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יש  למי  ומבקש  שואל  רבנו  משה   - אלי!  לה'  מי 
את הזכות לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים? כל 
רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת  המשתתף 
דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים,   5 והמסתעף 
גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון  הקדוש  הזוהר  כל 
בהפצתם ברבים לאלף בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם 
הרשב"י  שכתב  והבטחות  הברכות  לכל  יזכו   ישראל, 
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

לקבלת ספרי זוהר 
ירושלים בית שמש בני ברק

 אצל הרופא קירופרקטר
ד"ר איתמר ברים ירושלים:

054-8441423
מפעל הזוהר העולמי

 050-4116923 / 0527651911
050-4134669 / 050-4133475

       א

לספר הקדמה
נ ח"  מ יח  לא ִִִִֶַָֹ"י 

נ ח  מ יח לבל י מחבת יד)וחב פסוק  יד פרק ב ' (שמואל  ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

 מלגלגי הר ני   והי בה, לבנת  לנח אמר שקב"ה נח  פרת  עת אנחנ ורתי, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמ רי
  מה ל, נל ה א  ל בה ונכנס צ יק אר מי ורק  ת בה לחזר רצ ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעליו,
לד הא  האמ ית נח  תבת  להנס כ  תחיל יראל  מע  יוואלד עקיצ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאנחנ

כלל. לל  פחד  נחיה  ולא ,עלינ ג רשב "י זכ ת   ד ה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹההר

ספר שנקרא זה  בזהר לי תא  א  הרקיע" כזהר  יזהרו והמשכלי"ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
נח תבת כמ ה א  ְֵֶַַַַֹֹהזהר ,

בחדש התיבה "ותנח הפסוק  על  ע"א נד  ריוע וחד ,ריע ההרקנא תני  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹראה 
ד')השביעי" ח' אררט,(בראשית הרי על  לחד י ע ר בעה הביעי  חד הבה ונח : ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ


: וז"ל תשובה, לשבת דרשה א' דרוש יצחק שיח ובספר

הדין מדת כמה עד  וראו הביטו אחב"י כן , ובהיות לז )
אשר עברו אשר רצופות שנים  שלש זה עלינו מתוח 
מתו מישראל  נפשות וכמה גדול, ברעב  צורינו שפטנו
זה, אחר זה תכופות צרות וכמה כמה ועוד  ברעב, ממש 
יתברך  שהוא ספק אין צוארנו, על ברזל  עול ניתן אשר
עוון ומצאנו מחשים , אנחנו ומדוע  לתשובה , מעוררינו 
של רשותו מתחת לצאת לו א"א הישראלי איש  וכי  ח"ו,
וכבר וחזק אמיץ  בקשר נתקשרנו שכבר  אחר הקב"ה,
וכו ', נשבע  הוא גם  וכביכול וכו', נמיר שלא  נשבענו
תהיה  לא היה רוחכם על  "והעולה  ביחזקאל  מלא ומקרא 
בידי לא אם כו' אני חי וכו' כגויים  נהיה אומרים  אתם  אשר
וכו' אתכם והוצאתי עליכם אמלוך שפוכה ובחימה חזקה
והעברתי וכו' שפוכה ובחימה נטויה ובזרוע חזקה ביד
הברית  במסורת אתכם  והבאתי  השבט  תחת אתכם 

וכו' המורדים" מכם  כ')וברותי מפורש(יחזקאל כתוב הרי ,
אפשרי בלתי  שדבר יתברך, מאתו חמורה בשבועה הוא
גדולים וביסורים חזקה וביד רשותו, מתחת אותנו  להוציא 
מבואר זה ודבר לח)  יתברך: אליו נשוב אשר עד  ייסרינו,
ישראל , ע"י כ"א להתקיים , ולבריאה לעולם  א"א  כי  נגלה,
וכמ"ש מתנה, ממדבר לנו הנחיל אשר  הק ', תורתו וע "י 

ל "ג ) מה (ירמי' ראית הלא וכו' ה' דבר ויהי  וכו' ה' אמר  "כה 
ה' בהם  בחר  אשר המשפחות שתי עליך דברו העם
אמר כה לפניהם  גוי עוד  מהיות ינאצון  עמי  ואת וימאסם 
עבדי ודוד יעקב זרע גם וכו' ולילה יומם  בריתי  לא  אם  ה'
נגלה  מבואר  וריחמתים ", שבותם  את אשיב  כי וכו' אמאס

בישראל נמצאו הנביא ירמי ' של  שבדורו אלה, מכתובים
ירידת  בראותם הגאולה, מן נתיאשו אשר  אנשים 
שהם מעליהם , ראשם ועטרת כבודם הורד  וכי תפארתם ,
שנתנה  כהונה כתר והם בהם, שזכו הכתרים שני 
וחשבו דוד, לזרע  שניתן מלכות וכתר  אהרן , למשפחת
ישראל נבחרו שבזה תורה, כתר  שהוא השלישי  כתר שגם 
ונתן בהם  ומאס פשעיהם , רוב על מהם  ניטל סגולתו, לעם 
גוי להיות עוד  יקומו לא אשר עד  זולתם , לאומות גדולתם 
התורה  שכתר  אפשר, בלתי שדבר אמר ע "ז יתברך, לפניו

להת  כלא"א ויתבטל  העולם  יחרב שאל"כ מישראל, בטל 
שמים חוקות  וכו' בריתי  לא "אם מ "ש והוא  המציאות,
למציאות  שא "א כמו ולכן לט)  שמתי": לא וארץ 
זרע יתברך הוא שימאס א "א כמו"כ להתבטל, הבריאה
וגם ח "ו, אחרת באומה להחליפם לפניו, גוי מהיות יעקב,
למול היא מכוונת שמלכותו להתבטל, א"א דוד כסא
וממילא האמת, לחכמי  כידוע מעלה, של שמים מלכות
ולכן בו, תלוי  העבודה שעמוד  לו, יחזור  כהונה כתר גם
שבותם " את אשיב "כי  מ "ש  והוא להיות , הגאולה מוכרח
אזי מעצמם, ישובו  לא  אם בטובתם, שלא ע "כ וכו',
מ)  עליהם : אמלוך גדולים  יסורים וע "י  שפוכה בחימה
הימים בסוף להטהר  מוכרחים האומה בכלל  שהוא וכמו
הוא מוכרח מישראל  אדם  כל כמו "כ ולבררם , לצרפם 

לדוד התקועית  האשה כמ "ש  ולהטהר, ב 'להתברר (שמואל

יאספוי "ד ) לא אשר ארצה  הנגרים  כמים  נמות מות "כי
ממנו ידח לבלתי  מחשבת וחשב נפש אלקים  ישא ולא

נדח".
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        ב

פס ק  ו הי "ד . הנקי ידה ל   הרא הרצח  קרה  ומרח בי"ט רי ,  חד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹזה 
מר  חד ה נתיה  ותר . האר יב ה  לחד י  ריוע בעה  ה ני בחד" ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיד )

ו י "ג )ח ס ק רש "י אליעזר  רי .(דעת ְְֱִִֶֶֶַַַָָ

 רחמי ס ימק ה בע  פרת ת ב י מ ה על לנ לרמז מיה מ ציְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹר
י ח לא  י האחר רגע נח  בת  לת נכנס נ ע רק ל י  זה ל אבל  ,ד ק ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻעד

מ אמר  מ  ד ה זהר למד ו נ ח ,  בפרשתמ : תהעל רת הר  נר ה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ע"א . קנ"ג  ד  העלת(יב יבינ)נאל ליה(ש ה (דניאל אמר קלה , עלי א ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ש),הרה ספר קרא  זה זהר לי ת א א הרקיע. זהר יזהר ליְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹוה
 ני מעיר אחד ולפעמי מ לכת, ובע מעיר ני  סי ת נח בת מ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהא 

  יתק ה א )מ חה, זה ,(שמות ספר ל ארה  וזה  . ליכה היארה ה ד   ה ל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
זי"ע]. י חאי ר מע לרי נ ר מה  מהימנא הרעיא אמר ] . ה ה  על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוה ל

מחובה כ ועל הגאולה  שנת שהיא תשע"ו  שלנו  השנה על  ישעיה הנביא בדברי  נרמז
ידח לבלתי אותו  ולאהבה  ה ' אל לשוב  ישראל בני  אחינו לבב  את לעורר עלינו  קדושה 
השושנה ותפרח  תעלה ואז  ניצוצי רפ "ח  תיקו כל את  ולגמור להעלות ולזכות  נידח ממנו

הנביא  דברי ואלו .ברחמי השלימה א )בגאולה נו , וע(ישעיה מ ט מר יהוה  אמר ְְְֲִִַַָָָֹֹה 
י  קרבה י  להלת .י עתצדקה וצדקתי וחי (ז)לבא  קדי הר אל תי והביא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ

:יהע לכל י רא  פ ה ית ביתי  י  מזחי על  לרצ וזבחיה לתיהע פ תי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹבית
לנקציו:(ח) עליו אק עד יראל נדחי    מק יה וה אד ני ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻנא

במוות  לשמי שעלה  עשרה  החמש  ב נת הנער ע המעשה העול בכל נתפרס וכבר
שנכתבו נבחרי קטעי הבאנו כ על , יתבר ה ' אל  לשוב מתעוררי ויהודי קליני
ספר למע הגאולה , מתהליכי מראות לו  והראו קליני מות  שחוה הנער מדברי ונתפרסמו
 הקדושי חז"ל דברי את  ליקטנו ואנו  ,החיי בע ונאחז  שנתעורר ישראל, תפוצות בכל זאת 

בקדושה. מקור הדברי שכל להראות  כדי 




ע "א )בזוהר קצח ג ' ïתח,(חלק חזק çה ר àי נו): (ישעיה  ְִִִִַָָ

קרõבה  éי  צדקה äłוע מ ïŁט äמרŁ ה' אמר éְְְְֲִִִַַָָָָָֹה
ü ריà קäד Łא קëי יłראל  חביבין éמה 'õוג ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָיäŁעתי

ã יëק וחבין  ,ãיëק äחאב âאיäìן  áב על  âאף ְְְִִֵֵַַַַַָָהäא,
זדõנõת  ליłראל , ל õן עביד äאיה וזמנא , זמנא àְְְְְְְִִִִִֵָָָָָכל 

Łéְִָגג õת.

       ג

ספר
נח מ י ח  לא ִִִִֶַָֹי

נח מ י ח לבלי מחב ת יד)וחב פסוק  יד  פרק  ב' (שמואל 

 העליו בעול שראה ממה  הנער  דברי

תתרחש כיצד  לו גילו בשמיי כי אומר החיי מ וחזר קליני מוות  שחווה 15 ב נער 
על  ,יומיי  בתו צה "ל השמדת על בישראל,  שיילח אובמה על – העתידית הגאולה

בתשובה] יחזרו  לא  ח "ו א] שימותו   המיליוני ועל ובחיפה בת"א האטו פצצות 

ומגוג גוג ומלחמת  הגאולה תהלי וחזה  קליני מוות שמת ילד

אחרית נבואת כל את  פירט והוא  קליני, מוות שמת אחד ילד  פרסמו האחרו בזמ הנה
דבריו: את  ונפרט כו', ורוסיה ארה"ב האומות כל  לכא שיתכנסו  כללי באופ ואמר .הימי

ירושלי את ירצו  כול כי  ישראל  על האומות כל .יתכנסו

בלבד.  יומיי ויחזיק  אות יהדו צה"ל 

ח"ו . חיפה על ואחת  אביב תל  על קטנה אחת  ישראל, על אטו פצצות  יפלו

לתחיה שיקומו מתי שני  ע "י   הזיתי הר  יבקע ,מכ .לאחר 

לירושלי סמו העוברי בגיא ויקבר אגפיו  ובכל  בגוג ילח .הקב "ה

בנותרי בירור  ויעשה יתגלה משיח ואז  לירושלי יעלו  באר הנותרי .כל 


. לא ביחזקאל  כאמור 
, הלחמו כיום ההם, בגוים ונלחם ה', "ויצא  פי "ד : בזכריה (מבואר

קרב אשרביום הזיתים  עלהר ביום ההוא רגליו  ועמדו ד 
מחציו הזיתים הר  ונבקע  מקדם , ירושלם, עלפני 
צפונה, ההר חצי  ומש  מאד; גדולה גיא  וימה, מזרחה

ב 'וחציונגבה", תחיית  ידי על שיבקע מאוד גדול חידוש (וזה 

.מתים)
מבני שהוא  משום הקודש  בארץ להיקבר יזכה והוא

כמו אביו את כיבד יפת וכידוע כו ' ומגוג  גומר  יפת
תנחומא במדרש .(בראשית)שכתוב

 תõאäבô Łל "מצד לשונו: וזה ע "ב  קכ שמות ְִֶַובזוהר
łäע õרה, חæה, והם: מ êéם, Łבäרים  לחם , מיני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻחמה
ליłראל , אõתם המŁיל  וŁיפõן  äŁעל, וàŁלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹֻוכíמת,

éŁתäב äכ')זה ôבäאתה,(ירמיה  ראŁית לה ' יłראל  Łקד ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

çŁתàרר עד  Łבäרים , äיהי üé מה áל äת, äצאçŁé àְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה'.
,Ł ק äהינŁ ïסלת, üõô מ רב,אכל  çŁתàררäערב עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ותבן מõץ üõô מ ìŁברר  àר õ מé àיניהם , י łראל ä דעä ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוי
ה', על õŁרה  לא מעłר, Łהיא י ', מהם, äררàתçŁ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועד

ה בäעה את לק çם  מינים, חמ ה Łל לחם  (שמות Łהäא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
מחçביז) õאינ ותבן  מ õץ üé äמäם ã" י éס על יד éְִִֵֵֶֶַָָָָָֻי 

õתõלא מתìéסים çŁתàרר, אחר çŁתàרר  עד  àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעłר
ìŁברר אחר הח æה, Łאת õמé יר Łäלים , ìŁקרא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמקõם 
יłראל , äסìéית üé לאõצר ãתõא מכניסים ותבן , Łְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָק
ãà ìŁאמר  ה ', הר  על  àנäיה Łהיא ליר Łäלים , àר, Łְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהם 

כד ) נקי(תהלים õŁקד àמק õם יק äם äמי  ה ' בהר  יעלה ְְְְֲִִִִֶַַָָמי 
ìŁéבררת  תבäאה Łהיא àר, õ מé נקי לבב äבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָכïים 
ìŁאמר éבôחêה, בר, äקנ  זמן  õתõאà ïסלת üõô ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹמ

õà( א זמן(שיר õתõאà àן ôרäáם àר äיהï מŁìיק õת ְְְְִִִִִֵֵַַַָי קני



        ב

פס ק  ו הי "ד . הנקי ידה ל   הרא הרצח  קרה  ומרח בי"ט רי ,  חד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹזה 
מר  חד ה נתיה  ותר . האר יב ה  לחד י  ריוע בעה  ה ני בחד" ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיד )

ו י "ג )ח ס ק רש "י אליעזר  רי .(דעת ְְֱִִֶֶֶַַַָָ

 רחמי ס ימק ה בע  פרת ת ב י מ ה על לנ לרמז מיה מ ציְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹר
י ח לא  י האחר רגע נח  בת  לת נכנס נ ע רק ל י  זה ל אבל  ,ד ק ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻעד

מ אמר  מ  ד ה זהר למד ו נ ח ,  בפרשתמ : תהעל רת הר  נר ה  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ע"א . קנ"ג  ד  העלת(יב יבינ)נאל ליה(ש ה (דניאל אמר קלה , עלי א ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(ש),הרה ספר קרא  זה זהר לי ת א א הרקיע. זהר יזהר ליְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹוה
 ני מעיר אחד ולפעמי מ לכת, ובע מעיר ני  סי ת נח בת מ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהא 

  יתק ה א )מ חה, זה ,(שמות ספר ל ארה  וזה  . ליכה היארה ה ד   ה ל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
זי"ע]. י חאי ר מע לרי נ ר מה  מהימנא הרעיא אמר ] . ה ה  על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוה ל

מחובה כ ועל הגאולה  שנת שהיא תשע"ו  שלנו  השנה על  ישעיה הנביא בדברי  נרמז
ידח לבלתי אותו  ולאהבה  ה ' אל לשוב  ישראל בני  אחינו לבב  את לעורר עלינו  קדושה 
השושנה ותפרח  תעלה ואז  ניצוצי רפ "ח  תיקו כל את  ולגמור להעלות ולזכות  נידח ממנו

הנביא  דברי ואלו .ברחמי השלימה א )בגאולה נו , וע(ישעיה מ ט מר יהוה  אמר ְְְֲִִַַָָָֹֹה 
י  קרבה י  להלת .י עתצדקה וצדקתי וחי (ז)לבא  קדי הר אל תי והביא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ

:יהע לכל י רא  פ ה ית ביתי  י  מזחי על  לרצ וזבחיה לתיהע פ תי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹבית
לנקציו:(ח) עליו אק עד יראל נדחי    מק יה וה אד ני ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻנא

במוות  לשמי שעלה  עשרה  החמש  ב נת הנער ע המעשה העול בכל נתפרס וכבר
שנכתבו נבחרי קטעי הבאנו כ על , יתבר ה ' אל  לשוב מתעוררי ויהודי קליני
ספר למע הגאולה , מתהליכי מראות לו  והראו קליני מות  שחוה הנער מדברי ונתפרסמו
 הקדושי חז"ל דברי את  ליקטנו ואנו  ,החיי בע ונאחז  שנתעורר ישראל, תפוצות בכל זאת 

בקדושה. מקור הדברי שכל להראות  כדי 




ע "א )בזוהר קצח ג ' ïתח,(חלק חזק çה ר àי נו): (ישעיה  ְִִִִַָָ

קרõבה  éי  צדקה äłוע מ ïŁט äמרŁ ה' אמר éְְְְֲִִִַַָָָָָֹה
ü ריà קäד Łא קëי יłראל  חביבין éמה 'õוג ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָיäŁעתי

ã יëק וחבין  ,ãיëק äחאב âאיäìן  áב על  âאף ְְְִִֵֵַַַַַָָהäא,
זדõנõת  ליłראל , ל õן עביד äאיה וזמנא , זמנא àְְְְְְְִִִִִֵָָָָָכל 

Łéְִָגג õת.

       ג

ספר
נח מ י ח  לא ִִִִֶַָֹי

נח מ י ח לבלי מחב ת יד)וחב פסוק  יד  פרק  ב' (שמואל 

 העליו בעול שראה ממה  הנער  דברי

תתרחש כיצד  לו גילו בשמיי כי אומר החיי מ וחזר קליני מוות  שחווה 15 ב נער 
על  ,יומיי  בתו צה "ל השמדת על בישראל,  שיילח אובמה על – העתידית הגאולה

בתשובה] יחזרו  לא  ח "ו א] שימותו   המיליוני ועל ובחיפה בת"א האטו פצצות 

ומגוג גוג ומלחמת  הגאולה תהלי וחזה  קליני מוות שמת ילד

אחרית נבואת כל את  פירט והוא  קליני, מוות שמת אחד ילד  פרסמו האחרו בזמ הנה
דבריו: את  ונפרט כו', ורוסיה ארה"ב האומות כל  לכא שיתכנסו  כללי באופ ואמר .הימי

ירושלי את ירצו  כול כי  ישראל  על האומות כל .יתכנסו

בלבד.  יומיי ויחזיק  אות יהדו צה"ל 

ח"ו . חיפה על ואחת  אביב תל  על קטנה אחת  ישראל, על אטו פצצות  יפלו

לתחיה שיקומו מתי שני  ע "י   הזיתי הר  יבקע ,מכ .לאחר 

לירושלי סמו העוברי בגיא ויקבר אגפיו  ובכל  בגוג ילח .הקב "ה

בנותרי בירור  ויעשה יתגלה משיח ואז  לירושלי יעלו  באר הנותרי .כל 


. לא ביחזקאל  כאמור 
, הלחמו כיום ההם, בגוים ונלחם ה', "ויצא  פי "ד : בזכריה (מבואר

קרב אשרביום הזיתים  עלהר ביום ההוא רגליו  ועמדו ד 
מחציו הזיתים הר  ונבקע  מקדם , ירושלם, עלפני 
צפונה, ההר חצי  ומש  מאד; גדולה גיא  וימה, מזרחה

ב 'וחציונגבה", תחיית  ידי על שיבקע מאוד גדול חידוש (וזה 

.מתים)
מבני שהוא  משום הקודש  בארץ להיקבר יזכה והוא

כמו אביו את כיבד יפת וכידוע כו ' ומגוג  גומר  יפת
תנחומא במדרש .(בראשית)שכתוב

 תõאäבô Łל "מצד לשונו: וזה ע "ב  קכ שמות ְִֶַובזוהר
łäע õרה, חæה, והם: מ êéם, Łבäרים  לחם , מיני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻחמה
ליłראל , אõתם המŁיל  וŁיפõן  äŁעל, וàŁלת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹֻוכíמת,

éŁתäב äכ')זה ôבäאתה,(ירמיה  ראŁית לה ' יłראל  Łקד ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

çŁתàרר עד  Łבäרים , äיהי üé מה áל äת, äצאçŁé àְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה'.
,Ł ק äהינŁ ïסלת, üõô מ רב,אכל  çŁתàררäערב עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ותבן מõץ üõô מ ìŁברר  àר õ מé àיניהם , י łראל ä דעä ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוי
ה', על õŁרה  לא מעłר, Łהיא י ', מהם, äררàתçŁ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועד

ה בäעה את לק çם  מינים, חמ ה Łל לחם  (שמות Łהäא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
מחçביז) õאינ ותבן  מ õץ üé äמäם ã" י éס על יד éְִִֵֵֶֶַָָָָָֻי 

õתõלא מתìéסים çŁתàרר, אחר çŁתàרר  עד  àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעłר
ìŁברר אחר הח æה, Łאת õמé יר Łäלים , ìŁקרא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמקõם 
יłראל , äסìéית üé לאõצר ãתõא מכניסים ותבן , Łְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָק
ãà ìŁאמר  ה ', הר  על  àנäיה Łהיא ליר Łäלים , àר, Łְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהם 

כד ) נקי(תהלים õŁקד àמק õם יק äם äמי  ה ' בהר  יעלה ְְְְֲִִִִֶַַָָמי 
ìŁéבררת  תבäאה Łהיא àר, õ מé נקי לבב äבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָכïים 
ìŁאמר éבôחêה, בר, äקנ  זמן  õתõאà ïסלת üõô ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹמ

õà( א זמן(שיר õתõאà àן ôרäáם àר äיהï מŁìיק õת ְְְְִִִִִֵֵַַַָי קני



        ד

מופתעי יהיו וכול  לכול  ומפורס בתשובה ומחזיר  בתשובה חוזר הוא משיח

מעורבבי רק  ,נראי דבריו  תומו  לפי  כמסיח  אפשרוהילד שאי ופשוט קצת  ומבולבלי
שלא ודאי  ההוכחות  שאר כל לא  וא בזה , לחקור מה  ואי בבירור הדברי סדר את  לדעת 
ודברי  הנ"ל ההוכחות  כל בהצטר לדבריו לחשוש מאוד  ראוי  אבל להתייחס  ל היה 
עצמו שיזיר למה וכי ,היי מ עצמו  יזיר בקלקולה  סוטה  הרואה  שאמרו  כעניי .הגאוני
כדברי  בו פגו הוא  שג דבר  לראות  כזה משמי לו זימנו ודאי אלא הוא , עשה ומה 
 בה פגו הוא שג לא  א חטאי שיראה לאד אפשר שאי והאריז"ל  טוב ש הבעל
תשובה לעשות חובתו אחד  כל  כא ג פוסל. במומו הפוסל כל חז"ל דברי ביאור וזה
סודות, מספר וחידש  דאורייתא  רזי מעט אפילו  לילד  שגילו שניראה   מכ לבד  נוראה.

לספוג . יכולה  הנשמה  רק  וכזאת

ומגוג גוג את שחזה מיוחד  ילד

ילד לעוד  ראיתי אבל ,בכ מטריח הייתי לא הנ"ל  כדברי שאומר אחד , ילד זה היה ואילו
 שבחלו וההבדל  קליני, מוות וזה חלו חל שהוא  רק  הנ "ל בדמיו ממש שאומר מיוחד 

בנבואה  משישי אחד  שהוא  אע"פ  הבל, דברי ג כו'מעורבבי במחתרת שהוא ש סיפר הוא ולכ)

ונראה יעקב, ב יוס לבי הגרע "י בי התבלבל  פע ולא , המל ודויד הנביא ואליהו זצ"ל  יוס עובדיה  הרב את שראה  סיפר וג

ודו"ק ) כאמור , יוס ב משיח  שהוא משו.

ביוטיוב: חפש הסרטו לראות  קליני"וכדי מוות  ומגוג  ."גוג 

מכלל  לא,  לציו ראשו אבל ,נעלמי עזריאלי ובניני אביב  תל  על פצצה  ראה שחל והילד 
פצצה לכא שיזרקו וודאי  שמת, הילד  כמו מפורש אמר ג  וכ מאוד , קטנה פצצה  שזאת 
 מטרת רק  אלא הרדיואקטיבית, הנשורת  ע לירושלי להגיע רוצי אינ כי קטנה ,
כיפור יו לפני זה  שהיה הטע ואולי חיפה, על ראה ולא  ח "ו . והאזור הקרייה את  להשמיד
מחזיק שצה"ל  ראה הוא וג הכול. מכא לגמור ואי ,חלו זה ושוב  ידענו  ולא  אחרי, וזה

.מתי 2 ע"י הזיתי הר נבקע כיצד ראה  וכ . יומיי

ממש, זהי דברי אמרו כי אמת, שה להאמי  ל שיש האמיתיי ילדי 2ה אלו ומעתה
יותר. ולבלבל צפיות לקבל כדי סרטוני אנשי עוד  לעשות שינסו יתכ ולהבא  ומכא

עליית ועושה שנופל שליט"א, ועקני עמר רבי הצדיק  המקובל דברי את יש מזה לבד 
ממנו  ומבקשי סודות , לו מגלי העליו עד מג ורבותיו  כו ', ישראל נשמה  ע את  להוכיח

 ואי מרחפת, סכנה שיש  זמ המו ומתריע ות עניו איש והוא בתשובה, לחזור שיתעוררו
להארי מה כא.


עליהם , õמŁ õŁרה ותבן, Ł ק üõô מ àר õ מé נקçים  äהיçŁְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
בהר  ה' בהר לפרש [ויש  יłראל  בכרי àני להם  ְְְְִִִֵֵֶָָֹוקõרא
הראויים הם  בר,  דגן  מיני ה' שזה ה' בר אותיות

כאן ]. הזוה"ק כדברי ה' בהר לעלות
יצחק הרב המקובל לדברי מתאימים  אלו דבריו הנה 

שמשיח  תשס"ו  בשנת כבר כן שאמר זצוק "ל  כדורי
בתשובה. מחזיר  והוא ומפורסם מדינה לחצי מוכר 

חוזרים קדושים  ישראל אם  כי  לדעת יש זאת רק
ר הקב"ה עליהם  משפיע מיד נהפך בתשובה והכל חמים

בתשובה  לזכויות נהפכים  שהזדונות כמו לטוב,

       ה

,האר ממרכז 15 ב נער ,נת ע נסע
אצל  להתארח סוכות  המועד בחול אמו
באותו חולה היה  הוא .במודיעי דודו
לרעוד , החל הוא  הצהרייאחר . יו
עליו כי וסבר וברגליו, בידיו  קור חש
הוא ואיל ומכא לנוח , נכנס  נת לנוח.
שנמש קליני, מוות  סיפור מתאר
לדבריו לו התגלו  ובמהלכו שעה, כרבע
 הדברי את העתידה . הגאולה  ועל  המוות, שאחרי  החיי על העליוני העולמות מ סודות

בשכונת כנסת בבית  שעבר בשבוע שנאס קהל בפני כשלצידוסיפר ,בירושלי  ברו מקור
לו. שאירע על לספר פנה  אליו לוי רמי הרב

לעשרות וזכו צפיות. אל 600 מ למעלה וזכה ביוטיוב, מופצי בווידאו, תועדו  הדברי
שנישאו ,נת של דבריו הדתי . בציבור סערה ומחוללי החברתית  ברשת  שיתופי אלפי
על  וה עריכה , מטעמי קל  לשוני בעיבוד נוכח  בלשו כא מובאי ארוכה , שעה   במש

.אומר אחריות 

ציטוט :

או  המיטה  שעל  הגווייה  אני מי  ידעתי ולא   הא דר  הגו מ יצאתי  פתאו
 הארכדור את רואה ועוד, עוד עולה אני מלמעלה. מטרי שני שמרחפת הרוח 

ענקית. מנהרה  למעי ונכנס המנהרהמבחו מאוד.  קט אור היה המנהרה  בקצה
זה היה יותר . גדול ונעשה הל האור  מסביב. נשמות  ע  עיגוליעיגולי הייתה
.בעול שקיי כלשהו  לאור זאת להשוות נית לא  .וביטחו אהבה בי  שנס אור
נוספות . ושאלות למות רוצה אני  א נשאלתי מילה. לומר בלי איתי  דיבר האור
שאיני השאלות על עניתי  יותר. לחזור  אוכל לא  האור קו את  אחצה   שא הבנתי

יודע .

לבוש  הייתי אני  יפה. לבושי אנשי ש ראיתי  . ועצו ענק  אול לתו הגעתי
שלי סבא . כפיי לי ומחאו בשמחה לקראתי באו  האנשי כל  .ד וע ברישול 


תלוי והכל לטובה לנו נהפכת הפורענות כל כך מאהבה,
פרשת  בזוהר  ע "ה הרשב"י שאמר וכמו במעשינו ,

ע "א )שמיני מ "ב רבי(דף לפני  יõשב היה  אלעזר רבי :ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ü ברו הקדõש  עתיד ששנינו זה  ,õל אמר אביו ְִִִִֶֶַַָָָָָָשמע õן
שכתוב במה ,õל אמר במה ? ישראל , את לטהר  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהוא

לו) וגõ'(יחזקאל  וטהרתם טהõרים  מים עליכם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָוזרקתי 
ישראל יטהרו אימא של החסדים  מימי ידי על [כלומר 
שנטהרים כיון ומפרשים] רמ "ק  הטומאות ְִִֵֶָָמכל
נקראו בקדõש ברוüהוא שנדבקים  וישראל  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמתקדשים ,

שכתוב ב )קדש , ראשית (ירמיה לה' ישראל  קדש  ְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
וכתוב כו)תבואתה, לי(שמות  תהיון קדש  ואנשי ְְְְְִִֵֶַָָֹֹ

עליהם , אõמר הוא üברו שהקדõש  ישראל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאשריהם 
כו) משום(ויקרא  ה', אני  קדõש  כי קדשים לי ְְֲִִִִִִִֶָוהייתם 

וכתוב  תדבק, õ וב קמז)שכתוב לכל(תהלים כן עשה לא ְְְִֵֶָָָָָָֹ
הזאת  והטהרה עכ"ל . הללויה, ידעום  בל  ומשפטים  ְְְִִַַָָָג õי
שזוכים יודע  דעת בר וכל עילאה אימא ידי  על יהיה
לישראל שמשפיע  הקדוש, הזוהר לימוד  ידי על רק  לזה
לרוץ  אפשרות לנו יש ועדיין  עילאה, באימא חיים  טל 
שהרשב"י כדי  הקדוש , זוהר וללמוד נח תיבת לתוך
לבנים , בגדיך יהיו עת בכל אכי"ר עלינו טוב ימליץ  ע "ה
אי כי בראשו עיניו והחכם יחסר , לא  ראשך על  ושמן 

יום . ילד  מה יודע  אתה
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מופתעי יהיו וכול  לכול  ומפורס בתשובה ומחזיר  בתשובה חוזר הוא משיח

מעורבבי רק  ,נראי דבריו  תומו  לפי  כמסיח  אפשרוהילד שאי ופשוט קצת  ומבולבלי
שלא ודאי  ההוכחות  שאר כל לא  וא בזה , לחקור מה  ואי בבירור הדברי סדר את  לדעת 
ודברי  הנ"ל ההוכחות  כל בהצטר לדבריו לחשוש מאוד  ראוי  אבל להתייחס  ל היה 
עצמו שיזיר למה וכי ,היי מ עצמו  יזיר בקלקולה  סוטה  הרואה  שאמרו  כעניי .הגאוני
כדברי  בו פגו הוא  שג דבר  לראות  כזה משמי לו זימנו ודאי אלא הוא , עשה ומה 
 בה פגו הוא שג לא  א חטאי שיראה לאד אפשר שאי והאריז"ל  טוב ש הבעל
תשובה לעשות חובתו אחד  כל  כא ג פוסל. במומו הפוסל כל חז"ל דברי ביאור וזה
סודות, מספר וחידש  דאורייתא  רזי מעט אפילו  לילד  שגילו שניראה   מכ לבד  נוראה.

לספוג . יכולה  הנשמה  רק  וכזאת

ומגוג גוג את שחזה מיוחד  ילד

ילד לעוד  ראיתי אבל ,בכ מטריח הייתי לא הנ"ל  כדברי שאומר אחד , ילד זה היה ואילו
 שבחלו וההבדל  קליני, מוות וזה חלו חל שהוא  רק  הנ "ל בדמיו ממש שאומר מיוחד 

בנבואה  משישי אחד  שהוא  אע"פ  הבל, דברי ג כו'מעורבבי במחתרת שהוא ש סיפר הוא ולכ)

ונראה יעקב, ב יוס לבי הגרע "י בי התבלבל  פע ולא , המל ודויד הנביא ואליהו זצ"ל  יוס עובדיה  הרב את שראה  סיפר וג

ודו"ק ) כאמור , יוס ב משיח  שהוא משו.

ביוטיוב: חפש הסרטו לראות  קליני"וכדי מוות  ומגוג  ."גוג 

מכלל  לא,  לציו ראשו אבל ,נעלמי עזריאלי ובניני אביב  תל  על פצצה  ראה שחל והילד 
פצצה לכא שיזרקו וודאי  שמת, הילד  כמו מפורש אמר ג  וכ מאוד , קטנה פצצה  שזאת 
 מטרת רק  אלא הרדיואקטיבית, הנשורת  ע לירושלי להגיע רוצי אינ כי קטנה ,
כיפור יו לפני זה  שהיה הטע ואולי חיפה, על ראה ולא  ח "ו . והאזור הקרייה את  להשמיד
מחזיק שצה"ל  ראה הוא וג הכול. מכא לגמור ואי ,חלו זה ושוב  ידענו  ולא  אחרי, וזה

.מתי 2 ע"י הזיתי הר נבקע כיצד ראה  וכ . יומיי

ממש, זהי דברי אמרו כי אמת, שה להאמי  ל שיש האמיתיי ילדי 2ה אלו ומעתה
יותר. ולבלבל צפיות לקבל כדי סרטוני אנשי עוד  לעשות שינסו יתכ ולהבא  ומכא

עליית ועושה שנופל שליט"א, ועקני עמר רבי הצדיק  המקובל דברי את יש מזה לבד 
ממנו  ומבקשי סודות , לו מגלי העליו עד מג ורבותיו  כו ', ישראל נשמה  ע את  להוכיח

 ואי מרחפת, סכנה שיש  זמ המו ומתריע ות עניו איש והוא בתשובה, לחזור שיתעוררו
להארי מה כא.


עליהם , õמŁ õŁרה ותבן, Ł ק üõô מ àר õ מé נקçים  äהיçŁְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
בהר  ה' בהר לפרש [ויש  יłראל  בכרי àני להם  ְְְְִִִֵֵֶָָֹוקõרא
הראויים הם  בר,  דגן  מיני ה' שזה ה' בר אותיות

כאן ]. הזוה"ק כדברי ה' בהר לעלות
יצחק הרב המקובל לדברי מתאימים  אלו דבריו הנה 

שמשיח  תשס"ו  בשנת כבר כן שאמר זצוק "ל  כדורי
בתשובה. מחזיר  והוא ומפורסם מדינה לחצי מוכר 

חוזרים קדושים  ישראל אם  כי  לדעת יש זאת רק
ר הקב"ה עליהם  משפיע מיד נהפך בתשובה והכל חמים

בתשובה  לזכויות נהפכים  שהזדונות כמו לטוב,

       ה

,האר ממרכז 15 ב נער ,נת ע נסע
אצל  להתארח סוכות  המועד בחול אמו
באותו חולה היה  הוא .במודיעי דודו
לרעוד , החל הוא  הצהרייאחר . יו
עליו כי וסבר וברגליו, בידיו  קור חש
הוא ואיל ומכא לנוח , נכנס  נת לנוח.
שנמש קליני, מוות  סיפור מתאר
לדבריו לו התגלו  ובמהלכו שעה, כרבע
 הדברי את העתידה . הגאולה  ועל  המוות, שאחרי  החיי על העליוני העולמות מ סודות

בשכונת כנסת בבית  שעבר בשבוע שנאס קהל בפני כשלצידוסיפר ,בירושלי  ברו מקור
לו. שאירע על לספר פנה  אליו לוי רמי הרב

לעשרות וזכו צפיות. אל 600 מ למעלה וזכה ביוטיוב, מופצי בווידאו, תועדו  הדברי
שנישאו ,נת של דבריו הדתי . בציבור סערה ומחוללי החברתית  ברשת  שיתופי אלפי
על  וה עריכה , מטעמי קל  לשוני בעיבוד נוכח  בלשו כא מובאי ארוכה , שעה   במש

.אומר אחריות 

ציטוט :

או  המיטה  שעל  הגווייה  אני מי  ידעתי ולא   הא דר  הגו מ יצאתי  פתאו
 הארכדור את רואה ועוד, עוד עולה אני מלמעלה. מטרי שני שמרחפת הרוח 

ענקית. מנהרה  למעי ונכנס המנהרהמבחו מאוד.  קט אור היה המנהרה  בקצה
זה היה יותר . גדול ונעשה הל האור  מסביב. נשמות  ע  עיגוליעיגולי הייתה
.בעול שקיי כלשהו  לאור זאת להשוות נית לא  .וביטחו אהבה בי  שנס אור
נוספות . ושאלות למות רוצה אני  א נשאלתי מילה. לומר בלי איתי  דיבר האור
שאיני השאלות על עניתי  יותר. לחזור  אוכל לא  האור קו את  אחצה   שא הבנתי

יודע .

לבוש  הייתי אני  יפה. לבושי אנשי ש ראיתי  . ועצו ענק  אול לתו הגעתי
שלי סבא . כפיי לי ומחאו בשמחה לקראתי באו  האנשי כל  .ד וע ברישול 


תלוי והכל לטובה לנו נהפכת הפורענות כל כך מאהבה,
פרשת  בזוהר  ע "ה הרשב"י שאמר וכמו במעשינו ,

ע "א )שמיני מ "ב רבי(דף לפני  יõשב היה  אלעזר רבי :ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ü ברו הקדõש  עתיד ששנינו זה  ,õל אמר אביו ְִִִִֶֶַַָָָָָָשמע õן
שכתוב במה ,õל אמר במה ? ישראל , את לטהר  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהוא

לו) וגõ'(יחזקאל  וטהרתם טהõרים  מים עליכם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָוזרקתי 
ישראל יטהרו אימא של החסדים  מימי ידי על [כלומר 
שנטהרים כיון ומפרשים] רמ "ק  הטומאות ְִִֵֶָָמכל
נקראו בקדõש ברוüהוא שנדבקים  וישראל  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמתקדשים ,

שכתוב ב )קדש , ראשית (ירמיה לה' ישראל  קדש  ְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
וכתוב כו)תבואתה, לי(שמות  תהיון קדש  ואנשי ְְְְְִִֵֶַָָֹֹ

עליהם , אõמר הוא üברו שהקדõש  ישראל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאשריהם 
כו) משום(ויקרא  ה', אני  קדõש  כי קדשים לי ְְֲִִִִִִִֶָוהייתם 

וכתוב  תדבק, õ וב קמז)שכתוב לכל(תהלים כן עשה לא ְְְִֵֶָָָָָָֹ
הזאת  והטהרה עכ"ל . הללויה, ידעום  בל  ומשפטים  ְְְִִַַָָָג õי
שזוכים יודע  דעת בר וכל עילאה אימא ידי  על יהיה
לישראל שמשפיע  הקדוש, הזוהר לימוד  ידי על רק  לזה
לרוץ  אפשרות לנו יש ועדיין  עילאה, באימא חיים  טל 
שהרשב"י כדי  הקדוש , זוהר וללמוד נח תיבת לתוך
לבנים , בגדיך יהיו עת בכל אכי"ר עלינו טוב ימליץ  ע "ה
אי כי בראשו עיניו והחכם יחסר , לא  ראשך על  ושמן 

יום . ילד  מה יודע  אתה



        ו 

את  ג ש ראיתי היד. את לי ולח ש שאני ראיתישמח שלי . אימא  של סבתא
רוח  מעי היא . איברי  אי לנשמה  מכיר. אני  חלק שאת שמתו, אנשי הרבה
מה כל יודע איתו , לדבר יכול קולו , את  שומע  זה, מי יודע אתה .לבצהוב בצבע
מאוד גבוהה במה הייתה וש פנימה נכנסתי נמצא. הוא והיכ בחייו  שעשה
.קטני אורות  היו ומשמאלי ומימיני  גבוה, אמצעי  אור  – אורות  שלושה היו שעליה
את  והשמאלי שעשיתי הרעי הדברי את אמר הימני  עלי. העידו האורות 

בחדר. דממה  נהייתה  פתאו ,דייני ושני , די בית ש היה  . הטובי

זיע"א. כדורי והרב  זיע"א, אלישיב  הרב זיע "א , יוס עובדיה  הרב היו  הדייני

וכשחזרתי שני כמה  למעלה הייתי כאילו הרגשתי .זמ של מושג  אי למעלה
שלוש  שאחרי  לי אמרו למעלה שעה. רבע בסהכל אר שזה לי התברר   לאר
 לה אי .ביקו מסתובבות נשמות המו ראיתי לחזור.  נית לא כבר  מוות שעות 

. אית לתקשר  ויכול הכל עליה יודע  אתה . איברי

שנולדתי. מהיו שניה באלפית חיי סרט את לי הראו 

מחיי. שנייה בכל  שעשיתי קט הכי דבר  כל להגיד התחיל האור 

כזו . עבירה עשית  ולמה  כזו עבירה עשית למה

הקול  הגיע כ אחרי  להסביר. שאי אפשר ובושה מבוכה חשתי  עלי. הסתכלו  כול
הרגשה הרגשתי  קט דבר  כל  על  שעשיתי. הטובי  הדברי את שאמר  הטוב
לי צעקו העוונות הוקראו  כאשר עולמות . הופכת קטנה מצווה כל  עילאית.

צדיקצדיק לי צעקו המצוות וכאשר  .רשערשע,

– חבלה מלאכי היו  בעבירות  יותר . גדול היה שלי השכר התגבר שהאור ככל
פע בכל אש. רושפות  ועיניי מאוד  ארוכי זקני  ע שחור לבושי אנשי
.ידיי לי  היו לא  . כנפיי ע  אנשי שני אותי לקחו אש. לי הראו עבירה  שהייתה
שקורה מה וכל  שלי  הגו  ע קורה מה  ג ידעתי רגע באותו .הכיווני מכל  ראיתי 

מזה. לי  אכפת היה לא אבל , בעול

" שקרוי למקו למטה  אול אותי תחתו הורידו  עד השערג את לי פתחו ."
בהתחלה שראיתי  שמה יפהפה, [אור]  ש ראיתי תורה . לומדי אנשי  ֶוראיתי


ונפרטים מעשיו כל  באים  העולם  מן  נפטר כשאדם

אתה  ודאי  פלוני , ביום  עשית וכך "כך לו: ואומרים לפניו
והן  הן אומר: והוא הללו ? בדברים  פרשת מאמין  (ספרי,

שלהאזינו) ביתו אבני  בי , מעיד  מי אדם יאמר  שמא 
אבן כי שנאמר בו , מעידים  אדם של  ביתו וקורות אדם 
שני אמרי  שילא  רבי דבי  יעננה מעץ וכפיס תזעק  מקיר
שנאמר עליו, מעידין הן לאדם  לו המלוין  השרת מלאכי
אדם של  נשמתו אומר  חידקא רבי לך, יצוה מלאכיו כי 
פתחי שמור חיקך משוכבת  שנאמר  עליו, מעידה היא 
שנאמר בו, מעידים  אדם של  אבריו אומרים ויש  פיך,
לבית  אדם של  פטירתו בשעת  אמרו ה'.. נאם עדי אתם 

וכך  כך לו ואומרים לפניו, נפטרין  מעשיו כל  עולמו
ב הין ,עשית  אומר והוא פלוני, ביום פלוני מקום

אדם כל ביד שנאמר  וחותם , חתום לו ואומרים
יא )יחתום . שוכב(תענית כשהאדם ההיא בשעה ... 

מלאכים שני ורואה עיניו  זוקף המלך, "בקולר" קשור
הזה  בעולם מהשעשה כל  לפניו הכותבים  אליו שבאים 
עליהם , מודה והוא מפיו.. שהוציא  הדיבורים וכל 
ועומד עולה .. עשה.. [אשר ] מעשה שאותו [משום ]
בעולם שנידון  השעה עד ממנו, עובר .. ואינו לפניו

ב ')העליון.. עמ ' קכ"ו דף נשא  (זוהר,

. קליני מוות שעברו אנשים כמה  העידו גם  ככה

       ז

ריח הרחתי לנצח. ש להישאר  לרצות  ל  שגור הזה, האור לעומת  כלו הוא
.עד לג הכניסה  רק  שזו  הרגשתי  לתאר. נית שלא תחתונה.טוב היותר  הדרגה זו

שעושה מי ג החטא. על  שמתגברי  לאנשי וגבוה  גדול מיוחד היכל יש עד  בג
גדול  דבר  זה לו קשה  כי בצער  .מצוות 

הכבוד כסא מתחת   תשובה בעלי  של זה  גבוהה הכי .המדרגה

לא  החבלה מלאכי  אבל , עד לג אותי  להכניס  רצו  הכנפיי ע  האנשי
למאזניי אותי  לקחו  החבלה מלאכי אחר . מקו לי להראות ורצו  הסכימו 
התנדנדו   המאזניי העבירות. את  שני ובצד המצוות  את  שמו אחד בצד גדולות.
למעלה שמחתי . הכריעו . המצוות בסו אבל גוברות  העברות כאילו היה ונראה
חסד מידת יש מעלה של  די בבית  .לתיקו נית לא שעשית ומה  בחירה אי
יותר בעבירות מדקדקי ריחמו . קצת ועלי ,20 מגיל שפחות מי  על  ורחמי

שמעל  מי  20גילע.

איומות" צרחות "שמעתי 

אפילו  פשוט . לא  דבר הוא גהינ לתאר. יכול  שאיני דברי מיליוני למעלה ראיתי 
קשה . מרגישי  שה מה והרגשתי זה  על  שמעתי רק .לש נכנסתי  לא
מדור בכל  מרגישי מה הבנתי . אנשי של  איומות צרחות שמעתי מאודמאוד.

ביותר. מפחיד  זה .בגהינ

שמש – בור צלמוות , – הגהינ מדורי של  מהמקומות חלק של שמות  זוכר אני
אש  של .כיתותכיתות

בגהינ מדור הוא רותחת צואה .ש ה זמ וכמה שש האנשי מי  זהידעתי
אש  של שוטי  מחזיקי החבלה מלאכי  אש. מלא יש בתאי .וחשו ענק  י


 ממאה בצער  אחד  טוב אמרו נתן  דרבי באבות

היא באף שלמדתי תורה אמרו ובגמרא בצער שלא
לי .שעמדה 

ע "א )יומא פו תשובה (דף גדולה  לוי  רבי "אמר
הכבוד . כסא עד שמגעת

20 מגיל  בפחות עונשים מעלה של  דין בית אין 
פט:) דף  .(שבת

הן ואלו לגיהנם , יש שמות ז' לוי בן יהושע  א"ר
וצלמות  היון וטיט שאון  ובור שחת ובאר ואבדון  שאול
שועתי שאול מבטן  דכתיב שאול התחתית וארץ 
חסדך  בקבר היסופר דכתיב אבדון קולי , שמעת
נפשי תעזוב לא כי  דכתיב שחת באר באבדון, אמונתך
וטיט שאון  ובור שחת, לראות חסידך תתן  לא לשאול 
וצלמות  היון, מטיט שאון  מבור ויעלני דכתיב היון ,
הוא . גמרא התחתית וארץ וצלמות, חושך יושבי דכתיב
לה  יורד שהכל שעמוקה גיא גיהנם, והאיכא ליכא ותו
מאתמול ערוך כי  דכתיב תפתה, והאיכא  חנם. עסקי  על

שם  יפול  ביצרו המתפתה שכל  ההוא יט תפתה, (עירובין 

פיקודיא ) רסג:)בזוהר  לçצר(דף Łי äדרג õת צדדים ëéŁְְִֵֵֶֶַַָָָה
והרי הרע . יצר  הëות, ü מלא łטן, עקêת õן, Ł נח ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהרע :
Łבעה  õ ל Łי ,äלêה àמ õת ìŁקרא áב על Łאף ïְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָרäŁה 
צפõני . רע, ערל , מכõŁל, אבן õłנא, טמא, łטן , Łְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמ õת:
ההיכלõת  Łל âרגõת Łבע  éנגד Łמõת Łבעה  הם  äêְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא
Łבעה  éנגד  äאמרנŁ éפי הæמאה מ ðד êéŁם ,õêŁְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
õàŁ הëק õם  áיה ìם , בהם ìŁקרא אõתם  ,äלêה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהמ õת
äâמה, Łחת, õàר, הם : äêוא הע õלם , Łל  הרŁעים ְְִִִֵֵֶַַָָָָָנõâנים 
Łבעת  äêא éל  ôחôית ארץ צלמות , Łאõל , הçון , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָטיט
לçצר ŁçŁ äלêה המ õת Łבעת éנגד  הáיהìם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמדõרי 
הזה, במקום עולם  של  דארכו בברייתא, שנו  ָָהרע 
ושערי גיהנם, והן  מזה, למטה זה מקומות  שבעה
ואבדון שאול שחת , בור היון, טיט  מות, שערי צלמות,

ארקא מכולן  הגמול )ולמטה .(שער

דברי על שמלעיג  מי בה נידון  הגמרא, על פי 
נז . גיטין חכמים ,



        ו 

את  ג ש ראיתי היד. את לי ולח ש שאני ראיתישמח שלי . אימא  של סבתא
רוח  מעי היא . איברי  אי לנשמה  מכיר. אני  חלק שאת שמתו, אנשי הרבה
מה כל יודע איתו , לדבר יכול קולו , את  שומע  זה, מי יודע אתה .לבצהוב בצבע
מאוד גבוהה במה הייתה וש פנימה נכנסתי נמצא. הוא והיכ בחייו  שעשה
.קטני אורות  היו ומשמאלי ומימיני  גבוה, אמצעי  אור  – אורות  שלושה היו שעליה
את  והשמאלי שעשיתי הרעי הדברי את אמר הימני  עלי. העידו האורות 

בחדר. דממה  נהייתה  פתאו ,דייני ושני , די בית ש היה  . הטובי

זיע"א. כדורי והרב  זיע"א, אלישיב  הרב זיע "א , יוס עובדיה  הרב היו  הדייני

וכשחזרתי שני כמה  למעלה הייתי כאילו הרגשתי .זמ של מושג  אי למעלה
שלוש  שאחרי  לי אמרו למעלה שעה. רבע בסהכל אר שזה לי התברר   לאר
 לה אי .ביקו מסתובבות נשמות המו ראיתי לחזור.  נית לא כבר  מוות שעות 

. אית לתקשר  ויכול הכל עליה יודע  אתה . איברי

שנולדתי. מהיו שניה באלפית חיי סרט את לי הראו 

מחיי. שנייה בכל  שעשיתי קט הכי דבר  כל להגיד התחיל האור 

כזו . עבירה עשית  ולמה  כזו עבירה עשית למה

הקול  הגיע כ אחרי  להסביר. שאי אפשר ובושה מבוכה חשתי  עלי. הסתכלו  כול
הרגשה הרגשתי  קט דבר  כל  על  שעשיתי. הטובי  הדברי את שאמר  הטוב
לי צעקו העוונות הוקראו  כאשר עולמות . הופכת קטנה מצווה כל  עילאית.

צדיקצדיק לי צעקו המצוות וכאשר  .רשערשע,

– חבלה מלאכי היו  בעבירות  יותר . גדול היה שלי השכר התגבר שהאור ככל
פע בכל אש. רושפות  ועיניי מאוד  ארוכי זקני  ע שחור לבושי אנשי
.ידיי לי  היו לא  . כנפיי ע  אנשי שני אותי לקחו אש. לי הראו עבירה  שהייתה
שקורה מה וכל  שלי  הגו  ע קורה מה  ג ידעתי רגע באותו .הכיווני מכל  ראיתי 

מזה. לי  אכפת היה לא אבל , בעול

" שקרוי למקו למטה  אול אותי תחתו הורידו  עד השערג את לי פתחו ."
בהתחלה שראיתי  שמה יפהפה, [אור]  ש ראיתי תורה . לומדי אנשי  ֶוראיתי


ונפרטים מעשיו כל  באים  העולם  מן  נפטר כשאדם

אתה  ודאי  פלוני , ביום  עשית וכך "כך לו: ואומרים לפניו
והן  הן אומר: והוא הללו ? בדברים  פרשת מאמין  (ספרי,

שלהאזינו) ביתו אבני  בי , מעיד  מי אדם יאמר  שמא 
אבן כי שנאמר בו , מעידים  אדם של  ביתו וקורות אדם 
שני אמרי  שילא  רבי דבי  יעננה מעץ וכפיס תזעק  מקיר
שנאמר עליו, מעידין הן לאדם  לו המלוין  השרת מלאכי
אדם של  נשמתו אומר  חידקא רבי לך, יצוה מלאכיו כי 
פתחי שמור חיקך משוכבת  שנאמר  עליו, מעידה היא 
שנאמר בו, מעידים  אדם של  אבריו אומרים ויש  פיך,
לבית  אדם של  פטירתו בשעת  אמרו ה'.. נאם עדי אתם 

וכך  כך לו ואומרים לפניו, נפטרין  מעשיו כל  עולמו
ב הין ,עשית  אומר והוא פלוני, ביום פלוני מקום

אדם כל ביד שנאמר  וחותם , חתום לו ואומרים
יא )יחתום . שוכב(תענית כשהאדם ההיא בשעה ... 

מלאכים שני ורואה עיניו  זוקף המלך, "בקולר" קשור
הזה  בעולם מהשעשה כל  לפניו הכותבים  אליו שבאים 
עליהם , מודה והוא מפיו.. שהוציא  הדיבורים וכל 
ועומד עולה .. עשה.. [אשר ] מעשה שאותו [משום ]
בעולם שנידון  השעה עד ממנו, עובר .. ואינו לפניו

ב ')העליון.. עמ ' קכ"ו דף נשא  (זוהר,

. קליני מוות שעברו אנשים כמה  העידו גם  ככה

       ז

ריח הרחתי לנצח. ש להישאר  לרצות  ל  שגור הזה, האור לעומת  כלו הוא
.עד לג הכניסה  רק  שזו  הרגשתי  לתאר. נית שלא תחתונה.טוב היותר  הדרגה זו

שעושה מי ג החטא. על  שמתגברי  לאנשי וגבוה  גדול מיוחד היכל יש עד  בג
גדול  דבר  זה לו קשה  כי בצער  .מצוות 

הכבוד כסא מתחת   תשובה בעלי  של זה  גבוהה הכי .המדרגה

לא  החבלה מלאכי  אבל , עד לג אותי  להכניס  רצו  הכנפיי ע  האנשי
למאזניי אותי  לקחו  החבלה מלאכי אחר . מקו לי להראות ורצו  הסכימו 
התנדנדו   המאזניי העבירות. את  שני ובצד המצוות  את  שמו אחד בצד גדולות.
למעלה שמחתי . הכריעו . המצוות בסו אבל גוברות  העברות כאילו היה ונראה
חסד מידת יש מעלה של  די בבית  .לתיקו נית לא שעשית ומה  בחירה אי
יותר בעבירות מדקדקי ריחמו . קצת ועלי ,20 מגיל שפחות מי  על  ורחמי

שמעל  מי  20גילע.

איומות" צרחות "שמעתי 

אפילו  פשוט . לא  דבר הוא גהינ לתאר. יכול  שאיני דברי מיליוני למעלה ראיתי 
קשה . מרגישי  שה מה והרגשתי זה  על  שמעתי רק .לש נכנסתי  לא
מדור בכל  מרגישי מה הבנתי . אנשי של  איומות צרחות שמעתי מאודמאוד.

ביותר. מפחיד  זה .בגהינ

שמש – בור צלמוות , – הגהינ מדורי של  מהמקומות חלק של שמות  זוכר אני
אש  של .כיתותכיתות

בגהינ מדור הוא רותחת צואה .ש ה זמ וכמה שש האנשי מי  זהידעתי
אש  של שוטי  מחזיקי החבלה מלאכי  אש. מלא יש בתאי .וחשו ענק  י


 ממאה בצער  אחד  טוב אמרו נתן  דרבי באבות

היא באף שלמדתי תורה אמרו ובגמרא בצער שלא
לי .שעמדה 

ע "א )יומא פו תשובה (דף גדולה  לוי  רבי "אמר
הכבוד . כסא עד שמגעת

20 מגיל  בפחות עונשים מעלה של  דין בית אין 
פט:) דף  .(שבת

הן ואלו לגיהנם , יש שמות ז' לוי בן יהושע  א"ר
וצלמות  היון וטיט שאון  ובור שחת ובאר ואבדון  שאול
שועתי שאול מבטן  דכתיב שאול התחתית וארץ 
חסדך  בקבר היסופר דכתיב אבדון קולי , שמעת
נפשי תעזוב לא כי  דכתיב שחת באר באבדון, אמונתך
וטיט שאון  ובור שחת, לראות חסידך תתן  לא לשאול 
וצלמות  היון, מטיט שאון  מבור ויעלני דכתיב היון ,
הוא . גמרא התחתית וארץ וצלמות, חושך יושבי דכתיב
לה  יורד שהכל שעמוקה גיא גיהנם, והאיכא ליכא ותו
מאתמול ערוך כי  דכתיב תפתה, והאיכא  חנם. עסקי  על

שם  יפול  ביצרו המתפתה שכל  ההוא יט תפתה, (עירובין 

פיקודיא ) רסג:)בזוהר  לçצר(דף Łי äדרג õת צדדים ëéŁְְִֵֵֶֶַַָָָה
והרי הרע . יצר  הëות, ü מלא łטן, עקêת õן, Ł נח ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהרע :
Łבעה  õ ל Łי ,äלêה àמ õת ìŁקרא áב על Łאף ïְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָרäŁה 
צפõני . רע, ערל , מכõŁל, אבן õłנא, טמא, łטן , Łְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמ õת:
ההיכלõת  Łל âרגõת Łבע  éנגד Łמõת Łבעה  הם  äêְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא
Łבעה  éנגד  äאמרנŁ éפי הæמאה מ ðד êéŁם ,õêŁְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
õàŁ הëק õם  áיה ìם , בהם ìŁקרא אõתם  ,äלêה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהמ õת
äâמה, Łחת, õàר, הם : äêוא הע õלם , Łל  הרŁעים ְְִִִֵֵֶַַָָָָָנõâנים 
Łבעת  äêא éל  ôחôית ארץ צלמות , Łאõל , הçון , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָטיט
לçצר ŁçŁ äלêה המ õת Łבעת éנגד  הáיהìם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמדõרי 
הזה, במקום עולם  של  דארכו בברייתא, שנו  ָָהרע 
ושערי גיהנם, והן  מזה, למטה זה מקומות  שבעה
ואבדון שאול שחת , בור היון, טיט  מות, שערי צלמות,

ארקא מכולן  הגמול )ולמטה .(שער

דברי על שמלעיג  מי בה נידון  הגמרא, על פי 
נז . גיטין חכמים ,



        ח

ממית  מל" עשרה שמונה בתפילת  כשאומרי הכוונה לזה . אנשי  לש  וזורקי
עוד אותו  מחיה ואז הרותחת בצואה בשריפה  הבנאד את  ממית  הקב"ה – ומחיה"

,נצחי לנצח פע ועוד  פע עוד וכ ,פעשה שהתפלאו דתיי  ג ש היו
.בגהינ ה למעלה אבל ,צדיקי כא אותה ששיחקו  אנשי יש ,ש

 בזמ הכנסת  בבית  ודיבור  גאווה דרגתה. לפי   בשמי צער  גורמת עבירה כל
הש ")התפילה לחזרת לחש תפילת  בי שומר(אפילו שלא מי דמי שפיכות  עריות, גילוי ,

נשי על ומסתכל עיניו .על 

בפרהסיא שבת  שמחלל ומי  הרע  ולשו לבטלה זרע  שמוציא  עמי לדבר  רק (אפילו 

בשבת) בפלאפו בג מישהו חלק אי חברו  פני את שמלבי למי גדולות . עברות   נחשבי
רבה בחומרה עליה נענשות שנשי עבירות  יש .בגהינ השביעי  במדור והוא  עד

הרע  ולשו גאווה כגו גברי מאשר היו יותר  הזה  שבעול  אנשי ראיתי  ,
גדולי.ש מקבלי ה מה יודעי לא  את – ורמטכ"לי  נשיאי –

. כס ל יהיה לא ככה  ג למעלה הזה .  בעול כס ל שאי משנה לא זה  ...
את  ברא הקב"ה למה שואלי גדול . אחד ניסיו  ה שנייה, כל ,כא חיי כל
 עליה ונקבל מצוות שנעשה – לברואיו להטיב כדי שזה היא והתשובה , העול

.גמול 

שכר , לה ומגיע מצוות עשה  רשע הכי היהודי שכרג לרשעי נות הקב "ה 
ומכוניות וילות של הזה  בעול.החיי של  כאפה  חוטפי הבא  בעול אבל ,

הטוב  כל את  מקבל  הבא ובעול הזה ,  בעול הייסורי את מקבל שצדיק מי
.שיש 

לחזור ולא החטאי על סליחה מהקב"ה לבקש – בדקה אפילו  בתשובה לחזור נית
עבירות  יש שעשה. העבירות  את מזכירי לא בתשובה שחזר  לאד . עליה

. אות לי  הראו ולא הזה  בעול סליחה עליה שביקשתי

למטה לחזור העדפתי  הגהינ את לי שהראו אחרי אבל להישאר, חשבתי בהתחלה
למעלה. שאני  כ על אבות  זכות  לי שיש לי הסבירו מצוות . עוד לעשות כדי


 פקודי פשת עõמד(רסג.)זוהר  הåה הממìה ותחת :ְְֵֶֶַַַַֻ

נקרא הåה והממ ìה ôח ôיו, äרבבõת Łאלף אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻממìה
עליו õŁרה  äוזה אדם , àני לפõôת Łעõמד  äזה äôïְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ"ת
àכëה  ,ü צרי êא àמה äלע çן להסéôל õתõא äְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמסית
עõמדים êéם  ,õë עŁ אõתם  וכל נאäפים  äבכ ëה ְְְְִִִִִֶַָָָָֻזנäנים
עיניו, להסית õתõ א äמכריחים  לפניו , והõלכים  õְְְְְְִִִִֵֶַָָָָאצל

äוזה üצרי êא àמה שהוא )להסéôל רע(סרסרים סרסäר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ
õתõא õâìŁן  àזמן  הñבר  על  Łע õמד äזה רע õת, אõתן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלכל
אõתם ïתח Łהäא  מ äם  עיניו , את õ ל ו õŁבר ְִֵֵֶֶַַָָָהäáף
נõâנית  הåה äבëקõם  õêŁ והם  הåה, àע õלם  Łéְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה äא

ìŁקרא  הåה ל ëק õם ìŁכנסת עד  וכëה õàר הŁìמה, , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
את  ãתõא ע õקצים  êéŁם õà Ł י ועקרàים  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻנחŁים

עכ"ל ,ãתõא ודנים ãà ואõחזים  ,õåה ובבראשית הŁìמה ְְְֲִִַַָָָָָ
ז) לïתח (ד ' תיטיב לא ואם  łאת ôיטיב אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַֹהלõא

æח.õà ôמ Łל ואôה õקתäŁô ý ואלי רבץ את ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
למטה ותחתונים למטה נ.)עליונים  .(פסחים
ועוד ה' דרך רמח"ל  חיים, עץ פתיחת .האריז"ל,
(' י ז ' לא(דברים õלהאביד ïניו אל  ל łנאיו äְְְְֲִֵֶַַָָָֹמ êŁם

:õ ל י êŁם ïניו אל õנאłל ְְְְֵֶֶַַָָיאחר 
. לו וטוב רשע  לו ורע  צדיק 
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– שראיתי מה  מכל   מיליו פי  מפחיד משהו  ראיתי לרדת  רוצה שאני כשהחלטתי 
שאינ עד ביותר  ענק שהוא האברי כל  ע אד ראיתי. מה הבנתי לא תחילה

עיניי היה כולו  סופו. את לראות לו יכול  והיה אש יצאה מעיניו , שיניי הרבה
שיניי שלוש של  קלשוהבנתי לברוח . יכול אינ ממנו – תעשה מה משנה לא .

מצוות, הרבה "תעשה מפחיד בקול לי אמר  בחזה, בי  אחז הוא המוות.  מלא שזה
." תשל אחרת

החלה  הגאולה

מסביר: הוא  למעלה , ששמע . כפי לבוא , העתיד על ג הנוכחי לקהל סיפר נת

זה. על בכו נשמות הרבה קרוב. שהוא אומר זה  הרבה משהו על  שמדברי "ככל 
שנאסר דברי כמה יש להסביר. המילי את לי  ואי שראיתי  דברי מעט לא יש

לומר ". עלי 

בתקופה אנחנו  עכשיו , הקרובי  בחודשי אוטוטו יהיו  המשיח וביאת גאולה
את  עושה והקב"ה  אותנו  מאחדי הקטני  הפיגועי כל טובה. לא בכלל 
.מתאחדי כול מישראל לאחד משהו שקורה ברגע אותנו. לעורר כדי זה 
יתאחדו  שכול ענק דבר  מביא  הקב"ה ולכ זאת מביני לא  אנשי אבל
אבל  , שבועיי שיימשכו ממש רעי  דברי לקרות  הולכי בתשובה. ויחזרו 
לפרו עומדת יקרה. לא זה ויתאחדו בתשובה יחזרו   כול  א למי . תלוי

העול כל מעורב יהיה בה גדולה שנקרא מלחמה  אד יתחיל המלחמה את .


 עיניים מלא המוות כ)מלאך זרה  ,(עבודה 
. רח"ל לנחש שיש הלשון  כמו
. שליט "א מהולמין להאדמו"ר ומגוג גוג  זוהר בספר

ביאת  על שנים  מדבר שהאדמו"ר שמעתי שאלה : וז"ל:
שכר בספרי  ובפרט  זה על ספרים  הרבה וכתב המשיח
הגן על הזוהר וכל המשיח, ביאת לפני שיהיה  מה ועונש
מתפעלים שכולם  החידוש  מה אז  והגיהנום עדן
זכריה, בנביא וכתוב ידוע, הכל הלא ?15 בן  ילד  מדברי 
גוג מלחמת על בסוכות ההפטרה את קוראים וכולם

ומגוג?
למדואתשובה : שלא שנשבו  תינוקות יהודים הרבה

ולא אטום וליבם  וכו', אסורות במאכלות ונכשלו תורה
הכנסת  לבית הולכים  ולא שנו ולא קראו  ולא מאמינים
אומר לא מה אומר מה יודע לא  הולך שכן  מי וגם
מפחד כי אותו מעורר לא והרב הכנסת, בבית ומדבר

תלמידיל רק כי זוהר לומדים  ולא וכבוד, כסף מפני  דבר,
מהקב"ה, רק בריה, משום מפחדים  לא הרשב"י 
פנים משוא בלי שמוכחים  הקדוש  בזוהר כדאיתא
ובבית  ובגהינום עדן בגן הולך מה להם אומרים  וכאשר
חלק בראשית ועונש  בשכר  זה כל  [ראה מעלה, של דין
משמה ? חזר  מישהוא  שמה? היית וכי אומרים א'],
ממות  שחזרו  אנשים מספיק  כבר שיש  אחר אפילו

רבי הצה"ק  כמו הקודש ברוח שראו צדיקים וכן קליני ,
מספרות  יהודהרוחות מנחת בספרו [ראה פתייה יהודה
על באריכות כרכים  י"ב תהילים זוהר בספר  וראה 
ללמוד דורו בני את שהזהיר זי"ע  הסולם ובעל  הנ"ל ],
בקולו, לשמוע  רצו ולא ישראל  לארץ  ולעלות זוהר
הקב"ה  עשה רח "ל, יהודים  מיליון  כעשר בשואה וניספו
לילד נתן אחד וברגע  ישראל  בני אחינו עם  חסד  עכשיו
בעולמות  שראה מה לספר  כלום  למד  שלא תמים 
בתשובה  וחוזרים אנשים  של ללב  ונכנס העליונים 

יחזקאל לנביא הקב"ה הבטחת לו)ומתקיים  כה לו :(פרק
טמאõתיכם מéל  äטהרôם טהõרים מים  עליכם  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻוזרקôי
ור äח  Łחד לב לכם  ונתôי  אתכם: אטהר äêáליכם  äְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ éל
מ łàרכם האבן  לב  את והסרתי  àקרàכם  אôן  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹחדŁה 
וע łיתי àקר àכם אôן  רäחי ואת łàר: לב לכם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונתôי
וע łיתם : ä מרŁô äמ ïŁטי äלכô àחñי  אŁר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֻאת
לעם לי והייתם לאבתיכם נתôי  אŁר àארץ ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוי Łבôם 
מ éל אתכם  והŁõע ôי לאלוקים : לכם  אהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹואנכי
אôן ולא õאת והרàיתי  ה âגן  אל  וקראתי  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻטמאõתיכם 
מ éל אתכם טהרי àיõם אלוקים  ה' אמר éה רעב: ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעליכם
äוידע החרב õת: äונבנ הערים  את והŁõבôי  ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַָָָע õנõתיכם
ה ìהרסõת  ה'àניתי אני  éי סביבõתיכם äאר י אŁר ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהõáים 
וצריך  ע "כ  וע łיתי, àâרôי ה' אני הëŁìה ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָנטע ôי 



        ח

ממית  מל" עשרה שמונה בתפילת  כשאומרי הכוונה לזה . אנשי  לש  וזורקי
עוד אותו  מחיה ואז הרותחת בצואה בשריפה  הבנאד את  ממית  הקב"ה – ומחיה"

,נצחי לנצח פע ועוד  פע עוד וכ ,פעשה שהתפלאו דתיי  ג ש היו
.בגהינ ה למעלה אבל ,צדיקי כא אותה ששיחקו  אנשי יש ,ש

 בזמ הכנסת  בבית  ודיבור  גאווה דרגתה. לפי   בשמי צער  גורמת עבירה כל
הש ")התפילה לחזרת לחש תפילת  בי שומר(אפילו שלא מי דמי שפיכות  עריות, גילוי ,

נשי על ומסתכל עיניו .על 

בפרהסיא שבת  שמחלל ומי  הרע  ולשו לבטלה זרע  שמוציא  עמי לדבר  רק (אפילו 

בשבת) בפלאפו בג מישהו חלק אי חברו  פני את שמלבי למי גדולות . עברות   נחשבי
רבה בחומרה עליה נענשות שנשי עבירות  יש .בגהינ השביעי  במדור והוא  עד

הרע  ולשו גאווה כגו גברי מאשר היו יותר  הזה  שבעול  אנשי ראיתי  ,
גדולי.ש מקבלי ה מה יודעי לא  את – ורמטכ"לי  נשיאי –

. כס ל יהיה לא ככה  ג למעלה הזה .  בעול כס ל שאי משנה לא זה  ...
את  ברא הקב"ה למה שואלי גדול . אחד ניסיו  ה שנייה, כל ,כא חיי כל
 עליה ונקבל מצוות שנעשה – לברואיו להטיב כדי שזה היא והתשובה , העול

.גמול 

שכר , לה ומגיע מצוות עשה  רשע הכי היהודי שכרג לרשעי נות הקב "ה 
ומכוניות וילות של הזה  בעול.החיי של  כאפה  חוטפי הבא  בעול אבל ,

הטוב  כל את  מקבל  הבא ובעול הזה ,  בעול הייסורי את מקבל שצדיק מי
.שיש 

לחזור ולא החטאי על סליחה מהקב"ה לבקש – בדקה אפילו  בתשובה לחזור נית
עבירות  יש שעשה. העבירות  את מזכירי לא בתשובה שחזר  לאד . עליה

. אות לי  הראו ולא הזה  בעול סליחה עליה שביקשתי

למטה לחזור העדפתי  הגהינ את לי שהראו אחרי אבל להישאר, חשבתי בהתחלה
למעלה. שאני  כ על אבות  זכות  לי שיש לי הסבירו מצוות . עוד לעשות כדי


 פקודי פשת עõמד(רסג.)זוהר  הåה הממìה ותחת :ְְֵֶֶַַַַֻ

נקרא הåה והממ ìה ôח ôיו, äרבבõת Łאלף אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻממìה
עליו õŁרה  äוזה אדם , àני לפõôת Łעõמד  äזה äôïְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ"ת
àכëה  ,ü צרי êא àמה äלע çן להסéôל õתõא äְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמסית
עõמדים êéם  ,õë עŁ אõתם  וכל נאäפים  äבכ ëה ְְְְִִִִִֶַָָָָֻזנäנים
עיניו, להסית õתõ א äמכריחים  לפניו , והõלכים  õְְְְְְִִִִֵֶַָָָָאצל

äוזה üצרי êא àמה שהוא )להסéôל רע(סרסרים סרסäר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ
õתõא õâìŁן  àזמן  הñבר  על  Łע õמד äזה רע õת, אõתן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלכל
אõתם ïתח Łהäא  מ äם  עיניו , את õ ל ו õŁבר ְִֵֵֶֶַַָָָהäáף
נõâנית  הåה äבëקõם  õêŁ והם  הåה, àע õלם  Łéְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה äא

ìŁקרא  הåה ל ëק õם ìŁכנסת עד  וכëה õàר הŁìמה, , ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
את  ãתõא ע õקצים  êéŁם õà Ł י ועקרàים  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻנחŁים

עכ"ל ,ãתõא ודנים ãà ואõחזים  ,õåה ובבראשית הŁìמה ְְְֲִִַַָָָָָ
ז) לïתח (ד ' תיטיב לא ואם  łאת ôיטיב אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַֹהלõא

æח.õà ôמ Łל ואôה õקתäŁô ý ואלי רבץ את ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
למטה ותחתונים למטה נ.)עליונים  .(פסחים
ועוד ה' דרך רמח"ל  חיים, עץ פתיחת .האריז"ל,
(' י ז ' לא(דברים õלהאביד ïניו אל  ל łנאיו äְְְְֲִֵֶַַָָָֹמ êŁם

:õ ל י êŁם ïניו אל õנאłל ְְְְֵֶֶַַָָיאחר 
. לו וטוב רשע  לו ורע  צדיק 

       ט

– שראיתי מה  מכל   מיליו פי  מפחיד משהו  ראיתי לרדת  רוצה שאני כשהחלטתי 
שאינ עד ביותר  ענק שהוא האברי כל  ע אד ראיתי. מה הבנתי לא תחילה

עיניי היה כולו  סופו. את לראות לו יכול  והיה אש יצאה מעיניו , שיניי הרבה
שיניי שלוש של  קלשוהבנתי לברוח . יכול אינ ממנו – תעשה מה משנה לא .

מצוות, הרבה "תעשה מפחיד בקול לי אמר  בחזה, בי  אחז הוא המוות.  מלא שזה
." תשל אחרת

החלה  הגאולה

מסביר: הוא  למעלה , ששמע . כפי לבוא , העתיד על ג הנוכחי לקהל סיפר נת

זה. על בכו נשמות הרבה קרוב. שהוא אומר זה  הרבה משהו על  שמדברי "ככל 
שנאסר דברי כמה יש להסביר. המילי את לי  ואי שראיתי  דברי מעט לא יש

לומר ". עלי 

בתקופה אנחנו  עכשיו , הקרובי  בחודשי אוטוטו יהיו  המשיח וביאת גאולה
את  עושה והקב"ה  אותנו  מאחדי הקטני  הפיגועי כל טובה. לא בכלל 
.מתאחדי כול מישראל לאחד משהו שקורה ברגע אותנו. לעורר כדי זה 
יתאחדו  שכול ענק דבר  מביא  הקב"ה ולכ זאת מביני לא  אנשי אבל
אבל  , שבועיי שיימשכו ממש רעי  דברי לקרות  הולכי בתשובה. ויחזרו 
לפרו עומדת יקרה. לא זה ויתאחדו בתשובה יחזרו   כול  א למי . תלוי

העול כל מעורב יהיה בה גדולה שנקרא מלחמה  אד יתחיל המלחמה את .


 עיניים מלא המוות כ)מלאך זרה  ,(עבודה 
. רח"ל לנחש שיש הלשון  כמו
. שליט "א מהולמין להאדמו"ר ומגוג גוג  זוהר בספר

ביאת  על שנים  מדבר שהאדמו"ר שמעתי שאלה : וז"ל:
שכר בספרי  ובפרט  זה על ספרים  הרבה וכתב המשיח
הגן על הזוהר וכל המשיח, ביאת לפני שיהיה  מה ועונש
מתפעלים שכולם  החידוש  מה אז  והגיהנום עדן
זכריה, בנביא וכתוב ידוע, הכל הלא ?15 בן  ילד  מדברי 
גוג מלחמת על בסוכות ההפטרה את קוראים וכולם

ומגוג?
למדואתשובה : שלא שנשבו  תינוקות יהודים הרבה

ולא אטום וליבם  וכו', אסורות במאכלות ונכשלו תורה
הכנסת  לבית הולכים  ולא שנו ולא קראו  ולא מאמינים
אומר לא מה אומר מה יודע לא  הולך שכן  מי וגם
מפחד כי אותו מעורר לא והרב הכנסת, בבית ומדבר

תלמידיל רק כי זוהר לומדים  ולא וכבוד, כסף מפני  דבר,
מהקב"ה, רק בריה, משום מפחדים  לא הרשב"י 
פנים משוא בלי שמוכחים  הקדוש  בזוהר כדאיתא
ובבית  ובגהינום עדן בגן הולך מה להם אומרים  וכאשר
חלק בראשית ועונש  בשכר  זה כל  [ראה מעלה, של דין
משמה ? חזר  מישהוא  שמה? היית וכי אומרים א'],
ממות  שחזרו  אנשים מספיק  כבר שיש  אחר אפילו

רבי הצה"ק  כמו הקודש ברוח שראו צדיקים וכן קליני ,
מספרות  יהודהרוחות מנחת בספרו [ראה פתייה יהודה
על באריכות כרכים  י"ב תהילים זוהר בספר  וראה 
ללמוד דורו בני את שהזהיר זי"ע  הסולם ובעל  הנ"ל ],
בקולו, לשמוע  רצו ולא ישראל  לארץ  ולעלות זוהר
הקב"ה  עשה רח "ל, יהודים  מיליון  כעשר בשואה וניספו
לילד נתן אחד וברגע  ישראל  בני אחינו עם  חסד  עכשיו
בעולמות  שראה מה לספר  כלום  למד  שלא תמים 
בתשובה  וחוזרים אנשים  של ללב  ונכנס העליונים 

יחזקאל לנביא הקב"ה הבטחת לו)ומתקיים  כה לו :(פרק
טמאõתיכם מéל  äטהרôם טהõרים מים  עליכם  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻוזרקôי
ור äח  Łחד לב לכם  ונתôי  אתכם: אטהר äêáליכם  äְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ éל
מ łàרכם האבן  לב  את והסרתי  àקרàכם  אôן  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹחדŁה 
וע łיתי àקר àכם אôן  רäחי ואת łàר: לב לכם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונתôי
וע łיתם : ä מרŁô äמ ïŁטי äלכô àחñי  אŁר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֻאת
לעם לי והייתם לאבתיכם נתôי  אŁר àארץ ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוי Łבôם 
מ éל אתכם  והŁõע ôי לאלוקים : לכם  אהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹואנכי
אôן ולא õאת והרàיתי  ה âגן  אל  וקראתי  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻטמאõתיכם 
מ éל אתכם טהרי àיõם אלוקים  ה' אמר éה רעב: ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעליכם
äוידע החרב õת: äונבנ הערים  את והŁõבôי  ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַָָָע õנõתיכם
ה ìהרסõת  ה'àניתי אני  éי סביבõתיכם äאר י אŁר ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהõáים 
וצריך  ע "כ  וע łיתי, àâרôי ה' אני הëŁìה ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָנטע ôי 



        י 


מי לי איכפת ומה בתשובה שחוזר יהודי  כל על  לשמוח 
חכם איזה כלומר  בראשו עיניו החכם ובאמת הצינור
עד מחכה ולא הדבר  בראש ומסתכל הנולד את הרואה
בשמים הנער שקיבל המסר כי  הרכבת, את שמפסיד 
כדברי זמן שאין ולדעת הלבבות  את לעורר טוב הוא

מלאכי א ו)הנביא לפני(ג, ü דר äפìה מלאכי Łלח הנני :ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מבקŁים אôם א Łר האדõן  õהיכל אל יב õא äְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹפתאם 
ה' אמר בא  הìה חפצים  אôם  אŁר  הàרית üמלאäְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
õתõהראà העמד äמי  õאõà יõם  את מכלéל  äמי  ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹצבקõת:
מצרף  ויŁב מכàסים : äכברית מצרף Ł אé הäא éְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹי 
וכéסף  åéהב אתם וזñק לוי àני  את וטהר éסף äְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמטהר
מנחת  ליהוה וערבה àצדקה: מנחה מ áי Łי  ליהוה äְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹוהי
וקרבôי קדמנõçת: äכ Łנים  ע õלם  éימי  וירŁäלם ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹיהäדה
äבמנאפים àמכפים ממהר עד והייתי לïŁëט  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאליכם 
ויתõם אלמנה łכיר  łכר äבע Łקי  לקר äְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹבàŁìעים 
לא יהוה  אני  éי צבאõת: יהוה אמר ירא äני ולא גר äְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹֹמ æי 
יודעים לא  אבל  ע "כ כליתם:, לא יעקב àני ואôם  Łְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹניתי
על רק  שזה לרחמים  הכל ולהפך ולהציל, להגן  יכול  מה
אחרון לדור לנו הקב"ה ששמר הזוהר ספר לימוד  ידי
ששוכחים הרבנים כל על וחבל המן, צנצנת כמו
ואז להיכלו, האדון  יבוא פתאום כי  מהאמת ומתעלמים 
את  פלטו הכבוד שענני המדבר  דור בזמן כמו יהיה
ישראל לעם  ומגן  מסוכך הקדוש  הזוהר כי  רב, הערב
עצמו את ויבדוק מפסיד, מאמין שלא ומי  הקדושים,

רב . הערב כמו הכבוד  מענני  ונפלט  התקלקל לא  אם 

הזוהר תורת למוד בזכות רק  כי  אנחנו יודעים  והנה
מה  וכדמפורסם  ברחמים, הגלות  מן ישראל יצאו
גלותא מן  יפקון דא  "בספרא מהימנא ברעיא דאיתא
הזוהר למוד  וודאי כי  בזה להאריך צריך ואין  ברחמי"
כדכתב מהגלות, אותה להוציא  השכינה תיקון הוא
ודווקא שווים , הלימודים  כל לא  כי  באגרות, הרמח "ל 
הקדושה, השכינה מתיקוני  הוא הקדוש  הזוהר  לימוד
הקדוש זוהר  סיום  ועושה הלומד  יהודי  כל  כי ופשוט
ישראל ליבות את לעורר צריך ולכן  הגאולה קירוב הוא
לאלפים הקדוש הזוהר בספר ויגרסו  וילמדו שיהגו 
יתווספו זה ידי  על  כי ספק  ואין  מספר , אין  עד  ורבבות
את  יקרב וזה הקדוש, בזוהר וסיומים לומדים  הרבה
ארצנו על  הרובץ הסכנה בדבר  להאריך ולמותר הגאולה
אירן וארץ שרוצים .. ערבים  יש  צד  שמכל  הקדושה,
את  ולאבד להרוג להשמיד רצונה כי בגלוי שמצהירה
פצצת  ידי על  אחד ברגע זקן ועד מנער היהודים  כל 
נבואת  נתקיימה שבימינו  רואים שאנו עד ח"ו אטום,
גוג ממלחמת המדבר גויים " רגשו "למה ע "ה המלך דוד 
ולומדיה  לתורה הארצות עמי  שנאת ומנגד  ומגוג,

מל ישראל את המפריעים  רב הערב לאבינוובלבול ידבק
הצריך  האחרון בדור האחרון הנסיון שזהו שבשמים 

הפלגה ודור  המבול דור חטאי  את האר"י )לתקן ,(כתבי

רב הערב  ממין כ"ה, דף בראשית  בזוהר [כדאיתא
על הקדושה התורה לימוד  אלא שיור  לנו ואין  החמישי ]
בפרשת  הקדוש  החיים  האור כדכתב חלקיה פרד"ס כל 
תורה  דוקא  זה מהיצר, ומצלא מגנא דתורה תרומה,
אלא לשמה תורה לימוד לך דאין רבותינו ואמרו לשמה ,

הקדוש  הזוהר חסדלימוד חיים, לעץ בהקדמה (מהרח"ו

חשובלאברהם) יתברך ה' כבוד  אם  האדם  מראה ובזה ,
יציל מה כן על ולחוץ, משפה תורתו כל ח"ו או לו 
לימוד לא אם רעתינו, ומבקשי  אויבנו מכל  אותנו,
הקדוש . הזוהר של  סיומים  ועוד בסיומים הקדוש  הזוהר

עקב ïרŁת הàרכה àäהיכל  (י"ט ה åה (ז ', õâàר כתב: , ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
וכתבי ותäñנים  ה åהר  àספר ע õסק õאינŁ מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאחרõן ,

האר" לìפŁ,מרן Łëמ ח çים  Łהם  àמקראי  àל äלה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
õרתõô éŁל  נאמנה  ידע äפõסקים , äבתלמ äד äְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָבמ Łנה
àחçים עסק õ ל ואין éד õאג , ולחäץ, מ fiפה הäא  Łְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָע õסק 
ע õסק õואינ ורëאäת, טעäת õêé והäא  ,Łפìל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהארה
áדõל Łורא רב להי õת Łם , מאנŁי  להיõת אêא õôàְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹרה
חלק ולא חçים õל ואין הàר õçת, על  äלה ôłרר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹהõâר 

[בלשוןàחçים .. תנינא: חדשספרא זוהר בתיקוני  ועיין   ִַַ
סõáלôא üלõה õŁפר מñף זרקא  ואמר, ïתח ְְְֵֶַַַַָָָָָָהקודש]:
אõתן , äכåŁרק למעלה אõתן  וזרק אבנים Ł לŁ ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹנטל 
אליכם äלà ק הי Łיבה: לראŁי ואמר אחת, אבן äł ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנע
מי àכם ואין  áàל äת, הכינה Łהרי ,õåה האבן  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
ëéה  אêא  ע õד, ולא ,ãלבעל ãתõðלר אליה çŁְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹתע õרר
י õם àכל  צõוחים  אצלכם, חברים Łהם  מדר õŁת, àְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָעלי 
õמé ãà וצõוחים  קŁי õת, àכëה ïה àŁעל  õôàרה  ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻולילה 
הב . הב צ õוח Łה áיה ìם  õ מé הב, הב Łאõמרים  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹכלבים 

éŁתäב äל )זה הב .(משלי הב בנõת ôŁי  לעלñה  ְֲֵֶֶַַַָָָֻ

המלמדים הם אלו ועד לעולם  ככוכבים  הרבים  ומצדיקי 
עומד העולם שכל בודאי  הקדוש, הרשב"י  תורת את
מתן גודל לשער ואין חלקם, ואשרי ואשריהם  עליהם ,

השמים מן  ובבא  בזה הואשכרם באשר יהודי  כל  ובכך
אשר האלוקי התנא בדברי  ולהגות ללמוד  יתלהב שם 

מידותי " שנו  "בני  ס"ז .)ביקש כל(גיטין  תלויה ובזה ,
חז"ל כדאמרו ע "א )הגאולה, ח' דף  בתרא  גם(בבא "דכתיב

מלך  ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי 
תנו אי  נאמר, ארמית בלשון  זה  פסוק  עולא אמר  ושרים 
הזוהר דברי לחכי נמלצו ומה אקבצם" עתה כולהו,

התיקונים  י "ז)בהקדמת רבי(דף אלין  יזהירו והמשכילים  ,
חיבורא האי עבדו כד  וכו' וחבריו יוחאי  בן שמעון
[שרבים ביה הרבים ומצדיקי וכו', לעילא עליה אסתמכו
לעולם ככוכבים  נפישין יהון  ע "י...], עצמם  את יצדיקו
ובזה  ועד , לעולם  דלהון נהורא אחשיך דלא ועד
אפילו משיח  של  שבדור  הרשב"י נבואת תתקיים 
ילמדו למען  התורה, סודות ידעו רבן בית של  תינוקות
ה' ברצות נזכה ובכך שבע , באר ועד  מדן זקן ועד מנער 

המלך חזקיהו של כדורו י"ד.)להיות הקב"ה (ב"ק שביקש

       יא

נגדנו גוג ויילח צבאו את  לכא יביא הוא אובמה. ברק  הוא ,.

אנשי מיליוני  כמה  ימותו במלחמה  .ירושלי את ירצו העול בכל  בהתחלה

בתורה  ועוסקי בתשובה שחוזרי מי ממוות  חסדיויינצלו  .ובגמילות

ומלבב. ורוד הסו לכאורה

הנביאי בפסוקי המבואר את  נשכח בל  אבל ,נכו הצדיקי שרק מפורש , באופ

ומגוג  גוג במלחמת  לשרוד יזכו  ומצוות  תורה  השומרי:


מפני עול "חובל  הפסוק נאמר ועליו משיח , לעשותו
השמן מפני סנחריב של  עולו ונחרב חובל פירוש  שמן ",
באר ועד מדן תורה שלמדו המדרש , בבית חזקיה של 
שמים כבוד להרבות כבודכם  ידי  על ה' יזכה כן  שבע,
יעתיר למען  יוחאי דבר בזכותיה לאחוז  התורה, וכבוד
יłראל ý ריŁא" בקרוב, השלימה לגאולה שנזכה ְְִֵֶַָבעדינו
ýאותá חרב ואŁר  ýעזר מגן  àה' נŁõע  עם ýõכמ ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמי

,"ü תדר õתימõ מà על  ואôה üל ýאיבי äŁ חé פרק וי (דברים ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ
כט) רבה לג המדרש  דברי  את הקדוש  רש"י שהביא וכמו

יב ) פסוק ט  פרק בראשית חסר,(רש"י, נכתב  עולם  לדרת
גמורים שצדיקים  לפי  לאות, הוצרכו שלא דורות שיש
רבי של ודורו  יהודה מלך חזקיהו של  דורו כמו היו,
של בתורתו דבקים וכאשר עכ "ל  יוחאי , בן שמעון
זה  לדורינו ממש  נשמתו את ממשיכים  הרשב"י 

כנגדו, ושונה יושב החמה )והרשב"י שמנו(אור כן  על  ,
בתורת  חלק יהיה ישראל שלכל  עינינו לנגד מטרה
גואל . לציון ובא נידח, ממנו ידח לבלתי הקדוש  הרשב"י 
מה  בתשובה חוזרים יהודים  אם  לשאלה: ב תשובה 

להקב"ה. נחת שיהיה העיקר  השליח, מי  לך איכפת
.לח יחזקאל
 ונלכדה למלחמה ירושלם  אל הגוים כל  את ואספתי 

 הבתים ונשסו ב )העיר יד .(זכריה
 דניאל בספר א )נאמר לא(יב , אŁר צרה עת  "והיתה :ְְֲֵֶָָָָֹ

י ëלט ההיא äבעת  ההיא , העת עד õáי מהיõת  ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָנהיתה
מצודת  ה', ויראי [הצדיקים  íàפר éתäב הìמצא éל  ýë ְְִֵֶַַַָָָע

זכריה בספר  נאמר  כן כמו חט)דוד]" בכל(יג , "והיה :ְְָָָ
חלקים [שני ä יגוע äרתé י ãà Łנים  ïי  ה', נאם ְְְְִִִִֶַָָָָָֻהארץ
השלישי [והחלק  ãà יäתר והלŁית ימותו], ְְִִִֶַָָמהאנושות
את  éצרף äצרפôים  ,Ł אà הלŁית את והבאתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹישאר]
ואני בŁמי יקרא  הäא  הåהב, את éבחן  äבחנôים  ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהéסף
את  ה ' יבדוק  – שיישאר השלישי  החלק  [גם  õאת ֱֶֶֹאענה
יישארו]". בניסיונות שיעמדו אלו  ורק אמונתם, חוזק

התנבא יואל הנביא ה )ואף ג, יקרא(יואל אŁר  éל "והיה :ְְֲִֶָָָֹ
ôהיה  äבירŁäלם  צõçן  àהר éי  [ינצל ], י ëלט  ה' Łàְְְִִִִִִֵֵֶַַָָם
ה' אŁר [בצדיקים] äב fiרידים  ה', אמר éאŁר  ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָפליטה
גדולה  צרה  תהיה ומגוג גוג  במלחמת אז [כי ֵֹקרא
ויראי והקדושים  מישראל, רבים יכלו ואז לישראל..

רד"ק]". ימלטו , באמת האל 
לימוד וחשיבות מעלת גודל בשערים נודע  הנה

[בהעלותך  בזוה "ק זיע"א רשב"י  כמאמר הקבלה, חכמת
דאתמר קבלה מארי  אינון  יבינו "והמשכילים קנ"ג ]:
דקא אינון  אילין  הרקיע, כזהר יזהירו והמשכילים  בהון 
כתיבת  דאינו הזוהר ספר דאתקרי  דא בזוהר  משתדלין 
דבהון ממלכותא ושבע מעיר  שנים בה דמתכשנין  נח
אורה  ודא תשליכוהו  היאורה הילוד הבן כל  יתקיים
שניצל נח כמו כי  חידוש  בזה  ואמרתי  דא". דספרא
כל הם  כך העולם , את כך אחר נבנה וממנו נוח , בתיבת
את  בונים שממנו הקדוש , הזוהר את  שמפיצים  אלו
שכתב כמו ממש בקרוב  המשיח את ומביאים  העולם ,
חי איש  בן חיים יוסף רבי  האלהי המקובל עוזנו גאון
ויבין השומע  "ישמע ותבונה]: דעת ספרו [בראש  זיע"א
והודיעו הזהירו ואשר הגידו  חכמים אשר את המשכיל

ישרא איש  סודות לכל  בעסק  הקודש אל לגשת ל 
ועוד בה", למחזיקים היא חיים עץ ונסתריה התורה
רבינו משה נשמת מהימנא הרעיא דברי מפורשים
"והמשכילים ב]: קכד, דף ח"ג נשא, [זוהר  לרשב"י
ספר דאיהו דילך, חבורא בהאי הרקיע , כזוהר יזהירו
לא באלין  תשובה, עילאה, דאימא זוהרא מן הזוהר,
מאילנא למטעם  ישראל  דעתידין ובגין ניסיון, צריך
גלותא מן  ביה יפקון הזוהר, ספר האי  דאיהו דחיי,
במעלה  הדורות חכמי  דברי  ידוע  גם  וכו'. ברחמי..."
ידי ועל  לנשמה, זיכוך שהם  בזוה "ק הלימוד של  הרבה
את  ונלמד ע"ה רבנו ומשה הרשב"י בקול שנשמע
משיח  של  שופר לקול  בקרוב נזכה הקדוש  הזוהר

עכ "ל . בב"א, צדקינו
אדם יעשה מה  אליעזר, רבי את תלמידיו שאלו 

ובגמילות  בתורה יעסוק משיח? של  מחבלו וינצל 
צח)חסדים .(סנהדרין 

( ה ג ' éי(יואל יëלט  יהוה Łàם  יקרא אŁר éל  ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹֹוהיה
יהוה  אמר  éאŁר פליטה ôהיה  äבירŁäלם  צõçן àְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהר
כי  יקרא אשר כל והיה  קרא יהוה א Łר äְְֲִִֵֶַָֹֹבfiרידים 
זמן לישראל  גדולה צרה תהיה ומגוג גוג במלחמת אז
עד רגע  כמעט  חבי  הזמן: אותו על שאמר  כמו מועט ,
ויראי והקדושים  מישראל  רבים  יפלו ואז זעם, יעבור 



        י 


מי לי איכפת ומה בתשובה שחוזר יהודי  כל על  לשמוח 
חכם איזה כלומר  בראשו עיניו החכם ובאמת הצינור
עד מחכה ולא הדבר  בראש ומסתכל הנולד את הרואה
בשמים הנער שקיבל המסר כי  הרכבת, את שמפסיד 
כדברי זמן שאין ולדעת הלבבות  את לעורר טוב הוא

מלאכי א ו)הנביא לפני(ג, ü דר äפìה מלאכי Łלח הנני :ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מבקŁים אôם א Łר האדõן  õהיכל אל יב õא äְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹפתאם 
ה' אמר בא  הìה חפצים  אôם  אŁר  הàרית üמלאäְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
õתõהראà העמד äמי  õאõà יõם  את מכלéל  äמי  ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹצבקõת:
מצרף  ויŁב מכàסים : äכברית מצרף Ł אé הäא éְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹי 
וכéסף  åéהב אתם וזñק לוי àני  את וטהר éסף äְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמטהר
מנחת  ליהוה וערבה àצדקה: מנחה מ áי Łי  ליהוה äְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹוהי
וקרבôי קדמנõçת: äכ Łנים  ע õלם  éימי  וירŁäלם ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹיהäדה
äבמנאפים àמכפים ממהר עד והייתי לïŁëט  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאליכם 
ויתõם אלמנה łכיר  łכר äבע Łקי  לקר äְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹבàŁìעים 
לא יהוה  אני  éי צבאõת: יהוה אמר ירא äני ולא גר äְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹֹמ æי 
יודעים לא  אבל  ע "כ כליתם:, לא יעקב àני ואôם  Łְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹניתי
על רק  שזה לרחמים  הכל ולהפך ולהציל, להגן  יכול  מה
אחרון לדור לנו הקב"ה ששמר הזוהר ספר לימוד  ידי
ששוכחים הרבנים כל על וחבל המן, צנצנת כמו
ואז להיכלו, האדון  יבוא פתאום כי  מהאמת ומתעלמים 
את  פלטו הכבוד שענני המדבר  דור בזמן כמו יהיה
ישראל לעם  ומגן  מסוכך הקדוש  הזוהר כי  רב, הערב
עצמו את ויבדוק מפסיד, מאמין שלא ומי  הקדושים,

רב . הערב כמו הכבוד  מענני  ונפלט  התקלקל לא  אם 

הזוהר תורת למוד בזכות רק  כי  אנחנו יודעים  והנה
מה  וכדמפורסם  ברחמים, הגלות  מן ישראל יצאו
גלותא מן  יפקון דא  "בספרא מהימנא ברעיא דאיתא
הזוהר למוד  וודאי כי  בזה להאריך צריך ואין  ברחמי"
כדכתב מהגלות, אותה להוציא  השכינה תיקון הוא
ודווקא שווים , הלימודים  כל לא  כי  באגרות, הרמח "ל 
הקדושה, השכינה מתיקוני  הוא הקדוש  הזוהר  לימוד
הקדוש זוהר  סיום  ועושה הלומד  יהודי  כל  כי ופשוט
ישראל ליבות את לעורר צריך ולכן  הגאולה קירוב הוא
לאלפים הקדוש הזוהר בספר ויגרסו  וילמדו שיהגו 
יתווספו זה ידי  על  כי ספק  ואין  מספר , אין  עד  ורבבות
את  יקרב וזה הקדוש, בזוהר וסיומים לומדים  הרבה
ארצנו על  הרובץ הסכנה בדבר  להאריך ולמותר הגאולה
אירן וארץ שרוצים .. ערבים  יש  צד  שמכל  הקדושה,
את  ולאבד להרוג להשמיד רצונה כי בגלוי שמצהירה
פצצת  ידי על  אחד ברגע זקן ועד מנער היהודים  כל 
נבואת  נתקיימה שבימינו  רואים שאנו עד ח"ו אטום,
גוג ממלחמת המדבר גויים " רגשו "למה ע "ה המלך דוד 
ולומדיה  לתורה הארצות עמי  שנאת ומנגד  ומגוג,

מל ישראל את המפריעים  רב הערב לאבינוובלבול ידבק
הצריך  האחרון בדור האחרון הנסיון שזהו שבשמים 

הפלגה ודור  המבול דור חטאי  את האר"י )לתקן ,(כתבי

רב הערב  ממין כ"ה, דף בראשית  בזוהר [כדאיתא
על הקדושה התורה לימוד  אלא שיור  לנו ואין  החמישי ]
בפרשת  הקדוש  החיים  האור כדכתב חלקיה פרד"ס כל 
תורה  דוקא  זה מהיצר, ומצלא מגנא דתורה תרומה,
אלא לשמה תורה לימוד לך דאין רבותינו ואמרו לשמה ,

הקדוש  הזוהר חסדלימוד חיים, לעץ בהקדמה (מהרח"ו

חשובלאברהם) יתברך ה' כבוד  אם  האדם  מראה ובזה ,
יציל מה כן על ולחוץ, משפה תורתו כל ח"ו או לו 
לימוד לא אם רעתינו, ומבקשי  אויבנו מכל  אותנו,
הקדוש . הזוהר של  סיומים  ועוד בסיומים הקדוש  הזוהר

עקב ïרŁת הàרכה àäהיכל  (י"ט ה åה (ז ', õâàר כתב: , ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
וכתבי ותäñנים  ה åהר  àספר ע õסק õאינŁ מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאחרõן ,

האר" לìפŁ,מרן Łëמ ח çים  Łהם  àמקראי  àל äלה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
õרתõô éŁל  נאמנה  ידע äפõסקים , äבתלמ äד äְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָבמ Łנה
àחçים עסק õ ל ואין éד õאג , ולחäץ, מ fiפה הäא  Łְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָע õסק 
ע õסק õואינ ורëאäת, טעäת õêé והäא  ,Łפìל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהארה
áדõל Łורא רב להי õת Łם , מאנŁי  להיõת אêא õôàְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹרה
חלק ולא חçים õל ואין הàר õçת, על  äלה ôłרר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹהõâר 

[בלשוןàחçים .. תנינא: חדשספרא זוהר בתיקוני  ועיין   ִַַ
סõáלôא üלõה õŁפר מñף זרקא  ואמר, ïתח ְְְֵֶַַַַָָָָָָהקודש]:
אõתן , äכåŁרק למעלה אõתן  וזרק אבנים Ł לŁ ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹנטל 
אליכם äלà ק הי Łיבה: לראŁי ואמר אחת, אבן äł ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנע
מי àכם ואין  áàל äת, הכינה Łהרי ,õåה האבן  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
ëéה  אêא  ע õד, ולא ,ãלבעל ãתõðלר אליה çŁְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹתע õרר
י õם àכל  צõוחים  אצלכם, חברים Łהם  מדר õŁת, àְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָעלי 
õמé ãà וצõוחים  קŁי õת, àכëה ïה àŁעל  õôàרה  ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻולילה 
הב . הב צ õוח Łה áיה ìם  õ מé הב, הב Łאõמרים  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹכלבים 

éŁתäב äל )זה הב .(משלי הב בנõת ôŁי  לעלñה  ְֲֵֶֶַַַָָָֻ

המלמדים הם אלו ועד לעולם  ככוכבים  הרבים  ומצדיקי 
עומד העולם שכל בודאי  הקדוש, הרשב"י  תורת את
מתן גודל לשער ואין חלקם, ואשרי ואשריהם  עליהם ,

השמים מן  ובבא  בזה הואשכרם באשר יהודי  כל  ובכך
אשר האלוקי התנא בדברי  ולהגות ללמוד  יתלהב שם 

מידותי " שנו  "בני  ס"ז .)ביקש כל(גיטין  תלויה ובזה ,
חז"ל כדאמרו ע "א )הגאולה, ח' דף  בתרא  גם(בבא "דכתיב

מלך  ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי 
תנו אי  נאמר, ארמית בלשון  זה  פסוק  עולא אמר  ושרים 
הזוהר דברי לחכי נמלצו ומה אקבצם" עתה כולהו,

התיקונים  י "ז)בהקדמת רבי(דף אלין  יזהירו והמשכילים  ,
חיבורא האי עבדו כד  וכו' וחבריו יוחאי  בן שמעון
[שרבים ביה הרבים ומצדיקי וכו', לעילא עליה אסתמכו
לעולם ככוכבים  נפישין יהון  ע "י...], עצמם  את יצדיקו
ובזה  ועד , לעולם  דלהון נהורא אחשיך דלא ועד
אפילו משיח  של  שבדור  הרשב"י נבואת תתקיים 
ילמדו למען  התורה, סודות ידעו רבן בית של  תינוקות
ה' ברצות נזכה ובכך שבע , באר ועד  מדן זקן ועד מנער 

המלך חזקיהו של כדורו י"ד.)להיות הקב"ה (ב"ק שביקש

       יא

נגדנו גוג ויילח צבאו את  לכא יביא הוא אובמה. ברק  הוא ,.

אנשי מיליוני  כמה  ימותו במלחמה  .ירושלי את ירצו העול בכל  בהתחלה

בתורה  ועוסקי בתשובה שחוזרי מי ממוות  חסדיויינצלו  .ובגמילות

ומלבב. ורוד הסו לכאורה

הנביאי בפסוקי המבואר את  נשכח בל  אבל ,נכו הצדיקי שרק מפורש , באופ

ומגוג  גוג במלחמת  לשרוד יזכו  ומצוות  תורה  השומרי:


מפני עול "חובל  הפסוק נאמר ועליו משיח , לעשותו
השמן מפני סנחריב של  עולו ונחרב חובל פירוש  שמן ",
באר ועד מדן תורה שלמדו המדרש , בבית חזקיה של 
שמים כבוד להרבות כבודכם  ידי  על ה' יזכה כן  שבע,
יעתיר למען  יוחאי דבר בזכותיה לאחוז  התורה, וכבוד
יłראל ý ריŁא" בקרוב, השלימה לגאולה שנזכה ְְִֵֶַָבעדינו
ýאותá חרב ואŁר  ýעזר מגן  àה' נŁõע  עם ýõכמ ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמי

,"ü תדר õתימõ מà על  ואôה üל ýאיבי äŁ חé פרק וי (דברים ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ
כט) רבה לג המדרש  דברי  את הקדוש  רש"י שהביא וכמו

יב ) פסוק ט  פרק בראשית חסר,(רש"י, נכתב  עולם  לדרת
גמורים שצדיקים  לפי  לאות, הוצרכו שלא דורות שיש
רבי של ודורו  יהודה מלך חזקיהו של  דורו כמו היו,
של בתורתו דבקים וכאשר עכ "ל  יוחאי , בן שמעון
זה  לדורינו ממש  נשמתו את ממשיכים  הרשב"י 

כנגדו, ושונה יושב החמה )והרשב"י שמנו(אור כן  על  ,
בתורת  חלק יהיה ישראל שלכל  עינינו לנגד מטרה
גואל . לציון ובא נידח, ממנו ידח לבלתי הקדוש  הרשב"י 
מה  בתשובה חוזרים יהודים  אם  לשאלה: ב תשובה 

להקב"ה. נחת שיהיה העיקר  השליח, מי  לך איכפת
.לח יחזקאל
 ונלכדה למלחמה ירושלם  אל הגוים כל  את ואספתי 

 הבתים ונשסו ב )העיר יד .(זכריה
 דניאל בספר א )נאמר לא(יב , אŁר צרה עת  "והיתה :ְְֲֵֶָָָָֹ

י ëלט ההיא äבעת  ההיא , העת עד õáי מהיõת  ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָנהיתה
מצודת  ה', ויראי [הצדיקים  íàפר éתäב הìמצא éל  ýë ְְִֵֶַַַָָָע

זכריה בספר  נאמר  כן כמו חט)דוד]" בכל(יג , "והיה :ְְָָָ
חלקים [שני ä יגוע äרתé י ãà Łנים  ïי  ה', נאם ְְְְִִִִֶַָָָָָֻהארץ
השלישי [והחלק  ãà יäתר והלŁית ימותו], ְְִִִֶַָָמהאנושות
את  éצרף äצרפôים  ,Ł אà הלŁית את והבאתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹישאר]
ואני בŁמי יקרא  הäא  הåהב, את éבחן  äבחנôים  ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהéסף
את  ה ' יבדוק  – שיישאר השלישי  החלק  [גם  õאת ֱֶֶֹאענה
יישארו]". בניסיונות שיעמדו אלו  ורק אמונתם, חוזק

התנבא יואל הנביא ה )ואף ג, יקרא(יואל אŁר  éל "והיה :ְְֲִֶָָָֹ
ôהיה  äבירŁäלם  צõçן  àהר éי  [ינצל ], י ëלט  ה' Łàְְְִִִִִִֵֵֶַַָָם
ה' אŁר [בצדיקים] äב fiרידים  ה', אמר éאŁר  ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָפליטה
גדולה  צרה  תהיה ומגוג גוג  במלחמת אז [כי ֵֹקרא
ויראי והקדושים  מישראל, רבים יכלו ואז לישראל..

רד"ק]". ימלטו , באמת האל 
לימוד וחשיבות מעלת גודל בשערים נודע  הנה

[בהעלותך  בזוה "ק זיע"א רשב"י  כמאמר הקבלה, חכמת
דאתמר קבלה מארי  אינון  יבינו "והמשכילים קנ"ג ]:
דקא אינון  אילין  הרקיע, כזהר יזהירו והמשכילים  בהון 
כתיבת  דאינו הזוהר ספר דאתקרי  דא בזוהר  משתדלין 
דבהון ממלכותא ושבע מעיר  שנים בה דמתכשנין  נח
אורה  ודא תשליכוהו  היאורה הילוד הבן כל  יתקיים
שניצל נח כמו כי  חידוש  בזה  ואמרתי  דא". דספרא
כל הם  כך העולם , את כך אחר נבנה וממנו נוח , בתיבת
את  בונים שממנו הקדוש , הזוהר את  שמפיצים  אלו
שכתב כמו ממש בקרוב  המשיח את ומביאים  העולם ,
חי איש  בן חיים יוסף רבי  האלהי המקובל עוזנו גאון
ויבין השומע  "ישמע ותבונה]: דעת ספרו [בראש  זיע"א
והודיעו הזהירו ואשר הגידו  חכמים אשר את המשכיל

ישרא איש  סודות לכל  בעסק  הקודש אל לגשת ל 
ועוד בה", למחזיקים היא חיים עץ ונסתריה התורה
רבינו משה נשמת מהימנא הרעיא דברי מפורשים
"והמשכילים ב]: קכד, דף ח"ג נשא, [זוהר  לרשב"י
ספר דאיהו דילך, חבורא בהאי הרקיע , כזוהר יזהירו
לא באלין  תשובה, עילאה, דאימא זוהרא מן הזוהר,
מאילנא למטעם  ישראל  דעתידין ובגין ניסיון, צריך
גלותא מן  ביה יפקון הזוהר, ספר האי  דאיהו דחיי,
במעלה  הדורות חכמי  דברי  ידוע  גם  וכו'. ברחמי..."
ידי ועל  לנשמה, זיכוך שהם  בזוה "ק הלימוד של  הרבה
את  ונלמד ע"ה רבנו ומשה הרשב"י בקול שנשמע
משיח  של  שופר לקול  בקרוב נזכה הקדוש  הזוהר

עכ "ל . בב"א, צדקינו
אדם יעשה מה  אליעזר, רבי את תלמידיו שאלו 

ובגמילות  בתורה יעסוק משיח? של  מחבלו וינצל 
צח)חסדים .(סנהדרין 

( ה ג ' éי(יואל יëלט  יהוה Łàם  יקרא אŁר éל  ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹֹוהיה
יהוה  אמר  éאŁר פליטה ôהיה  äבירŁäלם  צõçן àְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהר
כי  יקרא אשר כל והיה  קרא יהוה א Łר äְְֲִִֵֶַָֹֹבfiרידים 
זמן לישראל  גדולה צרה תהיה ומגוג גוג במלחמת אז
עד רגע  כמעט  חבי  הזמן: אותו על שאמר  כמו מועט ,
ויראי והקדושים  מישראל  רבים  יפלו ואז זעם, יעבור 



        יב

יתאחדו  ה ובהמש בזה, זה ישראל , את שירצו  הגויי יילחמו הראשו בשלב 
נגדנו . ויילחמו

מאומות שימותו  יהיו  הזה  וכמספר  ישראל מע  מיליוני כמה ימותו  במלחמה
יהיה לא  הוא   שלאחריה  יומיי במש המתקפה  את  להדו יצליח צה"ל  . העול

בקב "ה אלא  להיעזר  במי לנו יהיה ולא אותנו , יהרגו  וכול יותר  קייג [ככה
שלו]. הנבואי  מהחלו ע ' הילד אמר

וכל  הדרומית קוריאה רוסיה, ,איר אליו  ויצטרפו אובמה יוביל נגדנו המלחמה את
שלנו   אנשי יחטפו דאעש . העול אומות 70. ויהרגו אות יענו  ,.


והיה  ישעיה : בנבואת שאמר כמו ימלטו באמת האל 
כל לו יאמר קדוש  בירושלם  והנותר בציון הנשאר
יקרא אשר  כל אמר וכן  בירושלם . לחיים  הכתוב
ה' קרוב שאמר: כמו  באמת, שיקראוהו והוא ה' בשם
שרידים והם  באמת יקראוהו אשר לכל  קוראיו לכל
אותם יקרא והוא  באמת  יקראוהו הם כי קורא  ה' אשר
àצõçן "הõìתר  ה] ג, יואל ] רד "ק , ואוהבי  ְִַָעבדי 
לחçים הéתäב éל  õ ל יאמר Łõקד àירŁäלים ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוהŁìאר
äארי ולא לח çים , מנõס אין הæבע  üבדרä àְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹירŁäלים ",
הנביאים : מן קבלה  éמלאכים  קדŁõים  רק  Łְְְִִַַָָם 
תהיה  כמותה , היתה שלא שבעולם , הנוראה "מלחמה
קדושים !" רק ישארו לא  ירושלים שערי לפני  ממש 
מן אצלם מק àלת קàלה רק  מ íברא, Łäרï זה ואין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

àיõת  הõìראה Łהëלחמה  àעõלםהìביאים , Łהיתה ר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
éל äצà יתק ãà ירŁäלים, Łערי  לפני  Łëמ ôְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
éל אחד  àצד נעדר, לא מהן אחד àŁעõלם  ְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהאõëת
האõëת  éל אחד  äבצד נõצרית, âת הëחזיק õת ְְְִִֶַַַָָָָָֻֻהאõëת
מ éל הðבא  łרי Łמ õת äמקàל ,õז àדת מאמינõת Łְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאינן 
àלעם נàא õז מלחמה ועל   הõìצחת  א ëה õואיז ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻצד 
האõëת  ä אõבçŁ אל", õמäfi מ יחיה  מי  "אõי  õמרõאàְְְִִִֵֶֶָָֻ
ולא לח çים , מנõס אין  הæבע üבדרä אל, Łם  ŁàŁְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמם

נאמר זה ועל éמלאכים , קדŁõים  רק  Łם  äארישעיהי) ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
ג ') לõד ', יאמר Łõקד àירŁäלים והŁìאר  àצ õçן ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ"ה õìתר 

להיõת  õŁ לנפ יערב  äמי àירŁäלים", לח çים  הéתäב éְְְֱִִִִִֶַַַַַַָָָל 
àחçים äארçŁ äêא בהקדמה )מ ñדŁõים  בנים" על .("אבות ְֲִִִִֵֶַַָ

 שנה יצחק  רבי אמר לו: פרשה רבתי ובפסיקתא
העולם האומות מלכי  כל בו נגלה המשיח שמלך
והולך  ערביא  במלך מתגרה פרס מלך בזה זה מתגרים

מהם  עצה ליטול לאדום ערביא [וחוזר ](והחזיר)מלך
פרס וכל(והחריב )מלך כולו העולם  כל את [ומחריב]

פניהם על  ונופלים  ומתבהלים  מתרעשים העולם  אומות
יולדה, כצירי צירים  אותם מתרעשיםויאחוז וישראל 

להם ואומר נבוא ולהיכן  נלך להיכן  ואומרים  ומתבהלים 
אלא עשיתי לא  שעשיתי  מה [כל  תתייראו  אל בניי 
הגיע תיראו] אל מתייראים  אתם מה  מפני בשבילכם 

גאולתכם(ימי ) גאולה [זמן] כך ראשונה כגאולה ולא

ושיעבוד צער  לכם  היה ראשונה  גאולה כי אחרונה
לכם(אחרים)מלכיות אין אחרונה  גאולה  אבל [אחריה]

מלכיות ושיעבוד [אחריה].(אחרים)צער
על ועומד בא  נגלה המשיח  שמלך בשעה רבותינו  שנו 

המקדש בית  של  להם(והיה )הגג  משמיע [והוא]
אין ואם  גאולתכם זמן  הגיע ענוים להם  ואומר לישראל

ראו מאמינים  עליכם(באורו)אתם  שזרח [באורי]
זרח  עליך ה ' וכבוד אורך בא כי  אורי קומי  שנאמר 
כי שנאמר העולם  אומות על ולא זרח  בלבד ועליכם
ה' יזרח ועליך לאומים  וערפל  ארץ יכסה החשך הנה
ברוך  הקדוש מבהיק  השעה באותה יראה  עליך וכבודו

ש אורו אומות הוא וכל ישראל ושל המשיח מלך ל
משיח  של לאורו כולם והולכים  ואפילה בחושך העולם 
לנגה  מלכים  לאורך גוים  והלכו שנאמר ישראל  ושל

ג ')זרחך ס' של(ישעיה רגליו מתחת  עפר ומלחכים ובאים
שנאמר המשיח  ילחכו)מלך רגליו ועפר  יחלו לפניו (ואיים

ילחכו] רגליך כ"ג )[ועפר  מ "ט  ונופלים(שם כולם  ובאים 
נהיה  להם ואומרים ישראל  ולפני משיח  לפני  פניהם  על
שני לו מישראל  ואחד אחד  וכל עבדים ולישראל לך
ההוא ביום  והיה שנאמר עבדים  מאות ושמונה  אלפים
הגוים הלשונות מכל אנשים עשרה יחזיקו אשר
שמענו כי  עמכם  נלכה לאמר יהודי  בכנף והחזיקו

עמכם כ"ג )אלהים  ח' .(זכריה 
 למסכת מהאלמין להאדמו"ר תורה דברי בספר 

זי"ע ויטאל חיים מרבנו  גדולות  סודות ב  דף ממש ברכות
הפיגועים : עם היום  שקורא  מה 

עץ ... בספה"ק  זי"ע וויטאל  חיים רבי  הגה"ק שכתב כמו
היא צרה עת עתה כי ויען תהלים , על  טוב הדעת
את  מצירים  ישמעאל בני אשר בארה"ק בפרט ליעקב,
לשונו להעתיק כדאי ע "כ רח "ל , ישראל של רגליהם

זי "ע  הרח"ו הגה"ק של קכ"ד )הזהב שיר(שם פסוק  על  ,
וז"ל : וכו', לנו  שהיה ד ' לולי  המעלות

ואדום ויון ומדי בבל ד', אלא אינם הגליות כי ידעת כבר 
בגלות  הימים באחרית להיות ישראל עתידין עוד  אבל

ובספרישמעאל רז"ל, ובמדרשי אליעזר ר ' בפרקי  כנזכר 
ושם וכו'. דומה משא  ובענין  לך לך פרשת סוף הזוהר

       יג

תשע"ה באלול בכ"ז התחילה  כבר המלחמה למעשה .בבו יתחיל  2015)הכל בספטמבר  11).
הנער שאמר  בדיוק תשע"ה  שנת אלול כ"ז שישי יו  הוא העיתו על  המופיע  התארי
שהמלחמה ואמר  והגאולה  ומגוג גוג מלחמת   מהל את  וראה קליני מות  שעבר שנה  15  ב

.חיי החפ כדברי  תשע"ה אלול בכ "ז התחילה 


אברהם בן להיותו ישמעאל כי אמר לך לך בפרשת
ולא שמל  מפני  גמור  אדם  ולא  אדם  פרא נקרא ונימול 

כנזכרפרע החיות אל משולות הן הגליות ד ' שאר אבל
הקודש ברוח  נתנבא ע "ה דוד והנה דניאל  בספר
הנזכר בגלות להיות  עתידין  שישראל מה כל זה במזמור
לומר עתידין הם  הארבעה בגליות ישראל בהיות והנה
היינו אלו גליות בד ' עתה  כלומר נא  לנו שהיה ד ' לולי 
וסרס  וכו ' בלעונו חיים  אזי אח"כ כמ "ש  לגמרי  אובדין 

ישר יאמר אמר כאילו המקרא לנואת שהיה ד ' לולי אל
גלות  יש עוד  אבל מלכיות הד ' באלו עתה ר"ל  נא
ישמעאל גלות והוא מכולם  וקשה לכולם  אחרון חמישי 
ואז החיות. אל  נמשל ואינו כנ"ל אדם פרא הנקרא 
בקום לנו שהיה  ד' לולי והוא אחר באופן  ישראל  יאמרו
ויש אברהם בן היותו לסיבת אדם  להיותו  כי אדם , עלינו
יחיה  ישמעאל לו שאמר שמצינו כמו אבות זכות לו 

גם  כי  המילה , זכות לו יש וגם  נקראלפניך, זו לסיבה
מלכיות  ד ' משאר תקיפה גלותו ולכן  שאמרואדם וכמו

ישמעאל נקרא לכן  כי לצעוק רז"ל ישראל  שעתידין על 
ויענם א ל  ישמעם ואז  גלותו בימי גדולות ולפיצעקות

שאר על  ממשלה  בהם היתה תמיד  האומות ששאר
שוכני ערביים היו שתמיד ישמעאל כן  ולא אומות,
אלא זולתם  עם  עסק להם ואין  ומדברות אהלים 

היוצאים ללסטים  וחוזריןנמשלים  אדם  בני ומקפחים 
וכו',וכמ "שלאהליהם בכל  ידו אדם  פרא יהיה והוא

ישראל ועל  העולם  על  למלוך  עתידין כך  אמרואחר לזה .
על הזוהר בספר שנתבאר מה  דרך על  עלינו, בקום
מכל שפיל הוה דבקדמיתא  חדש מלך ויקם  פסוק

למלוכהאומיא קם  אזוהשתא  יאמרו  אשר את וביאר 
ישמעאל  בגלות נביאםישראל ההוא  הערבי שקם

מעלות  לרום  גדול  אזכנודעמשפלות יאמרו אשר  וזה
אזי ישמעאל, שהוא  אדם עלינו  בקום לנו שהיה ד' לולי 
הוא הה' הגלות זה בזמן  אזי  כלומר  וכו ' בלעונו חיים
לבלוע רוצים  היו חיים אז כי  שעבר, מה מכל משונה
אל באו כי  נודע  ולא וכו' השבלים  ותבלען  ע"ד אותנו

בנו אפם  בחרות ח"ו כי  וכו' שםקרבנה למחות  רצונם
השמים מתחת שאיןישראל הבלוע  הדבר כדמיון

כנז' היה לא וכאילו כלל נודע  אזימציאותו אמרו וזה
אשר הראשונות גליות בד ' משא "כ וכו', בלעונו  חיים
אז והיינו  קל יותר  גלותם כי וכו', שטפונו המים  אזי 
לגמרי נבלע  ולא קיים וגופו המים ששטפוהו למי  דומים
על ולא נפשנו על אלא עבר  לא והכאב הנחלה אז כי 
חיים בלעונו אשר ישמעאל  בגלות משא"כ הגוף

ענין מהו וביאר יחד מחוברים  ונפש בגוף בהיותנו
אלא והצער הנחלה היה לא תחלה ואיך הזה ההפרש
המים נפשנו על  עבר אזי ואמר לגופנו ולא נפשנו על
כנזכר הזדונים מים  הנקראים  האומות שאר הם הזדונים 
ניסוך  בענין ויקרא ופרשת פנחס פרשת הזוהר בספר
ישראל דת  להמיר היתה כוונתם  כל  והנה שבחג  המים 
בזמני כנודע  המצות יקיימו ולא בתורה יעסקו שלא
לא כי לגופנו לא לנפשנו נחלה היא זה והנה ח"ו השמד
הדת, מן  להוציאם לבד הנפשות על  אלא כוונתם היתה
הורגים שהיו גופנו אל  היזק לנו נמשך היה שמזה אלא
הב"ה  אדרבה  כך וע "י דתינו להמיר רצינו כשלא אותנו
לשניהם , טרף נתננו שלא ד' ברוך וז"ש עלינו מרחם  היה
ועזריה  מישאל ודחנניה  התפלה  על דדניאל וכמעשה
פרטיים בצדיקים  רבים  וכאלה  לצלמא  פלחו דלא על
נתננו ולא ית' הוא עזבנו לא ישראל בכללות גם ואף
להעבירנו כוונתם  כי  ראה יען  קיימים והננו לשניהם טרף
שביקשו ומה קלקלתו ותקנתו ומצותיו תורתו על
קרויין בחייהם הרשעים בסוד ולהמיתם  נפשנו  לטרוף

לשניהם. טרף נתננו לא  ישמעאלמתים  בגלות משא "כ
של הממון ולכלות וגופות נפשות להרוג רוצים  שהם 

וענף  שורש מהם  להשאיר ולא חיים  ולבולעם  גםישראל
כומרי מזין שהיו הטמאים  הזידונים המים על ירמוז
באונס  כרחם על  אותם ממירין  והיו ישראל  על אדום
מרצוננו, אנחנו העברנום  לא כי נפשנו, על  עבר אזי וז"א
טרופים נתננו ולא ית' ד' ריחם היינו שאנוסים כיון ולכן
בידיהם אותנו טרפו שכבר  אחר כי לעולם, שניהם בין
כי שניהם , בין גם  אותם  לטרוף גמרו לא אמנם כנזכר,
"מספרד" האנוסים  ענין  וזהו  ח"ו  תקוה לנו היתה  לא אז
ולרבבות  לאלפים ישראל לדת שחזרו "ומפורטוגאל"
ת"ל ביניהם  אבודים גוים  נשארו ולא ידם  מתחת ויצאו
ישראל את להצר שעתידין ישמעאל  בגלות משא "כ 

כמותם נראו לא  ומשונות קשות רז"לצרות בשם כנ"ל
ישמעאל , שמו נקרא מהשלכן נדע  לא אנחנו  וא "כ

הגדול בשמו שנבטח זולתי אחרת תקוה לנו ואין נעשה,
מידם שיושיענו  וכו ',יתברך ד' בשם  עזרנו שאמר וזה ,

עשה  אשר שהוא לפי  הוא, ית' בו בטחוננו סיבת כלומר 
הארץ  ואת השמים בשבילאת אלא בראם לא  כי ונודע

בראשית  על  רז"ל כמ"ש התורה את שיקיימו ישראל 
ראש שנק' התורה בשביל  וכו ' ישראלברא ובשביל ית,

ולילה  יומם בריתי לא אם וכמ"ש  ראשית, שנקראו
מידם שיעזרנו הוא מוכרח וא"כ וכו', שמים חקות
כדי בימינו במהרה העתידה שלימה גאולה ויגאלנו



        יב

יתאחדו  ה ובהמש בזה, זה ישראל , את שירצו  הגויי יילחמו הראשו בשלב 
נגדנו . ויילחמו

מאומות שימותו  יהיו  הזה  וכמספר  ישראל מע  מיליוני כמה ימותו  במלחמה
יהיה לא  הוא   שלאחריה  יומיי במש המתקפה  את  להדו יצליח צה"ל  . העול

בקב "ה אלא  להיעזר  במי לנו יהיה ולא אותנו , יהרגו  וכול יותר  קייג [ככה
שלו]. הנבואי  מהחלו ע ' הילד אמר

וכל  הדרומית קוריאה רוסיה, ,איר אליו  ויצטרפו אובמה יוביל נגדנו המלחמה את
שלנו   אנשי יחטפו דאעש . העול אומות 70. ויהרגו אות יענו  ,.


והיה  ישעיה : בנבואת שאמר כמו ימלטו באמת האל 
כל לו יאמר קדוש  בירושלם  והנותר בציון הנשאר
יקרא אשר  כל אמר וכן  בירושלם . לחיים  הכתוב
ה' קרוב שאמר: כמו  באמת, שיקראוהו והוא ה' בשם
שרידים והם  באמת יקראוהו אשר לכל  קוראיו לכל
אותם יקרא והוא  באמת  יקראוהו הם כי קורא  ה' אשר
àצõçן "הõìתר  ה] ג, יואל ] רד "ק , ואוהבי  ְִַָעבדי 
לחçים הéתäב éל  õ ל יאמר Łõקד àירŁäלים ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוהŁìאר
äארי ולא לח çים , מנõס אין הæבע  üבדרä àְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹירŁäלים ",
הנביאים : מן קבלה  éמלאכים  קדŁõים  רק  Łְְְִִַַָָם 
תהיה  כמותה , היתה שלא שבעולם , הנוראה "מלחמה
קדושים !" רק ישארו לא  ירושלים שערי לפני  ממש 
מן אצלם מק àלת קàלה רק  מ íברא, Łäרï זה ואין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

àיõת  הõìראה Łהëלחמה  àעõלםהìביאים , Łהיתה ר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
éל äצà יתק ãà ירŁäלים, Łערי  לפני  Łëמ ôְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
éל אחד  àצד נעדר, לא מהן אחד àŁעõלם  ְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהאõëת
האõëת  éל אחד  äבצד נõצרית, âת הëחזיק õת ְְְִִֶַַַָָָָָֻֻהאõëת
מ éל הðבא  łרי Łמ õת äמקàל ,õז àדת מאמינõת Łְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאינן 
àלעם נàא õז מלחמה ועל   הõìצחת  א ëה õואיז ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻצד 
האõëת  ä אõבçŁ אל", õמäfi מ יחיה  מי  "אõי  õמרõאàְְְִִִֵֶֶָָֻ
ולא לח çים , מנõס אין  הæבע üבדרä אל, Łם  ŁàŁְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמם

נאמר זה ועל éמלאכים , קדŁõים  רק  Łם  äארישעיהי) ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
ג ') לõד ', יאמר Łõקד àירŁäלים והŁìאר  àצ õçן ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ"ה õìתר 

להיõת  õŁ לנפ יערב  äמי àירŁäלים", לח çים  הéתäב éְְְֱִִִִִֶַַַַַַָָָל 
àחçים äארçŁ äêא בהקדמה )מ ñדŁõים  בנים" על .("אבות ְֲִִִִֵֶַַָ

 שנה יצחק  רבי אמר לו: פרשה רבתי ובפסיקתא
העולם האומות מלכי  כל בו נגלה המשיח שמלך
והולך  ערביא  במלך מתגרה פרס מלך בזה זה מתגרים

מהם  עצה ליטול לאדום ערביא [וחוזר ](והחזיר)מלך
פרס וכל(והחריב )מלך כולו העולם  כל את [ומחריב]

פניהם על  ונופלים  ומתבהלים  מתרעשים העולם  אומות
יולדה, כצירי צירים  אותם מתרעשיםויאחוז וישראל 

להם ואומר נבוא ולהיכן  נלך להיכן  ואומרים  ומתבהלים 
אלא עשיתי לא  שעשיתי  מה [כל  תתייראו  אל בניי 
הגיע תיראו] אל מתייראים  אתם מה  מפני בשבילכם 

גאולתכם(ימי ) גאולה [זמן] כך ראשונה כגאולה ולא

ושיעבוד צער  לכם  היה ראשונה  גאולה כי אחרונה
לכם(אחרים)מלכיות אין אחרונה  גאולה  אבל [אחריה]

מלכיות ושיעבוד [אחריה].(אחרים)צער
על ועומד בא  נגלה המשיח  שמלך בשעה רבותינו  שנו 

המקדש בית  של  להם(והיה )הגג  משמיע [והוא]
אין ואם  גאולתכם זמן  הגיע ענוים להם  ואומר לישראל

ראו מאמינים  עליכם(באורו)אתם  שזרח [באורי]
זרח  עליך ה ' וכבוד אורך בא כי  אורי קומי  שנאמר 
כי שנאמר העולם  אומות על ולא זרח  בלבד ועליכם
ה' יזרח ועליך לאומים  וערפל  ארץ יכסה החשך הנה
ברוך  הקדוש מבהיק  השעה באותה יראה  עליך וכבודו

ש אורו אומות הוא וכל ישראל ושל המשיח מלך ל
משיח  של לאורו כולם והולכים  ואפילה בחושך העולם 
לנגה  מלכים  לאורך גוים  והלכו שנאמר ישראל  ושל

ג ')זרחך ס' של(ישעיה רגליו מתחת  עפר ומלחכים ובאים
שנאמר המשיח  ילחכו)מלך רגליו ועפר  יחלו לפניו (ואיים

ילחכו] רגליך כ"ג )[ועפר  מ "ט  ונופלים(שם כולם  ובאים 
נהיה  להם ואומרים ישראל  ולפני משיח  לפני  פניהם  על
שני לו מישראל  ואחד אחד  וכל עבדים ולישראל לך
ההוא ביום  והיה שנאמר עבדים  מאות ושמונה  אלפים
הגוים הלשונות מכל אנשים עשרה יחזיקו אשר
שמענו כי  עמכם  נלכה לאמר יהודי  בכנף והחזיקו

עמכם כ"ג )אלהים  ח' .(זכריה 
 למסכת מהאלמין להאדמו"ר תורה דברי בספר 

זי"ע ויטאל חיים מרבנו  גדולות  סודות ב  דף ממש ברכות
הפיגועים : עם היום  שקורא  מה 

עץ ... בספה"ק  זי"ע וויטאל  חיים רבי  הגה"ק שכתב כמו
היא צרה עת עתה כי ויען תהלים , על  טוב הדעת
את  מצירים  ישמעאל בני אשר בארה"ק בפרט ליעקב,
לשונו להעתיק כדאי ע "כ רח "ל , ישראל של רגליהם

זי "ע  הרח"ו הגה"ק של קכ"ד )הזהב שיר(שם פסוק  על  ,
וז"ל : וכו', לנו  שהיה ד ' לולי  המעלות

ואדום ויון ומדי בבל ד', אלא אינם הגליות כי ידעת כבר 
בגלות  הימים באחרית להיות ישראל עתידין עוד  אבל

ובספרישמעאל רז"ל, ובמדרשי אליעזר ר ' בפרקי  כנזכר 
ושם וכו'. דומה משא  ובענין  לך לך פרשת סוף הזוהר
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תשע"ה באלול בכ"ז התחילה  כבר המלחמה למעשה .בבו יתחיל  2015)הכל בספטמבר  11).
הנער שאמר  בדיוק תשע"ה  שנת אלול כ"ז שישי יו  הוא העיתו על  המופיע  התארי
שהמלחמה ואמר  והגאולה  ומגוג גוג מלחמת   מהל את  וראה קליני מות  שעבר שנה  15  ב

.חיי החפ כדברי  תשע"ה אלול בכ "ז התחילה 


אברהם בן להיותו ישמעאל כי אמר לך לך בפרשת
ולא שמל  מפני  גמור  אדם  ולא  אדם  פרא נקרא ונימול 

כנזכרפרע החיות אל משולות הן הגליות ד ' שאר אבל
הקודש ברוח  נתנבא ע "ה דוד והנה דניאל  בספר
הנזכר בגלות להיות  עתידין  שישראל מה כל זה במזמור
לומר עתידין הם  הארבעה בגליות ישראל בהיות והנה
היינו אלו גליות בד ' עתה  כלומר נא  לנו שהיה ד ' לולי 
וסרס  וכו ' בלעונו חיים  אזי אח"כ כמ "ש  לגמרי  אובדין 

ישר יאמר אמר כאילו המקרא לנואת שהיה ד ' לולי אל
גלות  יש עוד  אבל מלכיות הד ' באלו עתה ר"ל  נא
ישמעאל גלות והוא מכולם  וקשה לכולם  אחרון חמישי 
ואז החיות. אל  נמשל ואינו כנ"ל אדם פרא הנקרא 
בקום לנו שהיה  ד' לולי והוא אחר באופן  ישראל  יאמרו
ויש אברהם בן היותו לסיבת אדם  להיותו  כי אדם , עלינו
יחיה  ישמעאל לו שאמר שמצינו כמו אבות זכות לו 

גם  כי  המילה , זכות לו יש וגם  נקראלפניך, זו לסיבה
מלכיות  ד ' משאר תקיפה גלותו ולכן  שאמרואדם וכמו

ישמעאל נקרא לכן  כי לצעוק רז"ל ישראל  שעתידין על 
ויענם א ל  ישמעם ואז  גלותו בימי גדולות ולפיצעקות

שאר על  ממשלה  בהם היתה תמיד  האומות ששאר
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        יד

בתחילה השלישית. ל הע מלחמת שפרצה  יבי העול וכל  יפרו הכל אחד  ביו
נגדנו . ויבואו יתאחדו כ ואחר לתמונה, מחו נהיה ואנחנו בזה זה יילחמו   כול
, אטו פצצת ג תופעל ישראל. על וטילי רקטות  הגויי יירו  המלחמה  במהל
שבועות כמה אחרי תיפול, לא  והיא   בשמי אותה יעצור הקב "ה  קטנה . אבל

אביב תל  – ערי שתי על אטו פצצת ויגיעו תיפול תיכבש, ישראל כל וחיפה.
ג שני , מצד .אנשי יינצלו  וש פליטה תהיה  בירושלי אבל  ממש. ירושלי עד

ניצל . שזוכה מי  ורק  מלחמה  תהיה ש


קיום להם אין כי כנזכר, ולארץ לשמים  קיום שיהיה

עכדה"ק . ישראל , ע"י  זולתי
.'ע הילד אמר גם  ככה
.'ע הילד אמר גם  ככה

        טו

.כול לעיני  המשיח  יתגלה שייבקע  בשנייה  .לשניי ייבקע   בירושלי הזיתי הר
זוכה שלא מי לא . ומי להיכנס זוכה מי ויאמר  הזיתי הר של בפתחו יעמוד הוא 
את יערי המשיח  וניצל.  מוג – להיכנס  שזוכה ומי ומת, בחו נשאר  להיכנס

שלו  הקדושה לפי האדבקיעת עונש. ירא  ולא אמיתי שמי ירא הוא  הא –
.אטו מפצצת או אדמה מרעידת כתוצאה תיעשה לא  ההר
ייבקע  וההר  צדדי משני יעלו  לתחייה שיקומו מתי שני 

בארישראל  אותו ויקבור אותו  יהרוג באובמה,  ילח .המשיח 
כדי הנדרשות התכונות מה  לדעת יכולתי א המשיח , יהיה מי  לדעת יכולתי לא
חשוב בארישראל , פה שחי אד אלא שמת  אד אינו  המשיח  משיח . להיות
שהוא  מכ מופתעי יהיו  הכל יתגלה  הוא כאשר אבל , לאנשי ומוכר מאוד
לא שמעול תשובה בעל חילוני  הוא אמת. ותורתו  ושהקב"ה משיח  שיש המשיח ,

עוונות .עשה



ה )ישעיהא יא  ונצר(א ):(פרק י Łי  מ áזע  חטר ְְִִֵֶֶֶַָָָֹויצא 

יפרה: äבינה (ב )מ ר Łיו  חכמה ר äח  יהוה רäח עליו ונחה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָָֹ
יהוה: ויראת âעת רäח äגב äרה עצה והריח õ(ג )רäח ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹ

למ Łמע ולא יõïŁט עיניו למראה ולא  יהוה àְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹיראת
י õכיח : לענוי(ד )אזניו  àמיõŁר והõכיח êâים  àצדק  וŁפט  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

רŁע : ימית łפתיו äברäח ïיו  Łàבט ארץ  והéה (ה )ארץ  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
חלציו . אז õר והאמ äנה מתניו אזõר צדק ְְְֱֲֵֵֶֶָָָָָָָָוהיה

 אמר(יד )זכריה גם ככה  הזיתים  הר ונבקע 
ע'.הילד 
. בישראל קבר מקום לגוג אתן  לט יחזקאל
מהאלמין להאדמו"ר ומגוג  גוג  זוהר  בספר ראה 

שמשיח  בזה הרידב"ז  שאמר מה  לקמן  וראה שליט "א ,
על אפילו עבר שלא עולם יסוד צדיק  להיות צריך
שאמר הרידב"ז, שאמר  מה ראה אחד חז"ל מאמר
פעם עבר אם עבירות עשה שלא אדם  הוא שהמשיח
 משיח להיות יכול  אינו  אזי  חז"ל, דברי על אחת
על אמרו שהעולם  זצ "ל, הרידב"ז מו"ר מפי ושמעתי
עצמו שחשב הרמח"ל , – לוצאטו חיים משה רבינו
שיחפשו לתלמידיו הרידב"ז אמר  אחת ופעם  למשיח

דב על  אחת פעם  עבר  שאם יכולעליו אינו אזי  חז "ל , רי
מאמר על עבר אחת פעם כי  לו והזכירו משיח, להיות

טוב" בכי  אדם  יצא "לעולם ב ')חז"ל הסיח (פסחים אז
משיח מלהיות קמ"ה )דעתו עמוד ציון" "עדן {כי(ספר ,

 עבירה} שום עשה לא אם רק להיות יכול  לא משיח 
"טומאתה  הנביא שאמר מה זה – מדובנה המגיד ואומר
יצר יכול בשוליים , גם  – אחריתה" זכרה לא בשוליה
יפיל הוא הקטנים בדברים דוקא אותך לתפוס הרע 
תשמעון " עקב "והיה ומזהירה התורה  באה לכן אותך
'כאן אומרת התורה שבהם  הקטנים, לפרטים לב  תשים
דוקא היא הרע, יצר של תחילתו הרע' היצר מתחיל

הוא וככה החוצה, מושך שהוא  הקטנים ' 'בחוטים 
מביא, בעתו דבר בספר וכן  כולה  המפה את מפורר
שבתאי של דמותו  אחר להתחקות  בניו  את  שלח שהט"ז

ירקבצבי רשעים  שם  לכו– להם ואמר אותם  שלח הוא
הלכו הם  גדול אדם  שהוא  אומרים  הוא, מי  תראו
דברים כמה  וסיפרו הביתה  חזרו הם הוא מי  לבדוק
הבנים , סיפרו שקר משיח הוא הט "ז  להם אמר אודותיו,
לפני הימנית נעלו  את  קשר והוא  אפרקדן, ישן שהוא

השמאלית  עלנעלו  מקפיד שלא מי הט "ז  להם  אמר 
להיות  יכול לא כבר הוא משיח כאלה, .דברים

נעילת  מינה נפקא זה מה האומר יאמר  לכאורה,
זה  תשמעון " עקב "והיה כן! היא התשובה  הנעליים ?!
מגיעים הקטנים, מהדברים  בעקביו דש  שאדם  המצוות
אהרון ר' גם  מביא וכך רבותינו,  הגדולים  לדברים
אינם אצלנו, שבכלל דברים שישנם בספרו, קוטלר 
לעבירות  הביאו הללו , הדברים  לעבירה, נחשבים
משנת  בספרו קוטלר  אהרון  ר' כותב  ביותר החמורות

אהרון קכ"א )רבי  עמוד  א, האם(חלק דוגמא, לך אביא  ,
עבירה ? מהווה הממון שחמדת חושב מאיתנו מישהו 
בסוף  שמופיעה תוספתא, קוטלר אהרון  רבי מביא
עמלים שהיו בהם אנו מכירים  שני בית על מנחות ,
גלו? מה  ומפני המדרש שואל במעשרות וזהירים  בתורה
לשנאת  להם  שגרמה והיא  הממון , את שאוהבים מפני 
אהבת  רק  לשנאה, מביאה אינה הרוחניות כי  חינם ,

שגרמה היא שמעהחומריות, מי  קוטלר אהרון ר' שואל
ל שתביא ממון חמדת חינםעל כסף,?!שנאת  אוהב אדם 

אדם בן כן. ואומר  ביותר ! הנורא לדבר  אותו יביא  זה 
בקב"ה אמונה לו שאין  אדם  זה ממון  חומד  שהוא
אוסף  כסף , שאוסף אדם ממון ? צריך אתה  מה בשביל 
למה  כלכלי . בטחון  לו שיהיה שרוצה אדם  זה רכוש,
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יהוה: ויראת âעת רäח äגב äרה עצה והריח õ(ג )רäח ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹ

למ Łמע ולא יõïŁט עיניו למראה ולא  יהוה àְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹיראת
י õכיח : לענוי(ד )אזניו  àמיõŁר והõכיח êâים  àצדק  וŁפט  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

רŁע : ימית łפתיו äברäח ïיו  Łàבט ארץ  והéה (ה )ארץ  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
חלציו . אז õר והאמ äנה מתניו אזõר צדק ְְְֱֲֵֵֶֶָָָָָָָָוהיה

 אמר(יד )זכריה גם ככה  הזיתים  הר ונבקע 
ע'.הילד 
. בישראל קבר מקום לגוג אתן  לט יחזקאל
מהאלמין להאדמו"ר ומגוג  גוג  זוהר  בספר ראה 

שמשיח  בזה הרידב"ז  שאמר מה  לקמן  וראה שליט "א ,
על אפילו עבר שלא עולם יסוד צדיק  להיות צריך
שאמר הרידב"ז, שאמר  מה ראה אחד חז"ל מאמר
פעם עבר אם עבירות עשה שלא אדם  הוא שהמשיח
 משיח להיות יכול  אינו  אזי  חז"ל, דברי על אחת
על אמרו שהעולם  זצ "ל, הרידב"ז מו"ר מפי ושמעתי
עצמו שחשב הרמח"ל , – לוצאטו חיים משה רבינו
שיחפשו לתלמידיו הרידב"ז אמר  אחת ופעם  למשיח

דב על  אחת פעם  עבר  שאם יכולעליו אינו אזי  חז "ל , רי
מאמר על עבר אחת פעם כי  לו והזכירו משיח, להיות

טוב" בכי  אדם  יצא "לעולם ב ')חז"ל הסיח (פסחים אז
משיח מלהיות קמ"ה )דעתו עמוד ציון" "עדן {כי(ספר ,

 עבירה} שום עשה לא אם רק להיות יכול  לא משיח 
"טומאתה  הנביא שאמר מה זה – מדובנה המגיד ואומר
יצר יכול בשוליים , גם  – אחריתה" זכרה לא בשוליה
יפיל הוא הקטנים בדברים דוקא אותך לתפוס הרע 
תשמעון " עקב "והיה ומזהירה התורה  באה לכן אותך
'כאן אומרת התורה שבהם  הקטנים, לפרטים לב  תשים
דוקא היא הרע, יצר של תחילתו הרע' היצר מתחיל

הוא וככה החוצה, מושך שהוא  הקטנים ' 'בחוטים 
מביא, בעתו דבר בספר וכן  כולה  המפה את מפורר
שבתאי של דמותו  אחר להתחקות  בניו  את  שלח שהט"ז

ירקבצבי רשעים  שם  לכו– להם ואמר אותם  שלח הוא
הלכו הם  גדול אדם  שהוא  אומרים  הוא, מי  תראו
דברים כמה  וסיפרו הביתה  חזרו הם הוא מי  לבדוק
הבנים , סיפרו שקר משיח הוא הט "ז  להם אמר אודותיו,
לפני הימנית נעלו  את  קשר והוא  אפרקדן, ישן שהוא

השמאלית  עלנעלו  מקפיד שלא מי הט "ז  להם  אמר 
להיות  יכול לא כבר הוא משיח כאלה, .דברים

נעילת  מינה נפקא זה מה האומר יאמר  לכאורה,
זה  תשמעון " עקב "והיה כן! היא התשובה  הנעליים ?!
מגיעים הקטנים, מהדברים  בעקביו דש  שאדם  המצוות
אהרון ר' גם  מביא וכך רבותינו,  הגדולים  לדברים
אינם אצלנו, שבכלל דברים שישנם בספרו, קוטלר 
לעבירות  הביאו הללו , הדברים  לעבירה, נחשבים
משנת  בספרו קוטלר  אהרון  ר' כותב  ביותר החמורות

אהרון קכ"א )רבי  עמוד  א, האם(חלק דוגמא, לך אביא  ,
עבירה ? מהווה הממון שחמדת חושב מאיתנו מישהו 
בסוף  שמופיעה תוספתא, קוטלר אהרון  רבי מביא
עמלים שהיו בהם אנו מכירים  שני בית על מנחות ,
גלו? מה  ומפני המדרש שואל במעשרות וזהירים  בתורה
לשנאת  להם  שגרמה והיא  הממון , את שאוהבים מפני 
אהבת  רק  לשנאה, מביאה אינה הרוחניות כי  חינם ,

שגרמה היא שמעהחומריות, מי  קוטלר אהרון ר' שואל
ל שתביא ממון חמדת חינםעל כסף,?!שנאת  אוהב אדם 

אדם בן כן. ואומר  ביותר ! הנורא לדבר  אותו יביא  זה 
בקב"ה אמונה לו שאין  אדם  זה ממון  חומד  שהוא
אוסף  כסף , שאוסף אדם ממון ? צריך אתה  מה בשביל 
למה  כלכלי . בטחון  לו שיהיה שרוצה אדם  זה רכוש,
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בתשובה שמחזיר גדול  אד נשמתו הוא אבל המשיח, שהוא   היו יודע ואינו 
ד כתמי שעליו ענק בחלוק בעצמו הקב"ה יבוא  הזיתי הר  בקיעת אחרי יודעת.
וינקו יהודי היות בשל הגויי עלידי הדורות בכל  שנהרגו   היהודי כל של
שופט  הינשא  הופיע. נקמות אל ,הש נקמות "אל הפסוק  זה ועל  ,הגויי בכל 

הגוייהאר כל   ה "גאי על גמול  השב  .

מדרגות חומות, ,בנייני – העול בכל יקרוס  הכל דקות יישארו בכמה  מהגויי .


בטוח  להיות  רוצה לא  אתה כי  כלכלי? בטחון  רוצה אתה
אתה  המחר. ליום דואג  להיות רוצה לא אתה בקב "ה,
ר' אומר רגוע . שתהיה כדי בבנק , כסף לך שיהיה  רוצה

הבית. לחורבן  הגיע  הממון  מחמדת  קוטלר אהרון 
את  להחביא דרכו שהיה ברק בבני זקן איש היה
כי לדירתו, הסמוך חשמל  בארון  הבית של המפתחות
המפתחות. את פעם כל לסחוב טירחה בשבילו היה זה
את  מחביא  הזקן איך פעם  כל שראה אברך שכן  לו  היה
פעם הזקן , את לחנך החליט  חשמל, בארון המפתחות
אותם והחביא המפתחות לקח  מביתו הזקן כשיצא
מצא לא  כי  מאד, נצטער הזקן  וכשחזר  אחר, במקום 
לקרוא והוצרך לבית, להיכנס יכול היה ולא המפתחות,
ולטפס  שלהם , המרפסת דרך סולם  שיוציאו לשכנים
הסיפור, מכל גדול  צער לו והיה שלו, המרפסת לתוך
שלקח  מי  נגד חריפים  דיבורים מפיו הפליט צערו ובדרך
הרבה  זמן עבר ולא הזה, הצער כל לו וגרם  המפתחות
מה  אברך אותו המפתחות שלקח הזה  האברך ונפטר 

עשיתי? הכל  בסך מה דש טען ? שאדם  עבירות זה אבל 
כאן אבל מצוה, בזה שעושה חושב אפילו ואולי  בעקביו ,

האדם את היצר שלאמפיל למדים  נמצאנו יצילנו השם 
ממון חמדת כגון מידות בעיקר  אלא  עבירה נדנוד  רק 
כדברי הבנין צומח שעליו העיקר הם  וכו', כבוד  גאווה

קדושה בשערי  טובות המהרח "ו מידות  לו שיש  שמי ,
שלו המידות אם  אבל בתשובה, לחזור  בקל  יכול
רחוק גמור צדיק של  מעשים  לו יש אם גם  מקולקלות

מהקב"ה  מאוד  ליבו!!!הוא אל יתן והחי
2005 בשנת עוד ז"ל  כדורי  הרב שכתב כמו

משיח  נשמת "התעברה   שנים : 9 לפני ה'תשס"ו,
ועתיד פועל  החל  כבר צדקנו משיח   מישראל ! באדם

להתגלות!
יאמר רק  אלא  לשכה, בשום ישב לא כמנהיג המשיח
 התקשורת כלי  גם שבינהם  שונים , בכלים  דבריו  את

המשיח  של  שכן(=זהותו)סודו מדינה, חצי  סוד הינו
ידעו לא כה עד אך רבים , מכיר והוא  אותו מכירים  רבים

מ לחצי מוכר המשיח כלומר:  המשיח" דינה,שזהו
מוכר שהוא  יתכן איך  המשיח  שהוא חושבים לא אבל 
משתמש המשיח כדורי: הרב תשובת  מדינה?! לחצי
בולטים שלבים  "שני  דבריו! את לפרסם  בתקשורת
בפעולות  מתחיל הוא הראשון , בהתגלותו: וברורים 

מבלי משיח " כ"בחזקת מעמדו את וקובעות המבססות
לבודדים  המשיח יתגלה השני בשלב עלידיעתו, (שיידעו

משיח לכאלוהיותו גם אלא  תורה, לגדולי  דווקא  לאו
מכן ולאחר להסבירו), יכולת מבלי הנהגה כח המזהים 
הדבר יהיה לכלל  בהתגלותו  לכלל  המשיח יתגלה
הוא?! זה מה, רבים: יתמהו  וכשיתגלה הדעת, בהיסח
לא כה עד אך רבים, מכיר והוא  אותו מכירים  רבים שכן
את  פגשתי  כדורי: יצחק הרב  המשיח." שזהו ידעו 

ה'תשס"ו)המשיח תשרי כ"ו – מקובלים(29.10.2005 זקן  
בשום יישב לא כמנהיג שהמשיח בשיעורו עוד  גילה 
שלא חשף עוד  המציאות  את ייצור ודיבורו לישכה 

ההתחלה על  בו יאמינו לקבלו)כולם  יותר קל  יהיה (לחילונים

זהותו על  פרטים  מדינה )וגילה חצי סוד הינו בנביא(סודו 
הפתעה: תהיה המשיח שזהות מתואר נ"ג  פרק  ישעיהו
{ב} נגלתה: מי  על  ה ' äזרõע  äמעתנŁ ל האמין מי  ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֻ{א}
ולא õ ל תאר לא צçה  מארץ Ł רוכ לפניו  õçéנק  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹוçעל 
איŁים וחדל נבזה {ג } :ä ונחמדה מראה  ולא äונראה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהדר
ולא נבזה äìëמ ïנים  äכמסôר  חלי  ויד äע מכאבõת Ł ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹאי

äבנהŁנ "ג )ח .(ישעיה, ְֲַֻ
 מבצרה בגדים  חמוץ מאדום בא מי זה  סג  ישעיה

רב בצדקה מדבר אני  כחו ברב צעה בלבושו הדור זה
ג בגת : כדרך ובגדיך ללבושך אדם מדוע ב  להושיע :
באפי ואדרכם אתי איןאיש ומעמים לבדי  דרכתי  פורה
וכל מלבושי עלבגדי נצחם ויז בחמתי וארמסם 
ואביט ה באה: גאולי ושנת בלבי  נקם  יום כי ד  אגאלתי :
וחמתי זרעי  לי ותושע  סומך ואין ואשתומם עזר ואין
בחמתי ואשכרם  באפי עמים ואבוס ו סמכתני: היא 

נצחם . לארץ ואוריד 
אדום לבוש  למשיח  שמביאים ז' שמות זוהר מדםוראה

éל ור õאה אחד , להיכל ל Łם  נכנס שנרצחו ְְְְִֵֶֶָָָָָהיהודים 
אõתם צ õçן , אבלי  ìŁקראים  עלי õנים מלאכים  ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאõתם 
נõתנים והם  ôמיד, äבõכים  ,Łâקëה àית חר àן על äכàŁְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
שמות  זוהר וראה נקמõת  לעõłת אחד אדם Łäלב õְְֲֶַָָָל
àבגדי אõתם  וחõקק אõתם  נõטל הäא ואז  רמו: ְְְְִֵֵֵָָָדף

הע ëים . Łאר הר äגי  א õתם את õêŁ ְְֲִֵֶֶַַַָָָהëלכäת
: דיברתי באש עברתי , ובקנאתי  יט   לח יחזקאל 

ישראל . אדמת על, גדול, רעש יהיה ההוא, ביום  אם לא
השדה, וחית השמיים  ועוף הים  דגי  מפניי  ורעשו  כ
אשר האדם , וכול על האדמה, הרומש וכל הרמש 
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שעות 24 אור ויהיה לילה ללא  יו יהיה זה  נוח . בני מצוות שבע על  ששמרו  .מי

רב זמ ייקח  הגאולה. התחלת רק זו האורתהיה הגופות. כל את שיפנו  עד
מהשמיי שיירד המקדש בית ע יחד לעולמנו למטה  יירד למעלה .שראיתי 

. עדבג שהיו הצדיקי רק   ה לה  שיזכה ומי המתי תחיית תהיה שבועיי אחרי
יותר מש לצאת יזכו  ולא   בגהינ יישארו  הרשעי.

פני הבעת ללא  אנשי  מה וייצאו  ייפתחו הקברי :כ תיראה המתי תחיית
יפי בבגדי לבושי ,בגופ שלמי יהיו ה עצב. או שמחה ויתחילו של 

למעלה. שהיו ויזכרו למעלה שהיו  יודעי ה ללכת.

רבינו, משה יוחאי, בר  שמעו רבי – מאוד  גדולי ג יהיו שיקומו  בצדיקי
אסור יהיה אבל  מטרי כמה  של  ממרחק אות לראות נוכל האבות . שלושת
להיות יכולי .במקו להישר עלולי שלה הקדושה מרוב כי אליה להתקרב 

עוונותיה את לנקות כדי מוגבל  זמ לפרק  בגהינ שהיו מי  שלמעלהג , יומיי (למשל 

(זמ  להמו לתחייה.נחשבי וקמי עד  לג מגיעי כ ואחר

?אמי זה  הא המומחה: דעת 

: גו לשפת בהכרחמומחה  שלא  מה שחווה , הסובייקטיבית  החוויה את  ומתאר אמי הנער
זה – והתיוו הפרשנות לגבי אמינותה, על אחר.מעיד  עניי כבר

 ומראשוני אישית, בי ולתקשורת   הגו לשפת מומחה צר, רמי את הושיב
לראות ואפשר חוויה עבר "הנער כי אומר צור בסרט. לצפות בישראל , זה בתחו העוסקי

חלומות . לתאר שקשה כמו ראה , מה לתאר לו  קשה לפעמי ברור. באופ זאת 

הרבה. קורא שהוא נראה  לא  סבלנות . בחוסר שקשורה כלשהי תסמונת יש שלנער "נראה
 מתחלקי אד בני  כי  אומרי מחקרי למעלה. עיניו את  מרי הוא  רבות  פעמי
אליו האחרו הסוג  על נמנה  הוא  וראייתה. תחושתי שמיעתי, :סוגי לכמה  בחוויותיה
מתבטא זה  ראייה. דר הכל  חווי רובנו  הסמארטפוני בגלל בעיקר רובנו.  היו  שיי
מהיר בדיבור ומתאפיי וכדומה, לי ' נראה  'לא אומר ', אני מה רואה 'אתה כמו  במשפטי
במחשבה. שרצות התמונות תיאור את  להדביק  כדי  אחר עניי לטובת באמצע שנקטע 

להיזכר". לו  עזרו כי  אולי למעלה, עיניו  עלו לא  עובדיה הרב את מזכיר הוא כאשר


המדרגות, ונפלו ההרים , ונהרסו האדמה; עלפני 

תיפול . לארץ וכלחומה,
ולא י õם  לא לה ' י äדע  הäא אחד יõם  והיה ז : יד ְְִֶַָָָָֹֹזכריה 

אõר . יהיה ערב לעת והיה ְְְְִֵֶֶֶָָָָלילה
. יחזקאל ספר לפי  חודשים  7
. ועוד רש"י זוהר,  משמים  ירד  המקדש בית

 יé àי ה Łïעים האנ Łים  àפגרי äורא ä ויצא כד: סו, ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹישעיה
łàר. לכל דרא õן äוהי תכàה לא  וא ם תמäת  לא  ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹתõלעôם

צדיקים עתידים  יוסף בר חייא  א"ר  קיא: כתובות
שנקברה  חטה מה מחטה ק "ו במלבושיהן שיעמדו
בלבושיהן שנקברו צדיקים לבושין  בכמה  יוצאה ערומה

וכמה. כמה  אחת  על
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בתשובה שמחזיר גדול  אד נשמתו הוא אבל המשיח, שהוא   היו יודע ואינו 
ד כתמי שעליו ענק בחלוק בעצמו הקב"ה יבוא  הזיתי הר  בקיעת אחרי יודעת.
וינקו יהודי היות בשל הגויי עלידי הדורות בכל  שנהרגו   היהודי כל של
שופט  הינשא  הופיע. נקמות אל ,הש נקמות "אל הפסוק  זה ועל  ,הגויי בכל 

הגוייהאר כל   ה "גאי על גמול  השב  .

מדרגות חומות, ,בנייני – העול בכל יקרוס  הכל דקות יישארו בכמה  מהגויי .


בטוח  להיות  רוצה לא  אתה כי  כלכלי? בטחון  רוצה אתה
אתה  המחר. ליום דואג  להיות רוצה לא אתה בקב "ה,
ר' אומר רגוע . שתהיה כדי בבנק , כסף לך שיהיה  רוצה

הבית. לחורבן  הגיע  הממון  מחמדת  קוטלר אהרון 
את  להחביא דרכו שהיה ברק בבני זקן איש היה
כי לדירתו, הסמוך חשמל  בארון  הבית של המפתחות
המפתחות. את פעם כל לסחוב טירחה בשבילו היה זה
את  מחביא  הזקן איך פעם  כל שראה אברך שכן  לו  היה
פעם הזקן , את לחנך החליט  חשמל, בארון המפתחות
אותם והחביא המפתחות לקח  מביתו הזקן כשיצא
מצא לא  כי  מאד, נצטער הזקן  וכשחזר  אחר, במקום 
לקרוא והוצרך לבית, להיכנס יכול היה ולא המפתחות,
ולטפס  שלהם , המרפסת דרך סולם  שיוציאו לשכנים
הסיפור, מכל גדול  צער לו והיה שלו, המרפסת לתוך
שלקח  מי  נגד חריפים  דיבורים מפיו הפליט צערו ובדרך
הרבה  זמן עבר ולא הזה, הצער כל לו וגרם  המפתחות
מה  אברך אותו המפתחות שלקח הזה  האברך ונפטר 

עשיתי? הכל  בסך מה דש טען ? שאדם  עבירות זה אבל 
כאן אבל מצוה, בזה שעושה חושב אפילו ואולי  בעקביו ,

האדם את היצר שלאמפיל למדים  נמצאנו יצילנו השם 
ממון חמדת כגון מידות בעיקר  אלא  עבירה נדנוד  רק 
כדברי הבנין צומח שעליו העיקר הם  וכו', כבוד  גאווה

קדושה בשערי  טובות המהרח "ו מידות  לו שיש  שמי ,
שלו המידות אם  אבל בתשובה, לחזור  בקל  יכול
רחוק גמור צדיק של  מעשים  לו יש אם גם  מקולקלות

מהקב"ה  מאוד  ליבו!!!הוא אל יתן והחי
2005 בשנת עוד ז"ל  כדורי  הרב שכתב כמו

משיח  נשמת "התעברה   שנים : 9 לפני ה'תשס"ו,
ועתיד פועל  החל  כבר צדקנו משיח   מישראל ! באדם

להתגלות!
יאמר רק  אלא  לשכה, בשום ישב לא כמנהיג המשיח
 התקשורת כלי  גם שבינהם  שונים , בכלים  דבריו  את

המשיח  של  שכן(=זהותו)סודו מדינה, חצי  סוד הינו
ידעו לא כה עד אך רבים , מכיר והוא  אותו מכירים  רבים

מ לחצי מוכר המשיח כלומר:  המשיח" דינה,שזהו
מוכר שהוא  יתכן איך  המשיח  שהוא חושבים לא אבל 
משתמש המשיח כדורי: הרב תשובת  מדינה?! לחצי
בולטים שלבים  "שני  דבריו! את לפרסם  בתקשורת
בפעולות  מתחיל הוא הראשון , בהתגלותו: וברורים 

מבלי משיח " כ"בחזקת מעמדו את וקובעות המבססות
לבודדים  המשיח יתגלה השני בשלב עלידיעתו, (שיידעו

משיח לכאלוהיותו גם אלא  תורה, לגדולי  דווקא  לאו
מכן ולאחר להסבירו), יכולת מבלי הנהגה כח המזהים 
הדבר יהיה לכלל  בהתגלותו  לכלל  המשיח יתגלה
הוא?! זה מה, רבים: יתמהו  וכשיתגלה הדעת, בהיסח
לא כה עד אך רבים, מכיר והוא  אותו מכירים  רבים שכן
את  פגשתי  כדורי: יצחק הרב  המשיח." שזהו ידעו 

ה'תשס"ו)המשיח תשרי כ"ו – מקובלים(29.10.2005 זקן  
בשום יישב לא כמנהיג שהמשיח בשיעורו עוד  גילה 
שלא חשף עוד  המציאות  את ייצור ודיבורו לישכה 

ההתחלה על  בו יאמינו לקבלו)כולם  יותר קל  יהיה (לחילונים

זהותו על  פרטים  מדינה )וגילה חצי סוד הינו בנביא(סודו 
הפתעה: תהיה המשיח שזהות מתואר נ"ג  פרק  ישעיהו
{ב} נגלתה: מי  על  ה ' äזרõע  äמעתנŁ ל האמין מי  ְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֻ{א}
ולא õ ל תאר לא צçה  מארץ Ł רוכ לפניו  õçéנק  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹוçעל 
איŁים וחדל נבזה {ג } :ä ונחמדה מראה  ולא äונראה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהדר
ולא נבזה äìëמ ïנים  äכמסôר  חלי  ויד äע מכאבõת Ł ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹאי

äבנהŁנ "ג )ח .(ישעיה, ְֲַֻ
 מבצרה בגדים  חמוץ מאדום בא מי זה  סג  ישעיה

רב בצדקה מדבר אני  כחו ברב צעה בלבושו הדור זה
ג בגת : כדרך ובגדיך ללבושך אדם מדוע ב  להושיע :
באפי ואדרכם אתי איןאיש ומעמים לבדי  דרכתי  פורה
וכל מלבושי עלבגדי נצחם ויז בחמתי וארמסם 
ואביט ה באה: גאולי ושנת בלבי  נקם  יום כי ד  אגאלתי :
וחמתי זרעי  לי ותושע  סומך ואין ואשתומם עזר ואין
בחמתי ואשכרם  באפי עמים ואבוס ו סמכתני: היא 

נצחם . לארץ ואוריד 
אדום לבוש  למשיח  שמביאים ז' שמות זוהר מדםוראה

éל ור õאה אחד , להיכל ל Łם  נכנס שנרצחו ְְְְִֵֶֶָָָָָהיהודים 
אõתם צ õçן , אבלי  ìŁקראים  עלי õנים מלאכים  ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאõתם 
נõתנים והם  ôמיד, äבõכים  ,Łâקëה àית חר àן על äכàŁְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
שמות  זוהר וראה נקמõת  לעõłת אחד אדם Łäלב õְְֲֶַָָָל
àבגדי אõתם  וחõקק אõתם  נõטל הäא ואז  רמו: ְְְְִֵֵֵָָָדף

הע ëים . Łאר הר äגי  א õתם את õêŁ ְְֲִֵֶֶַַַָָָהëלכäת
: דיברתי באש עברתי , ובקנאתי  יט   לח יחזקאל 

ישראל . אדמת על, גדול, רעש יהיה ההוא, ביום  אם לא
השדה, וחית השמיים  ועוף הים  דגי  מפניי  ורעשו  כ
אשר האדם , וכול על האדמה, הרומש וכל הרמש 

       יז

שעות 24 אור ויהיה לילה ללא  יו יהיה זה  נוח . בני מצוות שבע על  ששמרו  .מי

רב זמ ייקח  הגאולה. התחלת רק זו האורתהיה הגופות. כל את שיפנו  עד
מהשמיי שיירד המקדש בית ע יחד לעולמנו למטה  יירד למעלה .שראיתי 

. עדבג שהיו הצדיקי רק   ה לה  שיזכה ומי המתי תחיית תהיה שבועיי אחרי
יותר מש לצאת יזכו  ולא   בגהינ יישארו  הרשעי.

פני הבעת ללא  אנשי  מה וייצאו  ייפתחו הקברי :כ תיראה המתי תחיית
יפי בבגדי לבושי ,בגופ שלמי יהיו ה עצב. או שמחה ויתחילו של 

למעלה. שהיו ויזכרו למעלה שהיו  יודעי ה ללכת.

רבינו, משה יוחאי, בר  שמעו רבי – מאוד  גדולי ג יהיו שיקומו  בצדיקי
אסור יהיה אבל  מטרי כמה  של  ממרחק אות לראות נוכל האבות . שלושת
להיות יכולי .במקו להישר עלולי שלה הקדושה מרוב כי אליה להתקרב 

עוונותיה את לנקות כדי מוגבל  זמ לפרק  בגהינ שהיו מי  שלמעלהג , יומיי (למשל 

(זמ  להמו לתחייה.נחשבי וקמי עד  לג מגיעי כ ואחר

?אמי זה  הא המומחה: דעת 

: גו לשפת בהכרחמומחה  שלא  מה שחווה , הסובייקטיבית  החוויה את  ומתאר אמי הנער
זה – והתיוו הפרשנות לגבי אמינותה, על אחר.מעיד  עניי כבר

 ומראשוני אישית, בי ולתקשורת   הגו לשפת מומחה צר, רמי את הושיב
לראות ואפשר חוויה עבר "הנער כי אומר צור בסרט. לצפות בישראל , זה בתחו העוסקי

חלומות . לתאר שקשה כמו ראה , מה לתאר לו  קשה לפעמי ברור. באופ זאת 

הרבה. קורא שהוא נראה  לא  סבלנות . בחוסר שקשורה כלשהי תסמונת יש שלנער "נראה
 מתחלקי אד בני  כי  אומרי מחקרי למעלה. עיניו את  מרי הוא  רבות  פעמי
אליו האחרו הסוג  על נמנה  הוא  וראייתה. תחושתי שמיעתי, :סוגי לכמה  בחוויותיה
מתבטא זה  ראייה. דר הכל  חווי רובנו  הסמארטפוני בגלל בעיקר רובנו.  היו  שיי
מהיר בדיבור ומתאפיי וכדומה, לי ' נראה  'לא אומר ', אני מה רואה 'אתה כמו  במשפטי
במחשבה. שרצות התמונות תיאור את  להדביק  כדי  אחר עניי לטובת באמצע שנקטע 

להיזכר". לו  עזרו כי  אולי למעלה, עיניו  עלו לא  עובדיה הרב את מזכיר הוא כאשר
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אõר . יהיה ערב לעת והיה ְְְְִֵֶֶֶָָָָלילה
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. ועוד רש"י זוהר,  משמים  ירד  המקדש בית
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הוא  שחל שמה  מוכיח  זה  אי  א חווה , כנראה הוא  הזיתי והר גוג המשיח , תיאורי "את
שהוא וככל  ניכרות אכ והחוויה  ההתרגשות שראה. טוע שהוא  מה  לגבי אמי הילד  אמת.
והתיאור ומקושטת  נכונה הסובייקטיבית החוויה הסיפור.  לתו יותר נכנס הוא  'מתחמ'

חי ".

 לפעמי שהרב רואי אבל הרב. לבי בינו כזה היה א ,המוקד הקשר מה יודע "איני 
מצא כי נראה  מובל. הוא כאילו  גדולה  במהירות אחריו מיד  ממלמל והוא  משהו  אומר
בקהל, לאנשי נות שהוא לתשובות בניגוד  זאת  .מאמי ובו נשע הוא  שעליו רוחני מורה 

יודע'". 'לא עונה והוא  משהו  שואל שמישהו

כדי  בו  ומשתמש אמיתי סיפור כא שיש  חש  הוא  אג'נדה. ע בא  הוא לרב, "באשר
א כאמור, אמי הילד  כבדות . במניפולציות  משתמש  לא אבל דרכנו', צדקת את  'להוכיח

אחר". סיפור  כבר  ה התרגומי

מקור:

נ ח"  מ י ח לא ִִִִֶַָֹ"י

מיסא יעקב ר י  את)וההנתיב הרת(על  כל תב  ,יריה יר על ה ר צרר פר , ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
ל  ה הל ת  ל מ ליראל  ז ידי  ועל  נח "  מ יח לא  "י  אחת  ס ה מע ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

דע י דה ה יצצת ל ררי מת רי דת העב וכל מצרי ל ת עני האריז"ל ברי ראה  נא   ל) ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(לה היתה  ר ה. ְֶֶֶֶַָָָ

רה ל  יינ יראל  קתע חינת  ה א ילה , המצה   ל ה ל  חְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ה סק  על דה י הח הא ר ברי יתר מתאר נראה לעיל, האמ ר רק מ ל (ראית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יא ) י מט ס סתה",  ענבי בד לב י ס אתנ ני ול רקה עירה  פל ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹֻ"אסרי 
ז"ל מרא ר על  יתאר  ראית)וגו ' פ' חד העצ ),ז הר  ה אל ילה   ד' ל ת י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

הרה עסק  מצות יראל יד היה  ס צרי מרא רמז ולזה  מא , יתעב זה וז לת , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יראל  קתע ה רה עסק  חינת  הא   מ ילה המצה  ל ה ל  ח י  ר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻוגו ',

רי  מה  וע רה, ל  יינ(ב הי",(שהש "ר ית  אל "הביאני רמז פסק   י תב ו) ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

תב, מרא זה סק  על  בר"י הרה, חלקי הד)לד' ללד רמז  נת סד, ימטרה ייתאמצע י ואמר , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
 וגו'" ענבי בד" מר וא  ,ב לל אליו נכ ללכת, י  ה א  לב נת יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

רה נ אי ר ,יי ימצא ולא האלה  זמ ייע א י אמצעתלמר האלה  היה  , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ז"ל  מרא ליראל, האת  יציר א ר הלת קות צז:)על  סנהדרי)ק יע י ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

מר א וה א  ,'וכ  המ ק ה מל לה יעמיד  אל לג זכת  י ראל יהיה ולא חת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹה
ויתר הפת, כיז ריה אמצעת י ,ענבי בדדר הקד ה , ניצצי ר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עכ "ל. נאה, ל י   מלאכ וז נאה מלאכ  אא  ה רה , חינת  אמצעת  רריתְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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קיע ה ידי על מלכת  הרגי ערה  מיתת מזרת   לנ אלעזר ורי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהר "י
ה ד ג י רה  ְְִַַַָָעצמ

למה ת בה ולחזר מיחא עקבתא  מרי להצל עצה  לנ אי א מרת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹזאת
המה מז תה  ד ה ההר לד  ורק   א עיאה , בה נימית ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָבה

פני ת)מדמ ה ניה ל את  נימת ללמד מתחילי א י  מ"ג  זהר  ני לקראת(ע תנא מכי ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
הרה חת "זאת עני הפרסמת  ר א ,דה הרמח"ל  כדברי הלמה , ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻה א לה
כל  קד ת  חברת רציפת   ד ה ההר לד  ידי  על  ורק   א וגו ', ימ ת " י  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאד

האריז"ל אמר  כמ נצח, לח י  ויז רימהיס מה זרת צלי י ראל מהרצ"א קה ת הביא) ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

זי"ע) ה קיעמ ינ ב ידי על  מלכ ת הרגי  ערה מיתת מ זרת   ל נ אלעזר ורי  שהרשב"י  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יתר. להקב"ה רח  ונחת  " מ  והעל הד, גי  רה ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָעצמ

מי אבינ ל לבב לאחז מג ל היה די ה א עה , זאת חכמה  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹי
ה ל  וד ר ,אר יכה הח אר  , האחר ר ילנ לה ה צנצנת  לנ אר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹוהא 

זי"ע, טב  והעל הח"י מהאר"י דע מה זה גל ל זריח ההפלגה ספרי ודר (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(חלקי י"ז ע ס ה וכל רב ה הערב לד ה א   ילנ לה היכל החיד  ה בר דברי , ,דה הר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
[זי"ע] "נר צמח  יעקב  רי  הרב  רינ מ   אה החכ ל וזה ז"ל : האר"י  (הקמהלמידי  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ליעקב)  ר לספרל היה  די הא רעת , דרת  עה  זאת חכמה י י לי, נראה  עד  : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מעה אני הי הרב ה רת, ת א י ,מי אבינ ל לבב  לאחז עה  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמג
,העלי רמ קי רח ועה ,המקטרגי מ ני ת א ילי מ  הי ביט יע וה ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹוחסידי
והעמ ה, ה פלאה זאת  חכמה  קריאתנ לא  א עלינ יג מי החבת,  ת מריה מְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ה ה ר י  נגל ת, מ עה נע הס רת  לברכה, נזכר הרב תב ר על  ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָבפרט
 האד  ת אפ הל ת , ט ונת ב  ונאה  הרע ול מלינת  ה נת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמ ל

. נל א עד  . רצ יהי   אמ ,ננלעו וימחל עלינ יג  וה חסיד ת , ברי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹלנהג 

ה ה דה לת ספת  ז עד יהיה לא  העתידה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹה א לה 
ה הר ח ר א מ מבאר "הה  על  תב   ד ה הל"ה ל רא לעיני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹכא ר
 ני ח ת ה אז מיה  ס האחר הר בא  עד  ' וכ נז להית  עתיד  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהיה 
קרבה סה  היה זה א ר תס עה האר לא  אז  י מיח  יבא  סקיהע ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָבזכת
י ראל,  אלי זה זכ ת  די ' וכ זת אח אל  אי ב ו" בגנ אמר וזה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלביאת
 בד ה סח ד  לק ה א  ר דה הצר עד צרי מ יראל נגאל א  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
 רצ והא ה הדה לת ספת  ז עד  האלה  יהיה לא  העתידה  הא לה   ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה ילה

" ה כה וא רי רית הרית)האל ל ח ת ני , רא מאמר מאמר ת (ערה  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

 ד ה הזהר ללמ ד   יהח איל ואחז ב מחה אחד ת  יראל  ל צהתק  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָעל
ילמ וכאר רחמי", לתא  מ  יפק א בא"ספרא  כ רה,   ויעסק ד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

נא  רת  מהימנא רעיא  בזהר הדה. הרה כח ב')הא ה  ע ד קכ"ד,  ):אמר ְְְְְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
נכר". אל ע ואי ינח דד "ה'  יתק בזכ תיה  ,"אר רר קראת" ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָבגיניה
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הוא  שחל שמה  מוכיח  זה  אי  א חווה , כנראה הוא  הזיתי והר גוג המשיח , תיאורי "את
שהוא וככל  ניכרות אכ והחוויה  ההתרגשות שראה. טוע שהוא  מה  לגבי אמי הילד  אמת.
והתיאור ומקושטת  נכונה הסובייקטיבית החוויה הסיפור.  לתו יותר נכנס הוא  'מתחמ'

חי ".

 לפעמי שהרב רואי אבל הרב. לבי בינו כזה היה א ,המוקד הקשר מה יודע "איני 
מצא כי נראה  מובל. הוא כאילו  גדולה  במהירות אחריו מיד  ממלמל והוא  משהו  אומר
בקהל, לאנשי נות שהוא לתשובות בניגוד  זאת  .מאמי ובו נשע הוא  שעליו רוחני מורה 

יודע'". 'לא עונה והוא  משהו  שואל שמישהו

כדי  בו  ומשתמש אמיתי סיפור כא שיש  חש  הוא  אג'נדה. ע בא  הוא לרב, "באשר
א כאמור, אמי הילד  כבדות . במניפולציות  משתמש  לא אבל דרכנו', צדקת את  'להוכיח

אחר". סיפור  כבר  ה התרגומי

מקור:

נ ח"  מ י ח לא ִִִִֶַָֹ"י

מיסא יעקב ר י  את)וההנתיב הרת(על  כל תב  ,יריה יר על ה ר צרר פר , ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
ל  ה הל ת  ל מ ליראל  ז ידי  ועל  נח "  מ יח לא  "י  אחת  ס ה מע ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

דע י דה ה יצצת ל ררי מת רי דת העב וכל מצרי ל ת עני האריז"ל ברי ראה  נא   ל) ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(לה היתה  ר ה. ְֶֶֶֶַָָָ

רה ל  יינ יראל  קתע חינת  ה א ילה , המצה   ל ה ל  חְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ה סק  על דה י הח הא ר ברי יתר מתאר נראה לעיל, האמ ר רק מ ל (ראית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יא ) י מט ס סתה",  ענבי בד לב י ס אתנ ני ול רקה עירה  פל ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹֻ"אסרי 
ז"ל מרא ר על  יתאר  ראית)וגו ' פ' חד העצ ),ז הר  ה אל ילה   ד' ל ת י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

הרה עסק  מצות יראל יד היה  ס צרי מרא רמז ולזה  מא , יתעב זה וז לת , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יראל  קתע ה רה עסק  חינת  הא   מ ילה המצה  ל ה ל  ח י  ר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻוגו ',

רי  מה  וע רה, ל  יינ(ב הי",(שהש "ר ית  אל "הביאני רמז פסק   י תב ו) ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

תב, מרא זה סק  על  בר"י הרה, חלקי הד)לד' ללד רמז  נת סד, ימטרה ייתאמצע י ואמר , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
 וגו'" ענבי בד" מר וא  ,ב לל אליו נכ ללכת, י  ה א  לב נת יהיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

רה נ אי ר ,יי ימצא ולא האלה  זמ ייע א י אמצעתלמר האלה  היה  , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ז"ל  מרא ליראל, האת  יציר א ר הלת קות צז:)על  סנהדרי)ק יע י ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

מר א וה א  ,'וכ  המ ק ה מל לה יעמיד  אל לג זכת  י ראל יהיה ולא חת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹה
ויתר הפת, כיז ריה אמצעת י ,ענבי בדדר הקד ה , ניצצי ר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עכ "ל. נאה, ל י   מלאכ וז נאה מלאכ  אא  ה רה , חינת  אמצעת  רריתְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

       יט

קיע ה ידי על מלכת  הרגי ערה  מיתת מזרת   לנ אלעזר ורי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהר "י
ה ד ג י רה  ְְִַַַָָעצמ

למה ת בה ולחזר מיחא עקבתא  מרי להצל עצה  לנ אי א מרת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹזאת
המה מז תה  ד ה ההר לד  ורק   א עיאה , בה נימית ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָבה

פני ת)מדמ ה ניה ל את  נימת ללמד מתחילי א י  מ"ג  זהר  ני לקראת(ע תנא מכי ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
הרה חת "זאת עני הפרסמת  ר א ,דה הרמח"ל  כדברי הלמה , ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻה א לה
כל  קד ת  חברת רציפת   ד ה ההר לד  ידי  על  ורק   א וגו ', ימ ת " י  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאד

האריז"ל אמר  כמ נצח, לח י  ויז רימהיס מה זרת צלי י ראל מהרצ"א קה ת הביא) ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

זי"ע) ה קיעמ ינ ב ידי על  מלכ ת הרגי  ערה מיתת מ זרת   ל נ אלעזר ורי  שהרשב"י  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
יתר. להקב"ה רח  ונחת  " מ  והעל הד, גי  רה ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָעצמ

מי אבינ ל לבב לאחז מג ל היה די ה א עה , זאת חכמה  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹי
ה ל  וד ר ,אר יכה הח אר  , האחר ר ילנ לה ה צנצנת  לנ אר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹוהא 

זי"ע, טב  והעל הח"י מהאר"י דע מה זה גל ל זריח ההפלגה ספרי ודר (ראה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(חלקי י"ז ע ס ה וכל רב ה הערב לד ה א   ילנ לה היכל החיד  ה בר דברי , ,דה הר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
[זי"ע] "נר צמח  יעקב  רי  הרב  רינ מ   אה החכ ל וזה ז"ל : האר"י  (הקמהלמידי  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ליעקב)  ר לספרל היה  די הא רעת , דרת  עה  זאת חכמה י י לי, נראה  עד  : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מעה אני הי הרב ה רת, ת א י ,מי אבינ ל לבב  לאחז עה  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמג
,העלי רמ קי רח ועה ,המקטרגי מ ני ת א ילי מ  הי ביט יע וה ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹוחסידי
והעמ ה, ה פלאה זאת  חכמה  קריאתנ לא  א עלינ יג מי החבת,  ת מריה מְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ה ה ר י  נגל ת, מ עה נע הס רת  לברכה, נזכר הרב תב ר על  ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָבפרט
 האד  ת אפ הל ת , ט ונת ב  ונאה  הרע ול מלינת  ה נת ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמ ל

. נל א עד  . רצ יהי   אמ ,ננלעו וימחל עלינ יג  וה חסיד ת , ברי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹלנהג 

ה ה דה לת ספת  ז עד יהיה לא  העתידה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹה א לה 
ה הר ח ר א מ מבאר "הה  על  תב   ד ה הל"ה ל רא לעיני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹכא ר
 ני ח ת ה אז מיה  ס האחר הר בא  עד  ' וכ נז להית  עתיד  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהיה 
קרבה סה  היה זה א ר תס עה האר לא  אז  י מיח  יבא  סקיהע ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָבזכת
י ראל,  אלי זה זכ ת  די ' וכ זת אח אל  אי ב ו" בגנ אמר וזה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלביאת
 בד ה סח ד  לק ה א  ר דה הצר עד צרי מ יראל נגאל א  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ
 רצ והא ה הדה לת ספת  ז עד  האלה  יהיה לא  העתידה  הא לה   ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה ילה

" ה כה וא רי רית הרית)האל ל ח ת ני , רא מאמר מאמר ת (ערה  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

 ד ה הזהר ללמ ד   יהח איל ואחז ב מחה אחד ת  יראל  ל צהתק  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָעל
ילמ וכאר רחמי", לתא  מ  יפק א בא"ספרא  כ רה,   ויעסק ד ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

נא  רת  מהימנא רעיא  בזהר הדה. הרה כח ב')הא ה  ע ד קכ"ד,  ):אמר ְְְְְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
נכר". אל ע ואי ינח דד "ה'  יתק בזכ תיה  ,"אר רר קראת" ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָבגיניה



        כ

יב  זי "ע הר"י  ד ה זהר ילמד  בית הר"י את  לארח לזת  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרצה 
 רת מדינל  נ ְְִֵָָא

 אברה הרב הק ל  החיד "א, ל זקנ זיעא  אזלאי אברה רי דה המקל  ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻתב 
דמנא " ה"ארא  על החמה " "א ר ספר זי"ע, ע"ב)גלאנטי  קכ"ג   טימ וזה(פר ת , ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

דברי  סקיע אנ זמ ל  ,ינינמ ר"י  פטר אחר  ה עד אפיל : קד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָל
עכל"ק . ,גוו ויב  , רא עטרתיו מל מער  מע רי  א  "אתעטר" ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻהא רא ,

תקל  זה זה"ק, ה ד זכ ת  ה א , ה  ל   יב א ר ספק   ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָואי
מ בא  האר"י כתבי באר  מ .ת פ(ירי ה יר ספר  קיס ה י) ער "הבת  : ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ה'מיעני,  ל ל 'ק יבי מ'ק ח'בירי ב ת  רא י המיעיני":  ל לק יבי מק ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָחברי
עליו ו חמל כה נער וה ה סק  על  מת, פרת זהר ר  מ "חמלה ", ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹה א 

זה. והב ,' ְְֵֶָוג

מהימנא  קכ "ד:)רעיא   נא איה)רת יל ח רא  האי  הרקיע זהר יזהיר יליוהמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ההר, ני ספר  רי לא יא בה. עאה אימא זהרא י מ עתידי בגי ראל , ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

, ה י ויתק רחמי. לתא  מ  י  יפק ההר, ספר האי  איה דחי, מאילנא   ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹלמטע
לב) ברי). נל א עד  נכר. אל   ע ואי ינח דד יי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הא ל ספר מדי זכת  החק", עת  עליו לסמ מע רי ה א ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"דאי
.לנ צרה כל נע ,אמ עלינ יג  תזכ יחאי ר מע רי  ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹהאלקי

הקדוש זוהר ילמד  ויהודי יהודי שכל  ונפעל כולנו  ונתאחד  בואו  , יקרי  אחי ורבותי , מורי
 מקו לכל  יחלק  אחד  וכל הקדוש, זוהר שילמדו וכולל  המדרש בית  בכל  ולארג  יו בכל

הקדוש הזוהר ללימוד  התעוררות מקיימי ספרי וכול ננעלו, תירוצי שערי ועתה  ,
התעוררות ספרי ה – הספרי את  בחינ לקבל אפשר כי –  יתבר הש רצו את בשמחה 

.0527651911 העולמי הזוהר מפעל בארגו זוהר, תיקוני וה

במלכות ראשונה מהיושבי להיות  יזכה  הזוהר ספרי בחינ שנות עליומי יצביע ומשיח , ,
היגעתי  גיבורבזכות יאמר והחלש בגיבורי ה ' לעזרת  בואו מבקש  אנוכי אחי את  כ על .

בכל אני, הקדוש הזוהר על ספרי לחלק  דקדושה ובעזות רוח  באומ מתנדבי וצריכי
הקדוש בזוהר חלק  יהיה  יהודי שלכל העבודה מקומות ובכל וברכבות עדהאוטובוסי ,

."מכסי לי כמי ה ' את דעה האר ש "ומלאה

עצמו  על  ורק  וכו' ,והאר רקיעי שבעה  על  יתבר  הש את ממלי  אד
העיקר שזה  יתבר ה ' את להמלי שוכח

ישראל, כלל כל את  ולאחד הכוחות  כל את  ולאחד כל, לאדו מחשבתנו לייחד  צריכי אנחנו 
סגולת דכל הדורות , גדולי הצדיקי כל  וכדברי ניגאל, הקדוש הזוהר לימוד ידי על  רק כי

בזולתו ולא בו דוקא הקדוש, הזוהר בלימוד תלויה לעול הגאולה  שירדו בדורנו ובפרט .

       כא

העול את  השוט המבול  עצמ ה רב  והערב  ההפלגה, ודור המבול דור (כדאיתא נשמות

נ" ד כ"א תיקו זוהר  צמא)בתיקוני  ותרווה  ש עיי מדבש", ב"מתוק  וכ הגר"א , ובביאור א', לעשותה , מוכרחי
ע"ה רבינו משה וכמו  ולסעדה, לתמכה  הקדושה  השכינה  למע נפש עצמומסירות שמסר

נא" מחני אי א" ואמר ישראל כלל  ש)על זהר  בתיקוני קריאת,(ועיי אומר יהודי כל יו ובכל 
ביו פעמיי ביו)שמע פעמי ארבע האר"י על (ולדעת ומקבל באהבה  שמו למע עצמו  ומוסר

 הגאו שאמר וכמו  באמת, שמתכוו להוכיח  צרי ובודאי ,די בית מיתות  ארבע עצמו
,והאר רקיעי שבעה  על   יתבר הש את   ממלי שאד זי "ע סלנטר ישראל  רבי  הקדוש 
ה ' את  להמלי שוכח  עצמו  על  ורק  – כולו  העול כל על ממש ,העול רוחות ארבע על

העיקר. שזה   יתבר

דבר  סו

הברית  בספר נ"ד)כתב  ד ט"ז פרק האר חוג  ט' מאמר יושר כתב א' וביאת(חלק הגלות אריכת מסיבת
משיח לכ שיבא  מצפי את יעקב לבית האומרי אד בני יש והנה לשונו : וזה  המשיח ,
 וקוית הנה  עד בא לא  כי ואחרי  בגלות  את ועדיי שזה  מאות  י"ז  מ יותר  עברו כבר הלא 
,לעול אתכ איש יפדה  פדה  לא  עוד אתכ להושיע יוסי לא  שוב  מושיע ואי הימי כל 

,עול עד עוד יבא לא  כי  לאות  יעקב זרע לכ הא  כזה רב זמ השומעי אריכות חכמו ולו
בא לא כי כפלי התמהמה  שלכ משיח הלא ניצחת  תשובה  לה משיבי היו כזאת 
היו כאשר עזב אבל לבא א ולא הגהינו מ נפש פדות  על להושיע תיכ לאבותיכ
משני יותר הוא התמהמה  כ וא שנה ושמונה  וששי מאות ושבע  אלפי ג' והתאחר
אריכות על  אומר  אתה  מה  ולי בשלה דחית  לה משכיל קורא אלי תאמר וכי ככה , פעמי

עונות בימיו , המקדש  בית נבנה  שלא לדור ואוי   ל אוי לי  אוי  ל ואומר אשוב שוב ינוגלותנו,
בהתחננו האמת  נביאי  ושלוחי השכ ה' שלוחי ראו המה  אשר  חטאו כי ואבותינו  אלה , הטו 
שנחרב הזאת  הצרה עלינו  באה כ על שמענו, ולא אליו ונשוב הרעה  דרכנו  שנעזוב אלינו
אנחנו אשמי אבל ,העמי בכל ולשנינה למשל ישראל והיה מארצנו וגלינו  המקדש  בית
,תקוות אבדה גוי נאמו כי  עד  רב  זמ נכר אדמת על בשבתתינו הגלות  אריכות אודות על
בימינו המקדש  בית שיבנה לעשות שביכולתנו מה לזה  נעשה  לא מתי עד כי אבותינו, לא
הרואות ועינינו אלה בדורות  לב על ש איש  ואי קולה  תת וירושלי תבכה מר ציו הלא

אביו מגורי  אר ארצ בעד אחד כל וילחמו  מדינתו בש איש  ילכו העמי כל (פאטערכי

נקו לאנד) לא  אנה עד הזה הרב  הזמ כל   ועצלי נרפי ואנחנו עליה  נפש את  וימסרו
ולא בחנית  ולא בחרב  לא כי אפס אבותינו, ואר הקדושה  אדמתנו בעד אנו ג ללחו
אלהינו ה ' בש ואנחנו  ,בסוסי ואלה ברכב אלה  אשר הארצות כגויי נלח מלחמה בכלי 
גלותא , מגו ושכינתיה  קוב"ה למפרק  כדי  באהבה שמו לעמ אלהינו  ובמצות  בתורה נעסוק
 תיכ שיבנה ה ' בית  מלאכת על לנצח רמה ידינו ובמצותיו ה' אויבי על  נגביר בתורתו כי 
 ה  יתבר לשמו רק  המצות עושי אנו וא דשטנא  בעינא  גירא היא  מצוה  כל כי בימינו
נאמר זה  ועל מעלה , שרי כל  ולהשפיל הקליפות  כל להפיל  גבור ביד כחצי בידינו המה 
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        כ

יב  זי "ע הר"י  ד ה זהר ילמד  בית הר"י את  לארח לזת  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרצה 
 רת מדינל  נ ְְִֵָָא

 אברה הרב הק ל  החיד "א, ל זקנ זיעא  אזלאי אברה רי דה המקל  ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻתב 
דמנא " ה"ארא  על החמה " "א ר ספר זי"ע, ע"ב)גלאנטי  קכ"ג   טימ וזה(פר ת , ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

דברי  סקיע אנ זמ ל  ,ינינמ ר"י  פטר אחר  ה עד אפיל : קד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָל
עכל"ק . ,גוו ויב  , רא עטרתיו מל מער  מע רי  א  "אתעטר" ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻהא רא ,

תקל  זה זה"ק, ה ד זכ ת  ה א , ה  ל   יב א ר ספק   ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָואי
מ בא  האר"י כתבי באר  מ .ת פ(ירי ה יר ספר  קיס ה י) ער "הבת  : ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ה'מיעני,  ל ל 'ק יבי מ'ק ח'בירי ב ת  רא י המיעיני":  ל לק יבי מק ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָחברי
עליו ו חמל כה נער וה ה סק  על  מת, פרת זהר ר  מ "חמלה ", ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹה א 

זה. והב ,' ְְֵֶָוג

מהימנא  קכ "ד:)רעיא   נא איה)רת יל ח רא  האי  הרקיע זהר יזהיר יליוהמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ההר, ני ספר  רי לא יא בה. עאה אימא זהרא י מ עתידי בגי ראל , ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

, ה י ויתק רחמי. לתא  מ  י  יפק ההר, ספר האי  איה דחי, מאילנא   ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹלמטע
לב) ברי). נל א עד  נכר. אל   ע ואי ינח דד יי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הא ל ספר מדי זכת  החק", עת  עליו לסמ מע רי ה א ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"דאי
.לנ צרה כל נע ,אמ עלינ יג  תזכ יחאי ר מע רי  ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹהאלקי

הקדוש זוהר ילמד  ויהודי יהודי שכל  ונפעל כולנו  ונתאחד  בואו  , יקרי  אחי ורבותי , מורי
 מקו לכל  יחלק  אחד  וכל הקדוש, זוהר שילמדו וכולל  המדרש בית  בכל  ולארג  יו בכל

הקדוש הזוהר ללימוד  התעוררות מקיימי ספרי וכול ננעלו, תירוצי שערי ועתה  ,
התעוררות ספרי ה – הספרי את  בחינ לקבל אפשר כי –  יתבר הש רצו את בשמחה 

.0527651911 העולמי הזוהר מפעל בארגו זוהר, תיקוני וה

במלכות ראשונה מהיושבי להיות  יזכה  הזוהר ספרי בחינ שנות עליומי יצביע ומשיח , ,
היגעתי  גיבורבזכות יאמר והחלש בגיבורי ה ' לעזרת  בואו מבקש  אנוכי אחי את  כ על .

בכל אני, הקדוש הזוהר על ספרי לחלק  דקדושה ובעזות רוח  באומ מתנדבי וצריכי
הקדוש בזוהר חלק  יהיה  יהודי שלכל העבודה מקומות ובכל וברכבות עדהאוטובוסי ,

."מכסי לי כמי ה ' את דעה האר ש "ומלאה

עצמו  על  ורק  וכו' ,והאר רקיעי שבעה  על  יתבר  הש את ממלי  אד
העיקר שזה  יתבר ה ' את להמלי שוכח

ישראל, כלל כל את  ולאחד הכוחות  כל את  ולאחד כל, לאדו מחשבתנו לייחד  צריכי אנחנו 
סגולת דכל הדורות , גדולי הצדיקי כל  וכדברי ניגאל, הקדוש הזוהר לימוד ידי על  רק כי

בזולתו ולא בו דוקא הקדוש, הזוהר בלימוד תלויה לעול הגאולה  שירדו בדורנו ובפרט .

       כא

העול את  השוט המבול  עצמ ה רב  והערב  ההפלגה, ודור המבול דור (כדאיתא נשמות

נ" ד כ"א תיקו זוהר  צמא)בתיקוני  ותרווה  ש עיי מדבש", ב"מתוק  וכ הגר"א , ובביאור א', לעשותה , מוכרחי
ע"ה רבינו משה וכמו  ולסעדה, לתמכה  הקדושה  השכינה  למע נפש עצמומסירות שמסר

נא" מחני אי א" ואמר ישראל כלל  ש)על זהר  בתיקוני קריאת,(ועיי אומר יהודי כל יו ובכל 
ביו פעמיי ביו)שמע פעמי ארבע האר"י על (ולדעת ומקבל באהבה  שמו למע עצמו  ומוסר

 הגאו שאמר וכמו  באמת, שמתכוו להוכיח  צרי ובודאי ,די בית מיתות  ארבע עצמו
,והאר רקיעי שבעה  על   יתבר הש את   ממלי שאד זי "ע סלנטר ישראל  רבי  הקדוש 
ה ' את  להמלי שוכח  עצמו  על  ורק  – כולו  העול כל על ממש ,העול רוחות ארבע על

העיקר. שזה   יתבר

דבר  סו

הברית  בספר נ"ד)כתב  ד ט"ז פרק האר חוג  ט' מאמר יושר כתב א' וביאת(חלק הגלות אריכת מסיבת
משיח לכ שיבא  מצפי את יעקב לבית האומרי אד בני יש והנה לשונו : וזה  המשיח ,
 וקוית הנה  עד בא לא  כי ואחרי  בגלות  את ועדיי שזה  מאות  י"ז  מ יותר  עברו כבר הלא 
,לעול אתכ איש יפדה  פדה  לא  עוד אתכ להושיע יוסי לא  שוב  מושיע ואי הימי כל 

,עול עד עוד יבא לא  כי  לאות  יעקב זרע לכ הא  כזה רב זמ השומעי אריכות חכמו ולו
בא לא כי כפלי התמהמה  שלכ משיח הלא ניצחת  תשובה  לה משיבי היו כזאת 
היו כאשר עזב אבל לבא א ולא הגהינו מ נפש פדות  על להושיע תיכ לאבותיכ
משני יותר הוא התמהמה  כ וא שנה ושמונה  וששי מאות ושבע  אלפי ג' והתאחר
אריכות על  אומר  אתה  מה  ולי בשלה דחית  לה משכיל קורא אלי תאמר וכי ככה , פעמי

עונות בימיו , המקדש  בית נבנה  שלא לדור ואוי   ל אוי לי  אוי  ל ואומר אשוב שוב ינוגלותנו,
בהתחננו האמת  נביאי  ושלוחי השכ ה' שלוחי ראו המה  אשר  חטאו כי ואבותינו  אלה , הטו 
שנחרב הזאת  הצרה עלינו  באה כ על שמענו, ולא אליו ונשוב הרעה  דרכנו  שנעזוב אלינו
אנחנו אשמי אבל ,העמי בכל ולשנינה למשל ישראל והיה מארצנו וגלינו  המקדש  בית
,תקוות אבדה גוי נאמו כי  עד  רב  זמ נכר אדמת על בשבתתינו הגלות  אריכות אודות על
בימינו המקדש  בית שיבנה לעשות שביכולתנו מה לזה  נעשה  לא מתי עד כי אבותינו, לא
הרואות ועינינו אלה בדורות  לב על ש איש  ואי קולה  תת וירושלי תבכה מר ציו הלא

אביו מגורי  אר ארצ בעד אחד כל וילחמו  מדינתו בש איש  ילכו העמי כל (פאטערכי

נקו לאנד) לא  אנה עד הזה הרב  הזמ כל   ועצלי נרפי ואנחנו עליה  נפש את  וימסרו
ולא בחנית  ולא בחרב  לא כי אפס אבותינו, ואר הקדושה  אדמתנו בעד אנו ג ללחו
אלהינו ה ' בש ואנחנו  ,בסוסי ואלה ברכב אלה  אשר הארצות כגויי נלח מלחמה בכלי 
גלותא , מגו ושכינתיה  קוב"ה למפרק  כדי  באהבה שמו לעמ אלהינו  ובמצות  בתורה נעסוק
 תיכ שיבנה ה ' בית  מלאכת על לנצח רמה ידינו ובמצותיו ה' אויבי על  נגביר בתורתו כי 
 ה  יתבר לשמו רק  המצות עושי אנו וא דשטנא  בעינא  גירא היא  מצוה  כל כי בימינו
נאמר זה  ועל מעלה , שרי כל  ולהשפיל הקליפות  כל להפיל  גבור ביד כחצי בידינו המה 
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        כב

ברורה שפה עמי אל ויהפ במרו המרו צבא  על ה' יפקוד   תיכ ואז המצות , על חברתי 
: האר כל על  למל ה' והיה אחד שכ לעבדו  ה ' בש כול לקרא 

בדורות והנה וארא  הזה  החל הגלות אריכות  סיבת לדעת  לבבי בכל היטב וחקרתי ודרשתי
קבלה ספרי ג ופסוקי גמרא  משניות  ללמוד  הע מרבי בישראל הרבה  תורה יש  האלה
ועוז  כח בכל בתפלה התחזקו  אלו  בדורות אנשי והרבה גואל , לציו בא  לא  זאת ובכל 
מצות  מלאי כי  עד  למרבה במצות  עוסקי  אנשי והרבה ,נעני ואינ צועקי אלה וג
שבנו לא   ועדיי אלו בדורות יש  אלה  שלש  וא באה , לא  גואלי  שנת זה כל וע כרמו
ואמרתי  ,עליו פני לרצות מזה יותר נעשה  מה  נדע  לא ואנחנו  עוד, לנו נשאר מה לארצנו 
להחליש בתוכ השט ג ויבא  כנגד העומד  מפסיד איזה שיש  א כי זאת אי בלבי אני

הרבה , רוקח שמ יבאיש אחד  מות זבוב כי אלה  שלש מיכח  לדעת חפשתי כאשר ויהי
במה מכווני אינ  כול הנזכרי כתות  ג' כל אשר  מה  שהוא מצאתי המפסיד  זה  הוא

 עצמ לצור א כי שעושי אד וכל  הגלות , מ ושכינתיה  קוב"ה  למפרק לא ולתועלת
עושה הוא אשר מצוה  או תפלה או תורה  וכל עצמו ולתועלת פנה  לדרכו מחשבתו מישראל
בעוה"ז, ידיו משלח בכל זה  ידי על ושיצליח ועוה "ב, עד בג חשוב מקו לו לקנות  מכוי
שיהיה א כי אינו יהודי אותו  של חפצו וכל ישעו וכל ובניו, אשתו ע ושני ימי ושיארי
כמנהג  הכל לבני כפיסי גזית מאבני וחצר גדול בית  לו לבנות  ושיזכה  בכבוד פרנסה  לו

הנקרא באר(קאמעניצא )המדינה לו יהיו  אשר בניו  ובני בניו ויירשוה  רבי ימי יעמוד למע
 ע שבעירו הרב אותו ויספידו טובה  בשיבה ושימות בגלות,  ימי  ויארי זרע ויראה  נכריה
כל זה  ושסוי , בזוז  ע ברוב גדולה  לויה  לו ויהיה הכנסת  בית  אצל תורה תופסי שאר
משפה  א תמיד לשונו  על רגיל המשיח וביאת  הזה . בגלות הישראלי של  המבוקש תכלית 
 בירושלי הבאה  לשנה  אנו אומרי ורגל מועד בכל רגל, למועדי נכו שלו בלב לא ולחו

תמימה שנה  אותו מדחי רק מחר ולא היו לבותלא חפ כי  של בלב לא זאת  ג וא
המשא לגמור וג שני איזה אחר א כי  להשלימו אפשר שאי בונה שהוא הבני לגמור
נקרא המלכות מ או השררה  מ וקשר כתב  עליו  עשה אשר שני וה' ד ' שעל  ומת

למהר(קאנטראקט) כדי הדברי הנזכרי כתות שלש בכל באמת עושה ואי בצדק קורא ואי
הכתוב שאמר והוא בנו, יש  לא זה  ושכינתיה , קוב"ה  ולמפרק ואלהיו גוי ולפדות  הק את 

השדה כצי חסדו  מ')וכל א (ישעיה  כי שלה ומצות  ותפלה  בתורה  מכווני אינ כלומר ,
 ש איש ואי יחד , לשניה או  לעוה "ב  או הזה לעול הוא  לבד לתועלת עצמ לטובת
כל  בזוהר שאמרו כמו ומגלותי, מצערי  להוציאנו  כדי ולמעני לשמי לי  לעשות לב על
מבכה רחל נשמע ברמה קול שומעות, שכ לאזני ואוי עבדי לגרמייהו עבדי  דאינ חסד
לה  אי ושומע בניה  כל  ע הגלות מ לצאת  רוצה קדישא שכינתא  אמנו היא בניה  על

.אי ופורק  לה מושיע ואי צעקה

למפרק כדי  רק  ומצות ותפלה  בתורה נכוי שלא  זמ כל כי תדעו לבטח  ועמי  אחי  ובכ
מדה כנגד  מדה  עמו מתנהג  יתבר הוא כי משיחנו יבא לא  זולת  לא  ושכינתיה  קוב "ה 

א כי חסי אינ את נקוהואומר ולא  עליכ אחוס לא  אני  א עלי לא  עצמכ על 
הרואה כי הגואל  לנו  יביאו ותפלת בזכות שהמה גדולי אד לבני ניחל ולא לאיש 

       כג

,לעיני הרואה לא גדול מי היודע הוא  בעלללבב אינו אפילו בעצמו  יהודי איש כל א
ולעשות האר על  ימלי שהוא שבשמי אבינו בעד ללחו מחוייב כלל אוריי בר ולא תורה 
הוא אשר במצות  ישראל אר היא [פאטערלאנד] אבותינו נחלת ארצנו בעד  וקרב מלחמה 
כל יהיה יפדה  אלהי  א מגלותא, ושכינתיה  קוב"ה למפרק  רק מצוה  בכל ולכוי עושה 
להלביש או רעבי להאכיל כגו צדקות  מיני שבכל כתוב דעה  יורה   ערו בשלח כי כוונתו ,
 הדי כ וא רגע, אפילו לאחר ואסור קוד שבויי פדיו להכל ,חולי לרפאות  או ערומי
ואל הכללי,  שבויי פדיו שהוא ואלהיו גוי לפדות  שכ מכל אחד אד  לב שבוי בפדיו
מ א כי  כזה , גדול דבר לפעול במצותי כח שיהיה ערכי ומה  אני  מה  בלבו האד יאמר 
קוב"ה למפרק  בו יכוי א זאת לפעול כח ורב גדול ערכה  בעצמה  המצוה  בערכו הוא
ואר יהודה  ערי וכל  ציו ותבנה  באה גאולנו  שנת מהרה  עד  ואז גלותא, מגו ושכינתיה 

בימינו. במהרה ינחלוה עבדיו  וזרע עליו יכוננה אשר בירושלי ה ' כבוד וישכו ישראל

 האחרו לדור ההצלה  שרביט 

וחיה" ההב רביט את לה ל ייט מאר יא )"לבד ד' (אסתר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ולתקנההיעשו ויהודיהקומו י עוזנו  שכינת לעילוי  הקדוש הזוהר בלימוד   השל  תיקו
 גור מי הזאת", הרעה מי "בשל  לבאר זו בהקדמה עכשיו באנו הנה  ,הראויי בתיקוניה
 עול מימות  אותנו   שמפריעי רב , מהערב להינצל יכולי  ואי לקרות,  שהול מה לכל 
 ה ראשונות  שבלוחות  כמו ודור, דור שנות בינו  עול ימות זכור אותנו מצוה והתורה

הסוד תורת  את  לקבל רצו לא כי הלוחות  לשבירת  וגרמו העגל את בהקמהעשו (מהרח"ו,

תורתלע"ח) את לקבל רוצי לא  הגאולה בפתח  עומדי שאנחנו הדורות בסו היו ג  כ ,
החייולחורב הלוחות לשבירת  וגורמי הקדוש, זוהר מ"ג )וללמוד  עלינו(תיקו כ על  ,

יליד " לא לא  ואי יליד  מע רי יאי "ילידה המרא , דברי  את ולקיי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹֹלהתאחד 
י"ז:) בתורה(מכות לעסוק  אנו  יכולי ידו ועל הסוד תורת  את לעול מגלה הוא  הרשב "י כי ,

 שלי ביחודא  ושכינתו בה' להתדבק  זה  ידי  ועל כראוי , התיקוני לתק לשמה ועבודה
כל ישראל.בש

המשיח לביאת  האמיתית  הכנה 

וכיצד ,הש ימלטהו צרה  שביו דוד, סוכת  את בוני ובמה  משיח של מחבלו נינצל אי
ישראל? כלל על "המג אל" ומגדל לחומה  ונזכה זכיות נרבה 

הקדוש זוהר ללמוד הקדושי ישראל את  המונעי דליה וכת  היצר מפני הזהירות וחובת

 מה להינצל וכיצד רב, הערב ה מי לדעת  גדול ביאור

כתלינו... אחר  עומד הוא הנה 

משיח פני לקבל בחיל, מתכונ אחד כל – ברמה  מצלצלי פעמיו נשמע  משיח של שופר
 הא ? הזמ לאותו  הכנת ומה  התפקיד, את הוא מילא הא יחיד, כל יבדוק בבואו בגיל,



        כב

ברורה שפה עמי אל ויהפ במרו המרו צבא  על ה' יפקוד   תיכ ואז המצות , על חברתי 
: האר כל על  למל ה' והיה אחד שכ לעבדו  ה ' בש כול לקרא 

בדורות והנה וארא  הזה  החל הגלות אריכות  סיבת לדעת  לבבי בכל היטב וחקרתי ודרשתי
קבלה ספרי ג ופסוקי גמרא  משניות  ללמוד  הע מרבי בישראל הרבה  תורה יש  האלה
ועוז  כח בכל בתפלה התחזקו  אלו  בדורות אנשי והרבה גואל , לציו בא  לא  זאת ובכל 
מצות  מלאי כי  עד  למרבה במצות  עוסקי  אנשי והרבה ,נעני ואינ צועקי אלה וג
שבנו לא   ועדיי אלו בדורות יש  אלה  שלש  וא באה , לא  גואלי  שנת זה כל וע כרמו
ואמרתי  ,עליו פני לרצות מזה יותר נעשה  מה  נדע  לא ואנחנו  עוד, לנו נשאר מה לארצנו 
להחליש בתוכ השט ג ויבא  כנגד העומד  מפסיד איזה שיש  א כי זאת אי בלבי אני

הרבה , רוקח שמ יבאיש אחד  מות זבוב כי אלה  שלש מיכח  לדעת חפשתי כאשר ויהי
במה מכווני אינ  כול הנזכרי כתות  ג' כל אשר  מה  שהוא מצאתי המפסיד  זה  הוא

 עצמ לצור א כי שעושי אד וכל  הגלות , מ ושכינתיה  קוב"ה  למפרק לא ולתועלת
עושה הוא אשר מצוה  או תפלה או תורה  וכל עצמו ולתועלת פנה  לדרכו מחשבתו מישראל
בעוה"ז, ידיו משלח בכל זה  ידי על ושיצליח ועוה "ב, עד בג חשוב מקו לו לקנות  מכוי
שיהיה א כי אינו יהודי אותו  של חפצו וכל ישעו וכל ובניו, אשתו ע ושני ימי ושיארי
כמנהג  הכל לבני כפיסי גזית מאבני וחצר גדול בית  לו לבנות  ושיזכה  בכבוד פרנסה  לו

הנקרא באר(קאמעניצא )המדינה לו יהיו  אשר בניו  ובני בניו ויירשוה  רבי ימי יעמוד למע
 ע שבעירו הרב אותו ויספידו טובה  בשיבה ושימות בגלות,  ימי  ויארי זרע ויראה  נכריה
כל זה  ושסוי , בזוז  ע ברוב גדולה  לויה  לו ויהיה הכנסת  בית  אצל תורה תופסי שאר
משפה  א תמיד לשונו  על רגיל המשיח וביאת  הזה . בגלות הישראלי של  המבוקש תכלית 
 בירושלי הבאה  לשנה  אנו אומרי ורגל מועד בכל רגל, למועדי נכו שלו בלב לא ולחו

תמימה שנה  אותו מדחי רק מחר ולא היו לבותלא חפ כי  של בלב לא זאת  ג וא
המשא לגמור וג שני איזה אחר א כי  להשלימו אפשר שאי בונה שהוא הבני לגמור
נקרא המלכות מ או השררה  מ וקשר כתב  עליו  עשה אשר שני וה' ד ' שעל  ומת

למהר(קאנטראקט) כדי הדברי הנזכרי כתות שלש בכל באמת עושה ואי בצדק קורא ואי
הכתוב שאמר והוא בנו, יש  לא זה  ושכינתיה , קוב"ה  ולמפרק ואלהיו גוי ולפדות  הק את 

השדה כצי חסדו  מ')וכל א (ישעיה  כי שלה ומצות  ותפלה  בתורה  מכווני אינ כלומר ,
 ש איש ואי יחד , לשניה או  לעוה "ב  או הזה לעול הוא  לבד לתועלת עצמ לטובת
כל  בזוהר שאמרו כמו ומגלותי, מצערי  להוציאנו  כדי ולמעני לשמי לי  לעשות לב על
מבכה רחל נשמע ברמה קול שומעות, שכ לאזני ואוי עבדי לגרמייהו עבדי  דאינ חסד
לה  אי ושומע בניה  כל  ע הגלות מ לצאת  רוצה קדישא שכינתא  אמנו היא בניה  על

.אי ופורק  לה מושיע ואי צעקה

למפרק כדי  רק  ומצות ותפלה  בתורה נכוי שלא  זמ כל כי תדעו לבטח  ועמי  אחי  ובכ
מדה כנגד  מדה  עמו מתנהג  יתבר הוא כי משיחנו יבא לא  זולת  לא  ושכינתיה  קוב "ה 

א כי חסי אינ את נקוהואומר ולא  עליכ אחוס לא  אני  א עלי לא  עצמכ על 
הרואה כי הגואל  לנו  יביאו ותפלת בזכות שהמה גדולי אד לבני ניחל ולא לאיש 

       כג

,לעיני הרואה לא גדול מי היודע הוא  בעלללבב אינו אפילו בעצמו  יהודי איש כל א
ולעשות האר על  ימלי שהוא שבשמי אבינו בעד ללחו מחוייב כלל אוריי בר ולא תורה 
הוא אשר במצות  ישראל אר היא [פאטערלאנד] אבותינו נחלת ארצנו בעד  וקרב מלחמה 
כל יהיה יפדה  אלהי  א מגלותא, ושכינתיה  קוב"ה למפרק  רק מצוה  בכל ולכוי עושה 
להלביש או רעבי להאכיל כגו צדקות  מיני שבכל כתוב דעה  יורה   ערו בשלח כי כוונתו ,
 הדי כ וא רגע, אפילו לאחר ואסור קוד שבויי פדיו להכל ,חולי לרפאות  או ערומי
ואל הכללי,  שבויי פדיו שהוא ואלהיו גוי לפדות  שכ מכל אחד אד  לב שבוי בפדיו
מ א כי  כזה , גדול דבר לפעול במצותי כח שיהיה ערכי ומה  אני  מה  בלבו האד יאמר 
קוב"ה למפרק  בו יכוי א זאת לפעול כח ורב גדול ערכה  בעצמה  המצוה  בערכו הוא
ואר יהודה  ערי וכל  ציו ותבנה  באה גאולנו  שנת מהרה  עד  ואז גלותא, מגו ושכינתיה 

בימינו. במהרה ינחלוה עבדיו  וזרע עליו יכוננה אשר בירושלי ה ' כבוד וישכו ישראל

 האחרו לדור ההצלה  שרביט 

וחיה" ההב רביט את לה ל ייט מאר יא )"לבד ד' (אסתר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ולתקנההיעשו ויהודיהקומו י עוזנו  שכינת לעילוי  הקדוש הזוהר בלימוד   השל  תיקו
 גור מי הזאת", הרעה מי "בשל  לבאר זו בהקדמה עכשיו באנו הנה  ,הראויי בתיקוניה
 עול מימות  אותנו   שמפריעי רב , מהערב להינצל יכולי  ואי לקרות,  שהול מה לכל 
 ה ראשונות  שבלוחות  כמו ודור, דור שנות בינו  עול ימות זכור אותנו מצוה והתורה

הסוד תורת  את  לקבל רצו לא כי הלוחות  לשבירת  וגרמו העגל את בהקמהעשו (מהרח"ו,

תורתלע"ח) את לקבל רוצי לא  הגאולה בפתח  עומדי שאנחנו הדורות בסו היו ג  כ ,
החייולחורב הלוחות לשבירת  וגורמי הקדוש, זוהר מ"ג )וללמוד  עלינו(תיקו כ על  ,

יליד " לא לא  ואי יליד  מע רי יאי "ילידה המרא , דברי  את ולקיי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹֹלהתאחד 
י"ז:) בתורה(מכות לעסוק  אנו  יכולי ידו ועל הסוד תורת  את לעול מגלה הוא  הרשב "י כי ,

 שלי ביחודא  ושכינתו בה' להתדבק  זה  ידי  ועל כראוי , התיקוני לתק לשמה ועבודה
כל ישראל.בש

המשיח לביאת  האמיתית  הכנה 

וכיצד ,הש ימלטהו צרה  שביו דוד, סוכת  את בוני ובמה  משיח של מחבלו נינצל אי
ישראל? כלל על "המג אל" ומגדל לחומה  ונזכה זכיות נרבה 

הקדוש זוהר ללמוד הקדושי ישראל את  המונעי דליה וכת  היצר מפני הזהירות וחובת

 מה להינצל וכיצד רב, הערב ה מי לדעת  גדול ביאור

כתלינו... אחר  עומד הוא הנה 

משיח פני לקבל בחיל, מתכונ אחד כל – ברמה  מצלצלי פעמיו נשמע  משיח של שופר
 הא ? הזמ לאותו  הכנת ומה  התפקיד, את הוא מילא הא יחיד, כל יבדוק בבואו בגיל,



        כד

כי ,פני קבלת  לאותה לה אוי לאו א ?בפני הקדוש הזוהר ספר ?ומזומ ארוז  התיק
ומהרו חושו ונשא, ר כבוד בהגלות  המשיח, לקבלת  הכניסה כרטיס הוא הקדוש  הזוהר

תמימה. תורה  בדת  וללמוד הספרי לרכוש  בחכמה , להתבונ

0527651911 העולמי : הזוהר למפעל להתחברות

יראל" ימח יעקב ימח יעקב יגל ע ב ת יהוה  ב יראל יעת מ י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹ"מי
י"א ) ז' תהלי)

אנו ילדותינו ומשחר ,לי אותנו  לזרוק רוצי שהערבי איומי שמענו ילדי כשהיינו
בליבנו. זאת  נושאי?לה עשינו מה  אותנו, שונאי כ כל הערבי למה  הבנו לא כילדי

!חיי חוק וזה ליעקב, שונא עשו הלכה: שזו למדנו תורה, ולמדנו כשגדלנו,

עלינו? קמי כול למה  חטאנו? במה עצמינו, קטנטנה,שאלנו אדמה  שפיסת  יתכ כיצד 
?שני אלפי  ומלחמות אינסופיות מחלוקות ומעוררת יוצרת  ישראל, אר הנקראת 

ליודעי וכידוע  .בעול ביותר הקדוש  הגשמי,  מקו היא ישראל   שאר ,יודעי אנו היו
,ירושלי ולכ ,העליו בעול שורשו של  רוחני ענ הוא הזה  בעול גשמי דבר  כל ,"ח
ממש הוא המקדש בית שמקו  כ ,עליוני עולמות כנגד ממש ה המקדש, בית  ומקו
הבית , הר על כ כל קשות  מלחמות  היו מדוע מפתיע לא ולכ .עד ג  אצילות  עול כנגד

קדושה. על להלח  האד את מוביל האנושי מודע התת

מה " מפחד אחדאחדהיהודי מא מפחד  לא הוא  ולכ ,"שהוא היחידה הסיבה  זאת  ,
פנימיות ומלחמות  במחלוקת , הוא  ישראל  כשע לצערנו , ,אול ,שני אלפי כבר שורד 
אחד שכל מעוותת לתפיסה עמינו את  הובילה  המערב ותרבות והקפיטליז באחדות , ולא 
לתורתנו מוחלט ניגוד  שהיא  תפיסה נפרד", יבקש  "לתאוה  ומקיי לעצמו , רק  לדאוג  צרי
שהגענו פלא  אי אז , כ נוהגי אנו  א אז וכאוס , לפירוד  שמובילה תפיסה  שזו הקדושה,
 תלויי וחיינו  ,אטו בפצצת  לבקרי חדשות   ומאוימי צרורות , בצרות שאנו  שהגענו , למה
אנו ואז שלנו , ההגנות  את  מאבדי שאנו  מפתיע, לא  ,מאיר מטור של בהחלטות
פגעי  אדמה, רעידות של איומי .זאבי 70 בי ככבשה  מאויימי עצמינו את מרגישי
קרה כבר זה מושיע, שאי ונראה ומחלות .... צרות עוני  אלימות , כלכליות, קריסות  טבע,
היתה ישראל, לע איומה גלות היתה חרב, המקדש ובית  קרה, מכל הנורא  בהיסטוריה,

.חינ שנאת בגלל והכל  שואה ,

כל  את למנוע  אפשר  אי גווניו? כל על ישראל ע חלקי  כל את  לחבר אפשר אי
את שפוקדי והייסורי הצרות  הכאוס , כל  על נתגבר אי ?הע בפלגי ע המחלוקות,

כל  על יגשר מה עמינו? את יאחד  מה הכוללת? התמונה  את  ישנה מה  ישראל?
משיח ? ביאת את  לנו יזרז מה ?חינ לאהבת יגרו מה המחלוקות?


 כשהיה  זי"ע  מליובאוויץ' הריי "ץ על שמסופר כמו

אמר בראש , אקדח עם  חייו על ואיימו הרוסי בכלא
מפחד אחד ועולם אלוהים  שתי לו שיש מי לגוי ,

ל עולמות  ושתי  אחד אלוה לו שיש מי אבל  אמהכדור ,
שלך, מהכדור לא  בטח בעולם , דבר משום מפחד

ניצל . דשמיא בסייעתא ובאמת

       כה

נס. בבחינת  שהוא אחד , פלא אחד, סוד יש

!עול של אלופו של  אותיות  שה פ', ל', א', אותיות  ה פלא  פלא ? מהו 

הנס   ולכ ,תחתו עול של מדרגה  לתו ומתערב ופור שיורד  עליו מעול חוק נס? מהו 
הטבע. מעל זה :שאומרי כמו  ...העול טבע  של חוקי במסגרת  לא שהוא  כדבר מצטייר

ישראל  במלחמות  ונצחנו  אויב , מדינות  מוקפי ואנו ,שני אלפי שורד  היהודי  שהע זה 
נס. של  גדר זה ,רבי מול מעטי

שהוא ישראל, ע את להושיע שיכול  הפלא  או לו , זקוקי שאנו  הגדול הנס כ א מהו 
הגיע  וכאשר רחוקה,  בדר אוצר לחפש  הל שאד הסיפור... ידוע  הגאולה ? אור בבחינת 
ליד טמו חייו, כל  מחפש שהוא  מיוחל  אוצר שאותו  להפתעתו  התברר הרחוקה, לאר

 ביתו .  בתו התנאהתנור ידי על שנה , אלפיי לפני שנכתב  הזוהר, ספר הוא הגדול הנס
זיע "א. יוחאי, בר שמעו רבי האלוקי

הוא אליו, במודעות  לא רובינו רוב אבל ,שני אלפי כבר וקיי נמצא שהנס הוא, האבסורד 
והוא ישראל, בתי של  רב ברוב כמעט  נמצא הנראה  כפי הוא בתודעתנו, רדו במצב כמו 
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 ועשרי הזהר, ספר של הגדול הסוד את  ידע זצוק"ל , אשלג יהודה הרב האלוקי, המקובל
את שילמדו והתחנ באירופה  ישיבות לראשי פנה השניה  עול מלחמת  פרו לפני שנה 
ראשי לצערינו, אול ישראל , ע על קשה  גזרה  שנגזרה  קודשו ברוח ידע כי הזהר, ספר

קרה. מכל והנורא הצעתו... את דחו הישיבות

את שיביא הנס  מהו  ונבי מתרדמתנו  נתעורר הבה ,שאנני שוב נהיה לא בואו , כ א
שלהגאולה . השגה   מתו אותו כתב שמעו רבי כי ונס? פלא בבחינת  הוא הזהר ספר למה 

אצילות , בעול היתה  רשב"י  של תודעתו כלומר ,עליוני זהעולמות רוחני   מקו  ומתו
פשוטה, באחדות  ,מושל ש שהכל ,העליו עד ג של עול  מתו שה כתבי כתב ,
 מעי בעצ ה שבו, המילי , הזוהר, ספר את קורא שאד וברגע טוב. הכל רע, שו אי
וחוקי  גדרי את  לפרו ויכולי החודרי ,עד  ג של מעול אנרגיה  של  כוחות , של "יבוא "

למה ? רע. כל ולסלק  .כפשוט ניסי ולחולל הזה , העול

החוש כל , חשו בחדר נר מדליקי כאשר משל:  דר על נסביר הרע? את  מסלק זה אי
כל  הוא  שהרע ממנו, רע כל מסלק לעולמינו שחודר עליו מעול אור  כ מסתלק , מיד
לאחדות, כול את  מחזיר כמו  , אטו פצצות מלחמות , מחלוקות צרות, מחלות, ,הייסורי

.בעליוני כמו  ופשטות  אהבה

הזהר: בספר וכתב  התבטא   שמעו רבי  ,לחינ לא  ישראלולכ ע יצא הזהר ספר "שבזכות
"ברחמי .מהגלות

זה, בדורינו שדוקא כתבו, המקובלי שכל והנורא , הגדול  הסוד  לכ שגילינו  עתה ולכ
תשע בגיל ילד אפילו זוהר, ללמוד  צריכי ,כול הגאולה, זי"ע)דור מקאמארנא .(הצדיק



        כד

כי ,פני קבלת  לאותה לה אוי לאו א ?בפני הקדוש הזוהר ספר ?ומזומ ארוז  התיק
ומהרו חושו ונשא, ר כבוד בהגלות  המשיח, לקבלת  הכניסה כרטיס הוא הקדוש  הזוהר

תמימה. תורה  בדת  וללמוד הספרי לרכוש  בחכמה , להתבונ

0527651911 העולמי : הזוהר למפעל להתחברות

יראל" ימח יעקב ימח יעקב יגל ע ב ת יהוה  ב יראל יעת מ י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹ"מי
י"א ) ז' תהלי)

אנו ילדותינו ומשחר ,לי אותנו  לזרוק רוצי שהערבי איומי שמענו ילדי כשהיינו
בליבנו. זאת  נושאי?לה עשינו מה  אותנו, שונאי כ כל הערבי למה  הבנו לא כילדי

!חיי חוק וזה ליעקב, שונא עשו הלכה: שזו למדנו תורה, ולמדנו כשגדלנו,

עלינו? קמי כול למה  חטאנו? במה עצמינו, קטנטנה,שאלנו אדמה  שפיסת  יתכ כיצד 
?שני אלפי  ומלחמות אינסופיות מחלוקות ומעוררת יוצרת  ישראל, אר הנקראת 

ליודעי וכידוע  .בעול ביותר הקדוש  הגשמי,  מקו היא ישראל   שאר ,יודעי אנו היו
,ירושלי ולכ ,העליו בעול שורשו של  רוחני ענ הוא הזה  בעול גשמי דבר  כל ,"ח
ממש הוא המקדש בית שמקו  כ ,עליוני עולמות כנגד ממש ה המקדש, בית  ומקו
הבית , הר על כ כל קשות  מלחמות  היו מדוע מפתיע לא ולכ .עד ג  אצילות  עול כנגד

קדושה. על להלח  האד את מוביל האנושי מודע התת

מה " מפחד אחדאחדהיהודי מא מפחד  לא הוא  ולכ ,"שהוא היחידה הסיבה  זאת  ,
פנימיות ומלחמות  במחלוקת , הוא  ישראל  כשע לצערנו , ,אול ,שני אלפי כבר שורד 
אחד שכל מעוותת לתפיסה עמינו את  הובילה  המערב ותרבות והקפיטליז באחדות , ולא 
לתורתנו מוחלט ניגוד  שהיא  תפיסה נפרד", יבקש  "לתאוה  ומקיי לעצמו , רק  לדאוג  צרי
שהגענו פלא  אי אז , כ נוהגי אנו  א אז וכאוס , לפירוד  שמובילה תפיסה  שזו הקדושה,
 תלויי וחיינו  ,אטו בפצצת  לבקרי חדשות   ומאוימי צרורות , בצרות שאנו  שהגענו , למה
אנו ואז שלנו , ההגנות  את  מאבדי שאנו  מפתיע, לא  ,מאיר מטור של בהחלטות
פגעי  אדמה, רעידות של איומי .זאבי 70 בי ככבשה  מאויימי עצמינו את מרגישי
קרה כבר זה מושיע, שאי ונראה ומחלות .... צרות עוני  אלימות , כלכליות, קריסות  טבע,
היתה ישראל, לע איומה גלות היתה חרב, המקדש ובית  קרה, מכל הנורא  בהיסטוריה,

.חינ שנאת בגלל והכל  שואה ,

כל  את למנוע  אפשר  אי גווניו? כל על ישראל ע חלקי  כל את  לחבר אפשר אי
את שפוקדי והייסורי הצרות  הכאוס , כל  על נתגבר אי ?הע בפלגי ע המחלוקות,

כל  על יגשר מה עמינו? את יאחד  מה הכוללת? התמונה  את  ישנה מה  ישראל?
משיח ? ביאת את  לנו יזרז מה ?חינ לאהבת יגרו מה המחלוקות?


 כשהיה  זי"ע  מליובאוויץ' הריי "ץ על שמסופר כמו

אמר בראש , אקדח עם  חייו על ואיימו הרוסי בכלא
מפחד אחד ועולם אלוהים  שתי לו שיש מי לגוי ,

ל עולמות  ושתי  אחד אלוה לו שיש מי אבל  אמהכדור ,
שלך, מהכדור לא  בטח בעולם , דבר משום מפחד

ניצל . דשמיא בסייעתא ובאמת

       כה

נס. בבחינת  שהוא אחד , פלא אחד, סוד יש

!עול של אלופו של  אותיות  שה פ', ל', א', אותיות  ה פלא  פלא ? מהו 

הנס   ולכ ,תחתו עול של מדרגה  לתו ומתערב ופור שיורד  עליו מעול חוק נס? מהו 
הטבע. מעל זה :שאומרי כמו  ...העול טבע  של חוקי במסגרת  לא שהוא  כדבר מצטייר

ישראל  במלחמות  ונצחנו  אויב , מדינות  מוקפי ואנו ,שני אלפי שורד  היהודי  שהע זה 
נס. של  גדר זה ,רבי מול מעטי

שהוא ישראל, ע את להושיע שיכול  הפלא  או לו , זקוקי שאנו  הגדול הנס כ א מהו 
הגיע  וכאשר רחוקה,  בדר אוצר לחפש  הל שאד הסיפור... ידוע  הגאולה ? אור בבחינת 
ליד טמו חייו, כל  מחפש שהוא  מיוחל  אוצר שאותו  להפתעתו  התברר הרחוקה, לאר

 ביתו .  בתו התנאהתנור ידי על שנה , אלפיי לפני שנכתב  הזוהר, ספר הוא הגדול הנס
זיע "א. יוחאי, בר שמעו רבי האלוקי

הוא אליו, במודעות  לא רובינו רוב אבל ,שני אלפי כבר וקיי נמצא שהנס הוא, האבסורד 
והוא ישראל, בתי של  רב ברוב כמעט  נמצא הנראה  כפי הוא בתודעתנו, רדו במצב כמו 
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 ועשרי הזהר, ספר של הגדול הסוד את  ידע זצוק"ל , אשלג יהודה הרב האלוקי, המקובל
את שילמדו והתחנ באירופה  ישיבות לראשי פנה השניה  עול מלחמת  פרו לפני שנה 
ראשי לצערינו, אול ישראל , ע על קשה  גזרה  שנגזרה  קודשו ברוח ידע כי הזהר, ספר

קרה. מכל והנורא הצעתו... את דחו הישיבות

את שיביא הנס  מהו  ונבי מתרדמתנו  נתעורר הבה ,שאנני שוב נהיה לא בואו , כ א
שלהגאולה . השגה   מתו אותו כתב שמעו רבי כי ונס? פלא בבחינת  הוא הזהר ספר למה 

אצילות , בעול היתה  רשב"י  של תודעתו כלומר ,עליוני זהעולמות רוחני   מקו  ומתו
פשוטה, באחדות  ,מושל ש שהכל ,העליו עד ג של עול  מתו שה כתבי כתב ,
 מעי בעצ ה שבו, המילי , הזוהר, ספר את קורא שאד וברגע טוב. הכל רע, שו אי
וחוקי  גדרי את  לפרו ויכולי החודרי ,עד  ג של מעול אנרגיה  של  כוחות , של "יבוא "

למה ? רע. כל ולסלק  .כפשוט ניסי ולחולל הזה , העול

החוש כל , חשו בחדר נר מדליקי כאשר משל:  דר על נסביר הרע? את  מסלק זה אי
כל  הוא  שהרע ממנו, רע כל מסלק לעולמינו שחודר עליו מעול אור  כ מסתלק , מיד
לאחדות, כול את  מחזיר כמו  , אטו פצצות מלחמות , מחלוקות צרות, מחלות, ,הייסורי

.בעליוני כמו  ופשטות  אהבה

הזהר: בספר וכתב  התבטא   שמעו רבי  ,לחינ לא  ישראלולכ ע יצא הזהר ספר "שבזכות
"ברחמי .מהגלות

זה, בדורינו שדוקא כתבו, המקובלי שכל והנורא , הגדול  הסוד  לכ שגילינו  עתה ולכ
תשע בגיל ילד אפילו זוהר, ללמוד  צריכי ,כול הגאולה, זי"ע)דור מקאמארנא .(הצדיק



        כו 

אהבה אמיתית , אחדות   מתו ,ביו זוהר  ד יו בכל יקרא יהודי כל וכאשר במהרה, נתאחד הבה 
סלה ".  זולת אלקי ראתה לא עי" של פלאי יחולל הזה  הדבר  לגאולה , וציפייה  ישראל 

דה ז הר ת ב  מה מגג וידע ג  מלחמת צלי דה זהר למד א רק ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
 העול שמלחמת אמר: חיי שהחפ השלישית  העול מלחמת וזה ממש , בקרוב בא שזה 
גדולה כזאת לשואה קרובי אנחנו אומרת  זאת  השלישית, מלחמה  נגד צחוק  היה השניה 

בזכריה שכתוב  כ"ח)כמו  וישעיה  ויחזקאל , י"ד, מ(י"ג, יח  לבלי נזה הזוהר לימוד  זכת ְְְְְִִִִִִֶֶַַורק
,נפ מסירת  על גדל וכה ". בחנ לרגעי" אמר  מ ,הרגעי ליר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָנ ח ,
,מ לאביה י ראל ל ל מקרבי זה ידי על  דה ז הר הזה  ה לל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלימ ד 
ל  רריתע בזה ,תי  מ מאיה וכל  העדרי  קי  מ , לבע  ארְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

לב מי.יראל  לאבינ ְְִִִֵֶַַָָָָ

כ כל ע ,שני הרבה  כל בגלות אנחנו למה  הגדול  הסוד את  נגלה  כא ורבותי!! מורי
כותב : זי"ע  ויטאל חיי רבי להיגאל?: זכינו לא  עוד ולמה צרות, רבהרבה  הערב בגלל

הדעת ע מצד לה ונתנו  , החיי ע מצד תורה סתרי בה כתוב שהיה  הלוחות, נשתברו
ורע: דעטוב מסטרא  לה ונתנו  ,החיי  דע מסטרא הראשונות  הלוחות נשברו  ולכ

 ה הקדוש זוהר  לומדי שלא אלו  וכל  עכ "ל. דמטרוניתא , שפחה  משנה, ורע , טוב  הדעת 
הגאולה. המעכבי

זי"ע מקאמארנאהגר"א  אייזיק יצחק  רבי והצה"ק  .יו כל זוהר ללמוד  אנשיו לכל ציוה 
זי "ע, הגר"א  על  אמר ספרי זי "ע הרבה  וכתב  הסוד, תורת ללמד הזה לעול במיוחד שבא

הגאולה. יבוא ישראל אר וישוב הקבלה לימוד בזכות  שרק  ואמר הסוד, על

הדחק בשעת  עליו לסמו שמעו רבי הוא  כדאי

בר שמעו רבי האלוהי התנא  של  קדשו  בדברי וללמוד להתחזק  צריכי בוודאי כ על
,ברחמי הגלות  מ נצא  הזוה "ק  בספר הקריאה שבזכות  המבטיח זיע"א , הבנהיוחאי ללא   א)

רבותינו) מדברי כידוע הדחק.כלל  בשעת עליו   לסמו שמעו רבי הוא ואחדוכדאי  אחד כל  לכ .
הזוה"ק  מספר דפי מספר לקרוא  יו מידי להשתדל צריד ללמוד ויו יו בכל ובפרט 

הגאולה ולקירוב ישראל  כלל להצלחת התיקוני מספר הפחות לכל בואו.אחד כ על
 יו בכל הקדוש  זוהר ילמדו ישראל וכל  בתורה, ונתקדש  הגאולה , למע אתהונתמסר וא ,

בזוהר כדאיתא ניגאל,  תיכ ובודאי הבא , לעול  ל וטוב הזה , בעול אשרי ,כ עושה
נשא  פרשת מהימנא ב)רעיא  קכד, ה(ד" יתקיי ובזכותיה ,"באר דרור וקראת" דבגיניה  :'

נכר". אל עמו ואי ינחנו  האיבדד רא "ז אה הר"י נבאת  נ ק נזה  כאחד  נְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻוכ
רר". קראת" לתבסג  י ְְְְְְְִֵֶַָָאתגליא

הזוהר תוכחת

 ודרשני , ערו ושולח היומי  ד שיעורי מגידי ,רבני ישיבות , ראשי , "האדמורי לכל
 העיתוני ולכל תורה, עלוני המוציאי לכל ובפרט  תשובה , לעשות הרבי את  המעוררי

התקשורת!!! כלי ולכל

       כז

העירמרכי  ת וצא נע ה ... אר ל את  מרהידע  גדלה  זעקה י ע וזעק  ואפר ק  ... ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
מל  ל ה ית להלט בנפ ד י אל אסר אל להיב מרכי ואמר ...יְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלר
מי  אחר... קמ  דיהל יעמד  וה לה  רוח  האת  עת  חריי החר א י .די ה ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹה
אס ר. עליו  צתה אר כל  עו מרכי ועבר ל לכת ... ע ה זאת לעת  א ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹידע

איז) ד פרק  .(אסתר

.1:ידעת הא שאת חושבי שאת] ,שלכ עבודה כל על  גדול , עונש תקבלו  מזכיכי
 הרביאת ובנתיי  הרבי הפצתמזיקי ו /או  בכתיבת וקשורי עוסקי לא  את  א [

.[בחינ הכל לקבל יכולי שאת] שבוע? כל הקדוש, זוהר מאמרי

.2?ידעת אמרהא ע"ה רבנו קכ "ו)שמשה נשא כי (זוהר  ישראל, יפקו זוהר ספר  בזכות 
ברחמי? הקדוש]מגלותא הזוהר לימוד על רק  לימוד  שו על נאמר לא  [וזה

.3?ידעת הא וכ] עמלק? וקליפת רב  ערב  אנו  האמת  את לכ אומרי אנו  אי  שא
האמת ] את לכ אומרי שלא הרבני .(הגר"א )כל 

.4?ידעת לאהא שמע קריאת אמירת  מדוע   ל' ותיקו מ"ג  בתיקו שכתוב מה
ומדוע  עונה "נשמעת ? ואי קול אי" שע השפע מדוע  מתקבלת? לא ח"ו והתפילה 

 את היודעי ויבשה ? חרבה  לאר משולות ונשמותינו אליו ? מושפע אינו  לו , ראוי ישראל
שלישית, עול מלחמת  בפני  עומד  העול כל ,אטו פצצת  של איו תחת  אנו  כי
ומה זה? כל  ה ' עושה מה  ועל  כולו. העול בכל  ופורענויות אסונות, ומלחמות , מהפיכות 

זה ? לכל האחראי ה מי כזאת ?! לעת  תפקידנו

אחינ על  אנחנ מיא "אבל ע"ה הצדיק ליוס הקדושי השבטי האחי אמרו  ְֲֲֲִִֵַַָָוכבר
...עו האת , ה רה אלינ אה  על מענ ולא  אלינ התחננ  נפ צרת  ראינ ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא ר
."נדר הה מ וג מע ולא  בלד   חטא אל לאמר אליכ אמרי הלא  לאמר  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹאת

כ"ב) כ"א  מב  ל':(בראשית  ותיקו מ "ג בתיקו הקדוש מהזוהר לפניכ הכל לעשות עלינו  ומה .

נשמעת ? אינה  שמע קריאת  מדוע  מ"ג: תיקו זוהר תיקוני לשו וזה 

,שמעו רבי אמר ,"יב את "ר   יב"שרא ית את"ר אותיות  יש  בראשי"ת ,במלת  ְֲִֵֵַַָָ
ויב יחרב  ונהר איה ודא ומבאר, יבש, הוא  ,מקו הנקרא היסוד  ה)ביאור י"ט וזה(ישעיהו , ְְְְִֵֶֶַָָָָ

כלומר ,ויב יחרב נהר למלכותהוא  להשפיע  יכול ואינו השפע, ממימי ויבש  חרב ,היסוד ְֱֵֶַָָָ
יה, ואיהי יבש, שהוא הזמ באותו   יב  דאיה זמנא  לאההא  כי יבשה , היא והמלכות ְְְְִִִִֵַַָָָָ

מהיסוד השפע י ראל,קבלה  מע  ואמרי יח דא לת א  ני צווחי בני, הבני צועקי ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
כתיקונה התפילה  להעלות  ישראל" "שמע הש יחוד באמירת הזה , בעול למטה  ,ישראל
ומתמלאת נענית אי , כ ובגלל ענה , ואי נשמעת, לא שמע קריאת כל  כלומר, קל ְְֵֵֶואי

דכתיב ה א הדא ,בתפלת כח)בקשת א יקרא נני (משלי גר"א )אז ותפלה , שמע  קריאת הוא דאז (כלומר , ְְְֲִִִִָָָ
לא אני אענה. ולא  אבל שמע, בקריאת להקב"ה וקוראי  וצועקי בצרה , ה ְֱֶֶֹוכשישראל

.בתפלת אות מל)אענה וכסא צ"ב, ד הגר"א (ביאור

?ידעת הא זצ "ל,5. חיי החפ הגדול הכה מאיר ישראל רבינו  מרנא שכתב מה 
חושית באמונה הקדוש  הזוהר בדברי  אמונתו היתה  ביותר, הפשוט יהודי כל מלפני כי 



        כו 

אהבה אמיתית , אחדות   מתו ,ביו זוהר  ד יו בכל יקרא יהודי כל וכאשר במהרה, נתאחד הבה 
סלה ".  זולת אלקי ראתה לא עי" של פלאי יחולל הזה  הדבר  לגאולה , וציפייה  ישראל 

דה ז הר ת ב  מה מגג וידע ג  מלחמת צלי דה זהר למד א רק ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
 העול שמלחמת אמר: חיי שהחפ השלישית  העול מלחמת וזה ממש , בקרוב בא שזה 
גדולה כזאת לשואה קרובי אנחנו אומרת  זאת  השלישית, מלחמה  נגד צחוק  היה השניה 

בזכריה שכתוב  כ"ח)כמו  וישעיה  ויחזקאל , י"ד, מ(י"ג, יח  לבלי נזה הזוהר לימוד  זכת ְְְְְִִִִִִֶֶַַורק
,נפ מסירת  על גדל וכה ". בחנ לרגעי" אמר  מ ,הרגעי ליר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָנ ח ,
,מ לאביה י ראל ל ל מקרבי זה ידי על  דה ז הר הזה  ה לל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלימ ד 
ל  רריתע בזה ,תי  מ מאיה וכל  העדרי  קי  מ , לבע  ארְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

לב מי.יראל  לאבינ ְְִִִֵֶַַָָָָ

כ כל ע ,שני הרבה  כל בגלות אנחנו למה  הגדול  הסוד את  נגלה  כא ורבותי!! מורי
כותב : זי"ע  ויטאל חיי רבי להיגאל?: זכינו לא  עוד ולמה צרות, רבהרבה  הערב בגלל

הדעת ע מצד לה ונתנו  , החיי ע מצד תורה סתרי בה כתוב שהיה  הלוחות, נשתברו
ורע: דעטוב מסטרא  לה ונתנו  ,החיי  דע מסטרא הראשונות  הלוחות נשברו  ולכ

 ה הקדוש זוהר  לומדי שלא אלו  וכל  עכ "ל. דמטרוניתא , שפחה  משנה, ורע , טוב  הדעת 
הגאולה. המעכבי

זי"ע מקאמארנאהגר"א  אייזיק יצחק  רבי והצה"ק  .יו כל זוהר ללמוד  אנשיו לכל ציוה 
זי "ע, הגר"א  על  אמר ספרי זי "ע הרבה  וכתב  הסוד, תורת ללמד הזה לעול במיוחד שבא

הגאולה. יבוא ישראל אר וישוב הקבלה לימוד בזכות  שרק  ואמר הסוד, על

הדחק בשעת  עליו לסמו שמעו רבי הוא  כדאי

בר שמעו רבי האלוהי התנא  של  קדשו  בדברי וללמוד להתחזק  צריכי בוודאי כ על
,ברחמי הגלות  מ נצא  הזוה "ק  בספר הקריאה שבזכות  המבטיח זיע"א , הבנהיוחאי ללא   א)

רבותינו) מדברי כידוע הדחק.כלל  בשעת עליו   לסמו שמעו רבי הוא ואחדוכדאי  אחד כל  לכ .
הזוה"ק  מספר דפי מספר לקרוא  יו מידי להשתדל צריד ללמוד ויו יו בכל ובפרט 

הגאולה ולקירוב ישראל  כלל להצלחת התיקוני מספר הפחות לכל בואו.אחד כ על
 יו בכל הקדוש  זוהר ילמדו ישראל וכל  בתורה, ונתקדש  הגאולה , למע אתהונתמסר וא ,

בזוהר כדאיתא ניגאל,  תיכ ובודאי הבא , לעול  ל וטוב הזה , בעול אשרי ,כ עושה
נשא  פרשת מהימנא ב)רעיא  קכד, ה(ד" יתקיי ובזכותיה ,"באר דרור וקראת" דבגיניה  :'

נכר". אל עמו ואי ינחנו  האיבדד רא "ז אה הר"י נבאת  נ ק נזה  כאחד  נְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻוכ
רר". קראת" לתבסג  י ְְְְְְְִֵֶַָָאתגליא

הזוהר תוכחת

 ודרשני , ערו ושולח היומי  ד שיעורי מגידי ,רבני ישיבות , ראשי , "האדמורי לכל
 העיתוני ולכל תורה, עלוני המוציאי לכל ובפרט  תשובה , לעשות הרבי את  המעוררי

התקשורת!!! כלי ולכל

       כז

העירמרכי  ת וצא נע ה ... אר ל את  מרהידע  גדלה  זעקה י ע וזעק  ואפר ק  ... ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
מל  ל ה ית להלט בנפ ד י אל אסר אל להיב מרכי ואמר ...יְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלר
מי  אחר... קמ  דיהל יעמד  וה לה  רוח  האת  עת  חריי החר א י .די ה ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹה
אס ר. עליו  צתה אר כל  עו מרכי ועבר ל לכת ... ע ה זאת לעת  א ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹידע

איז) ד פרק  .(אסתר

.1:ידעת הא שאת חושבי שאת] ,שלכ עבודה כל על  גדול , עונש תקבלו  מזכיכי
 הרביאת ובנתיי  הרבי הפצתמזיקי ו /או  בכתיבת וקשורי עוסקי לא  את  א [

.[בחינ הכל לקבל יכולי שאת] שבוע? כל הקדוש, זוהר מאמרי

.2?ידעת אמרהא ע"ה רבנו קכ "ו)שמשה נשא כי (זוהר  ישראל, יפקו זוהר ספר  בזכות 
ברחמי? הקדוש]מגלותא הזוהר לימוד על רק  לימוד  שו על נאמר לא  [וזה

.3?ידעת הא וכ] עמלק? וקליפת רב  ערב  אנו  האמת  את לכ אומרי אנו  אי  שא
האמת ] את לכ אומרי שלא הרבני .(הגר"א )כל 

.4?ידעת לאהא שמע קריאת אמירת  מדוע   ל' ותיקו מ"ג  בתיקו שכתוב מה
ומדוע  עונה "נשמעת ? ואי קול אי" שע השפע מדוע  מתקבלת? לא ח"ו והתפילה 

 את היודעי ויבשה ? חרבה  לאר משולות ונשמותינו אליו ? מושפע אינו  לו , ראוי ישראל
שלישית, עול מלחמת  בפני  עומד  העול כל ,אטו פצצת  של איו תחת  אנו  כי
ומה זה? כל  ה ' עושה מה  ועל  כולו. העול בכל  ופורענויות אסונות, ומלחמות , מהפיכות 

זה ? לכל האחראי ה מי כזאת ?! לעת  תפקידנו

אחינ על  אנחנ מיא "אבל ע"ה הצדיק ליוס הקדושי השבטי האחי אמרו  ְֲֲֲִִֵַַָָוכבר
...עו האת , ה רה אלינ אה  על מענ ולא  אלינ התחננ  נפ צרת  ראינ ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹא ר
."נדר הה מ וג מע ולא  בלד   חטא אל לאמר אליכ אמרי הלא  לאמר  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹאת

כ"ב) כ"א  מב  ל':(בראשית  ותיקו מ "ג בתיקו הקדוש מהזוהר לפניכ הכל לעשות עלינו  ומה .

נשמעת ? אינה  שמע קריאת  מדוע  מ"ג: תיקו זוהר תיקוני לשו וזה 

,שמעו רבי אמר ,"יב את "ר   יב"שרא ית את"ר אותיות  יש  בראשי"ת ,במלת  ְֲִֵֵַַָָ
ויב יחרב  ונהר איה ודא ומבאר, יבש, הוא  ,מקו הנקרא היסוד  ה)ביאור י"ט וזה(ישעיהו , ְְְְִֵֶֶַָָָָ

כלומר ,ויב יחרב נהר למלכותהוא  להשפיע  יכול ואינו השפע, ממימי ויבש  חרב ,היסוד ְֱֵֶַָָָ
יה, ואיהי יבש, שהוא הזמ באותו   יב  דאיה זמנא  לאההא  כי יבשה , היא והמלכות ְְְְִִִִֵַַָָָָ

מהיסוד השפע י ראל,קבלה  מע  ואמרי יח דא לת א  ני צווחי בני, הבני צועקי ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
כתיקונה התפילה  להעלות  ישראל" "שמע הש יחוד באמירת הזה , בעול למטה  ,ישראל
ומתמלאת נענית אי , כ ובגלל ענה , ואי נשמעת, לא שמע קריאת כל  כלומר, קל ְְֵֵֶואי

דכתיב ה א הדא ,בתפלת כח)בקשת א יקרא נני (משלי גר"א )אז ותפלה , שמע  קריאת הוא דאז (כלומר , ְְְֲִִִִָָָ
לא אני אענה. ולא  אבל שמע, בקריאת להקב"ה וקוראי  וצועקי בצרה , ה ְֱֶֶֹוכשישראל

.בתפלת אות מל)אענה וכסא צ"ב, ד הגר"א (ביאור

?ידעת הא זצ "ל,5. חיי החפ הגדול הכה מאיר ישראל רבינו  מרנא שכתב מה 
חושית באמונה הקדוש  הזוהר בדברי  אמונתו היתה  ביותר, הפשוט יהודי כל מלפני כי 



        כח

בעל  רשכבה"ג הקדוש והצדיק  עכת"ד . כלל, פקפוק  שו בלי ואמיתית  פשוטה 
 "הרי ואמיתיתחידושי פשוטה לאמונה  לזכות אפשר אי כי קדשו : ברוח  אמר זי "ע,

בעל  הצה"ק ונכדו הקדוש. הזוהר לימוד  אמתבלי גדולי אמרי את  כשראה זיע"א 
רבי  האלוקי  המקובל ובראש עיה"ק בירושלי פתייההמקובלי [שקיבל יהודה  זי"ע

מהרשב"י ספרו הסכמה הרקחעל  האידרות,יי באריכות)על הזוהר  כוח ומתחנני (ראה בוכי ,[
של  מהחרב  ישראל אר יושבי את  הציל  למע ומיוחדות נוראות בתפילות נפש על
 צדיקי לנו היו ואילו  ינצלו , ישראל  אר יושבי שבוודאי אמר ימ"ש, הגרמני  העמלקי
יהודה רבי האלוקי המקובל [והצדיק  הנוראה. השואה בכלל היתה לא  באירופא  כאלו 
 הצדיקי שני  פטירת אחרי  היו תרע"ד  בשנת  שקראו הצרות שכל אמר זי"ע, פתייה
ורעב בצורת  שני שלש היה  זיע"א , אגסי  שמעו ורבנו  חי איש  הב חיי יוס רבנו
העיר בתי  את  שהציפו רבי ושיטפונות התבואה, כל את שאכל ארבה  בא כ ואחר

וז"ל: רח "ל, אה   מ וחמס והרג העיר ל ונחרבה ברחו , ה וכולגדדוה עירנ ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
אר וה ה    מח מ ית העיר על  ככיה זהב ביר ני לנ הי , אמ עירנ ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָנה

לע יסד  ציק  ד  הרא ,זע י למחסה לחמה לנ היסי רי חכ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
 יחה אל רי חכהמ רי חכ יחד ו ני לברכה.  וקד וז"ל  ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

אה אאהרב ר אא אהר  מע רי לברכה,חכ  וקד וז"ל א סי  המכה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
 נמצאי  הי לב ה א יקיצ ב' א ר ,לילה ער על  אהר ני ספר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהמח ר

 עירנלב עסק הא ואחד אחד ל ערי במנה  יח ע היה  עסק רב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
מה , וזה מה  זה העיר על ימג הי וצדקת תזכ וה ה  ,עצמ פני  יתמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹחדר
נת לברכה נזכר י ח סי רי חכ האלקי אר ונלקח  העונת  מר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפס

אחת רגל על  מה כת  צלעת  להית  העיר התחילה אלל בי"ג הרתה'תרס"ט והתחיל ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
סדר ד לל ימעאל  למל ה בא לעבדת יראל חרי  נלקח  רתקב אחרי י ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלבא

ו ,כיב לימי הע ל  והי רי ה לחמה   חכ מתנחמי היינ אהר  מע וז"ל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָֹ
הרב   מק למ א יכ ל הא  י  קותנ אבדה  לא  ע ד אחריו  ענ הע וכל חכ לברכה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

 יח  סי ט ר י מעה י היתה,   ינ אר לא   א הא . ל הע לח י  נזכר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
לחד ח ' ו' ליל ני חמה אחרי י ,יה מ ת  געה צ יק  תא  וג ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהצליח 

לאר ה יט נת רע"דמנחקו בהס לאנח ת . תנא ועזב למנח ת  הא  נסע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
.האחר ביב   מהעיר בה אז לברכה נזכר מע רי חכ  "סיאינ מעו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

 חכ טירת  אחרי אב ,  מנח י"א ליל י מבירה צרה  ליעקב צרה  עת  והיתה .ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹאינ
לברכה, נזכר מע כלרי גד ליו ל ה עמ יאד מדעת קנד ה קר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ממלכה. ממלכה  מלחמה  לאת  אד חרב מצר הדע ת בת הקמ ת בכל וקי ְְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻה
לצאת יראל  ני ח רי את  לק התחיל  ותכ ריטנייא. ממלכת קסטנטינא ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָממלכת

ריטנייא. ע חלה הרי למלחמה למדר מדר לעיר מעיר תא יעימ  והי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
וצרת רע ת רת  נמצא והלאה  אז מ י  ה לחמה , קרי מק עד יע ה עד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָבבע ת
לא עה  ואי חבר ני את  ילהק רצה אחת ל ז את   ז חקת  ה רת ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוהי
וכו'... אתמל,  י על  סנ י כל ינתח ק ת  גזרת נגע, לא רגע ואי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹרעה 

       כט

.5?ידעת אירופההא רבני אול למכה, תרופה  הכי  הסול בעל האלוקי שהמקובל 
 זאת !!! הבינו השואהלא קוד שנה 20  כ קדשו ברוח ראה  ,הסול בעל הקדוש  רבינו

 לתלמידה שיורו באירופה ישראל גדולי בפני והתחנ צעק נפשו, ומסר ההשמדה  גזירת את 
תחנוניו נדחו אול הקדוש, הזוהר העול ללמוד מלחמת  לאחר , תרע"ט – תרע"ז בשני 

רבינו  הגה "ק  ר אשלג הראשונה, לייב "יהודה  בעל לגדולי הסול זצוקלה"ה ופנה זי "ע "
והוכיח הזוה"ק  ללמוד  וחסידיה לתלמידיה שיורו בפניה והתחנ באירופה ישראל
..למיניה  בתירוצי תחנוניו דחו לצערנו  א הזוה"ק , בלימוד החיוב על  בספה "ק הנכתב

הנ"ל הק ' הגאו צעק  תרע"ט הגז בשנת בשמי שנגזרה מ "הענני ירה  רבינו והזהיר !!!
ואמר אירופה על שעולי "לאהשחורי שש ישראל לאר לברוח שנה  20 לנו שנותני

 חורב "יהיה  הנ"ל הק' הגאו את לכנות  החלו זאת כששמעו  לדבריוציוני!!! התייחסו  ולא "
להתנהג אפשר עוד כמה  כתובה שוב ועכשיו   הקיר! על כתובה  היתה הכתובת  כראוי.

 יענה ? עורו!כבת  מתרדמתכ ישני עורו
.6?ידעת המערבי,הא בכותל  צעקו יהודי 30.000 וכו 'למה  מל ה' ישראל שמע 

 האלוקי הוא ה' למה ?צועקי  !!!!השמי מ אש יורדת  ולא 
.7?ידעת הא ובוכי וצועקי המערבי בכותל ואפר  שק  לובשי אנשי מאות  למה 

בא?!!! לא  ומשיח

.8?ידעת הא בזמ ,ויתומי אלמנות  אלפי ויש הפסיקו ? לא הנוראות  הגזירות למה 
 רח"ל , נאספו וילדי בחורי צעירי אנשי קצר למה ? למה ? כברלמה ? כתב הרשב "י

!!!ביו זוהר דקה ,לומדי שלא בגלל  שנה, 2000 לפני  התשובה את

.9?ידעת ח "ו הא נתפס מוחה שלא  מי נה)שכל רח "ל.(שבת שנשפ ד כל על  וחייב ,
עה "כ   איכה  רבה המדרש דברי נוראי ציו ומה מבת  וזל"ק:ויצא , רואי ישראל גדולי  היו 

 כ לכ עושה  ואני שעה  תבא הקב"ה  לה אמר ממנו, פניה והופכי עבירה  עכ "ל.דבר ,
שאינ (פכ"ט)ובאדר"נ בעצמ בוזי שה מפני זמנ בלא  ת"ח  מתי מה מפני  וז"ל :

הגדול  הלוח שכתב  מה ראה עכ "ל. ,שמי ויראת  תורה דברי על כנחש ונוטרי נוקמי
 חיי שערי הבהיר בספרו זצ "ל סופר חיי ע"ב)מוהר"ר ו' וז "ל:(ד , מיו ואוי הדי מיו אוי

שיחופש אד פעולות ועל אנוש מעשי על ד' יפקוד וכי  חי, לכל מועד עת  בבוא התוכחה 
נבילה על עבר זה  אלקי ירא נדה, על עבר זה  חסיד  שבת , חלל זה  צדיק  כתוב: וימצא
הלא וישאלו אמונה אנשי כל  וישתוממו איש , אשת על  עבר זה  קדוש  ושעטנז, וטריפה
מדוע רשע. אלמוני פלוני באיש  למחות  בכח הי' הלא בסערה : ד ' ויענהו פעלו, תמי הצור

אשמו עליו פקדת  ולא אותו  זכרת  עכ "ל.לא קדושוכו' בשמי יאמרו כי דבריו על  ונוסי
זה  וכל בשואה , וילדי תינוקות  ידו על  נהרגו זה  וצדיק ,יהודי מליו שש הרג מפני זה 

הרשב"י מדברי יוצא  מעמיק  ובמבט התורה . סודות את  לימד  ולא למד  תיקו שלא  מ"ג תיקו)

הרגל') חרב לבזה בזה , הוא גור הרי  , הקדוש הזוהר ספר את לומד  שאינו  מי "שכל
,עליה מכפר אינו   הכפורי יו שאפילו  לחבירו  אד שבי עבירות ואלו ,לעול ואבד
כמו רח"ל , כבר שנאבדו מחמת  חבירו" את  שירצה  "עד  לקיי באפשרותנו  אי כזה ובאופ
 מענכי מנח הג "ר הגוב"י . תב וכ ועד , ה ', סד  בספר מצלא , מגנא  זהר ספר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָשכתב 



        כח

בעל  רשכבה"ג הקדוש והצדיק  עכת"ד . כלל, פקפוק  שו בלי ואמיתית  פשוטה 
 "הרי ואמיתיתחידושי פשוטה לאמונה  לזכות אפשר אי כי קדשו : ברוח  אמר זי "ע,

בעל  הצה"ק ונכדו הקדוש. הזוהר לימוד  אמתבלי גדולי אמרי את  כשראה זיע"א 
רבי  האלוקי  המקובל ובראש עיה"ק בירושלי פתייההמקובלי [שקיבל יהודה  זי"ע

מהרשב"י ספרו הסכמה הרקחעל  האידרות,יי באריכות)על הזוהר  כוח ומתחנני (ראה בוכי ,[
של  מהחרב  ישראל אר יושבי את  הציל  למע ומיוחדות נוראות בתפילות נפש על
 צדיקי לנו היו ואילו  ינצלו , ישראל  אר יושבי שבוודאי אמר ימ"ש, הגרמני  העמלקי
יהודה רבי האלוקי המקובל [והצדיק  הנוראה. השואה בכלל היתה לא  באירופא  כאלו 
 הצדיקי שני  פטירת אחרי  היו תרע"ד  בשנת  שקראו הצרות שכל אמר זי"ע, פתייה
ורעב בצורת  שני שלש היה  זיע"א , אגסי  שמעו ורבנו  חי איש  הב חיי יוס רבנו
העיר בתי  את  שהציפו רבי ושיטפונות התבואה, כל את שאכל ארבה  בא כ ואחר

וז"ל: רח "ל, אה   מ וחמס והרג העיר ל ונחרבה ברחו , ה וכולגדדוה עירנ ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
אר וה ה    מח מ ית העיר על  ככיה זהב ביר ני לנ הי , אמ עירנ ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָנה

לע יסד  ציק  ד  הרא ,זע י למחסה לחמה לנ היסי רי חכ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
 יחה אל רי חכהמ רי חכ יחד ו ני לברכה.  וקד וז"ל  ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

אה אאהרב ר אא אהר  מע רי לברכה,חכ  וקד וז"ל א סי  המכה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
 נמצאי  הי לב ה א יקיצ ב' א ר ,לילה ער על  אהר ני ספר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהמח ר

 עירנלב עסק הא ואחד אחד ל ערי במנה  יח ע היה  עסק רב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
מה , וזה מה  זה העיר על ימג הי וצדקת תזכ וה ה  ,עצמ פני  יתמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹחדר
נת לברכה נזכר י ח סי רי חכ האלקי אר ונלקח  העונת  מר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפס

אחת רגל על  מה כת  צלעת  להית  העיר התחילה אלל בי"ג הרתה'תרס"ט והתחיל ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
סדר ד לל ימעאל  למל ה בא לעבדת יראל חרי  נלקח  רתקב אחרי י ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלבא

ו ,כיב לימי הע ל  והי רי ה לחמה   חכ מתנחמי היינ אהר  מע וז"ל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָֹ
הרב   מק למ א יכ ל הא  י  קותנ אבדה  לא  ע ד אחריו  ענ הע וכל חכ לברכה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

 יח  סי ט ר י מעה י היתה,   ינ אר לא   א הא . ל הע לח י  נזכר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
לחד ח ' ו' ליל ני חמה אחרי י ,יה מ ת  געה צ יק  תא  וג ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהצליח 

לאר ה יט נת רע"דמנחקו בהס לאנח ת . תנא ועזב למנח ת  הא  נסע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
.האחר ביב   מהעיר בה אז לברכה נזכר מע רי חכ  "סיאינ מעו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

 חכ טירת  אחרי אב ,  מנח י"א ליל י מבירה צרה  ליעקב צרה  עת  והיתה .ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹאינ
לברכה, נזכר מע כלרי גד ליו ל ה עמ יאד מדעת קנד ה קר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ממלכה. ממלכה  מלחמה  לאת  אד חרב מצר הדע ת בת הקמ ת בכל וקי ְְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻה
לצאת יראל  ני ח רי את  לק התחיל  ותכ ריטנייא. ממלכת קסטנטינא ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָממלכת

ריטנייא. ע חלה הרי למלחמה למדר מדר לעיר מעיר תא יעימ  והי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
וצרת רע ת רת  נמצא והלאה  אז מ י  ה לחמה , קרי מק עד יע ה עד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָבבע ת
לא עה  ואי חבר ני את  ילהק רצה אחת ל ז את   ז חקת  ה רת ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוהי
וכו'... אתמל,  י על  סנ י כל ינתח ק ת  גזרת נגע, לא רגע ואי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹרעה 

       כט

.5?ידעת אירופההא רבני אול למכה, תרופה  הכי  הסול בעל האלוקי שהמקובל 
 זאת !!! הבינו השואהלא קוד שנה 20  כ קדשו ברוח ראה  ,הסול בעל הקדוש  רבינו

 לתלמידה שיורו באירופה ישראל גדולי בפני והתחנ צעק נפשו, ומסר ההשמדה  גזירת את 
תחנוניו נדחו אול הקדוש, הזוהר העול ללמוד מלחמת  לאחר , תרע"ט – תרע"ז בשני 

רבינו  הגה "ק  ר אשלג הראשונה, לייב "יהודה  בעל לגדולי הסול זצוקלה"ה ופנה זי "ע "
והוכיח הזוה"ק  ללמוד  וחסידיה לתלמידיה שיורו בפניה והתחנ באירופה ישראל
..למיניה  בתירוצי תחנוניו דחו לצערנו  א הזוה"ק , בלימוד החיוב על  בספה "ק הנכתב

הנ"ל הק ' הגאו צעק  תרע"ט הגז בשנת בשמי שנגזרה מ "הענני ירה  רבינו והזהיר !!!
ואמר אירופה על שעולי "לאהשחורי שש ישראל לאר לברוח שנה  20 לנו שנותני

 חורב "יהיה  הנ"ל הק' הגאו את לכנות  החלו זאת כששמעו  לדבריוציוני!!! התייחסו  ולא "
להתנהג אפשר עוד כמה  כתובה שוב ועכשיו   הקיר! על כתובה  היתה הכתובת  כראוי.

 יענה ? עורו!כבת  מתרדמתכ ישני עורו
.6?ידעת המערבי,הא בכותל  צעקו יהודי 30.000 וכו 'למה  מל ה' ישראל שמע 

 האלוקי הוא ה' למה ?צועקי  !!!!השמי מ אש יורדת  ולא 
.7?ידעת הא ובוכי וצועקי המערבי בכותל ואפר  שק  לובשי אנשי מאות  למה 

בא?!!! לא  ומשיח

.8?ידעת הא בזמ ,ויתומי אלמנות  אלפי ויש הפסיקו ? לא הנוראות  הגזירות למה 
 רח"ל , נאספו וילדי בחורי צעירי אנשי קצר למה ? למה ? כברלמה ? כתב הרשב "י

!!!ביו זוהר דקה ,לומדי שלא בגלל  שנה, 2000 לפני  התשובה את

.9?ידעת ח "ו הא נתפס מוחה שלא  מי נה)שכל רח "ל.(שבת שנשפ ד כל על  וחייב ,
עה "כ   איכה  רבה המדרש דברי נוראי ציו ומה מבת  וזל"ק:ויצא , רואי ישראל גדולי  היו 

 כ לכ עושה  ואני שעה  תבא הקב"ה  לה אמר ממנו, פניה והופכי עבירה  עכ "ל.דבר ,
שאינ (פכ"ט)ובאדר"נ בעצמ בוזי שה מפני זמנ בלא  ת"ח  מתי מה מפני  וז"ל :

הגדול  הלוח שכתב  מה ראה עכ "ל. ,שמי ויראת  תורה דברי על כנחש ונוטרי נוקמי
 חיי שערי הבהיר בספרו זצ "ל סופר חיי ע"ב)מוהר"ר ו' וז "ל:(ד , מיו ואוי הדי מיו אוי

שיחופש אד פעולות ועל אנוש מעשי על ד' יפקוד וכי  חי, לכל מועד עת  בבוא התוכחה 
נבילה על עבר זה  אלקי ירא נדה, על עבר זה  חסיד  שבת , חלל זה  צדיק  כתוב: וימצא
הלא וישאלו אמונה אנשי כל  וישתוממו איש , אשת על  עבר זה  קדוש  ושעטנז, וטריפה
מדוע רשע. אלמוני פלוני באיש  למחות  בכח הי' הלא בסערה : ד ' ויענהו פעלו, תמי הצור

אשמו עליו פקדת  ולא אותו  זכרת  עכ "ל.לא קדושוכו' בשמי יאמרו כי דבריו על  ונוסי
זה  וכל בשואה , וילדי תינוקות  ידו על  נהרגו זה  וצדיק ,יהודי מליו שש הרג מפני זה 

הרשב"י מדברי יוצא  מעמיק  ובמבט התורה . סודות את  לימד  ולא למד  תיקו שלא  מ"ג תיקו)

הרגל') חרב לבזה בזה , הוא גור הרי  , הקדוש הזוהר ספר את לומד  שאינו  מי "שכל
,עליה מכפר אינו   הכפורי יו שאפילו  לחבירו  אד שבי עבירות ואלו ,לעול ואבד
כמו רח"ל , כבר שנאבדו מחמת  חבירו" את  שירצה  "עד  לקיי באפשרותנו  אי כזה ובאופ
 מענכי מנח הג "ר הגוב"י . תב וכ ועד , ה ', סד  בספר מצלא , מגנא  זהר ספר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָשכתב 



        ל

זצ "ל: רילמידיהל ה את מעלה  ל י בית בעי ה לת  זמ גיוההר יהענ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
 על תא י מעני קלה, למד א חכמי'יח  ע' על  הגוב"י על ל וזה : ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

רבי  הקדוש [הצדיק שלימה ' 'איפה   ספר על  זצ"ל דוויק א ל  יח להג"ר  ת דוויק (הס מה   הכה שאול זי"ע,חיי מכונה, ְְִִֶַַַַַָָָָ

ומגדולי שבסוריה , צובא  אר של הראשי רבה  ישיבה , וראש  דיי רב, היה ה 'תרצ"ג בטבת ד'  ה'תרי "ח בחשוו י"ד ה"שד"ה "  ג

בדורו ה.])המקובלייע ר ב ערתיו סמרנה  ההר, ספר וחכמת נסר למד אינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
וההרגת , ה יסת והלחמת , ה זרת  יראל , ענתא י ל על   תהעל דיח דיְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָח
על וההרג , תפלו ת על  ביח העני  מעלה  ל במליא לזה . ר עצמ ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָה א

נק זה  וכל  ,הריגת,עליה מכר  אי ריה  י  אר .לחבר אד י חטאי רא ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
וה כחה , יה מ לנ ע אי  להלת  ישראל  גדולי  כל של  שליחי רק  ואנו  עכ "ל . ְְִִֵַַַַָָָ

שאמחז"ל,  מ ,אט מצצת  חייראל חפ  וע נב. איכה  רה   מדר סח , רמז, פטי ילקט נה, (ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

כ"ה) זה.,מכב על  לו חס ויתע ה א,  נפ י לדעת אתעליו מגה דה וההר  ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
וא מר  מתק מצוה , עי א נמנה מי אלי!!!האמת לה' מי ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

.10?ידעת בראשית הא פרשת הקדוש בזוהר כתוב ע"א )מה  כ"ח  וז"ל:(ד בר, שמעו רבי
ברזא מסתכלי דלא עייני וסתימי ליבא אטימי דאינו לעלמא ווי  ואומר צועק  יוחאי

עמהוכו'...דאורייתא שנמצא רבנו למשה  ולא בגלות  לשכינה עוזרי ובגינהולא וכו'... ,
מל ובמקדש עיי"ש , כנגדו, כולהו אלא עזר מצא לא  ולאד בתראה , בגלותא איתמר

מדבש)פירש, במתוק אלא,(הובא  בגלות, למשה עזר  שיהיו חכמי תלמידי  מצא לא שהקב"ה 
השכינה לתיקו לסייע התורה  בסודות עוסקי שאינ לפי כנגדו,  ה כאלו נחשבי כול

עיי"ש. השכינהעכ"ל , נגד את הרשב "י דברי את   מפרסי לא שאת בזה  ואת
!!!הקדושה

.11?ידעת כמוהא ישראל?  ע את  מצילי את הזוהר  לימוד  בפרסו שהגה "צכי 
אלג הק ל  לי יה דה  לחמתרי ראה , ד ה ה הר על  ה ספר מחר על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ה על רצה ימ"ש להרגהיטלער להמיד הד ה  לארצנ יע מאד   פחד ,לע ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
  מע ורי הית  אמר,  על  ח "ו. י ונ ט זק ועד מער דיהה ל את ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָלא ד 
ד ה  ל ה הר לתר התחיל מ לתא, יפק א ספרא  , ד ה הר תב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹיחאי 
הפר לא ר צא  י ואמר , דה ההר את וללמד  להבי י כל יהדי ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹדי
רה לא ר צא   י היה וכ ד לה, מ לה לרע יהיה  דה ההר על ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהרא
ולא ימ "ש. היטלער ל הלחמה  ונגמרה מלה  להרע  ל היה אז ההר, מ פר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהרא

ה ד ה.  לארצנ להיע זממ ְְְְְְִִִֵַַַַַָָהצליח 

.12?ידעת הא  ערבי לי וחצי  אחד מעט וי מ א , לרחמי  קי זק אנְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
כל   ד ה ההר את  ילמד א ,חי ט ואנ ח"ו , די יה מלי 15 את  לחל ציְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָר
מחבלי  נ צל ו אי  אחת, נה  ה הר ל  יגמר אחד ל וכ ת , 15 עד ער  וי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹי
נת עיה "ק  לייר החרדית עדה "ה חברי  ל  ניהר ד לי תב  מ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמ יח,

רחמי. גלתא מ  יפק א  ספרא  ע"ה יחאי  מע רי  הבטחת  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָתרפ "א 

.13?ידעת הא ד ה ההר ספר את   מס העלמי" ה הר "מפעל אנ י  יְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נפסקה מ ה תא הנה, חדי לי"ב רכי בי "ב הדס המי,  ה סדר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָלפי

       לא

ח"י  עד  סלו [מל' ני ג' לפני טבת   חד עה , יצקה  עפרת ל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה לחמה
– (2008)טבת  דצמר  27 י ר תשס"ט (למס בכסלו 2009)ל' בינואר  18ל)  מלי וחזר .[ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

תב, היה בע אחר  ב עת . ה  בר קה גלת  הי אחרי ,לבית יְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָאנ
לבית להיע  צריכי הי הערבי  רק  יליה רב  , מ בית  , חד עְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לעת מעת 2630 לער  י אנ ה אצלנ  עבד  הא בעת   ל ה וכל ,מְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הפ הדל לי ה ס  לנ נ דע   ואחר המי , לד   דה ה הר את  לסר סק , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
תא דה ההר הפר גמר  וג ,מהטילי  מ ית  ל את ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהיל 
 צבאי מחנה ל   למק קרב  אחד טיל רק  [וה יע הלחמה. נגמרה  מ  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

.[ ל קרה א דל  נס היה וג ,אט צצת  קהיצ עפרת  מלחמת וג ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
דע. מאד ליד ינ סתהי הד ידי  על  ר ,גלי ה יה את   עינינ וראינ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

 ד ה ההר  הפצת סקיע רק  ,ילר תא ק ח לפני  עד  ההר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָספרי 
.יי ל ינ בר  ְְִִִֵָי

על14. וזוהר הקדוש  הזוהר סיפורי ,שלכ בעלו שבוע כל שתכתבו שבזה  ? ידעת הא
של לשפע יזכה ישראל וע והאלמנות? היתומי מספר מאד יופחתו   השבוע פרשת

.גלויי וטובות  וניסי רחמי

.15?ידעת אבלהא מאמיני בני מאמיני מוחלפת,אנו תהא  לא  התורה שזאת ,
ללמוד יתחילו וכול ,עליו מלאכי של  לדבריה ישמעו  וכול ,צדיקי  כול  ועמ
 ה מי  ל יתוודע ובזה  אחת , דקה רק  שלוקח  ביו זוהר  ד הפחות לכל וללמד
העדה  מ  דלה" ה ' מאת קורא וקול  !!!הדרדעי האפיקורסי ה ומי   ְִִֵָָָהצדיקי

כא )האת " טז פרק  ו אספ(במדבר  אלי  לידוד מי ו אמר החנה ער מ ה "ו עמד , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ
לוי " ני  ל כו)אליו לב לעת(שמות הוא ,  ברו שהקדוש הקדוש, בזוהר שכתוב  כמו , ְִֵֵֵָָ

הקדושה, השכינה  עליה שתשרה אפשר אי  א ישראל, את  לגאול רוצה הגאולה
 כמי ה' את דעה האר ומלאה  ואז רב. הערב מיני  כל מה ויבדלו שיסתלקו  עד 
רת דווקא ,  דה זהר ללמ ד  תנ א מצ ה מהימנא  הרעיא וכמו  ,מכסי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלי

עדהר הא ר  ד ל מנחה לתת ולא  ללמ ד   וצרי הרת , ס עד מאיר "י ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
גאלנְִֵֶָ

.16?ידעת ריט.)הא נחס ונגאלי ,(זהר ישראל זוכי אז הקדוש, הזוהר בלימוד יעסקו  וא ְִַָ

ממש ומיד תיכ יתפרקו דיל חיבורא  "ובהאי יוחאי ב  שמעו לרבי אליהו שאמר כמו  .
יומיא" בסו איגליא  מ"ג )כד  תיקו  מל .(כסא 

הגה "צ ק ל למ ע רצ א  אירופא  ניהר ע הגיאה את  נע ה לא  ורתי, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמ רי
 ולמע ישראל ע ולמע הקדושה השכינה למע כולנו  נתאחד אלא  זצ"ל !!!   ה ַַַַַָֻעל 
דה זהר יד  אחת  דה   ה יבת  ני ס זירת  וביטול והאסונות הגזירות ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָל
אהבת נרבה ,חינ שנאת של הקדמו החטא את לתק  ישראל כלל של ובאהבה  באחדות

וישראל. אורייתא הוא  ברי קודשא



        ל

זצ "ל: רילמידיהל ה את מעלה  ל י בית בעי ה לת  זמ גיוההר יהענ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
 על תא י מעני קלה, למד א חכמי'יח  ע' על  הגוב"י על ל וזה : ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

רבי  הקדוש [הצדיק שלימה ' 'איפה   ספר על  זצ"ל דוויק א ל  יח להג"ר  ת דוויק (הס מה   הכה שאול זי"ע,חיי מכונה, ְְִִֶַַַַַָָָָ

ומגדולי שבסוריה , צובא  אר של הראשי רבה  ישיבה , וראש  דיי רב, היה ה 'תרצ"ג בטבת ד'  ה'תרי "ח בחשוו י"ד ה"שד"ה "  ג

בדורו ה.])המקובלייע ר ב ערתיו סמרנה  ההר, ספר וחכמת נסר למד אינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
וההרגת , ה יסת והלחמת , ה זרת  יראל , ענתא י ל על   תהעל דיח דיְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָח
על וההרג , תפלו ת על  ביח העני  מעלה  ל במליא לזה . ר עצמ ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָה א

נק זה  וכל  ,הריגת,עליה מכר  אי ריה  י  אר .לחבר אד י חטאי רא ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
וה כחה , יה מ לנ ע אי  להלת  ישראל  גדולי  כל של  שליחי רק  ואנו  עכ "ל . ְְִִֵַַַַָָָ

שאמחז"ל,  מ ,אט מצצת  חייראל חפ  וע נב. איכה  רה   מדר סח , רמז, פטי ילקט נה, (ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

כ"ה) זה.,מכב על  לו חס ויתע ה א,  נפ י לדעת אתעליו מגה דה וההר  ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
וא מר  מתק מצוה , עי א נמנה מי אלי!!!האמת לה' מי ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

.10?ידעת בראשית הא פרשת הקדוש בזוהר כתוב ע"א )מה  כ"ח  וז"ל:(ד בר, שמעו רבי
ברזא מסתכלי דלא עייני וסתימי ליבא אטימי דאינו לעלמא ווי  ואומר צועק  יוחאי

עמהוכו'...דאורייתא שנמצא רבנו למשה  ולא בגלות  לשכינה עוזרי ובגינהולא וכו'... ,
מל ובמקדש עיי"ש , כנגדו, כולהו אלא עזר מצא לא  ולאד בתראה , בגלותא איתמר

מדבש)פירש, במתוק אלא,(הובא  בגלות, למשה עזר  שיהיו חכמי תלמידי  מצא לא שהקב"ה 
השכינה לתיקו לסייע התורה  בסודות עוסקי שאינ לפי כנגדו,  ה כאלו נחשבי כול

עיי"ש. השכינהעכ"ל , נגד את הרשב "י דברי את   מפרסי לא שאת בזה  ואת
!!!הקדושה

.11?ידעת כמוהא ישראל?  ע את  מצילי את הזוהר  לימוד  בפרסו שהגה "צכי 
אלג הק ל  לי יה דה  לחמתרי ראה , ד ה ה הר על  ה ספר מחר על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ה על רצה ימ"ש להרגהיטלער להמיד הד ה  לארצנ יע מאד   פחד ,לע ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
  מע ורי הית  אמר,  על  ח "ו. י ונ ט זק ועד מער דיהה ל את ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָלא ד 
ד ה  ל ה הר לתר התחיל מ לתא, יפק א ספרא  , ד ה הר תב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹיחאי 
הפר לא ר צא  י ואמר , דה ההר את וללמד  להבי י כל יהדי ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹדי
רה לא ר צא   י היה וכ ד לה, מ לה לרע יהיה  דה ההר על ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהרא
ולא ימ "ש. היטלער ל הלחמה  ונגמרה מלה  להרע  ל היה אז ההר, מ פר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹהרא

ה ד ה.  לארצנ להיע זממ ְְְְְְִִִֵַַַַַָָהצליח 

.12?ידעת הא  ערבי לי וחצי  אחד מעט וי מ א , לרחמי  קי זק אנְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
כל   ד ה ההר את  ילמד א ,חי ט ואנ ח"ו , די יה מלי 15 את  לחל ציְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָר
מחבלי  נ צל ו אי  אחת, נה  ה הר ל  יגמר אחד ל וכ ת , 15 עד ער  וי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹי
נת עיה "ק  לייר החרדית עדה "ה חברי  ל  ניהר ד לי תב  מ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמ יח,

רחמי. גלתא מ  יפק א  ספרא  ע"ה יחאי  מע רי  הבטחת  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָתרפ "א 

.13?ידעת הא ד ה ההר ספר את   מס העלמי" ה הר "מפעל אנ י  יְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נפסקה מ ה תא הנה, חדי לי"ב רכי בי "ב הדס המי,  ה סדר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָלפי

       לא

ח"י  עד  סלו [מל' ני ג' לפני טבת   חד עה , יצקה  עפרת ל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה לחמה
– (2008)טבת  דצמר  27 י ר תשס"ט (למס בכסלו 2009)ל' בינואר  18ל)  מלי וחזר .[ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

תב, היה בע אחר  ב עת . ה  בר קה גלת  הי אחרי ,לבית יְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָאנ
לבית להיע  צריכי הי הערבי  רק  יליה רב  , מ בית  , חד עְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לעת מעת 2630 לער  י אנ ה אצלנ  עבד  הא בעת   ל ה וכל ,מְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הפ הדל לי ה ס  לנ נ דע   ואחר המי , לד   דה ה הר את  לסר סק , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
תא דה ההר הפר גמר  וג ,מהטילי  מ ית  ל את ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהיל 
 צבאי מחנה ל   למק קרב  אחד טיל רק  [וה יע הלחמה. נגמרה  מ  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

.[ ל קרה א דל  נס היה וג ,אט צצת  קהיצ עפרת  מלחמת וג ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
דע. מאד ליד ינ סתהי הד ידי  על  ר ,גלי ה יה את   עינינ וראינ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

 ד ה ההר  הפצת סקיע רק  ,ילר תא ק ח לפני  עד  ההר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָספרי 
.יי ל ינ בר  ְְִִִֵָי

על14. וזוהר הקדוש  הזוהר סיפורי ,שלכ בעלו שבוע כל שתכתבו שבזה  ? ידעת הא
של לשפע יזכה ישראל וע והאלמנות? היתומי מספר מאד יופחתו   השבוע פרשת

.גלויי וטובות  וניסי רחמי

.15?ידעת אבלהא מאמיני בני מאמיני מוחלפת,אנו תהא  לא  התורה שזאת ,
ללמוד יתחילו וכול ,עליו מלאכי של  לדבריה ישמעו  וכול ,צדיקי  כול  ועמ
 ה מי  ל יתוודע ובזה  אחת , דקה רק  שלוקח  ביו זוהר  ד הפחות לכל וללמד
העדה  מ  דלה" ה ' מאת קורא וקול  !!!הדרדעי האפיקורסי ה ומי   ְִִֵָָָהצדיקי

כא )האת " טז פרק  ו אספ(במדבר  אלי  לידוד מי ו אמר החנה ער מ ה "ו עמד , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ
לוי " ני  ל כו)אליו לב לעת(שמות הוא ,  ברו שהקדוש הקדוש, בזוהר שכתוב  כמו , ְִֵֵֵָָ

הקדושה, השכינה  עליה שתשרה אפשר אי  א ישראל, את  לגאול רוצה הגאולה
 כמי ה' את דעה האר ומלאה  ואז רב. הערב מיני  כל מה ויבדלו שיסתלקו  עד 
רת דווקא ,  דה זהר ללמ ד  תנ א מצ ה מהימנא  הרעיא וכמו  ,מכסי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלי

עדהר הא ר  ד ל מנחה לתת ולא  ללמ ד   וצרי הרת , ס עד מאיר "י ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
גאלנְִֵֶָ

.16?ידעת ריט.)הא נחס ונגאלי ,(זהר ישראל זוכי אז הקדוש, הזוהר בלימוד יעסקו  וא ְִַָ

ממש ומיד תיכ יתפרקו דיל חיבורא  "ובהאי יוחאי ב  שמעו לרבי אליהו שאמר כמו  .
יומיא" בסו איגליא  מ"ג )כד  תיקו  מל .(כסא 

הגה "צ ק ל למ ע רצ א  אירופא  ניהר ע הגיאה את  נע ה לא  ורתי, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמ רי
 ולמע ישראל ע ולמע הקדושה השכינה למע כולנו  נתאחד אלא  זצ"ל !!!   ה ַַַַַָֻעל 
דה זהר יד  אחת  דה   ה יבת  ני ס זירת  וביטול והאסונות הגזירות ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָל
אהבת נרבה ,חינ שנאת של הקדמו החטא את לתק  ישראל כלל של ובאהבה  באחדות

וישראל. אורייתא הוא  ברי קודשא
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זיע"א הרשב"י  תלמידי והקהילות  הרבנים להתאחדות ונתחבר  בואו

אלי!!! לה ' מי
ואמרו מחבירו, מרובה קללתו  שאי יו ל אי המקדש  בית שנחרב  מיו חז"ל אמרו  כבר

ידו.במדרש על המקדש  בית  נחרב כאילו בימיו המקדש  בית  נבנה  שלא דור חרבהכל ולא 
!חינ שנאת בעו אלא ירושלי

הוא, חד  ואורייתא  וישראל  הוא   ברי העיקרי,(זוה"ק )קודשא  לפירוד גור מה ,ונתבונ בואו
 שבשמי לאבינו  ממש?בינינו יהודי  כל אוהבי היינו , יתבר בה ' באמת מאמיני היינו א

יהודי, כל אוהב  יתבר שהש לע כמו אסונות  שיגרמו רוצה לא  יהודי, כל שאוהב ומי
במדרש: חז"ל שאמרו כמו הקדושה, השכינה  צער שזהו עוד  ומה וחס, חלילה ישראל,
גילה וכבר מזרועי . קלני מראשי  קלני כנגדו, אומרת מה שכינה לוקה, רשע א שאפילו

זי"ע הרשב"י ועוד)לנו ל' תיקו זוהר מכיו (תיקוני זה ,שקוראי הנוראות אסונות כל מה  מפני  ,
לו ולא הסוד  תורת ללמוד  רוצי אי שלא  ולזה נוראות, נורא  ופוגמי הקדוש, זוהר  מדי

,לתלמידי שמי חיי)יראת  לע בהקדמה  אמונה ,(מהרח"ו   ואי יג ), ט' שער  פנחס  זוכי (אמרי לא  ,
הנשמה, ותיקו מ"ד)לתשובה  אות באצבע הלב,(מורה  בטמטו ונשארי התניא ), לבעל  שערי ,(מאה

ואסונות, מגיפות יש בהקדמה)ובגלל פתייה , יהודה  רבי הנ"ל, פנחס אתנו,(אמרי ואי ,באי אנו ואנא
תצפנו. ומחו מבית ,מרובי שמי לרחמי אנו זקוקי כי ,יו ילד מה  יודע

ופירוד קנאה  ביניה אי אשר זי"ע הרשב"י  תלמידי חברי באהבת מתאחדי אנו  כ על
 ואוחזי תליא ", בחביבותא אנ" באדרא: כדאיתא גמור ואחדות באהבה ה אלא  חלילה,

בזוה "ק כדאיתא  ,החיי נשא )באיל מהימנא  בגמרא(רעיא אמרו ב')וכ פח , ד רבא(שבת "דאמר :
:ש רש"י  ופירש דמותא", סמא בה למשמאילי דחיי, סמא בה  למיימיני למיימיני

סודה לדעת וטרודי ,כח בכל  עכ "ל.עסוקי עיקר, שהיא ימינו ביד המשתמש כאד ,
זוה "ק  ללמוד לתלמידיה ומורי זוה "ק  שלומדי המימיני אלו  ה החיי בע האוחזי,

חפ זי"ע הגר"א  רבינו אשר הקדוש מהרמח "ל  הדורות , וצדיקי  קדושי של דרכ וממשיכי
לאיטליה, [מווילנא חיותו בחיי נמצא  היה א אליו , לקראתו רגלי  וליל פניו להקביל
זי"ע  דיסקי מהרי"ל של  הגדול  די מהבית הקדושי הצדיקי וכל  ברגל], כשנתיי  מהל

תרפ"א, משנת  עיה"ק  השניה)בירושלי העול מלחמת לפני שנה  סיומי (19 אל לארג חפצו  אשר ,
 ג ואת ,הנוראי האסונות  את למנוע כדי  ובגולה,  באר אשל"ג זוה "ק  מהרי "ל הקדוש 

זוה "ק , ללמוד לתלמידיה ויורו שיתחזקו  אירופא, רבני בפני אז שהתחנ ,הסול בעל זי"ע,
,השמי מ לו וגילו  שהורו כפי ישראל, ע את שיציל מה  זה  רק ולא(בכ"י)כי ולא, שמעו 

האמרי  הקדוש הצדיק  אשר רח "ל , האיומה בשואה האיומי האסונות כל קרא  ולזה  אבו ,
 המקובלי שעשו  הנוראי והתיקוני והבכיות  התפילות את ראה כאשר זי"ע, אמת
פתייה יהודה רבי האלוקי המקובל הקדוש  מורינו  ובראש , נסתרי  צדיקי ע הקדושי
להגיע  אפשר אי  [אשר ובכיות תפילות  וכאלה  צדיקי כאלה  לנו  היה "שאילו אמר  זי"ע
הייתה שלא  בוודאי באירופא, הסוד ], תורת  הקדוש  זוהר  לימוד  בלי  טהורה  הלב  לפנימיות

עכת "ד . ,יהודי ומיליוני רבבות ניצלי והיו הנוראה, השואה 

       לג

בעל הצה "ק שנפטר אחרי אות והרגו לצבא לקחו והאנשי הבחורי כל באגדאד העיר כל
הקדוש , הזוהר בלימוד עליה שיג מי היה  ולא זצוקללה"ה , חי  איש הצה"ק ב יהודה  לח (בית

זצוקללה"ה) פתייא יהודה .רבי

אה ??? ֵַָאפ

ה"ה ? ק ל מע אה ְִֵַַַַָָָהא

עלמא  להאי העלי למע ה מה רדת לעסקקד  תא מיע ה א ר דה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
אריתא רמהדאיתא רזי רת קסא )הר ):כלית ה הר מברי  פר ל הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הא ר ד ה הה  ללע המה  יאת וקד האת החכמה  למד  די האד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹריאת
המה יציאת   אריתא רזי  הימנתא רזי עלמא האי לעסק ה מה  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמיע

הא ל לעאהל  אר  הרמת  מק אל למעלה עלי לא ר  לה יג יכלה  אינ ְְְְְְְֲֲֳִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
יח מל ני הויה  נע לחזת האתמ ח ה החכמה התעקת  לא ה:א  מה  (ו קהל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(161  ד הזוהר  .אור 

?נר מ ה קל מע א ה  ְִֵֵֶַַַַָֹהא

ה זהר  ללמד  תנא מצ ה  נר ה רת ,מה   ס עד מאיר הר"י רת דווקא, ד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
גאלנ עד הא ר דל מנחה  לתת ולא ללמ ד ריט.)וצרי נחס (זהר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הב הרי"ח  חי"מרנא אי " ספר(הנ נה  מת ה ק לי) ר ת  תב :נ ל וזה  תב  , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
מעסקז"ל, הנעה מ יתר עמי אל ת , י ה רה  מעסק הנעה  על  גדל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

החל. ימי ל עכל"ק .ה רה  ְֵֶַַָ

רע י  מרכי נואמר:זי"ע ר מקרביו אזני ע רהתא  על רה  לד ל  "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
וקלה זהר לד ל אחת  ועה חל. י למה  נה  לל ד וה  הת , י ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹה ט 
מ ת י וזהר ה לה  ולד חל . י ט לד ל נה  מ היא חל, יְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

יהח  ה הגה "ק  פסק  החל". ימת  נה  וחמ בעי ללד וה  סקי"ב)עה  ,(קנ"ה  ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
ה לה. לל ד יחב הז הר ְְִִֵֵַַַַָָָלד

: ע י ה "הלא  לפני  חב הא הרה  גיאת   וגה  קאמר מאי  ידע לא אי ואפיל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ע"ל. אהבה , עלי גוד חז"ל  פר אהבה עלי ודגל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָדכתיב 

"מל מ"ג )"סא  ): ל א י   וכל  עלמת, נה  עלמא גירסא דה ההר ד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד, מאמר ר  אפ להבי ללמד הקודש]יזה  בלשו זוהר כבר יש  [עכשיו יעה  ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

  הא ל מבטח מימה , נה הט לד יעה  א מה  אחת  עה למעלה  ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
רקיעא. מלכתא ראנה  ביה ל ה ני מראי  ויהיה  מלא, היכלא מני  ה א ל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָע

וי י כל   מתנ  רפי ְְְְְִִִָָלמי

רמז:)הר קדי נפי): רת  עלי  רפי ה לע  בי ה ימע ל  יד י  אפ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
 וי  י כל  מתנ את רפי,(' ה רק יב מאמר ב ' חלק הרית .(ספר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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אלי!!! לה ' מי
ואמרו מחבירו, מרובה קללתו  שאי יו ל אי המקדש  בית שנחרב  מיו חז"ל אמרו  כבר

ידו.במדרש על המקדש  בית  נחרב כאילו בימיו המקדש  בית  נבנה  שלא דור חרבהכל ולא 
!חינ שנאת בעו אלא ירושלי

הוא, חד  ואורייתא  וישראל  הוא   ברי העיקרי,(זוה"ק )קודשא  לפירוד גור מה ,ונתבונ בואו
 שבשמי לאבינו  ממש?בינינו יהודי  כל אוהבי היינו , יתבר בה ' באמת מאמיני היינו א

יהודי, כל אוהב  יתבר שהש לע כמו אסונות  שיגרמו רוצה לא  יהודי, כל שאוהב ומי
במדרש: חז"ל שאמרו כמו הקדושה, השכינה  צער שזהו עוד  ומה וחס, חלילה ישראל,
גילה וכבר מזרועי . קלני מראשי  קלני כנגדו, אומרת מה שכינה לוקה, רשע א שאפילו

זי"ע הרשב"י ועוד)לנו ל' תיקו זוהר מכיו (תיקוני זה ,שקוראי הנוראות אסונות כל מה  מפני  ,
לו ולא הסוד  תורת ללמוד  רוצי אי שלא  ולזה נוראות, נורא  ופוגמי הקדוש, זוהר  מדי

,לתלמידי שמי חיי)יראת  לע בהקדמה  אמונה ,(מהרח"ו   ואי יג ), ט' שער  פנחס  זוכי (אמרי לא  ,
הנשמה, ותיקו מ"ד)לתשובה  אות באצבע הלב,(מורה  בטמטו ונשארי התניא ), לבעל  שערי ,(מאה

ואסונות, מגיפות יש בהקדמה)ובגלל פתייה , יהודה  רבי הנ"ל, פנחס אתנו,(אמרי ואי ,באי אנו ואנא
תצפנו. ומחו מבית ,מרובי שמי לרחמי אנו זקוקי כי ,יו ילד מה  יודע

ופירוד קנאה  ביניה אי אשר זי"ע הרשב"י  תלמידי חברי באהבת מתאחדי אנו  כ על
 ואוחזי תליא ", בחביבותא אנ" באדרא: כדאיתא גמור ואחדות באהבה ה אלא  חלילה,

בזוה "ק כדאיתא  ,החיי נשא )באיל מהימנא  בגמרא(רעיא אמרו ב')וכ פח , ד רבא(שבת "דאמר :
:ש רש"י  ופירש דמותא", סמא בה למשמאילי דחיי, סמא בה  למיימיני למיימיני

סודה לדעת וטרודי ,כח בכל  עכ "ל.עסוקי עיקר, שהיא ימינו ביד המשתמש כאד ,
זוה "ק  ללמוד לתלמידיה ומורי זוה "ק  שלומדי המימיני אלו  ה החיי בע האוחזי,

חפ זי"ע הגר"א  רבינו אשר הקדוש מהרמח "ל  הדורות , וצדיקי  קדושי של דרכ וממשיכי
לאיטליה, [מווילנא חיותו בחיי נמצא  היה א אליו , לקראתו רגלי  וליל פניו להקביל
זי"ע  דיסקי מהרי"ל של  הגדול  די מהבית הקדושי הצדיקי וכל  ברגל], כשנתיי  מהל

תרפ"א, משנת  עיה"ק  השניה)בירושלי העול מלחמת לפני שנה  סיומי (19 אל לארג חפצו  אשר ,
 ג ואת ,הנוראי האסונות  את למנוע כדי  ובגולה,  באר אשל"ג זוה "ק  מהרי "ל הקדוש 

זוה "ק , ללמוד לתלמידיה ויורו שיתחזקו  אירופא, רבני בפני אז שהתחנ ,הסול בעל זי"ע,
,השמי מ לו וגילו  שהורו כפי ישראל, ע את שיציל מה  זה  רק ולא(בכ"י)כי ולא, שמעו 

האמרי  הקדוש הצדיק  אשר רח "ל , האיומה בשואה האיומי האסונות כל קרא  ולזה  אבו ,
 המקובלי שעשו  הנוראי והתיקוני והבכיות  התפילות את ראה כאשר זי"ע, אמת
פתייה יהודה רבי האלוקי המקובל הקדוש  מורינו  ובראש , נסתרי  צדיקי ע הקדושי
להגיע  אפשר אי  [אשר ובכיות תפילות  וכאלה  צדיקי כאלה  לנו  היה "שאילו אמר  זי"ע
הייתה שלא  בוודאי באירופא, הסוד ], תורת  הקדוש  זוהר  לימוד  בלי  טהורה  הלב  לפנימיות

עכת "ד . ,יהודי ומיליוני רבבות ניצלי והיו הנוראה, השואה 

       לג

בעל הצה "ק שנפטר אחרי אות והרגו לצבא לקחו והאנשי הבחורי כל באגדאד העיר כל
הקדוש , הזוהר בלימוד עליה שיג מי היה  ולא זצוקללה"ה , חי  איש הצה"ק ב יהודה  לח (בית

זצוקללה"ה) פתייא יהודה .רבי

אה ??? ֵַָאפ

ה"ה ? ק ל מע אה ְִֵַַַַָָָהא

עלמא  להאי העלי למע ה מה רדת לעסקקד  תא מיע ה א ר דה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
אריתא רמהדאיתא רזי רת קסא )הר ):כלית ה הר מברי  פר ל הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הא ר ד ה הה  ללע המה  יאת וקד האת החכמה  למד  די האד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹריאת
המה יציאת   אריתא רזי  הימנתא רזי עלמא האי לעסק ה מה  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמיע

הא ל לעאהל  אר  הרמת  מק אל למעלה עלי לא ר  לה יג יכלה  אינ ְְְְְְְֲֲֳִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ
יח מל ני הויה  נע לחזת האתמ ח ה החכמה התעקת  לא ה:א  מה  (ו קהל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(161  ד הזוהר  .אור 

?נר מ ה קל מע א ה  ְִֵֵֶַַַַָֹהא

ה זהר  ללמד  תנא מצ ה  נר ה רת ,מה   ס עד מאיר הר"י רת דווקא, ד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
גאלנ עד הא ר דל מנחה  לתת ולא ללמ ד ריט.)וצרי נחס (זהר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הב הרי"ח  חי"מרנא אי " ספר(הנ נה  מת ה ק לי) ר ת  תב :נ ל וזה  תב  , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
מעסקז"ל, הנעה מ יתר עמי אל ת , י ה רה  מעסק הנעה  על  גדל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

החל. ימי ל עכל"ק .ה רה  ְֵֶַַָ

רע י  מרכי נואמר:זי"ע ר מקרביו אזני ע רהתא  על רה  לד ל  "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
וקלה זהר לד ל אחת  ועה חל. י למה  נה  לל ד וה  הת , י ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹה ט 
מ ת י וזהר ה לה  ולד חל . י ט לד ל נה  מ היא חל, יְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

יהח  ה הגה "ק  פסק  החל". ימת  נה  וחמ בעי ללד וה  סקי"ב)עה  ,(קנ"ה  ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
ה לה. לל ד יחב הז הר ְְִִֵֵַַַַָָָלד

: ע י ה "הלא  לפני  חב הא הרה  גיאת   וגה  קאמר מאי  ידע לא אי ואפיל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ע"ל. אהבה , עלי גוד חז"ל  פר אהבה עלי ודגל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָדכתיב 

"מל מ"ג )"סא  ): ל א י   וכל  עלמת, נה  עלמא גירסא דה ההר ד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד, מאמר ר  אפ להבי ללמד הקודש]יזה  בלשו זוהר כבר יש  [עכשיו יעה  ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

  הא ל מבטח מימה , נה הט לד יעה  א מה  אחת  עה למעלה  ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
רקיעא. מלכתא ראנה  ביה ל ה ני מראי  ויהיה  מלא, היכלא מני  ה א ל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָע

וי י כל   מתנ  רפי ְְְְְִִִָָלמי

רמז:)הר קדי נפי): רת  עלי  רפי ה לע  בי ה ימע ל  יד י  אפ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
 וי  י כל  מתנ את רפי,(' ה רק יב מאמר ב ' חלק הרית .(ספר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ



        לד

רה  לי  א ל ריה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָא
ה ירי:הר וה יר ,נר חכמת  את  לדעת  רה , לי א ל ריהא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

 ניהעלי דת לי מס דעיי קימס זה ה ה, להע מ י צא  אד מ . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
 אפרסמ ס דת ל ערי ער לה   ל תחי אא  עד , ולא .להע יני ל  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹמ

.בה ל יה  העלינה  החכמה  ,ְְְֶֶֶַַָָָָָָז
 !!!י ילד מה  ידע מי !נמצאי אנ ב ה ב  את  דעיי לנהאל ,ינר מ ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

י חאי   מע ורי גלתאה ביא, מ יפק הז הר ספר רק ,לנ ימ ,ל ה עליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
נח תבת צל י ד ה זהר למד א ורק נח יבת מ הא ד ה הזהר י ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹרחמי,

,ד ה הז הר האחר ה א ר יראל  ע ה לת סד  לי זה  מיח , מחבלי  צלוי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הד.ג הז הר ל ד  סג ת כח , לתא ְְְִַַַַַָָֹֻ

שליט"א פיש יקותיאל  רבי המקובל  הגה "צ מפי  השכינה  זעקת 
תורה ]. גדולי ע בהתייעצות נכתבו הדברי]

לאאי ועדי בכלל , ועד ,שבה האחרו עד  בא  דוד שב הסימני כל באו שכבר יתכ
 ע להצלת  הזוהר בספר ,ביו דקות  כמה  לפחות של חובה לימוד  הכוללי בכל  תיקנו 

ישראל?
שיכולהאי בחז"ל שמובאת היחידה העצה את מנסי ולא כמי  נשפ ישראל  שד יתכ

?ברחמי הגאולה את  להביא חייב שכולו בדור ג ישראל  ע את להציל 
 הפחותהא לכל מנסי לא  מדוע יתעוררו ? ואז ד של  לנהרות  ושלו חס מחכי

ולהתחיל  חז"ל, מפי  פה  שבעל בתורה  שכתובה היחידה  העצה את  שרוצי לקב "ה  להראות 
הזוהר? נגלות לימוד ע הפחות  לכל 

 זההיכ ובזכות  הזאת , בחכמה בעיקר עסקו אבותיה ואבות שאבותיה המזרח  עדות בני 
כולל, בכל ברבי לימוד תיקנו לא  עדי מדוע ?שלה למדינות נכנס לא ימ "ש שהיטלר זכו

התורה ? בפנימיות   שעוסקי  ספרי ובשאר הזוהר בספר
אי ומחרי  הול שרק בפרנסה  גדול דוחק  של  למצב  הגיעו התורה לומדי שרבבות  יתכ

דורש הקב"ה ומה  הזאת , הצרה עלינו  באה  מה על נפש חשבו שו עשינו לא  ועדי ח "ו,
 שית חז"ל מפי  לנו שהובטח ברבי הזוהר ספר לימוד של תקנה  שו עשינו ולא  מאיתנו,

?הקשי  בזמני ג בהרחבה  ופרנסה ושובע מחסה  לנו
אי חיי בסכנת   שנמצאי שנשבו התינוקות  בניה על  השכינה  מזעקת  להתעל נוכל

נשא , בפרשת  הזוהר כדברי  הזה? הד את  שפכו  לא ידינו  לומר נוכל  הא ,להציל ובידינו 
מלתא י קי הזוהר ספר האי איה חי מאילנא למטע יראל  עתידי בגיְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ְֲֵַרחמי.
זצ"ל:רי  צמח רבא )יעקב אידרא על ברמה', 'קול לספרו אינ (בהקדמה  ניה " על מבה  "רחל  ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

עיר כל קבע  מדר אי י א, מיח אי ולזה  , ה את הממהרת  ה את  חכמה  סקי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹע
ה יח. את ממהרי כימ ניה אי ,"אינ" ולכ הלמד, עסק  מ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָועיר

       לה

ח י'על   ע' על חיי)הגוב "י אוצרות על  שלימה ' 'איפה לספר  זמ .(בהסכמתו  גיוההר יהענ ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָ
 ימעני ק לה , למד א חכמי ה למידי את מעלה ל  י בית בעי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה לת 

תעל א. ַָָ

הקדוש  'החיי ה 'אור כה)רבנו  כה, גדול,"(ויקרא עני תרמוז זו פרשה וגו'", אחי  ימו כי
ההשפעות , מסתלקי הטוב מדר מטי כשהתחתוני ,"ימו" תבל, ליושבי והערה 
 המשכ על  ירצה  מאחוזתו", "ומכר .בהתחתוני תלוי העיקר כי  הקדושה , עמוד ומתמסכ
ביד היא גאולתו כי הכתוב והודיע האומות, ביד הבית נמכר  בעונותינו אשר העדות משכ
 עתידי זה  ועל ממכרו, ה' יגאל ובזה  אחיו, ממכר יגאל הוא לה ', קרוב יהיה  אשר הצדיק

העלוב. הבית עלבו ה' יבקש  ומה ישראל, גדולי האר אדוני כל הדי את לית

אצלוהדברי:מסקנת יתק ,רבי על השפעה  לו שיש  ואד שיעור, מגיד כולל, ראש  כל
מתו ישראל. ע להצלת  דקות  כמה  למש הזוהר בספר לימוד חובת יו כל שלו  במסגרת 
הבנה ע בשיעור ברבי לימוד ועדי כמובטח,  הפתרו שזה  חז"ל בדברי פשוטה  אמונה 
פרטי באופ בלימוד נפשו את  יציל התקנה , את תיקנו לא עדי במסגרת שאצלו  ומי וכו',

יכלתו עכ "ל.כפי ,

ח לנ רה!!! לע רי לנ!!!ד ה זהר מדיל לנ !!!יח פצי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

יחאי. ר ננאד ,עדנ טב  ימלי הא  ,עינינ מאירת היא ,לנ מג  רתְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

 דרכיה ללכת יחד  מתאחדי די יה אלפי מא ת  ללי וכ ייבת  בר  כינ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָב "ה 
על  נה ל  ס יעה יה די  ל , דה הזהר את  להפי זי "ע, עול גדולי כל  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָשל 
יראל  עתידי בגי" הבטיח : ל ה עליו ינר מ ה  כמ ,דה הזהר ספר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָל

ההר, ספר  איה ח י , מאילנא  "רחמי"."למטע לתא מ י  יפק:ר מ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.רחמי ה לת מ יצא יד על ה הר , ספר ה א י הח מאיל לטע י ראל עתידיְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

כל  דה ז הר  ילמד יראל וכל רה,  ונתק ה א לה, למע ונתמסר א  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָעל
נאל, כ בואי הא ,  ל לע ל וטב הה, לע רי א ,  עה א ה  וא ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָי
–  עלינ יעיד   בעצמ  ד כב היח ,רי המא כיה מ להי ת זה רצ ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻויהי 
 למע תיכ מד  הקריב ,מי ל ל ד  נ ,יקרי דייה , על העי ".  ת זכ"ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
כמה  י כל  דול ,ננפ לפד ת לגר ,צרנלי רח  נחת  לעת  הד ה, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹה כינה 

זהר הד.דקות ַַָ

"!הע גאת  חלק י ל ה עי!  ת זכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר: ציק  ע הע התא פליטת ,ל בא  צנק יראל  ע ה יח, מל בא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
לפי ואחד אחד ל  יבח ה ה רת  עיניו היח מל נית האת  עת  ,מחי יְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
י מיע אז  חזה , יטוי פליאה  עיניה ירימ  ,עאצ ויראה   יד ירי לפתע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻמעיו,
חלק י ל העי!,  תזכ" :מס יהדי על אצע תהפנ ויאמר,  לק את  ה יח ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻמל

.יאת למע על ויהדי יה די ל על יראה  ."!הע ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻגאת 



        לד

רה  לי  א ל ריה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָא
ה ירי:הר וה יר ,נר חכמת  את  לדעת  רה , לי א ל ריהא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

 ניהעלי דת לי מס דעיי קימס זה ה ה, להע מ י צא  אד מ . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
 אפרסמ ס דת ל ערי ער לה   ל תחי אא  עד , ולא .להע יני ל  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹמ

.בה ל יה  העלינה  החכמה  ,ְְְֶֶֶַַָָָָָָז
 !!!י ילד מה  ידע מי !נמצאי אנ ב ה ב  את  דעיי לנהאל ,ינר מ ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

י חאי   מע ורי גלתאה ביא, מ יפק הז הר ספר רק ,לנ ימ ,ל ה עליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
נח תבת צל י ד ה זהר למד א ורק נח יבת מ הא ד ה הזהר י ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹרחמי,

,ד ה הז הר האחר ה א ר יראל  ע ה לת סד  לי זה  מיח , מחבלי  צלוי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הד.ג הז הר ל ד  סג ת כח , לתא ְְְִַַַַַָָֹֻ

שליט"א פיש יקותיאל  רבי המקובל  הגה "צ מפי  השכינה  זעקת 
תורה ]. גדולי ע בהתייעצות נכתבו הדברי]

לאאי ועדי בכלל , ועד ,שבה האחרו עד  בא  דוד שב הסימני כל באו שכבר יתכ
 ע להצלת  הזוהר בספר ,ביו דקות  כמה  לפחות של חובה לימוד  הכוללי בכל  תיקנו 

ישראל?
שיכולהאי בחז"ל שמובאת היחידה העצה את מנסי ולא כמי  נשפ ישראל  שד יתכ

?ברחמי הגאולה את  להביא חייב שכולו בדור ג ישראל  ע את להציל 
 הפחותהא לכל מנסי לא  מדוע יתעוררו ? ואז ד של  לנהרות  ושלו חס מחכי

ולהתחיל  חז"ל, מפי  פה  שבעל בתורה  שכתובה היחידה  העצה את  שרוצי לקב "ה  להראות 
הזוהר? נגלות לימוד ע הפחות  לכל 

 זההיכ ובזכות  הזאת , בחכמה בעיקר עסקו אבותיה ואבות שאבותיה המזרח  עדות בני 
כולל, בכל ברבי לימוד תיקנו לא  עדי מדוע ?שלה למדינות נכנס לא ימ "ש שהיטלר זכו

התורה ? בפנימיות   שעוסקי  ספרי ובשאר הזוהר בספר
אי ומחרי  הול שרק בפרנסה  גדול דוחק  של  למצב  הגיעו התורה לומדי שרבבות  יתכ

דורש הקב"ה ומה  הזאת , הצרה עלינו  באה  מה על נפש חשבו שו עשינו לא  ועדי ח "ו,
 שית חז"ל מפי  לנו שהובטח ברבי הזוהר ספר לימוד של תקנה  שו עשינו ולא  מאיתנו,

?הקשי  בזמני ג בהרחבה  ופרנסה ושובע מחסה  לנו
אי חיי בסכנת   שנמצאי שנשבו התינוקות  בניה על  השכינה  מזעקת  להתעל נוכל

נשא , בפרשת  הזוהר כדברי  הזה? הד את  שפכו  לא ידינו  לומר נוכל  הא ,להציל ובידינו 
מלתא י קי הזוהר ספר האי איה חי מאילנא למטע יראל  עתידי בגיְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ְֲֵַרחמי.
זצ"ל:רי  צמח רבא )יעקב אידרא על ברמה', 'קול לספרו אינ (בהקדמה  ניה " על מבה  "רחל  ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

עיר כל קבע  מדר אי י א, מיח אי ולזה  , ה את הממהרת  ה את  חכמה  סקי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹע
ה יח. את ממהרי כימ ניה אי ,"אינ" ולכ הלמד, עסק  מ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָועיר

       לה

ח י'על   ע' על חיי)הגוב "י אוצרות על  שלימה ' 'איפה לספר  זמ .(בהסכמתו  גיוההר יהענ ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָ
 ימעני ק לה , למד א חכמי ה למידי את מעלה ל  י בית בעי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה לת 

תעל א. ַָָ

הקדוש  'החיי ה 'אור כה)רבנו  כה, גדול,"(ויקרא עני תרמוז זו פרשה וגו'", אחי  ימו כי
ההשפעות , מסתלקי הטוב מדר מטי כשהתחתוני ,"ימו" תבל, ליושבי והערה 
 המשכ על  ירצה  מאחוזתו", "ומכר .בהתחתוני תלוי העיקר כי  הקדושה , עמוד ומתמסכ
ביד היא גאולתו כי הכתוב והודיע האומות, ביד הבית נמכר  בעונותינו אשר העדות משכ
 עתידי זה  ועל ממכרו, ה' יגאל ובזה  אחיו, ממכר יגאל הוא לה ', קרוב יהיה  אשר הצדיק

העלוב. הבית עלבו ה' יבקש  ומה ישראל, גדולי האר אדוני כל הדי את לית

אצלוהדברי:מסקנת יתק ,רבי על השפעה  לו שיש  ואד שיעור, מגיד כולל, ראש  כל
מתו ישראל. ע להצלת  דקות  כמה  למש הזוהר בספר לימוד חובת יו כל שלו  במסגרת 
הבנה ע בשיעור ברבי לימוד ועדי כמובטח,  הפתרו שזה  חז"ל בדברי פשוטה  אמונה 
פרטי באופ בלימוד נפשו את  יציל התקנה , את תיקנו לא עדי במסגרת שאצלו  ומי וכו',

יכלתו עכ "ל.כפי ,

ח לנ רה!!! לע רי לנ!!!ד ה זהר מדיל לנ !!!יח פצי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

יחאי. ר ננאד ,עדנ טב  ימלי הא  ,עינינ מאירת היא ,לנ מג  רתְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

 דרכיה ללכת יחד  מתאחדי די יה אלפי מא ת  ללי וכ ייבת  בר  כינ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָב "ה 
על  נה ל  ס יעה יה די  ל , דה הזהר את  להפי זי "ע, עול גדולי כל  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָשל 
יראל  עתידי בגי" הבטיח : ל ה עליו ינר מ ה  כמ ,דה הזהר ספר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָל

ההר, ספר  איה ח י , מאילנא  "רחמי"."למטע לתא מ י  יפק:ר מ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
.רחמי ה לת מ יצא יד על ה הר , ספר ה א י הח מאיל לטע י ראל עתידיְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

כל  דה ז הר  ילמד יראל וכל רה,  ונתק ה א לה, למע ונתמסר א  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָעל
נאל, כ בואי הא ,  ל לע ל וטב הה, לע רי א ,  עה א ה  וא ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָי
–  עלינ יעיד   בעצמ  ד כב היח ,רי המא כיה מ להי ת זה רצ ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻויהי 
 למע תיכ מד  הקריב ,מי ל ל ד  נ ,יקרי דייה , על העי ".  ת זכ"ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
כמה  י כל  דול ,ננפ לפד ת לגר ,צרנלי רח  נחת  לעת  הד ה, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹה כינה 

זהר הד.דקות ַַָ

"!הע גאת  חלק י ל ה עי!  ת זכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר: ציק  ע הע התא פליטת ,ל בא  צנק יראל  ע ה יח, מל בא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
לפי ואחד אחד ל  יבח ה ה רת  עיניו היח מל נית האת  עת  ,מחי יְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
י מיע אז  חזה , יטוי פליאה  עיניה ירימ  ,עאצ ויראה   יד ירי לפתע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻמעיו,
חלק י ל העי!,  תזכ" :מס יהדי על אצע תהפנ ויאמר,  לק את  ה יח ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻמל

.יאת למע על ויהדי יה די ל על יראה  ."!הע ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻגאת 



        לו 

– עלינ יעיד  בעצמ  דכב ה יח  ,רי א ה כיה מ להי ת זה  "זכת הלואי  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ה כינהה עי" למע תיכ ק מ הקריב , מי ל ל ד  נ , יקרי די יה , על  . ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

נ  ק נזה  אחד  נוכ ,ננפ לפד ת לגר ,צרנ לי רח  נחת לעת  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻה ד ה,
רר" קראת" לתבסג י אתגליא  האי  רא  "זאה  יחאי ר מע הרי  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָנבאת

" ,ויגאלנ יבא פי י מל יחנמ וד   ,עינינ זאתע ז ותחזנה ב כר ,אלקינ והדר " ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
, ינ ל ימח ואז ,עלינ  ת מלכ בד יג ה ,נ מג רנצ ה' רח עליו ונחה  ,חלקינ חי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָא ל

,נמל יעת ,ננפ מהרהותגל  ה יח  מל ני אר את  לקל יחד אחד נ ונל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
 אמ ימינ. ְֵֵָָ



       לז

שלישית הוצאה  נידח" ממנו ידח  לא  "כי הספר תשע"ו]מתו חשו ותשובות[יג שאלות 

א': קליני,שאלה  מוות שעבר 15  ב הנער עדות  על  וכותב אומר שליט"א האדמו "ר למה
שקר! שזה  אומר שליט"א  יצחק  אמנו רבי  הצדיק  הרב  כאשר  אמת שהיא 

א':  תגובתותשובה  שמעתי  טר 2000 ברדיו שבועות  מספר לפני ודרשתי  כתבתי  כאשר
. שליט"א אמנו הרב  דרשותי)של  לאחר רב  זמ לאחרונה רק  התפרסמה שליט"א הרב שתגובת ויתכ).

ב':  הרבתשובה  אומר מה שלי המדרש  בבית  שמתפלל שלו לחסיד  שאלתי  שבוע לפני
 אמנו שהרב  ענה, שלו  החסיד התשובה] את שמעו  וכול] שליט "א ? אמנו רבי הצדיק 
ילד ובא לו, מאמיני ולא בשני עשרות   הדברי אות צועק  כבר שהוא  אומר שליט"א

!מאמיני כ ולו אמר  שהוא  מה  כל  ואומר

שעל האמת : בתשובה   היהודי כל  את להחזיר שליט"א   אמנו להרב  שיש הכאב מגודל
זכו לא ביחד , כולו  העול בכל הרבני כל את ניקח  שא ,בשני עשרות  נפשו מוסר זה 

לזה! שזכה  יולדתו ואשרי  חלקו , ואשרי כמותו, תשובה בעלי הרבה כ כל לעשות

שלו התשובה של  הכח ה '  שברו לו , יש גדול כח  איזה לבד  משער לא  ענוותנותו , ומגודל 
זה וכל ,דגי רק היו ואוכלי בשר, לאכול  הפסיקו אנשי אלפי שאלפי גדול  כ כל
וחלב והסירכות והסכיני הכשרויות כל על האמת  את שגילה  אמת צדיק  אותו  ידי  על

במזיד ! אותנו מאכילי רב  הערב שרבני וד

ב': שהכל שאלה  ואומר הגו שפת שיודע גדול מומחה מביא שליט"א  יצחק אמנו הרב 
אמת ? כ שזה  חושב  שליט"א  האדמו "ר למה  אז  שקר,

א.  רתשובה  שלו והמוח טריפות  ואוכל שבת  שמחלל  להניח סביר הזה, חמנאהמומחה
לו ? אאמי שאני  אפשר אי ולכ היטמט לצל

חושבב. אתה הא תשובה! לעשות  צרי הוא  יקרה? מה  אמת , שזה יאמר המומחה א
שיעורי  26 הפחות  לכל ישמע  א  חו תשובה! לעשות ירצה שלא  בוודאי לזה ? מוכ שהוא 

תשובה! יעשה  אולי  ואז שליט"א, יצחק  אמנו רבי מהצדיק  מוסר

אבל ג . שבת, שומרי וכו', ש"ס שיודעי ישראל גדולי רבני מאות   היו לנו יש א
כמבואר רב  הערב רבני וה ,לצל רחמנא  היטמט שלה והמוח  וטריפות נבילות אוכלי
לנו אומרת וזו ,נגד פעמי 310 טוב  ש בעל והתלמידי האריז"ל  ובכתבי  הקדוש  בזוהר
 אות ימחוק  הוא  ברו הקדוש ורק וכו ', רב , ערב שה , מה תתרחקו הקדושה  התורה

בזוהר כמבואר אמנו לבד , הרב הרבי המזכה הצדיק  נגד  חרמה במלחמת יצאו  זה ובגלל 
 בארזי א אז  הקדוש, בזוהר הרשב"י  פוסק   כ רב, הערב מראשי  שה שליט"א, יצחק
שבת למחלל ולהאמי להתחשב  לי  אפשר  ואי  קיר! אזובי יאמרו מה שלהבת יצאה

?היטמט שלו  שהמוח  וטריפות נבילות  ואוכל 


 וימחה עמלק, עם  קרב בהם çŁעłה áבäרה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחסד
בתיקוני כמבואר  מהע õלם: õזרע ואת õתõְְֵֶַָָא

ועשרין וחד  עשרין , ע "ב )הזוהרתקונא מח בלשון(דף :
ינáח  ע ëים  àהם והõד, נצח  פרה קרני ועõד ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהקודש:



        לו 

– עלינ יעיד  בעצמ  דכב ה יח  ,רי א ה כיה מ להי ת זה  "זכת הלואי  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ה כינהה עי" למע תיכ ק מ הקריב , מי ל ל ד  נ , יקרי די יה , על  . ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

נ  ק נזה  אחד  נוכ ,ננפ לפד ת לגר ,צרנ לי רח  נחת לעת  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻה ד ה,
רר" קראת" לתבסג י אתגליא  האי  רא  "זאה  יחאי ר מע הרי  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָנבאת

" ,ויגאלנ יבא פי י מל יחנמ וד   ,עינינ זאתע ז ותחזנה ב כר ,אלקינ והדר " ְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
, ינ ל ימח ואז ,עלינ  ת מלכ בד יג ה ,נ מג רנצ ה' רח עליו ונחה  ,חלקינ חי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָא ל

,נמל יעת ,ננפ מהרהותגל  ה יח  מל ני אר את  לקל יחד אחד נ ונל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
 אמ ימינ. ְֵֵָָ



       לז

שלישית הוצאה  נידח" ממנו ידח  לא  "כי הספר תשע"ו]מתו חשו ותשובות[יג שאלות 

א': קליני,שאלה  מוות שעבר 15  ב הנער עדות  על  וכותב אומר שליט"א האדמו "ר למה
שקר! שזה  אומר שליט"א  יצחק  אמנו רבי  הצדיק  הרב  כאשר  אמת שהיא 

א':  תגובתותשובה  שמעתי  טר 2000 ברדיו שבועות  מספר לפני ודרשתי  כתבתי  כאשר
. שליט"א אמנו הרב  דרשותי)של  לאחר רב  זמ לאחרונה רק  התפרסמה שליט"א הרב שתגובת ויתכ).

ב':  הרבתשובה  אומר מה שלי המדרש  בבית  שמתפלל שלו לחסיד  שאלתי  שבוע לפני
 אמנו שהרב  ענה, שלו  החסיד התשובה] את שמעו  וכול] שליט "א ? אמנו רבי הצדיק 
ילד ובא לו, מאמיני ולא בשני עשרות   הדברי אות צועק  כבר שהוא  אומר שליט"א

!מאמיני כ ולו אמר  שהוא  מה  כל  ואומר

שעל האמת : בתשובה   היהודי כל  את להחזיר שליט"א   אמנו להרב  שיש הכאב מגודל
זכו לא ביחד , כולו  העול בכל הרבני כל את ניקח  שא ,בשני עשרות  נפשו מוסר זה 

לזה! שזכה  יולדתו ואשרי  חלקו , ואשרי כמותו, תשובה בעלי הרבה כ כל לעשות

שלו התשובה של  הכח ה '  שברו לו , יש גדול כח  איזה לבד  משער לא  ענוותנותו , ומגודל 
זה וכל ,דגי רק היו ואוכלי בשר, לאכול  הפסיקו אנשי אלפי שאלפי גדול  כ כל
וחלב והסירכות והסכיני הכשרויות כל על האמת  את שגילה  אמת צדיק  אותו  ידי  על

במזיד ! אותנו מאכילי רב  הערב שרבני וד

ב': שהכל שאלה  ואומר הגו שפת שיודע גדול מומחה מביא שליט"א  יצחק אמנו הרב 
אמת ? כ שזה  חושב  שליט"א  האדמו "ר למה  אז  שקר,

א.  רתשובה  שלו והמוח טריפות  ואוכל שבת  שמחלל  להניח סביר הזה, חמנאהמומחה
לו ? אאמי שאני  אפשר אי ולכ היטמט לצל

חושבב. אתה הא תשובה! לעשות  צרי הוא  יקרה? מה  אמת , שזה יאמר המומחה א
שיעורי  26 הפחות  לכל ישמע  א  חו תשובה! לעשות ירצה שלא  בוודאי לזה ? מוכ שהוא 

תשובה! יעשה  אולי  ואז שליט"א, יצחק  אמנו רבי מהצדיק  מוסר

אבל ג . שבת, שומרי וכו', ש"ס שיודעי ישראל גדולי רבני מאות   היו לנו יש א
כמבואר רב  הערב רבני וה ,לצל רחמנא  היטמט שלה והמוח  וטריפות נבילות אוכלי
לנו אומרת וזו ,נגד פעמי 310 טוב  ש בעל והתלמידי האריז"ל  ובכתבי  הקדוש  בזוהר
 אות ימחוק  הוא  ברו הקדוש ורק וכו ', רב , ערב שה , מה תתרחקו הקדושה  התורה

בזוהר כמבואר אמנו לבד , הרב הרבי המזכה הצדיק  נגד  חרמה במלחמת יצאו  זה ובגלל 
 בארזי א אז  הקדוש, בזוהר הרשב"י  פוסק   כ רב, הערב מראשי  שה שליט"א, יצחק
שבת למחלל ולהאמי להתחשב  לי  אפשר  ואי  קיר! אזובי יאמרו מה שלהבת יצאה

?היטמט שלו  שהמוח  וטריפות נבילות  ואוכל 


 וימחה עמלק, עם  קרב בהם çŁעłה áבäרה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחסד
בתיקוני כמבואר  מהע õלם: õזרע ואת õתõְְֵֶַָָא

ועשרין וחד  עשרין , ע "ב )הזוהרתקונא מח בלשון(דף :
ינáח  ע ëים  àהם והõד, נצח  פרה קרני ועõד ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהקודש:

הוספות חדשות



        לח

את ד. וא הזה, מהמומחה  יותר הרבה אלו בענייני גדולה מומחיות  לי  יש הש  ברו
האלו, הרבני כל נגד מעלה  של די בבית תורה די ספרי עשרות כתבתי לדעת , רוצי

שיענו. מה ובדיוק  נגד יטענו  מעלה  של  די שבית  מה 

מעלה: של די בבית תורה  די – חדשי ספרי לג' הלינק  ראה



מעלה של  די בבית  תורה  די כללי שער

הערכות בדיוק   שנה 50 לפני חשבו  האלו שהרבני מה  לכ לגלות  מסוגל הנני ה '  וברו
ורב! רב  כל על 


עם קרב בהם çŁע łה áבäרה, חסד  ראם  קרני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיחâו,
פרה, קרני  וע õד מהע õלם. õזרע ואת õתõא וימחה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעמלק,
õôàרה  זה עם  זה ëŁתוéחים  חכמים  תלמידי  äêְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא
àŁעל õôŁרה מ äם זה, עם זה Łורים õ מé äְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָמתנáחים
õïתחת  õבä אלהי "ם , ìŁקראת הáבäרה, מ ðד  היא  ïְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹה
חכמים ôלמידי זה àגלל  אלהי "ם , àרא  àראŁית ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהõôרה
יהו"ה  זה äמäם  זה , עם  זה Łורים  õ מé õôàרה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָמתנáחים 
 יצריח  àתרäעה,  יריע  הáב äרה, מ ðד  יצא õàáéְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָר
éל זמן õתõאà àתקיעה .  יתàáר איביו על Łàְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹברים ,
וא"ו ה "א יו"ד Łל  וה ם מ áבäרה, נõטל õת ְְְְִִֵֶַַָהíפירõת

êŁמæה. ויłראל êŁמעלה , הëלאכים  äêואפ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָה "א,
הäא üäרà Łõדñה ã ל àŁìŁע עד  àניה, על מבéה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָרחל
מâמם : הçם  çŁצטàע  עד  àהם  ויהרג מהעõלם , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלהעבירם
יłראל , על  רחמים  יתמ êא נקמה, מהם õìŁטל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
àכ íא, יŁõב לא  מעמלק  נקמה נõטל  çŁהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֹולפני 
את  לפçס יבא  ע łו, מàני  נקמה õìŁטל  זמן õתõבאäְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
על מב éה רחל  éŁתäב  äזה äבõכה. ג õע"ה והיא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאçלת,
להעבירם הäא üäרà Łõ דñה ã ל àŁìŁע עד àְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָניה ,
ויהרג מ âמם, ה çם çŁצטàע עד àהם  ויהרג  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמהעõלם,
Łנים , ע łר Łנים הàר  חõçת מהם äרנסïתçŁ עד àְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהם 

Łנים . Łבע  המים ְִִֶַַַָָוע õפõת
אõתם להרג רמח õמé Łהäא àתקיעה , Ł" גרי ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹאזל "א
áעי "א ,Ł"גרי אזל"א ôלŁ"א, áעי"א, וע õד  àְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָהרג :
קו עליה  ונטה  éŁתäב äזה סקילה, àהם  ונõתן  ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָבתרäעה,

,Ł"א ô"ל בŁברים , ôל Ł"א .äבה ואבני ä שרפה )תה ,(וזו  ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹ
Ł"גרי אזל"א łרפה. Ł"א זה õמé חנק , זה ôְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ"ל

àהרג . אõתם  להרג רמח õ מé Łה äא àְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹתקיעה,
קõל עליהם לעõרר רמח , õמé בתר äעה ע õלה הõפר  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹקõל 
אõתם לתïס ôרäעה, ŁלŁל"ת, מלחמה: ôְְְְְִִֶֶַַָָָָֹרäעת
לאסר ìŁאמר  õ מé ,üלëה Łל האסäרים  àבית ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹאסäרים 
קõל מ ñ"ף, ïס"ק, ,ü"לõ ה õŁפ"ר .'äוכ àזñים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָמלכיהם
קõל עליהם לע õרר  רמח, õ מé בתר äעה ע õלה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹהõפר
Łברים , זה ïס"ק .ü"לõה õŁפ"ר  וזה מלחמה, ôְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָרäעת

äק Łרים  ïסקõת להם וקרעין )Łע łõה או מéת (וקרטין  õ וז , ְְְִֶֶֶַַָָָ

וחזק ü לõה äוזה חנק, זה ôרäעה, מ ñ"ף ואבדן. והרג  ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחרב
õôרה. ôëŁן õמé עליהם , Łהתחåק מות  זה  מאד , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמאד.
אõתם Łרá רב, הערב äêא ,ãנà ואת הåאת האמה Łרáְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
,Ł" גרי אזל"א ועõד ה àא: הע õלם äמן ה åה  הע õלם ְְְִִִֶַַַָָָָָָמן
הåאת  האמה  Łרá הäא, üäרà Łõדñל אõמרת ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהכינה
àנחלת  מהסïôח áŁרäŁני רב, הערב äêא ,ãנà ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואת
êŁא הàא, הע õלם  äמן הåה  הע õלם  מן א õתם Łרá ִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהו"ה,
Łנ"י רבי"ע, ,ü"לõה õŁפ "ר י łראל. עם  חלק  להם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיהיה
הäא üäרà Łõ דñה נõטל זמן  õתõאà ŁלŁל"ת, ְְְְִִֵֶֶַַַָָגריŁי"ן,
ŁçŁ ôבõת Łäמ õנה ארàעים  מאתים Łהäא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרמ "ח ,
את  וçדקר  ,ãבä ה çחäד, ôבõת ŁŁו Łמע  àְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹקריאת
âמäת  ורבי "ע  ,Łונח סמא "ל  זה  äנקבה, זכר Łְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָניהם,

רמ"ח. Łל õâֶַָֹמה
אõתם ונõטל אחריהם, ר õדף הäא üä רà Łõ דñְֲֵֵֵֶַַָָָה
Łנ"י àרמח: אõתם הõרג  üé ואחר צäארם, על ŁàְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלŁל"ת
המים מן הäא  üäרà Łõ דñה אõתם  Łרá ְִִִִֵַַַַָָָָגריŁי"ן,
ŁõדñהŁ ,'ä וכ לתäŁעה הäíס Łקר זמן , õתõאà ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָוהארץ.
על Łàל Łל "ת אõתם  ונõטל אחריהם, רõדף הäא  üäרàְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָ
רבי"ע . Łהäא àרמח, אõתם הõרג  üé ואחר  ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹצäארם ,
ותפס  אחריהם רדף üé ואחר א õתם, Łרá àְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָרא õŁנה

אõתם . הרג  üé ואחר ְַַַָָָָאõתם ,
גריŁי"ן Łäנ"י ורבי "ע  :Ł מה נגד  ליהו"ה  אõתם  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהõקע 

ŁרוàŁ Łברי "ם , ôרäע "ה. Łברי"ם  ôקיע"ה הם  לŁל"ת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
האלהים àני  äבאçו àהם  ìŁאמר  äêא מ ðב õתיהם , àŁôְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹר
ìŁאמר ויłראל, הכינה על  àדין  יהו "ה, על ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהתי ðב
על לקטרג  àŁא  סמא"ל זה àתõכם , הfiטן גם  וçבא õàְְְֵֶֶַַַַַָָָָָ
âין Łñמב Łהäא  וכיון  הכינה, את ולדäן  יłראל àְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָני 
ãà ôרäע "ה, עליו. ע õמדים äêאé äבניה, הכינה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָעל
נגד ליהו"ה  אõתם  והõקע  ôקיע"ה, àרזל. Łàבט  ôְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָרõעם
àתקיעה  קõל  י õצא  äìëë קõל , הäא  וõŁפר ,Ł מְְִִִֵֶֶַָָָה
õמé מהêב, Łברים  הëח, מן  ôקיעה ôרäעה. Łְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹברים 
ר äח  אלהי"ם זבחי äזה וג õמר, ונדéה נàŁר לב ìŁְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאמר 
בñנה  äנכלל וכêם ראה, מéנפי  àתרäעה הõñל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנàŁרה.

äàâר . äבïה קõל , äł ונע ְְֲִֵֶַַָוראה,

       לט

בספרי תעיינו הכלוא תבינו מעלה של די בבית  תורה די.
וסוברה. אומר הצדיק אמנו הרב כ ואחר ,כ וחשבתי אמרתי  אני א בזה , בעיה שו אי

לדוגמה:אחרת , ניקח סובר, שהוא מה האמת  את להגיד  צרי אחד כל 
משיח, להיות  צרי היה  זי "ע שהגר"א  עליההס ואחדידוע שעושה הוא  משיח  להיות ימני

וכו ', שלו  הקהילה כל ע ישראל  וכו'.בלאר הזוהר על ספרי וכתב שעשה '
אחד , עני אותו עכב ופתאו ישראל, לאר לבוא   הדר על כבר היה שהגר"א  וידוע
גדולי  צדיקי ומאתיי ישראל  אר כל של הרב  היה זי"ע  יוס הבית ישראל  שבאר
זה על  וכתבתי ,יוס כבית  שהלכה קול בת  יצאה  וג , יוס כבית שהפסק חתמו ישראל

" 235"ספר בד ראה  האר על השליט הוא עובדיהויוס ממר תשובות הרבה יש וג
הקדושי דבריו בעי עי לראות להל נעתיק [בע"ה זצוקללה"ה  להספריוס לינק

206221 ד והסכיני "הבדצי.[
כידוע. יוס מהבית   היפ ולנהוג  לפסוק  יכול היה לא  ישראל   באר שגר שמי אומרת , זאת
שמיטה  בעני שאלה לו היה  פתאו ישראל. לאר לבוא בדר הגר"א לענינינו עכשיו
באר כי המהבי "ט, כמו לנהוג  יוכל לא ישראל  ובאר זי"ע, המהבי"ט כמו  סובר שהגר"א 
 כ פי  על  וא ההלכה , את  בירר שכ כהמבי"ט, בירר הוא   וא ,יוס כהבית  הלכה ישראל

לשנות . ואסור ,יוס כהבית הלכה ישראל באר כי ישראל, באר אחרת לנהוג יכול  לא 
: דברי שני  מזה ולומדי רואי

רבני א' שמאתיי ואפילו ומברר, רואה  שהוא  מה האמת את לומר  צרי אחד שכל  .
,יוס להבית  בניגוד  לנהוג לו  אסור  יוס כהבית שהלכה מהשמי קול בת ויצא  חתמו

ישראל. לאר להיכנס יכול היה לא ולכ
ישראל ב'. באר שיצאו  בסירכות  שהקילו  האשכנזי אלו  שכל גדול, דבר מזה לומדי

הגדולה הקללה  באה ומזה ישראל , גדולי 200 נגד  ופסקו  עברו נפרדת  שחיטה ועשו
כמו וטריפות נבלות  סירכות  שאכלו ידי על הראשונה, עול מלחמת לנו  שעלה 
שנה. 90 לפני שכתבו ישראל וגדולי זי"ע יוס עובדיה  מר שכתב מה לכ שנעתיק 
 הסכיני שבגלל זי"ע מבעלזא  מהר"א האדמו"ר כ "ק  מר הקדושי הצדיקי שהעידו  וכמו
6 שחט ימ"ש היטלר הסכי אותו  ע ישראל בני אחינו את  האכילו  שהשוחטי הפגומי

.יהודי מיליו
נגד שחיטה כא שעשו בגלל פרצה  כ ג הראשונה, העול שמלחמת קדימה  נל וא
כמבואר העול מלחמת  באה זה  ידי  ועל  וטריפות , נבילות סירכות  והאכילו  יוס הבית

בספר באריכות  עול"אצלנו ומלחמת  "השחיטה 
?יוס הבית  נגד האשכנזית השחיטה שעשו אחרי  ישראל באר ישראל   לע קרה מה

גמלי תשובה : בבבשר ירושלי אנשי  כל נכשלו תרפ "ז  ראובשנת  הבדצי" וכו ', בספר
מספר בד 162.והסכיני163

עוד יש כי ,טר היה כ ג כשרה , שחיטה באמת עושי היו א השגתואפילו  איסור 
173204גבול בדפי ש כותביראה  פוסקי ועוד  חיי שהדברי נבילה, ששחיטת,



        לח

את ד. וא הזה, מהמומחה  יותר הרבה אלו בענייני גדולה מומחיות  לי  יש הש  ברו
האלו, הרבני כל נגד מעלה  של די בבית תורה די ספרי עשרות כתבתי לדעת , רוצי

שיענו. מה ובדיוק  נגד יטענו  מעלה  של  די שבית  מה 

מעלה: של די בבית תורה  די – חדשי ספרי לג' הלינק  ראה



מעלה של  די בבית  תורה  די כללי שער

הערכות בדיוק   שנה 50 לפני חשבו  האלו שהרבני מה  לכ לגלות  מסוגל הנני ה '  וברו
ורב! רב  כל על 


עם קרב בהם çŁע łה áבäרה, חסד  ראם  קרני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיחâו,
פרה, קרני  וע õד מהע õלם. õזרע ואת õתõא וימחה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָעמלק,
õôàרה  זה עם  זה ëŁתוéחים  חכמים  תלמידי  äêְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא
àŁעל õôŁרה מ äם זה, עם זה Łורים õ מé äְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָמתנáחים
õïתחת  õבä אלהי "ם , ìŁקראת הáבäרה, מ ðד  היא  ïְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹה
חכמים ôלמידי זה àגלל  אלהי "ם , àרא  àראŁית ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהõôרה
יהו"ה  זה äמäם  זה , עם  זה Łורים  õ מé õôàרה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָמתנáחים 
 יצריח  àתרäעה,  יריע  הáב äרה, מ ðד  יצא õàáéְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָר
éל זמן õתõאà àתקיעה .  יתàáר איביו על Łàְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹברים ,
וא"ו ה "א יו"ד Łל  וה ם מ áבäרה, נõטל õת ְְְְִִֵֶַַָהíפירõת

êŁמæה. ויłראל êŁמעלה , הëלאכים  äêואפ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָה "א,
הäא üäרà Łõדñה ã ל àŁìŁע עד  àניה, על מבéה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָרחל
מâמם : הçם  çŁצטàע  עד  àהם  ויהרג מהעõלם , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלהעבירם
יłראל , על  רחמים  יתמ êא נקמה, מהם õìŁטל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
àכ íא, יŁõב לא  מעמלק  נקמה נõטל  çŁהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָֹולפני 
את  לפçס יבא  ע łו, מàני  נקמה õìŁטל  זמן õתõבאäְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
על מב éה רחל  éŁתäב  äזה äבõכה. ג õע"ה והיא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהאçלת,
להעבירם הäא üäרà Łõ דñה ã ל àŁìŁע עד àְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָניה ,
ויהרג מ âמם, ה çם çŁצטàע עד àהם  ויהרג  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמהעõלם,
Łנים , ע łר Łנים הàר  חõçת מהם äרנסïתçŁ עד àְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהם 

Łנים . Łבע  המים ְִִֶַַַָָוע õפõת
אõתם להרג רמח õמé Łהäא àתקיעה , Ł" גרי ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֹאזל "א
áעי "א ,Ł"גרי אזל"א ôלŁ"א, áעי"א, וע õד  àְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָהרג :
קו עליה  ונטה  éŁתäב äזה סקילה, àהם  ונõתן  ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָבתרäעה,

,Ł"א ô"ל בŁברים , ôל Ł"א .äבה ואבני ä שרפה )תה ,(וזו  ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹ
Ł"גרי אזל"א łרפה. Ł"א זה õמé חנק , זה ôְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ"ל

àהרג . אõתם  להרג רמח õ מé Łה äא àְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹתקיעה,
קõל עליהם לעõרר רמח , õמé בתר äעה ע õלה הõפר  ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹקõל 
אõתם לתïס ôרäעה, ŁלŁל"ת, מלחמה: ôְְְְְִִֶֶַַָָָָֹרäעת
לאסר ìŁאמר  õ מé ,üלëה Łל האסäרים  àבית ְְֱֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹאסäרים 
קõל מ ñ"ף, ïס"ק, ,ü"לõ ה õŁפ"ר .'äוכ àזñים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָמלכיהם
קõל עליהם לע õרר  רמח, õ מé בתר äעה ע õלה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹהõפר
Łברים , זה ïס"ק .ü"לõה õŁפ"ר  וזה מלחמה, ôְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָרäעת

äק Łרים  ïסקõת להם וקרעין )Łע łõה או מéת (וקרטין  õ וז , ְְְִֶֶֶַַָָָ

וחזק ü לõה äוזה חנק, זה ôרäעה, מ ñ"ף ואבדן. והרג  ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחרב
õôרה. ôëŁן õמé עליהם , Łהתחåק מות  זה  מאד , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמאד.
אõתם Łרá רב, הערב äêא ,ãנà ואת הåאת האמה Łרáְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
,Ł" גרי אזל"א ועõד ה àא: הע õלם äמן ה åה  הע õלם ְְְִִִֶַַַָָָָָָמן
הåאת  האמה  Łרá הäא, üäרà Łõדñל אõמרת ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהכינה
àנחלת  מהסïôח áŁרäŁני רב, הערב äêא ,ãנà ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואת
êŁא הàא, הע õלם  äמן הåה  הע õלם  מן א õתם Łרá ִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהו"ה,
Łנ"י רבי"ע, ,ü"לõה õŁפ "ר י łראל. עם  חלק  להם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיהיה
הäא üäרà Łõ דñה נõטל זמן  õתõאà ŁלŁל"ת, ְְְְִִֵֶֶַַַָָגריŁי"ן,
ŁçŁ ôבõת Łäמ õנה ארàעים  מאתים Łהäא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרמ "ח ,
את  וçדקר  ,ãבä ה çחäד, ôבõת ŁŁו Łמע  àְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹקריאת
âמäת  ורבי "ע  ,Łונח סמא "ל  זה  äנקבה, זכר Łְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָניהם,

רמ"ח. Łל õâֶַָֹמה
אõתם ונõטל אחריהם, ר õדף הäא üä רà Łõ דñְֲֵֵֵֶַַָָָה
Łנ"י àרמח: אõתם הõרג  üé ואחר צäארם, על ŁàְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלŁל"ת
המים מן הäא  üäרà Łõ דñה אõתם  Łרá ְִִִִֵַַַַָָָָגריŁי"ן,
ŁõדñהŁ ,'ä וכ לתäŁעה הäíס Łקר זמן , õתõאà ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָוהארץ.
על Łàל Łל "ת אõתם  ונõטל אחריהם, רõדף הäא  üäרàְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָ
רבי"ע . Łהäא àרמח, אõתם הõרג  üé ואחר  ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹצäארם ,
ותפס  אחריהם רדף üé ואחר א õתם, Łרá àְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָרא õŁנה

אõתם . הרג  üé ואחר ְַַַָָָָאõתם ,
גריŁי"ן Łäנ"י ורבי "ע  :Ł מה נגד  ליהו"ה  אõתם  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהõקע 

ŁרוàŁ Łברי "ם , ôרäע "ה. Łברי"ם  ôקיע"ה הם  לŁל"ת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
האלהים àני  äבאçו àהם  ìŁאמר  äêא מ ðב õתיהם , àŁôְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹר
ìŁאמר ויłראל, הכינה על  àדין  יהו "ה, על ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהתי ðב
על לקטרג  àŁא  סמא"ל זה àתõכם , הfiטן גם  וçבא õàְְְֵֶֶַַַַַָָָָָ
âין Łñמב Łהäא  וכיון  הכינה, את ולדäן  יłראל àְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָני 
ãà ôרäע "ה, עליו. ע õמדים äêאé äבניה, הכינה ְְְְִִִֶַַָָָָָָָעל
נגד ליהו"ה  אõתם  והõקע  ôקיע"ה, àרזל. Łàבט  ôְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָרõעם
àתקיעה  קõל  י õצא  äìëë קõל , הäא  וõŁפר ,Ł מְְִִִֵֶֶַָָָה
õמé מהêב, Łברים  הëח, מן  ôקיעה ôרäעה. Łְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹברים 
ר äח  אלהי"ם זבחי äזה וג õמר, ונדéה נàŁר לב ìŁְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאמר 
בñנה  äנכלל וכêם ראה, מéנפי  àתרäעה הõñל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנàŁרה.

äàâר . äבïה קõל , äł ונע ְְֲִֵֶַַָוראה,

       לט

בספרי תעיינו הכלוא תבינו מעלה של די בבית  תורה די.
וסוברה. אומר הצדיק אמנו הרב כ ואחר ,כ וחשבתי אמרתי  אני א בזה , בעיה שו אי

לדוגמה:אחרת , ניקח סובר, שהוא מה האמת  את להגיד  צרי אחד כל 
משיח, להיות  צרי היה  זי "ע שהגר"א  עליההס ואחדידוע שעושה הוא  משיח  להיות ימני

וכו ', שלו  הקהילה כל ע ישראל  וכו'.בלאר הזוהר על ספרי וכתב שעשה '
אחד , עני אותו עכב ופתאו ישראל, לאר לבוא   הדר על כבר היה שהגר"א  וידוע
גדולי  צדיקי ומאתיי ישראל  אר כל של הרב  היה זי"ע  יוס הבית ישראל  שבאר
זה על  וכתבתי ,יוס כבית  שהלכה קול בת  יצאה  וג , יוס כבית שהפסק חתמו ישראל

" 235"ספר בד ראה  האר על השליט הוא עובדיהויוס ממר תשובות הרבה יש וג
הקדושי דבריו בעי עי לראות להל נעתיק [בע"ה זצוקללה"ה  להספריוס לינק

206221 ד והסכיני "הבדצי.[
כידוע. יוס מהבית   היפ ולנהוג  לפסוק  יכול היה לא  ישראל   באר שגר שמי אומרת , זאת
שמיטה  בעני שאלה לו היה  פתאו ישראל. לאר לבוא בדר הגר"א לענינינו עכשיו
באר כי המהבי "ט, כמו לנהוג  יוכל לא ישראל  ובאר זי"ע, המהבי"ט כמו  סובר שהגר"א 
 כ פי  על  וא ההלכה , את  בירר שכ כהמבי"ט, בירר הוא   וא ,יוס כהבית  הלכה ישראל

לשנות . ואסור ,יוס כהבית הלכה ישראל באר כי ישראל, באר אחרת לנהוג יכול  לא 
: דברי שני  מזה ולומדי רואי

רבני א' שמאתיי ואפילו ומברר, רואה  שהוא  מה האמת את לומר  צרי אחד שכל  .
,יוס להבית  בניגוד  לנהוג לו  אסור  יוס כהבית שהלכה מהשמי קול בת ויצא  חתמו

ישראל. לאר להיכנס יכול היה לא ולכ
ישראל ב'. באר שיצאו  בסירכות  שהקילו  האשכנזי אלו  שכל גדול, דבר מזה לומדי

הגדולה הקללה  באה ומזה ישראל , גדולי 200 נגד  ופסקו  עברו נפרדת  שחיטה ועשו
כמו וטריפות נבלות  סירכות  שאכלו ידי על הראשונה, עול מלחמת לנו  שעלה 
שנה. 90 לפני שכתבו ישראל וגדולי זי"ע יוס עובדיה  מר שכתב מה לכ שנעתיק 
 הסכיני שבגלל זי"ע מבעלזא  מהר"א האדמו"ר כ "ק  מר הקדושי הצדיקי שהעידו  וכמו
6 שחט ימ"ש היטלר הסכי אותו  ע ישראל בני אחינו את  האכילו  שהשוחטי הפגומי

.יהודי מיליו
נגד שחיטה כא שעשו בגלל פרצה  כ ג הראשונה, העול שמלחמת קדימה  נל וא
כמבואר העול מלחמת  באה זה  ידי  ועל  וטריפות , נבילות סירכות  והאכילו  יוס הבית

בספר באריכות  עול"אצלנו ומלחמת  "השחיטה 
?יוס הבית  נגד האשכנזית השחיטה שעשו אחרי  ישראל באר ישראל   לע קרה מה

גמלי תשובה : בבבשר ירושלי אנשי  כל נכשלו תרפ "ז  ראובשנת  הבדצי" וכו ', בספר
מספר בד 162.והסכיני163

עוד יש כי ,טר היה כ ג כשרה , שחיטה באמת עושי היו א השגתואפילו  איסור 
173204גבול בדפי ש כותביראה  פוסקי ועוד  חיי שהדברי נבילה, ששחיטת,



        מ

שחיטה רק  לנהוג  הכוחות  בכל שרצו שנה  90 לפני צדיקי עול גדולי  הרבה היו זה ובכלל
הרב ממר שהעתקנו  וב' א ' חלק  והסכיני "הבדצי בספר באריכות ראה , יוס כהבית 

זצ "ל. עובדיה 
הדור נענשנו  והיו וטריפות , נבלות  סירכות ואוכלי סובלי אנחנו הזה  היו עד  ומאז
ובשביל  להכעיס , מומרי שה , העול בכל  דוגמת שאי כזה רב בערב  האחרו

כשר!? אגיד אני  ,טר אמר אמנו שהרב בגלל פוליטיקה,
החמשה כל את   תיק מי הלא  ע"ה? רבינו משה  ע או , אמנו הרב  ע  מריבי את מי  ע
למשה הלכה וזה מסיני שקיבלה ע"ה רבנו  משה או  שליט"א , אמנו הרב שחיטה הלכות 
על  או  רבינו משה על  או ,אמנו הרב על  שלכ הפוליטי הכדור זרקת מי  על אז מסיני ,

ברו בהקדוש כופרי ואת ?וטריפותשניה נבלות במזיד ישראל ע את  ומאכילי הוא
.שלכ הפוליטיקה  בשביל , ושלו חס  יהודי מיליו 5 להקריב מוכני ואת ,וד חלב

 ב כל ולכ תשובה! לעשות בידו מספיקי אי הרבי את שהמחטיא   יודעי לא   את
שחיטה. בעני מושג שו לכ אי אמת, אנשי לא  שאת יבי נורמאלי  שכל ע  אד

מ ב 50%אני  יצליח   וא השחיטה, על שאלות  360 בפומבי אותו ולשאול  רב כל לבחו וכ
?מוכ מי בפומבי, הבחינה  את  ונעשה בואו  ש"ח 5000 ממני פרס  יקבל

וילמדו תשובה יעשו   וא וטרפות . נבלות  וד חלב השני כל מאכילי ישראל  באר וכא
בני  יפקו דא בספרא רבינו  משה לנו  שהבטיח  כמו ,ברחמי להיגאל  נוכל הקדוש זוהר

ברחמי. גלותא מ ישראל 
נוספת : האמתתשובה  רואה  שאני  מה אכתוב לא  אני א העליו בעול אותי ידונו 
ידי  ואי שבכתיבת  עצה אי לכ תשובה! בעלי  אלפי מאות  לעשות  יכול  היית לבד 

ספר ראה שאומרו  ממי האמת וקבל האמת , ולומר להלח  צרי רק  ה ' כנגד תבונה
באריכותהברית


'בפומי מרגלא היה זי "ע  מסאטמאר  הקדוש  רבינו 

שלמה  של  הים  ס"ט)דברי פ"ד (מסכת והשלה "ק(ב "ק

אפילושבועות) לשנות ואסור אמת תורת הוא דתורתינו :
זה, על  עצמו למסור וחייב התורה"ק, מדברי אחת אות
ככופר הוה פטור חייב על או חייב פטור על  והאומר
התורה. כל לי ומה אחד  דיבור לי דמה משה בתורת

ע"ו) אות (מ "א משה ויואל באות (ועיין  כפירה  של שדיבור 
שו"ת  וראה יעבור, ואל יהרג דין לו יש בתוה"ק אחת

יואל  צ "ז)דברי נפש(סימן במסירת האמת להגיד דהחיוב
ממש .

 חז"ל מאמר נד:)ונפרש  למחות (שבת בידו שיש "כל
ר' הגה "ק פירש וכו' החטא על נתפס וכו' מיחה" ולא

לב חקקי  שו"ת בס' פלאג 'י  מ"ג )חיים סי' "כל(יו "ד וזל"ק:
דברים איזה שכתבתי  והגם  עצמי את להציל  כתבתי  זה
הן במעשי  הוכרחתי  ומכופלים  כפולים פעמים כמה

ד כל על להשיב אני צריך כי יגונה לא שהכרח יבורמצד
עשה  מצות משום  רמיא  חיובא כי  מצד והן וכו' ודיבור

און לי  ומצאתי פעמים . ק ' אפילו  תוכיח הוכח של 
ביהודה נודע  ל"ו)בתשובת  כותב(סי' [ואח"כ וכו' שכתב

בספר לכתוב לשון  ביד חיים  לי היתה זאת "ולכן  להלן]:
מה  והיינו לב, חקרי  גדולים  ישראל לחוקקי  לבי ויוחקו

בשבת רז"ל דוקא(נד:)שכתבו וכו', למחות "בידו"
דשבת, בגמרא הגירסה [הנה בידם . לכתוב והיינו "בידו"

למחות "שאפשר" מי למחות)כל  "בידו" כתב אבל(ולא ,
וכותב, מקץ פרשת חיים תוכחת בספר  בזה דייק  כבר 
שם רז"ל שכתבו מה וכן "בידו"]. איתא  שבירושלמי 
האי כי  דנקטי למחות בידו שיש  מי  כל דוכתי, ובכמה
לא אם הגם  כי לנו להורות למחות, "בידו" שיש  לישנא 
מקום מכל שתהי ' וסיבה צד  מאיזה להוכיח בפיהם 
זה  והרי וכתב. מעשה ידי  על  למחות מחוייבים  "ביד "
וכו' העם  את להזהיר שמים לשם לה' "ידו" יכתוב

עכל "ק .
:לשונו וזה טז , פרק ט' מאמר א חלא' הברית ספר

מצפים אתם יעקב לבית האומרים אדם בני  יש והנה

       מא


מאות  י"ז מן יותר  עברו כבר הלא משיח לכם  שיבא
הנה  עד בא לא כי  ואחרי  בגלות  אתם  ועדיין  שזה
להושיע יוסיף לא שוב מושיע  ואין  הימים  כל וקויתם 
אריכות  לעולם , אתכם  איש יפדה פדה לא עוד  אתכם 
עוד יבא לא  כי לאות  יעקב זרע לכם הא כזה רב זמן
להם משיבים היו כזאת השומעים חכמו ולו עולם, עד
כי כפלים  התמהמה  שלכם  משיח הלא  ניצחת תשובה 
מן נפשם  פדות על להושיעם  תיכף  לאבותיכם בא  לא 
ג' והתאחר היו כאשר  עזבם  אבל לבא  אץ ולא הגהינום
כן ואם  שנה ושמונה  וששים מאות ושבע  אלפים
אלי תאמר וכי  ככה, פעמים משני  יותר  הוא התמהמה
על אומר אתה מה ולי  בשלהם  דחית להם  משכיל קורא
ואוי לך אוי לי אוי לך ואומר אשוב שוב גלותנו, אריכות
אלה, הטו עונותינו בימיו , המקדש  בית נבנה  שלא לדור
השכם ה' שלוחי  ראו המה אשר חטאו כי ואבותינו
דרכנו שנעזוב אלינו בהתחננו האמת נביאי ושלוחי
הצרה  עלינו באה כן על שמענו , ולא  אליו ונשוב הרעה
ישראל והיה מארצנו וגלינו המקדש בית שנחרב הזאת
על אנחנו אשמים  אבל  העמים , בכל  ולשנינה למשל
רב זמן נכר אדמת על בשבתתינו הגלות אריכות אודות
עד כי אבותינו, לא תקוותם, אבדה גוים  נאמו כי  עד
בית  שיבנה לעשות שביכולתנו מה לזה נעשה  לא מתי
קולה  תתן  וירושלים  תבכה מר ציון  הלא  בימינו המקדש 
כל כי הרואות ועינינו  אלה בדורות לב על  שם  איש ואין

וילחמו מדינתו בשם  איש  ילכו בעדהעמים  אחד  כל 
את  וימסרו לאנד] [פאטער  אביו מגורי  ארץ ארצם
הזה  הרב הזמן  כל  ועצלים נרפים  ואנחנו עליה נפשם 
הקדושה  אדמתנו בעד אנו גם  ללחום נקום לא  אנה עד
בכלי ולא בחנית ולא בחרב לא  כי  אפס אבותינו, וארץ 
ואלה  ברכב אלה אשר הארצות כגויי נלחם מלחמה 
ובמצות  בתורה נעסוק אלהינו ה' בשם  ואנחנו בסוסים,
ושכינתיה  קוב "ה למפרק כדי  באהבה שמו  לעמן אלהינו
ידינו ובמצותיו ה' אויבי על נגביר בתורתו כי  גלותא , מגו
כי בימינו תיכף שיבנה ה' בית מלאכת על לנצח רמה
עושים אנו ואם  דשטנא בעינא גירא היא מצוה כל 
ביד כחצים  בידינו המה הן  יתברך לשמו  רק המצות
ועל מעלה, שרי  כל  ולהשפיל הקליפות כל להפיל  גבור
כתבתי כאשר ס"ח] [תהילים  לאלהים  עוז תנו נאמר זה
חברתי אשר שלי טובים  מצות בספר באר בדי  זה ענין 
במרום המרום  צבא על  ה' יפקוד תיכף ואז המצות , על
לעבדו ה' בשם  כולם  לקרא ברורה שפה עמים אל ויהפך

הארץ: כל  על  למלך ה' והיה אחד שכם 

אריכות  סיבת  לדעת לבבי  בכל  היטב וחקרתי ודרשתי 
תורה  יש האלה בדורות  והנה  וארא הזה  החל הגלות
גמרא משניות ללמוד העם מרבים  בישראל הרבה
גואל , לציון  בא לא  זאת ובכל קבלה ספרי  גם ופסוקים
כח  בכל בתפלה התחזקו אלו בדורות אנשים  והרבה

אנשים והרבה נענים, ואינם  צועקים אלה וגם ועוז
ועם כרמון  מצות מלאים  כי עד למרבה במצות עוסקים
בדורות  יש  אלה שלש ואם  באה, לא  גואלי שנת זה  כל 
ואנחנו עוד, לנו נשאר מה לארצנו שבנו לא ועדיין אלו
ואמרתי עליון, פני לרצות מזה יותר נעשה מה נדע  לא 
העומד מפסיד  איזה שיש אם  כי  זאת אין בלבי אני 
אלה  שלש כח להחליש בתוכם  השטן גם ויבא כנגדם 
כאשר ויהי הרבה, רוקח שמן יבאיש אחד מות זבוב כי 
מה  שהוא מצאתי המפסיד זה הוא  מי לדעת חפשתי
במה  מכוונים  אינם כולם  הנזכרים כתות ג ' כל  אשר
למפרק לא  ולתועלתם עצמם  לצורך אם כי  שעושים 
מישראל אדם  וכל הגלות, מן  ושכינתיה קוב "ה
או תורה וכל עצמו ולתועלת פנה לדרכו מחשבתו
מקום לו  לקנות מכוין  עושה הוא אשר מצוה או  תפלה
משלח  בכל זה ידי  על ושיצליח ועוה"ב, עדן בגן  חשוב
וכל ובניו, אשתו עם ושנים  ימים ושיאריך בעוה"ז, ידיו
לו שיהיה אם  כי  אינו יהודי אותו של  חפצו וכל  ישעו
מאבני וחצר גדול בית לו לבנות ושיזכה בכבוד  פרנסה
הנקרא המדינה כמנהג הכל  לבנים  כפיסין  גזית
ובני בניו  ויירשוה רבים  ימים יעמוד למען [קאמעניצא]
ימים ויאריך זרע  ויראה  נכריה בארץ לו יהיו אשר בניו
הרב אותו ויספידו טובה  בשיבה ושימות בגלות,
ויהיה  הכנסת בית אצל תורה  תופסי  שאר  עם  שבעירו
תכלית  כל  זה  ושסוי, בזוז עם  ברוב גדולה לויה לו 
רגיל המשיח וביאת הזה . בגלות הישראלי  של  המבוקש 
נכון שלום  בלב לא ולחוץ משפה  אך תמיד לשונו  על
הבאה  לשנה אנו אומרים  ורגל מועד בכל רגל , למועדי 
שנה  אותו  מדחים  רק מחר ולא היום  לא בירושלים 
לגמור לבות חפץ כי שלם  בלב לא זאת גם ואף תמימה
אחר אם כי  להשלימו אפשר שאי  בונה שהוא  הבנין 
שנים וה' ד' שעל ומתן  המשא לגמור וגם שנים  איזה
המלכות  מן או השררה מן וקשר כתב עליו  עשה אשר
באמת  עושה ואין בצדק קורא ואין  [קאנטראקט ] נקרא
הקץ  את למהר כדי הדברים  הנזכרים  כתות שלש  בכל 
יש לא זה ושכינתיה, קוב"ה ולמפרק ואלהיו גוי ולפדות
[ישעיה  השדה כציץ חסדו וכל  הכתוב שאמר והוא בנו,
שלהם ומצות ותפלה בתורה  מכוונים  אינם כלומר  מ '],
או הזה לעולם  הוא  לבד לתועלתם עצמן לטובת אם  כי 
לעשותם לב על שם  איש  ואין יחד, לשניהם או לעוה"ב
כמו ומגלותי, מצערי  להוציאנו כדי  ולמעני לשמי  לי 
עבדין לגרמייהו עבדין  דאינן חסד כל  בזוהר שאמרו
מבכה  רחל נשמע  ברמה קול שומעות, שכך לאזנים ואוי 
מן לצאת רוצה קדישא שכינתא  אמנו היא בניה על
מושיע ואין צעקה לה אין  ושומע  בניה  כל  עם הגלות

אין . ופורק לה

בתורה  נכוין שלא זמן כל כי  תדעו לבטח  ועמי  אחי ובכן 
זולת  לא ושכינתיה קוב"ה למפרק  כדי רק ומצות  ותפלה



        מ

שחיטה רק  לנהוג  הכוחות  בכל שרצו שנה  90 לפני צדיקי עול גדולי  הרבה היו זה ובכלל
הרב ממר שהעתקנו  וב' א ' חלק  והסכיני "הבדצי בספר באריכות ראה , יוס כהבית 

זצ "ל. עובדיה 
הדור נענשנו  והיו וטריפות , נבלות  סירכות ואוכלי סובלי אנחנו הזה  היו עד  ומאז
ובשביל  להכעיס , מומרי שה , העול בכל  דוגמת שאי כזה רב בערב  האחרו

כשר!? אגיד אני  ,טר אמר אמנו שהרב בגלל פוליטיקה,
החמשה כל את   תיק מי הלא  ע"ה? רבינו משה  ע או , אמנו הרב  ע  מריבי את מי  ע
למשה הלכה וזה מסיני שקיבלה ע"ה רבנו  משה או  שליט"א , אמנו הרב שחיטה הלכות 
על  או  רבינו משה על  או ,אמנו הרב על  שלכ הפוליטי הכדור זרקת מי  על אז מסיני ,

ברו בהקדוש כופרי ואת ?וטריפותשניה נבלות במזיד ישראל ע את  ומאכילי הוא
.שלכ הפוליטיקה  בשביל , ושלו חס  יהודי מיליו 5 להקריב מוכני ואת ,וד חלב

 ב כל ולכ תשובה! לעשות בידו מספיקי אי הרבי את שהמחטיא   יודעי לא   את
שחיטה. בעני מושג שו לכ אי אמת, אנשי לא  שאת יבי נורמאלי  שכל ע  אד

מ ב 50%אני  יצליח   וא השחיטה, על שאלות  360 בפומבי אותו ולשאול  רב כל לבחו וכ
?מוכ מי בפומבי, הבחינה  את  ונעשה בואו  ש"ח 5000 ממני פרס  יקבל

וילמדו תשובה יעשו   וא וטרפות . נבלות  וד חלב השני כל מאכילי ישראל  באר וכא
בני  יפקו דא בספרא רבינו  משה לנו  שהבטיח  כמו ,ברחמי להיגאל  נוכל הקדוש זוהר

ברחמי. גלותא מ ישראל 
נוספת : האמתתשובה  רואה  שאני  מה אכתוב לא  אני א העליו בעול אותי ידונו 
ידי  ואי שבכתיבת  עצה אי לכ תשובה! בעלי  אלפי מאות  לעשות  יכול  היית לבד 

ספר ראה שאומרו  ממי האמת וקבל האמת , ולומר להלח  צרי רק  ה ' כנגד תבונה
באריכותהברית


'בפומי מרגלא היה זי "ע  מסאטמאר  הקדוש  רבינו 

שלמה  של  הים  ס"ט)דברי פ"ד (מסכת והשלה "ק(ב "ק

אפילושבועות) לשנות ואסור אמת תורת הוא דתורתינו :
זה, על  עצמו למסור וחייב התורה"ק, מדברי אחת אות
ככופר הוה פטור חייב על או חייב פטור על  והאומר
התורה. כל לי ומה אחד  דיבור לי דמה משה בתורת

ע"ו) אות (מ "א משה ויואל באות (ועיין  כפירה  של שדיבור 
שו"ת  וראה יעבור, ואל יהרג דין לו יש בתוה"ק אחת

יואל  צ "ז)דברי נפש(סימן במסירת האמת להגיד דהחיוב
ממש .

 חז"ל מאמר נד:)ונפרש  למחות (שבת בידו שיש "כל
ר' הגה "ק פירש וכו' החטא על נתפס וכו' מיחה" ולא

לב חקקי  שו"ת בס' פלאג 'י  מ"ג )חיים סי' "כל(יו "ד וזל"ק:
דברים איזה שכתבתי  והגם  עצמי את להציל  כתבתי  זה
הן במעשי  הוכרחתי  ומכופלים  כפולים פעמים כמה

ד כל על להשיב אני צריך כי יגונה לא שהכרח יבורמצד
עשה  מצות משום  רמיא  חיובא כי  מצד והן וכו' ודיבור

און לי  ומצאתי פעמים . ק ' אפילו  תוכיח הוכח של 
ביהודה נודע  ל"ו)בתשובת  כותב(סי' [ואח"כ וכו' שכתב

בספר לכתוב לשון  ביד חיים  לי היתה זאת "ולכן  להלן]:
מה  והיינו לב, חקרי  גדולים  ישראל לחוקקי  לבי ויוחקו

בשבת רז"ל דוקא(נד:)שכתבו וכו', למחות "בידו"
דשבת, בגמרא הגירסה [הנה בידם . לכתוב והיינו "בידו"

למחות "שאפשר" מי למחות)כל  "בידו" כתב אבל(ולא ,
וכותב, מקץ פרשת חיים תוכחת בספר  בזה דייק  כבר 
שם רז"ל שכתבו מה וכן "בידו"]. איתא  שבירושלמי 
האי כי  דנקטי למחות בידו שיש  מי  כל דוכתי, ובכמה
לא אם הגם  כי לנו להורות למחות, "בידו" שיש  לישנא 
מקום מכל שתהי ' וסיבה צד  מאיזה להוכיח בפיהם 
זה  והרי וכתב. מעשה ידי  על  למחות מחוייבים  "ביד "
וכו' העם  את להזהיר שמים לשם לה' "ידו" יכתוב

עכל "ק .
:לשונו וזה טז , פרק ט' מאמר א חלא' הברית ספר

מצפים אתם יעקב לבית האומרים אדם בני  יש והנה

       מא


מאות  י"ז מן יותר  עברו כבר הלא משיח לכם  שיבא
הנה  עד בא לא כי  ואחרי  בגלות  אתם  ועדיין  שזה
להושיע יוסיף לא שוב מושיע  ואין  הימים  כל וקויתם 
אריכות  לעולם , אתכם  איש יפדה פדה לא עוד  אתכם 
עוד יבא לא  כי לאות  יעקב זרע לכם הא כזה רב זמן
להם משיבים היו כזאת השומעים חכמו ולו עולם, עד
כי כפלים  התמהמה  שלכם  משיח הלא  ניצחת תשובה 
מן נפשם  פדות על להושיעם  תיכף  לאבותיכם בא  לא 
ג' והתאחר היו כאשר  עזבם  אבל לבא  אץ ולא הגהינום
כן ואם  שנה ושמונה  וששים מאות ושבע  אלפים
אלי תאמר וכי  ככה, פעמים משני  יותר  הוא התמהמה
על אומר אתה מה ולי  בשלהם  דחית להם  משכיל קורא
ואוי לך אוי לי אוי לך ואומר אשוב שוב גלותנו, אריכות
אלה, הטו עונותינו בימיו , המקדש  בית נבנה  שלא לדור
השכם ה' שלוחי  ראו המה אשר חטאו כי ואבותינו
דרכנו שנעזוב אלינו בהתחננו האמת נביאי ושלוחי
הצרה  עלינו באה כן על שמענו , ולא  אליו ונשוב הרעה
ישראל והיה מארצנו וגלינו המקדש בית שנחרב הזאת
על אנחנו אשמים  אבל  העמים , בכל  ולשנינה למשל
רב זמן נכר אדמת על בשבתתינו הגלות אריכות אודות
עד כי אבותינו, לא תקוותם, אבדה גוים  נאמו כי  עד
בית  שיבנה לעשות שביכולתנו מה לזה נעשה  לא מתי
קולה  תתן  וירושלים  תבכה מר ציון  הלא  בימינו המקדש 
כל כי הרואות ועינינו  אלה בדורות לב על  שם  איש ואין

וילחמו מדינתו בשם  איש  ילכו בעדהעמים  אחד  כל 
את  וימסרו לאנד] [פאטער  אביו מגורי  ארץ ארצם
הזה  הרב הזמן  כל  ועצלים נרפים  ואנחנו עליה נפשם 
הקדושה  אדמתנו בעד אנו גם  ללחום נקום לא  אנה עד
בכלי ולא בחנית ולא בחרב לא  כי  אפס אבותינו, וארץ 
ואלה  ברכב אלה אשר הארצות כגויי נלחם מלחמה 
ובמצות  בתורה נעסוק אלהינו ה' בשם  ואנחנו בסוסים,
ושכינתיה  קוב "ה למפרק כדי  באהבה שמו  לעמן אלהינו
ידינו ובמצותיו ה' אויבי על נגביר בתורתו כי  גלותא , מגו
כי בימינו תיכף שיבנה ה' בית מלאכת על לנצח רמה
עושים אנו ואם  דשטנא בעינא גירא היא מצוה כל 
ביד כחצים  בידינו המה הן  יתברך לשמו  רק המצות
ועל מעלה, שרי  כל  ולהשפיל הקליפות כל להפיל  גבור
כתבתי כאשר ס"ח] [תהילים  לאלהים  עוז תנו נאמר זה
חברתי אשר שלי טובים  מצות בספר באר בדי  זה ענין 
במרום המרום  צבא על  ה' יפקוד תיכף ואז המצות , על
לעבדו ה' בשם  כולם  לקרא ברורה שפה עמים אל ויהפך

הארץ: כל  על  למלך ה' והיה אחד שכם 

אריכות  סיבת  לדעת לבבי  בכל  היטב וחקרתי ודרשתי 
תורה  יש האלה בדורות  והנה  וארא הזה  החל הגלות
גמרא משניות ללמוד העם מרבים  בישראל הרבה
גואל , לציון  בא לא  זאת ובכל קבלה ספרי  גם ופסוקים
כח  בכל בתפלה התחזקו אלו בדורות אנשים  והרבה

אנשים והרבה נענים, ואינם  צועקים אלה וגם ועוז
ועם כרמון  מצות מלאים  כי עד למרבה במצות עוסקים
בדורות  יש  אלה שלש ואם  באה, לא  גואלי שנת זה  כל 
ואנחנו עוד, לנו נשאר מה לארצנו שבנו לא ועדיין אלו
ואמרתי עליון, פני לרצות מזה יותר נעשה מה נדע  לא 
העומד מפסיד  איזה שיש אם  כי  זאת אין בלבי אני 
אלה  שלש כח להחליש בתוכם  השטן גם ויבא כנגדם 
כאשר ויהי הרבה, רוקח שמן יבאיש אחד מות זבוב כי 
מה  שהוא מצאתי המפסיד זה הוא  מי לדעת חפשתי
במה  מכוונים  אינם כולם  הנזכרים כתות ג ' כל  אשר
למפרק לא  ולתועלתם עצמם  לצורך אם כי  שעושים 
מישראל אדם  וכל הגלות, מן  ושכינתיה קוב "ה
או תורה וכל עצמו ולתועלת פנה לדרכו מחשבתו
מקום לו  לקנות מכוין  עושה הוא אשר מצוה או  תפלה
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רגיל המשיח וביאת הזה . בגלות הישראלי  של  המבוקש 
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הבאה  לשנה אנו אומרים  ורגל מועד בכל רגל , למועדי 
שנה  אותו  מדחים  רק מחר ולא היום  לא בירושלים 
לגמור לבות חפץ כי שלם  בלב לא זאת גם ואף תמימה
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אני אף עלי לא עצמכם על  כ"א חסים  אינם  אתם ואומר
אדם לבני  ניחל  ולא לאיש  נקוה ולא עליכם  אחוס  לא 
כי הגואל לנו יביאו ותפלתם  בזכותם  שהמה גדולים 
אך  לעינים , הרואה לא גדול מי  היודע  הוא ללבב הרואה
בר ולא תורה בעל  אינו  אפילו  בעצמו יהודי איש  כל 
שהוא שבשמים אבינו בעד ללחום  מחוייב כלל  אוריין
נחלת  ארצנו בעד  וקרב מלחמה ולעשות הארץ על  ימליך
אשר במצות ישראל ארץ היא [פאטערלאנד] אבותינו
ושכינתיה  קוב"ה למפרק רק מצוה בכל ולכוין  עושה הוא
בשלחן כי  כוונתו, כל  יהיה יפדה אלהים  אך מגלותא,

להאכיל כגון  צדקות מיני שבכל כתוב דעה יורה ערוך
להכל חולים , לרפאות או  ערומים להלביש או רעבים 

קודם  שבויים  הדיןפדיון  כך ואם  רגע, אפילו לאחר ואסור
ואלהיו גוי  לפדות מכש"כ אחד אדם לבן  שבוים  בפדיון
מה  בלבו האדם  יאמר  ואל  הכללי, שבויים פדיון שהוא 
כזה, גדול דבר  לפעול  במצותי  כח שיהיה ערכי ומה אני 
כח  ורב גדול ערכה בעצמה  המצוה בערכו הוא מך אם כי 
מגו ושכינתיה קוב "ה למפרק בו יכוין  אם זאת לפעול 
וכל ציון  ותבנה  באה גאולנו שנת מהרה עד ואז גלותא,
אשר בירושלים ה' כבוד וישכון  ישראל  וארץ יהודה ערי

בימינו . במהרה ינחלוה עבדיו וזרע  עליון יכוננה

       מג

בדעה שאינו ומראה  שמוחה  בזה  העבירה  מכלל עצמו להוציא  או העבירה, מלעבור
השי"ת . רצו נגד  העבירה העובר ע אחת

העונשי ב. באי שעליה  לעצמה  עבירה  זה למחות  בידו  הוא א מוחה שאינו  במה
העבירה עצ על זה מלבד  העבירה, עבר הוא כאילו בזה  לו שנחשב  מה  מלבד  הצדדיי
כשלעצמה זה עליה  ועובר לעשותה ובידו  מוחה ואינו למחות עליו שמוטל החיוב  דהיינו

למאוד . חמורה  עבירה

הזולת עו על  ג ונתחייב תורה"ק , של מצוות התרי "ג בקיו שנצטווה מישראל איש  כל
הוכח של החובה עליו הטילה והתורה כהלכתה . הערבות  בספר שביארנו  כמו בערבות 
הכאה עד  או  נזיפה עד  או  פעמי מאה עד  אפילו  ויוכיח ויחזור שיוכיח  עמית את  תוכיח 
למחות בידו  כשסיפק ח "ו  עבירה  העובר ישראל איש בחבירו וימחה  ליה, כדאית מר לכל 
ויתפס  ילכד  ולא  שמו על  יקרא  לא הזולת של  שחטאו  דהיינו חטא , עליו ישא  שלא כדי
שהחיוב הרי  ומוחה . מוכיח  שאינו זה עצ על  ובי הזולת  עבירת על בי עליה  יענש ולא  בה

כהלכה. ולמחות להוכיח  עליו

הוא מי והתוכחה?, המחאה חובת  ידי ויצאתי לבי  זיכיתי לומר שיכול  ואיזהו זה הוא  מי
ותוכחה במחאה יד"ח  שיצא בעצמו בטוח ולהיות  במנוחה  לשבת  שיכול הישראלי  האיש
דוקא ולאו למחות החיוב אחרת  עיר אנשי על שג מבואר הלא ?הדי מיו וינקה כהלכה ,
 עמ ולומד שמתפלל המדרש ובית  הכנסת בית אנשי חבירו בשכיניו  ובודאי בעירו ,
הדבר כי עצמו  יתר ואל  ולהוכיח . למחות מוטלת שהחובה כ "ש עירו אנשי ועל בצוותא 
 בדברי  את ובא יו יו  אות שרואה  האנשי ועל ומשפחתו  בקרוביו  כי בידו אינו

הרי  בודאי  שבאלו  וכדומה  ומת הרחוקי במשא  האנשי על ג רק למחות, בידו  יש
שזה משו נקרא , למחות בידו דיש משו למחות  החיוב כ ג אחרת עיר ואנשי  ממנו

אי"ה. להל שיבואר כפי ידו בכתב כ ג שיי

נתפס  הוא  והרי ותוכחה  מחאה חובת  ידי  שיצא  לומר שיכול מישראל אד  ואי מאחר
עליו מצפי עונשי וכמה נתפס עבירות  בכמה יודע מי ישראל בית כל  וחטאות בעוונות
אלה ,עליה הוכיח ולא  מיחה  שלא העבירה  עצ ועל  הזולת  של עצמ העבירות  מפאת
אי לעשות עלי  מה  ובצדק , ויהודי  יהודי כל ישאל  שאול  ולכ מספר, אי עד בודאי ה
 אופ באיזה ,?הרבי מהעונשי להפטר אוכל במה העוונות ?, מאלו עצמי לנקות אוכל
אגיד ועוני זה , מפאת בבשרי  מתו אי כי כהלכה?, ותוכחה  מחאה חובת  ידי לצאת  אוכל

אלו. מחטאות  ואדאג 

שבת ירושלמי בגמרת הלשו ד')והנה הלכה ה ' בידו(פרק ספיקה שהוא  מי שכל   ללמד
עכ "ל. בו, תלויה קלקלתו ממחה  ואינו למחות,

ביצה בירושלמי וכ "ה למחות . בידו  הלשו ח)נקט הלכה ובכתובות(פ"ב א ). הלכה  ,(פי "ג 

זרה  עבודה במס' איתא  נמי  בבלי ע"א )ובגמרא  למחות(י' בידו שיש מי  כל  אמרו מכא ,
ע"כ . עליו, נענש מוחה  ואינו 



        מב

כתב שכבודו ספרי באלפי  לנו די לא הא ?ספרי ועוד עוד מוציא כבודו למה  שאלה :
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אדם לבני  ניחל  ולא לאיש  נקוה ולא עליכם  אחוס  לא 
כי הגואל לנו יביאו ותפלתם  בזכותם  שהמה גדולים 
אך  לעינים , הרואה לא גדול מי  היודע  הוא ללבב הרואה
בר ולא תורה בעל  אינו  אפילו  בעצמו יהודי איש  כל 
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נחלת  ארצנו בעד  וקרב מלחמה ולעשות הארץ על  ימליך
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ואלהיו גוי  לפדות מכש"כ אחד אדם לבן  שבוים  בפדיון
מה  בלבו האדם  יאמר  ואל  הכללי, שבויים פדיון שהוא 
כזה, גדול דבר  לפעול  במצותי  כח שיהיה ערכי ומה אני 
כח  ורב גדול ערכה בעצמה  המצוה בערכו הוא מך אם כי 
מגו ושכינתיה קוב "ה למפרק בו יכוין  אם זאת לפעול 
וכל ציון  ותבנה  באה גאולנו שנת מהרה עד ואז גלותא,
אשר בירושלים ה' כבוד וישכון  ישראל  וארץ יהודה ערי

בימינו . במהרה ינחלוה עבדיו וזרע  עליון יכוננה

       מג

בדעה שאינו ומראה  שמוחה  בזה  העבירה  מכלל עצמו להוציא  או העבירה, מלעבור
השי"ת . רצו נגד  העבירה העובר ע אחת

העונשי ב. באי שעליה  לעצמה  עבירה  זה למחות  בידו  הוא א מוחה שאינו  במה
העבירה עצ על זה מלבד  העבירה, עבר הוא כאילו בזה  לו שנחשב  מה  מלבד  הצדדיי
כשלעצמה זה עליה  ועובר לעשותה ובידו  מוחה ואינו למחות עליו שמוטל החיוב  דהיינו

למאוד . חמורה  עבירה

הזולת עו על  ג ונתחייב תורה"ק , של מצוות התרי "ג בקיו שנצטווה מישראל איש  כל
הוכח של החובה עליו הטילה והתורה כהלכתה . הערבות  בספר שביארנו  כמו בערבות 
הכאה עד  או  נזיפה עד  או  פעמי מאה עד  אפילו  ויוכיח ויחזור שיוכיח  עמית את  תוכיח 
למחות בידו  כשסיפק ח "ו  עבירה  העובר ישראל איש בחבירו וימחה  ליה, כדאית מר לכל 
ויתפס  ילכד  ולא  שמו על  יקרא  לא הזולת של  שחטאו  דהיינו חטא , עליו ישא  שלא כדי
שהחיוב הרי  ומוחה . מוכיח  שאינו זה עצ על  ובי הזולת  עבירת על בי עליה  יענש ולא  בה

כהלכה. ולמחות להוכיח  עליו

הוא מי והתוכחה?, המחאה חובת  ידי ויצאתי לבי  זיכיתי לומר שיכול  ואיזהו זה הוא  מי
ותוכחה במחאה יד"ח  שיצא בעצמו בטוח ולהיות  במנוחה  לשבת  שיכול הישראלי  האיש
דוקא ולאו למחות החיוב אחרת  עיר אנשי על שג מבואר הלא ?הדי מיו וינקה כהלכה ,
 עמ ולומד שמתפלל המדרש ובית  הכנסת בית אנשי חבירו בשכיניו  ובודאי בעירו ,
הדבר כי עצמו  יתר ואל  ולהוכיח . למחות מוטלת שהחובה כ "ש עירו אנשי ועל בצוותא 
 בדברי  את ובא יו יו  אות שרואה  האנשי ועל ומשפחתו  בקרוביו  כי בידו אינו

הרי  בודאי  שבאלו  וכדומה  ומת הרחוקי במשא  האנשי על ג רק למחות, בידו  יש
שזה משו נקרא , למחות בידו דיש משו למחות  החיוב כ ג אחרת עיר ואנשי  ממנו

אי"ה. להל שיבואר כפי ידו בכתב כ ג שיי

נתפס  הוא  והרי ותוכחה  מחאה חובת  ידי  שיצא  לומר שיכול מישראל אד  ואי מאחר
עליו מצפי עונשי וכמה נתפס עבירות  בכמה יודע מי ישראל בית כל  וחטאות בעוונות
אלה ,עליה הוכיח ולא  מיחה  שלא העבירה  עצ ועל  הזולת  של עצמ העבירות  מפאת
אי לעשות עלי  מה  ובצדק , ויהודי  יהודי כל ישאל  שאול  ולכ מספר, אי עד בודאי ה
 אופ באיזה ,?הרבי מהעונשי להפטר אוכל במה העוונות ?, מאלו עצמי לנקות אוכל
אגיד ועוני זה , מפאת בבשרי  מתו אי כי כהלכה?, ותוכחה  מחאה חובת  ידי לצאת  אוכל

אלו. מחטאות  ואדאג 

שבת ירושלמי בגמרת הלשו ד')והנה הלכה ה ' בידו(פרק ספיקה שהוא  מי שכל   ללמד
עכ "ל. בו, תלויה קלקלתו ממחה  ואינו למחות,

ביצה בירושלמי וכ "ה למחות . בידו  הלשו ח)נקט הלכה ובכתובות(פ"ב א ). הלכה  ,(פי "ג 

זרה  עבודה במס' איתא  נמי  בבלי ע"א )ובגמרא  למחות(י' בידו שיש מי  כל  אמרו מכא ,
ע"כ . עליו, נענש מוחה  ואינו 



        מד

שאפשר או  למחות, שיכול  מי  כל , הלשו נקטו ולא בידו , שיש מי כל הלשו דנקטו הרי 
וכדומה. למחות  לו 

ע"כ . למחות בידו סיפק  שהוא  מי כל אלא דבא "ר, בתנא  הלשו איתא וכ

למחות"? "בידו הלשו נקטו  מדוע

על  בידו  בתיבת שהכוונה לפרש, כתב  זי "ע פלאג 'י  חיי רבי  הקדוש המפורס  והגאו
הכתיבה מעשה  ידי על לרבי ולהוכיח  למחות שיש  דהיינו  מהיר, סופר  בעט ביד  הכתיבה
 ספרי כתיבת ידי על למחות שבידו כל הוי וזה  בידו, הכתיבה ידי  על .חיבורי לחבר
ידי  שעל שהג והיינו ה ' אל וישובו הרעי דרכיה ויעזבו , בה שיקראו עבירה  לעוברי 
להגיע  יכול הכתב  ידי ועל  מאחר אבל ,אליה להגיע במציאות יכול אינו בפיו  המחאה 
נקרא שזה  משו זה  באופ  בה למחות החיוב עליו   ורוב למחות, אפשר נקרא  אליה
של  שהחיוב  לנו להורות  בידו שיש מי כל זה לשו דייקא  חז"ל  נקטו  ולכ למחות, בידו

על  מיחה שלא  זמ וכל .האד בידי  הנעשה הכתב במעשה  הוא  ספרי מחאה כתיבת ידי 
זו. אפשרות וקיי מאחר המחאה  חובת  ידי  יצא  לא  למרחוק 

לב חקקי  שו"ת בספרו פלאג'י ר"ח  הגאו של מ"ג )וזל"ק סי' :(חיור "ד

חקרי  גדולי ישראל  לחוקקי לבי ויוחקו  בספר לכתוב  "לשו ביד  חיי" לי היתה זאת ולכ
בשבת חז"ל שאמרו  מה והיינו  ע"ב)לב, זה(נ "ד, בלשו שכתבו חז"ל  מאמרי  הקדמנו  [כבר

ובכמה ש חז "ל מ"ש וכ ." ביד "לכתוב והיינו "בידו" דוקא  וכו' למחות  "בידו" "בידו"].
כי  לנו להורות למחות, "בידו " שיש  לישנא האי  דנקטו למחות בידו שיש מי  כל דוכתי,
 מחוייבי " ביד" מקו מכל  שיהיה , וסיבה  צד מאיזה  להוכיח בפיה בא  לא א הג
וכו'. הע את להזהיר שמי לש לה ' "ידו " יכתוב זה והרי וכתב , מעשה  ידי על למחות 
ויראו ישמעו הע וכל תורתיו, ואת אלקי חוקי את אד לבני  להודיע איסורי בשאר וכ

עיי"ש. טוב . ברכת תבא  ועליה ויחדלו , ישמעו וא ,ה כשרי ישראל  וכל

חיי תוכחת  קסחט)ובספרו עמוד  מק וז"ל:(פ'

שיכתבו גלויות וראשי ישראל  לגדולי ובפרט למחות  בידו שיש מי  לכל  תולה, זכות יש עוד
איזה שעושי כשישמעו ממשלת תחת  היושבי והרחוקי הקרובי למקומות  איגרות
שיכתבו ,מקו שבאותו  מורי לקול  שומעי ואינ תורה , של כדת הגוני בלתי  דברי
ההוא , במקו יהיה אשר  לשופט ישמעו  לא  א כי  ,לה ולהתרות  להזהיר איגרות  לה
נ"ד  ד בשבת  בגמר' כדקי"ל למחות, זוכי ה ובזה מידו, הבא  ככל ,אות יענש ענש 

בידו  שיש  מי דכל בידו)ע "ב, איתא, ועוד, בירשלמי אמנ שאפשר, בגמרא , העול (הגירסא  כל  על  למחות,
כולו.  העול כל על נתפס מוחה, ואינו כולו ,

כל  לומר דדייק  ונראה יע"ש. עלמא, כולי על  נתפסי גלותא ריש דבי הני פפא, רב ואמר
איגרות כותבת והיד  פתוח , שהנייר ממש, בידו  דהיינו בידו , לומר דייק למחות , בידו שיש

.ביד

חי כל נפש בספרו לשונו  י"ט)וכה אות כ ' כבר(מערכת מוחה ואינו למחות בידו שיש מי  כל  :
לב חקקי  בספר בעניותי עמ"ג )כתבתי ע"ה , ד מ"ג, סי' למחות(חיור "ד יכול ורב  חכ שהוא  דמי 

       מה

חיור "ד  הנובי"ק כתב שכ בדיו , הספר על ומעלה  כותב שהיד  ל"ו)בידו בידו(סימ שיכתוב
.ומקו מקו בכל מוחה  ואז יעו"ש. מאיסורא  לאפרושי ספר

.אד מבני  לאלפי דרשה  הוי בספרו דברי שהמבאר ז"ל " הרמב כתב  וכבר

דאלטאש יצחק הרב  כתב  יעו"ש.וכ ח"א  הזוה"ק לספר הקדמתו בראש ז"ל

חיי גנזי בספרו  שכתב מה כ ')ועי' בש (מערכת  מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל בעני
 הדברי כי רבא  מודעא  להו ומודענא  וז "ל: אמת  שפת לספרו בהקדמה חאגיז "המהר
ובעל  בכתב ידבר דבר לחיי עליו ה' יגזור א רבות שני ועוד משה ידבר אשר הקשי
ראשי  ראשיה על יחולו  לא  יראה עיניו למראה אשר והנדו והשעה  המקו צור כפי פה

עיי"ש. וכו '. למחות ביד שאי אות על ולא  קדש ע

ב "ב  בחא "ג  והוא בידו" "כתיבה על שהכוונה "בידו" תיבת המהרש"א פי' זה ע"ב)וכעי י' ד)

ושנעשה הלימוד  עיקר כי הוא  שהכוונה בידו " ותלמודו  לכא שבא  מי "אשרי הגמרא  בדברי 
עכ "ל. ,"סופרי" החכמי נקראו כ על אשר יד , מכתיבת הבא  הלימוד  הוא רוש בו

. כ ג"כ כתב כ"ב, פרק  מוסר ובשבט

[ובספר .פעמי ואל מאה אפילו תוכיח הוכח בתורה נתחייבנו בתוכחה  הרי זה  ומלבד 
ר"ה)המצות  השאלה(מצוה  נשאלת  ,[מצותי נתיב  בספר מובא וכ ,פעמי  אל אפילו  כתב

אותו על  פעמי מאה אד לאותו  ונוכיח   שנל דהיינו כדי התוכחה מצוות לקיי נוכל  אי
?פעמי אל או עצמו?  עו

 כפולי פעמי כמה דברי איזה  שכתבתי והג" :ש פלאג'י חיי רבי הגה"ק כתב 
אפילו תוכיח  שהוכח  עשה משו עלי רמיא  חיובא  מצד  וה במעשי... הוכרחתי ומכופלי

הכתב" "מעשה ע"י למחות ...פעמי ש)ק ' לב חקקי  .(עי'

חיי בחוקותי)ובתוכחת  וז"ל:(פרשת  כתב 

דווקא לאו  פעמי מאה  עד אפילו  הוא   עמית את תוכיח הוכח  עשה דמצות   דאמר והא 
מקומות . ובכמה  חיבורי בכמה אחד , מוסר בספריו לכתוב בכתיבה, הדי דהוא  בפה,
כתיבה, ע"י הוא  למחות  בידו שיש  מי דכל ל"ו סימ חיור"ד  ח "א ביהודה  נודע הרב ועיי"ש

עיי"ש.

כל  פעמי כמה  אחד  מוסר ספרי בכמה או אחד בספר הכתיבה  ידי  שעל לפי"ז הרי 
של  המצוה ולקיי פעמי מאה עד  לכתוב עצה יש ולכ אחת, לתוכחה נחשב כתיבה 

.בה התיקו  דר ולהורות המכשולות  על ספרי כתיבת  ידי על  כהלכה תוכיח הוכח

בשבת שאמרו חז"ל דברי  היטב  מוב הנ"ל פי נד:)ועל למחות(שבת  לו  שאפשר מי  שכל
כ העול כל על נתפס כולו  העול לכל "בכל  להגיע אפשר  דאי לשאול יש לכאורה  ולו"

יש השפעתו שמכח  הג .העול כל על אותו  ולענוש אותו  לחייב אפשר  ואי ,העול
 ומקיימי מפניו  שיראי ונשיא  מל כגו ש שפרש "י כמו העול בכל למחות  ביכלתו
ונאמר נחייב אי כ וא ?העול לכל שיגיע במציאות   שיי אי אבל  עיי"ש  דבריו

כולו ? העול כל על שנתפסי
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נ"ד  ד בשבת  בגמר' כדקי"ל למחות, זוכי ה ובזה מידו, הבא  ככל ,אות יענש ענש 

בידו  שיש  מי דכל בידו)ע "ב, איתא, ועוד, בירשלמי אמנ שאפשר, בגמרא , העול (הגירסא  כל  על  למחות,
כולו.  העול כל על נתפס מוחה, ואינו כולו ,

כל  לומר דדייק  ונראה יע"ש. עלמא, כולי על  נתפסי גלותא ריש דבי הני פפא, רב ואמר
איגרות כותבת והיד  פתוח , שהנייר ממש, בידו  דהיינו בידו , לומר דייק למחות , בידו שיש

.ביד

חי כל נפש בספרו לשונו  י"ט)וכה אות כ ' כבר(מערכת מוחה ואינו למחות בידו שיש מי  כל  :
לב חקקי  בספר בעניותי עמ"ג )כתבתי ע"ה , ד מ"ג, סי' למחות(חיור "ד יכול ורב  חכ שהוא  דמי 

       מה

חיור "ד  הנובי"ק כתב שכ בדיו , הספר על ומעלה  כותב שהיד  ל"ו)בידו בידו(סימ שיכתוב
.ומקו מקו בכל מוחה  ואז יעו"ש. מאיסורא  לאפרושי ספר

.אד מבני  לאלפי דרשה  הוי בספרו דברי שהמבאר ז"ל " הרמב כתב  וכבר

דאלטאש יצחק הרב  כתב  יעו"ש.וכ ח"א  הזוה"ק לספר הקדמתו בראש ז"ל

חיי גנזי בספרו  שכתב מה כ ')ועי' בש (מערכת  מוחה ואינו למחות בידו שיש מי כל בעני
 הדברי כי רבא  מודעא  להו ומודענא  וז "ל: אמת  שפת לספרו בהקדמה חאגיז "המהר
ובעל  בכתב ידבר דבר לחיי עליו ה' יגזור א רבות שני ועוד משה ידבר אשר הקשי
ראשי  ראשיה על יחולו  לא  יראה עיניו למראה אשר והנדו והשעה  המקו צור כפי פה

עיי"ש. וכו '. למחות ביד שאי אות על ולא  קדש ע

ב "ב  בחא "ג  והוא בידו" "כתיבה על שהכוונה "בידו" תיבת המהרש"א פי' זה ע"ב)וכעי י' ד)

ושנעשה הלימוד  עיקר כי הוא  שהכוונה בידו " ותלמודו  לכא שבא  מי "אשרי הגמרא  בדברי 
עכ "ל. ,"סופרי" החכמי נקראו כ על אשר יד , מכתיבת הבא  הלימוד  הוא רוש בו

. כ ג"כ כתב כ"ב, פרק  מוסר ובשבט

[ובספר .פעמי ואל מאה אפילו תוכיח הוכח בתורה נתחייבנו בתוכחה  הרי זה  ומלבד 
ר"ה)המצות  השאלה(מצוה  נשאלת  ,[מצותי נתיב  בספר מובא וכ ,פעמי  אל אפילו  כתב

אותו על  פעמי מאה אד לאותו  ונוכיח   שנל דהיינו כדי התוכחה מצוות לקיי נוכל  אי
?פעמי אל או עצמו?  עו

 כפולי פעמי כמה דברי איזה  שכתבתי והג" :ש פלאג'י חיי רבי הגה"ק כתב 
אפילו תוכיח  שהוכח  עשה משו עלי רמיא  חיובא  מצד  וה במעשי... הוכרחתי ומכופלי

הכתב" "מעשה ע"י למחות ...פעמי ש)ק ' לב חקקי  .(עי'

חיי בחוקותי)ובתוכחת  וז"ל:(פרשת  כתב 

דווקא לאו  פעמי מאה  עד אפילו  הוא   עמית את תוכיח הוכח  עשה דמצות   דאמר והא 
מקומות . ובכמה  חיבורי בכמה אחד , מוסר בספריו לכתוב בכתיבה, הדי דהוא  בפה,
כתיבה, ע"י הוא  למחות  בידו שיש  מי דכל ל"ו סימ חיור"ד  ח "א ביהודה  נודע הרב ועיי"ש

עיי"ש.

כל  פעמי כמה  אחד  מוסר ספרי בכמה או אחד בספר הכתיבה  ידי  שעל לפי"ז הרי 
של  המצוה ולקיי פעמי מאה עד  לכתוב עצה יש ולכ אחת, לתוכחה נחשב כתיבה 

.בה התיקו  דר ולהורות המכשולות  על ספרי כתיבת  ידי על  כהלכה תוכיח הוכח

בשבת שאמרו חז"ל דברי  היטב  מוב הנ"ל פי נד:)ועל למחות(שבת  לו  שאפשר מי  שכל
כ העול כל על נתפס כולו  העול לכל "בכל  להגיע אפשר  דאי לשאול יש לכאורה  ולו"

יש השפעתו שמכח  הג .העול כל על אותו  ולענוש אותו  לחייב אפשר  ואי ,העול
 ומקיימי מפניו  שיראי ונשיא  מל כגו ש שפרש "י כמו העול בכל למחות  ביכלתו
ונאמר נחייב אי כ וא ?העול לכל שיגיע במציאות   שיי אי אבל  עיי"ש  דבריו

כולו ? העול כל על שנתפסי



        מו 

למחות ואפשר מאחר הנ "ל הגרח"פ שהעלה למה חותכת וראיה גמורה  הוכחה מכא  א
ושיי במציאות , העול כל על  למחות אפשר שיהיה לומר  שיי שפיר לכ כתיבה ידי על
 א  ולכ הכתב. ידי על אליה שיגיע ממש, העול כל על מתארת שהגמרא המציאות 
ג"כ להוסי [ויש רח "ל העול כל  של  עוונות על נתפסי העול לכל בכתב מוחי אינ
הארכתי  כבר כדיבור הוי אי כתיבה  אי ובעני דמי, כדיבור שכתיבה בזה דהדי מאחר

מהדו"ק  נוב"י  שו"ת ועי' ,אחרוני בספרי ומבואר כהלכתה" תוכחה "מצוות (חיור"דבספרי

קמ"ה) וסי ' ס "ו חחו "מסי' ש ל'), פנמ "א (ס "י שו"ת ס "ח), סי' רע"א (ח"ב שו"ת , ובסימ כ "ט41, סימ (ח"א

ל "ב) ובסימ חיור"ד ל"א, חת "ס שו"ת מ"ד), סימ 11ח"ו רכ"ז,  מהרי "א (סימ שו"ת שי"ח), סימ שו"ת(ח"ב ,
"רכ"ד)מהרש וסימ ל"ח, סימ ס',ח"ב סימ ח "ג (ח "א של "ה), ותשו '(סימ הרשב"א בש ש ומביא

שו "מ  שו"ת  תקפ "א , סוס"י ח"א  נ')רדב "ז סימ עיי"ש].(ח"א

 מ זי "ע באנעטה מרדכי רבי הק ' הגאו הצדיק  שקיבל נורא  מכתב  מביא דעת זוהר בספר
וזל"ק : הדור פירצות על ומוחה  מוכיח  שאינו  על  ותוכחה , מחאה  בעני השמי

. דיל נר"נ לעורר  לגב שדרני לכ

מתגברת ואפיקורסת אמונה , ואבדה בישראל  פרצות  גברה   אי שמעת, לא א ידעת  הלא 
בטמירא מנהו וסגי בגילוי, בהו אית ,דלהו מכת  בי' דלית קרתא לית ויומא , יומא בכל
אורייתא ועי"כ חז"ל, בדברי  ומזלזלי ושבע"פ , שבכתב בתורה  ומכחישי ,רוח תיפח
שתשתכח תורה עתידה קדישא , שמואל דברי  נתקיי וכמעט ,ועיד עיד בכל מתמעטת
דאיתפשט גר והאי ,הבלי הבלי העול מחמדת  שיכורי כול ע והמו מישראל,
כביכול  קדישא ושכינתא  וחילא, ס"מ ס"א  ואיתחזק  סגי ואתפגי בעלמא  טובא  מסאבתא 
עבד תחת   האר רגזה וי  וי וצווחת  באפרא ומתפלשת שק  חוגרת ואורייתא  רבא , בגלותא

 אל מני  אחד   מלי מלא ולית  גבירתה, תירש ושפחה  ימלו להשיבכי דרא מגיני אינו
בהנהו ד ' נקמת  ולנקו צבאות , ה' קנאת  לקנאות הקב "ה , המלכי מלכי מל המל חמת 
דשכינתא גלותא  בגודל  דמשגח  מא לית  והשתא  וכו ' קנאה , פנחס דעביד  כמה רשיעא 
קדישא , מטרוניתא קנאת דמתקנא   מא ולית דרשיעי  בישא עובדא  די על סגי  ויבש  חרב
בלחודוהי, לעצמ רק  משגיחי לא דרא  וחכמי הגדולי וא ,מועטי המה עלי ' ובני
ואסתר מרדכי דעבד כמה בעלמא תשובה לעורר דרא  לזכות  לא אבל בלחוד , עצמ לזכות
כדקא פלחנא  למעבד  אחוי  בשאר יחזו דלא למרא  עבדא  כפולח ופולחנ דאחשורוש ביומי
שיכול  מי הזה  בדור  אי להתנצל בפיה דשגור ומה דמרא , ליקרא מחשב דלא  משו יאות 
[שלא] מצוה כ הנשמע, דבר לומר שמצוה  וכש תוכחה, מקבלי דאי משו להוכיח,
גלוי   לפני א חז"ל כמאמר הוא , כלו לאו  דא התנצלות  אכ נשמע, שלא  דבר לומר
ובשביל  ושכינתיה דקב"ה רחימא  בשביל נפשו  למסור אינש  חייב  וא גלוי , מי  לפניה
 נפש שמסרו קדושי ושאר ואסתר  ומרדכי ע"ה  רבינו משה דעביד  כמא  דישראל רחימא 
קשיא דדינא  בשלהובא עלמא  יתוקד שלא  לתשובה  עלמא  ואהדרו ישראל, בשביל למיתה

ז"ל. רשב "י כמ "ש  חלילה

* * *

       מז

 ואי בתשובה . הע להחזיר  והחיוב הדור פירצות  ותיקו התוכחה חובת גודל לפנינו הרי 
גלוי  מי לפניה כי  מתוכחה ואופ  פני בשו עצמו שנטמעולפטור היהודי מאות כשמדובר (ובפרט

התוכחה) יקבלו  שלא  לומר  יהי מי  ידיעת בלי האומות לבי ונשבי ורגע , שעה  וכל יו בכל למסורומטמעי החיוב וג
 הדיני של  באש העול ישר שלא  ישראל אהבת  ובשביל  והשכינה ה ' אהבת  בשביל  נפשו

חלילה. הקשי

שמות , דרדקי מקרי בספרו קאלאמייא  הילל  רבי  הגה "ק  כתב רי"ח)וכבר שאינו(באות שמי
ע"ז של אזהרות  שלש על עובר כראוי  דע"ז)מדרי מאביזרייהו היא כראוי   מדרי .(אינו 

דאיתא  למה  יותר הדבר אזהרות(בזוהר)ויומתק  שלשה  על  עובר כראוי   מדרי שאינו  מי
ע"ז: של

תשתחוה , לא

,אחרי אלהי  ל יהי' לא

פסול, ל תעשה  ולא

כוונת  אפשר הנ"ל )וזהו מפרש(פסוק "ו"י "א "מ "ר ,אליה ויאמר ישראל זקני לכל  משה  ויקרא 
כפירש "אל  ריע" "יקרו "מה  "ולי  בנוטריקי צדיקי הרמז בעיני יקר מה  כפירש"י ולא  "י,

ויאמר וג שבגמ "ח , הגדולה  הוא וללמד  להדרי משו אל מידת התופשי דור שבכל
הדרכה יעשו  לא א משכו ואמר אות הזהיר ולאחריו לפניו  נמש ויאמר תיבת ,אליה

מע"ז. משכו אות הזהיר מש"ה בע"ז, נכשלי אזי כראוי לדור

באות ש וז"ל:(תע"ג )עוד 

אחרי,(בזוהר)איתה אלהי  ל יהי' לא על עובר כראוי דורו  את   ומדרי מנהיג  שאינו מי
כוונת  לפרש  אפשר י "ג )ובזה סימ הושע א ' הרמז (פסוק מפרש  "ב "ב "ע"ל בבעל, ויאש

הדריכו לא וה ,לבב בחדרי  מעשיה על  שיתבוננו  בחדרי" "בוא  "עמי   ל" בנוטריקי
עכ "ל. הנ"ל , כזוהר כפשוטו , בבעל  ויאש ועי"כ ,מעשיה להטיב לעורר כראוי   אות

* * *

לטכס  פניה על היתה ודאגת תמיד חרדו  הקודמי מדורות  הדורות וגדולי צדיקי כל
בידו אשר ככל  ולפעול  להשתדל  ניסה  ואחד אחד וכל בזה הדור לתיקו לפעול   אי עצות
ובמצות וערבות  תוכחה  במחאה  חובתו. ידי לצאת כדי הדור לתיקו דרגתו  לפי

השכינה. כנפי תחת ולקרב הבריות  על ה ' את  לאהב "ואהבת"

והמנהיגא. הבורא הוא שה ' לעול להוכיח ספרי כתב השלו עליו  אבינו  אברה
" ברמב כמבואר ג')וכו ' הלכה  "עכו מה ' לכל (פ"א גדול  בקול  ולקרוא  לעמוד  והתחיל וז"ל:

וקורא מהל והי' לעבוד  ראוי ולו העול לכל אחד  אלוה  ש שיש ולהודיע העול
שנאמר קורא והוא כנע לאר שהגיע עד  לממלכה וממלכה לעיר מעיר  הע  ומקב



        מו 

למחות ואפשר מאחר הנ "ל הגרח"פ שהעלה למה חותכת וראיה גמורה  הוכחה מכא  א
ושיי במציאות , העול כל על  למחות אפשר שיהיה לומר  שיי שפיר לכ כתיבה ידי על
 א  ולכ הכתב. ידי על אליה שיגיע ממש, העול כל על מתארת שהגמרא המציאות 
ג"כ להוסי [ויש רח "ל העול כל  של  עוונות על נתפסי העול לכל בכתב מוחי אינ
הארכתי  כבר כדיבור הוי אי כתיבה  אי ובעני דמי, כדיבור שכתיבה בזה דהדי מאחר

מהדו"ק  נוב"י  שו"ת ועי' ,אחרוני בספרי ומבואר כהלכתה" תוכחה "מצוות (חיור"דבספרי

קמ"ה) וסי ' ס "ו חחו "מסי' ש ל'), פנמ "א (ס "י שו"ת ס "ח), סי' רע"א (ח"ב שו"ת , ובסימ כ "ט41, סימ (ח"א

ל "ב) ובסימ חיור"ד ל"א, חת "ס שו"ת מ"ד), סימ 11ח"ו רכ"ז,  מהרי "א (סימ שו"ת שי"ח), סימ שו"ת(ח"ב ,
"רכ"ד)מהרש וסימ ל"ח, סימ ס',ח"ב סימ ח "ג (ח "א של "ה), ותשו '(סימ הרשב"א בש ש ומביא

שו "מ  שו"ת  תקפ "א , סוס"י ח"א  נ')רדב "ז סימ עיי"ש].(ח"א

 מ זי "ע באנעטה מרדכי רבי הק ' הגאו הצדיק  שקיבל נורא  מכתב  מביא דעת זוהר בספר
וזל"ק : הדור פירצות על ומוחה  מוכיח  שאינו  על  ותוכחה , מחאה  בעני השמי

. דיל נר"נ לעורר  לגב שדרני לכ

מתגברת ואפיקורסת אמונה , ואבדה בישראל  פרצות  גברה   אי שמעת, לא א ידעת  הלא 
בטמירא מנהו וסגי בגילוי, בהו אית ,דלהו מכת  בי' דלית קרתא לית ויומא , יומא בכל
אורייתא ועי"כ חז"ל, בדברי  ומזלזלי ושבע"פ , שבכתב בתורה  ומכחישי ,רוח תיפח
שתשתכח תורה עתידה קדישא , שמואל דברי  נתקיי וכמעט ,ועיד עיד בכל מתמעטת
דאיתפשט גר והאי ,הבלי הבלי העול מחמדת  שיכורי כול ע והמו מישראל,
כביכול  קדישא ושכינתא  וחילא, ס"מ ס"א  ואיתחזק  סגי ואתפגי בעלמא  טובא  מסאבתא 
עבד תחת   האר רגזה וי  וי וצווחת  באפרא ומתפלשת שק  חוגרת ואורייתא  רבא , בגלותא

 אל מני  אחד   מלי מלא ולית  גבירתה, תירש ושפחה  ימלו להשיבכי דרא מגיני אינו
בהנהו ד ' נקמת  ולנקו צבאות , ה' קנאת  לקנאות הקב "ה , המלכי מלכי מל המל חמת 
דשכינתא גלותא  בגודל  דמשגח  מא לית  והשתא  וכו ' קנאה , פנחס דעביד  כמה רשיעא 
קדישא , מטרוניתא קנאת דמתקנא   מא ולית דרשיעי  בישא עובדא  די על סגי  ויבש  חרב
בלחודוהי, לעצמ רק  משגיחי לא דרא  וחכמי הגדולי וא ,מועטי המה עלי ' ובני
ואסתר מרדכי דעבד כמה בעלמא תשובה לעורר דרא  לזכות  לא אבל בלחוד , עצמ לזכות
כדקא פלחנא  למעבד  אחוי  בשאר יחזו דלא למרא  עבדא  כפולח ופולחנ דאחשורוש ביומי
שיכול  מי הזה  בדור  אי להתנצל בפיה דשגור ומה דמרא , ליקרא מחשב דלא  משו יאות 
[שלא] מצוה כ הנשמע, דבר לומר שמצוה  וכש תוכחה, מקבלי דאי משו להוכיח,
גלוי   לפני א חז"ל כמאמר הוא , כלו לאו  דא התנצלות  אכ נשמע, שלא  דבר לומר
ובשביל  ושכינתיה דקב"ה רחימא  בשביל נפשו  למסור אינש  חייב  וא גלוי , מי  לפניה
 נפש שמסרו קדושי ושאר ואסתר  ומרדכי ע"ה  רבינו משה דעביד  כמא  דישראל רחימא 
קשיא דדינא  בשלהובא עלמא  יתוקד שלא  לתשובה  עלמא  ואהדרו ישראל, בשביל למיתה

ז"ל. רשב "י כמ "ש  חלילה

* * *
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 ואי בתשובה . הע להחזיר  והחיוב הדור פירצות  ותיקו התוכחה חובת גודל לפנינו הרי 
גלוי  מי לפניה כי  מתוכחה ואופ  פני בשו עצמו שנטמעולפטור היהודי מאות כשמדובר (ובפרט

התוכחה) יקבלו  שלא  לומר  יהי מי  ידיעת בלי האומות לבי ונשבי ורגע , שעה  וכל יו בכל למסורומטמעי החיוב וג
 הדיני של  באש העול ישר שלא  ישראל אהבת  ובשביל  והשכינה ה ' אהבת  בשביל  נפשו

חלילה. הקשי

שמות , דרדקי מקרי בספרו קאלאמייא  הילל  רבי  הגה "ק  כתב רי"ח)וכבר שאינו(באות שמי
ע"ז של אזהרות  שלש על עובר כראוי  דע"ז)מדרי מאביזרייהו היא כראוי   מדרי .(אינו 

דאיתא  למה  יותר הדבר אזהרות(בזוהר)ויומתק  שלשה  על  עובר כראוי   מדרי שאינו  מי
ע"ז: של

תשתחוה , לא

,אחרי אלהי  ל יהי' לא

פסול, ל תעשה  ולא

כוונת  אפשר הנ"ל )וזהו מפרש(פסוק "ו"י "א "מ "ר ,אליה ויאמר ישראל זקני לכל  משה  ויקרא 
כפירש "אל  ריע" "יקרו "מה  "ולי  בנוטריקי צדיקי הרמז בעיני יקר מה  כפירש"י ולא  "י,

ויאמר וג שבגמ "ח , הגדולה  הוא וללמד  להדרי משו אל מידת התופשי דור שבכל
הדרכה יעשו  לא א משכו ואמר אות הזהיר ולאחריו לפניו  נמש ויאמר תיבת ,אליה

מע"ז. משכו אות הזהיר מש"ה בע"ז, נכשלי אזי כראוי לדור

באות ש וז"ל:(תע"ג )עוד 

אחרי,(בזוהר)איתה אלהי  ל יהי' לא על עובר כראוי דורו  את   ומדרי מנהיג  שאינו מי
כוונת  לפרש  אפשר י "ג )ובזה סימ הושע א ' הרמז (פסוק מפרש  "ב "ב "ע"ל בבעל, ויאש

הדריכו לא וה ,לבב בחדרי  מעשיה על  שיתבוננו  בחדרי" "בוא  "עמי   ל" בנוטריקי
עכ "ל. הנ"ל , כזוהר כפשוטו , בבעל  ויאש ועי"כ ,מעשיה להטיב לעורר כראוי   אות

* * *

לטכס  פניה על היתה ודאגת תמיד חרדו  הקודמי מדורות  הדורות וגדולי צדיקי כל
בידו אשר ככל  ולפעול  להשתדל  ניסה  ואחד אחד וכל בזה הדור לתיקו לפעול   אי עצות
ובמצות וערבות  תוכחה  במחאה  חובתו. ידי לצאת כדי הדור לתיקו דרגתו  לפי

השכינה. כנפי תחת ולקרב הבריות  על ה ' את  לאהב "ואהבת"

והמנהיגא. הבורא הוא שה ' לעול להוכיח ספרי כתב השלו עליו  אבינו  אברה
" ברמב כמבואר ג')וכו ' הלכה  "עכו מה ' לכל (פ"א גדול  בקול  ולקרוא  לעמוד  והתחיל וז"ל:

וקורא מהל והי' לעבוד  ראוי ולו העול לכל אחד  אלוה  ש שיש ולהודיע העול
שנאמר קורא והוא כנע לאר שהגיע עד  לממלכה וממלכה לעיר מעיר  הע  ומקב



        מח

דבריו על לו ושואלי אליו מתקבצי הע שהי' וכיו עול אל ד ' בש ש ויקרא 
אלפי' אליו שנתקבצו עד  האמת  לדר שיחזירהו  עד  דעתו כפי  וא ' א ' לכל מודיע הי '
 ספרי בו וחבר הזה הגדול  העיקר בלב ושתל  אברה בית  אנשי וה ורבבות
ללמד ומינהו  ליעקב, הודיע ויצחק  ומזהיר, מלמד  בגרר יצחק  וישב  בנו, ליצחק  והודיעו
ומינהו לוי  והבדיל כול בניו למד אבינו  ויעקב אליו , הנלוי כל ומחזיק מלמד  וישב
 שאברה הרי עכ"ל. אברה מצות ולשמור הש  דר ללמוד בישיבה והושיבו ראש
כ ידי על  ולהודיע  להפי כדי ושלח היהדות בעניני ספרי חיבר כבר ע"ה אבינו 

אל עול.שה '

וכותבב. האידיש בשפת  שבת  הלכות על  ספר לאור הוציא דבש שאפילו(ש...)היערות 
ללמד יד "ח  לצאת כדי זאת  בכל  באידיש  ספר שכותב  זה  על עליו שילעגו יודע שהוא 

בזה. לו  איכפת לא  הע את 

הגאג . של הצוואה מביא  ש"י זכרו השלה"קובספר של  בנו זצ"ל שעפטיל מו "ה  ו
וכו'. טוב לב ספר ג אשכנז' בל' חומש  לקרות רגילי יהי' שהנשי וז"ל: י "ז אות

דל ד. אל משכיל י"א )ובספר ד ה' פרט א' כלל ח"ב  א ' מוסר(כר הספרי בי אותו שמביא .
מה ' ושכר בלילה  או ביו לקבוע עיתי לו שיהא טייטש יודיש בלשו הנעתקי

ורבא . דאביי בהויות  עסקו כאילו

מביאוה.  פע מ"ב)ועוד ד ד' פרט ה' בכלל ח "ב א'  כאלו(בכר מספרי ללמוד  ויכול  וזל"ק :
גמור. צדיק  להיות ה' דר

יוע ו. פלא  דפוס)ועיי החכמי (אות יד  קצרה  קצור הרוב שעל מאחר והנה וז "ל:
חלק ובזה  יפה  בעי אליה ידיה לפתוח  כו' לעשירי וראוי כו',  ספריה מלהדפיס 
,לרבי  נצר שהוא  ולפ "מ  הספר, שהוא  מה לפי  והכל כו ' החכ ע יאכלו כחלק 
שיהא כס  אי שכמעט ותשכח ודוק השי"ת  לעבודת  ממנו  הנמש התועלת ולפי
לצור הנות זה אבל  כו', לשעתו  הוא  מצוה  של  הוצאה  שכל כזו, רבה למצוה  נחשב 
תלוי  הרבי זכות  ,הרבי את מזכה והוא  , דורי דור לעד  עומדת צדקתו הדפוס
 וג העוה"ב, חיי לו  קנה תורה, דברי לו קנה  טוב , ש קנה חלקו טוב מה כו' בו

עכ "ל.העוה "ז כו '

ידי  על  מותו  אחר ג לקיי אפשר התוכחה שמצות  תוכחה,  ער  יוע בפלא עוד  ועיי
חננו א דורות לרב מותו  אחרי כי  א לקיי האד יכול זו  "ומצוה וז"ל: ,ספרי חיבור
 בקר מנחת ותורה כאלה  הספרי רבו  כי וא השכל. ומוסר דיני בספר יכתב  דעת , הש
אולי  תורתו, ויכתב  יעשה הוא  כפיעלא ,השרידי א כי מבקש ואי דורש אי זוית ,
ממנו, הוא  ג ויבנה  פרות , דבריו  לו ויעשו בידו ספרו  שיטול מי ימצא  המצא הימי ברב
 ללועזי ומוסר   מדיני ספר לסדר נעי ומה  טוב מה  כועל בקבר. דובבות  שפתותיו  ויהיו 
מעשות כאלה, ספרי בעשות  לנפשו  ומזכה מועיל ויותר הארע עתה רבי ה כי  בלעז,
עש בעפר, מגוללי וה רבו , כאלה  ספרי אשר , ודרושי וחדודי בפלפולי ספרי

       מט

,ופוסקי התלמוד  בספרי ומסתפקי ,מועטי והלומדי רבי הספרי כי ,יאכל
אבל  ,כתקונ אות ללמד  הזמ לנו  שיספיק  הלואי דיני וקצורי  ראשוני ומפרשי

טוב" ברכת תבוא ועליה  ינע תוכחה)למוכיחי יוע .(פלא 

ג"כוהגהז. ואמר המשפחה, טהרת על האידיש בשפת ספר כתב  משה ישמח  בעל  "ק 
וכדי  בזה, התועלת  לגודל  אבל ממנו יצחקו  הלומדי שכל  לו וברור יודע שהוא  שהג

כבודו. על  מסתכל  אינו  שמי ידי  לצאת

נדחי ח. , עול גדר ספר כגו באידיש חיבורי וכמה כמה  כתב  ג "כ  זצ"ל חיי החפ
.רבי ועוד ,אד תפארת  ישראל,

בשיחות ט. הק ' חיי החפ מ"ה)וז"ל : האלה(אות מצות על ספרי מחבר אנכי  רק ...
עכ "ל. מעשה, לידי ובאי בה ולומדי ישראל  אלפי בי  ומפיצ

זי"עי. מקאלאמאייע הלל  רבי  הצדיק  דל )הרה "ק  אל משכיל לספרו והנה(בהתנצלות וז"ל : כתב
ט')הב "ח  סי' ח"מ  מגדולי (חלק  אחד מצינו לא עתה עד  הנביא  שמואל מימות מדוע הקשה

שקי  ערי ישראל וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל לסבב בדרכיו  וליל כמעשיו  לעשות  נא 
לעשות לסמו מאד  קשה אבל  זו קושי' על  תירוצי לומר יש ובאמת  .להדריכ ישראל

זה. תיר על למעשה  הלכה 

בכל  מועטי שישראל כיו בעיירות  לחזור חיוב אי האידנא ומיהו וז "ל, ש כתב [הב"ח
וכותב לזה מסכי אינו הנ"ל  והגה "ק  עכ"ל . ,"העכו בי דרכי סכנת נמי ואיכא העיירות ,
זה  דר ועל  ,ולנהל להדריכ ישראל, ערי  וכל  ומצפה, גלגל, לסבב  דר יש שא , ש
שעשה כדר ליל לסבוב עליו שרמיא  ספק שו בלי בודאי הנ "ל... תירו  שיי יהיה לא 
המה מרובי ישראל שב"ה  מפני הב "ח   תירו שיי שלא  בזמנינו ובפרט עיי"ש. שמואל...

.[הה בימי שהיה כמו "העכו מפני דרכי סכנת   שיי לא וכ בלע"ה , העיירות בכל 

לחזור חיוב יש חוצות פני  על  ולשלח  ספרי להדפיס זה שבאופ ש עוד וכותב
דעה בשמ ה' חיננו א הוא הזה והדר" וזלה"ק: הנ"ל  תירו ואבד  כלה בעיירות ,
תחזיק אל  ואמר שהזהיר להתנא  לשמוע הוא  מחויב  ,למודי לשו ובקצת והשכל 

שאמר כמו לעשות  אלא  , לעצמ חסידי)טובה חבר(ספר ל תהיה  וקנה חבר,  ל קנה
כל  לעשות  עליו רמי ' ואז ועופרת. ברזל בעט כתוב הש שחוננו מה  דבריו כל  שיהיה 
עזר לשאול נדיבי פתחי  על  לחזור אפילו אחר  בעני אפשר אי א שביכולתו מה
"אשר "ארור מקללות  נקי שיהיה  כדי חוצות  פני על  ולשלחו להדפיסו  יכול  שיהיה 
"לא "ואתה  נתתי" "צופה יחזקאל ומאזהרות  "הזאת. "התורה "דברי "את יקי" "לא
כבר ולהוכיח , ולהדרי זה  באופ עיירות לסבב שהרי  הב"ח, ומקושיות וכו' "הזהרת
ולהדפיס  הכתב  ידי  על שלהוכיח ברור לדבר שנקט הרי עכ"ל . הנ"ל ,  תירו ואבד  כלה 

תוכחה בדברי בזהספרי חובה שיש וביותר ומוצא, תירו שו בלי החיוב מוטל
חוצות פני  על ולשלח כתביו  להדפיס יכול  שיהיה  עזר לשאול   נדיבי פתחי על לחזור

נקי  שיהי' מקללות .כדי
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דבריו על לו ושואלי אליו מתקבצי הע שהי' וכיו עול אל ד ' בש ש ויקרא 
אלפי' אליו שנתקבצו עד  האמת  לדר שיחזירהו  עד  דעתו כפי  וא ' א ' לכל מודיע הי '
 ספרי בו וחבר הזה הגדול  העיקר בלב ושתל  אברה בית  אנשי וה ורבבות
ללמד ומינהו  ליעקב, הודיע ויצחק  ומזהיר, מלמד  בגרר יצחק  וישב  בנו, ליצחק  והודיעו
ומינהו לוי  והבדיל כול בניו למד אבינו  ויעקב אליו , הנלוי כל ומחזיק מלמד  וישב
 שאברה הרי עכ"ל. אברה מצות ולשמור הש  דר ללמוד בישיבה והושיבו ראש
כ ידי על  ולהודיע  להפי כדי ושלח היהדות בעניני ספרי חיבר כבר ע"ה אבינו 

אל עול.שה '

וכותבב. האידיש בשפת  שבת  הלכות על  ספר לאור הוציא דבש שאפילו(ש...)היערות 
ללמד יד "ח  לצאת כדי זאת  בכל  באידיש  ספר שכותב  זה  על עליו שילעגו יודע שהוא 

בזה. לו  איכפת לא  הע את 

הגאג . של הצוואה מביא  ש"י זכרו השלה"קובספר של  בנו זצ"ל שעפטיל מו "ה  ו
וכו'. טוב לב ספר ג אשכנז' בל' חומש  לקרות רגילי יהי' שהנשי וז"ל: י "ז אות

דל ד. אל משכיל י"א )ובספר ד ה' פרט א' כלל ח"ב  א ' מוסר(כר הספרי בי אותו שמביא .
מה ' ושכר בלילה  או ביו לקבוע עיתי לו שיהא טייטש יודיש בלשו הנעתקי

ורבא . דאביי בהויות  עסקו כאילו

מביאוה.  פע מ"ב)ועוד ד ד' פרט ה' בכלל ח "ב א'  כאלו(בכר מספרי ללמוד  ויכול  וזל"ק :
גמור. צדיק  להיות ה' דר

יוע ו. פלא  דפוס)ועיי החכמי (אות יד  קצרה  קצור הרוב שעל מאחר והנה וז "ל:
חלק ובזה  יפה  בעי אליה ידיה לפתוח  כו' לעשירי וראוי כו',  ספריה מלהדפיס 
,לרבי  נצר שהוא  ולפ "מ  הספר, שהוא  מה לפי  והכל כו ' החכ ע יאכלו כחלק 
שיהא כס  אי שכמעט ותשכח ודוק השי"ת  לעבודת  ממנו  הנמש התועלת ולפי
לצור הנות זה אבל  כו', לשעתו  הוא  מצוה  של  הוצאה  שכל כזו, רבה למצוה  נחשב 
תלוי  הרבי זכות  ,הרבי את מזכה והוא  , דורי דור לעד  עומדת צדקתו הדפוס
 וג העוה"ב, חיי לו  קנה תורה, דברי לו קנה  טוב , ש קנה חלקו טוב מה כו' בו

עכ "ל.העוה "ז כו '

ידי  על  מותו  אחר ג לקיי אפשר התוכחה שמצות  תוכחה,  ער  יוע בפלא עוד  ועיי
חננו א דורות לרב מותו  אחרי כי  א לקיי האד יכול זו  "ומצוה וז"ל: ,ספרי חיבור
 בקר מנחת ותורה כאלה  הספרי רבו  כי וא השכל. ומוסר דיני בספר יכתב  דעת , הש
אולי  תורתו, ויכתב  יעשה הוא  כפיעלא ,השרידי א כי מבקש ואי דורש אי זוית ,
ממנו, הוא  ג ויבנה  פרות , דבריו  לו ויעשו בידו ספרו  שיטול מי ימצא  המצא הימי ברב
 ללועזי ומוסר   מדיני ספר לסדר נעי ומה  טוב מה  כועל בקבר. דובבות  שפתותיו  ויהיו 
מעשות כאלה, ספרי בעשות  לנפשו  ומזכה מועיל ויותר הארע עתה רבי ה כי  בלעז,
עש בעפר, מגוללי וה רבו , כאלה  ספרי אשר , ודרושי וחדודי בפלפולי ספרי

       מט

,ופוסקי התלמוד  בספרי ומסתפקי ,מועטי והלומדי רבי הספרי כי ,יאכל
אבל  ,כתקונ אות ללמד  הזמ לנו  שיספיק  הלואי דיני וקצורי  ראשוני ומפרשי

טוב" ברכת תבוא ועליה  ינע תוכחה)למוכיחי יוע .(פלא 

ג"כוהגהז. ואמר המשפחה, טהרת על האידיש בשפת ספר כתב  משה ישמח  בעל  "ק 
וכדי  בזה, התועלת  לגודל  אבל ממנו יצחקו  הלומדי שכל  לו וברור יודע שהוא  שהג

כבודו. על  מסתכל  אינו  שמי ידי  לצאת

נדחי ח. , עול גדר ספר כגו באידיש חיבורי וכמה כמה  כתב  ג "כ  זצ"ל חיי החפ
.רבי ועוד ,אד תפארת  ישראל,

בשיחות ט. הק ' חיי החפ מ"ה)וז"ל : האלה(אות מצות על ספרי מחבר אנכי  רק ...
עכ "ל. מעשה, לידי ובאי בה ולומדי ישראל  אלפי בי  ומפיצ

זי"עי. מקאלאמאייע הלל  רבי  הצדיק  דל )הרה "ק  אל משכיל לספרו והנה(בהתנצלות וז"ל : כתב
ט')הב "ח  סי' ח"מ  מגדולי (חלק  אחד מצינו לא עתה עד  הנביא  שמואל מימות מדוע הקשה

שקי  ערי ישראל וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל לסבב בדרכיו  וליל כמעשיו  לעשות  נא 
לעשות לסמו מאד  קשה אבל  זו קושי' על  תירוצי לומר יש ובאמת  .להדריכ ישראל

זה. תיר על למעשה  הלכה 

בכל  מועטי שישראל כיו בעיירות  לחזור חיוב אי האידנא ומיהו וז "ל, ש כתב [הב"ח
וכותב לזה מסכי אינו הנ"ל  והגה "ק  עכ"ל . ,"העכו בי דרכי סכנת נמי ואיכא העיירות ,
זה  דר ועל  ,ולנהל להדריכ ישראל, ערי  וכל  ומצפה, גלגל, לסבב  דר יש שא , ש
שעשה כדר ליל לסבוב עליו שרמיא  ספק שו בלי בודאי הנ "ל... תירו  שיי יהיה לא 
המה מרובי ישראל שב"ה  מפני הב "ח   תירו שיי שלא  בזמנינו ובפרט עיי"ש. שמואל...

.[הה בימי שהיה כמו "העכו מפני דרכי סכנת   שיי לא וכ בלע"ה , העיירות בכל 

לחזור חיוב יש חוצות פני  על  ולשלח  ספרי להדפיס זה שבאופ ש עוד וכותב
דעה בשמ ה' חיננו א הוא הזה והדר" וזלה"ק: הנ"ל  תירו ואבד  כלה בעיירות ,
תחזיק אל  ואמר שהזהיר להתנא  לשמוע הוא  מחויב  ,למודי לשו ובקצת והשכל 

שאמר כמו לעשות  אלא  , לעצמ חסידי)טובה חבר(ספר ל תהיה  וקנה חבר,  ל קנה
כל  לעשות  עליו רמי ' ואז ועופרת. ברזל בעט כתוב הש שחוננו מה  דבריו כל  שיהיה 
עזר לשאול נדיבי פתחי  על  לחזור אפילו אחר  בעני אפשר אי א שביכולתו מה
"אשר "ארור מקללות  נקי שיהיה  כדי חוצות  פני על  ולשלחו להדפיסו  יכול  שיהיה 
"לא "ואתה  נתתי" "צופה יחזקאל ומאזהרות  "הזאת. "התורה "דברי "את יקי" "לא
כבר ולהוכיח , ולהדרי זה  באופ עיירות לסבב שהרי  הב"ח, ומקושיות וכו' "הזהרת
ולהדפיס  הכתב  ידי  על שלהוכיח ברור לדבר שנקט הרי עכ"ל . הנ"ל ,  תירו ואבד  כלה 

תוכחה בדברי בזהספרי חובה שיש וביותר ומוצא, תירו שו בלי החיוב מוטל
חוצות פני  על ולשלח כתביו  להדפיס יכול  שיהיה  עזר לשאול   נדיבי פתחי על לחזור

נקי  שיהי' מקללות .כדי



        נ

בכתב. מתוכחה  להפטר  תירו שו ואי בכתב. תוכחה חיוב  שיש למידי דבריו ממוצא 

יתקבלו שספריה זכו הנ"ל  הספרי מחברי  שכל מיוחדת בזכות  וזיכו סיבבו  השמי מ
.אלפי ומאות לרבבות אידרא ונדפסו ישראל בני  בתי בכל

* * *

בכתב: בתוכחה  התועלת  מעלת גודל

במוכיחא. אבל ההוא, במעמד  לשמוע יכול אינו  או  לשמוע רוצה אינו לפעמי בדיבור
עליה לעבור עצמו  לבי בי ויקחה  תדיר, אותו  ורואה תמיד לפניו מונח  והכתב  בכתב
התוכחה. דברי  ויקבל  שיתעורר  להשפיע יכול  לו , שנוח ובאופ לו, שנוח בזמ בניחותא 

שבעול.ב. ואחד  אחד לכל  להגיע אפשר הכתב  ידי על

בלבב .ג .  אחי את תשנא  לא של חשש אי הכתב ידי על

מפניו.ד. שיתבייש רואהו  אינו כי חטא עליו תשא לא  על לחוש  אי הכתב  ידי  על

שיקראה.  פע כל הרי כי פעמי מאה  מוכיח דהוי אפשר לפניו המונח  הכתב ידי על
תוכחה. מצות מקיי הכותב הרי בו

אפשרו. אי  וזה הדואר ידי על אחד  ביו  יהודי למליוני להגיע יכולי הכתב ידי  על 
אחר. באופ

ותוכחהז. ערבות  של  מהעונש נתפטרנו בכתב  תוכחה  ידי .(חיד"א )על

שכבר והפירצות , יד תחת  עדיי היא  הזאת הנוראה שהמכשלה וידוע שהיות ג מה
בזה מה , רק  , הצור כפי  גדרו ולא  הראוי   תיקונ על  בא  לא  עדיי כ כל עליה התרעמנו
מתעורר בעיתוני שמפרסמי פע ובכל ה קדושי ישראל הרי בזה, לפרס שמרבי
והשי "ת בהמה , בשר מאכילת  ידיה  ולמשו עצמ להפריש ואלפי למאות  הטהור לב

ובבא . בזה  עמלי מכל  שכרי זה והיה הרבי ממזכי  להיות  יזכינו 

מדוע. להשואל חובתי ידי יצאתי  ובזה

טהרה רוח ה' ויערה  וערבות , מחאה תוכחה  במצות יתחזקו ישראל שכלל יעזור והשי"ת
 הרבי ממזכי להיות  ונזכה כראוי והמצוות התורה  לקיו ישראל בני  לבות  לעורר ממרו

.עולמי בגאולת נגאל ידה שעל 

גראס  יהודה  שלום  הק'




