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:שאלה
וראשילמה רבנים נגד ,כך כל וקיצוני חמור באופן כותב הרב

ישיבות?

:תשובה
יוצריםהטעות בגאוותם שהם האחרון, בדור רבנים אותם של

חדש, שכל ישראל")לעצמם על חדש מלך ולא("ויקם
אם כי .ואבותינו חכמינו של השכל את באמונה עצמם על מקבלים
שנה כאלפיים לפני קבע זיע"א, יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא
לקבל צריך ברחמים, מהגלות ישראל עם יצא ,הזוהר ספר שבזכות

תירוצים. לחפש ולא אלוקי, כצו שלמה, באמונה זאת

זוהרואם ללמוד שלא יורה ו/או זוהר ילמד שלא שמי קבעו חכמינו
לפורענויות, הישיר וגורם הסיבה הוא ,דמישחא עקבתא בימי
- השכינה גלות את ומחזק – בישראל וביזה הרג מחלות ,מלחמות
לא הדור גאון של אפילו שכל, ששום חיים, אלוקים דברי הם אלה
וכופר מהכלל עצמו את מוציא הוא נגד, שילך ומי זה, נגד ללכת יכול

גמור.

קכג)מוהר"ן,בליקוטי תורה - זיע"א,(ח"א נחמן רבי כתב
זה אדם בן של ביותר הגדול המכשול שלפעמים
להביא יכול וזה ,ובתמימות בפשיטות הולך שלא ,"ושכלו "חכמתו
את "לזרוק היא העצה ולכן לכפירה, לצלן רחמנא האדם, את

ובתמימות. בפשיטות וללכת השכל"

,דבריולכן של הזכרון את מעורר רק אני אלא זאת, כותב אני לא
גדולי 153 של ומהחרם הקדוש מזוהר מעתיק ורק חכמינו,
ללמוד וכתבו שאמרו ישראל גדולי 500 ועוד שנה, 99 לפני ישראל
,גמורים אפיקורסים הם בקולם שומעים לא הם ואם הקדוש, זוהר
ובמסכת זרה בעבודה חז"ל כדאמרי מפיהם תורה לשמוע ואסור

לח:)סנהדרין ללמוד(דף שקוד הוי אומר אליעזר רבי התם תנן :
לאפיקורוס, שתשיב מה ודע אלאתורה, שנו לא יוחנן רבי אמר

דפקר(של)אפיקורוס שכן כל ישראל אפיקורוס אבל כוכבים עובדי
נעשה בצידן תשובתן המינים שפקרו מקום כל יוחנן רבי אמר טפי

בצלמנו נרדה(ואומר)אדם הבה בצלמו האדם את אלהים ויברא
רש"י ועיין המגדל, ואת העיר את לראות ה' וירד שפתם שם ונבלה

שם.

ר"אוברמב"ם" י"ד משנה 'ב פרק אבות מסכת - המשניות פירוש
שתשיב מה ודע תורה, ללמוד שקוד הוי ,אומר

מלאכתך בעל הוא ונאמן עמל, אתה מי לפני ודע לאפיקורוס,
"כי הכתוב מלשון הוא שקידה, ענין - "פעולתך שכר לך שישלם
הרגל ענינו יהיה או ומשתדל, מהר כלומר דברי", על אני שוקד
שתשיב "מה יום". יום דלתותי על "לשקוד כמו ותמידות
לאפיקורסים בהם שתשיב דברים שתלמד צריך ,אמר לאפיקורוס",

ואמרו ,לך יקשו אם ותשיבם עליהם שם)ותחלוק שנו(סנהדרין "לא
דפקר שכן כל ישראל אפיקורס אבל ,כוכבים עובד אפיקורס אלא
שאין כלל עמו לדבר צריך אין זה ומפני לבזות, שיוסיף ר"ל טפי",
ולא ישובון לא באיה כל" שנאמר ועיקר כלל רפואה לו ואין תקנה לו
לדעת האומות דעות שתלמד פי על אף ואמרו, חיים". ארחות ישיגו
,ההם הדעות מן דבר בלבך יעלה שלא השמר עליהם, תשיב איך
מי לפני "ודע אמרו והוא ,לבך צפון יודע לפניו שתעמוד שמי ודע

יתברך. השם באמונת לבו שיכוין לומר, רצה ,"עמל אתה

שלובספר ומחשבה - ה הלכה ,ב פרק עו"ג, הלכות - שמח אור
זרה: לעבודה אפקורוס

נ"באחר נ"ב, בפרק אמרינן הכי ובכס"מ י"ג. דף דחולין קמא פרק -
באפיקורוס ה"מ שכתב ומה שם עיין ל"ח דף ממונות דיני
כי דבר אותו ענו ולא כתיב ברבשקה ולכן נ"ב טפי, דפקר ישראל

טפי. ופקר ישראל אפיקורוס דהוי תענוהו לא כו' מצות

הזהכל בעולם לא - צרות שיבואו רוצים שלא ואדמורי"ם הרבנים
ויתנו הקדוש הזוהר לימוד על לעורר יתחילו הבא, בעולם ולא
אחרי יום בכל זה את להגיד מ"ג תיקון שלהם המתפללים לכל

התפילה.

:שאלה
למהה את המזכה על כותב כהןכבודו זמיר הרב הגדול רבים

שלא בגלל שזה הצדקת, לאשתו שקרה מה על שליט"א,
שלו, בספרים שלו בדרשות ,יום בכל זוהר דקה ,ברבים זוהר מלמד

שלו? וערוץ

ובפרטהאם הרבים, את שמזכה גדול רב על ככה לדבר יפה זה
כך? כל רבים יהודים בתשובה ומחזיר הידברות ערוץ לו שיש

:תשובהומנהיגי ורבנים האדמורי"ם לכל מוסר זה הוא! רק לא זה)

שאםישראל) ,גדול תיקון צריך הידברות הערוץ כל]
הקדמוני הנחש לקול להיכנע ולא באמת, בתשובה לחזור רוצים
ועל] קבלה, ללמוד לא הוא ברוך הקדוש של כפיו יציר את שפיתה

חלק א
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חיים רבי כמו"ש לעולם, מיתה וגרם המקדש, בתי שני נחרבו זה ידי
בזוהר שיעור יגידו ורע, טוב הדעת עץ את רק ורצה [ע"זי וויטאל
שכתב מה בכלל יהיו לא ואז יום, בכל דקות כמה הפחות לכל
לפחד ולא - האמת את להגיד לעולם באתי אני כן - ע"ה הרשב"י,
ומשה - מלבדו עוד אין כי לדעת וצריכים - בעולם אדם בן משום

בדא שרק שאמר משה בתורת מאמין שלא ומי - אמת ותורתו אמת
את ילמוד ולא נברא שלא לו טוב הזוהר אומר ברחמי, מגלותי יפקון
עם של והצרות השכינה גלות התארכות על ואשם - היומי הדף
יעקב ורבי פתייה יהודה רבי הקדוש הצדיק שכתב כמו ,ישראל

זי"ע] באריכות אבוחצירה

  

          

ידיאוי על בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות שגורמים להם
השכינה מן החכמה הארת ע"ג:הסתלקות דף ל' תיקון זוהר תיקוני)

לשה"ק) באותובביאור יב"ש... את"ר תמן בראשי"ת שמעון רבי אמר .
למטה ישראל בני צועקים יבשה והמלכות יבש שהיסוד הזמן
שמע קריאת של קול ואין ומתפללים ישראל" "שמע היחוד באמירת

בתפילה בקשתם את וימלא שיענה מי ואין נשמע, (הגר"אשלהם

מןוכ"מ) הפנימית והחכמה הקבלה שתסתלק שגורם מי כן וכמו ,
יתעסקו שלא לאחרים גורם גם והוא שבכתב, ותורה שבע"פ התורה
באותו לאחרים ולעורר ללמוד יכול היה הוא [כי הקבלה... בחכמת
וערבות] התוכחה, ספר ראה סיפורים, מיני כל לספר זמן לו שיש זמן
היה ולא בעולם נברא שלא לו טוב ,[הברית בפגם פגם כאילו [והוא
היה לא הארץ עם היה אם כי שבע"פ, ותורה שבכתב תורה לומד
וגורם ובוהו, לתוהו העולם את החזיר כאילו לו ונחשב כך, כל פוגם

הגלות, ואורך בעולם לשוןעניות בביאור פ"ב, דף מ"ג תיקון זוהר תיקוני)

(הקודש.

מדיל היקים תהתאחד - ראלי עם לתלה דה זהר יד
דה זהר

וראשימוֹרי הקהילות רבני ,שליט"א הגאונים הרבנים כבוד ורõàתי! ְַַ
"אז ישראל, בני כל עם ואתר, אתר בכל די ומלמדים ָהכוללים

וŁçמע" 'ה בŁקçו äרעה אל Łאי ה' יראי äרàנד(טז ג ובמדרש(מלאכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ל')תהילים הכתוב(מזמור שאמר זה ,(טז איש(שם, ה' יראי נדברו אז"

חכמים שתלמידי בשעה אמר, אבא רבי בשם חייא רבי ."רעהו אל
שנאמר ,לדבריהם מצית ה"הקב לאלו... אלו ונכבשים מלאכייושבין)

(טז ,גשמעוני ובילקוט וישמע". 'ה לז)"ויקשב בראשית)היה לשעבר ,
מי נביאים שאין ועכשיו ,אותה כותבין והנביאים מצוה עושה אדם
נדברו אז" דכתיב הוא הדא חותם והקב"ה ומשיח אליהו אותה כותב
אבינו רצון ביחד נעשה ,"äנחנ אחד Łאי àני äלנäé" ה'". ְְִֵֶָָָיראי

שבשמים.

להוכיחהנה מהתורה עשה מצות מישראל אחד כל על יש כי ידוע
תוכיח", "הוכח שנאמר כמו איסור באיזה כשנכשלין בעמיתו
החטא באותו יתפס שלא עצמו את מציל הוא שמוכיחו זה ידי ועל

באריכות) התוכחה מצות בספרי זכות.(עיין לכף כולו העולם את ומעלה ,
קצת הłונע äאõà ,ישראל עם הציבור על חוסו אנא יקרים ְְְְֲִִֶַָָקõראים
מיםäאי אסõנõת ëéה ה', עם ידע בõמכאä סבל הëé :Łפìה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחõàŁן
Łל חçיהם ïתיל àאàם äנקטע רח"ל האחרõנה, ôàקäפה רק äְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָקר

צâיק צעירים, אנŁים ,ריםõטה רàן àית Łל õôרהôינõקõת äגדõלי ים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
הłïנח" ,םôבלõס Łõאנ עתâ Łאין טראגיõת àנסõàת äלקôנס ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָויראה
àמים" אל אל ïéים אל äלבבנ נfiא ה', עד בהäŁונ ונחקרה äְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹדרכינ

ממא) ג פרק איכה),מיםàŁ äלאבינ Łלמה בהäŁתà בäŁונ ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָנבõא

אליכם, ואäŁבה אלי äבäŁ õŁבבים, àנים äבäŁ Łñמבä äאלינ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהëתחìן
,äינłמע לïŁר הëצõת לתàק äעלינ רàנינקàל על יõתר üנסמ לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ

רב ומפריעיםהערב השנים, כל אותנו שמטעים כ"ה, דף בראשית זוהר (ראה ֶֶַָ
כוחם אין  יעקוב קול הקול יעקוב, תולעת תראי אל ,הקדוש זוהר ללמוד לנו

בפיהם!!!) אלא ישראל את.של לתת ,יבõהא את לנðח אâיר, חé äידנàְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
!נהõŁהרא הéëהידי על לאירן Łנçה" "מéה להחזיר מתõéננים צה"ל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָ

אירן õז ôŁהיה העבâה עם äלימŁה éŁבר מרתõא זאת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֻצõללõת,
[ח"ו], ליłראל רעיניתá ïצצה  הראõŁנה" "הéëה את ח"ו ןôôŁְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ליצלן) רחמנא נפש כמליון לגבות עלול שזה משער בר(והצבאé דינהëה .ְְִַָָ
רח"ל. הðëב עם ְִִִַַָָהŁלימה

ּאנחנוüõונהפ  הåה! הðëב עם מŁלימים לא Łõדñה הõåהר מדיõל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
את נôן äאנחנ õłàנאיהם! הëה היהäדים äלטŁי אŁר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָהäא!

הראõŁנה"! הéëק"הäסïה את םçנקä נתאחד äאõà(ה לג פרק (דברים ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
נמנע üוכ יłראל". Łבטי יחד עם יŁרא àהתאíף üמל ביŁרäן ויהי"ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הŁמ תéרà äנà םçויק .ברחמיםä àחסד הáאäלה את נקרבä ןõהאס ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאת

äנàז')ר ôביאäì(שם õëע ואל יהäדה לõק 'ה Łמע וçאמר דהäליה וזאת" ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
יצדé יõדעים äנêé חברים, ראלłי לé ."היהô מðריו ועזר õל רב ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻידיו

!äיכלנ לא äתאמר êŁא !äידענ לא äידáô êŁא  àידנäמנðחים!!! ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֹ
!äלנ הäא Łõקד וחõב אלי!הâבר, 'לה מי ְִֵַַַָָָָ

ּרוּרא!עוõìה מהäàëל צלìלה זקäק ראלłי עם מôרâמתכם! ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָיŁנים
יé ,Łõדñה הõåהר àלäëד רזâלהז החõבה äעלינ מæלת ןé ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
éל נמôיק הרõåה àספר Łéäנàâק áדõלõת, ליäŁעõת זקäק ראלłי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעם
ארץà äהיŁ מלחמõת àכëה äעלינ עבר מה äראä äאõà  מŁיח. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבלי
איזה ,ראלłי עם על äלחŁ טילים ëéה מäעט, àזמן הŁõדñה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיłראל
תäזכà äלנ äהיŁ הáדõלים הíìים על äאנחנ דיםõמ ה"וב ,äהי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָנíים
הõåהר לõמדי äבזכäתכם הלאה, ה' יעזר éן ,Łõדñה והõåהר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹהרשב"י

Łõדñה הõåהר בריâ äמçיתק Łõדñתא"הäלáמ יפקäן אâ ספראà", ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
עמיםï אלף "Łõדñה ה"õåהר את äנêé יםíנ Łאם ונדע נבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכעת
םõלי עäëדים 3 õמõיà םõי âבר õà ונהגה ונלמד õŁחדà Łחד ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַֹֹמידי
"וçאמר ה': âבר את מיםçהמק ,םäçס לכל Łאי Łבעים àְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָֹהôôŁפäת

מŁה אל 'ההם éי ôידע אŁר יłראל מåקני Łאי Łבעים יê אספה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
וŁטריו, העם עüë,זקני םŁ äבðוהתי מõעד אהל אל אתם ôולקח ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

עליהם יôמłו ýעלי אŁר חäהר מן ואצלôי םŁ ýëע יôרàוד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוירדôי
"ýâלב הôא אfiת ולא העם אfiמà ýôא äאłונ(יזטז יא פרק ,(במדבר ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ

çŁהיה ורõצה ,õâלב כינהה אfiמ את לłאת יכõל לא äנàר הŁמ יéְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הñדŁõה כינהה את לõלגא õâנגé הñדŁõ,עזר הõåהר את äלמדנà ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

Łõדñה àזõהר éŁתäב õמé(כ"ח דף רבבõת(בראשית לאלפי נזéה üבכä . ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
זõהר: יŁירסäçמי לה'"אז הåאת ירהה את ראלłי äבני הŁמäאמרçו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ãי וזמרת עåי בçם. רמה õורכב סäס áאה גאה éי לה' ירהŁא ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלאמר

Łאי 'ה .äוארממנה אבי אלקי äואנוה אלי זה עהäŁלי לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹויהי
"õמŁ 'ה אג)מלחמה טו פרק שמות)להבטחת הéנז Łëמ בõבקרä , ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

האי äאיהâ יçחâ מאילנא למטעם יłראל דעתידין בגיןä" ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהרàŁ"י
."רחמיà גלäתא מן ãיà יפקäן הåהר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹספר

ïàעêהּכל ועצמה õéח עõד מõסיף הõåהר את ויקרא çŁלמד דיäיה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אäה הõåהר äëêŁד äבוâאי יłראל, עם להðלת õåה ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָהחäŁבה
הõåהר סäçם éל יé äפäŁט מהáלäת, ãתõא ציאõלה הכינה äñôְְִִִִִֵַַַַָָָָָן
זõהר מיäçס äàתרçŁ תõלרא üצרי לכן .להäאáה קרäב הäא Łõדñְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה
קיםêחëŁ זה ידי על éי ספק ואין מסïר, אין עד äרבבõת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלאלפים
יäב לכל יáיע åŁה אגיםõוד ,Łëמ םìחà הåהר ספרי הרàה üé לéְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
את יקרב וזה ,Łõדñה לזהר הàהר מיםäçס äפíיתו זה ידי על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנâח,
הñדŁõה, äארצנ על בץõהר נהéíה àדבר üלהארי äלמõתר ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָהáאäלה.
יקיâצ הרàנים, áדõלי éל ח"ו. õמידŁלה ציםõרŁ יביםõא Łי צד éëŁְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָל
תõזרáמ ראלłי עם את להðיל יחâיו, מתאחדיםä קמים הõâר ריõמאäְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
להעיר ונרŁáת, הŁõקד àקריאה צאיםõי והם אטõם, ïצצת Łל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָקõŁת

,õמתâרôמ יłראל עם הõåהראת את לקרא ויהäדי יהäדי לéמ Łñלבä ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ŁõדñלהŁ äבפרט הñדŁõים, הראõŁנים עצת את מקçמים äאנ üבכä , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

תõיבŁי יŁרא àפני וזעק üהלŁ הêíם, àעל äרנõâ לŁ האלקי לàקëְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻה
זרתá את לבæל מנת על ,Łõדñה הרõåה לäëד הסדרת על àְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָאירïõה,

ַָהõאה.

הלüּכיּדוּע העõלם, מלחמת לפני Łנה ריםłע זצ"ל םêíה עלàŁ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
להõדá áזרה ŁçŁ להם ואמר יŁיבõת, יŁורא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלרàנים
מן äחקëי ראלłי מכלל לõדá Łחלק יłראל, éלל על מהôחìŁְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

,Łõדñה הרמח"ל âברי את ואמר רח"ל, הõåהרהעõלם לäëד Łרק ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
רח"ל. תõהרע תõזרáה מן äתנõא להðיל יכõל Łõדñההעצה ןé ועל ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

זõהרהיא, ללמד üצרי יהäדי לéŁ ויאמר, Łõידר יבהŁי Łורא רב לéŁ ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הáדõלה העõלמית המלחמה ïרצה üé אחר !õלõקà äמעŁ ולא .Łõדñְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָֹה

יהäדים. ןõמלי 67 äונהרגעתé צ'רה]. ï'עמים ת'קäם [לתקפ"ץל'א ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
àŁת àמíכת הáמרא הŁקëŁ האלה ãתõא את õŁאלים ä(נה)אנ ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

חז"ל מאמר עäויד אõתם? הרג ה.)מי"נ לפני(שבת יןâה מâת אמרה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
יקיםâצ äלêה ãל אמר .äêמא äêא äìôŁנ מה עõלם לŁ õנõàר ,ה"ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהקב

עõלם לŁ õנõàר לפניו אמרה áמäרים. עיםŁר äלêוה ריםäמáידםà היה ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָ
,äמח ולא אäê,למחõת חז"ל âברי äלפי .üלהארי מקõם אןé ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹ

את לקיים הרמח"ל לדברי äמעŁ לא אŁר יŁיבõת והראŁי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרàנים
דיםäיה מליõן הה הריגת על אŁמים הם ע"ה, י"àŁהר âְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָברי
זõהר ללמד רäàðל לõמר ידםà Łהיה הŁם!!! Łäâק על äהרגìŁְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לאברהם חסד ראõŁן, מאמר ,תõמאמר עłרה ,ל"ה [ראה Łõדñְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָה

כ"ד) נהר ריאשון מעין)äלðונתע ,[יםçח לעץ ויטאל חçים הרב הקâמת ,ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָ
:Łõדñה הרõåה אמר ועליהם ,õôלאמ האמת וזה ,äאמר וויולא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

רזיà מסéôלין לאâ עינין äסתימין לàא אטימין âאäìן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָָָלעלמא
כ"ח.)âאõריתא. א"ח אומר...,(זוהר קול הדבר "וçזéרוסוד הזמן באותו ְְְִַַָֹ

יäŁב" ולא üלõה חäר הëה בłר יé(לט עח רוחו(תהילים וזהו לעולם ְִֵֵַָָָָֹ
משי ותסתלקשל תלך הגאולה שהתעוררות שגורם למי להם אוי ,ח

תורה, בסתרי שיתעסקו עד תשוב ולא ,העולם שאינםמן אלו כי
את ללמוד רוצים ולא ,יבשה התורה את עושים תורה בסתרי עוסקים

התורה ופנימיות נשמת שהוא ק"הזהאחת בשעה האדם יעשה [כי ,
התורה, פשט בלימוד אחת בשנה יעשה שלא מה הזוהר בלימוד
וגורמים [ח"ב הזוהר כח 'וס שעה, של ערכה ס' ועי"ע כ"מ,
של י' סוד שהיא העליונה החכמה מקור הארות מהשכינה שתסתלק
יבשה, השכינה, שהיא בראשית של 'ב אות ונשאר ,הקדוש השם
ידי על בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות שגורמים להם אוי

השכינה מן החכמה הארת ג:הסתלקות"ע דף ל' תיקון זוהר (תיקוני

לשה"ק) יב"ש...בביאור את"ר תמן בראשי"ת שמעון רבי אמר באותו.
למטה ישראל בני צועקים יבשה והמלכות יבש שהיסוד הזמן
שמע קריאת של קול ואין ומתפללים ישראל" שמע" היחוד באמירת

בתפילה בקשתם את וימלא שיענה מי ואין ,נשמע (הגר"אשלהם

מןוכ"מ) הפנימית והחכמה הקבלה שתסתלק שגורם מי כן וכמו ,
יתעסקו שלא לאחרים גורם גם והוא שבכתב, ותורה שבע"פ התורה

הברית], בפגם פגם כאילו [והוא הקבלה... נבראבחכמת שלא לו טוב
עם היה אם כי שבע"פ, ותורה שבכתב תורה לומד היה ולא בעולם
לתוהו העולם את החזיר כאילו לו ונחשב ,כך כל פוגם היה לא הארץ

הגלות, ואורך בעולם עניות וגורם ,ב,ובוהו"פ דף מ"ג תיקון זוהר תיקוני)

(הקודש לשון התשובהבביאור זוהר בספר ועיין] הובא. לז, תשובה)

שעבר) בשבוע יותר],בעיתון גדול תיקון עשו זי"ע ובנו הרשב"י אשר
עקיבא רבי רבו השםשל קידוש על הזוהרע"ה,ממיתה גילוי ידי על

תיקונים עושה פעולתו כי ממיתה ניצלים ובכך ולימודו, הקדוש
השם קידוש על מהריגה יותר האריז"ל),עליונים בשם מדינוב א"מהרצ),

הי לא בזוה"ק עוסקים היו אילו שלובוודאי הנורא לתיקון צריכים ו
ארץ ŁõçŁבי מהäïíר, לקח ונלמד õאõà רח"ל. האיומה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַהשואה
להìצל ליםõיכ üאי נלמד הåמä ,õמŁ יëח מהיטלער äלðנ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיłראל

אטõם!!! מïצצת äנìזמàְְִִֵַַָָ

âברואם המחêק" הרõå"ה את Łאי 70 àחבäרת ונלמד äנêé יםíנ ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֻֻ
להבטחת ונזéה ויłראל הŁמ יŁיר Łëמ בõקרà אז ,õמõיà ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיõם
יçחâ מאילנא למטעם יłראל דעתידין "äבגין לעיל האמäרה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהרàŁ"י
רצõן. יהי éן אמן àרחמי", גלäתא מן ãיà יפקäן הåהר ספר האי äאיהâְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

הקדוש זוהר לומדים ישראל שבטי יחד - לגאולה הכנה

רמה""בני àיד יצאים ראלłי('ח י"ד פרק הáאäלה(שמות ïעמי , ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
מאז מצרים. יציאת מימי עõד החêה הçמים אחרית ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָותäñן
הלמה, לגאêה äמצïים מחéים היהäדים äאנ םõי כלà äְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻמôמיד,

מיכה הìביא ט"ו)äלהבטחת 'ז אראäì"(פרק מצרים מארץ ýצאת éימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ענק,נפלאõת àצעדי מתקרבת היא הíימנים לé לפי éי ונראה ," ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

רõב יé נראה ,זאת עם .פניםà עמõק éבר äאנחנŁ להיõת יכõל äְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹבכלל
פאר חיי ולחיות ôàים, תõלקנ ודõאג ,הåה àעõלם Łקäע עדין לםõְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהע

הדמיונות בתוך שישארושקוע חושב אדם כי הזוה"ק שאמר כמו
כי לעולם. בא שלזה והתכלית העיקר את ושוכח לעולם הזה בעולם
שיבוא שמאמין הוא הי"ב והעיקר עיקרים, בי"ג להאמין חייב יהודי
שלא דוד כל חז"ל אמרו רגע, בכל לו ולצפות ולחכות המשיח מלך
את לבדוק יהודי כל על בימיו, נחרב כאילו בימיו המקדש בית נבנה
לעשות הוא צריך ועוד המשיח, ביאת את ח"ו יעכב שלא עצמו
המשיח ביאת את לזרז כדי ,הכלל ועם הפרט עם רוחניות פעולות
וצâיקיו יłראל áדõלי בעולם. השי"ת שם את ולקדש ְְְִִֵֵַָָולהגדיל
יôכן ,ז"ל äחכמינ âברי ïי על יé ואõמרים הçñם מהðëב ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻמדאגים

א ïצצת טילים, נפילת הõéללת õéללת, מלחמה ôפרץ טõםàŁעתיד ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ŁŁח Łàל àרàים הåה הłõìא את מפיצים לא אäלי .רח"ל 'äְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכ
äנêé נחזר לא אם הëציאäת תõלהי להäעל õז יé עניםõט üא ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹֻלàהלה,

àסנהדרין מראáה éדברי Łלמה, בהäŁתà(:ז"צ אõמר(דף אליעזר רàי , ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
יàר ãלי אמר נגאלין, אין לאו ואם נגאלין äŁôבה עłõין יłראל ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאם
אäה üäרà Łõדñה אêא !?נגאלין אין äŁôבה עłõין אין אם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻיהŁõע
äŁôבה, עłõין ויłראל éהמן, קõŁת תיוõזרáŁ ,üמל להן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמעמיד
דיéמ קצר õואינ äŁïט õאינ Łהłõìא äëéבן עכ"ל. לäëטב, äְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמחזירן
õáג למלחמת היא Łהäéנה ולדעת לזéר üצרי üא ,אןé עליו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפרט

àעõלם. Łחד לעâן וכן äְְִֵָָָָָָמגõג,
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חיים רבי כמו"ש לעולם, מיתה וגרם המקדש, בתי שני נחרבו זה ידי
בזוהר שיעור יגידו ורע, טוב הדעת עץ את רק ורצה [ע"זי וויטאל
שכתב מה בכלל יהיו לא ואז יום, בכל דקות כמה הפחות לכל
לפחד ולא - האמת את להגיד לעולם באתי אני כן - ע"ה הרשב"י,
ומשה - מלבדו עוד אין כי לדעת וצריכים - בעולם אדם בן משום

בדא שרק שאמר משה בתורת מאמין שלא ומי - אמת ותורתו אמת
את ילמוד ולא נברא שלא לו טוב הזוהר אומר ברחמי, מגלותי יפקון
עם של והצרות השכינה גלות התארכות על ואשם - היומי הדף
יעקב ורבי פתייה יהודה רבי הקדוש הצדיק שכתב כמו ,ישראל

זי"ע] באריכות אבוחצירה

  

          

ידיאוי על בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות שגורמים להם
השכינה מן החכמה הארת ע"ג:הסתלקות דף ל' תיקון זוהר תיקוני)

לשה"ק) באותובביאור יב"ש... את"ר תמן בראשי"ת שמעון רבי אמר .
למטה ישראל בני צועקים יבשה והמלכות יבש שהיסוד הזמן
שמע קריאת של קול ואין ומתפללים ישראל" "שמע היחוד באמירת

בתפילה בקשתם את וימלא שיענה מי ואין נשמע, (הגר"אשלהם

מןוכ"מ) הפנימית והחכמה הקבלה שתסתלק שגורם מי כן וכמו ,
יתעסקו שלא לאחרים גורם גם והוא שבכתב, ותורה שבע"פ התורה
באותו לאחרים ולעורר ללמוד יכול היה הוא [כי הקבלה... בחכמת
וערבות] התוכחה, ספר ראה סיפורים, מיני כל לספר זמן לו שיש זמן
היה ולא בעולם נברא שלא לו טוב ,[הברית בפגם פגם כאילו [והוא
היה לא הארץ עם היה אם כי שבע"פ, ותורה שבכתב תורה לומד
וגורם ובוהו, לתוהו העולם את החזיר כאילו לו ונחשב כך, כל פוגם

הגלות, ואורך בעולם לשוןעניות בביאור פ"ב, דף מ"ג תיקון זוהר תיקוני)

(הקודש.

מדיל היקים תהתאחד - ראלי עם לתלה דה זהר יד
דה זהר

וראשימוֹרי הקהילות רבני ,שליט"א הגאונים הרבנים כבוד ורõàתי! ְַַ
"אז ישראל, בני כל עם ואתר, אתר בכל די ומלמדים ָהכוללים

וŁçמע" 'ה בŁקçו äרעה אל Łאי ה' יראי äרàנד(טז ג ובמדרש(מלאכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ל')תהילים הכתוב(מזמור שאמר זה ,(טז איש(שם, ה' יראי נדברו אז"

חכמים שתלמידי בשעה אמר, אבא רבי בשם חייא רבי ."רעהו אל
שנאמר ,לדבריהם מצית ה"הקב לאלו... אלו ונכבשים מלאכייושבין)

(טז ,גשמעוני ובילקוט וישמע". 'ה לז)"ויקשב בראשית)היה לשעבר ,
מי נביאים שאין ועכשיו ,אותה כותבין והנביאים מצוה עושה אדם
נדברו אז" דכתיב הוא הדא חותם והקב"ה ומשיח אליהו אותה כותב
אבינו רצון ביחד נעשה ,"äנחנ אחד Łאי àני äלנäé" ה'". ְְִֵֶָָָיראי

שבשמים.

להוכיחהנה מהתורה עשה מצות מישראל אחד כל על יש כי ידוע
תוכיח", "הוכח שנאמר כמו איסור באיזה כשנכשלין בעמיתו
החטא באותו יתפס שלא עצמו את מציל הוא שמוכיחו זה ידי ועל

באריכות) התוכחה מצות בספרי זכות.(עיין לכף כולו העולם את ומעלה ,
קצת הłונע äאõà ,ישראל עם הציבור על חוסו אנא יקרים ְְְְֲִִֶַָָקõראים
מיםäאי אסõנõת ëéה ה', עם ידע בõמכאä סבל הëé :Łפìה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָחõàŁן
Łל חçיהם ïתיל àאàם äנקטע רח"ל האחרõנה, ôàקäפה רק äְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָקר

צâיק צעירים, אנŁים ,ריםõטה רàן àית Łל õôרהôינõקõת äגדõלי ים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
הłïנח" ,םôבלõס Łõאנ עתâ Łאין טראגיõת àנסõàת äלקôנס ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָויראה
àמים" אל אל ïéים אל äלבבנ נfiא ה', עד בהäŁונ ונחקרה äְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹדרכינ

ממא) ג פרק איכה),מיםàŁ äלאבינ Łלמה בהäŁתà בäŁונ ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָנבõא

אליכם, ואäŁבה אלי äבäŁ õŁבבים, àנים äבäŁ Łñמבä äאלינ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהëתחìן
,äינłמע לïŁר הëצõת לתàק äעלינ רàנינקàל על יõתר üנסמ לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ

רב ומפריעיםהערב השנים, כל אותנו שמטעים כ"ה, דף בראשית זוהר (ראה ֶֶַָ
כוחם אין  יעקוב קול הקול יעקוב, תולעת תראי אל ,הקדוש זוהר ללמוד לנו

בפיהם!!!) אלא ישראל את.של לתת ,יבõהא את לנðח אâיר, חé äידנàְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
!נהõŁהרא הéëהידי על לאירן Łנçה" "מéה להחזיר מתõéננים צה"ל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָ

אירן õז ôŁהיה העבâה עם äלימŁה éŁבר מרתõא זאת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֻצõללõת,
[ח"ו], ליłראל רעיניתá ïצצה  הראõŁנה" "הéëה את ח"ו ןôôŁְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ליצלן) רחמנא נפש כמליון לגבות עלול שזה משער בר(והצבאé דינהëה .ְְִַָָ
רח"ל. הðëב עם ְִִִַַָָהŁלימה

ּאנחנוüõונהפ  הåה! הðëב עם מŁלימים לא Łõדñה הõåהר מדיõל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹ
את נôן äאנחנ õłàנאיהם! הëה היהäדים äלטŁי אŁר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָהäא!

הראõŁנה"! הéëק"הäסïה את םçנקä נתאחד äאõà(ה לג פרק (דברים ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
נמנע üוכ יłראל". Łבטי יחד עם יŁרא àהתאíף üמל ביŁרäן ויהי"ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
הŁמ תéרà äנà םçויק .ברחמיםä àחסד הáאäלה את נקרבä ןõהאס ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאת

äנàז')ר ôביאäì(שם õëע ואל יהäדה לõק 'ה Łמע וçאמר דהäליה וזאת" ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
יצדé יõדעים äנêé חברים, ראלłי לé ."היהô מðריו ועזר õל רב ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻידיו

!äיכלנ לא äתאמר êŁא !äידענ לא äידáô êŁא  àידנäמנðחים!!! ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֹ
!äלנ הäא Łõקד וחõב אלי!הâבר, 'לה מי ְִֵַַַָָָָ

ּרוּרא!עוõìה מהäàëל צלìלה זקäק ראלłי עם מôרâמתכם! ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָיŁנים
יé ,Łõדñה הõåהר àלäëד רזâלהז החõבה äעלינ מæלת ןé ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
éל נמôיק הרõåה àספר Łéäנàâק áדõלõת, ליäŁעõת זקäק ראלłי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעם
ארץà äהיŁ מלחמõת àכëה äעלינ עבר מה äראä äאõà  מŁיח. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבלי
איזה ,ראלłי עם על äלחŁ טילים ëéה מäעט, àזמן הŁõדñה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיłראל
תäזכà äלנ äהיŁ הáדõלים הíìים על äאנחנ דיםõמ ה"וב ,äהי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָנíים
הõåהר לõמדי äבזכäתכם הלאה, ה' יעזר éן ,Łõדñה והõåהר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹהרשב"י

Łõדñה הõåהר בריâ äמçיתק Łõדñתא"הäלáמ יפקäן אâ ספראà", ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
עמיםï אלף "Łõדñה ה"õåהר את äנêé יםíנ Łאם ונדע נבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכעת
םõלי עäëדים 3 õמõיà םõי âבר õà ונהגה ונלמד õŁחדà Łחד ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַֹֹמידי
"וçאמר ה': âבר את מיםçהמק ,םäçס לכל Łאי Łבעים àְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָֹהôôŁפäת

מŁה אל 'ההם éי ôידע אŁר יłראל מåקני Łאי Łבעים יê אספה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
וŁטריו, העם עüë,זקני םŁ äבðוהתי מõעד אהל אל אתם ôולקח ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

עליהם יôמłו ýעלי אŁר חäהר מן ואצלôי םŁ ýëע יôרàוד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוירדôי
"ýâלב הôא אfiת ולא העם אfiמà ýôא äאłונ(יזטז יא פרק ,(במדבר ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ

çŁהיה ורõצה ,õâלב כינהה אfiמ את לłאת יכõל לא äנàר הŁמ יéְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הñדŁõה כינהה את לõלגא õâנגé הñדŁõ,עזר הõåהר את äלמדנà ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

Łõדñה àזõהר éŁתäב õמé(כ"ח דף רבבõת(בראשית לאלפי נזéה üבכä . ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
זõהר: יŁירסäçמי לה'"אז הåאת ירהה את ראלłי äבני הŁמäאמרçו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ãי וזמרת עåי בçם. רמה õורכב סäס áאה גאה éי לה' ירהŁא ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלאמר

Łאי 'ה .äוארממנה אבי אלקי äואנוה אלי זה עהäŁלי לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹויהי
"õמŁ 'ה אג)מלחמה טו פרק שמות)להבטחת הéנז Łëמ בõבקרä , ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

האי äאיהâ יçחâ מאילנא למטעם יłראל דעתידין בגיןä" ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהרàŁ"י
."רחמיà גלäתא מן ãיà יפקäן הåהר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹספר

ïàעêהּכל ועצמה õéח עõד מõסיף הõåהר את ויקרא çŁלמד דיäיה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אäה הõåהר äëêŁד äבוâאי יłראל, עם להðלת õåה ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָהחäŁבה
הõåהר סäçם éל יé äפäŁט מהáלäת, ãתõא ציאõלה הכינה äñôְְִִִִִֵַַַַָָָָָן
זõהר מיäçס äàתרçŁ תõלרא üצרי לכן .להäאáה קרäב הäא Łõדñְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה
קיםêחëŁ זה ידי על éי ספק ואין מסïר, אין עד äרבבõת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלאלפים
יäב לכל יáיע åŁה אגיםõוד ,Łëמ םìחà הåהר ספרי הרàה üé לéְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
את יקרב וזה ,Łõדñה לזהר הàהר מיםäçס äפíיתו זה ידי על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנâח,
הñדŁõה, äארצנ על בץõהר נהéíה àדבר üלהארי äלמõתר ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָהáאäלה.
יקיâצ הרàנים, áדõלי éל ח"ו. õמידŁלה ציםõרŁ יביםõא Łי צד éëŁְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָל
תõזרáמ ראלłי עם את להðיל יחâיו, מתאחדיםä קמים הõâר ריõמאäְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
להעיר ונרŁáת, הŁõקד àקריאה צאיםõי והם אטõם, ïצצת Łל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָקõŁת

,õמתâרôמ יłראל עם הõåהראת את לקרא ויהäדי יהäדי לéמ Łñלבä ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ŁõדñלהŁ äבפרט הñדŁõים, הראõŁנים עצת את מקçמים äאנ üבכä , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

תõיבŁי יŁרא àפני וזעק üהלŁ הêíם, àעל äרנõâ לŁ האלקי לàקëְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻה
זרתá את לבæל מנת על ,Łõדñה הרõåה לäëד הסדרת על àְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָאירïõה,

ַָהõאה.

הלüּכיּדוּע העõלם, מלחמת לפני Łנה ריםłע זצ"ל םêíה עלàŁ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
להõדá áזרה ŁçŁ להם ואמר יŁיבõת, יŁורא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלרàנים
מן äחקëי ראלłי מכלל לõדá Łחלק יłראל, éלל על מהôחìŁְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

,Łõדñה הרמח"ל âברי את ואמר רח"ל, הõåהרהעõלם לäëד Łרק ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
רח"ל. תõהרע תõזרáה מן äתנõא להðיל יכõל Łõדñההעצה ןé ועל ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

זõהרהיא, ללמד üצרי יהäדי לéŁ ויאמר, Łõידר יבהŁי Łורא רב לéŁ ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ
הáדõלה העõלמית המלחמה ïרצה üé אחר !õלõקà äמעŁ ולא .Łõדñְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָֹה

יהäדים. ןõמלי 67 äונהרגעתé צ'רה]. ï'עמים ת'קäם [לתקפ"ץל'א ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
àŁת àמíכת הáמרא הŁקëŁ האלה ãתõא את õŁאלים ä(נה)אנ ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

חז"ל מאמר עäויד אõתם? הרג ה.)מי"נ לפני(שבת יןâה מâת אמרה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
יקיםâצ äלêה ãל אמר .äêמא äêא äìôŁנ מה עõלם לŁ õנõàר ,ה"ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהקב

עõלם לŁ õנõàר לפניו אמרה áמäרים. עיםŁר äלêוה ריםäמáידםà היה ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָ
,äמח ולא אäê,למחõת חז"ל âברי äלפי .üלהארי מקõם אןé ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹ

את לקיים הרמח"ל לדברי äמעŁ לא אŁר יŁיבõת והראŁי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרàנים
דיםäיה מליõן הה הריגת על אŁמים הם ע"ה, י"àŁהר âְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָברי
זõהר ללמד רäàðל לõמר ידםà Łהיה הŁם!!! Łäâק על äהרגìŁְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לאברהם חסד ראõŁן, מאמר ,תõמאמר עłרה ,ל"ה [ראה Łõדñְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָה

כ"ד) נהר ריאשון מעין)äלðונתע ,[יםçח לעץ ויטאל חçים הרב הקâמת ,ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָ
:Łõדñה הרõåה אמר ועליהם ,õôלאמ האמת וזה ,äאמר וויולא ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

רזיà מסéôלין לאâ עינין äסתימין לàא אטימין âאäìן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָָָלעלמא
כ"ח.)âאõריתא. א"ח אומר...,(זוהר קול הדבר "וçזéרוסוד הזמן באותו ְְְִַַָֹ

יäŁב" ולא üלõה חäר הëה בłר יé(לט עח רוחו(תהילים וזהו לעולם ְִֵֵַָָָָֹ
משי ותסתלקשל תלך הגאולה שהתעוררות שגורם למי להם אוי ,ח

תורה, בסתרי שיתעסקו עד תשוב ולא ,העולם שאינםמן אלו כי
את ללמוד רוצים ולא ,יבשה התורה את עושים תורה בסתרי עוסקים

התורה ופנימיות נשמת שהוא ק"הזהאחת בשעה האדם יעשה [כי ,
התורה, פשט בלימוד אחת בשנה יעשה שלא מה הזוהר בלימוד
וגורמים [ח"ב הזוהר כח 'וס שעה, של ערכה ס' ועי"ע כ"מ,
של י' סוד שהיא העליונה החכמה מקור הארות מהשכינה שתסתלק
יבשה, השכינה, שהיא בראשית של 'ב אות ונשאר ,הקדוש השם
ידי על בעולם, ואבדון והרג וביזה וחרב עניות שגורמים להם אוי

השכינה מן החכמה הארת ג:הסתלקות"ע דף ל' תיקון זוהר (תיקוני

לשה"ק) יב"ש...בביאור את"ר תמן בראשי"ת שמעון רבי אמר באותו.
למטה ישראל בני צועקים יבשה והמלכות יבש שהיסוד הזמן
שמע קריאת של קול ואין ומתפללים ישראל" שמע" היחוד באמירת

בתפילה בקשתם את וימלא שיענה מי ואין ,נשמע (הגר"אשלהם

מןוכ"מ) הפנימית והחכמה הקבלה שתסתלק שגורם מי כן וכמו ,
יתעסקו שלא לאחרים גורם גם והוא שבכתב, ותורה שבע"פ התורה

הברית], בפגם פגם כאילו [והוא הקבלה... נבראבחכמת שלא לו טוב
עם היה אם כי שבע"פ, ותורה שבכתב תורה לומד היה ולא בעולם
לתוהו העולם את החזיר כאילו לו ונחשב ,כך כל פוגם היה לא הארץ

הגלות, ואורך בעולם עניות וגורם ,ב,ובוהו"פ דף מ"ג תיקון זוהר תיקוני)

(הקודש לשון התשובהבביאור זוהר בספר ועיין] הובא. לז, תשובה)

שעבר) בשבוע יותר],בעיתון גדול תיקון עשו זי"ע ובנו הרשב"י אשר
עקיבא רבי רבו השםשל קידוש על הזוהרע"ה,ממיתה גילוי ידי על

תיקונים עושה פעולתו כי ממיתה ניצלים ובכך ולימודו, הקדוש
השם קידוש על מהריגה יותר האריז"ל),עליונים בשם מדינוב א"מהרצ),

הי לא בזוה"ק עוסקים היו אילו שלובוודאי הנורא לתיקון צריכים ו
ארץ ŁõçŁבי מהäïíר, לקח ונלמד õאõà רח"ל. האיומה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַהשואה
להìצל ליםõיכ üאי נלמד הåמä ,õמŁ יëח מהיטלער äלðנ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיłראל

אטõם!!! מïצצת äנìזמàְְִִֵַַָָ

âברואם המחêק" הרõå"ה את Łאי 70 àחבäרת ונלמד äנêé יםíנ ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֻֻ
להבטחת ונזéה ויłראל הŁמ יŁיר Łëמ בõקרà אז ,õמõיà ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיõם
יçחâ מאילנא למטעם יłראל דעתידין "äבגין לעיל האמäרה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהרàŁ"י
רצõן. יהי éן אמן àרחמי", גלäתא מן ãיà יפקäן הåהר ספר האי äאיהâְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

הקדוש זוהר לומדים ישראל שבטי יחד - לגאולה הכנה

רמה""בני àיד יצאים ראלłי('ח י"ד פרק הáאäלה(שמות ïעמי , ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
מאז מצרים. יציאת מימי עõד החêה הçמים אחרית ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָותäñן
הלמה, לגאêה äמצïים מחéים היהäדים äאנ םõי כלà äְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻמôמיד,

מיכה הìביא ט"ו)äלהבטחת 'ז אראäì"(פרק מצרים מארץ ýצאת éימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ענק,נפלאõת àצעדי מתקרבת היא הíימנים לé לפי éי ונראה ," ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

רõב יé נראה ,זאת עם .פניםà עמõק éבר äאנחנŁ להיõת יכõל äְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹבכלל
פאר חיי ולחיות ôàים, תõלקנ ודõאג ,הåה àעõלם Łקäע עדין לםõְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהע

הדמיונות בתוך שישארושקוע חושב אדם כי הזוה"ק שאמר כמו
כי לעולם. בא שלזה והתכלית העיקר את ושוכח לעולם הזה בעולם
שיבוא שמאמין הוא הי"ב והעיקר עיקרים, בי"ג להאמין חייב יהודי
שלא דוד כל חז"ל אמרו רגע, בכל לו ולצפות ולחכות המשיח מלך
את לבדוק יהודי כל על בימיו, נחרב כאילו בימיו המקדש בית נבנה
לעשות הוא צריך ועוד המשיח, ביאת את ח"ו יעכב שלא עצמו
המשיח ביאת את לזרז כדי ,הכלל ועם הפרט עם רוחניות פעולות
וצâיקיו יłראל áדõלי בעולם. השי"ת שם את ולקדש ְְְִִֵֵַָָולהגדיל
יôכן ,ז"ל äחכמינ âברי ïי על יé ואõמרים הçñם מהðëב ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻמדאגים

א ïצצת טילים, נפילת הõéללת õéללת, מלחמה ôפרץ טõםàŁעתיד ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ŁŁח Łàל àרàים הåה הłõìא את מפיצים לא אäלי .רח"ל 'äְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכ
äנêé נחזר לא אם הëציאäת תõלהי להäעל õז יé עניםõט üא ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹֻלàהלה,

àסנהדרין מראáה éדברי Łלמה, בהäŁתà(:ז"צ אõמר(דף אליעזר רàי , ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
יàר ãלי אמר נגאלין, אין לאו ואם נגאלין äŁôבה עłõין יłראל ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאם
אäה üäרà Łõדñה אêא !?נגאלין אין äŁôבה עłõין אין אם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻיהŁõע
äŁôבה, עłõין ויłראל éהמן, קõŁת תיוõזרáŁ ,üמל להן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמעמיד
דיéמ קצר õואינ äŁïט õאינ Łהłõìא äëéבן עכ"ל. לäëטב, äְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמחזירן
õáג למלחמת היא Łהäéנה ולדעת לזéר üצרי üא ,אןé עליו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלפרט

àעõלם. Łחד לעâן וכן äְְִֵָָָָָָמגõג,
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עּרידוŁאפ הõåהר ספר àŁאמצעäת ,Łõדñה àזõהר בôכìŁ מה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מŁיח. חבלי יäíרי ללא äהינâ àרחמים, מהáלäת לצאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלזõéת

" õספרà מסàיר זיע"א Łõדñה õצאטäל חçים הŁמ äנàירורâא ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ
âוקאëàרõם", מאד éדאי éי וכן הõåהר. Łל äלêה הâברים äéנת äמה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

àגירסא áם Łõדñה הõåהר ספר àקריאת לâבק מדבריעכŁו ,כידוע) ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
אם גם עצומות רוחניות פעולות פועל הזוהר ספר שקריאת המקובלים גדולי

שקוראים) המילים את מבינים לא.

רוזהõהæה õנõŁנתיבל אימת עד לחבריא Łמעõן 'ר אמר "ôניא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ
היה àעõלם äתקנìŁ הáדõלים הäñôנים מן ..."סמכא âחד קיימאàְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
אäה יé ,õעצמ äìëמ מקõמõת àכëה Łבחיו נאמר רŁאé ,הרõåה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָספר
זה ברâ õà ויתàאר יłראל. לבית יäŁעה קרן äלהצמיח הäכן הêאáְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻל

וג ïעמים. וכëה הëé äבäñôנים מהימנא, àרעיא תõמõמק ïהàכëה ם ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
נłא ב)àפרŁת âחçי(קכ"ד מאילנא למטעם יłראל דעתידין "äבגין : ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

àרחמי" גלäתא מן ãיà יפקäן ,הרõåה ספר האי äאיהâשעתידים (ובגלל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
מהגלות בזכותו יצאו הזה, הזוהר ספר שהוא החיים מעץ לטעום ישראל

.ברחמים)

äמŁäרŁוהענין החכמה, מעñרי ליםõדá àעñרים הäא ôלäי הåה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ועל õëע על הçחיד האדõן פעלä הכין אŁר ,ההנהגה àְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָעäמקי
יתŁראà הëכäן טäב רב אל õà äיעáי אŁר üרâה לנחõתם ,õְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻנחלת
ניםäñô äמה àגלäתם, יłראל äחסר ëéה ôדע üוצרי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהëחŁבה.

הõŁëרר äבחõŁב .תםäלקדמ להחזירם להם הם המלךצריכים (דויד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
השלום) היהעליו ,הêהא הáדõלים החסרõנõת והבין הåה, הענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל

'äוכ נביא" דõע אין ,äראינ לא äתינõתõא" ואõמר: עד,מתאõנן (תהילים ְְְִִִֵֵֵֵָָֹ
זכרõנם.ט) äוחכמינ מłçראל, אבדה יראñוי הàר חכמה àאמת יéְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

éספרçא" למהוי חכמיא äרŁ ,Łâקëה àית חרבŁ םõçמ" äאמר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלברכה
א)כו' מ"ט סוטה).מתי "עד :מרõוא זאת על מתêïל הõŁëרר ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָֹוהיה

כו' "צר יחרף י)אלקים עד, áדõלים.(שם תõדõס נכללים הêא äבפסäקים ְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָ
חאיõי רà Łמעõן יàר ריחתàŁ ונמצא  והבן. Łמע ,הåה àענין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמאד
יםה לé äנכלל õà רŁא ,הרõåה נעłה ãדõסàŁ ,בהôה ענין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעłתה
לכל éללית לבריחה זה בŁנח ואז äñôàנים. ëéזéר נŁמתין, אõàְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻר

אמרìŁ äוזה .יציאה אêא üיצטר לא הçמים àסõף עד ,ראלłישעיהי) ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
יב) ה'נב, לפניכם üלõה יé ,ןäתלכ לא סהäבמנä ,äתצא àחïזõן לא יé" :ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָֹֹ

יłר קיõאל פכםíמאäאחריו נŁאר הõåהר ספר éי ,והאמת ..."אחריאל) ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
אחרא,רשב"י) טראíה מן õàŁרח נקרא õà קàâתçŁ מי לéŁ ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלברכה,

õל üיצטר אêŁ הימים)עד עלת(באחריתõô מה ýדיעõוא .יציאה אêא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מŁיח. מחבלי להðה אäה éי הäא, לõדá עלתõô éי והאמת .זהà ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנמצא
üריðה הñבר, טäàח õמé אêא צריכים, äהי לא יחŁמ חבלי éי :והענין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

החבלים צריכים äהי éן ,õà ìŁדàק הåהמא האדם מן (חבלילהפריד ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
לברחמשיח) äכלäçŁ éדי ,תäלáה זהמת [את] מłçראל להפריד éְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻדי

נםõזכר äחכמינ מאמר] סõד וזה לצאת. äיחזר üé ואחר ,לעיל ìéְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָזéר
éהמן תõŁק תיוõזרáŁ üמל עליהם מעמיד הäא üäרà Łõדñה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָלברכה

"טבäëל ב)äמחזירם צז סנהדרין)üõô Łהאדם àעõד :לõדá éלל äזה éי , ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
טראíהŁ üוצרי .üריðה הäñôן לתñן יכõל õאינ אחרא הíטרא רתàגôְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
üצרי ולכן לעיל, רéזìé יłראל חתô äקäŁרה תהäפé ארת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָאחרא

:תõêעïה ôŁי ְְֵֶַָֻלהם

אפŁרא. אי יציאה üדרà éי àריחה, üרâà ההם הñלõïת מן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלצאת
àִָָראõŁנה.

ôארנהב. שהקליõïת ,רמה àיד תõïלñה מן Łëמ äצאçŁ üé ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָואחר
היה לא ,המאåה הםà הàהר ìŁדàק יוןé üא  .םôחô éְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻפäתõת

החבלים ידי על אêא לברח להם משיח)אפŁר חבלי)זריםõח äהי Łאז , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הàריחה. היא וזאת ,מקלט עיר "אëאי" Łהיא àְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹתäŁבה

דיעֹלואוé ýäמצאä ýל רðà" :בäתéה Łאמר מה áדõל סõד זהà ְְֶֶַַַַַָָָָָָ
'äוכ "ýאלקי ה' עד ôבŁו 'äוכ האêה בריםâל)ה ד, .(דברים ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹ

,ראלłי על áזרõת וŁלõם חס לגזר אחרא טראíה התàáרäת éי âְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹע,
üé ãתõעל éפי יé àמדרגõת, ולינק להתאחז ãתçעל לפי üŁְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹנמ
נדחקים ואז זו"ן, תõפירíà רתàáמתä להõע היא הìוה .רתàáְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמת
חŁõבת והיא ,"אëל"א עתáמ Łהיא עד âחק. אחר חקâ ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹיłראל

"ãמינ מתערין âינין "איëא àסõד, éן, áם Łם ג'להתàâק חלק (זוהר ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָ
א) יłראלסה אâרàה, ואז חרäת. היא איëא éי ,להõיכ ãאינ àאמת üא ,ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

áŁזרõתיו üלëה üצרי היה ולכן  .בהäŁôה àסõד äבõרחין ãà ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתדàקין
םŁו לאëא áëŁיע עד לספירה פירהíמ äמתàáר üלõהŁ ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקõŁת,
לפני" סõד והäא .ראלłלי בהäŁôה מתעõררת הàרâא éי ,õחé ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנàŁר

áאõן"  יח)Łבר טז, àר(משלי Łמעõן ורàי הŁמ ריחתà áם éן ועל , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הìה הõåהר, ספר הłנע זאת בריחהàŁ וכיון .זרהáה ידי על äהי חאיõְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹי
àספר קàדìה :äהינâ ,אליו çŁזëâן מי לכל ועõמד קים בהôה ענין éְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָבר
חבלי õל üצרי ואין ,אחרא הíטרא מן ויצא "אëל"א מáיע ברé הרõåְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָה
למעלה הבאתי àענין נõłא, תŁרï מהימנא רעיאà ëéזéר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻמŁיח,

אחריôàחêה. הàהר àזמן אêא הõåהר הêáנת לא ,זה לé עם והìה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
,ãìזמà אêא להëצא צריכה ãאינ אתåה הêעïה הלא יé ,õתõłְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻהע
àסõף אêא õאינ õתêעï éי הåה, הרõåה àסõד יłראל äברחçŁ :Łäרïְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

יחאŁמ âמלéא àדרא אçמõהמשיח)י מלך של בדורו הימים, עכ"ל.(בסוף , ְְְְִַַָָָָָ

ניםבּבäŁל יłראל àעם áדõלה ôנäעה ררהõהתע האחרõנõת ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ
מאהבה, לתäŁבה תõéלז äתנõא äמעõררים ,בהäŁתàְְְְְֲִִִִֵַָָָָ
יאתà את Łויחי ביאç מה ,Łõדñה àזõהר ולäëד àקריאה להתאחדäְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

נוח)הŁëיח. פרשת חדש Łל(זוהר âבריהם ïי על מבíסים בריםâה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
האדמõ"ר הõâרõת. éל üרõלא לםõע ליõדáמ äמצäטטים ,ראלłי áְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָדõלי

רàי גראסמהאלמין יהäדה מיíדŁלõם הõåהרשליט"א מפעל ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
יłראל עם הðלת למען למיõהעיםŁõדñה הâðיקים אצל רñà ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

רàי ,ליםàקëזצוקללה"הה רץï רàינíים ולבחל"ח ,חי רàיאברהם , ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֻ
Łטרן חçים רàיâוד àרלנד, רàיאליעזר àנים", äבäŁ" יŁיבת Łרא ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ

Łטרן רàימאיר ובנש"ק מירõן, אŁיâק âאתרא יחיאלמרא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
חציראäàאיàר רמלה, âאתרא מראאליäמŁ äניהà שליט"איłfiכר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ירושלים) שלום נהר המקובלים ישיבת טרן,(ראשŁמרגנ מאיר יצחק יàר ,ְְְְְְִִִֵֶַָָ
רàי üäçהח רł ואדם אלקים ארäŁäמëłח םõלŁטäח" יŁיבת Łרא ְְְֱִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹ

יàר ירŁäלים, חסד" לŁווייצערŁ דהäיה למהŁד"אב פניםêמ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
אהל מõסדõת עם äביחד ,ראלłי áדõלי הרàה ועõד נ"י, מאנסיàְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

הרב àראäŁת י"ניצרהרשבŁ מôŁפת:Łרגא קריאה äיזמ שליט"א, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻ
םõאט ïצצת – המים את Łירעיד למבצע äהצטרפ יקרים ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ"יהäדים

יłראל" עם את ðôŁיל àעõלם הáדõלה החמיםהכי Łער éנגד éי , ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מיõהאט הŁìק את להõציא äמכרחים צריכים אחרא הíטרא לŁְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

הקדŁäה. לŁ החמים לŁער ìŁזéה דיé ôעłההרäחני תõלäàבתחä ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אäה המתכנן בצעëה éן על מלחמה!!! ýל:דäëול àקריאה התאחדäת ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

לםõעà הçהäדים לכל Łõדñה הרõåה לŁדיםäיה äהתאחד ה"ב éה עד . ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹ
דיé מתאחדים יהäדים 70,000éŁ äזכינ äבנõסף הôפäצõת, àכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָרàים

õŁחדà Łחד מידי Łõדñה הרõåה לŁ מיםäçס 1000ל הéזìŁאחד (כל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
הכול) בסך ביום דקות 4.5 .לומד

נטרסיםּקוידיּב על äמäפצים äסïדäהŁ ניםõבעלä מפעלäבחõברõת ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
למיõהע הõåהרהõåהר לäëד מעלת éי àהרחבה, מסàר ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָֻ

תõàר סגäלõת יŁנן וכי ,üער äלאין Łעäר לאין היא להõדá Łõדñְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹה
äתבé עõד .Łõדñה הõåהר לäëד ידי על רק להם לזõéת çŁְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָכõלים
להפיץ Łם הäא àאŁר יהäדי éל על חõבה יé הâðיקים ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהרàנים
לליםõוכ תõיבŁיà äבפרט õמõיà יõם מידי Łõדñה הõåהר את ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹוללמד

תõמחל ,ראלłי מעם ימנע לבד הäא éי – יõם àכל Łéעה לäëד ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹלקàע
בתõח "ועõד וכõâמה. ,רכיםâ ôאäנõת למיניהם, אסõנõת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָקõŁת,
ההמן כלäי ולא יפעל לא וŁלõם חסŁו חיתŁëה לעצר ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹהעה

ח"ו, õזממ להפק õמŁ חëי רהאירניŁאפ Łאי àעõלם âבר אין éי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
áדõל רäח נחת הłõע זה ולäëד ,Łõדñה הõåהר לäëד ידי על õà ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלפעל

מיםà תרõיàראלłי עם לŁ ראיםõìה והäíçרים הארéה äתינäלá éי , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
,אחת למæרה נâחהם äìëמ יâח הñדŁõלבלôי ןõאáה תבéŁ õמé , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

õספרà זי"ע מêיסא יעקב הõëר"רàי הירים"צרõר Łיר דעל פרק) ְְְֲִִִִִִִַַַַַָֹ
מ"ב) äעלŁ תõבäצñה éעדר üיìŁלהéŁו מתאימõת êéŁם הרחצה ן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

הםà "אין :õנõŁל וזה הñצäבõת", éעדר üיìŁריןäíçוה תõçלáה יé " ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
Łמדרà äëéבא אבõת יłמעà נרמז הéל יłראל על איםàרבהה) ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹ

י"ג) סימן ע"ה פרשה וישלח" הïסäק: עדרעל äבין עדר יןà äימłô "ורוח ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
(טז לב וזהä(בראשית ,ראלłי Łל תיהםõצר àין רוח היהçŁ äהינâ ,ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

éאן õנתäéüיìŁהן ýתõא ëŁכêים ריםäíçוה הðרõת ,üאכלי Łäרï ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הñצäבõת éןéעדר לעשיו יעקב Łלח העדרים ïי על äנקצב éאŁר , ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אäהäעלŁקיםêôמסä ליםõע ריםäíçŁ הרחצה, אתמן Łéרõחצים , ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
,תןäליחŁà הם נאמנים יé העõנõת, תםéתõמתאימ סàתêéŁם , ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ריםàמח äהיçŁ ,ראלłי את üéלז כדיà הäא, ריםäíçה ליחתŁְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
łçŁראל ,Łמדרà äאמר וכן חäàר], מõŁêן הäא [מתאים ,כינהְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָלה

" לכינה, מתאמים àהםהם אין להéŁח"וâנ äìëמ יâח אêŁ ,àכדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
äéŁל םäŁו הñדŁõה, כינהלה äרàויתח äכéâיז êéם יäíרים ידי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻועל
תäלáה אריכת לŁ כליתôה éל זõהי äבאמת .ל"עכ àהם יהיה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלא

נâח äìëמ יâח éדילבלôי היה מצרים לגלäת יłראל רידתçŁ õכמä , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בדé לé זאת, äתנäגלà הäא éן Łם, äפלìŁ יםŁõדñה תõצõיצìה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלתñן
ידäע üא .תõנõהע מתמרקים הäíçרים ידי על éי ,לזה הäא ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהעäàד

ברé יéל בפרטä רהõôה ס"âרï éל לäëד ידי âעל äחנæהרהבõåה äëד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ
מברריםä מצליחים והם יäíרים ולא נíיõן äיצטרכ לא Łõדñְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹֹה

àאהבה הñדõŁõת תõצõיצìהŁõדñה החçים האõר כדבריä ויחי), פרשת), ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
äבקâי וכאŁר ע"ה, מהימנא הרעיא äכהבטחת ,Łõדñה ְְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוהרמח"ל
הקדâ הâעת ירàה ,Łõדñה הרõזà ריםõהæוה הñדŁõים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻיłראל
Łõדñה הõåהר כמאמרä הñדŁõה, הכינה והŁראת דיםõâ ְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַַַָָָָואהבת

הïסäק: ו')על ב' פרק נער(שמות והìה הçלד את äראהôו חôפôו" ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
ואõמר זה", העברים לדיçמ וôאמר עליו וôחמל כהàיא פרק הושע) ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יłראלא) נער ,"לבני קראתי צריםëמä äואהבה ראלłי נער יé"ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
Łõדñה הרõåה לäëד ידי על äאואהבה,מעפר ננערים (שמותיłראל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

כג) ב עלפרקôו העבדה", מן האלקים אל Łועתם וôעל äזעקçו"ְְֱֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
,האלקים אל ורחמיםŁועתם אהבה äליłראל âין [כדברילגõים , ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

Łמדרà äואמר בזוה"ק]. כג)הרשב"י פסקה ב פרשה דברים âבר(רבה ְְְְִַָָָ
אêא äנגאל לא צריםëמ יłראל äגאלìŁé אלעזר רàי אמר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר
תäזכ üõôמä äŁôבה, üõôמä צרה, üõôמ ,äêא בריםâ חמה üõôְְְֲִִִִִִֵָָָָָמ

,כתיבâ צרה üõôמ .ץñה üõôמä רחמים, üõôמä ב)אבõת, שמות) ְֲִִִִִִֵַַָָָ
כתיבâ äŁôבה üõôמ יłראל", בני äאנחçועתם",(שם)"וŁ "וôעל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

רחמים üõôמä ,"õריתà את אלקים רéזçו" âכתיב, אבõת זכäת üõôְְְְֱֲִִִִִִִִֶַַָֹמ
אלקים", "וçדע הñץ üõôמ ,"ראלłי àני את אלקים "וçרא âְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹכתיב,
üõôמ ,äלêה âברים חמה üõôמ אêא נגאלים אין לבõא לעתיד ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָואף
הרי "ýאלקי ה' עד ôבŁו" ,צרה üõôמ הרי ,"ýל "ðàר âכתיב ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹצרה
ולא" ,רחמים üõôמ הרי "ýאלקי 'ה רחäם אל "éי ,בהäŁô üõôְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָֹֹמ
בריםâה לé ýäמצאä" אבõת, זכäת üõôמ הרי "ýאבתי àרית את חéŁְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹי

אõתן Łרï ודוד הñץ, üõôמ הרי הçמים" אחריתà קו)האêה (תהילים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
üõôמ הרי רìתם" את õמעŁà" צרה, üõôמ הרי "להם ðàר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"וçרא
תםõא "וôçן אבõת, זכäת üõôמ הרי "õריתà להם רéזçו" äŁôְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹבה,

רחמים, üõôמ הרי וקàצנä(שם)לרחמים" äענŁי אלהי äיענŁõה" ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַֹ
äאנ Łõדñה הרõåה äבלäëד .ל"עכ הñץ, üõôמ הרי "יםõáה מן äילנðְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָוה
את לקרבä הñלõïת, üõôמ הקדŁäה ניצõצי לברר õכחà éי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנגאלים,
תõŁרõâ הŁìמõת ואõתם תõהי הäא להäאáה עäéב לé וכçדäע ְְְְְְֱִַַַַַָָָָָָהáאäלה,
איםà ליצלן רחמנא הäíçרים לé וכן ,תõïהקל üõôמ אõתם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָלהõציא
מצאיםìה הקדŁäה ניצõצי לברר לõיכ הזוה"ק ולäëד זה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמחמת
זה ידי ועל ,תõłלע לäëדים Łàאר õéח אין מה הקלïה àְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעõמק
מõסיף ועõד ,"ראלłי עם על äקדŁäה עהäŁי àרכה üיŁלהמ הéְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָנז

àתלמäדואõמר קטìים ילדים äואפיל" אליäמŁ יłfiכר äניהà הרב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
רàןõôרה àית לŁ éיבôינõקõת לפחד, ולא בזוה"ק לעסק צריכים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

àזõה"ק äכדאמרä יłראל, מעם הïחד את מסירים דםäëלà ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאדרàה
ט.) שמות)äלגאלנä לבא הŁëיח חõé יתàáר הôינõקõת êיäëד àŁְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹזכäת
צדקנõçת(עיי"ש)àרחמים, יםŁנ äרקגואפיל הåמ ויבא בזוה"ק äיגרס ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָֹ

םçמתק מתêáה, הïנימי רõהאŁכä .ל"עכ ,"אמן םõלŁ זה והיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטõב,
äיבŁוה" "Łלהבתיה", ,"האהבה את לכõàת äכלäי לא יםàר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ"מים

."םõçה כםêé יםçח אלקיכם àה' בקיםâה "ואôם ",äְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֻוחי

éמõוהנּה, ,בלô קצוõת כלà אדם לכל מצäי הõåהר íŁפר äזכינ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הŁ Łõדñה àזõהר הרשב"י צריכהŁאמר הåאת חכמה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹ

éלõמר הŁëיח, üמל לŁ õרõדà הçמים, ףõסà יłראל לכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהëצא
Łõדñה àלäëד יłראל את יםéמזä רריםõמע ממים ולכן ,äאנ äרנõדàְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
äאפיל õלעצמ çŁקàע יהäדי לכל ìŁכõן יłראל, áדõלי äוקבע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהåה,

מäעט âבר Łל ה'דקריאה àעזרת כלäי üבכä יõם, מâי הõåהר àספר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יצחקא. שיח וכו')ובספר בנסוע ויהי של נונין ב' בענין דרוש  א חלק)צבאות וב' ,
נקראים כ"ג והם ישראל, הם בארץ, מטה וצבא בשמים, מעלה צבא הם
ביחד הצבאות ב' מתחברים וכאשר ואוהבהו", ישראל נער "כי כמ"ש "נער",
אמם, משדי הברכות מקבלים אז ישראל, שמקיימים והמצוות התורה ע"י

בהם. שולטת הרע עין אין ואז

.ביונתן ט')ובתרגום פסוק ח פרק השירים שיר היא(על חומה אם הפסוק על ,
יתנו שאם דישראל, רבהון מיכאל יאמר הגאולה זמן דקודם כתב, וגו',
בזמן ישראל את בזה יצילו אז עלמא דמרי שמיה יחוד למקני כספא ישראל
היא מסכנא אי ואפילו בהם, לשלוט לעמים רשות ואין ומגוג, גוג מלחמת
בה שעוסקים התורה הזכות להם ויזכר עליה רחמים נבקש פיקודיא מן
אי שכתב מה ביאור וצריך נחת. ותרווה הטהור בלשונו שם עיין התינוקות,
?וצדקה תורה לימוד מוסדות הרבה לנו יש הלא ,פיקודיא מן היא מסכנא
שמיה יחוד למקני לשונו: וזה דבריו, בתחילת שכתב מה לראות צריך אלא
אומר זאת ,ומגוג גוג מלחמת בזמן ישראל את בזה יצילו אז עלמא דמרי
כביכול בנינים הבונים אלו לא אבל עלמא, דמרי שמיה יחוד למקני שדווקא

בזוהר שכתב כמו עצמם, לשם הוא כוונתם וכל הכנסת, ולבית לתורה
כ"ה:)הקדוש דף וזה(בראשית אלו הם מהם שאחד רב ערב מיני חמשה על

שר הגדול הכהן מיכאל ולכן ,הגאולה לפני רב הערב ניסיון יהיה
בו נתקיים ולא שמים לשם כסף שנותן מי מחפש ישראל של ואפוטרופוס
מהוגנים שאינם בעניים הכשילם ענתות אנשי על הנביא ירמיה של הקללה

ע"ב) ט"ז דף ב"ק מן(עיין היא מסכנא ונקראים נמצא לא זה גם וכאשר ,
רבן, בית של תינוקות של תורתן לימוד רק זה לנו שנשאר מה פיקודיא,
הטהור פיהם הבל שיעלה הקדוש זוהר ילמדו שהתינוקות חשוב כך כל ולכן

ישראל. עם על וגאולה אהבה רחמים להשפיע הכבוד, כסא לפני

יוסףג. פורת ישיבת ראש צדקה יהודה רבי הגה"צ של מהאמא שידוע וכמו
ולומדת בוקר לפנות קמה שהייתה ,ע"ה חי איש הבן מרן של אחיניתו זי"ע,
החמה, בנץ בציבור מתפלל כך ואחר הנץ תפילת לפני עד הקדוש זוהר
צדיקים לבנים זכתה ולזה ושנה, שנה בכל הקדוש הזוהר כל את ומסיימת

וטהורים. קדושים

שקיימוד. ,מצוות ככמה שקול – זה בדור קטן, ואפילו טוב, מעשה כל
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תõמחל ,ראלłי מעם ימנע לבד הäא éי – יõם àכל Łéעה לäëד ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹלקàע
בתõח "ועõד וכõâמה. ,רכיםâ ôאäנõת למיניהם, אסõנõת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָקõŁת,
ההמן כלäי ולא יפעל לא וŁלõם חסŁו חיתŁëה לעצר ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹהעה

ח"ו, õזממ להפק õמŁ חëי רהאירניŁאפ Łאי àעõלם âבר אין éי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
áדõל רäח נחת הłõע זה ולäëד ,Łõדñה הõåהר לäëד ידי על õà ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלפעל

מיםà תרõיàראלłי עם לŁ ראיםõìה והäíçרים הארéה äתינäלá éי , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
,אחת למæרה נâחהם äìëמ יâח הñדŁõלבלôי ןõאáה תבéŁ õמé , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

õספרà זי"ע מêיסא יעקב הõëר"רàי הירים"צרõר Łיר דעל פרק) ְְְֲִִִִִִִַַַַַָֹ
מ"ב) äעלŁ תõבäצñה éעדר üיìŁלהéŁו מתאימõת êéŁם הרחצה ן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

הםà "אין :õנõŁל וזה הñצäבõת", éעדר üיìŁריןäíçוה תõçלáה יé " ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
Łמדרà äëéבא אבõת יłמעà נרמז הéל יłראל על איםàרבהה) ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹ

י"ג) סימן ע"ה פרשה וישלח" הïסäק: עדרעל äבין עדר יןà äימłô "ורוח ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
(טז לב וזהä(בראשית ,ראלłי Łל תיהםõצר àין רוח היהçŁ äהינâ ,ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

éאן õנתäéüיìŁהן ýתõא ëŁכêים ריםäíçוה הðרõת ,üאכלי Łäרï ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הñצäבõת éןéעדר לעשיו יעקב Łלח העדרים ïי על äנקצב éאŁר , ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

אäהäעלŁקיםêôמסä ליםõע ריםäíçŁ הרחצה, אתמן Łéרõחצים , ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
,תןäליחŁà הם נאמנים יé העõנõת, תםéתõמתאימ סàתêéŁם , ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ריםàמח äהיçŁ ,ראלłי את üéלז כדיà הäא, ריםäíçה ליחתŁְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
łçŁראל ,Łמדרà äאמר וכן חäàר], מõŁêן הäא [מתאים ,כינהְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָלה

" לכינה, מתאמים àהםהם אין להéŁח"וâנ äìëמ יâח אêŁ ,àכדי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
äéŁל םäŁו הñדŁõה, כינהלה äרàויתח äכéâיז êéם יäíרים ידי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻועל
תäלáה אריכת לŁ כליתôה éל זõהי äבאמת .ל"עכ àהם יהיה ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלא

נâח äìëמ יâח éדילבלôי היה מצרים לגלäת יłראל רידתçŁ õכמä , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בדé לé זאת, äתנäגלà הäא éן Łם, äפלìŁ יםŁõדñה תõצõיצìה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלתñן
ידäע üא .תõנõהע מתמרקים הäíçרים ידי על éי ,לזה הäא ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָהעäàד

ברé יéל בפרטä רהõôה ס"âרï éל לäëד ידי âעל äחנæהרהבõåה äëד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻ
מברריםä מצליחים והם יäíרים ולא נíיõן äיצטרכ לא Łõדñְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹֹה

àאהבה הñדõŁõת תõצõיצìהŁõדñה החçים האõר כדבריä ויחי), פרשת), ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
äבקâי וכאŁר ע"ה, מהימנא הרעיא äכהבטחת ,Łõדñה ְְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוהרמח"ל
הקדâ הâעת ירàה ,Łõדñה הרõזà ריםõהæוה הñדŁõים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻיłראל
Łõדñה הõåהר כמאמרä הñדŁõה, הכינה והŁראת דיםõâ ְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַַַָָָָואהבת

הïסäק: ו')על ב' פרק נער(שמות והìה הçלד את äראהôו חôפôו" ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ
ואõמר זה", העברים לדיçמ וôאמר עליו וôחמל כהàיא פרק הושע) ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יłראלא) נער ,"לבני קראתי צריםëמä äואהבה ראלłי נער יé"ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
Łõדñה הרõåה לäëד ידי על äאואהבה,מעפר ננערים (שמותיłראל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

כג) ב עלפרקôו העבדה", מן האלקים אל Łועתם וôעל äזעקçו"ְְֱֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
,האלקים אל ורחמיםŁועתם אהבה äליłראל âין [כדברילגõים , ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

Łמדרà äואמר בזוה"ק]. כג)הרשב"י פסקה ב פרשה דברים âבר(רבה ְְְְִַָָָ
אêא äנגאל לא צריםëמ יłראל äגאלìŁé אלעזר רàי אמר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר
תäזכ üõôמä äŁôבה, üõôמä צרה, üõôמ ,äêא בריםâ חמה üõôְְְֲִִִִִִֵָָָָָמ

,כתיבâ צרה üõôמ .ץñה üõôמä רחמים, üõôמä ב)אבõת, שמות) ְֲִִִִִִֵַַָָָ
כתיבâ äŁôבה üõôמ יłראל", בני äאנחçועתם",(שם)"וŁ "וôעל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

רחמים üõôמä ,"õריתà את אלקים רéזçו" âכתיב, אבõת זכäת üõôְְְְֱֲִִִִִִִִֶַַָֹמ
אלקים", "וçדע הñץ üõôמ ,"ראלłי àני את אלקים "וçרא âְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹכתיב,
üõôמ ,äלêה âברים חמה üõôמ אêא נגאלים אין לבõא לעתיד ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָואף
הרי "ýאלקי ה' עד ôבŁו" ,צרה üõôמ הרי ,"ýל "ðàר âכתיב ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹצרה
ולא" ,רחמים üõôמ הרי "ýאלקי 'ה רחäם אל "éי ,בהäŁô üõôְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָֹֹמ
בריםâה לé ýäמצאä" אבõת, זכäת üõôמ הרי "ýאבתי àרית את חéŁְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹי

אõתן Łרï ודוד הñץ, üõôמ הרי הçמים" אחריתà קו)האêה (תהילים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
üõôמ הרי רìתם" את õמעŁà" צרה, üõôמ הרי "להם ðàר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"וçרא
תםõא "וôçן אבõת, זכäת üõôמ הרי "õריתà להם רéזçו" äŁôְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹבה,

רחמים, üõôמ הרי וקàצנä(שם)לרחמים" äענŁי אלהי äיענŁõה" ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַֹ
äאנ Łõדñה הרõåה äבלäëד .ל"עכ הñץ, üõôמ הרי "יםõáה מן äילנðְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָוה
את לקרבä הñלõïת, üõôמ הקדŁäה ניצõצי לברר õכחà éי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנגאלים,
תõŁרõâ הŁìמõת ואõתם תõהי הäא להäאáה עäéב לé וכçדäע ְְְְְְֱִַַַַַָָָָָָהáאäלה,
איםà ליצלן רחמנא הäíçרים לé וכן ,תõïהקל üõôמ אõתם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָלהõציא
מצאיםìה הקדŁäה ניצõצי לברר לõיכ הזוה"ק ולäëד זה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמחמת
זה ידי ועל ,תõłלע לäëדים Łàאר õéח אין מה הקלïה àְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעõמק
מõסיף ועõד ,"ראלłי עם על äקדŁäה עהäŁי àרכה üיŁלהמ הéְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָנז

àתלמäדואõמר קטìים ילדים äואפיל" אליäמŁ יłfiכר äניהà הרב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
רàןõôרה àית לŁ éיבôינõקõת לפחד, ולא בזוה"ק לעסק צריכים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

àזõה"ק äכדאמרä יłראל, מעם הïחד את מסירים דםäëלà ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאדרàה
ט.) שמות)äלגאלנä לבא הŁëיח חõé יתàáר הôינõקõת êיäëד àŁְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹזכäת
צדקנõçת(עיי"ש)àרחמים, יםŁנ äרקגואפיל הåמ ויבא בזוה"ק äיגרס ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָֹ

םçמתק מתêáה, הïנימי רõהאŁכä .ל"עכ ,"אמן םõלŁ זה והיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטõב,
äיבŁוה" "Łלהבתיה", ,"האהבה את לכõàת äכלäי לא יםàר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ"מים

."םõçה כםêé יםçח אלקיכם àה' בקיםâה "ואôם ",äְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֻוחי

éמõוהנּה, ,בלô קצוõת כלà אדם לכל מצäי הõåהר íŁפר äזכינ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הŁ Łõדñה àזõהר הרשב"י צריכהŁאמר הåאת חכמה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹ

éלõמר הŁëיח, üמל לŁ õרõדà הçמים, ףõסà יłראל לכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהëצא
Łõדñה àלäëד יłראל את יםéמזä רריםõמע ממים ולכן ,äאנ äרנõדàְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
äאפיל õלעצמ çŁקàע יהäדי לכל ìŁכõן יłראל, áדõלי äוקבע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהåה,

מäעט âבר Łל ה'דקריאה àעזרת כלäי üבכä יõם, מâי הõåהר àספר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יצחקא. שיח וכו')ובספר בנסוע ויהי של נונין ב' בענין דרוש  א חלק)צבאות וב' ,
נקראים כ"ג והם ישראל, הם בארץ, מטה וצבא בשמים, מעלה צבא הם
ביחד הצבאות ב' מתחברים וכאשר ואוהבהו", ישראל נער "כי כמ"ש "נער",
אמם, משדי הברכות מקבלים אז ישראל, שמקיימים והמצוות התורה ע"י

בהם. שולטת הרע עין אין ואז

.ביונתן ט')ובתרגום פסוק ח פרק השירים שיר היא(על חומה אם הפסוק על ,
יתנו שאם דישראל, רבהון מיכאל יאמר הגאולה זמן דקודם כתב, וגו',
בזמן ישראל את בזה יצילו אז עלמא דמרי שמיה יחוד למקני כספא ישראל
היא מסכנא אי ואפילו בהם, לשלוט לעמים רשות ואין ומגוג, גוג מלחמת
בה שעוסקים התורה הזכות להם ויזכר עליה רחמים נבקש פיקודיא מן
אי שכתב מה ביאור וצריך נחת. ותרווה הטהור בלשונו שם עיין התינוקות,
?וצדקה תורה לימוד מוסדות הרבה לנו יש הלא ,פיקודיא מן היא מסכנא
שמיה יחוד למקני לשונו: וזה דבריו, בתחילת שכתב מה לראות צריך אלא
אומר זאת ,ומגוג גוג מלחמת בזמן ישראל את בזה יצילו אז עלמא דמרי
כביכול בנינים הבונים אלו לא אבל עלמא, דמרי שמיה יחוד למקני שדווקא

בזוהר שכתב כמו עצמם, לשם הוא כוונתם וכל הכנסת, ולבית לתורה
כ"ה:)הקדוש דף וזה(בראשית אלו הם מהם שאחד רב ערב מיני חמשה על

שר הגדול הכהן מיכאל ולכן ,הגאולה לפני רב הערב ניסיון יהיה
בו נתקיים ולא שמים לשם כסף שנותן מי מחפש ישראל של ואפוטרופוס
מהוגנים שאינם בעניים הכשילם ענתות אנשי על הנביא ירמיה של הקללה

ע"ב) ט"ז דף ב"ק מן(עיין היא מסכנא ונקראים נמצא לא זה גם וכאשר ,
רבן, בית של תינוקות של תורתן לימוד רק זה לנו שנשאר מה פיקודיא,
הטהור פיהם הבל שיעלה הקדוש זוהר ילמדו שהתינוקות חשוב כך כל ולכן

ישראל. עם על וגאולה אהבה רחמים להשפיע הכבוד, כסא לפני

יוסףג. פורת ישיבת ראש צדקה יהודה רבי הגה"צ של מהאמא שידוע וכמו
ולומדת בוקר לפנות קמה שהייתה ,ע"ה חי איש הבן מרן של אחיניתו זי"ע,
החמה, בנץ בציבור מתפלל כך ואחר הנץ תפילת לפני עד הקדוש זוהר
צדיקים לבנים זכתה ולזה ושנה, שנה בכל הקדוש הזוהר כל את ומסיימת

וטהורים. קדושים

שקיימוד. ,מצוות ככמה שקול – זה בדור קטן, ואפילו טוב, מעשה כל
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האדם נŁמת את ממרק הõåהר íŁפר ידäע והרי הõåהר. àספר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלâבק
וההצלחõת, הישäעõת לכל סגäלה היא õà והñריאה רע, âבר לéְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָמ
הñדŁõה הכינה את äוסעד äעזרŁ äêא את łïיח הŁëיח äְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָכçŁבõא

הáיע äבזכäתם Łõדñה הרõהז ז:),àלימäד שמות ק"זוה .(עי' ְְִִִִַַַַָָ

גדולישאלה: 10 ?ומשונים נוראים אסונות הרבה באו מה מפני
נמחקו שלימות משפחות השני, אחרי אחד נפטרו ישראל
וכולם לסובלו, יכול האנושי השכל שאין טרגדי באופן העולם מן

ככה? ה' עשה מה על שואלים

:תשובהח"בב שכתוב מה ולמד צא(מ"ז סימן ח"או)מה מפני לבאר
שלא מפני והוא .ישראל על וקשים גדולים עונשים באו
עיי"ש. בלבד, הגשמי לצורכם רק למדו אלא התורה נשמת את למדו

ל"חז במכילתא)אמרו המן!!!(הרשב"י לאוכלי אלא תורה ניתנה לא
הקדוש ס"ב)ובזוהר בשלח המן?(פ' באוכלי מיוחד מה ,כתוב ,

במעיים מתברך היה המן את אכלו וראושכאשר רוחני אור וקיבלו
היו והם דעה, דור נקראו זה ועל עליונה. לחכמה וזכו שלמעלה מה
ולדעת בפנימיותה בה להסתכל התורה ניתנה ולהם ,האמונה בני

לאלו.דרכיה ניתנה התורה נתינת שעיקר הקדוש מהזוהר רואים
סודותיה. את הקדוששלומדים החיים יא)ובאור מט ויחי כתב:(פ' ,

ישראל שיתעסקו שצריך הוא המשיח מלך העצום הגואל של שכוחו
שזה התורה פנימיות את שילמדו הדברים וביאור תורה, של ביינה

תורה של יינה.כ"א.)וברש"י האהבהפירש:(סוטה את זולכבות 
דכתיב ב)תורה אהבה,(שיר עלי ודגלו היין בית אל סודהביאני .יין

כ')ובתוי"ט ד' כ':(אבות הנסתר, חלק כנגד אמרווהיין (סנהדריןוכן

סודל"ח.) בגמטריא ענבים"יין ובדם" אומרו שם: באוהחה"ק ועוד .
,לומר נתכוון  שאיןוגו' פירוש יין, ימצא ולא הגאולה זמן יגיע אם כי

יצירון אשר הגלות ותוקף עול באמצעות הגאולה תהיה תורה, בנו
לישראל ז"להאומות כאמרם צז:), סנהדרין)ולא םôחìה קץ áçŁéיע éְְְִִֵֶֶַַַָֹי

éהמן הŁק üמל להם יעמיד לגõאלם תäזכ àיłראל והואיהיה ,'וכו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ענבים, ובדם ויתàררäאומרו תõŁפìה äכéâיז הäíçרין àאמצעäת éְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָי

õåŁ אêא ,רהõôה àחינת תäאמצעà äיתבררŁ üדרé ,הŁõדñה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָניצõצי
נאה àלôי õôמלאכ õוז נאה õôמלאכבאמצעות כי "ענבים" ואומרו , ְְְְְְִִֶֶַַָָ

רמז גם הענבים, שהם הגפן פרי בישול כגמר הכנתה תגמר היסורין
אלא אשכול או ענף או אילן לזמור דם לשפוך האומות ישלטו לא כי

ע"ה הרשב"י ואמר גרגרין. פירוש ,ענבים(:ן"ג דף כ"א ...(תיקו"ז
יגיםíהŁ ...הםëע יõרדת שהõהקד הכינה יõרדים, ראלłי éŁְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאŁר
אäה üäרà Łõדñה עתיד àתראה äבגלäתא àמצרים, äמת עיםŁהר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָהם
תאäגלà âא éגäונא ...רב הערב Łהם עיםŁהר את ,ןõל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָלקטלא
– ר"ז הו"ה רמäז ãיà הõåה"ר לäëד ידי על מìëה äאלáçŁ àְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָתראה

תריתאà âפäרקנא אõר äאיהâ – הרåה àספר äילמד זהŁאם ידי על , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
à Łõדñה äלנ éימייאיר לקçם האחרõנה, הêאáה אõר את הäא üäר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

הõôרה סõדõת לעמק äéזçŁ – נפלאõת äìארא מצרים מארץ ýְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹצאת
ýרתõôמ נפלאõת יטהàוא עיני áל :בäתéŁ õמéןàה לé äאיה ודא – ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.'äוכ הõôרה אõר ïנימäçת את äלמדçŁ – äליכהŁô היארה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהõêçד
âחק ולכן ,רהõôה àסõדõת עõסקים êŁא רק àא הענäçת לéŁ ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹועיי"ש

חז"ל [éמאמר ענäçת àתכלית äהיçŁé הáלäת... לŁ אהíה ליםŁי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָזה
âערב õז אחרõנה áŁלäת ...תםõא Łõôיע אז הéיס] מן טהäרï ôְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָכלה

עוד וראה .עיי"ש ,תאäולצנ âדäחקא áלäת היא ,רבנתיב ל' תיקון) ְְֲִֵַָָָָ
הקודשתנינא) ןõŁל הñדŁõה,:, הכינה Łàביל äררõוהתע äמäק ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

יï על אף ,ãתõא äלהfiיג לדעת ינהà ליà ריקן לב לכם Łי Łְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי
àתõככם... אקרא',אבלŁהיא 'מה אõמרת éחהכינה ãà אין éלõמר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ł Łàביל מעפר, עצמי את הëהלהרים êéם חציר', רłàה לé' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ
,וחציר עłב אõכלי éמéõבהמõת âעת àלי הëצוõת Łעłõים מרõלé ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הםàהמõת, לעצמם Łעłõים, החסדים éל הfiדה', ציץé õâחס וכל' ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
àכדיעłõים, היינהôŁ Łעłõים, ëàצוõת äéנתם Łאין éלõמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יםłõע הם עצמם לתõעלת רק אêא ליõצרם רäח נחת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלהïŁיע
לא הõôרה, עסק על זמìם äסרëŁ àŁהם, הõæבים äêואפ ,תõצוëְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה
להïŁיע àכדי ,יהäהרצ äéנה ליà ,עצמם äáפם לתõעלת אêא ,זה äłְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָע
יäŁב, ולא üלõה רäח ,רõâה על נאמר ההיא עתà ליõצרם. רäח ְְְֱִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹנחת
תיהםõצר מéל יłראל את לגאל üריðה הŁëיח, רäח äהינâ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהעõלם,
'õוג הם את âעה הארץ מלאה éי הéתäב, םçלק למהה הêאáל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד
תםõלא להם יõא àעõלם. מאיר õואינ ,üוהל õל נסêôק הåה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרäח
יäכל ולא מהעõלם õל üויל יסêôק מŁיח לŁ õחäרŁ הõáרמים יםŁְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאנ
ליà éלõמר, ליבŁה, רהõôה את העłõים הם הëהŁ לעõלם, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלäŁב
יłעëה àחלק רק מצטמצמים éי ,ודעת כלł לŁ לחלäחית äהְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַמ

Ł,רהõôה הàñלה,ל חכמתà äלהבין לâôŁלה ציםõר לידעואינם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
רמיםõá הםŁ להם, אõי מצוה. וטעמי הõôרה תõדõסà äְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהéłיל
והŁמדõת תõוהריג äבåה וחמס וחרב תäçענ äהיçŁ ,äלêה àְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעłיהם

המהרח"ו:àעõלם, 'וכ .רע"כäעבà יé õàל אל יתŁי ואחד אחד וכל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
יłראל ניà äלאחינ תõצר ëéה áרם אתåה חכמהà מêלמד õתäלְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹהתר
ועל עליו תõבאä תõפäכô צרõת éסדרן ôמידין רõאõת äעינינŁ õמéְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
מרâה וזה רõדה זה הארץ תõנפé àארàע הìפõצים יłראל àני äְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאחינ

Ł לעיל הäëבא מאמר נתקçם איâורםõá הåאת החכמה לäëד מניעתà ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ
äבåה וחרàא הםענäçתא ברâ את הçרא Łהאי éן על אŁר ...'äוכ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

קדם מדתõוע הàŁìעת õŁנפ על הן ויחäס יבין õבלבבä יראה àְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעיניו
הåה לםõלע ãאõàולא ,ãלמרי למינâע דיé רהõô סתריà çŁלמד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

àמניעת זה âבר על äŁיענ אêŁ àניו Łנפ על והן àגלäáל, לחזר üְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיצטר
ליםæëה והאמללים האביõנים נפõŁת על והן ,האמת àחכמת õדäëְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻל
על והן לזה, הõáרם והäא מêéם, הŁñה éיס àחסרõן éל בחסרä àְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻרעב
יביõא ידי על הארץ תõקצà äאבדìŁ מłçראל נפõŁת ëéה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאäàד

הåה, ערðה êŁàי יאמר אחד וכל יłראל, נאיõłמרו àקõל ויתוâה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ריäðק על äבלäàלים צעריםä צרõת áרמôי äמה עłיתי מה אהה ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹויאמר
אתåה àחכמה מêלמד éמõני ואחרים עצמי יôמנעä הם דתõעבàְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
ואם תäהתקרבà ואם àחäåק ואם àלäëד אם הðדדים מן צד םäŁàְְְְְְְְְְִִִִִִִִִַַָָ
ץëלהתא תõłלע õידà כלתç מה ואחד אחד éל בõæה àְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמניעת
àכל ראלłי àני äאחינ תõלבב לעõרר ôקף äבכל חזק àכל äְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלהתחåק
ימיו כלà הם לעבõדת õàל ויפìה לאחת אחת äתבנéŁ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהâברים
צלםà הñרäי האדם נõצר üלכ éי האדמה ïני על חי אŁר Łäְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָנõתיו
צאיםõçה äêא âŁברים חזקה äותקותנ õמŁ éבõד על äויעזרנ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאלקים

אומר היה איך לברכה, זכרונו למורי, שאלתי אחת פעם ראשונים: בדורות
צדיק היה ראשונים שבדורות קטן והרי כך, כל מעלה יש שבנפשי לי,
תלויה אינה הנפש גדולת כי דע, :אלי ויאמר .לעקבו מגיע אני שאין וחסיד,
וכפי יתברך, 'ה וכליות לבות בוחן כי לעיניים, הנראה האדם מעשה כפי
בדורות מצוות ככמה שקול הזה בדור מאוד קטן מעשה ההוא והדור הזמן
עד מאוד, מאוד מתגבר והרע שולטת הקליפה אלו בדורות כי ראשונים,
,הדורות באותן היום אני הייתי ואילו ראשונים, בדורות כן שאין מה קץ. אין

תנאים הראשונים צדיקים מכמה ועולים נפלאים וחכמתי מעשי היו
נפש לנפשי יש ספק בלי כי כלל, זה על אצטער לא כן על אשר ואמוראים,
מזמן ראשונים הצדיקים כל על יתרה מעלה עקיבא ורבי וזכריה בניהו
עם אשר הזה בדור נענה מה כן ואם לשונו, כאן עד ואמוראים. התנאים
חשוב הוא בודאי עכשיו, ועד מאז הדור נתקטן מדרגות ורבבות אלפים כמה

שעור בלי מאוד מאוד הזה בזמן הוא בריך קודשא גבי העבודה (שבחימקצת

ב') עמ' ס"ב דף הגלגולים שער זי"ע, ויטאל חיים .רבי

מן לäפé õכרłä כלfiה àעין הëבין האדם לבà äנסéי בêה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמעמקי
המרח"ו. עכ"ל ,אמן יłראל, õëע מעל õïא חרõן יסêק הם ,מיםְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָה
דäëל ידי על יõחאי àר Łמעõן יàלר לרäץ ,רהäברä אחת עצה äלנ Łְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָוי
צאìŁ הרàŁ"י äלנ מבטיח àŁזאת ,Łõדñה הåהר ספרà ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹועסק
בריâ וכçדäע .[עני לŁ ןõיíנ [ולא ןõיíנ üצרי ולא ,תäלáמה רחמיםàְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ןàוה ,בõט םŁ הàעל ,ש"Łהר ויטאל, יםçח רàי הרב äרנõמ ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֻהמקàלים,
áôאל õיד ועל äלהáלõת, רסםïלהת זה לäëד âעתיד ועõד, חי Łְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאי
יàר המקובל הגה"צ âברי ועוד .הêאáה ותבõא הŁõדñה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻהכינה

זצ"ל âרזי אלäמŁמרõלé החçים, àעץ יחזיק ימים üלהארי âהרõצה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ימיו, äיאריכ בזהä הõí"ד רתõתà יאäדהילמד רàי מרנא מïי õז וקàלה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ועתה] ïעמים וכëה ëéה למעłה áם הוה üוכ נאמרה זי"ע תי"הïְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מתשעים למעלה ,ימים לאריכות זכו חיים החפץ תלמידי למה מובן
אבה ולא חלהŁ אחד àחכם äמעłה זוה"ק]. שלמדו בגלל ְְֲֶֶֶַָָָָָָָֹשנה,
וכל ליצלן. רחמנא חי לכל חçים Łבק ימים הëé לאחר ואכן ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלŁמע,
ידי על מעלתם éל äיגfiה – éאäלם רחב היה םàêŁ הíפרâים áְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָדõלי

éסדרם. מידיםô Łõדñה הåהר ְְְִִִִַַַָָֹלäëד

לישועהלימוד סגולה – בכותל במניין הקדוש זוהר

ולכלשאלה: צדיקים קברי לכל הולך שנה, 32 בן בחור אני
ותורם משתדל צדקה, הרבה נותן קבליסטים, האדמורי"ם
עד נושעתי ולא שמקבל, והסגולות העצות כל את ועושה ,כסף

לעשות?היום. עלי מה לישועה, זקוק אני מיואש, לגמרי כבר אני

:תשובהשבימות בעש"ט ותלמידי ל"האריז וכתבי מזוה"ק ידוע
כא, 'תי [תיקו"ז עמלק, זרע רב מהערב רובם יהיו המשיח
עצה לך יש אבל .נושעת לא לכן [רב והערב הזוהר 'ספ ,ב"נ דף

:קנג בהעלותך פ' הזוהר דברי לקיים ,פשוטהמשתדלים שהם אלו
נח, תיבת כמו נקרא שהוא בלמדךבזוהר ומופתים ניסים ולעשות

פתח זוהר ותלמדו המערבי בכותל מנין תארגן הרמ"ז. כדברי זוהר
הוא וכדאי בחיים, זכית שלא רבות כה לזכיות ותזכה ,במנין אליהו
יעקב ורבי מהזוה"ק ידוע  הדחק. בשעת עליו לסמוך הרשב"י

זה, את מביא ועוד, זי"ע, זוהר,אבוחצירא לומדים אין שאם
מתקבלות אינן התפילותלומדים שאינם האדמורי"ם כל ממילא ,

לתת מסוגלים לא פשוט הם זוהר ללמוד לאנשים אומרים ולא זוהר
 עצה. זוה"ק,לך ללמוד לירושלים נוסע היה סאלי שהבאבא ידוע

בארץ אחר במקום דפים 10 כמו שקול בירושלים זוהר דף כי והבהיר
(הקדוש זוהר ללמוד לירושלים נוסע היה זה .(ובגלל

חשבון:על בואו ...תורה,כן שנה מליון מאה שווה בשבת זוהר שעה
כאשר תורה, שנה ביליון שווה כלומר ,10 פי שווה ובירושלים
טריליון דהיינו, אלף, פי שווה השכינה השראת ששם בכותל, לומדים

,אלף פי שוב להכפיל יש במנין, הלימוד ואם תורה, ויצא)שנה ,(זוהר
שכר נוטל דורשים לה שאין מצוה שכל חסידים הספר דברי ולפי
יש יהודים, מיליון 15 לסך שכר מקבלים הימנה, הבטלים כל כנגד
לחשב שיוכל אנושי מוח שום אין ולזה מיליון, 15 פי להכפיל
בכותל הזאת בחבורה שמשתתף אחד לכל האלו הגדולות הזוכיות

וכו'. המערבי

,עתהוללמוד בכותל מנין לערוך הזכות גדול מהו מבין, אתה האם
?הקדוש בכסף,זוהר כרוך לא הדבר לישועה, זקוק אתה ואם

השראת בהם שיש במקומות בכותל, דקות, לעשר מנין, תערוך רק
במירון יוחאי בר שמעון רבי בקבר או המערבי בכותל (זוהרשכינה.

ע"א) לח דף בא פרשת ב' המכפלהחלק במערת או רחל, בקבר או ,
פתח באמרך שם... שיש התפילות ושאר אליהו" "פתח ביחד ותגידו

שיתקבלו ויה"ר .למעלה השפע מקור את פותח אתה אליהו
כל. אדון לפני לרצון תפילותינו

:שאדעשאלה עד הקדוש זוהר ללמוד צריך שלא אומר שלי הרבי
ומטעה רב מהערב הוא שמא או האמת, זוהי האם ש"ס,

העולם? את

:הזוה"קתשובה עליהם שכתבו הראשונים הם שאדמורי"ם תדע
כמו ולילין רוחין שדין רב הערב מן שיהיו בעש"ט וספרי
אור ה"ח, ועונש שכר בס' באריכות ראה] ועוד, הרשב"א שכתב

לישראל, חק זוהר השבת, זוהר לפניהזוהר, רב הערב ניסיון יהיה וזה
במינםהגאולה חמישה ישלטו רב מהערב מנהיגים ר"ע(סימנם נג"ע(

העם על בכך להתגבר כדי רק כנסיות, בתי הגר"אויבנו כמו"ש (אדרת,

יב) שאלה התשובה זוהר בס' עוד ראה דברים, 'פ .אליהו

ידעת?האםעצמם שידבקו הרבה העולם את מטעה שהס"מ
עצמו ולדבק ליסע במרכבתו ורוכב והטעות, השקר למקום
גדולה הבחנה צריך לכך עלמא, מטעי והטעות השקר למקום
ובכזב בשקר עלמא למטעי מלהדבק שינצל ובקשות, ותפילות
להתפלל שבשמים, אבינו על להשען אלא לנו ואין ,שונות בדרכים
עלמא במטעי עצמו לדבק הס"מ יטעהו שלא ובבכיה, בדמעה לפניו

.וסמכם עשאם שהוא ,שלו עודראשים ראה ע"ג, ז' דף תרומה חי זוהר)

היט) שאלה התשובה זוהר חייםבס' דברי בס' שכ' מה ?ידעת האם
,וז"ל ויקהל לפרשת הרבניםבהשמטות רוב יהיו המשיח ביאת דלפני

רב שם:מהערב חיים הדברי לשון וזה קדושיםכו', בעצמן ישראל כי
ד חסד כל רב הערב עבדי,אך לגרמייהו שעבדי בעליל הרבניםכנראה

רובן הרבים בעונותינו המה שבדור [עשירים] בתים והבעלי והחסידים
לקבל לעצמם רק מעשיהם וכל הציבור על לשרור ורוצים רב מערב
שמוסרים באמת העובדים לצדיקים רק להתחבר אין ולכן וממון כבוד

לעצמם, תועלת שום לקבל לא לקב"ה, עוד.נפשם עיי"ש (ועייןע"כ

רבי הרבי מורנו האלוקי המקובל מהגאון פז" "כתם נשא 'פ מהימנא ברעיא

פ"ה) בדף יוחאי" "בר זמר מחבר בעל זצוק"ל לביא שמעון.

חדש?האם בדבר התחילו רב שהערב ?ידעתלנו שניבא כמו [בדיוק
שער על זי"ע וויטאל חיים מוה"ר הקדמת חיים עץ בספר

להלן] ראה א', הקדמה התורהההקדמות ספר את כבר שהכניסו
להתגאות גדולים בניינים בונים שהם להם די ולא ,רב לערב הקדושה
ועתה מחבירו, גדול ויותר גבוה יותר להיות צריך אחד וכל ולהשתרר
עד 6 להכניס התחילו חבירו, על עולה רב וכל חדש, בדבר התחילו
הוא שהקלף [וכמובן אחד, המדרש לבית אחת בפעם תורה ספרי 10
לקלף שאין משם שבא והסימן יפן, או מסין ירחו, מעזה שבא פסול

ישראל את מכשילים ממון" "לשם והסופרים ,הכשר שום (וכמוהזה

הבד"ץ וכל ,שליט"א שטרנבוך והגר"מ וואזנר, הגר"ש בספריהם צ"הגה שכתבו

ברכה לומר אסור הכשר לקלף אין שאם רבנים, 39 ועוד ,החרדית העדה של

וישר,עליו) כשר הזה הקלף Łם", äלנ הłנע" של ההפלגה לדור ֲֵֶַָאבל
פתיחת מוכרים ומיפן מסין קלף על תורה ספרי כבר להם וכשיש

לא?] למה $50.000 בעד ולהדפיסההיכל הזה הכסף לקחת ובמקום
את להציל הדת ויסודי ,המשפחה וטהרת שבת קדושת על ספרים
לבנות ,בגאוותם משמינים בלעם תלמידי רב ערב אנשי ישראלאך
גדול להיות צריך אחד וכל ,דולרים מיליוני עשרות שעולים בנינים
אלפים עשרות הקדושה בארצינו שישנם בזמן בו רח"ל, מחבירו
כסף בביתם ואין הדחק, מתוך תורה ולומדים שיושבים אברכים
מה האלו הרעבנים אבל לשבת, ויין וירקות, חלב לחם קצת לקנות
הכי הרב יהיה ושאני בעולם יגדל שלו שהכבוד העיקר להם איכפת

שמבואר כמו בדיוק בעולם, בסיפוריהגדול התפילה מבעל הסיפור
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האדם נŁמת את ממרק הõåהר íŁפר ידäע והרי הõåהר. àספר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלâבק
וההצלחõת, הישäעõת לכל סגäלה היא õà והñריאה רע, âבר לéְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָמ
הñדŁõה הכינה את äוסעד äעזרŁ äêא את łïיח הŁëיח äְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָכçŁבõא

הáיע äבזכäתם Łõדñה הרõהז ז:),àלימäד שמות ק"זוה .(עי' ְְִִִִַַַַָָ

גדולישאלה: 10 ?ומשונים נוראים אסונות הרבה באו מה מפני
נמחקו שלימות משפחות השני, אחרי אחד נפטרו ישראל
וכולם לסובלו, יכול האנושי השכל שאין טרגדי באופן העולם מן

ככה? ה' עשה מה על שואלים

:תשובהח"בב שכתוב מה ולמד צא(מ"ז סימן ח"או)מה מפני לבאר
שלא מפני והוא .ישראל על וקשים גדולים עונשים באו
עיי"ש. בלבד, הגשמי לצורכם רק למדו אלא התורה נשמת את למדו

ל"חז במכילתא)אמרו המן!!!(הרשב"י לאוכלי אלא תורה ניתנה לא
הקדוש ס"ב)ובזוהר בשלח המן?(פ' באוכלי מיוחד מה ,כתוב ,

במעיים מתברך היה המן את אכלו וראושכאשר רוחני אור וקיבלו
היו והם דעה, דור נקראו זה ועל עליונה. לחכמה וזכו שלמעלה מה
ולדעת בפנימיותה בה להסתכל התורה ניתנה ולהם ,האמונה בני

לאלו.דרכיה ניתנה התורה נתינת שעיקר הקדוש מהזוהר רואים
סודותיה. את הקדוששלומדים החיים יא)ובאור מט ויחי כתב:(פ' ,

ישראל שיתעסקו שצריך הוא המשיח מלך העצום הגואל של שכוחו
שזה התורה פנימיות את שילמדו הדברים וביאור תורה, של ביינה

תורה של יינה.כ"א.)וברש"י האהבהפירש:(סוטה את זולכבות 
דכתיב ב)תורה אהבה,(שיר עלי ודגלו היין בית אל סודהביאני .יין

כ')ובתוי"ט ד' כ':(אבות הנסתר, חלק כנגד אמרווהיין (סנהדריןוכן

סודל"ח.) בגמטריא ענבים"יין ובדם" אומרו שם: באוהחה"ק ועוד .
,לומר נתכוון  שאיןוגו' פירוש יין, ימצא ולא הגאולה זמן יגיע אם כי

יצירון אשר הגלות ותוקף עול באמצעות הגאולה תהיה תורה, בנו
לישראל ז"להאומות כאמרם צז:), סנהדרין)ולא םôחìה קץ áçŁéיע éְְְִִֵֶֶַַַָֹי

éהמן הŁק üמל להם יעמיד לגõאלם תäזכ àיłראל והואיהיה ,'וכו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ענבים, ובדם ויתàררäאומרו תõŁפìה äכéâיז הäíçרין àאמצעäת éְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָי

õåŁ אêא ,רהõôה àחינת תäאמצעà äיתבררŁ üדרé ,הŁõדñה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָניצõצי
נאה àלôי õôמלאכ õוז נאה õôמלאכבאמצעות כי "ענבים" ואומרו , ְְְְְְִִֶֶַַָָ

רמז גם הענבים, שהם הגפן פרי בישול כגמר הכנתה תגמר היסורין
אלא אשכול או ענף או אילן לזמור דם לשפוך האומות ישלטו לא כי

ע"ה הרשב"י ואמר גרגרין. פירוש ,ענבים(:ן"ג דף כ"א ...(תיקו"ז
יגיםíהŁ ...הםëע יõרדת שהõהקד הכינה יõרדים, ראלłי éŁְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאŁר
אäה üäרà Łõדñה עתיד àתראה äבגלäתא àמצרים, äמת עיםŁהר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָהם
תאäגלà âא éגäונא ...רב הערב Łהם עיםŁהר את ,ןõל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָלקטלא
– ר"ז הו"ה רמäז ãיà הõåה"ר לäëד ידי על מìëה äאלáçŁ àְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָתראה

תריתאà âפäרקנא אõר äאיהâ – הרåה àספר äילמד זהŁאם ידי על , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
à Łõדñה äלנ éימייאיר לקçם האחרõנה, הêאáה אõר את הäא üäר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

הõôרה סõדõת לעמק äéזçŁ – נפלאõת äìארא מצרים מארץ ýְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹצאת
ýרתõôמ נפלאõת יטהàוא עיני áל :בäתéŁ õמéןàה לé äאיה ודא – ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.'äוכ הõôרה אõר ïנימäçת את äלמדçŁ – äליכהŁô היארה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֻהõêçד
âחק ולכן ,רהõôה àסõדõת עõסקים êŁא רק àא הענäçת לéŁ ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹועיי"ש

חז"ל [éמאמר ענäçת àתכלית äהיçŁé הáלäת... לŁ אהíה ליםŁי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָזה
âערב õז אחרõנה áŁלäת ...תםõא Łõôיע אז הéיס] מן טהäרï ôְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָכלה

עוד וראה .עיי"ש ,תאäולצנ âדäחקא áלäת היא ,רבנתיב ל' תיקון) ְְֲִֵַָָָָ
הקודשתנינא) ןõŁל הñדŁõה,:, הכינה Łàביל äררõוהתע äמäק ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

יï על אף ,ãתõא äלהfiיג לדעת ינהà ליà ריקן לב לכם Łי Łְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי
àתõככם... אקרא',אבלŁהיא 'מה אõמרת éחהכינה ãà אין éלõמר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ł Łàביל מעפר, עצמי את הëהלהרים êéם חציר', רłàה לé' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ
,וחציר עłב אõכלי éמéõבהמõת âעת àלי הëצוõת Łעłõים מרõלé ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

הםàהמõת, לעצמם Łעłõים, החסדים éל הfiדה', ציץé õâחס וכל' ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
àכדיעłõים, היינהôŁ Łעłõים, ëàצוõת äéנתם Łאין éלõמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יםłõע הם עצמם לתõעלת רק אêא ליõצרם רäח נחת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלהïŁיע
לא הõôרה, עסק על זמìם äסרëŁ àŁהם, הõæבים äêואפ ,תõצוëְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה
להïŁיע àכדי ,יהäהרצ äéנה ליà ,עצמם äáפם לתõעלת אêא ,זה äłְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָע
יäŁב, ולא üלõה רäח ,רõâה על נאמר ההיא עתà ליõצרם. רäח ְְְֱִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹנחת
תיהםõצר מéל יłראל את לגאל üריðה הŁëיח, רäח äהינâ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהעõלם,
'õוג הם את âעה הארץ מלאה éי הéתäב, םçלק למהה הêאáל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעד
תםõלא להם יõא àעõלם. מאיר õואינ ,üוהל õל נסêôק הåה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרäח
יäכל ולא מהעõלם õל üויל יסêôק מŁיח לŁ õחäרŁ הõáרמים יםŁְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאנ
ליà éלõמר, ליבŁה, רהõôה את העłõים הם הëהŁ לעõלם, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלäŁב
יłעëה àחלק רק מצטמצמים éי ,ודעת כלł לŁ לחלäחית äהְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַמ

Ł,רהõôה הàñלה,ל חכמתà äלהבין לâôŁלה ציםõר לידעואינם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
רמיםõá הםŁ להם, אõי מצוה. וטעמי הõôרה תõדõסà äְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהéłיל
והŁמדõת תõוהריג äבåה וחמס וחרב תäçענ äהיçŁ ,äלêה àְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעłיהם

המהרח"ו:àעõלם, 'וכ .רע"כäעבà יé õàל אל יתŁי ואחד אחד וכל ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
יłראל ניà äלאחינ תõצר ëéה áרם אתåה חכמהà מêלמד õתäלְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹהתר
ועל עליו תõבאä תõפäכô צרõת éסדרן ôמידין רõאõת äעינינŁ õמéְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
מרâה וזה רõדה זה הארץ תõנפé àארàע הìפõצים יłראל àני äְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאחינ

Ł לעיל הäëבא מאמר נתקçם איâורםõá הåאת החכמה לäëד מניעתà ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ
äבåה וחרàא הםענäçתא ברâ את הçרא Łהאי éן על אŁר ...'äוכ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

קדם מדתõוע הàŁìעת õŁנפ על הן ויחäס יבין õבלבבä יראה àְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעיניו
הåה לםõלע ãאõàולא ,ãלמרי למינâע דיé רהõô סתריà çŁלמד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

àמניעת זה âבר על äŁיענ אêŁ àניו Łנפ על והן àגלäáל, לחזר üְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיצטר
ליםæëה והאמללים האביõנים נפõŁת על והן ,האמת àחכמת õדäëְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻל
על והן לזה, הõáרם והäא מêéם, הŁñה éיס àחסרõן éל בחסרä àְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻרעב
יביõא ידי על הארץ תõקצà äאבדìŁ מłçראל נפõŁת ëéה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאäàד

הåה, ערðה êŁàי יאמר אחד וכל יłראל, נאיõłמרו àקõל ויתוâה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ריäðק על äבלäàלים צעריםä צרõת áרמôי äמה עłיתי מה אהה ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹויאמר
אתåה àחכמה מêלמד éמõני ואחרים עצמי יôמנעä הם דתõעבàְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
ואם תäהתקרבà ואם àחäåק ואם àלäëד אם הðדדים מן צד םäŁàְְְְְְְְְְִִִִִִִִִַַָָ
ץëלהתא תõłלע õידà כלתç מה ואחד אחד éל בõæה àְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמניעת
àכל ראלłי àני äאחינ תõלבב לעõרר ôקף äבכל חזק àכל äְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלהתחåק
ימיו כלà הם לעבõדת õàל ויפìה לאחת אחת äתבנéŁ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהâברים
צלםà הñרäי האדם נõצר üלכ éי האדמה ïני על חי אŁר Łäְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָנõתיו
צאיםõçה äêא âŁברים חזקה äותקותנ õמŁ éבõד על äויעזרנ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאלקים

אומר היה איך לברכה, זכרונו למורי, שאלתי אחת פעם ראשונים: בדורות
צדיק היה ראשונים שבדורות קטן והרי כך, כל מעלה יש שבנפשי לי,
תלויה אינה הנפש גדולת כי דע, :אלי ויאמר .לעקבו מגיע אני שאין וחסיד,
וכפי יתברך, 'ה וכליות לבות בוחן כי לעיניים, הנראה האדם מעשה כפי
בדורות מצוות ככמה שקול הזה בדור מאוד קטן מעשה ההוא והדור הזמן
עד מאוד, מאוד מתגבר והרע שולטת הקליפה אלו בדורות כי ראשונים,
,הדורות באותן היום אני הייתי ואילו ראשונים, בדורות כן שאין מה קץ. אין

תנאים הראשונים צדיקים מכמה ועולים נפלאים וחכמתי מעשי היו
נפש לנפשי יש ספק בלי כי כלל, זה על אצטער לא כן על אשר ואמוראים,
מזמן ראשונים הצדיקים כל על יתרה מעלה עקיבא ורבי וזכריה בניהו
עם אשר הזה בדור נענה מה כן ואם לשונו, כאן עד ואמוראים. התנאים
חשוב הוא בודאי עכשיו, ועד מאז הדור נתקטן מדרגות ורבבות אלפים כמה

שעור בלי מאוד מאוד הזה בזמן הוא בריך קודשא גבי העבודה (שבחימקצת

ב') עמ' ס"ב דף הגלגולים שער זי"ע, ויטאל חיים .רבי

מן לäפé õכרłä כלfiה àעין הëבין האדם לבà äנסéי בêה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמעמקי
המרח"ו. עכ"ל ,אמן יłראל, õëע מעל õïא חרõן יסêק הם ,מיםְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָה
דäëל ידי על יõחאי àר Łמעõן יàלר לרäץ ,רהäברä אחת עצה äלנ Łְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָוי
צאìŁ הרàŁ"י äלנ מבטיח àŁזאת ,Łõדñה הåהר ספרà ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹועסק
בריâ וכçדäע .[עני לŁ ןõיíנ [ולא ןõיíנ üצרי ולא ,תäלáמה רחמיםàְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ןàוה ,בõט םŁ הàעל ,ש"Łהר ויטאל, יםçח רàי הרב äרנõמ ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֻהמקàלים,
áôאל õיד ועל äלהáלõת, רסםïלהת זה לäëד âעתיד ועõד, חי Łְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאי
יàר המקובל הגה"צ âברי ועוד .הêאáה ותבõא הŁõדñה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻהכינה

זצ"ל âרזי אלäמŁמרõלé החçים, àעץ יחזיק ימים üלהארי âהרõצה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ימיו, äיאריכ בזהä הõí"ד רתõתà יאäדהילמד רàי מרנא מïי õז וקàלה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ועתה] ïעמים וכëה ëéה למעłה áם הוה üוכ נאמרה זי"ע תי"הïְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מתשעים למעלה ,ימים לאריכות זכו חיים החפץ תלמידי למה מובן
אבה ולא חלהŁ אחד àחכם äמעłה זוה"ק]. שלמדו בגלל ְְֲֶֶֶַָָָָָָָֹשנה,
וכל ליצלן. רחמנא חי לכל חçים Łבק ימים הëé לאחר ואכן ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלŁמע,
ידי על מעלתם éל äיגfiה – éאäלם רחב היה םàêŁ הíפרâים áְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָדõלי

éסדרם. מידיםô Łõדñה הåהר ְְְִִִִַַַָָֹלäëד

לישועהלימוד סגולה – בכותל במניין הקדוש זוהר

ולכלשאלה: צדיקים קברי לכל הולך שנה, 32 בן בחור אני
ותורם משתדל צדקה, הרבה נותן קבליסטים, האדמורי"ם
עד נושעתי ולא שמקבל, והסגולות העצות כל את ועושה ,כסף

לעשות?היום. עלי מה לישועה, זקוק אני מיואש, לגמרי כבר אני

:תשובהשבימות בעש"ט ותלמידי ל"האריז וכתבי מזוה"ק ידוע
כא, 'תי [תיקו"ז עמלק, זרע רב מהערב רובם יהיו המשיח
עצה לך יש אבל .נושעת לא לכן [רב והערב הזוהר 'ספ ,ב"נ דף

:קנג בהעלותך פ' הזוהר דברי לקיים ,פשוטהמשתדלים שהם אלו
נח, תיבת כמו נקרא שהוא בלמדךבזוהר ומופתים ניסים ולעשות

פתח זוהר ותלמדו המערבי בכותל מנין תארגן הרמ"ז. כדברי זוהר
הוא וכדאי בחיים, זכית שלא רבות כה לזכיות ותזכה ,במנין אליהו
יעקב ורבי מהזוה"ק ידוע  הדחק. בשעת עליו לסמוך הרשב"י

זה, את מביא ועוד, זי"ע, זוהר,אבוחצירא לומדים אין שאם
מתקבלות אינן התפילותלומדים שאינם האדמורי"ם כל ממילא ,

לתת מסוגלים לא פשוט הם זוהר ללמוד לאנשים אומרים ולא זוהר
 עצה. זוה"ק,לך ללמוד לירושלים נוסע היה סאלי שהבאבא ידוע

בארץ אחר במקום דפים 10 כמו שקול בירושלים זוהר דף כי והבהיר
(הקדוש זוהר ללמוד לירושלים נוסע היה זה .(ובגלל

חשבון:על בואו ...תורה,כן שנה מליון מאה שווה בשבת זוהר שעה
כאשר תורה, שנה ביליון שווה כלומר ,10 פי שווה ובירושלים
טריליון דהיינו, אלף, פי שווה השכינה השראת ששם בכותל, לומדים

,אלף פי שוב להכפיל יש במנין, הלימוד ואם תורה, ויצא)שנה ,(זוהר
שכר נוטל דורשים לה שאין מצוה שכל חסידים הספר דברי ולפי
יש יהודים, מיליון 15 לסך שכר מקבלים הימנה, הבטלים כל כנגד
לחשב שיוכל אנושי מוח שום אין ולזה מיליון, 15 פי להכפיל
בכותל הזאת בחבורה שמשתתף אחד לכל האלו הגדולות הזוכיות

וכו'. המערבי

,עתהוללמוד בכותל מנין לערוך הזכות גדול מהו מבין, אתה האם
?הקדוש בכסף,זוהר כרוך לא הדבר לישועה, זקוק אתה ואם

השראת בהם שיש במקומות בכותל, דקות, לעשר מנין, תערוך רק
במירון יוחאי בר שמעון רבי בקבר או המערבי בכותל (זוהרשכינה.

ע"א) לח דף בא פרשת ב' המכפלהחלק במערת או רחל, בקבר או ,
פתח באמרך שם... שיש התפילות ושאר אליהו" "פתח ביחד ותגידו

שיתקבלו ויה"ר .למעלה השפע מקור את פותח אתה אליהו
כל. אדון לפני לרצון תפילותינו

:שאדעשאלה עד הקדוש זוהר ללמוד צריך שלא אומר שלי הרבי
ומטעה רב מהערב הוא שמא או האמת, זוהי האם ש"ס,

העולם? את

:הזוה"קתשובה עליהם שכתבו הראשונים הם שאדמורי"ם תדע
כמו ולילין רוחין שדין רב הערב מן שיהיו בעש"ט וספרי
אור ה"ח, ועונש שכר בס' באריכות ראה] ועוד, הרשב"א שכתב

לישראל, חק זוהר השבת, זוהר לפניהזוהר, רב הערב ניסיון יהיה וזה
במינםהגאולה חמישה ישלטו רב מהערב מנהיגים ר"ע(סימנם נג"ע(

העם על בכך להתגבר כדי רק כנסיות, בתי הגר"אויבנו כמו"ש (אדרת,

יב) שאלה התשובה זוהר בס' עוד ראה דברים, 'פ .אליהו

ידעת?האםעצמם שידבקו הרבה העולם את מטעה שהס"מ
עצמו ולדבק ליסע במרכבתו ורוכב והטעות, השקר למקום
גדולה הבחנה צריך לכך עלמא, מטעי והטעות השקר למקום
ובכזב בשקר עלמא למטעי מלהדבק שינצל ובקשות, ותפילות
להתפלל שבשמים, אבינו על להשען אלא לנו ואין ,שונות בדרכים
עלמא במטעי עצמו לדבק הס"מ יטעהו שלא ובבכיה, בדמעה לפניו

.וסמכם עשאם שהוא ,שלו עודראשים ראה ע"ג, ז' דף תרומה חי זוהר)

היט) שאלה התשובה זוהר חייםבס' דברי בס' שכ' מה ?ידעת האם
,וז"ל ויקהל לפרשת הרבניםבהשמטות רוב יהיו המשיח ביאת דלפני

רב שם:מהערב חיים הדברי לשון וזה קדושיםכו', בעצמן ישראל כי
ד חסד כל רב הערב עבדי,אך לגרמייהו שעבדי בעליל הרבניםכנראה

רובן הרבים בעונותינו המה שבדור [עשירים] בתים והבעלי והחסידים
לקבל לעצמם רק מעשיהם וכל הציבור על לשרור ורוצים רב מערב
שמוסרים באמת העובדים לצדיקים רק להתחבר אין ולכן וממון כבוד

לעצמם, תועלת שום לקבל לא לקב"ה, עוד.נפשם עיי"ש (ועייןע"כ

רבי הרבי מורנו האלוקי המקובל מהגאון פז" "כתם נשא 'פ מהימנא ברעיא

פ"ה) בדף יוחאי" "בר זמר מחבר בעל זצוק"ל לביא שמעון.

חדש?האם בדבר התחילו רב שהערב ?ידעתלנו שניבא כמו [בדיוק
שער על זי"ע וויטאל חיים מוה"ר הקדמת חיים עץ בספר

להלן] ראה א', הקדמה התורהההקדמות ספר את כבר שהכניסו
להתגאות גדולים בניינים בונים שהם להם די ולא ,רב לערב הקדושה
ועתה מחבירו, גדול ויותר גבוה יותר להיות צריך אחד וכל ולהשתרר
עד 6 להכניס התחילו חבירו, על עולה רב וכל חדש, בדבר התחילו
הוא שהקלף [וכמובן אחד, המדרש לבית אחת בפעם תורה ספרי 10
לקלף שאין משם שבא והסימן יפן, או מסין ירחו, מעזה שבא פסול

ישראל את מכשילים ממון" "לשם והסופרים ,הכשר שום (וכמוהזה

הבד"ץ וכל ,שליט"א שטרנבוך והגר"מ וואזנר, הגר"ש בספריהם צ"הגה שכתבו

ברכה לומר אסור הכשר לקלף אין שאם רבנים, 39 ועוד ,החרדית העדה של

וישר,עליו) כשר הזה הקלף Łם", äלנ הłנע" של ההפלגה לדור ֲֵֶַָאבל
פתיחת מוכרים ומיפן מסין קלף על תורה ספרי כבר להם וכשיש

לא?] למה $50.000 בעד ולהדפיסההיכל הזה הכסף לקחת ובמקום
את להציל הדת ויסודי ,המשפחה וטהרת שבת קדושת על ספרים
לבנות ,בגאוותם משמינים בלעם תלמידי רב ערב אנשי ישראלאך
גדול להיות צריך אחד וכל ,דולרים מיליוני עשרות שעולים בנינים
אלפים עשרות הקדושה בארצינו שישנם בזמן בו רח"ל, מחבירו
כסף בביתם ואין הדחק, מתוך תורה ולומדים שיושבים אברכים
מה האלו הרעבנים אבל לשבת, ויין וירקות, חלב לחם קצת לקנות
הכי הרב יהיה ושאני בעולם יגדל שלו שהכבוד העיקר להם איכפת

שמבואר כמו בדיוק בעולם, בסיפוריהגדול התפילה מבעל הסיפור
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זי"ע. נחמן לרבי חייםמעשיות בעץ כ"ז וראה ג"ן, דף כ"א תי' (ובתיק"ז

ההקדמות) שער על זי"ע וויטאל חיים מוה"ר הקדמת.?ידעת שעבודההאם
ורצונוזרה, שמים, לשם שלא ורבי, רב להיות להשתרר הגאוה שהיא

,גאותו מרוב הצדיקים לכל להמיתוהוא תחתיו, נכנעים כולם שיהיו
ועקרבים, נחשים של ריק משתחוהבור הוא לו והנכנע והמשתחוה

נכר קל פ"ו)לעבודת ד שמות חי זוהר)נפשו על יחוס אחד כל ע"כ .
המורים הרבים ומזכי הקדוש זוהר לומדי האמת בצדיקי וידבק

זיע"א. י"הרשב האלוקי בתנא דבוקים להיות לתלמידיהם

הסךללמוד הציבור את ומעורר ברבים לומד שלא שמי זה מכל הכל
שכתבו הלשונות וכל ,רב וערב גמור רשע הוא הקדוש זוהר
ואפילו שיהיה מי חשוב לא הצדיקים, וכל הקדוש הזוהר עליהם

וגורם הגאולה את מעכב  חסידים 20.000 לו שיש גדול אשמו"ר
זה יודע? ולא שנשבה, תינוק שהוא להיות יכול כן ,האסונות לכל
לכל וגורם רוצח הוא אז זכות, עליו ללמוד שיכולים היחיד הזכות
הרבנים, לכל התוכחה דברי את שלחנו ב"ה היום אבל בשוגג, הצרות
נלמוד מהם אחד הוא ואם שמעו, ולא ראו שלא יחידים יש ואולי
אמיתית, בתשובה יחזרו שכולם יעזור יתברך השם זכות, עליהם
נחשים של ריק בור "והוא [לעיל [ראה כבר כתבנו אז עד אבל

,נכרועקרבים קל לעבודת משתחוה הוא לו והנכנע (זוהרוהמשתחוה

פ"ו) ד שמות האמתחי בצדיקי וידבק נפשו על יחוס אחד כל ע"כ .
דבוקים להיות לתלמידיהם המורים הרבים ומזכי הקדוש זוהר לומדי

זיע"א. י"הרשב האלוקי בתנא

דף האדרא רבא
סדר הי"ג מדות דתיקונא דדיקנא דא"א 

]ארך אנפין[

 לחלוקה חינם
 על ידי מפעל הזוהר העולמי

0527651911

 דף תיקון מג
 לחלוקה חינם

על ידי מפעל הזוהר העולמי
0527651911

סגולת הרשב"י:
פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך )ללא כסף(.

אמור במשך שבעה ימים ברציפות את דף האידרא, )רצוי לאחר התפילה תן 
וחלק לעוד 3 אנשים את דף האידרא, וכן הלאה, 

כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל 
שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה

 כולם מוגנים בתיבת נוח של הרשב"י: 
- הזוהר קדוש


