א] הּס לּ ם בּ על ּפ ת יּ ה, יהוּ דה  ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י

בּ גימטר יּ א ליצר וֹ : גּ ד וֹ ל רוּ ח נחת ועוֹ שׂ ה הגּ אוּ לה מקרב זה בּ ספר העוֹ סק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָג.
עתיד  בּ תראה בּ דרא יוֹ מיּ א  בּ סוֹ ף ׁש דּ וקא בּ יאוּ ר: ,841 = האחר וֹ ן " ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ"הּת ּק וּ ן

ומגוג  גוג מאזוהר

מהאי יתּפ רנסוּ ן לת ּת א נׁש א בּ ני  וכּמ ה דּ א... חבּ וּ רא ע"א)לאתחדׁש א כד )חבּ וּ רא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִַ◌ָ◌
וּ בגיניּה  יוֹ מיּ א, בּ סוֹ ף בתראה  בּ דרא לתּת א יתגּ לי כּ ד ,י)דּ יל כה וּ קראתם(וקרא ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְְִַָ◌ָ◌ֶ◌

, ּׁש ל הזּ ה מהחבּ וּ ר יתּפ רנסוּ  למ ּט ה אדם בּ ני  וכּמ ה תרגום: - וגוֹ '. בּ ארץ ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְדּ ר וֹ ר 
בּ ארץ  דּ רוֹ ר  וּ קראתם  וּ בגללוֹ  היּ מים, בּ ס וֹ ף האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר  למּט ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ תגּ לּ ה

כ"ד.)וגוֹ מר. כ"ג:,  זהר  יּ תגּ לּ ה(ני וּ בסגוּ לתוֹ  ׁש בּ זכוּ תוֹ  האחר וֹ ן הּת ּק וּ ן וזהוּ  , ְ◌ֵ◌ְִֵַַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בּ ספר הע וֹ סק ׁש כּ ל זוֹ הר, ּת ּק וּ ני על מל בּ כּס א כּ ּמ באר  בּ רחמים. ויב וֹ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח
אני  ּפ דאני  כּ אלּ וּ  ׁש כּ ת וּ ב: כּ מוֹ  לי וֹ צרוֹ , גּ דוֹ ל  רוּ ח נחת וע וֹ שׂ ה הגּ אוּ לה מקרב ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶזה
יוֹ מיּ א סוֹ ף עד גּ נוּ ז ויהיה יּ תגּ לּ ה ׁש א  הבּ וֹ רא  גּ זר   ּכ כּ י  כו'. הגּ לוּ ת מן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָוּ בני

בּ זוּ לתוֹ . וא בּ וֹ  זוֹ  סגוּ לה כּ י דּ ר וֹ ר, יב וֹ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדבּ גינּה 

ינינ ו ב  בא מתע ר מד  ," מע ר י ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ"איתעטר

בּ ינינוּ ד. ו יּ וֹ ׁש ב וּ בא  מתעּט ר מיּ ד ׁש מעוֹ ן", ר בּ י ׁש כּ אׁש ר"איתעטר  וידוּ ע  - ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש כּ תב  כּ מ וֹ  בּ ינינוּ  ונמצא בּ א הּק ד וֹ ׁש  הרׁש בּ "י נׁש מת אזי הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלוֹ מדים 
אוֹ מרים ׁש אנוּ  ּפ עם דּ בכל זי"ע, גלאנטי אברהם רבּ י בּ ׁש ם לאברהם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד

מיּ  ׁש מעוֹ ן", ר בּ י  "איתעטר והצּ דּ יקיםבּ אדּ רא בּ ינינוּ , ויּ וֹ ׁש ב וּ בא מתעּט ר  ד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לראוֹ ת, זוֹ כים א אנוּ  אמנם, בּ עיניהם, זאת לראוֹ ת מּמ ׁש  זוֹ כים היוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ ד וֹ לים
מה לנוּ  אין  אז הרׁש בּ "י את לנוּ  יׁש  ואם מּמ ׁש . הוּ א  ּׁש כ וּ מאמינים י וֹ דעים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
להחריב  נׁש לח הּמ מ נּ ה  ׁש הּמ לא בּ זוֹ ה"ק ׁש כּ תוּ ב הּס ּפ וּ ר יּ דוּ ע כּ מוֹ  כּ לל , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלדאג
מה ם י ׁש ירוֹ ת נּ ׁש לח הגם קדתוֹ , בּ כח אוֹ תוֹ  עצר  והרׁש בּ "י העוֹ לם, ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת 
אינוֹ  הר ׁש בּ "י  כּ י  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני הּמ לא אוֹ תוֹ  בּ טרוּ ניה וּ כׁש בּ א ,ִיתבּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
הר ׁש בּ "י  את ׁש יּ ׁש  ידעּת  א וכי  הקב"ה, ל וֹ  ענה ׁש ליחוּ תוֹ , לעשׂ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַמ נּ יחוֹ ,

גּ זרהבּ עוֹ לם גּ וֹ זר  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  אקים, בּ יראת מוֹ ׁש ל צדּ יק בּ בחינת הוּ א ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ כל  להתחב צריכים אנוּ  אלּ א לעצמנוּ , רק לדאג לנוּ  אין ע ּת ה מבּט לּה , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוהוּ א
וּ מבטח לנוּ  ׁש יּ ׁש  האמּת י הּמ גן הוּ א  כּ י בּ זוֹ ה"ק ׁש יּ למדוּ  לכ לּ ם וּ לזכּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיהוּ דים,
בּ כל  ׁש לּ וֹ  בּ ּפ ּמ ליא בּ וֹ  מׁש ּת בּ ח הקב "ה האריז"ל, וּ בתוֹ רת בּ זוֹ ה "ק העוֹ סק כּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָלנוּ 
"הווּ  לפניו וּ מכריזים ,הּמ ל ואהוּ בי  אוֹ הבי בּ ין  למעלה  נרׁש ם וּ דיוֹ קנוֹ  ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְיוֹ ם,
כּ אׁש ר לבּט לם. ר ׁש וּ ת לוֹ  יׁש  גּ זרוֹ ת גּ וֹ זר הקב "ה ואפילוּ  דּ פלוֹ ני " בּ די וֹ קנא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְזהירים
אלּ א לנוּ  אין הזּ וֹ הר, בּ ספר הלּ ּמ וּ ד ׁש ל כּ חוֹ  ועצוּ ם גּ דוֹ ל  ּכ כּ די ׁש עד רוֹ אים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָאנוּ 
בּ עבוֹ דתם וחזק וכח אמץ להם לה וֹ סיף הּק דׁש , מלאכת עוֹ שׂ י  ידי  את ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלחזּ ק
בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל  אוֹ רוֹ  את  וּ להפיץ להמׁש י עז וחגר וּ  מתנים אּמ צוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,
מאירת היא  לנוּ , מגן ּת וֹ רתוֹ  דּ אפׁש ר מה בּ כל וּ לסיּ ע בּ עוֹ לם כּ חוֹ  לפרסם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַיוֹ חאי,

יוֹ חאי . בּ ר  אדוֹ ננוּ  בּ עדנוּ , טוֹ ב ימליץ הוּ א  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵעינינוּ ,



ומגוג  גוג זוהר מ

כיס, מהדורת  וכן בו, מתחברת שהשכינה הקודש בלשון ללמוד  ולזכות 
בתור הזמן את לנצל שזכו מרבים כבר  ששמעתי כיס  בגודל  הקדושות והאדרות 
למדו  ובנתיים בבנק בתור שחיכו שיהודים מעשיות הרבה ויש ובדרכים, לבנק
בלי  לבקשתם והסכימו בפרנסה גדולות ישועות ראו שם שהיה הזוהר בתיקוני

בכל ב  היהודים כל נתחברו האיך הלבבות, ומפעים לראות  תענוג ממש עיות .
[שכידוע  קודש שבת כל ובפרט יום כל  ללמוד המדרשות, ובתי הכנסיות בתי
בחול  שעה הקדוש זוהר ולימוד אלף , כפול עולה קודש בשבת הלימוד  מעלת
שמחה מתוך הוא הלימוד  וכאשר  שנה, אלף קודש בשבת ושעה לשנה, עולה
שעה] של ערכה ספר ראה – שנה מליון מאה  ובצער  שנה, מליון  לערך עולה
וכעת התפילות. ובין תפילה, כל אחר  דקות מספר בחק, המסודר הזוהר  בסדר
חברים ישראל כל אלא הקדוש, זוהר ילמוד לא מדוע תירוץ יהודי  לשום אין
רבינו  משה מפי חיים, אלוקים דברי  ומקיימים הקדוש זוהר  ולומדים מקשיבים

ברחמי" גלותא מן יפקון דא  "בספרא שאמר: קכ"ד)ע"ה, נשא מהימנא במהרה(רעיא ,
אמן. בימינו

הזוהר לימוד  כוח 

בּ גימטר יּ א - 148 = ּת ב וֹ ת ב' עם - הּת ּק וּ נים" זוֹ הר ׁש ל " הגּ ימטר יּ א ער ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵא.
מבּט ל  היה ׁש הר ׁש בּ "י  כּ מוֹ  בּ יאוּ ר: - ,841 = לרחמים" דּ ין  מהּפ כים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ"צדּ יקים

ׁש מוֹ ת [זוֹ הר לרחמים, הכּ ל  וּ מה ּפ ע"א)הגּ זרוֹ ת ט "ו ) ּדּ איהו הוּ א בּ רי קוּ דׁש א ... ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
להמׁש י זוֹ כים הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ל ּמ וּ ד  ידי ׁש על  וכוּ '], מבּט לּה , ואיה וּ  גּ זרה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵגּ וֹ זר 

הּק דוֹ ׁש , הר ׁש בּ "י  נׁש מת אז וּ לאיאת אברהם ר בּ י  הּמ קבּ ל  הצה"ק ׁש כּ תב כּ מוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
פרת  דמנא" ה"ארא על  החה" "אר  ספר גלאנטי,  אברה הרב  הקל    החיד"א ל זקנ ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ(זיע "א

ע"ב ) קכ"ג   טיׁש אנוּ .מ זמן  כּ ל  מבּ ינינוּ , רׁש בּ "י ׁש נּ פטר אחר היּ וֹ ם עוֹ ד אפילוּ  ְֲִִַָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ ראׁש , בּ עטר וֹ תיו  כּ מל מעּט ר ׁש מע וֹ ן ר בּ י  בּ א אתעטר  האדּ רא, בּ דברי ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ סקים

בּ גוון .ויוֹ ׁש ב  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

י האמ העיר מרי  ה דה זהר ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמדי

"ב . העירבּ גימטר יּ א  בּ יאוּ ר:ׁש וֹ מרי  ,841 = הם " הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש וֹ מריׁש לּ וֹ מדי ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
האמּת יּ ים  הגר "א,העיר הרמח "ל, מזהירים, כּ זהר הּק ד וֹ ׁש ים הצּ דּ יקים  [כּ דברי , ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זיע"א] הּס לּ ם בּ על ּפ ת יּ ה, יהוּ דה  ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י

בּ גימטר יּ א ליצר וֹ : גּ ד וֹ ל רוּ ח נחת ועוֹ שׂ ה הגּ אוּ לה מקרב זה בּ ספר העוֹ סק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָג.
עתיד  בּ תראה בּ דרא יוֹ מיּ א  בּ סוֹ ף ׁש דּ וקא בּ יאוּ ר: ,841 = האחר וֹ ן " ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ"הּת ּק וּ ן

ומגוג  גוג מאזוהר

מהאי יתּפ רנסוּ ן לת ּת א נׁש א בּ ני  וכּמ ה דּ א... חבּ וּ רא ע"א)לאתחדׁש א כד )חבּ וּ רא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִַ◌ָ◌
וּ בגיניּה  יוֹ מיּ א, בּ סוֹ ף בתראה  בּ דרא לתּת א יתגּ לי כּ ד ,י)דּ יל כה וּ קראתם(וקרא ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְְִַָ◌ָ◌ֶ◌

, ּׁש ל הזּ ה מהחבּ וּ ר יתּפ רנסוּ  למ ּט ה אדם בּ ני  וכּמ ה תרגום: - וגוֹ '. בּ ארץ ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְדּ ר וֹ ר 
בּ ארץ  דּ רוֹ ר  וּ קראתם  וּ בגללוֹ  היּ מים, בּ ס וֹ ף האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר  למּט ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ תגּ לּ ה

כ"ד.)וגוֹ מר. כ"ג:,  זהר  יּ תגּ לּ ה(ני וּ בסגוּ לתוֹ  ׁש בּ זכוּ תוֹ  האחר וֹ ן הּת ּק וּ ן וזהוּ  , ְ◌ֵ◌ְִֵַַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בּ ספר הע וֹ סק ׁש כּ ל זוֹ הר, ּת ּק וּ ני על מל בּ כּס א כּ ּמ באר  בּ רחמים. ויב וֹ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח
אני  ּפ דאני  כּ אלּ וּ  ׁש כּ ת וּ ב: כּ מוֹ  לי וֹ צרוֹ , גּ דוֹ ל  רוּ ח נחת וע וֹ שׂ ה הגּ אוּ לה מקרב ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶזה
יוֹ מיּ א סוֹ ף עד גּ נוּ ז ויהיה יּ תגּ לּ ה ׁש א  הבּ וֹ רא  גּ זר   ּכ כּ י  כו'. הגּ לוּ ת מן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָוּ בני

בּ זוּ לתוֹ . וא בּ וֹ  זוֹ  סגוּ לה כּ י דּ ר וֹ ר, יב וֹ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדבּ גינּה 

ינינ ו ב  בא מתע ר מד  ," מע ר י ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ"איתעטר

בּ ינינוּ ד. ו יּ וֹ ׁש ב וּ בא  מתעּט ר מיּ ד ׁש מעוֹ ן", ר בּ י ׁש כּ אׁש ר"איתעטר  וידוּ ע  - ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש כּ תב  כּ מ וֹ  בּ ינינוּ  ונמצא בּ א הּק ד וֹ ׁש  הרׁש בּ "י נׁש מת אזי הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלוֹ מדים 
אוֹ מרים ׁש אנוּ  ּפ עם דּ בכל זי"ע, גלאנטי אברהם רבּ י בּ ׁש ם לאברהם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד

מיּ  ׁש מעוֹ ן", ר בּ י  "איתעטר והצּ דּ יקיםבּ אדּ רא בּ ינינוּ , ויּ וֹ ׁש ב וּ בא מתעּט ר  ד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לראוֹ ת, זוֹ כים א אנוּ  אמנם, בּ עיניהם, זאת לראוֹ ת מּמ ׁש  זוֹ כים היוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ ד וֹ לים
מה לנוּ  אין  אז הרׁש בּ "י את לנוּ  יׁש  ואם מּמ ׁש . הוּ א  ּׁש כ וּ מאמינים י וֹ דעים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
להחריב  נׁש לח הּמ מ נּ ה  ׁש הּמ לא בּ זוֹ ה"ק ׁש כּ תוּ ב הּס ּפ וּ ר יּ דוּ ע כּ מוֹ  כּ לל , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלדאג
מה ם י ׁש ירוֹ ת נּ ׁש לח הגם קדתוֹ , בּ כח אוֹ תוֹ  עצר  והרׁש בּ "י העוֹ לם, ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת 
אינוֹ  הר ׁש בּ "י  כּ י  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני הּמ לא אוֹ תוֹ  בּ טרוּ ניה וּ כׁש בּ א ,ִיתבּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
הר ׁש בּ "י  את ׁש יּ ׁש  ידעּת  א וכי  הקב"ה, ל וֹ  ענה ׁש ליחוּ תוֹ , לעשׂ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַמ נּ יחוֹ ,

גּ זרהבּ עוֹ לם גּ וֹ זר  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  אקים, בּ יראת מוֹ ׁש ל צדּ יק בּ בחינת הוּ א ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ כל  להתחב צריכים אנוּ  אלּ א לעצמנוּ , רק לדאג לנוּ  אין ע ּת ה מבּט לּה , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוהוּ א
וּ מבטח לנוּ  ׁש יּ ׁש  האמּת י הּמ גן הוּ א  כּ י בּ זוֹ ה"ק ׁש יּ למדוּ  לכ לּ ם וּ לזכּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיהוּ דים,
בּ כל  ׁש לּ וֹ  בּ ּפ ּמ ליא בּ וֹ  מׁש ּת בּ ח הקב "ה האריז"ל, וּ בתוֹ רת בּ זוֹ ה "ק העוֹ סק כּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָלנוּ 
"הווּ  לפניו וּ מכריזים ,הּמ ל ואהוּ בי  אוֹ הבי בּ ין  למעלה  נרׁש ם וּ דיוֹ קנוֹ  ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְיוֹ ם,
כּ אׁש ר לבּט לם. ר ׁש וּ ת לוֹ  יׁש  גּ זרוֹ ת גּ וֹ זר הקב "ה ואפילוּ  דּ פלוֹ ני " בּ די וֹ קנא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְזהירים
אלּ א לנוּ  אין הזּ וֹ הר, בּ ספר הלּ ּמ וּ ד ׁש ל כּ חוֹ  ועצוּ ם גּ דוֹ ל  ּכ כּ די ׁש עד רוֹ אים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָאנוּ 
בּ עבוֹ דתם וחזק וכח אמץ להם לה וֹ סיף הּק דׁש , מלאכת עוֹ שׂ י  ידי  את ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלחזּ ק
בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל  אוֹ רוֹ  את  וּ להפיץ להמׁש י עז וחגר וּ  מתנים אּמ צוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,
מאירת היא  לנוּ , מגן ּת וֹ רתוֹ  דּ אפׁש ר מה בּ כל וּ לסיּ ע בּ עוֹ לם כּ חוֹ  לפרסם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַיוֹ חאי,

יוֹ חאי . בּ ר  אדוֹ ננוּ  בּ עדנוּ , טוֹ ב ימליץ הוּ א  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵעינינוּ ,



ומגוג  גוג זוהר מב

על י ל למר   רגילי הי א  ילח  רד ליצל רחמנא  האמה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻבאה
האל תח ִֵֶַָָה

הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק ׁש כּ תב  כּ מוֹ  הּת פלּ וֹ ת, יתקבּ ל וּ  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת
אבּ וּ חצירא יעקב רבּ י סח)המלוּ בּ "ן ל הדה על  הרד הח(גדי בּ ׁש בחוֹ  והארי יד"א, ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְְְִֵֶֶַַַַָָָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

אי  הּת פלּ ה לפני  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד וּ בלי  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תם חי  איׁש  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְוהבּ ן
- ּת פלּ תוֹ . ׁש ּת תקבּ ל ׁש היוּ אפׁש ר אלּ וּ  לחיּ ים שׂ רדוּ  ליצלן רחמנא האיּ מה וּ בוֹ אה ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

אליּ הוּ  ּפ תח ּפ ה בּ על י וֹ ם כּ ל ל וֹ מר  עלילרגילים  ורא הפה,  קד עא יז  הקמה זהר  (ני ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

יעקב ) (עד ת מאד, דל  ח הכּ ל להפ יכוֹ ל הקדוש זוהר שלומד  דּ ּק וֹ ת וּ בכ ּמ ה  - . ְְְֲֵֶַָֹֹֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֹ
למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת אקים ראתה א ל "עין לזכּ וֹ ת עליּ ה, מבּ ני  ולהי וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלטוֹ בה

האריז"ל . מדּ ברי כּ יּ ד וּ ע עליוֹ נוֹ ת למעל וֹ ת ויזכּ ה נׁש מתוֹ  ויטהר  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִלוֹ ",

לתענגי  יזה זה ידי ועל  , י ת  ה זוהר שילמוד חבר את  יערר אחד  ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָכל
הצח ועלמ ת  עד ְֵֶֶַַַָ

יזכּ ה זה ידי ועל בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת כּ ּמ ה זוהר  שילמוד חברוֹ  את  יע וֹ רר אחד ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
לשׂ כר ויזכּ ה ׁש מוֹ , יתבּ ר ה' דּ רכי  כּ ל  את ויבין הנּ צח, ועוֹ למ וֹ ת עדן גּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלתענוּ גי 
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש הלּ וֹ מד הקדוש, זוהר  ול וֹ מד ׁש אוֹ מר  וד ּק ה דּ ּק ה כּ ל על  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהגּ ד וֹ ל
ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן מאה כּ מוֹ  וּ בׁש בּ ת , ּת וֹ רה, ׁש נה אלף  מאה  כּ מוֹ  בּ חוֹ ל אחת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָׁש עה

(נת דר ' אב ת ,יקי צ א רח ת הב , הרי "ח , מל וּ בלּמ וּ ד (א בּ לבד, דּ ּק וֹ ת כּ ׁש ׁש  ואמירה , ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
166,666 ל - יזכה וּ בׁש בּ ת: ּת וֹ רה, ׁש נה 1,666 כּ מוֹ  בּ חוֹ ל לוֹ : יעלה דּ ּק וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ עשׂ ר

ּת וֹ רה. ◌ָ◌ָ◌ָׁש נה

נצח! לעלמת לז ת יכל  א ה אחד  ְְִֶֶֶַַַָָָָָברגע

נצח לע וֹ למוֹ ת לזכּ וֹ ת יכוֹ ל  אּת ה אחד ׁש ּת זכּ הוּ ברגע  ידי  על ראתה" א "עין ! ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
נזכּ ה אליּ הוּ " "ּפ תח  יאמרוּ  י שׂ ראל  כּ ל וכאׁש ר  .אלי גּ ם הוֹ ל ה כר  כּ ל ,ַלחבר◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

לוֹ מרׁש יּ  יהוּ דים עשׂ ר יתאר גּ נוּ  בּ זכוּ ת ואם הגּ וֹ אל. בּ יאת את ויבר  אליּ הוּ  בא ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ זהר וּ בפרט זכיּ וֹ תי גּ וֹ דל את לׁש ער אין הּת פלּ וֹ ת, קס"א.)את ו צא (פ ' ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵֵַ

ׁש כינה בּ י ּה  עשׂ רה כּ ל כּ יּ דוּ ע וע וֹ ד בּ אלף, הוּ א ממים ׁש נּ וֹ תנים מה כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ תוּ ב:
גּ וֹ דל  את לחב יוּ כל וּ מי אלף. כּ מוֹ  יהוּ דים מנין כּ ל ל מחבים וּ בכ ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש ריא,

בּ ודּ א וּ ת  ּמכ  ל ׁש יּ ׁש  הנּ צחי  ימים.הכר  לאריכוּ ת ּת זכּ ה וּ בודּ אי  ! ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

יראל ל  את  מזה אה מ"ג  תיקו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָבחלקת 

בּ מׁש לי הגר "א וכתב  ישׂ ראל, כּ ל את  מזכּ ה אּת ה מ"ג תיקון י"ד)וּ בחל וּ קת ,(י"ב , ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
על  שׂ כר מק בּ ל ׁש מע, ׁש אם חברוֹ , את וּ מוֹ כיח  הרבּ ים למזכּ ה ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶגּ וֹ דל

ומגוג  גוג מגזוהר

ׁש א וזה ה ּט וֹ ב , חלקוֹ  כּ ל מקבּ ל אז  ׁש מע, א אם וגם לדוֹ ר וֹ ת, ׁש יּ עשׂ ה מה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
וּ בזהר ׁש לּ וֹ . הגּ יהנּ וֹ ם חלק את מּמ נּ וּ  לוֹ קח ע"א)ׁש מע  קכ"ט רמה ׁש צּ רי(פ ' אמר וּ : , ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְָָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן  עד חיּ יו בּ תר דרדיף  כּ מאן להוּ  וּ למזכּ ה חייביא בּ תר  למרדּ ף ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ר בּ ן  בּ ית ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת  וּ בפרט זקן ועד מנּ ער היהוּ דים כּ ל  אם ספק ׁש וּ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ בלי 
לאליּ הוּ  הער  את לפּת ח נזכּ ה יוֹ ם , כּ ל  אלּ וּ  ּת פ לּ וֹ ת יאמרוּ  ה ּט הוֹ ר ּפ יהם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ הבל
בּ רחמים ויגאלנוּ , צדקנוּ  מׁש יח יבוֹ א ותכף ויברנוּ , ׁש יּ ב וֹ א לּט וֹ ב זכוּ ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא
ממׁש מׁש ין  הכּ ל  יד ׁש יּ היה זוֹ  קוּ נטרס ידי ועל  - רצוֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ ימינ וּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה
ימצאוּ  ׁש בּ וֹ  גּ דוֹ ל  יסוֹ ד  והוּ א וּ לק יּ ם. ולע שׂ וֹ ת לׁש מוֹ ר וּ ללּמ ד ללמד יזכּ וּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ ּה ,
י שׂ ראל  ילדי וּ מחנּ כים מלּמ דים  יׁש יבוֹ ת, וראׁש י ׁש עוּ ר מגּ ידי רבּ נים , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאדמוֹ רי "ם
יעשׂ וּ ן. אׁש ר  הּמ עשׂ ה ואת בּ ּה , ילכוּ  אׁש ר הדּ ר את ישׂ ראל, איׁש  וכל ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּט הוֹ רים,

בתורת להידבק היהודים לבבות את המלהיבים הקדוש הזוהר בדברי  ונסיים
תשובה" עילאה  דאימא זוהרא מן הזוהר  ספר "דאיהו הקדוש, (רעיא הרשב "י 

קכ"ד:) נשא פרשת .מהימנא

רחמי  גל תא מ יפק הזהר ספר  ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָרק 

נמצאים אנוּ  ׁש ב וֹ  הּמ צּ ב את י וֹ דעים יוֹ םכּ וּ לנוּ  ילד מה יוֹ דע וּ מי  מ ׁש ה!!!! - ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ ◌
ׁש רק  לנוּ , מגּ לּ ים הלוֹ ם, עליהם יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ור בּ י הנּ ביא, אליּ הוּ  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַר בּ ינוּ ,

בּ רחמי, גלוּ תא מן יפקוּ ן הזוֹ הר  נחבּ ספר ּת יבת כּ מוֹ  ה וּ א הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ורק כּ י ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌
מחבלי  וינּ צל וּ  הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר ׁש הוּ א נח בּ תבת ינּ צלוּ  הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 
וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , האחר וֹ ן  בּ דּ וֹ ר  ישׂ ראל עם הצּ לת סוֹ ד ּת לוּ י  וּ בּ זה ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָמ ׁש יח,
היּ וֹ מי  דּ ף  י וֹ ם כּ ל ללמד ונתחיל בּ יחד כ וּ לנוּ  ונתאחד בּ וֹ אוּ  הּק ד וֹ ׁש .- הזוֹ הר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלּמ וּ ד

בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת ׁש ּת י רק לוֹ קח ׁש זּ ה זּ הר, ּת ּק וּ ני  אחת ׁש ל  ׁש עה  נלמד  קוֹ דׁש  וּ בׁש בּ ת ֶ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הּק ד וֹ ׁש ה, הכינה ּת יקוּ ני יתבּ ר,למען  הם גּ זרוֹ ת וּ בעזרת כּ ל  מעלינוּ  ית בּ ּט לוּ  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הרׁש בּ "י, ׁש כּ תב  כּ מוֹ  בּ רחמים , לגאוּ לה  ונזכּ ה ורעוֹ ת, מהימנא ק ׁש וֹ ת ברעיא נא (ז הר ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְְְְֵַַָָָֹ

ע"ב ) קכ "ד  : בּ יא וּ ר בּ רחמי , גל וּ תא מן יפקוּ ן דּ א בּ ספרא הגּ לוּ ת , מן נצא ה זּ ה בּ ספר ְַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אמן .בּ רחמים  בימינו במהרה ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

לבב, ובטוב בשמחה החיי בע לדבוק  ונחזור  רב, מהערב שניתנער הזמ הגיע
הקדושה  של "הנו שער  ידי על

מ"ט  בשער  כבר היו כי  הקץ, את מיהר  מצרים בגלות  שהקב"ה ידוע, כן  וכמו
הטומאה, האורשל  וכותב להיגאל, יכולים היו לא הנו"ן בשער  נופלים  היו ואם

תורה מתן לאחר אבל  תורה, מתן  קודם זה כל כי צדיקים, ועוד הקדוש החיים



ומגוג  גוג זוהר מב

על י ל למר   רגילי הי א  ילח  רד ליצל רחמנא  האמה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻבאה
האל תח ִֵֶַָָה

הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק ׁש כּ תב  כּ מוֹ  הּת פלּ וֹ ת, יתקבּ ל וּ  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִוּ בזכוּ ת
אבּ וּ חצירא יעקב רבּ י סח)המלוּ בּ "ן ל הדה על  הרד הח(גדי בּ ׁש בחוֹ  והארי יד"א, ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְְְִֵֶֶַַַַָָָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

אי  הּת פלּ ה לפני  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד וּ בלי  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תם חי  איׁש  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְוהבּ ן
- ּת פלּ תוֹ . ׁש ּת תקבּ ל ׁש היוּ אפׁש ר אלּ וּ  לחיּ ים שׂ רדוּ  ליצלן רחמנא האיּ מה וּ בוֹ אה ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

אליּ הוּ  ּפ תח ּפ ה בּ על י וֹ ם כּ ל ל וֹ מר  עלילרגילים  ורא הפה,  קד עא יז  הקמה זהר  (ני ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

יעקב ) (עד ת מאד, דל  ח הכּ ל להפ יכוֹ ל הקדוש זוהר שלומד  דּ ּק וֹ ת וּ בכ ּמ ה  - . ְְְֲֵֶַָֹֹֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֹ
למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת אקים ראתה א ל "עין לזכּ וֹ ת עליּ ה, מבּ ני  ולהי וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלטוֹ בה

האריז"ל . מדּ ברי כּ יּ ד וּ ע עליוֹ נוֹ ת למעל וֹ ת ויזכּ ה נׁש מתוֹ  ויטהר  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִלוֹ ",

לתענגי  יזה זה ידי ועל  , י ת  ה זוהר שילמוד חבר את  יערר אחד  ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָכל
הצח ועלמ ת  עד ְֵֶֶַַַָ

יזכּ ה זה ידי ועל בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת כּ ּמ ה זוהר  שילמוד חברוֹ  את  יע וֹ רר אחד ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
לשׂ כר ויזכּ ה ׁש מוֹ , יתבּ ר ה' דּ רכי  כּ ל  את ויבין הנּ צח, ועוֹ למ וֹ ת עדן גּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלתענוּ גי 
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש הלּ וֹ מד הקדוש, זוהר  ול וֹ מד ׁש אוֹ מר  וד ּק ה דּ ּק ה כּ ל על  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהגּ ד וֹ ל
ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן מאה כּ מוֹ  וּ בׁש בּ ת , ּת וֹ רה, ׁש נה אלף  מאה  כּ מוֹ  בּ חוֹ ל אחת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָׁש עה

(נת דר ' אב ת ,יקי צ א רח ת הב , הרי "ח , מל וּ בלּמ וּ ד (א בּ לבד, דּ ּק וֹ ת כּ ׁש ׁש  ואמירה , ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
166,666 ל - יזכה וּ בׁש בּ ת: ּת וֹ רה, ׁש נה 1,666 כּ מוֹ  בּ חוֹ ל לוֹ : יעלה דּ ּק וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ עשׂ ר

ּת וֹ רה. ◌ָ◌ָ◌ָׁש נה

נצח! לעלמת לז ת יכל  א ה אחד  ְְִֶֶֶַַַָָָָָברגע

נצח לע וֹ למוֹ ת לזכּ וֹ ת יכוֹ ל  אּת ה אחד ׁש ּת זכּ הוּ ברגע  ידי  על ראתה" א "עין ! ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
נזכּ ה אליּ הוּ " "ּפ תח  יאמרוּ  י שׂ ראל  כּ ל וכאׁש ר  .אלי גּ ם הוֹ ל ה כר  כּ ל ,ַלחבר◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

לוֹ מרׁש יּ  יהוּ דים עשׂ ר יתאר גּ נוּ  בּ זכוּ ת ואם הגּ וֹ אל. בּ יאת את ויבר  אליּ הוּ  בא ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌
הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ זהר וּ בפרט זכיּ וֹ תי גּ וֹ דל את לׁש ער אין הּת פלּ וֹ ת, קס"א.)את ו צא (פ ' ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵֵַ

ׁש כינה בּ י ּה  עשׂ רה כּ ל כּ יּ דוּ ע וע וֹ ד בּ אלף, הוּ א ממים ׁש נּ וֹ תנים מה כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ תוּ ב:
גּ וֹ דל  את לחב יוּ כל וּ מי אלף. כּ מוֹ  יהוּ דים מנין כּ ל ל מחבים וּ בכ ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש ריא,

בּ ודּ א וּ ת  ּמכ  ל ׁש יּ ׁש  הנּ צחי  ימים.הכר  לאריכוּ ת ּת זכּ ה וּ בודּ אי  ! ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

יראל ל  את  מזה אה מ"ג  תיקו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָבחלקת 

בּ מׁש לי הגר "א וכתב  ישׂ ראל, כּ ל את  מזכּ ה אּת ה מ"ג תיקון י"ד)וּ בחל וּ קת ,(י"ב , ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
על  שׂ כר מק בּ ל ׁש מע, ׁש אם חברוֹ , את וּ מוֹ כיח  הרבּ ים למזכּ ה ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶגּ וֹ דל

ומגוג  גוג מגזוהר

ׁש א וזה ה ּט וֹ ב , חלקוֹ  כּ ל מקבּ ל אז  ׁש מע, א אם וגם לדוֹ ר וֹ ת, ׁש יּ עשׂ ה מה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
וּ בזהר ׁש לּ וֹ . הגּ יהנּ וֹ ם חלק את מּמ נּ וּ  לוֹ קח ע"א)ׁש מע  קכ"ט רמה ׁש צּ רי(פ ' אמר וּ : , ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְָָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לׁש וֹ נוֹ . כּ אן  עד חיּ יו בּ תר דרדיף  כּ מאן להוּ  וּ למזכּ ה חייביא בּ תר  למרדּ ף ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ר בּ ן  בּ ית ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת  וּ בפרט זקן ועד מנּ ער היהוּ דים כּ ל  אם ספק ׁש וּ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ בלי 
לאליּ הוּ  הער  את לפּת ח נזכּ ה יוֹ ם , כּ ל  אלּ וּ  ּת פ לּ וֹ ת יאמרוּ  ה ּט הוֹ ר ּפ יהם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ הבל
בּ רחמים ויגאלנוּ , צדקנוּ  מׁש יח יבוֹ א ותכף ויברנוּ , ׁש יּ ב וֹ א לּט וֹ ב זכוּ ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא
ממׁש מׁש ין  הכּ ל  יד ׁש יּ היה זוֹ  קוּ נטרס ידי ועל  - רצוֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ ימינ וּ  ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ימצאוּ  ׁש בּ וֹ  גּ דוֹ ל  יסוֹ ד  והוּ א וּ לק יּ ם. ולע שׂ וֹ ת לׁש מוֹ ר וּ ללּמ ד ללמד יזכּ וּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ ּה ,
י שׂ ראל  ילדי וּ מחנּ כים מלּמ דים  יׁש יבוֹ ת, וראׁש י ׁש עוּ ר מגּ ידי רבּ נים , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאדמוֹ רי "ם
יעשׂ וּ ן. אׁש ר  הּמ עשׂ ה ואת בּ ּה , ילכוּ  אׁש ר הדּ ר את ישׂ ראל, איׁש  וכל ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּט הוֹ רים,

בתורת להידבק היהודים לבבות את המלהיבים הקדוש הזוהר בדברי  ונסיים
תשובה" עילאה  דאימא זוהרא מן הזוהר  ספר "דאיהו הקדוש, (רעיא הרשב "י 

קכ"ד:) נשא פרשת .מהימנא

רחמי  גל תא מ יפק הזהר ספר  ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָרק 

נמצאים אנוּ  ׁש ב וֹ  הּמ צּ ב את י וֹ דעים יוֹ םכּ וּ לנוּ  ילד מה יוֹ דע וּ מי  מ ׁש ה!!!! - ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ ◌
ׁש רק  לנוּ , מגּ לּ ים הלוֹ ם, עליהם יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ור בּ י הנּ ביא, אליּ הוּ  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַר בּ ינוּ ,

בּ רחמי, גלוּ תא מן יפקוּ ן הזוֹ הר  נחבּ ספר ּת יבת כּ מוֹ  ה וּ א הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ורק כּ י ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌
מחבלי  וינּ צל וּ  הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר ׁש הוּ א נח בּ תבת ינּ צלוּ  הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 
וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , האחר וֹ ן  בּ דּ וֹ ר  ישׂ ראל עם הצּ לת סוֹ ד ּת לוּ י  וּ בּ זה ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָמ ׁש יח,
היּ וֹ מי  דּ ף  י וֹ ם כּ ל ללמד ונתחיל בּ יחד כ וּ לנוּ  ונתאחד בּ וֹ אוּ  הּק ד וֹ ׁש .- הזוֹ הר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלּמ וּ ד

בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת ׁש ּת י רק לוֹ קח ׁש זּ ה זּ הר, ּת ּק וּ ני  אחת ׁש ל  ׁש עה  נלמד  קוֹ דׁש  וּ בׁש בּ ת ֶ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הּק ד וֹ ׁש ה, הכינה ּת יקוּ ני יתבּ ר,למען  הם גּ זרוֹ ת וּ בעזרת כּ ל  מעלינוּ  ית בּ ּט לוּ  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הרׁש בּ "י, ׁש כּ תב  כּ מוֹ  בּ רחמים , לגאוּ לה  ונזכּ ה ורעוֹ ת, מהימנא ק ׁש וֹ ת ברעיא נא (ז הר ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְְְְֵַַָָָֹ

ע"ב ) קכ "ד  : בּ יא וּ ר בּ רחמי , גל וּ תא מן יפקוּ ן דּ א בּ ספרא הגּ לוּ ת , מן נצא ה זּ ה בּ ספר ְַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אמן .בּ רחמים  בימינו במהרה ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

לבב, ובטוב בשמחה החיי בע לדבוק  ונחזור  רב, מהערב שניתנער הזמ הגיע
הקדושה  של "הנו שער  ידי על

מ"ט  בשער  כבר היו כי  הקץ, את מיהר  מצרים בגלות  שהקב"ה ידוע, כן  וכמו
הטומאה, האורשל  וכותב להיגאל, יכולים היו לא הנו"ן בשער  נופלים  היו ואם

תורה מתן לאחר אבל  תורה, מתן  קודם זה כל כי צדיקים, ועוד הקדוש החיים



ומגוג  גוג זוהר מד 

סודות עם  שנתנו ראשונות בלוחות היה שכך כידוע הסוד תורת את [שקיבלו
ולא הנחש זוהמת  מהם ופסקה הראשון אדם חטא את לתקן וחזרו התורה
שהם המן, לאוכלי אלא תורה ניתנה לא וכן שכחה, הייתה ולא מיתה הייתה
חפצו  לא רב הערב ורק התורה, סודות לימוד ידי על  המאירה לאספקלריה זכו
כדברי  זה, מעון סובלים אנחנו היום  ועד הלוחות, ונשברו העגל את ועשו בזה

ופקדתי" פקדי  "וביום לדבוק הפסוק ונחזור רב , מהערב שניתנער הזמן והגיע
הנו"ן  שער  את יש  הקדושה , התורה  ידי  על  לבב], ובטוב  בשמחה  החיים בעץ 

הקדושה  אומר של  הסוד], תורת  [זה הקדוש, החיים  יפלו האור הגלות שבסוף ,
הנו"ן  שער ידי על רק  ולנצח להינצל אפשר  זה וכנגד  הטומאה, של הנו"ן  לשער

גם כידוע  הקדושה, הקדוששל טוב  שם והבעל  הקדוש  אמרו מהאר"י וכבר ,
אלוקים, עשה זה  כנגד זה רצה חז"ל שלא מחמת הוא הראשון אדם חטא וכל

התורה  סודות ודור,(מהרח "ו)ללמוד המבול  דור ממנו גלגולים לתקן באו זה ועל
יותר וקלקלו ועמורה, סדום וחטאת לתקן ההפלגה, זה אחרי באו זה ועל  ,

ועדיין  נפש, שבעים  עם אבינו יעקב ירד ולזה  כולם, את  קנה  שיוסף במצרים
הגלגולים שכל שכתוב  זה בדור  לנו  נשאר  עכשיו רק הכל , לתקן  הצליחו לא
של  הנו "ן ושער אומות שבעים של התאוות כל עם האחרון בדור  חזרה באים
עם הקדושה התורה לימוד ידי על אלא לנצח אפשר  אי  זה וכל הטומאה,

70]סודותיה גימטריה שער[סו"ד שזה גמור, באחדות הפרד"ס כל ממש ,
ולהינצל , ולהתאחד להתקדש  ישראל לעם כוח יש  בזה ורק הקדושה, של הנו"ן
הזוהר לימוד שהוא העיקרי החלק בלי  התורה  ולימוד  האסיפות  כל יעזרו  ולא 
הגנה, שום ולא ברזל, כיפת  עוזר  לא שלזה אטום פצצת שיש כמו כי הקדוש ,
כך הוא, שיפציץ לפני  אטום בפצצת  האטומי  הכור את להפציץ  צריך  אלא
הקדוש זוהר  לימוד הוא ישראל, עם של  האטום  נשק את להוציא צריכים אנחנו
שלא  ועד  אחרא, הסטרא של האטום את לנצח כדי הקדושה, של הנו"ן  שער
הזמן  על חבל  באמת, שיצלנו  מה זה ורק הדבר, בנפשינו כי יבינו ולא  יתעוררו 

מה רואים ולא קשורות הצדיקים שהעינים וכל  בזוה "ק מפורש אומר רבנו משה
שמע  שכל  לו שהיה ומי זה, את ופרסמו זה, את ואמרו  זה, את ידעו האמיתיים

מלכי להם. מלך לפני ואהובים קדושים ונהיה  בואו  תרעו, אל אנא אחי כן על  -
הקב"ה, לדגים,המלכים נמשלו ישראל  עם ניתנו ", בידכם הים דגי  "וכל 

בידכם, ניתן  זה וכל דגים, במזל ונפטר נולד  רבנו  משה דגים, מזל אדר בחודש
אלו  את רק התבה בתוך שקלט נח כתיבת שהוא הקדוש  הזוהר לימוד  ידי על 
ביום  גמרא דף תיבות ראשי  ד"ג, האוכל וכל - בנו. תלוי והכל  טהורים, שנשארו

ומגוג  גוג מהזוהר

דאגה לשון מד "ג ניצל  הקדוש, לזוהר רמז  ז ' גימטריה תיקון ד"ג הזוה"ק  [דברי 
אלא כ"א], ודאגה, דחקות ואין  ניסיון צריך  לא הקדוש הזוהר לומדי שבאלו 

גדול. ושפע  בישועה וברחמים בחסד הכל

למען  וּ להפעיל לפעל העוֹ למי ", הזּ הר בּ "מפעל כּ מּט רה לעצמנוּ  שׂ מנוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹזאת
ליּ ם כּ ּמ ים ד' את  דּ עה הארץ "וּ מלאה אׁש ר  עד ל ׁש קט ו א לנוּ ח א הזּ הר , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד

את מכּס ים", בּ נ ׁש מתוֹ  וּ להצּ ית בּ לבּ וֹ  להבעיר יזכּ ה הוּ א  בּ אׁש ר יהוּ די  כּ ל אׁש ר  עד ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
הזּ הר. ◌ַֹ◌ַאוֹ ר

ׁש אפלּ וּ  יד וּ ע, מאדולהוי גּ ד וֹ לה מעלת וֹ  כּ לל , הבנה לא ה ּס פר מן  לוֹ מר רק  ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
הגּ לוּ ת  קץ את מל "וּ מקרב בּ "כ ּס א מוֹ צאים ׁש אנוּ  כּ פי מ"ה), ): ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ

ערב, מדינת  ל  מל  האירני, רעיה   א מל  ,זאבי בעי י כבה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָאנ
הרית ארצ ת  מעצמת  ְְֲִַַַַָמל

מ ּס ביבנוּ , מרּק דים  הע וֹ לם כּ ׁש אּמ וֹ ת דּ מׁש יחא, עקבתא דּ וֹ ר בּ דוֹ רנוּ , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרט 
י וֹ תר היּ וֹ ם – חיּ ים לבלענוּ  ּפ יהם וּ פוֹ תחים עינים לוֹ טׁש ים טלפים, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמרימים

זאבים, ׁש בעים בּ ין כּ כב שׂ ה אנוּ  חׁש ים מוּ למּת מיד האירני , הגּ רעין איּ וּ ם מוּ ל  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הבּ רית, ארצוֹ ת  מעצמת מוּ ל  ערב, מדינ וֹ ת כּ לּ נוּ כּ ל  כּ נגדּ ּה . ּפ ה ּפ תחוֹ ן לנוּ  ׁש אין  ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌

חת וּ ל א ּפ חד לא לחי וֹ ת נזכּ ה מתי ד ', ליׁש וּ עת  וּ מקוּ ים  מצּפ ים נוּ כל כּ בר מתי  ? ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
מצרים וּ לא יּס וּ רים לא בּ ׁש לוה ?לׁש בת ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לר ׁש בּ "י : ר בּ ינוּ  מׁש ה דּ עתידין אמר וּ בגין ה זּ הר... ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
גּ לוּ תא  מן  בּ י ּה  יפקוּ ן  הזּ הר , ספר  האי דּ איהוּ  דחיּ י, מאילנא למטעם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

בּ הוֹ ן ויתקיּ ים לב )בּ רחמי .  ברי)וּ םמ ּפ רוּ ׁש  נכר ". אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד "ה' ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְִָָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
הגּ לוּ ת מן יצאוּ  ידוֹ  על הזּ הר, ספר ׁש הוּ א החיּ ים, מאילן לטעם י שׂ ראל  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים

קטר וּ ג בּ לי  הגּ לוּ ת מן יוֹ ציאנוּ  ׁש הם ה ּפ סוּ ק בּ נ וּ  ויתקיּ ם מהימנא בּ רחמים, (רעיא ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְְֵַָָ

קכ"ד:)  נ א, רת .זהר  ְַַַָָָֹ

, ל וּ באוּ  נקבּ צוּ  ישׂ ראל עם הּמ ׁש יח,  מל בּ בוֹ א  ואמר: צ דּ יק ּפ עם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתבּ ּט א
הּט הוֹ ר וֹ ת, בּ עיניו הּמ ׁש יח  מל יתבּ וֹ נן הזּ וֹ  בּ עת וּ שׂ מחים. שׂ שׂ ים  העם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוּ פליטת 
ירימוּ  כּ לּ ם בּ אצבּ ע וֹ . ויראה יד וֹ  ירים וּ לפתע מעשׂ יו, לפי  ואחד  אחד  כּ ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיבחן
ויאמר, ק וֹ לוֹ  את הּמ ׁש יח מל י ׁש מיע אז בּ ּמ חזה, וי בּ יט וּ  בּ פליאה ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניהם
העם ". בּ גאלּ ת  חלק יׁש   ל הגּ עּת י,  בּ זכ וּ ת" מסיּ ם: יהוּ די על אצ בּ עוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ הפנ וֹ תוֹ 

בּ יאתוֹ . למען ׁש ּפ על  ויהוּ די יה וּ די כּ ל על יראה  ָּכ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

יעיד  וּ בעצמוֹ  בּ כב וֹ דוֹ  ׁש הּמ ׁש יח המארים, הזּ וֹ כים מן להי וֹ ת ׁש נּ זכּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהלואי
הגּ עּת י". בּ זכ וּ ת" - ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָעלינוּ 



ומגוג  גוג זוהר מד 

סודות עם  שנתנו ראשונות בלוחות היה שכך כידוע הסוד תורת את [שקיבלו
ולא הנחש זוהמת  מהם ופסקה הראשון אדם חטא את לתקן וחזרו התורה
שהם המן, לאוכלי אלא תורה ניתנה לא וכן שכחה, הייתה ולא מיתה הייתה
חפצו  לא רב הערב ורק התורה, סודות לימוד ידי על  המאירה לאספקלריה זכו
כדברי  זה, מעון סובלים אנחנו היום  ועד הלוחות, ונשברו העגל את ועשו בזה

ופקדתי" פקדי  "וביום לדבוק הפסוק ונחזור רב , מהערב שניתנער הזמן והגיע
הנו"ן  שער  את יש  הקדושה , התורה  ידי  על  לבב], ובטוב  בשמחה  החיים בעץ 

הקדושה  אומר של  הסוד], תורת  [זה הקדוש, החיים  יפלו האור הגלות שבסוף ,
הנו"ן  שער ידי על רק  ולנצח להינצל אפשר  זה וכנגד  הטומאה, של הנו"ן  לשער

גם כידוע  הקדושה, הקדוששל טוב  שם והבעל  הקדוש  אמרו מהאר"י וכבר ,
אלוקים, עשה זה  כנגד זה רצה חז"ל שלא מחמת הוא הראשון אדם חטא וכל

התורה  סודות ודור,(מהרח "ו)ללמוד המבול  דור ממנו גלגולים לתקן באו זה ועל
יותר וקלקלו ועמורה, סדום וחטאת לתקן ההפלגה, זה אחרי באו זה ועל  ,

ועדיין  נפש, שבעים  עם אבינו יעקב ירד ולזה  כולם, את  קנה  שיוסף במצרים
הגלגולים שכל שכתוב  זה בדור  לנו  נשאר  עכשיו רק הכל , לתקן  הצליחו לא
של  הנו "ן ושער אומות שבעים של התאוות כל עם האחרון בדור  חזרה באים
עם הקדושה התורה לימוד ידי על אלא לנצח אפשר  אי  זה וכל הטומאה,

70]סודותיה גימטריה שער[סו"ד שזה גמור, באחדות הפרד"ס כל ממש ,
ולהינצל , ולהתאחד להתקדש  ישראל לעם כוח יש  בזה ורק הקדושה, של הנו"ן
הזוהר לימוד שהוא העיקרי החלק בלי  התורה  ולימוד  האסיפות  כל יעזרו  ולא 
הגנה, שום ולא ברזל, כיפת  עוזר  לא שלזה אטום פצצת שיש כמו כי הקדוש ,
כך הוא, שיפציץ לפני  אטום בפצצת  האטומי  הכור את להפציץ  צריך  אלא
הקדוש זוהר  לימוד הוא ישראל, עם של  האטום  נשק את להוציא צריכים אנחנו
שלא  ועד  אחרא, הסטרא של האטום את לנצח כדי הקדושה, של הנו"ן  שער
הזמן  על חבל  באמת, שיצלנו  מה זה ורק הדבר, בנפשינו כי יבינו ולא  יתעוררו 

מה רואים ולא קשורות הצדיקים שהעינים וכל  בזוה "ק מפורש אומר רבנו משה
שמע  שכל  לו שהיה ומי זה, את ופרסמו זה, את ואמרו  זה, את ידעו האמיתיים

מלכי להם. מלך לפני ואהובים קדושים ונהיה  בואו  תרעו, אל אנא אחי כן על  -
הקב"ה, לדגים,המלכים נמשלו ישראל  עם ניתנו ", בידכם הים דגי  "וכל 

בידכם, ניתן  זה וכל דגים, במזל ונפטר נולד  רבנו  משה דגים, מזל אדר בחודש
אלו  את רק התבה בתוך שקלט נח כתיבת שהוא הקדוש  הזוהר לימוד  ידי על 
ביום  גמרא דף תיבות ראשי  ד"ג, האוכל וכל - בנו. תלוי והכל  טהורים, שנשארו

ומגוג  גוג מהזוהר

דאגה לשון מד "ג ניצל  הקדוש, לזוהר רמז  ז ' גימטריה תיקון ד"ג הזוה"ק  [דברי 
אלא כ"א], ודאגה, דחקות ואין  ניסיון צריך  לא הקדוש הזוהר לומדי שבאלו 

גדול. ושפע  בישועה וברחמים בחסד הכל

למען  וּ להפעיל לפעל העוֹ למי ", הזּ הר בּ "מפעל כּ מּט רה לעצמנוּ  שׂ מנוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹזאת
ליּ ם כּ ּמ ים ד' את  דּ עה הארץ "וּ מלאה אׁש ר  עד ל ׁש קט ו א לנוּ ח א הזּ הר , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד

את מכּס ים", בּ נ ׁש מתוֹ  וּ להצּ ית בּ לבּ וֹ  להבעיר יזכּ ה הוּ א  בּ אׁש ר יהוּ די  כּ ל אׁש ר  עד ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
הזּ הר. ◌ַֹ◌ַאוֹ ר

ׁש אפלּ וּ  יד וּ ע, מאדולהוי גּ ד וֹ לה מעלת וֹ  כּ לל , הבנה לא ה ּס פר מן  לוֹ מר רק  ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
הגּ לוּ ת  קץ את מל "וּ מקרב בּ "כ ּס א מוֹ צאים ׁש אנוּ  כּ פי מ"ה), ): ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ

ערב, מדינת  ל  מל  האירני, רעיה   א מל  ,זאבי בעי י כבה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָאנ
הרית ארצ ת  מעצמת  ְְֲִַַַַָמל

מ ּס ביבנוּ , מרּק דים  הע וֹ לם כּ ׁש אּמ וֹ ת דּ מׁש יחא, עקבתא דּ וֹ ר בּ דוֹ רנוּ , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ פרט 
י וֹ תר היּ וֹ ם – חיּ ים לבלענוּ  ּפ יהם וּ פוֹ תחים עינים לוֹ טׁש ים טלפים, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמרימים

זאבים, ׁש בעים בּ ין כּ כב שׂ ה אנוּ  חׁש ים מוּ למּת מיד האירני , הגּ רעין איּ וּ ם מוּ ל  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הבּ רית, ארצוֹ ת  מעצמת מוּ ל  ערב, מדינ וֹ ת כּ לּ נוּ כּ ל  כּ נגדּ ּה . ּפ ה ּפ תחוֹ ן לנוּ  ׁש אין  ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌

חת וּ ל א ּפ חד לא לחי וֹ ת נזכּ ה מתי ד ', ליׁש וּ עת  וּ מקוּ ים  מצּפ ים נוּ כל כּ בר מתי  ? ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
מצרים וּ לא יּס וּ רים לא בּ ׁש לוה ?לׁש בת ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לר ׁש בּ "י : ר בּ ינוּ  מׁש ה דּ עתידין אמר וּ בגין ה זּ הר... ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
גּ לוּ תא  מן  בּ י ּה  יפקוּ ן  הזּ הר , ספר  האי דּ איהוּ  דחיּ י, מאילנא למטעם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

בּ הוֹ ן ויתקיּ ים לב )בּ רחמי .  ברי)וּ םמ ּפ רוּ ׁש  נכר ". אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד "ה' ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְִָָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
הגּ לוּ ת מן יצאוּ  ידוֹ  על הזּ הר, ספר ׁש הוּ א החיּ ים, מאילן לטעם י שׂ ראל  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים

קטר וּ ג בּ לי  הגּ לוּ ת מן יוֹ ציאנוּ  ׁש הם ה ּפ סוּ ק בּ נ וּ  ויתקיּ ם מהימנא בּ רחמים, (רעיא ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְְֵַָָ

קכ"ד:)  נ א, רת .זהר  ְַַַָָָֹ

, ל וּ באוּ  נקבּ צוּ  ישׂ ראל עם הּמ ׁש יח,  מל בּ בוֹ א  ואמר: צ דּ יק ּפ עם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתבּ ּט א
הּט הוֹ ר וֹ ת, בּ עיניו הּמ ׁש יח  מל יתבּ וֹ נן הזּ וֹ  בּ עת וּ שׂ מחים. שׂ שׂ ים  העם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוּ פליטת 
ירימוּ  כּ לּ ם בּ אצבּ ע וֹ . ויראה יד וֹ  ירים וּ לפתע מעשׂ יו, לפי  ואחד  אחד  כּ ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיבחן
ויאמר, ק וֹ לוֹ  את הּמ ׁש יח מל י ׁש מיע אז בּ ּמ חזה, וי בּ יט וּ  בּ פליאה ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניהם
העם ". בּ גאלּ ת  חלק יׁש   ל הגּ עּת י,  בּ זכ וּ ת" מסיּ ם: יהוּ די על אצ בּ עוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ הפנ וֹ תוֹ 

בּ יאתוֹ . למען ׁש ּפ על  ויהוּ די יה וּ די כּ ל על יראה  ָּכ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

יעיד  וּ בעצמוֹ  בּ כב וֹ דוֹ  ׁש הּמ ׁש יח המארים, הזּ וֹ כים מן להי וֹ ת ׁש נּ זכּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהלואי
הגּ עּת י". בּ זכ וּ ת" - ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָעלינוּ 



ומגוג  גוג זוהר מו

אוֹ ר נראה   בּ אוֹ ר כּ י העלי וֹ ן, בּ אוֹ ר העוֹ לם את  להעיר  והתעוֹ רר וּ  ע וּ ר וּ  כּ ן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַעל
" הּפ רט, ועל הכּ לל  על  חסד  בּ מהרה למׁש ונזכּ ה ּת איר ציּ וֹ ן על חדׁש  אוֹ ר  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אמן.לאוֹ ר וֹ  " ְ◌ָ◌ֵ◌

עננוּ  יוֹ חאי  דּ בר בּ זכוּ תיּה  עננוּ  !עננוּ  ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

פיש הרב המקובל  מהגה"צ   השכינה זעקת

תורה]. גדולי עם בהתייעצות נכתבו [הדברים השכינה. זעקת

בכלל , ועד שבהם, האחרון עד  בא דוד שבן הסימנים כל באו שכבר יתכן איך
בספר ביום דקות כמה לפחות של חובה  לימוד הכוללים בכל תיקנו לא ועדין

ישראל  עם להצלת ?הזהר

שמובאת היחידה העצה את מנסים ולא כמים נשפך ישראל  שדם יתכן איך
הגאולה את להביא חייב שכולו בדור גם  ישראל  עם  את  להציל  שיכולה בחז"ל 

?ברחמים

לכל  מנסים לא ומדוע יתעוררו, ואז דם של לנהרות  ושלום  חס מחכים האם
פה שבעל בתורה שכתובה היחידה העצה את שרוצים לקב"ה להראות  הפחות

הזהר. נגלות לימוד עם הפחות לכל ולהתחיל  חז "ל, מפי 

הזאת, בחכמה בעיקר עסקו אבותיהם ואבות שאבותיהם המזרח עדות בני  היכן
תיקנו  לא עדין מדוע שלהם, למדינות נכנס  לא ימ"ש שהיטלר זכו זה ובזכות
בפנימיות שעוסקים ספרים ובשאר  הזוהר  בספר  כולל בכל ברבים לימוד 

?התורה

שרק  בפרנסה גדול דוחק של  למצב  הגיעו התורה לומדי שרבבות  יתכן  איך
הצרה עלינו באה מה על נפש חשבון שום עשינו לא ועדין ח"ו, ומחריף הולך
הזהר ספר  לימוד של תקנה שום עשינו ולא מאיתנו, דורש הקב"ה ומה הזאת ,
גם בהרחבה ופרנסה ושובע מחסה לנו שיתן חז "ל מפי לנו שהובטח ברבים

הקשים ?בזמנים

בסכנת שנמצאים שנשבו התינוקות בניה על  השכינה  מזעקת להתעלם נוכל  איך
הזה הדם את שפכו לא ידינו לומר  נוכל האם להצילם, ובידינו כּ דברי חיים ?ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם י שׂ ראל דּ עתידין וּ בגין נשׂ א, בּ פר ׁש ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר
בּ רחמי . מגּ לוּ תא בּ יּה  יּפ קוּ ן הזּ הר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵספר 

ומגוג  גוג מזזוהר

זצ"ל: צמח יעקב רבא)רבּ י אידרא על  ברמה', 'קול לספרו  בּ ניה"(בהקדמה על  מבכּ ה "רחל ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אין  כּ י בּ א, מׁש יח  אין ולזה הּק ץ, את הממהרת הזּ את בּ חכמה עוֹ סקים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם
בּ ניה אין "איננּ וּ ", ולכן הּת למ וּ ד , בּ עסק  ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ועיר  עיר בּ כל  קבוּ ע ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדר ׁש 

הּמ ׁש יח. את וּ ממהרים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְמוֹ ׁש כים

ע  הגוב"י חיּ ים'בּ על 'עץ חיי )ל אוצרות על  שלימה' 'איפה לספר  וההרוּ גים(בהסכמתו העניּ ים . ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
למדוּ  ׁש א  חכמים הּת למידי  את מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית ּת וֹ בעים הגּ ל וּ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

. ּכ על אוֹ תם וּ מעני ׁש ים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה ,

הקדוש החיים' ה'אור כה)רבנו כה, תרמוז (ויקרא זו פרשה וגו'", אחיך ימוך "כי
הטוב  מדרך  מטין כשהתחתונים "ימוך", תבל, ליושבי  והערה גדול, ענין
בהתחתונים. תלוי  העיקר  כי הקדושה, עמוד  ומתמסכן ההשפעות, מסתלקים 
הבית נמכר בעונותינו אשר העדות משכן המשכן על ירצה מאחוזתו", "ומכר
לה', קרוב יהיה אשר  הצדיק ביד  היא גאולתו כי הכתוב והודיע האומות, ביד 
כל  הדין את ליתן עתידין  זה ועל  ממכרו, ה' יגאל  ובזה אחיו, ממכר  יגאל הוא

העלוב. הבית עלבון ה' יבקש  ומהם ישראל, גדולי הארץ אדוני 

רבים,מסקנת  על השפעה לו שיש ואדם שיעור, מגיד  כולל , ראש כל הדברים:
דקות כמה למשך הזוהר בספר לימוד חובת יום כל שלו במסגרת  אצלו יתקן
כמובטח, הפתרון  שזה חז"ל  בדברי  פשוטה אמונה מתוך  ישראל, עם להצלת
תיקנו  לא עדין  במסגרת שאצלו ומי  וכו', הבנה  עם בשיעור  ברבים לימוד ועדיף

יכלתו. כפי  פרטי באופן בלימוד  נפשו את יציל  התקנה, את

עננוּ  יוֹ חאי  דּ בר בּ זכוּ תיּה  עננוּ  !עננוּ  ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

בס"ד 

מרת  די מל  איוג קהת ורא י ייב ת  ורא י נילר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמדעה

הכּ נסת וּ בבית וּ בי ׁש יבה ּת וֹ רה בּ ּת למוּ ד היּ וֹ ם את ׁש ּת פּת חוּ  לפניכם מתחנּ נים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 
ה ּמ וּ בא ל ּט וֹ ב  זכ וּ ר  הנּ ביא אל יּ הוּ  ּפ תח בּ אמירת וילדוֹ ת לילדים ּת וֹ רה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְוּ במוֹ סדוֹ ת 
ּת ּק וּ ן  לוֹ מר היּ וֹ ם וּ בס וֹ ף וּ רבבוֹ ת, לאלפים מּמ נּ וּ  והדפסנו ובסידורים זהר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְבּ תּק וּ ני 
לקחכם הוֹ מעים לכל ותאמר וּ  מקוֹ ם, ׁש בּ כל והּת למידים הצּ בּ וּ ר כּ ל עם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמ "ח
מהגּ זר וֹ ת ישׂ ראל עם את להצּ יל  כּ די  הּפ חוֹ ת, לכל  זהר עּמ וּ ד י וֹ ם כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ למד וּ 

 להּפ הכּ ח ל וֹ  יׁש  בּ לבד  הוּ א זי"ע יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י רק כּ י מדּ תק ׁש וֹ ת, את  ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
בּ עדנוּ , ויגן טוֹ ב ׁש יּ מליץ וּ כדי  גּ דוֹ לים, וחסדים לרחמים קׁש ה, הכי אפילוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַהדּ ין
נׁש מתוֹ  את ממ ׁש י  וּ בכ ּת וֹ רתוֹ , את  ללמד צרי מ יּ שׂ ראל , ואחד אחד כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַעל



ומגוג  גוג זוהר מו

אוֹ ר נראה   בּ אוֹ ר כּ י העלי וֹ ן, בּ אוֹ ר העוֹ לם את  להעיר  והתעוֹ רר וּ  ע וּ ר וּ  כּ ן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַעל
" הּפ רט, ועל הכּ לל  על  חסד  בּ מהרה למׁש ונזכּ ה ּת איר ציּ וֹ ן על חדׁש  אוֹ ר  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אמן.לאוֹ ר וֹ  " ְ◌ָ◌ֵ◌

עננוּ  יוֹ חאי  דּ בר בּ זכוּ תיּה  עננוּ  !עננוּ  ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

פיש הרב המקובל  מהגה"צ   השכינה זעקת

תורה]. גדולי עם בהתייעצות נכתבו [הדברים השכינה. זעקת

בכלל , ועד שבהם, האחרון עד  בא דוד שבן הסימנים כל באו שכבר יתכן איך
בספר ביום דקות כמה לפחות של חובה  לימוד הכוללים בכל תיקנו לא ועדין

ישראל  עם להצלת ?הזהר

שמובאת היחידה העצה את מנסים ולא כמים נשפך ישראל  שדם יתכן איך
הגאולה את להביא חייב שכולו בדור גם  ישראל  עם  את  להציל  שיכולה בחז"ל 

?ברחמים

לכל  מנסים לא ומדוע יתעוררו, ואז דם של לנהרות  ושלום  חס מחכים האם
פה שבעל בתורה שכתובה היחידה העצה את שרוצים לקב"ה להראות  הפחות

הזהר. נגלות לימוד עם הפחות לכל ולהתחיל  חז "ל, מפי 

הזאת, בחכמה בעיקר עסקו אבותיהם ואבות שאבותיהם המזרח עדות בני  היכן
תיקנו  לא עדין מדוע שלהם, למדינות נכנס  לא ימ"ש שהיטלר זכו זה ובזכות
בפנימיות שעוסקים ספרים ובשאר  הזוהר  בספר  כולל בכל ברבים לימוד 

?התורה

שרק  בפרנסה גדול דוחק של  למצב  הגיעו התורה לומדי שרבבות  יתכן  איך
הצרה עלינו באה מה על נפש חשבון שום עשינו לא ועדין ח"ו, ומחריף הולך
הזהר ספר  לימוד של תקנה שום עשינו ולא מאיתנו, דורש הקב"ה ומה הזאת ,
גם בהרחבה ופרנסה ושובע מחסה לנו שיתן חז "ל מפי לנו שהובטח ברבים

הקשים ?בזמנים

בסכנת שנמצאים שנשבו התינוקות בניה על  השכינה  מזעקת להתעלם נוכל  איך
הזה הדם את שפכו לא ידינו לומר  נוכל האם להצילם, ובידינו כּ דברי חיים ?ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם י שׂ ראל דּ עתידין וּ בגין נשׂ א, בּ פר ׁש ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר
בּ רחמי . מגּ לוּ תא בּ יּה  יּפ קוּ ן הזּ הר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵספר 

ומגוג  גוג מזזוהר

זצ"ל: צמח יעקב רבא)רבּ י אידרא על  ברמה', 'קול לספרו  בּ ניה"(בהקדמה על  מבכּ ה "רחל ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אין  כּ י בּ א, מׁש יח  אין ולזה הּק ץ, את הממהרת הזּ את בּ חכמה עוֹ סקים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם
בּ ניה אין "איננּ וּ ", ולכן הּת למ וּ ד , בּ עסק  ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ועיר  עיר בּ כל  קבוּ ע ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדר ׁש 

הּמ ׁש יח. את וּ ממהרים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְמוֹ ׁש כים

ע  הגוב"י חיּ ים'בּ על 'עץ חיי )ל אוצרות על  שלימה' 'איפה לספר  וההרוּ גים(בהסכמתו העניּ ים . ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
למדוּ  ׁש א  חכמים הּת למידי  את מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית ּת וֹ בעים הגּ ל וּ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

. ּכ על אוֹ תם וּ מעני ׁש ים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה ,

הקדוש החיים' ה'אור כה)רבנו כה, תרמוז (ויקרא זו פרשה וגו'", אחיך ימוך "כי
הטוב  מדרך  מטין כשהתחתונים "ימוך", תבל, ליושבי  והערה גדול, ענין
בהתחתונים. תלוי  העיקר  כי הקדושה, עמוד  ומתמסכן ההשפעות, מסתלקים 
הבית נמכר בעונותינו אשר העדות משכן המשכן על ירצה מאחוזתו", "ומכר
לה', קרוב יהיה אשר  הצדיק ביד  היא גאולתו כי הכתוב והודיע האומות, ביד 
כל  הדין את ליתן עתידין  זה ועל  ממכרו, ה' יגאל  ובזה אחיו, ממכר  יגאל הוא

העלוב. הבית עלבון ה' יבקש  ומהם ישראל, גדולי הארץ אדוני 

רבים,מסקנת  על השפעה לו שיש ואדם שיעור, מגיד  כולל , ראש כל הדברים:
דקות כמה למשך הזוהר בספר לימוד חובת יום כל שלו במסגרת  אצלו יתקן
כמובטח, הפתרון  שזה חז"ל  בדברי  פשוטה אמונה מתוך  ישראל, עם להצלת
תיקנו  לא עדין  במסגרת שאצלו ומי  וכו', הבנה  עם בשיעור  ברבים לימוד ועדיף

יכלתו. כפי  פרטי באופן בלימוד  נפשו את יציל  התקנה, את

עננוּ  יוֹ חאי  דּ בר בּ זכוּ תיּה  עננוּ  !עננוּ  ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

בס"ד 

מרת  די מל  איוג קהת ורא י ייב ת  ורא י נילר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמדעה

הכּ נסת וּ בבית וּ בי ׁש יבה ּת וֹ רה בּ ּת למוּ ד היּ וֹ ם את ׁש ּת פּת חוּ  לפניכם מתחנּ נים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 
ה ּמ וּ בא ל ּט וֹ ב  זכ וּ ר  הנּ ביא אל יּ הוּ  ּפ תח בּ אמירת וילדוֹ ת לילדים ּת וֹ רה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְוּ במוֹ סדוֹ ת 
ּת ּק וּ ן  לוֹ מר היּ וֹ ם וּ בס וֹ ף וּ רבבוֹ ת, לאלפים מּמ נּ וּ  והדפסנו ובסידורים זהר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְבּ תּק וּ ני 
לקחכם הוֹ מעים לכל ותאמר וּ  מקוֹ ם, ׁש בּ כל והּת למידים הצּ בּ וּ ר כּ ל עם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמ "ח
מהגּ זר וֹ ת ישׂ ראל עם את להצּ יל  כּ די  הּפ חוֹ ת, לכל  זהר עּמ וּ ד י וֹ ם כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ למד וּ 

 להּפ הכּ ח ל וֹ  יׁש  בּ לבד  הוּ א זי"ע יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י רק כּ י מדּ תק ׁש וֹ ת, את  ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
בּ עדנוּ , ויגן טוֹ ב ׁש יּ מליץ וּ כדי  גּ דוֹ לים, וחסדים לרחמים קׁש ה, הכי אפילוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַהדּ ין
נׁש מתוֹ  את ממ ׁש י  וּ בכ ּת וֹ רתוֹ , את  ללמד צרי מ יּ שׂ ראל , ואחד אחד כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַעל



ומגוג  גוג זוהר מח

ּת וֹ רתוֹ , הלּ וֹ מד ׁש ל  כּ נגדּ וֹ  וׁש וֹ נה ויוֹ ׁש ב  הזּ ה, בּ עוֹ לם כּ אן לאברה )אּת נוּ  ,(חסד ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְְֶֶַָָ

ׁש בּ ּק ׁש  רצ וֹ נוֹ  סו)וּ מקיּ מים יטי) וכל ּת וֹ רתי , למדוּ  רש"י ּפ רׁש  מדּ וֹ תי, ׁש נוּ  בּ ני ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִִָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ם אוֹ תיּ וֹ ת ארבּ ע כּ נגד ׁש הם חלקיה בפרד "ס  ׁש לם להיוֹ ת מכרח הּת וֹ רה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
וּ לכל  העליוֹ נים, בּ עוֹ למוֹ ת וּ מחּס ר  ּפ וֹ גם הּס וֹ ד  ל ּמ וּ ד המחסר  וכל הּק דוֹ ׁש . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהוי"ה

טוֹ בוֹ ת מדּ וֹ ת בּ על אם ללמד חהּפ ח וֹ ת  ותאמר י שׂ ראל , ׁש ל בּ טוֹ בתם ּת רצה  אּת ה, ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
היהוּ דים. על רחמים מצּ ד הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹזהר 


חלק ח. קדושה  שערי הקדוש בספר כמבואר

השני: השער א'

המגונות מדות ידי על הנמש בפג
בנפש  באדם מוטבעות הן המדות ענין  והנה 
מארבע הכלולה יסודית הנקראת השפלה 

והמדברת.בחינות, והבהמית והצומחת הדומם
הזה  בנפש והנה  ורע, מטוב מורכבות הן גם כי
ויסוד כסא והן  והרעות הטובות המדות תלויות
בה  אשר השכלית העליונה הנפש אל ושורש 
בשער  לעיל כנזכר  התורה מצות תרי"ג תלויין
מצות, התרי"ג  מכלל המדות אין ולפיכך ראשון.
המצות תרי "ג אל עקריות הכנות הן ואמנם
בנפש  כח  אין כי יען בביטולם , או בקיומן
איברי  תרי"ג ידי על המצות לקיים השכלית
המחוברת היסודית נפש באמצעות אלא הגוף 

בסוד  עצמו  הגוף  י "ד )אל י"ז כל (ויקרא נפש כי
המדות ענין ולפיכך  הוא , בנפשו דמ "ו בשר 

מאד. מאד עצמן העברות מן קשים הרעות
ז"ל רבותינו שאמרו מה ענין תבין  דףובזה (שבת

ע "ב ) זרה ק "ה עבודה  עובד כאלו  הכועס כל ,
המצות, תרי"ג ככל שקולה היותר שהיא ממש 

אמרו ע"א)וכן  דף  הרוח (סוטה גסות בו שיש מי 
ואין  כאשירה לגדעו וראוי בעיקר  ככופר הוא
כי  מאד , זה והבן  רבות. וכאלה וכו' ננער עפרו 
תרי"ג  בכלל נמנו לא ויסודות עקרים להיותם

השכלית בנפש התלויות יותר המצות כי  ונמצא  ,
המצות  קיום מן יותר  הרעות  ממדות ליזהר  צריך
טובות  מדות  בעל בהיותו כי תעשה ולא עשה 

המצות. כל יקיים  בנקל 
שאמרו  מתמיהין  דברים כן גם תבין  ובזה
ושפלות הענוה כי המדות, בענין ז"ל רבותינו 
שכינה  עליו ושורה  הקדש רוח לידי  מביאין

לטוב זכור אליהו פ "ה)ואמר רבתי אין (כלה
אף  קפדן , שאינו  במי אלא מתפרשת התורה 
וכמו  קפדן, שאינו למי  אלא נגלה איני אני

מתם שלחו  ז"ל רבותינו  פ"א שאמרו דף (סנהדרין

ברךע "ב ) שפל  שהוא כל הבא העולם בן איזהו 
קיום בהן זכרו לא רבות, וכאלה וכו' וענותן
בעיניך ושים הטובות. המדות אלא המצות

ספק. בלי דרכיך ותצליח אלו דברים 
כמו הםואמנם גופניים יסודות שארבעה

כמו  הגוף , איברי  התרי"ג  נוצרו  שמהם שרשים 
יסודות  הם האלו יסודות  הארבעה נפשות כן
באמצעותם אשר ורעות טובות מדות לכל
תרי"ג שהם  והמצות התורה  יתבטלו או יקיימו

הוי"ה אותיות והמקיימן מארבע לעיל. כנזכר
היסודות מארבעה הכלולה  השכלית נפש הם 
הנפש  איברי תרי"ג חוצבו משם  אשר רוחנים
קיום של היסוד איך  מאד , זה  והבן ההיא.
בהפכם: וכן  הטובות מדות ידי על הם המצות

עשה  אשר כל כי נתבאר כבר ענינם וזה 
והנה  זה, לעומת זה  ורע מטוב כלול האלהים
חומר  הנקרא הגופנים  היסודות שבארבעה  כמו 

ורע מטוב מורכב  כחותהיסודות באים ומשם
מרה  מרות, ארבע שהם תחלואיו  או  הגוף  קיום
אדומה , מרה שחורה  מרה ירוקה  מרה  לבנה
הארבעה  צורות, הנקראות בנפשות כן כמו 
נמשך ומהם ורע, טוב זה  דרך  על הם יסודות
מדות שהם שבאדם היסודית הנפש בריאות
הרעות מדות שהם תחלואיה  או הטובות,
שבנפש  טמאות קליפות מארבע הנמשכות
ארבע אותיות יתלבשו מעליו  וכשיסירם ההיא
וגם היסודית, נפש המחיה אור  שהם הוי"ה  של
קדושתו  אל מרכבה  יהיו שלה והגוף היא

ומגוג  גוג מטזוהר

נסּת ר לוֹ מד ׁש אינוֹ  מי  החיּ ים: עץ על  וּ בא וּ רים] [הגּ הוֹ ת הגוֹ ב"י בּ על ל ׁש וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוזה
חדּ וּ דין חדּ וּ דין יעשׂ ה וּ בשׂ רוֹ  שׂ ער וֹ תיו ּת סמרנה הזּ וֹ הר ספר עלוחכמת בּ העל וֹ תוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

דּ ישׂ ראל עני וּ תא כּ י בּ עצמוֹ ,לבּ וֹ , הוּ א וההריגוֹ ת  המׁש יסוֹ ת והּמ לחמ וֹ ת הגּ זר וֹ ת ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
על וההרוּ ג ו ׁש פלוּ ת וֹ , דּ לּ וּ ת וֹ  על יחיּ ב וּ  העני מעלה, ׁש ל  וּ ב ּפ מליא לזה, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהגּ וֹ רם
מכּפ ר אין הכּ ּפ וּ רים  ׁש יּ וֹ ם על לחבר וֹ , אדם בּ ין חּט אים נקרא זה וכל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲהריגתוֹ ,

והּת וֹ כחה ,עליהם  הדּ ין  מיּ וֹ ם לנוּ  עכ"ל .אוֹ י , ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

י וֹ חאי בּ ר אד וֹ ננוּ  בּ עדנ וּ , טוֹ ב  ימליץ  הוּ א  עינינוּ , מאירת היא לנ וּ , מגן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָּת וֹ רתוֹ 




בנפש  שנתבאר  כמו העשיה, שבעולם יתברך 

המצות. בקיימה ממש השכלית
התורה עסק ידי על גם  כי תשכח ואל  וזכור 
רמז , פשט, פרד "ס, שסימנם פירושים בארבעה

שם אל כסא  השכלי רוחו יהיה  סוד , דרוש,
המחשבה ידי  על  וכן היצירה , שבעולם  הוי"ה
הוי"ה לשם כסא השכלית נשמתו תהיה והכונה

הבריאה . שבעולם



ומגוג  גוג זוהר מח

ּת וֹ רתוֹ , הלּ וֹ מד ׁש ל  כּ נגדּ וֹ  וׁש וֹ נה ויוֹ ׁש ב  הזּ ה, בּ עוֹ לם כּ אן לאברה )אּת נוּ  ,(חסד ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְְֶֶַָָ

ׁש בּ ּק ׁש  רצ וֹ נוֹ  סו)וּ מקיּ מים יטי) וכל ּת וֹ רתי , למדוּ  רש"י ּפ רׁש  מדּ וֹ תי, ׁש נוּ  בּ ני ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִִָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ם אוֹ תיּ וֹ ת ארבּ ע כּ נגד ׁש הם חלקיה בפרד "ס  ׁש לם להיוֹ ת מכרח הּת וֹ רה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
וּ לכל  העליוֹ נים, בּ עוֹ למוֹ ת וּ מחּס ר  ּפ וֹ גם הּס וֹ ד  ל ּמ וּ ד המחסר  וכל הּק דוֹ ׁש . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהוי"ה

טוֹ בוֹ ת מדּ וֹ ת בּ על אם ללמד חהּפ ח וֹ ת  ותאמר י שׂ ראל , ׁש ל בּ טוֹ בתם ּת רצה  אּת ה, ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
היהוּ דים. על רחמים מצּ ד הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹזהר 


חלק ח. קדושה  שערי הקדוש בספר כמבואר

השני: השער א'

המגונות מדות ידי על הנמש בפג
בנפש  באדם מוטבעות הן המדות ענין  והנה 
מארבע הכלולה יסודית הנקראת השפלה 

והמדברת.בחינות, והבהמית והצומחת הדומם
הזה  בנפש והנה  ורע, מטוב מורכבות הן גם כי
ויסוד כסא והן  והרעות הטובות המדות תלויות
בה  אשר השכלית העליונה הנפש אל ושורש 
בשער  לעיל כנזכר  התורה מצות תרי"ג תלויין
מצות, התרי"ג  מכלל המדות אין ולפיכך ראשון.
המצות תרי "ג אל עקריות הכנות הן ואמנם
בנפש  כח  אין כי יען בביטולם , או בקיומן
איברי  תרי"ג ידי על המצות לקיים השכלית
המחוברת היסודית נפש באמצעות אלא הגוף 

בסוד  עצמו  הגוף  י "ד )אל י"ז כל (ויקרא נפש כי
המדות ענין ולפיכך  הוא , בנפשו דמ "ו בשר 

מאד. מאד עצמן העברות מן קשים הרעות
ז"ל רבותינו שאמרו מה ענין תבין  דףובזה (שבת

ע "ב ) זרה ק "ה עבודה  עובד כאלו  הכועס כל ,
המצות, תרי"ג ככל שקולה היותר שהיא ממש 

אמרו ע"א)וכן  דף  הרוח (סוטה גסות בו שיש מי 
ואין  כאשירה לגדעו וראוי בעיקר  ככופר הוא
כי  מאד , זה והבן  רבות. וכאלה וכו' ננער עפרו 
תרי"ג  בכלל נמנו לא ויסודות עקרים להיותם

השכלית בנפש התלויות יותר המצות כי  ונמצא  ,
המצות  קיום מן יותר  הרעות  ממדות ליזהר  צריך
טובות  מדות  בעל בהיותו כי תעשה ולא עשה 

המצות. כל יקיים  בנקל 
שאמרו  מתמיהין  דברים כן גם תבין  ובזה
ושפלות הענוה כי המדות, בענין ז"ל רבותינו 
שכינה  עליו ושורה  הקדש רוח לידי  מביאין

לטוב זכור אליהו פ "ה)ואמר רבתי אין (כלה
אף  קפדן , שאינו  במי אלא מתפרשת התורה 
וכמו  קפדן, שאינו למי  אלא נגלה איני אני

מתם שלחו  ז"ל רבותינו  פ"א שאמרו דף (סנהדרין

ברךע "ב ) שפל  שהוא כל הבא העולם בן איזהו 
קיום בהן זכרו לא רבות, וכאלה וכו' וענותן
בעיניך ושים הטובות. המדות אלא המצות

ספק. בלי דרכיך ותצליח אלו דברים 
כמו הםואמנם גופניים יסודות שארבעה

כמו  הגוף , איברי  התרי"ג  נוצרו  שמהם שרשים 
יסודות  הם האלו יסודות  הארבעה נפשות כן
באמצעותם אשר ורעות טובות מדות לכל
תרי"ג שהם  והמצות התורה  יתבטלו או יקיימו

הוי"ה אותיות והמקיימן מארבע לעיל. כנזכר
היסודות מארבעה הכלולה  השכלית נפש הם 
הנפש  איברי תרי"ג חוצבו משם  אשר רוחנים
קיום של היסוד איך  מאד , זה  והבן ההיא.
בהפכם: וכן  הטובות מדות ידי על הם המצות

עשה  אשר כל כי נתבאר כבר ענינם וזה 
והנה  זה, לעומת זה  ורע מטוב כלול האלהים
חומר  הנקרא הגופנים  היסודות שבארבעה  כמו 

ורע מטוב מורכב  כחותהיסודות באים ומשם
מרה  מרות, ארבע שהם תחלואיו  או  הגוף  קיום
אדומה , מרה שחורה  מרה ירוקה  מרה  לבנה
הארבעה  צורות, הנקראות בנפשות כן כמו 
נמשך ומהם ורע, טוב זה  דרך  על הם יסודות
מדות שהם שבאדם היסודית הנפש בריאות
הרעות מדות שהם תחלואיה  או הטובות,
שבנפש  טמאות קליפות מארבע הנמשכות
ארבע אותיות יתלבשו מעליו  וכשיסירם ההיא
וגם היסודית, נפש המחיה אור  שהם הוי"ה  של
קדושתו  אל מרכבה  יהיו שלה והגוף היא

ומגוג  גוג מטזוהר

נסּת ר לוֹ מד ׁש אינוֹ  מי  החיּ ים: עץ על  וּ בא וּ רים] [הגּ הוֹ ת הגוֹ ב"י בּ על ל ׁש וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוזה
חדּ וּ דין חדּ וּ דין יעשׂ ה וּ בשׂ רוֹ  שׂ ער וֹ תיו ּת סמרנה הזּ וֹ הר ספר עלוחכמת בּ העל וֹ תוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

דּ ישׂ ראל עני וּ תא כּ י בּ עצמוֹ ,לבּ וֹ , הוּ א וההריגוֹ ת  המׁש יסוֹ ת והּמ לחמ וֹ ת הגּ זר וֹ ת ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
על וההרוּ ג ו ׁש פלוּ ת וֹ , דּ לּ וּ ת וֹ  על יחיּ ב וּ  העני מעלה, ׁש ל  וּ ב ּפ מליא לזה, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהגּ וֹ רם
מכּפ ר אין הכּ ּפ וּ רים  ׁש יּ וֹ ם על לחבר וֹ , אדם בּ ין חּט אים נקרא זה וכל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲהריגתוֹ ,

והּת וֹ כחה ,עליהם  הדּ ין  מיּ וֹ ם לנוּ  עכ"ל .אוֹ י , ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

י וֹ חאי בּ ר אד וֹ ננוּ  בּ עדנ וּ , טוֹ ב  ימליץ  הוּ א  עינינוּ , מאירת היא לנ וּ , מגן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָּת וֹ רתוֹ 




בנפש  שנתבאר  כמו העשיה, שבעולם יתברך 

המצות. בקיימה ממש השכלית
התורה עסק ידי על גם  כי תשכח ואל  וזכור 
רמז , פשט, פרד "ס, שסימנם פירושים בארבעה

שם אל כסא  השכלי רוחו יהיה  סוד , דרוש,
המחשבה ידי  על  וכן היצירה , שבעולם  הוי"ה
הוי"ה לשם כסא השכלית נשמתו תהיה והכונה

הבריאה . שבעולם



ומגוג  גוג נאזוהר

הצירופי זוהר  ספר
ישראל  ע להצלת 

הסגולות  ע חשו מר החודש צירו

מבוא

מ המהרצ "א מתפלליכתב  ישראל מה מפני יששכר: בני בספרו  זי"ע דינוב 
שמי  ידע כי אשגבהו שנאמר , בש להתפלל  יודעי  שאינ מפני  נעני  ואינ

הש צירו לכוו  יודעי  שאינ יתכ ...מוב אינו ולכאורה ואענהו, יקראני

השמות  צירופי  כוונת את כא הבאנו כ על  עכ"ל , החודש, באותו השולט
שישמע  היהודי שיזכו  כדי זוהר, בתיקוני ומקור חודש, לכל   המתאימי

רבי  האלוקי להמקובל עדות  שוש מספר להצלה, סגולות עוד  וכ , תפילת
זי"ע.  " הרמב תלמיד יעקב ב משה

זוהר ט:)בתיקוני ד (בהקדמה

דּ רמיזי  יוה"ה, יהה"ו  יהו"ה אינוּ ן ואלּ ין כּ לּ הוּ , אׁש ּת מוֹ דעוּ  הויּ ן, די"ב ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְוּ בצרוּ ף
בּ קראי  דלהוֹ ן וּ מק וֹ רא דאתוון , מקוֹ רא ׁש מא האי ה"י, וי"ו ה"י  יו "ד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

הארץ ותגל המים ישׂ מחוּ  יהו"ה יא)בּ נקוּ די , צז יהה"ו (תהלי מן דנקוּ די מקוֹ רא , ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
כג) ט יוּ ה"ה(ירמיה ויד וֹ ע, השׂ כּ ל הּמ תהלּ ל כ)יתהלּ ל יט כו  הּמ ׁש כּ ן (שמות  וּ לצלע יד וֹ תיו ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
◌ִ◌ֵ◌ַהנית:

דּ להוֹ ן  וּ נקוּ דין ויה"ה, והה"י  והי"ה ה"י, וי"ו ה"י  יו"ד ׁש מא  בּ האי  ווי"ן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְּת לת
פרעה שׂ רי  אוֹ תּה  טו)ויּ ראוּ  יב יהו "ה(בראשית  הזּ ה היּ וֹ ם  וּ דב ׁש  וּ הה"י  (דבריוהי"ה , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

טו) הכּ נעניכו הארץ  יוֹ ׁש ב ויּ רא ויה"ה טו), נ מקוֹ רא(בראשית ההי "ו היו"ה הוה"י  . ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לי  ׁש וֹ ה איננּ וּ  זה וכל הוה"י יג)דלהוֹ ן , ה הוּ א(אסתר  והיה ימירנּ וּ  המר היו"ּה  (ויקרא , ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לג) אתנוֹ כז בּ ני ולרקה עירה ההי "ו יא), מט היה"ו (בראשית  ההו "י , הוי"ה  היה"ו , ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ׁש מוֹ  וּ נרוֹ ממה אּת י  ד)ליהוֹ "ה לד  הוֹ יה (תהלי יהו "ה יד הנּ ה הוֹ י "ה ג), ט ּה הו"יּ (שמות , ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

כה) ו  כּ י :(דברי לּ נוּ  ּת היה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ צדקה

- תס"ג אות עדות שושן

מפסוק  היוצא שם יהו"ה :סוד מקורו עם בגרר יצחק וישב



ומגוג  גוג נאזוהר

הצירופי זוהר  ספר
ישראל  ע להצלת 

הסגולות  ע חשו מר החודש צירו

מבוא

מ המהרצ "א מתפלליכתב  ישראל מה מפני יששכר: בני בספרו  זי"ע דינוב 
שמי  ידע כי אשגבהו שנאמר , בש להתפלל  יודעי  שאינ מפני  נעני  ואינ

הש צירו לכוו  יודעי  שאינ יתכ ...מוב אינו ולכאורה ואענהו, יקראני

השמות  צירופי  כוונת את כא הבאנו כ על  עכ"ל , החודש, באותו השולט
שישמע  היהודי שיזכו  כדי זוהר, בתיקוני ומקור חודש, לכל   המתאימי

רבי  האלוקי להמקובל עדות  שוש מספר להצלה, סגולות עוד  וכ , תפילת
זי"ע.  " הרמב תלמיד יעקב ב משה
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מפסוק  היוצא שם יהו"ה :סוד מקורו עם בגרר יצחק וישב



ומגוג  גוג זוהר נב

ייהצוג"ה יוהיוב"ה מקורו עם צרופו וזה בקר שחר  יצג  ויב  - צרופו וזהו
יבהקור"ה עם ישהחור "ה וצרופו שמות ד ' שהם וצרופו הזה הפסוק אמור 

צו  ה' לפני מנחה תפלת  בכל העלילות מקורו מכל  השי "ת ויצילך  וכו' וגואלי רי
ההיא  בעיר בע"ה.שתהיינה ותצליח בזה שהקבלנוך הסדר ושמור  .

סוד ויברכהו והבן שערים מאה ההיא בשנה וימצא ההיא בארץ יצחק ויזרע 
הי"איהו"ה  נה"ה אב"ש ימ"צ יא"ו צה"ה בא "ר צח"ק רע"י וי"ז - צרופו וזהו .

מקורו. השם זהו יהו"ה. כה"ו יב"ר  ימ"ו שע"ר  מקורו מא"ה עם צרפיהו
השנים  בברכת אותו באמרך  וטוב ותצליח שוא. צירי , קמץ, חולם, והניקוד . .

ההבדלה. אחר  לאמרו
נסתרתשרי: - התיבות)והי"ה מסופי פרעה (יוצא  שרי  אותה ט"ו).ויראו י"ב  (בראשית 

חשון : נגלהמר  - מר"ת)והה"י  הזה (יוצא היום ט"ז).יהו"ה ודבש ט"ו כ"ו דברי)

נגלהכסלו : - מר"ת)ויה"ה הכנעני(יוצא הארץ יושב  י"א).וירא נ' (בראשית 

נסתרטבת : - התיבות)היה"ו מסופי שמו (יוצא  ונרוממה  אתי ד').ליהו "ה ל "ד תהלי)

נגלהשבט: - מר"ת)היו"ה הוא (יוצא והיה ימירנו  ל"ג).המר  כ"ז (ויקרא

נסתראלול: - התיבות)ההו"י מסופי כי(יוצא  לנו  תהיה  כ"ה)וצדקה ו' דברי).
החודש : צירופי

האריז"ל  מרן מכתבי יידוע  שער  פ"ג)(בפע"ח  לכוון "ט צריכין חודש ראש בכל  אשר
על  וכתב  החדש באותו השולטת  הוי"ה צירוף  האמצעית הברכה בסיום  במוסף

יששכרזה בני ב )בספר  אות א מאמר ניס חודש  לשונו :(מאמרי  וזה
משארז"ל  פירשנו  פכ"ב )ובזה סו רבתי ואינם ,(פסיקתא מתפללין ישראל מה  מפני

בשם  להתפלל  יודעים  שאינם מפני יקראני,נענים  שמי ידע כי אשגבהו שנאמר
לכוון ואענהו  יודעים שאינם היינו יתכן הנ"ל ועפ"י  מובן, אינו ולכאורה עכ"ל,

החודש : באותו השולט השם צירוף
בחדשו : חדש מדי לכוון סידורו וזהו

מקדּ  יהוה. א ּת ה  ּורא בּ רו ישׂ ראל חד ׁש  ׁש ים:ׁש י ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
ונקדותיו) הפסוק מצירו :(יוצא

הארץ :ניסן  ותגל השמים ישמחו אהיה יהוה יא)- צו  תהלי) ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וידוע :אייר השכל  המתהלל יתהלל אההי יההו כג)- ט' (ירמיה ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
השנית:סיון  המשכן וּ לצלע ידותיו איּ הה יוּ הה כ')- יט כו (שמות ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌

לי :תמוז  ׁש וה איננו זה היהא הוהי  יג)- ה' (אסתר ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
היום:אב ישראל וּ ׁש מע הסכת היּ אה הוּ יה ט')- כז דברי) ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌

ומגוג  גוג נגזוהר

כי :אלול לנו תהיה וּ צדקה ּה היא ּה הויּ  כה)- ו' דברי) ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌

פרעה:תשרי שׂ רי  אוֹ תה ויראו יהאה והיה טו)- יב  (בראשית ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

יהוה:חשון  הזה  היום וּ דבש יּ ההא וּ ההי  טז)- טו כו  דברי) ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הכנעני :כסלו  הארץ יושב וירא  יאהה ויהה יא)(בראשי- נ' ת  ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ׁש מו:טבת  וּ נרוממה אתי ליהוה האּה י  הי ּה ו ד')- לד תהלי) ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

הוּ א:שבט והיה ימירנו המר  האיּה  היוּה  לג)- כז (ויקרא ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌

אתונו:אדר בני  ולשורקה עירה ההאי  ההיו יא)- מט (בראשית ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

ואהיה:ואדר הוי "ה צרופי  י"ב כל יחד  כולם בכללות יכוון ב'] [אדר
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