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א י ְיהּוָדה ֵליּב 	. ל ַרּבִ ֻקּבָ י הגה"צ ַהּמְ ָרֵאל ִנְצָלה ֵמִהיְטֶלער ימ"ש ִמּפִ ּפּור ֵאיְך ֶאֶרץ ִיׂשְ ַהּסִ

......................................................... יד דֹוׁש ם ַעל ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּלָ ר ֵסֶפר ַהּסֻ ַעל ְמַחּבֵ ַלג ּבַ ַאׁשְ

א ה 	. ַהְרּבֵ ָנן  ֶיׁשְ ֶזה,  ּבָ לּוָיה  ּתְ אּוָלה  ַהּגְ ְוָכל  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ּוִבְפָרט  טֹוב,  ָבר  ּדָ ל  ּכָ
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א ן ַנְפׁשֹו ּוְנָפׁשֹות 		. ְמַתּקֵ ְהֶיה ְזכּותֹו ְמעּוָטה, ּוִמי ׁשֶ ְלַבד ּתִ א ַנְפׁשֹו ּבִ ן ֶאּלָ ֵאינֹו ְמַתּקֵ ִמי ׁשֶ

ִפי ְזֻכּיֹות................................................................................................יז ל ְזכּותֹו ּכְ ְכּפַ ַרּבֹות ּתֻ
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א ים 		. ַדְרֵכיֶהם ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב' ּוְצִריִכים ָלֶלֶכת ּבְ ָאנּו ִנְקָרִאים 'ּבְ

.............................................................................................. יט ָרֵאל ׂשְ ַעם ּיִ ּוְלַהְרּבֹות ּתֹוָרה ּבְ
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 ז לאברה הר הְְַַָָ

לאברהם ָ ָ ְ ַ ְ ַ זֹוהר 

יחדאלם בו"ה  י"ה  ם ליחד  .רחימ  דחיל .כינ הא  רי ק דא יח ד  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָ

.עלינ ננה ידינ מעה  .עלינ אלהינ אדני נעם ויהי יראל . ל ם ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹלים 

ונצליח נעה  ה' ם . ננה ידינ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָמעה 

ה'ר כים ם האים ְְִִֵַָ

הריםרת מזי  רת ליט "א, י יבת  וראי  הח בים  האנים  הרנים  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההר לד  ידי על  מים  לאבינ י ראל ני  אחינ את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקרבים 

ברת הה, דה הקץ את אר נה  הח בה לם  מ חת בר ת ,דְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָה

הה, דה ה הל ֶַַַָָָָל

פנ מתהתא נ לע י  הלים לרגל ה ם  יעיה אן אברהם חים רי זכרנ ל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח ים  צר ר צר רה  מתנ הא  עמו"ש)לברכה , חיה למה ן  .(להבחל"ח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

א')מראאיתא  עד קנ "ג ף להתח ק (ת להתערר  תנ א מצה הפטר , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עת. ינינ ר י והפטר קאימנא", התם הס ידא "אחים  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָדרה,

אחדה פטר בר אבל בחים , עליו  ר יד ולא ,תא  ידיס א  חיו  ז "ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ל ספריו  להדיס ועזר הר"י , ת רת בק היה למר , מצוה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמר

הרבי[א]הר "י החה ני  ל מעמד  לטבה, נזכר להעלת זה , בו אי  ם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

והעים , הת  תן להתח ק יע וכן  ילמד  מ ,מת לנ רח  נחת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָיהיה

:מ מר ז זה ְְְִֶָָֻוכל 

עלםא)א. תמח ליב זכה ספריו  הפצת  ידי על
הא

איסטרוֹ לסה מהרח"א הגּ אוֹ ן ׁש ּכ תב מה ראה 
כ "ג:) ּד ף ויּ ׁש לח ּפ ר ׁש ת אברהם, ּב ן  הּמ דּפ יס (ּב ספרוֹ  : 

וי וֹ ׁש בספרים  ז וֹ כה ּת וֹ רה, לא וֹ ר להוֹ ציא מּמ מוֹ נ וֹ  
הּס פרים, מחבּ רי חכמים הּת למידי  עלבּ מח צּ ת  ׁש הרי 

עת, ּב כל הדּ עת ותר ּב ה לע וֹ לם , הח ּב וּ ר  יצא  ידוֹ 
לא ּב ירכתים, ה ּמ ׁש ּכ ן למקצ וֹ עוֹ ת גּ נוּ ז היה ואּל וּ 

ּב וֹ . לוֹ מדים היוּ 
יבמ וֹ ת  ּב מ ּס כת לברכה זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  והנּ ה

צ"ו:) דּ וֹ בבוֹ ת(ּד ף וּ לפי ׂש פתוֹ תיו ׁש ם, ּכ דאיתא וכוּ ' 
זוֹ כהזה  הוּ א  גּ ם מ וֹ תוֹ , אחרי חי החכם ׁש יּ היה  הגּ וֹ רם 

בּ מח צּ ת וֹ , ספקויוֹ ׁש ב ואין להחי וֹ תוֹ , גּ רם  ה וּ א  ׁש הרי 
סיעת  עם ּב עצמ וֹ  החכם הּב א, לעוֹ לם  ּב א  ּכ ׁש הוּ א

ּפ ניו.מרחמ וֹ הי לק בּ ל  לקראתוֹ  יוֹ צאין  
לברכה, צּד יק  זכר פלאג'י חיּ ים הרב  (ּב ספר וֹ וּ מ וֹ רינוּ  

ריז ) א וֹ ת ס ' ע ׂש ה מצות וח יּ ים", ׁש ם :"ּת וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ  וזה , 
ּת ּק יפי  הׁש ּת דּ לוּ  אי יראה ּב ּס פר הּק וֹ רא וכל 
ּת וֹ רה ׁש ל לאמ ּת ה  ההלכה  אוֹ ר  להוֹ ציא קדמאי
ּב וֹ  ׁש יּ ׁש  ּב ס יּ וּ ע  לנא סמ וּ כוּ  ּד ין מן וכל  ּכ חן, ּב כל
להּב א גּ ם לזּכ וֹ תם  ליּה  ּד אפׁש ר  מאן לכל מ ּמ ׁש 
המסיעים  וכל למ ׁש מרת. הנּ ׁש אר ּכ ל להוֹ ציא
מחדּ וּ ׁש י  ה נּ ׁש אר  ּכ ל  לא וֹ ר להוֹ ציא והמ ׁש ּת ּד לים
ּב מים  לׂש כרוֹ   ער אין לקדמאי  ה ּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רה
לּב נין  זה  ּב זכוּ ת ויזּכ וּ  מ ּת חת הארץ ועל  מ ּמ על
ליׁש ב רויחי ולמז וֹ ני  ּב אוֹ רייתא דעסקין ק דּ יׁש ין
לרּב נן  אריכי  וּ לחיּ י  והעב וֹ דה  ה ּת וֹ רה על ּב הׁש קט
ּב עגלא ולראוֹ ת תלמידהוֹ ן ותלמידי ותלמידהוֹ ן 

ׁש למה]. ּב גּ אּל ה  קריב  וּ בזמן
יוֹ סף  הרב מוֹ רינוּ  הּצ ּד יק  הגּ אוֹ ן ּב הס ּכ מת וראה
"צדקה לּס פר אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  זוֹ ננפלד חיּ ים 

לאוֹ ר. הוֹ צאה  אוֹ דוֹ ת וּ מׁש ּפ ט",

זִכָּה ַרבִּים וְזָָכה
האמת  בחמת  קּו  ְתַעסְּ ֶׁשיִּ ַהֻּמְבָחר  ִמן  ִמְצָוה  ַלְיִציָרה  ַהש'  ִמְּׁשַנת 
י ֶׁשאֹוֵהב ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֵאינֹו  ים. ְוַגם ֵּכן ָלַמְדנּו שֶׁמִּ דֹוִלים ּוְקַטנִּ ָּבַרִּבים גְּ
ֵדהּו ִיְקָרא ָּבּה ֵמַעְצמֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ׁשֹוֶגה ָּבּה, )אור  ַלמְּ מֹוֵצא ִמי ֶׁשיְּ
החמה(. - ָאְמרּו ְּבַמֶּסֶכת ֲאִצילּות ֵאִלָיהּו ֶּבן יֹוֵסף ָּפַתח ְּכִתיב "סֹוד ה' 
ִליֵרָאיו" ֵמָהא אּוִליְפָנא ֶׁשֵאין הקב"ה ְמַגֶּלה סֹוָדיו ִּכי ִאם ִליֵרָאיו. ְוָכל 
ר  ִמי ֶׁשהּוא ְיֵרא ָׁשַמִים רֹוֵדף ַאַחר ִנְסָּתרֹות ּוַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ֶׁשהּוא ִעקַּ
ַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת, ַוֲאִני ָּתֵמַּה ְמאֹד ַעל ֵאיֶזה ַחְכֵמי ַהּדֹור ֶׁשֵאין ָלֶהם ְיִדיָעה 
ֵחֶלק  ְּבֵאיֶזה  ַהּתֹוָרה  ְקֻדַּׁשת  ַמֲעַלת  רְֹממּות  ָּכל  ַאַחר  ֲאֶׁשר  ְּכָלל,  ָּבֶזה 
ֵמֲחָלֶקיָה ִהֵּנה ֵחֶלק ַהִּנְסָּתר ָעְלָתה ַעל ֻּכָּלָנה. ְוִנָּתן ְרׁשּות ְלָכל ָהעֹוְסִקים 
ָּבֶזה ַלֲעמֹד ָּבֶהם ָּכל ֶאָחד ְלִפי ּכֹחֹו, ּוִּבְפָרט ִמְּׁשַנת ת"ר ָוֵאיָלְך, ּוכמ"ש 
ָרָצה  ְוכּו',  ִיְתַּפְּתחּון  ִלְׁשִתיָתָאה  ְׁשִנין  ֵמָאה  ּוְבִׁשית  קיז  וירא  ַּבזוה"ק 
לֹוַמר ֶׁשִּנַּתן ְרׁשּות ְלָכל ַהִּמְׁשּתֹוְקִקים ְלִהָּדֵבק ֶּבֱאֹלִקים ַחִּיים ּוְלִהְתַעֵּסק 
ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ִלָּכֵנס ְוִליטֹול ֶאת ַהֵּׁשם ָּכָראּוי. ֵּכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון 
וספר  הקדמה  ְוַאְחָלָמה,  ְׁשבֹו  )ֶּלֶּׁשם  ַסַלאְנֶטער.  ִיְׂשָרֵאל  ר'  ַהָחִסיד 
מֹו ֵּתַבת נַֹח, ֶׁשִּמָּיד  הדעה ח"א(, - ִחּבּור ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא כְּ
ֶאת  ַהּׁשֹוֶאֶבת  ָהֶאֶבן  ִּכְׁשִאיַבת  ִיְׁשָאֶבּנּו  ַהֵּׁשם  ַאֲהַבת  ְּבֶחְׁשקֹו,  ֶׁשעֹוֵסק 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְוִתּקּונֹו,  ְוִנְׁשָמתֹו  ְורּוחֹו  ַנְפׁשֹו  ְלַהָּצַלת  ֵאָליו  ְוִיָּכֵנס  ַהַּבְרֶזל 
ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס. )רמ"ק, אֹור ָיָקר א, ה(. - ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו 

ָיד ְּבַקָּבָלה, ִיְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר. )ַּכף ַהַחִּיים, סימן קנ"ה סקי"ב(.
ֵלב ָחָכם ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו

ְוֵיׁש  ִּבְדרּוׁש,  ְוֵיׁש  ַהּתֹוָרה,  ִּבְפָׁשט  ֶחְפָצם  ֶׁשָּכל  ָאָדם  ְּבֵני  ֵיׁש 
ִנְתַּגְלֵּגל  ֶּׁשָעָליו  ַמה  ְּכִפי  ַהּכֹל  ְוכּו',  ָהֱאֶמת,  ְּבֶדֶרְך  ְוֵיׁש  ִגיַמְטִרָּיאֹות,  בְּ
ִדים ְוכּו', ְוִאם ָּתִׂשים  ְתַנגְּ יַח ְלִדְבֵרי ַהמִּ ְוַתְׁשגִּ ַּפַעם ַהִהיא, ְוַאל ַּתִּביט  בַּ
)ֵּׁשֶבט  ַאֶחֶרת.  ַּפַעם  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ְלִהְתַּגְלֵּגל  ַיְכִריחּוָך  ְלִדְבֵריֶהם  ָך  ַּדַעתְּ
ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשְּבֵני ָאָדם רֹוִצים  מּוָסר פ"א יג(, - ַהס"ם ֶׁשהּוא ֲעָמֵלק כְּ
ְּבַכָּמה  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ַמִּסית  הּוא  ָתִמיד  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות  ֵּכן  ַּגם  ַלֲעסֹק 
לֹו  ִיְהֶיה  ֵכן  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות  ִיְתַעְּסקּו  ֶׁשֹּלא  ְמֻזָּיפֹות  ַטֲענֹות 

ְּתקּוָמה ֶׁשֵאין ִנְמָחה ְׁשמֹו. )ְּפִרי ִיְצָחק ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה(

גִּלָּה ִמְדָרׁש ַהנְֶּעָלם
ֶה'ָחֵפץ  ַרּבֹו  ִמֵּׁשם  זצ"ל  ְּבלֹוְך  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  אֹון  ַהגָּ ָאַמר  ְוֵכן 
ִמְדָרׁש,  ֻרּבֹו  ִּכי  ַהְגָּבָלה  ֵאין ׁשּום  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶׁשַעל  ים' זצ"ל,  ַחיִּ
ֶׁשל  ַהּזַֹהר  ֶאת  ַׁשָּבת  ָּכל  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְלֻכָּלם  ְמעֹוֵרר  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ְוָהָיה 
הוספות  מפוזין  שלמה  בן  יוסף  )ר'  ְלַבחּוִרים.  ַוֲאִפּלּו  ָּפָרָׁשה  אֹוָתּה 

בנין יוסף(.

כְּאוֹר ַהַחמָּה ַמזְִהיר
ְוֶזה ְלׁשֹון ָה'ַרְמַח"ל' )מאמר דרך חכמה ואגרת לרבו הר"י בסאן.( 
ָיִׂשים ִעַּקר ָּכל ִעּיּונֹו ֶּבֱאֹלִקּיּות ָּכל ְיֵמי ַחָּייו... ָצְדקּו ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י זלה"ה 
ְּבָאְמרֹו ֶׁשִעַּקר ֵעֶסק ָהָאָדם ֵאין לֹו ִלְהיֹות ֶאָּלא ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה 
ְלַבּדֹו הּוא ַהֵּמִאיר ַלְּׁשִכיָנה, ָּכָאמּור ַּבּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ֶׁשַרק ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה 
ֶאָּלא  ִיְהֶיה  ֹלא  ָחִריף  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  עֹוָלם"  ְּבִרית  ִלְזּכֹר  "ּוְרִאיִתיָה  ֶנֱאַמר 
ה ַהִּנְרָצה ַלה'  ִּבְפִניִמּיּות ְוֹלא ְּבִחיצֹוִנּיּות, ְוֶזה ָּדָבר ֲאִמִּתי ְּבֹלא ָסֵפק, ֶׁשזֶּ
ָלנּו  ֵאין  ֲאָבל  ֵמֲחָכֵמינּו  ַרִּבים  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ְיַקְּבלּו  ֹלא  ִּכי  ַּגם  ֱאלֹוֵקינּו, 
ֶאָּלא ָהאֹור  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֵאין ָאָדם מֹוֵצא  ַהְּכָלל  ֶזה  ֱאֶמת...  ִּדְבֵרי  ֶאָּלא 
ַמה ֶּׁשִהְמִׁשיְך ִּביִדיָעתֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ּוִמי ֶׁשֵּיַדע ַהְּפִניִמּיּות ֶיֱהֶנה ְּבאֹור 
ָרע  ֶזה  ֲהֹלא  ָּפִנים...  ַעל ׁשּום  ִמֶּמּנּו  ֶיֱהֶנה  ֹלא  ִהִּׂשיגֹו  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ְּפִניִמי 
ּוִמן  ָהֱאֶמת  ֵמַעל  ָרֲחקּו  ְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ֶׁשרֹב  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
ָהאֹור ַהָּנִעים ְּכבֹוד ה' ֱאלֹוֵקינּו ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ִּפְלּפּוֵליֶהם ֶׁשל ֶהֶבל, ְוה' 

ּבֹוֵחן ִלּבֹות הּוא.
ְּבסֹוד ּתֹוָרה ַהָּבִהיר

ּוְבֵסֶפר ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ָּכַתב, ָראֹה ָרִאיִתי ִּכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה ִהיא ְּפִניִמּיּוָתּה 
ְוֵאין  ְמַבֵּקׁש  ְוֵאין  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ָזִוית,  ְּבֶקֶרן  ֻמָּנח  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ַהִּנְקָרא 
"ַהִּנְגלֹות  ְּבָאְמָרם  ִמֶּמָּנה  ּבֹוְרִחים  ַהְּפָׁשט  ַחְכֵמי  ִּכי  ִּבְׁשלֹוָמּה..  ׁשֹוֵאל 
ּוֵמֶהם  ַקָּמא,  ְלָמֵרי  אֹוָתּה  ּוְמַהְּדִרים  ֱאֹלֵהינּו",  ַלה'  ְוַהִּנְסָּתרֹות  ָלנּו 
ֵׂשיָבה  ְוַעד  ִזְקָנה  ַעד  ֶׁשַּגם  ָיְדעּו  ְוֹלא  ְּכֵרִסי,  ִמֵּלאִתי  ֹלא  ֲעַדִין  אֹוְמִרים 
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְבֵני ָאָדם ְלַמּלאֹות ִּכְדָבֵעי ִמְּבַׂשר ַהִּמּלּוִאים ְוַיִין ֶׁשל ַהַּׁש"ס 
ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו ִּכי ַרב הּוא ְוכּו'.. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִריַז"ל ְוַעל ִלּמּוד 
ַהַּפְרֵּד"ס ִאם ָהָיה ָיכֹול ִלְלמֹד ְוֹלא ָלַמד ֹלא יּוַכל ְלִהְתַעֵּלם ְּבִעּבּור ְלַתֵּקן 
ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות ֶאָּלא ָצִריְך ָלבֹא ְּבִגְלּגּול ַמָּמׁש... ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ָחְכָמה 
זֹו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו. ְוהֹוֵלְך ַּבחֶֹׁשְך, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה 
ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת. ְוָהאֹוֵמר ַּדי ָלנּו ַּבִּנְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה ַּבִּנְסָּתרֹות ָטב ֵליּה 
ִרית  מֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג... )ֵסֶפר ַהבְּ ְּדָלא ִאיָּבֵרי ְּבָעְלָמא, כְּ

ח"א וח"ב(.

דְָּברָיו עוֹשִׂים ֵפרוֹת
ִיְלמֹוד  ֹלא  ִאם  ָּגדֹול  ָּכְך  ָּכל  עֹוְנׁשֹו  ֶׁשִּבְכָתב...  ּתֹוָרה  אֹוִליף  דְּ ַמאן 
ָלא יֹוִליף ְוכּו'. ּוִמי ֶׁשָּיכֹול  ַקָּבָלה, ְוַאְּדַרָּבה ּפֹוֵגם ְּבִלּמּודֹו, ְוַטב ֵליּה דְּ

ּוִמְתַרֵּׁשל,  ַהְּסָפִרים  ִמּתֹוְך  אֹו  ָחֵבר  אֹו  ַקָּבָלה  ֵדהּו  ֶׁשְּיַלמְּ ַרב  לֹו  ִלְקנֹות 
ּגֹוֵרם ְלאֶֹרְך ָּגלּוָתא ְוכּו'. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶּכה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר 
ְּבִלּמּוד  ַיֲעֶׂשה  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ְלַמְעָלה  ִּתּקּון  בֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד 
ָצִריְך   - מ"ג(.  תיקון  זהר  תקוני  ֶמֶלְך  )ִּמְקָּדׁש  ְּתִמיָמה.  ָׁשָנה  ַהְּפָׁשט 
ְקֵראת ָחְכַמת  ית ַהנִּ ָאָדם ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ַעד ֶׁשַּיִׂשיג ֵליַדע ַהְיִדיָעה ָהֲאִמתִּ
ַהַּקָּבָלה, ְוָכל ִמי ֶׁשֹּלא ִנְתַעֵּסק ְּבָחְכַמת ֱאֹלקּות ֵּבין ָרב ִלְמַעט ָעִתיד ִלֵּתן 
יֹום  ְּבָכל  ָקבּוַע  ִׁשעּור  ִלְקּבַֹע   - - מאה שערים(.  )ֶרַקאְנִטי   ין.  ַהדִּ ֶאת 
ִיְתָּבַרְך  ְורֹוְממּותֹו  ְּגֻדָּלתֹו  ַהָּׂשַגת  ְקָצת  ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל  ֵאין ָאָדם  ַּבּזַֹהר. 
ֵסֶפר  ִמִּלּמּוד  ּוְבִיחּוד  ַהַּקָּבָלה,  ָחְכַמת  ִמִּלּמּוד  ְּכמֹו  ִלּמּוֵדנּו,  ִמָּכל  ְׁשמֹו 
זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתּקּוִנים... ָהֵאיְך ֹלא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר אֶֹזן ִלְׁשמַֹע 
ְּבִלּמּוִדים ִלְקּבַֹע ִׁשעּור ָקבּוַע ְּבָכל יֹום ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבִּתּקּוִנים ּוְׁשָאר 
ִסְפֵרי ַהְמֻקָּבִלים. )'יסוד ושרש העבודה' שער ו' פרק ג'(. - ָמָרן ַה'ֲחזֹון 
ֵסֶפר מּוָסר, ְוָאַמר: ְלׁשֹון ַהּזַֹהר  ִאיׁש' זצ"ל הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד זַֹהר כְּ
ַהָּקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמָּכל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל. )ֵסֶפר 'ַמְעֶׂשה ִאיׁש'(. - ַהָחְכָמה 
ְוֵאין  ַהֶּנֶפׁש,  ַהְצָלַחת  ִעַּקר  ִהיא  ָהֱאֹלִקית  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ָהֲאִמִּתּיּות 
ְלָאָדם ְלִהָּפֵטר ִמֶּמָּנה ְּבׁשּום אֶֹפן, ְוִהיא ִעַּקר ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל... ְואֹוֵמר ֲאִני, 
ַהְלַואי ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמִקִּלין ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְּבִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְלַואי 
ָהיּו ְמַלְּמִדים ֶּדֶרְך ַלַּתְלִמיִדים ַלֲעסֹק ַּבָחְכָמה ַהָּלזֹו, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ֹלא ָהָיה 

ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכָמה ַהִחיצֹוִנּיּות, )'מעין גנים' פרק א'(.

יָכוֹל ִלְפטוֹר ָהעוָֹלם
... ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבֹו ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַרִּבים, מֹוִציִאין אֹותֹו ִמָּכל ַהְּׁשָעִרים 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַההּוא. )זהר חדש שיר השירים דף ע' עמוד ד'(. ָקֵרי ָלעֹוְסִקים 
ָאַמר  ְּבִצדֹו,  ְוִנְכַּתב  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא  ָקְייֵמי  ַּדֲהוּו  ִאינּון  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת 
ַמְעִּתיק: ַמְׁשָמע אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו רגליו 
ַעל ַהר ִסיַני. )זַֹהר ְּבַהֲעֹלְתָך דף קנב.(. – בס' ויקהל משה כ',  ְוָגדֹול 
ְׂשַכר ַהִּלּמּוד ַהֶּזה יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ָּכל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהִּמְצוֹות.. ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק 
ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות 
ַהִּׁשיִרים  ִׁשיר  ְּבזַֹהר  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְּבִבָּזיֹון  ִמָּׁשם  אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן  ְּבַגן 
ְוכּו', ְוֹלא עֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהְּׂשָרִפים 

ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום...

כָּל יָָמיו ֲאשֶׁר ָחיָּה
ְּבָחְכַמת  עֹוְסִקים  ְוֵאיָנם  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ֵמֶעְלּבֹוָנּה  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  אֹוי   -
ָּבָלה שִֶׁהיא נֹוֶתֶנת ָּכבֹוד ַלּתֹוָרה, ִּכי ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָּגלּות ְוָכל ָהָרעֹות  ַהקַּ
ׁשֹות ָלבֹוא ָּבעֹוָלם... ַהּכֹל ָּתלּוי ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו  ְתַרגְּ ַהמִּ
נּו...  ֵׁשנּו ְוִתְפַאְרתֵּ ְנַין ֵּבית ִמְקדָּ ק ָּבּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב בִּ ְלִהְתַעסֵּ
ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָהָאָדם ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְלמֹד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה. ִּכי ְּבֵאּלּו ַהּדֹורֹות 
ַהּזֹאת.  ַהָחְכָמה  ֲאֵליֶהם  ְוִתְתַּגֶּלה  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ִיְתַּפְרְנסּון  ָהַאֲחרֹוִנים 
ִמי  ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה  ַּבּדֹור   - ים(.  ַחיִּ ֵעץ  ְלֵסֶפר  מהרח"ו  ַמת  ַהְקדָּ )ִמּתֹוְך 
ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ֶׁשֵהם ַחִּיים ַמָּמׁש 
ַלֶּנֶפׁש, ְּבלּוָלה ְּבִמְקָרא ּוְבִמְׁשָנה ּוְבַתְלמּוד ּופֹוְסִקים, ֵיַדע ֶנֱאָמָנה ֶׁשָּכל 
ּתֹוָרתֹו ֶׁשעֹוֵסק הּוא ִמָּׂשָפה ְוַלחּוץ, ְּכדֹוֵאג, ְוֵאין לֹו ֵעֶסק ַּבַחִּיים ְוֶהָאָרה 
ַלֶּנֶפׁש, ְוהּוא ֻּכּלֹו ָטעּות ְוַרָּמאּות, ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ִלְהיֹות ֵמַאְנֵׁשי 
ֵׁשם, ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְּגדֹול ַהּדֹור ּוְלִהְׂשָּתֵרר ַעל ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאין לֹו ַחִּיים 
ָּכל  ֻחָּיב  מְּ  - י"ט(.  ז',  עקב  )'היכל הברכה' פרשת  ַּבַחִּיים.  ֵחֶלק  ְוֹלא 
זֹו.  ְּבָחְכָמה  ַלֲעסֹק  ַנְפׁשֹו  ְוִלְמסֹר  ַחּיּותֹו  ֶנֶפׁש  ַעל  ַלֲעמֹד  ְלִהָּלֵחם  ֶאָחד 
ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהַּצִּדיק  ָהֱאֹלַקי  ל  ַהְמֻקבָּ  - התקונים(.  ס'  צבי'  )'עטרת 
ְוגֹו'  ַהּזֹאת"  ְצָוה  ַהמִּ "ִּכי  ֹיאַמר  אֹו  זצוקללה"ה:  ַאּבּוַחִציָרא  ַיֲעקֹב 
ר ִּביַאת ָהָאָדם ָלעֹוָלם.  ָּבָלה ֶׁשהּוא ִעקַּ ָבא ִלְרמֹז ַעל ִלּמּוד ַהקַּ ֶאְפָׁשר דְּ
ְּדִמי  דֹוׁש,  ַהקָּ ַּבּזַֹהר  ָעִמים  פְּ ה  ַּכמָּ לוםֹ  ַהׁשָּ ָעָליו  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
שֶֹּׁלא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת שֵֶׁהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו שֶֹּׁלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא ֶזה 
ַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר  ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו ִיְתבָּ

ף קפ"ה). ֶלְך דַּ ְנֵזי ַהמֶּ ֶלְך, ( גִּ לום ִלְׁשלמֹה ַהמֶּ ֶלְך ָעָליו ַהׁשָּ ִוד ַהמֶּ דָּ

ּתוָֹרתוֹ ָמגֵן ָלנּו
ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהּסֹוד ֲאִפילּו ַהְּפָׁשט ֵאינֹו ָּברּור ְּבָידֹו. ִמי ֶׁשָהָיה 
ְּבִדיִנים  ִנידֹון  ְלַהִּׂשיָגן  ִהְׁשַּתֵּדל  ֹלא  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ְלַהִּׂשיג  ָיכֹול 
ָיכֹול  ָהָרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד  ְּבֶרֶמז  ְוָהעֹוְסִקים  ִלְצָלן...  ַרְחָמָנא  ָקִׁשים 
ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם, ְוִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַקָּבָלה. )אבן שלמה 

ָר"א ז"ל(, פ"ח ְלַהגְּ
ַּבַעל ַה'ֻּסָּלם' ַמְזִהיר: ַאְך ְוַרק ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְּברֹב ָעם 
ָנה ֶׁשָעֶליָה  ה ֹלא ַיְׁשִלימּו ַהַּכוָּ ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה. ְּדֵהן ַהָּיִחיד ְוֵהן ָהֻאמָּ
ַׂגת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ְוַעל ֵּכן ְלִהְתַּפְּׁשטּות  ִנְבְראּו זּוַלת ְּבַהשָּ
לּוִיים ֵהָּמה  ָּגדֹול ֶׁשל ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּבֶקֶרב ָהָעם ָאנּו ְצִריִכים. ְוַעל ֵּכן תְּ
ְּׁשטּות ַהָחְכָמה ּוִביַאת ְמשִׁיַח ִצְדֵקנּו ֶזה ָּבֶזה. ָאנּו ְמֻחָּיִבים ִלְקּבַֹע  ִהְתפַּ
ה,  ָהֻאמָּ ֶמְרֲחֵבי  ַהָחְכָמה בְּ פּוַצת  ְלַמֵהר תְּ ְּכֵדי  ְסָפִרים  ר  ּוְלַחבֵּ ִמְדָרׁשֹות 
ָּכל ָהרֹוֶצה ִלְכנֹס ָיבֹוא ְוִיְכנֹס. )ַה'ֻּסָּלם'(. - בספר ויקהל משה: ּוִבְזכּות 
ּוְבכַֹח ַהִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ֹלא ְּבזּוַלת ֶזה ַהִּלּמּוד, ַּכֲאֶׁשר 
ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  נשא  פרשת  ְמֵהיָמָנא  ְּבַרְעָיא  ָאְמרּו 

ּוְבִגין  ִנָּסיֹון,  ָצִריְך  ָלא  ְּבִאיֵּלן  ְּתׁשּוָבה  ִעָּלָאה  ְּדִאָּמא  זֹוֲהָרא  ִמן  ַהּזַֹהר 
ִיְּפקּון  ַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא דְּ ַּדֲעִתיִדין 
ַיְנֶחּנּו". - לּוֵלא ַהָחְכָמה  ְוִיְתַקֵּים ְּבהֹון "ה' ָּבָדד  ֵּביּה ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי 
ַהּזֹאת ַעָּתה ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה ֲאָבל ַהָחְכָמה ַהּזֹאת 

ִרית ח"א וח"ב(. ִהיא ָלנּו ֵעֶזר ָוַסַעד ְוכּו', )ֵסֶפר ַהבְּ
ְוָידּוַע ַהִּסּפּור, ֵאיְך  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְצָלה ֵמִהיְטֶלר ימ"ש, ְוֵאיְך ְיכֹוִלים 
ְּבאֹוָתּה  ִנְׁשֶגה  ֹלא  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי  ָאטֹום!!!  ִמְּפָצַצת  ִּבְזַמֵּנינּו  ְלִהָּנֵצל 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  ֶׁשֹּלא  ְּבֵאירֹוָּפה  ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ֶׁשָעׂשּו  ַהָּטעּות 
הגה"צ ַּבַעל ַהֻּסָּלם ַזַצ"ל!!! ֶׁשִהְזִהיר ֶאת ָהַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות 20 
י-ם בשנת  ְוִהְזִהירּו הבד"ץ  ִהְרִעיׁשּו  ְוֵכן  ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָׁשָנה 
ַּתִּגידּו  ַאל  הבד"ץ[  וכל  זוננפעלד,  חיים  יוסף  רבי  ]הגה"צ  תרפ"א 
ִיְׂשָרֵאל!!! - ֵאּלּו  ְלַהִּציל ֶאת ַעם  ָיכְֹלנּו  ַּתִּגידּו ֹלא  ָיַדְענּו!!! ֶאל  ֹלא 
ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל ָּכל ַהִּׁשָּׁשה ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֶּנֶהְרגּו 
זֹוַהר  ִלְלמֹד  ַּלִּצּבּור  לֹוַמר  ְּבָיָדם  ֶׁשָהָיה  ַהֵּׁשם!!!  ִקּדּוׁש  ַעל  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו 
ָהִעְנָין  ַעל  ְוָכַתְבִּתי  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְוֹלא  ְוִנְתַעְּצלּו  ַהָּקדֹוׁש 

ַהֶּזה ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים ַעל "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה", ועוד.
ְּכמֹו ֵכן ִיְׁשֲאלּו אֹוִתי ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ָׁשלֹום ְיהּוָדה! ַהִאם ָיַדְעָּת 
ִיְׁשֲאלּו  ֵּכן!  ָאִׁשיב  ָאטֹום?  ִמְּפָצַצת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ּוַמה ָעִׂשיָת ָלֶזה? ָאִׁשיב, ִהְדַּפְסִּתי ִמיְליֹוֵני ְסָפִרים ַעל ַהזֹוַה"ק, ְוָאַמְרִּתי 
ַּבְּדָרׁשֹות ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֶׁשֹּלא אֹוְמִרים ַלָּקָהל 
ֶׁשָּלֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֵהם ָראֵׁשי ָהֶעֶרב ַרב, ]ָּכל ֶזה ָּכתּוב ְּבזֹוַה"ק 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע  ַּתְלִמיֵדי  ִסְפֵרי  ְוַגם מּוָבִאים ְּב140  ְּפָעִמים –   172
– ַסְך ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות, ְוִהְדַּפְסִּתי ַהּכֹל ְּב17 ְסָפִרים ְוָכל ֶאָחד 
ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, וכל ישיבה ובית המדרש שאין שם זוהר הקדוש 
אסור להיכנס שם, והרב או הראש ישיבה שלא דואג על זה הוא רב 
ֶׁשַּמִּגיִעים  ָהֲאסֹונֹות  ָּכל  ַעל  ֲאֵׁשִמים  ְוֵהם  רב  מהסטרא אחרא – ערב 
ְּבֵבית  ֶׁשִּיְתַקֵּבל  ַהְּיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ֶזהּו   - ְּביֹומֹו.  יֹום  ִמיֵדי  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכַלל 
ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה )ראה בספר זוהר מגנא ומצלא, ובס' סוד ה', ועוד, וכן 
ְוַהֲהרּוִגים  ָהֲעִנִּיים  זצ"ל:  ַהְלְּפִרין  ֶמעְנִכין  ְמַנֵחם  ַהג"ר  הגוב"י.  כתב 
ִּבְזַמן ַהָּגלּות ּתֹוְבִעים ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֶאת ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא 
ַעל  הגוב"י  ַּבַעל  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ָּכְך:  ַעל  אֹוָתם  ּוַמֲעִניִׁשים  ַקָּבָלה,  ָלְמדּו 
'ֵעץ ַחִּיים' )בהסכמה שנתן להג"ר חיים שאול דוויק זצ"ל על ספרו 
ִּתְסַמְרָנה  ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזַֹהר,  ִנְסָּתר  'איפה שלימה'(. ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד 
ֲעִנּיּוָתא  ִּכי  ִלּבֹו  ַעל  ְּבַהֲעלֹותֹו  ֵיָעֶׂשה ִחּדּוִדין ִחּדּוִדין  ּוְבָׂשרֹו  ַׂשֲערֹוָתיו 
ְּדִיְׂשָרֵאל, ַהְּגֵזרֹות ְוַהִּמְלָחמֹות, ַהְּמִׁשיסֹות ְוַהֲהֵרגֹות, הּוא ְּבַעְצמֹו ּגֹוֵרם 
ְוֶהָהרּוג  ְוִׁשְפלּותֹו,  ַּדּלּותֹו  ַעל  ְיַחְּיבֹו  ֶהָעִני  ַמְעָלה  ֶׁשל  ּוַּבַּפַּמְלָיא  ָלֶזה. 
יֹום  ַּגם  ֲאֶׁשר  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲחָטִאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
כן  וכמו  ְוַהּתֹוֵכָחה.  ַהִּדין  ִמּיֹום  ָלנּו  אֹוי  ֲעֵליֶהם  ְמַכֵּפר  ֵאין  ַהִּכּפּוִרים 
היום יתבעו את כל האדמורי"ם רבנים וראשי ישיבות על שלא עשו 
כלום להצלת ישראל מפצצת אטום, כמו שאמחז"ל, )שבת נה, ילקוט 
שופטים רמז, סח, מד"ר איכה נב. ועי' חפץ חיים במכתב כ"ה(, עליו 

לדעת כי בנפשו הוא, ויתבע חס ושלום על זה.
איזה  ישב"  לא  לצים  "ובמושב   ...  ): כז  דף  יג  )תיקון  ובתיקו"ז 
כנדה  מטמאה  שהיא  רב  ערב  של  אמם  )לילי"ת(  זו  לצים  מושב 
במושבה, וכן ערב רב מטמאים במושבם לצדיקים  שיושבים ביניהם 
ים, וכל זה כתב בתקוי"ז  כנדה, וכו'. ראה לעיל מהרח"ו ְלֵסֶפר ֵעץ ַחיִּ

זוהר חדש.
ֵיׁש ָלנּו ֵמַהּדֹור ָהַאֲחרֹון יֹוֵתר ִמֵּמָאה ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָהֲאִמִּתִּיים ִמֵּמָאה 
ָׁשִנים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשֻּכָּלם ִצּוּו ָלנּו ִלְלמֹד זוה"ק, ְוֵאּלּו ָהַאְדמֹוִרי"ם ְוַרָּבִנים 
ָהֲאִמִּתִּיים.  ַרב  ָהֶעֶרב  ֵהם  ְּבַדְרֵכיֶהם  הֹוְלִכים  ֶׁשֹּלא  ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי 
)עיי"ש דף כד-כו(, ְלָכל ֶאָחד ִיְׁשֲאלּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֶמה ָעִׂשיָת 
ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְלֵקרּוב ַהְּגאּוָלה? ְוִאם ִּתְתַקְׁשרּו ִאָּתנּו ֶׁשֻּכָּלנּו ְּבַיַחד 
ְנַפְרֵסם ֶאת ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו ֶאְתֶכם  ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה 
ֶמה ָעִׂשיָת ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל? ַּתֲענּו, ִחַּלְקנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ָמקֹום 
ְלַקֵּים  ְוָזִכינּו  ֶׁשָּיכְֹלנּו,  ָמקֹום  ְּבָכל  ְּבזֹוַה"ק  ִׁשעּוִרים  ְוֵהַפְצנּו  ּוָמקֹום, 
ַּבֲעֵׂשה טֹוב ֲאָמָרם ז"ל )ַׁשָּבת נד:(, ּוְזכּות ָהַרִּבים ַיֲעמֹוד ְלֻכָּלם, ֶׁשְּיֻקַּים 
ָּבֶכם ַהִּמְׁשָנה )ָאבֹות פ"ה י"ח(" ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא ָּבא 

ַעל ָידֹו. מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו".

ַמה טוֹב ֶחְלקוֹ וְֶחְבלֹו
ֵמִאיַלן  ִלְטעֹם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדים  ִמּׁשּום  ִהְבִטיַח:  ע"ה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה   
ֵּכן  ַעל  ְּבַרֲחִמים.  ַהָּגלּות  ִמן  ֵיְצאּו  ָידֹו  ַעל  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ֶׁשהּוא  ַהַחִּיים 
ִיְלְמדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ַּבּתֹוָרה,  ְוִנְתַקֵּדׁש  ַהְּגאּוָלה,  ְלַמַען  ְוִנְתַמֵסר  ּבֹואֹו 
ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶריָך  ֵּכן,  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ְוִאם  יֹום,  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ָוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְבַוַּדאי ֵּתֶכף ִנָּגֵאל, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ִמן 
ַהּזֹוִכים ַהְמֻאָּׁשִרים, ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך 
ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוָכְך ֵנֵלְך 
ֶאָחד ַיַחד ְלַקֵּבל ֶאת אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. ֻּכָּלנּו כְּ

ִהנֵּה הוּא עוֵֹמד ַאַחר כְָּתֵלנוּ... 
ׁשֹוָפר ֶׁשל ָמִׁשיַח ִנְׁשַמע ְּפָעָמיו ְמַצְלְצִלים ָּבָרָמה - ָּכל ֶאָחד ִמְתּכֹוֵנן ְּבַחִיל, 
ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ְּבִגיל, ְּבבֹואֹו ִיְבּדֹק ָּכל ָיִחיד, ַהִאם ִמֵּלאָת ֶאת ַהַּתְפִקיד? 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ּוְמֻזָּמן?  ָארּוז  ַהִּתיק  ַהִאם  ַהְּזַמן?  ְלאֹותֹו  ֵהַכְנָּת  ּוַמה 
הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִּכי  ָּפִנים!!!  ַקָּבַלת  ְלאֹוָתּה  אֹוי  ָלאו,  ִאם  ִּבְפִנים? 
ּוִמֲהרּו  ְוִנָּׂשא, חּוׁשּו  ָרם  ְּכבֹוד  ְּבִהָּגלֹות  ַהָּמִׁשיַח,  ְלַקָּבַלת  ַהְּכִניָסה  ַּכְרִטיס 

ְלִהְתּכֹוֵנן ְּבָחְכָמה, ִלְרּכֹׁש ַהְּסָפִרים ְוִלְלמֹוד ְּבַדת ּתֹוָרה ְתִמיָמה.

עמוד זה טעון גניזה

חוַֹבת לִּיּמוּד ַהזוַֹהר ַהקָּדוֹׁש

המעוניין יפנה למפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש טל: 0548-436784
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לאברהם ָ ָ ְ ַ ְ ַ זֹוהר 

יחדאלם בו"ה  י"ה  ם ליחד  .רחימ  דחיל .כינ הא  רי ק דא יח ד  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָ

.עלינ ננה ידינ מעה  .עלינ אלהינ אדני נעם ויהי יראל . ל ם ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹלים 

ונצליח נעה  ה' ם . ננה ידינ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָמעה 

ה'ר כים ם האים ְְִִֵַָ

הריםרת מזי  רת ליט "א, י יבת  וראי  הח בים  האנים  הרנים  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההר לד  ידי על  מים  לאבינ י ראל ני  אחינ את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקרבים 

ברת הה, דה הקץ את אר נה  הח בה לם  מ חת בר ת ,דְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָה

הה, דה ה הל ֶַַַָָָָל

פנ מתהתא נ לע י  הלים לרגל ה ם  יעיה אן אברהם חים רי זכרנ ל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח ים  צר ר צר רה  מתנ הא  עמו"ש)לברכה , חיה למה ן  .(להבחל"ח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

א')מראאיתא  עד קנ "ג ף להתח ק (ת להתערר  תנ א מצה הפטר , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עת. ינינ ר י והפטר קאימנא", התם הס ידא "אחים  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָדרה,

אחדה פטר בר אבל בחים , עליו  ר יד ולא ,תא  ידיס א  חיו  ז "ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ל ספריו  להדיס ועזר הר"י , ת רת בק היה למר , מצוה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמר

הרבי[א]הר "י החה ני  ל מעמד  לטבה, נזכר להעלת זה , בו אי  ם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

והעים , הת  תן להתח ק יע וכן  ילמד  מ ,מת לנ רח  נחת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָיהיה

:מ מר ז זה ְְְִֶָָֻוכל 

עלםא)א. תמח ליב זכה ספריו  הפצת  ידי על
הא

איסטרוֹ לסה מהרח"א הגּ אוֹ ן ׁש ּכ תב מה ראה 
כ "ג:) ּד ף ויּ ׁש לח ּפ ר ׁש ת אברהם, ּב ן  הּמ דּפ יס (ּב ספרוֹ  : 

וי וֹ ׁש בספרים  ז וֹ כה ּת וֹ רה, לא וֹ ר להוֹ ציא מּמ מוֹ נ וֹ  
הּס פרים, מחבּ רי חכמים הּת למידי  עלבּ מח צּ ת  ׁש הרי 

עת, ּב כל הּד עת ותר ּב ה לע וֹ לם , הח ּב וּ ר  יצא  ידוֹ 
לא ּב ירכתים, ה ּמ ׁש ּכ ן למקצ וֹ עוֹ ת גּ נוּ ז היה ואּל וּ 

ּב וֹ . לוֹ מדים היוּ 
יבמ וֹ ת  ּב מ ּס כת לברכה זכרוֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  והנּ ה

צ"ו:) דּ וֹ בבוֹ ת(ּד ף וּ לפי ׂש פתוֹ תיו ׁש ם, ּכ דאיתא וכוּ ' 
זוֹ כהזה  הוּ א  גּ ם מ וֹ תוֹ , אחרי חי החכם ׁש יּ היה  הגּ וֹ רם 

בּ מח צּ ת וֹ , ספקויוֹ ׁש ב ואין להחי וֹ תוֹ , גּ רם  ה וּ א  ׁש הרי 
סיעת  עם ּב עצמ וֹ  החכם הּב א, לעוֹ לם  ּב א  ּכ ׁש הוּ א

ּפ ניו.מרחמ וֹ הי לק בּ ל  לקראתוֹ  יוֹ צאין  
לברכה, צּד יק  זכר פלאג'י חיּ ים הרב  (ּב ספר וֹ וּ מ וֹ רינוּ  

ריז ) א וֹ ת ס ' ע ׂש ה מצות וח יּ ים", ׁש ם :"ּת וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ  וזה , 
ּת ּק יפי  הׁש ּת ּד לוּ  אי יראה ּב ּס פר הּק וֹ רא וכל 
ּת וֹ רה ׁש ל לאמ ּת ה  ההלכה  אוֹ ר  להוֹ ציא קדמאי
ּב וֹ  ׁש יּ ׁש  ּב ס יּ וּ ע  לנא סמ וּ כוּ  דּ ין מן וכל  ּכ חן, ּב כל
להּב א גּ ם לזּכ וֹ תם  ליּה  דּ אפׁש ר  מאן לכל מ ּמ ׁש 
המסיעים  וכל למ ׁש מרת. הנּ ׁש אר ּכ ל להוֹ ציא
מחּד וּ ׁש י  ה נּ ׁש אר  ּכ ל  לא וֹ ר להוֹ ציא והמ ׁש ּת ּד לים
ּב מים  לׂש כרוֹ   ער אין לקדמאי  ה ּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רה
לּב נין  זה  ּב זכוּ ת ויזּכ וּ  מ ּת חת הארץ ועל  מ ּמ על
ליׁש ב רויחי ולמז וֹ ני  ּב אוֹ רייתא דעסקין ק דּ יׁש ין
לרּב נן  אריכי  וּ לחיּ י  והעב וֹ דה  ה ּת וֹ רה על ּב הׁש קט
ּב עגלא ולראוֹ ת תלמידהוֹ ן ותלמידי ותלמידהוֹ ן 

ׁש למה]. ּב גּ אּל ה  קריב  וּ בזמן
יוֹ סף  הרב מוֹ רינוּ  הּצ ּד יק  הגּ אוֹ ן ּב הס ּכ מת וראה
"צדקה לּס פר אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  זוֹ ננפלד חיּ ים 

לאוֹ ר. הוֹ צאה  אוֹ דוֹ ת וּ מׁש ּפ ט",

ָרָ‰ם ַ‡ב¿ ַ‰ר ל¿ זו…



 ז לאברה הר ְְַַָָ ו ו ו ו 

ב ת:לה ימטרא ראי "התשב"י" = 717 = "עיהי אברהם 'מך 'אה "חים  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ןחאי.י 'ןב 'מע': בגימטריאן ה א  ד ה ה הר הע לם ", "יק ן  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

העלם. ָָָל 

והללה ימטרא ע"ה עיהי אברהם  ח ים  "הרב 1000.בגימטריאל = ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

תיבות ה ימטרא 4 ועד ניו  מקל  מען "ר י  1000.בגימטריאל = ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

" עליו"סד  לי ה גן הר"י אלף רת את להפיץ  תן ה דקה זכת זכה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

תמח ולהית יראל, אלפי  על  הרשב "י[א]להגן  זי "ע.של ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

היקב ) נמת הא  היק  ל ה פר
אמן, עלינ וּ  יגן  זכוּ תוֹ  מּס אדיגוּ רא האדמ וֹ "ר גּ ם
וה נּ פׁש , הגּ וּ ף ּב ׁש ביל הוּ א להּצ ּד יק  ׁש הּצ יּ וּ ן מביא

ה צּ דּ יק לנׁש מת  הוּ א  הצּ דּ יק  ׁש ל .והּס פר  
אמן ) עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  מ ּס אדיג וּ רא  (האדמ וֹ "ר

זאתג) נראה לצדקה מעת לן  הכה ארי
מים לם  קד ים  ספרים  להדיס 

ּכ זאת נוֹ ראה לצדקה מעוֹ ת  לּת ן הזּ וֹ כה א ׁש רי
ׁש מים, לׁש ם קדוֹ ׁש ים ספרים ּכ ללהדּפ יס ידי על  ּכ י 

הנּ פׁש וֹ ת ל ּק ח  זוֹ כין  ׁש נּ וֹ תנין, וּ להמׁש יהּצ דק וֹ ת 
סתימאה, דּ עּת יקא א וֹ ריתא  בּ חינת ׁש ּכ ן ּת וֹ רה מ ּכ ל  

להדּפ יס  ּכ די  ּב עצמוֹ  זה ּב ׁש ביל צדקה ּכ ׁש נּ וֹ תנין
הם  ּב עצמן אּל וּ  ספרים  ׁש הדּפ סת קדוֹ ׁש ים , ספרים
והמ ׁש כת  האוֹ תיּ וֹ ת ׁש הם ה נּ פׁש וֹ ת, לקיחת  ּב חינת

ׁש ּב ו ּד אי  אתהּת וֹ רה , לזּכ וֹ ת  ׁש זּ כה חלק וֹ  א ׁש רי 
י ׂש ראל , לכל  הּק דוֹ ׁש ים ּת וֹ רה  ח דּ וּ ׁש י  להאיר הר בּ ים
 נמ ׁש זה ידי  ׁש על ׁש למה , להׁש גּ חה  זוֹ כין זה ידי  ועל

י ׂש ראל לבית טוֹ ב וכל וּ ברכה טוֹ בה  .ׁש פע 
כב ) א וֹ ת ג, הלכה  ק ּד וּ ׁש ין  הלכ וֹ ת הלכ וֹ ת לּק וּ טי  (ספר

חדיםד) ספרים  צדקת הרים  את המזה 
חינת הם  קץקדים  אין  ו אי  הרה , קם 

ל ארי לעד, ע מדת  וצדקת כרל
לא ּב המ וֹ ן אוֹ הב וּ מי ּכ סף י ׂש ּב ע  לא ּכ סף  "אוֹ הב

ה )תב וּ אה " לברכה ,(קהלת זכרוֹ נם רּב וֹ תינ וּ  ּד רׁש וּ  , 
לא מצוֹ ת ׁש אוֹ הב  מי ׁש אפּל וּ  רׁש "י: ּב פרוּ ׁש  וּ מ וּ בא

מ ּב הם ּכ ׁש יּ ׁש  אם ּכ י וכ וּ ', לעדי ׂש ּב ע  ׁש ּת תק יּ ם צוה 
וכוּ ' הּמ ק ּד ׁש  ּב ית וּ בנין ּת וֹ רה  ספר ּכ תיבת מּכ לּכ גוֹ ן 

בּ ספרים  הרבּ ים את לז ּכ וֹ ת בּ צדקתוֹ  ּכ ׁש ּפ וֹ על ׁש ּכ ן
אחד , לכל  ה ּת וֹ רה ק יּ וּ ם  בּ חינת ׁש הם קדוֹ ׁש ים חדׁש ים
בּ כל ּכ י  לעד, ע וֹ מדת  וצדקתוֹ  ל ׂש כרוֹ  קץ אין בּ ודּ אי 
ׁש ּת תקיּ ם  יׂש ראל את מזּכ ה הבּ אים  דּ וֹ רוֹ ת בּ כל ּפ עם

ל וֹ . א ׁש רי ידוֹ  על הּת וֹ רה
קו )וזה ה ּת וֹ רה(ּת ה ּל ים ׁש הוּ א מׁש ּפ ט" ׁש וֹ מרי "אׁש רי 

הרּב ים  את ׁש ּמ זּכ ה ידי על ּת ׁש ּת ּכ ח ׁש ּל א  ׁש וֹ מר ּה 

וזהוּ  קדוֹ ׁש ים. עת",(ׁש ם )ּב ספרים ּב כל צדקה  "עוֹ ׂש י 
ּב ספרים  לוֹ מדים ּכ י  צדקה, עוֹ ׂש ה  עת ּב כל ּכ י 

וכוּ '. ּב עוֹ לם הּת וֹ רה  ק יּ וּ ם  ׁש ּמ כניסין 
לו ) א וֹ ת  ה , הלכה החר ּב ר ּכ ת הלכ וֹ ת הלכ וֹ ת לּק וּ טי  (ספר

זרה מיתתב. מב לת מכרת ציקים  
הי"ו. עינתבי שרים  נּס ים  ׁש מעוֹ ן  מר ידי על  ה וּ בא 

תשכ"ה סיון  הּב ת ק וֹ ל מהעּת וֹ ן ׁש הביאוֹ 
אלוּ ל בכ"ב  ׁש נים ׁש ה  לפני  וזה ׁש היה  מעׂש ה
האנ ׁש ים  ׁש מ וֹ ת לרּב וֹ ת ּב וֹ  ׁש ּל פנינוּ  ה ּס ּפ וּ ר תשכ"ג.
וּ מציאוּ תיּ ים. נכוֹ נים  ּכ ּל ם  והּת אריכים, ה ּמ ק וֹ מ וֹ ת
הזּ ה , ה ּמ קרה ּב ׁש ל ּכ מרקחת  הארץ היתה  ּב ׁש עת וֹ 

עב ה ּמ קרהואני זוֹ כר נענה  ראוּ בן  ה ּכ וֹ תב דּ כם 
זוֹ כרים  ּת ק וּ פה ּב אוֹ תוֹ  ּב ארץ ׁש הי וּ  אּל וּ  וכל ׁש ּק רה
יבאר  הּס ּפ וּ ר  ּב המ ׁש ועכׁש ו היטב . האסוֹ ן את 
ּב דעּת י  היה  לא וּ כלל. ּכ לל  מקרה  היה לא ּכ י ויוּ בן
ּב ימינוּ , רגיל  ּד בר ּב זה ראיתי אׁש ר  עליו, לכּת ב
ּכ ּמ ה עמדוּ  דּ בר ׁש ל  וּ בסוֹ פוֹ  הת ּפ ּת ח ה ּס ּפ וּ ר  א וּ לם 
ּכ אן  ׁש ראוּ  סגוּ לה, ויחידי  ׁש מים יראי אנ ׁש ים וכּמ ה
מלמעלה , מכוּ ן והּמ עׂש ה אלקים . אצּב ע ׁש ל  ענין
מן  ּכ י דּ עּת ם  את וה ּב יעוּ  דּ מ ׁש יחא" "עקבתא ּב זמן
וזה ּב ר ּב ים , וּ לפרסמוֹ  הּכ תב  על להעלוֹ תוֹ  הרא וּ י

ּק רה . מה
ּב אלוּ ל בכ "ב ׁש חל  הּס ליחוֹ ת ׁש ל  הראׁש וֹ ן ּב יוֹ ם

תשכ "ג, סליח וֹ תׁש נת להתחיל הא ׁש ּכ נזים ׁש ל  מנהג (והוּ א  

ה נה ) רא ׁש  לפני  ׁש נים ׁש ב וּ ע ּכ ׁש ה לפני ּכ ל וֹ מר 
ּב "א וֹ צר  הזּ ה ה ּמ עׂש ה את ׁש העלתי מ יּ וֹ ם
ּפ רׁש ּב וּ רג  מיׁש יבת ּת למידים  יצא וּ  ה ּמ עׂש יּ וֹ ת".
להתּפ ּל ל מ וֹ ריהם, ּב לוית ׁש ּב ירוּ ׁש לים ס וֹ פר ׁש בט 
ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י ׁש ל  קברוֹ  על הּק דוֹ ׁש ים. ּב מק וֹ מ וֹ ת
הּצ ּד יקים  קבר וֹ ת ועל צפת, ׁש ּל יד ּב מירוֹ ן יוֹ חאי
יוֹ חאי  ּב ר ׁש מעוֹ ן רּב י לקבר הגּ יעוּ  ּת חּל ה ּב טבריה .
ואּל וּ  וּ ב"תּק וּ נים" ּב תפ ּל וֹ ת  ה ּל ילה  את וּ בילוּ  ּב מירוֹ ן,
טבריה . חפצם ּכ ׁש ּמ ח וֹ ז  למ אית עלוּ  ּב ּב קר
ׁש ּל צד  ּב ערוּ ץ ונפלה המכ וֹ נית נתהּפ כה ּב דרּכ ם

 ז לאברה הר ז ְְַַָָ

את  ק ּפ חוּ  ׁש ּב ּה  קטלנית ּת אוּ נה ז וּ  היתה  . ה ּד ר
מציּ נים  ּב חוּ רים  וּ ׁש לוֹ ׁש ה בראשי הנּ הג  חיּ יהם
יצחק ּפ וֹ לק , מרּד כי הם , ואּל וּ  ה יּ ׁש יבה , מ ּב חירי
זכרוֹ נם  פרידמן , ּב נימין  ואברהם נוישט , נח וּ ם
ּב אפן  מהם וכ ּמ ה  נפצע וּ  ה נּ וֹ סעים ׁש אר לברכה .
ׁש ּב חיּ יהם  וּ קדוֹ ׁש ים  צּד יקים  היוּ  ּכ ּל ם ק ׁש ה.
מה ּת למידים  אחד וּ במיחד נפרדוּ . לא  וּ במוֹ תם 
ּב תכלית, ׁש מים  ירא היה ז"ל ּפ וֹ לק  מרּד כי ההרוּ גים
וּ בגמילוּ ת  ּב ּת וֹ רה ועיס וּ ק וֹ  צניעוּ תוֹ  לצדקת וֹ , ונוֹ סף
וּ פעּל וֹ תיו  מעׂש יו  ּכ ל את לרׁש ם היה  נוֹ הג חסדים,
ק וֹ רא היה ליׁש וֹ ן לכ ּת וֹ  ולפני ּב פנקס . היּ וֹ ם  ּב מׁש
וׁש לוֹ ם  חס  אם  ולראוֹ ת עצמ וֹ  את לב ּק ר מנת על ּב וֹ 

ה דּ עת, ּב לּב וּ ל   ֹמ ּת ו חטא  לתּק ן לא צוֹ ר יׁש  ואם  
ּכ גדוֹ ל ׁש לילי  מע ׂש ה איזה  על לכּפ ר  אוֹ  מ ה וּ א
היה מהיׁש יבה ז "ל, ּפ וֹ לק  מרדּ כי ׁש ל חברוֹ  וּ כקטן.
ּב ׁש ל ארּכ ים. לחיּ ים  י ּב דל הּל וי מנחם ּב ׁש ם ּב חוּ ר
וּ כ ׁש הגּ יעה ל נּ סיעה, הצטרף לא ׁש וֹ נוֹ ת סּב וֹ ת
ּכ י  מאד נז דּ עזע הּמ חרידה , הּת אוּ נה על ה יּ דיעה 
מאד  ׁש היה מּפ ני  ּכ אמוּ ר א וֹ תוֹ . אהב  נפׁש  אהבת
ל וֹ  צר היה  ּב פנקס וֹ . מעׂש יו ּכ ל  ורׁש ם ׁש מים  ירא
ה וּ א אוּ לם ל וֹ . ארע ׁש ּכ ה הּט וֹ ב , ידידוֹ  על מאד מאד
מׁש ּפ ט , ּד רכיו וכל מעׂש יו ּב כל ה ם צ ּד יק  ּכ י  ידע
ה וּ א ,  ּּב רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מעׂש יו  אחר הרהר לא ולכן
חלוֹ ם  חלם  ּכ ן לאחר מה זמן הדּ ין. את והצדיק 
לפניו  נּצ ב ז"ל , ּפ וֹ לק  מרּד כי הנּ פטר , חבר וֹ  והנּ ה
מאר  ּכ י ּב וֹ  היה ונראה יקרוֹ ת, אוֹ ר  הפיק וּ  ּפ ניו
ולכן  אמר: רב " צער עלי  הצטערּת  ּכ י  "ראיתי ה וּ א .
לגן  ה וּ כנס ּת י ׁש ּמ יּ ד ל דּ ע  ,רוּ ח את לעוֹ דד ּב אתי
יוֹ חאי, ּב ר  ׁש מע וֹ ן רּב י  האלקי  והּמ ק ּב ל  עדן 
זוֹ כה וׁש ם ׁש ּב מים ׁש ּל וֹ  למתיבתא יׁש ר הכניס נּ י
מ וּ ם  הּק דוֹ ׁש  הרש "י ׁש ל  מּפ יו ּת וֹ רה ללמד אני 
ׁש ּק ראתי  ּב זמן ק וֹ דׁש  ׁש ּב ת  ערב ּב כל נזהר  ׁש הייתי

שמו"ת ּפ רׁש ת ּת רגּ וּ ם )את  ואחד  מקרא ׁש נים (ר "ת 

שרש "י  זכיתי   ּכ וּ ב ׁש ל  ז "ל. רׁש "י ּפ רוּ ׁש  עם ללמד
מנחם  הׁש ּת וֹ מם  ּב צ ּל וֹ , ואס ּת וֹ פף ע ּמ י למד ה ּק דוֹ ׁש 
ּכ ּמ ה ה נּ פטר חברוֹ  את וׁש אל  ּב חל וֹ מ וֹ , ה ּל וי
מ ּב לי  עדן  לגן להּכ נס ל וֹ  הּת ירוּ  ּכ יצד א) ׁש אלוֹ ת.
ׁש ל דּ ין ּב ית  ׁש ל  ה ּת הלי ּכ ל  את ּת חּל ה ׁש יּ עבר
יראי  וחבריו  הוּ א היה ׁש ּצ רי הּט עם  מה ב) מעלה ?
ל וֹ  ענה ימים. ּב ק ּצ וּ ר מׁש נּ ה  ּכ ה  מיתה למ וּ ת  ׁש מים
הּכ ּפ וּ רים, ויוֹ ם הנה ּב ראׁש  ּכ ׁש נה, לפני  ּכ י חברוֹ 
יׂש ראל ּב ארץ ה יּ ה וּ די ה יּ וּ ב על ק ׁש ה גּ זירה נגזרה
לא ּכ בד  אס וֹ ן ּכ אן להתרחׁש  היה צרי לפיה  א ׁש ר
ארץ  ּב ני על  רחם  ּב רחמיו  הוּ א  ּּב רו הּק דוֹ ׁש  עלינוּ .
אׁש ר  ּב מים, החלט וּ כתחליף  קץ. ּב עת ה ּק דוֹ ׁש ה
עיר  ּב ירוּ ׁש לים  קדוֹ ׁש ה  לי ׁש יבה אס וֹ ן יקרה

נׁש מ וֹ ת  ּב עלי  צעירים , ארּב עה  וימוּ תוּ  ה ּק וֹ דׁש ,
ימי  לפני זוּ , ׁש נה  ּב ת וֹ ם ארע  ּכ וּ טהוֹ ר וֹ ת. ז ּכ וֹ ת
נסענוּ  ּב ּה  אׁש ר ׁש המכוֹ נית הנ יּ ה , הנה ׁש ל  ה ּד ין
וּ ביחד  ה ּת למידים, ׁש לוֹ ׁש ת  אני , וּ נהר גּ נ וּ  נתה ּפ כה
העליוֹ נה ההׁש גּ חה  ידי  על ּכ ּל נוּ  נחברנו ה נּ הג. עם 
ענין  גט  י ׂש ראל, ּכ לל  על  מכּפ רים  קרּב נוֹ ת  להיוֹ ת 
ז וּ  מצוה ּב ט יּ וּ לי ה ּמ ׁש ּת ּת פים ׁש אר  ׁש ל ּפ ציעתם
ּכ י  ל יוּ בן גּ ם  ּכ עת מה מים . ּב ח ׁש ּב וֹ ן ק ׁש וּ ר 
ׂש כל וּ מ ּד ת  עדן  לגן י ׁש ר נכנס וּ  ׁש ּכ א ּל ה ּב חוּ רים

א ׁש רנוּ . רוֹ ב את לה יג ּת וּ כל לא האנוֹ ׁש י 
החלוֹ ם. סוֹ ף היה וזה נעלמה הנּ פטר ׁש ל  ּד מ וּ ת וֹ 
היּ ם  גּ ּל י  ׁש ּט לטלוּ ה וּ  ּכ מי התעוֹ רר, הּל וי מנחם
ר ּב וֹ ת  וחׁש ב ּב התרגּ ׁש וּ ת עיניו ּפ קח הוּ א ּב חזקה.
ׁש ּל אחריו  וּ ביּ מים היּ וֹ ם   ּב מ ׁש החלוֹ ם , א וֹ דוֹ ת על
ּפ ניו  את ּב חלוֹ מוֹ , אז  ראה אׁש ר את ּב דמיוֹ נוֹ  חי
את  חברוֹ . ׁש ל הרּב ה  ּכ ּכ ל וה ּמ ּב יעים ה מחים
וס ּפ וּ רוֹ  החבר ׁש ל וּ תׁש וּ ב וֹ תיו הוּ א ׁש אלוֹ תיו 
ׁש זּ ה וּ  א) חׁש ב . אפׁש רוּ יוֹ ת ׁש ּת י ּכ אן י ׁש  והסּב ריו .
החל וֹ מ וֹ ת, ּב על  מלא לפניו הביא אׁש ר נכוֹ ן חל וֹ ם
על ה וּ בא ׁש החלוֹ ם  ב ) א וֹ ... חז"ל . למאמרי ּב התאם
ּכ תיב רמי "רבא ז "ל. רּב וֹ תינוּ  מאמר לפי ׁש דים  ידי
לא ידּב רוּ . ה וא וחלוֹ מ וֹ ת  וּ כתיב  ּב וֹ  אד ּב ר ּב חלוֹ ם

ׁש ד" ידי על  ּכ אן מלא ידי על ּכ אן (ּב רכ וֹ תק ׁש יא , 

מן נ "ה ) הנּ וֹ  ׁש החלוֹ ם "אדע הּל וי, חׁש ב  "ּכ יצד", .
החליט לבּס וֹ ף הני "? מהּס וּ ג אוֹ  הראׁש וֹ ן  ה ּס וּ ג 
ל ׁש אלת  ּכ י לדעת י ׁש  וזאת חל וֹ ם . ׁש אלת לעׂש וֹ ת
ע ׂש ה גּ מ וּ ר . צ ּד יק  ולהי וֹ ת  להז ּד ּכ אדם  צרי חל וֹ ם
ה וּ א וה נּ פׁש יּ וֹ ת, ה גּ וּ פנ יּ וֹ ת ההכנוֹ ת ּכ ל את ה ּל וי
והתּפ ּל ל צם וּ בטהרה , ּב קדה ונהג ּב מקוה טבל 
ּב חזיוֹ ן  ׁש וּ ב לפניו ׁש יּ ב וֹ א חסד מ ּמ נ וּ  וּ בּק ׁש  ק וֹ נוֹ  אל

ל ׁש אוֹ ל מנת על חברוֹ  את ׁש אלה .הּל יל  אוֹ תוֹ  
ּב ּל ילה לא  הנּ פטר , חברוֹ  על ׁש נית  חלם  לא לצערוֹ 
ל וֹ  הציק  ה וּ ּד אוּ ת אי ׁש ּל אחריו. ּב ּל ילוֹ ת ולא ההוּ א
לא ה וּ א ּב ׂש רעפיו , ּת פוּ ס ה זּ מן ּכ ל  התהּל והוּ א
וטהרה , קדוּ ׁש ה ׁש ל ּב ארח לנהג והוֹ סיף התיאׁש 
ׁש וּ ב ּב חלוֹ מוֹ  לראוֹ ת  ׁש יּ זּכ הוּ  יתּב ר ה ' אל  והתחנּ ן
לספיק וֹ תיו. ּב ר וּ רה ּת ׁש וּ בה  ויק ּב ל חברוֹ  את ּפ עם 
נ ּצ ב ּכ ׁש הוּ א האס וֹ ן מיּ וֹ ם  וחצי , ּכ ׁש נה חלפוּ   ּכ
ראה אחד לילה והנּ ה רצוֹ נוֹ , ּב וֹ  וּ מ ּב יט  לפניו 
ּב מים  עלי גּ זרוּ  ל וֹ : אמר  חברוֹ  את ּב חלוֹ מוֹ 
את  ׁש יּ מ ּל אוּ   לכ ראוּ י ׁש ּת הא עד להמ ּת ין
עלי  צוּ וּ   מּל ּב ספק וֹ ת לה וֹ ציא ּכ די  וע ּת ה  ,ּב ּק ׁש ת
ׁש ּב עוֹ ד  הראׁש וֹ ן  הּס ימן סימנים. ׁש ני ל לתת 
נערה עם ט וֹ בה, ּב ׁש עה ּת תארס  ׁש ב וּ עוֹ ת ׁש בעה
הני, ה ּס ימן ׁש מע וֹ ן. ּב ת דּ ב וֹ רה  ׁש מ ּה  א ׁש ר הגוּ נה 
דּ וֹ ד  ּפ תאוֹ ם , י וֹ פיע מ ּכ ן לאחר ׁש בוּ עוֹ ת ׁש לוֹ ׁש ה 
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ב ת:לה ימטרא ראי "התשב"י" = 717 = "עיהי אברהם 'מך 'אה "חים  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ןחאי.י 'ןב 'מע': בגימטריאן ה א  ד ה ה הר הע לם ", "יק ן  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

העלם. ָָָל 

והללה ימטרא ע"ה עיהי אברהם  ח ים  "הרב 1000.בגימטריאל = ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

תיבות ה ימטרא 4 ועד ניו  מקל  מען "ר י  1000.בגימטריאל = ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

" עליו"סד  לי ה גן הר"י אלף רת את להפיץ  תן ה דקה זכת זכה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

תמח ולהית יראל, אלפי  על  הרשב "י[א]להגן  זי "ע.של ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

היקב ) נמת הא  היק  ל ה פר
אמן, עלינ וּ  יגן  זכוּ תוֹ  מּס אדיגוּ רא האדמ וֹ "ר גּ ם
וה נּ פׁש , הגּ וּ ף ּב ׁש ביל הוּ א להּצ ּד יק  ׁש הּצ יּ וּ ן מביא

ה צּ דּ יק לנׁש מת  הוּ א  הצּ דּ יק  ׁש ל .והּס פר  
אמן ) עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  מ ּס אדיג וּ רא  (האדמ וֹ "ר

זאתג) נראה לצדקה מעת לן  הכה ארי
מים לם  קד ים  ספרים  להדיס 

ּכ זאת נוֹ ראה לצדקה מעוֹ ת  לּת ן הזּ וֹ כה א ׁש רי
ׁש מים, לׁש ם קדוֹ ׁש ים ספרים ּכ ללהדּפ יס ידי על  ּכ י 

הנּ פׁש וֹ ת ל ּק ח  זוֹ כין  ׁש נּ וֹ תנין, וּ להמׁש יהּצ דק וֹ ת 
סתימאה, דּ עּת יקא א וֹ ריתא  בּ חינת ׁש ּכ ן ּת וֹ רה מ ּכ ל  

להדּפ יס  ּכ די  ּב עצמוֹ  זה ּב ׁש ביל צדקה ּכ ׁש נּ וֹ תנין
הם  ּב עצמן אּל וּ  ספרים  ׁש הדּפ סת קדוֹ ׁש ים , ספרים
והמ ׁש כת  האוֹ תיּ וֹ ת ׁש הם ה נּ פׁש וֹ ת, לקיחת  ּב חינת

ׁש ּב ו ּד אי  אתהּת וֹ רה , לזּכ וֹ ת  ׁש זּ כה חלק וֹ  א ׁש רי 
י ׂש ראל , לכל  הּק דוֹ ׁש ים ּת וֹ רה  ח דּ וּ ׁש י  להאיר הר בּ ים
 נמ ׁש זה ידי  ׁש על ׁש למה , להׁש גּ חה  זוֹ כין זה ידי  ועל

י ׂש ראל לבית טוֹ ב וכל וּ ברכה טוֹ בה  .ׁש פע 
כב ) א וֹ ת ג, הלכה  ק ּד וּ ׁש ין  הלכ וֹ ת הלכ וֹ ת לּק וּ טי  (ספר

חדיםד) ספרים  צדקת הרים  את המזה 
חינת הם  קץקדים  אין  ו אי  הרה , קם 

ל ארי לעד, ע מדת  וצדקת כרל
לא ּב המ וֹ ן אוֹ הב וּ מי ּכ סף י ׂש ּב ע  לא ּכ סף  "אוֹ הב

ה )תב וּ אה " לברכה ,(קהלת זכרוֹ נם רּב וֹ תינ וּ  דּ רׁש וּ  , 
לא מצוֹ ת ׁש אוֹ הב  מי ׁש אפּל וּ  רׁש "י: ּב פרוּ ׁש  וּ מ וּ בא

מ ּב הם ּכ ׁש יּ ׁש  אם ּכ י וכ וּ ', לעדי ׂש ּב ע  ׁש ּת תק יּ ם צוה 
וכוּ ' הּמ ק ּד ׁש  ּב ית וּ בנין ּת וֹ רה  ספר ּכ תיבת מּכ לּכ גוֹ ן 

בּ ספרים  הרבּ ים את לז ּכ וֹ ת בּ צדקתוֹ  ּכ ׁש ּפ וֹ על ׁש ּכ ן
אחד , לכל  ה ּת וֹ רה ק יּ וּ ם  בּ חינת ׁש הם קדוֹ ׁש ים חדׁש ים
בּ כל ּכ י  לעד, ע וֹ מדת  וצדקתוֹ  ל ׂש כרוֹ  קץ אין בּ ודּ אי 
ׁש ּת תקיּ ם  יׂש ראל את מזּכ ה הבּ אים  דּ וֹ רוֹ ת בּ כל ּפ עם

ל וֹ . א ׁש רי ידוֹ  על הּת וֹ רה
קו )וזה ה ּת וֹ רה(ּת ה ּל ים ׁש הוּ א מׁש ּפ ט" ׁש וֹ מרי "אׁש רי 

הרּב ים  את ׁש ּמ זּכ ה ידי על ּת ׁש ּת ּכ ח ׁש ּל א  ׁש וֹ מר ּה 

וזהוּ  קדוֹ ׁש ים. עת",(ׁש ם )ּב ספרים ּב כל צדקה  "עוֹ ׂש י 
ּב ספרים  לוֹ מדים ּכ י  צדקה, עוֹ ׂש ה  עת ּב כל ּכ י 

וכוּ '. ּב עוֹ לם הּת וֹ רה  ק יּ וּ ם  ׁש ּמ כניסין 
לו ) א וֹ ת  ה , הלכה החר ּב ר ּכ ת הלכ וֹ ת הלכ וֹ ת לּק וּ טי  (ספר

זרה מיתתב. מב לת מכרת ציקים  
הי"ו. עינתבי שרים  נּס ים  ׁש מעוֹ ן  מר ידי על  ה וּ בא 

תשכ"ה סיון  הּב ת ק וֹ ל מהעּת וֹ ן ׁש הביאוֹ 
אלוּ ל בכ"ב  ׁש נים ׁש ה  לפני  וזה ׁש היה  מעׂש ה
האנ ׁש ים  ׁש מ וֹ ת לרּב וֹ ת ּב וֹ  ׁש ּל פנינוּ  ה ּס ּפ וּ ר תשכ"ג.
וּ מציאוּ תיּ ים. נכוֹ נים  ּכ ּל ם  והּת אריכים, ה ּמ ק וֹ מ וֹ ת
הזּ ה , ה ּמ קרה ּב ׁש ל ּכ מרקחת  הארץ היתה  ּב ׁש עת וֹ 

עב ה ּמ קרהואני זוֹ כר נענה  ראוּ בן  ה ּכ וֹ תב דּ כם 
זוֹ כרים  ּת ק וּ פה ּב אוֹ תוֹ  ּב ארץ ׁש הי וּ  אּל וּ  וכל ׁש ּק רה
יבאר  הּס ּפ וּ ר  ּב המ ׁש ועכׁש ו היטב . האסוֹ ן את 
ּב דעּת י  היה  לא וּ כלל. ּכ לל  מקרה  היה לא ּכ י ויוּ בן
ּב ימינוּ , רגיל  ּד בר ּב זה ראיתי אׁש ר  עליו, לכּת ב
ּכ ּמ ה עמדוּ  ּד בר ׁש ל  וּ בסוֹ פוֹ  הת ּפ ּת ח ה ּס ּפ וּ ר  א וּ לם 
ּכ אן  ׁש ראוּ  סגוּ לה, ויחידי  ׁש מים יראי אנ ׁש ים וכּמ ה
מלמעלה , מכוּ ן והּמ עׂש ה אלקים . אצּב ע ׁש ל  ענין
מן  ּכ י דּ עּת ם  את וה ּב יעוּ  דּ מ ׁש יחא" "עקבתא ּב זמן
וזה ּב ר ּב ים , וּ לפרסמוֹ  הּכ תב  על להעלוֹ תוֹ  הרא וּ י

ּק רה . מה
ּב אלוּ ל בכ "ב ׁש חל  הּס ליחוֹ ת ׁש ל  הראׁש וֹ ן ּב יוֹ ם

תשכ "ג, סליח וֹ תׁש נת להתחיל הא ׁש ּכ נזים ׁש ל  מנהג (והוּ א  

ה נה ) רא ׁש  לפני  ׁש נים ׁש ב וּ ע ּכ ׁש ה לפני ּכ ל וֹ מר 
ּב "א וֹ צר  הזּ ה ה ּמ עׂש ה את ׁש העלתי מ יּ וֹ ם
ּפ רׁש ּב וּ רג  מיׁש יבת ּת למידים  יצא וּ  ה ּמ עׂש יּ וֹ ת".
להתּפ ּל ל מ וֹ ריהם, ּב לוית ׁש ּב ירוּ ׁש לים ס וֹ פר ׁש בט 
ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י ׁש ל  קברוֹ  על הּק דוֹ ׁש ים. ּב מק וֹ מ וֹ ת
הּצ דּ יקים  קבר וֹ ת ועל צפת, ׁש ּל יד ּב מירוֹ ן יוֹ חאי
יוֹ חאי  ּב ר ׁש מעוֹ ן רּב י לקבר הגּ יעוּ  ּת חּל ה ּב טבריה .
ואּל וּ  וּ ב"תּק וּ נים" ּב תפ ּל וֹ ת  ה ּל ילה  את וּ בילוּ  ּב מירוֹ ן,
טבריה . חפצם ּכ ׁש ּמ ח וֹ ז  למ אית עלוּ  ּב ּב קר
ׁש ּל צד  ּב ערוּ ץ ונפלה המכ וֹ נית נתהּפ כה ּב דרּכ ם
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את  ק ּפ חוּ  ׁש ּב ּה  קטלנית ּת אוּ נה ז וּ  היתה  . ה ּד ר
מציּ נים  ּב חוּ רים  וּ ׁש לוֹ ׁש ה בראשי הנּ הג  חיּ יהם
יצחק ּפ וֹ לק , מרּד כי הם , ואּל וּ  ה יּ ׁש יבה , מ ּב חירי
זכרוֹ נם  פרידמן , ּב נימין  ואברהם נוישט , נח וּ ם
ּב אפן  מהם וכ ּמ ה  נפצע וּ  ה נּ וֹ סעים ׁש אר לברכה .
ׁש ּב חיּ יהם  וּ קדוֹ ׁש ים  צּד יקים  היוּ  ּכ ּל ם ק ׁש ה.
מה ּת למידים  אחד וּ במיחד נפרדוּ . לא  וּ במוֹ תם 
ּב תכלית, ׁש מים  ירא היה ז"ל ּפ וֹ לק  מרדּ כי ההרוּ גים
וּ בגמילוּ ת  ּב ּת וֹ רה ועיס וּ ק וֹ  צניעוּ תוֹ  לצדקת וֹ , ונוֹ סף
וּ פעּל וֹ תיו  מעׂש יו  ּכ ל את לרׁש ם היה  נוֹ הג חסדים,
ק וֹ רא היה ליׁש וֹ ן לכ ּת וֹ  ולפני ּב פנקס . היּ וֹ ם  ּב מׁש
וׁש לוֹ ם  חס  אם  ולראוֹ ת עצמ וֹ  את לב ּק ר מנת על ּב וֹ 

ה דּ עת, ּב לּב וּ ל   ֹמ ּת ו חטא  לתּק ן לא צוֹ ר יׁש  ואם  
ּכ גדוֹ ל ׁש לילי  מע ׂש ה איזה  על לכּפ ר  אוֹ  מ ה וּ א
היה מהיׁש יבה ז "ל, ּפ וֹ לק  מרּד כי ׁש ל חברוֹ  וּ כקטן.
ּב ׁש ל ארּכ ים. לחיּ ים  י ּב דל הּל וי מנחם ּב ׁש ם ּב חוּ ר
וּ כ ׁש הגּ יעה ל נּ סיעה, הצטרף לא ׁש וֹ נוֹ ת סּב וֹ ת
ּכ י  מאד נז דּ עזע הּמ חרידה , הּת אוּ נה על ה יּ דיעה 
מאד  ׁש היה מּפ ני  ּכ אמוּ ר א וֹ תוֹ . אהב  נפׁש  אהבת
ל וֹ  צר היה  ּב פנקס וֹ . מעׂש יו ּכ ל  ורׁש ם ׁש מים  ירא
ה וּ א אוּ לם ל וֹ . ארע ׁש ּכ ה הּט וֹ ב , ידידוֹ  על מאד מאד
מׁש ּפ ט , ּד רכיו וכל מעׂש יו ּב כל ה ם צ ּד יק  ּכ י  ידע
ה וּ א ,  ּּב רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מעׂש יו  אחר הרהר לא ולכן
חלוֹ ם  חלם  ּכ ן לאחר מה זמן הדּ ין. את והצדיק 
לפניו  נּצ ב ז"ל , ּפ וֹ לק  מרדּ כי הנּ פטר , חבר וֹ  והנּ ה
מאר  ּכ י ּב וֹ  היה ונראה יקרוֹ ת, אוֹ ר  הפיק וּ  ּפ ניו
ולכן  אמר: רב " צער עלי  הצטערּת  ּכ י  "ראיתי ה וּ א .
לגן  ה וּ כנס ּת י ׁש ּמ יּ ד ל דּ ע  ,רוּ ח את לעוֹ דד ּב אתי
יוֹ חאי, ּב ר  ׁש מע וֹ ן רּב י  האלקי  והּמ ק ּב ל  עדן 
זוֹ כה וׁש ם ׁש ּב מים ׁש ּל וֹ  למתיבתא יׁש ר הכניס נּ י
מ וּ ם  הּק דוֹ ׁש  הרש "י ׁש ל  מּפ יו ּת וֹ רה ללמד אני 
ׁש ּק ראתי  ּב זמן ק וֹ דׁש  ׁש ּב ת  ערב ּב כל נזהר  ׁש הייתי

שמו"ת ּפ רׁש ת ּת רגּ וּ ם )את  ואחד  מקרא ׁש נים (ר "ת 

שרש "י  זכיתי   ּכ וּ ב ׁש ל  ז "ל. רׁש "י ּפ רוּ ׁש  עם ללמד
מנחם  הׁש ּת וֹ מם  ּב צ ּל וֹ , ואס ּת וֹ פף ע ּמ י למד ה ּק דוֹ ׁש 
ּכ ּמ ה ה נּ פטר חברוֹ  את וׁש אל  ּב חל וֹ מ וֹ , ה ּל וי
מ ּב לי  עדן  לגן להּכ נס ל וֹ  הּת ירוּ  ּכ יצד א) ׁש אלוֹ ת.
ׁש ל דּ ין ּב ית  ׁש ל  ה ּת הלי ּכ ל  את ּת חּל ה ׁש יּ עבר
יראי  וחבריו  הוּ א היה ׁש ּצ רי הּט עם  מה ב) מעלה ?
ל וֹ  ענה ימים. ּב ק ּצ וּ ר מׁש נּ ה  ּכ ה  מיתה למ וּ ת  ׁש מים
הּכ ּפ וּ רים, ויוֹ ם הנה ּב ראׁש  ּכ ׁש נה, לפני  ּכ י חברוֹ 
יׂש ראל ּב ארץ ה יּ ה וּ די ה יּ וּ ב על ק ׁש ה גּ זירה נגזרה
לא ּכ בד  אס וֹ ן ּכ אן להתרחׁש  היה צרי לפיה  א ׁש ר
ארץ  ּב ני על  רחם  ּב רחמיו  הוּ א  ּּב רו הּק דוֹ ׁש  עלינוּ .
אׁש ר  ּב מים, החלט וּ כתחליף  קץ. ּב עת ה ּק דוֹ ׁש ה
עיר  ּב ירוּ ׁש לים  קדוֹ ׁש ה  לי ׁש יבה אס וֹ ן יקרה

נׁש מ וֹ ת  ּב עלי  צעירים , ארּב עה  וימוּ תוּ  ה ּק וֹ דׁש ,
ימי  לפני זוּ , ׁש נה  ּב ת וֹ ם ארע  ּכ וּ טהוֹ ר וֹ ת. ז ּכ וֹ ת
נסענוּ  ּב ּה  אׁש ר ׁש המכוֹ נית הנ יּ ה , הנה ׁש ל  ה ּד ין
וּ ביחד  ה ּת למידים, ׁש לוֹ ׁש ת  אני , וּ נהר גּ נ וּ  נתה ּפ כה
העליוֹ נה ההׁש גּ חה  ידי  על ּכ ּל נוּ  נחברנו ה נּ הג. עם 
ענין  גט  י ׂש ראל, ּכ לל  על  מכּפ רים  קרּב נוֹ ת  להיוֹ ת 
ז וּ  מצוה ּב ט יּ וּ לי ה ּמ ׁש ּת ּת פים ׁש אר  ׁש ל ּפ ציעתם
ּכ י  ל יוּ בן גּ ם  ּכ עת מה מים . ּב ח ׁש ּב וֹ ן ק ׁש וּ ר 
ׂש כל וּ מ דּ ת  עדן  לגן י ׁש ר נכנס וּ  ׁש ּכ א ּל ה ּב חוּ רים

א ׁש רנוּ . רוֹ ב את לה יג ּת וּ כל לא האנוֹ ׁש י 
החלוֹ ם. סוֹ ף היה וזה נעלמה הנּ פטר ׁש ל  ּד מ וּ ת וֹ 
היּ ם  גּ ּל י  ׁש ּט לטלוּ ה וּ  ּכ מי התעוֹ רר, הּל וי מנחם
ר ּב וֹ ת  וחׁש ב ּב התרגּ ׁש וּ ת עיניו ּפ קח הוּ א ּב חזקה.
ׁש ּל אחריו  וּ ביּ מים היּ וֹ ם   ּב מ ׁש החלוֹ ם , א וֹ דוֹ ת על
ּפ ניו  את ּב חלוֹ מוֹ , אז  ראה אׁש ר את ּב דמיוֹ נוֹ  חי
את  חברוֹ . ׁש ל הרּב ה  ּכ ּכ ל וה ּמ ּב יעים ה מחים
וס ּפ וּ רוֹ  החבר ׁש ל וּ תׁש וּ ב וֹ תיו הוּ א ׁש אלוֹ תיו 
ׁש זּ ה וּ  א) חׁש ב . אפׁש רוּ יוֹ ת ׁש ּת י ּכ אן י ׁש  והסּב ריו .
החל וֹ מ וֹ ת, ּב על  מלא לפניו הביא אׁש ר נכוֹ ן חל וֹ ם
על ה וּ בא ׁש החלוֹ ם  ב ) א וֹ ... חז"ל . למאמרי ּב התאם
ּכ תיב רמי "רבא ז "ל. רּב וֹ תינוּ  מאמר לפי ׁש דים  ידי
לא ידּב רוּ . ה וא וחלוֹ מ וֹ ת  וּ כתיב  ּב וֹ  אד ּב ר ּב חלוֹ ם

ׁש ד" ידי על  ּכ אן מלא ידי על ּכ אן (ּב רכ וֹ תק ׁש יא , 

מן נ "ה ) הנּ וֹ  ׁש החלוֹ ם "אדע הּל וי, חׁש ב  "ּכ יצד", .
החליט לבּס וֹ ף הני "? מהּס וּ ג אוֹ  הראׁש וֹ ן  ה ּס וּ ג 
ל ׁש אלת  ּכ י לדעת י ׁש  וזאת חל וֹ ם . ׁש אלת לעׂש וֹ ת
ע ׂש ה גּ מ וּ ר . צ ּד יק  ולהי וֹ ת  להז ּד ּכ אדם  צרי חל וֹ ם
ה וּ א וה נּ פׁש יּ וֹ ת, ה גּ וּ פנ יּ וֹ ת ההכנוֹ ת ּכ ל את ה ּל וי
והתּפ ּל ל צם וּ בטהרה , ּב קדה ונהג ּב מקוה טבל 
ּב חזיוֹ ן  ׁש וּ ב לפניו ׁש יּ ב וֹ א חסד מ ּמ נ וּ  וּ בּק ׁש  ק וֹ נוֹ  אל

ל ׁש אוֹ ל מנת על חברוֹ  את ׁש אלה .הּל יל  אוֹ תוֹ  
ּב ּל ילה לא  הנּ פטר , חברוֹ  על ׁש נית  חלם  לא לצערוֹ 
ל וֹ  הציק  ה וּ דּ אוּ ת אי ׁש ּל אחריו. ּב ּל ילוֹ ת ולא ההוּ א
לא ה וּ א ּב ׂש רעפיו , ּת פוּ ס ה זּ מן ּכ ל  התהּל והוּ א
וטהרה , קדוּ ׁש ה ׁש ל ּב ארח לנהג והוֹ סיף התיאׁש 
ׁש וּ ב ּב חלוֹ מוֹ  לראוֹ ת  ׁש יּ זּכ הוּ  יתּב ר ה ' אל  והתחנּ ן
לספיק וֹ תיו. ּב ר וּ רה ּת ׁש וּ בה  ויק ּב ל חברוֹ  את ּפ עם 
נ ּצ ב ּכ ׁש הוּ א האס וֹ ן מיּ וֹ ם  וחצי , ּכ ׁש נה חלפוּ   ּכ
ראה אחד לילה והנּ ה רצוֹ נוֹ , ּב וֹ  וּ מ ּב יט  לפניו 
ּב מים  עלי גּ זרוּ  ל וֹ : אמר  חברוֹ  את ּב חלוֹ מוֹ 
את  ׁש יּ מ ּל אוּ   לכ ראוּ י ׁש ּת הא עד להמ ּת ין
עלי  צוּ וּ   מּל ּב ספק וֹ ת לה וֹ ציא ּכ די  וע ּת ה  ,ּב ּק ׁש ת
ׁש ּב עוֹ ד  הראׁש וֹ ן  הּס ימן סימנים. ׁש ני ל לתת 
נערה עם ט וֹ בה, ּב ׁש עה ּת תארס  ׁש ב וּ עוֹ ת ׁש בעה
הני, ה ּס ימן ׁש מע וֹ ן. ּב ת ּד ב וֹ רה  ׁש מ ּה  א ׁש ר הגוּ נה 
דּ וֹ ד  ּפ תאוֹ ם , י וֹ פיע מ ּכ ן לאחר ׁש בוּ עוֹ ת ׁש לוֹ ׁש ה 
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ּתֹורתֹו ּבלֹומדינּו אּתנ ּו יֹוׁשב  זי"ע  ָ ֵ ְ ְ ָ ִ ֵ ָ ָ ְ ִ ְ ַ  ָהרׁשּב"י

אנ ספר זמן  ל , ינינ מ ר"י  פטר אחר  הם  עד  אפיל תב, הח ה" "א ר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

עטרתיו  מל מער מען ר י א "אתעטר", הא רא , דברי  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעסקים

עכל"ק גוון , ויב , רא, זיע "א גלאנטי אברהם ר י הצה"ק אז לאי , אברהם  ר י (הצה"ק  ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג החה" האדרת."א ר  להד יס לעז ר  הכ ת  ל היה והפטר . ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָ

הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבמפעל ׁשּתפים  להי ֹות זֹוכים  סגּולה יחידי ָ ַ ַ ַ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ֻ ְ ִ ִ ָ ְ ֵ ִ ְ  ַרק

הצה"קאסר עם  נפלא אלימל ס ר  ר' זאואחיורי ר' הלכרי ניהם זי "ע. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מאד. דל עיר  ל  אחד  לבית יעה הם בים, לפדי ן  סף לאסף ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹיח יו

 ימנ מ מאד,  מ סף להם  ונתן ד ל כבד לבית אתם  הכניס הה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהעיר

וכם צדקה, לקץ א אחד לכל נ תן היה האת [הטע לבד. אגר ת  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻחמה

ונ אר ,נ מ הל לא  ה ה הסף רת נים  לכן  נים . חזרה זה את ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזרק

הלת מאחרי ע מד היה העיר מהית , יצא הדקה קצי עם  וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

היקים רעים ]. רים  מיני  ל עליו  מד רים  תא מקללים  אי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמ ע

זי "ע, אלימל ר' לרי  זא ר' הרי אמר  ,יצא הא לאה ד ים  ה א נעה מה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אתם :רימה! ואל הלת את תח  ,אל רים  מע אמר ם העיר זה  מה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

רימה ? לא אלי ,אני  אתם  טעת ע יתם  אם  לאהאם  אני אמרת זאת ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

סף ? לקחת אלי  לבא ְִֵֶֶַַַָָָָרימה

ּב איר וֹ ּפ ה , עּק ב וֹ תיו ׁש נּ עלמ וּ  לאחר ,אר וּ סת
ה ּל וי  מנחם ּכ מת. ונחׁש ב הוֹ אה  ּב תק וּ פת
החלוֹ ם  ּפ רטי  את רׁש ם וּ מיּ ד ּב ּב קר התעוֹ רר
נכ ּב דוֹ ת  ּב וֹ  ּד ּב ר מס ּפ ר ימים ּכ עבוֹ ר ּב פנקס וֹ .
מכּב ר  לא זה  ׁש עלתה נערה עם ושדכוהו
מיּ וֹ ם  נמרץ  ּב דיּ וּ ק  ׁש בעוֹ ת  ׁש בעה מארגנטינה .
ט וֹ בה ּב ׁש עה הּת ארס  וה וּ א  ה ּת נאים  נערכוּ  החלוֹ ם ,
ׁש מעוֹ ן  אביה וׁש ם  דּ ב וֹ רה  הנּ ערה ׁש ם וּ מצלחת.
הני  הּס ימן  גּ ם ּב חל וֹ ם. חברוֹ  ׁש הוֹ דיעוֹ  ּכ פי  מ ּמ ׁש 
ּב איר וֹ ּפ ה הוֹ אה ׁש ּב זמן  הנּ ערה ׁש ל דּ וֹ דּה  התק יּ ם.
ה וֹ פיע מאז נראה ולא הׁש מדה  למחנה נ ׁש לח
לאחר  ּכ י נתּב רר ּב ארץ. קרוֹ ביו  ּב בית ּפ תאוֹ ם
ו ׁש ם  לרוּ סיה להּמ לט הצליח וּ פחד  סבל ּת ק וּ פת
 ּב מׁש ּכ וֹ רחוֹ  ּב על ונׁש אר עבוֹ דה. למחנוֹ ת נ ׁש לח
ל וֹ  ׁש יּ רׁש וּ  מ ּב לי ועבדוּ ת, סבל ׁש ל  רּב וֹ ת ׁש נים
ּב ארץ  ׁש נּ מצאוּ  קר וֹ ביו עם  ּד אר ּב ק ׁש רי לבוֹ א
לא זה ׁש חרר  ּפ לא ּב ארח וּ בארגנטינה. יׂש ראל
ׁש ל ּב וֹ אם לאחר מוּ עט  זמן לארץ עלה והוּ א מכּב ר ,
ּכ ּל ם  נתאחדוּ   וכ מארגנטינה . וּ בּת ם ּב עלּה  אח וֹ תוֹ ,
ידי  על  אכן ׁש ּב ארץ. ה ּמ ׁש ּפ חה אנׁש י ּב בית ונפגּ ׁש וּ 
ּב אפן  ידע והוּ א הּל וי, מנחם ׁש ל ספק וֹ תיו נגוֹ זּ וּ   ּכ

ּב חלוֹ ם  ה נּ פטר חברוֹ  ׁש ל  ּד בריו ּכ י וּ מחלט, ּב רוּ ר
עם  ה יּ ׁש יבה  ּת למידי  ׁש לוֹ ׁש ת נכוֹ נים. הרא ׁש וֹ ן
ועם  ּב ארץ, היּ הוּ די ליּ וּ ב  ּכ קרּב ן ׁש ּמ ׁש וּ  ה נּ הג
ׁש נּ גזרה מהמים הּק ׁש ה הגּ זירה נתּב ּט לה מ וֹ תם 
ל וֹ  ׁש גּ ילוֹ  ּב מיחד חׁש וּ ב היה מה יׂש ראל . ארץ  על
מׁש יח  ׁש ל  ּב וֹ אוֹ  לפני עּת ה, זה אנ וּ  עוֹ מדים ה נּ ה ּכ י 
ּכ ה ׁש נים  ּב מ ׁש ל וֹ  מצּפ ה י ׂש ראל עם אׁש ר צדקנוּ 
ׁש מר  מס ּפ ר חדׁש ים  ּב מ ׁש עינים. ּב כליוֹ ן רּב וֹ ת
לאיׁש , מאוּ מה ׁש יּ גּל ה מ ּב לי  ּב לּב וֹ  ה ּד בר את  מנחם
ראׁש  אל  נגּ ׂש  והתלּב טוּ יוֹ ת ר ּב וֹ ת  מחׁש ב וֹ ת לאחר
הּס וֹ ף. ועד מ ּת חּל ה הּכ ל, לוֹ  וס ּפ ר ה יּ ׁש יבה
ק וֹ ל לעּת וֹ ן ׁש הגּ יע עד  לאיׁש  מאיׁש  ס ּפ ר והּמ עׂש ה
מ יּ ּק ירי  טוֹ בים יהוּ דים  ׁש ל ּב ּק ׁש תם ועל ה ּב ת
את  העלה ּב התחלה העּת וֹ ן  ׁש ּכ תב ּכ פי ירוּ ׁש לים
ׁש ל רוּ חוֹ  את לחזּ ק  מנת  על הּכ תב  על ה ּמ עׂש ה
וּ מ וֹ ציא ה ּמ חּב ר נענה ראוּ בן הצב "י אני ּכ ן העם.
גּ ם  לנכ וֹ ן ראיתי הּמ עׂש יּ וֹ ת" "אוֹ צר את לאוֹ ר 
ה ּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר  ׁש ל ה ּמ עׂש יּ וֹ ת ּב ין להכניס וֹ 
ׁש ה ּמ ׁש יח  רצוֹ ן יהי ּב ימינוּ . ׁש ּק רה  ּד בר  ּב פרט
גּ אוּ לה אוֹ תנוּ  ויגאל ּב ימינ וּ  ּב מהרה  יבוֹ א ה גּ וֹ אל 

רצוֹ ן. יהי ּכ ן  אמן  ׁש למה,

 ז לאברה הר טְְַַָָ

רנ,ה יק ארץ  הרימה  על לא לא . לא , להעיר , הרימהענה על  רק  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ה ד לה לדקה סף לתת ה כת ל  מי רימה   י מים י ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמים.

מאד , ד ל בר  וזה אספים, אנחנ ביים דין  ל נת םהאת אם   בנוח ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לנת ם  לנ ואין  מים , ה את ר ימה  לא א ם  אמרת זאת זאת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹמטע

מים .  לה מה רק  רנ ולם , חס  ְְִִֵֶַַַַַַָָָעלי

צריכיםהעיר אם  סף ה לדעת  ר צה אני  זאת, רימה על מדר אם  א מר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

בים? הדין ְְְִִִִַביל

מאד...ענ ד ל  סכם  ,םל א הסף ל את  לכם  לתת ר צה אני אמר , העיר  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכ ת ל  דל לי  מביא  ל וה האת, הדלה הצוה ביל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹצריכים 

 אנחנ סליחה , ,ל אמרים ה יקים  הכם . ל את לתת ור צה זהב, ל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמטעת

צריכים ,  אנחנ מהכם  חצי  רק ה כם  ל  את  לקחת יכלים רימהלא י י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מהכם. חצי רק   ל וק האת. ה דלה  צוה לזת ריכים יהדים הרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹעד 

ד לתמה ר למצות לזת יכל אחד  ל א  ה ל , מ סר ראים  אנחנ הה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זת זי"ע, מקאמארנא הרי  תב  כמ היח , את להביא , אְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה ל ולעת רב, מהערב לה צל ז להשי "ת לב ת הרה צריכים  ,א ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלדברים

הרים, את לזת מים , לם  ח ם,רק מחקים לא  א זיםזכת  א ואפיל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

ב"ה  ,א ד לים  לדברים זכים לא  לה ' בכים  מתלים לא  אם הר ים , ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאת

לאר  להציא לנ זי ומימים  רכים, 5 ה ת זהר ל  החד ים ה פרים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החים, ל האמת את ראה  י תבה , חזר כף עה  חצי רק הם ורק מד  ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

קד ים , י ראל ל י  הה די , ל המה את להדליק עינצריכים  זה  בגלל  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מסיק בר וזה  הראנה , הריקה  את יק ל בר קצת, רק  הם מד י ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָספרים

,למע בתח מה בין   לכםה מה  י א הזה "קספרים  ספרי  מל  ל ט ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ועד. הרים, וזי י  נוע כר  עניני על זצ"ל הם  על  אר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻעם

ח ם ,ולזת  הא הכת את מח קים  לא ט , לא  זה  ,א ד לים לדברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

 מה  לב הרה ר"י צריכים  ת ב  מ הא. כב ר רק  (דר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לה) סק האנים" עם  ה)"לר מדר).תא מליכין  , ליל רצה  אדם דר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

"מלאכים ". מלשון "מוליכין ", פירוש  ביאר  ובמהרש"א 

ה בלן  תב וכן ."לי דמזמנין א ן ה לאתדכייא נ ר  עי  "ד חפץהזהר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ

חים  האדם רצן פי הב נה , ער הן מירת   ספר זי "ע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ

ואם ציק , תא נהיג  מלא ל מביאים  ציק, להי ת  רצה אם ,תא ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָמ ליכים

חסיד   ת א נהיג  מלא ל מביאים  חסיד  להית עיי "ש].רצה זה,  מארי] ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

זה !אחי  וקד ד ל דבר נתאחד   א ורעי , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הד מד רים הזהר זכת ה יח , את מביא האלה את קרב בר  על אן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

י תר!!! זמן אין  אטם. צצת ח "ו יראל עם  על מבא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָמעב



 ז לאברה הר ְְַַָָ ח ח ח ח 

ּתֹורתֹו ּבלֹומדינּו אּתנ ּו יֹוׁשב  זי"ע  ָ ֵ ְ ְ ָ ִ ֵ ָ ָ ְ ִ ְ ַ  ָהרׁשּב"י

אנ ספר זמן  ל , ינינ מ ר"י  פטר אחר  הם  עד  אפיל תב, הח ה" "א ר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

עטרתיו  מל מער מען ר י א "אתעטר", הא רא , דברי  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעסקים

עכל"ק גוון , ויב , רא, זיע "א גלאנטי אברהם ר י הצה"ק אז לאי , אברהם  ר י (הצה"ק  ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג החה" האדרת."א ר  להד יס לעז ר  הכ ת  ל היה והפטר . ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָ

הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבמפעל ׁשּתפים  להי ֹות זֹוכים  סגּולה יחידי ָ ַ ַ ַ ָ ְ ִ ְ ִ ָ ֻ ְ ִ ִ ָ ְ ֵ ִ ְ  ַרק

הצה"קאסר עם  נפלא אלימל ס ר  ר' זאואחיורי ר' הלכרי ניהם זי "ע. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מאד. דל עיר  ל  אחד  לבית יעה הם בים, לפדי ן  סף לאסף ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹיח יו

 ימנ מ מאד,  מ סף להם  ונתן ד ל כבד לבית אתם  הכניס הה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהעיר

וכם צדקה, לקץ א אחד לכל נ תן היה האת [הטע לבד. אגר ת  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻחמה

ונ אר ,נ מ הל לא  ה ה הסף רת נים  לכן  נים . חזרה זה את ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזרק

הלת מאחרי ע מד היה העיר מהית , יצא הדקה קצי עם  וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

היקים רעים ]. רים  מיני  ל עליו  מד רים  תא מקללים  אי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמ ע

זי "ע, אלימל ר' לרי  זא ר' הרי אמר  ,יצא הא לאה ד ים  ה א נעה מה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אתם :רימה! ואל הלת את תח  ,אל רים  מע אמר ם העיר זה  מה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

רימה ? לא אלי ,אני  אתם  טעת ע יתם  אם  לאהאם  אני אמרת זאת ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

סף ? לקחת אלי  לבא ְִֵֶֶַַַָָָָרימה

ּב איר וֹ ּפ ה , עּק ב וֹ תיו ׁש נּ עלמ וּ  לאחר ,אר וּ סת
ה ּל וי  מנחם ּכ מת. ונחׁש ב הוֹ אה  ּב תק וּ פת
החלוֹ ם  ּפ רטי  את רׁש ם וּ מיּ ד ּב ּב קר התעוֹ רר
נכ ּב דוֹ ת  ּב וֹ  דּ ּב ר מס ּפ ר ימים ּכ עבוֹ ר ּב פנקס וֹ .
מכּב ר  לא זה  ׁש עלתה נערה עם ושדכוהו
מיּ וֹ ם  נמרץ  ּב דיּ וּ ק  ׁש בעוֹ ת  ׁש בעה מארגנטינה .
ט וֹ בה ּב ׁש עה הּת ארס  וה וּ א  ה ּת נאים  נערכוּ  החלוֹ ם ,
ׁש מעוֹ ן  אביה וׁש ם  ּד ב וֹ רה  הנּ ערה ׁש ם וּ מצלחת.
הני  הּס ימן  גּ ם ּב חל וֹ ם. חברוֹ  ׁש הוֹ דיעוֹ  ּכ פי  מ ּמ ׁש 
ּב איר וֹ ּפ ה הוֹ אה ׁש ּב זמן  הנּ ערה ׁש ל ּד וֹ דּה  התק יּ ם.
ה וֹ פיע מאז נראה ולא הׁש מדה  למחנה נ ׁש לח
לאחר  ּכ י נתּב רר ּב ארץ. קרוֹ ביו  ּב בית ּפ תאוֹ ם
ו ׁש ם  לרוּ סיה להּמ לט הצליח וּ פחד  סבל ּת ק וּ פת
 ּב מׁש ּכ וֹ רחוֹ  ּב על ונׁש אר עבוֹ דה. למחנוֹ ת נ ׁש לח
ל וֹ  ׁש יּ רׁש וּ  מ ּב לי ועבדוּ ת, סבל ׁש ל  רּב וֹ ת ׁש נים
ּב ארץ  ׁש נּ מצאוּ  קר וֹ ביו עם  ּד אר ּב ק ׁש רי לבוֹ א
לא זה ׁש חרר  ּפ לא ּב ארח וּ בארגנטינה. יׂש ראל
ׁש ל ּב וֹ אם לאחר מוּ עט  זמן לארץ עלה והוּ א מכּב ר ,
ּכ ּל ם  נתאחדוּ   וכ מארגנטינה . וּ בּת ם ּב עלּה  אח וֹ תוֹ ,
ידי  על  אכן ׁש ּב ארץ. ה ּמ ׁש ּפ חה אנׁש י ּב בית ונפגּ ׁש וּ 
ּב אפן  ידע והוּ א הּל וי, מנחם ׁש ל ספק וֹ תיו נגוֹ זּ וּ   ּכ

ּב חלוֹ ם  ה נּ פטר חברוֹ  ׁש ל  ּד בריו ּכ י וּ מחלט, ּב רוּ ר
עם  ה יּ ׁש יבה  ּת למידי  ׁש לוֹ ׁש ת נכוֹ נים. הרא ׁש וֹ ן
ועם  ּב ארץ, היּ הוּ די ליּ וּ ב  ּכ קרּב ן ׁש ּמ ׁש וּ  ה נּ הג
ׁש נּ גזרה מהמים הּק ׁש ה הגּ זירה נתּב ּט לה מ וֹ תם 
ל וֹ  ׁש גּ ילוֹ  ּב מיחד חׁש וּ ב היה מה יׂש ראל . ארץ  על
מׁש יח  ׁש ל  ּב וֹ אוֹ  לפני עּת ה, זה אנ וּ  עוֹ מדים ה נּ ה ּכ י 
ּכ ה ׁש נים  ּב מ ׁש ל וֹ  מצּפ ה י ׂש ראל עם אׁש ר צדקנוּ 
ׁש מר  מס ּפ ר חדׁש ים  ּב מ ׁש עינים. ּב כליוֹ ן רּב וֹ ת
לאיׁש , מאוּ מה ׁש יּ גּל ה מ ּב לי  ּב לּב וֹ  ה ּד בר את  מנחם
ראׁש  אל  נגּ ׂש  והתלּב טוּ יוֹ ת ר ּב וֹ ת  מחׁש ב וֹ ת לאחר
הּס וֹ ף. ועד מ ּת חּל ה הּכ ל, לוֹ  וס ּפ ר ה יּ ׁש יבה
ק וֹ ל לעּת וֹ ן ׁש הגּ יע עד  לאיׁש  מאיׁש  ס ּפ ר והּמ עׂש ה
מ יּ ּק ירי  טוֹ בים יהוּ דים  ׁש ל ּב ּק ׁש תם ועל ה ּב ת
את  העלה ּב התחלה העּת וֹ ן  ׁש ּכ תב ּכ פי ירוּ ׁש לים
ׁש ל רוּ חוֹ  את לחזּ ק  מנת  על הּכ תב  על ה ּמ עׂש ה
וּ מ וֹ ציא ה ּמ חּב ר נענה ראוּ בן הצב "י אני ּכ ן העם.
גּ ם  לנכ וֹ ן ראיתי הּמ עׂש יּ וֹ ת" "אוֹ צר את לאוֹ ר 
ה ּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר  ׁש ל ה ּמ עׂש יּ וֹ ת ּב ין להכניס וֹ 
ׁש ה ּמ ׁש יח  רצוֹ ן יהי ּב ימינוּ . ׁש ּק רה  ּד בר  ּב פרט
גּ אוּ לה אוֹ תנוּ  ויגאל ּב ימינ וּ  ּב מהרה  יבוֹ א ה גּ וֹ אל 

רצוֹ ן. יהי ּכ ן  אמן  ׁש למה,

 ז לאברה הר טְְַַָָ

רנ,ה יק ארץ  הרימה  על לא לא . לא , להעיר , הרימהענה על  רק  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ה ד לה לדקה סף לתת ה כת ל  מי רימה   י מים י ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמים.

מאד , ד ל בר  וזה אספים, אנחנ ביים דין  ל נת םהאת אם   בנוח ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לנת ם  לנ ואין  מים , ה את ר ימה  לא א ם  אמרת זאת זאת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹמטע

מים .  לה מה רק  רנ ולם , חס  ְְִִֵֶַַַַַַָָָעלי

צריכיםהעיר אם  סף ה לדעת  ר צה אני  זאת, רימה על מדר אם  א מר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

בים? הדין ְְְִִִִַביל

מאד...ענ ד ל  סכם  ,םל א הסף ל את  לכם  לתת ר צה אני אמר , העיר  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכ ת ל  דל לי  מביא  ל וה האת, הדלה הצוה ביל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹצריכים 

 אנחנ סליחה , ,ל אמרים ה יקים  הכם . ל את לתת ור צה זהב, ל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמטעת

צריכים ,  אנחנ מהכם  חצי  רק ה כם  ל  את  לקחת יכלים רימהלא י י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מהכם. חצי רק   ל וק האת. ה דלה  צוה לזת ריכים יהדים הרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹעד 

ד לתמה ר למצות לזת יכל אחד  ל א  ה ל , מ סר ראים  אנחנ הה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זת זי"ע, מקאמארנא הרי  תב  כמ היח , את להביא , אְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה ל ולעת רב, מהערב לה צל ז להשי "ת לב ת הרה צריכים  ,א ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלדברים

הרים, את לזת מים , לם  ח ם,רק מחקים לא  א זיםזכת  א ואפיל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

ב"ה  ,א ד לים  לדברים זכים לא  לה ' בכים  מתלים לא  אם הר ים , ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאת

לאר  להציא לנ זי ומימים  רכים, 5 ה ת זהר ל  החד ים ה פרים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החים, ל האמת את ראה  י תבה , חזר כף עה  חצי רק הם ורק מד  ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

קד ים , י ראל ל י  הה די , ל המה את להדליק עינצריכים  זה  בגלל  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מסיק בר וזה  הראנה , הריקה  את יק ל בר קצת, רק  הם מד י ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָספרים

,למע בתח מה בין   לכםה מה  י א הזה "קספרים  ספרי  מל  ל ט ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ועד. הרים, וזי י  נוע כר  עניני על זצ"ל הם  על  אר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻעם

ח ם ,ולזת  הא הכת את מח קים  לא ט , לא  זה  ,א ד לים לדברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

 מה  לב הרה ר"י צריכים  ת ב  מ הא. כב ר רק  (דר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לה) סק האנים" עם  ה)"לר מדר).תא מליכין  , ליל רצה  אדם דר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

"מלאכים ". מלשון "מוליכין ", פירוש  ביאר  ובמהרש"א 

ה בלן  תב וכן ."לי דמזמנין א ן ה לאתדכייא נ ר  עי  "ד חפץהזהר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ

חים  האדם רצן פי הב נה , ער הן מירת   ספר זי "ע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ

ואם ציק , תא נהיג  מלא ל מביאים  ציק, להי ת  רצה אם ,תא ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָמ ליכים

חסיד   ת א נהיג  מלא ל מביאים  חסיד  להית עיי "ש].רצה זה,  מארי] ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

זה !אחי  וקד ד ל דבר נתאחד   א ורעי , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הד מד רים הזהר זכת ה יח , את מביא האלה את קרב בר  על אן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

י תר!!! זמן אין  אטם. צצת ח "ו יראל עם  על מבא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָמעב



 ז לאברה הר ְְַַָָ י י י י 

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.[ג]ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הריםעלג. מתמ קים  דה ה הר  לד  ידי  
נשא קנ"ג.)בזוהר  להרעיא(דף  שמעון רבי [ופנה  :

חק לו שם "שם שכתוב מה לו ופירש מהימנא
ואמר] אחר, באופן מהימנא ,ומשפט" ורעיא

שבכל חכמים בתלמידי מתנוצצת [שנשמתך
בּ ,דור,] אתקיּ ים מהּת ּמ ן בך, נתקיים בגלות  [שם  

וּ מׁש ּפ טשכתוב] חק  לוֹ  ׂש ם התלבשות ׁש ם  [היינו 
שבמט "ט , משנה סדרי בששה העליונה התורה
והוא ומרירות, ומחלוקת קושיא  בהם שיש

ההלכה ,] שמתלבן עד בתוכם  נּס ה וּ .מתמרמר וׁש ם
איסוּ ר [ומפרש] דּ איה וּ  ורע , טוֹ ב  הדּ עת  עץ וּ בהאי

ענין והיּת ר. הוא שמשם ורע טוב  הדעת [ובעץ 
פה שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר, איסור
מט "ט , מלאך שמצד משנה סדרי ששה שהיא
עצמם  שייגעו מחמת חכמים התלמידי יתעלו

פה] שבעל התורה דּ אתגּ ּל ייןבעסק  רזין וּ באינּ וּ ן
,יד ידך,]על על שנתגלו  הסודות ויּ מּת קוּ [ובאלו 

הכי[דהיינו]ה ּמ ים. בּ ׂש רא , דּ ממּת קת ּכ ּמ לח  
ק וּ ׁש יין אי נּ וּ ן  ּכ ל ,יד על דּ אתגּ ּל יין  בּ רזייא יתמּת קוּ ן

כך וּ מחלוֹ קוֹ ת, הבשר, את הממתקת [כמלח 
ידך  על שנתגלו  הסודות  בכח ויתיישבו יתמתקו
מאמרי  כמה  יש כי והמחלוקת, הקושיות אלו  כל

הסוד,] דרך על אלא מתיישבים שאינן דּ מייןחז"ל 
ּפ ה , דּ בעל דּ אוֹ רייתא שלמרירן  המרים מים  [כי  

מר  טעם שטעמו  מה  דהיינו פה , שבעל התורה
הקושיות,] מחמת מיבתורה  מתיקן אתהדר וּ 

מי אוֹ רייתא , להיות חוזרים  הסודות ידי [על 
מתוקים.]. התורה

,דּ יל הצער ויסוּ רין  דהיינו שלך, והצער [והיסורים 
בתורה,] להעוסקים דּ אתגּ ּל ייןשמגיע אּל ין בּ רזין 

מתיקן , ל יהוֹ ן  ,יד שמתגלים על האלו  [בסודות 
את  ישיגו הסוד ידי על כי  מתוקים, לך יהיו ידך על
מעלות  את משיג  וכשאדם היסורים, מעלות

בהם,] ישמח דּ יל,היסורים דּ חקין  ּכ ל   ל ויהדרוּ ן 
דּ עברין. עליך ּכ חלמין שעברו הצרות כל לך [ויחזרו 

ואינם], שעוברים  חלומות בּ היפ וּ כמו וחל''ם ,

בּ ׂש רא. ית דּ ממ ּת קת מל ''ח. חל "ם אתוון  [ומלת 
הבשר,] את הממתקת  מל"ח היא האותיות בהיפוך

ממ יּס וּ רין  שממתקים תקים.אוּ ף היסורים [כך 
חלום,] כמו יהיו דּ א וּ קמוּ ה.כמלח [כמו ּכ מה  

החכמים ע"א )שביארו ה' דף  ברכות מסכת ].(עין
מראלרר הרעים  – היגים  

סדוֹ מית,תהדמולרׁש עים מלח יסוּ רין  [ולרשעים רן  
סדומית,] מלח כמו היסורים  מס ּמ איחזרו דּ איהי 

העינים, לאאת כי העינים , את מעוור [שהוא 
ויבעטו  משיח בחבלי היסורים מעלות את ישיגו

ישראל,] מכלל ויצאו  בּ הוּ בהם [לקיים לק יּ ימא 
שכתוב] מה כ ')בהם יא  רׁש עים (איוב  "ועיני 

יעשהּת כלינה". זה  וענין ה', בטוב  לראות יזכו [ולא 
היעמדו  לראות ישראל  את בהם לנסות הקב"ה 

ויתלבנו ]. יתבררו  זה ידי ועל באמונתו,
ע ''ב )ואינּ וּ ן  קנ''ג ריעיּ יא,(דף רב [ואותם ערב 

הרשעים] רב זמנא ,הערב בּ הה וּ א בּ הוּ  דּ יתק יּ ים
שכתוב] מה המשיח ביאת קודם (דניאל[שיתקיים

י ') רׁש עים.יב  והרׁש יע וּ  ר בּ ים ויצּ רפוּ  ויתל בּ נוּ  יתבּ ררוּ 
שיש הבחינות כל של  הגמור בירור יהיה  אז [כי

ומפרש ] מ ׁש נה.בישראל, מארי  אינּ וּ ן [אלו יתל בּ נוּ : 
התורה,] לימוד ידי על שיתבררו משנה  בעלי הם 

עּמ א . דּ ׁש אר קדי ׁש א זרעא אי נּ וּ ן  הם ויצּ רפוּ : [אלו  
מצות  ידי על שיתבררו  העם  שאר של קודש זרע 

וצדקה,] טובים דכתיב ,ומעשים  הוּ א  [זהו הדא  
ט ')שכתוב] יג  הּכ סף.(זכריה את ּכ צּ רוֹ ף וּ צּ רפ ּת ים

לצדקה ,] שנותנים הכסף  ידי על  והרׁש יעוּ [דהיינו
רב . ערב  אינּ וּ ן  שיצאו רׁש עים, רב הערב הם  [אלו 

ישראל]. מכלל 
-העסקים נח תבת להינס  יז דה ז הר 

מגג ל ג מלחמת הצל 
שכתוב ] יב )[ומה אינּ וּ ן(דניאל יבינוּ ", "והמׂש ּכ ילים

ק בּ לה העוסקים מארי הקבלה בעלי הם [אלו  , 
התורה,] בּ ה וֹ ןבסודות בהם]דּ אּת מר [שנאמר  

ג ') יב  הרקיע.(דניאל  ּכ זהר  יזהירוּ  והמׂש ּכ ילים

 ז לאברה הר יא ְְַַָָ

עתולא יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה  אחר  !לק מע ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹ

ת מכת המרא ק ה האלה תא את אל אתם(נה)אני הרג ?[ד]מי  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

דּ אקרי[והיינו ] דּ א, בּ זהר מׁש ּת דּ לין דּ קא אינּ וּ ן  אּל ין
הזּ הר, הנקראספר הזה באור שעוסקים הם  [אלו 

את  להבין עצמם  שמייגים כלומר הזוהר, ספר 
דבריו,] נח ,עומק  ּכ תיבת נח,דּ איהוּ  כתיבת [שהוא  

כך  מעט , אלא  בה להכנס  זכו  לא נח שתיבת כמו
וזה מעט , אלא  הזוהר ספר בהבנת להכנס  יוזכו לא

ו ׁש בעשאמר] מעיר, ׁש נים בּ ּה  דּ מתּכ נּ ׁש ין
מן מּמ לכוּ תא . ושבעה בעיר  שנים בו [שנאספים  

המדינה,] מכל דהיינו  [ולפעמים וּ לזמנין המלכות, 
רק ] אז בדור, זכות וּ ׁש נים כשאין מעיר, אחד

את מ ּמ ׁש ּפ חה. להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר 
הזוהר,] ספר דּ בהוֹ ן ספר  את להבין  שיזכו באלו [כי 

שכתוב ]יתקיּ ם הזוהר] כב )[מה א  ה בּ ן(שמות ּכ ל 
מאימאה יּ ּל וֹ ד הנולדות הנשמות כל  [היינו 

ּת ׁש ליכוּ הוּ .קדישא,] האור"הה יּ א וֹ רה [דורש  
ה ', אור  דהאנוטריקון ליאו"ר כמו  היאור "ה  לומר יש  (ועוד 

מצרימה הבאים  עה "פ  רש "י  בתחילתה , כל ' ולהיאו "ר,אחרונה 

בספר ומתגלה בתורה, הגנוז  או"ר וזה או "ר ליהי  נוטריקון

הקדוש ) דּ א ,]זוהר דּ ספרא א וֹ רה שלודא  האור [וזהו  
באורו ,] לראות שיזכו הזה  סיבּ הספר על וכּל א 

.עדּ יל הוא  שאתה[והכל  לפי ובכחך, שלך סיבה  ל 
חכמים ]. תלמידי  של בנשמות  מתלבש

הארץירבעם עי הם  ה קצים  עם ועסק ה ל 
יראל את להחזיר הל ולא הם המ ן  ביל

הלת אריכת סת וז הי – תבה
שאמר] דּ א .[וזה  גּ רים אריכות וּ מאן  את גרם [ומי 

את ע וֹ רבהגלות,] והחטיא שחטא ירבעם [דהיינו 
כעורב, פניהם והשחיר שלאישראל כעורב  דהוא  (ועוד 

בשליחותו ) ּכ יּ וֹ נה.]נאמן  זמנא, בּ ההוּ א  ּת הא  [כי דּ אנּת  
של כיונה ההיא בעת תהיה מהימנא רעיא אתה 

בנאמנות] שליחותה שעשתה  אחראנח דּ ׁש ליח 
, בּ ׁש מ ירבעם דּ אקרי דהיינו אחר שליח [כי 
בשמך כקליפתהנקרא בפניו  היו ישראל חכמי  כל  (כי 

ויהי בו  שנאמר  רבינו  וכמשה  ישראל מלך  שהיה  (ועוד  השום

מלך ) ולא]בישורון  בּ קדמיתא, דּ א ׁש ּת לח  ּכ עוֹ רב
בּ ׁש ליחוּ תא, נח אתהדר ששלחו לעורב  נדמה [הוא 

לא כי  בשליחותו, חזר ולא התיבה מן בתחילה
עשה לא ירבעם  וכן בשליחותו, לילך רצה 
אלא] בתשובה , ישראל  להחזיר  שליחותו

בּ ה וֹ ן , דּ אּת מר בּ ק צּ ים, דףדּ אׁש ּת דּ ל פסחים (במסכת 
ע"ב ) ׁש קץ.מט  הארץ עם ע ּמ י ועסק  [שהשתדל 

לשקץ,] שנמשלים  הארץ עמי  שהם  בּ גיןהשקצים 
דּ לה וֹ ן, לו,]ממ וֹ נא  שנתנו שלהם  הממון [בשביל 

לצּ דיקיּ יא לאהדרא  בּ ׁש ליח וּ תיּה  אׁש ּת דּ ל ולא
את בּ תיוּ בתא. להחזיר בשליחותו השתדל [ןלא  

בתשובה,] צדיקים שהם  עבידאיּל וּ ּכ ישראל  לא  
דּ מאריּה . עשהׁש ליחוּ תא לא כאילו לו  נחשב  [ולכן 

לכן  הזה , לעולם שנשלח מה בשביל קונו  שליחות 
ידו ]. על הגלות נגרם

הרי [ עביד, לא כאילו אמר מדוע להקשות, ויש 
כאילו ? אמר ולמה  שליחותו, עשה לא ממש 

שרומז לומר בונים ויש הם שבאמת לרבנים
טובים  מעשים  עושים ולכאורה גדולים, בנינים 

פרסום , הרבה רקעם הוא  כוונתם באמת אך 
הממון , עם ו לחמדת את להחזיר שזה העיקר אילו 

לגאולה, ולדאוג בתשובה עושים,ישראל לא זה
אמר שעושים "כאילו "ולכן  חושבים  חוץ דכלפי 

כלום, עושים שלא רואה תעלומות  יודע ורק  המון,
השכינה ומצער ישראל  מכלל להם איכפת ולא

והרמח "ל )הקדושה  המרח"ו  בשם הזוהר אור .](עיין
דּ י וֹ נה , רזא יתק יּ ים  מהימנאוּ ב רעיא משה  [ובך 

הנביא ,] יונה של  הסוד בּ עמקיןיתקיים  דּ עאל
י ּמ א , הים,]דּ תה וֹ מי  תהום  בעמקי הכי[שנכנס 

אוֹ רייתא , דּ תהוֹ מי בּ עמיק וּ  אנ ּת  תיכנס ּת יעוּ ל  [כך 
התורה ,] תהומות בעומקי  דכתיב ,אתה ה וּ א הדא 

הנביא] יונה שאמר  ב )[זה  מצּ וּ לה(יונה וּת ׁש ליכני
יּמ ים. התורה]בּ לבב ים  על  מ ּד בׁש )[הרומז .(מתוֹ ק  

חז"לד. אמרו ע"א )הנה נ"ה  דף  מידת (שבת אמרה
מאלו. אלו נשתנו מה רבש "ע הקב"ה לפני הדין
רשעים  והללו גמורים צדיקים  הללו לו אמר
למחות  בידם  היה  רבש"ע לפניו אמרה גמורים.
בהם  מיחו  שאם לפני וידוע גלוי  לו אמר מיחו . ולא 
לפניך  אם  רבש"ע לפניו אמרה מהם . יקבלו לא
הזקנים, באנשים  ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי
התורה את שמקיימין  אדם  בני אלו יוסף ר ' תנו

תי"ו. ועד מא' כולה
ו"כל לשונו: וזה ס "ח), (רמז שופטים ילקוט  עיין
להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו שסיפק  מי
בישראל שנשפכים דמים כל למוטב, ישראל
שנהרגו  אלף ע"ב  אותם א"ת ידיו", על נשפכים
לסנהדרי  להם היו נהרגו מה מפני בנימין בגבעת
אליעזר  בן ופנחס  ויהושיע משה שהניח  גדולה 



 ז לאברה הר ְְַַָָ י י י י 

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.[ג]ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הריםעלג. מתמ קים  דה ה הר  לד  ידי  
נשא קנ"ג.)בזוהר  להרעיא(דף  שמעון רבי [ופנה  :

חק לו שם "שם שכתוב מה לו ופירש מהימנא
ואמר] אחר, באופן מהימנא ,ומשפט" ורעיא

שבכל חכמים בתלמידי מתנוצצת [שנשמתך
בּ ,דור,] אתקיּ ים מהּת ּמ ן בך, נתקיים בגלות  [שם  

וּ מׁש ּפ טשכתוב] חק  לוֹ  ׂש ם התלבשות ׁש ם  [היינו 
שבמט "ט , משנה סדרי בששה העליונה התורה
והוא ומרירות, ומחלוקת קושיא  בהם שיש

ההלכה ,] שמתלבן עד בתוכם  נּס ה וּ .מתמרמר וׁש ם
איסוּ ר [ומפרש] דּ איה וּ  ורע , טוֹ ב  הדּ עת  עץ וּ בהאי

ענין והיּת ר. הוא שמשם ורע טוב  הדעת [ובעץ 
פה שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר, איסור
מט "ט , מלאך שמצד משנה סדרי ששה שהיא
עצמם  שייגעו מחמת חכמים התלמידי יתעלו

פה] שבעל התורה דּ אתגּ ּל ייןבעסק  רזין וּ באינּ וּ ן
,יד ידך,]על על שנתגלו  הסודות ויּ מּת קוּ [ובאלו 

הכי[דהיינו]ה ּמ ים. בּ ׂש רא , דּ ממּת קת ּכ ּמ לח  
ק וּ ׁש יין אי נּ וּ ן  ּכ ל ,יד על דּ אתגּ ּל יין  בּ רזייא יתמּת קוּ ן

כך וּ מחלוֹ קוֹ ת, הבשר, את הממתקת [כמלח 
ידך  על שנתגלו  הסודות  בכח ויתיישבו יתמתקו
מאמרי  כמה  יש כי והמחלוקת, הקושיות אלו  כל

הסוד,] דרך על אלא מתיישבים שאינן דּ מייןחז"ל 
ּפ ה , דּ בעל דּ אוֹ רייתא שלמרירן  המרים מים  [כי  

מר  טעם שטעמו  מה  דהיינו פה , שבעל התורה
הקושיות,] מחמת מיבתורה  מתיקן אתהדר וּ 

מי אוֹ רייתא , להיות חוזרים  הסודות ידי [על 
מתוקים.]. התורה

,דּ יל הצער ויסוּ רין  דהיינו שלך, והצער [והיסורים 
בתורה,] להעוסקים דּ אתגּ ּל ייןשמגיע אּל ין בּ רזין 

מתיקן , ל יהוֹ ן  ,יד שמתגלים על האלו  [בסודות 
את  ישיגו הסוד ידי על כי  מתוקים, לך יהיו ידך על
מעלות  את משיג  וכשאדם היסורים, מעלות

בהם,] ישמח דּ יל,היסורים דּ חקין  ּכ ל   ל ויהדרוּ ן 
דּ עברין. עליך ּכ חלמין שעברו הצרות כל לך [ויחזרו 

ואינם], שעוברים  חלומות בּ היפ וּ כמו וחל''ם ,

בּ ׂש רא. ית דּ ממ ּת קת מל ''ח. חל "ם אתוון  [ומלת 
הבשר,] את הממתקת  מל"ח היא האותיות בהיפוך

ממ יּס וּ רין  שממתקים תקים.אוּ ף היסורים [כך 
חלום,] כמו יהיו דּ א וּ קמוּ ה.כמלח [כמו ּכ מה  

החכמים ע"א )שביארו ה' דף  ברכות מסכת ].(עין
מראלרר הרעים  – היגים  

סדוֹ מית,תהדמולרׁש עים מלח יסוּ רין  [ולרשעים רן  
סדומית,] מלח כמו היסורים  מס ּמ איחזרו דּ איהי 

העינים, לאאת כי העינים , את מעוור [שהוא 
ויבעטו  משיח בחבלי היסורים מעלות את ישיגו

ישראל,] מכלל ויצאו  בּ הוּ בהם [לקיים לק יּ ימא 
שכתוב] מה כ ')בהם יא  רׁש עים (איוב  "ועיני 

יעשהּת כלינה". זה  וענין ה', בטוב  לראות יזכו [ולא 
היעמדו  לראות ישראל  את בהם לנסות הקב"ה 

ויתלבנו ]. יתבררו  זה ידי ועל באמונתו,
ע ''ב )ואינּ וּ ן  קנ''ג ריעיּ יא,(דף רב [ואותם ערב 

הרשעים] רב זמנא ,הערב בּ הה וּ א בּ הוּ  דּ יתק יּ ים
שכתוב] מה המשיח ביאת קודם (דניאל[שיתקיים

י ') רׁש עים.יב  והרׁש יע וּ  ר בּ ים ויצּ רפוּ  ויתל בּ נוּ  יתבּ ררוּ 
שיש הבחינות כל של  הגמור בירור יהיה  אז [כי

ומפרש ] מ ׁש נה.בישראל, מארי  אינּ וּ ן [אלו יתל בּ נוּ : 
התורה,] לימוד ידי על שיתבררו משנה  בעלי הם 

עּמ א . דּ ׁש אר קדי ׁש א זרעא אי נּ וּ ן  הם ויצּ רפוּ : [אלו  
מצות  ידי על שיתבררו  העם  שאר של קודש זרע 

וצדקה,] טובים דכתיב ,ומעשים  הוּ א  [זהו הדא  
ט ')שכתוב] יג  הּכ סף.(זכריה את ּכ צּ רוֹ ף וּ צּ רפ ּת ים

לצדקה ,] שנותנים הכסף  ידי על  והרׁש יעוּ [דהיינו
רב . ערב  אינּ וּ ן  שיצאו רׁש עים, רב הערב הם  [אלו 

ישראל]. מכלל 
-העסקים נח תבת להינס  יז דה ז הר 

מגג ל ג מלחמת הצל 
שכתוב ] יב )[ומה אינּ וּ ן(דניאל יבינוּ ", "והמׂש ּכ ילים

ק בּ לה העוסקים מארי הקבלה בעלי הם [אלו  , 
התורה,] בּ ה וֹ ןבסודות בהם]דּ אּת מר [שנאמר  

ג ') יב  הרקיע.(דניאל  ּכ זהר  יזהירוּ  והמׂש ּכ ילים

 ז לאברה הר יא ְְַַָָ

עתולא יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה  אחר  !לק מע ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹ

ת מכת המרא ק ה האלה תא את אל אתם(נה)אני הרג ?[ד]מי  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

דּ אקרי[והיינו ] דּ א, בּ זהר מׁש ּת דּ לין דּ קא אינּ וּ ן  אּל ין
הזּ הר, הנקראספר הזה באור שעוסקים הם  [אלו 

את  להבין עצמם  שמייגים כלומר הזוהר, ספר 
דבריו,] נח ,עומק  ּכ תיבת נח,דּ איהוּ  כתיבת [שהוא  

כך  מעט , אלא  בה להכנס  זכו  לא נח שתיבת כמו
וזה מעט , אלא  הזוהר ספר בהבנת להכנס  יוזכו לא

ו ׁש בעשאמר] מעיר, ׁש נים בּ ּה  דּ מתּכ נּ ׁש ין
מן מּמ לכוּ תא . ושבעה בעיר  שנים בו [שנאספים  

המדינה,] מכל דהיינו  [ולפעמים וּ לזמנין המלכות, 
רק ] אז בדור, זכות וּ ׁש נים כשאין מעיר, אחד

את מ ּמ ׁש ּפ חה. להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר 
הזוהר,] ספר דּ בהוֹ ן ספר  את להבין  שיזכו באלו [כי 

שכתוב ]יתקיּ ם הזוהר] כב )[מה א  ה בּ ן(שמות ּכ ל 
מאימאה יּ ּל וֹ ד הנולדות הנשמות כל  [היינו 

ּת ׁש ליכוּ הוּ .קדישא,] האור"הה יּ א וֹ רה [דורש  
ה ', אור  דהאנוטריקון ליאו"ר כמו  היאור "ה  לומר יש  (ועוד 

מצרימה הבאים  עה "פ  רש "י  בתחילתה , כל ' ולהיאו "ר,אחרונה 

בספר ומתגלה בתורה, הגנוז  או"ר וזה או "ר ליהי  נוטריקון

הקדוש ) דּ א ,]זוהר דּ ספרא א וֹ רה שלודא  האור [וזהו  
באורו ,] לראות שיזכו הזה  סיבּ הספר על וכּל א 

.עדּ יל הוא  שאתה[והכל  לפי ובכחך, שלך סיבה  ל 
חכמים ]. תלמידי  של בנשמות  מתלבש

הארץירבעם עי הם  ה קצים  עם ועסק ה ל 
יראל את להחזיר הל ולא הם המ ן  ביל

הלת אריכת סת וז הי – תבה
שאמר] דּ א .[וזה  גּ רים אריכות וּ מאן  את גרם [ומי 

את ע וֹ רבהגלות,] והחטיא שחטא ירבעם [דהיינו 
כעורב, פניהם והשחיר שלאישראל כעורב  דהוא  (ועוד 

בשליחותו ) ּכ יּ וֹ נה.]נאמן  זמנא, בּ ההוּ א  ּת הא  [כי דּ אנּת  
של כיונה ההיא בעת תהיה מהימנא רעיא אתה 

בנאמנות] שליחותה שעשתה  אחראנח דּ ׁש ליח 
, בּ ׁש מ ירבעם דּ אקרי דהיינו אחר שליח [כי 
בשמך כקליפתהנקרא בפניו  היו ישראל חכמי  כל  (כי 

ויהי בו  שנאמר  רבינו  וכמשה  ישראל מלך  שהיה  (ועוד  השום

מלך ) ולא]בישורון  בּ קדמיתא, דּ א ׁש ּת לח  ּכ עוֹ רב
בּ ׁש ליחוּ תא, נח אתהדר ששלחו לעורב  נדמה [הוא 

לא כי  בשליחותו, חזר ולא התיבה מן בתחילה
עשה לא ירבעם  וכן בשליחותו, לילך רצה 
אלא] בתשובה , ישראל  להחזיר  שליחותו

בּ ה וֹ ן , דּ אּת מר בּ ק צּ ים, דףדּ אׁש ּת דּ ל פסחים (במסכת 
ע"ב ) ׁש קץ.מט  הארץ עם ע ּמ י ועסק  [שהשתדל 

לשקץ,] שנמשלים  הארץ עמי  שהם  בּ גיןהשקצים 
דּ לה וֹ ן, לו,]ממ וֹ נא  שנתנו שלהם  הממון [בשביל 

לצּ דיקיּ יא לאהדרא  בּ ׁש ליח וּ תיּה  אׁש ּת דּ ל ולא
את בּ תיוּ בתא. להחזיר בשליחותו השתדל [ןלא  

בתשובה,] צדיקים שהם  עבידאיּל וּ ּכ ישראל  לא  
דּ מאריּה . עשהׁש ליחוּ תא לא כאילו לו  נחשב  [ולכן 

לכן  הזה , לעולם שנשלח מה בשביל קונו  שליחות 
ידו ]. על הגלות נגרם

הרי [ עביד, לא כאילו אמר מדוע להקשות, ויש 
כאילו ? אמר ולמה  שליחותו, עשה לא ממש 

שרומז לומר בונים ויש הם שבאמת לרבנים
טובים  מעשים  עושים ולכאורה גדולים, בנינים 

פרסום , הרבה רקעם הוא  כוונתם באמת אך 
הממון , עם ו לחמדת את להחזיר שזה העיקר אילו 

לגאולה, ולדאוג בתשובה עושים,ישראל לא זה
אמר שעושים "כאילו "ולכן  חושבים  חוץ דכלפי 

כלום, עושים שלא רואה תעלומות  יודע ורק  המון,
השכינה ומצער ישראל  מכלל להם איכפת ולא

והרמח "ל )הקדושה  המרח"ו  בשם הזוהר אור .](עיין
דּ י וֹ נה , רזא יתק יּ ים  מהימנאוּ ב רעיא משה  [ובך 

הנביא ,] יונה של  הסוד בּ עמקיןיתקיים  דּ עאל
י ּמ א , הים,]דּ תה וֹ מי  תהום  בעמקי הכי[שנכנס 

אוֹ רייתא , דּ תהוֹ מי בּ עמיק וּ  אנ ּת  תיכנס ּת יעוּ ל  [כך 
התורה ,] תהומות בעומקי  דכתיב ,אתה ה וּ א הדא 

הנביא] יונה שאמר  ב )[זה  מצּ וּ לה(יונה וּת ׁש ליכני
יּמ ים. התורה]בּ לבב ים  על  מ ּד בׁש )[הרומז .(מתוֹ ק  

חז"לד. אמרו ע"א )הנה נ"ה  דף  מידת (שבת אמרה
מאלו. אלו נשתנו מה רבש "ע הקב"ה לפני הדין
רשעים  והללו גמורים צדיקים  הללו לו אמר
למחות  בידם  היה  רבש"ע לפניו אמרה גמורים.
בהם  מיחו  שאם לפני וידוע גלוי  לו אמר מיחו . ולא 
לפניך  אם  רבש"ע לפניו אמרה מהם . יקבלו לא
הזקנים, באנשים  ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי
התורה את שמקיימין  אדם  בני אלו יוסף ר ' תנו

תי"ו. ועד מא' כולה
ו"כל לשונו: וזה ס "ח), (רמז שופטים ילקוט  עיין
להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו שסיפק  מי
בישראל שנשפכים דמים כל למוטב, ישראל
שנהרגו  אלף ע"ב  אותם א"ת ידיו", על נשפכים
לסנהדרי  להם היו נהרגו מה מפני בנימין בגבעת
אליעזר  בן ופנחס  ויהושיע משה שהניח  גדולה 



 ז לאברה הר ְְַַָָ יב יב יב יב 

חז"לידע  א')מאמר  עד נ"ה ף עלם(ת ל נר הקב"ה, לפני הין מ ת אמרה  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . ר עים לוה מ רים  ציקים לה ל אמר .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.[ה]היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

עלאןם וכתבי  ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר למר ידם  היה  ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה כחה ". "מצות לם ספר  ה ה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהענין

ויגביהו  במתניהם  ברזל  של חבלים שיקשרו עמהם
בכל ויחזרו  מארכובותיהם  למעלה בגדיהם 
אחד  יום  ללכיש, אחד יום ישראל , של עירותיהם 
יום  אל , לבית אחד יום  לחברון, אחד יום  לעגלון,
לא הם הארץ. דרך אותם וילמדו לירושלים, אחד
אחד  כל  לארצם ישראל שנכנסו כיון אלא כן עשו
דברים  בנימין בגבעת וכשעשו  ולזיתו , לכרמו רץ
הקב "ה יצא  ראוים שאינם ודברים  מכוערים 
אלף. ע"ב  מהם ונפלו  כולה, עולם כל את להחריב 

עמהם. ופנחס  גדולה סנהדרי אותם הרג ומי
רבה מדרש  לשון ע"א )וזה נ"ב  דף  "וממקדשי (איכה :

כסא לפני קטיגוריה קפצה שעה  באותו  תחלו"
העולמים, רבון לפניו אמרה  נהרגכבוד מהן איזה

מהן איזה  שמך, על מוחו נפצע מהן  איזה שמך , על
שמך . על  נפשו נתן 

הב "ח ט ')והנה סי ' ח "מ  מימות (חלק  מדוע הקשה,
מגדולי  אחד מצינו לא עתה עד הנביא שמואל 
בדרכיו  ולילך כמעשיו  לעשות שקינא  ישראל
ישראל ערי  וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל  לסבב 
זו  קושיא על  תירוצים לומר יש  ובאמת להדריכם .
על למעשה הלכה לעשות  לסמוך מאד  קשה אבל

זה . תירוץ
לסבב דרך יש  שאם הוא מזה עכ "פ לנו  והיוצא
ולנהלם  להדריכם ישראל, ערי  וכל ומצפה , גלגל ,
לא [שהרי  הנ "ל תירוץ  שייך יהיה  לא זה דרך ועל 
שלח  ומי לאיש  שמך ומי אתה, נביא ולא מנהיג
שבטי  ראשי אטו לכאן, לבוא קראך  עבורך ,ומי 
אנו  ואין ומנהיג , רב יש לנו גם הלא אתה, ישראל

לך] לסבבצריכים  עליו שרמי' ספק שום  בלי בודאי 
יחזקאל שאמר כמו שמואל , שעשה  כדרך ולילך 

"נתתיך מהחפץ "צופה שהבאנו  מה  להלן  [וראה
צופה , נקרא בישראל  רב  דכל זצ"ל , חיים 

בדור (המעתיק ) מכש"כ  בזה, זה  ערבים ישראל וכל  ,[
בכמה נתקיים אשר בעוה"ר עתה לעת הזה  היתום
נתמעטו  ז "ל חכמינו ואמרו יד, אזלת מקומות

רש "י ופירש כאלוהתלמידים תלמידים צ"ז דף (חלק 

למוטב ) להחזירן ישראל ידי  המחזיקין לאנתמעטו  ואם
עבור  הדין  את  ליתן  עתיד הוא בודאי  כן יעשה 
ואינו להוראה הגיע  הרוגיה כל  עצומים בכלל שהוא 

ושתים מורה , אחת פעם  לא זר , ולא ראו עיני כי
בני  עם שדברתי  מספר , אין פעמים אלא ושלש
שום  בהם ניכר היה לא  שכמעט עד כאלו  אדם 
עמהם  כשנכנסתי ולבסוף  ישראלי צלם צורות
שצותה [כמו ורכים וכבושים  רכים דברי בדברים

וארא )תורה פירש "י (בפ ' "ישראל "בני  "אל  "ויצום
בנחת]. אוילהנהיגם ואמרו דמעות עיניהם זלגו 

כאלו. דברים על  אותנו עוררו לא  שמימינו לנו
לעשו  עלינו  ומקבלים ונשמע נעשה כלומעתה  ת

על תודות אלף לך נותנים ואנו  אלינו, שתאמר מה
אותנו  ולהורות עינינו להאיר עצמך את שטרחת

עכ"ל . בה. נלך  אשר הדרך
כבר ה. בעולם  והפצתם  ספרים עריכת של  הדבר

את  בקרבו ע "ה אברהם אומתינו אבי  בזה  הקדימנו
הרמב "ם  וכלשון השכינה  כנפי  תחת (פ "אהבריות 

ג ') הלכה  עכו "ם ולקרואמה ' לעמוד והתחיל ... וז"ל :
אלוה שם  שיש  ולהודיעם העולם לכל גדול בקול
וקורא מהלך והי ' לעבוד ראוי ולו העולם לכל  אחד
עד  לממלכה וממלכה  לעיר מעיר העם  ומקבץ
שם  ויקרא שנאמר קורא והוא כנען  לארץ שהגיע
אליו  מתקבצין העם שהי ' וכיון עולם אל ד' בשם
ואחד  אחד לכל מודיע הי ' דבריו על לו ושואלין 
עד  האמת לדרך שיחזירהו  עד דעתו כפי 
בית  אנשי  והם ורבבות אלפי' אליו שנתקבצו 
בו  וחבר הזה הגדול  העיקר בלבם  ושתל  אברהם
בגרר  יצחק  וישב  בנו, ליצחק  והודיעו ספרים
ללמד  ומינהו ליעקב, הודיע  ויצחק  ומזהיר, מלמד
אבינו  ויעקב  אליו, הנלוים  כל ומחזיק  מלמד וישב 
והושיבו  ראש  ומינהו לוי והבדיל כולם בניו למד
אברהם  מצות ולשמור השם דרך ללמד בישיבה 

ספרים עכ"ל . חיבר כבר ע "ה אבינו שאברהם הרי 
ידי על ולהודיע להפיץ כדי ושלחם היהדות בעניני

עולם. אל שה' כך

 ז לאברה הר יג ְְַַָָ

ור  בתשובה בא המחזיר שכר גדול כמה אה
אבהו  ר ' ואמר וז"ל : לך  פרשת  חדש  בזוהר איתא
לאחר  העושה אדם  של שכרו  כמה וראה בא
צדק "ומלכי  דכתיב  ממה מנ"ל  בתשובה  לחזור 
שנשמת  בשעה  רבה חייא  ר ' תני שלם". מלך
הגוף  מן יוצא לאחרים, בתשובה המחזיר הצדיק 
הצדיקים  נפשות המקריב הגדול  השר מיכאל

בוראו אותםלפני מקרב  שהוא  אלא ממש  קרבן ר"ל (אינו 

זכותם ) גודל  שם ומספר  ה ' בהיכל  יוצאומביאם הוא 
שנאמר  צדיק , אותו של  לנשמתו שלום  ומקדים
צדק שערי שומרי ראש מיכאל זה צדק " "ומלכי 
לחם  הוציא מעלה  של ירושלים זה שלם" "מלך 
בואך  שלום  לו ואמר לקראתו ויצא  שהקדים ויין 
של חוט עליו  שימשך יזכה בעוה"ז  וגם עכ"ל.
הכל בעיני  חן ימצא וממילא זה  עבור חסד

כ"ח: דף בתמיד  כדאמרינן
אחרים את להזהיר החובה

העבודה ושורש יסוד בספר  שכתב מה חזי פוק 
פ "ד) ז' בלבדוז "ל:(שער  עצמו את להפקיע די  ואין 

כולו הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות
למי חלקו  ואשרי כן, גם אחרים להזהיר  יצא 

בזה. הרבים לזכות לשונו.שמשתדל כאן עד
ו' פרק  השם אהבת שער הלבבות חובת ובספר

קדשו: לשון נפשווזהו  אלא  מתקן שאינו מי  וכן
נפשו שמתקן ומי מעוטה זכותו תהיה בלבד
שמתקן מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות  ונפשות

בסנהדרין לאלקים  ואמרינן לשונו. כאן  עד (דף,

יט:) סנהדרין פה: ב "מ  ועי "ע  חבירו צ "ט : בן  המלמד  כל
שנאמר  עשאו  כאלו הכתוב  עליו מעלה תורה

בחרן" עשו  אשר הנפש  "ואת
יומא , בכל כריז כרוזא ס "ב : דף חדש בזוהר איתא
דמזכין  ואינון באורייתא, דמשתדלין אינון זכאין
ובזה מדותיהן. על דמעבירין  ואינון לאחרנין, להון
אלקיך" ה ' את ד"ואהבת הפסוק  כן  גם יקיים 
כמדת  בריותיו  על  אותו שתאהב  כן גם  שפירושו 
כנפי  תחת הבריות  את שקירב אבינו אברהם
וברמב "ם. בספרי כדאיתא ה' דרך ולמדם  השכינה

את להציל מישראל איש  כל על החיוב נובע ממה
ראה  זה, על נצטווינו היכן  - ה' מדרך מלסור אחיו 
להצלת החובה זי"ע: הק ' חיים החפץ  שכתב מה

ישראל נפשות
אלקיך ה' את מואהבת  - בזריזות

הרמב "ם  וכתוב  אלקיך  ד' את ואהבת בתורה כתוב 
כולם  אדם לבני קוראים שנהיה כוללת זו שמצוה
תאהב שאם  כמו בו ולהאמין יתעלה ולעבודתו 

בני  ותקרא בהם ותרבה  בשבחיו תספר אחד איש 
יתעלה אותו  כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
והפתאים  הסכלים ספק  בלי קורא אתה  באמת 

ידעתו. אשר  האמת לידיעת
על אהבהו אלקיך ד' את ואהבת וז"ל : בספרי
אשר  הנפש את שנאמר אביך כאברהם הבריות

בחרן. עשו
לקיום  חבירו את איש  שהזריזות בעליל רואה הנך
קורין  שאנו ד ' אהבת של המצוה עצם הוא  ד' דת

ובערב . בבוקר יום בכל 
היצר  מצד  הרבים בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
כאש ממש  והוא עבר  בכל גדולות פירצות הרע 
רבה מצוה טובה  חלקה כל  לכלות ורוצה בוער
ה' יראי של  חבורה כנגדה עיר בכל  שימצא

נפשם. בכל הדת  זצ "ל )להחזיק  להח"ח  .(חוה"ד 

נפשכמה להשיב  להתייגע  חייבים רבה ויגיעה עמל
הדרך מן  התועה  ישראלי

תועה חמורו או  אויבך שור תפגע "כי  בתורה  כתוב 
תראה "לא תצא בפרשת וכתיב  לו" תשיבנו השב 
מהם  וההתעלמת נדחים שיו  את או אחיך שור  את 

שנדחים ה הרמב "ן וכתב לאחיך". תשיבם שב 
אם  להתבונן, נוכל ומזה לברוח שהרחיקו מורה 
אפילו  ישראל של  ממונו על כך כל התורה  חסה 
והוצרך  הדרך מן והרחיק  שתעה  שיו או חמורו על
על לרחם  צריך כמה וכ"ש  הדרך להטותו רב עמל 
יצטרך  אם אפילו הדרך מן שתועה  הישראלי  נפש

האמת. דרך אל להשיבו ולראות רב עמל
פעמים, מאה אפילו רז"ל  דרשו תשיבם " "השב 
עלינו  יגיעות  מאה  צריך אפילו בעניננו כן וכמו
הבורא לידיעה  אובדות צאן להטות בהם לעסוק 

.(שם )ועבודתו.

בכוחםמאלה והיה  ותבונה חכמה בלבם  נתן שה'
יתבקשו ברבים הדרשה ידי על ההמון  להציל

האובדות הנפשות
נתן  שד' השם ויראי  תורה מבעלי נמצאים והנה
שבר  לרפאות בכחם  והי' ותבונה חכמה  בלבם 
להרים  וכשופר בגרון לקרא עליהם והחיוב  עמנו
הזדונים  ממים ההמון להציל ברבים לדרוש קולם
דסט"א שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי
לבם  ולחזק  יתברך השם אמונת  בלבם ולהשריש
הקדושה תורה ללימוד  לחזקם  העתים בצוק 
מהם  יתבקשו ככה יעשו לא ואם  המצוות  ולקיום
[יחזקאל הנביא רמז זה ועל האובדות נפשות
חזקתם  לא  הנחלות את וכו ' הנבא אדם בן ל "ד]

.(שם )וכו'.



 ז לאברה הר ְְַַָָ יב יב יב יב 

חז"לידע  א')מאמר  עד נ"ה ף עלם(ת ל נר הקב"ה, לפני הין מ ת אמרה  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . ר עים לוה מ רים  ציקים לה ל אמר .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.[ה]היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

עלאןם וכתבי  ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר למר ידם  היה  ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה כחה ". "מצות לם ספר  ה ה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהענין

ויגביהו  במתניהם  ברזל  של חבלים שיקשרו עמהם
בכל ויחזרו  מארכובותיהם  למעלה בגדיהם 
אחד  יום  ללכיש, אחד יום ישראל , של עירותיהם 
יום  אל , לבית אחד יום  לחברון, אחד יום  לעגלון,
לא הם הארץ. דרך אותם וילמדו לירושלים, אחד
אחד  כל  לארצם ישראל שנכנסו כיון אלא כן עשו
דברים  בנימין בגבעת וכשעשו  ולזיתו , לכרמו רץ
הקב "ה יצא  ראוים שאינם ודברים  מכוערים 
אלף. ע"ב  מהם ונפלו  כולה, עולם כל את להחריב 

עמהם. ופנחס  גדולה סנהדרי אותם הרג ומי
רבה מדרש  לשון ע"א )וזה נ"ב  דף  "וממקדשי (איכה :

כסא לפני קטיגוריה קפצה שעה  באותו  תחלו"
העולמים, רבון לפניו אמרה  נהרגכבוד מהן איזה

מהן איזה  שמך, על מוחו נפצע מהן  איזה שמך , על
שמך . על  נפשו נתן 

הב "ח ט ')והנה סי ' ח "מ  מימות (חלק  מדוע הקשה,
מגדולי  אחד מצינו לא עתה עד הנביא שמואל 
בדרכיו  ולילך כמעשיו  לעשות שקינא  ישראל
ישראל ערי  וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל  לסבב 
זו  קושיא על  תירוצים לומר יש  ובאמת להדריכם .
על למעשה הלכה לעשות  לסמוך מאד  קשה אבל

זה . תירוץ
לסבב דרך יש  שאם הוא מזה עכ "פ לנו  והיוצא
ולנהלם  להדריכם ישראל, ערי  וכל ומצפה , גלגל ,
לא [שהרי  הנ "ל תירוץ  שייך יהיה  לא זה דרך ועל 
שלח  ומי לאיש  שמך ומי אתה, נביא ולא מנהיג
שבטי  ראשי אטו לכאן, לבוא קראך  עבורך ,ומי 
אנו  ואין ומנהיג , רב יש לנו גם הלא אתה, ישראל

לך] לסבבצריכים  עליו שרמי' ספק שום  בלי בודאי 
יחזקאל שאמר כמו שמואל , שעשה  כדרך ולילך 

"נתתיך מהחפץ "צופה שהבאנו  מה  להלן  [וראה
צופה , נקרא בישראל  רב  דכל זצ"ל , חיים 

בדור (המעתיק ) מכש"כ  בזה, זה  ערבים ישראל וכל  ,[
בכמה נתקיים אשר בעוה"ר עתה לעת הזה  היתום
נתמעטו  ז "ל חכמינו ואמרו יד, אזלת מקומות

רש "י ופירש כאלוהתלמידים תלמידים צ"ז דף (חלק 

למוטב ) להחזירן ישראל ידי  המחזיקין לאנתמעטו  ואם
עבור  הדין  את  ליתן  עתיד הוא בודאי  כן יעשה 
ואינו להוראה הגיע  הרוגיה כל  עצומים בכלל שהוא 

ושתים מורה , אחת פעם  לא זר , ולא ראו עיני כי
בני  עם שדברתי  מספר , אין פעמים אלא ושלש
שום  בהם ניכר היה לא  שכמעט עד כאלו  אדם 
עמהם  כשנכנסתי ולבסוף  ישראלי צלם צורות
שצותה [כמו ורכים וכבושים  רכים דברי בדברים

וארא )תורה פירש "י (בפ ' "ישראל "בני  "אל  "ויצום
בנחת]. אוילהנהיגם ואמרו דמעות עיניהם זלגו 

כאלו. דברים על  אותנו עוררו לא  שמימינו לנו
לעשו  עלינו  ומקבלים ונשמע נעשה כלומעתה  ת

על תודות אלף לך נותנים ואנו  אלינו, שתאמר מה
אותנו  ולהורות עינינו להאיר עצמך את שטרחת

עכ"ל . בה. נלך  אשר הדרך
כבר ה. בעולם  והפצתם  ספרים עריכת של  הדבר

את  בקרבו ע "ה אברהם אומתינו אבי  בזה  הקדימנו
הרמב "ם  וכלשון השכינה  כנפי  תחת (פ "אהבריות 

ג ') הלכה  עכו "ם ולקרואמה ' לעמוד והתחיל ... וז"ל :
אלוה שם  שיש  ולהודיעם העולם לכל גדול בקול
וקורא מהלך והי ' לעבוד ראוי ולו העולם לכל  אחד
עד  לממלכה וממלכה  לעיר מעיר העם  ומקבץ
שם  ויקרא שנאמר קורא והוא כנען  לארץ שהגיע
אליו  מתקבצין העם שהי ' וכיון עולם אל ד' בשם
ואחד  אחד לכל מודיע הי ' דבריו על לו ושואלין 
עד  האמת לדרך שיחזירהו  עד דעתו כפי 
בית  אנשי  והם ורבבות אלפי' אליו שנתקבצו 
בו  וחבר הזה הגדול  העיקר בלבם  ושתל  אברהם
בגרר  יצחק  וישב  בנו, ליצחק  והודיעו ספרים
ללמד  ומינהו ליעקב, הודיע  ויצחק  ומזהיר, מלמד
אבינו  ויעקב  אליו, הנלוים  כל ומחזיק  מלמד וישב 
והושיבו  ראש  ומינהו לוי והבדיל כולם בניו למד
אברהם  מצות ולשמור השם דרך ללמד בישיבה 

ספרים עכ"ל . חיבר כבר ע "ה אבינו שאברהם הרי 
ידי על ולהודיע להפיץ כדי ושלחם היהדות בעניני

עולם. אל שה' כך

 ז לאברה הר יג ְְַַָָ

ור  בתשובה בא המחזיר שכר גדול כמה אה
אבהו  ר ' ואמר וז"ל : לך  פרשת  חדש  בזוהר איתא
לאחר  העושה אדם  של שכרו  כמה וראה בא
צדק "ומלכי  דכתיב  ממה מנ"ל  בתשובה  לחזור 
שנשמת  בשעה  רבה חייא  ר ' תני שלם". מלך
הגוף  מן יוצא לאחרים, בתשובה המחזיר הצדיק 
הצדיקים  נפשות המקריב הגדול  השר מיכאל

בוראו אותםלפני מקרב  שהוא  אלא ממש  קרבן ר"ל (אינו 

זכותם ) גודל  שם ומספר  ה ' בהיכל  יוצאומביאם הוא 
שנאמר  צדיק , אותו של  לנשמתו שלום  ומקדים
צדק שערי שומרי ראש מיכאל זה צדק " "ומלכי 
לחם  הוציא מעלה  של ירושלים זה שלם" "מלך 
בואך  שלום  לו ואמר לקראתו ויצא  שהקדים ויין 
של חוט עליו  שימשך יזכה בעוה"ז  וגם עכ"ל.
הכל בעיני  חן ימצא וממילא זה  עבור חסד

כ"ח: דף בתמיד  כדאמרינן
אחרים את להזהיר החובה

העבודה ושורש יסוד בספר  שכתב מה חזי פוק 
פ "ד) ז' בלבדוז "ל:(שער  עצמו את להפקיע די  ואין 

כולו הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות
למי חלקו  ואשרי כן, גם אחרים להזהיר  יצא 

בזה. הרבים לזכות לשונו.שמשתדל כאן עד
ו' פרק  השם אהבת שער הלבבות חובת ובספר

קדשו: לשון נפשווזהו  אלא  מתקן שאינו מי  וכן
נפשו שמתקן ומי מעוטה זכותו תהיה בלבד
שמתקן מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות  ונפשות

בסנהדרין לאלקים  ואמרינן לשונו. כאן  עד (דף,

יט:) סנהדרין פה: ב "מ  ועי "ע  חבירו צ "ט : בן  המלמד  כל
שנאמר  עשאו  כאלו הכתוב  עליו מעלה תורה

בחרן" עשו  אשר הנפש  "ואת
יומא , בכל כריז כרוזא ס "ב : דף חדש בזוהר איתא
דמזכין  ואינון באורייתא, דמשתדלין אינון זכאין
ובזה מדותיהן. על דמעבירין  ואינון לאחרנין, להון
אלקיך" ה ' את ד"ואהבת הפסוק  כן  גם יקיים 
כמדת  בריותיו  על  אותו שתאהב  כן גם  שפירושו 
כנפי  תחת הבריות  את שקירב אבינו אברהם
וברמב "ם. בספרי כדאיתא ה' דרך ולמדם  השכינה

את להציל מישראל איש  כל על החיוב נובע ממה
ראה  זה, על נצטווינו היכן  - ה' מדרך מלסור אחיו 
להצלת החובה זי"ע: הק ' חיים החפץ  שכתב מה

ישראל נפשות
אלקיך ה' את מואהבת  - בזריזות

הרמב "ם  וכתוב  אלקיך  ד' את ואהבת בתורה כתוב 
כולם  אדם לבני קוראים שנהיה כוללת זו שמצוה
תאהב שאם  כמו בו ולהאמין יתעלה ולעבודתו 

בני  ותקרא בהם ותרבה  בשבחיו תספר אחד איש 
יתעלה אותו  כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
והפתאים  הסכלים ספק  בלי קורא אתה  באמת 

ידעתו. אשר  האמת לידיעת
על אהבהו אלקיך ד' את ואהבת וז"ל : בספרי
אשר  הנפש את שנאמר אביך כאברהם הבריות

בחרן. עשו
לקיום  חבירו את איש  שהזריזות בעליל רואה הנך
קורין  שאנו ד ' אהבת של המצוה עצם הוא  ד' דת

ובערב . בבוקר יום בכל 
היצר  מצד  הרבים בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
כאש ממש  והוא עבר  בכל גדולות פירצות הרע 
רבה מצוה טובה  חלקה כל  לכלות ורוצה בוער
ה' יראי של  חבורה כנגדה עיר בכל  שימצא

נפשם. בכל הדת  זצ "ל )להחזיק  להח"ח  .(חוה"ד 

נפשכמה להשיב  להתייגע  חייבים רבה ויגיעה עמל
הדרך מן  התועה  ישראלי

תועה חמורו או  אויבך שור תפגע "כי  בתורה  כתוב 
תראה "לא תצא בפרשת וכתיב  לו" תשיבנו השב 
מהם  וההתעלמת נדחים שיו  את או אחיך שור  את 

שנדחים ה הרמב "ן וכתב לאחיך". תשיבם שב 
אם  להתבונן, נוכל ומזה לברוח שהרחיקו מורה 
אפילו  ישראל של  ממונו על כך כל התורה  חסה 
והוצרך  הדרך מן והרחיק  שתעה  שיו או חמורו על
על לרחם  צריך כמה וכ"ש  הדרך להטותו רב עמל 
יצטרך  אם אפילו הדרך מן שתועה  הישראלי  נפש

האמת. דרך אל להשיבו ולראות רב עמל
פעמים, מאה אפילו רז"ל  דרשו תשיבם " "השב 
עלינו  יגיעות  מאה  צריך אפילו בעניננו כן וכמו
הבורא לידיעה  אובדות צאן להטות בהם לעסוק 

.(שם )ועבודתו.

בכוחםמאלה והיה  ותבונה חכמה בלבם  נתן שה'
יתבקשו ברבים הדרשה ידי על ההמון  להציל

האובדות הנפשות
נתן  שד' השם ויראי  תורה מבעלי נמצאים והנה
שבר  לרפאות בכחם  והי' ותבונה חכמה  בלבם 
להרים  וכשופר בגרון לקרא עליהם והחיוב  עמנו
הזדונים  ממים ההמון להציל ברבים לדרוש קולם
דסט"א שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי
לבם  ולחזק  יתברך השם אמונת  בלבם ולהשריש
הקדושה תורה ללימוד  לחזקם  העתים בצוק 
מהם  יתבקשו ככה יעשו לא ואם  המצוות  ולקיום
[יחזקאל הנביא רמז זה ועל האובדות נפשות
חזקתם  לא  הנחלות את וכו ' הנבא אדם בן ל "ד]

.(שם )וכו'.



 ז לאברה הר ְְַַָָ יד יד יד יד 

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר אלגאחד  לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

בזמננו החוטאים רוב  - הדרך את להם  (בזמןוהודעת
או כשה  תועים  רק לרחםהח"ח) רבה מצוה - בד

לבעליהם להשיבם  עליהם 
ברובן  מצוי  בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים  ידי על תועים רק  ח"ו להכעיס  שאינם
יודע שאינו אובד כשה הם והרי אותם שמתעים
על לרחם רבה  ומצוה בעליו לבית  לשוב הדרך
וכמו  הנכונה הדרך להורותם התועות  נפשות

בה . ילכו אשר  הדרך את  להם  והודעת .(שם )שכתוב 

תעמוד גודל לא מטעם  בזה החיוב
או  בנהר טובע  חבירו את שרואה  למי דומה והדבר
דמו  על  לעמוד ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר
להצילו  בכחו  אין ואם רעך", דם על תעמוד "לא
נתעצל ואם להציל אנשים  לשכור  מחויב  בעצמו

תע דלא בלאו עובר בחו"מבזה [כמו"ש וכו' מוד
במחלה שנחלה לחבירו רואה אם או  תכ"ו ]
דברים  לאכול  רוצה דעתו חלישת ומרוב עצומה 
למנעו  כחו בכל מחויב  בוודאי מיתתו  הגורמים
חלישת  שמרוב אנשים  רואים  כשאנו  כן וכמו מזה 
מהם  נשתכח הזמן בהבלי טרדותם וגודל דעתם
באים  ועי"ז  מצותיו קיום חיוב וגודל  ה ' תורת
מארץ  נפשם לכרות  שיגמרו דברים  על לעבור
לקיים  מלזרזם להתעצל לנו אסור  בודאי החיים
כי  ד' אף חרון עליהם  יחול שלא כדי ד' דברי  את 

דיליה  גבי לבסוף אבל אפיה מאריך .(שם )הקב"ה 

בזה  להשתדל צריך כמה ערבות מדין 
על לא ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע הנה
שיהי' מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד עצמנו 
ישראל בני שאר אצל  התורה קיום  לחזק  ביכלתנו
אלקינו  לד' הנסתרות כמ"ש לזה , זה  ערבים  וכלנו
שכל הדין לכן וכפירש"י, וכו' ולבנינו  לנו  והנגלות 
הוא אפילו חבירו את להוציא יכול מישראל  אחד

שופר. ותקיעת קידוש  כגון יצא בעצמו
אחיו, לשמעון ערב נעשה ראובן אם  נתבונן ועתה
רוצה ששמעון ורואה  כתרים, אלפים  כמה על
העסק את מכבר  מכיר והוא עסק  איזה ליקח
כמה מעותיו, כל  בזה  ויפסיד ומר רע  הוא כי  ההוא

שמעון  את למנוע עושה ראובן הי' מההשתדלות
וכן  אליו, החוב  יחזור שעי"ז  הרע  מהעסק  אחיו
את  למנוע יכול  דאם  לידע האדם צריך בעניננו
את  או  וכדומה  תוכחה ידי על עון מאיזה חבירו

עון. באותו יתפש בזה מתעצל והוא עירו אנשי

כחפצי  ותחבולות עצות לבקש  צריך שמים  בחפצי
עצמו

שלא במה עצמו שיפטור  האדם יחשוב  ואל 
עושין  דבריו היו שלא מפני התורה בקיום החזיק 
כחפצי  עכ"פ לחשוב צריך שמים  חפצי  כי רושם,
בענין  הולך  עסקו אפילו ידוע עצמו  ובחפצי עצמו
ליודעים  הולך אלא ממנו מתייאש  אינו רע
לתקן  תחבולות ועושה  בעצתם  ושואל ומבינים
ירויח  שלבסוף הדבר ומצוי לו , עוזר והקב "ה עסקו ,
שקולים  שמים חפצי הי' אלו בזה ואף מהעסק ,
עצות  מחפש הי' כרצונו, אצלו וחשובים
ובודאי  יתמוטט, שלא  הדת להקים איך ותחבולות
בכל שאמר וזה  ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה  הי '
שאתה הדרכים באותן ר"ל וכו', דעהו דרכיך
לחפש שמים בחפצי תתנהג עצמך, בעניני מתנהג
ויעמוד  עיניך יאיר הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
ידך  על ישראל  וקרן התורה קרן שיתרומם לימינך

הדת). חומת בספר  חיים  החפץ  דברי  תוכן כאן (עד 

הדוחיםאסור - ליום  מיום  הכלל הצלת לדחות
מרצחים : בשם נקראים 

אפשר  הכוונה  נאמנה " קרי ' לזונה  היתה  "איכה
ישעי' כי  מהלומר ידי  ועל  איך ואמר, תמה הנביא

להיות  הנאמנה  עיר ירושלים קדשנו עיר הגיע
שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק  אמר זה על  כזונה,
דחו  אז מכשולים, ולתקן וצדק  טוב  דבר לעשות
אבל בה " "ילין שאמר וזה  יום אל מיום הדבר
רע דבר על המצוה אליהם  שבאה המצוה במעשה
שאמר  וזה ומיד תיכף  אותה  לעשות עצמם זרזו
מדריגה עד הגיעו כן  על  מרצחים " "ועתה 
לזרז צריך האדם ליד הבאה מצוה כי התחתונה ,
אל לידך הבאה מצוה  כמ"ש  תיכף ולקיימה  בה

לאנדא )תחמיצנה  ר "י  בשם  הנפש  .(רפואת

 ז לאברה הר טוְְַַָָ

העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין[ו]מ לתא" י כל יהדי  ל די דה לן  ההר  לתרם התחיל  , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

להיע  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה ונגמרה מלה להרע ל ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהיה 

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי   ד ה ההר ספר את מס העלמי " ההר  "מפעל אני  י ם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם  ת א הנה, חדי  לי"ב רכים בי"ב  הדס המי , ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס "ט סלו [מל' נים  ג' לפני טבת  חד עה , יצקה  ע פרת ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

דצמר  27 ין למסרם – טבת 2009.]כ"ב בינואר  18ל מלין.2008  וחזר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  לביתם , ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָאנים 

הי אחר הערבים  רק הילים  רב ,מ בית ,חד ען  תב, היה בע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אנים ה אצלנ  עבד הא ב עת לה וכל ,מ לבית להיע  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹצריכים 

מ 2630 לער ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  עת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

הדו. הזהר לד להתחק ררהתע
ויתּב וֹ ננוּ ה'אחינוּ ו 'ּט הוֹ ריםהי'ׂש ראל ידעוּ  'נבוֹ נים, 

את  מטהר  ׁש ּכ יּ דוּ ע ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר ּב לּמ וּ ד לעסק 
ׁש ּכ תב ּכ מ וֹ  וט וֹ בה ּב רכה לכל וּ מס גּ ל ה נּ ׁש מה

ּב אצּב ע" "מוֹ רה ּב ספרוֹ  זלה"ה  מד )החיד"א וזה(ב , 
ּל י ּמ וּ ד, ּכ ל על מרוֹ מם הז וֹ הר  ספר "ּל יּמ וּ ד ל ׁש וֹ נוֹ :
ּב קריאתוֹ , ׁש יּ טעה ואף קאמר מאי ידע לא ּב ׁש גּ ם
ּכ ן  על זלה "ה. עּכ "ל  ל נּ ׁש מה...", גּ דוֹ ל ּת יק וּ ן  והוּ א
ּכ מ וֹ  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּב ל ּמ וּ ד להתח זּ ק  התעוֹ ררוּ 

קיט )ׁש ּכ תוּ ב תוֹ רת ",(ּת הּל ים הפר וּ  לה' לעׂש וֹ ת  "עת  
עלינוּ  מוּ טל  ה ּת וֹ רה  את מפירים רב  ּכ שהערב (וּ בא וּ רוֹ :

וּ ליחדא הּק ד וֹ ׁש ה , הכינה  לכב וֹ ד  וּ זמן עת  ולע ׂש וֹ ת להתחזּ ק

וּ ׁש כינּת י ּה ) ּכ לקב "ה וכיּ ד וּ ע הגּ אוּ לה, זמן ׁש זּ הוּ  מוּ ם  , 
וּ כמ וֹ  ה ּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר בלימוּ ד ּת ל וּ יה  ה גּ אוּ לה

הּק דוֹ ׁש  ּב זוֹ הר מ :)ׁש אמרוּ  ח"ב  "זכוּ (ז וֹ ה "ח  דּ וֹ רוֹ : על  
מ ׁש יחא" מלּכ א ּד ייתי עד עלמא  יק יּ ם ּד א דדרא
והאדרוֹ ת  ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּל י ּמ וּ ד ׁש ּב זכ וּ ת וכיּ דוּ ע
לנּס יוֹ ן. יצטרכוּ  לא ועוֹ ד ּב רחמים  גל וּ תא  מן יפק וּ ן

וּ ב ּת ּק וּ נים. הּק דוֹ ׁש  ּב זוֹ הר כמ "ש
ית ּפ רנ לת ּת א נׁש א ּב ני "וכּמ ה  איתא: ו' ס וּ ן וּ בּת ּק וּ ן 

ּב תראה ּב דרא לת ּת א יתגלי ּכ ד ּד יל חיב וּ רא מהאי
וּ גו'". ּב ארץ  ּד רוֹ ר וקראת וּ בגיניּה  יוֹ מ יּ א, ּב ס וֹ ף
דּ א "ּב ספרא  מהימנא רעיא אמר נׂש א וּ בפר ׁש ת

ּב רחמי". גלוּ תא מן  יפק וּ ן



 ז לאברה הר ְְַַָָ יד יד יד יד 

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר אלגאחד  לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

בזמננו החוטאים רוב  - הדרך את להם  (בזמןוהודעת
או כשה  תועים  רק לרחםהח"ח) רבה מצוה - בד

לבעליהם להשיבם  עליהם 
ברובן  מצוי  בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים  ידי על תועים רק  ח"ו להכעיס  שאינם
יודע שאינו אובד כשה הם והרי אותם שמתעים
על לרחם רבה  ומצוה בעליו לבית  לשוב הדרך
וכמו  הנכונה הדרך להורותם התועות  נפשות

בה . ילכו אשר  הדרך את  להם  והודעת .(שם )שכתוב 

תעמוד גודל לא מטעם  בזה החיוב
או  בנהר טובע  חבירו את שרואה  למי דומה והדבר
דמו  על  לעמוד ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר
להצילו  בכחו  אין ואם רעך", דם על תעמוד "לא
נתעצל ואם להציל אנשים  לשכור  מחויב  בעצמו

תע דלא בלאו עובר בחו"מבזה [כמו"ש וכו' מוד
במחלה שנחלה לחבירו רואה אם או  תכ"ו ]
דברים  לאכול  רוצה דעתו חלישת ומרוב עצומה 
למנעו  כחו בכל מחויב  בוודאי מיתתו  הגורמים
חלישת  שמרוב אנשים  רואים  כשאנו  כן וכמו מזה 
מהם  נשתכח הזמן בהבלי טרדותם וגודל דעתם
באים  ועי"ז  מצותיו קיום חיוב וגודל  ה ' תורת
מארץ  נפשם לכרות  שיגמרו דברים  על לעבור
לקיים  מלזרזם להתעצל לנו אסור  בודאי החיים
כי  ד' אף חרון עליהם  יחול שלא כדי ד' דברי  את 

דיליה  גבי לבסוף אבל אפיה מאריך .(שם )הקב"ה 

בזה  להשתדל צריך כמה ערבות מדין 
על לא ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע הנה
שיהי' מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד עצמנו 
ישראל בני שאר אצל  התורה קיום  לחזק  ביכלתנו
אלקינו  לד' הנסתרות כמ"ש לזה , זה  ערבים  וכלנו
שכל הדין לכן וכפירש"י, וכו' ולבנינו  לנו  והנגלות 
הוא אפילו חבירו את להוציא יכול מישראל  אחד

שופר. ותקיעת קידוש  כגון יצא בעצמו
אחיו, לשמעון ערב נעשה ראובן אם  נתבונן ועתה
רוצה ששמעון ורואה  כתרים, אלפים  כמה על
העסק את מכבר  מכיר והוא עסק  איזה ליקח
כמה מעותיו, כל  בזה  ויפסיד ומר רע  הוא כי  ההוא

שמעון  את למנוע עושה ראובן הי' מההשתדלות
וכן  אליו, החוב  יחזור שעי"ז  הרע  מהעסק  אחיו
את  למנוע יכול  דאם  לידע האדם צריך בעניננו
את  או  וכדומה  תוכחה ידי על עון מאיזה חבירו

עון. באותו יתפש בזה מתעצל והוא עירו אנשי

כחפצי  ותחבולות עצות לבקש  צריך שמים  בחפצי
עצמו

שלא במה עצמו שיפטור  האדם יחשוב  ואל 
עושין  דבריו היו שלא מפני התורה בקיום החזיק 
כחפצי  עכ"פ לחשוב צריך שמים  חפצי  כי רושם,
בענין  הולך  עסקו אפילו ידוע עצמו  ובחפצי עצמו
ליודעים  הולך אלא ממנו מתייאש  אינו רע
לתקן  תחבולות ועושה  בעצתם  ושואל ומבינים
ירויח  שלבסוף הדבר ומצוי לו , עוזר והקב "ה עסקו ,
שקולים  שמים חפצי הי' אלו בזה ואף מהעסק ,
עצות  מחפש הי' כרצונו, אצלו וחשובים
ובודאי  יתמוטט, שלא  הדת להקים איך ותחבולות
בכל שאמר וזה  ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה  הי '
שאתה הדרכים באותן ר"ל וכו', דעהו דרכיך
לחפש שמים בחפצי תתנהג עצמך, בעניני מתנהג
ויעמוד  עיניך יאיר הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
ידך  על ישראל  וקרן התורה קרן שיתרומם לימינך

הדת). חומת בספר  חיים  החפץ  דברי  תוכן כאן (עד 

הדוחיםאסור - ליום  מיום  הכלל הצלת לדחות
מרצחים : בשם נקראים 

אפשר  הכוונה  נאמנה " קרי ' לזונה  היתה  "איכה
ישעי' כי  מהלומר ידי  ועל  איך ואמר, תמה הנביא

להיות  הנאמנה  עיר ירושלים קדשנו עיר הגיע
שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק  אמר זה על  כזונה,
דחו  אז מכשולים, ולתקן וצדק  טוב  דבר לעשות
אבל בה " "ילין שאמר וזה  יום אל מיום הדבר
רע דבר על המצוה אליהם  שבאה המצוה במעשה
שאמר  וזה ומיד תיכף  אותה  לעשות עצמם זרזו
מדריגה עד הגיעו כן  על  מרצחים " "ועתה 
לזרז צריך האדם ליד הבאה מצוה כי התחתונה ,
אל לידך הבאה מצוה  כמ"ש  תיכף ולקיימה  בה

לאנדא )תחמיצנה  ר "י  בשם  הנפש  .(רפואת

 ז לאברה הר טוְְַַָָ

העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין[ו]מ לתא" י כל יהדי  ל די דה לן  ההר  לתרם התחיל  , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

להיע  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה ונגמרה מלה להרע ל ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהיה 

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי   ד ה ההר ספר את מס העלמי " ההר  "מפעל אני  י ם  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם  ת א הנה, חדי  לי"ב רכים בי"ב  הדס המי , ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס "ט סלו [מל' נים  ג' לפני טבת  חד עה , יצקה  ע פרת ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

דצמר  27 ין למסרם – טבת 2009.]כ"ב בינואר  18ל מלין.2008  וחזר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  לביתם , ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָאנים 

הי אחר הערבים  רק הילים  רב ,מ בית ,חד ען  תב, היה בע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אנים ה אצלנ  עבד הא ב עת לה וכל ,מ לבית להיע  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹצריכים 

מ 2630 לער ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  עת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

הדו. הזהר לד להתחק ררהתע
ויתּב וֹ ננוּ ה'אחינוּ ו 'ּט הוֹ ריםהי'ׂש ראל ידעוּ  'נבוֹ נים, 

את  מטהר  ׁש ּכ יּ דוּ ע ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר ּב לּמ וּ ד לעסק 
ׁש ּכ תב ּכ מ וֹ  וט וֹ בה ּב רכה לכל וּ מס גּ ל ה נּ ׁש מה

ּב אצּב ע" "מוֹ רה ּב ספרוֹ  זלה"ה  מד )החיד"א וזה(ב , 
ּל י ּמ וּ ד, ּכ ל על מרוֹ מם הז וֹ הר  ספר "ּל יּמ וּ ד ל ׁש וֹ נוֹ :
ּב קריאתוֹ , ׁש יּ טעה ואף קאמר מאי ידע לא ּב ׁש גּ ם
ּכ ן  על זלה "ה. עּכ "ל  ל נּ ׁש מה...", גּ דוֹ ל ּת יק וּ ן  והוּ א
ּכ מ וֹ  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּב ל ּמ וּ ד להתח זּ ק  התעוֹ ררוּ 

קיט )ׁש ּכ תוּ ב תוֹ רת ",(ּת הּל ים הפר וּ  לה' לעׂש וֹ ת  "עת  
עלינוּ  מוּ טל  ה ּת וֹ רה  את מפירים רב  ּכ שהערב (וּ בא וּ רוֹ :

וּ ליחדא הּק ד וֹ ׁש ה , הכינה  לכב וֹ ד  וּ זמן עת  ולע ׂש וֹ ת להתחזּ ק

וּ ׁש כינּת י ּה ) ּכ לקב "ה וכיּ ד וּ ע הגּ אוּ לה, זמן ׁש זּ הוּ  מוּ ם  , 
וּ כמ וֹ  ה ּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר בלימוּ ד ּת ל וּ יה  ה גּ אוּ לה

הּק דוֹ ׁש  ּב זוֹ הר מ :)ׁש אמרוּ  ח"ב  "זכוּ (ז וֹ ה "ח  ּד וֹ רוֹ : על  
מ ׁש יחא" מלּכ א דּ ייתי עד עלמא  יק יּ ם ּד א דדרא
והאדרוֹ ת  ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּל י ּמ וּ ד ׁש ּב זכ וּ ת וכיּ דוּ ע
לנּס יוֹ ן. יצטרכוּ  לא ועוֹ ד ּב רחמים  גל וּ תא  מן יפק וּ ן

וּ ב ּת ּק וּ נים. הּק דוֹ ׁש  ּב זוֹ הר כמ "ש
ית ּפ רנ לת ּת א נׁש א ּב ני "וכּמ ה  איתא: ו' ס וּ ן וּ בּת ּק וּ ן 

ּב תראה ּב דרא לת ּת א יתגלי ּכ ד ּד יל חיב וּ רא מהאי
וּ גו'". ּב ארץ  ּד רוֹ ר וקראת וּ בגיניּה  יוֹ מ יּ א, ּב ס וֹ ף
דּ א "ּב ספרא  מהימנא רעיא אמר נׂש א וּ בפר ׁש ת

ּב רחמי". גלוּ תא מן  יפק וּ ן



 ז לאברה הר ְְַַָָ טז טז טז טז 

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מי י ם  בר המח ק" ה "הר  את  נ נ ים אם  הר )מה, המי" בפרט("ף  , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

יכל אחד  ל ד לת אתת עם  רכים  10 רם  עם  דה הזהר דס ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהם 

להבטחת נז ה  מ קר ב אז  אחת, נה  דה הזהר ל את לסם  ללמ ד  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָקל

ספר האי   איה ח י מאילנא  למטעם  י ראל דעתידין  "בגין לעיל האמ רה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהר"י

רחמי ". גלתא  מן  י יפקן ְְֲִִֵֵַַַָָֹההר 

ליה צריכים הא לה  וכל  העלם ל זה בר בפרט  טב, בר  ל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ויכלים הל, על לעבר יכלים  חזק רצן עם  אבל מניע ת , הרה י נן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹזה ,

דה זהר תב מ מא, סיעא  עם  אמת רצים  מה לכל "דלהיע ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

," לי דמזמנין  אן ה  לאתדכייא נ ר לההרוהר,עי ר צה  אדם ן אר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

, ל עזרים מלאכים א ת ה  ללת קד ים מלאכים   ל לח  רית הם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

.עד ְֲֵַַַלסע

ונ מתול מדי  נ מתם  מטהרים הם עלם ד לים  הכי  הר ים  מזי  נקראים  הזהר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ר חנ ת ורעת קת  זר ת מל יראל עם  את מ ילים  י ראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלל

נמעת. פתם  רת עה ברתם ועצם  רב חם וודאי  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹבגמת,

אהר ז ספרי  טירת לפני  הכין ז"ל , הפטר ל נרצ חינם ,לחלק ונע ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אזה ונאמר] מתנ לט בת ים  ל ל ב זכר הביא  האל תח  ונלמד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

יעתר למעלה, הר"י  י יבת עת והא  והי ת י ם ]. וחצי  ה  לער רק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלקח 

.אבינ אברהם  את ה"ה ר הרכת לכל זה עדינְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לביתהפרים לקחת מצוה  ם  חינם , לקחת יכל  אחד וכל  מתנ לטבת ס נד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

הנסת. לבית מק ולכב תלים , דרְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻה

אחריםבואי לזת וגם  דה זהר ללמד עליו  יקל מהר  אחד ל עה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ההרה. מת לנ להי ת כל דלה הכי ע י  זה יהיה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹללמד,

תיסג" ספרים עד  עם הבאר   האל תח  ספרים  ועד זהר יקני  ספרים אן  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֻ

.מת נ לעי  הדפסנ "האל תח  ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאמירת

 ז לאברה הר יז ְְַַָָ

לקיים הפטר צוה זכה סקים, ועד  יעץ " ה "לא ספריסק לקנת יהדי  ל על ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וכן אחד, ל אצל מציים  אינם ספרים  בפרט הם , למד די  דְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָק

, דה ההר  ספר את בפרט  מים, לאביהם  י ראל את קרבים  עלספרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

וזטא, רבא הארא את להד יס עזר חיו ה פטר עה  וזה  רחמים, נאל  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָיד

להיג , לתאר אפ ר אי , ז דלה מחה רכים, חמה  ה ת זהר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוספרי

מהימנא הרעיא ברי  ע"ה]לקיים נ ר מ ה ריט.)[הא  נחס  אתנ,(זהר צה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד מאיר הר "י רת דוקא ,  ד ה זהר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹללמד 

.גאלנ עד ה א ר דל מנחה  ְְִֵֶֶַַָָָָָלתת

כלהראש את  לקרב ישראל עם  על חושב רק שהיה מקודם אמר שליט "א ישיבה 
קצת: זה את ונסביר שבשמים , לאבינו היהודים

ה'"האלשיך  בעיני  חן מצא  "ונח מעידה התורה הרי מקשה, ח')הקדוש ו' (בראשית 

נח  בפרשת כתוב ט')ועוד  את(שם  בדורותיו  היה תמים  צדיק  איש "נח 
נקראים מה מפני ועוד  נח ? בני נקראים אנו אין למה כן  אם נח ". התהלך האלוקים

ויעקב? יצחק אברהם  בני  רק נקראים אנו ואילו  נח , בני  הגויים 

והיה ומתרץ, לעולם , שיבא המבול מפני  תיבה לעשות לנח אמר  יתברך השם  שהרי 
עשה  לא הוא ואילו ולהוכיחם , בתשובה  האנשים  את להשיב נח  על  מוטל
מבול לבוא  עתיד  לו אמר  אותו, לשאול שבא מי ורק התבה, את בנה רק אלא כן,
להחזירם למקום וממקום לעיר מעיר ללכת עצמו את  הטריח  לא  אבל העולם , על
תחת שהכניסן בחרן" עשו אשר  הנפש "את כתוב אבינו  אברהם  אצל ואילו בתשובה,
זה  ובגלל הנשים, את מגיירת ושרה האנשים את מגייר  אבינו אברהם  השכינה , כנפי 

ויעקב. יצחק אברהם  בני  אנו נקראים 

זורקיםוהרמב"ם היו דורו  את להוכיח  כשהלך  אבינו שאברהם  ספק שום  שאין  כתב 
חובשת היתה אמנו שרה לביתו וכשחזר בראשו, ובליסטראות  חיצים לו 
להוכיח ותמשיך בעבודתך הלאה להמשיך יכול אתה עכשיו  לו ואומרת  ראשו  את

כנפי תחת  ולהכניסם  ולקרבם  הרבים השכינה.את

פ"ו )הלבבות ובחובת השם  אהבת  בלבד(שער  נפשו אלא  מתקן שאינו מי  וכן לשונו: וזה 
זכויות כפי  זכותו תכפל רבות  ונפשות נפשו שמתקן ומי  מעוטה, זכותו  תהיה 

עכ"ל. לאלוקים , שמתקן מי 

פעמיםהנפטר כמה  הטבע . מדרך למעלה  מאוד  גדולה  למדרגה והתעלה  זכה הגדול
הרבים , את ויותר  יותר ואזכה אתעורר אני  שגם  בשבילי ודאג השתדל ַהוא 

ה  דברי  את לי אמר  פעמים חיים וכמה  חכמתחפץ  בעיון ללמוד שהשתוקק זצ"ל



 ז לאברה הר ְְַַָָ טז טז טז טז 

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מי י ם  בר המח ק" ה "הר  את  נ נ ים אם  הר )מה, המי" בפרט("ף  , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

יכל אחד  ל ד לת אתת עם  רכים  10 רם  עם  דה הזהר דס ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהם 

להבטחת נז ה  מ קר ב אז  אחת, נה  דה הזהר ל את לסם  ללמ ד  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָקל

ספר האי   איה ח י מאילנא  למטעם  י ראל דעתידין  "בגין לעיל האמ רה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהר"י

רחמי ". גלתא  מן  י יפקן ְְֲִִֵֵַַַָָֹההר 

ליה צריכים הא לה  וכל  העלם ל זה בר בפרט  טב, בר  ל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ויכלים הל, על לעבר יכלים  חזק רצן עם  אבל מניע ת , הרה י נן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹזה ,

דה זהר תב מ מא, סיעא  עם  אמת רצים  מה לכל "דלהיע ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

," לי דמזמנין  אן ה  לאתדכייא נ ר לההרוהר,עי ר צה  אדם ן אר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

, ל עזרים מלאכים א ת ה  ללת קד ים מלאכים   ל לח  רית הם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

.עד ְֲֵַַַלסע

ונ מתול מדי  נ מתם  מטהרים הם עלם ד לים  הכי  הר ים  מזי  נקראים  הזהר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ר חנ ת ורעת קת  זר ת מל יראל עם  את מ ילים  י ראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלל

נמעת. פתם  רת עה ברתם ועצם  רב חם וודאי  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹבגמת,

אהר ז ספרי  טירת לפני  הכין ז"ל , הפטר ל נרצ חינם ,לחלק ונע ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אזה ונאמר] מתנ לט בת ים  ל ל ב זכר הביא  האל תח  ונלמד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

יעתר למעלה, הר"י  י יבת עת והא  והי ת י ם ]. וחצי  ה  לער רק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלקח 

.אבינ אברהם  את ה"ה ר הרכת לכל זה עדינְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לביתהפרים לקחת מצוה  ם  חינם , לקחת יכל  אחד וכל  מתנ לטבת ס נד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

הנסת. לבית מק ולכב תלים , דרְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻה

אחריםבואי לזת וגם  דה זהר ללמד עליו  יקל מהר  אחד ל עה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ההרה. מת לנ להי ת כל דלה הכי ע י  זה יהיה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹללמד,

תיסג" ספרים עד  עם הבאר   האל תח  ספרים  ועד זהר יקני  ספרים אן  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֻ

.מת נ לעי  הדפסנ "האל תח  ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאמירת

 ז לאברה הר יז ְְַַָָ

לקיים הפטר צוה זכה סקים, ועד  יעץ " ה "לא ספריסק לקנת יהדי  ל על ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

וכן אחד, ל אצל מציים  אינם ספרים  בפרט הם , למד די  דְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָק

, דה ההר  ספר את בפרט  מים, לאביהם  י ראל את קרבים  עלספרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

וזטא, רבא הארא את להד יס עזר חיו ה פטר עה  וזה  רחמים, נאל  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָיד

להיג , לתאר אפ ר אי , ז דלה מחה רכים, חמה  ה ת זהר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוספרי

מהימנא הרעיא ברי  ע"ה]לקיים נ ר מ ה ריט.)[הא  נחס  אתנ,(זהר צה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד מאיר הר "י רת דוקא ,  ד ה זהר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹללמד 

.גאלנ עד ה א ר דל מנחה  ְְִֵֶֶַַָָָָָלתת

כלהראש את  לקרב ישראל עם  על חושב רק שהיה מקודם אמר שליט "א ישיבה 
קצת: זה את ונסביר שבשמים , לאבינו היהודים

ה'"האלשיך  בעיני  חן מצא  "ונח מעידה התורה הרי מקשה, ח')הקדוש ו' (בראשית 

נח  בפרשת כתוב ט')ועוד  את(שם  בדורותיו  היה תמים  צדיק  איש "נח 
נקראים מה מפני ועוד  נח ? בני נקראים אנו אין למה כן  אם נח ". התהלך האלוקים

ויעקב? יצחק אברהם  בני  רק נקראים אנו ואילו  נח , בני  הגויים 

והיה ומתרץ, לעולם , שיבא המבול מפני  תיבה לעשות לנח אמר  יתברך השם  שהרי 
עשה  לא הוא ואילו ולהוכיחם , בתשובה  האנשים  את להשיב נח  על  מוטל
מבול לבוא  עתיד  לו אמר  אותו, לשאול שבא מי ורק התבה, את בנה רק אלא כן,
להחזירם למקום וממקום לעיר מעיר ללכת עצמו את  הטריח  לא  אבל העולם , על
תחת שהכניסן בחרן" עשו אשר  הנפש "את כתוב אבינו  אברהם  אצל ואילו בתשובה,
זה  ובגלל הנשים, את מגיירת ושרה האנשים את מגייר  אבינו אברהם  השכינה , כנפי 

ויעקב. יצחק אברהם  בני  אנו נקראים 

זורקיםוהרמב"ם היו דורו  את להוכיח  כשהלך  אבינו שאברהם  ספק שום  שאין  כתב 
חובשת היתה אמנו שרה לביתו וכשחזר בראשו, ובליסטראות  חיצים לו 
להוכיח ותמשיך בעבודתך הלאה להמשיך יכול אתה עכשיו  לו ואומרת  ראשו  את

כנפי תחת  ולהכניסם  ולקרבם  הרבים השכינה.את

פ"ו )הלבבות ובחובת השם  אהבת  בלבד(שער  נפשו אלא  מתקן שאינו מי  וכן לשונו: וזה 
זכויות כפי  זכותו תכפל רבות  ונפשות נפשו שמתקן ומי  מעוטה, זכותו  תהיה 

עכ"ל. לאלוקים , שמתקן מי 

פעמיםהנפטר כמה  הטבע . מדרך למעלה  מאוד  גדולה  למדרגה והתעלה  זכה הגדול
הרבים , את ויותר  יותר ואזכה אתעורר אני  שגם  בשבילי ודאג השתדל ַהוא 

ה  דברי  את לי אמר  פעמים חיים וכמה  חכמתחפץ  בעיון ללמוד שהשתוקק זצ"ל



 ז לאברה הר ְְַַָָ יח יח יח יח 

הרוחנית עליותו את עזב אך בעולם יעודו זהו  נשמתו שורש שמצד  ואמר [ז]הקבלה,

שכמו  על מוטל היה הדור של הרבים  זיכוי  שמשא בגלל תורה, .[ח]בסתרי 

ה מובא של הפסוק בעש"טמשמו  על יג)זי "ע צב  ארז (תהלים  יפרח  מר ְְִִֶֶַַָָָ"ציק

התמר כמו צדיק שיש לצדיק צדיק בין ההבדל מתבטא  שכאן י ה" ְְִֶַָבנן

אך ונישא , רם  הוא הארז ואילו הבריות, בין המעורב לצדיק ומשול פרי , נושא שהוא
חכמתו  את הבריות  עם  חולק שאינו  לצדיק נמשל רות, נותן שאינו  סרק עץ ֵהוא

תורתו. ואת

ה ומסופר מקוצקעל מענדל איןרבי צדיק "א שהוא אחד  רבי  על פעם  שאמר זי "ע,
בחורף המתעטף הרבי  על כמשל וביאורו פרווה". במעיל "צדיק – פעלץ"

החדר: את  המסיק הרבי  לעומת ואילו בפרווה בלבד , עצמו  את להחם רוצה  הראשון 
לאחרים. גם להחם רוצה השני

אמצעים.ומסביר בשני  לנקוט ניתן  הקור, ועמו  החורף מגיע כאשר מקוצק: הרבי 
המקרים בשני  פרווה . במעיל  להתעטף לחילופין  או מדורה, להדליק אפשר
הם , אף יתחממו סביב הנאספים  כל מדורה, מדליק כשהוא אך לאדם . לו חם  הללו,

הדבר כך  מתחמם . הוא רק פרווה, מעיל לובש כשהוא רוחניואילו לחום  באשר אף
הזולת... על  להשפיע מבלי  – פרווה במעיל אך צדיק, להיות אדם  יכול –

סלנטר ז. יׂש ראל  רּב י ה גּ אוֹ ן  ׁש ל  קדׁש וֹ  ּד ברי וכ יּ דוּ ע
נס ּת ר  צדּ יק  להיוֹ ת אפׁש רוּ ת  אין אנוּ  ּד בדוֹ רנ וּ  זי "ע,
עליּ וֹ ת  חׁש ּב וֹ ן על  ואפיל וּ  הרּב ים, ז ּכ וּ י  ה וּ א  ּד העּק ר
מרנא העצ וּ ם ה גּ אוֹ ן מאמר ידוּ ע ואּד רּב ה, רוּ חניּ וֹ ת.
הּכ הן  י וּ דא ׁש מעוֹ ן ר ּב י הרב מ וֹ רנוּ  היׁש יב וֹ ת  ּד ראׁש י
על היתה הרוּ חנית על יּ תוֹ  ּד כל זצוקללה"ה, ׁש קאּפ 
– רוּ חני מעׂש ר – לאחרים מ זּ מ נּ וֹ  מעׂש ר ׁש נּ תן ידי
ׁש ּת תער, ּב ׁש ביל ער מבטח ּב זה ׁש גּ ם  וכנּ ראה

יׁש ר ׁש ערי לספרוֹ  ּב הק ּד מה ׁש ם )ּכ ּמ וּ בא וּ כבר (ע יּ ן . 
לביא ׁש מעוֹ ן רּב י  ה ּק דוֹ ׁש  על  מ וּ בא ּב ּק וֹ דׁש  למעלה
היּ דוּ ע , יוֹ חאי ּב ר היר וּ מחּב ר ּפ ז ּכ תם ּב על זיע "א,
ּב קדתּה , להתע ּל וֹ ת  יּ ׂש ראל לארץ  הּל וּ כ וֹ  ׁש ּב דר
מ וֹ רה ללא  נב וֹ כים  וּ מצאם טריּפ וֹ לי ּב קהּל ת עבר
ללּמ דם  ׁש ם ונׁש אר הּק דוֹ ׁש  רצ וֹ נוֹ  את גּ נז רוּ חני,
על א ׁש ר - הּק דׁש . אר וֹ ן נגנז  וׁש ם וּ מצו וֹ ת, ּת וֹ רה
והחלץ  ּכ גּ בר אזר וי ׂש ראל, ליהוּ דא יאמר  ּכ עת ּכ ן ,

מחׁש ים. עת  לא  ּכ י חוּ ׁש ים ,

והעירקים ח. המפרץ מלחמת  בזמן תש"נ  ובשנת
גדול היה  והפחד ישראל, לארץ טילים 39 שלחו
שום  נפגע שלא  כמעט שמים  ובחסדי  ונורא,

גדולה מאוד לתשובה התעוררות  והייתה יהודי,
כמו  לגאולה מסוגל הזמן היה כידוע  כי זה , בזמן
זי"ע , אלפייה יצחק  רבי האלוקי המקובל  שכתב
של הנכד עם  תחיה , ביתי חתונת זמן היה  ואז 
גאב"ד  שליט"א הלפרין אלחנן רבי  הגה"צ
בארץ  החתונה  את קבעו  וכבר  לונדון, - גולדנסגרין
המלחמה התחילה וכאשר הזמנות ושלחו ישראל
בזמן  במטוס , ישראל לארץ לבא הסכמתי לא
שיכולים  לו ואמרתי באוויר, עפים שהטילים 
וביקש הפציר הוא בלעדי , החתונה את  לעשות
כבודו  למה ואמר לחתונה, שאבוא מאוד ממני 
מפחד  לא שאני לו , עניתי מפחד!!! לא אני  מפחד?
את  שיחליף מי  שאין  מפחד, אני רק  שלי, מהחיים 

בזיכוי  שלי מלחמההעבודה בשעת  ועתה הרבים,
לא וזה ישראל . עם  את להציל למען  ביותר נצרך
להמחותנים  לשלם מוכן  אני כי ממון של  ענין
רוצים. שהם בעולם מקום בכל החתונה  לעשות
אז שיצא  האחרון במטוס  לטוס  הצליחו ובס "ד
כל נסגרו מכן ולאחר  ללונדון, ישראל מארץ
של שהחתונה  בעיתון כתוב  והיה  הטיסות.

ללונדון. נסעו האלמין  - נדבורנא  האדמורי "ם

 ז לאברה הר יטְְַַָָ

פרווהובזה  במעיל צדיק היה שנח  לנח , אבינו אברהם  בין החילוק שישיובן [הגם 
אבינו] אברהם כמו נפשו מסר לא אך דורו, בני  את הוכיח שנח  ואילו מדרש

כולו. העולם לכל  ומאיר שמחמם צדיק היה אבינו אברהם

ללכתומזה  וצריכים ויעקב יצחק אברהם  בני  נקראים שאנו השכל מוסר  נלמד 
תורה  יותר  לך ואין ישראל בעם  תורה ולהרבות הרבים את  לזכות בדרכיהם 
תורת לימוד  כמו הקליפות את ושורף הנשמות את ומטהרת  הלבבות את  שמלהיבה
לימוד בשבת אחת  ששעה רבותינו שלימדו  ממה עוד  וזאת הקדוש, הזוהר הרשב"י
ידי על בקל  לקיים  אפשר תורה .וזה  שנה מיליון ממאה יותר שווה  הקדוש זוהר
על אופנים ובעוד  ספרים  בחלוקת אם ישראל לכל הזוהר לימוד מעלת את שיפרסמו
שמיד ספק אין ועונש בשכר  שמאמין מי  וכל העולמי . הזוהר למפעל  שיתקשרו ידי 

קודש. בשבת אחת שעה הפחות לכל  יקבע ובוודאי  זוה"ק  ילמוד 

לשעה ואספר מקבלים  שבשבת ראה  הוא בטלסטון, הגר חשמל בעניני  עסקים  מאיש
שעות 13 אחת בשבת ולמד  הנגלה, תורת  שנה אלף של שכר  זוה "ק לימוד
תורה, שנה אלף 13 אחת בשבת ללמוד שזכיתי  תודה, לי  ואמר  אלי וטילפן  זוה"ק,
האמיתי והסכום תורה, שנה אלפי יותר הרבה שלך בבנק לך שיש זכית לו אמרתי
תורה. שנה מיליון  מאה סך הוא שעה כל כי  תורה , שנה אלף מאות שלש ביליון הוא

ולמדעוד  בשבת, הקדוש הזוהר  לימוד מעלת את שראה מחולון אחת  יהודי  לי  סיפר 
ברצף. שעות 11 בבוקר , 6 עד  שבת בליל 7 משעה

שעות.אחד  8 בשבת שלמד  סיפר  מאלעד

רה איתא ח י ר ת ע"ב)זהר מ (ק"ל עדן בגן הקמת כל נימי  מקם  אין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

 וא ... רית ם  להבק וי דעים הד  את דעים  לא הנז ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהקם

להב  הםעמלים  י ם, כל הם  מ ח   רית הם  א הם הד ... רת את ין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

העלין עדן ן ל הערים כל נכנסים והם הד ים  העלינים  ין עלים  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא

הא. בע לם הה עלם  זכתם חלקיהם ד ל ה ידם , חה מי  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָואין 

ו ראנצט ר ת זהר  ת ב מה  דה ע"ב ):לן צט ואמר ,(ף תח  אא ר י  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

כד) קד .(תהלים מקם  יקם  מי ה' בהר יעלה העלם מי ני ל ראה, א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ל ה "ה לפני ועמדים ועלים ה לכים  וה מים עלם, ע מדים מה  על ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹלא

הה , ע לם  הם עמדים אדם ני ימים עמדיםאתם וכם  נברא ם  הרי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻ

תב ?ברא לנ מין קלט)למעלה. י ר.(תהלים ימים ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

הה,כיעים העלם  מן לעלת העלין.ה מים   לה לפני קרבים המים זהל  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ב)תב א וקרב"ימי"וקרב(מלכים למת. למת."ימי"דוד  י ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עמד , הא מה  על  מתנן  ולא מיח אינ ה ה, עלם הא אדם ן א ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמם 

העלם  מן יצאת ה מה  הרי ריקנת, ל ה ה א א ח ב  וים  ים ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאא

.תא מעלים דר לאיז ידעת לא  ארה ה , למקם  למעלה  לעל ת   רה הרי  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ



 ז לאברה הר ְְַַָָ יח יח יח יח 

הרוחנית עליותו את עזב אך בעולם יעודו זהו  נשמתו שורש שמצד  ואמר [ז]הקבלה,

שכמו  על מוטל היה הדור של הרבים  זיכוי  שמשא בגלל תורה, .[ח]בסתרי 

ה מובא של הפסוק בעש"טמשמו  על יג)זי "ע צב  ארז (תהלים  יפרח  מר ְְִִֶֶַַָָָ"ציק

התמר כמו צדיק שיש לצדיק צדיק בין ההבדל מתבטא  שכאן י ה" ְְִֶַָבנן

אך ונישא , רם  הוא הארז ואילו הבריות, בין המעורב לצדיק ומשול פרי , נושא שהוא
חכמתו  את הבריות  עם  חולק שאינו  לצדיק נמשל רות, נותן שאינו  סרק עץ ֵהוא

תורתו. ואת

ה ומסופר מקוצקעל מענדל איןרבי צדיק "א שהוא אחד  רבי  על פעם  שאמר זי "ע,
בחורף המתעטף הרבי  על כמשל וביאורו פרווה". במעיל "צדיק – פעלץ"

החדר: את  המסיק הרבי  לעומת ואילו בפרווה בלבד , עצמו  את להחם רוצה  הראשון 
לאחרים. גם להחם רוצה השני

אמצעים.ומסביר בשני  לנקוט ניתן  הקור, ועמו  החורף מגיע כאשר מקוצק: הרבי 
המקרים בשני  פרווה . במעיל  להתעטף לחילופין  או מדורה, להדליק אפשר
הם , אף יתחממו סביב הנאספים  כל מדורה, מדליק כשהוא אך לאדם . לו חם  הללו,

הדבר כך  מתחמם . הוא רק פרווה, מעיל לובש כשהוא רוחניואילו לחום  באשר אף
הזולת... על  להשפיע מבלי  – פרווה במעיל אך צדיק, להיות אדם  יכול –

סלנטר ז. יׂש ראל  רּב י ה גּ אוֹ ן  ׁש ל  קדׁש וֹ  ּד ברי וכ יּ דוּ ע
נס ּת ר  צּד יק  להיוֹ ת אפׁש רוּ ת  אין אנוּ  ּד בדוֹ רנ וּ  זי "ע,
עליּ וֹ ת  חׁש ּב וֹ ן על  ואפיל וּ  הרּב ים, ז ּכ וּ י  ה וּ א  ּד העּק ר
מרנא העצ וּ ם ה גּ אוֹ ן מאמר ידוּ ע ואּד רּב ה, רוּ חניּ וֹ ת.
הּכ הן  י וּ דא ׁש מעוֹ ן ר ּב י הרב מ וֹ רנוּ  היׁש יב וֹ ת  ּד ראׁש י
על היתה הרוּ חנית על יּ תוֹ  ּד כל זצוקללה"ה, ׁש קאּפ 
– רוּ חני מעׂש ר – לאחרים מ זּ מ נּ וֹ  מעׂש ר ׁש נּ תן ידי
ׁש ּת תער, ּב ׁש ביל ער מבטח ּב זה ׁש גּ ם  וכנּ ראה

יׁש ר ׁש ערי לספרוֹ  ּב הק דּ מה ׁש ם )ּכ ּמ וּ בא וּ כבר (ע יּ ן . 
לביא ׁש מעוֹ ן רּב י  ה ּק דוֹ ׁש  על  מ וּ בא ּב ּק וֹ דׁש  למעלה
היּ דוּ ע , יוֹ חאי ּב ר היר וּ מחּב ר ּפ ז ּכ תם ּב על זיע "א,
ּב קדתּה , להתע ּל וֹ ת  יּ ׂש ראל לארץ  הּל וּ כ וֹ  ׁש ּב דר
מ וֹ רה ללא  נב וֹ כים  וּ מצאם טריּפ וֹ לי ּב קהּל ת עבר
ללּמ דם  ׁש ם ונׁש אר הּק דוֹ ׁש  רצ וֹ נוֹ  את גּ נז רוּ חני,
על א ׁש ר - הּק דׁש . אר וֹ ן נגנז  וׁש ם וּ מצו וֹ ת, ּת וֹ רה
והחלץ  ּכ גּ בר אזר וי ׂש ראל, ליהוּ דא יאמר  ּכ עת ּכ ן ,

מחׁש ים. עת  לא  ּכ י חוּ ׁש ים ,

והעירקים ח. המפרץ מלחמת  בזמן תש"נ  ובשנת
גדול היה  והפחד ישראל, לארץ טילים 39 שלחו
שום  נפגע שלא  כמעט שמים  ובחסדי  ונורא,

גדולה מאוד לתשובה התעוררות  והייתה יהודי,
כמו  לגאולה מסוגל הזמן היה כידוע  כי זה , בזמן
זי"ע , אלפייה יצחק  רבי האלוקי המקובל  שכתב
של הנכד עם  תחיה , ביתי חתונת זמן היה  ואז 
גאב"ד  שליט"א הלפרין אלחנן רבי  הגה"צ
בארץ  החתונה  את קבעו  וכבר  לונדון, - גולדנסגרין
המלחמה התחילה וכאשר הזמנות ושלחו ישראל
בזמן  במטוס , ישראל לארץ לבא הסכמתי לא
שיכולים  לו ואמרתי באוויר, עפים שהטילים 
וביקש הפציר הוא בלעדי , החתונה את  לעשות
כבודו  למה ואמר לחתונה, שאבוא מאוד ממני 
מפחד  לא שאני לו , עניתי מפחד!!! לא אני  מפחד?
את  שיחליף מי  שאין  מפחד, אני רק  שלי, מהחיים 

בזיכוי  שלי מלחמההעבודה בשעת  ועתה הרבים,
לא וזה ישראל . עם  את להציל למען  ביותר נצרך
להמחותנים  לשלם מוכן  אני כי ממון של  ענין
רוצים. שהם בעולם מקום בכל החתונה  לעשות
אז שיצא  האחרון במטוס  לטוס  הצליחו ובס "ד
כל נסגרו מכן ולאחר  ללונדון, ישראל מארץ
של שהחתונה  בעיתון כתוב  והיה  הטיסות.

ללונדון. נסעו האלמין  - נדבורנא  האדמורי "ם

 ז לאברה הר יטְְַַָָ

פרווהובזה  במעיל צדיק היה שנח  לנח , אבינו אברהם  בין החילוק שישיובן [הגם 
אבינו] אברהם כמו נפשו מסר לא אך דורו, בני  את הוכיח שנח  ואילו מדרש

כולו. העולם לכל  ומאיר שמחמם צדיק היה אבינו אברהם

ללכתומזה  וצריכים ויעקב יצחק אברהם  בני  נקראים שאנו השכל מוסר  נלמד 
תורה  יותר  לך ואין ישראל בעם  תורה ולהרבות הרבים את  לזכות בדרכיהם 
תורת לימוד  כמו הקליפות את ושורף הנשמות את ומטהרת  הלבבות את  שמלהיבה
לימוד בשבת אחת  ששעה רבותינו שלימדו  ממה עוד  וזאת הקדוש, הזוהר הרשב"י
ידי על בקל  לקיים  אפשר תורה .וזה  שנה מיליון ממאה יותר שווה  הקדוש זוהר
על אופנים ובעוד  ספרים  בחלוקת אם ישראל לכל הזוהר לימוד מעלת את שיפרסמו
שמיד ספק אין ועונש בשכר  שמאמין מי  וכל העולמי . הזוהר למפעל  שיתקשרו ידי 

קודש. בשבת אחת שעה הפחות לכל  יקבע ובוודאי  זוה"ק  ילמוד 

לשעה ואספר מקבלים  שבשבת ראה  הוא בטלסטון, הגר חשמל בעניני  עסקים  מאיש
שעות 13 אחת בשבת ולמד  הנגלה, תורת  שנה אלף של שכר  זוה "ק לימוד
תורה, שנה אלף 13 אחת בשבת ללמוד שזכיתי  תודה, לי  ואמר  אלי וטילפן  זוה"ק,
האמיתי והסכום תורה, שנה אלפי יותר הרבה שלך בבנק לך שיש זכית לו אמרתי
תורה. שנה מיליון  מאה סך הוא שעה כל כי  תורה , שנה אלף מאות שלש ביליון הוא

ולמדעוד  בשבת, הקדוש הזוהר  לימוד מעלת את שראה מחולון אחת  יהודי  לי  סיפר 
ברצף. שעות 11 בבוקר , 6 עד  שבת בליל 7 משעה

שעות.אחד  8 בשבת שלמד  סיפר  מאלעד

רה איתא ח י ר ת ע"ב)זהר מ (ק"ל עדן בגן הקמת כל נימי  מקם  אין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

 וא ... רית ם  להבק וי דעים הד  את דעים  לא הנז ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהקם

להב  הםעמלים  י ם, כל הם  מ ח   רית הם  א הם הד ... רת את ין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

העלין עדן ן ל הערים כל נכנסים והם הד ים  העלינים  ין עלים  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא

הא. בע לם הה עלם  זכתם חלקיהם ד ל ה ידם , חה מי  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָואין 

ו ראנצט ר ת זהר  ת ב מה  דה ע"ב ):לן צט ואמר ,(ף תח  אא ר י  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

כד) קד .(תהלים מקם  יקם  מי ה' בהר יעלה העלם מי ני ל ראה, א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ל ה "ה לפני ועמדים ועלים ה לכים  וה מים עלם, ע מדים מה  על ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹלא

הה , ע לם  הם עמדים אדם ני ימים עמדיםאתם וכם  נברא ם  הרי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻ

תב ?ברא לנ מין קלט)למעלה. י ר.(תהלים ימים ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

הה,כיעים העלם  מן לעלת העלין.ה מים   לה לפני קרבים המים זהל  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ב)תב א וקרב"ימי"וקרב(מלכים למת. למת."ימי"דוד  י ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עמד , הא מה  על  מתנן  ולא מיח אינ ה ה, עלם הא אדם ן א ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמם 

העלם  מן יצאת ה מה  הרי ריקנת, ל ה ה א א ח ב  וים  ים ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאא

.תא מעלים דר לאיז ידעת לא  ארה ה , למקם  למעלה  לעל ת   רה הרי  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ



 ז לאברה הר ְְַַָָ כ כ כ כ 

עליו  י ממ הא מ הרי המת, לכל נן  לא מאירת, העלי נת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהמ ת

.מ צא לאחר  נמ  הה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעלם 

זהראה,א אחרי הה , עלם אחריו קתת ה "ה אחר נמ אדם ן אם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

תא אחר למעלה לעל ת ר ל ונתנים אחריו,  נמ ה א מהעלם, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָצא

הה . עלם ים ל רצן   מ ְְְִִֶֶַָָָָָָמיכה 

אן:מב אר הז הר דברי  ְְְִֵַַָָ

הקרא. הבר  עם  אתם  למאות  י ולכן מלאים,  יהי העלם  זה מיו  ריְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

 ארנ אר  ההר לד  הינ ְְְְֲִֵֵֶַַַַַֹי תר 

יתקרב. וכא ר ,טירת אחרי נמ  ח יו האדם  מ מה ל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחרי 

הא עלם זה דה הזהר יד ידי  על הר"י  לנמת ח יו  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָויתק

להבק  זכה ההר  ספרי את מדיס כה מי  בפרט זי "ע. הר "י  ייבת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָללמ ד

.ת מח ע להי ת ויזה  ְְְְִִִִִֶָברשב "י 

יקרים!מרי יהדים העלםור תי ריאת נ ת אלפים ת ואזל, לה המן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

נח ה  להתנן: לעצר  אנ חבים יעף ח לפים עברים , מסיימים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהלכים 

הלמדת , הרה מע ?מחבר ר ע עבר  י ם  ל ולה  מה על ונחקרה, רכינְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מי לת כה הכינה לה  הרעים. הגעים  מ ל מילה מגינה אינ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָביכל

?עננ לא   ואנחנ ְְְֲֶֶַַָֹוצעקת

זהר ,איתא  מג')תני  ועד (יקן והחכמה : ה לה סק רם (זהר,מי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הרה) ,נימ ת ל י א וג רם  כתב, מרה ה על מרה  . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

במרא רה ט  א א אין והמרואמר הרה ט רק  והבין(למדים הם , ל  א ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

איבין ) ט ב ,ל ואב י  אי  ן, מההא  נהר מההא  הים  את  יסק  הא  ו אי  , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ה, ועל כתב רה  ת א ילמד  ולא עלם, את נברא  החזיר  איל ל ונחב ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הלת!! ואר עלם ענת וגרם , ובה לתה :העלם איתא ל ' לאהבן "אי  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

להם  אבי ה לה, חכמת לימד מלים ולא יבש, ה כינה  את ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדים

בה וחרב  ענת, היח ".(מלחמת)רמים רח  את מסקים עלם , ואב ן והרג ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ם ,ימים  ילד  מה י דע  אי ואין , ילנ י ה' י ראל לל על העברים  הא הים  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ות ה עצה מבים  אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים

ה"י . קת ריזר ת  האלקי ה א ל  קד דברי וללמד להתח ק צריכים ואי  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ה הר ספר  ה ריאה זכ ת ה בטיח זיע"א , יחאי ר דעמען  לל הבנה ללא  (אף ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(תינ ר עת מ ברי עליו  סמך מע ן  רי הא דאי  רחמים, ה ל ת  מן נצא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הזהר ה חק. ספר  וה ד הריאה זכת  רק עליל מה ונאלור אים זה  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וירים צרת לא רח "ל.רחמים ְְְֲִִִַָֹ

זהרמרי  מדים  א מורתי !!! מה ל  צללחמת ימ צלוי בה , נח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

מגג נ א)ג  הר  ע "ד, ע"ב  רעים.(תיקז"ח געים מל הרק )(ת נ לים  גן .קי"ז, ְְִִִִִַַַָָָָָָָֹ

 ז לאברה הר כא ְְַַָָ

היח  את מביאים הלת את מבלים  הטרגים , להתת (הגר "א אבןזכים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מיני) דגמ"א לאברהם , חסד הפלמה, מק יעץ)מטהר את(לא  מקרבים  . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לי צרם  דל ר ח נחת  ועים לתיקו "ז )האה  פתיהם(מק "מ  זכים לבד הם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

מתקל ת  הרד")נמע ת  "גדי אחצירא, לם(ר"י ה' עבדי  נקראים הם  רק . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

 לה ני מר אי  כינה, ני  לקל וזכים  רס. לקל מנת על א (רי מים , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

אבת) רקי אז לאי , עליהם :אברהם יאמר  היח  בא ה עי!. תזכ"י ל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

העם !". גא ת ְִֵֶַָָֻחלק

הּקדֹוׁשער זהר אחת  ׁשעה לּמּוד  ֵ ֶ ִ ָ ָ ַ ַֹ ַ ַ ָ
נגלה ,ח ל: לד למה  נה  מ: מחה, נה אלף מ:צעראלף מאה מ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

רה ,ת:נה , נה אלף מ:צער נה . מלין מ מאה מחה : מ ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

רה. נה אבדר "נ)מלי ן ציקים, ארחת הב , .(הרי"ח ְְֲִִִֵַַַָָָ

ללמדמ הדרת, בי  הנס ת י כל יהדים תא פים לרא ת  ענג  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

.דה זהר דק ת ֶַַַָָָֹל

מה בלד וכל ריא, כינא  ערה י  ל י  אלף, פל כר מקלים  מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אלף נ תנים ממא א')דיהבי  עד קס"א  ף ו צא רת .(זוה"ק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ וה זה  ל עלה עה דק ת  ד ה זהר צר למד הרים  את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נת טרילי ן  מאה במים  נה 100,000,000,000,000 הגלה רת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָלד 

אה].רה נפ על אם  קת לזה לזת  א ה [ויכל  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יד)מ לי ה ר"א  אם מבאר(יב , ,חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת גדל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ל מקל  אז  מע, לא אם וגם לדרת, עה מה ל  על  כר מקל  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמע,

. ה יה ם חלק  את מ לקח מע א וזה  ה ב,  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחלק

רה,ואם נת למיליני זה הרי  הזהר רת אחד יהדי  אפיל ילמד  תזכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

וודאת!!!  תלזכ קפ הצחי  הכר דל את לח ב יכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמי 

הד יהי הזהר ספר זכת זיע"א, י חאי ר  מען ר י  האל קי  הא  כת  רצ ן  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

רה  האמר ת  הרכת לכל  ז החה לכל גן חיו  להד יס ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָעזר 

, צדקנ מיח  ני  לקל הרא נים מן להית ויז עלם עד בגמ ת  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָרחנת

כבא מ יח , ני לקל  הראנים   יהי הם  , דה זהר  מד א ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָדע

הלם . נ על בא  קם, העלם  בזכתכם  האה , רזם חכם  יי ר להם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻיאמר

ימטרא 717 = מנין "עיה י אברהם "ח ים  ל  הימטר ה קדם רנהז מְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

הלם .  נ על בא  , דה הז הר  יד  זכת  העלם " ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"יקן

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  המארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הקריב מים , לם  לד  נ יקרים, יהדים  ן , על ה עי ". תזכ"ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

, ננפ לפד ת  לגרם  ,צרנ לי רח  נחת לעת הד ה, הכינה למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹמדתיכם



 ז לאברה הר ְְַַָָ כ כ כ כ 

עליו  י ממ הא מ הרי המת, לכל נן  לא מאירת, העלי נת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהמ ת

.מ צא לאחר  נמ  הה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעלם 

זהראה,א אחרי הה , עלם אחריו קתת ה "ה אחר נמ אדם ן אם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

תא אחר למעלה לעל ת ר ל ונתנים אחריו,  נמ ה א מהעלם, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָצא

הה . עלם ים ל רצן   מ ְְְִִֶֶַָָָָָָמיכה 

אן:מב אר הז הר דברי  ְְְִֵַַָָ

הקרא. הבר  עם  אתם  למאות  י ולכן מלאים,  יהי העלם  זה מיו  ריְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

 ארנ אר  ההר לד  הינ ְְְְֲִֵֵֶַַַַַֹי תר 

יתקרב. וכא ר ,טירת אחרי נמ  ח יו האדם  מ מה ל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחרי 

הא עלם זה דה הזהר יד ידי  על הר"י  לנמת ח יו  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָויתק

להבק  זכה ההר  ספרי את מדיס כה מי  בפרט זי "ע. הר "י  ייבת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָללמ ד

.ת מח ע להי ת ויזה  ְְְְִִִִִֶָברשב "י 

יקרים!מרי יהדים העלםור תי ריאת נ ת אלפים ת ואזל, לה המן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

נח ה  להתנן: לעצר  אנ חבים יעף ח לפים עברים , מסיימים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהלכים 

הלמדת , הרה מע ?מחבר ר ע עבר  י ם  ל ולה  מה על ונחקרה, רכינְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מי לת כה הכינה לה  הרעים. הגעים  מ ל מילה מגינה אינ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָביכל

?עננ לא   ואנחנ ְְְֲֶֶַַָֹוצעקת

זהר ,איתא  מג')תני  ועד (יקן והחכמה : ה לה סק רם (זהר,מי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הרה) ,נימ ת ל י א וג רם  כתב, מרה ה על מרה  . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

במרא רה ט  א א אין והמרואמר הרה ט רק  והבין(למדים הם , ל  א ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

איבין ) ט ב ,ל ואב י  אי  ן, מההא  נהר מההא  הים  את  יסק  הא  ו אי  , ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ה, ועל כתב רה  ת א ילמד  ולא עלם, את נברא  החזיר  איל ל ונחב ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הלת!! ואר עלם ענת וגרם , ובה לתה :העלם איתא ל ' לאהבן "אי  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

להם  אבי ה לה, חכמת לימד מלים ולא יבש, ה כינה  את ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדים

בה וחרב  ענת, היח ".(מלחמת)רמים רח  את מסקים עלם , ואב ן והרג ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ם ,ימים  ילד  מה י דע  אי ואין , ילנ י ה' י ראל לל על העברים  הא הים  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ות ה עצה מבים  אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים

ה"י . קת ריזר ת  האלקי ה א ל  קד דברי וללמד להתח ק צריכים ואי  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ה הר ספר  ה ריאה זכ ת ה בטיח זיע"א , יחאי ר דעמען  לל הבנה ללא  (אף ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(תינ ר עת מ ברי עליו  סמך מע ן  רי הא דאי  רחמים, ה ל ת  מן נצא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הזהר ה חק. ספר  וה ד הריאה זכת  רק עליל מה ונאלור אים זה  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וירים צרת לא רח "ל.רחמים ְְְֲִִִַָֹ

זהרמרי  מדים  א מורתי !!! מה ל  צללחמת ימ צלוי בה , נח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

מגג נ א)ג  הר  ע "ד, ע"ב  רעים.(תיקז"ח געים מל הרק )(ת נ לים  גן .קי"ז, ְְִִִִִַַַָָָָָָָֹ

 ז לאברה הר כא ְְַַָָ

היח  את מביאים הלת את מבלים  הטרגים , להתת (הגר "א אבןזכים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מיני) דגמ"א לאברהם , חסד הפלמה, מק יעץ)מטהר את(לא  מקרבים  . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לי צרם  דל ר ח נחת  ועים לתיקו "ז )האה  פתיהם(מק "מ  זכים לבד הם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

מתקל ת  הרד")נמע ת  "גדי אחצירא, לם(ר"י ה' עבדי  נקראים הם  רק . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

 לה ני מר אי  כינה, ני  לקל וזכים  רס. לקל מנת על א (רי מים , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

אבת) רקי אז לאי , עליהם :אברהם יאמר  היח  בא ה עי!. תזכ"י ל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

העם !". גא ת ְִֵֶַָָֻחלק

הּקדֹוׁשער זהר אחת  ׁשעה לּמּוד  ֵ ֶ ִ ָ ָ ַ ַֹ ַ ַ ָ
נגלה ,ח ל: לד למה  נה  מ: מחה, נה אלף מ:צעראלף מאה מ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

רה ,ת:נה , נה אלף מ:צער נה . מלין מ מאה מחה : מ ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

רה. נה אבדר "נ)מלי ן ציקים, ארחת הב , .(הרי"ח ְְֲִִִֵַַַָָָ

ללמדמ הדרת, בי  הנס ת י כל יהדים תא פים לרא ת  ענג  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

.דה זהר דק ת ֶַַַָָָֹל

מה בלד וכל ריא, כינא  ערה י  ל י  אלף, פל כר מקלים  מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אלף נ תנים ממא א')דיהבי  עד קס"א  ף ו צא רת .(זוה"ק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ וה זה  ל עלה עה דק ת  ד ה זהר צר למד הרים  את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נת טרילי ן  מאה במים  נה 100,000,000,000,000 הגלה רת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָלד 

אה].רה נפ על אם  קת לזה לזת  א ה [ויכל  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יד)מ לי ה ר"א  אם מבאר(יב , ,חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת גדל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ל מקל  אז  מע, לא אם וגם לדרת, עה מה ל  על  כר מקל  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמע,

. ה יה ם חלק  את מ לקח מע א וזה  ה ב,  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחלק

רה,ואם נת למיליני זה הרי  הזהר רת אחד יהדי  אפיל ילמד  תזכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

וודאת!!!  תלזכ קפ הצחי  הכר דל את לח ב יכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמי 

הד יהי הזהר ספר זכת זיע"א, י חאי ר  מען ר י  האל קי  הא  כת  רצ ן  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

רה  האמר ת  הרכת לכל  ז החה לכל גן חיו  להד יס ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָעזר 

, צדקנ מיח  ני  לקל הרא נים מן להית ויז עלם עד בגמ ת  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָרחנת

כבא מ יח , ני לקל  הראנים   יהי הם  , דה זהר  מד א ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָדע

הלם . נ על בא  קם, העלם  בזכתכם  האה , רזם חכם  יי ר להם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻיאמר

ימטרא 717 = מנין "עיה י אברהם "ח ים  ל  הימטר ה קדם רנהז מְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

הלם .  נ על בא  , דה הז הר  יד  זכת  העלם " ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"יקן

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  המארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הקריב מים , לם  לד  נ יקרים, יהדים  ן , על ה עי ". תזכ"ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

, ננפ לפד ת  לגרם  ,צרנ לי רח  נחת לעת הד ה, הכינה למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹמדתיכם



 ז לאברה הר ְְַַָָ כב כב כב כב 

היח . מל ני  אר את לק ל יחד  אחד   נ נל וכ  דה זהר ים  כל  דְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻול

 לת בסג  י אתגליא האי רא "זאה הר"י  נבאת  נ קם  נזה אחד נְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻֻוכ

והדר "עז" ,ויגאלנ יב א  יפי מל יחנמ וד ן ,עינינ ותחזינה רר " ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ"קראתם 

בד י לה  ,נ מג רנצ ה' ר ח עליו ונחה , חלקנ חי  אל זאת בכר , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאלקינ

.נמל יעת  ,ננפ ותגל ,נל י מח  ואז ,עלינ תְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָמלכ

חלקיה נת ל ל על הד ה ה רה את  ללמ ד  הנה ם   לנ עזר להקב"ה יחד  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וענוה, הכנעה  מ אחד ת,  מ הב, טהרת מ  מחד הד  רת  ְְֲֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָעם 

לבר ת: נזה ה ה, דה מהץ הצא  והרא  הדל הם  ק ידי  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻועל

מהרה  צדקינ מ יח ביאת ," לארצנ הארץ נפת מאר ע מהרה יחד צנוק"ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

אמן. ימינְֵֵָָ

ýרù.ואמן אמן  לע₣לם ה ' ְְֵֵָָָָ
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והדר "עז" ,ויגאלנ יב א  יפי מל יחנמ וד ן ,עינינ ותחזינה רר " ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ"קראתם 

בד י לה  ,נ מג רנצ ה' ר ח עליו ונחה , חלקנ חי  אל זאת בכר , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאלקינ

.נמל יעת  ,ננפ ותגל ,נל י מח  ואז ,עלינ תְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָמלכ

חלקיה נת ל ל על הד ה ה רה את  ללמ ד  הנה ם   לנ עזר להקב"ה יחד  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וענוה, הכנעה  מ אחד ת,  מ הב, טהרת מ  מחד הד  רת  ְְֲֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָעם 

לבר ת: נזה ה ה, דה מהץ הצא  והרא  הדל הם  ק ידי  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻועל

מהרה  צדקינ מ יח ביאת ," לארצנ הארץ נפת מאר ע מהרה יחד צנוק"ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

אמן. ימינְֵֵָָ

ýרù.ואמן אמן  לע₣לם ה ' ְְֵֵָָָָ





קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוְמַכְּתִבים ככ
מכתב ברכה וחיזוק מאת זקן הרבנים בארצה"ב,

הגה"צ בנגלה ובנסתר רבי שלום קרויז שליט"א
האדמו"ר וגאב''ד אודווארי זצוקללה"ה. בעמח"ס שו"ת דברי שלום 

י"ח ועוד ספרים רבים וידועים
בס"ד, יום ג' פ' כי תשא תש"ע לפ"ק.

וכרביבים,  כטל  מרובים  שלומים 
וחיים ארוכים בטוב ובנעימים, לכבוד 
המאור הגדול, המאיר לארץ ולדרים 
מזכה  מאוד,  עד  הנפלאה  בחכמתו 
את הרבים, ורבים השיב מעון, אהוב 
מחזיק  ולא  למטה,  ונחמד  למעלה 
טיבותא לנפשי', לוחם מלחמתה של 
תורה, גודר גדר ועומד בפרץ במסי"נ, 
אוהב  והנסתר,  הנגלה  בתורת  בקי 
שבשמים,  לאביהם  ומקרבן  ישראל 

ה"ה הרהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אדמו"ר ואב"ד האלמין שליט"א. 

הנה הרה"צ הנ"ל אשר אני מכירו עשרות בשנים מחבר של מאות ספרים על רוב עניני 
יסודות התורה שנחוץ להכלל ולהפרט כמו עניני סת"ם, כשרות, תיקון הברית, שכר ועונש, 
תיקון המידות, שמירת שבת ומועדים, קדושת בית הכנסת, אפיית ואכילת מצות, ציצית, 
שחיבר  ע"י  ורמ"א,  מחבר  יומי  שו"ע  בלימוד  ליושנה  עטרה  והחזיר  והדפיס  ומקוואות 
הרבה ספרים ע"ז, וכו', ועכשיו קם לעורר על נחיצות לימוד הזוהר הקדוש ברבים וחיבר 
הרבה ספרים על הזוהר כמו ספר "אור הזוהר" ששם קיבץ מזוהר הקדוש ותיקונים, ספרי 
בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, ויותר מאלף גדולי ישראל מדורות הקודמים על נחיצות 

בענין למוד הזהר והתיקונים.

ועוד הוציא לאור תיקוני זוהר היומי שמחולק לעמוד יומי שבשתי דקות ליום אפשר 
לסיים כל התיקוני זוהר בשנה אחת. עוד הדפיס כל ספרי הזוהר על כל חלקיו מסודר ברוב 
12 דקות ליום יכולים לסיים כל ספרי הזוהר בשנה  פאר והדר לפי שיעור יומי שבמשך 

אחת. 

נפש  אש, מלהיבים  להבות  את דבריהם הקדושים החוצבים  כולל  הזוהר"  "אור  ספר 
האדם, מדריך ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיים מדי שבוע בשבוע כל פרשת 
הזהר, כמו שתיקן רבינו החפץ חיים בישיבתו בראדין, שכל בחור יגמור בכל שבת קודש 
כל פרשת השבוע בזוהר הקדוש. וידוע שהרמח"ל זצ"ל אשר היה בקי עצום בכל מכמני 
התורה ולא מצא עצה לבטל גזרות מעם ישראל אלא את העצה הזו, למוד בספר הזהר 
ברצף ללא הפסק, שבכח הקדשה העליונה של ספר הזהר הקדוש לבטל כל גזרות ולקרב 
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הגאולה ברחמים. ע"ז עוררו הבד"ץ עדה חרדית בשנת תרפ"א בראש הצה"ק רבי יוסף 
קדש  בקריאות  וחתמו  זצ"ל,  ישראל  גדולי  נביאים  חבל  עמו  ואתו  זצ"ל,  זוננפעלד  חיים 

שנית בניסן תרצ"א.

עד כמה היה חביב למוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו, יש ללמד 
ממה שהצה"ק מורנו רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע, העיד בעצמו ואמר, שלמד ושנה 
הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד. וידוע מה שהביא הלקוטי תורה, )טשערנוביל, הדרכה ז'( דברי 
הבעל שם טוב זיע"א שציוה לאנשיו, שקדם כל תפלה ]שחרית, מנחה וערבית[, ילמדו 
בגירסא  הזהר  למוד  כתב:  ס(,  אות  מג  )תקון  לתיקו"ז,  מלך  כסא  ובספר  ותקונים.  זהר  מאמר 
בעלמא בונה עולמות, וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון 
למעלה בשעה אחת, מה שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה וכו'. וידועים דברי רבי 
יצחק איזיק יחיאל ספרין מקאמרנא, )נוצר חסד מס' אבות פ"ד(, וז"ל: לו עמי שומע לי, בדור הרע 
הזה שהמינות גובר, היו לומדין עם תינוק בן תש"ע שנים ספר הזהר ותיקונים להגות בה, 
והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו, ויתקים, עכ"ל. וידוע שע"י למוד הזהר הקדוש מציל 

את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות. )אמרי פנחס שער ו אות עג(

וכל הדורות הקודמים צידדו ועוררו הצדיקים את המוני ישראל לעסוק בזוהר בנוסף 
לנגלות התורה, ובזה נצא מלוא חובתינו בהשתדלות להבאת הגאולה, כמו שכתב בספר 
דגל מחנה אפרים )פרשת בשלח(: 'ובני ישראל יוצאים ביד רמה' )שמות יד ח(, ותרגומו: 'ובני ישראל 
שם  ועין  גלותא,  מן  יפקון  דא  בספרא  הקדוש  בזהר  דאיתא  דרך  על  גליה,  בריש  נפקין 
כשיתגלה הספר הזהר בדא יפקון מן גלותא. וזהו שמרמז בפסוק ובני  שמבאר עוד יותר 
גלי, ברי"ש ראשי  יוצאים, הינו מן הגלות, כנזכר לעיל, ביד רמה, ותרגומו בריש  ישראל 
תבות ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי, גל"י, כשיתגלה ספרו הקדוש ספר הזהר, אז בדא יפקון מן 

גלותא, והבן. 

על כן אני קורא לכל אחד מגדול ועד קטן לתרום מזמן לימודו לזכותו ולזכות כלל עם 
יום ביומו, ואני מבטיחו שיזכה להשתתף ולהמנות על  ישראל לעסוק בספרי הזהר דבר 
מביאי הגאולה האמיתית בב"א. על כן בואו ונחזיק טובה להרה"צ הנ"ל שזוכה ומזכה רבים 
בהשתדלותו יומם ולילה להפיץ את "אור הזהר", שאוסף ענקי במקצוע זה, עדין לא ראה 
אור הדפוס עד היום, להלהיב את לבות בני ישראל קדושים, לעסוק וללמוד תמידים כסדרן 
להיום  נכון  שמונה  ישראל  בארץ  הגדולה  שזכינו לההתעוררות  ב"ה  הרשב"י,  תורת  את 
הזוהר  בספר  יחדיו  ולומדים  מתקבצים  קדישא  ישראל  עמך  בהם  שיעורים  לאלף  מעל 
למוד  ידי  על  מקבלים  ישראל  בני  שנשמת  ההתעוררות  גודל  את  לתאר  וא"א  הקדוש, 
ולהתקדש  להיטהר  באמת,  שלמה  ולתשובה  שלמה  באמונה  להקב"ה  להתקרב  זוה"ק 
זוכים גם לעורר התנא הקדוש הרשב"י שימליץ טוב בעדנו לפטור  בקדושה של מעלה, 
אותנו מן הדין, ויגולו עלינו מדת הרחמים, שנזכה לגאלה שלמה במהרה, אמן כן יהי רצון.
 כעתירת ידידו דושה"ט
 שלום קרויז
אב"ד דק"ק אודווארי
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ב"ה
וזירוז  נרגש מאוד למען הצלת עם ישראל מגזירות קשות ח"ו,  בלב 

בצו  ישיבות  והראשי  הרבנים  לכל  פונה  אני  וברחמים,  בחסד  הגאולה 

קריאה, לחתום שני מכתבים אלה, לעורר את עם ישראל ללימוד הזוה"ק, 

שיחתמו שמותיהם על שני המכתבים הנ"ל, ]או לכתוב מכתב התעוררות 

ללימוד הזוה"ק[, וישלחו למפעל הזוהר העולמי, ונפרסם את מכתבכם 

ברבים, ובכך תזכו להוריד ממכם את האחריות הגדולה המוטל עליכם 

ויהיה לכם חלק בהצלת עם ישראל וקירוב הגאולה. כמו שפסקו הרבנים 

ָבר ָידּוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת  בד"ץ עהח"ר בשנת תרפ"א - תשס"ב, וזל"ק: ּכְ

ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ְרָעֻנּיֹות  ּפֻ ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ְמַבּטֵ הּוא  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 

ַעם  עֹוַרְרנּו  ָבר  ּכְ ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ְוַהּשׁ ֵמָעְלָמא,  ה  ּוִבּזָ א  ְוַחְרּבָ ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות 

ַאְרָעא  ּדְ ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהּגְ ִנים  ַרּבָ ַעם  ִמּטַ ית"  ָהֲאִמּתִ ה  ֻאּלָ ַלּגְ ּקּון  "ּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָלָאֶרץ  ּוְבחּוָצה  ָאֶרץ  ּבָ ִלְגֹמר  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַעל  ֹקד  ִלׁשְ ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ א  יׁשָ ַקּדִ

ר  ל ּבַ ים ִמּכָ ׁשִ ה, ְמַבּקְ דֹוׁשָ ֵני ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהּקְ ן ֲאַנְחנּו, ַרּבָ ֶאֶלף ִסּיּוִמים... ַעל ּכֵ

כ"ה  ֹמר ָהֶאֶלף ִסּיּוִמים ּבְ ְכֵדי ּגְ ַעם ּבִ ֶגת, ִלְלֹמד עֹוד ּפַ ר ָידֹו ַמּשֶׂ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ֵני ֶחְבָרתֹו  חֹות, ִעם ּבְ עּור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ּפָ ִפי ׁשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּכְ ֱאלּול ַהּבָ

ִרים אֹוָתם  ל ַהּצָ ל ּכָ ָרֵאל, ּוְלַבּטֵ ל ַעם ִיׂשְ ַקד, ִסּיּום ֹזַהר ֶאָחד ְלִעּלּוי ַמּזַ ּתָ ל ֶאׁשְ ׁשֶ

יָנה  ֲעׂשֶ ּתַ בֹוָתם, ְולֹא  ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים 

ן ְיִהי ָרצֹון.  ֶנָחַמת ִצּיֹון, ָאֵמן ּכֵ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ה, ְוִיׂשְ ּיָ  ְיֵדיֶהם ּתּוׁשִ

)ועיין באריכות בספר "אור הזוהר"(.

 ְירּוָׁשַלִים תובב"א, א' ְלֹחֶדׁש ִאָּיר, ְׁשַנת תפא"ר ִלְפָרט ָקָטן

הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק הָאלמין
מייסד מפעל הזוהר העולמי

ואין בכוחי לבוא לכל אחד מהרבנים, לכן אבקש  ואני חלש מאוד,  נ.ב. היות 
להרתם ברצינות רבה לבקשה זו, וראו כאילו באתי אליכם באופן אישי. ובזכות 
זה יקוים במהרה הבטחת הרשב"י "בגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, 
דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי". ]תרגום[: משום שעתידים 
הגלות  מן  יצאו  ידו  על  הזה,  הזהר  ספר  שהוא  החיים  מאילן  לטעם  ישראל 

ברחמים )רעיא מהימנא פרשת נשא דף קכד:(.
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ים  ƒל ּב¿ ַ̃ ים ּומ¿ ƒָחנ ב¿ ƒנ ˙" ו¿ ּבָ ַ ׁ ּ̆ ַ‰ר ַ‰ ל "ּזו… ∆ ׁ̆ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר ר פ∆ ּס≈ ƒַרך¿ ‡' מ ים ּכ¿ ƒ„ מ¿ לו…
 ,"˙ ּבָ ַ ׁ̆ ָחן  ל¿ ֻ ׁ̆ " ֻיָח„ ל¿ בּוַע, מ¿ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ּיו… ƒ ׁ̆ ַפר¿ ˜ ל¿ ֻחּלָ ˙" ּמ¿ ּבָ ַ ׁ ּ̆ ַ‰ר ַ‰ ט "זו… ס≈

 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַ‰ר ַ‰ יּמּו„ ַ‰זו… ּ ƒרּו˙ ַעל ל ר¿ עו… ¿̇ ƒ‰ ˙ ו… ׁ̆ ָר ל ּ„¿ ∆ ׁ̆  ˜ יס¿ ƒ„ ם ƒע

ָנ‰ ָּ̇ ַמ ּב¿

ם! ּנָ ƒח ˙! ּב¿ ּבָ ַ ׁ ּ̆ ַ‰ר ַ‰ ל זו… ∆ ׁ̆ ט  ס≈ ˙ ּב¿ ּכו… ז¿ ƒל ל י ָיכו… ƒ„ּו‰ ל י¿ ּכָ
ֵעיֵני ה‘.  דֹוׁש ָיָקר ְמאֹד ּבְ ל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ל ֶרַגע ׁשֶ ּכָ

ָזרֹות ָקׁשֹות. ְפָרִטּיּות ּוִבְכָלִלּיּות ִמּגְ ָרֵאל ּבִ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ל ִלּמּוד, ַמּצִ ל ֶרַגע ׁשֶ ּכָ
ָך!  ה ּכַֹח ְוָעְצָמה ֲחבּוִיים ּבְ ּמָ ְיהּוִדי ָיָקר, ּכַ

ה, ָלאָכה ְמֻרּבָ ַמן ָקָצר ְוַהּמְ ה ָיֶדיָך, ַהּזְ ְרּפֶ ָך, ַאל ּתַ ּלְ ּמּוד ׁשֶ ּלִ לּוי ּבַ ל ָהעֹוָלם ּתָ ּכָ
לֹום, ל ָהעֹוָלם ְלׁשָ ּתֹוִליך ֶאת ּכָ ּבֹוא ְוִהְצָטֵרף ִלְקבּוָצה ׁשֶ

דֹוׁש. “י ַהּקָ ּבִ ל ָהַרׁשְ ִצּלֹו ׁשֶ ב ּבְ ּבֹוא ְוׁשֵ

ּמו… ƒע „ מ≈ לו… ב ו¿ ≈ ׁ̆ "י יו… ƒּב ¿ ׁ̆ , ָ‰ַר י„ו… ƒ̂ ָכרו… ּב¿ ¿ׂ̆ ן  ָּ̇ ַמ

?„ ַ̂ י ּכ≈
ר 153-3616-8526  ּפַ ס¿ ƒמ ן]      ל¿ פו… ל∆ ט∆ ˙, ו¿ ̇…ב∆ ם, ּכ¿ ≈ׁ̆ ים [ ƒ‡ ל≈ ים מ¿ ƒָרט ם ּפ¿ ƒס ע ¿̃ ַח ַפ לו… ¿ׁ̆ ׁ̆ ּל 1   י≈

"ל, ס ַ‰ּנַ ¿̃ ַפ ˙ו… ל¿ ס ‡ו… ס≈ ¿̃ ַפ ¿ּ̇ ָחן  ב¿ ƒַמר ַ‰ּמ ¿‚ ƒָחן.    3   ּב ב¿ ƒּמ‰ַ ˙ ָך ‡∆ ַלח ל¿ ¿ׁ̆ ƒנּו נ  2   ֲ‡ַנח¿
ָנ‰.  ָּ̇ ˙ ַ‰ּמַ ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ ¿̇ ָחן, ּו ב¿ ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡ ˜…„ּ ַ‰ר" יƒב¿ ָעל ַ‰זו… פ¿ ƒַעם "מ ּטַ ƒֻיָח„ מ ן מ¿ ח≈ 4   בו…

ים.  ƒָפר ּס¿ סּום ּבַ ר¿ ּƒפ ּכּו ל¿ ז¿ ƒים י ƒינ ַטי¿ ¿̂ ƒמ‰ַ
ל: 0542-214-449 ים, ט≈ ƒָחנ ב¿ ƒַמַנ˙ מ ַ‰ז¿ ים ו¿ ƒָרט פ¿ ƒל

מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש

טל: 0548-436784

פה
ר.י

מפעל הזוהר העולמי
בת ים - גבריאל
052-6077914 
בת ים - מאיר
052-3254036
חולון - יוסי

054-2214449
ראשון לציון
054-2214449
י-ם - ברוכים
02-625-5789

ים  ƒל ּב¿ ַ̃ ים ּומ¿ ƒָחנ ב¿ ƒנ ˙" ו¿ ּבָ ַ ׁ ּ̆ ַ‰ר ַ‰ ל "ּזו… ∆ ׁ̆ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒר ר פ∆ ּס≈ ƒַרך¿ ‡' מ ים ּכ¿ ƒ„ מ¿ לו…
 ,"˙ ּבָ ַ ׁ̆ ָחן  ל¿ ֻ ׁ̆ " ֻיָח„ ל¿ בּוַע, מ¿ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ ּיו… ƒ ׁ̆ ַפר¿ ˜ ל¿ ֻחּלָ ˙" ּמ¿ ּבָ ַ ׁ ּ̆ ַ‰ר ַ‰ ט "זו… ס≈

 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַ‰ר ַ‰ יּמּו„ ַ‰זו… ּ ƒרּו˙ ַעל ל ר¿ עו… ¿̇ ƒ‰ ˙ ו… ׁ̆ ָר ל ּ„¿ ∆ ׁ̆  ˜ יס¿ ƒ„ ם ƒע

ָנ‰ ָּ̇ ַמ ּב¿

ם! ּנָ ƒח ˙! ּב¿ ּבָ ַ ׁ ּ̆ ַ‰ר ַ‰ ל זו… ∆ ׁ̆ ט  ס≈ ˙ ּב¿ ּכו… ז¿ ƒל ל י ָיכו… ƒ„ּו‰ ל י¿ ּכָ
ֵעיֵני ה‘.  דֹוׁש ָיָקר ְמאֹד ּבְ ל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ל ֶרַגע ׁשֶ ּכָ

ָזרֹות ָקׁשֹות. ְפָרִטּיּות ּוִבְכָלִלּיּות ִמּגְ ָרֵאל ּבִ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ל ִלּמּוד, ַמּצִ ל ֶרַגע ׁשֶ ּכָ
ָך!  ה ּכַֹח ְוָעְצָמה ֲחבּוִיים ּבְ ּמָ ְיהּוִדי ָיָקר, ּכַ

ה, ָלאָכה ְמֻרּבָ ַמן ָקָצר ְוַהּמְ ה ָיֶדיָך, ַהּזְ ְרּפֶ ָך, ַאל ּתַ ּלְ ּמּוד ׁשֶ ּלִ לּוי ּבַ ל ָהעֹוָלם ּתָ ּכָ
לֹום, ל ָהעֹוָלם ְלׁשָ ּתֹוִליך ֶאת ּכָ ּבֹוא ְוִהְצָטֵרף ִלְקבּוָצה ׁשֶ

דֹוׁש. “י ַהּקָ ּבִ ל ָהַרׁשְ ִצּלֹו ׁשֶ ב ּבְ ּבֹוא ְוׁשֵ

ּמו… ƒע „ מ≈ לו… ב ו¿ ≈ ׁ̆ "י יו… ƒּב ¿ ׁ̆ , ָ‰ַר י„ו… ƒ̂ ָכרו… ּב¿ ¿ׂ̆ ן  ָּ̇ ַמ

?„ ַ̂ י ּכ≈
ר 153-3616-8526  ּפַ ס¿ ƒמ ן]      ל¿ פו… ל∆ ט∆ ˙, ו¿ ̇…ב∆ ם, ּכ¿ ≈ׁ̆ ים [ ƒ‡ ל≈ ים מ¿ ƒָרט ם ּפ¿ ƒס ע ¿̃ ַח ַפ לו… ¿ׁ̆ ׁ̆ ּל 1   י≈

"ל, ס ַ‰ּנַ ¿̃ ַפ ˙ו… ל¿ ס ‡ו… ס≈ ¿̃ ַפ ¿ּ̇ ָחן  ב¿ ƒַמר ַ‰ּמ ¿‚ ƒָחן.    3   ּב ב¿ ƒּמ‰ַ ˙ ָך ‡∆ ַלח ל¿ ¿ׁ̆ ƒנּו נ  2   ֲ‡ַנח¿
ָנ‰.  ָּ̇ ˙ ַ‰ּמַ ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ ¿̇ ָחן, ּו ב¿ ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡ ˜…„ּ ַ‰ר" יƒב¿ ָעל ַ‰זו… פ¿ ƒַעם "מ ּטַ ƒֻיָח„ מ ן מ¿ ח≈ 4   בו…

ים.  ƒָפר ּס¿ סּום ּבַ ר¿ ּƒפ ּכּו ל¿ ז¿ ƒים י ƒינ ַטי¿ ¿̂ ƒמ‰ַ
ל: 0542-214-449 ים, ט≈ ƒָחנ ב¿ ƒַמַנ˙ מ ַ‰ז¿ ים ו¿ ƒָרט פ¿ ƒל
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קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים 
אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א 
במשל הידוע כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות 
וזכינו  כמעט  פעמים  שכמה  וידוע  לגאולה.  היכונו   – ישראל  עם  את  רר  ולעו    לרמז  בודאי  הוא  עינינו 
לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים מוטב שיתעכב המשיח - ולא ייפגע שום יהודי. אלא 

אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי ידח ממנו נידח ולראות לקרב הגאולה ברחמים.

מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב 
העולם העולם אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות 

הבאות על ישראל אינן אלא מפני פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.

ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע 
דאין משה רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא 
שהם עמי ארצות. וכתב המקובל האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת 
התורה לסודותיה . ובתיקוני זוהר )תיקון ל( כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים 

את כל הצרות רח"ל.

 וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק 
לימוד זה מציל מן הפורענות, ובו ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת 
תרפ"א( וכן בדורנו אנו )שנת תשס"ח( להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד 

זה נינצל.

ידי לימוד ששה  וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על  ֹבאּו   – עתה באנו בקריאה קדושה 
הנך מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של  )כשבע דקות(  עמודים בלבד ובתוך מספר דקות 
חלוקת הזוהר השלם הכולל 5760 עמודים ל-960 חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא 
יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא 

סיים את כל הזוהר הקדוש )כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח(.

ובכל  ועיר  עיר  בכל  זה  בלימוד  ויתאחדו  ויאחזו  בו  לימודם  את  הטהורים  ישראל  שיקבעו  ידי  ועל   
לאלף".  יהיה  "הקטן  כ"ב(  ט'  )פרק  ישעיה  הנביא  דברי  בנו  שיתקיים  נזכה  מדרש  ובית  מדרש  בית 
ברחמי".  מגלותא  יפקון  דא  "בספרא  מהימנא  הרעיא  כמאמר  בקרוב  ברחמים  לגאולה  נזכה   וכולנו 

אמן כן יהי רצון.



קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוְמַכְּתִבים ככ
ִמְכַּתב ְּבָרָכה ְוִחיּזּוק ֵמֵאת ַהָּגאֹון ָהַאִּדיר ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר ַהְּמֻקָּבל ַּבַעל "ַים 

ַהָחְכָמה" ְׁשִליָט"א

ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנְׁשֶטעְרן 
ֹראׁש ְיִׁשיַבת "ּתֹוַרת ֲחַכם", ְלתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ְוַהִּנְסָּתר, פעיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א

לכבוד ידיד נפשי הגה"צ המפורסם מזכה הרבים הגדול שמצאתי, כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה 
גראס מהאלמין שליט"א נשיא ומייסד מפעל הזוהר העולמי, אשר שם לו למטרה להכניס את הזוהר 

הקדוש בכל בית יהודי שיעסקו בתורת הרשב"י, ועל ידי כך יביאו את מלך המשיח ברחמים. 

אחרי דרישת שלומכם הטוב באהבה רבה, הננו מקוים שהוד מעלתו הינו בבריאות השלמה, כן יעזור 
ה' וכה יוסיף שתוכלו עוד רבות בשנים לזכות את עם ישראל אמן ואמן!!! )מצוה גוררת מצוה( 

י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ. שמחתי ויגל לבי בראותי את המפעל הכביר אשר ידו עשתה, ונעלה 
שמו "מפעל הזהר העולמי" לזכות את הרבים במי עדן דברי הזהר הקדוש.

גם הוציא כבודו הספר פתח אליהו המבואר, וספר הסגולות על פתח אליהו ובו לקט מגדולי ישראל 
־ככל החוגים הן מיוצאי המזרח והן מיוצאי אשכנז וליטא והן מגדולי האדמורי"ם ורבני קהילות החסי

דים על חשיבות אמירת התפילה הקדושה, פתח אליהו ומעלתה הנשגבה, וכמה יראת שמים מחדיר 
בעוסקים בה, וטובה מרובה המגעת ללומדיה, ואיך התפילות מתקבלים על ידי אמירתה בכל יום לפני 
התפילה, וביותר בימים הנוראים ובפרט ביום הקדוש יום הכיפורים, ואשריכם שזכיתם לכך לזכות את 

כלל ישראל שיתקבלו תפילותיהם לרחמים ולרצון. 

־םם זכיתם לההדיר ולהדפיס מחדש ספרי הזהר והתיקונים, ועוד הדפסתם את הספר הקדוש "תי
קוני הזהר", וחלקו לשס"ה ימי השנה, למען יהגו בו הגורסים והלומדים דף ליום ויעלה להם לשנה 
מקום  בכל  הקדוש  הזהר  ללמוד  הרשב"י"  "אור  שיעורי  לעודד  המבורכת  יזמתכם  את  וכן  תמימה. 

וישוב.

וברצוני להוקירכם בעיקר על הדבר החדש שעשיתם שכל אב יוכל ללמוד עם בניו בכל יום במשך 
 1062 20 דקות את ספר הזוהר ולגמור את כל הספר במשך שלוש שנים בעזר ה' על ידי שסידרתם 
שיעורים, שלומדים ומסבירים את הזוהר בלשון צחה ומובנת לכל, אין להאריך בגודל הסגולה של לימוד 
ספר הזוהר ובחדירת יראת שמים בכל העוסקים בה, ובוודאי אב הלומד עם בניו הקטנים בני שבע שנים 
ומעלה וודאי שאז נשמתם עוד מזוככת, ואז יכנס לתוכם מאמרי הזוהר, וודאי שיגדלו קדושים וטהורים, 

ויהיה להם הרבה כוח להתגבר על היצר וללמוד ולהתפלל בקדושה ובטהרה כשאיפת כל אחד. 

וכן מה שהוצאתם את ספר "זוהר השבת" המיוחד לשולחן השבת לאבות ובנים, למען ילמד אב 
־בבניו בכל סעודת שבת את דברי הזוהר הקשורים לשבת קודש, ועל ידי זה וודאי יתלהב הוא ובניו לש

מור את השבת בכל פרטיה ודקדוקיה ]"וכוונותיה"[ וזה דבר טוב והגון, ובפרט שהוצאתם לאחרונה 
את הסט "זוהר חק לישראל היומי" שבדקה וחצי בכל יום יכולים ללמוד זוהר היומי ולהבין, ואחרון 
אחרון חביב מה שהגדלתם לעשות במבצע "מהפכת הזוהר העולמי", שכל אלו שלומדים מאמרים 
בצידו  שכרו  ומתן  במתנה,  השבת"  "זוהר  של  סט  ומקבלים  נבחנים  השבת",  "זוהר  מספר  נבחרים 
שהרשב"י יושב ולומד עמו, וכך כל יהודי יכול לזכות בסט של זוהר השבת, חינם. אי אפשר להשיג 
השמחה הגדולה שכל רגע של לימוד הזוהר הקדוש יקר מאד בעיני ה'. כל רגע של לימוד, מציל את 

עם ישראל בפרטיות ובכלליות מגזרות קשות. 

והננו קורא לכל מי שיראת ה' נוגע בלבבו שיכניס הברכה הזה לתוך ביתו ובוודאי יזכה לרוב נחת. 

ואי אפשר שלא להזכיר את הדבר הגדול שכבודו מוציא לאור עולם את הספר החדש "זוהר תורה" 
שנדפס בשעתו על ידי המקובל ר' יודל ראזנבערג זצ"ל, ועתה מודפסים מחדש דפוס יפה ומשובח, 
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עם כותרות ומראה מקומות באופן שכל אחד יכול ללמוד בו בדפוס יפה ומשובח ועשה אותו כמו 

־פפר מוסר למען יוכל הקורא לרוץ בו ולהבין את גודל אהבתם של ראשונים אל הקב"ה וכו', וכן מל
מדים את ה"זוהר תורה" ברבים. 

ויקירא הרב הגאון מעוז ומגדול מזכה הרבים, אשר אותה נפשו  ואפריון נמטייה להאי גברא רבא 
לפעל גדולות ונצורות מזיו קודש הזהר הקדוש לעם קדוש. ואמינא אישר חילה לאורייתא באשר השם 
אתו. והננו לברכו שחפץ השם בידו יצלח. תרב גדולתו, יפוצו מעינותיו חוצה להגדיל פרד"ס התורה 
ולהאדירה, ועוד יזכה להרבות בשנים בבריאות השלמה, ונזכה כולנו יחד מהרה לאור חדש על ציון תאיר 

במהרה אמן. 

הק' ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנְׁשֶטעְרן 
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בס"ד,

אומות  הזאבים,  שבעים  וכל  לאומים.  וערפל  ארץ  יכסה  החושך  כאשר  אלו,  בימים  הנה 
אחת  בעצה  התאחדו  כולם  בגלוי,  בהצהרות  ומי  בהסתר  מי  לכלותינו,  עלינו  עומדים  העולם, 
להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מטף ועד זקן, וזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים להינצל 

מציפורניהם.

לא עת לחשות! על כן נצא בקריאה נרגשת, אחינו כל בית ישראל, די בכל אתר ואתר, חזקו 
ויאמץ לבבכם לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו, הטו אזנכם לבת קול היוצאת מהר חורב ומכרזת 
ולא  'אוי להם לבריות מעלבונה של תורה'. לא חרב העולם אלא בפשעה של תורה,  ואומרת: 
חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני 

פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(. )אליהו זוטא פרק א(.

וברעיא מהימנא )סוף פרשת בהר דף קיב.( מאן דישתדל באורייתא למנדע ליה לקודשא בריך הוא. 
ובאינון גניזין דיליה, אקרי בן לקודשא בריך הוא, ]תרגום ללשון הקודש[: מי שעוסק בתורה )כדי( 
לדעת את הקדוש ברוך הוא ובאלו הנסתרות שלו, נקרא בן להקדוש ברוך הוא. ובתקונים )זהר 
חדש דף קיח:( פתח רבי שמעון ואמר וי לבני עלמא דאנון אטימין לבא וסתימין עינין. דהא כמה 

רזין סתימין אית באוריתא ולא משגיחין בהון. דלא בעאן אלא למיכל תבן דאוריתא דאיהו פשט 
לבושא דאוריתא, ולא טעמין מן מחא מלגאו. ]תרגום ללשון הקודש[: פתח רבי שמעון ואמר: 
אוי לבני העולם שהם אטומי הלב וסתומי עינים, שהרי כמה סודות סתומים יש בתורה, ואינם 
מסתכלים בהם, שאינם רוצים לאכל אלא תבן של התורה שהוא פשט )שהוא( לבוש התורה, ואינם 
טועמים מן המח שבפנים. )ועיי"ע תקונים תקון מג דף פב.( ובתיקוני זוהר )תיקון ל( מובא דאלו שאינם 

רוצים ללמוד סודות התורה אוי להם שגורמים עניות וחרב ובזה והרג ואבדן בעולם רח"ל.

וכן אמרו חז"ל לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! )רש"י דברי הימים ב' ל"א ד'( - ובזוהר הקדוש 
)פרשת בשלח דף סב(, כתוב מה מיוחד באוכלי המן? שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים 

וקבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה. ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני 
האמונה ולהם נתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה. נמצאנו למדים מדברי הזוהר 
הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה. ובאור החיים הקדוש פרשת 
ויחי )מט יא(, כתב: שכחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של 

תורה, ובאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. )גם יין גימטריה "סוד"(.

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

כמפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד. וכן כתב האור החיים 
הקדוש זי"ע דאין משה רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים - ואלו שאינם לומדים זוהר הקדוש 
קראם הרעיא מהימנא 'עמי ארצות'. והמקובל האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" 

עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה. 

עורו נא והתעוררו נא ללימוד הזוהר הקדוש ויפה שעה אחת קודם. יתן החי אל ליבו להנהיג 
אפשר  שאי  וידוע  גלוי  יהי'  למען  הקדוש,  הזוהר  בלימוד  הפחות  לכל  ביום  שעה  של  לימוד 
להתקיים ולעמוד ללא שעה אחת של לימוד הזוהר הקדוש. יש קונה עולמו בשעה אחת, שעה 
שערכה לא תסולא בפז, שעה שתפעל גדולות ונצורות, שעה שאכן מכילה 60 דקות בעולם הזה, 
אבל לעולם הבא נחשבת כאלף שנה תורת הפשט ביום חול, כמו שכתב מהר"ש בוזגלו זי"ע מאור 
עינינו בעל "הכסא מלך" דלימוד הזהר הקדוש עולה שעה אחת לערך שנה של למוד הפשט, 
כי למוד הזהר הקדוש  )תקון מ"ג(:  וז"ל: ה"כסא מלך"  )סימן קנ"ה סקי"ב(,  והובא פסקו בכף החיים 
בגירסא בעלמא בונה עולמות, וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין אפילו פירוש מאמר אחד, יעשה 
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בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה, ומובטח לו שהוא בן 
עולם הבא מבני היכלא דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא. גם 
בתקון ל' כתב )הכסא מלך(, וזה לשונו: כמה גדול חיוב על תלמיד חכם ללמוד קבלה. וענשם כמה 
גדול אם אינם לומדים קבלה וגורם אורך גלותא כי הם מעכבים הגאלה רחמנא ליצלן, כי יעשה 
כוחה  גדול  כי  התורה,  בפשטי  ימים  חדש  בלמוד  נעשה  שלא  מה  הקבלה  בלמוד  אחת  בשעה 

לקרב הגאלה.

ראה דברים נוראים וקדושים מה שכתב מרנא הרי"ח הטוב, בספרו "בן איש חי" )פרשת שמות שנה 
שניה(, וזה לשונו: כתבו המקבלים ז"ל: דגדול פעל הנעשה מעסק התורה ביום שבת, אלף פעמים 

יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול. עכל"ק. העולה מדברי רבותינו הכסא מלך והרי"ח 
הטוב זי"ע: דהלומד שעה זוהר הקדוש בשבת קודש, כלומד אלף שנה פשט ביום חול. ובנוסף 
על כך חידושו של בעל אורחות צדיקים )שער השמחה( המבאר: דלמוד )וכל מצוה( הנעשה בשמחה 
ערכו כפול אלף, יוצא שכאשר יהודי לומד בשבת קודש ובשמחה תורת הרשב"י – "הזהר הקדוש" 
עולה בשעה אחת לערך של מליון שנה, )לימוד פשט בימי החול(. ואיתא באבות דרבי נתן )פרק ג' משנה 
ו'(: רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר... אם למדת תורה בשעת הריוח אל תשוב לך בשעת הדחק, לפי 
שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח )עיי"ש(, על כן כאשר לומד ביסורים הכל כפול מאה, 
סך הכל לימוד זוהר הקדוש שעה בשבת שווה מאה מליון שנה תורה!!!!! ושניה אחת כ' 28.000 
שנה תורה. צא וחשוב בלימוד הזוהר הקדוש בשבת, בכל שניה אתה הנך גורם נחת רוח להקדוש 

ברוך הוא ומקיים את הפסוק "ועתה יגדל נא כ"ח ה'".

ונזכיר את דברי רבינו רבי נחמן מברסלב זי"ע אשר צווה לכל חסידיו לגמור כל שנה את כל 
הזוהר הקדוש, וכן הזהיר גדולים על הקטנים שאף הילדים צאן קדשים ילמדו זוהר, כמו שכתוב 
בזהר הקדוש )פרשת וירא דף קיח.(, קרוב לימות המשיח אפלו נערים ידעו נסתרות, וז"ל: אמר לון רבי 
שמעון לית רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי כל כך לעלמא, וכד יהא קריב ליומי משיחא, 
אפלו רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא ולמנדע ביה קצין וחושבנין, ובההוא זמנא 
אתגליא לכלא. ]תרגום ללשון הקודש[: אמר להם רבי שמעון: אין רצונו של הקדוש ברוך הוא 
בזה שיתגלה לעולם כל כך. וכשיהיה קרוב לימות המשיח, אפלו נערים שבעולם עתידים למצא 
נסתרות של החכמה ולדעת על ידו קצים וחשבונות, ובאותו הזמן יתגלה לכל. ובספר המידות 
עקרות  לפקוד  יכולים  התורה  בסודות  עיון  ידי  על  כתב:  זלה"ה(  מוהר"ן  ליקוטי  )מבעל  סו"ד  אות 
ז'( כתב: ידוע  )ק"ח, ועיי"ע שיחת הר"ן ז"ל סימן מ', ובשבחי הר"ן  ולרפאות חולאת חזק, ובשיחות הר"ן 
ודע שע"י לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של  שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד, 

התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך, עכ"ל,

ועתה הקרה ד' לידי ספרי הרה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, סט 
זוהר היומי המחולק ]6 כרכים[, וזוהר היומי המתרגום ]10 כרכים[, וזוהר היומי המתורגם ]70 
חלקים[ אור הזוהר, השבת והזוהר ]ה' כרכים[, זוהר חק לישראל ]ה' כרכים[, מאורות הזוהר, 
זוהר המחולק 960 חלקים, תיקוני זוהר החדשי המחולק 29 חלקים, וכן ספרים בענינים שונים, 
ועוד,  ועוד  חלקים,  קי"ח  כשרות  בענייני  ספרים  קובץ  ספרים,   28 כהלכתן  המצוות  שמירת 
ומתקבלים  נאים  דברים  כספירים,  מאירים  כתבים  ה',  את  ומבקש  דורש  לכל  חינם  הנחלקים 
בשער בת רבים, ישמח לב מבקשי ד', וישבעו ויתענגו ויברכו עליהם ברכת הנהנין, שבניקל ניתן 
ואחד,  כל אחד  יד של  והוא בהשגת  לפי החלוקה בספרים,  הזוהר במשך שנה תמימה,  לסיים 
ילדים  ואפילו  גדול מזה,  ולהבין הלימוד, אין לכם דבר  ובפרט הזוהר המתורגם שיכול ללמוד 
קטנים יכולים ללמוד בספרים זוהר השבת וזוהר תורה, ועוד, לעומתו ברוך יאמרו על הטוב אשר 
שם לפניהם כשולחן ערוך, כל אחד לפי מדרגתו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, פי צדיק יהגה 
חכמה ולשונו תדבר משפט, לכן אף ידי תיכון עמו, להנהיג שכל בית המדרש וכולל הנקרא על 
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שם רבינו ז"ל מחוייבים ללמוד לכל הפחות שעה אחת זוהר ביום. וכן איש ישראל מחויב לעשות 

לנפשו ולא ימעיט משעה אחת אחת ביום בלימוד הזוהר הקדוש.

ואסיים בברכה למעלת כבודו, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להוסיף ולילך מחיל 
אל חיל, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, ובכל אשר תפנה תצליח, למען נזכה בקרוב ממש 
למה שאמרו משה רבינו, אליהו הנביא, ורבי שמעון בן יוחאי עליהם השלום, שרק בספר הזוהר 
יפקון מן גלותא ברחמי, כי הזוהר הקדוש הוא כמו תיבת נח )זהר חלק ג' דף קנ"ג: ברעיא מהימנא(, ורק 
אלו שילמדו זוהר הקדוש ינצלו בתיבת נח שהוא הזוהר הקדוש, וינצלו מחבלי משיח, ובזה תלוי 
תתממהו  ואל  חושו  הקדוש.  הזוהר  למוד  בכוח  וגאולתו  האחרון  בדור  ישראל  עם  הצלת  סוד 

ונזכה במהרה לביאת משיח צדקינו בב"א.

דלעיל,  הנוראים  הדברים  ומלבד  בע"ה, 
וטהרה  שלמה  ה'  יראת  מחדיר  הזוה"ק  לימוד 
שאין  מרגישים  והלומדים  ישראל,  בני  בלבות 
שבכוחו לחזק  ספר קדוש כמו הזוהר הקדוש, 
וכמה  הנפש,  בהשארת  ואמונה  שמים  יראת 
צריך לדאוג איך יהא מצבו בעזבו את עולם הזה, 
נשמות  את  מטהרת  הקדוש  הזוהר  קדושת 
מה  ישראל  שידעו  דקדושה,  ודעת  ישראל 
חובתם בעולם הזה, והוא דבקות בהשם יתברך 
הוא  ברוך  הקדוש  ואהבת  המחשבה  וטהרת 
מאוד  נתחזק  כולנו  כן  על  הקדושה,  ותורתו 
שליט"א  מהאלמין  אדמו"ר  מרן  לכ"ק  לעזור 
את  נקרב  ובזה  הקדוש,  הזוהר  לימוד  להפיץ 

גאולה הפרטית והכללית במהרה דידן אמן,

 המבקש מאוד על כל הנ"ל
מאיר שטרן

הרב דאתרא קדישא מירון  

בס"ד,

מאוד  מאוד  מעוררים  האלו  הדברים  ב"ה 
ועל  יצרו  גדול לאדם להתגבר על  ונותנים כח 
הנסיונות שמתחדשים בדור שלנו, יש הבטחה 
שעל ידי לימוד הזוהר יצאו מהגלות, וכי בזוהר 
ידי  ובוודאי שהכוונה שעל  יפקון מגלותא,  דא 
לימוד הזוהר יקבלו כח לעשות תשובה שלמה 

ולהתקדש בקדושת הברית.

לעזור  שיכול  מי  מכל  מבקש  הנני  לכן 
ולעשות שירבו בלימוד הזוהר, וכל כולל חצות 
רבנו  שאמר  כמו  זוהר,  ללמוד  תקנה  יתקנו 

שבזכות אלו שקמים חצות יבוא משיח.

 בברכת התורה בזכות הרשב"י הקדוש
שלום ארוש

ב(  מט  פרק  )בראשית  ֲאִביֶכם"  ִיְׂשָרֵאל  ֶאל  ְוִׁשְמעּו  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ְוִׁשְמעּו  "ִהָּקְבצּו  לסדר  עש"ק  ב"ה, 
חודש טבת שנת תשע"ב לפ"ק.

החיים והשלום וכל טוב סלה, אל כבוד אדמורי"ם, ראשי הישיבות, מרביצי התורה, ורבנים, 
וכל העוסקים במלאכת  ואתר,  ודי בכל אתר  יומי,  ובשולחן ערוך  מגידי השיעורים בדף היומי 

הקודש שליט"א. 

שלומכם מרובים כטל כרביבים!

ולקרב  זי"ע  הרשב"י  תורת  בלימוד  הרבים  את  לזכות  נפלאה  הצעה  לפניכם  להציע  באנו 
הגאולה, כמובא בספרים הקדושים החובה הקדושה המוטלת על כל אחד ואחד ללמוד הזוהר 

הקדוש.

ממירון  ההקדשות  את  להפקיע  שהולכים  ישראל  בארץ  כעת  שקורה  מה  יודעים  הנכם 
והמחאות שהיו בעקבות זה, והנה כל טענת המוחים זה שחברות קבליסטיות ישתלטו על מירון 
וכו', ואיני רוצה להיכנס אם צריך למחות או לא, אבל זה בטוח שעל ידי הרמת קרן הקדושה, צד 
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הטומאה יפול מאליו. ואמרתי אני שאולי יורד משמים הארה ללימוד קבלה, והנה אם בני ישראל 
ינצלו את זה ללמוד זוהר ותיקונים וכו' זה ישאר אצל בני ישראל הקדושים, אבל אם בני ישראל 

לא מנצלים את זה, זה ח"ו ילך למיסיון וכתות מסוכנות וכו', ה' ירחם.

לכן, מה טוב ומה נעים הוא שהנכם עוסקים בתורת הזוהר להפיצו בעולם הגדול, וכן תעשו 
ילמדו את  וכמה שבני ישראל  כי כמה שהנכם תפיצו את הזוהר  ותדעו  עז,  וביתר  ביתר שאת 
יוכלון לשלוט בה ובעמקי  יוציא את הזוהר מהגלות, ובני עממיא לא  הזוהר הקדוש, זה וודאי 

סודותיה.

והנה יודעים אנחנו כי רק בזכות למוד תורת הזוהר יצאו מן הגלות וכדמפורסם מה שאיתא 
ברעיא מהימנא  בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי. ואין צריך להאריך בזה כי וודאי למוד הזוהר 
את  מקרב  הוא  הקדוש  זוהר  סיום  כל  כי  ופשוט  מהגלות,  אותה  להוציא  השכינה,  תיקון  הוא 

הגאולה.

ולכן צריך לראות שיתרבו סיומי זוהר לאלפים ורבבות עד אין מספר ואין ספק כי על ידי זה 
שמחלקים בחינם ממש, כל כך הרבה ספרי הזהר ודואגים שזה יגיע לכל ישוב נידח, ולכל יהודי 

באשר הוא שם, על ידי זה יתווספו סיומים הרבה לזוהר וזה יקרב את הגאולה.

שרוצים  ערבים  יש  צד  שמכל  הקדושה,  ארצנו  על  הרובץ  הסכנה  בדבר  להאריך  ולמותר 
להשמיד  רצונו  כי  בגלוי  מצהיר  מאירן  והמן  עפ"ל.  הקברות,  בבית  ישראל  עם  כל  את  לראות 
להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן ברגע אחד על ידי פצצת אטום, ח"ו, אם כן אין לנו 
ּתֹוַלַעת  ִּתיְרִאי  "ַאל  יד-טז(  )פרק מא  ישעיה  וכמאמר הנביא  בידינו,  אלא לאחוז אומנות אבותינו 
ַיֲעֹקב ְמֵתי ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרִּתיְך ְנֻאם ְיֹהָוה ְוֹגֲאֵלְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל. ִהֵּנה ַׂשְמִּתיְך ְלמֹוַרג ָחרּוץ ָחָדׁש ַּבַעל 
ֵאם ּוְסָעָרה ָּתִפיץ אֹוָתם ְוַאָּתה ָּתִגיל  ִּפיִפּיֹות ָּתדּוׁש ָהִרים ְוָתֹדק ּוְגָבעֹות ַּכֹּמץ ָּתִׂשים. ִּתְזֵרם ְורּוַח ִּתּׂשָ
ַּביֹהָוה ִּבְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּתְתַהָּלל". ומה יציל אותנו לעת כזאת, אם לא עוד סיומים ועוד סיומים של 
הזוהר הקדוש שכוחו עצום להתם ולכלה כל השונאים ובאויבים, ולהרבות כוח הקדושה, וגבר 

ישראל.

ובהיות שהציבור מתאסף בזכותכם לקבוע עיתים לתורה בתורת הנגלה, יש בידכם לזכותם 
בתורת הנסתר והיו לאחדים, דהיינו להתחיל את השיעור או לסיים את השיעור בלימוד ספר 
הזוהר הקדוש על פרשת השבוע משך חמש דקות כמבואר ַּבֵּסֶפר סּור ֵמַרע ַוֲעֵׂשה טֹוב )ַּדף ט"ז:( 
ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ִּתְדַּבק ַנְפְׁשָך ְּבִסְפֵרי ְיֵרִאים ֶׁשִּתְרֶאה ְּבָכל ֵעת ִחּיּוְבָך ְלבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ּוִבְפָרט ְּבֵסֶפר 
ַהּזַֹהר ֶׁשהּוא ִעַּקר ָּכל ִסְפֵרי מּוָסר, ְוהּוא ַיְלֵהב ִלְּבָך ְּבַׁשְלֶהֶבת ֵאׁש ָלֲעבֹוָדה ַהְּתִמיָמה, ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא 
ַהַּמְפֵּתַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ובספר זכירה לחיים להגאון רבי חיים פאלאג'י זצ"ל )ח"א דף 
לג ע"ג(, "מוסר ה' שיש בזוהר הקדוש מוסר השכל יתר על כל בעלי ספרי מוסר, וכל תיבה ותיבה 

נוקב ויורד בתווני דלבא", עד כאן. וכתב החיד"א זצ"ל, שאין עוד לימוד בעולם המזכך הנשמה 
כמו לימוד הזוהר הקדוש, 

לכן יצא קול קורא לכל הישיבות הקדושות והכוללים בארץ ובגולה, שינהיגו וילמדו לפחות 
שעה ביום זוהר )כמו שלומדים דף היומי(, וכך יוכל כל אחד לגמור בשנה את כל הזוהר.

חזקו ואמצו כי בידינו הדבר, ומי לא ירצה לסייע ביד משה רבנו לגאול השכינה הקדושה שרק 
לימוד זה הוא המועיל בגלות האחרונה )עיין זוה"ק בראשית דף כ"ח ע"א וע"ב, ובספר דעת ותבונה להרי"ח 

הטוב בפתיחה בשם החיד"א זי"ע(,

ועוד לימדנו מורינו הרמח"ל אגרת ט"ו: ... שיברחו ישראל בסוד הזוהר הזה, כי פעולתו אינו 
אלא בסוף יומיא בדרא דמלכא משיחא - בסוף הימים, בדורו של מלך המשיח. )אגרות רמח"ל אגרת 

ט"ו, רמח"ל לרב"ך(
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ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  א'(  משנה  י  )פרק  סנהדרין  מסכת  במשנה  חז"ל  ואמרו 
ר )ישעיה ס( ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר. "חל"ק"  ֶׁשֶּנֱאַמ
ראשי תיבות "חיזוק לימוד קבלה", ללמדינו שלכל ישראל יש חלק בזוהר הקדוש, ועוד, שעל ידי 
לימוד הקבלה – ספר הזוהר הקדוש יזכו לעולם הבא, ]ראה לעיל[ ועוד "חלק" גימטריה "צמח"  
דעל ידי זה נזכה ל"את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", וקרנו תרום "בישועתך", ולפי זה מובן מה 
שכתב מורינו רבי חיים וויטאל זי"ע, דכל חלקו בעולם הבא תלוי בלימוד זה, ועוד כתב  הרמ"ז )רבי 

משה זכות( דאם אינו לומד בזוהר הקדוש יכסיפו לו בעולם הבא, יעיין שם, 

נשאר לנו איפה לברככם, הוסיפו לעשות חיל להרבות חילים לקודשא בריך היא ואוריתא, 
ויהי הברכה במעשי ידיכם עד אשר תשלם כל המלאכה, להביא את העולם לשלמותו האמתית, 
ויהי שם ה' שלם והכסא שלם ותכון מלכותו לעד בביאת מלכנו ומשיחנו במהרה בימינו אמן. 
וכדאי הוא רשב"י, התנא האלקי זכותו יגן עלינו אמן, לפטר את כל העולם כלו מן הדין ולקרב 
את הגאלה, ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור השם ומלאה הארץ דעה את השם בביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן.

 אלו דברי ידידכם בלב ונפש וממתין לישועת ה'
 שלום יהודה גראס
אבדק"ק בית הרשב"י האלמין בית שמש

ב"ה

ברכת הצדיק
הצדיק להגאון  פנימה  הקודש  אל   נכנסתי 
לימוד  מענין  ודיברנו  שליט"א,  קנייבסקי  חיים  רבי 
מאמריו  שהכנסתי  וסיפרתי  הקדוש,  הזוהר  והפצת 
בהצלחה  אותי  בירך  הקדוש,  הזוהר  לימוד  בענין 

גדולה בכל ספרי הזוהר שאני מוציא.
הק' שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין
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"ד ּסַ ּבַ

ה, ל.ֲחֻנּכָ י.ׁשֶ יׁשִ אֹור.ְלֵנר.ׁשִ

יַח.=.359.=.772.תשע"ב יַאת.=.413.ָמׁשִ ַנת.תשע"ב.ּבִ ׁשְ

ָכל.ֲאַתר.ַוֲאַתר.ה'.ֲעֵליֶהם.ִיְחיּו.!!! ָרֵאל.ּבְ ׂשְ ֵני.ּיִ ְלָכל.ַאֵחינּו.ּבְ

ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ִלְקנֹות  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַעם  ל  ִמּכָ רּוׁש  ּדָ ׁשֶ ׁש,  ְלַבּקֵ אן  ּכָ אִתי  ּבָ

ִליָט"א,  לֹום ְיהּוָדה ְגָראס ׁשְ ר ׁשָ ַחּבֵ אֹון ַהּמְ ר ָהַרב ַהּגָ ַחּבֵ ים ְוַהּנֹוָרִאים ֵמַהּמְ דֹוׁשִ ַהּקְ

דֹוׁש   ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ִקים  ּוְמַחּלְ ים  ַהְמָפְרׁשִ עֹוָלם  ל  ׁשֶ רּומֹו  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ָאר  ּוׁשְ הּו  ֵאִלּיָ ַתח  ּפָ זַֹהר,  ְוַהִתיקּוֵני  ָרא  ָהִאּדְ ְוַהּנֹוָרא, 

ל  ּכָ ָנה ַעל  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ ֹנַח ְוַקל ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִלְגֹמר  ְהֶיה  ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ ִקים ְלָיִמים,  ְמֻחּלָ

ְלַחן  ים ְונֹוָרִאים ׁשֻ ָאר ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ָרא, ּוׁשְ ּקּוֵני ּזַֹהר ְוִאּדְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ּתִ ַהּזַֹהר ַהּקָ

ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ּקֹוֵבַע ַרּבִ מֹו ׁשֶ ָנה ּכְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ר ְוָרָמ"א ֲעֵדי ִיְגְמרּו ּבְ ָערּוְך ְמַחּבֵ

ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ .]....[ ֵחץ. ח. ְיַפּלַ ַעד. ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  דֹוׁש[  ַהּקָ ]ַהּזַֹהר  ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ ׁשֶ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הסט"א  ֶלב. ּבְ ים. ִחּצִ יֹוִרים. זַֹהר. ְוִתּקּוֵני. ָרא. ְוָהִאּדְ דֹוׁש. ַהּקָ ַהּזַֹהר. ִלּמּוד.

ַעל  ָחַרט  ַלח  תּוׁשָ ּמְ ׁשֶ ֶרק י"א(1  ּפֶ ֵהִמיָטה -  ַעל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ַער  )ׁשַ ים  ַחּיִ ֵעץ  ְפִרי  ּבִ

ֵני  ׁשְ ּוְבָכל ִאְבַחת ֶחֶרב  נּוַפת ֶחֶרב  ּתְ ָכל  ּבְ ה  ּוְמַכּלֶ ַמְכִרית  ָהָיה  ְוֶזה  ֲהָוָי"ה  ם  ׁשֵ ַחְרּבֹו 

ְזַמן  ּבִ ׁשֶ )ל"ו(,  טֹוב  ׁשֹוַחר  ִמְדַרׁש  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  יִקים,  ּוַמּזִ ִדים  ׁשֵ ְרָבבֹות  ֲאָלִפים 

ֵסֶפר  ּבְ סּוק  ֶהם ַהּפָ ּבָ ַוֲהָרגּום  ֹפָרׁש  ם ַהּמְ יִקים ָהיּו חֹוְרִטים ַעל ָהֵעִצים ׁשֵ ָהיּו ַצּדִ ׁשֶ

ים,. ל.ֵחץ.ָהָיה.חֹוֵדר.ֶאֶלף.ֲאָנׁשִ ּכָ ף.ָאֶלף".ׁשֶ ם.ִיְרּדָ "ִאיׁש.ֶאָחד.ִמּכֶ ֶרק כ"ג י'(  ַע )ּפֶ ְיהֹוׁשֻ

ל. יִקים.ְוֶאת.ּכָ ּזִ ל.ַהּמַ דֹוׁש.יֹוָמם.ָוַלְיָלה.ַמְכִריִתים.ֶאת.ּכָ ּמּוד.ַהּזַֹהר.ַהּקָ ו.ַעל.ְיֵדי.ַהּלִ ְוַעְכׁשָ

ּיֹום.ֶאת. ָעה.ּבַ חֹות.ׁשָ יָבה.ְוכֹוֵלל.ְלַהְתִחיל.ִלְלמֹד.ְלָכל.ַהּפָ ָכל.ְיׁשִ ָרֵאל.ְוָלֵכן.ּבְ ׂשְ ׂשֹוְנֵאי.ּיִ

ל. ָנה.לֹא.יּוְכלּו.ּכָ ָנה.ְוׁשָ ָכל.ׁשָ דֹוׁש.ּבְ ָרֵאל.ִיְגְמרּו.ֶאת.ַהּזַֹהר.ַהּקָ ׂשְ ל.ּיִ דֹוׁש..ְוִאם.ּכָ ַהּזַֹהר.ַהּקָ

ְמאּוָמה. אֹוְיֵבינּו.ְוׂשֹוְנֵאינּו.ְלָהַרע.ָלנּו.ּבִ

ָבִרים.ֵאּלּו, ָרֵאל.ִיְזּכּו.ְלַקֵים.ּדְ ׂשְ ל.ַעם.ּיִ ּכָ ֶדַמע.ּוְבֵלב.מּוְרַתת.ְוָחֵרד.ׁשֶ ַהּכֹוֵתב.ּבְ

ָעָפר.ַרְגְלֶכם, ק.ּבְ ְתַאּבֵ ַהּמִ

ֱאִליֶעֶזר.ברלנד

ֶרק י"א(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ַעל ֵהִמיָטה - ּפֶ ַמע ׁשֶ ַער ְקִריַאת ׁשְ ים – )ׁשַ ִרי ֵעץ ַחּיִ ֵסֶפר ּפְ ּבְ  .1

ין  ּדִ ְוׁשֶ רּוִחין  הֹוִליד  ָנה,  ׁשָ ק"ל  ּתֹו  ֵמִאׁשְ ָאָדם  ַרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּכְ  - ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ַתב,  ּכָ ָהָרִזים  ֵסֶפר  ּבְ

ין  ּדִ ׁשֶ ְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ יֵניֶהם,  ּבֵ מֹוֶנה  ְדָרׁש  ּוַבּמִ ִרּיֹות.  ַהּבְ ֶאת  יִקין  ַמּזִ ְוֵהם  ְוֵליִלין, 

ם. ׁשֵ ְוָכַתב. יק,. ּדִ ַהּצַ ַלח. ִלְמתּוׁשָ ְרׁשּות. ְוָנַתן.הקב"ה. ִוְהיּו הֹוְרִגין ֶאת ָהעֹוָלמֹות,  ְוֵליִלין,  רּוִחין 

ל ָאָדם  כֹורֹו ׁשֶ א אגרימו"ס, ּבְ ּבָ ֶ ֶרַגע.א',.ַעד ּשׁ ֶהן.ב'.ֲאָלִפים.ְרָבבֹות.ּבְ ֹפָרׁש.ַעל.ַחְרּבֹו,.ְוָהַרג.ּבָ ַהּמְ

ין ְוֵליִלין ְוָכל ַמְלֵכיֶהם  ּדִ מֹות ׁשֶ ל ָעָליו, ּוָמַסר לֹו ׁשְ ן לֹו ְוִקּבֵ ח ְלָפָניו ְוִהְתַחּנֵ ּטַ ּתַ ָהִראׁשֹון, ְוִנׁשְ

ר  אן. ְוָצִריְך ִעּיּון, ֵאיְך ֶאְפׁשָ ל אֹוְקָינֹוס, ַעד ּכָ ַמְחּבֹואֹות ׁשֶ אּו ּבְ ְרחּו ְוִנְתַחּבְ ָאר ּבָ ְ ֵריֶהם, ְוַהּשׁ ְוׂשָ

יְך ג'  רּוְך הּוא ְרׁשּות ְלַהְמׁשִ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִים ְרָבבֹות, ֶאּלָ ֶרַגע א' ַלֲהרֹוג ב' ַאְלּפָ ּבְ

ם,  ָנה ָהָיה לֹו ּכֹוַח ַלֲהרֹוג ְלֻכּלָ ּוָ ִמְנָין ְוֶחֶר"ב, ּוְבזֹאת ַהּכַ ֹפָרׁש, ְוֵהם ּכְ ם ַהּמְ ְקָרא ׁשֵ ע"ב דיודין, ַהּנִ

ר, ע"כ להר"ן זלה"ה. ְזּכָ ּנִ א אגרימו"ס ּכַ לּוֵלי ִאם לֹא ּבָ



קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוְמַכְּתִבים לכ

בס"ד

טבת תשע"ב

נשיא  שליט"א  מהאלמין  גראס  יהודה  שלום  רבי  האדמו"ר  כ"ק  ומגדול  מעוז  ידידי  לכבוד 
ומייסד מפעל הזוהר העולמי.

הנה זה היום התכבדתי בספר הנכבד שחיבר אשר נקרא "זוהר השבת" אשר יאמר בשולחן 
לחיכי,  מתוק  ופריו  בחכמה  גדוש  ומצאתיו  וש"ס  ומדרשים  הלכות  וגם  הקדוש  מהזוהר  שבת 
ובודאי שמי שילמד בו שבת בשבתו ישתנה כל שמירת השבת שלו לטובה ובודאי שיתקרב אל 
ה' ביתר שאת ביתר עז. והיות שבדורנו רבים הם המתדפקים על שערי חכמת האמת ונחוצים הם 
הספרים המבארים בצורה ידידותית וברורה ובלשון צחה את ההקדמות הנחוצות ואת המעשה 

אשר יעשה הרי ספר זה הוא חשוב וטוב לכל אחד שיהיה בביתו.

בהכירי מעט את פעלו העצום בהפצת הזוהר הקדוש הן בשיעורים והן בספרים רבים אחרים 
והן בשידורי רדיו המלהיבים את הלב בארץ ובעולם הריני לברך על המוגמר.

כמותו  ירבו  יולדתו  ואשרי  גדולתו  ותרב  לאורייתא  חיליה  איישר  לרב  אמינא  כן  על  אשר 
בישראל ויפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה ויתקיימו דברי הזוה"ק בחיבורא דא 
יפקו מן גלותא ברחמים, בלימוד והפצת פנימיות התורה הקדושה נזכה לגאולה השלימה בב"א.

 הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה
 ארמוני משה ס"ט

בעמח"ס  באתי לארמוני, פרי עץ ארמוני, גנזי ארמוני, ארמון על מכונו, ימין לארמוני, עטרה 
ליושנה, כגן רוה, גלי עמיקתא

בס"ד 

א' כסליו תשע"א פה אלעד ת"ו, לסדר ויזרע יצחק .... ויברכהו ה'

מכתב א':

ִלְכבֹוד כ"ק האדמו"ר ֵמָהאְלִמין שליט"א

אחדשה"ט באה"ר וכ"ת ישגא לעד

הנה באתי במגלת ספר להוקיר ולהודות ולהעריך את מעלת יקרת מעלת כבודו על הוצאת 
הקונטרס החשוב והעצום ספר "ערכה של שעה" במעלת לימוד הזוה"ק וזה ימים אחדים אחרי 
שחילקנו כאן עירנו אלעד ת"ו בכל הבתים ע"י תיבות הדאר את הקונטרס וכבר קיבלתי הרבה 
טלפונים של אנשים שהתחזקו מאוד מאוד והתחילו בלימוד הזוה"ק. ועוד מעשה שקרה היום, 
לימוד  לחלק  רוצה  אני  לי  ואומר  ליטאי  אברך  אלי  ניגש  ולפתע  האוטובוס  בתחנת  שחיכיתי 
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לכקֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוְמַכְּתִבים
הזוה"ק אם אני מוכן להשתתף, ושאלתי אותו למה התעורר לזה, וסיפר לי שחילקו לו בתיבת 
הדואר קונטרס ומיד הראה לי אותו והתחלתי לבכות ממש מרוב התרגשות, והכל זה הזכויות 
של כ"ק האדמו"ר ושל אותם גבירים שזכו לעזור מנדבת ליבם לענין חשוב זה שידוע זה עלה 

הרבה כסף.  

המגן  באלף  עליכם  יגן  יוחאי  בר  שמעון  רבי  אדוננו  האלקי  התנא  שזכות  בברכה  ואחתום 
רפו"ש וע"י יתגלה כבוד ה' בעולם.

כ"ד הצעיר אי"ש ב"ר ציון בוגנים

מכתב ב':

יום א' וישב לסדר ויאמר צדקה ממנה תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א

אשר  זיע"א,  הרשב"י  קדישא  בוצינא  הקדוש  התנא  נשמת  מניצוץ  בדרא  חד  הרבים  מזכה 
בזכות הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון מן גלותא". 

הנה, הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים, בשם מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו שאין לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו,  וקמתי ועליתי ונכנסתי 
וא"ל  פסק!!  הרב  שכך  לשמוע  נחרדתי  בזה"ל:  לפיו  ושאלתי  שליט"א  מרן  אל  פנימה  בקודש 
בזה"ל: הרבה דברים אומרים בשמי מה לך להתרגש ח"ו שאומר כך, אלא אדרבה מקובלני ממרן 
לבני  בפרט  קדושה  וחובה  הזוה"ק  כמו  ומחזק  מעורר  מוסר  ספר  שאין  זצוקללה"ה  איש  החזון 

תורה לעסוק בו, עכל"ק. ואמרתי לכתוב זאת למו"ר האדמו"ר כדי לחזק ידיו.

 בברכת התורה,
 אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעיה"ק אלעד ת"ו

נ.ב וזאת למודעי, כי אני מקורב מאד לאדוננו עט"ר האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא, ורבות פעמים דיברתי עימו 
בענין השיעור שאנחנו מוסרים לבעלי בתים ואברכים יראים בזוה"ק, והתייעצתי עימו בענין השיעור שאנחנו מוסרים 
לבעלי בתים ואברכים יראים בזוה"ק והתייעצתי עמו עד היכן מותר ללמוד, ואמר לי כמה פעמים, זה עושה רעש גדול 

בשמים וודאי מביא לקידוש ה' וקירוב הגאולה, תמשיכו בזה.

אחד  ברסלב  לחסיד  זאת  נתתי  בבקר  וכבר  האדמו"ר,  ששלח  החוברות  של  קרטונים   6 עוד  לי  הגיע  עתה  נ.ב 
ללימוד  גדולה  מודעות  גורם  שזה  ספק  ואין  צפון  רעננה  בצומת  הכל  חילק  ימים  ובשני  בצמתים,  ספרים  שמחלק 

הזוה"ק.

ישר כחכם ומוקירכם, אי"ש ב"ר ציון בוגנים

מכתב ג':

בס"ד, כסליו תשע"א פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר הצדיק הגדול מהאלמין שליט"א

באתי להעיד לכב' על גודל המעלה הגדולה שנעשה פה עירנו אלעד אשר לא יאומן כי יסופר 
בתים  בעלי  מ40  למעלה  בו  ומשתתפים  הזוה"ק  ספר  בלימוד  חמישי  יום  כל  שיעור  שייסדנו 
יר"ש ואברכים ת"ח. והכל בזכות הספרים שכבודו שלח והפיץ, וזה עשה התעוררות גדולה בקרב 
האנשים וממש התקיימה נבואת התנא הקדוש רשב"י זיע"א שאפילו ילדים משתתפים בשיעור 
ומבינים את דברי המוסר הנלהבים, וודאי שמפעל אדיר זה עולה הון תועפות ואשרי מי שמסייע 
לכבודו, שזכות התנא רבי שמעון בר יוחאי זיע"א יגן עליו באלף המגן בני חיי ומזוני רויחי וכל 
ונהורא  איתנא  בבריאות  בשנים  רבות  עוד  להפיץ  כבודו  שיזכה  ויה"ר  לטובה.  ליבו  משאלות 

מעליא, אכי"ר.

 כ"ד הצעיר אי"ש בן ציון בוגנים
רב קהילת "זכור לאברהם", ראש כולל "אהבת ציון", מו"ץ פה באלעד ת"ו
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ן ְיִהי ָרצֹון.  ָרֵאל, ָאֵמן ּכֵ ׂשְ ְסֵלו תשע"ב ִלְגאּוַלת ּיִ בס"ד, ּכִ

ְיאּוָדה. לֹום. ׁשָ נּו. ַרּבֵ ָהַאְדמֹו"ר,  בֹוד  ּכְ בֹון,  ַהּנָ ֶהָחִסיד,  ֶהָחָכם,  יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ

ֶאת  ְלָקֵרב  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְלִמיַדת  ּבִ ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ ַעם  ֶאת  ְלַזּכֹות  ָכה,  ּזָ ׁשֶ הי"ו,  ִליָט"א  ׁשְ ְגָראס,.

ן ְיִהי ָרצֹון, ָאֵמן ְוָאֵמן. ָרֵאל, ָאֵמן ּכֵ ׂשְ ת ּיִ ֻאּלַ ּגְ

ֱאָמן, ֶעֶבד ה', ְיאּוָדה ַכְלפֹון,  ַהּנֶ ֶכם  ַעת, ַעְבּדְ ּדַ "ה ַהחֹוֵנן ְלָאָדם  ּבָ א, ַהּקָ ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  יְעּתָ ִסּיַ ּבְ

ָלה(  ּבָ ֵפרּוׁש ַהּזַֹהר ְוַהּקַ ָרֵאל" )ָהעֹוְסִקים ּבְ נּוז ְלִיׂשְ ּלּוי ָהאֹור ַהּגָ ְקָרִאים "ּגִ ר 14 ְסָפִרים, ַהּנִ ִחּבֵ ׁשֶ

ַמִים. ם ׁשָ ְלׁשֵ

לּות  ִמּגָ ֵנֵצא  ְוַרק,  ַאְך  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ּוַבּזַֹהר  ּתֹוָרה  ּבַ ָלנּו,  ִהְבִטיַח  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  "י  ּבִ ָהַרׁשְ

ַמִים, ּוְבִגְרַסת ַוֲהָבַנת ַהּתֹוָרה, ְוַהּזַֹהר  ִהיא ַמְלכּות ׁשָ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ו, ְלֶאֶרץ ּיִ ָמֵעאל, ְוָגלּות ֵעׂשָ ִיׁשְ

אּוָלה. ין ְלֶחֶסד, ּוְלַרֲחִמים ְוֵקרּוב ַהּגְ ָרֵאל, ִמּדִ ׂשְ ַרְך, ַיֲעִביר ֶאת ַעם ּיִ ם ִיְתּבָ ֵ דֹוׁש. ַהּשׁ ַהּקָ

ל  ּכָ ּוַמְלכּות,  ְפֶאֶרת  ּתִ ֵהם  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְוַהּזַֹהר  ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ְוַהּתֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְזכּות  ּבִ

ָרֵאל. ׂשְ לּות ְלֶאֶרץ ּיִ ֵאל ִמן ַהּגָ ֵרה( ִנּגָ ר ְולֹא ַאַחת ֶעׂשְ ע, ֶעׂשֶ ׁשַ ר ְולֹא ּתְ תּוב ֶעׂשֶ ּכָ ַה–10 ְסִפירֹות, )ּכַ

דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְקִריָאה  ִלְפֵני  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַמְתִחיָלה  ְך  ּכָ ָהָרִקיַע"  זַֹהר  "ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

ְוָהיּו  ַהּזַֹהר,  ַחּבּוַרת  ָהְיָתה  ִעיר  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָמרֹוקֹו  ּבְ ָנֲהגּו  ן  ּכֵ מֹו  ּכְ ָמרֹוקֹו,  ְקִהּלֹות  ּבִ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ָכְך,  ּבְ ִנְקַנס  ָהָיה  ְרצּופֹות,  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ יַע  ִהּגִ ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  בּוַע,  ׁשָ ּבְ ָעִמים  ּפְ  3 ִסים  ּנְ ִמְתּכַ

ַחְבֵרי  ְלָכל  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְוִלּמּוד  ֲעַרק,  ת  ִתּיַ ּוׁשְ ַלֲחֵבִרים  יִלים  ְבׁשִ ּתַ ִעם  ְסעּוָדה  עֹוֵרְך  ָהָיה  ׁשֶ

דֹוׁש.  ד ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵדי ְלַכּבֵ יַע ְל- 90 – 80 ִאיׁש, ּכְ ָרם ָיכֹול ְלַהּגִ ְסּפָ ּמִ ַחּבּוַרת ַהּזַֹהר, ׁשֶ

לֹום,  ָ ר יֹוַחאי ָעָליו ַהּשׁ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִהְבִטיַח ַרּבִ מֹו ׁשֶ דֹוׁש, ּכְ ּזַֹהר ַהּקָ ּוְבזֹאת ַהּתֹוָרה, ְוִלּמּוד ּבַ

ִהיא  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְלֶאֶרץ  ְזָרח,  ַהּמִ סֹוד  ִמן  ְיִציָאה  הּוא  ׁשֶ ָמֵעאל,  ִיׁשְ לּות  ִמּגָ ָיָצאנּו 

ֲאֶמִריָקה,  ּבַ מֹו  ּכְ ו,  ֵעׂשָ ָגלּות  ּבְ ֲעַדִין  ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ דֹול ֵמַעם  ּגָ ְוֵחֶלק  ְדְגאּוָלה,  א  ַאְתַחְלּתָ

אּוָלה,  הּוא סֹוד ַהּגְ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ּלֹו, ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ּיִ ָרֵאל ּכֻ ׂשְ ה ְוָצְרַפת. ובעז"ה ִיְזּכּו ַעם ּיִ ַאְנְגִלּיָ

ֶזה  ֶאת  רֹוִאים  ַוֲאַנְחנּו  ס".  ְיַכּנֵ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ "ִנְדֵחי  ְך,  ּכָ ְוַאַחר  ה'",  ַלִים  ְירּוׁשָ "ּבֹוֶנה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

אּוָלה  ַהּגְ ָלַמת  ַהׁשְ סֹוד  ּבְ אּוָלה,  ַהּגְ ִלְקַראת  ְדְגאּוָלה,  א  ַאְתַחְלּתָ נּו,  ּלָ ׁשֶ ִמית  ׁשְ ַהּגַ ֵעין  ּבְ

ְסִפיַרת  ִהיא  ׁשֶ י,  יׂשִ ַהּשִׂ ָהָאֶלף  ל  ׁשֶ ה  ֻאּלָ ַלּגְ ִנים  ׁשָ  228 ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ְקֵראת  ַהּנִ

אּוָלה  ת, ַהּגְ ּבַ ְקֵראת ׁשַ ְלכּות ַהּנִ ל ַהּמַ ִביִעי ׁשֶ ְ הּוא ֶאֶלף ַהּשׁ ה ׁשֶ ֻאּלָ ּגְ ֻלּיֹות. ׁשֶ ל ִקּבּוץ ּגָ ְיסֹוד ׁשֶ

ּה, ְוֵעת ֶזה  ִעּתָ ה. ְוִאם לֹא ָזכּו ּבְ ּנָ ּה, ִאם ָזכּו ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ תּוב "ִאם לֹא ָזכּו ּבְ ּכָ ת ַלה', ּכַ ּבַ הּוא ׁשַ ׁשֶ

ב ה' ֱאלֶֹהיָך  ֱאַמר: "ְוׁשָ ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ָגלּות ִעם ַעם ּיִ ִהיא ּבְ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְלכּות, סֹוד ַהּשׁ ַהּמַ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר ֱהִפיְצָך ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך". ַהּקָ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ֶאת ׁשְ

ָרֵאל. ׂשְ ַעְצמֹו ָיׁשּוב ִעם ּיִ

ְלֶאֶרץ  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַעם  ִעם  ָיׁשּוב  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָנה,  ּוָ ַהּכַ ב",  "ְוׁשָ יָלה  ַלּמִ ָך  ְעּתְ ּדַ ְוֶתן 

אּוָלה. ָרֵאל. ְוֶזהּו סֹוד ּגְ ׂשְ ּיִ

ְקֶנה",  ַהּמִ ֵהָאֵסף  ֵעת  "לֹא  ָלרֹוִעים,  ָאַמר  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזה 

לּות,  ַהּגָ ם,  ׁשָ ז  ְמֻרּמָ ָלֵכן  ַמְרִעיִתי".  "צֹאן  "צֹאִני",  ְקָרִאים  ּנִ ֶ ּשׁ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַעם  ְקֶנה,  ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ

ְלכּות. ֶאֶרץ  ִהיא ַהּמַ ִמים, ׁשֶ הּוא ַאֲחִרית ַהּיָ ַמן ׁשֶ יַע ַהּזְ ה ִהּגִ ְקֶנה. ְוַעּתָ ּלֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ ׁשֶ

ם,  ֵ ב ַהּשׁ תּוב "ְוׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל. ּכְ ׂשְ ֶניָה, ִעם ּיִ ׁשּוב ִעם ּבָ ה, ּתָ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ִהיא ַהּשׁ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ּיִ

ה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ֵלמּות, ְוַגם ַהּשׁ ׁשְ ֻלּיֹות ּבִ ִריְך הּוא ִקּבּוץ ּגָ ּצָ אּוָלה. ּוַמה ׁשֶ בּוְתָך – זּו ַהּגְ ֶאת ׁשְ



לכקֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוְמַכְּתִבים
ִרים  ִכיָנה ָחֵרב, ּוָבֶניָה ְמֻפּזָ ְ ל ַהּשׁ ִית ׁשֶ ַהּבַ ב ַהּיֹום הּוא ׁשֶ ּצָ ָרֵאל ִלְמקֹוָמּה, ְוַהּמַ ׂשְ ׁשּוב ִעם ּיִ ּתָ

ֵחם". ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ה ַעל ּבָ תּוב "ָרֵחל ְמַבּכָ ּכָ ים. ְוֶזה ׁשֶ ין ָהַעּמִ ּבֵ

אֹוָתם  ץ  ְלַקּבֵ ֶניָה  ּבָ ֶאת  רֹוָצה  ְוִהיא  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ סֹוד  ֶזה  ְוָרֵחל   

ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ ְלֶאֶרץ  ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ ִעם  ׁשּוב  ּתָ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ ְלכּות,  ַהּמַ סֹוד  הּוא  ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְלֶאֶרץ 

ן ְיִהי ָרצֹון. ׁש ְבָקרֹוב ָאֵמן ּכֵ ְקּדָ ית ַהּמִ אּוָלה ּוִבְנַין ּבֵ ְוִהיא ּסֹוד ַהּגְ

ם, ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ לּות, ּבְ דֹוׁש, ֲאַנְחנּו ֵנֵצא ֵמַהּגָ ּוִבְזכּות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַהּזַֹהר ַהּקָ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ ְדְגאּוָלה,  א  ַאְתַחְלּתָ לּויֹות,  ּגְ ִקּבּוץ  ִמּיֹות,  ׁשְ ַהּגַ ֵעיֵנינּו  ּבְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ים ֵמַהּקָ מֹו "ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַהְרֵאנּו ִנְפָלאֹות", ַוֲאַנְחנּו ְמַבְקׁשִ ֲחִניָנה. ּכְ

ַרֲחִמים,  ּבְ ֲאָבל  אּוָלה,  ַהּגְ סֹוד  ֶהם  ׁשְ ִנְפָלאֹות  ַהְרֵאנּו  ִמְצַרִים,  ּבְ מֹו  ּכְ ְוִנְפָלאֹות  ים  ּסִ ַהּנִ ֶאת 

ָהָיה הּוא  ׁשֶ ּוַמה  "י.  ּדַ ׁשַ ַמְלכּות  ָעֵלינּו  ה  ּלֶ ְוִתְתּגַ ַרֲחִמים.  ְקָרא  ַהּנִ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ הּוא  ׁשֶ

ם ָאָדם ָהִראׁשֹון. יַח, כּוּלָ ִוד )מ( ָמׁשִ ן ָאָדם: )א( ָאָדם )ד( ּדָ ה, ְלַתּקֵ בֹות ֹמשֶׁ י ּתֵ ְהֶיה: ָראׁשֵ ּיִ ׁשֶ

אּוָלה,  ַהּגְ ֶזהּו  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ֶאֶרץ  ּבְ ֶאָחד.  ם  כּוּלָ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְוֶאֶרץ  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְוַעם  ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ ְותֹוַרת 

י  יׁשִ ַהׁשִ ֵמָהָאֶלף  ַאר  ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ִנים  ׁשָ  228 ֲעבֹור  ֲחִניָנה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ים  ְמַבְקׁשִ ַוֲאַנְחנּו 

ִביִעי. ְ ָלֶאֶלף ַהּשׁ

ָרֵחל  ׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ סֹוד  ָרֵחל.  ִאּמֹו  ֶאת  ִלְפּגֹשׁ  ֶאָחיו,  ֶאת  ִלְפּגֹשׁ  רֹוֶצה  יֹוֵסף   – ָנה  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ

ו. ל ֵעׂשָ לּות ׁשֶ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ׂשְ ׁשּוב ִעם ּיִ ּתָ

י. ַרּבִ ָהַרב. ָהַאְדמֹו"ר  ְוהּוא  ְוֵלילֹות,  ָיִמים  ה  בֹון, עֹוׂשֶ ְוַהּנָ ֶהָחָכם  יק,  ּדִ ַהּצַ ָהַאְדמֹו"ר  ּוְכבֹוד 

יס ֶאת  ֵאין לֹו, ָממֹון, ְלַהְדּפִ ֶ ׁש לֹו, ְוֶאת ּשׁ ּיֵ ֶ ּנֹוֵתן ֶאת ּשׁ ִליָט"א הי"ו, ׁשֶ לֹום.ְיאּוָדה.ְגָראס ׁשְ ׁשָ

ִהְבִטיַח  דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְקִריָאה  ּוִבְזכּות  ָרֵאל.  ׂשְ ּיִ ַעם  ְלַזּכֹות  "ס  ְרּדֵ ְוַהּפַ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 

לּות  ֵאל ִמן ַהּגָ לֹום, ִנּגָ ָ ר יֹוַחאי ָעָליו ַהּשׁ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ לֹום, ְוַהֲחֵבִרים ׁשֶ ָ "י ָעָליו ַהּשׁ ּבִ ָהַרׁשְ

ן  ָיֵמינּו ָאֵמן ּכֵ ְמִהירּות ּבְ ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות ּוֵבית ַהּמִ ֶהם ּתִ ה, ׁשְ דֹוׁשָ ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ

ְיִהי ָרצֹון.

ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ ְוָלָעם  להקבה"ו  ֱאָמן  ַהּנֶ ֶכם  ַעְבּדְ ַעת,  ּדַ ָלָאָדם  ַהחֹוֵנן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ בס"ד 

ּקּוֵני ַהּזַֹהר,  ְבִעים ּתִ רּוׁש ַהּזַֹהר, ׁשִ הּוא ּפֵ ָלה ׁשֶ ּבָ ר בס"ד 14 ִסְפֵרי ַהּקַ ִחּבֵ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ּוְלתֹוַרת ּיִ

ְקָרִאים  ֵהם 14 ְסָפִרים ַהּנִ י ָהֲעבֹוָדה, ׁשֶ ִלים, ַאְנׁשֵ ֻקּבָ ָרא זּוָטא, ְוַהּמְ א, ְוִאּדְ ָרא ַרּבָ ּוֵפרּוׁש ְלִאּדְ

ְלתֹוָרה  ֱאָמן  ַהּנֶ ֶכם  ַעְבּדְ ה',  ֶעֶבד  ֵסֶפר,  ל  ּכָ ַעּמּוִדים   1008 ָרֵאל",  ְלִיׂשְ נּוז  ַהּגָ ָהאֹור  ּלּוי  "ּגִ

י"ר,    מֹו ָלַעד ָאֵמן ּכִ רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות ּבָ ֵהם ּתִ ה ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ָאֵמן  ָרצֹון  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ִלְגאּוַלת  תשע"ב  ַנת  ׁשְ ְסֵלו  ּכִ ְלחֶֹדׁש  ַהֶחֶסד,  יֹום  ַהּיֹום 

ְוָאֵמן ֶסָלה.

ֶעֶבד.ה'.ְיאּוָדה.ַכְלפֹון.הי"ו.
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קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוְמַכְּתִבים מ
בס"ד, א' ויגש נר ו' דחנוכה תשע"ב

ד ּוֵמִקים  ִליָט"א ְמַיּסֵ לֹום.ְיהּוָדה.ְגָראס ׁשְ ית ַהּזַֹהר מֹוֵרנּו.ׁשָ ר ּבֵ ִני ַהְמֹפָאר ׂשַ ִלְכבֹוד ָהַרּבָ

דֹול, ִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי. ְפָעל ַהּגָ ֶאת ַהּמִ

ֵלב ָוֶנֶפׁש ֲחֵפָצה לֹוְמֶכם ַהּטֹוב ּבְ ת ׁשְ ִריׁשַ ַאֲחֵרי ּדְ

ּבֹו  ים ׁשֶ דֹוׁשִ ה ַהּקְ ים ֵאּלּו ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ָיִמים ְקדֹוׁשִ ֲענּוִגים ּבְ ּתַ ִפית ּוַמה ָנַעְמּתָ ַאֲהָבה ּבַ ַמה ּיָ

ָנְפלּו  ַוֲחֵבָריו  והס"מ  ִעים  ָהְרׁשָ ֶאת  יִקים  ּדִ ַהּצַ חּו  ְוִנּצְ ְמָאה  ַהּטֻ ַצד  ַעל  ה  ַהְקדּוׁשָ ַצד  ְבָרה  ּגָ

ָרֵאל. ר ִיׂשְ ָכל ֵלב ּבַ ּבְ ֶפׁש ָהֱאלִֹהית ׁשֶ ה ַהּנֶ ּלָ ה ְוִנְתּגַ ה ַמּטָ ַמּטָ

יֹוְרִדים  ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ְרדּו  ּיָ ׁשֶ דּוׁשֹות  ְוַהּקְ ָהאֹורֹות  ל  ּכָ ה  ַהּזֶ ְזַמן  ּבִ ן  ּכֵ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ּוְכמֹו 

ְלתֹוַרת  רֹוֵמז  דּוַע  ּיָ ּכַ ׁשֶ נּוז  ַהּגָ ָהאֹור  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ דּוַע  ְוַכּיָ נּו,  ּלָ ׁשֶ ים  ַמּנִ ּזְ ּבַ ם  ּגַ ִלְקָראֵתנּו 

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ה ְלָכל ּבְ ּלֶ ה ְוִיְתּגַ נּוז ַהּזֶ ה ְלַגּלֹות ֶאת אֹור ַהּגָ ר ּוַמה ְמאֹד ּתֹוֲאִמים ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ְסּתָ ַהּנִ

ְרֵני  ּפֳ ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּצִ ּגָ מֹו ׁשֶ ת עֹוָלם ּכְ ֻאּלַ ָיֵמנּו ִיְגָאֵלנּו ּגְ ְמֵהָרה ּבְ ּבִ נּוז ְוָכְך ִיְזּכּו ׁשֶ ָהאֹור ַהּגָ

ְמֵהָרה.    ְתַיְוִנים ְדדֹוֵרינּו ָאנּו ּבִ ָוִנים ּוֵמַהּמִ ָוִנים ימ"ש ְוֵכן ִיְגָאֵלנּו ֵמַהְיּ ַהּיְ

ָוֵאיֵלְך  אן  ִמּכָ א'  ַמְדִליק  ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ יַטת  ִ ּשׁ ׁשֶ יֹוֵדַע  בֹודֹו  ּכְ ׁשֶ ׁשּוט  ּפָ ְוֶזה 

ה ְוָכְך  ִריִכים ְלהֹוִסיף ְלרֹוֵמם ֶאת ַצד ַהְקדּוׁשָ ּצְ יִקים ׁשֶ ּדִ מֹו שפי' ַהּצַ ַהְינּו ּכְ מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ּדְ

בֹודֹו ְוֹכה יֹוִסיף ְלהֹוִסיף עֹוד ְועֹוד ְיהּוִדים ַהּלֹוְמִדים  ּכְ ה  ן ַיֲעׂשֶ ּכֵ ִיּפֹול ֵמֵאָליו  ְמָאה  ַצד ַהּטֻ

י ר' ֱאִליֶמֶלְך  ָהַרּבִ מֹוֵרינּו  ּוְכמֹו ׁשֶ ִיּפֹול ֵמֵאָליו,  ְמָאה  ד ַהּטֻ ּצַ ׁשֶ ּוָברּור  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ְוקֹוְרִאים 

יַח  ׁשִ יַאת ַהּמָ ְפֵני ּבִ ּלִ אי ָרָאה ׁשֶ ַוּדַ יַח ּבְ ָלל ַחְבֵלי ָמׁשִ ּלֹא ִיְהיּו ּכְ ִמִליֶזעְנְסק זיעוכי"א ָאַמר, ׁשֶ

יַח. ְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיּנָ ַפְרֵסם ֶאת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ׁשֶ ּיְ דֹול ׁשֶ יק ּגָ ִיְהֶיה ַצּדִ

ֶאת  ִלְראֹות  ָהרֹוֶצה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ה  ִחּבָ ל  ׁשֶ ְקִריָאה  ּבִ ֶזה  ּבָ אנּו  ּבָ ה  ְוַעּתָ  -

ּיֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב  ת קֹול ׁשֶ ה ָאְזנֹו ַלּבַ ּטֶ ּיַ ִלים ִעם קוב"ה ׁשֶ ִיחּוָדא ׁשְ ּה ּבְ ִתְפַאְרּתָ ביהמ"ק ּבְ

ֵאין  ׁשֶ ַעל  ַהּתֹוָרה  ֶעְלּבֹון  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוֵיׁש  ּתֹוָרה"  ל  ׁשֶ ֵמֶעְלּבֹונֹו  ִרּיֹות  ַלּבְ ָלֶהם  "אֹוי  ְואֹוֶמֶרת 

יַע  ְלַהּגִ ְיכֹוִלים  זַֹהר  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ה  ּקָ ּדַ ל  ּכָ ב  ֵ ְמַחּשׁ בֹודֹו  ּכְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָראּוי,  ּכָ ַמן  ַהּזְ ֶאת  יִבין  ַמֲחׁשִ

ל ּתֹוָרה. ִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ ל ּתֹוָרה,  ְוֶזהּו אֹוי ָלֶהם ַלּבְ ִנים ׁשֶ לְכִמיְליֹון ּוִמְלָיאְרִדים ׁשָ

ָנה  ׁשָ ּבְ ַעם  ּפַ ְלָפחֹות  ְוִלְגֹמר  ֶזה  ַהּלָ ַהּזַֹהר  ִלְקנֹות  ְוָלַדַעת  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַיְתִחיל  ֶאָחד  ְוָכל   -

ִסּיּוֵמי  ְוִיְתַרּבּו  ַהּזַֹהר  לֹוְמֵדי  ִיְתַרּבּו  ְוָכְך  בֹודֹו  ּכְ ר  ִחּבֵ ׁשֶ ְסלּוִלים  ֵמַהּמַ ְלַעְצמֹו  ְבַחר  ַוּיִ ַעְצמֹו  ּבְ

ַרֲחִמים.  לּות ּבְ ָבר ֵמַהּגָ ַהּזַֹהר ְוָכְך ֵנֵצא ּכְ

ֵמָחה",  ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ל, "מֹוׁשִ ְקִריַאת ַהַהּלֵ ה ּבִ ֲחֻנּכָ ָאנּו קֹוְרִאים ּבַ ּוְכמֹו ׁשֶ

ם  ׁשָ ַמח  ְוִתׂשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַהְינּו  ּדְ ִית,  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  ַלִים ֶאת  ִלירּוׁשָ יב הקב"ה  ָיׁשִ ָבר  ּכְ ׁשֶ

ְמֵהָרה. יַח ִצְדֵקנּו ּבִ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ְמׁשִ ל ִנְדֵחי ִיׂשְ ִקּבּוץ ּכָ ת עֹוָלם, ּבְ ְגֻאּלַ ֶניָה ּבִ ִעם ּבָ

ָבר  ּדָ ְוָהָדר,  ֵאר  ּפְ רֹב  ּבְ הֹוֵצאֶתם  ׁשֶ ת"  ּבָ ַ ַהּשׁ "זַֹהר  ֵסֶפר  ַעל  אי  ַוּדַ ּבְ יֹוֵדַע  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ

ָניו ֶאת ִקְטֵעי ַהּזַֹהר  ק ְלָכל ַאב ִלְלֹמד ִעם ּבָ ְכִניס ֵחׁשֶ ּמַ ִעּצּוב ָיֶפה ׁשֶ ׁש, ּבְ ל ַמּמָ ָנֶאה ּוִמְתַקּבֵ

ק  ַמִים ְוֵחׁשֶ ת קֹוֶדׁש ֵיׁש ִליָלִדים ִיְרַאת ׁשָ ּבָ ׁשַ ִאם לֹוְמִדים זַֹהר ּבְ אי ׁשֶ ת, ּוַוּדַ ּבָ ַ ִכים ַלּשׁ ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ

בּוַע. ָ ְך ַהּשׁ ׁשֶ ּמֶ ְלָמד ּבְ בּוַע ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֶאת ַהּנִ ָ ל ַהּשׁ ּכָ

ּקֹוְרִאים  ַמֲהדּוָרא ׁשֶ ית ּבְ ֵראׁשִ ל ֵסֶפר ּבְ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ל ַהּפָ ָבר ֶאת ּכָ הֹוֵצאֶתם ּכְ - ְועֹוד ַמה ׁשֶ

עְרג זי"ע,  ל ר' יּוְדל ָראְזְנּבֶ ֻקּבָ אֹון ַהּמְ ל ַהּגָ יִסים ֶאת ִסְפרֹו ׁשֶ ם ַמְדּפִ ַאּתֶ ָלֶזה "זַֹהר ַהּתֹוָרה" ׁשֶ

ּיּוְכלּו  ק ִלְקָטִעים ׁשֶ ָראּוי, ְוֵכן ְמֻחּלָ ְרֵאי ְמקֹומֹות ּכָ ֶבת ָיֶפה ְוָכל ַהּמַ ַמֲהדּוָרא ְמֹפֶאֶרת ּוְמֻעּצֶ ּבְ



מלקֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוְמַכְּתִבים
ַקּלּות  ּבְ ְוִלְמצֹא  ׂש  ְלַחּפֵ יּוַכל  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ּכֹוָתרֹות  ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ְוֵכן  ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ ַנַחת  ּבְ ִלְלֹמד 

עֹוֵרר  ּיְ ׂש ֵסֶפר מּוָסר ׁשֶ ַחּפֵ ּמְ ָבר טֹוב ְוָנכֹון. ְוָכל ֶאָחד ׁשֶ הּוא רֹוֶצה ִלְלֹמד, ֶזה ּדָ א ׁשֶ ֶאת ַהּנֹוׂשֵ

יִקים,  ּדִ ְוַהּצַ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ת  ּוְגֻדּלַ ָהָאבֹות  ת  ֻדּלַ ּגְ ְוָלַדַעת  ּוְלַאֲהָבתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶלֱאמּוַנת  אֹותֹו 

אי ָיבֹוא ְלִיְרַאת ה'. מֹו ֵסֶפר מּוַסר, ּוַוּדַ ְלְמדֹו ּכְ ה ַוּיִ ֶפר ַהּזֶ ְרּכֹשׁ ֶאת ַהּסֵ ּיִ ׁשֶ

ֵדי  ּכְ ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ל  ּכָ ָקרֹוב ֶאת  ּבְ ם  ַסּיֵ ּיְ ׁשֶ ְגָמר  ַהּמֻ ְמֵהָרה ַעל  ּבִ ְלָבֵרְך  ּיּוַכל  ׁשֶ ְלָבְרכֹו  ְוִהְנִני   -

ַרֲחִמים. ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ָיבֹוא ּבִ ׁשִ ּמָ ׁשֶ

.כה.דברי.העותר.בעדכם.ובעד.מפעלכם.ובעד.כל.כלל.ישראל,.

אשר.לוי

   .

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג

)בעל הסולם(  זצ”ל

הוא  השלושים  בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  זעק  הסולם  בעל 
זעקתי  “כבר  המשפט  מצוי  תרצ”ג-933’  משנת  )בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע 
על קץ העולם”(. הוא התריע על השואה העומדת להתרחש על אירופה ועל הסכנה 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא  היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה 
פולין, ולשם כך אף נפגש עם רבנים ואדמורי”ם, בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר 
הזוהר בישיבותיהם, אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה זמן מן 
השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, 

שכל העולם יתאחדו ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק חלקית.

 רבנים וראשי ישיבות יקרים!
אנחנו כעת זועקים אליכם בתחנונים

לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק,
אתם ראשים של עם ישראל,

והאחריות של העם רובצת עליכם 

)שבת נה(

 יהּודים חושּו
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

(ירמיה פרק ל”ז) 

ָרָאה  ַזַצ”ל  ַלג  ַאׁשְ ֵליּב  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגהצה”ק 
ַעל  ָנַפל  דֹול  ּגָ ּוַפַחד  עֹוָלם,  ּבָ ְרָצה  ּפָ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ עֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ
ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  “ְלַהׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנּו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַהְלָבבֹות 
ן ָאַמר:  ים” ח”ו. ַעל ּכֵ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ
א  ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, “ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ר יֹוָחאי ּכֹוֵתב ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֱהיֹות ְוַרּבִ
לּות, ִהְתִחיל  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ לֹוַמר, ּבְ לּוָתא”, ּכְ ִיְפקּון ִמּגָ
ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּקֹוֶדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזֹוַהר  ם  ְלַתְרּגֵ
ֶפר  ָצא ָלאֹור ַהּסֵ ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ְוָכְך  דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ע  ָלָרׁשָ ִיְהֶיה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון 
ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה  ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ָצא ָלאֹור ַהּכְ ּיָ יֹום ׁשֶ ָהָיה ּבְ
אִצי ימ”ש.  ִליט ַהּנָ ל ׁשָ ְלָחָמה ׁשֶ ָלה ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ע ַמּפָ לֹו ְלָהָרׁשָ

ה.  דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ
)עיין שבת נ”ה. ילקוט שופטים רמז ס”ח(.



קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוְמַכְּתִבים מב

בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני  האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. 
40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול 
קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, בשנת תשכ"ו, ערך מערכה גדולה נגד סימילאק 
וקול  ונדפס ספר,  בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה,  יצרו סימילאק מחלב ישראל2.  ומאז לראשונה  מחלב עכו”ם, 
בשנת  המהדרין,  מן  למהדרין  בהכשר  תולעים  באכילת  שנכשלים  על  גדולה  מערכה  בשנת תשכ"ז, ערך  קורא’ס. 
תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות 
בודדות,  54 פרשיות  ונדפסו  והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4. 
ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת תשל"ד, הקים ארגון וועד הכשרות 
התאחדות הקהילות, ונדפסו 39 ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע 
בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה   .2 ונדפס גם כן במדריך לכשרות #  בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, 
למען קדושת השבת6. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7, בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך מלחמה 
כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם 
7000 קבצים ספרים  שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של  בשנת תשס"ד  בכל הארץ, ול-150.000 חיילים בצבא. 
בחינם. בשנת תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול 
קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ז - 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל 
יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את  יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה  במסירות נפש, 

הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ 
ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על 
מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', 
קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 
- 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני 
זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, "זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי 
- 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", 

"ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. 
- מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  
מדרשות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. 
- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 

בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

 מייסד מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784

אברהם ׂשמחת גק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

ְְֶקּונטרס 

אברהם ְְִַַָָׂשמחת

ׁשעה ׁשל לערּכּה והֹוספ ֹות נפלאים  חּדּוׁשים  ְְְְְִִִִֶֶָָָָָוהּוא

ואּׁשר ׂשמחה וכּמה הּיהּודי , ׁשל ּבח ּיים ּוׁשנ ּיה ׁשנּיה ּכל ח ׁשיב ּות יבאר  ַ ֻ ְ ָ ְ ִ ָ ַ ְ ִ ְ ַ ֶ ִ ַ ַ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ֲ ַ ְֹ ּבֹו
וירקד  יׂשמח  הּמׁשיח ואּתם  הּקדֹוׁש, הזֹוהר ול ֹומדי  לג ֹורסי  יׁש ְֹ ִ ְ ַ ְ ִ ַ ִ ָ ַ ָ ִ ְ ָ ַ ַ ַ ֵ ְ ְ ֵ ְ ְ ֵ ֶ ֹ ְועׁשר

מּלים  ּכמאתים נאמרֹות אחת ְְִִִֶַַַַָָָּבדּקה

ה  ח ים,אמר אלף.חפץ  תריסר עה, מ ים ! מאתים  נאמר ת  אחת "ד ה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ער וה עה ל עה ,613 ב נכל  רה ר ל י צא לם נגד  רה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָולד 

ענה'...". 'מע  אחד  רה ער [7,356,000] מצות, מלי ן מבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלי תר

ערים ע ת , ארע מלי ן. ערה ארע לכדי עלה הח ן הרי עתים , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואם 

מלי ן. ְְִָמנה

ּתֹורה ׁשנה 28.000ל ּכ זֹוכים ּבלבד אחת  ְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבׁשנּיה 

חי"וה  אי ח ל."ן מ ם  אלף י  ת ה רה לד  כר  הקלים , ם  תב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ה ת , לחן  הבע רת על אמרה ת , לד  ל אחת ה אמר , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהוי

ערים למאה  ער וות ח ל , י ם עת וחצי ערה  ל רצ ף לד   כרְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

רת בפרט  הד ה הרה  לד  להסיף  וצרי  מצות! מלי ן  וחצי  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָים 

 ל זכים  לבד אחת  נה ,דה זהר  לימ ד רההר"י  נה 28.000 ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ני מלין למר ,1,666,666 ווה לים , לחק  רה  נה מלין מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[היא ר :

מנה  ערים למר ,27,777.777 אחת נ ה ווה נת , לים  לח ק , ליְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אחת בניה ערה, ל מאת  נכל רה מילה ל  נסף רה, נה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאלף

אחת]. נ ה מצו ת מלין חמים י צא לפיכ רה, מים ל למר  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאפר

ּתֹורה מּלים אלף עׂשרים מאה  מליֹון  וחמ ׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאה 

ה  אמר  מה  וחב ציקים צא  אלף,ארח ת י  מקלים מחה מצוה על , ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ה  ברי  ועד ,מ רק מל ות מח  נה,א הא  דה זהר  י ד עה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יעלה  עה ל לטבה, הף את להכריע די דה זהר למד הת ל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוודאי 

זה  ותסיף עליו, ת ר ואז מנ חה, ל י ן  לא הצר וודאי  רה, נה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלמלין



מלִׂשְמַכת ַלְבָרָהם

אברהם ׂשמחת גק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

ְְֶקּונטרס 

אברהם ְְִַַָָׂשמחת

ׁשעה ׁשל לערּכּה והֹוספ ֹות נפלאים  חּדּוׁשים  ְְְְְִִִִֶֶָָָָָוהּוא

ואּׁשר ׂשמחה וכּמה הּיהּודי , ׁשל ּבח ּיים ּוׁשנ ּיה ׁשנּיה ּכל ח ׁשיב ּות יבאר  ַ ֻ ְ ָ ְ ִ ָ ַ ְ ִ ְ ַ ֶ ִ ַ ַ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ֲ ַ ְֹ ּבֹו
וירקד  יׂשמח  הּמׁשיח ואּתם  הּקדֹוׁש, הזֹוהר ול ֹומדי  לג ֹורסי  יׁש ְֹ ִ ְ ַ ְ ִ ַ ִ ָ ַ ָ ִ ְ ָ ַ ַ ַ ֵ ְ ְ ֵ ְ ְ ֵ ֶ ֹ ְועׁשר

מּלים  ּכמאתים נאמרֹות אחת ְְִִִֶַַַַָָָּבדּקה

ה  ח ים,אמר אלף.חפץ  תריסר עה, מ ים ! מאתים  נאמר ת  אחת "ד ה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ער וה עה ל עה ,613 ב נכל  רה ר ל י צא לם נגד  רה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָולד 

ענה'...". 'מע  אחד  רה ער [7,356,000] מצות, מלי ן מבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלי תר

ערים ע ת , ארע מלי ן. ערה ארע לכדי עלה הח ן הרי עתים , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואם 

מלי ן. ְְִָמנה

ּתֹורה ׁשנה 28.000ל ּכ זֹוכים ּבלבד אחת  ְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבׁשנּיה 

חי"וה  אי ח ל."ן מ ם  אלף י  ת ה רה לד  כר  הקלים , ם  תב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ה ת , לחן  הבע רת על אמרה ת , לד  ל אחת ה אמר , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהוי

ערים למאה  ער וות ח ל , י ם עת וחצי ערה  ל רצ ף לד   כרְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

רת בפרט  הד ה הרה  לד  להסיף  וצרי  מצות! מלי ן  וחצי  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָים 

 ל זכים  לבד אחת  נה ,דה זהר  לימ ד רההר"י  נה 28.000 ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ני מלין למר ,1,666,666 ווה לים , לחק  רה  נה מלין מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[היא ר :

מנה  ערים למר ,27,777.777 אחת נ ה ווה נת , לים  לח ק , ליְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אחת בניה ערה, ל מאת  נכל רה מילה ל  נסף רה, נה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאלף

אחת]. נ ה מצו ת מלין חמים י צא לפיכ רה, מים ל למר  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאפר

ּתֹורה מּלים אלף עׂשרים מאה  מליֹון  וחמ ׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאה 

ה  אמר  מה  וחב ציקים צא  אלף,ארח ת י  מקלים מחה מצוה על , ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ה  ברי  ועד ,מ רק מל ות מח  נה,א הא  דה זהר  י ד עה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יעלה  עה ל לטבה, הף את להכריע די דה זהר למד הת ל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוודאי 

זה  ותסיף עליו, ת ר ואז מנ חה, ל י ן  לא הצר וודאי  רה, נה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלמלין



ִׂשְמַכת ַלְבָרָהם מכ

דאברהם ׂשמחת ק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

רגע , רק  רה, נה מלין ל ויהיה נתן, רי  אב ת ת ב   מ מאה, פל  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעד 

רה  מים  12,000 זה ת, 60 פל  רה, מים מאתים  אמרים ה כל  ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהרי 

נה, ל ער והל מאה , עם  ועד אלף, עם ועד אלף, מכלת ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעה,

נה, י ם 365 פל י ם עת 24 נכיל נה?  י עת ה חן: א ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָרגע,

מלין וחמ מאה ווה עה, כל  רה מים 12,000 פל עת 8,760 ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָווה

רה מים  אלף ערים  למד(105,120,000)מאה י  613   מכלת רה מילה וכל , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

64,438,560,000 ווה 613 פל 105,120,000 הא: והחן לם , נגד  ְְְֶֶֶֶַָָָָרה 

מצות], מליארד  וחצי וארע חל.[י ים  ים דה זהר  יד עה  רק וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

אחד  ּכל ּכנגד הּׂשכר את ְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתקּבל 
אלף פל ועד ת, אלף פל למר, , לנהכ מלין ה אה לפני  עד  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה

 עד הער על בהתרת אםמחה , רגע! עד  ח ב !!! מרנ לא  עד  מאה, פל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

נ תנים ממים  תנים  מה ל י  אלף, יכל ב  מניין, למד  הנסת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻבית 

וּיצא)אלף ּפרׁשת הרי(זֹוהר היער, את אר ן אה ואם  מניין, רה  הכינה והרי  , ְֶֶ ַ ָ ָ ַ ַ ֵ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל ְְֵֶֶֶֶַַָָָָנגד

זיליֹונר מֹולטי ּבמצוֹות, ּבעֹולם ה ּגדֹול  הכי העׁשיר  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָנהיית
ם הנין, את לקץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם  ם  מה? ידע ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאה

ה  [דברי  חקי  העונ ת ל א א עד , ולא  כר ,  ת א את מהרח"קל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה  הללים , ו ר"אער יראלמלי , לחשב?אהב  מה עד  י !נ קרח ], רת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

מצות, עלם הד ל הכי העיר נהיית  הרי ידים ? ח ק תב מלטיהאם ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

האבה זילינר!!! ית מחת מ הילה וכל הם  ל ולרקד  ליר  צרי א ה הרי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מחה מרב הבע ל   ני ע "ב)א  נא ּדף רנן ,(סּכה נ ית : מחת ראה  א מי ְְִֵֶַַָָָָֹֹ ֻ ָ ְִִֵֶַַַָָָָָֹ

ממיו. מחה ראה  לא ְִִֵַָָָָָָֹה אבה 

סֹוד ֹותיה את  ׁשּלֹומדים לא ּלּו נּתנה ה ּתֹורה נתינת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָעּקר 
חז"ל, ן!!!אמר ה לאכלי אא רה  ננה ד')לא ל "א ב' הּימים ּדברי ב הר(רׁש"י  ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹ ַ ִ ִ ְ ֵ ַ ָ ִַַֹ

 ד סב)ה ּדף ּבׁשּלח  היה ,(ּפרׁשת הן את אכל אר  הן? אכלי  מיחד מה תב ַָ ָ ָ ַ ְ ַ ַ ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

זה  ועל עלי נה. לחכמה וזכ מעלה מה  ורא רחני  א ר ל וק עים  רְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמת

 תפנימ  להסל ה רה ננה ולהם  האמ נה ני  הי והם  עה ", "ר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָנקרא

רכיה. את ולדעת מדים  לא ננה הרה  נתינת ער  ,דה מהזהר  ראים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ֶָסד תיה .

ּתֹורה ׁשל ּביינה  י ׂשראל ׁשּיתעּסק ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּצריךְ 
החים ב  ויחי אר רת  דיא)ה תב,(מט  היח, מל העצם ה אל  ל   ח ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

נימת  את  למד ה ברים, באר רה , ל יינה יראל  קתע רי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה א 

רה ל יינ ה  .)"סֹוד "ּגימטרּיהיין(ּגםה רה ֵֶֶֶַָָָ ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ

רחמים. קרב צדקנ מיח ני לק ל ולזת ה א לה את להחי ה בר ידינְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אברהם ׂשמחת הק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

ה ּקדֹוׁש!!! ז ֹוהר  לֹומדים ּכּולנּו ח ּיים !!! חפצי ְִִֵֵַַַָָָּכּולנּו

לזת , מ ט בה עצה ל אין  י  ידים,  עצמ את ות ח  תערר ודאי  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי 

אל קים  למענ לב הל, על  לכוון  רי תח אל רק מארים, ט בים  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֻלח ים 

כל די  ה ד ה, הכינה לכבד זה צרי אה  הבת ל למר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָח ים ,

ה ד ה, הכינה את לפת מים , בד למען ותתל  מחה, ה' את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבד 

 לנ רה!!! לערי   לנ  באהבה. רצן  תפ קל ואז הלמה, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻולאה

הד!!!חפ זהר למדים לנ ח ים !!! צי ְֲִִֵֵַַַָָ

ׁשּיגאלנּו עד ה ּוא  ּבר ּוךְ  לּקדֹוׁש מנּוחה  לתת ולא ללמ ֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹצריךְ 

כל צרנ לי לעבד לבבנ לטהר  ונז ה טהרה, רח  עלינ הם ערה רצן  ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויהי 

,מאדנ בכל ננפ בכל חנ ד ה זהר ללמד תנ א מצה  מהימנא  הרעיא   מ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

 דל מנחה  לתת ולא ללמד  וצרי הרת, סף עד מאיר הר"י רת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹדוקא,

גאלנ עד ה א  ר(.ריט ּפנחס ובנה (זֹוהר  חננ ויקץ יחנמ  לנ לח  עד  , ְִֵֶַָָ ַ ִ ְ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אמן. ימינ מהרה  נפאר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָית





מהִׂשְמַכת ַלְבָרָהם

דאברהם ׂשמחת ק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

רגע , רק  רה, נה מלין ל ויהיה נתן, רי  אב ת ת ב   מ מאה, פל  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעד 

רה  מים  12,000 זה ת, 60 פל  רה, מים מאתים  אמרים ה כל  ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהרי 

נה, ל ער והל מאה , עם  ועד אלף, עם ועד אלף, מכלת ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעה,

נה, י ם 365 פל י ם עת 24 נכיל נה?  י עת ה חן: א ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָרגע,

מלין וחמ מאה ווה עה, כל  רה מים 12,000 פל עת 8,760 ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָווה

רה מים  אלף ערים  למד(105,120,000)מאה י  613   מכלת רה מילה וכל , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

64,438,560,000 ווה 613 פל 105,120,000 הא: והחן לם , נגד  ְְְֶֶֶֶַָָָָרה 

מצות], מליארד  וחצי וארע חל.[י ים  ים דה זהר  יד עה  רק וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

אחד  ּכל ּכנגד הּׂשכר את ְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתקּבל 
אלף פל ועד ת, אלף פל למר, , לנהכ מלין ה אה לפני  עד  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה

 עד הער על בהתרת אםמחה , רגע! עד  ח ב !!! מרנ לא  עד  מאה, פל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

נ תנים ממים  תנים  מה ל י  אלף, יכל ב  מניין, למד  הנסת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻבית 

וּיצא)אלף ּפרׁשת הרי(זֹוהר היער, את אר ן אה ואם  מניין, רה  הכינה והרי  , ְֶֶ ַ ָ ָ ַ ַ ֵ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל ְְֵֶֶֶֶַַָָָָנגד

זיליֹונר מֹולטי ּבמצוֹות, ּבעֹולם ה ּגדֹול  הכי העׁשיר  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָנהיית
ם הנין, את לקץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם  ם  מה? ידע ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאה

ה  [דברי  חקי  העונ ת ל א א עד , ולא  כר ,  ת א את מהרח"קל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה  הללים , ו ר"אער יראלמלי , לחשב?אהב  מה עד  י !נ קרח ], רת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

מצות, עלם הד ל הכי העיר נהיית  הרי ידים ? ח ק תב מלטיהאם ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

האבה זילינר!!! ית מחת מ הילה וכל הם  ל ולרקד  ליר  צרי א ה הרי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מחה מרב הבע ל   ני ע "ב)א  נא ּדף רנן ,(סּכה נ ית : מחת ראה  א מי ְְִֵֶַַָָָָֹֹ ֻ ָ ְִִֵֶַַַָָָָָֹ

ממיו. מחה ראה  לא ְִִֵַָָָָָָֹה אבה 

סֹוד ֹותיה את  ׁשּלֹומדים לא ּלּו נּתנה ה ּתֹורה נתינת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָעּקר 
חז"ל, ן!!!אמר ה לאכלי אא רה  ננה ד')לא ל "א ב' הּימים ּדברי ב הר(רׁש"י  ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹ ַ ִ ִ ְ ֵ ַ ָ ִַַֹ

 ד סב)ה ּדף ּבׁשּלח  היה ,(ּפרׁשת הן את אכל אר  הן? אכלי  מיחד מה תב ַָ ָ ָ ַ ְ ַ ַ ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

זה  ועל עלי נה. לחכמה וזכ מעלה מה  ורא רחני  א ר ל וק עים  רְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמת

 תפנימ  להסל ה רה ננה ולהם  האמ נה ני  הי והם  עה ", "ר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָנקרא

רכיה. את ולדעת מדים  לא ננה הרה  נתינת ער  ,דה מהזהר  ראים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ֶָסד תיה .

ּתֹורה ׁשל ּביינה  י ׂשראל ׁשּיתעּסק ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּצריךְ 
החים ב  ויחי אר רת  דיא)ה תב,(מט  היח, מל העצם ה אל  ל   ח ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

נימת  את  למד ה ברים, באר רה , ל יינה יראל  קתע רי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה א 

רה ל יינ ה  .)"סֹוד "ּגימטרּיהיין(ּגםה רה ֵֶֶֶַָָָ ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ

רחמים. קרב צדקנ מיח ני לק ל ולזת ה א לה את להחי ה בר ידינְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אברהם ׂשמחת הק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

ה ּקדֹוׁש!!! ז ֹוהר  לֹומדים ּכּולנּו ח ּיים !!! חפצי ְִִֵֵַַַָָָּכּולנּו

לזת , מ ט בה עצה ל אין  י  ידים,  עצמ את ות ח  תערר ודאי  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי 

אל קים  למענ לב הל, על  לכוון  רי תח אל רק מארים, ט בים  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֻלח ים 

כל די  ה ד ה, הכינה לכבד זה צרי אה  הבת ל למר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָח ים ,

ה ד ה, הכינה את לפת מים , בד למען ותתל  מחה, ה' את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבד 

 לנ רה!!! לערי   לנ  באהבה. רצן  תפ קל ואז הלמה, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻולאה

הד!!!חפ זהר למדים לנ ח ים !!! צי ְֲִִֵֵַַַָָ

ׁשּיגאלנּו עד ה ּוא  ּבר ּוךְ  לּקדֹוׁש מנּוחה  לתת ולא ללמ ֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹצריךְ 

כל צרנ לי לעבד לבבנ לטהר  ונז ה טהרה, רח  עלינ הם ערה רצן  ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויהי 

,מאדנ בכל ננפ בכל חנ ד ה זהר ללמד תנ א מצה  מהימנא  הרעיא   מ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

 דל מנחה  לתת ולא ללמד  וצרי הרת, סף עד מאיר הר"י רת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹדוקא,

גאלנ עד ה א  ר(.ריט ּפנחס ובנה (זֹוהר  חננ ויקץ יחנמ  לנ לח  עד  , ְִֵֶַָָ ַ ִ ְ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אמן. ימינ מהרה  נפאר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָית


ָהַרב ֵמִאיר ְׁשֶטְרן

ָהַרב ְּדַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ֵמירֹון ְוֵאזֹור ְמרֹום ַהָּגִליל
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ח' ְׁשָבט תש"ע.

ִּביָבמֹות )צז.( ְּבכֹורֹות )לא:( ְּדָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ָּכל ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשאֹוְמִרים 
ֶׁשְּיֵהא  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  ִּביָבמֹות  ָׁשם  ְוַרִׁש"י  ַּבֶּקֶבר.  ּדֹוְבבֹות  ִׂשְפתֹוָתיו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִמִּפיו  ְׁשמּוָעה  ְּדַבר 
ְׂשָפַתי ָנעֹות ַּבֶּקֶבר ְּכִאּלּו ֲאִני ַחי. ְוַרִׁש"י ָׁשם ִּבְבכֹורֹות ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַוֲהָנָאה הּוא לֹו ֶׁשּדֹוֶמה ְּכַחי. ַרֵּבינּו 
ֵּגְרׁשֹום ָׁשם ּדֹוְבבֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ְוָאַמְרִּתי ְלָפֵרׁש ֹּתֶכן ֶׁשל "ִׂשְפתֹוָתיו 
ּוְמַבְּקִׁשים  ְלָהַרְׁשִּב"י  ָּבִאים  ָאנּו  ִּכי  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ְוָלנּו  לֹו  יֹוֵצא  ֲהָנָאה  ּוַמה  ַהַּמְׁשָמעּות  ַמהּו  ּדֹוְבבֹות", 
ֵניֶהם ֶאָחד, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֶזה ְּבִלי ֶזה, ּוַבֶּמה ִנְתַרֶּצה ִלְפֵני  ָּכל ֶאָחד ְּבַבָּקָׁשתֹו ָהרּוָחִנית ְוַהַּגְׁשִמית, ֶׁשּׁשְ
ְיֵדי ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרתֹו  ְוֶזה ַעל  ְיַמֵּלא ַּבָּקָׁשֵתנּו,  ִיְתָּבַרְך  ם  ַּבֲעֵדנּו ֶׁשַהּׁשֵ ְוַיֲעִתיר  ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 
ְּכַבָּקָׁשתֹו "ִלְמדּו ּתֹוָרִתי" )ִּגִּטין ס"ז( ְועֹוִׂשים לֹו ַנַחת רּוַח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמֲחִזיר ָלנּו ַנַחת רּוַח ּוִמְתַּפֵּלל 
ַּבֲעֵדנּו, ְוֹכחֹו ָּגדֹול,ּ ְכמֹו ֶׁשָאַמר ַעל ַעְצמֹו: ְיכֹוַלִני ִלְפֹטר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ִמן ַהִּדין. ְוַכְמֹבָאר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 

)ֵחֶלק ג' ַּדף קכ"ח( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ֲאַנן ִקּיּוֵמי ָעְלִמין, ְּדָעְלָמא ִמְתָּבֵרְך ְּבִגיָנן.

ַעל ֵּכן ּבֹואּו ְוַנֲחִזיק טֹוָבה ְלָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְּגָראס, ָכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א, 
ֶׁשּזֹוֶכה ּוְמַזֶּכה ַרִּבים ְּבִהְׁשַּתְּדלּותֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלָהִפיץ "אֹור ַהֹּזַהר" ּוְלַהְלִהיב ֶאת ִלּבֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְקדֹוִׁשים, ַלֲעֹסק ְוִלְלֹמד ְּתִמיִדין ְּכִסְדָרן ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוִמְּלַבד ֹּגֶדל ַהִהְתעֹוְררּות 
ֶּבֱאמּוָנה  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ְלִהְתָקֵרב  ַהָּקדֹוׁש  ֹזַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ְמַקְּבִלים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשִּנְׁשַמת 
ַהַּתָּנא  ְלעֹוֵרר  ַּגם  זֹוִכים  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ה  ִּבְקֻדּׁשָ ּוְלִהְתַקֵּדׁש  ְלִהָּטֵהר  ֶּבֱאֶמת,  ְׁשֵלָמה  ְוִלְתׁשּוָבה  ְׁשֵלָמה 
ֶׁשִּנְזֶּכה  ָהַרֲחִמים,  ִמַּדת  ָעֵלינּו  ְוָיֹגּלּו  ַהִּדין,  ִמן  אֹוָתנּו  ִלְפטֹר  ַּבֲעֵדנּו  טֹוב  ֶׁשַּיְמִליץ  ָהַרְׁשִּב"י  ַהָּקדֹוׁש 

ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

ֹּכה ִּדְבֵרי ְיִדידֹו ֹעז מֹוִקירֹו ְּכֶעְרּכֹו ָהָרָמה, ְמָבְרכֹו ְּבַהְצָלָחה ְּגדֹוָלה ַּבֲעבֹוָדתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַהַּנ"ל:

ֵמִאיר ְׁשֶטְרן
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ָנה  ָעְברּו ֵמַעל ֵמָאה ׁשָ
ל ָהֱאלִֹקי  ֻקּבָ שהגה”צ ַהּמְ
עְרג   רֹוְזְנּבֶ יּוְדל  י  ַרּבִ
זצוקלה”ה הֹוִציא ָלאֹור 
ים  דֹוׁשִ ֶאת ְסָפָריו ַהּקְ
ָעָמל  ְלַאַחר  ּתֹוָרה,  זֹוַהר 
ְוֵלילֹות  ָיִמים  ה  ַרּבָ ִויִגיָעה 
ָנה,  ׁשָ  20 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֲהפּוָגה  ְללֹא 
ֶאת  ְוָעַרְך  ט  ִלּקֵ ר  ִסּדֵ ֶהם  ּבָ
ְסָפָריו זֹוַהר ַהּתֹוָרה, ְלִפי ֵסֶדר 
מּוָבִאים  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּיֹות  ְרׁשִ ַהּפַ
ם  ּגַ ַהּמּוָבִנים  ַהּזֹוַהר  ִקְטֵעי 
ל  ּכָ ׁשֶ ָרה  ַמּטָ ּבְ ט,  ׁשָ ַהּפְ ְלִפי 
ים  ַטּנִ ְיהּוִדי ִויהּוִדי ַוֲאִפילּו ַהּקְ
ִרים  ָ ֶהם יּוְכלּו ִלְהיֹות ְמֻקּשׁ ּבָ ׁשֶ
ְלַפְרֵסם  ָזִכינּו  ַהּזֹוַהר.  ְלֵסֶפר 
ּיֹות  ְרׁשִ ּפַ ָלאֹור  ּוְלהֹוִציא 
עּוִרים  ָפָריו, ְוֵכן ׁשִ ֲאָחדֹות ִמּסְ
י  ָמִעים ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרּבִ ַהמּוׁשְ
ָראס ָהַאְדמֹו”ר  לֹום ְיהּוָדה   ּגְ ׁשָ

ִליָט”א. ֵמָהאְלִמין ׁשְ

 
ף ַהּיֹוִמי ב”זֹוַהר ּתֹוָרה”  עּוֵרי ּדַ ׁשִ

ָרֵאל” ו”זֹוַהר ָחק ְלִיׂשְ
ַרְדיֹו 2000 יֹומֹו ּבָ ִמיֵדי יֹום ּבְ

ָעה 3-5 ָ ִני ִמּשׁ ָכל יֹום ׁשֵ ּבְ
ָראס  לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרּבִ

ִליָט”א. ָהַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ַדף ַהּיֹוִמי ”זֹוַהר ּתֹוָרה”  יעּוִרים ּבְ ׁשִ
יֹומֹו,   ָרֵאל” ִמיֵדי יֹום ּבְ ו”זֹוַהר ָחק ְלִיׂשְ

ִליָט”א  הּו ַמַמן ׁשְ ַעל ְיֵדי ָהַרב ֵאִלּיָ
ֹראׁש מֹוְסדֹות ”ּתֹוַרת ַאְבָרָהם” ַנְצֶרת ִעיִלית. 

ֶרְך  ִני יֹוֵצא ַלּדֶ ַרְעיֹון ַחְדׁשָ
ְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִמּמִ

ל ”זֹוַהר ּתֹוָרה” = 829 ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהּגִ
ם” = 829    ָרֵאל ַחי ְוַקּיָ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ”ּדָ

זֹוַהר” = 447 ל ”ּכּוָלם לֹוְמִדים ּבְ ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהּגִ
ִוד” = 447 ן ּדָ יַח ּבֶ ”ָיִביא ְמׁשִ

נּו ַיַחד  ּלָ ל יֹום ָויֹום ּכֻ לֹוַמר ַרק ִאם ִנְלַמד ּכָ ּכְ
ִוד  ן ּדָ יַח ּבֶ בֹוא ְמׁשִ ּיָ ה ׁשֶ דֹוׁש ִנְזּכֶ זֹוַהר ַהּקָ ּבְ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ָראס  לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ הגה”צ ַרּבִ
ִליָט”א ָהַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ֵנס ָקרֹוב ִאֶי”ַה ִיּכָ ְבּ
”י” בֶטל: 0722-990044  ּבִ ְל”קֹול ָהַרׁשְ

ּוְבקֹול ַהזֹוַהר בֶטל:  0722-990055
 

ָרׁשוׁת  י ִמּדְ ּיֹות ְלָבּתֵ ָרׁשִ ֲחלּוַקת ַהּפָ ים ּבַ ְלִזּכּוי ָהַרּבִ
ֶרן  ְמִחיר ַהּקֶ ִדיְסִקים ּבִ עּוִרים ּבְ ִמיַעת ַהׁשִ ְוִלׁשְ

0548-436784
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 שטר שותפות 
ְיהּוִדי ָיָקר!!!

אּוָלה ַמֲאָמֵצי ַהּגְ ף ּבְ ּתָ בס”ד ָזִכית ִלְהיֹות ׁשֻ
ָרֵאל”,  ְבֵטי ִיׂשְ דֹוׁש “ָיַחד ׁשִ ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ

 

יּמּוד זֹוַהר ַלּיֹום, ּקֹות ִלּ י ּדַ ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלֶהֵווי ָידּוַע ְלָך, ׁשֶ
ֶלְך! ֵני ַהּמֶ א, ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ֵמרֹוֵאי ּפְ ן עֹוָלם ַהּבָ ה ּבֶ ַאּתָ
ם! ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ יַע ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ּבַ ְרצֹוֵננּו ְלַהּגִ ּבִ

ָכל יֹום! ”ה ּבְ ּבָ ַח ַהּקָ ּבֵ ּתַ ׁש! ּוְבָך ִמׁשְ ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ֶגֶדר ַהּצָ ְוֶזהּו ּבְ
דֹוׁש, ”י ַהּקָ ּבִ ף ְלַרׁשְ ּתָ ה ׁשֻ ה ַנֲעׂשֶ ָקִלים ַלּיֹום ַאּתָ ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ
ַלח ָיֶדיָך. ָך ּוְבָכל ִמׁשְ ְחּתְ ּפַ ִמיָרה ַוֲהָגָנה ְלָך ּוְלִמׁשְ ְזֹוֶכה ִלׁשְ

דֹוׁש  ְפָעל ַהּקָ ֶכם, ַלּמִ ּבֹא ְוַהֵטה ׁשְ
ַרֲחִמים. אּוָלה ּבְ ַמִים, ְלִקירּוב ַהּגְ ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ּכֻ ׁשֶ

ַתח! ּפֶ יַח ּבַ ׁשִ ְזכֹור ַהּמָ
ת ָמֵגן! ה ְלֻסּכַ ְזּכֶ ”י, ּיִ ּבִ ל ָהַרׁשְ ָלה ׁשֶ יַבת ַהַהּצָ תֹוְך ּתֵ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָגִעים. ְולֹא ַיחּוׁש ְולֹא ִיְפָחד ֵמָהאֹוְיִבים, ְמַהִטיִלים,  ּוִמּכֹל ִמיֵני ּפְ
ָך, ּלְ ָהֶרַוח ּכּולֹו ׁשֶ

י ֶאֶלף, ל ּפִ ”י ּוְתַקּבֵ ּבִ ן ְלַרׁשְ ּתֶ
ֵגן, ת ֶאֶלף ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי 

צָֹרף, יטּו ְיֵדיֶכם ּוִמְלאּו ֶאת ַהטֹוֶפס ַהּמְ א הֹוׁשִ ָאּנָ

 

ַפְקס: 02-9951300 ְלחּו ּבְ ְוׁשִ
ַראי: 054-8433385 ְרִטיס ַאׁשְ ּכַ ִלְתרּומֹות ּבְ

ה ִויׁשּוָעה: ִפּלָ מֹות ִלּתְ ”ל, ׁשְ ַפְקס ַהּנַ ּלֹוַח ּבְ ן ִלׁשְ ִניּתַ
ַמת דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ל ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ְוֵכן ֶאְפׁשָ
ים טֹוִבים!  ְזּכּו ְלִמְצוֹות וְלַחּיִ ּתִ

בס”ד
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