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  ספר

  כי לא ידח ממנו נידח

  חלק שמיני 

   ספר נבואות הילדיםוהוא

   שעבר מוות קליני ומה שראה בעולם העליון15דברי הנער בן 

ס ומדרשים וכתבי "ליקוט גדול ונפלא מהזוהר הקדוש ש

, ע קב הישר וספרי יראים ועוד"ל ותלמידי בעל שם טוב זי"האריז

הקרוב ,  לנבואת הילדים שהוא ההכנה לביאת המשיחבכל הנוגע

אשר על ידיהם יתגלה שצריכים תיכף לחזור , מאוד מאוד

ומה , וכל מי שיחזור בתשובה ינצל מחבלו של משיח, בתשובה

ועוד , אמן כן יהי רצון, יעשה המלך המשיח מהרה יגלהשיעשה 

מאמרים חוצבי להבות אש מדברי הזוהר הקדוש בעניני הגאולה 

  .שנזכה בקרוב למלך המשיח, והיכל קן ציפור

  .ליקוט מקיף כזה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה

תוכן הספר ומהותו להנחיל דרך תורת אמת היא תורת 

ע לכל ישראל הבא להינצל מחבלי של משיח שהוא על "י זי"הרשב

, אשר מימיו אנו שותים ולאורו אנו הולכים, ידי לימוד תורת הסוד

י כמו ש, אנו נגאליםובו  ָּכַתב ַהְמקוָבל ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ  ַּאְבָרָהם ֲאזוַלאיּ

ל  ָא"ְזָיָע ם ַהְמקוָבל ָהַרב א"ַהִחיָדְזֵקנֹו ׁשֶ ׁשֵ , ע" ְזָיַאְבָרָהם ְגלַאְנִטיּ ּבְ

ִסְפרֹו  ה"ּבְ ָנא"ַעל ַה" אֹור ַהַחּמָ ְכּ ׁשְ ּמַ ָרא ּדַ ָפִטים (" ִאּדְ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ּׁשֶ

ְפַטר :  ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו,)ב"ג ע"ַּדף קכ ּנִ ֲּאִפילו עֹוד ַהיֹום ַאַחר ׁשֶ ּ
ּבִ יֵנינו"ַרׁשְ ָרא,ּי ִמּבֵ ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנו עֹוְסִקים ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ , ּ ּכָ

רֹאׁש  "ִאְתַעַטר" ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלך ּבְ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ב , ְּבָ ְּויֹוׁשֵ
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ַגָוון ְמָחה ְגדֹוָלה ִמזֹו. ק"עכל, ּּבְ ַּהִאם ֵיׁש ׂשִ ַּעל ֵכן ָראוי ַלֲעׂשֹות , ּ ּ

ּבִ .ְּסעוַדת ִמְצָוה ְזכות ָהַרׁשְ ר ְיַבֵקׁש ְוִיְתַפֵלל ּבִ ַווְדַאי ַכֲאׁשֶ ּוּבְ ּּ ּ ּּ י "ּ

תֹו ָקׁשָ ה ּבַ ל ְתִפָלתֹו ְוַתֲעׂשֶ ִּתְתַקּבֵ ּ ּ ּּ.  

  י מפעל הזוהר העולמי"יצא לאור ע

 ו"ב חשון תשע"כ
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  וכןבת

  פרקיםאחד עשר

  )ג"יואל פ(ונבאו בניכם ובנותיכם . פרק א

  .ליקוט רחב מספר הזוהר הקדוש. פרק ב

מסוד החשמל לרבי יקותיאל פיש . פרק ג
  א"שליט

 חסד לאברהם. פרק ד

אשרי חלקו של מי שיזדמן וינצל . פרק ה
  באותו זמן

 מכתבים שהתקבלו במערכת .פרק ו
 ותגובות שנתנו על המוות הקליני

  המשך סיפור המוות קליני. פרק ז

 "נבואת הילד"  .חפרק 

 עולי הרגל ומקורות. פרק ט

  נבואה בילדים. איפרק 
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  ספר
  חיָד ִנּנוֶמח ִמַדא ִיי לִֹּכ

  ינימחלק ש

 שעבר מוות קליני ומה שראה 15דברי הנער בן 
  בעולם העליון

  והוא ספר

 נבואות הילדים

  .פרק א

  )ג"יואל פ(ונבאו בניכם ובנותיכם 

הגדול והנורא אנשים ' הנביא יואל מתאר שלפני יום ה

 : משיחובחורים יקבלו חלומות וחזיונות לגבי ארועים ערב גילוי

ֵניֶכם ) א( או ְבּ ר ְוִנְבּ ָשׂ ל ָבּ פֹוך ֶאת רוִחי ַעל ָכּ ְּוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן ֶאְשׁ ּ ְ ּ

חוֵריֶכם ֶחְזיֹנֹות ִיְראו ּוְבנֹוֵתיֶכם ִזְקֵניֶכם ֲחלֹמֹות ַיֲחלֹמון ַבּ ּ ּ ְוַגם ) ב: (ּ

פֹוך ֶאת רוִחי ה ֶאְשׁ ָיִמים ָהֵהָמּ ָפחֹות ַבּ ַּעל ָהֲעָבִדים ְוַעל ַהְשּׁ ְ ּ ) ג: (ּ

ן ם ָוֵאׁש ְוִתיֲמרֹות ָעָשׁ ַמִים וָבָאֶרץ ָדּ ָשּׁ ְּוָנַתִתי מֹוְפִתים ַבּ ּ: 

  :שאלות ותשובות

כל יום באים ילדים חדשים שמספרים לנו זה וזה : שאלה

  ?ואם כן מה המקור? האם יש מקור לזה', יקרה וכו



  ןמ‰ שר‡‰ בעולם ‰עליובמוות קליי „ברי ‰ער  â ישמיחלק  â כי ל‡ י„ח ממו „ח
 

ח

  .ל על שנבואה נתנה לילדים"נביא מקורות מחז: תשובה

 דהימים לפני גילוי המשיחחלומות וחזיונות מ

הגדול והנורא אנשים ' הנביא יואל מתאר שלפני יום ה

 :ובחורים יקבלו חלומות וחזיונות לגבי ארועים ערב גילוי משיח

ֵניֶכם ) א( או ְבּ ר ְוִנְבּ ָשׂ פֹוך ֶאת רוִחי ַעל ָכל ָבּ ְּוָהָיה ַאֲחֵרי ֵכן ֶאְשׁ ּּ ְ ּ

חוֵריֶכם ֶחְזֹינֹות ִיְראוּוְבנֹוֵתיֶכם ִזְקֵניֶכם ֲחלֹמֹות ַיֲחלֹמ ּון ַבּ ּ ּ:  

פֹוך ֶאת ) ב( ָיִמים ָהֵהָמה ֶאְשׁ ָפחֹות ַבּ ְְוַגם ַעל ָהֲעָבִדים ְוַעל ַהְשׁ ּ ּ ּּ

  :ּרוִחי

ן)ג( ַמִים וָבָאֶרץ ָדם ָוֵאׁש ְוִתיֲמרֹות ָעָשׁ ָשׁ ְּוָנַתִתי מֹוְפִתים ַבּ ּ ּ ּ:  

ך ְוַהָיֵרַח ְלָדם ) ד( ֶמׁש ֵיָהֵפך ְלֹחֶשׁ ַּהֶשׁ ְ ְ ַּהָגדֹול ' ִלְפֵני ּבֹוא יֹום הּ

  :ְוַהּנֹוָרא

ם ה) ה( ֵשׁ ר ִיְקָרא ְבּ ם ' ְּוָהָיה כֹל ֲאֶשׁ ִלַ ַהר ִציֹון וִבירוָשׁ ִּיָמֵלט ִכי ְבּ ּ ּ ּ ּ

ר ָאַמר ה ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ַכֲאֶשׁ ר ה' ּ ִריִדים ֲאֶשׁ ּוַבְשׂ   :קֵֹרא' ּ

  )'יואל פרק ג(

ל הקוראים בשם ''ר. ימלט' כל אשר יקרא בשם ה: מצודת דוד

ל כי ''ר. כי בהר ציון: ם''המה ימלטו מן הצרה הבאה על העכו' ה

וגם שם לא לכולם ', הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה

' מהם קורא אל ה' כי רק בהנשארים המבוררים שבהם אשר כל א

  .וצועק אליו ומשים בו בטחונו

  הנבואה ניתנה לתינוקות

ר יוחנן מיום שחרב בית "א -:) יב(במסכת בבא בתרא 

  .המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות
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  'פרק ב

  ליקוט רחב מספר הזוהר הקדוש

  הנבואה ניתנה בחלום

עֹוָלם :): דף קפג(בזוהר הקדוש פרשת וישב  ְּוֵאין ְלך ָדָבר ּבָ ְ

ֲחלֹום אֹו ַעל ְיֵד ֵאינֹו ָתלוי ּבַ ֶטֶרם ָיבֹא ָלעֹוָלם ׁשֶ ּׁשֶ ֲהֵרי ֶנֱאַמר , י ָכרֹוזּ ׁשֶ

ָרִקיַע ֶטֶרם ָיבֹא ָלעֹוָלם ַמְכִריִזים ָעָליו ּבָ ָכל ָדָבר ְוָדָבר ּבְ ּׁשֶ ם , ּ ּוִמׁשָ ּ
עֹוָלם ְוִנָתן ַעל ְיֵדי ַהָכרֹוז ט ּבָ ִּמְתַפׁשֵ ּּ ָכתוב , ּ ְּוַהכֹל ִמׁשום ׁשֶ ּּ ּ ) עמוס ג(ּ

ה ה ֱּאלִֹהים ָדָבר ִכי ִאם ָג' ִּכי לֹא ַיֲעׂשֶ ּ ִביִאיםּ , ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ

עֹוָלם ִביִאים ִנְמָצִאים ּבָ ּנְ ְזַמן ׁשֶ בוָאה לֹא - ְוִאם לֹא , ּבִ ּנְ ּ ַאף ַעל ַגב ׁשֶ ּ

ִביִאים, ׁשֹוָרה ֲחלֹום-ְוִאם לֹא , ֲחָכִמים ֲעִדיִפים ִמּנְ  - ְוִאם לֹא , ּ ִנָתן ּבַ

ַמִים ִצֳפֵרי ַהׁשָ ַּהָדָבר ִנְמָצא ּבְ ּ ֲארוָהַוֲהֵר, ּ   .ּי ּבֵ

ִפי ַהִתינֹוקֹות ָבר ּבְ ְמָסר ַהּדָ ּנִ   ְּוִלְפָעִמים ׁשֶ

י ִחָייא ָאַמר): דף ו(בזוהר הקדוש פרשת שמות  ים , ַּרּבִ לֹׁשִ ׁשְ

ָאֶרץ לֹא ָיבֹא תֶֹקף ָלָעם ּבָ ֶבר ָלָעם , ּיֹום ַעד ׁשֶ לֹא ָיבֹא ׁשֶ ּאֹו ַעד ׁשֶ

ָאֶרץ עֹוָלם ַעל אֹותֹו , ּבָ ִפי , ַּהָדָברַמְכִריִזים ּבָ ְמָסר ַהָדָבר ּבְ ּנִ ְּוִלְפָעִמים ׁשֶ

ֵני ָאָדם ַחְסֵרי ַדַעת, ַּהִתינֹוקֹות ְוִלְפָעִמים ִנְמָסר , ְוִלְפָעִמים ְלאֹוָתם ּבְ

ִפי ָהעֹופֹות עֹוָלם, ּאֹותֹו ַהָדָבר ּבְ ֶהם, ּוַמְכִריִזים ּבָ ִגיַח ּבָ ַיׁשְ ְּוֵאין ִמי ׁשֶ ּ .

ָהָעם ֵהם ַצִדיִקי ְּכׁשֶ ל , םּ ים ַצִדיִקים ׁשֶ ִּנְמָסר אֹותֹו ָדָבר ְלאֹוָתם ָראׁשִ

יֹוִדיעו ָלֶהם ְוָיׁשובו ְלִרּבֹוָנם ָּהעֹוָלם ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ ֵאיָנם ַצִדיִקים, ּ ּוְכׁשֶ ֶּזה ְכִפי , ּ

ָאַמְרנו  .ּׁשֶ

ֶהֱעִבירו , עֹוף עֹוף ים ְוֶאָחד ׁשֶ עֹוְמִדים ְמֻמּנִ ה ׁשֶ לֹׁשָ ֱּאמֹר ִלי ׁשְ
ְלטֹונֹו    ִמי ֵהםׁשִ
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ַער לֹוד ב יֹום ֶאָחד ַעל ׁשַ י ֶאְלָעָזר ָהָיה יֹוׁשֵ ב ִעמֹו , ַרּבִ ְּוָהָיה יֹוׁשֵ

י יֹוֵסי י ְיהוָדה ְוַרּבִ א ְוַרּבִ י ַאּבָ י יֹוֵסי. ַּרּבִ אַֹמר ָלֶכם ַמה , ָאַמר ַרּבִ

אֹור ּבֶקר ַקְמִתי ּבָ ָרִאיִתי ַהיֹום ַהֶזה ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ָהָיה ָטס ָרִאיִתי עֹוף ֶאָחד ׁשֶ, ּ

לֹׁש ְפָעִמים ּוַמְנִמיך ַפַעם ַאַחת, ְּועֹוֶלה ְלַמְעָלה ׁשָ ְ : ְוָהָיה אֹוֵמר, ּ

יֹום ֶזה פֹוְרִחים , ֶעְליֹוִנים ֶעְליֹוִנים ] לימין[ָהְרִקיִעים ] דקיקים[ּבְ

ִלים ַעל ָהָאֶרץ ים ְזקוִפים מֹוׁשְ ה ְמֻמּנִ לֹׁשָ ב, ּׁשְ לֹא יֹוׁשֵ ב ׁשֶ , ֶּאָחד יֹוׁשֵ

ֵאׁש דֹוֶלֶקתֶהֱעִב ּירו אֹותֹו ּבְ ַּמֲעִביִרים ֶאת ִקיומֹו, ּ ַמֲעִביִרים ֶאת , ּ

ְלטֹונֹו ִליִטים ֵעְליֹוִנים עֹוְמִדים ַעל ָהעֹוָלם. ׁשִ ה תֹוְמִכים ׁשַ לֹׁשָ . ּׁשְ

ִתי ְלאֹותֹו עֹוף ֶרֶגב ָעָפר ה , עֹוף עֹוף: ְּוָאַמְרִתי לֹו, ָּזַרקְֹ לֹׁשָ ֱאמֹר ִלי ׁשְ

עֹוְמִדים ְלטֹונֹו ִמי ֵהםׁשֶ ֶהֱעִבירו ׁשִ ים ְוֶאָחד ׁשֶ ה . ּ ְמֻמּנִ לֹׁשָ ָזַרק ִלי ׁשְ

ִּחִצים ִמְכַנף ְיִמינֹו מֹאל , ּ   , )ומכנף שמאל אחד(ְּוֶזה ֶאָחד ִמׂשְ

ְּולֹא ָיַדְעִתי ְלָמה הוא רֹוֵמז ּ.  

  רבי אלעזר מגלה מה רמז לו העוף

י ֶאְלָעָזר ְוָיָצא ָדם , ְנִחיָריוהֹוִריד אֹוָתם ִל, ָלַקח אֹוָתם ַרּבִ

ִחיָריו ָאֶרץ , ָאַמר. ִמּנְ רֹוִמי ּבָ ִליֵטי ַעִמים עֹוְמִדים ּבְ ה ׁשַ לֹׁשָ ַּוַדאי ׁשְ ּ ּ

ָרֵאל ִמַצד ָהרֹוָמִאים ַּוֲעִתיִדים ַלֲעׂשֹות ְגֵזרֹות ָרעֹות ְלִיׂשְ ָלַקח אֹותֹו . ּ

מֹאל חֹוָרה ִמֶמ, ֵהִריַח, ֵּחץ ִמְכַנף ׂשְ ְלטֹון , ָאַמר. ּּנוְּוָיְצָאה ֵאׁש ׁשְ ׁשִ

ַּהִמְצִרים ֶהֱעִבירו ָכל ָהָאֶרץ , ּ ל ָהרֹוָמִאים ּבְ ְְוָעִתיד ַלֲעבֹר ֶמֶלך ֶאָחד ׁשֶ

ֵרי ִמְלָחָמה ְגדֹוִלים, )מצרים( ִמְצַרִים ׂשָ ּוְלַמּנֹות ּבְ ְנָין ובֹוֶנה , ּ ְּוסֹוֵתר ּבִ
ֶּאת ַהְסתוִרים  ועתיד מלך אחד מאותם השלשה שאמרנו לשלט. (ּ

י ֶאְלָעָזר ָלָאֶרץ) וסותר בנינים ובונה בה בנינים, בה . ָזַרק אֹוָתם ַרּבִ

מֹאל ִמַצד ׂשְ ת ֵאֶלה ַעל ָהֶאָחד ׁשֶ לֹׁשֶ ָּנְפלו ׁשְ ּ ּ ּ. 

  הילדים מגלים סודות
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ִבים ָהיו יֹוׁשְ ) ישעיה יט(, ָּעַבר ִתינֹוק ֶאָחד ְוָהָיה קֹוֵרא, ַּעד ׁשֶ

ה ה א ִמְצָרִים ִהּנֵ ִני . ּ ַעל ָעב ַקל וָבא ִמְצַרִיםרֵֹכב' ַּמׂשָ ָּעַבר ֲחֵברֹו ַהׁשֵ

ָמָמה, ְוָאַמר י ְוָאַמר. ְּוֶאֶרץ ִמְצַרִים ִתְהֶיה ׁשְ ִליׁשִ ְוָאְבָדה , ָּעַבר ֲחֵברֹו ַהׁשְ

ָרף. ָחְכַמת ִמְצַרִים ֹמאל ִנׂשְ ל ְכַנף ׂשְ אֹותֹו ֵחץ ׁשֶ ָּראו ׁשֶ ת , ּ לֹׁשֶ ּוׁשְ

ָהיו ָעָליו לֹ ְרפוָּהֲאֵחִרים ׁשֶ  .ּא ִנׂשְ

ָאַמר ָהעֹוף וַהִתינֹוקֹות ֶ ָבר ֶאָחד, ַּמה ּשׁ ְּוַהּכֹל הוא ְנבוָאה , ַהּכֹל ּדָ ּ
 ֶעְליֹוָנה

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָהעֹוף וַהִתינֹוקֹות, ָאַמר ַרּבִ ַּמה ׁשֶ ַּהכֹל ָדָבר ֶאָחד, ּ ּ ,

ְּוַהכֹל הוא ְנבוָאה ֶעְליֹוָנה ּ ָּקדֹוׁש ְוָרָצה ַה) והכל הוא בסוד החכמה(, ּ

ה הוא עֹוׂשֶ רוך הוא ְלַהְראֹות ָלנו ִנְסָתרֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּּ ָכתוב . ְ ֶּזהו ׁשֶ ּּ

ה ה) עמוס ג( ֱּאלִֹהים ָדָבר ִכי ִאם ָגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ' ִּכי לֹא ַיֲעׂשֶ ּ ּ

ִביִאים  .ַהּנְ

ה מודיע לנשמה בחלום על דברים שעתידים לבוא על "הקב

  העולם

ר ּבֹו): ג"דף קפ(, ראשיתבזוהר ב ֲחלֹום ֲאַדֶבּ ֶּזהו ֶאָחד , ַבּ
ְנבוָאה ים ִבּ ִשׁ ִּמִשׁ ּ ֲארוהו, ּ ֵבּ ְּכמֹו ֶשׁ ּ ית ֵמאֹוָתה , ּ ִשׁ ְּוִהיא ַהַדְרָגה ַהִשׁ ּ ּ ּ ּ

ל ְנבוָאה ַּהַדְרָגה ֶשׁ ּ ה ַעל ַהֲחלֹום, ּ ְמֻמֶנּ ל ַגְבִריֵאל ֶשׁ ְּוִהיא ַהַדְרָגה ֶשׁ ּ ּ ּ ...

ַּמה ָכתוב ֲח? ּ ִנים , לֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלהַבּ ִמָטָתם ְיֵשׁ ֵני ָאָדם ׁשֹוְכִבים ְבּ ְבּ ְּכֶשׁ ּ

ָמה יֹוֵצאת ֵמֶהם ָשׁ ָכב ָאז ִיְגֶלה אֶֹזן . ְוַהְנּ ְתנומֹות ֲעֵלי ִמְשׁ ָכתוב ִבּ ֶּזהו ֶשׁ ּּ ּ ּ
ים ָמה. ֲאָנִשׁ ָשׁ רוך הוא מֹוִדיַע ַלְנּ ְּוָאז ַהָקדֹוׁש ָבּ ְּ אֹוָתה ַהַדְרָגה , ּ ְּבּ ּ ּ

ֲעִתיִדים ָלבֹא ַעל ָהעֹוָלם, עֹוֶמֶדת ַעל ַהֲחלֹוםֶשׁ אֹו , ּאֹוָתם ַהְדָבִרים ֶשׁ

ל ִלּבֹו ּאֹוָתם ְדָבִרים ְכִפי אֹוָתם ַהִהְרהוִרים ֶשׁ ּ ּ ָאָדם נֹוֵטל , ּ ִּמׁשום ֶשׁ ּ

ל תֹוְכחֹות ָהעֹוָלם ֶּדֶרך ֶשׁ ְ ּ... 



  ןמ‰ שר‡‰ בעולם ‰עליובמוות קליי „ברי ‰ער  â ישמיחלק  â כי ל‡ י„ח ממו „ח
 

יב

ֶטֶרם ָיבֹא ָלעֹוָלם ֶשׁ עֹוָלם ֶשׁ ְּוֵאין ְלך ָדָבר ָבּ ּ ֲחלֹום אֹו ְ ֵּאינֹו ָתלוי ַבּ
ֶטֶרם ָיבֹא ָלעֹוָלם , ַעל ְיֵדי ָכרֹוז ָכל ָדָבר ְוָדָבר ְבּ ֲהֵרי ֶנֱאַמר ֶשׁ ֶּשׁ ּ

ָרִקיַע עֹוָלם ְוִנָתן ַעל ְיֵדי ַהָכרֹוז, ַמְכִריִזים ָעָליו ָבּ ט ָבּ ם ִמְתַפֵשׁ ּוִמָשׁ ּ ּּ ּ ּ ,

ָכתוב  ְּוַהכֹל ִמׁשום ֶשׁ ּּ ּ ה הִּכי לֹא ַיֲע) עמוס ג(ּ ֱּאלִֹהים ָדָבר ִכי ִאם ' ֶשׂ ּ

ִביִאים עֹוָלם, ָּגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהְנּ ִביִאים ִנְמָצִאים ָבּ ְנּ ְזַמן ֶשׁ ְוִאם , ִבּ

בוָאה לֹא ׁשֹוָרה- לֹא  ְנּ ּ ַאף ַעל ַגב ֶשׁ ִביִאים, ּ ְוִאם , ֲחָכִמים ֲעִדיִפים ִמְנּ

ֲחלֹום-לֹא  ַמִיםּ ַהָדָבר ִנ-ְוִאם לֹא , ּ ִנָתן ַבּ ִצֳפֵרי ַהָשׁ ְּמָצא ְבּ ַוֲהֵרי , ּ

ֲארוָה   .ֵּבּ

  

בלשון .): דף א ( הקדמת תקוני הזהר-בתיקוני הזוהר 

ים וְלָכל : הקודש מֹות ַהְקדֹוׁשִ ְּוִעַלת ַעל ַהכֹל ָנַתן ְרׁשות ְלָכל ַהׁשֵ ּּ ּ ּ ּ

ַּהֲהָויֹות וְלָכל ַהִכּנוִיים ְלַגלֹות ָלֶהם סֹודֹות ְטִמיִרים ּ ַדְרָגתֹוָּכל ׁשֵ, ּּ , ּם ּבְ

לֹא  ֶרת ַהְסִפירֹות ְלַגלֹות ָלֶהם סֹודֹות ְטִמיִרים ׁשֶ ּוְרׁשות ִנְתָנה ַלֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
יַח ל ֶמֶלך ַהָמׁשִ ָיבֹא דֹורֹו ׁשֶ ִּנְתָנה ְרׁשות ְלַגלֹות ָלֶהם ַעד ׁשֶ ְ ּ ּ ּ ּ.  

  אפילו נערים ידעו נסתרות, קרוב לימות המשיח

שא בריך הוא בדא אמר לון רבי שמעון לית רעותא דקוד

אפילו רביי , דיתגלי כל כך לעלמא וכד יהא קריב ליומי משיחא

דעלמא זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא ולמנדע ביה קצין 

ק פרשת וירא דף "זוה(ובההוא זמנא אתגליא לכלא , וחושבינן

 ).א" עקיח

  תרגום ללשון הקודש

ה בזה שיתגלה "אמר להם רבי שמעון אין רצונו של הקב

וכשיהיה קרוב לימות המשיח אפילו נערים . ם כל כךלעול
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שבעולם עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת על ידו 

  .ובאותו הזמן יתגלה לכל, קצים וחשבונות

 

קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד 

  הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן

רות של שני מאורות הגדולים מזמן אשר הציץ וזרח אור יק

ספר התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת 

ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים 

והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות , מנער ועד זקן

טהורות שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא את 

הבן , רבנו יוסף חיים. (ין בקריאתן מאוד מאודדבריהם ומתלהב

  ).בהקדמת התיקונים בניהו, איש חי

  הוספות מהזוהר הקדוש על הגאולה

  ?מה שאמר הנער שימותו מילונים האם יש מקור לזה: שאלה

מה שאמר הנער שימותו מילונים כתוב מפורש : תשובה

אֹותֹו -בזוהר  ָרֵאל ָימותו ּבְ ים ֵמַעם ִיׂשְ ּ ְוַרּבִ ךּ  ְֹחׁשֶ

יַח): 'דף ז (בזוהר פרשת שמות ְּוַאַחר ָכך ִיְתַגֶלה ַהָמׁשִ ּּ ּ סו , ְ ְּוִיְתַכּנְ ּ

ים ָכל ָהעֹוָלם, ֵּאָליו ַעִמים ַרּבִ ּוְבאֹותֹו ְזַמן ְיעֹוֵרר . ִויעֹוֵרר ְקָרבֹות ּבְ

רוך הוא ֶאת ְגבוָרתֹו ְלָכל ַעֵמי ָהעֹוָלם ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּּ י, ְּ ּוֶמֶלך ַהָמׁשִ ְ ַּח ִיָוַדע ּ
ָכל ָהעֹוָלם ר ַלֲערֹך ּבֹו ְקָרב, ּבְ ְְוָכל ַמְלֵכי ָהעֹוָלם ִיְתעֹוְררו ְלִהְתַחּבֵ ּ .

ה  ִּמָפִריֵצי ַהְיהוִדים ִיְתַהְפכו ַלֲחזֹר ֲאֵליֶהם] עמים[ְוַכּמָ ּּ ְּוָיבֹאו , ּּ
יַח ׁשִ ֶהם ַלֲערֹך ְקָרב ַעל ֶמֶלך ַהּמָ ְִעּמָ ל ָהעֹוָל, ְ ך ּכָ ה ְְוָאז ֶיְחׁשַ ָ ם ֲחִמּשׁ
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ר יֹום ך, ָעׂשָ אֹותֹו חֹׁשֶ ָרֵאל ָימותו ּבְ ים ֵמַעם ִיׂשְ ְְוַרּבִ ּ ּ ְוַעל ֶזה ָכתוב .ּ ּ

ך ְיַכֶסה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִמים) ישעיה ס( ה ַהחֹׁשֶ ִּכי ִהּנֵ ּּ ְ.  

ובגאולה יהיו , שימו לב במצרים היו רק שלושת ימי אפילה

  !!!חמשה עשר

שר יום של אפילה יהיו הערב וכתוב שאלו שימותו בחמשה ע

 !רב

א שיהיו שלושת ימי אפילה ואז "א מווילנא זיע"כתב הגר

  ).אבן שלמה. (יתבררו מהם הערב רב

 ! ימי חושך בעולם15כסלו יהיו ' א שמג"ונמסר מנאס

 .ו"ח, כ"אז זה יהיה אח, אם זה לא יהיה אז

  ???שאלה האם תהיה הגאולה בדין או ברחמים

:): ח"רעיא מהימנא רע, פרשת כי תצא(, בזוהר דברים: תשובה

ַמְקִדים תֹוָרה ְלִמְצָוה אֹו ָחְכָמה ְלִיְרָאה: וזה לשונו ּוְכׁשֶ ּ ּ מֹו , ּ ְִמְתַהֵפך ׁשְ ּ

ִּמַדת ַהִדין, ָעָליו ִלְנֵקָבה ִמְתַהֵפך לֹו ַהכֹל ְלִדין. י'' הוה-ְּכמֹו ֶזה , ּ ּׁשֶ ְּ ּ ,

תֹוָרה ְכמֹו  ים ְמזֹונֹוָתיו ּבַ ְּוָקׁשִ ּוְכמֹו ֶזה ַהְגֻאָלה. ְּקִריַעת ַים סוףּ ּ ִאם , ּ

ָכתוב ,ּ ֵיְצאו ְבַרֲחִמים-ָּזכו  ּ ֶזהו ׁשֶ ֶטֶרם ָיבֹוא ֵחֶבל ָלה ) ישעיה סו(ּּ ּּבְ
ְּוֵיְצאו , ּ ַמְקִדים ָהַרֲחִמים-ְוִאם לֹא . ְּוֵיְצאו ְבַרֲחִמים, ְוִהְמִליָטה ָזָכר

ִהְקִדים ַצַער ְוִד. ְבַצַער ְּוָלֵכן ֵפְרׁשוָה ַרּבֹוֵתינו . ין ְלַרֲחִמיםְּוָיֶפה ׁשֶ ּ ּ

ָנה ֲעֵלי ַהִמׁשְ ֶפׁש. ְּלפום ַצְעָרא ַאְגָרא, ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבַ , ִויִציַאת ַהּנֶ

יֹוֵצאת ֵיׁש ָלה ַצַער ִּמקֶֹדם ׁשֶ ּ ַרֲחִמים, ּ יֹוֵצאת ּבְ  .ְּלַאַחר ׁשֶ

ְבִכי ָיבאו) ירמיה לא (-ְּוסֹוד ַהָדָבר  ְַחר ָכך ַא, ּּבִ ּ וְבַתֲחנוִנים -ּ ּ
ַע) שם ל(, ְוָלֵכן. אֹוִביֵלם ה ִיָוׁשֵ ּנָ ְּוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב וִמּמֶ ְּוֵיְצאו , ּ

ַלח ֶאת ַהיֹוָנה ְולֹא ָמְצָאה .ְבַרֲחִמים רוך הוא ׁשָ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ
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רֹות ַלח אֹוְתך, ָמקֹום ִלׁשְ ְָכך ׁשָ ְ ֱאָמן, ּ ַהְתָחָלה, רֹוֶעה ַהּנֶ ּוַמה ָכתוב . ּבַ ּּ

ֶהם ַּוִיֶפן ֹכה ָוכֹה ַוַיְרא ִכי ֵאין ִאיׁש) שמות ב(? ּבָ ּּ ִעים. ּ ֻכָלם ְרׁשָ ּׁשֶ ְולֹא , ּ

ֶהם ִאיׁש זֹוֶכה ְלהֹוִציָאם ֵמַהָגלות ָּמָצאָת ּבָ ם. ּ , ְּוָלֵכן ֵסַרְבָת ָלֶלֶכת ְלׁשָ

ָלח ַיד ִתׁשְ ַלח ָנא ּבְ ְּוָאַמְרָת ׁשְ אֹותֹו ְזַמןַוֲהֵרי. ּ ּ ַאָתה ְכמֹו ּבְ ך ִיְתַקֵים , ּ ּּבְ ְ

ָרֵאל ִּכיֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות) מיכה ז(, ִעם ִיׂשְ ְ ּ .

יִחים ֵני ְמׁשִ ַלח ִעְמך ׁשְ ְוַבָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ִיׁשְ ּ ּ ֵתי ַכְנֵפי יֹוָנה, ּּ ְּכֶנֶגד ׁשְ ּ .

ָגלו ַאָתה ְכמֹו גוף ּבַ ּׁשֶ ּּ ּ ֵּאין ְלך ְכָנַפִים, ת ָהְרִביִעיתּ ֶּאָלא , ְולֹא עֹוד. ְ

ָרֵאל ְכמֹו גוף ַהְתָחָלה ָהיו ִיׂשְ ּּבַ ֵתי ַכְנֵפי יֹוָנה, ּּ ְּוַאָתה ְוַאֲהרֹן ִכׁשְ ּוָבֶהן , ּּ

ָרֵאל ָּפְרחו ִיׂשְ ּ.  

יִקים - ה ַצּדִ ָ רֹום ְוָימותו - ֲחִמּשׁ ּדָ ֶנֶסת ּבַ ֵבית ּכְ ן ּבְ ּ ִיְהֶיה ֻחְרּבָ ּ ּ

יִקים ה ַצּדִ ָ  ֲחִמּשׁ

ִית ָהַאֲחרֹון-ְולֹא ָקרֹוב  אֹותֹו ַהּבַ ין ֶזה וֵבין ֶזה לֹא . ּ ֶאָלא ּבְ ּבֵ ּׁשֶ
 ,ָהָיה ַנַחת

ָלק ת ּבָ זַֹהר ָחָדׁש ָפָרׁשַ ֶּאְרֶאּנו ְולֹא ַעָתה: ּּבְ ֲאִני - ּ ּ ָהְרִאָיה ַהזֹו ׁשֶ ּ

ֶבל-ּלֹא ַעָתה ְו. ָּעִתיד ֲאִני ִלְראֹותֹו וְלִהְתָקֵרב ַיַחד, רֹוֶאה ָגלות ּבָ , ּ ּבְ

נו עֹוֵלי גֹוָלה ּבָ ִית ׁשֶ אֹותֹו ַהּבַ ֲּאׁשוֶרּנו . ּּבְ ּ ֲאִני ָעִתיד ְלִהְסַתֵכל ּבֹו ָפִנים -ּ ּ ּ
ָפִנים ִית ָהַאֲחרֹון-ְולֹא ָקרֹוב . ּבְ אֹותֹו ַהּבַ ין ֶזה וֵבין ֶזה לֹא . ּ ֶאָלא ּבְ ּבֵ ּׁשֶ

ּדות ָכָראויְולֹא ִקְרָבה ְוַאְח, ָהָיה ַנַחת ּּ. 

ָגלות ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ִנים ְלׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ה ָצרֹות ַעל ָצרֹות ְמֻזּמָ ּמָ ּּכַ ּ,  

י י ִאי ַרּבִ ה ַהָדָבר, ִאי ַרּבִ ַּכָמה ָקׁשֶ ּ ַּכָמה ָארֹך ַהְזַמן, ּ ְ ּ ה ָצרֹות , ּ ּמָ ּכַ

ָגלות ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ִנים ְלׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ַּעל ָצרֹות ְמֻזּמָ ּה ַחיֹות ְוַכּמָ, ּ

ְלטו ָכל ְזַמן וְזַמן ַעד סֹוף , ִּיׁשְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ֲאגו ִלְטרֹף ֶטֶרף ׁשֶ ה ִיׁשְ ְּוַכּמָ ּ
 .ַּהָיִמים
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ָּעִתיד קֹול ֶאָחד ְלִהְתעֹוֵרר ֵמרום רוֵמי ָהְרִקיִעים ּקֹול ָעצוב , ּ
ְמִרירות  ,ּּבִ

ל יֹום, ְּלסֹוף ַהָיִמים ָעה ׁשֶ ז, ְּכִפי ׁשָ ְזַמן ׁשֶ ֶמׁשּּבִ ֵּמַהיֹום , ֹּוֵרַח ַהׁשֶ

י ׁשִ ַּהׁשִ ִמָטה ַיַחד, ּ ל יֹוֵבל וׁשְ ִנים ׁשֶ ִיְזַדְמנו ְלִפי ִמְנַין ַהׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

הוא רע י''ּׁשֶ ׁשִ ּד ֵמַהיֹום ַהׁשִ ּ ָּעִתיד קֹול ֶאָחד ְלִהְתעֹוֵרר ֵמרום רוֵמי . ּ ּ
ְמִרירות, ָהְרִקיִעים ּקֹול ָעצוב ּבִ לֹ, ּ ֶ ְבְראו ַּמה ּשׁ ּנִ ך ִמיֹום ׁשֶ ּא ָהָיה ּכָ ּ ְ

 .ָהעֹוָלמֹות

י ּנִ ַחְת ִמּמֶ ּכַ ּאֶיֶלת ֲאָהִבים ָהִיית ִלי ִמָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ְוִנׁשְ ּ ּ. 

ְּוַהקֹול ַההוא ִיְהֶיה ַדק אי, ּ ֲחׁשַ ְמִרירות ְוַעְצבות, ּבַ ּּבִ , יֹוֵרד ְועֹוֶלה, ּ

ָּהִבים ָהִיית ִלי ִמָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ַּאֶיֶלת ֲא: ְוֵכן אֹוֵמר, עֹוֶלה ְויֹוֵרד

י ַכַחְת ִמֶמּנִ ְּוִנׁשְ ֲּאָהבֹות ַקָימֹות ָהיו ִלי ִעָמה. ּּ ּּ חֹוַתם . ּ ֲּאִני ִנְזָכר ׁשֶ

י ְּדיֹוְקָנה ָהָיה ָחתום ַעל ִלּבִ ּ ְוָהְיָתה ֲחָזָקה , ְּוָהָיה ָחתום ַעל ְזרֹוִעי, ּ

תֹוִכי ַאֲהָבָתה ְלַה, ּּבְ ֵפי ׁשַ תֹוִכיְוִרׁשְ ְּבָתה ּבֹוֲעִרים ּבְ ּ. 

לֹׁש ְצָעקֹות זֹו ַאַחר זֹו ָעה צֹוֵעק ׁשָ אֹוָתה ׁשָ   ,ּּבְ

לֹׁש ְצָעקֹות זֹו ַאַחר זֹו ָעה צֹוֵעק ׁשָ אֹוָתה ׁשָ ְעְזעו , ּּבְ ְּוִיְזּדַ
ל ָהעֹוָלִמים, ָהְרִקיִעים ְעְזעו ּכָ ה קֹולֹות ְלתֹוך , ְּוִיְזּדַ לֹׁשָ ְמעו ׁשְ ָ ִיּשׁ ְַעד ׁשֶ ּ ּ

ין ג ַהַתּנִ ל ַהָים, ּּדַ ג ֶאָחד ׁשֶ ע ֵמאֹות ֶאֶלף ַפְרסֹות ְלתֹוך ּדָ ְּוִיְבַרח ַאְרּבַ ְ ּ .

תֹות יט ְמצודֹות ְוִיְפרֹׂש ְרׁשָ ם יֹוׁשִ ְּוִיְמׁשֹך אֹותֹו ִמן ַהָים, ְּוׁשָ ְוַיְכִניס , ְ

יַבת ָהָרִקיַע ל אֹוָתן ַהֻקׁשְ, ְאֹותֹו ְלתֹוך ְיׁשִ ּנו ּכָ ְּוִייְראו ִמּמֶ ּ יֹות ְוָכל ּ

ם ִהְקׁשו ׁשָ ְחלֹוקֹות ׁשֶ ים , ּאֹוָתן ַהּמַ ִ ם ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ְּוִיְהֶיה ָתפוס ׁשָ
 .יֹום

ָעה ִיְתעֹוְררו ַעל ָהָעם ַהָקדֹוׁש ָצרֹות ֵאלו ַעל ֵאלו אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

ּדַֹחק ַרב ָּקדֹוׁש ְואֹותֹו ְזַמן ִיְכֹנס ַה, ְוֵהם צֹוֲעִקים ְצָעָקה ַאַחר ְצָעָקה, ּבְ
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ַמִים רוך הוא ָכל ִצְבאֹות ַהׁשָ ּּבָ ּ ּ יָבתֹו, ְּ ֵני ְיׁשִ ְּוהוא ֵמַעל ֻכָלם, ְוָכל ּבְ ּ ּ ,

ין ַצָוארֹו, ּוְמִביִאים ְלָפָניו אֹותֹו ַתּנִ ִרים ּבְ ה ְקׁשָ לֹׁשָ ְּוִיְטלו , ְּוִיְקׁשֹר ׁשְ ּ

ת ָהאֹוֲהִבים לֹׁשֶ ָהָיה , אֹוָתם ׁשְ ְּוַיֲחִזירוהו ְלָמקֹום ׁשֶ םּ ְואֹוָתם . ָּתפוס ׁשָ

ְקָרא ַאֲהָבה ּנִ ָּהאֹוֲהִבים ִיָכְנסו ְלֵהיָכל ֶאָחד ׁשֶ ם, ּ ְּוִיְהיו ְגנוִזים ׁשָ ּ .

רוך הוא ע ָלֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ּבַ ְּוִנׁשְ ְּ ֵתי , ְּלָכל אֹוָתם ַהְצָבאֹות, ּ ְּוִלׁשְ

יבֹות מַֹע ֶאת קֹול ָהֲאהוָבה, ַהְיׁשִ ָּלֶלֶכת ֻכָלם ְוִלׁשְ ּ ה, ּ ּוא ִמְתַאֶוה ׁשֶ ּ
מַֹע קֹוָלה ִעָמם ִּלׁשְ ָעה ִיְתעֹוְררו ַעל ָהָעם ַהָקדֹוׁש ָצרֹות ֵאלו . ּ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ ּּ ּ

ַּעל ֵאלו דַֹחק ַרב, ּ ְּדָמעֹות ַאַחר , ְוֵהם צֹוֲעִקים ְצָעָקה ַאַחר ְצָעָקה, ּּבְ

ִּויעֹוְררו אֹוָתה, ְּדָמעֹות ֶניָה, ּ ִמיָעה קֹול ַעל ּבָ  .ְוִהיא ַמׁשְ

ּזֹוִהי ַאַיְלִתי ים, יֹוָנִתי, ֲּחֶבְרִתי, ּ ַגּנִ ֶבת ּבַ ֵלָמִתי ַהיֹוׁשֶ ּׁשְ לֹא ָהְיָתה , ּ ּׁשֶ

ֵסֶתר ַהַמְדֵרָגה ַהְפִניִמית ֶבת ֶאָלא ּבְ ּיֹוׁשֶ ּ רוך הוא קֹוֵרא , ּ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ּזֹוִהי ַאַיְלִתי: ְואֹוֵמר ֵלָמִתי ַהיֹוׁשֶ, יֹוָנִתי, ֲּחֶבְרִתי, ּ יםּׁשְ ַגּנִ לֹא , ֶּבת ּבַ ּׁשֶ

ֵסֶתר ַהַמְדֵרָגה ַהְפִניִמית ֶבת ֶאָלא ּבְ ָּהְיָתה יֹוׁשֶ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ תהלים (ְּכמֹו ׁשֶ

ָּכל ְכבוָדה ַבת ֶמֶלך ְפִניָמה) מא ְ ּ ּ ּ ים. ּ ַגּנִ ֻחְצָפה, ְּוָכֵעת ּבַ ָהְלָכה , ּּבְ ְּכֵאם ׁשֶ

ָוִקים וִבְרחֹובֹות ַהִקְר ׁשְ ָנה ּבַ ַּאַחר ּבְ ּ לֹא ַיִזיקו לֹוּּ ָּיה ִמַפַחד ׁשֶ ּ ּ ַּאַיְלִתי . ּ ּ

יבֹות ָכאן, ֲּחֶבְרִתי ְרִאי ֵתי ַהְיׁשִ ל ׁשְ ֲּהֵרי ָכל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ֵהם , ּּ ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ִמיִעִני יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ יבֹות ַמְקׁשִ ֵני ַהְיׁשִ מַֹע ְלקֹוֵלך, ְּבְ ְתׁשוָקִתי ִלׁשְ ְׁשֶ ּ ּ .

ָפה ָרָפה  לֹטְָותֹוךֹ ׂשָ ה ִכְרצֹונֹו ְוִיׁשְ ְְוִדּבור ַרך ַיֲעׂשֶ ְּוַיְחשב ַכָמה . ּ ּ ּ

בֹות ְלָהַרע ה ְנָהִגים ָרִעים. ַמֲחׁשָ   ְּוַעל ָהָעם ַהָיִחיד ַיֲעׂשֶ

ַמְעִתי ֶאת קֹוֵלך ְולֹא ָיַדְעִתי אֹוָתך לֹא ׁשָ ְַכָמה ְפָעִמים ׁשֶ ְּ ּ ּ ּ ָאז ָהָיה , ּ

ִעְרּבוְבָיה ָּכל ָהעֹוָלם ּבְ ַעִמיםַּעִמי, ּ ֻאמֹות, ּם ּבְ ֻּאמֹות ּבְ לֹא ִנְרָאה . ּ ּוִמי ׁשֶ ּ
ְַלֶמֶלך לֹט, ּ ְּוָיִביאו ִעמֹו ַעִמים ָזִרים. ָּיִביאו אֹותֹו ִלׁשְ ּ , ּוְלׁשֹונֹות ֲאֵחִרים, ּ

לֹא ַמִכיִרים ַהִדין ְולֹא ִנימוֵסי ַהַמְלכות ּׁשֶ ּּ ּּ בו . ּ ְּוַכָמה ִקָרבֹות ַיְחׁשְ ּ

לֹטְָותֹוךֹ ׂשָ. ַלֲעׂשֹות ה ִכְרצֹונֹו ְוִיׁשְ ְָפה ָרָפה ְוִדּבור ַרך ַיֲעׂשֶ ְּוַיְחשב ַכָמה . ּ ּ ּ

בֹות ְלָהַרע ה ְנָהִגים ָרִעים. ַמֲחׁשָ אֹותֹו ַהְזַמן . ְּוַעל ָהָעם ַהָיִחיד ַיֲעׂשֶ ּּבְ
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רוך הוא ִּיְתַחֵזק ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ַכָמה ִפיוִסים, ּ ִּויַפֵיס ֶאת ַאַיְלתֹו ּבְ ּ ּ ּּ ּ ִזיק ְוַיֲח, ּ

ה ָּאז ִתְהֶיה ָצָרה ַעל ָצָרה ַעל . ּהוא ְולֹא ַאֵחר, ִּויִקיָמה ִמן ֶהָעָפר, ּּבָ

רוך הוא. אֹותֹו ָהָעם ַהְיִחיִדי אֹותֹו ַהְזַמן ִיְתַחֵזק ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּבְ ְּ ּ ּ ִּויַפֵיס , ּ

ַכָמה ִפיוִסים ֶּאת ַאַיְלתֹו ּבְ ּ ּּ ּ ה, ּ ּהוא ְולֹא , רִּויִקיָמה ִמן ֶהָעָפ, ְּוַיֲחִזיק ּבָ
ֲארו ִעָמה. ַאֵחר יבֹות ִיׁשָ ֵתי ְיׁשִ ּוׁשְ ּ ּּ ּ ּ. 

ֶפה ַרך ָהָיה ׁשֹוֵלט ּבְ ֶלך ׁשֶ ְְואֹותֹו ַהּמֶ רֶֹגז ַרב ְוַזָעף ְוֹתֶקף , ְ לֹט ּבְ ִיׁשְ

 ַּעל ָהָעם ַהָקדֹוׁש

ֲארו לָֹשה ְמָלִכים ִיׁשָ ּׁשְ ה ִצְדֵדי ָהעֹוָלם ַעל ָהָע, ּ לֹׁשָ ׁשְ ם ְּוִיְתעֹוְררו ּבִ

ֶפה ַרך. ַּהֶזה ָהָיה ׁשֹוֵלט ּבְ ְְואֹותֹו ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ רֶֹגז ַרב ְוַזָעף ְותֶֹקף , ּ לֹט ּבְ ִיׁשְ

י. ַּעל ָהָעם ַהָקדֹוׁש ִליׁשִ ּוַבחֶֹדׁש ַהׁשְ ָעה ַלחֶֹדׁש, ּ ַאְרּבָ עֹות , ּבְ ע ׁשָ ֵתׁשַ ּבְ

יָבה ִעם ָהַאֶיֶלת ְלתֹוך ֶקֶבר, ָוֵחִצי ֵני ַהְיׁשִ ְֵיְלכו ָכל ּבְ ּ ּ ֶנֱאַמן ,  ָהרֹוֶעהּ

ִית ה קֹולֹות, ַהּבַ לֹׁשָ ס ִמן ָהעֹוָלם. ְּוִתֵתן ָעָליו ׁשְ ֶמׁש ִיְתַכּנֵ ַהׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ,

ם, ְּוִקְברֹו ִיָפַתח יָבה ְלִהָכֵנס ְלׁשָ ֵני ַהְיׁשִ ְּוִיְרצו ּבְ ֵתן ָלֶהם ְרׁשות, ּ , ְּולֹא ִתּנָ

ְּוַיֲעלו ֻכָלם ִלְמקֹוָמם ֵיֵצא, ְּוִהיא ִתָכֵנס. ּ ּוִמתֹוכֹו ֵיֵצא ַמה ׁשֶ ּ ּ ְוִתְמָצא . ּ

ב ְועֹוֵסק ה יֹוׁשֵ ִמים , ְּוֵנר דֹוֵלק ְלָפָניו, ֶאת מֹׁשֶ ְּוַכָמה ֵריחֹות וְבׂשָ ּ

רֹוֶאה אֹוָתה ִנְכֶנֶסת. ְסִביבֹו ֵּכיָון ׁשֶ רו ַיַחד ֶזה ִעם ֶזה, ּ ָּיקום ְוִיְתַחּבְ ּ ,

רום רוֵמי ָה ְּוקֹולֹות ִיְתעֹוְררו ּבְ ּ ַמע, ְרִקיִעיםּ רוך הוא ִיׁשְ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ,

ְְוִיָכֵנס ְלתֹוך ֵהיַכל ָהַאֲהָבה ה אֹוֲהִבים, ּ לֹׁשָ ם ׁשְ ְּוִיטֹל ִמׁשָ ְּוִיְפַתח ָלֶהם , ּ
ם ִעָמם. ְמָעָרתֹו ַלְיָלה ַההוא ְוִיָמֵצא ׁשָ יַח ּבַ ָּאז ִיְתעֹוֵרר ַהָמׁשִ ּ ּּ ְּוַיְחְזרו , ּ

הַּעל סֹודֹות ַהתֹוָרה ּבְ ְמָעַרת מֹׁשֶ ִכיָנה . ָּכל אֹותֹו ַהַלְיָלה ּבִ ּועֹוָלה ַהׁשְ

ה קֹולֹות, ַעל אֹותֹו ָהָהר לֹׁשָ ִמיַע ׁשְ ֶּאָחד ְכֶנֶגד ַאְבָרָהם ְוֶאָחד , ְוַתׁשְ

ה ְוַיֲעקֹב, ְּכֶנֶגד ִיְצָחק   .ְּוֶאָחד ְכֶנֶגד מֹׁשֶ

עֹוֶלה ַעּמוד ַהּבֶֹקר ּוְכׁשֶ יַח, ּ ׁשִ ִכיָנה ְו, ִּיָגֵנז ַהּמָ ה וׁשְ ֲארו מֹׁשֶ ָ ִּיּשׁ ּ
יֹום ַההוא ּּבַ בועֹות, ּ ָ יֹום ַהּשׁ ִכיָנה ַעל אֹותֹו ָהָהר. ּּכְ ְ , ְועֹוָלה ַהּשׁ
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ה קֹולֹות לֹׁשָ ִמיַע ׁשְ ֶנֶגד ִיְצָחק, ְוַתׁשְ ֶנֶגד ַאְבָרָהם ְוֶאָחד ּכְ , ֶאָחד ּכְ

ה ְוַיֲעקֹב ֶנֶגד מֹׁשֶ תוב . ְוֶאָחד ּכְ ּכָ ֶּזהו ׁשֶ ְַעל ַהר ָגבַֹה ֲעִלי ָלך ) ישעיה מ(ּ ּ ּ

ֶרת ִציֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלך ְְמַבּשֶׂ ָּהִריִמי ַאל ִתיָרִאי ִאְמִרי ְוכו',  ְוגֹוּ ּ' .

ּ זֹו ְתרוָעה וְתִקיָעה וְתרוָעה ְכַאַחת-ָהִריִמי , ָהִריִמי ּ ּ ּ  זֹו -ָהִריִמי . ּ

ה ְתרוָעה ְתִקיָעה - ִאְמִרי . ּ ְתִקיָעה-ָּהִריִמי ַאל ִתיָרִאי . ְּתרוָעה ּ ִהּנֵ ּ
ּוְתרוָעה ְכַאַחת ּ ְּוֶזה ִנְקָרא ׁשֹוַפר ְתרוָעה. ּ ּׁשֹוָפר ֵמאֹוָתה ַהְתרוָעה , ּ ּּ

ְלַמְעָלה  .ּׁשֶ

ה ְנסו ִלְמָעַרת ֹמׁשֶ ֻּכָלם ִיּכָ יַח ִיְתעֹוֵרר ֲאֵליֶהם. ּ ׁשִ רו , ְוַהּמָ ְּוִיְתַחּבְ
יֹום ַהֶזה ֻּכָלם ּבַ ּ ּ. 

ְקָרא ׁשֹוָפר ָגדֹולִּמׁש, ׁשֹוָפר ָקָטן ּנִ ֵיׁש ַאֵחר ׁשֶ ּום ׁשֶ ּ ׁשֹוָפר ָקָטן ֶזה . ּ

ִּנְקָרא ׁשֹוָפר הֹוֵלך תֹוך ְתנוַעת ַהָמאֹור ּ ּ ְּ ָכתוב . ְ ֶּזהו ׁשֶ ַוְיִהי ) שמות יט(ּּ

ְקֹול ַהׁשָֹפר הֹוֵלך ַאֵחר הוא ׁשֹוָפר ָגנוז ְוָטִמיר. ּ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּּ . ְְולֹא הֹוֵלך, ּ

בועֹות, ָטןֲּאָבל ֶזה ַהָק יֹום ַהׁשָ ּהוא ָכאן ּבְ ּּ ל , ּ יֹום ׁשֶ ִמְתעֹוֵרר ּבַ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ּ
בועֹות, ַּהתֹוָרה יֹום ַהׁשָ ּּבְ ִהְתעֹוְררות ַהׁשֹוָפר ַהֶזה. ּ ּּבְ ּ ִמְתעֹוֵרר , ּ ּׁשֶ

ְתרוָעה וְתִקיָעה וְתרוָעה ּּבִ ּ ּ ִּיְתעֹוְררו ָהָאבֹות ִמתֹוך ַהְמָעָרה, ּ ְ ּ ְּוִיְתַעלו , ּ ּ

ה . ְּוָיבֹאו ֵאֶליָה, ַחְּברו ָאֶרץ ַהְקדֹוׁשָ ִעים ּבָ ּוֵמאֹותֹו ַהקֹול ַכָמה ְרׁשָ ּּ ּ ּ
ָּימותו ְּוִיְסַתְלקו ִמן ָהעֹוָלם, ּ ּ ָרֵאל . ּ ל ִיׂשְ אֹותֹו ַהיֹום עֹולֹות ַהְתִפלֹות ׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ָכל ָמקֹום ֵהם ִלְפֵני ַהֶמֶלך ַהָקדֹוׁש, ּבְ ּׁשֶ ְ ִּיְהיו ְו, ְּוָהָאבֹות ָיבאו ַיַחד. ּ
אֹותֹו ָהָהר ה עֹוֶלה ִעָמם. ּבְ ּומֹׁשֶ ָאבֹות, ּ ם ִיְסַתֵכל ּבָ ְּוׁשָ ְּוֻכָלם , ְוֵהם ּבֹו, ּ

ה ִּיָכְנסו ִלְמָעַרת מֹׁשֶ יַח ִיְתעֹוֵרר ֲאֵליֶהם. ּ יֹום , ְּוַהָמׁשִ רו ֻכָלם ּבַ ְּוִיְתַחּבְ ּ ּ
 .ַּהֶזה

ָבִטים ַלֲע ָרה ׁשְ ּוַביֹום ַהֶזה ִיְתעֹוְררו ֲעׂשָ ּּ ַעת ּ ְרֹך ִמְלָחמֹות ְלַאְרּבַ

ח ֲעֵליֶהם, ִצְדֵדי ָהעֹוָלם ְמׁשַ ּנִ יַח ׁשֶ ׁשִ יָחה ַעל , ַיַחד ִעם ַהּמָ ל ְמׁשִ ִויַקּבֵ

ְבָעה רֹוִעים ֶנֱאָמִנים ִעמֹו, ַיד ּכֵֹהן ֶצֶדק ֶאָחד יַח ַהֶזה הוא . ְּוׁשִ ְּוַהָמׁשִ ּ ּ
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ֶבט ֶאְפַרִים ל ָיָרְבָעם ּבֶ, ִּמׁשֵ ּוִמַזְרעֹו ׁשֶ ל ֲאִבָיהּ נֹו ׁשֶ ֵמת , ּן ְנָבט ָהָיה ּבְ ּׁשֶ

ֲעלוָמיו ֵמת, ּּבַ ְּוַהיֹום ַההוא ׁשֶ ּ ן, ּ ר, נֹוַלד לֹו ּבֵ ית ָיָרְבָעם ַלִמְדּבָ ְּוִנַטל ִמּבֵ ּ .

ְבִעים ִגּבֹוִרים ם ְנָטלוהו ֵמָאה ְוׁשִ ּוְלׁשָ ּ ּ ֶבט ֶאְפַרִים, ּ ֻּכָלם ַצִדיִקים ִמׁשֵ ּּ ּ ,

ֵח לֹא ִנְמְצאו ּבְ ּׁשֶ יַח ַהֶזה. ְטא ָיָרְבָעםּ נֹו ַהֶזה ֲאִבָיה ָיָצא ַהָמׁשִ ּוִמּבְ ּּ ּ ְוַעל . ּ

ֶּזה ָכתוב  ָרֵאל ְוָקְברו אֹותֹו) א יד''מ(ּ ְּוָסְפדו לֹו ָכל ִיׂשְ ִּנְסְתָמה . ּּ

ָעָתה בוָאה ַהזֹו ִלׁשְ ַּהּנְ ּוְנבוָאה ֶלָעִתיד , ּּ ִּכי ֶזה ְלַבדֹו ָיבֹא ) שם (-ּ ּ

ֵבית ' ֶּבר ַיַען ִנְמָצא בֹו ָדָבר טֹוב ֶאל הְלָיָרְבָעם ֶאל ָק ָרֵאל ּבְ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

יַח ַהֶזה. ָיָרְבָעם ֶּזה ַהָמׁשִ הוא ָדָבר טֹוב ֶאל ה, ּ ּׁשֶ ּ'.  

רֹום תֹאַבד ְוֶתֱחַרב ּוְכֶנֶסת ַאַחת ְלַצד ּדָ יֵקי ֱאֶמת , ּ ה ַצּדִ ָ ַוֲחִמּשׁ

יֵניֶהם  .ֵּיָהְרגו ּבֵ

ָיְדעו ָהָאבֹו ֵּכיָון ׁשֶ ּ רוך הוא ֶאת ַאַיְלתֹו ְוֶאת ּ ִצָוה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּת ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ
יֹום ַהֶזה, ַּעמֹו ְמָחה ּבַ ְמָחה ַעל ׂשִ ַּכָמה ׂשִ ּ ּ ֶאֶרץ ַהָצפֹון ַמְלכות ֵתיָמן. ּ ּּבְ ּ ּ ,

ָרֵאל ה ָצרֹות ַעל ָצרֹות ִיְתעֹוְררו ַביֹום ַהֶזה ַעל ַעם ִיׂשְ ּמָ ּּכַ ּ ל , ּ ְוִתְתַקּבֵ

ָר ְּתִפָלָתם ּבְ יָתה. צֹוןּ ִכיָנה ְלתֹוך ּבֵ ּוְבֶעֶרב ַהיֹום ַהֶזה ַתֲחזֹר ׁשְ ְ ּ ּּ יַח , ּ ּוָמׁשִ

ָלֶהם, ִלְמקֹומֹו ָעָרה ׁשֶ ְּוָהָאבֹות ְלתֹוך ַהּמְ ִכיָנה ֵתֵלך ְוַתֲחֹזר . ְ ְ ַּהּשׁ ְ ּ
ְבִעים ָיִמים ה ׁשִ ָרֵאל . ְלמֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְבִעים ָיִמים עֹוָלה ַנֲאַקת ּבְ ְלסֹוף ׁשִ

ֶלך ַהָקדֹוׁשִלְפֵני ּ ַהּמֶ ָכל ִצְדֵדי ָהעֹוָלם, ְ ִיְהיו ְמִציִקים ָלֶהם ּבְ ּׁשֶ ּוְכֶנֶסת . ּ

רֹום תֹאַבד ְוֶתֱחַרב יֵניֶהם, ַּאַחת ְלַצד ּדָ יֵקי ֱאֶמת ֵיָהְרגו ּבֵ ה ַצּדִ ָ  .ַּוֲחִמּשׁ

יַח ַהֶזה ְוֵהם ָיב ׁשִ ָמֵעאל ִעם ַהּמָ ֵני ִיׁשְ ה ְקָרבֹות ַיֲעׂשו ּבְ לֹׁשָ ּוׁשְ ּ ּאו ּ
ַלִים ירוׁשָ ַהר ַהקֶֹדׁש ּבִ ַתֲחוו ְלִרּבֹון ָהעֹוָלם ּבְ ְּוִיׁשְ ּ ְּוֵאלו ַהְקָרבֹות ִיְהיו . ּּ ּּ ּ

י ִ ּשׁ ִ ֶאֶלף ַהּשׁ   ּבָ

ַיַהְרגו ֶאת ַהְכֶנֶסת ַהִהיא, ְוָאז ַנִים ָיִמים ׁשֶ ים וׁשְ לֹׁשִ ְּלסֹוף ׁשְ ּ ּּ ,

רוך הוא ִקְנָאה ְלאֹותֹו ׁש ׁש ַהָקדֹוׁש ּבָ ִּיְלּבַ ְּ ן , ֹוָפר ָקָטןּ יַח ּבֶ ְואֹותֹו ָמׁשִ

ַקְרָניו עֹוִלים ְכַקְרֵני ְרֵאם ה ְכמֹו ׁשֹור ֶאָחד ׁשֶ ֶּאְפַרִים ִיְפרֹׂש ְפִריׂשָ ּּ ּ .
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ְּואֹותֹו ׁשֹוָפר ָקָטן ִיְתַקע ְתרוָעה ְתִקיָעה וְתרוָעה ּ ּּ רֹאׁש , ּ לֹׁש ְפָעִמים ּבְ ּׁשָ

ָּהָהר ְכמֹו ִמקֶֹדם יַחָּאז נֹוְסִעים ַהְד, ּ ל אֹותֹו ַהָמׁשִ ְּוִיפֹל ַרַעׁש , ָּגִלים ׁשֶ

אֹוָתם קֹולֹות ַהׁשֹוָפר ְמעו . ַּעל ָהעֹוָלם ּבְ ֵני ָהעֹוָלם ִיׁשְ ְּוָכל אֹוָתם ּבְ
ֱאַמר , ְּוִיְראו ּנֶ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ ִכְנשֹא ֵנס ) ישעיה יח(ְּכמֹו ׁשֶ ָּכל יֹׁשְ ּ

ָּהִרים ִתְראו ְוִכְתקַֹע ׁשֹוָפ ָמעוּ ּר ִתׁשְ ֲערו ַהִגלוִלים ֵמָהָאֶרץ . ּ ְּוָאז ִיְתּבַ ּּ ּ

ה יַח ַהֶזה, ַּהְקדֹוׁשָ ָמֵעאל ִעם ַהָמׁשִ ֵני ִיׁשְ ה ְקָרבֹות ַיֲעׂשו ּבְ לֹׁשָ ּוׁשְ ּ ּ ְוֵהם , ּ

ַלִים ירוׁשָ ַהר ַהקֶֹדׁש ּבִ ַתֲחוו ְלִרּבֹון ָהעֹוָלם ּבְ ָּיבאו ְוִיׁשְ ּ ּּ ְּוֵאלו ַהְקָרבֹות . ּ ּ ּ

יִּיְהיו  ׁשִ ֶאֶלף ַהׁשִ ּּבָ ָון ִיְפלו ׂשֹוְנֵאיֶהם. ּ ּוְבחֶֹדׁש ֶחׁשְ ל אֹוָתם , ּּ ְּוַיַעְברו ּכָ
ה ָאֶרץ ַהְקדֹוׁשָ ֲארו ּבָ ָ ִיּשׁ ִּגלוִלים ׁשֶ ּּ ּּ ם ֵיְלכו ִויעֹוְררו ְקָרבֹות ַעל . ּ ָ ּוִמּשׁ ּ ּ

ֵני ָהעֹוָלם. ָהעֹוָלם ל ּבְ ֵהם ַיַעְרכו ְקָרבֹות ִעם ּכָ ּוְבעֹוד ׁשֶ ֵני ִי, ּ סו ּבְ ּנְ ְּתּכַ
ה ְּוִיְתְפסו אֹוָתה, ֱּאדֹום ַעל ָהָאֶרץ ַהְקדֹוׁשָ ּ ִלטו ָעֶליָה , ּ ר ְּוִיׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ל ָהעֹוָלםְלסֹוף. ְיָרִחים ר ְיָרִחים ִיְתַגֵעׁש ְוִיְרַעׁש ּכָ ֵנים ָעׂשָ  .ל"עכ. ּ ׁשְ

  

מתוך דרשותיו של הצדיק המקובל הרב יקותיאל פיש 

  א"שליט

ל ְדָבִרים ִנְסָתִרים ֵמַחג רֹוִאים  ֵיׁש ָכאן ַתֲהִליך ׁשֶ ֵּמַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ְ ּ ּ ּ

בועֹות ַעד ֶאְמַצע ֱאלול ַּהׁשָ ּ ְבִעים ָיִמים, ּ ל ׁשִ ַנִים , ׁשֶ לִֹשים וׁשְ ְּועֹוד ׁשְ
ְכָנה י, ָיִמים ִתָמׁשֵ ְּוַאַחר ָכך ַמְתִחילֹות ִמְלָחמֹות ׁשֶ ּּ ים וְבסֹוָפם "ְ ּב ֳחָדׁשִ

יַח ַנת רע. ָיבֹא ָמׁשִ ְּוַהזַֹהר ַמְזִכיר ְמפָֹרׁש ֶאת ׁשְ ל "ּ ִהיא ֵמַהּבֶֹקר ׁשֶ ד ׁשֶ

י ׁשִ ָּהֶאֶלף ַהׁשִ ַנת תשע, ּ  .ד"ַּהְיינו ׁשְ

ֵבית ְכֶנֶסת  ן ּבְ ִיְהֶיה ֻחְרּבָ ֵהֵבאנו ׁשֶ ְּועֹוד רֹוִאים ִמִדְבֵרי ַהזַֹהר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ה ַצִדיִקים ָדרֹום ְוָימותו ֲחִמׁשָ ּּבַ ּּ ּ כְוָאֵכן ָר, ּ ָון תשע"ִּאינו ּבְ ֶחׁשְ ה "ה ּבְ

כוַנת ַהר  ׁשְ ַלִים ּבִ ְדרֹום ַמֲעַרב ְירוׁשָ ֵבית ְכֶנֶסת ּבִ ן ָגדֹול ּבְ ה ֻחְרּבָ ֲעׂשָ ּנַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ָרֵאל, ּוִבְכַלל, נֹוף ֶאֶרץ ִיׂשְ ַלִים ִהיא ִעיר ְדרֹוִמית ּבְ ְּירוׁשָ ְּוִנְרְצחו ַעל . ּ



  ןמ‰ שר‡‰ בעולם ‰עליובמוות קליי „ברי ‰ער  â ישמיחלק  â כי ל‡ י„ח ממו „ח
 

כב

ָעה ַצִדיִקים ם ַאְרּבָ ִּקדוׁש ַהׁשֵ ּּ ָון תשע"ּ וְביֹום י,ּ ֶחׁשְ ָנה ְלַאַחר "א ּבְ ּו ְכׁשָ

י הרה ַּהִפגוַע ִנְפַטר ִמְפָצָעיו ֶהָהרוג ַהֲחִמיׁשִ ּּ ּ ַּחִיים ְיִחיֵאל רֹוְטַמן ' ג ר"ּ

ה. ד"הי ַיַחד ֶנֶהְרגו ֲחִמׁשָ ּיֹוֵצא ׁשֶ ּ א " ָיִמים ִמי32ְּוִאם נֹוִסיף ִלְספֹר . ּ

ָון תשע ֶחׁשְ ָאז ְצִריכֹות ְלַהְתִחיל , ו"ּ ִכְסֵליו תשעג"ַּמִגיִעים ְלי, ו"ּבְ ׁשֶ

יַח ַאֲחֵרי י יֹוִבילו ְלִביַאת ַהָמׁשִ זַֹהר ׁשֶ ַּהִמְלָחמֹות ַהֻמְזָכרֹות ּבַ ּ ּ ּּ ּ ב "ּ

ים  .'ובין כך ובין כך תהיה מלחמה בישמעאל וכו. ֳחָדׁשִ

הרוסים והאמריקאים ! וידוע שאדום נמצא ממש קרוב לידנו

 והם עלולים לבוא לכאן בקרוב ,ם נמצאים בסוריה"והאו

א והחזון "וידוע מרבי יואל מסאטמר זיע. ולהשתלט פה לכמה זמן

אלא , א שהמשיח לא יקח את השלטון ישר מהציונים"איש זיע

 ...וזה יהיה אדום. ממישהו אחר באמצע

ְּוֵכן רֹוִאים ְדַבר ֶפֶלא ִנים בכ; ּ ׁש ׁשָ ָון תשס"ִלְפֵני ׁשֵ ֶחׁשְ , ט"ט ּבְ

ֵבית ַחּבַָּהָיה ַהִפ ּגוַע ַהּנֹוָרא ּבְ ְדרֹום ָהעֹוָלם"ּ אי ּבִ מֹוְמּבֵ ְּוֶנֶהְרגו , ד ּבְ
ית ְכֶנֶסת תֹוך ּבֵ ה ְיהוִדים ַצִדיִקים ּבְ ׁשָ ּׁשִ ְּ ּ הֹודו . ּ ְּכמֹו ֵכן ֶנֶהְרגו ּבְ ּ ּ2 

ַהר נֹוף ִלים ְכמֹו ּבְ ת ֲחֻנָכה ל32ּו. ְּמַחּבְ ּבָ ׁשַ ּ ָיִמים ְלַאַחר ִמֵכן ּבְ ִכ' ּ ְסֵליו ּבְ

ַעָזה"תשס ּט ָפְרָצה ִמְלֶחֶמת עֹוֶפֶרת ְיצוָקה ּבְ ּ ִנים . ּ ׁש ׁשָ ָּכל ֶזה ָקָרה ׁשֵ

ל ֵקץ ָהָיה ְזַמן ׁשֶ זַֹהר , ִּלְפֵני ַהֵקץ ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ַּכמוָבא ּבַ ּ ּ .) פנחס רנב(ּ

ִנים ים ׁשָ ׁשִ ל ׁשִ ְמַצֵין ְזַמן ׁשֶ ּׁשֶ ִנים, ּּ ׁש ׁשָ ַמ, ְּועֹוד ַפֲעַמִים ׁשֵ ִּגיִעים ַיַחד ּׁשֶ

ַתִים ְבִעים וׁשְ ְּלׁשִ ת ַוֵיָרא . ּ ּוְבָפָרׁשַ ּ גֹוֶרֶסת .) קיט(ּ זַֹהר ׁשֶ ֵּיׁש ִגְרָסא ּבַ ּּ

ִנים ים ׁשָ ׁשִ ִנים ָוֵחִצי, ּׁשִ ׁש ׁשָ ִנים, ְועֹוד ׁשֵ ׁש ׁשָ ָכל ִמְקֶרה. ְועֹוד ׁשֵ , ּבְ

ִנים ִלְפֵני ַהֵקץ ָהַאֲחרֹון ִדְבִעָת ׁש ׁשָ ׁשֵ ּרֹוִאים ׁשֶ ּ ּ ל ֵקץּ ּה הוא ַגם ְזַמן ׁשֶ ּ ,

ִהְתעֹוְררו אֹוָתם ִעְנָיִנים  .ְּורֹוִאים ׁשֶ

ַני ַהִמְקִרים ׁשְ ָרִאינו ּבִ ְּועֹוד ְדַבר ֶפֶלא דֹוֶמה ׁשֶ ּ ּ ָהָיה ֶיֶלד , ּּ ׁשֶ

ֵנס ֵצל ּבְ ִהְצִליַח ְלִהּנָ ָלְקָחה ֶאת ; ׁשֶ אי ָהְיָתה עֹוֶזֶרת גֹוָיה ׁשֶ מֹוְמּבֵ ּּבְ ּ
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ל ִמׁשְ ְרג היַּהֶיֶלד ׁשֶ ֵחרוף ֶנֶפׁש "ַּפַחת הֹוְלְצּבֶ ּד וָבְרָחה ִאתֹו ַהחוָצה ּבְ ּ ּּ
ִלים ן . ִּמַתַחת ְלֵאׁש ַהְמַחּבְ ל ַאַחד 12ּוְבַהר נֹוף ָהָיה ֶיֶלד ּבֶ נֹו ׁשֶ  ּבְ

ַּהְפצוִעים ה ְּיַרְפֵאהו' ּ ית ַהְכֶנֶסת ִמַתַחת ְלֵאׁש , ּ ָזַחל ַהחוָצה ִמּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ִלים ָהֵארוִעים ַהָללו ְמִביִאים ֶאת ְוִי. ַהְמַחּבְ ֵיׁש ָכאן ֶרֶמז ׁשֶ ָּתֵכן ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
ל ְלֵלַדת ֶיֶלד ְמׁשָ ּנִ יַח ׁשֶ ָכתוב , ַּהָמׁשִ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ִּכי ֶיֶלד ֻיַלד ) "ה, ישעיה ט(ּ ּ

מֹו ֶפֶלא יֹוֵעץ ֵאל  ְכמֹו ַוִיְקָרא ׁשְ ָרה ַעל ׁשִ ן ִנַתן ָלנו ַוְתִהי ַהִמׂשְ ָּלנו ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
לֹוםִּגּבֹו ר ׁשָ ִעים ִנְכְנסו ְלֵבית ַהְכֶנֶסת ". ר ֲאִבי ַעד ׂשַ ָהְרׁשָ ְּוֵכן ֻפְרַסם ׁשֶ ּ ּ

ָאַמר ַהׁשַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַהר נֹוף ּבְ מֹו "ץ "ּּבְ ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ ּ
ַאֲהָבה כוַנת ַהר נֹוף ְמַרֵמז ַעל ָהֶרֶחם ׁשֶ". ּבְ ׁשְ ְּוֵכן ְרחֹוב ַאָגִסי ּבִ ּ ִּמֶמּנו ּ ּ ּ

ל ְלַאָגס צוַרת ַאָגס ְוִנְמׁשָ יַח ִכי ָהֶרֶחם הוא ּבְ ֵּלַדת ָמׁשִ ּ ּ ּ ּ. 

ַמְעִתי ֵמהרה ְרג שליט' ג ר"ְּוֵכן ׁשָ ְמעֹון רֹוֶזְנּבֶ ֵכל ֶאת "ׁשִ ׁשִ ּא ׁשֶ ּ

ְרג הי תֹו ַוֲחָתנֹו ַהזוג הֹוְלְצּבֶ ּּבִ ּ ָהַאְדמֹו"ּ א ָהָיה "ּר ִמַצאְנז שליט"ד ׁשֶ

ּם ֲאֵבִלים ְוִצֵטט ֶאת ַהזַֹהר ַהֶזהֶּאְצָלם ְלִנחו ּ ְדָבִרים , ּ ְְוֶהֱאִריך ּבִ

אֶֹפן ַמְבִהיל ר ְלִדְבֵרי ַהזַֹהר ּבְ ַהְמאָֹרע ִמְתַחּבֵ ַהג. ּׁשֶַ ַמְעִתי ׁשֶ ר "ְּוֵכן ׁשָ

יַבת "מֶֹשה ַצְדָקה שליט יׁשִ ֶכֶנס ּבִ ר ּבְ ר ֶאת ַמה ' ּפֹוַרת יֹוֵסף'ּא ִדּבֵ ְּוִקׁשֵ

ַה ָקָרה ּבְ ּׁשֶ ּר נֹוף ְלִדְבֵרי ַהזַֹהר ַהֶזהּ מֹוֵתיֶהם ַגְבִריֵאל ְוִרְבָקה . ּ ְּוֵכן ׁשְ

ה ָהָיה ַהִפגוַע"הי ת תֹוְלדֹת ּבָ ִרים ְלָפָרׁשַ ּד ִמְתַחּבְ ּּ ּ ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק , ּ

ל ִיְצָחק, ְוִרְבָקה ל ִמַדת ַהְגבוָרה ׁשֶ ִּכי ַגְבִריֵאל הוא ַהַמְלָאך ׁשֶ ּּ ּּ ְ ּ ְוֵכן . ּ

ן ַאְבָרָהםּתֹוְלדֹ" ל ָהַאְדמֹו" ת ִיְצָחק ּבֶ ּר ִמתֹוְלדֹות "ְּמַרֵמז ַעל ֲחָתנֹו ׁשֶ
ם"ַאְבָרָהם ִיְצָחק הי ֱהַרג ׁשָ ּנֶ מֹות . ד ׁשֶ ין ׁשְ ְּוֵכן ֵיׁש ְקַצת ִדְמיֹון ּבֵ

ֵני ַהִפגוִעים ׁשְ ְרָצִחים ּבִ ַּהּנִ ּ ְרג הי; ּ הֹודו ֶנֶהְרגו ַהזוג הֹוְלְצּבֶ ּּבְ ּ ף ּד וְבַהר נֹו"ּּ

ְרג הי ם גֹוְלְדּבֶ ׁשֵ ֶּנֱהַרג ַאְבֵרך ּבְ ם קֹוְרַמן . ד"ְ ׁשֵ הֹודו ֶנֱהַרג ַאְבֵרך ּבְ ְּבְ ּ
ם ַקְלָמןהי"הי ׁשֵ ְד וְבַהר נֹוף ֶנֱהַרג ַאְבֵרך ּבְ ֵני ַהְמקֹומֹות . ד"ּ ׁשְ ְּוֵכן ּבִ

ם ַאְרֵיה הי ׁשֵ ֶּנֶהְרגו ַאְבֵרִכים ּבַ א "שליט. פ. מ' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה. ד"ּ

ֲעֹון ַהדֹורׁשֶ ַּהַצִדיִקים ִנְתָפִסים ּבַ ּּ ִגיַמְטִרָיא ֲעֹון ַהדֹור , ּ ְּוַהר נֹוף ּבְ ּ
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ם  ן ָאׁשָ ּוְבִגיַמְטִרָיא ָקְרּבַ אברהם ' ג ר"בביאור זה סייעוני הרה(ּ
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  'פרק ג

  א"מסוד החשמל לרבי יקותיאל פיש שליט

  המשך הזוהר

הּו ל מֹׁשֶ י ַהְמָעָרה ׁשֶ ִכיָנה ֵתֵלך ְוַתֲחזֹר ְלַגּבֵ ים ַהָללו ַהׁשְ ֵּבין ַהְזַמּנִ ּּ ְּ ּ ּ .

ים ָעה ֳחָדׁשִ יַח ִתׁשְ ִּיָטֵמן ַהֶמֶלך ַהָמׁשִ ּ ְּ ְּכַיְרֵחי ַהיֹוֶלֶדת, ּ ָעה . ּ ְּואֹוָתם ִתׁשְ
ַּכָמה ִציִרים ַוֲחָבִלים ִיטֹל ַעל ַעְצמֹו, ְיָרִחים ּ ּ. 

רוך הוא ַיְגִדיל ַצְערֹוּוֵביְנַתִים ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ִביִלים , ּ ְּוִיָכֵנס ְלתֹוך ַהׁשְ ְּ

ל ִאיָלן ֶאָחד ֵיׁש לֹו ִאיָלן ָקדֹוׁש ָגדֹול ְוַתִקיף, ׁשֶ ּׁשֶ ּ ְבִעים . ּ ׁשִ ם ּבְ ְוׁשָ

ל ָהֲאַלְכסֹוִנים ֲּעָנִפים ִיטֹל ַהִמדֹות ׁשֶ ּ ים , ּ ְבִעים ַהְמֻמּנִ ְּוִיטֹל ֶאת ׁשִ

ַמִק ּׁשֶ ְבִעים ַעְנֵפי ָהִאיָלןּ ּתֹוך אֹוָתם ָהאוְכלוִסים ִמדֹות , יִפים ֶאת ׁשִ ּ ּ ְ ּ
ל ִמָדה ָוֵחִצי, ָהֲאַלְכסֹוִנים ָקל ֶאָחד ׁשֶ ִמׁשְ ְּוִיָמְצאו ֲאסוִרים ּבְ ּ ּ ָאז יֹוִריד . ּ

ְברו . ּאֹוָתם ִמָכל ָעָנף ְוָעָנף ים ִיׁשָ לֹא ְקַטּנִ ים ְוׁשֶ ְּוַכָמה ֲעָנִפים ְקַטּנִ ּ ּּ

ם הֹוָרָדָתם ִמׁשָ ֱאָחִזים תֹוך ָהֲעָנִפים, ּּבְ ּנֶ ְִמׁשום ׁשֶ ּ ּ ְברו, ּ ּוְבהֹוָרָדָתם ִיׁשָ ּּ .

ָאר ָהַעִמים ין ַרְגֵלי ׁשְ ְברו ּבֵ ְּוָאז ַכָמה ְגדֹוִלים ֵמָהָעם ַהָקדֹוׁש ִיׁשָ ּ ּ ּּ ְוָכל . ּ

תֹוך ְנַהר ִדינור ים ַיֲעִבירו אֹוָתם ּבְ ּאֹוָתם ַהְמֻמּנִ ּּ ְלטֹוָנםְוָיָעְב, ְ ּרו ִמׁשִ ּ. 

ץ ְוגֹו ָרֵאל וְנֻפצֹות ְיהוָדה ְיַקּבֵ ְּוָאַסף ִנְדֵחי ִיׂשְ ָנה . 'ּ ים ׁשָ ׁשִ ׁשִ ֶּזה ּבְ

י ׁשִ ל ָהֶאֶלף ַהׁשִ ּׁשֶ רוך הוא ַכָמה , ּ ה ָלֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ַיֲעׂשֶ ְּוֵיְלכו ַאַחר ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ

  .ִּנִסים

יַח ִציִרים ַוֲח ּוֵבין ָכך ִיְהיו ַלָמׁשִ ּּ ָּבִלים ַכיֹוֵלָדהְּ ְּוַעל ַהְזַמן ַההוא . ּ ּ

ָּכתוב יֹום ָצָרה' ְַיַעְנך ה) תהלים כ(, ּ ָעה ְפסוִקים. ּבְ אֹוָתם ִתׁשְ ּׁשֶ ּ ,

ְּכַיְרֵחי ַהיֹוֵלָדה ְבִעים ֵתבֹות. ּ י , ְּוׁשִ ׁשִ ֶאֶלף ַהׁשִ ִנים ּבָ ְבִעים ׁשָ ֲהֵרי ְלׁשִ ּׁשֶ ּ

לֹט ַעל ָכל ָהעֹוָלם ָעה ְיָרִחים ִיְראו ּו. ּיֹוִליד ְוִיׁשְ אֹוָתם ִתׁשְ ִּמׁשום ָכך ּבְ ּּ ְ ּ ּ
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ָכל ַלְיָלה ֶּרֶכב ֵאׁש ְוסוֵסי ֵאׁש ִמחוץ ָלָרִקיַע, ְֵמֲחצֹות ְוֵאיָלך, ּבְ עֹוְרִכים , ּ

ְּקָרבֹות ֵאלו ְבֵאלו ּּ ָיִאיר ַהּבֶֹקר, ּ  .ַּעד ׁשֶ

ָעה ְיָרִחים ַיַעְברו אֹוָתם ִתׁשְ ַּאַחר ׁשֶ ּ ּרוך הוא ָיִעיר ָּאז ַהָקדֹוׁש ּבָ, ּ ְּ

יַח ַהֶזה ֶּאת ַהָמׁשִ ֵיֵצא. ְּויֹוִציא אֹותֹו ִמַגן ָהֵעֶדן, ּ ְּוַהיֹום ַההוא ׁשֶ ִּיְזַדְעַזע , ּּ

ָימותו, ָּכל ָהעֹוָלם ֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ בו ָכל ּבְ ַיְחׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ְּוַעל ַהיֹום ַההוא ָכתוב. ּּ ּּ ּ ,

ְמָערֹות ֻצִרים וִבְמִח) ישעיה ב( ּוָבאו ּבִ ּ ּלֹות ָעָפר ִמְפֵני ַפַחד הּ ּ זֹו . 'ּ

ִכיָנה ָתרום ֵמאֹותֹו ְזַמן ְוֵאיָלך, ַּהׁשְ ְׁשֶ ּ יַח ִעָמה, ּ ּוָמׁשִ ּוֵמֲהַדר ְגאֹונֹו . ּּ  ֶזה -ּ

יַח  קומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ-ָמׁשִ ָרֵאל ) שם יא(ָאז . ּ ּבְ ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיׂשְ

ץ ְוגֹו ּוְנֻפצֹות ְיהוָדה ְיַקּבֵ ׁשִ. 'ּ יֶזה ּבְ ׁשִ ל ָהֶאֶלף ַהׁשִ ָנה ׁשֶ ים ׁשָ ּׁשִ ּ ְּוֵיְלכו , ּ
רוך הוא ַכָמה ִנִסים ה ָלֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ַיֲעׂשֶ ַּאַחר ׁשֶ ּּ ּ ּ ְּ  .עד כאן. ּ

שמלכות הרשעה ... אז כנראה יש תשעה חודשים עד חודש אב

 ).יומא י(תשלוט תשעה חדשים 

 ... שאז ישתנה העולם-מכסלו 

 ...ובתשרי גוג ומגוג

כדי שיגאלו ויזכו , הר תיקון כא כתוב שלא יגאלו בתשריובזו

ּוִמׁשום ֶזה : כ החסד לאברהם"וכ. ולכן יגאלו בניסן, גם הבינונים ּּ

ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ֱאָמן ִלְהיֹות ּבַ ָּעִתיד ָהרֹוֶעה ַהּנֶ ּובֹו ִיְתַקֵים ְוהוא , ּ ּּ

ֵעינו ְּמחֹוָלל ִמְפׁשָ ְגָלָלם, ּ ה חֹל ּבִ ֲעונֹוֵתינוְּמֻדָכ, ַנֲעׂשֶ ל , ּא ּבַ ַמכֹות ׁשֶ ּּבְ

ל ֲעִניות ִּיסוִרים ׁשֶ ּּ סֹוֵבל ֲעֵליֶהם, ּ ַכָמה ְדָחִקים ׁשֶ ּּבְ ֶחם , ּ ּוִבְגָללֹו ַוִיּנָ ּ
ָכתוב וַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ָלנו, ה ַעל ָהָרָעה ְוגֹוֵמר''יהו ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּוִבְגָללֹו , ּ

ינֹוִנִיים מֹאל דֹוָחה ֶאת ַהּבֵ ּׂשְ ָנה, ּ ִהיא רֹאׁש ַהׁשָ ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת , ּׁשֶ

ְתׁשוָבה הוא ֶפַסח, ּאֹוָתם ּבִ ִבים, ּׁשֶ ל ׁשָ ְוָיִקים אֹוָתם , ְזרֹוַע ָיִמין ְלַקּבֵ

יֵדיֶהם ִפיָלָתם ְואֹוֵחז ּבִ ָלִים, ִמּנְ ִבי ְירוׁשָ ְּויֹאַמר ָלֶהם קוִמי ׁשְ ּ ,

ה ְזכות מֹׁשֶ בועֹות ֵיְצאו ּבִ ּוְבׁשָ ּ ּ ַמַת, ּ ּׁשֶ ּן תֹוָרה הוא ַרֲחִמיםּ ּוְמַגֶלה ָלֶהם , ּ ּ



  ןמ‰ שר‡‰ בעולם ‰עליובמוות קליי „ברי ‰ער  â ישמיחלק  â כי ל‡ י„ח ממו „ח
 

כז

ַלִים, ֵּסֶפר תֹוָרה סו ִלירוׁשָ ְּוִיְתַכּנְ ּ ה, ּ ׁשָ ָעה, ְּוֵתָרֶאה ַהַיּבָ , ַּמְלכות ָהִרׁשְ

ָניו ר ָיִעיר ִקּנֹו, ְוַרֲחִמים ַעל ּבָ ּובֹו ְכֶנׁשֶ ַלִים ִקּנֹו ? ִמי ֶזה ִקּנֹו. ּ ְּירוׁשָ
  ).לשכינה(
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  'פרק ד

 חסד לאברהם

חודשים של צער ' בחסד לאברהם מובא שבגאולה יהיו ו

. ואז ישובו כל ישראל בתשובה, וקושי וצרוף מתשרי עד ניסן

 ...ושמעתי שהם כבר התחילו

וסוד , לבאר סוד חבלי המשיח):  נהר לז- מעין ה (וזה לשונו 

 :בעתה אחישנה

בעתה דהיינו שיהיה הגאולה , עתות' הענין שהגאולה יש לה ב

וימית , ולא יזכו אלא כשרים שבהם, בנחת עת לשחוקלישראל 

. ולא יזכו אלא אחד מעיר ושנים ממשפחה, המשיח כל החוטאים

ויש שילחץ עתה שיחלץ עני בעניו וישובו בתשובה ויזכו כל 

שאין , והיינו שתרבה הצרה אשר כמוהו לא נהיתה, החייבים

ככו ויתר, ותרבה הבכיה, לישראל אז כי אם גוייתם מרוב עוני

והיינו שכבר לא נשאר הבטחה אלא , הלבבות הקשות מרוב הצער

ואם הם ', כי פעמים הרבה יתעורר הבכייה על צרת ענין א, בבורא

והם בנחת מצרת , או בצער מצרת הלחם, בנחת מצרת הלחם

והיינו , והם בנחת מצרת העוני וכיוצא, או הם בצרת המות. המות

 :משגב לעתות בצרה

ה להם אז היא כוללת כל הצרות יחד עד אמנם צרה זו שתהי

דהיינו בכייה דדלות אין לחם , שאין שום נחת משום בחינה

ואין כסות , ואין עיר, ואין בית, ואין מושב, ואין נחת, ושמלה

אלא כל אחד ואחד אין לו אלא גוייתו מצר מהשביה , בקרה

, שהקדוש ברוך הוא מחליף להם מיתה בעוני, ומהמיתה ומהחרב
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ה ימים שעתידין ישראל לצאת "והיינו מ, א ימות המשיח ולכן ל

כעין שהיה לוט בהפיכת סדום , מירושלים להיות במדבר העמים

ממש דומה , שלא הציל בידו אפילו פיסת בר ויצא אל המדבר

, וכולם נפוצים על פני המדבר, בדומה כך יהיו צרתן של ישראל

עד שיתגלה , שכל צרות שעברו ישראל מעולם לא היה כצער הזה

כדרך שבא , ה לישראל שיחיה ויבכה עמם בצרתם"שם משה רבע

ה ימים כנגד מדת "ושם ימנו ישראל מ, ובכה עמהם על נהרות בבל

ולא יאכלו שם אלא מה שימצאו במדבר , ה"משה רבינו כנגד שם מ

 :אז ישובו שם כולם בתשובה, שרשים מלוחים

ת ויכלה ילך אל האומו, ומי שלא יסבול ויאמר נתנה ראש

והצדיק , כפי שיעור עוונו' והשאר יצטרפו בצער ההוא כל א, עמהם

, והבינוני ישוב, ויחזק באלהיו, יתברך השורש המלוח במעיו כמן

ה אלא לבכות "ואין כח ביד מרע, והרשע נדחה או ישוב ויצטער

, ומיד יקומו מתי מדבר, ותרבה הבכייה והתשובה שם, עמהם

שתחלת נפילתה היתה מעת ,  מעפרהותקום שכינה, ותצמח גאולה

ומיד יבואו , ויהיה דור יובל דור גאולה וחירות, שמתו דור המדבר

ותבא עמהם שכינה , גאולים לירושלים הבנויה ובית המקדש הבנוי

ואז יאחז , ויבאו דגלים כימי צאתם ממצרים, ותשרה במקדש

ז אין "ועכ, הקדוש ברוך הוא בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה

כ יעשרו עושר גדול מביזת גוג מגוג "ואח, הם כי אם גוייתםל

כדכתיב זה היום עשה , י"ז אין להם שמחה אלא בי"ועכ, שימצאו

  :ל"וזמש. ר"אכי, י נגילה ונשמחה בו"י
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: וסוד בעתה אחישנה,  לבאר סוד הגאולה- נהר לח -מעין ה 

 דהיינו מאריכין, י בסוד שמאל דוחה"הענין שהגאולה תהיה בעזה

, וימין מקרבת, מתשרי שמאל דוחה עד ניסן, חדשים' בגלות עוד ו

עד שישובו כולם , ל"חדשים אלו יהיו בעוני ובצרה וצרוף כנ' כי בו

, על ידי היסורים והצרות והעוני, ויהיו כל ישראל זוכים לגאולה

, י"כאמור והשארתי בכם עם עני ודל וחסו בשם י, לעת בוקר

, ו" אם יגאלו בסוד הגבורה ימעטו חוהתועלת המגיע בזה הוא כי

ואותם הנשארים , כי מצד הדין יהיה כליה בשונאיהן של ישראל

כי אם , ואין זה הכוונה אלא שישובו ויזכו כולם, יהיו בכבוד גדול

וברוב עם הדרת , ו יתמעט סוד עליון שהם רוב ישראל"יתמעטו ח

 מלאת ויעמוד העולם עד, רבוא' שהוא סוד גלגול הנשמות ס, מלך

' ו יתמעטו וישאר א"ואם ח, עד הגאולה ולא יפחתו משיעורם

' שאין לך עולם פחות מס, מעיר ושנים ממשפחה ימעט כבוד גבוה

, ויצטרכו גלגולים, ויתמעטו המקורות אם יתמעטו הנשמות, רבוא

ויזכו כולם וירבה כבוד , אמנם אם יצטרפו בחיים ימעט צורך גלגול

שנזכה להנצל ושכל עם ישראל יעשה . שמים וירבה מקורות השפע

 .ולזכות לגאולה שלמה בקרוב. תשובה
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  'פרק ה

  אשרי חלקו של מי שיזדמן וינצל באותו זמן

  באותו זמן יתעורר מלך המשיח לצאת מגן עדן

ְמעֹון ֵהִרים ָיָדיו): דף ז (בזוהר פרשת שמות י ׁשִ ּוָבָכה , ַרּבִ

אֹו, ְוָאַמר ן ּבְ ּמֵ ִיְזּדַ ן , תֹו ְזַמןּאֹוי ְלִמי ׁשֶ ּמֵ ִיְזּדַ ל ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ְּוַאׁשְ

אֹותֹו ְזַמן אֹותֹו ְזַמן . ּבְ ן ּבְ ּמֵ ִיְזּדַ ָיבֹא ַהָקדֹוׁש -ּאֹוי ְלִמי ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ום ׁשֶ ּ ִמּשׁ ּ ּ
רוך הוא ִלְפקֹד ֶאת ָהַאָיָלה ּּבָ ּ ה, ְּ ָעְמדו ִעּמָ ל ִמי ֵהם אֹוָתם ׁשֶ ִּיְסַתּכֵ ּ ּ ,

ָכל אֹוָתם ׁשֶ הּבְ ְמָצִאים ִעּמָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּּנִ י ּכָ ָכל ַמֲעׂשֵ ֵצא , ּבְ ְולֹא ִיּמָ

יק ָכתוב , ַצּדִ ּׁשֶ יט ְוֵאין עֹוֵזר) ישעיה סג(ּ ְּוַכָמה ָצרֹות ַעל ָצרֹות . ְוַאּבִ

ָרֵאל אֹותֹו ַהְזַמן . ְלִיׂשְ ִיְזַדֵמן ְוִיָמֵצא ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ ּ אֹותֹו -ּ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ

ַיֲע ֱאמוָנהּׁשֶ אֹותֹו ְזַמן ּבֶ ְמַחת ַהֶמֶלך, ֹּמד ּבְ ל ׂשִ ְִיְזֶכה ְלאֹותֹו אֹור ׁשֶ ּ ְוַעל , ּ

ּאֹותֹו ְזַמן ָכתוב  ּוְצַרְפִתים ִכְצרֹף ֶאת ַהֶכֶסף וְבַחְנִתים ) זכריה יג(ּ ּּ ּּ ּ

ִּכְבחֹן ֶאת ַהָזָהב ְוגֹו ּ'.  

יַח ָלֵצאת ִמת ׁשִ אֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוֵרר ֶמֶלך ַהּמָ ּּבְ ֹּוך ַגן ֵעֶדן ֵמאֹותֹו ְ ְ

ְקָרא ַק ּנִ ֶאֶרץ ַהָגִליל, ר''ּן ִצפֹו''ָמקֹום ׁשֶ ֵיֵצא . ְּוִיְתעֹוֵרר ּבְ ְּואֹותֹו יֹום ׁשֶ

ם ל ָהעֹוָלם, ְלׁשָ  ִּיְתַרֵגז ּכָ

ָרֵאל אֹוָתן ָצרֹות ִיְתעֹוְררו ַעל ִיׂשְ ְּוָכל ָהַעִמים וַמְלֵכיֶהם , ְּלַאַחר ׁשֶ ּ

ִּיְתָיֲעצו ְכֶאָחד  ּוְמעֹוְרִרים ַכָמה ְגֵזרֹות ָרעֹות, ֲעֵליֶהםּ ּ ְּוֻכָלם עֹוִלים , ּ

ֵעָצה ַאַחת ֲעֵליֶהם ְכחֹות ֶאת , ְּוָיבאו ָצָרה ַעל ָצָרה, ּבְ ַּאֲחרֹונֹות ְמׁשַ

ָּאז ִיְתָרֶאה ַעמוד ֵאׁש ֶאָחד עֹוֵמד ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה , ָהִראׁשֹונֹות ּ ּ

ִעים יֹום אֹותֹו ְזַמן ִיְתעֹוֵרר ֶמֶלך . ֶרץ רֹוִאים אֹותֹוְּוָכל ַעֵמי ָהָא, ַאְרּבָ ְּבְ

ְקָרא ַק ּנִ יַח ָלֵצאת ִמתֹוך ַגן ֵעֶדן ֵמאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ַּהָמׁשִ ְ ּ , ר''ּן ִצפֹו''ּ

ֶאֶרץ ַהָגִליל ם. ְּוִיְתעֹוֵרר ּבְ ֵיֵצא ְלׁשָ ִּיְתַרֵגז ָכל ָהעֹוָלם, ְּואֹותֹו יֹום ׁשֶ ְוָכל , ּ
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ֵני ָהעֹוָלם ִמְת ֵצלּבְ בו ְלִהּנָ לֹא ַיְחׁשְ תֹוך ְמָערֹות וְסָלִעים ׁשֶ ִאים ּבְ ַּחּבְ ּּ ְ ,

ְּוַעל אֹותֹו ְזַמן ָכתוב  ְמָערֹות ֻצִרים וִבְמִחלֹות ָעָפר ) ישעיה ב(ּ ּוָבאו ּבִ ּ ּ ּ
ִּמְפֵני ַפַחד ה קומֹו ַלֲערֹץ ָהָאֶרץ' ּ ּוֵמֲהַדר ְגאֹונֹו ּבְ ִּמְפֵני ַפַחד ה. ּּ ּ ֶזהו - ' ּ

ל ָכל ָהעֹוָלםאֹותֹו רֹ ּוֵמֲהַדר ְגאֹונֹו . ֶּגז ׁשֶ יַח-ּ קומֹו ַלֲעֹרץ .  ֶזה ָמׁשִ ּּבְ
ֶאֶרץ ַהָגִליל-ָהָאֶרץ  ָיקום ְוִיְתַגֶלה ּבְ ּ ְכׁשֶ ּּ ּ ּ הוא ָמקֹום ִראׁשֹון , ּ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּ

ה ָאֶרץ ַהְקדֹוׁשָ ֱחַרב ּבָ ּנֶ ם ִראׁשֹון ְלָכל ָמקֹום, ּׁשֶ ְּוָלֵכן ִיְתַגֶלה ׁשָ ם ּוִמ, ּ ּׁשָ

ַעמוד ַיֲעֹמד ֵמֶאֶרץ . ְיעֹוֵרר ְקָרבֹות ְלָכל ָהעֹוָלם ִעים יֹום ׁשֶ ַּאַחר ַאְרּבָ ּ

יַח ַמִים ְלֵעיֵני ָכל ָהעֹוָלם ְוִיְתַגֶלה ַהָמׁשִ ַּלׁשָ ּ ּּ ָּיקום ִמַצד ִמְזָרח כֹוָכב , ּ ּ ּ
ָכל ַהְגָוִנים סֹוְבִבי, ֶאָחד לֹוֵהט ּבְ ְבָעה כֹוָכִבים ֲאֵחִרים ׁשֶ ם אֹותֹו ְּוׁשִ

יֹום, ַּהכֹוָכב לֹׁש ְפָעִמים ּבְ ָכל ַהְצָדִדים ׁשָ ְּוַיַעְרכו בֹו ְקָרב ּבְ ּ ְבִעים , ּ ַעד ׁשִ

ֵני ָהעֹוָלם רֹוִאים, יֹום  .ְוָכל ּבְ

ל ָהעֹוָלם ר , ְּוַיַעְרכו ְקָרב ְלֵעיֵני ּכָ ֵנים ָעׂשָ יַח ַעד ׁשְ ׁשִ ְּוִיָגֵנז ַהּמָ

ים  ֳחָדׁשִ

ַלִפיֵדי ֵאׁש לֹוֲהִטים ְונֹוְצִצים ְלָכל ְּואֹותֹו כֹוָכב ַיֲערֹ ֶהם ְקָרב ּבְ ּך ּבָ ְ

ָכל ֶעֶרב ְוֶעֶרב, ֵעֶבר ּבֹוֵלַע אֹוָתם ּבְ ּוַמֶכה ָבֶהם ַעד ׁשֶ ּוַביֹום מֹוִציא , ּ ּ
ְּוַיַעְרכו ְקָרב ְלֵעיֵני ָכל ָהעֹוָלם. אֹוָתם ְבִעים יֹום, ּ ָכל יֹום ַעד ׁשִ . ְוֵכן ּבְ

ְבִעים יֹו ּם ִיָגֵנז אֹותֹו כֹוָכבְלַאַחר ׁשִ ר , ּ ֵנים ָעׂשָ יַח ַעד ׁשְ ְּוִיָגֵנז ַהָמׁשִ ּ

ים ְּוַיֲחזר אֹותֹו ַעמוד ֵאׁש ְכמֹו ִמקֶֹדם, ֳחָדׁשִ ּ יַח, ּּ ּובֹו ִיָגֵנז ַהָמׁשִ ּ ְואֹותֹו , ּ

ַּעמוד לֹא ִיְתָרֶאה אֹותֹו . ּ יַח ּבְ ר ֹחֶדׁש ַיֲעלו ֶאת ַהָמׁשִ ֵנים ָעׂשָ ְּלַאַחר ׁשְ ּ
ְוד ְלתֹוך ָהָרִקיַעָּהַעמ ל חֶֹזק ַוֲעֶטֶרת ַמְלכות, ּ ם ְיַקּבֵ ֵיֵרד. ְּוׁשָ ּוְכׁשֶ ּ ,

ִּיְתָרֶאה אֹותֹו ַעמוד ֵאׁש ְכמֹו ִמקֶֹדם ְלֵעיֵני ָכל ָהעֹוָלם ּ ּּ ְְוַאַחר ָכך , ּ ּ

יַח ִּיְתַגֶלה ַהָמׁשִ ּ ים, ּ סו ֵאָליו ַעִמים ַרּבִ ְּוִיְתַכּנְ ָכל , ּּ ִויעֹוֵרר ְקָרבֹות ּבְ

רוך הוא ֶאת ְגבוָרתֹו ְלָכל ַעֵמי . עֹוָלםָה ּוְבאֹותֹו ְזַמן ְיעֹוֵרר ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּ ּּ ְּ

ָכל ָהעֹוָלם, ָהעֹוָלם יַח ִיָוַדע ּבְ ּוֶמֶלך ַהָמׁשִ ּּ ְּוָכל ַמְלֵכי ָהעֹוָלם ִיְתעֹוְררו , ְ
ר ַלֲערֹך ּבֹו ְקָרב ִּמָפִריֵצי ַהְיהוִדים] עמים[ְּוַכָמה . ְְלִהְתַחּבֵ ּ ּ ִיְתַהְפכו ּ ּ
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יַח, ַלֲחזֹר ֲאֵליֶהם ְּוָיבֹאו ִעָמֶהם ַלֲערֹך ְקָרב ַעל ֶמֶלך ַהָמׁשִ ְּ ְ ך , ּ ְְוָאז ֶיְחׁשַ

ר יֹום ה ָעׂשָ ָּכל ָהעֹוָלם ֲחִמׁשָ ך, ּ אֹותֹו ֹחׁשֶ ָרֵאל ָימותו ּבְ ים ֵמַעם ִיׂשְ ְְוַרּבִ ּ ּ .

ְּוַעל ֶזה ָכתוב  ך ְיַכֶסה) ישעיה ס(ּ ה ַהחֹׁשֶ ִּכי ִהּנֵ ְ  .ּ ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִמיםּ

יַח ׁשִ ִיְתעֹוֵרר ֶמֶלך ַהּמָ ְזַמן ׁשֶ ְּבִ ים ֲאֵחִרים , ּ ה אֹותֹות ְוִנּסִ ּמָ ּכַ

עֹוָלם  ִּיְתעֹוְררו ּבָ

ִּכי ִיָקֵרא ) דברים כב(, ָּפַתח ְוָאַמר: ).דף ח (בזוהר פרשת שמות ּ

ָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ  ֶדֶרך ּבְ ְַקן ִצפֹור ְלָפֶניך ּבַ ְּ ֶאְפרִֹחים אֹו ֵביִצים ְוָהֵאם ּ

ַלח ֶאת ָהֵאם ְוגֹו', רֶֹבֶצת ְוגֹו ֵלַח ְתׁשַ ּׁשַ ַאְרנו אֹותֹו. 'ּּ ָּפסוק ֶזה ּבֵ ּ ְּוהוא , ּ
ֶּאָחד ִמִמְצוֹות ַהתֹוָרה ַהְגנוזֹות ּ ּ ְּוָלנו ֵיׁש ּבֹו סֹודֹות תֹוָרה ְגנוִזים, ּ ּּ ּ ,

ִביִלים וְדָרִכים ְידועֹות ַלֲחֵבִרים ּבְ ּׁשְ ַנִים ְנִתיבֹות ּ ים וׁשְ לֹׁשִ ּאֹוָתם ׁשְ
נֹו. ַּהתֹוָרה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלַרּבִ י ׁשִ ִיְתעֹוֵרר , ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ

יַח ֶּמֶלך ַהָמׁשִ עֹוָלם, ְ ַּכָמה אֹותֹות ְוִנִסים ֲאֵחִרים ִיְתעֹוְררו ּבָ ּ ּ , ּבֹא ְרֵאה. ּ

ְלַמָטה ֵיׁש ַגן ֵעֶדן ׁשֶ ּּבְ לֹא נֹוָדעּ מור ׁשֶ ּ ָמקֹום ֶאָחד ָגנוז ְוׁשָ ּ ּ ְּוהוא ְמֻרָקם , ּ ּ
ַכָמה ְגָוִנים ל ִכסוִפים, ּּבְ ּובֹו ְגנוִזים ֶאֶלף ֵהיָכלֹות ׁשֶ ּ ּּ ִיָכֵנס , ּ ְּוֵאין ִמי ׁשֶ ּ

יַח ֶהם ְפָרט ַלָמׁשִ ּּבָ ַגן ֵעֶדן, ּ הוא עֹוֵמד ָתִמיד ּבְ ּׁשֶ ְּוָכל ַהָגן ֻמָקף . ּ ּ

ֶמְרָכבֹו ל ַצִדיִקיםּּבְ יַח עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ְוַעל ַכָמה ֲחָילֹות , ּת ַרּבֹות ׁשֶ ּוָמׁשִ ּ ּ
ם מֹות ַצִדיִקים ׁשָ ל ִנׁשְ ּוַמֲחנֹות ׁשֶ תֹות , ּ ּבָ ים ְוַחִגים ְוׁשַ י ֳחָדׁשִ ּוְבָראׁשֵ ּ

ָכל אֹוָתם ֵהיָכלֹות ַע ּבְ ַתֲעׁשֵ יַח ְלאֹותֹו ָמקֹום ְלִהׁשְ ִלְפַני . ִּנְכָנס ָמׁשִ

לֹא נֹוָדע ְוִלְפִנ ּים ִמָכל אֹוָתם ֵהיָכלֹות ֵיׁש ָמקֹום ַאֵחר ָטִמיר ְוָגנוז ׁשֶ ּ ּ

ָיכֹול ָלַדַעת אֹותֹו, ְוִנְקָרא ֵעֶדן, ְּכָלל חוץ , ְּוֵאין ִמי ׁשֶ יַח ָגנוז ּבַ ּוָמׁשִ ּ ּּ

ְקָרא ַקן ִצפֹור, ְסִביב אֹותֹו ָמקֹום ּנִ ְתַגָלה לֹו ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ּנִ ַּעד ׁשֶ ּּ ,

ָכל ְּוהו ַגן ֵעֶדן ּבְ ִמְתעֹוֶרֶרת ּבְ ַמְכִריָזה ָעָליו אֹוָתה ִצפֹור ׁשֶ ּא ָמקֹום ׁשֶ ּּ ּ
  .יֹום
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ָעה ִמן  רוך הוא ְלַהֲעִביר ַמְלכות ָהִרׁשְ יַע אֹוָתם ַהָקדֹוׁש ּבָ ּבִ ּוַמׁשְ ּ ּ ְּ ּ

ָרֵאל יַח ְוִלְנקֹם ֶאת ִנְקמֹות ִיׂשְ ׁשִ   ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהּמָ

ָאר ָהַעִמים ּוְבאֹותֹו ָמקֹום ְר ל ָכל ׁשְ ּקוִמים ְדיֹוְקָנאֹות ׁשֶ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְלָהַרע ָלֶהם סו ַעל ִיׂשְ ִהְתַכּנְ ּׁשֶ ֵמִרים ֵעיָניו , ִנְכָנס ְלאֹותֹו ָמקֹום. ּ

ית ָהֱאלִֹהים ן ּבֵ ְכָנִסים ְלֻחְרּבַ ּנִ רֹוֶאה ֶאת , ְורֹוֶאה ֶאת ָהָאבֹות ׁשֶ ַעד ׁשֶ

ָפֶניָה ִדְמעֹוֶתיָה ּבְ רוך הוא ְמַנֵחם אֹוָתה, ָּרֵחל ׁשֶ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ְולֹא , ּ

ל ַתְנחוִמים ַּמְסִכיָמה ְלַקּבֵ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ ֵחם ) ירמיה לא(ְּכמֹו ׁשֶ ֵמֲאָנה ְלִהּנָ

ֶניָה יַח ֵמִרים קֹולֹו ובֹוֶכה. ַעל ּבָ ּוִמְזַדֲעֵזַע ָכל ַגן ָהֵעֶדן, ָּאז ָמׁשִ ּ ּ ְוָכל , ּ

ם גֹו ׁשָ ּאֹוָתם ַצִדיִקים ׁשֶ ּ ִּעים ובֹוִכים ִעמֹוּ ִנָיה. ּ ּגֹוָעה ובֹוֶכה ַפַעם ׁשְ ּ ּּ ,

י ַהָגן ַעל ַגּבֵ ּוִמְזַדֲעֵזַע אֹותֹו ָרִקיַע ׁשֶ ּ ּ ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ִרּבֹוא ַמֲחנֹות , ּ

ַמִגיַע ְלתֹוך ַהִכֵסא ָהֶעְליֹון, ֶעְליֹוִנים ַּעד ׁשֶ ּּ רוך הוא , ְּ ְּוָאז ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ּה ִצפֹוררֹוֵמז ְלאֹוָת יַח, ּ ֶבת ֵאֶצל ַהָמׁשִ ָלה ְויֹוׁשֶ ְּוִנְכֶנֶסת ְלאֹותֹו ֵקן ׁשֶ ּ ּ ,

קֹוֵרא ְּוקֹוֵרא ַמה ׁשֶ ִמְתעֹוֵרר, ּ ּוִמְתעֹוֵרר ַמה ׁשֶ ּ ִמתֹוך ַהִכֵסא . ּ ַּעד ׁשֶ ּ ְּ ּ
לֹׁש ְפָעִמים אֹותֹו ַקן ִצפֹור ַּהָקדֹוׁש ִנְקָרא ׁשָ ּ יַח, ּ ְּוֻכָלם עֹוִלים , ְּוַהָמׁשִ

ָעה , ַמְעָלהְל רוך הוא ְלַהֲעִביר ַמְלכות ָהִרׁשְ יַע אֹוָתם ַהָקדֹוׁש ּבָ ּבִ ּוַמׁשְ ּ ּ ְּ ּ

ָרֵאל יַח ְוִלְנקֹם ֶאת ִנְקמֹות ִיׂשְ ְוָכל אֹוָתן , ִּמן ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהָמׁשִ

רוך הוא ַלֲעׂשֹות ְלַעמֹו ָעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ּטֹובֹות ׁשֶ ּ ְּ ב אֹותֹו ַקן ִצפֹו. ּ ר ְּוׁשָ

יַח ִלְמקֹומֹו יַח ְוִנְגָנז ְלתֹוך אֹותֹו ָמקֹום ְכמֹו ִמֹקֶדם, ְּוַהָמׁשִ ב ַהָמׁשִ ְּוׁשָ ּ ְּ.  

ֵני ָהעֹוָלם ל ּבְ ְעְזעו ּכָ ר ָיִמים נֹוָסִפים ִיְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ך , ַּאַחר ׁשְ ְְוֶיְחׁשַ

ֲחצֹות ַהיֹום ֶמׁש ּבַ ֶ י, ַּהּשׁ ָחַרב ּבֵ יֹום ׁשֶ ך ּבַ ְחׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּּכְ ׁשְ ְקּדָ   ת ַהּמִ

רוך הוא ְלַתֵקן ֶאת ָהעֹוָלמֹות  ִיְתעֹוֵרר ַהָקדֹוׁש ּבָ ּוִבְזַמן ׁשֶ ּּ ּ ְּ ּ

ֵלמות ׁשְ מֹו ּבִ ּוְמִאירֹות אֹוִתיֹות ׁשְ ֵה''יֹו, ּּ ֵה''ָוא] לתקן[א ''ד ּבְ , א''ו ּבְ

ֵלמות ַאַחת ׁשְ ִּלְהיֹות ַהכֹל ּבִ ֶאְמַצ, ּ ע ָּאז ִיְתעֹוֵרר כֹוָכב ֶאָחד ַמְפִחיד ּבְ

ָּהָרִקיַע ְכגֹון ַאְרָגָמן יֹום ְלֵעיֵני ָכל ָהעֹוָלם, ּ ּלֹוֵהט ְונֹוֵצץ ּבַ ְּוָתקום . ּ
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ְלֶהֶבת ֵאׁש ַאַחת ִמַצד ָצפֹון ְתֹוך ָהָרִקיַע, ּׁשַ ְּוָתקום ֶזה ְכֶנֶגד ֶזה , ּ ּ
ִעים יֹום ֵני ָהעֹוָלם, ַאְרּבָ ֲהלו ָכל ּבְ ְּוִיּבָ ִעים יֹום ַיַעְרכ. ּ ּו ְקָרב ְלסֹוף ַאְרּבָ

ְלֶהֶבת ְלֵעיֵני ַהכֹל ַּהכֹוָכב ְוַהׁשַ ּ ֵרַפת ֵאׁש , ּ ׂשְ ְלֶהֶבת ּבִ ט אֹוָתה ׁשַ ְּוִתְתַפׁשֵ ּ ּ

ִּמַצד ַהָצפֹון ְתֹוך ָהָרִקיַע, ּ ְּוַיְחשב ִלְבלַֹע אֹותֹו כֹוָכב, ּ ִליִטים , ּ ְּוַכָמה ׁשַ ּ

ֲהלו ִמֶזה ּוְמָלִכים ְוֻאמֹות ְוַעִמים ִיְתּבַ ּ ּּ ֵּלק אֹותֹו כֹוָכב ְלַצד ָּאז ִיְסַת. ּ ּ

ְלֶהֶבת לֹט ַעל אֹוָתה ׁשַ ָּדרֹום ְוִיׁשְ ַלע ְמַעט ְמַעט , ּ ְלֶהֶבת ִתּבָ ְּואֹוָתה ׁשַ ּ
ָרִקיַע ִמִלְפֵני אֹותֹו כֹוָכב ּּבָ לֹא ֵתָרֶאה ְכָלל, ּ ַּעד ׁשֶ ה . ּ ָּאז אֹותֹו כֹוָכב ַיֲעׂשֶ

ר ְתחוִמים ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ָרִקיַע ּבִ ְּדָרִכים ּבָ ָרִקיַע , ּ ְועֹוְמִדים אֹוָתם אֹורֹות ּבָ

ר ָיִמים נֹוָסִפים ֵנים ָעׂשָ ר ָיִמים נֹוָסִפים ִיְזַדְעְזעו ָכל . ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ַּאַחר ׁשְ ּ ּ

ֵני ָהעֹוָלם ֲחצֹות ַהיֹום, ּבְ ֶמׁש ּבַ ך ַהׁשֶ ְּוֶיְחׁשַ ּ ָחַרב , ְ יֹום ׁשֶ ך ּבַ ְחׁשַ ּנֶ ְּכמֹו ׁשֶ ְ ּ

ית ַהִמְקָדׁש ּּבֵ ַמִים ָוָאֶרץַעד ׁשֶ, ּ ּלֹא ֵיָראו ׁשָ ְוִיְתעֹוֵרר קֹול ֶאָחד . ּ

ְרָעִמים וְבָרִקים ְּוַכָמה ֲחָילֹות , ְוִתְתַחְלֵחל ָהָאֶרץ ֵמאֹותֹו קֹול, ּּבִ

ּוַמֲחנֹות ָימותו ִמֶמּנו ּ ּ ּּ. 

ם לֹא ִיְהֶיה ׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ ם ְוַאׁשְ ִיְהֶיה ׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ְוָכל ָהעֹוָלם , ּ

ֶבט . ִּעְרּבוְבָיה ְגדֹוָלהִיְהֶיה ּבְ ים ָיקום ׁשֵ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ְּלסֹוף ׁשְ
ָרֵאל ִיְתעֹוֵרר תֹוך ַגן ָהֵעֶדן, ִּמִיׂשְ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶּזה ֶמֶלך ַהּמָ ְ ְּ ּ 

ִעיר רֹוִמי :): דף ח (בזוהר פרשת שמות ְּואֹותֹו יֹום ִתְתעֹוֵרר ּבָ

ְלֶהֶבת ֵאׁש ַאַחת ִתי ׁשַ אֹותֹו קֹו, ַרּבָ ָכל ָהעֹוָלםּבְ ִיְתעֹוֵרר ּבְ ֹרף , ּל ׁשֶ ְוִיׂשְ

ַּכָמה ִמְגָדִלים ְוַכָמה ֵהיָכלֹות ּ ְּוַכָמה ִמְגָדִלים ִיְפלו, ּּ ּ ּ ְּוַכָמה ְגדֹוִלים , ּ

אֹותֹו יֹום ִרים ִיְפלו ּבְ ְּוׂשָ סו ָעֶליָה ְלַרע, ּ ְּוֻכָלם ִיְתַכּנְ ּ ֵני ָהעֹוָלם לֹא , ּ ְוָכל ּבְ

ּיוְכלו  ים ִיְתָיֲעצו . ֵצלְלִהּנָ) יחשבו(ּ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ֵּמאֹותֹו יֹום ְוַעד ׁשְ
ָרֵאל ָמדֹות ַעל ִיׂשְ ָּכל ַהְמָלִכים ְוִיְגְזרו ַכָמה ְגֵזרֹות ְוַכָמה ׁשְ ּ ּ ּ ְּוַיְצִליחו , ּּ

ם, ָבֶהם לֹא ִיְהֶיה ׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ ם ְוַאׁשְ ִיְהֶיה ׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ ֵאר ַאׁשְ ְתּבָ ּנִ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ,

ִעְרּבוְבָיה ְגדֹוָלהְו ים ָיקום . ָּכל ָהעֹוָלם ִיְהֶיה ּבְ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ְּלסֹוף ׁשְ
ָרֵאל ֶבט ִמִיׂשְ ִיְתעֹוֵרר תֹוך ַגן ָהֵעֶדן, ּׁשֵ יַח ׁשֶ ֶּזה ֶמֶלך ַהָמׁשִ ְ ְּ ּ ְוָכל אֹוָתם , ּ
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ם ַּהַצִדיִקים ְיַעְטרו אֹותֹו ׁשָ ּ ּ אֹוִת, ּ ְּוַיְחְגרו לֹו ְכֵלי ַזִין ּבְ ּ ל ּ ּיֹות ְרׁשומֹות ׁשֶ ּ

ם ַהָקדֹוׁש ל ַהׁשֵ ֵּכִלים ׁשֶ ּ ַעְנֵפי ֲעֵצי ַהָגן. ּ ְּוקֹול ִיְתפֹוֵצץ ּבְ קֹוֵרא ְבַחִיל , ּ

ים ֶעְליֹוִנים: ְואֹוֵמר יַח, ִּהְתעֹוְררו ְקדֹוׁשִ ּקומו ִמִלְפֵני ַהָמׁשִ ּ ּ ֲהֵרי ְזַמן , ּ

ַבְעָלה ה ּבְ ר ִאׁשָ ִתְתַחּבֵ ּׁשֶ ּ ּוַבְעָלה רֹוֶצ, ּ עֹוָלם ּ ּה ִלְנקֹם ָלה ְנָקמֹות ּבָ
ּוְלַנֵער אֹוָתה ִמן ֶהָעָפר, ְּוַלֲהִקיָמה ָּאז ָיקומו ֻכָלם ְוַיְחְגרו אֹותֹו ְכמֹו . ּ ּ ּ ּּ ּ

ְכֵלי ֵזינֹו מֹאלֹו, ַאְבָרָהם ִמיִמינֹו. ִּמקֶֹדם ּבִ . ַיֲעקֹב ְלָפָניו, ִּיְצָחק ִמׂשְ

ֶאָמן ַעל ָכל ֵאלו  ה רֹוֶעה ַהּנֶ ּמֹׁשֶ ּ תֹוך ַגן ָהֵעֶדןּ ַּהַצִדיִקים הֹוֵלך ְורֹוֵקד ּבְ ְ ְ ּ ּ. 

יַח ַעל ְיֵדי ַצִדיֵקי ַגן ָהֵעֶדן ְתָקן ָמׁשִ ּנִ ֵּכיָון ׁשֶ ּ ִּיָכֵנס ְלאֹותֹו ָמקֹום , ּ

ְקָרא ַק ּנִ ּר ְכמֹו ִמקֶֹדם''ּן ִצפֹו''ׁשֶ ן , ּ ל ֻחְרּבַ ם אֹותֹו ְדיֹוָקן ׁשֶ ְורֹוֶאה ׁשָ

ית ַהִמְקָדׁש ּּבֵ ֶהְרגו בֹוְוָכל, ּ ּנֶ ּ ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ם , ּ ) עשרה(ְּוָאז נֹוֵטל ִמׁשָ

ים י ִקְנָאה) נקראים(ְוֵהם , ְּלבוׁשִ ָרה ְלבוׁשֵ ִעים יֹום , ֲּעׂשָ ם ַאְרּבָ ְּוִיָגֵנז ׁשָ

לֹא ִיְתַגֶלה ְכָלל ּׁשֶ ּ ִעים יֹום קֹול ֶאָחד ִיְתעֹוֵרר. ּּ ְוִיְקָרא , ְלסֹוף ַאְרּבָ

ִּמתֹוך ַהִכֵסא ָה ּ ְ ְגָנז ּבֹו''ּן ִצפֹו''אֹותֹו ַק, ֶעְליֹוןּ ּנִ יַח ׁשֶ ֶמֶלך ַהָמׁשִ ּר ּבַ ְוָאז , ְּ

יַח , ַמֲעִלים אֹותֹו ְלַמְעָלה רוך הוא רֹוֶאה ֶאת ֶמֶלך ַהָמׁשִ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְ ְּ ּ ּ

ְלבוׁש ְנָקָמה ְוָחגור ְכֵלי ְקָרב ׁש ּבִ ִּמְתַלּבֵ ּ ק אֹותֹו ַעל , ּ ּנֹוֵטל אֹותֹו וְמַנׁשֵ ּ
ִעים ְרִקיִעים. אׁשֹורֹ לֹׁש ֵמאֹות ְוִתׁשְ ְּורֹוֵמז ַהָקדֹוׁש , ָּאז ִמְזַדְעְזִעים ׁשְ

ָהיו ְגנו רוך הוא ְלָרִקיַע ֶאָחד ֵמאֹוָתם ׁשֶ ּּבָ ּ ּ יתְּ ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ , ִּזים ִמׁשֵ

אֹותֹו ָרִקיַע ֶכֶתר ָחקוק ֶאָחד ּבְ ּומֹוִציא ֵמֵהיָכל ֶאָחד ׁשֶ ְּמֻחָקק , ּּ

ים מֹות ַהְקדֹוׁשִ ׁשֵ ּּבַ רוך הוא . ּ אֹוָתה ֲעָטָרה ִהְתַעֵטר ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּבְ ּ ְּ ּ ּ

ָרֵאל ֶאת ַהָים ָעְברו ִיׂשְ ְּכׁשֶ ּ ִּלטֹל ְנָקמֹות ִמָכל ַמְר, ּ יוּ ְּכבֹות ַפְרעֹה וָפָרׁשָ ּ ּ ,

ה יַח ּבָ ּוְמַעֵטר ֶאת ֶמֶלך ַהָמׁשִ ּּ ְ ָכל ַהִתקוִנים . ּ ִהְתַעֵטר ְוִהְתַתֵקן ּבְ ֵּכיָון ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַּהָללו ק אֹותֹו ְכמֹו ִמֹקֶדם, ּ רוך הוא וְמַנׁשֵ ּנֹוֵטל אֹותֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ּ ּ ּ ִמי . ְּ

ָּרָאה ֶמְרָכבֹות ְקדֹוׁשֹות וַמֲחנֹות סֹוְבִבים אֹותֹו ְונֹוְתִנים לֹו ּ ּ ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

ַּמָתנֹות ומֹוָתרֹות ַרּבֹות ְּוִיְתַעֵטר ִמֻכָלם, ּ ּ ם ְלֵהיָכל ֶאָחד. ּ , ִנְכָנס ְלׁשָ

ְקָרֵאים ֲאֵבֵלי ִציֹון ּנִ ְּורֹוֶאה ָכל אֹוָתם ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ אֹוָתם , ּ
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ית ַהִמְקָד ן ּבֵ כו ַעל ֻחְרּבַ ּבָ ּׁשֶ ּ ּובֹוִכים ָתִמיד, ׁשּ ְּוֵהם נֹוְתִנים לֹו ְלבוׁש , ּ
אֹותֹו . ָאדם ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ְנָקמֹות רוך הוא גֹוֵנז אֹותֹו ּבְ ָּאז ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ְּ

ים יֹום, ַּקן ִצפֹור לֹׁשִ ם ׁשְ ּוִמְתַכֶסה ׁשָ ּ ים יֹום. ּ לֹׁשִ אֹותֹו ַקן , ְלַאַחר ׁשְ ּבְ

ָכל, ִּצפֹור ּ אֹוָתם ִתקוִנים ִמַמְעָלה וִמַמָטהֵּיֵרד ְמֻעָטר ּבְ ּ ּּ ּ ּ ַּכָמה ַמֲחנֹות , ּ ּ

ים ְסִביבֹו ְּוִיְראו ָכל ָהעֹוָלם אֹור ֶאָחד ָתלוי ֵמָהָרִקיַע ָלָאֶרץ, ְקדֹוׁשִ ּּ ּ ,

ְבָעה ָיִמים ֲהלו, ְוַיֲעמֹד ׁשִ ֵני ָהעֹוָלם ִיְתְמהו ְוִיּבָ ְּוָכל ּבְ ְּולֹא ֵיְדעו ְכָלל, ּ ּ ,

סֹודֹות ַהָללוְּפָרט ְלאֹוָתם יֹוְדִעים ּבַ ּ ֲחָכִמים ׁשֶ ּ ּ ֵרי ֶחְלָקם, ּ ְוָכל . ַאׁשְ

ְבָעה ָיִמים ִיְתַיֵצב  אֹותֹו ַק) יתעטר(ּאֹוָתם ׁשִ ָאֶרץ ּבְ ֵאיֶזה . ר''ּן ִצפֹו''ּבָ ּבְ

ֶדֶרך? ָמקֹום ְּבַ ת ְדָרִכים, ּ ָפָרׁשַ עֹוֶמֶדת ּבְ ּזֹו ְקבוַרת ָרֵחל ׁשֶ ר ָלה . ּ ִּויַבׂשֵ ּ

ל ַתְנחוִמים, ּ אֹוָתהִויַנֵחם ְּוָאז ְתַקּבֵ ּ ק אֹותֹו, ּ ְּוָתקום וְתַנׁשֵ ּ ְַאַחר ָכך . ּ ּ

יִריחֹו ִעיר ָהִאיָלנֹות, ָּיקום אֹותֹו אֹור ֵמאֹותֹו ָמקֹום ָכל ֵעץ . ְוׁשֹוֶרה ּבִ ּבְ

ַלִים-אֹו ַעל ָהָאֶרץ .  ֶזה ְיִריחֹו- ל. ּ זֹו ְירוׁשָ אֹותֹו אֹור ׁשֶ  ְּוִיְהֶיה ָגנוז ּבְ

ר ֹחֶדׁש''ּן ִצפֹו''ַק ֵנים ָעׂשָ   .ר ׁשְ

ֶאֶרץ ַהָגִליל יַח ּבְ ׁשִ ֲהֵרי ִהְתַגָלה ֶמֶלך ַהּמָ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ָּאז ִיְראו ּכָ ְּ ּ ּ  

ר חֶֹדׁש ִיְזַדֵקף .): דף ט (בזוהר פרשת שמות ֵנים ָעׂשָ ַּאַחר ׁשְ ּ

ַמִים ָוָאֶרץ ין ׁשָ ֶאֶרץ ַהָגִליל, אֹותֹו אֹור ּבֵ ֶרה ּבְ ית ,ְּוִיׁשְ ם ָהְיָתה ֵראׁשִ ׁשָ ּ ׁשֶ

ָרֵאל ָּגלות ִיׂשְ ל ַקן ִצפֹור, ּ ם ִיְתַגֶלה ֵמאֹותֹו אֹור ׁשֶ ְּוׁשָ ב ִלְמקֹומֹו, ּּ . ְוׁשָ

ַמִים ַעד סֹוף  ְּואֹותֹו יֹום ִתְזַדֲעַזע ָכל ָהָאֶרץ ְכמֹו ִמקֶֹדם ִמסֹוף ַהׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַמִים ֲה] ידעו[ְּוָאז ִיְראו , ַּהׁשָ יַח ָּכל ָהעֹוָלם ׁשֶ ֵּרי ִהְתַגָלה ֶמֶלך ַהָמׁשִ ְ ּ ּ

ֶאֶרץ ַהָגִליל תֹוָרה. ּּבְ עֹוְסִקים ּבַ סו ֵאָליו ָכל ֵאלו ׁשֶ ְּוִיְתַכּנְ ּ ּּ ּ ְּוֵהם ְמַעִטים , ּ

עֹוָלם ר. ּבָ ן ִיְתַחֵזק ֹכחֹו ְלִהְתַגּבֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ּוִבְזכות ִתינֹוקֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְוסֹוד ֶזה , ּ

ּאו ֵאלוְּוִאם לֹא ִיָמְצ. ֶאְפרִֹחים תֶֹקף ִאָמם , ּּ ִבים ּבְ יֹוׁשְ ֲּהֵרי ִתינֹוקֹות ׁשֶ ּ ּ
ֱאַמר , ְויֹוְנִקים ּנֶ ָדִים) ישעיה כח(ְּכמֹו ׁשֶ ְּגמוֵלי ֵמָחָלב ַעִתיֵקי ִמׁשָ ּ ּ ּ .

ָגלות, ְּוַהְינו אֹו ֵביִצים ָרֵאל ּבַ ִכיָנה ִעם ִיׂשְ ִביל ֵאֶלה ׁשֹוָרה ׁשְ ׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ .

ֲהֵרי ְמַעִטים ַהֲח אֹותֹו ְזַמןּׁשֶ ִיָמְצאו ּבְ ָּכִמים ׁשֶ ּ ) דברים כב(ְּוַהְינו , ּ
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יִצים ִנים, ְוָהֵאם רֶֹבֶצת ַעל ָהֶאְפרִֹחים אֹו ַעל ַהּבֵ , ּלֹא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ

, שהרי בו לא עומד הדבר להוציא מן הגלות אלא במלך העליון[

א אז האמ, נותנים תקף למלך המשיח, שכיון שהם ילדים ותינוקות

] כך[ְּוִיְתַעֵכב ] מתעוררת לגבי בעלה, שהיא רובצת עליהם, העליונה

ים ֲאֵחִרים ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ַּאַחר ָכך ָיבֹא ַבְעָלה ְוָיִקים אֹוָתה . ַעד ׁשְ ּ ְ ּ

ֱאַמר , ֵמֶהָעָפר ּנֶ ָּאִקים ֶאת ֻסַכת ָדִויד ַהּנֶֹפֶלת) עמוס ט(ְּכמֹו ׁשֶ ּ. 

ה ְלאֹו ִיְזּכֶ ֵרי ִמי ׁשֶ ָריו . תֹו ּדֹורַּאׁשְ עֹוָלם ַהֶזה ְוַאׁשְ ָריו ּבָ ַּאׁשְ

א עֹוָלם ַהּבָ  .ּבָ

יַח ַיְתִחיל ְוִיְכנֹס ַהָגלות ִמסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד  אֹותֹו יֹום ֶמֶלך ַהָמׁשִ ּּבְ ּּ ּ ְ

ֱאַמר , סֹוף ָהעֹוָלם ּנֶ ָמִים ) דברים ל(ְּכמֹו ׁשֶ ְקֵצה ַהׁשָ ִּאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ְ ּ

רוך ֵמאֹות. 'ְוגֹו ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ָעׂשָ ִסים ְוַהְגבורֹות ׁשֶ ְֹו יֹום ָכל ָהאֹותֹות ְוַהּנִ ּ ּּ ּ ּ ּ

ִמְצַרִים ָרֵאל, ּהוא ּבְ ה אֹוָתם ְלִיׂשְ ֱאַמר , ַיֲעׂשֶ ּנֶ ִּכיֵמי ) מיכה ז(ְּכמֹו ׁשֶ

ֵּצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות ְמעֹון. ְ י ׁשִ ִני, ָאַמר ַרּבִ  ,ֶאְלָעָזר ּבְ

ם  ל ַהׁשֵ ִביִלים ׁשֶ ַנִים ׁשְ ים וׁשְ לֹׁשִ ל ׁשְ סֹוד ׁשֶ ָּכל ַהְדָבִרים ַהָללו ִתְמָצא ּבְ ּּ ּּ ּ ּ

ִסים ַהָללו לֹא ִיְתעֹוְררו ָבעֹוָלם, ַּהָקדֹוׁש ַהּנִ ְּוַעד ׁשֶ ּ ּ ַתֵלם סֹוד , ּ ּלֹא ִיׁשְ ּ
ם ַהָקדֹוׁש ְולֹא ִתְתעֹוֵרר ְלַאֲהָבה ַּהׁשֵ ֱאַמר , ּ ּנֶ ְעִתי ) בשיר (ְּכמֹו ׁשֶ ּבַ ִּהׁשְ

ְצָבאֹות לם ּבִ נֹות ְירוׁשָ ְצָבאֹות . ֶּאְתֶכם ּבְ ְקָרא ) המשיח(ְ ֶזה ֶמֶלך -ּבִ ּנִ ׁשֶ

ֶדה . ְצָבאֹות ַאְילֹות ַהׂשָ ְלַמָטה-ּאֹו ּבְ ָאר ַהֲחָילֹות ְוַהַמֲחנֹות ׁשֶ ּ ׁשְ ּ ִאם . ּ

ָּתִעירו ְוִאם ְתעֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה  ּּ ל ַהָק-ּ רוך הוא ּ ֶזה ָיִמין ׁשֶ ּדֹוׁש ּבָ ְּ

ְקָרא ַאֲהָב ּנִ ֶתְחָפץ . ה''ׁשֶ ַּעד ׁשֶ ׁשֹוֶכֶבת ֶלָעָפר- ּ ּ אֹוָתה ׁשֶ ְוִיְהֶיה ְרצֹון , ּ

ה ַּהֶמֶלך ּבָ ְ ִיְזֶכה ְלאֹותֹו דֹור. ּ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ָריו . ּ עֹוָלם ַהֶזה ְוַאׁשְ ָריו ּבָ ַּאׁשְ

א עֹוָלם ַהּבָ   .ּבָ
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  ' פרק ו

 ותגובות מכתבים שהתקבלו במערכת
 שנתנו על המוות הקליני

 א"ר שליט"לכבוד האדמו. א

 !!! הם כנראה הערב רב- המיליונים שימותו-מה שראה נתן 

 !!!כי כל יהודי אמיתי ינצל בסוף

 הוא -ברגע האחרון '  שגם מי שיצעק לה-כמו שהוא אמר 

 !!!ינצל

לא תלך שום נשמה , והצדיקים אמרו כי יהודי אמיתי ינצל

 !!!יבודיהודית לא

 !!!! רוב הדור מהערב רב- ל והדברי חיים "האריז

 !!!אז רק הערב רב ימותו

 א"ר מהאלמין שליט"לכבוד האדמו. ב

 - 15הנער בן 

. ובינה היא תשובה כידוע. ה"בן י=  בינה - הזוהר אומר . ה"בן י

 !!! גרם לעשרות אלפי בעל תשובה15אז הנער בן 

מבקשים שרוצים ראיתי בתגובות לסרטון עשרות אנשים ש

 !!!וגם הרבה אלו שכתבו שהם התחזקו מזה!!! לחזור בתשובה

 !!!בדקתי ומצאתי שיש כבר מיליון צפיות

 !!!ורוצה לחזור בתשובה!  עם קדוש-עם ישראל 
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 !!!והערב רב ימותו, ובסוף כל יהודי אמיתי יחזור בתשובה

 .ולא ידח ממנו נידח

וינסו ,  לא יעשו תשובה- הערב רב גם ברגע האחרון 

על !!! ( הם ימותו בסוף- אבל לא יעזור להם מאומה - להתחבאות 

 ).פי מה שאמר הנער

 ).כך אמר!!! ( ינצל-) גם ברגע האחרון(' ומי שישוב ויצעק לה

כי בהר ציון ובירושלים , ימלט' והיה כל אשר יקרא בשם ה

 ).יואל ג!!! (קורא' ובשרידים אשר ה, תהיה פליטה

ל הקוראים בשם ''ר. ימלט' קרא בשם הכל אשר י מצודת דוד

ל כי ''ר. כי בהר ציון: ם ''המה ימלטו מן הצרה הבאה על העכו' ה

וגם שם לא לכולם כי ' הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה

' מהם קורא אל ה' רק בהנשארים המבוררים שבהם אשר כל א

 :וצועק אליו ומשים בו בטחונו

 יני של נתןתגובות שנתנו לסרט מוות קל

 

כולנו חייבים לחזור !!! העולם נגמר!!! וואו זה אמיתי. ג

 )מיכאל!!! (בתשובה

 !!!!אני מתחיל לשמור שבת!!! זהו אני חוזר בתשובה

 )יצחק(??? מאיפה להתחיל, איך מתחילים לעשות תשובה. ד

זהו אני , על כל עבירה נותנים דין וחשבון!!! ממש מפחיד. ה

 )שמריהו!! (!לא עושה עבירות יותר

 )יהודה(יש לכם הרבה זכויות לחיזוק של כולם ! תודה רבה. ו
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אשריכם אתם מזכים את עם ישראל להבין כמה חשוב . ז

בבקשה תפיצו את הסרט הזה של הנער שעבר ! לחזור בתשובה

הלוואי וזה יגיע לכל העולם ויעורר רבים בבת . מוות קליני וחזר

' ל כולו ולהתפלל ולזעוק להחייבים לעורר את כל עם ישרא. אחת

שיהפוך את כל העוונות , שיבטל את כל הגזירות הרעות מעלינו

שנזכה לעשות תשובה שלימה ושתבוא .שישמור עלינו, לזכויות

 .הגאולה ברחמים רבים ובששון ובשמחה

אם כולנו נתאחד מיד ונעשה תשובה מכל הלב הכל יהיה 

 באתר שישתדל גם כל מי שקורא פה.. הרבה יותר טוב לכולנו

כולנו צריכים להמשיך ולהתעורר . לעורר את עם ישראל בבקשה

ולהשתדל לעורר אחרים כדי שכל עם ישראל כולו יזכה שהגאולה 

 ..תבוא לנו בטוב וברחמים כמה שיותר

להסתובב , צריך לתלות פוסטרים ענקיים במקומות ציבוריים

דומה בדיוק וכ, לחלק דיסקים ועלונים לזיכוי הרבים, עם רמקולים

, ממנו יראו וכן יעשו, כמו שהצדיק הקדוש רבי אמנון יצחק עושה

לספר לכולם לכל היהודים שהגיע זמן הגאולה וחייבים כולנו 

לעסוק בתורה !! להתאחד באהבת חינם ולעשות תשובה דחוף

 ).אנונימי. (ובגמילות חסדים

 !!!חייבים לעורר את כולם!!! נכון. ח

 !!! 'ולהסתבוב עם רמקולים וכ

 !!!אין זמן
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שמירת העיניים (, ובמיוחד להתחזק בקדושה ובטהרה

 ).הראל!!! (ובצניעות) והמחשבה והברית

אם יש אפשרות להוציא את הסרט הזה בדיסק צרו איתי . ט

 ).אור!(תודה . קשר במייל אני מעוניינת להפיץ אותו

אני !!! ישמור את כל היהודים' הלוואי שה!!! התחזקתי. י

 ).תמר!!! (ל המשפחה שלימפחדת ע

! הגאולה קרובה כל כך!! עורר אותי לתשובה, מאד מחזק. יא

 ).איציק!! (תתכוננו, תתכוננו עם ישראל

גם מה שכתוב ! מה שהוא אמר על הבשר! אוי ואבוי. יב

 .).ש. מ!!! (אז כבר אי אפשר לאכול שום בשר, זה טרף" כשר"
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  'פרק ז

  המשך סיפור המוות קליני

ר במוות קליני מה שראה בעולם דברי הנע
 העליון

 !!! הבשר הטרף- עדות משמיים 

"!!! טרף למהדרין"הינו " כשר"גם מה שמוצג בשוק כ

 ")ץ"בהכשר הבד"בגימטריא (

 אומרים -ומביאים לך בשר , אם אתה היית יודע: הרב רמי לוי

 !לא היית אוכל? היית אוכל. נבילה, לך הבשר הזה טרף 

הראו , הראו לך את כל החיים דבר דברעכשיו בשניה הזאת ש

נכשלת ? נכשלת גם בבשר טרף, לך גם מה נכשלת בשגגה

 ?במאכלות אסורות

 !כן, אני יודע בוודאות: נתן

אבל כל מה שנכנסת ואכלת ידעת פה זה לא : הרב רמי לוי

 ?מותר לאכול, טרף

 !כן: נתן

 ?ובכל זאת יש שם טריפות ונבילות: הרב רמי לוי

 .ובכל זאת. 'כשר'כתוב , בכל זאת: נתן

. אבל יש שם בשר טריפות ונבילות', כשר'כתוב : הרב רמי לוי

 היה מקרים של -ובעולם העליון מראים שכל האכילה הזאת היתה 

 .טריפה ונבילה



  ןמ‰ שר‡‰ בעולם ‰עליובמוות קליי „ברי ‰ער  â ישמיחלק  â כי ל‡ י„ח ממו „ח
 

מ„

 ....אבל לא הכל, כן: נתן

 .[היה כשר[אבל היה מקומות שלא : הרב רמי לוי

  ".רשע רשע"הם גם צעקו : אחד מהקהל

 .כל עבירה ועבירה, להכ: נתן

  כמזיד- כשוגג 

 !!!אבל זה היה בשגגה: אחד מהקהל

', שגגה, שגגה'זוהי גם עצת היצר הרע , כן רבותי: הרב רמי לוי

אתם יודיעם את זה .  הוא מת-גם מי ששותה רעל בשגגה ] אבל [-

והוא . גם מי שנופל מהגג בשגגה הוא מגיע לאורטופדית מהר מאד

אחרת גם ! נפלתי מהגג בשגגה,  שגגה שגגה לא יכול להגיד לרופא

שם יעשו איתו מדה כנגד , רק בשגגה, !יכניסו אותו לגיהנם בשגגה

 .מדה

 א"עד כאן דברי הילד והרב רמי לוי שליט

 א"הסכמת הרבנים שליט

א נכד החכם מנחם "תגובת הרב המקובל רבי יוסף שני שליט

 א"מנשה בעל אהבת חיים זיע

ם ואמיתיים ולא מבויימים כמו דברי הנער נראים כני"

 "שטוענים המשמיצים

נשאלתי לחוות דעתי בענין הדברים שנאמרו בבית הכנסת 

בירושלים בחול המועד סוכות על ידי רב שאני לא מכיר ונער בן 

ד של מעלה ועל העתיד הקרוב " שעבר מות קליני וסיפר על בי15

 .בנושא הגאולה
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מיתיים ולא מבויימים דברי הנער נראים כנים וא, לאחר עיון

 15כמו שטוענים המשמיצים אבל יש להבין שמדובר בנער בן 

שמספר את הדברים מזוית ראייתו וללא ידיעה והכנה מוקדמת 

וכמי שמכיר את נושא הראיה הרוחנית מקרוב אני משוכנע 

שספורו של הנער אינו מכיל אפילו עשרה אחוז ממה שראה ואין 

ם אלא קטעים קטנים ומעורבים הדברים סדורים בפיו כהוויית

אפילו מבוגר ובקי בדבר לא יצליח . מתמונה גדולה ומורכבת

לבטא את הדברים על בוריים וכל שכן נער צעיר שהכל נחת עליו 

 .באופן מפתיע

דוגמא לכך שדבריו כנים וללא הכנה מוקדמת ושזוית ראיית 

הנער אינה שלמה ומדוייקת אפשר להביא מכך שבתיאורו על בית 

דין של מעלה ציין שהצד הטוב היה בשמאל והצד הרע בימין 

 כשהאמת היא להיפך בכל תיאורי המתים הקליניים האחרים

אין לי ספק שההשגחה זימנה את הדברים כדי שעם ישראל "

 "ישמע ויתעורר ויתכונן לגאולה

וכפי המקובל בידינו שהימין הוא החיובי והשמאל הוא 

ת מזוית הראייה שלו ששמאל אבל הילד אמר את האמ, השלילי

שלו היה החיובי כי הוא הימין של בית הדין שממולו וזו דוגמא גם 

להוכחה שלא הוכן מראש וגם לדבריו האחרים שזוית ראייתו 

ושמתוך שפע הדברים שראה עורבבו דברים . אינה מדוייקת

 .והושמט ממנו סדרם וכיצד יתגלה המשיח 

ים כדי שעם ישראל אין לי ספק שההשגחה זימנה את הדבר

 עד כאן. ישמע ויתעורר ויתכונן לגאולה
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 הגיב לרבנים שאומרים שזה שטויות ואסור - ובשיעור אחר 

כי מספיק שהעם בפחד ' ואף אחד לא ימות וכו, להפחיד את העם

וענה ' ועם ישראל הוא העם הכי צדיק בעולם וכו, זה כבר זכות

תנו מהאסונות ואמר שהפחד לא יציל או. תשובות לרבנים האלה

 !!!רק צריכים הכל לעשות תשובה

א אישר את הפצת הסרט "הגאון הצדיק הרב דב קוק שליט

ואמר שזה , ובו עדות ממוות קליני של הנער נתן על עניין גוג ומגוג

 )בחגוי הסלע. (טוב ומצווה להפיצו

א וכן רבי יוסף מזרחי "וכן הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט

 .א"שליט
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  .חפרק 

 "נבואת הילד"ר ספ

 הנער נחמן קטופא

פנחס ' נבואת הילד הנביא נחמן בן החסיד הקדוש ר'ספר 

אברהם הלוי שחי ' נפוץ יחד עם פירושו של ר' מכפר ברעם

ישראל -הפירוש נכתב סמוך לסיפוח ארץ. בתקופת גרוש ספרד

א "מאנית בידי הסולטן סלים הראשון בשנת ה'לאימפריה העות

אברהם הלוי כותב שהספר נמצא ' ר, המפרש. נ" לסה1517 –ז "רע

, ג"בסוף המאה הי, בחורבה בטבריה כמה מאות שנים קודם לכן

 .ם"נכדו של הרמב, דוד הנגיד' ונשלח לחכמי צרפת על ידי ר

 ראש השנה - תשרי ' בהקדמת הספר נכתב שהילד נולד בא

 474(ד "א רל"כלומר בשנת ד, כ לחורבן"ח או ת"של שנת ת

עוד ראה שם בהקדמה ). נ" לסה488(ח "א רמ"או ד) נ"לסה

  .הנבואה והפירוש, התאור המלא על הילד נחמן
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  .ה הוא מכונה נחמן חטופא"א תקנ"בהוצאת ליוורנו ה

 אמרותיו

נבואת הילד נדפסה לראשונה בסוף ספר נגיד ומצוה קושטא 

נבואותיו שעיקרן על אחרית . ובספר שלשה מאמרי גאולה, ו"תפ

 עם פירושו של החכם רבי אברהם בן אליעזר הלוי נדפסו, הימים

  .שחי לפני כחמש מאות שנה

  : במלואן שנה 1500להלן הנבואות של הילד שניבא לפני 

ומת מיד , נחמן קטופא בילדותו' ר(נבואות מפי ילד יהודי 

שהתנבא בארמית לגבי עניינים , )לאחר שסיים את הנבואות

של הילד ידוע ונחשב קברו . ולבוא המשיח, הקשורים לגאולה

על הנבואות נכתב גם ). לאתר קדוש בכפר ברעם שבגליל העליון

 אודות הרס כאן ונעשה נסיון לפרש קטע מהנבואה מאמר זהב

 . פסל החירות לקראת הגאולה

  :להלן הדברים

 "ילדנבואת ה"

  :הקדמת המוציא לאור

על הגאולה ) או חטופה(נבואת הילד אשר חזה נחמן קטופא 

והן חמש נבואות , אשר יקרה ליהודה ולעמים באחרית הימים

, לשבועות" אקדמות"כמו שיר , בסדר אלפא ביתא בחרוזים

והמחבר שם הנבואות בפי . ונאמרו בדרך חידה ורמז בלשון ארמי

וככלותו לדבר , בצאתו מרחם אימוהילד נחמן קטופא כמתנבא 

כי " חטופא"או , כי נקטף בנעוריו, "קטופא"ולכן מכונה . גוע וימות

  . חטפו המות



  ןמ‰ שר‡‰ בעולם ‰עליובמוות קליי „ברי ‰ער  â ישמיחלק  â כי ל‡ י„ח ממו „ח
 



שכתבה , נבואת הילד אומר'  עא במערכת ספרים"הרב חיד

ואפשר , )הכוונה לספר הפירוש לנבואתו(אברהם הלוי ' הרב ר

שהיה שמזכירו בספר מסעות בנימין , שהיה בסוף האלף החמישי

שבתאי בספר בעל שפתי ישנים אומר ' ור. ל"א תתק"בשנת ד

ולפי בעל . שמואל הנגיד' אברהם הלוי הזקן עם פירוש ר' שחיברו ר

נולד נחמן קטופא בשנת ) ה"א רמ"גם סדר הדורות ד' עי(היוחסין 

ך "שנת ת, בזמן רבנן סבוראי)  למספר הנוצרים485(ה "א רמ"ד

כי , בן יחייא בשלשלת הקבלה כותבגדליה ' ר. לחורבן הבית השני

אברהם הלוי ' ואחד מהם ר, היו שני בנים, ם"נכד הרמב, דוד' לר

והוא עשה פירוש להנבואה הזאת , ו"א רע"היה בירושלים בשנת ה

 :ואלו דבריו, שנמצאה בחורבות ירושלים

דוד בן בנו ' רבים ונכבדים מחכמי ברצלונא כתבו אל הרב ר

וישלח להם המעשה מלידת הנער , הםם לחלות את פני"של הרמב

ובסוף כל נבואה קצת , והנבואות אשר ניבא, ילד שעשועים, הנעים

דוד מקלל והחרים לכל מי ' ולפי מה שנראה היה הרב ר. פירוש

ולשמור סוד , וראוי ליזהר מגחלתו של יכוה, שיגלה רז זה לנכרי

דל נוסף על רוב חסידותו וגו, באשר היא קללת חכם, במה שיש בו

לפי שיש , והטעם שאסור לגלות. 'יהדותו ותפארת גדולתו וכו

 . ל"ובקצתם השתיקה יפה עכ, בקצת העניינים ההם סכנה הרבה

כ "וכמו ת, ה"א רמ"וראי שתדע שזה המעשה היה כמו ד

 ):בקיצור(לחורבן 

, ואשתו רחל גם היא חסידה, פנחס היה חסיד גדול וקדוש' ר

ובחודש השביעי .  לקולם ותהרונעתר' ויתפללו לה, ותהי עקרה

שהיה עולה צדק ומאזניים , כעלות השחר, בחמישי בשבת, להריונה
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, ל"ביום ראש השנה שהיה שישי לשמיטה בשנה הנ, לצד מזרח

ותיכף שנולד התחיל לדבר פלאות , ויקראוהו נחמן, נולד זה הנער

, נחמן קטופא דמן כפר ברעם: והעולם קראו לנער. ומעשה מרכבה

, ובסוף ימיו התנבא נבואות גדולות על הישועה. ב שנים" יומת בן

והם דברים סתומים נסתרים ועמוקים , והדברים ההם נכתבו

ירושלמי ובבלי ארמי והגרי מעורבים ונחלפים : בהרבה לשונות

ונלאו המפרשים להבין חלק קטן , עמוקים מאוד במליצה וחידה

 .)ב"א וע"ה ע"ק דפוס זאלקווא דף ל"שה(' ממנו וכו

נבואת הילד נדפס ראשונה בסוף ספר נגיד ומצוה קושטא 

  .ל לא נמצא איתנו"הביאור הנ.  ובדפוסים אחרים,ו"תפ

עם ביאור חדש ) ג"ברלין תקנ(ל נבואת הילד "יצחק סטנוב הו

והוא ידוע , ובאמת כתבו הוא בעצמו, שאומר שמצא בכתב יד

ב בעצמו גם מעתיק או כות. למתעלם שמו גם בספרו זוהר תניינא

פנחס ידע את שם ' ואומר כי ר, נחמן קטופא' הפתיחה לסיפור ר

אמר יש למעלה מזאת ... וכשיצא נחמן לאויר העולם , המפורש

ולמעלה , הכיפה שאתם רואים תשע מאות וחמשים וחמש כיפות

ולמעלה מהכסא , ולמעלה מהן כסא רם ונישא, מהם ארבע חיות

 . שוכל משרתיו א, וכסא יקרו, אש אוכלה

, גער בו וישתקהו, פנחס אביו אלה הדברים' וכאשר שמע ר

, ואומרת היה לי בן, ואימו היתה בוכיה. ב שנים"ונאלם ולא דיבר י

, פעם אחת. והנער נחמן היה יפה מאוד. והלוואי לא היה לי בן

עמדה אשתו רחל ורחצה רגליו , פנחס מבית המדרש' כאשר בא ר

, ותשם אותו בחיקהו, בנהכ הביאה הנער נחמן "ואח, כמנהגה

או שינטלו , ותבקשו שיתיר את בנה לדבר. ונפלה על פניה ותבכה
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ויראהו כי הוא , פנחס את פני הנער' באותה שעה גילה ר. מן העולם

וכאשר ראתה . וינשקהו שלוש פעמים, ויפול על פניו, יפה עד מאוד

ידעתי כי תחפוץ : פנחס' ויאמר לה ר, נתקררה דעתה, רחל כן

ואם אתירנו לדבר , אך דע לך כי הנער חכם ומשכיל, ירו לדברשאת

ותען . ואין לו אריכות ימים, יאמר דברים שמזעזעין את הבריות

' וישם ר. תתיר לו שידבר בסתר ולא בגלוי, אדוני: רחל ותאמר

כי , וישביעהו שלא ידבר בנגלהויצוה , פנחס פיו על פיו של הנער

עד , ואפילו חכם, נו שום אדםשלא יבי, אם בדיבור חתום וסתום

 . עת בוא דברו

, ויפתח הנער את פיו, הנך מותר לדבר: אחר כך אמר לנער

וכאשר השלים דברו אמר לו , ב"וידבר חמש נבואות על סדר א

אני בנך , אבי, ירבו ימיך: השיב נחמן ואמר. חזק ואמץ: אביו

 מן ,וכאשר אמר כן בכו אביו ואימו. ואבי ואמי יקברוני, האחרון

 . עליו השלום, כי נפטר בקרוב לחייו, היום ההוא עד יום מותו

ג כותב בשם " מאמר רננו צדיקים סימן יבספר חיבת ירושלים

, בכפר ברעם נקברו מרדכי ואסתר: ספר גלילות ארץ ישראל

פנחס ' י ר"כתב משם גא' ובאות פ. 'שהביאו אותם מארץ עילם וכו

' ר: י"וכתב עוד בשם גא', ול וכ"בן יאיר קבורתו גם כן בכבר הנ

ד שצריך להיות "ומגיה המה, ל"יוחנן חטופה נקבר גם כן בכפר הנ

 . נחמן חטופה

 :דוגמאות לפירושים אפשריים

כי בכמה , נבואת הילד גם עם פירוש סטנוב קשה להולמה

גם נמצאות שגיאות , מקומות לא ירד לסוף דעתו של המחבר

וראוי לעשות , יות הדפוסמלבד טעו, בסדר איזה מילים בחרוזים
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העתקה נכונה בלשון עברית אשר תתאים ללשון הארמית 

 :ולדוגמא נעתיק פה שורות אחדות מהנבואה הראשונה, העקרית

, עבדא הדמדתא, מזעזע ברייתא, אתיא אומתא אימתא) א

 : ביה בני אמתא

היא החיה הרביעית (מחרדת הבריות , תבוא אומה נוראה

בתוך , ותעשה כריתה, )ומזת למלכות אדוםור, שראה דניאל בחזיון

 ).הם בני ישמעאל בן הגר שפחת אברהם(בני האמה 

 : יהלמין קישא, גיברין חלשא, יחרדין גרשא, בעלמה דנשא) ב

שלקח , במדינת ישמעאל שהוא חמיו של עשו(בעולם חמיו 

בני הגר שגירשה (יחרדון בני הגרושה , )את בשמת ביתו לאשה

: הוא עשו שנמשל לקש(ויכו את הקש , יםאנשים חלש, )אברהם

 ).ובית עשו לקש

על מתילא , דרמי בגירא, בחילא ברירא, גברא ומתגברא) ג

 : דברא

הם בני (על המורים בחצים , בחיל ברור, יגברו ויתגברו

שהיה איש , הם בני עשו(המשולים במדבר , )ישמעאל רובה קשת

 ).ורוצה לומר שאדום יתגבר על ישמעאל, שדה

ואכלה , רמסא ומעיקא, ובגין עסק דקקא, דיקא בדוקא) ד

 : ומדקא

ובעבור , )החיה שדייקה במצור על ירושלים(הדיק בדייק 

אכלה ותידוק , תרמוס ותעיק, )שהיא מתשת כח(לימוד התורה 

 ).ק"רמז על הריסת ביהמ(
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ולעת קץ , טיסא בעיצא, וסעדה קצצא, הנה נאצא) ה

 : מתקצצא

, )'רמז על שביתת המזח שולחן ה(ה והסעודה קצצ, הנה נאצה

על (אך בבוא קיצה תקוצץ גם היא , )על ירושלים(תעוף במהירות 

  )וסוף מטייפיך יטופון"דרך 

 

 נבואה ראשונה

 . א

אתיא אומתא 

 , אימתא

 , מזעזע ברייתא

 , עבדא הדמדתא

 . ביה בני אמתא

 . ב

 , בעלמה דנשא

 , יחרדין גרשא

 , גיברין חלשא

 . יהלמין קישא

 . ג

 , גברא ומתגברא

  , בחילא ברירא

 , דרמי בגירא

 . על מתילא דברא

 . ד

 , דיקא בדוקא

 , ובגין עסק דקקא

 , רמסא ומעיקא

 . ואכלה ומדקא

 . ה

 , הנה נאצא

 , וסעדה קצצא

 , טיסא בעיצא

ולעת קץ 

 . מתקצצא

 . ו

ויעול כלא 

 , בחייפא

 , נאצא ומגדפא

 , נחרא אחור ערפא

 . כעמיר גנא סייפא

  .ז

זמנין ביה כלא 

 , אעא

מזומנה דבית 

 , מקדשא

שעיעא קליסין 

 , כנוסין מרערעה

 , ומתיב בא שעה
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‰

ופליג תרי עשר 

 . וחומשא שעה

 . ח

 , חיישא ורמשא

ארבע דופנין 

 , דרסא

 , מכניסא גריסא

 . ולא רצה רמשא

 . ט

 , טביעה במונה

 , ארוכא וקטינא

 , ומערבא בשטנה

 . ומייתא בשוטנא

 . י

: א"נ(יהידא 

 , באימא) יהודא

 , ונאצח בחימא

 , לבושא כלימא

 . וטייטא במהומה

 . כ

 , כליל יגזול במילא

לקעקע עד יחתום 

 , גלגולא

 , דערב לה

 . תגא נפלה

 . ל

 , לשבירת אבבא

 , דמסתמא מבא

לא יהוי ליה ארבא 

 , )א ארכא"נ(

 .  דיצמח מלכא

 . מ

א "נ(מחמד 

 , גאייה) מחמר

 , אעה באייא

 , דיטמע הויה

א "נ(יהיה כלילייא 

 )כליליא

 . נ

 , נהרה כד מטא

 , ולאות קץ מטה

 , מתעבד קטטא

והוי חסף טינא 

 . דאלמטתא

 . ס

 , סגר פוחא

 , ותושבחה

 , ואזיל כסחא

 . נפק נפשיה פחא

 . ע

 , עפא עזא

 , ונפל עזיזא

 , ובטלה גיזה

ודו שלטת שמיא 

 . וגזא

 . פ

 , פחרא די הוה

 , ומגדל בני גדוא

 , לקו הוהאות קו 
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ו

א "נ(כולכו 

 . ביה) כולביה

 . צ

 , ציהרא שהה

 , וסיבא והא

 , שאטא ושמעא

 . וערך בהא

 . ק

 , קמא גודא

 , לאריא גרידא

 , ומתנדה

 . דיצמח גרידא

 . ר

 , רם לבוש תגא

 , לבושיה כתלגא

 , מכבד שאגה

 . ומכניס שגגה

 . ש

 , שבויה שבה

 , בהאי שעתא טבא

לארעא פתיא 

 , וטבא

 . ובהדעבדה תש

 , וירחם אבא טבא

 . על בוכרא חביבא

 . ת

 ,  תיתי שעה

 , ותתקוף תשועה

 , ותרבה נבואה

שטט וימלא כל 

 . ארעא

 נבואה שניה

 . ת

 , תשגא תפארה

 , ותרבה גבורה

 . וישתרו אסורא

 . ש

 , שיתא שיקא

א "נ(ומשתיקא 

 , עקא) ומשתוקא

 , ומעקא עיקא

 . ודביקא מסתנקא

 . ר

 , רעצה

 , מתרצא

 , צאונא

 . וחלצה דייסא

 . ק

 , קפיצא מתערפא

על ידי שדה שפה 

 , כצורפא

 , בתרופה

 . נתפשה לחופה

 . צ

 , צבועה נצפעא

 , נשרפא ונפרעא

 , ומיודעא ידיעה

 . בשועה נשתשע

 . פ

 ,  פיסא פרנסא
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ז

ונרמסא 

 , מתגייסא

 , ופירסא מתנייסא

ומתיחסא 

 . ביחוסא

 נבואה שלישית 

 . א

 , אתיא אימא

 , מהמסרהבא או

 . בני אדומה

 . ב

 , ברתא דא דיינא

עבדה עבדא 

 , עניינא

 , באדר רעד יונה

 . ויהבת לקינה

 . ג

 , גביר כעסא

 , ומתגר בעסא

 , ואומא נרמסא

 . מבוסא בעמוסא

 . ד

 , דבקה שעה

 , ואמרה נאה

 , תבואה' את ה

 . ולית היא השעה

 . ה

 , החבורה עייפא

ואמרה השבה 

 , מסייפא

ואין היא עוגת 

 . רופההת

 . ו

וסגיד בקודצא 

 , )א בקורצא"נ(

 , וייניד פורצא

 , צוח על ציצא

 , אימת נרצא

 . יעורר קיצא

 . ז

 , זרוק ברקא

 , ומזיעי מדקא

וברתה ערקא 

א "נ(וחרקא 

 )וחדקא

 . ח

 , חילא דברא

 , לסגידא דברא

 , וייתי תפרא

 . בקנאתיה דברא

 . ט

טמאה מטפסאל 

 , אטלולא קדישא

ואמרה אני 

 , קדישא

ואינה אלא 

 . קדשא

 . י

 , יהיה בר אמתא

 , לביש אימתא

 , ועליל בחמתא
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ח

למובדא לבר 

 . אחותיה

 . כ

 , כריך בארעא

 , לפניו ערעא

 , וגביה מסאה

ומגביה בעלמא 

 . שיסאה

 . ל

לביעובא ומרבה 

 , באבא

 , ורחים שבת טובה

 . ישנא בבת איבה

 . מ

 , מן דרומא יסגא

 , ולחדא יהגה

ה "ובשנת קכ

 , ידגה

 . ינגה' ובאלף ק

 . נ

 , ניקום חד פחידא

 , באבא ברידה

 , גבר בעבדא

 . דבר אפודה

 . ס

 , סימן קרוב נחיה

 , ובסייפן יתיהו

 , וערך בר טלכיא

די הוה הונה וקם 

בין ) ג ונם"י(

 . ספקייא

 . ע

שבועות מר ' עד ג

 , קוה

 , ובחרב זרעיה יהוי

ובתר שנה נהיה 

 , נהוה

 . ובתר דנא ממשוה

 . פ

 , פני כאן אבעיזא

ובתרי זרעיה 

 , יתגוזא' שבוען ג

ובית מקדשא 

וזריזא ועל ככר 

 . פפא הוזא

 . צ

מ "צום המן ור

שנים ) מ"א וד"נ(

 , יחי

 , גבר צדיק ישחה

נהרה חוט 

 , בסנברה ישחה

ובתרוהי שופיזה 

 . ינחה

 . ק

קיים צולמין 

 , יעטה

הות ההוא דגשור 

 , יעטה

וזרעיה לאתר 

 , שופיזא יקטה

 . בסוף ינקטהו
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ט

 . ר

רגשין אחריו 

 , מלכייא

 , וסוגיין קטלייא

עד יחתון מן 

 , עלייא

גמלא בהון עד 

 . סוף קישטילייא

 . ש

 , שגרא מלכא

 , ביד חמד מלכא

 , ונפיק בר סלכא

 , להרכה

ורדיף אחריו נגיד 

 , מכה

שלימן עבדא 

 , מבוכה

שנים קיים ' ד

 , במלוכה

שנים ' ולבתר ד

 , בארכא

 . רוכאשבועים א' ג

 . 'ת

 , תעדה ויללה

נואף כד ילדה 

 , מדלא

 , דיניה יתלה

, ויכוש תלא

 . ונתלא

 , תקים מלה

דאמר נורא 

 , עלילה

לסוף שבועי 

 , יתללא

 , תצמיח גאולה

 . לנחלה נדגלא

 נבואה רביעית

 . א

 , אתון דרומין

 , דמקרין שלמין

 . מתגרים עם רומין

 . ב

ביומין אחרת 

 , ת נטרד"בשמ

 , בכתוש דגדר

 . בגבר ומדר

 . ג

 , גברין לא פסקין

ומן אשא נסוכין 

דסקין אתבא 

 , מעיקין

ישהיו חוטין 

 . בברכיה ועמקין

 . ד

 , דינהון שנאון

 , ולכולא ישנאון

 . והיך תנן טבואן

 . ה

הויין בדברים 

 , שבכין

 , ממעמקים וברכין

 , ובנת מלכין



  ןמ‰ שר‡‰ בעולם ‰עליובמוות קליי „ברי ‰ער  â ישמיחלק  â כי ל‡ י„ח ממו „ח
 

ס

 . לחמהון רבכין

 . ו

 , ויבנון סמפונא

 , למיעל בספינה

 , בראשית חוסנא

 . ובסוף שיסנא

 . ז

 , זיהיין לקטלא

וכל יומיהון 

 , בטלטולא

 , אחרים כד נטלא

 . שלטנהון בטלא

 . ח

 , חשבון למהלכא

 , למדינת מלכא

 , להוליד ארכא

מכסיותא בהון 

 . ערכא

 . ט

טור טבור 

 , מתכנשין

 , ותמן תיישין

 , כולהו בהון אישין

 . לכולא הוו בישין

 . י

ימא וארעא 

 , מתפלגין

 , וסופיהון פליגין

 , אלין באלין הרגין

 . מבנין בו מליגין

 . כ

 , כולם מרערעין

ומציבתא קבו 

 , ארבע תרעין

דקיימין 

 . ומתפרעין

 . ל

לבני נשא 

 , מסייפין

לכון אתקרי 

 , חספין

 , לרומה חספין

 . מהומה צופין

 . מ

 , מעט מרגולא

 , כד יכתבון גלגולא

 , עמך יגלה בגולה

שאלון אל וכד י

 , קצבין

יתפרעון אל 

 . עצבין

 . ס

 , סמוך למדברא

 , בנאין דירה

 , והפוך סברא

 . ובעתהון למגרא

 . ע

על ידיהון ביש 

 , יקריב
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ס‡

 , וסוף ימא חריב

על עשר מילין 

 , ומתחריב

 . גולם דמקריב

 . פ

 , פתרון בגורייא

בביעותא 

 , דמתגרייא

 , ושחקין באנגריא

לכון מתקרי 

 . מתגרייא

 )כאןפירוש ' ר. (צ

צולמא דרודוס 

 , )א דרודם"נ(

 ,  כד אתיהב לגרוס

 , קריב אגרוס

 . רומי למהרוס

 . ק

 , קל קרב בעכו

 , מלכא לקבל מלכו

ישתזוב מאן דאית 

 . ליה זכו

 . ר

 , רני שתיא

 , שנה בתר שנה

 , דקריב אסונא

 . ותפרח שושנה

 . ש

 , צהשוי בי

 , מזלזל בקוצא

 , פריח נוצא

 . ומתרמי נוצא

 , מהוי מתכנון

 , כד יתרכנון

עשר מדינות 

 , כריכון

 . וצבי למתקנון

 . ת

 , תהוי מבשר

כד תבעין תונבין 

 , עשר

 , אריך כנשר

 . מתבין מבשר

 , תריא צלותה

 , רהטין לזכותא

 , עד מצותא

 . יהון לשזבותא

 נבואה חמישית

 . א

אי אתון חמין 

 , יןעמ

אלין באלין 

 , קיימין

מן תמן תדעון 

 . דקרבין יומין

 . ב

ברא מנבל אבא 

 , וחתנו לחמא

ברתא קיימא 

 , באמא
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סב

 . וכלה בחמה

 . ג

 , גזרו צומין

 , ובעו רחמין

דלא יתקרבו 

 , יומין

 . דתשטפון באומין

 . ד

דתרין אחין 

 , למרעה

 , חד בחד ירעה

וביומיהון יצמח 

 . רועה

 . ה

 , החברים מתכנשין

 , ועלין לכנישין

 , צלוין פרושין

ובתיובתא 

 . מפרשין

 . ו

 , ודין לכון סימן

 , מפרש באת וזמן

 , כד יפיק מן

מדברא מלך ושמו 

 . מרומן

 . ז

זרעיה יקום כד 

 , דרען

 , ומן תמן מתרען

 . ומקדשן מתרען

 . ח

חד שורש מן 

 , שתקא

 , כד ימלוך בחזקא

מטא קץ מלכותא 

 . די אכלה ומדקא

 . ט

אן צורים טע

 , וצלמין

מבטל מבקשת 

 , בנימין

 , וישתנבון בחרמין

מסגדיהון יהון 

 . שוממין

יהרת מטרה . י

 , יעצר

 , ותהומה יבצר

וחמש אתרוון 

ישתוק מן חד 

 . אתרא

 . כ

 , כד יכתוב אגרא

למבדא גשרא 

 , בסוברא

כבר אתא מקורא 

 . לציון מנהרה

 . ל

 , לכון מסרנא רזא

 , כד ימלוך שופיזה

 , כרוזאיקרב 

 . אל גנת אגוזא

 . מ
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ס‚

 , מדון ומנצור

 , לאומים יעצור

אלוף כבודה מלך 

 . ושמו מנצור

 . נ

 , נסיכי קדר

 , ידרוך באדר

 , וביעתהון גדר

 . בקוצין ודרדר

 . ס

 , סליקין מלכייא

בחוקין פרסייא 

 , ותורכייא

אתיין בחזקה 

 . ושבין טורכייא

 . ע

 , עיר לתל תתפני

 , ותוב לא תתבני

 , ית ביונידנפק

וכלא יפנה 

 . למדברייא

 . פ

 , פיפוס דרומייא

כד אשתמע 

 , באלכסנדרייא

תלת גירין 

 . יפוקייא

 . צ

 , צמחי מלוחין

 , ושרשי רתמין

 , ה יומין"אכלין מ

ומעין יפיק להו 

 . מתהומין

 . ק

 קם מן שטנא 

שמט לבא מן 

 , סכינא

 , ליד אבנא

דהיא עשרה 

 . תרנא

 . ר

 , רגיש באומין

 , על השיןיאמר 

 , תלת עשר

ישלח ידיה 

 . לקדישין יבשר

 . ש

שולטן משיח 

 , נהרה

 , דמפשר בספרא

יפח בארמילוס 

 ;יהא כעפרא

שביב ממרומים 

 , יפול בארמין

ויגער דמכעיסין 

 , בצלמין

 . לעתיק יומין

 . ת

 תיתי אבנא זעירא 

 , דאגזירת מטורא
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ס„

ותפח לאומין 

 ;ברוח סערה

 , תחית מתיא

  ,לבנאה חביבייא

 , דעתידת לבליא

 . ארעא ושמיא
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w w w  



  ןמ‰ שר‡‰ בעולם ‰עליובמוות קליי „ברי ‰ער  â ישמיחלק  â כי ל‡ י„ח ממו „ח
 

סו

  'פרק ט

 עולי הרגל ומקורות

 :מקום מנוחתו בברעם

תוצאות ', י אילן ב"כת, ר פרץ החברוני"מנחם ב' מכתב מר

יחוס , איגרת יחוס האבות מאלמוני, י מוסקבה"כת, ארץ ישראל

; שבחי ירושלים; איגרת הקודש/ גלילות ארץ ישראל (הצדיקים 

רבי משה (איגרת מספרת יחסותא דצדיקיא , )ליםזכרון בירוש

קברי , ידי משה, ל וציונם"אלו יחוסי הצדיקים ז, )חיים קאפסוטו

 .אבות

מסעות , )ח"האוה(חיים אבן עטר '  ר- הזיארה בכפר פקיעין 

 .טוב ירושלים, משה

 :ישנה דעה שנטמן במירון, אמנם

ושם , יהודה' אומרים כי שמו ר, עוד שם צדיק אחד... במרון"

שמעון בן ' ושם בית הכנסת לר. יוחנן הסנדלר' נחמן חטופה ור

חלולה מראשה עד , ושם אבן גדולה. בניין מפואר מאד, יוחאי

והדם היה שותת ויורד , אומרים כי היה מזבח, למטה קרוב לארץ

כנראה שבטעות ]. תוצאות ארץ ישראל". [דרך אותו מקום חלול

 .לנחמן חטופאהוחלף יוסי חטופא הקבור במירון 

 דרכי גישה

 מיקום וזיהוי הקבר

ואף , אמנם עולי הרגל תיארו כל אחד כדרכו הוא את הציון

אך על פי תיאורו המדוייק , החליפו את השמות של נחמן או יוחנן
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בכוכין מסותתים , קברם צמודים זה לזה, משה ירושלמי' של ר

, וטראומר ז] מחוץ לעיר[ליד אסתר המלכה , ]אבני גזית[בקרקע 

בספר נבואת הילד ומשם [דבר התואם בדיוק בשטח את הציון 

עד כאן מעשה ': הועתק לנגיד ומצוה בסוף הקדמת המחבר מסיים

נוסח זה . 'צדיקים במערה' ויש עמו ג, נחמן קטופא דמן כפר ברעם

וכן , לא ברור דיו שכן לא נזכר אצל עולי הרגל כי קבורתו במערה

, בעבר היה עץ אלון עם גל אבנים. ]ולא נזכרו צדיקים נוספים עמ

מצויין כיום בטעות קברו מצפון , גם כאן. [אולם כיום אינו בנמצא

אך טעות היא מאחר וקברו מדרום לכפר , במערת קבורה, לברעם

 ].ובשני כוכין הוא ואביו

  

w w w 
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  . רק דפ

ר ֶפֶרק ע ִּמֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ַקב ַהָיׁשָ ּ   א"ּ

ן , ְוַדע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ דֹור ְכמֹו ַרּבִ ְזַמן ַהֶזה ֵאין ָלנו ּבַ ו ּבַ ַעְכׁשָ ַּאף ׁשֶ ּ ּ ּ

יוַכל ְלַבֵטל ַהְגֵזרֹות ָרעֹות ּיֹוַחאי ׁשֶ ּ ּ ִּמָכל ָמקֹום ַחְסֵדי ה, ּ ּלֹא ָתְמנו ַעל ' ּ
ָּכל דֹור ָודֹור ְגְזָרה ֵאיֶזה ְגֵזָרה ְלַמְעָלהּו, ּ ּנִ ִּמָיד ׁשֶ ִּמָיד , ַּרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּ

ִמיִעים ַהקֹול  לוֵחי ַמְעָלה ַמְכִריִזים וַמׁשְ ּׁשְ ּ רוז ַעל ְיֵדי ִתינֹוק ּ ְּוַהּכְ ּ
ִאים ,ְוִתינֶֹקת ְתַנּבְ ִאין ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ַמה ּמִ ַּגם ַהָקדֹוׁש . ְוֵהן ִמְתַנּבְ ּ

רוך  ְּבָ ִרים ִויֵרִאיםּ ּהוא ְמעֹוֵרר ֵלב ַהְכׁשֵ ִיְתַפְללו ַעל דֹוָרם, ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,

א ֵמַעְצמוָתן ְּוִהְתעֹוְררות ּבָ ר ֵאיֶזה ָרעֹות ִמְתעֹוְררֹות, ּ ָאז , ּוָבֵעת ֲאׁשֶ

ַּמְלֲאֵכי ִדיִנים ְמׁשֹוְטִטים וַמְכִריִזים ָלִחים וְמִביִאים , ּ ְּוִחֵצי ִדיִנים ִנׁשְ ּ ּ
ןֵאיֶזה ֻחְל ר ִמּנָ ָאר ִעְנָיִנים ָרִעים ּבַ ה ָלעֹוָלם אֹו ׁשְ   .ׁשָ

ר יג(" ַּוָיבֹא ַעד ֶחְברֹון. "א ִמְדּבָ ּוֵפַרׁש ַרׁשִ. )כב, ּּבַ ְּמַלֵמד : "י"ּ

ִיְהֶיה ִנצֹול ֵמֲעַצת  ם ׁשֶ ָהַלך ָכֵלב ַעל ִקְבֵרי ָהָאבֹות ְלִהְתַפֵלל ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְ

ט". ְּמַרְגִלים ּוִמָכאן ִנְתַפׁשֵ ּּ ָרֵאלּ ִיׂשְ ּבְ ֲאַנְחנו הֹוְלִכים , ּ ַהִמְנָהג ָיֶפה ׁשֶ ּׁשֶ
ֵמת ּבֹו ָאִביו אֹו ִאמֹו יֹום ׁשֶ ַּעל ִקְבֵרי ָאבֹות ְלִהְתַפֵלל ּבַ ּ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ַצַער ּבְ ים ּבְ יִקים ַמְרִגיׁשִ מֹות ַהַצּדִ ִּנׁשְ ּוִמְתַפְלִלים , ּ ּ ּ
ֲעָדם   .ּבַ

ָמקֹום ַא. ב אֹותֹו ַהַפַעם ּבְַּוַאף ִאם הוא ּבְ ְוֵאינֹו " ַצייט-ָיאר"ֵּחר ּבְ

ם ָאִביו אֹו ִאמֹו ׁשֹוֵכב ׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ּּבַ ּ ָאר , ּ הֹוֵלך ַעל ׁשְ ְִמָכל ָמקֹום ְכׁשֶ ּ ּ

ָרֵאל ְלִהְתַפֵלל ִּקְבֵרי ִיׂשְ ַגן , ּ ּבְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ִּמָכל ָמקֹום ִמְתעֹוְרִרים ָכל ַהּנְ ּ

אֹוָתה ַהְתִפָלה ֵּעֶדן ּבְ ּ ַּסְדָנא ְדַאְרָעא ַחד הואְו, ּ ֵּפרוׁש[, ּ ְּוגוף ַהַקְרַקע : ּ ּ
רוך הוא ָגַזר ֵכן ִלְהיֹות ַנְפׁשֹות ַהַצִדיִקים  ],ֶּאָחד הוא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְּ

ָרֵאל ְּמצוִיין ַעל ַהְקָברֹות ְלטֹוַבת ִיׂשְ ִיְהיו ׁשֹוְמִעין ִלְתִחּנֹות, ּ ּׁשֶ ּוְתִפלֹות  ּ ּ
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ִא ָרֵאל ַהּבָ ּים ְלִהְתַפֵלל ַעל ַהְקָברֹותִיׂשְ ֵיׁש לֹו ֵאיֶזה ַצַער . ּּ  - ְּוָכל ִמי ׁשֶ

ָפׁשֹות ָאר ְקָבִרים ְויֹוִדיַע ַצֲערֹו ְלַהּנְ   .ָיבֹוא ֶאל ִקְבֵרי ֲאבֹוָתיו אֹו ׁשְ

ל ַהַחִיים . ג מֹות וְנָפׁשֹות ׁשֹוְמִעין ְתִפָלָתן ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ ֵעת ׁשֶ ִּכי ּבְ ּ ּ ּ ּ

ַּהִמְתַפְלִלין ַע ּ ַגן ֵעֶדן , ל ַצֲעָרןּ ּבְ ּזַֹהר ֵחֶלק ב ַדף (ָּאז עֹוִלין ָלרוחֹות ׁשֶ

ּקמא ַעמוד ב מֹות , )ּ ם ְנׁשָ ר ׁשָ ְּוָהרוחֹות עֹוִלין ֶאל ַחְדֵרי ַגן ֵעֶדן ֲאׁשֶ ּ
ָרֵאל, ַּהְקדֹוׁשֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ַתֲחִוים ִלְפֵני , ּוְמעֹוְרִרין ָהָאבֹות ׁשֶ ם ִמׁשְ ְּוׁשָ

ִּכֵסא ַהָכ ּבֹוד וִמְתַפְלִלין ַעל ַהַחִייםּּ ּ ּ ּ.  

ֵנס ְלַגן ֵעֶדן לֹא ָזְכָתה ִלּכָ ַחת ַעל ׁשֶ ָמה ּבֹוָכה וִמְתַאּנַ ׁשָ ַּהּנְ ּ  

ַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון. ד ָמה ֵאיָנה זֹוָכה ֲעַדִין ִלְמקֹוָמה ּבְ ׁשָ ַהּנְ ָּאֵכן ְכׁשֶ ּ ּ ּ ,

ְּוִהיא ֲעַדִין ִנְדֵחית ִמחוץ ַלַפְרגֹוָדא ַקִדיׁשָ ּ ּ ֵּפרוׁש[א ּ ִּמחוץ ַלָפרֹוֶכת : ּ ּ
ִכיָנה ין ְמקֹום ַהׁשְ ַּהקֶֹדׁש ַהַמְבֶדֶלת ּבֵ ּ ֲּאַזי ַגם ָהרוַח , ְוָנָדה ְוָנָעה] ּ ּ

ֶפׁש ָנע ָוָנד תֹוך ַהֶקֶבר ְורֹוָאה ַהגוף , ְוַהּנֶ ֶפׁש ְורוַח ּבְ ָאה ַהּנֶ ּוְבָכל ַפַעם ּבָ ּ ּּ ּ ְּ

תֹוָלִעים וִפיו ָפתוַח ְו ב ּבְ ְּמֻסּבָ ים ּבֹו וְקָרָביו וְבֵני ּּ ְקׁשִ ּתֹוָלִעים ְמַקׁשְ ּ
ֶלת ָעָליו, ֵּמָעיו ְמֵלִאים ִרָמה ְותֹוֵלָעה ָמה ִמְתַאּבֶ ׁשָ ָאַמר , ָאז ַהּנְ ְּכמֹו ׁשֶ

ַּהָכתוב    ".ְּוַנְפׁשֹו ָעָליו ֶתֱאָבל: ")ִּאיֹוב יד כב(ּ

א זֹוִכים ְלעֹוָלם ַהּבָ יִקים ׁשֶ ל ַהַצּדִ ָכָרן ׁשֶ ּׂשְ ּ  

ַהגוף ָקדֹוׁש ְוָטהֹורַמה. ה ֵאין ֵכן ְכׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ר ַעל , ּ ׂשָ ֲּאַזי ִמְתַעֵכל ַהּבָ

רֹו ָעָפר ָוֵאֶפר ֵתֶכף, ְיֵדי ֶהָעָפר ה גופֹו וְבׂשָ ְּוָאז ַנֲעׂשָ ּ ּ ְּוֵאינֹו סֹוֵבל ׁשום , ּ
ל תֹוָלִעים ְוִרָמה  ַּצַער ׁשֶ ַכר גופֹו-ּ ּ ֶזהו ׂשְ ָמה . ּּ ׁשָ ַכר ַהּנְ ַגן - ּוׂשְ ֵעֶדן  ּבְ

ְּוֵכן ָהרוַח ְלַגן ֵעֶדן ַהַתְחתֹון, ָּהֶעְליֹון עֹוָלה ִמָיד ּ ת ְוֹראׁש , ּ ּבָ ּוְבָכל ׁשַ

ָמה ׁשָ ם ִהיא ַהּנְ ר ׁשָ ּוְבַההוא , ּחֶֹדׁש עֹוָלה ָהרוַח ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ֲאׁשֶ ּ
ת ְויֹום טֹוב ְו ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּאֹור ְוִזיו ַהָטהֹור יֹוֶרֶדת ְלַמָטה ּבְ , רֹאׁש חֶֹדׁשּ

ל ָהרוַח  ִקּבֵ ֶלת ַגם ֵכן ֵמָהאֹור וֵמַהִזיו ַהָטהֹור ׁשֶ ֶפׁש וְמַקּבֶ ְּוָאז עֹוָלה ַהּנֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ּבְ ָמה ׁשֶ ׁשָ   .ְלַמְעָלה ִמּנְ
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ם  ֵ ַבח ְוהֹוָדָאה ְלַהּשׁ מֹות עֹוְמדֹות ִמִקְבֵריֶהן ְונֹוְתנֹות ׁשֶ ׁשָ ַּהּנְ

ַרך   ְִיְתּבָ

ָהיו ְוָא. ו ֶפׁש יֹוֶרֶדת ְוִנְכֶנֶסת תֹוך ַהֶקֶבר ְונֹוֶטֶלת ִציור ַהגוף ׁשֶ ּז ַהּנֶ ּ ּּ ּּ ְ ּ
עֹוָלם ַהֶזה ִחיוָתן ּבָ ּּבְ ּ גופֹות, ּ ּוַבִציור ַהֶזה עֹוְמִדין ַמָמׁש ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ָהיו , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ

ִחיוָתן ּּבְ ַבח ְוהֹוָדָיה ָל, ּ ַרך ְּועֹוְמִדים ַעל ַהְקָבִרים ְונֹוְתִנים ׁשֶ ְֵאל ִיְתּבָ

מֹו ָמה, ׁשְ ׁשָ אֹור ָגדֹול, ַּעל גֶֹדל ַמֲעלֹות אֹור ַהּנְ ְּוִזיו ְפֵניֶהם ְמִאיִרים ּבְ ּ ,

ִציוָרן ַמָמׁש ִעם ָהֲעָצמֹות ְמֻרָקמֹות  חֹות ּבְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ין ּבְ ְּוָאז ַמְרּבִ ּ ּ ּ

ּוְמֻגָלמֹות ַכִדְמיֹון ַהגוף ּּ ּ ּ ּ.  

ִחים ּבְ ִתים ְמׁשַ ַרך ַהּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ת ְויֹום טֹוב -ְ ְלַהּשׁ ּבָ ָכל מֹוָצֵאי ׁשַ  ּבְ

  .ְורֹאׁש ֹחֶדׁש

ְּוִאלו ָהָיה ְרׁשות ִלְבֵני ָאָדם ִלְראֹוָתן. ז ּ ָכל , ּ ָּהיו רֹוִאים אֹוָתם ּבְ
ִדְמיֹון גופֹות ַעל ַהְקָבִרים  ת ומֹוָצֵאי רֹאׁש ֹחֶדׁש ְויֹום טֹוב ּבְ ּבָ ּמֹוָצֵאי ׁשַ ּּ ּ

ַבחְואֹוְמִר יר ָוׁשֶ ָאַמר ַהָכתוב , ים ׁשִ ְּוֶזהו ׁשֶ ְּתִהִלים לה י(ּּ ָּכל " :)ּ

ֵּאין ְכִתיב ָכאן' אֹוְמִרים, '"ִָמי ָכמֹוך' ַּעְצמֹוַתי תֹאַמְרָנה ה ֶּאָלא , ּ

ת ְויֹום , "ּתֹאַמְרָנה" ּבָ ָכל מֹוָצֵאי ׁשַ ַבח ּבְ יָרה ָוׁשֶ אֹוְמִרים ַהֵמִתים ׁשִ ּׁשֶ

  .טֹוב ְורֹאׁש חֶֹדׁש

ָבה טֹוָבה ְלתֹוָרה וְלִמְצוֹות ִגיַע ָלָאָדם ִפְתאֹום ַמֲחׁשָ ּמַ ׁשֶ ּּכְ ּ ֵיַדע , ּ

ָאז ִהיא ֵעת ָרצֹון ְלִהְתַפֵלל ּׁשֶ ּ.  

ַחִיים ַחיותֹו-ְְוַגם ָצִריך ְלהֹוִדיַע . ח עֹוד ָהָאָדם ּבַ ּ ּבְ ּ ָמה , ּ ׁשָ ָאז ַהּנְ

ל ָאָדם ִלְדַבר ה ָיִדי ִמְסָפִרים ִּכי ֶז', ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ִלּבֹו ׁשֶ ָלה ִהיא ּבְ ּה ַקּבָ

ל , ְוַדע. ַקְדמֹוִנים ֵלב ׁשֶ ָבה טֹוָבה ּבְ ָיבֹוא ִפְתאֹום ַמֲחׁשָ ָכל ֵעת ׁשֶ ִּכי ּבְ ּ ּ

ְמָחה ְוַאֲהָבה ְלִדְבֵרי תֹוָרה אֹו ִמְצָוה, ָאָדם ל ׂשִ ָבה ׁשֶ , ֲּאַזי ֵתַדע, ַמֲחׁשָ

ִתְהֶיה ִמְתַפֵלל ָאז הוא ֵעת ָרצֹון ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ֵהיַכל , ּ ְּוזֹו ַהְתִפָלה ְדבוָקה ֵתֶכף ּבְ ּּ ּ ּ

רוך הוא ֶּמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ְּ ֵיׁש ִלְפָעִמים ֵעת , ּ ר ׁשֶ ּוַבֲאׁשֶ ּ
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ל ָאָדם ֲעגוָמה ָעָליו  ְפׁשֹו ׁשֶ ּנַ ּוְזַמן ׁשֶ ֵיׁש ֵאיֶזה ְגֵזָרה , ּ ָקרֹוב ַהָדָבר-ּ ּׁשֶ ּ

לֹום, ָרָעה ָּדם אֹו ַעל ְקרֹוָביו אֹו ְגֵזָרה ָרָעה ַעל ָכל ַעל ָהָא, ַחס ְוׁשָ ּ

ִּכי ַעל ִפי רֹב ְכרוִזים יֹוְצִאים וְמעֹוְרִרין ְלָבבֹות ָהָאָדם, ָהעֹוָלם ּ ּ ִּכי ַהֵלב , ּּ ּ

ַמע, יֹוֵדַע ָמַרת ַנְפׁשֹו ָאְזָניו לֹא ׁשָ ּבְ ְּוַעל ֵכן ִאם ִיְתַעֵצל ָהָאָדם , ַאף ׁשֶ ּ

ְּולֹא ִיְתַפֵלל ֵתֶכ ּ ת וָבָאה, ףּ ֶמׁשֶ ֲּאַזי ַהְגֵזָרה ְמַמׁשְ ַּעל ֵכן ְיָזֵרז ָהָאָדם ֶאת , ּ

רוך הוא ַּעְצמֹו ְוִיְתַפֵלל ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ְדָמעֹות ְכִפי ֹכחֹו ּּ ּּבִ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ן יֹוַחאי וְבנֹו ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה ֵמַרּבִ לו ְגֵזָרה , ַּמֲעׂשֶ ּטְ ּבִ ּׁשֶ ּ
  .ָרָעה

ַּכְמבָֹא. ט ים ּ ת ְקדֹוׁשִ זַֹהר ָפָרׁשַ ּר ּבַ ַּדף טו ַעמוד א(ּ ּ ּ(* :
א

ְּדיֹוָמא 

ן יֹוַחאי ַאַתְרָעא ְדלוד ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּחד ֲהָוה ָיִתיב ַרּבִ ּ ְזַקף ֵעינֹוי ַוֲחָזא . ּ

א ְדָנֵהיר ְוִאְסִתים ְנהֹוָרא ְמׁשָ ּׁשִ ְּוַאְהַדר ָנֵהיר ְוִאְסִתים ְנהֹוָרא, ּ ְּוַאְהַדר , ּ

יך ְנהֹוָרא . ְּפָעִמים' ַּוֲהָוה ֵכן ג, ְּוִאְסִתים ְנהֹוָראָנֵהיר  ְַאְדָהִכי ִאְתֲחׁשֵ ּ

א אוְכֵמי ִוירֹוָקא ְמׁשָ ׁשִ י , ְּוִאְתֲחֵזי ּבְ ן יֹוַחאי ְלַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֲאַמר ַרּבִ

ֵריה ְתָראי ְוֶנֱחֵמי: ֶּאְלָעָזר ּבְ ְּדָהא ַוַדאי ְגֵזָרה ִאְתְגַזר, ָּתא ַאּבַ ּ ּ ְוַהָקדֹוׁש , ּ

ֵעי ְלאֹוָדָעא ָלן רוך הוא ּבָ ּּבָ ְּדַוַדאי ג, ְּ ּיֹוִמין ָתְלָיא ְגֵזָרה ְדִאְתְגַזר ' ּ ּּ ּ
רוך הוא ְלַצִדיַקָיא, ְּלֵעָלא ַּעד ְדאֹוִדיָעא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ְּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּ

ה ה: ")ָעמֹוס ג ז( ֱּאלִֹהים ָדָבר ִכי ִאם ָג' ִּכי לֹא ַיֲעׂשֶ ּ ָלה סֹודֹו ֶאל ּ

ִביִאים   ".ֲעָבָדיו ַהּנְ

 

ָלׁשֹון (* א רוׁש ַהזַֹהר ּבְ ּּפֵ  :קֶֹדׁש-ּ

יֹום ֶאָחד ָהָיה ַר ֲעֵרי ָהִעיר לודּׁשֶ ׁשַ ב ּבְ ן יֹוַחאי יֹוׁשֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶמׁש . ּּבִ א ֵעיָניו ְלַמְעָלה ְוָרָאה ֶאת ַהׁשֶ ָּנׂשָ
ם אֹוָרּה ם אֹוָרּה, ְמִאיָרה ְוִנְסּתַ ם אֹוָרּה, ְוָחְזָרה ְוֵהִאיָרה ְוִנְסּתַ ָעִמים. ְוָחְזָרה ְוֵהִאיָרה ְוִנְסּתַ לֹׁש ּפְ ן ָהָיה ׁשָ . ּכֵ

תֹו חֹור ְוָירֹוקּבְ ֶמׁש ַמְרֶאה ׁשָ ׁשֶ ך ָהאֹור ְוִנְרָאה ּבַ ך ֶנְחׁשָ ּך ּכָ ְ ְ נֹו. ְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ן יֹוַחאי ְלַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ : ָאַמר ַרּבִ
ַוַדאי ִנְגְזָרה ְגֵזָרה, ּבֹוא ַאֲחַרי ְוִנְרֶאה ֲהֵרי ּבְ ּׁשֶ רוך הוא רֹוֶצה ְלהֹוִדיֵענו, ּ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ י , ְּ ה ָיִמים ּכִ לֹׁשָ ַּוַדאי ׁשְ

ְגֶזֶרת ְלַמְעָלה ּנִ לוָיה ְגֵזָרה ׁשֶ ּּתְ רוך הוא ַלַצִדיִקים, ּ ּמֹוִדיַע ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּעד ׁשֶ ּּ ּ תוב. ְּ ּכָ ֶּזהו ׁשֶ ה ה: "ּ י לֹא ַיֲעׂשֶ ' ּכִ
ִביִאים י ִאם ָגָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ ֱּאלִֹהים ָדָבר ּכִ ּ". 
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ַההוא ֶכֶרם ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ָעאלו ּבְ ּ ּ , ֲּחמֹו ַחד ִחְוָיא ַדֲהָוה ָאֵתי. ּ

ַעְפָרא ַאְרָעא ּבְ ּופוֵמיה ָפתוַח וְמַלֲהָטא ּבְ ּ ּ ּ יה . ּּ ֵריׁשֵ ַּוֲאֵחיד ְיֵדיה ּבְ ּ
ֵניה ַּוֲחָמא ַדֲהָוה ִחְוָיא ְמַרֵחׁש ּבְ, ְּדִחְוָיא ָחׁש ָהָיה , רֹוֶצה לֹוַמר(ִּלׁשָ ְּדַהּנָ

ָחׁש ַהַקְדמֹוִני ְּמַרֵמז ְלעֹוֵרר ְלַהּנָ ִהיא ַסָמֵא, ּ ָעה"ּׁשֶ , ּל ְוִליִלית ָהְרׁשָ

ים ַעל ָהעֹוָלם ִיְתעֹוְררו ִדיִנים ָקׁשִ ּׁשֶ ּ ן יֹוַחאי , )ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ
י , ּא ְלַהאי ִחְוָיא ְדִאְתְקֵרי ָנָחׁש ֶעְליֹוןִזיל ְוֵאיָמ, ִחְוָיא: ְלִחְוָיא ְּדָהא ַרּבִ

ִכיַח ָעְלָמא ׁשְ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ   .ׁשִ

ל ָהעֹוָלם ַחִיים ַחיותֹו ַעל ּכָ ן יֹוַחאי ֵהֵגן ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ לֹא , ּ ּׁשֶ

ִחיִתים ְלטו ַמִזיִקים וַמׁשְ ִּיׁשְ לֹום, ּּ   .ַחס ְוׁשָ

. *יא
ג

יה ְדַהִהיא ָנָחׁש ְלַחד ַעְיֵלי ן יֹוַחאי ְלֵריׁשֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּה ַרּבִ ּ ּ
א ְדַעְפָרא ַוֲאַמר ּנוְקּבָ ם: ּ ׁשֵ ּגֹוְזַרִני ּבַ א , ּ ם ְדַתָתא ִאְתֲחֵזיר ְלנוְקּבָ ִּדְכׁשֵ ּ ּ ּ

א, ְּדַעְפָרא א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ָּכך ִעָלָאה ִיְתֲחַזר ְלנוְקּבָ ּ ּ ְ ְמעֹון, ּ י ׁשִ  ַרֵחיׁש ַרּבִ

י ֶאְלָעָזר ְצלֹוֵתיה ִעם ַרּבִ ן יֹוַחאי ּבִ ָמעו ַחד ָקָלא , ַּעד ַדֲהוֹו ַמְצֵלי. ּּבֶ ּׁשְ
ּפוְטְקָרא ְדִקְטָפא עולו ְלַאְתַרְיכו: ַּדֲהֵוי אֹוֵמר ּ ּ ּּ ַּקְטִפיֵרי ְדבוַרְיֵני ָלא , ּ ּ

ָעְלָמא ָראן ּבְ ֵטיל ְלהֹון, ׁשָ ן יֹוַחאי ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּדָהא ַרּבִ ֵּפרוׁש(. ּ ַּדֲהֵוי : ּ

ים ִדיכֹוִלין ַלֲעׂשֹות ֶהֵזק ָלעֹוָלם ת קֹול ַעל אֹוָתן ְמֻמּנִ ּיֹוֵצא ּבַ ִיְהיו , ּ ּׁשֶ ּ

ֻּמְכָרִחים ְלַעֵיל ַלָמקֹום ָהִראׁשֹון רֹות, ּ ִמְדּבָ ר ׁשֹוְכִנים ּבַ ָמקֹום ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ,

 

רוׁש ַהזַֹהר  (* ב ּּפֵ ָלׁשֹוןּ  :קֶֹדׁש-ּבְ

ֶרם ַההוא ּכֶ ָהיו הֹוְלִכים ִנְכְנסו ּבַ עֹוד ׁשֶ ּּבְ ּ א. ּ ָעָפר, ָּראו ָנָחׁש ֶאָחד ּבָ ָאֶרץ ּבַ תוַח ְולֹוֵהט ּבָ ּוִפיו ּפָ י , ּ ֶהֱחִזיק ַרּבִ
ָחׁש רֹאׁש ַהּנָ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ ְלׁשֹונֹו, ׁשִ ָחׁש ְמַרֵחׁש ּבִ ָהָיה ַהּנָ ז ְלעֹוֵרר ְּוהו, ְוָרָאה ׁשֶ ָחׁש ְמַרּמֵ ַהּנָ א ִסיָמן ׁשֶ

ָחׁש ַהַקְדמֹוִני ֵא, ְּלַהּנָ הוא ַסּמָ ָעה"ּׁשֶ ים ַעל ָהעֹוָלם, ּל ְוִליִלית ָהְרׁשָ ִיְתעֹוְררו ִדיִנים ָקׁשִ ּׁשֶ ּ ְמעֹון . ּ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ָחׁש ן יֹוַחאי ַלּנָ ְקָרא ָנ, ָנָחׁש: "ּבֶ ּנִ ָחׁש ַההוא ׁשֶ ֵּלך ֶוֱאמֹר ַלּנָ ן יֹוַחאי ִנְמָצא , ָחׁש ָהֶעְליֹוןְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ׁשֶ

עֹוָלם  ."ּבָ
ָלׁשֹון (* ג רוׁש ַהזַֹהר ּבְ ּּפֵ   :קֶֹדׁש-ּ

ָעָפר ְוָאַמר ּבְ ָחׁש ְלֶנֶקב ֶאָחד ׁשֶ ל ַהּנָ ן יֹוַחאי ֶאת רֹאׁשֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ם: ִהְכִניס ַרּבִ ׁשֵ ּגֹוְזַרִני ּבַ ָח, ּ ַהּנָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ׁש ׁשֶ
ָעָפר ּבַ ֶקב ׁשֶ ְחּתֹון ָחַזר ַלּנֶ הֹום ַהָגדֹול, ַהּתַ ל ַהּתְ ֶקב ׁשֶ ָחׁש ָהֶעְליֹון ַיֲחזֹר ַלּנֶ ך ַהּנָ ּּכָ עֹוָלם, ְ . ְולֹא ְיַקְטֵרג עֹוד ּבָ

י ֶאְלָעָזר ן יֹוַחאי ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִפָלה ַרּבִ ָּלֲחׁשו ּתְ ּ.  
ְמעו קֹול ֶאָחד ִפָלָתם ׁשָ תֹוך ּתְ ּּבְ ּ ָהָיה אֹוֵמרְ ְנסו ֲחָזָרה ִלְמקֹוְמֶכם ָהִראׁשֹון: " ׁשֶ ְסֵקי ְגֵזרֹות ִהּכָ ּּפִ ִזיִקים , ּ י ַהּמַ ּּכִ

עֹוָלם רֹות ּבָ ִחיִתים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלׁשְ ׁשְ ל אֹוָתם, ְוַהּמַ ּטֵ ן יֹוַחאי ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ֵני ׁשֶ   ."ִמּפְ
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ן יֹוַחאי הוא ֲעַדִין ַקָי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵּכיָון ְדַרּבִ ּ ּ עֹוָלם ַהֶזהּ ּוְזכותֹו ֵמִגיָנה , ּם ּבָ ּ
ִּמְפֵני ַהֻפְרָעֻניֹות ּ ּ.(  

  

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ יִקים ּכְ ֵאין ָלנו ַצּדִ ּדֹורֹות ַהָללו ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ,

ְּלִהְתַפֵלל ַעל ּדֹוָרם' ְצִריִכים ִיְרֵאי ה ּ.  

ד, ְוַדע. יב ְזַמן ַהֶזה ֵאין ָלנו ּבַ ו ּבַ ַעְכׁשָ ַּאף ׁשֶ ּ ן ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֹּור ְכמֹו ַרּבִ

יוַכל ְלַבֵטל ַהְגֵזרֹות ָרעֹות ּיֹוַחאי ׁשֶ ּ ּ ִּמָכל ָמקֹום ַחְסֵדי ה, ּ ּלֹא ָתְמנו ַעל ' ּ
ָּכל דֹור ָודֹור ְגְזָרה ֵאיֶזה ְגֵזָרה ְלַמְעָלה, ּ ּנִ ּוִמָיד ׁשֶ ּ ִּמָיד , ַּרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּ

לוֵחי ַמְעָלה ַמְכִריִזים וַמׁשְ ּׁשְ רוז ַעל ְיֵדי ִתינֹוק ִּמיִעים ַהקֹול ּ ְּוַהּכְ ּ
ִאים ,ְוִתינֶֹקת ְתַנּבְ ִאין ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ַמה ּמִ ַּגם ַהָקדֹוׁש . ְוֵהן ִמְתַנּבְ ּ

ִרים ִויֵרִאים רוך הוא ְמעֹוֵרר ֵלב ַהְכׁשֵ ּּבָ ּ ִיְתַפְללו ַעל דֹוָרם, ְּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,

א ֵמַעְצמוָתן ְּוִהְתעֹוְררות ּבָ ר ֵאיֶזה ָרעֹות ִמְתעֹוְררֹותּוָבֵע, ּ ָאז , ת ֲאׁשֶ

ַּמְלֲאֵכי ִדיִנים ְמׁשֹוְטִטים וַמְכִריִזים ָלִחים וְמִביִאים , ּ ְּוִחֵצי ִדיִנים ִנׁשְ ּ ּ
ן ר ִמּנָ ָאר ִעְנָיִנים ָרִעים ּבַ ה ָלעֹוָלם אֹו ׁשְ   .ֵאיֶזה ֻחְלׁשָ

ָצִריך ָהָאָדם ִלָזֵהר ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמָ ּּכַ ְ ֵדי ְל, ּ ל ָרעּכְ ֵצל ִמּכָ ַרֲחָמָנא , ִהּנָ

  .ִּלְצָלן

חוץ ָתִדיר. יג לֹא ְלֵהָראֹות ָכל ָכך ּבַ ְּוָאז טֹוב ְלָאָדם ׁשֶ ּ ְ ּ ּ ִּכְדִאיָתא , ּ

ת ֹנַח  זַֹהר ָפָרׁשַ ּּבַ ַּדף סט ַעמוד א(ּ ּ ּ(* :
ד

ִחית" ַתן ְרׁשות ַלַמׁשְ ּנִ ֵּכיָון ׁשֶ ּּ ּ ,

לוָחא ְרׁשות ִלְפגַֹע ּבְ ֲּאַזי ְלַהאי ׁשְ ּ ְרחֹובֹות ּ י ִדְמַהְלִכין ָתִדיר ּבָ ִּאְנׁשֵ ּ ּ

ָוִקים ּוַבׁשְ לֹום, ּ ֵצל ". ַחס ְוׁשָ ְּוָלֵכן ָצִריך ָהָאָדם ְלִהְתַפֵלל ַעל ֶזה ְלִהּנָ ּ ְ

ְזָכר ְלֵעיל, ִּמָכל ַרע ַּכּנִ מֹו . ּ לֹא ְלַהְזִכיר ׁשְ ְּוָצִריך ָהָאָדם ִלָזֵהר ׁשֶ ּ ּ ְ

 

ָלׁשֹון (* ד רוׁש ַהזַֹהר ּבְ ּּפֵ   :קֶֹדׁש-ּ
ִחית ׁשְ ָנה ְרׁשות ַלּמַ יּתְ ּנִ יָון ׁשֶ ְרחֹובֹות , ּּכֵ ִמיד ּבָ ַהְלִכין ּתָ ּמְ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ִליַח ִלְפֹגַע ּבַ ֶנת ְרׁשות ְלאֹותֹו ׁשָ ֲּאַזי ִנּתֶ ּ ּ

ָוִקים ּוַבׁשְ לֹום, ּ   .ַחס ְוׁשָ
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ְתִפָלתֹו ְּדֵכיָון ְדַמְזִכ, ּּבִ ּ מֹוּ ִגיִחין ְלַעֵין ָעָליו, יר ׁשְ ָּאז ַמׁשְ יו ּ ַמֲעׂשָ ְוֵכן , ּבְ

ִּיָמְצאו ְמַקְטְרִגים ִדיַנְזֵקי ֵליה  ּּ ּ ֵּפרוׁש[ּ ַיִזיקו לֹו: ּ ּׁשֶ ּ לֹום, ]ּ   .ַחס ְוׁשָ

ר ִמְתַפֵלל לֹא ִיְתַפֵלל ַרק ֲעבור ַעְצמֹו ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּּ ִיְכלֹל ַעְצמֹו , ּ ֶּאָלא ׁשֶ ּ

ַלל  תֹוך ּכְ ָרֵאלְּבְ   ִיׂשְ

ִביא ַלׁשוַנִמית , ְּוֵהִביא ַהזַֹהר ְרָאָיה. יד ע ַהּנָ ָאַמר ֱאִליׁשָ ּׁשֶ ְמָלִכים (ּּ

: *)ב ד יג
ה

ר ֶאל ַהֶמֶלך" ְֲהֵיׁש ָלך ְלַדּבֶ רוך הוא-" ְּ ּ ָדא ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ ,

ָנה ֲהֵוי ְּדַההוא יֹוָמא רֹאׁש ַהׁשָ ּ רוך , ּ ְִדְכֵדין ִאְקֵרי ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּ ְֶמֶלך "ּהוא ּ

ָפט"ּו" ַּהָקדֹוׁש ֶּמֶלך ַהִמׁשְ ּ ֶבת", "ְ תֹוך ַעִמי ָאנִֹכי יֹוׁשָ ַּותֹאֶמר ּבְ ְ  ָלא -" ּ

י ִגיחון ּבִ ַיׁשְ ִמי ׁשֶ ֵעיָנא ְדִיְדְכרון ׁשְ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ֶבת"ֶּאָלא , ּ תֹוך ַעִמי ָאנִֹכי יֹוׁשָ ּּבְ ְ ."

ָעְלָמא, ָּתא ֲחִזי ְעָתא ְדֻרְגָזא ֲהֵוי ּבְ ׁשַ ּּבְ ם ֹנַח,ּ ֵּכיָון ְדִדיָנא , ּ ָלא ִאְדַכר ׁשֵ ּ

ית ח א(ְּכִתיב , ִאְתֲעַבר ֵראׁשִ ַּוִיְזכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח: ")ּבְ ָתא " ּ ַּהׁשְ

ם ֹנַח   .ִּאְדַכר ׁשֵ

יט ֶאל ַהּסֹוף ים , ִאם ָהָאָדם ַמּבִ תֹוָרה וְבַמֲעׂשִ אי ַיְצִליַח ּבַ ַוּדַ ּּבְ ּ
אּטֹוִבים ְוָיבֹוא ְלַחֵיי עֹוָלם ַה   ּבָ

ָקל. טו ִמׁשְ ְּוָכל ֶזה ְלהֹוִדיַע ִכי ָהָאָדם ִנדֹון ּבְ ה טֹוב ֵיׁש , ּ ּוְלָכל ַמֲעׂשֶ

ָמתֹו . ּוְלָכל ִעְנָין ַרע ֵיׁש ְמַקְטֵרג, ֵמִליץ טֹוב אֹוֵהב ֶאת ִנׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

ּיֹוֵתר ִמגופֹו ה עֹוָלם ַהֶזה ָטֵפל, ּ א ִעָקר, ְּועֹוׂשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּוְב, ְּועֹוָלם ַהּבָ

יט ֶאל ַהסֹוף ּצֹוֶפה וַמּבִ סֹוף ָאָדם ָלמות, ּ ּׁשֶ תֹוָרתֹו , ּ ַוַדאי ַיְצִליַח ּבְ ְּוָאז ּבְ

ים ַהטֹוִבים ּוְבַמֲעׂשִ א, ּ ָיבֹוא ְלַחֵיי עֹוָלם ַהּבָ ּׁשֶ ּ.  

 

 

ָלׁשֹון (* ה רוׁש ַהזַֹהר ּבְ ּּפֵ   :קֶֹדׁש-ּ
ֶלך" ר ֶאל ַהּמֶ ְֲהֵיׁש ָלך ְלַדּבֶ רוך הוא- "ְ ּ ֶזה ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָנה ָהָיה, ּ אֹותֹו ַהיֹום רֹאׁש ַהׁשָ ּׁשֶ ָאז ִנְקָרא ַהָקדֹוׁש , ּ ּׁשֶ

רוך הוא  ּּבָ ֶּמֶלך ַהָקדֹוׁש"ְּ ט"ּו" ְ ּפָ ׁשְ ֶבת", "ְֶמֶלך ַהּמִ י ָאֹנִכי יֹוׁשָ תֹוך ַעּמִ ִמי -" ְַוּתֹאֶמר ּבְ ירו ׁשְ ַיְזּכִ ּ ֵאיִני רֹוָצה ׁשֶ ּ
ְמֻיָחד ֶבת"ֶּאָלא , ּבִ י ָאֹנִכי יֹוׁשָ תֹוך ַעּמִ עֹוָלם, ּּבֹוא וְרֵאה". ְּבְ ָהָיה רֶֹגז ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ֹנַח, ּבְ יר ׁשֵ יָון , לֹא ִהְזּכִ ּכֵ

ָעַבר ַהִדין תוב, ּׁשֶ ם ֹנַח-" ַּוִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח: "ּּכָ יר ׁשֵ ו ִהְזּכִ   . ַעְכׁשָ
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  'יפרק 

  ?האם יש נבואה בילדים

האם ילדים קטנים ידעו סודות התורה מה שגדולים : שאלה

  ?ולא ידע

, ה פוסק בזוהר הקדוש"רבי שמעון בן יוחאי ע: תשובה

מי שלא . א"וכך פוסר הקב הישר פרק ע, שילדים ידעו נסתרות

מפני שהוא אפיקורס ואינו , מאמין בזה אינו קם לתחיית המתים

ֵלָמה-ו : ג עיקרים אלו"בכמה מי, מאמין ֱאמוָנה ׁשְ . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ

ָכל ִדְבֵרי ְנִביִאי ּׁשֶ ֵלָמה-ז . ם ֱאֶמתּ ֱאמוָנה ׁשְ בוַאת . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ּנְ ּׁשֶ
לֹום ָהְיָתה ֲאִמִתית נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ּ ִביִאים. ּ הוא ָהָיה ָאב ַלּנְ . ְּוׁשֶ

ִאים ַאֲחָריו ֵלָמה-ח . ַּלקֹוְדִמים ְלָפָניו ְוַלּבָ ֱאמוָנה ׁשְ . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ

ָכל ַהתֹוָרה ַהְמ ּׁשֶ נו ָעָליו ּּ ה ַרּבֵ תוָנה ְלמֹׁשֶ ּצוָיה ַעָתה ְבָיֵדינו ִהיא ַהּנְ ּ ּ ּּ

לֹום ֵלָמה-ט . ַּהׁשָ ֱאמוָנה ׁשְ זֹאת ַהתֹוָרה לֹא ְתֵהא . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ּׁשֶ ּ

מֹו ַרך ׁשְ   . ְֻמְחֶלֶפת ְולֹא ְתֵהא תֹוָרה ַאֶחֶרת ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ון שמחויבים ללמוד כל אחד יפרסם המאמרים מקדושי עלי

זוהר לזקנים עם נערים וקרוב לימות המשיח אפילו נערים קטנים 

והנה אעתיק כמה מאמרים , ועוד, ק"ידעו נסתרות כמבואר בזוה

שלקטתי בענין זה
ו

.  

 

  :ם עם נעריםבענין גודל החויב לימוד הזוהר זקני.  ו

  ללמוד בספר הזוהר" ישראל"גודל החיוב על כל אחד אשר נקרא בשם 

חכמים עם המונים , גאונים עם הגדולים, עשיר ואביון, הקטנים עם הגדולים, זקנים עם נערים

  מקטן שהגיע לחינוך ויהיו ניצולים מכל פגעים רעים, וצאן קדשים
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  אפילו נערים ידעו נסתרות, קרוב לימות המשיח

 רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי כל כך לעלמא וכד יהא קריב ו רבי שמעון ליתומר לוןא

,  קצין וחושבינןו ביהו טמירין דחכמתא ולמנדעורביי דעלמא זמינין לאשכחא ואפילו, ליומי משיחא

  . זמנא אתגליא לכלאוובההוא

 שיתגלה לעולם כל ה בזה" אמר להם רבי שמעון אין רצונו של הקב]:תרגום ללשון הקודש[

אפילו נערים שבעולם עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת וכשיהיה קרוב לימות המשיח , כך

  . ובאותו הזמן יתגלה לכל, על ידו קצים וחשבונות
  ). א"ק פרשת וירא דף קיח ע"זוה(

רבים קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ו

  מנער ועד זקן

קיימו מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר התיקונים וספר הזוהר 

וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער 

אלה אף על פי  והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים ה,ועד זקן

  .כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד
  )בהקדמת התיקונים בניהו, הבן איש חי, רבנו יוסף חיים(

שרק על ידו תבוא האנושות לגאולה הרוחנית , צריכים לעודד את כולם לעסוק בספר הזוהר

 לכן אסור להתחמק מלימוד הקבלה, ולביאת המשיח

ומעכשיו והלאה צריכים לעודד את כולם לעסוק , היה רק לזמן קצובהאיסור ללמוד קבלה 

. מפני שרק על ידי לימוד הזוהר תבוא האנושות לגאולה הרוחנית ולביאת המשיח, בספר הזוהר

  .ולכן אסור להתחמק מלימוד הקבלה
 ).1896, פרעמישלא, ביאור על הזוהר" אור החמה"ספר . ק אברהם אזולאי"תוכן דברי הרה(

כתבי מרן בלול עם חסידות , היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתיקונים, י שומע לילו עמ

  בני חיי מזוני, כן השפעות פשטיות, ל והיו מבטלין כל הגזירות רעות"ש זצ"והקדמות של מרן הריב

 דומה לדיו כתובה על, זקן מלא רחמים, רזין דעתיק יומין, בסודות ורזין דאורייתא, והלומד זקן

. כי נמחק חוזר כותב ונמחק, שאינו נחקק כל כך במוחו ומחשבתו ויכול לטעות בהם הרבה, נייר מחוק

ולו עמי שומע , י וספר הזוהר אשר הם חיינו"וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מרן האר

תיקונים היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר וה, בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר, לי

ל והיו מבטלין כל הגזירות רעות והיו "ש זצ"כתבי מרן בלול עם חסידות והקדמות של מרן הריב

  .בני חיי מזוני, כן השפעות פשטיות, ממשיכין שפע ואור על כל העולמות
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, רבינו הקדוש יצחק אייזיק יחיאל ספרין מקומרנה(
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הזוהר ובכתבי מרן ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה חיות אדם הישראלי תלוי בספר 

  ואהבה כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים

חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מרן ללמוד , ה ממש"טעמו וראו כי טוב הוי

  .'בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים כו
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, רבינו הקדוש יצחק אייזיק יחיאל ספרין מקומרנה(

  בדור הזה שהמינות גובר צריכין ללמוד עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים

היו לומדין עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר 

וכך היה רוכש יראת שמים . ויתקיים יראת חטאו קודמת לחכמתו  והיהוהתיקונים להגות בהם

  .במקום חכמה חיצונית
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, רבינו הקדוש יצחק אייזיק יחיאל ספרין מקומרנה(

ה ודומה "אפילו אם שוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב, לימוד ספר הזוהר נשגב מאד

ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו , מדבר חציין של תבות בלעגי שפהלתינוק קטן שאינו יודע דבר ו

  .כך יושב בשמים ישחק וישמח אפילו אין דעתו משגת, לקולו

ואפילו אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו , לימוד ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש

הא למה הדבר , 'ודגלו עלי אהבה וכו) ד, ש א"שה(ה כדכתיב "שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב

ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו , לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תבות בלעגי שפה, דומה

כך יושב בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין , לקולו

  .דעתו משגת
  )ערך זוהר,פלא יועץ(

  'נערים קטנים ילמדו מסוד ה

  .'שנערים קטנים ילמדו מסוד ה: וחאי בעצמו אמררבי שמעון בן י
  )אור החמה(

  כל אחינו בית ישראל יקבעו לימוד בספר הזוהר הקדוש יחד עשיר ואביון קטון וגדול שם הוא

 נקוה כי באופן כזה כל אחינו בית ישראל יקבעו לימוד בספר הזוהר הקדוש יחד עשיר הבה

  .ואביון קטון וגדול שם הוא
  )רבה'לזוהר דפוס גהקדמת הרבנים (

מה טוב ומה נעים אם ישתדלו לקבוע חבורות ללימוד הזהר בפרט לעת כזאת אשר ניצוצי הגאולה 

  החלו לפרוח עלינו להשתדל בלימוד הקדוש הזה המסוגל לביאת משיח צדקינו

ומה טוב ומה נעים אם ישתדלו לקבוע חברות ללימוד הזהר ובפרט לעת כזאת אשר ניצוצי 

 כאשר דבר לפרוח עלינו להשתדל בלימוד הקדוש הזה המסוגל לביאת משיח צדקינוהגאולה החלו 

בקדשו אליהו הנביא זכור לטוב לרעיא מהימנא דבהאי ספר הזוהר יתפרקון מן גלותא וביה יפקון מו 

  .יחיש גאולתינו בביאת משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב במהרה בימינו אמן' וה. גלותא
  )רבה'פוס גהקדמת הרבנים לזוהר ד(
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ר ֶפֶרק ע ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ַקב ַהָיׁשָ ּּבְ ּ   א"ּ

מ, ְוַדע ּדֹור ּכְ ְזַמן ַהֶזה ֵאין ָלנו ּבַ ו ּבַ ַעְכׁשָ ַּאף ׁשֶ ן ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֹו ַרּבִ

ל ַהְגֵזרֹות ָרעֹות יוַכל ְלַבּטֵ ּיֹוַחאי ׁשֶ ּ י ה, ּ ל ָמקֹום ַחְסּדֵ ּלֹא ָתְמנו ' ִמּכָ
ל ּדֹור ָודֹור ְגְזָרה ֵאיֶזה ְגֵזָרה ְלַמְעָלה, ַעל ּכָ ּנִ ּוִמָיד ׁשֶ ּ , ַּרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּ

 

אחד , אחד חכם, אחד רב גדול, אחד גאון, י"כל ישראל מחוייבים ללמוד בספר התורה של רשב

  אחד קטן שהגיע לחינוך, המון

אחד רב , אחד גאון, י"אשר על כן כל ישראל מחוייבים ללמוד בספר התורה הזה של רשב

 ומוכשרים אשר המה בעיתים מזומנים, אחד קטן שהגיע לחינוך, אחד המון, אחד חכם, גדול

מסודרים דבר יום ביומו מראש חודש אלול עד מנחת יום הכיפורים נחתם עת עקידת יצחק לקרב 

  .הגאולה ויהיו ניצולים מכל פגעים רעים
 )כגן הירק הקדמת המחבר, תיקוני הזוהר(

  מקטנים עד גדולים חייבים ללמוד זוהר הקדוש

וגם מצינו ', דעת ה,  מקטנים עד גדולים ניתנה ללמוד וללמד בכדי שכולם יודעיםהתורה

  .שכל אדם חייב ללמוד אותהבהרבה ספרי מקובלים שמזהירים על לימוד חכמה זו 
  )ז"קמ, טהרת הקודש, יצחק בן צבי אשכנזי' ר(

 והלואי היו מלמדין דרך לתלמידיהם - הלואי לא היו מקילין גדולי הדור בלימוד החכמה הקדושה 

  לעסוק בחכמה הלזו

אני הלואי שלא היו מקילין גדולי הדור בלימוד החכמה הקדושה והלואי היו מלמדין  ואומר

 אזי בודאי לא היה שום הרמת ראש לחכמת החיצוניות והיו כל דרך לתלמידיהם לעסוק בחכמה הלזו

החכמות נדחים מפניה כמו שנדחה החושך מפני האור אך שעונותיו גרמו שגם כמה וכמה מצדיקי 

לתי החכמה בפני פרחי הכהונה ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדריגה ורוח הדור סגרו את ד

הקודש והנה עבור זה נשארנו ערומים מן החכמה הקדושה ונתגבר בעונותינו הרבים חשיכות החכמות 

  .ויאר לנו" ויאמר אלקים יהי אור"החיצוניות הכסיל בחושך הולך ובמהרה בימינו 
  )'אות ה' רק אפ, מעין גנים, א מדינוב"מהרצ(

ויהיה , ספר הזוהר הקדוש,  שנים9-10מי יתן שיתחילו ללמוד עם הצאן קדושים כשהם עדיין בני 

  בודאי הגאולה בקרוב בלי שום חבלי משיח

שנים ספר ' וי' יתן והיה שיתחילו ללמוד עם הצאן קדושים כשהם עדיין בקטנותם בן ט מי

  .י שום חבלי משיח והיו בודאי הגאולה בקרוב בל...הזוהר הקדוש
  )'אות ה'  מערכת ז-צ רבי שבתי ליפשיץ "ספר סגולת ישראל להגה(
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ִמיִעים  לוֵחי ַמְעָלה ַמְכִריִזים וַמׁשְ ִּמָיד ׁשְ ּ רוז ַעל ְיֵדי ִתינֹוק ּ ַּהקֹול ְוַהּכְ ּ ּ

ִאים, ְוִתינֶֹקת ְתַנּבְ ִאין ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ַמה ּמִ ַּגם ַהָקדֹוׁש . ְוֵהן ִמְתַנּבְ ּ

ִרים ִויֵרִאים ׁשֵ רוך הוא ְמעֹוֵרר ֵלב ַהּכְ ּּבָ ִיְתַפְללו ַעל ּדֹוָרם, ְּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,

א ֵמַעְצמוָתן ְּוִהְתעֹוְררות ּבָ ָאז , ר ֵאיֶזה ָרעֹות ִמְתעֹוְררֹותּוָבֵעת ֲאׁשֶ, ּ

יִנים ְמׁשֹוְטִטים וַמְכִריִזים ָלִחים וְמִביִאים , ַּמְלֲאֵכי ּדִ יִנים ִנׁשְ ְּוִחֵצי ּדִ ּ

ן ר ִמּנָ ָאר ִעְנָיִנים ָרִעים ּבַ ה ָלעֹוָלם אֹו ׁשְ   ֵאיֶזה ֻחְלׁשָ

  

  


