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ַעת דֹוָלה ֲהָסַרת ַטּבַ ּגְ
ָרָכה ְוִחּזּוק ֵבי ְבּ ְכְתּ צּו ִמּ ּבֹו ִנְקְבּ

ִדים ְיִדיֵדי ְותֹוְמֵכי  ֵני ּתֹוָרה ִנְכָבּ ִליָט"א, ּוְבּ ִמַחְכֵמי ּדֹוֵרנּו ְשׁ
ִלּמּוד ַוֲהָפַצת  ּבְ ים  י ָהַרּבִ דֹוׁש ְמַזּכֵ ְפָעל ַהּקָ ְולֹוְמֵדי ַהּמִ

דֹוׁש" "ַהֹזַּהר ַהָקּ

הֹוָצַאת  ְבּ דֹול  ַהָגּ ַהּתֹוֶעֶלת  ַעל  ַמְבִהיק  אֹור  ּתֹוְכָנן 
דֹוׁש, ַהָקּ ַהר  ַהֹזּ ִסְפֵרי  ל  ֶשׁ ְוָהֲעלֹוִנים  ָפִרים   ַהְסּ

15 ן  ּבֶ ַער  ֵמַהּנַ ַהּנֹוָרא  ּפּור  ַהּסִ  ּוִבְפָרט 
עֹוָלם ָהֶעְליֹון ָרָאה ּבָ  ַמה ׁשֶ

ָרֵאל  ֵבי ֹאֶהל ְוָכל ִאיׁש ִיְשׂ יבֹות, יֹוְשׁ ֵני ְיִשׁ ִנים, ְבּ ָלַרָבּ
ֵבל ָכל ְקצֹות ֵתּ ְבּ

ָמה  ַהְקּדָ
ָרָכה ְוִעּדּוד  ֵבי ּבְ ִעים ִמְכּתְ ַאְרּבָ צּו ּכְ דֹור ֶזה ִנְקּבְ ּמָ ּבַ
ִליָט"א,  ִדים ׁשְ דֹוֵלי ְוַחְכֵמי ּדֹוֵרנּו ּוְבֵני ּתֹוָרה ִנְכּבָ ִמּגְ
ַע"י ֶחְבָרה  ְיִדיֵדי ְותֹוְמֵכי "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" ׁשֶ
ֲהָפַצת  ים ּבַ ׁשִ ים ּוְמַבּקְ ים ָהעֹוָלִמי, ַהּדֹוְרׁשִ י ָהַרּבִ ְמַזּכֵ
בֹוד ַהּזַֹהר.  דֹוׁש ַעל ְמָנת ְלַפְרֵסם ּוְלַהְרּבֹות ּכְ ַהּזַֹהר ַהּקָ
ָרָאה  ן 15 ַמה ׁשֶ ַער ּבֶ ּפּור ַהּנֹוָרא ֵמַהּנַ - ּוִבְפָרט ַהּסִ
ּנּו  ח ִמּמֶ י לֹא ִיּדַ ָפִרים "ּכִ ֶרת ַהּסְ עֹוָלם ָהֶעְליֹון, ַוֲעׂשֶ ּבָ
ַתן  ּנָ ֶסף ׁשֶ ר ּכֶ ּכַ ֶרת ֲאָלִפים ּכִ ֶנֶגד ֲעׂשֶ סּוּכְ ְדּפְ ּנִ ח" ׁשֶ ִנּדָ
ְמבֹוָאר  ֵורֹוׁש ]גדולה הסרת הטבעת[ ּכִ ָהָמן ַלֲאַחׁשְ
ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ ר )פרק ג ח-יא(: ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַלּמֶ ת ֶאְסּתֵ ְמִגּלַ ּבִ
ֹכל ְמִדינֹות  ים ּבְ ין ָהַעּמִ ר ּוְמֹפָרד ּבֵ נֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ ֶיׁשְ
ֶלְך ֵאיָנם  ֵתי ַהּמֶ ל ָעם ְוֶאת ּדָ ַמְלכּוֶתָך ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמּכָ
ֶלְך טֹוב  יָחם. ִאם ַעל ַהּמֶ ה ְלַהּנִ ֶלְך ֵאין ׁשֹוֶ ים ְוַלּמֶ ֹעׂשִ
קֹול ַעל  ֶסף ֶאׁשְ ר ּכֶ ּכַ ֶרת ֲאָלִפים ּכִ ָדם ַוֲעׂשֶ ֵתב ְלַאּבְ ִיּכָ

ֶלְך. ְנֵזי ַהּמֶ ָלאָכה ְלָהִביא ֶאל ּגִ י ַהּמְ ְיֵדי ֹעׂשֵ
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כל אדם משתוקק, ונפשו מתאווה לדעת, מה ייעשה 
בגופו ונפשו אחר יציאתו מן העולם הזה, עד הגיעו 
נשמות  עם  העליון,  עדן  בגן  מנוחתו  המקום  אל 

הצדיקים והחסידים.

בשבת  אביו  עם  הולך  היה  שנים  שבע  בן  בהיותו 
יוסף חיים, אשר  קודש לשמוע את דרשתו של רבי 
נמשכה למעלה משעתיים והייתה מורכבת מפשטים 
ומרמזים, מדרשות ומהלכות בענייני פרשת השבוע, 
ומחצית השעה האחרונה הוקדשה לפירושים בדרך 

הסוד.

כי  על  בבכי  ממרר  יהודה  הילד  היה  שבת  במוצאי 
לא הבין את "חלק הסוד" בדרשת השבת. "דמעות 
מוצפי,  סלמאן  רבי  לתלמידו  לימים  אמר  כך  אלו", 

"עמדו לי שאזכה לעסוק בחכמה יקרה זו".

העתקות קצרות מספר איש מבית לחם יהודה

תמצית חייו
רבי יהודה פתייא

וארץ  בבל  מחכמי  פתייא,  משה  רבי  בן  יהודה  רבי 
ישראל, גדול בתורה ומקובל נודע, נולד בבגדד בב' 

בשבט תרי"ט ונפטר בירושלים בכ"ז באב תש"ב.

רבי  שהקים  זילכה",  בית  ב"מדרש  למד  יהודה  רבי 
שבגיל  מספרים  מתלמידיו.  והיה  סומך,  עבדאללה 
י"ז הוסמך להוראה על ידי רבי עבדאללה, ואחר כך 
שימש שם כריש מתיבתא וכראש ישיבה. רבנו הקים 

מספר ישיבות ללימוד "חכמת האמת - הקבלה".

רבנו היה מגדולי חכמי בבל בפשט, התנהג בחסידות 
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ן  ָנּה ְלָהָמן ּבֶ ּתְ ְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוּיִ ֶלְך ֶאת ַטּבַ ַסר ַהּמֶ ַוּיָ
ֶלְך ְלָהָמן  הּוִדים. ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ַהּיְ ַהּמְ
ֵעיֶניָך.  ּבְ ּטֹוב  ּכַ ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  ְוָהָעם  ָלְך  ָנתּון  ֶסף  ַהּכֶ
ים ֶאת  יִקים ַהְמַבְקׁשִ ּדִ ל ַהּצַ לּו ׁשֶ ה ַהּלָ ִהּלָ רֹות ּתְ ִאּגְ
סּו  ִעיִמים, ִנְדּפְ טֹוב ּוַבּנְ ם ּבְ ּלָ ָהֱאֶמת, ד' ַיֲאִריְך ְיֵמי ּכֻ
נּו  ם ִאּתָ ָאְמָנם ֲעַדִין ב"ה ַחי ְוַקּיָ ָלַדַעת ּוְלַהְראֹות ׁשֶ
"י  ּבִ ם ַהּלֹוְמִדים ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ֵ ל ִיְרֵאי ַהּשׁ דֹול ׁשֶ ַמֲחֶנה ּגָ
ָרֵאל  ים ֶאת ָהֱאֶמת ַוֲחֵפִצים ְלַזּכֹות ֶאת ִיׂשְ ׂשִ ּוְמַחּפְ

ַמִים. בֹוד ׁשָ אּוָלה ְלַמַען ּכְ ּוְלָהִחיׁש ַהּגְ

ִליָט"א ָהְרׁשּוִמים  יִקים ׁשְ ּדִ אֹוִנים ְוַהּצַ ִנים ַהּגְ ָהַרּבָ
ֵבִקים  ם ּדְ ּלָ ּכֻ ִבים ַהְללּו, מֹוִכיִחים ָלנּו ֵאיְך ׁשֶ ִמְכּתָ ּבְ
ִרים  ְ אֹור ַהּזַֹהר( ּוְמַאּשׁ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ ָרֵאל )ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ַדַעת ָהֶאֶלף ּגְ ּבְ
ִחיִדי  ֱאָמן ַהּיְ ֵתד ַהּנֶ ִהיא ִהיא ַהּיָ ָרה ׁשֶ ה ֲחָזָקה ִויׁשָ ֶעְמּדָ
דֹוׁש. ָרֵאל על ידי ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ ִלְגאּוַלת ַעם ִיׂשְ

ה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיְך  ְמָחה ְמֻרּבָ ְוׂשִ פּול  ֹעֶנג ּכָ
ְפָעל ַהּזַֹהר  ִנים ַלּמִ ָרֵאל ִמְתַאְרּגְ אֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ּמֵ ׁשֶ
ּפּור ַהּנֹוָרא  ֵמִחים ִעם ַהּסִ יִקים ַהּשְׂ ּדִ ְוַהּצַ ָהעֹוָלִמי, 
ה ָיִמים 2  ַכּמָ ְתׁשּוָבה ּבְ ָהָיה ָיכֹול ְלַהְחִזיר ּבִ ה ׁשֶ ַהּזֶ
מֹו ֲעָמֵלק  ִמְליֹון ְיהּוִדים ִאם לֹא ָהיּו ְמָקְרִרים אֹוָתם ּכְ
י  ְלּתִ ֶרְך, ְוָחְרתּו ַעל ִדְגֵליֶהם "ּבִ ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ תּוב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ה ּדֹוְגִלים ַעל  ֵסֶפר ָהַרְמַח"ל ְוַהּזַֹהר( ּוַבֶדֶגל ַהּזֶ ַלד' ְלַבּדֹו" )ְרֵאה ּבְ
קֹול חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש "ִמי  ָרֵאל ּוַמְתִריִעים ּבְ ָעֵרי ִיׂשְ
ָרֵאל  פּוצֹות ִיׂשְ ָכל ּתְ ִצים ְסִביָבם ּבְ ַלה' ֵאָלי", ּוִמְתַקּבְ
דֹוֵרנּו ּדֹור  ָנם ֲעַדִין ּבְ ׁשְ ּיֶ ֲארּו ִלְפֵליָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ִיְרֵאי ה' ׁשֶ
"י  ּבִ ֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ָלַרׁשְ יָחא ַהֲחֵפִצים ּבֶ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ
עּוִרים  ים ִקּבּוץ ְוִרּבּוץ ּוְפָעִלים ְלָהִקים ׁשִ זי"ע ְועֹוׂשִ
ים,  ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ָאֶרץ, ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּכּולֹו, ַוֲהמֹוֵני ִיׂשְ ּבָ
ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה  ִכים ּבַ ם ִזיַקת ְיהּוִדי, ְוִנְמׁשָ ִלּבָ ּפֹוֵעם ּבְ
ָלם ְוֵאין  י ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרּגְ ָרה ּכִ ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהּכָ
ים ּוְבִליְסְטָראֹות ַהִנְזָרִקים  ָלל ּוְכָלל ְלִחּצִ ִמים ֵלב ּכְ ׂשָ

ובקדושה, ובשנת תרמ"ב החל להתעמק גם בחכמת 
מעשית,  בקבלה  גם  עסק  השנים  במשך  הקבלה. 
כתב קמיעות וריפא חולים, והמונים שיחרו לפתחו, 
ביניהם גם לא-יהודים. הוא עסק גם בתיקון נשמות 
רוחם של  ביניהן תיקן את  ייחודים,  ידי  על  ורוחות 

משיח השקר שבתאי צבי ושל תלמידו נתן העזתי.

כגון  ישראל,  כלל  על  בתפילות  הרבה  יהודה  רבי 
מי  ולחזרת  ישראל  ארץ  מגבול  הגרמנים  לנסיגת 
התפלל,  הפרט  על  גם  בגדד.  את  שהציפו  החידקל, 

וראו ישועות.

בעלייתו  לירושלים.  יהודה  רבי  עלה  פעמים  שלוש 
בירושלים  ביתו  את  קבע  תרצ"ד  בשנת  השלישית 

והתפרסם בה כאיש קדוש.

רבי יהודה חיבר חמישה עשר ספרים, ביניהם "בית 
לחם יהודה" על "עץ חיים", "יין הרקח" על "אדרא 
"סבא  על  לנפש"  "מתוק  זוטא",  ו"אדרא  רבה" 
דמשפטים", "מנחת יהודה" ועוד. כן חיבר נוסחאות 

של תפילות ותיקונים שונים.

חייו

שם  ישראל.  עם  של  הרוחני  המרכז  היתה  בבל 
נוצר  ושם  והאמוראים,  התנאים  של  מקומם  היה 
אומרת  בבל  של  חשיבותה  עקב  הבבלי".  ה"תלמוד 
הגמרא )כתובות קי: קיא.( בשם רב יהודה שאסור לעלות 



1  ' ס מ ן  ו ל ע ו  " ע ש ת ן  ו י ס א  " י ך  ת ו ל ע ה ב ת  ש ר פ   ' ו ם  ו י

ֹבָאר  ּמְ יֵליּה ּכַ ְטָרא ַאֲחָרא ְוַכת ּדִ לּוֵחי ַהּסִ ְלמּוָלם, ִמׁשְ
ף קכד ע"א( ֵמִעְנָין ָהֵעֶרב ַרב,  דֹוׁש )פ' ָנׂשֹא ּדַ ְבזוַהר ַהּקָ

ה  ּנָ ַעם ַמְחִליִפים צּוָרה ּוְתמּוָנה ַאֶחֶרת ּוְמׁשֻ ּוְבָכל ּפַ
ַבע  ַמֲאַמר ֲחַז"ל: ׁשֶ ל ַהֵיֶצר ָהַרע ֵמעֹוָלם, ּכְ ַדְרּכֹו ׁשֶ ּכְ
ָרָכה ַאַחת ִהיא  ֶרק ֶהָחִליל, עיי"ש(.ַהּבְ ה ּפֶ מֹות ַלֵיֶצר ָהַרע )ֻסּכָ ׁשֵ
יבֹות,  י ְיׁשִ אֹוֵני ּוְגדֹוֵלי ַהּדֹור, ָראׁשֵ יִקים ּגְ ּדִ ִנים ַהּצַ ָלַרּבָ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, אֹוֲהֵבי ַהּתֹוָרה ּוְמַחְזֵקי ִלּמּוד ַהּסֹוד,  ּתַ
ים  י ָהַרּבִ ּוְמַזּכֵ "י,  ּבִ תֹוַרת ָהַרׁשְ עּוִרים ּבְ ִ יֵדי ַהּשׁ ַמּגִ
ן ָלֶהם ּכַֹח  ח ה' ָלֶהם ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ְוִיּתֵ ֱאֶמת, ִיְפּתָ ּבֶ
דֹולֹות ּוְנצּורֹות ְלַמַען ַהְרּבֹות  ְוָעְצָמה, ְוִיְזּכּו ַלֲעׂשֹות ּגְ
ָרֵאל, ְלַפְרֵסם ּתֹוַרת  ַמִים, ּוְלַהָצַלת ַעם ִיׂשְ בֹוד ׁשָ ּכְ
ִנים עֹוְסִקים  ִנים ּוְבֵני ּבָ "י זי"ע, ְוִיְזּכּו ִלְראֹות ּבָ ּבִ ָהַרׁשְ
ם ִמּתֹוְך  ְצֹות, ַיֲאִריכּו ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתָ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ּבַ
ָרכֹות ָהֲאמּורֹות  ה ְוָכל ַהּבְ ַפע ְורֹוב ַנַחת ִדְקדּוׁשָ ׁשֶ
ַרֲחִמים"  ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ּתֹוָרה "ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ ּבַ

ֵלָמה בב"א. ְ ה ַהּשׁ ְגֻאּלָ ּבִ

מכתב א'
ְגֶלה  ּנִ יר ּבַ אֹון ָהַאּדִ ָרָכה ֵמֵאת ַהּגָ ב ּבְ ִמְכּתַ

ִליָט"א ֲעֵרי ְזבּול ׁשְ ַעל ׁשַ ל ּבַ ֻקּבָ ר ַהּמְ ְסּתָ ּוַבּנִ
ֲעֵרי ְזבּול י"ד  ר ִסְפֵרי ׁשַ ָהַרב ְזבּולּון ַהְמּבּוְרְגר, ְמַחּבֵ
ַלִים תובב"א ְכַתב ָיד, בעיה"ק ְירּוׁשָ "ס ּבִ ֲחָלִקים ְוׁשַ

ַלִים ּתֹוְבָב"א ב"ה כ"ג ֲאָדר תש"ע פעיה"ק ְירּוׁשָ

י  יק ַהְמֻפְרָסם ֲאַב"ד ָהאְלִמין ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ה ַהּגָ ִהּנֵ
ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ִליָט"א ָהעֹוֵסק ּבְ לֹום ְיהּוָדה ְגָראס ׁשְ ׁשָ
ים,  ַרּבִ ֶרְך ִלּמּוד ּבָ ּדֶ דֹוׁש  דֹוׁש ַוֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ ַהּקָ
ּוְבִכְתֵבי  ָהֲאִצילּות,  ֵמעֹוָלם  הּוא  ַהּזַֹהר  ׁשֶ ְוָידּוַע 
ה ְועֹוָלם ְיִציָרה  ּיָ ׁש עֹוָלם ֲעׂשִ ּיֵ ָהֲאִריַז"ל ְמבֹוָאר ׁשֶ

מבבל לארץ ישראל ואסור לעזוב את בבל.

נולד  התרי"ט  בשבט  ב'  ביום  שבבבל  בגדד  בעיר 
רבי יהודה למשפחה אצילה ומפורסמת של חכמים 

וסופרים, לאביו המקובל רבי משה פתיה.

תחילת לימודו

ילד שררה עניות בביתם. לא היו לו נעליים  בהיותו 
בלימוד  חשק  הוא  אך  תורה,  לתלמוד  ללכת  כדי 
בהן  וצעד  אביו  נעלי  את  - לקח  עשה?  התורה. מה 
לבית תלמודו. עקב מידתן הגדולה נתמלאו הנעליים 

מים ובוץ מהשלוליות, אך הוא לא התחשב בכך.

בשבת  אביו  עם  הולך  היה  שנים  שבע  בן  בהיותו 
יוסף חיים, אשר  קודש לשמוע את דרשתו של רבי 
נמשכה למעלה משעתיים והייתה מורכבת מפשטים 
ומרמזים, מדרשות ומהלכות בענייני פרשת השבוע, 
ומחצית השעה האחרונה הוקדשה לפירושים בדרך 

הסוד.

כי  על  בבכי  ממרר  יהודה  הילד  היה  שבת  במוצאי 
לא הבין את "חלק הסוד" בדרשת השבת. "דמעות 
מוצפי,  סלמאן  רבי  לתלמידו  לימים  אמר  כך  אלו", 

"עמדו לי שאזכה לעסוק בחכמה יקרה זו".

נטה  מקטנותו  מאוד.  וחיבבו  אליו  נקשר  אביו 
לפרישות ולידיעת חכמת הקבלה בהצנע ובהיחבא, 
ומשנתגלה הדבר לאביו, החל ללמוד עמו זוהר וכתבי 
יודעם בעל-פה כידיעת  והיה  האר"י עוד בצעירותו, 

ט"ו פרקי "שיר המעלות".

תחילת לימודו הייתה "במדרש תלמוד תורה". כבר שם 
אדירה  וכמיהה  גאונות  מופלאים,  כשרונות  בו  ניכרו 
להשכיל בדברי תורה, ומעל לכל - שכל מעשיו יהיו לשם 
זילכה",  בית  ב"מדרש  ללמוד  עבר  מכן  לאחר  שמים. 
ובמהרה נודע כבקי עצום בש"ס, בראשונים ובאחרונים.
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ּזַֹהר  ּלֹוֵמד  ִריָאה ְועֹוָלם ֲאִצילּות, ּוִמי ׁשֶ ְועֹוָלם ַהּבְ
ׁש ֶנֶפׁש  ּיֵ ַהָקדֹוש זֹוֶכה ְלעֹוָלם ָהֲאִצילּות, ְוָידּוַע ׁשֶ
ֶנֶפׁש  ַרק לֹוֵמד ִנְגָלה הּוא זֹוֶכה ּבְ ָמה, ּוִמי ׁשֶ רּוַח ּוְנׁשָ
ל  דֹוׁש זֹוֶכה ְלַקּבֵ ּלֹוֵמד ּזַֹהר ַהּקָ ָמה ּוִמי ׁשֶ ׁשָ ּנְ רּוַח ְולֹא ּבַ

ָמה ֵמעֹוָלם ֲאִצילּות. ְנׁשָ

עֹוָלם ֶעְליֹון  ב ּבְ ִרים זֹוֶכה ֵליׁשֵ ּוְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעׂשְ
דֹוׁש  ַהּקָ ְוַהּזַֹהר  בֹוָהה,  ּגְ ָמה  ְנׁשָ ל  ּוְלַקּבֵ ְמֹאד ְמֹאד 
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ר ַעל ְיֵדי ַהּתַ ִנְתַחּבֵ
ל יֹום חּוץ  זיע"א, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ִלְלֹמד ּכָ

דֹוׁש  ְגֶלה ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוד ַהּנִ ִמּלִ

ְתֵבי  ּכִ ּתֹוַרת ָהֲאִריַז"ל  ּבַ ֵנס  ְוַגם ָחׁשּוב ְמֹאד ִלּכָ
ָוונֹות, ְוֶזה ְצִריִכים  ַער ַהּכַ ים ְוׁשַ ָהֲאִריַז"ל ֵסֶפר ֵעץ ַחּיִ
ְתֵבי  ָכל ּכִ ִקי ּבְ ֵהא ּבָ ּיְ ל ׁשֶ ְוָקא ִעם ַר"מ ְמקּוּבָ ִלְלּמֹוד ּדַ
דֹול ְמֹאד  ָבר ּגָ אּוָלה, ּוְלָכְך ּדָ ָהֲאִריַז"ל, ְוֶזהּו ְמָקֵרב ַהּגְ
ים  ַרּבִ יץ ּתֹוַרת ַהּזַֹהר ּבְ ְרּבִ ּמַ יק ׁשֶ ּדִ אֹון ַהּצַ ה ַהּגָ ֹאד ָעׂשָ ּמְ
ָכרֹו  ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ּוׂשְ ים ּבְ ַרּבִ יעּוִרים ּבְ ּוֵמִקים ׁשִ
ים  ּכּוי ָהַרּבִ קֹו ַעל ַהּזִ דֹוָלה ְלַחּזְ דֹול ְמֹאד, ּוְלָכְך ִמְצָוה ּגְ ּגָ
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלֵֹקי ַרּבִ ּנָ ל ַהּתַ ה, ּוְזכּותֹו ׁשֶ ַהּזֶ

ְחּתֹו ּוְלָכל ָהעֹוְזִרים לֹו. ּפַ ל ִמׁשְ ָיֵגן ָעָליו ְוַעל ּכָ

ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְלַמַען ָכבֹוד ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה:

ָהַרב ְזבּולּון ַהְמּבּוְרֶגר

ֲעֵרי ְזבּול י"ד ֲחָלִקים ר ִסְפֵרי ׁשַ ְמַחּבֵ

מכתב ב'
יר  אֹון ָהַאּדִ ָרָכה ְוִחּזּוק ֵמֵאת ַהּגָ ב ּבְ ִמְכּתַ

ל ֻקּבָ ר ַהּמְ ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ ּבַ
ִליָט"א ַעל "ַים ַהָחְכָמה" ׁשְ ּבַ

"מדרש תלמוד תורה" בו למדו ילדי בגדד. במרכז 
התמונה אחד מהמלמדים.

הסמכתו

מספרים שבשנת תרל"ו, בהיות רבי יהודה נער בן י"ז 
גדול  ידי  על  הוראה  ומורה  כרב  להיסמך  זכה  שנה, 

הדור רבי עבדאללה סומך.

בבית  לתפילה  מניין  התאסף  כאשר  אירע  הדבר 
התבקש  יהודה  ורבי  עבדאללה,  רבי  של  מדרשו 
לעבור לפני התיבה. נמצא מי שביקש לערער על כי 

"צעיר שלא נתמלא זקנו - אין ממנין ש"ץ".

ממקומו  קם  הדברים,  את  עבדאללה  רבי  כששמע 
יכול  שאינו  תערערו  יהודה  חכם  "העל  ואמר: 
הוא,  בתורה  וגדול  תלמידי  והרי  ש"ץ?!  להתמנות 

ואינו חסר אלא סמיכה".

הניח רבי עבדאללה את שתי ידיו על ראשו של רבי 
בישראל,  לחכם  עתה  סומכו  "הנני  ואמר:  יהודה 
'יורה יורה ידין ידין', והכל יצייתו לדבריו כדין חכם 

זקן שבישראל".

לימוד וקבלה מעשית

כדרך חכמי האמת נהג רבי יהודה להסתיר את עצמו 
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יַבת  ְיׁשִ ֹראׁש  ֶטעְרן  ָמאְרְגְנׁשְ ֵמִאיר  ִיְצָחק 
ר ּתָ ְס ּנִ ַה ְו ֶלה  ְג ּנִ ַה ַרת  ְלתֹו ֲחַכם",  ַרת   "ּתֹו

ַלִים תובב"א פעיה"ק ְירּוׁשָ

ְתָרא כ"ז ְלַמְטמֹוִני"ם  ִני ּבַ א, ׁשֵ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ
תש"ע לפ"ק, פעיה"ק תובב"א.

ל ָכ"ק  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ָגדֹול ׁשְ יהּוָדה ּוְבִיׂשְ ֵהן נֹוַדע ּבִ
ֻפְרָסם לשו"ת הגה"צ מוה"ר  ַהּמְ דֹול  ַהּגָ אֹור  ַהּמָ
ִליָט"א ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין  לֹום ְיהּוָדה ְגָראס ׁשְ ׁשָ
ִעיִדים  רֹות ִחּבּוָריו ַהּמְ ר ְיִעידּון ַעׂשְ ִליָט"א, ְוַכֲאׁשֶ ׁשְ
יק  ת ַצּדִ ֻעּלַ ּתֹוָרה, ְוַעל ּפְ ה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּבַ ַעל ַמֲעׂשֵ
ָרֵאל ֶזה  ית ִיׂשְ ֶרם ּבֵ ּכֶ ְרֵצי ַהחֹוָמה ּבְ ים ִלְגּדֹר ּפִ ְלַחּיִ
ה ְיהּוָד'ה ַיֲעֶלה  ה ֶזה ַעּתָ ן ִיְרּבּו, ְוִהּנֵ ִנים ּכֵ ָ ּשׁ ַרּבֹות ּבַ
ַבר ִלּמּוד ֵסֶפר  ֶקֶרב ָהָעם ַעל ּדְ ֳעִלים ּבְ ְלַהְרּבֹות ּפָ
ֵסֶפר  ים ּבְ עּוִרים ַרּבִ ָיְסדֹו ׁשִ יל ַלֲעׂשֹות ּבְ ַהּזַֹהר, ְוִהְגּדִ

ה ָעִרים.  ַכּמָ ַהּזַֹהר ּבְ

ֵאי ּוַבְתָרִאי  ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַקּמָ ל ּדִ ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ִמּכָ
ם ֵסֶפר 'אֹור  ׁשֵ ת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּוְקָראֹו ּבְ ְסֻגּלַ ִרים ּבִ ַהְמַדּבְ
יס ֵמָחָדׁש ִסְפֵרי ַהּזַֹהר  ם ָזָכה ְלַהֲהִדיר ּוְלַהְדּפִ ַהּזַֹהר', ּגַ
א  ְבָרא ַרּבָ ָמה ַעל ּגַ ַהְסּכָ ּקּוִנים, ּוְלמֹוָתר ַלֲעלֹות ּבְ ְוַהּתִ
ָכל  ָעִרים ּבְ ְ ּשׁ ְבָרא ִויַהְללּוהּו ּבַ ּגַ א ְדִאיְתַמֵחי  גֹון ּדָ ּכְ
ָבר  ַח ַהּדָ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ם ִמן ַהּמֹוָתר ְלַהּלֵ ָרֵאל, ּגַ פּוצֹות ִיׂשְ ּתְ
ָרֵאל ְלֵעֶסק  ֵקרּוב ַנְפׁשֹות ִיׂשְ יו ּבְ ַעּמָ ה ּבְ ָעׂשָ ַהּטֹוב ׁשֶ
נּו  ִצינּו ְלַרּבֵ ָנא ּמָ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ּוִמַקְדַמת ּדְ דֹוׁש ּדְ ַהּקָ
ָאַמר  ף י"ב( ׁשֶ ַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש )ּדַ ׁשַ ָהֲאִר"י ז"ל ַעְצמֹו ּבְ
ְלָבד  ִקיאּות ּבִ ֶרְך ּבְ ֹזַהר ּדֶ ְלֹמד ּבְ ּיִ ִוי "ׁשֶ ֲהַר"א ַהּלֵ ַלּמַ
ְקָרא  ּיִ ָכל יֹום ְוׁשֶ ִעּיּון מ' אֹו נ' ָעִלים ּבְ ֲעִמיק ּבְ ּיַ ִלי ׁשֶ ּבְ
ְבֵחי ָהֲאִר"י  ים", ּוְבֵסֶפר ׁשִ ָעִמים ַרּבִ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּפְ ּבְ
ׁשּוָבה ֶאָחד  ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ַתב ׁשֶ )הנד"מ ַעּמּוד נ"א( ּכָ

ׁשֹון ְלַבד  ֶפר ַהּזַֹהר ַהּלָ ים ִמּסֵ ּפִ ָרה ּדַ ָכל יֹום ֲעׂשָ לֹוַמר ּבְ

ונזהר לא להתפרסם, אלא שבשמים רצו אחרת.

רבי יהודה הלך והעמיק בתורת הנסתר, ועוד בימיו 
בעל  היה  נפלאות.  כעושה  נודע  חיים  יוסף  רבי  של 
הבריות  על  ביותר  ומקורב  אהוב  נעלות,  מידות 
ובאהבת  השי"ת  באהבת  גבוהות  למדרגות  והגיע 
ומכל מיני הנאות  ימיו התרחק משררה  ישראל. כל 

וחי בצמצום ובהסתפקות במועט.

רבי  החל  ושלוש,  עשרים  בן  בהיותו  תרמ"ב,  בשנת 
שעיין  לאחר  הקבלה.  בחכמת  להתעמק  יהודה 
בוריה,  על  הנסתר  תורת  את  ולמד  הקבלה  בספרי 

החל לעסוק גם בקבלה מעשית.

שבע שנים תמימות למדו רבי יהודה ותלמידיו את 
הספר הקדוש "עץ חיים", שהוא יסוד היסודות של 
"קבלת האר"י". הם למדו בעיון עמוק ובהבנה רחבה 
העליונים  העולמות  פרטי  בכל  בקיאים  שהיו  עד 
ובכוונת השמות והתפילות בעל פה. לאחר שסיימו 
את ה"עץ חיים" בפעם הראשונה במשך שבע שנים 
רצופות, חזרו עליו שש פעמים נוספות במשך כתשע 

שנים.

הלומדים הראשונים בתורת הנסתר שלמדו בישיבה 
זו היו רבי סלמאן מוצפי, ח' ששון הלוי בן הרב יחזקאל 
משה הלוי ראב"ד בגדד, הרב אברהם ברזאני. לימים 
הצטרפו לישיבה זו תלמידי חכמים נוספים, ביניהם 
יהודה, ח'  ח' יעקב קטן, ח' משה צאלח - חתן רבי 
מנשה סלטון, הרב מנשה סלמאן שהרבני, הרב ששון 

עבד אלעזיז מזרחי, ח' יצחק דרזי ועוד.

חיבוריו - ספריו

בשנת תרמ"ד, בהיותו בן כ"ה שנה, כתב את חיבורו 
הראשון על פי תורת הנסתר, פירוש עמוק ומקיף על 
שמו,  הרקח"  "יין   – זוטא"  ו"אדרא  רבא"  "אדרא 
וכשמו כן הוא. חיבור זה נתקבל בהערצה ובשמחה 
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ְבֵחי ָהֲאִר"י  ֵסֶפר ׁשִ י ׁשּום ֲהָבָנה, ְוֵהן הּוָבא ּבְ ְלּתִ ּבִ
דֹו  ׁשּוָבה ֶאָחד ְלַלּמְ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ן ׁשֶ פּוס ָיׁשָ ּדְ
דֹוִלים  ם ַהּגְ ׁשֵ ים, ְוַהִחיָד"א ּבְ ּפִ ָכל יֹום ד' אֹו ה' ּדַ ּבְ

ִהיר( )ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרְך ֵסֶפר ַהּבָ

ַעל  ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ נּו ָהֲאִר"י ׁשֶ ַרּבֵ ֵמיּה ּדְ ְ ֵהִביא ִמּשׁ
ַתב  ים ּזַֹהר, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ּכָ ּפִ ל יֹום ה' ּדַ ׁשּוָבה לֹוַמר ּכָ ּתְ
ֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך )ְנִתיב ַהּתֹוָרה  הגה"ק ִמָקאַמְרָנא ּבְ
ם הגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב  ּגַ ם ׁשֶ ַתב ׁשָ ִביל א' אֹות ל"א(, ְוּכָ ׁשְ

ן, ְצִבי ִהיְרׁש ִמִזיְדְטׁשֹוב ָנַהג ּכֵ

ְנָחס ִמָקאִריץ  י ּפִ ְוֵכן ָמִצינּו להגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ
ִריְך לֹוַמר ב' אֹו ג'  ּצָ ְנָחס הנמ"ח ח"א ַעּמּוד רס"ד( ׁשֶ )ִאְמֵרי ּפִ

ה ַהּנֹוָרא ַהּמּוָבא  ֲעׂשֶ ן עֹוד ַהּמַ ְוַעּיֵ ָכל יֹום,  ין ּבְ ּפִ ּדַ
אן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריְך. יִתי ַעל ָאבֹות, ְוֵאין ּכַ ן ּבֵ ֵסֶפר ּבֶ ּבְ

ְהיֹותֹו קֹוֵרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ָיַדע ַמאי  ם ְדּבִ ְוַהּגַ
ע  ֶאְצּבַ ֵסֶפר מֹוֶרה ּבְ ַתב ָהַרב ִחיָד"א ּבְ ָבר ּכָ ָקָאַמר, ּכְ
ל ִלּמּוד  אֹות מ"ד "ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ
ְקִריָאתֹו  ְטֶעה ּבִ ּיִ ם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוַאף ׁשֶ ּגַ ׁשֶ ּבְ

ָמה". ׁשָ דֹול ַלּנְ ּקּון ּגָ הּוא ּתִ

דֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים  ם ַהּגְ ִסְפרֹו ׁשֵ ַתב ּבְ ְוֵכן ּכָ
ַאל ח"א ִסיָמן ע"ה סֹוף  ים ׁשָ ׁשּו"ת ַחּיִ ם, ְועֹוד ּבְ ׁשָ
ַתב ֵמֵעין ֶזה ַמֲהִר"י ֶצַמח  ָבר ּכָ ָנא ּכְ אֹות ב', ּוִמַקְדַמת ּדְ
בּועֹות  ּמּוד ְדֵליל ׁשָ ֵסֶדר ַהּלִ ַמִים ּבְ ָ ִסְפרֹו ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ ּבְ
ֶרְך ֵעץ  ְלֵהי קּוְנְטֵרס ּדֶ ׁשִ ף ל"א ֵריׁש ע"ב(, ְוָהַרְמַח"ל ּבְ )ּדַ

ּקּוִנים  א ֶמֶלְך ַעל ַהּתִ ּסֵ ִסְפרֹו ּכִ ׁש ֶמֶלְך ּבְ ְקּדַ ים, ְוַהּמִ ַחּיִ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה  ִגיְרָסא ּבְ י "ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּבְ ּקּון מ"ג אֹות ס'( ּכִ )ּתִ

רּוׁש  ּוְלָהִבין ּפֵ ה ִלְלֹמד  ְזּכֶ ּיִ ן ִאם  ּכֵ עֹוָלמֹות ְוָכל ׁשֶ
ָעה ַאַחת  ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ ַמֲאַמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ
ן עֹוד  ִמיָמה", ְוַעּיֵ ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ה ִלּמּוד ַהּפְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ׁשֶ
ים ַפַלאִג'י ח"ב  י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ים ְלַהּגָ ֶפר ְזִכיָרה ְלַחּיִ ּסֵ ּבַ

אצל כל שוחרי תורת הנסתר. הללו הרוו את צימאונם 
בידיעת רזין עילאין טמירין בדברי ה"אדרא". פירוש 
בלימוד  העוסקים  לכל  לעיניים"  "היה  זה  מקיף 

האדראות.

זו, ובשנת  במשך שבע שנים עסק במלאכה קדושה 
תרנ"א סיימה ולא גילה לאיש על פועלו זה.

כשגולת  הח"ן,  בתורת  חיבורים  כתב  יהודה  רבי 
הכותרת של מפעלו היה ספרו "בית לחם יהודה" ב' 
חלקים, המכיל פירוש מפורט על כל פרקי הספר "עץ 

חיים".

שמונה  ואת  חיים"  ה"עץ  את  אביו  עם  למד  רבנו 
לאורכם  עליהם  עבר  הוא  האר"י.  לרבנו  שערים 
את  פירש  פיהם  על  הקדמות.  מהם  ודלה  ולרוחבם 
יהודה  רבי  במדוייק.  והגיהם  והעתיקם  האדרות 
הוציא את ספריו "בית לחם יהודה" ביום שלישי ז' 

בכסלו תרצ"ג.

עוד כתב את ספרו "מנחת יהודה" בדרך פרד"ס על 
מבואר  שבו   – וגלגוליהן  הרוחות  ומשפטי  התנ"ך 
שזוכה  עד  פטירתו  מעת  האדם  עם  שנעשה  מה  כל 
להיכנס לגן עדן, חיבוט הקבר, עניין גיהנום, גלגולים 

ועוד.

ותיקונים  תפילות  נוסחי  יהודה  רבי  חיבר  כן  כמו 
 - התקווה"  "אסירי  את  חיבר  הת"ש  בשנת  שונים. 
סדר בקשת רחמים לכל עת צרה, שלא תבוא, להחיש 
את הגאולה על ידי הקפות בשם האמהות הקדושות.

חיבורים נוספים:

"מתוק לנפש" על סבא דמשפטים.

"אפיקי מים" - פירוש מקוצר על "עץ חיים".

"עטרת רחל" על פרקי אבות )שם זה ניתן אחר כך על שם רעייתו 
הצדקת(.
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א ְדַעְנָיא ִסיָמן ע"ד. דף ע' ע"ד, ובשו"ת ַאַפְרַקְסּתָ

ָבר ֵהִעיד הגה"ק ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי  ִאיְבָרא, ּכְ
אּוֵרי ַהּזַֹהר להגה"ק  ֵריׁש ֵסֶפר ּבֵ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש )ִנְדּפַ ִאּגֶ זיע"א ּבְ
ְנָיא  ַעל ַהּתַ י ָקְדׁשֹו ז"ל ]דהגה"ק ּבַ י ִמּפִ ַמְעּתִ "ל( "ׁשָ ַהּנַ

ה ֶקַבע ְלִלּמּוד  ל ָיָמיו ָעׂשָ ּכָ ִים, ׁשֶ ּתַ ַעם ּוׁשְ זיע"א[ לֹא ּפַ
ַמה  דֹול, ְוֹכה ָאַמר ּדְ ִעּיּון ּגָ ת ְוכּו' ּבְ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ַהּזַֹהר ַהּקָ
ְבַהאי  ת ָנׂשֹא ּדִ ָרׁשַ ֹזַהר ּפָ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ ָאַמר ּבְ ׁשֶ
יּה ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא כּו', ַהְינּו  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבֵ ִחּבּוָרא ּדְ
ָכל  ׁשֹון ּבְ ִדְקּדּוק ַהּלָ ְוָקא ְוכּו', ּבְ דֹול ּדַ ִעּיּון ּגָ ִלּמּוד ּבְ ּבְ
ָלה". ּבָ י ֲאִמּתּות ָחְכַמת ַהּקַ ן ַעל ּפִ ְהֶיה ְמֻכּוָ ּיִ ה ׁשֶ ִמּלָ

ַער  ׁשַ נּו ָהֲאִר"י ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ ֶהְרָאה ְמקֹורֹו ּבְ ם ׁשֶ ן ׁשָ ְוַעּיֵ
ל  ָגה ֹיֵתר ַעל ּכָ ָכה ְלַהּשָׂ ּזָ ה ׁשֶ ּמַ ם( ׁשֶ רּוַח ַהּקֶֹדׁש )ׁשָ
ָנה ַעל  י ׁשֵ ְלּתִ ָאר ּבִ ה ֵלילֹות ָהָיה ִנׁשְ ּמָ י ּכַ ֵני ּדֹורֹו "ּכִ ּבְ
ה ֵלילֹות  ָ ּשׁ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוִלְפָעִמים ׁשִ ַמֲאַמר ֶאָחד ׁשֶ
ב ַעל ִעּיּון  בּוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוׁשֵ ׁשָ ּבְ ל ְיֵמי ַהחֹול ׁשֶ ׁשֶ
ילֹות  ל ַהּלֵ ן ּכָ ְלָבד, לֹא ָהָיה ָיׁשָ ּזַֹהר ּבִ ַמֲאַמר ֶאָחד ּבַ
ה ְוַגם  ֵניֶהם, ִמּזֶ ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ ָהֵהם". ְוָאֵכן ְיֵרא ׁשָ
א. ֶזה ּוַבּבָ ֵרי ֶחְלקֹו ּבָ ֵרי לֹו ְוַאׁשְ יַח ָידֹו, ְוַאׁשְ ל ַיּנִ ה ּבַ ִמּזֶ

דֹוִלים  ה ּגְ ּמָ י ּכַ ה ְועֹוד טּוָבא ֵיׁש לֹוַמר ּכִ ל ֵאּלֶ ְוַעל ּכָ
דֹול  ר ּגָ ִליָט"א ֲאׁשֶ י כ"ק הגה"צ ֵמָהאְלִמין ׁשְ ַמֲעׂשֵ
ירֹום  ים, ִויֵהא ַרֲעָוא ְדּתֵ ִזּכּוי ָהַרּבִ ְזכּותֹו ַעד ְמֹאד ּבְ
יל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה  ה ְלַהְגּדִ ָרָכא, ְוִיְזּכֶ יּה ַאּכֹוָלא ּכְ ֵריׁשֵ
ְוַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו  הֹוָרה,  ַאַוות ַנְפׁשֹו ַהּטְ ּכְ
ָעה  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ָרֵאל ַעד ּכִ ֶקֶרב ִיׂשְ הּוא ּוָבָניו ּבְ
ְמֵהָרה  ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ים ּבְ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ֶאת ה' ּכַ

ן ְיִהי ָרצֹון. יָדן, ָאֵמן ּכֵ ּדִ

ה: ַאֲהָבה ַרּבָ לֹום ּתֹוָרתֹו ּבְ לֹומֹו ּוׁשְ ֶזה ּדֹוֵרׁש ׁשְ ְוִהְנִני ּבָ

ֶטעְרן הק' ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנׁשְ

ישראל  לשלום  ותפילות  תחינות   - דוד"  "חסדי 
ופדות השכינה.

"כתר צדיק" על חומשי התורה.

הסכמה משמים לחיבורו

בשנה תרס"ה עלה רבי יהודה עם בני ביתו לירושלים. 
עם בואו ביקר אותו המקובל המפורסם רבי אברהם 
עדס ושאל אותו מדוע אינו מוציא לאור את חיבורו 

"יין הרקח".

"מניין  בשאלה:  יהודה  רבי  השיבו  פליאה  כשכולו 
נודע לך הדבר?"

ורבי אברהם השיבו: "זקן בא אלי בחלום וציווה עלי 
לבוא לכבודו ולבקשו להשתדל להדפיס את החיבור. 

ואמר: 'בזכות זה יאיר לך את העין הימנית'".

יוחאי,  בר  שמעון  רבי  הינו  שה"זקן"  גילה  יהודה  רבי 
ולאחר שחזר לבגדד זכה להוציא לאור את פירושו "יין 

הרקח" בשנת התרס"ט. )סיפור הפגישה מובא בהרחבה בפרק "גדלותו".(

שבתאי צבי - משיח השקר

מספר רבי יהודה:

ראובן  של  הרוח  בעניין  עוסק  עדיין  בהיותי  אמנם 
משה מני הנזכר, בתוך זאת בא אלי יחזקאל עזרא בן 

ישראל המכונה בשם בכור ואמר לי:

"כי היום כבר כמה שנים שבאים לי הרהורים רעים 
או  לחש  בתפילת  היותי  בעת  פתאום,  בפתע  בלבי 
וכאילו אחד מדבר  או קדושה,  בזמן שאומר קדיש 
בלבי ואומר לי: 'המר את דתך בדת הפרוטסטנטי', 
שהיה  עד  קשה,  ההרהור  היה  כך  וכל  ושלום.  חס 

מפריע אותי ופוסק אותי מלומר קדיש או עמידה.

ח"ר  אצל  שהלכתי  מעת  שנה  עשרים  כמו  לי  וזה 
יוסף חיים בן ח"ר אליהו נר"ו )ז"ל(, וסיפרתי לו עניין 
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מכתב ג'
ֶטְרן  ָהַרב ֵמִאיר ׁשְ

ִליל א ֵמירֹון ְוֵאזֹור ְמרֹום ַהּגָ יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ  ָהַרב ּדְ
טל' 046987107 046990382ת.ד. 33

ָבט תש"ע. ח' ׁשְ

ּום  י יֹוָחָנן ִמּשׁ ָאַמר ַרּבִ כֹורֹות )לא:( ּדְ יָבמֹות )צז.( ּבְ ּבִ
אֹוְמִרים  ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ ר יֹוַחאי, ּכָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ
ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות  ה ׂשִ עֹוָלם ַהּזֶ יו ּבָ מּוָעה ִמּפִ ַבר ׁשְ ּדְ
ָפַתי  ֵהא ׂשְ ּיְ יָבמֹות ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ׁשֶ ם ּבִ "י ׁשָ ֶבר. ְוַרׁשִ ּקֶ ּבַ
ְבכֹורֹות ְוֶזה  ם ּבִ "י ׁשָ ִאּלּו ֲאִני ַחי. ְוַרׁשִ ֶבר ּכְ ּקֶ ָנעֹות ּבַ

ַחי. ּדֹוֶמה ּכְ ְלׁשֹונֹו: ַוֲהָנָאה הּוא לֹו ׁשֶ

ְפתֹוָתיו  ה ְוׂשִ עֹוָלם ַהּזֶ ם ּדֹוְבבֹות ּבָ ְרׁשֹום ׁשָ ינּו ּגֵ ַרּבֵ
ל  ׁשֶ ֶכן  ּתֹ ְלָפֵרׁש  י  ְוָאַמְרּתִ א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ּדֹוְבבֹות 
ָמעּות ּוַמה ֲהָנָאה  ׁשְ ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות", ַמהּו ַהּמַ "ׂשִ
"י  ּבִ ִאים ְלָהַרׁשְ י ָאנּו ּבָ יֹוֵצא לֹו ְוָלנּו ַעל ְיֵדי ֶזה, ּכִ
ִמית,  ׁשְ תֹו ָהרּוָחִנית ְוַהּגַ ׁשָ ַבּקָ ל ֶאָחד ּבְ ים ּכָ ׁשִ ּוְמַבּקְ
ה  ה ִנְתַרּצֶ ִלי ֶזה, ּוַבּמֶ ר ֶזה ּבְ י ִאי ֶאְפׁשָ ֵניֶהם ֶאָחד, ּכִ ְ ּשׁ ׁשֶ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲעֵדנּו ׁשֶ ל ְוַיֲעִתיר ּבַ ּלֵ ְתּפַ ּיִ "י ׁשֶ ּבִ ִלְפֵני ָהַרׁשְ
ָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרתֹו  ֵתנּו, ְוֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשָ ּקָ א ּבַ ְיַמּלֵ
ים לֹו ַנַחת  ין ס"ז[ ְועֹוׂשִ ּטִ תֹו "ִלְמדּו ּתֹוָרִתי" ]ּגִ ׁשָ ַבּקָ ּכְ
ל  ּלֵ רּוַח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמֲחִזיר ָלנּו ַנַחת רּוַח ּוִמְתּפַ
ָאַמר ַעל ַעְצמֹו: ְיכֹוַלִני  דֹול, ְּכמֹו ׁשֶ ּגָ ֲעֵדנּו, ְוֹכחֹו  ּבַ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ ין. ְוַכְמֹבָאר ּבַ ל ָהעֹוָלם ִמן ַהּדִ ִלְפֹטר ֶאת ּכָ
ָעְלָמא  ף קכ"ח( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֲאַנן ִקּיּוֵמי ָעְלִמין, ּדְ )ֵחֶלק ג' ּדַ

ִגיָנן. ֵרְך ּבְ ִמְתּבָ

לֹום  י ׁשָ יק ַרּבִ ּדִ ן ּבֹואּו ְוַנֲחִזיק טֹוָבה ְלָהַרב ַהּצַ ַעל ּכֵ
ִליָט"א,  ָראס, ָכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ ּגְ ְיהּוָדה 

אליהו  לח"ר  איגרת  שלח  נר"ו  חיים  יוסף  וח"ר  זה. 
סלימאן מני נר"ו )ז"ל( לעיר חברון תובב"א. והשיב לו 
כי קליפה גדולה מלובשת בתוך לב בכור הנזכר, אין 

לי עסק בה. עד כאן הייתה התשובה.

וח"ר יוסף חיים יעץ אלי לכתוב מזוזה ולישא אותה 
על לבי, אבל לא הועילה לי כלום. בבקשה ממך, בדוק 

אותי אם רוח נכנס בקרבי".

נעניתי  ה',  וירא  ישר  אדם  הוא  הנזכר  שבכור  ולפי 
של  הייחוד  אוזנו  אצל  לייחד  והתחלתי  לבקשתו. 
ותוך  אוזנו  תוך  הייחוד  הבל  שייכנס  כדי  הרוח 

איבריו, כי הבלא של הייחוד מפיק הבלא של הרוח.

ובהיותי מייחד לו באוזנו, התחיל בכור לצחק. אחר 
כך אמרתי לו: "על מה אתה מצחק?"

קללות נמרצות

מקלל  והוא  בלבי,  מדבר  אדם  בן  כמו  "כי  לי:  אמר 
אותך קללות נמרצות ואומר: 'הלא יוסף חיים, רבו 
היה  מזה  נוח  מזוזה.  לישא  עליך  יעץ  האיש,  זה  של 
וזה  ושלום(.  )חס  הבושת  בבית  המזוזה  את  להניח  לו 
תלמידו נעשה רב ומחצה מערך רבו יוסף חיים'. ועל 

זה התחיל לקללך קללות נמרצות וביזויים רבים".

ואני כשמעי זאת חזרתי לייחד באוזנו כמה פעמים 
שנלאיתי.  עד  הפסק  בלא  זה  אחר  זה  תכופים 
והוא היה מקלל ומחרף ומגדף בלבו של בכור, ולא 

השגחתי עליו.

שם הרוח

לסוף אמר לי בכור: "המתן עד שאשמעה מה שידבר 
בלבי".

אמר לו הרוח לבכור: "אמור ליהודה מה רוצה ממני".

אמרתי לו: "רצוני לדעת מאיזה עיר אתה ומה שמך, 
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לּותֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלָהִפיץ  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ים ּבְ ה ַרּבִ ּזֹוֶכה ּוְמַזּכֶ ׁשֶ
ים,  ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ֵני ִיׂשְ "אֹור ַהּזַֹהר" ּוְלַהְלִהיב ֶאת ִלּבֹות ּבְ
"י  ּבִ ִסְדָרן ֶאת ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ִמיִדין ּכְ ַלֲעֹסק ְוִלְלֹמד ּתְ
ֵני  ַמת ּבְ ׁשְ ּנִ ַבד ּגֶֹדל ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ דֹוׁש, ּוִמּלְ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ
דֹוׁש ְלִהְתָקֵרב  ִלים ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ֹזַהר ַהּקָ ָרֵאל ְמַקּבְ ִיׂשְ
ֵלָמה  ֵלָמה ְוִלְתׁשּוָבה ׁשְ ֱאמּוָנה ׁשְ רּוְך הּוא ּבֶ דֹוׁש ּבָ ְלַהּקָ
ל ַמְעָלה,  ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ ֵהר  ֱאֶמת, ְלִהּטָ ּבֶ
ְמִליץ  ּיַ "י ׁשֶ ּבִ דֹוׁש ָהַרׁשְ א ַהּקָ ּנָ ם ְלעֹוֵרר ַהּתַ זֹוִכים ּגַ
ת  ין, ְוָיֹגּלּו ָעֵלינּו ִמּדַ ֲעֵדנּו ִלְפֹטר אֹוָתנּו ִמן ַהּדִ טֹוב ּבַ
ן  ְמֵהָרה, ָאֵמן ּכֵ ֵלָמה ּבִ ה ׁשְ ה ִלְגֻאּלָ ְזּכֶ ּנִ ָהַרֲחִמים, ׁשֶ

ְיִהי ָרצֹון.

ֶעְרּכֹו ָהָרָמה, ְמָבְרכֹו  ְבֵרי ְיִדידֹו ֹעז מֹוִקירֹו ּכְ ּכֹה ּדִ
"ל: ה ַהּנַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדתֹו ַהּקְ דֹוָלה ּבַ ַהְצָלָחה ּגְ ּבְ

ֶטְרן ֵמִאיר ׁשְ

לנגדי,  ואם תתריס  כלל.  בי  ולא תשקר  ולא תהתל 
אני אראך את נחת זרועי עד אשר אשביעך מרורים 

וייסורים קשים".

זה  יהודה  כמו  "כי כמה אנשים  לבכור:  השיב הרוח 
היו רוצים להגיד להם את שמי ועלה חרס בידם, כי 

אני חזק מצור, ואיני ניחת מפני כל".

אמרתי לו: "אם כן, אנסה נא עוד ונראה דבר מי יקום. 
עצמך  הכן  בייסורים,  ומלומד  אתה  חזק  איש  ואם 
מעתה לסבול צער הייחודים, שהם כמו אש בנעורת, 
והם קשים מצער גיהנום. כי לא אעזבך עד אם תגיד 
לי שמך ושם עירך באמת. וכל צער הייחודים האלו 
ואתה  לפני,  נכנע  שאינך  על  חינם  על  תסבול  אתה 

הוא הגורם צער זה לעצמך, ולא אני".

והתחלתי לייחד תוך אוזנו כבתחילה ולתקוע בשופר 
סמוך לאוזנו בכוונות הנודעים כמה פעמים תכופים 
עד שנלאה נשוא. והיה בכור צועק: "די, די, כי הוא 
נכנע ורוצה להגיד שמו ושם עירו". ולא הייתי משגיח 
כמנהג  שהוא  הרוחות  מנהג  את  ידעתי  כי  לדבריו, 
להקשות  חוזרים  הרווחה,  יראו  כאשר  כי   - פרעה 
שמות  כוח  את  לו  להראות  רציתי  לכן  עורפם.  את 
היה  אז  הייחודים,  מן  שפסקתי  ואחר  הקדושים. 

הרוח עייף ויגע ושאל זמן מה כדי להינפש מיגיעו.

ואחר כך אמר לי: "למה אתה שואל על שמי ועל שם 
עירי. מה כוונתך בזה?"

אמרתי לו: "כדי לתקן נשמתך שתיכנס לגן עדן ולא 
תהיה עוד בכף הקלע".

רוצה  ואיני  בתיקונך,  ולא  בך  לא  אפשי  "אי  אמר: 
ליכנס לגן עדן".

אמרתי לו: "עדיין אתה מתריס כנגדי", והגשתי את 
פי אצל אוזן בכור כדי לחזור ולייחד.
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מכתב ד'
ַכי ִיְצָחִקי  ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרּדְ

ב ּפָֹרת  ַרב ְמקֹוִמי מֹוׁשָ
רֹון ָ ב ּפָֹרת ד.נ. ֵלב ַהּשׁ ֶטֶלפֹון 097963061 מֹוׁשָ

ה  "ְיַצּוֶ ַנת  ׁשְ ָבט,  ׁשְ ַלֹחֶדׁש  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ
 – "התש"ע"  ָלה  "ַקּבָ ְוַהְיינּו  ה'תש"ע",  ם"  ֵ ַהּשׁ

דֹו"ׁש. א ַהּזוַׂה"ר ַהּקָ יַמְטִרּיָ ּגִ

י  יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ַהְמָלָצה ּוְבָרָכה, ִלְכבֹוד ּתֹוָרתֹו ַהּגָ
ִליָט"א ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין,  ָראס ׁשְ לֹום ְיהּוָדה ּגְ ׁשָ
ְעָיה" ַק"ק  ְדָרׁש "ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ַהּמִ ים, ּבֵ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֶ

ֶמׁש. ית ׁשֶ ָרַמת ּבֵ

י  י ְוָיֵגל ִלּבִ ַמְחּתִ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ. ׂשָ ָ ְמחּו ַהּשׁ ִיׂשְ
ָתה, ְוַנֲעָלה  ר ָידֹו ָעׂשְ יר ֲאׁשֶ ּבִ ְפָעל ַהּכַ ְראֹוִתי ֶאת ַהּמִ ּבִ
ים  מֹו "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" – ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ ׁשְ
ְמעֹון  י ׁשִ דֹוׁש ִמּתֹוַרת ַרּבִ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵמי ֵעֶדן ּדִ ּבְ
ָרֵאל ָאֵמן  ית ִיׂשְ ֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ּבֵ ר יֹוַחאי, ְזכּותֹו ּתַ ּבַ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

יבּות ִלּמּוד  ָעִרים ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַוֲחׁשִ ְ ּשׁ ה נֹוַדע ּבַ ִהּנֵ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ "י זיע"א ּבַ ּבִ ַמֲאַמר ַרׁשְ ָלה, ּכְ ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ
יִלים ָיִבינּו ִאינּון ָמאֵרי  ּכִ ׂשְ ַהֲעלְֹתָך קנ"ג[: "ְוַהּמַ ]ּבְ
זַֹהר ָהָרִקיַע,  יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ הֹון ְוַהּמַ ַמר ּבְ ָלה ְדִאּתְ ַקּבָ
ִאְתְקֵרי ֵסֶפר  א ּדְ ֹזַהר ּדָ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ין ִאינּון ּדְ ִאיּלֵ
ַנִים ֵמִעיר  ּה ׁשְ ין ּבָ ׂשִ ּנְ ִמְתּכַ ֵתַבת ֹנַח ּדְ ֵאינֹו ּכְ ַהּזַֹהר ּדְ
ּלֹוד ַהְיֹאָרה  ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ם ּכָ ְבהֹון ִיְתַקּיֵ ְלכּוָתא ּדִ ַבע ִמּמַ ְוׁשֶ
נּו  אֹון ֻעּזֵ א". ְוִדְבֵרי ּגְ ִליֻכהּו ְוָדא ֹאוָרה ְדִסְפָרא ּדָ ׁשְ ּתַ
ן ִאיׁש ַחי זיע"א  ים ּבֶ י יֹוֵסף ַחּיִ ל ָהֱאלִֹהי ַרּבִ ַהְמֻקּבָ
ֹוֵמַע ְוָיִבין  ַמע ַהּשׁ ַעת ּוְתבּוָנה[: "ִיׁשְ ֹראׁש ִסְפרֹו ּדַ ]ּבְ
ר ִהְזִהירּו  ַוֲאׁשֶ ידּו  ִהּגִ ר ֲחָכִמים  יל ֶאת ֲאׁשֶ ּכִ ׂשְ ַהּמַ

ואמר  ואמר שיגיד את שמו.  בכור  בלב  וצעק הרוח 
והוא  איזמיר,  מעיר  רבקה  בן  סבתי  בן  דוד  ששמו 
היה מומר ונשא נשים נכריות ולא הניח זרע אחריו. 

וזה לו שבע עשרה שנים משנכנס בתוך בכור הזה.

ואמר לבכור: "מה לך כי נזעקת והרעשת את העולם 
רע.  מאומה  לך  עושה  או  מזיקך  אני  כלום  וכי  עלי, 
אני  האלו,  מחשבות  מיעוט  על  מקפיד  אתה  ואם 
מחשבות  עוד  לך  אביא  שלא  ולהבא  מכאן  נזהר 
רעות. והנח אותי במקומי, כי אנה אצא ואלך, ואיזה 

הוא מקום מנוחתי".

אמר לו בכור: "לך לגיהנום".

אמר לו: "עדיין אין אני ראוי ליכנס לגיהנום, כי אני 
מחויב משום כמה עברות. ואם תבוא עוד אצל יהודה 
- אמותה הפעם. אך הנח אותי במקומי ולא אזיק לך 

עוד, והמוות יפריד ביני ובינך".

כל הדברים האלה דיבר הרוח בלב בכור, ובכור היה 
מגיד אלי, אך לפי שלא היה רצוני להיטפל ברוחות, 
לכן עשיתי לו התראה שאם יחזור להביא הרהורים 

רעים בלב בכור, אשלח בו יד.

והנה לא עברו עוד כי אם ימים מועטים, וחזר הרוח 
לסורו הרע והתחיל להביא מחשבות רעות בלב בכור.

אוזנו  אצל  לייחד  והתחלתי  לי,  וסיפר  בכור  ובא 
"כי  לו:  ואמרתי  באמת,  שמו  לי  להגיד  עליו  וגזרתי 
המלאך הממונה על הייחודים הוא הגיד לי את שמך 
אוזנך  אצל  מייחד  אני  ולכן  ברוח(,  )התלתי  עירך  ושם 
פעמים רבות עד אשר תאמר לי את שמך כמו שאמר 

לי המלאך".

ונבעת הרוח מדבר זה ואמר לי כי שמו צבי, ושם אמו 
רבקה, והוא מעיר איזמיר.

שאתה  אמרת  תחילה  כי  אמת,  "אמור  לו:  אמרתי 
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ֵעֶסק  ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּבְ ָרֵאל ָלֶגׁשֶ ְוהֹוִדיעּו ְלָכל ִאיׁש ִיׂשְ
ֲחִזיִקים  ים ִהיא ַלּמַ ֶריָה ֵעץ ַחּיִ סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוִנְסּתָ

ְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ים ּדִ ּה", ְועֹוד ְמֹפָרׁשִ ּבָ

"י ]ֹזַהר ָנׂשא, ֵחֶלק  ּבִ ינּו ָלַרׁשְ ַרּבֵ ה  ַמת מׁשֶ ִנׁשְ
ֹזַהר ָהָרִקיַע,  ּכְ יִלים ַיְזִהירּו  ּכִ ׂשְ ף קכד:[: "ְוַהּמַ ג' ּדַ
ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא  יָלְך, ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ּבְ
יֹון, ּוְבִגין  ין לֹא ָצִריְך ִנּסָ ִאיּלֵ ׁשּוָבה, ּבְ ָאה, ּתְ א ִעּלָ ִאיּמָ ּדְ
ִאיהּו ַהאי  י, ּדְ ַחּיֵ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּדַ

ַרֲחֵמי..." ְוכּו'. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ קּון ּבֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיּפְ

"ש  ָרֵאל ָהַרׁשַ נּו ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְוֵהם ּדִ
ה ִיְצָחק זיע"א ֶטֶרם  ר ָמַסר ִלְבנֹו ָהַרב ִחְזִקּיָ זיע"א ֲאׁשֶ
ְבֵרי ַחְכֵמי  ם נֹוְדעּו ּדִ ָמתֹו ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים. ּגַ ת ִנׁשְ ֲעִלּיַ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ּמּוד  ל ַהּלִ ה ׁשֶ ֲעָלה ָהַרּבָ ּמַ ַהּדֹורֹות ּבַ
ָגה  ל ַהַהּשָׂ י ּכָ ָמה, ְוָאְמרּו ּכִ ׁשָ ּכּוְך ַלּנְ ֵהם ּזִ ְותֹוַרת ֵח"ן ׁשֶ
דֹוׁש ְוִסְתֵרי  ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּתֹוָרה ַמְתִחיָלה ּבְ ָהְראּוָיה ּבַ
ה. ְלִפיָכְך  ַגּלֶ ּיְ ֶ ַמה ׁשּ מּוָעה ּבְ ְך ָיִבין ׁשְ ּתֹוָרה ְוַרק ַאַחר ּכָ
ִגיְרָסא,  דֹוׁש ַוֲאִפּלּו ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ק ִלְקֹרא  ִהְרּבּו ְלַחּזֵ
ִבין לֹו, ּוִבְלַבד  אי ּתָ ַוּדַ ָמתֹו ּבְ ּלֹא ָיִבין ִנׁשְ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ב ְוַהּגּוף. ַמִים ְוַטֲהַרת ַהּלֵ ִיְרַאת ׁשָ ֵהא ּבְ ּיְ ׁשֶ

ֵסֶפר  ד ּבְ ַרְך ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ַהּשׁ ם ִזּכָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּוּבָ
ת  ּבָ ִנים ַרּבֹות, ּוְבָכל מֹוָצֵאי ׁשַ ה ׁשָ ּמָ דֹוׁש ֶזה ּכַ ַהּזַֹהר ַהּקָ
ֹקֶדׁש זֹוִכים ְלִהְסּתֹוֵפף ִעם ְלַמְעָלה ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות 
ב  ֶלְך" מֹוׁשָ ִוד ַהּמֶ נּו "ּדָ ֵבית ִמְדָרׁשֵ לֹוְמִדים ְקבּוִעים ּבְ
בּוַע. עֹוד נֹוַדע  ָ ֵלילֹות ַהּשׁ עּוֵרי ֵח"ן ּבְ ַבד ׁשִ ּפָֹרת, ִמּלְ
ִלים ַעל ַעְצָמם  ר ְמַקּבְ א ֲאׁשֶ יׁשָ ֲחבּוָרא ַקּדִ ִמְנָהֵגנּו ּבַ
ָכל ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר  ף ְליֹום ּבְ ָחְדׁשֹו ִלּמּוד ּדַ י ֹחֶדׁש ּבְ ִמּדֵ
יֹוָמא  דֹוׁש ּוְבָסמּוְך ָלֹראׁש ֹחֶדׁש עֹוְרִכים ִסּיּום ּבְ ַהּקָ

ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון. ָטָבא ְלַרּבָ

ָהמֹון ֶאת ִסְפרֹו  בֹוד ּתֹוָרתֹו ְלָהִפיץ ּבֶ ּוְכָבר ָזָכה ּכְ

דוד בן סבתי, ועכשיו אתה אומר צבי. האם אין אתה 
עשה  אשר  איזמיר  מעיר  שהיה  הנודע  צבי  שבתאי 

את עצמו משיח?"

אמר לי: "כן הוא באמת".

תכ"ו  בשנת  נפקדת  אתה  הלא  כן,  "אם  לו:  אמרתי 
שנים  ושבע  שלושים  מאתיים  לך  וזה  מטה,  מעלה 
היית  מקומות  באיזה  לי  הגידה  כן,  אם  מפטירתך. 

מתגלגל, ובמה היית נידון".

של  אחד  תכריך  לך  קנה  "לך  לעג:  בלשון  לי  ואמר 
ניירות ואגודה אחת של קולמוסים ושב וכתוב את 
שאתה  עסק  לך  אין  וכי  ראשי.  על  שעברו  הדברים 
בית  זמן  עבר  והלא  כאלו,  בדברים  לעסוק  רוצה 
המדרש, והתלמידים מחכים ומצפים על ביאתך, ועד 

מתי אתה מתעכב עמי".

שם  המדרש.  לבית  וקמתי  אתו  שהאמת  וראיתי 
מצאתי את ח"ר שמעון אהרן אגסי הי"ו )ז"ל( וסיפרתי 
לו על עניין שבתאי צבי איך הוא נתגלגל באיש אחד 

הנקרא בכור.

ח"ר  לפני  הדברים  וסיפר  הלך  הנזכר  שמעון  וח"ר 
)ז"ל(. ושניהם הזהירוני שלא אעסוק  יוסף חיים נר"ו 

עוד עם שבתאי צבי פן אנזק, חס ושלום.

לייחד  התחלתי  אלי,  בכור  בא  כאשר  השנה  ביום 
לשבתאי צבי. ושבתאי צבי חזר לקלל אותי קללות 

נמרצות בלב בכור, ובכור היה אומרם אלי.

דברים רכים עם הרוח

עמו  לדבר  והתחלתי  הייחודים  מן  פסקתי  ואני 
אמרתי  הלב.  את  המושכים  דברים  רכים,  דברים 
רצוני  האם  תריבני.  מה  על  והודיעני  "אשאלך  לו: 
לי בהיותך בחיים או על  להינקם ממך על שהרעות 

שציערת את אבא?"
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דֹוׁש,  ֶפר ַהּקָ יף ַעל ַמֲעַלת ַהּסֵ "אֹור ַהּזַֹהר" סֹוֵבב ּוַמּקִ
יס  ּמּוד ּבֹו. ְועֹוד ִהְדּפִ "י זיע"א ּוְזכּות ַהּלִ ּבִ ּוַמֲעַלת ָהַרׁשְ
ָס"ה  קֹו ִלׁשְ ּקּוֵני ַהּזַֹהר", ְוִחּלְ דֹוׁש "ּתִ ֶפר ַהּקָ ֶאת ַהּסֵ
ף  ָנה, ְלַמַען ֶיְהּגּו ּבֹו ַהּגֹוְרִסים ְוַהּלֹוְמִדים ּדַ ָ ְיֵמי ַהּשׁ

ִמיָמה. ָנה ּתְ ְליֹום ְוַיֲעֶלה ָלֶהם ְלׁשָ

"י"  ּבִ עּוֵרי "אֹור ָהַרׁשְ ִעידּוד ׁשִ רּוָכה ּבְ ְוֵכן ֶאת ָיְזָמתֹו ַהּבְ
ָהָיה  ּוב, ּוַמה ׁשֶּ ָכל ָמקֹום ְוִיּשׁ דֹוׁש ּבְ ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ
ּיֹום  ה ּכַ עּוִרים, ָעָלה ְוִהְתַרּבָ -180 ׁשִ ִים ּכְ ָחְדׁשַ ִלְפֵני ּכְ
ָכל ָמקֹום.  לּו ּבְ ִהְתַקּבְ עּוִרים ׁשֶ ְלִמְנָין ְלַמְעָלה ֵמ-550 ׁשִ
ִקים  ֲעלֹוֵני "אֹור ַהּזַֹהר" ַהְמַחּזְ ְרְסִמים ּבַ ָבִרים ִמְתּפַ ְוַהּדְ
ה ָעָלה  ִרים ֶאת ַהּלֹוְמִדים ִלְהיֹות ַעם ֶאָחד. ְוַעּתָ ְ ּוְמַקּשׁ
דֹוׁש  יס ַמֲהדּוַרת ַהּזַֹהר ַהּקָ ִלים ּוְלַהְדּפִ ה ְלהֹוִסיף ַחּיָ ְוִנְתַעּלָ

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ֲהמֹון ּבֵ ְוַלֲהִפיצֹו ּבַ

ְלתֹוַתי יֹום יֹום".  ֹקד ַעל ּדַ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי ִלׁשְ "ַאׁשְ
תֹו  דֹוׁש, ּוְסֻגּלָ ּזַֹהר ַהּקָ ים ּבַ דֹול הּוא ְלַזּכֹות ָהַרּבִ ָבר ּגָ ּדָ
ל  ָרֵאל ּוְלַבּטֵ ית ִיׂשְ ק ְלָבבֹות ֲהמֹוֵני ּבֵ ָרָמה ְוֶעְליֹוָנה ְלַחּזֵ
ל ָהֱאלִֹהי ָהַרב  נּו ַהְמֻקּבָ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְרְסמּו ּדִ ֵזרֹות. ְוִנְתּפַ ּגְ
ָלה  דֹוׁש ְוַקּבָ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ י זיע"א, ּכִ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ ָמְרּדְ
ימֹות ַהֹחל!  ִנים ּבִ ָוה ְלִלּמּוד 75 ׁשָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ
א "ּתֹוָרה ֲחִביָבה",  יַמְטִרּיָ דֹוׁש" הּוא ּגִ ּוִמְנַין "ַהּזַֹהר ַהּקָ
ל ָהָאֶרץ",  יַח ִצְדֶקָך", "ה' ֶעְליֹון ַעל ּכָ ִוד ְמׁשִ ן ּדָ "ּבֶ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו". ּוִבְפָרט  "ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה'", "ּוַמֲעׂשֵ
ִמְנַין "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון".  ָנה ַהּזֹו – ה"תש"ע – ּכְ ָ ּשׁ ּבַ
ָכל  ים ּבְ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ַעת ּכַ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ ְיׁשֹוְטטּו ַרּבִ

"ס ַהּתֹוָרה. ְרּדֵ ּפַ

אֹון  יָרא ָהַרב ַהּגָ א ְוַיּקִ ְבָרא ַרּבָ ְריֹון ִנְמְטֵייּה ְלַהאי ּגַ ְוַאּפִ
ר ִאְוָתה ַנְפׁשֹו ִלְפעֹל  ים, ֲאׁשֶ ה ָהַרּבִ ָמעֹוז ּוִמְגּדֹול ְמַזּכֵ
דֹוׁש ְלַעם ָקדֹוׁש.  יו ֹקֶדׁש ַהּזַֹהר ַהּקָ דֹולֹות ּוְנצּורֹות ִמּזִ ּגְ
ם ִאּתֹו. ְוִהְננּו  ֵ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ר ֵחיֵלּה ְלאֹוַרְיָתא ּבַ ְוָאִמיָנא ִאיׁשַ
תֹו, ָיפּוצּו  ֻדּלָ ֵרב ּגְ ָידֹו ִיְצַלח. ּתֵ ם ּבְ ֵ ֵחֶפץ ַהּשׁ ְלָבֵרְך ְמֹבָרְך ׁשֶ

ההם  בימים  בעולם  הייתי  האם  וכי  "לאו.  לי:  אמר 
וגם לא מאנשי עיר איזמיר אתם".

אותך  לצער  רצוני  האם  לי,  "אמור  לו:  אמרתי 
בעמלי  טוב  שכר  ליטול  שמקווה  לפי  בייחודים 

מבכור?"

אמר לי: "אין זאת, כי הלא בכור הוא איש עני, ואפילו 
פרוטה לא ייתן לך".

אמרתי לו: "אם כן, שער בדעתך למה אני מטריח את 
חס  שאני  לא  אם  ומלימודי  מעסקי  ומתבטל  עצמי 
והיא מזהירה  כי היא חלק אלוה ממעל  על נשמתך 
חלודה.  עליה  עלה  העוונות  ידי  שעל  רק  כמרגלית, 
וסיבת  העילות  עילת  שהוא  הוא,  ברוך  והקדוש 
הסיבות, סיבב את הדבר להכניסך בגוף בכור הנזכר 
וגבול לתיקון נשמתך על  יהיה קץ  ידי כך  כדי שעל 
כן, מה פשעי ומה חטאתי  ידי שאטרח לתקנך. אם 

לקלל אותי קללות נמרצות?"

אמר לי: "מפני שאינני יכול לסבול צער הייחודים".

אמרתי לו: "והלא מנהג העולם אם איש יהיה לו מכה 
בחלל הגוף, והרופא רוצה לקרוע את בני מעיו, אפילו 
אם יש לו צער גדול, הוא סובל את כל הצער ההוא 
גם  ומה  כלל,  הרופא  ואינו מקלל את  כדי שיתרפא 

אם הרופא הוא עוסק עמו בחינם.

ואני אין דרכי להכביר מילין עם הרוחות, יען כי רובם 
ככולם הם עמי הארצות ואינם מבחינים בין המיטיב 
להם לבין המזיק להם. אבל אני ידוע ידעתי כי תלמיד 
בין  בדעתך  לשקול  ויודע  אתה,  ורשום  גדול  חכם 
המיטיב לך לבין המזיק לך. לכך אני מצטדק לפניך, 
ואני אין לי שום תלונה על קללותיך, כי ידעתי שאין 
נשמתך רוצה לקלל אותי, רק הקליפה החופפת עליה 
וסולח  מוחל  אני  ולכן  לקלל,  אותה  המכריחים  הם 

לנשמתך".
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"ס ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְרּדֵ יל ּפַ ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ְלַהְגּדִ

ל ִלּמּוֵדינּו ְיֵהא  ּכָ א ׁשֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ נּו ּבְ ּלָ ה ּכֻ ְוִנְזֶכּ
ֵמָחה,  ִנים ׂשְ ָקרֹוב, ֵאם ַהּבָ לּוָתא ּבְ א ִמּגָ ִכיְנּתָ ְלָהִקים ׁשְ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ת ַהּתֹוָרה: ִבְרַכּ ּבְ

ַכי ִיְצָחִקי – ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת ַאְבָרָהם ָמְרּדְ

מכתב ה'
ה ַנְחׁשֹוִני ָהַרב ֹמׁשֶ

ְרחֹוב ָהַרב קּוק 12 ִראׁשֹון ְלִצּיֹון
טל' 039648512 0548481181

א, כ"ד ֲאָדר תש"ע ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ

ָכה ְלַזּכֹות  ּזָ ֻפְרָסם ׁשֶ י ַהָגַה"צ ַהּמְ ִלְכבֹוד ְיִדיד ַנְפׁשִ
רּות,  ַכׁשְ ָנה ּבְ ּקְ ת ַעל ּתִ ָרֵאל ּוְלַהֲעִמיד ַהּדָ ֶאת ַעם ִיׂשְ
ים  ָטֳהָרה, ְועֹוד. ְוהֹוִציא ְסָפִרים ַרּבִ ִנּקּור, ּבְ ִחיָטה, ּבְ ׁשְ ּבִ
לֹום  י ׁשָ ים ֵמָעוֹון ָכ"ק ָהַאְדמֹו"ר ַרּבִ יב ַרּבִ ַעל ָיָדם ֵהׁשִ ׁשֶ
ֶמׁש. ֵבית ׁשֶ ב ּבְ יט"ָא ַהּיֹוׁשֵ ּלִ ְיהּוָדה ְגרֹאס ְמָהאְלִמין ׁשַ

ים  ֶזה ְלַהֲעלֹות ּוְלהֹודֹות ַעל ִזיּכּוי ָהַרּבִ ָרִציִתי ּבָ
ַהִפיְצֶכם ֶאת  ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ּבַ ׁשָ ים ּבְ ִהְנֶכם עֹוׂשִ ׁשֶ
ים  ָפִרים ְוַהחֹוְברֹות ָהַרּבִ ִחיּבּור ַהּסְ עֹוָלם ּוּבְ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּבָ
ְקֶרֶבת  ֵהן ְלַהְלִהיב ַהֲהמֹוִנים ְוֵהן ְלתֹוֶעֶלת ַהּלימּוד ַהּמֻ

ֵרי ֶחְלֵקיֶכם. אּוָלה ְוַאׁשְ ַהּגְ

ַרעָיה  ּבְ ף קכ"ב  ּדַ ָנׂשֹא  ת  ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ּוַבּזַֹהר 
ָגלּות ִלְפֵני  ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֹות ׁשֶ רֹות ַהּקָ ְמֵהיְמָנא ּמּתֹוָאר ַהּצָ
ָמֵעאל  ָגלּות ִיׁשְ ָגלּות ֵעָשיו ֵהן ּבְ יַח ֵהן ּבְ ׁשִ ְימֹות ַהּמָ
ַבׁש ְמבֹוָאר  ֵפירּוש ָמתֹוק ִמּדְ ֶלב ְוָנָחׁש וּבְ ְקָרִאים ּכֶ ּנִ ֶ ּשׁ
י  יר ּכִ ֶלב. ְוִנְרָאה ְלַהְסּבִ יו ּכֶ ָמֵעאל ִנְקָרא ָנָחׁש ְוֵעׂשָ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

כה היו דברי עם שבתאי צבי בדברי ריצוי וכבוד. כי 
יראוני ח"ר יוסף חיים וח"ר שמעון ז"ל להתגרות בו.

הרוח רוצה שייסרו אותו

וכאשר גמרתי את דברי, הוא השיב לי דברי פי חכם חן 
שפתיים ישק: "וגם אני לא אכחד ממך, כי אף על פי 
שאני מצטער מן הייחוד כדמיון אדם שיש לו בקעים 
הבקעים  את  ושפשף  הרופא  ובא  בבשרו,  גדולים 
יכאב לאיש ההוא. עם  ומלח, עד כמה  ההם בחומץ 
כל זה בגמר הייחוד אני מרגיש בעצמי כי נתרכך עורי 
והתחילו הבקעים להיסתם ונעשה לי קורת רוח. והן 
עתה מסכים אני לדבריך, ואני רוצה לייחד עלי כמה 
אל  לבך  תיתן  אל  ואשווע,  אזעק  אם  וגם  פעמים, 

זעקתי כי אני צועק מרוב צער המכאוב".

אמרתי לו: "אין די לי בזה".

אמר לי: "אם כן?"

אמרתי לו: "הלא אם אדם שיכור ומעדו קרסוליו ונפל 
בטיט חוצות, והוא צועק וקורא לעוברי דרך להקימו, 
הלא בלא ספק שגם הוא ישתדל להקים את עצמו 
עם העוזרים לו ולא יניח את כל משאו על העוזרים. 
כדמיון הזה אני שואל ממך שלא תניח את כל משאך 
מצד  נשמתך  מעל  הקליפה  את  מבער  אני  רק  עלי. 
הוא  וה'  מבפנים,  לבערה  עליה  תתחזק  ואתה  חוץ, 

יעזור לנו".

אמר לי: "טוב טוב, עשה והצלח".

צועק  היה  והוא  פעמים,  כמה  לייחד  התחלתי  ואני 
צעקות גדולות, ולא הייתי משגיח לקול צעקתו עד 
עייף  נעשה  הוא  וגם  הייחודים,  מן  נתייגעתי  אשר 
ויגע מרוב הצער, ולא יכולנו לדבר דבר עד עבור זמן 
מה. אחר כך שאלתיו: "האם מצאת קורת רוח באלו 

הייחודים?"
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ָך  ִהּנְ אֹוְמִרים ְלָנָחׁש ַמה ֲהָנָאה ֵיׁש ְלָך ׁשֶ ֲחַז"ל ׁשֶ ֵיׁש ּבַ
ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ְך רֹוִאים ׁשֶ יֹוֵרק ּוֵמִטיל ֶאֶרס, ּוֶבֱאֶמת ּכָ
ֶשָהִעיָקר ַלֲהרֹוג ְיהּוִדים, ְוִאילּו  ֶנֱהָרִגים ּוִמְתפֹוֵצִצים ּכְ
ִביל  ׁשְ ּבִ ַאבדּו ְוֶאת ַעְצָמם לֹא ַיֲהֹרגּו  ִיּתְ ֵעָשיו לֹא 
דֹוׁש  ם ַבּזַֹהר ַהּקָ ֶכֶלב. ְוַעל ֶזה מֹוִסיף ׁשָ א ּכְ ְיהּוִדים. ֶאּלָ
ִגיָנם  ֱאמּוָנה[ ּבְ יַח ְלִהיָנֵצל ּבֶ ׁשִ ְפֵני ַהּמָ ּלִ ְזַמן ׁשֶ "ִמי יּוַכל ]ּבִ
ּזַֹהר  יִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ ִביָלם ֹנאַמר[ ְוַהּמַ ׁשְ ָמר ]ּבִ ִאיּתְ
ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוכּו'  יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ָהָרִקיַע "ּבְ
ִאיהּו  י ּדְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ָרֵאל ְלִמיְטַעם ּמְ ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ
ה  ַרֲחֵמי ]ְדֵהיינּו ֹמׁשֶ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ
ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ּבִ ה ָלנּו ׁשֶ נּו ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ְמַגּלֶ ַרּבֵ
ִתּקּוֵני ּזַֹהר  לּות[ ְוֵכן ּבְ רּוְך הּוא ִיְפקֹוד ֵמַהּגָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְלָיא  ד ִאְתּגַ יָלְך ּכַ יקּון ו' ְוכּו' "ֵמַהאי ִחּבּוָרא ּדִ סֹוף ּתִ
ְקָרא  ּוְבִגיֵניּה ]ַוּיִ א  ּסֹוף יֹוַמּיָ ּבְ ְתָרא  ָדָרא ּבַ ּבְ א  ְלַתּתָ
ֵני  דֹוׁש ּבְ ָאֶרץ". ּוְבֵסֶפר ַהּקָ רֹור ּבְ ּכ"ה י'[ ְוָקָראָת ּדְ
ָהאֹור  יר, ׁשֶ עֹוֶמר ַמְסּבִ ר ל"ג ּבָ ׂשָכר ַמֲאָמר ט' ִאּיָ ִיּשָׂ
ה  ּלָ ְמעֹון ּגִ י ׁשִ ַרּבִ ּתֹוָרה ְוהּוא מֹוִסיף ׁשֶ א ּבַ נּוז ֶנְחּבָ ַהּגָ
נּוז ְוָלֵכן ַמְדִליִקים אֹורֹות ּוְמדּורֹות ַעד  ֶאת ָהאֹור ַהּגָ
ַוּיֹאֶמר  ַמֲאָמר ֲחַז"ל  יַח ִצְדֵקנּו ּכְ ה אֹור ְמׁשִ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ
קּות  יַח ּוִבְזכּות ִהְתַעּסְ ל ְמׁשִ ֶאלֹוִקים ְיִהי אֹור ֶזה אֹור ׁשֶ
ים ְוְלָהִאיר ְלֵעיֵני  ה ִלְבָרָכה ְלַחּיִ י טֹוב ְוכּו' ִנְזּכֶ ָהאֹור ּכִ ּבְ
ֶפר אֹור ַהּזַֹהר ּובֹו  בֹודֹו הֹוִציא ַהּסֵ ָרֵאל. ְוַגם ּכְ ל ִיׂשְ ּכָ
ְזָרח  ל ַהחּוִגים ֵהן ִמּיֹוְצֵאי ַהּמִ ָרֵאל ִמּכָ דֹוֵלי ִיׂשְ ט ִמּגְ ִלּקֵ
דֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי"ם  ַנז ְוִליָטא ְוֵהן ִמּגְ ּכְ ְוֵהן ִמּיֹוְצֵאי ַאׁשְ
יבּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ֵני ְקִהילֹות ַהֲחִסיִדים ַעל ֲחׁשִ ְוַרּבָ
ַעת ְללֹוְמֶדיָה  ּגַ ָבה, ְוטֹוָבה ְמרּוָבה ַהּמַ ּגָ ׂשְ ּוַמֲעָלָתּה ַהּנִ

ִכיֶתם ָלֶזה.  ּזְ ְוַאְשֵריֶכם ׁשֶ

ְמָקֵרב  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ָאְמָנם  ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש  ּמּוָבן  ּכַ
אֹול ֵאֶצל  ִמיד ִלְלּמֹוד ּוִלׁשְ אּוָלה ְוכּו' ֲאָבל ֵיׁש ּתָ ַהּגְ
ֵאיָנּה  צּוָרה ׁשֶ דּו ּבְ ּלֹא ְיַלּמְ ֵדי ׁשֶ ַחָכִמים ֻמְסָמִכים ּכְ

משא  שהוקל  מרגיש  אני  כי  לכבודך,  חן  "חן  אמר: 
הקליפה מעלי".

הקליפה  עובי  הוא  כמה  לי,  נא  "הגידה  לו:  אמרתי 
שעליך".

השיב לי: "כי בלא גוזמא הוא עובי אמה".

אמרתי לו: "שאלה אחת אני שואל ממך, הודיעני את 
כדור השמש אם היא מתגלגלת על גבי הרקיע ככדור 
או אם היא מנסרת ובוקעת את הרקיע או אם היא 

תלויה תחת הרקיע באוויר עולם הזה".

אמר לי: "רצונך להכניס את ראשי בין ההרים )רצה לומר 
בין התנאים( הגדולים כדי שירצצו את מוחי. מה שתמצא 

כתוב למוד, ואין לי עסק בזה".

עוד שאלתיו כמה מיני שאלות, ואין אני כותב - רק 
את התשובות בלבד, כי מן התשובות יובנו השאלות. 

וכה היו תשובותיו:

גלגולי הרוח

ולא  בחנק,  הייתה  ומיתתו  צבי,  שבתאי  הוא  "אני 
עשה תשובה ונקבר בקברי הנכרים. ובהיותו בחיים 
לו  שגרמה  והסיבה  לעיניו.  נגלים  הקליפות  היו 
ונתגלגל  הייתה הורתו בקדושה.  לפי שלא  להרשיע 
ורוח.  לנפש  זכה  והוא  מספר,  לאין  גלגולים  בכמה 
מה  אירע  הנשמה  בו  להתנוצץ  התחילה  וכאשר 
הוא  ע"ה  רבנו  שמשה  מודה  הוא  ועכשיו  שאירע. 

אמת ונבואתו אמת ותורתו אמת".

כיוון שמת  כי  פירות,  עושים  דבריו אלה  אין  אמנם 
מתן  וגם  ל.(,  )שבת  המצוות  מן  חופשי  נעשה   - האדם 

שכרו של המצוות כבר זכה בו צדיק אחר.

בלשון  עמו  ודיברתי  חזרתי  ימים  חמישה  ואחר 
מאוד  מתאונן  והיה  מאוד  נכנע  כי  וראיתיו  רכה 
להשתדל  מאוד  בי  והפציר  חטא.  אשר  חטאתו  על 
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ָנכֹוָנה.

ָכבֹוד ַרב: ּבְ
ה ַנֲחׁשֹוִני, ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ֹמׁשֶ

מכתב ו'
הרב נחום ראזענבערג - רב המקוואות

ובעמח"ס "אש יצאה מחשבון" -
פה ברוקלין, נוא יארק

יומא   – מירון  קדישא  – אתרא  עש"ו  עמ"י 
דהילולא.

לכבוד האי גברא רבא ויקירא המפורסם לשם 
ולתהלה, המאור הגדול מעוז ומגדול, חריף ובקי, 
משנתו קב ונקי, מאיר עיני העולם, מגלה אור 
הנעלם, ממנו ישקו כל העדרים, ובנרו יאירו כל 
המחשכים, ממצדיקי הרבים, זכותו לעד בשחקים, 
כבוד הרב הרבני המפורסם, כ"ק האדמו"ר מהאלמין, 
הרה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א, שלומו 
לעד ישגיה, מנהוריה אהני לן שרגיה, רוב ברכות 

וכל טוב לעד סלה.

אפתח פי במילי לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון 
בר יוחאי.

כנודע לכל אשר ל"ג בעומר – יום קדוש ונורא. 
ומכל תפוצות ישראל מתקבצים ועולים מירונה 
לשמוח עם התנא האלוקי רשב"י ולהוושע, כל 
אחד אומר תהילים כפי כוחו, מתחנן מבקש בקשתו 
ומייחל לישועתו, אכן יש לדעת שביום ההילולא יש 
ענין גדול מאוד מאוד ללמוד בספר הזוהר שחיברו 

ובירך אותי ואת אנשי ביתי ברוב  לו תיקון  לעשות 
ברכות. ואמר כי לכבודי אינו מדבר רק אמת.

ועד  שלו,  הקבר  חיבוט  נמשך  שנים  עשרה  ושתים 
גלגולו  תחילת  וזה  יער,  בחייתו  מגולגל  היה  עכשיו 

באדם, והוא בבכור הנזכר.

והיום, שלושים שנים מעת היכנסו בו על ראש בכור 
לפי שהוא משורשו. והוא נידון משעה שנייה של יום 
השישי עד שעה רביעית ומחצה אצל הנוצרי בצואה 

רותחת".

כדי  לידך  אותי  הזמין  הוא  ברוך  "הקדוש  אמר:  גם 
שתזכה לתקן אותי".

בקשת הרוח שילמדו לזכותו

נשמת  לעילוי  זוהר  יום  בכל  למוד  בכור,  "ואתה, 
אחר  וכן  הבוקר  באשמורת  רבקה  בן  צבי  שבתאי 
הסעודה. ותטבול בכל יום ויום, ואל תירא מהרהורים 
רעים. וכשיעלו איזה הרהורים רעים על לבבך, אמור 
ותכוון  ב'(,  )תהלים מ"ה  וכו'  לבי דבר טוב"  "רחש  פסוק: 
ויתבטלו  שטן,  קרע  בשם  תכוון  ועוד  רחש,  בשם 

המחשבות מלבבך".

ומאותו היום והלאה היה שבתאי צבי מתחנן לבכור 
שילמד איזה דפים יתרים מזוהר שלמד אתמול, אף 
על פי שעל ידי זה הוא מתבטל מעסק המשא ומתן. 
אותו  מריץ  היה  הטבילה,  לבית  יורד  היה  וכאשר 
בירידת המדרגות עד שהיה קרוב ליפול במעיין. גם 

היה מעורר אותו באשמורת הבוקר לתפילה.

סמוך  יום  בכל  ייחודים  לו  לייחד  פני  את  חילה  גם 
איזה  לבכור  עוד  וליתן  בשופר  ולתקוע  לאוזנו 
לימודים אחרים, באומרו כי אולי על ידי זה תיתקן 

נפשו ויזכה ליכנס בגיהנום.
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התנא האלוקי, שאז מדבק, כביכול, עם הצדיק, 
ושפתותיו דובבות ובודאי יוושע. כמו כן כדאי ונחוץ 
שיקבל על עצמו ללמוד מן ספר הזוהר גם במשך 
השנה כולה מידי יום ביומו, וכך כל ההשפעות 

הטובות של יום נשגב זה תמשכנה לכל השנה.

אזכרה בימי חורפי אשר זכיתי ושמעתי מפי 
בעל ה"סולם" זצ"ל בעצמו,

וכך סיפר לי: כשהרשע הגדול ימ"ש רצח 6 
מליון יהודים באירופה, אמרתי לכולם: "אי אפשר 
לנצח רשע זה, ומלחמה זו לא תסתיים אלא אם 
כן יקומו יהודים וילמדו זוהר הקדוש". לכן ישב 
ותרגם הזוהר ללשוה"ק שיהי'  בעל "הסולם" 
מובן ליהודים פשוטים כפי השגתם. ואכן בסיום 
עבודתו, ביום שגמר התרגום על ספר הזוהר, נחל 
היטלר ימ"ש תבוסה קשה במלחמה, וכך ניצלו 
מעט היהודים ששרדו, ובנסים גלויים ניצלה ארץ 
ישראל מציפורניו של אותו רשע ימ"ש. – בזכות 

הזוהר הקדוש.

כך נכתב מפורש בזוה"ק פרשת נשא  ואכן 
בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי– בזה הספר 

)הזוהר הקדוש( יצאו מן הגלות ברחמים.

בשנת תשכ"ז, עת מלחמת "ששת הימים", 
למדתי בישיבת וויזניץ ב"ב אצל הגאון וקדוש בעל 
ה"אמרי חיים" זצוק"ל, בימים דאז, יצאו 4 מדינות 
נגד עם ישראל: מצרים, ירדן, סוריה ולבנון החליטו 
להלחם נגדינו, הסכנה היתה גדולה והפחד ממש 
נורא - שלושה ימים לפני תחילת המלחמה כבר 
היו סגורים כבישי הגליל מפני פחד האויב, שמא 
תתקוף לבנון את הצפון. ולא הרשו לנוע בדרכים. 

יציאת הרוח

אמרתי לו: "אימתי תהיה זמן יציאתך מבכור?"

את  אראה  כאשר  כי  זה.  על  תשאלני  "אל  לי:  אמר 
מבכור  יוצא  אני  לגיהנום,  ליכנס  והגון  ראוי  עצמי 

באין אומר ואין דברים".

ובאמת כן עשה, כי לא עברו ימים מועטים, והנה אין 
מעורר לבכור מן השינה. ובא אלי ובדקתי אותו ולא 

מצאתי מאומה, וכל רוח אין בקרבו.

נתן העזתי

)תלמיד משיח השקר - שבתאי צבי(

מספר רבי יהודה:

כ"ה  שני  ליל  תרע"א  בשנת  כי  מגיד,  אני  וחדשות 
מעשה  סיפור  ביתי  בני  לפני  מספר  בהיותי  דכסלו, 
הנזכר,  ימים'  'חמדת  בספר  הנכתב  חנוכה  של  הנס 

נתנמנמתי מעט באמצע הלימוד.

וראיתי איש אחד כבן ארבעים וחמש שנה שמן ובעל 
בשר ויפה תואר ויפה מראה, והוא איש חלק, ואין לו 
זקן כי אם כשלוש וארבע שערות, אחת הנה ואחת 
הנה בפניו, רחוקים זה מזה. והוא עומד באחורי צד 
הוא  "אני  לי:  ולחש  אוזני  אצל  פניו  והגיש  שמאלי 

המחבר ספר 'חמדת ימים'.

מאמין  שאהיה  לומר,  )רצה  כמנהגי  ונהוג  בקולי  שמע  ועתה 
בשבתאי צבי שר"י, שהוא משיח ה', חס ושלום(, ואני אלמדך כל ארבעת 

חלקי חמדת ימים ברגע אחד".

שאלמוד  זה  דבר  להיות  אפשר  "איך  לו:  אמרתי 
ימים' ברגע אחד", אף על פי  'חמדת  ארבעת חלקי 

שלא היה דעתי בחלום לנהוג כמנהגו, חס ושלום.

אמר לי: "דע, כי כאשר חיברתי ספר 'חמדת ימים', 
כבר הייתי נצמד לשבתאי צבי ונוהג בצנעה כמנהגו. 
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האדמו"ר מוויזניץ ביקש וקיבל רשיון מיוחד להגיע 
למירון, ואמר: כשאגיע לרבי שמעון אפעל כל מה 
שצריך. וכך עלה לציון הקדוש של רשב"י. כשנכנס 
לציון הקדוש לקח ספר הזוהר פתח דף ראשון ואמר: 
כאן כתוב "ספר הזוהר מהתנא האלוקי רשב"י", 
ופירש: דאס איז די לעכטיגע ספר "ספר הזוהר" 
וואס לערנט אונז "מהתנא" געטליכקייט "האלוק" 
פון וועם? פון רשב"י, ]תרגום ללשה"ק: זה הספר 
המואר )הזוהר( שמלמד אותנו )מהתנא( אלוקות, ממי? 

מרשב"י[.

כבר  ואמר:  נשק  לציון הקדוש  ניגש  אח"כ 
ניתקתי כל הקשרים של כל האומות הרוצות להרע 
לישראל. היאך עשיתי זאת? כי דבקתי בתנא הקדוש 
רשב"י. וכולנו יודעים על הניסים הגדולים שקרו 

במלחמה זו.

כשארץ ישראל נמצאת בסכנה גדולה  כיום 
מאירן, מובא בגמ' על אמורא שאמר, בהגיע זמן 
פטירתי ראו לקבור אותי עמוק עמוק באדמה, כי 
לא יהיה קש בישראל שהסוס הבבלי )שהוא אירן( לא 
יאכל. על כן מוטלת עלינו החובה להזדרז בלימוד 
הזוהר הקדוש, כי עם ישראל זקוק לישועות גדולות, 

וכשנדבק בספר הזוהר נמתיק כל חבלי משיח.

רק צריכים שהלימוד יהיה בקדושה ובטהרה.. 
הגמ' אומרת ברכות נ"ב, עזרא הסופר תיקן "תפילת 
עזרא", ועד כמה גדולה תפילה זו, מספרת הגמ', 
על אדם שרצה לחטוא ח"ו, אמרה לו האשה: אם 
אין לך מקוה היאך תטהר? ופרש מן העבירה ולא 

נכשל.

עיין גמרא ברכות דף ט"ז על הפסוק "כנחלים 

ישראל  בני  לבות  את  גם  למשוך  רצוני  שהיה  ולפי 
אחריו, דנתי בדעתי שבוודאי לא ישמעו לדברי.

ספר  את  וחיברתי  גדולה  תחבולה  עשיתי  ולכן 
'חמדת ימים' שכולו מלא מוסר וחסידות ויראת ה', 
כדי שאם אחר כך אפתה את ישראל שימשכו אחרי 
ודברים  אומר  באין  דברי  את  יקבלו  צבי,  שבתאי 
באומרם: 'איך איש חסיד וקדוש, בקי בנגלה ובנסתר 
כזה, יעשה מדחה לישראל, חס ושלום, אם לא דקים 
ליה ששבתאי צבי הוא משיח ה' באמת'. ועל ידי כך 

יבטלו דעתם מפני דעתי.

וזהו מה שאמרתי אליך, שאם תעשה כמנהגי, אלמדך 
כי כל  יען  ימים',  'חמדת  ברגע אחד כל ארבעת חלקי 
עיקר חיבור הארבעת חלקי 'חמדת ימים' אינם כי אם 
למען שיסכימו הלומדים בו להימשך אחרי דעתי ורצוני. 
ואם רצונך להסכים, אם כן, הרי אתה כאילו למדת כל 
הארבעת חלקים, כי למה לך עוד ללמוד אותם, מאחר 
שנעשית בקשתי בלא לימוד, ונמצא כאילו למדת ברגע 

אחד כל מגמת חיבור 'חמדת ימים'."

עד כאן ראיתי ונתעוררתי.

***

אחר כך בליל רביעי כ"ז כסלו הנזכר, ראיתי כאילו 
צמר  של  בגלימה  מעוטף  ואני  שבת,  מנחת  זמן 
מסיבת הקור ויושב על מצעות של צמר בחדר מיוחד. 
ויושב ולומד בספר "עץ החיים", וכמו עשרים ספרים 
אחרים כמו שמונה שערים וספרי המפרשים פתוחים 
מונחים מלפני ומשני צדדי כדי לעיין בהם על איזה 
דבר נחוץ קשה ההבנה שנולד לי באותה סוגיא. ולבי 

היה טרוד מאוד ונבוך בהבנת העניין ההוא.

ובתוך כך ראיתי עורב אחד גדול מאוד, כפליים משאר 
העורבים, שהיה מבולבל מאוד ומתהפך בעפיפתו כאילו 
לו  ונחבא  ובא  מן הרודפים אחריו,  היה מוכה בראשו 
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נטיו כגנות עלי נהר – ראיתי מהצדיק הקדוש רבי 
פנחס מקאריץ זי"ע בספר אמרי פנחס השלם דף 
קס"ד: אמר: קצת בני אדם אומרים בעבור שיושבין 
בכפרים ואין להם מקוה אינם רוצים ללמד זוהר, 
ואני אומר להם אדרבא - על דרך ששמעתי מהרב 
שאמר כשחל יום טוב בערב שבת אין צריך לטבול 
על השבת, כי מה צריך מקוה גדולה מקדושת יום 

טוב. )ויש לחלק בין גירסת הזוהר להעמקה בקדושת הקבלה(.
וכל שכן ללימוד הזוהר הקדוש, כפי שמביא 
ה"מאור ושמש" פרשת אחרי, על כת ש"ץ ימ"ש, 
שהיו כולם צדיקים גדולים, רק שלמדו קבלה שלא 
בטהרה לכן נהיו אפיקורסים וכופריםבה' רח"ל. אבל 
אם נלמד בזוה"ק בקדושה ובטהרה נהיה משומרים 

מכל חטא ועוון ונביא בכך הגאולה השלימה.
הקב"ה גלגל הזכות ע"י זכאי, אדם קדוש שיש 
לו הזכות להמתיק לכלל ישראל חבלי משיח, הרב 
הצדיק רבי שלום יהודה גראס שליט"א, שמסר 
נפשו כפשוטו ממש לשחיטה, למקוואות, למצות, 
ולכל דבר שבקדושה, משיח צדקינו ודאי יראה 

עליו באצבעו, שסייע לביאתו.
יחד עם כלל ישראל נברכו לזכות לאריכות ימים 
ושנים ולקבל פני משיח צדקינו, ותחזינה עינינו 

בשמחה זו, בב"א.
 מכבדו ומוקירו כערכו הרם, עבד לעבדי ה'
הרב נחום ראזנבערג, רב המקוואות

מכתב ז'
ָיאס  ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנֶדל טּוּבְ

ט ִטְפֶנׁשְ מּוֵאל ֲאַב"ד ְדַק"ק ׁשְ אֹון מוהר"ר ׁשְ ן ַהּגָ ּבֶ

דֹוׁש ַהּזַֹהר  ְפָעל ַהּקָ ּמּוז התשס"ט, ִלְכבֹוד ַהּמִ כ"ו ּתַ
ָהעֹוָלִמי.

תחת גלימתי מרוב הפחד. ואני חזרתי את פני לאחורי 
כדי להביט מי הוא זה הרודף אחריו.

חובלים  מקלות  ובידם  אנשים  שלושה  והנה  וארא 
אכזריות.  מכות  ההוא  העורב  את  בהם  מכים  שהיו 
אכן, לא ראו אנה נמלט העורב מידם, והיו מביטים 
בכעס וזעם אנה ואנה לדעת את המקום אשר ברח 

שם העורב כדי לרדוף עוד אחריו ולהכות אותו.

אותן  על  פקיד  שהוא  אחד  איש  לעיני  נראה  והנה, 
שלושת האנשים ואמר להם בנוסח זה: "לעזתים לאמר 
בא נתן הנה". והראה להם באצבעו על העורב הנחבא 
תחת גלימתי, ומזה הבינותי כי עורב זה הוא נתן העזתי.

וכאשר שמע העורב שידעו הפקידים מקום מחבואו, 
והאנשים  לו.  וברח  הגלימה  מתחת  לו  ויצא  קדם 

רדפו מהר אחריו, וכולם נעלמו מעיני, ואיקץ.

***

ואישן ואחלום שנית, והנה הוא יום חול, ואני מתפלל 
אל-מצרי",  "בית  הנקרא  הכנסת  בבית  שחרית 
שם,  לישב  רגיל  שאני  במקום  הוא  ישיבתי  ומקום 

שהוא מכוון נגד פתח בית הכנסת.

ונתן העזתי בא ועמד מחוץ לפתח בית הכנסת ופרש 
כפיו אלי והיה מתחנן ואומר: "ולך תהיה צדקה לפני 
ה' אלוקים". כלומר תזכה למצוות אם בחסדך תעשה 
ולהרגיעה מכף הקלע שאני  לנפשי להושיעה  תיקון 

מעונה בו, כמו שראית בעיניך את העורב ההוא.

ה',  אותי  יעזור  שאם  לאות  בראשי  לו  נענעתי  ואני 
אעשה לו תיקון.

תיקון

מספר רבי יהודה:

יום אחד בראש חודש טבת דשנת התרע"א קיבצתי 
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ַחד  ִהְנִני ְמַמֵהר ַלֲענֹות ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִלְדַבר ִמְצָוה, ִמּפַ
ִטְרּדֹות ׁשֹונֹות.

בֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב  ר, ּכְ ֵ ָאְמִריַנן ְלָפֳעָלא ָטָבא ֲאַיּשׁ
ם  ּכֵ ה ַהׁשְ דֹוׁש ָהָיה ַמְזִהיר ַהְרּבֵ ְבָהק ֶהָחִסיד ַהּקָ ַהּמֻ
יֵמי  ָמד, ּבִ ְ נֹות ַהּשׁ ׁשְ דֹוׁש זַֹהר ּבִ ְוַהֲעֵרב ַעל ִלּמּוד ַהּקָ
ָקְדׁשֹו  ּבְ ִעים ִיְרַקב, ָנַהג  ם ְרׁשָ ְסָטִלין ְוַתְלִמיָדיו ׁשֵ
ְבֵרי ּתֹוָרה,  ְפֵניֶהם ּדִ ים ְוִלְדרֹׁש ּבִ ַרּבִ ְלַהְקִהיל ְקִהּלֹות ּבָ
ָמָתם, ָהיּו ֶנֱאָסִפים  ט ָלֶהם ַמֲאָמֵרי זַֹהר ְלַטֵהר ִנׁשְ ּוְמַצּטֵ
ע  ע, ַאְרּבַ ַאְרּבַ בּו ּכְ ִיץ ְוָיׁשְ תֹות ַהּקַ ּבְ ׁשַ ה ְיהּוִדים ּבְ ַהְרּבֵ

עֹות ְרצּופֹות, ָוֵחִצי ׁשָ
י  ן ַרּבִ ָרֵאל ּבֶ י ִיׂשְ ׁש ַרּבִ ּמָ ַ ִלְפָעִמים ְנִדירֹות ָהָיה ַהּשׁ

לֹום ֵמִביא ָלַרב ּכֹוס ַמִים.  ָ ה ָעָליו ַהּשׁ טֹוִבּיָ

ה, ּוִבְפִנים  ַעל ּפֶ דֹוׁש ּבְ ט ִמּזַֹהר ַהּקָ ָהָיה ְמַצּטֵ ׁשֶ ּכְ
ֵרׁש. ְך ִמְתּגָ ַהֹחׁשֶ ים ׁשֶ יׁשִ ָהיּו ַמְרּגִ

ֵני ָחֵמׁש  יב ַעל ָידֹו ְיָלִדים ּבְ ָקְדׁשֹו ְלהֹוׁשִ מֹו ֵכן ָנַהג ּבְ ּכְ
דֹוׁש. ֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ְפִנים ַהּסֵ לּו ּבִ ּכְ ְמעּו ְוִיְסּתַ ׁשְ ּיִ ׁש ׁשֶ ׁשֵ

י  ֵרי ַמְעָלה ַרּבִ דֹוׁש ִמּשָׂ אֹון ַהּקָ ט ֶאת ַהּגָ ָהָיה ְמַצּטֵ
י ׁשֹוֵמַע  ָקְדׁשֹו: "לּו ַעּמִ ָאַמר ּבְ ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא ַזַצ"ל ׁשֶ
ׁש ִיְלְמדּו  ֵני ׁשֵ כּו" ְוגֹו', ְיָלִדים ּבְ ְדָרַכי ְיַהּלֵ ָרֵאל ּבִ ִלי ִיׂשְ

ַמִים.  ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ֵנס ּבָ דֹוׁש ְוִיּכָ זַֹהר ַהּקָ

ים, ָהָיה  ית ָחְכָמה ִעם ְקַטּנִ מֹו ֵכן ָנַהג ִלְלֹמד ֵראׁשִ ּכְ
ד ֶיֶלד ]זַֹהר[ ְמקֹורֹו  אֹוְמִרים לֹא ְלַלּמֵ ה ׁשֶּ ּמַ אֹוֵמר ׁשֶ

ָלן. יִלים ַרֲחָמָנא ִלּצְ ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ

ס א ָי ּבְ ּו ט ל  ֶד ְנ ֶמ ם  ֵח ַנ ְמ ב  ַר  ָה
ט ִטְפֶנׁשְ מּוֵאל ֲאַב"ד ְדַק"ק ׁשְ י ׁשְ אֹון מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ן ַהּגָ ּבֶ

מכתב ח'
ָהַרב ְׁשֹלמֹה יּוָדא ְׁשֵווייֶצער

ִעיר ַהּתֹוָרה ָמאְנִסי  ְרֵכי ֹנַעם ּבְ ְקַהל ּדַ ָפִנים ַרב ּדִ ִמּלְ

הגדול  אשר  בחורים,  עשר  שנים  שלי  הישיבה  מן 
שבהם היה בן שמונה עשרה שנים, כי אמרתי שהם 
הבל שאין בו חטא מדאורייתא. והלכנו וישבנו בבית 
הכנסת בהיכל הקודש כדי לעשות תיקון לנפשו רוחו 

ונשמתו של נתן העזתי.

מן  השכינה  בצירוף  התרה  לו  עשינו  דבר  כל  וקודם 
לו  שעשו  והשמתות  והחרמות  והנידויים  הקללות 

חכמי ורבני דורו זיע"א.

תהלים  של  ראשון  ספר  ללמוד  התחלנו  כך  ואחר 
מילה במילה עד תומו. ואחר כך הקפנו את התיבה 
שבה ספרי תורה, ובעת ההקפה אמרנו מזמור: "יושב 
בסתר עליון" וכו' )תהלים צ"א(, "יענך ה' ביום צרה" וכו' 

)שם כ'(, "אנא בכח" וכו'. 

אחר,  תורה  ספר  היה  שם  שגם  ההיכל,  נגד  ועמדנו 
ואמרנו הפזמון של אברהם אבינו ע"ה "יה איום זכור 
"שמע  רבא,  הושענא  בליל  לאומרו  הנוהגים  היום", 
ישראל" וכו', "ה' הוא האלהים" וכו', "ה' מלך" וכו', 
"דעני לאברהם" וכו'. ואחר כך אמרנו תפילה לתיקון 

נפשו רוחו ונשמתו של נתן העזתי.

נוסח התיקון

אב  אבותינו,  ואלהי  אלהינו  ה'  מלפניך,  רצון  "יהי 
העולמות.  כל  על  המרחם  והסליחות,  הרחמים 
רוחות  נפשות  כל  ועל  ישראל,  עמך  על  שתרחם 
והמגולגלים  בגיהנום,  הנדונים  הרשעים  ונשמות 
בדומם ובצומח, ובחי בלתי מדבר, ובחי מדבר. ועל 
המשוטטים  הערטלאין  ונשמות  רוחות  נפשות  כל 
חבלה,  מלאכי  ביד  דחי  אל  מדחי  והולכים  בעולם, 
ורוח  נפש  על  תרחם  ובכללם  הקלע.  בכף  ונקלעים 
)ופלוני/ת בן/ת פלוני/ת(.  ונשמה של פלוני/ת בן/ת פלוני/ת 
אל מלא רחמים, יהמו נא רחמיך עליהם. והקל את 
הרחמים  בעל  הוא  אתה  כי  עליהם.  המוטל  העונש 
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ִרית ַאְרצֹות ַהּבְ

ָרֵאל דֹוד, ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵעת חֹוֶנה ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ַאׁשְ ּכָ

א  יׁשָ ִהילּוָלא ַקּדִ א, כ"א ֲאָדר יֹוָמא ּדְ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ
י ר'  דֹוׁש ַרּבִ יק ַהּקָ ּדִ ַעל "ֹנַעם ֱאִליֶמֶלְך" ַהּצַ ל ַהּבַ ׁשֶ

יֶז'עְנְסק זיע"א  ֱאִליֶמֶלְך ִמּלִ

ְבָרא  לֹום ְוָכל טּוב ֶסָלה ִלְכבֹוד ַהאי ּגַ ָ ים ְוַהּשׁ ַהַחּיִ
ה  יק ַהְמַזּכֶ ּדִ ְפַאְרּתֹו ָהַרב ַהּצַ מֹו ּתִ בֹוד ׁשְ יָרא ּכְ א ְוַיּקִ ַרּבָ
ָראס  לֹום יּוָדא ּגְ י ׁשָ ים ָהעֹוָלִמי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ָהַרּבִ

ִליָט"א ֲאַב"ד ְדַק"ק ָהאְלִמין. ׁשְ

לּות  ִמּגָ עֹוד  ִלי  ָידּוַע  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  בֹוד  ּכְ ה  ִהּנֵ
ַחם  ּלָ ׁשֶ יֵמי ְנעּוָריו ּכְ ָנה ּבִ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ ָאֶמעִריָקא, ֶזה ּכְ
ִרית  ַאְרצֹות ַהּבְ סּולֹות ש 90% ָאחּוז ּבְ ֶנֶגד ְמזּוזֹות ַהּפְ
רֹות  ה קֹול קֹוֵרא'ס ְוַעׂשְ סּולֹות, ּוִפְרֵסם ַהְרּבֵ ָהיּו ּפְ
ת  ַ ְך ָלַחם ַעל ְקֻדּשׁ ָת"ם, ְוַאַחר ּכָ רּות ַהּסְ ׁשְ ְסָפִרים ַעל ּכַ
יס ַעל  ה, ְוִהְדּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ רּו ּבְ ּלֹא ְיַדּבְ ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ּבָ
ְך  ים ְסָפִרים ְוקּוְנְטֵרִסים, ְוַאַחר ּכָ ִ ֲחִמּשׁ ן ּכַ ם ּכֵ ֶזה ּגַ
דֹוָלה ְלַהְתִחיל ֶאת  ִחיָטה ַהּגְ ְ ֵבית ַהּשׁ ל ּבְ ִהְתַקּבֵ ׁשֶ ּכְ
ֹוֲחִטים נֹוֲהִגים  ֵאין ַהּשׁ ֵרר לֹו ׁשֶ ִחיָטה ִנְתּבָ ְ ְמֶלאֶכת ַהּשׁ
ְלָחן ָערּוְך,  ׁשֻ ְמֹבָאר ּבְ יִנים ּכַ ּכִ ִחיָטה ּוִבְבִדיַקת ַהּסַ ׁשְ ּבִ
ֹוָפר  ּשׁ ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, ָאז ֵהִרים ּכַ ׁש ּבַ ְוֵיׁש ֲחׁשָ
יָרה, ּוִבְמִסירּות  קֹול ְמָחָאה ַאּדִ ִביא, ּבְ ַמֲאַמר ַהּנָ קֹולֹו ּכְ
ַקט, ְוהֹוִציא ְמאֹות ְסָפִרים ַעל  ֶנֶפׁש, ְולֹא ָנח ְולֹא ׁשָ
ָרצֹות, ְוַיַחד ִעם  ל ַהּפְ רּות ּוְלַהְזִהיר ַעל ּכָ ׁשְ ִעְנְיֵני ּכַ
ֶרעִצין  יק ִמֶדּבְ ּדִ אֹון ַהּצַ ים ַהּגָ ים ְלַחּיִ ין ַחּיִ יל ּבֵ ְלַהְבּדִ
רּות  ׁשְ ה[ ָיַסד ֶאת "ַוַעד ַהּכַ ֵאר מׁשֶ ַעל ׁשּו"ת ּבְ ַזַצ"ל ]ּבַ
ִמְפָעִלים ׁשֹוִנים,  רּות ּבְ ׁשְ ב ַהּכַ ק ֶאת ַמּצַ ָהעֹוָלִמי" ִלְבֹדּ
דֹוָלה  ה ּגְ ַמֲאִפּיָ ה ּבְ ּלָ ָדִנית ִנְתּגַ ּפְ ִדיָקָתם ַהּקַ ְוַעל ְיֵדי ּבְ
יַצת ְנֵבָלה  ִויְלַיאְמְסּבּוְרג, ּבֵ ַלַע"ז[ ּבְ עֶקעִרי" ּבְ ]"ּבֶ
ִצים ֶאת  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ זֹול,  ּבְ ק  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ְפָעל  ִמּמִ ָרְכׁשּו  ׁשֶ

לפניך,  ופשעו  ועוו  שחטאו  פי  על  ואף  והסליחות. 
רוחם  נפשם  ובשורשי  העליונים  בעולמות  ופגמו 
ונשמתם. הלא אין מעצור לפניך לתקן פגם שלהם, 
את  ותמחוק  הפשוטים.  ובחסדיך  הרבים  ברחמיך 
כל  ים  במצולות  ותשליך  מעליהם,  חובם  שטרי 

חטאתם.

אבותינו,  ואלהי  אלהינו  ה'  מלפניך,  רצון  יהי  ובכן, 
שאנחנו  תפילתנו  את  וברצון  ברחמים  שתקבל 
מתפללים לפניך על נפש ורוח ונשמה של עבדך )אמתך( 
פלוני/ת בן/ת פלוני/ת. אנא, אב הרחמים והסליחות, 
סלח נא לחטאתו ולעוונו, ומחה והעבר את כל פשעיו 
מנגד עיניך כגודל חסדיך. ואף על פי שיש עדיין עליו 
קלים  בעונשים  להיענש  מחויב  להיות  וחשבון,  דין 
של  חסד  עליו  לתת  החסד  ה'  לך  הלא  חמורים,  או 
ויבוא  ויעלה  דינו מעליו.  גזר  רוע  ותקרע את  חינם, 
לזכור  שפתותינו,  שיח  לפניך  ויירצה  וייראה  ויגיע 
והמעשים  והזכויות  המצוות  כל  את  טוב  בזיכרון 
טובים שעשה פלוני בן פלוני בהיותו בחיים, ולצרפם 
להמשיך  לפניך.  מתפללים  שאנחנו  תפילתנו  עם 
ונשמתו,  וחנינה לנפשו רוחו  ולהשפיע חסד וחמלה 
ומשחיתים  מחבלים  מכל  ולהרגיעם  להושיעם 
ומקטרגים הממונים עליו לדונו, כפי העונשים אשר 
ועוונותיו  חטאותיו  עוד  לו  ייזכרו  ולא  עליו.  הושתו 
נא  ושא  לפניך.  ופשע  והעווה  חטא  אשר  ופשעיו 
ידי  על  הן  שעשה,  ולפשעים  ולעוונות  לחטאים 
חלוק  לו  ותתקן  לחטוא.  לאחרים  שגרם  והן  עצמו, 
ומלבוש להתלבש ולהתכסות בו נפשו רוחו ונשמתו, 
ולא יהיה עוד עירום ועריה. ויהיה לו מנוחה ושלווה 
והשקט, יבוא שלום ינוחו על משכבותם, לאור באור 
העליון  בעולם  כבוד  מנוחתו  ותהיה  עולם.  מלך  פני 
חשובה  ותהיה  עדן.  שבגן  והחסידים  הצדיקים  עם 
קטורת  כריח  תפילתנו  לפניך  ומקובלת  ורצויה 
ומלפניך  הזהב,  מזבח  על  בהיכלך  הנקטר  הסמים 
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ֱהָרִגים  ל עֹופֹות ַהּנֶ ַעִים ׁשֶ ּמֵ ּבַ ְמָצאֹות  יִצים ַהּנִ ַהּבֵ
יָנא  ּדִ ּמִ זֹול, ׁשֶ ּמֹוְכִרים ּבְ דֹוִלים, ׁשֶ ַחִים ַהּגְ ְטּבָ י ַהּמִ ָבּתֵ ּבְ
עֹופֹות  ּבָ ְמָצִאים  ּנִ ּבַ ֲאִפּלּו  ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָאסּור 
ים אֹוָתם  ר, ְוָאסּור ָלׂשִ ׂשָ ִדין ּבָ יָנם ּכְ ּדִ חּוִטים, ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ָעה ִסיָמן פ"ב ּוְבִסיָמן  יֹוֶרה ּדֵ ְמֹבָאר ּבְ ִמיֵני ַמֲאֶפה, ּכַ ּבְ

ְנֵבָלה. יָנם ּכִ עֹופֹות ַהֲהרּוִגים ּדִ ְמָצִאים ּבָ פ"ז. ְוַהּנִ

ִרים  ׁשֵ עֶקעִריס( ַהּכְ ֲאִפּיֹות )ּבֶ ָכל ַהּמַ ּבְ ְועֹוד ָמְצאּו ׁשֶ
ִאים  ּבָ ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ ְפֶלעיֶווער"ס  ּבִ ׁשּו  ּמְ ּתַ ִהׁשְ
ק  ם ִלְבֹדּ א ְלׁשָ ִדינֹות ֲאֵחרֹות, ְוׁשּום ַרב לֹא ָהָיה ּבָ ִמּמְ
ּמֹוְכִרים  ים ׁשֶ ּקִ ְמּתַ ַהּמַ רּוָתן. ְועֹוד ָמְצאּו ׁשֶ ׁשְ ֶאת ּכַ
ר לֹא טֹוב, ְוַעל  ן ָהָיה ַהֶהְכׁשֵ ית ַרּבָ ל ּבֵ ְלִתינֹוקֹות ׁשֶ

ר טֹוב.  ַחת ֶהְכׁשֵ ַעד ִנְכְנסּו ּתַ ִעילּות ַהּוַ ְיֵדי ּפְ

ַהַהְזָנָחה  ם ֶאת  ֲארּו ׁשָ ּתֵ ׁשֶ הֹוִציאּו ְסָפִרים  ם  ּגַ
ַבר ה'  ֵרא ֶאת ּדְ ֵהָמה ּוְבעֹופֹות, ְוַהּיָ ר ּבְ ְבׂשַ דֹוָלה ּבִ ַהּגְ

ר, ׂשָ ֶכף ֶלֱאֹכל ּבָ ִהְפִסיקּו ּתֵ

ֲעֵרי ֻטְמָאה  ים ׁשַ ִ ֲחִמּשׁ ְקעּו ּבַ ָבר ׁשָ ּכְ ְוַרק אֹוָתם ׁשֶ
ְזִליָלה ּוִב"ְפֶרעסס" ָאְמרּו  ִעים ַרק ּבִ ּקָ ל ֲאֶמִריָקה ּוְמׁשֻ ׁשֶ
יכּו ֶאת ַה"ְפֶרעסס",  ְמׁשִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ַהּכֹל ַרק ּפֹוִליִטיק, ּכְ ׁשֶ
אֹוְמִרים  ר ׁשֶ ר אֹו לֹא, ָהִעּקָ ׁשֵ ת ָלֶהם ִאם ּכָ ְולֹא ִאְכּפַ
ַתב עֹוד  ּכָ ב ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל ׁשֶ דּוַע ִמְכּתַ ר. ]ְוַכּיָ ׁשֵ ּכָ ׁשֶ
ר,  ׁשֵ ְכָלל ּכָ ת ָלֶהם ִאם ּבִ ּלֹא ִאְכּפַ ִויְלָנא, ַעל ֵאּלּו ׁשֶ ּבְ
לֹוִני ַאְלמֹוִני, ְולֹא  ל ַרב ּפְ ׁש ֲחִתיָמה ׁשֶ ּיֵ א ַרק ׁשֶ ֶאּלָ

ר[. ׁשֵ ֱאֶמת ּכָ ּבֶ ׁשֶ

אֹוְכִלים לֹא ַרק  ה ׁשֶ ּלָ ֶזה, ַאַחר ְזַמן ִנְתּגַ י ּבָ ְוִאם לֹא ּדַ
ִריתּות,  ֵהם ִאּסּוֵרי ּכְ ם ֵחֶלב ְוָדם ׁשֶ א ּגַ ר ְנֵבָלה, ֶאּלָ ׂשַ ּבְ
ֶרק ז' כד-כז( "ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב  ְקָרא )ּפֶ ֵסֶדר ַוּיִ תּוב ּבְ ּכָ ]ּכַ
י  ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאֹכל לֹא ֹתאְכֻלהּו ּכִ ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ
ה  ֶ ה ִאּשׁ ּנָ ר ַיְקִריב ִמּמֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ֹאֵכל ֵחֶלב ִמן ַהּבְ ּכָ
ם לֹא  יָה ְוָכל ּדָ ֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ֵמַעּמֶ ַליֹהָוה ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

למען  ועננו,  מלכנו  חננו  תשיבנו.  אל  ריקם  מלכנו 
תיבות.  בראשי  הרמוז  אראריתא(,  בשם  )יכוון  הקדוש  שמך 
אנא רחמיך את רוגזך יכבושו תעביר אשמותינו. כי 
אל שומע תפילות ותחנונים אתה. ויגולו רחמיך על 
מידותיך, בזכרנו לפניך י"ג מידות, הכתובים על ידי 
שם,  עמו  ויתיצב  בענן,  ה'  וירד  כאמור:  עבדך  משה 
את  ושמע  וכו'.  פניו  על  ה'  ויעבור  ה'.  בשם  ויקרא 

תפילתינו, כי אתה שומע תפילת כל פה.

ברוך שומע תפילת עמו ישראל ברחמים."

המשך התיקון

ותקענו שלוש פעמים תקיעה שברים תרועה תקיעה, 
כמוך"  אל  "מי  ביחד  הציבור  כל  אמרו  כך  ואחר 
הנפש  על  צדקה  הפרשנו  כך  ואחר  י"ח(,  ז'  )מיכה  וכו' 
רוח ונשמה של נתן העזתי והדלקנו נר אחד לכבוד 

אברהם אבינו ע"ה.

ואחר כך חזרנו לישב בהיכל הקודש ואמרנו ספר שני 
להקיף  חזרנו  שני,  ספר  גמרנו  וכאשר  תהלים.  של 
עשינו  וכן  לעיל.  הנזכר  כסדר  ועשינו  התיבה,  את 
ושבעה  הקפות,  שבע  עם  כולו  התהלים  תשלום  עד 
ושבע  וכו',  רצון  יהי  פעמים  ושבע  ברית,  כורתי 
חנניא  "רבי  כך אמרנו:  ואחר  נרות.  ושבעה  צדקות, 

בן עקשיא" וכו', וקדיש על ישראל.

בדרך לגיהנום

ובליל ב' בשבט הנזכר ראיתי בחלום איש אחד שבא 
אלי בשליחות נתן העזתי ואמר לי פסוק זה: "שרופה 

באש כסוחה" )תהלים פ' י"ז(, עד כאן.

נתן  נכנס  שכבר  אלי  אומר  כאילו  כוונתו  והבינותי 
לגיהנום, ולא היה אפשר לו לבוא להחזיק לכם טובה, 
ופגע בי בדרך בעת הליכתו לגיהנום וחילה פני לבוא 

ולהגיד לכם כדי שלא יהיה כפוי טובה.
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ר  ל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ֵהָמה ּכָ ֹבֵתיֶכם ָלעֹוף ְוַלּבְ ֹכל מֹוׁשְ ֹתאְכלּו ּבְ
יָה".[ ְוֶזה ָהָיה  ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ם ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ל ּדָ ּתֹאַכל ּכָ
ִרין,  ִרין ִמן ַהְמַהּדְ ל ְמַהּדְ רֹות ׁשֶ חֹות ַהְמֻהּדָ ּגָ ַחת ַהׁשְ ּתַ
ַכי ַמְלָאִכי  י ָמְרּדְ יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ה ַעל ְיֵדי ַהּגָ ּלָ ְוֶזה ִנְתּגַ
י ַעל  ַח ָראׁשִ ְמַפֵקּ ם ּכִ ׁש ׁשָ ּמֵ ִ ּשׁ ֵתל ָאִביב, ׁשֶ ַזַצ"ל ַרב ּבְ
ּקּור ָהָיה  ַהּנִ ית, ׁשֶ נּות ָהָראׁשִ ַחת ָהַרּבָ ם ּתַ ָ ּשׁ ִרים ׁשֶ ַהְמַנּקְ
נּות,  ַעם ָהַרּבָ ה ִמּטַ דֹול ְוֵיׁש ֲעֵליֶהם ְמֻמּנֶ ּקּוַח ּגָ ַחת ּפִ ּתַ

ֲהָלָכה. יֶהם ִאם ֵהם ּכַ ר ֶאת ַמֲעׂשֵ ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ
ל  ּקּוַח ׁשֶ ַחת ַהּפִ ִרית ]ַאֶמִריָקה[ ּתַ ּוְבַאְרצֹות ַהּבְ
ר ְנֵבָלה  ׂשַ ִאים" ַמֲאִכיִלים ּבְ ַהּקֹוְרִאים ְלַעְצָמם "ַקּנָ
ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֲאחֹוֵרי  ַעְצָמם  יִרים ֶאת  ּוַמְסּתִ ְוָדם,  ְוָחָלב 
יֵקי ֶאֶרץ  דֹוֵלי ְוַצּדִ ים ּגְ ה ְמַבּזִ ם ַהּזֶ ֵ ִאים" ּוְבכַֹח ַהּשׁ "ַקּנָ
ָרֵאל,  ת ְוַטֲהַרת ִיׂשְ ַ ם ַעל ְקֻדּשׁ ּמֹוְסִרים ַנְפׁשָ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ף  ָנה ּדַ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ָמָרא ּבְ "י ַעל ַהּגְ ְוִנְתַעְלָמה ֵמֶהם ַרׁשִ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ה ּתַ יקֹורֹוס - ְמַבּזֶ י"ז ע"א ֶאּפִ
י  יקֹורֹוס: ַרּבִ ף צ"ט ע"ב(: ֶאּפִ ֶכת ַסְנֶהְדִרין )ּדַ ַמּסֶ ְוֵכן ּבְ
ְלִמיד ָחָכם",  ה ּתַ ְרַוְייהּו "ֶזה ַהְמַבּזֶ י ֲחִניָנא ָאְמֵרי ּתַ ְוַרּבִ

ף קי"ט ע"ב(:  ת )ּדַ ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ְוֵכן ִאיָתא ּבְ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ה ּתַ ל ַהְמַבּזֶ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ּכָ
תֹו, ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַמאי  ֵאין לֹו ְרפּוָאה ְלַמּכָ
ֵרעּו ַאל  ְוִלְנִביַאי ַאל ּתָ יָחי  עּו ִבְמׁשִ ּגְ ְכִתיב ַאל ּתִ ּדִ
ן ְוִלְנִביַאי  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ יָחי ֵאּלּו ּתִ עּו ִבְמׁשִ ְגּ ּתִ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, עכ"ל. ֵרעּו ֵאּלּו ּתַ ַאל ּתָ
ָקָפה, ֲהֵרי  ִעְנְיֵני ַהׁשְ ָעה ַאֶחֶרת ּבְ ׁש לֹו ּדֵ ּיֵ ְוַאף ׁשֶ
ין  ל, ַעד ַהּיֹום ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ּבֵ אי ְוִהּלֵ ּמַ ָחְלקּו ׁשַ ֵמָאז ׁשֶ
ִלים  ֻקּבָ ּמְ ִנים ׁשֶ דֹוֵלי ָהַרּבָ דֹוֵלי ַהּדֹור, ּוַמְכִריִעים ְלִפי ּגְ ּגְ
ׁש  ּיֵ ַאף ׁשֶ ֶכת ְיָבמֹות ּדְ ַמּסֶ ִאיָתא ּבְ ּבּור, ּוְכמֹו ּדְ ַעל ַהּצִ
לֹום ֱאָהבּו" ְוַחס  ָ מּו "ָהֱאֶמת ְוַהּשׁ ֲהָלָכה ִקּיְ ַמֲחלֶֹקת ּבַ
ָעה  ׁש לֹו ּדֵ ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּזּו ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ּבִ לֹום לֹא ּבִ ְוׁשָ
אן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריְך. ֶזה ְוֵאין ּכָ ַאֶחֶרת ְוֵיׁש ְלַהֲאִריְך ּבָ

ַעק ָהַרב  ּצָ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ י  ּכִ רּות  ׁשְ ת ַהּכַ ְוַנֲחֹזר ְלָפָרׁשַ

ואני ראיתי את פני השליח כאילו מצטער על שזכה 
נתן העזתי ליכנס לגיהנום, וכאילו אומר אלי ברמז 
לי  הראה  גם  לגיהנום.  ליכנס  ראוי  הנבל  זה  שאין 
לגיהנום  נתן העזתי כשהיה הולך  בעיני את  השליח 
בשמחה  הולך  והיה  העולם,  דרום  לצד  הולך  שהיה 
רבה ומתפתל בהליכתו לבדו במדבר הגדול והנורא 

ההוא כמלך בכיפה עד הגיעו סמוך לשער גיהנום.

ובהגיעו לשם יצאו כמו חמישים אנשים מגיהנום כדי 
וראו  בפניו  וכשהביטו  לגיהנום.  ייכנס  שלא  לטרדו 
שברשות הוא נכנס, אף על פי שאינו ראוי לגיהנום, 
תמהו ואמרו לו: "כמה קשה ורב מעללים אתה, שגם 
והוא צחק ושמח  לגיהנום".  ליכנס  עילה  פה מצאת 
בלבו על עילה זו שהמציא בחכמתו ולא חש להשיבם 

כלום.

"מרוב הפצרתכם במקום  כי  לי אותו השליח  ואמר 
ברוך הוא, לא השיב פניכם ריקם".

ואני הצעיר הכותב, הנה באותה שנה שעשינו תיקון 
הנזכר, מצאוני צרות רבות ורעות עד כי קצתי בחיי. 
ממני  שגבה  לעד  שמו  יתברך  להאל  תהילות  אכן, 
ממון וייסורים ולא גבה נפשות. הודו לה' כי טוב כי 

לעולם חסדו.

התלמיד שהשתתף בתיקון

עדות על המקרה ממבט עיניו של הרב יהושע משה, 
מהרב  הדברים  את  ששמע  יהודה,  רבי  של  תלמידו 

וגם השתתף במעמד:

בחנוכה,  יהודה  רבי  אצל  לומדים  היינו  אחת  פעם 
וסיפר לנו איך בלילה היה לומד בספר 'חמדת ימים' 
בארוכה.  שם  המובא  היהודית  של  הסיפור  את 
ובינתיים נתנמנם וראה בחלומו את נתן העזתי, אשר 

לפי השערתו הוא היה בעל המחבר חמדת ימים.
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ר ָאֶמעִריָקא, ּוְכָבר  ְדּבָ ּמִ קֹול קֹוֵרא ּבַ ַמְלָאִכי ָהָיה קֹולֹו ּכְ
ָרֵאל ִעם ַהּסֹוד  ְרּכֹו ֲחָזָרה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָהָיה ָהַרב ַעל ּדַ
ֻטְמאֹות  ָרֵאל ּבְ ַטְמְטִמים ֶאת ִיׂשְ ּמְ דֹול ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ ַהּגָ

ה ִאם ֵאין ׁשֹוְמִעים לֹו ֲעׂשֶ ֲחמּורֹות1 ּוַמה ַיּ

ּסֹוֵבל  ֶ ל ַמה ּשׁ ְבֵרי הזוה"ק: א. ּכָ ה נֹוָרִאים ּדִ 1( ְוַכּמָ
ַמֲאָכלֹות  ּלֹא ִנְזָהר ּבְ ֵני ׁשֶ ה הּוא ִמּפְ עֹוָלם ַהּזֶ ָהָאָדם ּבָ
ה  ָ ֻדּשׁ ף מ"ב(. ב. יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהּקְ דֹוׁש ח"ג ּדַ ֲאסּורֹות )זַֹהר ַהּקָ
ף מ"ב(. ג.  דֹוׁש ח"ג ּדַ ְטָרא ָאֳחָרא )ֹזַהר ַהּקָ ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהּסִ
ים  ְצרֹור ַהַחּיִ קּו ּבִ ּבְ י לֹא ִיְתּדַ ם ּכִ אֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפׁשָ
דֹוׁש  י ַהּקָ ָאָדם ְמֹגָעל, ּכִ ָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ּכְ ּכְ
דֹוׁש  א )ֹזַהר ַהּקָ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ רּוְך הּוא ּגֹוֲעלֹו ּבָ ּבָ
ְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל  ּסִ ּבַ ק ַנְפׁשֹו  ף מ"א(. ד. ְמַדּבֵ ח"ג ּדַ

דֹוׁש  )ֹזַהר ַהּקָ ְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו  ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו, ְורּוַח ַהּטֻ
דֹוׁש ח"ב  )ֹזַהר ַהּקָ ה ָרָעה  ֵני ַחּיָ ה ּפְ ף מ"ב(. ה. ַנֲעׂשֶ ח"ג ּדַ

ה הּוא  עֹוָלם ַהּזֶ ּסֹוֵבל ָהָאָדם ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ף קכ"ה(. ו. ּכָ ּדַ

ף  דֹוׁש ח"ג ּדַ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות )ֹזַהר ַהּקָ ּלֹא ִנְזָהר ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ְטָרא  ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהּסִ ָ ֻדּשׁ מ"ב(. ז. יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהּקְ

ם  ף מ"ב(. ח. אֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפׁשָ דֹוׁש ח"ג ּדַ ָאֳחָרא )ֹזַהר ַהּקָ
ָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר  ים ּכְ ְצרֹור ַהַחּיִ קּו ּבִ ּבְ י לֹא ִיְתּדַ ּכִ
רּוְך הּוא ּגֹוֲעלֹו  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ָאָדם ְמֹגָעל, ּכִ ִמיָתתֹו ּכְ
ף מ"א(. ט.  דֹוׁש ח"ג ּדַ א )ֹזַהר ַהּקָ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
ְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו, ְורּוַח  ּסִ ק ַנְפׁשֹו ּבַ ְמַדּבֵ
ה  ף מ"ב(. י. ַנֲעׂשֶ דֹוׁש ח"ג ּדַ ְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו )ֹזַהר ַהּקָ ַהּטֻ

ף קכ"ה(. דֹוׁש ח"ב ּדַ ה ָרָעה )ֹזַהר ַהּקָ ֵני ַחּיָ ּפְ
נּו  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ב  ְמַעּכֵ ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ל  ׁשֶ ְוֶהָעוֹון 
דֹוֵרנּו ְוז"ל:  ֵסֶפר ָהָאִביב ֵמַהּנֹוֵגַע ָלַדַעת ּבְ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ּבּוְרג  ֶרעׁשְ ִמּפְ סֹוֵפר  ה  מׁשֶ ר'  ְוַתְלִמידֹו  ַאְדֶלר  ָנָתן  ר' 
ֹוֲחִטים  ַהּשׁ ִלְפֹסל  ָרָצה  ַאְדֶלר  ָנָתן  ר'  ר,  ְסּתָ ּנִ ּבַ ִלים  ְמֻקּבָ
ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהּסִ חֹוַתם  ּוְלַהְכִניַע  ַמְין,  ּדְ ְפַרְנְקפּוְרט  ּדִ
ְחֶיה ְוגֹו'  ָך ּתִ סֹוד ַעל ַחְרּבְ סּוִלים ּבְ ֹוֶרה ַעל ׁשֹוֲחִטים ּפְ ּשׁ ׁשֶ

ואמר לו: "למה לך לטרוח כל כך כדי ללמוד את הספר 
יכול ללמד אותו לך בחמישה רגעים, רק  כולו? אני 

בתנאי אחד, תאמין בשבתאי צבי" )ימח שמו(.

כה  שספר  להיות  יכול  "איך  לו:  השיב  יהודה  ורבי 
גדול, תלמד אותו לי בחמישה רגעים?"

אז השיב לו כי כל כוונתו בספר הזה הייתה להלהיב 
אם  בו  יאמינו  כך  שאחר  כדי  ה'  בעבודת  העם  את 
כוונתו  כל  וזה  צבי,  בשבתאי  להאמין  להם  יאמר 
בחיבור הספר, ולמה לו להטריח עצמו לקרוא את כל 

הספר?

וייקץ והנה חלום.

פורח,  עוף  איזה  וראה  לילה  באותו  והתנמנם  וחזר 
רודפים  חבלה  ומלאכי  טליתו,  כנפי  תחת  ונכנס 
אחריו ואומרים: 'לעזתים יאמרו בא נתן הנה', לרמוז 
ממנו  מבקש  העזתי  שנתן  הבין  אז  העזתי.  נתן  על 

לתקן את נשמתו.

ובאותו לילה חזר וראה אותו עומד עם העניים בפתח 
בית הכנסת, וכשנכנס רבי יהודה, אמר לו נתן העזתי 

בהכנעה: 'ולך תהיה צדקה מעם ה' אלהיך'.

עד כאן החלום.

אז אמר לנו באותו יום: "בואו עמי לבית הכנסת כדי 
לתקן את נשמתו". והלכנו עמו לבית הכנסת "יצחק 
חיים", שהיה מתפלל שמה, וקראנו תהלים עם שבעה 
כורתי ברית ועם בקשות. ואחר כך נתן לנו קצת כסף 

על נשמתו.

למחרת אמר לנו כי הודיעו לו מן השמים שכבר נתקן 
בפסוק:  אליו  ברמזם  לגיהנום,  ונכנס  העזתי  נתן 
"שרופה באש כסוחה", והשליח היה מצטער כל כך 

על שמיהר הרב לתקן את נשמתו.
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יַח, ַאְך הס"ם ֶהֱעִמיד  א ָמׁשִ ל ְרצֹונֹו ּבָ יג ּכָ ְוִאְלָמֵלא ִהּשִׂ
החת"ס  ְוַתְלִמידֹו  ִלְברַֹח  ְוֻהְצַרְך  ִבים  ַקּצָ רֹוְדִפים  ָעָליו 
ם  ַעל ׁשֵ ְרָסאֹות. ]ְוֶזה ָהָיה סֹוד ְיִריַדת ַהּבַ ָרץ ַאֲחָריו י' ּפַ
ְצַעד  "ַזַע"ם" ּתִ ין ְוָרַמז ַעל ֶזה ּבְ דֹוׁש ְלָעְלָמא ַהּדֵ טֹוב ַהּקָ

בֹות ְז'ִביָחה ֵע'ירּוִבין ִמ'ְקָואֹות[.  י ּתֵ ָאֶרץ, ָראׁשֵ

ר  יֵתנּו ֲאׁשֶ אּור, ִמי ֶהֱחִריב ֶאת ּבֵ ֶיֶתר ּבֵ ּוְכֵדי ְלָהִבין ְקָצת ּבְ
ֲעוֹוֵננּו?  ּבַ ֲעַדִין  ָגלּות  ּבְ ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ ָיֵמינּו,  ּבְ ִנְבָנה  לֹא  ֲעַדִין 
ֶפר  ּסֵ ּבַ ְרֵאה  ַהּיֹום?  ם  ּגַ מֹול  ּתְ ם  ּגַ י  ִיׁשַ ן  ּבֶ א  ּבָ לֹא  ּוַמּדּוַע 
ָהַאֲחרֹון  ף  ּדַ ּבַ ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ָדה  ַהּגָ ַעל  ה"  מׁשֶ ה  ַמּטֵ ִרית  "ּבְ
ו  ְוַעְכׁשָ ָקְדׁשֹו:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ָנה[  ׁשָ ְמאֹות  ד'  ִלְפֵני  ס  ]ִנְדּפַ
ֶאת  ֶהֱחִריב  ֶזה  ָבר  ּדָ ׁשֶ ְלַמְפֵרַע  ָרִאינּו  ֶחְזָקָתם  ִאיְתַרע  ׁשֶ
ָגלּות  ּבְ ִכיָנה  ְ ְוַהּשׁ ָיֵמינּו,  ּבְ ִנְבָנה  לֹא  ֲעַדִין  ר  ֲאׁשֶ יֵתנּו  ּבֵ
ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ִקְלקּוִלים  ה  ּמָ ּכַ ִנְמָצא  ר  ְוַכֲאׁשֶ ֲעוֹוֵננּו.  ּבַ ֲעַדִין 
ְוכּו'.  ָתֵרַע,  ִהׁשְ ִמּלְ ַהְיִריָעה  ָקָצר  י  ּכִ ֶפר  ַהּסֵ ַעל  ְלַהֲעלֹות 
ָבר  ַהּדָ ָקרֹוב  ִצְמרֹו  ֵמֲחַמת  ים  ָבׂשִ ַהּכְ ִחיַטת  ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט 
ה   ַהְרּבֵ ֹחט  ִלׁשְ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ּוְלַקְלֵקל  ִלְפׁשַֹע 
אי  ְלַוּדַ ְוָקרֹוב  ֹחט,  ּוְמַמֲהִרים ִלׁשְ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ִקים  ֵאינֹו ְמַדְקְדּ
ְהֶיה  ּיִ ֵרר... ּוִמי ׁשֶ ר ִנְתּבָ ֲאׁשֶ ֲאִכיִלין ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּכַ ּמַ ׁשֶ
ִמּיֹוַמִים  ּיֹום  ּוַמה  גּוְבִרין  ּבְ ֶבר  ּגֶ ַמה  ְולֹוַמר  ָבר  ּדָ ּבַ ַמה  מּוּתְ
ֹוֲחִטים  ּשׁ ָיָדם ׁשֶ אי ִמְנַהג ֲאבֹוֵתיֶהם ּבְ ַוּדַ ה ּבְ ָבר ַהּזֶ ּדָ ְוָיֵקל ּבַ
ְקִרי  ּתִ ְוַאל  ר  ׂשָ ּבָ ֶלֱאֹכל  ָלנּו  ן  ִיּתֵ ִמי  ֵלאֹמר  ְבֵריֶהם  ּדִ ֶאת 
ָרֵאל  ל ִיׂשְ בּו ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ִנְתַחּיְ ֲחטּו ׁשֶ ׁשְ ַוּיִ א  ְטחּו ֶאּלָ ׁשְ ַוּיִ
ְנִחיָרה  ר  ׂשַ ּבְ ַהְינּו  ֲאָוה  ּתַ ר  ׂשַ ּבְ ׁשּו ֶלֱאֹכל  ּקְ ּבִ ׁשֶ ָלָיה ַעל  ּכְ
יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּכְ ה  ַנֲעׂשֶ ִאם  ַוֲאַנְחנּו  ְוֵאיָנם,  ָחְטאּו  ַוֲאבֹוֵתינּו 
לֹום, ְואֹוי ָלנּו  ְוׁשָ ֲעוֹוָנם ַחס  ּבַ ִדים  ִנְלּכָ לֹא טֹוִבים ִלְהיֹות 
ר,  ְלַדּבֵ ה  ּפֶ ָלנּו  ְוֵאין  ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה:  ָלנּו  ין ְואֹוי  ַהּדִ ִמּיֹום 
ְרמּו  ּגָ ָעַבר ָעֵלינּו ַעד ּכֹה ׁשֶ ֶ ר ַמה ּשׁ יד ּוְלַסּפֵ ּוִמי יּוַכל ְלַהּגִ
ֲחטּו ְלַעְצָמם  ָ ּשׁ ָיְדעּו ׁשֶ ה ָרעֹות, ְולֹא  ּמָ ּכַ ֹוֲחִטים  ָלנּו ַהּשׁ
ְכַלל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה  מֹו ֵכן ִיְהֶיה ִמיָתָתם ּבִ גּוָמה, ּכְ ין ּפְ ַסּכִ ּבְ
ִלְהיֹות  ּוֻמְכָרח  אֹוָתם,  ִליְך  ׁשְ ּתַ רח"ל  ה  ִלּפָ ַהּקְ הּוא  ַלּכֹל 

דֹול.  ֲאִריכּות ּגָ ֶכֶלב ְוכּו' עיי"ש ּבַ ל ּבְ ְמֻגְלּגָ

עדות מהרוח

סיפר רבי יהודה )כשהיה עוסק בתיקון הרוח המגולגלת בבחור אפרים בן 
נסים חנגיל(:

שאלתי לרוח האם שמע או ראה או ידע מעניין נתן 
העזתי. האם נכנס לגיהנום או עודנו בכף הקלע.

חודשים  תשעה  זה  רק  בעיני.  ראיתי  "לא  לי:  אמר 
כמו  גדולה  המולה  קול  שמעתי  הבור  בתוך  בהיותי 
עלי:  הממונים  פי  את  ושאלתי  וכלה,  חתן  שמחת 
'מה קול זה ההמולה?' ואמרו לי: 'כי נתן העזתי היום 

נגמר דינו מכף הקלע, ועכשיו הוא הולך לגיהנום'."
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ֵאב  ַנח ִמּכְ ּגָ ֲחמּורֹות ַעד ׁשֶ ּבַ ֲחמּורֹות ׁשֶ ֲאִפּלו ּבַ
רּות ֵהם לֹא ַיַעְברּו ַעל ֶזה  ׁשְ ר ֶאל ַוַעד ַהּכַ ַדּבֵ ֵלב ּתְ
ָראס  לֹום ְיהּוָדה ּגְ ְלחּו אֹותֹו ֶאל ָהַרב ׁשָ ִתיָקה ְוׁשָ ׁשְ ּבִ
ָבר ָלְרחֹוב ּוָבִעּתֹוִנים  ּדָ ר לֹו ַהּכֹל. ְוֵתֶכף ָיָצא ּבַ ְוִסּפֵ
יב  אׁשֹוי ַזַצ"ל. ְוהּוא הֹוׁשִ יק ִמּקָ ּדִ אֹון ַהּצַ ְוהֹוִדיַע ְלַהּגָ
ב  ן הּוא, ְוָאז ָיָצא ִעם ִמְכּתָ ּכֵ ָבר ׁשֶ ין ּוֵבְררּו ֶאת ַהּדָ ית ּדִ ּבֵ
ה ָאַמר  ֵהָמה ּוְבַעל ּפֶ ר ּבְ ׂשַ ּלֹא ֶלֱאֹכל ּבְ ְלַתְלִמיָדיו ׁשֶ
ר  ׂשַ יַח לֹא ִיְהֶיה ּבְ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ַהְרּבֵ
ְלִמי  "ז ַעל ְירּוׁשַ ָרה, ]ּוְכמֹו ֵכן ָאַמר ָהִריְדּבַ ׁשֵ ֵהָמה ּכְ ּבְ
יָקאגֹוי,  ׁשִ ִבים ּבְ ּצָ ָנה ֶנֶגד ַהּקַ ַחם ִלְפֵני ֵמָאה ׁשָ ּלָ ׁשֶ ּכְ
ֵהָמה  ר ּבְ ׂשַ ִרית ְלעֹוָלם לֹא ִיְהֶיה ּבְ ַאְרצֹות ַהּבְ ּבְ ָאַמר: ׁשֶ
ל  יִרים ׁשֶ ּבִ ָרה[ ְוֶזה ַהּכֹל הֹודֹות ִלְפֻעּלֹוָתיו ַהּכַ ׁשֵ ּכְ
לֹום יּוָדא  י ׁשָ יק ַרּבִ ּדִ ים ָהעֹוָלִמי ָהַרב ַהּצַ ה ָהַרּבִ ְמַזּכֵ
ה ְזַמן ָהָיה עֹוֵבר ְוִאם  ּמָ ִליָט"א, ּוִמי יֹוֵדַע ּכַ ָראס ׁשְ ּגְ

ַעם. ה ֵאי ּפַ ּלֶ ָהָיה ִמְתּגַ ְכָלל ׁשֶ ּבִ

ת ְלֵעֶרְך  ּגּול ָיְצאּו ִמן ַהּדָ ר ּפִ ׂשַ ַעל ְיֵדי ּבְ ְוָידּוַע ׁשֶ
ְבֵרי  ְמֹבָאר בשו"ת ּדִ ג' ָוֵחִצי ִמיְלָיאן ְיהּוִדים רח"ל, ּכַ
ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות  ֵאין ֲעֵבָרה ּכְ ים" )יו"ד ח"א ִסיָמן ז'( ׁשֶ ַחּיִ
ים ָרִאינּו  ְרֵאִלי, ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ׂשְ ב ַהּיִ ַטְמֵטם ַהּלֵ ּמְ ׁשֶ
ֶאֶרץ לֹוֵע"ז  ה ְקִהּלֹות ּבֶ ּמָ ת ּכַ ַעל ְיֵדי ֶזה ָיְצאּו ִמן ַהּדָ
ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ַעל ְיֵדי ַהׁשֹוִבי"ם  מּו ּבִ ּטְ ָאְכלּו ְוִנְתּפַ ׁשֶ
ֶאְבדּו ִמן  ּנֶ עֹות ָזרֹות ַעד ׁשֶ ים, ְוָגְברּו ֲעֵליֶהם ּדֵ ּלִ ַהּקַ

ָבָריו ַהחֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש(. ָהל )עיי"ש ּדְ ַהּקָ

"ם זצ"ל(  ב ֵמָהַרְמּבָ ת ֵעֶקב ִמְכּתָ ָרׁשַ ּוְב"ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים" )ּפָ
ְגַלל  ִתים ּבִ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ְפרּו ּבִ ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ּכָ ִ ּשׁ ׁשֶ
ְצאּו  ּיָ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַעד ׁשֶ מּו ּבְ ּטְ ְוִנְתּפַ ָאְכלּו  ׁשֶ

ם רח"ל. ּלָ ת ּוָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ְוָהַרג ֶאת ּכֻ ֵמַהּדָ

ֶבר ַעל ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות  ִחּבּוט ַהּקֶ ָהעֶֹנׁש ּבְ ְוָידּוַע ּדְ
ֶרק י"ט(, יִקים )ּפֶ ֵסֶפר אֹור ַצּדִ ַתב ּבְ ֲאסּורֹות: ּכָ
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ָרֵאל  חּוֵרי ְוַיְלֵדי ִיׂשְ נּות ַוֲהִריַגת ּבַ ה ַהּזְ מֹו ַמֲעׂשֵ ּכְ
ִנים  מֹוְסדֹות ַהּתֹוָרה ּוְבַהֲעָלַמת ָהַרּבָ יר ּבְ ים ְלַהְסּתִ ַנּסִ ּמְ ׁשֶ
ָנה, ְוִאם ֶאָחד ֵהִרים קֹולֹו ְלַהְזִהיר ֶאת  ִעים ׁשָ ֶזה ַאְרּבָ
הֹוָצַאת  ִאּלּו ָהָיה ֶאָחד ִמן ָהֵריִקים ּבְ ָהָעם, ָיְצאּו ֶנְגּדֹו ּכְ
רֹוֵצַח ֲחִסיִדי ֵטרֹוִריְסִטי  ַרם ׁשֶ ַלְסֵטר ָעָליו, ְוֶזה ּגָ ַתב ּפְ ּכְ

ל. ְוַחאַמאִסי ָיָרה ּבֹו ְלָהְרגֹו, ּוְבֶדֶרְך ֵנס ִנּצַ

ק  ּלֹא ָהָיה ְמַדְקֵדּ י ִמי ׁשֶ ע ּכִ ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו: ּדַ
ין  ה ְולֹא ָהָיה ִנְזָהר ְלַהְבִחין ּבֵ עֹוָלם ַהּזֶ ַמֲאָכִלים ּבָ ּבְ
א  ּתֹוָרה ֶאּלָ ר, ַוֲאִפּלּו ֵאינֹו ִאּסּור ְמֹפָרׁש ּבַ ִאּסּור ְלֶהּתֵ
ה ַעל  א ַהְמֻמּנֶ ַאַחר מֹותֹו ּבָ ּלְ ֵמֲחָכֵמינּו ז"ל. ָעְנׁשֹו ׁשֶ
ְרֶזל ְוֵאׁש,  ל ּבַ ְרִביטֹו ׁשֶ ׁשַ ְטנֹו ּבְ ה ַעל ּבִ ֶבר ּוַמּכֶ ִחּבּור ַהּקֶ
ִכין  א, ְוָאז ְמַהּפְ ְנּדָ ְרׁשַ ֵרסֹו ִנְבַקַעת ְויֹוֵצא ּפַ ּכְ ַעד ׁשֶ
ַלע ַמה  ים אֹותֹו, ְואֹוְמִרים לֹו ּבְ ָניו ּוַמּכִ אֹותֹו ַעל ּפָ
ה  ה ַהּזֶ ׁשֶ ין ַהּקָ יֵלנּו ִמּדִ ְמֵרנּו ְוַיּצִ ם ִיׁשְ ֵ הֹוֵצאָת, ַהּשׁ ֶ ּשׁ
הּוא ָעֹון  ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ִאּסּור ּבָ ּוְמִדְכוֹוֵתיּה, ּוִבְפָרט ּבְ

אן ְלׁשֹונֹו. ָחמּור, ַעד ּכָ
ם הרה"ק ָהֱאלִֹקי  ׁשֵ י ּבְ ַמְעּתִ ָ ה ַמה ּשׁ ָרׁשָ ּדְ י ּבַ ּוְכָבר ָאַמְרּתִ
ע  ָהָרׁשָ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ל  ּכָ י  ּכִ זי"ע:  ְעְלז  ִמּבֶ ֹרַקח  ַאֲהֹרן  י  ַרּבִ
ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  ָאְכלּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  א  ּבָ ימ"ש  ְרָמִני  ַהּגֶ
ְוָהָיה  ְרָמִני,  ַהּגֶ ֲעָמֵלק  נֹוַלד  ה  ּוִמּזֶ ים  ַקּלִ ׁשֹוֲחִטים  ָהיּו  ׁשֶ
ְדָבֵעי,  ּכִ יִנים  ּכִ ִחיזּו ַהּסַ ּלֹא ִהׁשְ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ֶנֶגד ִמּדָ ּכְ ה  ִמּדָ ּבְ
ל ֲעָמֵלק  ר ׁשֶ הּוא ׂשַ ָבר ׁשֶ ַעל ּדָ ל ַהּבַ ִחיז ֶאת ַהֶחֶרב ׁשֶ ִהׁשְ

ֹחט ִמיְליֹוֵני ְיהּוִדים רח"ל,  כֹחֹו ִלׁשְ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ּבְ
ְנֵבלֹות  ִנים ּבִ רֹות ׁשָ רֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים ַעׂשְ ילּו ַעׂשְ ְוֵכן ִהְכׁשִ
ַעל  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְקָראָקא  ִעיר  ּבָ  - ּוְטֵרפֹות 
ֶנַטע  ָנָתן  י  ַרּבִ ל  ַהְמֻקּבָ דֹוׁש  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ֲעֻמּקֹות"  ה  "ְמַגּלֶ
ַמְסִעיר  ְמֹאָרע   - ְקָראָקא  ין  ּדִ ית  ּבֵ ַאב  זצוק"ל  יָרא  ּפִ ׁשַ
יָרא  ּפִ ָנָתן ָנַטע ׁשַ יק ר'  ּדִ אֹון ַהּצַ ַהּגָ ְתקּוַפת  ּבִ ִהְתַרֵחׁש  ׁשֶ
ַעל  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרב  זצ"ל,  ֲעֻמּקֹות"  ה  "ְמַגּלֶ ַעל  ּבַ זצ"ל 

ׁשּוָבה. ֲעֵלי ּתְ דֹול ְלַהּבַ ּקּון ּגָ ה ֲעֻמּקֹות" ָנַתן ּתִ "ְמַגּלֶ
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ירֹות  ּבִ הֹודֹות ִלְפֻעּלֹוָתיו ַהּכַ ָראס, ׁשֶ ַנֲחזֹר ְלָהַרב ּגְ
י ֵמִאיּסּוָרא ָזָכה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ  סּור ֵמַרע ְלַאְפרּוׁשֵ ּבְ
ה  ָרֵאל ִהְתִחיל ְלעֹוֵרר ְל"ַוֲעׂשֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל, ּוֹפה ּבְ ִיׂשְ
ָמתֹו  ׁשְ ׁש ּבֹו ִניצֹוץ ִמּנִ ַתֲעמּוָלה עֹוָלִמית, ְוִנְתַלּבֵ טֹוב", ּבְ
דֹוׁש  יס ּוְלָהִפיץ ַהּזַֹהר ַהּקָ דֹוׁש ְלַהְדּפִ "י ַהּקָ ּבִ ל ַרׁשְ ׁשֶ
ה ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר  ְוִתּקּוֵני ֹזַהר ְואֹור ַהּזַֹהר ְועֹוד ַהְרּבֵ
"י  ּבִ ָרֵאל ִלְלֹמד ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ׂשְ ּיִ ֵני  ּבְ ם, ְלעֹוֵרר  ִחּנָ ּבְ
ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ַמִים  ׁשָ ְלִיְרַאת  ל  ֻסּגָ ּמְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ

ְסָפִרים ֵאּלּו. ּמּוָבא ּבִ ּכַ

ה ּוִבְפָרט  ּדֹור ֶהָעכּור ַהּזֶ ְפָרט ּבַ ה, ּבִ דֹול ָעׂשָ ְוָדָבר ּגָ
ִאים,  ַקּנָ ַעְצָמם  ֵמַהּקֹוְרִאים  ּבֹו  ַרּבּו  ׁשֶ ֲאֶמִריָקה  ּבַ
ִפְנָחס", ּוְלַאַחר  ָכר ּכְ ים ׂשָ ׁשִ ה ִזְמִרי ּוְמַבּקְ ים ַמֲעׂשֵ "עֹוׂשִ
ָהִאְטִליִזים -  ִריתּות ]ׁשֶ ְנֵבלֹות ְוִאּסּוֵרי ּכְ מּו ּבִ ּטְ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ
ֵהם ֲהִכי  ֵמִאים, ַמְלִעיִטים אֹוָתם[, ׁשֶ עְרס" ַהּטְ ה"ּבּוְטׁשֶ
אי  ף כב:(: ָאַמר ָלּה ַיּנַ ֶכת סֹוָטה )ּדַ ַמּסֶ ְמֹבָאר ּבְ רּוִעים, ּכַ ּגְ
י  ין ְולֹא ִמּמִ רּוׁשִ ְתָיְרִאי ִמן ַהּפְ א ִלְדִבִיֵתיּה ַאל ּתִ ַמְלּכָ
ין,  רּוׁשִ ּדֹוִמין ַלּפְ בּוִעין ׁשֶ א ִמן ַהּצְ ין ֶאּלָ רּוׁשִ ֵאיָנן ּפְ ׁשֶ

ִפְנָחס. ָכר ּכְ ין ׂשָ ה ִזְמִרי ּוְמַבְקׁשִ ַמֲעׂשֵ יֶהן ּכְ ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ

לֹוַמר  בּוִעים - ּכְ א ִמן ַהּצְ ם: ֶאּלָ "י ׁשָ ַרׁשִ ּוְרֵאה ּבְ
חּוץ  א ְצבּוִעין ִמּבַ תֹוְלדֹוָתם ֶאּלָ ּכְ ֵאין ַמְרִאיָתם  ׁשֶ
ֵהן  ה ִזְמִרי - ׁשֶ ַמֲעׂשֵ יֶהם ּכְ ֲעׂשֵ ּמַ ָבָרם. ׁשֶ ְוֵאין ּתֹוַכן ּכְ
ִרּיֹות  ִפְנָחס אֹוְמִרים ַלּבְ ָכר ּכְ ים ׂשָ ׁשִ ִעים ּוְמַבּקְ ְרׁשָ
ְמָפֵרׁש ֵלּה ְלִעְנַין ְצִניעּוָתא.  א ּדִ ִפְנָחס, ְוִאיּכָ ָדן ּכְ ְלַכּבְ
ִבים ַעְצָמם  ֵמִאים חֹוׁשְ בּוִעים ְוַהֲחֵנִפים ְוַהּטְ ְוֵאּלּו ַהּצְ
יִחים ַעל  ֶנֶסת ּוַמּנִ ִאים ְלֵבית ַהּכְ יִקים, ֲהלֹא ּבָ ַצּדִ ּכְ
ים  ְועֹוׂשִ ְצָדָקה  ים  ְועֹוׂשִ ין,  ִפּלִ ּתְ ֵמא  ַהּטָ ם  ֹראׁשָ
ְצָדָקה ִיְפֹרק",  "ֶחְטאֹו ּבִ ֶבל ׁשֶ ר ֶמֶלְך ּבָ ְנבּוַכְדֶנאּצַ ּכִ
ת ֲעָריֹות, ְוׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם רּוַח  ְקִלּפַ ֲאָבל ֵהם ִנְטָמִאים ּבִ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ ְמֹבָאר ּבַ ְטָרא ַאֲחָרא, ]ּכַ ל ַהּסִ ְמָאה ׁשֶ ַהּטֻ
ָר"א  ַתב ַהּגְ ף קכ"ה ע"א וע"ב(, ְוֵכן ּכָ ִטים )ּדַ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ
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ן ַעל ִעְנַין  ַצּיֵ ּמְ ָעִמים ׁשֶ הֹוָתיו ב' ּפְ ַהּגָ יֹו"ד ִסיָמן פ"ז ּבְ ּבְ
ה[, ַאְך ִמְצוֹות ֵאּלּו ְמאּוִסים  ָחָלב ֶאת ַהּזַֹהר ַהּזֶ ר ּבְ ׂשָ ּבָ
ת ֲעָריֹות,  ֲעׂשּו ִעם ְקִלּפַ ּנַ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ

ת ַאֲחֵרי(. ָרׁשַ סֹוף ּפָ דֹוׁש )ּבְ ים ַהּקָ אֹור ַהַחּיִ כתוב ּבָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֲאֶמִריָקה ְלָגֵרׁש ֶאת ָהַרע ַעל  ָכה ּבַ ּזָ ן ְלַאַחר ׁשֶ ַעל ּכֵ
ְתעֹוְררּו  ּנִ ם ׁשֶ ֵ ַבר ַהּשׁ ִנים ֵמאֹוָתם ַהְיֵרִאים ֶאת ּדְ ל ּפָ ּכָ
ֲאָכִלים ָזָכה ַעל  רּות ַהּמַ ַכׁשְ ֵהר ּבְ ַעל ָידֹו ְוֵהֵחּלּו ְלִהּזָ
"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ ְיֵדי ֶזה ְלעֹוֵרר ִלְלֹמד ֶאת ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ׁשֶ

ה. ֻאּלָ ים ּוְלָקֵרב ַהּגְ ֵלב ַרּבִ דֹוׁש ּוְלַהְכִניָסם ּבְ ַהּקָ

ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ְצִליַח  ּיַ ׁשֶ לֹו  ְמַאֲחִלים  ָאנּו  ן  ּכֵ ַעל 
דֹוִלים ְלַהְכִניס  י ּכֹחֹות ַהּגְ ְמַמּדֵ ה, ְוִאם ַיֲעֹבד ּבִ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵני  ל ּפְ ַמִים, ְיכֹוִלים ֲאַנְחנּו ְלָהִכין ַעְצֵמנּו ְלַקּבֵ ִיְרַאת ׁשָ

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ּבְ ה ּבִ ּלֶ ְתּגַ ּיִ יַח ִצְדֵקנּו, ׁשֶ ְמׁשִ

ל טּוב: ת ּכָ ֵמַח ּוְבִבְרַכּ ר ְוׂשָ ׁשֵ ת ַחג ּכָ ִבְרַכּ ּבְ
ֵווייֶצער לֹֹמה יּוָדא ׁשְ ׁשְ

מכתבי ברכה על הסיפור הנורא
של הנער בן 15 

מכתב ט'
מכתב לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מטורונטו

גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים 
ושמונה נביאים ושבע נביאות

 לכבוד האדמו"ר שליט"א,

אני לא יכול להבין מעומק לבי מה כל הרעש 
וההתנגדות לילד "נתן" שחלם על משיח. למרות 

שבטלה הנבואה, אבל אז מה?
בגלל הסרט הזה הרבה אנשים עושים תשובה!
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איך אפשר לקרר את האמבטיה ולעשות מעשה 
ולמנוע בניו של הבורא יתברך מלחזור  עמלק 

בתשובה?
 הגמרא במסכת מגילה יד אומרת "אמר רבי 
אבא בר כהנא גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים 
נביאות שנתנבאו להם  נביאים ושבע  ושמונה 
לישראל שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת 

טבעת החזירתן למוטב".
הגמרא מעידה לנו שהיה לנו מעשה בין שני 
רשעים הכי גדולים בעולם, מעשה של אבי אבות 
הטומאה, מעשה של שקר וכזב, ובגלל התוצאה 
שלה שהחזיר את ישראל לאביהם שבשמים היא 
עצמה יותר חשוב בעיני ה' יותר מארבעים ושמונה 

נביאים ושבע נביאות.
צריך לדעת ולחשוב היטב הדק והדק היטב את 
האחריות לכל אלו שרצו לחזור בתשובה, ועכשיו 

ששמעו שהכל שקר כבה אשם.
כולנו מצפים לישועה, וכולם מרועה אחד נתנם 
תתחזק ותמשיך לקרב את הלבבות לשם שמים.

 נ.ד. טוראנטא

 

מכתב י'
לכבוד כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

חשב  אשר  היוצר,  ויתעלה  הבורא  ישתבח 
מחשבות לבלתי נידח ממנו נידח, ושלח לנו עיר 
וקדיש מן שמיא נחית, פצצת אטום מן השמיים, 

שמחזירה אלפים בתשובה. 

הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. מי ימלל גבורות 
ה' ישמיע כל תהילתו. ברוך הוא וברוך שמו. ברוך 
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כבוד ה' ממקומו. תהילות לאל עליון ברוך הוא 
ומבורך.

ָרה ַעל  ְשׂ ַהִמּ ִהי  ַוְתּ ן ָלנּו  ן ִנַתּ ֵבּ ָלנּו  ד  י ֶיֶלד ֻיַלּ ִכּ
ר  ּבֹור ֲאִביַעד ַשׂ ֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִגּ מֹו ֶפּ ְקָרא ְשׁ ְכמֹו ַוִיּ ִשׁ

לֹום. )ישעיהו ט ה( ָשׁ

רמז לילד ונתן. ותשע"ו.

והנה קמו קנאים, ומקררים מעשה עמלקים, 
ודורשים ברבים, כי זה מעשה משוגעים, ומטורפים, 
את  והורידו  הצדיקים.  על  רע  שם  ומוציאים 
הסרטונים יותר מששה פעמים. והעם נאנחים, 

לולא התמהמנו כי עתה שבנו זה עשר פעמים.

וישר כח לאדמו"ר שליט"א אשר ניצב כעמוד 
ברזל, נגד כל המונעים. ועשה עשרה ספרים, 

להצדיק את הצדיקים.

ויישר כח להרב רמי לוי שליט"א שהביא את 
הילד הפלאים, ויקרא שמו פלא, נתן מן הנביאים. 
וניצב איתן נגד כל החולקים, המוצאים לעז ולעגים. 

ועמד בכל הניסונים.

שכ"ק  למה  בתשובה  אמר  שאחד  ואפילו 
האדמו"ר שליט"א אמר שלא להאמין במומחה 

כי הוא אוכל נבילות וטריפות.

כי מי שהביא את הילד גם אוכל נבילות וטריפות. 

אבל לא ידע שהרב רמי לוי שליט"א שמע בקול 
האדמו"ר שליט"א ולא אוכל כבר בשר חצי שנה. 

וזה ממש הוצאת שם רע!!!

ואין לנו אלא לברך שהחיינו על המוגמר, ולהודות לה' 
אשר שומר ושמר, ולהניצל מהסוף הרע ומר. ברוך שאמר.
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בברכה, והכרת הטוב לה' יתברך, לנער הפלא, 
לרב רמי לוי שליט"א, ואחרון חביב לעט"ר שליט"א.

מ.ה. בית שמש

 

מכתב י"א
שלום לכב' האדמו"ר מהאלמין

תודה רבה לאדמו"ר שכתב והפיץ את הספר "שלא 
ידח ממנו נידח" עם סיפור העדות המוות קליני של 
הנער - זה זכות גדולה לכל עם ישראל לזכות לראות 

הסרטון ולקרוא ספר זה ולהתחזק.

דברי הילד מאד נגעו ללבי והרשימו אותי מאד 
וזה גרם לי להתחזק בתורה ומצוות, ולהקפיד על כל 
מצווה, ולייקר מאד את המצוות, שערכם גדל בעיני 
מאד... כל מצווה יהלום.... דבר שמביא לי עכשיו 

יותר שמחה בעבודת השם. 

ניכר שכל דברי הילד אמת לאמיתה!! והוא מדבר 
מתוך החוויה האישית עמוקה שחווה בעולמות עליונים 
- וסוף סוף אפשר להוכיח לכל הספקנים.. שיש עולם 
הבא!! וכן.!. עכשיו מתברר שיש מי שחזר משם!!

רבה על התמלולים באנגלית ובעברית  תודה 
הנער,  עדות  של  נוספות  לשפות  והתרגומים 
שהאדמו"ר דואג להפיץ ולזכות כל יהודי בעולם, 
וממש לאפשר לנו הצצה אל העולמות העליונים, 
ולקבל דברי חיזוק מכל מה שכתוב בספרים הקדושים.

אשריכם מפעל הזוהר העולמי - שאתם מזכים 
את מיליוני היהודים בעולםלפתוח להם פתח לחזור 
ובאמת,  נידח".  ממנו  ידח  "לא  כי  בתשובה,... 
התקרבות של כל יהודי יקרה היא מפז, ולפני ביאת 
משיח , הקב"ה פותח בפנינו את כל האפשרויות כדי 
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להתחזק. כל אחד במקומו ודרגתו. וניכר שממש מביא 
לנו מחיי העולם הבא לעולם הזה.. לפני ביאת משיח.

אני מודה מאד לכבוד האדמו"ר, ואין ספק שמאות 
אלפי אנשים חייבים לכבודו את תודתם העמוקה, כי 
בעצם הצלת את נפשם מנפילה לבאר שחת לנצח 
נצחים, תודה לכבודו שנלחם נגד כל המקטרגים 
שכופרים באמת, ואגב לא כל אחד ואחד טורח להביא 
דברים של תודה אל הכתב, אבל בטוחני שמכתב זה 
מייצג אלפי תודות שיהודים רבים מרגישים בליבם 

ברחבי העולם ומודים לכבודו.
בכבוד רב
אסתר. ג
 

מכתב י"ב
לכבוד כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

זכינו שמשמים שלחו לנו בחזרה נער,  הנה 
שיספר ויגלה לנו דברים נוראים.

כח גדול לעט"ר אדמו"ר שליט"א על  יישר 
החיזוק הגדול שמחזקינו בכל עת, ובפרט שהביא 
מקורות מחז"ל הקדושים מהגמרא הקדושה 
ומהזוהר הקדוש, ודברי הנביאים, וספרי מוסר, 

לדברים שהנער ראה.
אשרי חלקם של מזכי הרבים

וכבר גילה לנו הנביא "ואם תוציא יקר מזולל 
כפי תהיה".

ובודאי שכוחו של כ"ק אדמו"ר שליט"א גדול 
מאוד בשמים.

ברכה והצלחה: מ. י.
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 מכתב י"ג
 לכבוד מו"ר האדמו"ר מהאלמין שליט"א,

יישר כחך על כל העבודה שלך. כל חייך עסקת 
בזיכוי רבים וקירוב לבבות בלי בקשת שם וכבוד 

ובלי כסף.
כל העולם יודעים כולל יהודים, גוים, נערים, 
וזקנים, ואפילו חרש שוטה וקטן שהעולם הזה 

עומד לשנות בשינוי גדול.
כלו כל הקיצין!

כל האומות מתגרים זה בזה
כלו כל הפרוטות שבכיס

יוקר השערים
האמת נעדרה

חוצפה יסגי וכו' וכו'....
כלל ישראל! תדעו לכם! כל נביא אמת שעמד 
לנו והזהיר אותנו, לא שמענו! ואפילו משה רבינו, 

ואליהו הנביא!
האדמו"ר הקדוש פעם אמר לי.

"האם אתה יודע למה אני קורא לעצמי אדמו"ר?
אמרתי לו "בגלל שחברת למעלה מאלף ספרים 
ויותר מאלף גדולי הדור כתבו לך מכתבים והסכמות!

ענה לי "לא לא, חס ושלום!
"אני לא אדמו"ר ולא כלום"!

"רציתי לקרב את ביאת המשיח, ולא שמעו 
אלי. אז קראתי לעצמי אדמו"ר והיום שומעים לי.

איזה ענוה!!!!!
מכל  בכל  לו  ולעזור  בקולו  לשמוע  חייבים 

כל!!!!!!!!!!!
 ממש עבודת הקודש!!!

 נ.ד. טוראנטא
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מכתב י"ד
לכבוד האדמו''ר מהאלמין שליט''א

תודה רבה לכם על הספרים הנפלאים שראיתי 
במייל שלי, ששלחתם אלי, אם נוציא אותם לאור 
יהיה אפשר להפיץ אותם בהרבה תיבות דואר של 

אנשים.

 מ. ג.

מכתב ט"ו
ב"ה, שלום וברכה לכב' האדמו"ר מהאלמין

אני רוצה להודות לכבודועל הספר "לא ידח 
ממנו נידח" ששינה את חיי.." אני מרגיש שגן 
עדן ירד אלי מהשמיים להחיות את נפשי הריקה.

אין מילים שיכולים להביע את גודל התודה 
שאני מודה לכבודו,שעכשיו קבלתי טעםגדול לחיי.

עד היום לא הבנתי בכלל מה אני עושה בעולם 
הזה, למרותשברוך השם, לא חסר לי דבר, והיה 

לי טוב... אבל הייתי חי בלי משמעות.

אףפעם לא הבנתי.. בשביל מה אני חי כאן? רק 
כדי לאכול ולשתות ולהנות!?.. די! נמאס מהכל! .. 
ראיתי את הכל וחוויתי את הכל!אני כבר לא נהנה 
ממה שיש לי! אנשים אחרים מקנאים שיש לי 
הכל!... אבל בעצםאני מרגיש שאין ליכלום!!כי 
אני עצוב מבפנים!!איך יכול להיות שיש לי הכל 
ואני עצוב???? עכשיו הבנתי!!אין לי את הנשמה!!!, 
אני רק מתעסק עם תאוות הגוף שלי במקום למלא 
את הנשמה. מלאתי את הנשמה בחצץ ואבנים, 
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בנחשים ועקרבים... במקום להחיות אותה בתורה 
ומצוות.

נוכחתי.. שככל שהיה לי יותר תענוגות, כך 
נעשיתי יותר ריק, ומסכנההיתה הנשמה שלי... 

צעקה לשמיים!!!

עכשיו אםתקח את כל התענוגים שהיו לי בחיים, 
והיו לי הרבה מאד!!! הם לא מתקרבים למאות 
אחוז.. ממה שהרגשתי שבעקבות הסרט שלמוות 
קליני של הנער בן 15, והספר הזה. כי לא ידח ממנו 
נידח.. בשבילי זה היה גאולה לנשמה. הבנתי שיש 
בורא לעולם, והבנתי שמי שהוא החכם.. האמיתי. 
זה כל אלה שעושיםומקיימיםתורה מצוות, ולא כל 
אלה... העשירים... ורודפי הכבוד... כי שם למעלה 
בשמיים... הםיהיו כמו האספסוף שבעולם הזה.... 
וזה מה שהיה יכול לקרות לי.. אם לא הייתי רואה 
את הסרט וקורא את הספר של כבודו.... וצוחק 

מי שצוחק אחרון.

של  טעם  לחיי,  חדש  טעם  קבלתי  ועכשיו 
התחדשות, טעם של משמעות, עכשיו אני רוצה 
למצוא מקום שאפשר ללמוד בו תורה.... זה החיים 

האמיתיים!!.. ווואו.. אני נורא מתרגש!!

עולם, תודה לך האדמו"ר...על  תודהלבורא 
שליחותך הגדולה.

בברכה,
א. ו.
הרצליה

מכתב ט"ז
לכבוד מורנו ראש מפעל הזהר העולמי
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לאחרונה ראיתי שכתה"ר מוציא הרבה ספרים 
על דברי הנער בן ה 15 עם הרב הצדיק המזכה הרבים 
ומחזיר בתשובה גדול - והנער שראה מהנעשה 
במעולם העליון שחווה מות קליני. זה מחזק אותי, 
בעקבות זה התחלתי לשמור שבת ולהניח תפילין 
ולשמור המחשבות, חילכם לאורייתא, ונא להתפלל 

גם על קרובי שגם הם יתחילו לשמור שבת 

תודה רבה
א. הכהן

מכתב י"ז
שלום וברכה לכבוד קדושת האדמו"ר 

מהאלמין שליט"א
בשמחה  האדמו"ר  כבוד  את  לשתף  רציתי 
העצומה שהרגשתילאחר שקראתי את הספר 
"שלא ידח ממנו נידח" רציתי לרוץ החוצה ברחובות 
ולצעוק שיש בורא לעולם, ויש עולם הבא.... 
ושכולם יתחילו להתעורר, ולהבין שיש מנהיג 

לעולם! 
עכשיו מתברר לי שהכל אמת והתורה אמת, 
והדבר הכי חשוב זה לעשות מצוות ומעשים טובים, 

והכל השארזה הבל הבלים.
מרוב התרגשות ושמחה, אני לא נרדם בלילות... 
לא יודע מה לעשות, אני מנסה לעורר עכשיו את 
אשתי וכל המשפחה... שיבינו שיש באמת בורא 
לעולם!!.. הם בינתיים צוחקים עלי... אבל אני 
אתן להם לקרוא את הספר של האדמור.. ואני 

בטוח שירגישו כמוני.
איפה הייתי עד היום?? הייתי ישן!!!..חבל לי 
עלכל השנים שעברו עלי... אנא האדמו"ר תנחה 
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אותי איך להתחזק... אני רוצה לקיים את כל 
התורה... בבקשה... מה עושים? אני מרגיש כמו 

ילד קטן, שהביאו לוהר סיני....

בברכה: צ. ה.
פתח תקוה

מכתב י"ח
לכבוד הרבנים החשובים

"הזוהר העולמי"
בית שמש

אור העולם בהיר וצח מתגלה בספרים הקדושים, 
אור עצום נחזה ובא, אור גדול מפציע ומופיע.

"אור" בגימטריא "רז", והוא סוד קריאת הזוהר 
אפילו בגירסא שמסוגל לכל העניינים הטובים.

תודה תודה, ושוב פעם תודה!!

מחכים לספרים הבאים!!

ג. בן דוד

מכתב י"ט
אל הצדיקים מפעל הזוהר העולמי

נכנסתי היום בבוקר לבית המדרש ושאלתי מי 
ראה את הסיפור של הילד שהיה בעולם העליון 

וחזר לכאן.

כמה אנשים אמרו שהם ראו.

וכולם אמרו שהכל נכון, ורואים ממש שזה ברור 
כשמש אמת לאמיתה.
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רק אחד אמר שיש כאלה שטוענים נגד, ממילא 
התקרר מזה ולא צריך לעשות תשובה רק עולם 

כמנהגו נוהג.

רואים מזה את האמת, כי האמת צועק בלב כל 
כל ישראל, ותודה לכם על פירסום האמת.

יחזקאל ש.

מכתב כ'
לכבוד עטרת ראשינו האדמו"ר מהאלמין שליט"א

אחדשה"ט באה"ר
ראיתי את עשרת הספרים הנפלאים והאדירים  
"כי לא ידח ממנו נידח" וחשוב מאוד להדפיסם 
בעשרות אלפים עותקים ולהפיצם בכל העולם, 

להגדיל תורה ולהאדירה יישר כח!
הכ"ד באה"ר בברכת התורה: א. ל.
בני ברק

מכתב כ"א
לכבוד מפעל הזוהר העולמי

שלום וברכה! 

הנה התחזקתי מאוד מספרי הזוהר הקדוש, וימלא 
פי תהילה שנמצא בדורינו ספרים נפלאים כאלו.

תודה רבה על הספר סולם הזוהר, אני אומר את 
זה כל יום ורואים ישועות גדולות.

לידה הרופאים אמרו שהאם והתינוק  בחדר 
בסכנה, ויש לנתח. התקשרתי לכ"ק האדמו"ר 
מהאלמין שליט"א, ואמר תיקח לרופא את רשב"י, 
תאמר את פתח אליהו, תיקון ל' תיקון מ"ג תיקון 
מ"ח, אחד אחרי השני כל הזמן, עד הלידה, ותראה 
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ניסים ונפלאות. ולא יצטרכו ניתוח.
וכך עשיתי, ואמרתי לרופאים שהרב לא מרשה 
לעשות ניתוח, והתחלתי לומר פתח אליהו ובפעם 
הראשון שגמרתי הכל, נכנס רופא גדול ובדק ואמר 
הכל בסדר, לא צריך לנתח, ומיד אחר כך נולד 

התינוק בשעה טובה ומוצלחת.

תודה על הספרים הנפלאים: ר. ד.
נ.ב. עוד רציתי להודות לכ"ק האדמו"ר על הספר של הציצית, 
ועל הספרים "כי לא ידח ממנו נידח" שגמרתי עכשיו לקרוא את 
החלק העשירי, תודה. אשרי חלקכם שזכיתם לעורר את הציבור, 

בענין הסיפור הזה של הילד בן 15.

מכתב כ"ב
לכבוד מפעל הזוהר העולמי

תודה רבה על כל הספרים של הזוהר הקדוש 
שזכיתם להוציא לאור, ותודה רבה על הספרים 
"כי לא ידח ממנו נידח", שמחזירים בתשובה הרבה 

אנשים.

שמחנו מאוד.

י. קליין

מכתב א'

וואי!!!!!! אני לא מאמין!!!! באמת משיח בפתח!!! 
משיח בא!!! אנחנו צריכים להתחזק, האדמו''ר 
מהאלמין מחזק אותנו!!! תוציא עוד ספרים על 

הנער בן ה15 ואל תפחד מהערב רב!!!

אנחנו איתך לאורך כל הדרך

מ. ו.

מכתב כ"ג
אל: כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א
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שלום רב! ראיתי את 10 הספרים שכ"ק האדמו"ר 
עשה על הילד. דבר כזה עוד לא היה בבריאה. כל 
כך הרבה מקורות, כל כך הרבה הוכחות. והאמת 
ניכרת. אני לא הייתי צריך את כל הספרים על 
הילד, כי מיד שראיתי את הסיפור, אני האמנתי. 
וגם התפללתי שהשם ישלח איזה גילוי, איזה נס, 

איזה התעוררות, לכל עם ישראל.

ועכשיו כשיצא לאור הסיפור של הילד, היה 
כל כך שמח.

אני עוקב אחרי פעולותיו של האדמו"ר. והספרים 
הנפלאים.

תודה רבה, ברכה והצלחה: א. בוחבוט
מכתב כ"ד

לכבוד מפעל הזוהר העולמי
וברכה! תודה רבה על התוכנית "חיים  שלום 

הזוהר" ברדיו 2000 !
מאוד שמחתי לשמוע את השיעור על פסק הדין 
משבעים ואחד רבנים שאסור לשבת בתערובת 

ואפילו בדרשות.
אשמח מאוד לתרום להדפסת הספר הזה עם 
הפסק דין, 613 ₪, כדי לתקן חטאי ולחזור בתשובה 
והנני רוצה בעצמי להפיץ את הספרים ברחבי העולם.
א. כהן

מכתב כ"ה
לכבוד האדמו"ר מהאלמין שליט"א

מגדולי מזכי הרבים בדורינו
זכות עצומה ונוראה נתגלגלה על ידו, לזכות את 
הרבים ולפרסם גודל אמיתות הסיפור הנורא של 

נער שהיה בבית דין של מעלה, וחזר.
וברכת יישר כח להגה"צ הרב רמי לוי שליט"א 



1  ' ס מ ן  ו ל ע ו  " ע ש ת ן  ו י ס א  " י ך  ת ו ל ע ה ב ת  ש ר פ   ' ו ם  ו י

הטורח בכל עוז. נכפיל ברכה לאדמו"ר שליט"א 
שיזכה להמשיך להרבות גבולי הקדושה, בעוז 

ובתעצומות.
כברכת: מ. וו.

מכתב כ"ו
לכבוד "חיים על פי הזוהר"

שמעתי את הדרשה של כבוד האדמו"ר מהאלמין 
ברדיו אלפיים, שדיבר נגד ישיבה אנשים ונשים 

בתערובות ואפילו בדרשות.
ועד היום לא ידעתי עד כמה זה עבירה גדולה, 

ומהיום אני יזהר בזה מאוד.
להעביר את תודתי לכבוד האדמו"ר על  נא 

שהאיר את עיני.
מ. בן-חיים

מכתב כ"ז
לכבוד מפעל הזוהר העולמי

ברכתי שגורה לכם מעומק הלב, על שאתם 
מחזקים אותי תמיד.

ח. ווייס

מכתב כ"ח
לכבוד מרן האדמו''ר מהאלמין נשיא ומנהיג 
מפעל הזוהר כאן בארץ ישראל ישיבתו בבית 
שמש ומצודתו פרוסה על ירושלים ועל כל ארץ 

ישראל ועל כל העולם.

אנחנו מבקשים כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, 
ואנחנו כבר באמצע, רק עוד קצת צריך עוד קצת 
צריך, תמשיכו בעבודתכם כי פצצת האטום כבר 



1  ' ס מ ן  ו ל ע ו  " ע ש ת ן  ו י ס א  " י ך  ת ו ל ע ה ב ת  ש ר פ   ' ו ם  ו י

בדרך ורק אנחנו נינצל.

הזוהר תחזקו, אל תערצו ואל תחפזו  מפעל 
אפילו יש כמה שיוצאים נגדכם תתחזקו אתם 
רק מתחזקים מזה, אתם מקבלים את כל המצוות 

שלהם אל תערצו. 

אני רוצה לראות עוד ועוד חיבורים בנושא של 
נער בן ה15 אני שולח את זה לכל הקבוצה שלי 
וכולם שולחים לי לינקים, וואו!!! כולם מתפלאים 

כולם מקבלים על עצמם ללמוד זהר כל יום 

משה ג.

מכתב כ"ט
לכבוד האדמו''ר מהאלמין נא לכתוב עוד הרבה 
ספרים ופרשנויות וחיבורים על דברי הנער בן ה15 

זה מחזק אותנו מאוד!! זה מקרב אותנו לגאולה

בתקוה להבנה: י. ג. 

מכתב ל'
ה ה'תש"ע ַצּוֶ ה ּתְ א, ְלֵסֶדר ְוַאּתָ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ

"ִמְפַעל  ל ּתֹוָרה ּבְ ּה ׁשֶ לכת"ר ְוָהָדר, ֵמִקים ֻעּלָ
ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי", כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין הגה"צ 
ִליָט"א, ֹנַעם השי"ת  ָראס ׁשְ ּגְ לֹום ְיהּוָדה  י ׁשָ ַרּבִ

יׁשּוָעתֹו. ּבִ

ב לכת"ר  תַהּלֵ ְרַכּ ּבִ ֶאת  יַע  ְלַהּבִ ָאנּו  ים  ׁשִ ְמַבּקְ
ֲהָפַצת אֹור  ְמָרץ ּבַ ֳעלֹו ַהּנִ ִליָט"א, ַעל ּפָ ָהַאְדמֹו"ר ׁשְ
ְסָפָריו ַהְיָקִרים ּוְבִמְפָעָליו  דֹוׁש, ּבִ ּזַֹהר ַהּקָ "י ּבַ ּבִ ָהַרׁשְ
ל ָמקֹום ַוֲאָתר זֹוֶכה ִלְהיֹות מּוָאר  ּכָ יִרים – ַעד ׁשֶ ּבִ ַהּכַ

אֹור ִלּמּוד ַהּזַֹהר. ּבְ
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ה: "אֹור  ִפּלָ אי ִמְתּכֹוֵנן ָעֵלינּו ַמֲאַמר ַהּתְ ַוּדַ ּוָבֶזה ּבְ
ְמֵהָרה ְלאֹורֹו". ְוהּוא  נּו ּבִ ּלָ ה ּכֻ ִאיר ְוִנְזֶכּ ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ּתָ
נּו ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ה ַרּבֵ דּוַע ּוְמֻפְרָסם ַמֲאַמר מׁשֶ ּיָ ּכַ
ָרֵאל  קּון ַעם ִיׂשְ ַהאי ִסְפָרא ִיּפְ י "ּבְ "י זיע"א ּכִ ּבִ ְלַרׁשְ

ַרֲחִמים ְמֵהָרה" )ָנׂשא קכד:(. לּוָתא ּבְ ִמּגָ

ִני השי"ת ְלֵקרּוב ֵאֶצל  ר ִזּכַ ָזכֹור ֶאְזּכֹר ֶאת ֲאׁשֶ
ַעל  מו"ר הגה"צ ָהַרב יֹוֵסף צובירי זצ"ל זיע"א ּבַ
דֹוׁש ְותֹוַרת  ֵסֶפר "ֱאמּוַנת ה'" ַעל ַמֲעַלת ַהּזַֹהר ַהּקָ
ל  ִנים!!! ִמּנּוהּו ּכָ ן 16 ׁשָ ָלה. ּוֵמֱהיֹותֹו ּבֶ ּבָ ַהּסֹוד ְוַהּקַ
יָמן ִלְלֹחם ִמְלֶחֶמת ַהּקֶֹדׁש ֶנֶגד ַהְמַעְרֲעִרים  ַחְכֵמי ּתֵ
ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַמֲעַלת  ִריִעים ַעל  ְוַהּמְ
ַתב ֶאת  יָמן זיע"א ּכָ ָנן ַחְכֵמי ּתֵ ִליחּות ָמָרָנן ְוַרּבָ ׁשְ ּבִ
ִעיר,  ילֹו ַהּצָ ֵני ּגִ מֹו ִמּפְ ִעּלּום ׁשְ ה ּבְ ִחּלָ "ל ּתְ ֶפר ַהּנַ ַהּסֵ
ר  ְמַחּבֵ מֹו ּכִ ְרַסם ׁשְ ִנים ַרּבֹות ּפֻ ֲעבֹור ׁשָ ָאֶרץ ּכַ ְוַרק ּבָ
ּלֹו מּוָאר  ֶפר, ְוהּוא ּכֻ עֶֹתק ִמן ַהּסֵ ֶפר. וב"ה ָזִכיִתי ּבְ ַהּסֵ
"י  ּבִ דֹוׁש ֵמַרׁשְ ִמְלֶחֶמת ֹקֶדׁש ְלהֹוִכיַח ִצְדַקת ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ
ּלֹו.  ָרֵאל ְוָלעֹוָלם ּכֻ יבּותֹו ְלַעם ִיׂשְ זיע"א, ּוַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ
ׁש,  יו ַמּמָ ל ַחּיָ ַהְנָהָגתֹו ּכָ ן ָהָיה ּבְ הּו ֲעֵלי ֵסֶפר, ּכֵ ּוְכַמֲעׂשֵ
ק ֶאת ַמֲעַלת  ה ְלַחּזֵ ָ ל ְקֻדּשׁ יפּות ׁשֶ ַתּקִ מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ּבְ

ּמּוד ּבֹו. ַהּזַֹהר ְוַהּלִ

ל ָהַרב ְסַעְדָיא ב"ר ִיְחֶיא  ְוֵכן ֶאְזּכֹר ֶאת מו"ר ַהְמֻקּבָ
דֹוׁש, ּוֵמאֹורֹו  ּזַֹהר ַהּקָ ִדיר ּבַ ָהָיה הֹוֶגה ּתָ ַנחּום זיע"א, ׁשֶ
ם ָהָיה נֹוֵהג מו"ר  ָהָיה ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ְוִנְפָלאֹות. ּוְבַדְרּכָ
ּזַֹהר  ָהָיה הֹוֶגה ּבַ ן עוואד עואמי זיע"א, ׁשֶ ָאִבי ִיְחֶיא ּבֶ
ֲעלּות  ה ָקְדׁשֹו ִהְתּפַ י ִמּפֶ ַמְעּתִ דֹוׁש, ּוְפָעִמים ַרּבֹות ׁשָ ַהּקָ
ׁש ֶמֶלְך,  רּוׁש ִמְקּדַ דֹוׁש ִעם ּפֵ ה ַעל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ַרּבָ
זֹוֶכה  ָכה ּבֹו ָהָיה ּכְ ּזָ ִציאּות ְוָכל ִמי ׁשֶ ָהָיה ְיַקר ַהּמְ ׁשֶ

ַגן ֵעֶדן ֲעֵלי ֲאָדָמה. ְמַנת ֶחְלקֹו ּבְ ּבִ

ָרֵאל,  ר ֵסֶדר ֹחק-ְלִיׂשְ ֶזה ֻסּדַ י ּבְ נּו ּכִ ית ִלּבֵ ּוֶבֱאֶמת, ָנׁשִ
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דֹוׁש,  ּזַֹהר ַהּקָ ם ַמֲאָמר ּבַ ְוהֹוִסיף ּבֹו ַהִחיָד"א זיע"א ּגַ
ִדיִרים  ֵוה ֶנֶפׁש ַלּכֹל, ְוִיְהיּו ּתְ ְלַמַען ֶיְהּגּו ּבֹו ַהּכֹל ְוִיְהֶיה ׁשְ

ָכל יֹום ְויֹום. ּבֹו ּבְ
ל כ"ק  ִמְפָעלֹו ֶהָעצּום ׁשֶ ֲעֹקב ּבְ ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ּוָבֶזה ּדָ
ל  ם ׁשֶ ַדְרּכָ יְך ּבְ ִליָט"א, ְלַהְמׁשִ ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין ׁשְ
ֲעלּו ַרּבֹות  ר ּפָ דֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ֲאׁשֶ ה ְוָכל ּגְ דֹוִלים ֵאּלֶ ּגְ
דֹוׁש ְלַמַען ֶיְהּגּו ּבֹו ַהּכֹל.  ּזַֹהר ַהּקָ נּו ִסְדֵרי ִלּמּוד ּבַ ְוִתְקּ
ָקרֹוב  יל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה ּבְ ָתם ְלַהְגּדִ ר ְמַגּמָ אי ִעּקַ ּוְבַוּדַ

ֵלָמה. ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ַהּגְ
ִליָט"א ָזִכינּו  ּוִבְזכּות כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין ׁשְ
ִתי  ִהּלָ עּור ַהּקְ ִ ּשׁ ּבַ ַע ֵסֶדר ִלּמּוד ָקבּוַע  ם ָאנּו ִלְקֹבּ ּגַ
ל ֶאָחד זֹוֶכה ְלַעְצמֹו ַלֲהגֹות  ה – ּכָ ִחּלָ ת ֹקֶדׁש: ּתְ ּבָ ׁשַ ּבְ
ִליִמים  ַיַחד ַמׁשְ ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ּקּוֵני ַהּזַֹהר", ּבְ ֶפר "ּתִ ַעּמּוד ִמּסֵ ּבְ
יִכים ִלּמּוד  ת. ואח"כ ַמְמׁשִ ּבָ ָכל ׁשַ ים ּבְ ּפִ ה ּדַ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ר ָקְראּו  ֵסֶפר "אֹור-ַהּזַֹהר", ָלַדַעת ֶאת ֲאׁשֶ ְוַהְרָחָבה ּבְ
ָאנּו  ֹקֶדׁש  ְבֵרי  ּוִמּדִ ַהּזַֹהר,  ַמֲעַלת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי 
מֹות  ַח-ַהְקּדָ ֵהן ָלנּו ַמְפּתֵ ֵרי ְיסֹודֹות ׁשֶ ִטים ִעּקְ ְמַלּקְ

דֹוׁש. ַלּזַֹהר ַהּקָ
ֶוה בגי'  ִני השי"ת ְוֶאְתּבֹוַנן: זַֹהר בגי' 218 = ׁשָ ִזּכַ
ְכִלית ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ר ּתַ "ֱאלֵֹהי עֹוָלם ה'", ְוהּוא ִעּקַ
ֶוה בגי'  ֱאמּוַנת ֹאֶמן זֹו. ְוֵכן ׁשָ ַדע ּבֶ דֹוׁש ֵליַדע ּוְלִהּוָ ַהּקָ
ל ַהּזֹוֶכה ְוהֹוֶגה בזוה"ק  א", ַהְיינּו ּכָ ן עֹוָלם ַהּבָ "הּוא ּבֶ
נּו", ובגי'  ֶוה בגי' "ְוה' ָהָיה ִעּמָ ן העוה"ב. ׁשָ הּוא ּבֶ

פּוָלה", ובגי' "ֶחֶסד עֹוָלם". "ַוֲהלֹא זֹו טֹוָבה ּכְ
ִוד  ֶוה בגי' "ִעם ּדָ זַֹהר בגי' 218 ְוִעם ַהּכֹוֵלל 219 = ׁשָ
"ל  ַמֲאַמר ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַהּנַ ֶלְך", ַהְיינּו מ"ש ּבְ ַהּמֶ
ִוד ִצְדֵקנּו. ן ּדָ יַח ּבֶ יַאת ָמׁשִ י ִלּמּוד הזוה"ק ְמָקֵרב ּבִ ּכִ

ֶוה בגי' "ֵאין עֹוד  ה' ַהְיִדיָעה בגי' 223 = ׁשָ ַהּזַֹהר ּבְ
תֹוַרת  ּמּוד ּבְ ַלל ַהּלִ ַבּדֹו", ְוהּוא ַהְיסֹוד ַהּנֹוָדע ִמּכְ ִמּלְ
ַמֲאַמר ָהַרְעָיא  "ל ּבְ ּנַ ה" ּכַ ֻאּלָ ִכּסּוֵפי ּגְ ֶוה בגי' "ּבְ ח"ן. ׁשָ
ּזֹוִכים  ָבה ׁשֶ ֶרק ּוְבָכל ּתֵ ָכל ּפֶ ה ּבְ ֻאּלָ ְמֵהיְמָנא ַעל ֵקרּוב ַהּגְ
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י ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם". ֶוה בגי' "ּכִ ַלֲהגֹות בזוה"ק. "ׁשָ
ֶוה בגי'  ֶוה בגי' 223 + 415 = 638. ׁשָ דֹוׁש ׁשָ ַהּזַֹהר ַהּקָ
ת  ֹלׁשֶ מֹות ׁשְ ֶוה בגי' ִלׁשְ ל ָהָאֶרץ". ְוׁשָ "ה' ֶעְליֹון ַעל ּכָ
ִרית ה'",  ֶוה בגי' "ּבְ ָהָאבֹות "ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב". ׁשָ
ה  ִתּיָ ְ נּו ִהיא ַעל ֶאֶבן ַהּשׁ ִרית ה' ִעּמָ ר ּבְ י ִעּקַ ְלהֹורֹות ּכִ
י אֹות  ם "ּכִ ֶוה בגי' ּגַ ִלּמּוד הזוה"ק, ְוַהְיינּו ׁשָ ּבְ ַהּזֹו ׁשֶ
ָך" ובגי'  ִוד ַעְבּדֶ יֵרי ּדָ ֶוה בגי' "ּוְבׁשִ הּוא ְלעֹוָלם". ׁשָ
יַח ִצְדֶקָך". ּוְבָכל  ִוד ְמׁשִ ן ּדָ יַח ִצְדֵקנּו" ובגי' "ּבֶ "ִלְמׁשִ
ן ְיִהי ָרצֹון. ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו" ּכֵ ם בגי' "ּוַמֲעׂשֵ ֶוה ּגַ ֶזה ׁשָ
קֹור  ִליָט"א ִמּמְ ן ְיֹבַרְך כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ׁשְ ְוַעל ּכֵ
יְך  ָרכֹות, ִלְבִריאּות ּגּוָפא ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא, ְלַהְמׁשִ ַהּבְ
ם ָהעֹוָלם  ּסֵ ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי, ְלַמַען ִיְתּבַ ֵחילֹו ּבְ
ם "ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך  רֹו ְלַקּיֵ ִעּקָ "י ׁשֶ ּבִ ּלֹו ֵמאֹור ָהַרׁשְ ּכֻ
מֹו ֶאָחד". ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ַעל ּכָ

ּלֹות  ה, ּוֶבֱאֶמת ָנכֹון הּוא ְלִהְתּגַ ָרׁשָ ּפָ ִסיָמן ִהְתּבֹוְננּו ּבַ
ה" )501( = ַהּזַֹהר  ַצּוֶ בּוַע: "ּתְ ָ ה. ְוַהּשׁ ה ּוָפָרׁשָ ָרׁשָ ָכל ּפָ ּבְ
נּוז ַהּזַֹהר" )501(  נּוז )278(. ּוְבִלּמּוד "אֹור ַהּגָ )223( + אֹור ַהּגָ

ֵמָחה" ַעל  ִנים ׂשְ ֶוה בגי' "ֵאם ַהּבָ ה בע"ה = ׁשָ ּלֶ ִיְתּגַ
י ָקדֹוׁש  ע ֶאת ה'", ובגי' "ּכִ ִכיָנה, בגי' "ּדַ ְ ִעּלּוי ַהּשׁ

ֲאִני".

"י זיע"א ּבִ דֹוׁש ּוְזכּות ָהַרׁשְ יָקר ַוֲהַדר ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבִ

ת ַהּתֹוָרה  ם ַהֲחֵבִרים ַהּלֹוְמִדים בביהמ"ד מֹוֶרׁשֶ ׁשֵ ּבְ
ְנָיִמיָנה: ּבִ

יֵאל ה ַעּמִ ֹמׁשֶ

מכתב ל"א
ִטים  ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ א, יֹום ג' ְלֵסֶדר "ְוֵאּלֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ
ָבט יֹוָמא ְדִהילּוָלא  ים ִלְפֵניֶהם" – כ"ה ׁשְ ׂשִ ר ּתָ ֲאׁשֶ
ָרֵאל ַסַלְנֶטר זצוקללה"ה. י ִיׂשְ ְדָמָרָנא ָהַאְדמֹו"ר ַרּבִ
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ִליָט"א. יק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ ּדִ אֹון ַהּצַ ִלְכבֹוד ַהּגָ

ֶטֶרם ַאֲעֶלה ַעל  ּבְ לֹומֹו ַהּטֹוב,  ת ׁשְ ִריׁשַ ַאַחר ּדְ
י לֹא ֵעת ַלֲחׁשֹות  י ְלִלּבִ ֵעיר, ָאַמְרּתִ ים ִמּזְ ָתב ִמּלִ ַהּכְ
ָמה  ַהְקּדָ ּבַ לֹום  ָ "י ָעָליו ַהּשׁ ּבִ ּוְכַמֲאַמר ָהַרׁשְ ה,  ַעּתָ

ָלִאְדָרא, ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך.

אֹון  ַעל ַהִהילּוָלא. ]ַהּגָ ל ּבַ ְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ דּוַע ּדִ ְוַכּיָ
רּות  ְבדֹוֵרנּו ָאנּו ֵאין ֶאְפׁשָ ָרֵאל ַסַלְנֶטר זי"ע[, ּדִ י ִיׂשְ ַרּבִ
ים, ְוַאִפילּו  ר הּוא ִזּכּוי ָהַרּבִ ָהִעּקָ ר ּדְ יק ִנְסּתָ ִלְהיֹות ַצּדִ

ּבֹון ֲעִלּיֹות רּוָחִנּיֹות. ַעל ֶחׁשְ

י  ָראׁשֵ אֹון ֶהָעצּום ָמָרָנא ּדְ ה, ָידּוַע ַמֲאַמר ַהּגָ ַרּבָ ְוַאּדְ
ָקאּפ  ְמעֹון יּוָדא ַהּכֵֹהן ׁשְ י ׁשִ יבֹות מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ַהְיׁשִ
ַתן  ּנָ תֹו ָהרּוָחִנית ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָכל ֲעִלּיָ זצוקללה"ה, ּדְ
ְרֶאה  ר רּוָחִני – ְוַכּנִ ַמּנֹו ַלֲאֵחִרים – ַמֲעׂשֵ ר ִמּזְ ַמֲעׂשֵ
ּמּוָבא  ר, ּכַ ֵ ְתַעּשׁ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ ֶזה ֻמְבָטח ַעׂשּ ם ּבְ ּגַ ׁשֶ
ם. ּוְכָבר ְלַמְעָלה  ן ׁשָ ר ַעּיֵ ֲעֵרי ֹיׁשֶ ָמה ְלִסְפרֹו ׁשַ ַהְקּדָ ּבַ
ְמעֹון ָלִביא ִזיַע"א,  י ׁשִ דֹוׁש ַרּבִ ּקֹוֶדׁש מּוָבא ַעל ַהּקָ ּבַ
ֶדֶרְך  ּבְ דּוַע, ׁשֶ ר יֹוַחאי ַהּיָ יר ּבַ ִ ר ַהּשׁ ז ּוְמַחּבֵ ֶתם ּפָ ַעל ּכֶ ּבָ
ָתּה, ָעַבר  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָרֵאל ְלִהְתַעּלֹות  ׂשְ ּיִ ִהּלּוכֹו ְלֶאֶרץ 
ת ְטִריּפֹוִלי ּוְמָצָאם ְנבֹוִכים ְללֹא מֹוֶרה רּוָחִני,  ְקִהּלַ ּבִ
ָדם ּתֹוָרה  ם ְלַלּמְ ַאר ׁשָ ְוִנׁשְ דֹוׁש  ַנז ֶאת ְרצֹונֹו ַהּקָ ּגָ

ם ִנְגַנז ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש. ּוִמְצוֹות, ְוׁשָ

ָרֵאל, ֲאזֹר  ֵעת ֵיָאֵמר ִליהּוָדא ְוִיׂשְ ן, ּכָ ר ַעל ּכֵ ֲאׁשֶ
ים. י לֹא ֵעת ַמֲחׁשִ ים, ּכִ ֶבר ְוֵהָחֵלץ חּוׁשִ ּגֶ ּכַ

א  ַגְעּגּוִעים, הּוא קּוְדׁשָ ר קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק ּבְ ֵעת ֲאׁשֶ ּבָ
ה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ִריְך הּוא, ְלַהֲעלֹות ִמּבֹור ֶאת ַהּשׁ ּבְ

ָרֵאל. ֶנֶסת ִיׂשְ ה ִעם ּכְ ָגלּות ַעּתָ ר ִהיא ּבְ ֲאׁשֶ

ֶעְזַרת צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ּבְ

ר יֹוַחאי ָעָליו  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִדְבֵרי ַרּבִ ַח ּבְ ְוָראּוי ִלְפֹתּ
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"ן: ף ּגַ ּקּון כ"א ּדַ ִתּקּוִנים ּתִ לֹום ּבְ ָ ַהּשׁ

א  ּדָ ִפיָנה  ַהּסְ ֵתי  ַיְרּכְ ֶאל  ָיַרד  ְויֹוָנה  ִזיְמָנא  יּה  ּבֵ
ָרֵאל יֹוְרִדים,  ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ ירּוש: ׁשֶ ָאה, ּפֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ
ֶהם, ְועֹוד ַמאן ַרב ַהחֹוֵבל  ִכיָנה ַהְקדֹוָשה יֹוֶרֶדת ִעּמָ ְ ַהּשׁ
ְלַמת ֵרֶעָך,  ְחּבֹל ׂשַ יּה ִאם ָחֹבל ּתַ ַמר ּבֵ ִאיּתְ – ַההּוא ּדְ
ָנָפיו  ִני ְוכּו', ִיְפֹרׁש ּכְ ַבִית ׁשֵ ְחּבֹל ּבְ ַבִית ִראׁשֹון ּתַ ָחֹבל ּבְ
א קּום ְקָרא  ָתא ְויֹוִמין ָטִבין ְוכּו' ּוְבִגין ּדָ ּבְ ׁשַ ֲעַלְייהֹו ּבְ
יּוְבָתא  ִאיִהי ּתְ ָאה ּדְ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ ֶאל ֱאלֶֹקיָך ּדְ
ָאָדם  ַמְתִרין ּבָ ם ּדְ ם. ֲהֵרי ְמֹבָאר ׁשָ ן ׁשָ יָלְך ְוכּו' ַעּיֵ ּדִ
ִכיָנה ]ֹזאת אֹוֶמֶרת,  ְ ּלֹא ִיְגֹרם ְלָגלּות ַהּשׁ ֵהר ׁשֶ ּזָ ּיִ ׁשֶ
ָלִלית  אי ְלַהֲעלֹוָתּה ּכְ ָרִטית ּוְבַוּדַ צּוָרה ּפְ ְלָכל ֶאָחד ּבְ
ִני.  ַבִית ִראׁשֹון ּוְבַבִית ׁשֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ֵלם[. ּכְ ָ ּקּון ַהּשׁ ַלּתִ

ַהְקדֹוָשה  ִכיָנה  ְ ַלּשׁ ה  ַוֲעִלּיָ ּתֹוֶסֶפת  ֵיׁש  ְועֹוד, 
דֹוׁש  ַווְדַאי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ּוּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ
ה ַמְעָלה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ת קֹוֶדׁש ַמֲעֶלה ֶאת ַהּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ
ִלּמּוד  ה ּבְ ּגֶֹדל ַהּפַֹעל ֲהַנֲעׂשֶ ַמְעָלה, ּוְלִפי ֶזה מּוָבן 
ן  ִביא ַהּבֵ ּמֵ מֹו ׁשֶ פּול ֶאֶלף ּכְ ב ּכָ ְחׁשָ ּנֶ ת קֹוֶדׁש ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ
ֶאֶלף ]אֹוְרחֹות  יל ַהּכֹל ׁשּוב ּבְ ְמָחה ַמְכּפִ ִאיׁש ַחי ּוְבׂשִ
דֹוָלה יֹוֵתר  ְמָחה ּגְ ְמָחה[ ְוֵאין ְלָך ׂשִ ַער ַהּשִׂ יִקים, ׁשַ ַצּדִ
עֹוֶלה ְלֵעֶרְך ִמְליֹון  ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוד  ִמּלִ

ָנה, ַמְבִהיל ַעל ָהַרְעיֹון!!! ׁשָ

דֹול  ּגָ ג  ּדָ ַוְיַמן ה'  ַההּוא ִזיְמָנא  ם "ּבְ ְך ׁשָ ּוַבֶהְמׁשֵ
יּה  ַמר ּבֵ לּוָתא ַקְדָמָאה ְדִאּתְ א ּגָ ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה", ּדָ
ִפיָנה, ְוָדא הּוא ָאֹנִכי ֵאֵרד  ֵתי ַהּסְ ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ
ָבָריו ְוִתְרֶאה ִנְפָלאֹות,  ם ּדְ ן ׁשָ ָך ִמְצַרְיָמה ְוכּו' ַעּיֵ ִעּמְ
א ָנָחׁש  ָגה ּדָ א ָסֶמ"ְך ֵמ"ם, ּדָ דֹול ּדָ ג ּגָ ְועֹוד ַוְיַמן ה' ּדָ
ִאיהּו ֵעֶרב ַרב  ת זּוֵגיּה, ֵמַההּוא ַרב חֹוֵבל ּדְ לֹוִנית ּבַ ּפְ
ִסיל  ֹחוק ַהּכְ יּה ְוַגם ֵעֶרב ַרב, ּוְטחֹול הּוא ׂשְ ַמר ּבֵ ְדִאּתְ
ִסיִלים ָינּוח, ִלְבלַֹע ֶאת  ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ י ּכַ ַמר ּכִ ֲעֵליּה ִאּתְ
ָר"א[.  יְרַסת ַהּגְ ם ]ְלִפי ּגִ ן ׁשָ א ְוכּו' ַעּיֵ א ַנְפׁשָ יֹוָנה ּדָ
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ְצַרִים  ָרֵאל ִמּמִ ָנְפקּו ִיׂשְ ם ּוְבִזְמָנא ּדְ ְך ׁשָ ּוַבֶהְמׁשֵ
ִעים  יִגים ֵהם ָהְרׁשָ ַהּסִ אּור ׁשֶ ְייהּו ַסִגיִאין – ּבֵ ַקִטיל ִמּנַ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְתָרָאה ָעִתיד ַהּקָ ִמְצַרִים, ּוְבָגלּוָתא ּבַ ֵמתּו ּבְ
ֵהם ָהֵעֶרב  ִעים ׁשֶ אּור, ֶאת ָהְרׁשָ הּוא ְלַקְטָלא לֹון – ּבֵ

ַרב.

ֲאלּו  ּגָ ּיִ ְתָרָאה – ׁשֶ ָגלּוָתא ּבַ א ּבְ וָנא ּדָ ַגּוָ ְך – ּכְ ּוַבֶהְמׁשֵ
יּה – ָרמּוז – ֹהֶו"ה  ה ַעל ְיֵדי ִלּמּוד – ַהּזֹוַה"ר – ּבֵ ּנָ ִמּמֶ
פּוְרְקָנא  ִאיהּו אֹור ּדְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר – ּדְ ִאם ִיְלְמדּו ּבְ ָר"ז – ׁשֶ
רּוְך הּוא ֶאת  דֹוׁש ּבָ ְתַרְיָתא – ַעל ְיֵדי ֶזה ָיִאיר ָלנּו ַהּקָ ּבַ
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ם ּכִ ה ָהַאֲחרֹוָנה – ְלַקּיֵ ֻאּלָ אֹור ַהּגְ
ְזּכּו ְלעֶֹמק סֹודֹות ַהּתֹוָרה  ּיִ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות – ׁשֶ
יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך – ְוָדא  ל ֵעיַני ְוַאּבִ תּוב: ּגַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְלְמדּו ֶאת  ּיִ ִליֻכהּו – ׁשֶ ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ִאיהּו ּכָ

ִניִמּיּות אֹור ַהּתֹוָרה ְוכּו'. ּפְ

ַההּוא ִזיְמָנא  ג ְוכּו' ּבְ ָבר ַאֵחר: ַוְיַמן ה' ּדָ ם: ּדָ עֹוד ׁשָ
ְלהֹון  ְדָאָגה ּדִ דּוֲחָקא ּדִ ֵקא ֶאת יֹוָנה ּבְ ג ַוּיָ ַוּיֹאֶמר ה' ַלּדָ
ֵני  ּדֹוֲאִגים ִמּפְ דֹול ׁשֶ דֹוֲאִגין ִמן ֲעִנּיּוָתא – ֵמַהּדַֹחק ַהּגָ ּדְ
ל  ָאה ׁשֶ ִלים ַהּסְ ּדַֹחק ֶזה ַיׁשְ ָהֲעִנּיּות – ִמּדּוֲחָקא – ׁשֶ
ְכִתיב ְוֶאת ַעם  א הּוא ּדִ לּוָתא, ַהּדָ קּון ִמן ּגָ לּות – ִיּפְ ַהּגָ
ַמֲאַמר ֲחַז"ל  ַתְכִלית ֲעִנּיּות ]ּכְ ְהיּו ּבְ ּיִ ׁשֶ יַע – ּכְ ָעִני ּתֹוׁשִ
ם. ן ׁשָ יַע אֹוָתם, ַעּיֵ יס[ ָאז ּתֹוׁשִ רּוָטה ִמן ַהּכִ ְכֶלה ּפְ ּתִ

ּתֹוֵמם  ם, ִמׁשְ דֹוׁש ׁשָ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ְוָכל ָהרֹוֶאה ּדִ
ֵעֶרב ַרב,  לּות ַאֲחרֹוָנה זֹו ּדְ ּגָ ִלְראֹות ֵאיְך ַהּכֹל ָרמּוז, ׁשֶ

דּוֲחָקא ְוֵלָצנּוָתא. לּות ּדְ ִהיא ּגָ

ְמעֹון  י ׁשִ ְוֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ּוְברּוָרה, ָלרּוץ ְלַרּבִ
דֹוׁש,  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ר יֹוַחאי ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְוֵעֶסק ּבְ ּבַ
לּות,  ַרֲחִמים ֵמַהּגָ ֵצא ּבְ ּנֵ "י ׁשֶ ּבִ ֹזאת ַמְבִטיַח ָלנּו ָהַרׁשְ ּבְ ׁשֶ
ְבֵרי  דּוַע ּדִ ל עִֹני[. ְוַכּיָ יֹון ׁשֶ יֹון ]ְולֹא ִנּסָ ְולֹא ָצִריְך ִנּסָ
"ש,  ים ִויָטאל, ָהַרׁשַ י ַחּיִ ִלים, מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ַהְמֻקּבָ
ָעִתיד ִלּמּוד  ן ִאיׁש ַחי ְועֹוד, ּדְ ם טֹוב, ְוַהּבֶ ַעל ׁשֵ ַהּבַ



1  ' ס מ ן  ו ל ע ו  " ע ש ת ן  ו י ס א  " י ך  ת ו ל ע ה ב ת  ש ר פ   ' ו ם  ו י

ִכיָנה  ְ ֵאל ַהּשׁ ּגָ לֹות, ְוַעל ָידֹו ּתִ ְרֵסם ּוְלִהּגָ ֶזה ְלִהְתּפַ
ה. ֻאּלָ ה ְוָתבֹוא ַהּגְ דֹוׁשָ ַהּקְ

אֹון  ְבֵרי מֹוֵרנּו ַהּגָ יָרה, ּדִ ם ֹזאת ַאְזּכִ ָבַרי ּגַ ּוְבתֹוְך ּדְ
ְרִזי זצללה"ה  מּוֵאל ּדַ י ׁשְ יק ַרּבִ ּדִ ַהּצַ

לֹוַמר  ים, ּכְ ֵעץ ַהַחּיִ ָהרֹוֶצה ְלַהֲאִריְך ָיִמים ַיֲחִזיק ּבְ ּדְ
י  ָלה זֹו ִמּפִ תֹוַרת ַהּסֹו"ד ּוְבֶזה ַיֲאִריכּו ָיָמיו, ְוַקּבָ ִיְלֹמד ּבְ
ם  ָתָי"ה זי"ע ֶנֶאְמָרה ְוָכְך ָהָוה ּגַ י ְיאּוָדה ּפְ ָמָרָנא ַרּבִ
קּוְנְטֵרס  ָבָריו ּבְ ָעִמים ]הּוָבא ּדְ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ ְלַמֲעׂשֶ

רֹון[. ִזּכָ

ֹמַע, ְוָאֵכן  ָחָלה ְולֹא ָאָבה ִלׁשְ ָחָכם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ּוַמֲעׂשֶ
ים ְלָכל ַחי ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ַבק ַחּיִ ה ָיִמים ׁשָ ּמָ ְלַאַחר ּכַ

אּוָלם  ם ָהָיה ָרָחב ּכְ ּבָ ּלִ ים ׁשֶ ָפַרּדִ דֹוֵלי ַהּסְ ְוָכל ּגְ
דֹוׁש  ל ַמֲעָלָתם ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ יגּו ּכָ – ִהּשִׂ

ִסְדָרם. ִמיִדים ּכְ ּתְ

ָחאֶלּב, ִעיָרק,  דֹוׁשֹות ּבְ ִהּלֹות ַהּקְ ל ַהּקְ ּכָ דּוַע ׁשֶ ְוַכּיָ
ָהיּו ֲחבּורֹות ֲחבּורֹות  ִמיד  ּתָ ְועֹוד,  ִמְצַרִים ַמרֹוקֹו 
דֹוׁש,  ּזַֹהר ַהּקָ ָכל ַלְיָלה ּוְבָכל יֹום ּבַ עֹות ּבְ ְמדּו ׁשָ ּלָ ׁשֶ
ן ִאיׁש ַחי  ל ָמָרָנא ַהּבֶ דֹורֹו ׁשֶ ּדֹור ָהַאֲחרֹון, ּבְ ּוִבְפָרט ּבַ
ׁשּור  ה ִמְצָוה ָלְמדּו ִעְנְיֵני ַהּזַֹהר ַהּקָ ל ַמֲעׂשֵ זיע"א, ַעל ּכָ
ת ֹקֶדׁש ּוְבָיִמים טֹוִבים,  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ְצָוה, ּוְבָכל ְסֻעּדָ ַלּמִ
א  דֹוׁש ַסּבָ רֹות ַעל ִנְפָטִרים, ָלְמדּו ֹזַהר ַהּקָ ַאְזּכָ ְוֵכן ּבְ
י  ְמָחה – ּכִ ִטים ְוָהִאְדרֹות, ּוִבְבִרית ִמיָלה ְוָכל ׂשִ ּפָ ִמׁשְ ּדְ
ב  ַח ַהּלֵ "י ִלְפֹתּ ּבִ תֹוַרת ָהַרׁשְ ֵאין ָלנּו ּכְ ֹזאת ָיְדעּו, ׁשֶ
הּו  ַתח ֵאִלּיָ ה – ּפָ ִפּלָ ל ּתְ ָמה, ְוִלְפֵני ּכָ ׁשָ ּוְלַטֲהַרת ַהּנְ
ּקּוִנים[. ְוָלֵכן ָאנּו  ָמה ַלּתִ ַהְקּדָ הּוָבא ּבַ ָזכּור ָלטֹוב ]ׁשֶ
ִקים ְלהֹוִסיף עֹוד ְועֹוד לֹוְמִדים  ִמְתעֹוְרִרים ּוִמְתַחּזְ
י הּוא ַהּפֹוֵתַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר, ְוַעל ְיֵדי  דֹוׁש, ּכִ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ
דּוַע  ּיָ ְגֶלה ּכַ ִלּמּוד ַהּנִ ָרָכה ּבְ דֹוׁש רֹוִאים ּבְ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ
ִחים  י ּתֹוָרה ְוִנְפָתּ ים ִחּדּוׁשֵ חּוׁש, ּוִמְתַרּבִ ׁש ּבְ ְרּגָ ְוַכּמֻ
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י  ַרּבִ ְמֹבָאר ּבְ ים. ּכַ ּנּו ּתֹוְצאֹות ַחּיִ י ִמּמֶ ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה ּכִ
ים,  דֹוׁשִ ָר"א ְוַהִחיָד"א ַהּקְ ים ִויַטאל ּוָבַרְמַח"ל ְוַהּגְ ַחּיִ

ֲאִריכּות. "אֹור ַהּזַֹהר" ּבַ ן עֹוד ּבְ ְוַעּיֵ

ְבדֹוֵרנּו ָאנּו ֵיׁש ִמְפָעל  ה ָזִכינּו ּדִ ל ֹזאת – ִהּנֵ ְוַאַחר ּכָ
ִפיץ  ּמֵ יר ְוָעצּום – "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" - ׁשֶ ּבִ ּכַ
בֹוד  ֹראׁשֹו ּכְ ה, ְוָהעֹוֵמד ּבְ דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ה ֶאת ַהּלִ ּוְמַגּלֶ
ִליָט"א. יק ֵמָהאְלִמין ׁשְ ּדִ אֹון ַהּצַ ת ָהַאְדמֹו"ר ַהּגָ ַ ְקֻדּשׁ

ר ַלּקֶֹדׁש, ְלָהִפיץ  ק ּוְלִהְתַחּבֵ ר ִמְצָוה ְלִהְתַחּזֵ ֲאׁשֶ
ָהַאְדמֹו"ר  ה. ּוְביֹוְדָעִני ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ִלים ַלּקְ ּוְלַהְרּבֹות עֹוד ַחּיָ
ַכת  ים ּוַמְהּפֵ דֹוׁשִ ֹרב ִחּבּוָריו ַהּקְ דּוַע ּבְ ִליָט"א ַהּיָ ׁשְ
רּות  ֲאָכִלים ְוַכׁשְ רּות ַהּמַ ׁשְ ִעְנַין ּכַ ה ּבְ ָעׂשָ ָהעֹוָלם ׁשֶ
ת  ַ ים, ּוְבִעְנַין ְקֻדּשׁ ים ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ָת"ם ּוְסָפָריו ָהַרּבִ ַהּסְ
ָכר ְועֶֹנׁש ְועֹוד  ֶנֶסת, ּוְסָפָריו ׂשָ ית ַהּכְ ת ּבֵ ַ ִרית ּוְקֻדּשׁ ַהּבְ
ל ֵחילֹו – ָיִמים  ַמִים. ָאַזר ּכָ ם ׁשָ ְסָפִרים, ְוַהּכֹל ְלׁשֵ
ר  ָנה – ָהִעּקָ ִמעּוט ַמֲאָכל ּוִמעּוט ׁשֵ ׁש, ּבְ ְוֵלילֹות ַמּמָ

ַרֲחִמים ּוְבַאֲהָבה. ְמֵהָרה ּבְ בֹוא ּבִ ּתָ ה ׁשֶ ֻאּלָ ְלָזֵרז ַהּגְ

דֹוׁש, ְוטֹוֵפַח ַעל  ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ עּוִרים  ה ׁשִ ּמָ ְוָיַסד ּכַ
ָרֵאל  ַלל ִיׂשְ ל ּכְ ׁש ּכָ ים ַמּמָ יׁשִ ְרּגִ ּמַ יַח, ׁשֶ ְמַנת ְלַהְטּפִ
ַרְך ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ַרֲחֵמי ַהּשׁ
ן ִאיׁש ַחי זי"ע ְוָהַרב  ְבֵרי ַהּבֶ ְרסּום ּדִ דֹוׁש, ּוִבְפָרט ּפִ ַהּקָ
ת ֹקֶדׁש עֹוֶלה  ּבָ ׁשַ ּמּוד ּבְ ּלִ י זי"ע, ׁשֶ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ ָמְרּדְ
א ֶמֶלְך,  ּסֵ יֹום ֹחל, ְוִדְבֵרי ַהּכִ ָעִמים יֹוֵתר ִמּבְ ֶאֶלף ּפְ
ט.  ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ָנה ּבְ דֹוׁש עֹוָלה ְלׁשָ ּזַֹהר ַהּקָ ָעה ּבַ ָ ּשׁ ׁשֶ
ים  ָרֵאל, ּוִמּיֹום ְליֹום ַמְרּבִ ֵני ִיׂשְ ל ֶזה ַמְלִהיב ִלּבֹות ּבְ ּכָ
ל  ּכָ ר, ַעד ׁשֶ עּוִרים ְלֵאין ִמְסּפָ ִלים ּוִמּתֹוְסִפים ׁשִ ַחּיָ
ל ַהּלֹוְמִדים  ָאה, ְוַעל ְיֵדי ּכָ ֵלא ִזיָהָרא ִעּלָ ּמָ ָהָאֶרץ ּתִ
ׂשֹון  ׂשָ ּבְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ בֹוא  ּתָ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִדים  ְוַהְמַלּמְ

ֵח"ן ְוַאֲהָב"ה. ְמָחה ּבְ ְוׂשִ

ה ְלִמְפָעל  ָ ֻדּשׁ ּקְ ֵבק ּבַ ַע ְלִהּדָ ִתי ַלֲעזֹר ּוְלַסּיֵ ּוִמְצָוה ַרּבָ
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ָבַרי,  ית ּדְ ֵראׁשִ ֵהֵבאנּו ּבְ מֹו ׁשֶ ָכל ַהּכַֹח, ּכְ ָקדֹוׁש ֶזה ּבְ
ֵעת ַלֲעׂשֹות  ָרֵאל ַסַלְנֶטר זי"ע, ּדְ י ִיׂשְ אֹון ַרּבִ ְבֵרי ַהּגָ ּדִ
ה, ֶלֱאֹחז  ִתי לֹא ָיסּור ֵהּנָ ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך, ּוִמי ּפֶ

דֹור ֶזה. ָלה ּבְ ֶחֶבל ַהּצָ ּבְ

ַרְעָיא  דֹוׁש ּבְ ה ְלַהְבָטַחת ַהּזַֹהר ַהּקָ ן ִנְזֶכּ ְוַעל ְיֵדי ּכֵ
ַרֲחֵמי.  לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ קּון ּבֵ ִיּפְ ְמֵהיְמָנא ]ָנׂשא קכ"ד[ ּדְ
ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר"  סּוק "ה' ּבָ נּו ַהּפָ ם ּבָ ְוִיְתַקּיֵ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ִמן ַחְבַרָיא: ת ַהּתֹוָרה, ַחד ְזֵעיָרא ּדְ ִבְרַכּ ּבְ

ה יֹום טֹוב  י ֹמׁשֶ ן ַאֲאמֹו"ר ַרּבִ ים ּבֶ ֵמִאיר ַחּיִ
י יֹוֵסף זלה"ה ן ַאֲאְזמֹו"ר ַרּבִ זלה"ה - ּבֶ

ֵני  ָהָיה ְלָסִבי ַזַצ"ל, ֵמַרּבָ ָלה ׁשֶ ר ֵנס ַהּצָ נ.ב. ַוֲאַסּפֵ
ְתקּוַפת  ִמְצַרִים, ּבִ עֹודֹו ּבְ ת "ַאֲהָבה ְוַאְחָוה", ּבְ ְקִהּלַ
ָמם ִנְכְנסּו  ח ׁשְ ְרָמִנים ִיּמַ ַהּגֶ ׁשֶ ְלָחָמה ָהעֹוָלִמית, ּכְ ַהּמִ
ל  ּכָ ֶבת, ִהְכִריזּו ׁשֶ ַרּכֶ ּבָ ִסיעֹות  ַהּנְ ַאַחת  ּבְ ְלִמְצַרִים 
ּלֹא ֵיֵרד  רֹוָבה, ּוִמי ׁשֶ ֲחָנה ַהּקְ ּתַ אן ּבַ הּוִדים ֵיְרדּו ּכָ ַהּיְ

תֹו ְלָהִמית. ַאַחת ּדָ

ָיַרד  ְולֹא  ים  ֵמׂשִ לֹא  ּכְ ַעְצמֹו  ה  ָעׂשָ ַזַצ"ל  ָסִבי 
ַרד  ּיָ ל ִמי ׁשֶ הּוִדים ָיְרדּו – ַאְך ּכָ ל ַהּיְ ֲחָנה, ְוִאּלּו ּכָ ּתַ ּבַ
ַמִים מֹוִרים  ָ ִאּלּו ִמן ַהּשׁ יׁש ּכְ ִהְרּגִ ֶנֱהַרג, ְוִאּלּו ָסִבי, ׁשֶ

ל.  לֹו לֹא ָלֶרֶדת, ְוָכְך ִנּצַ

ִסְדָרן ַחְברּוָתא  ָסִבי ַזַצ"ל ָהָיה לֹוֵמד ּכְ ְדִעי ּדְ ַאַחר ִהּוָ
דֹוׁש ִעם ָהַרב ָחָמִווי ַזַצ"ל, ְוֵכן ָלַמד ִעם  ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ
י עֹוַבְדָיה יֹוֵסף  אֹון ַרּבִ ים טֹוִבים ָמָרן ַהּגָ ֵדל ְלַחּיִ ִיּבָ
ר  ְסּתָ ּנִ ְדלּותֹו ּבַ ר ּגַ דֹוׁש – ֲאׁשֶ ָלה ְוֹזַהר ַהּקָ ִליָט"א ַקּבָ ׁשְ

ה ִהיא ! י ַרּבָ ים – ּכִ ֵאיָנּה ְידּוָעה ְלַרּבִ

ילֹו.  דֹוׁש ְלַהִצּ "י ַהּקָ ּבִ ל ָהַרׁשְ אי ָעַמד לֹו ְזכּותֹו ׁשֶ ַוּדַ ּבְ
דֹוׁש ּוְבֹכַח ּתֹוָרתֹו  "י ַהּקָ ּבִ ָהַרׁשְ ֶזהּו ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם, ׁשֶ ּדְ
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יל. ד ְזכּות ּוֵמֵגן ּוַמּצִ ה ְמַלּמֵ דֹוׁשָ ַהּקְ

ֵמָנה ַלְחמֹו,  "ר ׁשְ י ְרׁשּומֹות – ֵמָאׁשֵ ְוָדְרׁשּו ּדֹוְרׁשֵ
'ְמעֹון  י ׁשִ ּמּוד ָא'ַמר ַר'ּבִ בֹות ִמ'ּלִ י ּתֵ ר' ָראׁשֵ 'ֵמָאׁשֵ
ִמּיּות, ְוָכל  ַגׁשְ רּוָחִנּיּות ְוֵהן ּבְ ֵמָנה ַלְחמֹו – ֵהן ּבְ – ׁשְ

ים. ֵתב ְלַחּיִ ים ִיּכָ ַחּיִ בּוק ּבַ ַהּדָ

ים ְבָרָכה: הק' ֵמִאיר ַחּיִ ּבִ

מכתב ל"ב
ת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר "ָאָדם  ּבָ א, מֹוָצֵאי ׁשַ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ
ן לה'" תש"ע ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם  ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ּכִ

ֶמׁש. ית ׁשֶ ּפֹה ק"ק ּבֵ

לֹום ְיהּוָדה ְגָראס  י ׁשָ בֹוד ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ַרּבִ ּכְ
אי, ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת  ִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזּכַ ִליָט"א: ְמַגְלּגְ ׁשְ
ְוִחינּוך  רּות  ׁשְ ּכַ ם ַעל  ֵ ַהּשׁ ִמְצָוה, לֹוֵחם ִמְלָחמֹות 
ב  ּה ְלמֹוׁשָ ָמר ִיְפָרח" "ִאּוָ ּתָ יק ּכַ ֶזה, ְוָכֵעת "ַצּדִ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ֶמׁש. ית ׁשֶ תֹוְך ָהִעיר ּבֵ לֹו" ּבְ

ָרא יֹוְצֵרינּו, ְוָזָכה ּדֹוֵרנּו ְכְמבֹוָאר  ּבָ טֹוִבים ְמאֹורֹות ׁשֶ
ָכל  י ּבְ יׁשִ ֶאֶלף ַהׁשִ ר ּבְ ָרא ֲאׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ דֹוׁש ּפָ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ
ָאה  ּתָ ִהיא ָחְכָמה ּתַ ְלכּות ׁשֶ ה ַהּמַ ְתַעּלֶ ִנין ּתִ ין ׁשְ ּתִ ׁשִ
חּו ַמּבּוֵעי  ּתְ ְתּפַ ּיִ א ַעד ׁשֶ לֹֹמה ַמְדְרָגא ְלַדְרּגָ ָחְכַמת ׁשְ
ׁש ֵמאֹות  ַנת ׁשֵ ׁשְ ּבִ תּוב  ְוִיְתַקֵיים ֶרֶמז ַהּכָ ַהָחְכָמה, 
ַחר  ַ חּו ַמּבּוֵעי ַהָחְכָמה ְוגֹו', ָעָלה ַהּשׁ ּתְ י ֹנַח ִיְתּפַ ְלַחּיֵ
ָרֵאל ָמִגיֵני ָהֱאמּוָנה ָהַרב  ֵבל ִעם ְמאֹוֵרי ִיׂשְ ְוֵהִאיר ּתֵ
ים ִלַצאטֹו,  ה ַחּיִ י ֹמׁשֶ דֹוׁש ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ ַהְמקּוָבל ַהּקָ
ן ֲעַטר, והרה"ק אֹור  ים ּבֶ י ַחּיִ הרה"ק ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ
אֹון ֶהָחִסיד מֹוֵרינּו  ם טֹוב, ְוַהּגָ ַעל ׁשֵ ָרֵאל מֹוֵרינּו ּבַ ִיׂשְ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר  אּוֵריֶהם ּבְ יְלָנא ִזי"ע ְוַעל ְיֵדי ּבֵ הּו ִמּוִ ֵאִלּיָ
ב  ּגָ דֹוׁש מּוָרם ְוִנׂשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו, ְוַיַען ּכִ
אֹורֹות  ה, ִקְרבּו ֶאת ַהּמְ ְזַמן ַהּזֶ ְדֵרַגת ָהָעם ּבִ ְוָגבֹוּהַ ִמּמַ
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מֹו  ימּוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּכְ דֹוֵלי ַהּדֹורֹות ַעל ּלִ ֵאֵלינּו, )ְולֹא ְלִחיָנם עֹוְררּו ּגְ
ְדִלין  ְשּתַ ל ִאינּון ְדּמִ ף עג:(: ֲאִפּלּו ּכָ ּקּון ל' ּדַ ּקּוִנים )ּתִ ּתִ תּוב ּבַ ּכָ ׁשֶ

ַההּוא  ל ֶחֶסד ְדָעְבִדין ְלַגְרֵמְייהּו ָעְבִדין, ּבְ אֹוָרְייָתא ּכָ ּבְ
ה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא  ר ֵהּמָ ׂשָ י ּבָ ְזּכֹור ּכִ ִהיִלים עח טל( ַוּיִ ִזְמָנא )ּתְ
ְרּגּום  יָחא. ]ּתַ ְמׁשִ ָיׁשּוב, ְלָעְלָמא, ְוָדא ִאיהּו רּוָחא ּדִ
ּתֹוָרה  ּבַ ל ֵאּלּו ָהעֹוְסִקים  ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש[: ֲאִפּלּו ּכָ
אֹותֹו ְזַמן  ים. ּבְ ים ְלַעְצָמם )ֵהם( עֹוׂשִ עֹוׂשִ ל ֶחֶסד ׁשֶ ּכָ
ה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב",  ר ֵהּמָ ׂשָ י ּבָ ְזּכֹר ּכִ תּוב( "ַוּיִ )ּכָ

יַח(. ל ְמׁשִ ּלֹא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם, ְוֶזהּו רּוַח ׁשֶ )רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ

ֵיִזיל ֵליּה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתּוב  ָגְרִמין ּדְ ַוי לֹון ָמאן ּדְ
ה, ְוָלא  ׁשָ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ין ִאינּון ּדְ ִאּלֵ ְלָעְלָמא, ּדְ
ק  ּלַ ִאְסּתַ ָלה, ְדָגְרִמין ּדְ ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ּתַ ָבָעאן ְלִאׁשְ
ה.  ָאַרת ב' ְיֵביׁשָ ּתְ ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה, ְוִאׁשְ
ֵלְך  ּיֵ ּגֹוְרִמים ׁשֶ ְרּגּום ְלָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש[: אֹוי ָלֶהם ִמי ׁשֶ ]ּתַ
ים ֶאת  עֹוׂשִ ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ִמן ָהעֹוָלם ְולֹא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם, ׁשֶ
ָלה,  ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ה ְוֵאיָנם רֹוִצים ַלֲעֹסק ּבְ ַהּתֹוָרה ָיֵבׁשָ
ִהיא י'. ה ְנִביַעת ַהָחְכָמה ׁשֶ ּנָ ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ְסּתַ ּמִ ּגֹוְרִמים ׁשֶ ׁשֶ

א  ָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרּבָ ה. ַוי לֹון ּדְ ֶאֶרת ְיֵבׁשָ ְוַהּב' ִנׁשְ
ְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש[:  ָעְלָמא. ]ּתַ ָדן ּבְ ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ
ה ְוֶהֶרג ַוֲאַבֹדן  ּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבּזָ אֹוי ָלֶהם ׁשֶ
בֹוד  ק ֶאת ּכְ ן ּבֹואּו ְוַנְחִזיק טֹוָבה ּוְנַחּזֵ עֹוָלם(.- ַעל ּכֵ ּבָ
ל  ה ְלַקּבֵ ר ּכֹחֹו ְוֵחילֹו ְוִיְזּכֶ ֵ ִליָט"א ִויַיּשׁ ָהַאְדמֹו"ר ׁשְ
ְרצֹונֹו  יַח ִצְדֵקנּו ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּכִ ֵני ָמׁשִ ּפְ
יִלים  ּכִ ׂשְ דֹוׁש "ְוַהּמַ ֹזַהר ַהּקָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ הֹור, ּכְ ַהּטָ
ִאיהּו ֵסֶפר  יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ זַֹהר ָהָרִקיַע" "ּבְ ַיְזִהרּו ּכְ
ָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא  ֲעִתיִדין ִיׂשְ ַהּזַֹהר ְוכּו' ּוְבִגין ּדַ
ַרֲחֵמי  ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ י ּדְ ַחּיֵ ּדְ
דֹוׁש  ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבִ ַהְינּו ַהּזַֹהר ַעְצמֹו אֹוֵמר ׁשֶ ]ּדְ
ּקּון  ִתּקּוֵני ּזַֹהר סֹוף ּתִ לּות[ ְוֵכן ּבְ רּוְך הּוא ִיְפקּון ֵמַהּגָ ּבָ
ָדָרא  א ּבְ ְלָיא ְלַתּתָ ד ִאְתּגַ יָלְך ּכַ ו' ְוכּו' "ֵמַהאי ִחּבּוָרא ּדִ



1  ' ס מ ן  ו ל ע ו  " ע ש ת ן  ו י ס א  " י ך  ת ו ל ע ה ב ת  ש ר פ   ' ו ם  ו י

ְקָרא כ"ה י'[ ְוָקָראָת  א ּוְבִגיֵניּה ]ַוּיִ ּסֹוף יֹוַמּיָ ְתָרָאה ּבַ ּבַ
ָאֶרץ. רֹור ּבָ ּדְ

ֲעִתיַרת: ּכַ

ר ֵסֶפר ֲאִריַגת  ר, ְמַחּבֵ ִוד ִפיׁשֶ לֹֹמה ּדָ ָהַרב ׁשְ
ֶמׁש ית ׁשֶ ִביִעית, ּבֵ ׁשְ

מכתב ל"ג

לכבוד מנהלי מפעל הזוהר העולמי

שלום וברכה!

כל הכבוד לכם על הפצת הסיפור על הילד 
מעולם העליון שגילה לנו הרב הצדיק רבי רמי לוי 

שליט"א עם הילד מה שגילו לו בעולם העליון.

זה,  נגד  שאמרו  אנשים  כמה  שיש  שמעתי 
שכאילו זה לא נכון. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה 
איך יכול להיות שבן אדם ילך ויאמר ויפרסם דבר 
שלא בירר ולא ישב אצל בית דין לדון על זה אם 
זה אמת או לא, ואיך יכולים לצאת ולבזות אנשים 

שרוצים לקרב את עם ישראל.

הלא כתוב שמוע בין אחיכם. 

אני מתפלא מאוד איך שאדם יכול לפתוח את 
הפה ולבזות רבנים בלי שישב לדין תורה שמוע 
בין אחיכם, האם התורה הפקר אצל אנשים ח"ו.

הלא בזה תלוי כל גאולת ישראל כל אחד ששומע 
את הסיפור הזה תיכף מתעורר לתשובה. 

והלא גם הוא רוצה יהודים יחזרו בתשובה. וכתוב 
שלפני ביאת המשיח כולם יחזרו בתשובה, ויש 
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כבר את הדאע"ש בארץ רח"ל, ויש לנו רק עצה 
אחת, והיא, לשוב אל אבינו שבשמים כמו שרחל 
אמנו צועקת ובוכה "קול ברמה נשמע רחל מבכה 

על בניה... ושבו בנים לגבולם". 
בתודה גדולה להרב רמי לוי שליט"א ולנער 
בן 15 שבזכותם נפתח לי העינים מה שאני צריך 

לעשות בעולם והתחלתי לחזור בתשובה.
ואני בטוח אם קל שבקלים כמוני, שעברתי 
על כל כך הרבה עבירות בשאט נפש, וחייתי חיי 
תאוות, ועבירות שעברתי רחמנא לצלן, וברוך ה' 

ע"י הסיפור הזה התחלתי לחזור בתשובה.
גם כן דיברתי עם החברים שלי בנסיעה לעבודה 
ברכבת לתל אביב, דיברנו שם הרבה אנשים על 
הסיפור הזה, ולפלא כולם אמרו כמו שאני אומר. 
כולם מתחילים לחזור בתשובה. וכל אחד מתחיל 
באופן אחר. אחד ציצית, אחד תפילין, אחד שבת, 
כל אחד מתקדם, ודיברנו על עיקרי היסוד עד 

שכולנו נחזור בתשובה.
ואני אמרתי להם שהדבר הראשון שהתחלתי 
והכי חשוב, שבת, טהרת המשפחה,  לעשות, 

ותפילין כל יום.
אין לי זמן להאריך במכתבי זה כל מה שאנשים 
סיפרו לי, כי אני צריך כבר להיכנס לעבודה, אודה 
לכם מאוד על שזכיתם להחזיר אותי בתשובה ואת 

משפחתי וחברי, ונכנסנו לחיים אמיתיים.

בכבוד רב

י. בן שלום

אחד מהאנשים על הרכבת שאל אותי  נ.ב. 
שאלה, אני לא יודע איך יתכן שיש אנשים שאומרים 
נגד זה, זה דבר שמחזיר יהודים בתשובה. והלא אחד 
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מכ"ד דברים המעכבים את התשובה, זה המעכב 
את הרבים מלעשות תשובה, ואעתיק מספר יסוד 

התשובה דף לח, וז"ל:

 אל יאמר האדם חטאי הם רבים עד אין מספר
איך אפשר שיהיה לי כפרה ויתייאש מן התשובה

וזה לשון ה"ברית אברהם": אל יאמר האדם 
חטאי הם רבים עד אין מספר, איך אפשר שיהיה לי 
כפרה ויתייאש מן התשובה, וכמו שאמרו ישראל: 
"כי פשעינו אתנו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה", 
כי מי שליבו נוקפו ואין תשובתו שלימה אומר כן, 
אלא יחשוב בדעתו, כי הוא יתברך רב חסד ורב 
סליחות, כמו שאמר הנביא: "חי אני נאום ה' כי 
לא אחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה 

שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תחטאו בית 
ישראל", וכמו שכתוב: "הלא אם תיטיב שאת", 
ותרגום אונקלוס פרש: אם תוטיב עובדך ישתבוק 
לך ואם לא תוטיב עובדך ליום דינא חטאך יהא 
נטיר, וכבר ידעת כי אנשי נינוה ואחאב ומנשה כי 
הגדילו לעשות רע וקבל אותם הקדוש ברוך הוא.

ואמרו חכמינו זכרונם לברכה: "שובה ישראל עד 
ה' אלוקיך" – אפילו כפרת בעיקר, ומה שאמרו בגמרא 
ר"ה ג' כתות לי"ה פושעי ישראל: בגופן יורדין לגהינם 
ונדונין בה י"ב חודש, גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח 
מפזרתן תחת רגלי הצדיקים, אבל פושעי עכו"ם 
בגופן והמינים והמוסרים והאפיקורסים, שכפרו 
בתורה ובתחיית המתים, ושפרשו מדרכי ציבור, 
ושנתנו חתיתם בארץ החיים, והוא פרנס המטיל 
אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים, ושחטאו 
ושהחטיאו את הרבים, כגון: ירבעם וחביריו - יורדין 
לגהינם ונידונין לדורי דורות. גהינם כלה והם אינם 
כלים, וכתבו התוספות כל זה מיירי בדלא עשו 
תשובה באחרונה, אבל אם עשו תשובה באחרונה 
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אין מזכירין לו שום דבר מרשעו, שנאמר: "ורשעת 
הרשעים לא יכשלו בה ביום שובו מרשעו", ואפילו 
אותן כ"ד דברים המעכבים את התשובה אינם מונעים 
אותם, אלא אם עשו תשובה, הרי זה משובח, ונקרא 

"בעל תשובה" גמור, ויש לו עולם הבא, עד כאן.

בליבו יחשוב   - התשובה  אל  גדול   שורש 
דרכיו ויפשפש במעשיו כפי כוחו

כתב בעל "באר מים חיים": שורש גדול אל 
התשובה ביום טהרתו בהתנדב אדם רוחו ולבו להיות 
עבד לבוראו. בהקיצו יחשוב בליבו דרכיו ויפשפש 
במעשיו כפי כוחו, אף פסיעה אחת עד זמן האוכל, 
ואם יעבור ויכשל באיזה חטא, יקנוס עצמו לצדקה 
כפי כוחו והשגת ידו, ויתודה מיד על הדבר, והוידוי 
הזה ירחיקנו מכל עוון, כי אם יבוא לידי עבירה 
יתרחק ממנה, כי יאמר: איך אעשה הרעה הגדולה 
הזאת להתודות עליהם ואהיה כטובל ושרץ בידו.

הגיע עת האוכל ופשפש ולא מצא, יהא מודה 
ומשבח לבורא ברוך הוא שעזרו וזיכהו להיות בתשובה 
כמה שעות בעולם, וכאשר עשה מהבוקר ועד חצות, 
כן יעשה עד אכילת הערב, וקודם האכילה יתודה, 
אחר כך ירגיל עצמו עד זמן השכיבה ככה יעשה עד 
חודש או שנה מיום תחילת תשובתו, עד שיהא קבוע 

ומוחזק בעבודת הבורא לנהוג כל הימים, עד כאן.

מכתב ל"ד
שליט"א,  מהאלמין  האדמו"ר  כ"ק  לכבוד 

אחדשה"ט ברוב כבוד ויקר וגדולה,

בשבח והודאה להשם יתברך שזכינו שיהיה שליח 
משמיים, ממש באר מים חיים, לזכות להכתב כל 
הכתוב לחיים בירושלים. שישארו רק הצדיקים 
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שעליהם יאמר "'קדוש". וישארו רק הקדושים. 
כמו שפירשו המפרשים.

ַלִם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר  ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
ָלִם )ישעיה ד( ירּוׁשָ ים ּבִ תּוב ַלַחּיִ ל ַהּכָ לֹו ּכָ

ֵבא ִאיׁש עֹוד,  י ִיּנָ ונראה שהתקיים בנו - ְוָהָיה ּכִ
ְרּתָ  ּבַ ֶקר ּדִ י ׁשֶ ְוָאְמרּו ֵאָליו ָאִביו ְוִאּמֹו ֹיְלָדיו לֹא ִתְחֶיה, ּכִ

ְבאֹו. )זכריה יג( ִהּנָ ם ה'ּוְדָקֻרהּו ָאִביהּו ְוִאּמֹו ֹיְלָדיו ּבְ ׁשֵ ּבְ
שממש נלחמים כאן נגד הקדושה ונגד האמת. 
ומסירים את הסרטונים ורבנים מדברים נגד. אבל 
האמת תנצח, והקב"ה יחזיר כל יהודי בתשובה, 

ויציל כל יהודי.
וישר כח לאדמו"ר שליט"א שכתב וקיבץעשרה 
ספרים, כנגד עשר ספירות, מקורות ומראי מקומות, 

מקבילות הלולאות, לחזק את הקדושה.
ותודה רבה להרב רמי לוי שליט"א שהביא את 

הילד, ודרש נפלא.
ה' ישלם שכרכם, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב 

ברחמים.

ד.כ

מכתב ל"ה

ב"ה, לכבוד כבוד האדמו"ר מהאלמין

אני רוצה לשתף את כבוד הרב, ולומר לו שאחד 
מהימים הכי גדולים של חיי מלבד החתונה שלי, 
היה היום בו ראיתי את הסרט של הנער בן ה - 15 
- וקראתי מהספר של האדמו"ר. זה היה עבורי 
כמו חתונה שנייה. זו היתה מעין חתונה וברית ביני 

ובין בורא עולם.

בזכות הסרט הבנתי שיש בורא לעולם!! יש דין 
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ויש דיין!! אי אפשר להמשיך לחיות עם איך שאני 
חי, כאילו הכל הפקר. והכל מקרה, כי זו התפיסה 
הרווחת של רוב האנשים, כי בעולם הזה כולם 
רוצים כמה שיותר להנות!... כי הריחיים פעם 
אחת!!., ולכן "נאכל ונשתה כי מחר נמות". צריך 
לשחוט את המשפטים השקריים האלה... שכל 

העולם ניזון מתפיסות השגויות הללו. 

זה מאד שימח אותי לדעת שיש עולם הבא!!!... 
ואם רק "נאכל ונשתה" כל החיים ולא נדאג למחר 
של העולם הבא... אז באמת נמות... רק מהצער 
שבאנו לעולם זה... בלי לעשות את תפקידנו... 
ונחזור כלעומת שבאנו!!.. איזה צער יהיה לנשמה.

הילד  את  שראיתי  אושר..  מרוב  בוכה  אני 
מתלהב ואומר איזה מעלה גדולה יש לברכה אחת 
בשמיים!!... איזה מעלה עצומה יש למי שלובש 
ציצית!!... איזה מעלה עצומה יש לבעלי תשובה 
בגן עדן!!!! אפשר להיות אדיש לזה?? מאז התחלתי 
לברך עלהאוכל... ואני מברך בשמחה עצומה!!! 
אני שמח שאני עושה נחת לה', אני מתכוון ללבוש 
זו  ציצית... הבנתי שכל שנייה ללבוש ציצית 
מצווה.. אני מרגיש שאוצר נפל עלי מהשמיים, 

זכיתי ב"מפעל הפיס"...

אני יכול להיות מיליארדר בעולם הבא... חבל 
שלא ראיתי את הסרט הזה לפני שלושים שנה.. 
עכשיו אני מרגיש את החיים שלי מתחדשים... כמו 
ילד קטן שמגלה לראשונה... עולם מופלא סביבו.

באותו יום שראיתי את הסרט מצד אחד הרגשתי 
שמחה גדולה אבל מצד שני מחוייבות גדולה... כמו 
בר מצווה... רק שההבדל שעכשיו אני מקבל את 



1  ' ס מ ן  ו ל ע ו  " ע ש ת ן  ו י ס א  " י ך  ת ו ל ע ה ב ת  ש ר פ   ' ו ם  ו י

המחוייבות לא מתוך כפייה, אלא מהלב שלי, אני 
רוצה לקבל עול תורה ומצוות! מתוך אהבה לבורא 

עולם... ולא מתוך עול!.

אי אפשר לברוח מהאמת!... בלב עמוק ידעתי 
את האמת, אבל כל החיים ברחתי ממנה כמו ילד 
קטן, כי לא רציתי מחוייבות... והסרט הזה והספר 
של האדמור... העמידו והציבו אותי מול האמת!!

תודה לך האדמו"ר, שכתבת את הספר, שעכשיו 
אני קורא אותו והוא בשבילי כמו מים קרים לנפש 
עייפה, אני חושב שחובה להפיץ את הסרט והספר 
- לאלפי יהודים, כי אני התחזקתי מאד מזה, ולבטח 
ולבטח, כל שאר עם ישראל שמייחלים לזה, אני 
מרגיש שהשעה דוחקת, המשיח בפתח, וצריך 

להזדרז ולחזור לאבינו שבשמים.

בברכה,

מ. ג.

מכתב ל"ו

למה רגשו רבנים וריקים ופוחזים יהגו ריק, על 
ה' ועל צדיקיו ושליחיו ונביאיו

לכבוד מזכה הרבים היחיד בדורו, אשרי העם 
שככה לו, עד ביאת משיח צדקנו יאיר נר"ו,

השם הגדול, מעוז ומגדול, חריף ובקי, וזרחה 
לכם יראי שמי, הרה"צ רבי שלום יהודא גרוס 

מהאלמין שליט"א,

שלום עליך רבי ומורי, 
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ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא. ה' 
הבטיח: "הנה אני שולח לכם את אליה הנביא 
לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על 

בנים, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם"

והנה זכינו, ובחסדי ה' יתברך, נשלח שליח מן 
השמיים, לעורר ולהודיע, כי קרב יום ה' הגדול 
והנורא, ויש  להתעורר ולעשות תשובה, פן אבוא 

והכיתי את הארץ חרם!!!

והנה קמו כמה, ויצאו לקרר את תנועת התשובה 
אשר קמה, אשר צמאה נפשם ובשרם כמה, ועשו 
מעשה קורח ועמלק וכמה, לכבות את שלהבת האש 
אשר עלתה ברמה, והדליקו את אש המחלוקת, 

למה?

ולא עוד אלא שיש איזה אחד, שקפץ בראש 
ולענה ומחזה, אשר מימי קדם הוחזק צדיק ומזכה, 
ועכשיו מיהו ואיזה זה? עומד ומבזה, ופוער פיו 
לבלי חוק, הכזה ראית או כזה? וכבר אמר עליו גדול 
הדור זיע"א הקדי"ח תבשיל"ו  ברבי"ם )בגימטריא... 
עם האותיות והכולל( מזה ומזה, וקהילותיו פז"ה, ודיבר 

קשות נגד רוז"ה, ונשאל אותו מה אתה רוצה???

ומילין לצד עילאה ימלל, ואת שם הקדושים 
אשר בארץ המה חילל, והוציא שם רע על החיים 
והמתים, דברים רעים ומכוערים, וחירף וגידף את 
הצדיקים, את האדמו"ר מהאלמין. והמבזה את 
החכמים נקרא אפיקורוס ומין! וראוי לשורפו במים 
חמין!!! ודברי הנער צודקים והוא אמין, משמאל 

ומימין!

אך שפת אמת תיכון לעד, ורבים עושים תשובה 
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בד בבד, כי לא יזנח ה' לעד, ואש הקודש תוקד 
עדי עד, והצדיק במקום בעל התשובה לא עמד, 

ומשיח יתגלה מיד!

על כאן באתי לחזק את ידיכם, ויד הנער נתן 
נר"ו יאיר, ויד הרב רמי לוי שליט"א ויד כל מזכי 
הרבים, אל תערצו מפניהם, ה' עמכם גיבורי החיל, 
המים הזידונים לא יכולו לכבות את אש התשובה, 

כי לא ידח ממנו נידח!!!

ונא להדפיס את הספר כמה שיותר עותקים 
וכמה שיותר מהר, לפני שהזמן יגמר, וגם לעשות 
דיסקים מהרצאת הנער והספר, ולהודיע לכולם 

- לא תשתחווה לאל אחר!!!

ובני ישראל יוצאים ביד רמה, ותרגום אונקולוס 
ברי"ש גלי, רשב"י. ובספרא דא יפקון ביה מגלותא 

ברחמי!

בכבוד רב,

י"ש מאי"ן
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מכתב ל"ז
שלום לכב' האדמור מהאלמין שליט"א

אני הגדרתי את עצמי כחילוני עד לא מזמן. ואני 
בשנה האחרונה התחלתי להתחזק... ואני לא מאמין 
למה שאני רואה ושומע... איך אפשר להתקרב 
לדת? כאשר אני רואה כאלה מלחמות וקנוניות בקרב 
הרבנים הגדולים?.. איך רבנים גדולים מבזים את 
אחיהם הרבנים בפרהסיה? איפה דרך ארץ? איפה 
אהבת ישראל? אני לא מבין גדול בתורה. אבל ידועה 
האמרה... "שדרך ארץ קדמה לתורה"? וגם אם אתה 
חושב אחרת, יש דרך להתנגד, לומר שאתה לא 
מסכים.! רק למען האמת... אבל, להשאר באהבה 
עם היהודי השני, "קנאת סופרים תרבה חכמה", 

ולא לפגוע אחד בשני.

איפה החוקים של לשון הרע?... זה נראה כאילו 
איבדו את התורה... נפלה עטרת ראשינו...

יש נער בן 15 שמטוב ליבו שיתף את עם ישראל 
באירוע של מוות קליני שהוא חווה, וטרח ובא 
להעיד על מנת לזכות את כל עם ישראל שהתעוררו 
לתשובה... כי אין דבר יותר חכם מאשר ללמוד 
מניסיונם של אחרים... ומה יצא מזה? מלחמות 
ולשון הרע, בין רבנים גדולים, השמצות, הוצאת 
דיבה... זה הורס הכל!.. זה לא עושה נחת בשמיים, 
הקב"ה רואה כאלה מלחמות בין מי שאמורים להיות 

צדיקים גדולים... אז איך ישלח את המשיח?... 

ככה אנו מכינים את עצמינו למשיח?... אני 
רואה שרבנים מסויימים במקום להכין את עצמינו 
לגאולה... מכינים בור ריק מלא עקרבים ונחשים, 
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כל המלחמות מותירות רק קונפליקטים וחוסר אמון 
בקרב הציבור המתחזק, ומורת רוח בקרב מי שכבר 

דתי.

כבר התחלתי להתחזק מאד בעקבות הסרטון 
של הנער... למה לבוא ולומר שהכל שקר? הרב 
וגדולי  קוק שליט"א  והרב  קנייבסקי שליט"א 
ישראל אישרו שהנער דובר אמת, וכל זה ממש 
ניכר בסרטון... ניכר שהנער מדבר מתוך חוויה 
עמוקה שעבר. אי אפשר "לשחק" כאלה דברים... 
אי אפשר "להמציא" תשובות כאלה. מה שהנער 
אמר כתוב בסודות הכי גדולים של חז"ל... למה 
את  לעומק  לבדוק  לא  למה  נגד?  לצאת  סתם 
הדברים? ולשבור לנו את הרוח? למה לא לאפשר 

לנו להתחזק... ורק לבלבל אותנו?

איזה מן דוגמא הרבנים נותנים לכל החילוניים?

 זה הדוגמא שאתם נותנים לנו??? זה חילול השם 
הכי גדול שיכול להיות, רחמנא לצלן!

אם אני לא סומך על הרב גדול, אז על מי אני 
אסמוך? על מי אני אשען? נכון!.. צריך להשען 
רק על הקב"ה... אבל אני צריך בשר ודם בדמות 
של רב, שיקשר ביני לבין הקב"ה! ומה אני רואה? 
מלחמות והשמצות? איפה יראת השמיים?... אתה 
בורח מהחילוניות... ואתה חושב שאתה מגיע 
עכשיו לחוף מבטחים... אבל אתה שוב נופל לגו'נגל 
מסוג אחר! אני כמו תינוק שמתחיל את תחילת 
דרכו הרוחנית... ובאים ומשחיתים לי את הרוח, 

את האמונה... את הטוב.... למה???

החילוניים יגידו... זו הדת?... אז תודה רבה... 
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עדיף להשאר איפה שאנו נמצאים.

אבל למרות שאני רואה איזה נזק זה עושה לכל 
אחי המתחזקים... שמהצד רואים את כל המלחמות 
היהודים ומתבלבלים... אבל לי, למזלי... למרות 
שמאד קשה לי, נשארה לי נקודת אור אחת קטנה 

שמחזיקה אותי.

"יש צדיק אחד בסדום" ]שאחד הורג את השני 
י ְסֹדם ָרִעים  בפרהסיה - כמו שכתוב )בראשית יג יג( ְוַאְנׁשֵ
ִאים ַלה' ְמֹאד, שמעתי ביאור על זה וחטאים לה'  ְוַחּטָ
מאוד שכולם אומרים לה' מאוד שמכוונים שמים.

קוראים לצדיק כבוד קדושת האדמו"ר מהאלמין 
שליט"א הוא הצדיק האמיתי. שנשאר בעבורי, 
הוא נלחם נגד כל השקר והצביעות, ונגד הרבנים 
שאינם ראויים, והאדמו"ר הוא עניו מאד, ותמיד 
מוכן להודות אם טעה, ומדבר עם כל אדם ואדם... 
בחמימות כמו אב לבן, הוא אוהב ישראל... הוא 
דוגמא בשבילי לענווה, גם שאתה הרב הכי גדול, 
אתה מוכן להיות העניו הכי גדול. וזו גדולתך... 
לא אכפת לו כלל כבודו, אלא רק מהאמת. ולכן 
לעניות דעתי הקב"ה נותן לו ברכה כל כך גדולה בכל 
מעשי ידיו, בהפצת הזוהר הקדוש בכל העולם... 
ובאלפי אלפים ספרים שהוציא לאור... והכל בגלל 
שהאדמו"ר מוכן למסור את נפשו ימים כלילות 
למען האמת!! ואת נפשו שם כאפר, למען הקב"ה, 
למען עם ישראל, למען תורת הרשב"י, ומעצמו לא 
אכפת לו כלום, אשרי חלקנו. שגם אם אנו צועדים 
כעיוורים בשיירה בחושך,.. אבל יש לנו צדיק 
אחד אמיתי... שמאיר ומוביל את דרכינו אז דיינו. 

לכן האדמו"ר... באתי לחזק את ידך, אני איתך 
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והולך רק אחריך, ומקווה שאחי החילוניים, יזכו 
לחכמה בינה ודעת לדעת לצעוד בעקבות צדיקי 

האמת שבדורינו.

בברכה, 

ש. כ. 

מכתב ל"ח

לכבוד הגאון הצדיק, הרבי מהאלמין שליט"א

אחרי דרך מבוא השלום והברכה,

שמועה שמענו והזדעזענו, היעשה כדבר הזה?

בא אחד ומדבר סרה על מזכי הרבים, ומכנה 
שמות משמות שונים, שמות גנאי, ואקרא על זה 

בקול גדול: ַאי ייַאִי ַיַיַאִי!!!

בגמרא במסכת בבא מציעא )דף נח:( אמר רבי 
חנינא, כל היורדים לגיהנם עולים )כל הרשעים שדנים 
אותם בשמים לגיהנם, סוף דבר שאחרי איזה זמן שקצבו להם לפי 
מעשיהם, הם עולים ויוצאים מגיהנם, כנזכר בהלכות כבוד אב ואם, 

שאין דנים אדם לגיהנם יותר משנים עשר חודש(. חוץ משלושה 

שיורדים לגיהנם ואינם עולים, ואלו הן: הבא על 
אשת איש, המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם 

רע לחבירו.

והקשו בגמרא, מכנה היינו מלבין, כלומר לשם 
מה שנינו גם "המלבין פני חבירו ברבים", וגם 
"המכנה שם לחבירו"? והלא כל מכנה שם לחבירו 

ממילא הוא מלבין פני חבירו ברבים.

ותירצו בגמרא, שאפילו באופן שהמכונה בשם, 
רגיל שמכנים אותו כך, ואינו מתבייש בכך, כגון 
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אדם שכל העולם קוראים לו "הצהוב" וכדומה, מכל 
מקום יש איסור לכנותו בשם זה, מכיון שהמכנה 
מתכוין לביישו, וכל העושה כן אינו עולה מגהינם 

לעולם.

וברור הדבר ששורש האיסור בכינוי שם רע 
לחבירו, הוא מכלל איסור "אונאת דברים". וכן פסק 
מרן בשלחן ערוך בזו הלשון: יזהר שלא לכנות שם 
רע לחבירו, אף על פי שהוא רגיל באותו כינוי, אם 

כוונתו לביישו, אסור.

ומכאן יש להתעורר אודות אלו הנוהגים לכנות 
חבריהם בשמות שונים.

ובפרט אצל הנערים בבתי הספר וכיוצא בזה, 
שרגילים הרבה פעמים בעוון זה, כאשר מתחיל 
להשתרש כינוי כלפי אחד מבני הכיתה, ויש בזה 
איסור חמור כמבואר, וכמה פעמים נגרם בשל כך 
צער ועגמת נפש, ולעתים אף נזק ממש, לאלו 
שנתכנו בכינויי גנאי כאלה ואחרים, והעוון רובץ 
על הראשונים שהחלו בדבר מגונה זה, ואשרי מי 

ששם סוף לענין רע כזה.
עיין ב"מ נח: כל היורדים לגהנום עולים חוץ 
משלשה, הבא על אשת איש המלבין פני חבירו 
ברבים והמכנה שם רע לחבירו, ושואלת הגמרא 
מכנה היינו מלבין, ומתרצת אע"ג דדש ביה וברש"י 
כבר הורגל בכך שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות 

ומ"מ זה להכלימו מתכוין,
אולם ברמב"ם הלכות תשובה על דברים שאם 
רגיל בהם אין לו חלק לעולם הבא דבר ראשון נקט 
המכנה שם לחבירו ]היינו ממציא השם[ והקורא 
לחבירו בכינויו, ועין בכ"מ וכן במהרש"א ב"מ 
שם שהבינו ברמב"ם דהאיסור כינוי הוא גם בשם 
שאינו בוש ממנו ]ועין עוד ס' היראה לרבינו יונה 

להדיא כן[.
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הרמב"ם  של  הקדושים  לדבריהם  ולדעתי 
ורבינו יונה יש סיוע גדול מד' רשב"י בזוהר פ' 
של  החמור  האיסור  בטעם  משפטים שכתב 
מכנה שם לחבירו, 'משום שישראל קודש הם 
וכיון שקודש הם אסור לכנותם בשם של גנאי' 
ומי שמכנה שם לחבירו עונשו גדול עיי"ש, הרי 
שהדבר תלוי בקדושת ישראל ולא בכוונה לבייש, 
]בפרט שהרי כבר אינו מתבייש כמבואר בגמרא[

ונביא בזה תשובה משו"ת מהר"ם גלאנטי סימן 
לג לרבי משה גלאנטי זצ"ל

שאלה: מי שרגיל להתלוצץ על בני אדם ולהוציא 
להם שמות כשמות הפלילים של הישמעאלים: 
שי"ך צאלק איל דין, ולאחרים שי"ך שאקיף. אם 
הוא חייב נידוי עד שובו מדרכיו, אם לאו. יורנו 
מורנו ורבינו כדת מה לעשות, ויאיר עינינו באור 

תורתו ושכרו כפול מן השמים. 
תשובה: דבר זה אינו ממניין הארבעה ועשרים 
דברים שמנדין אותו עד שישוב בתשובה )רמב"ם 
הל' ת"ת ו, יד(. ולא מצינו כי אם הקורא לחבירו עבד, 

חייב נדוי; 
לחבירו ממזר, יורד עמו לחייו; אבל  הקורא 

ליצנות כזה לא מצינו. 
הוא נמנה מכלל 'כת הליצנים' שאינה  אבל 
מקבלת פני שכינה, והמתלוצץ נופל בגיהינום; וראוי 
לכל ירא שמים לגעור בו, ולביישו ברבים. ואם לא 
ישמע ויחדל, מכין אותו מכת מרדות; שעובר על 
דברי נביאים וחכמים: 'ועתה אל תתלוצצו' )ישעיהו 

כח, כב(, וגורם שיסלק שכינה מישראל. 

ובפרט ליצנותא כזה, לקרוא שמות הבעלים 
שמות דמסאבותא ומסלק שם הקדושה ממנו. וכבר 
כשהוא עושה פעם או פעמים מקרב הכסילים הוא, 
ואין לו כל כך אשם; אבל מי שרגיל בכך, ואזיל 
לשיטותיה מכנה שם רע לחבירו, והוא לא יהיה 

לו חלק לעולם הבא. 
ואם אחר התראה אחת או שתים חוזר על קיאו, 
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אז יש רשות לבית דין לנדותו כפי צורך השעה; 
כיון שבכוונה מכווין לעבור על דברי תורה. ואם 

ישמע ויתחרט וישוב מדרכו, ורפא לו:
נאם הצעיר משה גאלנטי

ובספר "ויוסף אברהם" אות י"ט שם מוסיף בזה 
וז"ל: ואפילו כששומע מאדם אחר שמבזה תלמיד 
חכם וכל שכן דיין העיר ואפילו שלא בפניו יש 
חיוב גדול עליו לתבוע עלבונו ולנקום בעדו, וכמו 

שכתוב כאן שבית דין מנדין על זה.
ומצינו בגמרא )ב"מ דף פ"ד, וסנהדרין דף מ"ד ברש"י ד"ה 
דבעיא( שגדולי ישראל נענשו על זה דשמעו פעם 

אחת זילותא דתלמיד חכם ושתקו, וכל שכן אם 
בייש אחד לתלמיד חכם בפניו שיש חיוב עצום 
מאד מאד על כל השומעים לתבוע קלונו תיכף, 
ואם לאו ענוש יענשו מאד על זה, ואף אם יהיה זה 

שמבזהו מי שיהיה.
ונמצא בספר קורא הדורות מהרב ר' דוד איש 
ירושלים ז"ל מעשה נורא מענין זה, וז"ל: כתוב 
בסוף מחזור האשכנזים שישראל אחד איש בליעל 
נתקוטט עם הרב ר' יוסף בן לב ז"ל )הוא המחבר שו"ת 
מהר"י בן לב( בשאלונקי על ענין פסק דין שכתב נגדו, 

והכהו על הלחי בשוק בפני כל העם, ולא היה מי 
שימחה בידו, ואין דובר אליו דבר על ענין זה, מפני 
היות האיש הבליעל ההוא עשיר גדול, ותקיף ואלם 
מאד, והרב היה שם בעת הזאת לפני חנות של בשם 
אחד ושמו אברהם קטלאנו, קרע הרב את בגדיו, 

ואמר בקול גדול שומו שמים על זאת!!!
ובלילה ההוא )שנת ה' אלפים ש"ה ד' לחודש אב( נכנס 
הבושם בחנות כו', והאור נאחז ונתרבה הלהב, וקם 
שריפה גדולה ונשרפו כמו חמשת אלפים בתים מבני 
ישראל במשך ו' שעות, כי מן השמים נלחמו הרוחות 
הנושבות, ונשרפו כמו מאתיים נפשות ובתי כנסיות 
ובתי מדרשות הרבה וספרים אין קץ, לא נראה צרה 
גדולה כזאת, ואנשים היו מבריחים רכושם מהאש 
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רחוק כמטחוי קשת בשדות, ועם כל זה הלך האש 
עליהם ושרפם.ואחר כך עלה הנגף בעם והיו מתים 
בכל יום הרבה נפשות מישראל עד שהגיעו ביום 
אחד שנקברו ביום ההוא שי"ד מתים כמנין השם 
שד"י, ומהיום ההוא והלאה הי' הנגף הולך ונתמעט 
עד שנעצרה המגפה עכ"ל עם הוספות מסדר הדורות 

מהגאון מהגאון ר' יחיאל ממינסק ז"ל.
והנה ממעשה זו התעוררות גדול יוצא לנו להיזהר 
מאד מלשמוע עלבון תלמיד חכם ולשתוק, אבל 
מכל מקום ודאי שצריך לזהר בזה משום כעס בלב 

ולא יהיה רק נראה ככועס. עכ"ל, שם.
היוצא לנו מזה, מוסר השכל שכולם יעיינו  בגמרא 
)ב"מ דף פ"ד, וסנהדרין דף מ"ד ברש"י ד"ה דבעיא( שגדולי ישראל 

נענשו על זה דשמעו פעם אחת זילותא דתלמיד 
חכם ושתקו, וכל שכן אם בייש אחד לתלמיד חכם 
בפניו שיש חיוב עצום מאד מאד על כל השומעים 
לתבוע קלונו תיכף, ואם לאו ענוש יענשו מאד על 

זה, ואף אם יהיה זה שמבזהו מי שיהיה.
וראה מה שכתב הרמב"ם יד החזקה הלכות דעות 
פרק ז' ]ומובא בחק לישראל יום ד' פרשת תולדות[:
)א( המרגל בחבירו עובר בלא תעשה שנאמר לא 

תלך רכיל בעמיך ואף על פי שאין לוקין על דבר 
זה עון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל 
לכך נסמך לו ולא תעמוד על דם רעך צא ולמד מה 

אירע לדואג האדומי:
)ב( אי זהו רכיל זה שטוען דברים והולך מזה לזה 

ואומר כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף 
על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם, יש 
עון גדול מזה עד מאד והוא בכלל לאו זה והוא לשון 
הרע, והוא המספר בגנות חבירו אף על פי שאומר 
אמת, אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע על 
חבירו, אבל בעל לשון הרע זה שיושב ואומר כך 
וכך עשה פלוני, וכך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי 
עליו, ואמר דברים של גנאי על זה אמר הכתוב יכרת 
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ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. 
)ג( אמרו חכמים שלש עבירות נפרעין מן האדם 

בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא עבודת כוכבים 
וגילוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם 
ועוד אמרו חכמים כל המספר בלשון הרע כאילו 
כופר בעיקר שנאמר אשר אמרו ללשוננו נגביר 
שפתינו אתנו מי אדון לנו ועוד אמרו חכמים שלשה 
לשון הרע הורגת האומרו והמקבלו וזה שאומר עליו 

והמקבלו יותר מן האומרו:
על כן, יש לארגן עצרת של שק ואפר ולמחות 

על כבודה של תורה!!!
בכבוד רב,
מיכאל ה.
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