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)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( ולרפאות חולאת חזק.  

מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  אשאלות

ותשובות שאלות
מעלה  של  דין בבית

ב חלק 

מעלה של דין בבית  דין והפסק תורה הדין
גדול  חסד  ובעל  חכם התלמיד  של

אשר בן יוא
לעולמו  והלך שנפטר

אל באו  החיי הופיע , הגורלי  הרגע הגיע , המיתה יו
החיי אלו   יעו וכחלו – הארו החלו ונגמר קיצ

.ארו אחד חלו  שה

יוצאת  קול  אשר "הבת בן "יואל  - העליון".! צדק דין בבית תורה לדין מוזמן
אשר בן  שלאיואל סוף אין אור  יש המנהרה בקצה כאשר מנהרה לתוך נמשך :

הדין. בית לפני  מתייצב והוא מלאכים, שני  אותו מובילים הזה, מהעולם

מעלה של די בבית ותשובות שאלות

שואל: דין לתורההבית  עיתים ?""קבעת
אשר בן :"כן".יואל

דין  למדתבית "מה :?
אשר בן ופוסקים".יואל גמרא משניות "חומש  :

דין  בישיבה,בית שנית ומה קרית, מה לפנינו  אמור בפנינו, והודית "הואיל :
בישיבה". שמעת ומה

אשר בן חומש.יואל לקרוא מתחיל :
דין : משניות"בית עם  ?"מה

אשר בן משניות.יואל לשנן מתחיל :



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  אשאלות

ותשובות שאלות
מעלה  של  דין בבית

ב חלק 

מעלה של דין בבית  דין והפסק תורה הדין
גדול  חסד  ובעל  חכם התלמיד  של

אשר בן יוא
לעולמו  והלך שנפטר

אל באו  החיי הופיע , הגורלי  הרגע הגיע , המיתה יו
החיי אלו   יעו וכחלו – הארו החלו ונגמר קיצ

.ארו אחד חלו  שה

יוצאת  קול  אשר "הבת בן "יואל  - העליון".! צדק דין בבית תורה לדין מוזמן
אשר בן  שלאיואל סוף אין אור  יש המנהרה בקצה כאשר מנהרה לתוך נמשך :

הדין. בית לפני  מתייצב והוא מלאכים, שני  אותו מובילים הזה, מהעולם

מעלה של די בבית ותשובות שאלות

שואל: דין לתורההבית  עיתים ?""קבעת
אשר בן :"כן".יואל

דין  למדתבית "מה :?
אשר בן ופוסקים".יואל גמרא משניות "חומש  :

דין  בישיבה,בית שנית ומה קרית, מה לפנינו  אמור בפנינו, והודית "הואיל :
בישיבה". שמעת ומה

אשר בן חומש.יואל לקרוא מתחיל :
דין : משניות"בית עם  ?"מה

אשר בן משניות.יואל לשנן מתחיל :



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ב

דין  ופוסקיםבית ש "ס עם "מה :"?

אשר בן והלכות.יואל תלמוד לומר מתחיל :

דין  הקדוש בית הזוהר עם  "ומה  :."?

אשר בן עונה.יואל ואין  קול אין :

דין : ואיוםבית הזה"נורא בעולם עשית מה נבראת, זה בשביל  !"?

אשר בן ופוסקיםיואל בש "ס כרסי מלאתי "אבל  :"!

דין  על בית ליענש צריך ואתה כלום  שווה לא שלך הלימוד  כל תירוץ, לא זה :
שלך  !הלימוד

אשר בן מהיואל השקר?: עולם הוא כאן דין גם  בבית ועוד  ??

דין  לאבית כל : והלכת האמת את לדעת רצית לא אתה אבל  האמת, עולם זה !
האמת את ושמעת שידעת אפילו השקר, עם חייך !ימי

דין  בספרבית שכתוב מה  ראית לא האם  המלך : קפ"ה)גנזי וזל "ק:(דף רבי,
התורה, סודות שהם אמת תורת למד שלא דמי  אומר, הקדוש יוחאי  בר שמעון
ואהבתו , ויראתו יתברך, אלהותו יודע אדם אין  זה דבלא נברא , שלא לו טוב

.ועבודתו 

דין  הזאתבית הודעה דואר  בתיבת קיבלת לא האם :(להלן)?:

 ובטלפוני ברדיו  הע ראשי לכל שפרסמנו  מודעה

שפך  את לעצור  בידינו חוּ צ וֹ ת, כּ ל בּ ראׁש  כּ ּמ ים  נׁש ּפ ישׂ ראל דּ ם ורבותי , ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַמורי 
הזה הנורא !הדמים

ידי  על כי  בעצמו  הקדוש הזוהר  וכהבטחת הקדוש הזוהר לימוד ידי על  והוא
הקשות. הגזירות כל  יתבטלו הקדוש  בזוהר  עסק

וּ לזרז  להאיר בית ראש ומכּ ל העם ראשי  מכל מבקשים העולמי הזוהר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמפעל
כמים. דם  ישפך שלא  ישראל עם על לרחם המשפחה בני כל ◌ֶאת

וּ לז  להאיר בית ראש ומכּ ל העם ראׁש י מכּ ל מבקׁש ים החוֹ סיםאנוּ  את רז ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
בּ יוֹ ם זהר דּ ּק ה לפח וֹ ת ׁש יּ למדוּ  יוֹ חאי בּ צלּ ם בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש בּ ּק ש [כּ מ וֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כהבטחת ישראל , איש כל בּ י וֹ ם, זהר ׁש ׁש  אוֹ  ׁש ּת ים דּ ּק ה ׁש יּ למד וּ  ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶע"ה
מן יצאוּ  הזהר  "בּ ספר ע"ה: רבינו בּ רחמיםמשה אמן".הגּ לוּ ת ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

שכל  ע"ה, רבנו משה של  בקולו שומעים איננו הציבור  וראשי  הרבנים אנו ואם
אׁש מים "אבל  עלינו צועקת התורה אז ביום , זוהר  דקה ילמוד  ישראל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲאיש

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  גשאלות

בּ אה כּ ן על ׁש מענוּ  וא אלינוּ  בּ התחננוֹ  נפׁש וֹ  צרת ראינוּ  אׁש ר אחינוּ  על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנוּ 
וז "ל: ומ"ג ל' תיקון זוהר ובתיקוני  הזּ את". הצּ רה ׁש גּ וֹ רמים אלינוּ  להם אוֹ י ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הרציחות  את למנוע ביכולתינו כן, אם בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה וחרב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲעניּ וּ ת
ראוּ . א ועינינוּ  ה זּ ה הדּ ם  את ׁש פכוּ  א  ידינוּ  נאמר ואיך  ח"ו, דמים ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָושפיכות 
לכל ויורה זכות, לו  ויהיה הזאת העצה את יקח ציבור וראשי  עיר רב  כל  כן על 
ממש בקרוב ניגאל זאת ובזכות ביום, זוהר  דקה יום  כל ללמוד מישראל אחד 
בית  בכל  נחלק ואנו  העולמי הזוהר למפעל  תיכף התקשרו אמן . וברחמים בחסד

וישיבות שיעוריםמדרש  מערך נקים וכן בּ ח נּ ם , זהר ספרי מישראל אחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִולכל
טל : ומדרשות, כנסיות .0527-651911בבתי

הר ׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת לנ וּ , מגלּ ה ר בּ נוּ  מׁש ה הּק דוֹ ׁש : בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב מה וּ ראה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
לּק דוֹ ׁש  מנ וּ חה לתת וא דוקא  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ללמוֹ ד וצרי הדּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף עד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵמאיר 

ׁש יּ גאלנוּ  עד  הוּ א   ּריט.)בּ ר ו ּפ נחס .(זוֹ הר  ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דין : הזאתבית ההודעה קיבלת לא ?האם

זהר, מג')בּ תּק וּ ני  זי"ע (ּת יקוּ ן יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י ועוֹ ד ,אמר ׁש גּ וֹ רם : מי ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
והחכמה  הּק בּ לה הּת וֹ רה)ׁש ּת סּת לּ ק  ּפ נימיּ וּ ת ׁש בּ כתב,.(זוֹ הר, וּ מּת וֹ רה ּפ ה ׁש בּ על  מּת וֹ רה  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּת וֹ רה ּפ ׁש ט  אלּ א אין  ואוֹ מר  בּ ּה , יׁש ּת דּ לוּ  ׁש א ּפ ׁש ט וּ ב גּ מראוגוֹ רם רק (לוֹ מדים  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יבין) והּמ בין  היּ וֹ ם, כּ ל והגּ מרא  וּ מהה וּ א,הּת וֹ רה נהר  מההוּ א הּמ ים את יסלּ ק הוּ א בּ ודּ אי ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ו ׁש בּ עלגּ ן, ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  אוֹ תּה  ילמד  ו א בּ ע וֹ לם , נברא ׁש א טוֹ ב ל וֹ , ואבוֹ י אוֹ י ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ואר בּ עוֹ לם עניּ וּ ת וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  העוֹ לם את  החזיר  כּ איל וּ  לוֹ  ונחׁש ב ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶּפ ה,
הּק ד וֹ ׁש !!הגּ לוּ ת  הר ׁש בּ "י  כּ וֹ תב ל')וכן  ּת יקוּ ן זוֹ הר, את ":(ּת יקוּ ני  ׁש עוֹ בדים לאלּ ה אוֹ י  ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ׁש גּ וֹ רמים  להם  אב וֹ י  הּק בּ לה, חכמת בּ לימוּ ד מׁש ּת דּ לים ו א בּ יוֹ בש , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
וּ בזּ ה  וחרב  בּ ע וֹ לם,(מלחמ וֹ ת)עניּ וּ ת, ואבדּ ן הּמ ׁש יח והרג רוּ ח את ".וּ מסלּ קים ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

שם: כתוב נהרעוד וזה וּ  יב"ׁש , את"ר ׁש ם בּ ראׁש ית, וּ ׁש שה: ארבּ עים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת ּק וּ ן 
בּ יחוּ ד למּט ה הבּ נים צוֹ וחים יב ׁש ה, והיא יבׁש  ׁש ה וּ א זמן  בּ א וֹ תוֹ  ויב ׁש , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶיחרב 
אענה. וא יקראנני אז ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ע וֹ נה. ואין קוֹ ל ואין  ישׂ ראל , ׁש מע ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים

סודות  ולדעת ללמוד  הוא גמור חיוב כמה  זיע"א  הקדושים  מדבריו  רואים 
בודאי וזהו לדעת , ולרצות לבקש  הפחות ולכל החיצונים, מן  להנצל  כדי התורה
אש בלבו ותבער נשמתו  ותטהר  הקדוש זוהר  כסדר  ילמד  שבתחילה ידי על 

הקדושה  התורה לימוד  וחׁש קת ה ', ויזכהאהבת כל , אדון  לפני  ירצה בודאי  בזה  , ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
העליונה. החכמה שערי לפניו שייפתחו

הסוד תורת  ללמוד קדושה חובה כמה  רואים זה  אלו מכל  בגירסא לומד  וכאשר  ,
ראשונה לשבת זוכה ומבין  הקודש בלשון לומד אם שכן וכל הסודות,



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ב

דין  ופוסקיםבית ש "ס עם "מה :"?

אשר בן והלכות.יואל תלמוד לומר מתחיל :

דין  הקדוש בית הזוהר עם  "ומה  :."?

אשר בן עונה.יואל ואין  קול אין :

דין : ואיוםבית הזה"נורא בעולם עשית מה נבראת, זה בשביל  !"?

אשר בן ופוסקיםיואל בש "ס כרסי מלאתי "אבל  :"!

דין  על בית ליענש צריך ואתה כלום  שווה לא שלך הלימוד  כל תירוץ, לא זה :
שלך  !הלימוד

אשר בן מהיואל השקר?: עולם הוא כאן דין גם  בבית ועוד  ??

דין  לאבית כל : והלכת האמת את לדעת רצית לא אתה אבל  האמת, עולם זה !
האמת את ושמעת שידעת אפילו השקר, עם חייך !ימי

דין  בספרבית שכתוב מה  ראית לא האם  המלך : קפ"ה)גנזי וזל "ק:(דף רבי,
התורה, סודות שהם אמת תורת למד שלא דמי  אומר, הקדוש יוחאי  בר שמעון
ואהבתו , ויראתו יתברך, אלהותו יודע אדם אין  זה דבלא נברא , שלא לו טוב

.ועבודתו 

דין  הזאתבית הודעה דואר  בתיבת קיבלת לא האם :(להלן)?:

 ובטלפוני ברדיו  הע ראשי לכל שפרסמנו  מודעה

שפך  את לעצור  בידינו חוּ צ וֹ ת, כּ ל בּ ראׁש  כּ ּמ ים  נׁש ּפ ישׂ ראל דּ ם ורבותי , ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַמורי 
הזה הנורא !הדמים

ידי  על כי  בעצמו  הקדוש הזוהר  וכהבטחת הקדוש הזוהר לימוד ידי על  והוא
הקשות. הגזירות כל  יתבטלו הקדוש  בזוהר  עסק

וּ לזרז  להאיר בית ראש ומכּ ל העם ראשי  מכל מבקשים העולמי הזוהר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמפעל
כמים. דם  ישפך שלא  ישראל עם על לרחם המשפחה בני כל ◌ֶאת

וּ לז  להאיר בית ראש ומכּ ל העם ראׁש י מכּ ל מבקׁש ים החוֹ סיםאנוּ  את רז ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
בּ יוֹ ם זהר דּ ּק ה לפח וֹ ת ׁש יּ למדוּ  יוֹ חאי בּ צלּ ם בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש בּ ּק ש [כּ מ וֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כהבטחת ישראל , איש כל בּ י וֹ ם, זהר ׁש ׁש  אוֹ  ׁש ּת ים דּ ּק ה ׁש יּ למד וּ  ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶע"ה
מן יצאוּ  הזהר  "בּ ספר ע"ה: רבינו בּ רחמיםמשה אמן".הגּ לוּ ת ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

שכל  ע"ה, רבנו משה של  בקולו שומעים איננו הציבור  וראשי  הרבנים אנו ואם
אׁש מים "אבל  עלינו צועקת התורה אז ביום , זוהר  דקה ילמוד  ישראל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲאיש

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  גשאלות

בּ אה כּ ן על ׁש מענוּ  וא אלינוּ  בּ התחננוֹ  נפׁש וֹ  צרת ראינוּ  אׁש ר אחינוּ  על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנוּ 
וז "ל: ומ"ג ל' תיקון זוהר ובתיקוני  הזּ את". הצּ רה ׁש גּ וֹ רמים אלינוּ  להם אוֹ י ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הרציחות  את למנוע ביכולתינו כן, אם בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ ב זּ ה וחרב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲעניּ וּ ת
ראוּ . א ועינינוּ  ה זּ ה הדּ ם  את ׁש פכוּ  א  ידינוּ  נאמר ואיך  ח"ו, דמים ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָושפיכות 
לכל ויורה זכות, לו  ויהיה הזאת העצה את יקח ציבור וראשי  עיר רב  כל  כן על 
ממש בקרוב ניגאל זאת ובזכות ביום, זוהר  דקה יום  כל ללמוד מישראל אחד 
בית  בכל  נחלק ואנו  העולמי הזוהר למפעל  תיכף התקשרו אמן . וברחמים בחסד

וישיבות שיעוריםמדרש  מערך נקים וכן בּ ח נּ ם , זהר ספרי מישראל אחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִולכל
טל : ומדרשות, כנסיות .0527-651911בבתי

הר ׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת לנ וּ , מגלּ ה ר בּ נוּ  מׁש ה הּק דוֹ ׁש : בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב מה וּ ראה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
לּק דוֹ ׁש  מנ וּ חה לתת וא דוקא  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ללמוֹ ד וצרי הדּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף עד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵמאיר 

ׁש יּ גאלנוּ  עד  הוּ א   ּריט.)בּ ר ו ּפ נחס .(זוֹ הר  ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דין : הזאתבית ההודעה קיבלת לא ?האם

זהר, מג')בּ תּק וּ ני  זי"ע (ּת יקוּ ן יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י ועוֹ ד ,אמר ׁש גּ וֹ רם : מי ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
והחכמה  הּק בּ לה הּת וֹ רה)ׁש ּת סּת לּ ק  ּפ נימיּ וּ ת ׁש בּ כתב,.(זוֹ הר, וּ מּת וֹ רה ּפ ה ׁש בּ על  מּת וֹ רה  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּת וֹ רה ּפ ׁש ט  אלּ א אין  ואוֹ מר  בּ ּה , יׁש ּת דּ לוּ  ׁש א ּפ ׁש ט וּ ב גּ מראוגוֹ רם רק (לוֹ מדים  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יבין) והּמ בין  היּ וֹ ם, כּ ל והגּ מרא  וּ מהה וּ א,הּת וֹ רה נהר  מההוּ א הּמ ים את יסלּ ק הוּ א בּ ודּ אי ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ו ׁש בּ עלגּ ן, ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  אוֹ תּה  ילמד  ו א בּ ע וֹ לם , נברא ׁש א טוֹ ב ל וֹ , ואבוֹ י אוֹ י ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ואר בּ עוֹ לם עניּ וּ ת וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  העוֹ לם את  החזיר  כּ איל וּ  לוֹ  ונחׁש ב ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶּפ ה,
הּק ד וֹ ׁש !!הגּ לוּ ת  הר ׁש בּ "י  כּ וֹ תב ל')וכן  ּת יקוּ ן זוֹ הר, את ":(ּת יקוּ ני  ׁש עוֹ בדים לאלּ ה אוֹ י  ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ׁש גּ וֹ רמים  להם  אב וֹ י  הּק בּ לה, חכמת בּ לימוּ ד מׁש ּת דּ לים ו א בּ יוֹ בש , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
וּ בזּ ה  וחרב  בּ ע וֹ לם,(מלחמ וֹ ת)עניּ וּ ת, ואבדּ ן הּמ ׁש יח והרג רוּ ח את ".וּ מסלּ קים ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

שם: כתוב נהרעוד וזה וּ  יב"ׁש , את"ר ׁש ם בּ ראׁש ית, וּ ׁש שה: ארבּ עים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת ּק וּ ן 
בּ יחוּ ד למּט ה הבּ נים צוֹ וחים יב ׁש ה, והיא יבׁש  ׁש ה וּ א זמן  בּ א וֹ תוֹ  ויב ׁש , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶיחרב 
אענה. וא יקראנני אז ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ע וֹ נה. ואין קוֹ ל ואין  ישׂ ראל , ׁש מע ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים

סודות  ולדעת ללמוד  הוא גמור חיוב כמה  זיע"א  הקדושים  מדבריו  רואים 
בודאי וזהו לדעת , ולרצות לבקש  הפחות ולכל החיצונים, מן  להנצל  כדי התורה
אש בלבו ותבער נשמתו  ותטהר  הקדוש זוהר  כסדר  ילמד  שבתחילה ידי על 

הקדושה  התורה לימוד  וחׁש קת ה ', ויזכהאהבת כל , אדון  לפני  ירצה בודאי  בזה  , ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
העליונה. החכמה שערי לפניו שייפתחו

הסוד תורת  ללמוד קדושה חובה כמה  רואים זה  אלו מכל  בגירסא לומד  וכאשר  ,
ראשונה לשבת זוכה ומבין  הקודש בלשון לומד אם שכן וכל הסודות,



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ד 

ויבא נפשו, את מטהר  וכך בהקדמה מלך הכסא שכתוב כמו דרקיע במלכותא
את בהבנה ללמוד יזכה שגם עד הקדושה, התורה חלקי  בכל הבנה תורתלו

את ילמדוהו בודאי  הבא ובעולם הוא, מזכך הלימוד עצם מקום ומכל הסוד.
העמוקים. הפירושים

בכל  וילמדוֹ  אחד, כל  אצל מצוי  שיהא האלו, קונטרסים כאן לכם הגשנו כן ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְעל
דעד  ועוד  זיע"א. הרשב "י  שלימדנו  הנסתרות בנסתר  חלק לכם יהא ובכך  עת,
יהא למען  לנו , זכי קא ומשמיא כל, בפי  שגור  היה ולא זה, לימוד נחבא  עתה
בוראינו, רצון ולעשות ליוצרינו רוח נחת לעשות בו, ממשמש ישראל כל יד
הארץ  כנפות מארבע  נדחינו  יקבץ זה ובזכות מגלותה, הקדושה  השכינה לפדות 

ברחמים. צדקינו משיח בביאת דידן, במהרה

הקדוש  הזוהר בלימוד יתאחדו העם שכל ידי הרע )ועל היצר  בפני  התירוצים  דלת ,(ותנעל
אתגליא דהאי דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו בכך

פנחס פרשת בזוהר מהימנא הרעיא וכדברי מנוֹ רה :(רי "ט.)ביה", ׁש כּ ן  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ"כּ ל 
ל ּק ד וֹ ׁש - דמי ּת ּת נ וּ  אל אחריו, ׁש הי וּ  הדּ וֹ ר וֹ ת בּ כל  מאירה ׁש חכמתוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה ,

הּק דׁש " רוּ ח עליו יערה עד  בּ ּת וֹ רה הוּ א  ּהרעיאבּ רו אותנו שמצוה לנו הרי , ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
סוף  עד  מאיר הרשב"י של שתורתו דווקא  הקדוש  בזוהר ללמוד  מהימנא
עד  הוא ברוך  לקדוש מנוחה לתת ולא הפסק ללא ללמוד וצריך הדורות,

שיגאלנו.

דין : בשםבית אומר זי"ע פתייה הרב הקדוש הצדיק שכתב  מה ראית לא  האם
הּמ צווֹ ת: ׁש ער בּ תחלּ ת  שכתב  זי "ע וויטאל חיים חּס ררבי  הרי כּ ן ע שׂ ה א ואם ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

ׁש יּ ת גּ לגּ ל וצרי הּמ צו וֹ ת כּ כל  וּ ׁש קוּ לה גּ דוֹ לה ׁש היא  ּת וֹ רה ּת למוּ ד  ׁש ל אחד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
הּפ רד"ס ׁש ל בּ חינוֹ ת  בּ ד ' ׁש יּ טרח לׁש וֹ נוֹ .עד כּ אן עד  הרבהנּ זכּ ר . אמר ועוד ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

חזר שכבר יתכן עליו, בוכים כאשר  הלויה בשעת שעוד  זי "ע פתייה יהודה
ירחם. השם  בגלגול , הזה לעולם

בחכמת  עסק שלא ומי כותב: הברית בספר  שכתב מה  ראית לא האם דין : בית
שנשמת  בשעה אותה, ללמוד רצה ולא  דוחין האמת עדן , בגן לעלות רוצה ו 

יש שאפילו  עוד  ולא וכו', השירים שיר בזהר  שאמרו כמו בבזיון, משם אותה
נשמתו  את  שורפים כנפים שש בעלי השרפים  שבעולם, הטובים מעשים כל  בידו 

וכו'. פקודי פרשת בזהר שאמרו כמו  ויום, יום בכל

זהר  מג')בּ ת ּק וּ ני זי"ע :(ּת יקוּ ן  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  ועוֹ ד,אמר  ׁש גּ וֹ רם : מי ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
והחכמה  הּק בּ לה הּת וֹ רה)ׁש ּת סּת לּ ק  ּפ נימיּ וּ ת ׁש בּ כתב,.(זוֹ הר, וּ מּת וֹ רה ּפ ה ׁש בּ על  מּת וֹ רה  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּת וֹ רה ּפ ׁש ט  אלּ א אין  ואוֹ מר  בּ ּה , יׁש ּת דּ לוּ  ׁש א ּפ ׁש ט וּ ב גּ מראוגוֹ רם רק (לוֹ מדים  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  השאלות

יבין) והּמ בין  היּ וֹ ם, כּ ל והגּ מרא  וּ מהה וּ א,הּת וֹ רה נהר  מההוּ א הּמ ים את יסלּ ק הוּ א בּ ודּ אי ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ו ׁש בּ עלגּ ן, ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  אוֹ תּה  ילמד  ו א בּ ע וֹ לם , נברא ׁש א טוֹ ב ל וֹ , ואבוֹ י אוֹ י ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ואר בּ עוֹ לם עניּ וּ ת וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  העוֹ לם את  החזיר  כּ איל וּ  לוֹ  ונחׁש ב ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶּפ ה,
הּק ד וֹ ׁש !!הגּ לוּ ת  הר ׁש בּ "י  כּ וֹ תב ל')וכן  ּת יקוּ ן זוֹ הר, את ":(ּת יקוּ ני  ׁש עוֹ בדים לאלּ ה אוֹ י  ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ׁש גּ וֹ רמים  להם  אב וֹ י  הּק בּ לה, חכמת בּ לימוּ ד מׁש ּת דּ לים ו א בּ יוֹ בש , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
וּ בזּ ה  וחרב  בּ ע וֹ לם,(מלחמ וֹ ת)עניּ וּ ת, ואבדּ ן הּמ ׁש יח והרג רוּ ח את ".וּ מסלּ קים ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

שם: כתוב נהרעוד וזה וּ  יב"ׁש , את"ר ׁש ם בּ ראׁש ית, וּ ׁש שה: ארבּ עים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת ּק וּ ן 
בּ יחוּ ד למּט ה הבּ נים צוֹ וחים יב ׁש ה, והיא יבׁש  ׁש ה וּ א זמן  בּ א וֹ תוֹ  ויב ׁש , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶיחרב 
אענה. וא יקראנני אז ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ע וֹ נה. ואין קוֹ ל ואין  ישׂ ראל , ׁש מע ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים
סודות ולדעת ללמוד הוא גמור  חיוב כמה זיע"א הקדושים מדבריו רואים

החיצונים מן  להנצל  כדי  בודאי התורה וזהו  לדעת, ולרצות לבקש  הפחות ולכל  ,
אש  בלבו ותבער  נשמתו  ותטהר הקדוש זוהר  כסדר ילמד שבתחילה ידי על

הקדושה, התורה לימוד וחשקת  ה', כל ,אהבת אדון לפני ירצה בודאי בזה
העליונה. החכמה שערי לפניו שייפתחו ויזכה

דין : באשי בית החכם עם מהאלמין: האדמו"ר שהביא הסיפור  ראית לא האם
זיע"א הלל " "הרב בבל רבי של הצדיק הגאון של  הלל(הסבא "חברתיעקב  ישיבת ראש שליט"א

בירושלים) שלום" למד אהבת לא אך  גדול , וגאון צדיק חשוב  חכם תלמיד שהיה
הצדיק  לו אמר  שבעים , בגיל  בערך וכשהיה אליהו קבלה, סלמן  בעל חכם

חיים  העץ  על שלמה " הרב "כרם הגה"צ המקובל  לציון הראשון של אליהו(אביו זצ"ל )מרדכי 

הבאה  בפעם אם וגם בגלגול לחזור תצטרך  הקבלה  חכמת תלמד לא אם לך דע
תורתך, כל  לך  יעזור  לא קבלה, תלמד לא אז וגם  גדול, וגאון באשי  חכם תהיה
שמע  ומיד  הקבלה. חכמת שתלמד עד  פעמים ג' אפילו בגלגול  לחזור ותצטרך

שנים  ממאה למעלה ימים והאריך  בקבלה לו גדול חכם כברונעשה  ובאמת  .


: קבלה ללמוד  יתחיל בחיים  החפץ בסוד : שכתב מה  מגלה  זי "ע פתייה  יהודה  חכם 
על שיקבלו חולים שהיו  גדולים  חכמים  לתלמידי יעץ  פעם שלא  שמענו זצ"ל  מרבינו 
ביחד הלך  בקטנותו שזוכר זה  בנושא וסיפר קבלה . וללמוד הח"ן בתורת  לעסוק עצמם 

פתייהעם יהודה  זצ"לחכם  י. שלמה  רבי בבל מחו"ר אחד  את לבקר זצ"ל ואביו זצ"ל 
יהודה  ח' הגיש  לצאת כשעמדו חליו, מיטת  על  כששכב בבגדד  הוראה  ומורה  פוסק  שהיה 
ח' אביו  שאל שיצאו לאחר ויצא, מעט  עמו והתעכב  קטן פתק  י. שלמה  לרבי פתיה 
לימוד שמצד לו  כתבתי יהודה , ח' לו ענה  בפתק ? לו כתבת מה  יהודה  ח ' את  יצחק 

נגמר , שלו התיקון קבלההפשט  ללמוד  שיתחיל הרי בחיים  חפץ שלמה ואם  רבי אך ,
שהציע רבינו ואמר זו , עצה  רבינו  להם מייעץ היה  ולכן יומים , לאחר ונפטר רצה , לא

הבריא. ששמע ומי גדולים לכמה  זו המקובלהצעה  הגה "צ של  לדמותו קוים שמואל" "זכר (קונטרס

שמואל  זצוק"ל)דרזי חכם



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ד 

ויבא נפשו, את מטהר  וכך בהקדמה מלך הכסא שכתוב כמו דרקיע במלכותא
את בהבנה ללמוד יזכה שגם עד הקדושה, התורה חלקי  בכל הבנה תורתלו

את ילמדוהו בודאי  הבא ובעולם הוא, מזכך הלימוד עצם מקום ומכל הסוד.
העמוקים. הפירושים

בכל  וילמדוֹ  אחד, כל  אצל מצוי  שיהא האלו, קונטרסים כאן לכם הגשנו כן ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְעל
דעד  ועוד  זיע"א. הרשב "י  שלימדנו  הנסתרות בנסתר  חלק לכם יהא ובכך  עת,
יהא למען  לנו , זכי קא ומשמיא כל, בפי  שגור  היה ולא זה, לימוד נחבא  עתה
בוראינו, רצון ולעשות ליוצרינו רוח נחת לעשות בו, ממשמש ישראל כל יד
הארץ  כנפות מארבע  נדחינו  יקבץ זה ובזכות מגלותה, הקדושה  השכינה לפדות 

ברחמים. צדקינו משיח בביאת דידן, במהרה

הקדוש  הזוהר בלימוד יתאחדו העם שכל ידי הרע )ועל היצר  בפני  התירוצים  דלת ,(ותנעל
אתגליא דהאי דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו בכך

פנחס פרשת בזוהר מהימנא הרעיא וכדברי מנוֹ רה :(רי "ט.)ביה", ׁש כּ ן  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ"כּ ל 
ל ּק ד וֹ ׁש - דמי ּת ּת נ וּ  אל אחריו, ׁש הי וּ  הדּ וֹ ר וֹ ת בּ כל  מאירה ׁש חכמתוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה ,

הּק דׁש " רוּ ח עליו יערה עד  בּ ּת וֹ רה הוּ א  ּהרעיאבּ רו אותנו שמצוה לנו הרי , ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
סוף  עד  מאיר הרשב"י של שתורתו דווקא  הקדוש  בזוהר ללמוד  מהימנא
עד  הוא ברוך  לקדוש מנוחה לתת ולא הפסק ללא ללמוד וצריך הדורות,

שיגאלנו.

דין : בשםבית אומר זי"ע פתייה הרב הקדוש הצדיק שכתב  מה ראית לא  האם
הּמ צווֹ ת: ׁש ער בּ תחלּ ת  שכתב  זי "ע וויטאל חיים חּס ררבי  הרי כּ ן ע שׂ ה א ואם ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

ׁש יּ ת גּ לגּ ל וצרי הּמ צו וֹ ת כּ כל  וּ ׁש קוּ לה גּ דוֹ לה ׁש היא  ּת וֹ רה ּת למוּ ד  ׁש ל אחד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
הּפ רד"ס ׁש ל בּ חינוֹ ת  בּ ד ' ׁש יּ טרח לׁש וֹ נוֹ .עד כּ אן עד  הרבהנּ זכּ ר . אמר ועוד ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

חזר שכבר יתכן עליו, בוכים כאשר  הלויה בשעת שעוד  זי "ע פתייה יהודה
ירחם. השם  בגלגול , הזה לעולם

בחכמת  עסק שלא ומי כותב: הברית בספר  שכתב מה  ראית לא האם דין : בית
שנשמת  בשעה אותה, ללמוד רצה ולא  דוחין האמת עדן , בגן לעלות רוצה ו 

יש שאפילו  עוד  ולא וכו', השירים שיר בזהר  שאמרו כמו בבזיון, משם אותה
נשמתו  את  שורפים כנפים שש בעלי השרפים  שבעולם, הטובים מעשים כל  בידו 

וכו'. פקודי פרשת בזהר שאמרו כמו  ויום, יום בכל

זהר  מג')בּ ת ּק וּ ני זי"ע :(ּת יקוּ ן  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  ועוֹ ד,אמר  ׁש גּ וֹ רם : מי ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
והחכמה  הּק בּ לה הּת וֹ רה)ׁש ּת סּת לּ ק  ּפ נימיּ וּ ת ׁש בּ כתב,.(זוֹ הר, וּ מּת וֹ רה ּפ ה ׁש בּ על  מּת וֹ רה  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּת וֹ רה ּפ ׁש ט  אלּ א אין  ואוֹ מר  בּ ּה , יׁש ּת דּ לוּ  ׁש א ּפ ׁש ט וּ ב גּ מראוגוֹ רם רק (לוֹ מדים  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  השאלות

יבין) והּמ בין  היּ וֹ ם, כּ ל והגּ מרא  וּ מהה וּ א,הּת וֹ רה נהר  מההוּ א הּמ ים את יסלּ ק הוּ א בּ ודּ אי ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ו ׁש בּ עלגּ ן, ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  אוֹ תּה  ילמד  ו א בּ ע וֹ לם , נברא ׁש א טוֹ ב ל וֹ , ואבוֹ י אוֹ י ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ואר בּ עוֹ לם עניּ וּ ת וגוֹ רם ובהוּ , לתהוּ  העוֹ לם את  החזיר  כּ איל וּ  לוֹ  ונחׁש ב ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶּפ ה,
הּק ד וֹ ׁש !!הגּ לוּ ת  הר ׁש בּ "י  כּ וֹ תב ל')וכן  ּת יקוּ ן זוֹ הר, את ":(ּת יקוּ ני  ׁש עוֹ בדים לאלּ ה אוֹ י  ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ׁש גּ וֹ רמים  להם  אב וֹ י  הּק בּ לה, חכמת בּ לימוּ ד מׁש ּת דּ לים ו א בּ יוֹ בש , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
וּ בזּ ה  וחרב  בּ ע וֹ לם,(מלחמ וֹ ת)עניּ וּ ת, ואבדּ ן הּמ ׁש יח והרג רוּ ח את ".וּ מסלּ קים ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

שם: כתוב נהרעוד וזה וּ  יב"ׁש , את"ר ׁש ם בּ ראׁש ית, וּ ׁש שה: ארבּ עים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת ּק וּ ן 
בּ יחוּ ד למּט ה הבּ נים צוֹ וחים יב ׁש ה, והיא יבׁש  ׁש ה וּ א זמן  בּ א וֹ תוֹ  ויב ׁש , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶיחרב 
אענה. וא יקראנני אז ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ע וֹ נה. ואין קוֹ ל ואין  ישׂ ראל , ׁש מע ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים
סודות ולדעת ללמוד הוא גמור  חיוב כמה זיע"א הקדושים מדבריו רואים

החיצונים מן  להנצל  כדי  בודאי התורה וזהו  לדעת, ולרצות לבקש  הפחות ולכל  ,
אש  בלבו ותבער  נשמתו  ותטהר הקדוש זוהר  כסדר ילמד שבתחילה ידי על

הקדושה, התורה לימוד וחשקת  ה', כל ,אהבת אדון לפני ירצה בודאי בזה
העליונה. החכמה שערי לפניו שייפתחו ויזכה

דין : באשי בית החכם עם מהאלמין: האדמו"ר שהביא הסיפור  ראית לא האם
זיע"א הלל " "הרב בבל רבי של הצדיק הגאון של  הלל(הסבא "חברתיעקב  ישיבת ראש שליט"א

בירושלים) שלום" למד אהבת לא אך  גדול , וגאון צדיק חשוב  חכם תלמיד שהיה
הצדיק  לו אמר  שבעים , בגיל  בערך וכשהיה אליהו קבלה, סלמן  בעל חכם

חיים  העץ  על שלמה " הרב "כרם הגה"צ המקובל  לציון הראשון של אליהו(אביו זצ"ל )מרדכי 

הבאה  בפעם אם וגם בגלגול לחזור תצטרך  הקבלה  חכמת תלמד לא אם לך דע
תורתך, כל  לך  יעזור  לא קבלה, תלמד לא אז וגם  גדול, וגאון באשי  חכם תהיה
שמע  ומיד  הקבלה. חכמת שתלמד עד  פעמים ג' אפילו בגלגול  לחזור ותצטרך

שנים  ממאה למעלה ימים והאריך  בקבלה לו גדול חכם כברונעשה  ובאמת  .


: קבלה ללמוד  יתחיל בחיים  החפץ בסוד : שכתב מה  מגלה  זי "ע פתייה  יהודה  חכם 
על שיקבלו חולים שהיו  גדולים  חכמים  לתלמידי יעץ  פעם שלא  שמענו זצ"ל  מרבינו 
ביחד הלך  בקטנותו שזוכר זה  בנושא וסיפר קבלה . וללמוד הח"ן בתורת  לעסוק עצמם 

פתייהעם יהודה  זצ"לחכם  י. שלמה  רבי בבל מחו"ר אחד  את לבקר זצ"ל ואביו זצ"ל 
יהודה  ח' הגיש  לצאת כשעמדו חליו, מיטת  על  כששכב בבגדד  הוראה  ומורה  פוסק  שהיה 
ח' אביו  שאל שיצאו לאחר ויצא, מעט  עמו והתעכב  קטן פתק  י. שלמה  לרבי פתיה 
לימוד שמצד לו  כתבתי יהודה , ח' לו ענה  בפתק ? לו כתבת מה  יהודה  ח ' את  יצחק 

נגמר , שלו התיקון קבלההפשט  ללמוד  שיתחיל הרי בחיים  חפץ שלמה ואם  רבי אך ,
שהציע רבינו ואמר זו , עצה  רבינו  להם מייעץ היה  ולכן יומים , לאחר ונפטר רצה , לא

הבריא. ששמע ומי גדולים לכמה  זו המקובלהצעה  הגה "צ של  לדמותו קוים שמואל" "זכר (קונטרס

שמואל  זצוק"ל)דרזי חכם



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ו

רבי  הקדוש המקובל  הצדיק  החכם זאת כתב
הפסוק על בביאורו זיע"א פתייה פרקיהודה (איוב 

כט ) עםלג  ׁש לוֹ ׁש  ּפ עמים אל יפעל אלּ ה  כּ ל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ"הן
מוכרחגּ בר הסוד תורת את לומד שלא שמי ," ָ◌ֶ◌

ועוד  פעמים וכמה כמה אפילו בגלגול לחזור
הפסוק את י)הביא כב  פרק ואל (ירמיה למת ּת בכּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַאל

את וראה עוֹ ד י ׁש וּ ב א כּ י להל בכוֹ  בּ כוּ  לוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָּת נדוּ 
עוד  בגלגול חוזר וכבר  שמת מי כי מוֹ לדּת וֹ ", ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶארץ

הל  אל באמצע  אומר ולכן עליו, שבוכים  וויה
בכו  אלא הזה, לעולם חזר  כבר הוא כי  למת תבכו
תוכן  כאן עד העליון, עדן לגן זוכה הוא רק כי  הסוד תורת שלמד זה  להולך

דבריו.

הסוד תורת ללמוד קדושה חובה כמה רואים זה בגירסאומכל  לומד וכאשר  ,
הקדושה, התורה  חלקי בכל הבנה לו יבא ומזה נפשו, את מטהר הסודות, אלו
מזכך  הלימוד  עצם מקום ומכל הסוד. תורת את בהבנה ללמוד יזכה שגם עד

העמוקים. הפירושים את ילמדוהו בודאי הבא ובעולם  הוא,

דין : ספריםבית  [והרבה תורה זוהר של סט שלך המדרש בבית ראית לא האם
מהאלמין]: האדמו"ר  שהוציא קורא'ת וקול

תורה קל:)בזוהר  דף שרה חיי  פרשת א' חלק :(זוהר 

בעיו הסוד לומדי מעלת גודל

אהים""ה' את דּ רׁש  מ שׂ כּ יל הי ׁש  לראוֹ ת אדם  בּ ני  על  הׁש קיף אמרממים . ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
הבא, לעולם טובות הרבה להם שנגנז הצדיקים הם זכאים וראה, בוא יוסי, רבי 
רבונם, בסוד להיודעים המוכנים כהם המקומות, אותן בכל  פנימי מקום ואין


ימים : לאריכות  זוכה הזוהר לימוד ידי חיים על  מרבה  תורה  ז')מרבה  ב ' לפרש(אבות  נראה  .
חיים  נקראים  המוחין דאורות  דידוע  ט')בס"ד , פרק כ"ט שער  חיים בחלק(עץ תורה  והלומד ,

דייקא , מרבה  תורה , מרבה  שאמרו  וזה  חיים. שנקראים  המוחין אורות  ממשיך  שבה , הסוד 
חיים. שנקראים  המוחין  אורות  מרבה  אז  שבה , הסוד בחלק  גם  שנה שלומד הלכות חי איש (בן 

אחרי) הקדמת  הסוד-ב ' תורת  ללמוד אחד ולכל  לחולים זי"ע פתייה  יהודה  רבי  הוראת  מובן  זה  ולפי המחבר: (הערת 

ימים) יאריכו .שבזכותה 
שאחריו ירצה (ל)ובפסוק  שאם  לך  לומר החים, אר לאר חת  מי  נפ לה יב כתוב:

תורת וללמוד  הגנוז אור התורה  אור את  לקבל צריך שחת  מרדת  ולהצילה  נפשו את להשיב
הקדוש . הזוהר

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  זשאלות

כתוב: אלה על יום , בכל בהם להתדבק זוּ לתויודעים אהים ראתה א ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ"עין
לוֹ " למחכּ ה ג )יעשׂ ה  סד, שכתוב:(ישעיהו כמו לוֹ ", "למחכּ ה מהו איּ וֹ ב, את "חכּ ה ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ד )בּ דברים" לב , ומחכים(איוב  בה, ומדייקים החכמה, בדברי המשכילים ואלה , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בכל  בהם מתפאר  שרבונם הם אלה רבונם, את להכיר  הדבר , ברור להבין לה
השערים בכל נכנסים והם  העליונים, קדושים  בין הנכנסים הם אלה יום,

הבא. ובעולם הזה בעולם חלקם אשרי  בידם, שימחה מי ואין שלמעלה,

דקדושה רמז:)בהיכלות דף פקודי  פרשת ב ' :(חלק 

אצלו  נמצאי החכמה  שמפתחות  מלא

והוארבי יופיא"ל , שמו אשר ההיא, החיה קיימת ברקיע, למעלה אמר, שמעון
החכמה סודות בכל אצלו.עומד  נמצאים החכמה מפתחות  אותן וכל

מגי  קונוהמלא להכיר  שרד  האד של  פטירתו בשעת

אותן והוא לכל ליתן הוא, ברוך  הקדוש מאת שכר לתבוע שעומד המלאך,
אדם מכל ואפילו החכמה, בעלי כל  אחר אתהרודפים לדעת חכמה ולומדים

את לדעת חכמה אחר הרודפים לאנשים נותן שהוא השכר הוא וזה רבונם,
שרפים ד' על נגדו יוצא ההוא מלאך  הזה , מעולם זה אדם יוצא שכאשר רבונם,
הטומאה בצד אשר  הדין שרי  אותן לכל מניח ואינו לפניו, ופורח מעופפים,

סביביו. השלום מלאכי הם  וכמה אליו, לגשת 

להזיק  יכולי ואינ נכנעי הנחשי

שרפים,ואלה נחשים אותן  לפניהם נכנעים ונתגלים, נוסעים כאשר  השרפים
העולם. לכל מיתה שגרם ההוא הנחש  מן היוצאים

שכר  מקבל הוא כ קונו להכיר ונצטער שיגע כפי

אותהמלאך  שואל הוא אז אצלו , ומגעת עולה הנשמה כאשר עומד , הזה קדוש
כך  בה, ונדבק אחריה שרדף החכמה אותה וכפי  האלוהית, החכמה בסודות 

שכרו. לו נותנים


.היטב ויבין ישכיל למען עמוק , ובעיון במתינות שלומד  פירוש, לו למחכה  דורש 
זצ"ל והרמ"ז זוהר", "היכל כן גם  ונקרא  השמים " "עצם ההיכל  של השר הוא  המלאך  זה 

קבל"ה : בגימטריא יופיא"ל  שהשם  רמז, כאן כתב
: אדם מכל הלומד  חכם  איזהו במשנה , כדאיתא  ממנו, הפחות מן אפילו פירוש



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ו

רבי  הקדוש המקובל  הצדיק  החכם זאת כתב
הפסוק על בביאורו זיע"א פתייה פרקיהודה (איוב 

כט ) עםלג  ׁש לוֹ ׁש  ּפ עמים אל יפעל אלּ ה  כּ ל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ"הן
מוכרחגּ בר הסוד תורת את לומד שלא שמי ," ָ◌ֶ◌

ועוד  פעמים וכמה כמה אפילו בגלגול לחזור
הפסוק את י)הביא כב  פרק ואל (ירמיה למת ּת בכּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַאל

את וראה עוֹ ד י ׁש וּ ב א כּ י להל בכוֹ  בּ כוּ  לוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָּת נדוּ 
עוד  בגלגול חוזר וכבר  שמת מי כי מוֹ לדּת וֹ ", ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶארץ

הל  אל באמצע  אומר ולכן עליו, שבוכים  וויה
בכו  אלא הזה, לעולם חזר  כבר הוא כי  למת תבכו
תוכן  כאן עד העליון, עדן לגן זוכה הוא רק כי  הסוד תורת שלמד זה  להולך

דבריו.

הסוד תורת ללמוד קדושה חובה כמה רואים זה בגירסאומכל  לומד וכאשר  ,
הקדושה, התורה  חלקי בכל הבנה לו יבא ומזה נפשו, את מטהר הסודות, אלו
מזכך  הלימוד  עצם מקום ומכל הסוד. תורת את בהבנה ללמוד יזכה שגם עד

העמוקים. הפירושים את ילמדוהו בודאי הבא ובעולם  הוא,

דין : ספריםבית  [והרבה תורה זוהר של סט שלך המדרש בבית ראית לא האם
מהאלמין]: האדמו"ר  שהוציא קורא'ת וקול

תורה קל:)בזוהר  דף שרה חיי  פרשת א' חלק :(זוהר 

בעיו הסוד לומדי מעלת גודל

אהים""ה' את דּ רׁש  מ שׂ כּ יל הי ׁש  לראוֹ ת אדם  בּ ני  על  הׁש קיף אמרממים . ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
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ימים : לאריכות  זוכה הזוהר לימוד ידי חיים על  מרבה  תורה  ז')מרבה  ב ' לפרש(אבות  נראה  .
חיים  נקראים  המוחין דאורות  דידוע  ט')בס"ד , פרק כ"ט שער  חיים בחלק(עץ תורה  והלומד ,

דייקא , מרבה  תורה , מרבה  שאמרו  וזה  חיים. שנקראים  המוחין אורות  ממשיך  שבה , הסוד 
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אחרי) הקדמת  הסוד-ב ' תורת  ללמוד אחד ולכל  לחולים זי"ע פתייה  יהודה  רבי  הוראת  מובן  זה  ולפי המחבר: (הערת 
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הקדוש . הזוהר

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  זשאלות

כתוב: אלה על יום , בכל בהם להתדבק זוּ לתויודעים אהים ראתה א ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ"עין
לוֹ " למחכּ ה ג )יעשׂ ה  סד, שכתוב:(ישעיהו כמו לוֹ ", "למחכּ ה מהו איּ וֹ ב, את "חכּ ה ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ד )בּ דברים" לב , ומחכים(איוב  בה, ומדייקים החכמה, בדברי המשכילים ואלה , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בכל  בהם מתפאר  שרבונם הם אלה רבונם, את להכיר  הדבר , ברור להבין לה
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והוארבי יופיא"ל , שמו אשר ההיא, החיה קיימת ברקיע, למעלה אמר, שמעון
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להזיק  יכולי ואינ נכנעי הנחשי
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קבל"ה : בגימטריא יופיא"ל  שהשם  רמז, כאן כתב
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ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות ח

נוראה בבושה  לחו נדחה למד ולא  ללמוד  ביכלתו  היה א

נכנסת,ואם ואינה לחוץ נדחית למד, ולא החכמה אותה ללמוד  ביכולתו היה
אשר השרפים אותן כנפיהם מנשאים וכאשר  בבושה, ההוא היכל  תחת ועומדת
נשרפת, ולא נשרפת והיא אותה, ושורפים בכנפיהם מנקשים ההיא, החיה תחת
שיש  פי  על אף  מאירה, ואינה מאירה יום, בכל  נידונת וכך קיימת, ולא קיימת 

טובים. מעשים לה

בחכמה   העוסקי לשכר שיעור זאת אי

להסתכל לפי  בחכמה, העמלים לאלה כמו ההוא, בעולם גדול שכר שאין
בכבוד  להסתכל חכמה, היודעים אותן של  להשכר, שיעור  ואין רבונם, בכבוד 

אשר שכתוב :רבונם , הבא , ובעולם הזה בעולם חלקם חכמה י מצא אדם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ"א ׁש רי 
ּת ב וּ נה" יפיק יג )ואדם ג, .(משלי  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אלי לה' בחכמת מי עוסקים כמלאכים יהיו הגאולה  בזמן אומר: המרח"ו  !
דאצילות : דאצילות,התורה התורה בחכמת עוסקים עליון כמלאכי  יהיו אז  כי

בספר אמרו עוד  גשמיים. וספורים במלבושים  מלובשת מטטרו"ן בתורת ולא
ששית)הזוהר  דילך (תקון חבורא מהאי  לתתא יתפרנסון נשא בני וכמה וז"ל:

בארץ". דרור  וקראתם ובגיניה  יומיא בסוף בתראה בדרא

דין : העליון"בית עדן לגן לעלות רשות לך  דוחה:אין יופיא"ל הגדול  המלאך
אותו  שורפים כנפים  שש בעלי  כולם שהם תחתיו אשר  והשרפים לחוץ אותו
שמתגלגלין  עד אותו  ושורפים וחוזרים ומתחדש חוזר והוא כנפיהם בהבלי 

אחרת. פעם ובוראו וחוזר עליו הוא ברוך הקדוש של  רחמיו

דין : הקודש".בית בזוהר לעסוק תדאג ושם בגלגול תחזור 

אשר: בן זוהריואל ללמוד שצריך כתוב  איפה ?אבל

דין : מפורשבית מדרש פ"י)זה משלי  "(מדרש  האדם את צפית ששואלים
הקדוש )?"במרכבה  הזוהר  - הסוד תורת ש (שזה אומר  הגדולהגר "א הרשע "אפילו

ואתה  מרכבה", מעשה למד  שלא על  אותו  יתבעו  איתךשבישראל מה ??

לשו  אומרוזה לפניו, באים חכמים שתלמידי בזמן יהושפט, רבי  אמר  המדרש: ן
בתורה עסקת  כלום מהם: אחד  הואיל לכל הקב"ה: לו אומר הן, לו אמר  ?

בישיבה. ששמעת ומה בישיבה, ששנית ומה שקרית, מה לפני אמור והודית,
שלא כן, כמו ששנה ומה בידו, תפוש יהא אדם שקרא מה  כל  אמרו: מכאן

אומר : ישמעאל  רבי  היה מכאן הדין, ליום בושה בושה,תשיגהו לאותה לה אוי
לפני ובתחנונים בתפילה ישראל  מלך  דוד ביקש  זה ועל כלימה, לאותה  לה אוי

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  טשאלות

ד )ואמר המקום  ה  בא(תהלים ואצפה". לך אערך בוקר קולי  תשמע בוקר "ה' :
ושרי  ממנו , פניו את הופך הקב"ה  משנה, בידו ואין מקרא בידו שיש מי לפניו
לפניו  בא לתוכה. אותו  ומשליכין אותו ונוטלין ערב , כזאבי בו מתגברים גיהנם
ההלכות כל בני , לו: אומר הקב"ה אז שלושה, או סדרים שני בידו  שיש  מי 

אותם שנית לא לו למה עושין לאו ואם מוטב, הניחוהו, הקב"ה אומר  ואם ?
תורת בני , לו: אומר הקב"ה הלכות, בידו שיש  מי לפניו בא הראשון. כמידת

שנית לא למה שרצים,כהנים וטהרת שרצים וטומאת וטהרה, טומאה  בה שיש ?
ובתים, נתקים וטהרת ובתים נתקים טומאת נגעים , וטהרת נגעים טומאת
יום ווידוי  סדר  וטהרתו, מצורע טומאת ולידה, זבים וטהרת ולידה זבים  טומאת
אלא דנו לא ישראל שדנו דין וכל ערכים, ודיני  שוות, וגזירות הכיפורים ,
חמישה בני, הקב"ה: לו אומר כהנים, תורת בידו שיש מי לפניו בא מתוכו.

שנית לא למה תורה לפניו חומשי בא ומזוזה. ותפילין שמע קריאת בהם שיש ?
ולא הגדה למדת לא למה בני , לו: אומר  תורה, חומשי חמישה בידו שיש מי 

ישראל ,שנית של עוונותיהם ומכפר מוחל אני  ודורש, יושב שחכם שבשעה ?
דינם גזר נחתם אפילו מברך, רבה שמיה יהא אמן שעונין בשעה אלא עוד ולא
לו  אומר  הגדה , בידו שיש מי לפניו בא עוונותיהם. להם  ומכפר מוחל אני

שנית לא למה תלמוד בני, ז)?הקב "ה: א הים(קהלת אל  הולכים הנחלים "כל  :
תלמוד , בידו שיש מי בא הרבה. חכמות בו שיש התלמוד, זה  מלא", איננו והים

בתלמוד, ונתעסקת הואיל  בני , לו: אומר  במרכבה הקב"ה בגאוה,צפית  צפית ,
ועוס  יושבים חכמים שתלמידי  בשעה  אלא בעולמי  הנייה בתורה,שאין קים

עומד , הוא היאך כבודי כסא הזה: התלמוד המון והוגין  ורואין ומביטין מציצין
במה שלישית משמשת, היא במה שנייה משמשת, היא במה - הראשונה  רגל
פנים ובכמה עומד, הוא היאך חשמל משמשת, היא במה רביעית משמשת, היא
כמה עומד , הוא היאך הברק משמש , הוא רוח  זה לאי  אחת, בשעה  מתהפך הוא
לאי  עומד, הוא היאך כרוב  משמש , רוח לאיזה כתפיו, בין נראין זוהר  של  פנים
עגול  עומד, הוא היאך  הכבוד , כיסא עיון - מכולם גדולה  משמש, הוא רוח זה
לגשר, גשר בין הפסק כמה בו, יש גשרים כמה הוא, ומתוקן  מלבן , כמין הוא
ובאיזה עוברים, האופנים גשר זה ובאי עובר , אני גשר  באיזה - עובר וכשאני 
עומד , אני  היאך קדקדי, ועד מצפורני  - מכולם  גדולה עוברים. הגלגלים גשר 
כיסא - מכולם גדולה רגלי, אצבעות שיעור וכמה ידי, בפיסת שיעור כמה
הוא רוח לאיזה  בשבת באחד  משמש, הוא רוח לאיזה עומד, הוא היאך כבודי,
הוא רוח לאיזה בשבת בשלישי  משמש, הוא רוח לאיזה בשבת בשני  משמש ,
משמשין, רוח לאיזה  בשבת בשישי בשבת , בחמישי בשבת, ברביעי משמש ,
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אותו  שורפים כנפים  שש בעלי  כולם שהם תחתיו אשר  והשרפים לחוץ אותו
שמתגלגלין  עד אותו  ושורפים וחוזרים ומתחדש חוזר והוא כנפיהם בהבלי 

אחרת. פעם ובוראו וחוזר עליו הוא ברוך הקדוש של  רחמיו

דין : הקודש".בית בזוהר לעסוק תדאג ושם בגלגול תחזור 
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ואתה  מרכבה", מעשה למד  שלא על  אותו  יתבעו  איתךשבישראל מה ??

לשו  אומרוזה לפניו, באים חכמים שתלמידי בזמן יהושפט, רבי  אמר  המדרש: ן
בתורה עסקת  כלום מהם: אחד  הואיל לכל הקב"ה: לו אומר הן, לו אמר  ?

בישיבה. ששמעת ומה בישיבה, ששנית ומה שקרית, מה לפני אמור והודית,
שלא כן, כמו ששנה ומה בידו, תפוש יהא אדם שקרא מה  כל  אמרו: מכאן

אומר : ישמעאל  רבי  היה מכאן הדין, ליום בושה בושה,תשיגהו לאותה לה אוי
לפני ובתחנונים בתפילה ישראל  מלך  דוד ביקש  זה ועל כלימה, לאותה  לה אוי

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  טשאלות

ד )ואמר המקום  ה  בא(תהלים ואצפה". לך אערך בוקר קולי  תשמע בוקר "ה' :
ושרי  ממנו , פניו את הופך הקב"ה  משנה, בידו ואין מקרא בידו שיש מי לפניו
לפניו  בא לתוכה. אותו  ומשליכין אותו ונוטלין ערב , כזאבי בו מתגברים גיהנם
ההלכות כל בני , לו: אומר הקב"ה אז שלושה, או סדרים שני בידו  שיש  מי 

אותם שנית לא לו למה עושין לאו ואם מוטב, הניחוהו, הקב"ה אומר  ואם ?
תורת בני , לו: אומר הקב"ה הלכות, בידו שיש  מי לפניו בא הראשון. כמידת

שנית לא למה שרצים,כהנים וטהרת שרצים וטומאת וטהרה, טומאה  בה שיש ?
ובתים, נתקים וטהרת ובתים נתקים טומאת נגעים , וטהרת נגעים טומאת
יום ווידוי  סדר  וטהרתו, מצורע טומאת ולידה, זבים וטהרת ולידה זבים  טומאת
אלא דנו לא ישראל שדנו דין וכל ערכים, ודיני  שוות, וגזירות הכיפורים ,
חמישה בני, הקב"ה: לו אומר כהנים, תורת בידו שיש מי לפניו בא מתוכו.

שנית לא למה תורה לפניו חומשי בא ומזוזה. ותפילין שמע קריאת בהם שיש ?
ולא הגדה למדת לא למה בני , לו: אומר  תורה, חומשי חמישה בידו שיש מי 

ישראל ,שנית של עוונותיהם ומכפר מוחל אני  ודורש, יושב שחכם שבשעה ?
דינם גזר נחתם אפילו מברך, רבה שמיה יהא אמן שעונין בשעה אלא עוד ולא
לו  אומר  הגדה , בידו שיש מי לפניו בא עוונותיהם. להם  ומכפר מוחל אני

שנית לא למה תלמוד בני, ז)?הקב "ה: א הים(קהלת אל  הולכים הנחלים "כל  :
תלמוד , בידו שיש מי בא הרבה. חכמות בו שיש התלמוד, זה  מלא", איננו והים

בתלמוד, ונתעסקת הואיל  בני , לו: אומר  במרכבה הקב"ה בגאוה,צפית  צפית ,
ועוס  יושבים חכמים שתלמידי  בשעה  אלא בעולמי  הנייה בתורה,שאין קים

עומד , הוא היאך כבודי כסא הזה: התלמוד המון והוגין  ורואין ומביטין מציצין
במה שלישית משמשת, היא במה שנייה משמשת, היא במה - הראשונה  רגל
פנים ובכמה עומד, הוא היאך חשמל משמשת, היא במה רביעית משמשת, היא
כמה עומד , הוא היאך הברק משמש , הוא רוח  זה לאי  אחת, בשעה  מתהפך הוא
לאי  עומד, הוא היאך כרוב  משמש , רוח לאיזה כתפיו, בין נראין זוהר  של  פנים
עגול  עומד, הוא היאך  הכבוד , כיסא עיון - מכולם גדולה  משמש, הוא רוח זה
לגשר, גשר בין הפסק כמה בו, יש גשרים כמה הוא, ומתוקן  מלבן , כמין הוא
ובאיזה עוברים, האופנים גשר זה ובאי עובר , אני גשר  באיזה - עובר וכשאני 
עומד , אני  היאך קדקדי, ועד מצפורני  - מכולם  גדולה עוברים. הגלגלים גשר 
כיסא - מכולם גדולה רגלי, אצבעות שיעור וכמה ידי, בפיסת שיעור כמה
הוא רוח לאיזה  בשבת באחד  משמש, הוא רוח לאיזה עומד, הוא היאך כבודי,
הוא רוח לאיזה בשבת בשלישי  משמש, הוא רוח לאיזה בשבת בשני  משמש ,
משמשין, רוח לאיזה  בשבת בשישי בשבת , בחמישי בשבת, ברביעי משמש ,



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות י 

במידה כבודי את מכירין שבניי  יפיי , הדר  זהו גדולתי, זהו הדרי , זהו לא  וכי
ע"ההזאת המלך  דוד אמר  ועליו כד )? קד כולם(תהלים ה', מעשיך רבו "מה :

קנייניך". הארץ מלאה עשית, בחכמה

בידו, תלמודו משמר  שהוא חכם תלמיד  אשרי  אומר: ישמעאל רבי היה מכאן
"אורח נאמר : לכך בוראו. לפני הדין ליום להשיב פה פתחון לו שיהא כדי 
ליום וכלימה בושה משיגו והניחו, תלמודו עזב אם אבל מוסר". שומר לחיים 
מרחיקו  שהקב"ה בנאה: רבי אמר מתעה", תוכחת "ועוזב נאמר: לכך הדין,

מלפניו.עכ "ל 

כמה  בידו  שיש  פי  על  אף  למעלה נשמתו עליית  בזמן זו  בחכמה עסק  שלא מי 
והשרפים  לחוץ אותו דוחה יופיא"ל  הגדול  המלאך  זה טובים ומעשים תורה

כנפיהם  בהבלי אותו שורפים כנפים שש  בעלי כולם שהם תחתיו אשר

משביע  הוא ברוך הקדוש עלמא להאי  העליון מעולם הנשמה שיורדת וקודם
כדאיתא דאורייתא  ברזי  לעסוק תרומה אותה פרשת קס"א)בזוהר  בד"ה(דף 

וכו' עלמא בהאי לנחתא בריאת דזמינון שתכלית  הזוהר  מדברי בפירוש לך  הרי
ברוך הקדוש הזה לעולם הנשמה ביאת  וקודם הזאת החכמה שילמד  כדי האדם 

ברזי עלמא בהאי לעסוק הנשמה  משביע גם הוא  דאורייתא  ברזי דהימנותא
מקום  אל  למעלה  עליון לאור להשיג יכולה  אינה הבא  לעולם  הנשמה  ביציאת
לא  אם חיים  מלך פני הוי"ה בנועם לחזות מתחלה אהלו  שם אשר הרמתה

הזאת  החכמה .בהתעסקות

האדמו "ר שהוציא קורא'ת וקול הספרים ראית לא האם
יוחאי מהאלמין: בן שמעון רבי לנו  שהזהיר מה והפיץ

לברכה פקודיזכרונו פרשת רמ "ז)בזוהר  חיותא(דף האי
למעלה וכו', נשמתו עליית בזמן זו בחכמה עסק שלא ומי

המלאך זה טובים ומעשים תורה כמה בידו  שיש  פי על  אף 
תחתיו  אשר והשרפים  לחוץ אותו  דוחה יופיא"ל הגדול
כנפיהם  בהבלי אותו שורפים כנפים  שש  בעלי כולם שהם

חוזר עדוהוא אותו ושורפים וחוזרים ומתחדש
וחוזר עליו הוא ברוך  הקדוש של  רחמיו  שמתגלגלין
לכן  מקודם שלקו מפני זו בחכמה החושקין  הנשמות  והם אחרת פעם ובוראו
מזלייהו  חזו לא דאיהו גב על אף  חיים בתר דרדיף כמאן זאת חכמה  אחר  רודפים

ה:).חזי דף משה  (ויקהל 

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יאשאלות

אשר: בן זוהריואל ללמוד  צריך  שלא אמרו הרבנים כל יענישו אבל ולמה ?
זה על  ?אותי

דין : לשמוע בית רצית ולא רב, הערב  - ועקרבים הנחשים לקול שמעת כי 
הקדוש  הזוהר את שהביא מהאלמין האדמו"ר של קורא'ס בקול שכתב מה

כ "ו-כ"ז) זצ"ל(בראשית ויטאל  חיים בפרשתורבי הזוהר פי  על  ההקדמות לשער  (בהקדמה

יכול,:בראשית) הוא הדעת  עץ ידי שעל  בגאווה האדם את  פיתה  הנחש
העולם  כל  על  ולשלוט כביכול, עמו  ולהתחרות כאלקים, אדםלהיות .

החיצוניות, החכמות כל שורש הדעת, מעץ  לקח בחרהראשון ולא
ו  הקבלה, חכמת הקדושה, התורה החיים בעץ  את להתעסק דרכה להשיג

היום ועד  מאז החטאים כל  שורש והוא יתברך , הרע השם ללשון שהאמין
הארור, הנחש כלשל הלאה ועד  ומאז הקדוש , זוהר  ללמוד רצה ולא

בני את להחטיא שגרמו רב הערב  יצאו ומשם ורע, מטוב מעורב העולם
ישראל.

זצ"ל  ויטאל  חיים רבי האלקי מורינו ביאר  פיובאריכות על ההקדמות לשער (בהקדמה

בראשית) בפרשת הקדוש,הזוהר  זוהר ללמוד בחר שלא הוא הראשון אדם שחטא
המקדשות  שני חורבן גרם הקדוש וזוהר הקבלה חכמת מללמוד  שנמנעו  ובגלל

הקדוש. זוהר  ללמוד בתשובה ישראל בני  שישובו עד

 החיי בע להתעסק  בחר שלא היה   הראשו אד חטא
הזוהר  הקדוש)(דהיינו

אדם עון  כי הזה [במאמר] אחר  במקום נתבאר  "הנה זי"ע: המרח"ו לשון וזה
הוא, ורע טוב  הדעת בעץ חכמת הראשון שהיא החיים בעץ להתעסק  בחר שלא

וסדום  הפלגה  ודור  המבול  דור  צמחו  זה ידי ועל היסוד, פגם  בא ומשם .הקבלה.
את להכיר ולא  האדמה בעבודת להתעסק ובחרו והבל  קין באו  כך ואחר
את ששכחו עד והמזלות הכוכבים את לעבוד שהחלו אנוש דור  קם  ואז הבורא.
בעבודת להתעסק בחרו קין של זרעו  הארץ . מן שמו ונשכח יתברך השם
ותשחת המותרות, אחר  ורדפו יתברך השם  את  ושכחו ובנינה , פיתוחה האדמה ,
ובנה נח קם אז תרנ"ו , בשנת הגדול במבול  העולם מן  שנמחקו גרם  וזה הארץ,
אנשי  קמו כך אחר בעבורם. התפלל ולא  דורו את  הוכיח לא אבל  התיבה, את 
לשלוט גדול מגדל ובנו והמלאכות השררה אחר רדפו כן וכמו הפלגה, דור

העולם, על ובחרו משם ה', נגד ומרדו האלקים, הכרת בענייני להתעסק  במקום
יתברך השם נגד להלחם הקבלה ּת וֹ רהבחכמת סתרי הקדוש  בזוהר  (ח "אכמבואר  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ע "ב ) ע "ד דף בראשית עיי"ש.פרשת באריכות, מסביר נח פרשת הקדוש ובאלשיך .



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות י 

במידה כבודי את מכירין שבניי  יפיי , הדר  זהו גדולתי, זהו הדרי , זהו לא  וכי
ע"ההזאת המלך  דוד אמר  ועליו כד )? קד כולם(תהלים ה', מעשיך רבו "מה :

קנייניך". הארץ מלאה עשית, בחכמה

בידו, תלמודו משמר  שהוא חכם תלמיד  אשרי  אומר: ישמעאל רבי היה מכאן
"אורח נאמר : לכך בוראו. לפני הדין ליום להשיב פה פתחון לו שיהא כדי 
ליום וכלימה בושה משיגו והניחו, תלמודו עזב אם אבל מוסר". שומר לחיים 
מרחיקו  שהקב"ה בנאה: רבי אמר מתעה", תוכחת "ועוזב נאמר: לכך הדין,

מלפניו.עכ "ל 

כמה  בידו  שיש  פי  על  אף  למעלה נשמתו עליית  בזמן זו  בחכמה עסק  שלא מי 
והשרפים  לחוץ אותו דוחה יופיא"ל  הגדול  המלאך  זה טובים ומעשים תורה

כנפיהם  בהבלי אותו שורפים כנפים שש  בעלי כולם שהם תחתיו אשר

משביע  הוא ברוך הקדוש עלמא להאי  העליון מעולם הנשמה שיורדת וקודם
כדאיתא דאורייתא  ברזי  לעסוק תרומה אותה פרשת קס"א)בזוהר  בד"ה(דף 

וכו' עלמא בהאי לנחתא בריאת דזמינון שתכלית  הזוהר  מדברי בפירוש לך  הרי
ברוך הקדוש הזה לעולם הנשמה ביאת  וקודם הזאת החכמה שילמד  כדי האדם 

ברזי עלמא בהאי לעסוק הנשמה  משביע גם הוא  דאורייתא  ברזי דהימנותא
מקום  אל  למעלה  עליון לאור להשיג יכולה  אינה הבא  לעולם  הנשמה  ביציאת
לא  אם חיים  מלך פני הוי"ה בנועם לחזות מתחלה אהלו  שם אשר הרמתה

הזאת  החכמה .בהתעסקות

האדמו "ר שהוציא קורא'ת וקול הספרים ראית לא האם
יוחאי מהאלמין: בן שמעון רבי לנו  שהזהיר מה והפיץ

לברכה פקודיזכרונו פרשת רמ "ז)בזוהר  חיותא(דף האי
למעלה וכו', נשמתו עליית בזמן זו בחכמה עסק שלא ומי

המלאך זה טובים ומעשים תורה כמה בידו  שיש  פי על  אף 
תחתיו  אשר והשרפים  לחוץ אותו  דוחה יופיא"ל הגדול
כנפיהם  בהבלי אותו שורפים כנפים  שש  בעלי כולם שהם

חוזר עדוהוא אותו ושורפים וחוזרים ומתחדש
וחוזר עליו הוא ברוך  הקדוש של  רחמיו  שמתגלגלין
לכן  מקודם שלקו מפני זו בחכמה החושקין  הנשמות  והם אחרת פעם ובוראו
מזלייהו  חזו לא דאיהו גב על אף  חיים בתר דרדיף כמאן זאת חכמה  אחר  רודפים

ה:).חזי דף משה  (ויקהל 

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יאשאלות

אשר: בן זוהריואל ללמוד  צריך  שלא אמרו הרבנים כל יענישו אבל ולמה ?
זה על  ?אותי

דין : לשמוע בית רצית ולא רב, הערב  - ועקרבים הנחשים לקול שמעת כי 
הקדוש  הזוהר את שהביא מהאלמין האדמו"ר של קורא'ס בקול שכתב מה

כ "ו-כ"ז) זצ"ל(בראשית ויטאל  חיים בפרשתורבי הזוהר פי  על  ההקדמות לשער  (בהקדמה

יכול,:בראשית) הוא הדעת  עץ ידי שעל  בגאווה האדם את  פיתה  הנחש
העולם  כל  על  ולשלוט כביכול, עמו  ולהתחרות כאלקים, אדםלהיות .

החיצוניות, החכמות כל שורש הדעת, מעץ  לקח בחרהראשון ולא
ו  הקבלה, חכמת הקדושה, התורה החיים בעץ  את להתעסק דרכה להשיג

היום ועד  מאז החטאים כל  שורש והוא יתברך , הרע השם ללשון שהאמין
הארור, הנחש כלשל הלאה ועד  ומאז הקדוש , זוהר  ללמוד רצה ולא

בני את להחטיא שגרמו רב הערב  יצאו ומשם ורע, מטוב מעורב העולם
ישראל.

זצ"ל  ויטאל  חיים רבי האלקי מורינו ביאר  פיובאריכות על ההקדמות לשער (בהקדמה

בראשית) בפרשת הקדוש,הזוהר  זוהר ללמוד בחר שלא הוא הראשון אדם שחטא
המקדשות  שני חורבן גרם הקדוש וזוהר הקבלה חכמת מללמוד  שנמנעו  ובגלל

הקדוש. זוהר  ללמוד בתשובה ישראל בני  שישובו עד

 החיי בע להתעסק  בחר שלא היה   הראשו אד חטא
הזוהר  הקדוש)(דהיינו

אדם עון  כי הזה [במאמר] אחר  במקום נתבאר  "הנה זי"ע: המרח"ו לשון וזה
הוא, ורע טוב  הדעת בעץ חכמת הראשון שהיא החיים בעץ להתעסק  בחר שלא

וסדום  הפלגה  ודור  המבול  דור  צמחו  זה ידי ועל היסוד, פגם  בא ומשם .הקבלה.
את להכיר ולא  האדמה בעבודת להתעסק ובחרו והבל  קין באו  כך ואחר
את ששכחו עד והמזלות הכוכבים את לעבוד שהחלו אנוש דור  קם  ואז הבורא.
בעבודת להתעסק בחרו קין של זרעו  הארץ . מן שמו ונשכח יתברך השם
ותשחת המותרות, אחר  ורדפו יתברך השם  את  ושכחו ובנינה , פיתוחה האדמה ,
ובנה נח קם אז תרנ"ו , בשנת הגדול במבול  העולם מן  שנמחקו גרם  וזה הארץ,
אנשי  קמו כך אחר בעבורם. התפלל ולא  דורו את  הוכיח לא אבל  התיבה, את 
לשלוט גדול מגדל ובנו והמלאכות השררה אחר רדפו כן וכמו הפלגה, דור

העולם, על ובחרו משם ה', נגד ומרדו האלקים, הכרת בענייני להתעסק  במקום
יתברך השם נגד להלחם הקבלה ּת וֹ רהבחכמת סתרי הקדוש  בזוהר  (ח "אכמבואר  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ע "ב ) ע "ד דף בראשית עיי"ש.פרשת באריכות, מסביר נח פרשת הקדוש ובאלשיך .



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות יב

דין : אלף בית שם שיש הזוהר אור  הספר  ראית לא  האם
הקדוש  זוהר  ללמוד שאמרו ישראל ראיתגדולי לא האם ?

עובדיה רבי הצה"ק  הרשל"צ  מרן שהוציא קורא הקול את
האדמו"ר כ "ק וגם ישראל גדולי  הרבה עם זצוקלה"ה  יוסף

והאדמו "ר קנייבסקי ,מקלויזבורגמבעלזא חיים רבי והגה "צ
ועוד  מלונדון היילפרין אלחנן  רבי  הצה"ק דין בית וראש

ביוםשכתב  זוהר דף יום לכל  ללמוד ?ו
אשר בן ראיתי".יואל "לא :

דין  ידעתבית  לא מעשיך, כל על הנפש חשבון עצמך  עם עשית לא "למה :
שלך  החיים של  רגע כל  על וחשבון דין לתת ?"שתצטרך 

אשר בן ידעתי."יואל "לא :
דין  הקדוש בית זוהר למדת לא "למה :"?

אשר בן לי".יואל אמר לא ישיבה "הראש :
דין  אמרבית הישיבות ראשי כל של רבן שהגר "א ידעת לא תירוץ , לא "זה :

יום כל זוהר רב )?ללמוד .(מעשה
אשר בן אני יואל לא אשם, ישיבה הראש  לי, אמר לא אחד  "אף  :"!

דין : המערבי בית בכותל הזה קורא הקול את שלך ביד  קיבלת לא ?האם

הקדוש, הזוהר ללימוד קורא  קול
תשע"ג  תמוז  ב "ה 

שליט"א הדור  ומאורי  מגדולי  קורא קול
יחד  נ וֹ סדוּ  ור וֹ זנים ארץ מלכי יתיצּ בוּ  ריק. יהגּ וּ  וּ לאּמ ים גוֹ ים ׁש רגׁש וּ  הזאת  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶבעת

עבתימוֹ . מּמ נּ וּ  ונׁש ליכה מוֹ סרוֹ תימוֹ  את ננּת קה מׁש יחוֹ . ועל ה' ב על פרק (תהילים ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵֹ◌
עוד..א -ג ) ישראל שם יזכר ולא מגוי ונכחידם לכו 

להציף  ירדו ואפיקורסות ומינות מתגברין רב והערב מתמעטין חכמים תלמידי 
על  לארץ, ובחוץ הקודש בארץ גזירות וגוזרים ה' בכרם פרצות ופרצו העולם את 

החרדי החינוך הצרופה, החרדית היהדות ותורתו  ה' ישראל .עם ובחורי  הטהור ,
שחייבו  האמיתיים, ישראל גדולי  ידי על והנכתב  הנאמר ומפורסם ידוע הנה

הפרד "ס לימוד את סוד )להשלים רמז, דרוש , מחסירים(פשט, אם כי ויום, יום  בכל
והרי  העליונים בעולמות ח"ו  פירוד  וגרומים פר"ד  נשאר הרי  הסו "ד חלק את 

הקדוש הזוהר  בתיקוני שנכתב  וכפי  פגום, מ"ג )לימודם לומד (תיקון שלא מי על 
שהם נכתב ל' ובתיקון בעלמא " אתברי דלא  ליה "טב - ללמוד  אומר  שלא ומי
זה על בגלגול לבוא מחוייב זה ואדם בעולם" ואבדן הרג חרב "ביזה "גורמים

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יגשאלות

התורה. סודות  את למד שלא
הרי  הקדוש, הזוהר ספר  את לומד  שאינו מי  שכל  מהנ"ל יוצא מעמיק ובמבט
לחבירו  אדם שבין עבירות ואלו לעולם, ואבדן הרג חרב לבזה  בזה, הוא גורם
לקיים באפשרותנו אין  כזה ובאופן עליהם, מכפר אינו הכפורים יום שאפילו

רח"ל . כבר שנאבדו מחמת חבירו" את שירצה "עד
חז"ל ל.)אמרו ושלשתם.(קדושין אלא "ושננתם" תקרי  אל "ושננתם" דכתיב מאי

מי  בתלמוד, שליש במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם  ישלש לעולם 
חיי  כמה ליומי יודע צריכא לא ועל ? ישלש. עצמו ויום יום דבכל התוס' ופי ' !

בש"ס  כריסו וימלא שילמד זצ"ל מזידיטשוב מהרי "א  והגאון ביאר זה דרך 
אדם שימלא  עד להמתין  כי הסוד  תורת ילמד  ואח"כ וים יום בכל  ופוסקים

חיי  כמה יודע מי - ובפוסקים בש "ס פסק כריסו החיים כף  ובעל קנה)? (בסי'

הקבלה. לימוד חובת ידי  יוצא הזוהר  שבלימוד 
הזוהר שבלימוד אמרו  חיים אנו מפיהם אשר זיע"א הדורות גדולי  רבותינו
מגאוה ולהנצל  ותשובה  לאמונה ומסוגל  לנשמתו, גדולה תועלת האדם עושה
וזכות הרע , מיצר  ומצילו ה', ביראת נפשו ומשמח הלב , טמטום מעליו ומסיר
חדשים עולמות  ובונה ונצורות, גדולות  ופועל בעוה"ז, אף עליו תגן הרשב"י
רבינו  שכתב וכמו הגאולה. ומקרב  הנגלה  ללימוד תועלת מביא ואף ברקיע,

ז"ל  בלימודהגר "א תהיה הגאולה ועיקר התורה, לימוד  ידי  על תהיה שהגאולה
ו')הזוהר תיקון , לתיקונים ובפי' פב  ד' מהימנא לרעיא בפירוש (בפירשו רבינו משה אמר וכן

ברחמי" מגלותא יפקון  דא "!בספרא
אל  נכנסו הזוהר בלימוד תלויה שהגאולה הנ"ל  הדברים  את ראינו כאשר
והפצת לימוד מענין ודיברנו  שליט"א, קנייבסקי הגר"ח למרן פנימה  הקודש
ובירך  הקדוש, הזוהר  לימוד  בענין  מאמריו שהכנסנו  וסיפרנו  הקדוש, הזוהר 

בשמו. הדברים לפרסם ואמר  גדולה, בהצלחה אותנו 

הקדוש זוהר ללמוד  צריכי כול שליט"א : קנייבסקי הגר"ח מר
לאברכים שואל שליט"א קנייבסקי  חיים רבי  הגדול הגאון התורה שר  מרן

זוה"ק  הם לומדים אם אליו, ש"ס הבאים סיימנו לא עדיין לו  ועונים ואומר!!? !
נוגע  זה  מה עדן להם, לגן להיכנס זוכים  לא זוה"ק לימוד  ללא כי ודעו ,?

בגירסא. גם זוהר  ללמוד  לאברכים ומורה העליון,

כמותו ויחזק  שיעורר  מוסר ספר ואי זוהר ללמוד תורה לבני  חובה 
הקדוש  זוהר ללמוד לבחורים שאין  בשמו שפורסם מה נכון "האם ?"שאלוהו:

להתרגש  לך מה בשמי. אומרים דברים "הרבה הלשון: בזה שאומרוענה ח"ו ?



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות יב

דין : אלף בית שם שיש הזוהר אור  הספר  ראית לא  האם
הקדוש  זוהר  ללמוד שאמרו ישראל ראיתגדולי לא האם ?

עובדיה רבי הצה"ק  הרשל"צ  מרן שהוציא קורא הקול את
האדמו"ר כ "ק וגם ישראל גדולי  הרבה עם זצוקלה"ה  יוסף

והאדמו "ר קנייבסקי ,מקלויזבורגמבעלזא חיים רבי והגה "צ
ועוד  מלונדון היילפרין אלחנן  רבי  הצה"ק דין בית וראש

ביוםשכתב  זוהר דף יום לכל  ללמוד ?ו
אשר בן ראיתי".יואל "לא :

דין  ידעתבית  לא מעשיך, כל על הנפש חשבון עצמך  עם עשית לא "למה :
שלך  החיים של  רגע כל  על וחשבון דין לתת ?"שתצטרך 

אשר בן ידעתי."יואל "לא :
דין  הקדוש בית זוהר למדת לא "למה :"?

אשר בן לי".יואל אמר לא ישיבה "הראש :
דין  אמרבית הישיבות ראשי כל של רבן שהגר "א ידעת לא תירוץ , לא "זה :

יום כל זוהר רב )?ללמוד .(מעשה
אשר בן אני יואל לא אשם, ישיבה הראש  לי, אמר לא אחד  "אף  :"!

דין : המערבי בית בכותל הזה קורא הקול את שלך ביד  קיבלת לא ?האם

הקדוש, הזוהר ללימוד קורא  קול
תשע"ג  תמוז  ב "ה 

שליט"א הדור  ומאורי  מגדולי  קורא קול
יחד  נ וֹ סדוּ  ור וֹ זנים ארץ מלכי יתיצּ בוּ  ריק. יהגּ וּ  וּ לאּמ ים גוֹ ים ׁש רגׁש וּ  הזאת  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶבעת

עבתימוֹ . מּמ נּ וּ  ונׁש ליכה מוֹ סרוֹ תימוֹ  את ננּת קה מׁש יחוֹ . ועל ה' ב על פרק (תהילים ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵֹ◌
עוד..א -ג ) ישראל שם יזכר ולא מגוי ונכחידם לכו 

להציף  ירדו ואפיקורסות ומינות מתגברין רב והערב מתמעטין חכמים תלמידי 
על  לארץ, ובחוץ הקודש בארץ גזירות וגוזרים ה' בכרם פרצות ופרצו העולם את 

החרדי החינוך הצרופה, החרדית היהדות ותורתו  ה' ישראל .עם ובחורי  הטהור ,
שחייבו  האמיתיים, ישראל גדולי  ידי על והנכתב  הנאמר ומפורסם ידוע הנה

הפרד "ס לימוד את סוד )להשלים רמז, דרוש , מחסירים(פשט, אם כי ויום, יום  בכל
והרי  העליונים בעולמות ח"ו  פירוד  וגרומים פר"ד  נשאר הרי  הסו "ד חלק את 

הקדוש הזוהר  בתיקוני שנכתב  וכפי  פגום, מ"ג )לימודם לומד (תיקון שלא מי על 
שהם נכתב ל' ובתיקון בעלמא " אתברי דלא  ליה "טב - ללמוד  אומר  שלא ומי
זה על בגלגול לבוא מחוייב זה ואדם בעולם" ואבדן הרג חרב "ביזה "גורמים

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יגשאלות

התורה. סודות  את למד שלא
הרי  הקדוש, הזוהר ספר  את לומד  שאינו מי  שכל  מהנ"ל יוצא מעמיק ובמבט
לחבירו  אדם שבין עבירות ואלו לעולם, ואבדן הרג חרב לבזה  בזה, הוא גורם
לקיים באפשרותנו אין  כזה ובאופן עליהם, מכפר אינו הכפורים יום שאפילו

רח"ל . כבר שנאבדו מחמת חבירו" את שירצה "עד
חז"ל ל.)אמרו ושלשתם.(קדושין אלא "ושננתם" תקרי  אל "ושננתם" דכתיב מאי

מי  בתלמוד, שליש במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם  ישלש לעולם 
חיי  כמה ליומי יודע צריכא לא ועל ? ישלש. עצמו ויום יום דבכל התוס' ופי ' !

בש"ס  כריסו וימלא שילמד זצ"ל מזידיטשוב מהרי "א  והגאון ביאר זה דרך 
אדם שימלא  עד להמתין  כי הסוד  תורת ילמד  ואח"כ וים יום בכל  ופוסקים

חיי  כמה יודע מי - ובפוסקים בש "ס פסק כריסו החיים כף  ובעל קנה)? (בסי'

הקבלה. לימוד חובת ידי  יוצא הזוהר  שבלימוד 
הזוהר שבלימוד אמרו  חיים אנו מפיהם אשר זיע"א הדורות גדולי  רבותינו
מגאוה ולהנצל  ותשובה  לאמונה ומסוגל  לנשמתו, גדולה תועלת האדם עושה
וזכות הרע , מיצר  ומצילו ה', ביראת נפשו ומשמח הלב , טמטום מעליו ומסיר
חדשים עולמות  ובונה ונצורות, גדולות  ופועל בעוה"ז, אף עליו תגן הרשב"י
רבינו  שכתב וכמו הגאולה. ומקרב  הנגלה  ללימוד תועלת מביא ואף ברקיע,

ז"ל  בלימודהגר "א תהיה הגאולה ועיקר התורה, לימוד  ידי  על תהיה שהגאולה
ו')הזוהר תיקון , לתיקונים ובפי' פב  ד' מהימנא לרעיא בפירוש (בפירשו רבינו משה אמר וכן

ברחמי" מגלותא יפקון  דא "!בספרא
אל  נכנסו הזוהר בלימוד תלויה שהגאולה הנ"ל  הדברים  את ראינו כאשר
והפצת לימוד מענין ודיברנו  שליט"א, קנייבסקי הגר"ח למרן פנימה  הקודש
ובירך  הקדוש, הזוהר  לימוד  בענין  מאמריו שהכנסנו  וסיפרנו  הקדוש, הזוהר 

בשמו. הדברים לפרסם ואמר  גדולה, בהצלחה אותנו 

הקדוש זוהר ללמוד  צריכי כול שליט"א : קנייבסקי הגר"ח מר
לאברכים שואל שליט"א קנייבסקי  חיים רבי  הגדול הגאון התורה שר  מרן

זוה"ק  הם לומדים אם אליו, ש"ס הבאים סיימנו לא עדיין לו  ועונים ואומר!!? !
נוגע  זה  מה עדן להם, לגן להיכנס זוכים  לא זוה"ק לימוד  ללא כי ודעו ,?

בגירסא. גם זוהר  ללמוד  לאברכים ומורה העליון,

כמותו ויחזק  שיעורר  מוסר ספר ואי זוהר ללמוד תורה לבני  חובה 
הקדוש  זוהר ללמוד לבחורים שאין  בשמו שפורסם מה נכון "האם ?"שאלוהו:

להתרגש  לך מה בשמי. אומרים דברים "הרבה הלשון: בזה שאומרוענה ח"ו ?



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות יד 

מעוררכך  מוסר  ספר שאין זצ "ל איש החזון ממרן מקובלני אדרבה אלא !
בו  לעסוק תורה לבני בפרט קדושה וחובה הקדוש, הזוהר כמו !ומחזק

תובב "א ירושלים עיה "ק רבני יצאו זצ"ל )וכבר זוננפלד  חיים יוסף רבי  מרן בשנת(ביניהם
ויום יום בכל  שיעור שיקבע שם הוא באשר  יהודי לכל  גלויה בקריאה  תרפ"א

הקדוש הזוהר  בעלמא,בספר  בגירסא וחזרו אף  ברחמים, הגאולה לקרב בכדי 
הנ"ל  קורא' ל 'קול ויבלח"ט זצ"ל הבד"ץ רבני תוקף במשנה והסכימו 

ישראל  גדולי יצאו וכבר מדבש", "מתוק  פי' עם הזוה"ק  לס' (ביניהםבהסכמתם

ועוד ) זצ "ל כדורי  יצחק רבי ולהבחל"ח שליט"א יוסף  עובדיה מרנן הרב  וכן קדושה בקריאה
וקוראים ומעודדים מעוררים שליט "א הישיבות ראשי  ורבנן הדור ומאורי גדולי 

קודש יכונה בקריאת ישראל  בשם  אשר לאורייתאלכל  חילים להגביר  ולקבוע :
הקדוש הזוהר מספר  יומי  עמוד הפחות לכל ללמוד  .עצמו 

הקדוש זוהר שעה חצי יום בכל  ללמוד  יש נאמר: זיע"א חיים החפץ מרן  ובשם
הגאולה ". לקרב  בכדי

כתוב  נמצא זצ "ל שך הרב הישיבה ראש מרן ובשם
בזכות ימ"ש הנאצים מצפורני  נצלה ספרד שיהדות
יום בכל ללמוד ופשיטות בתמימות רגילים שהיו 
כמו  ומופרסם. ידוע והוא הקדוש. מהזוהר  מאמר 
מאמר יום בכל לקרוא רגילים שהיו היהודים כן
משואת אז  ניצלו  התפילות  לפני  אליהו" "פתח

אירופה.
להגאל רוצה אינו הגאולהמי לקרב רוצה אינו מי ?

שכינת של וצערה ישראל של צערן ולהקל ברחמים
ולאז'ין)?עוזנו חיים ר' בדרשות הקודשים,(עי' קודש מבית ההוראה, מבית פסק שיצא אחרי

אחד כל )ש ישיבה בחור יוצא(ואף  ואינו  יוצאים אותם רואה מי הקדוש, זוהר ללמוד ?צריך
ישראל, בארץ  זצ"ל נחום יוסף רבי בשם  אחד  צדיק תרפ"א היהבשנת גדול (גאון

הגאולה) והחשת ישראל עם למען רבות  ופעל ובנסתר, היהבנגלה הכבירים ממפעליו אחד 
אחד  כל ידי  על הקדוש הזוהר  לימוד ידי על שיהיה  האמיתית" לגאולה "תיקון

והגולה. בארץ ישראל מבני  הגן)ואחד עץ פרי בספר  .(כמבואר
והלך  ותעצמות, עוז ולבש התעורר  הוא הקשות  והגזרות הנוראות הצרות  כל  לאור 
להבאת  הקדוש הזוהר  לימוד  נחיצות  על ועוררם  תקופה שבאותה ישראל  לגדולי

השנה באותה  ואכן  תרפ "א )הגאולה, לכל (בשנת קדושה בקריאה  ישראל  ארץ גדולי  יצאו 
ללמוד שיעור שיקבע  ואחד בעלמא )אחד בגירסא והמטרה (ואף  יום, בכל הקדוש בזוהר 

הזוהר . על סיומים ל-1000 להגיע דינו)היתה ובית  זצ "ל זוננפלד חיים יוסף  ר' מרן היה  החתומים  .(בין

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  טושאלות

לימוד  בענין  זיע"א  דישראל דארעא תקיפי  דאז רבותינו ממודעת העתק להלן
דירושלים: קרתא  ברחובות נתלו אשר הזוהר 



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות יד 

מעוררכך  מוסר  ספר שאין זצ "ל איש החזון ממרן מקובלני אדרבה אלא !
בו  לעסוק תורה לבני בפרט קדושה וחובה הקדוש, הזוהר כמו !ומחזק

תובב "א ירושלים עיה "ק רבני יצאו זצ"ל )וכבר זוננפלד  חיים יוסף רבי  מרן בשנת(ביניהם
ויום יום בכל  שיעור שיקבע שם הוא באשר  יהודי לכל  גלויה בקריאה  תרפ"א

הקדוש הזוהר  בעלמא,בספר  בגירסא וחזרו אף  ברחמים, הגאולה לקרב בכדי 
הנ"ל  קורא' ל 'קול ויבלח"ט זצ"ל הבד"ץ רבני תוקף במשנה והסכימו 

ישראל  גדולי יצאו וכבר מדבש", "מתוק  פי' עם הזוה"ק  לס' (ביניהםבהסכמתם

ועוד ) זצ "ל כדורי  יצחק רבי ולהבחל"ח שליט"א יוסף  עובדיה מרנן הרב  וכן קדושה בקריאה
וקוראים ומעודדים מעוררים שליט "א הישיבות ראשי  ורבנן הדור ומאורי גדולי 

קודש יכונה בקריאת ישראל  בשם  אשר לאורייתאלכל  חילים להגביר  ולקבוע :
הקדוש הזוהר מספר  יומי  עמוד הפחות לכל ללמוד  .עצמו 

הקדוש זוהר שעה חצי יום בכל  ללמוד  יש נאמר: זיע"א חיים החפץ מרן  ובשם
הגאולה ". לקרב  בכדי

כתוב  נמצא זצ "ל שך הרב הישיבה ראש מרן ובשם
בזכות ימ"ש הנאצים מצפורני  נצלה ספרד שיהדות
יום בכל ללמוד ופשיטות בתמימות רגילים שהיו 
כמו  ומופרסם. ידוע והוא הקדוש. מהזוהר  מאמר 
מאמר יום בכל לקרוא רגילים שהיו היהודים כן
משואת אז  ניצלו  התפילות  לפני  אליהו" "פתח

אירופה.
להגאל רוצה אינו הגאולהמי לקרב רוצה אינו מי ?

שכינת של וצערה ישראל של צערן ולהקל ברחמים
ולאז'ין)?עוזנו חיים ר' בדרשות הקודשים,(עי' קודש מבית ההוראה, מבית פסק שיצא אחרי

אחד כל )ש ישיבה בחור יוצא(ואף  ואינו  יוצאים אותם רואה מי הקדוש, זוהר ללמוד ?צריך
ישראל, בארץ  זצ"ל נחום יוסף רבי בשם  אחד  צדיק תרפ"א היהבשנת גדול (גאון

הגאולה) והחשת ישראל עם למען רבות  ופעל ובנסתר, היהבנגלה הכבירים ממפעליו אחד 
אחד  כל ידי  על הקדוש הזוהר  לימוד ידי על שיהיה  האמיתית" לגאולה "תיקון

והגולה. בארץ ישראל מבני  הגן)ואחד עץ פרי בספר  .(כמבואר
והלך  ותעצמות, עוז ולבש התעורר  הוא הקשות  והגזרות הנוראות הצרות  כל  לאור 
להבאת  הקדוש הזוהר  לימוד  נחיצות  על ועוררם  תקופה שבאותה ישראל  לגדולי

השנה באותה  ואכן  תרפ "א )הגאולה, לכל (בשנת קדושה בקריאה  ישראל  ארץ גדולי  יצאו 
ללמוד שיעור שיקבע  ואחד בעלמא )אחד בגירסא והמטרה (ואף  יום, בכל הקדוש בזוהר 

הזוהר . על סיומים ל-1000 להגיע דינו)היתה ובית  זצ "ל זוננפלד חיים יוסף  ר' מרן היה  החתומים  .(בין

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  טושאלות

לימוד  בענין  זיע"א  דישראל דארעא תקיפי  דאז רבותינו ממודעת העתק להלן
דירושלים: קרתא  ברחובות נתלו אשר הזוהר 



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות טז

מעלה של דין הבית של בפנים שקר שאומר  גדול  כזה מחוצף אתה ?האם

דין : ש בית יודע  אתה שיש אתה "האם והעניות ואסונות הצרות כל  על אשם
?"בעולם

אשר בן אומריואל "מי :"?

הדין  מ"גבית ותיקון ל' בתיקון כתוב "ככה לעיל ): .(עיין

אשר בן ידעתי .יואל לא :

דין  שלך בית דואר בתיבת זה את קיבלת הלא :?

אשר בן כותב יואל שמש מבית  רב שאחד מה לי  איכפת היה לא אבל אמת, :
מזהלי  כלום לי אמר לא ישיבה  הראש כי - !!

דין  זהבית על  משלם אתה כאן  טוב , והבנת זה את קראת אבל :!

דין : הקודש בית הזוהר לימוד את הפצת לא ?""למה

אשר בן לי "יואל אמר  לא אחד "אף :!

דין  נשפך בית ישראל  שדם  וראית ישראל בית לכל המודעה את קיבלת הלא :
ביום זוהר דקה לומדים שלא בגלל ?כמים

אשר בן  לי יואל מגיע מה בחיים, טעויות עושה אחד כל טעות, עשיתי טוב :
זה ?בשביל 

דין  אתהבית בישראל  דמים השפיכות כל  טעות, לא זה  למזיד, נחשב אתה :
זוהר דף לומד היית אם ניצולים שהיו והאלמנות היתומים כל זה, על תשלם

עצמך . להציל יכול היית הזאת בדקה ביום,

אשר בן  שהיהיואל  שמש  בבית אחד  מרב שמעת שלא על  אותי  דנים אבל :
דבר לאותו  ?משוגע

דין  האורבית העלון את קיבלת לא האם אמר: שהרשב"י מה שם שכתוב ?
כתוב  ושם זצוקלה"ה, באנון יוחנן רבי הקדוש  תושבה הבעל להצדיק

זוהר שלש או שניים דקה שילמדו ביקר  פעםשהרשב"י  כל נסעת ואתה ביום,
הרשב"י  הצדיק של דבריו לקיים במירון הפחות לכל  חשבת ולא  למירון
דברי  לקיים במקום תהלים ואמרת לשם באת ואתה אחת , דקה ללמוד הקדוש

שם: שקראת ומודעה הרשב"י ,

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יזשאלות

ׁש אמר הא קי ה ּת נּ א בּ דברי  ולהגוֹ ת ללמד יתלהב  ׁש ם הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די :ׁש כל  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
מדּ וֹ תי" ׁש נ וּ  ס"ז.)"בּ ני  הגּ אלּ ה ,(גּ יטין כּ ל  ּת ל וּ יה  נב וּ אתוּ בזה ּת תקיּ ם וּ בזה . ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

הּת וֹ רה, סוֹ ד וֹ ת ידעוּ  ר בּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת אפילוּ  מׁש יח ׁש ל  ׁש בּ דּ וֹ ר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י
זה לדוֹ רנוּ  מּמ ׁש  נׁש מתוֹ  את ממׁש יכים  הרׁש בּ "י ׁש ל בּ תוֹ רתוֹ  דּ בקים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר

כּ נגדּ וֹ , וׁש וֹ נה יוֹ ׁש ב  הח ּמ ה)והר ׁש בּ "י  ׁש לּ כל (אוֹ ר  עינינוּ  לנגד מּט רה שׂ מנוּ  כּ ן על  , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לציּ וֹ ן  וּ בא  נדּ ח, מּמ נּ וּ  ידּ ח לבל ּת י הּק ד וֹ ׁש  הרׁש בּ "י בּ תוֹ רת חלק יהיה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

◌ֵגּ וֹ אל .

אשר: בן  קבּ להיואל ללמד ׁש אסוּ ר  לי  אמרוּ  ?הא ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

דין : במירון בית שם המודעה  ראית לא ?האם

מלכּ תב ל')הכּ ּס א לׁש וֹ נוֹ :(ת "ז וזה ללמד, חכמים ּת למידי על חיּ וּ ב  גּ ד וֹ ל  "כּ ּמ ה  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
הם  כּ י גּ ל וּ תא,  אר וגוֹ רם קבּ לה, לוֹ מדים אינם אם גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה וענ ׁש ם  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה,

ל צּ לן  רחמנא הגּ אלּ ה הגּ אלּ ה"....מעכּ בים לקרב כּ חּה  גּ ד וֹ ל  מ"ב כּ י ,(כ "מ)ובת"ז ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
ללמד יזכּ ה  אם ׁש כּ ן וכל  ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  לּמ וּ ד ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ"כּ י

אחד , מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  למעלהוּ להבין ּת ּק וּ ן בּ וֹ  א יע שׂ ה מה אחת בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
ּת מימה, ׁש נה ה ּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד היכלא יע שׂ ה מבּ ני הבּ א עוֹ לם בּ ן  ׁש הוּ א ל וֹ  וּ מבטח ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

נחת  ואין דּ רקיעא. בּ מלכ וּ תא ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים   ה ּמ ל ּפ ני מר וֹ אי ויהיה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מלכּ א,
מּמ נּ ה  כּ י המק בּ לת האמּת ית החכמה ׁש היא ה ּת וֹ רה בּ נׁש מת כּ עסק להם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַר וּ ח

וּ מצווֹ תיו  בּ עב וֹ דתוֹ   יתבּ ר רצוֹ נ וֹ  גלותאיוֹ דע מן יפקון דא "בספרא עכ"ל ,"... ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אמן". ברחמי

אשר בן אומריםיואל האנשים כל כי  לב שמתי לא אבל זה, את ראיתי נכון :
זוהר לומד  שאני התביישתי וגם זוהר, ולא חשוב  שתהלים רואה אני  אז !תהלים

דין  הזּ אתבית הּמ וֹ דעה ראית א האם :ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֹ

 ק ה בית ה רנת מהקרבת  י תר חב  דה ה הר ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹלד 

הרׁש בּ "י ז:)וּ מבטיח ׁש מ וֹ ת מי (זהר  כּ י הּמ ׁש יח , התגּ לּ וּ ת בּ זמן ׁש יּ זדּ ּמ ן מי אׁש רי , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לאוֹ תוֹ  יז כּ ה הּק דוֹ ׁש ה ל כינה וסיּ וּ ע עזר  ׁש יּ ּת ן וּ מי בּ אמוּ נה זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה 
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר והעוֹ סק בּ מעשׂ יו. ה' י שׂ מח  ׁש אז הוּ א  ּבּ רו הּמ ל שׂ מחת ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהא וֹ ר 
וּ דיוֹ קנוֹ  יוֹ ם בּ כל ׁש לּ וֹ  בּ פמליא בּ וֹ  מ ׁש ּת בּ ח ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  האריז "ל ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְוּ בתוֹ רת 
בּ דיוֹ קנא זהירין "הווּ  לפניו וּ מכריזין ,הּמ ל ואהוּ בי  אוֹ הבי  בּ ן למעלה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנר ׁש ם

לבּט לם. רׁש וּ ת ל וֹ  י ׁש  גּ זר וֹ ת גּ וֹ זר  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואפיל וּ  ה')דפלוֹ ני " וספר(סוֹ ד . ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
לכינה, סעד לּת ן מׁש יחא מלכּ א  בּ ימי  להתגּ לּ וֹ ת היה עתיד א וֹ תן זה כּ ל והנּ ה ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

חׁש וּ בה  יוֹ תר היא הה וּ א בּ זּ מן הּמ וּ עטת ז וֹ  עב וֹ דה כּ י ל גּ אלּ ה, יז כּ וּ  אליו  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ זכּ וּ 



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות טז

מעלה של דין הבית של בפנים שקר שאומר  גדול  כזה מחוצף אתה ?האם

דין : ש בית יודע  אתה שיש אתה "האם והעניות ואסונות הצרות כל  על אשם
?"בעולם

אשר בן אומריואל "מי :"?

הדין  מ"גבית ותיקון ל' בתיקון כתוב "ככה לעיל ): .(עיין

אשר בן ידעתי .יואל לא :

דין  שלך בית דואר בתיבת זה את קיבלת הלא :?

אשר בן כותב יואל שמש מבית  רב שאחד מה לי  איכפת היה לא אבל אמת, :
מזהלי  כלום לי אמר לא ישיבה  הראש כי - !!

דין  זהבית על  משלם אתה כאן  טוב , והבנת זה את קראת אבל :!

דין : הקודש בית הזוהר לימוד את הפצת לא ?""למה

אשר בן לי "יואל אמר  לא אחד "אף :!

דין  נשפך בית ישראל  שדם  וראית ישראל בית לכל המודעה את קיבלת הלא :
ביום זוהר דקה לומדים שלא בגלל ?כמים

אשר בן  לי יואל מגיע מה בחיים, טעויות עושה אחד כל טעות, עשיתי טוב :
זה ?בשביל 

דין  אתהבית בישראל  דמים השפיכות כל  טעות, לא זה  למזיד, נחשב אתה :
זוהר דף לומד היית אם ניצולים שהיו והאלמנות היתומים כל זה, על תשלם

עצמך . להציל יכול היית הזאת בדקה ביום,

אשר בן  שהיהיואל  שמש  בבית אחד  מרב שמעת שלא על  אותי  דנים אבל :
דבר לאותו  ?משוגע

דין  האורבית העלון את קיבלת לא האם אמר: שהרשב"י מה שם שכתוב ?
כתוב  ושם זצוקלה"ה, באנון יוחנן רבי הקדוש  תושבה הבעל להצדיק

זוהר שלש או שניים דקה שילמדו ביקר  פעםשהרשב"י  כל נסעת ואתה ביום,
הרשב"י  הצדיק של דבריו לקיים במירון הפחות לכל  חשבת ולא  למירון
דברי  לקיים במקום תהלים ואמרת לשם באת ואתה אחת , דקה ללמוד הקדוש

שם: שקראת ומודעה הרשב"י ,

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יזשאלות

ׁש אמר הא קי ה ּת נּ א בּ דברי  ולהגוֹ ת ללמד יתלהב  ׁש ם הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די :ׁש כל  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
מדּ וֹ תי" ׁש נ וּ  ס"ז.)"בּ ני  הגּ אלּ ה ,(גּ יטין כּ ל  ּת ל וּ יה  נב וּ אתוּ בזה ּת תקיּ ם וּ בזה . ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

הּת וֹ רה, סוֹ ד וֹ ת ידעוּ  ר בּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת אפילוּ  מׁש יח ׁש ל  ׁש בּ דּ וֹ ר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י
זה לדוֹ רנוּ  מּמ ׁש  נׁש מתוֹ  את ממׁש יכים  הרׁש בּ "י ׁש ל בּ תוֹ רתוֹ  דּ בקים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר

כּ נגדּ וֹ , וׁש וֹ נה יוֹ ׁש ב  הח ּמ ה)והר ׁש בּ "י  ׁש לּ כל (אוֹ ר  עינינוּ  לנגד מּט רה שׂ מנוּ  כּ ן על  , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לציּ וֹ ן  וּ בא  נדּ ח, מּמ נּ וּ  ידּ ח לבל ּת י הּק ד וֹ ׁש  הרׁש בּ "י בּ תוֹ רת חלק יהיה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

◌ֵגּ וֹ אל .

אשר: בן  קבּ להיואל ללמד ׁש אסוּ ר  לי  אמרוּ  ?הא ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

דין : במירון בית שם המודעה  ראית לא ?האם

מלכּ תב ל')הכּ ּס א לׁש וֹ נוֹ :(ת "ז וזה ללמד, חכמים ּת למידי על חיּ וּ ב  גּ ד וֹ ל  "כּ ּמ ה  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
הם  כּ י גּ ל וּ תא,  אר וגוֹ רם קבּ לה, לוֹ מדים אינם אם גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה וענ ׁש ם  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה,

ל צּ לן  רחמנא הגּ אלּ ה הגּ אלּ ה"....מעכּ בים לקרב כּ חּה  גּ ד וֹ ל  מ"ב כּ י ,(כ "מ)ובת"ז ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
ללמד יזכּ ה  אם ׁש כּ ן וכל  ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  לּמ וּ ד ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ"כּ י

אחד , מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  למעלהוּ להבין ּת ּק וּ ן בּ וֹ  א יע שׂ ה מה אחת בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
ּת מימה, ׁש נה ה ּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד היכלא יע שׂ ה מבּ ני הבּ א עוֹ לם בּ ן  ׁש הוּ א ל וֹ  וּ מבטח ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

נחת  ואין דּ רקיעא. בּ מלכ וּ תא ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים   ה ּמ ל ּפ ני מר וֹ אי ויהיה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מלכּ א,
מּמ נּ ה  כּ י המק בּ לת האמּת ית החכמה ׁש היא ה ּת וֹ רה בּ נׁש מת כּ עסק להם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַר וּ ח

וּ מצווֹ תיו  בּ עב וֹ דתוֹ   יתבּ ר רצוֹ נ וֹ  גלותאיוֹ דע מן יפקון דא "בספרא עכ"ל ,"... ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אמן". ברחמי

אשר בן אומריםיואל האנשים כל כי  לב שמתי לא אבל זה, את ראיתי נכון :
זוהר לומד  שאני התביישתי וגם זוהר, ולא חשוב  שתהלים רואה אני  אז !תהלים

דין  הזּ אתבית הּמ וֹ דעה ראית א האם :ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֹ

 ק ה בית ה רנת מהקרבת  י תר חב  דה ה הר ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹלד 

הרׁש בּ "י ז:)וּ מבטיח ׁש מ וֹ ת מי (זהר  כּ י הּמ ׁש יח , התגּ לּ וּ ת בּ זמן ׁש יּ זדּ ּמ ן מי אׁש רי , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לאוֹ תוֹ  יז כּ ה הּק דוֹ ׁש ה ל כינה וסיּ וּ ע עזר  ׁש יּ ּת ן וּ מי בּ אמוּ נה זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה 
הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר והעוֹ סק בּ מעשׂ יו. ה' י שׂ מח  ׁש אז הוּ א  ּבּ רו הּמ ל שׂ מחת ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהא וֹ ר 
וּ דיוֹ קנוֹ  יוֹ ם בּ כל ׁש לּ וֹ  בּ פמליא בּ וֹ  מ ׁש ּת בּ ח ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  האריז "ל ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְוּ בתוֹ רת 
בּ דיוֹ קנא זהירין "הווּ  לפניו וּ מכריזין ,הּמ ל ואהוּ בי  אוֹ הבי  בּ ן למעלה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנר ׁש ם

לבּט לם. רׁש וּ ת ל וֹ  י ׁש  גּ זר וֹ ת גּ וֹ זר  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ואפיל וּ  ה')דפלוֹ ני " וספר(סוֹ ד . ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
לכינה, סעד לּת ן מׁש יחא מלכּ א  בּ ימי  להתגּ לּ וֹ ת היה עתיד א וֹ תן זה כּ ל והנּ ה ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

חׁש וּ בה  יוֹ תר היא הה וּ א בּ זּ מן הּמ וּ עטת ז וֹ  עב וֹ דה כּ י ל גּ אלּ ה, יז כּ וּ  אליו  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ זכּ וּ 



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות יח

ק יּ ם  הּמ קדּ ׁש  בּ ית כּ ׁש היה נביוֹ ת אילי  אמכּ ל  אברהם רבּ י לאברהם, עלינוּ (חסד יגן זכוּ תוֹ  זוּ לאי  ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

.אמן) ָ◌ֵ◌

אשר בן מהיואל לי איכפת ומה אשכנזי , אני ספרדי, לא אני  אבל ראיתי, אמת :
לאברהם החסד הזהשכותב  הספר למדו לא שלנו בישיבה ?!

דין  שמעתבית לא ולמה הכרת כן אתה החרדית העדה הבד"ץ  את אבל :
?בקולם

אשר בן ילדיםיואל מלא בית לו שיש פשוט  מאדם רוצים מה יודע לא אני  :
אותי  ומענישים היומי דף קצת ללמוד  ורוצה לבית, פרנסה להביא קשה ועובד 

זה ?על 
דין  שאפילו בית  מהרבי טוב  ואחז חב"ד, של העלון את פעם כל  קראת הלא  :

סיפורים וסיפרת אחד , כל עם שעושים החסד בגלל שלך, לחסידות שייך לא
שלו : הפסק וראית הזקן, מהאדמו"ר שלך לילדים 

סק: אמ עלינ  יג תזכ קה ְְֵֵֵֵֵַַָָָָָהאדמ ר
הר דל רב  יהיה דל  עסק ְִִֵֶֶַַַַָֹֹעל

ׁש הוּ א בּ זּ הרמי  לּמ וּ דוֹ  רב  יהיה גּ דוֹ ל עסק אכּפ תבּ על מה כּ י  מבין, ׁש אינ וֹ  אף ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
סגלּ ה. הוּ א הכי  אפ לּ וּ  מבין ׁש אינוֹ  ה ּת ניא),לי ּה  (בּ על הזּ קן אדמ וֹ ר  מ לּ אדי , זלמן  ׁש ניאוֹ ר  (ר בּ י ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תקעא) דּ ף 1 הּק צרים הזּ קן האדמוֹ ר  .מאמרי  ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אשר: בן קורא'תיואל קול הרבה ראיתי כי  לי, נוגע שזה חשבתי ולא ראיתי
מאוד . טרוד  הייתי כי לחשוב, זמן לי היה ולא יום כל

דין : דין.בית בבית מתקבל לא הזה התירוץ
דין : הזהבית קורא הקול ראית לא ?האם

ישראל שמע - קורא קול

תשע"ג כסלו חודש
קדוֹ ׁש  אוֹ צר יקרה , עםמרגּ לית  לעּמ נוּ  חס דּ וֹ  בּ רב יתבּ ר ה ם העניק  ונעלה, ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

האקי  הּת נּ א ידי על עליוֹ נה  בּ קדה ׁש נּ תחבּ ר הּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספר והוּ א ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ְסגלּ ה,
הזּ הר בּ ספר והלּ ּמ וּ ד ה ּק ריאה וּ בזכוּ ת אמן . עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
דּ בר ל צּ לן. רחמנא ויּס וּ רים צר וֹ ת לא בּ רחמים ונגּ אל ׁש נּ זכּ ה לנוּ  מבטח  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הלוֹ ם עליו רבּ נוּ  מׁש ה ׁש ל קד ׁש וֹ  מ ּפ י עצמוֹ , הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר  מבאר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶזה
מלא בּ מעמד ולחבריו יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן לרבּ י נגלה היה אׁש ר  מהימנא", ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ"הרעיא

מעלה. ׁש ל מי ׁש יבה ּת וֹ רה סתרי להם וּ מגלּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְהוֹ ד,

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יטשאלות

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אמן עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  לר ׁש בּ "י  הל וֹ ם עליו רבּ נוּ  מ ׁש ה  אוֹ מר ְוכ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
גּ ל וּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  דּ איהוּ  דּ יל חבּ וּ רא "בּ האי  נשׂ א, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָּפ ר ׁש ת 

◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמי".

מן  י שׂ ראל  בּ ני יצאוּ  הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר  ספר , ּׁש ל החבּ וּ ר  בּ זכוּ ת  הדּ ברים: ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ אוּ ר 
מׁש יח חבלי צער וּ ל א ויּס וּ רים  צרוֹ ת לא בּ רחמים !הגּ לוּ ת ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

לכ הסכּ ימוּ  ממים הנּ ביאואף  ׁש אליּ הוּ  ׁש בּ ׁש עה מבאר, הזּ הר  ּת ּק וּ ני  בּ ּס פר ! ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עּמ הם ולמד ׁש עּמ וֹ , ק דּ יׁש א ולחבריא יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן לרבּ י  נגלה לטוֹ ב ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָזכוּ ר
רב  "כּ ּמ ה להם: ואמרה  ממים קוֹ ל  בּ ת יצאה נׁש מוֹ ת, ּת ּק וּ ני  בּ ענין ּת וֹ רה  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִסתרי 
נב וּ אה ואמרה הוֹ סיפה  ּכ ואחר  בּ עוֹ לם", י וֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל  וּ קדתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְֹכּ חוֹ 
יתגּ לּ וּ  כּ ד דּ יל חבּ וּ רא מהאי  יתּפ רנסוּ ן לתּת א נׁש א בּ ני "וכּמ ה הלּ ׁש וֹ ן: ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ זוֹ 

בּ ארץ'". דּ רוֹ ר 'וּ קראתם וּ בגינּה , י וֹ מיּ א, בּ סוֹ ף בּ תראה בּ דרא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלתּת א 

יתגּ לּ ה כּ אׁש ר  ּׁש ל החבּ וּ ר מזּ ה יתּפ רנסוּ ן למּט ה אדם בּ ני כּ ּמ ה הדּ ברים: ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ אוּ ר 
דּ רוֹ ר "וּ קראתם הּפ סוּ ק  יתקיּ ם וּ בזכ וּ תוֹ  היּ מים, בּ סוֹ ף  האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה 

הלמה. הגּ אלּ ה על המרּמ ז  - ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ"

מכּ אן  מבאר "הנּ ה : ּכ על ׁש כּ תב הּק ד וֹ ׁש , הל"ה ׁש ל בּ אוּ ר וֹ  לעינים ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ כאוֹ ר
היּ מים, בּ סוֹ ף האחר וֹ ן הדּ וֹ ר  ׁש יּ בוֹ א עד  וכ וּ ' גּ נ וּ ז להי וֹ ת עתיד  היה הזּ הר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶׁש חבּ וּ ר
דּ עה הארץ ּת ּמ לא אז כּ י מׁש יח, יב וֹ א העוֹ סקים וּ בזכוּ ת לּת חּת וֹ נים. ית גּ לּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אז
אל  איׁש  "וׁש ב ּת ם וּ בגינּה  ׁש אמר  וזה לביאת וֹ , קר וֹ בה סבּ ה ּת היה זה א ׁש ר  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְבּ סבּ תוֹ 
מּמ צרים ישׂ ראל נגאלוּ  ׁש א כּ ׁש ם ישׂ ראל, י גּ אלוּ  זה ׁש בּ זכוּ ת כּ די וכוּ ', ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲאח זּ תוֹ "
ה גּ אלּ ה כּ ן הּמ ילה, וּ בדם הּפ סח בּ דם לקדּ ׁש ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   ׁש הצר ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַעד
האל  רצוֹ ן והוּ א הזּ וֹ , הּק דה לתוֹ ספת ׁש יּ ז כּ וּ  עד  הגּ אלּ ה יהיה א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהעתידה

בּ ּה " הזּ וֹ כה ואׁש רי ,הבּ רית)יתבּ ר לוּ חוֹ ת ׁש ני  ראׁש וֹ ן, מאמר מאמרוֹ ת .(ע שׂ רה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הלּ ּמ וּ ד  מסגּ לים בּ רחמים, הגּ אלּ ה קר וּ ב ׁש ל הנּ פלאה לּמ עלה  בּ נוֹ סף  כן, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
בּ צוּ רה כּ חוֹ מה ולהיוֹ ת קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת כּ ל לב ּט ל  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּק ריאה

לצּ לן. רחמנא צרה כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 

זכוּ תוֹ  לברכה וקד וֹ ׁש  צדּ יק זכר  לוּ צאט וֹ  ח יּ ים מׁש ה רבּ נוּ  הרמח"ל, הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַר בּ ינוּ 
ׁש ל  מיחד ל ּמ וּ ד  סדר  בּ יׁש יבתוֹ  ּת ּק ן וע וֹ ד, י ׁש רים" ה"ּמ סלּ ת בּ על אמן, עלינוּ  ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן
זה דּ בר  וקבע לעת, מעת כּ לל הפסק לא  בּ מׁש מרוֹ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִגּ ירסא
בּ זה י שׂ ראל  לחכמי  בּ אגּ רת ה דּ בר מעלת על וכוֹ תב בּ יׁש יבתוֹ , הראׁש וֹ נה ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַכּ ּת ּק נה
שׂ וֹ נאיהם, טמנוּ  זוֹ  מר ׁש ת להנּ צל קד ׁש  קהלּ וֹ ת לכל היעוּ צה העצה "זאת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ַהלּ ׁש וֹ ן:
וע ּת ה מאד... ועצ וּ ם הדּ בר  רב כּ י  יחדּ ל וּ , וא זאת על לפּק ח להם היה ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוּ בודּ אי 
חילי  נתיר אלמלא אני  כּ י  גּ ום, אחרי  הזּ ה הדּ בר את י שׂ ראל חכמי יׁש ליכוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַאל



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות יח

ק יּ ם  הּמ קדּ ׁש  בּ ית כּ ׁש היה נביוֹ ת אילי  אמכּ ל  אברהם רבּ י לאברהם, עלינוּ (חסד יגן זכוּ תוֹ  זוּ לאי  ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

.אמן) ָ◌ֵ◌

אשר בן מהיואל לי איכפת ומה אשכנזי , אני ספרדי, לא אני  אבל ראיתי, אמת :
לאברהם החסד הזהשכותב  הספר למדו לא שלנו בישיבה ?!

דין  שמעתבית לא ולמה הכרת כן אתה החרדית העדה הבד"ץ  את אבל :
?בקולם

אשר בן ילדיםיואל מלא בית לו שיש פשוט  מאדם רוצים מה יודע לא אני  :
אותי  ומענישים היומי דף קצת ללמוד  ורוצה לבית, פרנסה להביא קשה ועובד 

זה ?על 
דין  שאפילו בית  מהרבי טוב  ואחז חב"ד, של העלון את פעם כל  קראת הלא  :

סיפורים וסיפרת אחד , כל עם שעושים החסד בגלל שלך, לחסידות שייך לא
שלו : הפסק וראית הזקן, מהאדמו"ר שלך לילדים 

סק: אמ עלינ  יג תזכ קה ְְֵֵֵֵֵַַָָָָָהאדמ ר
הר דל רב  יהיה דל  עסק ְִִֵֶֶַַַַָֹֹעל

ׁש הוּ א בּ זּ הרמי  לּמ וּ דוֹ  רב  יהיה גּ דוֹ ל עסק אכּפ תבּ על מה כּ י  מבין, ׁש אינ וֹ  אף ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
סגלּ ה. הוּ א הכי  אפ לּ וּ  מבין ׁש אינוֹ  ה ּת ניא),לי ּה  (בּ על הזּ קן אדמ וֹ ר  מ לּ אדי , זלמן  ׁש ניאוֹ ר  (ר בּ י ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תקעא) דּ ף 1 הּק צרים הזּ קן האדמוֹ ר  .מאמרי  ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אשר: בן קורא'תיואל קול הרבה ראיתי כי  לי, נוגע שזה חשבתי ולא ראיתי
מאוד . טרוד  הייתי כי לחשוב, זמן לי היה ולא יום כל

דין : דין.בית בבית מתקבל לא הזה התירוץ
דין : הזהבית קורא הקול ראית לא ?האם

ישראל שמע - קורא קול

תשע"ג כסלו חודש
קדוֹ ׁש  אוֹ צר יקרה , עםמרגּ לית  לעּמ נוּ  חס דּ וֹ  בּ רב יתבּ ר ה ם העניק  ונעלה, ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

האקי  הּת נּ א ידי על עליוֹ נה  בּ קדה ׁש נּ תחבּ ר הּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספר והוּ א ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ְסגלּ ה,
הזּ הר בּ ספר והלּ ּמ וּ ד ה ּק ריאה וּ בזכוּ ת אמן . עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
דּ בר ל צּ לן. רחמנא ויּס וּ רים צר וֹ ת לא בּ רחמים ונגּ אל ׁש נּ זכּ ה לנוּ  מבטח  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הלוֹ ם עליו רבּ נוּ  מׁש ה ׁש ל קד ׁש וֹ  מ ּפ י עצמוֹ , הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר  מבאר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶזה
מלא בּ מעמד ולחבריו יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן לרבּ י נגלה היה אׁש ר  מהימנא", ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ"הרעיא

מעלה. ׁש ל מי ׁש יבה ּת וֹ רה סתרי להם וּ מגלּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְהוֹ ד,

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  יטשאלות

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אמן עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  לר ׁש בּ "י  הל וֹ ם עליו רבּ נוּ  מ ׁש ה  אוֹ מר ְוכ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
גּ ל וּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ הר ספר  דּ איהוּ  דּ יל חבּ וּ רא "בּ האי  נשׂ א, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָּפ ר ׁש ת 

◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמי".

מן  י שׂ ראל  בּ ני יצאוּ  הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר  ספר , ּׁש ל החבּ וּ ר  בּ זכוּ ת  הדּ ברים: ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ אוּ ר 
מׁש יח חבלי צער וּ ל א ויּס וּ רים  צרוֹ ת לא בּ רחמים !הגּ לוּ ת ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

לכ הסכּ ימוּ  ממים הנּ ביאואף  ׁש אליּ הוּ  ׁש בּ ׁש עה מבאר, הזּ הר  ּת ּק וּ ני  בּ ּס פר ! ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עּמ הם ולמד ׁש עּמ וֹ , ק דּ יׁש א ולחבריא יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן לרבּ י  נגלה לטוֹ ב ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָזכוּ ר
רב  "כּ ּמ ה להם: ואמרה  ממים קוֹ ל  בּ ת יצאה נׁש מוֹ ת, ּת ּק וּ ני  בּ ענין ּת וֹ רה  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִסתרי 
נב וּ אה ואמרה הוֹ סיפה  ּכ ואחר  בּ עוֹ לם", י וֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל  וּ קדתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְֹכּ חוֹ 
יתגּ לּ וּ  כּ ד דּ יל חבּ וּ רא מהאי  יתּפ רנסוּ ן לתּת א נׁש א בּ ני "וכּמ ה הלּ ׁש וֹ ן: ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ זוֹ 

בּ ארץ'". דּ רוֹ ר 'וּ קראתם וּ בגינּה , י וֹ מיּ א, בּ סוֹ ף בּ תראה בּ דרא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלתּת א 

יתגּ לּ ה כּ אׁש ר  ּׁש ל החבּ וּ ר מזּ ה יתּפ רנסוּ ן למּט ה אדם בּ ני כּ ּמ ה הדּ ברים: ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ אוּ ר 
דּ רוֹ ר "וּ קראתם הּפ סוּ ק  יתקיּ ם וּ בזכ וּ תוֹ  היּ מים, בּ סוֹ ף  האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה 

הלמה. הגּ אלּ ה על המרּמ ז  - ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ"

מכּ אן  מבאר "הנּ ה : ּכ על ׁש כּ תב הּק ד וֹ ׁש , הל"ה ׁש ל בּ אוּ ר וֹ  לעינים ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ כאוֹ ר
היּ מים, בּ סוֹ ף האחר וֹ ן הדּ וֹ ר  ׁש יּ בוֹ א עד  וכ וּ ' גּ נ וּ ז להי וֹ ת עתיד  היה הזּ הר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶׁש חבּ וּ ר
דּ עה הארץ ּת ּמ לא אז כּ י מׁש יח, יב וֹ א העוֹ סקים וּ בזכוּ ת לּת חּת וֹ נים. ית גּ לּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אז
אל  איׁש  "וׁש ב ּת ם וּ בגינּה  ׁש אמר  וזה לביאת וֹ , קר וֹ בה סבּ ה ּת היה זה א ׁש ר  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְבּ סבּ תוֹ 
מּמ צרים ישׂ ראל נגאלוּ  ׁש א כּ ׁש ם ישׂ ראל, י גּ אלוּ  זה ׁש בּ זכוּ ת כּ די וכוּ ', ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲאח זּ תוֹ "
ה גּ אלּ ה כּ ן הּמ ילה, וּ בדם הּפ סח בּ דם לקדּ ׁש ם הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   ׁש הצר ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַעד
האל  רצוֹ ן והוּ א הזּ וֹ , הּק דה לתוֹ ספת ׁש יּ ז כּ וּ  עד  הגּ אלּ ה יהיה א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהעתידה

בּ ּה " הזּ וֹ כה ואׁש רי ,הבּ רית)יתבּ ר לוּ חוֹ ת ׁש ני  ראׁש וֹ ן, מאמר מאמרוֹ ת .(ע שׂ רה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הלּ ּמ וּ ד  מסגּ לים בּ רחמים, הגּ אלּ ה קר וּ ב ׁש ל הנּ פלאה לּמ עלה  בּ נוֹ סף  כן, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
בּ צוּ רה כּ חוֹ מה ולהיוֹ ת קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת כּ ל לב ּט ל  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּק ריאה

לצּ לן. רחמנא צרה כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 

זכוּ תוֹ  לברכה וקד וֹ ׁש  צדּ יק זכר  לוּ צאט וֹ  ח יּ ים מׁש ה רבּ נוּ  הרמח"ל, הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַר בּ ינוּ 
ׁש ל  מיחד ל ּמ וּ ד  סדר  בּ יׁש יבתוֹ  ּת ּק ן וע וֹ ד, י ׁש רים" ה"ּמ סלּ ת בּ על אמן, עלינוּ  ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן
זה דּ בר  וקבע לעת, מעת כּ לל הפסק לא  בּ מׁש מרוֹ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִגּ ירסא
בּ זה י שׂ ראל  לחכמי  בּ אגּ רת ה דּ בר מעלת על וכוֹ תב בּ יׁש יבתוֹ , הראׁש וֹ נה ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַכּ ּת ּק נה
שׂ וֹ נאיהם, טמנוּ  זוֹ  מר ׁש ת להנּ צל קד ׁש  קהלּ וֹ ת לכל היעוּ צה העצה "זאת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ַהלּ ׁש וֹ ן:
וע ּת ה מאד... ועצ וּ ם הדּ בר  רב כּ י  יחדּ ל וּ , וא זאת על לפּק ח להם היה ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוּ בודּ אי 
חילי  נתיר אלמלא אני  כּ י  גּ ום, אחרי  הזּ ה הדּ בר את י שׂ ראל חכמי יׁש ליכוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַאל



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות כ

הזּ את העצה את י ּק ח ּת וֹ רתכם כּ בוֹ ד  אבל וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם בּ כל זה דּ בר  קוֹ בע ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהייתי 
יכוֹ ל  בּ מקוֹ מוֹ  אחד וכל י שׂ ראל , לכל לט וֹ בה כּ מוֹ ה אין כּ י  לזכוּ ת, ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה

כּ לל". ה וּ א  ק ׁש ה דּ בר א כּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ תוֹ 

עצוּ ם בּ קי היה א ׁש ר  אמן עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  כּ הרמח"ל  גּ דוֹ ל  לנוּ  מכמנּ י וּ מי בּ כל ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לּמ וּ ד  הזּ וֹ , העצה את אלּ א ישׂ ראל מעם גּ זרוֹ ת לבּט ל  עצה מצא  וא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ספר  ׁש ל העלי וֹ נה הּק דה ׁש בּ כח הפסק, ל א בּ רצף  הזּ הר  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר

בּ רחמים. הגּ אלּ ה וּ לקרב גּ זרוֹ ת כּ ל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלבּט ל

יׁש  וּ ממׁש יכיו , טוֹ ב  ׁש ם הבּ על ּת למידי  על הּס וֹ ד  ּת וֹ רת לּמ וּ ד חביב היה כּ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַעד
יגן  זכ וּ תוֹ  מ זּ ידיט ׁש וֹ ב אייזיק יצחק  רבּ י  הרב מוֹ רנוּ  ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הרב מ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִללמד
ואחד . ּפ עמים מאה חיּ ים עץ  ה ּפ רי  וׁש נה ׁש לּ מד ואמר , בּ עצמוֹ  העיד אמן, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָעלינוּ 

ונמנה. הזּ הר , מּס פר הלּ וֹ מד בּ מעלת הפליגוּ  ר בּ ים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְועוֹ ד 

קצרה: ההר ספר העסק  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹמ עלת

.בּ רחמים ישׂ ראל גּ אלּ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמקרב

.ק ׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמבּט ל

סיג מכּ ל  וּ מזכּ כּה  נפלא בּ אוֹ ר ותזהיר ׁש ּת איר נׁש מתוֹ  את  וּ לקדּ ׁש  לטהר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶזוֹ כה
לגמרי . ׁש ּמ רּפ אּה  עד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוּ פגם

.הרע ויצר המקטרגים כּ ל מעצמ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמרחיק

.הבּ א וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  רעים מּמ קרים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִי מר 

.רעוֹ ת וּ מּמ דּ וֹ ת רעוֹ ת מ ּת אווֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִינּ צל 

.נּס ים לעשׂ וֹ ת בּ כחוֹ  ׁש יּ ׁש  הם את וּ מפר ׁש  כּ הוֹ גה ה וּ א  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי 

.םה בּ נעם לחז וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיזכּ ה 

.וּ מבין מאיר  ללב  האבן לב והוֹ פ הלּ ב מּט מטוּ ם ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִנצּ ל 

. ֹבּ יד ו וּ מתק יּ ם לּמ וּ דוֹ  את להבין ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶזוֹ כה

נׁש מתם לתּק ן  בּ יוֹ תר מסגּ ל  נפטרים  נׁש מת לעלּ וּ י הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  בּ ספר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלּמ וּ ד 
דּ ינים. מכּ ל  וּ להצּ ילם  העליוֹ ן למק וֹ מם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להעל וֹ תם 

ׁש לּ וֹ מדים ׁש בּ זכוּ ת הדּ חק", בּ ׁש עת עליו לסמ ׁש מעוֹ ן רבּ י הוּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ"כּ דאי 
בּ כל  נוּ ׁש ע אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י האקי  הּת נּ א ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ ספרוֹ 

 לנוּ .ה נּ צר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  כאשאלות

בּ גימטר יּ א עוֹ לה "וּ רפאתיו" יוֹ חאי (703)ּת בת בּ ר ׁש מעוֹ ן כּ י (703)כּ מנין  , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לאדם. רפ וּ אה נמׁש כת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ זכ וּ תוֹ 

 ׁש העוֹ סק ר ׁש בּ "י, ּת בוֹ ת ראׁש י העוֹ למוֹ ת, בּ כל רב ׁש פע יׁש ּפ ע זה ידי  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל
וגׁש מי . רוּ חני רב לׁש פע דּ ׁש מיּ א בּ סיּ עּת א יזכּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ תוֹ רתוֹ 

אשר: בן  לב.יואל שמתי ולא דברים הרבה ראיתי ראיתי,

דין: הבחירותבית של החדשות וכל בגשמיות אחרים דברים מיני  כל  למה 
מהכל  החשוב לדבר ודוקא המדרש, בבית שלך החבירים עם ופלפת לב שמת

דין. בבית מקובל לא לב, שמת לא

דין : שנהבית 20 לפני שלך הילדים את  חתנת לא ?למה

אשר: בן  כך יואל אמר  שלי ישיבה הראש כי 

דין : הזהבית החשבון עם קורא הקול ראית  לא ?האם

ה יּ ׁש יב וֹ ת : ראׁש י עם חׁש בּ וֹ ן נעשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו

! לע ל  נְֶֶָח

ׁש מוֹ  י ּמ ח  היטלר הרג יהוּ דים כּ ּמ ה עברשאלה: והוּ א יהוּ דים מלי וֹ ן 6-7 ּת ׁש וּ בה ? ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
העוֹ לם. מן  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָוּ בטל 

היּ ׁש יבה  ראׁש  הרג יהוּ דים כּ ּמ ה ?שאלה: ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עשׂ רה  ׁש מנה בּ ן ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  מתחּת נים  הבּ חוּ רים  אם לראוֹ ת צריכים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
דּ ברי את לב  על שׂ ם מיׁש הוּ  והאם  , ּׁש דּ ו לחּפ שׂ  להתחיל הּפ חוֹ ת לכל אוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ַלחּפ ה ,
והע ּק ר בּ כלל להם אכ ּפ ת ׁש א אוֹ  20 גּ יל את לעבר ׁש א להתאּמ ץ  ׁש צּ רי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהגּ מרא 
דּ ברי וּ לקיּ ם להתחּת ן  ׁש ר וֹ צה וּ מי בּ חוּ רים, הר בּ ה עם גּ דוֹ לה יׁש יבה לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְשיהיה
וצרי מהי ׁש יבה, אוֹ תוֹ  ׁש יּ זרק וּ  עליו מא יּ מים הּק דוֹ ׁש ים , לברכה זכר וֹ נם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲחכמינוּ 
היוּ  ואם זאת , לעשׂ וֹ ת  האמץ את  להם אין בּ חוּ רים  וכּמ ה אחרת. ליׁש יבה ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת

כּ  ואת  להם, הי וּ  ילדים כּ ּמ ה מק דּ ם וכ ּמ ה מתחּת נים ל צּ לן, רחמנא מאבּ דים זה ל ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה  ׁש ל  דּ ר כּ ּה  זוֹ הי  האם בּ ס כּ נה, ונמצאים מׁש ּת גּ עים ???ההוֹ רים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

50 יׁש יבה  ראׁש  ׁש כּ בר בּ חוּ רים  500 ׁש ל יׁש יבה לרא ׁש  חׁש בּ וֹ ן , עשׂ ה אחד ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַצדּ יק
מתחּת ן  היה בּ חוּ ר כּ ל  אם וחׁש ב  צא  ּת למידים, 24,000 הּפ חוֹ ת  לכל  ל וֹ  ויׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה,
ׁש גּ ם  ילדים, 168.000 = 24,000 כּ פוּ ל ילדים 7 כּ בר  היה בּ חוּ ר  לכל  אז  18 ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶבּ ן
ה גּ ענוּ  הכּ ל   ס 168.000 כּ פוּ ל ילדים 7 אחד כּ ל  להביא יכ וֹ לים היוּ  ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהם
ונהיה  אחרים  י ׁש יב וֹ ת  ראׁש י  ל וֹ מדים וּ מּמ נּ וּ  8,232,000 = 7 כּ פ וּ ל  1,176,000ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות כ

הזּ את העצה את י ּק ח ּת וֹ רתכם כּ בוֹ ד  אבל וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם בּ כל זה דּ בר  קוֹ בע ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהייתי 
יכוֹ ל  בּ מקוֹ מוֹ  אחד וכל י שׂ ראל , לכל לט וֹ בה כּ מוֹ ה אין כּ י  לזכוּ ת, ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה

כּ לל". ה וּ א  ק ׁש ה דּ בר א כּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ תוֹ 

עצוּ ם בּ קי היה א ׁש ר  אמן עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  כּ הרמח"ל  גּ דוֹ ל  לנוּ  מכמנּ י וּ מי בּ כל ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לּמ וּ ד  הזּ וֹ , העצה את אלּ א ישׂ ראל מעם גּ זרוֹ ת לבּט ל  עצה מצא  וא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ספר  ׁש ל העלי וֹ נה הּק דה ׁש בּ כח הפסק, ל א בּ רצף  הזּ הר  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר

בּ רחמים. הגּ אלּ ה וּ לקרב גּ זרוֹ ת כּ ל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלבּט ל

יׁש  וּ ממׁש יכיו , טוֹ ב  ׁש ם הבּ על ּת למידי  על הּס וֹ ד  ּת וֹ רת לּמ וּ ד חביב היה כּ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַעד
יגן  זכ וּ תוֹ  מ זּ ידיט ׁש וֹ ב אייזיק יצחק  רבּ י  הרב מוֹ רנוּ  ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הרב מ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִללמד
ואחד . ּפ עמים מאה חיּ ים עץ  ה ּפ רי  וׁש נה ׁש לּ מד ואמר , בּ עצמוֹ  העיד אמן, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָעלינוּ 

ונמנה. הזּ הר , מּס פר הלּ וֹ מד בּ מעלת הפליגוּ  ר בּ ים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְועוֹ ד 

קצרה: ההר ספר העסק  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹמ עלת

.בּ רחמים ישׂ ראל גּ אלּ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמקרב

.ק ׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמבּט ל

סיג מכּ ל  וּ מזכּ כּה  נפלא בּ אוֹ ר ותזהיר ׁש ּת איר נׁש מתוֹ  את  וּ לקדּ ׁש  לטהר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶזוֹ כה
לגמרי . ׁש ּמ רּפ אּה  עד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוּ פגם

.הרע ויצר המקטרגים כּ ל מעצמ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמרחיק

.הבּ א וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  רעים מּמ קרים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִי מר 

.רעוֹ ת וּ מּמ דּ וֹ ת רעוֹ ת מ ּת אווֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִינּ צל 

.נּס ים לעשׂ וֹ ת בּ כחוֹ  ׁש יּ ׁש  הם את וּ מפר ׁש  כּ הוֹ גה ה וּ א  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי 

.םה בּ נעם לחז וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיזכּ ה 

.וּ מבין מאיר  ללב  האבן לב והוֹ פ הלּ ב מּט מטוּ ם ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִנצּ ל 

. ֹבּ יד ו וּ מתק יּ ם לּמ וּ דוֹ  את להבין ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶזוֹ כה

נׁש מתם לתּק ן  בּ יוֹ תר מסגּ ל  נפטרים  נׁש מת לעלּ וּ י הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  בּ ספר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלּמ וּ ד 
דּ ינים. מכּ ל  וּ להצּ ילם  העליוֹ ן למק וֹ מם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להעל וֹ תם 

ׁש לּ וֹ מדים ׁש בּ זכוּ ת הדּ חק", בּ ׁש עת עליו לסמ ׁש מעוֹ ן רבּ י הוּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ"כּ דאי 
בּ כל  נוּ ׁש ע אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י האקי  הּת נּ א ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ ספרוֹ 

 לנוּ .ה נּ צר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  כאשאלות

בּ גימטר יּ א עוֹ לה "וּ רפאתיו" יוֹ חאי (703)ּת בת בּ ר ׁש מעוֹ ן כּ י (703)כּ מנין  , ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לאדם. רפ וּ אה נמׁש כת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ זכ וּ תוֹ 

 ׁש העוֹ סק ר ׁש בּ "י, ּת בוֹ ת ראׁש י העוֹ למוֹ ת, בּ כל רב ׁש פע יׁש ּפ ע זה ידי  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל
וגׁש מי . רוּ חני רב לׁש פע דּ ׁש מיּ א בּ סיּ עּת א יזכּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ תוֹ רתוֹ 

אשר: בן  לב.יואל שמתי ולא דברים הרבה ראיתי ראיתי,

דין: הבחירותבית של החדשות וכל בגשמיות אחרים דברים מיני  כל  למה 
מהכל  החשוב לדבר ודוקא המדרש, בבית שלך החבירים עם ופלפת לב שמת

דין. בבית מקובל לא לב, שמת לא

דין : שנהבית 20 לפני שלך הילדים את  חתנת לא ?למה

אשר: בן  כך יואל אמר  שלי ישיבה הראש כי 

דין : הזהבית החשבון עם קורא הקול ראית  לא ?האם

ה יּ ׁש יב וֹ ת : ראׁש י עם חׁש בּ וֹ ן נעשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו

! לע ל  נְֶֶָח

ׁש מוֹ  י ּמ ח  היטלר הרג יהוּ דים כּ ּמ ה עברשאלה: והוּ א יהוּ דים מלי וֹ ן 6-7 ּת ׁש וּ בה ? ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
העוֹ לם. מן  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָוּ בטל 

היּ ׁש יבה  ראׁש  הרג יהוּ דים כּ ּמ ה ?שאלה: ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עשׂ רה  ׁש מנה בּ ן ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  מתחּת נים  הבּ חוּ רים  אם לראוֹ ת צריכים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
דּ ברי את לב  על שׂ ם מיׁש הוּ  והאם  , ּׁש דּ ו לחּפ שׂ  להתחיל הּפ חוֹ ת לכל אוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ַלחּפ ה ,
והע ּק ר בּ כלל להם אכ ּפ ת ׁש א אוֹ  20 גּ יל את לעבר ׁש א להתאּמ ץ  ׁש צּ רי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהגּ מרא 
דּ ברי וּ לקיּ ם להתחּת ן  ׁש ר וֹ צה וּ מי בּ חוּ רים, הר בּ ה עם גּ דוֹ לה יׁש יבה לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְשיהיה
וצרי מהי ׁש יבה, אוֹ תוֹ  ׁש יּ זרק וּ  עליו מא יּ מים הּק דוֹ ׁש ים , לברכה זכר וֹ נם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲחכמינוּ 
היוּ  ואם זאת , לעשׂ וֹ ת  האמץ את  להם אין בּ חוּ רים  וכּמ ה אחרת. ליׁש יבה ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת

כּ  ואת  להם, הי וּ  ילדים כּ ּמ ה מק דּ ם וכ ּמ ה מתחּת נים ל צּ לן, רחמנא מאבּ דים זה ל ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה  ׁש ל  דּ ר כּ ּה  זוֹ הי  האם בּ ס כּ נה, ונמצאים מׁש ּת גּ עים ???ההוֹ רים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

50 יׁש יבה  ראׁש  ׁש כּ בר בּ חוּ רים  500 ׁש ל יׁש יבה לרא ׁש  חׁש בּ וֹ ן , עשׂ ה אחד ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַצדּ יק
מתחּת ן  היה בּ חוּ ר כּ ל  אם וחׁש ב  צא  ּת למידים, 24,000 הּפ חוֹ ת  לכל  ל וֹ  ויׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה,
ׁש גּ ם  ילדים, 168.000 = 24,000 כּ פוּ ל ילדים 7 כּ בר  היה בּ חוּ ר  לכל  אז  18 ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶבּ ן
ה גּ ענוּ  הכּ ל   ס 168.000 כּ פוּ ל ילדים 7 אחד כּ ל  להביא יכ וֹ לים היוּ  ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהם
ונהיה  אחרים  י ׁש יב וֹ ת  ראׁש י  ל וֹ מדים וּ מּמ נּ וּ  8,232,000 = 7 כּ פ וּ ל  1,176,000ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌



ב חלק מעלה של  דין בבית ותשובות  שאלות כב

האחריוּ ת  את לוֹ קח ה זּ ה ישיבה  הראש אז  זקנים , בּ חוּ רים יוֹ תר ׁש יּ ׁש  למי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַּת חרוּ ת
מּמ נּ וּ  ׁש לּ וֹ מדים יׁש יב וֹ ת הראׁש י כּ ל  !!!על  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

וכן  - 16,464000 = בּ חוּ רים 1000 ׁש ל יׁש יבה ראׁש  על חׁש בּ וֹ ן ּת עשׂ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו
בּ חוּ רים  5000 בּ חוּ רים 3000 הלאה: !!!ּת חב  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

אחד לכל  אם  דּ וֹ רוֹ ת, בּ ׁש ל וֹ ׁש  בּ חוּ רים אלף  60,000 לנוּ  יׁש  חׁש בּ וֹ ן : נעשׂ ה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ וֹ אוֹ 
מאוֹ ת  חמׁש  מליוֹ ן  עשׂ רים .20,580,000 מגּ יעים  ׁש נה, בּ ׁש ים ילדים, 7 ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵי ׁש 

ׁש לּ נוּ  הראׁש  איפה אלף, ?ׁש מוֹ נים ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֶֹ◌ָ◌

ׁש נה  50  ֹבּ תו הרגוּ  הם י שׂ ראל  ילדי ???כּ ּמ ה ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ מצפצף  ּפ ה ּפ וֹ צה ואין , ּכ על  ׁש וֹ תקים !!!וכ לּ ם ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

מחלפת  תהא  א הּת וֹ רה  ׁש זּ את ׁש למה בּ אמוּ נה מאמין !!!אני  ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נה  20 גּ יל מעל רוּ קים יגוּ רוּ  ׁש א בּ ירוּ ׁש לים חרם ׁש היה  י וֹ דעים אּת ם ?האם ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ויּ ר בּ וּ  יפרוּ  ואז בּ ּת וֹ רה ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מקדּ ם ויתחּת נוּ  ה' רצ וֹ ן את ׁש יּ ק יּ מוּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִבּ מקוֹ ם
את וּ מוֹ נעים הזּ מן, את מבזבּ זים זה בּ מקוֹ ם לנוּ . יוּ כל וּ  א ול ׁש וֹ ן אּמ ה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְוׁש וּ ם

יבמוֹ ת לברכה זכרוֹ נם בּ חכמינוּ  כּ תוּ ב  כּ י הּמ ׁש יח, אין (סב .)בּ יאת אּס י רב דּ אמר  ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
עד  וגוֹ ', יעטוֹ ף מלּ פני  ר וּ ח כּ י ׁש נּ אמר ׁש בּ גּ וּ ף נׁש מוֹ ת כּ ל ׁש יּ כלוּ  עד בּ א דּ וד ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶבּ ן

לׁש וֹ נוֹ . ◌ְ◌ָכּ אן




