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שונות הכרזות  ע מכוניות , הערי בכל גדולות מודעות  עושי רב הערב
ומשונות.

ברחובות:  היו  שמשמיעי ההבל שיר וזה

לזה. זה ואמר זה למען זה לזה, זה חרדים  "התקבצו
לזה. זה ואמר זה, לצד זה ישראל גדולי התקבצו

מאוחדים . כולנו ג' ג' מצביעים, כולנו אחד בלב אחד כאיש 
לחשות, עת לא המתגברות, קשות גזירות

לדורות . היא  בכיה התורה" "יהדות

זוהר  ללמוד לומר לעשות,  מוכני לא אחד  דבר אבל  . משקיעי כס הרבה 
! ביו דקה   הקדוש

בר  שמעו רבי  אדמו"ר  מר כ "ק בנשיאות הרשב"י ! למלפגת להצביע ?" למי 
." ק"  בסימ ע"ה יוחאי

! והב צ'יפור, ' ק  ק משיחיה. ק בשר. כל  ק . הימי ק על מדברי אנחנו

להצביע? למי   נקיה תורה  דעת
זוהר. ללמוד   אומרי ולא ? היו כל ש"ס  רק   שלומדי  ש "ס למפלגת  הא
קורא). בקול יצא  פעמי 3 (לפחות הקדוש! זוהר ללמוד  ציווה  זיע"א מר והרי

? היו כל גמרא רק   שלומדי ג'מרא? ג'? למפלגת הא

הזהב עגל  שור  התורא  יהדות
רבי הגדול  הגאו מר אויערבדעת הליטאי:שמואל הציבור מנהיג שליט"א

בבחירות. להצביע  עללא תקדי וחסר חמור באופ שליט"א הגר"ש התבטא
 התורה יהדות של   הח"כידיד שלוחי  אינ בשליחתונו.  פועלי  שאינ"

דרחמנא" שלוחי  כלשונו.ואינ ,
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הגר"ש הגיוס, גזירת  נושא עלה השיחה במהלמסמכי לאדמו"ר הראה 
כי  המראי התורה' 'דגל נציגי  בי פעולה שיתו על  המעידי  ופרוטוקולי

הגיוס. לחוק   שותפי ה
ומעשי תשובה בזה יעזור שבעיקר כיהאמת  להל עיי) ותורה. תורה ,טובי 

נכרית ) (פאה הנכר! אלהי את להסיר  וכ זוהר!)  לומדי לא כי  הגיוס סיבת
(ברכות ). עו בלא יסורי אי אמרו : כבר הקדושי חז"ל

הצניעות! והיא הבעיה בשורש לטפל צרי
שליט"א. דורנו  מצדיקי  אחד  שכתב בניכמו  נגד הגזרה  שכל ספק ואי"

הולכות  שנשותיה  מכ כתוצאה  היא הקודש באר המתחוללת הישיבות
. הרבי את ומכשילות בפאות

מגינה לא בימינו שהתורה העיקרית  הסיבה שזו דורינו גדולי כל עוררו  וכבר
הפעור" "ראש בגלל  רח"ל  אסונות  מיני מכל ומשפחת לומדיה על מצילה ולא
מושכת שבימינו  הפאה כי התורה. לדר הנכרית  בפאה החבוש , נשותיה של 
ספק ואי כל. לעי להתייפות אותה חובשות  הגויות  ואפילו   הרואי עי את 
צווחי היו  ממנה שהתעלמו או  בזמנ הפאה את שהתירו  גדולי  אות  שג

עכ"ל . זו." תועבה לאסור ברמה

דעתי . את מגלה הריני  להצביע ? כ למי 
צ'ניעות. כ 'שרות. ק 'דושה ק 'בלה  " ק במפלגת לבחור ואחד אחד  כל  על

הרשב"י ! לצבא  הבחורי כל את  שמגייסי משיחה !  ק יקרב זה  ידי  ועל 
הקדוש! זוהר ללמוד  כולל   ואבר ישיבה בחור כל על 

איפה באמת ! נו, הגזירה? את יעצור לג' או לש"ס שלהצביע  חושבי את אז
הגזירה! את יעצרו  טובי ומעשי תפילה תורה תשובה רק ? שלכ השכל

לשיר: צרי  שכ האמת  אבל
לזה. זה ואמר זה למען זה לזה, זה יהודים  "התקבצו

לזה. זה ואמר זה, לצד זה ישראל גדולי התקבצו
מאוחדים . כולנו קץ קץ  מצביעים , כולנו אחד בלב אחד כאיש

לחשות, עת לא המתגברות, קשות גזירות
לדורות." היא בחירה הרשב"י "מפלגת 

מאמין  אני ניגון – הזוהר" "קול 

מאמין  אני מאמין אני 
מתי. עד ומיחלים מבקשים

די. לצרותינו שיאמר
כבתחילה. ביתך בנה 

הגאולה. בביאת חלק ליטול מילה כל של העצום  בכח 
קדושה. נשאב בחשק, נלמד בצוותא 

הנשמה. את  המעורר קול ברמה ישמע הזוהר ", "קול במתק
די. בלי  רב שפע יושפע העולמות בכל יוחאי, בר שמעון רבי האלוקי התנא בזכות 



האמת  הזוהרסוד  |אור 121812203

הגאולה לפני  רב  הערב  ניסיון
כ המפלגות שכל רואים לא  וללאתם

רבינו : משה מאמר בהם התקיים החרדיות 
ישראל  על רעיין רב ערב אינון התהדרו
בהו  דאתמר הוא בריך דקודשא עאנא

לד ) אדם(יחזקאל מרעיתי צאן צאני  ואתן
עם טיבו למעבד יכולת לון ולית אתם
מסובבים חטא ויראי חיל ואנשי  ת"ח ,
רב  ערב ומחרימין יחוננו ולא לעיר  מעיר 
סגיאין  באתרין לון יהבין ולא בינייהו
לנפילו  תקומה יהא דלא קצוב דבר אלא
ואנשי  חכמים וכל  שעה חיי  ואפילו דלהון
ביגונא בדוחקא בצערא חטא ויראי חיל 

ככלבים ד )חשיבין  המסולאים(איכה בנים
כל  בראש חרש לנבלי נחשבו איכה בפז
בינייהו  אכסניא אשכחו דלא חוצות,
בשלוה  עתירין  אינון רב  ערב  ואינון
גזלנין  כלל יגונא בלא צערא בלא בחדווא
עמא  רישי דיינין דאינון  שוחד מארי

ו ) חמס (בראשית הארץ מלאה .כי 

חמישה ישלטו רב מהערב מנהיגים 
בתי ויבנו  ר "ע ] נג "ע [סימנם במינם 
העם על  בכך להתגבר כדי רק  כנסיות,
וחמש  בראשית: הקדוש  בזוהר מובא
נג"ע  [סימן ואנון רב בערב אנון מינין
רפאים ענקים גבורים נפילים ר"ע ]
מנהון  שאשתארו ומאלין עמלקים...
סגי  בקיומא רישין אנון רביעאה, בגלותא
חמס, כלי ישראל על קיימין ואנון

אתמר  ו')ועלייהו הארץ (ש מלאה  "כי :
תליתאה מינא "גבורים" מפניהם..." חמס
אנשי  הגבורים... "המה אתמר : עלייהו
בהון  דאתמר  דאלין מסטרא ואנון השם",

י"א) ונעשה :(בראשית עיר  לנו נבנה "הבה

ומדרשות  כנסיות בתי ובנין שם", לנו
רישוי על  ועטרה תורה ספר בהון  ושויין
שם, לון למעבד אלא דייה לשמא ולא
שם ", לנו "ונעשה דכתיב: הוא  הדא
דאנון  ישראל על מתגברין אחרא ובסטרא

לון ... וגזלין  דארעא כעפרא
הזוהר: הצבורפירוש על המתמנה

מכנסת שנשמתו בידוע ברחמים, ומנהיגם 
נשמתו ישראל , חמס, בכלי  המתמנה  אבל

לקנות תורה מוסדות הבונים נחש. משורש 
למשול העם , על בזה ולהתגבר שם להם
מהערב ה"גבורים" המה חזקה, ביד עליהם
על המתמנה כל כי  האות  להם וזה ..." רב.
נפשו  ונותן ברחמים  ומנהיגם  הצבור
ישראל,כי  מכנסת שנשמתו בידוע, עליהם,
ישראל על המתמנים  אמנם  ינהגם. מרחמם
נחש... משורש באה נפשותיהם חמס , בכלי
רק מדרשות ובתי כנסיות  בתי  הם  יבנו  לא  כי 
ורצונם חפצם לעשות  בידם חרב להיות 

העם..." על המקובל להתגבר מהגאו פז" כת")

זצוק"ל  לביא  שמעו רבי הרבי כמורנו וקדוש עיר האלוקי

פ"ה ) בד יוחאי " "בר  זמר מחבר .בעל
אלחנן  הרב חיים, החפץ  של תלמידו
בתקופתו  שקרו  בתהליכים וראה וסרמן,
הגלות תקופת בסוף שמדובר  סימנים

כי  וטען דמשיחא, "בימיובעקבתא
העם  בראש  יעמדו  דמשיחא העיקבתא
שיהודים  מפני רב ", הערב צאצאי 
יכולים  אינם סיני" הר על  עמדו "שרגליהם

בתורה  ד')לכפור פסקה דמשיחא" .("עקבתא
אשר לעת נאמר ומה נענה מה  "ועתה
אשר דמשיחא, עיקבתא בדור כזאת
שאת ביתר  הרע  כוחות בו מתגברים
איך  בעינינו רואים ואנו רח"ל,
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שבגלות הקדוש הזהר  דברי שמתקיימים
וזה ה', בעם רשעים ישלטו  האחרון 

בו ,לשונו: יש ועקרבים נחשים "אבל
מלא  דרשעים, דור  רביעאה, גלותא ודא

כנחשים ". רמאים ועקרבים, נחשים
שכטר הגרי"מ עמלק , רב  ערב  הם

רב'. 'ערב הם שליט"א: שכטר הגרי"מ 
בזוהרה ומבואר  עמלק גזע הם "הערב -רב 
'ערב-רב' הנקראים הללו שרשעים הקדוש
– האחרון בגלות ישראל על "השולטים  –
שהם הרשעים רח"ל ". עמלק נשמות הם

עמלק מזרע  הם רב, מצדהערב (היינו

( שטרנבוך נשמותיה הגר "מ דעת וכן
זיע"א. סאלי  הבבא דעת  וכן שליט"א,

סיפור
קטן  ילד כשהייתי  אחד, איש מספר
של  הגזרות בראשית זה היה בארה"ב ,
על  בגרמניה ימ"ש הרשע היטלר 
בעמוד  אז לי  הראה מישהו היהודים.
ביותר המפורסם העיתון של  הראשון
שנסע  בישראל, 'רב' של תמונה בארה"ב ,
ואנשי  הנשיא  עם לדבר לוושינגטון
היטלר על שישפיעו כדי הקונגרס,

גזירותיו. את להפסיק 
כתוב  שתחתיה שלו, התמונה את ראיתי
ושאלתי : פלוני", דוקטור "ראביי
לא זה  באמריקה זקן, בלי  רב "מילא

כיפה בלי בכלל הוא אבל איזהחידוש. !
כיפה בלי זה  לי :?רב וענו ."!

קושיות מקשים לא הכל "באמריקה !
וכשר טרף וחול, קודש בסדר. כאן

בסדר"... הכל בעירבוביא,
שאותו  לי  סיפר  ומישהו בחור, נהייתי
'בית לו בנה ההוא, ה'רבאיי ' ברנש,

והכריז  יהודי ', תיפלות 'בית שהוא  כנסת'
קודש' 'שבת הוא בשבוע ראשון שיום
נבלות אוכל היה הוא הנוצרים. אצל כמו
את כיבד  ובעיקר  ביוה"כ , וטרפות

א והיה למענם,הכושים, כסף הרבה וסף
עיניו '... את ש 'האירו האלה לכושים

יהודים של מנהיג זה "האם  ?שאלתי :
שלנו  הדברן הוא לי-האם ענו "כן"- -"?

בדיוק  שנראה אחד 'מתחרה' לו "ויש
אותו  הוא  וגם  כיפה, בלי  הוא גם כמוהו,
להבחין  אפשר  איך אז כמוהו. 'צדיק'
תאומים כמו נראים הם הרי  ביניהם,

של ברשע  הבן בנים , יש לשניהם כי  ?
של  והבן לבנה, גויה עם התחתן האחד
כהן  וכך שחורה, גויה עם התחתן השני 
בין  להבחין יכול נגעים במראות הבקי 
אלו  האם השתוממתי. ללבן"... שחור
באמריקה שאוספים ה'מנהיגים' הם
ושאר להפגנות יהודים אלפי  עשרות

הבנתי .דברים לא ?
שלימה", "אבן בספר שראיתי עד 
רב  הערב על שכותב מהגר "א, ליקוטים
שהם כאילו בראש הקופצים הם שבגלות
שאלו  בלבי ידעתי ואז  שלנו, המנהיגים

עליהם,הם כך לחשוב לנו מותר בלב !
רח"ל . שלהם המידות  ע"פ

כשיבא  לבא שלעתיד  עוד, מגלה הגר"א
לפניו , לעבור כולנו נצטרך המשיח, מלך 
ברוח  בפניו  ואחד  אחד לכל יסתכל והוא
מהשורה, תצא "אתה- ויאמר: קודשו,

עמלקי רב,אתה ערב  "אתה- מהר צא ,"!
מיהו תצא  יגלה צדקנו  משיח רק ."!

עמלק, זרע ומיהו  רב , ערב מיהו  יהודי ,
בינינו . מעורבים הם היום  אבל 
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נצביע  'לא מכריז: 'הפלס' עיתון
רבי הגאון דעת שכך ומשמע בבחירות',

שליט "א, אועירבך דעתשמואל וכך
החרדית  רבים.העדה ועוד  ,

ומרה גדולה זעקה
שליט"א האלמי גאב"ד מהגה"צ

זוהר ללמוד  אמרו  לא  כי – הגיוס  גזירת 
ו יּ קרע  נעשׂ ה, אׁש ר כּ ל את ידע ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ"וּ מר דּ כי
ויּ צא  ואפר, שׂ ק ויּ ל בּ ׁש  בּ גדיו את ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָמרדּ כי 

וּ מרה ". גדולה  זעקה ויּ זעק העיר  ְֹבּ תו◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

זוהר למדו שלא  בגלל  באה, הגיוס גזירת
בישיבות  התורה ופנימיות הקדוש

ובכוללים.

וניסן אדר  בחודש כבר כל הלכנו  (שהתחיל

עלהסיפור ) ודיברנו הישיבות לראשי 
ולא  הגזירות, את למנוע  וחשיבות הזוהר
הסולם  בעל  של הסיפור את זכרו נעננו ,

שנית  נטעה לא בואו  השואה !לפני

ואפיקורסות  מינות מלאים העיתונים
פלוני אשם, ממשלה "הראש שם: כתוב

וכו '" .אשם 

הם  אשמה, לא הממשלה אשם, לא הוא
להאשים  זמן, בזבוז  ממש זה המקל, רק

עליהם, ולדבר  ולכתוב  הממשלה, זה את
אנחנו  זה הם. חיים!לא החפץ מבאר  [כך 

פעמים]. הרבה

אבל – הקדושים  יוסף מאחי  ונלמד בואו
אנחנו  אשמים –!

בואו  יעזור , לא זה השני את  להאשים
מאוחר שיהיה לפני המעוות את נתקן

!מדי 

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 
פתייה  יהודה לרבי  יהודא  לח בית בהקדמת (כמבואר 

הזוהר אור ובעלוני הזוהר אור ספר ראה זצ"ל,

(35185מלחמת הייתה זה אחרי  ומיד ,
בעל  הזהיר ואז הראשונה , העולם
הגיע  ואז בקולו , שמעו ולא הסולם
– רח"ל השואה השניה העולם מלחמת
רח"ל , קרבנות מיליון שש עלה המחיר
צריך  לא כבר  כך אחר  שיארע ומה
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
מהראשי  וקצת הקדוש, זוהר  ולומדים
לעשות, מה החליטו לא עוד ישיבות
וזה בתשובה, יחזרו  באמת ושמה
ראשי  ה' שליחי  של השליחות
שלוקה, המקל על ברוגז אתם הממשלה,
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אותו? שלחו ולמה אותו , שלח מי

כותב בהסכמתו ומה מענכין מנחם רבי 
שלימה  איפה  ?על

והמלחמות  והגזרות  דישראל  עניות כי 
גורם  בעצמו  הוא וההריגות, המשסות
הקבלה, בחכמת עוסק שלא מפני לזה,
דלותו  על  חייבו העני מעלה של ובפמליא 
נקרא  זה כל  הריגתו , על ההרוג ושפלותו ,
גם  אשר לחבירו, אדם שבין  חטאים
מיום  לנו אוי עליהם, מכפר אין יוה"כ

והתוכחה. הדין

על מענכין מנחם  רבי הסכמת
שלימה איפה 

המבהיל  המאמר על נשא בני  ישיבו ומה
זוהר  ל)בתיקוני   דגרמין :(תקו לון "וי 

ולא  העולם מן משיח  של רוחו ליה  דיזיל
התורה  את  עושים שהם  לעולם ישוב 
בחכמת  להשתדל  רוצים ולא יבשה

של הקבלה חיל נפישא כמה ◌◌וכו",
לפני  ויורדים שנוקבים הללו המאמרים
המאמין  אדם של  לבו חדרי  לפנים

נעשה האמיתי, ובשרו  שערותיו  תסמרנה
עניות  כי ליבו על  בהעלותו חידודין,
המשסות  והמלחמות והגזרות דישראל 
מפני לזה גורם בעצמו  הוא וההריגות 
של ובפמליא הקבלה, בחכמת עוסק  שלא
ושפלותו , דלותו על  חייבו  העני  מעלה
חטאים  נקרא זה כל הריגתו, על  ההרוג
יום  גם אשר לחבירו, אדם שבין
מיום  לנו אוי עליהם, מכפר  אין  הכיפורים

והתוכחה  !הדין 

את  שומע לא  מי  – צועקים  אחיך  דמי קול 
יהודים  מיליון  ששה הקורא, קול  הקול ,

הרבנים  על  בשמים למעלה שצועקים 
הרגו  ולכן הקדוש זוהר  ללמוד  רצו שלא

הגה"ק !!!אותם  קולו  במר צווח וכך  !
להסולם  הקדמתו בסוף  זצ"ל הסולם בעל 
צועקים  אנחנו  כן כמו – עיי"ש. שלו ,
ראשי האדמורי"ם, כל  על  עכשיו
בעלי שיעורים, מגידי רבנים, ישיבות,

נורא  צועקים שלא לפני דרשנים, ,
ואברכים, הבחורים את ח"ו שיהרגו

הישיבות את שיסגרו "אתם !:!!ולפני 
זוהר ללמוד צועקים שלא הרבנים 

ולא !!הקדוש ולא הכל  על אשמים אתם !
ויועציה  ושריה !"!!הכנסת

אחינו  על  אנחנו אשמים !אבל

הוכחתינכון, שלא זה בכל  אשם גם אני 
חזק !!מספיק  בקול  יוצא אני ולכן !

ב -17 שכתבתי כמו  האמת את וכותב 
רב  הערב על 172ספרים מקומות מראה 310)

הקדוש ) ותבינו מזוהר הספרים את תלמדו  ,
האמיתיים האשמים הם !!!מי

הגיוס : לגזרית הסיבה

גזירה היתה מברסלב נחמן רבי  בזמן
אחד  זה  על ואמר וכו ' לצבא הגיוס על 
לכל  שהסיבה זיע"א מוהר "ן מתלמידי

הצדיק. על המחלוקת בגלל (שיחזה

קודש ) .שרפי

הסיבה  לכל: ומודיעים אומרים אנו אף
הצדיק  על מחלוקת על היא - לגיוס
בר שמעון רבי  ישראל בני ראש  האמת 

עדן  בגן  הצדיקים ראש  כי יוחאי  חדש  (זוהר

הדורתבוא) מהזוהרראש רשב"י של כוחו (ספר

-הקדוש ) בני הקדוש . זוהר  ללמוד שמורה
מידותי, .(סוכה)שנו 
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לנו  שמורה האמת הצדיק רבינו משה  ועל 
לתת ולא דווקא  הקדוש זוהר  ללמוד
וכל  שיגאלנו. עד להקב"ה מנוחה
הם - הזוהר  שנגד  ישיבות וראשי  הרבנים

עדתו  וכל סנדרהאות)קורח ראשי 250)

והסוף  האמת . הצדיק על שחולקים
וצועקים באדמה נבלעו שכולם שלהם

אמת" ותורתו אמת בתרא),"משה .(בבא

הוא רשב"י, רבי , ר "ת ישראל בני ראש
ישראל , עם של הידיעה, בה"א "הרבי "
ארי  - מכולם הגבוה ממעל, בשמים ראשו
שהוא עצמו על מעיד הוא שבחבורה.

הדור של הגדול  וההצדיק עליה  בני ("ראיתי 

וכו') " בעולםמועטי כאן הימצאותו ושכל 
וקדושה אלוקות על ואות 'סימן' היא

בעלמא") סימנא גם("אנא הוא מידה ובאותה ;
יהודי , לכל  למטה לרדת שמסוגל  היחיד

- ולעודדו לחזקו  לפטורלרוממו, "יכולני
הדין" מן העולם כל .את

דרשב "י האליקי התנא קדושת בגודל 
ועכי "א  זיע"א

בספרו  זי "ע  מקאסוב  משה ר ' הרה"ק
למאמרי  בהקדמתו כותב  עני " "לקט

וזל"ק : דרשב"י " מה "הילולא כי  אם הנה
מעלת  ולדעת להשיג השגתנו ומה אנחנו
שבחבורה  ארי האלוקי הקדוש התנא
לומר לבו  יערב  ומי  ועכ "י , זי"ע רשב"י
וכוחו  קדושתו , מדרגת הגיע היכן עד
חביבת  מפני אבל ולתתא, לעילא  הגדול
תשוקתי תקפני דיליה הילולא יום ונעימת
מחז "ל מאמרים קצת הלום להביא
מעצם  שם, זעיר שם זעיר לנו המספרים
חמה, וזהרי  ומניצוצי לטוהר השמים

מה  ידי ועל בענקים הגדול המאור  השמש
היה  שבצדק עד קדושתו לגדולת  הגיע
את  לפטור אני  יכול עלמו, על לומר  יכול 
גדולה  דהיא הדין , מן כולו העולם  כל 
ערוך אין  עד ואמיץ חזק וכח נוראה
ילבב, נכון  איש כל ומזה בו. והשגה
גדלו  לפי  הגדול  לקח, ויוסיף חכם  וישמע
ישראל חביבין כמה עד קטנו , לפי  והקטן
ישראל לאיש שנותן ב "ה, המקום לפני
וירוממהו  וכבוד, גדולה ביקרו  החפץ
וכל מרום ומלאכי  השמים מצבא למעלה 

לזה  לצוות אלא נברא לא (לקט.העולם

רביעני) דא ד', האדון  פני מאן ד'. אדון
יוחאי. בר  בא)שמעון  פרשת שבת(זוהר  ,

מה 'שבת', לרשב"י  קרא יהודה  רבי לד '.
קודש. לד' רשב"י אף  קודש לד' שבת

קמד:) ד רבא אידרא הקדוש יהודה(זוהר ר ' :
מינה שתי ' דכולה שבת, לי ' קארי
מה לד', קודש לד' שבת דכ' מתברכין,
לד ',קודש. שמעון ר ' אף  קודש  לד' שבת

הק' פח .)ובזוהר יום(יתרו את זכור  איתא :
ויברך  כתיב אמר  יצחק ר' לקדשו, השבת
ששת במן וכתיב  השביעי יום את אלוקים
לא שבת השביעי וביום תלקטוהו ימים

וכו', בו ברכאן יהי' כל תנא הכי  אלא
תליין  שביעאה ביומא ותתא דלעילא
ביומא  מנא אשתכח לא אמאי  ותאנא
מיני' יומא  דההוא משום שביעאה

יומין  שתא  כל דזהמתברכין  ואפשר  .
ימים ששת בשדה הנ"ל בפסוק מרומז 
יוחאי  בן שמעון תנא ר"ת  תלקטוהו
השביעי  וביום שיתא, כל מתברכין דמיני

ר"ת  בו יהי' לא שמעון שבת התנא לכבוד
יוחאי הואבר בשבת ירד לא ׁש מן דזה ,ְ◌ָ◌
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כל  מתברכין דמיני ולרשב"י לשבת כבוד
עלאין. יומין גד )שיתא .(תורת

מכף  העולם את לפטור יכול רשב"י 
זכות  לכף חובה

רשב"י , בשם ירמיה ר' אמר  חזקיה אמר 
מן  כולו העולם כל  את לפטור  אני יכול 
על סובל אני שבזכותי משום הדין ,
לי שהיה והצער יסורים ע"י עונותיהם 

במערה  חננאל ,ולבני  רבינו שם ומבאר  .
מעין  בעוה "ז שכר  קיבלו לא ובנו שרשב "י 
ולפיכך הבא, לעולם להם השמור השכר
משאר יותר גדולה זכות להם היתה

ש ).הצדיקים  חננאל ורבינו ע"ב, מ "ה .(סוכה

אלוקים  לפני עולם נוטריקון יש"ב,ישב ◌
היהי'ןב'מעוןש שמעון רבי  'וחאי ,

העולם לישב  הדין בכוחו מדת בפני 
כולו  העולם לפטור  יכולני חז "ל כמאמר

הדין ע "ב )מן מ "ה .(סוכה 

הגדול לשמך מלכנו "וקרבתנו"וקרבתנו ,
יוחאיגימטריה  בן  ר'שמעון  ידי שעל ,

יתברך , לשמו להתקרב  יכולים שמעון 
( חיי .(אמרי

חי , ק-ל אל  ירננו  ובשרי בשר"ילבי  ◌
כאשר י'וחאי, ב'ר  ש'מעון ר'בי נוטריקון
לק-ל  לרנן אפשר אז רשב"י עם מלא הלב 

חיי )חי . .(אמרי

לעמו ועם"ש "עת"ב "שראל"י "ועונה
תיבות ראשי יוחאיאליו . בן  ,שמעון

התפילות. מעלה  הצדיק  ע"י לומר  ויש
גד ) .(תורת

ר "ת"ב "מו"ש "הללו"י " שמעון מחול ◌
יוחאי רמז בן לו יזמרו וכינור בתוף ,

יפאר בעמו ד' רוצה כי  קדישא, להילולא

הגואל  יבוא דבזכותו בישוע"ה ענוים
כא.) א ' תיקו וכ קכד: נשא בזוהר  .(כדאיתא

וע"י  בעמו, ה' הרצון בעולם ◌ויתגלה
לנו  ו "יבשר" האמיתית, הישועה תבוא
גד  תוות רשב"י. בזכות טובות בשורות
עליו  לסמוך שמעון רבי הוא כדאי

בברכות הדחק". ע "ב )"בשעת עוד (ט' וכן
ר' הוא כדאי  איתא בש"ס דוכתי בכמה
ולשון  הדחק. בשעת עליו לסמוך שמעון 
פי  על  לומר יש דוקא הדחק " "בשעת

סוכה הש"ס ע "ב )דברי רבי (מ"ה שאמר ,
יוחאי בן בכל שמעון שמעו רבי סת (דהוא

( מן מקו העולם  כל את לפטור יכולני
סופ"ו, ע"ד העולם שנברא  מיום הדין
גלות של סופ"ו כעת הכביד והאחרון

אמ )אדו "ם במהרה צדק גואל ביאת קוד ,(שהוא
בנפשו  שעמד הוא יוחאי בן שמעון שרבי 

רומי מלכי  בשבת,(אדו )כנגד כדאמרינן ,
שגינה שמעון אז  המלך  אמר  כן ועל 
באחרית אלין יומיא בסוף ובפרט  יהרג,
יוחאי  בן שמעון רבי וזהו אדום. גלות  ימי 
חיבורו  הקדוש הזהר ובכח בכחו 
מחבלי  להציל בתראה בדרא דיתפרנסון
ואלו  בכחו, גלותא  מן ויפקון משיח 
בדוחקא הדחק שעת נקראים הימים

בזוהר(דגלותא) כמבואר דוחקא בתר 
אמרו שפיר כן על ברשב"י)הקדוש, (רק

עליו  לסמוך שמעון רבי הוא כדאי
ה בשעת"בשעת בעדנו שעומד דחק",

אנו  זכותו ועל האלו בשנים היינו הדחק
כנזכר. ל"ט )סומכין אות ט' מהדורה תורה .(דברי

עליו  לסמוך שמעון רבי הוא כדאי ◌
את ומסלק  שמסיר הדחק". "בשעת

שמחה)הדחקות. .(לב


