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ישראל  הצלת אזוהר 

ספר

י ראל  הלת זהר
ליט"א  מהאלמי אדמ"ר מכ"ק

תשע"ו וח ח ' "ל  ל" ר ת ד' י 2000 רדי רה 
י"ה   ליחד . דחיל רחימ רחימ  דחיל .כינ ה א  רי ק דא  יח ד  ל
מעה ,עלינ אלהינ אדני   ענ ויהי יראל. ל   ,לי יחדא ו"ה, את ת 
ידינ מעה ,עלינ אלהינ אדני  ענ ויהי .ננה ידינ מעה ,עלינ ננה ידינ
מלכי  מל ל  מ רית ונצליח , נעה ה'   . ננה  ידינ מעה ,עלינ ננה

הקב"ה לכיה
:  לבע אר 2000 רדי מעי לכל  ה'  איה כיר

הגאולה, זמ שהוא השמיטה  שנת  מוצאי תשע"ו שנת  חשו בחודש עכשיו אנחנו
.ומבור טוב חודש ישראל   ע לכל  שיהיה יעזור השי"ת 

לנו הבטיח רבינו  שמשה הקדוש הזוהר לימוד בזכות להיגאל  הזה החודש ושנזכה
.אמ ברחמי מגלותא  יפקו הזוהר ספר בזכות

אתנו ?שאלה: יהיה מה שליט"א  להאדמו"ר חמורות שאלות  את  נשאל אנחנו  היו
רחמנות !!! בלי הרחוב על יהודי ישחטו  שלא לעשות יכולי אנחנו מה

לתשובה : ל בפרשת כעת חז"לאנחנו  ודרשו  "בחר עשו  אשר הנפש "ואת 
. הנשי את  מגיירת  ושרה אנשי מגייר אברה שהיה

שואל : הקדוש למההאלשי למה  צדיקלמה  איש שהיה נח על מעידה התורה א
ורק נח בני לגוי קוראי ופתאו נח  התהל האלקי את בדורותיו היה תמי

ויעקב  יצחק  אברה בני  קוראי למה?ליהודי למה  למה

מבול שולח הקב"ה אמונה  על  רק דיבר נח כי הקדוש] האלשי מתו] התשובה
בתשובה המחזירי על  היו שצוחקי כמו עליו צחקו וכול אמונה, אמונה, אמונה,
 אלפי מקו בכל לדבר  זמ לה יש   ביו זוהר  דקה ללמוד להגיד רוצי שלא 

הקדוש הזוהר לימוד על  דקה ולא  נחשעות, כמו בדיוק וה אברה אצל אבל  
כתוב אנשיושרה מגייר אברה שהי' חז"ל ודרשו "בחר עשו אשר הנפש  "ואת 

. הנשי את  מגיירת  ושרה

בית וכל  ,הסידורי בכל  שכתוב מה בית  האל את  לפרס יתחילו  כול וא
את מנצחי אנחנו אז לטוב, זכור  הנביא אליהו בפתח התפילה יתחילו המדרש
כי עלינו, לא  קרבנות ומיליוני אלפי יהיה זה את  נעשה  לא  ח"ו  וא  המלחמה
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ישראל  הצלת זוהר  ב

ומיליוני ,15 ב החילוני לילד  השמי מ שגילו כמו ובחז"ל  "בתנ כתוב כבר הכל
?עושי לא ולמה תשובה לעשות מוכני כבר יהודי

להאמי עוד רוצי שלא  בתשובה ממחזירי וכמה ישיבות  וראשי  רבני לנו יש  כי 
הקדוש  הזוהר  שאומר הפלגה דור מאנשי וה שבהקב"ה , לנו נעשה נח ,בפרשת

לי ת צניעות! צניעות! אמונה! אמונה! הב הב וצועקי  המבול דור אנשי וזהו
כבוד, לי  ת כסהסכיני המחדדי ה  שלנו הבעיה ה האלו הצועקי אבל

שקר!!! שקר שקר הכל  זה ועשיו , ישמעאל של 

במשטרה קצי ידי על הזוהר  פי על  חיי שהקימו 2000 מרדיו  השכל  מוסר תקחו
5 וכמעט ידוע, הסיפור וכל זי"ע ,  באנו  יוחנ רבי הקדוש  הצדיק בתשובה , שחזר
לתת רוצי את ,כ הקדוש , הזוהר על בשבוע שבוע  מידי דרשות  נותני שני
תתנו ואל הקדוש הזוהר את  שמפרס מי הקדוש , זוהר שלומד למי תתנו   כס
הזוהר  בזכות  ברחמי תבוא שהגאולה  הבטיח שמעו רבי רק  כי רב, לערב  כס

הקדוש .

0527651911 וכו', הנביא אליהו פתח זוהר תיקוני להדפיס  לדפוס  ישר  כס תתנו
יהודי. לכל  לחלק 

כמה שישחטו לערבי הסכיני את  מחדדי שה רב הרב לרבני פרוטה תתנו  אל
אלא  ממית  הנחש  אי ,יהודי ממית .יותר החטא

?רוצי ה מה  בני הרע על  חו מודד תקחו 

יוחאי בר שמעו רבי  שאומר  כמו  וכבוד  כס לקבל בעיתוני להיות  מעוניני  ה
ועוד. כ' תיקו מג  תיקו ל ' תיקו זוהר בתיקוני

כתוב בזכריה ע"ה, רבנו  משה  בתורת מאמיני שלא  הרשעי הרבני את  תראו
הכל סוכות , של בהפטורה זה את אמר יהודי וכל המשיח ביאת לפני יהיה מה בדיוק 

בדיוק, הכלכתוב  תפחדו אל בסדר, יהיה הכל ואומר גדול ,  ש ע אחד  רב בא 
תפילי לא  צריכי לא  את יסתדר, והכל קבע הוראות  את רק  תתנו  שטויות !!!
וכבוד,  כס  כס ת רק זוהר, ללמוד  לא כשר, מקוה לא כשרות מזוזות  לא  כשרות 
המשיח, ביאת  לפני יעשו ואדמורי שהרבני מה  הדורות   בסו שכתוב מה שזה
פעמי 37 ומאה האריז"ל , כתבי וכל הקדוש הזוהר אותנו  מזהיר פעמי 170 , כ
מתקיי והכל המשיח ביאת לפני שיהיה מה הקדוש, טוב  ש בעל  תלמידי בכתבי

המילה . מוב במלוא

ויודע ? מאמי חילוני כל  שכמעט מה  מאמי לא כבר אתה זקמה? ל שיש בגלל
זה ובגלל  ולילה,  יומ אלי שזורמי  גדולי קבע והוראות וכבוד גדול , וקול  גדול 

שכתוב המבול בדור כמו ש ל ועושה בתקשורת , יו כל  שאתה לנו ,ונעשה 
התורה ! בכל  כופר פשוט  ואתה

ישראל  הצלת גזוהר 

אדמה רעידת  יהיה שבוע בעוד שאומרי ישראל  לגדולי מפורסמי כאלו ישנ עוד
, לה אומר אני  אלי,  ומטלפני בפחד שאנשי פע וכל  אחרות, נבואות מיני כל או

יקרה!!! לא זה
גדול !!! אד ב הוא  הלא  יודע אתה אי אותי שואלי וה

רבנו משה  יוחאי בר שמעו שרבי מה מאמיני ולא יודעי לא  ה לה אמרתי
רב!!! הערב שמראשי להרב  יאמי אני ,אומרי ע "ה הנביא ואליהו

יותר  להיות  רוצי וה  הנביא אליהו רבינו ומשה  יוחאי  בר שמעו רבי  פוסק כ
ע "ה. רבנו  משה בתורת מאמיני לא  ה  מה חכמי

ישראל? באר השלו מצב  בעני חושב הרבי ומה אי שאלה :
 תשובה בכל יקרא יהודי שכל  גדול  רעש בקול  יקראו בתשובה המחזירי א

כל יחזרו  כול כ ,יו בכל  מג ל ' מח ותיקו לטוב  זכור הנביא אליהו פתח יגיד יו
יעקב קול  "הקול בתורה  שכתוב כמו ,שלו שיהי' בוודאי אז בתשובה, היהודי
ידי  הידי אי אז יעקב קול  כשהקול  הקדושי הספרי מפרשי עשו ", ידי   והידי
הקול יהי' אז  , הש את  יעבדו וכול ליהדות היהודי את נחזיר  א וממילא עשו,
נזכה ואז .היהודי על  לשלוט  יוכלו לא  עשו שבני  עשו  ידי הידי ואי יעקב, קול 

בב"א . והשלימה, האמיתית לגאולה ומיד  תיכ
מחדדי לבד ה  ה עכשיו, עד שעשו כמו שלה הדר על  ימשיכו ה  א אבל 
בזכריה, שכתוב כמו  לתאר, אפשר שאי גדול  חוש ח "ו ויהיה ,הערבי של  סכיני
את ושוחטי הגורמי ה וה  רוצחי לה קורא  יוחאי בר שמעו שרבי ותדעו

.שלה השליחי רק ה  הערבי כי ,הערבי ולא ישראל ,  ע
בחזרה שעוסקי וחברות  יהודי הרבה  ישנ הלא שלו  אי למה  תשאל וא

הוא:בתשובה התירו ,
חברות. כמה רק ולא  בזה, לעסוק צרי יהודי שכל  א)

באופ זה את  לעשות  כדי , אופ ובאיזה  אי מלחמה  התכסיסי לדעת  צריכי ב)
אויטאמאט כ ג ויש מלחמה  תכסיסי  מיני הרבה ישנ במלחמה כמו  כי  שיצליח ,
החזרת של  הזה   בעני לעשות צריכי כ כמו מאוד, מהיר באופ הכל  שעושה

בתשובה. היהודי
לימוד ידי  על רק תהיה ברחמי שהגאולה לנו מבטיח ע"ה רבנו שמשה מה וזה

הקדוש. הזוהר
הפתחשאלה: את יו כל שיקראו  מסכימי לא  והרבני ישיבות  הראשי  למה 

מזה? מפחדי ה מה  הנביא  אליהו 
בזוהר התשובה: שכתוב כמו  רב ערב ה ,הערבי של הסכיני המחדדי   ה

כמו המשיח ביאת  לפני אות ימחוק הקב"ה רק תשובה, יעשו  לא  וה הקדוש ,
הקדוש. בזוהר שכתוב
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כמה שישחטו לערבי הסכיני את  מחדדי שה רב הרב לרבני פרוטה תתנו  אל
אלא  ממית  הנחש  אי ,יהודי ממית .יותר החטא

?רוצי ה מה  בני הרע על  חו מודד תקחו 

יוחאי בר שמעו רבי  שאומר  כמו  וכבוד  כס לקבל בעיתוני להיות  מעוניני  ה
ועוד. כ' תיקו מג  תיקו ל ' תיקו זוהר בתיקוני

כתוב בזכריה ע"ה, רבנו  משה  בתורת מאמיני שלא  הרשעי הרבני את  תראו
הכל סוכות , של בהפטורה זה את אמר יהודי וכל המשיח ביאת לפני יהיה מה בדיוק 

בדיוק, הכלכתוב  תפחדו אל בסדר, יהיה הכל ואומר גדול ,  ש ע אחד  רב בא 
תפילי לא  צריכי לא  את יסתדר, והכל קבע הוראות  את רק  תתנו  שטויות !!!
וכבוד,  כס  כס ת רק זוהר, ללמוד  לא כשר, מקוה לא כשרות מזוזות  לא  כשרות 
המשיח, ביאת  לפני יעשו ואדמורי שהרבני מה  הדורות   בסו שכתוב מה שזה
פעמי 37 ומאה האריז"ל , כתבי וכל הקדוש הזוהר אותנו  מזהיר פעמי 170 , כ
מתקיי והכל המשיח ביאת לפני שיהיה מה הקדוש, טוב  ש בעל  תלמידי בכתבי

המילה . מוב במלוא

ויודע ? מאמי חילוני כל  שכמעט מה  מאמי לא כבר אתה זקמה? ל שיש בגלל
זה ובגלל  ולילה,  יומ אלי שזורמי  גדולי קבע והוראות וכבוד גדול , וקול  גדול 

שכתוב המבול בדור כמו ש ל ועושה בתקשורת , יו כל  שאתה לנו ,ונעשה 
התורה ! בכל  כופר פשוט  ואתה

ישראל  הצלת גזוהר 

אדמה רעידת  יהיה שבוע בעוד שאומרי ישראל  לגדולי מפורסמי כאלו ישנ עוד
, לה אומר אני  אלי,  ומטלפני בפחד שאנשי פע וכל  אחרות, נבואות מיני כל או

יקרה!!! לא זה
גדול !!! אד ב הוא  הלא  יודע אתה אי אותי שואלי וה

רבנו משה  יוחאי בר שמעו שרבי מה מאמיני ולא יודעי לא  ה לה אמרתי
רב!!! הערב שמראשי להרב  יאמי אני ,אומרי ע "ה הנביא ואליהו

יותר  להיות  רוצי וה  הנביא אליהו רבינו ומשה  יוחאי  בר שמעו רבי  פוסק כ
ע "ה. רבנו  משה בתורת מאמיני לא  ה  מה חכמי

ישראל? באר השלו מצב  בעני חושב הרבי ומה אי שאלה :
 תשובה בכל יקרא יהודי שכל  גדול  רעש בקול  יקראו בתשובה המחזירי א

כל יחזרו  כול כ ,יו בכל  מג ל ' מח ותיקו לטוב  זכור הנביא אליהו פתח יגיד יו
יעקב קול  "הקול בתורה  שכתוב כמו ,שלו שיהי' בוודאי אז בתשובה, היהודי
ידי  הידי אי אז יעקב קול  כשהקול  הקדושי הספרי מפרשי עשו ", ידי   והידי
הקול יהי' אז  , הש את  יעבדו וכול ליהדות היהודי את נחזיר  א וממילא עשו,
נזכה ואז .היהודי על  לשלוט  יוכלו לא  עשו שבני  עשו  ידי הידי ואי יעקב, קול 

בב"א . והשלימה, האמיתית לגאולה ומיד  תיכ
מחדדי לבד ה  ה עכשיו, עד שעשו כמו שלה הדר על  ימשיכו ה  א אבל 
בזכריה, שכתוב כמו  לתאר, אפשר שאי גדול  חוש ח "ו ויהיה ,הערבי של  סכיני
את ושוחטי הגורמי ה וה  רוצחי לה קורא  יוחאי בר שמעו שרבי ותדעו

.שלה השליחי רק ה  הערבי כי ,הערבי ולא ישראל ,  ע
בחזרה שעוסקי וחברות  יהודי הרבה  ישנ הלא שלו  אי למה  תשאל וא

הוא:בתשובה התירו ,
חברות. כמה רק ולא  בזה, לעסוק צרי יהודי שכל  א)

באופ זה את  לעשות  כדי , אופ ובאיזה  אי מלחמה  התכסיסי לדעת  צריכי ב)
אויטאמאט כ ג ויש מלחמה  תכסיסי  מיני הרבה ישנ במלחמה כמו  כי  שיצליח ,
החזרת של  הזה   בעני לעשות צריכי כ כמו מאוד, מהיר באופ הכל  שעושה

בתשובה. היהודי
לימוד ידי  על רק תהיה ברחמי שהגאולה לנו מבטיח ע"ה רבנו שמשה מה וזה

הקדוש. הזוהר
הפתחשאלה: את יו כל שיקראו  מסכימי לא  והרבני ישיבות  הראשי  למה 

מזה? מפחדי ה מה  הנביא  אליהו 
בזוהר התשובה: שכתוב כמו  רב ערב ה ,הערבי של הסכיני המחדדי   ה

כמו המשיח ביאת  לפני אות ימחוק הקב"ה רק תשובה, יעשו  לא  וה הקדוש ,
הקדוש. בזוהר שכתוב



ישראל  הצלת זוהר  ד 

צריכי אד אנחנו בני אחרי מחזר שהי ' אבינו, אברה שעשה כמו לעשות  
שכתוב כמו השכינה כנפי תחת  חז"ללהכניס ודרשו "בחר עשו  אשר הנפש "ואת

. הנשי את  מגיירת  ושרה אנשי מגייר אברה שהי'

כותב  "הרמב מה  וראה ה"ג )בא  פ"א ע"ז ע"ה(הל' אבינו  אברה] שהכיר כיו וז "ל : ,
 ש שיש ולהודיע ,העול לכל  גדול  בקול ולקרוא  לעמוד התחיל  . . בוראו] את
לעיר  מעיר הע ומקב וקורא  מהל והי ' לעבוד, ראוי ולו  העול לכל  אחד אלוה
ה' בש ש ויקרא  שנאמר קורא , והוא  כנע לאר שהגיע עד לממלכה ומממלכה 
אחד לכל  מודיע הי' דבריו, על  לו  ושואלי עליו  מתקבצי הע שהיו וכיו ,עול אל 
 וה ורבבות , אלפי אליו שנתקבצו עד האמת, לדר שיחזירהו עד דעתו  כפי  ואחד
ליצחק והודיעו  , ספרי בו וחיבר הזה, הגדול  העיקר בלב ושתל  ,אברה בית אנשי 
מלמד וישב ללמד, ומינהו ליעקב, הודיע ויצחק ומזהיר, מלמד יצחק וישב בנו,
שלא כדי  ממונה אחד והבדיל  ,כול בניו  למד אבינו ויעקב עליו, הנלוי כל  ומחזיק 
 בעול ונעשית , עליה ובנלוי יעקב בבני  ומתגבר הול הדבר והי' הלימוד. תשכח

עכ"ל . ה ', את  יודעת  שהיא  אומה 

ישראל , פזורה  שה פסוק על פ"ה רבה ויקרא  במדרש שהומובא  של דרכו  מה
מרגישי וכול מאבריו באחד  מתחברי לוקה  העדר כל  השה  של שדרכו  ר"ל  ,

,כול יעמדו עומדת  והיא  ברגלו לוקה  וכשאחד חוטאביחד, אחד א ישראל, וכ
בעדו ערבי  כול.

רבה שמות במדרש  ב)ואיתא  צאנו(פ"ב, רועה מרע"ה כשהי' רבותינו, אמרו וז"ל : ,
לחסית שהגיע כיו לחסית . שהגיע עד אחריו ור גדי, מנו  ברח  במדבר, יתרו של
אני אמר , אצלו, משה שהגיע כיו לשתות. הגדי  ועמד  מי של בריכה  לו נזדמנה

.מהל והי' כתיפו על  הרכיבו  אתה, עי צמא , מפני היית שר יודע הייתי  אמר לא 
ישראל צאני תרעה אתה חיי ,כ וד בשר של צאנו  לנהוג  רחמי ל יש  .הקב"ה ,

עכ"ל . רועה . הי' ומשה  הוי

 הערבות,והחפ בעני הארי ,לחיילי כשר  מאכל  דבר  על  במכתבו זצ"ל  חיי
ונטל בספינה  מהל שהי' לאחד משל  ויקרא, במד "ר דאיתא  מה הביא דבריו ובסו
תחתי הלא  לה אמר עושה, אתה מה  הספינה אנשי אמרו  בספינה, וקדח  מקדח

בענינינו,  כא א ,הי מי  את  עלינו מצי אתה והלא  לו, אמרו  קודח, ישראלאני 
נענשי וכול חוטא  .אחד


מבני אחד  אחד  מכל  הוא  הערבות  שחיוב יבואר בו

ישראל : מבני ואחד אחד  כל על ישראל
מבני ואיש איש כל על ערב מישראל  ואיש איש כל א .

הערבות  חיוב מכח נענש ואחד  אחד  וכל ישראל ,
כמבואר עובר מישראל  ואיש  איש שכל ועון  עון  כל על

באחיו" איש "וכשלו עה"פ  כהנים  התורת בשם  ברש "י 
לז) כו, וז"ל :(ויקרא

שכל זה של בעונו נכשל  זה  באחיו איש וכשלו "ומדרשו 
כהנים ובתורת לזה". זה ערבין ז')ישראל פ' בחקותי (פ'

אומר  אינו  באחיו, איש  הכוונה )וכשלו  באחיו",(אין  "איש 

ישראל  הצלת הזוהר 


זה  ערבים  ישראל שכל מלמד  אחיו, בעון איש אלא
וכשלו הפסוק על בגמרא הדרשא  הוא וכן  עכ "ל : בזה,
מלמד אחיו, בעון  איש באחיו, איש "וכשלו באחיו  איש

לזה". זה ערבים כ"ז:)שכולם .(סנהדרין
מישראל ואחד  אחד כל על עונש  מחייבת הערבות ב.
מהן אחד  כשרק  וגם  עבירה, עובר אחד יהודי כשרק גם
בפ' הפסוק על  הילקוט כדברי נענשין  כולן חוטא, בלבד

קדוש" וגוי כהנים  ממלכת לי תהיו "ואתם (שמות יתרו

כהניםיתרו) ממלכת לי תהיו ואתם יתרו פ' בילקוט וז"ל:
לאכול ישראל היו  ראויין אמרו  מכאן  וז "ל : קדוש וגוי
העגל את משעשו העגל , את עשו  שלא עד  בקדשים
ישראל , פזורה שה שנאמר לכהנים  ונתנו מהם ניטלו 
מחבריו באחד  לוקה שה של דרכו מה  כשה, משולין 
וכולן חוטא מהן אחד ישראל הם  כן  מרגישין , וכולן
בעגל כלם חטאו שלא שהגם  נראה מזה עכ"ל, נענשין

אחיו: בעון איש וכשלו לקיים ישראל  כל נענשו 
ומכל ממנו נפרעין עבירה מישראל אדם עבר אם  ג :
ואחד אחד כל שנכנסו הערבות  חיוב מכח כולו העולם 
הגמ' וכדברי מישראל  ואחד אחד כל על  מישראל 

בשבועות ע "א )שבועות. ל"ט כל(דף  ינקה, לא ונקה וז"ל :
וממשפחתו, ממנו וכאן ממנו, נפרעין שבתורה עבירות
וכשלו והכתיב לא, העולם  מכל  שבתורה  עבירות  וכל 
ערבים ישראל  שכל מלמד אחיו בעון  איש  באחיו איש

עכ "ל . וכו' בזה, זה
נענשין בידיהן  אבותיהם מעשה אוחזין  כשאין  גם ד.

ח  דין  מכח והזולת האבות הערבות בעוונות יוב
בסנהדרין הגמ '. וכדברי  השני על אחד (כ "ז שנתחייבו

אתםע "ב ) אבותם  בעונות אף וז"ל: ברייתא הגמ ' מביא
אומר אתה בידיהם , אבותיהם  מעשה  כשאוחזין  ימקו
אומר כשהוא אוחזין, כשאין אלא אינו או כשאוחזין 
אבותיהן מעשה כשאוחזין  הרי  יומתו בחטאו איש
אחיו בעון  איש  באחיו  איש  וכשלו והכתיב ולא בידיהן ,

עכ "ל . וכו' בזה, זה ערבים  שכולן  מלמד 
ת"ר של ערבות, של בריתות מ "ח  יש  מצוה כל על ה:
גם אחד  כל  נעשה אחת לדעה  ותק"נ אלפים וג ' אלף
ומצוה  מצוה כל לך אין השני . של  ערבותו על  ערב כן 
אלף  ת "ר של בריתות  מ "ח עליה נכרתו שלא שבתורה
בינייהו . איכא דערבא וערבא  ערבא  כו ' ותק"נ אלפים  וג '
אחד שכל במדבר שהיו כמנין וכו '. בריתות מ"ח 
נעשה  אם  דערבא. וערבא  ערבא אחיו: כל על ערב  נעשה

ע "ש : כו ' לא או  חברו של ערבותו על ערב אחד כל
ששום ולפעול לדאוג  מישראל  ואחד  אחד  כל  על  ו.
יכול אינו חוטא אחד כשישראל מפני  יחטא לא ישראל 
כולם כי  לכם  איכפת ומה  הוא עווני  תלין אתי לומר 
בילקוט  כולם . של עוונם  מתעורר כך ידי  שעל נענשים

ישראל )ירמי ' פזורה  שה  עה "פ של"ד סי' נ' וז"ל :(קפיטל 
מאבריו באחד  לוקה שה  של דרכו מה  כשה, משולים 

נענשים , וכולם  חוטא אחד  ישראל  אף מרגישים , וכולם
בספינה  נתונים שהיו אדם  בני  לשני  משל רשב"י תני
לו אמרו תחתיו, קודח והתחיל מקדח מהם אחד  נטל 
לכם איכפת מה להם  אמר כך, עושה אתה למה חבריו
מציף  שאתה מפני חבריו לו אמרו קודח, אני  תחתי לא 
שגיתי אמנם  ואף כן אמר איוב אף הספינה , את עלינו
חטאתו על  יוסיף כי חביריו לו אמרו משוגתי , תלין אתי 
עונותינו את בינינו מספיק  אתה יספוק, בינינו פשע 

עכ "ל .
יד על תטבע לא שהספינה לדאוג  כולם על החובה לכן

לכך. שגורם  החוטא
לאגוז ישראל  שנמשלו בפסיקתא מצינו ועוד ז.
גינת  "אל עה"פ  וז "ל : מרגישים  כולם  אגוז כשנוטלים 
אדם יכול הפירות כל  אלא כאגוז, למה  ירדתי ", אגוז
בין מרגישים חבריהם  ואין השק מתוך מהם ליטול
שאתה  כיון האגוז , אבל  תאנים, בין תותים  בין  תמרים 
ומרגישים . מתרעמים  כולם מעט , מהם  ונוטל ידך נותן 
שנאמר מרגישים  וכולם  חוטא אחד  איש ישראל  הם  כך

תקצוף". העדה כל  ועל יחטא אחד (פסיקתא"האיש

וישראל ) דיהודה

יודעים והכל בגלוי שנעשות העבירות הנגלות על ח.
בקבלת  כבר זה על זה ערבים ישראל  נעשו ורואים 

זה  על זה ונתמשכנו התורה 
אחד לב כולם  נעשו סיני הר על ישראל כשעמדו וכן 

באותה וקיבלו זה. על זה  ונתמשכנו הקב"ה של עולו
הדברים על  ברית עמהם  לכרות הקב"ה ביקש  שעה
והנגלות  אלהינו לה' הנסתרות ישראל: אמרו הנסתרים .
לערוב יכולים אנו הגלוים הדברים על ר"ל  ולבנינו. לנו 
יכולים אנו אין  הנסתרים הדברים על  אבל לזה, זה
לעשות  כדי  בביתו יסתגר אחד כל כן שאם  לערוב ,
חטא מה כן  ואם  אותו. לדעת נביאים  אנו  ואין  עבירה,
ערבים נעשו הנגלות על  אבל  חוטא. היחיד אם הציבור
רע . בעושי ולמחות לצעוק  בידם  שהדבר לזה, זה

דברים) מע"ל ע "ז , סי' רלנ"ח ועי' ותנחומא, (מכילתא

חבירו. על אחד  בערבות היתה התורה קבלת עצם כלט.
שנאמר לזה  זה ערבים ג ')ישראל כ "ד העם(שמות כל ויען

אלו נעשה ה' דבר אשר [הדברים] כל ויאמרו  אחד קול 
ברכנו אומרים לכך התורה נתנה לא  מוחה אחד היה
באור שפחה ראתה וכו ' פניך באור כאחד כלנו אבינו
בנבואה  יחזקאל  ראה שלא מה תורה ובמתן בים  שכינה

לאורו במהרה כלנו ונזכה  נאמר לזה )לכך זה  (שערבים

וכתיב כאחד כלנו אבינו ברכנו  אומרים  מ'והלכך (ישעי'

דבר .ה ') ה' פי  כי  יחדיו  בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה
רלג ) אות חסידים .(ספר

מחמת  עבירה בעוברי  למחות עלינו החיוב כל  י.
ומשכנו ברית שכרתו הגלויות  העבירות על  הערבות,

יתרו פ' תנחומא  במדרש בסיני זה על זה (אות עצמם



ישראל  הצלת זוהר  ד 

צריכי אד אנחנו בני אחרי מחזר שהי ' אבינו, אברה שעשה כמו לעשות  
שכתוב כמו השכינה כנפי תחת  חז"ללהכניס ודרשו "בחר עשו  אשר הנפש "ואת

. הנשי את  מגיירת  ושרה אנשי מגייר אברה שהי'

כותב  "הרמב מה  וראה ה"ג )בא  פ"א ע"ז ע"ה(הל' אבינו  אברה] שהכיר כיו וז "ל : ,
 ש שיש ולהודיע ,העול לכל  גדול  בקול ולקרוא  לעמוד התחיל  . . בוראו] את
לעיר  מעיר הע ומקב וקורא  מהל והי ' לעבוד, ראוי ולו  העול לכל  אחד אלוה
ה' בש ש ויקרא  שנאמר קורא , והוא  כנע לאר שהגיע עד לממלכה ומממלכה 
אחד לכל  מודיע הי' דבריו, על  לו  ושואלי עליו  מתקבצי הע שהיו וכיו ,עול אל 
 וה ורבבות , אלפי אליו שנתקבצו עד האמת, לדר שיחזירהו עד דעתו  כפי  ואחד
ליצחק והודיעו  , ספרי בו וחיבר הזה, הגדול  העיקר בלב ושתל  ,אברה בית אנשי 
מלמד וישב ללמד, ומינהו ליעקב, הודיע ויצחק ומזהיר, מלמד יצחק וישב בנו,
שלא כדי  ממונה אחד והבדיל  ,כול בניו  למד אבינו ויעקב עליו, הנלוי כל  ומחזיק 
 בעול ונעשית , עליה ובנלוי יעקב בבני  ומתגבר הול הדבר והי' הלימוד. תשכח

עכ"ל . ה ', את  יודעת  שהיא  אומה 

ישראל , פזורה  שה פסוק על פ"ה רבה ויקרא  במדרש שהומובא  של דרכו  מה
מרגישי וכול מאבריו באחד  מתחברי לוקה  העדר כל  השה  של שדרכו  ר"ל  ,

,כול יעמדו עומדת  והיא  ברגלו לוקה  וכשאחד חוטאביחד, אחד א ישראל, וכ
בעדו ערבי  כול.

רבה שמות במדרש  ב)ואיתא  צאנו(פ"ב, רועה מרע"ה כשהי' רבותינו, אמרו וז"ל : ,
לחסית שהגיע כיו לחסית . שהגיע עד אחריו ור גדי, מנו  ברח  במדבר, יתרו של
אני אמר , אצלו, משה שהגיע כיו לשתות. הגדי  ועמד  מי של בריכה  לו נזדמנה

.מהל והי' כתיפו על  הרכיבו  אתה, עי צמא , מפני היית שר יודע הייתי  אמר לא 
ישראל צאני תרעה אתה חיי ,כ וד בשר של צאנו  לנהוג  רחמי ל יש  .הקב"ה ,

עכ"ל . רועה . הי' ומשה  הוי

 הערבות,והחפ בעני הארי ,לחיילי כשר  מאכל  דבר  על  במכתבו זצ"ל  חיי
ונטל בספינה  מהל שהי' לאחד משל  ויקרא, במד "ר דאיתא  מה הביא דבריו ובסו
תחתי הלא  לה אמר עושה, אתה מה  הספינה אנשי אמרו  בספינה, וקדח  מקדח

בענינינו,  כא א ,הי מי  את  עלינו מצי אתה והלא  לו, אמרו  קודח, ישראלאני 
נענשי וכול חוטא  .אחד


מבני אחד  אחד  מכל  הוא  הערבות  שחיוב יבואר בו

ישראל : מבני ואחד אחד  כל על ישראל
מבני ואיש איש כל על ערב מישראל  ואיש איש כל א .

הערבות  חיוב מכח נענש ואחד  אחד  וכל ישראל ,
כמבואר עובר מישראל  ואיש  איש שכל ועון  עון  כל על

באחיו" איש "וכשלו עה"פ  כהנים  התורת בשם  ברש "י 
לז) כו, וז"ל :(ויקרא

שכל זה של בעונו נכשל  זה  באחיו איש וכשלו "ומדרשו 
כהנים ובתורת לזה". זה ערבין ז')ישראל פ' בחקותי (פ'

אומר  אינו  באחיו, איש  הכוונה )וכשלו  באחיו",(אין  "איש 

ישראל  הצלת הזוהר 


זה  ערבים  ישראל שכל מלמד  אחיו, בעון איש אלא
וכשלו הפסוק על בגמרא הדרשא  הוא וכן  עכ "ל : בזה,
מלמד אחיו, בעון  איש באחיו, איש "וכשלו באחיו  איש

לזה". זה ערבים כ"ז:)שכולם .(סנהדרין
מישראל ואחד  אחד כל על עונש  מחייבת הערבות ב.
מהן אחד  כשרק  וגם  עבירה, עובר אחד יהודי כשרק גם
בפ' הפסוק על  הילקוט כדברי נענשין  כולן חוטא, בלבד

קדוש" וגוי כהנים  ממלכת לי תהיו "ואתם (שמות יתרו

כהניםיתרו) ממלכת לי תהיו ואתם יתרו פ' בילקוט וז"ל:
לאכול ישראל היו  ראויין אמרו  מכאן  וז "ל : קדוש וגוי
העגל את משעשו העגל , את עשו  שלא עד  בקדשים
ישראל , פזורה שה שנאמר לכהנים  ונתנו מהם ניטלו 
מחבריו באחד  לוקה שה של דרכו מה  כשה, משולין 
וכולן חוטא מהן אחד ישראל הם  כן  מרגישין , וכולן
בעגל כלם חטאו שלא שהגם  נראה מזה עכ"ל, נענשין

אחיו: בעון איש וכשלו לקיים ישראל  כל נענשו 
ומכל ממנו נפרעין עבירה מישראל אדם עבר אם  ג :
ואחד אחד כל שנכנסו הערבות  חיוב מכח כולו העולם 
הגמ' וכדברי מישראל  ואחד אחד כל על  מישראל 

בשבועות ע "א )שבועות. ל"ט כל(דף  ינקה, לא ונקה וז"ל :
וממשפחתו, ממנו וכאן ממנו, נפרעין שבתורה עבירות
וכשלו והכתיב לא, העולם  מכל  שבתורה  עבירות  וכל 
ערבים ישראל  שכל מלמד אחיו בעון  איש  באחיו איש

עכ "ל . וכו' בזה, זה
נענשין בידיהן  אבותיהם מעשה אוחזין  כשאין  גם ד.

ח  דין  מכח והזולת האבות הערבות בעוונות יוב
בסנהדרין הגמ '. וכדברי  השני על אחד (כ "ז שנתחייבו

אתםע "ב ) אבותם  בעונות אף וז"ל: ברייתא הגמ ' מביא
אומר אתה בידיהם , אבותיהם  מעשה  כשאוחזין  ימקו
אומר כשהוא אוחזין, כשאין אלא אינו או כשאוחזין 
אבותיהן מעשה כשאוחזין  הרי  יומתו בחטאו איש
אחיו בעון  איש  באחיו  איש  וכשלו והכתיב ולא בידיהן ,

עכ "ל . וכו' בזה, זה ערבים  שכולן  מלמד 
ת"ר של ערבות, של בריתות מ "ח  יש  מצוה כל על ה:
גם אחד  כל  נעשה אחת לדעה  ותק"נ אלפים וג ' אלף
ומצוה  מצוה כל לך אין השני . של  ערבותו על  ערב כן 
אלף  ת "ר של בריתות  מ "ח עליה נכרתו שלא שבתורה
בינייהו . איכא דערבא וערבא  ערבא  כו ' ותק"נ אלפים  וג '
אחד שכל במדבר שהיו כמנין וכו '. בריתות מ"ח 
נעשה  אם  דערבא. וערבא  ערבא אחיו: כל על ערב  נעשה

ע "ש : כו ' לא או  חברו של ערבותו על ערב אחד כל
ששום ולפעול לדאוג  מישראל  ואחד  אחד  כל  על  ו.
יכול אינו חוטא אחד כשישראל מפני  יחטא לא ישראל 
כולם כי  לכם  איכפת ומה  הוא עווני  תלין אתי לומר 
בילקוט  כולם . של עוונם  מתעורר כך ידי  שעל נענשים

ישראל )ירמי ' פזורה  שה  עה "פ של"ד סי' נ' וז"ל :(קפיטל 
מאבריו באחד  לוקה שה  של דרכו מה  כשה, משולים 

נענשים , וכולם  חוטא אחד  ישראל  אף מרגישים , וכולם
בספינה  נתונים שהיו אדם  בני  לשני  משל רשב"י תני
לו אמרו תחתיו, קודח והתחיל מקדח מהם אחד  נטל 
לכם איכפת מה להם  אמר כך, עושה אתה למה חבריו
מציף  שאתה מפני חבריו לו אמרו קודח, אני  תחתי לא 
שגיתי אמנם  ואף כן אמר איוב אף הספינה , את עלינו
חטאתו על  יוסיף כי חביריו לו אמרו משוגתי , תלין אתי 
עונותינו את בינינו מספיק  אתה יספוק, בינינו פשע 

עכ "ל .
יד על תטבע לא שהספינה לדאוג  כולם על החובה לכן

לכך. שגורם  החוטא
לאגוז ישראל  שנמשלו בפסיקתא מצינו ועוד ז.
גינת  "אל עה"פ  וז "ל : מרגישים  כולם  אגוז כשנוטלים 
אדם יכול הפירות כל  אלא כאגוז, למה  ירדתי ", אגוז
בין מרגישים חבריהם  ואין השק מתוך מהם ליטול
שאתה  כיון האגוז , אבל  תאנים, בין תותים  בין  תמרים 
ומרגישים . מתרעמים  כולם מעט , מהם  ונוטל ידך נותן 
שנאמר מרגישים  וכולם  חוטא אחד  איש ישראל  הם  כך

תקצוף". העדה כל  ועל יחטא אחד (פסיקתא"האיש

וישראל ) דיהודה

יודעים והכל בגלוי שנעשות העבירות הנגלות על ח.
בקבלת  כבר זה על זה ערבים ישראל  נעשו ורואים 

זה  על זה ונתמשכנו התורה 
אחד לב כולם  נעשו סיני הר על ישראל כשעמדו וכן 

באותה וקיבלו זה. על זה  ונתמשכנו הקב"ה של עולו
הדברים על  ברית עמהם  לכרות הקב"ה ביקש  שעה
והנגלות  אלהינו לה' הנסתרות ישראל: אמרו הנסתרים .
לערוב יכולים אנו הגלוים הדברים על ר"ל  ולבנינו. לנו 
יכולים אנו אין  הנסתרים הדברים על  אבל לזה, זה
לעשות  כדי  בביתו יסתגר אחד כל כן שאם  לערוב ,
חטא מה כן  ואם  אותו. לדעת נביאים  אנו  ואין  עבירה,
ערבים נעשו הנגלות על  אבל  חוטא. היחיד אם הציבור
רע . בעושי ולמחות לצעוק  בידם  שהדבר לזה, זה

דברים) מע"ל ע "ז , סי' רלנ"ח ועי' ותנחומא, (מכילתא

חבירו. על אחד  בערבות היתה התורה קבלת עצם כלט.
שנאמר לזה  זה ערבים ג ')ישראל כ "ד העם(שמות כל ויען

אלו נעשה ה' דבר אשר [הדברים] כל ויאמרו  אחד קול 
ברכנו אומרים לכך התורה נתנה לא  מוחה אחד היה
באור שפחה ראתה וכו ' פניך באור כאחד כלנו אבינו
בנבואה  יחזקאל  ראה שלא מה תורה ובמתן בים  שכינה

לאורו במהרה כלנו ונזכה  נאמר לזה )לכך זה  (שערבים

וכתיב כאחד כלנו אבינו ברכנו  אומרים  מ'והלכך (ישעי'

דבר .ה ') ה' פי  כי  יחדיו  בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה
רלג ) אות חסידים .(ספר

מחמת  עבירה בעוברי  למחות עלינו החיוב כל  י.
ומשכנו ברית שכרתו הגלויות  העבירות על  הערבות,

יתרו פ' תנחומא  במדרש בסיני זה על זה (אות עצמם



ישראל  הצלת זוהר  ו


אומרי "ג ) ר' וז"ל: לקבל  אחד  לב כולן  השוו סיני הר על

בשמחה  שמים מלכות עליהם  ישראל  שעמדו  בשעה
אלא עוד  ולא ויאמרו" יחדיו העם  כל "ויענו שנאמר 
בקש שעה  באותו זה על  זה עצמן ממשכנין שהיו
הגלוים , ועל הסתרים  על ברית עמהן  לכרות  הקב"ה
שלא הסתרים, על  ולא כותרין  אנו  הגלוים  על לו אמרו
עליו מתמשכן הצבור  ויהא  בסתר  חוטא אחד יהא 
עד ולבנינו  לנו והנגלות אלקינו לד ' "הנסתרת שנאמר 

עכ "ל . הזאת" התורה דברי כל  את לעשות עולם
ישראל בני  עליהם שקבלו  הערבות ותכלית תועלת  יא .
סובל הוא לחבירו ערב שהוא  שמאחר הוא , זה על  זה
בידו ימחה לכן ידו  על וייענש  חוטא שחבירו מזה
שלא או  השם  מצוות על  עובר ומדוע  מה  על ויוכיחו
על אחד ערבות מקבלים היו לא אם  אבל  מקיימם,

חוטא . שחבירו מה לאחד  איכפת היה לא חבירו
הערבותיב . שגםתועלת  ביודעו חבירו את שיוכיח הוא 

זה ערבים  ישראל  נעשו  וכן חבירו עבירת על ייענש הוא
התורה לזה את שיקיים  חבירו בעד התחייב אחד שכל  ,

שערב שמאחר עבירה, כשיעשה לקח וילמדו ויוכיחו
היו לא  אם אבל חוטא. שחברו מזה  סובל הוא לחבירו
כשהוא חבירו בראותו  לאדם  לו איכפת היה לא ערבים 
שחבירי מה לי  איכפת מה בלבו, אומר והיה חוטא ,
שהוא או  הכנסת בית בתוך מדבר  שהוא או חוטא 
הקדושה, בתורה או ה' בשם  נשבע  או שבת מחלל
לזה, זה ערבים ישראל  שכל עכשיו אבל מתפלל . ואינו
הוא כי  חבירו את להוכיח החובה אחד כל על מוטלת
העולם יתוקן כן  ועל  הוא . ייענש  חבירו שבגלל יודע 

שמים. ביראת ינהגו  שמות)והכל מע"ל פכ"ה  .(שמו "ר
לזה זה ערבים ישראל לט .)יג.כל  שאלמלא(שבועות  ,

ולא חטאיו, על  חברו ביד מוחה אדם היה  לא הערבות,
לכן לבערם . רשעה עושי  על לחקר לב נותנים היו
גדרים שיעשו כדי לערבים, הוא ברוך הקדוש הכניסם 

יחטאו . שלא צ "ג )וסיגים  אות חסידים .(ספר
שליד . חבירו  בעון נתפס אחד  שכל  הנ "ל כל לפי נמצא 

הערבות. חיוב מפני  מישראל  איש הערבות כל חיוב  וכל
בידו שיש כל  לכן  ויוכיחו שימחו כדי  הוא בזה שנכנסו
וכן בו. מיחה  שלא  ההוא בעוון נתפס  מיחה ולא למחות
איש באחיו  איש "וכשלו עה"פ בסנהדרין חז"ל אמרו
שהיה  התם  בזה , זה ערבים  שכולן מלמד  אחיו בעון

מיחו ולא למחות לט .)בידם  שבועות  כז: .(סנהדרין
מוחה  ואינו למחות בידו  שמי  חז "ל : אמרו ולכן  טו .
עשאה  כאילו עליה ונענש  שמו על נקראת העבירה
"פרתו הזולת. על  לו שיש הערבות חיוב מפני  בעצמו
ברצועה  [בשבת] יוצאת  היתה עזריה בן  אלעזר ר' של 
היתה  שלו לא תנא חכמים , ברצון  שלא קרניה שבין 
נקראת  בה מיחה שלא ומתוך היתה, שכינתו של  אלא

שמו נד )על  .(שבת

עוון על  שהעונש שחיוב  כן גם חז"ל  אמרו  כן ועל טז .
למחות, והאפשרות  ההשפעה גודל במדת  תלוי הזולת
ור' "רב  רז"ל : שאמרו  כמו ומעמדו דרגתו לפי אחד כל 
כל מועד סדר בכוליה מתני  חביבא ורב יוחנן  ר' חנינא
שאפשר כל  יונתן ר' ומעיילי  יוחנן  ר' חלופי  זוגא  האי  כי 
ביתו, אנשי על נפתס מיחה ולא ביתו  באנשי למחות
נתפס  העולם  בכל עירו, אנשי  על  נתפס עירו, באנשי

כולו ". העולם כל נד )על זוגא .(שבת האי  כי כל  
ומעיילי ר"י שמחלפין  יש  יוחנן. ר' חלופי יחד: ארבעתן 
העולם . בכל  שבידן : עבירות על נענש נתפס. יונתן : רבי 

למחות אבל  לו שאפשר ונשיא במלך כגון ישראל
בכוחו אין  שבאם  מפני  דבריו: ומקיימין  מפניו שיראין
הערבות. בחיוב  כך על  שנכנס כלל  שייך לא למחות

.(שם)
העולם לכל  מגיע  שהשפעתם הגולה ראשי  ולזה יז .
השפעתם כח גודל  שלפי מפני  העולם  כל  על נתפסים 

הערבות. בחיוב היא  כך במחאה
כולי על  נתפסים  גלותא  ריש  דבי והני פפא רב "אמר
זקני עם  יבא במשפט ה' דכתיב  מאי חנינא א "ר עלמא.
אימא אלא חטאו מה זקנים  חטאו שרים  אם ושריו עמו

בשרים " מיחו שלא סנהדרין ] [פי ' זקנים נד:)על .(שבת
אלו חז"ל מדברי  אנו למידים גם  בידו יח . שיש שמי 

עוברי בידי ימחו  שהם  הרבנים המנהיגים  ביד  למחות 
שה' הסנהדרין כמו נתפס, הוא  בידם מוחה ואינו עבירה
להם שהיה בשרים, מיחו שלא  על  במשפט יביאם 

למחות. להם  והיה השרים  על ההשפעה
הילמע "ל וכן  כ "ט)כתב עה"פ.(דברים המהרי "ט  בשם 

אלקיך, ה' בברית  לעברך וגו' כולכם  היום  נצבים "אתם
היום " עמך כרת אלקיך ה' אשר כט ,ובאלתו (נצבים

וגו'יא ) בברית  לעברך יחד בלשון  יחיד."ונאמר שכל  ,
רבוא ששים  על ערב נעשה  בפרשת ויחיד  שנתבאר כפי ,

יחיד . בלשון  וסיים רבים בלשון  פתח  ולכן תבא , כי 
ישראל איש כל  שיש ונאמר מישראל  ואדם  אדם שכל ,

בעול המתנהגים  והשופטים הזקנים ביד  למחות  בידו 
עליהם נתפס מוחה שלואינו במעשה שאירע  כמו ,

שלא על  הריגה עליה שגזרו תרדיון  בן  חנינא ר' אשת
באותיותיו" השם  הוגה שהיה חנינא בר' (יוסף מיחתה 

כ "ט) פ' דברים מע"ל מהרי "ט, בשם .לקח
מוחהיט . ואינו למחות  בידו שיש מי כמה כל  וראה בא

שדם מיחה, ולא למחות בידו שיש מי של עונשו גדול 
הדמים וכל מידו, הקב"ה דורש בעוונו. שמת החוטא
שבעים שאותן  כך כדי עד  בו , תולין  בישראל  הנשפכין
בסנהדרין תלו בנימין בגבעת שנהרגו  מישראל  אלף

ההוא. מיחהבדור ולא למחות בידו שסיפק מי  כל
הדמים כל  מחזיר ואינו למוטב ישראל את ולהחזיר

אלא אינם בישראל ידו הנשפכין  בןעל  "ואתה שנאמר 
דבר מפי ושמעת ישראל לבית נתתיך צופה אדם

ישראל  הצלת זזוהר 


מידך  ודמו ימות בעונו רשע  הוא וגו' אותם  והזהרת
דומין הן  ולמה בזה זה ערבים ישראל  שכל לפי אדרוש"
בית  בה נקרע אומרין אין אחד בית בה שנקרע  לספינה
שנאמר ישראל , הם כך נקרעת, הספינה כל אלא אחד
היה  ישראל  עדת כל ועל בחרם  מעל  זרח  בן  עכן  "הלא
שנהרגו אלף שבעים אותן  תאמר  ושמא וגו ' קצף"
לסנהדרי להם שהיו לפי  נהרגו מה מפני בנימין  בגבעת 
עמהם אלעזר בן ופנחס ויהושע  משה  שהניח גדולה 
במתניהם ברזל  של חבלים ולקשור לילך להם היה
בכל ויחזרו מארכובותיהן למעלה בגדיהם  ולהגביה
יום אל , לבית אחד יום  ללכיש, אחד יום  ישראל  עיירות
מקומות  לכל וכן לירושלים, אחד יום לחברון, אחד
ובשתים בשנה ארץ  דרך ישראל  את וילמדו ישראל ,
שיתגדל כדי  בארצם ישראל שיתישבו עד ובשלש 
מסוף  שברא כולן  בעולמות הקב"ה של  שמו ויתקדש 
לארצם כשנכנסו  אלא  כן  עשו לא והם סופו ועד  העולם 
ולשדהו ולזיתו לכרמו נכנס מהם  ואחד אחד  כל 
את  עליהן להרבות שלא כדי  נפשי עליך שלום  ואומרים
ודברים מכוערין  דברים  בנימין בני  וכשעשו הטורח ,
את  להחריב הקב"ה ביקש שעה באותה ראוין שאינם 
ישראל ארץ את לאלו נתתי  לא הקב"ה אמר  העולם, כל 
בזמנו ענין כל בתורה ויעסקו וישנו שיקראו כדי אלא

עיי"ש " כו' ד"א פי "א )וילמדו .(תנדא "ר
והרבכ . מקהלתו  אחד  כל  עוונות על  נענש קה çלה מנהיג 

עירו. מאנשי ואחד  אחד  כל על העיר של 
יתרו" "וישמע  הפסוק על יתרו  פ' רבה במדרש 
הכתוב שאמר זה יעקב בית ד' דבר שמעו  וז"ל:הה"ד 
החברים על נאמרה נחמי ' ר' אמר לרעך" ערבת אם  "בני
נענש ואינו בצבור  לי ' איכפת לא  חבר שאדם  הימים כל 
לטובתי יאמר  לא טלית ונטל בראש אדם  נתמנה  עליו
הציבור טורח כל  אלא בצבור לי איכפת לא נזקק אני 
עובר או חבירו על בייא מעביר אדם ראה אם  עליו
צווחת  הקדש  ורוח עליו נענש בידו  ממחה ולא  עבירה
כפיך, לזר תקעת עליו ערב אתה לרעך ערבת אם  בני 
מקום [פי ' לזירה עצמך הכנסת אתה הקב"ה לו  אמר
לזירה  עצמו  מכניס שהוא ומי  שם ] להתאבק שנכנסים 

עכ "ל . ניצח, או נוצח או
זה  ערבים ישראל ד "כל שבועות בגמרא  הוא  וכן כא.
בידם כשיש רק הוא חבירו עוון  על ונענשין בזה"

מיחו . ולא למחות
ע "א )בשבועות ל"ט  עבירות (דף כל  ינקה , לא  ונקה וז "ל :

וכל וממשפחתו, ממנו וכאן ממנו, נפרעין שבתורה
אישעבירות  "וכשלו והכתיב לא , העולם  מכל שבתורה

זה  ערבים  ישראל שכל  מלמד אחיו בעון איש באחיו"
הגמ'. עכ"ל  מיחו. ולא  למחות  בידם שיש התם  בזה ,

למחות  בידו  שאפשר  "וכל  ז"ל הרמב"ם  פסק וכן  כב.
אלו". בעון  נתפס הוא מוחה ואינו

הרמב"ם  לשון  ז')וזה ה' דעות מה' בידו(פ"ו שאפשר  "וכל 
שאפשר כיון  אלו, בעון נתפס הוא מוחה ואינו למחות

עכ "ל . בהם " למחות לו

לתכלית  הוא שנתחייבו הערבות דכל משום  והיינו
חיוב שייך לא למחות בידו  שאין דהיכא נמצא המחאה,
נכנס  לא זה  שבאופן כיון בעון  נתפס אין לכן הערבות

הערבות. בחיוב

הכתוביםכג. לפרש הק' החיים האור דברי הם  אלו
שהעונש  נ "ד : בשבת  חז"ל דברי  פי  על  נצבים בפרשת 

במחאה ההשפעה מדת לפי  הוא  הערבות אתםעל  
הוצרך  למה עוד זה, מאמר כוונת לדעת צריך נצבים .
בדרך  לומר הספיק ולא וגו' טפכם וגו' ראשיכם  לפרט 
הלא הזה הברית טעם  לדעת צריך עוד כלכם. כלל
גם לכלול רצה ואם הברית, דברי  אלה אמר בסמוך
הדברים להקדים  לו היה הברית  בכלל זו בפרשה האמור
משה  כוונת כי  ונראה הברית: דברי  אלה  הכל  על ויאמר 
כדי זה על  זה  בערבות להכניסם  הוא זה בברית
ויהיו ה' פי יעבור לבל  חברו בעד אחד כל שישתדל
אומר שגמר מה הנאמן והעד זה, בעד זה נתפסים 
שעל הרי  וגו' לנו והנגלות אלהינו לה ' הנסתרות
בסוף  שאמר הברית זה ואין  הכתוב, מדבר הערבות
שיתחייב וזה עצמן , על  הוא ברית אותו כי  תבא פרשת
אחד . כל שביד  היכולת כפי העברי  אחיהו על אחד כל 
הוא שהכוונה  נצבים  אתם מאמר  להבין  באנו ומעתה

אומרו דרך ב ')על  מינוי ,(רות ל ' הקוצרים על הנצב
לפי א ' כל  זה עול עליהם  יש  כולם  פירוש  כלכם  ואומרו

שבת במסכת ז"ל אומרם דרך על שהוא כל(נ"ד:)מה
וכל וכו' כל  על נתפס העולם בכל  למחות בידו שיש מי
עירו, אנשי  על נתפס עירו  באנשי  למחות בידו שיש מי
והוא וכו', על  נתפס ביתו  בבני  למחות בידו שיש  מי וכל 
אחד שכל וגו' ראשיכם ואמר כאן הכ' שפרט מה
הגדולים הם ראשיכם  בידו, שיש מה כפי  יתחייב
על יתחייבו אלו ישראל בכל למחות שיכולין  שבכולן 
זקניכם שבטו, על יתחייב ושבט שבט כל  שבטיכם הכל,
ישראל איש כל  משפחתו, על יתחייב  זקן כל  ושוטריכם 
הפסיק לזה ביתו , בני  על יתחייב אחד  כל ההמון הם
אחרים אלו כי  עצמם בפני וגו' טפכם וסדר כאן  הכתוב
אחד כל שלפניו בפסוק הרשומים  שהם עליהם  נתפסים 
שהטף  אחרים, על נתפסים הם  ואין שהוא, מה כפי
להם אין  כן גם  הגרים כן , כמו והנשים דעה, בני  אינם

ז"ל שדרשו  וכמו  ישראל, על מ"ה:)להשתרר (יבמות

ט "ו)בפסוק י "ז משימות (לעיל  כל  וגו' עליך תשים שום
גרים , ולא אחיך מקרב אלא יהיה לא עליך שם  שאתה 

ז"ל כאומרם  עליהם חייבין ישראל י "ג )אבל  קשים(נדה
מלמדים שאינם  לפי  ופירשוהו כספחת לישראל  גרים 

עכ "ל . עליהם שנתפסים למדת הא הצורך, ככל  אותם 

נצביםכד .ברש פ ' ה"ק כ')"י כ "ח פסוק ג' הנסתרות (פ' וז"ל



ישראל  הצלת זוהר  ו


אומרי "ג ) ר' וז"ל: לקבל  אחד  לב כולן  השוו סיני הר על

בשמחה  שמים מלכות עליהם  ישראל  שעמדו  בשעה
אלא עוד  ולא ויאמרו" יחדיו העם  כל "ויענו שנאמר 
בקש שעה  באותו זה על  זה עצמן ממשכנין שהיו
הגלוים , ועל הסתרים  על ברית עמהן  לכרות  הקב"ה
שלא הסתרים, על  ולא כותרין  אנו  הגלוים  על לו אמרו
עליו מתמשכן הצבור  ויהא  בסתר  חוטא אחד יהא 
עד ולבנינו  לנו והנגלות אלקינו לד ' "הנסתרת שנאמר 

עכ "ל . הזאת" התורה דברי כל  את לעשות עולם
ישראל בני  עליהם שקבלו  הערבות ותכלית תועלת  יא .
סובל הוא לחבירו ערב שהוא  שמאחר הוא , זה על  זה
בידו ימחה לכן ידו  על וייענש  חוטא שחבירו מזה
שלא או  השם  מצוות על  עובר ומדוע  מה  על ויוכיחו
על אחד ערבות מקבלים היו לא אם  אבל  מקיימם,

חוטא . שחבירו מה לאחד  איכפת היה לא חבירו
הערבותיב . שגםתועלת  ביודעו חבירו את שיוכיח הוא 

זה ערבים  ישראל  נעשו  וכן חבירו עבירת על ייענש הוא
התורה לזה את שיקיים  חבירו בעד התחייב אחד שכל  ,

שערב שמאחר עבירה, כשיעשה לקח וילמדו ויוכיחו
היו לא  אם אבל חוטא. שחברו מזה  סובל הוא לחבירו
כשהוא חבירו בראותו  לאדם  לו איכפת היה לא ערבים 
שחבירי מה לי  איכפת מה בלבו, אומר והיה חוטא ,
שהוא או  הכנסת בית בתוך מדבר  שהוא או חוטא 
הקדושה, בתורה או ה' בשם  נשבע  או שבת מחלל
לזה, זה ערבים ישראל  שכל עכשיו אבל מתפלל . ואינו
הוא כי  חבירו את להוכיח החובה אחד כל על מוטלת
העולם יתוקן כן  ועל  הוא . ייענש  חבירו שבגלל יודע 

שמים. ביראת ינהגו  שמות)והכל מע"ל פכ"ה  .(שמו "ר
לזה זה ערבים ישראל לט .)יג.כל  שאלמלא(שבועות  ,

ולא חטאיו, על  חברו ביד מוחה אדם היה  לא הערבות,
לכן לבערם . רשעה עושי  על לחקר לב נותנים היו
גדרים שיעשו כדי לערבים, הוא ברוך הקדוש הכניסם 

יחטאו . שלא צ "ג )וסיגים  אות חסידים .(ספר
שליד . חבירו  בעון נתפס אחד  שכל  הנ "ל כל לפי נמצא 

הערבות. חיוב מפני  מישראל  איש הערבות כל חיוב  וכל
בידו שיש כל  לכן  ויוכיחו שימחו כדי  הוא בזה שנכנסו
וכן בו. מיחה  שלא  ההוא בעוון נתפס  מיחה ולא למחות
איש באחיו  איש "וכשלו עה"פ בסנהדרין חז"ל אמרו
שהיה  התם  בזה , זה ערבים  שכולן מלמד  אחיו בעון

מיחו ולא למחות לט .)בידם  שבועות  כז: .(סנהדרין
מוחה  ואינו למחות בידו  שמי  חז "ל : אמרו ולכן  טו .
עשאה  כאילו עליה ונענש  שמו על נקראת העבירה
"פרתו הזולת. על  לו שיש הערבות חיוב מפני  בעצמו
ברצועה  [בשבת] יוצאת  היתה עזריה בן  אלעזר ר' של 
היתה  שלו לא תנא חכמים , ברצון  שלא קרניה שבין 
נקראת  בה מיחה שלא ומתוך היתה, שכינתו של  אלא

שמו נד )על  .(שבת

עוון על  שהעונש שחיוב  כן גם חז"ל  אמרו  כן ועל טז .
למחות, והאפשרות  ההשפעה גודל במדת  תלוי הזולת
ור' "רב  רז"ל : שאמרו  כמו ומעמדו דרגתו לפי אחד כל 
כל מועד סדר בכוליה מתני  חביבא ורב יוחנן  ר' חנינא
שאפשר כל  יונתן ר' ומעיילי  יוחנן  ר' חלופי  זוגא  האי  כי 
ביתו, אנשי על נפתס מיחה ולא ביתו  באנשי למחות
נתפס  העולם  בכל עירו, אנשי  על  נתפס עירו, באנשי

כולו ". העולם כל נד )על זוגא .(שבת האי  כי כל  
ומעיילי ר"י שמחלפין  יש  יוחנן. ר' חלופי יחד: ארבעתן 
העולם . בכל  שבידן : עבירות על נענש נתפס. יונתן : רבי 

למחות אבל  לו שאפשר ונשיא במלך כגון ישראל
בכוחו אין  שבאם  מפני  דבריו: ומקיימין  מפניו שיראין
הערבות. בחיוב  כך על  שנכנס כלל  שייך לא למחות

.(שם)
העולם לכל  מגיע  שהשפעתם הגולה ראשי  ולזה יז .
השפעתם כח גודל  שלפי מפני  העולם  כל  על נתפסים 

הערבות. בחיוב היא  כך במחאה
כולי על  נתפסים  גלותא  ריש  דבי והני פפא רב "אמר
זקני עם  יבא במשפט ה' דכתיב  מאי חנינא א "ר עלמא.
אימא אלא חטאו מה זקנים  חטאו שרים  אם ושריו עמו

בשרים " מיחו שלא סנהדרין ] [פי ' זקנים נד:)על .(שבת
אלו חז"ל מדברי  אנו למידים גם  בידו יח . שיש שמי 

עוברי בידי ימחו  שהם  הרבנים המנהיגים  ביד  למחות 
שה' הסנהדרין כמו נתפס, הוא  בידם מוחה ואינו עבירה
להם שהיה בשרים, מיחו שלא  על  במשפט יביאם 

למחות. להם  והיה השרים  על ההשפעה
הילמע "ל וכן  כ "ט)כתב עה"פ.(דברים המהרי "ט  בשם 

אלקיך, ה' בברית  לעברך וגו' כולכם  היום  נצבים "אתם
היום " עמך כרת אלקיך ה' אשר כט ,ובאלתו (נצבים

וגו'יא ) בברית  לעברך יחד בלשון  יחיד."ונאמר שכל  ,
רבוא ששים  על ערב נעשה  בפרשת ויחיד  שנתבאר כפי ,

יחיד . בלשון  וסיים רבים בלשון  פתח  ולכן תבא , כי 
ישראל איש כל  שיש ונאמר מישראל  ואדם  אדם שכל ,

בעול המתנהגים  והשופטים הזקנים ביד  למחות  בידו 
עליהם נתפס מוחה שלואינו במעשה שאירע  כמו ,

שלא על  הריגה עליה שגזרו תרדיון  בן  חנינא ר' אשת
באותיותיו" השם  הוגה שהיה חנינא בר' (יוסף מיחתה 

כ "ט) פ' דברים מע"ל מהרי "ט, בשם .לקח
מוחהיט . ואינו למחות  בידו שיש מי כמה כל  וראה בא

שדם מיחה, ולא למחות בידו שיש מי של עונשו גדול 
הדמים וכל מידו, הקב"ה דורש בעוונו. שמת החוטא
שבעים שאותן  כך כדי עד  בו , תולין  בישראל  הנשפכין
בסנהדרין תלו בנימין בגבעת שנהרגו  מישראל  אלף

ההוא. מיחהבדור ולא למחות בידו שסיפק מי  כל
הדמים כל  מחזיר ואינו למוטב ישראל את ולהחזיר

אלא אינם בישראל ידו הנשפכין  בןעל  "ואתה שנאמר 
דבר מפי ושמעת ישראל לבית נתתיך צופה אדם

ישראל  הצלת זזוהר 


מידך  ודמו ימות בעונו רשע  הוא וגו' אותם  והזהרת
דומין הן  ולמה בזה זה ערבים ישראל  שכל לפי אדרוש"
בית  בה נקרע אומרין אין אחד בית בה שנקרע  לספינה
שנאמר ישראל , הם כך נקרעת, הספינה כל אלא אחד
היה  ישראל  עדת כל ועל בחרם  מעל  זרח  בן  עכן  "הלא
שנהרגו אלף שבעים אותן  תאמר  ושמא וגו ' קצף"
לסנהדרי להם שהיו לפי  נהרגו מה מפני בנימין  בגבעת 
עמהם אלעזר בן ופנחס ויהושע  משה  שהניח גדולה 
במתניהם ברזל  של חבלים ולקשור לילך להם היה
בכל ויחזרו מארכובותיהן למעלה בגדיהם  ולהגביה
יום אל , לבית אחד יום  ללכיש, אחד יום  ישראל  עיירות
מקומות  לכל וכן לירושלים, אחד יום לחברון, אחד
ובשתים בשנה ארץ  דרך ישראל  את וילמדו ישראל ,
שיתגדל כדי  בארצם ישראל שיתישבו עד ובשלש 
מסוף  שברא כולן  בעולמות הקב"ה של  שמו ויתקדש 
לארצם כשנכנסו  אלא  כן  עשו לא והם סופו ועד  העולם 
ולשדהו ולזיתו לכרמו נכנס מהם  ואחד אחד  כל 
את  עליהן להרבות שלא כדי  נפשי עליך שלום  ואומרים
ודברים מכוערין  דברים  בנימין בני  וכשעשו הטורח ,
את  להחריב הקב"ה ביקש שעה באותה ראוין שאינם 
ישראל ארץ את לאלו נתתי  לא הקב"ה אמר  העולם, כל 
בזמנו ענין כל בתורה ויעסקו וישנו שיקראו כדי אלא

עיי"ש " כו' ד"א פי "א )וילמדו .(תנדא "ר
והרבכ . מקהלתו  אחד  כל  עוונות על  נענש קה çלה מנהיג 

עירו. מאנשי ואחד  אחד  כל על העיר של 
יתרו" "וישמע  הפסוק על יתרו  פ' רבה במדרש 
הכתוב שאמר זה יעקב בית ד' דבר שמעו  וז"ל:הה"ד 
החברים על נאמרה נחמי ' ר' אמר לרעך" ערבת אם  "בני
נענש ואינו בצבור  לי ' איכפת לא  חבר שאדם  הימים כל 
לטובתי יאמר  לא טלית ונטל בראש אדם  נתמנה  עליו
הציבור טורח כל  אלא בצבור לי איכפת לא נזקק אני 
עובר או חבירו על בייא מעביר אדם ראה אם  עליו
צווחת  הקדש  ורוח עליו נענש בידו  ממחה ולא  עבירה
כפיך, לזר תקעת עליו ערב אתה לרעך ערבת אם  בני 
מקום [פי ' לזירה עצמך הכנסת אתה הקב"ה לו  אמר
לזירה  עצמו  מכניס שהוא ומי  שם ] להתאבק שנכנסים 

עכ "ל . ניצח, או נוצח או
זה  ערבים ישראל ד "כל שבועות בגמרא  הוא  וכן כא.
בידם כשיש רק הוא חבירו עוון  על ונענשין בזה"

מיחו . ולא למחות
ע "א )בשבועות ל"ט  עבירות (דף כל  ינקה , לא  ונקה וז "ל :

וכל וממשפחתו, ממנו וכאן ממנו, נפרעין שבתורה
אישעבירות  "וכשלו והכתיב לא , העולם  מכל שבתורה

זה  ערבים  ישראל שכל  מלמד אחיו בעון איש באחיו"
הגמ'. עכ"ל  מיחו. ולא  למחות  בידם שיש התם  בזה ,

למחות  בידו  שאפשר  "וכל  ז"ל הרמב"ם  פסק וכן  כב.
אלו". בעון  נתפס הוא מוחה ואינו

הרמב"ם  לשון  ז')וזה ה' דעות מה' בידו(פ"ו שאפשר  "וכל 
שאפשר כיון  אלו, בעון נתפס הוא מוחה ואינו למחות

עכ "ל . בהם " למחות לו

לתכלית  הוא שנתחייבו הערבות דכל משום  והיינו
חיוב שייך לא למחות בידו  שאין דהיכא נמצא המחאה,
נכנס  לא זה  שבאופן כיון בעון  נתפס אין לכן הערבות

הערבות. בחיוב

הכתוביםכג. לפרש הק' החיים האור דברי הם  אלו
שהעונש  נ "ד : בשבת  חז"ל דברי  פי  על  נצבים בפרשת 

במחאה ההשפעה מדת לפי  הוא  הערבות אתםעל  
הוצרך  למה עוד זה, מאמר כוונת לדעת צריך נצבים .
בדרך  לומר הספיק ולא וגו' טפכם וגו' ראשיכם  לפרט 
הלא הזה הברית טעם  לדעת צריך עוד כלכם. כלל
גם לכלול רצה ואם הברית, דברי  אלה אמר בסמוך
הדברים להקדים  לו היה הברית  בכלל זו בפרשה האמור
משה  כוונת כי  ונראה הברית: דברי  אלה  הכל  על ויאמר 
כדי זה על  זה  בערבות להכניסם  הוא זה בברית
ויהיו ה' פי יעבור לבל  חברו בעד אחד כל שישתדל
אומר שגמר מה הנאמן והעד זה, בעד זה נתפסים 
שעל הרי  וגו' לנו והנגלות אלהינו לה ' הנסתרות
בסוף  שאמר הברית זה ואין  הכתוב, מדבר הערבות
שיתחייב וזה עצמן , על  הוא ברית אותו כי  תבא פרשת
אחד . כל שביד  היכולת כפי העברי  אחיהו על אחד כל 
הוא שהכוונה  נצבים  אתם מאמר  להבין  באנו ומעתה

אומרו דרך ב ')על  מינוי ,(רות ל ' הקוצרים על הנצב
לפי א ' כל  זה עול עליהם  יש  כולם  פירוש  כלכם  ואומרו

שבת במסכת ז"ל אומרם דרך על שהוא כל(נ"ד:)מה
וכל וכו' כל  על נתפס העולם בכל  למחות בידו שיש מי
עירו, אנשי  על נתפס עירו  באנשי  למחות בידו שיש מי
והוא וכו', על  נתפס ביתו  בבני  למחות בידו שיש  מי וכל 
אחד שכל וגו' ראשיכם ואמר כאן הכ' שפרט מה
הגדולים הם ראשיכם  בידו, שיש מה כפי  יתחייב
על יתחייבו אלו ישראל בכל למחות שיכולין  שבכולן 
זקניכם שבטו, על יתחייב ושבט שבט כל  שבטיכם הכל,
ישראל איש כל  משפחתו, על יתחייב  זקן כל  ושוטריכם 
הפסיק לזה ביתו , בני  על יתחייב אחד  כל ההמון הם
אחרים אלו כי  עצמם בפני וגו' טפכם וסדר כאן  הכתוב
אחד כל שלפניו בפסוק הרשומים  שהם עליהם  נתפסים 
שהטף  אחרים, על נתפסים הם  ואין שהוא, מה כפי
להם אין  כן גם  הגרים כן , כמו והנשים דעה, בני  אינם

ז"ל שדרשו  וכמו  ישראל, על מ"ה:)להשתרר (יבמות

ט "ו)בפסוק י "ז משימות (לעיל  כל  וגו' עליך תשים שום
גרים , ולא אחיך מקרב אלא יהיה לא עליך שם  שאתה 

ז"ל כאומרם  עליהם חייבין ישראל י "ג )אבל  קשים(נדה
מלמדים שאינם  לפי  ופירשוהו כספחת לישראל  גרים 

עכ "ל . עליהם שנתפסים למדת הא הצורך, ככל  אותם 

נצביםכד .ברש פ ' ה"ק כ')"י כ "ח פסוק ג' הנסתרות (פ' וז"ל



ישראל  הצלת זוהר  ח

של השלישי החלק תהיה מתי לנו  שגילה זי"ע חיי מהחפ שעבר שבוע  דיברנו 
ומגוג . גוג  מלחמת

ביאת לפני  שיהיה מה הגדולות והמלחמות הסודות  יודעי כבר כולנו כעת  אז
הקדוש המשיח . מהצדיק  צטט שליט"א  פורת  ב שהרב וסרמכמו   אלחנ בש רבי

הראשונה העול מלחמת שכשפרצה חיי החפ חיי (תרע"ה)רבו  החפ אמר 
שנה 25 ת"ש)שבעוד לידה(בשנת תראה זו  שמלחמה יותר, קשה  מלחמה תהיה

שנה 75 ולאחר ,ילדי הקודמת(תשע"ה)כמשחק שהמלחמה עולמית מלחמה תהיה
ילדי כמשחק לידה  כבר תראה שידוע ולפי  מחר, יקרה מה גדול בפחד אחד וכל  .

הלא הצרות מכל  להיפטר התקנה  מה  בזה.  להארי ואי ח "ו, התחלה רק  שזה
וכו '. תלכו בחקותי  א הקדושה התורה 

הנוראות הקשות  הגזירות  כל לבטל  אפשר הקדוש הזוהר שבכוח אי דיברנו  ג
. אמ ברחמי שנגאל כדי

הזוהר  על  שיעורי  שנות שליט "א ויזנגרי  איל הרב  את  מילי בכמה נכבד  עכשיו 
פע שזה  שלו , הילדי ע בביתו קרה  מה  שיספר  ביומו יו מידי הקדוש 
לזכות יכולי פשוטי שילדי אי השמי  מ לנו שמראי בהיסטוריה ראשונה

הקדוש בזוהר שכתוב כמו זכו, לא ישראל שגדולי ע"א)מה קיח   ד וירא [תרגו(פרשת
לעול שיתגלה בזה  הקב "ה של רצונו  אי שמעו רבי לה אמר הקודש ]: ללשו
למצוא עתידי שבעול נערי אפילו  המשיח לימות  קרוב וכשיהיה  .כ כל 

לכל . יתגלה הזמ ובאותו  וחשבונות , קצי ידו  על ולדעת החכמה של נסתרות

מהימנא הרעיא  דברי ממש בקרוב בנו  שיתקיי יעזור הקב"ה מדבר: איל הרב
נשא ע"ב)פרשת  קכד   ספר (ד שהוא  החיי מאיל לטעו ישראל  שעתידי משו

.ברחמי הגלות  מ יצאו  ידו על  הזה, הזוהר




מעניש אתה לעשות בידינו  מה תאמרו ואם אלקינו לד '
איש בכם  יש פן  שנאמר היחיד  הרהורי על  הרבים  את
אדם אין והלא  ההיא הארץ מכות את וראו ואח"כ וגו'
על אתכם מעניש  אני אין  חבירו של מטמונותיו יודע 
אבל יחיד  מאותו  יפרע והוא אלקינו לד ' שהן  הנסתרות
נעשה  לא ואם  מקרבנו הרע לבער  ולבנינו לנו הנגלות

עכ "ל . הרבים את יענוש בהם דין 
עוןכה. על  אחד  הגלוי  על  נענשין  הירדן  ישראל משעברו

סנהדריןחבירו  ע "ב )במס' הנסתרות (מ "ג דתנאי פלוגתא
על נקוד  למה עולם  עד ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה'
הנסתרות  על ענש  שלא מלמד שבעד  ע ' ועל  ולבנינו לנו 
ר' לו אמר  יהודה ר' דברי  הירדן  את ישראל שעברו  עד
עד נאמר כבר והלא  לעולם הנסתרות על ענש  וכי  נחמי '
על ענש לא כך הנסתרות על ענש שלא  כשם אלא עולם 
עכן אלא הירדן, את ישראל  שעברו  עד שבגלוי  עונשין

עכ "ל . ובניו אשתו ביה ידעי  דהוו משום איענוש מ "ט 
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של השלישי החלק תהיה מתי לנו  שגילה זי"ע חיי מהחפ שעבר שבוע  דיברנו 
ומגוג . גוג  מלחמת

ביאת לפני  שיהיה מה הגדולות והמלחמות הסודות  יודעי כבר כולנו כעת  אז
הקדוש המשיח . מהצדיק  צטט שליט"א  פורת  ב שהרב וסרמכמו   אלחנ בש רבי

הראשונה העול מלחמת שכשפרצה חיי החפ חיי (תרע"ה)רבו  החפ אמר 
שנה 25 ת"ש)שבעוד לידה(בשנת תראה זו  שמלחמה יותר, קשה  מלחמה תהיה

שנה 75 ולאחר ,ילדי הקודמת(תשע"ה)כמשחק שהמלחמה עולמית מלחמה תהיה
ילדי כמשחק לידה  כבר תראה שידוע ולפי  מחר, יקרה מה גדול בפחד אחד וכל  .

הלא הצרות מכל  להיפטר התקנה  מה  בזה.  להארי ואי ח "ו, התחלה רק  שזה
וכו '. תלכו בחקותי  א הקדושה התורה 

הנוראות הקשות  הגזירות  כל לבטל  אפשר הקדוש הזוהר שבכוח אי דיברנו  ג
. אמ ברחמי שנגאל כדי

הזוהר  על  שיעורי  שנות שליט "א ויזנגרי  איל הרב  את  מילי בכמה נכבד  עכשיו 
פע שזה  שלו , הילדי ע בביתו קרה  מה  שיספר  ביומו יו מידי הקדוש 
לזכות יכולי פשוטי שילדי אי השמי  מ לנו שמראי בהיסטוריה ראשונה

הקדוש בזוהר שכתוב כמו זכו, לא ישראל שגדולי ע"א)מה קיח   ד וירא [תרגו(פרשת
לעול שיתגלה בזה  הקב "ה של רצונו  אי שמעו רבי לה אמר הקודש ]: ללשו
למצוא עתידי שבעול נערי אפילו  המשיח לימות  קרוב וכשיהיה  .כ כל 

לכל . יתגלה הזמ ובאותו  וחשבונות , קצי ידו  על ולדעת החכמה של נסתרות

מהימנא הרעיא  דברי ממש בקרוב בנו  שיתקיי יעזור הקב"ה מדבר: איל הרב
נשא ע"ב)פרשת  קכד   ספר (ד שהוא  החיי מאיל לטעו ישראל  שעתידי משו

.ברחמי הגלות  מ יצאו  ידו על  הזה, הזוהר




מעניש אתה לעשות בידינו  מה תאמרו ואם אלקינו לד '
איש בכם  יש פן  שנאמר היחיד  הרהורי על  הרבים  את
אדם אין והלא  ההיא הארץ מכות את וראו ואח"כ וגו'
על אתכם מעניש  אני אין  חבירו של מטמונותיו יודע 
אבל יחיד  מאותו  יפרע והוא אלקינו לד ' שהן  הנסתרות
נעשה  לא ואם  מקרבנו הרע לבער  ולבנינו לנו הנגלות

עכ "ל . הרבים את יענוש בהם דין 
עוןכה. על  אחד  הגלוי  על  נענשין  הירדן  ישראל משעברו

סנהדריןחבירו  ע "ב )במס' הנסתרות (מ "ג דתנאי פלוגתא
על נקוד  למה עולם  עד ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה'
הנסתרות  על ענש  שלא מלמד שבעד  ע ' ועל  ולבנינו לנו 
ר' לו אמר  יהודה ר' דברי  הירדן  את ישראל שעברו  עד
עד נאמר כבר והלא  לעולם הנסתרות על ענש  וכי  נחמי '
על ענש לא כך הנסתרות על ענש שלא  כשם אלא עולם 
עכן אלא הירדן, את ישראל  שעברו  עד שבגלוי  עונשין

עכ "ל . ובניו אשתו ביה ידעי  דהוו משום איענוש מ "ט 

האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני 40 שנה. - 
הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשכ"ו, 
ומאז לראשונה  נגד סימילאק מחלב עכו”ם,  גדולה  בשנת תשכ"ו, ערך מערכה  נגד המזוזות הפסולות1,  גדולה  ערך מלחמה 
יצרו סימילאק מחלב ישראל2. בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה, ונדפס ספר, וקול קורא’ס. בשנת תשכ"ז, ערך מערכה גדולה 
על שנכשלים באכילת תולעים בהכשר למהדרין מן המהדרין, בשנת תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע 
ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות וטהרת המקוואות4. בשנת תשכ"ט, יזם הדפיס והפיץ לראשונה חק 
לישראל שבועי, ונדפסו 54 פרשיות בודדות, ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת 
קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון  וקול  39 ספרים  וועד הכשרות התאחדות הקהילות, ונדפסו  תשל"ד, הקים ארגון 
הדף היומי, ופרסמו כל שבוע בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, ונדפס גם כן במדריך לכשרות # 2. בשנת תשל"ה, ערך 
בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך  ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7,  בשנת תשל"ט-ס"ג,  מלחמה גדולה למען קדושת השבת6. 
1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג  בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים  מלחמה כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם בכל הארץ, 
ול-150.000 חיילים בצבא. בשנת תשס"ד שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של 7000 קבצים ספרים בחינם. בשנת תשס"ד, 
הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. 
- 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל במסירות נפש, יומם ולילה, לזכות כל אחד  בשנת תשס"ז 
מישראל בקריאה יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות 

הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ ספרי ארץ 
ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על מאכלות אסורות - 7 
חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', 
"שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש 
מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" - 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 
חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, 
"זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי - 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא 
זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", "ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על 

הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. - מפיץ 
מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  מדרשות, חנויות, 
קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. - הקים את "קול הרשב"י" 
"קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע 

ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 0548436784

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.



ספר

בית עקד ספרים
האלמין

כשבעים אלף ספרים קונטרסים ועלונים, ו"קול קורא", 
שחיבר והו"ל כ"ק מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 
בו מובאים שמות הספרים שחיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א כולל 
אלו שנדפסו בשפת המדינה במשך יובל שנים משנת תשכ"ה 
עד שנת תשע"ה חלקם בארה"ב וחלקם בארץ ישראל שנות 

ההדפסה ומספר העמודים ומפתח לפי המקצועות

בעריכת הרב אברהם ווייס

q

יו"ל ע"י מפעל הזוהר העולמי בת ים 0527-651911



 ספר

בית עקד ספרים – האלמין
 כשבעים אלף ספרים קונטרסים ועלונים, ו"קול קורא" שחיבר והו"ל כ"ק מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א

הגה"צ רבי שלום יהודה גראס ]גרוס[ 

מפעל ענק זה הקים האדמו"ר שליט"א בראותו 
את הדור פרוץ מרובה על העומד, ונלחם בעוז 
שראה  יחיד  וכאדם  הגיון,  כל  נגד  ותעצומות 
את שבר בת עמו עמד כצור איתן לגדור גדר 

ולעמוד בפרץ.
שומעיהם  על  מתקבלים  דבריו  שיהיו  ובכדי 
ראה לנגד עיניו דברי החכם מכל אדם עשות 
המצודות  שפירש  וכמו  קץ  אין  הרבה  ספרים 
ועל  להזהר,  שיש  מה  מכל  בהם  להזהיר  )שם( 

כל פירצה שנלחם עליה לתקנו ראה בזה צורך 
לכתוב עליו ספר, וכשנתברר לו שעל נושא זה 
כבר קדמוהו ראשונים, עמד והדפיס הספר הזה 
והוציאו לאור עולם, כך שבשנת תשכ"ה תקופת 
מה לאחר נישואיו, הוציא לאור עולם את הספר 
הראשון "ואמרו אמן" על קדושת בית המדרש, 
הוציא לאור עוד ששה ספרים על  לאחר מכן 
גדר  חיים,  להחפץ  ישראל  נדחי  הדור,  תיקון 
ועוד  חיים,  להחפץ  המשפחה  טהרת  על  עולם 
את  שהוציא  עד  חיים,  מהחפץ  ספרים  שתע 
כשרות  בעניני  שעוסק  ישעיה"  "נפש  הספר 
ומאכלות אסורות ספר זה חיבר וכתב בעצמו, 
ונתקבל בחיבה אצל יראי ה'. וב"ה אחרי עבודה 
של חמישים שנה זכה האדמו"ר להוציא אלפים 
הקדוש,  הזוהר  על  ועלונים  וחוברות  ספרים 
הזוהר  על  לדפוס  ספרים   013 מוכנים  וכעת 

הקדוש, ומחכים לתורמים. 
מאז ועד עתה כעבור יובל שנים הוציא לאור 
את  לפרסם  בלי  חלקם  ספרים,  רבבות  וחיבר 
אחר,  או  זה  גדול  בשם  וחלקם  עליהם,  שמו 
כמו"כ הדפיס קובצים, קונטרסים, ומודעות קול 
שהם  הרבה  ספרים  תח"י  ישנם  ועדיין  קורא, 
חזון למועד, ספרי  ובעזהשי"ת עוד  יד,  בכתב 
ספריות  כל  את  מפארים  שליט"א  האדמו"ר 
היהדות בעולם, ואין לך כמעט ישיבה או בית 

דין או בית מדרש שספרים אלו אינם נמצאים 
הפיצם  ישראל  כלל  את  לזכות  ובכדי  שם, 

בחינם ללא תמורה.
לנכון  רואים  אנו  שנים,  היובל  שנת  לקראת 
להוציא לאור ספר בית עקד הספרים - האלמין 
יפורטו  ווייס.(  בו  א.  )בעריכת  תשכ"ה-תשע"ה 
ומהדורותיהם,  הספרים  רוב  של  רשימות 
והדפיס  הו"ל, ערך  שהאדמו"ר שליט"א חיבר, 
תשכ"ה  משנת  החל  לשונות,  בכמה  לפעמים 
ועד תשע"ה ספר זה בודאי יהיה לעזר לכל מי 
קל  ויהיה  אלו  בספרים  וללמוד  לעיין  שירצה 

יותר להשיגו. 
הקודש',  'מלאכת  שקראוה  הספרים  “הדפסת 
העולם  מלחמת  ולפני  לדור,  מדור  השתלשלה 
ישוב  בעלת  עיר  הייתה  ולא  כמעט  השנייה 
והם  עברי,  דפוס  בתוכה  הוקם  שלא  ישראלי 
אפסי  בכל  העברי  הספר  להפצת  שדאגו  הם 
הארץ לאלפים ולרבבות. אולם עלובה ספרותנו 
העשירה, כי חסרה לה ביביליוגרפיה מעובדת 
כראוי, כמו שיש לכל עם וספרות, כדי להקל 
על כל דורש וחוקר בעבודתו הספרותית, באיזה 
לתור  באפילה  כעור  ימשש  לבל  שהוא,  סוג 
אחרי המקורות הנחוצים לו לרגל העבודה אשר 
הספרות  בסיס  שהיא  הביבליוגרפיה  לפניו, 
ועמודיה, ולמלאות חסרון מורגש זה בספרותנו 
של  ויעודו  תפקידו  מגמתו,  מטרתו,  זוהי   -
הספר הזה. עבודת ימי חיי אנוש שהשקיע בו 
לי  ויש  שליט"א,  מהאלמין  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
העונג והכבוד למסרו בזה לכל אלה שיש להם 

עניין בספרותנו.
שקדתי יומם ולילה בלי הרף על דלתות פתחיו, 
וזעיר שם וזעיר שם רשמתי איזו הערה בשוליו 
ועלה בידי לתקן שגיאות שונות אשר בטעות 

יסודן.


