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 קול קורא
תוכחת הזוהר

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

ערוך, ושולחן היומי דף שיעורים מגידי רבנים, ישיבות, ראשי האדמורי"ם, לכל
תשובה, לעשות הרבים את המעוררים תורה,-ודרשנים עלוני המוציאים לכל ובפרט

התקשורת!!! כלי ולכל העיתונים ולכל

וּ מרה גדלה זעקה ו יּ זעק העיר  ֹבּ ת ו ו יּ צא נעשׂ ה ... אשׁ ר כּ ל את  ידע יצּ ע וּ מרדּ כי ואפר שׂ ק ... 
היּ ה וּ דים. מ כּ ל ה מּ ל בּ ית  להמּ לט  ׁבנפש תּ דמּ י אל אס תּ ר אל לה שׁ יב מרדּ כי ו יּ אמר לרבּ ים ...
לעת אם  יוֹ דע וּ מי אחר... ממּ קוֹ ם ליּ ה וּ דים יעמוֹ ד וה צּ לה  רוח  ה זּ את  בּ עת תּ חרישׁ י החר שׁ  אם כּ י

אס תּ ר. עליו צוּ תה אשׁ ר כּ כל ו יּ עשׂ  מרדּ כי ויּ עבר  למּ לכוּ ת... הגּ עתּ  א-יז )כּ זאת  ד פרק (אסתר 

ידעתם: האם שלכם,1. עבודה  כל על  גדול, עונש  תקבלו כי
שאתם  חושבים  הרבים [שאתם אתם מזכי ובינתיים  הרבים ]מזיקי

זוהר  מאמרי הפצת ו/או בכתיבת וקשורים עוסקים  לא  אתם  אם 
בחינם ]. הכל  לקבל  יכולים [שאתם  שבוע? כל  הקדוש ,

ידעתם: האם כי2. אמר, ע "ה  רבנו יפקוןשמשה  זוהר  ספר בזכות 
ברחמי? מגלותא  לימוד ישראל על רק לימוד שום על  נאמר  לא [וזה

הקדוש ] הזוהר

ידעתם  האם אנו3.  האמת  את לכם אומרים אנו אין שאם :
את לכם אומרים שלא הרבנים כל [וכן עמלק? וקליפת  רב ערב

.(הגר"א)האמת]

ידעתם  האם אמירת4. מדוע   ל ' ותיקון מ"ג בתיקון שכתוב מה  :
ומדוע   נשמעת ? לא  שמע  עונהקריאת ואין קול  והתפילה""אין 

אינו לו, ראוי  ישראל  שעם השפע מדוע  מתקבלת? לא ח"ו
היודעים ויבשה ? חרבה  לארץ משולות  ונשמותינו אליו? מושפע
בפני עומד  העולם כל אטום, פצצת של  איום  תחת אנו כי אתם 
ופורענויות אסונות, ומלחמות, מהפיכות שלישית , עולם מלחמת
לעת תפקידנו ומה זה? כל ה ' עושה  מה  ועל  כולו. העולם בכל

זה ? לכל  האחראים  הם  מי כזאת?!

"אבל ע "ה הצדיק ליוסף הקדושים  השבטים  האחים  אמרו ֲָוכבר

ולא אלינ התחננ נפ צרת ראינ אר  אחינ על   אנחנ ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאמים 

הל א לאמר  אתם  וען... האת, ה רה  אלינ אה ן על  מענְֲֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הה  מ וגם מע ם  ולא בלד  חטא אל  לאמר אליכם  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאמרי 

"כ "ב)נדר כ "א מב מהזוהר (בראשית לפניכם הכל  לעשות  עלינו  ומה  . ְִָ

ל ': ותיקון מ"ג בתיקון  הקדוש 

אינה שמע  קריאת  מדוע  מ "ג: תיקון  זוהר  תיקוני לשון וזה 
נשמעת?

שמעון, רבי אמר ," יב את"ר ן ישראית בראשי"ת במלת ְֲִֵֵַַָָ

יב"ש את"ר  ומבאר,אותיות  יבש , הוא  מקום, הנקרא  היסוד ביאור ,
ויב יחרב ונהר   איה ה)ודא י"ט ויב ,(ישעיהו  יחרב  נהר הוא וזה  , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

למלכותכלומר להשפיע  יכול  ואינו  השפע , ממימי ויבש חרב  ,היסוד
יה , ואיהי יבש , שהוא הזמן באותו  יב דאיה זמנא  ְְְְִִִִֵַַָָָָהה א

מהיסוד השפע קבלה לא כי יבשה , היא לתאוהמלכות נין צווחין ,ְְְִִַָָ

יראל , מע  ואמרין למטהיחדא ישראל בני הבנים צועקים ְְְְְִִִֵַָָָ

התפילה להעלות ישראל " "שמע  השם יחוד באמירת הזה, בעולם
ענה,,כתיקונה ואין נשמעת, לא  שמע קריאת  כל כלומר , קל ְְֵֵֶואין

דכתיב ה א  הדא בתפלתם, בקשתם ומתמלאת  נענית  אין כך, ְֲִִָובגלל 

כח ) א יקראנני(משלי גר"א)אז ותפלה, שמע קריאת הוא דאז  (כלומר , ְְִִָָ

שמע, בקריאת להקב "ה  וקוראים  וצועקים בצרה , הם וכשישראל 
בתפלתם. אותם  אענה  לא אני  אענה . ולא צ"ב ,אבל דף הגר "א (ביאור  ְֱֶֶֹ

מלך) וכסא

ידעתם:5. הכהן האם מאיר  ישראל רבינו מרנא  שכתב מה 
היתה ביותר, הפשוט יהודי כל  מלפנים  כי זצ"ל, חיים  החפץ הגדול
בלי ואמיתית פשוטה  חושית באמונה  הקדוש  הזוהר בדברי אמונתו

בעל רשכבה"ג  הקדוש  והצדיק  עכת"ד. כלל , פקפוק חידושי שום 
פשוטההרי"ם  לאמונה  לזכות  אפשר אי  כי  קדשו: ברוח אמר זי"ע,

בעל הצה "ק ונכדו הקדוש . הזוהר לימוד בלי אמתואמיתית  אמרי
ובראשם עיה"ק  בירושלים המקובלים  גדולי  את כשראה  זיע "א

רבי האלוקי פתייההמקובל  [שקיבל יהודה מהרשב "י זי"ע הסכמה
ספרו הרקחעל  האידרות,יין  באריכות )על  הזוהר כוח בוכים(ראה ,[

את הציל למען ומיוחדות נוראות בתפילות נפשם  על  ומתחננים
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אמר  ימ"ש , הגרמני העמלקי של מהחרב  ישראל ארץ  יושבי
כאלו צדיקים  לנו היו ואילו ינצלו, ישראל ארץ יושבי שבוודאי
המקובל [והצדיק  הנוראה. השואה  בכלל היתה  לא  באירופא
בשנת שקראו הצרות שכל אמר זי"ע , פתייה יהודה רבי האלוקי
איש הבן חיים  יוסף רבנו הצדיקים  שני פטירת אחרי  היו תרע"ד
ואחר  ורעב בצורת  שנים שלש  היה  זיע"א , אגסי שמעון ורבנו  חי
את שהציפו רבים ושיטפונות  התבואה , כל את  שאכל ארבה  בא כך 
בשואה כמו וחמסו והרגו העיר כל  ונחרבה  ברחו, וכולם  העיר בתי

רח"ל.

רבים נים   לנ הי אמן,  עירנ נה  גדד  עירנ והה  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוז"ל :

לחמה לנ  הי אר  וה ה  מחץ  מית העיר  על  הככים  ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָזהב 

עלם יסד  ציק ד הראן זעם , י ם יסףלמחסה ר י חכם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

אלהןח ים  ר י מהןחכם ר י וקדח ים ןחכם וז"צ ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ה אן הרב ד וני א אלברכה. ר  אא אהרן  מען  רי חכם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ער  על אהרן ני ספר  המחר לברכה,  וקד וז "ל  א סי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהמכה

עירנ נמצאים  הי לבם  הם   א צ יקים  ב' אר רבהללים, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ע סק ה א ואחד אחד  ל ערים ב מנה חים עץ היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעסקם

מגים  הי וצדקתם זכתם וה ה , עצמ פני ית מ חדר   ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלב

מה , וזה  מה  זה העיר אר ן על  ונלקח  העונ ת  מר אפס  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

בי"ג ה 'תרס "ט נת לברכה  נזכר חים יסף ר י חכם ְְְֱִִִִִִֵַַַָָָָָֹהאלקים

אחת רגל על  מה כת  צלעת להית  העיר התחילה  והתחילאלל  ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

הבא לעב דת יראל חרי נלקח רת קב אחרי י לב א  ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהרת

בכים, מילים העם ל והי הלחמה  סדר  ללדם ימעאל  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלמל

ריו חכם מתנחמים  אהרןהיינ ענמע ן העם  וכל לברכה וז"ל  ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָֹ

הרב  מקם למ א  יכל  ה א י קותנ אבדה  לא  ע ד חכם אחריו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ

ח ים  יסף ן ר י ינ א ר  לא  א ה א. הע לם לחי נזכר ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

י ה ין, מת געה ציק ת א וגם  הצליח טן מע ה  י ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָהיתה ,

לארץ היט נת מנחם  לחד ח' ו' ליל  נים  חמ ה  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרי

םורע "ד בהסק לאנחת . תנא ועזב  למנ חת  ה א ם  נסע ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

האחר ן. ביב ם  מהעיר  בה אז לברכה  נזכר מען רי ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָחכם 

מבירהומע ן איניס"ף  צרה ליעקב צרה עת  והיתה  .אינ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

נזכר מע ן רי  חכם טירת אחרי אב, מנחם י"א  ליל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָי

נדלברכה , ה ם גדליוקר לה מעם אד ים מדעת  ק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

לא ת אדם חרב מצ ר הדע ת  בת ה קמת  בכל הוקים ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻכל

ריטנייא . ממלכת קסטנטינא ממלכת ממלכה . ממלכה  ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמלחמה

עם  לה חם למלחמה  לצאת יראל ני חרי את  לקץ התחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָותכף

הרים  למד ר  מדר  לעיר מעיר  אתם מיעין ריטנייא.והיְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

 נמצא והלאה אז  מי הלחמה , קרי מק ם עד  היעם עד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָב בעת 

ר צה אחת ל ז את  ז חקת  הרת והי וצרת רעת ְְֲֶַַַַָָָָָָרת 

נגע, לא רגע ואין רעה  לא עה ואין   חבר ני את ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלהקים

אתמל. ים על  נ סף  ים כל נתח ים קת ְְְְְִִֵֶַַָָָגזר ת 

תרע "ה איכה  נת סלו י "ג ג ' ליל  י  נלחמ המים מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָם

 ועבר טפו ה הר דרי פרצ המים מרב חקל נהר  מי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹצפ

מי הים  וגא ילה  תינמ על  ינים תנ הי עד העיר  ְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

זמן  רק נהיתה  לא  מ ה אר העיר  ת דלה  צעקה  והי , תְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹ

ועם תפיהם על מעמיהם עם  העיר אנ י  וכל  מצרים. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָיציאת

רחים הי זרעתם על אתם  אים ה טים בנתיהם  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָניהם

לצאת  ר אין י ב ה לק ם מה מ קם  העיר   ת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָונסים 

עיניו מל א רח ק יתר צד מל העיר ל  יפ ה הים י העיר ְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמן

אדם ני וכ ה  העיר לי יהם  יל וה ה ים   וגבה אדם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָל 

א  ואחר ליצלן. רחמנא  קבריהם יהם  הי לברח קדמ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹא

ונלוה רעים  הרקיע אויר נתמ א  ם  צרה , עמים קם  לא  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹדבר

הצליח לא  ה בא  אני ם  ה ערים . ויקר רת מת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹעהם 

אלמנת ניהם   ארונ מלחמה  הרגי חרב  אני והי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלחמה 

על וחם  יראל  ע לחץ את ה ם ראה  עד יתמים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָבניהם

נת אדר י"ז א ' ליל  בל  ונל דה  הלחמהעזר "תהרעה  סגן יד  ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה קרא ריטנייא אר מל העיר רפת  את  אנס  בכח , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אר  ם מהעיר , צאתם  עת  ק צטנטינא  ל  חיל אנ י   יתְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה

אי בזז ה ה דים  חנת  את  בר עיר ה ארים ימעאל  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻני

 עקר החנת ל  ה לתת ואפיל ל ם  איר ה א  עד ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹֻל

הה ה ים . את ם  ולבז  אחר לחזר עם  והיה  ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹלקחם 

העיר  ל  קטה נחה  האיב ה נס י  זממם  את  הפיק א  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹלאל

נא הט נעים  קרא וא ה יקים. מח  נמלטה צר נְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָונפ

ציקים ב' ל ס קם זמן מד כף זאת ל  מצאתנ ל ה  ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹראה 

 ע סקים  הי האמת  חכמת  כ ת  לנ לה דיע לא אם ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהזר

ואנם חם בעצם  ה ין מ ת  נגד וצה  למגן ע מדים   הי א ר  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהם 

הין  מת נגד לעמד יכל  היה  א  מה ה זרת, את  חים  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהי

תא ה רה  חיצנת העס קים  וחסידים ציקים ה ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָזכת

מה יא דה ה עיר עניא. לחמא האי המח ר ברי ה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהר...

עכל "ק יצ "ו, תיא  יעה  יחזקאל  חלקיעה יה דה לחם  (ית ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

.ראן ) ִ

בדפוס גם ומה  הזוהר, ספר מצוי היה  לא שעברו בדורות ואם
כיום אך   יודע . איני לומר הרע  ליצר  תירוץ  היה  אחד, לכל בהיר
תרגום עם  ומשובחות, נאות במהדורות הזוהר ספרי  לאור  שיצאו
כל וספו תמו  ולהבין, לקרוא יכול  רב בי בר שכל  הקודש, ללשון

התירוצים.

ידעתם? האם הקדוש6. הזוהר מאמרי כותבים, לא אתם  שאם
ולהסתרת הקדושה  השכינה  להסלקות  גורמים  אתם  שבוע , כל 

הזוהר, נשמת פירוש  עם  מ"ג בתיקון שכתוב  כמו המשיח,

דבוז"ל : מארייתא וחכמתא קלה אסק גרים מאן על והכי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָ

דבכתב, מארייתא כןה  מאןוכמו  על מ"ב בתיקון  למעלה שכתב (כמו  ְְְִֵֶַָָ

ברית ) באות  גם ,דפגים  הפנימית, והחכמה הקבלה  שתסתלק שגורם מי
שבכתב התורה ומן פה  שבעל התורה ללמוד,מן צריך אין באמרו 

פשט ה ן,אלא ידלן לא וגרים שלא, ישראל לבני וגורם ְְְְְִִַָָ

הקבלה, בחכמת  א רייתאיתעסקו ט א א  אית לא  ְְְְְְִִֶַָָָָָואמרין

ובתלמוד, בתורה שאין אומרים  או התורה,בתלמדא , פשט אלא ְְַָ

תורה, וסתרי פנימיות  את  נביעומכחישים יס ק ה א   א ְְְְִִֵַַַואי 

נהר שפעמההא  נביעת  את מסלק הוא כאילו לו, נחשב בודאי ֵַָָ

היסוד, מן והבינה  המלכותהחכמה היא הגן ומאותו גן, ֵַָמההא 

עלמא, אתרי  לא לי טב  זה, לאדם  לו אוי ,לי ווי גן, ְְְְְִִֵֵַַָָָהנקראת

ה , דבעל  וארייתא  דבכתב ארייתא ההיא יליף שלאולא לו  טוב ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

בעולם  כלל נברא שבעלהיה  ותורה  שבכתב תורה  לומד היה  ולא  ,
לא קבלה , ללמוד יודע ואינו ראוי  שאינו הארץ עם  היה  אם כי פה,

אבל  כך, כל  פוגם  פנימיותהיה את ומכחיש  התורה, נגלות  שלמד מי
היסוד , של והיחוד  השפע את  מסלק  הוא  התורה , ְְִַַאתחב ונסתרות

, ובה  לתה עלמא אחזר   א אתלי החזיר  כאילו  לו  נחשב  ועוד ְְְְִֵַַָָָֹֹ

ובוהו לתוהו העולם "והארץכל העולם בריאת לפני שכתוב  כמו ,ְֶָָ

תהם  ני על   וח  ובה תה ב)היתה  א' מגביר,(בראשית ובחטאו ְְְְֵֶַָָָֹֹ

בעונותיו יבשים והגן שהנהר וגורם הוא,הקליפות הזה, שבזמן  (והענין

(גר"א) משיח  דיזיל גרמין  ואינון משיח , ובלא תורה  בלא התוהו ביאור עולם  ,
הקדושים , מביאים דבריו הסוד, בלימוד  עוסקים שישראל ידי שעל
לתיק העולם שאינם את ואלו  ברחמים, המשיח ביאת את  ומזרזים ונו,

ישראל  את  ומבטלים מפריעים וגם הרשב "י, בתורת חלק רוצים
ולא ובהו, לתהו העולם את מחזירים הם הקדוש , הזוהר  מלימוד 

ומונעים  ומעכבים השם, מלכות ובגילוי העולם בתיקון רוצים
לבא ) ל תא.,מהמשיח  רוא עלמא  ענתא אלווגרים והם ְְְְֲִִֶָָָָָָ

מישראל  שפע  אין אם כי הגלות , ואורך  בעולם עניות  שגורמים
"הבאר שכתב  וכמו  למטה , שפע יהיה  מאין  ומלכות , ביסוד להשפיע

חיים" למעלהמים התורה  מעלים  לשמה , תורה  בלימוד שרק 
השפעות יהיה  מאין עלייה, אין ואם הזה , לעולם השפע ומורידים 

לשמה,למטה , תורה  לומדי הם הרשב "י תורת  לומדי (חסדורק

ביאתלאברהם ) את ומזרז העולם , את מקיים  תורה  סתרי שלומד  ומי
ברחמים . מלך)המשיח  וכסא  צ "ב:, דף הגר "א עם(ביאור היה  אם   .ִַָָ

מאן  אבל ... ק לה  ל מד אינ אם גם  אינ י , ל טב  יתר ֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ

לא אם ד ל  ל  ענ ה , על  ותרה  כתב רה  ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאליף

י ,לי יליף לא  לי וטב  ,ד ל גם  וא ר ה  קלה , ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹילמד

,ובה לתה עלמא מ "ג )אחזר תיקון האריז"ל בשם  מלך .(כסא ְְְַַָָָֹֹ

ידעתם? האם שנולד 7. חבל  הקדוש  הזוהר  מלימוד המתעלם  כי 
לא,בעולם לי טב נס רת ר צה  איני גל ת לי י הא מר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָכי 

עלמא !!! ְְִֵָָָא רי 

גלת לי י והאמר ה את  הרה ל  נמעל ל ר ת  להם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואי

סר ת ר צה אמראיני מ עלמא  א רי לא לי נים טב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מג ) בעל(ן מאריתא  וחכמת קלה  אס ק מאן : נל וזה  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

אא אית  לא ואמר ה ן יל ן לא  וגרים כתב מא ריתא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה

מהה א נביע אס ק  הוה   א ואי בתלמ דא אריתא ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָט

יליף ולא  עלמא את רי לא  לי טב לי ווי  ן מהה א ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָנהר

לי ח ב א  אריתא  וגרים הה א ובה לתה עלמא חזר  א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ

לתא .  ואר לעלמא ל נ.ענ ת  אן עד ְְְְֲִֶַָָָָָֹ

האחראיים? הם מי ידעתם האם .6

והרג ביזה וחרא ענתא גרמין  לן וי ל': תיקון זוהר ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָבתיקוני

עלמא, דא מר,ואדן  מה דיח  רח איה אס ק רח והאי ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָ

רח גב רה  עצה  רח בינה  חכמה  רח  ואיה , דה רח ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹואיה

ה ' ויראת ב)עת  יא .(ישעיה  ְְִַַַ

קרא  מ קרא , אמר קל   ה בר  וס ד הקודש : בלשון ְְְְֵַָָָָהזוהר 

ל אקרא, מה  אמרת והיא פנה , מדים  מי ואל   נע הי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָנא 

ציץ  חס וכל  חציר, א כל ת בהמת  הם  ה ל  חציר , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהר

 א ל ואפ לעצמם. עים  עים, החסד ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהדה ,

זמן  תא ע ים. לעצמם  עים  חסד  ל  רה , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלים 

ל  ח ר וזהי לע לם , יב ולא   ל ה ר ח  ה ה  בר י ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוזר

לע לם, יב ולא הע לם  מן  ל ל רמים  מי להם אי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמיח,

חכמת לה ל רצים ולא  יה , הרה  את ע ים הם  אְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ונארת מה, י ' היא החכמה , מעין ס ק וג רמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהלה ,

יב ה , עלם,ב' ואבדן  והרג ב ה וחרב  ענ ת  רמים להם אי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

רח והיא תאר,  מ ה יח, ר ח  היא ס קת ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוהרח 

ויראת עת רח גברה , עצה  ר ח בינה חכמה רח והיא  , דְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹה

ל)ה ' תיקון  זוהר .(תיקוני

ידעתם? האם מגידי8. ישיבות, ראשי  רבנים, האדמורי"ם , שכל
שלא ומלמדים , מוסר, בעלי  ערוך , ובשולחן היומי בדף שיעור
כל על אחראים הקדוש , הזוהר  לימוד על  תלמידיהם את  מעוררים 
משגיחים אינם ואם הקדוש, בזוהר  הרשב "י  שאמר  כמו האסונות

הרי ע "ה , הרשב"י האלוקי התנא  באפיקורסותבדברי חשודים הם
שנה מאה מלפני המוחרמים הדרדעים כת  ובכלל  [שנתרח"ל,

גדולי תרע"ד] עליון מלאכי קדושים וצדיקים גאונים 156 ידי על
ראשו שערות  תסמרנא  שם בדבריהם המעיין וכל זיע "א , עולם
כל  את ואררו שקיללו והפלגה החומרא  מגודל  אבריו כל ויתחלחלו

כגויים  אותם ואסרו נסך, כיין יינם את ואסרו  עימהם, המשתייך 
תורה לשמוע  ואסור עמהם, להתחתן ואסרו  דבריהם, לכל גמורים

כתבם. מפי ולא מפיהם

ידעתם? האם ללמוד 9. לחברו, ואומר מעורר שלא  מי שכל
בזוהר  מקומות  מראה  310ו הגר"א, לפי רב  ערב  בעצמו הוא זוהר ,

טוב! שם בעל ובספרי הקדוש 

ידעתם? האם כל10. של  הטקסט כל  לקחת ביכולתכם , שיש 
העולמי, הזוהר  ממפעל  ועלונים, הזוהר של  מעשיות וסיפורי הזוהר
לכם היה  שלא מעלה של דין בבית  תירוץ יהיה  ולא  בחינם ?

בחינם !!! הכל  כי כסף, לכם היה ולא לקחת  מאיפוא 

ידעתם? האם מכניסים11. אתם זה , את עושים לא אתם  שאם 
וספר  אח חלקים הזוהר כח ספר [ראה  לגיהנום ? עצמכם את

א ה ] חלקים  ועונש שכר

ידעתם? האם יהודים,12. מיליון 13 הריגת  למנוע  יכולים שאתם 
השלישית? עולם מלחמת תהיה  שלא

ידעתם? האם אתם13. הזוהר, את ותפיצו תפרסמו לא שאם
[ראה ישראל ? עם  כל  של  והצרות ההריגות כל של באשמה נוטלים 
מ"ג תיקון זוהר  תיקוני  ב', חלק הזוהר כוח 73/74 הזוהר אור  עלוני 

כא ]. תיקון ל' תיקון

יקרים!: יהודים ידעתם האם .14! עורו מתרדמתכם ישנים עורו 
אטום? ופצצת שלישית עולם  מלחמת  ולמנוע נפשך להציל רוצה  
שלה , העצום הרוחני  בכח  רק היא ישראל , עם של  המגן אפודת  

 הרוח! של  האינסופי כח לעומת אפסי  הוא החומר, פצצתכח
ה הזוהר מול ואבנים מקלות  של נשק היא האם קדושאטום 

שיהודי  כדי להתחנן , אפשר  כמה עד   עצמה? על  חוזרת  ההיסטוריה
הקדוש? זוהר  ילמד

ידעתם? האם רוצים15. ולמה  גזירות, הרבה  כך  כל  ישנם למה 
רק מקצצים  ולמה  הישיבות, עולם  ואת התורה  עולם  את להחריב
למה דווקא, החרדים ושל  דווקא התורה לומדי  של בתקציביהם 
ה' יראי אותנו  ורק צרות, הרבה כך כל לנו יש עכשיו בדיוק
נגד  שעושים הענינים כל ידי על השורש  מן לעקור  מחפשים 

החרדים?

ידעתם? האם כל16. את לעורר  כח  מכם  ואחד אחד  לכל  שיש 
הרבה לנו שיהיה  ישראל  עם על  והנפלאות הגדולות הישועות

גדולות?! השפעות  הרבה 

ידעתם? האם ומי17. למעלה , שהזכרנו הדברים בכל  אשם  מי
אותנו?? שפוקדים  והייסורים  והצרות הגזירות בכל  אשם

ידעתם? האם למעלה18. יבוא אחד כשכל מעלה של דין שבבית
למד?? ולא  זוהר ללמוד יכול  שהיה דקה כל על  וחשבון דין יתן

ידעתם? האם מיליוני19. ולכמה  שלכם הזמן שווה  כמה
אחד  בדקה להגיע יכולים  אתם מצוות זיליוני  ביליארדי מיליארדי

בלבד??

ידעתם? האם מוציאים20. אתם  הקדוש  זוהר  את בהפיצכם  כי
תשובה בעשיית הרבים את לזכות יכולים  ואתם  מזולל  יקר

שלימה ??

ידעתם? האם ומצוות21. תורה  לשומרי נעשו חילונים  כמה 
האחרון?? בחודש  הקדוש  הזוהר בזכות

ידעתם? האם להגיע22. יכולים אתם בה' דבקות מדרגת לאיזה 
הקדוש ?? הזוהר לימוד ידי  על 
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אמר  ימ"ש , הגרמני העמלקי של מהחרב  ישראל ארץ  יושבי
כאלו צדיקים  לנו היו ואילו ינצלו, ישראל ארץ יושבי שבוודאי
המקובל [והצדיק  הנוראה. השואה  בכלל היתה  לא  באירופא
בשנת שקראו הצרות שכל אמר זי"ע , פתייה יהודה רבי האלוקי
איש הבן חיים  יוסף רבנו הצדיקים  שני פטירת אחרי  היו תרע"ד
ואחר  ורעב בצורת  שנים שלש  היה  זיע"א , אגסי שמעון ורבנו  חי
את שהציפו רבים ושיטפונות  התבואה , כל את  שאכל ארבה  בא כך 
בשואה כמו וחמסו והרגו העיר כל  ונחרבה  ברחו, וכולם  העיר בתי

רח"ל.

רבים נים   לנ הי אמן,  עירנ נה  גדד  עירנ והה  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוז"ל :

לחמה לנ  הי אר  וה ה  מחץ  מית העיר  על  הככים  ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָזהב 

עלם יסד  ציק ד הראן זעם , י ם יסףלמחסה ר י חכם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

אלהןח ים  ר י מהןחכם ר י וקדח ים ןחכם וז"צ ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ה אן הרב ד וני א אלברכה. ר  אא אהרן  מען  רי חכם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ער  על אהרן ני ספר  המחר לברכה,  וקד וז "ל  א סי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהמכה

עירנ נמצאים  הי לבם  הם   א צ יקים  ב' אר רבהללים, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ע סק ה א ואחד אחד  ל ערים ב מנה חים עץ היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעסקם

מגים  הי וצדקתם זכתם וה ה , עצמ פני ית מ חדר   ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלב

מה , וזה  מה  זה העיר אר ן על  ונלקח  העונ ת  מר אפס  ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

בי"ג ה 'תרס "ט נת לברכה  נזכר חים יסף ר י חכם ְְְֱִִִִִִֵַַַָָָָָֹהאלקים

אחת רגל על  מה כת  צלעת להית  העיר התחילה  והתחילאלל  ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

הבא לעב דת יראל חרי נלקח רת קב אחרי י לב א  ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהרת

בכים, מילים העם ל והי הלחמה  סדר  ללדם ימעאל  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלמל

ריו חכם מתנחמים  אהרןהיינ ענמע ן העם  וכל לברכה וז"ל  ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָֹ

הרב  מקם למ א  יכל  ה א י קותנ אבדה  לא  ע ד חכם אחריו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ

ח ים  יסף ן ר י ינ א ר  לא  א ה א. הע לם לחי נזכר ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

י ה ין, מת געה ציק ת א וגם  הצליח טן מע ה  י ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָהיתה ,

לארץ היט נת מנחם  לחד ח' ו' ליל  נים  חמ ה  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחרי

םורע "ד בהסק לאנחת . תנא ועזב  למנ חת  ה א ם  נסע ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

האחר ן. ביב ם  מהעיר  בה אז לברכה  נזכר מען רי ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָחכם 

מבירהומע ן איניס"ף  צרה ליעקב צרה עת  והיתה  .אינ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

נזכר מע ן רי  חכם טירת אחרי אב, מנחם י"א  ליל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָי

נדלברכה , ה ם גדליוקר לה מעם אד ים מדעת  ק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

לא ת אדם חרב מצ ר הדע ת  בת ה קמת  בכל הוקים ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻכל

ריטנייא . ממלכת קסטנטינא ממלכת ממלכה . ממלכה  ְְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמלחמה

עם  לה חם למלחמה  לצאת יראל ני חרי את  לקץ התחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָותכף

הרים  למד ר  מדר  לעיר מעיר  אתם מיעין ריטנייא.והיְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

 נמצא והלאה אז  מי הלחמה , קרי מק ם עד  היעם עד ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָב בעת 

ר צה אחת ל ז את  ז חקת  הרת והי וצרת רעת ְְֲֶַַַַָָָָָָרת 

נגע, לא רגע ואין רעה  לא עה ואין   חבר ני את ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלהקים

אתמל. ים על  נ סף  ים כל נתח ים קת ְְְְְִִֵֶַַָָָגזר ת 

תרע "ה איכה  נת סלו י "ג ג ' ליל  י  נלחמ המים מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָם

 ועבר טפו ה הר דרי פרצ המים מרב חקל נהר  מי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹצפ

מי הים  וגא ילה  תינמ על  ינים תנ הי עד העיר  ְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

זמן  רק נהיתה  לא  מ ה אר העיר  ת דלה  צעקה  והי , תְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹ

ועם תפיהם על מעמיהם עם  העיר אנ י  וכל  מצרים. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָיציאת

רחים הי זרעתם על אתם  אים ה טים בנתיהם  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָניהם

לצאת  ר אין י ב ה לק ם מה מ קם  העיר   ת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָונסים 

עיניו מל א רח ק יתר צד מל העיר ל  יפ ה הים י העיר ְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמן

אדם ני וכ ה  העיר לי יהם  יל וה ה ים   וגבה אדם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָל 

א  ואחר ליצלן. רחמנא  קבריהם יהם  הי לברח קדמ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹא

ונלוה רעים  הרקיע אויר נתמ א  ם  צרה , עמים קם  לא  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹדבר

הצליח לא  ה בא  אני ם  ה ערים . ויקר רת מת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹעהם 

אלמנת ניהם   ארונ מלחמה  הרגי חרב  אני והי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלחמה 

על וחם  יראל  ע לחץ את ה ם ראה  עד יתמים , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָבניהם

נת אדר י"ז א ' ליל  בל  ונל דה  הלחמהעזר "תהרעה  סגן יד  ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה קרא ריטנייא אר מל העיר רפת  את  אנס  בכח , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

אר  ם מהעיר , צאתם  עת  ק צטנטינא  ל  חיל אנ י   יתְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה

אי בזז ה ה דים  חנת  את  בר עיר ה ארים ימעאל  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻני

 עקר החנת ל  ה לתת ואפיל ל ם  איר ה א  עד ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹֻל

הה ה ים . את ם  ולבז  אחר לחזר עם  והיה  ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹלקחם 

העיר  ל  קטה נחה  האיב ה נס י  זממם  את  הפיק א  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹלאל

נא הט נעים  קרא וא ה יקים. מח  נמלטה צר נְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָונפ

ציקים ב' ל ס קם זמן מד כף זאת ל  מצאתנ ל ה  ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹראה 

 ע סקים  הי האמת  חכמת  כ ת  לנ לה דיע לא אם ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהזר

ואנם חם בעצם  ה ין מ ת  נגד וצה  למגן ע מדים   הי א ר  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהם 

הין  מת נגד לעמד יכל  היה  א  מה ה זרת, את  חים  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהי

תא ה רה  חיצנת העס קים  וחסידים ציקים ה ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָזכת

מה יא דה ה עיר עניא. לחמא האי המח ר ברי ה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהר...

עכל "ק יצ "ו, תיא  יעה  יחזקאל  חלקיעה יה דה לחם  (ית ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

.ראן ) ִ

בדפוס גם ומה  הזוהר, ספר מצוי היה  לא שעברו בדורות ואם
כיום אך   יודע . איני לומר הרע  ליצר  תירוץ  היה  אחד, לכל בהיר
תרגום עם  ומשובחות, נאות במהדורות הזוהר ספרי  לאור  שיצאו
כל וספו תמו  ולהבין, לקרוא יכול  רב בי בר שכל  הקודש, ללשון

התירוצים.

ידעתם? האם הקדוש6. הזוהר מאמרי כותבים, לא אתם  שאם
ולהסתרת הקדושה  השכינה  להסלקות  גורמים  אתם  שבוע , כל 

הזוהר, נשמת פירוש  עם  מ"ג בתיקון שכתוב  כמו המשיח,

דבוז"ל : מארייתא וחכמתא קלה אסק גרים מאן על והכי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָ

דבכתב, מארייתא כןה  מאןוכמו  על מ"ב בתיקון  למעלה שכתב (כמו  ְְְִֵֶַָָ

ברית ) באות  גם ,דפגים  הפנימית, והחכמה הקבלה  שתסתלק שגורם מי
שבכתב התורה ומן פה  שבעל התורה ללמוד,מן צריך אין באמרו 

פשט ה ן,אלא ידלן לא וגרים שלא, ישראל לבני וגורם ְְְְְִִַָָ

הקבלה, בחכמת  א רייתאיתעסקו ט א א  אית לא  ְְְְְְִִֶַָָָָָואמרין

ובתלמוד, בתורה שאין אומרים  או התורה,בתלמדא , פשט אלא ְְַָ

תורה, וסתרי פנימיות  את  נביעומכחישים יס ק ה א   א ְְְְִִֵַַַואי 

נהר שפעמההא  נביעת  את מסלק הוא כאילו לו, נחשב בודאי ֵַָָ

היסוד, מן והבינה  המלכותהחכמה היא הגן ומאותו גן, ֵַָמההא 

עלמא, אתרי  לא לי טב  זה, לאדם  לו אוי ,לי ווי גן, ְְְְְִִֵֵַַָָָהנקראת

ה , דבעל  וארייתא  דבכתב ארייתא ההיא יליף שלאולא לו  טוב ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ

בעולם  כלל נברא שבעלהיה  ותורה  שבכתב תורה  לומד היה  ולא  ,
לא קבלה , ללמוד יודע ואינו ראוי  שאינו הארץ עם  היה  אם כי פה,

אבל  כך, כל  פוגם  פנימיותהיה את ומכחיש  התורה, נגלות  שלמד מי
היסוד , של והיחוד  השפע את  מסלק  הוא  התורה , ְְִַַאתחב ונסתרות

, ובה  לתה עלמא אחזר   א אתלי החזיר  כאילו  לו  נחשב  ועוד ְְְְִֵַַָָָֹֹ

ובוהו לתוהו העולם "והארץכל העולם בריאת לפני שכתוב  כמו ,ְֶָָ

תהם  ני על   וח  ובה תה ב)היתה  א' מגביר,(בראשית ובחטאו ְְְְֵֶַָָָֹֹ

בעונותיו יבשים והגן שהנהר וגורם הוא,הקליפות הזה, שבזמן  (והענין

(גר"א) משיח  דיזיל גרמין  ואינון משיח , ובלא תורה  בלא התוהו ביאור עולם  ,
הקדושים , מביאים דבריו הסוד, בלימוד  עוסקים שישראל ידי שעל
לתיק העולם שאינם את ואלו  ברחמים, המשיח ביאת את  ומזרזים ונו,

ישראל  את  ומבטלים מפריעים וגם הרשב "י, בתורת חלק רוצים
ולא ובהו, לתהו העולם את מחזירים הם הקדוש , הזוהר  מלימוד 

ומונעים  ומעכבים השם, מלכות ובגילוי העולם בתיקון רוצים
לבא ) ל תא.,מהמשיח  רוא עלמא  ענתא אלווגרים והם ְְְְֲִִֶָָָָָָ

מישראל  שפע  אין אם כי הגלות , ואורך  בעולם עניות  שגורמים
"הבאר שכתב  וכמו  למטה , שפע יהיה  מאין  ומלכות , ביסוד להשפיע

חיים" למעלהמים התורה  מעלים  לשמה , תורה  בלימוד שרק 
השפעות יהיה  מאין עלייה, אין ואם הזה , לעולם השפע ומורידים 

לשמה,למטה , תורה  לומדי הם הרשב "י תורת  לומדי (חסדורק

ביאתלאברהם ) את ומזרז העולם , את מקיים  תורה  סתרי שלומד  ומי
ברחמים . מלך)המשיח  וכסא  צ "ב:, דף הגר "א עם(ביאור היה  אם   .ִַָָ

מאן  אבל ... ק לה  ל מד אינ אם גם  אינ י , ל טב  יתר ֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ

לא אם ד ל  ל  ענ ה , על  ותרה  כתב רה  ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאליף

י ,לי יליף לא  לי וטב  ,ד ל גם  וא ר ה  קלה , ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹילמד

,ובה לתה עלמא מ "ג )אחזר תיקון האריז"ל בשם  מלך .(כסא ְְְַַָָָֹֹ

ידעתם? האם שנולד 7. חבל  הקדוש  הזוהר  מלימוד המתעלם  כי 
לא,בעולם לי טב נס רת ר צה  איני גל ת לי י הא מר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָכי 

עלמא !!! ְְִֵָָָא רי 

גלת לי י והאמר ה את  הרה ל  נמעל ל ר ת  להם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואי

סר ת ר צה אמראיני מ עלמא  א רי לא לי נים טב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מג ) בעל(ן מאריתא  וחכמת קלה  אס ק מאן : נל וזה  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

אא אית  לא ואמר ה ן יל ן לא  וגרים כתב מא ריתא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה

מהה א נביע אס ק  הוה   א ואי בתלמ דא אריתא ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָט

יליף ולא  עלמא את רי לא  לי טב לי ווי  ן מהה א ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָנהר

לי ח ב א  אריתא  וגרים הה א ובה לתה עלמא חזר  א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ

לתא .  ואר לעלמא ל נ.ענ ת  אן עד ְְְְֲִֶַָָָָָֹ

האחראיים? הם מי ידעתם האם .6

והרג ביזה וחרא ענתא גרמין  לן וי ל': תיקון זוהר ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָבתיקוני

עלמא, דא מר,ואדן  מה דיח  רח איה אס ק רח והאי ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָ

רח גב רה  עצה  רח בינה  חכמה  רח  ואיה , דה רח ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹואיה

ה ' ויראת ב)עת  יא .(ישעיה  ְְִַַַ

קרא  מ קרא , אמר קל   ה בר  וס ד הקודש : בלשון ְְְְֵַָָָָהזוהר 

ל אקרא, מה  אמרת והיא פנה , מדים  מי ואל   נע הי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָנא 

ציץ  חס וכל  חציר, א כל ת בהמת  הם  ה ל  חציר , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהר

 א ל ואפ לעצמם. עים  עים, החסד ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהדה ,

זמן  תא ע ים. לעצמם  עים  חסד  ל  רה , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלים 

ל  ח ר וזהי לע לם , יב ולא   ל ה ר ח  ה ה  בר י ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוזר

לע לם, יב ולא הע לם  מן  ל ל רמים  מי להם אי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמיח,

חכמת לה ל רצים ולא  יה , הרה  את ע ים הם  אְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ונארת מה, י ' היא החכמה , מעין ס ק וג רמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהלה ,

יב ה , עלם,ב' ואבדן  והרג ב ה וחרב  ענ ת  רמים להם אי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

רח והיא תאר,  מ ה יח, ר ח  היא ס קת ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוהרח 

ויראת עת רח גברה , עצה  ר ח בינה חכמה רח והיא  , דְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹה

ל)ה ' תיקון  זוהר .(תיקוני

ידעתם? האם מגידי8. ישיבות, ראשי  רבנים, האדמורי"ם , שכל
שלא ומלמדים , מוסר, בעלי  ערוך , ובשולחן היומי בדף שיעור
כל על אחראים הקדוש , הזוהר  לימוד על  תלמידיהם את  מעוררים 
משגיחים אינם ואם הקדוש, בזוהר  הרשב "י  שאמר  כמו האסונות

הרי ע "ה , הרשב"י האלוקי התנא  באפיקורסותבדברי חשודים הם
שנה מאה מלפני המוחרמים הדרדעים כת  ובכלל  [שנתרח"ל,

גדולי תרע"ד] עליון מלאכי קדושים וצדיקים גאונים 156 ידי על
ראשו שערות  תסמרנא  שם בדבריהם המעיין וכל זיע "א , עולם
כל  את ואררו שקיללו והפלגה החומרא  מגודל  אבריו כל ויתחלחלו

כגויים  אותם ואסרו נסך, כיין יינם את ואסרו  עימהם, המשתייך 
תורה לשמוע  ואסור עמהם, להתחתן ואסרו  דבריהם, לכל גמורים

כתבם. מפי ולא מפיהם

ידעתם? האם ללמוד 9. לחברו, ואומר מעורר שלא  מי שכל
בזוהר  מקומות  מראה  310ו הגר"א, לפי רב  ערב  בעצמו הוא זוהר ,

טוב! שם בעל ובספרי הקדוש 

ידעתם? האם כל10. של  הטקסט כל  לקחת ביכולתכם , שיש 
העולמי, הזוהר  ממפעל  ועלונים, הזוהר של  מעשיות וסיפורי הזוהר
לכם היה  שלא מעלה של דין בבית  תירוץ יהיה  ולא  בחינם ?

בחינם !!! הכל  כי כסף, לכם היה ולא לקחת  מאיפוא 

ידעתם? האם מכניסים11. אתם זה , את עושים לא אתם  שאם 
וספר  אח חלקים הזוהר כח ספר [ראה  לגיהנום ? עצמכם את

א ה ] חלקים  ועונש שכר

ידעתם? האם יהודים,12. מיליון 13 הריגת  למנוע  יכולים שאתם 
השלישית? עולם מלחמת תהיה  שלא

ידעתם? האם אתם13. הזוהר, את ותפיצו תפרסמו לא שאם
[ראה ישראל ? עם  כל  של  והצרות ההריגות כל של באשמה נוטלים 
מ"ג תיקון זוהר  תיקוני  ב', חלק הזוהר כוח 73/74 הזוהר אור  עלוני 

כא ]. תיקון ל' תיקון

יקרים!: יהודים ידעתם האם .14! עורו מתרדמתכם ישנים עורו 
אטום? ופצצת שלישית עולם  מלחמת  ולמנוע נפשך להציל רוצה  
שלה , העצום הרוחני  בכח  רק היא ישראל , עם של  המגן אפודת  

 הרוח! של  האינסופי כח לעומת אפסי  הוא החומר, פצצתכח
ה הזוהר מול ואבנים מקלות  של נשק היא האם קדושאטום 

שיהודי  כדי להתחנן , אפשר  כמה עד   עצמה? על  חוזרת  ההיסטוריה
הקדוש? זוהר  ילמד

ידעתם? האם רוצים15. ולמה  גזירות, הרבה  כך  כל  ישנם למה 
רק מקצצים  ולמה  הישיבות, עולם  ואת התורה  עולם  את להחריב
למה דווקא, החרדים ושל  דווקא התורה לומדי  של בתקציביהם 
ה' יראי אותנו  ורק צרות, הרבה כך כל לנו יש עכשיו בדיוק
נגד  שעושים הענינים כל ידי על השורש  מן לעקור  מחפשים 

החרדים?

ידעתם? האם כל16. את לעורר  כח  מכם  ואחד אחד  לכל  שיש 
הרבה לנו שיהיה  ישראל  עם על  והנפלאות הגדולות הישועות

גדולות?! השפעות  הרבה 

ידעתם? האם ומי17. למעלה , שהזכרנו הדברים בכל  אשם  מי
אותנו?? שפוקדים  והייסורים  והצרות הגזירות בכל  אשם

ידעתם? האם למעלה18. יבוא אחד כשכל מעלה של דין שבבית
למד?? ולא  זוהר ללמוד יכול  שהיה דקה כל על  וחשבון דין יתן

ידעתם? האם מיליוני19. ולכמה  שלכם הזמן שווה  כמה
אחד  בדקה להגיע יכולים  אתם מצוות זיליוני  ביליארדי מיליארדי

בלבד??

ידעתם? האם מוציאים20. אתם  הקדוש  זוהר  את בהפיצכם  כי
תשובה בעשיית הרבים את לזכות יכולים  ואתם  מזולל  יקר

שלימה ??

ידעתם? האם ומצוות21. תורה  לשומרי נעשו חילונים  כמה 
האחרון?? בחודש  הקדוש  הזוהר בזכות

ידעתם? האם להגיע22. יכולים אתם בה' דבקות מדרגת לאיזה 
הקדוש ?? הזוהר לימוד ידי  על 
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ידעתם? האם ידו,23. על בא  חטא שאין הרבים מזכי זכות  גודל
ללמוד  הרבים  זיכוי של  כזה  גדול  הרבים זיכוי וחומר וקל  שכן וכל 

הקדוש !!! זוהר

ידעתם? האם אליהו24. ואת המשיח את להביא בכחנו כי
הנביא !!!

ידעתם? האם עם25. על נשפעים  הזוהר לימוד ידי על  כי 
השפעות?? מיני וכל ורפואות ישועות  מיני כל  ישראל

ידעתם? האם רבי26. הוא כדי עליו  שאמרו הרשב"י כח את 
הדחק?? בשעת עליו  לסמוך  שמעון

ידעתם? האם כל27. את לפטור יכולני שאמר  הרשב "י  כח את
הדין?? מן כולו העולם

ידעתם? האם השמים28. מן התגלגלו ידו שעל  הרשב"י כח  את 
דאיתא הסתלקותו לאחר וגם חיותו בחיים  ישועות הרבה  כך  כל 

מבחייהם? יותר במיתתן צדיקים  גדולים 

ידעתם? האם לימודכם29. על  טובה  לכם מכיר שמעון שרבי
בספרו??

ידעתם? האם תרופה30. הכין הסולם בעל  האלוקי  שהמקובל
 זאת!!! הבינו  לא אירופה רבני אולם בעל למכה, הקדוש  רבינו

גזירת את  השואה קודם שנה  20 כ קדשו ברוח ראה  הסולם,
באירופה ישראל  גדולי בפני והתחנן צעק נפשו, ומסר  ההשמדה

תחנוניו נדחו  אולם הקדוש , הזוהר ללמוד לתלמידהם בשניםשיורו 
הגה"ק רץ  הראשונה , העולם מלחמת לאחר , תרע "ט – תרע"ז

אשלגרבינו לייב בעל יהודה  לגדולי"הסולם"זצוקלה "ה  ופנה זי"ע 
וחסידיהם לתלמידיהם  שיורו בפניהם והתחנן באירופה ישראל
הזוה "ק, בלימוד  החיוב על בספה"ק הנכתב והוכיח  הזוה "ק ללמוד
צעק תרע"ט בשנת למיניהן.. בתירוצים  תחנוניו דחו לצערנו אך 

הנ"ל  הק' בשמים הגאון הגזירה מ "הענניםשנגזרה  רבינו והזהיר !!!
ואמר אירופה על  שעולים לברוחהשחורים" שנה  20 לנו  שנותנים

חורבן יהיה לא ששם ישראל לכנותלארץ  החלו זאת כששמעו !!!
הנ "ל הק' הגאון הכתובת"ציוני"את  כראוי. לדבריו התייחסו ולא 

אפשר  עוד כמה   כתובה  שוב ועכשיו   הקיר! על כתובה היתה 
 יענה? כבת עורו !להתנהג מתרדמתכם ישנים עורו 

ידעתם? האם המערבי,31. בכותל  צעקו יהודים  30.000 למה 
האלוקים  הוא  ה ' צועקים וכו ' מלך ה' ישראל אששמע יורדת ולא

למה ?  השמים!!!! מן

ידעתם? האם בכותל32. ואפר שק  לובשים אנשים מאות למה 
בא?!!! לא  ומשיח ובוכים  וצועקים המערבי

ידעתם?33. אלפיהאם ויש  הפסיקו? לא  הנוראות הגזירות  למה
נאספו וילדים  בחורים צעירים  אנשים קצר בזמן ויתומים, אלמנות

 רח"ל , למה ? למה ? לפנילמה ? התשובה  את  כבר  כתב הרשב"י
ביום !!! זוהר דקה  לומדים , שלא  בגלל  שנה, 2000

ידעתם?34. ח "והאם נתפס  מוחה שלא מי  נה)שכל וחייב (שבת  ,
 איכה  רבה  המדרש דברי נוראים ומה רח"ל . שנשפך דם  כל  על 

ציוןעה "כ מבת  וזל"ק:ויצא  עבירה, דבר  רואין ישראל גדולי היו 
לכם  עושה ואני שעה תבא הקב "ה  להם אמר  ממנו, פניהם  והופכים

ובאדר"נכן עכ"ל . זמנם(פכ "ט), בלא ת"ח מתים  מה  מפני וז"ל:
דברי על  כנחש  ונוטרים נוקמים שאינם בעצמם  בוזים שהם  מפני
מוהר"ר  הגדול  הלוחם שכתב מה  ראה עכ "ל. שמים, ויראת תורה

חיים  שערי הבהיר  בספרו זצ"ל  סופר ע"ב)חיים ו' וז"ל :(דף  אוי ,
ד ' יפקוד וכי חי, לכל מועד עת בבוא התוכחה מיום ואוי הדין  מיום

זה צדיק כתוב : וימצא  שיחופש  אדם פעולות ועל  אנוש  מעשי על
נבילה על  עבר זה  אלקים ירא נדה, על עבר  זה חסיד שבת , חלל
אנשי  כל וישתוממו  איש, אשת על עבר זה  קדוש  ושעטנז , וטריפה 
הי' הלא  בסערה: ד ' ויענהו  פעלו, תמים הצור  הלא וישאלו  אמונה 
ולא אותו זכרת לא מדוע רשע. אלמוני פלוני באיש  למחות  בכחך

אשמו עליו  עכ "ל.פקדת  וכו'

מליון  שש  הרג זה  קדוש  בשמים  יאמרו כי דבריו על ונוסיף
זה וכל  בשואה , וילדים תינוקות ידו על  נהרגו זה וצדיק  יהודים,
יוצא מעמיק ובמבט התורה . סודות את לימד  ולא למד שלא  מפני 

הרשב"י ל')מדברי תיקון  מ"ג ספר (תיקון את לומד שאינו  מי "שכל
לעולם, ואבדן הרג  חרב לבזה בזה, הוא  גורם  הרי , הקדוש  הזוהר
מכפר  אינו הכפורים יום  שאפילו לחבירו אדם  שבין עבירות ואלו
חבירו " את שירצה "עד לקיים  באפשרותנו  אין כזה  ובאופן עליהם,

רח"ל. כבר  שנאבדו מחמת

וכן  וע ד, ה ', סד  בספר מצלא, מגנא  זהר  ספר תב כמְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

זצ"ל: הל רין מענכין מנחם  הג"ר הגוב "י . וההר גים תב הענ ים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

א חכמים ה למידי את מעלה  ל ין  בית בעים ה לת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזמן

 על אתם מעניים קלה,  עץלמד' על  הגוב "י  על  לן וזה  : ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָ

שלימה 'חים' 'איפה  ספר על זצ"ל דוויק  אל  ח ים  להג"ר תן (הס מה  ְְִִִֶַַַַַַָָָָ

רבי הקדוש  דוויק[הצדיק  הכהן  שאול זי"ע ,חיים בחשוון, י "ד  ה"שד "ה" גם  מכונה 

ארם של הראשי רבה  ישיבה , וראש  דיין רב, היה ה 'תרצ"ג  בטבת  ד '  ה'תרי"ח 

בדורו המקובלים  ומגדולי שבסוריה , וחכמת.])צובא  נס ר למד  אינ ְְְִִֵֵֶַָָמי

ת העל חדין חדין יע ה   ר ב ערתיו  סמרנה  ההר , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹספר 

וההרגת, היסת והלחמת, ה זר ת  יראל, ענתא  י ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָעל

ת על ביח העני מעלה ל  במליא לזה. רם עצמ ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהא

.לחבר אדם ין  חטאים נקרא זה  וכל ,הריגת על וההרג , תפלְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָו

וה כחה, הין  מם  לנ אי עליהם, מכ ר  אין ה רים ים ם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאר

עכ "ל.

יראל עם לה לת י ראל דלי ל  ל ליחים  רק  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואנ

שאמחז"ל ,  מ אטם, מדר מ צצת  סח, רמז, פטים  ילק ט נה, (ת ְְְְְִִִַַַַָָָ

כ "ה) מכ ב ח ים חפץ  וען  נב. איכה  ה א,,ר ה נפ י לדעת  עליו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

זה . על  ולם חס  נמנהויתע מי האמת את  מגה  ד ה וה הר ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

וא מר מתק ץ  מצוה , ע י אלי אם  לה' !!!מי ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָ

ידעתם? האם בראשית35. פרשת הקדוש  בזוהר כתוב (דףמה 

ע"א) וזכ "ח דאינון"ל :, לעלמא ווי ואומר  צועק יוחאי בר  שמעון  רבי
דאורייתא ברזא מסתכלין  דלא עיינין  וסתימים ליבא וכו'...אטימין
עמה שנמצא  רבנו למשה ולא בגלות  לשכינה עוזרים וכו'...ולא  ,

כולהו אלא עזר  מצא  לא ולאדם  בתראה , בגלותא איתמר ובגינה
פירש , מלך  ובמקדש  עיי "ש , מדבש )כנגדו, במתוק לא,(הובא שהקב"ה

נחשבים  כולם  אלא בגלות , למשה עזר שיהיו  חכמים תלמידי מצא
לתיקון לסייע  התורה  בסודות עוסקים שאינם לפי כנגדו , הם כאלו 

עיי "ש.השכינה דברי עכ "ל, את מפרסים לא שאתם בזה ואתם
הקדושה השכינה  נגד  אתם !!!הרשב"י

ידעתם? האם עם36. את מצילים אתם הזוהר לימוד  בפרסום כי
ישראל?

 מ לק ה אלגשהגה "צ לי יה דה ספר ר י מחר  על  ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻ

על רצה  ימ"ש  היטלער לחמת  ראה ,ד ה ה הר על ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהם

להרג לה מיד ה דה  לארצנ יע מאד פחד ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהע לם,

אמר, ן על  ח"ו. ונים  טף  זקן ועד מער ההדים  ל את ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָלא ד 

יפקן  א ספרא ,ד ה הר תב יחאי ן מען ור י ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹהי ת

יכל יהדי ל  די  דה ל ן ההר לתר ם התחיל  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמל תא ,

ה פר  לאר צא ים  ואמר ,ד ה ה הר את  וללמד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהבין

ים היה  וכ דלה, מלה  לר ע  יהיה ד ה ה הר  על ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרא ן

מלה להרע   ל היה  אז ה הר , מ פר הראן ר ה לא ר  ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָצא

להיע זממ הצליח ולא ימ"ש . היטלער  ל  ה לחמה  ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹונגמרה

ה דה.  ְְְֵַַָלארצנ

ידעתם?37. אחד האם מעט וי מא , לרחמי זקקים  אנְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ח"ו, יה דים מלין 15 את לח ל  רצים ם  ערבים לין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֻוחצי 

ער  וי ם ים כל  ד ה ה הר  את  ילמד אם טחים ,  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָואנ

נצל ואי אחת, נה  ה הר  ל  יגמר אחד ל  וכ ת , 15 ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעד

עדה ה "ץ  חברי ל הר נים דלי תב מ מיח, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמחבלי

ן  מען ר י הבטחת  תרפ"א  נת עיה "ק ירלים  ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהחרדית 

רחמי. גל תא  מן יפק ן א  ספרא  ע"ה  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיחאי

ידעתם? האם .38מ ס העלמי" ה הר  "מפעל אני ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָים 

רכים בי "ב  ה דס המי, ה ף  סדר לפי  ד ה ה הר ספר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאת

ע פרת ל ה לחמה  נפסקה  מ ה ם  ת א ה נה, חדי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלי "ב 

– טבת ח "י עד סלו [מל' נים ג' לפני טבת   חד ע ה , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹיצקה

דצמ ר (2008) 72 ין  תשס "ט(למס רם  בכסלו 9002.)ל' בינואר  81ל).[ ְְְְִֵֵֶֶָָ

ה בר ק ה  גל ת הי אחרי לביתם , אנ ים  מלין ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוחזר

רב  ,מ בית ,חד ע ן תב, היה  בע אחר   ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹבע ת.

 לה וכל , מ לבית לה יע צריכים הי הערבים  רק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהילים 

לעת מעת 2630 לער אנ ים ה   אצלנ עבד הא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָבע ת

נדע  ואחר ה מי , ל ד ד ה ההר את לסר הפסק, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלי

גמר  ן וגם  מהטילים,  מ ית ל  את  היל  ה דל  ה ס   ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלנ

[והיע ה לחמה. נגמרה  מ ה ם  תא ד ה ה הר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהפר

אטם, צצת ם  צבאי מחנה ל  למקם  קר ב אחד טיל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָרק 

ל ם ]. קרה  א דל נס  היה היוגם  יצ קה  עפרת  מלחמת  וגם ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ד ע . מאד דלים ר נים ה גלים, ה ים את עינינ וראינ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

רק לרים , אתם קח לפני עד ה הר, ספרי  הדסת ידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעל 

י ד ה ההר הפצת לייםע סקים נ ים  בר  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

ידעתם? האם סיפורי39. שלכם , בעלון שבוע  כל  שתכתבו שבזה 
מספר  מאד יופחתו  השבוע פרשת על וזוהר הקדוש  הזוהר
וניסים רחמים של  לשפע  יזכה  ישראל ועם  והאלמנות? היתומים 

גלויים. וטובות

ידעתם? האם מאמינים אבל 40. בני מאמינים התורהאנו שזאת  ,
של לדבריהם  ישמעו וכולם  צדיקים , כולם  ועמך מוחלפת , תהא  לא 
זוהר  דף  הפחות לכל  וללמד ללמוד יתחילו וכולם  עליון, מלאכי 
ומי הצדיקים הם מי  לך יתוודע  ובזה  אחת, דקה  רק שלוקח ביום
 מ  דל ה" ה ' מאת קורא וקול הדרדעים !!! האפיקורסים ְִִָהם 

ה את" כא)העדה  טז  פרק  ואמר (במדבר החנה  ער מה "ועמד , ְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

לוי" ני ל  אליו אספו אלי לידוד כו )(שמותמי שכתוב לב כמו , ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ

את לגאול  רוצה הגאולה  לעת הוא, ברוך שהקדוש  הקדוש, בזוהר
עד  הקדושה , השכינה עליהם  שתשרה  אפשר אי  אך ישראל,
דעה הארץ  ומלאה  ואז רב. הערב מיני  כל  מהם ויבדלו שיסתלקו

כמים ה ' א תנאת  מצ ה מהימנא הרעיא  וכמו מכסים, ְְְֲֵֶֶַַָָָָלים

ה רת, ס ף עד מאיר הר "י רת דווקא, ד ה זהר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָללמד

גאלנ עד ה א ר דל מנחה  לתת ולא ללמ ד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוצרי

ידעתם: האם ריט.)41. נחס  הזוהר,(ז הר  בלימוד יעסקו ואם ְִַָ

ממש ומיד תיכף  ונגאלים ישראל זוכים אז שאמר הקדוש , כמו .
כד  יתפרקון דילך חיבורא "ובהאי יוחאי בן שמעון לרבי אליהו

יומיא" בסוף מ "ג )איגליא תיקון מלך .(כסא

אירופא הרנים  ע ה גיאה את נע ה  לא ורתי ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמ רי 

ל מע  רצ זצ"ל !!!א הם על הגה "צ  ק ל ְְִֶַַַַַַָָֹֻ

ישראל עם ולמען הקדושה  השכינה  למען כולנו נתאחד אלא 
ולמען ה יב ת ני ס זירת וביטול  והאסונות הגזירות  ְְְִִִֵֵַַל 

 ישראל  כלל של  ובאהבה באחדות  דה ז הר יד אחת  ְִַַַַַָָד ה

בריך קודשא אהבת  נרבה חינם, שנאת  של הקדמון החטא את  לתקן
וישראל  אורייתא הוא

והקהילות הרבנים  להתאחדות  ונתחבר בואו 
זיע "א הרשב"י תלמידי

אלי !!! לה ' מי
שאין  יום  לך  אין המקדש  בית שנחרב  מיום חז"ל  אמרו כבר

במדרש ואמרו מחבירו, מרובה  ביתקללתו נבנה שלא דור כל
ידו . על  המקדש  בית נחרב  כאילו בימיו ירושליםהמקדש חרבה  ולא 

חינם ! שנאת  בעון אלא

הוא, חד ואורייתא  וישראל  הוא  בריך  בואו,(זוה "ק )קודשא
שבשמים  לאבינו  בינינו העיקרי לפירוד  גורם מה  היינו?ונתבונן , אם

שהשם  כמו ממש  יהודי כל  אוהבים היינו  יתברך , בה' באמת  מאמינים
יהודי, כל אוהב שיגרמויתברך רוצה  לא יהודי, כל  שאוהב ומי 

השכינה צער  שזהו עוד ומה וחס , חלילה ישראל, לעם  אסונות
לוקה , רשע  אם  שאפילו במדרש: חז "ל  שאמרו כמו הקדושה ,
לנו גילה  וכבר מזרועי. קלני  מראשי קלני כנגדו, אומרת מה  שכינה

זי"ע ועוד )הרשב "י  ל' תיקון  זוהר  הנוראות(תיקוני אסונות כל  מה  מפני  ,
לומדים ולא הסוד  תורת ללמוד  רוצים שלא  מכיון זה  שקוראים ,
שמים יראת אין ולזה  נוראות, נורא ופוגמים  הקדוש , זוהר 

חיים )לתלמידים , לעץ  בהקדמה אמונה ,(מהרח"ו ואין שער, פנחס (אמרי

יג ) הנשמה ,ט' ותיקון לתשובה  זוכים  לא  מ "ד ), אות באצבע ,(מורה 
הלב , בטמטום  התניא)ונשארים לבעל  שערים יש(מאה  ובגללם  ,

ואסונות  בהקדמה)מגיפות  פתייה, יהודה רבי  הנ "ל, פנחס אנו,(אמרי  ואנא
שמים  לרחמי אנו זקוקים כי יום, ילד  מה יודע אתנו ואין באים,

תצפנו . ומחוץ מבית  מרובים,

אשר  זי"ע הרשב "י  תלמידי חברים  באהבת מתאחדים אנו כן על
גמור  ואחדות באהבה  הם  אלא חלילה , ופירוד קנאה ביניהם אין
החיים, באילן ואוחזים תליא ", בחביבותא "אנן באדרא: כדאיתא

בזוה"ק  מהימנאכדאיתא בגמרא נשא)(רעיא  אמרו ב')וכן פח , דף :(שבת
סמא בה  למשמאילים  דחיי, סמא בה  למיימינין רבא "דאמר

שם: רש"י ופירש וטרודים למיימינים דמותא ", כחם, בכל עסוקים
סודה עכ "ל.לדעת  עיקר, שהיא  ימינו ביד  המשתמש  כאדם  ,

זוה "ק ללמוד לתלמידיהם  ומורים זוה "ק שלומדים הם אלו
החיים  בעץ האוחזים וצדיקיהמימינים קדושי  של  דרכם  וממשיכי ,

להקביל חפץ זי "ע הגר"א רבינו אשר  הקדוש מהרמח"ל  הדורות,
חיותו בחיים  נמצא היה  אם  אליו , לקראתו  רגלי  ולילך פניו 
הקדושים הצדיקים וכל  ברגל ], כשנתיים  מהלך לאיטליה , [מווילנא
משנת עיה "ק בירושלים זי"ע דיסקין מהרי"ל של  הגדול  דין מהבית

השניה)תרפ"א, העולם מלחמת לפני שנה אלף(19 לארגן חפצו אשר ,
הנוראים, האסונות את למנוע  כדי ובגולה , בארץ זוה"ק סיומי

גם בפני ואתם אז  שהתחנן הסולם, בעל זי"ע , אשל "ג מהרי"ל הקדוש 
מה זה רק כי זוה"ק , ללמוד  לתלמידיהם ויורו  שיתחזקו  אירופא, רבני

השמים, מן  לו  וגילו  שהורו כפי ישראל, עם את  ולא(בכ "י)שיציל  ,
האיומה בשואה  האיומים  האסונות כל קרא ולזה אבו, ולא  שמעו
את ראה  כאשר זי"ע , אמת האמרי  הקדוש  הצדיק אשר רח "ל,
הקדושים המקובלים שעשו הנוראים  והתיקונים  והבכיות התפילות
רבי האלוקי  המקובל הקדוש מורינו ובראשם נסתרים , צדיקים עם 
וכאלה צדיקים  כאלה  לנו היה  "שאילו אמר   זי"ע פתייה  יהודה
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ידעתם? האם ידו,23. על בא  חטא שאין הרבים מזכי זכות  גודל
ללמוד  הרבים  זיכוי של  כזה  גדול  הרבים זיכוי וחומר וקל  שכן וכל 

הקדוש !!! זוהר

ידעתם? האם אליהו24. ואת המשיח את להביא בכחנו כי
הנביא !!!

ידעתם? האם עם25. על נשפעים  הזוהר לימוד ידי על  כי 
השפעות?? מיני וכל ורפואות ישועות  מיני כל  ישראל

ידעתם? האם רבי26. הוא כדי עליו  שאמרו הרשב"י כח את 
הדחק?? בשעת עליו  לסמוך  שמעון

ידעתם? האם כל27. את לפטור יכולני שאמר  הרשב "י  כח את
הדין?? מן כולו העולם

ידעתם? האם השמים28. מן התגלגלו ידו שעל  הרשב"י כח  את 
דאיתא הסתלקותו לאחר וגם חיותו בחיים  ישועות הרבה  כך  כל 

מבחייהם? יותר במיתתן צדיקים  גדולים 

ידעתם? האם לימודכם29. על  טובה  לכם מכיר שמעון שרבי
בספרו??

ידעתם? האם תרופה30. הכין הסולם בעל  האלוקי  שהמקובל
 זאת!!! הבינו  לא אירופה רבני אולם בעל למכה, הקדוש  רבינו

גזירת את  השואה קודם שנה  20 כ קדשו ברוח ראה  הסולם,
באירופה ישראל  גדולי בפני והתחנן צעק נפשו, ומסר  ההשמדה

תחנוניו נדחו  אולם הקדוש , הזוהר ללמוד לתלמידהם בשניםשיורו 
הגה"ק רץ  הראשונה , העולם מלחמת לאחר , תרע "ט – תרע"ז

אשלגרבינו לייב בעל יהודה  לגדולי"הסולם"זצוקלה "ה  ופנה זי"ע 
וחסידיהם לתלמידיהם  שיורו בפניהם והתחנן באירופה ישראל
הזוה "ק, בלימוד  החיוב על בספה"ק הנכתב והוכיח  הזוה "ק ללמוד
צעק תרע"ט בשנת למיניהן.. בתירוצים  תחנוניו דחו לצערנו אך 

הנ"ל  הק' בשמים הגאון הגזירה מ "הענניםשנגזרה  רבינו והזהיר !!!
ואמר אירופה על  שעולים לברוחהשחורים" שנה  20 לנו  שנותנים

חורבן יהיה לא ששם ישראל לכנותלארץ  החלו זאת כששמעו !!!
הנ "ל הק' הגאון הכתובת"ציוני"את  כראוי. לדבריו התייחסו ולא 

אפשר  עוד כמה   כתובה  שוב ועכשיו   הקיר! על כתובה היתה 
 יענה? כבת עורו !להתנהג מתרדמתכם ישנים עורו 

ידעתם? האם המערבי,31. בכותל  צעקו יהודים  30.000 למה 
האלוקים  הוא  ה ' צועקים וכו ' מלך ה' ישראל אששמע יורדת ולא

למה ?  השמים!!!! מן

ידעתם? האם בכותל32. ואפר שק  לובשים אנשים מאות למה 
בא?!!! לא  ומשיח ובוכים  וצועקים המערבי

ידעתם?33. אלפיהאם ויש  הפסיקו? לא  הנוראות הגזירות  למה
נאספו וילדים  בחורים צעירים  אנשים קצר בזמן ויתומים, אלמנות

 רח"ל , למה ? למה ? לפנילמה ? התשובה  את  כבר  כתב הרשב"י
ביום !!! זוהר דקה  לומדים , שלא  בגלל  שנה, 2000

ידעתם?34. ח "והאם נתפס  מוחה שלא מי  נה)שכל וחייב (שבת  ,
 איכה  רבה  המדרש דברי נוראים ומה רח"ל . שנשפך דם  כל  על 

ציוןעה "כ מבת  וזל"ק:ויצא  עבירה, דבר  רואין ישראל גדולי היו 
לכם  עושה ואני שעה תבא הקב "ה  להם אמר  ממנו, פניהם  והופכים

ובאדר"נכן עכ"ל . זמנם(פכ "ט), בלא ת"ח מתים  מה  מפני וז"ל:
דברי על  כנחש  ונוטרים נוקמים שאינם בעצמם  בוזים שהם  מפני
מוהר"ר  הגדול  הלוחם שכתב מה  ראה עכ "ל. שמים, ויראת תורה

חיים  שערי הבהיר  בספרו זצ"ל  סופר ע"ב)חיים ו' וז"ל :(דף  אוי ,
ד ' יפקוד וכי חי, לכל מועד עת בבוא התוכחה מיום ואוי הדין  מיום

זה צדיק כתוב : וימצא  שיחופש  אדם פעולות ועל  אנוש  מעשי על
נבילה על  עבר זה  אלקים ירא נדה, על עבר  זה חסיד שבת , חלל
אנשי  כל וישתוממו  איש, אשת על עבר זה  קדוש  ושעטנז , וטריפה 
הי' הלא  בסערה: ד ' ויענהו  פעלו, תמים הצור  הלא וישאלו  אמונה 
ולא אותו זכרת לא מדוע רשע. אלמוני פלוני באיש  למחות  בכחך

אשמו עליו  עכ "ל.פקדת  וכו'

מליון  שש  הרג זה  קדוש  בשמים  יאמרו כי דבריו על ונוסיף
זה וכל  בשואה , וילדים תינוקות ידו על  נהרגו זה וצדיק  יהודים,
יוצא מעמיק ובמבט התורה . סודות את לימד  ולא למד שלא  מפני 

הרשב"י ל')מדברי תיקון  מ"ג ספר (תיקון את לומד שאינו  מי "שכל
לעולם, ואבדן הרג  חרב לבזה בזה, הוא  גורם  הרי , הקדוש  הזוהר
מכפר  אינו הכפורים יום  שאפילו לחבירו אדם  שבין עבירות ואלו
חבירו " את שירצה "עד לקיים  באפשרותנו  אין כזה  ובאופן עליהם,

רח"ל. כבר  שנאבדו מחמת

וכן  וע ד, ה ', סד  בספר מצלא, מגנא  זהר  ספר תב כמְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

זצ"ל: הל רין מענכין מנחם  הג"ר הגוב "י . וההר גים תב הענ ים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

א חכמים ה למידי את מעלה  ל ין  בית בעים ה לת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזמן

 על אתם מעניים קלה,  עץלמד' על  הגוב "י  על  לן וזה  : ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָ

שלימה 'חים' 'איפה  ספר על זצ"ל דוויק  אל  ח ים  להג"ר תן (הס מה  ְְִִִֶַַַַַַָָָָ

רבי הקדוש  דוויק[הצדיק  הכהן  שאול זי"ע ,חיים בחשוון, י "ד  ה"שד "ה" גם  מכונה 

ארם של הראשי רבה  ישיבה , וראש  דיין רב, היה ה 'תרצ"ג  בטבת  ד '  ה'תרי"ח 

בדורו המקובלים  ומגדולי שבסוריה , וחכמת.])צובא  נס ר למד  אינ ְְְִִֵֵֶַָָמי

ת העל חדין חדין יע ה   ר ב ערתיו  סמרנה  ההר , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹספר 

וההרגת, היסת והלחמת, ה זר ת  יראל, ענתא  י ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָעל

ת על ביח העני מעלה ל  במליא לזה. רם עצמ ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהא

.לחבר אדם ין  חטאים נקרא זה  וכל ,הריגת על וההרג , תפלְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָו

וה כחה, הין  מם  לנ אי עליהם, מכ ר  אין ה רים ים ם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאר

עכ "ל.

יראל עם לה לת י ראל דלי ל  ל ליחים  רק  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואנ

שאמחז"ל ,  מ אטם, מדר מ צצת  סח, רמז, פטים  ילק ט נה, (ת ְְְְְִִִַַַַָָָ

כ "ה) מכ ב ח ים חפץ  וען  נב. איכה  ה א,,ר ה נפ י לדעת  עליו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

זה . על  ולם חס  נמנהויתע מי האמת את  מגה  ד ה וה הר ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

וא מר מתק ץ  מצוה , ע י אלי אם  לה' !!!מי ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָ

ידעתם? האם בראשית35. פרשת הקדוש  בזוהר כתוב (דףמה 

ע"א) וזכ "ח דאינון"ל :, לעלמא ווי ואומר  צועק יוחאי בר  שמעון  רבי
דאורייתא ברזא מסתכלין  דלא עיינין  וסתימים ליבא וכו'...אטימין
עמה שנמצא  רבנו למשה ולא בגלות  לשכינה עוזרים וכו'...ולא  ,

כולהו אלא עזר  מצא  לא ולאדם  בתראה , בגלותא איתמר ובגינה
פירש , מלך  ובמקדש  עיי "ש , מדבש )כנגדו, במתוק לא,(הובא שהקב"ה

נחשבים  כולם  אלא בגלות , למשה עזר שיהיו  חכמים תלמידי מצא
לתיקון לסייע  התורה  בסודות עוסקים שאינם לפי כנגדו , הם כאלו 

עיי "ש.השכינה דברי עכ "ל, את מפרסים לא שאתם בזה ואתם
הקדושה השכינה  נגד  אתם !!!הרשב"י

ידעתם? האם עם36. את מצילים אתם הזוהר לימוד  בפרסום כי
ישראל?

 מ לק ה אלגשהגה "צ לי יה דה ספר ר י מחר  על  ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻ

על רצה  ימ"ש  היטלער לחמת  ראה ,ד ה ה הר על ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהם

להרג לה מיד ה דה  לארצנ יע מאד פחד ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהע לם,

אמר, ן על  ח"ו. ונים  טף  זקן ועד מער ההדים  ל את ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָלא ד 

יפקן  א ספרא ,ד ה הר תב יחאי ן מען ור י ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹהי ת

יכל יהדי ל  די  דה ל ן ההר לתר ם התחיל  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמל תא ,

ה פר  לאר צא ים  ואמר ,ד ה ה הר את  וללמד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהבין

ים היה  וכ דלה, מלה  לר ע  יהיה ד ה ה הר  על ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרא ן

מלה להרע   ל היה  אז ה הר , מ פר הראן ר ה לא ר  ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָצא

להיע זממ הצליח ולא ימ"ש . היטלער  ל  ה לחמה  ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹונגמרה

ה דה.  ְְְֵַַָלארצנ

ידעתם?37. אחד האם מעט וי מא , לרחמי זקקים  אנְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ח"ו, יה דים מלין 15 את לח ל  רצים ם  ערבים לין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֻוחצי 

ער  וי ם ים כל  ד ה ה הר  את  ילמד אם טחים ,  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָואנ

נצל ואי אחת, נה  ה הר  ל  יגמר אחד ל  וכ ת , 15 ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעד

עדה ה "ץ  חברי ל הר נים דלי תב מ מיח, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמחבלי

ן  מען ר י הבטחת  תרפ"א  נת עיה "ק ירלים  ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהחרדית 

רחמי. גל תא  מן יפק ן א  ספרא  ע"ה  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיחאי

ידעתם? האם .38מ ס העלמי" ה הר  "מפעל אני ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָים 

רכים בי "ב  ה דס המי, ה ף  סדר לפי  ד ה ה הר ספר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאת

ע פרת ל ה לחמה  נפסקה  מ ה ם  ת א ה נה, חדי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלי "ב 

– טבת ח "י עד סלו [מל' נים ג' לפני טבת   חד ע ה , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹיצקה

דצמ ר (2008) 72 ין  תשס "ט(למס רם  בכסלו 9002.)ל' בינואר  81ל).[ ְְְְִֵֵֶֶָָ

ה בר ק ה  גל ת הי אחרי לביתם , אנ ים  מלין ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוחזר

רב  ,מ בית ,חד ע ן תב, היה  בע אחר   ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹבע ת.

 לה וכל , מ לבית לה יע צריכים הי הערבים  רק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהילים 

לעת מעת 2630 לער אנ ים ה   אצלנ עבד הא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָבע ת

נדע  ואחר ה מי , ל ד ד ה ההר את לסר הפסק, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלי

גמר  ן וגם  מהטילים,  מ ית ל  את  היל  ה דל  ה ס   ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלנ

[והיע ה לחמה. נגמרה  מ ה ם  תא ד ה ה הר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהפר

אטם, צצת ם  צבאי מחנה ל  למקם  קר ב אחד טיל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָרק 

ל ם ]. קרה  א דל נס  היה היוגם  יצ קה  עפרת  מלחמת  וגם ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ד ע . מאד דלים ר נים ה גלים, ה ים את עינינ וראינ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

רק לרים , אתם קח לפני עד ה הר, ספרי  הדסת ידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעל 

י ד ה ההר הפצת לייםע סקים נ ים  בר  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

ידעתם? האם סיפורי39. שלכם , בעלון שבוע  כל  שתכתבו שבזה 
מספר  מאד יופחתו  השבוע פרשת על וזוהר הקדוש  הזוהר
וניסים רחמים של  לשפע  יזכה  ישראל ועם  והאלמנות? היתומים 

גלויים. וטובות

ידעתם? האם מאמינים אבל 40. בני מאמינים התורהאנו שזאת  ,
של לדבריהם  ישמעו וכולם  צדיקים , כולם  ועמך מוחלפת , תהא  לא 
זוהר  דף  הפחות לכל  וללמד ללמוד יתחילו וכולם  עליון, מלאכי 
ומי הצדיקים הם מי  לך יתוודע  ובזה  אחת, דקה  רק שלוקח ביום
 מ  דל ה" ה ' מאת קורא וקול הדרדעים !!! האפיקורסים ְִִָהם 

ה את" כא)העדה  טז  פרק  ואמר (במדבר החנה  ער מה "ועמד , ְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ

לוי" ני ל  אליו אספו אלי לידוד כו )(שמותמי שכתוב לב כמו , ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ

את לגאול  רוצה הגאולה  לעת הוא, ברוך שהקדוש  הקדוש, בזוהר
עד  הקדושה , השכינה עליהם  שתשרה  אפשר אי  אך ישראל,
דעה הארץ  ומלאה  ואז רב. הערב מיני  כל  מהם ויבדלו שיסתלקו

כמים ה ' א תנאת  מצ ה מהימנא הרעיא  וכמו מכסים, ְְְֲֵֶֶַַָָָָלים

ה רת, ס ף עד מאיר הר "י רת דווקא, ד ה זהר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָללמד

גאלנ עד ה א ר דל מנחה  לתת ולא ללמ ד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוצרי

ידעתם: האם ריט.)41. נחס  הזוהר,(ז הר  בלימוד יעסקו ואם ְִַָ

ממש ומיד תיכף  ונגאלים ישראל זוכים אז שאמר הקדוש , כמו .
כד  יתפרקון דילך חיבורא "ובהאי יוחאי בן שמעון לרבי אליהו

יומיא" בסוף מ "ג )איגליא תיקון מלך .(כסא

אירופא הרנים  ע ה גיאה את נע ה  לא ורתי ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹמ רי 

ל מע  רצ זצ"ל !!!א הם על הגה "צ  ק ל ְְִֶַַַַַַָָֹֻ

ישראל עם ולמען הקדושה  השכינה  למען כולנו נתאחד אלא 
ולמען ה יב ת ני ס זירת וביטול  והאסונות הגזירות  ְְְִִִֵֵַַל 

 ישראל  כלל של  ובאהבה באחדות  דה ז הר יד אחת  ְִַַַַַָָד ה

בריך קודשא אהבת  נרבה חינם, שנאת  של הקדמון החטא את  לתקן
וישראל  אורייתא הוא

והקהילות הרבנים  להתאחדות  ונתחבר בואו 
זיע "א הרשב"י תלמידי

אלי !!! לה ' מי
שאין  יום  לך  אין המקדש  בית שנחרב  מיום חז"ל  אמרו כבר

במדרש ואמרו מחבירו, מרובה  ביתקללתו נבנה שלא דור כל
ידו . על  המקדש  בית נחרב  כאילו בימיו ירושליםהמקדש חרבה  ולא 

חינם ! שנאת  בעון אלא

הוא, חד ואורייתא  וישראל  הוא  בריך  בואו,(זוה "ק )קודשא
שבשמים  לאבינו  בינינו העיקרי לפירוד  גורם מה  היינו?ונתבונן , אם

שהשם  כמו ממש  יהודי כל  אוהבים היינו  יתברך , בה' באמת  מאמינים
יהודי, כל אוהב שיגרמויתברך רוצה  לא יהודי, כל  שאוהב ומי 

השכינה צער  שזהו עוד ומה וחס , חלילה ישראל, לעם  אסונות
לוקה , רשע  אם  שאפילו במדרש: חז "ל  שאמרו כמו הקדושה ,
לנו גילה  וכבר מזרועי. קלני  מראשי קלני כנגדו, אומרת מה  שכינה

זי"ע ועוד )הרשב "י  ל' תיקון  זוהר  הנוראות(תיקוני אסונות כל  מה  מפני  ,
לומדים ולא הסוד  תורת ללמוד  רוצים שלא  מכיון זה  שקוראים ,
שמים יראת אין ולזה  נוראות, נורא ופוגמים  הקדוש , זוהר 

חיים )לתלמידים , לעץ  בהקדמה אמונה ,(מהרח"ו ואין שער, פנחס (אמרי

יג ) הנשמה ,ט' ותיקון לתשובה  זוכים  לא  מ "ד ), אות באצבע ,(מורה 
הלב , בטמטום  התניא)ונשארים לבעל  שערים יש(מאה  ובגללם  ,

ואסונות  בהקדמה)מגיפות  פתייה, יהודה רבי  הנ "ל, פנחס אנו,(אמרי  ואנא
שמים  לרחמי אנו זקוקים כי יום, ילד  מה יודע אתנו ואין באים,

תצפנו . ומחוץ מבית  מרובים,

אשר  זי"ע הרשב "י  תלמידי חברים  באהבת מתאחדים אנו כן על
גמור  ואחדות באהבה  הם  אלא חלילה , ופירוד קנאה ביניהם אין
החיים, באילן ואוחזים תליא ", בחביבותא "אנן באדרא: כדאיתא

בזוה"ק  מהימנאכדאיתא בגמרא נשא)(רעיא  אמרו ב')וכן פח , דף :(שבת
סמא בה  למשמאילים  דחיי, סמא בה  למיימינין רבא "דאמר

שם: רש"י ופירש וטרודים למיימינים דמותא ", כחם, בכל עסוקים
סודה עכ "ל.לדעת  עיקר, שהיא  ימינו ביד  המשתמש  כאדם  ,

זוה "ק ללמוד לתלמידיהם  ומורים זוה "ק שלומדים הם אלו
החיים  בעץ האוחזים וצדיקיהמימינים קדושי  של  דרכם  וממשיכי ,

להקביל חפץ זי "ע הגר"א רבינו אשר  הקדוש מהרמח"ל  הדורות,
חיותו בחיים  נמצא היה  אם  אליו , לקראתו  רגלי  ולילך פניו 
הקדושים הצדיקים וכל  ברגל ], כשנתיים  מהלך לאיטליה , [מווילנא
משנת עיה "ק בירושלים זי"ע דיסקין מהרי"ל של  הגדול  דין מהבית

השניה)תרפ"א, העולם מלחמת לפני שנה אלף(19 לארגן חפצו אשר ,
הנוראים, האסונות את למנוע  כדי ובגולה , בארץ זוה"ק סיומי

גם בפני ואתם אז  שהתחנן הסולם, בעל זי"ע , אשל "ג מהרי"ל הקדוש 
מה זה רק כי זוה"ק , ללמוד  לתלמידיהם ויורו  שיתחזקו  אירופא, רבני

השמים, מן  לו  וגילו  שהורו כפי ישראל, עם את  ולא(בכ "י)שיציל  ,
האיומה בשואה  האיומים  האסונות כל קרא ולזה אבו, ולא  שמעו
את ראה  כאשר זי"ע , אמת האמרי  הקדוש  הצדיק אשר רח "ל,
הקדושים המקובלים שעשו הנוראים  והתיקונים  והבכיות התפילות
רבי האלוקי  המקובל הקדוש מורינו ובראשם נסתרים , צדיקים עם 
וכאלה צדיקים  כאלה  לנו היה  "שאילו אמר   זי"ע פתייה  יהודה
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"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ

בלי טהורה  הלב לפנימיות להגיע אפשר אי [אשר ובכיות תפילות
הייתה שלא  בוודאי באירופא , הסוד], תורת הקדוש זוהר לימוד

עכת "ד . יהודים , ומיליוני רבבות  ניצלים  והיו הנוראה , השואה

יה דים אלפים  מא ת וכללים י יב ת  להרה  בר  כינ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָב"ה 

להפיץ זי"ע , עולם גדולי כל  של דרכיהם  ללכת יחד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָמתאחדים 

 ל  ס ם  יע ה יה די ל  ,ד ה הזהר  ספר את ל על נה  ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"בגין  הבטיח: הל ם עליו   ינ ר מה  כמ ,ד ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהזהר

ההר, ספר איה ח י, מאילנא "למטעם" י ראל  יפקןעתידין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

רחמי". לתא מן  י: רמאילן לטעם יראל  עתידים מם ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

רחמים. הלת  מן  יצא יד על ה הר, ספר  ה א ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהחים

יראל וכל  רה ,  ונתק ה אלה, למען ונתמסר   א ן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָעל

הה , ע לם  ריא ן, עה  אה ואם ים, כל  ד ה זהר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָילמד

מן  להי ת זה  רצן ויהי נאל, כף בואי ה א, לעלם ל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוטב

ת זכ" –  עלינ יעיד בעצמ דכב ה יח  המא רים , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהכים 

 הקריב מים, ל ם ל ד  נ יקרים, יה דים ן, על ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָהעי".

לגרם ,צרנ לי רח נחת לע ת  ה דה, ה כינה למען ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹמדתיכם 

.ד ה זהר דקות כמה  ים  כל   דול ,ננפ ְְְְְִִֵַַַָָלפד ת

העם!" בּ גא לּ ת חלק יׁש   ל הגּ עּת י ! בּ זכ וּ ת"
ואמר: ציק  עם נקצ התא יראל  עם ה יח,  מל ב א  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

 מל יתנן האת עת מחים, ים העם פליטת  ,ל באְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ירים  לפתע מע יו , לפי ואחד אחד ל  יבחן ה הרת עיניו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיח

אז חזה, יטוי פליאה עיניהם ירימ ם , ע אצ ויראה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻיד

מס ם: יה די על  אצ ע  ת הפנ ויאמר , ל ק את  היח מל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻימיע

יה די  ל על  יראה   העם!". גאת חלק י ל הע י!,  תזכ"ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

.יאת למען על  ְִִִֶַַַָָויהדי

 דכב ה יח  הארים, הכים  מן להית ז ה  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻהלואי

– עלינ יעיד בעצמ"י עה תזכ"נ יקרים , יהדים ן, על . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

ה דה , ה כינה  למען מקתיכם הקריב מים , לם  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלד

ליצר  רח נחת נזהלע ת  אחד  נ וכ ,ננפ לפד ת לגרם ,נ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

אתגליא האי רא "זאה יחאי ר מען הרי נבאת  נ ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻקם 

 מל  יחנמ וד  ן , עינינ ותחזנה  רר " "קראתם  לת בסג  יְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

 ,ויגאלנ יבא  פי י" זחי"ע אל  זאת בכר , אלקינ והדר  ְְְְְְְֱִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

, עלינ ת מלכ בד יג ה  , נ מג רנצ ה ' רח עליו  ונחה , ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחלקינ

,נמל יעת ,ננפ ותגל  ,ינ ל ימח יחדואז אחד  נ ונל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

אמן  ימינ מהרה  היח מל ני אר את .לקל  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ


