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רב  הערב  מקליפת  להיזהר  נאמנה  ידע  ואחד  אחד  כל 
בתשובה,  ומחזירי  ודרשנים  רבנים  מיני  בכל  שנכנסה 
שמפריעים את עם ישראל מלהידבק בהקדוש ברוך הוא 
וסימנם המובהק שידברו על אמונה תפלה וכל מיני דברים 
מעכבים  הם  הקדוש.  זוהר  ללמוד  ליהודים  אומרים  ולא 
את המשיח ומחריבים את העולם, אל תשמעו הדרשות 
אל  שלהם,  הספרים  תקראו  ואל  האלו,  העמלקים  של 
שבורחים  כמו  מהם  תברחו  קבע,  הוראת  להם  תתנו 
מהאש והוא כולו טעות ורמאות ואינו עוסק בתורה אלא 
להיות מאנשי שם, להיות רב וראש וגדול הדור ולהשתרר 
על הבריות, ואין לו חיים ולא חלק בחיים ]קאמרנא[, לכן 
המלחמה בערב רב היא המלחמה הכי קשה ומרה ועלינו 
שאינו  מי  וכל  זו,  במלחמה  כוחנו  שארית  בכל  להתגבר 
עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב נעשה ממילא שותף 
לקליפת הערב רב ויהי' מי שיהי', מוטב לו שלא נברא!, 

]הגר"א, ראה להלן[.
ַהַהְקָּדמֹות(  ַׁשַער  )ַעל  ְזָי"ָע  ִויַטאל  ַחִּיים  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְּבַהְקָּדַמת   
ֲאֶׁשר  ֶאת  ְונֹוַדע  ָּבא.  ֹלא  ָּדִוד  ֶּבן  ַוֲעַדִין  ַהִּקִּצין  ָּכל  ְוָכלּו   ...
ֵּבית  ִנְבֶנה  ֶׁשֹּלא  ּדֹור  ָּכל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ַהִּמְקָּדׁש ְּבָיָמיו ְּכִאּלּו ֶנֱחָרב ְּבָיָמיו... ּוַמּדּוַע ֹלא ָּבא ֶּבן ִיַׁשי. 
ּוָמָצאִתי אֹון ִלי ַוֲאִניָנה ְּבִקְרִּבי ְוִלִּבי ָּדַוי... ִמֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים 
ְּדָעְבִדי  ֶחֶסד  ָּכל  ֶדה,  ַהּׂשָ ְּכִציץ  ַחְסּדֹו  ְוָכל  ע"ז:(...  ַּדף  ל'  )ִּתּקּון 

ְלַגְרַמְייהּו הּוא ְּדָעְבִדי... ַוִּיְזּכֹור ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְוֹלא 
ַוי לֹון ָמאן  )ְּתִהִּלים עח לט(, ָדא ִאיהּו רּוחֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח,  ָיׁשּוב 
ְּדָגְרִמי ְּדיֹוִזיל ֵליּה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתּוב ְלָעְלָמא, ְּדִאֵּלין ִאינּון 
ְּבָחְכַמת  ְלִאְׁשַּתְדָלא  ָבָעאן  ְוָלא  ַיָּבָׁשה,  ְלאֹוַרְייָתא  ְּדָעְבִדי 
ַהַּקָּבָלה ְוָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי יּו"ד ִמיָנּה, 
ְוִאְׁשְּתָאַרת ֵּבי"ת ְיֵביָׁשה, ַוי לֹון ְּדָגְרִמי ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרָּבא ּוִביָזה 
ְּדִאְסַּתַּלק ְּדִאיהּו רּוחֹו ֶׁשל  ְוַהאי רּוַח  ְּבָעְלָמא,  ְוַאְּבָדן  ְוֶהֶרג 
ָמִׁשיַח ְּכָמה ְדִאְּתַמר, ְוִאיהּו רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְוִאיהּו רּוַח ָחְכָמה 
יא  )ְיַׁשְעָיה  ם  ַהּׁשֵ ְוִיְרַאת  ַּדַעת  רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה 
ְּדָעְבִדי  ֶחֶסד  ָּכל  ְּבאֹוַרְיָתא  ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי  ִאינּון  ָּכל  ַוֲאִפיּלּו  ב(. 

ְלַגְרַמְיהּו ְוכּו'. ִעם ֱהיֹות ֶׁשְּפָׁשטֹו ְמֹבָאר, ּוִבְפָרט ִּבְזַמֵּננּו ֶזה 
ָּבּה  ַלֲחֹתְך  ַקְרֹּדם  ַנֲעֵׂשית  ַהּתֹוָרה  ֲאֶׁשר  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
ֵאֶצל ְקָצת ַּבֲעֵלי ּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִעְסָקם ַּבּתֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל 
ְּפָרס ְוַהְּסֵפקֹות ְיֵתרֹות, ְוַגם ִלְהיֹוָתם ִמְּכַלל ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, 
ָהָאֶרץ  ְּבָכל  נֹוֵדף  ְוֵריָחם  ְׁשָמם  ִלְהיֹות  ַסְנֶהְדָראֹות,  ְוַדָיֵני 
ְודֹוִמים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְלַאְנֵׁשי ּדֹור ַהְפָלָגה ַהּבֹוִנים ִמְגָּדל ְוֹראׁשֹו 
ָּכְך  ַאַחר  ָּכַתב  ּׁשֶ ַמה  ִהיא  ַמֲעֵׂשיֶהם  ִסַּבת  ְוִעַּקר  ַמִים,  ַּבּׁשָ
)ַּדף  ַהֹּזַהר ְּבֵראִׁשית  ְּבֵסֶפר  ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו ֵׁשם. ַּכָּכתּוב  ַהָּכתּוב 
ה ִמיִנים ֵיׁש ָּבֵעֶרב ַרב, ֵמֶהם הּוא ַהִּנְקָרא  כ"ה:( וז"ל: ֶׁשֲחִמּׁשָ

ַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם  ְּדָעַלְייהּו ִאְּתַמר ֵהָּמה  ַּכת ִּגּבֹוִרים, 
)ְּבֵראִׁשית  ְּבהֹון  ְּדִאְּתָמר  ְּדִאֵּלין  ִמִּסְטָרא  ְוִאיּנּון  ם,  ַהּׁשֵ ַאְנֵׁשי 
יא( ָהָבה ִנְבָנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְוגֹו' ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו ֵׁשם ְּבִבְנָין ָּבֵּתי 
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ְוֲעָטָרה ַעל  ְוַׁשְוָיין ְּבהֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְכֵנִסּיֹות ּוָּבֵּתי ִמְדָרׁשֹות 
ַהַּכת  ַעל  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  ְלֶמְעַּבד לֹון  ִלְׁשָמּה, ֶאָּלא  ְוֹּלא  ֵריֵׁשיּה, 
ַהֹּזאת ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא: ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ֹנַח לֹו 
ֶׁשֶּנֶהְפָכה ִׁשְלָיתֹו ַעל ָּפָניו ְוֹלא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם. ּוְבִתּקּוֵני 
זֹוַהר )ִּתיקּון ִּתְׁשָעה ָעָׂשר ַּדף ל"ח ע"א(: ּוִמי ֶׁשּמֹוֵנַע סֹוד ָהִעָּקר ֶׁשל 
"ובדור  ָוֹבהּו.  ְלֹתהּו  ָהעֹוָלם  ֶהֱחִזיר ֶאת  ְּכִאּלּו  ְׁשֵּתי ּתֹורֹות, 
הזה האחרון מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים שהם 
ובתלמוד,  ובמשנה  במקרא  בלולה  לנפש,  ממש  חיים 
ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא משפה ולחוץ כדואג, 
ואין לו עסק בחיים והארה לנפש והוא כולו טעות ורמאות 
רב  להיות  שם,  מאנשי  להיות  אלא  בתורה  עוסק  ואינו 
וראש וגדול הדור ולהשתרר על הבריות, ואין לו חיים ולא 
וכו', ובודאי לא ישיג אורחות חיים אלא על  חלק בחיים 
ידי לימוד הזוהר, ובדור הזה אי אפשר להמשיך שכינתא 
האיש  מי  הזה  ובדור  וכו',  הזוהר  ידי  על  אלא  עליונה 
קדושה  בלתי  יום  לבלות  מבלי  ימים  אוהב  חיים  החפץ 
לראות טוב עולם הבא, בעולם הזה ידבק בספר הזוהר." 

)היכל הברכה עקב פ"ז(.

בעלי  א'  רב  ערב  מיני  חמשה  זי"ע:   מווילנא  הגר"א 
מחלוקת ובעלי לשון הרע, ב' הרודפים אחר התאווה כמו 
זנות וכדומה, ג' הרמאים שמראים עצמם כצדיקים ואין 
לבם שלם. ד' הרודפים אחר הממון, והמחלוקת תחילה 
כי המחלוקת כנגד כולם, והם הנקראים עמלקים ואין בן 
כ"ה  )דברים  נאמר  ועליהם  העולם,  מן  שיעברו  עד  בא  דוד 
י"ט( תמחה את זכר עמלק כמבואר בזוהר. )אדרת אליהו, פרשת 

דברים(. 

הרב הקדוש מצאנז זי"ע: רוב הרבנים והחסידים והבעלי 
בתים שבדור המה מהערב רב כל מעשיהם בבשביל כבוד 
ויקהל(.  פרשת  השמטות  חיים  )דברי  הציבור  על  לשרור  וממון 
ובזוהר חי פר' בראשית )דף קי"ג( וז"ל: ועתה רוב הדור עם 
חיים  דברי  ובספר  ע"כ.  רב,  מערב  הם  שלהם  הראשים 
רוב  יהיו  המשיח  ביאת  דלפני  וז"ל:,  ויקהל  לפ'  בהשמ' 
הרבנים מהערב רב כו', וז"ל הדברי חיים שם: כי ישראל 
בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו 
בתים  והבעלי  והחסידים  שהרבנים  בעליל  כנראה  עבדו 

על  לשרור  ורוצים  רב  מערב  רובן  בעוה"ר  המה  שבדור 
הציבור וכל מעשיהם רק לגרמייהו לקבל כבוד וממון ולכן 
אין להתחבר רק אם עובדים באמת שמוסרים נפשם לד' 

לא לקבל שום תועלת לעצמם, ע"כ עיי"ש עוד.
מאחד  שמעתי  כותב:  צ'(  )מערכת  יוסף  יעקב  זכרון  בספר 
אלוקים  מאיש  ייבי  רב  הקדוש  בספר  שראה  מידידי 
ביאת המשיח  כי קודם  זצלה"ה  רי"י מאוסטרהא  קדוש 
קודם  רבנים...  אצל  אפילו  האפיקורסות  תתפשט 
ביאת המשיח יתפשט אצל הרבנים שאינם נשמרים מן 
האפיקורסים וכו', ואיש הפשוט יבין שהרב הוא אפיקורס 
אמת  ישיב,  והפשוט  חצוף,  לו  יאמר  והרב  אותו,  ויבזה 
שזה חוצפה ממני לבזות את הרב ואני חצוף, אבל אתה 
באמת אפיקורס, וזה פירוש המשנה, בעיקבתא דמשיחא 
חוצפה יסגי, היינו שיהיו הרבה מחוצפים שיבזו את הרב 

שנכנס בו אפיקורסות.
דמשיחא  בעקבתא  זי"ע  מרוזין  הקדוש  הרב  נבואת 
גדולים  נסיונות  ויהיו  הבעל,  לנביאי  השמים  מן  אש  ירד 
וכעין  להזהר...  תדעו  למען  זאת  מודיע  אני   - ועצומים 
צדיקים  ועוד  זי"ע  מראפשיץ  הקדוש  מהרב  מקובל  זה 
וקדושים שהגידו מראש גודל הנסיונות שיעמדו לנגדינו 
דברים  זה  מכל  ונמצא  קלו(.  ע'  הגאולה  )על  זה.  על  והזהירו 
רב,  הערב  של  הם  בתים  ובעלי  הרבנים  דרוב  נוראים, 
)סוד ה'(. בעקבתא  וצריכים ללחום נגדם במלחמה גדולה, 
פנים  עזי  שהן  יד.(  )חגיגה  ואמרו  יסגי,  חוצפא  דמשיחא 
שבדור והם הערב רב. )תיקוז"ח כ"ז., ועי' סד"צ ג'.(. כל עזי פנים 
ורשעים שבדור הן מהערב רב )תיקוני זוהר צ"ז ע"א, ד"ה ועלייהו(. 
יראי חטא ימאסו בעיני  ליקוטים מהגר"א מווילנא זי"ע: 

הערב רב דהן ראשין בגלותא.
להציל   ... קנד(  )תפילה  תפילות  תתקט"ו  בספרו  הרמח"ל   
השכינה  בעבור  כיולדה...  חיל  שהיא  משיח  מחבלי 
שירדה למטה.. וערב רב שולטים, שנאמר בהם היו צריה 
בכמה  התורה...  בחכמת  אלא  זה  יתתקן  ובמה  לראש, 
עכ"ל.  יזהירו...  והמשכילים  שבהם  התורה  של  סודות 
בישראל  מאוד  דבוקין  רע  הערב  זי"ע:  מווילנא  הגר"א 
קושי  ידי  על  מישראל  שיתבררו  עד  הגאולה  יהיה  ולא 
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בגלות  ישראל  ראשי  המה   – רב  ערב  מיני  ה'  הגלות... 
גמור  בירור  יהיה  לא  עדיין  אבל  הצרות...  כל  וגורמים 
דבוקים  והם  א'(  נ"ג  זוהר  )תיקוני  רב...  הערב  מן  שיבררו  עד 
מאוד בישראל וישראל לומדים ממעשיהם ושם יתבררו 
כל רשעי ישראל בשלשה ימי אפילה, תיקוני זוהר חדש 
הגלות,  ואריכת  תורה  ביטול  כל  הגורמים  והם  ג'.  כ"ז 
בתי  גיבורים הם אנשי השם שבונים  ר"ע  נג"ע  ונקראים 
כנסיות ומתנדבין תכשיטין לספר תורה לעשות להם שם, 
עמלקים הם ראשי ישראל בגלות כלי חמס וגוזלים לעניי 
ישראל ועליהם נאמר היו צריה לראש )תיקוני זוהר חדש ל"ז ב', 

תיקוני זוהר צ"ז ב' ג'( )אבן שלמה פרק י"א(

 בספה"ק היכל הברכה )בפרשת ואתחנן( וז"ל: אין דבר גדול 
בעולם מן מי שהוא תומך התורה אבל זעירין אינון, ועוד 
יזכה לזה  זכות לא  שיש הרבה טועין ומטעין ואם אין לו 
והרבה  יהודי שהוא תלמיד חכם,  ידבק עצמו בשד  אלא 
צריך בקשות ורחמים בבכיה שיזכה לדבק עצמו בתלמיד 
חכם אמת וצדיק, ולזה לא יזכה אלא על ידי זכיות הרבה 
דבר  שום  נותנים  אין  השמים  מן  כי  ותחנונים  ותפלות 
קדושה ומצוה אלא על ידי זכות הקדום וטורח ובקשות 
ותפלה" ע"כ. כל עזי פנים ורשעים שבדור הן מהערב רב 
ֵאין  ְּכֶׁשָהרֹוִעים  ְלדֹור  אֹוי  ו'.(:  )דף  ויקרא  זוהר  צז.(.   )תיקו"ז 

ִנְמָצִאים, ְוַהֹּצאן סֹוִטים ְוהֹוְלִכים, ְוֹלא יֹוְדִעים ְלֵאיֶזה ָמקֹום 
ְלאֹוָתם  ְּגלּוִיים  ְוֻכָּלם  ְׂשֹמאָלה...  ְוֹלא  ָיִמיָנה  ֹלא  הֹוְלִכים, 
רכה.(:  )דף  ויחי  בזוהר  ֱאֶמת.  ְּבֶדֶרְך  ַהּתֹוָרה  ְּבֶדֶרְך  ֶׁשרֹוִאים 
ַהָּפִנים  ְוָכל  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשָּיֵגן  ִמי  ִיָּמֵצא  ֶׁשֹּלא  ָהעֹוָלם  ְוָעִתיד 
ַהֲחצּופֹות ִיָּמְצאּו ֵּבין ְלַמְעָלה ֵּבין ְלַמָּטה. ְלַמְעָלה - ַּבֲחָטֵאי 
ַהַּתְחּתֹוִנים ְוַהֻחְצָּפה ֶׁשָּלֶהם. ַוָעִתיִדים ְּבֵני ָהעֹוָלם ִלְצוֹוַח, 
ביאור  זי"ע:  מווילנא  הגר"א  ֲעֵליֶהם...   ֶׁשַּיְׁשִּגיַח  ִמי  ְוֵאין 
חמשה מיני הערב רב ... והם הנקראים עמלקים ואין בן 
כ"ה  )דברים  נאמר  ועליהם  העולם,  מן  שיעברו  עד  בא  דוד 
י"ט( תמחה את זכר עמלק כמבואר בזוהר. )אדרת אליהו, פרשת 

דברים(

 )זוהר פרשת נשא קכה: רעיא מהימנא( ְוֵעֶרב ַרב, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם, 
ִיְהיּו ְרחֹוִקים  ָּכְך  ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק.  ַוָּיֻנעּו  ַוַּיְרא ָהָעם  )שמות כ( 

ה'  לב(  )דברים  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ִיְתַקֵּים  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ַהְּגֻאָּלה...  ִמן 

ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר... ּוְרָׁשִעים ַּבֹחֶׁשְך ִיָּדּמּו - ֵהם 
ְוֶאל  יג(  )יחזקאל  ַהָּנִביא,  ֲעֵליֶהם  ָאַמר  ֶזה  ּוִמּׁשּום  ַרב.  ֵעֶרב 
ְואֹוָתם  קנ''ג:(  )זוהר בהעלותך  ְוִאינּון  ָיֹבאּו.  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ַאְדַמת 
ַמה  ַהָּמִׁשיַח  ִּביַאת  ֹקֶדם  ֶׁשִּיְתַקֵּים  ָהְרָׁשִעים,  ַרב  ָהֶעֶרב 
ֶׁשָּכתּוב[ )ָּדִנֵּיאל יב י'( ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים ְוִהְרִׁשיעּו 
ְרָׁשִעים. ֵאּלּו ֵהם ָהֶעֶרב ַרב ֶׁשָּיְצאּו ִמְּכָלל ִיְׂשָרֵאל... ְיָרְבָעם 
ִּבְׁשִביל  ָהָאֶרץ  ַעִּמי  ֶׁשֵהם  ָקִצים  ַהּׁשְ ִעם  ְוָעַסק  ִהְׁשַּתֵּדל 
ַהָּממֹון ֶׁשָּלֶהם ְוֹלא ִהְׁשַּתֵּדל ְלַהְחִזיר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְתׁשּוָבה 
ֶׁשרֹוֵמז  לֹוַמר  ְֵיׁש  עכ"ל.  ַהָּגלּות,  ֲאִריַכת  ִסַּבת  ְוזֹוִהי   –
ְוִלְכאֹוָרה  ְּגדֹוִלים,  ִּבְנָיִנים  ּבֹוִנים  ֵהם  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ָלַרָּבִנים 
ֶּבֱאֶמת  ַאְך  ִּפְרסּום,  ַהְרֵּבה  ִעם  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  עֹוִׂשים 
ַּכָּוָנָתם הּוא ַרק ְלֶחְמַּדת ַהָּממֹון, ְוִאּלּו ָהִעָּקר ֶׁשֶּזה ְלַהְחִזיר 
עֹוִׂשים,  ֹלא  ֶזה  ִלְגֻאָּלה,  ְוִלְדֹאג  ִּבְתׁשּוָבה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 
ָהמֹון,  ֶׁשעֹוִׂשים  חֹוְׁשִבים  חּוץ  ְּדְּכַלֵּפי  "ְּכִאּלּו"  ָאַמר  ְוָלֵכן 
ְוַרק יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות רֹוֶאה ֶׁשֹּלא עֹוִׂשים ְּכלּום, ְוֹלא ִאְכַּפת 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה )ִעִּיין אֹור ַהּזֹוַהר  ָלֶהם ִמְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ּוְמַצֵער ַהּׁשְ
ובהגר"א  ט"ל  דף  בתז"ח  כ"ז  וע'  ְוָהַרְמַח"ל((.   ַהָּמַהְרח"ּו  ְּבֵׁשם 

שם וכן בתיקון ס"ט קי"ט ע"א בהגר"א שם ע"ב, ... יפול 
נג"ע ר"ע, עם כל  מצדך אלף שבהם הערב רב שסימנם, 
אבזרייהו ותולדותיהם, כי הם יכלו לגמרי, וע' עוד בתז"ח 
דף ל"ז. בספרא דצניעותא פרק א' בהגר"א... ומזה הם כל 
הרשעים גמורים וכל המזיקים והקליפות שעליהם נאמר 
יפול מצדך אלף, וכ"ז הנה הוא הולך ומתברר תמיד, כל 
הרע דהתתקע"ד דורות בהרע דהערב רב, שסימנם נג"ע 
האדם  תולדות  כל  עם  ומתייחדים  מתערבים  והם  ר"ע 
בליעל כולו וכל זה הנה יכלו ויתבטלו לגמרי ועליהם נאמר 
)ראה  )ספר הכללים כלל ח"י ענף ח' אות ט'(.  כו',  יפול מצדך אלף 

באריכות הערב והמסתעף י"ז חלקים(. 

מצווה  במלחמת  להשתתף  חובה  מווילנא  הגר"א  פי  על 
נגד הערב רב - ואת זה יעשה על ידי לימוד הזוהר!  

שאלה: למה משיח לא בא? תשובה: כי יש עדיין ערב רב, 
)הגר"א  והריגתם.  רב  הערב  מפלת  לאחר  רק  יבוא  משיח 
ויקירא - קול התור מתלמידי  ז"ל(. זה לשון ספרא קדישא 

"תכלית  ב'(,  פיסקא  ב'  )פרק  זצ"ל  משקלוב  הלל  רבי  הגר"א  
עבודתנו בקבוץ גלויות היא הקמת אנשי אמנה לשם יחוד 
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ְוֲעָטָרה ַעל  ְוַׁשְוָיין ְּבהֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְכֵנִסּיֹות ּוָּבֵּתי ִמְדָרׁשֹות 
ַהַּכת  ַעל  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  ְלֶמְעַּבד לֹון  ִלְׁשָמּה, ֶאָּלא  ְוֹּלא  ֵריֵׁשיּה, 
ַהֹּזאת ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא: ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ֹנַח לֹו 
ֶׁשֶּנֶהְפָכה ִׁשְלָיתֹו ַעל ָּפָניו ְוֹלא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם. ּוְבִתּקּוֵני 
זֹוַהר )ִּתיקּון ִּתְׁשָעה ָעָׂשר ַּדף ל"ח ע"א(: ּוִמי ֶׁשּמֹוֵנַע סֹוד ָהִעָּקר ֶׁשל 
"ובדור  ָוֹבהּו.  ְלֹתהּו  ָהעֹוָלם  ֶהֱחִזיר ֶאת  ְּכִאּלּו  ְׁשֵּתי ּתֹורֹות, 
הזה האחרון מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים שהם 
ובתלמוד,  ובמשנה  במקרא  בלולה  לנפש,  ממש  חיים 
ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא משפה ולחוץ כדואג, 
ואין לו עסק בחיים והארה לנפש והוא כולו טעות ורמאות 
רב  להיות  שם,  מאנשי  להיות  אלא  בתורה  עוסק  ואינו 
וראש וגדול הדור ולהשתרר על הבריות, ואין לו חיים ולא 
וכו', ובודאי לא ישיג אורחות חיים אלא על  חלק בחיים 
ידי לימוד הזוהר, ובדור הזה אי אפשר להמשיך שכינתא 
האיש  מי  הזה  ובדור  וכו',  הזוהר  ידי  על  אלא  עליונה 
קדושה  בלתי  יום  לבלות  מבלי  ימים  אוהב  חיים  החפץ 
לראות טוב עולם הבא, בעולם הזה ידבק בספר הזוהר." 

)היכל הברכה עקב פ"ז(.

בעלי  א'  רב  ערב  מיני  חמשה  זי"ע:   מווילנא  הגר"א 
מחלוקת ובעלי לשון הרע, ב' הרודפים אחר התאווה כמו 
זנות וכדומה, ג' הרמאים שמראים עצמם כצדיקים ואין 
לבם שלם. ד' הרודפים אחר הממון, והמחלוקת תחילה 
כי המחלוקת כנגד כולם, והם הנקראים עמלקים ואין בן 
כ"ה  )דברים  נאמר  ועליהם  העולם,  מן  שיעברו  עד  בא  דוד 
י"ט( תמחה את זכר עמלק כמבואר בזוהר. )אדרת אליהו, פרשת 

דברים(. 

הרב הקדוש מצאנז זי"ע: רוב הרבנים והחסידים והבעלי 
בתים שבדור המה מהערב רב כל מעשיהם בבשביל כבוד 
ויקהל(.  פרשת  השמטות  חיים  )דברי  הציבור  על  לשרור  וממון 
ובזוהר חי פר' בראשית )דף קי"ג( וז"ל: ועתה רוב הדור עם 
חיים  דברי  ובספר  ע"כ.  רב,  מערב  הם  שלהם  הראשים 
רוב  יהיו  המשיח  ביאת  דלפני  וז"ל:,  ויקהל  לפ'  בהשמ' 
הרבנים מהערב רב כו', וז"ל הדברי חיים שם: כי ישראל 
בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו 
בתים  והבעלי  והחסידים  שהרבנים  בעליל  כנראה  עבדו 

על  לשרור  ורוצים  רב  מערב  רובן  בעוה"ר  המה  שבדור 
הציבור וכל מעשיהם רק לגרמייהו לקבל כבוד וממון ולכן 
אין להתחבר רק אם עובדים באמת שמוסרים נפשם לד' 

לא לקבל שום תועלת לעצמם, ע"כ עיי"ש עוד.
מאחד  שמעתי  כותב:  צ'(  )מערכת  יוסף  יעקב  זכרון  בספר 
אלוקים  מאיש  ייבי  רב  הקדוש  בספר  שראה  מידידי 
ביאת המשיח  כי קודם  זצלה"ה  רי"י מאוסטרהא  קדוש 
קודם  רבנים...  אצל  אפילו  האפיקורסות  תתפשט 
ביאת המשיח יתפשט אצל הרבנים שאינם נשמרים מן 
האפיקורסים וכו', ואיש הפשוט יבין שהרב הוא אפיקורס 
אמת  ישיב,  והפשוט  חצוף,  לו  יאמר  והרב  אותו,  ויבזה 
שזה חוצפה ממני לבזות את הרב ואני חצוף, אבל אתה 
באמת אפיקורס, וזה פירוש המשנה, בעיקבתא דמשיחא 
חוצפה יסגי, היינו שיהיו הרבה מחוצפים שיבזו את הרב 

שנכנס בו אפיקורסות.
דמשיחא  בעקבתא  זי"ע  מרוזין  הקדוש  הרב  נבואת 
גדולים  נסיונות  ויהיו  הבעל,  לנביאי  השמים  מן  אש  ירד 
וכעין  להזהר...  תדעו  למען  זאת  מודיע  אני   - ועצומים 
צדיקים  ועוד  זי"ע  מראפשיץ  הקדוש  מהרב  מקובל  זה 
וקדושים שהגידו מראש גודל הנסיונות שיעמדו לנגדינו 
דברים  זה  מכל  ונמצא  קלו(.  ע'  הגאולה  )על  זה.  על  והזהירו 
רב,  הערב  של  הם  בתים  ובעלי  הרבנים  דרוב  נוראים, 
)סוד ה'(. בעקבתא  וצריכים ללחום נגדם במלחמה גדולה, 
פנים  עזי  שהן  יד.(  )חגיגה  ואמרו  יסגי,  חוצפא  דמשיחא 
שבדור והם הערב רב. )תיקוז"ח כ"ז., ועי' סד"צ ג'.(. כל עזי פנים 
ורשעים שבדור הן מהערב רב )תיקוני זוהר צ"ז ע"א, ד"ה ועלייהו(. 
יראי חטא ימאסו בעיני  ליקוטים מהגר"א מווילנא זי"ע: 

הערב רב דהן ראשין בגלותא.
להציל   ... קנד(  )תפילה  תפילות  תתקט"ו  בספרו  הרמח"ל   
השכינה  בעבור  כיולדה...  חיל  שהיא  משיח  מחבלי 
שירדה למטה.. וערב רב שולטים, שנאמר בהם היו צריה 
בכמה  התורה...  בחכמת  אלא  זה  יתתקן  ובמה  לראש, 
עכ"ל.  יזהירו...  והמשכילים  שבהם  התורה  של  סודות 
בישראל  מאוד  דבוקין  רע  הערב  זי"ע:  מווילנא  הגר"א 
קושי  ידי  על  מישראל  שיתבררו  עד  הגאולה  יהיה  ולא 
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בגלות  ישראל  ראשי  המה   – רב  ערב  מיני  ה'  הגלות... 
גמור  בירור  יהיה  לא  עדיין  אבל  הצרות...  כל  וגורמים 
דבוקים  והם  א'(  נ"ג  זוהר  )תיקוני  רב...  הערב  מן  שיבררו  עד 
מאוד בישראל וישראל לומדים ממעשיהם ושם יתבררו 
כל רשעי ישראל בשלשה ימי אפילה, תיקוני זוהר חדש 
הגלות,  ואריכת  תורה  ביטול  כל  הגורמים  והם  ג'.  כ"ז 
בתי  גיבורים הם אנשי השם שבונים  ר"ע  נג"ע  ונקראים 
כנסיות ומתנדבין תכשיטין לספר תורה לעשות להם שם, 
עמלקים הם ראשי ישראל בגלות כלי חמס וגוזלים לעניי 
ישראל ועליהם נאמר היו צריה לראש )תיקוני זוהר חדש ל"ז ב', 

תיקוני זוהר צ"ז ב' ג'( )אבן שלמה פרק י"א(

 בספה"ק היכל הברכה )בפרשת ואתחנן( וז"ל: אין דבר גדול 
בעולם מן מי שהוא תומך התורה אבל זעירין אינון, ועוד 
יזכה לזה  זכות לא  שיש הרבה טועין ומטעין ואם אין לו 
והרבה  יהודי שהוא תלמיד חכם,  ידבק עצמו בשד  אלא 
צריך בקשות ורחמים בבכיה שיזכה לדבק עצמו בתלמיד 
חכם אמת וצדיק, ולזה לא יזכה אלא על ידי זכיות הרבה 
דבר  שום  נותנים  אין  השמים  מן  כי  ותחנונים  ותפלות 
קדושה ומצוה אלא על ידי זכות הקדום וטורח ובקשות 
ותפלה" ע"כ. כל עזי פנים ורשעים שבדור הן מהערב רב 
ֵאין  ְּכֶׁשָהרֹוִעים  ְלדֹור  אֹוי  ו'.(:  )דף  ויקרא  זוהר  צז.(.   )תיקו"ז 

ִנְמָצִאים, ְוַהֹּצאן סֹוִטים ְוהֹוְלִכים, ְוֹלא יֹוְדִעים ְלֵאיֶזה ָמקֹום 
ְלאֹוָתם  ְּגלּוִיים  ְוֻכָּלם  ְׂשֹמאָלה...  ְוֹלא  ָיִמיָנה  ֹלא  הֹוְלִכים, 
רכה.(:  )דף  ויחי  בזוהר  ֱאֶמת.  ְּבֶדֶרְך  ַהּתֹוָרה  ְּבֶדֶרְך  ֶׁשרֹוִאים 
ַהָּפִנים  ְוָכל  ֲעֵליֶהם,  ֶׁשָּיֵגן  ִמי  ִיָּמֵצא  ֶׁשֹּלא  ָהעֹוָלם  ְוָעִתיד 
ַהֲחצּופֹות ִיָּמְצאּו ֵּבין ְלַמְעָלה ֵּבין ְלַמָּטה. ְלַמְעָלה - ַּבֲחָטֵאי 
ַהַּתְחּתֹוִנים ְוַהֻחְצָּפה ֶׁשָּלֶהם. ַוָעִתיִדים ְּבֵני ָהעֹוָלם ִלְצוֹוַח, 
ביאור  זי"ע:  מווילנא  הגר"א  ֲעֵליֶהם...   ֶׁשַּיְׁשִּגיַח  ִמי  ְוֵאין 
חמשה מיני הערב רב ... והם הנקראים עמלקים ואין בן 
כ"ה  )דברים  נאמר  ועליהם  העולם,  מן  שיעברו  עד  בא  דוד 
י"ט( תמחה את זכר עמלק כמבואר בזוהר. )אדרת אליהו, פרשת 

דברים(

 )זוהר פרשת נשא קכה: רעיא מהימנא( ְוֵעֶרב ַרב, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם, 
ִיְהיּו ְרחֹוִקים  ָּכְך  ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק.  ַוָּיֻנעּו  ַוַּיְרא ָהָעם  )שמות כ( 

ה'  לב(  )דברים  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ִיְתַקֵּים  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ַהְּגֻאָּלה...  ִמן 

ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר... ּוְרָׁשִעים ַּבֹחֶׁשְך ִיָּדּמּו - ֵהם 
ְוֶאל  יג(  )יחזקאל  ַהָּנִביא,  ֲעֵליֶהם  ָאַמר  ֶזה  ּוִמּׁשּום  ַרב.  ֵעֶרב 
ְואֹוָתם  קנ''ג:(  )זוהר בהעלותך  ְוִאינּון  ָיֹבאּו.  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ַאְדַמת 
ַמה  ַהָּמִׁשיַח  ִּביַאת  ֹקֶדם  ֶׁשִּיְתַקֵּים  ָהְרָׁשִעים,  ַרב  ָהֶעֶרב 
ֶׁשָּכתּוב[ )ָּדִנֵּיאל יב י'( ִיְתָּבְררּו ְוִיְתַלְּבנּו ְוִיָּצְרפּו ַרִּבים ְוִהְרִׁשיעּו 
ְרָׁשִעים. ֵאּלּו ֵהם ָהֶעֶרב ַרב ֶׁשָּיְצאּו ִמְּכָלל ִיְׂשָרֵאל... ְיָרְבָעם 
ִּבְׁשִביל  ָהָאֶרץ  ַעִּמי  ֶׁשֵהם  ָקִצים  ַהּׁשְ ִעם  ְוָעַסק  ִהְׁשַּתֵּדל 
ַהָּממֹון ֶׁשָּלֶהם ְוֹלא ִהְׁשַּתֵּדל ְלַהְחִזיר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְתׁשּוָבה 
ֶׁשרֹוֵמז  לֹוַמר  ְֵיׁש  עכ"ל.  ַהָּגלּות,  ֲאִריַכת  ִסַּבת  ְוזֹוִהי   –
ְוִלְכאֹוָרה  ְּגדֹוִלים,  ִּבְנָיִנים  ּבֹוִנים  ֵהם  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ָלַרָּבִנים 
ֶּבֱאֶמת  ַאְך  ִּפְרסּום,  ַהְרֵּבה  ִעם  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  עֹוִׂשים 
ַּכָּוָנָתם הּוא ַרק ְלֶחְמַּדת ַהָּממֹון, ְוִאּלּו ָהִעָּקר ֶׁשֶּזה ְלַהְחִזיר 
עֹוִׂשים,  ֹלא  ֶזה  ִלְגֻאָּלה,  ְוִלְדֹאג  ִּבְתׁשּוָבה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 
ָהמֹון,  ֶׁשעֹוִׂשים  חֹוְׁשִבים  חּוץ  ְּדְּכַלֵּפי  "ְּכִאּלּו"  ָאַמר  ְוָלֵכן 
ְוַרק יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות רֹוֶאה ֶׁשֹּלא עֹוִׂשים ְּכלּום, ְוֹלא ִאְכַּפת 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה )ִעִּיין אֹור ַהּזֹוַהר  ָלֶהם ִמְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ּוְמַצֵער ַהּׁשְ
ובהגר"א  ט"ל  דף  בתז"ח  כ"ז  וע'  ְוָהַרְמַח"ל((.   ַהָּמַהְרח"ּו  ְּבֵׁשם 

שם וכן בתיקון ס"ט קי"ט ע"א בהגר"א שם ע"ב, ... יפול 
נג"ע ר"ע, עם כל  מצדך אלף שבהם הערב רב שסימנם, 
אבזרייהו ותולדותיהם, כי הם יכלו לגמרי, וע' עוד בתז"ח 
דף ל"ז. בספרא דצניעותא פרק א' בהגר"א... ומזה הם כל 
הרשעים גמורים וכל המזיקים והקליפות שעליהם נאמר 
יפול מצדך אלף, וכ"ז הנה הוא הולך ומתברר תמיד, כל 
הרע דהתתקע"ד דורות בהרע דהערב רב, שסימנם נג"ע 
האדם  תולדות  כל  עם  ומתייחדים  מתערבים  והם  ר"ע 
בליעל כולו וכל זה הנה יכלו ויתבטלו לגמרי ועליהם נאמר 
)ראה  )ספר הכללים כלל ח"י ענף ח' אות ט'(.  כו',  יפול מצדך אלף 

באריכות הערב והמסתעף י"ז חלקים(. 

מצווה  במלחמת  להשתתף  חובה  מווילנא  הגר"א  פי  על 
נגד הערב רב - ואת זה יעשה על ידי לימוד הזוהר!  

שאלה: למה משיח לא בא? תשובה: כי יש עדיין ערב רב, 
)הגר"א  והריגתם.  רב  הערב  מפלת  לאחר  רק  יבוא  משיח 
ויקירא - קול התור מתלמידי  ז"ל(. זה לשון ספרא קדישא 

"תכלית  ב'(,  פיסקא  ב'  )פרק  זצ"ל  משקלוב  הלל  רבי  הגר"א  
עבודתנו בקבוץ גלויות היא הקמת אנשי אמנה לשם יחוד 
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תכלית  השכינה  להחזרת  ירושלם  בשערי  המשיחין  ב' 
הגר"א  רבנו  עפ"י  השם.  וקידוש  האמת  גאולת  הגאולה 
משיחא  תרי  הני  בגבורימו  ה'  לעזרת  לבוא  עלינו  ז"ל 
וללמוד היטב כל הבחינות ותפקידיהן על דרך המעשה. 
התפקיד הכללי של שני המשיחין משיח בן יוסף ומשיח 
נגד שלשת  יחד בכל הדורות הוא הגנה ומלחמה  בן דוד 
תפקידו  רב.  וערב  ישמעאל  עשו,  הקליפות,  ראשי 
השמאל,  קליפת  עשו  נגד  יוסף  בן  משיח  של  המיוחד 
ותפקידו המיוחד של משיח בן דוד נגד ישמעאל קליפת 
שור  שהם  וישמעאל  עשו  נגד  יחדיו  ושניהם  הימין, 
וחמור דטומאה. ההזדוגות של עשו וישמעאל הוא ע"י 
ארמילוס שר הערב רב. ויכולה להחריב את ישראל ואת 
לזווג  הוא  רב  עיקר השאיפה של הערב  ר"ל.  כל העולם 
את עשו וישמעאל ולהפריד בין שני המשיחין וכאן ובזה 
עיקר עבודתנו ומלחמתנו אנו, לשבר ולמגר את כת הערב 
הוא  רב  הערב  מישראל,  הרשע,  ארמילוס  קליפת  רב, 
שונאנו הכי גדול, הוא המפריד בין שני המשיחין, קליפת 
הערב רב פועלת רק בדרך של אחיזת עינים ובעקיפין לכן 
המלחמה בערב רב היא המלחמה הכי קשה ומרה ועלינו 
שאינו  מי  וכל  זו,  במלחמה  כוחנו  שארית  בכל  להתגבר 
עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב נעשה ממילא שותף 
נברא!  לו שלא  מי שיהי', מוטב  ויהי'  רב  לקליפת הערב 

"עכל"ק.
ָּגדֹול  ָּדג  נג:(:  -דף  ועשרין  וחד  עשרין,  )תקונא  זוהר  בתיקוני 
ָגדֹול  ֶאָּלא  חֹוֵבל?  ִמי  ַהחֹוֵבל,  ַרב  שהוא  ַרב,  ֵעֶרב  הּוא 

ַּבָּגלּות,  ֲעֵליֶהם  ְּגדֹוִלים  ֵהם  ַחָּבָלה...  ַמְלֲאֵכי  ִמָּכל 
ַהָּקדֹוׁש  ָעִתיד  ָהַאֲחרֹוָנה  ּוַבָּגלּות  ְלִיְׂשָרֵאל...  ָּדָגה  ְוֵהם 
ַּבְיאֹור  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָגה  ְוֶזהּו  אֹוָתם,  ַלֲהֹרג  הּוא  ָּברּוְך 
ְותֹוָרה  ָּבּה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהּתֹוָרה,  זֹו  ַהְיאֹור,  ַוִּיְבַאׁש  ֵמָתה, 
ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  ָּכל  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְוֶנֱאַמר  ֲאֵליֶהם,  ָסְרָחה  אֹור, 
זּוגֹו  ַּבת  ַהְיאֹוָר''ה,  ָר''ז.  הּוא  אֹור  ַּתְׁשִליֻכהּו.  ַהְיאֹוָרה 
ָהָיה אֹור  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוְלָכל  ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו  ֶׁשל אֹותֹו ָהאֹור, 
ַהֹּזַהר  )היאורה(  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבָּגלּות  ֵכן  ְּכמֹו  ְּבמֹוְׁשֹבָתם, 
ִּכיֵמי  ְלַקֵּים  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַהְּגֻאָּלה  אֹור  ֶׁשהּוא  ָר''ז,  ָהָיה  ּבֹו 
ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ְוֶזהּו ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד 
ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים  ֵאֶּלה  ְּתַחּיּון,  ַהַּבת  ְוָכל  ַּתְׁשִליֻכהּו,  ַהְיאֹוָרה 

ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. 
כו',  אור  דא  ובגין  ואמר  כא(  תי'  )תיקו"ז  ז"ל  הגר"א  ופי' 
רב.  הערב  יתבערו  והמצוה  התורה  דבאור  כמש"ו  ר"ל 
)תקט"ו תפלות תפלה קנד, הובא לעיל(. הכלל  כתב הרמח"ל  וכן 
היוצא מכל זה על פי הזוהר )תיקוני זהר כח: ונא.(  צריך לבער 
פי'  וכיצד הוא אופן הביעור?  את הערב רב בזמן הזה. 
הרמח"ל והגר"א שמבערים את הערב רב על ידי לימוד 
נמצאנו  כן  על  התורה.  סודות  ובפרט  והמצוות  התורה 
להיות  חלק  לקחת  אחד  כל  על  מוטל  שחובה  למדים 
שותף ופעיל במלחמה נגד הערב רב, וכיצד יעשה זאת? 
)בשמחה  יום  יום  הקדוש  הזוהר  בלימוד  התמדה  ידי  על 
"ממילא  הקדוש  זוהר  ללמוד  רוצה  שלא  ומי  גדולה( 

שותף לקליפת הערב רב ויהי' מי שיהי', מוטב לו שלא 
נברא!" עכלה"ק.

מחפשים תורמים על 17 ספרים על הערב רב וכל המסתעף, ליקוט מזוהר הקדוש וכתבי האר"י 
ותלמידי בעל שם טוב זי"ע 310 מראי מקומות
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הזוהר תשע"ד821אור  אלול  חודש ב'גיליו חלק

מתנגדי רב הערב  הזאת הרעה  העדה מ הבדלו
הקדוש  הזוהר

על  לבכות יוכלי לא  ה יהודי לב  רב לערב אי א.
 אחרי  ליהודי קרי ה אחר, יהודי  של צרות
ה ג.  האידישקייט  מ אותנו  מקררי ה ב.
הזוהר  ללימוד מתנגדי ה ד.  לקדושה מתנגדי
רוקדי ה ו.  הכבוד אחר רודפי ה ה.  הקדוש
ליהודי  .וחצופי פני עזי ה ז.  הזהב עגל מסביב

.חסדי וגומלי רחמני ביישני :סימני ג' יש

זוהרשאלה : ללמוד  אומרים  שלא רבנים  הרבה יש 
הקורה בעובי נכנס  כבודו  מה  מפני  כן אם  הקדוש ?
ולמה הקדוש? זוהר לימוד  על ולהוכיח  לפרסם 

לי ? אמר לא שלי כשהרב לכבודו , שנשמע

ישראל , גדולי וצדיקים  גאונים  רבנים  אלף  תשובה :
שצווה חיים  החפץ  ובתוכם  הקדוש , זוהר  ללמוד  צעקו 
הזוהר  את  ללמוד  והאברכים  הישיבה  תלמידי  לכל 

הפרשה , על  שבוע  בכל  ישיבותהקדוש  הראשי  [וכל 
במכתב ], להלן  ראה – הקדוש זוהר למדו  שעבר מדור
רק  רב  לשום  חשבון  עשה  לא  האמת  את  כשידע  והח "ח 
לתת  יצטרך  יהודי שכל  מעלה , של  דין מהבית  פחד 

שנה . 120 אחר  ּדיןתשובה  ּבבית א ֹותי  י ׁשאל ּו כן ּכמֹו
לה ּציל ׁשאפׁשר ידעּת האם יה ּודה ! ׁשלֹום  מעלה , ׁשל 
ּומה יׁשאל ּו ּכן! אׁשיב אט ֹום ? מּפצצת י ׂשראל עם  את 
על ספרים מיליֹוני הד ּפס ּתי אׁשיב , לזה ? עׂשית 
הרּבנים ׁשּכל  האמת  את ּבּדרׁשֹות  ואמרּתי הזֹוה "ק ,
ללמד ׁשּלהם  לּקהל  אֹומרים  ׁשּלא יׁשיבֹות והראׁשי 
ּבז ֹוה"ק ּכתּוב זה  [ּכל  רב , הערב ראׁשי הם ה ּקד ֹוׁש ז ֹוהר
ּבעל ּתלמידי  ספרי 140ּב מ ּובאים וגם  – ּפעמים 172
והד ּפס ּתי מק ֹומֹות, מראי  310 ה ּכל   ס – זי "ע ט ֹוב  ׁשם 

זה ], את לראֹות יכ ֹול  אחד  וכל  ספרים ּב17 וכל ה ּכל  
אסור  הקדוש זוהר  שם  שאין  המדרש  ובית  ישיבה 

זהלהיכנס  על  דואג  שלא  ישיבה  הראש  או  והרב  שם ,
ּכל  על  א ׁשמים  והם  רב  ערב  – אחרא  מהסטרא  רב  הוא 
זה ּו  ּבי ֹומֹו. י ֹום  מידי  יׂשראל  לכלל  ׁשּמּגיעים  האס ֹונ ֹות 

מעלה ׁשל  ּדין  ּבבית  ׁשּיתק ּבל  ה ּיחידי  [ראההאמת  
חיים] מהחפץ  הסיפור  הבאים זוהרבעלונים  בספר  (ראה

מנחם  הג"ר  הגוב "י. כתב  וכן ועוד , ה', סוד  ובס ' ומצלא , מגנא 

זצ "ל : הל ּפרין ּבביתמענכין  ּתֹובעים הּגלּות ּבזמן וההרּוגים הענּיים 

ּומעני ׁשים  קּבלה, למד ּו ׁשּלא  חכמים ה ּתלמידי את מעלה ׁשל ּדין

ּכ על ח ּיים 'אֹותם 'עץ  על הגוב "י ּבעל  לׁשֹון וזה  שנתן: (בהסכמה  

שלימה ') 'איפה  ספרו  על זצ "ל דוויק  שאול חיים  ׁשאינ ֹו.להג"ר מי
ׂשער ֹותיו ּתסמרנה ה ּזהר , ספר  וחכמת  נס ּתר  ל ֹומד 
ּכי ל ּבֹו על  ּבהעל ֹות ֹו ח ּדּודין  ח ּדּודין יע ׂשה  ּוב ׂשר ֹו
ה ּמׁשיס ֹות  וה ּמלחמ ֹות , ה ּגזר ֹות  ּדיׂשראל , ענ ּיּותא 
מעלה ׁשל  ּוּבּפּמליא  לזה. ּגֹורם  ּבעצמֹו הּוא  וההרגֹות ,
הריגת ֹו, על  וההר ּוג ו ׁשפל ּות ֹו, ּדּלּות ֹו על  יח ּיב ֹו העני
יֹום  ּגם  א ׁשר  לחבר ֹו. אדם  ׁשּבין  חטאים  נקרא  זה וכל 
ה ּדין מּיֹום  לנ ּו א ֹוי  עליהם  מכּפר  אין  ה ּכּפּורים 

האדמוריםוה ּתֹוכחה . כל  את  יתבעו  היום כן  וכמו  
להצלת כלום עשו  שלא על ישיבות וראשי  רבנים 

שאמחז "ל , כמו  אטום, מפצצת ילקוט ישראל  נה, (שבת 

כ "ה) במכתב  חיים  חפץ  ועי ' נב . איכה מד "ר  סח , רמז , ,שופטים 
זה . על  ושלום  חס  ויתבע הוא , בנפשו  כי  לדעת  עליו 

תורה  סתרי ללימוד  מתנגדי רב  הערב
ההקדמות כתב בשער  ז"ל  שהם מהרח "ו  רב  לערב  (מקור 

הקדוש) הזוהר  ורעמתנגדי טוב  הדעת  בעץ  אדה "ר עון  :
חכמת שהיא החיים בעץ  להתעסק בחר שלא הוא 

וזהו דבר הקבלה  למשה  האומרים  רב  הערב  עון  עצמו 
עמנו ידבר  ואל  ורע  טוב  הדעת  בעץ  ונשמעה  עמנו  אתה 

תורה בסתרי  נמות  פן הטאלהים  בניכסברת  קצת ועים
חכמת על  רע שם  המוציאים זה  בזמנינו  אשר תורה 
ימות בה שמתעסק מי שכל ואומרים  עולם  חיי  האמת

ח"ו , שנים הראשונות בקצרות הלוחות  נשברו  ולכן
טוב  הדעת  דעץ  מסטרא  להם  ונתנו  החיים , דעץ  מסטרא 
דחורבן איבודא  וגרם  דמטרוניתא , שפחה  משנה ורע ,
בעו "ה אנו  אשר  והארוך המר  האחרון  וגלות  וב ' א ' בית 
אלהיהם  ה ' את  ובקשו  בתיובתא  ישראל  בני דיתובון עד 
עובדים , הם  מי  את  וידעו  תורה , ברזי וליודעו  להכירו 

האמת  בחכמת  לעסוק  יזכו  וכדין  מלכם  הוא  עכ "ל .ומי  ,
רּבֹותינ ּו העיד ּו אׁשר צדקנ ּו ה ּמׁשיח ּביאת קדם  ועכ ׁשו 

סוטה)ז "ל  יׁשלט(סוף  וׁשקרא נעּדרת , ּתהא האמת ּכי 
ותלמידיו , הק ' הבעש "ט  מּפי  ּומקּבל  קדם ּבעלמא, ּכי  

מהערב  העדה ורא ׁשי מנהיגים  רב  יהיּו ה ּמׁשיח  ּביאת 
נ ּׂשא וזֹורב , ּפר ׁשת  מהימנא  הרעיא  ע "א )ל ׁשֹון  קכ"ו  (דף  



זוהר גילוי הערב רב והמלחמה בהם  4 ◇ אור הזוהר

תכלית  השכינה  להחזרת  ירושלם  בשערי  המשיחין  ב' 
הגר"א  רבנו  עפ"י  השם.  וקידוש  האמת  גאולת  הגאולה 
משיחא  תרי  הני  בגבורימו  ה'  לעזרת  לבוא  עלינו  ז"ל 
וללמוד היטב כל הבחינות ותפקידיהן על דרך המעשה. 
התפקיד הכללי של שני המשיחין משיח בן יוסף ומשיח 
נגד שלשת  יחד בכל הדורות הוא הגנה ומלחמה  בן דוד 
תפקידו  רב.  וערב  ישמעאל  עשו,  הקליפות,  ראשי 
השמאל,  קליפת  עשו  נגד  יוסף  בן  משיח  של  המיוחד 
ותפקידו המיוחד של משיח בן דוד נגד ישמעאל קליפת 
שור  שהם  וישמעאל  עשו  נגד  יחדיו  ושניהם  הימין, 
וחמור דטומאה. ההזדוגות של עשו וישמעאל הוא ע"י 
ארמילוס שר הערב רב. ויכולה להחריב את ישראל ואת 
לזווג  הוא  רב  עיקר השאיפה של הערב  ר"ל.  כל העולם 
את עשו וישמעאל ולהפריד בין שני המשיחין וכאן ובזה 
עיקר עבודתנו ומלחמתנו אנו, לשבר ולמגר את כת הערב 
הוא  רב  הערב  מישראל,  הרשע,  ארמילוס  קליפת  רב, 
שונאנו הכי גדול, הוא המפריד בין שני המשיחין, קליפת 
הערב רב פועלת רק בדרך של אחיזת עינים ובעקיפין לכן 
המלחמה בערב רב היא המלחמה הכי קשה ומרה ועלינו 
שאינו  מי  וכל  זו,  במלחמה  כוחנו  שארית  בכל  להתגבר 
עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב נעשה ממילא שותף 
נברא!  לו שלא  מי שיהי', מוטב  ויהי'  רב  לקליפת הערב 

"עכל"ק.
ָּגדֹול  ָּדג  נג:(:  -דף  ועשרין  וחד  עשרין,  )תקונא  זוהר  בתיקוני 
ָגדֹול  ֶאָּלא  חֹוֵבל?  ִמי  ַהחֹוֵבל,  ַרב  שהוא  ַרב,  ֵעֶרב  הּוא 

ַּבָּגלּות,  ֲעֵליֶהם  ְּגדֹוִלים  ֵהם  ַחָּבָלה...  ַמְלֲאֵכי  ִמָּכל 
ַהָּקדֹוׁש  ָעִתיד  ָהַאֲחרֹוָנה  ּוַבָּגלּות  ְלִיְׂשָרֵאל...  ָּדָגה  ְוֵהם 
ַּבְיאֹור  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָגה  ְוֶזהּו  אֹוָתם,  ַלֲהֹרג  הּוא  ָּברּוְך 
ְותֹוָרה  ָּבּה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהּתֹוָרה,  זֹו  ַהְיאֹור,  ַוִּיְבַאׁש  ֵמָתה, 
ַהִּיּלֹוד  ַהֵּבן  ָּכל  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְוֶנֱאַמר  ֲאֵליֶהם,  ָסְרָחה  אֹור, 
זּוגֹו  ַּבת  ַהְיאֹוָר''ה,  ָר''ז.  הּוא  אֹור  ַּתְׁשִליֻכהּו.  ַהְיאֹוָרה 
ָהָיה אֹור  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוְלָכל  ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו  ֶׁשל אֹותֹו ָהאֹור, 
ַהֹּזַהר  )היאורה(  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבָּגלּות  ֵכן  ְּכמֹו  ְּבמֹוְׁשֹבָתם, 
ִּכיֵמי  ְלַקֵּים  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַהְּגֻאָּלה  אֹור  ֶׁשהּוא  ָר''ז,  ָהָיה  ּבֹו 
ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ְוֶזהּו ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד 
ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים  ֵאֶּלה  ְּתַחּיּון,  ַהַּבת  ְוָכל  ַּתְׁשִליֻכהּו,  ַהְיאֹוָרה 

ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. 
כו',  אור  דא  ובגין  ואמר  כא(  תי'  )תיקו"ז  ז"ל  הגר"א  ופי' 
רב.  הערב  יתבערו  והמצוה  התורה  דבאור  כמש"ו  ר"ל 
)תקט"ו תפלות תפלה קנד, הובא לעיל(. הכלל  כתב הרמח"ל  וכן 
היוצא מכל זה על פי הזוהר )תיקוני זהר כח: ונא.(  צריך לבער 
פי'  וכיצד הוא אופן הביעור?  את הערב רב בזמן הזה. 
הרמח"ל והגר"א שמבערים את הערב רב על ידי לימוד 
נמצאנו  כן  על  התורה.  סודות  ובפרט  והמצוות  התורה 
להיות  חלק  לקחת  אחד  כל  על  מוטל  שחובה  למדים 
שותף ופעיל במלחמה נגד הערב רב, וכיצד יעשה זאת? 
)בשמחה  יום  יום  הקדוש  הזוהר  בלימוד  התמדה  ידי  על 
"ממילא  הקדוש  זוהר  ללמוד  רוצה  שלא  ומי  גדולה( 

שותף לקליפת הערב רב ויהי' מי שיהי', מוטב לו שלא 
נברא!" עכלה"ק.

מחפשים תורמים על 17 ספרים על הערב רב וכל המסתעף, ליקוט מזוהר הקדוש וכתבי האר"י 
ותלמידי בעל שם טוב זי"ע 310 מראי מקומות

נא להתקשר 0527-651911 - הכסף נכנס ישר לדפוס 

 :  

ב ' חלק תשע"ד  אלול חודש גיליון 821 הזוהר  5אור 

הזוהר תשע"ד821אור  אלול  חודש ב'גיליו חלק

מתנגדי רב הערב  הזאת הרעה  העדה מ הבדלו
הקדוש  הזוהר

על  לבכות יוכלי לא  ה יהודי לב  רב לערב אי א.
 אחרי  ליהודי קרי ה אחר, יהודי  של צרות
ה ג.  האידישקייט  מ אותנו  מקררי ה ב.
הזוהר  ללימוד מתנגדי ה ד.  לקדושה מתנגדי
רוקדי ה ו.  הכבוד אחר רודפי ה ה.  הקדוש
ליהודי  .וחצופי פני עזי ה ז.  הזהב עגל מסביב

.חסדי וגומלי רחמני ביישני :סימני ג' יש

זוהרשאלה : ללמוד  אומרים  שלא רבנים  הרבה יש 
הקורה בעובי נכנס  כבודו  מה  מפני  כן אם  הקדוש ?
ולמה הקדוש? זוהר לימוד  על ולהוכיח  לפרסם 

לי ? אמר לא שלי כשהרב לכבודו , שנשמע

ישראל , גדולי וצדיקים  גאונים  רבנים  אלף  תשובה :
שצווה חיים  החפץ  ובתוכם  הקדוש , זוהר  ללמוד  צעקו 
הזוהר  את  ללמוד  והאברכים  הישיבה  תלמידי  לכל 

הפרשה , על  שבוע  בכל  ישיבותהקדוש  הראשי  [וכל 
במכתב ], להלן  ראה – הקדוש זוהר למדו  שעבר מדור
רק  רב  לשום  חשבון  עשה  לא  האמת  את  כשידע  והח "ח 
לתת  יצטרך  יהודי שכל  מעלה , של  דין מהבית  פחד 

שנה . 120 אחר  ּדיןתשובה  ּבבית א ֹותי  י ׁשאל ּו כן ּכמֹו
לה ּציל ׁשאפׁשר ידעּת האם יה ּודה ! ׁשלֹום  מעלה , ׁשל 
ּומה יׁשאל ּו ּכן! אׁשיב אט ֹום ? מּפצצת י ׂשראל עם  את 
על ספרים מיליֹוני הד ּפס ּתי אׁשיב , לזה ? עׂשית 
הרּבנים ׁשּכל  האמת  את ּבּדרׁשֹות  ואמרּתי הזֹוה "ק ,
ללמד ׁשּלהם  לּקהל  אֹומרים  ׁשּלא יׁשיבֹות והראׁשי 
ּבז ֹוה"ק ּכתּוב זה  [ּכל  רב , הערב ראׁשי הם ה ּקד ֹוׁש ז ֹוהר
ּבעל ּתלמידי  ספרי 140ּב מ ּובאים וגם  – ּפעמים 172
והד ּפס ּתי מק ֹומֹות, מראי  310 ה ּכל   ס – זי "ע ט ֹוב  ׁשם 

זה ], את לראֹות יכ ֹול  אחד  וכל  ספרים ּב17 וכל ה ּכל  
אסור  הקדוש זוהר  שם  שאין  המדרש  ובית  ישיבה 

זהלהיכנס  על  דואג  שלא  ישיבה  הראש  או  והרב  שם ,
ּכל  על  א ׁשמים  והם  רב  ערב  – אחרא  מהסטרא  רב  הוא 
זה ּו  ּבי ֹומֹו. י ֹום  מידי  יׂשראל  לכלל  ׁשּמּגיעים  האס ֹונ ֹות 

מעלה ׁשל  ּדין  ּבבית  ׁשּיתק ּבל  ה ּיחידי  [ראההאמת  
חיים] מהחפץ  הסיפור  הבאים זוהרבעלונים  בספר  (ראה

מנחם  הג"ר  הגוב "י. כתב  וכן ועוד , ה', סוד  ובס ' ומצלא , מגנא 

זצ "ל : הל ּפרין ּבביתמענכין  ּתֹובעים הּגלּות ּבזמן וההרּוגים הענּיים 

ּומעני ׁשים  קּבלה, למד ּו ׁשּלא  חכמים ה ּתלמידי את מעלה ׁשל ּדין

ּכ על ח ּיים 'אֹותם 'עץ  על הגוב "י ּבעל  לׁשֹון וזה  שנתן: (בהסכמה  

שלימה ') 'איפה  ספרו  על זצ "ל דוויק  שאול חיים  ׁשאינ ֹו.להג"ר מי
ׂשער ֹותיו ּתסמרנה ה ּזהר , ספר  וחכמת  נס ּתר  ל ֹומד 
ּכי ל ּבֹו על  ּבהעל ֹות ֹו ח ּדּודין  ח ּדּודין יע ׂשה  ּוב ׂשר ֹו
ה ּמׁשיס ֹות  וה ּמלחמ ֹות , ה ּגזר ֹות  ּדיׂשראל , ענ ּיּותא 
מעלה ׁשל  ּוּבּפּמליא  לזה. ּגֹורם  ּבעצמֹו הּוא  וההרגֹות ,
הריגת ֹו, על  וההר ּוג ו ׁשפל ּות ֹו, ּדּלּות ֹו על  יח ּיב ֹו העני
יֹום  ּגם  א ׁשר  לחבר ֹו. אדם  ׁשּבין  חטאים  נקרא  זה וכל 
ה ּדין מּיֹום  לנ ּו א ֹוי  עליהם  מכּפר  אין  ה ּכּפּורים 

האדמוריםוה ּתֹוכחה . כל  את  יתבעו  היום כן  וכמו  
להצלת כלום עשו  שלא על ישיבות וראשי  רבנים 

שאמחז "ל , כמו  אטום, מפצצת ילקוט ישראל  נה, (שבת 

כ "ה) במכתב  חיים  חפץ  ועי ' נב . איכה מד "ר  סח , רמז , ,שופטים 
זה . על  ושלום  חס  ויתבע הוא , בנפשו  כי  לדעת  עליו 

תורה  סתרי ללימוד  מתנגדי רב  הערב
ההקדמות כתב בשער  ז"ל  שהם מהרח "ו  רב  לערב  (מקור 

הקדוש) הזוהר  ורעמתנגדי טוב  הדעת  בעץ  אדה "ר עון  :
חכמת שהיא החיים בעץ  להתעסק בחר שלא הוא 

וזהו דבר הקבלה  למשה  האומרים  רב  הערב  עון  עצמו 
עמנו ידבר  ואל  ורע  טוב  הדעת  בעץ  ונשמעה  עמנו  אתה 

תורה בסתרי  נמות  פן הטאלהים  בניכסברת  קצת ועים
חכמת על  רע שם  המוציאים זה  בזמנינו  אשר תורה 
ימות בה שמתעסק מי שכל ואומרים  עולם  חיי  האמת

ח"ו , שנים הראשונות בקצרות הלוחות  נשברו  ולכן
טוב  הדעת  דעץ  מסטרא  להם  ונתנו  החיים , דעץ  מסטרא 
דחורבן איבודא  וגרם  דמטרוניתא , שפחה  משנה ורע ,
בעו "ה אנו  אשר  והארוך המר  האחרון  וגלות  וב ' א ' בית 
אלהיהם  ה ' את  ובקשו  בתיובתא  ישראל  בני דיתובון עד 
עובדים , הם  מי  את  וידעו  תורה , ברזי וליודעו  להכירו 

האמת  בחכמת  לעסוק  יזכו  וכדין  מלכם  הוא  עכ "ל .ומי  ,
רּבֹותינ ּו העיד ּו אׁשר צדקנ ּו ה ּמׁשיח ּביאת קדם  ועכ ׁשו 

סוטה)ז "ל  יׁשלט(סוף  וׁשקרא נעּדרת , ּתהא האמת ּכי 
ותלמידיו , הק ' הבעש "ט  מּפי  ּומקּבל  קדם ּבעלמא, ּכי  

מהערב  העדה ורא ׁשי מנהיגים  רב  יהיּו ה ּמׁשיח  ּביאת 
נ ּׂשא וזֹורב , ּפר ׁשת  מהימנא  הרעיא  ע "א )ל ׁשֹון  קכ"ו  (דף  
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לא ּדיקו "ק  ּבׁשמא   על ּבאּומאה  מהימנא רעיא  א"ל 
וכה ּכה  וּיפן  סגי , ּבצערא אנא  ּדהא יכל ּת ּבכל  ּתאחר
ּבהאי צערא מהאי לי  לאפקא לי עֹוזר  אי ׁש אין ּכי  ו ּירא

עלי ּדאתמר ט )קב ּורה, נג, קברֹו(ישעיה  רׁשעים  את  ו ּיּתן  
רׁשיעּיא רב  ּבין ּבעיניהּו חׁשיב  ואני ּבי , ה ׁשּתמֹודען ולא 
ּביניה ּו ּתסרח ס ֹופרים  ּדחכמת ּביניה ּו ּדסרח מת  ּככלב
ּבין מפ ּזרין  ּדי ׂשראל אתר ּובכל  וקרּתא , קרּתא ּבכל 
עאנא יׂשראל  על רעין רב  ערב  אּנּון  ואתה ּדרּו מלכ ֹון

ּבה ּו ּדאתמר לא )דקב"ה  לד , צאן(יחזקאל צאני ואּתן 
עם טיב ּו למעּבד  יכלת  ל ֹון ולית  אּתם, אדם מרעיתי 
ולא לעיר  מעיר  מס ֹובבים  חטא ויראי  חיל  ואנׁשי  ת "ח,
ּבאתרי ל ֹון יהבין ולא ּביניהּו רב  ערב ּומחרימין  יחּננ ּו,
ּדלהֹון לנפילּו ּתק ּומה  יהא  ּדלא קצּוב ּדבר א ּלא  ס ּגיאין
חטא ויראי  חיל  ואנ ׁשי  חכמים  וכל  ׁשעה , חּיי  ואפּלּו
ּבנים ּככלבים  ח ׁשיבין  ּביג ֹונא ּבדחקא ּבצערא
ּכל ּבראׁש חרׂש לנבלי  נח ׁשב ּו איכה  ּבּפז המס ּלאים 

ב )חּוצֹות  ד , ּביניהּו,ּדלא(איכה  אכסניא  ערב ׁשכח ּו וא ּנּון  
יגֹונא  ּבלא  צערא  ּבלא  ּבחדוא  ּבׁשלוה עתירין  א ּנּון  רב 
מלאה ּכי  ע ּמא , רי ׁשי ּדּינין  ּדא ּנּון  ׁשחד  מרי  ּגזלנין  ּכלל ,

מּפניהם  חמס  ג)הארץ  ז , אתמר (בראשית  א ,עליהם (איכה 
ּכאן .ה) עד  ּתנינא זמנא  על ּבאּומאה  לראׁש, צריה  הי ּו

ה ּקד ֹוׁש ה ּספר ל ׁשֹון  ּברא ׁשית וזה  ּפר ׁשת  חי  (דףזהר  
מערב ,קי"ג) הם  ׁשּלהם  הרא ׁשים  עם  ה ּדֹור  רב  ועּתה 

יהיה ׁשּלא  ולפחד  לירא  י ׂשראל  ּבר  ּכל   צרי לכן  רב ,
רב  הערב  ּבת ֹורהּבכלל  להרּבֹות  רק  עצה  לנ ּו ואין , 

ותחנ ּונים, ּבתׁשּובה  עּמֹו ּולהת ּבֹודד  לה ', ּותפ ּלה
לנ ּו אין ּכי ה ּלל ּו, ּומרׁשעים ה ּזד ֹונים  מ ּמים  ׁשּיּצילנ ּו
ׁשאמרּו ּכמ ֹו נפׁשֹותינ ּו, ּתּקּון  על  להמ ּתין  ּפנאי  עֹוד 

ז "ל  יד )רּבֹותינ ּו א , עכ ׁשו(אבות  ּכי  אימתי , עכ ׁשו לא  אם 
אׁשר ימים  י ּגיעּו ּכי  הּגל ּגּולים , ּכל ׁשל  וה ּבר ּור ה ּגמר
עֹוד אפׁשר אי  אׁשר הּמׁשיח , ימֹות  א ּלּו חפץ  ּבהם אין 

נפׁשֹו, את ה ּמׁשיח לתּקן לביאת  סמּו יהא  וה ּבר ּור  
רב  מהערב  יׂשראל  ׁשּיתנ ּסּו נ ׂשא , פר ' ברע "מ  ּכמּובא 

הּמׁשיח , ּביאת  צדקנ ּוקדם  מׁשיח  התּגּלּות אחר  וגם 
עֹולם עד  ּכ אחר וגם  ּביאתֹו, קדם  חד ׁשים  ּבתׁשעה
להאֹור ויזּכּו ל ֹו, יאמר קד ֹוׁש ּבצּיֹון  וה ּנׁשאר ה ּתח ּיה,
ולא עכ ׁשו , ׁשל  ּבמעׂשינ ּו ּתלּוי  ועּקר וה ּנֹורא, ה ּגד ֹול 
מ ּכל י ּפטרּו ה ּמׁשיח ּבביאת  ּכי  ׁשח ׁשב ּו ה ּכסילים  ּכמֹו
ּיאכל מה קד ׁש ׁשּבת  ּבערב  טרח ׁשּלא מי ּכי  וכל,
להרּבֹות עכ ׁשו י ׂשראל  ּבר ּכל  צרי לכן  ּבׁשּבת .
את ה ּוא ּברּו ה ּקד ֹוׁש ׁשּיתּקן  ותחנ ּונים, ּבתׁשּובה

רק לה ּׁשען  לנ ּו אין  ּכי וחסדיו , רחמיו  ּברב  נפׁשֹותינּו
ׁשּבּׁש אבינּו מים .על  

ח ּיה : א ׁשר  ימיו  ׁשלּכל  מעל ּבֹונ ּה ל ּברּיֹות להם א ֹוי   
נ ֹותנת ׁשהיא ה ּקּבלה  ּבחכמת עֹוסקים ואינם ּתֹורה ,
הרעֹות וכל  ה ּגל ּות  מאריכים הם ּכי  ל ּתֹורה , ּכבֹוד 
החכמה ּבעסק  ּתל ּוי  ה ּכל  ּבעֹולם ... לבֹוא ה ּמתרּגׁשֹות 
וע ּכּוב אחּור ּגֹורמת היא  ּבּה להתעּסק  ּומניעתנּו ה ּזאת,
אּלא האדם נברא ׁשּלא ותפארּתנ ּו... מק ּדׁשנ ּו ּבית  ּבנין 
האחרֹונים ה ּדֹורֹות  ּבאּלּו ּכי ה ּקּבלה. חכמת  ׁשּילמד  ּכדי 
ה ּזאת . החכמה  אליהם ותת ּגּלה חּבּורא מהאי  יתּפרנס ּון 

ח ּיים ) עץ  לספר  מהרח "ו  הק ּדמת  אחד(מ ּתֹו ּכל  ּמח ּיב  . 
לעסק נפׁשֹו ולמסר חּיּותֹו נפ ׁש על  לעמד  לה ּלחם

ז ֹו. התקונים )ּבחכמה  ס ' צבי' ('עטרת  האלקי. המק ּבל  
זצוקללה "ה א ּבּוחצירא  יעקב  ר ּבינ ּו הּקד ֹוׁש אֹוה ּצּדיק  : 

על לרמז ּדבא אפׁשר וגֹו' הּזאת " ה ּמצוה  "ּכי  יאמר
ּכמ ֹו לעֹולם . האדם ּביאת עּקר ׁשה ּוא ה ּקּבלה  ל ּמּוד 
ּבּזהר ּפעמים  ּכּמה  ה ּׁשלום  עליו  הרׁשּב"י  ׁשּכתב

ה ּתֹורהה ּקד ֹוׁש, ס ֹוד ֹות  ׁשהם  אמת  ּתֹורת  למד  ׁשּלא  ּדמי 
אלה ּות ֹו יֹודע אדם  אין  זה  ּדבלא  נברא  ׁשּלא  ל ֹו טוב 

ועב ֹודת ֹו. ואהבת ֹו, ויראת ֹו , ּדודית ּבר ׁשאמר ּוכמֹו 
,ה ּמל ל ׁשלמה  הּׁשלום  עליו   קפ "ה)הּמל ּדף  ה ּמל .(ּגנזי 

לנּו: מגן אפיל ּוּתֹורת ֹו הּסֹוד  מבין  ׁשאינ ֹו זמן  ּכל  
ס ֹוד ֹות לה ּׂשיג יכ ֹול ׁשהיה  מי  ּביד ֹו. ּברּור אינ ֹו ה ּפׁשט
ק ׁשים ּבדינים  ניד ֹון  לה ּׂשיגן  ה ׁשּתּדל לא  והּוא ה ּתֹורה 

לצלן... הרערחמנא יצר  אין וס ֹוד  ּברמז והע ֹוסקים  
ּבל ּמּוד  ּתהיה  הּגא ּלה וע ּקר  ּבהם , להת ּגר ֹות  יכֹול 

ק ּבלה ז "ל).חכמת  לה ּגר "א  פ"ח  שלמה ה 'ּסּלם ',(אבן ּבעל  
עם :מזהיר  ּברב  ה ּקּבלה  חכמת  ּבהת ּפּׁשט ּות  ורק   א 

ה ּׁשלמה ל ּגא ּלה  האּמה נזּכה  והן ה ּיחיד  ּדהן לא . 
ּפנימ ּיּות  ּבהּׂשגת  זּולת  נברא ּו ׁשעליה  ה ּכּונה  י ׁשלימ ּו

וס ֹוד ֹותיה ׁשלה ּתֹורה  ּגד ֹול  להתּפּׁשט ּות  ּכן ועל  , 
צריכים. אנ ּו העם  ּבקרב  האמת ּכןחכמת ועל  

צדקנ ּו מ ׁשיח  ּוביאת  החכמה הת ּפּׁשט ּות  ה ּמה  ּתל ּויים 
ּבזה ספרים .זה ּולח ּבר  מדר ׁשֹות  לק ּבע  מח ּיבים  אנ ּו 

ּכל  הא ּמה , ּבמרחבי  החכמה  ּתפ ּוצת  למהר  ּכדי
ויכנס  יב ֹוא  לכנס  ויקהל(ה 'ּסּלם ').הר ֹוצה בספר  . 

מןמשה : נצא  ה ּזה  הּקד ֹוׁש ה ּלּמּוד  ּובכח  ּובזכּות 
ה ּלּמּוד  זה ּבז ּולת  לא  ּברעיאה ּגל ּות  אמרּו ּכא ׁשר , 

ספר ּדאיה ּו  ּדיל חּבּורא  ּבהאי  נשא פרשת  מהימנא 
לא ּבאי ּלן  ּתׁשּובה  עּלאה ּדאּמא ז ֹוהרא  מן  ה ּזהר
מאילנא למטעם י ׂשראל  ּדעתידין ּובגין  נ ּסיֹון ,  צרי
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מ ּגל ּותא ּדח ּיי ּביּה י ּפק ּון  ה ּזהר  ספר  האי  ּדאיה ּו 
החכמהּברחמי לּולא  ינח ּנּו". ּבדד  "ה ' ּבה ֹון ויתק ּים  

ה ּזה ה ּמר ּבּגל ּות  לעמד  יכֹולים אנּו אין עּתה  ה ּזאת
וכ ּו', וסעד  עזר לנ ּו היא ה ּזאת החכמה  (ספראבל  

וח "ב ) ח "א  .הּברית  

? הימי באחרית הדור מנהיגי  בעני חז"ל  נבואת  מהי
עליא . ּכמֹו רּמאים ּומנהיגים  רּבנים הרּבה יהיּו

מּׁשקר נזהר אם  אמת צּדיק לה ּכיר ה ּסימן אילנ ֹות .
מ ּמנהיג לה ּנצל  הרּבה  ּתפּלה  צרי האחרֹון. קצה  עד 

 יהי ּוב .ׁשקר. קצת: ּבׁשּנּוי  ה ּבעל ׁשםט ֹוב נבּואת  
מאק  יק  ּכמ ֹו על(ׂשמ ׂשמים )רּבנים  ּבא י ׂשראל  צרֹות  רב 

 והג.ידיהם . רחֹוקים  ּביד ּועהמקרב  קרֹובים, מרחק 
 ׁשקר. מנהיג אׁשד .ה ּוא ּתרד  ה ּגאּולה  "לפני מדרׁש: 

ה"ּפֹורקי ׁשל   ּכביכ ֹול   ולכב ֹודם  לצּדם הּׁשמים מן
י ׂשראל ּבני  ית ּפּתּו ׁשּלא  האחרֹון  ה ּברּור יהיה  זה  על ".

 זה . מֹופת ּבפני  אפ ּלּו הּמנהיגים,ה .הּכׁשרים ּבעוֹון  
 ה ּגאּלה . נדחית , אמל אני א ֹומר אחד  אפּלּוו .ׂשכל  

לפרסם העצה   ּבאמּונה  נסי ֹונ ֹות להם יהיּו צּדיקים 
מרא ׁש זאת אמרּתי מברסלב )ׁשאני  נחמן (רבי . 

ּבזקניםז. אף  החצּפה ּתתּגּבר ּדמ ׁשיחא ּבעקבתא
ׁשאינם ּומפרנסים ּדּינים  ׁשּיעמיד ּו מּׁשּום  הּדֹור ּוגד ֹולי 

 ׁשלח .הגּונים. ה ּׁשפל ּות  ּתכלית  צפה  ע"ה רּבנּו מׁשה  
מאד . ונתירא ּבראׁשם מלכיהם  עם  האחרֹונים ּדֹורֹות 
ּתצמח זה  ידי  על ׁשאדרּבה, נחמ ֹו, ה ּקד ֹוׁשּברּוה ּוא 

 ּגד ֹולה . לנגדט .י ׁשּועה  ה ּדֹור וט ֹובת ה ' ּכבֹוד  אין  
 הרֹועהיעיניהם. חדל  הר ּבים, ּבעו ֹונ ֹותינ ּו עכ ׁשו, . 

ּכזה ּבזמן לדעתם . אֹותֹו מנהיגין ה ּדֹור ּכי  מ ּלהנהיג,
 האבֹות . ּבדרכי  להת ּבֹונן  ה ּמנהיגיםיא .צרי ּכל  

הּמה נ ׁשּפעים  זה  ידי  ועל  ה ּדֹור, אל  ּבחנ ּפה  עיניהם 
 ּכֹוזב ֹות . נתחּכםיב .מ ּדעֹות  זקנ ּות ֹו לעת ּדבר " ה"ּבעל  

העם . יתר יד ֹו על  להכ ׁשיל  להמנהיג רק  ּומפּתה

? מעשיה יהיו ומה רב" "ערב הגדרת מהי

א . "העמלקים "  ּומהם : י ׁש, רב  ערב  מיני  ּכּמה
 ה "ּגּבֹורים " יׂשראל , את וחֹומסין ּבגלּותא הראׁשים 
ל ׁשם לא  מדרׁשֹות ּוב ּתי  ּכנס ּיֹות ּבּתי ּבֹונים ה ּמה 

י ׂשראל . את  וגֹוזלין ׁשמם, להגּדיל  רק   ׁשמים 
ּכאּלּוּבזמב . י ׂשראל, על  ראׁשים הם רב ׁשהערב ן 

 ה ּקד ֹוׁשּברּוה ּוא. על  אתג .ׁשֹולטין מעּכבין  י ֹותר 
 העֹולם . מאּמֹות  רב  הערב ּבּגל ּותא  ּכלד .י ׂשראל 

 עֹוׂשים . עצמם  לתֹועלת רק  רב , הערב  ׁשעֹוׂשין  ט ֹוב
הראׁשים .ה . הם  רב הערב  ּכאׁשר ליׂשראל  להם  אֹוי
. ה ּגאּלהו ּתהיה  ולא ּבי ׂשראל  מאד  ּדב ּוקין רב הערב

חמּׁשה ה ּגל ּות . ק ׁשי  ידי על  מ ּיׂשראל  ׁשּית ּברר ּו עד 
ּכל וגֹורמים  ּבּגל ּות, י ׂשראל  ראׁשי  הּמה  רב ערב  מיני 

 זה ּצרֹות. רב . הערב  ּבעיני  יּמאס ּו חטא יראי  . 
ה ּגיעּוח . ׁשּלא ּפי  על  אף  לה ֹורֹות , ק ֹופצים  רב  הערב 

 ּגד ֹול . ׁשם  להם לעׂשֹות  ּפניםט .לה ֹוראה , עּזי  ּכל  
 רב. מהערב הם ׁשּבּדֹור ׁשלי.ּורׁשעים רֹועים  יׁש 

 ׁשעּבּודיה ּו לתחֹות אנ ׁשים  וכ ֹופין אחרא ה ּסטרא
מהם לה ּנצל והעצה  עּזּות , ידי  על  היא  מלכ ּותם עּקר

 עּזּות . ידי  על  ּכן  ּגם  הערביא .היא  אצל  ׁשר ֹואים  אף 
אף וׁשלוה , ארץ  ודר ּתֹורה  ּכמֹו ט ֹובים , ּדברים  רב 
ה ּברּור. זמן  ה ּוא  ּכי  ּבהם , למאס  מכרחים  כן ּפי על 

 הא ּלּו. ּבּימים  וה ּנּסי ֹון  הּבחירה  ה ּדֹוריב .ז ֹוהי  רב 
אחת ּבע ּבּור ּבא  מׁשה רב . ערב  הם  ּומנהיגיו  האחרֹון 
 י ׂשראל . את רב  הערב  ראׁשי  יטעּו ׁשּלא  ׁשנה , לנ '

ּביאתיג . ׁשּקדם  ה ּקד ֹוׁש, מהּבעל ׁשם ט ֹוב  ּגם  מקּבל 
רב . מהערב העדה ורא ׁשי  מנהיגים  רב  יהי ּו ה ּמׁשיח 
רב . הערב  ּבכלל  יהיה  ׁשּלא לפחד  צרי אחד  ּכל 

 ה ּגל ּגּולים. ּכל  ׁשל  ה ּברּור ּגמר ה ּוא נגדיד .עכ ׁשו  
ּכדי  ּומחטיא  רׁשע  אי ׁש נברא צ ּדיק  ׁשּתהאּכל  

חפׁשית . ה ּבחירה 

רב  הערב מן הנובע מכשול להסיר קורא  קול
לציבור נחוצה הודעה 

המאיימים רב ערב  יש  ויזהר הציבור ידע
בחיים! ובחרו  מהם הבדלו להשמידנו !

ערב ימי  ביותר. קשה  בתקופה נמצאים ואנו  היות 

קרב והנורא הגדול  היום  השלישית, העולם  מלחמת 
בעזה "י . השלמה  הגאולה  לפני ממש  עלינוובא, חובה 

שתבוא  בכדי  ברציפות  הקדוש  זוהר  ללמוד  יחד  כולנו 
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לא ּדיקו "ק  ּבׁשמא   על ּבאּומאה  מהימנא רעיא  א"ל 
וכה ּכה  וּיפן  סגי , ּבצערא אנא  ּדהא יכל ּת ּבכל  ּתאחר
ּבהאי צערא מהאי לי  לאפקא לי עֹוזר  אי ׁש אין ּכי  ו ּירא

עלי ּדאתמר ט )קב ּורה, נג, קברֹו(ישעיה  רׁשעים  את  ו ּיּתן  
רׁשיעּיא רב  ּבין ּבעיניהּו חׁשיב  ואני ּבי , ה ׁשּתמֹודען ולא 
ּביניה ּו ּתסרח ס ֹופרים  ּדחכמת ּביניה ּו ּדסרח מת  ּככלב
ּבין מפ ּזרין  ּדי ׂשראל אתר ּובכל  וקרּתא , קרּתא ּבכל 
עאנא יׂשראל  על רעין רב  ערב  אּנּון  ואתה ּדרּו מלכ ֹון

ּבה ּו ּדאתמר לא )דקב"ה  לד , צאן(יחזקאל צאני ואּתן 
עם טיב ּו למעּבד  יכלת  ל ֹון ולית  אּתם, אדם מרעיתי 
ולא לעיר  מעיר  מס ֹובבים  חטא ויראי  חיל  ואנׁשי  ת "ח,
ּבאתרי ל ֹון יהבין ולא ּביניהּו רב  ערב ּומחרימין  יחּננ ּו,
ּדלהֹון לנפילּו ּתק ּומה  יהא  ּדלא קצּוב ּדבר א ּלא  ס ּגיאין
חטא ויראי  חיל  ואנ ׁשי  חכמים  וכל  ׁשעה , חּיי  ואפּלּו
ּבנים ּככלבים  ח ׁשיבין  ּביג ֹונא ּבדחקא ּבצערא
ּכל ּבראׁש חרׂש לנבלי  נח ׁשב ּו איכה  ּבּפז המס ּלאים 

ב )חּוצֹות  ד , ּביניהּו,ּדלא(איכה  אכסניא  ערב ׁשכח ּו וא ּנּון  
יגֹונא  ּבלא  צערא  ּבלא  ּבחדוא  ּבׁשלוה עתירין  א ּנּון  רב 
מלאה ּכי  ע ּמא , רי ׁשי ּדּינין  ּדא ּנּון  ׁשחד  מרי  ּגזלנין  ּכלל ,

מּפניהם  חמס  ג)הארץ  ז , אתמר (בראשית  א ,עליהם (איכה 
ּכאן .ה) עד  ּתנינא זמנא  על ּבאּומאה  לראׁש, צריה  הי ּו

ה ּקד ֹוׁש ה ּספר ל ׁשֹון  ּברא ׁשית וזה  ּפר ׁשת  חי  (דףזהר  
מערב ,קי"ג) הם  ׁשּלהם  הרא ׁשים  עם  ה ּדֹור  רב  ועּתה 

יהיה ׁשּלא  ולפחד  לירא  י ׂשראל  ּבר  ּכל   צרי לכן  רב ,
רב  הערב  ּבת ֹורהּבכלל  להרּבֹות  רק  עצה  לנ ּו ואין , 

ותחנ ּונים, ּבתׁשּובה  עּמֹו ּולהת ּבֹודד  לה ', ּותפ ּלה
לנ ּו אין ּכי ה ּלל ּו, ּומרׁשעים ה ּזד ֹונים  מ ּמים  ׁשּיּצילנ ּו
ׁשאמרּו ּכמ ֹו נפׁשֹותינ ּו, ּתּקּון  על  להמ ּתין  ּפנאי  עֹוד 

ז "ל  יד )רּבֹותינ ּו א , עכ ׁשו(אבות  ּכי  אימתי , עכ ׁשו לא  אם 
אׁשר ימים  י ּגיעּו ּכי  הּגל ּגּולים , ּכל ׁשל  וה ּבר ּור ה ּגמר
עֹוד אפׁשר אי  אׁשר הּמׁשיח , ימֹות  א ּלּו חפץ  ּבהם אין 

נפׁשֹו, את ה ּמׁשיח לתּקן לביאת  סמּו יהא  וה ּבר ּור  
רב  מהערב  יׂשראל  ׁשּיתנ ּסּו נ ׂשא , פר ' ברע "מ  ּכמּובא 

הּמׁשיח , ּביאת  צדקנ ּוקדם  מׁשיח  התּגּלּות אחר  וגם 
עֹולם עד  ּכ אחר וגם  ּביאתֹו, קדם  חד ׁשים  ּבתׁשעה
להאֹור ויזּכּו ל ֹו, יאמר קד ֹוׁש ּבצּיֹון  וה ּנׁשאר ה ּתח ּיה,
ולא עכ ׁשו , ׁשל  ּבמעׂשינ ּו ּתלּוי  ועּקר וה ּנֹורא, ה ּגד ֹול 
מ ּכל י ּפטרּו ה ּמׁשיח ּבביאת  ּכי  ׁשח ׁשב ּו ה ּכסילים  ּכמֹו
ּיאכל מה קד ׁש ׁשּבת  ּבערב  טרח ׁשּלא מי ּכי  וכל,
להרּבֹות עכ ׁשו י ׂשראל  ּבר ּכל  צרי לכן  ּבׁשּבת .
את ה ּוא ּברּו ה ּקד ֹוׁש ׁשּיתּקן  ותחנ ּונים, ּבתׁשּובה

רק לה ּׁשען  לנ ּו אין  ּכי וחסדיו , רחמיו  ּברב  נפׁשֹותינּו
ׁשּבּׁש אבינּו מים .על  

ח ּיה : א ׁשר  ימיו  ׁשלּכל  מעל ּבֹונ ּה ל ּברּיֹות להם א ֹוי   
נ ֹותנת ׁשהיא ה ּקּבלה  ּבחכמת עֹוסקים ואינם ּתֹורה ,
הרעֹות וכל  ה ּגל ּות  מאריכים הם ּכי  ל ּתֹורה , ּכבֹוד 
החכמה ּבעסק  ּתל ּוי  ה ּכל  ּבעֹולם ... לבֹוא ה ּמתרּגׁשֹות 
וע ּכּוב אחּור ּגֹורמת היא  ּבּה להתעּסק  ּומניעתנּו ה ּזאת,
אּלא האדם נברא ׁשּלא ותפארּתנ ּו... מק ּדׁשנ ּו ּבית  ּבנין 
האחרֹונים ה ּדֹורֹות  ּבאּלּו ּכי ה ּקּבלה. חכמת  ׁשּילמד  ּכדי 
ה ּזאת . החכמה  אליהם ותת ּגּלה חּבּורא מהאי  יתּפרנס ּון 

ח ּיים ) עץ  לספר  מהרח "ו  הק ּדמת  אחד(מ ּתֹו ּכל  ּמח ּיב  . 
לעסק נפׁשֹו ולמסר חּיּותֹו נפ ׁש על  לעמד  לה ּלחם

ז ֹו. התקונים )ּבחכמה  ס ' צבי' ('עטרת  האלקי. המק ּבל  
זצוקללה "ה א ּבּוחצירא  יעקב  ר ּבינ ּו הּקד ֹוׁש אֹוה ּצּדיק  : 

על לרמז ּדבא אפׁשר וגֹו' הּזאת " ה ּמצוה  "ּכי  יאמר
ּכמ ֹו לעֹולם . האדם ּביאת עּקר ׁשה ּוא ה ּקּבלה  ל ּמּוד 
ּבּזהר ּפעמים  ּכּמה  ה ּׁשלום  עליו  הרׁשּב"י  ׁשּכתב

ה ּתֹורהה ּקד ֹוׁש, ס ֹוד ֹות  ׁשהם  אמת  ּתֹורת  למד  ׁשּלא  ּדמי 
אלה ּות ֹו יֹודע אדם  אין  זה  ּדבלא  נברא  ׁשּלא  ל ֹו טוב 

ועב ֹודת ֹו. ואהבת ֹו, ויראת ֹו , ּדודית ּבר ׁשאמר ּוכמֹו 
,ה ּמל ל ׁשלמה  הּׁשלום  עליו   קפ "ה)הּמל ּדף  ה ּמל .(ּגנזי 

לנּו: מגן אפיל ּוּתֹורת ֹו הּסֹוד  מבין  ׁשאינ ֹו זמן  ּכל  
ס ֹוד ֹות לה ּׂשיג יכ ֹול ׁשהיה  מי  ּביד ֹו. ּברּור אינ ֹו ה ּפׁשט
ק ׁשים ּבדינים  ניד ֹון  לה ּׂשיגן  ה ׁשּתּדל לא  והּוא ה ּתֹורה 

לצלן... הרערחמנא יצר  אין וס ֹוד  ּברמז והע ֹוסקים  
ּבל ּמּוד  ּתהיה  הּגא ּלה וע ּקר  ּבהם , להת ּגר ֹות  יכֹול 

ק ּבלה ז "ל).חכמת  לה ּגר "א  פ"ח  שלמה ה 'ּסּלם ',(אבן ּבעל  
עם :מזהיר  ּברב  ה ּקּבלה  חכמת  ּבהת ּפּׁשט ּות  ורק   א 

ה ּׁשלמה ל ּגא ּלה  האּמה נזּכה  והן ה ּיחיד  ּדהן לא . 
ּפנימ ּיּות  ּבהּׂשגת  זּולת  נברא ּו ׁשעליה  ה ּכּונה  י ׁשלימ ּו

וס ֹוד ֹותיה ׁשלה ּתֹורה  ּגד ֹול  להתּפּׁשט ּות  ּכן ועל  , 
צריכים. אנ ּו העם  ּבקרב  האמת ּכןחכמת ועל  

צדקנ ּו מ ׁשיח  ּוביאת  החכמה הת ּפּׁשט ּות  ה ּמה  ּתל ּויים 
ּבזה ספרים .זה ּולח ּבר  מדר ׁשֹות  לק ּבע  מח ּיבים  אנ ּו 

ּכל  הא ּמה , ּבמרחבי  החכמה  ּתפ ּוצת  למהר  ּכדי
ויכנס  יב ֹוא  לכנס  ויקהל(ה 'ּסּלם ').הר ֹוצה בספר  . 

מןמשה : נצא  ה ּזה  הּקד ֹוׁש ה ּלּמּוד  ּובכח  ּובזכּות 
ה ּלּמּוד  זה ּבז ּולת  לא  ּברעיאה ּגל ּות  אמרּו ּכא ׁשר , 

ספר ּדאיה ּו  ּדיל חּבּורא  ּבהאי  נשא פרשת  מהימנא 
לא ּבאי ּלן  ּתׁשּובה  עּלאה ּדאּמא ז ֹוהרא  מן  ה ּזהר
מאילנא למטעם י ׂשראל  ּדעתידין ּובגין  נ ּסיֹון ,  צרי
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מ ּגל ּותא ּדח ּיי ּביּה י ּפק ּון  ה ּזהר  ספר  האי  ּדאיה ּו 
החכמהּברחמי לּולא  ינח ּנּו". ּבדד  "ה ' ּבה ֹון ויתק ּים  

ה ּזה ה ּמר ּבּגל ּות  לעמד  יכֹולים אנּו אין עּתה  ה ּזאת
וכ ּו', וסעד  עזר לנ ּו היא ה ּזאת החכמה  (ספראבל  

וח "ב ) ח "א  .הּברית  

? הימי באחרית הדור מנהיגי  בעני חז"ל  נבואת  מהי
עליא . ּכמֹו רּמאים ּומנהיגים  רּבנים הרּבה יהיּו

מּׁשקר נזהר אם  אמת צּדיק לה ּכיר ה ּסימן אילנ ֹות .
מ ּמנהיג לה ּנצל  הרּבה  ּתפּלה  צרי האחרֹון. קצה  עד 

 יהי ּוב .ׁשקר. קצת: ּבׁשּנּוי  ה ּבעל ׁשםט ֹוב נבּואת  
מאק  יק  ּכמ ֹו על(ׂשמ ׂשמים )רּבנים  ּבא י ׂשראל  צרֹות  רב 

 והג.ידיהם . רחֹוקים  ּביד ּועהמקרב  קרֹובים, מרחק 
 ׁשקר. מנהיג אׁשד .ה ּוא ּתרד  ה ּגאּולה  "לפני מדרׁש: 

ה"ּפֹורקי ׁשל   ּכביכ ֹול   ולכב ֹודם  לצּדם הּׁשמים מן
י ׂשראל ּבני  ית ּפּתּו ׁשּלא  האחרֹון  ה ּברּור יהיה  זה  על ".

 זה . מֹופת ּבפני  אפ ּלּו הּמנהיגים,ה .הּכׁשרים ּבעוֹון  
 ה ּגאּלה . נדחית , אמל אני א ֹומר אחד  אפּלּוו .ׂשכל  

לפרסם העצה   ּבאמּונה  נסי ֹונ ֹות להם יהיּו צּדיקים 
מרא ׁש זאת אמרּתי מברסלב )ׁשאני  נחמן (רבי . 

ּבזקניםז. אף  החצּפה ּתתּגּבר ּדמ ׁשיחא ּבעקבתא
ׁשאינם ּומפרנסים ּדּינים  ׁשּיעמיד ּו מּׁשּום  הּדֹור ּוגד ֹולי 

 ׁשלח .הגּונים. ה ּׁשפל ּות  ּתכלית  צפה  ע"ה רּבנּו מׁשה  
מאד . ונתירא ּבראׁשם מלכיהם  עם  האחרֹונים ּדֹורֹות 
ּתצמח זה  ידי  על ׁשאדרּבה, נחמ ֹו, ה ּקד ֹוׁשּברּוה ּוא 

 ּגד ֹולה . לנגדט .י ׁשּועה  ה ּדֹור וט ֹובת ה ' ּכבֹוד  אין  
 הרֹועהיעיניהם. חדל  הר ּבים, ּבעו ֹונ ֹותינ ּו עכ ׁשו, . 

ּכזה ּבזמן לדעתם . אֹותֹו מנהיגין ה ּדֹור ּכי  מ ּלהנהיג,
 האבֹות . ּבדרכי  להת ּבֹונן  ה ּמנהיגיםיא .צרי ּכל  

הּמה נ ׁשּפעים  זה  ידי  ועל  ה ּדֹור, אל  ּבחנ ּפה  עיניהם 
 ּכֹוזב ֹות . נתחּכםיב .מ ּדעֹות  זקנ ּות ֹו לעת ּדבר " ה"ּבעל  

העם . יתר יד ֹו על  להכ ׁשיל  להמנהיג רק  ּומפּתה

? מעשיה יהיו ומה רב" "ערב הגדרת מהי

א . "העמלקים "  ּומהם : י ׁש, רב  ערב  מיני  ּכּמה
 ה "ּגּבֹורים " יׂשראל , את וחֹומסין ּבגלּותא הראׁשים 
ל ׁשם לא  מדרׁשֹות ּוב ּתי  ּכנס ּיֹות ּבּתי ּבֹונים ה ּמה 

י ׂשראל . את  וגֹוזלין ׁשמם, להגּדיל  רק   ׁשמים 
ּכאּלּוּבזמב . י ׂשראל, על  ראׁשים הם רב ׁשהערב ן 

 ה ּקד ֹוׁשּברּוה ּוא. על  אתג .ׁשֹולטין מעּכבין  י ֹותר 
 העֹולם . מאּמֹות  רב  הערב ּבּגל ּותא  ּכלד .י ׂשראל 

 עֹוׂשים . עצמם  לתֹועלת רק  רב , הערב  ׁשעֹוׂשין  ט ֹוב
הראׁשים .ה . הם  רב הערב  ּכאׁשר ליׂשראל  להם  אֹוי
. ה ּגאּלהו ּתהיה  ולא ּבי ׂשראל  מאד  ּדב ּוקין רב הערב

חמּׁשה ה ּגל ּות . ק ׁשי  ידי על  מ ּיׂשראל  ׁשּית ּברר ּו עד 
ּכל וגֹורמים  ּבּגל ּות, י ׂשראל  ראׁשי  הּמה  רב ערב  מיני 

 זה ּצרֹות. רב . הערב  ּבעיני  יּמאס ּו חטא יראי  . 
ה ּגיעּוח . ׁשּלא ּפי  על  אף  לה ֹורֹות , ק ֹופצים  רב  הערב 

 ּגד ֹול . ׁשם  להם לעׂשֹות  ּפניםט .לה ֹוראה , עּזי  ּכל  
 רב. מהערב הם ׁשּבּדֹור ׁשלי.ּורׁשעים רֹועים  יׁש 

 ׁשעּבּודיה ּו לתחֹות אנ ׁשים  וכ ֹופין אחרא ה ּסטרא
מהם לה ּנצל והעצה  עּזּות , ידי  על  היא  מלכ ּותם עּקר

 עּזּות . ידי  על  ּכן  ּגם  הערביא .היא  אצל  ׁשר ֹואים  אף 
אף וׁשלוה , ארץ  ודר ּתֹורה  ּכמֹו ט ֹובים , ּדברים  רב 
ה ּברּור. זמן  ה ּוא  ּכי  ּבהם , למאס  מכרחים  כן ּפי על 

 הא ּלּו. ּבּימים  וה ּנּסי ֹון  הּבחירה  ה ּדֹוריב .ז ֹוהי  רב 
אחת ּבע ּבּור ּבא  מׁשה רב . ערב  הם  ּומנהיגיו  האחרֹון 
 י ׂשראל . את רב  הערב  ראׁשי  יטעּו ׁשּלא  ׁשנה , לנ '

ּביאתיג . ׁשּקדם  ה ּקד ֹוׁש, מהּבעל ׁשם ט ֹוב  ּגם  מקּבל 
רב . מהערב העדה ורא ׁשי  מנהיגים  רב  יהי ּו ה ּמׁשיח 
רב . הערב  ּבכלל  יהיה  ׁשּלא לפחד  צרי אחד  ּכל 

 ה ּגל ּגּולים. ּכל  ׁשל  ה ּברּור ּגמר ה ּוא נגדיד .עכ ׁשו  
ּכדי  ּומחטיא  רׁשע  אי ׁש נברא צ ּדיק  ׁשּתהאּכל  

חפׁשית . ה ּבחירה 

רב  הערב מן הנובע מכשול להסיר קורא  קול
לציבור נחוצה הודעה 

המאיימים רב ערב  יש  ויזהר הציבור ידע
בחיים! ובחרו  מהם הבדלו להשמידנו !

ערב ימי  ביותר. קשה  בתקופה נמצאים ואנו  היות 

קרב והנורא הגדול  היום  השלישית, העולם  מלחמת 
בעזה "י . השלמה  הגאולה  לפני ממש  עלינוובא, חובה 

שתבוא  בכדי  ברציפות  הקדוש  זוהר  ללמוד  יחד  כולנו 
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דווקא  ברחמים  [כמ"שהגאולה  וחפץ. איש  החזון  מרן 
תרצ "א  בשנת  בא "י  הבד "צ  ורבני  זיע "א  בראשותחיים 

בשנת  הבד "ץ  רבני  וכל  זיע "א , זוננפלד  הגרי"ח  מרן 
בדצי"ם , הרבה  ועוד  חביבתשס "ב ז אחרון  ואחרון 

ס "ה הדור וגדולי  רבני  ועשרות  יוסף עובדיה הרב  מרן
מכל  וכידוע הדור, גדולי שהורההסה "ק אלף וכמו

שליט "א  שטיינמן  הגראי "ל  זיע "א עפ"י מרן  רמח "ל 
שליט "א  קנייבסקי  חיים  ר ' הגאון החזו "א ומרן  ממרן 

שליט "א וכמה זיע "א  הדור  וכולםמגדולי  קורא , בקול 
ביום]. זוהר דף ללמוד  פסקו

אמת  דברי  לשמוע  כרויה  הציבור  אוזן  שאין  עקא , דא 
זאת  מכריזים  לא  מדוע  כן  "אם  שואלים : והכל  אלו ,
הכריזו כבר  ישראל  [גדולי  חוצות ?" בראש  הרבנים 
על  מדברים  הם   מדוע? טוענים  והם   אזהרות  הרבה 
בזוהר  לעסוק  רוצים  ולא  הכריזו  שלא  שלהם  גדולים 

הקדוש !]
דברי  להביא יש מווילנא בראשונה  פנחס  ר ' הגאון 

"זיע "א  התורה ,שכתב  מגדולי ראיה  לקחת  תפן  אל 
דברי כי זו , בחכמה  לעסוק  רוצים  שלא  הנגלות , בעלי 
יותר  ובטוחים  נאמנים  שזכרנו  ובזוהר  במדרש  חז "ל 

הזה ." הדור  עיי "ש)מגדולי  פ "ה  י"ב  מאמר  פ "ב  הברית  (ספר 

תרע "ו ובשנים  מעולם  דברים היו  שכבר להודיע והננו
על זיע"א "הסולם " בעל  הגה "ק  מרן התריע תרע"ט 
אירופה קהילות לרבני והלך  ובאה  הממשת  השואה 
ישראל לארץ  לעלות  ישראל  לכל  להורות להם  ואמר 
זו . מצרה ולהצילם  להגן  זוה"ק  בישיבותיהם ושילמדו 

וקטפה השואה ובאתה  בקולו  שמעו  ולא בו  וזילזלו 
יהודים! 6,000,000 של  חייהם  בהקדמת את (וכמ"ש

עיי "ש) .הסולם 

אמרו  הקדושים  שרבותינו  הגר "א דעו  ז"ל האר "י  (הזוה"ק ,

רבים ) ועוד  יהיוז "ל מישראל  רבים  האחרון  שבדור 
ומנהיגי ישיבות  ראשי  רבנים  אפילו  רב , ערב  נשמות 

שכלהדור  עליהם חז "ל  לנו מסרו  מובהקים וסימנים  .
ממצבם להם אכפת  ולא  הציבור על  להשתרר  מטרתם 

בפירוש  כותב והזוה "ק  ישראל . ל')של  תיקון (תיקונים 

חורבן גורמים  הם  בזוהר  עוסקים  שאינם  אלה שכל 
בעולם ! ומוות  ואבדון 

תורה  דעת דעתנו  מגלים  ורשב "יואנו רבינו  משה  (עפ "י 

דא "י ובד "ץ  זוה"ק  ללמוד  שאמרו  האמיתיים  ישראל גדולי  וכל ע "ה 

בעת ופוסקיםתרצ "א ) מאיתנו  ואחד  אחד  כל  על  שיש 
בכל  וללמוד  ומוחלטת  אמיתית  תשובה  לעשות  הזאת 

הקדוש  זוהר  אחת  דקה יעבור !יום  ולא  המרבהחוק (וכל 

ושלום ) חיים  לו  ויוסיפו  משובח  זה הגאולההרי את  להביא 
בזכותברחמים . אלא נגאלים  ישראל  התשובהאין 

הזוה "ק !ובזכות

חיי המשיח, ולימות משיח מחבלי  להנצל  עי "ז  ונזכה 
הבריאה . ותכלית העוה "ב ,

ית ' שמו  כבוד  למען  תשע"ד  אלול  כ "א בעה "ח  זה  ועל 
התורה . וכבוד  בעולם  המחולל 

גראס  יהודה   שלו הק'
שמש  בית יצ"ו, האלמי אבדק"ק
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על  חזה א ר זי"ע  דה ט ב   העל ֲֲֵֶַַַַַָָָחז
האחר הר  ְֲִֵַַַָמנהיגי 

מיחא  עקבתא  הי "ריהאדמ  עניְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָ
הח יּ ים אוֹ צר ה ּק ד וֹ ׁש  היכל בּ ספר  ח) ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְֵָָֻ

זצללה "ה ה רכה ) מקאמרנא להגה"ק ְִַָָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ מעּת ה  וז "ל: ה ּק ן ׁש ליח  מצות  תצא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָּפ רׁש ת
עלי וֹ ן בּ פה  המירה  ׁש ע ּק ר אחי , ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵּת דעוּ 

הרעותחּת וֹ ן, מנהג ׁש נּ תּפ ט  כּ מוֹ  ו א  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ מי ר בּ י, יׁש  ועיר  עיר וּ בכל ּפ נּ ה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל 

ּפ יו וּ פוֹ ער סרה מדבּ ר זה  רבּ י ׁש ל  מ כּ ת  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א 
אחרת ׁש בּ עיר רבּ י על חק .לבלי  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

 מבהק ּת למיד ׁש היה  וחמי  מּמ וֹ רי  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌
מוה "ר ה צּ דּ יק הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמרבּ נוּ 
נסע  אחת  ׁש ּפ עם  מזלאט ׁש וֹ ב  מיכל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְיחיאל
היּ מים  ׁש בעת אוֹ ר  קד ׁש ים קוֹ דׁש  אל וֹ קי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָמרן 
והל  הדּ ר על  ט וֹ ב  ׁש ם בּ על ישׂ ראל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַר בּ נ וּ 
הּת למידים  ורא וּ  מנחה, להת ּפ לּ ל ה יּ ער  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאל 
וּ בוֹ כה  וצוֹ עק  בּ אילן מאד  ראׁש וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ֶּמ כּ ה
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כּ ן ראוּ  והּמ ה רבּ ה וּ בכיּ ה מׁש נּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְצעקוֹ ת 
זה , מה  ועל זה  מה  קדוֹ ׁש  ּפ ה  ו ׁש אלוּ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת מהוּ 

ׁש יּ היוּ וה ׁש יב ה דּ וֹ ר וֹ ת על  קד ׁש וֹ  בּ ר וּ ח ׁש צּ פה ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
כּ אר בּ ה רבּ יים ׁש יּ היוּ  וראה  למ ׁש יח  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְסמוּ כים
מ לּ ׁש לּ ח הגּ אוּ לה את יעכּ בוּ  הם והם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָלר וֹ ב
גּ וֹ רם כּ י וּ פ ׁש וּ ט  בּ כללוּ ת, ה בּ נים מעל  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָהאם 
מל ּמ ד ואינ וֹ  ח נּ ם  ושׂ נאת  לבבוֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רוּ ד
ויׁש רוֹ ת טוֹ בוֹ ת  מ דּ וֹ ת  למׁש מע ּת וֹ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלה ּס רים
נגד סרה  לדבּ ר  חלילה  וּ בפרט  עבוֹ דה, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְודרכי
ׁש וּ ם על אפיל וּ  אוֹ  ה דּ וֹ ר  גּ דוֹ ל אוֹ  צדּ יק ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאיזה
מלּמ דים והם  בּ מצווֹ ת, ה ּמ חזק ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ר 
ׁש אינוֹ  מי  מ כּ ל  וּ טלוּ לא ח וּ כא  לע שׂ וֹ ת  ְבּ הפ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ושׂ נאת לבבוֹ ת ּפ רוּ ד  גּ וֹ רם  וזה  ׁש לּ וֹ  לר בּ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵנוֹ סע

הגּ ל וּ ת ואריכ וּ ת לדק דּ ק חנּ ם   צרי וּ מאד , ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה צּ דּ יקים  הת דּ בּ ק וּ ת  מענין  הזּ ה הרע ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר
לד בּ ק  ּפ עמים  כּ ּמ ה ׁש הזהרּת י ּפ י על  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף 
וּ בלבד  האדם כּ ל  זה כּ י ה דּ וֹ ר  בּ צ דּ יק ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 

מל  לק בּ ל  כּ די תמים וּ בלב בּ אמת  כוּ ת ׁש יּ היה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
להאיר נפׁש וֹ  מעלה הדּ וֹ ר וצדּ יק  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים ,
ׁש ראינוּ  כּ מ וֹ  וּ מצווֹ ת  בּ ּת וֹ רה  נפלאה  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה
אבל  ה צּ דּ יקים , אל  נסיעוֹ ת  ּפ עלּ וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ עינינוּ 
כּ י נפׁש וֹ , לׁש מ וֹ ר  צרי מאד  ה זּ ה הרע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר
לפרק  לוֹ  ניחא  בּ הפקירא  כּ י נ וֹ סעים  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה 
ׁש ם  ׁש ּמ ק בּ ל וכיון  וּ מצווֹ ת  ּת וֹ רה  על ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
וּ מצו וֹ ת  ּת וֹ רה  על ּפ וֹ רק אז ּפ נים  וע זּ וּ ת ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָחסיד 
אם  נסיעה מעין  מאד  ּת דקדּ ק ולכן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלגמרי ,
מ ר ׁש  אוֹ  רחמנים ישׂ ראל  בּ ני מ רׁש  ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ י
סרה  מ לּ ד בּ ר  ּפ י ותׁש מ וֹ ר ולענה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֶּפ וֹ רה 
א וֹ תי ּת א ׁש ים ואל  בּ ר ׁש ע וֹ , מפרסם על א ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִאם 
 ּכ כּ י  דּ רכּ י אין מה כּ ה  עד  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶדּ בּ ר ּת י 

עכלה "ק . הלּ ילה, בּ חלוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנצטוּ יתי

מ קר  הזהר הא אמת מנהיג ְְֱִִִִֶֶֶַַַַצ יק

, יצּ ילם ר ׁש עים מ יּ ד  חסידיו  נפ ׁש וֹ ת ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ׁש נּ וֹ סע  מי דּ ה נּ ה  אחד קדוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵּפ רוּ ׁש 
קנקנּ וֹ  על לתה וֹ ת  צרי הוּ א  צ דּ יק ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזה
הוּ א  אם בּ דיקוֹ ת וּ ב ׁש בע  חקירוֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש בע

א ׁש ר דּ מׁש יחא בּ עקבתא  וּ בפרט אמת, ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַצדּ יק 
בּ עת  זי "ע ה ּק דוֹ ׁש  טוֹ ב  ׁש ם הבּ על נבּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר 
הרבּ ה  ׁש ם  והיה בּ דּ ר ּת למידיו עם ֶׁש הל◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הרבּ ה  בּ עלּ ין ממוּ לאין היוּ  אׁש ר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִאילנוֹ ת 
ט וֹ ב  ׁש ם ה בּ על  והכּ ה לסּפ ר  י וּ כל  א  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
לוֹ  ו ׁש אלוּ  בּ אילנ וֹ ת, רא ׁש וֹ  את זי"ע ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ה ּק ד וֹ ׁש  וה ׁש יב כּ ן , ע וֹ שׂ ה  ה וּ א  לּמ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למידיו 

אנׁש יםׁש  יהיה  דּ מׁש יחא ׁש בּ עיקבתא ּת דעוּ  ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מרּמ אים ויהיוּ  ר בּ י בּ ׁש ם  עצמם  את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כ נּ ים
העלין אלּ וּ  כּ מ וֹ  הרבּ ה הבּ ריּ וֹ ת  את ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מטעים 
(האפ על אמר    זי"ע  ד ה ירחמיאל הר י ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ(זקני

יתודּ ע  הבּ דיקה אחר אם הוּ א  בּ זה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוה ּס ימן
אזי האחרוֹ ן, קצה  עד מ קר נזהר ׁש ה וּ א  ְל◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌
איזה  מּמ נּ וּ  ּת ׁש מע  וּ באם  צדּ יק , ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵּת דע
את  הרחק  הם  למען אזי  ׁש קר , ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִדּ בּ וּ ר
ה ּס טרא  מצּ ד ה וּ א  כּ י גּ בוּ לוֹ  מעל  ַעצמ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אליו ת ׁש מע ואל ל וֹ , ּת אמר טמא  וצא  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא 
אם  ואף  י שׂ ראל , בּ אקי חלק  לוֹ  אין  כּ י ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְכּ לל,

לוֹ  ּת אבה אל וּ מוֹ פתים  אוֹ ת וֹ ת   ל (ועיראה  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֵַ

(  יצחק במטעמי זריע ר ת חי והנּ ה אילנא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ◌ִ◌ֵ◌
ה ם  לפני וּ תחנּ ה ּת פלּ ה לה ּפ יל צרי ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 

ו ׁש לוֹ  חס לריק ימיו  יב לּ ה  ׁש א  ם ית בּ ר ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואזי דּ קד ה, מּס טרא ׁש אינ נּ וּ  צדּ יק ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל
ׁש אמר וזה  רע, דּ בר  מ כּ ל  מצּ יל וֹ   יתבּ ר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם
ר ׁש עים , מ יּ ד  חסידיו נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
ׁש אינוֹ  מי כּ ל כּ י רׁש עים ׁש הם  הרבּ נים ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָא וֹ תן
רחמנא רׁש ע הוּ א לגמרי מקר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִנפרׁש 

ׁש א ליצלן חסידיו  את  יׁש מר ית בּ ר והם  , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
צדּ יק  אל  ׁש יּ ז כּ וּ  רק כזה  לרּמ אי  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָיבוֹ א וּ 

י"ג)האמת .   ראינ עניני – ה ר  אר (ספר ָ◌ֱ◌ֶ◌ְִִִֵֵֶַַָָ

למעלה  הזר  עני ְְְְְִִַַַָָעד 

 עמ וּ ס אילן  ליד ּפ עם עבר ט וֹ ב  ׁש ם  ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וועלן מיח 'ן ּפ אר ונענה : ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעלים 
בּ לעטלאך  וויפל  אזוֹ יפיל רבּ י'ס  פאלׁש ע ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵזיין 

בּ וֹ ים. א וֹ יפן דּ א  כ "ה,סאיז  עד  הרמ "ח מר (ס רי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֵַָָ

זצ"ל ) מסלאני מאטל ר' ְְִִָָמהרה "ק 
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דווקא  ברחמים  [כמ"שהגאולה  וחפץ. איש  החזון  מרן 
תרצ "א  בשנת  בא "י  הבד "צ  ורבני  זיע "א  בראשותחיים 

בשנת  הבד "ץ  רבני  וכל  זיע "א , זוננפלד  הגרי"ח  מרן 
בדצי"ם , הרבה  ועוד  חביבתשס "ב ז אחרון  ואחרון 

ס "ה הדור וגדולי  רבני  ועשרות  יוסף עובדיה הרב  מרן
מכל  וכידוע הדור, גדולי שהורההסה "ק אלף וכמו

שליט "א  שטיינמן  הגראי "ל  זיע "א עפ"י מרן  רמח "ל 
שליט "א  קנייבסקי  חיים  ר ' הגאון החזו "א ומרן  ממרן 

שליט "א וכמה זיע "א  הדור  וכולםמגדולי  קורא , בקול 
ביום]. זוהר דף ללמוד  פסקו

אמת  דברי  לשמוע  כרויה  הציבור  אוזן  שאין  עקא , דא 
זאת  מכריזים  לא  מדוע  כן  "אם  שואלים : והכל  אלו ,
הכריזו כבר  ישראל  [גדולי  חוצות ?" בראש  הרבנים 
על  מדברים  הם   מדוע? טוענים  והם   אזהרות  הרבה 
בזוהר  לעסוק  רוצים  ולא  הכריזו  שלא  שלהם  גדולים 

הקדוש !]
דברי  להביא יש מווילנא בראשונה  פנחס  ר ' הגאון 

"זיע "א  התורה ,שכתב  מגדולי ראיה  לקחת  תפן  אל 
דברי כי זו , בחכמה  לעסוק  רוצים  שלא  הנגלות , בעלי 
יותר  ובטוחים  נאמנים  שזכרנו  ובזוהר  במדרש  חז "ל 

הזה ." הדור  עיי "ש)מגדולי  פ "ה  י"ב  מאמר  פ "ב  הברית  (ספר 

תרע "ו ובשנים  מעולם  דברים היו  שכבר להודיע והננו
על זיע"א "הסולם " בעל  הגה "ק  מרן התריע תרע"ט 
אירופה קהילות לרבני והלך  ובאה  הממשת  השואה 
ישראל לארץ  לעלות  ישראל  לכל  להורות להם  ואמר 
זו . מצרה ולהצילם  להגן  זוה"ק  בישיבותיהם ושילמדו 

וקטפה השואה ובאתה  בקולו  שמעו  ולא בו  וזילזלו 
יהודים! 6,000,000 של  חייהם  בהקדמת את (וכמ"ש

עיי "ש) .הסולם 

אמרו  הקדושים  שרבותינו  הגר "א דעו  ז"ל האר "י  (הזוה"ק ,

רבים ) ועוד  יהיוז "ל מישראל  רבים  האחרון  שבדור 
ומנהיגי ישיבות  ראשי  רבנים  אפילו  רב , ערב  נשמות 

שכלהדור  עליהם חז "ל  לנו מסרו  מובהקים וסימנים  .
ממצבם להם אכפת  ולא  הציבור על  להשתרר  מטרתם 

בפירוש  כותב והזוה "ק  ישראל . ל')של  תיקון (תיקונים 

חורבן גורמים  הם  בזוהר  עוסקים  שאינם  אלה שכל 
בעולם ! ומוות  ואבדון 

תורה  דעת דעתנו  מגלים  ורשב "יואנו רבינו  משה  (עפ "י 

דא "י ובד "ץ  זוה"ק  ללמוד  שאמרו  האמיתיים  ישראל גדולי  וכל ע "ה 

בעת ופוסקיםתרצ "א ) מאיתנו  ואחד  אחד  כל  על  שיש 
בכל  וללמוד  ומוחלטת  אמיתית  תשובה  לעשות  הזאת 

הקדוש  זוהר  אחת  דקה יעבור !יום  ולא  המרבהחוק (וכל 

ושלום ) חיים  לו  ויוסיפו  משובח  זה הגאולההרי את  להביא 
בזכותברחמים . אלא נגאלים  ישראל  התשובהאין 

הזוה "ק !ובזכות

חיי המשיח, ולימות משיח מחבלי  להנצל  עי "ז  ונזכה 
הבריאה . ותכלית העוה "ב ,

ית ' שמו  כבוד  למען  תשע"ד  אלול  כ "א בעה "ח  זה  ועל 
התורה . וכבוד  בעולם  המחולל 

גראס  יהודה   שלו הק'
שמש  בית יצ"ו, האלמי אבדק"ק
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על  חזה א ר זי"ע  דה ט ב   העל ֲֲֵֶַַַַַָָָחז
האחר הר  ְֲִֵַַַָמנהיגי 

מיחא  עקבתא  הי "ריהאדמ  עניְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָ
הח יּ ים אוֹ צר ה ּק ד וֹ ׁש  היכל בּ ספר  ח) ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְֵָָֻ

זצללה "ה ה רכה ) מקאמרנא להגה"ק ְִַָָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ מעּת ה  וז "ל: ה ּק ן ׁש ליח  מצות  תצא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָּפ רׁש ת
עלי וֹ ן בּ פה  המירה  ׁש ע ּק ר אחי , ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵּת דעוּ 

הרעותחּת וֹ ן, מנהג ׁש נּ תּפ ט  כּ מוֹ  ו א  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ מי ר בּ י, יׁש  ועיר  עיר וּ בכל ּפ נּ ה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל 

ּפ יו וּ פוֹ ער סרה מדבּ ר זה  רבּ י ׁש ל  מ כּ ת  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א 
אחרת ׁש בּ עיר רבּ י על חק .לבלי  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

 מבהק ּת למיד ׁש היה  וחמי  מּמ וֹ רי  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌
מוה "ר ה צּ דּ יק הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמרבּ נוּ 
נסע  אחת  ׁש ּפ עם  מזלאט ׁש וֹ ב  מיכל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְיחיאל
היּ מים  ׁש בעת אוֹ ר  קד ׁש ים קוֹ דׁש  אל וֹ קי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָמרן 
והל  הדּ ר על  ט וֹ ב  ׁש ם בּ על ישׂ ראל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַר בּ נ וּ 
הּת למידים  ורא וּ  מנחה, להת ּפ לּ ל ה יּ ער  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאל 
וּ בוֹ כה  וצוֹ עק  בּ אילן מאד  ראׁש וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ֶּמ כּ ה
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כּ ן ראוּ  והּמ ה רבּ ה וּ בכיּ ה מׁש נּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְצעקוֹ ת 
זה , מה  ועל זה  מה  קדוֹ ׁש  ּפ ה  ו ׁש אלוּ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָּת מהוּ 

ׁש יּ היוּ וה ׁש יב ה דּ וֹ ר וֹ ת על  קד ׁש וֹ  בּ ר וּ ח ׁש צּ פה ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
כּ אר בּ ה רבּ יים ׁש יּ היוּ  וראה  למ ׁש יח  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְסמוּ כים
מ לּ ׁש לּ ח הגּ אוּ לה את יעכּ בוּ  הם והם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָלר וֹ ב
גּ וֹ רם כּ י וּ פ ׁש וּ ט  בּ כללוּ ת, ה בּ נים מעל  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָהאם 
מל ּמ ד ואינ וֹ  ח נּ ם  ושׂ נאת  לבבוֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רוּ ד
ויׁש רוֹ ת טוֹ בוֹ ת  מ דּ וֹ ת  למׁש מע ּת וֹ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלה ּס רים
נגד סרה  לדבּ ר  חלילה  וּ בפרט  עבוֹ דה, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְודרכי
ׁש וּ ם על אפיל וּ  אוֹ  ה דּ וֹ ר  גּ דוֹ ל אוֹ  צדּ יק ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאיזה
מלּמ דים והם  בּ מצווֹ ת, ה ּמ חזק ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ר 
ׁש אינוֹ  מי  מ כּ ל  וּ טלוּ לא ח וּ כא  לע שׂ וֹ ת  ְבּ הפ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ושׂ נאת לבבוֹ ת ּפ רוּ ד  גּ וֹ רם  וזה  ׁש לּ וֹ  לר בּ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵנוֹ סע

הגּ ל וּ ת ואריכ וּ ת לדק דּ ק חנּ ם   צרי וּ מאד , ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה צּ דּ יקים  הת דּ בּ ק וּ ת  מענין  הזּ ה הרע ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר
לד בּ ק  ּפ עמים  כּ ּמ ה ׁש הזהרּת י ּפ י על  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף 
וּ בלבד  האדם כּ ל  זה כּ י ה דּ וֹ ר  בּ צ דּ יק ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 

מל  לק בּ ל  כּ די תמים וּ בלב בּ אמת  כוּ ת ׁש יּ היה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
להאיר נפׁש וֹ  מעלה הדּ וֹ ר וצדּ יק  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים ,
ׁש ראינוּ  כּ מ וֹ  וּ מצווֹ ת  בּ ּת וֹ רה  נפלאה  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה
אבל  ה צּ דּ יקים , אל  נסיעוֹ ת  ּפ עלּ וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ עינינוּ 
כּ י נפׁש וֹ , לׁש מ וֹ ר  צרי מאד  ה זּ ה הרע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר
לפרק  לוֹ  ניחא  בּ הפקירא  כּ י נ וֹ סעים  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה 
ׁש ם  ׁש ּמ ק בּ ל וכיון  וּ מצווֹ ת  ּת וֹ רה  על ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
וּ מצו וֹ ת  ּת וֹ רה  על ּפ וֹ רק אז ּפ נים  וע זּ וּ ת ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָחסיד 
אם  נסיעה מעין  מאד  ּת דקדּ ק ולכן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלגמרי ,
מ ר ׁש  אוֹ  רחמנים ישׂ ראל  בּ ני מ רׁש  ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ י
סרה  מ לּ ד בּ ר  ּפ י ותׁש מ וֹ ר ולענה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֶּפ וֹ רה 
א וֹ תי ּת א ׁש ים ואל  בּ ר ׁש ע וֹ , מפרסם על א ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִאם 
 ּכ כּ י  דּ רכּ י אין מה כּ ה  עד  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶדּ בּ ר ּת י 

עכלה "ק . הלּ ילה, בּ חלוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנצטוּ יתי

מ קר  הזהר הא אמת מנהיג ְְֱִִִִֶֶֶַַַַצ יק

, יצּ ילם ר ׁש עים מ יּ ד  חסידיו  נפ ׁש וֹ ת ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ׁש נּ וֹ סע  מי דּ ה נּ ה  אחד קדוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵּפ רוּ ׁש 
קנקנּ וֹ  על לתה וֹ ת  צרי הוּ א  צ דּ יק ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזה
הוּ א  אם בּ דיקוֹ ת וּ ב ׁש בע  חקירוֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש בע

א ׁש ר דּ מׁש יחא בּ עקבתא  וּ בפרט אמת, ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַצדּ יק 
בּ עת  זי "ע ה ּק דוֹ ׁש  טוֹ ב  ׁש ם הבּ על נבּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר 
הרבּ ה  ׁש ם  והיה בּ דּ ר ּת למידיו עם ֶׁש הל◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הרבּ ה  בּ עלּ ין ממוּ לאין היוּ  אׁש ר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִאילנוֹ ת 
ט וֹ ב  ׁש ם ה בּ על  והכּ ה לסּפ ר  י וּ כל  א  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
לוֹ  ו ׁש אלוּ  בּ אילנ וֹ ת, רא ׁש וֹ  את זי"ע ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ה ּק ד וֹ ׁש  וה ׁש יב כּ ן , ע וֹ שׂ ה  ה וּ א  לּמ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למידיו 

אנׁש יםׁש  יהיה  דּ מׁש יחא ׁש בּ עיקבתא ּת דעוּ  ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מרּמ אים ויהיוּ  ר בּ י בּ ׁש ם  עצמם  את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כ נּ ים
העלין אלּ וּ  כּ מ וֹ  הרבּ ה הבּ ריּ וֹ ת  את ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מטעים 
(האפ על אמר    זי"ע  ד ה ירחמיאל הר י ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ(זקני

יתודּ ע  הבּ דיקה אחר אם הוּ א  בּ זה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוה ּס ימן
אזי האחרוֹ ן, קצה  עד מ קר נזהר ׁש ה וּ א  ְל◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌
איזה  מּמ נּ וּ  ּת ׁש מע  וּ באם  צדּ יק , ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵּת דע
את  הרחק  הם  למען אזי  ׁש קר , ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִדּ בּ וּ ר
ה ּס טרא  מצּ ד ה וּ א  כּ י גּ בוּ לוֹ  מעל  ַעצמ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אליו ת ׁש מע ואל ל וֹ , ּת אמר טמא  וצא  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא 
אם  ואף  י שׂ ראל , בּ אקי חלק  לוֹ  אין  כּ י ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְכּ לל,

לוֹ  ּת אבה אל וּ מוֹ פתים  אוֹ ת וֹ ת   ל (ועיראה  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְֵַ

(  יצחק במטעמי זריע ר ת חי והנּ ה אילנא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ◌ִ◌ֵ◌
ה ם  לפני וּ תחנּ ה ּת פלּ ה לה ּפ יל צרי ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 

ו ׁש לוֹ  חס לריק ימיו  יב לּ ה  ׁש א  ם ית בּ ר ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואזי דּ קד ה, מּס טרא ׁש אינ נּ וּ  צדּ יק ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל
ׁש אמר וזה  רע, דּ בר  מ כּ ל  מצּ יל וֹ   יתבּ ר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהם
ר ׁש עים , מ יּ ד  חסידיו נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
ׁש אינוֹ  מי כּ ל כּ י רׁש עים ׁש הם  הרבּ נים ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָא וֹ תן
רחמנא רׁש ע הוּ א לגמרי מקר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִנפרׁש 

ׁש א ליצלן חסידיו  את  יׁש מר ית בּ ר והם  , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
צדּ יק  אל  ׁש יּ ז כּ וּ  רק כזה  לרּמ אי  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָיבוֹ א וּ 

י"ג)האמת .   ראינ עניני – ה ר  אר (ספר ָ◌ֱ◌ֶ◌ְִִִֵֵֶַַָָ

למעלה  הזר  עני ְְְְְִִַַַָָעד 

 עמ וּ ס אילן  ליד ּפ עם עבר ט וֹ ב  ׁש ם  ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וועלן מיח 'ן ּפ אר ונענה : ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעלים 
בּ לעטלאך  וויפל  אזוֹ יפיל רבּ י'ס  פאלׁש ע ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵזיין 

בּ וֹ ים. א וֹ יפן דּ א  כ "ה,סאיז  עד  הרמ "ח מר (ס רי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֵַָָ

זצ"ל ) מסלאני מאטל ר' ְְִִָָמהרה "ק 
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 ידיה על א  יראל צרת ְְִֵֵֶַָָָרב

יסגי חוּ צּפ א דּ מ ׁש יחא  בּ עקבתא  עּת ה  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
וּ מרן , ֹאמלו אני  יאמיר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְוהי וֹ קר
ה ' מׁש יח אּפ ינוּ  רוּ ח  הּק דׁש ים קוֹ דׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ּת פילת  בּ עת ט וֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרב
וּ מרט  בּ ראׁש וֹ  ה כּ ה  אחת  ּפ עם בּ דּ ר ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמנחה 

ׁש   ּכ אחר ואמר קד ׁש וֹ שׂ ערוֹ  בּ ר וּ ח ראה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
יהיה ה ּמ ׁש יח לימי מאק)ׁש ּק ר וֹ ב יאק  ועל(ר יעס  ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְִֶ◌ַ◌

,מתאר והּק ץ האמ וּ נה , נאבדה זה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְידי
מן בּ א  ישׂ ראל  ׁש ל ורעוֹ ת צרוֹ ת ר וֹ ב ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוכמעט
וּ דרכים וּ תפלּ ה ּת וֹ רה  וּ בּט וּ ל ה שׂ ּת ררוּ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזה 

מעּק ם, דּ ר ל וֹ  להיוֹ ת  עקוּ ׁש וֹ ת ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲעקוּ מים
ׁש ע וֹ ת ארבּ ע  ׁש חרית להתּפ לּ ל דּ רכיו  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מעּק ׁש 
בּ לּ ילה, ׁש ע וֹ ת ׁש ׁש ה וּ מנחה  חצ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַאחר
א ׁש ר אמת  ל צּ דּ יק עצמ וֹ  ה ּמ דבּ ק ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוא ׁש רי 
אוֹ ר בּ האר וֹ ת עלי וֹ נים המים בּ ׁש מי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹרא ׁש וֹ 

סוֹ ף. שי"ח )אין    – ק די רת  – הרכה  (א "ה .(היכל ֵ◌ְְֵֵַַַַָָָָ

ט"ו א ' מהד"ת ממונקאטש דה להרב רה ברי ְְִֵֵַַַָָָע

 דה רח ראה טב  ה על :ה זה זאת ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהביא 

מאק יאק  :ה זה יר ניהאחר רת היה ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָמה 

(מי מ מ) ּמעכ יהיה והּמ ה מאד בים הר בּ ה  ְְְִַֻ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש ים . דּ בּ רוֹ תיו כּ אן  עד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ אוּ לה ,

הזוהר תשע"ד823אור  אלול  חודש ד'גיליו חלק

 מה חסידיו את י מר ה'  ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹוד

 זי"ע)בּ ׁש ם טב  ׁש אמר(העל ְ◌ֵ◌ֵֶַַַ◌ָ◌ַ◌
יהיהׁש  ה ּמ ׁש יח  בּ יאת ּק וֹ דם ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

גּ מוּ רים רׁש עים ׁש יּ היוּ  ואדמ וֹ רים ועל ר בּ נים  , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ו ׁש ל וֹ ם , חס  אחריהם  יכרכוּ  ׁש א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּת מימים 
ׁש וֹ מר הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהת ּפ לּ ל
ודי יצּ ילם, ר ׁש עים מיּ ד חסידיו ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַנפ ׁש וֹ ת

ׁש וֹ טיםלּמ בין]. בּ ע וֹ לם  יּ תבּ רכוּ  וגם ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מאד הרבּ ה  להם  ׁש יּ סיּ ע וּ  (ארי.ו ׁש קרנים  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֵַֹ

מרלת) למהריא"ז מ "ט    ְִִַַָָהאי

 עי ר הי מפרסמי ְְְְְִִִִֶָָֻיהי

התּפ לּ ל מסטרעליסק)אחת   רבּ ׁש בּ ת (ה ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִֶַָָ◌ַ◌ָ◌
וּ כׁש ה גּ יע  הע ּמ וּ ד, לפני  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶק וֹ ד ׁש 
רׁש עים  מיּ ד חסידיו  נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַלּפ סוּ ק
גּ דוֹ לה , בּ בכ יּ ה  ּפ עמים כּ ּמ ה  אמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַיצּ ילם,
מה  הּת למידים  אוֹ תוֹ  אלוּ  ה ּת פ לּ ה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר 
ּפ עמים  כּ ּמ ה  וּ בכפלוֹ  בּ בּ כיּ ה כּ וּ נתוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהיה 
בּ פה  וענה וכ וּ ', נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק

ׁש  ּפ קוּ חא בּ עיניו  ראה אׁש ר ּק דםקדׁש וֹ : ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌

יּמ צא הדּ וֹ ר מפ וּ רסמי יהיה ה גּ וֹ אל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת 
גּ מוּ רים רׁש עים  ׁש יּ היוּ  מפרסמים  ,בּ יניהם ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מיּ ד  חסידיו נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר  בּ כה זה  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
יצּ ילם . ספרר ׁש עים  נד ס ב', רק  א ' יהח  אר) ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַ

כ "ד )למידי  חלק ד ה טב  .העל  ְִֵֵֵֶַַַַַָ

ה' עבד  ר ברי ס ְֲִִִֵֶַַָהחסידי

אמר זצ"ל מסטרעטין ה ּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
חסידיו נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר הּפ סוּ ק על  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִממוֹ 

ׁש אמר: י צּ ילם ר ׁש עים  בּ יאתמ יּ ד  לפני ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
רחמנא גּ מוּ רים  רׁש עים  רבּ י 'ס יהיוּ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח

בּ תמימוּ תם ליצלן הם  החסידים הן אבל , ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
נ וֹ סעים  ולכן  ה' ע וֹ בד ה וּ א  ׁש רבּ ם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְסוֹ ברים 
עליו  ה ּמ ל דּ וד  הת ּפ לּ ל  לזאת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵאליו,
רׁש עים  מיּ ד חסידיו נפ ׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהלוֹ ם
בּ רבּ י 'ס  ו ׁש ל וֹ ם  חס י כּ ׁש לוּ  ׁש א  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַיצּ ילם

את(א ר כּ א לּ וּ . לי"א)ע. ָ◌ֵ◌ָ

ק ה  עבדה הא לטהר מחר ְְְֲִָָָָָֻלהית

 כּ ל לברכה  זכרוֹ נם חכמינוּ  דּ אמר וּ  הא ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ּפ עם  לוֹ  הקׁש ה  טהוֹ ר , לטהוֹ ר  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַה ּמ ח בּ ר 

ד ' חלק תשע"ד  אלול חודש גיליון 823 הזוהר  11אור 

ש "ב  מו"ה  הרזים  חכם ה ּק ד וֹ ׁש  הרב ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחת
הדּ ין, מדּ ת  לקתה  כּ ן  אם מ ּפ ר ׁש יסחא  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִז "ל
היה  א ׁש ר  אמ ּת י ל צּ דּ יק ׁש יּ תדּ ּמ ה  זאת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲהיּת כן 
כּ ל  ועבד ה זּ ה ע וֹ לם מהבלי וּ מבדּ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָּפ רוּ ׁש 

בּ מס  ׁש מ וֹ   ית בּ ר להבּ וֹ רא נפ ׁש ,ימיו  יר וּ ת  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
טהוֹ ר נע שׂ ה יהיה  ל וֹ  התח בּ ר   א ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוה וּ א 
לטהוֹ ר מח בּ ר להי וֹ ת  כּ י ל וֹ  והׁש יב  ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָכּ מ וֹ ה וּ ,
טהוֹ ר מ לּ הי וֹ ת גּ דוֹ לה י וֹ תר עבוֹ דה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲהוּ א
ספרים  בּ כּמ ה אלּ ה דּ בריו וה וּ בא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ עצמוֹ ,

ידידיממוֹ , מי מעי לא ר א ברי מתאימי) ִ◌ְ◌ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָ

,משערכערשי ה ה ער  יצחק  מו"ה הפלג  החסיד ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהנ ח

זצ "ל  לי מו "ה  דה אה הרב  מי  עצמ ְְִִֵֶַַַַַָָָָמע

 רא י דה הה די ל  למיד צזמיר  ְְְְִִִִֶַַַָאבדק"ק 

ב א זי"ע דה ה הדי  ר  ס ר  הנה   ראְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

יראל, מנהיגי ,יקיה ל לקראת ילכ אז צדקנ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמ יח

 יניה ויהי מימיה אב אר  החסידי יאנ ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָע

 ע הלאה  לה יאמר  צדקנ מ יח אר  א ה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמנהיגי

זאג זיי וועט צדקנ מ יח אמר  אחת ע) , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהחסידי

( חסידי דיינע מיט יר החסידים פארט  יקרבוּ  ואז  , ְְֲִִִִֵֶָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
חטאנוּ  מה  צדקנ וּ  מׁש יח  ויאמר וּ  מאד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויבכּ וּ 
צדּ יק  ה וּ א  כּ י אמוּ נה  לנ וּ  היה הא ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוא ׁש מנ וּ 
צדקנוּ  וּ מׁש יח עלינוּ , תל וּ נת וּ מה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱאמת,
לבּק ׁש  מה צּ ר איׁש  ׁש ל ימיו  כּ ל להם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָיׁש יב 
להתק ר יּ זכּ ה  כּ י ׁש מוֹ  ית בּ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵמה בּ וֹ רא 
ימנע  א  ׁש מוֹ   יתבּ ר והבּ וֹ רא אמת. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְבּ צ דּ יק
רצ וֹ נכם  היה ואם  בּ תמים , מההוֹ לכים  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵטוֹ ב
מאיר היה  אמת  בּ צדּ יק להתקר ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת 
האמת  רצ וֹ נכם  היה  א וּ בו דּ אי האמת, ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָלכם

וסרי )להאמת . רה חי הה די (פארת ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְְְִִִִִֵֶֶַָ

יתקלקל  ר י 'ס ל  העני ְְְִִִֵֶֶַַָָ

(  ה ּק ד וֹ ׁש (עד  מהרב  מעשׂ ה  ַָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ּפ עם  זצ "ל, ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַה יּ ה וּ די 
הרב  עם בּ לּ ילה  זצ"ל ה יּ ה וּ די היה  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחת
ׁש היה  זצ"ל בּ וּ נים שׂ מחה ר' ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
חוֹ ׁש ב  רק יׁש ן  היה א  והיּ הוּ די ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת למידוֹ ,
בּ וּ נים  שׂ מחה הר"ר ל וֹ  ו ׁש אל מאד, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוגנח

ה יּ ה וּ די ואמר גּ וֹ נח , כּ ב וֹ ד וֹ  מעלת מה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַזצ "ל 
אנ היוּ זצ"ל , מׁש ה  ׁש לּ אחר חׁש ב ּת י י ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

 ּכ ואחר נביאים , ׁש וֹ פטים  וּ לאחר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ פטים ,
ּת נּ אים  היוּ   ּכ ואחר  ה גּ ד וֹ לה, כּ נסת  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַאנׁש י
מוֹ כיחים  הי וּ   ּכ ואחר וּ פוֹ סקים , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַואמוֹ ראים

ׁש מים, ׁש נּ תרבּ וּ ל ׁש ם  נתקלקלוּ   ּכ ואחר  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
 ּכ ואחר ׁש מים , לׁש ם ׁש א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַה ּמ וֹ כיחים
רוֹ אה ׁש אני  גּ וֹ נח  אני זה  על רבּ י 'ס, ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִהתחילוּ 

ישׂ ראל יע שׂ וּ  מה  יתקלקל  זה ע"כ .ׁש גּ ם . ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה יּ הוּ די, 46)נפלאוֹ ת   רה .(חי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֵַָ

 מיה  מ א הקר לנביאי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָירד

 ה צּ דּ יקים ר בּ וֹ תינוּ  זה על  הזהירוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש רא וּ  ׁש לּ פנינוּ  מדּ וֹ רוֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוה ּק ד וֹ ׁש ים 
מה נּ סי וֹ נ וֹ ת  לנוּ  ׁש יּ ארע מה קדׁש ם  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ רוּ ח 
ּת למיד  מ ּפ י ו ׁש מעּת י  דּ מ ׁש יחא , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבתא
כּ ּמ ה  ׁש מע  מהימן  ואיׁש  מפרסם  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָחכם
היה  אׁש ר  מחתנ וֹ  ׁש מע  מאביו  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
יוֹ תר זי"ע מרוֹ זי 'ן  ה ּק דוֹ ׁש  הרב  אצל  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָרגיל
דּ בּ וּ רים  קד ׁש וֹ  מ ּפ ה  ו ׁש מע ׁש נה , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמע שׂ רים 

ה מיםאלּ וּ , מן אׁש  ׁש יּ רד דּ כמוֹ  ּת דע וּ  ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הבּ על, לנביאי ירד וא  הכּ רמל בּ הר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלאליּ ה וּ 
מן אׁש  ׁש יּ רד ההפ יהיה  דּ מׁש יחא  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבתא 
ה נּ סיוֹ נוֹ ת ויהיוּ  ה בּ על  לנביאי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה מים
עוֹ מד ואני  וּ מרים , ק ׁש ים  ועצוּ מים  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
להיוֹ ת ּת דעוּ  למען זה על לכם  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ מזהיר

בּ דּ בר ה ּק ד וֹ ׁש זהירים מהרב  מקבּ ל זה  וּ כעין , ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וּ קד וֹ ׁש ים  צדּ יקים וע וֹ ד  זי"ע  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמראּפ ׁש יץ
ׁש יּ עמדוּ  ה נּ סי וֹ נ וֹ ת גּ דל  מרא ׁש  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ה גּ ידוּ 

זה . על והזהירוּ  קל"ו)לנגדנוּ  עד הא לה .(על ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְַַַָ

 עי ר מקרב יקיצ מרחק קר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָנביא

 ׁש מע ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ה ּמ הימן ׁש האי ׁש  יד וּ ע  ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הגּ אוֹ ן הרב הוּ א הנ"ל  ה דּ ברים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַר בּ נ וּ 
עליו ׁש יׁש א  בּ נימין  ׁש מ וּ אל מוה"ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ ׁש יׁש 
דּ ברים  עוֹ ד הנ"ל  יעקב  מר ' ׁש מע ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהלוֹ ם
ה ּק ד וֹ ׁש  מהרב אצלוֹ  מקבּ ל ׁש היה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָנ וֹ ספים 
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 ידיה על א  יראל צרת ְְִֵֵֶַָָָרב

יסגי חוּ צּפ א דּ מ ׁש יחא  בּ עקבתא  עּת ה  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
וּ מרן , ֹאמלו אני  יאמיר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְוהי וֹ קר
ה ' מׁש יח אּפ ינוּ  רוּ ח  הּק דׁש ים קוֹ דׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ּת פילת  בּ עת ט וֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרב
וּ מרט  בּ ראׁש וֹ  ה כּ ה  אחת  ּפ עם בּ דּ ר ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמנחה 

ׁש   ּכ אחר ואמר קד ׁש וֹ שׂ ערוֹ  בּ ר וּ ח ראה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
יהיה ה ּמ ׁש יח לימי מאק)ׁש ּק ר וֹ ב יאק  ועל(ר יעס  ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְִֶ◌ַ◌

,מתאר והּק ץ האמ וּ נה , נאבדה זה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְידי
מן בּ א  ישׂ ראל  ׁש ל ורעוֹ ת צרוֹ ת ר וֹ ב ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוכמעט
וּ דרכים וּ תפלּ ה ּת וֹ רה  וּ בּט וּ ל ה שׂ ּת ררוּ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזה 

מעּק ם, דּ ר ל וֹ  להיוֹ ת  עקוּ ׁש וֹ ת ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲעקוּ מים
ׁש ע וֹ ת ארבּ ע  ׁש חרית להתּפ לּ ל דּ רכיו  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מעּק ׁש 
בּ לּ ילה, ׁש ע וֹ ת ׁש ׁש ה וּ מנחה  חצ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַאחר
א ׁש ר אמת  ל צּ דּ יק עצמ וֹ  ה ּמ דבּ ק ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוא ׁש רי 
אוֹ ר בּ האר וֹ ת עלי וֹ נים המים בּ ׁש מי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹרא ׁש וֹ 

סוֹ ף. שי"ח )אין    – ק די רת  – הרכה  (א "ה .(היכל ֵ◌ְְֵֵַַַַָָָָ

ט"ו א ' מהד"ת ממונקאטש דה להרב רה ברי ְְִֵֵַַַָָָע

 דה רח ראה טב  ה על :ה זה זאת ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהביא 

מאק יאק  :ה זה יר ניהאחר רת היה ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָמה 

(מי מ מ) ּמעכ יהיה והּמ ה מאד בים הר בּ ה  ְְְִַֻ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש ים . דּ בּ רוֹ תיו כּ אן  עד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ אוּ לה ,

הזוהר תשע"ד823אור  אלול  חודש ד'גיליו חלק

 מה חסידיו את י מר ה'  ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָֹוד

 זי"ע)בּ ׁש ם טב  ׁש אמר(העל ְ◌ֵ◌ֵֶַַַ◌ָ◌ַ◌
יהיהׁש  ה ּמ ׁש יח  בּ יאת ּק וֹ דם ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

גּ מוּ רים רׁש עים ׁש יּ היוּ  ואדמ וֹ רים ועל ר בּ נים  , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ו ׁש ל וֹ ם , חס  אחריהם  יכרכוּ  ׁש א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּת מימים 
ׁש וֹ מר הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהת ּפ לּ ל
ודי יצּ ילם, ר ׁש עים מיּ ד חסידיו ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַנפ ׁש וֹ ת

ׁש וֹ טיםלּמ בין]. בּ ע וֹ לם  יּ תבּ רכוּ  וגם ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מאד הרבּ ה  להם  ׁש יּ סיּ ע וּ  (ארי.ו ׁש קרנים  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֵַֹ

מרלת) למהריא"ז מ "ט    ְִִַַָָהאי

 עי ר הי מפרסמי ְְְְְִִִִֶָָֻיהי

התּפ לּ ל מסטרעליסק)אחת   רבּ ׁש בּ ת (ה ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִֶַָָ◌ַ◌ָ◌
וּ כׁש ה גּ יע  הע ּמ וּ ד, לפני  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶק וֹ ד ׁש 
רׁש עים  מיּ ד חסידיו  נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַלּפ סוּ ק
גּ דוֹ לה , בּ בכ יּ ה  ּפ עמים כּ ּמ ה  אמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַיצּ ילם,
מה  הּת למידים  אוֹ תוֹ  אלוּ  ה ּת פ לּ ה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר 
ּפ עמים  כּ ּמ ה  וּ בכפלוֹ  בּ בּ כיּ ה כּ וּ נתוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהיה 
בּ פה  וענה וכ וּ ', נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק

ׁש  ּפ קוּ חא בּ עיניו  ראה אׁש ר ּק דםקדׁש וֹ : ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌

יּמ צא הדּ וֹ ר מפ וּ רסמי יהיה ה גּ וֹ אל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת 
גּ מוּ רים רׁש עים  ׁש יּ היוּ  מפרסמים  ,בּ יניהם ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מיּ ד  חסידיו נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר  בּ כה זה  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
יצּ ילם . ספרר ׁש עים  נד ס ב', רק  א ' יהח  אר) ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַ

כ "ד )למידי  חלק ד ה טב  .העל  ְִֵֵֵֶַַַַַָ

ה' עבד  ר ברי ס ְֲִִִֵֶַַָהחסידי

אמר זצ"ל מסטרעטין ה ּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
חסידיו נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר הּפ סוּ ק על  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִממוֹ 

ׁש אמר: י צּ ילם ר ׁש עים  בּ יאתמ יּ ד  לפני ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
רחמנא גּ מוּ רים  רׁש עים  רבּ י 'ס יהיוּ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח

בּ תמימוּ תם ליצלן הם  החסידים הן אבל , ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
נ וֹ סעים  ולכן  ה' ע וֹ בד ה וּ א  ׁש רבּ ם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְסוֹ ברים 
עליו  ה ּמ ל דּ וד  הת ּפ לּ ל  לזאת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵאליו,
רׁש עים  מיּ ד חסידיו נפ ׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהלוֹ ם
בּ רבּ י 'ס  ו ׁש ל וֹ ם  חס י כּ ׁש לוּ  ׁש א  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַיצּ ילם

את(א ר כּ א לּ וּ . לי"א)ע. ָ◌ֵ◌ָ

ק ה  עבדה הא לטהר מחר ְְְֲִָָָָָֻלהית

 כּ ל לברכה  זכרוֹ נם חכמינוּ  דּ אמר וּ  הא ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ּפ עם  לוֹ  הקׁש ה  טהוֹ ר , לטהוֹ ר  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַה ּמ ח בּ ר 
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ש "ב  מו"ה  הרזים  חכם ה ּק ד וֹ ׁש  הרב ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחת
הדּ ין, מדּ ת  לקתה  כּ ן  אם מ ּפ ר ׁש יסחא  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִז "ל
היה  א ׁש ר  אמ ּת י ל צּ דּ יק ׁש יּ תדּ ּמ ה  זאת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲהיּת כן 
כּ ל  ועבד ה זּ ה ע וֹ לם מהבלי וּ מבדּ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָּפ רוּ ׁש 

בּ מס  ׁש מ וֹ   ית בּ ר להבּ וֹ רא נפ ׁש ,ימיו  יר וּ ת  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
טהוֹ ר נע שׂ ה יהיה  ל וֹ  התח בּ ר   א ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוה וּ א 
לטהוֹ ר מח בּ ר להי וֹ ת  כּ י ל וֹ  והׁש יב  ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָכּ מ וֹ ה וּ ,
טהוֹ ר מ לּ הי וֹ ת גּ דוֹ לה י וֹ תר עבוֹ דה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲהוּ א
ספרים  בּ כּמ ה אלּ ה דּ בריו וה וּ בא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ עצמוֹ ,

ידידיממוֹ , מי מעי לא ר א ברי מתאימי) ִ◌ְ◌ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָ

,משערכערשי ה ה ער  יצחק  מו"ה הפלג  החסיד ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהנ ח

זצ "ל  לי מו "ה  דה אה הרב  מי  עצמ ְְִִֵֶַַַַַָָָָמע

 רא י דה הה די ל  למיד צזמיר  ְְְְִִִִֶַַַָאבדק"ק 

ב א זי"ע דה ה הדי  ר  ס ר  הנה   ראְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

יראל, מנהיגי ,יקיה ל לקראת ילכ אז צדקנ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמ יח

 יניה ויהי מימיה אב אר  החסידי יאנ ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָע

 ע הלאה  לה יאמר  צדקנ מ יח אר  א ה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמנהיגי

זאג זיי וועט צדקנ מ יח אמר  אחת ע) , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהחסידי

( חסידי דיינע מיט יר החסידים פארט  יקרבוּ  ואז  , ְְֲִִִִֵֶָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
חטאנוּ  מה  צדקנ וּ  מׁש יח  ויאמר וּ  מאד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויבכּ וּ 
צדּ יק  ה וּ א  כּ י אמוּ נה  לנ וּ  היה הא ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוא ׁש מנ וּ 
צדקנוּ  וּ מׁש יח עלינוּ , תל וּ נת וּ מה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱאמת,
לבּק ׁש  מה צּ ר איׁש  ׁש ל ימיו  כּ ל להם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָיׁש יב 
להתק ר יּ זכּ ה  כּ י ׁש מוֹ  ית בּ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵמה בּ וֹ רא 
ימנע  א  ׁש מוֹ   יתבּ ר והבּ וֹ רא אמת. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְבּ צ דּ יק
רצ וֹ נכם  היה ואם  בּ תמים , מההוֹ לכים  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵטוֹ ב
מאיר היה  אמת  בּ צדּ יק להתקר ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת 
האמת  רצ וֹ נכם  היה  א וּ בו דּ אי האמת, ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָלכם

וסרי )להאמת . רה חי הה די (פארת ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְְְִִִִִֵֶֶַָ

יתקלקל  ר י 'ס ל  העני ְְְִִִֵֶֶַַָָ

(  ה ּק ד וֹ ׁש (עד  מהרב  מעשׂ ה  ַָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ּפ עם  זצ "ל, ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַה יּ ה וּ די 
הרב  עם בּ לּ ילה  זצ"ל ה יּ ה וּ די היה  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחת
ׁש היה  זצ"ל בּ וּ נים שׂ מחה ר' ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
חוֹ ׁש ב  רק יׁש ן  היה א  והיּ הוּ די ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת למידוֹ ,
בּ וּ נים  שׂ מחה הר"ר ל וֹ  ו ׁש אל מאד, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוגנח

ה יּ ה וּ די ואמר גּ וֹ נח , כּ ב וֹ ד וֹ  מעלת מה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַזצ "ל 
אנ היוּ זצ"ל , מׁש ה  ׁש לּ אחר חׁש ב ּת י י ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

 ּכ ואחר נביאים , ׁש וֹ פטים  וּ לאחר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ פטים ,
ּת נּ אים  היוּ   ּכ ואחר  ה גּ ד וֹ לה, כּ נסת  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַאנׁש י
מוֹ כיחים  הי וּ   ּכ ואחר וּ פוֹ סקים , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַואמוֹ ראים

ׁש מים, ׁש נּ תרבּ וּ ל ׁש ם  נתקלקלוּ   ּכ ואחר  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
 ּכ ואחר ׁש מים , לׁש ם ׁש א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַה ּמ וֹ כיחים
רוֹ אה ׁש אני  גּ וֹ נח  אני זה  על רבּ י 'ס, ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִהתחילוּ 

ישׂ ראל יע שׂ וּ  מה  יתקלקל  זה ע"כ .ׁש גּ ם . ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה יּ הוּ די, 46)נפלאוֹ ת   רה .(חי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֵַָ

 מיה  מ א הקר לנביאי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָירד

 ה צּ דּ יקים ר בּ וֹ תינוּ  זה על  הזהירוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש רא וּ  ׁש לּ פנינוּ  מדּ וֹ רוֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוה ּק ד וֹ ׁש ים 
מה נּ סי וֹ נ וֹ ת  לנוּ  ׁש יּ ארע מה קדׁש ם  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ רוּ ח 
ּת למיד  מ ּפ י ו ׁש מעּת י  דּ מ ׁש יחא , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבתא
כּ ּמ ה  ׁש מע  מהימן  ואיׁש  מפרסם  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָחכם
היה  אׁש ר  מחתנ וֹ  ׁש מע  מאביו  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
יוֹ תר זי"ע מרוֹ זי 'ן  ה ּק דוֹ ׁש  הרב  אצל  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָרגיל
דּ בּ וּ רים  קד ׁש וֹ  מ ּפ ה  ו ׁש מע ׁש נה , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמע שׂ רים 

ה מיםאלּ וּ , מן אׁש  ׁש יּ רד דּ כמוֹ  ּת דע וּ  ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הבּ על, לנביאי ירד וא  הכּ רמל בּ הר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלאליּ ה וּ 
מן אׁש  ׁש יּ רד ההפ יהיה  דּ מׁש יחא  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבתא 
ה נּ סיוֹ נוֹ ת ויהיוּ  ה בּ על  לנביאי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה מים
עוֹ מד ואני  וּ מרים , ק ׁש ים  ועצוּ מים  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים
להיוֹ ת ּת דעוּ  למען זה על לכם  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ מזהיר

בּ דּ בר ה ּק ד וֹ ׁש זהירים מהרב  מקבּ ל זה  וּ כעין , ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וּ קד וֹ ׁש ים  צדּ יקים וע וֹ ד  זי"ע  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמראּפ ׁש יץ
ׁש יּ עמדוּ  ה נּ סי וֹ נ וֹ ת גּ דל  מרא ׁש  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ה גּ ידוּ 

זה . על והזהירוּ  קל"ו)לנגדנוּ  עד הא לה .(על ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְַַַָ

 עי ר מקרב יקיצ מרחק קר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָנביא

 ׁש מע ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ה ּמ הימן ׁש האי ׁש  יד וּ ע  ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הגּ אוֹ ן הרב הוּ א הנ"ל  ה דּ ברים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַר בּ נ וּ 
עליו ׁש יׁש א  בּ נימין  ׁש מ וּ אל מוה"ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ ׁש יׁש 
דּ ברים  עוֹ ד הנ"ל  יעקב  מר ' ׁש מע ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהלוֹ ם
ה ּק ד וֹ ׁש  מהרב אצלוֹ  מקבּ ל ׁש היה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָנ וֹ ספים 
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לדּ ברים  הׁש למה  כּ מוֹ  ׁש נּ ראין  זי"ע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵמרוּ ז'ין
ׁש אמר : ה ּמ ׁש יחהנ"ל בּ יאת ׁש ּק דם ּת דעוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

כּ ן גּ ם  ׁש יּ בררוּ  וצ דּ יקים גּ דוֹ לים  ׁש יּ היוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
בּ בלי ׁש "ס כּ תוּ בים נביאים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמהּת וֹ רה 
כּ דר האמת  מ דּ ר  ּה ּפ ו וכוּ ', ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְיר וּ ׁש למי

מהם מאד להמר  ותדעוּ  וׁש אלוּ הרׁש עים  . ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
והׁש יב  א וֹ תם, לה כּ יר  נ וּ כל אי כּ ן  אם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִאוֹ תוֹ 
על  ׁש בּ אם בּ ידכם  יהיה  הזּ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ה ּמ בחן 

יראים  חוֹ בה ,אנׁש ים ּת מיד  ימצא וּ כ ׁש רים  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
זכוּ ת  ּת מיד  ימצא  ר ׁש עים  ועל  א וֹ תם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִוירחק
מהם  כּ ן גּ ם  ׁש הוּ א סימן זה הרי  א וֹ תם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִויקרב
דּ בּ ר וֹ תיו כּ אן  עד מא ּת וֹ , תרחיקוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהרחק

◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים .

הרת את רמי  נהיגיְְִִִֶַַַָה

 ּפ נים בּ ייטב לראזלה"ה  רז (אבני ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְְִֵַָֹ

( ריה לי ר בּ נוּ ה נה בּ ׁש ם מביא ְִִֵַַָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ּפ רוּ ׁש  זלה"ה מר וּ זין  ישׂ ראל  א וֹ ר ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ה כּ ת וּ ב כ "ג)מאמר ליעקב (ד ר יאמר  כּ עת ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְִַָָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
הּק דמוֹ נים  בּ יּ מים כּ י אל , ּפ על מה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ לי שׂ ראל
המ וֹ נים , מעיני נעלמת יתבּ ר הנהגת וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
הנּ ביאים  עבדיו  אל סוֹ דוֹ  גּ ילה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
הר בּ ים  בּ עו וֹ נ וֹ תינ וּ  ע ּת ה  אבל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוה צּ דּ יקים ,
ׁש כמנוּ  על  צר וּ רוֹ ת לזה זה ּת כוּ פ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָצרוֹ ת
יּפ לא העל יּ ה בּ ני הם  ישׂ ראל בּ עיני גּ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲא ׁש ר

כּ כה ה' עשׂ ה זה מה  ועל זה וזה וּ מה , ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש ני הם  וּ לי שׂ ראל  ליעקב יאמר  כּ עת  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ּת מיהה  בּ לׁש וֹ ן  עליּ ה, וּ בני המוֹ נים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַמדרגוֹ ת 
זקני אבי  אבי וּ מסיּ ם ע"כ. אל, ּפ על ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַמה 
מ וֹ רי לפני בּ ׁש מוֹ  וה גּ ד ּת יו  ׁש ם , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָזלה"ה

עכ"ד . בּ עיניו , וה וּ טב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְזלה "ה 

 כּ עת ה ּפ סוּ ק לפרׁש  אפׁש ר דּ וֹ רנוּ  מ צּ ד  ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כּ מוֹ  ׁש ה וּ א  וּ לי שׂ ראל ליעקב  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵיאמר 

וּ בעבוּ רם  ישׂ ראל בּ ס בּ ת  ישׂ ראל (מצינבּ ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִָ

בביל ) עבר  מק מ ת שהלמ "ד עמי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָה

ליעקב  יאמר כּ עת  ה כּ ת וּ ב  כּ וּ נת ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותהיה 

הםוּ לי שׂ ראל  י שׂ ראל מעשׂ י בּ ׁש ביל כּ לוֹ מר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
מע שׂ י כּ י אל, ּפ על מה יאמרוּ  ה דּ וֹ ר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמנהיגי
ּפ נים וּ להסּת ר לח ׁש כ וּ ת גּ וֹ רמים  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ נהיגים
אל ּפ על  מה  וׁש יילין  דּת מהין עד  ,ה נּ וֹ רא ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

לראוֹ ת  ׁש נּ ז כּ ה יעזר  העוֹ למים  כּ ל ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוה בּ וֹ רא 
וּ בשׂ מחתן ישׂ ראל, כּ ל בּ י ׁש וּ עת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְמהרה 
בּ ימינוּ  בּ מהרה  עלינ וּ  ׁש מים כּ בוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התגּ לּ וּ ת

קפ "ח )אמן. עד נא  רת יאל .(ברי ָ◌ֵ◌ְִֵֵַַָָָֹ

זי "ע  מסלוני שמואל ר' הרה"ק

 הּת וֹ רה ה ּת בה, אל בּ ית וכל  אּת ה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
דּ בּ וּ רהּק דוֹ  וכל נצחיּ וּ ת היא  ׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

עת , בּ כל  מ יּ שׂ ראל איׁש  לכל נ וֹ גע  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמּת וֹ כ ּה 
לּמ לחמה  תצא  כּ י בּ ּת וֹ רה  ּפ רׁש ה ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ ׁש ם

 אוֹ יבי כ "א)על  כ ברי) בּ ּס פרים וּ פר ׁש וּ  ַ◌ְ◌ֶ◌ְִֵָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש בּ כל  היּ צר מלחמת  על ׁש הכּ וּ נה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים
א  הוּ א הּת בה  ׁש ענין לוֹ מר יׁש  כּ ן  כּ מ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְזמן ,
מ וֹ ציא  ׁש יּ הוּ די הּת בה  בּ כח ווארט, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִיידי ׁש 
אמת , בּ בחינת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמּפ יו
ה זּ ידוֹ נים  הּמ בּ וּ ל מ ּמ י להנּ צל  הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָיכוֹ ל 
דּ ם  רתיח וֹ ת  מיני  מכּ ל עצמ וֹ  את  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לטהר 
ימינ וּ , ׁש ל  כּ מוֹ  הס ּת ר בּ זמן  וּ במיחד ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָטמא,
בּ חינת  לעשׂ וֹ ת צרי גּ ד וֹ לה, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש החׁש כ וּ ת 
טה וֹ ר, מין כּ ל  בּ תוֹ כּה  התאחדוּ  נח  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵּת בת
יתאחדוּ  הכּ ׁש רים היהוּ דים ׁש כּ ל  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
והנּ ה  אמּת ית , חברים בּ אהבת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתקרוּ 

בּ ּמ דר ׁש , ה גּ אוּ להאיתא ׁש לּ פני בּ יּ מים  כּ י ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ית את  להקים כּ בר  יצטרכ וּ  כּ אׁש ר ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהאמ ּת ית 
צדדים, לׁש ני ישׂ ראל  בּ ני יתּפ לּ גוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ ק דּ ׁש 
גּ דוֹ ל כּ הן בּ אוֹ תוֹ  יח ּפ צ וּ  בּ אמת ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַה כּ ׁש רים
וא לּ וּ  זוֹ , לעטרה  כּ מתאים  בּ וֹ  יבחרוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
היהוּ דים ׁש הם יאמרוּ  על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹֹ◌ִ◌ְ◌ַה ּפ וֹ רקים 
את לבחר ׁש צּ ריכים הם  והם  ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהאמ ּת יּ ים ,

הבנתם כּ פי גּ דוֹ ל בּ יניהם ה כּ הן אז  ויכריעוּ  , ַ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
ז"ל , אליּ הוּ  בּ ימי ׁש היתה  ה בּ חינה   ְכּ דר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ ענוּ  מי  ׁש כּ ל סימן בּ יניהם  ׁש יּ ע שׂ וּ  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 

ד ' חלק תשע"ד  אלול חודש גיליון 823 הזוהר  13אור 

א ּת וֹ , האמת המים מן בּ א ׁש  והנּ ּס יוֹ ןלוֹ  ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ה מים מן ׁש הא ׁש  זה בּ אפן  אז יהיה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה גּ דוֹ ל
הּת וֹ רה מן ׁש התרחק וּ  אלּ וּ  ׁש ל לצדּ ם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵּת רד

בּ מלחמ ּת ם יצליחוּ  ה בּ ר וּ רוהם  יהיה זה  א , ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ית בּ ּט לוּ  א בּ אמת ה כּ ׁש רים  כּ י ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ ן

ה זּ ה, ה ּמ וֹ פת  בּ פני  להחזיקאפילוּ  והעצה ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש יּ היה היא יהוּ די לכל זה  נּ וֹ רא  בּ מצּ ב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעמד
כּ ׁש רים וּ ליּ הוּ דים לצדּ יקים  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְמקר

לתוֹ רה נצחית ,הּמ קרים  היא  הּת וֹ רה כּ י , ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
העּת ים  בּ כל  מעמד  להחזיק  אפ ׁש ר  זה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְוּ בכח 

נח )והּמ צּ בים . ר ת מ אל .(ברי ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְְִֵֵַַָָֹ

זי "ע   לימ ְִִהרה"ק
נ חת אמל אני אמר אחד  ל נהיגיה  עוְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ְַָהא לה 

 הרב אדומו "ר  קדת מכּ בוֹ ד  ִ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌
מׁש ינאווע  יחזקאל רבּ נוּ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מ לּ וּ בּ לין החוֹ זה  הּק דוֹ ׁש  ר בּ נ וּ  בּ ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְזי"ע

ׁש ר בּ שׂ מחה  ה גּ יד אחת  ּפ עם כּ י וֹ אה זי"ע ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וּ כבר מאד , קר וֹ בה  ה גּ א וּ לה קד ׁש וֹ  ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ רוּ ח 
להלּ חם   ליל להתעוֹ רר מ ׁש ה ה בּ ני ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵהח לּ וּ 
וּ זמן המים, מן  רצוֹ ן  העת  ה וּ א  כּ ן  כּ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עדנוּ 

בּ כה  זה אחר מ לי)קצר כּ י(הרי ואמר מאד , ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְְִִִַָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ה מים  מן כּ ר וֹ ז  ׁש יּ צא קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶר וֹ אה 
לּמ לחמה  ועריכתם מהליכתם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ חזר וּ 

מּפ ני  בּ עווֹ ןבּ עדנ וּ  לזמן נדּ חית  הגּ א וּ לה  כּ י  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
אני אוֹ מר  אחד  ׁש כּ ל בּ דוֹ רנ וּ , ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ נהיגים

 ֹמה אמלו ואנן הּק ד וֹ ׁש ים , דּ בּ רוֹ תיו כּ אן עד , ֱ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌
בּ דוֹ ר וכ ּמ ה  כּ ּמ ה אחת  על א בּ תרּה , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַנעני

ב"ב. ירחמנ וּ  ה' ה זּ ה ,  ּהחׁש ו (בריהפל ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְִֵ

ט"ו) א' מהדו"ת  , נקאט ממ ד ה מהרב  .רה ְִֵַַַָָָ

זי "ע   ימרא ְִֵָהרה"ק
 עליה יר ב שהס"מ  ירא יהי האלה דְְְֲִִִֵֵֶַַָָק

א"ע  להכניע הכרח – רי נ יהי לא –ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

נפּת לי רבּ נוּ  ה ּק ד וֹ ׁש  מוֹ רי אמר זה ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
( י מרא) ליּפ א מרדּ כי  ר' הצּ דּ יק אל  ְִֵֶָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש  ידידי דּ ע ראווע, מׁש יחבּ עיר בּ יאת ּק דם  ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ר וֹ כב יהיה  הס"מ ׁש הכּ לב ראׁש ים  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
להכניע וּ בהכרח  נ כּ רים , יהיה  וא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,

בּ ל בּ וֹ , מה  י וֹ דע  מי כּ י להנּ צל א "ע, יכ וֹ ל וא  ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
לוֹ  וי ׁש  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה הלּ וֹ מד א לּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם
,ל ׁש אמר ּת י  מזּ ה  מנּ ה נפקא  וּ מה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱאמ וּ נה,
ה ' כּ י כּ זאת מח ׁש בה  על  ׁש יּ עלה חלילה  ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִכּ י
ּת בּק ׁש  אלּ א האדם, וא  ללּ בב ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיראה
ינחנּ וּ   יתבּ ר הם לפני בּ בכ יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

קוֹ דׁש . אמרי ע"כ אמת ,  תבּ דרר חי (זהר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַַַָָ

תכ "ו)  .ויחי ְִַַ

הנ "ל  מהרה"ק עד 
נכרה אה ע העיר אחריו(מינת)רב ויאמר ְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ

ה מ  קד ֵָָאי

 הרב אדמ וֹ "ר  קד ׁש וֹ  מּפ ה ׁש מעּת י  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
שׂ מחה  אברהם ר ' הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
עיר ּפ ה  כּ בוֹ ד וּ מנ וּ חת וֹ  מ בּ ארניב  הרב ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָזצ "ל 
הרב  זקנ וֹ  בּ ׁש ם ׁש אמר  ת"ו , יר וּ ׁש לים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
בּ יאת  קדם כּ י  דּ עוּ  ׁש אמר זצ"ל, ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמראּפ ׁש יץ
עד  בּ עוֹ לם  ה קר   ּכ כּ ל יתרבּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח

אׁש  עם  יח דּ ו יּס ע  העיר נכריּ הרב על ה  נת) ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַַָָ

יאמרוּ מינת) העיר  מבּ ני ורבּ ים אחת, בּ עגלה  ְִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌
כּ מ וֹ הוּ  קדוֹ ׁש  אין  מה אחריו ע"כ וכ וּ '. ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הנ"ל . הק' מ ּפ יו  מ "ט)ׁש מעּת י  האי (ארי ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְִֵַַָ

הנ "ל  מהרה"ק עד 
על  בר העל ע יחד יסע  " רי האדמ ְְְִִִַַַַַַַָָָָל

רה לדח  יעזר א  מ ניו  , ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹקר

 ז"ל מרן  אׁש ר  ׁש מיעה, עד מּפ י ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מרא ּפ ׁש יץ  ה ּק דוֹ ׁש  מהרב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵספר

ה ּמ ׁש יח בּ יאת  לפני א ׁש ר  הבּ עלׁש אמר , יּס ע ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
על ע ּמ וֹ  יסעוּ  האדמוֹ רי"ם  וכל קר וֹ ן, על ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר

ה א הּק רוֹ ן הק' לבניו ה ּק דוֹ ׁש  הרב ואמר  , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
איר איי אי בּ עט ר בּ י 'ס, ּת היוּ  אּת ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַגּ ם
דעים  ׁש טוּ ּפ ן העלפן  ניׁש ט כאטׁש  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָזאלט 
הקוה "ט  מרן סיּ ם זה ועל כּ אן . עד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָוואגן,

לדחף",(מסאטמאר)זי"ע להם ּת עזרוּ  "א ְִַַַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ע"ג)ע "כ . עד התערר ת .(מכב  ְְְִִַַ



ד ' חלק תשע"ד  אלול חודש גיליון 823 הזוהר  אור  12

לדּ ברים  הׁש למה  כּ מוֹ  ׁש נּ ראין  זי"ע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵמרוּ ז'ין
ׁש אמר : ה ּמ ׁש יחהנ"ל בּ יאת ׁש ּק דם ּת דעוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

כּ ן גּ ם  ׁש יּ בררוּ  וצ דּ יקים גּ דוֹ לים  ׁש יּ היוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
בּ בלי ׁש "ס כּ תוּ בים נביאים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמהּת וֹ רה 
כּ דר האמת  מ דּ ר  ּה ּפ ו וכוּ ', ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְיר וּ ׁש למי

מהם מאד להמר  ותדעוּ  וׁש אלוּ הרׁש עים  . ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
והׁש יב  א וֹ תם, לה כּ יר  נ וּ כל אי כּ ן  אם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִאוֹ תוֹ 
על  ׁש בּ אם בּ ידכם  יהיה  הזּ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ה ּמ בחן 

יראים  חוֹ בה ,אנׁש ים ּת מיד  ימצא וּ כ ׁש רים  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
זכוּ ת  ּת מיד  ימצא  ר ׁש עים  ועל  א וֹ תם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִוירחק
מהם  כּ ן גּ ם  ׁש הוּ א סימן זה הרי  א וֹ תם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִויקרב
דּ בּ ר וֹ תיו כּ אן  עד מא ּת וֹ , תרחיקוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהרחק

◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים .

הרת את רמי  נהיגיְְִִִֶַַַָה

 ּפ נים בּ ייטב לראזלה"ה  רז (אבני ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְְִֵַָֹ

( ריה לי ר בּ נוּ ה נה בּ ׁש ם מביא ְִִֵַַָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ּפ רוּ ׁש  זלה"ה מר וּ זין  ישׂ ראל  א וֹ ר ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ה כּ ת וּ ב כ "ג)מאמר ליעקב (ד ר יאמר  כּ עת ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְִַָָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
הּק דמוֹ נים  בּ יּ מים כּ י אל , ּפ על מה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ לי שׂ ראל
המ וֹ נים , מעיני נעלמת יתבּ ר הנהגת וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
הנּ ביאים  עבדיו  אל סוֹ דוֹ  גּ ילה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
הר בּ ים  בּ עו וֹ נ וֹ תינ וּ  ע ּת ה  אבל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוה צּ דּ יקים ,
ׁש כמנוּ  על  צר וּ רוֹ ת לזה זה ּת כוּ פ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָצרוֹ ת
יּפ לא העל יּ ה בּ ני הם  ישׂ ראל בּ עיני גּ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲא ׁש ר

כּ כה ה' עשׂ ה זה מה  ועל זה וזה וּ מה , ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ׁש ני הם  וּ לי שׂ ראל  ליעקב יאמר  כּ עת  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ּת מיהה  בּ לׁש וֹ ן  עליּ ה, וּ בני המוֹ נים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַמדרגוֹ ת 
זקני אבי  אבי וּ מסיּ ם ע"כ. אל, ּפ על ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַמה 
מ וֹ רי לפני בּ ׁש מוֹ  וה גּ ד ּת יו  ׁש ם , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָזלה"ה

עכ"ד . בּ עיניו , וה וּ טב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְזלה "ה 

 כּ עת ה ּפ סוּ ק לפרׁש  אפׁש ר דּ וֹ רנוּ  מ צּ ד  ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כּ מוֹ  ׁש ה וּ א  וּ לי שׂ ראל ליעקב  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵיאמר 

וּ בעבוּ רם  ישׂ ראל בּ ס בּ ת  ישׂ ראל (מצינבּ ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִָ

בביל ) עבר  מק מ ת שהלמ "ד עמי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָה

ליעקב  יאמר כּ עת  ה כּ ת וּ ב  כּ וּ נת ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותהיה 

הםוּ לי שׂ ראל  י שׂ ראל מעשׂ י בּ ׁש ביל כּ לוֹ מר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
מע שׂ י כּ י אל, ּפ על מה יאמרוּ  ה דּ וֹ ר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמנהיגי
ּפ נים וּ להסּת ר לח ׁש כ וּ ת גּ וֹ רמים  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ נהיגים
אל ּפ על  מה  וׁש יילין  דּת מהין עד  ,ה נּ וֹ רא ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

לראוֹ ת  ׁש נּ ז כּ ה יעזר  העוֹ למים  כּ ל ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוה בּ וֹ רא 
וּ בשׂ מחתן ישׂ ראל, כּ ל בּ י ׁש וּ עת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְמהרה 
בּ ימינוּ  בּ מהרה  עלינ וּ  ׁש מים כּ בוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התגּ לּ וּ ת

קפ "ח )אמן. עד נא  רת יאל .(ברי ָ◌ֵ◌ְִֵֵַַָָָֹ

זי "ע  מסלוני שמואל ר' הרה"ק

 הּת וֹ רה ה ּת בה, אל בּ ית וכל  אּת ה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
דּ בּ וּ רהּק דוֹ  וכל נצחיּ וּ ת היא  ׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

עת , בּ כל  מ יּ שׂ ראל איׁש  לכל נ וֹ גע  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמּת וֹ כ ּה 
לּמ לחמה  תצא  כּ י בּ ּת וֹ רה  ּפ רׁש ה ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ ׁש ם

 אוֹ יבי כ "א)על  כ ברי) בּ ּס פרים וּ פר ׁש וּ  ַ◌ְ◌ֶ◌ְִֵָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש בּ כל  היּ צר מלחמת  על ׁש הכּ וּ נה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים
א  הוּ א הּת בה  ׁש ענין לוֹ מר יׁש  כּ ן  כּ מ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְזמן ,
מ וֹ ציא  ׁש יּ הוּ די הּת בה  בּ כח ווארט, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִיידי ׁש 
אמת , בּ בחינת הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמּפ יו
ה זּ ידוֹ נים  הּמ בּ וּ ל מ ּמ י להנּ צל  הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָיכוֹ ל 
דּ ם  רתיח וֹ ת  מיני  מכּ ל עצמ וֹ  את  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לטהר 
ימינ וּ , ׁש ל  כּ מוֹ  הס ּת ר בּ זמן  וּ במיחד ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָטמא,
בּ חינת  לעשׂ וֹ ת צרי גּ ד וֹ לה, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש החׁש כ וּ ת 
טה וֹ ר, מין כּ ל  בּ תוֹ כּה  התאחדוּ  נח  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵּת בת
יתאחדוּ  הכּ ׁש רים היהוּ דים ׁש כּ ל  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
והנּ ה  אמּת ית , חברים בּ אהבת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתקרוּ 

בּ ּמ דר ׁש , ה גּ אוּ להאיתא ׁש לּ פני בּ יּ מים  כּ י ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ית את  להקים כּ בר  יצטרכ וּ  כּ אׁש ר ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהאמ ּת ית 
צדדים, לׁש ני ישׂ ראל  בּ ני יתּפ לּ גוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ ק דּ ׁש 
גּ דוֹ ל כּ הן בּ אוֹ תוֹ  יח ּפ צ וּ  בּ אמת ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַה כּ ׁש רים
וא לּ וּ  זוֹ , לעטרה  כּ מתאים  בּ וֹ  יבחרוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם 
היהוּ דים ׁש הם יאמרוּ  על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹֹ◌ִ◌ְ◌ַה ּפ וֹ רקים 
את לבחר ׁש צּ ריכים הם  והם  ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהאמ ּת יּ ים ,

הבנתם כּ פי גּ דוֹ ל בּ יניהם ה כּ הן אז  ויכריעוּ  , ַ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
ז"ל , אליּ הוּ  בּ ימי ׁש היתה  ה בּ חינה   ְכּ דר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ ענוּ  מי  ׁש כּ ל סימן בּ יניהם  ׁש יּ ע שׂ וּ  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
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א ּת וֹ , האמת המים מן בּ א ׁש  והנּ ּס יוֹ ןלוֹ  ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ה מים מן ׁש הא ׁש  זה בּ אפן  אז יהיה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה גּ דוֹ ל
הּת וֹ רה מן ׁש התרחק וּ  אלּ וּ  ׁש ל לצדּ ם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵּת רד

בּ מלחמ ּת ם יצליחוּ  ה בּ ר וּ רוהם  יהיה זה  א , ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ית בּ ּט לוּ  א בּ אמת ה כּ ׁש רים  כּ י ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ ן

ה זּ ה, ה ּמ וֹ פת  בּ פני  להחזיקאפילוּ  והעצה ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש יּ היה היא יהוּ די לכל זה  נּ וֹ רא  בּ מצּ ב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעמד
כּ ׁש רים וּ ליּ הוּ דים לצדּ יקים  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְמקר

לתוֹ רה נצחית ,הּמ קרים  היא  הּת וֹ רה כּ י , ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
העּת ים  בּ כל  מעמד  להחזיק  אפ ׁש ר  זה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְוּ בכח 

נח )והּמ צּ בים . ר ת מ אל .(ברי ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְְִֵֵַַָָֹ

זי "ע   לימ ְִִהרה"ק
נ חת אמל אני אמר אחד  ל נהיגיה  עוְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ְַָהא לה 

 הרב אדומו "ר  קדת מכּ בוֹ ד  ִ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌
מׁש ינאווע  יחזקאל רבּ נוּ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מ לּ וּ בּ לין החוֹ זה  הּק דוֹ ׁש  ר בּ נ וּ  בּ ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְזי"ע

ׁש ר בּ שׂ מחה  ה גּ יד אחת  ּפ עם כּ י וֹ אה זי"ע ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וּ כבר מאד , קר וֹ בה  ה גּ א וּ לה קד ׁש וֹ  ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ רוּ ח 
להלּ חם   ליל להתעוֹ רר מ ׁש ה ה בּ ני ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵהח לּ וּ 
וּ זמן המים, מן  רצוֹ ן  העת  ה וּ א  כּ ן  כּ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עדנוּ 

בּ כה  זה אחר מ לי)קצר כּ י(הרי ואמר מאד , ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְְִִִַָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ה מים  מן כּ ר וֹ ז  ׁש יּ צא קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶר וֹ אה 
לּמ לחמה  ועריכתם מהליכתם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ חזר וּ 

מּפ ני  בּ עווֹ ןבּ עדנ וּ  לזמן נדּ חית  הגּ א וּ לה  כּ י  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
אני אוֹ מר  אחד  ׁש כּ ל בּ דוֹ רנ וּ , ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ נהיגים

 ֹמה אמלו ואנן הּק ד וֹ ׁש ים , דּ בּ רוֹ תיו כּ אן עד , ֱ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌
בּ דוֹ ר וכ ּמ ה  כּ ּמ ה אחת  על א בּ תרּה , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַנעני

ב"ב. ירחמנ וּ  ה' ה זּ ה ,  ּהחׁש ו (בריהפל ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְִֵ

ט"ו) א' מהדו"ת  , נקאט ממ ד ה מהרב  .רה ְִֵַַַָָָ

זי "ע   ימרא ְִֵָהרה"ק
 עליה יר ב שהס"מ  ירא יהי האלה דְְְֲִִִֵֵֶַַָָק

א"ע  להכניע הכרח – רי נ יהי לא –ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

נפּת לי רבּ נוּ  ה ּק ד וֹ ׁש  מוֹ רי אמר זה ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
( י מרא) ליּפ א מרדּ כי  ר' הצּ דּ יק אל  ְִֵֶָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש  ידידי דּ ע ראווע, מׁש יחבּ עיר בּ יאת ּק דם  ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ר וֹ כב יהיה  הס"מ ׁש הכּ לב ראׁש ים  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
להכניע וּ בהכרח  נ כּ רים , יהיה  וא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,

בּ ל בּ וֹ , מה  י וֹ דע  מי כּ י להנּ צל א "ע, יכ וֹ ל וא  ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
לוֹ  וי ׁש  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה הלּ וֹ מד א לּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם
,ל ׁש אמר ּת י  מזּ ה  מנּ ה נפקא  וּ מה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱאמ וּ נה,
ה ' כּ י כּ זאת מח ׁש בה  על  ׁש יּ עלה חלילה  ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִכּ י
ּת בּק ׁש  אלּ א האדם, וא  ללּ בב ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיראה
ינחנּ וּ   יתבּ ר הם לפני בּ בכ יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

קוֹ דׁש . אמרי ע"כ אמת ,  תבּ דרר חי (זהר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַַַָָ

תכ "ו)  .ויחי ְִַַ

הנ "ל  מהרה"ק עד 
נכרה אה ע העיר אחריו(מינת)רב ויאמר ְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ

ה מ  קד ֵָָאי

 הרב אדמ וֹ "ר  קד ׁש וֹ  מּפ ה ׁש מעּת י  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
שׂ מחה  אברהם ר ' הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
עיר ּפ ה  כּ בוֹ ד וּ מנ וּ חת וֹ  מ בּ ארניב  הרב ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָזצ "ל 
הרב  זקנ וֹ  בּ ׁש ם ׁש אמר  ת"ו , יר וּ ׁש לים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
בּ יאת  קדם כּ י  דּ עוּ  ׁש אמר זצ"ל, ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמראּפ ׁש יץ
עד  בּ עוֹ לם  ה קר   ּכ כּ ל יתרבּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח

אׁש  עם  יח דּ ו יּס ע  העיר נכריּ הרב על ה  נת) ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַַָָ

יאמרוּ מינת) העיר  מבּ ני ורבּ ים אחת, בּ עגלה  ְִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌
כּ מ וֹ הוּ  קדוֹ ׁש  אין  מה אחריו ע"כ וכ וּ '. ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הנ"ל . הק' מ ּפ יו  מ "ט)ׁש מעּת י  האי (ארי ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְִֵַַָ

הנ "ל  מהרה"ק עד 
על  בר העל ע יחד יסע  " רי האדמ ְְְִִִַַַַַַַָָָָל

רה לדח  יעזר א  מ ניו  , ְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹקר

 ז"ל מרן  אׁש ר  ׁש מיעה, עד מּפ י ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מרא ּפ ׁש יץ  ה ּק דוֹ ׁש  מהרב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵספר

ה ּמ ׁש יח בּ יאת  לפני א ׁש ר  הבּ עלׁש אמר , יּס ע ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
על ע ּמ וֹ  יסעוּ  האדמוֹ רי"ם  וכל קר וֹ ן, על ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר

ה א הּק רוֹ ן הק' לבניו ה ּק דוֹ ׁש  הרב ואמר  , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
איר איי אי בּ עט ר בּ י 'ס, ּת היוּ  אּת ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַגּ ם
דעים  ׁש טוּ ּפ ן העלפן  ניׁש ט כאטׁש  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָזאלט 
הקוה "ט  מרן סיּ ם זה ועל כּ אן . עד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָוואגן,

לדחף",(מסאטמאר)זי"ע להם ּת עזרוּ  "א ְִַַַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ע"ג)ע "כ . עד התערר ת .(מכב  ְְְִִַַ
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זי "ע  מלעלב וד  ר' ִִֶָהרה"ק 
  דק ת  ע ר י 'ס יהי  האחר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָר

 נפ ח מני ניו  לקל ילכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהכרח
 ני ל על לה יעזר  א   נמ ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ס ּפ ר ז"ל  מו וֹ אידיסלאב  ה צּ דּ יק  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
אצלוֹ  ׁש ּמ קבּ ל מה  ּפ עמים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 
ה ּק ד וֹ ׁש  הרב  ׁש זּ קנוֹ  אבוֹ תיו, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִמבּ ית 
ּפ עם  אמר  זי "ע מלעל וֹ ב דּ וד ר ' ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוה נּ וֹ רא 
מלעל וֹ ב  מׁש ה ר ' ה ּק דוֹ ׁש  הרב לבנוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַאחת
זאלסט  לעבּ ן , מ ׁש ה הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָזי"ע
זיין וועלן  ק וּ מען וועט מׁש יח פאר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִוויסן ,
אוּ ם  פארן  צ וּ  קוּ מען וועלן וואס ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶרע בּ י'ס 
אוּ ן ׁש בּ ת, א וּ ם  אוועקפארן  אוּ ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַׁש בּ ת 
ארוֹ יסגיין וועט עוֹ לם גאנצער  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶדער 
מ וּ זן אוֹ יך  וועסט  דוּ  א וּ ן ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַבּ אגלייטן,
זיין וועסטוּ  ני ׁש ט  אוֹ י בּ  ווייל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַארוֹ יסגיין,
דער א וּ ן לעבּ ן, מיטן ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַאיינגעׁש טעלט
אוּ ן בּ לאטע, אין  אריינפאלין  וועט  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָוואגן
העלפן וועט עוֹ לם  גאנצער ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶדער 
אז געדענק דּ יר , אי זאג ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַארוֹ יסׁש טוּ ּפ ן 
ניׁש ט  כאט ׁש  זאלסט קוֹ דׁש  ׁש בּ ת איז  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶעס 
כּ אן עד וואגן . די מיטׁש ט וּ ּפ ן  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶהעלפן 

הּק דוֹ ׁש .לׁש וֹ נ וֹ  ְ◌ַ◌ָ◌

 אמ נה נסינת  לה יהיה  יקי צ ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָאפיל
מרא זה אמרי  אני  ,לפרס ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהעצה

 מבּ על ׁש ם הביא  י שׂ ראל ּת פארת  ספר ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
כּ עשׂ רה  מזיטאמיר הּמ איר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַאוֹ ר 
הב וּ עוֹ ת  חג ערב בּ י וֹ ם ּפ טירתוֹ  לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמינ וּ ט

ה גּ א וֹ  ּת למיד וֹ  אליו  ׁש ניאוֹ רה גּ יע ר' הגּ דוֹ ל ן ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אל  וּ פניו ׁש כב  ז "ל ואדמ וֹ "ר  ז "ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמסאסטוֹ ב
הוּ א  אּת ה זה ואמר  ּפ ניו את הסב אז ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַהּק יר

ה ּמ ׁש יחׁש ניא וֹ ר, בּ יאת לפני  זמן יהיה עוֹ ד  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
צ וֹ ר להם יהיה  ֹוכמ ו כּ מ וֹ ני  איׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אפילוּ 

אמוּ נתוֹ  אם חׁש בּ וֹ ן  לע שׂ וֹ ת  בּ פנּ ה ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ וֹ דד 
בּ עוֹ לם בּ וֹ רא ׁש יּ ׁש  לזה ׁש למה  והעצה  , ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מרא ׁש . זה  את  אמר ּת י  ׁש אני ֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּת פרסם 

אצל  הא יקרסת יתט  מ יחא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָעקבתא
את יבה הט  ע מ טי יתר  ניְְִִֵֵֶֶַַַָָָר

איקרסת  כנסת ְְִִֶֶֶַַָהרב

יוֹ סף יעקב צ')זכר וֹ ן  כּ וֹ תב (מערכת ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲֵֶֶַ◌
בּ ספר ׁש ראה מ יּ דידי  מאחד  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י 
רי "י קד וֹ ׁש  אקים  מאי ׁש  ייבי רב  ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
סוֹ טה  הּמ ׁש נה  ׁש ּפ רׁש  זצלה"ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵמא וֹ סטרהא 
קדם  כּ י יסגי, חוּ צּפ א  דּ מ ׁש יחא ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבתא
אפילוּ  הא ּפ יקוֹ רסוּ ת ּת ת ּפ ט  הּמ ׁש יח  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת 
כּ ל  להם י זּ יק א עם וּ פ ׁש וּ טי  רבּ נים , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל
בּ גדים  ׁש אוֹ כל הע ׁש  ּת וֹ לעת  ׁש דּ ר כּ מ וֹ  , ָּכ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  כּ מוֹ  ח ׁש וּ בים  בּ בגדים דּ וקא  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת ּפ ט 
קדם  כּ ן כּ מוֹ  שׂ ק, ׁש ל א אבל וּ מ ׁש י  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶצמר 
ׁש אינם  הר בּ נים אצל יתּפ ט הּמ ׁש יח ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת 
ואי ׁש  וכוּ ', האּפ יק וֹ רסים מן ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנ ׁש מרים 
ויבזּ ה  א ּפ יקוֹ רס ה וּ א  ׁש הרב  יבין ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּפ ׁש וּ ט
יׁש יב , והּפ ׁש וּ ט חצ וּ ף , לוֹ  יאמר והרב  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ ,
ואני הרב את לבזּ וֹ ת  מּמ נּ י חצּפ ה ׁש זּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת
ּפ רוּ ׁש  וזה  א ּפ יקוֹ רס, בּ אמת אּת ה אבל  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָחצ וּ ף ,
יסגי, חצּפ ה דּ מׁש יחא  בּ עקבתא  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה,
הרב  את  ׁש יּ בזּ וּ  מח וּ צפים הרבּ ה ׁש יּ היוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַהינוּ 

אּפ יקוֹ רס וּ ת . בּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס

זי "ע   ויטעכ מ והרה "ק מקאצק  ְְִִִֶָהרה "ק
לי א  רחמי צריכי יהי רי 'ס ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַֹאפיל

צד ל אצל צמח מיח חבלי  זה – ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמינת 
ִמינ ת

ואמ וּ נה נתאמת דס ע"ב ו '  ) ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְְִִֶַַַ

 יח ר '   אה הס מת עירטק ב ְְְְְִִַַַַָָתרס "ח
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זי"ע) ואם מריסק הלּ ׁש וֹ ן, בּ זה  ׁש ם  כּ ת וּ ב , ְְִִָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש בּ עיקבתא  לּה  אמינא מנא לדעת ְרצ וֹ נ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
האמ וּ נה  בּ ענין  בּ כ וּ לּ א  ּת כלא  ׁש דא  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ מ ׁש יחא 

ז"ל ר"ל  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש ה גּ ידוּ  מה  מ לּ בד הנּ ה ,ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש ים , בּ ספריהם י ׁש נים גּ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחד ׁש ים

בּ אמ וּ נהׁש  יהא בּ כלל  הבּ רוּ ר ליעּק ר יׁש  , ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בּ ני כּ ל  מראׁש  בּ אזני  ׁש מעּת י  מה ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ק בּ לה 

שליט"א מסאכט ׁש וֹ ב אדמ וֹ "ר  (זצ"ל )ה גּ וֹ לה  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌
זי"ע  זצוקללה"ה מקאצק ח וֹ תנ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם 
אפילוּ  דארפין וועלין דּ מׁש יחא  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ עיקבתא
אוועק  ני ׁש ט  רחמים  ז ׁש יפעציס ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵוויסע
מהרב  ׁש מע ּת י גּ ם  מינוּ ת , אין  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַצוּ פאלן
זצוק "ל  מקא בּ רין מ ׁש ה  ר' וכוּ ' ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
ז"ל , מלּ עכוֹ ויטׁש  ה ּק דוֹ ׁש  הרב בּ ׁש ם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
זיך  וועט סי  מ ׁש יח , חבלי  ענין זה  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִכּ י
רחמנא  מינוּ ת , צד  א יעדערין  אין  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִווידמען 

◌ָ◌ְ◌ִליצלן.

זי "ע  מ ריסחא  נ ר'  דה ְְִִַַַָָָָהרב
היח  אמ נת כינב יהי  יקיה ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָאפיל

ההס ר  ְֵֵֶַֹמרב

 אבד "ק החסיד הגּ אוֹ ן  מחוּ ּת ני  לי ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ה ּק ד וֹ ׁש  הרב  לוֹ  סּפ ר שי ' ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶסעאראצק 
ר' ה ּק ד וֹ ׁש  אביו  בּ ׁש ם ז "ל ׁש מה  ׁש מעיה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְר '

מרדזימין ארי ' מהר"ייעקב דה הרב  (למיד ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֲִִַַַַָָ

ׁש מווארקי) בּ וּ נם ר' מהר בּ י בּ יאתׁש מע ּק דם ְִִֶָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌
ׁש א עד  ּכ כּ ל גּ ד וֹ ל הסּת ר יהיה  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח
לבן, בּ בגדי ׁש הוֹ לכים  הצּ דּ יקים גּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָיבינוּ 
בּ אמ וּ נת כּ ן גּ ם  נבוֹ כים  ויהיה  ואמתי , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵהיכן

מחה ).ה ּמ ׁש יח מאמרי יראל, .(מחת ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

קצת י  הנ "ל בריְְְִִָָ

הארץ גּ אלּ ת ו')בּ ספר   )ׁש מעּת י ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
זי"ע  מראדזימין  ה צּ דּ יק  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵמהרב
ר' מו "ה הּק דוֹ ׁש  הרב  ר בּ וֹ  מ ּפ י ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש מע
ׁש ּק דם  זצ"ל , מ ּפ רׁש יסחא  בּ וּ נם  ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה 

ה ּמ ׁש יח ה ּמ פרסמיםבּ יאת הצּ דּ יקים אף  ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ יאת בּ אמ וּ נת וׁש ל וֹ ם חס נבוֹ כים ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
בּ עניני אז ׁש יּ היה ההסּת ר מרב ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח,

אלפים הּט בע ׁש ני אחרי  מה נּ מנע  זה  ואין  , ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ע"ש. וכ וּ ' הבּ ית  מחרבּ ן  לער לעיל ׁש נה  וע) ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְְֵֵַ

( ש ס "א, .א ת

מ ר  הרי "מ דה ִַַָָהרב
רמ נט האלה לפני  מנהיגי יהי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָא

 לה מעי לא ט , לפי רית ְְְְִִִֵֶַַָָָֹה

גּ יטין מּס כת  על  הרי"ם  חדּ וּ ׁש י ספר  ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
נד ּפ ס  א ׁש ר  קדּ וּ ׁש ין  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהלכוֹ ת
בּ המּט וֹ ת  ׁש ם כּ תב  תרל"ו  בּ ׁש נת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ וואר ׁש א

כּ  קדׁש וֹ : לׁש וֹ ן  וזה ׁש לח , תיב לפרׁש ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
וא  המר גּ לים חטא לתּק ן  ציצית  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פר ׁש ת 
מרגּ לים , ׁש ני  ועינא לבּ א  רׁש "י  ּפ רוּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָתת וּ רוּ 
עיני נ שׂ יאים  ׁש העשׂ רה ׁש הגם חטא ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ׁש א  ישׂ ראל לבני  ראוּ י היה  כּ ן , אמר וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָהעדה 
לכללוּ ת  לל ּמ ד  וה וּ א  אחריהם , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָתת וּ רוּ 

ׁש  מנהיגיםי שׂ ראל  אוֹ  ׁש קר נביאי  ׁש יּ היוּ  הגם  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מ דּ ר ׁש נּ וֹ טים ויראוּ  גּ דוֹ לים , וּ ׁש אר ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְכּ ירבעם
להם י ׁש מעוּ  א ּפ ׁש וּ ט , לפי  יתבּ ר ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַה ם 

קדם כּ לל כּ אלּ וּ  נסי וֹ נ וֹ ת עוֹ ד יהיה  ואפׁש ר , ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌
הּק דוֹ ׁש . ל ׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד  ספרה גּ א וּ לה, (וכ "כ ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֵֶ

להנ"ל ) לח ר ת .הכ ת ְְַַַָָ

האמ נה  עליה יקה לבני גדי  לבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָאפיל

ליצלן רחמנא  אז  יהיה  מׁש יחנוּ  בּ יאת ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה וּ מ ּפ ני  ונוֹ ראוֹ ת, גּ ד וֹ ל וֹ ת  אזצר וֹ ת  ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

לבנים בּ בגדי צוּ רה אנ ׁש י וייסעאפילוּ  (בל"א  ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵֶ

אז) יקי ה מל הא  עליהםזאפיצעס  יקׁש ה ְִִִִֶַַַָָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
אנציהאלטי)מלאח וֹ ז ישׂ ראל,(בל"א בּ ׁש מע ִ◌ֶ◌ֶ◌ְְִִִַָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וּ ׁש נים בּ עיר אחד  אם כּ י  ׁש יּ אר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶוכמ"ש
ואמר:)בּ מׁש ּפ חה  צרדה אצע הה  זה א (ואחרי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

העיר כּ ל על יצּ יל בּ עיר  אחד אלּ א ה וּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵכּ ן
הּמ ׁש ּפ חה. כּ ל יצּ יל בּ ּמ ׁש ּפ חה (חיוּ ׁש נים  ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֵ

גא ה ) לת  "הרי. ְִָָָֻ
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זי "ע  מלעלב וד  ר' ִִֶָהרה"ק 
  דק ת  ע ר י 'ס יהי  האחר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָר

 נפ ח מני ניו  לקל ילכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהכרח
 ני ל על לה יעזר  א   נמ ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ס ּפ ר ז"ל  מו וֹ אידיסלאב  ה צּ דּ יק  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
אצלוֹ  ׁש ּמ קבּ ל מה  ּפ עמים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 
ה ּק ד וֹ ׁש  הרב  ׁש זּ קנוֹ  אבוֹ תיו, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִמבּ ית 
ּפ עם  אמר  זי "ע מלעל וֹ ב דּ וד ר ' ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוה נּ וֹ רא 
מלעל וֹ ב  מׁש ה ר ' ה ּק דוֹ ׁש  הרב לבנוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַאחת
זאלסט  לעבּ ן , מ ׁש ה הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָזי"ע
זיין וועלן  ק וּ מען וועט מׁש יח פאר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִוויסן ,
אוּ ם  פארן  צ וּ  קוּ מען וועלן וואס ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶרע בּ י'ס 
אוּ ן ׁש בּ ת, א וּ ם  אוועקפארן  אוּ ן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַׁש בּ ת 
ארוֹ יסגיין וועט עוֹ לם גאנצער  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶדער 
מ וּ זן אוֹ יך  וועסט  דוּ  א וּ ן ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַבּ אגלייטן,
זיין וועסטוּ  ני ׁש ט  אוֹ י בּ  ווייל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַארוֹ יסגיין,
דער א וּ ן לעבּ ן, מיטן ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַאיינגעׁש טעלט
אוּ ן בּ לאטע, אין  אריינפאלין  וועט  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָוואגן
העלפן וועט עוֹ לם  גאנצער ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶדער 
אז געדענק דּ יר , אי זאג ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַארוֹ יסׁש טוּ ּפ ן 
ניׁש ט  כאט ׁש  זאלסט קוֹ דׁש  ׁש בּ ת איז  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶעס 
כּ אן עד וואגן . די מיטׁש ט וּ ּפ ן  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶהעלפן 

הּק דוֹ ׁש .לׁש וֹ נ וֹ  ְ◌ַ◌ָ◌

 אמ נה נסינת  לה יהיה  יקי צ ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָאפיל
מרא זה אמרי  אני  ,לפרס ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהעצה

 מבּ על ׁש ם הביא  י שׂ ראל ּת פארת  ספר ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
כּ עשׂ רה  מזיטאמיר הּמ איר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַאוֹ ר 
הב וּ עוֹ ת  חג ערב בּ י וֹ ם ּפ טירתוֹ  לפני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמינ וּ ט

ה גּ א וֹ  ּת למיד וֹ  אליו  ׁש ניאוֹ רה גּ יע ר' הגּ דוֹ ל ן ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אל  וּ פניו ׁש כב  ז "ל ואדמ וֹ "ר  ז "ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמסאסטוֹ ב
הוּ א  אּת ה זה ואמר  ּפ ניו את הסב אז ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַהּק יר

ה ּמ ׁש יחׁש ניא וֹ ר, בּ יאת לפני  זמן יהיה עוֹ ד  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
צ וֹ ר להם יהיה  ֹוכמ ו כּ מ וֹ ני  איׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אפילוּ 

אמוּ נתוֹ  אם חׁש בּ וֹ ן  לע שׂ וֹ ת  בּ פנּ ה ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ וֹ דד 
בּ עוֹ לם בּ וֹ רא ׁש יּ ׁש  לזה ׁש למה  והעצה  , ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מרא ׁש . זה  את  אמר ּת י  ׁש אני ֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּת פרסם 

אצל  הא יקרסת יתט  מ יחא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָעקבתא
את יבה הט  ע מ טי יתר  ניְְִִֵֵֶֶַַַָָָר

איקרסת  כנסת ְְִִֶֶֶַַָהרב

יוֹ סף יעקב צ')זכר וֹ ן  כּ וֹ תב (מערכת ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲֵֶֶַ◌
בּ ספר ׁש ראה מ יּ דידי  מאחד  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י 
רי "י קד וֹ ׁש  אקים  מאי ׁש  ייבי רב  ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
סוֹ טה  הּמ ׁש נה  ׁש ּפ רׁש  זצלה"ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵמא וֹ סטרהא 
קדם  כּ י יסגי, חוּ צּפ א  דּ מ ׁש יחא ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבתא
אפילוּ  הא ּפ יקוֹ רסוּ ת ּת ת ּפ ט  הּמ ׁש יח  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת 
כּ ל  להם י זּ יק א עם וּ פ ׁש וּ טי  רבּ נים , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל
בּ גדים  ׁש אוֹ כל הע ׁש  ּת וֹ לעת  ׁש דּ ר כּ מ וֹ  , ָּכ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  כּ מוֹ  ח ׁש וּ בים  בּ בגדים דּ וקא  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת ּפ ט 
קדם  כּ ן כּ מוֹ  שׂ ק, ׁש ל א אבל וּ מ ׁש י  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶצמר 
ׁש אינם  הר בּ נים אצל יתּפ ט הּמ ׁש יח ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת 
ואי ׁש  וכוּ ', האּפ יק וֹ רסים מן ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנ ׁש מרים 
ויבזּ ה  א ּפ יקוֹ רס ה וּ א  ׁש הרב  יבין ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּפ ׁש וּ ט
יׁש יב , והּפ ׁש וּ ט חצ וּ ף , לוֹ  יאמר והרב  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ ,
ואני הרב את לבזּ וֹ ת  מּמ נּ י חצּפ ה ׁש זּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת
ּפ רוּ ׁש  וזה  א ּפ יקוֹ רס, בּ אמת אּת ה אבל  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָחצ וּ ף ,
יסגי, חצּפ ה דּ מׁש יחא  בּ עקבתא  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה,
הרב  את  ׁש יּ בזּ וּ  מח וּ צפים הרבּ ה ׁש יּ היוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַהינוּ 

אּפ יקוֹ רס וּ ת . בּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס

זי "ע   ויטעכ מ והרה "ק מקאצק  ְְִִִֶָהרה "ק
לי א  רחמי צריכי יהי רי 'ס ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַֹאפיל

צד ל אצל צמח מיח חבלי  זה – ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלמינת 
ִמינ ת

ואמ וּ נה נתאמת דס ע"ב ו '  ) ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְְִִֶַַַ

 יח ר '   אה הס מת עירטק ב ְְְְְִִַַַַָָתרס "ח
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זי"ע) ואם מריסק הלּ ׁש וֹ ן, בּ זה  ׁש ם  כּ ת וּ ב , ְְִִָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש בּ עיקבתא  לּה  אמינא מנא לדעת ְרצ וֹ נ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
האמ וּ נה  בּ ענין  בּ כ וּ לּ א  ּת כלא  ׁש דא  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ מ ׁש יחא 

ז"ל ר"ל  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש ה גּ ידוּ  מה  מ לּ בד הנּ ה ,ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש ים , בּ ספריהם י ׁש נים גּ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחד ׁש ים

בּ אמ וּ נהׁש  יהא בּ כלל  הבּ רוּ ר ליעּק ר יׁש  , ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בּ ני כּ ל  מראׁש  בּ אזני  ׁש מעּת י  מה ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ק בּ לה 

שליט"א מסאכט ׁש וֹ ב אדמ וֹ "ר  (זצ"ל )ה גּ וֹ לה  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌
זי"ע  זצוקללה"ה מקאצק ח וֹ תנ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם 
אפילוּ  דארפין וועלין דּ מׁש יחא  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ עיקבתא
אוועק  ני ׁש ט  רחמים  ז ׁש יפעציס ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵוויסע
מהרב  ׁש מע ּת י גּ ם  מינוּ ת , אין  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַצוּ פאלן
זצוק "ל  מקא בּ רין מ ׁש ה  ר' וכוּ ' ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
ז"ל , מלּ עכוֹ ויטׁש  ה ּק דוֹ ׁש  הרב בּ ׁש ם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
זיך  וועט סי  מ ׁש יח , חבלי  ענין זה  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִכּ י
רחמנא  מינוּ ת , צד  א יעדערין  אין  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִווידמען 

◌ָ◌ְ◌ִליצלן.

זי "ע  מ ריסחא  נ ר'  דה ְְִִַַַָָָָהרב
היח  אמ נת כינב יהי  יקיה ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָאפיל

ההס ר  ְֵֵֶַֹמרב

 אבד "ק החסיד הגּ אוֹ ן  מחוּ ּת ני  לי ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ה ּק ד וֹ ׁש  הרב  לוֹ  סּפ ר שי ' ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶסעאראצק 
ר' ה ּק ד וֹ ׁש  אביו  בּ ׁש ם ז "ל ׁש מה  ׁש מעיה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְר '

מרדזימין ארי ' מהר"ייעקב דה הרב  (למיד ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֲִִַַַַָָ

ׁש מווארקי) בּ וּ נם ר' מהר בּ י בּ יאתׁש מע ּק דם ְִִֶָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌
ׁש א עד  ּכ כּ ל גּ ד וֹ ל הסּת ר יהיה  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח
לבן, בּ בגדי ׁש הוֹ לכים  הצּ דּ יקים גּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָיבינוּ 
בּ אמ וּ נת כּ ן גּ ם  נבוֹ כים  ויהיה  ואמתי , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵהיכן

מחה ).ה ּמ ׁש יח מאמרי יראל, .(מחת ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

קצת י  הנ "ל בריְְְִִָָ

הארץ גּ אלּ ת ו')בּ ספר   )ׁש מעּת י ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
זי"ע  מראדזימין  ה צּ דּ יק  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵמהרב
ר' מו "ה הּק דוֹ ׁש  הרב  ר בּ וֹ  מ ּפ י ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש מע
ׁש ּק דם  זצ"ל , מ ּפ רׁש יסחא  בּ וּ נם  ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה 

ה ּמ ׁש יח ה ּמ פרסמיםבּ יאת הצּ דּ יקים אף  ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ יאת בּ אמ וּ נת וׁש ל וֹ ם חס נבוֹ כים ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
בּ עניני אז ׁש יּ היה ההסּת ר מרב ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח,

אלפים הּט בע ׁש ני אחרי  מה נּ מנע  זה  ואין  , ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ע"ש. וכ וּ ' הבּ ית  מחרבּ ן  לער לעיל ׁש נה  וע) ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְְֵֵַ

( ש ס "א, .א ת

מ ר  הרי "מ דה ִַַָָהרב
רמ נט האלה לפני  מנהיגי יהי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָא

 לה מעי לא ט , לפי רית ְְְְִִִֵֶַַָָָֹה

גּ יטין מּס כת  על  הרי"ם  חדּ וּ ׁש י ספר  ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
נד ּפ ס  א ׁש ר  קדּ וּ ׁש ין  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהלכוֹ ת
בּ המּט וֹ ת  ׁש ם כּ תב  תרל"ו  בּ ׁש נת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ וואר ׁש א

כּ  קדׁש וֹ : לׁש וֹ ן  וזה ׁש לח , תיב לפרׁש ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
וא  המר גּ לים חטא לתּק ן  ציצית  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פר ׁש ת 
מרגּ לים , ׁש ני  ועינא לבּ א  רׁש "י  ּפ רוּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָתת וּ רוּ 
עיני נ שׂ יאים  ׁש העשׂ רה ׁש הגם חטא ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ׁש א  ישׂ ראל לבני  ראוּ י היה  כּ ן , אמר וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָהעדה 
לכללוּ ת  לל ּמ ד  וה וּ א  אחריהם , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָתת וּ רוּ 

ׁש  מנהיגיםי שׂ ראל  אוֹ  ׁש קר נביאי  ׁש יּ היוּ  הגם  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מ דּ ר ׁש נּ וֹ טים ויראוּ  גּ דוֹ לים , וּ ׁש אר ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְכּ ירבעם
להם י ׁש מעוּ  א ּפ ׁש וּ ט , לפי  יתבּ ר ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַה ם 

קדם כּ לל כּ אלּ וּ  נסי וֹ נ וֹ ת עוֹ ד יהיה  ואפׁש ר , ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌
הּק דוֹ ׁש . ל ׁש וֹ נ וֹ  כּ אן  עד  ספרה גּ א וּ לה, (וכ "כ ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֵֶ

להנ"ל ) לח ר ת .הכ ת ְְַַַָָ

האמ נה  עליה יקה לבני גדי  לבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָאפיל

ליצלן רחמנא  אז  יהיה  מׁש יחנוּ  בּ יאת ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה וּ מ ּפ ני  ונוֹ ראוֹ ת, גּ ד וֹ ל וֹ ת  אזצר וֹ ת  ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

לבנים בּ בגדי צוּ רה אנ ׁש י וייסעאפילוּ  (בל"א  ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵֶ

אז) יקי ה מל הא  עליהםזאפיצעס  יקׁש ה ְִִִִֶַַַָָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
אנציהאלטי)מלאח וֹ ז ישׂ ראל,(בל"א בּ ׁש מע ִ◌ֶ◌ֶ◌ְְִִִַָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וּ ׁש נים בּ עיר אחד  אם כּ י  ׁש יּ אר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶוכמ"ש
ואמר:)בּ מׁש ּפ חה  צרדה אצע הה  זה א (ואחרי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

העיר כּ ל על יצּ יל בּ עיר  אחד אלּ א ה וּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵכּ ן
הּמ ׁש ּפ חה. כּ ל יצּ יל בּ ּמ ׁש ּפ חה (חיוּ ׁש נים  ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֵ

גא ה ) לת  "הרי. ְִָָָֻ
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הגאולה  יהיה לא – רב  הערב מיני חמשה ביאור
 העול  מ שיעברו  עד 

 מחלוקת בעלי א' רב ערב מיני 
אחר הרודפים ב' הרע, לשון  ובעלי 
הרמאים  ג' וכדומה, זנות כמו התאווה
ד' שלם. לבם ואין כצדיקים עצמם שמראים
כי  תחילה והמחלקת הממון, אחר הרודפים
עמלקים  הנקראים והם כולם, כנגד המחלוקת

העולם  מן שיעברו עד בא דוד בן ועליהם ואין 
י "ט)נאמר כ "ה   עמלק (דברי זכר את תמחה

בזוהר . דברי )כמבואר פרשת אליהו, .(אדרת 

זי"ע  מברסלב  נחמ רבינו הרה"ק
לתחות  אנשי וכופי אחרא  הסטרא  של   רועי יש
והעצה עזות , ידי על  הוא   מלכות עיקר  שיעבודייהו 
עזות נגד  לעמוד  עזות  ידי על  כ ג הוא  מה להנצל

 שהם הרועים, לאלו  לבוא אפשר ואי
עזות , ידי על  אלא הקדושה , של כלליות 

לברכה  זכרונו  רבותינו ה ')כמאמר פרק  (אבות

כמ"ש כנמר , עז  ט"ו)הוי בעזך (שמות נהלת
נכנסין עזות ידי על  היינו קדשך , נוה  אל 
הסטרא  של רועים  יש כי הקדושה, לתוך 
וכופין הדור, מפורסמי כן גם והם אחרא ,
מלכותם  ועיקר שיעבודייהו, לתחות  אנשים
בלא  מלכותא  עזות  כי עזות , ידי  על  הוא

ע"א)תנא  ק"ה בעזותם ,(סנהדיר ככלבים והם ,
המה  נפש עזי "והכלבים  נ "ו  ישעיה בבחי'

הכלברועים", כפני הדור  פני מ "טוהן (סוטה

כן ע"ב) ועל  מתחת, מהם  להנצל  כדי
עזות, ידי על רק  אפשר  אי ממשלתם

עזותם נגד נוה לעמוד  אל  בעזך נהלת ואז ,
הקדושה. לתוך שנכנס מוהר"קדשך , (ליקוטי

( חות בתו חות כ "ב, סימ .ח"א 

 א שעה, לפי ותקי גדול הוא – דקליפה רב יש 
ונאבד כלה   ולבסו כלל  קיו לו  אי

 עתק צדיק על  הדוברים  רשעים אך
הרוח  הם  מקבלין  מאין ובוז, בגאווה

החיסרון , רבלהשלים שיש  דע אך 
עשו בחינת והוא  שכתוב דקליפה, כמו  ,

ל"ג)בעשו בחינת (בראשית והוא רב , לי יש
ל"ו) עשו,(ש שתרגוםאלופי  וכמו

ע רברבי הרבאונקלום בחינת שו,
הרוח הרשעים מקבלין  ומהם  ,דקליפה,

הסערה רוח הטומאה רוח בחינת הוא
איש  אחי  עשו  "הן  כ "ז שם  שכתוב כמו 
ותקיף  גדול שלהם הרוח  כן ועל שעיר",
גדול  שהוא  סערה רוח כמו שעה, לפי 

כן ועל  יו "ד )בשעתו, צורריו(תהלי כל 
עליהם  שמתגבר  דייקא, יפיח  בהם, יפיח 
גדול  שהוא פיו רוח בחינת  ידי  על 
ולסוף  כלל, קיום  לו  שאין  אך  בשעתו,
ונשמתיה , גופיה  ומסער ונאבד, כלה

ז')וכמ "ש פניו(דברי אל לשונאיו ומשלם
החסרון שלימות  לשון ומשלם להאבידו ,
הרוח , אריכת  בחינת  דהיינו  לו, שנמשך 
הרוח , בחינת הוא פניו  כי  פניו , אל  וזהו

ג')כמ "ש בם (ישעיה  ענתה פניהם הכרת
החוטם  ק"כ .)זה בחינת (יבמות שהוא

נשמת  באפיו  ויפח  שכתוב כמו מהרוח,
באפיו, חיים רוח  נשמת אשר  כל  חיים,
גדול שהוא אף כי להאבידו , הוא אך

כנ "ל נאבד לסוף שעה , בחינת לפי וזהו  ,
א') הלכה ב' פרק  תענית אפים (ירושלמי ארך

בבחי' הוא  הנשימה, הרוח  כי לרשעים,
אפים , וגביארך אפי' מאריך  והיינו

גדול הרוח שעה שלפי אף כי דיליה ,
גבי לסוף  אך אפיה, מאריך בחי' ותקיף ,

ישראל דיליה נקראים כן ועל  כנ "ל,
נ"ד ) עכשיו(ישעיה  הם כי סוערה, עניה 

רוח  בחי שעיר , איש  עשו ממשלת  תחת
מקבל  בצדיקים , הדבוק אך הנ "ל, סערה 
מהצדיק  החסרון , שלימות חיים , הרוח 

דקדושה . ח',והרב  סימ ח"א   "מוהר (ליקוטי

מנורת .זהב)ראיתי

ו' חלק תשע"ה תשרי  חודש גיליון  825 הזוהר 17אור

הזוהר תשע"ה825אור  תשרי חודש  ו'גיליו חלק

 מהעול רב הערב שימחו עד  תהיה לא הגאולה

 בראשית פרשת כז:)הקדוש ס וֹ ף (ד :
מעוֹ רבין רב דּ ערב בּ זמנא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְס וֹ ף
ׁש ם  בּ אתוון ויחוּ דא  קריבוּ  לית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ישׂ ראל

בּ אתווןידו"ד , א ּת מר מעלמא דּ יתמח וּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִוּ מיּ ד
הוּ א בּ רי יד )דּ ק וּ דׁש א יהיה (זכריה הה וּ א  בּ יּ וֹ ם  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

אחד  וּ ׁש מוֹ  אחד .ידו "ד ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

 מערבים רב ׁש ערב [הגלות] בּ זמן  ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִס וֹ ף
רב  שהערב בזמן  סוף  [סוף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ י שׂ ראל ,
ויח וּ ד  קרבה  אין  בישראל], ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמעורבין 

הוי"ה . ׁש ם  מהעוֹ לם,בּ אוֹ תיּ וֹ ת  ׁש יּ ּמ ח וּ  וּ מ יּ ד ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
נאמר העולם] מן יאבדו ◌ַ◌ֱ◌ֶ[וכשהערב

הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  יד )בּ א וֹ ת יּ וֹ ת (זכריה ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אחד . וּ ׁש מוֹ  אחד הוי"ה יהיה  הה וּ א  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם 
יחוד  אין  כי  לישראל, רב שפע יהיה  [ואז
העולם  מן רב הערב שנמחה  טרם  שלם

,סול)( ש.[

הוי "ה  ש שהוא  להקב"ה שייכי ישראל בני רק

לוֹ ן אית  ישׂ ראל דּ אנּ וּ ן אדם  דא  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בּ ּה  דּ את ּמ ר בּ א וֹ רייתא (משלייח וּ דא ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ואיהיג) בּ ּה . ל ּמ חזיקים היא  חיּ ים  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעץ
אתקריא וּ  דּ מ ּס טרהא מלכוּ "ת . ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמטר וֹ ניתא 

מלכים . בּ ני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 

שאמרו [כמו  י שׂ ראל, ׁש הם  אדם, ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
יבמות ס"א .)בגמרא  קרוים (ד אתם 

על  וביאורו  אדם , קרוים  האומות  ואין אדם
הסוד  להקב "הדרך שייכים ישראל בני  שרק
(אנפי אלפין(זעיר במילוי הוי"ה שם  שהוא 

מ "ה  אדם[45]בגימטריה י ׁש כגימטריה [ֵ◌
בּ ּה  ׁש נּ אמר  בּ ּת וֹ רה, יחוּ ד ג)להם עץ (משלי ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ה גּ בירה  והיא בּ ּה , לּמ חזיקים  היא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים
מלכים . בּ ני ישׂ ראל נקרא וּ  ׁש ּמ צּ דּ ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמלכוּ "ת ,

 למהע חי רב ערב  עד  יחד  ִִֵֵֵֶֶַַָָָאי

יתמחוּ ן רב  דּ ערב עד  יח וּ דא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ לית 
◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמעלמא .

... ׁש ערבהקודש : עד  יח וּ ד ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין 
מהעוֹ לם יּמ ח וּ  [מבואררב . ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הגר"א  בספרי  ובפרט הקדושים בספרים 
האחרוןזי"ע בדור גליות ארבע  שאחר

יצטרכו וישראל  רב , הערב של הגלות ישאר 
רב שערב זמן שכל מהם, מוחלט בירור

שלם השם  יחוד  אין  שכתוב קיימים, כמו ,
טז)בתורה יז, יּה (שמות כּ ס על יד כּ י  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ"ו יּ אמר 

והם  דר " מדּ ר  בּ עמלק ליהוה  ◌ֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה
בזוהר שמבואר כמו עמלק, של תולדה
פעמים , עשרות  ז "ל האר"י ובכתבי  הקדוש

( חלקי י"ח  והמסתע רב הערב ספרי ומשה,(ראה 
יגמור הוא לבררם  דור בכל שחוזר  רבנו
הקדושים ישראל  של הבירור את להשלים
המשיח יבוא  אז ורק האחרון, בדור ,מהם 

יהיה  לישראל והשפע  שלם , ה' יחוד  ויהיה 
המלך  שלמה  בזמן  שהיה  כמו  בשלימות 

זה ועל  קיים, היה  המקדש כלכשבית צריך
ולא רב  הערב מקליפת  עצמו להפריד יהודי

האחרון לרגע עוסק,לחכות שאינו מי  כל כי
נעשה רב  הערב נגד  במלחמה  בפועל
מי ויהיה  רב  הערב לקליפת  שותף  ממילא

נברא שלא לו ומוטב  התור!שיהיה , (קול

פיסקא ב' פרק  זצ"ל משקלוב הלל רבי הגר "א מתלמידי

(820825 הזוהר " "אור באריכות ראה הערב.ב' וסוף
הזה מהעולם ויאבדו לגמרי להימחות רב 
הזוהר לימוד  ידי ועל הבא, ומהעולם 
עמלק במחיית  שותף להיות זוכה  הקדוש
ושכינתיה קוב "ה  למען דליה, וכת  רב וערב

נג)  ד כא תיקו זוהר תיקוני הנביא (ראה  אמר וכבר 
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הגאולה  יהיה לא – רב  הערב מיני חמשה ביאור
 העול  מ שיעברו  עד 

 מחלוקת בעלי א' רב ערב מיני 
אחר הרודפים ב' הרע, לשון  ובעלי 
הרמאים  ג' וכדומה, זנות כמו התאווה
ד' שלם. לבם ואין כצדיקים עצמם שמראים
כי  תחילה והמחלקת הממון, אחר הרודפים
עמלקים  הנקראים והם כולם, כנגד המחלוקת

העולם  מן שיעברו עד בא דוד בן ועליהם ואין 
י "ט)נאמר כ "ה   עמלק (דברי זכר את תמחה

בזוהר . דברי )כמבואר פרשת אליהו, .(אדרת 

זי"ע  מברסלב  נחמ רבינו הרה"ק
לתחות  אנשי וכופי אחרא  הסטרא  של   רועי יש
והעצה עזות , ידי על  הוא   מלכות עיקר  שיעבודייהו 
עזות נגד  לעמוד  עזות  ידי על  כ ג הוא  מה להנצל

 שהם הרועים, לאלו  לבוא אפשר ואי
עזות , ידי על  אלא הקדושה , של כלליות 

לברכה  זכרונו  רבותינו ה ')כמאמר פרק  (אבות

כמ"ש כנמר , עז  ט"ו)הוי בעזך (שמות נהלת
נכנסין עזות ידי על  היינו קדשך , נוה  אל 
הסטרא  של רועים  יש כי הקדושה, לתוך 
וכופין הדור, מפורסמי כן גם והם אחרא ,
מלכותם  ועיקר שיעבודייהו, לתחות  אנשים
בלא  מלכותא  עזות  כי עזות , ידי  על  הוא

ע"א)תנא  ק"ה בעזותם ,(סנהדיר ככלבים והם ,
המה  נפש עזי "והכלבים  נ "ו  ישעיה בבחי'

הכלברועים", כפני הדור  פני מ "טוהן (סוטה

כן ע"ב) ועל  מתחת, מהם  להנצל  כדי
עזות, ידי על רק  אפשר  אי ממשלתם

עזותם נגד נוה לעמוד  אל  בעזך נהלת ואז ,
הקדושה. לתוך שנכנס מוהר"קדשך , (ליקוטי

( חות בתו חות כ "ב, סימ .ח"א 

 א שעה, לפי ותקי גדול הוא – דקליפה רב יש 
ונאבד כלה   ולבסו כלל  קיו לו  אי

 עתק צדיק על  הדוברים  רשעים אך
הרוח  הם  מקבלין  מאין ובוז, בגאווה

החיסרון , רבלהשלים שיש  דע אך 
עשו בחינת והוא  שכתוב דקליפה, כמו  ,

ל"ג)בעשו בחינת (בראשית והוא רב , לי יש
ל"ו) עשו,(ש שתרגוםאלופי  וכמו

ע רברבי הרבאונקלום בחינת שו,
הרוח הרשעים מקבלין  ומהם  ,דקליפה,

הסערה רוח הטומאה רוח בחינת הוא
איש  אחי  עשו  "הן  כ "ז שם  שכתוב כמו 
ותקיף  גדול שלהם הרוח  כן ועל שעיר",
גדול  שהוא  סערה רוח כמו שעה, לפי 

כן ועל  יו "ד )בשעתו, צורריו(תהלי כל 
עליהם  שמתגבר  דייקא, יפיח  בהם, יפיח 
גדול  שהוא פיו רוח בחינת  ידי  על 
ולסוף  כלל, קיום  לו  שאין  אך  בשעתו,
ונשמתיה , גופיה  ומסער ונאבד, כלה

ז')וכמ "ש פניו(דברי אל לשונאיו ומשלם
החסרון שלימות  לשון ומשלם להאבידו ,
הרוח , אריכת  בחינת  דהיינו  לו, שנמשך 
הרוח , בחינת הוא פניו  כי  פניו , אל  וזהו

ג')כמ "ש בם (ישעיה  ענתה פניהם הכרת
החוטם  ק"כ .)זה בחינת (יבמות שהוא

נשמת  באפיו  ויפח  שכתוב כמו מהרוח,
באפיו, חיים רוח  נשמת אשר  כל  חיים,
גדול שהוא אף כי להאבידו , הוא אך

כנ "ל נאבד לסוף שעה , בחינת לפי וזהו  ,
א') הלכה ב' פרק  תענית אפים (ירושלמי ארך

בבחי' הוא  הנשימה, הרוח  כי לרשעים,
אפים , וגביארך אפי' מאריך  והיינו

גדול הרוח שעה שלפי אף כי דיליה ,
גבי לסוף  אך אפיה, מאריך בחי' ותקיף ,

ישראל דיליה נקראים כן ועל  כנ "ל,
נ"ד ) עכשיו(ישעיה  הם כי סוערה, עניה 

רוח  בחי שעיר , איש  עשו ממשלת  תחת
מקבל  בצדיקים , הדבוק אך הנ "ל, סערה 
מהצדיק  החסרון , שלימות חיים , הרוח 

דקדושה . ח',והרב  סימ ח"א   "מוהר (ליקוטי

מנורת .זהב)ראיתי
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הזוהר תשע"ה825אור  תשרי חודש  ו'גיליו חלק

 מהעול רב הערב שימחו עד  תהיה לא הגאולה

 בראשית פרשת כז:)הקדוש ס וֹ ף (ד :
מעוֹ רבין רב דּ ערב בּ זמנא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְס וֹ ף
ׁש ם  בּ אתוון ויחוּ דא  קריבוּ  לית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ישׂ ראל

בּ אתווןידו"ד , א ּת מר מעלמא דּ יתמח וּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִוּ מיּ ד
הוּ א בּ רי יד )דּ ק וּ דׁש א יהיה (זכריה הה וּ א  בּ יּ וֹ ם  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

אחד  וּ ׁש מוֹ  אחד .ידו "ד ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

 מערבים רב ׁש ערב [הגלות] בּ זמן  ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִס וֹ ף
רב  שהערב בזמן  סוף  [סוף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ י שׂ ראל ,
ויח וּ ד  קרבה  אין  בישראל], ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמעורבין 

הוי"ה . ׁש ם  מהעוֹ לם,בּ אוֹ תיּ וֹ ת  ׁש יּ ּמ ח וּ  וּ מ יּ ד ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
נאמר העולם] מן יאבדו ◌ַ◌ֱ◌ֶ[וכשהערב

הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  יד )בּ א וֹ ת יּ וֹ ת (זכריה ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אחד . וּ ׁש מוֹ  אחד הוי"ה יהיה  הה וּ א  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם 
יחוד  אין  כי  לישראל, רב שפע יהיה  [ואז
העולם  מן רב הערב שנמחה  טרם  שלם

,סול)( ש.[

הוי "ה  ש שהוא  להקב"ה שייכי ישראל בני רק

לוֹ ן אית  ישׂ ראל דּ אנּ וּ ן אדם  דא  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בּ ּה  דּ את ּמ ר בּ א וֹ רייתא (משלייח וּ דא ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ואיהיג) בּ ּה . ל ּמ חזיקים היא  חיּ ים  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעץ
אתקריא וּ  דּ מ ּס טרהא מלכוּ "ת . ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמטר וֹ ניתא 

מלכים . בּ ני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 

שאמרו [כמו  י שׂ ראל, ׁש הם  אדם, ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
יבמות ס"א .)בגמרא  קרוים (ד אתם 

על  וביאורו  אדם , קרוים  האומות  ואין אדם
הסוד  להקב "הדרך שייכים ישראל בני  שרק
(אנפי אלפין(זעיר במילוי הוי"ה שם  שהוא 

מ "ה  אדם[45]בגימטריה י ׁש כגימטריה [ֵ◌
בּ ּה  ׁש נּ אמר  בּ ּת וֹ רה, יחוּ ד ג)להם עץ (משלי ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ה גּ בירה  והיא בּ ּה , לּמ חזיקים  היא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים
מלכים . בּ ני ישׂ ראל נקרא וּ  ׁש ּמ צּ דּ ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמלכוּ "ת ,

 למהע חי רב ערב  עד  יחד  ִִֵֵֵֶֶַַָָָאי

יתמחוּ ן רב  דּ ערב עד  יח וּ דא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ לית 
◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמעלמא .

... ׁש ערבהקודש : עד  יח וּ ד ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין 
מהעוֹ לם יּמ ח וּ  [מבואררב . ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הגר"א  בספרי  ובפרט הקדושים בספרים 
האחרוןזי"ע בדור גליות ארבע  שאחר

יצטרכו וישראל  רב , הערב של הגלות ישאר 
רב שערב זמן שכל מהם, מוחלט בירור

שלם השם  יחוד  אין  שכתוב קיימים, כמו ,
טז)בתורה יז, יּה (שמות כּ ס על יד כּ י  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ"ו יּ אמר 

והם  דר " מדּ ר  בּ עמלק ליהוה  ◌ֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה
בזוהר שמבואר כמו עמלק, של תולדה
פעמים , עשרות  ז "ל האר"י ובכתבי  הקדוש

( חלקי י"ח  והמסתע רב הערב ספרי ומשה,(ראה 
יגמור הוא לבררם  דור בכל שחוזר  רבנו
הקדושים ישראל  של הבירור את להשלים
המשיח יבוא  אז ורק האחרון, בדור ,מהם 

יהיה  לישראל והשפע  שלם , ה' יחוד  ויהיה 
המלך  שלמה  בזמן  שהיה  כמו  בשלימות 

זה ועל  קיים, היה  המקדש כלכשבית צריך
ולא רב  הערב מקליפת  עצמו להפריד יהודי

האחרון לרגע עוסק,לחכות שאינו מי  כל כי
נעשה רב  הערב נגד  במלחמה  בפועל
מי ויהיה  רב  הערב לקליפת  שותף  ממילא

נברא שלא לו ומוטב  התור!שיהיה , (קול

פיסקא ב' פרק  זצ"ל משקלוב הלל רבי הגר "א מתלמידי

(820825 הזוהר " "אור באריכות ראה הערב.ב' וסוף
הזה מהעולם ויאבדו לגמרי להימחות רב 
הזוהר לימוד  ידי ועל הבא, ומהעולם 
עמלק במחיית  שותף להיות זוכה  הקדוש
ושכינתיה קוב "ה  למען דליה, וכת  רב וערב

נג)  ד כא תיקו זוהר תיקוני הנביא (ראה  אמר וכבר 
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א')מלאכי דר (ג' וּ פנּ ה מלאכי ׁש לח  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ"הנני
א ׁש רלפני האדוֹ ן היכל וֹ  אל יבוֹ א  וּ פתאם  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

מבקׁש  א ּת םאּת ם א ׁש ר  ה בּ רית וּ מלא ים ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
צבק וֹ ת ",חפצים ה' אמר  בא  יהיההנּ ה ואז ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מערות יחפשו  וכולם  האחרון, הבירור
ה', הדרת פחד  מגודל לברוח איפו ומחילות 
מי כל לכן לכל , גלוי האמת  יהיה שאז
החיים בעץ  יאחז בראשו  ועיניו  שחכם
אליו, וידבק לביתו זי"ע  הרשב"י את ויכניס 
לטהרה יזכה  כך כי הקדוש , זוהר וילמד 
השלימה ולגאולה  ה ' ולקרבת  אמיתית,

אמן ].ברחמים

א  עיני סת מי לב אט מי ה ללע ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאי 
 דעיי ולא הרה סד ת ליְְְְְִִִַַָֹמס

בראשית פרשת כח.)הקדוש  ד):
מן אלהים ה ' ו יּ צר ואמר. ּפ תח ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָע וֹ ד 

המים. עוֹ ף וכל ה דה  חיּ ת  כּ ל וויהאדמה  ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
עיינין וּ סתימין  לבּ א  אּט ימין דּ א נּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא
ידעין ולא דא וֹ רייתא בּ רזי מסּת כּ לין .דּ לא  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

עּמ י אנּ וּ ן המים וע וֹ ף  הדה חיּ ת ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְדּ ודּ אי 
לא  ח יּ ה  נפׁש  דּ א נּ וּ ן  בּ אלּ ין ואפי לּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ .

בּ הוֹ ן  עזר  בּ גלוּ תא (בגלותא)אׁש ּת כח  ל ׁש כינ ּת א ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ גלת  זמנא  דּ בּ כל  ע ּמ ּה . דּ איה וּ  למׁש ה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְולא

מ נּ ּה . זז  לא  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א 

' ה ו יּ צר ואמר, ּפ תח ע וֹ ד  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהקודש:
הדה  חיּ ת כּ ל האדמה מן  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱא הים 

המים . עוֹ ף  כּ ל  ׁש הםואת  לע וֹ לם  א וֹ י ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מס ּת כּ לים ׁש א  עינים  וּ סתוּ מי לב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲאטוּ מי

יוֹ דעים וא  ה ּת וֹ רה  חיּ ת בּ סוֹ ד וֹ ת ׁש וּ דּ אי . ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ואפ לּ וּ  הארץ , ע ּמ י הם ה מים ועוֹ ף ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהדה 
עזר בהם  נמצא  א ח יּ ה, נפ ׁש  ׁש הם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ א לּ וּ ,
ׁש הוּ א  למ ׁש ה  וא  בּ גּ ל וּ ת , לכינה ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ[בגלות ]
זז א ׁש כינה ׁש גּ לתה  זמן  ׁש בּ כל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ ּה ,

] לשכינהמ ּמ נּ ה. עוזרים  הארץ  עמי שאין ִ◌ֶ◌ָ◌
אלולסעדה וגם  מהגלות , ולהוציאה 

לא אבל חיה , נפש  הנקראים תורה  הלומדים 

סודות לומדים שאינם  מפני לנשמה  זכו
והם רבנו למשה עוזרים  לא  הם התורה,

הסוד (כדלקמ)נגדו תורת בלימוד רק כי ,
השכינה  את לגאול ].אפשר

באחרית שיהיו המעשי רמוזי הבריאה בתחילת 
התיקו בגמר הימי

מי והרי  אלעזר , רבּ י אמר ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהקודש :
בּ ישׂ ראל  אדם ׁש ל מע שׂ ה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָנתן 

עניןוּ במ ׁש ה  נרמז  איך אלעזר  רבי [שואל ? ְ◌ֶֹ◌
העולם  בריאת בתחילת הגלות  סוף

 ּכ אמר ּת  וא ּת ה  בּ ני, לוֹ : אמר ?בבראשית ] ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למד ּת  א  מו)וכי מראׁש ית (ישעיה מ גּ יד ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

כתוב !אחרית  הרי  שמעון  רבי לו [אמר ? ַ◌ֲ◌ִ◌
כלומר אחרית  מראשית  מגיד בפסוק 
שיהיו המעשים  רמוזים הבריאה בתחילת

התיקון בגמר  הימים  כּ באחרית לוֹ , אמר  [ָ◌ַ◌ָ◌
ו דּ אי. ◌ַ◌ַה וּ א 

אא  עזר , מצא לא לאד האחר נה לת ְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹנאמר
נג ְְֶָֻ

, אדם נקרא וה וּ א  מת, א מ ׁש ה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
משה  נשמת  ודור  דור שבכל [כלומר
עם  את לתקן כדי לעולם  באה ע "ה  רבנו
מהגלות , השכינה את ולגאול  ישראל

האר "י  ובכתבי בזוהר רבכמבואר  ערב  (ספר 

( חלקי ח "י  וּ בגללוֹ והמסתע בּ גּ ל וּ ת], נאמר ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כּ לּ ם א לּ א  עזר, מצא א וּ לאדם  ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה 

לא כּ נגדּ וֹ  "ולאדם הפסוק נאמר [ועליו  , ְ◌ֶ◌ְ◌
[ומפריעים  כנגדו כולם אלא  עזר" מצא
לפרש  דיש ישראל, את  לגאול  רבנו  למשה
כנגדו א . אופנים , בב ' - כנגדו  המילה את 
את  לגאול  לרצונו שאדישים ממולו 
הגר אצל שכתוב  כמו  ישראל , ואת  השכינה 

ט"ז) כ "א  ממול (בראשית - מנגד " "ותשב
- מנגד  נוסף, פירוש ויש שמתנגדמרחוק .

מייסר, מלקה  מנגיד , ארמית: בלשון  -
לישראל  ומזיקים שמפריעים כלומר 
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זוה "ק , ללמוד  אותם נותנים ולא  הקדושים,
זה  שפסוק רב ]. לערב שותפים הם ובזה 
נקרא  רבנו  ומשה  האחרונה הגלות על רומז

שמו רמוז הראשון באדם  וגם  כמבואראדם 
עמוקות ויחי)(פרבמגלה ראשישת שאד"ם

תיקונים  ובספר משה , דוד  אדם  תיבות
לרמח "ל  ראשיא חדשים שאד"ם  מבואר :

למשיח . רומז ומ' משיח . דוד אדם  תיבות
למשה, רומז  מ' בזוהר)וכן אתפשטת (כמבואר .

עכ"ל , משיח , משיח ודא  מ"ם דא כגונא 
שמיני  פרשת  צדיק  ה ')ובפרי כתוב:(אות ,

שהיה מה  שנאמר כמו משיח, הוא  והיה
משה זה שיהיה  י"ח הוא תיקו זוהר בתיקוני (כמ"ש

א) פרשת כ "ו הקדוש החיים  אור  וראה עכ"ל ,
באריכות]. זאת  שביאר ויחי

האמצעי בּ עּמ וּ ד  מצאנאמר  א וּ לאדם ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מהגּ ל וּ ת ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא זה וּ עזר . ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ב)ׁש כּ תוּ ב אין(שמות כּ י ו יּ רא  וכה  כּ ה  ויּ פן ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
חכמים איׁש . תלמידי מצא  לא [הקב"ה ִ◌

האחרונה  בגלות  רבנו  למשה עזר שיהיו 

התורה  סודות  ללמוד  מוכנים שאינם  מפני
הסוד  ותורת הקדוש הזוהר בלימוד  רק כי
וממילא  הקדוש  השכינה את  לגאול  יכולים 
ישראל  לכל  השלמה  הגאולה  תהיה

מּמ ׁש ,ברחמים,] בדמ וּ ת וֹ  הוּ א  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹוּ מ ׁש ה 
כּ נגדּ וֹ  עזר מצא  א בּ וֹ  כולם ׁש נּ אמר [אלא  . ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

למשה  ומפריעים מתנגדים  שהם נחשבים 
על  ּת ר דּ מה א הים  ה' ויּ ּפ ל זמן בּ א וֹ ת וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְרבנו]

ואּמ א. אבּ א - א הים  ה ' זוֹ האדם . - ּת רדּ מה ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ ּה הגּ ל וּ ת ׁש נּ אמר  טו), ותר דּ מה (בראשית ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אין ו יּ י ׁש ן. מ ׁש ה על הּפ ילוֹ  אברם . על  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָנפלה 
עמוקה  שינה  ישנים [וכולם גל וּ ת , אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש נה
ישראל  לעם צער  שקורה מה וכל בגלות,
ללמוד  מוכנים  שאינם  ראשם, על  הוא
ל ' תיקון זוהר תיקוני  וראה  התורה, סודות

תניינא]. נתיב 

 ניתנא "לא  במכילתא זי"ע  הרשב"י 
ובזוה "ק  המן , לאוכלי  אלא  תורה 
הארה  מקבלים היו  המן  שאוכלי  כתבו:
בסודות  ללמוד שכינה  וגילוי רוחנית 

עמוקותא . במגלה  ויחי)כמבואר רזא (פרשת ...
דוד כלפי  וג עצמו  על אמר  משה  כי דמילתא 

דקאמר  צ)ומדוקדק תהלי),רבי בלשו שנותינו  ימי
העני אבל בה קאי אמאי דקאמר   בה ג
וחיה  שנה אל לחיות  לו הי'  שאד בזוהר דאיתמר 
אחר   ובמקו לדוד   שני ע' והניח  שני תתק"ל
ע' אד מ לו הגיעו ק"כ שהיו  משה  ששנות איתא
איתא  והא  שני "תתק שהיה שני נ' נח ומ  שני
כל  עול יצירות בעת ארוכי היו  בעצמ  שהשני
לשני אד של   שני הע' אלו ונחלקי כפול שנה
"דוד  אד" " אד בר"ת נרמז וזהו ומשה דוד  על
כי  העול מזה  חיי לו  היה לא משה   ג כי "משה 
המי מ כי בסוד  העליו  מעול נשמתו היה 

שאמר  וזה סח)משיתיהו  ש)באד מתנות לקחת
רוצה  שנה" שבעי  בה שנותינו "ימי שכתוב וזה

מנייהובהלומר לעיל  הנזכרי שני אל באות
.שני ע' מה לנו הגיעו 

כתב : בהתחלה, לרמח"ל  חדשי תיקוני ובספר 
דרשב "י  ידוי על תיקוני ע' דאתעבידו ובזמנא
מעילא לאתתקנא תיקונא שרא קדישא, בוצינא
קדישתא, שכינתא עד דכלא משירותא לתתא,
דאתהדר תיקונא אשתלי והשתא בראשית. ודא
. אצטרי הכי  דכלא דא, ברזא לעילא מתתא
לתתא. מעילא דישראל  שרשי אינו אבה ותלת 
לעילא, מתתא מילי לקשרא משיחי ותרי משה 

,אד דתיקונא שלימו משיחהא דוד  אד.דאד
דכלא כללא אבה איהו בתלת לבתר ואתתק .

רתיכא  אשתלי ובדוד .דאד א' ודא "יו"י" ואינו
כלא לבתר לתתאה , מעילא וכלא ד'. ודא
מתתא דד' כללא מ'. ודא במשיח אשתלי

משהלעילא. דא ומ' דמשיח . רזא  דא  .ומ '
משיח. משיח  ודא  "מ דא כגונא (ועי'אתפשטת

קצ"ט ) סימ לרמח"ל תפלות .תקט "ו 
י  וקא, דה זהר  ללמד תנא מצה ע"ה  נר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹמה



ו' חלק תשע"ה תשרי  חודש גיליון  825 הזוהר אור 18

א')מלאכי דר (ג' וּ פנּ ה מלאכי ׁש לח  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ"הנני
א ׁש רלפני האדוֹ ן היכל וֹ  אל יבוֹ א  וּ פתאם  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

מבקׁש  א ּת םאּת ם א ׁש ר  ה בּ רית וּ מלא ים ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
צבק וֹ ת ",חפצים ה' אמר  בא  יהיההנּ ה ואז ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מערות יחפשו  וכולם  האחרון, הבירור
ה', הדרת פחד  מגודל לברוח איפו ומחילות 
מי כל לכן לכל , גלוי האמת  יהיה שאז
החיים בעץ  יאחז בראשו  ועיניו  שחכם
אליו, וידבק לביתו זי"ע  הרשב"י את ויכניס 
לטהרה יזכה  כך כי הקדוש , זוהר וילמד 
השלימה ולגאולה  ה ' ולקרבת  אמיתית,

אמן ].ברחמים

א  עיני סת מי לב אט מי ה ללע ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאי 
 דעיי ולא הרה סד ת ליְְְְְִִִַַָֹמס

בראשית פרשת כח.)הקדוש  ד):
מן אלהים ה ' ו יּ צר ואמר. ּפ תח ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָע וֹ ד 

המים. עוֹ ף וכל ה דה  חיּ ת  כּ ל וויהאדמה  ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
עיינין וּ סתימין  לבּ א  אּט ימין דּ א נּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא
ידעין ולא דא וֹ רייתא בּ רזי מסּת כּ לין .דּ לא  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

עּמ י אנּ וּ ן המים וע וֹ ף  הדה חיּ ת ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְדּ ודּ אי 
לא  ח יּ ה  נפׁש  דּ א נּ וּ ן  בּ אלּ ין ואפי לּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ .

בּ הוֹ ן  עזר  בּ גלוּ תא (בגלותא)אׁש ּת כח  ל ׁש כינ ּת א ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ גלת  זמנא  דּ בּ כל  ע ּמ ּה . דּ איה וּ  למׁש ה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְולא

מ נּ ּה . זז  לא  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א 

' ה ו יּ צר ואמר, ּפ תח ע וֹ ד  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהקודש:
הדה  חיּ ת כּ ל האדמה מן  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱא הים 

המים . עוֹ ף  כּ ל  ׁש הםואת  לע וֹ לם  א וֹ י ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מס ּת כּ לים ׁש א  עינים  וּ סתוּ מי לב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲאטוּ מי

יוֹ דעים וא  ה ּת וֹ רה  חיּ ת בּ סוֹ ד וֹ ת ׁש וּ דּ אי . ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ואפ לּ וּ  הארץ , ע ּמ י הם ה מים ועוֹ ף ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהדה 
עזר בהם  נמצא  א ח יּ ה, נפ ׁש  ׁש הם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ א לּ וּ ,
ׁש הוּ א  למ ׁש ה  וא  בּ גּ ל וּ ת , לכינה ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ[בגלות ]
זז א ׁש כינה ׁש גּ לתה  זמן  ׁש בּ כל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ ּה ,

] לשכינהמ ּמ נּ ה. עוזרים  הארץ  עמי שאין ִ◌ֶ◌ָ◌
אלולסעדה וגם  מהגלות , ולהוציאה 

לא אבל חיה , נפש  הנקראים תורה  הלומדים 

סודות לומדים שאינם  מפני לנשמה  זכו
והם רבנו למשה עוזרים  לא  הם התורה,

הסוד (כדלקמ)נגדו תורת בלימוד רק כי ,
השכינה  את לגאול ].אפשר

באחרית שיהיו המעשי רמוזי הבריאה בתחילת 
התיקו בגמר הימי

מי והרי  אלעזר , רבּ י אמר ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָהקודש :
בּ ישׂ ראל  אדם ׁש ל מע שׂ ה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָנתן 

עניןוּ במ ׁש ה  נרמז  איך אלעזר  רבי [שואל ? ְ◌ֶֹ◌
העולם  בריאת בתחילת הגלות  סוף

 ּכ אמר ּת  וא ּת ה  בּ ני, לוֹ : אמר ?בבראשית ] ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למד ּת  א  מו)וכי מראׁש ית (ישעיה מ גּ יד ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

כתוב !אחרית  הרי  שמעון  רבי לו [אמר ? ַ◌ֲ◌ִ◌
כלומר אחרית  מראשית  מגיד בפסוק 
שיהיו המעשים  רמוזים הבריאה בתחילת

התיקון בגמר  הימים  כּ באחרית לוֹ , אמר  [ָ◌ַ◌ָ◌
ו דּ אי. ◌ַ◌ַה וּ א 

אא  עזר , מצא לא לאד האחר נה לת ְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹנאמר
נג ְְֶָֻ

, אדם נקרא וה וּ א  מת, א מ ׁש ה ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
משה  נשמת  ודור  דור שבכל [כלומר
עם  את לתקן כדי לעולם  באה ע "ה  רבנו
מהגלות , השכינה את ולגאול  ישראל

האר "י  ובכתבי בזוהר רבכמבואר  ערב  (ספר 

( חלקי ח "י  וּ בגללוֹ והמסתע בּ גּ ל וּ ת], נאמר ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כּ לּ ם א לּ א  עזר, מצא א וּ לאדם  ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נה 

לא כּ נגדּ וֹ  "ולאדם הפסוק נאמר [ועליו  , ְ◌ֶ◌ְ◌
[ומפריעים  כנגדו כולם אלא  עזר" מצא
לפרש  דיש ישראל, את  לגאול  רבנו  למשה
כנגדו א . אופנים , בב ' - כנגדו  המילה את 
את  לגאול  לרצונו שאדישים ממולו 
הגר אצל שכתוב  כמו  ישראל , ואת  השכינה 

ט"ז) כ "א  ממול (בראשית - מנגד " "ותשב
- מנגד  נוסף, פירוש ויש שמתנגדמרחוק .

מייסר, מלקה  מנגיד , ארמית: בלשון  -
לישראל  ומזיקים שמפריעים כלומר 
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זוה "ק , ללמוד  אותם נותנים ולא  הקדושים,
זה  שפסוק רב ]. לערב שותפים הם ובזה 
נקרא  רבנו  ומשה  האחרונה הגלות על רומז

שמו רמוז הראשון באדם  וגם  כמבואראדם 
עמוקות ויחי)(פרבמגלה ראשישת שאד"ם

תיקונים  ובספר משה , דוד  אדם  תיבות
לרמח "ל  ראשיא חדשים שאד"ם  מבואר :

למשיח . רומז ומ' משיח . דוד אדם  תיבות
למשה, רומז  מ' בזוהר)וכן אתפשטת (כמבואר .

עכ"ל , משיח , משיח ודא  מ"ם דא כגונא 
שמיני  פרשת  צדיק  ה ')ובפרי כתוב:(אות ,

שהיה מה  שנאמר כמו משיח, הוא  והיה
משה זה שיהיה  י"ח הוא תיקו זוהר בתיקוני (כמ"ש

א) פרשת כ "ו הקדוש החיים  אור  וראה עכ"ל ,
באריכות]. זאת  שביאר ויחי

האמצעי בּ עּמ וּ ד  מצאנאמר  א וּ לאדם ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מהגּ ל וּ ת ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא זה וּ עזר . ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ב)ׁש כּ תוּ ב אין(שמות כּ י ו יּ רא  וכה  כּ ה  ויּ פן ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
חכמים איׁש . תלמידי מצא  לא [הקב"ה ִ◌

האחרונה  בגלות  רבנו  למשה עזר שיהיו 

התורה  סודות  ללמוד  מוכנים שאינם  מפני
הסוד  ותורת הקדוש הזוהר בלימוד  רק כי
וממילא  הקדוש  השכינה את  לגאול  יכולים 
ישראל  לכל  השלמה  הגאולה  תהיה

מּמ ׁש ,ברחמים,] בדמ וּ ת וֹ  הוּ א  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹוּ מ ׁש ה 
כּ נגדּ וֹ  עזר מצא  א בּ וֹ  כולם ׁש נּ אמר [אלא  . ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

למשה  ומפריעים מתנגדים  שהם נחשבים 
על  ּת ר דּ מה א הים  ה' ויּ ּפ ל זמן בּ א וֹ ת וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְרבנו]

ואּמ א. אבּ א - א הים  ה ' זוֹ האדם . - ּת רדּ מה ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ ּה הגּ ל וּ ת ׁש נּ אמר  טו), ותר דּ מה (בראשית ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אין ו יּ י ׁש ן. מ ׁש ה על הּפ ילוֹ  אברם . על  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָנפלה 
עמוקה  שינה  ישנים [וכולם גל וּ ת , אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש נה
ישראל  לעם צער  שקורה מה וכל בגלות,
ללמוד  מוכנים  שאינם  ראשם, על  הוא
ל ' תיקון זוהר תיקוני  וראה  התורה, סודות

תניינא]. נתיב 

 ניתנא "לא  במכילתא זי"ע  הרשב"י 
ובזוה "ק  המן , לאוכלי  אלא  תורה 
הארה  מקבלים היו  המן  שאוכלי  כתבו:
בסודות  ללמוד שכינה  וגילוי רוחנית 

עמוקותא . במגלה  ויחי)כמבואר רזא (פרשת ...
דוד כלפי  וג עצמו  על אמר  משה  כי דמילתא 

דקאמר  צ)ומדוקדק תהלי),רבי בלשו שנותינו  ימי
העני אבל בה קאי אמאי דקאמר   בה ג
וחיה  שנה אל לחיות  לו הי'  שאד בזוהר דאיתמר 
אחר   ובמקו לדוד   שני ע' והניח  שני תתק"ל
ע' אד מ לו הגיעו ק"כ שהיו  משה  ששנות איתא
איתא  והא  שני "תתק שהיה שני נ' נח ומ  שני
כל  עול יצירות בעת ארוכי היו  בעצמ  שהשני
לשני אד של   שני הע' אלו ונחלקי כפול שנה
"דוד  אד" " אד בר"ת נרמז וזהו ומשה דוד  על
כי  העול מזה  חיי לו  היה לא משה   ג כי "משה 
המי מ כי בסוד  העליו  מעול נשמתו היה 

שאמר  וזה סח)משיתיהו  ש)באד מתנות לקחת
רוצה  שנה" שבעי  בה שנותינו "ימי שכתוב וזה

מנייהובהלומר לעיל  הנזכרי שני אל באות
.שני ע' מה לנו הגיעו 

כתב : בהתחלה, לרמח"ל  חדשי תיקוני ובספר 
דרשב "י  ידוי על תיקוני ע' דאתעבידו ובזמנא
מעילא לאתתקנא תיקונא שרא קדישא, בוצינא
קדישתא, שכינתא עד דכלא משירותא לתתא,
דאתהדר תיקונא אשתלי והשתא בראשית. ודא
. אצטרי הכי  דכלא דא, ברזא לעילא מתתא
לתתא. מעילא דישראל  שרשי אינו אבה ותלת 
לעילא, מתתא מילי לקשרא משיחי ותרי משה 

,אד דתיקונא שלימו משיחהא דוד  אד.דאד
דכלא כללא אבה איהו בתלת לבתר ואתתק .

רתיכא  אשתלי ובדוד .דאד א' ודא "יו"י" ואינו
כלא לבתר לתתאה , מעילא וכלא ד'. ודא
מתתא דד' כללא מ'. ודא במשיח אשתלי

משהלעילא. דא ומ' דמשיח . רזא  דא  .ומ '
משיח. משיח  ודא  "מ דא כגונא (ועי'אתפשטת

קצ"ט ) סימ לרמח"ל תפלות .תקט "ו 
י  וקא, דה זהר  ללמד תנא מצה ע"ה  נר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹמה
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שם  החיד "א  זה  על  וכתב בניצוציהתורה ,
המן היה אשר  לצדיקים דוקא שזה אורות,
בהם  שכתוב  לאלו  כן שאין  מה  בהם , מאיר
אחר שהלכו  כלומר , ולקטו" שטו  "והעם

אלו ומי  המן, האיר לא  ולהם  הם שטותם, ?
המן את  לחפש לטרוח  צריכים שהיו
עכת "ד . וכו', ולדוכו ולטחנו  מרחוק,
המן את רצו  לא מדוע  הצדיקים וביארו

הקלוקל  לחם  לו מגלה וקראו היה המן כי  ?
כיצד  לבם , צפונות כל ואת קלקלתם ?את 

, האוהל פתח ליד המן  בא 
ואם  לצאת , טרחו  לא  ובכלל 
חטא  שח"ו  גדול ישיבה וראש אדמו "ר  היה 
רחוק  יורד המן  היה  למחרת  מיד בסתר,
לשוטט  נצרך והיה  אהלו , מפתח מאוד 
את  רצו  לא  ולכן הרשעים, כל כמו  ולחפש

ברבים . קלקלתם את  מגלה היה כי  המן

וראשי ואדמורי "ם רבנים  יש עתה  כן 
שלא  ומלמדים , ומנהלים ישיבות
מפחד  הקדוש, הזוהר  לימוד  את  רוצים
לאותה  ראויים  אינם כי  עליהם, יגלה  שמא
וקופצים  שרוקדים להיות  ויכול איצטלא ,
שמים  ולא לנו" מגן "תורתו  במירון ושרים
אם  עליהם, יגן איך כי  מפיהם, יוצא מה לב 

שאמר: בקולו שומעים  מדותילא שנו בני
סז.) תורתו(גיטי לאותה,ולומדים  לה ואוי 

מפחד אם  כי כלימה, לאותה לה ואוי בושה 
מפני יבושו לא  האיך חוששים , ודם בשר
הגדול הדין  יום בבוא עולם של  מלכו 
הארץ עמי כי  פקודה, ליום יענו מה  והנורא,

בזוהרהם מהימנא הרעיא קוראם כך כי  ,
עם  נקרא  זוה"ק לומד  שלא שמי הקדוש
"האור הקדוש  הבטיחנו  וכבר הארץ .

מ'ה  בזוה "ק שאמרו  מה  כי  זי"ע, החיים "
ר"ת  שיהיה  ה 'וא  ממש משהש 'היה  כי ,

גואל  והוא  ראשון גואל  הוא  רבינו  משה
רוצה  לא התורה  נותן רבנו  ומשה אחרון ,
משה  לנו אמר וכבר בטלנים , של עם  לגאול
כמו להיגאל, כדי נאחז במה  ע"ה, רבנו

רבנו משה לנו  בּ רעיאשהבטיח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבזוה "ק
קכ"ד:)מהימנא   נא והמשׂ כּ ילים(רת  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְַַָָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

דּ יל ח בּ וּ רא בּ האי הרקיע כּ זוֹ הר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזהירוּ 
עלּ אה דּ אימא ז וֹ הרא מן ה זּ הר, ספר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְדּ איה וּ 

נּס י וֹ ן, צּ רי לא  בּ א לּ ין  וּ בגיןּת ׁש וּ בה . ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דח יּ י, מאילנא למטעם  י שׂ ראל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַדּ עתידין 

גּ לוּ תא דּ  מן  בּ י ּה  יפק וּ ן הזּ הר , ספר  האי איה וּ  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ ה וֹ ן,בּ רחמי. לב)ויתק יּ ים  ברי)בּ דד "ה' ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְִָָ◌ָ◌

נכר אל ע ּמ וֹ  ואין עכ"ל .ינח נּ וּ  באמת". כי - ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
וכבר - מהקב"ה  לברוח אפשרות אין
תשובה לעשות  ישראל בסוף  הובטחנו
לא כי והובטחנו - ה  רצון לעשות ומוכרחים 

האריז"ל  ובכתבי נידח  ממנו המצוותידח  (שער 

( הפסוקי הנציצות ושער כל  שמוכרחים  כתב,
תבוא  כך אחר  ורק  ליתקן, הקדושים

שערים פתחי ובספר הפרצופי הגאולה, (נתיב 

( ג ' חברפתח אייזיק יצחק רבי  להמקובל
שעתידים  [הקב"ה] שצפה ... כתב : זי"ע
הגלויות  ידי  על  [ישראל], להיתקן
סוף  כל  וסוף  בתשובה ויחזרו ושיעבודים 
ויהיה  לטוב  יחזרו  ההנהגה  סיבוב ידי  על 
אורח  ערוך בשולחן  וכתוב  עכ"ל. בדין  הכל

הכיפורים יום הלכות ב'חיים   סעי תרכ "ב, סימ)

מנחה ) תפילת סדר :מחבר והשלישי: [ז ]...
כמוך",(ג)מפטיר אל  "מי  ומסיים ביונה ,

ולאחריה... לפניה  ומברך

:כוח (ג)היטב בו  שיש לפי  ביונה,
לברוחהתשובה , יכולין ושאין 

ללא ללמד וצרי הרת , ס עד  מאיר  הר"י גאלנְְְִִִִֵַַַַָָ.רת עד  הא  ר דל מנחה לתת ולא  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהפסק
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יתברך ברורה.(לבוש),מהשם [ז]...משנה  :
ביונה ועוד,ומפטיר התשובה מן  שמדבר

יכולין  יתברך[ו]שאין השם מן  לברוח 
( אחרוני).:הציון האדם שער  כי וכוונתם , [ו]

שאין עצמו, את לייאש פעמים כמה  חושב
תמיד  יתנהג כן ועל אופן , בשום לתקן יכול 
למות  הקב"ה עליו  יגזור  ואם  אחד, באופן 
כל  יהיה , דבר שסוף הוא , טעות  אבל ימות ,
שיתקן מנפשו  רוצה  הוא  ברוך שהקדוש מה 
ופעמים  פעם  עוד ויבוא  לתקן, הוא  מוכרח
ואם  לתקן , יוכרח כרחו ובעל הזה , לעולם
חיבוט  ולסבול למות, העמל  כל לו למה  כן

הפעם  עוד  ולחזור  צרות, ושאר  ?הקבר ,

 שילך מ מאתו רצה  שהקב "ה  יונה ,
לים , ונס בזה  מאן  והוא וינבא,
השכינה  עוד עליו ישרה שלא  מקום 
ונבלע  בים שנטבע וראינו  כידוע. לנבאות 
ולפי ימים , כמה במעיו שם והיה בדג ,
דברי להתקיים יוכל  לא  בוודאי הנראה
דבר שסוף ראינו מקום  ומכל יתברך , השם
ויל נתקיים , יתברך השם  שרצון ◌ֶ◌ֵ◌ַהיה 
שאמרו וזהו בעניניו . האדם הוא  כן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוינבּ א,

כ "ב)באבות ,  כ "א משנה ד' פרק  רבּ י(אבות :ַ◌ִ◌
אוֹ מר, היה  הוּ א אוֹ מר... ה ּק ּפ ר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
והח יּ ים  להחי וֹ ת , והּמ תים למוּ ת , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהיּ לּ וֹ דים
הוּ א  אל, ׁש הוּ א וּ לה וּ דע להוֹ דיע לידע ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִלדּ וֹ ן.
הדּ יּ ן, ה וּ א  ה ּמ בין, הוּ א הבּ וֹ רא , ה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַהיּ וֹ צר ,
לד וּ ן. עתיד והוּ א דּ ין, בּ על הוּ א עד, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א
ׁש כחה  וא  עולה א לפניו  ׁש אין הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ה כּ ל  ׁש וֹ חד, מּק ח וא פנים  מוֹ א ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְו א

החׁש בּ וֹ ן. לפי  ׁש הכּ ל ודע  יבטיחׁש לּ וֹ . ואל ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌
כּ רח ׁש על  ,ל מנוֹ ס  בּ ית  ׁש ה א וֹ ל ִיצר◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌

נוֹ צר, נלד )אּת ה אה רח אּת ה (ועל כּ רח ועל , ַ◌ָ◌ָ◌ְְְֲַַָָָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
אּת ה  כּ רח ועל  מת , א ּת ה   כרח ועל ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַחי,
מלכי מל לפני וחׁש בּ וֹ ן דּ ין  לּת ן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָעתיד 

ה וּ א .  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים 

 הגדול הכהן קדישא  הסבא  דברי
חייםמאחיו , החפץ  ראוימרן  זי "ע,

הזמן מתרדמת  להתעורר  ישראל  בר לכל
אנו ולמה  מה על  נפשו, חשבון ולעשות
זמן, הרבה  כך  כל הגלות  באריכת  סובלים 
לחשב  דעות , תמים מנפלאות  זהו בוודאי
מתי עלינו  ומחכה נידח , ממנו  נידח  לבלתי 
החיים  בעץ ונאחז שכלינו, עיני  תפקחנה 
דברי את  כאן  הבאנו כן  על לעולם , וחי 
המובהק  תלמידו האלוקי המקובל ה ' קדוש

החישל האר "י ורק מרן אך  שסמך זי"ע ,
שהעולם  כדי  תורתו, דברי את לכתוב  עליו
תלמידו עליו  העיד [וכבר  תיקונו , על  יבוא 
חי והיה זכינו  שאלו  המהרח "ו, הגדול
היה  בוודאי  שנים, מעט  עוד  הקדוש, האר "י
תשובה , עושים  והיו ישראל , כל  את  מתקן
תשובה  יעשו  ישראל  וכל  מיד], ונגאלים 
כדברי ניגאל, בתשובה  רק  כי  אמיתית,

חדש: זוהר הקדוש הזוהר 

לי הל א א ,זמ ק ל אי  האחר ְֲֵֵֶַַָָָָָֹגלת
ְִָת בה 

חדש ל.)בזוהר  ד נח בלשון(פרשת ,
כּ ל  אוֹ מר, אליעזר  ר בּ י  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַהקודש:
לּה  נתן ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַהגּ ליּ וֹ ת
ּת מיד  ונתעוֹ ררה וקץ , זמן  ה וּ א   ּבּ רו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וּ זמן, קץ ל וֹ  אין האחרוֹ ן וגלוּ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ת ׁש וּ בה,

ׁש נּ אמר , בּ תׁש וּ בה . ּת לוּ י הכּ ל  ל )אלּ א  דברי) ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וּ כתיב , בקוֹ לוֹ . וׁש מעּת  היא ה ' עד ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְו ׁש בּת 

( ש) ם מ ה מים  בּ קצה  נדח יהיה  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם
אליעזר ר בּ י .י ּק ח וּ מם   הי א ה'  ְיקבּ צ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
נתן ישׂ ראל , כּ נסת  ׁש גּ לתה  הגּ ליּ וֹ ת  כּ ל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵאוֹ מר,
ונתעוֹ ררה  וקץ זמן  הוּ א   ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָלּה 
קץ  לוֹ  אין האחר וֹ ן  וגלוּ ת בּ ת ׁש וּ בה, ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָתמיד 
ׁש נּ אמר בּ תׁש וּ בה , ּת ל וּ י הכּ ל  א לּ א  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוּ זמן,

ל ) בקלוֹ .(דברי וׁש מע ּת  היא ה' עד ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְו ׁש בּת 
ה מים (ש )וכת וּ ב  בּ קצה  נדּ ח יהיה אם ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
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שם  החיד "א  זה  על  וכתב בניצוציהתורה ,
המן היה אשר  לצדיקים דוקא שזה אורות,
בהם  שכתוב  לאלו  כן שאין  מה  בהם , מאיר
אחר שהלכו  כלומר , ולקטו" שטו  "והעם

אלו ומי  המן, האיר לא  ולהם  הם שטותם, ?
המן את  לחפש לטרוח  צריכים שהיו
עכת "ד . וכו', ולדוכו ולטחנו  מרחוק,
המן את רצו  לא מדוע  הצדיקים וביארו

הקלוקל  לחם  לו מגלה וקראו היה המן כי  ?
כיצד  לבם , צפונות כל ואת קלקלתם ?את 

, האוהל פתח ליד המן  בא 
ואם  לצאת , טרחו  לא  ובכלל 
חטא  שח"ו  גדול ישיבה וראש אדמו "ר  היה 
רחוק  יורד המן  היה  למחרת  מיד בסתר,
לשוטט  נצרך והיה  אהלו , מפתח מאוד 
את  רצו  לא  ולכן הרשעים, כל כמו  ולחפש

ברבים . קלקלתם את  מגלה היה כי  המן

וראשי ואדמורי "ם רבנים  יש עתה  כן 
שלא  ומלמדים , ומנהלים ישיבות
מפחד  הקדוש, הזוהר  לימוד  את  רוצים
לאותה  ראויים  אינם כי  עליהם, יגלה  שמא
וקופצים  שרוקדים להיות  ויכול איצטלא ,
שמים  ולא לנו" מגן "תורתו  במירון ושרים
אם  עליהם, יגן איך כי  מפיהם, יוצא מה לב 

שאמר: בקולו שומעים  מדותילא שנו בני
סז.) תורתו(גיטי לאותה,ולומדים  לה ואוי 

מפחד אם  כי כלימה, לאותה לה ואוי בושה 
מפני יבושו לא  האיך חוששים , ודם בשר
הגדול הדין  יום בבוא עולם של  מלכו 
הארץ עמי כי  פקודה, ליום יענו מה  והנורא,

בזוהרהם מהימנא הרעיא קוראם כך כי  ,
עם  נקרא  זוה"ק לומד  שלא שמי הקדוש
"האור הקדוש  הבטיחנו  וכבר הארץ .

מ'ה  בזוה "ק שאמרו  מה  כי  זי"ע, החיים "
ר"ת  שיהיה  ה 'וא  ממש משהש 'היה  כי ,

גואל  והוא  ראשון גואל  הוא  רבינו  משה
רוצה  לא התורה  נותן רבנו  ומשה אחרון ,
משה  לנו אמר וכבר בטלנים , של עם  לגאול
כמו להיגאל, כדי נאחז במה  ע"ה, רבנו

רבנו משה לנו  בּ רעיאשהבטיח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבזוה "ק
קכ"ד:)מהימנא   נא והמשׂ כּ ילים(רת  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְַַָָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

דּ יל ח בּ וּ רא בּ האי הרקיע כּ זוֹ הר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזהירוּ 
עלּ אה דּ אימא ז וֹ הרא מן ה זּ הר, ספר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְדּ איה וּ 

נּס י וֹ ן, צּ רי לא  בּ א לּ ין  וּ בגיןּת ׁש וּ בה . ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
דח יּ י, מאילנא למטעם  י שׂ ראל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַדּ עתידין 

גּ לוּ תא דּ  מן  בּ י ּה  יפק וּ ן הזּ הר , ספר  האי איה וּ  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ ה וֹ ן,בּ רחמי. לב)ויתק יּ ים  ברי)בּ דד "ה' ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְִָָ◌ָ◌

נכר אל ע ּמ וֹ  ואין עכ"ל .ינח נּ וּ  באמת". כי - ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
וכבר - מהקב"ה  לברוח אפשרות אין
תשובה לעשות  ישראל בסוף  הובטחנו
לא כי והובטחנו - ה  רצון לעשות ומוכרחים 

האריז"ל  ובכתבי נידח  ממנו המצוותידח  (שער 

( הפסוקי הנציצות ושער כל  שמוכרחים  כתב,
תבוא  כך אחר  ורק  ליתקן, הקדושים

שערים פתחי ובספר הפרצופי הגאולה, (נתיב 

( ג ' חברפתח אייזיק יצחק רבי  להמקובל
שעתידים  [הקב"ה] שצפה ... כתב : זי"ע
הגלויות  ידי  על  [ישראל], להיתקן
סוף  כל  וסוף  בתשובה ויחזרו ושיעבודים 
ויהיה  לטוב  יחזרו  ההנהגה  סיבוב ידי  על 
אורח  ערוך בשולחן  וכתוב  עכ"ל. בדין  הכל

הכיפורים יום הלכות ב'חיים   סעי תרכ "ב, סימ)

מנחה ) תפילת סדר :מחבר והשלישי: [ז ]...
כמוך",(ג)מפטיר אל  "מי  ומסיים ביונה ,

ולאחריה... לפניה  ומברך

:כוח (ג)היטב בו  שיש לפי  ביונה,
לברוחהתשובה , יכולין ושאין 

ללא ללמד וצרי הרת , ס עד  מאיר  הר"י גאלנְְְִִִִֵַַַַָָ.רת עד  הא  ר דל מנחה לתת ולא  ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהפסק
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יתברך ברורה.(לבוש),מהשם [ז]...משנה  :
ביונה ועוד,ומפטיר התשובה מן  שמדבר

יכולין  יתברך[ו]שאין השם מן  לברוח 
( אחרוני).:הציון האדם שער  כי וכוונתם , [ו]

שאין עצמו, את לייאש פעמים כמה  חושב
תמיד  יתנהג כן ועל אופן , בשום לתקן יכול 
למות  הקב"ה עליו  יגזור  ואם  אחד, באופן 
כל  יהיה , דבר שסוף הוא , טעות  אבל ימות ,
שיתקן מנפשו  רוצה  הוא  ברוך שהקדוש מה 
ופעמים  פעם  עוד ויבוא  לתקן, הוא  מוכרח
ואם  לתקן , יוכרח כרחו ובעל הזה , לעולם
חיבוט  ולסבול למות, העמל  כל לו למה  כן

הפעם  עוד  ולחזור  צרות, ושאר  ?הקבר ,

 שילך מ מאתו רצה  שהקב "ה  יונה ,
לים , ונס בזה  מאן  והוא וינבא,
השכינה  עוד עליו ישרה שלא  מקום 
ונבלע  בים שנטבע וראינו  כידוע. לנבאות 
ולפי ימים , כמה במעיו שם והיה בדג ,
דברי להתקיים יוכל  לא  בוודאי הנראה
דבר שסוף ראינו מקום  ומכל יתברך , השם
ויל נתקיים , יתברך השם  שרצון ◌ֶ◌ֵ◌ַהיה 
שאמרו וזהו בעניניו . האדם הוא  כן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוינבּ א,

כ "ב)באבות ,  כ "א משנה ד' פרק  רבּ י(אבות :ַ◌ִ◌
אוֹ מר, היה  הוּ א אוֹ מר... ה ּק ּפ ר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר 
והח יּ ים  להחי וֹ ת , והּמ תים למוּ ת , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהיּ לּ וֹ דים
הוּ א  אל, ׁש הוּ א וּ לה וּ דע להוֹ דיע לידע ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִלדּ וֹ ן.
הדּ יּ ן, ה וּ א  ה ּמ בין, הוּ א הבּ וֹ רא , ה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַהיּ וֹ צר ,
לד וּ ן. עתיד והוּ א דּ ין, בּ על הוּ א עד, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א
ׁש כחה  וא  עולה א לפניו  ׁש אין הוּ א,  ָּבּ רו◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ה כּ ל  ׁש וֹ חד, מּק ח וא פנים  מוֹ א ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְו א

החׁש בּ וֹ ן. לפי  ׁש הכּ ל ודע  יבטיחׁש לּ וֹ . ואל ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌
כּ רח ׁש על  ,ל מנוֹ ס  בּ ית  ׁש ה א וֹ ל ִיצר◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌

נוֹ צר, נלד )אּת ה אה רח אּת ה (ועל כּ רח ועל , ַ◌ָ◌ָ◌ְְְֲַַָָָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
אּת ה  כּ רח ועל  מת , א ּת ה   כרח ועל ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַחי,
מלכי מל לפני וחׁש בּ וֹ ן דּ ין  לּת ן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָעתיד 

ה וּ א .  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים 

 הגדול הכהן קדישא  הסבא  דברי
חייםמאחיו , החפץ  ראוימרן  זי "ע,

הזמן מתרדמת  להתעורר  ישראל  בר לכל
אנו ולמה  מה על  נפשו, חשבון ולעשות
זמן, הרבה  כך  כל הגלות  באריכת  סובלים 
לחשב  דעות , תמים מנפלאות  זהו בוודאי
מתי עלינו  ומחכה נידח , ממנו  נידח  לבלתי 
החיים  בעץ ונאחז שכלינו, עיני  תפקחנה 
דברי את  כאן  הבאנו כן  על לעולם , וחי 
המובהק  תלמידו האלוקי המקובל ה ' קדוש

החישל האר "י ורק מרן אך  שסמך זי"ע ,
שהעולם  כדי  תורתו, דברי את לכתוב  עליו
תלמידו עליו  העיד [וכבר  תיקונו , על  יבוא 
חי והיה זכינו  שאלו  המהרח "ו, הגדול
היה  בוודאי  שנים, מעט  עוד  הקדוש, האר "י
תשובה , עושים  והיו ישראל , כל  את  מתקן
תשובה  יעשו  ישראל  וכל  מיד], ונגאלים 
כדברי ניגאל, בתשובה  רק  כי  אמיתית,

חדש: זוהר הקדוש הזוהר 

לי הל א א ,זמ ק ל אי  האחר ְֲֵֵֶַַָָָָָֹגלת
ְִָת בה 

חדש ל.)בזוהר  ד נח בלשון(פרשת ,
כּ ל  אוֹ מר, אליעזר  ר בּ י  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַהקודש:
לּה  נתן ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַהגּ ליּ וֹ ת
ּת מיד  ונתעוֹ ררה וקץ , זמן  ה וּ א   ּבּ רו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וּ זמן, קץ ל וֹ  אין האחרוֹ ן וגלוּ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ת ׁש וּ בה,

ׁש נּ אמר , בּ תׁש וּ בה . ּת לוּ י הכּ ל  ל )אלּ א  דברי) ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וּ כתיב , בקוֹ לוֹ . וׁש מעּת  היא ה ' עד ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְו ׁש בּת 

( ש) ם מ ה מים  בּ קצה  נדח יהיה  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם
אליעזר ר בּ י .י ּק ח וּ מם   הי א ה'  ְיקבּ צ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
נתן ישׂ ראל , כּ נסת  ׁש גּ לתה  הגּ ליּ וֹ ת  כּ ל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵאוֹ מר,
ונתעוֹ ררה  וקץ זמן  הוּ א   ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָלּה 
קץ  לוֹ  אין האחר וֹ ן  וגלוּ ת בּ ת ׁש וּ בה, ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָתמיד 
ׁש נּ אמר בּ תׁש וּ בה , ּת ל וּ י הכּ ל  א לּ א  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוּ זמן,

ל ) בקלוֹ .(דברי וׁש מע ּת  היא ה' עד ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְו ׁש בּת 
ה מים (ש )וכת וּ ב  בּ קצה  נדּ ח יהיה אם ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
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לוֹ  אמר  . יּק ח וּ מם היא ה ' יקבּ צ ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמם
את  לעוֹ רר זה יהיה אי כּ ן, אם עקיבא, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַר בּ י 

בּ ת ׁש וּ בה  כּ אחד בּ סוֹ פיכּ לּ ם  ׁש ה וּ א  מי ? ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
אי הארץ, בּ ס וֹ פי  ׁש ה וּ א  וּ מי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים

ּת ׁש וּ בה  לעשׂ וֹ ת כּ אחד  ?יתח בּ ר וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

ית א הנסת, ית  ראי תבה יחזר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָא
הלת ל תס  תזכ אחד , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָנסת

 ּיחזרו ׁש אם ,חיּ י אליעזר: ר בּ י  לוֹ  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌
בּ ית  א וֹ  הכּ נסת, בּ ית רא ׁש י  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה 
ה גּ ל וּ ת , כּ ל ּת תכּ נּ ס  בּ זכ וּ תם אחד, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת 
מתי ּת מיד מסּת כּ ל  ה וּ א   ּבּ רו ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה ּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב ט וֹ ב , להם ויע שׂ ה  ל )יחזרוּ  (ישעיה ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אימתי תמיד מחכּ ה  לחננכם, ה' יחכּ ה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
כּ זה  זה יבא י וֹ סי, רבּ י אמר בּ תׁש וּ בה . ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַיחזרוּ 
ׁש וּ ב  יספה וא  ׁש כּ תוּ ב ּפ נחס , ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
אליה , ׁש וּ ב יסף ו א נאמר  א עוֹ ד. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵאליו
ׁש הוּ א  מכּ לל  אליו. ׁש וּ ב  יספה א היא ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

וּ מ  ּת ׁש וּ ב .מז ּמ ן  אימתי חכּ ה ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

 הקב "ה בוודאי כי  יתבונן אחד כל כן
השאלה  רק  ספק, שום  בלי רצונו  יגמור 
ונזכה  הקדוש זוהר ונלמד חכמים  נהיה  אם 
ח"ו ולא  ובשמחה, בנחת  ולגאולה  לרחמים 
לטהר הזוה "ק  בכוח  כי וכו ', וטורח  בעמל
שאין מה  כסדרן, תמידין בלימוד  ולזכך
ויסורים . ובדוחק  גדול בטורח  אם  כי יכולת
האריך  ויחי פרשת הקדוש החיים ובאור 
בדוחק  גאולה  בין  ההבדל  את  לבאר

ועוד  עיי"ש. ברחמים , האורלגאולה כתב 
הפסוק על ויחי בפרשת הקדוש החיים 
עניים חכלילי וגו' עירה, לגפן  "אוסרי
שרק התורה לימוד על יורה זה  וגו ', מיין"
וצריך ברחמים, וניגאל מהצרות נינצל בה 
בספרי כדפירשתי  תורה, של  יינה בנו שיהיה 

הפסוק : ד')על השירי בית,(שיר  אל "הביאני
כל ללימוד רומז שיין פירש  ושם  וגו' היין"

התורה , על פ'ר 'ד'ס  פירש בגמרא  וברש "י

הזה  ובגמרא הפסוק  סוד , גימטריה  (שבתיין 

ב') פח, רש"י :ד פירש עסוקים-למיימינים:
סודה לדעת  וטרודים  כחם , כאדם בכל ,

ע"כ . עיקר , שהיא  ימינו ביד המשתמש
שיח  בספרו  זי "ע, אלפיה יצחק רבי והקדוש
היא  התורה  נתינת  דעיקר כתב, יצחק 
הרשב"י הבטחת  וזוהי ע "כ , לסודותיה ,
קטנים  ילדים גם  לגאולה  שסמוך  ע"ה,
הרעיא  כּ בר וּ באמת ה ', סודות  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶילמדו 
אוֹ תנוּ  מצ וּ ה  ע "ה ] רבּ נוּ  מ ׁש ה [ה וּ א ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא 
ּת וֹ רת  כּ י  דּ וקא, הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִללמוֹ ד
וצרי ה דּ וֹ ר וֹ ת, סוֹ ף עד  מאיר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
לּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת ו א הפסק ללא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ  עד  ה וּ א   ּריט.)בּ רו נחס (זהר ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְִַָ

חזון בנו מתקיים  כבר  להשי"ת
ביומו , יום  דבר שלהרשב"י  כללו

כלום, רב  הערב  לרבני יעזור לא "ובנידבר,
יוצאים רמהישראל האונקלוס ביד ותרגם  ,"

גלי רשב "י,בריש אותיות ברי"ש גלי,
הרחמים ,ג "םגימטריה  למידת הרומז 

עה "פ  המקובלים בשם  בחיי רבינו  כדכתב
מד ) כו  פרק ודע (ויקרא וז"ל: וגו ', זאת " גּ ם ֹ◌ַ◌ַ◌ְ"ואף

לשון בין גדול  הפרש  יש הקבלה  מדרך  כי
כי רבוי, לשון ששניהם אע "פ גם, ללשון אף 
ירמוז גם ולשון הדין, למדת ירמוז אף לשון
כענין חסדים , גמילות  מלשון  רחמים , למדת 

ל ) ברחמים ,(ש והשמיעה בקולי , שמע וגם
שעל  כלומר, הקדושים. דבריו  עיי "ש וכו ',
ע "ה  הרשב"י נשמת את  עלינו שנמשיך ידי
החסד  שכתב כמו  תורתו , את בלומדינו
זי"ע , גלאנטי אברהם רבי בשם  לאברהם 
בא  הרשב"י, תורת  לומדים אנו שכאשר
זה  ידי  על  בגוון , ויושב תעטר  מ הרשב"י
הנקראת  הרחמים מדת  את  עלינו  נמשיך

נשא בזוהר כמבואר  קכ "ו)"גם ",  בספרא,(ד
ברחמי גלותא מן  יפקון .דא
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ומעלות

ל'  המיח  סד  את ִִֵֶַַָהמד
 ללע אלה מביא ְִֵָָָ

בּ ׁש לחן הרׁש בּ "י עם ללמד  לׁש בת ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌
זוֹ הראחד הלּ וֹ מד  יהוּ די ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

הרׁש בּ "י נ ׁש מת  את  ממׁש י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
כּ י כּ יּ דוּ ע , מּמ ׁש  זה ּפ עםלד וֹ רנ וּ  בּ כל  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

מתק ר הוּ א הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ הוּ די
אליו, א וֹ תּה  וּ ממ ׁש י הרׁש בּ "י ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלנ ׁש מת

כּ נגדּ וֹ  ול וֹ מד  יוֹ ׁש ב  ה ּק ד וֹ ׁש  אר(,ור ׁש בּ "י ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
לאברה החה חסד הק ל– גלאנטי מהר "א ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

בּ ר וּ חא זי"ע) ר וּ חא  הת דּ בּ ק וּ ת  מקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
הּק ד וֹ ׁש  מהר ׁש בּ "י מ הר"(וּ נׁש יקין לטי  ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲִֵַ

י"ב) רוּ חנית רה רפ וּ אה מק בּ ל  וכן . ְָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ דכתיב כ')וג ׁש מית פ"ג  "וזרחה (מלאכי ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְְִַָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וּ מרּפ א  צדקה  ׁש מ ׁש  ׁש מי יראי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלכם
רבּ א , בּ א דּ רא  כּ דאיתא פ'בּ כנפיה ", (זוהר ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

(קלב:) .נשא

 רוצי  אי התורה, פשטי רק שלומדי אלו
ולתקנה  השכינה על לרח

 העיני סתמי ,בנחיריה נה ניי ת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָא
הב  ֲֵֵַַואטמי 

זי "ע וויטאל  חיים  רבי הקדוש
( חיי לע כּ ל וזל"ק:(בהקדמתו  וכל וּ  ...ְ◌ָ◌ָ◌

בּ א  א דּ וד בּ ן ועדין את ה ּק צּ ין, ונוֹ דע ! ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בּ ית  נבנה ׁש א  דּ וֹ ר 'כּ ל רז"ל : אמר וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
וא ּת נה  בּ ימיו'. נחרב כּ אלּ וּ  בּ ימיו  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
זּ ה" מה ועל זּ ה "מה  ולדעת לחקר  ּפ ני  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאת 

ה ) ד  א (אסתר וּ מ דּ וּ ע וגלוּ תנוּ , ק צּ נוּ   ִנּ תאר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
יׁש י בּ ן  בּ קרבּ י!?בּ א ואנינה  לי און  וּ מצאתי  ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דּ וי בּ ספרולבּ י הוּ בא  אחד  מּמ אמר  . ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ל ' ּת ּק וּ ן ע"ג:)ה ּת ּק וּ נים  ): ֹלׁש וֹ נ ו וזה . ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְַ◌ֶ◌ְ◌
הקודש: ה ניבלשון ור וּ חבה נּ תיב  , ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּמ יםגא הי "ם ּפ ני  על ב)מרחפת א  ,(בראשית ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ורוּ ח  זּ ה ׁש הכינה מה בּ זמן  בּ ו דּ אי א לּ א  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הני 'ב. 'התיב זוהר: התיקוני עיי פירוש  ִִֵַַָ
מל "ב  ה ני  דהתיב לרמ "ק 'רימוני ִִֵַַָב'פרדס 

חכמה  אלהי" נתיבות  ש שכתוב  פעמי ל"ב ֱִֹ(שכנגד

דרוש הפסח, דרושי הכוונות בשער  כדאיתא  בראשית במעשה

הי "נקראיא ) ני  על מרחפת  אלהי ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ"ורח
ב ) א  אלהי"(בראשית ש של הזה שהרוח  משו ֱִֹ

השכינה  אל המשפיע הוא בתורה  הכתוב השני
החסד, ממימי  אותה  מלחלח וכביכול אותה, ומאיר 
שרויה  שהשכינה  התורה  בעלי  מושפעי כ ידי  ועל

[ע"פ  .ראי'ביניה לחי  ]'באר 

זוהר:ג. התיקוני זוהר:פירוש התיקוני  ַמהושואל 
"ורח "? לפי ה הפסוק כוונת מה   לומר רוצה ְֶַ

ואמר: ירדת הסוד ? הכינה זמ ו אי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָאא
קיתע ת א על נבת ה הרח  ְְִִֶֶֶַַַַַָָָללת

היארה והנשיבה  נמצאת , הכינה  מ ְְִִִֵֶַַָָ
יניהבגלות התורה  שלומדי   לומר רוצה . ֵֵֶ

השורה השכינה ידי על הרוח , מזה  מושפעי
.לביניה ק נע ית  ה היאוהרח 'רוח' כי  ְֲֵַַַָ

הקול  וזה  הקול . שורש   שמש 'אנפי 'זעיר בחינת 
'בנחיריה נה ני י  תא' : אולי יאמר או  ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
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לוֹ  אמר  . יּק ח וּ מם היא ה ' יקבּ צ ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמם
את  לעוֹ רר זה יהיה אי כּ ן, אם עקיבא, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַר בּ י 

בּ ת ׁש וּ בה  כּ אחד בּ סוֹ פיכּ לּ ם  ׁש ה וּ א  מי ? ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
אי הארץ, בּ ס וֹ פי  ׁש ה וּ א  וּ מי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים

ּת ׁש וּ בה  לעשׂ וֹ ת כּ אחד  ?יתח בּ ר וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

ית א הנסת, ית  ראי תבה יחזר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָא
הלת ל תס  תזכ אחד , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָנסת

 ּיחזרו ׁש אם ,חיּ י אליעזר: ר בּ י  לוֹ  ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌
בּ ית  א וֹ  הכּ נסת, בּ ית רא ׁש י  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה 
ה גּ ל וּ ת , כּ ל ּת תכּ נּ ס  בּ זכ וּ תם אחד, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת 
מתי ּת מיד מסּת כּ ל  ה וּ א   ּבּ רו ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה ּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב ט וֹ ב , להם ויע שׂ ה  ל )יחזרוּ  (ישעיה ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אימתי תמיד מחכּ ה  לחננכם, ה' יחכּ ה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
כּ זה  זה יבא י וֹ סי, רבּ י אמר בּ תׁש וּ בה . ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַיחזרוּ 
ׁש וּ ב  יספה וא  ׁש כּ תוּ ב ּפ נחס , ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
אליה , ׁש וּ ב יסף ו א נאמר  א עוֹ ד. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵאליו
ׁש הוּ א  מכּ לל  אליו. ׁש וּ ב  יספה א היא ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

וּ מ  ּת ׁש וּ ב .מז ּמ ן  אימתי חכּ ה ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

 הקב "ה בוודאי כי  יתבונן אחד כל כן
השאלה  רק  ספק, שום  בלי רצונו  יגמור 
ונזכה  הקדוש זוהר ונלמד חכמים  נהיה  אם 
ח"ו ולא  ובשמחה, בנחת  ולגאולה  לרחמים 
לטהר הזוה "ק  בכוח  כי וכו ', וטורח  בעמל
שאין מה  כסדרן, תמידין בלימוד  ולזכך
ויסורים . ובדוחק  גדול בטורח  אם  כי יכולת
האריך  ויחי פרשת הקדוש החיים ובאור 
בדוחק  גאולה  בין  ההבדל  את  לבאר

ועוד  עיי"ש. ברחמים , האורלגאולה כתב 
הפסוק על ויחי בפרשת הקדוש החיים 
עניים חכלילי וגו' עירה, לגפן  "אוסרי
שרק התורה לימוד על יורה זה  וגו ', מיין"
וצריך ברחמים, וניגאל מהצרות נינצל בה 
בספרי כדפירשתי  תורה, של  יינה בנו שיהיה 

הפסוק : ד')על השירי בית,(שיר  אל "הביאני
כל ללימוד רומז שיין פירש  ושם  וגו' היין"

התורה , על פ'ר 'ד'ס  פירש בגמרא  וברש "י

הזה  ובגמרא הפסוק  סוד , גימטריה  (שבתיין 

ב') פח, רש"י :ד פירש עסוקים-למיימינים:
סודה לדעת  וטרודים  כחם , כאדם בכל ,

ע"כ . עיקר , שהיא  ימינו ביד המשתמש
שיח  בספרו  זי "ע, אלפיה יצחק רבי והקדוש
היא  התורה  נתינת  דעיקר כתב, יצחק 
הרשב"י הבטחת  וזוהי ע "כ , לסודותיה ,
קטנים  ילדים גם  לגאולה  שסמוך  ע"ה,
הרעיא  כּ בר וּ באמת ה ', סודות  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶילמדו 
אוֹ תנוּ  מצ וּ ה  ע "ה ] רבּ נוּ  מ ׁש ה [ה וּ א ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא 
ּת וֹ רת  כּ י  דּ וקא, הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִללמוֹ ד
וצרי ה דּ וֹ ר וֹ ת, סוֹ ף עד  מאיר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
לּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת ו א הפסק ללא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ  עד  ה וּ א   ּריט.)בּ רו נחס (זהר ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְִַָ

חזון בנו מתקיים  כבר  להשי"ת
ביומו , יום  דבר שלהרשב"י  כללו

כלום, רב  הערב  לרבני יעזור לא "ובנידבר,
יוצאים רמהישראל האונקלוס ביד ותרגם  ,"

גלי רשב "י,בריש אותיות ברי"ש גלי,
הרחמים ,ג "םגימטריה  למידת הרומז 

עה "פ  המקובלים בשם  בחיי רבינו  כדכתב
מד ) כו  פרק ודע (ויקרא וז"ל: וגו ', זאת " גּ ם ֹ◌ַ◌ַ◌ְ"ואף

לשון בין גדול  הפרש  יש הקבלה  מדרך  כי
כי רבוי, לשון ששניהם אע "פ גם, ללשון אף 
ירמוז גם ולשון הדין, למדת ירמוז אף לשון
כענין חסדים , גמילות  מלשון  רחמים , למדת 

ל ) ברחמים ,(ש והשמיעה בקולי , שמע וגם
שעל  כלומר, הקדושים. דבריו  עיי "ש וכו ',
ע "ה  הרשב"י נשמת את  עלינו שנמשיך ידי
החסד  שכתב כמו  תורתו , את בלומדינו
זי"ע , גלאנטי אברהם רבי בשם  לאברהם 
בא  הרשב"י, תורת  לומדים אנו שכאשר
זה  ידי  על  בגוון , ויושב תעטר  מ הרשב"י
הנקראת  הרחמים מדת  את  עלינו  נמשיך

נשא בזוהר כמבואר  קכ "ו)"גם ",  בספרא,(ד
ברחמי גלותא מן  יפקון .דא
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ומעלות

ל'  המיח  סד  את ִִֵֶַַָהמד
 ללע אלה מביא ְִֵָָָ

בּ ׁש לחן הרׁש בּ "י עם ללמד  לׁש בת ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌
זוֹ הראחד הלּ וֹ מד  יהוּ די ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

הרׁש בּ "י נ ׁש מת  את  ממׁש י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
כּ י כּ יּ דוּ ע , מּמ ׁש  זה ּפ עםלד וֹ רנ וּ  בּ כל  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

מתק ר הוּ א הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ הוּ די
אליו, א וֹ תּה  וּ ממ ׁש י הרׁש בּ "י ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלנ ׁש מת

כּ נגדּ וֹ  ול וֹ מד  יוֹ ׁש ב  ה ּק ד וֹ ׁש  אר(,ור ׁש בּ "י ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
לאברה החה חסד הק ל– גלאנטי מהר "א ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

בּ ר וּ חא זי"ע) ר וּ חא  הת דּ בּ ק וּ ת  מקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
הּק ד וֹ ׁש  מהר ׁש בּ "י מ הר"(וּ נׁש יקין לטי  ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲִֵַ

י"ב) רוּ חנית רה רפ וּ אה מק בּ ל  וכן . ְָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ דכתיב כ')וג ׁש מית פ"ג  "וזרחה (מלאכי ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְְִַָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וּ מרּפ א  צדקה  ׁש מ ׁש  ׁש מי יראי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלכם
רבּ א , בּ א דּ רא  כּ דאיתא פ'בּ כנפיה ", (זוהר ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

(קלב:) .נשא

 רוצי  אי התורה, פשטי רק שלומדי אלו
ולתקנה  השכינה על לרח

 העיני סתמי ,בנחיריה נה ניי ת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָא
הב  ֲֵֵַַואטמי 

זי "ע וויטאל  חיים  רבי הקדוש
( חיי לע כּ ל וזל"ק:(בהקדמתו  וכל וּ  ...ְ◌ָ◌ָ◌

בּ א  א דּ וד בּ ן ועדין את ה ּק צּ ין, ונוֹ דע ! ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בּ ית  נבנה ׁש א  דּ וֹ ר 'כּ ל רז"ל : אמר וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
וא ּת נה  בּ ימיו'. נחרב כּ אלּ וּ  בּ ימיו  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
זּ ה" מה ועל זּ ה "מה  ולדעת לחקר  ּפ ני  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאת 

ה ) ד  א (אסתר וּ מ דּ וּ ע וגלוּ תנוּ , ק צּ נוּ   ִנּ תאר◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
יׁש י בּ ן  בּ קרבּ י!?בּ א ואנינה  לי און  וּ מצאתי  ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דּ וי בּ ספרולבּ י הוּ בא  אחד  מּמ אמר  . ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ל ' ּת ּק וּ ן ע"ג:)ה ּת ּק וּ נים  ): ֹלׁש וֹ נ ו וזה . ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְַ◌ֶ◌ְ◌
הקודש: ה ניבלשון ור וּ חבה נּ תיב  , ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הּמ יםגא הי "ם ּפ ני  על ב)מרחפת א  ,(בראשית ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ורוּ ח  זּ ה ׁש הכינה מה בּ זמן  בּ ו דּ אי א לּ א  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הני 'ב. 'התיב זוהר: התיקוני עיי פירוש  ִִֵַַָ
מל "ב  ה ני  דהתיב לרמ "ק 'רימוני ִִֵַַָב'פרדס 

חכמה  אלהי" נתיבות  ש שכתוב  פעמי ל"ב ֱִֹ(שכנגד

דרוש הפסח, דרושי הכוונות בשער  כדאיתא  בראשית במעשה

הי "נקראיא ) ני  על מרחפת  אלהי ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ"ורח
ב ) א  אלהי"(בראשית ש של הזה שהרוח  משו ֱִֹ

השכינה  אל המשפיע הוא בתורה  הכתוב השני
החסד, ממימי  אותה  מלחלח וכביכול אותה, ומאיר 
שרויה  שהשכינה  התורה  בעלי  מושפעי כ ידי  ועל

[ע"פ  .ראי'ביניה לחי  ]'באר 

זוהר:ג. התיקוני זוהר:פירוש התיקוני  ַמהושואל 
"ורח "? לפי ה הפסוק כוונת מה   לומר רוצה ְֶַ

ואמר: ירדת הסוד ? הכינה זמ ו אי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָאא
קיתע ת א על נבת ה הרח  ְְִִֶֶֶַַַַַָָָללת

היארה והנשיבה  נמצאת , הכינה  מ ְְִִִֵֶַַָָ
יניהבגלות התורה  שלומדי   לומר רוצה . ֵֵֶ

השורה השכינה ידי על הרוח , מזה  מושפעי
.לביניה ק נע ית  ה היאוהרח 'רוח' כי  ְֲֵַַַָ

הקול  וזה  הקול . שורש   שמש 'אנפי 'זעיר בחינת 
'בנחיריה נה ני י  תא' : אולי יאמר או  ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ



ז' חלק תשע"ה כיפור  יום מוצאי תשרי חודש  גיליון 826 הזוהר  אור 24

א וֹ תם  על  נ וֹ ׁש בת  ה זּ וֹ  הר וּ ח ל גּ ל וּ ת , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ רדת
ׁש הכינה  מ וּ ם  בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס קים
קוֹ ל , נעשׂ ית  הזּ וֹ  והר וּ ח בּ יניהם, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת

: ּכ בנחיריהם,ותאמר ׁש נה  י ׁש נים אוֹ תם  ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
העינים קוּ מוּ דסתוּ מי ה לּ ב, ואט וּ מי ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

בּ לי לב לכם ׁש יּ ׁש  ה כינה , אל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוהתע וֹ ררוּ 
ביניכם. והיא  אוֹ תּה , לדעת ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַה שׂ כּ ל 

חסד ל רה, לי א ל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָאפ
 יע לעצמ  יעְְִִֶַָ

,קרא א וֹ מר  קוֹ ל - ו)ה דּ בר  מ ,(ישעיה ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מי ואל  עוֹ נ היׁש  נא "קרא ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְכּ מ וֹ 

ּת פנה " א')מּק דוֹ ׁש ים ה' מה (איוב א וֹ מרת  והיא , ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
חציראקרא , הבּ שׂ ר ההכּ ל  הכּ ל כּ בהמ וֹ ת, ם ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

כּ ל ה דה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש אוֹ כלוֹ ת 
כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם . עוֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד

ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵא לּ וּ 
עוֹ שׂ ים לעצמם זמן- בּ אוֹ תוֹ  ב שׂ ר. כּ י "ו יּ זכּ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌

יׁש וּ ב" וא  ה וֹ ל רוּ ח  לט)ה ּמ ה  עח תהלי) ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
◌ָ◌ְלעוֹ לם .

המשיח  את מסלקי ה

מי להם א וֹ י מׁש יח , ׁש ל ר וּ חוֹ  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ו א הע וֹ לם  מן לוֹ   ׁש יּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש גּ וֹ רמים 
הּת וֹ רה את  ׁש ע וֹ שׂ ים הם ׁש א לּ וּ  לע וֹ לם , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָיׁש וּ ב
בּ חכמת לה ׁש ּת דּ ל רוֹ צים וא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַיבּ ׁש ה ,

החכמה ,ו ה ּק בּ לה מעין ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים  , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יבׁש ה . ב' ונׁש ארת  מ ּמ נּ ה , י ' ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

 לע  ואבד והרג בה וחרב ענת רמיְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

והרג וּ בזּ ה  וחרב עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם 
ׁש ּמ ס ּת לּ קת ה זּ וֹ  והרוּ ח  בּ עוֹ לם, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואבדן

' עיניה בנקבי 'ששינה  לפרש יתפרשיש  'נחיריה')ְִֵֶ

(עיניה חורי מלשו.
העיני'ד . שכליה,'סתמי עיני שסתומות ְִֵֵַָ

הב  עתהואטמי  !מלהתבונ לב אטומי וג ֲֵֵַַ
' ואומר: הקול  אות והתעררמעורר  מ אלק  ְְְִֶ

השכינה,הכינה' לכבוד לומר רוצה   הרי ְִֵֶַָ
לב  לכאת אבל  בתורה , לשמביה לי  ְְִֵֵֶַָ

 תא דהיינו לדעת תבונה, ללא כביכול  את  ולכ ַַָָ
אינכ וג התורה, בסודות התבוננות בלא
קיו ידי  על השכינה בתיקו לדעת מתבונני

מתעלמי המצוות  שאת הג זאת, כל  ע אבל .
 תיקוניה וצור השכינה מ!ביניכ [ע"פוהיא ְִֵֵֶ

מדבש '] 'מתוק
אחרי ה. מיד שבא נחמו בהפטרת הוא הפסוק  זה

חז"ל  אמרו  כי להתבונ  וצרי באב, דמשיחט '
שנה בכל בוודאי  באב, [תשע "ה] בתשעה נולד
בהיכל עד בג הנמצא  משיח נשמת מתעוררת
משיחה]  קק"צ [ר"ת ציפור   ק הנקרא ,משיח

בזוה "ק תצא )כמובא כי בלק, ולגאול (פ' לבוא ורוצה ,
הזוה "ק, כא שאומר כמו ישראל אי את כאשר  א

הקבלה בחכמת עוסקי  ואי זוה"ק לומדי ישראל 
רוחו   הול ואז  מ "ג, בתיקו כדאיתא יחוד אי

שנה ומסתלק בכל הזה  הנביא את קוראי ולזה ,
ואומר  לגאלינו רוצה הקב"ה כי באב , ט' אחרי מיד 
הלב   וסתו שכל אי כאשר   א עמי, נחמו נחמו
שאומר  וזה המשיח רוח ומסתלק רואות לא  והעניי

ישעיה ו')הנביא אקרא(מ' מה ואמר קרא  אמר  ְְְֵֶַָָָָֹ"קל
כול הדה", צי חס וכל  חציר ה ר ְְְִִֶַַַָָָָָָל 
 למע שמכוו מי  ואי  עצמ לתועלת מכווני

הקדושה זה),השכינה על מגולה תוכחת הברית ספר  ,(ראה
ואומר הנביא ממשי ח)א ,ש)צי נבל חציר יב"ִִֵֵָָָ

כלומר ,"ללע  יק אלקינ שלאדבר אלו אמנ ְְֱֵַָָֹ
ויתיבשו  יבלו  הקדוש  זוהר ללמוד חפציסו א ,

," ללע יק אלקינ "דבר סו החפ בדברי (וראה ְְֱֵַָָֹ
סק"ו ) הציו שער ב ' סעי תרכ"ב, סימ שו"ע על  ומי ,חיי

 בע חלק  לו להיות  ירו ותבונה שכל לו שיש
כל בשמחת הקדושה השכינה בגאולת וחלק החיי

ישראל .
מל ו  א חב (ש)תב  דל ה :נל וזה , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

קלה. ללמד חכ למיד אעל דל ה  וענ ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ה י לתא,  אר  רוג קלה, מדיל ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינ
אחת  עה יעה י ,ליצל רחמנא  האה ביְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֻמע
ימי חד לד  יעה א מה  הלה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלד

הא ה. לקרב ח דל י  הרה, ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֻפטי 
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ה ּמ ׁש יח רוּ ח  רוּ ח היא  והיא ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  , ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
עצה  רוּ ח וּ בינה חכמה  ר וּ ח והיא ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,

יהו "ה, ויראת  דּ עת  רוּ ח  ב)וּ גבוּ רה , יא  .(ישעיה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הקדוש. זוהר תיקוני  לשון כאן  עד

'ראי לחי  תשובה'(לבעל'באר 'דרכי

דעה ) יורה מה על לבאר מוסיף 
ל': בתיקון בּ לי'שאמרו  לב לכם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

ב והיא  אוֹ תּה , לדעת לשונו.'יניכםהשׂ כּ ל זה  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
עסקשם : ידי על  השכינה  תיקון עיקר

הקבלה חכמת  בלימוד  הוא  כמוהתורה  ,
זוהר התיקוני  הקדמת בתחילת (דשמפורש

ע"ב) קבּ לה א  בּ עלי על  אבל הקודש: בלשון :ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה בּ נים"נאמר: על האם ת ּק ח  כב"א דברי) ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

כּ א וֹ תם ו) ה כינה  את לדעת  שׂ כל ׁש אין -ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
 ּבּ רו ולּק ד וֹ ׁש  לּה  עוֹ שׂ ים  ואלּ וּ  קבּ לה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי
ׁש היא  מק וֹ ם  בּ כל  עּמ ּה . וּ פוֹ רחים  דּ ירה, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִהוּ א
- בּ ׁש ליח וּ ת ּה . עּמ ּה  נ וֹ דדים  כּ לּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ַּפ וֹ רחת,
פשטי רק שלומדים שאלו כן אם נמצא 
השכינה על  לרחם רוצים  שאין נראה התורה

רואי(עכ "ל!ולתקנה לחי  על )באר אחראים והם .
- וכו' עניות  גורמים  והם - השכינה צער 

המלך  שלמה אמר כ "ב)ועליהם א' ◌ַעד"(משלי
חמדוּ  לצוֹ ן ולצים  פתי ּת אהבוּ  ּפ תים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמתי

דעת י שׂ נא וּ  וּ כסילים אדם להם  ובני  - " ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
צרות , ולפתור  להינצל  עצות  מחפשים

" תבונהוכמה  בהם כי"אין - כסילים כמו
להם יושפע  בוודאי החיים  בעץ  אחזו אילו
ברחמים. וגאולה וברכה טובה  ישראל ולכל

דעל הגר "א התיקונים: על
על מדבר  זה מאמר מצבכרחך

הגלות בזמן הנזכרהשכינה אהים" "ור וּ ח .ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌
שהיא התורה  היא  לשכינהכאן הסעד 

שהזכירבגלותה  ומה  אנפין'. 'זעיר  מבעלה 
לרמוז כאן  המאמר  כוונת הנה, ◌ָ◌ֵענין
הגלות  בזמן  'יׁש נה' כביכול ◌ָ◌ֵ◌ְשהשכינה 

למטהכאשר שלומדים פה שבעל התורה 

דאורייתא רזין בלא בסודהיא ◌ִ◌ֲ"אני-
ב)יׁש נה" ה  השירי שמפורש (שיר כמו  , ְ◌ֵ◌ָ◌

חדש זוהר  ע בתיקוני  בנדפס  ד עמוד  עג  בד)

הגר "א) ב ביאור שם : לשונם  זה  הקודש:. לשון 
ׁש נּ אמר לאוֹ תוֹ  להתעוֹ רר ה נּ אמן ר וֹ עה  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶקוּ ם

ער"בּ וֹ : ולבּ י יׁש נה ב)"אני ה השירי .(שיר ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
ׁש א - בּ עיניהם  וׁש נה יׁש נים הם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
הּת וֹ רה ׁש ל בּ ּס וֹ ד וֹ ת להתע ּס ק  אוֹ תם  !פוֹ תחים ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

העין לבת בּ וֹ  להאיר 'א וֹ ר', נקרא רז  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
י ׁש נה  ׁש היא  בּ עלּה . אל בּ וֹ  אוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ לעוֹ רר

ת וֹ רה, בּ עלי  א וֹ תם בּ ין  אחדבּ גּ לוּ ת ׁש אין ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
- ר "ז ׁש ה וּ א  לבעלּה  א וֹ ת ּה  ׁש יּ ע וֹ רר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם 
'א וֹ ר' ׁש 'רז ' העין . בּ בת בּ ּה  ׁש ּמ איר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 

בּ חׁש בּ וֹ ן הוּ א .בגימטריא)(כלומר  ְ◌ֶ◌ְ◌

מהימנאשם :הגר "א רעיא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָקוּ ם
להה וּ א לומרלאּת ערא רוצה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

השכינה יׁש נהלכבוד "אני בּ י ּה : ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אּת מר 
ער" והיא ולבּ י  "אני", נקראת  שהשכינה  - ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌

לפרש. המאמר  שממשיך  כמו בגלות ישנה 
שהוא  - "ער " שהוא "ולבּ י" שאמר ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְומה

בעצמו  מהימנא  רבינורעיא משה נשמת (דהיינו  ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
( לעול תורה סתרי לגלות שבא  'אמה 'הר עה ֱֶֶַַָשהוא 

לו  אמר ולכן ישן, רעיאשאינו  ◌ָ◌ֲ◌ָ'ק וּ ם 
להה וּ א' לאּת ערא  הטעם !מהימנא ומה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

י ׁש נה  בּ ין?שהשכינה  בּ גל וּ תא  דּ מיכא  דּ איהי ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ּת וֹ רה מארי של אינּ וּ ן בפשוטן העוסקים ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

תורה, ברזי ולא  - לוֹ ןהלכות  ּפ תחין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ לא
דּ א וֹ ריתא.לעיניהם  בּ רזין  וזהלאתע ּס קא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הגלות בזמן התורה  לומדי של  מצבם  דייקא 
אין ולכן תורה, ברזי עיניהם פותחין שלא

העיניים מאור איהוּ -להם 'א וֹ ר' ◌ִ◌ָ◌ְדּ 'רז '
'א וֹ ר'בּ חׁש בּ ן בגמטריא 'רז ' דהרי  !(207). ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ גוֹ ןהגר "א' - ל' "קראבתיקון  ְ◌ְ◌ָ◌
כּ ל נא" אקרא , "מה אמרת: והיא  ... ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לומר  רוצה חציר" שיענהה בּ שׂ ר מי דאין ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
משיחא (להשכינה )לה  בעקבות וזה  שכתוב .
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א וֹ תם  על  נ וֹ ׁש בת  ה זּ וֹ  הר וּ ח ל גּ ל וּ ת , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ רדת
ׁש הכינה  מ וּ ם  בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס קים
קוֹ ל , נעשׂ ית  הזּ וֹ  והר וּ ח בּ יניהם, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת

: ּכ בנחיריהם,ותאמר ׁש נה  י ׁש נים אוֹ תם  ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
העינים קוּ מוּ דסתוּ מי ה לּ ב, ואט וּ מי ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

בּ לי לב לכם ׁש יּ ׁש  ה כינה , אל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוהתע וֹ ררוּ 
ביניכם. והיא  אוֹ תּה , לדעת ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַה שׂ כּ ל 

חסד ל רה, לי א ל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָאפ
 יע לעצמ  יעְְִִֶַָ

,קרא א וֹ מר  קוֹ ל - ו)ה דּ בר  מ ,(ישעיה ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מי ואל  עוֹ נ היׁש  נא "קרא ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְכּ מ וֹ 

ּת פנה " א')מּק דוֹ ׁש ים ה' מה (איוב א וֹ מרת  והיא , ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
חציראקרא , הבּ שׂ ר ההכּ ל  הכּ ל כּ בהמ וֹ ת, ם ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

כּ ל ה דה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש אוֹ כלוֹ ת 
כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם . עוֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד

ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵא לּ וּ 
עוֹ שׂ ים לעצמם זמן- בּ אוֹ תוֹ  ב שׂ ר. כּ י "ו יּ זכּ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌

יׁש וּ ב" וא  ה וֹ ל רוּ ח  לט)ה ּמ ה  עח תהלי) ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
◌ָ◌ְלעוֹ לם .

המשיח  את מסלקי ה

מי להם א וֹ י מׁש יח , ׁש ל ר וּ חוֹ  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ו א הע וֹ לם  מן לוֹ   ׁש יּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש גּ וֹ רמים 
הּת וֹ רה את  ׁש ע וֹ שׂ ים הם ׁש א לּ וּ  לע וֹ לם , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָיׁש וּ ב
בּ חכמת לה ׁש ּת דּ ל רוֹ צים וא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַיבּ ׁש ה ,

החכמה ,ו ה ּק בּ לה מעין ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים  , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יבׁש ה . ב' ונׁש ארת  מ ּמ נּ ה , י ' ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

 לע  ואבד והרג בה וחרב ענת רמיְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

והרג וּ בזּ ה  וחרב עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם 
ׁש ּמ ס ּת לּ קת ה זּ וֹ  והרוּ ח  בּ עוֹ לם, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואבדן

' עיניה בנקבי 'ששינה  לפרש יתפרשיש  'נחיריה')ְִֵֶ

(עיניה חורי מלשו.
העיני'ד . שכליה,'סתמי עיני שסתומות ְִֵֵַָ

הב  עתהואטמי  !מלהתבונ לב אטומי וג ֲֵֵַַ
' ואומר: הקול  אות והתעררמעורר  מ אלק  ְְְִֶ

השכינה,הכינה' לכבוד לומר רוצה   הרי ְִֵֶַָ
לב  לכאת אבל  בתורה , לשמביה לי  ְְִֵֵֶַָ

 תא דהיינו לדעת תבונה, ללא כביכול  את  ולכ ַַָָ
אינכ וג התורה, בסודות התבוננות בלא
קיו ידי  על השכינה בתיקו לדעת מתבונני

מתעלמי המצוות  שאת הג זאת, כל  ע אבל .
 תיקוניה וצור השכינה מ!ביניכ [ע"פוהיא ְִֵֵֶ

מדבש '] 'מתוק
אחרי ה. מיד שבא נחמו בהפטרת הוא הפסוק  זה

חז"ל  אמרו  כי להתבונ  וצרי באב, דמשיחט '
שנה בכל בוודאי  באב, [תשע "ה] בתשעה נולד
בהיכל עד בג הנמצא  משיח נשמת מתעוררת
משיחה]  קק"צ [ר"ת ציפור   ק הנקרא ,משיח

בזוה "ק תצא )כמובא כי בלק, ולגאול (פ' לבוא ורוצה ,
הזוה "ק, כא שאומר כמו ישראל אי את כאשר  א

הקבלה בחכמת עוסקי  ואי זוה"ק לומדי ישראל 
רוחו   הול ואז  מ "ג, בתיקו כדאיתא יחוד אי

שנה ומסתלק בכל הזה  הנביא את קוראי ולזה ,
ואומר  לגאלינו רוצה הקב"ה כי באב , ט' אחרי מיד 
הלב   וסתו שכל אי כאשר   א עמי, נחמו נחמו
שאומר  וזה המשיח רוח ומסתלק רואות לא  והעניי

ישעיה ו')הנביא אקרא(מ' מה ואמר קרא  אמר  ְְְֵֶַָָָָֹ"קל
כול הדה", צי חס וכל  חציר ה ר ְְְִִֶַַַָָָָָָל 
 למע שמכוו מי  ואי  עצמ לתועלת מכווני

הקדושה זה),השכינה על מגולה תוכחת הברית ספר  ,(ראה
ואומר הנביא ממשי ח)א ,ש)צי נבל חציר יב"ִִֵֵָָָ

כלומר ,"ללע  יק אלקינ שלאדבר אלו אמנ ְְֱֵַָָֹ
ויתיבשו  יבלו  הקדוש  זוהר ללמוד חפציסו א ,

," ללע יק אלקינ "דבר סו החפ בדברי (וראה ְְֱֵַָָֹ
סק"ו ) הציו שער ב ' סעי תרכ"ב, סימ שו"ע על  ומי ,חיי

 בע חלק  לו להיות  ירו ותבונה שכל לו שיש
כל בשמחת הקדושה השכינה בגאולת וחלק החיי

ישראל .
מל ו  א חב (ש)תב  דל ה :נל וזה , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

קלה. ללמד חכ למיד אעל דל ה  וענ ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ה י לתא,  אר  רוג קלה, מדיל ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינ
אחת  עה יעה י ,ליצל רחמנא  האה ביְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֻמע
ימי חד לד  יעה א מה  הלה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלד

הא ה. לקרב ח דל י  הרה, ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֻפטי 
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ה ּמ ׁש יח רוּ ח  רוּ ח היא  והיא ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  , ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
עצה  רוּ ח וּ בינה חכמה  ר וּ ח והיא ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,

יהו "ה, ויראת  דּ עת  רוּ ח  ב)וּ גבוּ רה , יא  .(ישעיה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הקדוש. זוהר תיקוני  לשון כאן  עד

'ראי לחי  תשובה'(לבעל'באר 'דרכי

דעה ) יורה מה על לבאר מוסיף 
ל': בתיקון בּ לי'שאמרו  לב לכם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

ב והיא  אוֹ תּה , לדעת לשונו.'יניכםהשׂ כּ ל זה  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
עסקשם : ידי על  השכינה  תיקון עיקר

הקבלה חכמת  בלימוד  הוא  כמוהתורה  ,
זוהר התיקוני  הקדמת בתחילת (דשמפורש

ע"ב) קבּ לה א  בּ עלי על  אבל הקודש: בלשון :ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה בּ נים"נאמר: על האם ת ּק ח  כב"א דברי) ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

כּ א וֹ תם ו) ה כינה  את לדעת  שׂ כל ׁש אין -ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
 ּבּ רו ולּק ד וֹ ׁש  לּה  עוֹ שׂ ים  ואלּ וּ  קבּ לה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי
ׁש היא  מק וֹ ם  בּ כל  עּמ ּה . וּ פוֹ רחים  דּ ירה, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִהוּ א
- בּ ׁש ליח וּ ת ּה . עּמ ּה  נ וֹ דדים  כּ לּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ַּפ וֹ רחת,
פשטי רק שלומדים שאלו כן אם נמצא 
השכינה על  לרחם רוצים  שאין נראה התורה

רואי(עכ "ל!ולתקנה לחי  על )באר אחראים והם .
- וכו' עניות  גורמים  והם - השכינה צער 

המלך  שלמה אמר כ "ב)ועליהם א' ◌ַעד"(משלי
חמדוּ  לצוֹ ן ולצים  פתי ּת אהבוּ  ּפ תים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמתי

דעת י שׂ נא וּ  וּ כסילים אדם להם  ובני  - " ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
צרות , ולפתור  להינצל  עצות  מחפשים

" תבונהוכמה  בהם כי"אין - כסילים כמו
להם יושפע  בוודאי החיים  בעץ  אחזו אילו
ברחמים. וגאולה וברכה טובה  ישראל ולכל

דעל הגר "א התיקונים: על
על מדבר  זה מאמר מצבכרחך

הגלות בזמן הנזכרהשכינה אהים" "ור וּ ח .ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌
שהיא התורה  היא  לשכינהכאן הסעד 

שהזכירבגלותה  ומה  אנפין'. 'זעיר  מבעלה 
לרמוז כאן  המאמר  כוונת הנה, ◌ָ◌ֵענין
הגלות  בזמן  'יׁש נה' כביכול ◌ָ◌ֵ◌ְשהשכינה 

למטהכאשר שלומדים פה שבעל התורה 

דאורייתא רזין בלא בסודהיא ◌ִ◌ֲ"אני-
ב)יׁש נה" ה  השירי שמפורש (שיר כמו  , ְ◌ֵ◌ָ◌

חדש זוהר  ע בתיקוני  בנדפס  ד עמוד  עג  בד)

הגר "א) ב ביאור שם : לשונם  זה  הקודש:. לשון 
ׁש נּ אמר לאוֹ תוֹ  להתעוֹ רר ה נּ אמן ר וֹ עה  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶקוּ ם

ער"בּ וֹ : ולבּ י יׁש נה ב)"אני ה השירי .(שיר ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
ׁש א - בּ עיניהם  וׁש נה יׁש נים הם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ ה 
הּת וֹ רה ׁש ל בּ ּס וֹ ד וֹ ת להתע ּס ק  אוֹ תם  !פוֹ תחים ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

העין לבת בּ וֹ  להאיר 'א וֹ ר', נקרא רז  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
י ׁש נה  ׁש היא  בּ עלּה . אל בּ וֹ  אוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ לעוֹ רר

ת וֹ רה, בּ עלי  א וֹ תם בּ ין  אחדבּ גּ לוּ ת ׁש אין ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
- ר "ז ׁש ה וּ א  לבעלּה  א וֹ ת ּה  ׁש יּ ע וֹ רר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם 
'א וֹ ר' ׁש 'רז ' העין . בּ בת בּ ּה  ׁש ּמ איר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 

בּ חׁש בּ וֹ ן הוּ א .בגימטריא)(כלומר  ְ◌ֶ◌ְ◌

מהימנאשם :הגר "א רעיא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָקוּ ם
להה וּ א לומרלאּת ערא רוצה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

השכינה יׁש נהלכבוד "אני בּ י ּה : ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אּת מר 
ער" והיא ולבּ י  "אני", נקראת  שהשכינה  - ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌

לפרש. המאמר  שממשיך  כמו בגלות ישנה 
שהוא  - "ער " שהוא "ולבּ י" שאמר ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְומה

בעצמו  מהימנא  רבינורעיא משה נשמת (דהיינו  ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
( לעול תורה סתרי לגלות שבא  'אמה 'הר עה ֱֶֶַַָשהוא 

לו  אמר ולכן ישן, רעיאשאינו  ◌ָ◌ֲ◌ָ'ק וּ ם 
להה וּ א' לאּת ערא  הטעם !מהימנא ומה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

י ׁש נה  בּ ין?שהשכינה  בּ גל וּ תא  דּ מיכא  דּ איהי ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ּת וֹ רה מארי של אינּ וּ ן בפשוטן העוסקים ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

תורה, ברזי ולא  - לוֹ ןהלכות  ּפ תחין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ לא
דּ א וֹ ריתא.לעיניהם  בּ רזין  וזהלאתע ּס קא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הגלות בזמן התורה  לומדי של  מצבם  דייקא 
אין ולכן תורה, ברזי עיניהם פותחין שלא

העיניים מאור איהוּ -להם 'א וֹ ר' ◌ִ◌ָ◌ְדּ 'רז '
'א וֹ ר'בּ חׁש בּ ן בגמטריא 'רז ' דהרי  !(207). ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ גוֹ ןהגר "א' - ל' "קראבתיקון  ְ◌ְ◌ָ◌
כּ ל נא" אקרא , "מה אמרת: והיא  ... ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לומר  רוצה חציר" שיענהה בּ שׂ ר מי דאין ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
משיחא (להשכינה )לה  בעקבות וזה  שכתוב .
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" ס וֹ מ ואין  וא ׁש ּת וֹ מם  עזר  ואין "ואבּ יט ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבו:
ה ) סג רבותינו (ישעיה שאמרו  וכמו  מסכת,  בסו)

יסגא':סוטה ) חוצפא  משיחא  ז!'בעקבות

היטב )הגר "א(עכ "ל מבוארים הגר"א  ודברי  .
ישרים ' ב'מסילת יט)ברמח"ל 'והנה (בפרק  .

עובד  שהוא העבודה מלבד הזה, החסיד
הזאת, הכוונה  על מצוותיו הנהבמעשה 

על ממש  צער תמיד שיצטער  צריך ודאי
החורבן ועל גורם הגלות שזה מה מצד ,

יתברך . לכבודו כביכול ויתאוהמיעוט
השם לגאולה לכבוד עילוי  יהיה  שבה  לפי  -

התרעם  הדבר זה העדר ועל יתברך...
" איןהנביא : כּ י ויּ ׁש ּת וֹ מם  איׁש  אין כּ י ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא

טז)"מפ גּ יע נט  ואין(ישעיה "וא בּ יט ואמר : , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
" ס וֹ מ ואין  וא ׁש ּת וֹ מם ה )עזר סג  ואמר:(ש , ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ל ּה " אין  דּ רׁש  היא  יז)"צ יּ וֹ ן  ל ופרשו(ירמיה , ִ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌
לברכה : מא .)זכרונם סוכה ל., השנה ראש (במסכת

דרישה ' דבעיא !.'מכלל

לטובת , עושי ה  לעצמ שעושי חסד כל
הכבוד עילוי  על מבקשי ולא ,ולהנאת  נפש

ישראל  של  וגאולת

 מ כּ ל לּה  מנהל  "אין  הנביא: עוד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵואמר
בּ נים  מ כּ ל בּ יד ּה  מחזיק ואין ילדה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָבּ נים 

יח )גּ דּ לה" נא חציר(ישעיה ה בּ שׂ ר "כּ ל ואמר: , ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ה דה " כּ ציץ  חס דּ וֹ  ו)וכל  מ  ופרשו(ש , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

לברכה ב:)זכרונם  ד זרה '(עבודה חסד: שכל 
עושים הם לעצמם נפשם'שעושים  לטובת 

השלמה לכוונה  מתכוונים  ואינם  ולהנאתם ,
הכבוד עילוי על מבקשים  ולא  הזאת ,

ישראל של לכבוד וגאולתן אפשר  אי  שהרי .
ישראל  של בגאולתן אלא להתרבות העליון

בזה תלוי שזה  כבודם  (עכ"ל !באמת 'וברבוי 

רשב"י)הרמח "ל בדברי כאן, האמור מכל  - .
וכן חדש, זוהר  ותיקוני הזוהר  בתיקוני 
דעת  דעתו את שביאר הגר "א רבינו  בדברי 
על  "כח וֹ תם ותשמור תיקח  לא האיך  ◌ַ◌ָ◌ַזקנים,

"זר וֹ ע על כּ חוֹ תם  , ּו)לב ח השירי איך (שיר ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
שכליהם  בעין  ראו  לברכה זכרונם  שחכמינו 
בדבריהם  לנו  הורו  ולכן  קודשם ברוח  וחזו

ׁש להבתיה " "א ׁש  שכאשר(ש )דברי  ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אינם בתראה בדרא חכמים  התלמידי 
בחלק רק  אלא  התורה בסודות עוסקים
השכינה ולצער לצערם  אז שבתורה, הנגלה
המגששים לעוורים  הם  דומים הקדושה 
עזבוני צועקת במר ושכינה  חבאפילה ,

ל',!!!בני תיקון  וכמאמר  העינים'- ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ'סתוּ מי
מלהבין שכליהם עיני מצינושסתומות וכן  .

הרשע ,ז. בלע תלמידי רב, הערב חוצפת זוהי
בגמרא אמרו  קה.)שעליו  סנהדי)נחמ רב אמר :

מהני, שמיא כלפי אפילו  בחוצפתחוצפא כ
פניה  ומחציפי הגלות, את  ישראל לע  מאריכי
רבנו  שמשה הג זוה"ק, ללמוד מוכני שאינ
פדות  למע ומתחנני  מבקשי ע "ה, והרשב"י
כול שילמדו  ישראל  ולגאולת הקדושה השכינה

ישעיהזוה"ק הנביא כדברי  ו ז), חמתי(סב, ִַַֹ"על
מיד ה ילה  וכל  ה ל  מרי הפקדי ליְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹיר
נ ואל . לכ מי  אל יהוה את ריז ה יח ְְְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹלא
."אר הה   ל יר את יי ועד ניכ עד  ל ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָדמי

לכאח . הגענו  ערב וא ה הרבני כל שכמעט
כל כמעט למה להבי יכולי עמלק  וקליפת רב

כל כי ,טר הטובי הכי   ההכשרי ע הבשר
ממש וטריפות נבילות לנו  ונותני חציר ,הבשר

אמר לנדאוכבר  הרב שכמעטשליט"הצדיק  א 
של הבעיה וכל כולו , העול בכל כשר בשר   ואי

והבעלי השחיטה הרבה, ששוחטיהשולטי
מאפיה ה בבשר , המסחר ועל המשחטות על 
שסכנה ,התחתו עול אנשי  גדולה, אחד
מפחדי הצדיקי והרבני ,אית להתעסק

כבר כאשר ,אות שיהרגו  שמפחדי הרגו לדבר,
ליושנה עטרה להחזיר וצריכי ,המעוררי את
כמו  קטנות בשחיטות רק  להשתמש  להתחיל

גדולה שחיטה כי  הקדמוניות בשני לאשהיה 
 ספרי 360 זה על לנו  ויש  כשרה, להיות יכולה 
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שכתב: הגר"א  בדברי  זה שללשון 'מצבם
ברזי עיניהם  פותחין  שלא התורה לומדי

העיניים מאור להם  אין ולכן  דּ 'רז'תורה, -ְ◌ָ◌
בגמטריא  דּ 'רז ' דהרי  בּ ח ׁש בּ ן, איהוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ'אוֹ ר '

ויאהבךּ 'א וֹ ר' לחכם  "ה וֹ כח - עכ"ל. ּת ןט! . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

לקח" ויוֹ סף לצ דּ יק ה וֹ דע עוֹ ד, ויחכּ ם  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחכם 
חט) ט  מלך ,(משלי כסא  מסה "ק  [תה "ד  !

מתוק  הסולם , באל"ר, הגר "א , הרמח "ל ,
על  דחיי  אילנא ומספר  ה', סוד  מדבש,

רבי  להגה "צ  המהרח "ו גןהקדמת שבתי

 והספרי והכשרות, השחיטה על   וקונטרסי
לברר , יכול לברר הרוצה וכל  ,העול בכל  מצויי
פסולי לא  רוב א יודע  מי  במקוואות  וכ
מאיר רבי  שהצדיק  בירושלי במקוה כידוע
שיבדוק גדול  מרב ביקש זצ"ל בראנסדורפר 
על לו דופק שהלב ואמר שלו בהכשר המקוה
משפחות  אל כשלושי משמשי] הזה, המקוה
חידוש זה והא ,ומצפצ פה פוצה  ואי בשנה,
מצא הזה והרב [?נושרי הרבה כל לנו יש למה
 מר הגה"צ  פסקו וכ דאורייתא, פסולה שהמקוה
זי "ע , יוס עובדיה הרב  הגה"צ ומר אלישיב הרב
ועוד  שליט "א קניבסקי הרב הגה"צ ולהבחל"ח
כתובי מסמכי ויש ישראל, גדולי  רבני הרבה
והמקוה ,שני הרבה עברו וכבר זה. על והוכחות

!!! מתוק לא  עדיי שלוחמי הקנאי כל  איפה 
לנו אי למה  ?שותקי כול למה  הקדושה ? בעד
ויגידו והשחיטות המקוואות שיבדקו אמיתי, וועד
משחיטות לאכול לנו  יתנו  ולא האמת?!!! את
הדת? מ היהודי יוצאי זה  ידי  על אשר נבילות
בשר שהאכילו  הקלי שוחטי ידי שעל ידוע
 יהודי מיליו וחצי ג' לער הדת מ יצאו פיגול,

חיי דברי בשו "ת  כמבואר ז ')רח "ל, סי' א ' חלק  (יו "ד

הלב  שמטמט אסורות  כמאכלות עבירה  שאי
יצאו  זה ידי דעל  ראינו הרבי ובעוונותינו הישראלי,
ונתפטמו  שאכלו לוע"ז באר קהילות כמה  הדת   מ
וגברו  ,הקלי  " השובי ידי על וטריפות בנבילות 

הקהל.  מ שנאבדו עד זרות דעות דבריועליה (עיי"ש 

בעל זי "ע מצאנז הלבערשטא חיי (רבי אש  להבות החוצבי

("חיי על,"דברי בא ימ "ש הגרמני  הרשע של כוחו כל 
קלי שוחטי שהיו  אסורות מאכלות שאכלו  ידי
מדה כנגד במדה והיה הגרמני , עמלק נולד ומזה
החרב  את השחיז כדבעי  הסכיני השחיזו שלא מפני
היה זה ידי ועל  עמלק של  שר שהוא  דבר  הבעל  של

יהודי מיליוני לשחוט  דרשות רח "לבכוחו (ספר 

רוקח  אהר רבי  מר הצה "ק  כ"ק  בש שליט "א  שווייצער  הגר "ש 

זי"ע) רב ,.מבעלזא  מערב  הרבני כל  שכמעט  והיו
.טר הכל כמעט למה מוב לכ

ואהבת ט. של המצווה  לקיי ומזומ מוכ הנני 
את  תוכיח הוכח מצוות ולקיי כמו לרע

,להלכהעמית נפסק של"ד ס"ס  יו"ד ברמ "א
שאינו  מי וכל  עבירה, בעוברי למחות אד שחייב 

ל ובידו  עוו מוחה באותו נתפס כמומחות, ע"ש .
 נוראי ומה להלכה. ופוסקי מש"ס שביארתי
,ציו מבת ויצא עה "כ   איכה  רבה המדרש  דברי

עבירהוזל"ק: דבר  רואי ישראל  גדולי היו
תבא הקב"ה לה אמר ממנו, פניה  והופכי

 כ לכ עושה ואני ובאדר"נ שעה עכ"ל . (פכ"ט ),

שה מפני   זמנ בלא ת"ח  מתי מה מפני וז"ל:
על  כנחש  ונוטרי  נוקמי  שאינ  בעצמ בוזי
:הדברי  ולסיו עכ"ל. , שמי ויראת תורה  דברי

מוהר "ר הגדול הלוח מ "ש סופר אעתיק חיי
וז"ל: ע"ב, ו, ד חיי שערי הבהיר בספרו זצ"ל
מועד עת  בבוא  התוכחה  מיו ואוי הדי  מיו אוי
פעולות  ועל אנוש מעשי על  ד ' יפקוד וכי חי, לכל 
שבת , חלל זה צדיק  כתוב: וימצא  שיחופש  אד
על עבר  זה  אלקי ירא נדה, על  עבר  זה חסיד
אשת  על עבר זה קדוש ושעטנז, וטריפה נבילה
הלא וישאלו  אמונה אנשי כל  וישתוממו איש,
בכח הי' הלא  בסערה: ד' ויענהו  פעלו ,  תמי הצור 
זכרת  לא מדוע  רשע. אלמוני פלוני באיש למחות

אשמו  עליו פקדת  ולא עכ"ל.אותו וכו'
הק'  הספרי שכתבו  מה  נמר בקיצור אעתיק
 להבי כדי וערבות, מחאה תוכחה המצוות בעני
אחד ברגע  ח"ו ליפול שיכולי מה  האחריות גודל 
[אני  לדורות . בכיה  יהיה  ואח "כ  הס"מ , ברשת

.... שאמר שלנו, למשגיח פע לו אמרתי ואמרתי
הגדול הדי ביו זה על נענה מה לב בשבירת
אותו, שואל אני  יודע? לא אתה לי: וענה והנורא,



ז' חלק תשע"ה כיפור  יום מוצאי תשרי חודש  גיליון 826 הזוהר  אור 26

" ס וֹ מ ואין  וא ׁש ּת וֹ מם  עזר  ואין "ואבּ יט ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבו:
ה ) סג רבותינו (ישעיה שאמרו  וכמו  מסכת,  בסו)

יסגא':סוטה ) חוצפא  משיחא  ז!'בעקבות

היטב )הגר "א(עכ "ל מבוארים הגר"א  ודברי  .
ישרים ' ב'מסילת יט)ברמח"ל 'והנה (בפרק  .

עובד  שהוא העבודה מלבד הזה, החסיד
הזאת, הכוונה  על מצוותיו הנהבמעשה 

על ממש  צער תמיד שיצטער  צריך ודאי
החורבן ועל גורם הגלות שזה מה מצד ,

יתברך . לכבודו כביכול ויתאוהמיעוט
השם לגאולה לכבוד עילוי  יהיה  שבה  לפי  -

התרעם  הדבר זה העדר ועל יתברך...
" איןהנביא : כּ י ויּ ׁש ּת וֹ מם  איׁש  אין כּ י ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא

טז)"מפ גּ יע נט  ואין(ישעיה "וא בּ יט ואמר : , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
" ס וֹ מ ואין  וא ׁש ּת וֹ מם ה )עזר סג  ואמר:(ש , ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ל ּה " אין  דּ רׁש  היא  יז)"צ יּ וֹ ן  ל ופרשו(ירמיה , ִ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌
לברכה : מא .)זכרונם סוכה ל., השנה ראש (במסכת

דרישה ' דבעיא !.'מכלל

לטובת , עושי ה  לעצמ שעושי חסד כל
הכבוד עילוי  על מבקשי ולא ,ולהנאת  נפש

ישראל  של  וגאולת

 מ כּ ל לּה  מנהל  "אין  הנביא: עוד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵואמר
בּ נים  מ כּ ל בּ יד ּה  מחזיק ואין ילדה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָבּ נים 

יח )גּ דּ לה" נא חציר(ישעיה ה בּ שׂ ר "כּ ל ואמר: , ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ה דה " כּ ציץ  חס דּ וֹ  ו)וכל  מ  ופרשו(ש , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

לברכה ב:)זכרונם  ד זרה '(עבודה חסד: שכל 
עושים הם לעצמם נפשם'שעושים  לטובת 

השלמה לכוונה  מתכוונים  ואינם  ולהנאתם ,
הכבוד עילוי על מבקשים  ולא  הזאת ,

ישראל של לכבוד וגאולתן אפשר  אי  שהרי .
ישראל  של בגאולתן אלא להתרבות העליון

בזה תלוי שזה  כבודם  (עכ"ל !באמת 'וברבוי 

רשב"י)הרמח "ל בדברי כאן, האמור מכל  - .
וכן חדש, זוהר  ותיקוני הזוהר  בתיקוני 
דעת  דעתו את שביאר הגר "א רבינו  בדברי 
על  "כח וֹ תם ותשמור תיקח  לא האיך  ◌ַ◌ָ◌ַזקנים,

"זר וֹ ע על כּ חוֹ תם  , ּו)לב ח השירי איך (שיר ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
שכליהם  בעין  ראו  לברכה זכרונם  שחכמינו 
בדבריהם  לנו  הורו  ולכן  קודשם ברוח  וחזו

ׁש להבתיה " "א ׁש  שכאשר(ש )דברי  ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אינם בתראה בדרא חכמים  התלמידי 
בחלק רק  אלא  התורה בסודות עוסקים
השכינה ולצער לצערם  אז שבתורה, הנגלה
המגששים לעוורים  הם  דומים הקדושה 
עזבוני צועקת במר ושכינה  חבאפילה ,

ל',!!!בני תיקון  וכמאמר  העינים'- ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ'סתוּ מי
מלהבין שכליהם עיני מצינושסתומות וכן  .

הרשע ,ז. בלע תלמידי רב, הערב חוצפת זוהי
בגמרא אמרו  קה.)שעליו  סנהדי)נחמ רב אמר :

מהני, שמיא כלפי אפילו  בחוצפתחוצפא כ
פניה  ומחציפי הגלות, את  ישראל לע  מאריכי
רבנו  שמשה הג זוה"ק, ללמוד מוכני שאינ
פדות  למע ומתחנני  מבקשי ע "ה, והרשב"י
כול שילמדו  ישראל  ולגאולת הקדושה השכינה

ישעיהזוה"ק הנביא כדברי  ו ז), חמתי(סב, ִַַֹ"על
מיד ה ילה  וכל  ה ל  מרי הפקדי ליְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹיר
נ ואל . לכ מי  אל יהוה את ריז ה יח ְְְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹלא
."אר הה   ל יר את יי ועד ניכ עד  ל ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָדמי

לכאח . הגענו  ערב וא ה הרבני כל שכמעט
כל כמעט למה להבי יכולי עמלק  וקליפת רב

כל כי ,טר הטובי הכי   ההכשרי ע הבשר
ממש וטריפות נבילות לנו  ונותני חציר ,הבשר

אמר לנדאוכבר  הרב שכמעטשליט"הצדיק  א 
של הבעיה וכל כולו , העול בכל כשר בשר   ואי

והבעלי השחיטה הרבה, ששוחטיהשולטי
מאפיה ה בבשר , המסחר ועל המשחטות על 
שסכנה ,התחתו עול אנשי  גדולה, אחד
מפחדי הצדיקי והרבני ,אית להתעסק

כבר כאשר ,אות שיהרגו  שמפחדי הרגו לדבר,
ליושנה עטרה להחזיר וצריכי ,המעוררי את
כמו  קטנות בשחיטות רק  להשתמש  להתחיל

גדולה שחיטה כי  הקדמוניות בשני לאשהיה 
 ספרי 360 זה על לנו  ויש  כשרה, להיות יכולה 
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שכתב: הגר"א  בדברי  זה שללשון 'מצבם
ברזי עיניהם  פותחין  שלא התורה לומדי

העיניים מאור להם  אין ולכן  דּ 'רז'תורה, -ְ◌ָ◌
בגמטריא  דּ 'רז ' דהרי  בּ ח ׁש בּ ן, איהוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ'אוֹ ר '

ויאהבךּ 'א וֹ ר' לחכם  "ה וֹ כח - עכ"ל. ּת ןט! . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

לקח" ויוֹ סף לצ דּ יק ה וֹ דע עוֹ ד, ויחכּ ם  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלחכם 
חט) ט  מלך ,(משלי כסא  מסה "ק  [תה "ד  !

מתוק  הסולם , באל"ר, הגר "א , הרמח "ל ,
על  דחיי  אילנא ומספר  ה', סוד  מדבש,

רבי  להגה "צ  המהרח "ו גןהקדמת שבתי

 והספרי והכשרות, השחיטה על   וקונטרסי
לברר , יכול לברר הרוצה וכל  ,העול בכל  מצויי
פסולי לא  רוב א יודע  מי  במקוואות  וכ
מאיר רבי  שהצדיק  בירושלי במקוה כידוע
שיבדוק גדול  מרב ביקש זצ"ל בראנסדורפר 
על לו דופק שהלב ואמר שלו בהכשר המקוה
משפחות  אל כשלושי משמשי] הזה, המקוה
חידוש זה והא ,ומצפצ פה פוצה  ואי בשנה,
מצא הזה והרב [?נושרי הרבה כל לנו יש למה
 מר הגה"צ  פסקו וכ דאורייתא, פסולה שהמקוה
זי "ע , יוס עובדיה הרב  הגה"צ ומר אלישיב הרב
ועוד  שליט "א קניבסקי הרב הגה"צ ולהבחל"ח
כתובי מסמכי ויש ישראל, גדולי  רבני הרבה
והמקוה ,שני הרבה עברו וכבר זה. על והוכחות

!!! מתוק לא  עדיי שלוחמי הקנאי כל  איפה 
לנו אי למה  ?שותקי כול למה  הקדושה ? בעד
ויגידו והשחיטות המקוואות שיבדקו אמיתי, וועד
משחיטות לאכול לנו  יתנו  ולא האמת?!!! את
הדת? מ היהודי יוצאי זה  ידי  על אשר נבילות
בשר שהאכילו  הקלי שוחטי ידי שעל ידוע
 יהודי מיליו וחצי ג' לער הדת מ יצאו פיגול,

חיי דברי בשו "ת  כמבואר ז ')רח "ל, סי' א ' חלק  (יו "ד

הלב  שמטמט אסורות  כמאכלות עבירה  שאי
יצאו  זה ידי דעל  ראינו הרבי ובעוונותינו הישראלי,
ונתפטמו  שאכלו לוע"ז באר קהילות כמה  הדת   מ
וגברו  ,הקלי  " השובי ידי על וטריפות בנבילות 

הקהל.  מ שנאבדו עד זרות דעות דבריועליה (עיי"ש 

בעל זי "ע מצאנז הלבערשטא חיי (רבי אש  להבות החוצבי

("חיי על,"דברי בא ימ "ש הגרמני  הרשע של כוחו כל 
קלי שוחטי שהיו  אסורות מאכלות שאכלו  ידי
מדה כנגד במדה והיה הגרמני , עמלק נולד ומזה
החרב  את השחיז כדבעי  הסכיני השחיזו שלא מפני
היה זה ידי ועל  עמלק של  שר שהוא  דבר  הבעל  של

יהודי מיליוני לשחוט  דרשות רח "לבכוחו (ספר 

רוקח  אהר רבי  מר הצה "ק  כ"ק  בש שליט "א  שווייצער  הגר "ש 

זי"ע) רב ,.מבעלזא  מערב  הרבני כל  שכמעט  והיו
.טר הכל כמעט למה מוב לכ

ואהבת ט. של המצווה  לקיי ומזומ מוכ הנני 
את  תוכיח הוכח מצוות ולקיי כמו לרע

,להלכהעמית נפסק של"ד ס"ס  יו"ד ברמ "א
שאינו  מי וכל  עבירה, בעוברי למחות אד שחייב 

ל ובידו  עוו מוחה באותו נתפס כמומחות, ע"ש .
 נוראי ומה להלכה. ופוסקי מש"ס שביארתי
,ציו מבת ויצא עה "כ   איכה  רבה המדרש  דברי

עבירהוזל"ק: דבר  רואי ישראל  גדולי היו
תבא הקב"ה לה אמר ממנו, פניה  והופכי

 כ לכ עושה ואני ובאדר"נ שעה עכ"ל . (פכ"ט ),

שה מפני   זמנ בלא ת"ח  מתי מה מפני וז"ל:
על  כנחש  ונוטרי  נוקמי  שאינ  בעצמ בוזי
:הדברי  ולסיו עכ"ל. , שמי ויראת תורה  דברי

מוהר "ר הגדול הלוח מ "ש סופר אעתיק חיי
וז"ל: ע"ב, ו, ד חיי שערי הבהיר בספרו זצ"ל
מועד עת  בבוא  התוכחה  מיו ואוי הדי  מיו אוי
פעולות  ועל אנוש מעשי על  ד ' יפקוד וכי חי, לכל 
שבת , חלל זה צדיק  כתוב: וימצא  שיחופש  אד
על עבר  זה  אלקי ירא נדה, על  עבר  זה חסיד
אשת  על עבר זה קדוש ושעטנז, וטריפה נבילה
הלא וישאלו  אמונה אנשי כל  וישתוממו איש,
בכח הי' הלא  בסערה: ד' ויענהו  פעלו ,  תמי הצור 
זכרת  לא מדוע  רשע. אלמוני פלוני באיש למחות

אשמו  עליו פקדת  ולא עכ"ל.אותו וכו'
הק'  הספרי שכתבו  מה  נמר בקיצור אעתיק
 להבי כדי וערבות, מחאה תוכחה המצוות בעני
אחד ברגע  ח"ו ליפול שיכולי מה  האחריות גודל 
[אני  לדורות . בכיה  יהיה  ואח "כ  הס"מ , ברשת

.... שאמר שלנו, למשגיח פע לו אמרתי ואמרתי
הגדול הדי ביו זה על נענה מה לב בשבירת
אותו, שואל אני  יודע? לא אתה לי: וענה והנורא,
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ועל  עילאה, זיהרא מן  בבינה האחוז זוה"ק
עילאה , מאימא  באהבה לתשובה  יזכו  ידו 
ולא בו בלימודנו תלוי גאולתינו וכל

מילה ודם  פסח  כדם כדאיתא בזולתו,
אליעזר  דרבי  הפסוק כט)(פרקבפרקי על

ו' טז מתבּ וֹ ססת )(יחזקאל  וארא עלי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ"ואעבר 
יבּ דמיל ואמר  חיי בּ דמי ל ואמר  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌

חיי ",  לוקחיןבּ דמי ישראל  והיו  ולז"ל:... ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

גיהנו ישנו כי לי: וענה יודע??? לא אני מה
שאינו  ומי  ,ומוכיחי משגיחי לרבני מיוחד
 צנח להיות שיל הזה בגיהנו להיות רוצה
ולא משגיח ולא רב לא להיות ולא  בצבא !!!
שהרבני זה  בתשובה. ומחזיר   הרבי את מעורר
שעל זי"ע 'חיי ה'דברי כתב כבר הכל על אשמי
לוע "ז  במדינות הקלי שוחטי מכשול ידי

יצאו  ליצל,בגרמניה רחמנא יהודי מיליו לשמד
שיורדי שלנו העיקרית  שהבעיה אומרת זאת
הקיבוצי אשמת לא  זה לשמד  והולכי מהדת 
הוא האשמה ,האר של המיסיונרי והכומרי

ביחד  הרבני ע והמשגיחי השוחטי ורק  א,[
אי ,בעיניה שראו  הרבני כל  היו ואיפה

,כלו עשו  ולא  יהודי מיליו כמו שמשמידי
יהודי  אלפי בתשובה למחזירי  המתחזי אלו 
מפצצת  למות הולכי שכול ראש על ואשמה
עוד  וכ הקדוש, זוהר ילמדו לא  א ח"ו  אטו
וא .באשמת והכל ,העול מכל יהודי מיליוני 
מלאי  יהיו הקדוש, הזוהר  ספר  ילמד אחד כל

חטא . ויראת   שמי ביראת
בהושענות:י.  אומרי שאנו מה  הושענאוזה

למכי נתונה לחי, ישעיהמרוטת הנביא דהנה  .
ו )אומר  למורטי(נו , ולחיי  למכי נתתי אנוגוי  .

בגלות ישראל  בני   ע בעד   ומבקשי  מתפללי
הלחי  שער למרוט שרוצי האומות בידי  שנתוני
אחד א קשה יותר עוד אמנ , ולהכות והזק
השני  את אחד  ומכי זה , פסוק  מקיי מאחבנ "י 

.יתבר להש נפשו  שמוסר שאנו כשרואה  וזה
למכי נתונה לחי מרוטת  הושענא פירשמבקשי ,

גרוע יותר דזהו רב, הערב  ח"ו  ישראל  רשעי  ע"י
לישראל. כ שעושי  העול אומות רשעי מאילו 

 ההמש שטוענת הושענאוזהו  ,סבל סובלת
בגלות , עליה שבאי והצרות ועול  משא וסובלת 
עד , יתבר הש מצות על   נפש  שמוסרי בגלל

ממש   דמ שפיכת שאנוכדי מה וזהוא  רח"ל,
חיי"אומרי  נגד"בדמי המלחמה ידי  על  שרק

ידי  על חיי  בדמי ממש, מסירת  לזה שצרי הערב
הגאולה יהיה הק'זה טוב ש הבעל מאמר כידוע .

פסוק על זע"זי"ע תיבות ראשי ,אר תצעד "בזע
מ'קואות  ע 'ירובי ז'ביחה ידי הוא  שעל בזה, והכוונה ,

טהרה  ובהלכות בשחיטה  הע את  שמעוררי
ומעוררי מישראל ה '  א חרו את מסירי ושבת,
למעלה   די אי למטה, די כשיש כי , שמי רחמי

בזהכמשאחז "ל) לרמז  ואפשר ז 'והר , ר "ת " בזע
מ 'קוואות , רב בזה :ע 'רב זהוהביאור הדת , שיסוד

צדיקי רבני 1300 שכתבו כמו הזוהר לימוד
.וטהורי  חיקדושי והמסתע רב  הערב  ספרי עיי)

(רמז חלקי זה ומ ' הזוהר. נגד ה רב הערב שרבני ,
כל נגד חרמה במלחמת  לצאת  שצריכי ל מ'וכיח,

הקדוש . הזוהר נגד  שה בשבת אלו חז"ל שארו  כמו 
נו:) :בגבעה ,(נה פילגש אנשי  נענשו זה על  . לה אמר

של כבודו  על ,מחית לא  בכבודי הוא  ברו הקדוש
מחית  וד בסנהדריבשר ע"ב ): ק"ג ד)נת ר' תניא

ועש המערכה   עש והיה מילי ג' לשילה  מגרב  אומר 
השרת  מלאכי בקשו בזה  זה מתערבי מיכה פסל
מצויה  שפיתו  לו הניחו הקב"ה  לה אמר  לדוחפו ,
פלגש אנשי נענשו  זה  דבר ועל  , דרכי לעוברי
על   מחית לא בכבודי הקב "ה לה אמר בגבעה,
מש"כ  ראה  עכ"ל. מחית  וד בשר  של כבודו

המחאה. חיוב בעני ולאהחינו למחות  שבידו מי 
רבותינו  מדברי ברור  דבר וזה חטאו, על נתפס  מיחה
בטל הוכיח ולא עליה והעובר וכו ' הכתוב מ ג

 כ שעושי הרשעי מכת  שהוא ועוד (חנו.עשה,

ספרו ) תחלת בשל"ה עוד ועי רלט, פסוקה מצוה הלכה  .
הוא  מוחה ואינו  למחות בידו שאפשר  וכל ."ברמב
.בה למחות לו שאפשר כיו אלו  בעו נתפש

ז) הלכה  דעות מהלכות  ו' פרק "הרמ"א:(רמב פסק וכ .
מוחה  שאינו  מי וכל עברה  בעוברי  למחות  אד חייב
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בתיהם  משקוף על ונותנין  מילה  ברית  דם 
רחמים  ונתמלא  פסח  ודם מילה ברית דם 

שנאמר  ישראל  ואראךעל  עליך "ואעבור

בדמיך אלא מתבוססת כתיב, לא  בדמך  ,"
ודם  מילה ברית דם  דמים בשני  בדמיך,
אומר אליעזר  ר' חיי בדמיך  לך ואומר פסח,

.עוו באותו  נתפס למחות סימובידו  דעה ביורה  (רמ"א

מח) סעי שלד

בשלשה עובר מוחה  ואינו עבירה  עוברי שרואה  מי
.רלט:)לאוי ד א , חלק הקדוש, נות .(זהר  אינו הצדיק

הרשעי שמוכיח עד ובלילה  ביו לעיניו שינה
בתשובה שישובו כ'),ומביא ד א , חלק הקדוש, ,(זהר

מי  מוחה, שאינו למי  ומרי קשי ופגעי ענשי
בצרעת  נלקה מוכיח  ואינו  להוכיח (זהר.שבידו

מו:) ד ג , חלק  ולא.הקדוש, למחות בידו שהיה מי
בכלל זה הרי ועשה , ושמר ולומד שלמד הג מיחה,
ועשה, ושמר ולימד, אד למד רשע. ונקרא  ארור 
בכלל זה הרי  מיחה ולא למחות בידו  סיפק והיה

יקי לא  אשר  עשה ארור  ולא  אד למד לא  וגו '
בידוולא  סיפק היה  ולא  לאחרי למד ולא שמר 

.ברו בכלל זה הרי ומיחה, כה)למחות רבה .(ויקרא
שאינ על   ימי בקצירת  מתי  חכמי תלמידי 
.שמי ויראת תורה דברי  על כנחש  ונוטרי  נוקמי

כט ) פרק  נת דרבי גמורי(אבות  צדיקי אפילו  .
.ברשעי מיחו שלא  על וכו ' הדור על  נתפסי
יוס רב תני  תחלו , ממקדשי ומאי תחלו, וממקדשי
אד בני אלו  ממקודשי, אלא ממקדשי תקרי  אל

תיו, ועד מאל כולה  התורה את ושקיימו האשקבלו 
הדור , על נתפסי  גמורי צדיקי שאפילו למדת

אומר הוא ורשע,וכ צדיק  ממ על והכרתי  צדיק
עכ"ל. ברשע מיחה משפטי)שלא  כשצרי.(תנחומא

לרב  כבוד חולקי אי הש חילול כשיש  .למחות
במשה מיחה לא שאהר המריבה)יע בו(במי נהג  כי

במקו לרב  כבוד חולקי ואי לרב, כתלמיד כבוד 
בו. כיוצא נלקה מיחה שלא  ומפני , הש חילול שיש
שמעוני ילקוט  עוד ראה חקת, תנחומא, מדרש נ"ה, שבת (ת"ד

 אל יונת ספר  מפאנו  הרמ"ע כתבי משלי, , דברי במדבר ,

עקב ) פ' של"ה והוקע.פמ "ה, הע ראשי כל  את קח
אד בבני מיחו שלא על  תלה הע בראשי ,אות.

יט ) בלק  כל.(תנחומא  מוחה ואינו  למחות  שבידו כל
פנחס , ?אות הרג ומי .ה ידו על  שנשפכי הדמי
שסיפק מי  וכל מיחה, ולא למחות בידו ספק שהיה 

כל למוטב ישראל להחזיר מוחה  ואינו למחות  בידו 
ידיו  על נשפכי בישראל  שנשפכי ילקוט.דמי)

סח) שופטי.
ומוחה  למחות שבידו מי שכר 

נקמות כל ונוק ומוחה למחות בידו שיש מי 
כורת  הוא  ברו הקדוש  הזה, בעול מהרשעי
לפנחס  שעשה כמו אחריו  ולזרעו  ברית .עמו
זצ"ל) אבוהב  הר "י בש יב , פרק הקדושה, שער  חכמה, .(ראשית

הרשע ששב אע"ג עבירה, בעובר  מיחה שלא מי 
הוכיח שלא על נענש הערב אעפ "כ  מרשעו  לבסו

מיראה הרשע ששב ודוקא בימינו )בזמנו , שכ (כמו

נמחל  מיחה  שלא להערב ג מאהבה השב אבל
יג ) ד ח"ב ימי יד וס ' קנ"ז, ד ע' דרוש לב ויש(מערכי

לו נמחל  דאינו  בסת ע"ב )שכתבו ד דבש  כל.(יערות 
נתפס  מיחה ולא ביתו  באנשי למחות  שאפשר מי 
עירו , אנשי על נתפס  עירו  באנשי ביתו , אנשי על

העולב  כל על נתפס  כולו  העול נד:)כל עי'(שבת .
הרבה  והלאה  ש"ג סי' או "ח שי"ק  "מהר שו "ת
נפרש הפרק  ובסיו יג) מחאה. חובת בדיני  פרטי

חז "ל נד:)מאמר ולא (שבת למחות בידו  שיש "כל
ר' הגה"ק פי' וכו ' החטא על נתפס וכו' חיימיחה"

שו"תפלאג'י  לב בס ' מ "ג )חקקי סי' "כל (יו"ד וזל"ק:
עצמי את  להציל כתבתי איזהזה שכתבתי  והג

הוכרחתי  ומכופלי כפולי פעמי כמה  דברי
אני  צרי כי יגונה לא  שהכרח מצד  ה במעשי
חיובא כי  מצד וה וכו ' ודיבור דיבור כל  על להשיב
ק' אפילו  תוכיח הוכח של עשה מצות  משו רמיא

נוב"יפעמי בתשו ' או לי  ומצאתי ל"ו ). שכתב (סי'
חיי לי היתה זאת ולכ" :[להל כותב  [ואח"כ וכו'
ישראל  לחוקקי  לבי ויוחקו  בספר  לכתוב  לשו ביד

בשבת רז "ל מ"ש והיינו  לב, חקרי בידו"(נד:)גדולי"
וכו ', "בידו"למחות [הנה דוקא  . ביד לכתוב והיינו

למחות "שאפשר" מי  כל דשבת, בגמ ' כתבהגי' (ולא

למחות) חיי"בידו" תוכחת בספר  בזה  דייק כבר אבל ,
וכ "בידו"]. איתא  שבירושלמי וכותב,  מק פרשת

דוכתי, ובכמה   ש רז "ל שכתבו בידו מה שיש מי כל
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[0548474401 הספר לקבלת  - שליט "א 
תועים וילמדו  רצון לימוד בינהויהי היא 

ועל  עילאה, זיהרא מן  בבינה האחוז זוה"ק
עילאה , מאימא  באהבה לתשובה  יזכו  ידו 
ולא בו בלימודנו תלוי גאולתינו וכל

מילה ודם  פסח  כדם כדאיתא בזולתו,
אליעזר  דרבי  הפסוק כט)(פרקבפרקי על

ו' טז מתבּ וֹ ססת )(יחזקאל  וארא עלי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ"ואעבר 
יבּ דמיל ואמר  חיי בּ דמי ל ואמר  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌

חיי ",  לוקחיןבּ דמי ישראל  והיו  ולז"ל:... ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

גיהנו ישנו כי לי: וענה יודע??? לא אני מה
שאינו  ומי  ,ומוכיחי משגיחי לרבני מיוחד
 צנח להיות שיל הזה בגיהנו להיות רוצה
ולא משגיח ולא רב לא להיות ולא  בצבא !!!
שהרבני זה  בתשובה. ומחזיר   הרבי את מעורר
שעל זי"ע 'חיי ה'דברי כתב כבר הכל על אשמי
לוע "ז  במדינות הקלי שוחטי מכשול ידי

יצאו  ליצל,בגרמניה רחמנא יהודי מיליו לשמד
שיורדי שלנו העיקרית  שהבעיה אומרת זאת
הקיבוצי אשמת לא  זה לשמד  והולכי מהדת 
הוא האשמה ,האר של המיסיונרי והכומרי

ביחד  הרבני ע והמשגיחי השוחטי ורק  א,[
אי ,בעיניה שראו  הרבני כל  היו ואיפה

,כלו עשו  ולא  יהודי מיליו כמו שמשמידי
יהודי  אלפי בתשובה למחזירי  המתחזי אלו 
מפצצת  למות הולכי שכול ראש על ואשמה
עוד  וכ הקדוש, זוהר ילמדו לא  א ח"ו  אטו
וא .באשמת והכל ,העול מכל יהודי מיליוני 
מלאי  יהיו הקדוש, הזוהר  ספר  ילמד אחד כל

חטא . ויראת   שמי ביראת
בהושענות:י.  אומרי שאנו מה  הושענאוזה

למכי נתונה לחי, ישעיהמרוטת הנביא דהנה  .
ו )אומר  למורטי(נו , ולחיי  למכי נתתי אנוגוי  .

בגלות ישראל  בני   ע בעד   ומבקשי  מתפללי
הלחי  שער למרוט שרוצי האומות בידי  שנתוני
אחד א קשה יותר עוד אמנ , ולהכות והזק
השני  את אחד  ומכי זה , פסוק  מקיי מאחבנ "י 

.יתבר להש נפשו  שמוסר שאנו כשרואה  וזה
למכי נתונה לחי מרוטת  הושענא פירשמבקשי ,

גרוע יותר דזהו רב, הערב  ח"ו  ישראל  רשעי  ע"י
לישראל. כ שעושי  העול אומות רשעי מאילו 

 ההמש שטוענת הושענאוזהו  ,סבל סובלת
בגלות , עליה שבאי והצרות ועול  משא וסובלת 
עד , יתבר הש מצות על   נפש  שמוסרי בגלל

ממש   דמ שפיכת שאנוכדי מה וזהוא  רח"ל,
חיי"אומרי  נגד"בדמי המלחמה ידי  על  שרק

ידי  על חיי  בדמי ממש, מסירת  לזה שצרי הערב
הגאולה יהיה הק'זה טוב ש הבעל מאמר כידוע .

פסוק על זע"זי"ע תיבות ראשי ,אר תצעד "בזע
מ'קואות  ע 'ירובי ז'ביחה ידי הוא  שעל בזה, והכוונה ,

טהרה  ובהלכות בשחיטה  הע את  שמעוררי
ומעוררי מישראל ה '  א חרו את מסירי ושבת,
למעלה   די אי למטה, די כשיש כי , שמי רחמי

בזהכמשאחז "ל) לרמז  ואפשר ז 'והר , ר "ת " בזע
מ 'קוואות , רב בזה :ע 'רב זהוהביאור הדת , שיסוד

צדיקי רבני 1300 שכתבו כמו הזוהר לימוד
.וטהורי  חיקדושי והמסתע רב  הערב  ספרי עיי)

(רמז חלקי זה ומ ' הזוהר. נגד ה רב הערב שרבני ,
כל נגד חרמה במלחמת  לצאת  שצריכי ל מ'וכיח,

הקדוש . הזוהר נגד  שה בשבת אלו חז"ל שארו  כמו 
נו:) :בגבעה ,(נה פילגש אנשי  נענשו זה על  . לה אמר

של כבודו  על ,מחית לא  בכבודי הוא  ברו הקדוש
מחית  וד בסנהדריבשר ע"ב ): ק"ג ד)נת ר' תניא

ועש המערכה   עש והיה מילי ג' לשילה  מגרב  אומר 
השרת  מלאכי בקשו בזה  זה מתערבי מיכה פסל
מצויה  שפיתו  לו הניחו הקב"ה  לה אמר  לדוחפו ,
פלגש אנשי נענשו  זה  דבר ועל  , דרכי לעוברי
על   מחית לא בכבודי הקב "ה לה אמר בגבעה,
מש"כ  ראה  עכ"ל. מחית  וד בשר  של כבודו

המחאה. חיוב בעני ולאהחינו למחות  שבידו מי 
רבותינו  מדברי ברור  דבר וזה חטאו, על נתפס  מיחה
בטל הוכיח ולא עליה והעובר וכו ' הכתוב מ ג

 כ שעושי הרשעי מכת  שהוא ועוד (חנו.עשה,

ספרו ) תחלת בשל"ה עוד ועי רלט, פסוקה מצוה הלכה  .
הוא  מוחה ואינו  למחות בידו שאפשר  וכל ."ברמב
.בה למחות לו שאפשר כיו אלו  בעו נתפש

ז) הלכה  דעות מהלכות  ו' פרק "הרמ"א:(רמב פסק וכ .
מוחה  שאינו  מי וכל עברה  בעוברי  למחות  אד חייב
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בתיהם  משקוף על ונותנין  מילה  ברית  דם 
רחמים  ונתמלא  פסח  ודם מילה ברית דם 

שנאמר  ישראל  ואראךעל  עליך "ואעבור

בדמיך אלא מתבוססת כתיב, לא  בדמך  ,"
ודם  מילה ברית דם  דמים בשני  בדמיך,
אומר אליעזר  ר' חיי בדמיך  לך ואומר פסח,

.עוו באותו  נתפס למחות סימובידו  דעה ביורה  (רמ"א

מח) סעי שלד

בשלשה עובר מוחה  ואינו עבירה  עוברי שרואה  מי
.רלט:)לאוי ד א , חלק הקדוש, נות .(זהר  אינו הצדיק

הרשעי שמוכיח עד ובלילה  ביו לעיניו שינה
בתשובה שישובו כ'),ומביא ד א , חלק הקדוש, ,(זהר

מי  מוחה, שאינו למי  ומרי קשי ופגעי ענשי
בצרעת  נלקה מוכיח  ואינו  להוכיח (זהר.שבידו

מו:) ד ג , חלק  ולא.הקדוש, למחות בידו שהיה מי
בכלל זה הרי ועשה , ושמר ולומד שלמד הג מיחה,
ועשה, ושמר ולימד, אד למד רשע. ונקרא  ארור 
בכלל זה הרי  מיחה ולא למחות בידו  סיפק והיה

יקי לא  אשר  עשה ארור  ולא  אד למד לא  וגו '
בידוולא  סיפק היה  ולא  לאחרי למד ולא שמר 

.ברו בכלל זה הרי ומיחה, כה)למחות רבה .(ויקרא
שאינ על   ימי בקצירת  מתי  חכמי תלמידי 
.שמי ויראת תורה דברי  על כנחש  ונוטרי  נוקמי

כט ) פרק  נת דרבי גמורי(אבות  צדיקי אפילו  .
.ברשעי מיחו שלא  על וכו ' הדור על  נתפסי
יוס רב תני  תחלו , ממקדשי ומאי תחלו, וממקדשי
אד בני אלו  ממקודשי, אלא ממקדשי תקרי  אל

תיו, ועד מאל כולה  התורה את ושקיימו האשקבלו 
הדור , על נתפסי  גמורי צדיקי שאפילו למדת

אומר הוא ורשע,וכ צדיק  ממ על והכרתי  צדיק
עכ"ל. ברשע מיחה משפטי)שלא  כשצרי.(תנחומא

לרב  כבוד חולקי אי הש חילול כשיש  .למחות
במשה מיחה לא שאהר המריבה)יע בו(במי נהג  כי

במקו לרב  כבוד חולקי ואי לרב, כתלמיד כבוד 
בו. כיוצא נלקה מיחה שלא  ומפני , הש חילול שיש
שמעוני ילקוט  עוד ראה חקת, תנחומא, מדרש נ"ה, שבת (ת"ד

 אל יונת ספר  מפאנו  הרמ"ע כתבי משלי, , דברי במדבר ,

עקב ) פ' של"ה והוקע.פמ "ה, הע ראשי כל  את קח
אד בבני מיחו שלא על  תלה הע בראשי ,אות.

יט ) בלק  כל.(תנחומא  מוחה ואינו  למחות  שבידו כל
פנחס , ?אות הרג ומי .ה ידו על  שנשפכי הדמי
שסיפק מי  וכל מיחה, ולא למחות בידו ספק שהיה 

כל למוטב ישראל להחזיר מוחה  ואינו למחות  בידו 
ידיו  על נשפכי בישראל  שנשפכי ילקוט.דמי)

סח) שופטי.
ומוחה  למחות שבידו מי שכר 

נקמות כל ונוק ומוחה למחות בידו שיש מי 
כורת  הוא  ברו הקדוש  הזה, בעול מהרשעי
לפנחס  שעשה כמו אחריו  ולזרעו  ברית .עמו
זצ"ל) אבוהב  הר "י בש יב , פרק הקדושה, שער  חכמה, .(ראשית

הרשע ששב אע"ג עבירה, בעובר  מיחה שלא מי 
הוכיח שלא על נענש הערב אעפ "כ  מרשעו  לבסו

מיראה הרשע ששב ודוקא בימינו )בזמנו , שכ (כמו

נמחל  מיחה  שלא להערב ג מאהבה השב אבל
יג ) ד ח"ב ימי יד וס ' קנ"ז, ד ע' דרוש לב ויש(מערכי

לו נמחל  דאינו  בסת ע"ב )שכתבו ד דבש  כל.(יערות 
נתפס  מיחה ולא ביתו  באנשי למחות  שאפשר מי 
עירו , אנשי על נתפס  עירו  באנשי ביתו , אנשי על

העולב  כל על נתפס  כולו  העול נד:)כל עי'(שבת .
הרבה  והלאה  ש"ג סי' או "ח שי"ק  "מהר שו "ת
נפרש הפרק  ובסיו יג) מחאה. חובת בדיני  פרטי

חז "ל נד:)מאמר ולא (שבת למחות בידו  שיש "כל
ר' הגה"ק פי' וכו ' החטא על נתפס וכו' חיימיחה"

שו"תפלאג'י  לב בס ' מ "ג )חקקי סי' "כל (יו"ד וזל"ק:
עצמי את  להציל כתבתי איזהזה שכתבתי  והג

הוכרחתי  ומכופלי כפולי פעמי כמה  דברי
אני  צרי כי יגונה לא  שהכרח מצד  ה במעשי
חיובא כי  מצד וה וכו ' ודיבור דיבור כל  על להשיב
ק' אפילו  תוכיח הוכח של עשה מצות  משו רמיא

נוב"יפעמי בתשו ' או לי  ומצאתי ל"ו ). שכתב (סי'
חיי לי היתה זאת ולכ" :[להל כותב  [ואח"כ וכו'
ישראל  לחוקקי  לבי ויוחקו  בספר  לכתוב  לשו ביד

בשבת רז "ל מ"ש והיינו  לב, חקרי בידו"(נד:)גדולי"
וכו ', "בידו"למחות [הנה דוקא  . ביד לכתוב והיינו

למחות "שאפשר" מי  כל דשבת, בגמ ' כתבהגי' (ולא

למחות) חיי"בידו" תוכחת בספר  בזה  דייק כבר אבל ,
וכ "בידו"]. איתא  שבירושלמי וכותב,  מק פרשת

דוכתי, ובכמה   ש רז "ל שכתבו בידו מה שיש מי כל
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חיי, בדמיך פעמים  שני  הכתוב  ראה מה  וכי 
מילה  ברית  דם בזכות הקב"ה אמר אלא

ממצרים, נגאלו  פסח דם  דםובזכות ובזכות
מילה עתידיםיא ברית  אתם פסח דם  ובזכות

נאמר לכך רביעי מלכות  בסוף להגאל
חיי בדמיך לך  מובןואומר  ועתה עכ"ל. ,

הנּ ה  וזל "ק : הקדוש, השל"ה זקני  ◌ֵ◌ִדברי
עתיד  היה מהזּ הר ׁש החבּ וּ ר מ כּ אן , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְמבאר
האחר וֹ ן הדּ וֹ ר ׁש יּ ב וֹ א  עד וכ וּ ' גּ נוּ ז ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
לּת חּת וֹ נים , ית גּ לּ ה ׁש אז  היּ מים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ף
ּת ּמ לא  אז כּ י מ ׁש יח , יבוֹ א הע וֹ סקים  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ בזכ וּ ת 
ס בּ ה  ּת היה  זה  אׁש ר  בּ סבּ ת וֹ , דּ עה  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ 
וּ בגיניּה  ׁש אמר וזהוּ  לביאת וֹ . ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקרוֹ בה
ׁש בּ זכוּ ת  כּ די  וכ וּ ', אח זּ ת וֹ  אל איׁש  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְו ׁש בּת ם
ישׂ ראל  נגאלוּ  ׁש א  כּ ׁש ם י שׂ ראל , יגּ אל וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶזה 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   ׁש הצר עד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ צרים ,

מילה, וּ בדם ּפ סח בּ דם גּ א לּ הלקדּ ׁש ם כּ ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌
ׁש יּ זכּ וּ  עד הגּ אלּ ה ּת היה  א ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהעתידה
האל רצוֹ ן  והוּ א  הזּ וֹ , הּק דה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְלּת וֹ ספת

בּ ּה  הזּ וֹ כה  ואׁש רי ,ת,.יתבּ רמאמר ערה (ל"ה , ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֲֲַָָָָ

א') אראנּ וּ מאמר מצרים מארץ  צאת כּ ימי . ֲִַָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ה ּפ ס וּ ק  ּפ רוּ ׁש  לוֹ מר יׁש  זה וּ לפי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנפלא וֹ ת ,
אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ"כּ ימי

טו)נפלאוֹ ת ", ז, ׁש ה ּק ד וֹ ׁש (מיכה ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש ע שׂ ה  כּ מ וֹ  נּס ים לנ וּ  יע שׂ ה ה וּ א   ָּבּ רו◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ זכוּ ת  נּס ים עשׂ ה  ׁש אז מצרים , ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִבּ יציאת 
מילה , ודם ּפ סח  דּ ם  ׁש ל הקדוּ ׁש ה  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶּת וֹ ספת
לת וֹ ספת  נז כּ ה אם  מהגּ לוּ ת  בּ יציאה כּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 
בּ ימינ וּ , בּ מהרה  נפלאוֹ ת ה ' יראנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
ה ' בּ נוּ , א לּ א  ּת לוּ י  ה דּ בר אין מ זּ ה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵיוֹ צא 
מצרים  בּ יציאת אז ׁש חכּ ה  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְמח כּ ה ,
הוּ א  עכׁש ו  כּ ן כּ מוֹ  ּפ סח , ויעשׂ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ מוּ לוּ 

ׁש  ׁש ל מחכּ ה, הקדוּ ׁש ה  לתוֹ ספת  נּ זכּ ה  ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מן יוֹ ציאנ וּ  מיּ ד לזה וּ כׁש נז כּ ה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר,
בּ אבן כּ תב  וכן  וה נּ וֹ רא . האי וֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת

להגר "א  ג')ׁש מה את י"ד א (רק  דּ הגּ אלּ ה , ְ◌ְֶֶֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
הגּ א לּ ה  ועּק ר  ה ּת וֹ רה , לּמ וּ ד ידי על רק  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה

הּק בּ לה . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ ל ּמ וּ ד

למחות , "בידו " שיש  לישנא  האי כי דנקטי למחות
מאיזה להוכיח   בפיה לא   א  הג כי לנו להורות 
למחות  מחוייבי "ביד" מקו מכל  שתהי' וסיבה צד
לש לה' "ידו " יכתוב זה והרי וכתב. מעשה ידי על

הע את להזהיר  עכל"ק.שמי וכו'
המוהלייא . על מגולה תוכחת  תצא  ומכא

בעניני  הדת יסודי את ועוזבי ,בתפקיד שמועלי
אפילו  גדולה  בקלות ומתנהגי ומציצה, פריעה
אלפי  בעיני שראיתי  כמו , פשוטי בדברי
שראיתי  מה ולספר לתאר אפשר ואי בריתות,
שמעכבי רב הערב לרבני חברי  וה בעיני.

תשובההגאולה בשערי  יונה רבנו  וראה (שער.

נט ,) אות במחלוקת וז "ל:השלישי מחזיק שאינו  מי
הרי  ,העו ומושכי טוב לא דר על   המתיצבי על
בלאו  ועובר  ,חטאת לכל מפשעיה נענש ,הוא

יז)שנאמר יט , חטא:(ויקרא עליו תשא  ונאמר ולא ,
ט ) י, עמדו(הושע ש ישראל חטאת הגבעה מימי :

פירוש:  עולה  בני על מלחמה  בגבעה   תשיג לא

בגבעה  אותו  השיגה ,לא הזה הדור  עמד ש  א
לבני  מלחמה השיגה  כאשר הרע, לבער מלחמה 
וכ עמדו .  ש א כמו : עמדו "  ש" ההוא. הדור 

כב ) מד, רוצה (בראשית עזב .  וא  אביו  את ועזב :
ה אכ ,חטאת היתה גבעה  חטא  ממי לומר :
לבער   נפש על ועמדו נקהלו  כי  מאלה  טובי היו

ונאמר  כג )הרע, ה, שופטי) מלא אמר מרוז  אורו  :
ה', לעזרת באו לא  כי יושביה, ארור אורו ה',

ונאמר ,בגבורי ה' יז)לעזרת א, תגורו :(דברי לא
נפשו  ימסור יתבר לש שהוא מי  וכל איש . מפני

הש קדושת שנאמרעל  כו ), לב , אלי :(שמות לה ' מי 
ונאמר  לוי, בני כל אליו  ז)ויאספו כה, וירא (במדבר  :

כי  א ירא, כל על וחובה בידו . רמח ויקח פינחס
יד והנה יראה  כי קנאה, להעיר  לב טהר אוהב

רבותינו ואמרו  במעל, וסגני ה)שרי כו כל (ב"ר  :
פרצה  אינה   הגדולי מ שאינה שנאמר פרצה  ,

ב ) ט, הזה:(עזרא במעל  היתה  והסגני  השרי ויד
עכ"ל.ראשונה ,

ז' חלק תשע"ה כיפור  יום מוצאי תשרי חודש  גיליון 826 הזוהר  31אור

 ע  תפה אחד ל קל הדל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָכר
: הא הה, ה למדי  דיהיה ְְְִִִֵֶַַַָמלי

הרׁש בּ "י ס כּ ת   ֹלתו נכנסים  ישׂ ראל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ לּ וֹ , הדּ וֹ ר לכל והאמּת י הראׁש י ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַה ּמ גן 

ח ')כּ נּ אמר  ק"מ יה)"בּ יוֹ ם לרא ׁש י סכּ תה  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְִִַ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌
חז "לנ ׁש ק ואמר וּ  ח ')".   יבמת בּ יוֹ ם,(יר למי ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְְְְִַַָ◌

גּ וֹ ג בּ א  יוֹ ם זהוּ  זכרוּ נ ׁש ק  יהוּ דים ב. - כּ מוֹ !!. ! ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
עכ ׁש ו בּ ׁש עתוֹ  יכוֹ ליםנח  וכלּ ם  ּפ תוּ חה  ה ּת בה  ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌

ׁש הזּ הר ה ּמ בּ וּ ל. לפני להזדּ רז נא  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה כּ נס,
ג. - ה דּ וֹ ר . ׁש ל ה ּמ צילה  נח  ּת בת הוּ א  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
שׂ כר יק בּ ל  ה זּ ה  הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד הּמ ׁש ּת ּת ף ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל 

לה לּ ן. כּ ּמ באר כּ לּ ם  כּ נגד אחד עצוּ ם כּ ל  ד . - ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יוֹ תר ה ּמ ע שׂ ה גּ דוֹ ל חז"ל , מאמר לק יּ ם  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיראה
ויק בּ ל  עוֹ מד, העוֹ לם ׁש עליהם  העוֹ שׂ ה, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִמן
כּ די בּ חנּ ם, לח לּ ק  ׁש רוֹ צה ח וֹ בר וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
וּ בני לחבריו  בּ חינם זוֹ הר  ספרי ויחלּ ק ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ ז כּ ה
שׂ כר ויקבּ ל והרח וֹ קים , הּק ר וֹ בים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּפ חּת וֹ 

בּ ז וֹ הר כּ ּמ באר בּ ראם וּ כא לּ וּ  כּ לּ ם , (ר מה כּ נגד ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְָ

ועוֹ ד .קכ"ח:) ובגר "א, חסידים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בספר 

ל'המׁש יח בּ ע "ה ּת ּק וּ ן לאוֹ ר  יצא  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
כּ לי לתת מנת על ע ּת קים , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ְכּ מיליוֹ ן
הוּ א  בּ א ׁש ר יהוּ די לכל מגן  וערכּ ת  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶנ ׁש ק

ע  להצלחת ׁש כינת ׁש ם , לע לּ וּ י  י שׂ ראל ם  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
עלינ וּ , מלכוּ ת וֹ  כּ בוֹ ד  וּ להיגלוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵעוּ זּ נוּ ,
עיננוּ  ירא וּ  ירחמנ וּ  יׁש וּ ב בּ ימינ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה
בּ מהרה  צדקנוּ  מׁש יח  בּ הגּ לוֹ ת לבּ נ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ מח

אמן.בּ ימינוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

 הקדוש בלימוד הּמ ׁש ּת ּת ף ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מהם  ואחד אחד  כּ ל מקבּ ל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזה
= 62+5.1 למד  כּ אילוּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְשׂ כר 

דפי1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)(
הּק דוֹ ׁש . ◌ָ◌ַזוהר

עצוּ מ וֹ ת לזכ יּ וֹ ת ולזכּ וֹ ת  להׁש ּת ּת ף ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֲ◌
- " זוּ לת א קים ראתה א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ"עין 

◌ֶטל:0527-651911.

שילמד /יקרא מישראל  ביחד אחד ,
ישראל  ואחדשבטי  אחד  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל

ׁש ל והזּ כ יּ וֹ ת ה כר את מקבּ ל ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהלּ וֹ מדים
הקדוש  הזוהר ל וֹ מדי מליוֹ ן (שד"ח,כּ ל  ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

עלום .ועד ) נוחל אחת דקה ל ּמ וּ ד בּ זמן  ְִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כאן עוד עדן גן טעם  וטועם  הבא

הזה .בעולם 

דפי 10 שווה  זוהר  מתיקוני אחד דף 
ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף (הגר "א)זוהר אחד וכל ,ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

[שיוצא  הזה  הקדוש הלימוד  ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חבוּ רת 
מיליון שׂ כר לוֹ  י ׁש  בס "ד] עותקים ◌ַ◌ְ◌ֵבמליון
זוהר דפי  מיליון  10 שהם הזה הדף  לומדי 

ׁש ּמ תח בּ ר(שד"ח ) האנ ׁש ים  בּ ס וּ מ וּ כפל ,ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חיּ ים  מים הבּ אר כּ דברי  כ"י)אליהם רמה  ,(פ' ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְָ

15 כפול = מליון כפול  מליון 10 כלומר
בעולם שיש  יהודים  חסידי )מליון  (ספר

דפי)1,500,000,000,000,000,000,000(=02+5.1
הרבּ יםזוהר , מזכּ י הם  1000 כּ פוּ ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְועוֹ ד

נפ ּת לי שׂ רי ונקראים ה כינה את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַה ּס וֹ עדים 
קכ .)  ד ח"ב זהר  טז, סקה  ח' רה שיה"ש ,(מד"ר  ְִַָָָָֹ

32+5.1)00,000,000,0001,500,000,000,000,0(
אלף  כּ פוּ ל ע וֹ ד עשרה וּ במנין שבכל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

באלף  משמים שנותנים  ומה  שורה  השכינה 
וצא)נותנים =,(זה "ק 62+5.1 = ֵֵַַ

דפי1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)(
ראה !!זוהר הנּ "ל  הח ׁש בּ וֹ ן  על [ההסבּ ר !ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ה ּק ד וֹ ׁש  וּ ב זּ הר  .[1-7 חלקים  הז וֹ הר ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ כח
בּ אלפים  ה כר ׁש כּ ל  כּ תב  ה ירים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִׁש יר 
אבל  רגיל, בּ אפן זה ממים  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש נּ וֹ תנים
הדּ בקים  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לוֹ מדי  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
אוֹ מר עליהם הר ׁש בּ "י, ּת וֹ רת  הּס וֹ ד ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ ת וֹ רת

ג')הכּ ת וּ ב ס"ד  אהים (יעיה ראתה א  "עין  ַ◌ָ◌ְְַַָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
לשׂ כרם , קץ ואין לוֹ ", למחכּ ה יעשׂ ה   ָז וּ לת◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

זאת ... לׁש ער  ׁש יּ וּ כל בּ ריּ ה כּ ל ח ואין וע) ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֵַַֹ

ועד ) הר"י, מחת אז, חלקי .ההר ְְְֲִִִַַַַָָ
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חיי, בדמיך פעמים  שני  הכתוב  ראה מה  וכי 
מילה  ברית  דם בזכות הקב"ה אמר אלא

ממצרים, נגאלו  פסח דם  דםובזכות ובזכות
מילה עתידיםיא ברית  אתם פסח דם  ובזכות

נאמר לכך רביעי מלכות  בסוף להגאל
חיי בדמיך לך  מובןואומר  ועתה עכ"ל. ,

הנּ ה  וזל "ק : הקדוש, השל"ה זקני  ◌ֵ◌ִדברי
עתיד  היה מהזּ הר ׁש החבּ וּ ר מ כּ אן , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְמבאר
האחר וֹ ן הדּ וֹ ר ׁש יּ ב וֹ א  עד וכ וּ ' גּ נוּ ז ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
לּת חּת וֹ נים , ית גּ לּ ה ׁש אז  היּ מים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ ס וֹ ף
ּת ּמ לא  אז כּ י מ ׁש יח , יבוֹ א הע וֹ סקים  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ בזכ וּ ת 
ס בּ ה  ּת היה  זה  אׁש ר  בּ סבּ ת וֹ , דּ עה  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ 
וּ בגיניּה  ׁש אמר וזהוּ  לביאת וֹ . ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקרוֹ בה
ׁש בּ זכוּ ת  כּ די  וכ וּ ', אח זּ ת וֹ  אל איׁש  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְו ׁש בּת ם
ישׂ ראל  נגאלוּ  ׁש א  כּ ׁש ם י שׂ ראל , יגּ אל וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶזה 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   ׁש הצר עד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ צרים ,

מילה, וּ בדם ּפ סח בּ דם גּ א לּ הלקדּ ׁש ם כּ ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌
ׁש יּ זכּ וּ  עד הגּ אלּ ה ּת היה  א ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהעתידה
האל רצוֹ ן  והוּ א  הזּ וֹ , הּק דה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְלּת וֹ ספת

בּ ּה  הזּ וֹ כה  ואׁש רי ,ת,.יתבּ רמאמר ערה (ל"ה , ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֲֲַָָָָ

א') אראנּ וּ מאמר מצרים מארץ  צאת כּ ימי . ֲִַָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ה ּפ ס וּ ק  ּפ רוּ ׁש  לוֹ מר יׁש  זה וּ לפי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנפלא וֹ ת ,
אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ"כּ ימי

טו)נפלאוֹ ת ", ז, ׁש ה ּק ד וֹ ׁש (מיכה ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש ע שׂ ה  כּ מ וֹ  נּס ים לנ וּ  יע שׂ ה ה וּ א   ָּבּ רו◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ זכוּ ת  נּס ים עשׂ ה  ׁש אז מצרים , ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִבּ יציאת 
מילה , ודם ּפ סח  דּ ם  ׁש ל הקדוּ ׁש ה  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶּת וֹ ספת
לת וֹ ספת  נז כּ ה אם  מהגּ לוּ ת  בּ יציאה כּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 
בּ ימינ וּ , בּ מהרה  נפלאוֹ ת ה ' יראנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
ה ' בּ נוּ , א לּ א  ּת לוּ י  ה דּ בר אין מ זּ ה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵיוֹ צא 
מצרים  בּ יציאת אז ׁש חכּ ה  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְמח כּ ה ,
הוּ א  עכׁש ו  כּ ן כּ מוֹ  ּפ סח , ויעשׂ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ מוּ לוּ 

ׁש  ׁש ל מחכּ ה, הקדוּ ׁש ה  לתוֹ ספת  נּ זכּ ה  ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מן יוֹ ציאנ וּ  מיּ ד לזה וּ כׁש נז כּ ה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר,
בּ אבן כּ תב  וכן  וה נּ וֹ רא . האי וֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת

להגר "א  ג')ׁש מה את י"ד א (רק  דּ הגּ אלּ ה , ְ◌ְֶֶֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
הגּ א לּ ה  ועּק ר  ה ּת וֹ רה , לּמ וּ ד ידי על רק  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה

הּק בּ לה . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ ל ּמ וּ ד

למחות , "בידו " שיש  לישנא  האי כי דנקטי למחות
מאיזה להוכיח   בפיה לא   א  הג כי לנו להורות 
למחות  מחוייבי "ביד" מקו מכל  שתהי' וסיבה צד
לש לה' "ידו " יכתוב זה והרי וכתב. מעשה ידי על

הע את להזהיר  עכל"ק.שמי וכו'
המוהלייא . על מגולה תוכחת  תצא  ומכא

בעניני  הדת יסודי את ועוזבי ,בתפקיד שמועלי
אפילו  גדולה  בקלות ומתנהגי ומציצה, פריעה
אלפי  בעיני שראיתי  כמו , פשוטי בדברי
שראיתי  מה ולספר לתאר אפשר ואי בריתות,
שמעכבי רב הערב לרבני חברי  וה בעיני.

תשובההגאולה בשערי  יונה רבנו  וראה (שער.

נט ,) אות במחלוקת וז "ל:השלישי מחזיק שאינו  מי
הרי  ,העו ומושכי טוב לא דר על   המתיצבי על
בלאו  ועובר  ,חטאת לכל מפשעיה נענש ,הוא

יז)שנאמר יט , חטא:(ויקרא עליו תשא  ונאמר ולא ,
ט ) י, עמדו(הושע ש ישראל חטאת הגבעה מימי :

פירוש:  עולה  בני על מלחמה  בגבעה   תשיג לא

בגבעה  אותו  השיגה ,לא הזה הדור  עמד ש  א
לבני  מלחמה השיגה  כאשר הרע, לבער מלחמה 
וכ עמדו .  ש א כמו : עמדו "  ש" ההוא. הדור 

כב ) מד, רוצה (בראשית עזב .  וא  אביו  את ועזב :
ה אכ ,חטאת היתה גבעה  חטא  ממי לומר :
לבער   נפש על ועמדו נקהלו  כי  מאלה  טובי היו

ונאמר  כג )הרע, ה, שופטי) מלא אמר מרוז  אורו  :
ה', לעזרת באו לא  כי יושביה, ארור אורו ה',

ונאמר ,בגבורי ה' יז)לעזרת א, תגורו :(דברי לא
נפשו  ימסור יתבר לש שהוא מי  וכל איש . מפני

הש קדושת שנאמרעל  כו ), לב , אלי :(שמות לה ' מי 
ונאמר  לוי, בני כל אליו  ז)ויאספו כה, וירא (במדבר  :

כי  א ירא, כל על וחובה בידו . רמח ויקח פינחס
יד והנה יראה  כי קנאה, להעיר  לב טהר אוהב

רבותינו ואמרו  במעל, וסגני ה)שרי כו כל (ב"ר  :
פרצה  אינה   הגדולי מ שאינה שנאמר פרצה  ,

ב ) ט, הזה:(עזרא במעל  היתה  והסגני  השרי ויד
עכ"ל.ראשונה ,
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 ע  תפה אחד ל קל הדל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָכר
: הא הה, ה למדי  דיהיה ְְְִִִֵֶַַַָמלי

הרׁש בּ "י ס כּ ת   ֹלתו נכנסים  ישׂ ראל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
כּ לּ וֹ , הדּ וֹ ר לכל והאמּת י הראׁש י ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַה ּמ גן 

ח ')כּ נּ אמר  ק"מ יה)"בּ יוֹ ם לרא ׁש י סכּ תה  ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְִִַ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌
חז "לנ ׁש ק ואמר וּ  ח ')".   יבמת בּ יוֹ ם,(יר למי ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְְְְִַַָ◌

גּ וֹ ג בּ א  יוֹ ם זהוּ  זכרוּ נ ׁש ק  יהוּ דים ב. - כּ מוֹ !!. ! ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
עכ ׁש ו בּ ׁש עתוֹ  יכוֹ ליםנח  וכלּ ם  ּפ תוּ חה  ה ּת בה  ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌

ׁש הזּ הר ה ּמ בּ וּ ל. לפני להזדּ רז נא  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה כּ נס,
ג. - ה דּ וֹ ר . ׁש ל ה ּמ צילה  נח  ּת בת הוּ א  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
שׂ כר יק בּ ל  ה זּ ה  הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד הּמ ׁש ּת ּת ף ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל 

לה לּ ן. כּ ּמ באר כּ לּ ם  כּ נגד אחד עצוּ ם כּ ל  ד . - ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יוֹ תר ה ּמ ע שׂ ה גּ דוֹ ל חז"ל , מאמר לק יּ ם  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיראה
ויק בּ ל  עוֹ מד, העוֹ לם ׁש עליהם  העוֹ שׂ ה, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִמן
כּ די בּ חנּ ם, לח לּ ק  ׁש רוֹ צה ח וֹ בר וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
וּ בני לחבריו  בּ חינם זוֹ הר  ספרי ויחלּ ק ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ ז כּ ה
שׂ כר ויקבּ ל והרח וֹ קים , הּק ר וֹ בים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּפ חּת וֹ 

בּ ז וֹ הר כּ ּמ באר בּ ראם וּ כא לּ וּ  כּ לּ ם , (ר מה כּ נגד ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְָ

ועוֹ ד .קכ"ח:) ובגר "א, חסידים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בספר 

ל'המׁש יח בּ ע "ה ּת ּק וּ ן לאוֹ ר  יצא  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
כּ לי לתת מנת על ע ּת קים , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ְכּ מיליוֹ ן
הוּ א  בּ א ׁש ר יהוּ די לכל מגן  וערכּ ת  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶנ ׁש ק

ע  להצלחת ׁש כינת ׁש ם , לע לּ וּ י  י שׂ ראל ם  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
עלינ וּ , מלכוּ ת וֹ  כּ בוֹ ד  וּ להיגלוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵעוּ זּ נוּ ,
עיננוּ  ירא וּ  ירחמנ וּ  יׁש וּ ב בּ ימינ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה
בּ מהרה  צדקנוּ  מׁש יח  בּ הגּ לוֹ ת לבּ נ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ מח

אמן.בּ ימינוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

 הקדוש בלימוד הּמ ׁש ּת ּת ף ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מהם  ואחד אחד  כּ ל מקבּ ל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזה
= 62+5.1 למד  כּ אילוּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְשׂ כר 

דפי1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)(
הּק דוֹ ׁש . ◌ָ◌ַזוהר

עצוּ מ וֹ ת לזכ יּ וֹ ת ולזכּ וֹ ת  להׁש ּת ּת ף ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֲ◌
- " זוּ לת א קים ראתה א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ"עין 

◌ֶטל:0527-651911.

שילמד /יקרא מישראל  ביחד אחד ,
ישראל  ואחדשבטי  אחד  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל

ׁש ל והזּ כ יּ וֹ ת ה כר את מקבּ ל ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהלּ וֹ מדים
הקדוש  הזוהר ל וֹ מדי מליוֹ ן (שד"ח,כּ ל  ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

עלום .ועד ) נוחל אחת דקה ל ּמ וּ ד בּ זמן  ְִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כאן עוד עדן גן טעם  וטועם  הבא

הזה .בעולם 

דפי 10 שווה  זוהר  מתיקוני אחד דף 
ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף (הגר "א)זוהר אחד וכל ,ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

[שיוצא  הזה  הקדוש הלימוד  ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חבוּ רת 
מיליון שׂ כר לוֹ  י ׁש  בס "ד] עותקים ◌ַ◌ְ◌ֵבמליון
זוהר דפי  מיליון  10 שהם הזה הדף  לומדי 

ׁש ּמ תח בּ ר(שד"ח ) האנ ׁש ים  בּ ס וּ מ וּ כפל ,ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חיּ ים  מים הבּ אר כּ דברי  כ"י)אליהם רמה  ,(פ' ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְָ

15 כפול = מליון כפול  מליון 10 כלומר
בעולם שיש  יהודים  חסידי )מליון  (ספר

דפי)1,500,000,000,000,000,000,000(=02+5.1
הרבּ יםזוהר , מזכּ י הם  1000 כּ פוּ ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְועוֹ ד

נפ ּת לי שׂ רי ונקראים ה כינה את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַה ּס וֹ עדים 
קכ .)  ד ח"ב זהר  טז, סקה  ח' רה שיה"ש ,(מד"ר  ְִַָָָָֹ

32+5.1)00,000,000,0001,500,000,000,000,0(
אלף  כּ פוּ ל ע וֹ ד עשרה וּ במנין שבכל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

באלף  משמים שנותנים  ומה  שורה  השכינה 
וצא)נותנים =,(זה "ק 62+5.1 = ֵֵַַ

דפי1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)(
ראה !!זוהר הנּ "ל  הח ׁש בּ וֹ ן  על [ההסבּ ר !ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ה ּק ד וֹ ׁש  וּ ב זּ הר  .[1-7 חלקים  הז וֹ הר ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ כח
בּ אלפים  ה כר ׁש כּ ל  כּ תב  ה ירים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִׁש יר 
אבל  רגיל, בּ אפן זה ממים  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש נּ וֹ תנים
הדּ בקים  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לוֹ מדי  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
אוֹ מר עליהם הר ׁש בּ "י, ּת וֹ רת  הּס וֹ ד ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ ת וֹ רת

ג')הכּ ת וּ ב ס"ד  אהים (יעיה ראתה א  "עין  ַ◌ָ◌ְְַַָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
לשׂ כרם , קץ ואין לוֹ ", למחכּ ה יעשׂ ה   ָז וּ לת◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

זאת ... לׁש ער  ׁש יּ וּ כל בּ ריּ ה כּ ל ח ואין וע) ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֵַַֹ

ועד ) הר"י, מחת אז, חלקי .ההר ְְְֲִִִַַַַָָ



תשע"ה  תשרי חודש  גיליון 827 הזוהר  אור 32

הזוהר תשע"ה827אור  תשרי חודש   גיליו

והזוהר הכשרות

גאולה  שתביא הכשרות וסודות הזוהר פצצת
 לעול

ישראל!!! שמע  קורא קול

ראשי רבנים  האדמורי"ם  מכל
במקום דרשנים  בעלי ישיבות 
לעשות תתחילו ושיעורים , דרשות להגיד 
להם שיהיה  ישראל  עם  את להציל משהו
ומוהלים כשירה  ושחיטה  מקוואות ולכם 

כשרים.

,נגמר השם המשחק  בעזרת השנה
הסימנים  כל הגאולה, יהיה 
על  הציבור לעורר תתחילו  לא ואם מוכנים ,
מן ימחקון  כולכם הקדוש הזוהר לימוד
ולא  הזה עולם  לא  לכם יהיה  לא  העולם,
שלא  תירוץ שום לכם  יהיה  לא הבא, עולם 
מיט  שאקעל און  מע  בע  שמעתי , לא ידעתי 
הגדול  הדין ליום תענו ומה פלייצע, די
מ "ג: בתיקון הרשב"י  שכתב מה  על והנורא
היא  והמלכות  יבש, שהוא  הזמן באותו 
צועקים  מהיסוד, השפע קבלה  לא  כי יבשה ,
הזה , בעולם למטה  ישראל  בני  הבנים
ישראל" "שמע השם  יחוד  באמירת 

כתיקונה, התפילה ק וֹ ללהעלות ◌ֵ◌ְואין
ואין נשמע , לא  שמע קריאת כל ◌ֵ◌ְכלומר,
וצועקים בצרה, הם וכשישראל ◌ֶע וֹ נה,
ו א אבל שמע, בקריאת  להקב"ה ◌ְוקוראים

בתפלתם. אותם אענה  לא אני  (ביאוראענה . ֶ◌ֱ◌ֶ◌
מ "ג) תיקו זוהר תיקוני וכ "מ  צ"ב, ד לא הגר"א  ואם - .

בתיקוני שכתוב למה תזכו  בתשובה  תחזרו 
ע"א)הזוהר  מט ד ועשרי וחד  ,עשרי בלשון(תקונא  ,

... בּ רוּ הקודש: לּק דוֹ ׁש  א וֹ מרת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה כינה 
הערב א לּ וּ  בּ נּה , ואת  ה זּ את האמה  גּ ר ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָה וּ א,
גּ רׁש  הוי "ה, בּ נחלת מהסּת ּפ ח ׁש גּ ר ׁש וּ ני ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַרב ,

ה בּ אא וֹ ת הע וֹ לם  וּ מן  ה זּ ה הע וֹ לם  מן  ׁש א,ם  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ישׂ ראל עם חלק  להם זמןיהיה בּ א וֹ ת וֹ  ... . ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌

ׁש הוּ א  רמ "ח, ה וּ א   ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵנ וֹ טל 
ׁש יּ ׁש  ּת בוֹ ת וּ ׁש מ וֹ נה ארבּ עים ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָמאתים
וּ בּה , היּ חוּ ד, ּת ב וֹ ת  וׁש ׁש  ׁש מע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ קריאת 

ׁש ניהם... את  בּ רוּ ויּ דקר ה ּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם  גּ ר ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
גּ רׁש  בּ רא ׁש וֹ נה והארץ ... ה מים  מן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִה וּ א
אוֹ תם, ותפס אחריהם  רדף  ּכ ואחר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָא וֹ תם ,

אוֹ תם הרג  ּכ להוי"ה ואחר  א וֹ תם וה וֹ קע ... ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
עכ"ל . המׁש , ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנגד 

נשמתומי  עליית בזמ זו  בחכמה עסק שלא
 ומעשי תורה  כמה בידו שיש פי  על א למעלה
אותו דוחה יופיא"ל הגדול המלא זה טובי
שש  בעלי  כול  שה תחתיו אשר  והשרפי לחו
חוזר  והוא כנפיה בהבלי  אותו שורפי  כנפי

העליון מעולם  הנשמה שיורדת
הוא  ברוך הקדוש עלמא  להאי
דאורייתא  ברזי לעסוק אותה  משביע

תרומהכדאיתא פרשת  קס "א)בזוהר  ד)

וכו' עלמא  בהאי לנחתא דזמינון בד "ה 
שתכלית הזוהר מדברי בפירוש  לך הרי
הזאת החכמה שילמד  כדי האדם בריאת 
הקדוש הזה לעולם  הנשמה ביאת  וקודם 
בהאי לעסוק  הנשמה  משביע הוא  ברוך
גם דאורייתא  ברזי דהימנותא  ברזי עלמא 
יכולה אינה  הבא לעולם  הנשמה  ביציאת
מקום אל למעלה  עליון לאור להשיג
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לחזות מתחלה אהלו שם  אשר הרמתה
לא אם  חיים מלך פני  הוי"ה  בנועם 

הזאת החכמה  שהזהירבהתעסקות מה  חזי
לברכה  זכרונו  יוחאי  בן  שמעון הרבי  לנו 

פקודי פרשת  רמ"ז)בזוהר  חיותא (ד האי 
עלייתוכו', בזמן זו בחכמה  עסק שלא ומי

כמה בידו  שיש פי על אף למעלה  נשמתו
הגדול המלאך זה  טובים ומעשים  תורה 
אשר והשרפים לחוץ אותו דוחה  יופיא "ל

כנפים שש  בעלי  כולם שהם  תחתיו
חוזר והוא  כנפיהם בהבלי אותו שורפים
עד אותו ושורפים וחוזרים ומתחדש 
הוא ברוך  הקדוש  של  רחמיו שמתגלגלין
והם אחרת  פעם ובוראו  וחוזר עליו
שלקו מפני זו בחכמה  החושקין הנשמות 

כ זאת חכמה  אחר רודפים  לכן מאןמקודם
חזו לא דאיהו גב על אף  חיים  בתר דרדיף 

חזי ה:)(ויקהל .מזלייהו  ד משה

# לכשרות  במדריך שנים הרבה לפני  שכתבתי  מה לכם נעתיק 40עכשיו

הכולל  הרב בתקופת הכשרות מצב
זצ "ל  יוס יעקב הג"ר

עליות  הברית בארצות  הכשרות טרגדיית
 שני מאות בת ארוכה בהיסטוריה ומורדות

מבוא
ימיה מאז הברית, בארצות הגליות קיבוץ
של ארוכה שורה עמה יחד הביאה הראשונים,
שבהם שנים היו היהדות, תחומי בכל בעיות
בארצות חיים יהודים כי להכיר היה ניתן לא
לעבוד נאלצו ישראל מבני רבבות הברית,
החיים תחומי יתר כל וממילא בשבתות,
ובאו שהתקבצו ככל אך רופפים. היו היהודים
אחרות, וממדינות מאירופא יהודים יותר
חלה האחרונות שנים בחמישים במיוחד
והמצב תחום, בכל כמעט גדולה מהפכה
אחד תחום אך הקצה. אל הקצה מן נשתנה
המוני שהגיעו למרות וזאת פרוץ, נשאר
הצליחו לא הברית, לארצות חרדים יהודים

עדינות. נקודות אותן על להתגבר

הכשרות: תחום  שהכסף וזהו  סוד זה  אין
אצל  דוקא  לאו  אמורה  זו  אימרה  מטהר ...
הברית  בארצות  שגרו  אמריקאים  יהודים 
כאשר דורנו , על  גם אלא  שנה , מאה  לפני 
בהם ואין חזק  שיצרם  אנשים  בתוכנו  ישנם
זה  תחום  חולשה . אותה  על  לגבור  הכח 

הוא ביותר , הקטן הכשלון  ומיוחד, עדין הינו 
הכלל , של  אתכשלון "מכשירים " חלילה  אם 

בנבילות ההמונים  הכשלת  פירושו הטרף 
חזק  טיפול  מחייב  הנושא  ולכן  וטריפות ,

מתפשר . ובלתי

בתחום והכשילו שנכשלו היו הדורות בכל
על להתגבר הצליח לא זה ודורנו הכשרות,
שאנו בסידרה  האפלים. היצרים אותן
במשך אשר על נכתב זה בגליון החל פותחים
עובדות זה, בתחום האחרונות השנים מאה
ומן הספרים מן אספנו אותן ומסמכים
אחת  השנים. במשך שנדפסו העיתונות
סיפורים הני כל בהצעת העיקריות המטרות

בימינו ארה"ב דרי וידעו שיכירו הטעם כדי
לצאת זמנינו  וצדיקי גאוני החליטו  למה 

וכ ובכרוזאבחרב  כלל  בשר  אכילת נגד ידון 
ביתו ונפשות נפשו  על  החס  שכל  בחיל  קרי 
בשר מין  מכל  אחריו וזרעו  עצמו ירחיק 

תאכל אבדון  עד הוא אש  כי חזיבהמה  פוק  .
במאות  בארה "ב  פה  שדרו  הדור  גדולי  הני
חיל  ידיהם  מצאה  לא  האחרונות  השנים
התמוטטו  בסיסו , על  הכשרות  להעמיד
לעולם תיקון יכנס לא  בארה "ב  כי  והכריזו 
דברי האיך  חזי ופוק  בשר , כשרות  בענין
ערוך בשולחן קי"ל  ריקם. חוזרות  אין  חז "ל 
טבע  ומוליד הלב  מטמטם  איסור  דאכילת 
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הזוהר תשע"ה827אור  תשרי חודש   גיליו

והזוהר הכשרות

גאולה  שתביא הכשרות וסודות הזוהר פצצת
 לעול

ישראל!!! שמע  קורא קול

ראשי רבנים  האדמורי"ם  מכל
במקום דרשנים  בעלי ישיבות 
לעשות תתחילו ושיעורים , דרשות להגיד 
להם שיהיה  ישראל  עם  את להציל משהו
ומוהלים כשירה  ושחיטה  מקוואות ולכם 

כשרים.

,נגמר השם המשחק  בעזרת השנה
הסימנים  כל הגאולה, יהיה 
על  הציבור לעורר תתחילו  לא ואם מוכנים ,
מן ימחקון  כולכם הקדוש הזוהר לימוד
ולא  הזה עולם  לא  לכם יהיה  לא  העולם,
שלא  תירוץ שום לכם  יהיה  לא הבא, עולם 
מיט  שאקעל און  מע  בע  שמעתי , לא ידעתי 
הגדול  הדין ליום תענו ומה פלייצע, די
מ "ג: בתיקון הרשב"י  שכתב מה  על והנורא
היא  והמלכות  יבש, שהוא  הזמן באותו 
צועקים  מהיסוד, השפע קבלה  לא  כי יבשה ,
הזה , בעולם למטה  ישראל  בני  הבנים
ישראל" "שמע השם  יחוד  באמירת 

כתיקונה, התפילה ק וֹ ללהעלות ◌ֵ◌ְואין
ואין נשמע , לא  שמע קריאת כל ◌ֵ◌ְכלומר,
וצועקים בצרה, הם וכשישראל ◌ֶע וֹ נה,
ו א אבל שמע, בקריאת  להקב"ה ◌ְוקוראים

בתפלתם. אותם אענה  לא אני  (ביאוראענה . ֶ◌ֱ◌ֶ◌
מ "ג) תיקו זוהר תיקוני וכ "מ  צ"ב, ד לא הגר"א  ואם - .

בתיקוני שכתוב למה תזכו  בתשובה  תחזרו 
ע"א)הזוהר  מט ד ועשרי וחד  ,עשרי בלשון(תקונא  ,

... בּ רוּ הקודש: לּק דוֹ ׁש  א וֹ מרת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה כינה 
הערב א לּ וּ  בּ נּה , ואת  ה זּ את האמה  גּ ר ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָה וּ א,
גּ רׁש  הוי "ה, בּ נחלת מהסּת ּפ ח ׁש גּ ר ׁש וּ ני ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַרב ,

ה בּ אא וֹ ת הע וֹ לם  וּ מן  ה זּ ה הע וֹ לם  מן  ׁש א,ם  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ישׂ ראל עם חלק  להם זמןיהיה בּ א וֹ ת וֹ  ... . ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌

ׁש הוּ א  רמ "ח, ה וּ א   ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵנ וֹ טל 
ׁש יּ ׁש  ּת בוֹ ת וּ ׁש מ וֹ נה ארבּ עים ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָמאתים
וּ בּה , היּ חוּ ד, ּת ב וֹ ת  וׁש ׁש  ׁש מע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ קריאת 

ׁש ניהם... את  בּ רוּ ויּ דקר ה ּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם  גּ ר ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
גּ רׁש  בּ רא ׁש וֹ נה והארץ ... ה מים  מן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִה וּ א
אוֹ תם, ותפס אחריהם  רדף  ּכ ואחר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָא וֹ תם ,

אוֹ תם הרג  ּכ להוי"ה ואחר  א וֹ תם וה וֹ קע ... ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
עכ"ל . המׁש , ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנגד 

נשמתומי  עליית בזמ זו  בחכמה עסק שלא
 ומעשי תורה  כמה בידו שיש פי  על א למעלה
אותו דוחה יופיא"ל הגדול המלא זה טובי
שש  בעלי  כול  שה תחתיו אשר  והשרפי לחו
חוזר  והוא כנפיה בהבלי  אותו שורפי  כנפי

העליון מעולם  הנשמה שיורדת
הוא  ברוך הקדוש עלמא  להאי
דאורייתא  ברזי לעסוק אותה  משביע

תרומהכדאיתא פרשת  קס "א)בזוהר  ד)

וכו' עלמא  בהאי לנחתא דזמינון בד "ה 
שתכלית הזוהר מדברי בפירוש  לך הרי
הזאת החכמה שילמד  כדי האדם בריאת 
הקדוש הזה לעולם  הנשמה ביאת  וקודם 
בהאי לעסוק  הנשמה  משביע הוא  ברוך
גם דאורייתא  ברזי דהימנותא  ברזי עלמא 
יכולה אינה  הבא לעולם  הנשמה  ביציאת
מקום אל למעלה  עליון לאור להשיג
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לחזות מתחלה אהלו שם  אשר הרמתה
לא אם  חיים מלך פני  הוי"ה  בנועם 

הזאת החכמה  שהזהירבהתעסקות מה  חזי
לברכה  זכרונו  יוחאי  בן  שמעון הרבי  לנו 

פקודי פרשת  רמ"ז)בזוהר  חיותא (ד האי 
עלייתוכו', בזמן זו בחכמה  עסק שלא ומי

כמה בידו  שיש פי על אף למעלה  נשמתו
הגדול המלאך זה  טובים ומעשים  תורה 
אשר והשרפים לחוץ אותו דוחה  יופיא "ל

כנפים שש  בעלי  כולם שהם  תחתיו
חוזר והוא  כנפיהם בהבלי אותו שורפים
עד אותו ושורפים וחוזרים ומתחדש 
הוא ברוך  הקדוש  של  רחמיו שמתגלגלין
והם אחרת  פעם ובוראו  וחוזר עליו
שלקו מפני זו בחכמה  החושקין הנשמות 

כ זאת חכמה  אחר רודפים  לכן מאןמקודם
חזו לא דאיהו גב על אף  חיים  בתר דרדיף 

חזי ה:)(ויקהל .מזלייהו  ד משה

# לכשרות  במדריך שנים הרבה לפני  שכתבתי  מה לכם נעתיק 40עכשיו

הכולל  הרב בתקופת הכשרות מצב
זצ "ל  יוס יעקב הג"ר

עליות  הברית בארצות  הכשרות טרגדיית
 שני מאות בת ארוכה בהיסטוריה ומורדות

מבוא
ימיה מאז הברית, בארצות הגליות קיבוץ
של ארוכה שורה עמה יחד הביאה הראשונים,
שבהם שנים היו היהדות, תחומי בכל בעיות
בארצות חיים יהודים כי להכיר היה ניתן לא
לעבוד נאלצו ישראל מבני רבבות הברית,
החיים תחומי יתר כל וממילא בשבתות,
ובאו שהתקבצו ככל אך רופפים. היו היהודים
אחרות, וממדינות מאירופא יהודים יותר
חלה האחרונות שנים בחמישים במיוחד
והמצב תחום, בכל כמעט גדולה מהפכה
אחד תחום אך הקצה. אל הקצה מן נשתנה
המוני שהגיעו למרות וזאת פרוץ, נשאר
הצליחו לא הברית, לארצות חרדים יהודים

עדינות. נקודות אותן על להתגבר

הכשרות: תחום  שהכסף וזהו  סוד זה  אין
אצל  דוקא  לאו  אמורה  זו  אימרה  מטהר ...
הברית  בארצות  שגרו  אמריקאים  יהודים 
כאשר דורנו , על  גם אלא  שנה , מאה  לפני 
בהם ואין חזק  שיצרם  אנשים  בתוכנו  ישנם
זה  תחום  חולשה . אותה  על  לגבור  הכח 

הוא ביותר , הקטן הכשלון  ומיוחד, עדין הינו 
הכלל , של  אתכשלון "מכשירים " חלילה  אם 

בנבילות ההמונים  הכשלת  פירושו הטרף 
חזק  טיפול  מחייב  הנושא  ולכן  וטריפות ,

מתפשר . ובלתי

בתחום והכשילו שנכשלו היו הדורות בכל
על להתגבר הצליח לא זה ודורנו הכשרות,
שאנו בסידרה  האפלים. היצרים אותן
במשך אשר על נכתב זה בגליון החל פותחים
עובדות זה, בתחום האחרונות השנים מאה
ומן הספרים מן אספנו אותן ומסמכים
אחת  השנים. במשך שנדפסו העיתונות
סיפורים הני כל בהצעת העיקריות המטרות

בימינו ארה"ב דרי וידעו שיכירו הטעם כדי
לצאת זמנינו  וצדיקי גאוני החליטו  למה 

וכ ובכרוזאבחרב  כלל  בשר  אכילת נגד ידון 
ביתו ונפשות נפשו  על  החס  שכל  בחיל  קרי 
בשר מין  מכל  אחריו וזרעו  עצמו ירחיק 

תאכל אבדון  עד הוא אש  כי חזיבהמה  פוק  .
במאות  בארה "ב  פה  שדרו  הדור  גדולי  הני
חיל  ידיהם  מצאה  לא  האחרונות  השנים
התמוטטו  בסיסו , על  הכשרות  להעמיד
לעולם תיקון יכנס לא  בארה "ב  כי  והכריזו 
דברי האיך  חזי ופוק  בשר , כשרות  בענין
ערוך בשולחן קי"ל  ריקם. חוזרות  אין  חז "ל 
טבע  ומוליד הלב  מטמטם  איסור  דאכילת 
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ח"ו עושין  שאין  בתינוקות  אפילו  וזאת  רע 
ולא עמהם . הנעשה  יודעין  אין  כי במתכוון
אכלה  שלהם  מינקת  אם  אפילו אלא  בלבד זו 

לרע  עליהם  משפיע  אסורות  ועל מאכלות ,
שאול  שלהם  הדורות  כל  ירדו  למה  תבין כן
מני אחד רק  ההוא מזמן נשאר  לא  תחתית ,
מתוך ויצאו  נשתמדו  והשאר  אלפים, אלפי
ויתערבו  נכריות  נשים  נשאו  ישראל . קהל 
וכי  זה . מטעם  הכל  עצביהם  ויעבדו  בגוים 
יחליטו  הנ"ל  כל  אחר  אם  חידוש  לך  יהיה 
לדורותיו  קיום להבטיח  שהרוצה  זמנינו  גאוני
יראה  לא  והלאה  ממנו  הבהמה  בשר ישליך
ולא הבית  בתוך  לא  ישראל  בבית  ימצא  ולא

הזדמנות . ושאר  שמחות  יגרשאצל  גרש  כלה 
שושילתא ממשיכי כשר  זרע  יראה  ואז אותו
חייא זרעא  ישראל  בית  לתפארת דדהבא 
ועד דוד  בן  ביאת  עד יפסוק  לא די וקיימא 

.בכלל

ראשון פרק

הג"ר  הכולל הרב בתקופת  הכשרות מצב א.
זצ "ל  יוס יעקב

הגאון כאשר שנים ממאה יותר לפני כבר
רב שהיה זצ"ל יאסעף יעקב רבי הצדיק
חיים החפץ בשליחות לאמריקה, הגיע הכולל
תחומי בכל גדולה הזנחה שם מצא הוא זי"ע,
בשטח ניכר היה זה הגדול בחלק היהדות,
מאוד היה אז היהודי הצבור הכשרות,
בני היו לא במקום שגרו והיהודים מצומצם,

כלל. אנושיים תורה על  בכוחות  ניסה  הוא 
בגלל אבל  טובה , כשרות  מערכת  להקים 
מוגבל מאוד  היה  הוא  אז ששררו  התנאים 
כשרות מערכת  לבנות  אופן בשום  יכול  ולא 

מדרגתו פי במשךעל  כך  נמשך המצב  .
שונות , היו  לכך הסיבות  שנים , עשרות 
ישראל , הפושעי שאותם העובדה  וביניהם 
בעצמם שהיו  הרבים, את  ומחטיאים חוטאים

ביותר , נחותה  הארצים ממדריגה  עמי

או "רבנים " בשם  עצמם  הכתירו  פשוטים 
"אישיות האמריקאית  בשפה  או "ראבאייס "
וביד המכשיר " "רב  נהיה  הוא  וכך  מכובדת"
ברור דכפין , לכל  הכשרים  חילק  רחבה 

ללא רחבה " ביד "שילמו  שגם  כללאחר 
מאמץ .

בחלקו הברית ארצות יהדות שידוע, כפי
פשוטים מיהודים אז מורכב היה הגדול
ואנשי חסידים היו לא הללו מאירופה, שברחו
ואנשי החסידים ואותם מאחר וזאת מעשה,
התייעצו הברית לארצות לנסוע שרצו מעשה
להם הציעו שהללו והרבנים האדמורי"ם עם
הרב נאלץ כזה במצב ולכן זאת. לעשות שלא
של התשתית את לבנות יוסף הגר"י הכולל

 הכשרות תרתיבנין ודמים  רב  מאמץ 
עזר שמישהו  עד  להכניס  נאלץ  הוא  משמע 
כשרות רצו  שבאמת  אלו בשביל  להעמיד  לו
כל אבל באירופה , בעבר  שהיה  כמו אמיתית
ממה  קטן חלק  רק  זה  היה  עשה  שהוא  מה 

לעשות צריך  היה  מאותה שהוא  רשמים  .
"דאס בשבועון  למצוא  יכולים  "היסטוריה "
הברית  בארצות  לאור  שיצא ליכט " אידישע 

ידי  על  שנה  שמונים הרב לפני הנודע  החזן 
ז"ל רוזנבלט  יוסף  רבי מאודהחסיד  שרצה 

היכן שם  והיהדות , התורה  קרן  את  להרים
קיבל  שהוא עד פרנסתו  כל  את  השקיע  שהוא 

העולם. מן  ונפטר לב  שבץ 

האשמה  בראש הרבני ב.

זה הוא מי יודעים לא שעדיין להקוראים
ליתן ראוי זצ"ל, מענדעלאוויטש פייוויל הרב

הרב קצרה: פייוויל סקירה שרגא  רבי הגאון
החוברות  מאותן באחד כותב  זצ "ל  מנדלוביץ
הכותרת  תחת  ברשימה  בעיה  אותה  בענין

החשוב " שהוא"הניתוח  בעובדה  פותח  הוא 
של  הודעה  האחרון  בשבוע  מספרקרא 

שהיות להודיע  והחליטו  שהתאספו רבנים 
על תולים  "פילעי" לממכר  וחנויות 
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טריפה  בשר  על  "כשר " תויות המוצרים 
הצבור את מזהירים  הם  כשרות , הן כאילו
החרושת בתי את  מזהירים  גם  הם  שיזהרו ,
וטריפות , נבילות ימכרו שלא  לנקניק ,
מתוצרת אחוז 90 ש להם  העירו  כי והודיע 

הינן  .טריפה הנקניק 

" הרשימה: בעל כותב כך אתועל שואל  אני
מזהירים : הינם  יהודים  איזה  רבנים , אותם 

טריפות ? יקנו  ולא אותם שישמרו בשביל
של  עול עצמם  מעל שפרקו יהדותהיהודים 

הללו טרף ?, לאכול להם  איכפת ולא 
החנות חלון  על שכתוב  בכך  מסתפקים 

לא"כשר "! כלל  היהודים  לאותם לדעתי
אזהרה , האזהרה תעזור  לקול  ישמעו  הם  לא 

לדאוג זקוקים  אינם  והרבנים  הרבנים , של 
לא והרבנים  וימות", לרשע  "הלעיטהו  להם 

לדבר אחראים  יותר  כשרוציםיהיו  ולכן ,
היהודים למען  זאת  לעשות  חייבים  להזהיר
לא הם אלא כשר , רק  המחפשים האחרים 
לא היהודים  אותם  אבל  מספיק , נזהרים
במקום כשר  בשר  לקנות  אופן  בשום יכנסו 
שהינו  הקצב  את  מכירים  אינם בעצמם  שהם 
שהוא מרב  שלט  אצלו  שתולה  או  נאמן, איש 

חנות . אותו  על  השגחה  נותן 

ממש בהמשך  כותב  שהוא  הדברים 
בשאלה ,מבהילים : בפנינו  ניצבת  ...עתה 

עליכם  הלא  הצבור ? את  מזהירים  אתם  ממה 
שלטים  הנותנים  רבנים  אותם  נגד להזהיר 
רוב  שאת  יודעים  אינכם  האם  לאטליזים ?
הינם  הברית בארצות  המופצות  הטרפות
המכנים  כאלו  של  או  רבנים  של  ב "הכשר "
אינם  מדוע  כן  ואם  "רבנים "? עצמם  את

נגדם ?. זעקה  קול  פוניםמקימים  אתם  
שלא לנקניק  החרושת  שבתי  גם ומבקשים 
מ "קוזאק " תובעים  הינכם  האם חמץ, ימכרו 

מהרבנים יושר !!!, תובעים  אינם  מדוע 
מימין ההכשרים  את  יזרקו  לא שהללו
קול מרימים  לא  הינכם  מדוע  לשמאל ?

את ומפרסמים  ולתמיד אחת זעקה 
"כשר " שהמלה  הרבנים  אותם  של  שמותיהם 
כותבים  שהינם  זול כך  כל  אצלם  הינו

אסור ? דבר  כל  על  הכשרים  אתםונותנים  ,
במריבות  כרוך  הדבר  כי תשיבו  בודאי

ששמרוקטטות , הנפש  המסירות  היכן  אבל 
הזמנים ...? בכל  היהדות  על

מנדלוביץ  הרב  שם  כותב  ...עוד  זצ "ל :
ענין בקלות  הגיע  לא  מדינה  ובשום  זמן בשום 

היהדות , הגדולים שמירת  מנהיגנו  רק 
נפשם  את  מסרו הללו הגדולים  הצדיקים 
הרע  ה "ובערת את  לקיים  הצליחו  וכך 
עליה  נפשם  שנתנו  מצוה  "כל  כי  מקרבך "
איננו לדאבוננו, כאן אבל בידם ", נתקיימה 
של ביותר  הקטנה  נפש  מסירות  רואים 

על הרבנים  מרובה  פרוץ שהוא  היא והאמת  ,
שהוא רבנים של  קטנה  מקבוצה  חוץ העומד 
וכל  שבמיעוט , מיעוט  ואולי קטן, מיעוט 
תורה  גדולי רבנים  וביניהם   הרבנים  היתר
מלתת  עטו  את  חוסך  אינו  מהם  אחד  אף  
קורא כשאני  להם . בא  שרק  כמה  הכשרים 
בעינים דמעות  לי עומדים הכתבות  אותן את 
על  חוזרת  שההיסטוריה  איך  רואה  כשאני

הזהב  שארץ ואיך "הקדושה")(אמריקעצמה , ה

את ולסלף  החכמים  עיני את לעוור  מסוגלת
יכול סעם " "הדוד של כוחו הצדיקים , דברי 
אותן את  לצדו  לסחוף  הרבים  בעוונותינו 
האסור על  לומר  יכולים  שהם  עד  היהודים 

יקרה מותר בנקודה  נפגשים אנו  [כאן   ...
לעם מספחת  נגע  היתה  מעולם  אשר  מאד ,
עדיין הרבים ובעונותינו  בארה "ב , היהדות 

בינינו : מרקד  להיותהשטן שצריכים  הרבנים 
מוליכין ומנהיגיהם , מדריכיהם  העדה  עיני
הרבנות , מסוה  תחת  שולל ישראל הכלל  את
הן בכלל ! כולן  "רבנים " מדגישין  וכשאנו 

כיצד ? הא  היראים ! וגם  הפחותיןהפחותין 
אחר לחפור  קרדום מרבנות  עושין שבהם
עד המבקש  לכל  הכשרים  זורקין וכסף , זהב 
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ח"ו עושין  שאין  בתינוקות  אפילו  וזאת  רע 
ולא עמהם . הנעשה  יודעין  אין  כי במתכוון
אכלה  שלהם  מינקת  אם  אפילו אלא  בלבד זו 

לרע  עליהם  משפיע  אסורות  ועל מאכלות ,
שאול  שלהם  הדורות  כל  ירדו  למה  תבין כן
מני אחד רק  ההוא מזמן נשאר  לא  תחתית ,
מתוך ויצאו  נשתמדו  והשאר  אלפים, אלפי
ויתערבו  נכריות  נשים  נשאו  ישראל . קהל 
וכי  זה . מטעם  הכל  עצביהם  ויעבדו  בגוים 
יחליטו  הנ"ל  כל  אחר  אם  חידוש  לך  יהיה 
לדורותיו  קיום להבטיח  שהרוצה  זמנינו  גאוני
יראה  לא  והלאה  ממנו  הבהמה  בשר ישליך
ולא הבית  בתוך  לא  ישראל  בבית  ימצא  ולא

הזדמנות . ושאר  שמחות  יגרשאצל  גרש  כלה 
שושילתא ממשיכי כשר  זרע  יראה  ואז אותו
חייא זרעא  ישראל  בית  לתפארת דדהבא 
ועד דוד  בן  ביאת  עד יפסוק  לא די וקיימא 

.בכלל

ראשון פרק

הג"ר  הכולל הרב בתקופת  הכשרות מצב א.
זצ "ל  יוס יעקב

הגאון כאשר שנים ממאה יותר לפני כבר
רב שהיה זצ"ל יאסעף יעקב רבי הצדיק
חיים החפץ בשליחות לאמריקה, הגיע הכולל
תחומי בכל גדולה הזנחה שם מצא הוא זי"ע,
בשטח ניכר היה זה הגדול בחלק היהדות,
מאוד היה אז היהודי הצבור הכשרות,
בני היו לא במקום שגרו והיהודים מצומצם,

כלל. אנושיים תורה על  בכוחות  ניסה  הוא 
בגלל אבל  טובה , כשרות  מערכת  להקים 
מוגבל מאוד  היה  הוא  אז ששררו  התנאים 
כשרות מערכת  לבנות  אופן בשום  יכול  ולא 

מדרגתו פי במשךעל  כך  נמשך המצב  .
שונות , היו  לכך הסיבות  שנים , עשרות 
ישראל , הפושעי שאותם העובדה  וביניהם 
בעצמם שהיו  הרבים, את  ומחטיאים חוטאים

ביותר , נחותה  הארצים ממדריגה  עמי

או "רבנים " בשם  עצמם  הכתירו  פשוטים 
"אישיות האמריקאית  בשפה  או "ראבאייס "
וביד המכשיר " "רב  נהיה  הוא  וכך  מכובדת"
ברור דכפין , לכל  הכשרים  חילק  רחבה 

ללא רחבה " ביד "שילמו  שגם  כללאחר 
מאמץ .

בחלקו הברית ארצות יהדות שידוע, כפי
פשוטים מיהודים אז מורכב היה הגדול
ואנשי חסידים היו לא הללו מאירופה, שברחו
ואנשי החסידים ואותם מאחר וזאת מעשה,
התייעצו הברית לארצות לנסוע שרצו מעשה
להם הציעו שהללו והרבנים האדמורי"ם עם
הרב נאלץ כזה במצב ולכן זאת. לעשות שלא
של התשתית את לבנות יוסף הגר"י הכולל

 הכשרות תרתיבנין ודמים  רב  מאמץ 
עזר שמישהו  עד  להכניס  נאלץ  הוא  משמע 
כשרות רצו  שבאמת  אלו בשביל  להעמיד  לו
כל אבל באירופה , בעבר  שהיה  כמו אמיתית
ממה  קטן חלק  רק  זה  היה  עשה  שהוא  מה 

לעשות צריך  היה  מאותה שהוא  רשמים  .
"דאס בשבועון  למצוא  יכולים  "היסטוריה "
הברית  בארצות  לאור  שיצא ליכט " אידישע 

ידי  על  שנה  שמונים הרב לפני הנודע  החזן 
ז"ל רוזנבלט  יוסף  רבי מאודהחסיד  שרצה 

היכן שם  והיהדות , התורה  קרן  את  להרים
קיבל  שהוא עד פרנסתו  כל  את  השקיע  שהוא 

העולם. מן  ונפטר לב  שבץ 

האשמה  בראש הרבני ב.

זה הוא מי יודעים לא שעדיין להקוראים
ליתן ראוי זצ"ל, מענדעלאוויטש פייוויל הרב

הרב קצרה: פייוויל סקירה שרגא  רבי הגאון
החוברות  מאותן באחד כותב  זצ "ל  מנדלוביץ
הכותרת  תחת  ברשימה  בעיה  אותה  בענין

החשוב " שהוא"הניתוח  בעובדה  פותח  הוא 
של  הודעה  האחרון  בשבוע  מספרקרא 

שהיות להודיע  והחליטו  שהתאספו רבנים 
על תולים  "פילעי" לממכר  וחנויות 
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טריפה  בשר  על  "כשר " תויות המוצרים 
הצבור את מזהירים  הם  כשרות , הן כאילו
החרושת בתי את  מזהירים  גם  הם  שיזהרו ,
וטריפות , נבילות ימכרו שלא  לנקניק ,
מתוצרת אחוז 90 ש להם  העירו  כי והודיע 

הינן  .טריפה הנקניק 

" הרשימה: בעל כותב כך אתועל שואל  אני
מזהירים : הינם  יהודים  איזה  רבנים , אותם 

טריפות ? יקנו  ולא אותם שישמרו בשביל
של  עול עצמם  מעל שפרקו יהדותהיהודים 

הללו טרף ?, לאכול להם  איכפת ולא 
החנות חלון  על שכתוב  בכך  מסתפקים 

לא"כשר "! כלל  היהודים  לאותם לדעתי
אזהרה , האזהרה תעזור  לקול  ישמעו  הם  לא 

לדאוג זקוקים  אינם  והרבנים  הרבנים , של 
לא והרבנים  וימות", לרשע  "הלעיטהו  להם 

לדבר אחראים  יותר  כשרוציםיהיו  ולכן ,
היהודים למען  זאת  לעשות  חייבים  להזהיר
לא הם אלא כשר , רק  המחפשים האחרים 
לא היהודים  אותם  אבל  מספיק , נזהרים
במקום כשר  בשר  לקנות  אופן  בשום יכנסו 
שהינו  הקצב  את  מכירים  אינם בעצמם  שהם 
שהוא מרב  שלט  אצלו  שתולה  או  נאמן, איש 

חנות . אותו  על  השגחה  נותן 

ממש בהמשך  כותב  שהוא  הדברים 
בשאלה ,מבהילים : בפנינו  ניצבת  ...עתה 

עליכם  הלא  הצבור ? את  מזהירים  אתם  ממה 
שלטים  הנותנים  רבנים  אותם  נגד להזהיר 
רוב  שאת  יודעים  אינכם  האם  לאטליזים ?
הינם  הברית בארצות  המופצות  הטרפות
המכנים  כאלו  של  או  רבנים  של  ב "הכשר "
אינם  מדוע  כן  ואם  "רבנים "? עצמם  את

נגדם ?. זעקה  קול  פוניםמקימים  אתם  
שלא לנקניק  החרושת  שבתי  גם ומבקשים 
מ "קוזאק " תובעים  הינכם  האם חמץ, ימכרו 

מהרבנים יושר !!!, תובעים  אינם  מדוע 
מימין ההכשרים  את  יזרקו  לא שהללו
קול מרימים  לא  הינכם  מדוע  לשמאל ?

את ומפרסמים  ולתמיד אחת זעקה 
"כשר " שהמלה  הרבנים  אותם  של  שמותיהם 
כותבים  שהינם  זול כך  כל  אצלם  הינו

אסור ? דבר  כל  על  הכשרים  אתםונותנים  ,
במריבות  כרוך  הדבר  כי תשיבו  בודאי

ששמרוקטטות , הנפש  המסירות  היכן  אבל 
הזמנים ...? בכל  היהדות  על

מנדלוביץ  הרב  שם  כותב  ...עוד  זצ "ל :
ענין בקלות  הגיע  לא  מדינה  ובשום  זמן בשום 

היהדות , הגדולים שמירת  מנהיגנו  רק 
נפשם  את  מסרו הללו הגדולים  הצדיקים 
הרע  ה "ובערת את  לקיים  הצליחו  וכך 
עליה  נפשם  שנתנו  מצוה  "כל  כי  מקרבך "
איננו לדאבוננו, כאן אבל בידם ", נתקיימה 
של ביותר  הקטנה  נפש  מסירות  רואים 

על הרבנים  מרובה  פרוץ שהוא  היא והאמת  ,
שהוא רבנים של  קטנה  מקבוצה  חוץ העומד 
וכל  שבמיעוט , מיעוט  ואולי קטן, מיעוט 
תורה  גדולי רבנים  וביניהם   הרבנים  היתר
מלתת  עטו  את  חוסך  אינו  מהם  אחד  אף  
קורא כשאני  להם . בא  שרק  כמה  הכשרים 
בעינים דמעות  לי עומדים הכתבות  אותן את 
על  חוזרת  שההיסטוריה  איך  רואה  כשאני

הזהב  שארץ ואיך "הקדושה")(אמריקעצמה , ה

את ולסלף  החכמים  עיני את לעוור  מסוגלת
יכול סעם " "הדוד של כוחו הצדיקים , דברי 
אותן את  לצדו  לסחוף  הרבים  בעוונותינו 
האסור על  לומר  יכולים  שהם  עד  היהודים 

יקרה מותר בנקודה  נפגשים אנו  [כאן   ...
לעם מספחת  נגע  היתה  מעולם  אשר  מאד ,
עדיין הרבים ובעונותינו  בארה "ב , היהדות 

בינינו : מרקד  להיותהשטן שצריכים  הרבנים 
מוליכין ומנהיגיהם , מדריכיהם  העדה  עיני
הרבנות , מסוה  תחת  שולל ישראל הכלל  את
הן בכלל ! כולן  "רבנים " מדגישין  וכשאנו 

כיצד ? הא  היראים ! וגם  הפחותיןהפחותין 
אחר לחפור  קרדום מרבנות  עושין שבהם
עד המבקש  לכל  הכשרים  זורקין וכסף , זהב 
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עשיריות  הארץ כמן יצמחו  ולילה  יום  שבין
מןחנויות  למהדרין  כשר  בשר  מוכרי

רחבי של ולרוחבה  לאורכה  המהדרין 
והמצב  תועפות , הון  לצבור  והכל  המדינה ,
ראשן משוקעים  שהרבנים  כך  כדי עד הגיע 
מוכן שאין עד כסף בצע  אחר  ברדיפה  ורובן 
כסף . בצע  בעד לא  אם  קטנה  אצבע  לזוז
הבתים  ובעלי הרבנים  בין אין  אומרת זאת 
במסחר עסקם  והללו  הללו כלום . ולא 
בפרק  שבו ביניהם  המבדיל  ומסך "ביזנעס "
הרבנים  היתר  בדרך  מסתחרים  שהבעה "ב 
לנו הקדוש  כל  את למכור  לשוק  מובילין 
תורה  גופי ושארי  צניעות שבת , כשרות , כמו
לבעלי חונפין  הון לגרוף  שלהוטין דאחר
ומתקיים  דבר  שום  על  מוכיחין ואין  בתים 

רח "ל]. ממזרים " מטהר  וזהב  "כסף 

וכותב  זצ"ל  מנדלוביץ  ההרב  ממשיך  :עוד 
לעשות  היתר הרבנים אותם  מצאו  ...ומהיכן
כל  ולהתמכר  בה , לחפור  קרדום  התורה  מן 
בשיטת  ללכת  מהם  מבקש  לא  לכסף , כך
בעבודת  כסף  כלל  לקחת  ולא  הרמב "ם
היטב  להתפרנס יכולים הרבנים הרבנות .
סידור מעריכת  להם  שיש  מההכנסות 
הקמת  הספדים, בריתות , וגיטין, קידושין
מזה  להתפרנס יכולים  והם וכדומה  מצבות 
ללא היהדות  לטובת  לעבוד  שיוכלו  בכבוד 

הברית , בארצות  כאן אבל  הרבנים פניות ,
לא עוד  כל  ממקומם  לזוז  מוכנים  אינם 
הכשרים  על כלל  לדבר  ואין  להם , שילמו
אחד אף  בכך  תשלום , ללא נותנים  שאינם 

מוכן  פרס ,אינו  לקבל  מנת  על  שלא  לעשות
למען לדבר  להם  שקורים  רבנים  ישנם  אבל 
מתנים  הללו  ישיבה , למען תורה , תלמוד

ישלמו כמה  בושה !...מראש  לאותה  אוי 
באותן המצב  את  ומנתח  ממשיך  הכותב 
אותם של  כוונותיהם  את  מביא הוא  הזמנים,
שבראשם העובדה  את  מבכה  הוא  הרבנים,
הדעת  על  עולה  כלל  אין הרבנים אותם של 

עשו  כן שכבר  ומה  ויראה , תורה  להרביץ
בעלי אנשים כאלו  רק  זאת  עשו  זה  בכיון 
שהדבר כפי נפש  מסירות  להם שיש  בתים

רשימה . באותה  ביטוי לידי בא 

הזהב  לעגל משתחוי הרבני ג.

עובדים כאן, לנו שיש הישיבות ...ומעט
ולא נפש, במסירות ממש בתים בעלי בשבילם
די ולא בתים, הבעלי את דוחפים שאינם די
שיצליחו המנהיגים אינם שהרבנים בכך
לבעלי מאוד קשה בתים, הבעלי את למשוך
לא כי כאלו, בענינים הרבנים את לעניין בתים
כאשר כספי, תשלום הללו בענינים מונח
הם ישיבה למען נאום שישא רב עם מדברים
לשלם. שצריכים מבינים ואז פה בחצי עונים
בעיני שקדוש  דבר  כל  איך  שמים ! שומו 
אידיאלים ? כלל  להם  אין  האם  הרבנים ?
לעם , דוגמא להראות הצריכים  מנהיגים 
יענו מה  ואז  הזהב ? לעגל  כך כל שיתמכרו 

הקיר "? בעל איזובי שואל  הרשימה  בהמשך  
שבהתנהגותם יודעים אינם "האם  המאמר:
ממשיך הוא  הרבנות "?, כבוד  את  מבזים הינם
והלב  חרשות  שלהם האזנים האם  ושואל 
לשמוע  מסוגלים  שאינם אטום כך  כל  שלהם
להם אוי ואומרת , המכרזת  קול  הבת  את 

תורה ?" של  מעלבונה  לבריות 

המאמר: בעל מתלונן מאוחר "אדרבה ,יותר
היטב  וישמעו העם  בין  יסתובבו שהרבנים 
על דעתם  ומה  לשני מדבר שאחד  איך 
הרבנים  אותם  לא אם  בכך  אשם  ומי הרבנים ,
ביזנעס , למען  הכל ההופכים  עצמם 
כמות פי על  וקדוש  גדול  דבר  כל המודדים 
אותם  אינם  האם  יותר  ועוד שקיבלו, הכסף 
במסחר העוסקים  ממולחים  סוחרים  הרבנים 
מאוד מאריך  המאמר  בעל  ביותר ?, המולכלך 
יש עוד זאת כל  ולאחר  ומסיים , זה  בענין 
ומזלזלים  שומעים  אין  מדוע  לרבנים  טענות

רשימה בהם !!! אותה  את  כשקוראים 
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היום שקורה  מה  האם השאלה  נשאלת 
היום?, בזמנינו  גם דומה  המצב  אין  בארצות 
הגיעו  שכבר למרות  שנה  60 במשך בזמננו 
ושלמים , יראים יהודים אלפי הברית  לארצות 
עשרות  כבר  וישנם מעשה , ואנשי  חסידים
צדיקים תורה , מרביצי ישיבות  וראשי ישיבות 
כאלה  מעשה , ואנשי חסידי עליון קדושי

הזהב . לעגל  מכורים  הללושאינם  אדרבא ,
שמים  יראת עם  וחסידות תורה  מרביצי
בעוונותינו לדאבונינו  אבל מיוחד , באופן 
אלו אותם  כי אצלם , אינה  השליטה  הרבים 
הבתים  בעלי להיות  רצו לכסף המכורים 
דרך ומצאו והחסידות התורה  עולם  ומנהיגי
הזרוע , בכח הכל  על  להשתלט  איך  חדשה 
מנגד שיעמוד  אחד  לאותו ואוי חזק  בטרור
האנשים  אותן  המסחר, בעלי  אותם 
השני ימי את  אחד  לקצר  מוכנים  השחורים 
 כמשמעו  פשוטו  אלא  המפורש בשם  לא 
הכיס  מן  האקדח את מוציאים  שהם  ידי על 

לשטריימעל מתחת או הבעקישע  של ...
רשימתו את  מסיים  ז"ל מנדלוביץ  הרב 

כדלהלן: בדברים 

 צבועי רבני ד .

כל חדש, אינו לעיל, שכתבתי מה כל
ביום ולאחרונה זאת, יודעים הישרים הרבנים

לשמוע לי יצא אמיתיים ראשון שרבנים  איך
של סוג אותו נגד וזעקו הרבנים  נגד דיברו
ולתמיד אחת  להוריד  חייבים  ואמרו: רבנים 
היה  זה  רבותי! כן פניהם , מעל  המסוה  את

ביותר הטוב  הדבר להיות עירוב יכול  אבל  ,
בעולם , ובוהו  תוהו  קורה  כאן, יש  פרשיות 
שיורידו  אלו  להיות  להם מותר  מי יודעים  אין
הם ומי  הרבנים, אותם  פני מעל  המסיכה  את 
להוריד חייבים  פניהם שמעל  הרבנים אותם 

המסוה , שדוקאאת  מאוד  שיתכן שקורה  מה 
את להוריד שיש  וזועק  שעומד אחד אותו
ממנו דוקא  הרבנים , אותם  פני  מעל המסוה 

יראת מלא  הוא  כאילו פנים  ומעמיד שעומד
רב  איזה  המסוה , את להוריד  צריכים  שמים 
פנים , המעמיד הוא ומי אמת שאומר מי  הוא 

צבוע ? הוא  ומי אמת דובר  הוא  ולכןמי
אם לכם, ויקר חשוב  התורה  כבוד אם  רבותי,
והכבוד ישראל  כבוד להרבות  רוצים אתם
לתחתית  ירד שלדאבוננו  שלכם העצמי
את  תבררו  לענין, סדר תכניסו  ואז השפלות ,
פעם , ועוד  פעם עוד  האוכל , מתוך  הפסולת 
בה  "ועוד רק  ושישאר  אחד מאף  תפחדו אל 
מצבתה " קודש "זרע  שיהיה  אבל  עשיריה "
אם  בתורה , ביותר  הגדול  שיהיה  אחד , ואף 
להישאר חייב  הוא שמים , שם  מחלל  הוא 
יחד וממילא התורה  כבוד ואז למחנה , מחוץ 

את יקבל  הרבנות כבוד זאת הנכוןעם  הברק 
ללבבם  נוגע  השמים  שיראת היהודים  ואותם 
יסייעו שבקדושה  דבר  ובכל עליכם , ישמרו
חיזוק  בעניני  לסייע  הרבה  ויוכלו בידכם 
ירדה  לדאבוננו שעתה  מה  והיהדות , התורה 
של הזמן הגיע  וכבר  אחורנית , מעלות  עשר 

מועד בא  כי לחננה  עת  דמה כי [נמצא   !...
לדרוש  המתכבדים  רבנים  כהיום ששכיחים
ודורש  הזדמנות  בשאר  או  בהספידא 
שהוא בזמן בו  הדור  שפלות  על  בהתלהבות 
הכשרים נתינת  ידי על  גדול  היותר המסייע 
בנתינת  או  גמור  חלב  או  מפוקפק   ֵלבשר
מתחת  העומדים  מנהיגים לאותן חיזוק 
נבילות  ספק  בשר  מכירת  של  הענקי המסחר 
כבר זה  כל  המדינה . לכל  חלב  וודאי וטריפות 
שלנו  הזוהר במדינת  לעולמים היה 

עצמה ]. על  חוזרת  וההיסטוריה 

את מנדלוביץ  הרב  סיים  אלו במלים 
האםדבריו , רבותי: אתכם שואל  אני ועתה 

על  להוסיף  שצריכים  משהו  עוד חסר
את  עשינו  לא  בדורנו  האם בזמנינו ? הנעשה 
כן וכמו  הגדול  השם החילול  דבר? אותו 
הקונסרבטיבים או  הרפורמים שלא  העובדה 
כי להוכיח  הרוצים כאלו  אלא  כך, נוהגים
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עשיריות  הארץ כמן יצמחו  ולילה  יום  שבין
מןחנויות  למהדרין  כשר  בשר  מוכרי

רחבי של ולרוחבה  לאורכה  המהדרין 
והמצב  תועפות , הון  לצבור  והכל  המדינה ,
ראשן משוקעים  שהרבנים  כך  כדי עד הגיע 
מוכן שאין עד כסף בצע  אחר  ברדיפה  ורובן 
כסף . בצע  בעד לא  אם  קטנה  אצבע  לזוז
הבתים  ובעלי הרבנים  בין אין  אומרת זאת 
במסחר עסקם  והללו  הללו כלום . ולא 
בפרק  שבו ביניהם  המבדיל  ומסך "ביזנעס "
הרבנים  היתר  בדרך  מסתחרים  שהבעה "ב 
לנו הקדוש  כל  את למכור  לשוק  מובילין 
תורה  גופי ושארי  צניעות שבת , כשרות , כמו
לבעלי חונפין  הון לגרוף  שלהוטין דאחר
ומתקיים  דבר  שום  על  מוכיחין ואין  בתים 

רח "ל]. ממזרים " מטהר  וזהב  "כסף 

וכותב  זצ"ל  מנדלוביץ  ההרב  ממשיך  :עוד 
לעשות  היתר הרבנים אותם  מצאו  ...ומהיכן
כל  ולהתמכר  בה , לחפור  קרדום  התורה  מן 
בשיטת  ללכת  מהם  מבקש  לא  לכסף , כך
בעבודת  כסף  כלל  לקחת  ולא  הרמב "ם
היטב  להתפרנס יכולים הרבנים הרבנות .
סידור מעריכת  להם  שיש  מההכנסות 
הקמת  הספדים, בריתות , וגיטין, קידושין
מזה  להתפרנס יכולים  והם וכדומה  מצבות 
ללא היהדות  לטובת  לעבוד  שיוכלו  בכבוד 

הברית , בארצות  כאן אבל  הרבנים פניות ,
לא עוד  כל  ממקומם  לזוז  מוכנים  אינם 
הכשרים  על כלל  לדבר  ואין  להם , שילמו
אחד אף  בכך  תשלום , ללא נותנים  שאינם 

מוכן  פרס ,אינו  לקבל  מנת  על  שלא  לעשות
למען לדבר  להם  שקורים  רבנים  ישנם  אבל 
מתנים  הללו  ישיבה , למען תורה , תלמוד

ישלמו כמה  בושה !...מראש  לאותה  אוי 
באותן המצב  את  ומנתח  ממשיך  הכותב 
אותם של  כוונותיהם  את  מביא הוא  הזמנים,
שבראשם העובדה  את  מבכה  הוא  הרבנים,
הדעת  על  עולה  כלל  אין הרבנים אותם של 

עשו  כן שכבר  ומה  ויראה , תורה  להרביץ
בעלי אנשים כאלו  רק  זאת  עשו  זה  בכיון 
שהדבר כפי נפש  מסירות  להם שיש  בתים

רשימה . באותה  ביטוי לידי בא 

הזהב  לעגל משתחוי הרבני ג.

עובדים כאן, לנו שיש הישיבות ...ומעט
ולא נפש, במסירות ממש בתים בעלי בשבילם
די ולא בתים, הבעלי את דוחפים שאינם די
שיצליחו המנהיגים אינם שהרבנים בכך
לבעלי מאוד קשה בתים, הבעלי את למשוך
לא כי כאלו, בענינים הרבנים את לעניין בתים
כאשר כספי, תשלום הללו בענינים מונח
הם ישיבה למען נאום שישא רב עם מדברים
לשלם. שצריכים מבינים ואז פה בחצי עונים
בעיני שקדוש  דבר  כל  איך  שמים ! שומו 
אידיאלים ? כלל  להם  אין  האם  הרבנים ?
לעם , דוגמא להראות הצריכים  מנהיגים 
יענו מה  ואז  הזהב ? לעגל  כך כל שיתמכרו 

הקיר "? בעל איזובי שואל  הרשימה  בהמשך  
שבהתנהגותם יודעים אינם "האם  המאמר:
ממשיך הוא  הרבנות "?, כבוד  את  מבזים הינם
והלב  חרשות  שלהם האזנים האם  ושואל 
לשמוע  מסוגלים  שאינם אטום כך  כל  שלהם
להם אוי ואומרת , המכרזת  קול  הבת  את 

תורה ?" של  מעלבונה  לבריות 

המאמר: בעל מתלונן מאוחר "אדרבה ,יותר
היטב  וישמעו העם  בין  יסתובבו שהרבנים 
על דעתם  ומה  לשני מדבר שאחד  איך 
הרבנים  אותם  לא אם  בכך  אשם  ומי הרבנים ,
ביזנעס , למען  הכל ההופכים  עצמם 
כמות פי על  וקדוש  גדול  דבר  כל המודדים 
אותם  אינם  האם  יותר  ועוד שקיבלו, הכסף 
במסחר העוסקים  ממולחים  סוחרים  הרבנים 
מאוד מאריך  המאמר  בעל  ביותר ?, המולכלך 
יש עוד זאת כל  ולאחר  ומסיים , זה  בענין 
ומזלזלים  שומעים  אין  מדוע  לרבנים  טענות

רשימה בהם !!! אותה  את  כשקוראים 
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היום שקורה  מה  האם השאלה  נשאלת 
היום?, בזמנינו  גם דומה  המצב  אין  בארצות 
הגיעו  שכבר למרות  שנה  60 במשך בזמננו 
ושלמים , יראים יהודים אלפי הברית  לארצות 
עשרות  כבר  וישנם מעשה , ואנשי  חסידים
צדיקים תורה , מרביצי ישיבות  וראשי ישיבות 
כאלה  מעשה , ואנשי חסידי עליון קדושי

הזהב . לעגל  מכורים  הללושאינם  אדרבא ,
שמים  יראת עם  וחסידות תורה  מרביצי
בעוונותינו לדאבונינו  אבל מיוחד , באופן 
אלו אותם  כי אצלם , אינה  השליטה  הרבים 
הבתים  בעלי להיות  רצו לכסף המכורים 
דרך ומצאו והחסידות התורה  עולם  ומנהיגי
הזרוע , בכח הכל  על  להשתלט  איך  חדשה 
מנגד שיעמוד  אחד  לאותו ואוי חזק  בטרור
האנשים  אותן  המסחר, בעלי  אותם 
השני ימי את  אחד  לקצר  מוכנים  השחורים 
 כמשמעו  פשוטו  אלא  המפורש בשם  לא 
הכיס  מן  האקדח את מוציאים  שהם  ידי על 

לשטריימעל מתחת או הבעקישע  של ...
רשימתו את  מסיים  ז"ל מנדלוביץ  הרב 

כדלהלן: בדברים 

 צבועי רבני ד .

כל חדש, אינו לעיל, שכתבתי מה כל
ביום ולאחרונה זאת, יודעים הישרים הרבנים

לשמוע לי יצא אמיתיים ראשון שרבנים  איך
של סוג אותו נגד וזעקו הרבנים  נגד דיברו
ולתמיד אחת  להוריד  חייבים  ואמרו: רבנים 
היה  זה  רבותי! כן פניהם , מעל  המסוה  את

ביותר הטוב  הדבר להיות עירוב יכול  אבל  ,
בעולם , ובוהו  תוהו  קורה  כאן, יש  פרשיות 
שיורידו  אלו  להיות  להם מותר  מי יודעים  אין
הם ומי  הרבנים, אותם  פני מעל  המסיכה  את 
להוריד חייבים  פניהם שמעל  הרבנים אותם 

המסוה , שדוקאאת  מאוד  שיתכן שקורה  מה 
את להוריד שיש  וזועק  שעומד אחד אותו
ממנו דוקא  הרבנים , אותם  פני  מעל המסוה 

יראת מלא  הוא  כאילו פנים  ומעמיד שעומד
רב  איזה  המסוה , את להוריד  צריכים  שמים 
פנים , המעמיד הוא ומי אמת שאומר מי  הוא 

צבוע ? הוא  ומי אמת דובר  הוא  ולכןמי
אם לכם, ויקר חשוב  התורה  כבוד אם  רבותי,
והכבוד ישראל  כבוד להרבות  רוצים אתם
לתחתית  ירד שלדאבוננו  שלכם העצמי
את  תבררו  לענין, סדר תכניסו  ואז השפלות ,
פעם , ועוד  פעם עוד  האוכל , מתוך  הפסולת 
בה  "ועוד רק  ושישאר  אחד מאף  תפחדו אל 
מצבתה " קודש "זרע  שיהיה  אבל  עשיריה "
אם  בתורה , ביותר  הגדול  שיהיה  אחד , ואף 
להישאר חייב  הוא שמים , שם  מחלל  הוא 
יחד וממילא התורה  כבוד ואז למחנה , מחוץ 

את יקבל  הרבנות כבוד זאת הנכוןעם  הברק 
ללבבם  נוגע  השמים  שיראת היהודים  ואותם 
יסייעו שבקדושה  דבר  ובכל עליכם , ישמרו
חיזוק  בעניני  לסייע  הרבה  ויוכלו בידכם 
ירדה  לדאבוננו שעתה  מה  והיהדות , התורה 
של הזמן הגיע  וכבר  אחורנית , מעלות  עשר 

מועד בא  כי לחננה  עת  דמה כי [נמצא   !...
לדרוש  המתכבדים  רבנים  כהיום ששכיחים
ודורש  הזדמנות  בשאר  או  בהספידא 
שהוא בזמן בו  הדור  שפלות  על  בהתלהבות 
הכשרים נתינת  ידי על  גדול  היותר המסייע 
בנתינת  או  גמור  חלב  או  מפוקפק   ֵלבשר
מתחת  העומדים  מנהיגים לאותן חיזוק 
נבילות  ספק  בשר  מכירת  של  הענקי המסחר 
כבר זה  כל  המדינה . לכל  חלב  וודאי וטריפות 
שלנו  הזוהר במדינת  לעולמים היה 

עצמה ]. על  חוזרת  וההיסטוריה 

את מנדלוביץ  הרב  סיים  אלו במלים 
האםדבריו , רבותי: אתכם שואל  אני ועתה 

על  להוסיף  שצריכים  משהו  עוד חסר
את  עשינו  לא  בדורנו  האם בזמנינו ? הנעשה 
כן וכמו  הגדול  השם החילול  דבר? אותו 
הקונסרבטיבים או  הרפורמים שלא  העובדה 
כי להוכיח  הרוצים כאלו  אלא  כך, נוהגים
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מן ביותר והטובים  החזקים הממשיכים הינם
הודיעו  מחוגם  כאשר ועוד  האורטודוקסיה ,
באותו  דאורייתא  איסור  אותו  בענין ומחו 
במשך אצלהם שהסתובבו  רח "ל , כרת  עונש 
מישראל  רבבות  והכשילו  שנה  שלשים
חמור , חטא  ובאותו  וטרפות  נבלות  באכילת 
לקום העוז  את  להם  יש  ה "רע בנים " ואותם 
ואומרים בעינים  נחושה  במצח  פנים ולהעיז 
בדיוק  חלב , לא  שהוא  דאורייתא  חלב   ֵ ֵעל 
 לילה ... שהוא  יום  על  אומרים היו  כאילו 
פייוויל  ר ' הרב  של  דבריו  את  ציטטנו  כאן עד 
שנה , שמונים לפני שאירע  במה  מנדלוביץ
קרה  מה  ונראה  אחורנית  קצת  נקפוץ עתה 

יורק . לניו  מחוץ שנה  מאה  לפני 
בארצות שנה 40כ לפני כתבנו זה כל
בארצינו המצב על נכתוב ועכשיו הברית,
בארץ כאן השחיטות של הכשרות הקדושה.
הברית, מארצות גרוע יותר אחוזים 200 פי
נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל
משש יותר ששוחט שמי המהירה השחיטה
העוף, את אוחז כשהגוי לשעה עופות מאות
וזה לשחיטה, הראש את אוחז רק והשוחט
נתפרסם וגם הגדולים הרבנים כל אסרו

בשו"ת.
הזאת בשחיטה אם אומרת (קעפעלזאת

לשעה,שחיטה) עופות 600 רק לשחוט מותר ,
ורק המומחה הטוב הכי לשוחט רק [וזה
את להכשיר אולי יכולים ובה"מ גדול בדעיבד
לשחוט אסור היה ביד העוף בלקיחת אז זה],
כאן והאמת לשעה, מכסימום 250מ יותר
כשהשוחט לשעה, 9001200 שוחטים בארץ

ביד. העוף כל את לבד אוחז
ביד העוף כל את אוחז השוחט בארץ כאן

שהגו נהיהבמקום היד וממילא זה, את יאחז י
ולא לסכין לא הרגשה שום ואין אבן, כמו כבר
רנו [ספר וטריפות נבילות ושוחט לשחיטה,
ירושלמי] על ספר [שכתב הרידב"ז ליעקב
עוד וכותב:  התורה על חיבורו של בהקדמה

תסמר אשר הזאת בהעיר ראיתי רע ענין
נוצות בעצמם מורטים השו"ב ראשי, שערות
ביום ששוחטים שו"ב ויש ששוחטים. העופות
ומורטים עופות אלפים ב' עד עש"ק ו' ה'
שלו הידיים נלאו קודש שבת ובליל הנוצות,
הכף תחבו ביתם בני אשר מהם ויש לאכול,

לאכול, שב"ק בלילי פיו לולתוך היה  לא  כי
גמורה  נבילה  שחיטתו הלא  הכף לאחוז כח

אסורין בטנם ,והכלים  נתפגלו וכך  כך  בין 
ר "ל וטריפה  בנבילה  יהודים  חז "ל של ואמרו  ,

לתוך תורה  דברי שיכנסו  אדם שיתפלל  עד 
לתוך אסורים דברים יכנסו  שלא  יתפלל  מעיו 
לתוך אסורים דברים שנכנס כיון כי מעיו ,
התאוה  ונתגברה  היהדות  רוח  הוברח  מעיו 
לעשות  שקשה  עד תועבה  דבר  לכל  ר "ל 
מכל  שנקבצו  המדינה  בגרם  וכ "ז  תשובה ,
עכ "ל ]. להבחין, ואין ורעים טובים  הארצות 

כך זה  את עשו  למה  שהשוחט הסיבה  ,
אבל  להלכה , טובה  היתה  ביד העוף  את  יאחז 
הרבנים שלא  ומכיון  קטנה , בשחיטה  רק  זה 
הרבנים [וגם הכשרות , על  בתים  בעלי הם 
והבעיות  הסיבות  כל  את  יודעים אינם 
מכיון טרף , ומה  כשר, מה  והמכשולות ,
בכל  לבד עסק  ולא  שוחט  היה  לא  שהוא
כמו  בוריה , על  הכל  שיבין כדי הדברים
בספר לערך, שנה  80 לפני שוחט  שכתב 
שוחט  אינו  הרב  שאם והשחיטה , השוחט 
לו  אין בכשרות  הפעולות  כל  ועושה  בעצמו 
וישנם כשר ?] מה  בכלל  מבין  ולא  ידיעה  שום 
הכשרות , בכלל  להם איכפת  שלא שחיטות 
טרף , אם  בין  כשר אם בין הרבה  ושוחטים 
מכיון העופות , את  בזול  ממילא  ומוכרים 
על  תחרות  ונהיה  הרבה , עולה  לא  שהשחיטה 
בזול , מחפש  אחד  שכל  ידוע  וזה  המחירים,
השרשרת  נעשה  וכך מאוד , קשה  הפרנסה  כי

טריפות . מאכילי של 

דבר הבעל עשה  יתחילו מה  שכולם כדי
לשעה , עופות  יותר ועוד  יותר עוד  לשחוט 
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את  מחזיק  שהשוחט  בחומרא , אותם תפס
אי ולא  לבד, כיהעוף  דבר, לבעל  לו  כפת 

מפני וטריפות , נבילות  הכל  ממילא 
ממה  יותר לשחוט  השוחטים  את  שמחייבים 
הרגשה , לו  שיהיה  לשחוט , אדם לבן  שאפשר
להמשיך צריך פרנסה  בגלל  והשוחט 
הרבנים , חשבון  על  הכל  ועושה  בעבודתו ,
לפי המשכורת  מקומות  בהרבה  מקבלים  וגם
לשעה , שוחט  הוא  עופות  כמה  ההספק 
מקבל  מי השוחטים  בין תחרות  יש  ממילא 
נבילות  חשבון על  גבוה  יותר משכורת 
נאמנותו  את  מאבד ההלכה  פי ועל  וטריפות ,
השני, את  משך אחד  וכך טרף , כבר  וזה 
איסורי על  ועוברים טריפות , אוכלים  וכולנו 

החמורים. תורה 

שמתירים בארץ כאן שקרה דבר עוד
אצל למדתי שאני מה בסכין, גדולות פגימות
וכולם שנה, 130 לפני שוחטים שהיו שוחטים
פגימה, זה היום שמתירים הפגימות על אמרו

דאורייתא. נבילה וממש

ליושנה, עטרה להחזיר העצה? מה אז
שחיטות רק ולעשות טובים שוחטים לקחת
לא וכבר טרף, הכל בסטונאות כי קטנות,
בא אוכלים שאנחנו הבשר שרוב מזה מדברים
בעיתונים, כתבות אלפים זה על ויש מערבים,
בשר שמביאים ביומו יום מידי שתופסים איך
ובכל ירושלים, בכל זה את ומוכרים מערבים
כי הטובים, הכי במקומות אפילו הארץ, ערי
איפו אז כידוע, הבית, הבעל הוא השטן
יוצאים זה ומפני אוכלים, אנחנו מה היגענו?

רעה. לתרבות הבנים רוב

ספרו בהקדמת הקדוש הרדב"ז לשון וזה
התורה: על

 השפעת אבדה היראי הרבני  ג

רבנים גם הזאת במדינה שמצאתי אכחד לא
שו"ב וכן מרבים, ד' ויראי תורה בעלי

להועיל בכחם אין אבל כשירים, ובוטשערס
הרבנים, כבוד מאוד שפל העם בעיני כי כלל
השטן היום, גם מצבנו הוא ממש זה [כל
והמכשירים והקצבים הרעבנים בין מרקד
בני את להכשיל הפעולות כל ועושה שלהם,
גדול וכשרב איסור, בפיטומי הקדושים ישראל
כשר, שאינו ומוחה צועק לאמיתו ויר"ש
מיני בכל אותו ומבזים אותו משפילים
לרב רב בין מבחינים אינם וההמון בזיונות,

נעדרת] והאמת לשו"ב שו"ב ובין
רב בין אח"כ יבינו לא מעשיהם בראותם
לבוטשער, בוטשער בין לשו"ב, שו"ב בין לרב,
ואין חז"ל, כמאמר כרבא, לקי הוצא בהדי כי
על כי טריפה ואיזה כשר בשר איזה להבחין
הוא [מודעה] "טאבלינע" נדבק החלונות כל
מקום ובכל כשר בשר למכור יש כאן הודעה
באותיות כשר בשר תיבת שם שהולכים
במדינה כלל מוצא שלא עד לעינים, בולטות
והיהודים כשר, והכל טריפה בשר הזאת
נשבר ד' לדבר והחרדים תורה בעלי הכשירים
מה אבל הבשר, להכשיר ומיגעים בקרבם לבם
העולם פינות מד' שנתקבצו המון לנגד יעשו

לכשרו לב משימין נבילהשאין אכלו כי כלל, ת
רוצין אינן והמה הספינה, על גם וטריפה
במאכל העיר לתקן החרדים מפי כלל, לשמוע
עוזרים ובוטשארס ושובי"ם ורבניהם כשר,
אל פונים וכולם הבשר, מקח להוזיל להם

זול בשר זול בשר הזאת, זוללהמציאות בשר  (ר "ל 

זולל) הכשרבשר היהודי הבוטשער ומוכרח ,
כשימכור ירויח לא כשר ומבשר ג"כ, להוזיל

טריפה. המוכר הבוטשער כמו
אייראפע במדינת בזה"ז החורבן לזה [וקרוב
שנים כשהיו השני' עולם מלחמת לפני
שני לכה"פ מטבחיים כל אצל הי' כתיקונם
מובן כשר. גלאט (2 כשר. בשר (1 בשר: סוגי
מבשר מופלג ביוקר מחירם הי' גלאט שבשר
מהונו מבזבז הי' אמיתי מדקדק ורק כשר
בצירוף הפשוט והאדם להשיגו, כדי ורכושו
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מן ביותר והטובים  החזקים הממשיכים הינם
הודיעו  מחוגם  כאשר ועוד  האורטודוקסיה ,
באותו  דאורייתא  איסור  אותו  בענין ומחו 
במשך אצלהם שהסתובבו  רח "ל , כרת  עונש 
מישראל  רבבות  והכשילו  שנה  שלשים
חמור , חטא  ובאותו  וטרפות  נבלות  באכילת 
לקום העוז  את  להם  יש  ה "רע בנים " ואותם 
ואומרים בעינים  נחושה  במצח  פנים ולהעיז 
בדיוק  חלב , לא  שהוא  דאורייתא  חלב   ֵ ֵעל 
 לילה ... שהוא  יום  על  אומרים היו  כאילו 
פייוויל  ר ' הרב  של  דבריו  את  ציטטנו  כאן עד 
שנה , שמונים לפני שאירע  במה  מנדלוביץ
קרה  מה  ונראה  אחורנית  קצת  נקפוץ עתה 

יורק . לניו  מחוץ שנה  מאה  לפני 
בארצות שנה 40כ לפני כתבנו זה כל
בארצינו המצב על נכתוב ועכשיו הברית,
בארץ כאן השחיטות של הכשרות הקדושה.
הברית, מארצות גרוע יותר אחוזים 200 פי
נגד רבנים 12 יצאו הברית בארצות למשל
משש יותר ששוחט שמי המהירה השחיטה
העוף, את אוחז כשהגוי לשעה עופות מאות
וזה לשחיטה, הראש את אוחז רק והשוחט
נתפרסם וגם הגדולים הרבנים כל אסרו

בשו"ת.
הזאת בשחיטה אם אומרת (קעפעלזאת

לשעה,שחיטה) עופות 600 רק לשחוט מותר ,
ורק המומחה הטוב הכי לשוחט רק [וזה
את להכשיר אולי יכולים ובה"מ גדול בדעיבד
לשחוט אסור היה ביד העוף בלקיחת אז זה],
כאן והאמת לשעה, מכסימום 250מ יותר
כשהשוחט לשעה, 9001200 שוחטים בארץ

ביד. העוף כל את לבד אוחז
ביד העוף כל את אוחז השוחט בארץ כאן

שהגו נהיהבמקום היד וממילא זה, את יאחז י
ולא לסכין לא הרגשה שום ואין אבן, כמו כבר
רנו [ספר וטריפות נבילות ושוחט לשחיטה,
ירושלמי] על ספר [שכתב הרידב"ז ליעקב
עוד וכותב:  התורה על חיבורו של בהקדמה

תסמר אשר הזאת בהעיר ראיתי רע ענין
נוצות בעצמם מורטים השו"ב ראשי, שערות
ביום ששוחטים שו"ב ויש ששוחטים. העופות
ומורטים עופות אלפים ב' עד עש"ק ו' ה'
שלו הידיים נלאו קודש שבת ובליל הנוצות,
הכף תחבו ביתם בני אשר מהם ויש לאכול,

לאכול, שב"ק בלילי פיו לולתוך היה  לא  כי
גמורה  נבילה  שחיטתו הלא  הכף לאחוז כח

אסורין בטנם ,והכלים  נתפגלו וכך  כך  בין 
ר "ל וטריפה  בנבילה  יהודים  חז "ל של ואמרו  ,

לתוך תורה  דברי שיכנסו  אדם שיתפלל  עד 
לתוך אסורים דברים יכנסו  שלא  יתפלל  מעיו 
לתוך אסורים דברים שנכנס כיון כי מעיו ,
התאוה  ונתגברה  היהדות  רוח  הוברח  מעיו 
לעשות  שקשה  עד תועבה  דבר  לכל  ר "ל 
מכל  שנקבצו  המדינה  בגרם  וכ "ז  תשובה ,
עכ "ל ]. להבחין, ואין ורעים טובים  הארצות 

כך זה  את עשו  למה  שהשוחט הסיבה  ,
אבל  להלכה , טובה  היתה  ביד העוף  את  יאחז 
הרבנים שלא  ומכיון  קטנה , בשחיטה  רק  זה 
הרבנים [וגם הכשרות , על  בתים  בעלי הם 
והבעיות  הסיבות  כל  את  יודעים אינם 
מכיון טרף , ומה  כשר, מה  והמכשולות ,
בכל  לבד עסק  ולא  שוחט  היה  לא  שהוא
כמו  בוריה , על  הכל  שיבין כדי הדברים
בספר לערך, שנה  80 לפני שוחט  שכתב 
שוחט  אינו  הרב  שאם והשחיטה , השוחט 
לו  אין בכשרות  הפעולות  כל  ועושה  בעצמו 
וישנם כשר ?] מה  בכלל  מבין  ולא  ידיעה  שום 
הכשרות , בכלל  להם איכפת  שלא שחיטות 
טרף , אם  בין  כשר אם בין הרבה  ושוחטים 
מכיון העופות , את  בזול  ממילא  ומוכרים 
על  תחרות  ונהיה  הרבה , עולה  לא  שהשחיטה 
בזול , מחפש  אחד  שכל  ידוע  וזה  המחירים,
השרשרת  נעשה  וכך מאוד , קשה  הפרנסה  כי

טריפות . מאכילי של 

דבר הבעל עשה  יתחילו מה  שכולם כדי
לשעה , עופות  יותר ועוד  יותר עוד  לשחוט 

תשע"ה  תשרי חודש  גיליון 827 הזוהר  39אור

את  מחזיק  שהשוחט  בחומרא , אותם תפס
אי ולא  לבד, כיהעוף  דבר, לבעל  לו  כפת 

מפני וטריפות , נבילות  הכל  ממילא 
ממה  יותר לשחוט  השוחטים  את  שמחייבים 
הרגשה , לו  שיהיה  לשחוט , אדם לבן  שאפשר
להמשיך צריך פרנסה  בגלל  והשוחט 
הרבנים , חשבון  על  הכל  ועושה  בעבודתו ,
לפי המשכורת  מקומות  בהרבה  מקבלים  וגם
לשעה , שוחט  הוא  עופות  כמה  ההספק 
מקבל  מי השוחטים  בין תחרות  יש  ממילא 
נבילות  חשבון על  גבוה  יותר משכורת 
נאמנותו  את  מאבד ההלכה  פי ועל  וטריפות ,
השני, את  משך אחד  וכך טרף , כבר  וזה 
איסורי על  ועוברים טריפות , אוכלים  וכולנו 

החמורים. תורה 

שמתירים בארץ כאן שקרה דבר עוד
אצל למדתי שאני מה בסכין, גדולות פגימות
וכולם שנה, 130 לפני שוחטים שהיו שוחטים
פגימה, זה היום שמתירים הפגימות על אמרו

דאורייתא. נבילה וממש

ליושנה, עטרה להחזיר העצה? מה אז
שחיטות רק ולעשות טובים שוחטים לקחת
לא וכבר טרף, הכל בסטונאות כי קטנות,
בא אוכלים שאנחנו הבשר שרוב מזה מדברים
בעיתונים, כתבות אלפים זה על ויש מערבים,
בשר שמביאים ביומו יום מידי שתופסים איך
ובכל ירושלים, בכל זה את ומוכרים מערבים
כי הטובים, הכי במקומות אפילו הארץ, ערי
איפו אז כידוע, הבית, הבעל הוא השטן
יוצאים זה ומפני אוכלים, אנחנו מה היגענו?

רעה. לתרבות הבנים רוב

ספרו בהקדמת הקדוש הרדב"ז לשון וזה
התורה: על

 השפעת אבדה היראי הרבני  ג

רבנים גם הזאת במדינה שמצאתי אכחד לא
שו"ב וכן מרבים, ד' ויראי תורה בעלי

להועיל בכחם אין אבל כשירים, ובוטשערס
הרבנים, כבוד מאוד שפל העם בעיני כי כלל
השטן היום, גם מצבנו הוא ממש זה [כל
והמכשירים והקצבים הרעבנים בין מרקד
בני את להכשיל הפעולות כל ועושה שלהם,
גדול וכשרב איסור, בפיטומי הקדושים ישראל
כשר, שאינו ומוחה צועק לאמיתו ויר"ש
מיני בכל אותו ומבזים אותו משפילים
לרב רב בין מבחינים אינם וההמון בזיונות,

נעדרת] והאמת לשו"ב שו"ב ובין
רב בין אח"כ יבינו לא מעשיהם בראותם
לבוטשער, בוטשער בין לשו"ב, שו"ב בין לרב,
ואין חז"ל, כמאמר כרבא, לקי הוצא בהדי כי
על כי טריפה ואיזה כשר בשר איזה להבחין
הוא [מודעה] "טאבלינע" נדבק החלונות כל
מקום ובכל כשר בשר למכור יש כאן הודעה
באותיות כשר בשר תיבת שם שהולכים
במדינה כלל מוצא שלא עד לעינים, בולטות
והיהודים כשר, והכל טריפה בשר הזאת
נשבר ד' לדבר והחרדים תורה בעלי הכשירים
מה אבל הבשר, להכשיר ומיגעים בקרבם לבם
העולם פינות מד' שנתקבצו המון לנגד יעשו

לכשרו לב משימין נבילהשאין אכלו כי כלל, ת
רוצין אינן והמה הספינה, על גם וטריפה
במאכל העיר לתקן החרדים מפי כלל, לשמוע
עוזרים ובוטשארס ושובי"ם ורבניהם כשר,
אל פונים וכולם הבשר, מקח להוזיל להם

זול בשר זול בשר הזאת, זוללהמציאות בשר  (ר "ל 

זולל) הכשרבשר היהודי הבוטשער ומוכרח ,
כשימכור ירויח לא כשר ומבשר ג"כ, להוזיל

טריפה. המוכר הבוטשער כמו
אייראפע במדינת בזה"ז החורבן לזה [וקרוב
שנים כשהיו השני' עולם מלחמת לפני
שני לכה"פ מטבחיים כל אצל הי' כתיקונם
מובן כשר. גלאט (2 כשר. בשר (1 בשר: סוגי
מבשר מופלג ביוקר מחירם הי' גלאט שבשר
מהונו מבזבז הי' אמיתי מדקדק ורק כשר
בצירוף הפשוט והאדם להשיגו, כדי ורכושו
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אכלו שלא והרבה  שכיח המטבע הי' שלא
כשר. בשר לו הספיק  לשבת משבת רק בשר

לקתה אשר אמעריקע במדינת כן לא
מעלות אלף ירדה שהיר"ש די לא בכפליים
מושג בין גדול הבדל ששורר עד אחורנית
שבימי ותמים ישר אדם לבין בזמנינו יר"ש
מכריסן תמימים אותן של צפרנן וטובה קדם
שכיח שהמטבע זאת עוד דעכשיו. היראים של
אלא בלבד כשר מאכילת רצון שבע אדם ואין
המהדרין. מן למהדרין כשר גלאט רק רוצה
לאכול בנ"א הסכמת אחר שגם מובן ומאליו
ריאות לייצר הסכימו לא הבהמות זה מין רק
של עליות כל לעשות שא"א כמו בלבד כאלו
נתחכמו מזה וכתוצאה מפטיר. או ששי ס"ת
על כשר גלאט חותמת לחתום מטבחיים בעלי
יהי' שהזאב המטרה השיגו זה ובאופן הכל
אינם והעולם שלם, ישאר והכבש שבע
כמויות להעניק במציאות היאך מתבוננים
לכל בהמה בשר פונט מיליאנען של גדולים
כל כשר, גלאט בחותמת ואוכלוסיה המדינה
להם כי לדעת. רוצים ואין להו איכפת לא זה
שלקחו בנפש סיפוק די להם שיש העיקר
אותיות בולטים עלי' אשר באיטליז הבשר
גלאט כשר בשר  לבנה קידוש  גדולות

ניקור, בדיקה, שחיטה, המהדרין מן למהדרין
אלומי, פלוני הרב השגחת תחת והודח, ונמלח
בבשר מתפטמים ועי"ז וישבעו, ענוים יאכלו

וטריפות]. נבילות ספק מפוקפק

שורות קורא כשאתה הסתם מן יקר, קורא
יבעתוך, ופלצות יאחזוך ורעדה חיל הללו
תמ"ה ותמ"ה דאז השוחטים רשעת מגודל

ב הרגישו לא איך דאז היראים על זהתקר"א,
מה אך וטריפות, נבילות ממש שאוכלים
מצוי היום שגם לך, כשנגלה נדבר, ומה נאמר
נא לך חזי, ופוק זה, ענין כל מאוד ושכיח
עבודתם כלות אחרי השוחטים עם ודבר
ומעוצבנים, עייפים מצבם, את ותראה שלהם,

עכ"ל.

שהכל לך יגיד כשהשוחט תאמין אל [וגם
ששקר זי"ע הרשב"א כתב כבר כי כשר,
ב"ה אבל להם, להאמין אפשר ואי בימינם,
יראת ניצוץ בהם שיש שוחטים הרבה ישנם

האמת את ומספרים להם וכואב (ספרשמים

כהלכתה) בשר ואכילת ].שחיטת

וצדיקי גדולי כל שכתבו מה לראות הרוצה
יעיין והשחיטות הכשרות על ישראל

אלו:בספרים

השחיטה  למלחמת אנציקלופדיה
את  שהכשילו  הקלים השוחטים נגד הדורות בכל  הצדיקים של  הגדולות המלחמות יובא בו 

וטריפות  בנבילות ישראל  הכלל 

 חלקי י "ג 

א': שלחלק  הגדולה המלחמה יבואר,
נתן  רבי האלוקי  המקובל הקדוש רבינו

זי "ע . אדלער

ב ': שלחלק הגדולה המלחמה יבואר,
המגיד והרב טוב שם הבעל הקדוש  רבינו

זי "ע . התניא ובעל בער ר"ר

ג ': שלחלק הגדולה המלחמה יבואר,
מבאר   זי"ע. חיים  דברי  בעל הקדוש רבינו
מן  יצאו  יהודים מיליון וחצי ששלשה איך

קלים. שוחטים  עבור הדת
ד': גלוים חלק נוראים הסודות יבואר,

"ספר  חיבורו עם השבטים עשרת  מבעל
ישראל בני  אחינו תיבות ראשי  האבי "ב 

בספרים.... נדפס בגולה.
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ה': עלחלק הגדולה המלחמה יבואר
הלל רבי  רבינו  של והשוחטים השחיטה 

זי "ע . תשמ "ג)מקאלאמאייע – תשל"ט (בשנת

ו': הישר חלק קב הקדוש מספר יבואר
שוחטים  עבור נהרגו  יהודים שמיליון איך

ק "ב)קלים פרק  הישר תשמ "ג).(קב – תשל"ט (בשנת

ז': רבינוחלק של הגדולה המלחמה יבואר
זי "ע . הירושלמי  על הרידב"ז בעל  הקדוש

תשמ "ג) – תשל"ט (בשנת

ח': שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
איך הברית , בארצות  יוסף  יעקב רבינו
זי "ע . אותו, הרגו  הכשרות תיקון שעבור

תשמ "ג) – תשל"ט (בשנת

ט ': שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
מלחמת פרוץ לפני  בווארשא ישראל  הגדולי

ת"ש)הראשונה. .(בשנת

י': רבינוחלק של הגדולה המלחמה יבואר
בארצות זצ "ל זילבער אליעזר רבי  הגדול

תשכ "ב)הברית. .(בשנת 

י "א: שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
שליט "א מקאשוי  אדמו"ר כ"ק הקדוש  הגאון 
בארצות הניקור פירצת על במלחמתו

תשמ "ג)הברית. – תשל"ט (בשנת

י "ב: שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
מקלויזנבורג  האדמו "ר הקדוש  רבינו
נבילות המאכילי נגד  במלחמתו  זצוקלה"ה,

בי"ג  הגדולה בדרשתו ודם, חלב וטריפות
רחמים. של תשמ "ג)מדות – תשל"ט (בשנת

י"ג : כ"קחלק של הגדולה המלחמה יבואר
נגד במלחמתו שליט "א  מהאלמין אדמו "ר

הברית . בארצות  טריפות המאכילי 

י"ד: הגדולהחלק המלחמה יבואר
מלחמת שטימע , שוחטים  די  בהירחון
הטריפות מאכילי  הבוטשערס  נגד השוחטים

הברית . בארצות 

ט "ו: שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
במלחמתו שליט "א  שיין יהודה הרב  הגאון 
הרב הגדול טריפות המאכיל נגד
בצע עבור עצמו  את  שמכר ווייסמאנדעל,
מהמאכילי רובאשקין למשפחת כסף

הברית . בארצות  ביותר הגדולים טריפות

ט"ז: נגדחלק הגדולה המלחמה יבואר
וקנדה הברית דארצות הרבנים  התאחדות
ודם  חלב וטריפות נבילות שמאכילים
על ושומעים  במזיד , בשנים עשרות ותולעים
ומתכונים  רבונם שיודעים  איך הטעיפס 
ימש "ו צבי  השבתי  שעשה כמו  בו, למרוד

בשעתו .

מכון ידי על  עיה"ק בירושלים לאור יוצא

על  שחרבו, ועולמות  העולם מלחמת למחקר

וסיבת  יהודים, מיליוני ונשרפו נהרגו  ולמה  מה 

הסיבה היא ומה  יום, יום המתרבות האסונות

צדקינו . משיח ביאת היום עד שנתעכב האמיתית 

לוית ע קניגיא לעת  בריאל עתיד  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָא )

לעõłת áבריאל עתיד יõנתן: ר àי ְֲִִִֵַַַַָָָָאמר
לויתן  üŁמô ìŁאמר לויתן עם ְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָָֹקניגיא

,õנŁל Łôקיע  äבחבל ואלמלאàחéה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
ע ה äא üä רà Łõ דñהõל יכõל אין õזרõ אמרìŁ ְֱֵֶֶַַָָָ

יõחנן  רàי "אמר ...õàחר Łáי õł עתידהע ְִִֵַַַַָָָָָֹ

לâðיקים ס éה לעõłת  הäא üä רà Łõ דñ ֲִִַַַַָָָֻה
לויתן Łל õ רõ תמעõéłב "התמêא ìŁאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

."õרõעה.)ע.עד תרא בא בלי, ְְְִַַַָָָ(למ ד 

ז מלחמה  לראת  יז ה אחד  ל לא ְְְִִִֶֶָָָָֹב)

ג'] יג ר àה  [וçקרא  Ł דרëà דןäי רàי אמר ְְִִִַַַַַָָָָָ
קניגין  הן ולויתן àהמõת éל Łמע õן: àְְְְְְִִִִִֵֵַָָָרàי 
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אכלו שלא והרבה  שכיח המטבע הי' שלא
כשר. בשר לו הספיק  לשבת משבת רק בשר

לקתה אשר אמעריקע במדינת כן לא
מעלות אלף ירדה שהיר"ש די לא בכפליים
מושג בין גדול הבדל ששורר עד אחורנית
שבימי ותמים ישר אדם לבין בזמנינו יר"ש
מכריסן תמימים אותן של צפרנן וטובה קדם
שכיח שהמטבע זאת עוד דעכשיו. היראים של
אלא בלבד כשר מאכילת רצון שבע אדם ואין
המהדרין. מן למהדרין כשר גלאט רק רוצה
לאכול בנ"א הסכמת אחר שגם מובן ומאליו
ריאות לייצר הסכימו לא הבהמות זה מין רק
של עליות כל לעשות שא"א כמו בלבד כאלו
נתחכמו מזה וכתוצאה מפטיר. או ששי ס"ת
על כשר גלאט חותמת לחתום מטבחיים בעלי
יהי' שהזאב המטרה השיגו זה ובאופן הכל
אינם והעולם שלם, ישאר והכבש שבע
כמויות להעניק במציאות היאך מתבוננים
לכל בהמה בשר פונט מיליאנען של גדולים
כל כשר, גלאט בחותמת ואוכלוסיה המדינה
להם כי לדעת. רוצים ואין להו איכפת לא זה
שלקחו בנפש סיפוק די להם שיש העיקר
אותיות בולטים עלי' אשר באיטליז הבשר
גלאט כשר בשר  לבנה קידוש  גדולות

ניקור, בדיקה, שחיטה, המהדרין מן למהדרין
אלומי, פלוני הרב השגחת תחת והודח, ונמלח
בבשר מתפטמים ועי"ז וישבעו, ענוים יאכלו

וטריפות]. נבילות ספק מפוקפק

שורות קורא כשאתה הסתם מן יקר, קורא
יבעתוך, ופלצות יאחזוך ורעדה חיל הללו
תמ"ה ותמ"ה דאז השוחטים רשעת מגודל

ב הרגישו לא איך דאז היראים על זהתקר"א,
מה אך וטריפות, נבילות ממש שאוכלים
מצוי היום שגם לך, כשנגלה נדבר, ומה נאמר
נא לך חזי, ופוק זה, ענין כל מאוד ושכיח
עבודתם כלות אחרי השוחטים עם ודבר
ומעוצבנים, עייפים מצבם, את ותראה שלהם,

עכ"ל.

שהכל לך יגיד כשהשוחט תאמין אל [וגם
ששקר זי"ע הרשב"א כתב כבר כי כשר,
ב"ה אבל להם, להאמין אפשר ואי בימינם,
יראת ניצוץ בהם שיש שוחטים הרבה ישנם

האמת את ומספרים להם וכואב (ספרשמים

כהלכתה) בשר ואכילת ].שחיטת

וצדיקי גדולי כל שכתבו מה לראות הרוצה
יעיין והשחיטות הכשרות על ישראל

אלו:בספרים

השחיטה  למלחמת אנציקלופדיה
את  שהכשילו  הקלים השוחטים נגד הדורות בכל  הצדיקים של  הגדולות המלחמות יובא בו 

וטריפות  בנבילות ישראל  הכלל 

 חלקי י "ג 

א': שלחלק  הגדולה המלחמה יבואר,
נתן  רבי האלוקי  המקובל הקדוש רבינו

זי "ע . אדלער

ב ': שלחלק הגדולה המלחמה יבואר,
המגיד והרב טוב שם הבעל הקדוש  רבינו

זי "ע . התניא ובעל בער ר"ר

ג ': שלחלק הגדולה המלחמה יבואר,
מבאר   זי"ע. חיים  דברי  בעל הקדוש רבינו
מן  יצאו  יהודים מיליון וחצי ששלשה איך

קלים. שוחטים  עבור הדת
ד': גלוים חלק נוראים הסודות יבואר,

"ספר  חיבורו עם השבטים עשרת  מבעל
ישראל בני  אחינו תיבות ראשי  האבי "ב 

בספרים.... נדפס בגולה.
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ה': עלחלק הגדולה המלחמה יבואר
הלל רבי  רבינו  של והשוחטים השחיטה 

זי "ע . תשמ "ג)מקאלאמאייע – תשל"ט (בשנת

ו': הישר חלק קב הקדוש מספר יבואר
שוחטים  עבור נהרגו  יהודים שמיליון איך

ק "ב)קלים פרק  הישר תשמ "ג).(קב – תשל"ט (בשנת

ז': רבינוחלק של הגדולה המלחמה יבואר
זי "ע . הירושלמי  על הרידב"ז בעל  הקדוש

תשמ "ג) – תשל"ט (בשנת

ח': שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
איך הברית , בארצות  יוסף  יעקב רבינו
זי "ע . אותו, הרגו  הכשרות תיקון שעבור

תשמ "ג) – תשל"ט (בשנת

ט ': שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
מלחמת פרוץ לפני  בווארשא ישראל  הגדולי

ת"ש)הראשונה. .(בשנת

י': רבינוחלק של הגדולה המלחמה יבואר
בארצות זצ "ל זילבער אליעזר רבי  הגדול

תשכ "ב)הברית. .(בשנת 

י "א: שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
שליט "א מקאשוי  אדמו"ר כ"ק הקדוש  הגאון 
בארצות הניקור פירצת על במלחמתו

תשמ "ג)הברית. – תשל"ט (בשנת

י "ב: שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
מקלויזנבורג  האדמו "ר הקדוש  רבינו
נבילות המאכילי נגד  במלחמתו  זצוקלה"ה,

בי"ג  הגדולה בדרשתו ודם, חלב וטריפות
רחמים. של תשמ "ג)מדות – תשל"ט (בשנת

י"ג : כ"קחלק של הגדולה המלחמה יבואר
נגד במלחמתו שליט "א  מהאלמין אדמו "ר

הברית . בארצות  טריפות המאכילי 

י"ד: הגדולהחלק המלחמה יבואר
מלחמת שטימע , שוחטים  די  בהירחון
הטריפות מאכילי  הבוטשערס  נגד השוחטים

הברית . בארצות 

ט "ו: שלחלק הגדולה המלחמה יבואר
במלחמתו שליט "א  שיין יהודה הרב  הגאון 
הרב הגדול טריפות המאכיל נגד
בצע עבור עצמו  את  שמכר ווייסמאנדעל,
מהמאכילי רובאשקין למשפחת כסף

הברית . בארצות  ביותר הגדולים טריפות

ט"ז: נגדחלק הגדולה המלחמה יבואר
וקנדה הברית דארצות הרבנים  התאחדות
ודם  חלב וטריפות נבילות שמאכילים
על ושומעים  במזיד , בשנים עשרות ותולעים
ומתכונים  רבונם שיודעים  איך הטעיפס 
ימש "ו צבי  השבתי  שעשה כמו  בו, למרוד

בשעתו .

מכון ידי על  עיה"ק בירושלים לאור יוצא

על  שחרבו, ועולמות  העולם מלחמת למחקר

וסיבת  יהודים, מיליוני ונשרפו נהרגו  ולמה  מה 

הסיבה היא ומה  יום, יום המתרבות האסונות

צדקינו . משיח ביאת היום עד שנתעכב האמיתית 

לוית ע קניגיא לעת  בריאל עתיד  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָא )

לעõłת áבריאל עתיד יõנתן: ר àי ְֲִִִֵַַַַָָָָאמר
לויתן  üŁמô ìŁאמר לויתן עם ְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָָֹקניגיא

,õנŁל Łôקיע  äבחבל ואלמלאàחéה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
ע ה äא üä רà Łõ דñהõל יכõל אין õזרõ אמרìŁ ְֱֵֶֶַַָָָ

יõחנן  רàי "אמר ...õàחר Łáי õł עתידהע ְִִֵַַַַָָָָָֹ

לâðיקים ס éה לעõłת  הäא üä רà Łõ דñ ֲִִַַַַָָָֻה
לויתן Łל õ רõ תמעõéłב "התמêא ìŁאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

."õרõעה.)ע.עד תרא בא בלי, ְְְִַַַָָָ(למ ד 

ז מלחמה  לראת  יז ה אחד  ל לא ְְְִִִֶֶָָָָֹב)

ג'] יג ר àה  [וçקרא  Ł דרëà דןäי רàי אמר ְְִִִַַַַַָָָָָ
קניגין  הן ולויתן àהמõת éל Łמע õן: àְְְְְְִִִִִֵֵַָָָרàי 
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ראה êŁא  מי  וכל לבõא, לעתיד צâיקים Łְִִִִֶֶֶַָָָָָֹל
זõכה ה åה, àעõלם הע õלם אõëת Łל  ְִִֶֶֶַָָָָֻקניגין
נŁחטים הם éיצד הàא לעõלם  ã תõְְִִִֵֵַַָָָָָלרא
ולויתן  õרעõוק àקרניו לêויתן נ õתץ  àְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָהמõת
וחכמים ,õחרõ ונ àסנïיריו  לàהמõת ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָנ õתץ 
üé ולא היא. Łéרה Łחיטה õז ְְְְִִִֵָָָֹאõמרים
äלעõלם õŁחטין äבéל õŁחטין "הéל  ְֲֲִִִַַַָָֹֹתנינן:
והנים והëגרה קציר  מáëל ח äץ õŁְְְְֲִִִִֵַַַַַָָחטין
éהנא: àר אבין רàי אמר ח õנקין"? Łהן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמïני
מאôי  חדŁה "õôרה ה äא üäרà Łõדñה ֲִִֵַַָָָָָָאמר

ôצא". מא ôי õôרה  Łäâ ח ôִִִֵֵֵֵֵָצא,
אריסטõן: יצחק רàי Łàם àרכיה רàי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָאמר
לעבדיו לעõłת הäא  üäרà Łõדñה ֲֲִַַַָָָָָעתיד
אכל êŁא מי וכל  לבõא  לעתיד ְִִִִֶֶַַַָָָָֹהâðיקים
לעõלם õתõלרא זõכה הåה àעõלם ְְִֵֶֶַָָָָנבלõת 
וחלב נבלה  "וחלב âכתיב  הäא  הדא  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָהàא
לא ואכל  מלאכה לכל יעłה ְְְְֵֵֶָָָָָָֹֹטרפה 

"äז)תאכלה מäìë(ו קרא äאכלôŁ Łàביל ְְְְִִִִֶֶַָֹֹֻ
לי łראל מזהיר  מŁה  üלפיכ לבא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלעתיד

."äאכלô אŁר החçה "זאת להם ְְֲֵֶֶַַָָֹֹואõמר

הזוהר תשע"ה982אור  תשרי חודש   גיליו

עוסק כבודו למה טוב מבין אני שאלה,
את להביא כדי הקדוש , הזוהר  בהפצת
כל כותב  האדמו"ר כ"ק למה אבל הגאולה,
שמוסרים צדיקים רבנים  נגד חריף  כך 
כמעט וכאילו הכשרות, להחזקת נפשם 
בדרשה ממכם  ששמעתי כפי טרף  הכל 

?2000 בראדיו

לא  בכלל הם  הרבנים אותם תשובה!
אתצדיקים, שמאכילים רב הערב  רבני הם

וטריפות בנבילות ישראל  כבר בני וזה ,
שכתבו מה ראה  שנה, מאות לפני התחיל
האמת וזה  שנים , מאות  לפני הצדיקים
וניתן  ספרים , מאות זה על  וכתבתי היחידי,

מדובר, במה שתבינו דוגמה ואיךלכם
אותם !!! דוקא ולמה אותם, מנהיג שהס "מ 

העוסק  קטע  מביא הנשר דרך בספר א.
שוחטים, חזנים, בעניני תר"כ בשנת
באותו נפתח  ובטרם כנסיות, ובתי שצי"ם,
סופר  החתם מדברי הקדמה  נביא קטע
הוא  בו אשר ר"ה סימן או"ח  בשו"ת
הרע] היצר [הוא וכסיל זקן  כותב :...מלך

רגלים: ג' של כסא על  יושב 

מחוץ המוליכין החזנים אחד: רגל
ישראל . כלל  תפילות  למחנה

נבילות המאכילים  שוחטים  ב ': רגל
ישראל . לבני וטריפות 

ומזוזות תפילין  הכותבים  סופרים ג': רגל
לכלום . צריך  לא ותו פסולים,

 קדוש מאיש   גלוי הקודש רוח 
בשחיטות

 דר מספר מביא ס"ג  ד דעת זוהר בספר  ב.
 משפט  שמרו  בספר ג"כ (ומובא הנשר,

וז"ל: ע"ב)  ד שיחות
יצחק  ר' הגאון בשם הנשר דרך בס' כ'
יוסף  עקיבא ר' שהה "צ ווערבא ראב"ד

ז "ל מקאלאמייא שלעזינגער הלל ר ' הגה"ק  (חתן 

שבשנתזצ "ל ) משפט  שמרו בספרו כתב
חותנו לבית בא פסח בערב לפ "ק כת"ר
ב"ר  אליעזר ר' בשם מאזיען אחד איש 

טיבעט  ממדינת  וחינא)שמעון  יאפאן בן (שבוא 

הי' ובקשתו בלשה "ק רק  הי' ודבריו 
אצלו להיות זצ"ל הלל ר' הה"ק  מחותנו
יעשה הסדר כי זה בתנאי ורק בלבד, פסח 
יתן  והוא לו, מיוחד שלחן על בעצמו הוא
כן , והי' לו, ונרצה הסדר, וצרכי המצות לו
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כזית כשיעור כ"א פסח , בליל אכל ולא
עוד הפסח כל אכל לא ושוב כהלכה, מצה 
ארץ  ותפוחי מפירות הי' אכילתו ורק מצה ,
ולא  מתנה, שום לקבל  רצה ולא  ולוזים ,
שם  וסתם  נסיעה צרכי ולא ממון  שום

אותווה וראיתי ממנו שמעתי אשר דברי'
בזכרוני. אשר קצת אכתוב החג

אשר  פסוק כל  פלאים בלהבות הי' הסדר
אשר  בלשונו אותו מתרגם הי' בקול  אמר
זוהר  דברי איזהו ורק לנו, נודע לא
שמענו, בתוכם  אזכיר אשר ומדרשים
לערך  וברקים בקולות בהתלהבות התפלל
רק  וטעם לביתו בא ואח "כ  שעות ג' או ב'
בשר  בלא  וכיוצא ופירות בצים ארץ תפוחי
ממנו, ולדרוש  לשמוע זמן  הי' ולא ומצה,
על  ממנו דרשתי וביו "ט  בחוה "מ כ"א
הוא  כי וא"ל תורתם , ומהות מהותם
מצות ע"פ  כמוס  בטעם  ובא משולח
הב "ד, ראש  ג"כ הוא אביו כאשר  הראשים,
ב"י  אלפים צ"ו  לערך במספר הם וביניהם
עשרה שרי עם הזה וסדר  דגלם , תחת
והם  אלפים שרי מאות שרי חמישים שרי 
ביכלתם  עשרה בי וכל המעשרות, מקיימין 
עה "ת היושב  ת"ח  מנהל פרנסת  להחזיק
ומועדים  בשבתות  עמהם ומלמד ועבודה
ראש יכלתם, לפי לתו' עתים בקביעות
והוא  רוה"ק ובעל מקובל הוא  הנשיאים
צדיק  כ"ד, נעשה הוא ע"פ הדור מנהיג
את לשפוט לבד ולא אלקים ביראת מושל
יששכר  בני  אצל שכ' כמו כ"א עדתם
בכל  ישראל יעשו מה לעתים בינה יודעי

האבי"ב הגולה, בשם  ספר  אחינוואצלו (ר"ת 

ישראל .)בגולהבני 

הגדול : עם הסוד  בסוד שדיבר מה והנה 
שמעתי  אשר ורק אדע, לא זצ "ל מנו"ח 
שנאתי, שקר  כי כותב אני ממנו  וראיתי
ביו"ט בד"ת עמו דברתי הזה האיש  והנה
ר"א  של הפייט  בלימוד רק  רצה  והוא

עםהקליר , וכו' האמת ע"ד  דרש  ובו
בשרשי  סובל, מוחי  ל "ה  אשר עמקות
של הנשמות  לי  גילה ועד"ז הגלגולים,
לועזים מן הראשונים כי ואמר  דורינו,
כת של דור מן בגלגול באו המה בלע"ז
ובאו  חצונים  עם  נכשלו  כאשר  ימ"ש, ש"ץ

.לחיצונים

ממקצת האבי "בואעתיק  מהנוגעמספר 
ותלמידו אדלר נתן ר' וז"ל: בדורנו לדעת
בנסתר, מקובלים מפ "ב סופר ר'משה 
דפפד"מ, השוחטים לפסול רצה רנ"א
שוחטים  על ששורה הס "א חותם ולהכניע 

ואלמלא פסולים וגו' תחי' חרבך על בסוד
הס"ם אך משיח, בא רצונו כל  השיג
והוצרך קצבים  רודפים עליו העמיד 

מפ"פ  טימסניץ לברוח  משולם ר' ועל
עינו כ' הנוב"י ועל  שרף נשמת כ' מפ "ב 
כ' פיהם מעהרן מדינת ועל  חשמל כעין
ר"ל, ס "מ של חותמו עם היא נחתם
שם  לעבור נפש  בעל כל עצמו וישמור

בפני שעומד דבר  לך .התשובה)(ואין

ל"ה בחיים הנוב"י שהי' כ"ז פראג ובעיר 
בבחי' בדוחק רק שם, להיות  הס "מ יכול

ותחלת שם, מולך ועכשיו הקלקול אורח
כנסיות בתי ועל  וכו' וקאה"ר  חזן ע"י יצא
כמו תועבה  בהם תפלתם כל שם כ' אלו
כי  יותר וגרוע הכבוד, בבית  מתפלל  אשר 
לי  הי' זאת ועוד שם, מזכירין  אשר שם 
תחת מונח כלב היה  מו"ח  בבית כי לפלא ,
לגרשו כח  ל"ה אופן  ובשום תמיד שלחנו
וכאשר  הועילו, לא בו הכאות וכל הבית, מן
את מתקן  אינו למה לי אמר כן הוא ראה
רב הי' זה כי מנהו ידע לא וכי הזה, הכלב 
אשר  לו, סמוך ושהי' פלוני  ממקום לוע"ז
הזה, בכלב  ונתגלגל נמרצות , בקללות קללו
לה כי בשמו, נובח ל"ה ויקרא בסוד והיא

הנכרים, לשון  גםר"ת ראובני בילקוט כ ' (וכזה

הרע) לשון .בר"ת 
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ראה êŁא  מי  וכל לבõא, לעתיד צâיקים Łְִִִִֶֶֶַָָָָָֹל
זõכה ה åה, àעõלם הע õלם אõëת Łל  ְִִֶֶֶַָָָָֻקניגין
נŁחטים הם éיצד הàא לעõלם  ã תõְְִִִֵֵַַָָָָָלרא
ולויתן  õרעõוק àקרניו לêויתן נ õתץ  àְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָהמõת
וחכמים ,õחרõ ונ àסנïיריו  לàהמõת ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָנ õתץ 
üé ולא היא. Łéרה Łחיטה õז ְְְְִִִֵָָָֹאõמרים
äלעõלם õŁחטין äבéל õŁחטין "הéל  ְֲֲִִִַַַָָֹֹתנינן:
והנים והëגרה קציר  מáëל ח äץ õŁְְְְֲִִִִֵַַַַַָָחטין
éהנא: àר אבין רàי אמר ח õנקין"? Łהן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמïני
מאôי  חדŁה "õôרה ה äא üäרà Łõדñה ֲִִֵַַָָָָָָאמר

ôצא". מא ôי õôרה  Łäâ ח ôִִִֵֵֵֵֵָצא,
אריסטõן: יצחק רàי Łàם àרכיה רàי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָאמר
לעבדיו לעõłת הäא  üäרà Łõדñה ֲֲִַַַָָָָָעתיד
אכל êŁא מי וכל  לבõא  לעתיד ְִִִִֶֶַַַָָָָֹהâðיקים
לעõלם õתõלרא זõכה הåה àעõלם ְְִֵֶֶַָָָָנבלõת 
וחלב נבלה  "וחלב âכתיב  הäא  הדא  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָהàא
לא ואכל  מלאכה לכל יעłה ְְְְֵֵֶָָָָָָֹֹטרפה 

"äז)תאכלה מäìë(ו קרא äאכלôŁ Łàביל ְְְְִִִִֶֶַָֹֹֻ
לי łראל מזהיר  מŁה  üלפיכ לבא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלעתיד

."äאכלô אŁר החçה "זאת להם ְְֲֵֶֶַַָָֹֹואõמר

הזוהר תשע"ה982אור  תשרי חודש   גיליו

עוסק כבודו למה טוב מבין אני שאלה,
את להביא כדי הקדוש , הזוהר  בהפצת
כל כותב  האדמו"ר כ"ק למה אבל הגאולה,
שמוסרים צדיקים רבנים  נגד חריף  כך 
כמעט וכאילו הכשרות, להחזקת נפשם 
בדרשה ממכם  ששמעתי כפי טרף  הכל 

?2000 בראדיו

לא  בכלל הם  הרבנים אותם תשובה!
אתצדיקים, שמאכילים רב הערב  רבני הם

וטריפות בנבילות ישראל  כבר בני וזה ,
שכתבו מה ראה  שנה, מאות לפני התחיל
האמת וזה  שנים , מאות  לפני הצדיקים
וניתן  ספרים , מאות זה על  וכתבתי היחידי,

מדובר, במה שתבינו דוגמה ואיךלכם
אותם !!! דוקא ולמה אותם, מנהיג שהס "מ 

העוסק  קטע  מביא הנשר דרך בספר א.
שוחטים, חזנים, בעניני תר"כ בשנת
באותו נפתח  ובטרם כנסיות, ובתי שצי"ם,
סופר  החתם מדברי הקדמה  נביא קטע
הוא  בו אשר ר"ה סימן או"ח  בשו"ת
הרע] היצר [הוא וכסיל זקן  כותב :...מלך

רגלים: ג' של כסא על  יושב 

מחוץ המוליכין החזנים אחד: רגל
ישראל . כלל  תפילות  למחנה

נבילות המאכילים  שוחטים  ב ': רגל
ישראל . לבני וטריפות 

ומזוזות תפילין  הכותבים  סופרים ג': רגל
לכלום . צריך  לא ותו פסולים,

 קדוש מאיש   גלוי הקודש רוח 
בשחיטות

 דר מספר מביא ס"ג  ד דעת זוהר בספר  ב.
 משפט  שמרו  בספר ג"כ (ומובא הנשר,

וז"ל: ע"ב)  ד שיחות
יצחק  ר' הגאון בשם הנשר דרך בס' כ'
יוסף  עקיבא ר' שהה "צ ווערבא ראב"ד

ז "ל מקאלאמייא שלעזינגער הלל ר ' הגה"ק  (חתן 

שבשנתזצ "ל ) משפט  שמרו בספרו כתב
חותנו לבית בא פסח בערב לפ "ק כת"ר
ב"ר  אליעזר ר' בשם מאזיען אחד איש 

טיבעט  ממדינת  וחינא)שמעון  יאפאן בן (שבוא 

הי' ובקשתו בלשה "ק רק  הי' ודבריו 
אצלו להיות זצ"ל הלל ר' הה"ק  מחותנו
יעשה הסדר כי זה בתנאי ורק בלבד, פסח 
יתן  והוא לו, מיוחד שלחן על בעצמו הוא
כן , והי' לו, ונרצה הסדר, וצרכי המצות לו
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כזית כשיעור כ"א פסח , בליל אכל ולא
עוד הפסח כל אכל לא ושוב כהלכה, מצה 
ארץ  ותפוחי מפירות הי' אכילתו ורק מצה ,
ולא  מתנה, שום לקבל  רצה ולא  ולוזים ,
שם  וסתם  נסיעה צרכי ולא ממון  שום

אותווה וראיתי ממנו שמעתי אשר דברי'
בזכרוני. אשר קצת אכתוב החג

אשר  פסוק כל  פלאים בלהבות הי' הסדר
אשר  בלשונו אותו מתרגם הי' בקול  אמר
זוהר  דברי איזהו ורק לנו, נודע לא
שמענו, בתוכם  אזכיר אשר ומדרשים
לערך  וברקים בקולות בהתלהבות התפלל
רק  וטעם לביתו בא ואח "כ  שעות ג' או ב'
בשר  בלא  וכיוצא ופירות בצים ארץ תפוחי
ממנו, ולדרוש  לשמוע זמן  הי' ולא ומצה,
על  ממנו דרשתי וביו "ט  בחוה "מ כ"א
הוא  כי וא"ל תורתם , ומהות מהותם
מצות ע"פ  כמוס  בטעם  ובא משולח
הב "ד, ראש  ג"כ הוא אביו כאשר  הראשים,
ב"י  אלפים צ"ו  לערך במספר הם וביניהם
עשרה שרי עם הזה וסדר  דגלם , תחת
והם  אלפים שרי מאות שרי חמישים שרי 
ביכלתם  עשרה בי וכל המעשרות, מקיימין 
עה "ת היושב  ת"ח  מנהל פרנסת  להחזיק
ומועדים  בשבתות  עמהם ומלמד ועבודה
ראש יכלתם, לפי לתו' עתים בקביעות
והוא  רוה"ק ובעל מקובל הוא  הנשיאים
צדיק  כ"ד, נעשה הוא ע"פ הדור מנהיג
את לשפוט לבד ולא אלקים ביראת מושל
יששכר  בני  אצל שכ' כמו כ"א עדתם
בכל  ישראל יעשו מה לעתים בינה יודעי

האבי"ב הגולה, בשם  ספר  אחינוואצלו (ר"ת 

ישראל .)בגולהבני 

הגדול : עם הסוד  בסוד שדיבר מה והנה 
שמעתי  אשר ורק אדע, לא זצ "ל מנו"ח 
שנאתי, שקר  כי כותב אני ממנו  וראיתי
ביו"ט בד"ת עמו דברתי הזה האיש  והנה
ר"א  של הפייט  בלימוד רק  רצה  והוא

עםהקליר , וכו' האמת ע"ד  דרש  ובו
בשרשי  סובל, מוחי  ל "ה  אשר עמקות
של הנשמות  לי  גילה ועד"ז הגלגולים,
לועזים מן הראשונים כי ואמר  דורינו,
כת של דור מן בגלגול באו המה בלע"ז
ובאו  חצונים  עם  נכשלו  כאשר  ימ"ש, ש"ץ

.לחיצונים

ממקצת האבי "בואעתיק  מהנוגעמספר 
ותלמידו אדלר נתן ר' וז"ל: בדורנו לדעת
בנסתר, מקובלים מפ "ב סופר ר'משה 
דפפד"מ, השוחטים לפסול רצה רנ"א
שוחטים  על ששורה הס "א חותם ולהכניע 

ואלמלא פסולים וגו' תחי' חרבך על בסוד
הס"ם אך משיח, בא רצונו כל  השיג
והוצרך קצבים  רודפים עליו העמיד 

מפ"פ  טימסניץ לברוח  משולם ר' ועל
עינו כ' הנוב"י ועל  שרף נשמת כ' מפ "ב 
כ' פיהם מעהרן מדינת ועל  חשמל כעין
ר"ל, ס "מ של חותמו עם היא נחתם
שם  לעבור נפש  בעל כל עצמו וישמור

בפני שעומד דבר  לך .התשובה)(ואין

ל"ה בחיים הנוב"י שהי' כ"ז פראג ובעיר 
בבחי' בדוחק רק שם, להיות  הס "מ יכול

ותחלת שם, מולך ועכשיו הקלקול אורח
כנסיות בתי ועל  וכו' וקאה"ר  חזן ע"י יצא
כמו תועבה  בהם תפלתם כל שם כ' אלו
כי  יותר וגרוע הכבוד, בבית  מתפלל  אשר 
לי  הי' זאת ועוד שם, מזכירין  אשר שם 
תחת מונח כלב היה  מו"ח  בבית כי לפלא ,
לגרשו כח  ל"ה אופן  ובשום תמיד שלחנו
וכאשר  הועילו, לא בו הכאות וכל הבית, מן
את מתקן  אינו למה לי אמר כן הוא ראה
רב הי' זה כי מנהו ידע לא וכי הזה, הכלב 
אשר  לו, סמוך ושהי' פלוני  ממקום לוע"ז
הזה, בכלב  ונתגלגל נמרצות , בקללות קללו
לה כי בשמו, נובח ל"ה ויקרא בסוד והיא

הנכרים, לשון  גםר"ת ראובני בילקוט כ ' (וכזה

הרע) לשון .בר"ת 
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למו"ח, זה להזכיר כדאי שאינו וחשבתי
הנ"ל  דברים ספרתי וכו', היום בא אך
הנ"ל, הנעלמי האיש לי אמר אשר למו"ח
לעשות תיקון  איזה  אדע לא אני לי והשיב
אשר  תיקונו זה וא"ל  להנ"ל, זה והגדתי לו,
ומן  כן, ועשה  למו"ח  והגדתיו לו  יעשה
והי' עוד בא ולא הכלב נעלם השעה אותה 
ברגלו הנ"ל והאיש יפלא, בעיני וגם לפלא,
אחר  אס"ח  אור בבוקר הלך וברגלו בא
על  שיסע ברצוננו  והי' שחרית, תפלת
ולא  בעדו ולשלם כנהוג הברזל מסילת
כ"א  וכתב , לעזר ממון שום לקבל רצה 
הראשים  מן קבל אשר פקודתו את לקיים
ושוב לבד, אצלינו  פסח  להיות שלהם,
קאשויא, דרך על פנה אשר לדרכו לשוב
והלכתי  לפנות, ורוסיא פולין דרך ומשם
לערך  לי שהי' שלי הישיבה בני עם אני
כי  עד לדרכו, ללותו  אז, תלמודים ע'

ע"כ.נעלם .

 ושלשי ששה פרק  מוסר שבט הקדוש ספר  ג.
הטומאה כוחות כמה עד יבואר בו
שהשוחט כוחם בכל משתדלים והחיצונים 
את ולהכשיל לישראל, טריפות יאכיל
יבואר  גם וטריפות. נבילות באכילת ישראל
למי  אפילו בשר לאכול האיסור גודל בו 
עם  כן וגם גמור, לצדיק זולת ושנה, שקרא
לא  תשובה  שבעל טעם  מעולה. שמירה

בשבת. אם  כי בשר יאכל 
וצלם  לצדיק  רק בשר  לאכול הותר לא

פניו: על הותר אלקים שלא העולה, כלל 
אלוקים  דצלם  צדיק שהוא למי רק בשר
ממנו. מתיירא והבהמה  העוף ושר פניו. על
כל  וגלו, בארץ ישראל שחטאו אחר ולכן
מדמות שנסתלקו  עד בהם מתגרות החיות
הקדוש אמר  הדמות אותו שעל עליון,

הוא ט ')ברוך יהי',(בראשית  וחתכם ומוראכם 
שהם  רז"ל באו נדמו , כבהמות ושבו
שאין  בדבריהם  והרמיזו גמורים, צדיקים

ב אומרםלאכול והוא מ "ט )שר, עם(פסחים 
בשר לאכול אסור  פי הארץ  על ואף .

רז"ל מ "ז)שאמרו  ושנה(ברכות  שקרא מי
עם  הוא הרי חכמים, תלמידי שימש ולא
אפילו בשר , אכילת גבי הכי אפילו הארץ,
עם  תלמודא, וכולהו וספרי ספרא למד
שנחלש ועל הראשון , אדם לגבי הוא הארץ
עמי  לכם אוי לו. נאסר כבהמה , ונמשל  צלו
עיקר  בלא המצות  לומדי  וגם  הארצות,
נלאים  ואינכם בהם, ומקילין ידיעתם
ע"ש השערה , כחוט אפילו ולהחמיר לחזור

באורך. יותר

שחיטה, דיני  בכל פה על נצטווה משה
ואכלתם: בזה ושחטתם שכתוב וגם כמו

י"ב)אמר  ומצאנך(דברים מבקרך וזבחת
צויתיך, לומר כאשר חז"ל ונתעוררו

שחיטה דיני בכל פה על  משה  ,שנצטוה
שאול אמר כן  י "ד )ועל בזה(ש "א ושחטתם 

פה .ואכלתם על שציום השוחטונראה
אבל הבהמה, בכפיית מביט אינו האכזרי
הגדול , הרב שאני  ראו בנשים מביט הוא

נפשות: הלוקח כסמא"ל , אני ועתהשקול
השחיטהבני, בני עושים  מה לוקחים שמע :

הבהמה על ועומדים רמה, ביד הסכין
ובוכה מוטה והבהמה  זקופה, בקומה 
ואותו בידה, כח אין  כי  עצמה, ומוסרת
הוא  אבל הבהמה, בכפיית מביט אינו אכזרי
הרב שאני ראו ובהדיוטים, בנשים מביט 
נפשות, הלוקח  כסמא"ל, אני שקול הגדול,
ושמח לו הנתונות המנות רואה כך ואחר
יפות פנים בסבר מקבלתם ואשתו בהם,
ומעלת מעלתינו ראו בשכינות, ומתיהרת
יאריכו וכה יחיו כה  סמא"ל. הגדול  הרב 
גם  להשחט מעלתם  תביאם לא אם ימים,
גדול  הוא כמה  וראה  הבט  כי כמותם. הם
עגל  באותו חס  שלא ועל הקדוש , רבינו 
קשים, ביסורין  נתיסר נוצרת לכך לו ואמר

עליו הגינה לא פ"ה)ותורתו כאן (ב"מ  עד ,

תשע"ה  תשרי חודש  גיליון 829 הזוהר  45אור

השם. נפלאות באורך ע"ש לעניננו לשונו 

הרבה יש הזה בדור הרבים , בעונותינו
על אף קבלה, להם שנותנין הארצות  מעמי
וקלי  גמורים הארצים עמי  שהשוחטים פי

כלל: שמים יראת בהם שאין והנההדעת,
הוא  ראשית אלו: הם הדין  מצד החומרות
של  הסכין בדיקת מחמת מאד גדול דבר
אמרו ז"ל שרבותינו גב על אף שחיטה.

ג ') הן (חולין מומחין  שחיטה אצל מצוין  רוב :
נמצאין  העם מן  רבים  שיש מקומות יש 
ראינו ועוד מומחין. בלתי שחיטה אצל

רחקובמקצת מהמומחים רבים כי מקומות 
לא  לבו  ירא אינו ואשר חטא, מיראת לבם
לכוין  צריך כי  הסכין, בבדיקת לדקדק יבין
יבדוק  כי תראה הלא בבדיקתו. במאד לבו
בפגימה ירגיש  ולא ושלש  פעמים האדם
לבו הכין כי ימצאנו , כן ואחר דקה,
כוונת כפי המשוש  חוש  ובבחינת באחרונה.

וישהלב . יש הזה בדור  הרבים , בעונותינו ועתה (הג"ה.

פי על אף קבלה , להם  שנותנין הארצות  מעמי הרבה

יראת בהם שאין הדעת, וקלי  גמורים הארצים עמי  שהם

אלא  שלהם, לסכין  נדן כלל להם שאין ויש  כלל , שמים

צריך והסכין מוצנע. במקום  שלא אפילו כך מניחים

מגעתו אלא חלק , אינו הרוב פי על  וזה וחלק , חד להיות 

חולין  רש "י עיין כך , כל חלק  [שאינו השבולת ראש  כמגע

ב') עמוד  (יז הבדיקה  בשעת מדברים ויש .[
כוונה להם אין  מדברים  שהם בשעה בודאי 
בהולכה באצבע מעבירין אלא הבדיקה, על

כוונה . בלי במהירות והבאה

יהיה שמיתתו פגומה בסכין ששוחט מי
"מגיפה": אותיות הם "פגימה" כי  במגיפה,
הדעת קלי שהמה ובודקים שוחטים ויש 
בסכין  ששוחט מי שכל  וידוע ופושעים.

" כי במגיפה , יהיה שמיתתו "פגימהפגומה
אותיות עתה"מגיפה"הם מת אין  ואם

במגפה . שימות נשמתו מתגלגל במגפה 
המאכיל  כל כי  בכלב , יתגלגל נשמתו וגם
ממה גוזל הוא לישראל וטרפות  נבלות

נאמר ועליו לכלבים, כ"ב)ששייך (שמות 

אותו  תשליכון יראתלכלב שנגע מי כן  על .
של  השחיטה  על יסמוך אל בלבו אלוקים

השוחטים  .אלו

אל שמוע לבלתי שמים  יראת לו שיש  מי
הנכשר בשר תאכלו שלא הזה הרע המנהג
מצד הסירכא טריפה שהיתה מיעוך מכח

בסירכותהדין: משמוש בענין  שנית עוד
הנגע ונתפשט העולם שנוהגים  בה למעך
אפילו וממעבים וקהילות  מדינות  בהרבה
הנזכר  טריפות שהוא כסדרן שלא בנסרך

תפוצותבתלמוד. ובכל ישראל  ובארץ 
כלם ישמעאל במלכות  היושבים  ישראל
ועל הסירכות . כלל  ממעכין ואינן מטריפין
שמוע לבלתי  שמים יראת  לו שיש מי  כן
בשר תאכלו שלא הזה הרע המנהג אל
טריפה שהיתה מיעוך מכח  הנכשר

הדין. מצד  מהטבחהסירכא בשר תקנו ולא
אחר שתדרשו רמ"א עד כתב  הגה "ה . זה.

לשונו: וזה י"ז  סעיף ל"ט סי' יו"ד בש "ע
ומכל למעך, אלו מדינות  בכל  נהגו כבר
אלוקים ירא הבודק להיות  צריך  מקום
בכח ינתק  שלא בנחת  למעך ליזהר  שיודע
וראוי  זה, על הט "ז  וכתב לשונו . כאן עד
ימעכו שלא והבודקים השוחטים להזהיר
האצבעות, בין לגלגל אלא בחזקה , כך כל
לקצת עוד וראיתי המיעוך. בדרך וקצת
כי  בנחת, למעך נזהרים אינן בודקים
מאכילים  והם הריאה, נפיחת על סומכים
נפוח אין  גמורה סירכא בכל דודאי טריפות,

לשונו. כאן עד

בספק גם להתיר סומכים  בודקים הרבה
מנפח היה ואם מבצבץ , שאינו כיון איסור ,
טריפות מאכילים הם  מבצבץ, היה כראוי 

לשונו:לישראל : וזה זהב  בטורי עוד וכתב
ושמים  בנפיחה לבדוק נוהגים שאנו דמה
על  וסומכין הסירכא, מקום על מים או רוק
שכבר  לפי נפיחה, ידי על  היינו להכשיר, זה 
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למו"ח, זה להזכיר כדאי שאינו וחשבתי
הנ"ל  דברים ספרתי וכו', היום בא אך
הנ"ל, הנעלמי האיש לי אמר אשר למו"ח
לעשות תיקון  איזה  אדע לא אני לי והשיב
אשר  תיקונו זה וא"ל  להנ"ל, זה והגדתי לו,
ומן  כן, ועשה  למו"ח  והגדתיו לו  יעשה
והי' עוד בא ולא הכלב נעלם השעה אותה 
ברגלו הנ"ל והאיש יפלא, בעיני וגם לפלא,
אחר  אס"ח  אור בבוקר הלך וברגלו בא
על  שיסע ברצוננו  והי' שחרית, תפלת
ולא  בעדו ולשלם כנהוג הברזל מסילת
כ"א  וכתב , לעזר ממון שום לקבל רצה 
הראשים  מן קבל אשר פקודתו את לקיים
ושוב לבד, אצלינו  פסח  להיות שלהם,
קאשויא, דרך על פנה אשר לדרכו לשוב
והלכתי  לפנות, ורוסיא פולין דרך ומשם
לערך  לי שהי' שלי הישיבה בני עם אני
כי  עד לדרכו, ללותו  אז, תלמודים ע'

ע"כ.נעלם .

 ושלשי ששה פרק  מוסר שבט הקדוש ספר  ג.
הטומאה כוחות כמה עד יבואר בו
שהשוחט כוחם בכל משתדלים והחיצונים 
את ולהכשיל לישראל, טריפות יאכיל
יבואר  גם וטריפות. נבילות באכילת ישראל
למי  אפילו בשר לאכול האיסור גודל בו 
עם  כן וגם גמור, לצדיק זולת ושנה, שקרא
לא  תשובה  שבעל טעם  מעולה. שמירה

בשבת. אם  כי בשר יאכל 
וצלם  לצדיק  רק בשר  לאכול הותר לא

פניו: על הותר אלקים שלא העולה, כלל 
אלוקים  דצלם  צדיק שהוא למי רק בשר
ממנו. מתיירא והבהמה  העוף ושר פניו. על
כל  וגלו, בארץ ישראל שחטאו אחר ולכן
מדמות שנסתלקו  עד בהם מתגרות החיות
הקדוש אמר  הדמות אותו שעל עליון,

הוא ט ')ברוך יהי',(בראשית  וחתכם ומוראכם 
שהם  רז"ל באו נדמו , כבהמות ושבו
שאין  בדבריהם  והרמיזו גמורים, צדיקים

ב אומרםלאכול והוא מ "ט )שר, עם(פסחים 
בשר לאכול אסור  פי הארץ  על ואף .

רז"ל מ "ז)שאמרו  ושנה(ברכות  שקרא מי
עם  הוא הרי חכמים, תלמידי שימש ולא
אפילו בשר , אכילת גבי הכי אפילו הארץ,
עם  תלמודא, וכולהו וספרי ספרא למד
שנחלש ועל הראשון , אדם לגבי הוא הארץ
עמי  לכם אוי לו. נאסר כבהמה , ונמשל  צלו
עיקר  בלא המצות  לומדי  וגם  הארצות,
נלאים  ואינכם בהם, ומקילין ידיעתם
ע"ש השערה , כחוט אפילו ולהחמיר לחזור

באורך. יותר

שחיטה, דיני  בכל פה על נצטווה משה
ואכלתם: בזה ושחטתם שכתוב וגם כמו

י"ב)אמר  ומצאנך(דברים מבקרך וזבחת
צויתיך, לומר כאשר חז"ל ונתעוררו

שחיטה דיני בכל פה על  משה  ,שנצטוה
שאול אמר כן  י "ד )ועל בזה(ש "א ושחטתם 

פה .ואכלתם על שציום השוחטונראה
אבל הבהמה, בכפיית מביט אינו האכזרי
הגדול , הרב שאני  ראו בנשים מביט הוא

נפשות: הלוקח כסמא"ל , אני ועתהשקול
השחיטהבני, בני עושים  מה לוקחים שמע :

הבהמה על ועומדים רמה, ביד הסכין
ובוכה מוטה והבהמה  זקופה, בקומה 
ואותו בידה, כח אין  כי  עצמה, ומוסרת
הוא  אבל הבהמה, בכפיית מביט אינו אכזרי
הרב שאני ראו ובהדיוטים, בנשים מביט 
נפשות, הלוקח  כסמא"ל, אני שקול הגדול,
ושמח לו הנתונות המנות רואה כך ואחר
יפות פנים בסבר מקבלתם ואשתו בהם,
ומעלת מעלתינו ראו בשכינות, ומתיהרת
יאריכו וכה יחיו כה  סמא"ל. הגדול  הרב 
גם  להשחט מעלתם  תביאם לא אם ימים,
גדול  הוא כמה  וראה  הבט  כי כמותם. הם
עגל  באותו חס  שלא ועל הקדוש , רבינו 
קשים, ביסורין  נתיסר נוצרת לכך לו ואמר

עליו הגינה לא פ"ה)ותורתו כאן (ב"מ  עד ,
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השם. נפלאות באורך ע"ש לעניננו לשונו 

הרבה יש הזה בדור הרבים , בעונותינו
על אף קבלה, להם שנותנין הארצות  מעמי
וקלי  גמורים הארצים עמי  שהשוחטים פי

כלל: שמים יראת בהם שאין והנההדעת,
הוא  ראשית אלו: הם הדין  מצד החומרות
של  הסכין בדיקת מחמת מאד גדול דבר
אמרו ז"ל שרבותינו גב על אף שחיטה.

ג ') הן (חולין מומחין  שחיטה אצל מצוין  רוב :
נמצאין  העם מן  רבים  שיש מקומות יש 
ראינו ועוד מומחין. בלתי שחיטה אצל

רחקובמקצת מהמומחים רבים כי מקומות 
לא  לבו  ירא אינו ואשר חטא, מיראת לבם
לכוין  צריך כי  הסכין, בבדיקת לדקדק יבין
יבדוק  כי תראה הלא בבדיקתו. במאד לבו
בפגימה ירגיש  ולא ושלש  פעמים האדם
לבו הכין כי ימצאנו , כן ואחר דקה,
כוונת כפי המשוש  חוש  ובבחינת באחרונה.

וישהלב . יש הזה בדור  הרבים , בעונותינו ועתה (הג"ה.

פי על אף קבלה , להם  שנותנין הארצות  מעמי הרבה

יראת בהם שאין הדעת, וקלי  גמורים הארצים עמי  שהם

אלא  שלהם, לסכין  נדן כלל להם שאין ויש  כלל , שמים

צריך והסכין מוצנע. במקום  שלא אפילו כך מניחים

מגעתו אלא חלק , אינו הרוב פי על  וזה וחלק , חד להיות 

חולין  רש "י עיין כך , כל חלק  [שאינו השבולת ראש  כמגע

ב') עמוד  (יז הבדיקה  בשעת מדברים ויש .[
כוונה להם אין  מדברים  שהם בשעה בודאי 
בהולכה באצבע מעבירין אלא הבדיקה, על

כוונה . בלי במהירות והבאה

יהיה שמיתתו פגומה בסכין ששוחט מי
"מגיפה": אותיות הם "פגימה" כי  במגיפה,
הדעת קלי שהמה ובודקים שוחטים ויש 
בסכין  ששוחט מי שכל  וידוע ופושעים.

" כי במגיפה , יהיה שמיתתו "פגימהפגומה
אותיות עתה"מגיפה"הם מת אין  ואם

במגפה . שימות נשמתו מתגלגל במגפה 
המאכיל  כל כי  בכלב , יתגלגל נשמתו וגם
ממה גוזל הוא לישראל וטרפות  נבלות

נאמר ועליו לכלבים, כ"ב)ששייך (שמות 

אותו  תשליכון יראתלכלב שנגע מי כן  על .
של  השחיטה  על יסמוך אל בלבו אלוקים

השוחטים  .אלו

אל שמוע לבלתי שמים  יראת לו שיש  מי
הנכשר בשר תאכלו שלא הזה הרע המנהג
מצד הסירכא טריפה שהיתה מיעוך מכח

בסירכותהדין: משמוש בענין  שנית עוד
הנגע ונתפשט העולם שנוהגים  בה למעך
אפילו וממעבים וקהילות  מדינות  בהרבה
הנזכר  טריפות שהוא כסדרן שלא בנסרך

תפוצותבתלמוד. ובכל ישראל  ובארץ 
כלם ישמעאל במלכות  היושבים  ישראל
ועל הסירכות . כלל  ממעכין ואינן מטריפין
שמוע לבלתי  שמים יראת  לו שיש מי  כן
בשר תאכלו שלא הזה הרע המנהג אל
טריפה שהיתה מיעוך מכח  הנכשר

הדין. מצד  מהטבחהסירכא בשר תקנו ולא
אחר שתדרשו רמ"א עד כתב  הגה "ה . זה.

לשונו: וזה י"ז  סעיף ל"ט סי' יו"ד בש "ע
ומכל למעך, אלו מדינות  בכל  נהגו כבר
אלוקים ירא הבודק להיות  צריך  מקום
בכח ינתק  שלא בנחת  למעך ליזהר  שיודע
וראוי  זה, על הט "ז  וכתב לשונו . כאן עד
ימעכו שלא והבודקים השוחטים להזהיר
האצבעות, בין לגלגל אלא בחזקה , כך כל
לקצת עוד וראיתי המיעוך. בדרך וקצת
כי  בנחת, למעך נזהרים אינן בודקים
מאכילים  והם הריאה, נפיחת על סומכים
נפוח אין  גמורה סירכא בכל דודאי טריפות,

לשונו. כאן עד

בספק גם להתיר סומכים  בודקים הרבה
מנפח היה ואם מבצבץ , שאינו כיון איסור ,
טריפות מאכילים הם  מבצבץ, היה כראוי 

לשונו:לישראל : וזה זהב  בטורי עוד וכתב
ושמים  בנפיחה לבדוק נוהגים שאנו דמה
על  וסומכין הסירכא, מקום על מים או רוק
שכבר  לפי נפיחה, ידי על  היינו להכשיר, זה 
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שכתב כמו משמוש, ידי על הסירכא עברה 
סירכא  כאן היתה לא ממילא י "ג, בסעיף
לחומרא, בדיקה מצריכין  אנו בזה כלל,
תבצבץ  לא ואם טריפה תהיה מבצבץ דאם
סירכא. כאן שאין כיון הדין , מצד כשר 
גם להתיר סומכים בודקים כהרבה ודלא
ושמא  מבצבץ, שאינו כיון  איסור, בספק
והם מבצבץ , היה כראוי מנפח היה אם

לישראל , טריפות  לן מאכילים למה  כן דאם
אותה יחתוך בסירכא והמשמוש  למעוך
דלא  ודאי אלא הבצבוץ, אחר ויראה  בסכין
אלא  אינו שלנו דהבדיקה להקל, מהני
לשונו כאן עד וברור מבואר וזה  .לחומרא.

על ולסמוך בכח למעך  שנוהגין אותם 
לישראל : טריפות  מאכילים  בודאי הבדיקה,
ברור  על הדין זה להודיע ונכון ראוי כן על
להם  להסביר  ובודקים, השוחטים לכל
למעך  נוהגים שאנו דמה היטב, ולהבינם
ידי  על שהלך דמה  אומרים דאנו ולמשמש,
אלא  סירכא הוי לא בנחת ומשמוש מיעוך
בודאי  יודעים היינו אם אבל בעלמא. רירין 
סירכא  אין כי משמוש, מהני  לא  סירכא, דהוי 
בריאה מכה מחמת שעלה  וקרום נקב. בלא
על  הסירכא שהלך גב על ואף קרום. הוי לא
מקום  מכל מבצבץ, ואינו משמוש  ידי
סירכא  היה שלא אומרים שאנו אלא טריפה,
בדיקה צריך מקום ומכל רירין, אלא מעולם
שנוהגין  אותם כן  על כדלעיל. לחומרא
בודאי  הבדיקה, על ולסמוך בכח  למעך

לישראל. טריפות מאכילים כן העושים

 טר אות יוע פלא הקדוש ספר

שתהא  בהמה להמצא יוכל בקושי  והנה
אלבא  כשרה ושתהא רע, דבר  מכל  נקיה
על המשמר  על לעמד יוכל ומי עלמא, דכלי
איש  אשרי טרפות ! דיני  גדולים כמה זה:
מבהמה לאכל שלא לזהר שיוכל ה', את  ירא

טרפה שהיא חכם  בה פי שהורה על אף ,

מכשירים, הפוסקים של  דרבא  שרבא
מכל  טפי עדיף החסידות  וזה בעי. למחש

כדכתיב שבעולם חסידות ב)מיני כג (משלי 

כי  אתה; נפש בעל  אם בלעך שכין ושמת
אסור  נדנוד צד מכל לזהר צריך מאד
כי  ושתיה , באכילה  הנוגע  בענין ולהחמיר

לפיהו אדם עמל ז)כל  ו יפגע(קהלת שאם ,
ומשוי  באסור גדל  הגוף נמצא באסור,
היא  הטמאה  ורוח  דאסורא, חתיכא אנפשה 
קדשה לרוח ומבוא  דרך ואין עליו , שורה
רעה אל מרעה כך ומתוך עליו, שתשרה 
לשמע ולהשכיל, להבין יכול ואינו יוצא,
ה' את ולאהבה ליראה  ולכון  וללמד ללמד
של  שמחה  חדוה, בעדן ולשמח הנכבד
מה כדת עציבותא בעדן  ולהתעצב מצוה,
של"ה, החסיד הרב ספר וכבר לעשות.
ממנו, שאל חכמה, שלמדו  מרבו שכשנפטר
לחיי  בהם שיזכה  חיים, ארחות שילמדנו
בשלשה שיזהר לו, ואמר הבא. העולם 
תש ' בשעת מאד שיתקדש  דברים,
כדי  טהורות, ומחשבות ובטהרה בקדושה
באסור  ונבנה  רעוע הולד יסוד יהא שלא 
כל  להשיג יוכל שלא לו שגורם ושלום , חס
באסור  מאד שיזהר וכן חיים, ארחות כך
באסור, נבנה הגוף יהא שלא כדי אכילה,
שלא  כדי היתר, של שערים מאה ושיברח 
אמרו זה  כגון ועל איסור. של באחד יכנס

ב) מד , הרואה(חולין חכם, תלמיד איזהו
מקל  שהוא פי על שאף  לעצמו, טריפה
כל  ידי לצאת עצמו  על יחמיר לאחרים,

בהמההדעות. להמצא יוכל בקושי והנה
כשרה ושתהא רע, דבר  מכל  נקיה שתהא
על לעמוד יוכל ומי עלמא, דכולי אליבא

זה על חסידים המשמר מנהג הנאני לכן ,
כי  אוכלים היו שלא שראיתי מעשה, ואנשי
גם  שצריך הקשה הדבר אבל עוף. בשר אם
יסעד שלא זאת את גם לעשות שיוכל כן
ויזהר  זאת יעשה אנוש אשרי אחר . בבית
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וזוכה ושתיה , אכילה  אסור נדנוד צד בכל
הזאת המצוה ועיקר דשמיא. לסיעתא
יאחזמו המורים ועל השוחטים על מוטלת
טריפה, איסור משום לבדוק בבואם רעד
הריאה בבדיקת  מחפוש  חפוש  וילמדו
ויפחדו הסברות, וכל הדינים כל ולדעת
טרפות להאכיל שלא מהאל, וייראו מאד

ספ ובמקום ושלום, חס יקא לישראל
עכל"ק. לחומרא, ילכו ופלוגתא

מדינה  אנשי אודות  "מהרמב נורא מעשה ד.
מפני התורה  מ המתי בתחיית שכפרו אחת

אסורות: במאכלות שנטמטמו
הובא  ז"ל , הרמב"ם שכתב מה וראה  ובא
מחנה דגל ובספה "ק פענח  צפנח  בספה "ק

עקב)אפרים טוב(פרשת  שם מהבעל ששמע  ,
אחת מדינה אנשי שאלו אחת  שפעם זי"ע,
המתים  תחיית על ז"ל להרמב"ם במכתב
חז"ל  שדרשו ומה  התורה. מן  להם לומר
לדורשם  שיש  אמרו הפסוקים, מן בגמרא
בעצמו הוא להשיבם רצה ולא אחר. באופן
אבן  שמואל ר' לתלמידו אמר אך דבר,

ישיבם. שהוא תבון 
חכמת פי על בקיצור דבריו תוכן וזה 
נעשה ומשקה  מאכל מיני מכל כי הטבע,
עולה ומהכבד הכבד, אל יורד ומהדם דם,
המובחר  יורד ומהלב הלב, אל הברירות
וחיות השכל שורה ושם  המוח , אל והדק 

האדם. ממאכלותשל עצמו  ששומר ומי 
והטמא  והאסור דמיוהמותרות  נעשו ,

וטהורין , והמוחצלולין טהור , לב לו ויש
טהורות חיות נעשה שלו להשיגוהחיות

כל  של אלקות שהיא החיות אמיתית
כולם. את  המחי' ששומרהעולמות ומי

דרכי  עפ "י אכילתו את ומקדש יותר, עצמו
השכל והוא אב , בנין מזה נעשה ותורתו, ד'
ומתטהרים ומתקדשים איבריו  רמ "ח  .לכל 

ח "ו  להיפוך עקור,וכן שכל  אב בנין נעשה
נעשה שלו וחיות  זרות, בדעות ומעופש

מת וכו ',בחינת הטומאה אבות אבי והוא ,
יקרא  טמא וטמא נטמאים איבריו  ורמ"ח
שהיא  החיות אמיתת ממנו ונעלם דבר, לכל

העולמות, כל של ונופלאלקות ונטמא
אלילים הם אחרים , ואלהים  זרות לדיעות

להם יקראו מתים וזבחי מתים  .אלמים 

ואמוראים התנאים המדותלכן ובעלי
הם המשנה שלא וחכמי נפשן שמרו

ולכן משתיו, וביין הזקן בג בפת  יתגאלו
רוח עליהם  שורה והי' שכלם  האירו

בדתהקודש  סתום מאמר כל לפרש  ,
כח עליהם שרתה כי הקדושה, התורה
ואור  חד כולא ואורייתא הוא אשר אלקי,
לא  אשר המשולש חוט הוא ג"כ נשמתם

עולמים. ולעולמי לעולם אנשיםינתק אבל
ומשם דמם, ונטמאו טמאים  בודאי הללו

ומוח  במאכלותלבם  נטמטם שלהם
שלהם החיות  ולכך והטמאות , האסורות 

ואפיקורסות למינות לקבל נוטה יכלו  ולא ,
הבנוים  מאמרינו דברי צוף נופת מתיקות
והואיל  עליון. ומלך עולם  אלקי שכל  עפ "י
יבוא  פתאום לחוץ , ויצאו פניהם והעיזו
וכל  אותם יכרתו וכרות הכורת, עליהם
היו לא  כי להם, עלתה  וכך להם. אשר 
מלך  עליהם בא אשר עד מועטים ימים
ע"כ  להם, אשר כל וביזז אותם והרג גדול

דבריו.תוכן

ברשתו  ללכוד היצה"ר ערמת ד.
לובסיטונות בחר  בעוה"ר היצה "ר דהנה  :

לכל  הולך ואינו לעבודתו מרווח  יותר  דרך
עבירה כל  על להסיתו בפרט  ואחד אחד
אשר  המטבחיים לבית  הולך אם כי מיוחדת
את ומסית בשר  ישראל בני יאכלו  משם
נבילות ח "ו להאכיל הקצב את או השוחט
כי  העיר כל בידו לו יש  וממילא וטריפות
לו בנקל וממילא לבם את מטמטם הנו"ט 

ברשתו העיר כל את פ 'ללכוד יחזקאל (כנסת

ל "ו ) ל "ד , ח ', או ' וע"ע קודש , ואנשי עה"כ .משפטים
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שכתב כמו משמוש, ידי על הסירכא עברה 
סירכא  כאן היתה לא ממילא י "ג, בסעיף
לחומרא, בדיקה מצריכין  אנו בזה כלל,
תבצבץ  לא ואם טריפה תהיה מבצבץ דאם
סירכא. כאן שאין כיון הדין , מצד כשר 
גם להתיר סומכים בודקים כהרבה ודלא
ושמא  מבצבץ, שאינו כיון  איסור, בספק
והם מבצבץ , היה כראוי מנפח היה אם

לישראל , טריפות  לן מאכילים למה  כן דאם
אותה יחתוך בסירכא והמשמוש  למעוך
דלא  ודאי אלא הבצבוץ, אחר ויראה  בסכין
אלא  אינו שלנו דהבדיקה להקל, מהני
לשונו כאן עד וברור מבואר וזה  .לחומרא.

על ולסמוך בכח למעך  שנוהגין אותם 
לישראל : טריפות  מאכילים  בודאי הבדיקה,
ברור  על הדין זה להודיע ונכון ראוי כן על
להם  להסביר  ובודקים, השוחטים לכל
למעך  נוהגים שאנו דמה היטב, ולהבינם
ידי  על שהלך דמה  אומרים דאנו ולמשמש,
אלא  סירכא הוי לא בנחת ומשמוש מיעוך
בודאי  יודעים היינו אם אבל בעלמא. רירין 
סירכא  אין כי משמוש, מהני  לא  סירכא, דהוי 
בריאה מכה מחמת שעלה  וקרום נקב. בלא
על  הסירכא שהלך גב על ואף קרום. הוי לא
מקום  מכל מבצבץ, ואינו משמוש  ידי
סירכא  היה שלא אומרים שאנו אלא טריפה,
בדיקה צריך מקום ומכל רירין, אלא מעולם
שנוהגין  אותם כן  על כדלעיל. לחומרא
בודאי  הבדיקה, על ולסמוך בכח  למעך

לישראל. טריפות מאכילים כן העושים

 טר אות יוע פלא הקדוש ספר

שתהא  בהמה להמצא יוכל בקושי  והנה
אלבא  כשרה ושתהא רע, דבר  מכל  נקיה
על המשמר  על לעמד יוכל ומי עלמא, דכלי
איש  אשרי טרפות ! דיני  גדולים כמה זה:
מבהמה לאכל שלא לזהר שיוכל ה', את  ירא

טרפה שהיא חכם  בה פי שהורה על אף ,

מכשירים, הפוסקים של  דרבא  שרבא
מכל  טפי עדיף החסידות  וזה בעי. למחש

כדכתיב שבעולם חסידות ב)מיני כג (משלי 

כי  אתה; נפש בעל  אם בלעך שכין ושמת
אסור  נדנוד צד מכל לזהר צריך מאד
כי  ושתיה , באכילה  הנוגע  בענין ולהחמיר

לפיהו אדם עמל ז)כל  ו יפגע(קהלת שאם ,
ומשוי  באסור גדל  הגוף נמצא באסור,
היא  הטמאה  ורוח  דאסורא, חתיכא אנפשה 
קדשה לרוח ומבוא  דרך ואין עליו , שורה
רעה אל מרעה כך ומתוך עליו, שתשרה 
לשמע ולהשכיל, להבין יכול ואינו יוצא,
ה' את ולאהבה ליראה  ולכון  וללמד ללמד
של  שמחה  חדוה, בעדן ולשמח הנכבד
מה כדת עציבותא בעדן  ולהתעצב מצוה,
של"ה, החסיד הרב ספר וכבר לעשות.
ממנו, שאל חכמה, שלמדו  מרבו שכשנפטר
לחיי  בהם שיזכה  חיים, ארחות שילמדנו
בשלשה שיזהר לו, ואמר הבא. העולם 
תש ' בשעת מאד שיתקדש  דברים,
כדי  טהורות, ומחשבות ובטהרה בקדושה
באסור  ונבנה  רעוע הולד יסוד יהא שלא 
כל  להשיג יוכל שלא לו שגורם ושלום , חס
באסור  מאד שיזהר וכן חיים, ארחות כך
באסור, נבנה הגוף יהא שלא כדי אכילה,
שלא  כדי היתר, של שערים מאה ושיברח 
אמרו זה  כגון ועל איסור. של באחד יכנס

ב) מד , הרואה(חולין חכם, תלמיד איזהו
מקל  שהוא פי על שאף  לעצמו, טריפה
כל  ידי לצאת עצמו  על יחמיר לאחרים,

בהמההדעות. להמצא יוכל בקושי והנה
כשרה ושתהא רע, דבר  מכל  נקיה שתהא
על לעמוד יוכל ומי עלמא, דכולי אליבא

זה על חסידים המשמר מנהג הנאני לכן ,
כי  אוכלים היו שלא שראיתי מעשה, ואנשי
גם  שצריך הקשה הדבר אבל עוף. בשר אם
יסעד שלא זאת את גם לעשות שיוכל כן
ויזהר  זאת יעשה אנוש אשרי אחר . בבית
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וזוכה ושתיה , אכילה  אסור נדנוד צד בכל
הזאת המצוה ועיקר דשמיא. לסיעתא
יאחזמו המורים ועל השוחטים על מוטלת
טריפה, איסור משום לבדוק בבואם רעד
הריאה בבדיקת  מחפוש  חפוש  וילמדו
ויפחדו הסברות, וכל הדינים כל ולדעת
טרפות להאכיל שלא מהאל, וייראו מאד

ספ ובמקום ושלום, חס יקא לישראל
עכל"ק. לחומרא, ילכו ופלוגתא

מדינה  אנשי אודות  "מהרמב נורא מעשה ד.
מפני התורה  מ המתי בתחיית שכפרו אחת

אסורות: במאכלות שנטמטמו
הובא  ז"ל , הרמב"ם שכתב מה וראה  ובא
מחנה דגל ובספה "ק פענח  צפנח  בספה "ק

עקב)אפרים טוב(פרשת  שם מהבעל ששמע  ,
אחת מדינה אנשי שאלו אחת  שפעם זי"ע,
המתים  תחיית על ז"ל להרמב"ם במכתב
חז"ל  שדרשו ומה  התורה. מן  להם לומר
לדורשם  שיש  אמרו הפסוקים, מן בגמרא
בעצמו הוא להשיבם רצה ולא אחר. באופן
אבן  שמואל ר' לתלמידו אמר אך דבר,

ישיבם. שהוא תבון 
חכמת פי על בקיצור דבריו תוכן וזה 
נעשה ומשקה  מאכל מיני מכל כי הטבע,
עולה ומהכבד הכבד, אל יורד ומהדם דם,
המובחר  יורד ומהלב הלב, אל הברירות
וחיות השכל שורה ושם  המוח , אל והדק 

האדם. ממאכלותשל עצמו  ששומר ומי 
והטמא  והאסור דמיוהמותרות  נעשו ,

וטהורין , והמוחצלולין טהור , לב לו ויש
טהורות חיות נעשה שלו להשיגוהחיות

כל  של אלקות שהיא החיות אמיתית
כולם. את  המחי' ששומרהעולמות ומי

דרכי  עפ "י אכילתו את ומקדש יותר, עצמו
השכל והוא אב , בנין מזה נעשה ותורתו, ד'
ומתטהרים ומתקדשים איבריו  רמ "ח  .לכל 

ח "ו  להיפוך עקור,וכן שכל  אב בנין נעשה
נעשה שלו וחיות  זרות, בדעות ומעופש

מת וכו ',בחינת הטומאה אבות אבי והוא ,
יקרא  טמא וטמא נטמאים איבריו  ורמ"ח
שהיא  החיות אמיתת ממנו ונעלם דבר, לכל

העולמות, כל של ונופלאלקות ונטמא
אלילים הם אחרים , ואלהים  זרות לדיעות

להם יקראו מתים וזבחי מתים  .אלמים 

ואמוראים התנאים המדותלכן ובעלי
הם המשנה שלא וחכמי נפשן שמרו

ולכן משתיו, וביין הזקן בג בפת  יתגאלו
רוח עליהם  שורה והי' שכלם  האירו

בדתהקודש  סתום מאמר כל לפרש  ,
כח עליהם שרתה כי הקדושה, התורה
ואור  חד כולא ואורייתא הוא אשר אלקי,
לא  אשר המשולש חוט הוא ג"כ נשמתם

עולמים. ולעולמי לעולם אנשיםינתק אבל
ומשם דמם, ונטמאו טמאים  בודאי הללו

ומוח  במאכלותלבם  נטמטם שלהם
שלהם החיות  ולכך והטמאות , האסורות 

ואפיקורסות למינות לקבל נוטה יכלו  ולא ,
הבנוים  מאמרינו דברי צוף נופת מתיקות
והואיל  עליון. ומלך עולם  אלקי שכל  עפ "י
יבוא  פתאום לחוץ , ויצאו פניהם והעיזו
וכל  אותם יכרתו וכרות הכורת, עליהם
היו לא  כי להם, עלתה  וכך להם. אשר 
מלך  עליהם בא אשר עד מועטים ימים
ע"כ  להם, אשר כל וביזז אותם והרג גדול

דבריו.תוכן

ברשתו  ללכוד היצה"ר ערמת ד.
לובסיטונות בחר  בעוה"ר היצה "ר דהנה  :

לכל  הולך ואינו לעבודתו מרווח  יותר  דרך
עבירה כל  על להסיתו בפרט  ואחד אחד
אשר  המטבחיים לבית  הולך אם כי מיוחדת
את ומסית בשר  ישראל בני יאכלו  משם
נבילות ח "ו להאכיל הקצב את או השוחט
כי  העיר כל בידו לו יש  וממילא וטריפות
לו בנקל וממילא לבם את מטמטם הנו"ט 

ברשתו העיר כל את פ 'ללכוד יחזקאל (כנסת

ל "ו ) ל "ד , ח ', או ' וע"ע קודש , ואנשי עה"כ .משפטים
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-ל"במ.אהקּ וֹ דשׁ בּ לשׁ וֹ ן זוֹ הר *]ניח ֹוחריחּבא ּור[ ִִֵֵַַ◌
חכמה. הכינהבנתיב וֹ ת היא המנבתור וּ ח  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קוב"ה  זה והּק וֹ ל בּ ּת וֹ רה. ׁש ּמ תע ּס קים אוֹ תם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַעל 
ׁש כינתוֹ . על  עיני ג הּמ צטער  ׁש ּס תוּ מ וֹ ת . ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

מ לּ התבּ וֹ נןד .!שׂ כליהם ל בּ ם אט וּ מים !וגם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ המה,ה. מאכל  הדה , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵע שׂ ב 

דּ אין ל וֹ מר רוֹ צה  הגר "א , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכתב 
לה ׁש יּ ענה ...(להּׁשכינה )מי ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְְִַָ

"ואבּ יט מׁש יחא... ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבוֹ ת
ואין וא ׁש ּת וֹ מם עזר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְואין 

." נפ ׁש ם ו .סוֹ מ לט וֹ בת ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מתכּ וּ נים  ואינם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְולהנאתם,
וא  הזּ את , הלמה ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלכ וּ נה
הכּ בוֹ ד עלּ וּ י על ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמבקׁש ים

ישׂ ראל ׁש ל  אי וּ גאוּ לתן  ׁש הרי . ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
להתר בּ וֹ ת העליוֹ ן לכבוֹ ד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר
ישׂ ראל ׁש ל בּ גאוּ לתן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ זה ּת לוּ י ׁש זּ ה כּ בוֹ דם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בר בּ וּ י

וּ באילנאז ..(רמח"ל)!בּ אמת' ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְְַַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הם 'ׁש אלּ וּ  הגר "א  ע"פ  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְדּ ח יּ י
'יבּ ׁש ה' הּת וֹ רה את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים
ידי  ועל  'יב ׁש ה'. ל וֹ מר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש רצוֹ נ וֹ 
תהוּ  והנּ ה  הארץ את  "ראיתי ֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶזה 

דּ הינוּ  וכ וּ " ׁש בּ התרׁש לוּ תםובהוּ  ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הם ה ּק בּ לה בּ חכמת  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִמ לּ עסק 
ולכן הּת וֹ רה, בּ כבוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְּפ וֹ גמים
עליהם ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמעלה

ׁש ל דּ בּ גיניה בּ חינה ּת וֹ רה בּ ּט וּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ אים  הלּ לוּ  הצּ ר וֹ ת כּ מ וֹ כּ ל . ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ ׁש בּ ת  '(לג.)ׁש אמר וּ  וּ ב זּ ה : חרב  ּת וֹ רה בּ ּט וּ ל בּ עווֹ ן ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ואינןבּ ה ר  אוֹ כלין  אדם וּ בני בּ א, וּ בצּ רת ודבר  , ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

נקמת חרב  עליכם "והבאתי דּ כתיב: ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְשׂ בעין ...
"אם ׁש נּ אמר : ּת וֹ רה אלּ א בּ רית ואין  בּ רית" ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְנקם

ולילה". יוֹ מם בריתי מלח .א בּ כּ ּס א ,(ׁשם)כּ תב ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ

חכם ּת למיד  על  ח יּ וּ ב  גּ דוֹ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
קבּ לה. גּ דוֹ לללמד  כּ ּמ ה וענׁש ם ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

וגוֹ רם  קבּ לה, לוֹ מדים אינם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִאם
מע כּ בים  הם כּ י גּ לוּ תא,  ֶֹאר◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
יע שׂ ה  כּ י ליצלן , רחמנא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה
מה  הּק בּ לה, בּ ל ּמ וּ ד אחת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ימים  חדׁש  בּ ל ּמ וּ ד יעשׂ ה ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש א
כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י הּת וֹ רה, ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ פׁש טי

ה גּ א לּ ה. ראי,ט .לקרב  לחי בּ אר  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌
עסק ידי על הכינה ּת ּק וּ ן  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִעּק ר
חכמת בּ לּמ וּ ד ה וּ א ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ׁש אלּ וּ  כּ ן אם נמצא  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה,
הּת וֹ רה  ּפ ׁש טי רק ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ מדים
על לרחם ר וֹ צים ׁש אין ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנראה

וּ לת ּק נּה  וּ בבאוּ ר!הכינה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
לרמז ה ּמ אמר כּ וּ נת ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהגר "א
בּ זמן  'יׁש נה' כּ ביכ וֹ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הכינה
ּפ ה  ׁש בּ על הּת וֹ רה כּ אׁש ר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת
רזין  בּ א היא למּט ה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ מדים

מס'י.דּ אוֹ רייתא  הבּ א וּ רים . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
, מל כּ ּס א הגר "א, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ אוּ ר 

לספרבּ הק דּ מההּס לּ םבאל "ר, ַ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
אילנא,מ דּ בׁש מתוֹ ק,ה זּ וֹ הר ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

.דּ ח יּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌

ְבִעים ַהִּתּקּוִנים ֶׁשָּכַתב אֹור ָהעֹוָלם ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ְסגּוָלה ְּגדֹוָלה ִלְקֹרא ְּבָכל יֹום זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִּתּקּון ל', ֶׁשהּוא ֶאָחד ִמּׁשִ
ַּבר יֹוַחאי ע"ה. - ְוֵאּלּו ֵהן ַהַּמֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְקָרא ִּתּקּון ֶזה ִמֵּדי יֹום ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה: ָירּום ַמָּזלֹו, 
ַיְצִליַח ְּבָכל ְּדָרָכיו. ָׁשלֹום ַּבִית, ִזיוּוִגים ֲהגּוִנים, ִּיְזֶּכה ְלֶׁשַפע רּוָחִני ְוַגְׁשִמי, ֹּכל אֹוְיָביו ִיְּפלּו ַּתְחָּתיו. זֹוֶכה ּוְמַתֵּקן ַנְפׁש ֹו רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו. 

ִּיְזֶּכה ְלִיְרַאת ָׁשַמִים. ִּיְזֶּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים ִעם ָּבָניו. ִּיְזֶּכה ְלעֹוָלם ַהָּבא, ְוַעל ָידֹו ָּתבֹוא ַהְּגאּוָּלה ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים )סֹוד ה'(.


