
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

חלק ו

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל 
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מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים
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לוֹ מדי רב  בּ קרב הבּ ל בּ וּ ל  גדוֹ ל כּ ּמ ה ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַעד
◌ָ◌ַהּת וֹ רה 

ׁש אנינה והתבּ ּט א מהרח"וּ  נאנח ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָלכן
ׁש הבין  ׁש עּת ה מׁש וּ ם – דּ וי ולבּ י  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ קר בּ י 

ה גּ ל וּ ת לאוֹ ר הסבּ ה מה (הינבּ ד יּ וּ ק ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
סתרי לעסק הרה למדי התרל ת מ
(ז הקמה  עצמ הא  פר מ – רה

מיּ ד מהרח"וּ  הבּ ל בּ וּ לה יג גד וֹ ל  כּ ּמ ה עד ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
הּת וֹ רה  לוֹ מדי רב  קׁש הבּ קרב  כּ ּמ ה ועד – ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

לימוּ ד  נחיצוּ ת  וּ להפנים לי ם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
בּ קר בּ ם –ה ּק בּ לה הׁש ם  ּבּ רו אבל ! ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

התחזּ ק  זּ את בכל ה ּמ יּ דית חלׁש תוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַלמרוֹ ת
ול ּמ ה אי בּ עליל  להוֹ כיח והמ ׁש י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַרבּ ינוּ 
היא היא הּק בּ לה בּ לימוּ ד  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתרׁש לוּ תינ וּ 

העלּ וֹ  ועלּ ת הּס בּ וֹ ת בּ אמת'סבּ ת לּמ ה ת' ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ן  בּ א  א וּ מדּ וּ ע  וגלוּ תנ וּ , קצּ נוּ  ִנּ תאר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ח י)!יׁש י  .(אילנא ִ◌ַ◌

ישיבות  הבחורי כל עם ומה דין : בית 
שהתקלקלו?

חכמי התלמידי  ה הגבעות
גבעות   הנקראי הבחורי

לגמרי נתקלקלו אלו הגבעות

ׁש אמר מה זי"ע, ויטאל  חיּ ים רבּ י ַוּ ממׁש י◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ירמיהוּ  כ"ד )הנּ ביא "(ד' הגּ בעוֹ ת : וכל ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּת למידי התקלקל וּ  הם  הגּ בע וֹ ת כּ י ," ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
אצל  גּ בעוֹ ת הנּ קראים הבּ חוּ רים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
אלּ וּ  הגּ בעוֹ ת הנּ ה הנּ זכּ ר, ההרים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חינוֹ ת
ה ּת למידים בּ ראוֹ ת כּ י לגמרי, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתקלקלוּ 
הרמים ההרים הגּ דוֹ לים את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק טנּ ים
ואינם הּפ ׁש טים  אחרי ולילה י וֹ מם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְרוֹ דפים
כּ י  י וֹ דעים, ואינם הזּ את בּ חכמה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲעס וּ קים
מלּ התעּס ק  נמנעים הם בּ ּה  לכּ נס ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ ראתם

נתקלקלוּ  אלּ וּ  גּ בעוֹ ת כּ ן ועל  כּ נּ זכּ ר , ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ ּה 
ועלתה ולענה ראׁש  ּפ וֹ רה ׁש רׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְול בּ ם
בּ חכמת לכ ּפ ר ורפׁש  טיט  חלוּ דת  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם
אלּ א בּ ּת וֹ רה ׁש אין ואוֹ מרים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת,
הנּ זכּ ר דּ ר על  בּ לבד  וּ לב וּ ׁש יה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְּפ ׁש טיה

,ת בּ הע בּ פר ׁש ת  א לעיל  כּ י ספק ואין  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש ם  כּ נּ זכּ ר  הבּ א בּ עוֹ לם חלק להם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
כּ י הּס בּ ה למעלה נתבּ אר  וּ כבר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַבּ זּ הר.
עד רק כּ פׁש טּה  אינ נּ ּה  ה בּ א עוֹ לם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַּת וֹ רת
וזה  וסוֹ ד וֹ תיה , הּת וֹ רה בּ רזי עוֹ סקים ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָׁש ם
מערב הזּ ה בּ עוֹ לם טרח וא בּ ּה  בּ חר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א

בּ ׁש בּ ת  יאכל  א נאמרׁש בּ ת  ועליהם , ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וגוֹ '. ּת רעבוּ " ואּת ם  יאכל וּ  עבדי  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ"הנּ ה

גורמת  בה  מלהתעסק מניעתנו
מקדשנו בית  בני ועכוב אחור 

ותפארתנו

מעיד  הכּ תוּ ב טז )והנּ ה נט "ו יּ רא(יעיה : ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
מפ גּ יע", אין כּ י  ויּ ׁש ּת וֹ מם איׁש  אין ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִכּ י 
ׁש וֹ מעוֹ ת  ּׁש כ לאזנים א וֹ י ׁש לילה, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִבּ ל ׁש וֹ ן
 יתבּ ר עד וּ תוֹ  ר וֹ אוֹ ת,  ּׁש כ לעינים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְואוֹ י 
וּ להתעּס ק  לחזר לדעת לב לנוּ  ואין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָעלינוּ ,
כּ מ וֹ  ,יתבּ ר להחזיק הזּ את, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ חכמה

ה)ׁש כּ תוּ ב  סג עזר(יעיה ואין "ואבּ יט : ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌
בּ היוֹ תנוּ  והוּ א ."סוֹ מ ואין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְואׁש ּת וֹ מם
ּת תקרב  יד ּה  על  כּ י הזּ את , בּ חכמה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲעס וּ קים
ע זּ וֹ , לׁש כינת יׁש וּ עתּה  וכביכוֹ ל ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה,
ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  להצמיחּה , ממהרים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהיינוּ 
כּ י  כּ ביכ וֹ ל... מּמ ׁש  לי  זרעי", לי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ"וּת וֹ ׁש ע

הזּ את, החכמה בּ עסק ּת לוּ י  וּ מניעתנוּ הכּ ל ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ועכּ וּ ב אחוּ ר גּ וֹ רמת היא בּ ּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמלּ התעּס ק 

ותפארּת נוּ  מקדּ ׁש נ וּ  בּ ית לוֹ בּ נין  אין כּ י  ... ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
בּ עוֹ למוֹ , רוּ ח קוֹ רת הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהּק דוֹ ׁש 

זוֹ . בּ חכמה עוֹ סקים כּ אׁש ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
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הזוהר את למדת לא האם דין : בית 
פנחס : בפרשת הקדוש

בלימוד  יתאחדו העם שכל ידי שעל 
הקדוש בפניהזוהר  התירוצי דלת (ותנעל

הרע) נזכההיצר  כאחד כולנו בכך ,
דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו  שיקויים
הרעיא וכדברי  ביה", אתגליא דהאי 

פנחס  פרשת בזוהר  :(רי"ט.)מהימנא 
ׁש חכמתוֹ  הּק דוֹ ׁש ה, מנוֹ רה ׁש כּ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ"כּ ל 
אל אחריו , ׁש הי וּ  הדּ וֹ רוֹ ת בּ כל ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמאירה
עד בּ ּת וֹ רה  ל ּק ד וֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א דמי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ְ◌ִּת ּת נוּ 

הּק דׁש " רוּ ח עליו שמצוהיערה לנו הרי , ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
בזוהר ללמוד  מהימנא הרעיא אותנו
הרשב"י  של שתורתו דווקא הקדוש
ללמוד  וצריך הדורות, סוף עד מאיר

לקדוש  מנוחה  לתת ולא  הפסק ללא
שיגאלנו. עד הוא ברוך

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו"ר אמתהצדיק, הכל נכון 

לסלוח בבקשה אבל אומרים, שאתם מה
10 שגמרנו הקדושה התורה  בזכות לנו,

הש"ס  כל  את !פעמים

דין: זהבית  לכם, לסלוח אפשר אי 
שכתב  כמו  לחבירו, אדם בין עבירות
השליח שהיה מהאלמין האדמו"ר לכם
הדין  כל וגם אתכם, לעורר  השמים מן
לא האדמו"ר  כי מהשמים, בא הזה תורה
וכתב  מהשמים, העזרה בלי לכתוב יכול

החמורה: אזהרה  את פעמים  כמה לכם

חמורה! אזהרה
הקדושות בישיבות  זוהר ילמדו לא  אם
הישיבות, את שיסגרו רק  לא - ובכוללים
ח"ו  אלא  ח "ו, לצבא ילכו והבחורים
תרע"ד , בשנת שהיה כמו יהיה שלא 
יהודה לרבי יהודא לח בית בהקדמת (כמבואר 

אור ובעלוני הזוהר אור ספר ראה זצ"ל, פתייה

(35185 הייתההזוהר  זה אחרי  ומיד ,
הזהיר ואז הראשונה, העולם  מלחמת
העדה של דין והבית  הסולם בעל
הזוהר ספר  סיומים אלף לגמור החרדית
שלמה] לך האלף [בסוד  אחת, בשנה 
לא כי בקולם, שמעו ולא הגזירות, לבטל 
ואז  סייומים, 600 רק לעשות הצליחו
השואה השניה העולם מלחמת הגיע 
קרבנות מיליון שש עלה המחיר  - רח"ל
צריך  לא  כבר כך אחר  שיארע ומה רח"ל,

בנבואות [עיין מאליו מובן כי לכתוב,
ז', שמות  זוהר קי"א, סנהדרין יג, זכריה 
א-ח, חלקים  הזוהר  כח כ"א, זוהר תיקוני
ועוד ], ועוד 1-210 הזוהר  אור עלוני
הזוהר מחלקי כבר לנו יש ובצבא
אתם אם  לחיילים, שאומרים הקדוש,
וכולם אתכם, יציל זה רק  לחיות , רוצים
כבר קוראים החילונים אחינו אפילו
הרבה והרבה הקדוש, זוהר ולומדים
יתברך , ולבורא ליהדות זה ידי על חזרו
מהראשי  וקצת לחזור , בדרך והרבה
לעשות, מה החליטו לא עוד ישיבות
וזה בתשובה, יחזרו  באמת ושמה
הממשלה, ראשי ה' שליחי של  השליחות

שלוקה, המקל על ברוגז שלח אתם מי 
אותו? שלחו ולמה אותו,



המשך בעלון הבא
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כל  את לקחת תרע"ד בשנת שלח ומי
הרג ומי  לצבא, הישיבה בחורי הצעירים

ששהאותם של  הריגתם על אשם ומי - ?
יהודים ?מיליון 

ובשרו שערותיו תסמרנה
חידודי נעשה 

כותב בהסכמתו ומה מענכין מנחם רבי 
שלימה? איפה נשאעל בני ישיבו ומה -

זוהר  בתיקוני המבהיל  המאמר (תקו על 

של:ל) רוחו ליה דיזיל  דגרמין  לון "וי 
שהם  לעולם, ישוב  ולא העולם מן משיח 
רוצים  ולא יבשה, התורה  את עושים

הקבלה בחכמת  כמה וכו'",להשתדל
הללו  המאמרים של  חילם נפישא
לבו  חדרי לפנים לפני ויורדים שנוקבים
תסמרנה  האמיתי, המאמין אדם של 
בהעלותו  חידודין, נעשה ובשרו שערותיו
והגזרות  דישראל עניות  כי ליבו  על
הוא  וההריגות  המשסות והמלחמות
עוסק  שלא מפני לזה גורם  בעצמו
מעלה, של ובפמליא הקבלה, בחכמת 
על ההרוג ושפלותו , דלותו  על חייב העני 
אדם  שבין חטאים  נקרא זה כל  הריגתו,
מכפר אין הכיפורים יום גם אשר לחבירו ,

והתוכחה  הדין  מיום לנו אוי !עליהם,

הגאון  התורה , גדולי מועצת נשיא
וכו': האדמו"ר  ושואל הצדיק, מוסיף

רבּ י  לדברי רק  ׁש וֹ מע אני  אם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה:
יהיה האם זוֹ הר , ללמד א האוֹ מר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש לּ י,

א אוֹ  עדן גּ ן דּ ין לי בּ בית לי  יעשׂ וּ  מה ? ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ׁש לּ י  לרב ׁש מעּת י  אם  מעלה, ?ׁש ל ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

משיב  דין בּ זוֹ הרהבית כּ תוּ ב ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
העליוֹ ן  עדן לגן לז כּ וֹ ת  אפ ׁש ר ׁש אי  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אוֹ ת ויקחוּ  הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וֹ ת ל ּמ וּ ד ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ לי
הרב אׁש ם, א אני  ּת צעק , וׁש ם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ וֹ ם,
את  ו ּת משׂ ך  ז וֹ הר, ללמד  לי אמר  א  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש לּ י
ׁש ם, ותצעק ל גּ יהנּ וֹ ם,  את יחד  ּׁש ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָהרב 
אׁש ם, ׁש ה וּ א ל גּ יהנּ וֹ ם הרב  את ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִּת ׁש לח וּ 
בּ אמת  אבל זוֹ הר , ללמד  לי  אמר  א ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהוּ א
לכף  אלּ א לגהינוֹ ם, ללכת יּ זכּ ה א  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרב 

ׁש צּ ריהּק לע, י וֹ דע ׁש א אחד אין  היּ וֹ ם ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ילדים ואפיל וּ  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד
ׁש מעּת י  א להגּ יד  יכ וֹ ל א  ואּת ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ דעים ,

ידעּת י  וּ מי !!וא הבּ רית: ספר  לׁש וֹ ן וזה ! ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
רצה וא האמת בּ חכמת עסק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א 
ר וֹ צה ׁש נּ ׁש מתוֹ  בּ ׁש עה אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִללמוֹ ד
בּ בזּ יוֹ ן  מם אוֹ תּה  דּ וֹ חין עדן בּ גן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
ובפרשת הירים ׁש יר בּ זהר ׁש אמרוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

וכוּ ', כּ לפקודי בּ ידוֹ  יׁש  ׁש אפלּ וּ  עוֹ ד וא  ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עלי הרפים ׁש בּ עוֹ לם, הּט וֹ בים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים
יוֹ ם  בּ כל  נ ׁש מתוֹ  את שׂ וֹ רפים כּ נפים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵׁש ׁש 

ּפ קוּ די ּפ רׁש ת  בּ זהר  ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  וכוּ ',ויוֹ ם ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
נקרא זה על  הממנּ ה הגּ דוֹ ל הר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְוזה

קבּ ל"ה. בּ גימטר יּ א הוּ א כּ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִי וּ פיא"ל
בּ אמת חפץ  א ּת ה אם  אהוּ בי , אחי כּ ן ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַעל 
להתקרב  ר וֹ צה  ואּת ה הבּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלע וֹ לם
זוֹ הר תגר וֹ ס – ּת למד הוּ א,  ּבּ רו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהּק דוֹ ׁש 
ׁש זּ ה דּ ּק וֹ ת, 4-5 לפח וֹ ת  ויוֹ ם בּ כל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
הגּ דוֹ ל  ל שׂ כר ּת זכּ ה וכ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּמ ינימוּ ם,
35-36 מסּפ ר הזּ וֹ הר בּ עלוֹ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶכּ תבנוּ 

ׁש עה. ׁש ל  ער כּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בספר 
הזוהר את ראיתה לא האם דין : הבית 

השירים  שיר (תפ"ד )חדש

הה וּ א לעוֹ לם  ׁש הוֹ ל מי כּ ל וּ ראה, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
טוֹ בים מעשׂ ים בּ וֹ  יׁש  אפלּ וּ  ידיעה, ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ לי
ׁש ל  הערים מכּ ל אוֹ תוֹ  מוֹ ציאים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַרבּ ים,
כּ אן, כּ תוּ ב מה  וּ ראה  צא ההוּ א. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם


