
יוצא לאור עולם מחדש כ חשוון התשע"ו

על ידי מפעל הזוהר העולמי בת ים
0527-651911

חלק י' - מי ינצל?

ח” ּנּו ִנּדָ ח  ִמּמֶ י ִיּדַ בֹות ְלִבְלּתִ ב ַמֲחׁשָ “ְוָחׁשַ
)שמואל ב' פרק יד פסוק יד(

ַלִים ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו  ירּוׁשָ ָאר ּבִ ׁשְ ִצּיֹון ְוַהּנִ "ַהּנֹוָתר ּבְ
ַלִים" )ישעיה ד(, ירּוׁשָ ים ּבִ תּוב  ַלַחּיִ ל ַהּכָ  ּכָ

ם  ֲארּו ׁשָ ָ ים,  ְולֹא ִיּשׁ ַבע ֵאין ָמנֹוס ְלַחּיִ  ּוְבֶדֶרְך ַהּטֶ
ַמְלָאִכים )אבות על בנים(. ים ּכְ ַרק ְקדֹוׁשִ
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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

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער אדברי 

ספר
נּד ח מ ּמ נּ וּ  יּד ח לא  ּכ י 

עשירי חלק
ינצל ? מי

מראות  לו והראו קליני מות שחוה הנער מדברי  נבחרים קטעים  הבאנו
ונאחז  שנתעורר  ישראל, תפוצות בכל זאת ספר  למען הגאולה, מתהליכי
שכל  להראות כדי הקדושים  חז"ל דברי את ליקטנו ואנו החיים, בעץ

בקדוש. מקורם הדברים

נתן: הנער  דברי ואלו

ההצלה למקום  להכנס  רשות לו יתן צדיק  הוא אם אחד, כל יריח משיח 
הוא אדם , הבן את יריח  הוא שלו, הקדושה  לפי  יראה הוא הזיתים, בהר 

אמיתי. שמיים ירא  הוא אם טהור , הוא אם קדושה , לו יש  אם  יריח 

הרשעים. כל עם וימות בחוץ ישאר הוא - זכאי שלא ומי

לחיּ ים ה ּכ תוּ ב  ּכ ל ל וֹ  יאמר קדוֹ ׁש  ּב ירוּ ׁש לים והנּ ׁש אר  ּב ציּ וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ"הנּ וֹ תר 
ד)ּב ירוּ ׁש לים" רק,(ישעיה ׁש ם יאר וּ  וא  לחיּ ים, מנ וֹ ס  אין  הּט בע וּ בדר ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌

ּכ מלאכים בנים )קד וֹ ׁש ים  על .(אבות  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אנחנו עכשיו הקרובים , בחודשים אוטוטו יהיו המשיח וביאת  הגאולה 
והקב "ה אותנו מאחדים  הקטנים הפיגועים כל טובה . לא בכלל בתקופה
כולם מישראל לאחד משהו שקורה  ברגע אותנו. לעורר  כדי זה  את עושה

זאת מבינים  לא  אנשים אבל שכולםמתאחדים . ענק  דבר  מביא הקב "ה ולכן
שיימשכו  ממש  רעים דברים לקרות הולכים בתשובה. ויחזרו יתאחדו
יקרה. לא זה  ויתאחדו בתשובה יחזרו כולם  אם למי. תלוי אבל שבועיים,
המלחמה את העולם . כל מעורב יהיה  בה  גדולה מלחמה לפרוץ  עומדת

גוג  שנקרא אדם צבאו יתחיל את לכאן יביא הוא אובמה . ברק  הוא  ,
נגדנו. ויילחם 
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נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ב

כאילונתן: פליטה. יהיה בירושלים - אבל ממש. ירושלים עד נכנסים הם 
מלחמה. יהיה שמה  גם  שנים ומצד בירושלים . רק - להנצל שרוצה מי כל
וזה. מצוות ועושה  ולומד תורה שעושה  מי לא. שלא מי יזכה. שזוכה מי אז

ינצל. הוא אז 

לוי: רמי לפההרב יגיעו הם  - לירושלים מחוץ שהם צדיקים  - אומרת  זאת
ינצלו. והם 

וינצלו.נתן: לפה  יגיעו  הם 

לוי: רמי ינצלו.הרב  לא  - ירושלים שבתוך ורשעים 

ינצלו.נתן: לא 

לוי: רמי אדם.הרב  הבן  זה המקום , לא זה אומרת זאת

אדם.נתן: הבן  זה

כן.נתן: כן. שלו. המעשים

לוי: רמי יבקע.הרב  הזיתים הר  ואז

לשתיים.נתן: יבקע

לוי: רמי שם.הרב  עומד ומשיח

כן.נתן: בכניסה עומד משיח 

לוי: רמי בגדים.הרב  לפי שופט לא והוא

הואנתן: אדם. הבן  של הפנימיות  לפי שופט הוא בגדים . לפי שופט לא הוא
באמת. מהו  שלו, הפנימיות  מה  אדם , ובן אדם בן בכל יש מה יודע

לוי: רמי ה'".הרב  ביראת -"והריחו שאומר פסוק יש

כן.נתן: בדיוק,

הוא והריחו ." אם כי יוכיח, אוזניו למשמע ולא ישפוט, עיניו  למראה "ולא
אתה. מי ויודע שמים  יראת מריח

זה מה אז  שנכנס ומי נכנס, הוא בזה בטחוןואז גדר  ??

בדיוקנתן: בטחון, גדר כן, יענו

הזיתים הר  שיבקע אחרי שיקרה. מה  לכם . אמרתי לא שיקרה, מה  זה אחרי
שלא... מי אבל יכנס. -- להכנס שיזכה  מי -

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער גדברי 

יעמוד  המשיח  אז לשניים, יבקע  הזה הזיתים  שהר שברגע גם ראיתי ואני
מה זה. ומי זקן, לו  יש מי דתי, מי יראה  לא  הוא לא ... הוא אבל בפתח,
הוא אדם, הבן  את יריח הוא  שלו, הקדושה לפי יראה הוא  - זה יראה  שהוא
גומל  הוא  אם מצוות, עושה הוא אם טהור , הוא  אם  קדושה, לו  יש  אם  יריח
ודברים עונש, ירא  ולא  אמיתי שמיים ירא באמת הוא  אם  כאילו חסדים ,
אתה אז  - כיפה  לך ויש כובע לך  יש אתה "הנה אומר: לא  הוא כאלה,
מסויים כח לו יהיה באמת, כאילו ככה . לא  זה נכנס." אתה אתה , כאילו,

באמת. אדם  הבן של הפנימיות  את  להרגיש 

ויצעק תשובה  שיעשה  מי האחרון ברגע באמת , בתשובה  שחזר מי רק ינצל
ינצל. הוא - ה' אל

העליון : מהעולם 15 בן הילד  של הדיבורים  העתקת המשך

לוי: רמי הבאהרב  השלב מה עכשיו, ?אוקיי.

-נתן: הבא  עד השלב זמן יקח ההתחלה , רק יהיה זה  אבל הגאולה . תתחיל
זמן מאד הרבה זמן , ויקח גופות , הרבה הרבה יהיה כל קודם  יתחיל. שהכל 

הגופות. כל את  שיפנו עד

המקדש... בית  פשוט, שיקרה מה 

ירד  הוא בעצמי, למעלה  שראיתי למעלה, שהיה  לכם שאמרתי הזה האור
רואים שאתם עכשו  כמו שלנו, האור  יהיה וזה למטה, אותו יורידו למטה,

ככה. פשוט  האור. יהיה זה  אז - אור

ה' ל והיה ל יאיר א ה יּ רח וּ לנגּה  יוֹ מם  לא וֹ ר ה מ ׁש  עוֹ ד  ּל יהיה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִא 
 לתפאר ּת הי וא עוֹ לם יט )לאוֹ ר ס  .(ישעיהו  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

מהקהל: זהאחד איך כאילו, ימותו , היהודים רוב ?אז 

?מהנתן:

מהקהל: ימותואחד היהודים ?רוב

מי נתן: ימותו.תלוי היהודים  רוב כן . ?

מהקהל: לארץאחד בחוץ היהודים עם ?מה

?מהנתן:

מהקהל: לארץאחד בחוץ היהודים עם ?מה
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לוי: רמי הבאהרב  השלב מה עכשיו, ?אוקיי.

-נתן: הבא  עד השלב זמן יקח ההתחלה , רק יהיה זה  אבל הגאולה . תתחיל
זמן מאד הרבה זמן , ויקח גופות , הרבה הרבה יהיה כל קודם  יתחיל. שהכל 

הגופות. כל את  שיפנו עד

המקדש... בית  פשוט, שיקרה מה 

ירד  הוא בעצמי, למעלה  שראיתי למעלה, שהיה  לכם שאמרתי הזה האור
רואים שאתם עכשו  כמו שלנו, האור  יהיה וזה למטה, אותו יורידו למטה,

ככה. פשוט  האור. יהיה זה  אז - אור

ה' ל והיה ל יאיר א ה יּ רח וּ לנגּה  יוֹ מם  לא וֹ ר ה מ ׁש  עוֹ ד  ּל יהיה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִא 
 לתפאר ּת הי וא עוֹ לם יט )לאוֹ ר ס  .(ישעיהו  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

מהקהל: זהאחד איך כאילו, ימותו , היהודים רוב ?אז 

?מהנתן:

מהקהל: ימותואחד היהודים ?רוב

מי נתן: ימותו.תלוי היהודים  רוב כן . ?

מהקהל: לארץאחד בחוץ היהודים עם ?מה

?מהנתן:

מהקהל: לארץאחד בחוץ היהודים עם ?מה



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ד

לוי: רמי אתההרב מה משנה  זה גר , אתה איפה משנה  לא  זה  פעם , עוד
עושה.

נמצא.נתן: אתה  איפה משנה לא  זה  נמצא, אתה  איפה  משנה לא זה 

דבריו. כאן  עד



נינצל ?  אי יחיה ? מי

ותשובות: שאלות

המלחמה תהיה השלישית העולם  שמלחמת שאמרו צדיקים  היו שאלה .
האמונה... על

וזהתשובה. י"ג]. [זכריה יחרב. העולם  של ששני-שליש כן גם כתוב אבל
זה פצצות . רק לא אבל וכו'. פצצות עם אמיתית  מלחמה  תהיה  שיהיה. מה 

שלו . העולם את  להרוס לבן-האדם  יתן שה ' להיות  יכול  את לא יתן הוא 
הארצותהמכות  עם  יחד אותם יהרוס והוא  שיהרוס. מה  וזה ח']. ג' [צפניה

רוצים שלא רבנים  יש .[205 עמ' ח "ג, מאליהו מכתב  ס"ג. [ישעיהו שלהם.
הרס הרס, ממש להיות שהולך ברור  אבל רוחני, שזה להיות ויכול להפחיד ,

פ"ז קה "ר  [מדרש שלנו . החיים  את הורסים כבר  והם  סתם. ].לא 


ותשובות: שאלות

תהילים ? להגיד  צריך  האם להינצל? כדי לעשות  מה

עם את ולעורר  שלמה, תשובה לעשות צריך מספיק , לא זה תשובה:
ישראל!

סיפור: לכם ונספר 

המצב לעשות . מה להחליט רבנים התאספו מלחמת -העולם-השניה , לפני
עושים אנחנו ומה ח "ו, העולם, את לכבוש הולכים  הנאצים קשה, !?כל-כך

היהודים את להרוג רוצים  עושיםהם  מה אז !...?

אמר האחד לעשות . מה  לחשוב כדי הכי-חשובים  הרבנים כל את  אספו
משהו. אמר אחד כל יום, כל וידוי להגיד אמר אחד יום , כל  תהילים להגיד 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער הדברי 

כך. אמר הוא זצ"ל. פונוביז' של הרב היה שדיבר  שנשרף,האחרון  בית "יש
עוד שיענקל'ה להם ונודע ורצים, רצים אנשים לשמים , עד  עולות הלהבות
לבית  להיכנס  אפשר - אי אבל למות, יכול והוא - ישן יענקל 'ה  ישן. בפנים ,
'בוא אומר : אחד  אז יענקל'ה. את להעיר וצריכים מאד, חזקה  האש  כי
לא ישן! הוא אבל אותו'. להציל מה' 'נבקש  אומר אחד תהילים', נגיד 
תתעורר! 'יענקל'ה לצעוק: צריכים  האלה. הדברים  כל את לעשות צריכים

יענקל'ה!' החוצה, תצא  תתעורר! יענקל'ה ! קוּ ם[תתעורר , נרדּ ם?...  ּל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ'מה
'...!קיא אל מספיק]קרא לא  זה בסכנה , אנחנו מלחמה, לפני של זמן זה ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌

להציל  אפשר  איך ישנים ! הם  כולם . את להעיר  צריכים תהילים . להגיד 
הדבר זה תשובה! ולעשות לצעוק לבכות ! לשמים! לצעוק  צריך אותם?

אותנו!". להציל שיכול  היחיד 

לא אבל וביקש, בלב התפלל אחד  כל התאספו. לא היה, לא זה  אבל
לא קטן. יום -כיפור  תפילת לעשות לבכות, תשובה, לעשות ביחד !התאספו

לב...'] על ישׂ ים  וא  בּ וֹ  וּת בער  ידע, ו א מּס ביב  'וּת להטהוּ  מ"ב: ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ[ישעיהו 
השמים. מן הכל  זה  טוב,

- הקשה  המצב שלנו, המצב על  כותבים שכולם מה  מכל שמענו אנחנו 
זה, את  לדעת  צריכים  ואנחנו קשה , באיזהכיבאמת נרגיש  כשאנחנו רק 

לשמים, ונצעק  נתעורר אנחנו אולי אז – אנחנו קשה העיקרמצב  מה ונבין
ויקרות גדולות  חתונות  זה - והטפל קדושה , זה - שהעיקר  הטפל. ומה 
אנחנו קטסטרופלי מצב באיזה  לדעת  צריכים  אנחנו [ה "י] פריצות . ומלאות
חושב אני עכשיו, אבל לשמים . לצעוק  צריכים שאנחנו לדעת  בכדי נמצאים

- לדעת רוצה  לא הבן-אדם ואם לדעת. יכול כבר  אחד  אפשרשכל  אז
התקיים, לא עוד הסוף  ורק התקיימו כבר  כולם שכמעט בנבואות להסתכל

ה '. בעזרת  מעט, עוד יהיה וזה 

עצמכם. את להציל איך  לכם להגיד  רוצה  רק  אני

יהודית נשמה אף ישאיר לא ה' – פעמים הרבה  אותו שאמרנו ראשון, דבר 
ּת לּק טוּ  'וא ּת ם  כ"ז: [ישעיהו תינצל – סיני בהר שעמדה נשמה  כל ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְאמיתית.
יקרה הזו הנשמה היא . רחוקה  כמה  משנה ולא  ישׂ ראל...'], בּ ני אחד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחד
ולא שרחוק מי אבל בשום -פנים-ואופן. אותה  יעזוב  לא וה' לקב"ה, ביותר 
היא שלו הנשמה  אבל הקב"ה, עם  קשר  לקשור  רוצה  לא  לדעת , רוצה 
ירביץ הוא  בכוח, אותו ימשוך ה ' אותו , יציל ה ' יהודי-אמיתי, של נשמה 



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ד

לוי: רמי אתההרב מה משנה  זה גר , אתה איפה משנה  לא  זה  פעם , עוד
עושה.

נמצא.נתן: אתה  איפה משנה לא  זה  נמצא, אתה  איפה  משנה לא זה 

דבריו. כאן  עד



נינצל ?  אי יחיה ? מי

ותשובות: שאלות

המלחמה תהיה השלישית העולם  שמלחמת שאמרו צדיקים  היו שאלה .
האמונה... על

וזהתשובה. י"ג]. [זכריה יחרב. העולם  של ששני-שליש כן גם כתוב אבל
זה פצצות . רק לא אבל וכו'. פצצות עם אמיתית  מלחמה  תהיה  שיהיה. מה 

שלו . העולם את  להרוס לבן-האדם  יתן שה ' להיות  יכול  את לא יתן הוא 
הארצותהמכות  עם  יחד אותם יהרוס והוא  שיהרוס. מה  וזה ח']. ג' [צפניה

רוצים שלא רבנים  יש .[205 עמ' ח "ג, מאליהו מכתב  ס"ג. [ישעיהו שלהם.
הרס הרס, ממש להיות שהולך ברור  אבל רוחני, שזה להיות ויכול להפחיד ,

פ"ז קה "ר  [מדרש שלנו . החיים  את הורסים כבר  והם  סתם. ].לא 


ותשובות: שאלות

תהילים ? להגיד  צריך  האם להינצל? כדי לעשות  מה

עם את ולעורר  שלמה, תשובה לעשות צריך מספיק , לא זה תשובה:
ישראל!

סיפור: לכם ונספר 

המצב לעשות . מה להחליט רבנים התאספו מלחמת -העולם-השניה , לפני
עושים אנחנו ומה ח "ו, העולם, את לכבוש הולכים  הנאצים קשה, !?כל-כך

היהודים את להרוג רוצים  עושיםהם  מה אז !...?

אמר האחד לעשות . מה  לחשוב כדי הכי-חשובים  הרבנים כל את  אספו
משהו. אמר אחד כל יום, כל וידוי להגיד אמר אחד יום , כל  תהילים להגיד 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער הדברי 

כך. אמר הוא זצ"ל. פונוביז' של הרב היה שדיבר  שנשרף,האחרון  בית "יש
עוד שיענקל'ה להם ונודע ורצים, רצים אנשים לשמים , עד  עולות הלהבות
לבית  להיכנס  אפשר - אי אבל למות, יכול והוא - ישן יענקל 'ה  ישן. בפנים ,
'בוא אומר : אחד  אז יענקל'ה. את להעיר וצריכים מאד, חזקה  האש  כי
לא ישן! הוא אבל אותו'. להציל מה' 'נבקש  אומר אחד תהילים', נגיד 
תתעורר! 'יענקל'ה לצעוק: צריכים  האלה. הדברים  כל את לעשות צריכים

יענקל'ה!' החוצה, תצא  תתעורר! יענקל'ה ! קוּ ם[תתעורר , נרדּ ם?...  ּל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ'מה
'...!קיא אל מספיק]קרא לא  זה בסכנה , אנחנו מלחמה, לפני של זמן זה ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌

להציל  אפשר  איך ישנים ! הם  כולם . את להעיר  צריכים תהילים . להגיד 
הדבר זה תשובה! ולעשות לצעוק לבכות ! לשמים! לצעוק  צריך אותם?

אותנו!". להציל שיכול  היחיד 

לא אבל וביקש, בלב התפלל אחד  כל התאספו. לא היה, לא זה  אבל
לא קטן. יום -כיפור  תפילת לעשות לבכות, תשובה, לעשות ביחד !התאספו

לב...'] על ישׂ ים  וא  בּ וֹ  וּת בער  ידע, ו א מּס ביב  'וּת להטהוּ  מ"ב: ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ[ישעיהו 
השמים. מן הכל  זה  טוב,

- הקשה  המצב שלנו, המצב על  כותבים שכולם מה  מכל שמענו אנחנו 
זה, את  לדעת  צריכים  ואנחנו קשה , באיזהכיבאמת נרגיש  כשאנחנו רק 

לשמים, ונצעק  נתעורר אנחנו אולי אז – אנחנו קשה העיקרמצב  מה ונבין
ויקרות גדולות  חתונות  זה - והטפל קדושה , זה - שהעיקר  הטפל. ומה 
אנחנו קטסטרופלי מצב באיזה  לדעת  צריכים  אנחנו [ה "י] פריצות . ומלאות
חושב אני עכשיו, אבל לשמים . לצעוק  צריכים שאנחנו לדעת  בכדי נמצאים

- לדעת רוצה  לא הבן-אדם ואם לדעת. יכול כבר  אחד  אפשרשכל  אז
התקיים, לא עוד הסוף  ורק התקיימו כבר  כולם שכמעט בנבואות להסתכל

ה '. בעזרת  מעט, עוד יהיה וזה 

עצמכם. את להציל איך  לכם להגיד  רוצה  רק  אני

יהודית נשמה אף ישאיר לא ה' – פעמים הרבה  אותו שאמרנו ראשון, דבר 
ּת לּק טוּ  'וא ּת ם  כ"ז: [ישעיהו תינצל – סיני בהר שעמדה נשמה  כל ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְאמיתית.
יקרה הזו הנשמה היא . רחוקה  כמה  משנה ולא  ישׂ ראל...'], בּ ני אחד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחד
ולא שרחוק מי אבל בשום -פנים-ואופן. אותה  יעזוב  לא וה' לקב"ה, ביותר 
היא שלו הנשמה  אבל הקב"ה, עם  קשר  לקשור  רוצה  לא  לדעת , רוצה 
ירביץ הוא  בכוח, אותו ימשוך ה ' אותו , יציל ה ' יהודי-אמיתי, של נשמה 



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ו 

ישׂ ראל  בּ ית  את  'והנעוֹ תי ט': [עמוס אותו יוריד הוא אותו , יעלה הוא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַלו ,
בּ כּ ברה... ינּ וֹ ע ארץ...כּ אׁש ר  צר וֹ ר יּפ וֹ ל עד וא שוב, אותו יעלה  הוא ,[' ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

עם הזה  החשוב הקשר  את  שיקשור עד הכל-יכול, הוא שה' ויבין  שיקבל 
את וגם  יהודי אותו  את גם  הכל, את  יצר שה' יאמין שהוא עד  הקב"ה,
תתגעגע הזו שהנשמה עד שלו, הנשמה  את ירגיש שהוא עד שלו , הנשמה

.['...אחרי נפ ׁש י 'דּ בקה  ס"ג: [מזמור הקב"ה  – שלו הבסיס עם ואז לקשר  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
אמיתי יהודי ◌ֵ◌ָ◌ִינצל.כל

עם בכל התערב הערב-רב כי רב, ערב קצת  יש יהודי ובכל רב, ערב יש
את הרים  הקב "ה  כאשר סיני. להר  מתחת עמדו לא רב הערב ישראל.
סיני  להר מתחת נכנסו ולא  בצד  עמדו  רב הערב - ישראל עם  מעל  הר-סיני

נשא  [זוה"ק ונשמע " "נעשה קכ"ה ].ואמרו חלקדף היו לא  פעם  אף הם
ממש. רקמעם -ישראל אבל 'חלק', ונהיו  העם  לתוך התמזגו הם ◌ֶ◌ֵאמנם 

זאת. בכל ערב -רב  הם לא. - הם  אבל יהודים , הם  הדין לפי שטחי. באופן 
הרבה זה את  ואמרנו יעלם. – רב ערב של היא  מהותו שרוב הזה, רב ◌ֵ◌ָ◌ֵוהערב
'כּ אׁש ר כ': [יחזקאל הרשעים. כל עם  יחד  יעלמוּ  הם  ברור . שיהיה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵפעמים .
הבט, ּת חת  אתכם והעבר ּת י מצרים ... ארץ בּ מדבּ ר  אבוֹ תיכם את  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנ ׁש ּפ ט ּת י

ה בּ רית: בּ מסרת אתכם ּב י...'והבאתי וה ּפ וֹ ׁש עים  הּמ רדים  מּכ ם ,וּ בר וֹ תי  ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הדת מעוז ספר  ור ' מפ"ה . ש"ו הקדו"ש ספר  י"א , פרק להגר"א שלמה אבן
כאילו לנו  יראה  זה  מסויים בשלב ט ']. סו"פ זצ"ל  העליר יהושע  ◌ֵלר '
יתהפך, הכל  יגיע, משיח הכל , את  יהפוך ה ' אבל מנצחים, שהרשעים 
עה "פ בפי' מימון , לרבינו  הנחמה אגרת [ר ' השלמה  הגאולה את ונראה

וחלף']. יציץ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ'בּ בּ קר

לשמים, לצעוק חייבים  אנחנו – לזה  להגיע כדי ישראל, עם אנחנו, אבל
האלה הרשעים  נגד  להילחם  יכולים  לא אנחנו ה '. עם  להתבודד
חזקים, מאד הם הזה . הכח את לנו אין מדי, חלשים  אנחנו פנים-אל-פנים,

רוחנית. מבחינה לא  יותראך החזקים אנחנו מ צּ ר,בזה עזרת  לּ נוּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ['הבה
אדם : ּת ׁש וּ עת חיל וׁש וא  נע שׂ ה סו"סּב אקים תהלים צרינוּ ', יבוּ ס והוּ א  , ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

– וכו' פצצות  נשק, מיני כל של  כח גופני, כח כוחנית, מבחינה  אבל ס '].
'פיצית' קטנה  קבוצה רק אנחנו לנו. אמיתיים(קטנטונת )אין יהודים של ,

להפיל  יכולים  לא הם אז - ה ' עם אנחנו ואם  ה', עם אנחנו אבל ◌ִ◌ַבעולם-הזה .
כ"ד] ל"ז [מזמור יכולים. לא אותנו.

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער זדברי 

הוא, ברוך  לקדוש  לצעוק  חייבים אנחנו הזה, הסבל מכל להינצל כדי לכן,
וידוי  ולהגיד לנו, יסלח שה' שלנו המהות כל עם כ"ו,ולבקש [ויקרא 

ק"ו]. חזק,תהלים קשר איתו לקשור  לנו לעזור מהקב"ה לבקש  צריכים אנו
שלנו  העבירות כל על אותנו יעניש ולא אותנו יאשים  לא א ּת השה' ◌ָ◌ַ◌ִ['כּ י

לעשו לנו יעזור שה' וסלּ ח...'], ט וֹ ב קדושים ,ד' ולהיות  תשובה בלי ת  שוב, ְ◌ַ◌ָ◌
קירבה וגם סליחה גם  – ולבקש  לבכות צריכים אנחנו הנשמה . על כתם

כ"א : אתיוּ ...[ישעיהו ׁש ב וּ  - ּב עיוּ  ּת בעיוּ ן 'בּ בכי 'אם ח': ל"א ירמיהו ,' ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כל  את להוריד  שנתחיל וברגע  הט"ו], העיקר ש"א שע"ת ר' ◌ָיב וֹ אוּ ...',
אז – לקב"ה  בינינו המפרידה המחיצה  את  ונשבור בנו  שנדבקו  הקליפות 
בפרשת ד"ה תר "ן, ניצבים  אמת, שפת  [ר' שלנו  למקור להתחבר שוב נוכל

עדן מגן טוב יותר יהיה  וזה אחתהתשובה]. שעה  'יפה  י"ז : ד' [אבות  !
טובים...'] ומעשים בתשובה

לסבול  למה מכם , מבקש אני  עכשיו?ולכן, עכשיו , תעשו,!... תשתדלו , !
זה , את תעזבו הגשמיות , את כסף!תעזבו יהיה לא מעט שיהיהעוד  נצטרך

העניין שכל יודעים  כבר  אנחנו אחר . דבר  בשום  ולא  - בה ' רק  בטחון לנו
וראשי-המדינות הפוליטיקה  הביטוח -הלאומי, בתי-החולים , הרופאים, של
לסמוך, אפשר  הקב "ה  על רק ק"ח]. מזמור [סוף שקר ... שקר, שקר, הכל –
במשהו ולא - בקב"ה  רק לבטוח  הזה , למצב  להגיע חייבים צריכים, ואנחנו 
ואין העולם, של ריבונו בקב "ה , רק בוטחים  אנחנו  ח ']. ק"מ [תהלים אחר
את לנו  אין - שאמרתי כמו  'פיצי', קטן , עם  אנחנו זה . בלי כוח שום לנו
אותנו, להפיל שיכול  בעולם דבר  אין – הקב"ה עם אנחנו  אם אבל ◌ִהכוח,
ק'ל']. א ּת ה עוֹ לם  עד  'וּ מעוֹ לם צ': [מזמור עולם בשום  ולא  הזה  בעולם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵלא 
לעלות לרצות עגל-הזהב , את לעזוב  לרצות לרצות , צריכים אנחנו  אבל

] אותנו הסובב השקר  מעולם  להתבודד הגשמיות , את  ולעזוב  ◌ָ◌ָ◌ְ'לבדדרוחנית
ח '],יׁש ּכ וֹ ן' כלל שימ"ש נשא, פר' רע"מ הבתים,, בתוך  עצמינו את לסגור  ִ◌ְ◌

שלנו, ובתי-המדרש  לשקרבתי-הכנסת, אותנו למשוך לרשעים לתת ולא
רגע, בכל יום , שבכל - נצח נצח. לנו  יהיה אז - זה את נעשה ואם שלהם.
ס"ח: [מזמור  הקודם מהרגע גדולה יותר  אמיתית  ושמחה הנאה  לנו  תהיה 

ב שׂ מחה... וישׂ ישׂ וּ  יעלצוּ ... ישׂ מחוּ  ויותר'וצ דּ יקים יותר  נתקרב אנחנו כי ,[' ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌
הוא "] חד וישראל אורייתא ["קוב "ה  איתו  אחד שנהיה עד לקב"ה

"יחיה". יהודי  שכל אומר לא זה  אבל ינצל. יהודי שכל אמרתי ונכון,

משיח. לקבל לחיות זה - 'לחיות' שונים. דברים שני זה – ו'להינצל' 'לחיות'



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ו 

ישׂ ראל  בּ ית  את  'והנעוֹ תי ט': [עמוס אותו יוריד הוא אותו , יעלה הוא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַלו ,
בּ כּ ברה... ינּ וֹ ע ארץ...כּ אׁש ר  צר וֹ ר יּפ וֹ ל עד וא שוב, אותו יעלה  הוא ,[' ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

עם הזה  החשוב הקשר  את  שיקשור עד הכל-יכול, הוא שה' ויבין  שיקבל 
את וגם  יהודי אותו  את גם  הכל, את  יצר שה' יאמין שהוא עד  הקב"ה,
תתגעגע הזו שהנשמה עד שלו, הנשמה  את ירגיש שהוא עד שלו , הנשמה

.['...אחרי נפ ׁש י 'דּ בקה  ס"ג: [מזמור הקב"ה  – שלו הבסיס עם ואז לקשר  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
אמיתי יהודי ◌ֵ◌ָ◌ִינצל.כל

עם בכל התערב הערב-רב כי רב, ערב קצת  יש יהודי ובכל רב, ערב יש
את הרים  הקב "ה  כאשר סיני. להר  מתחת עמדו לא רב הערב ישראל.
סיני  להר מתחת נכנסו ולא  בצד  עמדו  רב הערב - ישראל עם  מעל  הר-סיני

נשא  [זוה"ק ונשמע " "נעשה קכ"ה ].ואמרו חלקדף היו לא  פעם  אף הם
ממש. רקמעם -ישראל אבל 'חלק', ונהיו  העם  לתוך התמזגו הם ◌ֶ◌ֵאמנם 

זאת. בכל ערב -רב  הם לא. - הם  אבל יהודים , הם  הדין לפי שטחי. באופן 
הרבה זה את  ואמרנו יעלם. – רב ערב של היא  מהותו שרוב הזה, רב ◌ֵ◌ָ◌ֵוהערב
'כּ אׁש ר כ': [יחזקאל הרשעים. כל עם  יחד  יעלמוּ  הם  ברור . שיהיה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵפעמים .
הבט, ּת חת  אתכם והעבר ּת י מצרים ... ארץ בּ מדבּ ר  אבוֹ תיכם את  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנ ׁש ּפ ט ּת י

ה בּ רית: בּ מסרת אתכם ּב י...'והבאתי וה ּפ וֹ ׁש עים  הּמ רדים  מּכ ם ,וּ בר וֹ תי  ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הדת מעוז ספר  ור ' מפ"ה . ש"ו הקדו"ש ספר  י"א , פרק להגר"א שלמה אבן
כאילו לנו  יראה  זה  מסויים בשלב ט ']. סו"פ זצ"ל  העליר יהושע  ◌ֵלר '
יתהפך, הכל  יגיע, משיח הכל , את  יהפוך ה ' אבל מנצחים, שהרשעים 
עה "פ בפי' מימון , לרבינו  הנחמה אגרת [ר ' השלמה  הגאולה את ונראה

וחלף']. יציץ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ'בּ בּ קר

לשמים, לצעוק חייבים  אנחנו – לזה  להגיע כדי ישראל, עם אנחנו, אבל
האלה הרשעים  נגד  להילחם  יכולים  לא אנחנו ה '. עם  להתבודד
חזקים, מאד הם הזה . הכח את לנו אין מדי, חלשים  אנחנו פנים-אל-פנים,

רוחנית. מבחינה לא  יותראך החזקים אנחנו מ צּ ר,בזה עזרת  לּ נוּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ['הבה
אדם : ּת ׁש וּ עת חיל וׁש וא  נע שׂ ה סו"סּב אקים תהלים צרינוּ ', יבוּ ס והוּ א  , ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

– וכו' פצצות  נשק, מיני כל של  כח גופני, כח כוחנית, מבחינה  אבל ס '].
'פיצית' קטנה  קבוצה רק אנחנו לנו. אמיתיים(קטנטונת )אין יהודים של ,

להפיל  יכולים  לא הם אז - ה ' עם אנחנו ואם  ה', עם אנחנו אבל ◌ִ◌ַבעולם-הזה .
כ"ד] ל"ז [מזמור יכולים. לא אותנו.

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער זדברי 

הוא, ברוך  לקדוש  לצעוק  חייבים אנחנו הזה, הסבל מכל להינצל כדי לכן,
וידוי  ולהגיד לנו, יסלח שה' שלנו המהות כל עם כ"ו,ולבקש [ויקרא 

ק"ו]. חזק,תהלים קשר איתו לקשור  לנו לעזור מהקב"ה לבקש  צריכים אנו
שלנו  העבירות כל על אותנו יעניש ולא אותנו יאשים  לא א ּת השה' ◌ָ◌ַ◌ִ['כּ י

לעשו לנו יעזור שה' וסלּ ח...'], ט וֹ ב קדושים ,ד' ולהיות  תשובה בלי ת  שוב, ְ◌ַ◌ָ◌
קירבה וגם סליחה גם  – ולבקש  לבכות צריכים אנחנו הנשמה . על כתם

כ"א : אתיוּ ...[ישעיהו ׁש ב וּ  - ּב עיוּ  ּת בעיוּ ן 'בּ בכי 'אם ח': ל"א ירמיהו ,' ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כל  את להוריד  שנתחיל וברגע  הט"ו], העיקר ש"א שע"ת ר' ◌ָיב וֹ אוּ ...',
אז – לקב"ה  בינינו המפרידה המחיצה  את  ונשבור בנו  שנדבקו  הקליפות 
בפרשת ד"ה תר "ן, ניצבים  אמת, שפת  [ר' שלנו  למקור להתחבר שוב נוכל

עדן מגן טוב יותר יהיה  וזה אחתהתשובה]. שעה  'יפה  י"ז : ד' [אבות  !
טובים...'] ומעשים בתשובה

לסבול  למה מכם , מבקש אני  עכשיו?ולכן, עכשיו , תעשו,!... תשתדלו , !
זה , את תעזבו הגשמיות , את כסף!תעזבו יהיה לא מעט שיהיהעוד  נצטרך

העניין שכל יודעים  כבר  אנחנו אחר . דבר  בשום  ולא  - בה ' רק  בטחון לנו
וראשי-המדינות הפוליטיקה  הביטוח -הלאומי, בתי-החולים , הרופאים, של
לסמוך, אפשר  הקב "ה  על רק ק"ח]. מזמור [סוף שקר ... שקר, שקר, הכל –
במשהו ולא - בקב"ה  רק לבטוח  הזה , למצב  להגיע חייבים צריכים, ואנחנו 
ואין העולם, של ריבונו בקב "ה , רק בוטחים  אנחנו  ח ']. ק"מ [תהלים אחר
את לנו  אין - שאמרתי כמו  'פיצי', קטן , עם  אנחנו זה . בלי כוח שום לנו
אותנו, להפיל שיכול  בעולם דבר  אין – הקב"ה עם אנחנו  אם אבל ◌ִהכוח,
ק'ל']. א ּת ה עוֹ לם  עד  'וּ מעוֹ לם צ': [מזמור עולם בשום  ולא  הזה  בעולם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵלא 
לעלות לרצות עגל-הזהב , את לעזוב  לרצות לרצות , צריכים אנחנו  אבל

] אותנו הסובב השקר  מעולם  להתבודד הגשמיות , את  ולעזוב  ◌ָ◌ָ◌ְ'לבדדרוחנית
ח '],יׁש ּכ וֹ ן' כלל שימ"ש נשא, פר' רע"מ הבתים,, בתוך  עצמינו את לסגור  ִ◌ְ◌

שלנו, ובתי-המדרש  לשקרבתי-הכנסת, אותנו למשוך לרשעים לתת ולא
רגע, בכל יום , שבכל - נצח נצח. לנו  יהיה אז - זה את נעשה ואם שלהם.
ס"ח: [מזמור  הקודם מהרגע גדולה יותר  אמיתית  ושמחה הנאה  לנו  תהיה 

ב שׂ מחה... וישׂ ישׂ וּ  יעלצוּ ... ישׂ מחוּ  ויותר'וצ דּ יקים יותר  נתקרב אנחנו כי ,[' ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֽ◌
הוא "] חד וישראל אורייתא ["קוב "ה  איתו  אחד שנהיה עד לקב"ה

"יחיה". יהודי  שכל אומר לא זה  אבל ינצל. יהודי שכל אמרתי ונכון,

משיח. לקבל לחיות זה - 'לחיות' שונים. דברים שני זה – ו'להינצל' 'לחיות'



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ח

יכול  הבן-אדם אז - 'להנצל' ד']. ישעיה  ּב ירוּ ׁש לים', לחיּ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ['ּכ ל-הּכ תוּ ב
נקרא זה בתחיית-המתים. ולחזור בשמים, תיקון לעשות נדע, שלא  למות ,
ק "ד]. [תהלים מהעולם. בכלל אותם ימחק  השם  - האחרים  כל "להינצל".
לא! עמלק ? לא! רב? ערב אבל שיינצלו, גויים  יהיו הגויים, כל את לא 

ועוד]. ע "א  נ"ה [תיקוה"ז לא ! אדום?


אל  להרגע , צריכים כלום, יהיה לא שאומר  אחד מרב שמעתי שאלה 

מטורפים!!! הם האלו, לאנשים  תאמינו

הלשון : וזה

וסיפורים לשמועות הרב התיחס  מורשת ברשת הרה "ג... של בשיעורו 
האלה בדברים אין לדבריו בציבור . חרדה  ומטילים הציבור  בקרב שמופצים
קליני  מוות  עברו  שכביכול נערים  שמציגים והדוברים  והבל שקר  דברי אלא
הפחדה מכתבי ומוציאים  מקובלים , מעצמם  שמחזיקים אנשים ולחילופין

" הרב זעםלדברי משוגעים.נבואות מעשה עושים "

שאוכלים שוטים, כמה "באים כשוטים: הללו האנשים את הגדיר הרה "ג
להם ויש שומן ... קילו בכמה  עולים שבוע  וכל ורעננים, דשנים ושותים ,

ישראל". עם את להפחיד ומתחילים מיקרופון

לעם "להגיד ומסביר  הרב אומר כולי" והזדעזעתי מכתב איזה "ראיתי
ושלום חס - שם כתוב כך  - בטבת  עשרה  שעד שטות  דברי כאלה ישראל

אחד אף יישאר של)לא יכול (משונאיהם  נפש חולה מטורף רק ישראל. עם
ישראל  עם בלי עולם  להיות יכול האם כזה. דבר  ?".לכתוב

פרשנות לפרש הרשות  את  לידם  שלוקחים אלה  כל כנגד בתקיפות יצא  הרב
את ולהעצים  ולהטיל חרדה  של  אלה בימים דבר כמביני עצמם ולהציג
דברים אחריות . בחוסר  ליבו כנטיית  מפרש אחד וכל  הציבור  בקרב הפחד
אלא אינם דבריהם  יותר. עוד קשים המתח בזמן והיום  תמיד שאסורים

"לא הרב לדברי ומרמה " הבל שנים"דברי הרבה  חייתי כזה . טירוף ראיתי
מבתי  יצאו שחלקם  ומשוגעים  נביאים  מקובלים, הרבה  פגשתי בירושלים ,
אבל  כזה . חולים לבית  מכן לאחר שהלכו מהם וחלק נפש לחולי חולים 
שלא ולומר  להעיז  כאלה  לשיאים  להגיע העז  לא מהם  אחד אף פעם אף

אחד".יישאר  אף

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער טדברי 

ומפרשן מטורף נהיה  אחד "כל  ואמר  זו החמורה  התופעה  לגבי הזהיר  הרב
וזה קליני' 'מוות לו היה  וזה  'חלמתי' אומר  וההוא 'ראיתי' אומר  ואחד
מחזה, איזה  חזה  והשלישי קליני. מוות לו  שיהיה  עד מוח , לו  אין  בכלל

זה. את  מפרשים וכולם דברים  לנו ממציא אחד וכל מכתב, כתב  והרביעי

תאמינותשובה: אל רבנו , למשה תאמיני אל  להגיד שכח הרב דברי לפי
לו. יאמינו לא זה את יגיד הוא אם  אבל בחז"ל, תאמינו  אל בתנ"ך,

אומר: רבינו משה מה תקראו

ציויתי  אשר מן-הדרך , וסרתם תשחיתון, כי-השחת מותי אחרי ידעתי, כי
בעיני  את-הרע  כי-תעשו - הימים באחרית הרעה, אתכם  וקראת אתכם ;

ידיכם במעשה  להכעיסו וילך)ה', פרשת  .(סוף

נתנבא : דניאל  שהנביא אלא  עוד  ולא 

צרה עת והיתה   ע ּמ על-בּ ני העמד ה גּ ד וֹ ל ה ר מיכאל  יעמד  ההיא  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָוּ בעת
כּ ל-ה נּ מצא  עּמ יּמ לט ההיא  וּ בעת ההיא העת עד גּ וֹ י מהיוֹ ת א-נהיתה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲא ׁש ר

בּ ּס פר : ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ת וּ ב

לחרפוֹ תב וא לּ ה  ע וֹ לם לחיּ י אלּ ה  יקיצוּ  אדמת -עפר  מ יּ ׁש ני ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ ים
עוֹ לם : ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלדרא וֹ ן

ועד,ג  לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים וּ מצדּ יקי הרקיע כּ זהר יזהרוּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּמ שׂ כּ ילים
יב ) .(דניאל

עזרא: האבן עמךכתב בני על ולאהעומד  העולם כל על תהיה הצרה וזאת
עמך  ימלט  כן  על ישראל, על הגדול השר  מיכאל היות בעבור  רק ימלטו

וכתוב: הצדיקים , והם בספר כתוב  הנמצא לפניו כל  זכרון ספר  ויכתב
השם. ליראי

דוד: במצודת  מיכאל,וכתב ישראל,יעמוד על  רחמים הרגיל העומד,לבקש
ישראל, על  סניגוריא ללמד תמיד  על והיתה ,לעמוד צרה עת  תהיה  אז 

הקרן הכי ההיא , העת עד לגוי היתה  מעת עליהם  נהיתה  לא  אשר ישראל
ולקדישי  שכתוב כמו מאד  להם  יצר  ישמעאל ממלכות שהיא  הזעירה

וכו' יבלא ו')עליונין עמך,:(לעיל ימלט מאד, להם יצר כאשר  ההיא, ובעת
שנאמר ה ' ויראי הצדיקים לומר  ררה  ימלט , בספר  כתוב הנמצא כל ורק 

וגו' ה'" ליראי לפניו זכרון  ספר  "ויכתב  ג )בהם, .(מלאכי 
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נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  י 

פליטה, ּת היה וּ בירוּ ׁש לם ּב הר -ציּ וֹ ן ּכ י ה'-יּמ לט : ּב ׁש ם א ׁש ר -יקרא  ּכ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְוהיה,
קרא. ה' אׁש ר וּ ב רידים, יהוה , אמר  ◌ֵֹ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַּכ א ׁש ר 

שישארו. שרידים רק שיהיו מובן מכאן 

יקרא: אשר כל והיה

ומגוג  גוג במלחמת אז כמוכי מועט , זמן לישראל גדולה  צרה  תהיה 
הזמן : אותו על  זעם,שאמר  יעבור עד  רגע  כמעט  רביםחבי יפלו ואז

ימלטו. באמת האל ויראי והקדושים בנבואתמישראל שאמר כמו
לו ישעיה : יאמר  קדוש בירושלם  והנותר בציון הנשאר הכתובוהיה כל 

בירושלם.. לחיים 

אמר . ה',וכן בשם יקרא אשר  שאמר:כל כמו  באמת, שיקראוהו קרובוהוא 
קוראיו  לכל באמת ה' יקראוהו אשר  כי לכל קורא, ה ' אשר שרידים  והם

אותם יקרא  והוא באמת יקראוהו רד "קהם ואוהבי. ה ].עבדי  ג, יואל ]

לחיּ ים ה ּכ תוּ ב  ּכ ל ל וֹ  יאמר קדוֹ ׁש  ּב ירוּ ׁש לים והנּ ׁש אר  ּב ציּ וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ"הנּ וֹ תר 
◌ִ◌ַ◌ָ◌ִּב יר וּ ׁש לים "

ּכ מלאכים קדוֹ ׁש ים רק ׁש ם  יארוּ  וא לחיּ ים, מנוֹ ס אין הּט בע   ְוּ בדר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הנביאים: מן תהיהקבלה כמותה, היתה שלא שבעולם, הנוראה  "מלחמה
קדושים רק ישארו לא - ירושלים  שערי לפני !"ממש

ׁש ה ּמ לחמה ה נּ ביאים, מן  אצלם  מק בּ לת קבּ לה  רק  מ ּס ברא , ּפ ר וּ ׁש  זה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
יתקבּ צוּ  בּ ּה  יר וּ ׁש לים, ׁש ערי לפני מּמ ׁש  ּת היה בּ עוֹ לם  ׁש היתה בּ יוֹ תר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה נּ וֹ ראה 
ה ּמ חזיקוֹ ת האּמ וֹ ת  כּ ל אחד בּ צד  נעדר, א מהן  אחד ׁש בּ ע וֹ לם האּמ וֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָכּ ל
ׁש מוֹ ת וּ מקבּ ל זוֹ , בּ דת  מאמינוֹ ת ׁש אינן  הא ּמ וֹ ת כּ ל  אחד  וּ בצד נוֹ צרית , ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָדּ ת 

הנּ וֹ צחת. א ּמ ה ואיז וֹ  צד מכּ ל ה צּ בא  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָשׂ רי

ׁש יּ בוֹ א וּ  אל", מוּ מוֹ  יחיה מי "א וֹ י ּב אוֹ מרוֹ  ּב לעם נּב א זוֹ  מלחמה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְועל
אל, ׁש ם  ׁש ּב ׁש מם  רקהאּמ וֹ ת ׁש ם  יאר וּ  ו א  לחיּ ים , מנוֹ ס אין ה ּט בע וּ בדר ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌

זהנאמר  ועל כּ מלאכים , ג')קדוֹ ׁש ים  ד', והנּ ׁש אר(ישעיה ּב ציּ וֹ ן "הנּ וֹ תר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּב יר וּ ׁש לים", לחיּ ים ה ּכ תוּ ב  ּכ ל לוֹ  יאמר  קד וֹ ׁש  לנפׁש וֹ ּב יר וּ ׁש לים יערב וּ מי ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

בּ חיּ ים . ׁש יּ ארוּ  א לּ וּ  מ ּק דוֹ ׁש ים  בהקדמה )להיוֹ ת בנים " על  .("אבות ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ומלבב. ורוד  הסוף לכאורה

הנביאים בפסוקי המבואר  את נשכח בל אבל מפורש,נכון, שרקבאופן
ומגוג  גוג במלחמת לשרוד  יזכו ומצוות תורה השומרים  :הצדיקים

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יאדברי 

דניאל בספר "(יב ,א )נאמר עד: גּ וֹ י מהיוֹ ת נהיתה א אׁש ר צרה  עת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
ּב ּס פר ּכ תוּ ב  הנּ מצא ּכ ל  ע ּמ יּמ לט ההיא וּ בעת ההיא, [הצדיקיםהעת ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

דוד]". מצודת  ה ', ויראי
זכריה  בספר  נאמר כן ּב ּה :(יג,ח -ט )כמו ׁש נים ּפ י ה', נאם  הארץ  בכל ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה

יגוע וּ  ימותו ],יּכ רתוּ  מהאנושות חלקים ּב ּה [שני יוּ תר [והחלקוהלׁש ית ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ישאר]. ה ּכ סףהשלישי את ּכ צרף וּ צרפ ּת ים  ּב א ׁש , הלׁש ית את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוהבאתי

אתוֹ  אענה ואני  ב ׁש מי יקרא ה וּ א  הזּ הב , את ּכ בחן החלקוּ בחנּת ים [גם . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֹ
שיעמדו אלו ורק אמונתם , חוזק את  ה ' יבדוק – שיישאר  השלישי

יישארו]". בניסיונות 
התנבא יואל הנביא ה )ואף ג, "(יואל ה ': ּב ׁש ם יקרא אׁש ר  ּכ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

ה',[ינצל]יּמ לט  אמר ּכ אׁש ר פליטה ּת היה  וּ בירוּ ׁש לם צ יּ וֹ ן ּב הר ּכ י , ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
קרא,[בצדיקים]וּ ברידים ה' תהיהאׁש ר  ומגוג גוג במלחמת  אז  [כי ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵֹ◌

האל  ויראי והקדושים  מישראל, רבים יכלו ואז  לישראל... גדולה  צרה 
רד"ק]". ימלטו, באמת 

התשובה בעול צוארו שיתן ומי ישוב -יאבד , ולא עורפו שיקשה מי  וכל
ויזכה. לסבול-יצטרף  שכמו ויתן יפות פנים בסבר  הצרות וקבלת

זיע"א: הרמ"ק הצרות כתב  יתחזקו גאולתנו, לזמן קרוב  זה, גלותנו  בסוף 
נפלו  ולגבעות כסונו להרים ויאמרו להם ויצר  החיזוק , תכלית לישראל
ויתרבה פינה, ומכל עבר  מכל יסובבום אשר הגדולות הצרות מפני עלינו,
גבור לשלל, עצמו שמצא  מי וכל בנים, אל אבות יפנו  לא אשר  עד  הצער

יקרא. נוצח
לזככם כדי הברית, המסרת על ויביאם  ביתה את תדין שהשכינה והטעם 
לא ההוא והטוב  הנביאים . ידי על לנו המובטח הטוב  ואל הגאולה אל

מצרים גאולת תזכר  שלא עד  ורעיון, שכל לפני יכילהו ההם  והניסים
כאמרו והנפלאות והניסים ישראל, יד-טו)גאולת טז' עוד:(ירמיה יאמר  "ולא 

העלה אשר  ה' חי אם כי מצרים, מארץ  ישראל בני את העלה אשר ה' חי
יזכו  אשר  כולם  ויאמרו בפלא , לישראל השכינה  וגלוי הניסים  ויהיו וכו'...

לו" קיוינו זה אלקינו "הנה  ט ')אליה: כה' גילוי (ישעיה על באצבע  מורה ממש
את  לצרף הצרות ירבו ימים באותם  לכן לזה . הזוכים ומי ומי השכינה
עורפו  שיקשה  מי וכל יצטער , חובו כפי ואחד  אחד וכל הדין, כפי ישראל
בסבר הצרות וקבלת התשובה בעול צוארו שיתן ומי ישוב-יאבד, ולא 

ויזכה. לסבול-יצטרף  שכמו ויתן יפות פנים



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  י 

פליטה, ּת היה וּ בירוּ ׁש לם ּב הר -ציּ וֹ ן ּכ י ה'-יּמ לט : ּב ׁש ם א ׁש ר -יקרא  ּכ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְוהיה,
קרא. ה' אׁש ר וּ ב רידים, יהוה , אמר  ◌ֵֹ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַּכ א ׁש ר 

שישארו. שרידים רק שיהיו מובן מכאן 

יקרא: אשר כל והיה

ומגוג  גוג במלחמת אז כמוכי מועט , זמן לישראל גדולה  צרה  תהיה 
הזמן : אותו על  זעם,שאמר  יעבור עד  רגע  כמעט  רביםחבי יפלו ואז

ימלטו. באמת האל ויראי והקדושים בנבואתמישראל שאמר כמו
לו ישעיה : יאמר  קדוש בירושלם  והנותר בציון הנשאר הכתובוהיה כל 

בירושלם.. לחיים 

אמר . ה',וכן בשם יקרא אשר  שאמר:כל כמו  באמת, שיקראוהו קרובוהוא 
קוראיו  לכל באמת ה' יקראוהו אשר  כי לכל קורא, ה ' אשר שרידים  והם

אותם יקרא  והוא באמת יקראוהו רד "קהם ואוהבי. ה ].עבדי  ג, יואל ]

לחיּ ים ה ּכ תוּ ב  ּכ ל ל וֹ  יאמר קדוֹ ׁש  ּב ירוּ ׁש לים והנּ ׁש אר  ּב ציּ וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ"הנּ וֹ תר 
◌ִ◌ַ◌ָ◌ִּב יר וּ ׁש לים "

ּכ מלאכים קדוֹ ׁש ים רק ׁש ם  יארוּ  וא לחיּ ים, מנוֹ ס אין הּט בע   ְוּ בדר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הנביאים: מן תהיהקבלה כמותה, היתה שלא שבעולם, הנוראה  "מלחמה
קדושים רק ישארו לא - ירושלים  שערי לפני !"ממש

ׁש ה ּמ לחמה ה נּ ביאים, מן  אצלם  מק בּ לת קבּ לה  רק  מ ּס ברא , ּפ ר וּ ׁש  זה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
יתקבּ צוּ  בּ ּה  יר וּ ׁש לים, ׁש ערי לפני מּמ ׁש  ּת היה בּ עוֹ לם  ׁש היתה בּ יוֹ תר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה נּ וֹ ראה 
ה ּמ חזיקוֹ ת האּמ וֹ ת  כּ ל אחד בּ צד  נעדר, א מהן  אחד ׁש בּ ע וֹ לם האּמ וֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ָכּ ל
ׁש מוֹ ת וּ מקבּ ל זוֹ , בּ דת  מאמינוֹ ת ׁש אינן  הא ּמ וֹ ת כּ ל  אחד  וּ בצד נוֹ צרית , ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָדּ ת 

הנּ וֹ צחת. א ּמ ה ואיז וֹ  צד מכּ ל ה צּ בא  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָשׂ רי

ׁש יּ בוֹ א וּ  אל", מוּ מוֹ  יחיה מי "א וֹ י ּב אוֹ מרוֹ  ּב לעם נּב א זוֹ  מלחמה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְועל
אל, ׁש ם  ׁש ּב ׁש מם  רקהאּמ וֹ ת ׁש ם  יאר וּ  ו א  לחיּ ים , מנוֹ ס אין ה ּט בע וּ בדר ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌

זהנאמר  ועל כּ מלאכים , ג')קדוֹ ׁש ים  ד', והנּ ׁש אר(ישעיה ּב ציּ וֹ ן "הנּ וֹ תר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּב יר וּ ׁש לים", לחיּ ים ה ּכ תוּ ב  ּכ ל לוֹ  יאמר  קד וֹ ׁש  לנפׁש וֹ ּב יר וּ ׁש לים יערב וּ מי ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

בּ חיּ ים . ׁש יּ ארוּ  א לּ וּ  מ ּק דוֹ ׁש ים  בהקדמה )להיוֹ ת בנים " על  .("אבות ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ומלבב. ורוד  הסוף לכאורה

הנביאים בפסוקי המבואר  את נשכח בל אבל מפורש,נכון, שרקבאופן
ומגוג  גוג במלחמת לשרוד  יזכו ומצוות תורה השומרים  :הצדיקים

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יאדברי 

דניאל בספר "(יב ,א )נאמר עד: גּ וֹ י מהיוֹ ת נהיתה א אׁש ר צרה  עת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
ּב ּס פר ּכ תוּ ב  הנּ מצא ּכ ל  ע ּמ יּמ לט ההיא וּ בעת ההיא, [הצדיקיםהעת ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

דוד]". מצודת  ה ', ויראי
זכריה  בספר  נאמר כן ּב ּה :(יג,ח -ט )כמו ׁש נים ּפ י ה', נאם  הארץ  בכל ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה

יגוע וּ  ימותו ],יּכ רתוּ  מהאנושות חלקים ּב ּה [שני יוּ תר [והחלקוהלׁש ית ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ישאר]. ה ּכ סףהשלישי את ּכ צרף וּ צרפ ּת ים  ּב א ׁש , הלׁש ית את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוהבאתי

אתוֹ  אענה ואני  ב ׁש מי יקרא ה וּ א  הזּ הב , את ּכ בחן החלקוּ בחנּת ים [גם . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֹ
שיעמדו אלו ורק אמונתם , חוזק את  ה ' יבדוק – שיישאר  השלישי

יישארו]". בניסיונות 
התנבא יואל הנביא ה )ואף ג, "(יואל ה ': ּב ׁש ם יקרא אׁש ר  ּכ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

ה',[ינצל]יּמ לט  אמר ּכ אׁש ר פליטה ּת היה  וּ בירוּ ׁש לם צ יּ וֹ ן ּב הר ּכ י , ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
קרא,[בצדיקים]וּ ברידים ה' תהיהאׁש ר  ומגוג גוג במלחמת  אז  [כי ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵֹ◌

האל  ויראי והקדושים  מישראל, רבים יכלו ואז  לישראל... גדולה  צרה 
רד"ק]". ימלטו, באמת 

התשובה בעול צוארו שיתן ומי ישוב -יאבד , ולא עורפו שיקשה מי  וכל
ויזכה. לסבול-יצטרף  שכמו ויתן יפות פנים בסבר  הצרות וקבלת

זיע"א: הרמ"ק הצרות כתב  יתחזקו גאולתנו, לזמן קרוב  זה, גלותנו  בסוף 
נפלו  ולגבעות כסונו להרים ויאמרו להם ויצר  החיזוק , תכלית לישראל
ויתרבה פינה, ומכל עבר  מכל יסובבום אשר הגדולות הצרות מפני עלינו,
גבור לשלל, עצמו שמצא  מי וכל בנים, אל אבות יפנו  לא אשר  עד  הצער

יקרא. נוצח
לזככם כדי הברית, המסרת על ויביאם  ביתה את תדין שהשכינה והטעם 
לא ההוא והטוב  הנביאים . ידי על לנו המובטח הטוב  ואל הגאולה אל

מצרים גאולת תזכר  שלא עד  ורעיון, שכל לפני יכילהו ההם  והניסים
כאמרו והנפלאות והניסים ישראל, יד-טו)גאולת טז' עוד:(ירמיה יאמר  "ולא 

העלה אשר  ה' חי אם כי מצרים, מארץ  ישראל בני את העלה אשר ה' חי
יזכו  אשר  כולם  ויאמרו בפלא , לישראל השכינה  וגלוי הניסים  ויהיו וכו'...

לו" קיוינו זה אלקינו "הנה  ט ')אליה: כה' גילוי (ישעיה על באצבע  מורה ממש
את  לצרף הצרות ירבו ימים באותם  לכן לזה . הזוכים ומי ומי השכינה
עורפו  שיקשה  מי וכל יצטער , חובו כפי ואחד  אחד וכל הדין, כפי ישראל
בסבר הצרות וקבלת התשובה בעול צוארו שיתן ומי ישוב-יאבד, ולא 

ויזכה. לסבול-יצטרף  שכמו ויתן יפות פנים



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  יב

שיש עוד  וכל העולם , מן להיבטל הקליפות עת שהגיע הוא  והענין
ורשעים החיצונים  שיתבטלו אפשר  היאך  בהם , אחוזים  רשעים בישראל
ואמונה ביושר והמשפט הדין בעל הוא ברוך  והקדוש  ברשעתם , עדיין
והנהגה וטהור . נקי כסף שיהיו עד  צרוף  אחר צרוף  יצטרפו  ולכן עול, ואין 

מקום. מכל חובה חלק  כל גובה והקליפה הדין, קשי בתכלית תהיה זו

יהיו  וישראל ברעהו, איש  חרב  גוי אל גוי יכתתו ההוא  ובעת ההם  ובימים
ולאכול  הזאת הרחלה את לבזוז ירצה ואחד  אחד  וכל גדול, בצער  ביניהם
הקדושים, אבות  שלושה בזכות ה' עם  על ירחם ברוך  והקדוש  בשרה, את
הוא ברוך הקדוש  יפיל הזה הדין ומתוך  הצרות. מתוך ויתלבנו ויצטרפו

השמים". מתחת וימחהו  העולם מן ויכלהו עמלק  זרע 


זה ? כנגד משהו ועשו הזהירו  הרבנים  האם השואה? לפני היה  מה שאלה :

ישראל". של  בלבם ויראה פחד  להכניס  צריך  שלא לו "אמרו תשובה:

השומר בעל זצוק "ל ראטה אהרן רבי על אהרן" של "שבחו הספר מתוך
הקודש. וטהרת  אמונים 

לך  ת"ש , היהודים ...""שנת כל את כנוס 

מפחד  ליבו כי אגרות , בכמה  כתב וכן לתלמידיו, תמיד אמר הקדוש רבנו 
היה וכן כן , לפני ישראל לארץ נסיעתו להקדים רצה  ולכן ת"ש. משנת מאד 
רב עם לאסוף הטהור  ליבו כמה ותמיד בשואה , הנוראות  מהגזירות  כידוע 
הנוראה, הגזירה שיבטל לה' ולצעוק ולזעוק הקדוש ישראל מעם וגדול
להם והציע  לארץ, בחוץ אז שהיו  ישראל מגדולי כמה עם לדבר והלך
נמצא הקודש  ועם ליום מיום מתחדשות והגזרות היות  כי להם והסביר 
רבתי  עצרות  ויעשו ועיר  עיר בכל שיתאספו כדאי אז גדולה, ובמצוקה בצער
גזר רוע הקב"ה שיקרע ובתחנונים בתפילות  ומרה  גדולה  זעקה  ויזעקו עם

בפה , אלא  כחנו ואין אךדיננו , הנוראות. הגזירות את לבטל יוכלו ואולי
לו  ואמרו הקדושים , דבריו את ודחו הקדוש, רבנו מדברי נחה לא דעתם

ישראל. של בלבם  ויראה פחד  להכניס  צריך  שלאשלא  ראה הקדוש  ורבנו 
ולעלות ביתו ובני עצמו  את להציל הפחות  לכל והחליט דבריו, את  קבלו

נפש מסירות  מיני בכל הקדוש עפרה  ולחונן  הקודש פרצהלארץ כך (ואחר

כידוע ) השניה העולם  .מלחמת 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יגדברי 

יחד  הצדיקים את  לקח ה' - בשואה השואה. בתקופת כמו  לא זה עכשיו כי
הרשעים ועם  הלא -כל-כך-צדיקים, והכרּת יעם  מ ּת ערּה , חרבּ י 'והוֹ צאתי  כ"א : ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ(יחזקאל

ור ׁש ע ') צ דּ יק   שלו מ ּמ הדרגה  לפי בדיוק יהיה אחד כל  - עכשיו ('וׁש בּת ם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

סופ "ג ) מלאכי לרׁש ע'... צ דּ יק  בּ ין .וּ ראיתם  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אומר : שאני מה  טוב תקראו טוב, תשמעו  טוב, תבינו אומר, שאני מה תבינו 
לסבול. התחלנו כבר  ואנחנו  נסבול, ואנחנו קל. יהיה לא  זה 

נשמה כל יציל והוא  יהודית, ונשמה  נשמה כל מאד-מאד אוהב הקב"ה אבל
אותו יציל אישית  הוא ּב ני ונשמה, אחד לאחד  ּת לּק ט וּ  'ואּת ם כ"ז: ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ[ישעיה

ארץ '] צר וֹ ר יּפ וֹ ל 'וא עמוס : סו"ס ע"ש , מלאכיםישׂ ראל...' ישלח לא  הוא . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
האהבה מתוך  וזה  יהודית. נשמה לכל  ידאג בעצמו הוא  זה , את  לעשות  כדי

לעמ"י  לו שיש ּכ ן הגדולה  על ,אהב ּת י ע וֹ לם 'ואהבת ל"א: ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ[ירמיהו
חסד ...'] שנוצרמׁש כּת י מהרגע ההיסטוריה, כל על כשמסתכלים  באמת כי ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

שלהם, במצוות וירדו, שנפלו , שאפילו  יודע הקב"ה הראשון , היהודי
מסוימותובתו בתקופות  וכו' וכו ' תורה ללמוד  הפסיקו שלהם, רה 

כּ י  ידעּת י... 'כּ י וילך : [סו"פ זרה לעבודה  עד ירדו ואפילו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִבהיסטוריה,
הנכון, לרגע לזמן, הגיע כשזה דבר , של בסופו  אבל ּת ׁש חתוּ ן ...'], ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַה ׁש חת

היהודית הדת  על לעבור סירבו התורה, על לעבור  מיאנו  ◌ַ◌ֵ['ריחסירבו,
הרעה אתכם 'וקראת עה"פ  וילך סו"פ  עה "ת כהן שפתי  ר' ◌ָ◌ְּב וֹ גדיו',

הימים '] לאבאחרית ביותר, קשה  בצורה  במוות  עליהם איימו אם ואפילו .
הקב"ה נגד ללכת ואופן  פנים  בשום מוכנים  היו  לא לזוז, מוכנים  ◌ִ['ּכ י היו

רש "י] ע "ש  שיה "ש , סו"ס אהבה ...', כּמ ות לנוע זּ ה תהיה כן, גם ואנחנו, . ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לא  ומי יהודי מי יראה  וזה  אחרונה , בחירה 'וּ צרפּת יםעכשיו  י"ג: [זכריה  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אענה ואני ב ׁש מי  יקרא הוּ א  הזּ הב, את ּכ בחן וּ בחנּת ים הּכ סף , את ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִּכ צרף 
דניאל] סו"ס ור ' .אתוֹ ...', ֹ

ב-1939, ההיא , בתקופה  חילוניים, לרוב היו היהודים באירופה , וכמו 
להם ושהיו  שלהם , השמות  את  יודעים  כולנו  שאנחנו החשובות  והישיבות
כל  לעומת  אבל גדולים , מאד  צדיקים היו ושבכלל, ענקיים , ראשי-ישיבות
מעט. מתי היו  הם  – מיליונים  שהיו אירופה של היהודית  האוכלוסיה
הלב כל עם ולמדו שישבו הבחורים מאד, מעטים היו  האמיתיים הצדיקים
הרבה -הרבה רבים , ילדים בעלי היו שבאמת  המשפחות ביותר. מעטים היו –
יהודים-אמיתיים באמת  להיות  שיוכלו  כדי בעוני וחיו משפחה, לכל ילדים 
חילוניים. כמעט או חילונים  להיות  שהעדיפו אלו כל לעומת  מעטים היו  –
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הקדושים, אבות  שלושה בזכות ה' עם  על ירחם ברוך  והקדוש  בשרה, את
הוא ברוך הקדוש  יפיל הזה הדין ומתוך  הצרות. מתוך ויתלבנו ויצטרפו

השמים". מתחת וימחהו  העולם מן ויכלהו עמלק  זרע 


זה ? כנגד משהו ועשו הזהירו  הרבנים  האם השואה? לפני היה  מה שאלה :

ישראל". של  בלבם ויראה פחד  להכניס  צריך  שלא לו "אמרו תשובה:

השומר בעל זצוק "ל ראטה אהרן רבי על אהרן" של "שבחו הספר מתוך
הקודש. וטהרת  אמונים 

לך  ת"ש , היהודים ...""שנת כל את כנוס 
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הנוראה, הגזירה שיבטל לה' ולצעוק ולזעוק הקדוש ישראל מעם וגדול
להם והציע  לארץ, בחוץ אז שהיו  ישראל מגדולי כמה עם לדבר והלך
נמצא הקודש  ועם ליום מיום מתחדשות והגזרות היות  כי להם והסביר 
רבתי  עצרות  ויעשו ועיר  עיר בכל שיתאספו כדאי אז גדולה, ובמצוקה בצער
גזר רוע הקב"ה שיקרע ובתחנונים בתפילות  ומרה  גדולה  זעקה  ויזעקו עם

בפה , אלא  כחנו ואין אךדיננו , הנוראות. הגזירות את לבטל יוכלו ואולי
לו  ואמרו הקדושים , דבריו את ודחו הקדוש, רבנו מדברי נחה לא דעתם

ישראל. של בלבם  ויראה פחד  להכניס  צריך  שלאשלא  ראה הקדוש  ורבנו 
ולעלות ביתו ובני עצמו  את להציל הפחות  לכל והחליט דבריו, את  קבלו

נפש מסירות  מיני בכל הקדוש עפרה  ולחונן  הקודש פרצהלארץ כך (ואחר

כידוע ) השניה העולם  .מלחמת 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יגדברי 

יחד  הצדיקים את  לקח ה' - בשואה השואה. בתקופת כמו  לא זה עכשיו כי
הרשעים ועם  הלא -כל-כך-צדיקים, והכרּת יעם  מ ּת ערּה , חרבּ י 'והוֹ צאתי  כ"א : ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ(יחזקאל

ור ׁש ע ') צ דּ יק   שלו מ ּמ הדרגה  לפי בדיוק יהיה אחד כל  - עכשיו ('וׁש בּת ם אבל ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

סופ "ג ) מלאכי לרׁש ע'... צ דּ יק  בּ ין .וּ ראיתם  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אומר : שאני מה  טוב תקראו טוב, תשמעו  טוב, תבינו אומר, שאני מה תבינו 
לסבול. התחלנו כבר  ואנחנו  נסבול, ואנחנו קל. יהיה לא  זה 

נשמה כל יציל והוא  יהודית, ונשמה  נשמה כל מאד-מאד אוהב הקב"ה אבל
אותו יציל אישית  הוא ּב ני ונשמה, אחד לאחד  ּת לּק ט וּ  'ואּת ם כ"ז: ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ[ישעיה

ארץ '] צר וֹ ר יּפ וֹ ל 'וא עמוס : סו"ס ע"ש , מלאכיםישׂ ראל...' ישלח לא  הוא . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
האהבה מתוך  וזה  יהודית. נשמה לכל  ידאג בעצמו הוא  זה , את  לעשות  כדי

לעמ"י  לו שיש ּכ ן הגדולה  על ,אהב ּת י ע וֹ לם 'ואהבת ל"א: ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ[ירמיהו
חסד ...'] שנוצרמׁש כּת י מהרגע ההיסטוריה, כל על כשמסתכלים  באמת כי ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

שלהם, במצוות וירדו, שנפלו , שאפילו  יודע הקב"ה הראשון , היהודי
מסוימותובתו בתקופות  וכו' וכו ' תורה ללמוד  הפסיקו שלהם, רה 

כּ י  ידעּת י... 'כּ י וילך : [סו"פ זרה לעבודה  עד ירדו ואפילו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִבהיסטוריה,
הנכון, לרגע לזמן, הגיע כשזה דבר , של בסופו  אבל ּת ׁש חתוּ ן ...'], ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַה ׁש חת

היהודית הדת  על לעבור סירבו התורה, על לעבור  מיאנו  ◌ַ◌ֵ['ריחסירבו,
הרעה אתכם 'וקראת עה"פ  וילך סו"פ  עה "ת כהן שפתי  ר' ◌ָ◌ְּב וֹ גדיו',

הימים '] לאבאחרית ביותר, קשה  בצורה  במוות  עליהם איימו אם ואפילו .
הקב"ה נגד ללכת ואופן  פנים  בשום מוכנים  היו  לא לזוז, מוכנים  ◌ִ['ּכ י היו

רש "י] ע "ש  שיה "ש , סו"ס אהבה ...', כּמ ות לנוע זּ ה תהיה כן, גם ואנחנו, . ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לא  ומי יהודי מי יראה  וזה  אחרונה , בחירה 'וּ צרפּת יםעכשיו  י"ג: [זכריה  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אענה ואני ב ׁש מי  יקרא הוּ א  הזּ הב, את ּכ בחן וּ בחנּת ים הּכ סף , את ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִּכ צרף 
דניאל] סו"ס ור ' .אתוֹ ...', ֹ

ב-1939, ההיא , בתקופה  חילוניים, לרוב היו היהודים באירופה , וכמו 
להם ושהיו  שלהם , השמות  את  יודעים  כולנו  שאנחנו החשובות  והישיבות
כל  לעומת  אבל גדולים , מאד  צדיקים היו ושבכלל, ענקיים , ראשי-ישיבות
מעט. מתי היו  הם  – מיליונים  שהיו אירופה של היהודית  האוכלוסיה
הלב כל עם ולמדו שישבו הבחורים מאד, מעטים היו  האמיתיים הצדיקים
הרבה -הרבה רבים , ילדים בעלי היו שבאמת  המשפחות ביותר. מעטים היו –
יהודים-אמיתיים באמת  להיות  שיוכלו  כדי בעוני וחיו משפחה, לכל ילדים 
חילוניים. כמעט או חילונים  להיות  שהעדיפו אלו כל לעומת  מעטים היו  –



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  יד

להכנס צריכים היו  והם למחנות -הריכוז אותם  שלח ימש"ו כשהיטלר  אבל
ישראל', 'שמע  צרחו כולם אותם , המיתו שם  הבניינים אל לתאי-הגאזים,
בהקב"ה, האמינו לא  שהם וכמה עשו, שהם  מה  על מאד  הצטערו כולם 
שלהם, והבעלים  שלהם, והילדים הם, המצוות. את  קיימו לא שהם כמה
והם שלדים, כמו שיער, בלי בגדים, בלי לתאי-הגאזים נכנסו שלהם  והנשים 

ישראל' שמע ישראל, 'שמע !צרחו

שביניהם ?... החילונים גם שאלה:

לאתשובה: מעטים  רק אמרו, שלא כאלה היו אמנם  כולם . החילוניים. גם
מבתים באו  עוד  העצום הרוב כי אמרו, כן העצום  הרוב אבל זאת, צעקו
אם ואפילו מהם . רחוק כך כל היה  לא וזה מאד, חרדים  או מאד, מסורתיים
האירופאים שכל וקלטו הגאזים , לתאי נכנסו כשהם  – קרובים היו לא 
רק בסך -הכל הם וכו' אנשי-הרוח האמנים, הסופרים, המוזיקאים , האלה ,
הם הקב"ה, את רק  ושיש מיּ ער ...'], חזיר  'יכרסמנּ ה פ': [תהלים רעות ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְחיות 
כל  עם שלהם  היפה הבית של מהמימד חוץ אחר  מימד שישנוֹ  תפסו ◌ֶפתאום
החברה של חלק  להיות שלהם הרצון עם  רצו, שהם  הגשמיים  הדברים 

ישראל'!ההארית . 'שמע  צעקו איןוהם  כיסוי-ראש, לנו אין בגדים , לנו אין ַ◌ִ◌
והקב"ה. שלנו  הנשמות  את  רק  כלום , לנו

נשמה כל יקח ה ' ה', בעזרת למות. ככה מאיתנו יבקש לא ה' ה', בעזרת
יקבּ צנּ וּ , ישׂ ראל 'מזרה ל "א: [ירמיהו השלימה לגאולה אותו ויכניס ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְיהודית,
כמה סובלים ... כמה  תראו מסביבנו , תסתכלו אבל עדרוֹ ...']. כּ רעה  ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש מר וֹ 
עצובים, הם בריאים שהם אפילו  אנשים  כמה נדע... שלא חולים, אנשים 
חסר אוכל, חסר כסף, חסר  הזה, הגשמי העולם  כל  ועם  בעיות, ומלאים
זהו לחובות . להיכנס צריך  לקנות בשביל אבל מלא -מלא, גם ויש ביגוד.

חובות, של לעבדים.עולם אותנו להפוך  בכדי בכוונה כך  עשוי אבל וזה
וכו ', לאושוויץ שהלכו אלה כמו בדיוק לא  לרגע-המבחן , נגיע כשאנחנו

מלבדו' עוד 'אין נבין: שאנחנו לרגע-של-אמת, נגיע כל אבל  – הזה  וברגע !
אנחנו רק  כלום , נשאר שלא נראה שלא  עד אבל לאמת. יחזור אמיתי יהודי
שהם אנשים  ממעט חוץ אנשים, מכמה חוץ  באמת, לזה נגיע לא  – והקב"ה

לזה. הגיעו כבר  הם  ואולי כן, לפני לזה  יגיעו  כן

תגידו ואל  קל. יהיה שזה  תחשבו אל קל. יהיה לא  זה  קשה . יהיה  זה אבל
ישראל' עם נגד  מקטרג מדבר , אתה למה  נו, נו, 'נו , מקטרג.?לי: לא  אני '!

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער טו דברי 

לנו שיש ולראות במראה להסתכל היום כל ואפשר עבירות, בעלי אנחנו 
יהודים, של לבושים  מיני וכל מאד, וגבוה  יפה ושטריימל וזקנים, ◌ָפיאות ,

'אּה  אמיתיים'ולהגיד: יהודים  אנחנו  ואנחנו! להתחפש , יכול אחד כל אבל  ! ַ◌
זה ואם להגיע. צריכים  שהיינו לאיפה הגענו  לא  ואנחנו מחופשים, לרוב

אז  ח"ו, ככה  מזה,ימשיך לצאת  אפשר  איך שאלה שתהיה  עמוק, כך כל נרד 
אליו שנכנסנו העמוק מהבור  אותנו יוציא ה ' כי נצא , אנחנו אבל ח"ו.
ּב וֹ ...'] מים אין מ ּב וֹ ר  אסירי ׁש לּ חּת י ּב רית ּב דם א ּת  'גּ ם י"א : ט ' .[זכריה ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

"יחיה". יהודי  שכל אומר לא זה  אבל ינצל. יהודי שכל אמרתי ונכון,

משיח. לקבל לחיות זה - 'לחיות' שונים. דברים שני זה – ו'להינצל' 'לחיות'
יכול  הבן-אדם אז - 'להנצל' ד']. ישעיה  ּב ירוּ ׁש לים', לחיּ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ['ּכ ל-הּכ תוּ ב
נקרא זה בתחיית-המתים. ולחזור בשמים, תיקון לעשות נדע, שלא  למות ,
ק "ד]. [תהלים מהעולם. בכלל אותם ימחק  השם  - האחרים  כל "להינצל".
לא! עמלק ? לא! רב? ערב אבל שיינצלו, גויים  יהיו הגויים, כל את לא 

ועוד ] ע "א נ"ה  [תיקוה "ז לא! אדום?

?שאלה: לבינינו בינם  או  עצמם  לבין הגוים בין מלחמה השנה  תהיה האם

ממלחמותתשובה: מפחדים  כך כל כולם למה מפחדים  כך כל כולם  ?למה 
מבחינה להיות  צריכים שאנחנו איפה  עומדים  לא  אנחנו כי למה. לכם אגיד
שלנו. האויבים עשו ולא  ישמעאל לא אבל מעשו. פחד לנו יש ולכן  רוחנית 
לשם חיים  לחיות  קודם  תדאגו ולכן  שלנו. האויבים שלנו  העבירות  רק

לנו. יפריעו עשו ולא  ישמעאל  ולא  שמים,

כביכול  הרגיל למסלולם  חוזרים  והחיים פורקו  הסוכות עבר, החג
כלום קרה לא  רואים, אתם אומרים: חלק  מאוכזבים. איןאנחנו !

שטויות. הכל גאולה,

יכול  אדם כל  כי גדולה, רחמנות  לי יש האלה , ליהודים  האלה, ולאנשים 
קרובה, שהגאולה ח "ו מאמינים לא  ואם קרובה , שהגאולה  כמה עד  להרגיש
קרובה כמה להבין יכול שכל  טיפת  עם  אדם  כל הרי להגיד, יכול אני מה 

נדע. שלא העולם, רוב את  להחריב שיכולה ביותר , קשה מלחמה 

נוסעות, המכוניות זורחת, השמש החוצה , יוצאים בבוקר , קמים אבל
מרוויחים לעבודה, הולכים אנשים  שלהם, השירים  את שרות  הציפורים
או במבה , לא אפילו דבר , חסר  לא הכל, ויש  בסופרמרקט , קונים  כסף ,
המאמין האדם  את אפילו  מבלבל זה הכל. יש פיצה. או גלידה  או  שוקולד



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  יד

להכנס צריכים היו  והם למחנות -הריכוז אותם  שלח ימש"ו כשהיטלר  אבל
ישראל', 'שמע  צרחו כולם אותם , המיתו שם  הבניינים אל לתאי-הגאזים,
בהקב"ה, האמינו לא  שהם וכמה עשו, שהם  מה  על מאד  הצטערו כולם 
שלהם, והבעלים  שלהם, והילדים הם, המצוות. את  קיימו לא שהם כמה
והם שלדים, כמו שיער, בלי בגדים, בלי לתאי-הגאזים נכנסו שלהם  והנשים 

ישראל' שמע ישראל, 'שמע !צרחו

שביניהם ?... החילונים גם שאלה:

לאתשובה: מעטים  רק אמרו, שלא כאלה היו אמנם  כולם . החילוניים. גם
מבתים באו  עוד  העצום הרוב כי אמרו, כן העצום  הרוב אבל זאת, צעקו
אם ואפילו מהם . רחוק כך כל היה  לא וזה מאד, חרדים  או מאד, מסורתיים
האירופאים שכל וקלטו הגאזים , לתאי נכנסו כשהם  – קרובים היו לא 
רק בסך -הכל הם וכו' אנשי-הרוח האמנים, הסופרים, המוזיקאים , האלה ,
הם הקב"ה, את רק  ושיש מיּ ער ...'], חזיר  'יכרסמנּ ה פ': [תהלים רעות ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְחיות 
כל  עם שלהם  היפה הבית של מהמימד חוץ אחר  מימד שישנוֹ  תפסו ◌ֶפתאום
החברה של חלק  להיות שלהם הרצון עם  רצו, שהם  הגשמיים  הדברים 

ישראל'!ההארית . 'שמע  צעקו איןוהם  כיסוי-ראש, לנו אין בגדים , לנו אין ַ◌ִ◌
והקב"ה. שלנו  הנשמות  את  רק  כלום , לנו

נשמה כל יקח ה ' ה', בעזרת למות. ככה מאיתנו יבקש לא ה' ה', בעזרת
יקבּ צנּ וּ , ישׂ ראל 'מזרה ל "א: [ירמיהו השלימה לגאולה אותו ויכניס ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְיהודית,
כמה סובלים ... כמה  תראו מסביבנו , תסתכלו אבל עדרוֹ ...']. כּ רעה  ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש מר וֹ 
עצובים, הם בריאים שהם אפילו  אנשים  כמה נדע... שלא חולים, אנשים 
חסר אוכל, חסר כסף, חסר  הזה, הגשמי העולם  כל  ועם  בעיות, ומלאים
זהו לחובות . להיכנס צריך  לקנות בשביל אבל מלא -מלא, גם ויש ביגוד.

חובות, של לעבדים.עולם אותנו להפוך  בכדי בכוונה כך  עשוי אבל וזה
וכו ', לאושוויץ שהלכו אלה כמו בדיוק לא  לרגע-המבחן , נגיע כשאנחנו

מלבדו' עוד 'אין נבין: שאנחנו לרגע-של-אמת, נגיע כל אבל  – הזה  וברגע !
אנחנו רק  כלום , נשאר שלא נראה שלא  עד אבל לאמת. יחזור אמיתי יהודי
שהם אנשים  ממעט חוץ אנשים, מכמה חוץ  באמת, לזה נגיע לא  – והקב"ה

לזה. הגיעו כבר  הם  ואולי כן, לפני לזה  יגיעו  כן

תגידו ואל  קל. יהיה שזה  תחשבו אל קל. יהיה לא  זה  קשה . יהיה  זה אבל
ישראל' עם נגד  מקטרג מדבר , אתה למה  נו, נו, 'נו , מקטרג.?לי: לא  אני '!

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער טו דברי 

לנו שיש ולראות במראה להסתכל היום כל ואפשר עבירות, בעלי אנחנו 
יהודים, של לבושים  מיני וכל מאד, וגבוה  יפה ושטריימל וזקנים, ◌ָפיאות ,

'אּה  אמיתיים'ולהגיד: יהודים  אנחנו  ואנחנו! להתחפש , יכול אחד כל אבל  ! ַ◌
זה ואם להגיע. צריכים  שהיינו לאיפה הגענו  לא  ואנחנו מחופשים, לרוב

אז  ח"ו, ככה  מזה,ימשיך לצאת  אפשר  איך שאלה שתהיה  עמוק, כך כל נרד 
אליו שנכנסנו העמוק מהבור  אותנו יוציא ה ' כי נצא , אנחנו אבל ח"ו.
ּב וֹ ...'] מים אין מ ּב וֹ ר  אסירי ׁש לּ חּת י ּב רית ּב דם א ּת  'גּ ם י"א : ט ' .[זכריה ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

"יחיה". יהודי  שכל אומר לא זה  אבל ינצל. יהודי שכל אמרתי ונכון,

משיח. לקבל לחיות זה - 'לחיות' שונים. דברים שני זה – ו'להינצל' 'לחיות'
יכול  הבן-אדם אז - 'להנצל' ד']. ישעיה  ּב ירוּ ׁש לים', לחיּ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ['ּכ ל-הּכ תוּ ב
נקרא זה בתחיית-המתים. ולחזור בשמים, תיקון לעשות נדע, שלא  למות ,
ק "ד]. [תהלים מהעולם. בכלל אותם ימחק  השם  - האחרים  כל "להינצל".
לא! עמלק ? לא! רב? ערב אבל שיינצלו, גויים  יהיו הגויים, כל את לא 

ועוד ] ע "א נ"ה  [תיקוה "ז לא! אדום?

?שאלה: לבינינו בינם  או  עצמם  לבין הגוים בין מלחמה השנה  תהיה האם

ממלחמותתשובה: מפחדים  כך כל כולם למה מפחדים  כך כל כולם  ?למה 
מבחינה להיות  צריכים שאנחנו איפה  עומדים  לא  אנחנו כי למה. לכם אגיד
שלנו. האויבים עשו ולא  ישמעאל לא אבל מעשו. פחד לנו יש ולכן  רוחנית 
לשם חיים  לחיות  קודם  תדאגו ולכן  שלנו. האויבים שלנו  העבירות  רק

לנו. יפריעו עשו ולא  ישמעאל  ולא  שמים,

כביכול  הרגיל למסלולם  חוזרים  והחיים פורקו  הסוכות עבר, החג
כלום קרה לא  רואים, אתם אומרים: חלק  מאוכזבים. איןאנחנו !

שטויות. הכל גאולה,

יכול  אדם כל  כי גדולה, רחמנות  לי יש האלה , ליהודים  האלה, ולאנשים 
קרובה, שהגאולה ח "ו מאמינים לא  ואם קרובה , שהגאולה  כמה עד  להרגיש
קרובה כמה להבין יכול שכל  טיפת  עם  אדם  כל הרי להגיד, יכול אני מה 

נדע. שלא העולם, רוב את  להחריב שיכולה ביותר , קשה מלחמה 

נוסעות, המכוניות זורחת, השמש החוצה , יוצאים בבוקר , קמים אבל
מרוויחים לעבודה, הולכים אנשים  שלהם, השירים  את שרות  הציפורים
או במבה , לא אפילו דבר , חסר  לא הכל, ויש  בסופרמרקט , קונים  כסף ,
המאמין האדם  את אפילו  מבלבל זה הכל. יש פיצה. או גלידה  או  שוקולד



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  טז

להיותביות יכול זה ואיך הזה. השקר בעולם  קיים הכל שקט, הכל ר .
גדולה כ"כ בסכנה  להיותשאנחנו  יכול זה איך ??

אמרו ותינוקות , ילדים  נשים גברים - יהודים אספו  השניה העולם  במלחמת
לא האנשים רוב לרכבת . כולם  את  לקחו שצריכים , מה  רק לקחת להם
לא שלהם , האחרונה לנסיעה אותם שלוקחים  למות , שהולכים האמינו 

להיות יכול זה  איך מיני האמינו , כל לנשום , אויר  יש זורחת , השמש ?
להיות יכול זה איך מסביבנו, וקרובים  מכרים האחרוןאנשים  הרגע ועד ?

הרוב. לפחות האמינו , לא  הם הגזים, לתאי כשהלכו

מאמין לא  ומי מצב. באותו עכשיו אלהואנחנו  להאמין. רוצים  שלא  אלה ?
ימשיך. הזהב עגל של העולם השטוח , הגשמי, שהעולם  להאמין שרוצים 

הכל  את יהרוס שה ' להאמין רוצים לא  שקר , הכל שזה להאמין רוצים לא 
להגיד  אפשר מה  להאמין. רוצים  לא שעומד לנצח. לאדם לומר אפשר  איך  ?

לו שיש הבדיחה את לסיים  חייב הוא  שלו, חבר  עם  ומדבר  הרכבת, פסי על 
אתלהגיד  לספר  רוצה הוא כי לדעת, רוצה לא הוא אבל הרכבת, ובאה !

מכל  לו וצועקים  שלו, החבר של התגובה את לראות רוצה הוא  הבדיחה,
מתקרבת הרכבת  הרכבת , מפסי תרד אתהכיוונים : בלספר עסוק הוא אבל !

באה הרכבת  שלו, החבר  של גדול הכי הצחוק של ברגע ובדיוק הבדיחה,
לנצח. נעלמים והם

שלנו. המצב וזה

שחיכינו נכון  שעברה , שביעי במוצאי שחיכינו נכון בתש"ס, חיכינו נכון,
הגיע. ולא השנה, לסוכות 

מייצרות או קונות, הארצות כל טוב. תסתכלו קורה , מה מסביב תסתכלו
יודעים. שאנחנו  כמה  עד בהיסטוריה פעם אי שהיה קטלני הכי נשק נשק,

מלחמה. על מדברים שכולם כמה תסתכלו

וכו '. מדינות ראשי ועד הקטן האדם מהבן בעולם, יש  רשעות  איזה תסתכלו

תסתכלו הזהב. עגל את מחסל  ממש ה' איך הכלכלי, המצב על תסתכלו
וקשות, משונות ממחלות  ונפטרים  חולים  אנשים  כמה תסתכלו  טוב ,
כל  אנשים  אלפי בכוונה  או בטעות  הורגים, ממש  שהרופאים  כמה  תסתכלו

העולם )יום .(בכל

בעצמם. לפושעים  נהפכו  מהשוטרים חלק איך במשטרה , תסתכלו 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יזדברי 

שלא אנשים  מיני וכל גויים  של  גדולה קבוצה בו קיימת בצה"ל, תסכלו
דבר וכו', אלכוהול  סמים, עם חיילים הרבה של צבא  ישראל. לעם  שייכים 

גויים. של בצבא  רק היה שפעם 

ביטוח -לאומי, על לא  ביטוח , חברות על לא - לסמוך אפשר אי איך תסתכלו
כלום. על לא  בנקים, על לא דבר, שום על לא

שו שולטת, הרשעות  איך פעםתסתכלו אף שלטה שלא  כמו לטת 
בהיסטוריה.

?ולמה

גלגולים עכשיו  פה  יש ביחד. הרשעות כל את  מגלה שה' הזמן זה  כי
ועמורה, סדום של גלגולים  המבול, דור  של גלגולים ההפלגה, דור  של
וגם היהודים  של גם  פעם , אי בעולם  שהיו  הרשעים  כל הבריונים . של

הגויים. של

פה הם גםלמה  תיקון. להם אין  עצמם , את  לתקן יכולים  לא  הם  הרי ?
פה רב.הערב-רב ערב יהיו  בסוף היהודים רוב - האריז"ל ועפ "י ,


דור* מדור  בעמלק  לה' מלחמה 

בדרך  עוד ואפ"ל וז "ל : בשלח, פרשת תורה דברי בספר
דר, מדר בעמלק לה' מלחמה הכתוב בביאור קצת  אחר

זה פסוק  על  הקדוש  בזוהר  איתא ס "ז)דהנה מלחמה (דף
בכל ודרא דרא בכל יהודה  ר ' אמר דר , מדר בעמלק  לה'
זרעא מההוא  בהו דלית  דר  לך לית לעלמא דאתיין  דרין
ועלייהו אמר יצחק רבי קרבא, בהו אגח וקב"ה בישא

עיי "ש . הארץ, מן  חטאים יתמו כתיב
בזוה"ק איתא  קכ:)עוד דף  יין(ח"ב  אינון  רב דערב

ואפיקורסים מינים  משומדים  ומנהון  לעכו"ם, דנתנסך
כולה. התורה שבכל לעבירות משומדים 

החמה אור הרמ"ק)ובספה"ק  בשם נשא וז"ל ,(פ' כתב
ושם  החיצונים. נשמת הארץ  גויי  הם רב (עלהערב

ע "ב ) ק"כ  דף משפטים שהםזוה"ק בעמלק לה' מלחמה וז "ל 
עמלק וזרע  באלו אלו  נתערבו שכולם בישא ערבוביא
מכולם נחשבים  שהם  ישראל רשעי  ויש  בהם נתערב
וכו'. יצאו ממך ומחריביך מהרסיך ישראל פריצי  שהם 
אפיקורסי מוסרי  מיני , יושבי ה בקרבנו  אשר  רב הערב כתות

יששכר אדר)ובבני  חודש  רב(מאמרי  הערב כתות כתב,
הן אפיקורסים , מוסרים  מינים יושבים , הם  בקרבנו  אשר
ר"ב ער"ב אחרא דסטרא הדעת עמלק משורש  המה 
אשר הללו בדורות תראה  כאשר דע "ת  גימטריא
כלי דקיימין אותן  וגם האפיקורסות, נתרבה בעוה"ר 

בעצות  מעליהם  עורם  את לפשוט ישראל על  חמס
בספה"ק ועיין ע "כ. וד "ל , טובים  לא בחוקים  רעות

נשא . פרשת יוסף יעקב תולדות
רב מערב ה  שלה הראשי  ע הדור רוב

בראשית פרשת חי קי "ג )ובזוהר רוב(דף ועתה וז "ל , כתב
ע "כ . רב, מערב  הם  שלהם  הראשים עם הדור 

רב מהערב  הרבני רוב יהיו  המשיח  ביאת  דלפני :חיי הדברי
וז"ל , כתב  ויקהל  לפרשת בהשמטות חיים דברי ובספר
כו ', רב מהערב הרבנים רוב יהיו המשיח ביאת דלפני
אך  קדושים  בעצמן ישראל כי  שם: חיים  הדברי  וז"ל
כנראה  עבדו לגרמייהו דעבדי  חסדים כל רב הערב
המה  שבדור בתים והבעלי  והחסידים  שהרבנים בעליל
וכל הציבור  על לשרור ורוצים רב מערב  רובן  בעוה"ר 
אין ולכן  וממון כבוד  לקבל לגרמייהו רק מעשיהם 

נפ  שמוסרים  באמת עובדים  אם רק  לד'להתחבר שם 
עוד . עיי"ש ע"כ לעצמם , תועלת שום לקבל  לא

רעיא א"ל  וז "ל , נשא פרשת  מהימנא ברעיא ועיין
בכל תאחר לא דיקו"ק בשמא עלך באומאה מהימנא
אין כי וירא וכה כה ויפן  סגי, בצערא אנא דהא יכולתך
גבורה  בהאי  צערא מהאי  לי  לאפקא לי  עוזר איש
בי אשתמדוען  ולא קברו, רשעים  את ויתן עלי  דאתמר
דסרח  מת ככלב  רשיעייא  רב בין בעינייהו חשיב ואני 
קרתא בכל  בינייהו תסרח  סופרים  דחכמת בינייהו 



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  טז

להיותביות יכול זה ואיך הזה. השקר בעולם  קיים הכל שקט, הכל ר .
גדולה כ"כ בסכנה  להיותשאנחנו  יכול זה איך ??

אמרו ותינוקות , ילדים  נשים גברים - יהודים אספו  השניה העולם  במלחמת
לא האנשים רוב לרכבת . כולם  את  לקחו שצריכים , מה  רק לקחת להם
לא שלהם , האחרונה לנסיעה אותם שלוקחים  למות , שהולכים האמינו 

להיות יכול זה  איך מיני האמינו , כל לנשום , אויר  יש זורחת , השמש ?
להיות יכול זה איך מסביבנו, וקרובים  מכרים האחרוןאנשים  הרגע ועד ?

הרוב. לפחות האמינו , לא  הם הגזים, לתאי כשהלכו

מאמין לא  ומי מצב. באותו עכשיו אלהואנחנו  להאמין. רוצים  שלא  אלה ?
ימשיך. הזהב עגל של העולם השטוח , הגשמי, שהעולם  להאמין שרוצים 

הכל  את יהרוס שה ' להאמין רוצים לא  שקר , הכל שזה להאמין רוצים לא 
להגיד  אפשר מה  להאמין. רוצים  לא שעומד לנצח. לאדם לומר אפשר  איך  ?

לו שיש הבדיחה את לסיים  חייב הוא  שלו, חבר  עם  ומדבר  הרכבת, פסי על 
אתלהגיד  לספר  רוצה הוא כי לדעת, רוצה לא הוא אבל הרכבת, ובאה !

מכל  לו וצועקים  שלו, החבר של התגובה את לראות רוצה הוא  הבדיחה,
מתקרבת הרכבת  הרכבת , מפסי תרד אתהכיוונים : בלספר עסוק הוא אבל !

באה הרכבת  שלו, החבר  של גדול הכי הצחוק של ברגע ובדיוק הבדיחה,
לנצח. נעלמים והם

שלנו. המצב וזה

שחיכינו נכון  שעברה , שביעי במוצאי שחיכינו נכון בתש"ס, חיכינו נכון,
הגיע. ולא השנה, לסוכות 

מייצרות או קונות, הארצות כל טוב. תסתכלו קורה , מה מסביב תסתכלו
יודעים. שאנחנו  כמה  עד בהיסטוריה פעם אי שהיה קטלני הכי נשק נשק,

מלחמה. על מדברים שכולם כמה תסתכלו

וכו '. מדינות ראשי ועד הקטן האדם מהבן בעולם, יש  רשעות  איזה תסתכלו

תסתכלו הזהב. עגל את מחסל  ממש ה' איך הכלכלי, המצב על תסתכלו
וקשות, משונות ממחלות  ונפטרים  חולים  אנשים  כמה תסתכלו  טוב ,
כל  אנשים  אלפי בכוונה  או בטעות  הורגים, ממש  שהרופאים  כמה  תסתכלו

העולם )יום .(בכל

בעצמם. לפושעים  נהפכו  מהשוטרים חלק איך במשטרה , תסתכלו 
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שלא אנשים  מיני וכל גויים  של  גדולה קבוצה בו קיימת בצה"ל, תסכלו
דבר וכו', אלכוהול  סמים, עם חיילים הרבה של צבא  ישראל. לעם  שייכים 

גויים. של בצבא  רק היה שפעם 

ביטוח -לאומי, על לא  ביטוח , חברות על לא - לסמוך אפשר אי איך תסתכלו
כלום. על לא  בנקים, על לא דבר, שום על לא

שו שולטת, הרשעות  איך פעםתסתכלו אף שלטה שלא  כמו לטת 
בהיסטוריה.

?ולמה

גלגולים עכשיו  פה  יש ביחד. הרשעות כל את  מגלה שה' הזמן זה  כי
ועמורה, סדום של גלגולים  המבול, דור  של גלגולים ההפלגה, דור  של
וגם היהודים  של גם  פעם , אי בעולם  שהיו  הרשעים  כל הבריונים . של

הגויים. של

פה הם גםלמה  תיקון. להם אין  עצמם , את  לתקן יכולים  לא  הם  הרי ?
פה רב.הערב-רב ערב יהיו  בסוף היהודים רוב - האריז"ל ועפ "י ,


דור* מדור  בעמלק  לה' מלחמה 

בדרך  עוד ואפ"ל וז "ל : בשלח, פרשת תורה דברי בספר
דר, מדר בעמלק לה' מלחמה הכתוב בביאור קצת  אחר

זה פסוק  על  הקדוש  בזוהר  איתא ס "ז)דהנה מלחמה (דף
בכל ודרא דרא בכל יהודה  ר ' אמר דר , מדר בעמלק  לה'
זרעא מההוא  בהו דלית  דר  לך לית לעלמא דאתיין  דרין
ועלייהו אמר יצחק רבי קרבא, בהו אגח וקב"ה בישא

עיי "ש . הארץ, מן  חטאים יתמו כתיב
בזוה"ק איתא  קכ:)עוד דף  יין(ח"ב  אינון  רב דערב

ואפיקורסים מינים  משומדים  ומנהון  לעכו"ם, דנתנסך
כולה. התורה שבכל לעבירות משומדים 

החמה אור הרמ"ק)ובספה"ק  בשם נשא וז"ל ,(פ' כתב
ושם  החיצונים. נשמת הארץ  גויי  הם רב (עלהערב

ע "ב ) ק"כ  דף משפטים שהםזוה"ק בעמלק לה' מלחמה וז "ל 
עמלק וזרע  באלו אלו  נתערבו שכולם בישא ערבוביא
מכולם נחשבים  שהם  ישראל רשעי  ויש  בהם נתערב
וכו'. יצאו ממך ומחריביך מהרסיך ישראל פריצי  שהם 
אפיקורסי מוסרי  מיני , יושבי ה בקרבנו  אשר  רב הערב כתות

יששכר אדר)ובבני  חודש  רב(מאמרי  הערב כתות כתב,
הן אפיקורסים , מוסרים  מינים יושבים , הם  בקרבנו  אשר
ר"ב ער"ב אחרא דסטרא הדעת עמלק משורש  המה 
אשר הללו בדורות תראה  כאשר דע "ת  גימטריא
כלי דקיימין אותן  וגם האפיקורסות, נתרבה בעוה"ר 

בעצות  מעליהם  עורם  את לפשוט ישראל על  חמס
בספה"ק ועיין ע "כ. וד "ל , טובים  לא בחוקים  רעות

נשא . פרשת יוסף יעקב תולדות
רב מערב ה  שלה הראשי  ע הדור רוב

בראשית פרשת חי קי "ג )ובזוהר רוב(דף ועתה וז "ל , כתב
ע "כ . רב, מערב  הם  שלהם  הראשים עם הדור 

רב מהערב  הרבני רוב יהיו  המשיח  ביאת  דלפני :חיי הדברי
וז"ל , כתב  ויקהל  לפרשת בהשמטות חיים דברי ובספר
כו ', רב מהערב הרבנים רוב יהיו המשיח ביאת דלפני
אך  קדושים  בעצמן ישראל כי  שם: חיים  הדברי  וז"ל
כנראה  עבדו לגרמייהו דעבדי  חסדים כל רב הערב
המה  שבדור בתים והבעלי  והחסידים  שהרבנים בעליל
וכל הציבור  על לשרור ורוצים רב מערב  רובן  בעוה"ר 
אין ולכן  וממון כבוד  לקבל לגרמייהו רק מעשיהם 

נפ  שמוסרים  באמת עובדים  אם רק  לד'להתחבר שם 
עוד . עיי"ש ע"כ לעצמם , תועלת שום לקבל  לא

רעיא א"ל  וז "ל , נשא פרשת  מהימנא ברעיא ועיין
בכל תאחר לא דיקו"ק בשמא עלך באומאה מהימנא
אין כי וירא וכה כה ויפן  סגי, בצערא אנא דהא יכולתך
גבורה  בהאי  צערא מהאי  לי  לאפקא לי  עוזר איש
בי אשתמדוען  ולא קברו, רשעים  את ויתן עלי  דאתמר
דסרח  מת ככלב  רשיעייא  רב בין בעינייהו חשיב ואני 
קרתא בכל  בינייהו תסרח  סופרים  דחכמת בינייהו 
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ואתהדרו מלכוון בין מפוזרין  דישראל אתר ובכל וקרתא
דאתמר דקב"ה עאנא ישראל על  רעיין  רב ערב אינון
יכולת  לון ולית אתם  אדם מרעיתי צאן צאני ואתן  בהו
מסובבים חטא ויראי חיל  ואנשי  ת"ח, עם  טיבו למעבד
ולא בינייהו רב ערב ומחרימין יחוננו, ולא לעיר מעיר
יהא דלא קצוב דבר אלא סגיאין  באתרין  לון יהבין
ואנשי חכמים וכל  שעה, חיי ואפי' דלהון  לנפילו תקומה
חשיבין ביגונא  בדוחקא בצערא חטא ויראי חיל 
חרש לנבלי נחשבו איכה בפז המסולאים בנים  ככלבים ,
ואינון בינייהו, אכסניא אשכחו  דלא חוצות, כל  בראש
בלא צערא בלא בחדווא בשלוה עתירין  אינון רב ערב
עמא, רישי  דיינין דאינון  שוחד מארי גזלנין  כלל, יגונא
צריה  היו אתמר עלייהו מפניהם , חמס הארץ מלאה כי 

ע "כ . תניינא, זמנא עלך באומאה לראש ,

 ללחו  וצריכי רב, הערב של   ה בתי ובעלי  הרבני רוב 
גדולה במלחמה   נגד

ובעלי הרבנים  דרוב נוראים , דברים  זה מכל  ונמצא 
במלחמה  נגדם ללחום  וצריכים  רב, הערב של הם בתים
הרבה  אלא נגדם נלחמים  שאין די לא  ובעוה"ר גדולה ,
ופלטרין בנינים להם  ובונים  אתם  קשר להם  יש  אנשים 
כבוד שם להם  ויש רב, כסף ממון להם  ונותנים  גדולים ,
לה' המקושרים  האמיתיים  והצדיקים וגדולה, ויקר
לצרכי ולעשות לפעול  להם  וא"א ל"ע  בעניות יושבים

שמים . וליראת לתורה  פעלים  להרבות כראוי , שמים

יהודי בשד עצמו  ידבק אלא  לזה  יזכה  לא  זכות  לו  אי  א
 חכ תלמיד שהוא

הברכה  היכל  בספה"ק  מ"ש להבין אפשר זה  פי  ועל
וגו') הטיבו פסוק על  הנ"ל ואתחנן  "ואני(בפרשת לשונו: וזה

הלילה  כל ישנו למה הכשרים בתים בעלי  על תמהתי 
לומר באשמורת יעמדו לא  למה בהבל, ימיהם ויבלו
מלה  להתפלל ילכו כך ואחר  כחם  כפי  וחצות תהלים
הוא ואם דיליה, שיעור כפום  חד כל  הלב, בכוונת במלה
עצמו ימנע  למה משניות, פנים  כל על ללמוד  הכי בר
דיבורים כל כי הקדוש הזוהר מן דפין  איזה ולומר  מזה
עם ילחם  לא למה לנפשו , חיים הנפש קישוטי  הם  אלו
ואם זרות בחכמות אותו המונע  שבנפשו הרע  חלק 

אלא יטעום  שלא קשה לו  יהיה סופוההתחלה מרירות,
וכו'. ובבא בזה לנפשו וחיים  ומתיקות וחיות אור לו יהיה
התורה  מתומכי  שהוא  הכשר הבית  בעל יסמוך ואם 

התורהבוודאי  תומך  שהוא מי מן  בעולם גדול דבר אין
אין ואם  ומטעין טועין הרבה שיש ועוד  אינון, זעירין  אבל
שהוא יהודי בשד  עצמו ידבק אלא  לזה יזכה לא  זכות לו
שיזכה בבכיה ורחמים בקשות צריך והרבה חכם , תלמיד 

וצדיק, אמת  חכם בתלמיד  עצמו  יזכה לדבק לא  ולזה
מן כי  ותחנונים  ותפלות הרבה זכיות ידי על  אלא
ידי על  אלא  ומצוה קדושה דבר שום  נותנים  אין  השמים 

ע "כ . ותפלה" ובקשות וטורח הקדום  זכות

במ "ש ידבק והכוונה אלא  לזה יזכה לא  זכות  לו אין ואם 
חכם , תלמיד  שהוא  יהודי בשד  דיכולעצמו  כנ"ל , ג"כ י"ל

ח"ו להשתייך יכול עדיין אבל חכם  תלמיד  שהוא להיות
לזה  צריך וע "כ  רח"ל , אחרא והסטרא רב הערב לכת
עצמו לדבק  שיזכה  ותחנונים ותפלות הרבה זכיות

וד "ל . וצדיק, אמת חכם  בתלמיד
יעקב תולדות בספה "ק שכתב הדברים  נוראים  וכמה

העולה )יוסף ד "ה  נשא, וז"ל :(פרשת
ממנו לקבל החכם  אל  לילך העושר דראוי מזה "העולה
חסד ממנו לקבל  העושר אצל הולך שהחכם כמו חכמה 

במדרש כמ "ש  הבריאה תכלית זה כי  טוב )מעשרו (שוחר

ט') משפטים ר"ל(תנחומא  אלקים לפני  עולם ישב פסוק על 
יצטרכו שלא וחכמה בעושר  שוין כולם  שיהיה שאל
ואמת  חסד כן  אם  הקדש  רוח והשיבו מזה, זה לקבל
עכשיו משא"כ זה, עם  זה יזכה  במה כי  ינצרוהו, מן
החכם מן מקבל והעושר מהעושר חסד מקבל  החכם
לזה  זה שמשפיעים ובשכר  אמת, הנקרא וחכמה תורה
בש "ס  וכמ "ש השפע  יורד מלמעלה כך ובעושר בחכמה
זמן כל טוב, ברכת תבוא ועליהם  יונעם  ולמוכיחים 

וכו' בעולם  ברכה בעולם ע "א )שתוכחה כ"י ור"ל(תמיד
בתיקונים  וכמ "ש  כנ"ל, שפע  מ"ד )שגורם יעו"ש".(תיקון

זה  להשפיע  כשעושין ר "ל  נפגשו, ואמת חסד יובן  "ובזה
שומעין והעשירים  מהעושר  חסד  מקבלין  החכמים  לזה
עיקר שהוא מהחכמים אמת הנקרא ומוסר חכמה 
גורמים אז כנ"ל , ינצרוהו מן ואמת חסד  כמ "ש התכלית
צדק וזהו  בעולם , וברכה שפע  הגורמין  מדות  ב' לייחד

וכו'.וש נשקו" לום 
למה  דבריו, בפתח ישראל זמירות  נעים  דברי יובן "ובזה
ור"ל וגו' ארץ מלכי  יתיצבו ריק יהגו ולאומים  גוים רגשו
וכו' רגשו למה להתרעם  תרעומות דרך זה  אמר שלא
ודעת  טעם  בטוב ישראל לעמו מוסר דרך שאמר רק 
להתעולל ריק יהגו  ולאומים גוים  רגשו למה להבינם
כאשר ישראל, אומה בחירי  על והבל  בריק  עלילות
תחבולות  מיני  בכמה שונאינו עלילות שמענו  באזנינו
המוני והם  מעלילין האומות אשר להעלותן מספר  אין
המדינה  של  השרים וגם שרגשו גוים הנקראים האומות
כי היאומן  ריק, יהגו לאומים  הנקראים העולם מאומות
וריק הבל  דברי  על העולם אומות מחכמי  להאמין יסופר 
מלכי מאן  ארץ מלכי  יתיצבו כי מצד נמשך זה אבל  כזה,

ע "א )רבנן  ס"ב  שלו,(גיטין שארץ השר פי  על  שמעמידין 
שהארץ  ארץ מלכי פי  על מלך שנקרא לרב שנצב וזה
לכאן משמש מלכי  [ותיבת הבית חורבן אחר  שלו והעיר
של המנהיגים שהם ורוזנים ארץ מלכי  ויתיצבו ולכאן]
יועצים מיד כי  משיחו, ועל ה' על יחד נוסדו הנ"ל הרב
שוחטים להעביר  אסורות מאכלות בענין ה' על עצות
מה  לפי  בזה וכיוצא רצונו לפי רעים ולהעמיד טובים 
העוסקים הלומדים  שהם  משיחו  ועל  עיני  שראתה

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יטדברי 


שלו מנין ולבטל מהעיר לגרשם איך ועבודה בתורה
ובתי כנסיות בתי שאחז המלך דאחז כעובדא יעשו
משרה  הקב"ה אין חכמה אין  אם  ואמר  מדרשות
וכו' בלימודי תורה חתום שנאמר בישראל  שכינתו

ח') ממנו(ישעיה  ונשליכה מוסרותימו  את ננתקה ,
האהבה  עבותות להשליך איך עצתם כי ור"ל עבותימו,
להתלמד מיוחד  מקום  להם  שיש  ע "י ית' לבינו שבינם 
כולם ומוסר תורה שע"י מוסרותימו ולהסיר ולהתפלל

עצתם ". תוכן זהו מעלינו  עול  ולהסיר לפניהם  נכנעים

לשם השם יראי  שיש כנ"ל כתות ב' יש באלו "והנה 
זה  כי  ר "ל  ישחק  בשמים יושב אמר ובזה וכנ"ל, שמים
ית' באהבה נתקשר שכבר  בשמים  המעלות ברום  שהוא 
משא "כ לעצתם, כלל יחוש  ולא וישמח ישחק  עתה גם
תחתונה  במדרגה שהי' הנ"ל ב' כת כי למו, ילעג אד '
את  ליטול רק שמים  לשם היה שלא כנודע  אד' הנק'
שיועצים שרואה וכעת ארץ, מחסידי שהוא  השם 
על למו ילעג  עצמו הוא מיד  וכו' הרוזנים עליהם 
שלא מחסידים  דבר  שום  בו ימצא  שלא כדי היראים 
לבל מעלה  של  השמירה הוא וזה רוזנים, בעצת ילכד
ידבר אז הגון  שאינו מי  כי  שיהי ' מי  כל פנימה יכנס
מהתורה  נרפים  שיהיו כדי  יבהלמו ובחרונו באפו אלימו
ציון על  מלכי  נסכתי  ואני אבל הנ"ל , לכוונה והעבודה
שעמדתי ואני  עצמו על אמר  שדוד ור"ל  קדשי, הר

הבזיונו כל  מלכיבנסיון נסכתי אני  וכעת והשפלות ת
נסכתי ואני רק השררה עפ "י  ארץ  ממלכי  נצב  שאינו
המצויינים הלומדים  ציון על  ה' עולם אלקי  שהוא מלכי 
הלומדים על  הוא ונסיכותי  מלכותי שעיקר בהלכה 
אשר לכל אני חבר כמ "ש ועבודתו ה ' בתורת העוסקים 

וכו' קי"ט)יראוך חיבור(תהלים לשון סמוך הוא  זה ועל
מנשה מטה ועליו  ב ')כמו קרתא(במדבר נטורי הם  כי

א ') דאיכ"ר רק(פתיחתא מהעיר  לגרשם שלא  לומר וא"צ
ראשי שהם  קדשי  הר  על וגם  ממשלתי. עיקר שהם 
גורמים והם הר נקראים שהם  ישראל אלופי  קציני 

כמ "ש ב ')קדושתו אלי(דברים ה' וידבר  תמו כאשר ויהי 
ומה  ישראל בזכות אם  כי נביאים  על  שמו קדושת שאין 
שהם ישראל בזכות הוא ומלך לנסיך אותי  ית' שהעמיד

תבואתו ראשית לה' ישראל קודש  ב ')נקראין וחס (ירמיה
עליהן דעתו יגיס לבל נאמן  רועה להם שיהיה כבודם  על

שאמרו ע "א )כמו כ "ב הציבור(יומא  על  פרנס  ממנין אין 
עכלה"ק אחוריו", תלוין שרצים  של קופה  כן אם  אלא

לענינינו . הנוגע 

שהצדיקים יוסף יעקב  התולדות מדברי ג"כ  אנו  רואים 
אותם משא "כ ובדחקות בעניות יושבים  ה' ועובדי
ולא מנוחות  מי על  יושבים  עצמם  כבוד  רק שדורשים

וכנ"ל . כלום להם חסר

שתהי' לזה, גדולה דשמיא  סייעתא  באמת  צריך ולכן 
ת"ח הגון  לעני  שיתן  והגון, ראוי  באופן  שנותן הצדקה

רח"ל . רב  הערב לכת שייך שאינו  שמים  וירא
פרשת  הק' ובזוהר וז"ל : נח , פרשת תורה  דברי ובספר

ע "ב )פנחס רט"ז  עתיד(דף  היה ע "ה רבינו דמשה איתא
רשיעיא דהוו בגין  אלא המבול, בדור  התורה  את לקבל
הזוה"ק . עכ "ד  משה זה בשגם  בשר, הוא  בשגם הה"ד 
צריך  הי' דבאמת לנח , שייכות לו היתה דמשה  ג"כ חזינן 
שהיו ורק התורה, את עבורם ולקבל בדורו להיות

התורה. את אז קיבל לא ע "כ רשעים 
בעבודת  החילוק הקדושים  בספרים  הרבה  מובא ובאמת
לוי קדושת ספה"ק לשון  וזה רבינו, משה לעבודת נח

הפרשה ) :(בתחילת 
שעובדים צדיקים  מיני  שני יש דהנה נח , תולדות "אלה
הוא ברוך הבורא שעובד יש  אחד צדיק הבורא, את
הרשעים מקרב ואינו לעצמו והוא גדול  בהתלהבות

אב כמו הבורא , מעובדי  כן  גם  שהיה להיותם  אבינו רהם 
נח  נענש זה שעל הארזי"ל בכתבי ואיתא גרים . מגייר
לגלגל והוצרך שבדורו  הרשעים  מוכיח  היה שלא  על
ישראל . כל  תמיד  מוכיח שהיה מתקן  היה ומשה במשה
לברכיות, וטוב לשמים טוב חז"ל שאמרו הפירוש וזהו
להיות  ג "כ הרשעים  את ומקרב  ה' שעובד הצדיק  זה כי 
הבורא עובד  שהוא משום  לשמים  טוב נקרא ה' עבדי 
הבריות  מקרב  שהוא בשביל ג "כ לבריות וטוב ב"ה,
ה' לעבוד הבריות מקרב היה  לא נח אבל  ה', לעבוד 
חבירו בן  את המלמד  כל  חז"ל שאמרו מה וידוע כנ"ל,
ואת  אבינו אברהם אצל  שכתוב כמו ילדו, כאילו תורה
אבינו דאברהם  זה לפי  נמצא בחרן. עשו אשר הנפש
אברהם אצל נאמר  לא לכך הרבה גרים  מגייר שהיה
לו היה שלא  משום  נח, אצל שנאמר כמו תולדות אלה
את  בנים  שלשה נח ויולד הכתוב שאמר  מה רק  תולדות
נח, הלהלך האלקים  את  והטעם  כנ"ל. יותר ולא וכו' שם 
עובד היה  לבדו  נח נח, מתהלך היה האלקים את רק  ר"ל
לקרבם הבריות עם  מתהלך היה לא  אבל ב"ה הבורא 
ויולד שוב נאמר  לכן  הוא, ברוך הבורא מעובדי להיות
אלה  שפיר ושייך וכו' שם  את בנים  שלשה רק נח

לענינינו. הנוגעים  לוי  הקדושת עכ"ל נח ", (עיי "שתולדות

באריכות) .עוד 
ע "ב )ואחז"ל נ"ה  באנשי(שבת למחות שאפשר  מי כל 

נתפס  עירו באנשי ביתו, אנשי על נתפס מיחה ולא ביתו 
וכו'. העולם  כל  על  נתפס העולם בכל עירו, אנשי  על

טובה לו  שיהיה כיו תוכחה, בדברי  אותו  לבייש  יכול 
למוטב שיחזירו 

ראם  קרני  בספר מובא התוכחה תפארת ומענין  כליל (חלק

הספר) מפרשיסחא,שבסוף זי"ע הקדוש  היהודי  בשם 
בפרשתינו הפסוק ו')שפירש  האדם ,(ט', דם  היינו שופך

למוטב שיחזור  ותוכחה מוסר ע"י  לפעול  שרוצה מי 
ישפך", "דמו  אז  "באדם", וזהו אדם , שיהיה  ושיעמידו
טובה לו שיהיה כיון  תוכחה, בדברי אותו לבייש יכול 



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  יח


ואתהדרו מלכוון בין מפוזרין  דישראל אתר ובכל וקרתא
דאתמר דקב"ה עאנא ישראל על  רעיין  רב ערב אינון
יכולת  לון ולית אתם  אדם מרעיתי צאן צאני ואתן  בהו
מסובבים חטא ויראי חיל  ואנשי  ת"ח, עם  טיבו למעבד
ולא בינייהו רב ערב ומחרימין יחוננו, ולא לעיר מעיר
יהא דלא קצוב דבר אלא סגיאין  באתרין  לון יהבין
ואנשי חכמים וכל  שעה, חיי ואפי' דלהון  לנפילו תקומה
חשיבין ביגונא  בדוחקא בצערא חטא ויראי חיל 
חרש לנבלי נחשבו איכה בפז המסולאים בנים  ככלבים ,
ואינון בינייהו, אכסניא אשכחו  דלא חוצות, כל  בראש
בלא צערא בלא בחדווא בשלוה עתירין  אינון רב ערב
עמא, רישי  דיינין דאינון  שוחד מארי גזלנין  כלל, יגונא
צריה  היו אתמר עלייהו מפניהם , חמס הארץ מלאה כי 

ע "כ . תניינא, זמנא עלך באומאה לראש ,

 ללחו  וצריכי רב, הערב של   ה בתי ובעלי  הרבני רוב 
גדולה במלחמה   נגד

ובעלי הרבנים  דרוב נוראים , דברים  זה מכל  ונמצא 
במלחמה  נגדם ללחום  וצריכים  רב, הערב של הם בתים
הרבה  אלא נגדם נלחמים  שאין די לא  ובעוה"ר גדולה ,
ופלטרין בנינים להם  ובונים  אתם  קשר להם  יש  אנשים 
כבוד שם להם  ויש רב, כסף ממון להם  ונותנים  גדולים ,
לה' המקושרים  האמיתיים  והצדיקים וגדולה, ויקר
לצרכי ולעשות לפעול  להם  וא"א ל"ע  בעניות יושבים

שמים . וליראת לתורה  פעלים  להרבות כראוי , שמים

יהודי בשד עצמו  ידבק אלא  לזה  יזכה  לא  זכות  לו  אי  א
 חכ תלמיד שהוא

הברכה  היכל  בספה"ק  מ"ש להבין אפשר זה  פי  ועל
וגו') הטיבו פסוק על  הנ"ל ואתחנן  "ואני(בפרשת לשונו: וזה

הלילה  כל ישנו למה הכשרים בתים בעלי  על תמהתי 
לומר באשמורת יעמדו לא  למה בהבל, ימיהם ויבלו
מלה  להתפלל ילכו כך ואחר  כחם  כפי  וחצות תהלים
הוא ואם דיליה, שיעור כפום  חד כל  הלב, בכוונת במלה
עצמו ימנע  למה משניות, פנים  כל על ללמוד  הכי בר
דיבורים כל כי הקדוש הזוהר מן דפין  איזה ולומר  מזה
עם ילחם  לא למה לנפשו , חיים הנפש קישוטי  הם  אלו
ואם זרות בחכמות אותו המונע  שבנפשו הרע  חלק 

אלא יטעום  שלא קשה לו  יהיה סופוההתחלה מרירות,
וכו'. ובבא בזה לנפשו וחיים  ומתיקות וחיות אור לו יהיה
התורה  מתומכי  שהוא  הכשר הבית  בעל יסמוך ואם 

התורהבוודאי  תומך  שהוא מי מן  בעולם גדול דבר אין
אין ואם  ומטעין טועין הרבה שיש ועוד  אינון, זעירין  אבל
שהוא יהודי בשד  עצמו ידבק אלא  לזה יזכה לא  זכות לו
שיזכה בבכיה ורחמים בקשות צריך והרבה חכם , תלמיד 

וצדיק, אמת  חכם בתלמיד  עצמו  יזכה לדבק לא  ולזה
מן כי  ותחנונים  ותפלות הרבה זכיות ידי על  אלא
ידי על  אלא  ומצוה קדושה דבר שום  נותנים  אין  השמים 

ע "כ . ותפלה" ובקשות וטורח הקדום  זכות

במ "ש ידבק והכוונה אלא  לזה יזכה לא  זכות  לו אין ואם 
חכם , תלמיד  שהוא  יהודי בשד  דיכולעצמו  כנ"ל , ג"כ י"ל

ח"ו להשתייך יכול עדיין אבל חכם  תלמיד  שהוא להיות
לזה  צריך וע "כ  רח"ל , אחרא והסטרא רב הערב לכת
עצמו לדבק  שיזכה  ותחנונים ותפלות הרבה זכיות

וד "ל . וצדיק, אמת חכם  בתלמיד
יעקב תולדות בספה "ק שכתב הדברים  נוראים  וכמה

העולה )יוסף ד "ה  נשא, וז"ל :(פרשת
ממנו לקבל החכם  אל  לילך העושר דראוי מזה "העולה
חסד ממנו לקבל  העושר אצל הולך שהחכם כמו חכמה 

במדרש כמ "ש  הבריאה תכלית זה כי  טוב )מעשרו (שוחר

ט') משפטים ר"ל(תנחומא  אלקים לפני  עולם ישב פסוק על 
יצטרכו שלא וחכמה בעושר  שוין כולם  שיהיה שאל
ואמת  חסד כן  אם  הקדש  רוח והשיבו מזה, זה לקבל
עכשיו משא"כ זה, עם  זה יזכה  במה כי  ינצרוהו, מן
החכם מן מקבל והעושר מהעושר חסד מקבל  החכם
לזה  זה שמשפיעים ובשכר  אמת, הנקרא וחכמה תורה
בש "ס  וכמ "ש השפע  יורד מלמעלה כך ובעושר בחכמה
זמן כל טוב, ברכת תבוא ועליהם  יונעם  ולמוכיחים 

וכו' בעולם  ברכה בעולם ע "א )שתוכחה כ"י ור"ל(תמיד
בתיקונים  וכמ "ש  כנ"ל, שפע  מ"ד )שגורם יעו"ש".(תיקון

זה  להשפיע  כשעושין ר "ל  נפגשו, ואמת חסד יובן  "ובזה
שומעין והעשירים  מהעושר  חסד  מקבלין  החכמים  לזה
עיקר שהוא מהחכמים אמת הנקרא ומוסר חכמה 
גורמים אז כנ"ל , ינצרוהו מן ואמת חסד  כמ "ש התכלית
צדק וזהו  בעולם , וברכה שפע  הגורמין  מדות  ב' לייחד

וכו'.וש נשקו" לום 
למה  דבריו, בפתח ישראל זמירות  נעים  דברי יובן "ובזה
ור"ל וגו' ארץ מלכי  יתיצבו ריק יהגו ולאומים  גוים רגשו
וכו' רגשו למה להתרעם  תרעומות דרך זה  אמר שלא
ודעת  טעם  בטוב ישראל לעמו מוסר דרך שאמר רק 
להתעולל ריק יהגו  ולאומים גוים  רגשו למה להבינם
כאשר ישראל, אומה בחירי  על והבל  בריק  עלילות
תחבולות  מיני  בכמה שונאינו עלילות שמענו  באזנינו
המוני והם  מעלילין האומות אשר להעלותן מספר  אין
המדינה  של  השרים וגם שרגשו גוים הנקראים האומות
כי היאומן  ריק, יהגו לאומים  הנקראים העולם מאומות
וריק הבל  דברי  על העולם אומות מחכמי  להאמין יסופר 
מלכי מאן  ארץ מלכי  יתיצבו כי מצד נמשך זה אבל  כזה,

ע "א )רבנן  ס"ב  שלו,(גיטין שארץ השר פי  על  שמעמידין 
שהארץ  ארץ מלכי פי  על מלך שנקרא לרב שנצב וזה
לכאן משמש מלכי  [ותיבת הבית חורבן אחר  שלו והעיר
של המנהיגים שהם ורוזנים ארץ מלכי  ויתיצבו ולכאן]
יועצים מיד כי  משיחו, ועל ה' על יחד נוסדו הנ"ל הרב
שוחטים להעביר  אסורות מאכלות בענין ה' על עצות
מה  לפי  בזה וכיוצא רצונו לפי רעים ולהעמיד טובים 
העוסקים הלומדים  שהם  משיחו  ועל  עיני  שראתה
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שלו מנין ולבטל מהעיר לגרשם איך ועבודה בתורה
ובתי כנסיות בתי שאחז המלך דאחז כעובדא יעשו
משרה  הקב"ה אין חכמה אין  אם  ואמר  מדרשות
וכו' בלימודי תורה חתום שנאמר בישראל  שכינתו

ח') ממנו(ישעיה  ונשליכה מוסרותימו  את ננתקה ,
האהבה  עבותות להשליך איך עצתם כי ור"ל עבותימו,
להתלמד מיוחד  מקום  להם  שיש  ע "י ית' לבינו שבינם 
כולם ומוסר תורה שע"י מוסרותימו ולהסיר ולהתפלל

עצתם ". תוכן זהו מעלינו  עול  ולהסיר לפניהם  נכנעים

לשם השם יראי  שיש כנ"ל כתות ב' יש באלו "והנה 
זה  כי  ר "ל  ישחק  בשמים יושב אמר ובזה וכנ"ל, שמים
ית' באהבה נתקשר שכבר  בשמים  המעלות ברום  שהוא 
משא "כ לעצתם, כלל יחוש  ולא וישמח ישחק  עתה גם
תחתונה  במדרגה שהי' הנ"ל ב' כת כי למו, ילעג אד '
את  ליטול רק שמים  לשם היה שלא כנודע  אד' הנק'
שיועצים שרואה וכעת ארץ, מחסידי שהוא  השם 
על למו ילעג  עצמו הוא מיד  וכו' הרוזנים עליהם 
שלא מחסידים  דבר  שום  בו ימצא  שלא כדי היראים 
לבל מעלה  של  השמירה הוא וזה רוזנים, בעצת ילכד
ידבר אז הגון  שאינו מי  כי  שיהי ' מי  כל פנימה יכנס
מהתורה  נרפים  שיהיו כדי  יבהלמו ובחרונו באפו אלימו
ציון על  מלכי  נסכתי  ואני אבל הנ"ל , לכוונה והעבודה
שעמדתי ואני  עצמו על אמר  שדוד ור"ל  קדשי, הר

הבזיונו כל  מלכיבנסיון נסכתי אני  וכעת והשפלות ת
נסכתי ואני רק השררה עפ "י  ארץ  ממלכי  נצב  שאינו
המצויינים הלומדים  ציון על  ה' עולם אלקי  שהוא מלכי 
הלומדים על  הוא ונסיכותי  מלכותי שעיקר בהלכה 
אשר לכל אני חבר כמ "ש ועבודתו ה ' בתורת העוסקים 

וכו' קי"ט)יראוך חיבור(תהלים לשון סמוך הוא  זה ועל
מנשה מטה ועליו  ב ')כמו קרתא(במדבר נטורי הם  כי

א ') דאיכ"ר רק(פתיחתא מהעיר  לגרשם שלא  לומר וא"צ
ראשי שהם  קדשי  הר  על וגם  ממשלתי. עיקר שהם 
גורמים והם הר נקראים שהם  ישראל אלופי  קציני 

כמ "ש ב ')קדושתו אלי(דברים ה' וידבר  תמו כאשר ויהי 
ומה  ישראל בזכות אם  כי נביאים  על  שמו קדושת שאין 
שהם ישראל בזכות הוא ומלך לנסיך אותי  ית' שהעמיד

תבואתו ראשית לה' ישראל קודש  ב ')נקראין וחס (ירמיה
עליהן דעתו יגיס לבל נאמן  רועה להם שיהיה כבודם  על

שאמרו ע "א )כמו כ "ב הציבור(יומא  על  פרנס  ממנין אין 
עכלה"ק אחוריו", תלוין שרצים  של קופה  כן אם  אלא

לענינינו . הנוגע 

שהצדיקים יוסף יעקב  התולדות מדברי ג"כ  אנו  רואים 
אותם משא "כ ובדחקות בעניות יושבים  ה' ועובדי
ולא מנוחות  מי על  יושבים  עצמם  כבוד  רק שדורשים

וכנ"ל . כלום להם חסר

שתהי' לזה, גדולה דשמיא  סייעתא  באמת  צריך ולכן 
ת"ח הגון  לעני  שיתן  והגון, ראוי  באופן  שנותן הצדקה

רח"ל . רב  הערב לכת שייך שאינו  שמים  וירא
פרשת  הק' ובזוהר וז"ל : נח , פרשת תורה  דברי ובספר

ע "ב )פנחס רט"ז  עתיד(דף  היה ע "ה רבינו דמשה איתא
רשיעיא דהוו בגין  אלא המבול, בדור  התורה  את לקבל
הזוה"ק . עכ "ד  משה זה בשגם  בשר, הוא  בשגם הה"ד 
צריך  הי' דבאמת לנח , שייכות לו היתה דמשה  ג"כ חזינן 
שהיו ורק התורה, את עבורם ולקבל בדורו להיות

התורה. את אז קיבל לא ע "כ רשעים 
בעבודת  החילוק הקדושים  בספרים  הרבה  מובא ובאמת
לוי קדושת ספה"ק לשון  וזה רבינו, משה לעבודת נח

הפרשה ) :(בתחילת 
שעובדים צדיקים  מיני  שני יש דהנה נח , תולדות "אלה
הוא ברוך הבורא שעובד יש  אחד צדיק הבורא, את
הרשעים מקרב ואינו לעצמו והוא גדול  בהתלהבות

אב כמו הבורא , מעובדי  כן  גם  שהיה להיותם  אבינו רהם 
נח  נענש זה שעל הארזי"ל בכתבי ואיתא גרים . מגייר
לגלגל והוצרך שבדורו  הרשעים  מוכיח  היה שלא  על
ישראל . כל  תמיד  מוכיח שהיה מתקן  היה ומשה במשה
לברכיות, וטוב לשמים טוב חז"ל שאמרו הפירוש וזהו
להיות  ג "כ הרשעים  את ומקרב  ה' שעובד הצדיק  זה כי 
הבורא עובד  שהוא משום  לשמים  טוב נקרא ה' עבדי 
הבריות  מקרב  שהוא בשביל ג "כ לבריות וטוב ב"ה,
ה' לעבוד הבריות מקרב היה  לא נח אבל  ה', לעבוד 
חבירו בן  את המלמד  כל  חז"ל שאמרו מה וידוע כנ"ל,
ואת  אבינו אברהם אצל  שכתוב כמו ילדו, כאילו תורה
אבינו דאברהם  זה לפי  נמצא בחרן. עשו אשר הנפש
אברהם אצל נאמר  לא לכך הרבה גרים  מגייר שהיה
לו היה שלא  משום  נח, אצל שנאמר כמו תולדות אלה
את  בנים  שלשה נח ויולד הכתוב שאמר  מה רק  תולדות
נח, הלהלך האלקים  את  והטעם  כנ"ל. יותר ולא וכו' שם 
עובד היה  לבדו  נח נח, מתהלך היה האלקים את רק  ר"ל
לקרבם הבריות עם  מתהלך היה לא  אבל ב"ה הבורא 
ויולד שוב נאמר  לכן  הוא, ברוך הבורא מעובדי להיות
אלה  שפיר ושייך וכו' שם  את בנים  שלשה רק נח

לענינינו. הנוגעים  לוי  הקדושת עכ"ל נח ", (עיי "שתולדות

באריכות) .עוד 
ע "ב )ואחז"ל נ"ה  באנשי(שבת למחות שאפשר  מי כל 

נתפס  עירו באנשי ביתו, אנשי על נתפס מיחה ולא ביתו 
וכו'. העולם  כל  על  נתפס העולם בכל עירו, אנשי  על

טובה לו  שיהיה כיו תוכחה, בדברי  אותו  לבייש  יכול 
למוטב שיחזירו 

ראם  קרני  בספר מובא התוכחה תפארת ומענין  כליל (חלק

הספר) מפרשיסחא,שבסוף זי"ע הקדוש  היהודי  בשם 
בפרשתינו הפסוק ו')שפירש  האדם ,(ט', דם  היינו שופך

למוטב שיחזור  ותוכחה מוסר ע"י  לפעול  שרוצה מי 
ישפך", "דמו  אז  "באדם", וזהו אדם , שיהיה  ושיעמידו
טובה לו שיהיה כיון  תוכחה, בדברי אותו לבייש יכול 
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להחזירו  בדבריו יפעול שלא באם  אבל  למוטב , שיחזירו
דמו, לשפוך ואין בתוכחה אותו לבייש אין  אז  למוטב,

עכדה"ק .
אותי מביישי את רבי,

אשר יהושע  ר ' הרה"ק  זקינו בשם  עוד שם ומביא 
הרבי אצל שהיה מעשה שסיפר  זי"ע מפאריסאוו
הרבה  לו ואמר  אחד איש  לפניו  שבא  זי "ע , מלובלין 
האיש יכול  הי ' ולא בדבריו, שביישו עד ותוכחה מוסר
מביישים אתם  רבי, הלשון: בזה  להרבי  ואמר להתאפק 
לפייס  אני צריך כן אם מלובלין : הרבי  לו והשיב אותי ,
למוטב, שתחזור בדבר אצלך שאפעול  חשבתי  כי  אותך,

ה  א"כ  כלום , פעלתי  שלא רואה אני מביישועכשיו ייתי
עכ "ל . בחנם , אותך

בפר העומדי צדיקי ויש  ,לאחרי ולא  לעצמו  צדיק... יש
 אות  ומחרפי ומוכיחי עולה  בעושי תמיד ומתגרי
אתקוטט בתקוממי כמ"ש המכוערי  מעשיה על  בתמידות

רבה להושענא  במאמרים בזה הארכנו (בפסקאוכבר

המוצנע ) דביר האמת הושענא אור מספה "ק שם והבאנו ,
מה לעצמו רשם אשר זי"ע מבארדיטשוב  הרה "ק של מכי "ק (שהוא 

שם  כמובא זי"ע, ממעזריטש הקדוש המגיד רבו מפי  ששמע 

תורה בהקדמה ) עוזבי עה"כ  בקיצור וז"ל ע "ב  בדף שכתב ,
ו בם, יתגרו תורה ושומרי  רשע  עוזבייהללו הלא  הקשה

רשעים והול"ל צדיקים הם והשומרים רשעים הם תורה
וצדיקים רשע לשוןיהללו אמר  דקרא רישא ועוד וכו'.

הול"ל בם , יתגרו רבים  לשון אמר דקרא  וסיפא יחיד
אחיד . לשון  בתרווייהו

עוסק שהוא צדיק יש צדיקים , גווני תרי שיש ותירץ
הוא אך התורה, כל  ומקיים חסדים  וגמילות בתורה
ממצות  מצוה שהיא  ואע "פ לאחרים, ולא לעצמו צדיק 
טבעו רכות מגודל  עכ"ז תוכיח, הוכח  שנאמר התורה
ויש כהוגן. עשית לא לומר יכול אינו הטוב ומזגו
עולה  בעושי  תמיד ומתגרים  בפרץ העומדים  צדיקים 
מעשיהם על  בתמידות אותם  ומחרפים  ומוכיחים

אתקוטט . בתקוממיך כמ "ש המכוערים 
ביותר אותם שונאים הכל  הב' הצדיקים  לכת והנה
ושותקים צדיקים הם  הראשונים שכת שרואים  בהיות 
ומתגרים מריבים  זה ומכח  כ"כ, רשעים  אינם  מסתמא

הא ' הכת עם הב' לאהכת למה מחשים , אתם מדוע
הב' כת  ר"ל  בם , יתגרו  פי ' וזהו צבאות . ה' קנאת תקנאו
בפרץ כן  גם  שיעמדו  שמים  לשם  הא ' הכת עם  מתגרים 

ה'. אויבי  נגד  להלחם  עמהם 
תורה  עוזבי אותם קורא הכתוב צדיקים שהם אעפ"י

חוב רואים אינם טבעם רכות מחמת הא ' הכת והנה
כך  הי' לא אולי ומשיבים  בזכותם  ומהפכים  הרשעים
מזכירים או אחר , זכות או עליהם, מרננים כאשר

רשע יהללו וזהו הנ"ל , להעושים  שיש טובות מדות
אי אומרים ועוד בזכותם , מהפכים  טבעם  מחמת ר"ל
להם הנח ועוד תלה, על  הדת להעמיד אפשר 
מלהוכיח, נמנעים הטענות אלו כל ומחמת לישראל.

עכ"ז אותםאבל  קורא  הכתוב צדיקים שהם  אעפ "י 
תו  וכןרהעוזבי  עכ"ל. תורה , שומרי  נקראו הב' והכת ,

פסוק על  משלי על  בביאורו זצ "ל  הגר"א  זקיני  פי'
עי "ש . הנ"ל ,

ומתלבשי משרע "ה  מנשמת  ניצוצי יורדי ודור  דוד בכל 
 הע את  דעת ללמד העדה עיני הדור  חכמי של ונפש בגו
הדיבור את ג "כ  הרחבנו מטות  לפרשת תורה ובדברי
לבני המטות ראשי  אל  משה  וידבר  הפסוק  בביאור בזה,
מה  בהקדם  ה', צוה אשר הדבר זה לאמור  ישראל 

בתיקונים רע "א )דאיתא קי "ב  דף  ס "ט אשר(תיקון
וחכם צדיק בכל ודרא , דרא  בכל  דמשה אתפשטותא 

באורייתא קדישאדמתעסק תניא בס' ואיתא ,(פמ"ב ),
משרע"ה מנשמת ניצוצין יורדין  ודור דוד  שבכל
ללמד העדה עיני הדור חכמי של  ונפש בגוף ומתלבשין 

העם את בכ "מ דעת בש "ס גם  וכמרומז ק"אכו'. (שבת

צ "ג ) חולין ע"ב, ל"ח ביצה ע"א, ל"ט סוכה  עלע "ב , שאמרו
ופירש"י . קאמרת" שפיר "משה והאמוראים  התנאים 
שם הש"ס ובמסורת הדור. גדול  משה שם , בסוכה
 קאמר שפיר משה ק "א, דף בשבת רש"י למ "ש ציין 
דלכל והיינו עיי"ש. בדורו, כמשה בדורו רבינו כלומר 
רעיא משה של ניצוץ בו יש ודור דור בכל  ומנהיג  ת"ח 

ע "ה. מהימנא
משה  בחינת דור, שבכל נאמן הרועה שע"י שם וכתבנו
הדור באנשי ע "ה רבינו משה פועל ידו על  שבדור,
בבחינה  אותם  ושיקיימו בכלל , ה' מצוות את  שיקיימו

אותם . שייקמו  רצה שמשה ומדריגה
וזהו ותמידית, נצחית היא התורה אלוהנה משה וידבר

המטות  אלראשי דיבר ע"ה רבינו  משה אשר  היינו  ,
שהם הדור, חכמי וכן שבדורו, המטות  ראשי

מדברים ודור  דור  בכל  דמשה ישראלאתפשטותא לבני
אחריהם,לאמרשבדורם, ה'לדורות צוה אשר הדבר ,זה

ע "ה  רבינו שמשה כזה באופן ה' מצוות את שיקיימו
מראה  שהוא ובבחינת  באופן  היינו לקיימם , מלמדם 

ואומרלהם באצבעו כפיזה("מראה בבחינתו היינו ,("
לקיימם . רצה ע "ה  רבינו שמשה

את  הוכיח נח אם בזה דרבוותא פלוגתא  איכא ובאמת
נתקבלו לא אבל שהוכיחם  אומרים יש לא , או דורו בני 

לבו על כללדבריו הוכיחם  שלא אומרים  ויש  תיהם,
הנ"ל , לוי בקדושת שמשמע וכמו לדרכו, הלך רק וכלל
ולא הקלות העבירות על רק  שהוכיחם אומרים ויש

החמורות.
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!בשבילנו

בתשובה לחזור  על-מנת בשבילנו ,

אחד  כל של הרשעות דרך החיים , דרך את לקבל לסרב על-מנת  בשבילנו,
האלה. מהרשעים

פעם. אי כלשהו לדור  שנתנה  קשה הכי העבודה זו אגב, דרך

שלנו. בדור  שוב  קמה אשר הדורות  כל של הרשעות  כל מול להתמודד עלינו

הפלגה. לדור  לדאוג צריך רק היה  הפלגה דור 

המבול. לדור רק לדאוג צריך רק היה  המבול  דור

לדאוג? הכוונה מה שאלה .

התכונותתשובה. נגד רק להילחם רק צריך היה  המבול דור בזמן שהיה  מי
סוגי  כל נגד כולם. נגד להילחם צריכים  אנחנו אבל המבול, דור של הרעות
פשוט  לא וזה ביותר , חזקים  להיות  וצריכים בכלל , פשוט  לא  וזה הרשע.
הנצח, את  כך שיקבל ומי הנצח. את  יקבל באמת בזה, שיעמוד מי בכלל.

במיוחד. מתוק יהיה  הטעם

עשרה עוד יום , עוד שבועיים, בעוד יהיה  זה אם  בסוף. כמעט אנחנו 
יודע. לא חודשים,

לקבל  ויסרב לקב"ה יחזור  לשרוד שרוצה ומי ביותר . קרוב שזה יודע אבל
היום. שקיימים הרשעים  כל של  קטן הכי דבר  אפילו 

זה. אחרי וייגמרו  הנצח את יקבלו  לא  הם 

כמו האלה. הסטיות  כל  את  הזו, העקומה  הגישה  כל את  לקבל לסרב עלינו
שלהם הגדולות  התאוות את שלהם , הצניעות  חוסר  את  - המבול דור למשל,

האלה. העקומים הדברים  כל את

ישירה למלחמה ל "ע שהלך ההפלגה  דור  של דרכם את לקבל לסרב עלינו
ל "ע. הקב"ה נגד

הקהילה את שוב שמושך רב הערב של דרכם את  לקבל לסרב עלינו
לע להתפלל החילונית , וגם החרדית גם  ח"והיהודית , ולהתרחק  הזהב, גל

זרה. עבודה  בעיקר  שבעולם, הרשע כל את לתוכנו להכניס ומנסה מהקב"ה 
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לפה באו  הם למה  ?אז


להחזירו  בדבריו יפעול שלא באם  אבל  למוטב , שיחזירו
דמו, לשפוך ואין בתוכחה אותו לבייש אין  אז  למוטב,

עכדה"ק .
אותי מביישי את רבי,

אשר יהושע  ר ' הרה"ק  זקינו בשם  עוד שם ומביא 
הרבי אצל שהיה מעשה שסיפר  זי"ע מפאריסאוו
הרבה  לו ואמר  אחד איש  לפניו  שבא  זי "ע , מלובלין 
האיש יכול  הי ' ולא בדבריו, שביישו עד ותוכחה מוסר
מביישים אתם  רבי, הלשון: בזה  להרבי  ואמר להתאפק 
לפייס  אני צריך כן אם מלובלין : הרבי  לו והשיב אותי ,
למוטב, שתחזור בדבר אצלך שאפעול  חשבתי  כי  אותך,

ה  א"כ  כלום , פעלתי  שלא רואה אני מביישועכשיו ייתי
עכ "ל . בחנם , אותך

בפר העומדי צדיקי ויש  ,לאחרי ולא  לעצמו  צדיק... יש
 אות  ומחרפי ומוכיחי עולה  בעושי תמיד ומתגרי
אתקוטט בתקוממי כמ"ש המכוערי  מעשיה על  בתמידות

רבה להושענא  במאמרים בזה הארכנו (בפסקאוכבר

המוצנע ) דביר האמת הושענא אור מספה "ק שם והבאנו ,
מה לעצמו רשם אשר זי"ע מבארדיטשוב  הרה "ק של מכי "ק (שהוא 

שם  כמובא זי"ע, ממעזריטש הקדוש המגיד רבו מפי  ששמע 

תורה בהקדמה ) עוזבי עה"כ  בקיצור וז"ל ע "ב  בדף שכתב ,
ו בם, יתגרו תורה ושומרי  רשע  עוזבייהללו הלא  הקשה

רשעים והול"ל צדיקים הם והשומרים רשעים הם תורה
וצדיקים רשע לשוןיהללו אמר  דקרא רישא ועוד וכו'.

הול"ל בם , יתגרו רבים  לשון אמר דקרא  וסיפא יחיד
אחיד . לשון  בתרווייהו

עוסק שהוא צדיק יש צדיקים , גווני תרי שיש ותירץ
הוא אך התורה, כל  ומקיים חסדים  וגמילות בתורה
ממצות  מצוה שהיא  ואע "פ לאחרים, ולא לעצמו צדיק 
טבעו רכות מגודל  עכ"ז תוכיח, הוכח  שנאמר התורה
ויש כהוגן. עשית לא לומר יכול אינו הטוב ומזגו
עולה  בעושי  תמיד ומתגרים  בפרץ העומדים  צדיקים 
מעשיהם על  בתמידות אותם  ומחרפים  ומוכיחים

אתקוטט . בתקוממיך כמ "ש המכוערים 
ביותר אותם שונאים הכל  הב' הצדיקים  לכת והנה
ושותקים צדיקים הם  הראשונים שכת שרואים  בהיות 
ומתגרים מריבים  זה ומכח  כ"כ, רשעים  אינם  מסתמא

הא ' הכת עם הב' לאהכת למה מחשים , אתם מדוע
הב' כת  ר"ל  בם , יתגרו  פי ' וזהו צבאות . ה' קנאת תקנאו
בפרץ כן  גם  שיעמדו  שמים  לשם  הא ' הכת עם  מתגרים 

ה'. אויבי  נגד  להלחם  עמהם 
תורה  עוזבי אותם קורא הכתוב צדיקים שהם אעפ"י

חוב רואים אינם טבעם רכות מחמת הא ' הכת והנה
כך  הי' לא אולי ומשיבים  בזכותם  ומהפכים  הרשעים
מזכירים או אחר , זכות או עליהם, מרננים כאשר

רשע יהללו וזהו הנ"ל , להעושים  שיש טובות מדות
אי אומרים ועוד בזכותם , מהפכים  טבעם  מחמת ר"ל
להם הנח ועוד תלה, על  הדת להעמיד אפשר 
מלהוכיח, נמנעים הטענות אלו כל ומחמת לישראל.

עכ"ז אותםאבל  קורא  הכתוב צדיקים שהם  אעפ "י 
תו  וכןרהעוזבי  עכ"ל. תורה , שומרי  נקראו הב' והכת ,

פסוק על  משלי על  בביאורו זצ "ל  הגר"א  זקיני  פי'
עי "ש . הנ"ל ,

ומתלבשי משרע "ה  מנשמת  ניצוצי יורדי ודור  דוד בכל 
 הע את  דעת ללמד העדה עיני הדור  חכמי של ונפש בגו
הדיבור את ג "כ  הרחבנו מטות  לפרשת תורה ובדברי
לבני המטות ראשי  אל  משה  וידבר  הפסוק  בביאור בזה,
מה  בהקדם  ה', צוה אשר הדבר זה לאמור  ישראל 

בתיקונים רע "א )דאיתא קי "ב  דף  ס "ט אשר(תיקון
וחכם צדיק בכל ודרא , דרא  בכל  דמשה אתפשטותא 

באורייתא קדישאדמתעסק תניא בס' ואיתא ,(פמ"ב ),
משרע"ה מנשמת ניצוצין יורדין  ודור דוד  שבכל
ללמד העדה עיני הדור חכמי של  ונפש בגוף ומתלבשין 

העם את בכ "מ דעת בש "ס גם  וכמרומז ק"אכו'. (שבת

צ "ג ) חולין ע"ב, ל"ח ביצה ע"א, ל"ט סוכה  עלע "ב , שאמרו
ופירש"י . קאמרת" שפיר "משה והאמוראים  התנאים 
שם הש"ס ובמסורת הדור. גדול  משה שם , בסוכה
 קאמר שפיר משה ק "א, דף בשבת רש"י למ "ש ציין 
דלכל והיינו עיי"ש. בדורו, כמשה בדורו רבינו כלומר 
רעיא משה של ניצוץ בו יש ודור דור בכל  ומנהיג  ת"ח 

ע "ה. מהימנא
משה  בחינת דור, שבכל נאמן הרועה שע"י שם וכתבנו
הדור באנשי ע "ה רבינו משה פועל ידו על  שבדור,
בבחינה  אותם  ושיקיימו בכלל , ה' מצוות את  שיקיימו

אותם . שייקמו  רצה שמשה ומדריגה
וזהו ותמידית, נצחית היא התורה אלוהנה משה וידבר

המטות  אלראשי דיבר ע"ה רבינו  משה אשר  היינו  ,
שהם הדור, חכמי וכן שבדורו, המטות  ראשי

מדברים ודור  דור  בכל  דמשה ישראלאתפשטותא לבני
אחריהם,לאמרשבדורם, ה'לדורות צוה אשר הדבר ,זה

ע "ה  רבינו שמשה כזה באופן ה' מצוות את שיקיימו
מראה  שהוא ובבחינת  באופן  היינו לקיימם , מלמדם 

ואומרלהם באצבעו כפיזה("מראה בבחינתו היינו ,("
לקיימם . רצה ע "ה  רבינו שמשה

את  הוכיח נח אם בזה דרבוותא פלוגתא  איכא ובאמת
נתקבלו לא אבל שהוכיחם  אומרים יש לא , או דורו בני 

לבו על כללדבריו הוכיחם  שלא אומרים  ויש  תיהם,
הנ"ל , לוי בקדושת שמשמע וכמו לדרכו, הלך רק וכלל
ולא הקלות העבירות על רק  שהוכיחם אומרים ויש

החמורות.
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!בשבילנו

בתשובה לחזור  על-מנת בשבילנו ,

אחד  כל של הרשעות דרך החיים , דרך את לקבל לסרב על-מנת  בשבילנו,
האלה. מהרשעים

פעם. אי כלשהו לדור  שנתנה  קשה הכי העבודה זו אגב, דרך

שלנו. בדור  שוב  קמה אשר הדורות  כל של הרשעות  כל מול להתמודד עלינו

הפלגה. לדור  לדאוג צריך רק היה  הפלגה דור 

המבול. לדור רק לדאוג צריך רק היה  המבול  דור

לדאוג? הכוונה מה שאלה .

התכונותתשובה. נגד רק להילחם רק צריך היה  המבול דור בזמן שהיה  מי
סוגי  כל נגד כולם. נגד להילחם צריכים  אנחנו אבל המבול, דור של הרעות
פשוט  לא וזה ביותר , חזקים  להיות  וצריכים בכלל , פשוט  לא  וזה הרשע.
הנצח, את  כך שיקבל ומי הנצח. את  יקבל באמת בזה, שיעמוד מי בכלל.

במיוחד. מתוק יהיה  הטעם

עשרה עוד יום , עוד שבועיים, בעוד יהיה  זה אם  בסוף. כמעט אנחנו 
יודע. לא חודשים,

לקבל  ויסרב לקב"ה יחזור  לשרוד שרוצה ומי ביותר . קרוב שזה יודע אבל
היום. שקיימים הרשעים  כל של  קטן הכי דבר  אפילו 

זה. אחרי וייגמרו  הנצח את יקבלו  לא  הם 

כמו האלה. הסטיות  כל  את  הזו, העקומה  הגישה  כל את  לקבל לסרב עלינו
שלהם הגדולות  התאוות את שלהם , הצניעות  חוסר  את  - המבול דור למשל,

האלה. העקומים הדברים  כל את

ישירה למלחמה ל "ע שהלך ההפלגה  דור  של דרכם את לקבל לסרב עלינו
ל "ע. הקב"ה נגד

הקהילה את שוב שמושך רב הערב של דרכם את  לקבל לסרב עלינו
לע להתפלל החילונית , וגם החרדית גם  ח"והיהודית , ולהתרחק  הזהב, גל

זרה. עבודה  בעיקר  שבעולם, הרשע כל את לתוכנו להכניס ומנסה מהקב"ה 
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הכוונה ? מה שאלה :

עוד תשובה: וזה  במדבר , עשה  רב שהערב העגל  זה הזהב, לעגל הכוונה
כאילו זה  את עושים  הם ועכשיו עכשיו . הזה  לעולם אותו החזירו וקיים , חי

ביותר. כשר דבר שזה

בורגרים, במסעדות, לאוכל שלו מהתורה היהודי את מושכים  - למשל
אם רק שלו, בבית  אוכל  יהודי ליהודי. שייך לא  זה דברים, מיני כל פיצות,
הוא הכל. זה  אבל בפונדק. אכל לאכול, איפה  לו  היה ולא אפשרות, לו אין
יהודי  לא  זה הזה. העולם  זה  הזהב, עגל זה גויי, דבר זה  לבלות , הלך לא 

שלו. הכוחות כל עם  ומברך תורה, מדבר  השולחן , ליד  שיושב

יהודים של טיולים מיני כל  הקב "ה . עם רק מבלה הוא לבלות, הולך לא  הוא 
פסולה, מילה  היא 'כיף' המילה 'כיף'. לעשות להנות , ללכת  הגויים , כמו

הזהב. לעגל שייך זה  כיף לגוי, זה  כיף  גויי, דבר  דה  כיף

התורה, החגים , רק זה - שלנו  השמחה  שלנו, הטוב יהודים, אנחנו 
וכו '. המצוות

בשמחת ביותר שמחים  להיות  צריכים  תורה, ושמחת סוכות  עכשיו  היה
באמת. התורה  עם לשמוח התורה, עם  לרקוד תורה ,

מזה טוב יותר  משהו ?יש

אז גוי, כמו הוא  אז ח"ו , טוב  יותר  זה בתאילנד שלטייל חושב יהודי אם
בלבד. הזהב  בעגל מאמין הוא בקב"ה, מאמין לא הוא 

רופאים, כמו אנשים על שסומכים  ביותר , החרדים היהודים זה, רק לא 
חברות בורסה, בנקים, המדינה, של הכסף הכנסת, לאומי, ביטוח משטרה ,
הם הזהב , בעגל מאמינים  הם  בקב "ה , מאמינים  לא הם - וכו' ביטוח 
הוא כי ישרוד , לא והוא  מהקב "ה , יותר  אותו לבטח יכול  שאדם מאמינים

בשקר. מאמין  הוא אם אמת, של בעולם לחיות  יכול לא

זה במאוחר, או במוקדם  זה אם תהיה. המלחמה  היום. שלנו המצב וזה
דרך  לא מהשמים , ישר  יבוא ההרס רוב אבל ביותר. קשה  יהיה  וזה  יהיה.
לא זה ואם ענקיים, ניסים  יהיו מהשמיים. ישיר  אלא וכו', פצצות  מיני כל

אבוד. הוא  אז בתשובה, היהודי את  מחזיר

תקווה. אין  זה , את מבינים  לא ואם מלבדו , עוד שאין להבין  צריכים יהודים
כמו שבת  לשמור  להספיק לא אפשר חלקי. באופן בתשובה לחזור  אפשר  אי
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של  בשקר טיפה  אפילו  מאמינים עוד אם  אבל  דומה , משהוא  או שצריך
הסוף. זה הזה , העולם

ה במדבר , היו  הםכשהיהודים הזה, בעולם מהתלות  עוד השתחררו לא  ם 
שלב שלב אותם לימד והקב"ה  הקב"ה , על ורק  אך לסמוך עדיין יכלו לא 
זמן הרבה עבר  לא  אבל, בה ', ביטחון של מאד גבוהה  לרמה  להגיע איך
לאחר היהודים אצל בקב "ה  וביטחון באמונה חזקה  לירידה גרם  רב הערב

הזהב. עגל את  שיצרו

מהקב "ה סיני בהר שקבלו אחרי בדיוק היה  זה  כי ישראל, לעם אסון  היה זה
ונשמע. נעשה ואמרו  המצוות  כל את  ישירות

באמת יהודי מי נראה  ועכשיו הזאת, האמונה  את יש יהודי, כל בתוך  אבל
ולכן רב, וערב גויים יהיו - שלא ואלה יהודים יהיו  שישרדו אלה  לא . ומי
ומי  יהודי מי היום יודעים לא אנחנו  כי נכון, ישרדו. היהודים שכל כתוב
ישרוד, לא  הוא אפשרות , לו אין בקב"ה , לגמרי להאמין  יכול שלא  מי לא ,

רב. ערב הוא 
ברגע מאמין  הוא  אם אבל  אידישקייט, הרבה יודע לא  שהוא חילוני אפילו
שלו, בשכל שלו, במהות שלו, בלב מאמין הוא מהקב"ה . בא  שהכל אחד 
ויהיו לשרוד. יוכל הוא אז  שלו, הכוחות כל עם  בזה להאמין חייב והוא 
חשובים כביכול יהודים מספיק יש הפתעות , מאוד  הרבה  הפתעות, הרבה

רב. ערב שהם 

סומך  לגמרי, לקב"ה  עצמו  את שמדביק מי אבל  הסוף, עד הכל את נדע לא 
עכשיו. להתחיל כדאי ניסים. יקבל הוא לגמרי, עליו 

להתחיל  הזמן הגיע ארצה, לעלות  הזמן שהגיע לכולם  להזכיר  רוצה  רק  אני
ישראל  שמדינת בגלל לא ישראל. לארץ  צעד ולעשות  החפצים את לארוז
שהנשיא כמה וידוע גדלה, האנטישמיות ובחו"ל היהודים  על  תשמור
מאוד  שהגאולה  בגלל זה. בגלל לא  היהודים , את  לחסל רוצה האמריקאי
קרוב יהיה  הוא  שפה  מאמין הוא כי שמיים , לשם לפה שיגיע ומי קרובה,

עבורו. זכות הרבה  יהיה  וזה ולאמת, לקב"ה  יותר

ורחוקים שקר , על בנויים  הם כי והמשטרה צה "ל על לסמוך נוכל לא 
ותורתו. מהקב"ה

על  יותר סומכים  ואם  הקב"ה , על רק לסמוך  צריך שבא מי הקב"ה, רק
על  או באנגליה, ובעלה  המלכה או  ארה"ב, של  והנשיא והצבא המשטרה



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כב

הכוונה ? מה שאלה :

עוד תשובה: וזה  במדבר , עשה  רב שהערב העגל  זה הזהב, לעגל הכוונה
כאילו זה  את עושים  הם ועכשיו עכשיו . הזה  לעולם אותו החזירו וקיים , חי

ביותר. כשר דבר שזה

בורגרים, במסעדות, לאוכל שלו מהתורה היהודי את מושכים  - למשל
אם רק שלו, בבית  אוכל  יהודי ליהודי. שייך לא  זה דברים, מיני כל פיצות,
הוא הכל. זה  אבל בפונדק. אכל לאכול, איפה  לו  היה ולא אפשרות, לו אין
יהודי  לא  זה הזה. העולם  זה  הזהב, עגל זה גויי, דבר זה  לבלות , הלך לא 

שלו. הכוחות כל עם  ומברך תורה, מדבר  השולחן , ליד  שיושב

יהודים של טיולים מיני כל  הקב "ה . עם רק מבלה הוא לבלות, הולך לא  הוא 
פסולה, מילה  היא 'כיף' המילה 'כיף'. לעשות להנות , ללכת  הגויים , כמו

הזהב. לעגל שייך זה  כיף לגוי, זה  כיף  גויי, דבר  דה  כיף

התורה, החגים , רק זה - שלנו  השמחה  שלנו, הטוב יהודים, אנחנו 
וכו '. המצוות

בשמחת ביותר שמחים  להיות  צריכים  תורה, ושמחת סוכות  עכשיו  היה
באמת. התורה  עם לשמוח התורה, עם  לרקוד תורה ,

מזה טוב יותר  משהו ?יש

אז גוי, כמו הוא  אז ח"ו , טוב  יותר  זה בתאילנד שלטייל חושב יהודי אם
בלבד. הזהב  בעגל מאמין הוא בקב"ה, מאמין לא הוא 

רופאים, כמו אנשים על שסומכים  ביותר , החרדים היהודים זה, רק לא 
חברות בורסה, בנקים, המדינה, של הכסף הכנסת, לאומי, ביטוח משטרה ,
הם הזהב , בעגל מאמינים  הם  בקב "ה , מאמינים  לא הם - וכו' ביטוח 
הוא כי ישרוד , לא והוא  מהקב "ה , יותר  אותו לבטח יכול  שאדם מאמינים

בשקר. מאמין  הוא אם אמת, של בעולם לחיות  יכול לא

זה במאוחר, או במוקדם  זה אם תהיה. המלחמה  היום. שלנו המצב וזה
דרך  לא מהשמים , ישר  יבוא ההרס רוב אבל ביותר. קשה  יהיה  וזה  יהיה.
לא זה ואם ענקיים, ניסים  יהיו מהשמיים. ישיר  אלא וכו', פצצות  מיני כל

אבוד. הוא  אז בתשובה, היהודי את  מחזיר

תקווה. אין  זה , את מבינים  לא ואם מלבדו , עוד שאין להבין  צריכים יהודים
כמו שבת  לשמור  להספיק לא אפשר חלקי. באופן בתשובה לחזור  אפשר  אי

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כגדברי 

של  בשקר טיפה  אפילו  מאמינים עוד אם  אבל  דומה , משהוא  או שצריך
הסוף. זה הזה , העולם

ה במדבר , היו  הםכשהיהודים הזה, בעולם מהתלות  עוד השתחררו לא  ם 
שלב שלב אותם לימד והקב"ה  הקב"ה , על ורק  אך לסמוך עדיין יכלו לא 
זמן הרבה עבר  לא  אבל, בה ', ביטחון של מאד גבוהה  לרמה  להגיע איך
לאחר היהודים אצל בקב "ה  וביטחון באמונה חזקה  לירידה גרם  רב הערב

הזהב. עגל את  שיצרו

מהקב "ה סיני בהר שקבלו אחרי בדיוק היה  זה  כי ישראל, לעם אסון  היה זה
ונשמע. נעשה ואמרו  המצוות  כל את  ישירות

באמת יהודי מי נראה  ועכשיו הזאת, האמונה  את יש יהודי, כל בתוך  אבל
ולכן רב, וערב גויים יהיו - שלא ואלה יהודים יהיו  שישרדו אלה  לא . ומי
ומי  יהודי מי היום יודעים לא אנחנו  כי נכון, ישרדו. היהודים שכל כתוב
ישרוד, לא  הוא אפשרות , לו אין בקב"ה , לגמרי להאמין  יכול שלא  מי לא ,

רב. ערב הוא 
ברגע מאמין  הוא  אם אבל  אידישקייט, הרבה יודע לא  שהוא חילוני אפילו
שלו, בשכל שלו, במהות שלו, בלב מאמין הוא מהקב"ה . בא  שהכל אחד 
ויהיו לשרוד. יוכל הוא אז  שלו, הכוחות כל עם  בזה להאמין חייב והוא 
חשובים כביכול יהודים מספיק יש הפתעות , מאוד  הרבה  הפתעות, הרבה

רב. ערב שהם 

סומך  לגמרי, לקב"ה  עצמו  את שמדביק מי אבל  הסוף, עד הכל את נדע לא 
עכשיו. להתחיל כדאי ניסים. יקבל הוא לגמרי, עליו 

להתחיל  הזמן הגיע ארצה, לעלות  הזמן שהגיע לכולם  להזכיר  רוצה  רק  אני
ישראל  שמדינת בגלל לא ישראל. לארץ  צעד ולעשות  החפצים את לארוז
שהנשיא כמה וידוע גדלה, האנטישמיות ובחו"ל היהודים  על  תשמור
מאוד  שהגאולה  בגלל זה. בגלל לא  היהודים , את  לחסל רוצה האמריקאי
קרוב יהיה  הוא  שפה  מאמין הוא כי שמיים , לשם לפה שיגיע ומי קרובה,

עבורו. זכות הרבה  יהיה  וזה ולאמת, לקב"ה  יותר

ורחוקים שקר , על בנויים  הם כי והמשטרה צה "ל על לסמוך נוכל לא 
ותורתו. מהקב"ה

על  יותר סומכים  ואם  הקב"ה , על רק לסמוך  צריך שבא מי הקב"ה, רק
על  או באנגליה, ובעלה  המלכה או  ארה"ב, של  והנשיא והצבא המשטרה



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כד

אין כי תשובה, מהר  ותעשו  לבוא , מה  לכם אין אז צרפת , של סרקוזי מר 
סיכוי. הרבה לכם

שהם סיבות , מיני כל  בגלל להגיע יכולים  לא  יהודים שאם אומר  לא ואני
חייבים לחכות , ואין מגיע , הזמן אבל, בלב. להם שיש מה תלוי ישרדו, לא 
מאמין ולא אמר , שבן  כמו לצחוק , שרוצה ומי הסוף, זה  באמת  כי להזדרז 

ה סוף.שזה 

למסעדה ללכת בשקט, להשתזף  לים ללכת  להמשיך שיכול חושב הוא 
ללכת יכול  שהוא דאגות , בלי וקולה  קטשופ  עם המבורגר ולאכול כשרה
את מבין  לא הוא  התורה, בקריאת  שלו לחבר  בדיחות  לספר  לביה "כ

גוי. למעשה הוא  יהודי, להיות של האלף-בית 

כל  עם  ומשתדלים  שלהם, העברות  על ומצטערים עברות, שעושים יהודים
מהקב"ה, חוץ לסמוך  מי על שאין ויודעים תשובה, לעשות  שלהם  הכוחות

לשרוד. סיכוי יש כאלה  ליהודים 

לראות, רוצה  לא  שהוא בגלל זה המצב, את רואה  שלא מי מאמין , שלא  מי
הם לכן אז הגויים, השטוחים , הטיפשיים , החיים את להמשיך  רוצה  הוא 

שטעינו. להגיד שמחים 

קרוב. מאד  מאד שהסוף יודע רק אני

עבירות. הרבה-הרבה  לנו יש תשובה . ולעשות לשבת צריכים כמעטאנחנו ֶ◌ֶ◌
טרף זה – אוכלים שאנחנו מה אסור.כל זה עושים  שאנחנו  מה כל כמעט  ,

עליהם. לסמוך אפשר שאי אנשים  מיני כל על  סומכים 

חלש, כך כל המצב  הכשרות של בעסק שנשאל, ביקשו אנשים שאלה .
מה על וירקות? אורז לאכול? אפשר כבר מה  ביותר , נמוכה  לדיוטא הגענו

לסמוך ? ניתן

האמת,תשובה: בשביל עצמו את  להקריב יצטרך אחד שכל להם תגידו 
לו ואמרו חולה  מישהו  אם יהיה , שלא  ואיך שלו. הדרגה לפי אחד כל
עגבניות רק אוכל היה הוא אז – ואורז  עגבניות  רק לאכול יכול שהוא 

הכל. זה  ואורז.

א ּס וּ רי  יחׁש ב בּ קדקדוֹ  מח  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל  '...וה נּ ה  י"א: פרק ישרים  ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ[מסילת 
כּ י  ארסי, דּ בר  איזה בּ וֹ  ׁש נּ תערב כּ מאכל א וֹ  הארסיּ ים כּ מאכלים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ אכל

מּמ נּ וּ  לאכל עצמוֹ  על אדם  היקל יארע, זה דּ בר אם בּ וֹ ה נּ ה ל וֹ  יאר אם ? ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כהדברי 

יהיה א יקל ואם  יקל, ׁש א ו דּ אי קטנּ ה , ח ׁש ׁש א  אפלּ וּ  מחוּ ׁש  בית ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵאיזה 
מּמ ׁש  ארס ׁש הוּ א בּ ארנוּ  כּ בר  הּמ אכל א ּס וּ ר  אף  גמוּ ר , לׁש וֹ טה א לּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶנח ׁש ב 
בּ על  אם  א ּס וּ ר , ׁש ל חׁש ׁש א בּ מקוֹ ם  הּמ קל יהיה אפוֹ א  מי כּ ן אם  ונפ ׁש , ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְללב

ה וּ א ?']שׂ כל ֵ◌ֶ◌

נשאר ? מה אז ופירות... בירקות גם בעיות יש השמיטה בשנת שאלה :
ודגים ...? אורז

שקר,תשובה: של בעולם אנחנו  בהכל. גם  בעיות  ויש בדגים , גם בעיות יש
'השקר [מאמר  שקר בתוך ושקר  שקר. זה – שתסתכלו איפה שקר. שקר ,
כלום. לדעת אפשר אי מתעים ']. 'מאשריך מקורות  שם  ועי' בעולם ', שולט
אבל  מרעב. למות  רוצים  לא  אופן  בכל כי אוכל, על להגיד מה  יודע לא אני
לעשות. מה  לנו  היה  שלא יבין וה' עושים , אנחנו שהוא איך  השתדלות איזו
ילך  הוא  אם שלו, הדרגה לפי אחד  כל זה טוב, להיות שצריך הכשר יש
כל  את יסגרו  כך בין  מעט ועוד לא-משנה-מה , או קטנה פרטית  לשחיטה
עוד  ויהיו החוק. נגד זה אבל זאת , בכל יש פה -ושם  אבל  האלה . הדברים 

לעשות. מה  לבחור נצטרך ואנחנו החוק נגד דברים הרבה 

שצריך. כמו כשר בדיוק שזה  בשר אוכלים  שאנחנו שמה בטוח  כך כל לא 
לבדוק. הרבה צריכים

באמת אם לבדוק וצריכים זה  על  כסף הרבה  מרוויחים  ההכשרים כל
שצריכים .(מקבלים )עומדים מה .(שרוצים )את

בעיות מספיק יש בארץ  גם אבל  בעולם  הבשר על גדולים  סקנדלים יש
הבשר. עם 

בשר... לאכול בכלל אפשר איך  אז שאלה:

בעיותתשובה: ויש בשר. רק לא  לאכול, לנו  שאסור  דברים  הרבה  עוד יש
טכנולוגיה שישנה  מאחר אבל שערוריות , היו ותמיד עופות . עם גם  קשות
עופות מאות ארבע  לשחוט  יכול אחד שוחט  מהר, הולך שכ"כ היום  אחרת 
העוף אם  להוכיח  גם אפשר ואי זה. על להשתלט קשה מאד זה אז בשעה,

אותו... ששחטו בשעה  חי היה 

יעיל? מספיק  לא זה האם  סגור , מעגל בוידיאו, משתמשים היום שאלה:

מעגל תשובה: להם  היה  טובים , הכי ההכשרים אחד  עכשיו , אנג'לס בלוס
מה רק הכל. את וראו דוקאסגור, נקרא  היה שהוא המשגיח  ושם, פה ?



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כד

אין כי תשובה, מהר  ותעשו  לבוא , מה  לכם אין אז צרפת , של סרקוזי מר 
סיכוי. הרבה לכם

שהם סיבות , מיני כל  בגלל להגיע יכולים  לא  יהודים שאם אומר  לא ואני
חייבים לחכות , ואין מגיע , הזמן אבל, בלב. להם שיש מה תלוי ישרדו, לא 
מאמין ולא אמר , שבן  כמו לצחוק , שרוצה ומי הסוף, זה  באמת  כי להזדרז 

ה סוף.שזה 

למסעדה ללכת בשקט, להשתזף  לים ללכת  להמשיך שיכול חושב הוא 
ללכת יכול  שהוא דאגות , בלי וקולה  קטשופ  עם המבורגר ולאכול כשרה
את מבין  לא הוא  התורה, בקריאת  שלו לחבר  בדיחות  לספר  לביה "כ

גוי. למעשה הוא  יהודי, להיות של האלף-בית 

כל  עם  ומשתדלים  שלהם, העברות  על ומצטערים עברות, שעושים יהודים
מהקב"ה, חוץ לסמוך  מי על שאין ויודעים תשובה, לעשות  שלהם  הכוחות

לשרוד. סיכוי יש כאלה  ליהודים 

לראות, רוצה  לא  שהוא בגלל זה המצב, את רואה  שלא מי מאמין , שלא  מי
הם לכן אז הגויים, השטוחים , הטיפשיים , החיים את להמשיך  רוצה  הוא 

שטעינו. להגיד שמחים 

קרוב. מאד  מאד שהסוף יודע רק אני

עבירות. הרבה-הרבה  לנו יש תשובה . ולעשות לשבת צריכים כמעטאנחנו ֶ◌ֶ◌
טרף זה – אוכלים שאנחנו מה אסור.כל זה עושים  שאנחנו  מה כל כמעט  ,

עליהם. לסמוך אפשר שאי אנשים  מיני כל על  סומכים 

חלש, כך כל המצב  הכשרות של בעסק שנשאל, ביקשו אנשים שאלה .
מה על וירקות? אורז לאכול? אפשר כבר מה  ביותר , נמוכה  לדיוטא הגענו

לסמוך ? ניתן

האמת,תשובה: בשביל עצמו את  להקריב יצטרך אחד שכל להם תגידו 
לו ואמרו חולה  מישהו  אם יהיה , שלא  ואיך שלו. הדרגה לפי אחד כל
עגבניות רק אוכל היה הוא אז – ואורז  עגבניות  רק לאכול יכול שהוא 

הכל. זה  ואורז.

א ּס וּ רי  יחׁש ב בּ קדקדוֹ  מח  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל  '...וה נּ ה  י"א: פרק ישרים  ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ[מסילת 
כּ י  ארסי, דּ בר  איזה בּ וֹ  ׁש נּ תערב כּ מאכל א וֹ  הארסיּ ים כּ מאכלים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ אכל

מּמ נּ וּ  לאכל עצמוֹ  על אדם  היקל יארע, זה דּ בר אם בּ וֹ ה נּ ה ל וֹ  יאר אם ? ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כהדברי 

יהיה א יקל ואם  יקל, ׁש א ו דּ אי קטנּ ה , ח ׁש ׁש א  אפלּ וּ  מחוּ ׁש  בית ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵאיזה 
מּמ ׁש  ארס ׁש הוּ א בּ ארנוּ  כּ בר  הּמ אכל א ּס וּ ר  אף  גמוּ ר , לׁש וֹ טה א לּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶנח ׁש ב 
בּ על  אם  א ּס וּ ר , ׁש ל חׁש ׁש א בּ מקוֹ ם  הּמ קל יהיה אפוֹ א  מי כּ ן אם  ונפ ׁש , ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְללב

ה וּ א ?']שׂ כל ֵ◌ֶ◌

נשאר ? מה אז ופירות... בירקות גם בעיות יש השמיטה בשנת שאלה :
ודגים ...? אורז

שקר,תשובה: של בעולם אנחנו  בהכל. גם  בעיות  ויש בדגים , גם בעיות יש
'השקר [מאמר  שקר בתוך ושקר  שקר. זה – שתסתכלו איפה שקר. שקר ,
כלום. לדעת אפשר אי מתעים ']. 'מאשריך מקורות  שם  ועי' בעולם ', שולט
אבל  מרעב. למות  רוצים  לא  אופן  בכל כי אוכל, על להגיד מה  יודע לא אני
לעשות. מה  לנו  היה  שלא יבין וה' עושים , אנחנו שהוא איך  השתדלות איזו
ילך  הוא  אם שלו, הדרגה לפי אחד  כל זה טוב, להיות שצריך הכשר יש
כל  את יסגרו  כך בין  מעט ועוד לא-משנה-מה , או קטנה פרטית  לשחיטה
עוד  ויהיו החוק. נגד זה אבל זאת , בכל יש פה -ושם  אבל  האלה . הדברים 

לעשות. מה  לבחור נצטרך ואנחנו החוק נגד דברים הרבה 

שצריך. כמו כשר בדיוק שזה  בשר אוכלים  שאנחנו שמה בטוח  כך כל לא 
לבדוק. הרבה צריכים

באמת אם לבדוק וצריכים זה  על  כסף הרבה  מרוויחים  ההכשרים כל
שצריכים .(מקבלים )עומדים מה .(שרוצים )את

בעיות מספיק יש בארץ  גם אבל  בעולם  הבשר על גדולים  סקנדלים יש
הבשר. עם 

בשר... לאכול בכלל אפשר איך  אז שאלה:

בעיותתשובה: ויש בשר. רק לא  לאכול, לנו  שאסור  דברים  הרבה  עוד יש
טכנולוגיה שישנה  מאחר אבל שערוריות , היו ותמיד עופות . עם גם  קשות
עופות מאות ארבע  לשחוט  יכול אחד שוחט  מהר, הולך שכ"כ היום  אחרת 
העוף אם  להוכיח  גם אפשר ואי זה. על להשתלט קשה מאד זה אז בשעה,

אותו... ששחטו בשעה  חי היה 

יעיל? מספיק  לא זה האם  סגור , מעגל בוידיאו, משתמשים היום שאלה:

מעגל תשובה: להם  היה  טובים , הכי ההכשרים אחד  עכשיו , אנג'לס בלוס
מה רק הכל. את וראו דוקאסגור, נקרא  היה שהוא המשגיח  ושם, פה ?



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כו 

הם - יצא כשהוא  ודוקא להתפלל. יוצא היה מאד, עליו וסמכו טוב , משגיח
את שאלו אז הכשר . הבשר  בין זה את והכניסו טרף, בשר לקנות הלכו
את לאכול היה  אפשר  זה את  שגילו שעד אמרו הם אז  לעשות , מה הרבנים

אוי  אגיד הבשר. אני מה  אנשים! נצא  כולנו  - מעט עוד יגיע  לא  המשיח אם  ?
ושלום. חס מאד, טמאים

ביותר  נמוכה  הכשרות  של הרמה כי ממש, טריפות  אוכלים  יום (אפילו כל

מהדרין) בד"ץ  לאבהכשרי  ואני באמונה, ולא  בכסף מאד תלויים הם כי ,
להמשיך. צריך 

אוכלים שאנחנו  ממה  כמה  אבל אוכלים , שאנחנו  דבר  כל על  הכשרים  יש
כשר אמיתיתבאמת  כשרות רוצה  שהוא  יהודי לאכילת ראוי וכמה  לצערי ? ?

מכסף. שמושפעים  אוכל על הכשרים יש גם  הרב ,

בשר מאד  הרבה  כשרים. לא רבים במקרים  עצמם המרכיבים לזה, נוסף
לדרוש צריך אמיתי שיהודי רמה  על לא או כשר  לא  בשרממש אין (לרוב 

עוף בשר רק לאכול כדאי  לכן רגילה, בשחיטה  עוף  בשר  וגם  העולם , בכל כשרה בהמה

וכשר ) קטנה אירופה.משחיטה או אמריקה או  ישראל על רק  לא  מדבר ואני
דומה. העולם כל בזה 

הכל  כי בעייתי הכל וכו '. מאפה הדברי החלב, הבשר, הירקות , בעייתי, הכל
גדולים. ורווחים רב מכסף מושפע

[רמב "ם האלה בנושאים  החרדים  בין יש קשות בעיות כמה  יודעים , אנחנו 
כי  הבסיס, זהו  אבל נושאים , בהרבה  בעיות  יש י"ח-י"ט ]. פכ "ב איסו"ב
וגם לא -טהור . הכל טהור , לא דבר שום אז - טהורה לא כשהמשפחה 
['אנדרלמוסיא ', בסדר יהיה לא דבר  שום כלום . בסדר , תהיה  לא הכשרות 
הושע [ר' הקהילות את  לנהל יוכלו  לא שלנו והמנהיגים  י"ג ], ו ' נח  רש"י ר '

מטונף. – שיש ממה  הרבה לפחות או הכל, הכל, כי ז '] ז '

שלנו. העיקרית  הבעיה זוהי ביותר , הגדולה הבעיה שזו לכם  לומר  רוצה אני
בעיות כמו אחרות , בעיות  גם לנו יש אז  – הזאת הבעיה את לנו שיש וברגע
'כשרות ', שמכונה : בנושא אוכל עם בעיות כבר  לנו יש אבל  כשרות, עם
המקומות מכל להביא קשה  וזה  אוכל, הרבה כך כל צורכים  שאנחנו מפני
את לספק בשביל  הנדרשת הכמות את  האוכל את מביאים הם  שמשם
לקוחות לו  שיש  'הכׁש ר' כל שלנו . הזללנית החברה  של הגדולים  ◌ֵ◌ְ◌ֶהצרכים 
'קיצורי-דרך'. הרבה  ולעשות גדולות תקלות  לעשות  מוּ עד  הוא מדי, ◌ָרבים 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כזדברי 

אפילו לאבד פוחדים שהם  עד עשיר  כ"כ להיות הופך – שמתעשר  הכשר כל
נמצאים אנחנו העולם. בכל שכאלו בעיות הרבה-הרבה וישנם אחד... לקוח 
נדע. שלא 'טרייף ', ממש אוכלים אנחנו רבים במקרים  ביותר . קשה  במצב

מה לנו  יגידו  שלנו שהרבנים  רוצים אנחנו אבל  מתפללים , אנחנו  כן ,
האידישקייט, את  יעשו שלנו שהרבנים  רוצים אנחנו לשמוע. רוצים שאנחנו
לא שמעולם היתרים  ישנם כיום וברש"י]. י"ב ב' [עמוס  קלילה היהדות  את
באותן רק ד'], כ "ה למשלי ביהגר"א ר' רב...', לי ['יש כדוגמתם  ◌ָ◌ִ◌ֵניתנו 

בתשעה-באב.השנים לצום אפילו  יכלו לא שהם חלשים  כה היו שהיהודים 
['בעקבתא אי-פעם שהיה ביותר הנמוך הדור הוא  הזה , הדור  ואנחנו,
לעלות היכולת  את לנו יש אבל מ"ד], סו"פ תהלים  עקביים , מל' דמשיחא',

ע"ש]". צ"ח, עמ' הדוה "א  ל"ה , פרק  ישראל' 'נצח  [מהר "ל גבוה הכי

באמריקה הכשרות עם חזק מסר  וטריפות )היה נבילות בשר  שאכלו שנים  -(משך
הבעיות. כל את מצאו לא  - הכשרות עם  בעיות  יש פה  וגם  שומעים, לא אבל

קשה. מאוד המצב

ביותר. היוקרתיות המסעדות  עד מפיצה תאווה חנויות  המון יש  לדוגמא ,
וגם גדולה  כך כל סוג מכל לבשר שהדרישה בגלל כשרות בעיות הרבה ויש
אוכלים אנשים גדולה. כך  כל  לאוכל שהדרישה  בגלל בכלל כשרות  בעיות

... דיאטה  עושים  ואז ושותים 

האמריקאים העולם , ובכל באמריקה  משמעותית בעיה  עוד ישנה
המסעדות את חייבים  האמריקאים האוכל, של הכשרות לנושא  אדישים
ממתקים אכילת  חשבון על זה אם אפילו והממתקים, התאוות  שלהם,

מפוקפקת. בכשרות

כמה לפני הגדול הסקנדל ולמרות השחיטה, כשרות סביב גדולה שאלה יש
לומר חייב ואני ירוד, במצב השחיטה על הכללית ההשגחה זה  כל עם  שנים,
ובין גויי, וטעם  מראה קיבלו אוכלים, שאנחנו דברים  הרבה  שבכלל לכם 

להקיא. אפשר  לסושי הפיצה

המוכנים מעטים  יהודים  יש לפחות בארץ פה  קשה. יותר  המצב "בחו"ל 
כך  כל הם וכו ' באירופה באמריקה , אבל וכדו' שבת  שמירת על  נפש למסור 
שמבינים מהם המעטים שאפילו מביא , שזה  ובטמטום  בגשמיות  תפוסים 
החברה כי וכו' וכשרות כשבת נושאים על  להלחם  להם קשה  האמת  את



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כו 

הם - יצא כשהוא  ודוקא להתפלל. יוצא היה מאד, עליו וסמכו טוב , משגיח
את שאלו אז הכשר . הבשר  בין זה את והכניסו טרף, בשר לקנות הלכו
את לאכול היה  אפשר  זה את  שגילו שעד אמרו הם אז  לעשות , מה הרבנים

אוי  אגיד הבשר. אני מה  אנשים! נצא  כולנו  - מעט עוד יגיע  לא  המשיח אם  ?
ושלום. חס מאד, טמאים

ביותר  נמוכה  הכשרות  של הרמה כי ממש, טריפות  אוכלים  יום (אפילו כל

מהדרין) בד"ץ  לאבהכשרי  ואני באמונה, ולא  בכסף מאד תלויים הם כי ,
להמשיך. צריך 

אוכלים שאנחנו  ממה  כמה  אבל אוכלים , שאנחנו  דבר  כל על  הכשרים  יש
כשר אמיתיתבאמת  כשרות רוצה  שהוא  יהודי לאכילת ראוי וכמה  לצערי ? ?

מכסף. שמושפעים  אוכל על הכשרים יש גם  הרב ,

בשר מאד  הרבה  כשרים. לא רבים במקרים  עצמם המרכיבים לזה, נוסף
לדרוש צריך אמיתי שיהודי רמה  על לא או כשר  לא  בשרממש אין (לרוב 

עוף בשר רק לאכול כדאי  לכן רגילה, בשחיטה  עוף  בשר  וגם  העולם , בכל כשרה בהמה

וכשר ) קטנה אירופה.משחיטה או אמריקה או  ישראל על רק  לא  מדבר ואני
דומה. העולם כל בזה 

הכל  כי בעייתי הכל וכו '. מאפה הדברי החלב, הבשר, הירקות , בעייתי, הכל
גדולים. ורווחים רב מכסף מושפע

[רמב "ם האלה בנושאים  החרדים  בין יש קשות בעיות כמה  יודעים , אנחנו 
כי  הבסיס, זהו  אבל נושאים , בהרבה  בעיות  יש י"ח-י"ט ]. פכ "ב איסו"ב
וגם לא -טהור . הכל טהור , לא דבר שום אז - טהורה לא כשהמשפחה 
['אנדרלמוסיא ', בסדר יהיה לא דבר  שום כלום . בסדר , תהיה  לא הכשרות 
הושע [ר' הקהילות את  לנהל יוכלו  לא שלנו והמנהיגים  י"ג ], ו ' נח  רש"י ר '

מטונף. – שיש ממה  הרבה לפחות או הכל, הכל, כי ז '] ז '

שלנו. העיקרית  הבעיה זוהי ביותר , הגדולה הבעיה שזו לכם  לומר  רוצה אני
בעיות כמו אחרות , בעיות  גם לנו יש אז  – הזאת הבעיה את לנו שיש וברגע
'כשרות ', שמכונה : בנושא אוכל עם בעיות כבר  לנו יש אבל  כשרות, עם
המקומות מכל להביא קשה  וזה  אוכל, הרבה כך כל צורכים  שאנחנו מפני
את לספק בשביל  הנדרשת הכמות את  האוכל את מביאים הם  שמשם
לקוחות לו  שיש  'הכׁש ר' כל שלנו . הזללנית החברה  של הגדולים  ◌ֵ◌ְ◌ֶהצרכים 
'קיצורי-דרך'. הרבה  ולעשות גדולות תקלות  לעשות  מוּ עד  הוא מדי, ◌ָרבים 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כזדברי 

אפילו לאבד פוחדים שהם  עד עשיר  כ"כ להיות הופך – שמתעשר  הכשר כל
נמצאים אנחנו העולם. בכל שכאלו בעיות הרבה-הרבה וישנם אחד... לקוח 
נדע. שלא 'טרייף ', ממש אוכלים אנחנו רבים במקרים  ביותר . קשה  במצב

מה לנו  יגידו  שלנו שהרבנים  רוצים אנחנו אבל  מתפללים , אנחנו  כן ,
האידישקייט, את  יעשו שלנו שהרבנים  רוצים אנחנו לשמוע. רוצים שאנחנו
לא שמעולם היתרים  ישנם כיום וברש"י]. י"ב ב' [עמוס  קלילה היהדות  את
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נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כח

לתוך  השקר נכנס העולם בכל ההפוך. לכיוון מאד חזק הולכת החרדית
ביותר כהחזקות  נחשבות שהיו חרדים של הקבוצות לתוך הקדשים , קודש

[יהדות ]. באידישקייט

לדעת יכול אמת לחיות  שרוצה  אדם כל ואיך  זה , את לראות יכול אני ואיך
האמת ולאמה  ענקיים הם כי שאלה , סימני עם הכשרים מלא לנו יש ?

? כו ממלכה  כזו על  להשתלט אפשר  איך  המוצרים . כל על לשלוט יכולים 
מדבר הכסף דבר  כי לסמוך אפשר אי אז באידישקייט, מעורב כסף שיש
יש  הדין  מבתי בחלק בד"כ האדם את  מושך יותר  צועק, יותר מהאמת , יותר 
של  פוליטיקה  שם , גם פוליטיקה יש  השני, נגד אחד יש קשות, בעיות

חינם. שנאת של  וסתם כסף של שליטה

מאירופה חי יצאו כמה  באירופה , להשכלה.תראו ברחו היהודים  כי ?

מאירופה חי יצאו ?כמה 

עכשיו כמו דברו גם  היטלר , עם שקרה  מה  ולפני ישראל עם את אוהב  השם
נורא. לא  נורא , לא  -

נורא. לא  שבת , שומרים  לא קצת אז

נורא. לא  יהודים , לא עם מתחתנים שיהודים  יודעים

מה אז  כשרות, שומרים  כך כל לא  אם  מה נורא.אז  לא  ?

נהרגו. אירופה יהודי רוב  נהרגו , אירופה  יהודי ורוב נורא כן אבל

נהרגו . אירופה  יהודי פעמים )רוב 3 במקור  .(נאמר 

לאמריקה בקשר

יהודונים כמה  לו יש היהודים , את  במיוחד אוהב לא שהנשיא  אמרתי אני
להם קשה באמריקה ליהודים אבל היהודים , כל נגד בהם משתמש שהוא 
האמיתיים שהיהודים עליהם להתפלל צריך להם , שקורה מה לתפוס

ויסתלקו. יבינו שביניהם

העולם לכל וייתן העולם את  ימלא  והניגון ינגן, שוב דוד הזמן, כשיגיע
מכסא ישר  מהשמים , ישר  יבוא הזה  והניגון ושלמות , שמחה של הרגשה 
ילמד  רגוע, יהיה ישמח , העולם וכל  דוד, בן  משיח המלך, דוד  דרך הכבוד

מושלם. יהיה הכל תורה ,

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כטדברי 

את להם יש ונשמע" "נעשה ואמרו  סיני בהר שעמדו  האמיתיים , היהודים 
תימן ]. אגרת  רמב"ם, [ראה הקב"ה עם הקשר 

מהם. זה  את  לקחת יכול  לא אחד ואף 

ואדיר ד, פ"ב ח"ב  ה ' דרך [ראה וינצלו תשובה יעשו האלו  היהודים  וכל 
וגו"]. נדח ממנו  ידח לבלתי מחשבות "וחשב ריב עמ' במרום

נשמות גם יש כי [בנשמתו] אמיתי יהודי זה מי ברור לדעת  אפשר  אי אבל
ופאות ארוכים  זקנים עם חשובים, כביכול  יהודים בתוך  רב  ערב של

וכדו '. ארוכות 

רב, מהערב ונשמתו ישרוד, לא בקב"ה לגמרי להאמין  יכול שלא ומי
הטוב. במקרה 

כי  בתשובה עכשיו  לחזור  חייב אמיתי יהודי שאפילו  לכולם, להזכיר  ורק
בתשובה. לחזור אותו יכריח ה ' לא, אם 

כהמן קשות שגזרותיו מלך  להן מעמיד ["הקב"ה  רב סבל עם יהיה וזה
תשובה" עושין  צז)וישראל ].(סנהדרין

יכיר הוא  אם אבל [יהדות], אידישקייט  הרבה  יודע לא שהוא חילוני אפילו
מהקב"ה. בא שהכל פתאום

אז שלו, הכוחות  כל עם שלו, בשכל  שלו, במהות שלו, בלב יאמין והוא 
לשרוד. יוכל הוא 

הפתע הרבה רביםיהיו  ויצרפו ויתלבנו  ["יתבררו הפתעות מאוד  הרבה ות ,
וגו"' יבינו ולא  רשעים  דניאל)והרשיעו ].(סוף

רב. הערב של מנשמות  באמת  שהם חשובים כביכול יהודים  הרבה יש

מערב רובן בעוה"ר המה  שבדור  והבע "ב והחסידים  שהרבנים בעליל [נראה
ועוד)רב" עד עמ' הטהור בשולחן וכה"ג ויקהל לפרשת השמטות עה"ת, חיים  [.(דברי

הסוף. עד  למה שייך  מי נדע לא

הוא לגמרי, עליו סומך  לגמרי, לקב"ה עצמו  את שמדביק מי אבל
ניסים. יראה 

כדי  היא  לישראל תורה נתינת [עיקר  עכשיו . זה על לעבוד להתחיל כדאי
כל  כלל  והוא  השלם  הבטחון הוא  הכל בה'...שעיקר  בטחונם שישימו

י )המצות" כב משלי .(הגר "א,
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נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ל

הארצות. כל את לעזוב  הזמן שהגיע לכולם להזכיר רוצה  אני

ישראל. לארץ ולבוא החפצים  את לארוז להתחיל הזמן הגיע

גדלה. האנטישמיות  ובחו"ל היהודים , על תשמור  ישראל שמדינת בגלל לא 

היהודים. את לחסל רוצה  האמריקאי שהנשיא כמה  וידוע

זה. בגלל לא 

שמים, לשם  לפה  ויגיע שהגיע ומי קרובה , מאוד שהגאולה בגלל אלא
יהיה זה ולאמת, לקב "ה , יותר קרוב יהיה הוא שפה  מאמין הוא  כי

בשבילו. זכות

הקב"ה. על רק לסמוך צריך ישראל לארץ שבא מי

זמן. הרבה יעמדו לא  והצבא  המדינה 

או אנגליה, מלכת או ארה"ב של והנשיא  והצבא המשטרה  על סומכים ואם 
וכו '. צרפת  של סרקוזי על

לבוא. מה  לכם אין אז

אשר הגבר ["ארור  לשרוד סיכוי לכם אין לא , אם כי תשובה, מהר תעשו
וגו '" טוב יבוא  כי יראה  לבו...ולא יסור ה ' ומן זרעו  בשר ושם  באדם יבטח

ע "ש ) י' מיני (ירמיה כל בגלל להגיע  יכולים לא יהודים שאם אומר  לא  ואני .[
ישרדו. לא  שהם סיבות,

בלב. להם שיש במה  תלוי זה 

לחכות. ואין מגיע, הזמן אבל

הסוף. זה באמת כי להזדרז  חייבים 

לים ללכת  יכול שהוא  חושב הוא  הסוף , שזה מאמין ולא לצחוק , שרוצה  מי
בשקט. להשתזף 

דאגות. בלי וקולה קטשופ  עם  המבורגר  ולאכול  כשרה למסעדה ללכת

- התורה בקריאת  שלו לחבר בדיחות לספר הכנסת  לבית ללכת  יכול שהוא

יהודי. להיות  של  בית ה-אלף את מבין לא הוא

כ  הוא גוי.למעשה, מו

כל  עם ומשתדלים  שלהם העברות  על ומצטערים עבירות שעושים יהודים
תשובה. לעשות שלהם הכוחות 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לאדברי 

מהקב"ה. חוץ לסמוך מי על שאין ויודעים

מבטחו" ה' והיה  בה ', יבטח אשר  הגבר  ["ברוך ישרדו כאלה (ירמיהיהודים

מבטחו"יז) יהיה הוא  בו , יבטח שם )"אם  ](רד"ק

האמת. את לראות רוצה  לא שהוא בגלל זה לכל, מעל בה ' בוטח שלא מי

הגויים. השטחיים , הטיפשיים , החיים את להמשיך רוצה  הוא 

טעינו. שכאילו להגיד שמחים  הם כאלה  אנשים 

של  הניגונים ישמעו שוב הזמן , וכשיגיע  קרוב מאוד שהסוף יודע רק אני
המלך. דוד

ה '. את  ודעה תורה שמחה, ומלא  רגוע יהיה  והעולם דוד בן  משיח

"קי א אל קרא  קוּ ם נר דּ ם,  ּל מה לוֹ  ויּ אמר  החבל, רב  אליו ..."ו יּ קרב ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
ו') א' פרק .(יונה

מה להחליט באיזור  הרבנים  כל התאספו השניה  העולם מלחמת  לפני
עשו אז זה. את למנוע  איך  ידעו ולא  אסון להיות שעומד  ראו כי לעשות,
אמר אחד  חושב . שהוא מה  אמר אחד וכל הדור , גדולי כל של האסיפה את
השלישי  יותר , שבת  לשמור  צריכים  אמר  אחר  תהלים , יותר להגיד שצריך
שצריכים אמר  הרביעי אחרים, דברים מיני כל  על יותר  לדייק שצריכים  אמר

רב, הפונוביז 'ר  היה  זה שדיבר  האחרון וכו'. יותר, זצ"ל)ללמוד מפונביז' .(הרב 
וכולם בפנים . ישן  יענקל'ה  יענקל 'ה. של בבית  שריפה שהיתה סיפר ◌ֵ◌ָוהוא 
והבינו מסוכן , מאד  והיה גדולה , מאד היתה  האש קורה. מה  לראות  באו
אמר אחד אז לעשות . מה להחליט  התחילו אז  בפנים . נמצא בטח שיענקל'ה 
וכל  הדלי, את  וגם המים את  יביא שהוא אמר השני דלי, להביא ילך שהוא

אמר : אחד אבל לעשות. עומד שהוא  מה  אמר  מבזבזיםאחד אתם 'מה 
סכנה! זו יענקל'ה, תצא! תצא, תתעורר! 'יענקל'ה תצעק : תצעק, זמן?!',

תצעק!' תצעק ,

ישנים. הם אבל בסכנה. שנמצא  ישראל עם זה הסביר, הוא  – ◌ֵיענקל'ה
להתקשקש, להתחיל לעשות? מה אז ישן. יענקל'ה אבל – בוער הבית
הרגלים, על שיקום אותו! תעירו תצעקו! וכו'... תהילים יותר  להגיד 

הסכנה! מן י"ג].ושיברח תהלים  הּמ ות ...', איׁש ן ּפ ן עיני ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ['האירה

היום. שלנו המצב  יום-כיפורוזה יהיה  זה כיפור. יום - ימים  כמה  בעוד
כי  ביותר, רגיל כיפור  יום בשבילם  יהיה שזה  אנשים יהיו אמנם  לא -רגיל.



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ל

הארצות. כל את לעזוב  הזמן שהגיע לכולם להזכיר רוצה  אני

ישראל. לארץ ולבוא החפצים  את לארוז להתחיל הזמן הגיע

גדלה. האנטישמיות  ובחו"ל היהודים , על תשמור  ישראל שמדינת בגלל לא 

היהודים. את לחסל רוצה  האמריקאי שהנשיא כמה  וידוע

זה. בגלל לא 

שמים, לשם  לפה  ויגיע שהגיע ומי קרובה , מאוד שהגאולה בגלל אלא
יהיה זה ולאמת, לקב "ה , יותר קרוב יהיה הוא שפה  מאמין הוא  כי

בשבילו. זכות

הקב"ה. על רק לסמוך צריך ישראל לארץ שבא מי

זמן. הרבה יעמדו לא  והצבא  המדינה 

או אנגליה, מלכת או ארה"ב של והנשיא  והצבא המשטרה  על סומכים ואם 
וכו '. צרפת  של סרקוזי על

לבוא. מה  לכם אין אז

אשר הגבר ["ארור  לשרוד סיכוי לכם אין לא , אם כי תשובה, מהר תעשו
וגו '" טוב יבוא  כי יראה  לבו...ולא יסור ה ' ומן זרעו  בשר ושם  באדם יבטח

ע "ש ) י' מיני (ירמיה כל בגלל להגיע  יכולים לא יהודים שאם אומר  לא  ואני .[
ישרדו. לא  שהם סיבות,

בלב. להם שיש במה  תלוי זה 

לחכות. ואין מגיע, הזמן אבל

הסוף. זה באמת כי להזדרז  חייבים 

לים ללכת  יכול שהוא  חושב הוא  הסוף , שזה מאמין ולא לצחוק , שרוצה  מי
בשקט. להשתזף 

דאגות. בלי וקולה קטשופ  עם  המבורגר  ולאכול  כשרה למסעדה ללכת

- התורה בקריאת  שלו לחבר בדיחות לספר הכנסת  לבית ללכת  יכול שהוא

יהודי. להיות  של  בית ה-אלף את מבין לא הוא

כ  הוא גוי.למעשה, מו

כל  עם ומשתדלים  שלהם העברות  על ומצטערים עבירות שעושים יהודים
תשובה. לעשות שלהם הכוחות 
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מהקב"ה. חוץ לסמוך מי על שאין ויודעים

מבטחו" ה' והיה  בה ', יבטח אשר  הגבר  ["ברוך ישרדו כאלה (ירמיהיהודים

מבטחו"יז) יהיה הוא  בו , יבטח שם )"אם  ](רד"ק

האמת. את לראות רוצה  לא שהוא בגלל זה לכל, מעל בה ' בוטח שלא מי

הגויים. השטחיים , הטיפשיים , החיים את להמשיך רוצה  הוא 

טעינו. שכאילו להגיד שמחים  הם כאלה  אנשים 

של  הניגונים ישמעו שוב הזמן , וכשיגיע  קרוב מאוד שהסוף יודע רק אני
המלך. דוד

ה '. את  ודעה תורה שמחה, ומלא  רגוע יהיה  והעולם דוד בן  משיח

"קי א אל קרא  קוּ ם נר דּ ם,  ּל מה לוֹ  ויּ אמר  החבל, רב  אליו ..."ו יּ קרב ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
ו') א' פרק .(יונה

מה להחליט באיזור  הרבנים  כל התאספו השניה  העולם מלחמת  לפני
עשו אז זה. את למנוע  איך  ידעו ולא  אסון להיות שעומד  ראו כי לעשות,
אמר אחד  חושב . שהוא מה  אמר אחד וכל הדור , גדולי כל של האסיפה את
השלישי  יותר , שבת  לשמור  צריכים  אמר  אחר  תהלים , יותר להגיד שצריך
שצריכים אמר  הרביעי אחרים, דברים מיני כל  על יותר  לדייק שצריכים  אמר

רב, הפונוביז 'ר  היה  זה שדיבר  האחרון וכו'. יותר, זצ"ל)ללמוד מפונביז' .(הרב 
וכולם בפנים . ישן  יענקל'ה  יענקל 'ה. של בבית  שריפה שהיתה סיפר ◌ֵ◌ָוהוא 
והבינו מסוכן , מאד  והיה גדולה , מאד היתה  האש קורה. מה  לראות  באו
אמר אחד אז לעשות . מה להחליט  התחילו אז  בפנים . נמצא בטח שיענקל'ה 
וכל  הדלי, את  וגם המים את  יביא שהוא אמר השני דלי, להביא ילך שהוא

אמר : אחד אבל לעשות. עומד שהוא  מה  אמר  מבזבזיםאחד אתם 'מה 
סכנה! זו יענקל'ה, תצא! תצא, תתעורר! 'יענקל'ה תצעק : תצעק, זמן?!',

תצעק!' תצעק ,

ישנים. הם אבל בסכנה. שנמצא  ישראל עם זה הסביר, הוא  – ◌ֵיענקל'ה
להתקשקש, להתחיל לעשות? מה אז ישן. יענקל'ה אבל – בוער הבית
הרגלים, על שיקום אותו! תעירו תצעקו! וכו'... תהילים יותר  להגיד 

הסכנה! מן י"ג].ושיברח תהלים  הּמ ות ...', איׁש ן ּפ ן עיני ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ['האירה

היום. שלנו המצב  יום-כיפורוזה יהיה  זה כיפור. יום - ימים  כמה  בעוד
כי  ביותר, רגיל כיפור  יום בשבילם  יהיה שזה  אנשים יהיו אמנם  לא -רגיל.



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  לב

שצריכים מבינים  שלא  אלה אז  ישנים. והם  – מסביבם  בוער  הכל ישנים. ◌ֵהם
שייכים שלא  השטויות כל עם  ולהפסיק  ה', רצון את  ולעשות להתעורר ,
ובודאי  דבר, ובכל בלימוד , בקדושה, נגדו, ממש ללכת  ולהפסיק לקב "ה ,
להם יהיה – שיתעוררו ואלה לישון. ימשיכו  אלה , כל אז  בצניעות , ובודאי
מתקרב שלא  מי לה '. שמתקרב למי יהיה קל יותר הרבה כי קל , יותר  הרבה

ישמור. ה ' הבית, עם  וישרף לישון , ימשיך הוא  – לה '

לעשות צריכים  אנחנו "תציל ומה מהקב"ה : לבקש לשמים , עד לצעוק ?
ירצואותנו שלא הרבה יש נכון , בסכנה. שהם  כמה  לאחרים ולהגיד ,"!

מעט, עוד  אבל שבועות,לשמוע, אלא שנים , לא מעט, לעוד מתכוון ◌ִ◌ָואני
ה ' בעזרת שאנחנו ומפחידים, משונים, דברים ּכ אלו נראה אנחנו ◌ֵ◌ָימים,
חיים ואנחנו שחשבנו, ממה אחר משהו זה - שהעולם  להבין נתחיל
עצמנו, בתוך  שהכנסנו השקרים כל את להוציא חייבים ואנחנו בשקר .
'אני  ולהגיד : שקר-שקר, להוציא נצטרך שלנו. החיים ולתוך  בתינו, ולתוך 
ממני!', תסתלק לסיטרא-אחרא, שייך אתה תסתלק ! שקר, שזה  רואה 
שצריך, כמו ולצניעות לאמת, ממש  לחזור  יתחילו האמיתיים והיהודים 
אמיתי  וללימוד שצריך , כמו עם-ישראל לאהבת שצריך , כמו ה' לאהבת 

יז.], כל [ברכות  ה' רצון  את לעשות 'לימוד'. היום  קוראים שהם מה לא
זה בשביל ורק  אך  לחיות הזמן . כל למענ הזמן, החיּ ים, בּ ספר  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ['כּ תבנוּ 

לא הם מזה . חופש יצטרכו לא הם להם . ישעמם  לא  וזה חיּ ים ...']. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱא קים
מהאידישקייט לנוח או מהלימוד , לנוח כדי לטיולים  ללכת (היהדות )יצטרכו 

כי ולאזהשלהם , הטיולים , של השטויות  ולא  הכוחות, את להם  שיתן מה 
שטחיים, שהם האלה הדברים  כל את  זה, כל את יצטרכו לא  בתי-המלון.

וטיפשיים. וגויים ,

לחיים התרגלו יחסית, העניים הכסף, בלי אלה אפילו כיום , היהודים 
[ר' היום שלנו  לעולם ששייך הפלסטי, השטחי, ולאידישקייט השטחיים ,

אידישקייט  לא  וזו .[22 גליון קד"ד ההתדרדרות', 'סיבת  ואתםמאמר  !
להוריד  נצטרך לא ואנחנו בגשמיות . ולרדת לאמת, לחזור  חייבים -חייבים
מאשר גרוע יותר למצב הגשמיות את  לנו להוריד עומד ה ' הגשמיות . את
של  בעיה לנו תהיה שנה. מאתים לפני מאשר  גרוע ליותר  שנה , מאה  לפני
כל  את  להגיד אפילו יכול  לא אני חשמל, של בעיה  מים , של בעיה אוכל,

הקב"ה. על בביטחון ורק אך לחיות נצטרך להיות , שיכולות הבעיות

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לגדברי 

גם אבל  קשים , דברים כך כל יהיו  לא בארץ בעולם , ענקיים אסונות ויהיו
העולם כל אבל קשה. פגועה תהיה לא ארץ-ישראל אופן בכל אבל יהיו , כן 
כלום ישאר  שלא עד קשה  כך כל יהיה  זה – בחלקו מאד . קשה פגוע יהיה
אבל  קשה , פגוע  יהיה זה  - ובחלק יואל], סוף ל"ה, יחזקאל  י"ב, נ ' [ירמיהו 
שנשאר למה ששייך משהו עוד שזה  להגיד שאפשר משהו איזה ◌ַ◌ְ◌ִעם
אז זה. את  להבין צריכים ואתם ישארו. אנשים מאד מעט אבל  מהטבע.

'לא חוזריםתגידו: אנחנו זה . את  לשמוע רוצים  לא לפחד, רוצים לא  אנחנו !
בה '. בטוחים הכל, וזה - בתשובה

אומר ואני ישנים. הרוב  ישנים, שלא  יש  מעטים רק ישנים , אתם ◌ֵשטויות,
אתם אתכם . מזיז לא  אחר דבר שום כי לפחד , חייבים אתם  כי זה  את לכם
רוצים לא אתם מזה, לצאת יכולים לא ואתם שלכם, בבוץ בבוץ , תקועים 
מה וזה ה ׁש ע ...'], ועיניו הכ ּב ד , ואזניו ה זּ ה, העם  לב  ['הׁש מן מזה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַלצאת
לא אתם  בוערת! האש  תקום! תקום, יענקל'ה ! הרבה . הכי שמדאיג
את  מרגישים לא אתם האם  בוערת! האש מבינים??? לא אתם מבינים??

תקומו! תקומו, החום?! את מרגישים לא העשן?!
יהיה זה  אבל קשיים , יש וכבר קשה. מאד-מאד  לתקופה נכנסים  אנחנו 
שולטים שכבר  רשעים של קבוצה  יש ברור : לכם אמרתי קשה. יותר  הרבה 
נתן הוא אבל הגדול, השולט הוא הקדוש-ברוך-הוא  אמנם הארץ, כל על 
לא בודאי מכלום , מפחדים לא הם  שולטים. שהם  מאה -אחוז להרגיש להם
שאנחנו ובגלל מהקב"ה, מפחדים אנחנו אבל ישמור . ה ' מהקב"ה, מפחדים
לעומת אפס שאנחנו  אפילו  ננצח. אנחנו אז מהקב"ה, לפחד צריכים
וכמה מיליארדים -מיליארדים . המונים -המונים, הם  הרשעים. של הכמויות

ואוהביםאנחנו מהקב"ה, מפחדים  שאנחנו מפני זאת , ובכל מאד . מעטים  ?
רצונ את לעשות ומשתדלים  הקב"ה , ננצח.את אנחנו  אז  – ננצח ו  [ר'אנחנו

ה' את בלעבוד ה', בעבודת אלא שלנו, החזק הזרוע בכח לא מ"ו]. מזמור
ה ', את  לעבוד המחשבות , כל עם  המהות, כל עם  הלב, כל עם  באמת,
לבית -הכנסת, ללכת  ויהודי, יהודי מכל  לבקש יכול רק אני תשובה. ולעשות
עם להתבודד בבית, גם  אפשר  משנה , לא - לביהכנ"ס  הולכות  שאינן  ◌ֶ◌ַ◌ְנשים
השכל, את הלב, את תפתחו  תשובה. ולעשות  בבית -כנסת , אפילו עצמכם ,

הקישקע 'ס את מדורי-דורות(הקרביים )תפתחו שנכנס הרעל את  ותוציאו 
הרבה -הרבה ויש יז.] ברכות  שבעיסה', 'שאור קמ "ו, שבת הנחש', ['זוהמת
שכל, לזה  אין לב, לזה  אין שום-דבר, זה  אבל  ה '", רצון  'כאילו שזה  דברים
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שצריכים מבינים  שלא  אלה אז  ישנים. והם  – מסביבם  בוער  הכל ישנים. ◌ֵהם
שייכים שלא  השטויות כל עם  ולהפסיק  ה', רצון את  ולעשות להתעורר ,
ובודאי  דבר, ובכל בלימוד , בקדושה, נגדו, ממש ללכת  ולהפסיק לקב "ה ,
להם יהיה – שיתעוררו ואלה לישון. ימשיכו  אלה , כל אז  בצניעות , ובודאי
מתקרב שלא  מי לה '. שמתקרב למי יהיה קל יותר הרבה כי קל , יותר  הרבה

ישמור. ה ' הבית, עם  וישרף לישון , ימשיך הוא  – לה '

לעשות צריכים  אנחנו "תציל ומה מהקב"ה : לבקש לשמים , עד לצעוק ?
ירצואותנו שלא הרבה יש נכון , בסכנה. שהם  כמה  לאחרים ולהגיד ,"!

מעט, עוד  אבל שבועות,לשמוע, אלא שנים , לא מעט, לעוד מתכוון ◌ִ◌ָואני
ה ' בעזרת שאנחנו ומפחידים, משונים, דברים ּכ אלו נראה אנחנו ◌ֵ◌ָימים,
חיים ואנחנו שחשבנו, ממה אחר משהו זה - שהעולם  להבין נתחיל
עצמנו, בתוך  שהכנסנו השקרים כל את להוציא חייבים ואנחנו בשקר .
'אני  ולהגיד : שקר-שקר, להוציא נצטרך שלנו. החיים ולתוך  בתינו, ולתוך 
ממני!', תסתלק לסיטרא-אחרא, שייך אתה תסתלק ! שקר, שזה  רואה 
שצריך, כמו ולצניעות לאמת, ממש  לחזור  יתחילו האמיתיים והיהודים 
אמיתי  וללימוד שצריך , כמו עם-ישראל לאהבת שצריך , כמו ה' לאהבת 

יז.], כל [ברכות  ה' רצון  את לעשות 'לימוד'. היום  קוראים שהם מה לא
זה בשביל ורק  אך  לחיות הזמן . כל למענ הזמן, החיּ ים, בּ ספר  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ['כּ תבנוּ 

לא הם מזה . חופש יצטרכו לא הם להם . ישעמם  לא  וזה חיּ ים ...']. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱא קים
מהאידישקייט לנוח או מהלימוד , לנוח כדי לטיולים  ללכת (היהדות )יצטרכו 

כי ולאזהשלהם , הטיולים , של השטויות  ולא  הכוחות, את להם  שיתן מה 
שטחיים, שהם האלה הדברים  כל את  זה, כל את יצטרכו לא  בתי-המלון.

וטיפשיים. וגויים ,

לחיים התרגלו יחסית, העניים הכסף, בלי אלה אפילו כיום , היהודים 
[ר' היום שלנו  לעולם ששייך הפלסטי, השטחי, ולאידישקייט השטחיים ,

אידישקייט  לא  וזו .[22 גליון קד"ד ההתדרדרות', 'סיבת  ואתםמאמר  !
להוריד  נצטרך לא ואנחנו בגשמיות . ולרדת לאמת, לחזור  חייבים -חייבים
מאשר גרוע יותר למצב הגשמיות את  לנו להוריד עומד ה ' הגשמיות . את
של  בעיה לנו תהיה שנה. מאתים לפני מאשר  גרוע ליותר  שנה , מאה  לפני
כל  את  להגיד אפילו יכול  לא אני חשמל, של בעיה  מים , של בעיה אוכל,

הקב"ה. על בביטחון ורק אך לחיות נצטרך להיות , שיכולות הבעיות
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גם אבל  קשים , דברים כך כל יהיו  לא בארץ בעולם , ענקיים אסונות ויהיו
העולם כל אבל קשה. פגועה תהיה לא ארץ-ישראל אופן בכל אבל יהיו , כן 
כלום ישאר  שלא עד קשה  כך כל יהיה  זה – בחלקו מאד . קשה פגוע יהיה
אבל  קשה , פגוע  יהיה זה  - ובחלק יואל], סוף ל"ה, יחזקאל  י"ב, נ ' [ירמיהו 
שנשאר למה ששייך משהו עוד שזה  להגיד שאפשר משהו איזה ◌ַ◌ְ◌ִעם
אז זה. את  להבין צריכים ואתם ישארו. אנשים מאד מעט אבל  מהטבע.

'לא חוזריםתגידו: אנחנו זה . את  לשמוע רוצים  לא לפחד, רוצים לא  אנחנו !
בה '. בטוחים הכל, וזה - בתשובה

אומר ואני ישנים. הרוב  ישנים, שלא  יש  מעטים רק ישנים , אתם ◌ֵשטויות,
אתם אתכם . מזיז לא  אחר דבר שום כי לפחד , חייבים אתם  כי זה  את לכם
רוצים לא אתם מזה, לצאת יכולים לא ואתם שלכם, בבוץ בבוץ , תקועים 
מה וזה ה ׁש ע ...'], ועיניו הכ ּב ד , ואזניו ה זּ ה, העם  לב  ['הׁש מן מזה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַלצאת
לא אתם  בוערת! האש  תקום! תקום, יענקל'ה ! הרבה . הכי שמדאיג
את  מרגישים לא אתם האם  בוערת! האש מבינים??? לא אתם מבינים??

תקומו! תקומו, החום?! את מרגישים לא העשן?!
יהיה זה  אבל קשיים , יש וכבר קשה. מאד-מאד  לתקופה נכנסים  אנחנו 
שולטים שכבר  רשעים של קבוצה  יש ברור : לכם אמרתי קשה. יותר  הרבה 
נתן הוא אבל הגדול, השולט הוא הקדוש-ברוך-הוא  אמנם הארץ, כל על 
לא בודאי מכלום , מפחדים לא הם  שולטים. שהם  מאה -אחוז להרגיש להם
שאנחנו ובגלל מהקב"ה, מפחדים אנחנו אבל ישמור . ה ' מהקב"ה, מפחדים
לעומת אפס שאנחנו  אפילו  ננצח. אנחנו אז מהקב"ה, לפחד צריכים
וכמה מיליארדים -מיליארדים . המונים -המונים, הם  הרשעים. של הכמויות

ואוהביםאנחנו מהקב"ה, מפחדים  שאנחנו מפני זאת , ובכל מאד . מעטים  ?
רצונ את לעשות ומשתדלים  הקב"ה , ננצח.את אנחנו  אז  – ננצח ו  [ר'אנחנו

ה' את בלעבוד ה', בעבודת אלא שלנו, החזק הזרוע בכח לא מ"ו]. מזמור
ה ', את  לעבוד המחשבות , כל עם  המהות, כל עם  הלב, כל עם  באמת,
לבית -הכנסת, ללכת  ויהודי, יהודי מכל  לבקש יכול רק אני תשובה. ולעשות
עם להתבודד בבית, גם  אפשר  משנה , לא - לביהכנ"ס  הולכות  שאינן  ◌ֶ◌ַ◌ְנשים
השכל, את הלב, את תפתחו  תשובה. ולעשות  בבית -כנסת , אפילו עצמכם ,

הקישקע 'ס את מדורי-דורות(הקרביים )תפתחו שנכנס הרעל את  ותוציאו 
הרבה -הרבה ויש יז.] ברכות  שבעיסה', 'שאור קמ "ו, שבת הנחש', ['זוהמת
שכל, לזה  אין לב, לזה  אין שום-דבר, זה  אבל  ה '", רצון  'כאילו שזה  דברים
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בחוץ רק זה תורה. אהבת ולא  ה' אהבת  לזה  בלבד)אין שטחי - לנו(כלומר  יש .
מחוספסים ממש ילדים  הרבה של רק(גסים )דור להקב"ה , קרובים  ולא 

מיני  כל עושים צדיקים , לא  והם צדיקים, הם  שכאילו  ישיבה  בחורי 'כאילו'.
שלוקחים ישיבות יש לזה . לב  שמים  לא הישיבות וראשי אסור , שזה  דברים

טוב להיות יכול זה  כמה אז הישיבות, בשביל מהגוים דברי כסף [ר ' ?
ח ']. פי"א שלמה ' 'אבן הגר "א 

בינינו, ויכוחים  לנו יש קשה. במצב אנחנו ישראל, עם ישראל, עם אוי,
להם יש  - החרדים החרדים . על מדבר  אני החילונים , על מדבר לא ואני

לשם-שמים  זה  שכאילו אחד -עם-השני, ה'],מלחמות פרק וזה[אבות
שאפשר אחד  פוסק  אפילו מוצאים לא אנחנו שמים ! לשם לא  בכלל

משהו פה-ושם  אולי  עליו, וברש"י:לסמוך  ּת וֹ רה', 'חמסוּ  ד': ג' ◌ָ◌ְ◌ָ[צפניה 
חמיסין ', מן 'ולא יז . כתובות  יל"פ ועפ"ז לשואליהם', אותה  הורו 'לא

ושם,ע"ש], פה אולי שלא, בודאי בשפע  רבנים , מוצאים לא ואנחנו
עליהם לסמוך  שאפשר  מי מוצאים לא כלל ג':בדרך ט"ו  ב' הימים [דברי

ת וֹ רה ...']. וּ ל א  מ וֹ רה  כּ הן וּ לא אמת , א קי ל א  לישׂ ראל רבּ ים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ'וימים
אנחנו  אומר : שוב  אני שפעם. כמו ולא – מדולל מדולל . מדולל, נהיה  הכל

ביום-הכיפורי  ולבקשחייבים  גדולה , בצעקה לשמים, לצעוק הזה ם 
רק שהוא  לחזור, רוצים שאנחנו להקב"ה ולהגיד  אותנו, להציל מהקב"ה

.['... דּ ר ּכ ה ' ['ה וֹ רני הדרך את לנו ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַיראה

הנאמר  פי על  הדברים  מ "ו ביאור סי' החסיד לר "י חסידים  הביאובספר ,
לשונו : וזה באורך , ה' סימן ברורה המשנה

המצות  על  או הפירות, על כשמברך  או  ומברך , ידיו נוטל 'וכשהוא
חסדו  הפליא אשר בוראו לשם  לברך  לבו יכוין האדם, כל בפי השגורות
יעשה ולא המצות, את וצוהו מהם, ליהנות הלחם או הפירות לו ונתן
זה ועל הלב. הגיון בלא מפיו דברים ומוציא כמנהג, דבר  העושה כאדם
ּכ י  יען ד', 'ויּ אמר  ואמר : ישעיהו עבדו את לנו ושלח בעמו, ה ' אף ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַחרה 
אתי  יראתם וּת הי מ ּמ נּ י, רחק ולּב וֹ  ּכ ּב ד וּ ני וּ ב שׂ פתיו ּב פיו הזּ ה, העם ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִנגּ ׁש 

מלּמ דה: אנ ׁש ים י "ג)מצות כ "ט ראה(ישעיה ישעיהו, לישעיהו: הקב"ה אמר  , ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌
לפנים  אלא אינו כי בּ ני, בלבד)מעשי חיצוני באופן כאדם(כלומר, בי ומחזיקים , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

תפילות לפני ומתפללים בביתי באים בידו, אבותיו  מנהג ונוהג ◌ַ◌ָ◌ְשמחזיק
על  ומברכים  ידיהם את  מנקים הם  שלם . לב בלא אבותם , כמנהג הקבועות
שגור שהדבר כמו  ומברכים שותים  המוציא, ברכת  ובוצעים ידים , נטילת 
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אפו חרה כן  על לברכני, מתכוונים  אינן מברכין שהן  בעת אך בפיהם ,
ומברכים אותו, היודעים חכמיו חכמת לאבד הגדול בשמו  ונשבע  בעמו 
את להפליא  יוֹ סף הנני 'לכן כן: אחרי שנאמר  בכוונה, ולא כמנהג ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָאותו
ע"כ  ּת סּת ּת ר ...', נבניו וּ בינת חכמיו חכמת ואבדה  ופלא, הפלא  ה זּ ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעם

חסידים. ספר  דברי

הצער למרבה  שכיום  במסר, כאן הנזכר  מדולל' 'נהיה  הביטוי משמעות וזה
האמיתי, והחלק שמים , לשם כמעט בהם אין התורה ולימוד המצוות  קיום
זו ומסיבה  בלתי-מורגשת. לכמעט והופכת וקטנה הולכת הפנימית הנקודה 

עלינו. ירחם  ה' ישראל, עם  מקרב החכמה מסתלקת 

שלו, השכל בתוך  שלו , הלב בתוך שקטה בצעקה אפילו יצעק, שלא מי אבל
שמשתדל  ומי שבוכה, ומי בקול, שצועק  מי ובין בשקט, שצועק מי בין
שלא אלה  אבל ינצל. הזה היהודי שינצל, הוא הזה האדם  - לה ' להתקרב

סכנה יראו הם שלהם . המבחן  יהיה זה  עכשיו - באמת ויש מאמינים  פה,
ויותר יותר  והם בסוריה , יושבים  הרוסים  פה, סכנה  ישנה  כבר  פה , ◌ָ◌ְ◌ֶסכנה
תדאגו, אל האיראנים . של  הצד באותו  נלחמים והם שם , חיילים  מכניסים 
או הרוסים  או יהיה  וזה ארץ -ישראל, על ישתלט פה מישהו מעט עוד
את יקח לא  המשיח כי להיות , מוכרח זה אבל - וכו ' האו "ם  או האמריקאים 
ומבקש  להקב"ה, שצועק  מי אבל להיות. חייב זה  אז  הציונים, מן השלטון

יחיה הוא יחיה, הוא  - תשובה לעשות  עזרתו  ומי את  ע"ש]. ה ', ג' [יואל !
הגוים. עם ימות והוא לארץ, לחוץ יברח הוא  – שלא

טוב יותר האם יענקל'ה, אבל לפחד , אוהבים לא ואתם נכון, מפחיד , זה 
ה ' אותך , רוצה  ה' תקום! יענקל'ה, תקום, שלך ?!... המיטה בתוך  להישרף
החוצה, ורצים שקמים אלה  וכל בעיות! לו תעשה  אל אותך ! להציל רוצה 

ינצלו. אלה  כל  - הקב "ה  את  מחפשים 

ומוכן, בנוי כבר  זה בנוי! כבר  שבית-המקדש , לכם לספר  רוצה ואני
למעלה מסתכלים תמיד אנחנו 'השמים'? זה מה השמים? מן ירד  זה  ◌ֵ◌ֵואיך
שאנחנו  רק  זה  בדיוק. למעלה  זה  ש 'השמים' אומר  לא זה השמים . שזה
לא אנחנו מחיצה, ישנה לידינו, הם – שנפטרו אלה כל רואים. לא 
ויש אלינו. מאד  קרובים הם מאיתנו, רחוקים לא הם אבל אותם. רואים
העולם -הזה של מימדים ויש  הבא, העולם של מימדים וכמה  כמה 

רואים. לא שאנחנו



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  לד

בחוץ רק זה תורה. אהבת ולא  ה' אהבת  לזה  בלבד)אין שטחי - לנו(כלומר  יש .
מחוספסים ממש ילדים  הרבה של רק(גסים )דור להקב"ה , קרובים  ולא 

מיני  כל עושים צדיקים , לא  והם צדיקים, הם  שכאילו  ישיבה  בחורי 'כאילו'.
שלוקחים ישיבות יש לזה . לב  שמים  לא הישיבות וראשי אסור , שזה  דברים

טוב להיות יכול זה  כמה אז הישיבות, בשביל מהגוים דברי כסף [ר ' ?
ח ']. פי"א שלמה ' 'אבן הגר "א 

בינינו, ויכוחים  לנו יש קשה. במצב אנחנו ישראל, עם ישראל, עם אוי,
להם יש  - החרדים החרדים . על מדבר  אני החילונים , על מדבר לא ואני

לשם-שמים  זה  שכאילו אחד -עם-השני, ה'],מלחמות פרק וזה[אבות
שאפשר אחד  פוסק  אפילו מוצאים לא אנחנו שמים ! לשם לא  בכלל

משהו פה-ושם  אולי  עליו, וברש"י:לסמוך  ּת וֹ רה', 'חמסוּ  ד': ג' ◌ָ◌ְ◌ָ[צפניה 
חמיסין ', מן 'ולא יז . כתובות  יל"פ ועפ"ז לשואליהם', אותה  הורו 'לא

ושם,ע"ש], פה אולי שלא, בודאי בשפע  רבנים , מוצאים לא ואנחנו
עליהם לסמוך  שאפשר  מי מוצאים לא כלל ג':בדרך ט"ו  ב' הימים [דברי

ת וֹ רה ...']. וּ ל א  מ וֹ רה  כּ הן וּ לא אמת , א קי ל א  לישׂ ראל רבּ ים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ'וימים
אנחנו  אומר : שוב  אני שפעם. כמו ולא – מדולל מדולל . מדולל, נהיה  הכל

ביום-הכיפורי  ולבקשחייבים  גדולה , בצעקה לשמים, לצעוק הזה ם 
רק שהוא  לחזור, רוצים שאנחנו להקב"ה ולהגיד  אותנו, להציל מהקב"ה

.['... דּ ר ּכ ה ' ['ה וֹ רני הדרך את לנו ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַיראה

הנאמר  פי על  הדברים  מ "ו ביאור סי' החסיד לר "י חסידים  הביאובספר ,
לשונו : וזה באורך , ה' סימן ברורה המשנה

המצות  על  או הפירות, על כשמברך  או  ומברך , ידיו נוטל 'וכשהוא
חסדו  הפליא אשר בוראו לשם  לברך  לבו יכוין האדם, כל בפי השגורות
יעשה ולא המצות, את וצוהו מהם, ליהנות הלחם או הפירות לו ונתן
זה ועל הלב. הגיון בלא מפיו דברים ומוציא כמנהג, דבר  העושה כאדם
ּכ י  יען ד', 'ויּ אמר  ואמר : ישעיהו עבדו את לנו ושלח בעמו, ה ' אף ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַחרה 
אתי  יראתם וּת הי מ ּמ נּ י, רחק ולּב וֹ  ּכ ּב ד וּ ני וּ ב שׂ פתיו ּב פיו הזּ ה, העם ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִנגּ ׁש 

מלּמ דה: אנ ׁש ים י "ג)מצות כ "ט ראה(ישעיה ישעיהו, לישעיהו: הקב"ה אמר  , ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌
לפנים  אלא אינו כי בּ ני, בלבד)מעשי חיצוני באופן כאדם(כלומר, בי ומחזיקים , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

תפילות לפני ומתפללים בביתי באים בידו, אבותיו  מנהג ונוהג ◌ַ◌ָ◌ְשמחזיק
על  ומברכים  ידיהם את  מנקים הם  שלם . לב בלא אבותם , כמנהג הקבועות
שגור שהדבר כמו  ומברכים שותים  המוציא, ברכת  ובוצעים ידים , נטילת 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער להדברי 

אפו חרה כן  על לברכני, מתכוונים  אינן מברכין שהן  בעת אך בפיהם ,
ומברכים אותו, היודעים חכמיו חכמת לאבד הגדול בשמו  ונשבע  בעמו 
את להפליא  יוֹ סף הנני 'לכן כן: אחרי שנאמר  בכוונה, ולא כמנהג ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָאותו
ע"כ  ּת סּת ּת ר ...', נבניו וּ בינת חכמיו חכמת ואבדה  ופלא, הפלא  ה זּ ה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעם

חסידים. ספר  דברי

הצער למרבה  שכיום  במסר, כאן הנזכר  מדולל' 'נהיה  הביטוי משמעות וזה
האמיתי, והחלק שמים , לשם כמעט בהם אין התורה ולימוד המצוות  קיום
זו ומסיבה  בלתי-מורגשת. לכמעט והופכת וקטנה הולכת הפנימית הנקודה 

עלינו. ירחם  ה' ישראל, עם  מקרב החכמה מסתלקת 

שלו, השכל בתוך  שלו , הלב בתוך שקטה בצעקה אפילו יצעק, שלא מי אבל
שמשתדל  ומי שבוכה, ומי בקול, שצועק  מי ובין בשקט, שצועק מי בין
שלא אלה  אבל ינצל. הזה היהודי שינצל, הוא הזה האדם  - לה ' להתקרב

סכנה יראו הם שלהם . המבחן  יהיה זה  עכשיו - באמת ויש מאמינים  פה,
ויותר יותר  והם בסוריה , יושבים  הרוסים  פה, סכנה  ישנה  כבר  פה , ◌ָ◌ְ◌ֶסכנה
תדאגו, אל האיראנים . של  הצד באותו  נלחמים והם שם , חיילים  מכניסים 
או הרוסים  או יהיה  וזה ארץ -ישראל, על ישתלט פה מישהו מעט עוד
את יקח לא  המשיח כי להיות , מוכרח זה אבל - וכו ' האו "ם  או האמריקאים 
ומבקש  להקב"ה, שצועק  מי אבל להיות. חייב זה  אז  הציונים, מן השלטון

יחיה הוא יחיה, הוא  - תשובה לעשות  עזרתו  ומי את  ע"ש]. ה ', ג' [יואל !
הגוים. עם ימות והוא לארץ, לחוץ יברח הוא  – שלא

טוב יותר האם יענקל'ה, אבל לפחד , אוהבים לא ואתם נכון, מפחיד , זה 
ה ' אותך , רוצה  ה' תקום! יענקל'ה, תקום, שלך ?!... המיטה בתוך  להישרף
החוצה, ורצים שקמים אלה  וכל בעיות! לו תעשה  אל אותך ! להציל רוצה 

ינצלו. אלה  כל  - הקב "ה  את  מחפשים 

ומוכן, בנוי כבר  זה בנוי! כבר  שבית-המקדש , לכם לספר  רוצה ואני
למעלה מסתכלים תמיד אנחנו 'השמים'? זה מה השמים? מן ירד  זה  ◌ֵ◌ֵואיך
שאנחנו  רק  זה  בדיוק. למעלה  זה  ש 'השמים' אומר  לא זה השמים . שזה
לא אנחנו מחיצה, ישנה לידינו, הם – שנפטרו אלה כל רואים. לא 
ויש אלינו. מאד  קרובים הם מאיתנו, רחוקים לא הם אבל אותם. רואים
העולם -הזה של מימדים ויש  הבא, העולם של מימדים וכמה  כמה 

רואים. לא שאנחנו



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  לו 

פתאום תסתיימנה, והמלחמות יתגלה משיח  כאשר  אחד, יום המקדש, ובית
בית-המקדש  יהיה  ושם  למעלה , נסתכל לכותל, להתחיל נגיע נצטרך לא  !

יהיה זה ואיך  סוע"א ]. מ"א סוכה רש"י [ר ' שמה  יהיה הוא אותו, ?לבנות 
המחיצה. את יסיר ה' האמת.כי את  ונראה - המחיצה' את 'יוריד פשוט  הוא

שלהם מהקברים כן, יצאו , הם תחיית-המתים , לתחיה, שיקומו אלו  ◌ֵוכל 
מּק בר וֹ תיכם, אתכם וּ בהעלוֹ תי קברוֹ תיכם, את 'בּ פתחי י"ג: ל"ז ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ[יחזקאל
את המחיצה, את יוריד  שה' יהיה זה  הזה , הדבר  גם  אבל ויבואו. ◌ִ◌ַע ּמ י...'],
איך  יודע לא  אני לעולמם. שהלכו אלה  לבין  בינינו שעומדת המחיצה
טוב כך כל יהיה  וזה  ענק. נס  יהיה זה אבל זה, את  ברור  יותר  לכם  להסביר
אלפי  השנים, וכל הזה , המר הגלות כל שוה היה שזה ולהרגיש לראות,
מהאדם למעשה  או עכשיו, עד אבינו אברהם מאז  הקודמים, השנים 

עכשיו. עד הראשון

אבל  ירדנו , ואנחנו בהקב"ה, חוסר -ביטחון של בחטא חטא הראשון האדם 
- עכשיו ועד האדה "ר  של הזה  הזמן מן מעגל עשינו 'ירדנו', בדיוק ◌ָ◌ֲ◌ַלא 
אנחנו בהקב"ה . ביטחון  של בעיה המקום: לאותו בחזרה הגענו פשוט
שבע הקב"ה. על לסמוך נצטרך ואנחנו ביותר, קשה במצב נעמוד עכשיו 

הזה בעולם יש גוים מיליארד ואנחנווחצי חצי-מיליון.! זה אם  יודע  מי ...?
לסמוך  נצטרך ואנחנו  הגוים. לעומת מאד מעט  אבל כן, אולי חושב, לא אני

אותנו. יציל שהוא ולדעת  הקב"ה, על ורק אך

ינצח – הזה  הפסיכומטרי' 'המבחן את שעובר  מי פשוט . יהיה לא וזה 
סוף ואז ואשתו. הראשון האדם של התיקון את יעשה הוא ענק! ניצחון
האדה "ר, של התיקון את נשלים  אנחנו לגן-עדן, אותנו יכניס  ה' סוף 
אתם פנימה. ניכנס  ונגיע , האמיתי הגן-עדן את יפתח – סוף-סוף  ואז
בזה, לעשות  עכשיו נתחיל לא ואם בה ', לבטוח צריכים אנחנו מבינים?
שיקום היענקל'ה  ואז פעם. אף  זה  את נבין לא אנחנו אז – ולהשתדל
עם ישרף  הוא – להתעורר  ירצה שלא והיענקל'ה ינצל, – מהבית ויצא

שלו. זהו.המיטה 

במהירות משתנה  העולם  של המצב הקרוב. בעתיד מאד ישתנה  שלנו המצב
דבר, אותו נשאר והרחוב לרחוב יוצאים  שאתם משנה לא  זה הבזק.
שינוי  יש זה , לכל מתחת  אבל וכו'. מוניות יש גשם , יורד מגיע, האוטובוס

שלנו. העולם את נכיר ולא  העינים  את  נפתח  אחד יום  ואנחנו עצום,
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מי  על לנו ואין  קצר, שהזמן ותדעו  מסביב תסתכלו  רק קצר . הזמן באמת
ואי  אתו, רק תקווה, שום לנו ואין שבשמים. אבינו הקב"ה, על רק  להישען

עליו. רק אדם , בן שום ועל דבר , שום  על לסמוך אפשר 

ישראל, עם בשביל  בשבילכם , העולם את ברא הקב"ה  מלבדו , עוד אין
לב. שמים  לא  ואתם

האסונות כל אחרות , בארצות גם בעולם, שקורה מה שכל ברור , כתוב הרי
ישראל. לעם  אזהרה  זו שקורים ,

יגרום שהקב"ה הזמן יגיע אבל סובל , לא  ישראל בארץ ישראל עם  בינתים 
אליו ונחזור אליו, ונחזור  האזהרות  את נבין  לא אם  ושלום חס סבל  לנו  גם 
מלבדו, עוד אין  בו . רק לבטוח  ואפשר  יכול, כל הוא  שרק מלא  בטחון עם

מלבדו , עוד מביניםאין אתם מלבדו, עוד מלבדואין עוד אין ?!!!

מסדר מוכנה, החופה תחזרי. לך, מחכה  החתן  ישראל, עם  בבקשה אז
חסרה. הכלה  רק  הגיע, הקידושין

[ממשלות, אדם  שבני מאמינים ועדיין מבולבלים , אנשים הרבה זה  ברגע
העולמית. הכלכלית  המערכת נפילת למנוע יכולים וכו'] פיננסיים גופים

כלום. שווה יהיה  לא הכסף מעט  ועוד יעזרו לא המאמצים כל אבל

"עולם תענוגי ורדיפת גשמיות  חיי - אדום של [התרבות הזהב " "עגל
הבנקים שנים, כמה לפני שאמרנו וכמו למות  ועומד אנושות נפצע הזה "],

טישיו. מנייר  יותר שווה  יהיה לא  וכסף לגמרי יפלו

בא לא  וזה לאומי, מביטוח  בא  לא  וזה  שלנו, העבודה מן באה  לא  הפרנסה
בשר " לכל לחם  "נותן  [הוא  מהקב"ה רק אחר . מקור  קלו)משום ].(תהילים 

[מן במדבר מצרים ביציאת  עשה שהוא כמו לנו יתן ה' טז)ואוכל, ].(שמות ָ◌

לאט  אבל וכו'], שתיה [שימורים , בבית אוכל להכין יכול אדם בן עכשיו 
לגמרי  לבטוח או אחת: ברירה רק תהיה לכולנו ואז  יגמר . זה גם לאט 
עד  בו  שבוטחים אלו רק כי מאד, גרוע יהיה הסוף  לא, ואם לא . או בקב"ה 

במדבר. העגל חטא של התיקון  סוף סוף וזה בעז "ה  ינצלו הסוף

ית '] השגחתו את שמסתיר  הטבע את [לבטל זה  את  לעשות רוצה  לא  ה '
לטיפה כשמגיעים  ח"ו . מהלם, ימותו האנשים רוב כי הכנות , בלי אחת בבת
ניסיון זה - וכו' ילדים  ויש אוכל, של האחרון לפירור  או מים, של האחרונה 

ביותר. קשה
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פתאום תסתיימנה, והמלחמות יתגלה משיח  כאשר  אחד, יום המקדש, ובית
בית-המקדש  יהיה  ושם  למעלה , נסתכל לכותל, להתחיל נגיע נצטרך לא  !

יהיה זה ואיך  סוע"א ]. מ"א סוכה רש"י [ר ' שמה  יהיה הוא אותו, ?לבנות 
המחיצה. את יסיר ה' האמת.כי את  ונראה - המחיצה' את 'יוריד פשוט  הוא

שלהם מהקברים כן, יצאו , הם תחיית-המתים , לתחיה, שיקומו אלו  ◌ֵוכל 
מּק בר וֹ תיכם, אתכם וּ בהעלוֹ תי קברוֹ תיכם, את 'בּ פתחי י"ג: ל"ז ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ[יחזקאל
את המחיצה, את יוריד  שה' יהיה זה  הזה , הדבר  גם  אבל ויבואו. ◌ִ◌ַע ּמ י...'],
איך  יודע לא  אני לעולמם. שהלכו אלה  לבין  בינינו שעומדת המחיצה
טוב כך כל יהיה  וזה  ענק. נס  יהיה זה אבל זה, את  ברור  יותר  לכם  להסביר
אלפי  השנים, וכל הזה , המר הגלות כל שוה היה שזה ולהרגיש לראות,
מהאדם למעשה  או עכשיו, עד אבינו אברהם מאז  הקודמים, השנים 

עכשיו. עד הראשון

אבל  ירדנו , ואנחנו בהקב"ה, חוסר -ביטחון של בחטא חטא הראשון האדם 
- עכשיו ועד האדה "ר  של הזה  הזמן מן מעגל עשינו 'ירדנו', בדיוק ◌ָ◌ֲ◌ַלא 
אנחנו בהקב"ה . ביטחון  של בעיה המקום: לאותו בחזרה הגענו פשוט
שבע הקב"ה. על לסמוך נצטרך ואנחנו ביותר, קשה במצב נעמוד עכשיו 

הזה בעולם יש גוים מיליארד ואנחנווחצי חצי-מיליון.! זה אם  יודע  מי ...?
לסמוך  נצטרך ואנחנו  הגוים. לעומת מאד מעט  אבל כן, אולי חושב, לא אני

אותנו. יציל שהוא ולדעת  הקב"ה, על ורק אך

ינצח – הזה  הפסיכומטרי' 'המבחן את שעובר  מי פשוט . יהיה לא וזה 
סוף ואז ואשתו. הראשון האדם של התיקון את יעשה הוא ענק! ניצחון
האדה "ר, של התיקון את נשלים  אנחנו לגן-עדן, אותנו יכניס  ה' סוף 
אתם פנימה. ניכנס  ונגיע , האמיתי הגן-עדן את יפתח – סוף-סוף  ואז
בזה, לעשות  עכשיו נתחיל לא ואם בה ', לבטוח צריכים אנחנו מבינים?
שיקום היענקל'ה  ואז פעם. אף  זה  את נבין לא אנחנו אז – ולהשתדל
עם ישרף  הוא – להתעורר  ירצה שלא והיענקל'ה ינצל, – מהבית ויצא

שלו. זהו.המיטה 

במהירות משתנה  העולם  של המצב הקרוב. בעתיד מאד ישתנה  שלנו המצב
דבר, אותו נשאר והרחוב לרחוב יוצאים  שאתם משנה לא  זה הבזק.
שינוי  יש זה , לכל מתחת  אבל וכו'. מוניות יש גשם , יורד מגיע, האוטובוס

שלנו. העולם את נכיר ולא  העינים  את  נפתח  אחד יום  ואנחנו עצום,

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לזדברי 

מי  על לנו ואין  קצר, שהזמן ותדעו  מסביב תסתכלו  רק קצר . הזמן באמת
ואי  אתו, רק תקווה, שום לנו ואין שבשמים. אבינו הקב"ה, על רק  להישען

עליו. רק אדם , בן שום ועל דבר , שום  על לסמוך אפשר 

ישראל, עם בשביל  בשבילכם , העולם את ברא הקב"ה  מלבדו , עוד אין
לב. שמים  לא  ואתם

האסונות כל אחרות , בארצות גם בעולם, שקורה מה שכל ברור , כתוב הרי
ישראל. לעם  אזהרה  זו שקורים ,

יגרום שהקב"ה הזמן יגיע אבל סובל , לא  ישראל בארץ ישראל עם  בינתים 
אליו ונחזור אליו, ונחזור  האזהרות  את נבין  לא אם  ושלום חס סבל  לנו  גם 
מלבדו, עוד אין  בו . רק לבטוח  ואפשר  יכול, כל הוא  שרק מלא  בטחון עם

מלבדו , עוד מביניםאין אתם מלבדו, עוד מלבדואין עוד אין ?!!!

מסדר מוכנה, החופה תחזרי. לך, מחכה  החתן  ישראל, עם  בבקשה אז
חסרה. הכלה  רק  הגיע, הקידושין

[ממשלות, אדם  שבני מאמינים ועדיין מבולבלים , אנשים הרבה זה  ברגע
העולמית. הכלכלית  המערכת נפילת למנוע יכולים וכו'] פיננסיים גופים

כלום. שווה יהיה  לא הכסף מעט  ועוד יעזרו לא המאמצים כל אבל

"עולם תענוגי ורדיפת גשמיות  חיי - אדום של [התרבות הזהב " "עגל
הבנקים שנים, כמה לפני שאמרנו וכמו למות  ועומד אנושות נפצע הזה "],

טישיו. מנייר  יותר שווה  יהיה לא  וכסף לגמרי יפלו

בא לא  וזה לאומי, מביטוח  בא  לא  וזה  שלנו, העבודה מן באה  לא  הפרנסה
בשר " לכל לחם  "נותן  [הוא  מהקב"ה רק אחר . מקור  קלו)משום ].(תהילים 

[מן במדבר מצרים ביציאת  עשה שהוא כמו לנו יתן ה' טז)ואוכל, ].(שמות ָ◌

לאט  אבל וכו'], שתיה [שימורים , בבית אוכל להכין יכול אדם בן עכשיו 
לגמרי  לבטוח או אחת: ברירה רק תהיה לכולנו ואז  יגמר . זה גם לאט 
עד  בו  שבוטחים אלו רק כי מאד, גרוע יהיה הסוף  לא, ואם לא . או בקב"ה 

במדבר. העגל חטא של התיקון  סוף סוף וזה בעז "ה  ינצלו הסוף

ית '] השגחתו את שמסתיר  הטבע את [לבטל זה  את  לעשות רוצה  לא  ה '
לטיפה כשמגיעים  ח"ו . מהלם, ימותו האנשים רוב כי הכנות , בלי אחת בבת
ניסיון זה - וכו' ילדים  ויש אוכל, של האחרון לפירור  או מים, של האחרונה 

ביותר. קשה



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  לח

לגמרי  ולבטוח גדול  כך כל שינוי לעשות יכול לא אדם  אחד שברגע יודע ה '
לכן הבא . לעולם המשיח, לימות אותנו מכניס הוא לאט לאט אבל בקב"ה .

בקב"ה. מלא לביטחון  שנגיע עד לאט, לאט הגשמיות את  מבטל  ה '

יחלוף" כליל והאלילים  ההוא , ביום לבדו ה ' ב )[ונשגב ].(ישעיה

כל  את  מוריד הוא ולכן המשיח, לימות העולם  את מכין עכשיו הקב"ה
שלב וכו'] הטבע הנהגת הקימו , אדם שבני מוסדות ידי, ועוצם [כוחי השקר

מהר. יותר  הולך התהליך עכשיו שלב. אחרי

אפילו מהר, מדי יותר יתרחש הגשמיות וביטול הזהב עגל מיתת אם  אבל
שה' מה לא  וזה שישברו, זעזוע כזה  לקבל יכולים להנצל הראויים  אלה

הרוברוצה הגויים, במיוחד ינצלו, לא  ההמונים אותנו. להציל רוצה  ה' .
יחיד  בן זה  אחד כל הקב"ה, של יהלום  זה אחד כל היהודים, אבל יאבדו

יחידה. בת או בשבילו ,

ליפול  צריכה הכלכלית  המערכת אנשיםולמה כמה שבנו ענק שקר זה  כי ?
העולם את סחבו והם  וכבוד. השפעה כוח, כסף, שרוצים העולם  בכל
מסביב שלהם  החיים את  בנו בעולם האנשים  רוב והיום הזה . השקר  לתוך

הזה. לשקר 

במדבר. עשו שהיהודים  הזהב עגל אותו ממש הוא  היום , של הזהב" "עגל
הזאת. העבירה  של הסופי התיקון וזה 

אותנו מביא  שה ' שאמרתי נכון שלי. למילים טוב הקשיבו יקרים , יהודים
האחרונים. בשלבים כבר  אנחנו אבל  הלם . נקבל שלא כדי שלב  אחרי שלב

בפתאומיות. כאילו  עלינו  יבוא זה לסוף, נגיע וכאשר 

"כאילו" אחרי ולמה שנה צורות, מיני בכל אותנו הזהיר כבר  ה' כי ?
רוצים עדיין  היהודים רוב אבל ולהנצל. לתורתו ולחזור  אליו  לחזור  שנה,
האזהרות את להכיר  או  לדעת  רוצים ולא השקר , את לחיות  להמשיך

הקב"ה. של

יעזור. לא דבר ושום קרוב מאד הסוף עכשיו: אתכם  מזהיר  אני ולכן

ותורתו. לקב"ה מלחזור  חוץ  אותנו יציל לא דבר שום

של  לדרגה  להגיע אומר זה החרדי". הזהב ל"עגל לחזור  אומר  לא  וזה
הכל  ["עיקר הזה בעולם ובטחון אמונה ושום בקב"ה מלא ובטחון אמונה 

המצות" כל כלל והוא  השלם  הבטחון יט )הוא כב  משלי  ].(הגר "א,

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לטדברי 

גוג  [מלחמת  גדולה מאד מלחמה גם  לפנינו  שעומדת להדגיש רוצה אני
בהיסטוריה. כמוהו היתה לא  שעוד  מלחמה העולם . כל על שתשפיע  ומגוג]
[לעזוב ה' רצון את לעשות  מסרבים  טיפשות  או  עצלות מרוב אנחנו ואם 
עצמנו את למצוא  יכולים  אנחנו  אחת בשניה  כנ"ל], לאמת  ולבוא  השקר  את
הגאולה בתוך עצמנו  את למצוא אפשר  או ירחם . שה ' תקוה, בלי במצב ח"ו

שלנו. היא הבחירה  השלמה.

ית '] השגחתו את שמסתיר  הטבע את [לבטל זה  את  לעשות רוצה  לא  ה '
לטיפה כשמגיעים  ח"ו . מהלם, ימותו האנשים רוב כי הכנות , בלי אחת בבת
ניסיון זה - וכו' ילדים  ויש אוכל, של האחרון לפירור  או מים, של האחרונה 

ביותר. קשה

לגמרי  ולבטוח גדול  כך כל שינוי לעשות יכול לא אדם  אחד שברגע יודע ה '
לכן הבא . לעולם המשיח, לימות אותנו מכניס הוא לאט לאט אבל בקב"ה .

בקב"ה. מלא לביטחון  שנגיע עד לאט, לאט הגשמיות את  מבטל  ה '

כל  את  מוריד הוא ולכן המשיח, לימות העולם  את מכין עכשיו הקב"ה
מו ידי, ועוצם [כוחי שלבהשקר וכו'] הטבע הנהגת הקימו , אדם שבני סדות

מהר. יותר  הולך התהליך עכשיו שלב. אחרי

קרוב, מאד זה של שהסוף לכם  ולהגיד הזהב, עגל על לדבר רוצה אני
יכול  שמישהו  מטבע שום  ולא כסף, לא יישאר ולא יפול שהכל לכם  ולהגיד
על  בנוי הכל  זה כי ייעלם , הבנקים עולם של  הבניה כל כסף . שזה להגיד 
דבר כל או כסף זהב, של מטבע לקחת יכול היה  אדם  בן  פעם גמור . שקר 
אשראי  כרטיסי שטרות , רק כסף, כמעט  רואים לא היום  אבל למוכר , ששווה
יש  מיליונר, באמת מישהו ואם מחשב, בתוך בבנק רשום  ההון כל וצ'קים .
מספרים ואיזה אשראי כרטיסי פלוס  וכו' מפואר  אוטו ענק, בית רק לו 

שלו. הבנק בחשבון הכתובים  ארוכים 

ישארו ולא  לעבוד, יפסיקו המחשבים ייעלם , זה  כל בקרוב, אחד ויום
געלט, כסף, שנקראים שׂ )שטרות באידיש . בעצמו(-כסף  האדם  זה, רק לא  ,

לא אשראי הכרטיס אבל בנזין  שצריך אוטו  לו  יש כי גדול , "שוק" יעבור 
לפעול. יפסיק זה גם אבל חשמל, שצריך בית לו ויש יעבוד,

במה מיליונר, הוא  איפה ?אז 

הרעים האנשים אבל שייפול, רוצה  ה ' כי נופל בעולם הפיננסי העולם כל
לכסף, תאווה  הרבה  עם אנשים אלה זה , על מסתכלים  איך תלוי הטובים, או



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  לח

לגמרי  ולבטוח גדול  כך כל שינוי לעשות יכול לא אדם  אחד שברגע יודע ה '
לכן הבא . לעולם המשיח, לימות אותנו מכניס הוא לאט לאט אבל בקב"ה .

בקב"ה. מלא לביטחון  שנגיע עד לאט, לאט הגשמיות את  מבטל  ה '

יחלוף" כליל והאלילים  ההוא , ביום לבדו ה ' ב )[ונשגב ].(ישעיה

כל  את  מוריד הוא ולכן המשיח, לימות העולם  את מכין עכשיו הקב"ה
שלב וכו'] הטבע הנהגת הקימו , אדם שבני מוסדות ידי, ועוצם [כוחי השקר

מהר. יותר  הולך התהליך עכשיו שלב. אחרי

אפילו מהר, מדי יותר יתרחש הגשמיות וביטול הזהב עגל מיתת אם  אבל
שה' מה לא  וזה שישברו, זעזוע כזה  לקבל יכולים להנצל הראויים  אלה

הרוברוצה הגויים, במיוחד ינצלו, לא  ההמונים אותנו. להציל רוצה  ה' .
יחיד  בן זה  אחד כל הקב"ה, של יהלום  זה אחד כל היהודים, אבל יאבדו

יחידה. בת או בשבילו ,

ליפול  צריכה הכלכלית  המערכת אנשיםולמה כמה שבנו ענק שקר זה  כי ?
העולם את סחבו והם  וכבוד. השפעה כוח, כסף, שרוצים העולם  בכל
מסביב שלהם  החיים את  בנו בעולם האנשים  רוב והיום הזה . השקר  לתוך

הזה. לשקר 

במדבר. עשו שהיהודים  הזהב עגל אותו ממש הוא  היום , של הזהב" "עגל
הזאת. העבירה  של הסופי התיקון וזה 

אותנו מביא  שה ' שאמרתי נכון שלי. למילים טוב הקשיבו יקרים , יהודים
האחרונים. בשלבים כבר  אנחנו אבל  הלם . נקבל שלא כדי שלב  אחרי שלב

בפתאומיות. כאילו  עלינו  יבוא זה לסוף, נגיע וכאשר 

"כאילו" אחרי ולמה שנה צורות, מיני בכל אותנו הזהיר כבר  ה' כי ?
רוצים עדיין  היהודים רוב אבל ולהנצל. לתורתו ולחזור  אליו  לחזור  שנה,
האזהרות את להכיר  או  לדעת  רוצים ולא השקר , את לחיות  להמשיך

הקב"ה. של

יעזור. לא דבר ושום קרוב מאד הסוף עכשיו: אתכם  מזהיר  אני ולכן

ותורתו. לקב"ה מלחזור  חוץ  אותנו יציל לא דבר שום

של  לדרגה  להגיע אומר זה החרדי". הזהב ל"עגל לחזור  אומר  לא  וזה
הכל  ["עיקר הזה בעולם ובטחון אמונה ושום בקב"ה מלא ובטחון אמונה 

המצות" כל כלל והוא  השלם  הבטחון יט )הוא כב  משלי  ].(הגר "א,

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לטדברי 

גוג  [מלחמת  גדולה מאד מלחמה גם  לפנינו  שעומדת להדגיש רוצה אני
בהיסטוריה. כמוהו היתה לא  שעוד  מלחמה העולם . כל על שתשפיע  ומגוג]
[לעזוב ה' רצון את לעשות  מסרבים  טיפשות  או  עצלות מרוב אנחנו ואם 
עצמנו את למצוא  יכולים  אנחנו  אחת בשניה  כנ"ל], לאמת  ולבוא  השקר  את
הגאולה בתוך עצמנו  את למצוא אפשר  או ירחם . שה ' תקוה, בלי במצב ח"ו

שלנו. היא הבחירה  השלמה.

ית '] השגחתו את שמסתיר  הטבע את [לבטל זה  את  לעשות רוצה  לא  ה '
לטיפה כשמגיעים  ח"ו . מהלם, ימותו האנשים רוב כי הכנות , בלי אחת בבת
ניסיון זה - וכו' ילדים  ויש אוכל, של האחרון לפירור  או מים, של האחרונה 

ביותר. קשה

לגמרי  ולבטוח גדול  כך כל שינוי לעשות יכול לא אדם  אחד שברגע יודע ה '
לכן הבא . לעולם המשיח, לימות אותנו מכניס הוא לאט לאט אבל בקב"ה .

בקב"ה. מלא לביטחון  שנגיע עד לאט, לאט הגשמיות את  מבטל  ה '

כל  את  מוריד הוא ולכן המשיח, לימות העולם  את מכין עכשיו הקב"ה
מו ידי, ועוצם [כוחי שלבהשקר וכו'] הטבע הנהגת הקימו , אדם שבני סדות

מהר. יותר  הולך התהליך עכשיו שלב. אחרי

קרוב, מאד זה של שהסוף לכם  ולהגיד הזהב, עגל על לדבר רוצה אני
יכול  שמישהו  מטבע שום  ולא כסף, לא יישאר ולא יפול שהכל לכם  ולהגיד
על  בנוי הכל  זה כי ייעלם , הבנקים עולם של  הבניה כל כסף . שזה להגיד 
דבר כל או כסף זהב, של מטבע לקחת יכול היה  אדם  בן  פעם גמור . שקר 
אשראי  כרטיסי שטרות , רק כסף, כמעט  רואים לא היום  אבל למוכר , ששווה
יש  מיליונר, באמת מישהו ואם מחשב, בתוך בבנק רשום  ההון כל וצ'קים .
מספרים ואיזה אשראי כרטיסי פלוס  וכו' מפואר  אוטו ענק, בית רק לו 

שלו. הבנק בחשבון הכתובים  ארוכים 

ישארו ולא  לעבוד, יפסיקו המחשבים ייעלם , זה  כל בקרוב, אחד ויום
געלט, כסף, שנקראים שׂ )שטרות באידיש . בעצמו(-כסף  האדם  זה, רק לא  ,

לא אשראי הכרטיס אבל בנזין  שצריך אוטו  לו  יש כי גדול , "שוק" יעבור 
לפעול. יפסיק זה גם אבל חשמל, שצריך בית לו ויש יעבוד,

במה מיליונר, הוא  איפה ?אז 

הרעים האנשים אבל שייפול, רוצה  ה ' כי נופל בעולם הפיננסי העולם כל
לכסף, תאווה  הרבה  עם אנשים אלה זה , על מסתכלים  איך תלוי הטובים, או



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מ

רק קיים זה כי חלומי, באמת אבל חלומי, מצב בנו והם ולכבוד, לשליטה
כך  כל חיים  והם ענק, גדול, אחד שקר  זה  הבנקאית השיטה  כל בחלומות .

אמת. הוא  הזה שהשקר חושבים כבר  שהם  עד הזה , השקר  בתוך עמוק

אלה וכל השלישי, העולם  ארצות  כולל הארצות, בכל נמצאים והשקרנים
איך  משנה לא שטרלינג, זה אם  דולר, זה  אם יורו, זה אם מטבע, יצרו
בעיה יש אם  כסף. שרוצים  רגע כל  שמדפיסים ניירות לזה, שתקראו
מדפיסים בעיה, אין בביטוח , למשל מהלקוחות, הרבה  מידי יותר  שגנבו
וגם הזה, בעסק  גם  הממשלות ראשי וכל החסר , את ומכסים כסף, עוד
של  חלק כולם רוצים, שאתם  ואיפה ובכנסת ובקונגרס בפרלמנטים, אלה

הענק. השקר 

סובל  ?ומי

שווה יהיה הכסף  וכל הזה . המועדון של חלק  לא שהוא הפשוט, האדם
טואלט. לנייר 

מצחיק, לא  גדול וזה  יותר יהיה שיגיע  ההלם יפלו הבנקים  כל  וכאשר
כי אטום, אבל מפצצת מת, פשוט אדם  נופלת? אטום  פצצת אם יהיה מה

אין  חשמל, אין בנקים, אין כסף , אין שבה  למציאות יכנס האדם כאשר 
את  לו שנותנת חושב  שהוא  מציאות מכלת, אין חולים , קופת אין רופאים,
בקלות  יכול כזה אדם ? כזה  אדם  יעשה ומה  להלם. יכנס  הוא - החיים
לא הוא לעזרה, ללכת למי לחיות, איך  לעשות, מה  ידע  לא  כי להתאבד ,
שמשתדלים היהודים רבות פעמים שאמרנו כמו אבל הקב "ה . על יחשוב 

נצח. וחיי המשיח לימות ויזכו בעז"ה ינצלו לקב "ה  להתקרב  באמת

נישאר ואנחנו ייעלמו הרשעים  ישראל, עם של הארץ היא ישראל ארץ 
כל  רוצים . שאנחנו מה  וזה  הבא, העולם  ועם  משיח עם  הקדושה , עם
כל  על כזו הבטחה  אין מוגן. יהיה לקב"ה  שזועק ישראל בארץ יהודי

בעולם. אחר  מקום

העולם לבורא  יזעקו הם  אם  מיוחדת הגנה  תהיה שבירושלים לאלה
ומנסה בו  ובוטח בקב"ה  שמאמין יהודי כל  רצונו. את  לעשות  וישתדלו
של  לסבלם רגיש לב לו שיש יהודי כל ה '. בעזרת ישרוד רצונו, את לעשות

בעולם. מקום  בכל  מוגן יהיה הקב "ה, של בניו

ע"ר  הם כיום  ישראל עם של רב )רובו ע"ר(ערב  הוא  מי לדעת  נוכל איך .?
אמיתי, יהודי אחר . יהודי של הצרות על לבכות יכול  שלא אדם  הוא ע "ר 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מאדברי 

על  בלבו כאב להרגיש לפחות  יכול הוא אם  לדמעות, מגיע לא הוא  אם גם 
צריך  הוא לא, או היהודי את אוהב הוא  אם בין  אחרים, יהודים של הצרות

אחרים. יהודים של מהצרות  כאב להרגיש מסוגל להיות 

יהודים היום הקדושה. את שונא עמלק גם  וכן הקדושה, את  שונא  רב  הערב
הרגשה אין לעמלק  הרבה. הכי קדושה  שונא עמלק עמלק. מזרע הם רבים 
אבל  זה, את יש לע"ר גם  הקב"ה . אל שקרובים אנשים כלפי לשנאה פרט

הזהב. עגל סביב הוא  שלהם החיים  כל זאת, עם חזק. כל-כך לא 

ליהדות באמריקה  היהדות את הפכו הע"ר, של מהשורש שהם  היהודים 
נשמה )שטחית  העולם.(חיצונית/פלסטית /ללא את  בכך שיהודים וזיהמו לכך (גרמו

וכו') הפריצות הבילויים , המאכל, בסגנון בלבוש , הגויים  לדרכי נמשכו העולם  .בכל

הזהב, עגל על יתאבלו שמאד האנשים  הזהב. עגל את הורס עכשיו  ה '
מסתיים שעגל-הזהב להודות חייהם  של  האחרון לרגע עד שיסרבו היהודים 
קיימים שהיו  הרשעים כל את  לעולם הוריד ה' כע "ר . יתגלו הם  הם לנצח ,
תחת עכשיו  נמצאים אנחנו עצמו . הנחש את  הפסגה  ובראש פעם , אי

אותנו(שלטונם )כוחותיהם  יביאו עולהוהם השקר  כל ביותר . נוראים  למצבים 
בים-של-שקר. אבודים מרגישים ואנו פינה , מכל 

האמת את  עכשיו  שמחזיקים היהודים  בקב "ה )אבל מוכנים(הביטחון והם  ,
יאבדו לא  שלהם , המשקל שיווי את יאבדו לא באמת, להיאחז כדי לסבול
פחות. בעתיד יסבלו הם יותר, עכשיו סובלים שהם  וככל  שלהם, הכיוון את

הזהב. עגל אותו ידי על ימחק הזהב עגל של הזנב את בעקשנות שמחזיק מי
מכל  כלום יישאר לא הסוף . עד  אותו וימחץ הזהב עגל את ירסק ה '
יכול  לא האדם  העולם. את  הרסה  וכמעט העולם את  שמילאה  הגשמיות
ולא אותו , להרוס יכול הוא ורק העולם, את ברא הקב"ה העולם. את להרוס

יושמדוהאדם הרשעים  !!

קדושה חוסר חוסר-הקדושה . היא הזה  הדור של ביותר הגרועה העבירה כן ,
החושים את  לספק כדי חיים אנו כאשר  בחומריות, שקועים אנו  כאשר  מגיע
עם "חרדים" שנקרא מה שאנחנו כאילו חיים  אנחנו שלנו. והתאוות
לא בכלל המקרים, ברוב אנחנו, בתוכנו  אבל וכדו', וזקנים כובעים טליתות,
מהנשים הרבה כי קדוש עם להיות מתיימרים  לא אפילו  אנחנו  "עם-קדוש".
כדי  עד שליטה מכלל יצא  הצניעות ומצב  פרחחות -רחוב, כמו נראות  שלנו 

שלהם. הנשים  של הפריצות עם מסכימים ביותר  שהחרדים  כך 



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מ

רק קיים זה כי חלומי, באמת אבל חלומי, מצב בנו והם ולכבוד, לשליטה
כך  כל חיים  והם ענק, גדול, אחד שקר  זה  הבנקאית השיטה  כל בחלומות .

אמת. הוא  הזה שהשקר חושבים כבר  שהם  עד הזה , השקר  בתוך עמוק

אלה וכל השלישי, העולם  ארצות  כולל הארצות, בכל נמצאים והשקרנים
איך  משנה לא שטרלינג, זה אם  דולר, זה  אם יורו, זה אם מטבע, יצרו
בעיה יש אם  כסף. שרוצים  רגע כל  שמדפיסים ניירות לזה, שתקראו
מדפיסים בעיה, אין בביטוח , למשל מהלקוחות, הרבה  מידי יותר  שגנבו
וגם הזה, בעסק  גם  הממשלות ראשי וכל החסר , את ומכסים כסף, עוד
של  חלק כולם רוצים, שאתם  ואיפה ובכנסת ובקונגרס בפרלמנטים, אלה

הענק. השקר 

סובל  ?ומי

שווה יהיה הכסף  וכל הזה . המועדון של חלק  לא שהוא הפשוט, האדם
טואלט. לנייר 

מצחיק, לא  גדול וזה  יותר יהיה שיגיע  ההלם יפלו הבנקים  כל  וכאשר
כי אטום, אבל מפצצת מת, פשוט אדם  נופלת? אטום  פצצת אם יהיה מה

אין  חשמל, אין בנקים, אין כסף , אין שבה  למציאות יכנס האדם כאשר 
את  לו שנותנת חושב  שהוא  מציאות מכלת, אין חולים , קופת אין רופאים,
בקלות  יכול כזה אדם ? כזה  אדם  יעשה ומה  להלם. יכנס  הוא - החיים
לא הוא לעזרה, ללכת למי לחיות, איך  לעשות, מה  ידע  לא  כי להתאבד ,
שמשתדלים היהודים רבות פעמים שאמרנו כמו אבל הקב "ה . על יחשוב 

נצח. וחיי המשיח לימות ויזכו בעז"ה ינצלו לקב "ה  להתקרב  באמת

נישאר ואנחנו ייעלמו הרשעים  ישראל, עם של הארץ היא ישראל ארץ 
כל  רוצים . שאנחנו מה  וזה  הבא, העולם  ועם  משיח עם  הקדושה , עם
כל  על כזו הבטחה  אין מוגן. יהיה לקב"ה  שזועק ישראל בארץ יהודי

בעולם. אחר  מקום

העולם לבורא  יזעקו הם  אם  מיוחדת הגנה  תהיה שבירושלים לאלה
ומנסה בו  ובוטח בקב"ה  שמאמין יהודי כל  רצונו. את  לעשות  וישתדלו
של  לסבלם רגיש לב לו שיש יהודי כל ה '. בעזרת ישרוד רצונו, את לעשות

בעולם. מקום  בכל  מוגן יהיה הקב "ה, של בניו

ע"ר  הם כיום  ישראל עם של רב )רובו ע"ר(ערב  הוא  מי לדעת  נוכל איך .?
אמיתי, יהודי אחר . יהודי של הצרות על לבכות יכול  שלא אדם  הוא ע "ר 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מאדברי 

על  בלבו כאב להרגיש לפחות  יכול הוא אם  לדמעות, מגיע לא הוא  אם גם 
צריך  הוא לא, או היהודי את אוהב הוא  אם בין  אחרים, יהודים של הצרות

אחרים. יהודים של מהצרות  כאב להרגיש מסוגל להיות 

יהודים היום הקדושה. את שונא עמלק גם  וכן הקדושה, את  שונא  רב  הערב
הרגשה אין לעמלק  הרבה. הכי קדושה  שונא עמלק עמלק. מזרע הם רבים 
אבל  זה, את יש לע"ר גם  הקב"ה . אל שקרובים אנשים כלפי לשנאה פרט

הזהב. עגל סביב הוא  שלהם החיים  כל זאת, עם חזק. כל-כך לא 

ליהדות באמריקה  היהדות את הפכו הע"ר, של מהשורש שהם  היהודים 
נשמה )שטחית  העולם.(חיצונית/פלסטית /ללא את  בכך שיהודים וזיהמו לכך (גרמו

וכו') הפריצות הבילויים , המאכל, בסגנון בלבוש , הגויים  לדרכי נמשכו העולם  .בכל

הזהב, עגל על יתאבלו שמאד האנשים  הזהב. עגל את הורס עכשיו  ה '
מסתיים שעגל-הזהב להודות חייהם  של  האחרון לרגע עד שיסרבו היהודים 
קיימים שהיו  הרשעים כל את  לעולם הוריד ה' כע "ר . יתגלו הם  הם לנצח ,
תחת עכשיו  נמצאים אנחנו עצמו . הנחש את  הפסגה  ובראש פעם , אי

אותנו(שלטונם )כוחותיהם  יביאו עולהוהם השקר  כל ביותר . נוראים  למצבים 
בים-של-שקר. אבודים מרגישים ואנו פינה , מכל 

האמת את  עכשיו  שמחזיקים היהודים  בקב "ה )אבל מוכנים(הביטחון והם  ,
יאבדו לא  שלהם , המשקל שיווי את יאבדו לא באמת, להיאחז כדי לסבול
פחות. בעתיד יסבלו הם יותר, עכשיו סובלים שהם  וככל  שלהם, הכיוון את

הזהב. עגל אותו ידי על ימחק הזהב עגל של הזנב את בעקשנות שמחזיק מי
מכל  כלום יישאר לא הסוף . עד  אותו וימחץ הזהב עגל את ירסק ה '
יכול  לא האדם  העולם. את  הרסה  וכמעט העולם את  שמילאה  הגשמיות
ולא אותו , להרוס יכול הוא ורק העולם, את ברא הקב"ה העולם. את להרוס

יושמדוהאדם הרשעים  !!

קדושה חוסר חוסר-הקדושה . היא הזה  הדור של ביותר הגרועה העבירה כן ,
החושים את  לספק כדי חיים אנו כאשר  בחומריות, שקועים אנו  כאשר  מגיע
עם "חרדים" שנקרא מה שאנחנו כאילו חיים  אנחנו שלנו. והתאוות
לא בכלל המקרים, ברוב אנחנו, בתוכנו  אבל וכדו', וזקנים כובעים טליתות,
מהנשים הרבה כי קדוש עם להיות מתיימרים  לא אפילו  אנחנו  "עם-קדוש".
כדי  עד שליטה מכלל יצא  הצניעות ומצב  פרחחות -רחוב, כמו נראות  שלנו 

שלהם. הנשים  של הפריצות עם מסכימים ביותר  שהחרדים  כך 



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מב

ושלום  חס לגוי להפוך ולא  למות מצווה יעבור )יהודי ואל אנו(ייהרג  אך .
צריך  לא ואני שלהם, הקדושה  כל את לאבד שלנו  למשפחות  מאפשרים 
הרבה מוצאים אנו שלנו. החרדית לקהילה  גורם  זה  מה  לפרטים להיכנס
עם רציניות  שאלות הרבה שיש לנקודה  עד בקדושה גדולות מאוד בעיות
הופכת שלנו  הקדושה אם נפגמת, שלנו הקדושה  כאשר  לכן, וכדו'. ממזרים

ושלום. חס להתקיים , יחדל ישראל עם  אז  ושלום, חס לטומאה

לניגודים  מביא  גם  הזה )זה העולם  לתאוות השאיפה  כנגד קדושה לחיי השאיפה וזה(בין
השאיפה ובנוסף הנפש. של  בקדושה וגם הגוף, של בקדושה  גם פוגם
האלה הקונפליקטים  שכל לומר ניתן הרע. ללשון גורמת וכוח לכבוד 
חוסר המדרגה. לשפל  עד אותנו מביאים יהודיות קהילות בין המשתוללים
להביא יכולים  הלשון, בשמירת  שלנו הגדולה  הפגיעה עם שלנו , הקדושה 

ח"ו. לאבדון, אותנו

קדוש  תהיו". שומעים"קדושים  אתם  תהיו . קדושים-תהיוים זה? מה  !
שיעראומר כמו שנראית  פיאה  לה  יהיה  שאשה אומר זה האם לא? וזה? !

אחרים גברים  של עינים אומרמושך שזה  מה זה האם לא? זה? מה אז !
בלתי-צנועהאומר בצורה  ברחוב ולאכול ללכת שצריכים  אומר  זה לא? ?!

כן אומר  זה מה  קדוש'אז 'להיות זה מה  אינו? והוא  ברחוב הולך גבר אם ?
למה העיניים, על ['וסרשומר  זה את  לעשות אותו  מבייש זה מצחיק, זה  כי ?ְ◌ָ◌

הנשים על  להסתכל אותו  מעניין יותר  בכלל  שזה  או מׁש ּת וֹ לל']. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמרע
בצניעות. להיות שמנסות החרדיות מהנשים ולצחוק היפות, החרדיות 

לא הבדל. אין מנשים . וגם  מגברים גם תמיד. עיניים . לשמור חייב יהודי
ברחוב אותנו. מעניין לא זה  עושה . אחר  שבן -אדם  מה על להסתכל צריך
אנחנו לא-טובות. מחשבות בלי קדושים , להיות צריכים  אנחנו במיוחד.
שלנו הילדים את  לגדל חייבים  אנחנו זה . נגד עצמנו על לשמור  צריכים
ואין ּפ רץ אין  כּ נטעים... בּ נינוּ  ['אׁש ר  הבנות  וגם הבחורים גם  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲבצניעות ,
בלבוש, בתנועות-הגוף, בהתנהגות, בדיבור, כולם . כולם . ◌ֵיוֹ צאת ...'].

העינים. ובשמירת

לא שחקנית -קולנוע איזו כמו  ולהיראות  ולבכות , תהלים, להגיד אפשר ואי
תפילין, ויניח בטלית, עצמו  את  יעטוף שהבן-אדם אפשר  אי צנועה .
על  שומר  לא הוא החוצה יצא  וכשהוא בקשות , מהקב"ה ויבקש ויתפלל,

היום. שלנו החיים וזה שלו. העינים 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מגדברי 

לתוך  להיכנס לכם מציע אני שטויות עם הזמן  את  להעביר  במקום אז
את ולעזוב זה , את  ולחזק הקב"ה, עם הזה הקשר  את  בפנים לחפש עצמכם ,
שמציל  מה  זה  כי הזה, החבל את זה, את לחזק פשוט האחרים . הדברים  כל

י"ז ]. ל"ג [תהלים  אחר. דבר  ולא  אותנו,
להתקבל  ונשתדל ונקבל, הראש, את  ונוריד להקב"ה , נבוא אנחנו ואם 
ששום אחר . דבר  שום ולא כ'הכל -יכול' אותו נקבל ואנחנו יכול, הכל אצלו,
שום לא  אדם, שום  לא  אחר. דבר  שום במקומו, להיות  יכול לא  אחר  דבר 

הוא. רק הוא . רק הוא. רק  כלום. שום לא  ארגון .
בּ גדיכם ', ואל לבבכם  ['וקרעוּ  עכשיו שראינו כמו מראות  למנוע אפשר  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואז
משיח  לקבל הזכות את  לנו לתת מהקב"ה ולבקש פ"ב], תענית  משנה 
כדי  גבוה  כך כל לעלות  אומר זה  מה  ושנבין  ובשמחה . ברחמים צדקנו,
פשוט  לא פשוט, לא זה  משיח. של הבא  לעולם משיח, של לעולם  להכנס
לאכול  אפשר  אי אפשר , ואי יקוּ ם ...']. וּ מי ה ', בהר  יעלה  ['מי ככה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִלעלות 
להיות חייבים  בדרך. גלידה  ללקק או קולה  לשתות אפשר אי בדרך, פלאפל

להיות חייבים  איןרציניים, מלבדו", עוד ש"אין לדעת  חייבים  לה', קרובים 
מלבדו אתו.עוד רק - אחד להיות  ולהתגעגע, ולהשתדל, עוד. אין הוא, רק !

שומעיםלהתגעגע אתם להתגעגע?! להתגעגע! למשיח . להתגעגע !
געגועים. געגועים , להרגיש להתגעגע, בבית-המקדש , קרבנות להקריב 
למלכותו מצפה שהוא 'דור פ"ד, מזמור דניאל , סוף ויגּ יע' המחכּ ה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ['א ׁש רי
כל-כך  בעולם לחיות תוכלו לא  – זה  את מרגישים לא אם כי נגאלין ']. מיד
קנג.]. [שבת בחוץ  תהיו ואתם – בפנים  נהיה  אנחנו לה'. קרוב כך כל טוב ,

כדאי. לא
חצאיות עם להסתובב יכולות "יידישע-מאמא" שהנכן גבירות , אתן, ואיך

אמיתי  שיער  ובאמת כמו שנראות  ופאות  פתוח צוואר וצמודות, זהקצרות  ?
שאסור דבר שלכן , הפנים  את  מאפרות אתן  לא-נשואות. להיראות לכן גורם 
הולכים עוד ואתם  וזוללות ... במסעדות יושבות  ואתן מוחלט, באופן 

עושר. לכם  לתת לבקש כדי בקברי–צדיקים להתפלל  כדי לאירופה
החולים בתי ישמור. ה' קשות, במחלות חלו יהודים הרבה  שנים , במשך
למרות נפטרים, צעירים אנשים הרבה  נדע. שלא  חרדים, ביהודים  התמלאו 
כל-כך  למה  אז  לחסד, כסף הרבה כך כל ונותנים  צדיקים  אנחנו שלכאורה 
סבל  הרבה  בכל-כך כרוך הריפוי ומדוע נדע, שלא  נפטרים  אנשים  הרבה

למהוייסורים ??



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מב

ושלום  חס לגוי להפוך ולא  למות מצווה יעבור )יהודי ואל אנו(ייהרג  אך .
צריך  לא ואני שלהם, הקדושה  כל את לאבד שלנו  למשפחות  מאפשרים 
הרבה מוצאים אנו שלנו. החרדית לקהילה  גורם  זה  מה  לפרטים להיכנס
עם רציניות  שאלות הרבה שיש לנקודה  עד בקדושה גדולות מאוד בעיות
הופכת שלנו  הקדושה אם נפגמת, שלנו הקדושה  כאשר  לכן, וכדו'. ממזרים

ושלום. חס להתקיים , יחדל ישראל עם  אז  ושלום, חס לטומאה

לניגודים  מביא  גם  הזה )זה העולם  לתאוות השאיפה  כנגד קדושה לחיי השאיפה וזה(בין
השאיפה ובנוסף הנפש. של  בקדושה וגם הגוף, של בקדושה  גם פוגם
האלה הקונפליקטים  שכל לומר ניתן הרע. ללשון גורמת וכוח לכבוד 
חוסר המדרגה. לשפל  עד אותנו מביאים יהודיות קהילות בין המשתוללים
להביא יכולים  הלשון, בשמירת  שלנו הגדולה  הפגיעה עם שלנו , הקדושה 

ח"ו. לאבדון, אותנו

קדוש  תהיו". שומעים"קדושים  אתם  תהיו . קדושים-תהיוים זה? מה  !
שיעראומר כמו שנראית  פיאה  לה  יהיה  שאשה אומר זה האם לא? וזה? !

אחרים גברים  של עינים אומרמושך שזה  מה זה האם לא? זה? מה אז !
בלתי-צנועהאומר בצורה  ברחוב ולאכול ללכת שצריכים  אומר  זה לא? ?!

כן אומר  זה מה  קדוש'אז 'להיות זה מה  אינו? והוא  ברחוב הולך גבר אם ?
למה העיניים, על ['וסרשומר  זה את  לעשות אותו  מבייש זה מצחיק, זה  כי ?ְ◌ָ◌

הנשים על  להסתכל אותו  מעניין יותר  בכלל  שזה  או מׁש ּת וֹ לל']. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמרע
בצניעות. להיות שמנסות החרדיות מהנשים ולצחוק היפות, החרדיות 

לא הבדל. אין מנשים . וגם  מגברים גם תמיד. עיניים . לשמור חייב יהודי
ברחוב אותנו. מעניין לא זה  עושה . אחר  שבן -אדם  מה על להסתכל צריך
אנחנו לא-טובות. מחשבות בלי קדושים , להיות צריכים  אנחנו במיוחד.
שלנו הילדים את  לגדל חייבים  אנחנו זה . נגד עצמנו על לשמור  צריכים
ואין ּפ רץ אין  כּ נטעים... בּ נינוּ  ['אׁש ר  הבנות  וגם הבחורים גם  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲבצניעות ,
בלבוש, בתנועות-הגוף, בהתנהגות, בדיבור, כולם . כולם . ◌ֵיוֹ צאת ...'].

העינים. ובשמירת

לא שחקנית -קולנוע איזו כמו  ולהיראות  ולבכות , תהלים, להגיד אפשר ואי
תפילין, ויניח בטלית, עצמו  את  יעטוף שהבן-אדם אפשר  אי צנועה .
על  שומר  לא הוא החוצה יצא  וכשהוא בקשות , מהקב"ה ויבקש ויתפלל,

היום. שלנו החיים וזה שלו. העינים 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מגדברי 

לתוך  להיכנס לכם מציע אני שטויות עם הזמן  את  להעביר  במקום אז
את ולעזוב זה , את  ולחזק הקב"ה, עם הזה הקשר  את  בפנים לחפש עצמכם ,
שמציל  מה  זה  כי הזה, החבל את זה, את לחזק פשוט האחרים . הדברים  כל

י"ז ]. ל"ג [תהלים  אחר. דבר  ולא  אותנו,
להתקבל  ונשתדל ונקבל, הראש, את  ונוריד להקב"ה , נבוא אנחנו ואם 
ששום אחר . דבר  שום ולא כ'הכל -יכול' אותו נקבל ואנחנו יכול, הכל אצלו,
שום לא  אדם, שום  לא  אחר. דבר  שום במקומו, להיות  יכול לא  אחר  דבר 

הוא. רק הוא . רק הוא. רק  כלום. שום לא  ארגון .
בּ גדיכם ', ואל לבבכם  ['וקרעוּ  עכשיו שראינו כמו מראות  למנוע אפשר  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואז
משיח  לקבל הזכות את  לנו לתת מהקב"ה ולבקש פ"ב], תענית  משנה 
כדי  גבוה  כך כל לעלות  אומר זה  מה  ושנבין  ובשמחה . ברחמים צדקנו,
פשוט  לא פשוט, לא זה  משיח. של הבא  לעולם משיח, של לעולם  להכנס
לאכול  אפשר  אי אפשר , ואי יקוּ ם ...']. וּ מי ה ', בהר  יעלה  ['מי ככה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִלעלות 
להיות חייבים  בדרך. גלידה  ללקק או קולה  לשתות אפשר אי בדרך, פלאפל

להיות חייבים  איןרציניים, מלבדו", עוד ש"אין לדעת  חייבים  לה', קרובים 
מלבדו אתו.עוד רק - אחד להיות  ולהתגעגע, ולהשתדל, עוד. אין הוא, רק !

שומעיםלהתגעגע אתם להתגעגע?! להתגעגע! למשיח . להתגעגע !
געגועים. געגועים , להרגיש להתגעגע, בבית-המקדש , קרבנות להקריב 
למלכותו מצפה שהוא 'דור פ"ד, מזמור דניאל , סוף ויגּ יע' המחכּ ה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ['א ׁש רי
כל-כך  בעולם לחיות תוכלו לא  – זה  את מרגישים לא אם כי נגאלין ']. מיד
קנג.]. [שבת בחוץ  תהיו ואתם – בפנים  נהיה  אנחנו לה'. קרוב כך כל טוב ,

כדאי. לא
חצאיות עם להסתובב יכולות "יידישע-מאמא" שהנכן גבירות , אתן, ואיך

אמיתי  שיער  ובאמת כמו שנראות  ופאות  פתוח צוואר וצמודות, זהקצרות  ?
שאסור דבר שלכן , הפנים  את  מאפרות אתן  לא-נשואות. להיראות לכן גורם 
הולכים עוד ואתם  וזוללות ... במסעדות יושבות  ואתן מוחלט, באופן 

עושר. לכם  לתת לבקש כדי בקברי–צדיקים להתפלל  כדי לאירופה
החולים בתי ישמור. ה' קשות, במחלות חלו יהודים הרבה  שנים , במשך
למרות נפטרים, צעירים אנשים הרבה  נדע. שלא  חרדים, ביהודים  התמלאו 
כל-כך  למה  אז  לחסד, כסף הרבה כך כל ונותנים  צדיקים  אנחנו שלכאורה 
סבל  הרבה  בכל-כך כרוך הריפוי ומדוע נדע, שלא  נפטרים  אנשים  הרבה

למהוייסורים ??



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מד

- לדור " "כפרה  היא שלהם  שהפטירה ונאמר השכם על לעצמנו נטפח בל 
שנבקש  לנו ולגרום לבכות לנו  לגרום  מנת  על גוססים  הם נכון . לא  זה

אותם לרפא כדי לה' אתונתחנן  שוכחים המתים , את קוברים אנחנו אבל  !
כרגיל. עסקים הלאה . וממשיכים  התפילות ,

מתפרק שהעולם רואים לא מדברים?אנחנו הגויים  שאפילו רואה  לא  אתה !
העולם סוף  על עדיין?ברצינות  הישנים, הטריקים עם עדיין אנחנו אבל !

ההרגלים עם שלנו, הלשון-הרע עם עדיין כסף , בעשיית  עמוק שקועים
שלנו. והרצונות התאוותנות  עם  כשרים  לא  כל-כך שהם  שלנו ,

מעטים הם אבל אמת , של חיים לחיות  מנסים  שעדיין כאלה  שיש כמובן 
תשובה תעשה  דמעות, עם לקב"ה תזעק בבקשה שלי, יקר חרדי ולכן מאוד,
הגשמיות מכל להיפטר  לאמת , לחזור  אחת, אחת  העבירות, רשימת כל על 
הרוחות. לכל  אותו ולזרוק דק, לאבק הזהב עגל את  לטחון שלך, המוגזמת

לא כבר אמריקה של וארצות-הברית מתפרק, שהעולם לומר רוצה רק אני
אנ דמוקרטית . כאומה  אמריקהקיימת שיהדות  מאמין גם  ואני נביא . לא  י

בסכנה נמצאת אירופה  יהדות כי מאמין  גם אני גדולה . בסכנה  נמצאת 
גדולה. בסכנה נמצאים  העולם רחבי בכל יהודים וכנראה  גדולה ,

יהודים הרבה  כך כל  הרבה , כך  כל וסבלנו הנאצים את  שעברנו למרות אבל
רבים כה  חיים  נטושים , בתים הרבה  כך  כל מאוד , מזוויעות בדרכים נהרגו
שוב בקרוב יהודים . היו  שהם  בגלל רק סבלו  יהודים הרבה כך כל נהרסו,
ליהודים יהיה  זה  כי גרוע, יותר  אפילו יהיה  זה  והפעם מטרה, יהיו  היהודים 

אליו. לברוח מקום  שום  יהיה  ולא העולם , רחבי בכל

בסמוך  או  זה בשלב ישראל , לארץ יגיע לעלות, שיכול יהודי כל וכאשר
הקב "ה ואז ישראל. ארץ נגד תבואנה העולם  אומות  כל נקודה , לאותה 
ושליט  בורא-העולם  העולם, של ריבונו שהוא יראה הוא  כוחו. את  יראה 

לנצח. העולם 

התקרבו אנא , לפניכם, מתחנן  אני היהודים , מאחיי מבקש אני אז עד 
והנשמה הלב כל עם  זאת עשו  עצמכם. את  להציל היחידה הדרך זו לקב "ה.
בהם אורחים שהייתם  המדינות את לעזוב מיוחד מאמץ ותעשו שלכם,
ה' אשר  הארץ ישראל , לארץ תחזרו שלכם , לבית  ותחזרו  שנה , אלפיים

ולצאצאיו. אבינו לאברהם נתנה 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מהדברי 

בקרוב צעד  עושים  לא  אתם  אם ענק. בצעדי מתקרב ארצה )הזמן זה(לעלות
כל  את  ישמור ה' נכון, מכן. לאחר  לאין-שיעור קשה יותר  הרבה  יהיה

קשה יותר  הרבה יהיה זה  אז אבל האמיתיים , ישראל)היהודים  לארץ .(לעלות 

מוותר רכוש, קצת לו יש עדיין אם ואפילו עצמו את  מרים שעכשיו היהודי
שחיה )עליו , בריכת עם  ומפואר  גדול בית  לו יש לו(לדוגמא יש ישראל, לארץ ומגיע

ומעמיד  לקב "ה  זועק הוא אם אותו . יעזוב לא  לעולם והקב"ה  עצומה, זכות
אותו. יעזוב לא  לעולם  ה' ישראל, לארץ  בהגעתו בסכנה עצמו  את 

מדי  יותר לחכות נצטרך שלא  מקווה  אני יתעוררו. יהודים  שיותר  מקווה  אני
האמת, את יראו שלי היהודים  שהאחים  ולילה  יום  מתפלל אני לגאולה. זמן 

המשיח. לביאת  באמת עצמם  את  ויכינו

מקשיבים לא פשוט  הם אבל סובלים, שיהודים  בגלל עצוב מרגיש !ואני
לחיות. צריך אמיתי שיהודי כמו חיים אינם הם לקב"ה . מקשיבים  לא  הם
ניתנת בלתי כמעט היא  שלהם שהיהדות  עד כך , כל רחוק  הלכו הרבה

וכו '... וציצית  תפילין מניחים  עדיין שהם לעובדה פרט לזיהוי,

ישראל שאלה: לארץ לבוא  לאנשים  אומרים לא שהרבנים זה  ?איך

שקועיםתשובה : ככולם רובם באמריקה. מעוניינים הרבנים  יודע, לא אני
אמר אשר  זצ"ל ה"דברי-חיים" את תשכח  אל האחרים. כמו  בגשמיות 

הזמן בסוף כי ברור , הגלות )באופן יהיו(בסוף הרבנים  וגם  היהודים  רוב
רב. ערב

שאמריקה שתבינו רוצה אני הסתיימו. לא שהטרגדיות  לכם להגיד  רוצה אני
איבדו האנשים  שלה. היופי את איבדה  הברית  ארצות מכוער . למקום  הפכה
שמאמינים אנשים  עבור ובמיוחד מסוכן, למקום הפכה  והיא  חירותם את
הנוצרים, – הסוגים  מכל  המאמינים גם בסכנה, היהודים רק לא אבל בה'.
כמו אבל בסכנה . נמצאים באלוקים שמאמינים  אלו כל וכדו', המוסלמים
סיפוק של  ותחושה מיוחדת הנאה  יש שולט, ואדום  עמלק שבה חברה בכל

הברית. בארצות  גם יהיה  בקרוב וזה יהודים, מרדיפת  רוח והתרוממות

הצבאי(ההסגר )מחנות  החוק התחלת הוא לקרות שצריך מה כל (חוקמוכנים.

בישראל,מרשל) אתה שאם תחשוב ואל האמיתי. הסבל יתחיל הרגע ומאותו ,
היהודים את  לרדוף תנסה לא החדש" העולמי ה "סדר  של הארוכה  הזרוע

סיבות. מיני מכל אמריקאים יהודים  עם יתחילו כנראה הם בישראל.



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מד

- לדור " "כפרה  היא שלהם  שהפטירה ונאמר השכם על לעצמנו נטפח בל 
שנבקש  לנו ולגרום לבכות לנו  לגרום  מנת  על גוססים  הם נכון . לא  זה

אותם לרפא כדי לה' אתונתחנן  שוכחים המתים , את קוברים אנחנו אבל  !
כרגיל. עסקים הלאה . וממשיכים  התפילות ,

מתפרק שהעולם רואים לא מדברים?אנחנו הגויים  שאפילו רואה  לא  אתה !
העולם סוף  על עדיין?ברצינות  הישנים, הטריקים עם עדיין אנחנו אבל !

ההרגלים עם שלנו, הלשון-הרע עם עדיין כסף , בעשיית  עמוק שקועים
שלנו. והרצונות התאוותנות  עם  כשרים  לא  כל-כך שהם  שלנו ,

מעטים הם אבל אמת , של חיים לחיות  מנסים  שעדיין כאלה  שיש כמובן 
תשובה תעשה  דמעות, עם לקב"ה תזעק בבקשה שלי, יקר חרדי ולכן מאוד,
הגשמיות מכל להיפטר  לאמת , לחזור  אחת, אחת  העבירות, רשימת כל על 
הרוחות. לכל  אותו ולזרוק דק, לאבק הזהב עגל את  לטחון שלך, המוגזמת

לא כבר אמריקה של וארצות-הברית מתפרק, שהעולם לומר רוצה רק אני
אנ דמוקרטית . כאומה  אמריקהקיימת שיהדות  מאמין גם  ואני נביא . לא  י

בסכנה נמצאת אירופה  יהדות כי מאמין  גם אני גדולה . בסכנה  נמצאת 
גדולה. בסכנה נמצאים  העולם רחבי בכל יהודים וכנראה  גדולה ,

יהודים הרבה  כך כל  הרבה , כך  כל וסבלנו הנאצים את  שעברנו למרות אבל
רבים כה  חיים  נטושים , בתים הרבה  כך  כל מאוד , מזוויעות בדרכים נהרגו
שוב בקרוב יהודים . היו  שהם  בגלל רק סבלו  יהודים הרבה כך כל נהרסו,
ליהודים יהיה  זה  כי גרוע, יותר  אפילו יהיה  זה  והפעם מטרה, יהיו  היהודים 

אליו. לברוח מקום  שום  יהיה  ולא העולם , רחבי בכל

בסמוך  או  זה בשלב ישראל , לארץ יגיע לעלות, שיכול יהודי כל וכאשר
הקב "ה ואז ישראל. ארץ נגד תבואנה העולם  אומות  כל נקודה , לאותה 
ושליט  בורא-העולם  העולם, של ריבונו שהוא יראה הוא  כוחו. את  יראה 

לנצח. העולם 

התקרבו אנא , לפניכם, מתחנן  אני היהודים , מאחיי מבקש אני אז עד 
והנשמה הלב כל עם  זאת עשו  עצמכם. את  להציל היחידה הדרך זו לקב "ה.
בהם אורחים שהייתם  המדינות את לעזוב מיוחד מאמץ ותעשו שלכם,
ה' אשר  הארץ ישראל , לארץ תחזרו שלכם , לבית  ותחזרו  שנה , אלפיים

ולצאצאיו. אבינו לאברהם נתנה 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מהדברי 

בקרוב צעד  עושים  לא  אתם  אם ענק. בצעדי מתקרב ארצה )הזמן זה(לעלות
כל  את  ישמור ה' נכון, מכן. לאחר  לאין-שיעור קשה יותר  הרבה  יהיה

קשה יותר  הרבה יהיה זה  אז אבל האמיתיים , ישראל)היהודים  לארץ .(לעלות 

מוותר רכוש, קצת לו יש עדיין אם ואפילו עצמו את  מרים שעכשיו היהודי
שחיה )עליו , בריכת עם  ומפואר  גדול בית  לו יש לו(לדוגמא יש ישראל, לארץ ומגיע

ומעמיד  לקב "ה  זועק הוא אם אותו . יעזוב לא  לעולם והקב"ה  עצומה, זכות
אותו. יעזוב לא  לעולם  ה' ישראל, לארץ  בהגעתו בסכנה עצמו  את 

מדי  יותר לחכות נצטרך שלא  מקווה  אני יתעוררו. יהודים  שיותר  מקווה  אני
האמת, את יראו שלי היהודים  שהאחים  ולילה  יום  מתפלל אני לגאולה. זמן 

המשיח. לביאת  באמת עצמם  את  ויכינו

מקשיבים לא פשוט  הם אבל סובלים, שיהודים  בגלל עצוב מרגיש !ואני
לחיות. צריך אמיתי שיהודי כמו חיים אינם הם לקב"ה . מקשיבים  לא  הם
ניתנת בלתי כמעט היא  שלהם שהיהדות  עד כך , כל רחוק  הלכו הרבה

וכו '... וציצית  תפילין מניחים  עדיין שהם לעובדה פרט לזיהוי,

ישראל שאלה: לארץ לבוא  לאנשים  אומרים לא שהרבנים זה  ?איך

שקועיםתשובה : ככולם רובם באמריקה. מעוניינים הרבנים  יודע, לא אני
אמר אשר  זצ"ל ה"דברי-חיים" את תשכח  אל האחרים. כמו  בגשמיות 

הזמן בסוף כי ברור , הגלות )באופן יהיו(בסוף הרבנים  וגם  היהודים  רוב
רב. ערב

שאמריקה שתבינו רוצה אני הסתיימו. לא שהטרגדיות  לכם להגיד  רוצה אני
איבדו האנשים  שלה. היופי את איבדה  הברית  ארצות מכוער . למקום  הפכה
שמאמינים אנשים  עבור ובמיוחד מסוכן, למקום הפכה  והיא  חירותם את
הנוצרים, – הסוגים  מכל  המאמינים גם בסכנה, היהודים רק לא אבל בה'.
כמו אבל בסכנה . נמצאים באלוקים שמאמינים  אלו כל וכדו', המוסלמים
סיפוק של  ותחושה מיוחדת הנאה  יש שולט, ואדום  עמלק שבה חברה בכל

הברית. בארצות  גם יהיה  בקרוב וזה יהודים, מרדיפת  רוח והתרוממות

הצבאי(ההסגר )מחנות  החוק התחלת הוא לקרות שצריך מה כל (חוקמוכנים.

בישראל,מרשל) אתה שאם תחשוב ואל האמיתי. הסבל יתחיל הרגע ומאותו ,
היהודים את  לרדוף תנסה לא החדש" העולמי ה "סדר  של הארוכה  הזרוע

סיבות. מיני מכל אמריקאים יהודים  עם יתחילו כנראה הם בישראל.



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מו 

בסכנה. אנחנו  בעולם , נמצאים שאנחנו  מקום שבכל להסביר  רוצה אני
הוא ליהודי, כעת  היחיד הבטוח  שהמקום ולהדגיש לחזור ברצוני אולם
שמוכן מי כל לעזרה, אליו שזועק מי כל על יגן ה ' כאן  כי ישראל. בארץ

יהודי. להיות  כדי להקריב

ישראל, לארץ יבואו אשר  בקב"ה, ובוטחים  מאוד שמאמינים  היהודים 
בוטחים לא  אבל כבר , כאן שגרים  אלה  קל. לא  זה כי זכויות, הרבה  יקבלו 
לכל  הגאולה . לפני פחות  יסבלו  הם  בה', לבטוח יתחילו הם אם  בקב"ה .
בארץ וחיים לעזרה לה' שזועקים אלה בה ', ובוטחים שמאמינים  אלה

הגאולה. לפני קל יותר  הרבה להם  יהיה  ישראל,

על  שלנו , הקהילות  על כביכול השתלט אשר שהע "ר  לומר  רוצה  גם  אני
יצעקו הם אם גם  בכנסת , הציונים , של בממשלה  הע"ר שלנו , הערים

לבורא זועקים באמת  לא  הם להם . יעזור  לא ה' לאלה ', הם כי העולם ,
לבגידתם, יחזרו הע"ר יסתדרו, הדברים כאשר  בקב"ה. מאמינים  באמת

יאבדו הם  !ולכן

יהיו תמיד  סיני, בהר  הייתה שלהם הנשמה אשר  האמיתיים  היהודים  אבל
עם מכל  יותר  לקב"ה  קרובים יהיו ותמיד הקב"ה, של המיוחדים  הבנים 

בעולם. אחר 

– זה את לעבור וכדי מאד. קשים  דברים לנו יביאו  הבאים  החודשים
'אתוֹ  י"א: [דברים לה ' להתקרב חייבים להתחזק. חייבים  להתחזק. ֹנצטרך
לאמת. ולהתקרב המיותרת , הגשמיות  כל  את  ולזרוק תדבּ ק'], וּ בוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַתעבד
הדבר זה  כי ישמור . שה' הטוטאלי, להרס ה'אנטיביוטיקה ' זו  חייבים .
לּ ּה  אהיה  'ואני ט': ב' זכריה  ד'. ד' [דברים אותנו  להציל  שיכול ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַהיחיד 

סביב...']. אׁש  חוֹ מת  ה ' ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְנאם

הקב "ה עם שלנו הקשר זה – חשוב הכי שהדבר  חשוב, זה כמה  כבר דברנו
בנים ['וׁש בוּ  היה  שפעם כמו ליידישקייט לחזור צריכים שאנחנו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוזה
שאנחנו להקב"ה , יותר קרוב כ'] פסוק וע"ש ל"א . ירמיהו ◌ָ◌ְ◌ִלגבוּ לם ...'
הלילה, עד מהבוקר  ה ', רצון  את לעשות  בשביל ורק אך לחיות  צריכים
היהודי  עקב ]. פר ' דכלה  אגרא  ת "כ, מצוה החינוך  [ס' הבוקר  עד ומהלילה
מה בבוקר קם שהוא איך על היום, במשך ודבר  דבר  כל על  דינים לו  יש -

מדויק הכל להתלבש, צריך שהוא  איך להגיד, צריך הוא

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מזדברי 

לא הדּ עת'], מבּ לי עּמ י ['גלה שלנו  העם  של הטיפשות  על ובוכה בוכה  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָואני
ה '. ברוך כולם ,

יקבלו והם לשרוד . יצליחו הם -הם  – אותי ישמעו שכן היהודים מעט  אבל
צדקינו. משיח

משך  ועי' קי"א . סנהדרין מּמ ׁש ּפ חה', וּ ׁש נים  מעיר  ['אחד מעטים יהיו  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶוהם 
כל  את  יציל ה' אבל לעם ']. לי אתכם 'ולקחתי עה"פ וארא ר "פ  חכמה
לאׁש ר אסלח  'כּ י כ': נ ' [ירמיהו אמת שרוצים האמיתיים  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִהיהודים 
פרק האחרון הדור ז '. דברים  המעט', אּת ם ['כּ י מאד מעט יהיו ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַא ׁש איר '].
ישראל, עם  גם ביותר , וחשוב וחזק, קטן, הוא  שהיהלום  כמו  אבל ◌ַי"ב].
את יאיר  הוא  הקטן, הזה , היהלום  - 'פיצפון' אפילו קטן , שהוא  כמה
ה נּ ה 'כּ י זרח', עלי ה' 'וּ כבוֹ ד א'-ב': ס' ישעיה ט"ז, ט ' [זכריה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְהעולם .
את יאיר  ה' צט .]. סנהדרין ועי' ה', יזרח  ועלי ארץ... יכּס ה  ַהחוֹ ׁש◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ו': מ"ב [ישעי' 'עם-ישראל ', לו שקוראים  הזה הקטן  היהלום  עם העולם 
ישראל  ועם שם]. וספורנו  רש"י סגוּ לה ', 'עם  י"ט : שמות  גּ וֹ יים', ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ'לאוֹ ר 
לתהום וירדו  וירדו, ירדו, הגשמיים האנשים וכל ויעלה , ויעלה, יעלה ,

וג  כבד זה  - הגשמיות  כי י"ח]. מאות ב' שער  תשובה  שערי יונה ס,[רבנו 
ונעלה נעלה  ואנחנו  י"ט]. כ"ו [ישעיהו  ועמוק קל זה - והרוחניות 
ועי' אוֹ ר'. נראה בּ א וֹ ר'] הוא  ברוך הקדוש מזיו  רק ונהנה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְמעלה -מעלה,

ח:]. נדרים 

העולם אבל צ']. תהלים ימינוּ '. בּ כל ונ שׂ מחה  ['וּ נר נּ נה  לנצח נהנה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואנחנו
להסתיים היה  צריך  זה למה אבל יתמוסס. יתפרק, מכירים שאנחנו הזה 

למהככה הכל-יכול ?? הוא - הקב"ה שאלות . שואלים  לא אנחנו אבל  !
את לקבל צריכים ואנחנו ,[ ס: [ברכות סיבה  יש  דבר  ולכל ב'], מ"ב  [איוב 
לא אני זאת  בכל אבל להיות, שיכולה  הכי-טובה הדרך  זו כי בשמחה, הכל

ק'ל']. משׂ וּ מוֹ  יחיה  מי ['א וֹ י עמ"י על לבכות להפסיק ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִיכול

הדין, כפי יהודים , באמת  שהם מליון שמונה  אולי שקיימים  ישראל, עם
בּ ּה  ['ועוֹ ד ערב-רב רובם  ובודאי בודאי יש האלה שמונת -המליון כל ◌ָ◌ְובתוך 
ועוד  יהודים, קצת נשארו אז  - מקומות בהרבה  שכתוב כמו ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲע שׂ יריה...'],
סומ"ס מהרש"א  לבער...', והיתה 'וׁש בה  ו': [ישעי' ירדו  יהודים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵיותר 
ה' א ׁש ר ['וּ ברידים  צדקנו  משיח  שיקבלו  מאד מעטים יהיו ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַכתובות ].

ג'] יואל ◌ֵקוֹ רא',



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מו 

בסכנה. אנחנו  בעולם , נמצאים שאנחנו  מקום שבכל להסביר  רוצה אני
הוא ליהודי, כעת  היחיד הבטוח  שהמקום ולהדגיש לחזור ברצוני אולם
שמוכן מי כל לעזרה, אליו שזועק מי כל על יגן ה ' כאן  כי ישראל. בארץ

יהודי. להיות  כדי להקריב

ישראל, לארץ יבואו אשר  בקב"ה, ובוטחים  מאוד שמאמינים  היהודים 
בוטחים לא  אבל כבר , כאן שגרים  אלה  קל. לא  זה כי זכויות, הרבה  יקבלו 
לכל  הגאולה . לפני פחות  יסבלו  הם  בה', לבטוח יתחילו הם אם  בקב"ה .
בארץ וחיים לעזרה לה' שזועקים אלה בה ', ובוטחים שמאמינים  אלה

הגאולה. לפני קל יותר  הרבה להם  יהיה  ישראל,

על  שלנו , הקהילות  על כביכול השתלט אשר שהע "ר  לומר  רוצה  גם  אני
יצעקו הם אם גם  בכנסת , הציונים , של בממשלה  הע"ר שלנו , הערים

לבורא זועקים באמת  לא  הם להם . יעזור  לא ה' לאלה ', הם כי העולם ,
לבגידתם, יחזרו הע"ר יסתדרו, הדברים כאשר  בקב"ה. מאמינים  באמת

יאבדו הם  !ולכן

יהיו תמיד  סיני, בהר  הייתה שלהם הנשמה אשר  האמיתיים  היהודים  אבל
עם מכל  יותר  לקב"ה  קרובים יהיו ותמיד הקב"ה, של המיוחדים  הבנים 

בעולם. אחר 

– זה את לעבור וכדי מאד. קשים  דברים לנו יביאו  הבאים  החודשים
'אתוֹ  י"א: [דברים לה ' להתקרב חייבים להתחזק. חייבים  להתחזק. ֹנצטרך
לאמת. ולהתקרב המיותרת , הגשמיות  כל  את  ולזרוק תדבּ ק'], וּ בוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַתעבד
הדבר זה  כי ישמור . שה' הטוטאלי, להרס ה'אנטיביוטיקה ' זו  חייבים .
לּ ּה  אהיה  'ואני ט': ב' זכריה  ד'. ד' [דברים אותנו  להציל  שיכול ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַהיחיד 

סביב...']. אׁש  חוֹ מת  ה ' ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְנאם

הקב "ה עם שלנו הקשר זה – חשוב הכי שהדבר  חשוב, זה כמה  כבר דברנו
בנים ['וׁש בוּ  היה  שפעם כמו ליידישקייט לחזור צריכים שאנחנו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוזה
שאנחנו להקב"ה , יותר קרוב כ'] פסוק וע"ש ל"א . ירמיהו ◌ָ◌ְ◌ִלגבוּ לם ...'
הלילה, עד מהבוקר  ה ', רצון  את לעשות  בשביל ורק אך לחיות  צריכים
היהודי  עקב ]. פר ' דכלה  אגרא  ת "כ, מצוה החינוך  [ס' הבוקר  עד ומהלילה
מה בבוקר קם שהוא איך על היום, במשך ודבר  דבר  כל על  דינים לו  יש -

מדויק הכל להתלבש, צריך שהוא  איך להגיד, צריך הוא

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מזדברי 

לא הדּ עת'], מבּ לי עּמ י ['גלה שלנו  העם  של הטיפשות  על ובוכה בוכה  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָואני
ה '. ברוך כולם ,

יקבלו והם לשרוד . יצליחו הם -הם  – אותי ישמעו שכן היהודים מעט  אבל
צדקינו. משיח

משך  ועי' קי"א . סנהדרין מּמ ׁש ּפ חה', וּ ׁש נים  מעיר  ['אחד מעטים יהיו  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶוהם 
כל  את  יציל ה' אבל לעם ']. לי אתכם 'ולקחתי עה"פ וארא ר "פ  חכמה
לאׁש ר אסלח  'כּ י כ': נ ' [ירמיהו אמת שרוצים האמיתיים  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִהיהודים 
פרק האחרון הדור ז '. דברים  המעט', אּת ם ['כּ י מאד מעט יהיו ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַא ׁש איר '].
ישראל, עם  גם ביותר , וחשוב וחזק, קטן, הוא  שהיהלום  כמו  אבל ◌ַי"ב].
את יאיר  הוא  הקטן, הזה , היהלום  - 'פיצפון' אפילו קטן , שהוא  כמה
ה נּ ה 'כּ י זרח', עלי ה' 'וּ כבוֹ ד א'-ב': ס' ישעיה ט"ז, ט ' [זכריה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְהעולם .
את יאיר  ה' צט .]. סנהדרין ועי' ה', יזרח  ועלי ארץ... יכּס ה  ַהחוֹ ׁש◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ו': מ"ב [ישעי' 'עם-ישראל ', לו שקוראים  הזה הקטן  היהלום  עם העולם 
ישראל  ועם שם]. וספורנו  רש"י סגוּ לה ', 'עם  י"ט : שמות  גּ וֹ יים', ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ'לאוֹ ר 
לתהום וירדו  וירדו, ירדו, הגשמיים האנשים וכל ויעלה , ויעלה, יעלה ,

וג  כבד זה  - הגשמיות  כי י"ח]. מאות ב' שער  תשובה  שערי יונה ס,[רבנו 
ונעלה נעלה  ואנחנו  י"ט]. כ"ו [ישעיהו  ועמוק קל זה - והרוחניות 
ועי' אוֹ ר'. נראה בּ א וֹ ר'] הוא  ברוך הקדוש מזיו  רק ונהנה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְמעלה -מעלה,

ח:]. נדרים 

העולם אבל צ']. תהלים ימינוּ '. בּ כל ונ שׂ מחה  ['וּ נר נּ נה  לנצח נהנה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואנחנו
להסתיים היה  צריך  זה למה אבל יתמוסס. יתפרק, מכירים שאנחנו הזה 

למהככה הכל-יכול ?? הוא - הקב"ה שאלות . שואלים  לא אנחנו אבל  !
את לקבל צריכים ואנחנו ,[ ס: [ברכות סיבה  יש  דבר  ולכל ב'], מ"ב  [איוב 
לא אני זאת  בכל אבל להיות, שיכולה  הכי-טובה הדרך  זו כי בשמחה, הכל

ק'ל']. משׂ וּ מוֹ  יחיה  מי ['א וֹ י עמ"י על לבכות להפסיק ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִיכול

הדין, כפי יהודים , באמת  שהם מליון שמונה  אולי שקיימים  ישראל, עם
בּ ּה  ['ועוֹ ד ערב-רב רובם  ובודאי בודאי יש האלה שמונת -המליון כל ◌ָ◌ְובתוך 
ועוד  יהודים, קצת נשארו אז  - מקומות בהרבה  שכתוב כמו ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲע שׂ יריה...'],
סומ"ס מהרש"א  לבער...', והיתה 'וׁש בה  ו': [ישעי' ירדו  יהודים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵיותר 
ה' א ׁש ר ['וּ ברידים  צדקנו  משיח  שיקבלו  מאד מעטים יהיו ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַכתובות ].

ג'] יואל ◌ֵקוֹ רא',



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מח

האמת,שאלה: ואת  ה' את  מחפש לא  הוא מבין , כך  כל שלא  יהודי-אמיתי
אתו יהיה  מה ?אז 

היתהתשובה: נשמתו אבל לו, שיש מה עם שמח שהוא  אמיתי יהודי
נשא [זוה "ק רב ערב לא שהוא ונשמע ', 'נעשה  אמר  שהוא  יהודי בהר-סיני,
פרדר "א צז:, [סנהדרין לחזור . אותו  יכריח ה' שלב  באיזשהו אז  - [ קכה :

ע"א ]. סוף פ"ו יומא  ור' מ"ג, סו"פ 

כןשאלה: אם מתברר משיח , לקבל זכה  שלא שמי מכך להבין  עלינו האם
בהר-סיני... שעמד יהודי היה לא שהוא

לאתשובה: זה  אבל נדע , שלא  נפטרים, יהודים מיני כל זה. את  אמרתי לא
נדע ואז לע"ר, יחודי מוות בּ ר וּ ר  נראה אנחנו בסוף ורק ע"ר. שהם ◌ָאומר
לפני  עכשיו  שנפטר יהודי כל לא  מאד. יפה נדע אמיתי. רב ערב באמת  שזהו

בביר שנבין בצורה כך זאת  יעשה ה ' מיוחד. זמן יהיה זה  כי בא . ורשמשיח
מלאכי]. סוף וּ ראיתם...', 'וׁש בּת ם ישעיה . סוף  ורא וּ ...', ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ['ויצא וּ 

יודע, לא - בדיוק מתי הקרוב. בעתיד יהיה  וזה מלחמה . ותהיה  יפול, הכסף
העולם כי הקרוב , בעתיד  שזה לראות  יכול קצר-ראיה  הכי אדם  כל אבל
ארץ ּת נוּ ע ['נוֹ ע להתהפך  הולך העולם  יותר . לומר מה אין  זהו, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַמתהפך.
אומר זה  בנבואות . תסתכלו ע"ש]. כ"ג  ד' ירמיה  כ'. כ"ד ישעיה  ◌ִ◌ַכּ כּ וֹ ר ...'

לישועה']. 'ציפית ד "ה לא . שבת  [ערש"י הכל את

דבר.שאלה: אותו בעיתונים הכותרות  נוהג. כמנהגו העולם כנראה ,
הפסח  לקראת חופשות  על פרסומים שפע מכילים העיתונים עולה, הבורסה
של  הסף על שאנחנו אומר  אתה איך אז ורוד. נראה העתיד וכו '. הקרוב

נורא ?אסון

אירופה,תשובה: כל על איימו  ימ"ש הנאצים השניה, העולם  מלחמת  לפני
למלחמה, מוכן היה שלהם  והצבא יהודים , כבר התקיפו הם  העולם . כל ועל
רצו זה על לחשוב רצו  לא שהיום, כמו אז, גם אבל זה. את ידע העולם  וכל 
שהיו וכו' ממשלות  ראשי עיתונים, אנשים, אז היו הזה ]. [מעולם  ליהנות 

היום. המצב גם זה לדעת , רצו לא האנשים  רוב  אבל לסכנה , מודעים 

ושמחה. שקטה  היתה וורשה העיר השניה , העולם  מלחמת לפני למשל,
היה הכל  לעבודה . הלכו שלהם , בילדים טיפלו  קניות, לעשות  הלכו אנשים 

וורשה. את הפציצו  הגרמנים  שהמטוסים עד - רגיל 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מטדברי 

נעימים נחמדים, רגילים, מחיים השתנתה . המציאות  כל אחת, בשניה  אז,
לרופא תור קבעו  בעתיד , לידות  בעתיד, חופשות  המתכננים  אנשים עם

וכו '. השיניים 

לא ל"ע. נהרגו  וילדים הורים לשחור. הפך שלהם העולם  כל אחד וברגע
מההפצצות. שמתו  והסוסים  האנשים מכל מזוהם היה והנהר  אוכל היה
גהינום. של שנים  מחמש יותר  ופחד. הרס מוות, של לתקופה נכנס  העולם 

בעתיד  אחד, יום  אבל  רגילה . בצורה ממשיך כביכול העולם עכשיו , גם 
מזכיר כבר  ה' אחרת . למציאות  תהפוך  מכירים, שאנחנו המציאות  הקרוב,
באור [כמבואר  הטומאה  של החמישים  בשער  בגלות, חיים שאנחנו לנו

הק ' ח )החיים ג, חשוכה.(שמות הכי הגלות ,[

שאין האחרון  ברגע ידעו הכופרים, וכל  הרשעים כל ההיסטוריה כל בסוף
יעלמו והם  שלהם , הזמן  נגמר להם . יעזור לא  זה  אבל מלבדו. עוד

"] ישמיד "מהמציאות הרשעים כל  אשרי )ואת ].(סוף

יגוועו  שליש  שני 

לא העולם, כל מאד. גדולה  בסכנה  שאנחנו  מוכיח היום העולם של המהלך
גרם ה ' למשל, השמים . מן  ישיר מסרים  מקבלים היהודים  אבל היהודים , רק
בחודשיים לכם, להזכיר רק האחרונה . בתקופה מאד קשים זעזועים  לעולם 
מדהים. וזה ביותר חזקות  אדמה  רעידות  מאד הרבה ראינו  האחרונים  שלשה

רועד. העולם  כל

אין אבינא : בר אלעזר  ["א"ר  ישראל לעם מסר  זה  שבעיקר  מבין שמבין, מי
ישראל בשביל אלא לעולם באה בתשובה-רש "י )פורענות שיחזרו כדי  "(ליראם 

סג ) אותנו,(יבמות  יעביר  והוא ביותר  קשה  למצב העולם את מכין  הקב"ה .[
כי  בהראותו, העומד ומי בואו יום את מכלכל ["ומי האש דרך היהודים ,

מכבסים" וכבורית  מצרף כאש ג )הוא  מהעבירות(מלאכי  אותנו לטהר כדי ,[
שנוכל  כדי בקב"ה מלא ביטחון  של למצב אותנו ולהביא  הזה  העולם  של
שישימו כדי הוא  לישראל התורה נתינת ["עיקר צדקנו משיח  לקבל 
המצות" כל כולל והוא  השלם  הביטחון הוא הכל  בה'...שעיקר  ביטחונם

ג ) ח , דברים  וראה כב, משלי ].(הגר"א,

תשובה. לעשות  צריכים  חלק, לפחות הם, שגם אזהרה  זו  העולם  לאומות 
העונש  עם יחד הגיע שלהם שהסוף  מסר  זה הגוים של הגדול לרוב אבל



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מח

האמת,שאלה: ואת  ה' את  מחפש לא  הוא מבין , כך  כל שלא  יהודי-אמיתי
אתו יהיה  מה ?אז 

היתהתשובה: נשמתו אבל לו, שיש מה עם שמח שהוא  אמיתי יהודי
נשא [זוה "ק רב ערב לא שהוא ונשמע ', 'נעשה  אמר  שהוא  יהודי בהר-סיני,
פרדר "א צז:, [סנהדרין לחזור . אותו  יכריח ה' שלב  באיזשהו אז  - [ קכה :

ע"א ]. סוף פ"ו יומא  ור' מ"ג, סו"פ 

כןשאלה: אם מתברר משיח , לקבל זכה  שלא שמי מכך להבין  עלינו האם
בהר-סיני... שעמד יהודי היה לא שהוא

לאתשובה: זה  אבל נדע , שלא  נפטרים, יהודים מיני כל זה. את  אמרתי לא
נדע ואז לע"ר, יחודי מוות בּ ר וּ ר  נראה אנחנו בסוף ורק ע"ר. שהם ◌ָאומר
לפני  עכשיו  שנפטר יהודי כל לא  מאד. יפה נדע אמיתי. רב ערב באמת  שזהו

בביר שנבין בצורה כך זאת  יעשה ה ' מיוחד. זמן יהיה זה  כי בא . ורשמשיח
מלאכי]. סוף וּ ראיתם...', 'וׁש בּת ם ישעיה . סוף  ורא וּ ...', ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ['ויצא וּ 

יודע, לא - בדיוק מתי הקרוב. בעתיד יהיה  וזה מלחמה . ותהיה  יפול, הכסף
העולם כי הקרוב , בעתיד  שזה לראות  יכול קצר-ראיה  הכי אדם  כל אבל
ארץ ּת נוּ ע ['נוֹ ע להתהפך  הולך העולם  יותר . לומר מה אין  זהו, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַמתהפך.
אומר זה  בנבואות . תסתכלו ע"ש]. כ"ג  ד' ירמיה  כ'. כ"ד ישעיה  ◌ִ◌ַכּ כּ וֹ ר ...'

לישועה']. 'ציפית ד "ה לא . שבת  [ערש"י הכל את

דבר.שאלה: אותו בעיתונים הכותרות  נוהג. כמנהגו העולם כנראה ,
הפסח  לקראת חופשות  על פרסומים שפע מכילים העיתונים עולה, הבורסה
של  הסף על שאנחנו אומר  אתה איך אז ורוד. נראה העתיד וכו '. הקרוב

נורא ?אסון

אירופה,תשובה: כל על איימו  ימ"ש הנאצים השניה, העולם  מלחמת  לפני
למלחמה, מוכן היה שלהם  והצבא יהודים , כבר התקיפו הם  העולם . כל ועל
רצו זה על לחשוב רצו  לא שהיום, כמו אז, גם אבל זה. את ידע העולם  וכל 
שהיו וכו' ממשלות  ראשי עיתונים, אנשים, אז היו הזה ]. [מעולם  ליהנות 

היום. המצב גם זה לדעת , רצו לא האנשים  רוב  אבל לסכנה , מודעים 

ושמחה. שקטה  היתה וורשה העיר השניה , העולם  מלחמת לפני למשל,
היה הכל  לעבודה . הלכו שלהם , בילדים טיפלו  קניות, לעשות  הלכו אנשים 

וורשה. את הפציצו  הגרמנים  שהמטוסים עד - רגיל 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מטדברי 

נעימים נחמדים, רגילים, מחיים השתנתה . המציאות  כל אחת, בשניה  אז,
לרופא תור קבעו  בעתיד , לידות  בעתיד, חופשות  המתכננים  אנשים עם

וכו '. השיניים 

לא ל"ע. נהרגו  וילדים הורים לשחור. הפך שלהם העולם  כל אחד וברגע
מההפצצות. שמתו  והסוסים  האנשים מכל מזוהם היה והנהר  אוכל היה
גהינום. של שנים  מחמש יותר  ופחד. הרס מוות, של לתקופה נכנס  העולם 

בעתיד  אחד, יום  אבל  רגילה . בצורה ממשיך כביכול העולם עכשיו , גם 
מזכיר כבר  ה' אחרת . למציאות  תהפוך  מכירים, שאנחנו המציאות  הקרוב,
באור [כמבואר  הטומאה  של החמישים  בשער  בגלות, חיים שאנחנו לנו

הק ' ח )החיים ג, חשוכה.(שמות הכי הגלות ,[

שאין האחרון  ברגע ידעו הכופרים, וכל  הרשעים כל ההיסטוריה כל בסוף
יעלמו והם  שלהם , הזמן  נגמר להם . יעזור לא  זה  אבל מלבדו. עוד

"] ישמיד "מהמציאות הרשעים כל  אשרי )ואת ].(סוף

יגוועו  שליש  שני 

לא העולם, כל מאד. גדולה  בסכנה  שאנחנו  מוכיח היום העולם של המהלך
גרם ה ' למשל, השמים . מן  ישיר מסרים  מקבלים היהודים  אבל היהודים , רק
בחודשיים לכם, להזכיר רק האחרונה . בתקופה מאד קשים זעזועים  לעולם 
מדהים. וזה ביותר חזקות  אדמה  רעידות  מאד הרבה ראינו  האחרונים  שלשה

רועד. העולם  כל

אין אבינא : בר אלעזר  ["א"ר  ישראל לעם מסר  זה  שבעיקר  מבין שמבין, מי
ישראל בשביל אלא לעולם באה בתשובה-רש "י )פורענות שיחזרו כדי  "(ליראם 

סג ) אותנו,(יבמות  יעביר  והוא ביותר  קשה  למצב העולם את מכין  הקב"ה .[
כי  בהראותו, העומד ומי בואו יום את מכלכל ["ומי האש דרך היהודים ,

מכבסים" וכבורית  מצרף כאש ג )הוא  מהעבירות(מלאכי  אותנו לטהר כדי ,[
שנוכל  כדי בקב"ה מלא ביטחון  של למצב אותנו ולהביא  הזה  העולם  של
שישימו כדי הוא  לישראל התורה נתינת ["עיקר צדקנו משיח  לקבל 
המצות" כל כולל והוא  השלם  הביטחון הוא הכל  בה'...שעיקר  ביטחונם

ג ) ח , דברים  וראה כב, משלי ].(הגר"א,

תשובה. לעשות  צריכים  חלק, לפחות הם, שגם אזהרה  זו  העולם  לאומות 
העונש  עם יחד הגיע שלהם שהסוף  מסר  זה הגוים של הגדול לרוב אבל



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נ

יהיה זה  הדורות . במשך ישראל  בני על שהביאו הצרות  כל בגלל  העצום 
מצרים. יציאת  של מהמכות  ומפחיד קשה יותר מאד, קשה  מאד, מפחיד

האלה. המסרים כל  על ומסתכל הראש את מרים  בקושי העולם אבל

ובכלל  אירופה, של הכלכלי המצב לכולם: קשה  יותר עוד בעיה  יש אבל
לאירופה, ומחוץ אירופה  בתוך  טיסות אין  ימים חמישה  אם העולם. כל  של
הכלכלי  המצב אם  כי מסוכן. וזה לרעה . כלכלית מושפע העולם כל אז

אדם. בני של בחיים  מאד יפגע זה יפלו , וכו' ובנקים  יחמיר,

גמרנו לא אבל עשה. שהקב "ה  לנס  לב שמים  הכסף , בגלל השם  ברוך אז
זה. עם 

וכל  מה'. פחד  יותר לעולם תביא מכה  כל במצרים, וכמו מכות . עוד יהיו
הדור גדולי לפי תשובה . שיעשו כדי היהודים , את  לעורר בעיקר  בא זה
והערב רב הערב מנשמות  הם משיח, לפני בסוף, היהודים  רוב  הקודמים,

ישרוד  לא שבדור,רב בתים והבעלי והחסידים  שהרבנים  בעליל ["נראה
רב" מערב רובן בעוה"ר ויקהל)המה  לפרשת השמטות עה"ת , חיים  .(דברי

אחד  שאף לחשוב ולא  נכון . לא זה רב. ערב  הם החילונים שכל  תחשבו אל
טהורים יהודים יש החילונים  בין גם  נכון. לא זה גם  רב. ערב לא מהחרדים
שרק - האמת את  ויקבלו ויבינו  יתאוששו הנכון ברגע אך בדרכם, שטועים 
["וידעת ותורתו הקב"ה רק מלבדו , עוד אין  המלכים , מלכי מלך  הקב"ה
מתחת, הארץ ועל ממעל בשמים האלקים הוא ה' כי לבבך אל והשבת היום 

עוד " ד)אין  ].(דברים 

בקב "ה באמת  מאמינים שלא חרדים" "כאילו הרבה  החרדים  בין יש אבל
לכן הזה. העולם  של והשקר  הזהב בעגל  תפוסים הם  משיחו . לבוא  ושצריך
גוים, ["הכרתי היהודים את  להעיר  כדי הגוים, את ומכה מכות  שולח ה '
מוסר " תקחי אותי, תיראי אך אמרתי חוצותם ... החרבתי פינותם, נשמו 

ג ) שליש].(צפניה  ושני קשה, מלחמה תהיה  דבר  של בסופו הנבואות, לפי
יגוועו, יכרתו בה  שנים  פי ה', נאום הארץ בכל ["והיה  יחרב מהעולם 

בה" יוותר  יג)והשלישית ].(זכריה

רק חושך שבמכת לשכוח לא ישרדו. היהודים שכל לחשוב  לא אבל
מאות  מחמש  אחד  וי"א מחמישים אחד  [וי"א נשארו מהיהודים חמישית

א) בשלח ארוכים(מכילתא זקנים  עם יהודים  ויש ישרוד, לא רב  הערב ועכשיו .[

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נאדברי 

עם לא  הלב החיצוני, הלבוש כל עם כי ישרדו . לא  והם  ארוכות ופאות
בעי" ליבא  ש"רחמנא  העיקר  [שזה הענין)הקב"ה  כל ע"ש קו, ].(סנהדרין

שלא וכאלה  רב ערב שהם כאלה  להיות  יכול יהודים, של אחת  במשפחה 
מאד, מיוחסות משפחות להיות יכול משפחות . לפי הולך לא זה רב. ערב
רוב רב. ערב לא  שהם אומר לא וזה  הדור , מגדולי בן  אחרי בן שהם יהודים
לא מהחרדים  הרבה  גם אבל מדבר. אני מה  על יבינו לא  ברור , החילונים ,

מאד. עגום הזה והמצב יבינו ,

רב ערב לא  ולבוטח ומי להאמין כולו כל הזמן כל שמשתדל עניו  יהודי ?
ה "' בשם וחסו  ודל עני עם בקרבך ["והשארתי ית ' רצונו ולעשות  בקב"ה 

ג ) לא(מלאכי פסול. הוא - קטן הכי הספק לאדם  יש  משיח , לפני בסוף, אם  .[
מהקב "ה ביקש רבנו משה הרע. יצר  זה  ספק הרס, זה  ספק ספק, להיות יכול 
הספק. רב, הערב של הבעיה  מהי ממצרים. רב הערב את לקחת רשות  לתת

ס שיש צדקנו.למי משיח לקבל יכול לא  אבל ממצרים, לצאת היה יכול  פק

ספק ? הכוונה מה  שאלה:

הכל תשובה: את  עושה והוא יכול, הכל הוא  שהקב"ה  מאמינים  לא אם 
עביד" לטב רחמנא דעביד ["כל  ס )לטובה  לנו,(ברכות נוח לא שזה  אפילו  ,[

לקב"ה, לגמרי כפופים  להיות  חייבים  אנחנו אחרת. אומר שלנו שההגיון  או
אמת ותורתו אמת  משה אמת , הכל  אמרו. שחז "ל מה ולכל שלו, לתורה

קרח בני של התיקון עד)[וזה  בתרא הכל.(בבא זה .[

משיח  שמקבלים לאלה  להצטרף יכול לא  בזה , קטן הכי ספק לו שיש ומי
תהיה לא  שלו , והשקר הזה בעולם  ולא בקב"ה באמת  שמאמין אדם  צדקנו.
של  מעבירה גרוע יותר  הרבה זה ספק  הזה. המבחן את  לעבור בעיה שום  לו 
תשובה. לעשות  קשה  מאד מאד זה על  כי קשה , יותר הרבה  לרגע, חולשה 

העינים את תפתחו ישראל, יהיועם נגמרה, לא שעוד הזאת המכה אחרי !
יפגע שזה  וברור הקודמת. מן קשה  ויותר מפחידה  יותר אחת כל מכות , עוד
אחרי  כלכלה בכלל למצרים  נשארה לא במצרים בכלכלה. מאד קשה 

העולם. של המצב יהיה וזה  סוף , ים  קריעת  ואחרי המכות

ספק יהיה לא ואז  יג], בזכריה [כנ"ל העולם של שליש  שני יהרוס  ה' ורק  ה '
את  יראו  הרשעים וכל הגוים וכל הקב "ה . רק - העולם בכל שולט מי
ברגע האמת את יתפסו עצמם. את לשנות יוכלו לא  אבל בסוף , האמת

שלהם. הסוף  יהיה  זה  אבל האחרון,



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נ

יהיה זה  הדורות . במשך ישראל  בני על שהביאו הצרות  כל בגלל  העצום 
מצרים. יציאת  של מהמכות  ומפחיד קשה יותר מאד, קשה  מאד, מפחיד

האלה. המסרים כל  על ומסתכל הראש את מרים  בקושי העולם אבל

ובכלל  אירופה, של הכלכלי המצב לכולם: קשה  יותר עוד בעיה  יש אבל
לאירופה, ומחוץ אירופה  בתוך  טיסות אין  ימים חמישה  אם העולם. כל  של
הכלכלי  המצב אם  כי מסוכן. וזה לרעה . כלכלית מושפע העולם כל אז

אדם. בני של בחיים  מאד יפגע זה יפלו , וכו' ובנקים  יחמיר,

גמרנו לא אבל עשה. שהקב "ה  לנס  לב שמים  הכסף , בגלל השם  ברוך אז
זה. עם 

וכל  מה'. פחד  יותר לעולם תביא מכה  כל במצרים, וכמו מכות . עוד יהיו
הדור גדולי לפי תשובה . שיעשו כדי היהודים , את  לעורר בעיקר  בא זה
והערב רב הערב מנשמות  הם משיח, לפני בסוף, היהודים  רוב  הקודמים,

ישרוד  לא שבדור,רב בתים והבעלי והחסידים  שהרבנים  בעליל ["נראה
רב" מערב רובן בעוה"ר ויקהל)המה  לפרשת השמטות עה"ת , חיים  .(דברי

אחד  שאף לחשוב ולא  נכון . לא זה רב. ערב  הם החילונים שכל  תחשבו אל
טהורים יהודים יש החילונים  בין גם  נכון. לא זה גם  רב. ערב לא מהחרדים
שרק - האמת את  ויקבלו ויבינו  יתאוששו הנכון ברגע אך בדרכם, שטועים 
["וידעת ותורתו הקב"ה רק מלבדו , עוד אין  המלכים , מלכי מלך  הקב"ה
מתחת, הארץ ועל ממעל בשמים האלקים הוא ה' כי לבבך אל והשבת היום 

עוד " ד)אין  ].(דברים 

בקב "ה באמת  מאמינים שלא חרדים" "כאילו הרבה  החרדים  בין יש אבל
לכן הזה. העולם  של והשקר  הזהב בעגל  תפוסים הם  משיחו . לבוא  ושצריך
גוים, ["הכרתי היהודים את  להעיר  כדי הגוים, את ומכה מכות  שולח ה '
מוסר " תקחי אותי, תיראי אך אמרתי חוצותם ... החרבתי פינותם, נשמו 

ג ) שליש].(צפניה  ושני קשה, מלחמה תהיה  דבר  של בסופו הנבואות, לפי
יגוועו, יכרתו בה  שנים  פי ה', נאום הארץ בכל ["והיה  יחרב מהעולם 

בה" יוותר  יג)והשלישית ].(זכריה

רק חושך שבמכת לשכוח לא ישרדו. היהודים שכל לחשוב  לא אבל
מאות  מחמש  אחד  וי"א מחמישים אחד  [וי"א נשארו מהיהודים חמישית

א) בשלח ארוכים(מכילתא זקנים  עם יהודים  ויש ישרוד, לא רב  הערב ועכשיו .[

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נאדברי 

עם לא  הלב החיצוני, הלבוש כל עם כי ישרדו . לא  והם  ארוכות ופאות
בעי" ליבא  ש"רחמנא  העיקר  [שזה הענין)הקב"ה  כל ע"ש קו, ].(סנהדרין

שלא וכאלה  רב ערב שהם כאלה  להיות  יכול יהודים, של אחת  במשפחה 
מאד, מיוחסות משפחות להיות יכול משפחות . לפי הולך לא זה רב. ערב
רוב רב. ערב לא  שהם אומר לא וזה  הדור , מגדולי בן  אחרי בן שהם יהודים
לא מהחרדים  הרבה  גם אבל מדבר. אני מה  על יבינו לא  ברור , החילונים ,

מאד. עגום הזה והמצב יבינו ,

רב ערב לא  ולבוטח ומי להאמין כולו כל הזמן כל שמשתדל עניו  יהודי ?
ה "' בשם וחסו  ודל עני עם בקרבך ["והשארתי ית ' רצונו ולעשות  בקב"ה 

ג ) לא(מלאכי פסול. הוא - קטן הכי הספק לאדם  יש  משיח , לפני בסוף, אם  .[
מהקב "ה ביקש רבנו משה הרע. יצר  זה  ספק הרס, זה  ספק ספק, להיות יכול 
הספק. רב, הערב של הבעיה  מהי ממצרים. רב הערב את לקחת רשות  לתת

ס שיש צדקנו.למי משיח לקבל יכול לא  אבל ממצרים, לצאת היה יכול  פק

ספק ? הכוונה מה  שאלה:

הכל תשובה: את  עושה והוא יכול, הכל הוא  שהקב"ה  מאמינים  לא אם 
עביד" לטב רחמנא דעביד ["כל  ס )לטובה  לנו,(ברכות נוח לא שזה  אפילו  ,[

לקב"ה, לגמרי כפופים  להיות  חייבים  אנחנו אחרת. אומר שלנו שההגיון  או
אמת ותורתו אמת  משה אמת , הכל  אמרו. שחז "ל מה ולכל שלו, לתורה

קרח בני של התיקון עד)[וזה  בתרא הכל.(בבא זה .[

משיח  שמקבלים לאלה  להצטרף יכול לא  בזה , קטן הכי ספק לו שיש ומי
תהיה לא  שלו , והשקר הזה בעולם  ולא בקב"ה באמת  שמאמין אדם  צדקנו.
של  מעבירה גרוע יותר  הרבה זה ספק  הזה. המבחן את  לעבור בעיה שום  לו 
תשובה. לעשות  קשה  מאד מאד זה על  כי קשה , יותר הרבה  לרגע, חולשה 

העינים את תפתחו ישראל, יהיועם נגמרה, לא שעוד הזאת המכה אחרי !
יפגע שזה  וברור הקודמת. מן קשה  ויותר מפחידה  יותר אחת כל מכות , עוד
אחרי  כלכלה בכלל למצרים  נשארה לא במצרים בכלכלה. מאד קשה 

העולם. של המצב יהיה וזה  סוף , ים  קריעת  ואחרי המכות

ספק יהיה לא ואז  יג], בזכריה [כנ"ל העולם של שליש  שני יהרוס  ה' ורק  ה '
את  יראו  הרשעים וכל הגוים וכל הקב "ה . רק - העולם בכל שולט מי
ברגע האמת את יתפסו עצמם. את לשנות יוכלו לא  אבל בסוף , האמת

שלהם. הסוף  יהיה  זה  אבל האחרון,



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נב

וירדו, עלו  המים. בתוך הגדול בבוץ שקעו סוף, לים שנכנסו המצרים כמו
כי  מצרים  אחריהם...וידעו ורדף פרעה  לב את ["וחיזקתי האמת את  ותפסו 

ה "' יד)אני יהיה(שמות וכך עצמם . את להציל דבר  לעשות יכלו לא אבל .[
עכשיו. הסוף

האיומים כל טבעי, וכביכול טבעי על בעולם, שקורה  מה  כל עם יהודים,
ורודה בבועה מסתובבים  אתם זה  כל עם השלישית , העולם מלחמת  של
טיל  יש שלערבים אפוא בארץ , יהודים זה אם  כלום . קורה שלא  כאילו
ממשיכים באירופה . או באמריקה, או נדע, שלא בארץ, יהודי כל על  כמעט
ונחזור תעלה  שהכלכלה ומקווים  פעם , כמו  יותר או  פחות החיים את

יותר. הטובים כביכול לזמנים

האמת שמתגלה  הזמן זה  ביותר. הטוב זה הזה , הזמן לכם, אומר  אני אבל
מהאמת. טוב יותר  ומה  הזה ], העולם והבלי הגשמיות כל של האפסיות [של 

הקב "ה של מהאמת טוב  יותר  מה משמח, מה מרגיע, ?מה

רבי  ברחוב להסתובב  השקר. את מעדיף מהקב"ה , רחוק שהוא אדם  אבל
ברחוב או למסעדות. הולכים  צנועים, לא  בגדים קונים  ברק, בבני עקיבא
מאכלים מיני כל ואוכלים  גלידה  מלקקים  בירושלים  ישראל  מלכי

הכשר. עם  אמנם  - לגוים המתאימים
- הגוים כמו הנאות הזה, העולם  מכל להנות ורוצים גוים כמו  מתלבשים
את לגמרי עוזבים לא  שכביכול  העיקר "היתר". עם או הכשר עם  אבל

היהדות. של המסגרת 
לא אשר צרה  עת  ["והיתה ביותר קשה  בירור  יהיה הקרוב  בעתיד אבל

וגו "' רבים ויצרפו ויתלבנו  ההיא ...יתבררו העת  עד גוי מהיות (דניאל נהיתה

יעלמויב ) בתורתו הקב"ה של האמיתיות  בדרישות עומדים  שלא אלה וכל [
ישמיד " הרשעים כל  אשרי )["ואת ].(סוף

בבית משיח, של לעולם  ויעברו מאד, ישמחו באמת חזק שמחזיקים  ואלה
בהרחבה [כמבואר  והנצחית האמיתית  השמחה  שזו השלישי, המקדש 

א']. פרק ישרים , במסילת

האריז"ל שאלה: ובכתבי בזוהר  שכתוב שליט"א אדמו"ר מרן  מכ"ק שמעתי
כי  מקומות , המראה לנו  לציין  יכול כבודו אולי רב, הערב על פעמים 170

זה את לפרסם  רוצה אני כתוב באמת  זה !אם

הבא ].תשובה: [בעמוד

תורה אאתהליזוהר

שמו יתבר הש בעזרת 
זיע"א יוחאי  בר שמעו רב האלקי  התנא  בזכות

ספר
תורה זוהר

 תהילי
ע"ב  כ"ז  דף י"ג תיקון זוהר תיקוני 

א
וגו'""א ׁשר ר ׁשעים ּבעצת הל ךְ  לא א ׁשר  האי ׁש אי  פרק (תהלים 
א ) א ׁשרפסוק ּבעצת, הל ךְ  לא  א ׁשר  – האיׁש ׁשל  ּותה ּלתֹו י 

יׁשב . לא לצים  ּובמֹוׁשב עמד  לא  חּטאים בדר ךְ  ר ׁשעים,

לכלׁש רי"א  ריׁש א אהי "ה, אׁש ר  אהי"ה  ואיהוּ  (דּ ףהאיׁש ", ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ע "ב ) א ּת מרכז ועלּה  ו)ריׁש ין, ז, עלי(ׁש יר  ראׁש" ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
דּ א כּ ארגּ מן"  ראׁש "ודלּ ת דּ ריׁש א, ּת פלּ ין ודא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַכּ כּ רמל "
דכתיב  הוּ א הדא אׁש רי, בּ האי לבת מׁש בּ חין וּ ביּה  דּ יד , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת פלּ ין

יג ) ל, לאעלא(בּ ראׁש ית זכי מאן בּ נוֹ ת". אר וּ ני  כּ י  "בּ אׁש רי ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
רׁש עים" בּ עצת הל א "אׁש ר  א )תּמ ן, עצה(ּת ה לּ ים  דּ איהי , ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

א ח ּט אים וּ בדר" ורע, טוֹ ב  הדּ עת דעץ  מּס טרא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִבּ י ׁש א
בּ ּה  דאּת מר  ההיא חּט אים דּ ר מאן כ)עמד ", ל, "כּ ן (מ ׁש לי ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

"וּ במוֹ ׁש ב  וגוֹ מר ", פיה וּ מחתה אכלה מנאפת , אה  ֶדּ ר◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
דּ ערב  איּמ ן לילי "ת דּ א  לצים, מוֹ ׁש ב מאן יׁש ב", א ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵלצים
מטּמ אין  רב ערב  וכן במוֹ ׁש בּה , כנדּ ה מטּמ אה דּ איהי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַרב,
דּ אתדּ בּ ק  וּ מאן  כנדּ ה. בּ ינייהוּ  דיתבין לצדּ יקיּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ מוֹ ׁש בם



גנכי לא ידח ממנו הדח | זוהר תהלים נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נב

וירדו, עלו  המים. בתוך הגדול בבוץ שקעו סוף, לים שנכנסו המצרים כמו
כי  מצרים  אחריהם...וידעו ורדף פרעה  לב את ["וחיזקתי האמת את  ותפסו 

ה "' יד)אני יהיה(שמות וכך עצמם . את להציל דבר  לעשות יכלו לא אבל .[
עכשיו. הסוף

האיומים כל טבעי, וכביכול טבעי על בעולם, שקורה  מה  כל עם יהודים,
ורודה בבועה מסתובבים  אתם זה  כל עם השלישית , העולם מלחמת  של
טיל  יש שלערבים אפוא בארץ , יהודים זה אם  כלום . קורה שלא  כאילו
ממשיכים באירופה . או באמריקה, או נדע, שלא בארץ, יהודי כל על  כמעט
ונחזור תעלה  שהכלכלה ומקווים  פעם , כמו  יותר או  פחות החיים את

יותר. הטובים כביכול לזמנים

האמת שמתגלה  הזמן זה  ביותר. הטוב זה הזה , הזמן לכם, אומר  אני אבל
מהאמת. טוב יותר  ומה  הזה ], העולם והבלי הגשמיות כל של האפסיות [של 

הקב "ה של מהאמת טוב  יותר  מה משמח, מה מרגיע, ?מה

רבי  ברחוב להסתובב  השקר. את מעדיף מהקב"ה , רחוק שהוא אדם  אבל
ברחוב או למסעדות. הולכים  צנועים, לא  בגדים קונים  ברק, בבני עקיבא
מאכלים מיני כל ואוכלים  גלידה  מלקקים  בירושלים  ישראל  מלכי

הכשר. עם  אמנם  - לגוים המתאימים
- הגוים כמו הנאות הזה, העולם  מכל להנות ורוצים גוים כמו  מתלבשים
את לגמרי עוזבים לא  שכביכול  העיקר "היתר". עם או הכשר עם  אבל

היהדות. של המסגרת 
לא אשר צרה  עת  ["והיתה ביותר קשה  בירור  יהיה הקרוב  בעתיד אבל

וגו "' רבים ויצרפו ויתלבנו  ההיא ...יתבררו העת  עד גוי מהיות (דניאל נהיתה

יעלמויב ) בתורתו הקב"ה של האמיתיות  בדרישות עומדים  שלא אלה וכל [
ישמיד " הרשעים כל  אשרי )["ואת ].(סוף

בבית משיח, של לעולם  ויעברו מאד, ישמחו באמת חזק שמחזיקים  ואלה
בהרחבה [כמבואר  והנצחית האמיתית  השמחה  שזו השלישי, המקדש 

א']. פרק ישרים , במסילת

האריז"ל שאלה: ובכתבי בזוהר  שכתוב שליט"א אדמו"ר מרן  מכ"ק שמעתי
כי  מקומות , המראה לנו  לציין  יכול כבודו אולי רב, הערב על פעמים 170

זה את לפרסם  רוצה אני כתוב באמת  זה !אם

הבא ].תשובה: [בעמוד

תורה אאתהליזוהר

שמו יתבר הש בעזרת 
זיע"א יוחאי  בר שמעו רב האלקי  התנא  בזכות

ספר
תורה זוהר

 תהילי
ע"ב  כ"ז  דף י"ג תיקון זוהר תיקוני 

א
וגו'""א ׁשר ר ׁשעים ּבעצת הל ךְ  לא א ׁשר  האי ׁש אי  פרק (תהלים 
א ) א ׁשרפסוק ּבעצת, הל ךְ  לא  א ׁשר  – האיׁש ׁשל  ּותה ּלתֹו י 

יׁשב . לא לצים  ּובמֹוׁשב עמד  לא  חּטאים בדר ךְ  ר ׁשעים,

לכלׁש רי"א  ריׁש א אהי "ה, אׁש ר  אהי"ה  ואיהוּ  (דּ ףהאיׁש ", ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ע "ב ) א ּת מרכז ועלּה  ו)ריׁש ין, ז, עלי(ׁש יר  ראׁש" ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
דּ א כּ ארגּ מן"  ראׁש "ודלּ ת דּ ריׁש א, ּת פלּ ין ודא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַכּ כּ רמל "
דכתיב  הוּ א הדא אׁש רי, בּ האי לבת מׁש בּ חין וּ ביּה  דּ יד , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת פלּ ין

יג ) ל, לאעלא(בּ ראׁש ית זכי מאן בּ נוֹ ת". אר וּ ני  כּ י  "בּ אׁש רי ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
רׁש עים" בּ עצת הל א "אׁש ר  א )תּמ ן, עצה(ּת ה לּ ים  דּ איהי , ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

א ח ּט אים וּ בדר" ורע, טוֹ ב  הדּ עת דעץ  מּס טרא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִבּ י ׁש א
בּ ּה  דאּת מר  ההיא חּט אים דּ ר מאן כ)עמד ", ל, "כּ ן (מ ׁש לי ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

"וּ במוֹ ׁש ב  וגוֹ מר ", פיה וּ מחתה אכלה מנאפת , אה  ֶדּ ר◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
דּ ערב  איּמ ן לילי "ת דּ א  לצים, מוֹ ׁש ב מאן יׁש ב", א ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵלצים
מטּמ אין  רב ערב  וכן במוֹ ׁש בּה , כנדּ ה מטּמ אה דּ איהי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַרב,
דּ אתדּ בּ ק  וּ מאן  כנדּ ה. בּ ינייהוּ  דיתבין לצדּ יקיּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ מוֹ ׁש בם
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בּ י ּה  אּת מר דאוֹ רייתא, ורי ׁש א כתרא דאיהוּ  אׁש רי , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ האי 
ג ) א, חיּ ים,(ּת הלּ ים  עץ ודא מים", ּפ לגי על ׁש ת וּ ל כּ עץ "והיה  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

י בּ וֹ ל".דּ  א "ועלהוּ  בּ י ּה  אּת מר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
לכל ׁש רי"א  ראׁש  אהי"ה, אׁש ר  אהי"ה הוּ א האי ׁש ", ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌

נאמר ועליה ז)הראׁש ים, עלי(ׁש יר  ראׁש" ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זוֹ  כּ ארגּ מן ",  ראׁש "ודלּ ת ראׁש , ׁש ל ּת פילין וזה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַכּ כּ רמל ",
כּ ן  [ועל האׁש רי  בּ זה לבת  מׁש בּ חים וּ ב וֹ  יד , ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּת פילין

ׁש כּ תוּ ב  הוּ א זה בּ ת] ׁש ם אׁש רי ׁש ם ל)בראשי "ת (בּ רא ׁש ית  ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

את ׁש ּמ עלים הצּ דּ יקים [הם בּ נוֹ ת" ארוּ ני  כּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ"בּ אׁש רי
ׁש ּמ ה לי כּ נס זוֹ כה מי הּק דוֹ ׁש ה]. הלהכינה א "א ׁש ר  , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

טוֹ ב  הדּ עת עץ ׁש ל  מצּ ד רעה עצה ׁש היא ר ׁש עים", ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַבּ עצת
א חּט אים וּ בדר" ונחׁש ]. סּמ א"ל  זה הרׁש עים, [מי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָורע.

בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ  חּט אים,  דּ ר איזה ל)עמד ", דּ ר (מׁש לי "כּ ן ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
א לצים "וּ במ וֹ ׁש ב וגו'". פיה וּ מחתה אכלה מנאפת ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאה
רב, ערב ׁש ל  אּמ ם [לילי"ת] ז וֹ  לצים, מוֹ ׁש ב איזה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָי ׁש ב",

רב  ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. כּ נדּ ה מטּמ אה א (א)מט ּמ איםא )ׁש היא  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הזוהר אור
מטמאים(א) עמהם יושב הצדיק שאם  במושב , שמטמאים ביאור  במושבם, מטמאים

נדבק  כי ביחד , איתם לשבת  להצדיק  אין  לכן במושב . שמטמאה כנדה אותם

הזוהר מטעמי
פתח א) המובטחות : הטובות לכל יזכו  הם  לגאולה, ומאמינים המצפים

ואמר , יוסי מא)רבי זמין(ישעיה  וגו '",  החרים  ל  למוי  יב ְְֱִִֵֵֶַָָֹֹ"הן

הזוהר נתיבי
וכלא. המשיח, ביאת את  המעכבי  ה רב  שהערב לנו  גילו  וחז "ל היות 

מראה ליקטנו מקומות , בהרבה מזה מלא  הקדוש והזוהר  ,מחמת הצרות 
נרחב נפלא :מקומות ובהיק

תורה ג אתהליזוהר

כּ נדּ ה בּ יניהם , ׁש יּ וֹ ׁש בים  לצּ דּ יקים בּ אוֹ תוֹ (ב )בּ מוֹ ׁש בם ׁש ּמ תדבק וּ מי ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כּ עץ "והיה בּ וֹ  נאמר הּת וֹ רה, ׁש ל  והראׁש  ה כּ תר ׁש ה וּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאשר "י ,

יבּ וֹ ל" א  "ועלהוּ  בּ וֹ  ׁש נּ אמר החיּ ים  עץ וזה  מים", ּפ לגי  על .(ג )ׁש ת וּ ל  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌


הזוהר אור
בעיניהם נראה רב הערב  עם שיושב  האמיתי שהצדיק לומר , אפשר  עוד  מטומאתם.
הם רב  הערב של מחשבותיהם כל כי מהם, מופרש הצדיק כך מופרשת, שהיתה  כנדה

חיים לעץ בהקדמה כמבואר  וכבוד, וזהב  כסף על למטהרק הוספות הזוהר מטעמי .)(ראה

להתרחק (ב) חייבים  מעפרא שכינתא להקמת לזכות שכדי אומרת זאת
כמבואר  הקדוש, בזוהר לעסוק  צריך רב, מהערב  להינצל וכדי  רב, מהערב 

מקומות כ"א)בכמה  דף זוהר תיקוני  .(ועיין 

בלתה (ג) לא ýמלתł" כמו יבולו, לא שלו שהתלמידים יבול", לא ְְְִָָָֹ"ועליהו 
"ýד )מעלי ח, שכתב (דברים כמו הנשמה , של הלבוש  המצוות, היא שמלתך  , ֵֶָ

הוספות - הזוהר מטעמי
תב  מה והה :מ ל א הרה עסק א': אות הזוהר  לאור  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהוספה

 א ריתא  מלי  אינן ל ואפי בריו  עבדי תחת חסד ל  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הר ים תיננעו זה נזמ בפרט מבאר ,  ט הי ת  עם .'וכ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלגרמיה

הזוהר מטעמי
על  דקאמר  טבאן אינון כל  לישראל למעבד הוא  בריך  קודשא 

הטובות  כל את  לישראל  לעשות הקב"ה [עתיד קשוט... נביאי ידי

לבי  אזלין  אבל בגלות ...] עליהם וסבלו  האמת, נביאי  שנתנבאו 

וחמאן מחכן , דקא  טבאן  אינון כל וחמאן ספרין, פתחין מדרשות,

ומתנחמין עלייהו  הוא  בריך קודשא לון דאבטח באורייתא  כתיבין

את  הקדושים  בספרים  ראו כאשר  מעמד החזיקו [וישראל  בגלותהון...

הזוהר נתיבי
 עא . רסג  עב . רסב , עב . כח , עב. כז , עא . כו , עא . כה, ד בראשית  זוהר ראה:
קצז, עא . קצה, עב . קצ עא . קכד, עא. קכ , עא . קיד , עא . סז , עב . מה, שמות זוהר 
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כּ נדּ ה בּ יניהם , ׁש יּ וֹ ׁש בים  לצּ דּ יקים בּ אוֹ תוֹ (ב )בּ מוֹ ׁש בם ׁש ּמ תדבק וּ מי ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כּ עץ "והיה בּ וֹ  נאמר הּת וֹ רה, ׁש ל  והראׁש  ה כּ תר ׁש ה וּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאשר "י ,

יבּ וֹ ל" א  "ועלהוּ  בּ וֹ  ׁש נּ אמר החיּ ים  עץ וזה  מים", ּפ לגי  על .(ג )ׁש ת וּ ל  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌


הזוהר אור
בעיניהם נראה רב הערב  עם שיושב  האמיתי שהצדיק לומר , אפשר  עוד  מטומאתם.
הם רב  הערב של מחשבותיהם כל כי מהם, מופרש הצדיק כך מופרשת, שהיתה  כנדה

חיים לעץ בהקדמה כמבואר  וכבוד, וזהב  כסף על למטהרק הוספות הזוהר מטעמי .)(ראה

להתרחק (ב) חייבים  מעפרא שכינתא להקמת לזכות שכדי אומרת זאת
כמבואר  הקדוש, בזוהר לעסוק  צריך רב, מהערב  להינצל וכדי  רב, מהערב 

מקומות כ"א)בכמה  דף זוהר תיקוני  .(ועיין 

בלתה (ג) לא ýמלתł" כמו יבולו, לא שלו שהתלמידים יבול", לא ְְְִָָָֹ"ועליהו 
"ýד )מעלי ח, שכתב (דברים כמו הנשמה , של הלבוש  המצוות, היא שמלתך  , ֵֶָ

הוספות - הזוהר מטעמי
תב  מה והה :מ ל א הרה עסק א': אות הזוהר  לאור  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהוספה

 א ריתא  מלי  אינן ל ואפי בריו  עבדי תחת חסד ל  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הר ים תיננעו זה נזמ בפרט מבאר ,  ט הי ת  עם .'וכ ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלגרמיה

הזוהר מטעמי
על  דקאמר  טבאן אינון כל  לישראל למעבד הוא  בריך  קודשא 

הטובות  כל את  לישראל  לעשות הקב"ה [עתיד קשוט... נביאי ידי

לבי  אזלין  אבל בגלות ...] עליהם וסבלו  האמת, נביאי  שנתנבאו 

וחמאן מחכן , דקא  טבאן  אינון כל וחמאן ספרין, פתחין מדרשות,

ומתנחמין עלייהו  הוא  בריך קודשא לון דאבטח באורייתא  כתיבין

את  הקדושים  בספרים  ראו כאשר  מעמד החזיקו [וישראל  בגלותהון...

הזוהר נתיבי
 עא . רסג  עב . רסב , עב . כח , עב. כז , עא . כו , עא . כה, ד בראשית  זוהר ראה:
קצז, עא . קצה, עב . קצ עא . קכד, עא. קכ , עא . קיד , עא . סז , עב . מה, שמות זוהר 
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הזוהר אור
הקדוש , בזוהר דאיתא מה  וידוע  מלבושים, נעשות שמהמצוות השלה "ק,
רמ"ח  נגד מכוונות שבתורה  תעשה  לא מצוות ושס"ה  עשה  מצוות שרמ"ח 

הוספות - הזוהר מטעמי
עסקם אר  רה עלי קצת אצל    לחת קרם  נעית הרה ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא ר 

רא י  מ לל להי תם  וגם יתר ת, והפק ת רס  לק ל מנת על ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָרה

ודמים הארץ כל נדף וריחם  מם להית סנהדראת, ודיני ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָי יב ת,

סת  וער מים, ורא מג ל הנים  הפלגה ר  לאני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמעיהם

ספר תב  ם . לנ ונעה התב  אחר  תב מה היא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמע יהם 

הזוהר מטעמי
ל   למ וי  יב "הן  דא, ועל השי"ת ...]. שהבטיח והטובות ההבטחות ְְִֵֵָֹֹכל

בגלותא  אעלך ברוגז נחיריהון  דאתקפו בך . הנחרים  כל  מאי ." ֱִֶַָהחרים 

זה  [ועל לישראל להון  דיחמון טבין  מכל  ויכלמו יבושו  זמנא , בההוא דא .

לשמוח  יזכה הוא הנבואה לקיום וציפה שהאמין מי שרק  הנביא התנבא 

להינצל  והרוצה – ההבל אחרי  הלכו כי ויכלמו  יבושו רב  והערב בגאולה,

שהצילה  נח כתיבת הקדוש, בזוהר לעסוק  מוכרח רב הערב מקליפת

קפ"חמהמבול ] דף תשא כי פרשת  הקדוש  .ע"ב )(זוהר

הקדוש, בזוהר  לעסוק  מוכרח רב הערב  מקליפת להינצל הרוצה

הרשעים [ואותם רשיעייא  רב ערב  ואינון מהמבול: שהצילה נח כתיבת

הזוהר נתיבי
עב. פו , עב . כח, עא. כח, עב . כז, ויקרא  זוהר  עא . רכד, עב . רכג, עא. רג , עא .
רלא , עא. רל, עב. קנב, עא. קכד , עב . קכב , במדבר זוהר   עא . קיא , עא . צז,
עא. רעט, עב . רעז, עב. רעו , עא. רעג,  דברי זוהר   עב . רמו , עא. רלז, עב .
ל, עב . כח, עב . כז , עא. כז, עב . עא , כב , עא . טו, : ד זוהר , תיקוני  עא. רפב ,
עב , צו, עב . עה, עא . נה, עב . נג, עא. נב , עב . נ , עא . מט, עא . מב, עב . מא, עב .
עא. קמא , עא . קמ, עא . קלח, עב. קכח, עא . קיט, עא . קיז, עא. קיב, עא . צז
גווני ד' מאמר  יתרו פ' חדש : זוהר   עב . קמז , עב. קמו , עא. קמד , עב . קמא,
תיקוני  דמצחא. שרטוטי מאמר יתרו פ' בראשית. ימי ז' מאמר  יתרו  פ' עינא .
שער על ויטאל  חיי מוה"ר  הקדמת להאריז"ל: חיי ע ע"א . כז ד חדש : זוהר 
 פ"ג . מט שער  מ "ת. פ "ו  לח שער מ"ת. א ' פרק לב  שער   חיי ע הקדמות.

תורה האתהליזוהר

הזוהר אור
האבר  באותו פוגם עשה  במצות פוגם ואם שבאדם , גידים ושס"ה  איברים

המצוה. שכנגד הגיד באותו  פוגם תעשה  בלא וכן  המצוה, שכנגד 

הוספות - הזוהר מטעמי
ראית פרת כ"ה:)ההר המים(ף  לדת  אה ס ק  על נל וזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ת  הקרא  הא  מהם  מינים, הג' מן רב, ערב  י מנים  חמ ה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהארץ,

ואי ן הם, אני מעלם א ר  הרים הה א מר  עלייה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָרים ,

הזוהר מטעמי
המשיח  ביאת לפני  בהם  [יתקיים  זמנא  בההוא בהו דיתקיים רב ] שמהערב 

יב )הכתוב:] ולא (דניאל ר עים  יע והר ר ים  רפ וי  נויתל  רר ית"ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹ

בישראל], גמור בירור  יהיה [שאז  "יבינ והלים ר עים ל  ְְְִִִִִַַָָָָיבינ

ידי  על  שיתבררו המשנה בעלי  [אלו משנה מארי אינון ,"ניתל"ְְִַ

הקדוש  [וזרע עמא  דשאר  קדישא  זרעא  אינון "ויצרפו", התורה]. ְִלימוד

הדא  וצדקה], טובים  ומעשים  מצוות  ידי  על יתבררו  העם  שאר  של
דכתיב יג)הוא  כסף (זכריה ידי על [דהיינו  הסף את צרף ְְְִִֶֶֶַַֹ"צרפ ים

 ר יעוהר לצדקה] רב שנותנים הערב  [ואילו רב  ערב אינון עים ", ְְְִִִָ

ישראל ]. מכלל יבינ"יצאו יב )"והלים  קבלה (דניאל מארי אינון , ְְִִִַַָ

בהון דאתמר  התורה], בסודות שעוסקים אלו  הם  (דניאל [והמשכילים 

בזהריב ) משתדלין דקא  אינון אלין  הרקיע ", זהר יזהר ְְְְִִִִַַַַַָָֹ"והלים 

הנקרא  הזה באור שעוסקים הצדיקים  הם [אלו  הזהר ספר דאקרי דא 
מהמבול ] שמציל נח כתיבת [שהוא  נח כתיבת דאיהו  הזוהר] ספר 
ושנים מעיר אחד ולזמנין ממלכותא, ושבע מעיר שנים בה דמתכנשין
רק כך המבול , לפני לתיבה להיכנס  זכו  כולם שלא [שכמו ממשפחה

הזוהר נתיבי
ויגש , פ ' : הפסוקי שער   לט . הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה הגלגולי שער
ספר  ישעיה. א ',  מלכי ספר עקב . בלק, תשא, כי בשלח, בא , שמות ,
, דברי חוקת, ,בהעלות תשא , כי בשלח, שמות, וישב, תולדות , פ' :הליקוטי
הדעת ע ספר   . תהלי ישעיה, א',  מלכי ספר  ,ויל תצא , כי עקב, , ואתחנ
פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, , משפטי יתרו , בשלח בא , פ' להאריז"ל: טוב
הרשב"י מאמרי שער  פנחס. בלק, חוקת, ,בהעלות במדבר , ,קדושי שמיני,

ויקהל. שמות, ,מק בראשית, פ' תורה ליקוטי , משפטי פ'
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הזוהר אור
הקדוש , בזוהר דאיתא מה  וידוע  מלבושים, נעשות שמהמצוות השלה "ק,
רמ"ח  נגד מכוונות שבתורה  תעשה  לא מצוות ושס"ה  עשה  מצוות שרמ"ח 

הוספות - הזוהר מטעמי
עסקם אר  רה עלי קצת אצל    לחת קרם  נעית הרה ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא ר 

רא י  מ לל להי תם  וגם יתר ת, והפק ת רס  לק ל מנת על ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָרה

ודמים הארץ כל נדף וריחם  מם להית סנהדראת, ודיני ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָי יב ת,

סת  וער מים, ורא מג ל הנים  הפלגה ר  לאני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמעיהם

ספר תב  ם . לנ ונעה התב  אחר  תב מה היא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמע יהם 

הזוהר מטעמי
ל   למ וי  יב "הן  דא, ועל השי"ת ...]. שהבטיח והטובות ההבטחות ְְִֵֵָֹֹכל

בגלותא  אעלך ברוגז נחיריהון  דאתקפו בך . הנחרים  כל  מאי ." ֱִֶַָהחרים 

זה  [ועל לישראל להון  דיחמון טבין  מכל  ויכלמו יבושו  זמנא , בההוא דא .

לשמוח  יזכה הוא הנבואה לקיום וציפה שהאמין מי שרק  הנביא התנבא 

להינצל  והרוצה – ההבל אחרי  הלכו כי ויכלמו  יבושו רב  והערב בגאולה,

שהצילה  נח כתיבת הקדוש, בזוהר לעסוק  מוכרח רב הערב מקליפת

קפ"חמהמבול ] דף תשא כי פרשת  הקדוש  .ע"ב )(זוהר

הקדוש, בזוהר  לעסוק  מוכרח רב הערב  מקליפת להינצל הרוצה

הרשעים [ואותם רשיעייא  רב ערב  ואינון מהמבול: שהצילה נח כתיבת

הזוהר נתיבי
עב. פו , עב . כח, עא. כח, עב . כז, ויקרא  זוהר  עא . רכד, עב . רכג, עא. רג , עא .
רלא , עא. רל, עב. קנב, עא. קכד , עב . קכב , במדבר זוהר   עא . קיא , עא . צז,
עא. רעט, עב . רעז, עב. רעו , עא. רעג,  דברי זוהר   עב . רמו , עא. רלז, עב .
ל, עב . כח, עב . כז , עא. כז, עב . עא , כב , עא . טו, : ד זוהר , תיקוני  עא. רפב ,
עב , צו, עב . עה, עא . נה, עב . נג, עא. נב , עב . נ , עא . מט, עא . מב, עב . מא, עב .
עא. קמא , עא . קמ, עא . קלח, עב. קכח, עא . קיט, עא . קיז, עא. קיב, עא . צז
גווני ד' מאמר  יתרו פ' חדש : זוהר   עב . קמז , עב. קמו , עא. קמד , עב . קמא,
תיקוני  דמצחא. שרטוטי מאמר יתרו פ' בראשית. ימי ז' מאמר  יתרו  פ' עינא .
שער על ויטאל  חיי מוה"ר  הקדמת להאריז"ל: חיי ע ע"א . כז ד חדש : זוהר 
 פ"ג . מט שער  מ "ת. פ "ו  לח שער מ"ת. א ' פרק לב  שער   חיי ע הקדמות.

תורה האתהליזוהר

הזוהר אור
האבר  באותו פוגם עשה  במצות פוגם ואם שבאדם , גידים ושס"ה  איברים

המצוה. שכנגד הגיד באותו  פוגם תעשה  בלא וכן  המצוה, שכנגד 

הוספות - הזוהר מטעמי
ראית פרת כ"ה:)ההר המים(ף  לדת  אה ס ק  על נל וזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ת  הקרא  הא  מהם  מינים, הג' מן רב, ערב  י מנים  חמ ה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהארץ,

ואי ן הם, אני מעלם א ר  הרים הה א מר  עלייה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָרים ,

הזוהר מטעמי
המשיח  ביאת לפני  בהם  [יתקיים  זמנא  בההוא בהו דיתקיים רב ] שמהערב 

יב )הכתוב:] ולא (דניאל ר עים  יע והר ר ים  רפ וי  נויתל  רר ית"ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹ

בישראל], גמור בירור  יהיה [שאז  "יבינ והלים ר עים ל  ְְְִִִִִַַָָָָיבינ

ידי  על  שיתבררו המשנה בעלי  [אלו משנה מארי אינון ,"ניתל"ְְִַ

הקדוש  [וזרע עמא  דשאר  קדישא  זרעא  אינון "ויצרפו", התורה]. ְִלימוד

הדא  וצדקה], טובים  ומעשים  מצוות  ידי  על יתבררו  העם  שאר  של
דכתיב יג)הוא  כסף (זכריה ידי על [דהיינו  הסף את צרף ְְְִִֶֶֶַַֹ"צרפ ים

 ר יעוהר לצדקה] רב שנותנים הערב  [ואילו רב  ערב אינון עים ", ְְְִִִָ

ישראל ]. מכלל יבינ"יצאו יב )"והלים  קבלה (דניאל מארי אינון , ְְִִִַַָ

בהון דאתמר  התורה], בסודות שעוסקים אלו  הם  (דניאל [והמשכילים 

בזהריב ) משתדלין דקא  אינון אלין  הרקיע ", זהר יזהר ְְְְִִִִַַַַַָָֹ"והלים 

הנקרא  הזה באור שעוסקים הצדיקים  הם [אלו  הזהר ספר דאקרי דא 
מהמבול ] שמציל נח כתיבת [שהוא  נח כתיבת דאיהו  הזוהר] ספר 
ושנים מעיר אחד ולזמנין ממלכותא, ושבע מעיר שנים בה דמתכנשין
רק כך המבול , לפני לתיבה להיכנס  זכו  כולם שלא [שכמו ממשפחה

הזוהר נתיבי
ויגש , פ ' : הפסוקי שער   לט . הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה הגלגולי שער
ספר  ישעיה. א ',  מלכי ספר עקב . בלק, תשא, כי בשלח, בא , שמות ,
, דברי חוקת, ,בהעלות תשא , כי בשלח, שמות, וישב, תולדות , פ' :הליקוטי
הדעת ע ספר   . תהלי ישעיה, א',  מלכי ספר  ,ויל תצא , כי עקב, , ואתחנ
פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, , משפטי יתרו , בשלח בא , פ' להאריז"ל: טוב
הרשב"י מאמרי שער  פנחס. בלק, חוקת, ,בהעלות במדבר , ,קדושי שמיני,

ויקהל. שמות, ,מק בראשית, פ' תורה ליקוטי , משפטי פ'
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הוספות - הזוהר מטעמי
הן  א מר א ין יא)מטרא וג)'ראית מגל עיר   לנ נבנה הבה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָָָ

רה  ספר  הן ו ויין מדר ת י כנסת י בנין  ם  לנ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָונע ה

האת  הת על והה .' וכ לן  למעד א א  ,מ ל ו א  ,ירי על  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹועטרה

על  לית הפכה ל נח מ ל א  רה העסק  ל מרא : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאמר

העלם . לאויר יצא ולא  ְֲִַָָָָָָֹניו 

וענוה  ימה מראים האה האנ ים  ואמנם : מל עסקין אין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָראיה

רי  הא הדל החכם  והה .מל הא רה עסקם  ל  י  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאמרם

ל  לל ת  לן  אמר הא  א  עליהם העיד הלם  עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמאיר

ונע ה  רה רזי  ל מגים  'וכ הרה לדברים זכה מל רה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעסק

לטרח  הצטרכ ל י מאליו  התר  כמעין לוה סק אינ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנהר 

י רה  זה הה הלע, מן הרה מימי ל טין טין להציא   ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלען

עיניו לי לא  א ר האי זה מי  , הלכת  מל רה עסק  אינְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

תפחית נחסר ור אה האת  הנה תרא חיים מעת  רבי (הקדמת  ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

כ "ח) פרק הזוהר אור ועיין – ההקדמות  שער על .וויטאל
הזוהר מטעמי

קצר, הזמן כי הקדוש, הזוהר  ידי  על להינצל יזכו והמשכילים הזריזים 
במלאכי  שכתוב  א')כמו פסוק ג ' לפני (פרק דר פה מלאכי  לח ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"הנני 

א ר הרית  מלא מבקים אם אר  האדן  היכל אל יבא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹפתאם

לעסוק שיזכו [באלו דבהון צבאת"] ה' אמר בא  הה חפצים ְֲִִֵֵֶַַָָָא ם

יתקיים הקדוש ] א)בזוהר  ליכה"(שמות  היארה הד הן  ְְִִֵַַַַָָֹֻ"ל

במהרה  צדקינו , משיח פני לקבל ומהראשונים  בנים , בבחינת  [להיות 
של  האור  [וזה דילך  סיבה על וכלא דא, דספרא  אורה ודא בימינו ],

הזוהר נתיבי
פרדס  פ"י . פסח ליל סדר  מסכת  פ"ב , יעקב  מסכת  : חסידי משנת ספר 
ח"ב אבולעפיא : למהר "א  הגנוז  עד אוצר – טז. פ' כג שער  להרמ "ק:  רימוני
עבודת – מפראג. קרא  אביגדור  רבי האלקי  להמקובל הפליאה ספר   א '. סי'

גבאי  אב למר "מ עלהקודש  דרוש  מולכו  למוהר "ש  המפואר ספר  – פל"ב . ח "ב
חסד  במדבר . פ ' תרומה, פ ' קארו יוס לרבינו   משרי מגיד  בראשית . פ'
נד , נהר  ד' מעיי ס "ז , נהר ב ' מעיי יז, נהר א '  מעי אזולאי למהר "א  לאברה
עמוקות מגלה  ה'. ב ', א '. נהר  הקדמה, הששי מעיי לב, כה, יז , נהר  ה' מעיי
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הוספות - הזוהר מטעמי
הן  א מר א ין יא)מטרא וג)'ראית מגל עיר   לנ נבנה הבה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָָָ

רה  ספר  הן ו ויין מדר ת י כנסת י בנין  ם  לנ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָונע ה

האת  הת על והה .' וכ לן  למעד א א  ,מ ל ו א  ,ירי על  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹועטרה

על  לית הפכה ל נח מ ל א  רה העסק  ל מרא : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאמר

העלם . לאויר יצא ולא  ְֲִַָָָָָָֹניו 

וענוה  ימה מראים האה האנ ים  ואמנם : מל עסקין אין  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָראיה

רי  הא הדל החכם  והה .מל הא רה עסקם  ל  י  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאמרם

ל  לל ת  לן  אמר הא  א  עליהם העיד הלם  עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמאיר

ונע ה  רה רזי  ל מגים  'וכ הרה לדברים זכה מל רה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעסק

לטרח  הצטרכ ל י מאליו  התר  כמעין לוה סק אינ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹנהר 

י רה  זה הה הלע, מן הרה מימי ל טין טין להציא   ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלען

עיניו לי לא  א ר האי זה מי  , הלכת  מל רה עסק  אינְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

תפחית נחסר ור אה האת  הנה תרא חיים מעת  רבי (הקדמת  ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ

כ "ח) פרק הזוהר אור ועיין – ההקדמות  שער על .וויטאל
הזוהר מטעמי

קצר, הזמן כי הקדוש, הזוהר  ידי  על להינצל יזכו והמשכילים הזריזים 
במלאכי  שכתוב  א')כמו פסוק ג ' לפני (פרק דר פה מלאכי  לח ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"הנני 

א ר הרית  מלא מבקים אם אר  האדן  היכל אל יבא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹפתאם

לעסוק שיזכו [באלו דבהון צבאת"] ה' אמר בא  הה חפצים ְֲִִֵֵֶַַָָָא ם

יתקיים הקדוש ] א)בזוהר  ליכה"(שמות  היארה הד הן  ְְִִֵַַַַָָֹֻ"ל

במהרה  צדקינו , משיח פני לקבל ומהראשונים  בנים , בבחינת  [להיות 
של  האור  [וזה דילך  סיבה על וכלא דא, דספרא  אורה ודא בימינו ],

הזוהר נתיבי
פרדס  פ"י . פסח ליל סדר  מסכת  פ"ב , יעקב  מסכת  : חסידי משנת ספר 
ח"ב אבולעפיא : למהר "א  הגנוז  עד אוצר – טז. פ' כג שער  להרמ "ק:  רימוני
עבודת – מפראג. קרא  אביגדור  רבי האלקי  להמקובל הפליאה ספר   א '. סי'

גבאי  אב למר "מ עלהקודש  דרוש  מולכו  למוהר "ש  המפואר ספר  – פל"ב . ח "ב
חסד  במדבר . פ ' תרומה, פ ' קארו יוס לרבינו   משרי מגיד  בראשית . פ'
נד , נהר  ד' מעיי ס "ז , נהר ב ' מעיי יז, נהר א '  מעי אזולאי למהר "א  לאברה
עמוקות מגלה  ה'. ב ', א '. נהר  הקדמה, הששי מעיי לב, כה, יז , נהר  ה' מעיי

תורה זאתהליזוהר

הזוהר מטעמי
הקדוש]. הרשב"י בזכות זה וכל בנשמותיהם , יאיר  הקדוש זוהר (זוהר ספר

עמוד כ "א תיקון זוהר תיקוני ועיין ע"ב, קנ"ג  דף מהימנא, רעיא  בהעלותך פרשת  הקדוש

נ "ד) .נ"ג,
הזוהר נתיבי

קדושי תזריע, ויקרא, תרומה, בא , וארא, ויגש, וישלח, תולדות , פ' עה"ת :
מגלה  הברכה. וזאת ,ואתחנ פנחס , בלק , חוקת , קרח , שלח , בחקותי, בהר ,
קכ , קי , צז, פ, עח, עד , נח, כד,  אופ :ואתחנ פ' על  אופני רנ"ב  עמוקות
טולידאנו : למהר "ש הקבלה לחכמת  מבוא  ספר  רנב , רנא, קצח, קפז , קמד,
מעולפת ספר  חנוכה . א ' מאמר  ח"ב פ"ז, ו ' שער  ח "ב פ"ז , ז ' שער ח"א
ואחד  עשרי  יו טו , י "ג, אות עשר תשעה   יו אלגאזי : מוהרנ "ש  : ספירי
פ ' ח"ג די חיקור  מאמר  מפאנו : להרמ"ע מאמרות  עשרה ספר   לב, אות
: כתבי פ"ד,  אל יונת  ספר   כב, ג ', סי' ח "א חי כל  א מאמר  כ"ב ,
קשיטה : מאה  מאמר  פי"ד , י"ז חלק  י"ב , פ"י, ח"ה פ"ד , ח"ב הנפש: מאמר 
 ח "ב. ה' צבאות  מאמר ח"ג , כת "י ה ': שבתות מאמר  נ "ג , סי' כ"ו , סי'
תורה פרק שבועות  מסכת  ו ', אות  ברכה  עמק האותיות : שער  הקדוש : של"ה
הל' יומא מסכת  כד, אות  מסעי מטות דרוש  תענית  מסכת מ"ו , אות אור 
בא פ' שמות ספר ויגש. ,מק וישב , בראשית : ספר   סב , אות  תשובה
אות תו"א  פקודי ויקהל  פ' ג', אות  תו"א  תשא כי  פ ' ג ', אות אור  תורה 
פ ' ב ', אות תו "א  חוקת  פ' יג , אות תו "א  בהעלות נשא במדבר  ספר  ב',
דר ספר  הקדוש: הרמח"ל  פ"ו.  העמודי ווי  ג, א ', אות  תו "א  ואתחנ
זעירי חקלא  ומחצדי  ,שמעו רבי אמר  תניא  ח"א   במרו אדיר  ספר  ,חיי ע
תיקוני ספר   .מלכי ז' ביאור  מאמר ח"ב דקשוט , מילי למגזר  ,אינו
,ועשרי תמניא  תיקונא  תמניסר, תיקונא  תמינאה, תיקונא  הקדמה , : חדשי
מאמר  ח"כ , צבקות  ה' קנאת ספר   . שבעי תיקונא  וחמש,  חמשי תיקונא 
דרוש – .דברי במדבר , שמות , בראשית, עה"ת  הרמח"ל  פירוש – . מק ויהי
פרקי ראשי  .הכס ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט  טו "ב ליל בסעודת 
רב , קעז, קעו, קנד , קנא, קיג, תפילה תפילות: תקט"ו  ספר   לרמח"ל, ד"ת 
מהר "ש הלש שערי  ."ואתחנ תפלה  תצה , חשמ"ל, תפילה  שעא, שי , רפט ,
פ"ב , ב ' סי ' ח"ב עלילה , נורא  בסוד  יט סי' ח"א  פ"א , טו  סי' ח "א אלישוב:
שלמה  אב מוילנא , הגר "א   פ"ד. יג סי' ז ', סי' ו ', סי' ה', סי' ד ',  סימ פ"ג,
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הזוהר נתיבי
הזוהר על אור  יהל – עא . קיא  ד זוהר  תיקוני על הגר "א ביאור פי"א.

דברי פ' אליהו  אדרת עב. כח ד עב..בראשית  צז ד זוהר  תיקוני על ביאור 

הברכה : היכל  תצא . פ' קאמרנא  – החיי אוצר טוב: ש בעל תלמידי 
עקב תצא , פ ' עב  יג ד ראה, פ ' בלק, פ' שיח, ד פקודי תשא , כי  וארא,
כה ד בראשית  פ' חי זוהר  ע"ד . כח ד תבא  כי ע"א . רט ד עב, סח  ד
קיג , ד ע"ג, קיב ד עא , קו ד ע "ד, קא  ד עא. לז ד עב. כג  ד עא ,
ד ע"ד . פו  ד ע"ג . ז ' ד שמות תלט. ד תכו, ד ' ויחי פ' ע"ד. שכט ד
ד י "ג אופ מ"ד עה, ד טז אופ מז, ד ז  אופ מ"א  ביתו  זק  עב. קע 
נשא פ' יוס יעקב תולדות   כו . אות  ג' אמונה שביל מצוותי נתיב   רט .
ג'. מאמר  אדר  חודש מאמר  יששכר  בני   תרסו .  ד  שופטי פ' תס, ד
מכתב שמחה דברי ויקהל. פ' חיי דברי  כב . ח, סי' ח"א  " מוהר ליקוטי 
תפארת יא . אות עול אור  פ"ב . א '  החיי אר מט .  ד האיש אשרי  יג.
יואל דברי קלו . ע ' הגאולה על .46 ד ח "ת היהודי  נפלאות ו'. אות  היהודי

שמואל דברי קפח . ע' נשא מהדו "ת (סלאני )פ' מונקאטש תורה דברי נח. פ'
דוד רבי הרה"ק עג. ע' התעוררות מכתב מט . ד האיש אשרי טו. א '
ישראל, שמחת עב. ו' ד ואמונה אמת צ. מע' יוס יעקב   זכרו מלעלוב.
, גיטי מסכת על "הרי חידושי ו'. ד האר גאולת שמחה. מאמרי
דר על הגר "א פירוש וגאולה. גלות ," הרי חידושי שלח. לפ' השמטות
תקס"ט. תמוז ח' דרוש חת"ס  מב. ד המשולש חוט א. אסתר  מגילת  הרמז
הברכה . וזאת פרשת טוב יו קדושת  קפז. ד התמורה ועל הגאולה  על

דל אל משכיל קטז. ד הגש"פ ט"ב א.(קאלאמייא)מהר "י  פרט י כלל ח"ג 
ש"ש מאמר  קנג. סי ' א' מאמר  משה  ויואל רנ. ע ' קרח פ ' תורה חידושי 
ע' תורה חידושי קעז. ע' הגאולה על לח. ע' דברי תורה  חידושי  קנ. ד
תקלו, ע' לד, ע' תשי "ז קלג. ע ' בהעלות רנ. ע' קרח  קעט , ע' בשלח, כו
משה ויואל קודש. דברות   קנה. ע ' מא"י  דרשות  חיד "ת לב, ע' תש"כ
 קכ . ד וישלח פ' קלה , ע ' ח"א מכ ' יואל דברי קסא . קנז, קנב , ע '
 אייר . חודש צדיקי זכרו עד, ד ופרנסה אמונה  מאמר הטהור   שולח
ד ' א' ח"ד הסיפורי אוצר   כה. ע' הרמ"ח סיפורי  יג. ד הנר  אור

וכבוד (מרגליות) פאר  מהר"ש.  258.מבעלזא)(סיפורי ד
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הזוהר נתיבי
הזוהר על אור  יהל – עא . קיא  ד זוהר  תיקוני על הגר "א ביאור פי"א.

דברי פ' אליהו  אדרת עב. כח ד עב..בראשית  צז ד זוהר  תיקוני על ביאור 

הברכה : היכל  תצא . פ' קאמרנא  – החיי אוצר טוב: ש בעל תלמידי 
עקב תצא , פ ' עב  יג ד ראה, פ ' בלק, פ' שיח, ד פקודי תשא , כי  וארא,
כה ד בראשית  פ' חי זוהר  ע"ד . כח ד תבא  כי ע"א . רט ד עב, סח  ד
קיג , ד ע"ג, קיב ד עא , קו ד ע "ד, קא  ד עא. לז ד עב. כג  ד עא ,
ד ע"ד . פו  ד ע"ג . ז ' ד שמות תלט. ד תכו, ד ' ויחי פ' ע"ד. שכט ד
ד י "ג אופ מ"ד עה, ד טז אופ מז, ד ז  אופ מ"א  ביתו  זק  עב. קע 
נשא פ' יוס יעקב תולדות   כו . אות  ג' אמונה שביל מצוותי נתיב   רט .
ג'. מאמר  אדר  חודש מאמר  יששכר  בני   תרסו .  ד  שופטי פ' תס, ד
מכתב שמחה דברי ויקהל. פ' חיי דברי  כב . ח, סי' ח"א  " מוהר ליקוטי 
תפארת יא . אות עול אור  פ"ב . א '  החיי אר מט .  ד האיש אשרי  יג.
יואל דברי קלו . ע ' הגאולה על .46 ד ח "ת היהודי  נפלאות ו'. אות  היהודי

שמואל דברי קפח . ע' נשא מהדו "ת (סלאני )פ' מונקאטש תורה דברי נח. פ'
דוד רבי הרה"ק עג. ע' התעוררות מכתב מט . ד האיש אשרי טו. א '
ישראל, שמחת עב. ו' ד ואמונה אמת צ. מע' יוס יעקב   זכרו מלעלוב.
, גיטי מסכת על "הרי חידושי ו'. ד האר גאולת שמחה. מאמרי
דר על הגר "א פירוש וגאולה. גלות ," הרי חידושי שלח. לפ' השמטות
תקס"ט. תמוז ח' דרוש חת"ס  מב. ד המשולש חוט א. אסתר  מגילת  הרמז
הברכה . וזאת פרשת טוב יו קדושת  קפז. ד התמורה ועל הגאולה  על

דל אל משכיל קטז. ד הגש"פ ט"ב א.(קאלאמייא)מהר "י  פרט י כלל ח"ג 
ש"ש מאמר  קנג. סי ' א' מאמר  משה  ויואל רנ. ע ' קרח פ ' תורה חידושי 
ע' תורה חידושי קעז. ע' הגאולה על לח. ע' דברי תורה  חידושי  קנ. ד
תקלו, ע' לד, ע' תשי "ז קלג. ע ' בהעלות רנ. ע' קרח  קעט , ע' בשלח, כו
משה ויואל קודש. דברות   קנה. ע ' מא"י  דרשות  חיד "ת לב, ע' תש"כ
 קכ . ד וישלח פ' קלה , ע ' ח"א מכ ' יואל דברי קסא . קנז, קנב , ע '
 אייר . חודש צדיקי זכרו עד, ד ופרנסה אמונה  מאמר הטהור   שולח
ד ' א' ח"ד הסיפורי אוצר   כה. ע' הרמ"ח סיפורי  יג. ד הנר  אור

וכבוד (מרגליות) פאר  מהר"ש.  258.מבעלזא)(סיפורי ד

תורה טבתהליזוהר

א' עמוד רב דף בלק פרשת זוהר 
ב

ּפלגי  על  ׁשתּול ּכעץ "והיה וגו '", חפצ ֹו ה ' ּבתֹורת אם "ּכי 
וגו'" ב ')מים  פסוק א' פרק  חפצֹו(תהלים ה ' ּבתֹורת אם ּכי  , 

ּבדבר ּולקיים, ללמֹוד  י ֹומםּותׁשּוקתֹו מחׁשב ּתֹו הּתֹורה י 
ולילה.

בּ אוֹ רייתאאמר דּ אׁש ּת דּ ל מאן חוּ לקיּה  ז כּ אה ּפ נחס ... רבּ י ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ יּה , כּ תיב מה בּ ּה , דּ אׁש ּת דל ומאן א )ּת דיר  "כּ י (ּת הלּ ים  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

"והיה ולילה", יוֹ מם יהגּ ה וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  יי  בּ תוֹ רת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאם
בּ אוֹ רייתא דּ א ׁש ּת דל מאן אלּ א  לדא. סמי דּ א  אמאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ עץ",
על  ׁש תוּ ל כּ עץ אלּ א יביׁש א , כּ אעא  ליהוי לא ולילה , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָי וֹ מם
ואית קליּפ ין, בּ י ּה  ואית ׁש רׁש ין , בּ י ּה  אית אילן מה מים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּפ לגי
בּ י ּה  ואית טרּפ ין, בּ יּה  ואית ענפין, בּ י ּה  ואית מוֹ חא, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵבּ י ּה 
לׁש בעה, סלּ קין אלּ ין, זינין  ׁש בעת  איבּ א. בּ יּה  ואית  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּפ רחין,
דּ קרא, ּפ ׁש טא בּ ה וּ  אית דּ אוֹ רייתא מלּ ין אוּ ף  לׁש בעין, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶעשׂ ר 
טמירין, רזין גימטרייאוֹ ת, חכמתא, רמיז דּ קא רמז, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְדּ ר ׁש א,
איסוּ ר וטהוֹ ר , טמא וכ ׁש ר , ּפ סוּ ל אלּ ין, על א לּ ין סתימין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָרזין 
"והיה סטר . לכל  ענפין מתּפ טאן וּ להלאה, מ כּ אן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְוהי ּת ר ,
כּ מה חזי, ּת א בּ חכמתא. חכם איהוּ  לאו לאו, ואי  ודּ אי, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְכּ עץ"
הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א קּמ י בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי  אינּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲחביבין
למחבּ לא ר ׁש וּ  ואתייהיב בּ עלמא, ּת ליא דּ דינא בּ זמנא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְדּ אפילּ וּ 
דּ קא אינּ וּ ן על עלווייהוּ , לי ּה  ּפ קיד  הוּ א בּ רי קוּ ד ׁש א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלח בּ לא,
אמר והכי  לחבּ לא. עליהוּ  יּ ׁש לוֹ ט דּ לא בּ אוֹ רייתא, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ לי
חוֹ ביהוֹ ן  בּ גין עיר", אל תצוּ ר "כּ י  הוּ א,  בּ רי קוּ דׁש א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵליּה 
את ּת ׁש חית "א בּ דינא, ואתח יּ יב וּ  לקּמ אי , דּ חּט אן ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַסגּ יאין
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דּ איהוּ  בּ מתא, דּ איהוּ  חכם ּת למיד דּ א עצה] [מאן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵעצ ּה ",
חבריּ יא. אוּ קמ וּ ה והא איבין ... דּ יהיב  אילנא דּ ח יּ י, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאילנא 

ומי אמר  תמיד , בתורה שעמלו מי חלקו, אשרי פנחס רבי
אם "כּ י בו, כתוב מה בה. ה'שמתייגע בּ תוֹ רת ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש תוּ ל (ד)חפצוֹ " כּ עץ "והיה ולילה", יוֹ מם יהגּ ה "וּ בתוֹ רתוֹ  , ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הזוהר אור
הלומד(ד) להשחית, למשחית רשות נתנה  אם גם חפצו ", ה' בתורת אם "כי

שכתוב  כמו  להינצל, זוכה  הקדוש מהימנא)זוהר ברעיא קנ "ג: דף ג' חלק ,(זהר 
שנותן  חיים כעץ שהוא בגלל ידה, על שניצל  נח  כתיבת הוא הסוד שתורת

פירות.

תורת לומד שאם ה', תורת נקרא הסוד  תורת חפצו": ה ' בתורת אם "כי
בעתו ", יתן פריו "אשר חיים , עץ  הנקרא ה ' תורת הוא תורתו כל אז הנסתר 
חכם התלמיד ואם  פירות, הנותן אילן  זה  החיים עץ  ... פירות. ליתן שיוכל
עצמו  ואם פירות, לתת יכול שאינו  יבש כעץ הוא אז תורה  סתרי לומד אינו

אחרים, לתקן  יכול  איך  תיקן, זצ"ל:לא מקאריץ פנחס רבי מהרה"ק וכמובא
לתקן  יכול דאינו  תלמידים, אליו  יתנו לא הקדוש, זוהר לומד שאינו "מלמד

יבש". כעץ  שהוא מפני הנשמה 

מלëד üצרי :äעלינ יגן õתäזכ טõב Łם  מה àעל זהר ,(לôלמידים )ק àלה  ללמד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הרב  מה  éי לôלמידים. נ Łמה  üיŁלהמ çŁכõל החçים, עץ àחינת Łְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהäא
Łõדñ ה מהרב äמäבא אמôית: נŁמה õà מìיח àזה  לה ôינõק , יŁר łכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנõתן

ה לם ïנחס אמרי àספר  ,äעלינ יגן õתäזכ מñאריץ ïנחס ק "ן )רàי וזה (âף  , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מלëד  üצרי" :õנõŁל( למידיםôל) לõכçŁ החçים, עץ àחינת Łהäא  זהר, ללמד  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

מ ìיח  àזה  להôינõק, יŁר łכל נ õתן הרב  מה éי לôלמידים . נŁמה ü יŁְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהמ
.õנõŁל éאן עד אמôית", נŁמה õàבõט Łם מה àעל עõד  מקàל  åŁה  Łמעôי  (ואני  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ä עלינ יגן  õ תäראל,זכłçמ Łאי éל  Łל הŁìמה את äמאיר מלהיב  הåהר éי . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
.õלתä זà áם קדŁõה  נŁמה Łל הארה לה ïŁיע äçŁכל àְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאפן

בשביל  בחיים ולהישאר  להינצל וצריך פירות, נותן שהוא לומר , אפשר עוד 
בשביל  בחיים נשאר שנותיו שנגמרו שאפילו  התלמידים דהיינו  הפירות
– הפירות בשביל בחיים  ונשאר  אחרים אנשים לתקן שצריך התלמידים

סופר. בחתם כמבואר  התלמידים,
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דּ איהוּ  בּ מתא, דּ איהוּ  חכם ּת למיד דּ א עצה] [מאן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵעצ ּה ",
חבריּ יא. אוּ קמ וּ ה והא איבין ... דּ יהיב  אילנא דּ ח יּ י, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאילנא 

ומי אמר  תמיד , בתורה שעמלו מי חלקו, אשרי פנחס רבי
אם "כּ י בו, כתוב מה בה. ה'שמתייגע בּ תוֹ רת ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש תוּ ל (ד)חפצוֹ " כּ עץ "והיה ולילה", יוֹ מם יהגּ ה "וּ בתוֹ רתוֹ  , ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הזוהר אור
הלומד(ד) להשחית, למשחית רשות נתנה  אם גם חפצו ", ה' בתורת אם "כי

שכתוב  כמו  להינצל, זוכה  הקדוש מהימנא)זוהר ברעיא קנ "ג: דף ג' חלק ,(זהר 
שנותן  חיים כעץ שהוא בגלל ידה, על שניצל  נח  כתיבת הוא הסוד שתורת

פירות.

תורת לומד שאם ה', תורת נקרא הסוד  תורת חפצו": ה ' בתורת אם "כי
בעתו ", יתן פריו "אשר חיים , עץ  הנקרא ה ' תורת הוא תורתו כל אז הנסתר 
חכם התלמיד ואם  פירות, הנותן אילן  זה  החיים עץ  ... פירות. ליתן שיוכל
עצמו  ואם פירות, לתת יכול שאינו  יבש כעץ הוא אז תורה  סתרי לומד אינו

אחרים, לתקן  יכול  איך  תיקן, זצ"ל:לא מקאריץ פנחס רבי מהרה"ק וכמובא
לתקן  יכול דאינו  תלמידים, אליו  יתנו לא הקדוש, זוהר לומד שאינו "מלמד

יבש". כעץ  שהוא מפני הנשמה 

מלëד üצרי :äעלינ יגן õתäזכ טõב Łם  מה àעל זהר ,(לôלמידים )ק àלה  ללמד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הרב  מה  éי לôלמידים. נ Łמה  üיŁלהמ çŁכõל החçים, עץ àחינת Łְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהäא
Łõדñ ה מהרב äמäבא אמôית: נŁמה õà מìיח àזה  לה ôינõק , יŁר łכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָנõתן

ה לם ïנחס אמרי àספר  ,äעלינ יגן õתäזכ מñאריץ ïנחס ק "ן )רàי וזה (âף  , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מלëד  üצרי" :õנõŁל( למידיםôל) לõכçŁ החçים, עץ àחינת Łהäא  זהר, ללמד  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

מ ìיח  àזה  להôינõק, יŁר łכל נ õתן הרב  מה éי לôלמידים . נŁמה ü יŁְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהמ
.õנõŁל éאן עד אמôית", נŁמה õàבõט Łם מה àעל עõד  מקàל  åŁה  Łמעôי  (ואני  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ä עלינ יגן  õ תäראל,זכłçמ Łאי éל  Łל הŁìמה את äמאיר מלהיב  הåהר éי . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
.õלתä זà áם קדŁõה  נŁמה Łל הארה לה ïŁיע äçŁכל àְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאפן

בשביל  בחיים ולהישאר  להינצל וצריך פירות, נותן שהוא לומר , אפשר עוד 
בשביל  בחיים נשאר שנותיו שנגמרו שאפילו  התלמידים דהיינו  הפירות
– הפירות בשביל בחיים  ונשאר  אחרים אנשים לתקן שצריך התלמידים

סופר. בחתם כמבואר  התלמידים,

תורה יאבתהליזוהר

בתורה שמתייגע מי  אלא לזה. זה נסמך  למה מים", ּפ לגי  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַעל 
פלגי  על שתול  כעץ אלא יבש כעץ יהיה לא ולילה יומם
מוח, בו ויש קליפות, בו ויש שרשים, בו יש עץ מה מים .
פירות, בו ויש פרחים, בו ויש עלים, בו ויש ענפים, בו ויש

לשבעים עשר  [פעמים] לשבעה עולים אלה מינים .(ה)שבעה
התורה דברי מה(ו )אף רמז דרוש, המקרא, פשט בהם יש

סודות נעלמים, סודות גימטריאות , חכמה, על שמרמז
ומותר, אסור וטהור טמא וכשר  פסול  אלה, על  אלה נסתרים 
ודאי . כעץ" "והיה צד. לכל ענפים מתפשטים ולהלאה מכאן

בחכמה חכם  הוא  אין  לא , חביבים(ז )ואם כמה וראה בא .
שהדין  בזמן שאפילו הקב "ה, לפני בתורה העמלים אותן
פוקד  הקב "ה להשחית, למשחית רשות וניתנה בעולם תולה 
עליהם ישלוט שלא בתורה העמלים אותן על  להמשחית

שכתוב כמו יט )להשחית, כ, ימים(דברים  עיר  אל  תצוּ ר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ"כּ י
לפני  שחוטאים הרבים עוונותיהם בשביל  וגו'", .(ח)רבּ ים ַ◌ִ◌

שהוא חכם, תלמיד זה עצה, איזה  עצה", את תשחית "לא
החברים. ביאור וזה פירות, שנותן עץ החיים, עץ


הזוהר אור

וכמו  בחכמה, חכם הוא אין לא ואם וודאי  כעץ  חפצו : ה ' בתורת אם כי 
בו  חסר  אם חכם התלמיד הוא כן  העץ, כל נופל חלש השורש  אם שהעץ

נרקבים. שורשיו  אשר כעץ הוא אז הסוד תורת
לתורה.(ה) פנים שבעים  כנגד 
בן.(ו) נקרא לא התורה סודות לימוד שללא כראוי חכם נקרא לא
העוונות.(ז) מחמת מגיעות שהצרות אומרת זאת
הפסוק (ח) על לך  בפרשת רש"י שכתב כמו הצדיק, זה  "עץ " לפרש, עוד ויש

כ') פסוק יג בזכותו.(פרק  עליהם שיגין כשר אדם בהם יש אם וז"ל: עץ ", ãà Łהי" :ֲֵֵָ
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קג  דף  חדש זוהר
 ג

חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ב ')ּכי פסוק א ' פרק (תהלים  

לאתעּס קא"כּ י דּ לית ר בּ נן  ואוֹ קמוּ ּה  חפצוֹ ". ה' בּ תוֹ רת אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אוֹ  נ ׁש  חפץ בּ ר ׁש לּ בּ וֹ  אית חפץ. לּ בּ וֹ  בּ מה אלּ א ריתא ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ואית מר כּ בה. וּ במעשׂ ה  דּ בראׁש ית בּ עוֹ בדא אוֹ ריתא, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ סתרי 
דּ עבד  מּס טרא אנּ וּ ן דּ פׁש טין אוֹ ריתא, בּ פׁש טי  אלּ א בּ עי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ לא
ּפ לגּ י  על  ׁש תוּ ל דּ איה וּ  עץ איהוּ  זכּ אה דּ מלכּ א... מ ּס טרא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְורזין
דּ חיּ י , דּ אילנא מּס טרא דּ איהוּ  מאן ויּת יר  דּ אוֹ ריתא. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַמים 
אּפ יק  ולא ׁש כינ ּת א ודא בּ עּת "וֹ ", יּת ן ּפ ריוֹ  "אׁש ר  בּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִדא ּת מר
בּ לתה א שׂ מלת" כּ גוֹ ן י בּ וֹ ל", א "ועלהוּ  דּ ילּה ... ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵמעת

יצליח" יעשׂ ה אׁש ר "וכל ."א')מעלי ּפ ּק וּ דין (תהלים  אלּ ין , ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
עליהוּ  דּ אּת מר  ג )דּ ע שׂ ה, לט, ה'(בראשית  ע שׂ ה הוּ א אׁש ר "וכל ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶֹ◌

בּ ידוֹ ". ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמצליח

מלך של  מצד  הם הסודות

לאדם"כּ י שאין  החכמים  ביארו הרי חפצוֹ ", ה' בּ תוֹ רת אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
חפץ  שלבו במה אלא בתורה ץ פ חו ב ל ש י מש י ,לעסוק

י מש י ו ,הב כ רמהש ע מב ו תי ש ארב הש ע מב הרו תי רתס ב 
ל ש ד צ מםהםי טש פ ה.הרו תהתו טש פ ב אל אהצ ו רו נ י אש 
או הש ץ ע האו הי אכ ז ...ך ל מל ש ד צ מםהתו ד ו ס הו ד ,ב ע 
ל ש ד צ מאו הש י מרתו י ד ו ע ו .הרו תהל ש םי מי גל פ ל ע ל ו תש 
.הנ י כ ש הו ז ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש א"ו ב רמאנ ש ,םי י חהץ ע  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
,חם ירבד (ו מכ ."ל וֹ בּ י אל וּ הל ע ו "...הל ש תע הן מאצ ו י ו נ י או  ְ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌
,"חי ל צ י השׂ ע י רׁש אל כ ו ","ך י ל ע מהתל ב אל ך תל משׂ ")ד  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
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רׁש אל כ ו ")ג,טל תישארב(םהי ל ע רמאנ ש ,הש ע תו ו צ מו ל א ְ◌ֲֹ◌ֶ◌
."וֹ ד י בּ חי ל צ מ'ההשׂ ע אוּ ה ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌


א "עא כ ף ד'וןוק י ת ר הוזי נוק י ת 

 ד
םילהת ("ֹוּתעּבןּתי ֹוי רּפרׁשאםי מי גלּפלעלּותׁשץעּכהי הו " 
ו י תֹורּפןתֹוּנה,םי מי לחנלעלּותׁשץעּכהי הו ,)ג קוספאקרפ 
רׁשאלּכ,הּזהׁשי אהןּכ–םי ׁשּבי י תּמםני או י לעו ֹוּתעּב 

.חי לצי הׂשעי  

אד ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש אםי מי גל ּפ ל ע ל וּ תׁש ץ ע כּ ה י ה ו " ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ן י חרּפ ּה י נּ מק י דּ צ דּ ,תבּ ׁש ל י ל י הי אדּ ק י דּ צ ד וֹ ּת ע  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

.תוֹ ׁש ד חםי נ ּפ וּ אי רק תאדּ תבּ ׁש ב רע ל ארשׂ י בּ ן י ּת ד חן י תמׁש נ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ו נ ממק "י ד צ התד מש .תב ש ל י ל אי הש .ק "י ד צ ל ש ו תע ו ז

תו ארק נ ש ,תב ש ב רע ל ארש י ב תו ש ד חתו מש נ תו חרו פ 
.ב)תו ש ד חםי נ פ ]הז ל י ב ש ב [


הזוהר מטעמי

ע"ב )ב) פ"א דף  קדושים  פרשת  "קדים(זוהר לעילא , כתיב  מה אמר, יצחק רבי :ְִֹ

נש  בר  אתי נשמות], כשממשיך להתקדש שצריך  [שפירושו "היְִ

הוא  ממאן היחוד], בשעת להתקדש [כשבא  כחד באתתיה לאתקדשא 
יותר להקב"ה יש ממי דהיינו , יותר , משובח [מי  קדושה בההיא יתיר שבחא 
שכיון שבח, יותר יש מהאשה אומר [הוי  מנוקבא אימא הוי רוח], נחת 
מתקדשת, היא  ואם  דרגין דכל  תתאה מלכות  לקליפות, יותר  שקרובה
הסטרא  את  שהכניעה יותר, שבח לה  מגיע  קדוש, בן  נולד זה ידי ועל 
אם מורא התורה הקדימה [לכן "ירא ואביו   א  אי" כך, בגין  ְִִִִָָאחרא ].

יותר]. משובחת זכתה שאם  אב , לפני
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ע"ב ט ק ף דּ ןי תּ שׁ וא י נמ תּ א נוּ ק תּ ר הוֹ זי נוּ ק י תּ  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ה

קרפםילהת ("חּורּוּנפּדּתרׁשאץֹומּכםאי ּכםי עׁשרהןּכאל" 
.ֹופדֹוהחּורלּכׁשׁשקֹומּכםהּוי הי ,םי עׁשרהןּכאל,)'דקוספ'א 

אלּ אאחוֹ מּה י ל תי ל דּ ,הרז הד וֹ ב ע ד אּת תל אנ ל י את י א ו  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אל ")ד אם ילּ הּת (רמּת אּה י ל ע ו ,רב לּ מוּ ו אגלּ מהפ י ל ק  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֹ

הרׁש אי הי או ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ץ וֹ מּה י ל י ד אבּ י אד ,הרז הד וֹ ב ע םד ק אמל ע דּ ן י מוּ אן י ע טנ ד  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

.חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש א ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
הפ י ל ק אל אחו מו ל ן י אש ,הרז הד ו ב ע ל ש הטמל ץ ע ש י 

םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "רמאנ ו י ל ע ו ,ץ ו חב מו םי נ פ ב מ ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌
םל ו ע התו מו אםי ע טו נ ש הרש אאי הו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ  ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
ו נ פ ד תרש אץ ו מםהו ל ש תו רי פ הש ,הרז הד ו ב ע תו מד י נ פ ל 

.חו ר
ע "א ט "פ ק ף דּ א ק וּ ני –ק ל בּ ת שׁ ר פּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

 ו
אוּ ההל אמחי מל וּ ל ז אד כּ ,י ס וֹ י י בּ רו אבּ אי בּ רו רז ע ל אי בּ ר  ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

אוּ ההוּ הל רמא...אבּ ס אנ וּ נ מהב רדּ ּה י רבּ אק וּ נ י  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
)ע "אפ"טקףד (י בּ רל ן וּ ּת ׁש מׁש אל דּ ,אי יּ רב חן וּ ּת א...אק וּ נ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אק ל וּ חתי אאל ,ן גדּ י נ י ז תׁש מחב דּ ן י רמא,אד י ס חהי ע מׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
רטס ל ,אע ראבּ י ל בּ תאדּ המל כּ אהדּ ,י כ הו אל ו .ארחארטס ל  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וּ נּ פ דּ תדּ ץ וֹ מ.ּה י ל תי אאק ל וּ חן אמוּ .אק ל וּ חּה י בּ תי אארחא ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
רׁש אץ וֹ מכּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")אם ילּ הּת (,ב י ּת כ דּ ,חוּ ר ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
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ע"ב ט ק ף דּ ןי תּ שׁ וא י נמ תּ א נוּ ק תּ ר הוֹ זי נוּ ק י תּ  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ה

קרפםילהת ("חּורּוּנפּדּתרׁשאץֹומּכםאי ּכםי עׁשרהןּכאל" 
.ֹופדֹוהחּורלּכׁשׁשקֹומּכםהּוי הי ,םי עׁשרהןּכאל,)'דקוספ'א 

אלּ אאחוֹ מּה י ל תי ל דּ ,הרז הד וֹ ב ע ד אּת תל אנ ל י את י א ו  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אל ")ד אם ילּ הּת (רמּת אּה י ל ע ו ,רב לּ מוּ ו אגלּ מהפ י ל ק  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֹ

הרׁש אי הי או ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ץ וֹ מּה י ל י ד אבּ י אד ,הרז הד וֹ ב ע םד ק אמל ע דּ ן י מוּ אן י ע טנ ד  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

.חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש א ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
הפ י ל ק אל אחו מו ל ן י אש ,הרז הד ו ב ע ל ש הטמל ץ ע ש י 

םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "רמאנ ו י ל ע ו ,ץ ו חב מו םי נ פ ב מ ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌
םל ו ע התו מו אםי ע טו נ ש הרש אאי הו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ  ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
ו נ פ ד תרש אץ ו מםהו ל ש תו רי פ הש ,הרז הד ו ב ע תו מד י נ פ ל 

.חו ר
ע "א ט "פ ק ף דּ א ק וּ ני –ק ל בּ ת שׁ ר פּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

 ו
אוּ ההל אמחי מל וּ ל ז אד כּ ,י ס וֹ י י בּ רו אבּ אי בּ רו רז ע ל אי בּ ר  ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

אוּ ההוּ הל רמא...אבּ ס אנ וּ נ מהב רדּ ּה י רבּ אק וּ נ י  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
)ע "אפ"טקףד (י בּ רל ן וּ ּת ׁש מׁש אל דּ ,אי יּ רב חן וּ ּת א...אק וּ נ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אק ל וּ חתי אאל ,ן גדּ י נ י ז תׁש מחב דּ ן י רמא,אד י ס חהי ע מׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
רטס ל ,אע ראבּ י ל בּ תאדּ המל כּ אהדּ ,י כ הו אל ו .ארחארטס ל  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וּ נּ פ דּ תדּ ץ וֹ מ.ּה י ל תי אאק ל וּ חן אמוּ .אק ל וּ חּה י בּ תי אארחא ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
רׁש אץ וֹ מכּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")אם ילּ הּת (,ב י ּת כ דּ ,חוּ ר ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

תורה טוז תהליזוהר

י כּ ")גקם ילּ הּת (ב י תכ וּ ,אוּ ד ק דּ אחוּ ראוּ האד ו ."חוּ רוּ נּ פ דּ ּת  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ל כ בּ ּה י ל רזּ פ מאׁש ד ק חוּ רדּ ן י גבּ ,"'וֹ גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ ר ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

.חכ ּת ׁש י אל דּ ,אמל ע דּ ן י רטס  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

םלו עהלכבםי עש רהתאתרזפמש דו קהחו ר
ו תו אתו ארל ו כ ל הרש אכ י ס ו י י ב רו אב אי ב רו רז ע ל אי ב ר 

,או ההםל ע םהל רמא.אב ס אנ ו נ מהב רל ש ו נ ב םל ע ה
ו רמאתד י ס חההי ע מש י ב רל םתש מש אל ש םי רב חהםתא
,ן כ אל ו .האמו טהד צ ל ק ל חאצ מנ אל ן גד י נ י מתש מחב ש 
.האמו טהד צ ל ק ל חו ב ש י ץ ראב הל ב תמש המל כ י רהש 
ן כ אל "ב ו תכ ש ,חו רהו נ פ ד תרש אץ ו מ,ו ל ש י ק ל חהז י או  ֵֹ◌
חו ראו הו הז ו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רה ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
י פ ל ,"'ו גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם יל הת(ב ו תכ ו .ש ד ו ק ה ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

.)ט(םל ו ע הי ד ד צ ל כ ב ו תו ארז פ מש ד ו ק החו רש 


ב "עזפ ף דם י שׁ וֹ דק ת שׁ ר פּ ר הוֹ ז ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
 ז

'אקרפםיּלהּת("דבאּתםי עׁשרךרדו םי קי ּדצךרּד'העדֹוי י ּכ" 
ךרדו ,םי קי ּדּצהךרּדתארי כמּו'העדֹוּיׁשי פל,הזו ,)'וקוספ 

.ּהדּבאמ'הו האּונׂשםי עׁשר 

ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ")אם ילּ הּת (,רמאו חתּפ ...רז ע ל אי בּ רר מא  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

הזוהר אור
הרע,(ט) כוח  מתבטל הקדוש הניצוץ נתקן שכאשר כלל, ימצא שלא

בתהלים המלך דוד הו )וכתפילת פסוק  לה ה '(פרק üמלאä ר äח  לפני  éמץ äיהי"ְְְְִִֵַַַֹ
רדפם". ה ' ü מלאä וחלקלñת üŁ ח דר éם "יהי  õâְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹחה".
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אלּ א."'הע ד וֹ י י כּ "י אמ."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אב טוֹ אל אי יּ ק י דּ צ דּ אחראבּ חגּ ׁש או ע ד וֹ י אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
,ך כּ ן י גב וּ .וּ הל ארטנ ל וּ הי י ּמ ק ל י ז אאוּ הו ,וּ הל אנ גּ אל וּ וּ הל  ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ אחראאי ההי ו הל דּ י ע בּ אחראל ק י פ נ דּ ן אמ ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
'הע ד וֹ י י כּ ",ב י תכּ ך כּ ן י גב וּ .וּ הי י ד הבּ ּה י ל ף ּת ּת ׁש י ו ,אוּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
ן י גבּ ,ּה מרגּ מאי ה."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אוּ ההל ּה י ל ע ד וֹ מּת ׁש א)ע "אפ"חףדּ (אל אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

.וּ הי י ד הבּ ל י ז אאל ו ,ן וֹ הל דּ אחרא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

ןגהלו םהלבי טהלםי קי דצהךרדבחי גש מו עדו י ה"בקה
םהי לע

ע ד ו י ה"ב ק האל א."'הע ד וֹ י י כּ "ו המ,רז ע ל אי ב רר מא  ִ◌ֵ◌ַ◌
,םהי ל ע ן גהל ו םהל ב י טהל םי ק י ד צ הך רד ב חי גש מו 

ך רד ל אצ ו י ש י מך כ י פ ל ו .)י (םתו ארו מש ל םהי נ פ ל ך ל ו האו הו 
.)אי (ו מע ו ל ף תתש י ו ה"ב ק הל ש ך רד הו תו אתו י הל ך י רצ 
םי ע ׁש רך רד ו "."םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ "ב ו תכ הז ל י ב ש ב ו  ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ו תו אל ו ל ע ד ו נ ה"ב ק הן י אש י פ ל .המצ ע מאי ה,"ד ב אּת  ֵֹ◌

.)ב י (םהמע ך ל ו הו נ י או ,םהל ש ך רד ה


הזוהר אור
המלך(י) דוד כתפילת ישרה  בדרך ט )להוליכם ה  פרק נחני (תהלים ְִֵ"ה '

הושר õŁררי למען ý(הישר )בצדקת."ýéרâ לפני  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָ

לקב "ה.(יא) שותף ונעשה  הקדושה , השכינה  שורה התורה עסק ידי שעל

מאליהם.(יב) נאבדים עמהם ה' וכשאין

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סטדברי 

ספר
נידח ממנו ידח לא כי

עשירי חלק
ב' ענף 

העליון בעולם שראה  ומה  קליני מוות שעבר 15 בן הנער דברי

נמר בקיצור הנער לסרטו מילי
במהירות אינפורמציה מקבלת  - הנשמה .1

דקות כמה תוך ענקית  אינפורמציה .2

תשע"ו. סוכות , של ראשון בחג ארע  קליני המוות .3

הגוף מן יוצא  שהוא הרגיש הוא .4

טוב... הרגשתי לא  לכולם, שלום  .5

הגוף מן יוצא  שאני הרגשתי .6

מעלית בלי למעלה עולה  אני .7

מבחוץ הארץ כדור  את  רואה אני .8

גדולה למנהרה  נכנס אני .9

שלי  סבא את ראיתי .10

בטלפטיה איתי דיבר האור .11

למות רוצה  אני אם אותי שאלו .12?

ענק... אולם אל  הגעתי .13

היד  את  לי לחץ והוא  יוסף עובדיה  הרב את  ראיתי .14

לרע ועדות לטוב במשפט -עדות .15

מעלה של דין  בית  - אלישיב הרב - עובדיה  הרב - כדורי הרב .16

לרע ועדות לטוב במשפט -עדות .17



תורהטז ז תהליזוהר

אלּ א."'הע ד וֹ י י כּ "י אמ."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אב טוֹ אל אי יּ ק י דּ צ דּ אחראבּ חגּ ׁש או ע ד וֹ י אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
,ך כּ ן י גב וּ .וּ הל ארטנ ל וּ הי י ּמ ק ל י ז אאוּ הו ,וּ הל אנ גּ אל וּ וּ הל  ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ אחראאי ההי ו הל דּ י ע בּ אחראל ק י פ נ דּ ן אמ ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
'הע ד וֹ י י כּ ",ב י תכּ ך כּ ן י גב וּ .וּ הי י ד הבּ ּה י ל ף ּת ּת ׁש י ו ,אוּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
ן י גבּ ,ּה מרגּ מאי ה."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אוּ ההל ּה י ל ע ד וֹ מּת ׁש א)ע "אפ"חףדּ (אל אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

.וּ הי י ד הבּ ל י ז אאל ו ,ן וֹ הל דּ אחרא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

ןגהלו םהלבי טהלםי קי דצהךרדבחי גש מו עדו י ה"בקה
םהי לע

ע ד ו י ה"ב ק האל א."'הע ד וֹ י י כּ "ו המ,רז ע ל אי ב רר מא  ִ◌ֵ◌ַ◌
,םהי ל ע ן גהל ו םהל ב י טהל םי ק י ד צ הך רד ב חי גש מו 

ך רד ל אצ ו י ש י מך כ י פ ל ו .)י (םתו ארו מש ל םהי נ פ ל ך ל ו האו הו 
.)אי (ו מע ו ל ף תתש י ו ה"ב ק הל ש ך רד הו תו אתו י הל ך י רצ 
םי ע ׁש רך רד ו "."םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ "ב ו תכ הז ל י ב ש ב ו  ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ו תו אל ו ל ע ד ו נ ה"ב ק הן י אש י פ ל .המצ ע מאי ה,"ד ב אּת  ֵֹ◌

.)ב י (םהמע ך ל ו הו נ י או ,םהל ש ך רד ה


הזוהר אור
המלך(י) דוד כתפילת ישרה  בדרך ט )להוליכם ה  פרק נחני (תהלים ְִֵ"ה '

הושר õŁררי למען ý(הישר )בצדקת."ýéרâ לפני  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָ

לקב "ה.(יא) שותף ונעשה  הקדושה , השכינה  שורה התורה עסק ידי שעל

מאליהם.(יב) נאבדים עמהם ה' וכשאין

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סטדברי 

ספר
נידח ממנו ידח לא כי

עשירי חלק
ב' ענף 

העליון בעולם שראה  ומה  קליני מוות שעבר 15 בן הנער דברי

נמר בקיצור הנער לסרטו מילי
במהירות אינפורמציה מקבלת  - הנשמה .1

דקות כמה תוך ענקית  אינפורמציה .2

תשע"ו. סוכות , של ראשון בחג ארע  קליני המוות .3

הגוף מן יוצא  שהוא הרגיש הוא .4

טוב... הרגשתי לא  לכולם, שלום  .5

הגוף מן יוצא  שאני הרגשתי .6

מעלית בלי למעלה עולה  אני .7

מבחוץ הארץ כדור  את  רואה אני .8

גדולה למנהרה  נכנס אני .9

שלי  סבא את ראיתי .10

בטלפטיה איתי דיבר האור .11

למות רוצה  אני אם אותי שאלו .12?

ענק... אולם אל  הגעתי .13

היד  את  לי לחץ והוא  יוסף עובדיה  הרב את  ראיתי .14

לרע ועדות לטוב במשפט -עדות .15

מעלה של דין  בית  - אלישיב הרב - עובדיה  הרב - כדורי הרב .16

לרע ועדות לטוב במשפט -עדות .17



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ע 

בחיי  שניה כל על אותי דנו  .18
במעשיך  צופים כולם  - נוראית  בושה .19

ושניה דקה כל של החיים  סרט  .20
לרע ועדות לטוב במשפט -עדות .21
בשמים ענק שכר  יש מצוה לכל .22

גדול  יותר שכר מסמל - גדול אור .23
רשע צועקים חבלה  מלאכי – בעבירות  .24

כנפיים עם שניים אותי לקחו .25

בעולם שקורה מה כל ידעתי .26
תחתון עדן  לגן אותי לקחו  .27

תורה לומדים אנשים  ראיתי .28
תחתון עדן  לגן אותי לקחו  .29

משם לצאת  רציתי לא  - עדן גן .30
מהעיניים להם  יוצאת  אש - חבלה מלאכי .31

אותי  לקחו  החבלה מלאכי .32
עברה כל על העונש את ראיתי .33

ועברות מצוות של רוחני משקל מצוות  עברות .34
דקות 15 רק והייתי שנים - למעלה  שהייתי הרגשתי .35

הגהנום... על קצת לנו ספר .36
איומות צרחות  וראיתי שמעתי .37

איומות צרחות  בגהנום - וראיתי שמעתי .38
בגהנום מקום בכל נוראית  הרגשה הרגשתי .39

צלמוות נקרא - בגהנום - אחד מקום .40
בגהנום מקום בכל נוראית  הרגשה הרגשתי .41

ביקום מסתובבות  נשמות  ראיתי .42
עליה הכל יודעת  היא  נשמה פוגשת כשנשמה .43

עברות על  כבד עונש ויש מצוות  על עצום  שכר יש .44
בחזרה לחזור  בחירה- נותנים  לפעמים  .45

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עאדברי 

לתקן... אפשר  הזה בעולם  רק .46
להשאר רוצה  אני אם  אותי שאלו .47?

לתקן... צריך שאני דברים  שיש לי אמרו  .48
מאוד... שמגנה מצוה - ציצית מצות .49

ענק שכר זה  - שמברכים  ברכה .50!
להשאר רוצה  אני אם  אותי שאלו .51?

ולתקן מצוות  עוד  לעשות  יכול אני כי לחזור רציתי .52
שהגעתי... אבות- זכות  לי שיש לי אמרו .53

קליני  המות  אחרי בתשובה חזר .54
היהודי  של האישי השחפ"ץ - ציצית .55!

מאוד  מפחיד וזה  - המוות מלאך  את ראית  .56
מצוות... הרבה  תעשה  לי- אמר .57

דקות כמה תוך ענקית  אינפורמציה .58
במהירות אינפורמציה מקבלת  - הנשמה .59

דבר אותו את מספרים - קליני מוות  שחוו  אנשים  .60
קליני  מוות  .61

אוקספורד  אוניברסיטת .62
על  מספרים חוקרים .63

קליני  מוות  .64
קליני  מוות  חוו אמריקאים  מיליון 8 .65

דבר אותו את מספרים - קליני מוות  שחוו  אנשים  .66
במהירות אינפורמציה מקבלת  הנשמה  .67

דקות כמה תוך ענקית  אינפורמציה .68
עליה הכל יודעת  היא  נשמה פוגשת כשנשמה .69

בשמים ענק שכר  יש - ברכה  כל על .70
המשיח  זה מי ראית  האם  .71?

המשיח  שהוא מופתעים יהיו  כולם .72
מאוד  קרוב  זה - המשיח והתגלות  הגאולה .73



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ע 

בחיי  שניה כל על אותי דנו  .18
במעשיך  צופים כולם  - נוראית  בושה .19

ושניה דקה כל של החיים  סרט  .20
לרע ועדות לטוב במשפט -עדות .21
בשמים ענק שכר  יש מצוה לכל .22

גדול  יותר שכר מסמל - גדול אור .23
רשע צועקים חבלה  מלאכי – בעבירות  .24

כנפיים עם שניים אותי לקחו .25

בעולם שקורה מה כל ידעתי .26
תחתון עדן  לגן אותי לקחו  .27

תורה לומדים אנשים  ראיתי .28
תחתון עדן  לגן אותי לקחו  .29

משם לצאת  רציתי לא  - עדן גן .30
מהעיניים להם  יוצאת  אש - חבלה מלאכי .31

אותי  לקחו  החבלה מלאכי .32
עברה כל על העונש את ראיתי .33

ועברות מצוות של רוחני משקל מצוות  עברות .34
דקות 15 רק והייתי שנים - למעלה  שהייתי הרגשתי .35

הגהנום... על קצת לנו ספר .36
איומות צרחות  וראיתי שמעתי .37

איומות צרחות  בגהנום - וראיתי שמעתי .38
בגהנום מקום בכל נוראית  הרגשה הרגשתי .39

צלמוות נקרא - בגהנום - אחד מקום .40
בגהנום מקום בכל נוראית  הרגשה הרגשתי .41

ביקום מסתובבות  נשמות  ראיתי .42
עליה הכל יודעת  היא  נשמה פוגשת כשנשמה .43

עברות על  כבד עונש ויש מצוות  על עצום  שכר יש .44
בחזרה לחזור  בחירה- נותנים  לפעמים  .45

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עאדברי 

לתקן... אפשר  הזה בעולם  רק .46
להשאר רוצה  אני אם  אותי שאלו .47?

לתקן... צריך שאני דברים  שיש לי אמרו  .48
מאוד... שמגנה מצוה - ציצית מצות .49

ענק שכר זה  - שמברכים  ברכה .50!
להשאר רוצה  אני אם  אותי שאלו .51?

ולתקן מצוות  עוד  לעשות  יכול אני כי לחזור רציתי .52
שהגעתי... אבות- זכות  לי שיש לי אמרו .53

קליני  המות  אחרי בתשובה חזר .54
היהודי  של האישי השחפ"ץ - ציצית .55!

מאוד  מפחיד וזה  - המוות מלאך  את ראית  .56
מצוות... הרבה  תעשה  לי- אמר .57

דקות כמה תוך ענקית  אינפורמציה .58
במהירות אינפורמציה מקבלת  - הנשמה .59

דבר אותו את מספרים - קליני מוות  שחוו  אנשים  .60
קליני  מוות  .61

אוקספורד  אוניברסיטת .62
על  מספרים חוקרים .63

קליני  מוות  .64
קליני  מוות  חוו אמריקאים  מיליון 8 .65

דבר אותו את מספרים - קליני מוות  שחוו  אנשים  .66
במהירות אינפורמציה מקבלת  הנשמה  .67

דקות כמה תוך ענקית  אינפורמציה .68
עליה הכל יודעת  היא  נשמה פוגשת כשנשמה .69

בשמים ענק שכר  יש - ברכה  כל על .70
המשיח  זה מי ראית  האם  .71?

המשיח  שהוא מופתעים יהיו  כולם .72
מאוד  קרוב  זה - המשיח והתגלות  הגאולה .73



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עב

קשה או קל - לגאולה  מסלולים  שני .74?
בתשובה נחזור  אם  - קל במסלול הגאולה  .75

קשה או קל - לגאולה  מסלולים  שני .76?
טוב... לא שלנו  המצב כרגע .77

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .78
המלחמה... את  ינהל אובמה .79

ירושלים... על הקרב .80
להינצל  כדי לעשות מה .81?

חסדים וגמילות  בתורה  לעסוק .82
נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .83

אנשים... יחטפו דאעש .84
להינצל  כדי לעשות מה .85?

חסדים וגמילות  בתורה  לעסוק .86
להיות שהולך מה זה - קדימה סרט ראיתי .87

הכל  - שניה באלפית  - שלי החיים על סרט ראיתי .88
להיות שהולך מה זה - קדימה סרט ראיתי .89

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .90
המלחמה... את  ינהל אובמה .91

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .92
בפתח  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים הר .93

בפתח  המשיח  .94
המשיח  שהוא מופתעים יהיו  כולם .95

י"ד)96. זכריה בפתח (ספר  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים רד
שמים ירא  הוא אם  האדם - של הפנימיות על רק  יסתכל  הוא  .97

בפתח  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים הר .98
בשלבים התחילה המלחמה .99

רגע כל  לקרות יכולה וההתפרצות התחילה, כבר  המלחמה  .100
המלחמה... תפרוץ  ואז  שליטה, מכלל שיצא ארוע .101

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .102

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עגדברי 

בישראל... שיפלו  טילים של  מלחמה יהיה .103

בשמים אותה  יעמיד והקב"ה אטום, פצצת  תשגר אירן .104

ליהודים שהרעו בגויים ינקום  ה ' .105

הגויים את  תחסל  אדמה  רעידת  .106

להינצל  כדי לעשות מה .107?

חסדים וגמילות  בתורה  לעסוק .108

בפתח  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים הר .109

שמים ירא  הוא אם  - האדם של הפנימיות על רק יסתכל הוא .110

ינצל  הוא  - הזיתים להר  להכנס שיזכה  מי .111

היהודים של  דם כתמי ועליו חלוק עם יופיע הקב"ה .112

הופיע נקמות  קל  ה ' נקמות  קל .113

תיפול  לארץ - חומה כל מדרגה כל .114

תיפול לארץ חומה וכל  ההרים ... ונהרסו ל"ח )115. (יחזקאל

הגאולה... התחלת תהיה  רק ואז  .115

הרעה... תפתח מצפון  .117

בפתח  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים הר .118

ינצל  הוא  - הזיתים להר  להכנס שיזכה  מי .119

היהודים של  דם כתמי ועליו חלוק עם יופיע הקב"ה .120

ומגוג  גוג מלחמת מטרת מה .121?

בישיבה ולומד בתשובה  חזר  - נתן כיום .122

במצוות ונתחזק נתאחד אם  - ברחמים  גאולה .123

התחלת תהיה  רק ואז הגאולה124.

כלום לו יקרה  לא - בה ' דבוק הוא  אם - אדם  הבן  משנה  המקום , משנה לא  .125

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .126

להינצל  כדי לעשות מה .127?

חסדים וגמילות  בתורה  לעסוק .128

המתים תחיית  .129



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עב

קשה או קל - לגאולה  מסלולים  שני .74?
בתשובה נחזור  אם  - קל במסלול הגאולה  .75

קשה או קל - לגאולה  מסלולים  שני .76?
טוב... לא שלנו  המצב כרגע .77

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .78
המלחמה... את  ינהל אובמה .79

ירושלים... על הקרב .80
להינצל  כדי לעשות מה .81?

חסדים וגמילות  בתורה  לעסוק .82
נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .83

אנשים... יחטפו דאעש .84
להינצל  כדי לעשות מה .85?

חסדים וגמילות  בתורה  לעסוק .86
להיות שהולך מה זה - קדימה סרט ראיתי .87

הכל  - שניה באלפית  - שלי החיים על סרט ראיתי .88
להיות שהולך מה זה - קדימה סרט ראיתי .89

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .90
המלחמה... את  ינהל אובמה .91

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .92
בפתח  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים הר .93

בפתח  המשיח  .94
המשיח  שהוא מופתעים יהיו  כולם .95

י"ד)96. זכריה בפתח (ספר  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים רד
שמים ירא  הוא אם  האדם - של הפנימיות על רק  יסתכל  הוא  .97

בפתח  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים הר .98
בשלבים התחילה המלחמה .99

רגע כל  לקרות יכולה וההתפרצות התחילה, כבר  המלחמה  .100
המלחמה... תפרוץ  ואז  שליטה, מכלל שיצא ארוע .101

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .102

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עגדברי 

בישראל... שיפלו  טילים של  מלחמה יהיה .103

בשמים אותה  יעמיד והקב"ה אטום, פצצת  תשגר אירן .104

ליהודים שהרעו בגויים ינקום  ה ' .105

הגויים את  תחסל  אדמה  רעידת  .106

להינצל  כדי לעשות מה .107?

חסדים וגמילות  בתורה  לעסוק .108

בפתח  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים הר .109

שמים ירא  הוא אם  - האדם של הפנימיות על רק יסתכל הוא .110

ינצל  הוא  - הזיתים להר  להכנס שיזכה  מי .111

היהודים של  דם כתמי ועליו חלוק עם יופיע הקב"ה .112

הופיע נקמות  קל  ה ' נקמות  קל .113

תיפול  לארץ - חומה כל מדרגה כל .114

תיפול לארץ חומה וכל  ההרים ... ונהרסו ל"ח )115. (יחזקאל

הגאולה... התחלת תהיה  רק ואז  .115

הרעה... תפתח מצפון  .117

בפתח  יעמוד  והמשיח ל-2, יבקע הזיתים הר .118

ינצל  הוא  - הזיתים להר  להכנס שיזכה  מי .119

היהודים של  דם כתמי ועליו חלוק עם יופיע הקב"ה .120

ומגוג  גוג מלחמת מטרת מה .121?

בישיבה ולומד בתשובה  חזר  - נתן כיום .122

במצוות ונתחזק נתאחד אם  - ברחמים  גאולה .123

התחלת תהיה  רק ואז הגאולה124.

כלום לו יקרה  לא - בה ' דבוק הוא  אם - אדם  הבן  משנה  המקום , משנה לא  .125

נגדנו... יתאחדו הגויים  כל .126

להינצל  כדי לעשות מה .127?

חסדים וגמילות  בתורה  לעסוק .128

המתים תחיית  .129



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עד

עונש  יש עברה  כל על בשמים .130

תשע"ו. סוכות , של ראשון בחג ארע  קליני המוות .131

במהירות אינפורמציה -מקבלת  הנשמה  .132

דקות כמה תוך ענקית  אינפורמציה .133

ברחמים לגאולה זוכים איך .134?

במצוות ונתחזק נתאחד אם  - ברחמים  גאולה .135

בישיבה ולומד בתשובה  חזר  - נתן כיום .136

הדברים את  לדעת התועלת מה .137?

בהכנה ענין  יש - בחרדה ענין אין .138!

עצמו... את מכין אדם אם .139

לעשות... מה אומרת והתורה .140

עצמך... את  תכין להינצל כדי .141



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עהדברי 

ג' ענף

ותשובות שאלות
כצרו וצרפתי ה ', בש וחסו ודל עני ע בכ והשארתי

הזהב את כבחו ובחנתי הכס את 

ואיפהשאלה: המשיח , איפה  בא, דוד בן  שביעית  במוצאי כתוב א .
?הגאולה

הצדיקים ? רק  וינצלו ימותו, היהודים  רוב  האם ב.

ברחמים ? הגאולה איפה ג.

ברחמים... גאולה הכוונה מה  יודעים  לא  אנחנו תשובה:

יתברך. השם של הרחמים מהם יודעים  לא  אנחנו

יחזרו שכולם  עד וסבל צרות הרבה  שיהיו  הכוונה זה  שברחמים להיות יכול 
לגאולה .. יזכו כולם  ואז  שלמה, כולםבתשובה שימותו הכוונה - בדין כי 

הצדיקים .... רק  ויזכו

בהמשך.. לאברהם , החסד ראה

כא תיקון גםובזוהר  ויזכו שיגאלו כדי בתשרי, יגאלו שלא  כתוב -
עתיד  זה  וּ מוּ ם  לאברהם : החסד כתב וכן בניסן . יגאלו ולכן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִהבינונים,
מּפ ׁש עינ וּ , מחוֹ לל והוּ א  יתקיּ ם  וּ בוֹ  האחר וֹ נה , בּ גּ לוּ ת  להיוֹ ת  הנּ אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהרוֹ עה
בּ כּמ ה ענ יּ וּ ת, ׁש ל יּס וּ רים  ׁש ל בּ מכּ וֹ ת  בּ עונוֹ תינוּ , מדכּ א  בּ גללם , חל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
ׁש כּ תוּ ב וזה וּ  וגוֹ מר , הרעה על יהו"ה  ויּ נּ חם וּ בגללוֹ  עליהם, ׁש ּס וֹ בל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדחקים 

לנוּ , נרּפ א  ראבחבוּ רת וֹ  ׁש היא הּב ינ וֹ ניּ ים, את דּ וֹ חה  שׂ מאל ׁש וּ וּ בגללוֹ  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ׁש בים, לקּב ל ימין זר וֹ ע פסח, ׁש הוּ א ּב תׁש וּ בה, אוֹ תם מקרבת וימין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה נה,
ירוּ ׁש לים, ׁש בי ק וּ מי להם ויאמר  ּב ידיהם, ואוֹ חז מ נּ פילתם אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְויקים
ספר להם וּ מג לּ ה  רחמים, הוּ א ּת וֹ רה  ׁש ּמ ּת ן מׁש ה, ּב זכ וּ ת יצא וּ  ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוּ ב ׁש בוּ ע וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
על  ורחמים הרׁש עה, מלכ וּ ת היּ ּב ׁש ה, ותראה ליר וּ ׁש לים, ויתּכ נּ ס וּ  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה,

קנּ וֹ  ירוּ ׁש לים ק נּ וֹ ? זה מי ק נּ וֹ . יעיר  ּכ נׁש ר  וּ ב וֹ  .(לשכינה)ּב ניו , ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
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ׁש כּ תוּ ב וזה וּ  וגוֹ מר , הרעה על יהו"ה  ויּ נּ חם וּ בגללוֹ  עליהם, ׁש ּס וֹ בל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדחקים 

לנוּ , נרּפ א  ראבחבוּ רת וֹ  ׁש היא הּב ינ וֹ ניּ ים, את דּ וֹ חה  שׂ מאל ׁש וּ וּ בגללוֹ  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ׁש בים, לקּב ל ימין זר וֹ ע פסח, ׁש הוּ א ּב תׁש וּ בה, אוֹ תם מקרבת וימין  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה נה,
ירוּ ׁש לים, ׁש בי ק וּ מי להם ויאמר  ּב ידיהם, ואוֹ חז מ נּ פילתם אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְויקים
ספר להם וּ מג לּ ה  רחמים, הוּ א ּת וֹ רה  ׁש ּמ ּת ן מׁש ה, ּב זכ וּ ת יצא וּ  ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוּ ב ׁש בוּ ע וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
על  ורחמים הרׁש עה, מלכ וּ ת היּ ּב ׁש ה, ותראה ליר וּ ׁש לים, ויתּכ נּ ס וּ  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה,

קנּ וֹ  ירוּ ׁש לים ק נּ וֹ ? זה מי ק נּ וֹ . יעיר  ּכ נׁש ר  וּ ב וֹ  .(לשכינה)ּב ניו , ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עו 

לאברהם וצרוףבחסד וקושי צער של חודשים ו' יהיו  שבגאולה  מובא 
כבר שהם ושמעתי בתשובה. ישראל כל ישובו ואז ניסן, עד מתשרי

לשונו : וזה התחילו...

לז נהר  - ה העניןמעין אחישנה: בעתה  וסוד  המשיח, חבלי סוד לבאר -
עת בנחת  לישראל הגאולה  שיהיה דהיינו בעתה  עתות, ב' לה יש שהגאולה 

ו החוטאים, כל המשיח וימית שבהם , כשרים אלא  יזכו ולא לאלשחוק ,
ממשפחה ושנים מעיר אחד  אלא עני יזכו שיחלץ עתה שילחץ ויש  .

אשר הצרה  שתרבה והיינו  החייבים, כל ויזכו בתשובה וישובו בעניו
ותרבה עוני , מרוב  גוייתם אם כי אז לישראל שאין נהיתה , לא כמוהו 
נשאר לא שכבר  והיינו  הצער , מרוב  הקשות הלבבות ויתרככו הבכיה,
א', ענין צרת על הבכייה יתעורר  הרבה פעמים כי בבורא, אלא הבטחה
מצרת  בנחת והם הלחם , מצרת בצער  או הלחם , מצרת בנחת הם  ואם
משגב והיינו וכיוצא, העוני מצרת בנחת והם המות, בצרת הם  או המות.

בצרה:לעתות


איש* אלפים שבעת רק שישארו נכתב אחר במקום 

הדר במעלת כ; נהר   ג  מעין   לאברהם בחסד  ח"ו.
המשיח. בביאת ישראל  בארץ

המשיח כשיבא יום  באותו כי בידינו  קבלה מסורת  כי  דע
בארץ ימצא יום  באותו ישראל , לארץ גליות קיבוץ  עם 

ישראל, מבני  אלפים  שבעת יחיוישראל היום ובאותו
האש חומת יסתלקו היום  ובאותו שבארץ, המתים
באבנים המקדש בית יבנה יום ובאותו מירושלים ,
שבארץ  המתים יחזרו יום ובאותו  ומרגליות, טובים 
אלפים הז' וכן רוחניים , חדשה בריה  חיותם  בעת ישראל 
של כגופו רוחני, גוף חדשה בריה  כולם חיים , הנמצאים
ו ]משה  [חנוך של  וכגופו החטא קודם  הראשון  אדם
מעופפים באויר כולם  וישוטו [ואליהו], ע"ה רבינו

הגליות: קיבוץ אנשי לעיני  זה וכל  וגו', כנשרים 
בריה  נעשה שאחיהם  יראו גליות קיבוץ בני  וכשישראל 
תחתון עדן  בגן ולדור ללכת  באויר  ופורחים  חדשה ,
קיבוץ  בני  יתקבלו אזי , יתברך, השם מפי תורה ללמוד
המשיח  למלך ויתרעמו נפש , ודאבון בלבם  דאגה גליות
הם זכו מאין כמותם , ישראל בני אנו אין וכי  ויאמרו
נגרע : ולמה אנו כן שאין מה ונפש בגוף רוחניים  להיות
שכל ומפורסם  נודע כבר המשיח מלך להם  ואומר
אותם מדה, כנגד מדה הוא  ברוך הקדוש של מידותיו
לנפש לזכות כדי  בארץ לבא והשתדלו  בחו "ל  שהיו
בים ובאו  גופם, על ולא  ממונם  על  חשו ולא טהורה ,
נגזל או בים, נטבעים להיותם חששו ולא וביבשה,

ובעבור קשים, אדונים  ביד שבויים  להיותם או ביבשה,
לכן וממונם, מגופם ולא ומנפשם מרוחם  העיקר שעשו
יכולים שהייתם ואתם מדה, כנגד מדה רוחניות חזרו
חמדת  בעבור לבא ונתרשלתם כמותם  בארץ לבא
עיקר עשיתם  ומהם  וגופכם  לממוניכם וחששתם הממון 
גשמיים נשארתם לכן  טפל , עשיתם  ומרוחכם  ומנפשכם 
הש"י הנה שחמדתם ממון מדה.ולחמדת כנגד מדה
ואבנים וזהב  כסף שכל שיעור, בלי  ממון לכם נותן 
הים מושבע הימים, כל  בים  הנטבעים ומרגליות טובים 
מה  וכל לטבעתם , ימים  ג ' תוך יפו אותםבים  להביא
הקיא הכל שלמה זמן  עד  בראשית ימי מששת שנטבע 
מזמן שנטבע ומה שלמה , נתעשר ומשם  ליבשה יפו ים 
להקיא יפו ים  עתידה הכל  גליות קיבוץ זמן  עד שלמה 
וצדיק צדיק לכל אותם יחלק והמשיח  ליבשה, אותם 
המטמוניות  כל וגם  יינקו, ימים  שפע  כי הה"ד  חלקו,
מחילות  נעשית  להיות הארץ עתידה העפר שתחת
ומוליך  המלכים, אוצרות כל ולהוליך להתגלגל  מחילות
וגו ', חול טמוני ושפוני  כדכתיב ישראל  לארץ אותם 
והוא המשיח למלך ישראל ארץ בתוך יתגלה והכל 
חלקו, אחד לכל  גליות קיבוץ  לאנשי אותם  יחלק
גופם ועל  ממונם על  שהקפידו לאותם רב ממון וישבעו
על חשו שלא ואותם  ממון , ושבעים גשמיים ישארו 
הוא ברוך הקדוש בלבד רוחם על  אלא ממונם ועל גופם
עדן לגן אותם ומוליך חדשה, בריה אותם  עושה

מסכ"י : וזמש "ל . כנזכר. התחתון 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עזדברי 

שום שאין עד  יחד הצרות כל כוללת היא אז להם שתהיה  זו צרה אמנם
ואין  נחת, ואין ושמלה, לחם  אין דדלות  בכייה  דהיינו בחינה, משום נחת 
לו  אין ואחד אחד  כל אלא בקרה , כסות ואין עיר, ואין בית, ואין מושב ,
מחליף הוא ברוך  שהקדוש  ומהחרב , ומהמיתה מהשביה מצר  גוייתו אלא

המשיח. ימות לא  ולכן בעוני, מיתה להם

העמים, במדבר  להיות מירושלים  לצאת ישראל שעתידין ימים מ "ה  והיינו
אל  ויצא בר פיסת אפילו בידו  הציל שלא סדום בהפיכת לוט שהיה כעין
על  נפוצים וכולם ישראל, של צרתן יהיו כך  בדומה דומה  ממש המדבר ,
עד הזה, כצער  היה לא מעולם ישראל שעברו צרות שכל המדבר , פני
כדרך בצרתם, עמם ויבכה  שיחיה  לישראל רבע "ה משה שם  שיתגלה
מדת  כנגד  ימים מ"ה ישראל ימנו ושם בבל, נהרות על עמהם  ובכה שבא
במדבר שימצאו מה אלא שם  יאכלו ולא מ"ה, שם  כנגד רבינו משה 

בתשובה. כולם  שם ישובו אז מלוחים, שרשים

עמהם ויכלה האומות אל ילך  ראש, נתנה ויאמר  יסבול שלא והשארומי ,
המלוח  השורש יתברך והצדיק עוונו, שיעור  כפי א' כל ההוא בצער  יצטרפו
ויצטער, ישוב או  נדחה  והרשע  ישוב, והבינוני באלהיו, ויחזק כמן , במעיו 
שם, והתשובה  הבכייה ותרבה עמהם, לבכות  אלא מרע"ה  ביד כח ואין
שתחלת מעפרה, שכינה ותקום גאולה, ותצמח מדבר, מתי יקומו ומיד
וחירות, גאולה דור יובל דור  ויהיה  המדבר , דור  שמתו  מעת  היתה נפילתה 
עמהם ותבא  הבנוי, המקדש  ובית  הבנויה לירושלים  גאולים  יבואו ומיד
יאחז ואז ממצרים, צאתם  כימי דגלים ויבאו במקדש, ותשרה  שכינה 
להם אין זה  כל  ועם ממנה, רשעים וינערו  הארץ בכנפות הוא ברוך  הקדוש
כל  ועם שימצאו , מגוג גוג מביזת  גדול עושר יעשרו ואח "כ גוייתם, אם  כי
בו, ונשמחה נגילה  י"י עשה  היום זה  כדכתיב  בה', אלא שמחה להם אין זה

ל.וזמש"אכי"ר.

אחישנה: בעתה וסוד הגאולה, סוד לבאר  - לח נהר  - ה ובמעין

בגלות  מאריכין דהיינו דוחה , שמאל בסוד  בעזה"י תהיה  שהגאולה הענין
חדשים בו ' כי  מקרבת, וימין ניסן, עד  דוחה שמאל מתשרי חדשים, ו' עוד 
ישראל  כל ויהיו כולם שישובו עד  כנ "ל, וצרוף  ובצרה  בעוני יהיו אלו
כאמור בוקר, לעת והעוני, והצרות היסורים  ידי על לגאולה , זוכים
כי  הוא בזה  המגיע  והתועלת י"י, בשם וחסו ודל עני עם בכם והשארתי



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עו 

לאברהם וצרוףבחסד וקושי צער של חודשים ו' יהיו  שבגאולה  מובא 
כבר שהם ושמעתי בתשובה. ישראל כל ישובו ואז ניסן, עד מתשרי

לשונו : וזה התחילו...

לז נהר  - ה העניןמעין אחישנה: בעתה  וסוד  המשיח, חבלי סוד לבאר -
עת בנחת  לישראל הגאולה  שיהיה דהיינו בעתה  עתות, ב' לה יש שהגאולה 

ו החוטאים, כל המשיח וימית שבהם , כשרים אלא  יזכו ולא לאלשחוק ,
ממשפחה ושנים מעיר אחד  אלא עני יזכו שיחלץ עתה שילחץ ויש  .

אשר הצרה  שתרבה והיינו  החייבים, כל ויזכו בתשובה וישובו בעניו
ותרבה עוני , מרוב  גוייתם אם כי אז לישראל שאין נהיתה , לא כמוהו 
נשאר לא שכבר  והיינו  הצער , מרוב  הקשות הלבבות ויתרככו הבכיה,
א', ענין צרת על הבכייה יתעורר  הרבה פעמים כי בבורא, אלא הבטחה
מצרת  בנחת והם הלחם , מצרת בצער  או הלחם , מצרת בנחת הם  ואם
משגב והיינו וכיוצא, העוני מצרת בנחת והם המות, בצרת הם  או המות.

בצרה:לעתות


איש* אלפים שבעת רק שישארו נכתב אחר במקום 

הדר במעלת כ; נהר   ג  מעין   לאברהם בחסד  ח"ו.
המשיח. בביאת ישראל  בארץ

המשיח כשיבא יום  באותו כי בידינו  קבלה מסורת  כי  דע
בארץ ימצא יום  באותו ישראל , לארץ גליות קיבוץ  עם 

ישראל, מבני  אלפים  שבעת יחיוישראל היום ובאותו
האש חומת יסתלקו היום  ובאותו שבארץ, המתים
באבנים המקדש בית יבנה יום ובאותו מירושלים ,
שבארץ  המתים יחזרו יום ובאותו  ומרגליות, טובים 
אלפים הז' וכן רוחניים , חדשה בריה  חיותם  בעת ישראל 
של כגופו רוחני, גוף חדשה בריה  כולם חיים , הנמצאים
ו ]משה  [חנוך של  וכגופו החטא קודם  הראשון  אדם
מעופפים באויר כולם  וישוטו [ואליהו], ע"ה רבינו

הגליות: קיבוץ אנשי לעיני  זה וכל  וגו', כנשרים 
בריה  נעשה שאחיהם  יראו גליות קיבוץ בני  וכשישראל 
תחתון עדן  בגן ולדור ללכת  באויר  ופורחים  חדשה ,
קיבוץ  בני  יתקבלו אזי , יתברך, השם מפי תורה ללמוד
המשיח  למלך ויתרעמו נפש , ודאבון בלבם  דאגה גליות
הם זכו מאין כמותם , ישראל בני אנו אין וכי  ויאמרו
נגרע : ולמה אנו כן שאין מה ונפש בגוף רוחניים  להיות
שכל ומפורסם  נודע כבר המשיח מלך להם  ואומר
אותם מדה, כנגד מדה הוא  ברוך הקדוש של מידותיו
לנפש לזכות כדי  בארץ לבא והשתדלו  בחו "ל  שהיו
בים ובאו  גופם, על ולא  ממונם  על  חשו ולא טהורה ,
נגזל או בים, נטבעים להיותם חששו ולא וביבשה,

ובעבור קשים, אדונים  ביד שבויים  להיותם או ביבשה,
לכן וממונם, מגופם ולא ומנפשם מרוחם  העיקר שעשו
יכולים שהייתם ואתם מדה, כנגד מדה רוחניות חזרו
חמדת  בעבור לבא ונתרשלתם כמותם  בארץ לבא
עיקר עשיתם  ומהם  וגופכם  לממוניכם וחששתם הממון 
גשמיים נשארתם לכן  טפל , עשיתם  ומרוחכם  ומנפשכם 
הש"י הנה שחמדתם ממון מדה.ולחמדת כנגד מדה
ואבנים וזהב  כסף שכל שיעור, בלי  ממון לכם נותן 
הים מושבע הימים, כל  בים  הנטבעים ומרגליות טובים 
מה  וכל לטבעתם , ימים  ג ' תוך יפו אותםבים  להביא
הקיא הכל שלמה זמן  עד  בראשית ימי מששת שנטבע 
מזמן שנטבע ומה שלמה , נתעשר ומשם  ליבשה יפו ים 
להקיא יפו ים  עתידה הכל  גליות קיבוץ זמן  עד שלמה 
וצדיק צדיק לכל אותם יחלק והמשיח  ליבשה, אותם 
המטמוניות  כל וגם  יינקו, ימים  שפע  כי הה"ד  חלקו,
מחילות  נעשית  להיות הארץ עתידה העפר שתחת
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מסכ"י : וזמש "ל . כנזכר. התחתון 
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שום שאין עד  יחד הצרות כל כוללת היא אז להם שתהיה  זו צרה אמנם
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המשיח. ימות לא  ולכן בעוני, מיתה להם
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בתשובה. כולם  שם ישובו אז מלוחים, שרשים
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ל.וזמש"אכי"ר.

אחישנה: בעתה וסוד הגאולה, סוד לבאר  - לח נהר  - ה ובמעין

בגלות  מאריכין דהיינו דוחה , שמאל בסוד  בעזה"י תהיה  שהגאולה הענין
חדשים בו ' כי  מקרבת, וימין ניסן, עד  דוחה שמאל מתשרי חדשים, ו' עוד 
ישראל  כל ויהיו כולם שישובו עד  כנ "ל, וצרוף  ובצרה  בעוני יהיו אלו
כאמור בוקר, לעת והעוני, והצרות היסורים  ידי על לגאולה , זוכים
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בשונאיהן  כליה יהיה הדין מצד כי ח"ו, ימעטו הגבורה בסוד  יגאלו אם
אלא הכוונה זה  ואין גדול, בכבוד יהיו הנשארים ואותם  ישראל, של

כולם ויזכו ישראל,שישובו רוב שהם עליון סוד יתמעט ח"ו יתמעטו אם  כי ,
העולם ויעמוד  רבוא , ס' הנשמות  גלגול סוד שהוא  מלך, הדרת  עם וברוב
א' וישאר יתמעטו ח "ו ואם משיעורם, יפחתו ולא הגאולה עד  מלאת עד 
רבוא, מס' פחות  עולם  לך  שאין גבוה , כבוד ימעט  ממשפחה ושנים מעיר 
אם אמנם  גלגולים, ויצטרכו הנשמות, יתמעטו אם  המקורות  ויתמעטו
וירבה שמים כבוד וירבה  כולם  ויזכו  גלגול, צורך ימעט בחיים יצטרפו

וזמש"ל  השפע. מקורות 

ימותו, רב והערב וינצל, תשובה יעשה אמיתי יהודי כל בסוף השם  בעזרת
ושכל  להנצל  שנזכה  רב. הערב  על הכוונה שמתו מיליונים  ראה  שהנער ומה 

ברחמים. בקרוב. שלמה  לגאולה ולזכות  תשובה . יעשה ישראל עם 
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ד ' ענף
ותשובות : שאלות המשך

זי"ע יוס עובדיה רבינו ממר נורא  מעשה
כל  לזכור כבודו  זכה איך ושאלו חשוב חכם תלמיד אליו ניגש  אחת פעם
ראשונים ותשובות השאלות כל עם פה  בעל כולה  התורה כל את כך 
חז"ל  כמאמר  הרבה חוזר  אני לו וענה  במילה, מילה מדויק הכל ואחרונים 
אמנם גדול מתמיד  וגם חוזר  אני גם  הרי שוב  אותו ושאל וכו', חזור , חזור

תור לומד  שניה שכל רבנו כמו זאת לא ובכל וחוזר מתמיד  אני גם  אבל ה ,
שנתן  עד לו, הניח לא ממנו שהתחמק וכמה  וכו', וארץ שמים בין המרחק

בתורה כתוב  לו ואמר  חודר  במבט עינו בו

לט) טו ומיד (במדבר  ּת ז כּ ר וּ , למען עיניכם ... ואחרי לבבכם אחרי תתוּ ר וּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוא
כאן. עד להשיב, מה לו היה  ולא רב אותו נשתתק

צריך כדבעי הקדושה התורה לזכור רוצים  שאם  גדול לקח מכאן רואים
רב יהיה וגם עיניכם , ואחרי לבבכם אחרי תתוּ רוּ  וא היטב  לקיים ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְמקודם

מזה. עצמו לפטור יכול אינו  חכם תלמיד

שנשאלתי: מה על ברבים ולפרסם  להשיב נתעוררתי מזה

תחי' אשתי עם ביחד  בירושלים הזוהר  סיום של  בדרשה הייתי שאלה :
קרה, מה ידעתי לא החוצה, ברח ותיכף  לאולם נכנס  שכבודו איך  וראיתי
כבודו  כך  ואחר  מחיצות, ועושים מזרונים , מחיצות שמביאים שראיתי עד 
ורק מהצד , רואים כי מחיצות עוד  צריכים  אמר ועוד  דרשה, להגיד  נכנס

לדרוש! להתחיל הסכים כך  אחר 

אסור מה  אדם? בני לא  הם מה נשים, לבייש  תורה של דרכה זה  האם א .
מציעא בבא הגמרא עם מה  כבוד? להם אין האם נשים? כשיש  להיכנס 

ברכה(נט .) שאין  אשתו בכבוד זהיר  אדם  יהא לעולם חלבו  רבי] [אמר  :
הטיב ולאברם שנאמר אשתו בשביל אלא אדם של ביתו  בתוך מצויה
היכי  כי לנשייכו אוקירו מחוזא לבני רבא  להו דאמר  והיינו  בעבורה

זהדתתעתרו את למד לא  כבודו האם ??

הגמרא ב. דברי עם  ואל ,(שם )ומה  איש אשת ספק על שיבא  לאדם  לו נוח
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רבוא, מס' פחות  עולם  לך  שאין גבוה , כבוד ימעט  ממשפחה ושנים מעיר 
אם אמנם  גלגולים, ויצטרכו הנשמות, יתמעטו אם  המקורות  ויתמעטו
וירבה שמים כבוד וירבה  כולם  ויזכו  גלגול, צורך ימעט בחיים יצטרפו

וזמש"ל  השפע. מקורות 

ימותו, רב והערב וינצל, תשובה יעשה אמיתי יהודי כל בסוף השם  בעזרת
ושכל  להנצל  שנזכה  רב. הערב  על הכוונה שמתו מיליונים  ראה  שהנער ומה 

ברחמים. בקרוב. שלמה  לגאולה ולזכות  תשובה . יעשה ישראל עם 
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כבודו  כך  ואחר  מחיצות, ועושים מזרונים , מחיצות שמביאים שראיתי עד 
ורק מהצד , רואים כי מחיצות עוד  צריכים  אמר ועוד  דרשה, להגיד  נכנס

לדרוש! להתחיל הסכים כך  אחר 

אסור מה  אדם? בני לא  הם מה נשים, לבייש  תורה של דרכה זה  האם א .
מציעא בבא הגמרא עם מה  כבוד? להם אין האם נשים? כשיש  להיכנס 

ברכה(נט .) שאין  אשתו בכבוד זהיר  אדם  יהא לעולם חלבו  רבי] [אמר  :
הטיב ולאברם שנאמר אשתו בשביל אלא אדם של ביתו  בתוך מצויה
היכי  כי לנשייכו אוקירו מחוזא לבני רבא  להו דאמר  והיינו  בעבורה

זהדתתעתרו את למד לא  כבודו האם ??

הגמרא ב. דברי עם  ואל ,(שם )ומה  איש אשת ספק על שיבא  לאדם  לו נוח
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ובצלעי  דכתיב מאי רבא דדרש רבא  מדדרש לן מנא ברבים חבירו  פני ילבין 
של  רבונו הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר  דמו  ולא  קרעו  ונאספו שמחו
לארץ שותת דמי היה לא בשרי מקרעים היו  שאם  לפניך וידוע גלוי עולם

שעוסקין בשעה אפילו אלא עוד  הבאולא דוד לי אומרים ואהלות בנגעים
לעולם חלק לו ויש בחנק מיתתו להם  אומר ואני במה , מיתתו איש אשת  על 

הבאהבא , לעולם חלק  לו אין ברבים  חבירו פני את המלבין (ואמר )אבל

אמר ביזנא בר חנא רב אמר  לה ואמרי רב אמר טוביה בר  זוטרא  מר  [אמר]
יוחאי  בן שמעון  רבי משום יוחנן  רבי אמר לה ואמרי חסידא  שמעון רבי

ברבים חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל לאדם לו מנאנוח
חמיה. אל שלחה  והיא מוצאת  היא  דכתיב  מתמר  לן 

האשה ? של הדמעות עם ומה אידי ג. דרב בריה חננא  רב אמר  שם , כדאיתא
דכתיב תונהו מאי אל  ובמצות בתורה שאתך עם עמיתו את איש  תונו ולא

מצויה שדמעתה שמתוך  אשתו באונאת זהיר  אדם יהא לעולם רב  אמר 
קרובה עכ"ל.אונאתה ,

במשליתשובה : ע"ה  המלך שלמה  אמר  ל כבר  ּת בוּ נה)(כא, ואין חכמה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאין
ה '. לנגד עצה שםואין רש"י -(ל)ופירש וגו' חכמה ונבון אין חכם כל אין ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

עכ"ל. לרב, כבוד  חולקין אין השם חלול שיש מקום כל ה' לנגד  חשוב

דין  פסק הספר  העולמי הזוהר  מפעל ידי על מחדש  לאור יצא  וכבר
עם תרל"ה בשנת ונדפס  תרכ"ו בשתנת הרבנים מאסיפת בעולם [שנתפרסם 
מזידיטשוב, הירש צבי ורבי מצאנז, חיים דברי בעל הצה"ק דין בית חתימת 

זי"ע] מליסקא הירש צבי אשרורבי דין, בית ופסקי גזירות  תקנות, אוסף 
בו  לברכה וקדושים  צדיקים זכר שלפנינו, הדורות גדולי רבותינו גדרו
הרבנים הצדיקים הגאונים  באסיפת נעשה אשר דין בית פסק דברי מובא 
ספרדים ארצות, מארבע  דינים בתי מכל ומוסמך מוסכם  תרכ "ו בשנת
ענינים שבגולה ורבותינו שבא"י, ומרבותינו מערבים, אשכנזים

מזה , תשע"ב.המסתעפים  כסליו חודש

י' ובו  תרכ"ו , משנת  וצדיקים  גאונים 71 של דין  הפסק מתוך כאן  ונצטט
סעיפים.

בשלימות  אינו שהמחיצה המדרש  בבית להתפלל ליכנס  שאסור  א .
אסור כזה, באופן המחיצה  נעשה ואם בנשים, אנשים להסתכל שיוכלו

בתוכם. לכנוס

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פאדברי 

אםב. ואף הכיפורים , ויום השנה וראש לשבת ימים שאר בין חילוק ואין
ביחידות. כן ידי על להתפלל צריך 

מקובל ג. מאשר הכנסת בית נימוס  שום או יהדות מנהג שום  לשנות אסור
אבותינו. ואבות  מאבותינו

לחשות עת לא - ישראל  שמע  קורא  קול לאור : ויצא
וקול  דבערלין, הרב תרכ "ו, בשנת  הדור  זקני מע"א חתימות עם דין פסק
ואיסור רבה  אזהרה  – ב: קורא  קול  זצ"ל, חיים  מהחפץ  – מחיצה  א' קורא 
וחרם איסור תרפ"ה -תרפ"ו בשנת  ישראל וארץ אירופא  מגאוני גמור 
יראו לא  שהאנשים כהוגן מחיצה בלי הכנסת בית  העושים  על הקדמונים 
ר' קאוונא, אבדק"ק עוזר , חיים  ר' חיים , החפץ הגה"צ: מאת  הנשים. את
הראשי  רב קוק הכהן  יצחק אברהם  ר ' קאליש, אבדק"ק ליפשיץ יחזקאל
טארנא, אב"ד  אראק מאיר  ר' מירושלים, דיסקין ירוחם  יצחק ר ' בירושלים ,
דבערלין הרב הילדעסהיימער  מאיר ר ' טאווריג, אב"ד  בורשטיין הכהן  א "י

שבת מחללי מוהלים  – קלעמפס – מיקראפאן דבר  על  עוד

זצ"ל. צדיקים  ועוד חיים  מהחפץ – מחיצה ב' קורא קול 

בסנהדרין חז"ל תורה(צט .)ואמרו אין  האומר  זה בזה ה ' דבר כי אידך תניא  :
שלא זה מפסוק חוץ  השמים מן כולה התורה  כל אמר ואפילו השמים מן
ואפילו בזה ה' דבר כי זהו עצמו מפי משה אלא  הוא  ברוך הקדוש אמרו
מגזרה זה  וחומר מקל זה  מדקדוק חוץ השמים  מן כולה  התורה כל אמר

עכ"ל. בזה , ה ' דבר  כי הוא  זה  זו  שוה

בזה אשם מי כך, כל סובלים  ישראל בני אחינו למה  ?ידוע

מחיצה בלי התפללו  ישראל בני שאחינו התפילות  כל כי לנו נודע  היום 
זרה העבודה  נגד ישר התפללו ?כשרה,

לפני  חיים  דברי בעל הקדוש הצדיק של הקודש הרוח את לנו  נודע היום 
נכר הפאה  כשאסר שנה והאשה140 האיש לאווין כמה  שעוברים  ואמר  ית,

עד  כך עשה  לו אומר  ומחר כך עשה  לו  אומר  היום אמר ואז ורגע, רגע בכל
זרה עבודה  עבוד לך  לו ?שאומר 

שמענו ולא  נכרית  הפאה אסרו מאז ישראל  גדולי 93 ש לנו נודע  היום 
לנו התירו  רב הערב מרבני רבנים כי !בקולם,



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  פ

ובצלעי  דכתיב מאי רבא דדרש רבא  מדדרש לן מנא ברבים חבירו  פני ילבין 
של  רבונו הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר  דמו  ולא  קרעו  ונאספו שמחו
לארץ שותת דמי היה לא בשרי מקרעים היו  שאם  לפניך וידוע גלוי עולם

שעוסקין בשעה אפילו אלא עוד  הבאולא דוד לי אומרים ואהלות בנגעים
לעולם חלק לו ויש בחנק מיתתו להם  אומר ואני במה , מיתתו איש אשת  על 

הבאהבא , לעולם חלק  לו אין ברבים  חבירו פני את המלבין (ואמר )אבל

אמר ביזנא בר חנא רב אמר  לה ואמרי רב אמר טוביה בר  זוטרא  מר  [אמר]
יוחאי  בן שמעון  רבי משום יוחנן  רבי אמר לה ואמרי חסידא  שמעון רבי

ברבים חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו שיפיל לאדם לו מנאנוח
חמיה. אל שלחה  והיא מוצאת  היא  דכתיב  מתמר  לן 

האשה ? של הדמעות עם ומה אידי ג. דרב בריה חננא  רב אמר  שם , כדאיתא
דכתיב תונהו מאי אל  ובמצות בתורה שאתך עם עמיתו את איש  תונו ולא

מצויה שדמעתה שמתוך  אשתו באונאת זהיר  אדם יהא לעולם רב  אמר 
קרובה עכ"ל.אונאתה ,

במשליתשובה : ע"ה  המלך שלמה  אמר  ל כבר  ּת בוּ נה)(כא, ואין חכמה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאין
ה '. לנגד עצה שםואין רש"י -(ל)ופירש וגו' חכמה ונבון אין חכם כל אין ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

עכ"ל. לרב, כבוד  חולקין אין השם חלול שיש מקום כל ה' לנגד  חשוב

דין  פסק הספר  העולמי הזוהר  מפעל ידי על מחדש  לאור יצא  וכבר
עם תרל"ה בשנת ונדפס  תרכ"ו בשתנת הרבנים מאסיפת בעולם [שנתפרסם 
מזידיטשוב, הירש צבי ורבי מצאנז, חיים דברי בעל הצה"ק דין בית חתימת 

זי"ע] מליסקא הירש צבי אשרורבי דין, בית ופסקי גזירות  תקנות, אוסף 
בו  לברכה וקדושים  צדיקים זכר שלפנינו, הדורות גדולי רבותינו גדרו
הרבנים הצדיקים הגאונים  באסיפת נעשה אשר דין בית פסק דברי מובא 
ספרדים ארצות, מארבע  דינים בתי מכל ומוסמך מוסכם  תרכ "ו בשנת
ענינים שבגולה ורבותינו שבא"י, ומרבותינו מערבים, אשכנזים

מזה , תשע"ב.המסתעפים  כסליו חודש

י' ובו  תרכ"ו , משנת  וצדיקים  גאונים 71 של דין  הפסק מתוך כאן  ונצטט
סעיפים.

בשלימות  אינו שהמחיצה המדרש  בבית להתפלל ליכנס  שאסור  א .
אסור כזה, באופן המחיצה  נעשה ואם בנשים, אנשים להסתכל שיוכלו

בתוכם. לכנוס

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פאדברי 

אםב. ואף הכיפורים , ויום השנה וראש לשבת ימים שאר בין חילוק ואין
ביחידות. כן ידי על להתפלל צריך 

מקובל ג. מאשר הכנסת בית נימוס  שום או יהדות מנהג שום  לשנות אסור
אבותינו. ואבות  מאבותינו

לחשות עת לא - ישראל  שמע  קורא  קול לאור : ויצא
וקול  דבערלין, הרב תרכ "ו, בשנת  הדור  זקני מע"א חתימות עם דין פסק
ואיסור רבה  אזהרה  – ב: קורא  קול  זצ"ל, חיים  מהחפץ  – מחיצה  א' קורא 
וחרם איסור תרפ"ה -תרפ"ו בשנת  ישראל וארץ אירופא  מגאוני גמור 
יראו לא  שהאנשים כהוגן מחיצה בלי הכנסת בית  העושים  על הקדמונים 
ר' קאוונא, אבדק"ק עוזר , חיים  ר' חיים , החפץ הגה"צ: מאת  הנשים. את
הראשי  רב קוק הכהן  יצחק אברהם  ר ' קאליש, אבדק"ק ליפשיץ יחזקאל
טארנא, אב"ד  אראק מאיר  ר' מירושלים, דיסקין ירוחם  יצחק ר ' בירושלים ,
דבערלין הרב הילדעסהיימער  מאיר ר ' טאווריג, אב"ד  בורשטיין הכהן  א "י

שבת מחללי מוהלים  – קלעמפס – מיקראפאן דבר  על  עוד

זצ"ל. צדיקים  ועוד חיים  מהחפץ – מחיצה ב' קורא קול 

בסנהדרין חז"ל תורה(צט .)ואמרו אין  האומר  זה בזה ה ' דבר כי אידך תניא  :
שלא זה מפסוק חוץ  השמים מן כולה התורה  כל אמר ואפילו השמים מן
ואפילו בזה ה' דבר כי זהו עצמו מפי משה אלא  הוא  ברוך הקדוש אמרו
מגזרה זה  וחומר מקל זה  מדקדוק חוץ השמים  מן כולה  התורה כל אמר

עכ"ל. בזה , ה ' דבר  כי הוא  זה  זו  שוה

בזה אשם מי כך, כל סובלים  ישראל בני אחינו למה  ?ידוע

מחיצה בלי התפללו  ישראל בני שאחינו התפילות  כל כי לנו נודע  היום 
זרה העבודה  נגד ישר התפללו ?כשרה,

לפני  חיים  דברי בעל הקדוש הצדיק של הקודש הרוח את לנו  נודע היום 
נכר הפאה  כשאסר שנה והאשה140 האיש לאווין כמה  שעוברים  ואמר  ית,

עד  כך עשה  לו אומר  ומחר כך עשה  לו  אומר  היום אמר ואז ורגע, רגע בכל
זרה עבודה  עבוד לך  לו ?שאומר 

שמענו ולא  נכרית  הפאה אסרו מאז ישראל  גדולי 93 ש לנו נודע  היום 
לנו התירו  רב הערב מרבני רבנים כי !בקולם,



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  פב

כומרים לבתי תלך תפילתך שכל ולהבא מכאן מוכן  אתה  ?האם

180 שכתבו כמו כהלכה  מחיצה  בלי המדרש בבית להתפלל לך המתיר הרב 
מתיר הוא למה לשמוע רוצה ואתה – רב הערב  מראשי הוא ישראל גדולי

?אסורים

הלכותתשובה: את לקיים לו איכפת  ולא  הקהל של הכסף את צריך הוא כי
ההלכה לו איכפת מה  אז כסף, יקבל לא ערוך  משולחן ערוך, ?משולחן

שאסרו שאלה: דבר  על היתר למצוא יכולים  רב  הערב מן הרע-בנים איך
כשירה מחיצה בענין  ישראל גדולי 180?

אבל תשובה: טעמים, בק"ן השרץ את מטהר  טמא שרץ שהוא  שלך  הרב 
מכל  לך יש ומה לשרץ , כן גם אותך שעושה  מה , רק  שרץ, נשאר השרץ

אחרא לסטרא ישר הולכים  שלך התפילות כל אם בביתהתפילות , תתפלל ?
תפלתך  ישמע ה' הפחות  !ולכל

יום בכל  מתפלל  שאתה שמע  בקריאת  מאמין  אתה אינוהאם שלך הרב ?
שמע בקריאת  ספרמאמין אומר. הקדוש ורש"י המלות , פירוש יודע שהוא !

לט )במדבר  פסוק טו מצוֹ ת(פרק כּ ל את וּ זכר ּת ם  את וֹ  וּ ראיתם לציצת  לכם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה 
אתם וע שׂ יתם זניםה' אּת ם אׁש ר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתוּ רוּ  וא ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌

מ)אחריהם . קדׁש ים(שם, והייתם  מצוֹ תי כּ ל את  ועשׂ יתם ּת זכּ רוּ  למען  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מא ).לאקיכם להיוֹ ת(שם , מצרים  מארץ אתכם הוֹ צאתי אׁש ר  א קיכם ה' אני ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

שכר. לשלם נאמן - ה' אני מא . פסוק וברש"י א קיכם. ה ' אני לאהים  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָלכם
להפרע. נאמן - ◌ֶ◌ֵ◌ֱאקיכם

כשירה מחיצה  שם שאין  הכנסת  לבית  להתפלל ללכת לך למה יקר  ?יהודי
שלא שלך  הכנסת הבית  של המחיצה את  לעשות ותנסה  גדולה מצוה  תעשה

וכלל. כלל הנשים  לראות אפשרות יהיה 

בעולם מציאות  שאין  חמור  בחרם  שאסרו  פוסקים 71 כל נגד לעמוד יכול מי
שלהם דין הפסק את לעקור  פוסק לשום הלכה פי !על 

קדושה מוציאים ערוה  גדר  שיש במקום  !תזכור

והתורה שהתפילות  קדוש מקום שיהיה  הוא  הכנסת בית  של מטרה והלא
בוראינו. רצון ולעשות  ליוצרינו רוח  נחת לעשות הוא שלנו

וגוֹ ' עיניכם " ואחרי לבבכם  אחרי ּת תוּ רוּ  טו)"וא ליבּ א(במדבר לוי, רבּ י אמר  , ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
כּ תיב, נינהוּ , דּ חטאה  סרסוּ רי ּת רי כג )ועינא  ועיני(משלי  לי לב בני "ּת נה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פגדברי 

דּ את ידע אנא  ועיני לב לי יהבת אי ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר  ּת צרנה" ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ רכי
ד)לי. אות ברכות מסכת ירושלמי על יעקב  .(עין ִ◌

מצות כל את וזכרתם אתו וראיתם דכתיב, מצות עול ע"ב. יב דף בברכות 
לבבכם אחרי דתניא מנלן  זרה עבודה והרהור  עבירה  הרהור  וגו ' ציצית  ה '

מינות. זו 
הלב מחשבת אחר לתור שלא טו . מצוה  - תעשה  לא  מצות חלק - בסמ "ג

שנאמר  העינים  לט )וראיית  טו, עיניכם(במדבר  ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא
וגומ'.

הבא  העול מ לטורדו  לאד וגור וזנות, מינות , זרה, עבודה
יב  סי' סמ "ק ג, הל' פ"ב  ע"ז הל ' מז , ל"ת  מינות )ברמב"ם ל(לענין (לענין וסי'

לאווין).זנות ) לשני  שמחשיבן הכרח  ואין דינין  שני שהן מפני  הוא  לשנים  שחילקן דמה  ,(נר '
שפז.: העיניםחינוך וראיית הלב מחשבת אחר  לתור (במדברשנאמרשלא 

לט ) עיניכםטו, ואחרי לבבכם אחרי תתורו מז)ולא ל"ת .(רמב"ם 
[בספרי רבותינו  שלח )דרשו בפר' דברכות (שם  בפ"ק ב )ומביאה ] אחרי (יב ,

שלא פירוש  מינות, זו אחר)לבבכם  ידה(יפנה  שעל מחשבה שום [יחשב ]
דעתו קוצר  לפי מינות  לידי לבא ביחוד יוכל [אדם] יחשב פעמים כיצד ,

מה לפנים  מה  למטה מה למעלה מה אינו, שמא  הוא שמא הוא ברוך  השם
אינה שמא  השמים מן היא שמא  פה שבעל תורה  על יחשוב ופעמים לאחור,

השטן כך  ידי ויבא )ועל  מינות ,(מסיתו לידי לבוא] ומסיתו ואחרי [מקטרגו
הבא העולם מן לטורדו לאדם  שגורם פי על אף זה ולאו זנות, זו עיניכם 

מעשה בו שאין לאו כדין מלקות  בו ג )אין הל' פ"ב ע "ז רמב "ם  .(ע"פ
- חינוך  מנחת א )ספר אות - שפז לתור (מצוה שלא  וראיית. הלב מחשבת  אחר 

העינים.
פ"ב בר "מ מבוארת זו מצוה העינים. וראיית הלב מחשבת  אחר נתור  שלא 
בספר ועיין  השכל. מוסר הם המחבר  הרב ודברי ג'. הלכה זרה מעבודה
דלשיטת הקשה  וגם הר "מ , בדברי שפלפל מה י"ג במצוה חכמים משנת 
כל  נמנה  שבכללות בלאו  דהנפרטים התשיעי, לשורש בהשגותיו  הרמב"ן
ברכות דדרשינן מצוות , שתי כאן  מנה לא אמאי עצמו, בפני למצוה  אחד 
שמתרץ. מה  ועי"ש זנות , זו עיניכם ואחרי מינות זו לבבכם אחרי ע"ב  י"ב
לבך  לוח על קשרם המחבר  הרב ודברי עלמא. לכולי מלקות זה  בלאו ואין

לך. וטוב ואשריך



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  פב

כומרים לבתי תלך תפילתך שכל ולהבא מכאן מוכן  אתה  ?האם

180 שכתבו כמו כהלכה  מחיצה  בלי המדרש בבית להתפלל לך המתיר הרב 
מתיר הוא למה לשמוע רוצה ואתה – רב הערב  מראשי הוא ישראל גדולי

?אסורים

הלכותתשובה: את לקיים לו איכפת  ולא  הקהל של הכסף את צריך הוא כי
ההלכה לו איכפת מה  אז כסף, יקבל לא ערוך  משולחן ערוך, ?משולחן

שאסרו שאלה: דבר  על היתר למצוא יכולים  רב  הערב מן הרע-בנים איך
כשירה מחיצה בענין  ישראל גדולי 180?

אבל תשובה: טעמים, בק"ן השרץ את מטהר  טמא שרץ שהוא  שלך  הרב 
מכל  לך יש ומה לשרץ , כן גם אותך שעושה  מה , רק  שרץ, נשאר השרץ

אחרא לסטרא ישר הולכים  שלך התפילות כל אם בביתהתפילות , תתפלל ?
תפלתך  ישמע ה' הפחות  !ולכל

יום בכל  מתפלל  שאתה שמע  בקריאת  מאמין  אתה אינוהאם שלך הרב ?
שמע בקריאת  ספרמאמין אומר. הקדוש ורש"י המלות , פירוש יודע שהוא !

לט )במדבר  פסוק טו מצוֹ ת(פרק כּ ל את וּ זכר ּת ם  את וֹ  וּ ראיתם לציצת  לכם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה 
אתם וע שׂ יתם זניםה' אּת ם אׁש ר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתוּ רוּ  וא ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌

מ)אחריהם . קדׁש ים(שם, והייתם  מצוֹ תי כּ ל את  ועשׂ יתם ּת זכּ רוּ  למען  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מא ).לאקיכם להיוֹ ת(שם , מצרים  מארץ אתכם הוֹ צאתי אׁש ר  א קיכם ה' אני ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

שכר. לשלם נאמן - ה' אני מא . פסוק וברש"י א קיכם. ה ' אני לאהים  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָלכם
להפרע. נאמן - ◌ֶ◌ֵ◌ֱאקיכם

כשירה מחיצה  שם שאין  הכנסת  לבית  להתפלל ללכת לך למה יקר  ?יהודי
שלא שלך  הכנסת הבית  של המחיצה את  לעשות ותנסה  גדולה מצוה  תעשה

וכלל. כלל הנשים  לראות אפשרות יהיה 

בעולם מציאות  שאין  חמור  בחרם  שאסרו  פוסקים 71 כל נגד לעמוד יכול מי
שלהם דין הפסק את לעקור  פוסק לשום הלכה פי !על 

קדושה מוציאים ערוה  גדר  שיש במקום  !תזכור

והתורה שהתפילות  קדוש מקום שיהיה  הוא  הכנסת בית  של מטרה והלא
בוראינו. רצון ולעשות  ליוצרינו רוח  נחת לעשות הוא שלנו

וגוֹ ' עיניכם " ואחרי לבבכם  אחרי ּת תוּ רוּ  טו)"וא ליבּ א(במדבר לוי, רבּ י אמר  , ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
כּ תיב, נינהוּ , דּ חטאה  סרסוּ רי ּת רי כג )ועינא  ועיני(משלי  לי לב בני "ּת נה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פגדברי 

דּ את ידע אנא  ועיני לב לי יהבת אי ה וּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר  ּת צרנה" ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ רכי
ד)לי. אות ברכות מסכת ירושלמי על יעקב  .(עין ִ◌

מצות כל את וזכרתם אתו וראיתם דכתיב, מצות עול ע"ב. יב דף בברכות 
לבבכם אחרי דתניא מנלן  זרה עבודה והרהור  עבירה  הרהור  וגו ' ציצית  ה '

מינות. זו 
הלב מחשבת אחר לתור שלא טו . מצוה  - תעשה  לא  מצות חלק - בסמ "ג

שנאמר  העינים  לט )וראיית  טו, עיניכם(במדבר  ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא
וגומ'.

הבא  העול מ לטורדו  לאד וגור וזנות, מינות , זרה, עבודה
יב  סי' סמ "ק ג, הל' פ"ב  ע"ז הל ' מז , ל"ת  מינות )ברמב"ם ל(לענין (לענין וסי'

לאווין).זנות ) לשני  שמחשיבן הכרח  ואין דינין  שני שהן מפני  הוא  לשנים  שחילקן דמה  ,(נר '
שפז.: העיניםחינוך וראיית הלב מחשבת אחר  לתור (במדברשנאמרשלא 

לט ) עיניכםטו, ואחרי לבבכם אחרי תתורו מז)ולא ל"ת .(רמב"ם 
[בספרי רבותינו  שלח )דרשו בפר' דברכות (שם  בפ"ק ב )ומביאה ] אחרי (יב ,

שלא פירוש  מינות, זו אחר)לבבכם  ידה(יפנה  שעל מחשבה שום [יחשב ]
דעתו קוצר  לפי מינות  לידי לבא ביחוד יוכל [אדם] יחשב פעמים כיצד ,

מה לפנים  מה  למטה מה למעלה מה אינו, שמא  הוא שמא הוא ברוך  השם
אינה שמא  השמים מן היא שמא  פה שבעל תורה  על יחשוב ופעמים לאחור,

השטן כך  ידי ויבא )ועל  מינות ,(מסיתו לידי לבוא] ומסיתו ואחרי [מקטרגו
הבא העולם מן לטורדו לאדם  שגורם פי על אף זה ולאו זנות, זו עיניכם 

מעשה בו שאין לאו כדין מלקות  בו ג )אין הל' פ"ב ע "ז רמב "ם  .(ע"פ
- חינוך  מנחת א )ספר אות - שפז לתור (מצוה שלא  וראיית. הלב מחשבת  אחר 

העינים.
פ"ב בר "מ מבוארת זו מצוה העינים. וראיית הלב מחשבת  אחר נתור  שלא 
בספר ועיין  השכל. מוסר הם המחבר  הרב ודברי ג'. הלכה זרה מעבודה
דלשיטת הקשה  וגם הר "מ , בדברי שפלפל מה י"ג במצוה חכמים משנת 
כל  נמנה  שבכללות בלאו  דהנפרטים התשיעי, לשורש בהשגותיו  הרמב"ן
ברכות דדרשינן מצוות , שתי כאן  מנה לא אמאי עצמו, בפני למצוה  אחד 
שמתרץ. מה  ועי"ש זנות , זו עיניכם ואחרי מינות זו לבבכם אחרי ע"ב  י"ב
לבך  לוח על קשרם המחבר  הרב ודברי עלמא. לכולי מלקות זה  בלאו ואין

לך. וטוב ואשריך



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  פד

המדרש. בבית מחיצה  על רבנים  ושמונים  ממאה הלכות פסקי יש
קדיש  באמצע מדברים  כן  גם לבד שהרבנים  רואים  דוקא ?למה

לך  נותן לא אבל דולר, מליון  בכמה הכנסת בית לעשות כוח לך נותן השטן 
כשירה מחיצה !לעשות 

בזה אשם ?מי
אחינו על אנחנו  אשמים אזאבל לשמים, עולות לא שלנו התפילות כל שאם !

- רוצים  שהם  מה  לעשות למחבלים כוח להרבהיש שורש היא הגאוה 
לחבירו  להזיק גורם כי לחבירו, אדם  בין ואם למקום אדם בין אם  עבירות

רבות, וכאלה עליו, הרע  לשון ולדבר  כתיבולשנאתו שכן למקום  בינו ואם
י"ד) ח ' ז "ל(דברים  רבותינו ואמרו  אלהיך, ה' את ושכחת לבבך  ה'ורם דף  (סוטה

שנאמרע "א ) תועבה  נקרא  הרוח גסות  בו שיש ה')כל  ט "ז כל (משלי ה ' תועבת
לב. עפרו(שם )ואמרו גבה ואין  כאשירה  לגדעו  וראוי ביה, דאית  מאן בשמתא 

בא וכאלו בעיקר , וככופר זרה  עבודה כעובד ושקול עליו מיללת ושכינה  ננער 
שמים הוא  ברוך להקדוש שיקנה  ואפילו במה , בנה  וכאלו כולם  העריות כל על 
מן ונאסף מתמעט וסופו גהינם של מדינה ינקה  שלא אבינו כאברהם  וארץ
השדה כעשבי לפניו  היו דורו חכמי שכל  ירבעם  ואפילו בזמנו, שלא  העולם 

ע "ב ) ק "א דף  אבר(סנהדרין לא  בתורה פנים  ק"ן שונה והיה דופי בתורתו היה  ולא
ממנו פנוי בגלגול אחד  לחזור  אבר  אותו בעבור  צריך עליו  שורה  שאינו

אין אחד אבר חסר  שאם  ה', דצלם בדיוקן האברים  בכל שישתלם  עד לעוה"ז
כאשר ושכינתיה קב"ה  בעבור אדם  הבן  שישתדל מה כל  סוף סוף בצלמו. הוא 
ובעבור בעבורו הוא  ברוך הקדוש ישתדל  מדה  כנגד מדה  כך מצותיו, עושה
גסות מפני אלא הבא והעולם  הזה  העולם  מן ונטרד נענש עולם . באותו זוגו בת
והוא אני אין  ואומרת העולם מן  ומסתלקת השכינה  רגלי דוחק וכאלו  הרוח 
מלך  של בטליתו ומתעטף שמים, במלכות ומורד בעולם, יחד לדור יכולים 

בו שנאמר הוא ברוך הקדוש המלכים  א')מלכי ל"ג  לבש,(תהלים  גאות  מלך  ה'
טנוף ובחייו  נדה  בדם  ויצירתו סרוחה  מטפה והויתו  האדם יתגאה  ובמה
לגיהנם. יורדת  ונפשו עפר גוש גופו  ואחרית  ותולעה  רמה מותו ואחר  וסרחון 

השחר  עלות עד עמו איש  ויאבק לבדו יעקב ויותר
האדם עיני לסמא  מזימותיו כל  עשו , סמא"ל הנקרא עשו של שרו סמא "ל
השכלי, עין מעור  שותפו סמאל וזה  השמש... את  לראות  יוכל לא אשר עד 

האל: במראות יראה שלא

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פהדברי 

בראשית  על יקר איש בכלי ויאבק לבדו  יעקב  ויותר כה . פסוק  לב פרק
אורך  קצרה הן הדעות , רבו יעקב עם  התאבקות בענין  השחר. עלות עד עמו 
לאלהים הלא אמרתי המפרשים, דעות  כל עליה מלהעלות האחת היריעה
שמלאך  המפרשים  רוב שהסכימו אחר  ואומר , חלקי אני גם  אענה  פתרונים 
וישעו חפצו  כל כי עשו , סמא "ל הנקרא עשו של  שרו סמא"ל הוא  זה
אשר עד השכלי, מעין סומא  ולעשותו בעורון  ולהכותו האדם עיני לסמא 
בסוד  ולבוא ה' פני ולראות לבא האמת  במראות  לראות  הרואה יוכל לא 

יצה"ר הוא  המות, מלאך הוא שטן, הוא כי התורה , בסתרי ליראיו (ב "בה'

שניות,טז.) ואותיות ביתא באלפ"א ענב"ם של שותפו סמאל כי לדבר  ורמז 
עור הוא  הרי האדם את משכר כשהוא הענבים  מן היוצא שהיין  כמו כי

שנאמר  כמו  עיניו , יב )בסתם מט  שיכור(בראשית וסתם מיין. עינים חכלילי
האדם עיני לסמא  מזימותיו  כל שותפו , זה  סמאל כך וסומא , כעור  הולך
הגשמי, עין  מסמאים  הענבים  כן  ואם השמש. את לראות יוכל לא אשר  עד 
סמאל  וזהו האל במראות  יראה שלא השכלי, עין מעור  שותפו סמאל וזה

מורכבת.מלה 

לזבוב נמשל הרע שהיצר  שתדעהו, שצריך ממה  סא.)ועוד כאשר(ברכות 
רובץ חטאת  לפתח בפסוק בראשית  פרשת  למעלה  ז)פרשתי סתם(ד כי

חדש  פתח לעשות  בפיו כחו אין  כי שבאדם , השלם  בבשר רובץ אינו זבוב
רובץ הזבוב ע"כ שלם, פתוח בבשר פתח שמוצא במקום  השפתים בין

האדם אל מזדווג אינו היצה"ר כך המכה, פתח להרחיב ירבץ שם  קצת
ועם ולנדה , לחטאת  פתח לו  פתח ולא  כלל גדרו פרץ לא  אשר השלם
כלל, לו יכול לא  כי ועסק שייכות שום  לו  אין מעשיו בכל השלם האיש
קלה, בעבירה  אף גדרו ופורץ  קצת פתח לו פותח  מעצמו שהאדם בזמן אך
יעלה ואז  אתה, ובשרי עצמי אך לו  ואומר הרע היצר  לו מזדווג מיד אז
עלות עד הפרצה להרחיב ומשתדל החמורות , אל הקלות העבירות  מן

למרמס והיה  גדרו  ופרץ מרפא, לאין גבר  ה )חמ"ס ה המלאך (ישעיה זה כך .
בשמירת תלוין שהם עשו עם יעקב עניני בראותו עשו של שרו סמאל
ביעקב און  הביט שלא  זמן כל והנה וגו ', תריד כאשר  והיה כמ "ש התורה 
שיעקב כשראה אך וכל , מכל שכלו עיני את  לסמא אליו נזדווג  לא  כלל,
עושר ורוב כל את לו ונתן אלהים אותו חנן כי זו , ביציאה קצת גדרו  פרץ
וי"א לבדו יעקב ויותר קצת, ההסתפקות  מגדר  יצא ויעקב וכבוד ונכסים
נשאר והוא היא, המזיקים  לכל קהלה זמן הלילה  כי הסכנה  במקום לכדו,
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המדרש. בבית מחיצה  על רבנים  ושמונים  ממאה הלכות פסקי יש
קדיש  באמצע מדברים  כן  גם לבד שהרבנים  רואים  דוקא ?למה

לך  נותן לא אבל דולר, מליון  בכמה הכנסת בית לעשות כוח לך נותן השטן 
כשירה מחיצה !לעשות 

בזה אשם ?מי
אחינו על אנחנו  אשמים אזאבל לשמים, עולות לא שלנו התפילות כל שאם !

- רוצים  שהם  מה  לעשות למחבלים כוח להרבהיש שורש היא הגאוה 
לחבירו  להזיק גורם כי לחבירו, אדם  בין ואם למקום אדם בין אם  עבירות

רבות, וכאלה עליו, הרע  לשון ולדבר  כתיבולשנאתו שכן למקום  בינו ואם
י"ד) ח ' ז "ל(דברים  רבותינו ואמרו  אלהיך, ה' את ושכחת לבבך  ה'ורם דף  (סוטה

שנאמרע "א ) תועבה  נקרא  הרוח גסות  בו שיש ה')כל  ט "ז כל (משלי ה ' תועבת
לב. עפרו(שם )ואמרו גבה ואין  כאשירה  לגדעו  וראוי ביה, דאית  מאן בשמתא 

בא וכאלו בעיקר , וככופר זרה  עבודה כעובד ושקול עליו מיללת ושכינה  ננער 
שמים הוא  ברוך להקדוש שיקנה  ואפילו במה , בנה  וכאלו כולם  העריות כל על 
מן ונאסף מתמעט וסופו גהינם של מדינה ינקה  שלא אבינו כאברהם  וארץ
השדה כעשבי לפניו  היו דורו חכמי שכל  ירבעם  ואפילו בזמנו, שלא  העולם 

ע "ב ) ק "א דף  אבר(סנהדרין לא  בתורה פנים  ק"ן שונה והיה דופי בתורתו היה  ולא
ממנו פנוי בגלגול אחד  לחזור  אבר  אותו בעבור  צריך עליו  שורה  שאינו

אין אחד אבר חסר  שאם  ה', דצלם בדיוקן האברים  בכל שישתלם  עד לעוה"ז
כאשר ושכינתיה קב"ה  בעבור אדם  הבן  שישתדל מה כל  סוף סוף בצלמו. הוא 
ובעבור בעבורו הוא  ברוך הקדוש ישתדל  מדה  כנגד מדה  כך מצותיו, עושה
גסות מפני אלא הבא והעולם  הזה  העולם  מן ונטרד נענש עולם . באותו זוגו בת
והוא אני אין  ואומרת העולם מן  ומסתלקת השכינה  רגלי דוחק וכאלו  הרוח 
מלך  של בטליתו ומתעטף שמים, במלכות ומורד בעולם, יחד לדור יכולים 

בו שנאמר הוא ברוך הקדוש המלכים  א')מלכי ל"ג  לבש,(תהלים  גאות  מלך  ה'
טנוף ובחייו  נדה  בדם  ויצירתו סרוחה  מטפה והויתו  האדם יתגאה  ובמה
לגיהנם. יורדת  ונפשו עפר גוש גופו  ואחרית  ותולעה  רמה מותו ואחר  וסרחון 

השחר  עלות עד עמו איש  ויאבק לבדו יעקב ויותר
האדם עיני לסמא  מזימותיו כל  עשו , סמא"ל הנקרא עשו של שרו סמא "ל
השכלי, עין מעור  שותפו סמאל וזה  השמש... את  לראות  יוכל לא אשר עד 

האל: במראות יראה שלא
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בראשית  על יקר איש בכלי ויאבק לבדו  יעקב  ויותר כה . פסוק  לב פרק
אורך  קצרה הן הדעות , רבו יעקב עם  התאבקות בענין  השחר. עלות עד עמו 
לאלהים הלא אמרתי המפרשים, דעות  כל עליה מלהעלות האחת היריעה
שמלאך  המפרשים  רוב שהסכימו אחר  ואומר , חלקי אני גם  אענה  פתרונים 
וישעו חפצו  כל כי עשו , סמא "ל הנקרא עשו של  שרו סמא"ל הוא  זה
אשר עד השכלי, מעין סומא  ולעשותו בעורון  ולהכותו האדם עיני לסמא 
בסוד  ולבוא ה' פני ולראות לבא האמת  במראות  לראות  הרואה יוכל לא 

יצה"ר הוא  המות, מלאך הוא שטן, הוא כי התורה , בסתרי ליראיו (ב "בה'

שניות,טז.) ואותיות ביתא באלפ"א ענב"ם של שותפו סמאל כי לדבר  ורמז 
עור הוא  הרי האדם את משכר כשהוא הענבים  מן היוצא שהיין  כמו כי

שנאמר  כמו  עיניו , יב )בסתם מט  שיכור(בראשית וסתם מיין. עינים חכלילי
האדם עיני לסמא  מזימותיו  כל שותפו , זה  סמאל כך וסומא , כעור  הולך
הגשמי, עין  מסמאים  הענבים  כן  ואם השמש. את לראות יוכל לא אשר  עד 
סמאל  וזהו האל במראות  יראה שלא השכלי, עין מעור  שותפו סמאל וזה

מורכבת.מלה 

לזבוב נמשל הרע שהיצר  שתדעהו, שצריך ממה  סא.)ועוד כאשר(ברכות 
רובץ חטאת  לפתח בפסוק בראשית  פרשת  למעלה  ז)פרשתי סתם(ד כי

חדש  פתח לעשות  בפיו כחו אין  כי שבאדם , השלם  בבשר רובץ אינו זבוב
רובץ הזבוב ע"כ שלם, פתוח בבשר פתח שמוצא במקום  השפתים בין

האדם אל מזדווג אינו היצה"ר כך המכה, פתח להרחיב ירבץ שם  קצת
ועם ולנדה , לחטאת  פתח לו  פתח ולא  כלל גדרו פרץ לא  אשר השלם
כלל, לו יכול לא  כי ועסק שייכות שום  לו  אין מעשיו בכל השלם האיש
קלה, בעבירה  אף גדרו ופורץ  קצת פתח לו פותח  מעצמו שהאדם בזמן אך
יעלה ואז  אתה, ובשרי עצמי אך לו  ואומר הרע היצר  לו מזדווג מיד אז
עלות עד הפרצה להרחיב ומשתדל החמורות , אל הקלות העבירות  מן

למרמס והיה  גדרו  ופרץ מרפא, לאין גבר  ה )חמ"ס ה המלאך (ישעיה זה כך .
בשמירת תלוין שהם עשו עם יעקב עניני בראותו עשו של שרו סמאל
ביעקב און  הביט שלא  זמן כל והנה וגו ', תריד כאשר  והיה כמ "ש התורה 
שיעקב כשראה אך וכל , מכל שכלו עיני את  לסמא אליו נזדווג  לא  כלל,
עושר ורוב כל את לו ונתן אלהים אותו חנן כי זו , ביציאה קצת גדרו  פרץ
וי"א לבדו יעקב ויותר קצת, ההסתפקות  מגדר  יצא ויעקב וכבוד ונכסים
נשאר והוא היא, המזיקים  לכל קהלה זמן הלילה  כי הסכנה  במקום לכדו,
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מועט  דבר ובעבור ונשאים , רמים  מחבלים  קטנים פכים עבור יחידי בלילה 
מצאתי  האח סמאל אמר  אז לבדו , סכנה  במקום  נותר  בוז בחבלי האחוז 
מעיניו, עור  קצת עצמו  את  ועשה בקלקלה  התחיל  שיעקב מאחר לי און

נאמר עליהם אשר הממון אוהבי כמו  עור  מי כ)כי כז לא(משלי האדם עיני
לו מוסיף והנני אליו , לחבק ועת לקרב  עת הנה  סמאל אמר אז תשבענה .
מעין גם  וכל  מכל סומא  שיהיה כדי ועפר אבק עיניו למלאות טומאה
ויותר ההסתפקות חק עבר כאשר  לבדו , יעקב ויותר  שאמר וזהו השכלי,
יסור פתי מי כי אדם, כל  אצל  דעתו  בטלה  כי לבדו  הוא והרי לכדו , לבדו 
הטהו הותל  לב אם  כי זה  אין כזה , מועט דבר  בעבור  עצמו לסכן הנה 
כמ"ש  ממעל אלוה  שכחת הגורם הממון כך כל לחבב ישרים  אורח מני

יג ) ח איש (דברים  ויאבק  מיד ה '. את  ושכחת לבבך  ורם  לך ירבה  וזהב וכסף
ויאבק ומלת וכל, מכל אלוה שכחת לו לגרום  סמאל אליו  נזדווג עמו .
כדי  באל "ף ויאבק ונכתב מתחלפות, אחה "ע מלות כי ויחבק, כמו היא
ומסמא העולה  זה כאבק שכלו עין לסמא רצה  כי  אבק, לשון ממנו לדרוש
הכחשת לידי להביאו כדי שכלו  עין  לסמא בדעתו עלה כך האדם עיני

רז"ל שאמרו  וזה  ממעל, צא.)אלוה  כ (חולין עד עולה  האבק סאשהיה
יתברך  הבורא אמונת בעצמות  הנוגע צדקיהו של עיניו סמוי זהו כי הכבוד

כבודו כסא  ית '.ומציאת

עלות עד שנאמר ממה זה למדו הכבוד, בכסא  נוגע שהיה שאמרו ומה 
שלא ידו על מעכב היה השחר  עלות כי בכלל, עד  ולא  עד משמע השחר,
באמת הכיר  השחר עלות  שע"י לפי אלוה , הכחשת  לידי להביאו יכול היה
וידעת פסוק על בראשית  פר' בעקידה  שפי' כמו ומנהיג, בורא לעולם יש כי

האלהים הוא  ה ' כי לבבך אל והשבות  לט )היום ד מהלך (דברים  ידיעת שמתוך
האלהים, הוא ה ' כי להתבונן המשכיל  יוכל  השמש, דהיינו היומי הגלגל 
עלייתה והתחלת  השמש הליכות מתוך  כ"א בוראו  הכיר לא  אברהם  וכן

כמ"ש השחר , ב )כעלות מא על (ישעיה נדרש זה  ופסוק צדק ממזרח  העיר מי
שהיה אברהם , של בצוארו  תלויה שהיתה  הטובה  המרגלית וזהו  אברהם,
החמה, בגלגל זו ידיעה תלה ובמותו יתברך האל מציאת  לכל  מפרסם

אמרו זה שעל  הרב ע "ב )ופירש כ מציאת(יומא המכריז  חמה  גלגל אלמלא 
נאמר לכך  ית '. מציאתו המכחשת רומי של המונה קול נשמע היה ית ' האל
ה' כי יעקב ידע השמש תנועת  ידיעת  ע"י כי בכלל עד ולא השחר עלות עד 
וכמ"ש  מסדום וראיה  לבקרים, הרשעים משפט זה ומטעם האלהים. הוא 
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ח ) קא  מעלות(תהלים  לימוד  לקחו שלא לפי ארץ, רשעי כל  אצמית לבקרים 
ה '.השחר  את  ידעו ולא

השתדל  אז וכל , מכל שכלו  עין לסמא  לו יכול לא כי סמאל , ראה  וכאשר
לראות יוכל  לשלא הפחות  לכל שכלו עין  קצת  לסמא  אחרת בתחבולה

כמ"ש בירך המכונים נעלמים  ובדברים  התורה ב )בסתרי ז חמוקי (שה "ש 
בסתר  תורה דברי אף בסתר  ירך מה ע "ב )יריכיך. מט  בכף(סוכה ויגע וזה "ש

ממש, בירכו  נגע ודאי כי פשוטו מידי זה מקרא  להוציא  רצוני ואין  ירכו,
שע"י  לו  שרמז אלא ירכו , בכף דווקא  נגע למה  בדבר טעם נותן  שאני אך
של  כחו יפה ואם שכלו, מעיני עור יהיה  ספק בלי אז כסף אוהב שנעשה
כי  ירכו בכף  נוגע הדבר יהיה מ"מ וכל, מכל כפירה לידי בא שלא יעקב
להורות יעקב ירך כף ותקע  והחכמה . התורה בסתרי לראות  יוכל לא עי"ז
שנדחה היינו ותקע לזו, זו כצרות הם והממון התורה  אלו קנינים שני כי לו 

כמ"ש חבירו  מפני כא )האחד קיט  חקיך.(תהלים  אלמד  למען  עוניתי כי לי טוב
שנה : 40 לפני שכתבתי מה לך  ונעתיק

היקר לשמיםידידי יעלו שלך שהתפילות כשר הכנסת בית  לך  בחר !
מתפלל  אתה  הכנסת בית ?באיזה

כשר המדרש המינותבבית  בית  - ?- זרה? עבודה  ריפורםבית בית - ??
מהושאלה: זרה עבודה  תשובהבית – המחיצה? שאין המדרש  בית - !
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מצאתי  האח סמאל אמר  אז לבדו , סכנה  במקום  נותר  בוז בחבלי האחוז 
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יתברך  הבורא אמונת בעצמות  הנוגע צדקיהו של עיניו סמוי זהו כי הכבוד

כבודו כסא  ית '.ומציאת

עלות עד שנאמר ממה זה למדו הכבוד, בכסא  נוגע שהיה שאמרו ומה 
שלא ידו על מעכב היה השחר  עלות כי בכלל, עד  ולא  עד משמע השחר,
באמת הכיר  השחר עלות  שע"י לפי אלוה , הכחשת  לידי להביאו יכול היה
וידעת פסוק על בראשית  פר' בעקידה  שפי' כמו ומנהיג, בורא לעולם יש כי

האלהים הוא  ה ' כי לבבך אל והשבות  לט )היום ד מהלך (דברים  ידיעת שמתוך
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נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  פח

משחית. לאיש הוא  חבר .5

שבשמים  לאביהם  ישראל את  שהשחית נבט בן לירבם  הוא  חבר  לה:)6. (ברכות

להכעיס. מומר כמו נחשב .7

ישובון לא  באיה  כל א )8. י"ז .(ע "ז

כהלכה. שלא בתורה פנים מגלה  .9

מין. נקרא .10

אחרים. גם ומכשיל  טמא שרץ הוא  סוף סוף .11

בהפסידו. שכרו  יצא כי הרבים  את  לזכות לבקש יצרך יפתך ואל .12

ואחרי  לבבכם אחרי תתורו ד"ולא  בלאו הרבים את ומכשיל נכשל .13
עיניכם

ישראל. גדולי מכל  לצנות עושה  .14

הרוח לגסי לאו  שהוא  אלקיך ד' את תשכח פן דהשמר  בלאו עובר  (חפץ15.

בפתיחה ) .חיים 

כמוך. לרעך ואהבת  על עובר .16

תירא אלקיך ד' את על העובר  י"א )17. אות שם , חיים  .(חפץ

הצבור על מתאכזר וזה  ורחום , חנון להיות בדרכיו והלכת מ"ע על עובר  .18
י"ד) אות .(שם ,

לסטרא ח"ו הולך  שהשפע  מפני הוא , ברוך והקדוש ישראל  כנסת גוזל .19
נבט. בן לירבעם וחבר  אחרא,

מאחריך. ושב דבר ערות בך  יראה  ולא  שנאמר  ע"י השכינה דוחה  .20

נכרית ופאה שערות נגד  ברכות שאומרים ידי על - לבטלה ברכות  גורם .21
בשר. וגילוי

בספר2 וכתב חכמים דברי על מלעיג עמוקות 2. להמגלה המשומר זי"עיין

שארז "ל דרבנן במצות ויותר  הקב"ה, במצות  להזהר  האדם צריך כן  כל על
דברי  על מלעיג] [צ"ל המתלונן וכל מיתה , חייב חכמי' דברי על העובר

רותחת  בצואה נידון  א"רחכמים השירים שיר  רבה  במדרש אמרו  וכן  .
שנא' תורה  מדברי יותר  סופרים  דברי חביבין יוחנן ר ' בשם  אבא בר שמעון 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פטדברי 

חמש  פטור, תורה  דברי על לעבור  תפילין אין האומר מיין. דודיך טובים כי
הדא מן לה שמע פזי בן יהודה  ר' חייב. סופרים  דברי על להוסיף טוטפות
בעצמי  וסכנתי ב"ש כדברי לקרות  והטיתי בדרך בא  הייתי אני טרפון  ר' אמר
עכשיו בלבד. עשה מצות על עובר  היה  קרא לא  אם חמי את הלסטין. מפני

בנפשו . נתחייב  במס 'שקרא  וגם תורה. מדברי סופרים  דברי חביבין הוי 
קץ אין הרבה  ספרים עשות הזהר  בני מהמה ויותר  מ"ד  רבא דרש  עירובין
תעשה, ולא  עשה שהללו תורה, מדברי  יותר סופרים  בדברי הזהר  בני

מיתה עליה  חייבין דין ].והללו פסק בקונטרס באריכות [ראה עכ"ל .

משיח ביאת עד קיימת היא  גזרה שגזרו מה  כל 

וכל  הקודש רוח  פי על  כולם  הם  רז "ל של והציווים  הגזרות  כל והנה 
ע"ב רמ"ד פנחס פ' מהימנא ברעיא כמ"ש דאורייתא רזין  על הם דבריהם 
סדרו דאורייתא רזין על  דלהון  תלמודא כל ואמוראי  דמתניתין "ורבנן וז"ל 
עיתים שיש האדם שיאמר  לשעורים דבריהם  נתנו לא  רז"ל דברי גם ליה ".

ח "ו. דבריהם  נתבטל  ועתה הקדמון בזמן נוהגים  היו  ושזה  כל שונות , אלא
משיח ביאת עד  קיימת היא  גזרה  שגזרו .מה

מהימנא : ברעיא ע "א  רמ"ו דף פנחס פ' בזוהר  רשב"י אמר  וכן 

מלח  משום אחרונים  מים  דאמרי מדרבנן ואית וכו' חובה  אחרונים מים וז"א 
אלין מלין וסתרי מחובה אפקין  אפ"ה  העינים , את תסמא שלא סדומית 
עלייהו דאמרו מאלין מלין גאונים לסתרא ארעא  אורח ולאו  דחובה , דאמרו

עכ"ל . יורוך  אשר  התור"ה תקנת עפ"י שכל ברורה  ראייה מכאן יש  כן אם
כנגד מיוסדים  דבריהם כי לעולם קיימות  כולם וציוויהם וגזרותיהם רז"ל
כנסת  אנשי שתיקנו י"ח התפלת כמו עליונים  ועולמות  הספירות תיקוני

הרבהגדולה כמ "ש לזה גורם  היה הזמן כי המינים, ברכת הוסיפו ואח "כ
לפי  היה  ידועים  לזמנים שגזרו  הדברים  כל וכן ע"ש עמידה . בכונת  זלה"ה
לתקן כדי למטה לחדש הוכרחו כך למעלה  שנתחדש ההנהגה  התחדשות 
להאריך  צורך ואין הכוונות , ובכל המצות בכל כנודע  הספירות של הפגמים

עכ"ל. מובן , הוא  כי בזה  יותר

האם 15 בן הילד  על ספרים  9 שכתב עד  כך  כל טורח  כבודו למה שאלה :
יש אם  זה, עם  להתעסק לא לך איכפת מה  לעשות, בעולם מצוות עוד  אין

זה ? נגד  שיוצאים אנשים
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חמש  פטור, תורה  דברי על לעבור  תפילין אין האומר מיין. דודיך טובים כי
הדא מן לה שמע פזי בן יהודה  ר' חייב. סופרים  דברי על להוסיף טוטפות
בעצמי  וסכנתי ב"ש כדברי לקרות  והטיתי בדרך בא  הייתי אני טרפון  ר' אמר
עכשיו בלבד. עשה מצות על עובר  היה  קרא לא  אם חמי את הלסטין. מפני

בנפשו . נתחייב  במס 'שקרא  וגם תורה. מדברי סופרים  דברי חביבין הוי 
קץ אין הרבה  ספרים עשות הזהר  בני מהמה ויותר  מ"ד  רבא דרש  עירובין
תעשה, ולא  עשה שהללו תורה, מדברי  יותר סופרים  בדברי הזהר  בני

מיתה עליה  חייבין דין ].והללו פסק בקונטרס באריכות [ראה עכ"ל .

משיח ביאת עד קיימת היא  גזרה שגזרו מה  כל 

וכל  הקודש רוח  פי על  כולם  הם  רז "ל של והציווים  הגזרות  כל והנה 
ע"ב רמ"ד פנחס פ' מהימנא ברעיא כמ"ש דאורייתא רזין  על הם דבריהם 
סדרו דאורייתא רזין על  דלהון  תלמודא כל ואמוראי  דמתניתין "ורבנן וז"ל 
עיתים שיש האדם שיאמר  לשעורים דבריהם  נתנו לא  רז"ל דברי גם ליה ".

ח "ו. דבריהם  נתבטל  ועתה הקדמון בזמן נוהגים  היו  ושזה  כל שונות , אלא
משיח ביאת עד  קיימת היא  גזרה  שגזרו .מה

מהימנא : ברעיא ע "א  רמ"ו דף פנחס פ' בזוהר  רשב"י אמר  וכן 

מלח  משום אחרונים  מים  דאמרי מדרבנן ואית וכו' חובה  אחרונים מים וז"א 
אלין מלין וסתרי מחובה אפקין  אפ"ה  העינים , את תסמא שלא סדומית 
עלייהו דאמרו מאלין מלין גאונים לסתרא ארעא  אורח ולאו  דחובה , דאמרו

עכ"ל . יורוך  אשר  התור"ה תקנת עפ"י שכל ברורה  ראייה מכאן יש  כן אם
כנגד מיוסדים  דבריהם כי לעולם קיימות  כולם וציוויהם וגזרותיהם רז"ל
כנסת  אנשי שתיקנו י"ח התפלת כמו עליונים  ועולמות  הספירות תיקוני

הרבהגדולה כמ "ש לזה גורם  היה הזמן כי המינים, ברכת הוסיפו ואח "כ
לפי  היה  ידועים  לזמנים שגזרו  הדברים  כל וכן ע"ש עמידה . בכונת  זלה"ה
לתקן כדי למטה לחדש הוכרחו כך למעלה  שנתחדש ההנהגה  התחדשות 
להאריך  צורך ואין הכוונות , ובכל המצות בכל כנודע  הספירות של הפגמים

עכ"ל. מובן , הוא  כי בזה  יותר

האם 15 בן הילד  על ספרים  9 שכתב עד  כך  כל טורח  כבודו למה שאלה :
יש אם  זה, עם  להתעסק לא לך איכפת מה  לעשות, בעולם מצוות עוד  אין

זה ? נגד  שיוצאים אנשים



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  צ

מותתשובה: חוה  שהילד ממה  אמת  דברי וניכרים  וחקרתי שבדקתי אחרי
ואפילו אמיתי דבר הוא קליני שמות העולם בכל מפורסם  וכבר  קליני
שחוו אנשים מיליון 30 יש זה , את מכחישים לא הגדולים הכי הכופרים
מה אמת חותם  בדיסק שמספר  מה ותראה שראו , מה  וסיפרו קליני מות 
שמדבר כאן  מה  רק וקיים, ויציב אמת והכל מעלה של דין בבית שראה 
אומרים לכן בתשובה , לחזור להם נוח שלא אנשים  יש ומשיח מגאולה

נכון לא  לפרסםשזה  שוה  כבר בתשובה  וחוזר מתעורר אחד יהודי ואם  !
מתעוררים יהודים  שרבבות וכמה  כמה  אחת על העולם, בכל זה את

לאסתר  מרדכי דברי את  להמליץ יש זה ועל בתשובה  ד'וחוזרים  (אסתר

הּמ ליג-יד) בּ ית  לה ּמ לט  בנפ ׁש ּת דּמ י אל אס ּת ר  אל לה ׁש יב מר דּ כי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר
היּ הוּ דים. יעמוֹ דמכּ ל והצּ לה רוח הזּ את  ּב עת ּת חריׁש י החר ׁש  אם  ּכ י ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

ּכ זאת  לעת אם  יוֹ דע וּ מי ּת אבדוּ   אבי וּ בית וא ּת  אחר  מּמ קוֹ ם  ֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַליּ ה וּ דים
לּמ לכוּ ת.הגּ ע ּת  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הוא שג ביודעו חבירו את שיוכיח  הוא הערבות תועלת
חבירו  עבירת על  ייענש

שיקיים חבירו בעד  התחייב  אחד שכל לזה , זה ערבים  ישראל נעשו וכן
לחבירו  שערב  שמאחר עבירה, כשיעשה  לקח וילמדו ויוכיחו התורה את
איכפת  היה לא ערבים  היו לא אם  אבל חוטא. שחברו מזה סובל הוא

לי לו איכפת  מה בלבו, אומר  והיה חוטא, כשהוא חבירו בראותו לאדם 
מחלל  שהוא או הכנסת בית בתוך  מדבר שהוא או חוטא שחבירי מה
עכשיו  אבל מתפלל. ואינו  הקדושה, בתורה  או ה' בשם נשבע  או שבת
את  להוכיח החובה אחד  כל על מוטלת לזה, זה ערבים ישראל שכל
והכל  העולם  יתוקן כן ועל הוא. ייענש חבירו שבגלל יודע הוא כי  חבירו

שמיםינהגו שמות )ביראת לועז מעם  כ "ה פרק  רבה .(שמות

לזה זה ערבים  ישראל לט .)כל  אדם(שבועות היה לא הערבות, שאלמלא  ,
רשעה עושי על לחקר  לב נותנים היו ולא חטאיו, על חברו  ביד מוחה 
וסיגים גדרים  שיעשו כדי לערבים, הוא ברוך הקדוש הכניסם לכן לבערם .

יחטאו . צ "ג )שלא  אות חסידים  .(ספר 

מישראל  איש כל של חבירו בעון נתפס אחד שכל לעיל הנזכר כל לפי נמצא
שימחו כדי הוא  בזה  שנכנסו הערבות  חיוב וכל הערבות. חיוב מפני

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער צאדברי 

מיחה שלא ההוא בעוון נתפס מיחה  ולא למחות בידו שיש  כל לכן ויוכיחו,
בעון איש  באחיו איש "וכשלו  הפסוק על בסנהדרין חז"ל אמרו וכן בו.

בזה , זה  ערבים שכולן מלמד  מיחו.אחיו ולא למחות בידם שהיה התם
כז: לט .)(סנהדרין .שבועות

והחומר מישראל ואחד אחד כל על המחאה מצות גודל על בחז"ל מבואר 
ובבא. בזה עבירה עוברי ביד למחות להנזהר  הרבה התועלת שבדבר,

 שמו על  נקראת העבירה מוחה ואינו למחות שבידו מי
בעצמו  עשאה כאילו עליה  ונענש 

שלא קרניה בין ברצועה [בשבת] יוצאת היתה עזריה  בן אלעזר  ר' של פרתו
ליה הויא פרה וחדא  חכמים. רבברצון אמר  לה ואמרי רב אמר והא ?

מעדריה עזריה בן  אלעזר  רבי מעשר  הוה  עגלי אלפי תריסר  רב אמר  יהודה
ושתא שתא  שלאכל ומתוך היתה , שכינתו  של אלא  היתה , שלו לא  תנא  ?

שמו .מיחה  על נקראת  נד)בה .(שבת

העבר או מבינותינו  עמוד או לו אמרו  דברדלייה פזי בר  יודא ר' תני
חנינא א "ר  כנגדן מתריס שהיה בון  ר ' ב' יוסי א"ר קרניה, מבין רצועה

הויתפ "א אשתו דחוטריה אידי א "ר  הצומות . מן  שיניו והשחירו  יצאה 
לא בעגלתי חרשתם לולי י"ד] [שופטים עגלה , קרוי שאשתו ומנין

חידתי. שם )מצאתם  הפרה(ירושלמי הוית . אשתו  מקום: שם  דחוטריה. ---- .
קאמר למה  היתה  אשתו  דשל א "כ פי' כו'. ומנין אשתו: של היתה הזאת
כ"ש  עגלתו נקראת  אשתו  שגם כיון משני לכך ב "ע אלעזר  ר ' של פרתו

.(שם )פרתו,נקראתאשתושפרת

על  נענש אדם ויש היתה , שכינתו אמרין  תמן  וז"ל : שם ובירושלמי
עונות על  נענש שהוא  אדם יש וכי ופריך העדה , בקרבן [ופי' שכינתו,
רבי  אמר בראשו]. תלוי שהעון משמע שמו על לה דקרו דכיון שכנתו
ממחה ואינו  למחות בידו ספיקא  שהוא  מי שכל ללמדך דידמא קיריס
בעצמו העון עשה  הוא  כאלו  העדה , בקרבן  ופירש עכ "ל. בו, תלוי' קלקלתו

על נקראת  עכ "ל].לכך שמו.



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  צ

מותתשובה: חוה  שהילד ממה  אמת  דברי וניכרים  וחקרתי שבדקתי אחרי
ואפילו אמיתי דבר הוא קליני שמות העולם בכל מפורסם  וכבר  קליני
שחוו אנשים מיליון 30 יש זה , את מכחישים לא הגדולים הכי הכופרים
מה אמת חותם  בדיסק שמספר  מה ותראה שראו , מה  וסיפרו קליני מות 
שמדבר כאן  מה  רק וקיים, ויציב אמת והכל מעלה של דין בבית שראה 
אומרים לכן בתשובה , לחזור להם נוח שלא אנשים  יש ומשיח מגאולה

נכון לא  לפרסםשזה  שוה  כבר בתשובה  וחוזר מתעורר אחד יהודי ואם  !
מתעוררים יהודים  שרבבות וכמה  כמה  אחת על העולם, בכל זה את

לאסתר  מרדכי דברי את  להמליץ יש זה ועל בתשובה  ד'וחוזרים  (אסתר

הּמ ליג-יד) בּ ית  לה ּמ לט  בנפ ׁש ּת דּמ י אל אס ּת ר  אל לה ׁש יב מר דּ כי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר
היּ הוּ דים. יעמוֹ דמכּ ל והצּ לה רוח הזּ את  ּב עת ּת חריׁש י החר ׁש  אם  ּכ י ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

ּכ זאת  לעת אם  יוֹ דע וּ מי ּת אבדוּ   אבי וּ בית וא ּת  אחר  מּמ קוֹ ם  ֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַליּ ה וּ דים
לּמ לכוּ ת.הגּ ע ּת  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הוא שג ביודעו חבירו את שיוכיח  הוא הערבות תועלת
חבירו  עבירת על  ייענש

שיקיים חבירו בעד  התחייב  אחד שכל לזה , זה ערבים  ישראל נעשו וכן
לחבירו  שערב  שמאחר עבירה, כשיעשה  לקח וילמדו ויוכיחו התורה את
איכפת  היה לא ערבים  היו לא אם  אבל חוטא. שחברו מזה סובל הוא

לי לו איכפת  מה בלבו, אומר  והיה חוטא, כשהוא חבירו בראותו לאדם 
מחלל  שהוא או הכנסת בית בתוך  מדבר שהוא או חוטא שחבירי מה
עכשיו  אבל מתפלל. ואינו  הקדושה, בתורה  או ה' בשם נשבע  או שבת
את  להוכיח החובה אחד  כל על מוטלת לזה, זה ערבים ישראל שכל
והכל  העולם  יתוקן כן ועל הוא. ייענש חבירו שבגלל יודע הוא כי  חבירו

שמיםינהגו שמות )ביראת לועז מעם  כ "ה פרק  רבה .(שמות

לזה זה ערבים  ישראל לט .)כל  אדם(שבועות היה לא הערבות, שאלמלא  ,
רשעה עושי על לחקר  לב נותנים היו ולא חטאיו, על חברו  ביד מוחה 
וסיגים גדרים  שיעשו כדי לערבים, הוא ברוך הקדוש הכניסם לכן לבערם .

יחטאו . צ "ג )שלא  אות חסידים  .(ספר 

מישראל  איש כל של חבירו בעון נתפס אחד שכל לעיל הנזכר כל לפי נמצא
שימחו כדי הוא  בזה  שנכנסו הערבות  חיוב וכל הערבות. חיוב מפני

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער צאדברי 

מיחה שלא ההוא בעוון נתפס מיחה  ולא למחות בידו שיש  כל לכן ויוכיחו,
בעון איש  באחיו איש "וכשלו  הפסוק על בסנהדרין חז"ל אמרו וכן בו.

בזה , זה  ערבים שכולן מלמד  מיחו.אחיו ולא למחות בידם שהיה התם
כז: לט .)(סנהדרין .שבועות

והחומר מישראל ואחד אחד כל על המחאה מצות גודל על בחז"ל מבואר 
ובבא. בזה עבירה עוברי ביד למחות להנזהר  הרבה התועלת שבדבר,

 שמו על  נקראת העבירה מוחה ואינו למחות שבידו מי
בעצמו  עשאה כאילו עליה  ונענש 

שלא קרניה בין ברצועה [בשבת] יוצאת היתה עזריה  בן אלעזר  ר' של פרתו
ליה הויא פרה וחדא  חכמים. רבברצון אמר  לה ואמרי רב אמר והא ?

מעדריה עזריה בן  אלעזר  רבי מעשר  הוה  עגלי אלפי תריסר  רב אמר  יהודה
ושתא שתא  שלאכל ומתוך היתה , שכינתו  של אלא  היתה , שלו לא  תנא  ?

שמו .מיחה  על נקראת  נד)בה .(שבת

העבר או מבינותינו  עמוד או לו אמרו  דברדלייה פזי בר  יודא ר' תני
חנינא א "ר  כנגדן מתריס שהיה בון  ר ' ב' יוסי א"ר קרניה, מבין רצועה

הויתפ "א אשתו דחוטריה אידי א "ר  הצומות . מן  שיניו והשחירו  יצאה 
לא בעגלתי חרשתם לולי י"ד] [שופטים עגלה , קרוי שאשתו ומנין

חידתי. שם )מצאתם  הפרה(ירושלמי הוית . אשתו  מקום: שם  דחוטריה. ---- .
קאמר למה  היתה  אשתו  דשל א "כ פי' כו'. ומנין אשתו: של היתה הזאת
כ"ש  עגלתו נקראת  אשתו  שגם כיון משני לכך ב "ע אלעזר  ר ' של פרתו

.(שם )פרתו,נקראתאשתושפרת

על  נענש אדם ויש היתה , שכינתו אמרין  תמן  וז"ל : שם ובירושלמי
עונות על  נענש שהוא  אדם יש וכי ופריך העדה , בקרבן [ופי' שכינתו,
רבי  אמר בראשו]. תלוי שהעון משמע שמו על לה דקרו דכיון שכנתו
ממחה ואינו  למחות בידו ספיקא  שהוא  מי שכל ללמדך דידמא קיריס
בעצמו העון עשה  הוא  כאלו  העדה , בקרבן  ופירש עכ "ל. בו, תלוי' קלקלתו

על נקראת  עכ "ל].לכך שמו.



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  צב

,בה מוחי  אי בא הזולת עבירות על  שמקבלי העונש
למחות והאפשרות  ההשפעה גודל  לפי  תלוי

זוגא האי כי כל מועד  סדר  בכוליה מהני חביבא ורב יוחנן ר ' חנינא ור' "רב 
מיחה ולא ביתו  באנשי למחות  שאפשר  כל יונתן ר ' ומעיילי יוחנן ר' חלופי
נתפס העולם  בכל עירו , אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי על נתפס

כולו ". העולם  כל נד:)על יש (שבת  יוחנן. ר' חלופי יחד : ארבעתן זוגא . האי .
בכל  שבידן : עבירות  על נענש נתפס. יונתן: רבי ומעיילי ר "י שמחלפין
מפניו שיראין למחות לו  שאפשר  ונשיא במלך כגון ישראל אכל העולם .

דבריו : ומקיימין

כל על  נתפסי העול לכל  מגיעי שהשפעת הגולה ראשי
במחאה השפעת כח  גודל מפני העול

מאי  חנינא  א"ר עלמא. כולי על נתפסים גלותא ריש דבי והני פפא רב "אמר 
חטאו, מה  זקנים חטאו  שרים אם ושריו עמו  זקני עם יבא  במשפט ה' דכתיב

בשרים", מיחו שלא סנהדרין] [פי' זקנים  על אימא נד:אלא .)(שבת

מיחו  ולא למחות  ביד שהיה  נענשו? מה מפני 

מקבלי  לא  א"ל גלותא ריש  דבי להנהו  מר לוכחינהו סימון לר' זירא ר' א "ל
מעולם חנינא בר אחא  דא "ר  מר, לוכחינהו מקבלי דלא אע"ג א "ל מינאי,
דכתיב זה  מדבר  חוץ לרעה בו  וחזר  הקב"ה מפי טובה  מדה  יצאה לא 
האנשים מצחות  על תיו והתוית וגו' העיר בתוך עבור  אליו ה ' "ויאמר 
לגבריאל  הקב"ה א "ל וגו' הנעשות " התועבות  כל על והנאנקים הנאנחים
חבלה מלאכי בהם  ישלטו שלא  דיו של  תיו צדיקים של מצחן על  ורשום לך
אמרה חבלה. מלאכי בהם  שישלטו  כדי דם  של תיו רשעים  של מצחם  ועל
צדיקים הללו  א "ל מאלו אלו נשתנו מה  רבש"ע הקב"ה  לפני הדין מדת
ולא למחות  בידם  היה רבש "ע לפניו  אמרה גמורים, רשעים והללו גמורים
אם רבש"ע א"ל מהם  יקבלו לא בהם  מיחו שאם לפני וידוע גלוי א"ל מיחו,
תהרגו ונשים טף ובתולה  בחור זקן דכתיב והיינו גלוי מי להם  גלוי לפניך
וכתיב תחלו, וממקדשי תגשו אל  התיו  עליו אשר  איש כל ועל למשחית
ממקדשי  תקרי אל יוסף רב תנא הבית . לפני אשר  הזקנים באנשים  ויחלו 
והנה ומיד תי"ו, עד מאל "ף התורה  את  שקיימו אדם  בני אלו ממקודשי אלא

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער צגדברי 

לטובה דבור  שהוציא  זה במקרא שנאמר זה. מדבר  חוץ וגו '. אנשים ששה 
בו : חזר  תוכחה  עונש ומפני

כל  ועל מעיקרא דכתיב. היינו צדיקים : אלו והנאנקים . הנאנחים  האנשים
שהודה ממקודשי. תחלו : וממקדשי ולבסוף תגשו. אל התיו עליו  אשר איש

הטוב . מן בו  וחזר  הדין מדת נד:)לקטרוג .(שבת

הכתוב עליו מעלה  מיחה ולא למחות לפנחס  לו שהיה   מתו
חטא כאילו

ידו על בא  חטא אפשר  וכו', אחיטוב בן  ואחיה שנאמר  חטא , לא  פנחס
יהיה לא  הוא  ישראל אם וכו', ד"' "יכרת נאמר כבר והלא מייחסו , והכתוב
מגיש  בן לו  יהיה  לא  הוא  כהן ואם בתלמידים , עונה  ולא בחכמים ער  לו 
לו שהיה מתוך בליעל, בני והכתיב וכו', חטא  לא  פנחס ש"מ אלא  מנחה ,
עכ"ל. חטא כאילו  הכתוב עליו מעלה מיחה, ולא  לחפני למחות לפנחס 

נה:) .(שבת 

ולא למחות בידו שיש כאילו מי הכתוב  עליו מעלה מיחה
מאוד  קשה ועונשו חטא

אלא אינו חטא שלמה  האומר  כל יונתן ר ' אמר נחמני בר שמואל ר' אמר
כלבב אביו", דוד כלבב  אלקיו ד' עם שלם  לבבו היה "ולא  שנאמר טועה
הרע שלמה  ויעש והכתיב חטא, לא נמי מיחטא  הוה, דלא הוא  דוד אביו

ה' הכתובבעיני עליו מעלה  מיחה  ולא  בנשיו למחות לו שהיה מפני אלא  ?
שמש  שיהא צדיק לאותו לו נוח שמואל  אמר יהודה  רב  אמר  חטא , כאילו
לחטוב שמש, וז"ל רש"י וכתב ה', בעיני הרע  ויעש בו  יכתב ואל  אחר  לדבר 
שקשה ללמדך זה , דבר בו  יכתב ואל לע"א, בשכר  מים ולשאוב  עצים

עכ"ל. למחות  שבידו במי נו:)התוכחה  .(שבת

מעלה של דין מבית  מהמסר  מתעוררים שהיהודים  מוכיחה  המציאות
בתשובה , היהודים  כל את לעורר  כדי אפרסם  לא  ואם  אתבעלתשובה , אז

בתשובה! חזר  שלא יהודי כל על

מבזיונות, לי איכפת  ומה  לעשות, חייב לעשות בידו שיש  אחד כל וכן
הוא ברוך להקדוש רוח נחת שיש ביכולתוהעיקר  אשר  כל יעשה  אחד וכל !

עילאה. יתקלס  ומניה  ומניה



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  צב

,בה מוחי  אי בא הזולת עבירות על  שמקבלי העונש
למחות והאפשרות  ההשפעה גודל  לפי  תלוי

זוגא האי כי כל מועד  סדר  בכוליה מהני חביבא ורב יוחנן ר ' חנינא ור' "רב 
מיחה ולא ביתו  באנשי למחות  שאפשר  כל יונתן ר ' ומעיילי יוחנן ר' חלופי
נתפס העולם  בכל עירו , אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי על נתפס

כולו ". העולם  כל נד:)על יש (שבת  יוחנן. ר' חלופי יחד : ארבעתן זוגא . האי .
בכל  שבידן : עבירות  על נענש נתפס. יונתן: רבי ומעיילי ר "י שמחלפין
מפניו שיראין למחות לו  שאפשר  ונשיא במלך כגון ישראל אכל העולם .

דבריו : ומקיימין

כל על  נתפסי העול לכל  מגיעי שהשפעת הגולה ראשי
במחאה השפעת כח  גודל מפני העול

מאי  חנינא  א"ר עלמא. כולי על נתפסים גלותא ריש דבי והני פפא רב "אמר 
חטאו, מה  זקנים חטאו  שרים אם ושריו עמו  זקני עם יבא  במשפט ה' דכתיב

בשרים", מיחו שלא סנהדרין] [פי' זקנים  על אימא נד:אלא .)(שבת

מיחו  ולא למחות  ביד שהיה  נענשו? מה מפני 

מקבלי  לא  א"ל גלותא ריש  דבי להנהו  מר לוכחינהו סימון לר' זירא ר' א "ל
מעולם חנינא בר אחא  דא "ר  מר, לוכחינהו מקבלי דלא אע"ג א "ל מינאי,
דכתיב זה  מדבר  חוץ לרעה בו  וחזר  הקב"ה מפי טובה  מדה  יצאה לא 
האנשים מצחות  על תיו והתוית וגו' העיר בתוך עבור  אליו ה ' "ויאמר 
לגבריאל  הקב"ה א "ל וגו' הנעשות " התועבות  כל על והנאנקים הנאנחים
חבלה מלאכי בהם  ישלטו שלא  דיו של  תיו צדיקים של מצחן על  ורשום לך
אמרה חבלה. מלאכי בהם  שישלטו  כדי דם  של תיו רשעים  של מצחם  ועל
צדיקים הללו  א "ל מאלו אלו נשתנו מה  רבש"ע הקב"ה  לפני הדין מדת
ולא למחות  בידם  היה רבש "ע לפניו  אמרה גמורים, רשעים והללו גמורים
אם רבש"ע א"ל מהם  יקבלו לא בהם  מיחו שאם לפני וידוע גלוי א"ל מיחו,
תהרגו ונשים טף ובתולה  בחור זקן דכתיב והיינו גלוי מי להם  גלוי לפניך
וכתיב תחלו, וממקדשי תגשו אל  התיו  עליו אשר  איש כל ועל למשחית
ממקדשי  תקרי אל יוסף רב תנא הבית . לפני אשר  הזקנים באנשים  ויחלו 
והנה ומיד תי"ו, עד מאל "ף התורה  את  שקיימו אדם  בני אלו ממקודשי אלא

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער צגדברי 

לטובה דבור  שהוציא  זה במקרא שנאמר זה. מדבר  חוץ וגו '. אנשים ששה 
בו : חזר  תוכחה  עונש ומפני

כל  ועל מעיקרא דכתיב. היינו צדיקים : אלו והנאנקים . הנאנחים  האנשים
שהודה ממקודשי. תחלו : וממקדשי ולבסוף תגשו. אל התיו עליו  אשר איש

הטוב . מן בו  וחזר  הדין מדת נד:)לקטרוג .(שבת

הכתוב עליו מעלה  מיחה ולא למחות לפנחס  לו שהיה   מתו
חטא כאילו

ידו על בא  חטא אפשר  וכו', אחיטוב בן  ואחיה שנאמר  חטא , לא  פנחס
יהיה לא  הוא  ישראל אם וכו', ד"' "יכרת נאמר כבר והלא מייחסו , והכתוב
מגיש  בן לו  יהיה  לא  הוא  כהן ואם בתלמידים , עונה  ולא בחכמים ער  לו 
לו שהיה מתוך בליעל, בני והכתיב וכו', חטא  לא  פנחס ש"מ אלא  מנחה ,
עכ"ל. חטא כאילו  הכתוב עליו מעלה מיחה, ולא  לחפני למחות לפנחס 

נה:) .(שבת 

ולא למחות בידו שיש כאילו מי הכתוב  עליו מעלה מיחה
מאוד  קשה ועונשו חטא

אלא אינו חטא שלמה  האומר  כל יונתן ר ' אמר נחמני בר שמואל ר' אמר
כלבב אביו", דוד כלבב  אלקיו ד' עם שלם  לבבו היה "ולא  שנאמר טועה
הרע שלמה  ויעש והכתיב חטא, לא נמי מיחטא  הוה, דלא הוא  דוד אביו

ה' הכתובבעיני עליו מעלה  מיחה  ולא  בנשיו למחות לו שהיה מפני אלא  ?
שמש  שיהא צדיק לאותו לו נוח שמואל  אמר יהודה  רב  אמר  חטא , כאילו
לחטוב שמש, וז"ל רש"י וכתב ה', בעיני הרע  ויעש בו  יכתב ואל  אחר  לדבר 
שקשה ללמדך זה , דבר בו  יכתב ואל לע"א, בשכר  מים ולשאוב  עצים

עכ"ל. למחות  שבידו במי נו:)התוכחה  .(שבת

מעלה של דין מבית  מהמסר  מתעוררים שהיהודים  מוכיחה  המציאות
בתשובה , היהודים  כל את לעורר  כדי אפרסם  לא  ואם  אתבעלתשובה , אז

בתשובה! חזר  שלא יהודי כל על

מבזיונות, לי איכפת  ומה  לעשות, חייב לעשות בידו שיש  אחד כל וכן
הוא ברוך להקדוש רוח נחת שיש ביכולתוהעיקר  אשר  כל יעשה  אחד וכל !

עילאה. יתקלס  ומניה  ומניה



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  צד

הלא הקדוש, הזוהר  לימוד  על עולמות ומרעיש  עוסק  כבודו למה  שאלה :
זה ? על שצוחקים  מרבים שמעתי

רבתשובה: והערב וינצל , תשובה יעשה אמיתי יהודי כל בסוף השם  בעזרת
שיעשו רצון  ויהי חכמים דברי על שמלעיגים לבריות להם אוי ימותו,
ולזכות תשובה. יעשה ישראל עם ושכל להנצל שנזכה  ונתפלל תשובה ,

ברחמים. בקרוב, שלמה  לגאולה

ראשון: פרק - השלישית הקדמה  המלך  עמק בספר מעשהוכתב שער (נקרא

זלה"ה ) האר"י ורבנו מורנו של וז"ל:ניסים  ,

להם שיש בעצמם , ויתגאו  בעיניהם , חכמים  זה  דורינו באנשי שיש להיות
תורה , של  בפשוטו ושם , במעשי יד יאמינו ולא עוד, ואפסי אני ואומרים

ל  יהיה בודאי מאוד. ונפלאים המה, וגדולים רבים  כי [למתעלםה' ו
רוח שבא אמת, מגידי מפי ששמעתי כמו גדול, עונש  הקבלה] מחכמת
דברי  על מלעיג שהיה עונו והגיד  ויניציאה, בק "ק  אחת באשה אחד  רעה

ע "ה. הרשב "י דברי  שאינם  ואמר  עצמם,הזוהר , שהרגילו מפני הוא זה  וכל
אבן עיין ו' ב' [ישעיהו ישפיקו' נכרים  'ובילדי הפילוסופיא , בדברי לכזב 
עמהם, דין להם יהיה זלה "ה  והאר"י הרשב"י ובודאי אתר], על ורד "ק עזרא 

הבא. בעולם

ב' [מלכים  צבאות ' ה ' 'קנאת שקנא כפנחס גבר , חמת  קנאת  קנאתי ולכן 
ערפם, את  ויקשו  בדעתם, חכמים הם אשר זה , דורינו  אנשי על ל"א ], י"ט
את כשמעם  מקנאתם פן ויראתי בארץ, שופט אלהים  יש  כי האמין  לבלתי
מום יטילו  ושלום חס פן האר"י, של  העצומים ונפלאותיו  גדולתו שמע
ה' דבר... בנו  גם 'הלוא  בגוברין גבר  מאי ויאמרו הקדשים, בקודש ופגם

ב].[במדבר  י"ב

רבי  הרב מורנו  כתב אשר ונפלאותיו, דרכיו  קצת  מספר  אני זה שמפני עד 
ולא 'ראו  חיים  רבי הרב מורנו  עיני אשר  החשוב, תלמידו זלה "ה  ויטל חיים 
כרשב"י  התנאים  מימי בארץ  נראו  לא מבהילים דברים  כ"ז], י"ט [איוב  זר'
מכיר שהיה כמוהו  איש היה  לא ע"ה. רבינו משה אחר הנביאים ומימי ע "ה,
בחכמת מכיר והיה במחשבותיהם, אפילו וגם אדם , בני מעשה  בכל
ויטאל  חיים רבי [כדברי מבהילים  דברים אדם, בני ובנשמת  הפרצוף
פסוק, על יתרו בפרשת הזוהר  ואומר  י"ט ]. דף הקודש רוח שער  בתחילת

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער צהדברי 

אתה כ"א], י"ח [שמות אלהים ' יראי חיל אנשי העם מכל תחזה  'ואתה 
הבין לא  משה וגם א'], ע"ח שמות [זוהר  אחר, ולא  הפרצוף בחכמת תראה

שנתלבשה  השכינה.עד בו 

רבים ימים  התעסקו  אחרי ופרישתו, חסידותו  ידי על האר"י השיג זה  וכל 
זריזות חסידות  הוסיף  ועליהם  זו, בחכמה  ישנים גם  חדשים  בספרים 
תמיד, אליו ונתגלה [שם ] ז"ל  אליהו שבא עד וקדושה , וטהרה ופרישות
יעידון בעצמם הדברים  והנה  הקודש. רוח לידי הביאו והוא  עמו, ולמד
אפשר אי כאלה דברים  כי יכירום , רואיהם וכל דיליה, ברזין  ויגידון
הקודש  רוח  הופעת ידי על לולי ומדע, שכל בשום  להשיגם , נברא  לשום 
אליהו כמדריגת המגיד מדריגת  ואין ז "ל. הנביא אליהו פי ועל ממרום,
ישיג  ואולי האי, כולי חלקים , אלף מן אחד, חלק כשיעור  אפילו ז "ל,
בעולם, כבר  שהיה  מנשמתו אחד  ניצוץ הוא המגיד מדריגת כי מה , דבר 
עד  עצמו , ובצלמו  בדמותו  אליו ויבוא אותו להשביע הוא ויכול

לגלות יכולת בו אין אבל המראה. על שבכח שישתומם מה אלא יותר 
עם מתגלה  הוא  ז"ל אליהו מדריגת  אבל יותר . ולא נשמתו ניצוץ
מזאת למעלה שאין  מעצמו  יבין והחכם מזה , זה  נפרד ואינו  השכינה,
הרב של מישרים  מגיד ספר תראה המעיין ואתה  דבר . שום המדריגה
לו וגילה ידועים, לעתים  המגיד אליו  שנתגלה ע"ה , קאר "ו  יוסף רבי
האר "י  רזי לפני דמי, נחשבו' 'כלא  כן  פי על ואף תורה , טעמי איזה 
להתגלות יכלו  ולא  התוהו, עולם  ניצוצי נשלמו  לא  עדיין כי זלה"ה,

התיקון. עולם  ניצוצי

קבלתי  אשר כל לכתוב באתי 'אלמלא  זלה "ה , חיים  הרב ורבנו  מורנו  וכתב
נביות', אילי 'עורות  כל יספיקו  לא זלה"ה הקב"הממורי שלחו ולא

הזוהר דברי לנו שיגלה הזאת. בהחכמה  הדור  לזכות אלא הזה בעולם
דילך חיבורא מהאי התיקונים, שאמרו  כמו עזקאן, באלף  החתומים

אחוזתו  אל איש ושבתם ובגיניה [עץיתפרנסון, א'] כ"ד זוהר  [תיקוני
ההקדמות ]. לשער  מהרח"ו הקדמת ע"החיים  הרשב"י אמר כבר כי הרי

שבזכותיה כדי בתראה, בדרא יומייא סוף עד  וחתום גנוז  יהיה  שספרו
האחרון. לדור למשמרת והניחו לכתבו, אבא לר' צוה לכן ישראל, יגאלו

ה ' ואמן.יתברך אמן לעולם



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  צד

הלא הקדוש, הזוהר  לימוד  על עולמות ומרעיש  עוסק  כבודו למה  שאלה :
זה ? על שצוחקים  מרבים שמעתי

רבתשובה: והערב וינצל , תשובה יעשה אמיתי יהודי כל בסוף השם  בעזרת
שיעשו רצון  ויהי חכמים דברי על שמלעיגים לבריות להם אוי ימותו,
ולזכות תשובה. יעשה ישראל עם ושכל להנצל שנזכה  ונתפלל תשובה ,

ברחמים. בקרוב, שלמה  לגאולה

ראשון: פרק - השלישית הקדמה  המלך  עמק בספר מעשהוכתב שער (נקרא

זלה"ה ) האר"י ורבנו מורנו של וז"ל:ניסים  ,

להם שיש בעצמם , ויתגאו  בעיניהם , חכמים  זה  דורינו באנשי שיש להיות
תורה , של  בפשוטו ושם , במעשי יד יאמינו ולא עוד, ואפסי אני ואומרים

ל  יהיה בודאי מאוד. ונפלאים המה, וגדולים רבים  כי [למתעלםה' ו
רוח שבא אמת, מגידי מפי ששמעתי כמו גדול, עונש  הקבלה] מחכמת
דברי  על מלעיג שהיה עונו והגיד  ויניציאה, בק "ק  אחת באשה אחד  רעה

ע "ה. הרשב "י דברי  שאינם  ואמר  עצמם,הזוהר , שהרגילו מפני הוא זה  וכל
אבן עיין ו' ב' [ישעיהו ישפיקו' נכרים  'ובילדי הפילוסופיא , בדברי לכזב 
עמהם, דין להם יהיה זלה "ה  והאר"י הרשב"י ובודאי אתר], על ורד "ק עזרא 

הבא. בעולם

ב' [מלכים  צבאות ' ה ' 'קנאת שקנא כפנחס גבר , חמת  קנאת  קנאתי ולכן 
ערפם, את  ויקשו  בדעתם, חכמים הם אשר זה , דורינו  אנשי על ל"א ], י"ט
את כשמעם  מקנאתם פן ויראתי בארץ, שופט אלהים  יש  כי האמין  לבלתי
מום יטילו  ושלום חס פן האר"י, של  העצומים ונפלאותיו  גדולתו שמע
ה' דבר... בנו  גם 'הלוא  בגוברין גבר  מאי ויאמרו הקדשים, בקודש ופגם

ב].[במדבר  י"ב

רבי  הרב מורנו  כתב אשר ונפלאותיו, דרכיו  קצת  מספר  אני זה שמפני עד 
ולא 'ראו  חיים  רבי הרב מורנו  עיני אשר  החשוב, תלמידו זלה "ה  ויטל חיים 
כרשב"י  התנאים  מימי בארץ  נראו  לא מבהילים דברים  כ"ז], י"ט [איוב  זר'
מכיר שהיה כמוהו  איש היה  לא ע"ה. רבינו משה אחר הנביאים ומימי ע "ה,
בחכמת מכיר והיה במחשבותיהם, אפילו וגם אדם , בני מעשה  בכל
ויטאל  חיים רבי [כדברי מבהילים  דברים אדם, בני ובנשמת  הפרצוף
פסוק, על יתרו בפרשת הזוהר  ואומר  י"ט ]. דף הקודש רוח שער  בתחילת

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער צהדברי 

אתה כ"א], י"ח [שמות אלהים ' יראי חיל אנשי העם מכל תחזה  'ואתה 
הבין לא  משה וגם א'], ע"ח שמות [זוהר  אחר, ולא  הפרצוף בחכמת תראה

שנתלבשה  השכינה.עד בו 

רבים ימים  התעסקו  אחרי ופרישתו, חסידותו  ידי על האר"י השיג זה  וכל 
זריזות חסידות  הוסיף  ועליהם  זו, בחכמה  ישנים גם  חדשים  בספרים 
תמיד, אליו ונתגלה [שם ] ז"ל  אליהו שבא עד וקדושה , וטהרה ופרישות
יעידון בעצמם הדברים  והנה  הקודש. רוח לידי הביאו והוא  עמו, ולמד
אפשר אי כאלה דברים  כי יכירום , רואיהם וכל דיליה, ברזין  ויגידון
הקודש  רוח  הופעת ידי על לולי ומדע, שכל בשום  להשיגם , נברא  לשום 
אליהו כמדריגת המגיד מדריגת  ואין ז "ל. הנביא אליהו פי ועל ממרום,
ישיג  ואולי האי, כולי חלקים , אלף מן אחד, חלק כשיעור  אפילו ז "ל,
בעולם, כבר  שהיה  מנשמתו אחד  ניצוץ הוא המגיד מדריגת כי מה , דבר 
עד  עצמו , ובצלמו  בדמותו  אליו ויבוא אותו להשביע הוא ויכול

לגלות יכולת בו אין אבל המראה. על שבכח שישתומם מה אלא יותר 
עם מתגלה  הוא  ז"ל אליהו מדריגת  אבל יותר . ולא נשמתו ניצוץ
מזאת למעלה שאין  מעצמו  יבין והחכם מזה , זה  נפרד ואינו  השכינה,
הרב של מישרים  מגיד ספר תראה המעיין ואתה  דבר . שום המדריגה
לו וגילה ידועים, לעתים  המגיד אליו  שנתגלה ע"ה , קאר "ו  יוסף רבי
האר "י  רזי לפני דמי, נחשבו' 'כלא  כן  פי על ואף תורה , טעמי איזה 
להתגלות יכלו  ולא  התוהו, עולם  ניצוצי נשלמו  לא  עדיין כי זלה"ה,

התיקון. עולם  ניצוצי

קבלתי  אשר כל לכתוב באתי 'אלמלא  זלה "ה , חיים  הרב ורבנו  מורנו  וכתב
נביות', אילי 'עורות  כל יספיקו  לא זלה"ה הקב"הממורי שלחו ולא

הזוהר דברי לנו שיגלה הזאת. בהחכמה  הדור  לזכות אלא הזה בעולם
דילך חיבורא מהאי התיקונים, שאמרו  כמו עזקאן, באלף  החתומים

אחוזתו  אל איש ושבתם ובגיניה [עץיתפרנסון, א'] כ"ד זוהר  [תיקוני
ההקדמות ]. לשער  מהרח"ו הקדמת ע"החיים  הרשב"י אמר כבר כי הרי

שבזכותיה כדי בתראה, בדרא יומייא סוף עד  וחתום גנוז  יהיה  שספרו
האחרון. לדור למשמרת והניחו לכתבו, אבא לר' צוה לכן ישראל, יגאלו

ה ' ואמן.יתברך אמן לעולם



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  צו 

ולהציל להג מאד  לנו  נצר הזה  בזמ הקדוש  הזוהר לימוד
רע כל  נגד אותנו

הזה בזמן  הקדוש הזוהר לימוד - החיים  לעץ  בהקדמתו  צמח, יעקב רבי
עתה זאת  החכמה  גילוי כי רע, כל נגד אותנו ולהציל  להגן מאד לנו נצרך
לאבינו שלם  בלבב לאחוז עתה  מגן  לנו  שיהיה כדי הוא . גרועות  בדורות
והמעשים וחסידים  מעשה אנשי היו קודמים  דורות אותן כי שבשמים .
העליון משרש אנו  רחוקים עתה המקטרגים . מפני אותן  מצילין  היו טובים

הזאת בחכמה  קריאותנו  לא אם  עלינו יגן מי החביות . בתוך  השמרים  ?כמו

זאת בחכמה עוסקי שאינ לפי  בניה, על  מבכה  רחל 
בא משיח  אי ולזה , הק את הממהרת

לפי  בניה, על מבכה רחל ברמה: קול לספר  בהקדמתו צמח , יעקב רבי
שיאמר בא משיח אין ולזה  הקץ , את הממהרת  זאת  בחכמה  עוסקים שאינם
כלומר איננו , כי בניה  על וכו' מדמעה  ועיניך מבכי קולך מנעי אז ה' לה 
ואין הקבלה, ובחכמת הזוהר ובעסק בתשובה  תלויה המשיח שביאת  שכיוון
קבוע מדרש אין כי ממשפחה ושנים  מעיר  אחד אם  כי בה  עוסקים בניה
בניה אין  כי איננו, ולכן התלמוד, בעסק  שיש כמו ועיר עיר בכל  כראוי

המשיח. את  וממהרים מושכים

שלא הנגלות בעלי התורה מגדולי ראיה לקחת תפ ואל 
לברכה זכרונ חכמינו דברי  כי זו בחכמה לעסוק רוצי

הזה . הדור מגדולי יותר נאמני ובזוהר במדרש 

הברית, הקבלהספר  חכמת  היא התורה נזר - ה ' פרק יב' מאמר ב' חלק
לך  ואין  התבונן  שהורשית  במה באמרם  ממנה פורשים  העולם  רוב אשר
הזאת לתורה מסוגל אתה אם בזה ואחוז ידך נא  שלח אתה  בנסתרות  עסק
והולך  מימיו מאורות  ראה לא זו חכמה  טעם טעם שלא מי כי תזוע, לא ומנה
בחכמת עסק שלא  ומי הזאת. התורה  של מעלבונה לבריות  להם  ואוי בחושך
דוחין עדן בגן לעלות רוצה  שנשמתו  בשעה אותה  ללמוד רצה  ולא  האמת 
שלא הנגלות  בעלי התורה  מגדולי ראיה לקחת תפן  ואל בבזיון. משם  אותה
ובזוהר במדרש לברכה זכרונם חכמינו דברי כי זו, בחכמה לעסוק רוצים 
הקדמונים כדורות לא  כי אחי, תדע ונאמנה הזה. הדור  מגדולי יותר  נאמנים 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער צזדברי 

כי  האלה, והימים הללו  דורות החמישי באלף שהיו הראשונים  והימים
מקובלים אז היו  לא לכן ומסוגרים, סגורים זו חכמה שערי היו ימים  באותן
רחמים, שערי אורה , שערי שנפתחו הזה השישי באלף כן  לא  - מעטים. אלא
בעיני  כעת  גדול, רוח ונחת מצוה של  ושמחה  הימין קץ לעת קרוב הוא  כי
כתבי  כל שנדפסו כעת בפרט ועד לעולם  מלכותו שם כבוד להתפרסם ה '
וחתימין סתומים שהיו אורה שערי לנו פתח  אשר ז"ל לוריא להאר "י הקודש
הנביא אליהו פי על חיים אלקים  דברי דבריו  וכל עולם  מימות  עזקין באלף
כעת סכנה שום ולא  מכשול  לנו ואין שגלה מה גלה  וברשותו  לטוב זכור

ממש. בנגלות כמו 
יכולים איך  כי כלל, ידיעה להם  שאין הדור  חכמי איזה  על מאד , תמה ואני
מוזר והיא התורה, פנימיות שהיא האמת בחכמת לעסוק מבלי להתאפק 
והתירוצים ההתנצלות וכל מאומה . שהיא מה  יודעים  שאינם עד  בפניהם

כלל! מספיקים אינם הרי 
בן אליהו בתחילתו , אצילות  במסכת ואמרו ואחלמה, שבו  לשם הקדמת
גמרא, משנה, למד מישראל אדם  שאפילו ליראיו, ה ' סוד "כתיב פתח יוסף
וכל  טרח . לחינם  שטרח מה  וכל אדירים במים צלל לחנם  - יראה  בו  ואין
וכו ', ודעת  החכמה  עיקר  שהוא  נסתרות , אחר רודף שמים , ירא שהוא  מי

כבוד  לאלוקים עושה  אתה אימתי דבר", הסתר  אלוקים  בשעה"כבוד - ?
שאין הדור  חכמי איזה  על  מאד, תמה ואני ע "ש. וכו' בנסתרות  עוסק שאתה 
שהיא האמת בחכמת לעסוק מבלי להתאפק יכולים איך כי כלל, ידיעה להם
מאומה. שהיא מה יודעים שאינם עד בפניהם, מוזר  והיא  התורה  פנימיות

כמ "ש כלל מספיקים  אינם הרי והתירוצים  ההתנצלות נ"ה )וכל "לא(בעירובין
הוא ופשוט אחריה, לעלות צריך  אתה  היא בשמים שאם היא " בשמים 

כולנה ". על עלתה  הנסתר והחלק התורה , חלקי כל על  היא  שהכוונה

הגדול הרשע  אפילו  הגר "א  בש זצ "ל אלישיב  הגרי"ש  מר
מרכבה! מעשה למד שלא על יתבע , ביותר

ז "ל, הגר"א בשם זצ"ל אלישיב שלום  יוסף רבי הגאון  מרן נכדו וכתב
במעשה ועסק למד לא למה  יתבע שבישראל, הגדול האפיקורס שאפילו

לאבות )!מרכבה זצ "ל הגרי"ש לא(פירוש הקבלה , בחכמת המשתדלים אשריהם  .
מלאו שלא  מפני הקבלה  מלימוד עצמם  את הפוטרים  הטפשים  כאותם 

ופוסקים. בש"ס כרסם 
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ולהציל להג מאד  לנו  נצר הזה  בזמ הקדוש  הזוהר לימוד
רע כל  נגד אותנו

הזה בזמן  הקדוש הזוהר לימוד - החיים  לעץ  בהקדמתו  צמח, יעקב רבי
עתה זאת  החכמה  גילוי כי רע, כל נגד אותנו ולהציל  להגן מאד לנו נצרך
לאבינו שלם  בלבב לאחוז עתה  מגן  לנו  שיהיה כדי הוא . גרועות  בדורות
והמעשים וחסידים  מעשה אנשי היו קודמים  דורות אותן כי שבשמים .
העליון משרש אנו  רחוקים עתה המקטרגים . מפני אותן  מצילין  היו טובים

הזאת בחכמה  קריאותנו  לא אם  עלינו יגן מי החביות . בתוך  השמרים  ?כמו

זאת בחכמה עוסקי שאינ לפי  בניה, על  מבכה  רחל 
בא משיח  אי ולזה , הק את הממהרת

לפי  בניה, על מבכה רחל ברמה: קול לספר  בהקדמתו צמח , יעקב רבי
שיאמר בא משיח אין ולזה  הקץ , את הממהרת  זאת  בחכמה  עוסקים שאינם
כלומר איננו , כי בניה  על וכו' מדמעה  ועיניך מבכי קולך מנעי אז ה' לה 
ואין הקבלה, ובחכמת הזוהר ובעסק בתשובה  תלויה המשיח שביאת  שכיוון
קבוע מדרש אין כי ממשפחה ושנים  מעיר  אחד אם  כי בה  עוסקים בניה
בניה אין  כי איננו, ולכן התלמוד, בעסק  שיש כמו ועיר עיר בכל  כראוי

המשיח. את  וממהרים מושכים

שלא הנגלות בעלי התורה מגדולי ראיה לקחת תפ ואל 
לברכה זכרונ חכמינו דברי  כי זו בחכמה לעסוק רוצי

הזה . הדור מגדולי יותר נאמני ובזוהר במדרש 

הברית, הקבלהספר  חכמת  היא התורה נזר - ה ' פרק יב' מאמר ב' חלק
לך  ואין  התבונן  שהורשית  במה באמרם  ממנה פורשים  העולם  רוב אשר
הזאת לתורה מסוגל אתה אם בזה ואחוז ידך נא  שלח אתה  בנסתרות  עסק
והולך  מימיו מאורות  ראה לא זו חכמה  טעם טעם שלא מי כי תזוע, לא ומנה
בחכמת עסק שלא  ומי הזאת. התורה  של מעלבונה לבריות  להם  ואוי בחושך
דוחין עדן בגן לעלות רוצה  שנשמתו  בשעה אותה  ללמוד רצה  ולא  האמת 
שלא הנגלות  בעלי התורה  מגדולי ראיה לקחת תפן  ואל בבזיון. משם  אותה
ובזוהר במדרש לברכה זכרונם חכמינו דברי כי זו, בחכמה לעסוק רוצים 
הקדמונים כדורות לא  כי אחי, תדע ונאמנה הזה. הדור  מגדולי יותר  נאמנים 
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כי  האלה, והימים הללו  דורות החמישי באלף שהיו הראשונים  והימים
מקובלים אז היו  לא לכן ומסוגרים, סגורים זו חכמה שערי היו ימים  באותן
רחמים, שערי אורה , שערי שנפתחו הזה השישי באלף כן  לא  - מעטים. אלא
בעיני  כעת  גדול, רוח ונחת מצוה של  ושמחה  הימין קץ לעת קרוב הוא  כי
כתבי  כל שנדפסו כעת בפרט ועד לעולם  מלכותו שם כבוד להתפרסם ה '
וחתימין סתומים שהיו אורה שערי לנו פתח  אשר ז"ל לוריא להאר "י הקודש
הנביא אליהו פי על חיים אלקים  דברי דבריו  וכל עולם  מימות  עזקין באלף
כעת סכנה שום ולא  מכשול  לנו ואין שגלה מה גלה  וברשותו  לטוב זכור

ממש. בנגלות כמו 
יכולים איך  כי כלל, ידיעה להם  שאין הדור  חכמי איזה  על מאד , תמה ואני
מוזר והיא התורה, פנימיות שהיא האמת בחכמת לעסוק מבלי להתאפק 
והתירוצים ההתנצלות וכל מאומה . שהיא מה  יודעים  שאינם עד  בפניהם

כלל! מספיקים אינם הרי 
בן אליהו בתחילתו , אצילות  במסכת ואמרו ואחלמה, שבו  לשם הקדמת
גמרא, משנה, למד מישראל אדם  שאפילו ליראיו, ה ' סוד "כתיב פתח יוסף
וכל  טרח . לחינם  שטרח מה  וכל אדירים במים צלל לחנם  - יראה  בו  ואין
וכו ', ודעת  החכמה  עיקר  שהוא  נסתרות , אחר רודף שמים , ירא שהוא  מי

כבוד  לאלוקים עושה  אתה אימתי דבר", הסתר  אלוקים  בשעה"כבוד - ?
שאין הדור  חכמי איזה  על  מאד, תמה ואני ע "ש. וכו' בנסתרות  עוסק שאתה 
שהיא האמת בחכמת לעסוק מבלי להתאפק יכולים איך כי כלל, ידיעה להם
מאומה. שהיא מה יודעים שאינם עד בפניהם, מוזר  והיא  התורה  פנימיות

כמ "ש כלל מספיקים  אינם הרי והתירוצים  ההתנצלות נ"ה )וכל "לא(בעירובין
הוא ופשוט אחריה, לעלות צריך  אתה  היא בשמים שאם היא " בשמים 

כולנה ". על עלתה  הנסתר והחלק התורה , חלקי כל על  היא  שהכוונה

הגדול הרשע  אפילו  הגר "א  בש זצ "ל אלישיב  הגרי"ש  מר
מרכבה! מעשה למד שלא על יתבע , ביותר

ז "ל, הגר"א בשם זצ"ל אלישיב שלום  יוסף רבי הגאון  מרן נכדו וכתב
במעשה ועסק למד לא למה  יתבע שבישראל, הגדול האפיקורס שאפילו

לאבות )!מרכבה זצ "ל הגרי"ש לא(פירוש הקבלה , בחכמת המשתדלים אשריהם  .
מלאו שלא  מפני הקבלה  מלימוד עצמם  את הפוטרים  הטפשים  כאותם 

ופוסקים. בש"ס כרסם 



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  צח

שלימה איפה לספר  הסכמה חיים )מתוך  עץ  לספר אשריהם:(פירוש 
עצמם את הפוטרים הטיפשים  כאותם לא הקבלה, בחכמת המשתדלים
להם, אשאלה ופוסקים, בש "ס כרסם מלאו שלא  מפני הקבלה , מלימוד
הגוררים בטלים  דברים לדבר  שפונים בשעה זו טענתם יזכרו לא למה
כרסו  שמלא מי גם מהם לפרוש  שמחוייב ולשה"ר בישא לישנא אחריהם
אמר זה שעל עצמה, החכמה את שמזניחים אם כי זה אין ופוסקים, בש "ס 

הגדולים: מן אתאחד  בסתר שמבטל חזקה הנסתר, את בגלוי שמבטל מי
עלאה, דמלכא בקשורא  הדבקו  ואמצו , חזקו יקרים, אחים לכן , הנגלה.
שילמדנו, מי מוצא  אינו אם ואף הקבלה , בלמוד ולתתא לעילא  התאחדו 
אילנין נעשין ומלה מלה מכל כי בה, שוגא  שהוא  אעפ"י בעצמו יקרא 

וכו '. רברבין 

זוהר , למד לא  א ,טובי ומעשי תורה  האד ביד יש  אפילו
הבא  בעול גדולה בבושה יהיה

שיר בזוהר  כתב טובים , ומעשים  תורה  האדם ביד יש שאפילו  אלא עוד, ולא
תהיה זו, בחכמה עסקה ולא  העליון לעולם  כשתבוא  שהנשמה השירים ,
מכל  אותה  ומוציאין עליונים, רזים  יודעת שלא  כך על מאד גדולה  בבושה
יעול  דלא 'בגין הקדוש  זוהר  ללמוד  אדם  כל ישתדל לכן  העליונים. השערים 

דאתי. לעלמא  בכיסופא

תורה תלמוד  ממצוות מחסר זוהר, לומד שלא מי
שכתב זי"ע וויטאל חיים  רבי בשם  אומר זיע"א פתייה יהודה ורבינו
ּת למ וּ ד  ׁש ל אחד מצוה חּס ר  הרי כּ ן, עשׂ ה א ואם  הּמ צווֹ ת: ׁש ער ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ תחלּ ת
בּ ד' ׁש יּ טרח עד ׁש יּ תגּ לגּ ל וצרי ה ּמ צווֹ ת , כּ כל וּ ׁש קוּ לה גּ דוֹ לה ׁש היא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
פתייה יהודה הרב אמר  ועוד ל ׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ה נּ ז כּ ר . הּפ רד"ס ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חינ וֹ ת
הזה לעולם  חזר שכבר יתכן עליו, בוכים כאשר  הלויה בשעת  שעוד זי"ע

השם ירחם.בגלגול ,

נברא שלא  לו טוב  זוהר, לומד שלא מי
זצוקללה"ה אבּ וּ חצירא יעקב  רבּ ינ וּ  ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק האקי גּ נזיהמקבּ ל  (בּ ספר וֹ  ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קפ "ה ) דּ ף ּת וֹ רתהּמ ל למד ׁש א דּ מי ה ּק דוֹ ׁש : יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ ׁש ם א וֹ מר  ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
יוֹ דע אדם אין זה, דּ בא  נברא  ׁש א לוֹ  טוֹ ב ה ּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת ׁש הם  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת

ועבוֹ דת וֹ . ואהבתוֹ , ויראת וֹ  ,יתבּ ר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאהוּ תוֹ 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער צטדברי 

והגאולה גדול , עונשו מזה  ונמנע  זוהר ללמוד שביכולתו מי
בגללו  מתעכבת

יענש  ענוש למד ולא הסוד בתורת ללמוד יכול שהיה  שמי למדים ונמצינו
הגאולה את  ומעכב כך. עוד !על ועיין ז"ל, הגר "א כתב  וכן מ "ג  תיקון  ל' תיקון (זוה"ק 

פ "י ) משלי לנו,במדרש יעזור מה הרבים : מזכה בספר  ככרוכיא צווח זה  ועל - .
להגאל, רוצים אנחנו  הגאולהאם את  לקרב בשביל פועלים  לא  ומהואבל ?

הגאולה וטהרהקירוב קדושה שלמה תשובה  כשרות? כולל האדם  (קדושת

ההתנהגות "מהודר"] בהכשר  ואפילו זה בענין  גדול מכשול שיש [וכידוע  באמת המאכלות 

וכו') הגויים  מדרכי התרחקות הקדוש והלבוש הזוהר ולימוד עכ"ד.; !

בגלות רבינו  למשה  שיעזרו  חכמי בתלמידי מחסור  יש  הזה   בזמ
בזוהר ע "א )ואמרו  כ"ח דף נתן(בראשית מי והרי אלעזר , רבּ י אמר ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָבלה"ק:

וּ במׁש ה בּ ישׂ ראל אדם  ׁש ל כּ מעשׂ ה  אמר ּת  ואּת ה בּ ני, לוֹ : אמר א? וכי ? ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מו)למדּת  אחרית(ישעיה מרא ׁש ית מׁש ה!מגּ יד ולכן ודּ אי. ה וּ א   ּכ לוֹ , אמר  ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌

מצא א וּ לאדם האחרוֹ נה בּ גּ לוּ ת נאמר וּ בגללוֹ  אדם , נקרא וה וּ א  מת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵא 
עזר מצא א וּ לאדם  האמצעי בּ עּמ וּ ד נאמר וכן כּ נגדּ וֹ . כּ לּ ם  אלּ א  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵעזר,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מה גּ לוּ ת. ׁש כינה  ב )ׁש יּ וֹ ציא  אין(שמות כּ י ו יּ רא  וכה  כּ ה "ויּ פן , ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
וביאר כּ נגדּ וֹ . עזר  מצא א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  מּמ ׁש , בדמ וּ תוֹ  הוּ א וּ מׁש ה  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִאיׁש ".
משה של שהבחינה  לבאר , יוחאי בר  שמעון  רבי וממשיך מלך: במקדש
שהקדוש  האחרונה, בגלות  נאמר זה ועל בגלות, השכינה מן זזה אינה רבינו 
כולם אלא בגלות , למשה עזר שיהיו חכמים  תלמידי מצא לא  הוא ברוך
לתיקון לסייע התורה, בסודות עוסקים  שאינם לפי כנגדו , הם כאלו  נחשבים 
הקדוש  מצא  לא פירוש כנגדו, עזר  מצא  לא ולאדם  בו, ונאמר השכינה.
וכעי"ז הגלות. מן שכינתו את להוציא  אנפין , לזעיר שיעזור  מי הוא  ברוך

בביאורו. ז"ל הגר"א רבינו כתב

העול את מחריב  הקדוש  זוהר לומד שלא  מי
הזהר תנינא )בתיקוני נתיב ל' לאשתדלא(תיקון בעאן "דלא אלו על כתוב

הקבלה" הקבלה )בחכמת  בחכמת לעסוק  רוצים  עניות,(שלא שגורמים להם  "אוי
הגמראחר פי על מובן וזאת  עכ "ל, בעולם", ואבדון והרג ביזה, (שבתב,

ג.) ובע"ז  מקבליםפ "ח . ישראל אם  ואמר  בראשית מעשה עם  הקב"ה "התנה 
מוטב תורתי מתקיימין)את ובוהו ",(אתן ל"תוהו אתכם  אחזיר אני לאו, ואם



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  צח

שלימה איפה לספר  הסכמה חיים )מתוך  עץ  לספר אשריהם:(פירוש 
עצמם את הפוטרים הטיפשים  כאותם לא הקבלה, בחכמת המשתדלים
להם, אשאלה ופוסקים, בש "ס כרסם מלאו שלא  מפני הקבלה , מלימוד
הגוררים בטלים  דברים לדבר  שפונים בשעה זו טענתם יזכרו לא למה
כרסו  שמלא מי גם מהם לפרוש  שמחוייב ולשה"ר בישא לישנא אחריהם
אמר זה שעל עצמה, החכמה את שמזניחים אם כי זה אין ופוסקים, בש "ס 

הגדולים: מן אתאחד  בסתר שמבטל חזקה הנסתר, את בגלוי שמבטל מי
עלאה, דמלכא בקשורא  הדבקו  ואמצו , חזקו יקרים, אחים לכן , הנגלה.
שילמדנו, מי מוצא  אינו אם ואף הקבלה , בלמוד ולתתא לעילא  התאחדו 
אילנין נעשין ומלה מלה מכל כי בה, שוגא  שהוא  אעפ"י בעצמו יקרא 

וכו '. רברבין 

זוהר , למד לא  א ,טובי ומעשי תורה  האד ביד יש  אפילו
הבא  בעול גדולה בבושה יהיה

שיר בזוהר  כתב טובים , ומעשים  תורה  האדם ביד יש שאפילו  אלא עוד, ולא
תהיה זו, בחכמה עסקה ולא  העליון לעולם  כשתבוא  שהנשמה השירים ,
מכל  אותה  ומוציאין עליונים, רזים  יודעת שלא  כך על מאד גדולה  בבושה
יעול  דלא 'בגין הקדוש  זוהר  ללמוד  אדם  כל ישתדל לכן  העליונים. השערים 

דאתי. לעלמא  בכיסופא

תורה תלמוד  ממצוות מחסר זוהר, לומד שלא מי
שכתב זי"ע וויטאל חיים  רבי בשם  אומר זיע"א פתייה יהודה ורבינו
ּת למ וּ ד  ׁש ל אחד מצוה חּס ר  הרי כּ ן, עשׂ ה א ואם  הּמ צווֹ ת: ׁש ער ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ תחלּ ת
בּ ד' ׁש יּ טרח עד ׁש יּ תגּ לגּ ל וצרי ה ּמ צווֹ ת , כּ כל וּ ׁש קוּ לה גּ דוֹ לה ׁש היא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
פתייה יהודה הרב אמר  ועוד ל ׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ה נּ ז כּ ר . הּפ רד"ס ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חינ וֹ ת
הזה לעולם  חזר שכבר יתכן עליו, בוכים כאשר  הלויה בשעת  שעוד זי"ע

השם ירחם.בגלגול ,

נברא שלא  לו טוב  זוהר, לומד שלא מי
זצוקללה"ה אבּ וּ חצירא יעקב  רבּ ינ וּ  ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק האקי גּ נזיהמקבּ ל  (בּ ספר וֹ  ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קפ "ה ) דּ ף ּת וֹ רתהּמ ל למד ׁש א דּ מי ה ּק דוֹ ׁש : יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ ׁש ם א וֹ מר  ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
יוֹ דע אדם אין זה, דּ בא  נברא  ׁש א לוֹ  טוֹ ב ה ּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת ׁש הם  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת

ועבוֹ דת וֹ . ואהבתוֹ , ויראת וֹ  ,יתבּ ר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאהוּ תוֹ 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער צטדברי 

והגאולה גדול , עונשו מזה  ונמנע  זוהר ללמוד שביכולתו מי
בגללו  מתעכבת

יענש  ענוש למד ולא הסוד בתורת ללמוד יכול שהיה  שמי למדים ונמצינו
הגאולה את  ומעכב כך. עוד !על ועיין ז"ל, הגר "א כתב  וכן מ "ג  תיקון  ל' תיקון (זוה"ק 

פ "י ) משלי לנו,במדרש יעזור מה הרבים : מזכה בספר  ככרוכיא צווח זה  ועל - .
להגאל, רוצים אנחנו  הגאולהאם את  לקרב בשביל פועלים  לא  ומהואבל ?

הגאולה וטהרהקירוב קדושה שלמה תשובה  כשרות? כולל האדם  (קדושת

ההתנהגות "מהודר"] בהכשר  ואפילו זה בענין  גדול מכשול שיש [וכידוע  באמת המאכלות 

וכו') הגויים  מדרכי התרחקות הקדוש והלבוש הזוהר ולימוד עכ"ד.; !

בגלות רבינו  למשה  שיעזרו  חכמי בתלמידי מחסור  יש  הזה   בזמ
בזוהר ע "א )ואמרו  כ"ח דף נתן(בראשית מי והרי אלעזר , רבּ י אמר ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָבלה"ק:

וּ במׁש ה בּ ישׂ ראל אדם  ׁש ל כּ מעשׂ ה  אמר ּת  ואּת ה בּ ני, לוֹ : אמר א? וכי ? ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מו)למדּת  אחרית(ישעיה מרא ׁש ית מׁש ה!מגּ יד ולכן ודּ אי. ה וּ א   ּכ לוֹ , אמר  ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌

מצא א וּ לאדם האחרוֹ נה בּ גּ לוּ ת נאמר וּ בגללוֹ  אדם , נקרא וה וּ א  מת , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵא 
עזר מצא א וּ לאדם  האמצעי בּ עּמ וּ ד נאמר וכן כּ נגדּ וֹ . כּ לּ ם  אלּ א  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵעזר,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מה גּ לוּ ת. ׁש כינה  ב )ׁש יּ וֹ ציא  אין(שמות כּ י ו יּ רא  וכה  כּ ה "ויּ פן , ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
וביאר כּ נגדּ וֹ . עזר  מצא א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  מּמ ׁש , בדמ וּ תוֹ  הוּ א וּ מׁש ה  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִאיׁש ".
משה של שהבחינה  לבאר , יוחאי בר  שמעון  רבי וממשיך מלך: במקדש
שהקדוש  האחרונה, בגלות  נאמר זה ועל בגלות, השכינה מן זזה אינה רבינו 
כולם אלא בגלות , למשה עזר שיהיו חכמים  תלמידי מצא לא  הוא ברוך
לתיקון לסייע התורה, בסודות עוסקים  שאינם לפי כנגדו , הם כאלו  נחשבים 
הקדוש  מצא  לא פירוש כנגדו, עזר  מצא  לא ולאדם  בו, ונאמר השכינה.
וכעי"ז הגלות. מן שכינתו את להוציא  אנפין , לזעיר שיעזור  מי הוא  ברוך

בביאורו. ז"ל הגר"א רבינו כתב

העול את מחריב  הקדוש  זוהר לומד שלא  מי
הזהר תנינא )בתיקוני נתיב ל' לאשתדלא(תיקון בעאן "דלא אלו על כתוב

הקבלה" הקבלה )בחכמת  בחכמת לעסוק  רוצים  עניות,(שלא שגורמים להם  "אוי
הגמראחר פי על מובן וזאת  עכ "ל, בעולם", ואבדון והרג ביזה, (שבתב,

ג.) ובע"ז  מקבליםפ "ח . ישראל אם  ואמר  בראשית מעשה עם  הקב"ה "התנה 
מוטב תורתי מתקיימין)את ובוהו ",(אתן ל"תוהו אתכם  אחזיר אני לאו, ואם



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ק

שמא בתחילה, יראה"- "ארץ - תורה מתן - דין" השמעת "משמים  דכתיב 
"ולבסוף"- - ובוהו לתוהו הארץ ותחזור  התורה ישראל  יקבלו לא 
ונשמע ", "נעשה כשהבטיחו כלומר , "שקטה ", - ונשמע בנעשה  כשקבלוה
ה' דבר אשר  הדברים  "כל כתוב אם לשאול, אפשר זה על שקטה , אז

"ונשמע" האמירה  מה א"כ שמעו, כבר  הרי מלשוןנעשה", שמיעה  אלא , ?
תורה "מה "לעשות, לנו אומרת שבכתב  תורה  כי "מדוע", להבין סברא ,
לנו מסביר  הקדוש והזהר "איך"לעשות, לנו  אומרת  פה  שבעל 
ובסוף התוכחה, מובאת  תבוא  כי שבפרשת  היא, וההוכחה "למה "לעשות,
קיבלתם כלומר, תעשון", אשר כל את תשכילו  "למען  כתוב הפרשה 
"תשכילו"ב "שכל"תבינו קודם , עשיתם  שלא  מה תתקנו עכשיו עונשים ,

הגר "א מה וכדברי עושים , לעיל.שאתם 

תורה ולא  שבכתב  תורה לא  ילמד ולא  בעול נברא שלא טוב 
פה שבעל 

הזהר  מ "ג )ובתיקוני שתסתלק(תיקון שגורם  מי וכך  כתוב, מלך, כסא פי על
רק שיש ואומרים שבכתב, ומתורה פה  שבעל מתורה  והחכמה, הקבלה
שלא היה  טוב לו "אוי הקבלה ילמדו שלא  וגורם  ובתלמוד, בתורה  פשט
פה, שבעל תורה ולא שבכתב תורה  לא  ילמד ולא  בעולם  נברא ה הי-
ואורך  בעולם  עניות  וגורם  ובוהו , לתוהו העולם שמחזיר לו  שנחשב
קבלה, לומד ולא פה  שבעל ותורה שבכתב תורה לומד אם  הגלות"ומסביר ,
ואם הקליפות שמגביר הכלים  שבירת  ליסוד העולם ומחזיר  בלימודו  פוגם
וגודל  החיוב גודל יוודע ממנו כך, כל פוגם לא לפחות  הארץ , עם  - היה
עולמות בונה  בעלמא , בגירסא הזהר  לימוד כי הקבלה , שלומד למי השכר
למעלה תיקון בו יעשה  אחד, מאמר פירוש ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל 
לימודו ודאי אלא תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה  שלא  מה  אחת בשעה
וישוב גלגולו יתקן  אם הקבלה, בלימוד מעטרו אין אם כלום, אינו השנה  כל
ישאל  הנ"ל ולאור  - עכ"ל. מרוצה , להיות הארץ תחזור  קבלה , ללמוד
אציג  לכן  הקדוש, הזהר  את  ללמוד להתחיל צריך גיל ובאיזה מתי השואל,
וכדלהלן : פנים , לשני משתמעת שאינה  בצורה הברורים, חז "ל דברי את

קידושין ל.)במסכת  שליש (דף שנותיו, אדם  ישלש לעולם הגמרא אומרת  :
חיי  כמה  יודע  מי הגמרא , שואלת  בתלמוד, שליש במשנה, שליש ?במקרא ,

על ליומי. צריכא, לא הגמרא "ליומי"לחלקמתרצת הקדוש, רש"י אומר זה 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער קאדברי 

כמה יודע "מי לשאול אפשר זה  על גם התוס', עליו מקשה השבוע , ימי את
אחד  כל חובת הרי זה, ולפי ישלש, עצמו ויום  יום  בכל התוס', ומשיב  חיי,
ממתי  יומיא ", לסוף לאתגליא דא חכמתא "עתידא  כמובטח - זוה "ק , ללמוד
יודע "מי הגמרא שאלת  את לשאול אפשר זה  על להתחיל, יכול  גיל ובאיזה
יום. ה "פרד"ס "בכל להשלים תורה , הלומד אחד  כל חובת חיי"וממילא כמה
שתמלאו אחר בזה "ל: כותב מאמרות בעשרה  בפרק הקדוש  השל "ה -
יפה חלק תבררו כך אחר ויום"אזי יום "בכל ופוסקים  מתלמוד כריסכם
יתברך  בו גדול ודביקות  קדושה בתוספת החכמה זו בלימוד ותדבקו מהיום

עכ"ל. ויתברך,

ידעו  שבעול תינוקות  אפילו המשיח , לימות קרוב  כשיהיה 
החכמה סודות

הקדוש ק "ס )בזהר סעיף  ובהסולם  קי"ח לימות(וירא קרוב וכשיהיה  וז "ל: כתוב,
ובאותו החכמה , סודות  למצוא עתידים  שבעולם  תינוקות  אפילו  המשיח ,
דההגבלות כתוב י"ג פ' יוסף יסוד לספר בהוספה  - עכ"ל . לכל, תגלה זמן 
נאמר לא  זה  וכו' כתבים  מפי ולא מקובל מפי שילמד כגון  הקבלה  לימוד על 
משם זצ"ל  בלוך שלמה  רבי הגה"צ אמר  וכן עיי"ש, הזהר  ספר  לימוד על 
רובו כי הגבלה, שום אין  הזהר, ספר  לימוד זצ"ל"שעל חיים החפץ רבו
של  הזהר  את שבת כל שילמדו לכולם מעורר חיים  החפץ  והיה מדרש ,
אייזיק יצחק רבי הגה"ק - עכ"ל . לבחורים, ואפילו פרשה, אותה

חסד נוצר בספרו זי"ע מ "כ)מקאמארנא פ "ד אבות  פרקי  יש (על וכן  וז"ל: כותב,
הם אשר  הזהר וספר  האר "י מרן של רזין  מללמוד שבורחים  שוטים הרבה
בדור לי שומע עמי ולו הזהר , בספר תלוי הישראלי אדם חיות  ממש, חיינו ,
הזהר ספר  שנים תשע בן תינוק עם לומדים  היו גובר, שהמינות  הזה  הרע 
שלמה אבן  בספר  - לחכמתו. קודמת חטאו  יראת והיה  בו, להגות  והתיקונים 
חיים הם  התורה פנימיות  וז"ל: כתוב זי"ע  מוילנא מהגר "א  כ"ז  סע' פר"ח 
"והעוסקים הגוף לחיצוניות והחיצוניות הנפש שהוא  הגוף לפנימיות
תלוי  שזה להסיק מכאן וניתן  בהם"עכ"ל. להתגרות  יכול יצה"ר אין ב "סוד"

לחכמתו.(כהנ"ל) חטאו, יראת בהקדמת

צי יהיה המשיח  ביאת גדוללפני  רו
נשא פרשת בזוה "ק הכתוב את  לצטט רציתי בב "א , משיח ביאת ובעניין 

מצרים (קכ"ד.) כביציאת ה יהי- האחרונה  מארץשבגאולה  צאתך כימי (ככתוב



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ק

שמא בתחילה, יראה"- "ארץ - תורה מתן - דין" השמעת "משמים  דכתיב 
"ולבסוף"- - ובוהו לתוהו הארץ ותחזור  התורה ישראל  יקבלו לא 
ונשמע ", "נעשה כשהבטיחו כלומר , "שקטה ", - ונשמע בנעשה  כשקבלוה
ה' דבר אשר  הדברים  "כל כתוב אם לשאול, אפשר זה על שקטה , אז

"ונשמע" האמירה  מה א"כ שמעו, כבר  הרי מלשוןנעשה", שמיעה  אלא , ?
תורה "מה "לעשות, לנו אומרת שבכתב  תורה  כי "מדוע", להבין סברא ,
לנו מסביר  הקדוש והזהר "איך"לעשות, לנו  אומרת  פה  שבעל 
ובסוף התוכחה, מובאת  תבוא  כי שבפרשת  היא, וההוכחה "למה "לעשות,
קיבלתם כלומר, תעשון", אשר כל את תשכילו  "למען  כתוב הפרשה 
"תשכילו"ב "שכל"תבינו קודם , עשיתם  שלא  מה תתקנו עכשיו עונשים ,

הגר "א מה וכדברי עושים , לעיל.שאתם 

תורה ולא  שבכתב  תורה לא  ילמד ולא  בעול נברא שלא טוב 
פה שבעל 

הזהר  מ "ג )ובתיקוני שתסתלק(תיקון שגורם  מי וכך  כתוב, מלך, כסא פי על
רק שיש ואומרים שבכתב, ומתורה פה  שבעל מתורה  והחכמה, הקבלה
שלא היה  טוב לו "אוי הקבלה ילמדו שלא  וגורם  ובתלמוד, בתורה  פשט
פה, שבעל תורה ולא שבכתב תורה  לא  ילמד ולא  בעולם  נברא ה הי-
ואורך  בעולם  עניות  וגורם  ובוהו , לתוהו העולם שמחזיר לו  שנחשב
קבלה, לומד ולא פה  שבעל ותורה שבכתב תורה לומד אם  הגלות"ומסביר ,
ואם הקליפות שמגביר הכלים  שבירת  ליסוד העולם ומחזיר  בלימודו  פוגם
וגודל  החיוב גודל יוודע ממנו כך, כל פוגם לא לפחות  הארץ , עם  - היה
עולמות בונה  בעלמא , בגירסא הזהר  לימוד כי הקבלה , שלומד למי השכר
למעלה תיקון בו יעשה  אחד, מאמר פירוש ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל 
לימודו ודאי אלא תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה  שלא  מה  אחת בשעה
וישוב גלגולו יתקן  אם הקבלה, בלימוד מעטרו אין אם כלום, אינו השנה  כל
ישאל  הנ"ל ולאור  - עכ"ל. מרוצה , להיות הארץ תחזור  קבלה , ללמוד
אציג  לכן  הקדוש, הזהר  את  ללמוד להתחיל צריך גיל ובאיזה מתי השואל,
וכדלהלן : פנים , לשני משתמעת שאינה  בצורה הברורים, חז "ל דברי את

קידושין ל.)במסכת  שליש (דף שנותיו, אדם  ישלש לעולם הגמרא אומרת  :
חיי  כמה  יודע  מי הגמרא , שואלת  בתלמוד, שליש במשנה, שליש ?במקרא ,

על ליומי. צריכא, לא הגמרא "ליומי"לחלקמתרצת הקדוש, רש"י אומר זה 

נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער קאדברי 

כמה יודע "מי לשאול אפשר זה  על גם התוס', עליו מקשה השבוע , ימי את
אחד  כל חובת הרי זה, ולפי ישלש, עצמו ויום  יום  בכל התוס', ומשיב  חיי,
ממתי  יומיא ", לסוף לאתגליא דא חכמתא "עתידא  כמובטח - זוה "ק , ללמוד
יודע "מי הגמרא שאלת  את לשאול אפשר זה  על להתחיל, יכול  גיל ובאיזה
יום. ה "פרד"ס "בכל להשלים תורה , הלומד אחד  כל חובת חיי"וממילא כמה
שתמלאו אחר בזה "ל: כותב מאמרות בעשרה  בפרק הקדוש  השל "ה -
יפה חלק תבררו כך אחר ויום"אזי יום "בכל ופוסקים  מתלמוד כריסכם
יתברך  בו גדול ודביקות  קדושה בתוספת החכמה זו בלימוד ותדבקו מהיום

עכ"ל. ויתברך,

ידעו  שבעול תינוקות  אפילו המשיח , לימות קרוב  כשיהיה 
החכמה סודות

הקדוש ק "ס )בזהר סעיף  ובהסולם  קי"ח לימות(וירא קרוב וכשיהיה  וז "ל: כתוב,
ובאותו החכמה , סודות  למצוא עתידים  שבעולם  תינוקות  אפילו  המשיח ,
דההגבלות כתוב י"ג פ' יוסף יסוד לספר בהוספה  - עכ"ל . לכל, תגלה זמן 
נאמר לא  זה  וכו' כתבים  מפי ולא מקובל מפי שילמד כגון  הקבלה  לימוד על 
משם זצ"ל  בלוך שלמה  רבי הגה"צ אמר  וכן עיי"ש, הזהר  ספר  לימוד על 
רובו כי הגבלה, שום אין  הזהר, ספר  לימוד זצ"ל"שעל חיים החפץ רבו
של  הזהר  את שבת כל שילמדו לכולם מעורר חיים  החפץ  והיה מדרש ,
אייזיק יצחק רבי הגה"ק - עכ"ל . לבחורים, ואפילו פרשה, אותה

חסד נוצר בספרו זי"ע מ "כ)מקאמארנא פ "ד אבות  פרקי  יש (על וכן  וז"ל: כותב,
הם אשר  הזהר וספר  האר "י מרן של רזין  מללמוד שבורחים  שוטים הרבה
בדור לי שומע עמי ולו הזהר , בספר תלוי הישראלי אדם חיות  ממש, חיינו ,
הזהר ספר  שנים תשע בן תינוק עם לומדים  היו גובר, שהמינות  הזה  הרע 
שלמה אבן  בספר  - לחכמתו. קודמת חטאו  יראת והיה  בו, להגות  והתיקונים 
חיים הם  התורה פנימיות  וז"ל: כתוב זי"ע  מוילנא מהגר "א  כ"ז  סע' פר"ח 
"והעוסקים הגוף לחיצוניות והחיצוניות הנפש שהוא  הגוף לפנימיות
תלוי  שזה להסיק מכאן וניתן  בהם"עכ"ל. להתגרות  יכול יצה"ר אין ב "סוד"

לחכמתו.(כהנ"ל) חטאו, יראת בהקדמת

צי יהיה המשיח  ביאת גדוללפני  רו
נשא פרשת בזוה "ק הכתוב את  לצטט רציתי בב "א , משיח ביאת ובעניין 

מצרים (קכ"ד.) כביציאת ה יהי- האחרונה  מארץשבגאולה  צאתך כימי (ככתוב



נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  קב

נפלאות ) אראנו -מצרים  מצרים , מארץ ישראל בני "וחמשים"עלו שם  שכתוב
בי" "וימרו הפסוק על ברש"י וכן ובמכילתא במדרש חז"ל, (יחזקאל ודורשים 

ח ') פסוק "אחד כ' רק היו  שעלו  ואלה אפילה , ימי בג' מתו  ישראל של שרובם
מאות" מחמש  אחד או שעם!!מחמישים  ואומר הזוה "ק  ממשיך וכן - !

יזכו ה"זוה"ק" שהוא החיים בעץ שנאחזו  "אלו תורה , כבמתן יחולק ישראל
להכנס, עכשיו וירצו הזו"ה"ק למדו  שלא ואלו המשיח , להיכל ויכנסו
באיזו אותך, אשאל זה ועל יירה ", ירה או יסקל סקול כי נאמר  עליהם

להמצא רוצה אתה ??קטיגוריה 

נשמת הסול בעל  מר כ "ק הקדוש סבי ע שהיה מעשה
השואה לפני האריז "ל

כה פועל אשלג] הלוי אברהם  שמחה רבי [הגה"צ אני מדוע תשאל, אם
לא ואחרים  הזוה"ק לימוד להפצת  כחובהרבות זאת חש אני לך : אשיב ?

תרע"ט  - תרע"ז בשנים  כי הקדוש, סבי עם שהיה מעשה  משום  מוסרית 
למנינם ) 1919 - בעל (1917 הגה "ק סבי כ"ק רץ הראשונה, העולם  מלחמת  לאחר

שיורו בפניהם  והתחנן באירופה  ישראל לגדולי ופנה  זי"ע "הסולם"
החיוב על בספה "ק הנכתב והוכיח הזוה "ק ללמוד וחסידיהם  לתלמידיהם
תרע"ט  בשנת  למיניהן, בתירוצים תחנוניו דחו לצערנו אך הזוה"ק, בלימוד

בשמים(1919) הגזירה  שנגזרה הקדוש סבי שנה!!צעק 20 לנו ונותנים  !
חורבן יהיה  לא ששם ישראל, לארץ לכנות!!לברוח החלו זאת , כששמעו !

שכ"ציוני" שראה  ומאחר  "ציוני" הקדוש סבי שום(לכאורה )את יותר לו אין
זאת ועשה ישראל , לארץ לעלות החליט הזוה"ק, לימוד עידוד על השפעה

תרפ"א תרצ"ט !!(1921)בשנת בשנת  ימ"ש הגרמנים  שואת  פרצה ולצערנו !
תרע"ט (1939) משנת  שנה 20 של !!(1919)בדיוק רבות  עשרות  לצערי, !

לי  ואמרו  שנה מ-40 למעלה לפני זאת  לי סיפרו השואה , יוצאי יהודים,
לו" שמעו שלא  וחבל צדק שלך  סבא ששמעו !!!"כמה  אלפים , שיש (בטוחני 

האמת ) ויודעים  מאבותיהם  זו ללימוד מציאות הגישה  נשתנתה לא שעדיין וכיון  ,
ה שההסטורי- רוצה ואיני הקדוש, מדבריו שוב חוששני הקדוש, הזהר

צדק" שהוא "כמה  יאמרו  ושוב עצמה  על ח"ו וד"ל.!!תחזור !



ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
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נדח ממנו ידח לא עשירי כי העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  קב

נפלאות ) אראנו -מצרים  מצרים , מארץ ישראל בני "וחמשים"עלו שם  שכתוב
בי" "וימרו הפסוק על ברש"י וכן ובמכילתא במדרש חז"ל, (יחזקאל ודורשים 

ח ') פסוק "אחד כ' רק היו  שעלו  ואלה אפילה , ימי בג' מתו  ישראל של שרובם
מאות" מחמש  אחד או שעם!!מחמישים  ואומר הזוה "ק  ממשיך וכן - !

יזכו ה"זוה"ק" שהוא החיים בעץ שנאחזו  "אלו תורה , כבמתן יחולק ישראל
להכנס, עכשיו וירצו הזו"ה"ק למדו  שלא ואלו המשיח , להיכל ויכנסו
באיזו אותך, אשאל זה ועל יירה ", ירה או יסקל סקול כי נאמר  עליהם

להמצא רוצה אתה ??קטיגוריה 

נשמת הסול בעל  מר כ "ק הקדוש סבי ע שהיה מעשה
השואה לפני האריז "ל

כה פועל אשלג] הלוי אברהם  שמחה רבי [הגה"צ אני מדוע תשאל, אם
לא ואחרים  הזוה"ק לימוד להפצת  כחובהרבות זאת חש אני לך : אשיב ?

תרע"ט  - תרע"ז בשנים  כי הקדוש, סבי עם שהיה מעשה  משום  מוסרית 
למנינם ) 1919 - בעל (1917 הגה "ק סבי כ"ק רץ הראשונה, העולם  מלחמת  לאחר

שיורו בפניהם  והתחנן באירופה  ישראל לגדולי ופנה  זי"ע "הסולם"
החיוב על בספה "ק הנכתב והוכיח הזוה "ק ללמוד וחסידיהם  לתלמידיהם
תרע"ט  בשנת  למיניהן, בתירוצים תחנוניו דחו לצערנו אך הזוה"ק, בלימוד

בשמים(1919) הגזירה  שנגזרה הקדוש סבי שנה!!צעק 20 לנו ונותנים  !
חורבן יהיה  לא ששם ישראל, לארץ לכנות!!לברוח החלו זאת , כששמעו !

שכ"ציוני" שראה  ומאחר  "ציוני" הקדוש סבי שום(לכאורה )את יותר לו אין
זאת ועשה ישראל , לארץ לעלות החליט הזוה"ק, לימוד עידוד על השפעה

תרפ"א תרצ"ט !!(1921)בשנת בשנת  ימ"ש הגרמנים  שואת  פרצה ולצערנו !
תרע"ט (1939) משנת  שנה 20 של !!(1919)בדיוק רבות  עשרות  לצערי, !

לי  ואמרו  שנה מ-40 למעלה לפני זאת  לי סיפרו השואה , יוצאי יהודים,
לו" שמעו שלא  וחבל צדק שלך  סבא ששמעו !!!"כמה  אלפים , שיש (בטוחני 

האמת ) ויודעים  מאבותיהם  זו ללימוד מציאות הגישה  נשתנתה לא שעדיין וכיון  ,
ה שההסטורי- רוצה ואיני הקדוש, מדבריו שוב חוששני הקדוש, הזהר

צדק" שהוא "כמה  יאמרו  ושוב עצמה  על ח"ו וד"ל.!!תחזור !



ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
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גדולות סודות של הוספות ע  תשובה מבעלת מכתב
איש  40,000ל 2000 ברדיו שסיפרה

ואליהו  והרשב"י מעלה, של די בבית  תורה הדי ע
הקדוש  הזוהר כל לבאר ויודעת סודות , לה מגלי הנביא

וחיזוק עידוד מכתב 

האחרון בחודש  התקבל  זה תשע "ה )מכתב  (טבת 

בנושא  הרבות  המכשלות  על  שפרסמנו  לאחר
הכשרות .

בס"ד

שכן, חמורה ! באזהרה זה מכתבי את אפתח 
דם, שותת מלב  כותבת אני  הבאים , דבריי  את
וסערת  שינה נטולי לילות, גם  כמו ימים לאחר

כדוגמתה . שאין נפש
הקב "ה  את אוהבת שאני אומר בראשית
בעלי  יעיד כך על  רגילה, לא נפש אהבת

ביותר. הקרובים  ומכריי
הזה, הסיפור בעבורי  אפילו כן, ואעפ "י
וכמה  בכמה  כבד הינו בהמשך, אגולל  אותו
גדולה  הדעת לחלישות הביאני ואף  מידות
עד עלי עברו ארוכים  ולילות  ימים ביותר.
מההלם במעט , ולו להתאושש, הצלחתי אשר
הדברים אחד את גיליתי עת בי שאחז
תשובה  בעלת לגלות שיכולה  ביותר, הנוראיים 
השם את הירא  אדם  כל ובכלל , כדוגמתי,

ובתמים. באמת
המעשה, תחילת לפני ששבועיים אציין

הקדוש . בזוהר לגרוס התחלתי

מוסכמות ערעור על  זע תגובת 

אשר מחץ שורות מספר עם מכתב  קיבלתי
אספר נמרץ  בקיצור חיי. את  לשנות עתידות
עופות  של הן שהבשרים , כתוב  היה שבמכתב
גם כמו פי, אל הבאים בהמות , של ובעיקר
טריפות  הינם יהודים, פיות מיליוני אל
בהכשרים שהכל אעפ "י ממש. ונבלות 

ביותר! המהודרים 

וזעמתי  בתדהמה זה במכתב  הבטתי
אותי, ההופך החצוף אותו הוא 'מי לעצמי,
תלמידי  אחרים, יהודים מיליוני גם כמו
לאוכלי  העם ופשוטי קהילות  ראשי חכמים,

יומיומי?' בסיס על  וטריפות, נבלות
שכל  כתוב  היה מכתב באותו מכך, יתרה
איסור על עוברים בדורנו הבהמות  אוכלי
שם. צויין "חלב " איסור מדאורייתא. כרת
נידה  על שבא מי על הדין גם הוא "כרת "

מבינים?! אתם ר"ל!
החתום לאדם כתבתי ומיד זמן, בזבזתי לא
ולא תוקף, בכל מוחה אני כי הדברים, על
כלל  על שכזו ודיבה לעז יוציא שהוא ייתכן
להיות  בכלל שיכול ייתכן, לא  הרי האומה.
ומה  גדולה! צעקה שתקום מבלי שכזה, דבר
'גזירה  בגדר הינם "דבריך לכתוב , הוספתי גם,
גורמים כן, כמו בה', לעמוד יכול הציבור שאין
פשוט ושזה ענקית הדעת לחלישות הדברים

אמיתי"! להיות יכול לא

להוכחות להאמי מסרבת הנפש

במייל  חוזר. מכתב  קיבלתי קצר זמן כעבור
מהאלמין האדמו "ר לכ"ק הכותב אותי הפנה 
מאות  שהוציא לי הסתבר שבדיעבד שליט "א,
חומר לי ששלח  לפני לא אך בנושא, ספרים

חותכות . הוכחות  עם לטענתו, בנושא.
מכתבו את שוב לפתוח  סירבתי בתחילה
מדי  הייתי שכן הדברים, את ולקרוא
לי  לקח הגס". מ"השקר והמומה כעוסה
קשים נפש חיבוטי של נוספים יומיים 
את  ולקרוא לפתוח שהעזתי עד מנשוא,
אמת . של אדם שאנוכי  לציין עלי הכתוב .
אחת, אמת  רק יש שמאלה, ואין ימינה אין
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את  אופן בכל לפתוח  שהביאתני זו  והיא
מכתב .אותו

במשך  שליט "א, לנדא הרה"ג את שמעתי
נוראיים מחדלים על השעה, כמחצית
שכיום ואמר  הוסיף ואף  הכשרות, בענייני
בשום כשרה, בהמה  למצוא ניתן ולא כמעט
הוסיף והוא שומעים?! אתם  בעולם!! מקום
המחיר את לשלם  לו איכפת לא שגם ואמר,

דבריו. על 
ואיגד שאסף סוף  בלי  כתוב  חומר
ומרגע  הדברים, את בוחנת  אני האדמו "ר....
וגדלה, הולכת שלי הנפש סערת לרגע ,

ומתעצמת . הולכת 
אני  כולנו! על שעובדים להיות  יכול "לא
זה  הרי הרי... לכך! להאמין מסרבת פשוט
אלה  בעצם  הם והכסף  שהפוליטיקה אומר
כולם". פיות  אל פי, אל האוכל את  שמביאים

שיש מובנות  בלתי  שמימיי הרגשות 
אלו  בדברי אמת 

נמצאת  אני הזה, המידע  כל  עם  יחד
מחאה  יוצרת ואף  טוטאלית . בהכחשה
ומשהו החמין אל בשר מכניסה אני  פרטית.
אסור, שזה  יודעת כשאת "עכשיו זועק בתוכי

הדין!"... את  זה על תתני את 
הקול . אותו את  משתיקה אני די" די, "די,
כה  אני אותו הבשר, מה, משום  קודש, בשבת
מרגיש  עצמי, את זוכרת שאני  מאז אוהבת
הבשרים חובבת אני, טעם . וחסר תפל
שבצלחת  הכבש חתיכת את לוקחת  הנלהבת,
מחאתי  נמשכת למחרת, לפח . אותה וזורקת
מתיישבת  אני לתנור. עוף  מכניסה אני כאשר
דקות, מספר לאחר האכילה, כדי תוך לאכול.

וגדל . שהולך  בטן בכאב חשה אני
לא "את  שזועק: קול  שומעת אני בראשי
לאכול, מסיימת אני זה". את לאכול  יכולה
חווה  אני תמימות שעות שש ובמשך 
ופעילות  בקיבה. נוראיות ועוויתות התכווצויות
שעות  שש  כעבור וגוברת. הולכת שלי  המעיים

התייחסתי  לא היה. לא  כאילו הכאב , עובר
על  חזר הדבר אשר עד המידה, על יתר לכך
"אל  זועק בראש  הקול  פעם. אחר פעם עצמו
לא זה  "אבל לו משיבה ואני זה!" את תאכלי
לדבר מאמינה  לא פשוט אני להיות! יכול
שמשמיים הבנתי פעמים מספר לאחר הזה!".
האמת, את יודעת משאני שכעת, לי מאותתים

להפסיק. לי לגרום מנסים

למעשה ממחשבה

שאין ובעלי, אני החלטנו, בירורים לאחר
לאכול  להפסיק עלינו כל, ושראשית  מנוס
שהרי  בעליל . פשוטה לא גזירה בהמה! בשר
כי  ממתקים, או עוגיות  בצקים, אוכלת  אינני
מהאדמו"ר ביקשנו ואז  וירקות! בשר אם
שלו. לשוחט  אותנו שיפנה שליט "א מהאלמין
עושה  שלו שהשוחט שמכיוון אמר הרב 
יוכל  האם  יודע איננו הוא קטנות, שחיטות
שמחה  לנו שאין לרב , אמרתי לנו. גם לשלוח
בשר לא ואם  וביין. בבשר אלא קודש בשבת
מספר לי נתן הרב עוף ... בשר לפחות בהמה ,
שלחתי  שאני רוט  לרב  "תאמרי והוסיף 

לטוב . תקוו ובע "ה  אתכם"
אחראי  אשר רוט, הרב  עם קשר יצרנו מיד
אכן והוא שליט"א , לאדמו"ר השחיטה  על
לאחר והודו, עופות  לנו גם לשלוח הסכים 
על  אחרת. אופציה  שום  לי שאין שהסברתי
מהמחיר לערך 4 פי שילמתי והעוף, העופות 
אמרנו אומנם  בסופר. לשלם  רגילה  אני אותו
מצוות  לקיים באים אנו והרי יחוד", "לשם
אלהיך  ה ' את "ואהבת של מדאורייתא עשה
לא מאודך!!!". ובכל נפשך ובכל לבבך, בכל
על  נעבור ח"ו אם שבעולם, הון כל שווה
על  וחומר, קל מדאורייתא, אחד איסור

וחמורים ! נוראיים כה איסורים 

חמורי איסורי או  מופרזות חומרות 

הוא האדמו"ר, עם קשר שוב  שיצרנו לאחר
עלינו הבא שבשלב  רבה, בעדינות לנו, הסביר
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גדולות סודות של הוספות ע  תשובה מבעלת מכתב
איש  40,000ל 2000 ברדיו שסיפרה

ואליהו  והרשב"י מעלה, של די בבית  תורה הדי ע
הקדוש  הזוהר כל לבאר ויודעת סודות , לה מגלי הנביא

וחיזוק עידוד מכתב 

האחרון בחודש  התקבל  זה תשע "ה )מכתב  (טבת 

בנושא  הרבות  המכשלות  על  שפרסמנו  לאחר
הכשרות .

בס"ד

שכן, חמורה ! באזהרה זה מכתבי את אפתח 
דם, שותת מלב  כותבת אני  הבאים , דבריי  את
וסערת  שינה נטולי לילות, גם  כמו ימים לאחר

כדוגמתה . שאין נפש
הקב "ה  את אוהבת שאני אומר בראשית
בעלי  יעיד כך על  רגילה, לא נפש אהבת

ביותר. הקרובים  ומכריי
הזה, הסיפור בעבורי  אפילו כן, ואעפ "י
וכמה  בכמה  כבד הינו בהמשך, אגולל  אותו
גדולה  הדעת לחלישות הביאני ואף  מידות
עד עלי עברו ארוכים  ולילות  ימים ביותר.
מההלם במעט , ולו להתאושש, הצלחתי אשר
הדברים אחד את גיליתי עת בי שאחז
תשובה  בעלת לגלות שיכולה  ביותר, הנוראיים 
השם את הירא  אדם  כל ובכלל , כדוגמתי,

ובתמים. באמת
המעשה, תחילת לפני ששבועיים אציין

הקדוש . בזוהר לגרוס התחלתי

מוסכמות ערעור על  זע תגובת 

אשר מחץ שורות מספר עם מכתב  קיבלתי
אספר נמרץ  בקיצור חיי. את  לשנות עתידות
עופות  של הן שהבשרים , כתוב  היה שבמכתב
גם כמו פי, אל הבאים בהמות , של ובעיקר
טריפות  הינם יהודים, פיות מיליוני אל
בהכשרים שהכל אעפ "י ממש. ונבלות 

ביותר! המהודרים 

וזעמתי  בתדהמה זה במכתב  הבטתי
אותי, ההופך החצוף אותו הוא 'מי לעצמי,
תלמידי  אחרים, יהודים מיליוני גם כמו
לאוכלי  העם ופשוטי קהילות  ראשי חכמים,

יומיומי?' בסיס על  וטריפות, נבלות
שכל  כתוב  היה מכתב באותו מכך, יתרה
איסור על עוברים בדורנו הבהמות  אוכלי
שם. צויין "חלב " איסור מדאורייתא. כרת
נידה  על שבא מי על הדין גם הוא "כרת "

מבינים?! אתם ר"ל!
החתום לאדם כתבתי ומיד זמן, בזבזתי לא
ולא תוקף, בכל מוחה אני כי הדברים, על
כלל  על שכזו ודיבה לעז יוציא שהוא ייתכן
להיות  בכלל שיכול ייתכן, לא  הרי האומה.
ומה  גדולה! צעקה שתקום מבלי שכזה, דבר
'גזירה  בגדר הינם "דבריך לכתוב , הוספתי גם,
גורמים כן, כמו בה', לעמוד יכול הציבור שאין
פשוט ושזה ענקית הדעת לחלישות הדברים

אמיתי"! להיות יכול לא

להוכחות להאמי מסרבת הנפש

במייל  חוזר. מכתב  קיבלתי קצר זמן כעבור
מהאלמין האדמו "ר לכ"ק הכותב אותי הפנה 
מאות  שהוציא לי הסתבר שבדיעבד שליט "א,
חומר לי ששלח  לפני לא אך בנושא, ספרים

חותכות . הוכחות  עם לטענתו, בנושא.
מכתבו את שוב לפתוח  סירבתי בתחילה
מדי  הייתי שכן הדברים, את ולקרוא
לי  לקח הגס". מ"השקר והמומה כעוסה
קשים נפש חיבוטי של נוספים יומיים 
את  ולקרוא לפתוח שהעזתי עד מנשוא,
אמת . של אדם שאנוכי  לציין עלי הכתוב .
אחת, אמת  רק יש שמאלה, ואין ימינה אין
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את  אופן בכל לפתוח  שהביאתני זו  והיא
מכתב .אותו

במשך  שליט "א, לנדא הרה"ג את שמעתי
נוראיים מחדלים על השעה, כמחצית
שכיום ואמר  הוסיף ואף  הכשרות, בענייני
בשום כשרה, בהמה  למצוא ניתן ולא כמעט
הוסיף והוא שומעים?! אתם  בעולם!! מקום
המחיר את לשלם  לו איכפת לא שגם ואמר,

דבריו. על 
ואיגד שאסף סוף  בלי  כתוב  חומר
ומרגע  הדברים, את בוחנת  אני האדמו "ר....
וגדלה, הולכת שלי הנפש סערת לרגע ,

ומתעצמת . הולכת 
אני  כולנו! על שעובדים להיות  יכול "לא
זה  הרי הרי... לכך! להאמין מסרבת פשוט
אלה  בעצם  הם והכסף  שהפוליטיקה אומר
כולם". פיות  אל פי, אל האוכל את  שמביאים

שיש מובנות  בלתי  שמימיי הרגשות 
אלו  בדברי אמת 

נמצאת  אני הזה, המידע  כל  עם  יחד
מחאה  יוצרת ואף  טוטאלית . בהכחשה
ומשהו החמין אל בשר מכניסה אני  פרטית.
אסור, שזה  יודעת כשאת "עכשיו זועק בתוכי

הדין!"... את  זה על תתני את 
הקול . אותו את  משתיקה אני די" די, "די,
כה  אני אותו הבשר, מה, משום  קודש, בשבת
מרגיש  עצמי, את זוכרת שאני  מאז אוהבת
הבשרים חובבת אני, טעם . וחסר תפל
שבצלחת  הכבש חתיכת את לוקחת  הנלהבת,
מחאתי  נמשכת למחרת, לפח . אותה וזורקת
מתיישבת  אני לתנור. עוף  מכניסה אני כאשר
דקות, מספר לאחר האכילה, כדי תוך לאכול.

וגדל . שהולך  בטן בכאב חשה אני
לא "את  שזועק: קול  שומעת אני בראשי
לאכול, מסיימת אני זה". את לאכול  יכולה
חווה  אני תמימות שעות שש ובמשך 
ופעילות  בקיבה. נוראיות ועוויתות התכווצויות
שעות  שש  כעבור וגוברת. הולכת שלי  המעיים

התייחסתי  לא היה. לא  כאילו הכאב , עובר
על  חזר הדבר אשר עד המידה, על יתר לכך
"אל  זועק בראש  הקול  פעם. אחר פעם עצמו
לא זה  "אבל לו משיבה ואני זה!" את תאכלי
לדבר מאמינה  לא פשוט אני להיות! יכול
שמשמיים הבנתי פעמים מספר לאחר הזה!".
האמת, את יודעת משאני שכעת, לי מאותתים

להפסיק. לי לגרום מנסים

למעשה ממחשבה

שאין ובעלי, אני החלטנו, בירורים לאחר
לאכול  להפסיק עלינו כל, ושראשית  מנוס
שהרי  בעליל . פשוטה לא גזירה בהמה! בשר
כי  ממתקים, או עוגיות  בצקים, אוכלת  אינני
מהאדמו"ר ביקשנו ואז  וירקות! בשר אם
שלו. לשוחט  אותנו שיפנה שליט "א מהאלמין
עושה  שלו שהשוחט שמכיוון אמר הרב 
יוכל  האם  יודע איננו הוא קטנות, שחיטות
שמחה  לנו שאין לרב , אמרתי לנו. גם לשלוח
בשר לא ואם  וביין. בבשר אלא קודש בשבת
מספר לי נתן הרב עוף ... בשר לפחות בהמה ,
שלחתי  שאני רוט  לרב  "תאמרי והוסיף 

לטוב . תקוו ובע "ה  אתכם"
אחראי  אשר רוט, הרב  עם קשר יצרנו מיד
אכן והוא שליט"א , לאדמו"ר השחיטה  על
לאחר והודו, עופות  לנו גם לשלוח הסכים 
על  אחרת. אופציה  שום  לי שאין שהסברתי
מהמחיר לערך 4 פי שילמתי והעוף, העופות 
אמרנו אומנם  בסופר. לשלם  רגילה  אני אותו
מצוות  לקיים באים אנו והרי יחוד", "לשם
אלהיך  ה ' את "ואהבת של מדאורייתא עשה
לא מאודך!!!". ובכל נפשך ובכל לבבך, בכל
על  נעבור ח"ו אם שבעולם, הון כל שווה
על  וחומר, קל מדאורייתא, אחד איסור

וחמורים ! נוראיים כה איסורים 

חמורי איסורי או  מופרזות חומרות 

הוא האדמו"ר, עם קשר שוב  שיצרנו לאחר
עלינו הבא שבשלב  רבה, בעדינות לנו, הסביר



המשך בעלון הבא
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לגבי  להכשרה. הניתנים הכלים  את להכשיר
ואין נחרץ  דינם הנראה ככל החרסינה, כלי
שלא אציין להשליכם . אם  כי תקנה, להם 
ויוקרתיים מדהימים  סטים  שני קנינו מכבר
שקלים 400 בשווי סט כל קודש . שבת לכבוד
וזאת  חדשים. שקלים 800 סה "כ חדשים
כולם חול, יום  של הצלחות  לכל בנוסף
הבשרים שאת  כך  על  לדבר שלא מחרסינה...
נכשיל  שלא בכדי לזרוק , עלינו  שבמקרר,

וטריפות . בנבלות  אחר יהודי שום  חלילה
כתער, והחדים  הברורים  הנתונים  כל אף על
משל  בירורים  לעשות  אופן בכל מחליטה אני
לכל  המאמין  פתי שאינני בזאת אציין עצמי.
עסק ובעלת  שני, תואר בעלת אלא דבר,

מצליח . עצמאי
העומד חשוב , רב  עם  קשר יוצרת אני 
כתלמיד עוררין ללא  הידוע  כוללים, בראש

וגדול . עצום חכם

רב שאלת 
נוקבות . שאלות מספר הרב את שואלת אני 
בעיה  אין ידיעתו שלמיטב  אומר הרב  בתחילה
מונח  איננו שהוא ואומנם, כללי, באופן
לבית  מלהתקרב  מזהיר אך בפרטים, לחלוטין
קונים, וטובים רבים בו מסויים , מטבחיים 
מתריע  שהוא  אומר הוא  מצויינים. במחירים
זה . במקום  לדרוך שאין משנה  למעלה כבר
קשה  בעיה שישנה שידוע  מוסיף הוא עוד
להתקרב  אסור ולכן פלונית, בארץ בשחיטה 

זו. מארץ שיוצאת לשחיטה
רבה  פוליטיקה ישנה שכידוע , מוסיף הרב 
שאשוחח  שכדאי אך  הכשרויות, נושא בכל
שאחראי  אלמוני, פלוני החשוב  המשגיח עם 
בד "ץ  של  ובעולם בארץ  השוחטים כלל על
את  לי יעשה שהוא  בכדי ביותר, מהודר
ידע  לא הרב עליהם בעניינים ההשלמות ,
לפני  לא השיחה, את ניתקתי  להשיב.
לו לומר בכדי אליו שאתקשר לרב שאמרתי

אמר. המשגיחים שראש מה 

מי  עם  גם כמו עצמי , עם  כנה אהיה  אם
שבתוכי  אומר אלו, דבריי את  שקורא
הבירור את שאסיים ייחלתי, קיוויתי, ציפיתי,
לדאוג מה  לי אין שבכלל ברורה אמירה עם 
שהאדמו"ר אף אולי גמור. בסדר ושהכל
לא הפשוט, האדם שלי, חומרות , נוהג 

המציאות . מחוייבות

ותסכול פחד  תדהמה

כדי  תוך כאשר תדהמתי, הייתה רבה מה
בכל  המטייל המשגיחים, ראש עם  שיחתי

המהודר, ההכשר אותו מטעם הואהעולם
המטבחיים, בית אותו בעניין לשאלתי , משיב 
דקות  שוחחתי עימו הרה"ג הזהיר ממנו
בבית  חשש כל אין כי לכן, קודם ספורות
שם לקנות  ושאפשר הזה, המטבחיים
מה  כן לפני לו סיפרתי שלא כמובן "בשקט".

לי . אמר הרב 
בני  של ההברחות בעניין לשאלתי
זיופים ישנם שאכן המשגיח אמר המיעוטים,
מעבר דבר, בעניין לעשות ניתן שלא רבים

המדינה . שעושה למה
שאנו ממשי מצב  שיש לי אומר אתה "אז
שבעצם הבד"ץ  חותמת  עם בשר קונים

מעזה?!" הגיע
תחום. בכל יש וזיופים הברחות "תראי,
התחלחלתי  בנו...". תלוי לא  זה פה. גם

הדברים. למשמע 
כמה  עד לי לספר החל דבריו בהמשך
עליה  פלונית, ארץ באותה  הנשחטות הבהמות
השחיטות  לכל  מלהתקרב  הנ"ל הרב  הזהירני
בהקפדה  ונבדקות סטריליות ממנה , היוצאות

דחומרא". ו"בחומרא
הרב  "אבל מפי נפלט ואז המומה! נותרתי
נאלם המשגיח  לשם!". להתקרב שאסור אמר

אמר?!" פלוני  שהרב  מה "זה ושאל : דום 
השבתי . "כן!"

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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חלק 2

 מכתב
מבעלת תשובה



המשך בעלון הבא

תשובה  מבעלת  הזוהר מכתב  4אור | 11121116

לגבי  להכשרה. הניתנים הכלים  את להכשיר
ואין נחרץ  דינם הנראה ככל החרסינה, כלי
שלא אציין להשליכם . אם  כי תקנה, להם 
ויוקרתיים מדהימים  סטים  שני קנינו מכבר
שקלים 400 בשווי סט כל קודש . שבת לכבוד
וזאת  חדשים. שקלים 800 סה "כ חדשים
כולם חול, יום  של הצלחות  לכל בנוסף
הבשרים שאת  כך  על  לדבר שלא מחרסינה...
נכשיל  שלא בכדי לזרוק , עלינו  שבמקרר,

וטריפות . בנבלות  אחר יהודי שום  חלילה
כתער, והחדים  הברורים  הנתונים  כל אף על
משל  בירורים  לעשות  אופן בכל מחליטה אני
לכל  המאמין  פתי שאינני בזאת אציין עצמי.
עסק ובעלת  שני, תואר בעלת אלא דבר,

מצליח . עצמאי
העומד חשוב , רב  עם  קשר יוצרת אני 
כתלמיד עוררין ללא  הידוע  כוללים, בראש

וגדול . עצום חכם

רב שאלת 
נוקבות . שאלות מספר הרב את שואלת אני 
בעיה  אין ידיעתו שלמיטב  אומר הרב  בתחילה
מונח  איננו שהוא ואומנם, כללי, באופן
לבית  מלהתקרב  מזהיר אך בפרטים, לחלוטין
קונים, וטובים רבים בו מסויים , מטבחיים 
מתריע  שהוא  אומר הוא  מצויינים. במחירים
זה . במקום  לדרוך שאין משנה  למעלה כבר
קשה  בעיה שישנה שידוע  מוסיף הוא עוד
להתקרב  אסור ולכן פלונית, בארץ בשחיטה 

זו. מארץ שיוצאת לשחיטה
רבה  פוליטיקה ישנה שכידוע , מוסיף הרב 
שאשוחח  שכדאי אך  הכשרויות, נושא בכל
שאחראי  אלמוני, פלוני החשוב  המשגיח עם 
בד "ץ  של  ובעולם בארץ  השוחטים כלל על
את  לי יעשה שהוא  בכדי ביותר, מהודר
ידע  לא הרב עליהם בעניינים ההשלמות ,
לפני  לא השיחה, את ניתקתי  להשיב.
לו לומר בכדי אליו שאתקשר לרב שאמרתי

אמר. המשגיחים שראש מה 

מי  עם  גם כמו עצמי , עם  כנה אהיה  אם
שבתוכי  אומר אלו, דבריי את  שקורא
הבירור את שאסיים ייחלתי, קיוויתי, ציפיתי,
לדאוג מה  לי אין שבכלל ברורה אמירה עם 
שהאדמו"ר אף אולי גמור. בסדר ושהכל
לא הפשוט, האדם שלי, חומרות , נוהג 

המציאות . מחוייבות

ותסכול פחד  תדהמה

כדי  תוך כאשר תדהמתי, הייתה רבה מה
בכל  המטייל המשגיחים, ראש עם  שיחתי

המהודר, ההכשר אותו מטעם הואהעולם
המטבחיים, בית אותו בעניין לשאלתי , משיב 
דקות  שוחחתי עימו הרה"ג הזהיר ממנו
בבית  חשש כל אין כי לכן, קודם ספורות
שם לקנות  ושאפשר הזה, המטבחיים
מה  כן לפני לו סיפרתי שלא כמובן "בשקט".

לי . אמר הרב 
בני  של ההברחות בעניין לשאלתי
זיופים ישנם שאכן המשגיח אמר המיעוטים,
מעבר דבר, בעניין לעשות ניתן שלא רבים

המדינה . שעושה למה
שאנו ממשי מצב  שיש לי אומר אתה "אז
שבעצם הבד"ץ  חותמת  עם בשר קונים

מעזה?!" הגיע
תחום. בכל יש וזיופים הברחות "תראי,
התחלחלתי  בנו...". תלוי לא  זה פה. גם

הדברים. למשמע 
כמה  עד לי לספר החל דבריו בהמשך
עליה  פלונית, ארץ באותה  הנשחטות הבהמות
השחיטות  לכל  מלהתקרב  הנ"ל הרב  הזהירני
בהקפדה  ונבדקות סטריליות ממנה , היוצאות

דחומרא". ו"בחומרא
הרב  "אבל מפי נפלט ואז המומה! נותרתי
נאלם המשגיח  לשם!". להתקרב שאסור אמר

אמר?!" פלוני  שהרב  מה "זה ושאל : דום 
השבתי . "כן!"

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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המשיך  שכזה?!" דבר אמר הוא "מתי
ההמום. המשגיח  לשאול 

את  סיימתי אליכם, שהתקשרתי "לפני
עימו". שיחתי

הרב  עם אשוחח  תשמעי , טוב "באמת?!
דברים" כאלה לכם  אמר הוא מדוע  ונראה

שבסופן, שאלות  מספר עוד שאלתי
ישנן אכן כדלקמן: הם שנאמרו הדברים
שבדיני  מסויימים בעניינים מחלוקות
התחום את מנהלת רבה ופוליטיקה הכשרות.
ושעקב  שנה. כל ויותר דולרים מיליוני  המגלגל
מסויימים, בדינים מספקת " ידיעה "חוסר
מנת  על  יתרות בחומרות השוחטים  נוהגים

תקלה ... תצא שלא
שואלת  אני מספקת ?" ידיעה "חוסר

בתדהמה .
רבות  חומרות נוהגים אנו ולכן "כן,
בהידור יצא שהכל בכדי גדולות, והקפדות

רב "
ייתכן הכיצד מספקת, ידיעה חוסר יש "אם 
חושבת  אני רב ?!" בהידור שחיטה לעשות
השיחה  את  ניתקתי דבר. אומר ללא לעצמי,
ממה  יותר גדולה נפש ובסערת נדהמת,

לכן. קודם  עוד שהייתי
משהיו יותר וגדולות  רבות שאלות ועלו צפו
ניסיתי  בהן ארוכות, דקות לאחר כן. לפני
ניסיתי  ההזויה, מהשיחה ולהתאושש לשוב 
אל  אותי הפנה אשר פלוני לרב  להתקשר

בממתינה .... היה הוא המשגיח.

מתבהרת האמת 
תוכנן את בפניו  וגוללתי לבעלי התקשרתי
המום היה הוא אף  השיחות. שתי  של 
המומים הספה, על ישבנו בערב לחלוטין.
החדר, בחלל  בהינו פשוט מילים. ונטולי
לא ו"זה אמיתי" "לא "הזוי", המילים כשרק
מתוך  לפעם  מפעם מסתננות להיות", יכול

הסוערת . נפשנו
הרבים החומרים בתוספת הללו, השיחות 

שלי, הדואר תיבת אל  להגיע  שהמשיכו
ושמחדל  לאמיתה. אמת  שהכל שלי הבהירה
בתוך  מתחולל גודלו בסדר נורמאלי לא
ביתנו בני  את ומאכילים  אוכלים אנו מטבחינו.

בישין. מרעין בכל ארוכות שנים לאורך
שליט"א מהאלמין שהאדמו"ר פלא לא
זה, ואיום  נורא עוון שבשל  אחת לא התבטא
ואסונות  ר"ל , נוראיות מגיפות מתחוללות
פשוט אנו עבר. ומכל  פינה בכל נוראיים

ונשמתנו. גופנו את מרעילים
שכשהגיעו דברים הם  אומר שהרב  הדברים (בקיצור :

 אותם לקבל  פשוט לא  מאד  מאד לנו היה לידיעתנו

הסיפים אמות את מזעזעים ממש  שהם  דברים ובהחלט

העיניים, מול  אל מגיעה  כשהאמת  אבל פשוט, לא  וממש 

ממנה. לברוח קשה

מחדלי הרבה פה יש
ואנחנו לידינו הגיעו כשהדברים  עכשיו
קראנו אנחנו בתחילה  אז  אותם, בחנו ככה
ואמרנו מביא  שהאדמו"ר הדברים מן מעט
על  מדבר באמת שהאדמו"ר להיות יכול טוב ,
אנחנו זאת  בכל  כי  חומרות  חומרות
משתדלים תשובה, בעלי פשוטים , אנשים 

בתמימות . ה' את  לעבוד
אני  הרבה, לשמחתנו או הרב  לצערנו אבל
כשאני  זה , את  להגדיר איך אפילו יודעת לא
בנושא לחפור התחלנו כשאנחנו שיחיה, ואישי
לנו היה נדמה באמת כי  כורחנו שבעל  הזה
רוצה  לא  אחד אף  כגיגית  הר עלינו כפו כאילו
מגלים אנחנו שבה למציאות להתעורר
בצע  עבור אותנו שמוכרים כולנו, על שעובדים 
ובטח  בטח  נתפסים, לא שהם  דברים וזה כסף
אמון להיות שאמור ציבור על כשמדובר לא
ופתאום לפה, להכניס הכשרות, המאכלות על
מאד מחדלים  הרבה  פה שיש מגלים  אנחנו

גדולים. מאד
והמשגיח הרב בי סתירות 

קשה  מאד לנו היה באמת  שבתחילה זה
מהם, לברוח  ניסינו ודי  הדברים , את לקבל
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והתחלנו הענין את לחקור התחלנו אמנם 
שמתעסקים רבנים  עם משגיחים , עם לדבר
בעניני  יותר מי  או פחות  מי או מעט
רק שלא הבנו  בדקנו, שיותר וככל הכשרות,
שזה  בחומרות פה נוהג לא  שהאדמו"ר
מתקיים לא הלכתחילה אבל מזעזע, פשוט

הכשרות . בעניני ואופן צורה בשום 
מאד מאד רב  עם  דיברנו אם אומרת, זאת 
על  משגיח  שהוא למשגיח  אותנו שהפנה גדול
אמר משגיח ואותו נחשבת, מאד מאד  כשרות
אליו אותנו שהפנה שהרב  ממה  הפוך בדיוק
אותנו שהפנה הרב  אם  אומרת, זאת   אמר
פלוני  של  מטבחים לבית תתקרבו "אל  אמר
הרי  תדרכו, אל אז והזה , הזה למקום  אלמוני,
מתריעים אנחנו כי שם , תדרך לא רגלכם  כף
גדולות ", ובעיות סכנות  שמה שיש ומודיעים
אליו אותנו שלח הרב  שאותו משגיח  ואותו
לחשוש . מה שמה  אין בסדר, הכל לנו אומר

אמרנו לא  להיות?" יכול איך "אבל  אמרנו
בעיות  שמה שיש לנו אמר שהרב  כמובן
פלונית, ארץ  לגבי "מה  שאלנו אח"כ גדולות.
להתקרב  אסור פלונית 'ארץ אמר הרב 
אמר משגיח  ואותו הזאת'", מהארץ  לשחיטה
כמה  לנו אמר שהרב  כמובן ידיעה בלי
לכל  להתקרב  שאסור לכן קודם רגעים
אמר משגיח  אותו משם, היוצאת השחיטה

לחשוש . מה אין
פרות  זה שמה והפרות בסדר שמה הכל
נפלטה  ככה  ואז והכל מהודר והכל מרעה
הרב  "אבל  אמרתי: זעקה. באמת זעקה
המשגיח  אז  לשם", להתקרב  שאסור אמר
"כן. אמרתי, כזה?" דבר אמר "הרב  אמר
אמר הוא להתקרב". שאסור אמר הרב 
כמובן ואז זה". את  אמר הרב  למה "מענין
היתה  לרב חזרה כשהתקשרתי כך אחר

ממתינה . שיחה

לעשות מה לנו אי ההברחות  לגבי
שהדברים להגיד יכולה אני עכשיו

לא פשוטים. לא דברים הם אומר שהאדמו"ר
לא היא אמת כידוע אבל  אותם , להכיל פשוט
מה  הפנים  מול מותחת כשהיא אמת, קל, דבר
מול  מגיעה כשהאמת ונפגע" "הציץ  שנקרא

ממנה . לברוח  אפשר אי   העינים 
אופן ובכל  הדברים , את שמענו כאשר גם
באמת  כי   קצת עוד לאכול  המשכנו 
קיבלנו הדברים. את לקבל לנו קשה היה 

בטן. כאבי
אחר יחקור שבאמת מי  לזה מעבר אבל
את  ויותר יותר שחקרנו  ככל אבל האמת...

הע  כמה עד גילנו ככה סבוך,העניין  הזה סק
פוליטיקה . הרבה  כך כל מסובך,

דיברתי שאיתו הגדול המשגיח (של אפילו

לגבי הבדצי"ם) עושים אותם "מה אותו שאלתי
לנו אין ההברחות "לגבי הברחות" של  העניין
וזיופים הברחות, שיש ידוע  זה לעשות". מה

שליטה". לנו אין ובזה ופינה, מקום בכל יש
בשר שמגיעים לכתחילה  "יודעים אמרתי אז
הבד "ץ  של  חותמות עם להגיע  שעשויים
או מעזה או מג'נין מגיע  בכלל  זה למקררים 
מזעזע, פשוט זה מאיפה,. יודעת  לא אני

מזעזעת." מחשבה
לכן קודם שבועיים ההתחלה לנקודת נחזור

זוהר. לגרוס התחלנו (.מדי יותר ידיעה  בלי (וכמובן 

נורא חזיו
מדהים חזיון ראיתי הלילה, באותו  עוד
פעם שאי מי כל כמותו. מאין ומוחשי
להטיל  אפשר שאי יודע  שכזה, חזיון חווה
מוחשיים הם שכן הדברים, באמיתות ספק
דשיקרא עלמא של הדמיונות מכל  יותר

השקר) .(עולם
הוא שליט"א, האדמו"ר כ"ק את רואה  אני 
עומד שליט"א, גרוס יהודה שלום הצדיק  הרב 
על  נלחם  אותו רואה ואני מעלה של דין בבית
אני  יהודי, כל על נלחם  פשוט ישראל, עם 
הוא כביכול  למקום. ממקום רץ  אותו רואה
לדיינים. מעלה של דין לבית חוזר ליהודי, רץ 
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המשיך  שכזה?!" דבר אמר הוא "מתי
ההמום. המשגיח  לשאול 

את  סיימתי אליכם, שהתקשרתי "לפני
עימו". שיחתי

הרב  עם אשוחח  תשמעי , טוב "באמת?!
דברים" כאלה לכם  אמר הוא מדוע  ונראה

שבסופן, שאלות  מספר עוד שאלתי
ישנן אכן כדלקמן: הם שנאמרו הדברים
שבדיני  מסויימים בעניינים מחלוקות
התחום את מנהלת רבה ופוליטיקה הכשרות.
ושעקב  שנה. כל ויותר דולרים מיליוני  המגלגל
מסויימים, בדינים מספקת " ידיעה "חוסר
מנת  על  יתרות בחומרות השוחטים  נוהגים

תקלה ... תצא שלא
שואלת  אני מספקת ?" ידיעה "חוסר

בתדהמה .
רבות  חומרות נוהגים אנו ולכן "כן,
בהידור יצא שהכל בכדי גדולות, והקפדות

רב "
ייתכן הכיצד מספקת, ידיעה חוסר יש "אם 
חושבת  אני רב ?!" בהידור שחיטה לעשות
השיחה  את  ניתקתי דבר. אומר ללא לעצמי,
ממה  יותר גדולה נפש ובסערת נדהמת,

לכן. קודם  עוד שהייתי
משהיו יותר וגדולות  רבות שאלות ועלו צפו
ניסיתי  בהן ארוכות, דקות לאחר כן. לפני
ניסיתי  ההזויה, מהשיחה ולהתאושש לשוב 
אל  אותי הפנה אשר פלוני לרב  להתקשר

בממתינה .... היה הוא המשגיח.

מתבהרת האמת 
תוכנן את בפניו  וגוללתי לבעלי התקשרתי
המום היה הוא אף  השיחות. שתי  של 
המומים הספה, על ישבנו בערב לחלוטין.
החדר, בחלל  בהינו פשוט מילים. ונטולי
לא ו"זה אמיתי" "לא "הזוי", המילים כשרק
מתוך  לפעם  מפעם מסתננות להיות", יכול

הסוערת . נפשנו
הרבים החומרים בתוספת הללו, השיחות 

שלי, הדואר תיבת אל  להגיע  שהמשיכו
ושמחדל  לאמיתה. אמת  שהכל שלי הבהירה
בתוך  מתחולל גודלו בסדר נורמאלי לא
ביתנו בני  את ומאכילים  אוכלים אנו מטבחינו.

בישין. מרעין בכל ארוכות שנים לאורך
שליט"א מהאלמין שהאדמו"ר פלא לא
זה, ואיום  נורא עוון שבשל  אחת לא התבטא
ואסונות  ר"ל , נוראיות מגיפות מתחוללות
פשוט אנו עבר. ומכל  פינה בכל נוראיים

ונשמתנו. גופנו את מרעילים
שכשהגיעו דברים הם  אומר שהרב  הדברים (בקיצור :

 אותם לקבל  פשוט לא  מאד  מאד לנו היה לידיעתנו

הסיפים אמות את מזעזעים ממש  שהם  דברים ובהחלט

העיניים, מול  אל מגיעה  כשהאמת  אבל פשוט, לא  וממש 

ממנה. לברוח קשה

מחדלי הרבה פה יש
ואנחנו לידינו הגיעו כשהדברים  עכשיו
קראנו אנחנו בתחילה  אז  אותם, בחנו ככה
ואמרנו מביא  שהאדמו"ר הדברים מן מעט
על  מדבר באמת שהאדמו"ר להיות יכול טוב ,
אנחנו זאת  בכל  כי  חומרות  חומרות
משתדלים תשובה, בעלי פשוטים , אנשים 

בתמימות . ה' את  לעבוד
אני  הרבה, לשמחתנו או הרב  לצערנו אבל
כשאני  זה , את  להגדיר איך אפילו יודעת לא
בנושא לחפור התחלנו כשאנחנו שיחיה, ואישי
לנו היה נדמה באמת כי  כורחנו שבעל  הזה
רוצה  לא  אחד אף  כגיגית  הר עלינו כפו כאילו
מגלים אנחנו שבה למציאות להתעורר
בצע  עבור אותנו שמוכרים כולנו, על שעובדים 
ובטח  בטח  נתפסים, לא שהם  דברים וזה כסף
אמון להיות שאמור ציבור על כשמדובר לא
ופתאום לפה, להכניס הכשרות, המאכלות על
מאד מחדלים  הרבה  פה שיש מגלים  אנחנו

גדולים. מאד
והמשגיח הרב בי סתירות 

קשה  מאד לנו היה באמת  שבתחילה זה
מהם, לברוח  ניסינו ודי  הדברים , את לקבל
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והתחלנו הענין את לחקור התחלנו אמנם 
שמתעסקים רבנים  עם משגיחים , עם לדבר
בעניני  יותר מי  או פחות  מי או מעט
רק שלא הבנו  בדקנו, שיותר וככל הכשרות,
שזה  בחומרות פה נוהג לא  שהאדמו"ר
מתקיים לא הלכתחילה אבל מזעזע, פשוט

הכשרות . בעניני ואופן צורה בשום 
מאד מאד רב  עם  דיברנו אם אומרת, זאת 
על  משגיח  שהוא למשגיח  אותנו שהפנה גדול
אמר משגיח ואותו נחשבת, מאד מאד  כשרות
אליו אותנו שהפנה שהרב  ממה  הפוך בדיוק
אותנו שהפנה הרב  אם  אומרת, זאת   אמר
פלוני  של  מטבחים לבית תתקרבו "אל  אמר
הרי  תדרכו, אל אז והזה , הזה למקום  אלמוני,
מתריעים אנחנו כי שם , תדרך לא רגלכם  כף
גדולות ", ובעיות סכנות  שמה שיש ומודיעים
אליו אותנו שלח הרב  שאותו משגיח  ואותו
לחשוש . מה שמה  אין בסדר, הכל לנו אומר

אמרנו לא  להיות?" יכול איך "אבל  אמרנו
בעיות  שמה שיש לנו אמר שהרב  כמובן
פלונית, ארץ  לגבי "מה  שאלנו אח"כ גדולות.
להתקרב  אסור פלונית 'ארץ אמר הרב 
אמר משגיח  ואותו הזאת'", מהארץ  לשחיטה
כמה  לנו אמר שהרב  כמובן ידיעה בלי
לכל  להתקרב  שאסור לכן קודם רגעים
אמר משגיח  אותו משם, היוצאת השחיטה

לחשוש . מה אין
פרות  זה שמה והפרות בסדר שמה הכל
נפלטה  ככה  ואז והכל מהודר והכל מרעה
הרב  "אבל  אמרתי: זעקה. באמת זעקה
המשגיח  אז  לשם", להתקרב  שאסור אמר
"כן. אמרתי, כזה?" דבר אמר "הרב  אמר
אמר הוא להתקרב". שאסור אמר הרב 
כמובן ואז זה". את  אמר הרב  למה "מענין
היתה  לרב חזרה כשהתקשרתי כך אחר

ממתינה . שיחה

לעשות מה לנו אי ההברחות  לגבי
שהדברים להגיד יכולה אני עכשיו

לא פשוטים. לא דברים הם אומר שהאדמו"ר
לא היא אמת כידוע אבל  אותם , להכיל פשוט
מה  הפנים  מול מותחת כשהיא אמת, קל, דבר
מול  מגיעה כשהאמת ונפגע" "הציץ  שנקרא

ממנה . לברוח  אפשר אי   העינים 
אופן ובכל  הדברים , את שמענו כאשר גם
באמת  כי   קצת עוד לאכול  המשכנו 
קיבלנו הדברים. את לקבל לנו קשה היה 

בטן. כאבי
אחר יחקור שבאמת מי  לזה מעבר אבל
את  ויותר יותר שחקרנו  ככל אבל האמת...

הע  כמה עד גילנו ככה סבוך,העניין  הזה סק
פוליטיקה . הרבה  כך כל מסובך,

דיברתי שאיתו הגדול המשגיח (של אפילו

לגבי הבדצי"ם) עושים אותם "מה אותו שאלתי
לנו אין ההברחות "לגבי הברחות" של  העניין
וזיופים הברחות, שיש ידוע  זה לעשות". מה

שליטה". לנו אין ובזה ופינה, מקום בכל יש
בשר שמגיעים לכתחילה  "יודעים אמרתי אז
הבד "ץ  של  חותמות עם להגיע  שעשויים
או מעזה או מג'נין מגיע  בכלל  זה למקררים 
מזעזע, פשוט זה מאיפה,. יודעת  לא אני

מזעזעת." מחשבה
לכן קודם שבועיים ההתחלה לנקודת נחזור

זוהר. לגרוס התחלנו (.מדי יותר ידיעה  בלי (וכמובן 

נורא חזיו
מדהים חזיון ראיתי הלילה, באותו  עוד
פעם שאי מי כל כמותו. מאין ומוחשי
להטיל  אפשר שאי יודע  שכזה, חזיון חווה
מוחשיים הם שכן הדברים, באמיתות ספק
דשיקרא עלמא של הדמיונות מכל  יותר

השקר) .(עולם
הוא שליט"א, האדמו"ר כ"ק את רואה  אני 
עומד שליט"א, גרוס יהודה שלום הצדיק  הרב 
על  נלחם  אותו רואה ואני מעלה של דין בבית
אני  יהודי, כל על נלחם  פשוט ישראל, עם 
הוא כביכול  למקום. ממקום רץ  אותו רואה
לדיינים. מעלה של דין לבית חוזר ליהודי, רץ 
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להציל  ומנסה פעם שוב  וחזור פעם  שוב  רץ 
יהודי . ועוד יהודי עוד

שאלות  האדמ "ר את שואלים הזמן וכל
"ואיך  להסביר ומנסה ועונה  משיב והאדמו"ר
מוציא אני ואיך  פלוני, יהודי את מוציא אני

אלמוני". יהודי את 
וחשבון דין מוסר גדול מאד במאמץ וככה
הצליח  לא או שהצליח ויהודי, יהודי כל על
הס"א מציפורני ולהוציא לעורר האדמו"ר כ"ק

הרע) אותי (היצר מושך האדמו"ר את רואה אני .
ישוער בלתי מאמץ תוך חזק, ביתי בני ואת
אותו, רואה אני אשר עד התבן, מן מוץ ממש

לידה!!! מעלה . כלפי אותי שולף כמו
רואה  אני זעזוע  מרגישה  אני מסויים בשלב 
רבות  נשמות האמת. עולם  אל נולדת עצמי
מהדם אותי  מנקות  וכמו מגיעות מהעליונים
ואומרות  אותי ומנחמות לידה. ממש והלכלוך 

בטוח ". במקום את בסדר "הכל לי
של  הצלחתו על מאוד שמחים למעלה שם
אבל  הכבוד, "כל ואומרים להוציאני. האדמו "ר
לרצות". תמשיך עבודה, הרבה עוד לך יש

שעל  לו אומרים  ומיד להמשיך תיכף  יו
נשמות  ועוד עוד להוציא נפשו במסירות
מה  להבין  מנסה סביבי. מביטה אני אבודות .
מוסר שמח האדמו"ר את רואה  אני פה. קורה

מעלה . של דין  בית בפני וחשבון דין
בבכי פורצת במציאות)אני וגם בחזיון .(גם 

הרשב"י מפי חיזוק  דברי

מוגנת, כך  וכל עזובה, כך כל  מרגישה אני 
לנו יש כי שני ומצד העולם, מכל עזובה כך כל

האדמו"ר. את 
פה  קורה  מה  מבינה לא אני כי נבהלת ואני
אלי . מתקרבת  דמות  רואה אני מכן, לאחר
הזו הדמות הבדולח , מהיכל יוצאת  דמות 
ונראית  אור מלאה אור, מלאת  מוארת ,

צבאות . השם כמלאך

יודעת  אני  הקדוש. הרשב"י שזה רואה  אני 
רואים אנו פשוט הרשב"י. שזה ברורה  בידיעה 
את  מכסה לבנה  גלימה ממש בתמונה כמו לא
ממש  זקן הפנים את  ורואים הזאת. הדמות

לבן. לבן
יודע  "אני לי: ואומר אלי  עד מתקרב  הוא
אני  לך, שקשה  יודע  אני ומותשת. עייפה  שאת
הכח  לך נגמר שכבר מרגישה שאת יודע 
נגד ללכת לך שקשה  רואה אני להילחם.
אבל  הזרות , הרוחות לכל להקשיב  לא הזרם ,
דעי  אך לקצה . הגענו לסוף , שהגעתם  דעי רק
הקדוש, בזוהר לקרוא שהתחלת שמרגע 
מוגנת . את להפיצו, שהתחלת מרגע  ובעיקר
רק עלייך. מגן הקדוש והזוהר עלייך מגן אני

ביתך . ובני את חזק , תחזיקי 
הצדיק  באדמו"ר  חזק (האדמו"ר תחזיקו

ישמור  שה ' שליט"א גראס יהודא שלום  הרב מהאלמין 

רקאותו) כי חזק, בו תחזיקו קדוש אדם זה
שכן, תתבלבלו , ואל  לאמת. תגיעו ככה
אתם בעיצומו . נמצא כבר האחרון הבירור

להיגאל". עמודים

שליח  עבור יהיה  מהאלמי האדמו "ר
טוב

לא אנחנו "אבל לרשב "י אומרת אני אבל
אומר הוא אז  הכח " לנו נגמר כבר, יכולים
קדוש  אדם הוא מהאלמין, באדמו"ר "תחזיקו

הזמן." הגיע  כי חזק, בו תחזיקו עליון,
אני  אעשה אני  מה "אבל  אומרת: אני  ואז
לנו קשה  אבל לעשות , מה יודעת לא כבר

ל  "אל אנחנו אומר: הוא אז יותר". יכולים א
מהרגע  והלאה, מהיום  איתך אני תדאגי
להפיץ  וגם  הקדוש, בזוהר לעסוק שהתחלת
דעי  הבאות . מכל  ושמורה מוגנת את זוהר
פשוטה, לא מלחמה להתחיל שהולכת לך
ואני  תגאלו. אתם הזאת  מהמלחמה  אבל
דברי  הם שלי שהדברים האות את לך אתן
תקראי  שאת  מה כל  והלאה שמהיום   אמת 

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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להציל  ומנסה פעם שוב  וחזור פעם  שוב  רץ 
יהודי . ועוד יהודי עוד

שאלות  האדמ "ר את שואלים הזמן וכל
"ואיך  להסביר ומנסה ועונה  משיב והאדמו"ר
מוציא אני ואיך  פלוני, יהודי את מוציא אני

אלמוני". יהודי את 
וחשבון דין מוסר גדול מאד במאמץ וככה
הצליח  לא או שהצליח ויהודי, יהודי כל על
הס"א מציפורני ולהוציא לעורר האדמו"ר כ"ק

הרע) אותי (היצר מושך האדמו"ר את רואה אני .
ישוער בלתי מאמץ תוך חזק, ביתי בני ואת
אותו, רואה אני אשר עד התבן, מן מוץ ממש

לידה!!! מעלה . כלפי אותי שולף כמו
רואה  אני זעזוע  מרגישה  אני מסויים בשלב 
רבות  נשמות האמת. עולם  אל נולדת עצמי
מהדם אותי  מנקות  וכמו מגיעות מהעליונים
ואומרות  אותי ומנחמות לידה. ממש והלכלוך 

בטוח ". במקום את בסדר "הכל לי
של  הצלחתו על מאוד שמחים למעלה שם
אבל  הכבוד, "כל ואומרים להוציאני. האדמו "ר
לרצות". תמשיך עבודה, הרבה עוד לך יש

שעל  לו אומרים  ומיד להמשיך תיכף  יו
נשמות  ועוד עוד להוציא נפשו במסירות
מה  להבין  מנסה סביבי. מביטה אני אבודות .
מוסר שמח האדמו"ר את רואה  אני פה. קורה

מעלה . של דין  בית בפני וחשבון דין
בבכי פורצת במציאות)אני וגם בחזיון .(גם 

הרשב"י מפי חיזוק  דברי

מוגנת, כך  וכל עזובה, כך כל  מרגישה אני 
לנו יש כי שני ומצד העולם, מכל עזובה כך כל

האדמו"ר. את 
פה  קורה  מה  מבינה לא אני כי נבהלת ואני
אלי . מתקרבת  דמות  רואה אני מכן, לאחר
הזו הדמות הבדולח , מהיכל יוצאת  דמות 
ונראית  אור מלאה אור, מלאת  מוארת ,

צבאות . השם כמלאך

יודעת  אני  הקדוש. הרשב"י שזה רואה  אני 
רואים אנו פשוט הרשב"י. שזה ברורה  בידיעה 
את  מכסה לבנה  גלימה ממש בתמונה כמו לא
ממש  זקן הפנים את  ורואים הזאת. הדמות

לבן. לבן
יודע  "אני לי: ואומר אלי  עד מתקרב  הוא
אני  לך, שקשה  יודע  אני ומותשת. עייפה  שאת
הכח  לך נגמר שכבר מרגישה שאת יודע 
נגד ללכת לך שקשה  רואה אני להילחם.
אבל  הזרות , הרוחות לכל להקשיב  לא הזרם ,
דעי  אך לקצה . הגענו לסוף , שהגעתם  דעי רק
הקדוש, בזוהר לקרוא שהתחלת שמרגע 
מוגנת . את להפיצו, שהתחלת מרגע  ובעיקר
רק עלייך. מגן הקדוש והזוהר עלייך מגן אני

ביתך . ובני את חזק , תחזיקי 
הצדיק  באדמו"ר  חזק (האדמו"ר תחזיקו

ישמור  שה ' שליט"א גראס יהודא שלום  הרב מהאלמין 

רקאותו) כי חזק, בו תחזיקו קדוש אדם זה
שכן, תתבלבלו , ואל  לאמת. תגיעו ככה
אתם בעיצומו . נמצא כבר האחרון הבירור

להיגאל". עמודים

שליח  עבור יהיה  מהאלמי האדמו "ר
טוב

לא אנחנו "אבל לרשב "י אומרת אני אבל
אומר הוא אז  הכח " לנו נגמר כבר, יכולים
קדוש  אדם הוא מהאלמין, באדמו"ר "תחזיקו

הזמן." הגיע  כי חזק, בו תחזיקו עליון,
אני  אעשה אני  מה "אבל  אומרת: אני  ואז
לנו קשה  אבל לעשות , מה יודעת לא כבר

ל  "אל אנחנו אומר: הוא אז יותר". יכולים א
מהרגע  והלאה, מהיום  איתך אני תדאגי
להפיץ  וגם  הקדוש, בזוהר לעסוק שהתחלת
דעי  הבאות . מכל  ושמורה מוגנת את זוהר
פשוטה, לא מלחמה להתחיל שהולכת לך
ואני  תגאלו. אתם הזאת  מהמלחמה  אבל
דברי  הם שלי שהדברים האות את לך אתן
תקראי  שאת  מה כל  והלאה שמהיום   אמת 

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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הקדוש אובזוהר רוב  אמר הוא אם זוכרת  לא (אני

מה כל ) להבין התבונות  את  לך  אתן אני ,
קוראת." שאת

הרשב "י  אז  זוהר?" אבין אני "מה אמרתי
הגיע  כי חזק להחזיק רק איתך, "אני אמר
מביטה  אני האחרון" בבירור אתם הזמן,
ומבקשת  עליון, מלאך כפני שפניו ברשב "י
אחרת, דמות  רואה אני לפתע להתנחם .
לבנה  אחרות. לבנות  פנים  מולי  ורואה
מאד מאד מאורת  דמות  רגילה, לא בצורה 
גמורה  בידיעה יודעת ואני הנביא! אליהו 

לבשר. בא שהוא
המקדש  בית עבר אל  ומצביע בי מביט  הוא

שאביט. ומבקש
אליהו של אצבעו כיוון אל מסתכלת  אני 
הזורח  ומדהים ענק ואור חומות , ורואה הנביא

החומות . על שם אי
ענווים "ענווים ומבשר קורא  הזה והאור
הנביא אליהו של והקול  גאולתכם." זמן הגיע 

הזה . בקול  מתערבב 
אליהו את שומעת אני ואז  מסתכלת  ואני
ענווים גאולתכם. זמן "הגיע אומר הנביא
את  לכם יש גאולתכם. זמן הגיע  ענווים,
כולם בוא. תחזיקו מהאלמין  האדמו "ר

חזק. להחזיק
קודשים. קודש אומר שהאדמו"ר מה וכל
ולא להרפות  ולא  במילה . מילה הכל
יעזוב  שלא מהרשב"י מבקשת  אני להתבלבל ".
העולם. כל  מול אחד  אני די, כבר "אבל אותי
עייפים ממש כבר אנחנו כח לי "אין
פה ", להשאר רוצה אני ומותשים , ותשושים 
עלינו שירחמו שלמעלה מהצדיקים ומבקשת
לא "את לי אמרו המשיח . את ויזרזו כבר
לך  יש עבודה לך יש  פה להשאר יכולה
לכולם ותודיעי האמת. את לגלות שליחות
כל  ועכשיו לסוף. הגעתם אתם  נגמר שהזמן

חזק." להחזיק זה לכם  שנשאר מה
הזה, הזמן כל האדמו"ר את רואה ואני

להוציא ומנסה וחוזר, והולך ונלחם  רץ כאילו
דין בית  בפני ועומד הדין את  ונותן יהודי  עוד
מראות  הרבה כך כל רואה ואני  מעלה . של

המומה . שאני

ובחנתי הכס את  כצרו  וצרפתי"
הזהב" את  כבחו

הזמן?" הגיע  באמת זהו, "מה , אומרת  ואני
מהד קול הגיע ורק "זהו, ברקע  נשמע  עוד הד

ואל  חזק תחזיקו חזק. להחזיק ורק הזמן
אך  פשוט להיות הולך לא הבירור תעזבו!
ומטהר אותו הלומדים על מגן הקדוש הזוהר
נשמע: ואיום נורא קול  ואז ליבם "... את
כבחון ובחנתים  הכסף את כצרוף  "וצרפתים

הזהב '". את
מלחמה  לפני עודמים  שאנחנו לי נאמר וגם
 להתעורר יזכה שלא  ומי קשה , מאד מאד
את  כבר קיבלנו שבעצם לי ומראים ירחם. ה'
ידוע, כבר הכל האותות  כל ואת הסימנים כל

זה . את מרגישים כולם 
ולצעוד העינים את לפקוח  שירצה מי רק
ומי  האמת , אל ולצעוד לקום יכול  האמת  אל
ראשו יטמון בחול ראשו לטמון שירצה
אני  בוודאות הזמן. נגמר זהו אבל בחול .

זה . את אומרת 
עוד ובכלל , האדמו"ר על  ראיתי זה בחיזיון
לספרם לי שאסור ומופלאים גדולים דברים 

המשיח! ביאת  עד
כאן. עד

להגיד, רוצה אני  הזה, החזיון ואחרי
להסביר יכולה  אני בעצם  הזה שמהרגע
מה  כל כמעט  מבינה פשוט  אני זוהר, לאנשים 
לבעלי  הסברתי  בשבת  בזוהר. קוראת  שאני 

לקצה . שהגענו להגיד  יכולה ואני זוהר.
מקיצה  אני המחרת יום  של בבוקר
לטבוע . עומדת עצמי רואה  אני בו מחלום
לטבוע  עומדת אני נחנקת. שאני מרגישה
וברורה  חדה ידיעה בי מבזיקה לפתע אך

לפחד. מה שאין
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ושאנו הקיצים כל שכלו הזמן, נגמר שבעצם
התאחדות  של  למציאות חוזרים  קט רגע  עוד
אני  ואז  הוא. בריך קודשא עם  והתייחדות 

בשמחה! מתמלאת
פשוט אני שלנו שבמציאות  מרגישה אני 
זה  פה פשוט כי חלום, בתוך חיה  אני חולמת ,
דברים ראיתי חזיון באותו ובאמת האמת. לא
וכל  לקצה, שהגענו לי שהבהירו גדולים  כך כל

חזק. להחזיק זה שנשאר מה

לא הקדוש הזוהר  את  לומד  שלא  מי
עיניו את  לפקוח יוכל 

לספר בכדי לרב  התקשרתי כאשר לסיום,
העובדה  ואת לספר, לי שהותר מה את לו
ועומד העליונים בעולמות מטייל שראיתיו

מעלה  של דין בית כל בפני שאת  חשבתי כן (לפני

שהאדמו"ר  מעלה  של דין בבית תורה  דין על האדמו"ר, עלוני

הדגמ מתוך כותב הוא  עפ"ימוציא, בעליונים למתרחש ה 

ממה זה  כותב  שהרב  מה שכל  ידעתי  לא הקדושים. הספרים

מרומים) בגנזי שם אי רואה  אכן .שהוא 
את  "כעת לי: ואמר בענווה ציחק הרב 
את  כעת  נפש?! למסור צריך למה מבינה
מותניים לשנס צריך לסוף ?! שהגענו מבינה
שיותר כמה להפיץ אחת. דקה לבזבז ולא
שמציל  הקדוש, בזוהר הלימוד עניין את
את  לומד שלא שמי דעי ורק רבות. נפשות 
עיניו את  לפקוח  יוכל לא הקדוש  הזוהר
על  השתלטה אחרא שהסטרא להבין בכדי 
דרך  האסורות, המאכלות דרך מוחו
זוהר שלומד מי רק והטרפות. הנבלות
המאכלות  מכל להיטהר יכול הקדוש
ויתרה  האמת! אל ולהתעורר האסורות 
הדברים את לכתוב  חייבת את  מכך,
שנוכל  בכדי ומיד תיכף  ושראית ששמעת 

להפיצם!"
ומי  אמת, לראות שירצה  מי כואבת, האמת
יטמון  בחול ראשו לטמון להמשיך שירצה

בחול . ראשו

והלאה ומפה המסלול  קצה אל הגענו
הקדוש הזוהר  רק

על  הסתכלתי השיחה, את ניתקתי
הרשב "י  שזכות אמרתי  שסביבי, המהפכה 
הכל  עזבתי מוכנה, להיות שלי לשבת תעזור
הכתב . על שלפניכם הדברים  את והעליתי 
זמן עוד לי שיצטרך מאמינה שאני לציין, עליי
את  לעכל בכלל, אם אצליח, אשר עד רב 

העניין. חומרת ואת  הדברים
אל  שהגענו וזה לי ברור  אחד דבר אומנם
הקדוש  הזוהר רק  והלאה ומפה המסלול קצה 
להציל  יוכלו בע"ה, הקדוש, הרשב "י  וזכות
אחרא הסיטרא מציפורני ישראל נשמות
בכל  משתוללת כן ועל  אחרונים , גסיסה בשלבי (הנמצאת 

המרה כוחה) מהגלות השם יראי את  ולהוציא ,
עולם ! גאולת אל  הזאת 

ולהתפקח  להתעורר כולנו  ונזכה רצון ויהי 
ונזכה  מוחנו על שהשתלטה אחרא מהסטרא
גדולים, ברחמים דוד בן משיח  לקבל כולנו

הבא. העולם ולחיי במקדש בית  לבנין
מתוך  התעוררתי ימים  כמה לפני ממש  אני 
את  להציל  "צריך לבעלי בקריאה בלילה שינה
ישראל" עם את להציל צריך ישראל , עם 
לשמוח  צריך קשים. מאד דברים ראיתי
ברגעים אנחנו כי לקצה  הגענו כי ולרקוד
חיכה  להם ברגעים אנחנו בהיסטוריה, ענקיים

שנה . אלפים ששת העולם 
אנחנו בסוף לא  אנחנו בעצם לסוף. הגענו
לידה  בחבלי לא אנחנו הסוף . של בקצה
בסוף. אנחנו לחץ, בצירי לידה, בצירי אנחנו
זה . את מרגישים וכולם  בקצה . ממש. בקצה

ל  מאורעות היה ראיתי בו נוסף  חזיון י
את  ראיתי שוב  כך ואחר ח"ו. שיהיו קשים
הנביא. אליהו את ראיתי פעם ושוב  רשב "י,
שנגמר לעם "תודיעי לי: אמרו הם  פעם ושוב 
נגמר  יכולה  את שרק מי לכל  תודיעי הזמן,
 האחרון הבירור זה עכשיו, הזמן הגיע  הזמן,

הבשר!" סיר את לעזוב 
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הקדוש אובזוהר רוב  אמר הוא אם זוכרת  לא (אני

מה כל ) להבין התבונות  את  לך  אתן אני ,
קוראת." שאת

הרשב "י  אז  זוהר?" אבין אני "מה אמרתי
הגיע  כי חזק להחזיק רק איתך, "אני אמר
מביטה  אני האחרון" בבירור אתם הזמן,
ומבקשת  עליון, מלאך כפני שפניו ברשב "י
אחרת, דמות  רואה אני לפתע להתנחם .
לבנה  אחרות. לבנות  פנים  מולי  ורואה
מאד מאד מאורת  דמות  רגילה, לא בצורה 
גמורה  בידיעה יודעת ואני הנביא! אליהו 

לבשר. בא שהוא
המקדש  בית עבר אל  ומצביע בי מביט  הוא

שאביט. ומבקש
אליהו של אצבעו כיוון אל מסתכלת  אני 
הזורח  ומדהים ענק ואור חומות , ורואה הנביא

החומות . על שם אי
ענווים "ענווים ומבשר קורא  הזה והאור
הנביא אליהו של והקול  גאולתכם." זמן הגיע 

הזה . בקול  מתערבב 
אליהו את שומעת אני ואז  מסתכלת  ואני
ענווים גאולתכם. זמן "הגיע אומר הנביא
את  לכם יש גאולתכם. זמן הגיע  ענווים,
כולם בוא. תחזיקו מהאלמין  האדמו "ר

חזק. להחזיק
קודשים. קודש אומר שהאדמו"ר מה וכל
ולא להרפות  ולא  במילה . מילה הכל
יעזוב  שלא מהרשב"י מבקשת  אני להתבלבל ".
העולם. כל  מול אחד  אני די, כבר "אבל אותי
עייפים ממש כבר אנחנו כח לי "אין
פה ", להשאר רוצה אני ומותשים , ותשושים 
עלינו שירחמו שלמעלה מהצדיקים ומבקשת
לא "את לי אמרו המשיח . את ויזרזו כבר
לך  יש עבודה לך יש  פה להשאר יכולה
לכולם ותודיעי האמת. את לגלות שליחות
כל  ועכשיו לסוף. הגעתם אתם  נגמר שהזמן

חזק." להחזיק זה לכם  שנשאר מה
הזה, הזמן כל האדמו"ר את רואה ואני

להוציא ומנסה וחוזר, והולך ונלחם  רץ כאילו
דין בית  בפני ועומד הדין את  ונותן יהודי  עוד
מראות  הרבה כך כל רואה ואני  מעלה . של

המומה . שאני

ובחנתי הכס את  כצרו  וצרפתי"
הזהב" את  כבחו

הזמן?" הגיע  באמת זהו, "מה , אומרת  ואני
מהד קול הגיע ורק "זהו, ברקע  נשמע  עוד הד

ואל  חזק תחזיקו חזק. להחזיק ורק הזמן
אך  פשוט להיות הולך לא הבירור תעזבו!
ומטהר אותו הלומדים על מגן הקדוש הזוהר
נשמע: ואיום נורא קול  ואז ליבם "... את
כבחון ובחנתים  הכסף את כצרוף  "וצרפתים

הזהב '". את
מלחמה  לפני עודמים  שאנחנו לי נאמר וגם
 להתעורר יזכה שלא  ומי קשה , מאד מאד
את  כבר קיבלנו שבעצם לי ומראים ירחם. ה'
ידוע, כבר הכל האותות  כל ואת הסימנים כל

זה . את מרגישים כולם 
ולצעוד העינים את לפקוח  שירצה מי רק
ומי  האמת , אל ולצעוד לקום יכול  האמת  אל
ראשו יטמון בחול ראשו לטמון שירצה
אני  בוודאות הזמן. נגמר זהו אבל בחול .

זה . את אומרת 
עוד ובכלל , האדמו"ר על  ראיתי זה בחיזיון
לספרם לי שאסור ומופלאים גדולים דברים 

המשיח! ביאת  עד
כאן. עד

להגיד, רוצה אני  הזה, החזיון ואחרי
להסביר יכולה  אני בעצם  הזה שמהרגע
מה  כל כמעט  מבינה פשוט  אני זוהר, לאנשים 
לבעלי  הסברתי  בשבת  בזוהר. קוראת  שאני 

לקצה . שהגענו להגיד  יכולה ואני זוהר.
מקיצה  אני המחרת יום  של בבוקר
לטבוע . עומדת עצמי רואה  אני בו מחלום
לטבוע  עומדת אני נחנקת. שאני מרגישה
וברורה  חדה ידיעה בי מבזיקה לפתע אך

לפחד. מה שאין
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ושאנו הקיצים כל שכלו הזמן, נגמר שבעצם
התאחדות  של  למציאות חוזרים  קט רגע  עוד
אני  ואז  הוא. בריך קודשא עם  והתייחדות 

בשמחה! מתמלאת
פשוט אני שלנו שבמציאות  מרגישה אני 
זה  פה פשוט כי חלום, בתוך חיה  אני חולמת ,
דברים ראיתי חזיון באותו ובאמת האמת. לא
וכל  לקצה, שהגענו לי שהבהירו גדולים  כך כל

חזק. להחזיק זה שנשאר מה

לא הקדוש הזוהר  את  לומד  שלא  מי
עיניו את  לפקוח יוכל 

לספר בכדי לרב  התקשרתי כאשר לסיום,
העובדה  ואת לספר, לי שהותר מה את לו
ועומד העליונים בעולמות מטייל שראיתיו

מעלה  של דין בית כל בפני שאת  חשבתי כן (לפני

שהאדמו"ר  מעלה  של דין בבית תורה  דין על האדמו"ר, עלוני

הדגמ מתוך כותב הוא  עפ"ימוציא, בעליונים למתרחש ה 

ממה זה  כותב  שהרב  מה שכל  ידעתי  לא הקדושים. הספרים

מרומים) בגנזי שם אי רואה  אכן .שהוא 
את  "כעת לי: ואמר בענווה ציחק הרב 
את  כעת  נפש?! למסור צריך למה מבינה
מותניים לשנס צריך לסוף ?! שהגענו מבינה
שיותר כמה להפיץ אחת. דקה לבזבז ולא
שמציל  הקדוש, בזוהר הלימוד עניין את
את  לומד שלא שמי דעי ורק רבות. נפשות 
עיניו את  לפקוח  יוכל לא הקדוש  הזוהר
על  השתלטה אחרא שהסטרא להבין בכדי 
דרך  האסורות, המאכלות דרך מוחו
זוהר שלומד מי רק והטרפות. הנבלות
המאכלות  מכל להיטהר יכול הקדוש
ויתרה  האמת! אל ולהתעורר האסורות 
הדברים את לכתוב  חייבת את  מכך,
שנוכל  בכדי ומיד תיכף  ושראית ששמעת 

להפיצם!"
ומי  אמת, לראות שירצה  מי כואבת, האמת
יטמון  בחול ראשו לטמון להמשיך שירצה

בחול . ראשו

והלאה ומפה המסלול  קצה אל הגענו
הקדוש הזוהר  רק

על  הסתכלתי השיחה, את ניתקתי
הרשב "י  שזכות אמרתי  שסביבי, המהפכה 
הכל  עזבתי מוכנה, להיות שלי לשבת תעזור
הכתב . על שלפניכם הדברים  את והעליתי 
זמן עוד לי שיצטרך מאמינה שאני לציין, עליי
את  לעכל בכלל, אם אצליח, אשר עד רב 

העניין. חומרת ואת  הדברים
אל  שהגענו וזה לי ברור  אחד דבר אומנם
הקדוש  הזוהר רק  והלאה ומפה המסלול קצה 
להציל  יוכלו בע"ה, הקדוש, הרשב "י  וזכות
אחרא הסיטרא מציפורני ישראל נשמות
בכל  משתוללת כן ועל  אחרונים , גסיסה בשלבי (הנמצאת 

המרה כוחה) מהגלות השם יראי את  ולהוציא ,
עולם ! גאולת אל  הזאת 

ולהתפקח  להתעורר כולנו  ונזכה רצון ויהי 
ונזכה  מוחנו על שהשתלטה אחרא מהסטרא
גדולים, ברחמים דוד בן משיח  לקבל כולנו

הבא. העולם ולחיי במקדש בית  לבנין
מתוך  התעוררתי ימים  כמה לפני ממש  אני 
את  להציל  "צריך לבעלי בקריאה בלילה שינה
ישראל" עם את להציל צריך ישראל , עם 
לשמוח  צריך קשים. מאד דברים ראיתי
ברגעים אנחנו כי לקצה  הגענו כי ולרקוד
חיכה  להם ברגעים אנחנו בהיסטוריה, ענקיים

שנה . אלפים ששת העולם 
אנחנו בסוף לא  אנחנו בעצם לסוף. הגענו
לידה  בחבלי לא אנחנו הסוף . של בקצה
בסוף. אנחנו לחץ, בצירי לידה, בצירי אנחנו
זה . את מרגישים וכולם  בקצה . ממש. בקצה

ל  מאורעות היה ראיתי בו נוסף  חזיון י
את  ראיתי שוב  כך ואחר ח"ו. שיהיו קשים
הנביא. אליהו את ראיתי פעם ושוב  רשב "י,
שנגמר לעם "תודיעי לי: אמרו הם  פעם ושוב 
נגמר  יכולה  את שרק מי לכל  תודיעי הזמן,
 האחרון הבירור זה עכשיו, הזמן הגיע  הזמן,

הבשר!" סיר את לעזוב 



המשך בעלון הבא
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ערכו את  לאבד עומד  הכס
שאנשים לי אמרו  שבו חזיון ראיתי ואני
הם כי מאד. גדולה  בבעיה הם השם  יראי
כולם הזהב. ואלילי הכסף  באלילי נאחזים
זרה  עבודה וזה כסף, כסף  כסף ,  סביב 

ממש!
אני  אם   לעבודה מייחסים בעצם הם כי
העבודה  פרנסה. פחות או פרנסה יותר אקבל 
בגדר היא  העבודה  פרנסה. לי תתן הזאת 
זה . את לשכוח לנו אסור אבל השתדלות,
ואם מה' הוא הכסף  מהשם. היא הפרנסה

לנו. יהיה  רוצה הקב"ה
העניין על גדול מאד קטרוג  ראתי וממש
כסף, כסף, כסף, אחרי רצים  שאנשים הזה.
בכוחות  יותר להשיג יכולים שהם כאילו
ונקבל  יותר נעשה אנחנו אמרת זאת שלהם ,
כוחות  לכסף  ליחס  ממש  זרה. עבודה  זה  יותר.

מהקב "ה . נפרדים
צריכים אנחנו בסוף. אנחנו לכם דעו  אבל
ולדעת  הזהב . ואלילי הכסף אלילי את לעזוב 
והדברים עביד'. לטב רחמנא דעביד מה ש'כל
הם הקרובה בתקופה לראות הולכים שאנחנו
צריכם אנחנו אבל פשוטים. לא מאד דברים 

בהם. לשמוח 
לדאוג צריך  לא  ה' ירא  באמת שיהיה ומי
את  לי אמר רשב "י ושמור. מוגן הוא בכלל,

זה .
בשום ולא בהקב"ה שיחזיק שמי לכם תדעו
"בזמן לקרוס, עומד הכסף  כי אחר, דבר
לנייר שווה  יהיה "הכסף לי אמרו הקרוב "

לכולם!" תודיעי טואלט!
להתנקות  שצריך מי שכל רוצה הקב "ה 

עדינה . בצורה יתנקה 
צריכים שאנחנו בודאות זה את אומרת  אני 

שלו...??? בכסף  שיחזיק מי כי להרפות.
למשיח, מחכה "אני לומר אפשר איך
 הזאת העסקה את  לסגור אסיים  כשאני

המשיח ". יבא

מצפה  ש "אני להגיד יכול אני איך
ששואלים מהשאלות אחד זה  אבל למשיח "

לישועה?" "ציפית 
"אם לישועה" "צפיתי להגיד יכול אני איך

ר רקאני אני אם  העסקה, את לסגור מחכה ק
להיות  יכול לא זה הילד" את לחתן מחכה

עכשיו! משיח  רוצה אני ככה
המאד בזמן להתנקות הולך  והעולם

קרוב . מאד
בית  את ראיתי מוכן. הכל את ראיתי אני 
את  לי נתנו אפילו לרדת. עומד המקדש 
המקדש . בבית נשים  לעזרת להכנס  הזכות 
רק זה אתאר שאני מה שכל  מראה ראיתי
שאני  דברים  והשנהב , הזהב זה. את  יקטין
עוצמה  זה אפילו אותם  לתאר יכולה לא

סוף ! לה שאין
הקצה, של לקצה הגענו ממש ואנחנו
להחזיק רק זה באמת שנשאר מה כל ועכשיו

מאד. חזק
אמת  של  ערבוביא הרבה  נראה אנחנו
הקב "ה  אמת ירצה שבאמת ומי ושקר.

בידו. יסייע 

למי יותר   קלי יהיו  משיח  חבלי
זוהר שלומד

החשובים הדברים  אחד לציין , לי חשוב 
 שראיתי בחזיון הרשב"י לי שאמר ביותר

זוהר, לגרוס שהתחלת שמרגע  לך "דעי
ומוגנת . שמורה את   זוהר להפיץ והתחלת 
לקרוא הזמן זה  שעכשיו  לכולם ותודיעי
הרשב "י  של  ההבטחה בזכות כי זוהר,
לגאולה  נזכה הקדוש הזוהר שבזכות
ויעסוק זוהר שיקרא מי כמובן אבל ברחמים.
יותר, קלים לו יהיו משיח שחבלי יזכה בזוהר
את  ירגיש והוא  ברחמים, יותר הרבה

עליו. הקב "ה  של הרחמים 
להשקיע  המון המון זוהר. עכשיו להפיץ צריך

הכל . למדנו הכל, עבר כבר הזה. בדבר

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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ערכו את  לאבד עומד  הכס
שאנשים לי אמרו  שבו חזיון ראיתי ואני
הם כי מאד. גדולה  בבעיה הם השם  יראי
כולם הזהב. ואלילי הכסף  באלילי נאחזים
זרה  עבודה וזה כסף, כסף  כסף ,  סביב 

ממש!
אני  אם   לעבודה מייחסים בעצם הם כי
העבודה  פרנסה. פחות או פרנסה יותר אקבל 
בגדר היא  העבודה  פרנסה. לי תתן הזאת 
זה . את לשכוח לנו אסור אבל השתדלות,
ואם מה' הוא הכסף  מהשם. היא הפרנסה

לנו. יהיה  רוצה הקב"ה
העניין על גדול מאד קטרוג  ראתי וממש
כסף, כסף, כסף, אחרי רצים  שאנשים הזה.
בכוחות  יותר להשיג יכולים שהם כאילו
ונקבל  יותר נעשה אנחנו אמרת זאת שלהם ,
כוחות  לכסף  ליחס  ממש  זרה. עבודה  זה  יותר.

מהקב "ה . נפרדים
צריכים אנחנו בסוף. אנחנו לכם דעו  אבל
ולדעת  הזהב . ואלילי הכסף אלילי את לעזוב 
והדברים עביד'. לטב רחמנא דעביד מה ש'כל
הם הקרובה בתקופה לראות הולכים שאנחנו
צריכם אנחנו אבל פשוטים. לא מאד דברים 

בהם. לשמוח 
לדאוג צריך  לא  ה' ירא  באמת שיהיה ומי
את  לי אמר רשב "י ושמור. מוגן הוא בכלל,

זה .
בשום ולא בהקב"ה שיחזיק שמי לכם תדעו
"בזמן לקרוס, עומד הכסף  כי אחר, דבר
לנייר שווה  יהיה "הכסף לי אמרו הקרוב "

לכולם!" תודיעי טואלט!
להתנקות  שצריך מי שכל רוצה הקב "ה 

עדינה . בצורה יתנקה 
צריכים שאנחנו בודאות זה את אומרת  אני 

שלו...??? בכסף  שיחזיק מי כי להרפות.
למשיח, מחכה "אני לומר אפשר איך
 הזאת העסקה את  לסגור אסיים  כשאני

המשיח ". יבא

מצפה  ש "אני להגיד יכול אני איך
ששואלים מהשאלות אחד זה  אבל למשיח "

לישועה?" "ציפית 
"אם לישועה" "צפיתי להגיד יכול אני איך

ר רקאני אני אם  העסקה, את לסגור מחכה ק
להיות  יכול לא זה הילד" את לחתן מחכה

עכשיו! משיח  רוצה אני ככה
המאד בזמן להתנקות הולך  והעולם

קרוב . מאד
בית  את ראיתי מוכן. הכל את ראיתי אני 
את  לי נתנו אפילו לרדת. עומד המקדש 
המקדש . בבית נשים  לעזרת להכנס  הזכות 
רק זה אתאר שאני מה שכל  מראה ראיתי
שאני  דברים  והשנהב , הזהב זה. את  יקטין
עוצמה  זה אפילו אותם  לתאר יכולה לא

סוף ! לה שאין
הקצה, של לקצה הגענו ממש ואנחנו
להחזיק רק זה באמת שנשאר מה כל ועכשיו

מאד. חזק
אמת  של  ערבוביא הרבה  נראה אנחנו
הקב "ה  אמת ירצה שבאמת ומי ושקר.

בידו. יסייע 

למי יותר   קלי יהיו  משיח  חבלי
זוהר שלומד

החשובים הדברים  אחד לציין , לי חשוב 
 שראיתי בחזיון הרשב"י לי שאמר ביותר

זוהר, לגרוס שהתחלת שמרגע  לך "דעי
ומוגנת . שמורה את   זוהר להפיץ והתחלת 
לקרוא הזמן זה  שעכשיו  לכולם ותודיעי
הרשב "י  של  ההבטחה בזכות כי זוהר,
לגאולה  נזכה הקדוש הזוהר שבזכות
ויעסוק זוהר שיקרא מי כמובן אבל ברחמים.
יותר, קלים לו יהיו משיח שחבלי יזכה בזוהר
את  ירגיש והוא  ברחמים, יותר הרבה

עליו. הקב "ה  של הרחמים 
להשקיע  המון המון זוהר. עכשיו להפיץ צריך

הכל . למדנו הכל, עבר כבר הזה. בדבר

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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לקרוא לכולם  להודיע  לי אמר רשב "י
עמי  זקנים, ילדים, גברים, נשים , בזוהר,
כבר כי הכלל. מן יוצא ללא כולם  הארצות,
ממש  השכל, את  לזרוק  שצריך לזמן הגענו

יורך". אשר "כל  ולקיים בתמימות ,
שעה  חצי ללמוד צריך שהוא לבעלי אמרתי

ביום. זוהר

בפתח הגאולה

ראיתי  גם אני ובוודאות בידוע באמת  אבל
בית  את  ראיתי  מוכן, הכל למעלה, הכל את
בית  את לי הראו לרדת. מוכן המקדש 
אבנים וראיתי לרדת , מוכן עומד המקדש 
בניינים, של  בגודל ועוצמתיים  גדולות ענקיות
ומוכן מלמעלה עומדים  שכביכול קומות , רבי
ולנקות  הרע  את לכתוש כדי למטה לרדת 
רצון יהי באמת  אבל מהטומאה . הארץ את

ברחמים. שיהיה
פלונית " הרבנית "בברכה ,

בכ"ל  מקיימים  שאתם ישראל אשריכם
בהמ"ה) ביוקר(בגימטריה וקונים מאדך,

באכילת  להכשל לא העיקר  כשר  בשר 
ח"ו. טריפות

אליה"ו לבשורת זה בזכות (בגימטריה ונזכה

ב"ןבהמ"ה) בהמ"ה)ולביאת  דוד (בגימטרה 
אמן. בימינו במהרה  צדקנו

לומר קודש. ברית  בגימטריה  כשר בשר
וכן הברית  לשמירת יועיל כשר בשר שהאוכל
נמשכין טרפות מיני כל הלכות: בליקוטי כתב 
שבעים יש כן ועל  הברית , פגם מבחינת 
לשון, שבעים של הכולל הרע  כנגד טרפות 
ידי  ועל מאד, זו בתאוה משוקעים שכולם
בשלמות  שנשמרין דהיינו בכשרות, אכילה
נכנע  זה ידי על וכו', וטרפות מנבלות
הברית  ולתקון הדעת לתקון וזוכין הכסילות,

ברוח. אב)ולפרנסה אות  א ', הלכה טרפות , :(הלכות
לך  מה  אדם  "בן יהודי: לכל הרשב "י זעקת
אל  קרא קום תחת  ואל  תירא אל נרדם,

בגורלך!" שעלה  הזוהר של  החלק את אלקיך,
בספר שהובא  נורא מעשה מעשה היה וכבר
ר' הצדיק המקובל הגה"ח שכתב "סניגוריא"

שהיה  זצוק"ל הורביץ  שער שמעון ישיבת (ממייסדי

הגרש"ז) של אביו אויערבאך לייב  חיים ר' עם ביחד .השמים 
ובו השואה. של  בעיצומה זה ספר חיבר
עכשיו ובפרט הזוה"ק לימוד חיוב  על מעורר

ברחמים הגאולה ויותר!להביא שעה  ללמוד (וכתב

(39 (עמ ' שם וכתב  והלאה 38 מעמוד שם עיין יום, בכל

ללמוד חבורה עשו שבצפת החיד"א בשם
ביניהם. וחילקו וזוהר

המחולק זוהר לימוד
למערת  לילך נוהגין שהיו ת"ו "בצפת  וז"ל:
חכמים כמה לעומר  ל"ג  בכל זי"ע רשב "י
אותו ומחלקים  הזוהר, ספר כל  שם  ולומדים 
היום והיה אחד, חלק  מהקוראים אחד לכל
חלק כן  גם  לו ונתנו אחד  איש  עמהם שהיה
עמהם, לקרות  הקוראים עם  מהזוהר אחד 
והוא לקרות, יודע  שאינו בעצמו יודע והיה 
האיש  אותו עשה מה אדם , בצורת כבהמה
לחוץ  יצא  הלימוד של העת שיגיע  קודם 
עד מאד הרבה ובכה  הלוך וילך מהמערה
בא ואז במקומו, וישן תרדמה עליו שנפלה

ואמ  בחלום , זי"ע רשב"י לך אליו "מה ליה: ר
אל  קרא קום תחת  ואל  תירא אל נרדם,
האיש, השיבו בגורלך " שעלה החלק אלקיך,
לקרות ", כלל יודע ואיני כבהמה אני "הרי
אסייעך, ואני קרא, "קום רשב "י ליה אמר
וכן החכמים ", כגדולי קורא עצמך  ותמצא
בטוב , יודע  עצמו ומצא משנתו והקיץ היה 
בו שמצאו אותו הרואים כל עליו  ותמהו
כאן עד מקודם  בו ידעו שלא נוראים דברים 

עיי"ש . המעשה ,
ב  אנו בימינו גם  מעשה בנאון והיה  יוחנן רבי

רבי  רבו לו שאמר תשובה בעל  שהיה זצ"ל,
זוהר, הרבה  יום בכל לגרוס זצ"ל  פרץ  ניסים
יודע  ולא לומד שלא  על יום בכל  בוכה  והיה 
יום. בכל בהתמדה זוהר גרס  ורק התורה. את
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את  ראה בחלומו והנה חלום  ויחלום היום ויהי
יודע  שהיה מצא ובבוקר עימו. ודיבר רשב "י

פה . בעל  הקדוש הזוהר לשון כל  את  ומבין

הרשב"י  ע נורא מעשה
למדתי  אחד לילה יוחנן: רבי  מספר וככה
ההמולה  לקול  התעוררתי בלילה סתם , גמרא,
וערבייה, ערבי עם נלחם ערבי, בכפר שאני 
קם. ואני נופלים הם נופל . ואני קמים  הם
ונרדמתי, הרצפה , על שניהם נפלו בסוף
זקנה  אשה של שינה בחדר והתעוררתי
לי  אומרת הקדושה, השכינה שחורים, עטופה

אז, מוות? את ? מי לה ואמרתי אתבוא . (קרבה 

לפיה) מוות:אצבעה  אמרתי: ששש! ש, ועשתה
ישראל". "שמע 

המוות! את לה : אמרתי בוא. לי: אמרה
שששש! ש, לי : אומרת

טסים ואנו  שלה, ביד אותי לקחה
טסים. למעלה,

אביב , תל ממש  אביב, תל את רואה אני 
עולה, עולה עולה סנטר, דיזנגוף בנין אורות,

המערה ובתוך מערה. לתוך אז והושלכתי (אני 

רשב"י) זה  מי ידעתי איש לא  יושב  אחד מזרון על .
שלי . – שני  מזרון רשב "י, 

ימים, שעות , מדברים ואנחנו מתיישב , אני 
ללב , שמחה נכנסה הדיבור ואחרי לילות,

שמחה . שמחה
הגיע  ואומר, צעיר אברך איזה הגיע  ופתאום
לי  אומר יוחאי בר שמעון רבי אז  ללכת , זמן
את  רואה הולך , אני לסבא". שלום תגיד "לך

גדולה מהיכלא  יוצא שלי יצחק (היכל סבא

סבא,הבדולח) סבא , ראש , עם רק גוף, בלי ,
נפתלי? אני אומר: אני אז נפתלי ? אומר: והוא

יוחנן! אני
בירך  אותי, נישק ואז "יוחנן!" לי: אומר ואז
אותו קח לו: ואמר לאברך פנה ואז אותי,

חתיכות . שתי לו תן למזנון,
חתיכה  לאכול יוכל לא  הוא "רבינו, לו: אמר

חתיכות?" שתי איך אחת ,

לו. תתן לו: אמר
הפה  לפה . הכנסתי – חתיכות שתי לוקח 
ולועס  ולועס ולועס ואוכל אוכל  ואני התמלא,

ואני את  שלי, לגוף נכנס הזוהר וכל הזוהר,
שיום להגיד ושכחתי הזוהר, כל את  מבין
לא מילה, אף הבנתי  ולא זוהר, קראתי קודם 
לתוכי . נכנס  והזוהר קראתי מילה, אף הבנתי
כמה  ידוע לא זמן, לי אין זמן, כמה ואחרי
"הגיע  לי: ואמר גדול, להיות הפך האברך זמן,
היה  הסלע  ועל לסלע, אותי ולקח ללכת . הזמן

אותיות . מלא כתוב
כ', י', י', א', האותיות , על  ולחץ  מטה , לקח 

הסלע . ונפתח  מכה נתן  ה',
למקוה, הלכתי – קמתי במיטה, התעוררתי

בחיים) ראשונה התפללתי (פעם במקוה  טבלתי ,
הכל ], [והבנתי אליהו, [פתח] פתחתי בנץ ,
עברית  קורא ואני עברית, קורא אני כאילו
ברור, הכל רק לא  ברור, הכל  הקודש, לשון

בפנים. מבפנים אלא
קורא [אני] הנץ, תפילת לאחר למחרת
זוהר קראתי ברור. והכל לישראל" "חוק
הזוהר את ידעתי היום מאותו עברית . כמו

פה . בעל
כתבי  כל  גם האם  מהאלמין: האדמו"ר

האריז"ל ?
המוחין, בתוך התלבש הכל! יוחנן: רבי

התחתונים. העולמות העליונים, העולמות 
אדרא? גם האם  שואל: מהאלמין האדמו"ר

דצניעותא? סיפרא הכל?
הכל . הכל, יוחנן: רבי

כל  את זכרת  הביאורים ? כל עם האדמו"ר:
האר"י? כתבי

פעם אף  לדעת , בלי הכל, הכל  יוחנן: רבי
למדתי! לא

הרשב"י, של  האוכל זה מהאלמין: האדמו"ר
אוכל . לך נתן הוא 

היה ? זה מתי
תשס "אתשס"ב . בשנת יוחנן: רבי
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לקרוא לכולם  להודיע  לי אמר רשב "י
עמי  זקנים, ילדים, גברים, נשים , בזוהר,
כבר כי הכלל. מן יוצא ללא כולם  הארצות,
ממש  השכל, את  לזרוק  שצריך לזמן הגענו

יורך". אשר "כל  ולקיים בתמימות ,
שעה  חצי ללמוד צריך שהוא לבעלי אמרתי

ביום. זוהר

בפתח הגאולה

ראיתי  גם אני ובוודאות בידוע באמת  אבל
בית  את  ראיתי  מוכן, הכל למעלה, הכל את
בית  את לי הראו לרדת. מוכן המקדש 
אבנים וראיתי לרדת , מוכן עומד המקדש 
בניינים, של  בגודל ועוצמתיים  גדולות ענקיות
ומוכן מלמעלה עומדים  שכביכול קומות , רבי
ולנקות  הרע  את לכתוש כדי למטה לרדת 
רצון יהי באמת  אבל מהטומאה . הארץ את

ברחמים. שיהיה
פלונית " הרבנית "בברכה ,

בכ"ל  מקיימים  שאתם ישראל אשריכם
בהמ"ה) ביוקר(בגימטריה וקונים מאדך,

באכילת  להכשל לא העיקר  כשר  בשר 
ח"ו. טריפות

אליה"ו לבשורת זה בזכות (בגימטריה ונזכה

ב"ןבהמ"ה) בהמ"ה)ולביאת  דוד (בגימטרה 
אמן. בימינו במהרה  צדקנו

לומר קודש. ברית  בגימטריה  כשר בשר
וכן הברית  לשמירת יועיל כשר בשר שהאוכל
נמשכין טרפות מיני כל הלכות: בליקוטי כתב 
שבעים יש כן ועל  הברית , פגם מבחינת 
לשון, שבעים של הכולל הרע  כנגד טרפות 
ידי  ועל מאד, זו בתאוה משוקעים שכולם
בשלמות  שנשמרין דהיינו בכשרות, אכילה
נכנע  זה ידי על וכו', וטרפות מנבלות
הברית  ולתקון הדעת לתקון וזוכין הכסילות,

ברוח. אב)ולפרנסה אות  א ', הלכה טרפות , :(הלכות
לך  מה  אדם  "בן יהודי: לכל הרשב "י זעקת
אל  קרא קום תחת  ואל  תירא אל נרדם,

בגורלך!" שעלה  הזוהר של  החלק את אלקיך,
בספר שהובא  נורא מעשה מעשה היה וכבר
ר' הצדיק המקובל הגה"ח שכתב "סניגוריא"

שהיה  זצוק"ל הורביץ  שער שמעון ישיבת (ממייסדי

הגרש"ז) של אביו אויערבאך לייב  חיים ר' עם ביחד .השמים 
ובו השואה. של  בעיצומה זה ספר חיבר
עכשיו ובפרט הזוה"ק לימוד חיוב  על מעורר

ברחמים הגאולה ויותר!להביא שעה  ללמוד (וכתב

(39 (עמ ' שם וכתב  והלאה 38 מעמוד שם עיין יום, בכל

ללמוד חבורה עשו שבצפת החיד"א בשם
ביניהם. וחילקו וזוהר

המחולק זוהר לימוד
למערת  לילך נוהגין שהיו ת"ו "בצפת  וז"ל:
חכמים כמה לעומר  ל"ג  בכל זי"ע רשב "י
אותו ומחלקים  הזוהר, ספר כל  שם  ולומדים 
היום והיה אחד, חלק  מהקוראים אחד לכל
חלק כן  גם  לו ונתנו אחד  איש  עמהם שהיה
עמהם, לקרות  הקוראים עם  מהזוהר אחד 
והוא לקרות, יודע  שאינו בעצמו יודע והיה 
האיש  אותו עשה מה אדם , בצורת כבהמה
לחוץ  יצא  הלימוד של העת שיגיע  קודם 
עד מאד הרבה ובכה  הלוך וילך מהמערה
בא ואז במקומו, וישן תרדמה עליו שנפלה

ואמ  בחלום , זי"ע רשב"י לך אליו "מה ליה: ר
אל  קרא קום תחת  ואל  תירא אל נרדם,
האיש, השיבו בגורלך " שעלה החלק אלקיך,
לקרות ", כלל יודע ואיני כבהמה אני "הרי
אסייעך, ואני קרא, "קום רשב "י ליה אמר
וכן החכמים ", כגדולי קורא עצמך  ותמצא
בטוב , יודע  עצמו ומצא משנתו והקיץ היה 
בו שמצאו אותו הרואים כל עליו  ותמהו
כאן עד מקודם  בו ידעו שלא נוראים דברים 

עיי"ש . המעשה ,
ב  אנו בימינו גם  מעשה בנאון והיה  יוחנן רבי

רבי  רבו לו שאמר תשובה בעל  שהיה זצ"ל,
זוהר, הרבה  יום בכל לגרוס זצ"ל  פרץ  ניסים
יודע  ולא לומד שלא  על יום בכל  בוכה  והיה 
יום. בכל בהתמדה זוהר גרס  ורק התורה. את
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את  ראה בחלומו והנה חלום  ויחלום היום ויהי
יודע  שהיה מצא ובבוקר עימו. ודיבר רשב "י

פה . בעל  הקדוש הזוהר לשון כל  את  ומבין

הרשב"י  ע נורא מעשה
למדתי  אחד לילה יוחנן: רבי  מספר וככה
ההמולה  לקול  התעוררתי בלילה סתם , גמרא,
וערבייה, ערבי עם נלחם ערבי, בכפר שאני 
קם. ואני נופלים הם נופל . ואני קמים  הם
ונרדמתי, הרצפה , על שניהם נפלו בסוף
זקנה  אשה של שינה בחדר והתעוררתי
לי  אומרת הקדושה, השכינה שחורים, עטופה

אז, מוות? את ? מי לה ואמרתי אתבוא . (קרבה 

לפיה) מוות:אצבעה  אמרתי: ששש! ש, ועשתה
ישראל". "שמע 

המוות! את לה : אמרתי בוא. לי: אמרה
שששש! ש, לי : אומרת

טסים ואנו  שלה, ביד אותי לקחה
טסים. למעלה,

אביב , תל ממש  אביב, תל את רואה אני 
עולה, עולה עולה סנטר, דיזנגוף בנין אורות,

המערה ובתוך מערה. לתוך אז והושלכתי (אני 

רשב"י) זה  מי ידעתי איש לא  יושב  אחד מזרון על .
שלי . – שני  מזרון רשב "י, 

ימים, שעות , מדברים ואנחנו מתיישב , אני 
ללב , שמחה נכנסה הדיבור ואחרי לילות,

שמחה . שמחה
הגיע  ואומר, צעיר אברך איזה הגיע  ופתאום
לי  אומר יוחאי בר שמעון רבי אז  ללכת , זמן
את  רואה הולך , אני לסבא". שלום תגיד "לך

גדולה מהיכלא  יוצא שלי יצחק (היכל סבא

סבא,הבדולח) סבא , ראש , עם רק גוף, בלי ,
נפתלי? אני אומר: אני אז נפתלי ? אומר: והוא

יוחנן! אני
בירך  אותי, נישק ואז "יוחנן!" לי: אומר ואז
אותו קח לו: ואמר לאברך פנה ואז אותי,

חתיכות . שתי לו תן למזנון,
חתיכה  לאכול יוכל לא  הוא "רבינו, לו: אמר

חתיכות?" שתי איך אחת ,

לו. תתן לו: אמר
הפה  לפה . הכנסתי – חתיכות שתי לוקח 
ולועס  ולועס ולועס ואוכל אוכל  ואני התמלא,

ואני את  שלי, לגוף נכנס הזוהר וכל הזוהר,
שיום להגיד ושכחתי הזוהר, כל את  מבין
לא מילה, אף הבנתי  ולא זוהר, קראתי קודם 
לתוכי . נכנס  והזוהר קראתי מילה, אף הבנתי
כמה  ידוע לא זמן, לי אין זמן, כמה ואחרי
"הגיע  לי: ואמר גדול, להיות הפך האברך זמן,
היה  הסלע  ועל לסלע, אותי ולקח ללכת . הזמן

אותיות . מלא כתוב
כ', י', י', א', האותיות , על  ולחץ  מטה , לקח 

הסלע . ונפתח  מכה נתן  ה',
למקוה, הלכתי – קמתי במיטה, התעוררתי

בחיים) ראשונה התפללתי (פעם במקוה  טבלתי ,
הכל ], [והבנתי אליהו, [פתח] פתחתי בנץ ,
עברית  קורא ואני עברית, קורא אני כאילו
ברור, הכל רק לא  ברור, הכל  הקודש, לשון

בפנים. מבפנים אלא
קורא [אני] הנץ, תפילת לאחר למחרת
זוהר קראתי ברור. והכל לישראל" "חוק
הזוהר את ידעתי היום מאותו עברית . כמו

פה . בעל
כתבי  כל  גם האם  מהאלמין: האדמו"ר

האריז"ל ?
המוחין, בתוך התלבש הכל! יוחנן: רבי

התחתונים. העולמות העליונים, העולמות 
אדרא? גם האם  שואל: מהאלמין האדמו"ר

דצניעותא? סיפרא הכל?
הכל . הכל, יוחנן: רבי

כל  את זכרת  הביאורים ? כל עם האדמו"ר:
האר"י? כתבי

פעם אף  לדעת , בלי הכל, הכל  יוחנן: רבי
למדתי! לא

הרשב"י, של  האוכל זה מהאלמין: האדמו"ר
אוכל . לך נתן הוא 

היה ? זה מתי
תשס "אתשס"ב . בשנת יוחנן: רבי
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הראשון למכתב תשובה שני  מכתב

תשע"ה  טבת כ"ו ב"ה,

יקרה, תשובה בעלת

נכתב  שהוא ניכר  מכתבך, את כשקראתי 
לכלל  עמוקה ודאגה גדולה, חרדה  מתוך
אישה של והנשמה, הלב  מכל ישראל,
עם את להציל במסר מפנימיותה שזועקת
שזועקת, שכינה יותר, נכון או ישראל,
ובוכה מתחננת בניה, את להציל  הרוצה
בינתיים והיא לגבולם " בנים ישובו "מתי 
מרגישה, ועתה האיומה, בגלות שוכנת
דמשיחא עקבתא של  בזמנים  שדווקא

ויותר. יותר עמוק נופלת

מחד ופחד  זעזוע בי להכניס הצלחת 
חריפה התנגדות   ומאיד

מהלב, היוצאים שדברים שנאמר , וכמו
בי  להעביר הצלחת ולכן הלב, אל נכנסים
פחד  בי אחז שחשת, הנורא הזעזוע  את
מאד  חריפה התנגדות אולם מחד, גדול 
להצהרות להאמין רציתי  לא  מאידך,
של  מתפשרות והבלתי  הנוקשות,
בישראל  אין "כיום מהאלמין. האדמו"ר 

לאכילה כשרה כשאנו !בהמה עכשיו ,"!
זו  נפלה, ראשינו עטרת זאת, יודעים 

ישראל  לעם אדמה !!רעידת

כבודו  הוא מי עצמי , את ?שאלתי 
מאד  קשות בהצהרות  יוצא האדמו"ר 
ראשי  כל נגד  וגופרית, אש ששופכות
השחיטות על  האחראים  הרבנים
שוחט האדמו "ר האם בארץ, הגדולות

קדושות" היום"פרות עד  רב אף למה ?
אותנו  והזהיר  קם כולםלא  האם ?

עיוורים,עיוורים עצמם את עושים או ?
ממון  תאוות "כסף בגלל שנאמר  כמו ?

צדיקים" דברי  ויסלף חכמים עיני  ?יעוור
ש "המלך  צעק  לא היום עד אחד אף למה

ערום" ?הוא

הגענו  במהפכתלאן שוב אנו האם ?
ועמורה מהאלמין סדום האדמו"ר האם ?
זעם נביא ?הוא

אפשרויות: 2 שישנן בנפשי הרהרתי

לצאת בשביל  "משוגע", להיות צריך  ◌
ממש  שהיא הצהרה זו כי  כזו, בהצהרה
ענין  לכל  אטום " "פצצת בבחינת
ונפשו  גבו על ונושא  בארץ, הכשרות
ומסכן  משקל, כבדת אינסופית אחריות

כמשמעו. פשוטו חייו, את

צבא-ות, ה' מלאך הוא שהאדמו"ר  או ◌
לא ששייכים הצדיקים מסוג והוא
מרכבה של סוג בבחינת והוא לדורנו ,

פנחס. כדוגמת לשכינה,

כזו  ידיעה לעכל אפשר  לברראי  קשה !
לנו  אין מתמוטטת, נפשנו בנפשנו, אותה
האמון  את מאבדים אנו להישען, מה על 
לשום ערך  כבר  אין הרבנים, בכלל

לבסיס הכשר שקשור מאכל הוא בשר  !
כך  שבת , לעונג וגם שלנו, הקיומי

מילדותינו. הורגלנו

?הפתרו מה

בשר נאכל שלא עלינו נגזר איך האם ?
שאולי נסתדר היא הפשוטה המשמעות ?

חיינו, דרך את לגמרי לשנות צריכים אנו
טבעוניים, או צמחוניים, להיות ונהפוך

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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חלק 5

 מכתב
מבעלת תשובה
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הראשון למכתב תשובה שני  מכתב

תשע"ה  טבת כ"ו ב"ה,

יקרה, תשובה בעלת

נכתב  שהוא ניכר  מכתבך, את כשקראתי 
לכלל  עמוקה ודאגה גדולה, חרדה  מתוך
אישה של והנשמה, הלב  מכל ישראל,
עם את להציל במסר מפנימיותה שזועקת
שזועקת, שכינה יותר, נכון או ישראל,
ובוכה מתחננת בניה, את להציל  הרוצה
בינתיים והיא לגבולם " בנים ישובו "מתי 
מרגישה, ועתה האיומה, בגלות שוכנת
דמשיחא עקבתא של  בזמנים  שדווקא

ויותר. יותר עמוק נופלת

מחד ופחד  זעזוע בי להכניס הצלחת 
חריפה התנגדות   ומאיד

מהלב, היוצאים שדברים שנאמר , וכמו
בי  להעביר הצלחת ולכן הלב, אל נכנסים
פחד  בי אחז שחשת, הנורא הזעזוע  את
מאד  חריפה התנגדות אולם מחד, גדול 
להצהרות להאמין רציתי  לא  מאידך,
של  מתפשרות והבלתי  הנוקשות,
בישראל  אין "כיום מהאלמין. האדמו"ר 

לאכילה כשרה כשאנו !בהמה עכשיו ,"!
זו  נפלה, ראשינו עטרת זאת, יודעים 

ישראל  לעם אדמה !!רעידת

כבודו  הוא מי עצמי , את ?שאלתי 
מאד  קשות בהצהרות  יוצא האדמו"ר 
ראשי  כל נגד  וגופרית, אש ששופכות
השחיטות על  האחראים  הרבנים
שוחט האדמו "ר האם בארץ, הגדולות

קדושות" היום"פרות עד  רב אף למה ?
אותנו  והזהיר  קם כולםלא  האם ?

עיוורים,עיוורים עצמם את עושים או ?
ממון  תאוות "כסף בגלל שנאמר  כמו ?

צדיקים" דברי  ויסלף חכמים עיני  ?יעוור
ש "המלך  צעק  לא היום עד אחד אף למה

ערום" ?הוא

הגענו  במהפכתלאן שוב אנו האם ?
ועמורה מהאלמין סדום האדמו"ר האם ?
זעם נביא ?הוא

אפשרויות: 2 שישנן בנפשי הרהרתי

לצאת בשביל  "משוגע", להיות צריך  ◌
ממש  שהיא הצהרה זו כי  כזו, בהצהרה
ענין  לכל  אטום " "פצצת בבחינת
ונפשו  גבו על ונושא  בארץ, הכשרות
ומסכן  משקל, כבדת אינסופית אחריות

כמשמעו. פשוטו חייו, את

צבא-ות, ה' מלאך הוא שהאדמו"ר  או ◌
לא ששייכים הצדיקים מסוג והוא
מרכבה של סוג בבחינת והוא לדורנו ,

פנחס. כדוגמת לשכינה,

כזו  ידיעה לעכל אפשר  לברראי  קשה !
לנו  אין מתמוטטת, נפשנו בנפשנו, אותה
האמון  את מאבדים אנו להישען, מה על 
לשום ערך  כבר  אין הרבנים, בכלל

לבסיס הכשר שקשור מאכל הוא בשר  !
כך  שבת , לעונג וגם שלנו, הקיומי

מילדותינו. הורגלנו

?הפתרו מה

בשר נאכל שלא עלינו נגזר איך האם ?
שאולי נסתדר היא הפשוטה המשמעות ?

חיינו, דרך את לגמרי לשנות צריכים אנו
טבעוניים, או צמחוניים, להיות ונהפוך

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
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ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
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ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
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ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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ונזמין  מאד נתאמץ לחילופין או
ממשחטות רק בשר האדמ"ור  בהמלצת 
לא זה גם אבל  ... וקטנות, כשרות
ממשחטות יזמינו כולם אם פתרון...
וגם להמוניות, יהפכו  גם הם קטנות..
כפי  כשרות, ללא כורכם בעול  יהפכו
את מזכירה לא ואני כלל, בדרך שקורה

ב  הגדול כפי הקושי  הגדולה העלות ענין
הבשר עלות שעתה במכתבך, שציינת

4 פי  עבורך להעבירהיא ונאלצת !
ולא לעכו, הארץ ממרכז בשר  של משלוח 
מסירות לעצמו להרשות יכול  אחד כל 
שאין  משפחות יעשו ומה כזו, נפש 

בזה לעמוד יעשו באפשרותן מה ?
ילדים מרובות ?משפחות

קודש  שבת את  נענג נאמראיך הרי ?
ורצוי  ויין, בבשר השבת לענג שצריך 

בהמה בבשר הס דווקא וכמובן !
לאכול  יהיה אפשר שאי כך , על מלהזכיר
אפשרות אין ובכך בשר , מקום בשום 
לא בשר, באכילת במצווה להדר 
לא וכו  בריתות, בחתונות, קרי  בשמחות,

דבר שום מלון... !בתי

וההתנגדות המלחמה

יכולה - מהאלמין האדמו"ר  של ההצהרה
אפשר אי  החברה, אושיות את לזעזע
הבנתי  ולכן הדבר , את להכיל
רק  הוא בי, שאחזה הגדולה שההתנגדות
היטב  שעיינתי לאחר הרע, יצר מצד
את וקראתי אסמכתאות, וראיתי  באתר,
האדמו "ר, שהפיץ  הרבים הכשרות עלוני
בכך  לדבר , נפשך מסירות את וראיתי
הדבר, ביסודיות וחקרת יוזמה, שלקחת
של  האינסופי פועלו כל  על וקראתי

הכשרה שחיטה על במלחמתו האדמו"ר 
שהיה ממש, נפשו מסירות על בארה"ב ,
לצערנו  כי בפועל, חייו על לאיום חשוף
גדול  לכסף קשור השחיטה כשרות עניין
ולכן  זו, תעשייה  מאחורי שמתגלגל , מאד
וכמעט קשה מאד  מאד היא המלחמה
בתאוות נוגעת  היא כי אפשרית, בלתי
שאוחזת קשה הכי התאווה שהיא ממון,
ממנה. להשתחרר  קשה הכי  והיא  באדם

- האדמו"ר דברי שכל שהבנתי ברגע
לאמיתה מנשוא,אמת קשה רגע היה זה !

האמת כמו היאאין האמת מאידך אבל , !
קשה דין אחרתגם ולא כך זה אנו ! ..!

לאן  אין האמת, עולם של דין בבית כמו
להסתתר, ומה מי מאחורי  אין לברוח,
הם והאחריות והבושה התירוצים, נגמרו

כבדים.

 מהאלמי האדמו "ר  של  נפש מסירות 

בדמות ממש הוא שהאדמו "ר הרגשתי
למסור ומוכן צבאות, לה' שמקנא פנחס,
ולא מפחד  לא כמשמעו, פשוטו נפשו,

אחד  מאף אינסופי ירא אומץ איזה לא! !
ללא בהם נלחם ישראל , גדולי מכל  מפחד

מורא עולם,שום של מיחידו מפחד רק !
עלינו. כנפיו את  ופורש רצונו, ועושה

אתכל  לי  מזכירה הזו, הכואבת ההצהרה
הסולם, בעל  האלוקי , המקובל של פועלו
שהלך  זצוק"ל, אשלג יהודה הלוי  הרב
העולם מלחמת לפני שנה 20 והתחנן
באירופה הישיבות ראשי לפני  השנייה,
קודשו, ברוח כי  הקדוש, זוהר  שילמדו
וידע  האיומה, השואה גזירת  את ראה
לשואה היחידה התרופה היא שהזוהר
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האמין. לא אחד  אף אולם האיומה,
קרה. מכל והנורא

חוזרת ח"ו ההיסטוריה  האם גםועתה, ?
רבני  נגד במלחמתו נפשו מוסר  האדמו"ר 
הזהר, ללמוד מורים שלא רב, הערב
הכשרה. שחיטה על במלחמה עתה וכנ"ל 
את לאכול נורא כמה מבינים היינו  אם
בבחינת ממש שהוא כשר , הלא הבשר
תחת ונופל וטריפה, נבלה של מאכל
הטמאות, קליפות ג' של הקטגוריה
ואנו  הגויים], של נפשם מקור  [שהוא
היא הקדושה נפשנו היהודים להבדיל 
שיש  שמשמעותה נוגה, מקליפת
הבשר מאכל את להעלות  באפשרותנו
כשר, אינו הבשר  שאם  בעוד  לקדושה,
ולהעלות הבשר, לקדש אפשרות כלל אין 
הוא אז  כי  שבו, הקדושה ניצוצות את
דבר הקליפות, ג' בתוך כלוא כמו  אסור,
וח"ו  והמוח הלב לטמטום המביא
שאלה על הסיפור, שידוע כמו לכפירה,
עם אדם על שהעידה  הבעש"ט, שנשאל 
בתשובתו, והבעש"ט כפירה, מחשבת
של  השחיטה הסכין את לבדוק שיש  פסק
אותו  גר שבה עיר  אותו של השוחט
שאכן  התברר , בדיקה ולאחר השואל,
עד  מלמדינו וזה פגום]. היה הסכין
לא הסכין אם להתדרדר אפשר  להיכן

כפירה להרהורי  עד מגיע וזה !!!כשר ,
מודעים לא שאנשים הוא, הנורא והדבר 

יתקנו  איך מודעים לא ואם ?לבעיה,
שאי  כך כרת , איסור ממש הוא זה ואיסור 
רגילה תשובה  ע"י זה פגם לתקן אפשר

מאד  מאד  בתשובה רק אלא תיקון, בזמן
שאז  מאהבה", "תשובה הנקראת גבוהה,
יחידי  שרק לזכויות, הופכים  זדונות

אתסגולה, שקנה דורדיא , בן אליעזר  (כדוגמת

מרשע והפך מאהבה תשובה  ועשה ברגע , עולמו

ואמרה, מהשמיים  יצאה קול ובת לרבי , גמור

הבא ) עולם  לחיי  מזומן דורדייא .שרבי

הקב"ה, של לבניו תקוה  יש  תמיד אולם
ניתן  זה ואיסור נידח, ממנו נידח ולא 
צדקנו... משיח בביאת רק לתקן יהיה
כאשר צדקנו.. משיח יבוא איך אולם

וקשה עמוק כה תחתיות  לבור ??נפלנו

האינסופיים ברחמיו רק היא , התשובה
מהאלמין, האדמו"ר ובזכות הקב"ה של 

ויגאלנו. יצילנו ה' עולם, יסוד צדיק

והתפשטות הכשרה השחיטה  באמצעות 
הגאולה נזרז  ,הע בקרב  הזוהר לימוד 

צדקנו משיח וביאת 

לחזק  רציתי יקרה, תשובה בעלת  ולכן
חיל , אשת שאת בך, ולתמוך  ידיך את
בתמיכה הראשונה הסנונית אולי 
בארץ, מהאלמין האדמו"ר של  במלחמתו
בעקבותייך  ואני לבד, לא את אבל 
של  ותמיכה להצטרפות בתקווה צועדת,
ממנו  נידח  לא כי ואחיותינו, אחינו כל 
של  משותפת מטרה מתוך  זאת וכל נידח,
השחיטה שבאמצעות ה', וקידוש אחדות
בקרב  הזהר לימוד והתפשטות הכשרה
צדקנו  משיח וביאת הגאולה נזרז עם,

ממש. בקרוב
בברכה
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לאמיתה מנשוא,אמת קשה רגע היה זה !

האמת כמו היאאין האמת מאידך אבל , !
קשה דין אחרתגם ולא כך זה אנו ! ..!

לאן  אין האמת, עולם של דין בבית כמו
להסתתר, ומה מי מאחורי  אין לברוח,
הם והאחריות והבושה התירוצים, נגמרו

כבדים.

 מהאלמי האדמו "ר  של  נפש מסירות 

בדמות ממש הוא שהאדמו "ר הרגשתי
למסור ומוכן צבאות, לה' שמקנא פנחס,
ולא מפחד  לא כמשמעו, פשוטו נפשו,

אחד  מאף אינסופי ירא אומץ איזה לא! !
ללא בהם נלחם ישראל , גדולי מכל  מפחד

מורא עולם,שום של מיחידו מפחד רק !
עלינו. כנפיו את  ופורש רצונו, ועושה

אתכל  לי  מזכירה הזו, הכואבת ההצהרה
הסולם, בעל  האלוקי , המקובל של פועלו
שהלך  זצוק"ל, אשלג יהודה הלוי  הרב
העולם מלחמת לפני שנה 20 והתחנן
באירופה הישיבות ראשי לפני  השנייה,
קודשו, ברוח כי  הקדוש, זוהר  שילמדו
וידע  האיומה, השואה גזירת  את ראה
לשואה היחידה התרופה היא שהזוהר

תשובה  מבעלת  הזוהר מכתב  15אור | 11121116

האמין. לא אחד  אף אולם האיומה,
קרה. מכל והנורא

חוזרת ח"ו ההיסטוריה  האם גםועתה, ?
רבני  נגד במלחמתו נפשו מוסר  האדמו"ר 
הזהר, ללמוד מורים שלא רב, הערב
הכשרה. שחיטה על במלחמה עתה וכנ"ל 
את לאכול נורא כמה מבינים היינו  אם
בבחינת ממש שהוא כשר , הלא הבשר
תחת ונופל וטריפה, נבלה של מאכל
הטמאות, קליפות ג' של הקטגוריה
ואנו  הגויים], של נפשם מקור  [שהוא
היא הקדושה נפשנו היהודים להבדיל 
שיש  שמשמעותה נוגה, מקליפת
הבשר מאכל את להעלות  באפשרותנו
כשר, אינו הבשר  שאם  בעוד  לקדושה,
ולהעלות הבשר, לקדש אפשרות כלל אין 
הוא אז  כי  שבו, הקדושה ניצוצות את
דבר הקליפות, ג' בתוך כלוא כמו  אסור,
וח"ו  והמוח הלב לטמטום המביא
שאלה על הסיפור, שידוע כמו לכפירה,
עם אדם על שהעידה  הבעש"ט, שנשאל 
בתשובתו, והבעש"ט כפירה, מחשבת
של  השחיטה הסכין את לבדוק שיש  פסק
אותו  גר שבה עיר  אותו של השוחט
שאכן  התברר , בדיקה ולאחר השואל,
עד  מלמדינו וזה פגום]. היה הסכין
לא הסכין אם להתדרדר אפשר  להיכן

כפירה להרהורי  עד מגיע וזה !!!כשר ,
מודעים לא שאנשים הוא, הנורא והדבר 

יתקנו  איך מודעים לא ואם ?לבעיה,
שאי  כך כרת , איסור ממש הוא זה ואיסור 
רגילה תשובה  ע"י זה פגם לתקן אפשר

מאד  מאד  בתשובה רק אלא תיקון, בזמן
שאז  מאהבה", "תשובה הנקראת גבוהה,
יחידי  שרק לזכויות, הופכים  זדונות

אתסגולה, שקנה דורדיא , בן אליעזר  (כדוגמת

מרשע והפך מאהבה תשובה  ועשה ברגע , עולמו

ואמרה, מהשמיים  יצאה קול ובת לרבי , גמור

הבא ) עולם  לחיי  מזומן דורדייא .שרבי

הקב"ה, של לבניו תקוה  יש  תמיד אולם
ניתן  זה ואיסור נידח, ממנו נידח ולא 
צדקנו... משיח בביאת רק לתקן יהיה
כאשר צדקנו.. משיח יבוא איך אולם

וקשה עמוק כה תחתיות  לבור ??נפלנו

האינסופיים ברחמיו רק היא , התשובה
מהאלמין, האדמו"ר ובזכות הקב"ה של 

ויגאלנו. יצילנו ה' עולם, יסוד צדיק

והתפשטות הכשרה השחיטה  באמצעות 
הגאולה נזרז  ,הע בקרב  הזוהר לימוד 

צדקנו משיח וביאת 

לחזק  רציתי יקרה, תשובה בעלת  ולכן
חיל , אשת שאת בך, ולתמוך  ידיך את
בתמיכה הראשונה הסנונית אולי 
בארץ, מהאלמין האדמו"ר של  במלחמתו
בעקבותייך  ואני לבד, לא את אבל 
של  ותמיכה להצטרפות בתקווה צועדת,
ממנו  נידח  לא כי ואחיותינו, אחינו כל 
של  משותפת מטרה מתוך  זאת וכל נידח,
השחיטה שבאמצעות ה', וקידוש אחדות
בקרב  הזהר לימוד והתפשטות הכשרה
צדקנו  משיח וביאת הגאולה נזרז עם,

ממש. בקרוב
בברכה





ַתב אֹור  ּכָ דֹוׁש, ׁשֶ ים ָהֵאּלּו ֵמַהֹזַהר ַהּקָ ּפִ ָכל יֹום ּדַ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
ָרֵאל  ׂשְ ר יֹוַחאי ע"ה. - ְוָכל ָאָדם ִמּיִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ָהעֹוָלם ַהּתַ
ה  ְזּכֶ ה ּיִ ִפּלָ י יֹום ּוִבְפָרט ִאם יֹאַמר אֹוָתם ַאַחר ַהּתְ ים ָהֵאּלּו ִמּדֵ ּפִ ְקָרא ּדַ ּיִ ׁשֶ
ִית, *ִזיוּוִגים  לֹום ּבַ ָרָכיו, *ׁשָ ָכל ּדְ לֹו, *ַיְצִליַח ּבְ ֲעלֹות ֵאּלּו: *ָירּום ַמּזָ ַלּמַ
ן ַנְפׁשֹו רּוחֹו  יו, *ְמַתּקֵ ְחּתָ לּו ּתַ ִמי, *אֹוְיָביו ִיּפְ ַפע רּוָחִני ְוַגׁשְ ֲהגּוִנים, *ׁשֶ
ִנים ִעם יֹוְצֵאי ֲחָלָציו, *זֹוֶכה  ַמִים, *ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ָמתֹו, *ִיְרַאת ׁשָ ְוִנׁשְ

דֹוִלים )סוד ה'(. ַרֲחִמים ּגְ ה ּבְ אּוּלָ בֹוא ַהּגְ א, *ַעל ָידֹו ּתָ ְלעֹוָלם ַהּבָ
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ן[  רוּ יְ  ֵהם ּכֵ חֹון מּוָנהֱא  ַעל ַדּבְ ִדְבֵרי ַמֲאִמיִנים לֹא ְלַבד ֵהם ֲאָבל', ְוכוּ  ּוִבּטָ דֹוׁש  ַהּזֹוֵהר ּבְ   ֵאּלוּ  ְוָכל, ַהּקָ
מוֹ ] ַרב ֵעֶרב ֵהם י ּכְ ַרּבִ ְמעֹון ׁשֶ ר ׁשִ ׁש  יֹוַחאי ּבַ ּקֵ יק ּבִ ּדִ דֹוׁש  ֵמַהּצַ י ַהּקָ אנּון יֹוָחָנן ַרּבִ ם ַע "ִזי ּבַ ּלָ ּכֻ ֶ   ִיְלְמדוּ  ׁשּ

ה ּקָ ִים ַאַחת ּדַ ּתַ לֹׁש  ׁשְ ָכל ׁשָ ל ֶאָחד ַאף אֹוֶמֶרת זֹאת - יֹום ּבְ ֵני ִמּכָ יִמים לֹא ַרב ָהֶעֶרב ַרּבָ  ָלֶתת ַמְסּכִ
ה ּקָ ּבָ  ּדַ ן - ה"ְלַהּקֻ ב ֶזה, ּכֵ ּצָ ה ַהּמַ ּמֹׁשֶ ֶ נוּ  ׁשּ לֹום ָעָליו ַרּבֵ ָ הוּ  צֹוֵעק ַהׁשּ ִביא ְלֵאִלּיָ לֹום ָעָליו ַהּנָ ָ  .ַהׁשּ
ה ּמָ ם ּכַ כוּ  ּדָ ּפְ לֹום ַחס עֹוד ִיׁשְ ֵני ֵמַאֵחינוּ  ְוׁשָ ָרֵאל ּבְ ִבינוּ  ַעד ִיׂשְ ּיָ ִלי ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ ּקָ ל ּדַ דֹוׁש  זַֹהר ִלּמּוד ׁשֶ   ִאי ַהּקָ

ר יל ֶאְפׁשָ ָרֵאל ַעם ֶאת ְלַהּצִ  .ִיׂשְ
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ה ֶאת ָהַרג ִמי לַהּכֹ ָסךְ  ָ ים ֲחִמׁשּ דֹוׁשִ ֵבית ַהּקְ ֶנֶסת ּבְ ַלִים ַהּכְ ירּוׁשָ   ?ַהּקֶֹדׁש  ִעיר ּבִ
דֹוׁש  ַהּזַֹהר ִתּקּון ַהּקָ ה' ל ּקּוןְוִת  ג"מ ּבְ ִליִחים ְמַגּלֶ ְ ַהׁשּ ל ׁשֶ   ֵהם ָהֲעָרִבים ׁשֶ

ִנים ִנים, ָהַרּבָ ים ָהרֹוְצִחים ֵהם ָהַרּבָ ּיִ י ָהֲעָרִבים ְולֹא, ָהֲאִמּתִ   ֵמִמית ָחׁש ַהנָּ  ֵאין ּכִ
א תוּ  ְוָכךְ  !ֵמִמית ַהֵחְטא ֶאּלָ זֹוַה ב ּכָ ת ָנׂשֹא קכ"ו.): ָאַמר  ר ּבְ ָרׁשַ דֹוׁש (ּפָ ַהּקָ

ָעה  ֱאָמן, ֲהֵרי ׁשָ ִביא ֶאל ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא] רֹוֶעה ַהּנֶ הּו, [ַהּנָ ִהיא ן] ָרצוֹ ת ֵע [ֵאִלּיָ
אּולָ א ּוְלָהִביַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, [ ֵלָמ  הַהּגְ ה,   ה,ׁשְ בּוָעה ֱאמֹר ַאּתָ ׁשְ  ָלֵכן] ּבִ

ּביֵעִני ׁשְ ּתַ בּוָעה ׁשֶ ׁשְ אּולָ ר ְלַמֵה  [ּבִ ָך ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעלֹות  הַהּגְ ּלְ ַער ׁשֶ ִביל ַהּצַ ׁשְ ְגָלְלְך ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעלֹות. [ּבִ ֲהֵרי ּבִ ] ׁשֶ
ַתן לִ  ּנָ אּוָלה,] ׁשֶ ְהיֹות ְלַמֵהר ֶאת ַהּגְ ְך, [ַהְינּו ּבִ ּלְ ֵבית ָהֲאסּוִרים ׁשֶ ּלֹות ְלְך ּבְ רּוְך הּוא ְרׁשּות ְלִהְתּגַ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ

ַמ  ְלִמית ִנׁשְ ל ּתַ ָמתֹו סֹוֶבֶלת ַצַער ׁשֶ ָרֵאל, ָלֵכן ִנׁשְ מֹות ִיׂשְ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ׁשּ ׁשִ ה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ִמְתנֹוֵצץ ּבְ ֵדי  מֹׁשֶ
ָגלּות, ַצַער ּגּופֹו בֵבית   ֲחָכִמים ּבְ ב לֹו ּכְ ָמתֹו, ְוֶנְחׁשַ ִהְתנֹוְצצּות ּכַֹח ִנׁשְ ּתֹוָרה ּבְ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעסֹק ּבַ ַעל ׁשֶ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמ  י ַהּתַ ְקבּוָרְתְך, [ּכִ ִאּלּו ָהַרְעָיא  ָהֲאסּוִרים] ּבִ ב ּכְ ִעים ַהְמַצֲעִרים אֹוָתם, ֶנְחׁשָ ין ָהְרׁשָ ֵהם ּבֵ ׁשֶ ים ּכְ
ץ, ְלִפי] ׁשֶ  ַהְינּו ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְלַמֵהר ֶאת ַהּקֵ ְך טֹוב, [ּדְ ִעים,] ְוַלֲעׂשֹות ִעּמְ ין ָהְרׁשָ ה ְמחֹוָלל  ְמֵהיְמָנא ָקבּור ּבֵ ַאּתָ

י ַעל ְיֵדי  ֲחָטֵאי ָהָעם. [ּכִ ֵזַרת ֲעֹוִני ְוַגּלֹות, ְוָהַרְעָיא  ּבַ "ה ּגֹוֵזר ֲעֵליֶהם ּגְ ּבָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּקֻ ל ּתַ ִאים ׁשֶ ַהַחּטָ
ֵעינוּ  ׁשָ תּוב  (ישעיה נג) ְוהּוא ְמחֹוָלל ִמּפְ ּכָ ֵעינּו,] ֶזהּו ׁשֶ ַצַער ְועֶֹנׁש ֲעוֹוֵנינּו ּוְפׁשָ . ָאַמר לֹו  ְמֵהיְמָנא ִמְצַטֵער ּבְ

ַאֵחר ְלעֹוֵר רֹוֶעה ַהנֶּ  ּלֹא ּתְ ְך, [ׁשֶ ָכל ְיָכְלּתְ ַאַחר ּבְ ם ה', ַאל ּתְ ׁשֵ בּוָעה ָעֶליְך ּבְ ׁשְ ִביא,]  ּבִ הּו ַהּנָ ר ּוְלַמֵהר  ֱאָמן, [ְלֵאִלּיָ
ֲהֵרי ֲאִני  ָך,] ׁשֶ ָכל ְיָכְלּתְ ץ ּבְ תוּ א] ִנְמצָ [ֶאת ַהּקֵ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוָעַלי ּכָ ַצַער ּתַ ף ּבְ ּתֵ ּתַ י ֲאִני ִמׁשְ ַצַער ַרב. [ּכִ ] בּבְ

ְקבּוָרה זֹו   ַער ֶזה, ּבִ י ֵאין ִאיׁש, עֹוֵזר ִלי, ְלהֹוִציֵאִני ִמּצַ ְרא ּכִ ֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוּיַ ִאּלּו [כנ"ל (שמות ב) ַוּיִ ב ּכְ ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ
ִעים ִקְברֹו,  ן ֶאת ָהְרׁשָ ּתֵ ֱאַמר ָעַלי, (ישעיה נג) ַוּיִ ּנֶ ִעים,] ׁשֶ ין ָהְרׁשָ נוּ ה ֹמׁשֶ ל ׁשֶ [ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָקבּור ּבֵ ְולֹא  ] ַרּבֵ

ֵעיֵניֶהם, יִרים אֹוִתי] ַוֲאִני ָחׁשּוב ּבְ י, [ְוֵאיָנם ַמּכִ ַרח נֹוָדע ּבִ ּסָ ֶכֶלב ֵמת ׁשֶ ִעים, ּכְ ין ֵעֶרב ַרב ָהְרׁשָ יֵניֶהם,   ּבֵ ּבֵ
ָחְכַמת סֹוְפִרים [ּתַ  ָרֵאל ְלִמיֵדי ֲחָכִמים]ׁשֶ ׂשְ ּיִ ָכל ִעיר ָוִעיר ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ יֵניֶהם  ּבְ ְסַרח ּבֵ ין   ּתִ יֵניֶהם ּבֵ ִרים ּבֵ ְמֻפּזָ

ָלִכים. ְוָחְזרּו  ים ֶאת ַעְצָמם ] ְוַנֲעׂשוּ [ַהּמְ י ֵהם ְמַמּנִ רּוְך הּוא, [ּכִ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, צֹאן ַהּקָ אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיׂשְ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ל ָמקֹום ַההּוא, ְולֹא נֹוְתִנים ָלֶהם ְרׁשּות ְלַקּבֵ  ָלִלית ׁשֶ ה ַהּכְ ּפָ ָבר ָקצּוב, [ִמּקֻ א ּדָ ֲעֵלי  ֶאּלָ ץ ִמּבַ
יִרים, ים ָהֲעׁשִ ּתִ ֵד  ּבָ ָעה.יּכְ י ׁשָ ּלֹא ִתְהֶיה ְתקּוָמה ִלְנִפיָלָתם, ַוֲאִפּלּו ַחּיֵ י  ] ׁשֶ ְוָכל ַהֲחָכִמים ְוַאְנׁשֵ

ְכָלִב  דַחק ְוָיגֹון, ֲחׁשּוִבים ּכִ ז ֵאיָכה ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ּבְ ּפָ ִאים ּבַ ִנים ַהְמֻסּלָ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר] ּבָ ֶ ים, [ׁשּ
יֵניֶהם.   ּלֹא ָמְצאּו ַאְכַסְנָיה ּבֵ ַהְינּו] ׁשֶ ל חּוצֹות. [ּדְ רֹאׁש ּכָ בּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ּבְ  ֶנְחׁשְ

ְזָלִנים,    ָלל, [ְוֵהם] ּגַ לֹא ָיגֹון ּכְ ִלי ַצַער, ּבְ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ְלָוה, ּבְ ׁשַ יִרים ּבְ ְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעׁשִ
י ָהָעם. [ַוֲעֵלי ִנים ָראׁשֵ ּיָ ֵהם ּדַ ֲעֵלי ׁשַֹחד, ׁשֶ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ּבַ ֶהם ֶנֱאַמר] (בראשית ז) ּכִ

ֵניֶהם. ְוֵכ  ָרֵאל ַנֲעׂשּו ֶנֱאַמר (איכה א) ָה  ןִמּפְ ל ִיׂשְ ִרים ׁשֶ ֵהם ַהּצָ ֶהֵעֶרב ַרב ׁשֶ יּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש. [ׁשֶ
ים ּוַמְנִהיִגים].  ָראׁשִ

ַחי ֵה'  ה, ּבְ ִנּיָ ַעם ׁשְ יַע] ּפַ ּבִ בּוָעה ָעֶליְך [ֲאִני ַמׂשְ ׁשְ ִביא] ּבִ הּו ַהּנָ [ְוָאַמר ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְלֵאִלּיָ
ָכל ְיָכְלּתְ  יְך, ּבְ לּו ִמּפִ ה לֹא ִיּפְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ּכָ רּוִבים, ׁשֶ ב ַהּכְ ָרֵאל יֹוׁשֵ ְך  ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ל ִלְפֵני הקב"ה,] לֹוַמ  ּלֵ ּתֹק ִמִלְצעֹוק ּוְלִהְתּפַ ׁשְ ּלֹא ּתִ לֹוַמר ׁשֶ רּוְך אֹוָת  ר[ּכְ דֹוׁש ּבָ ם ִלְפֵני ַהּקָ
ֵלָמה  ְ אּוָלה ַהׁשּ ְגלֹוָתם, ְוֶשְיַמֵהר ֶאת ַהּגְ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ֶהם [ׁשֶ ּלָ הּוא ּוְלַהְראֹות ֶאת ַהּדַחק ׁשֶ

יַדן ָאֵמן]  ְמֵהָרה ּדִ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש (ּבִ ם ּבִ רּוׁש  -ַהּזֹוַהר ְמֻתְרּגָ עֹות ִמּפֵ סֹוְגַרִים ְמֻרּבָ אּור ּבְ בעל ְוַהּבֵ
ַבׁש הסולם,   ). , סוד ה'רמ"ק ומפרשים , ָמתֹוק ִמּדְ

 

ן  ָרֵאל] (יחזקאל לד) ְוַאּתֵ ֵני ִיׂשְ ֶהם [ַעל ּבְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ְלַמְנִהיִגים ֲעֵליֶהם,] ׁשֶ
ם, ְוֵאין ָלֶהם ְיכֶֹלת ַלֲעׂשֹות טֹוב [ֶחֶסד] ִעם  צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ

י ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְמסֹוְבִבים ֵמִעיר ְלִעיר ְולֹא ְיחֹוָננּו, ּתַ  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ְוַאְנׁשֵ
ִאם  ֵחֶרם, ׁשֶ ֵזָרה ּבַ ים ּגְ עֹוׂשִ לֹוַמר ׁשֶ יֵניֶהם. [ּכְ ַהְינּו] ּוַמֲחִריִמים ֵעֶרב ַרב ּבֵ [ּדְ

ׁש ְצָדָקה] ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְלַבּקֵ ים, ָיבֹואּו ּתַ ְמקֹומֹות ַרּבִ  ְולֹא נֹוְתִנים ָלֶהם ּבִ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ּמּוד,   זּוַלת ֶזה ַהּלִ לּות לֹא ּבְ ה ֵנֵצא ִמן ַהּגָ דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ּוִבְזכּות ּוְבכַֹח ַהּלִ
ַהאי ִחּבּוָרא ת ָנׂשֹא ּבְ ָרׁשַ ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּפָ ר ָאְמרּו ּבְ ֲאׁשֶ ִאיהּו  ּכַ יָלְך ּדְ ּדִ

יֹון, ּוְבִגין  ן ָלא ָצִריְך ִנּסָ ִאיּלֵ ׁשּוָבה ּבְ ָאה ּתְ א ִעּלָ ִאּמָ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
קּון  ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיּפְ י ּדְ ַחּיֵ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּדַ

ַרֲחֵמי ְוִיְתַקיֵּ  לּוָתא ּבְ יּה ִמּגָ ָדד ַיְנֶחּנּו". ּבֵ הֹון "ה' ּבָ לּוֵלא ַהָחְכָמה  -ם ּבְ
ה ֲאָבל ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ר ַהּזֶ לּות ַהּמַ ּגָ ה ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ּבַ  ַהּזֹאת ַעּתָ

ִרית ח"א וח"ב).  ִהיא ָלנּו ֵעֶזר ָוַסַעד ְוכּו', (ֵסֶפר ַהּבְ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[, )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ְך  ּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכּ הּו, ּתִ ַתח ֵאִלּיָ ָכל יֹום ּפָ דּו ּבְ ִלּמְ
דֹוׁש ל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ ם ֶאת ּכָ ְזּכּו ְלַסּיֵ ּתִ

ְלַבד ה ּבִ ַדּקָ ּבְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ּבְ "י קֹוֵבַע: ּבְ ּבִ ָהַרׁשְ

ַרֲחִמים לּות ּבְ ֵמַהּגָ
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שמירת עינים והגאולה
ב"ה - לשם יחוד קודשא בריך ושכינתיה

שמירה העיניים יהוה = 677

כלומר - שבזכות שמירת העיניים בתכלית  - נזכה לגאולה בתשע"ו

בהמות,  דיר  או  ממש,  משוגעים  בית  -  זה  ברחוב  שהמצב  בקיץ  ובפרט 
תסלחו לי כולם!

ואם נעמוד בנסיון - אז נזכה ל"עיני הוי"ה אל יראיו.... להציל ממות נפשם 
ולחיותם ברעב!!!!!"

כי "עיני הוי"ה משוטטות בכל הארץ".... ומי ששומר את העינים בתכלית 
- זוכה לבחינת עולי עין... כמו יוסף הצדיק.... שלא תשלוט בו עין הרע....

)עיין ברכות- בן פורת, יוסף בן פורת עלי עין, אל תקרי עלי עין אלא עולי עין(

ידוע שיש בעיניים שם הויה. 

כיצד?

עין אחת = צורת יוד

עין שניה - צורת יוד

והאף באמצע = ו'

סך הכל = יוי= הוי"ה יתברך! . 

)ספר הקדוש דרך משה, הנצמד לספר הגן(

יוי ראשי תיבות י'הרג ו'אל י'עבור. )כמדומה שגם רמז זה נמצא שם(

כידוע שצריך להרג ולא לעבור בשביל שמירת עיניים. )כידוע מגמרא סנהדרין, 
ונפסק בדרכי משה ובשו"ע(.

גדולה רעת האדם הפוגם בעיניים, רח"ל - שפוגם בשם  ומזה רואים כמה 
הוי"ה ב"ה!!!!

ומי שלא מקפיד לשמור את העיניים נקרא משומד/ מומר לדבר אחד. )רבינו 
יונה זיע"א, שערי תשובה, וגם הביאו החיד"א זי"ע(.

וכידוע מהזוהר הקדוש - )מובא בקב הישר( שלאחר המוות- המלאך המוות 

משבר לאדם את העיניים, ושמים אותו בתוך בור של נחשים ועקרבים!!!

וכידוע מצדיקים - הצרות באות בגלל שלא שומרים את העיניים!!!

לא שווה לא לשמור את העיניים!!!!

ומי שיזכה לשמור עיניים - יזכה ל"עין בעין יראו בשוב ה' ציון" -

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים!!!

ה' תעזור לנו לשמור על העיניים שלא נראה, וכל שכן שלא נסתכל בשום 
דבר שאסרת לנו להתסכל!!!!! ושלא נראה ראיה אסורה אפילו באונס!!!

 200 וכידוע, מהגר"א זיע"א שיאמר קודם יצאתו לרחוב )הרחוב של אז לפני 
שנה!!!! היו נקיים!!!! מה נאמר בדורנו????(.

"רבש"ע הנני הולך למקום גיא חושך וצלמות.... עזרני.. וכו'.

ובזכות "עוצם עיניו מראות ברע" נזכה ל"מלך ביפיו תחזינה עיניך" )בבא 
בתרא נז:(.

בביאת משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו, בגאולה שלמה, ובא לציון גואל - 
למי ?- לשבי פשע ביעקב, במהרה בימינו אמן!!!

ואי אפשר  נסיונות קשים....  זה  דור המבול ממש.  כמו  בדורנו שהוא  נכון 
לצאת לרחוב בלי ראיה אסורה, כמעט בכל רגע....

ועל כל פנים - כל אחד מחויב לעשות מה שביכולתו לשמור ולעשות - וה' 
יגמור בעדו!

וכידוע ממעשה של רבי מתיא בן חרש עם השטן... ה' יגער בו....

וידוע מחז"ל )מסכת דרך ארץ( הרואה דבר ערוה - ולא זן עיניו ממנו - זוכה 
ומקבל פני שכינה!

את  מקבל  לא  והחבר   - המוכיח  שכל   - חידוש  משה(  דרך  )בספר  שם  יש 
המוכיח  של  והעבירות  למוכיח.  עוברות  המוכח  של  המצוות   - התוכחה 

עוברות למוכח.....

יהי רצון שתעלה מעלת האמת.

 לקבלת ספרי זוהר ירושלים בני ברק רמת בית שמש
 אצל הרופא קירופרקטר ד"ר איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי - 050-4119623 /050-4134669
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בתרא נז:(.

בביאת משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו, בגאולה שלמה, ובא לציון גואל - 
למי ?- לשבי פשע ביעקב, במהרה בימינו אמן!!!

ואי אפשר  נסיונות קשים....  זה  דור המבול ממש.  כמו  בדורנו שהוא  נכון 
לצאת לרחוב בלי ראיה אסורה, כמעט בכל רגע....

ועל כל פנים - כל אחד מחויב לעשות מה שביכולתו לשמור ולעשות - וה' 
יגמור בעדו!

וכידוע ממעשה של רבי מתיא בן חרש עם השטן... ה' יגער בו....

וידוע מחז"ל )מסכת דרך ארץ( הרואה דבר ערוה - ולא זן עיניו ממנו - זוכה 
ומקבל פני שכינה!

את  מקבל  לא  והחבר   - המוכיח  שכל   - חידוש  משה(  דרך  )בספר  שם  יש 
המוכיח  של  והעבירות  למוכיח.  עוברות  המוכח  של  המצוות   - התוכחה 

עוברות למוכח.....

יהי רצון שתעלה מעלת האמת.

 לקבלת ספרי זוהר ירושלים בני ברק רמת בית שמש
 אצל הרופא קירופרקטר ד"ר איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי - 050-4119623 /050-4134669



. . . הקיץ הגיע.
שמירת עיניים...

 השכר והעונש
בשמירת עיניים...

זקן ישראל כהלכתו...

 לקבלת ספרי זוהר ירושלים
 בני ברק רמת בית שמש

 אצל הרופא קירופרקטר ד"ר איתמר ברים: 054-8441423
מפעל הזוהר העולמי - 050-4119623/050-4134669
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תש		ת כ"ק מרן ה	ה"ק מס		מ	ר
וזה יותר ממאה ושלשים שנה, בשנת תקע"ט, התחילו הפורצים במדינת 
אשכנז לעשות שינוים בבית הכנסת כמו בעמידת הבימה וכדומה, והיה זה 
ארץ  ושאר גדולי  זלה"ה  סופר  והחתם  הרעק"א  האדירים  הגאונים  בימי 
עמודי העולם, וכולם צווחו ככרוכיא בחומר האיסור כי נורא הוא לעשות 
איזה שינוים בבית הכנסת ממה שהיה מקדמת דנא, ותשובה אחת מענינים 
אלו נדפסה בשו"ת חתם סופר חלק ששי סימן פ"ו והאריך בפרטי איזה 
ענינים של מנהגי בית הכנסת שכולם ממקור קדוש יהלכו ואין להם היתר 
וסיים שאף אם אמור יאמר שאם לא נתיר להם איכא למיחוש להמרת דת 
ר"ל לא חשו חכמינו ז''ל לזה אלא חששו שישארו באמונת ישראל ויבנו 
חכמי  וביתוס בימי  כצדוק  בתרייהו  ישראל  לאמשוכי  ואתי  לעצמם  במה 
המשנה וענן ושאול בימי הגאונים ואין אחריותן עליני. והראה מקום לברכות 
ס"ג יעיי"ש. ובמקום אחר הבאתי עוד ראיות לדבריו ושוב יצא לאור שני 
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חיבורים מאחד מגדולי תלמידי החתם סופר זלה"ה ספר "מחולת המחנים" 
לעשות  האיסור  תוקף  של  הענין  בבירור  מאד  והאריך  תבור"  "הר  וספר 
איזה שינוים בבית הכנסת מהמנהג שנתפשט בישראל מימים קדמונים אף 
בדבר שאין לו טעם. ובהר תבור סימן א' מביא כי מאות מכתבים באו מכל 
גדולי ישראל מכל ארץ הקדושה וכל מדינות רוסי' וליטא ומדינת פולין 

ואונגארין שאסרו זאת בלתי הפוגות.

על  לא עלה אז  בבית הכנסת  שינוים  גם המתפרצים אז לעשות  והנה 
דעתם לעשות שינוי כזה שתהיה המחיצה באופן שיוכל להיות הסתכלות 
מהאנשים על הנשים, שזה ודאי אסור מדינא דבגמרא בלי ספק, ולא העיזו 
פניהם כל כך, אמנם כחמשים שנה אח"כ בשנת תרכ"ו, הגיעה הפירצה עד 
ככה שהפורצים התחילו לעשות מחיצות כאלו, ולזה בהפסק דין שנדפס 
לב  ובספר  וצדיקים,  גאונים  משבעים  יותר  עליו  שחתום  תרכ"ו  בשנת 
אות  זה  דין  פסק  העתיקו  אז  שנתפשטו  ספרים  בכמה  ועוד  ח"ש  העברי 
באות, וכתבו שם ט' סעיפים ממנהגי בית הכנסת. ובסעיף ה' כתבו: אסור 
לעשות מחיצה המבדלת בין עזרת נשים ואנשים, רק באופן אשר לא יוכלו 
להסתכל אנשים בנשים, רק יעשו כנהוג מימי קדם. וכן אם כבר נעשה לא 
יכנסו בה. וסיימו לבסוף וז"ל: ואלו בתי כנסיות אשר כתבנו שאסור ליכנס 
בתוכם, אין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכפורים, ואף אם 
צריך להתפלל על ידי זה ביחיד ביחידות. והאריכו עוד אח"כ לבאר שזה 
ואח"כ חתמו  בנועם דבריהם,  יעיי"ש  איסורין שבתורה.  יותר מכל  חמור 
על זה גם רבותינו הקדושים מצאנז ומזידיטשוב זצוקללה"ה. ולמען חיבת 
הקודש אעתיק לשונם, וז"ל מרן הקדוש בעל דברי חיים זלה"ה מצאנז: כל 
ואסור לשנות שום  והפוסקים  פי השו"ע  הדברים הנ"ל אסורים המה על 
מנהג ישראל בבנין בית הכנסת או באיזה נימוס ומנהג המקובל מאבותינו 
וכן  הקדוש.  שמו  וחתם  התחתונה.  על  ידו  והמשנה  הראשונים,  ומדורות 
כתב אח"כ מרן הקדוש מהרי"א זלה"ה מזידיטשוב, וז"ל: הנני באתי כיהודא 
ועוד לקרא ליתן תוקף לתורה הקדושה דת ישראל שיקוים ואסור לשנות 
ולנטות מדרך התורה הנמסר לנו ממעמד הר סיני וממנהג אבותינו התנאים 
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והאמוראים הקדושים כמבואר לעיל בחתימות הרבנים וכל השומע ינעם. 
השו"ע  פי  על  אסור  זה  שכל  בדבריהם  מפורש  הנה  הקדוש.  שמו  וחתם 
הזה לחלוק על האריות  בדור  ומאן ספין  איסור חדש  זה  ואין  והפוסקים 
האלה. ואף אם יתקבצו כל דורינו זה אין בכחינו להכריע אף צפורן אחת 
מהם, ואמרו חכמינו ז"ל אם הראשונים כמלאכים וכו' אנו כחמורים, אבל 
אך  כמלאכים,  הראשונים  לגבי  החמורים  כצפרני  אפילו  אנו  אין  אנחנו 
וממנהגיהם  מדרכיהם  עכ"פ  לשנות  על המשמר שלא  עומדים  היינו  אלו 

הקודמים לא היינו מגיעים לירידה נוראה כזאת אף בעיקבא דמשיחא.

טהרת יום טוב חלק ו'

ה	ר	ת הנצי"	 מ			ל		ין
מכת"י 	נ	 ה			ן ר	י חיים 	רלין 	צ"ל

לזכרון מה שהזהירני וצוה עלי מר אבא הגאון זצללה"ה הכ"מ, קודם 
להכניס  שלא  דוואלוזין,  ישיבה  ענין  על  נפשו  שמסר  דבר  על  פטירתו, 
נחלה  ומזה  הישיבה,  זו נסגרה  ולסיבה  חול,  מלמודי  לימוד  שום  לתוכה 
לי באזהרה שלא להסכים בשום אופן  וצוה  מחליו, אשר לא עמד ממנה, 
וללא שום הוראת היתר שבעולם, ואמר שהקב"ה רמז כל זה בתורה שאמר 
"להבדיל בין הקודש ובין החול", היינו שכל עניני חול המתערבים בקודש 
לא די שאין עניני לימודי חול מקבלים קדושה, אלא אף זו שעניני לימודי 
קודש מתקלקלים מהם, ע"כ לא ירע לך, בני, מה שענין זה גרם לי לצאת 
מן העולם ולהסגיר הישיבה, כי כדאי הוא הענין הגדול הזה, למסור נפשי 

עליו.
כדברים האלה דבר אלי ביום ג' כ"ו מנחם אב שנת תרנ"ב ווארשא". 

ביום ג' לחודש תשרי תרע''ג נתבקש רבינו לישיבה של מעלה, ומפני 
המקטרגים אושר כתב ידו ע"י הבד"צ, ובו הם מדגישים שכתב יד הרב 

הוא:
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נתברד לנו הבד"צ הח"מ כת"י הגאון הצדיק ר' חיים בערלין ז"ל, 
שזהו כת"י ממש, ואשרנוהו וקיימנוהו כדחזי.

וע"ד האמו"צ בעה"ח ז' טבת שנת העת"ר הבד''צ עה"ק  ירושלים ת"ו: 

נאום משה נחום וואלענשטין

נאום צבי פסח פראנק

נאום חייט מענדיל בהרא"ש ז"ל

 

תקנ	ת שנעש	 	נתק	ל	 		סיפת ר	שי 	מנהלי הישי		ת על פי 	עת מרן 
החפץ חיים 		הסכמת כל הרמי"ם 	מנהלי הישי		ת 	ה	סיפה שהיתה 

	ר		ין 	ימי כ"ח-כ"	 תשרי שנת תרצ"	 לפ"ק

להתחזק ביתר שאת בשקידת התורה ולימוד המוסר ויר"א. א( 

להזהר בעניני הדיבור שלא יהיה אצלם הפקר. והעצה לזה היא על ידי  ב( 
לימוד ההלכות השייכות לזה כמו ספר חפץ חיים ושמירת הלשון.

ביותר צריך לשים לב להזהר מהדברים הגורמים לחילול השם. ג( 

לפקח  מזכיר  יהיה  חבורה  ולכל  חבורות,  וישיבה  ישיבה  בכל  לסדר  ד( 
ולהשגיח על כל בני חבורה שלו ע"ד שקידתם בתורה והנהגתם ביר"א.

שלא להניח את בני הישיבה ללמוד לימודי חול זולת לימוד תורה"ק  ה( 
ויראת שמו יתברך כדאיתא בתנא דבי אליהו )פרק כ"ג( שכרתו אבותינו ברית 
במצרים שלא ללמוד לשון מצרים מפני דרכי עכו"ם שבהן )ר"ל בספרות שלהם(. 

וכמו כן בימינו מעורב בספרותם דעות זרות וספורי עגבים.

פה.  וניבול  ליצנות  או  מינות  בספרי  לקרוא  אופן  בשום  לחניח  שלא  ו( 
וכה"ג אסור לקרות בעתונים אשר נמצא בהם דברי תועבה הנ"ל.

כל מי שעוסק בקריאת ספרי מינים אסור להשהותו בישיבה. ז( 



פסק בית דיןסד

ב"ה

שמועה שמענו שיצאו אנשים לפרוץ גדרן של גאוני קדמאי צדיקי יסודי העולם 
ואמרו להכניס למודי חול בישיבות הקדושות.

כידוע מטרתן של הישיבות היא לגדל גדולי תורה אשר יראת ד' היא אוצרם, 
מעוטרים במידות טובות ובהנהגה ישרה וללא שום תערובת למודי חול ח"ו.

דעת גדולי  למדי  ומפורסם  ידוע  כאשר  הדבר  חומר  לבאר  למותר  אך  והנה 
לא  חוצבים להבות אש  הזהירו בדברים  דנא אשר  ובחו"ל מקדמת  הדור בארץ 
להכניס זמורת זר בכרם הישיבות הקדושות ולא להלכד ברשת ההשכלה האוכלת 
מנפש ועד בשר. אך כאשר בזמן האחרון ישנם כאלה אשר נפתו לעצת היצר הרע 

להכניס למודי בית ספר תיכון בישיבות.

על כן באנו באזהרה גדולה להרים מכשול מעם ה' ולהודיע כי דבר זה טומן 
בחובו סכנת חורבן והרס לשארית פליטת תורתנו בארץ הקודש וחלילה חלילה 

לפתוח פתח ולהכניס בישיבות לימודים תיכונים.

תררתנו  שדברי  ויעקב,  יצחק  אברהם  קודש  זרע  ישראל  בני  אחינו  ואליכם 
הקדושה חביבים עליכם — נקרא בקול גדול:

	ל תפרצ	 פרץ 	ח	מת החנ	ך הק		ש של 	ניכם 		ל תשנ	 	ת ה			ל	ת 
ש		ל	 לנ	 הר	ש	נים כמל	כים,

מסר	 	ת 	ניכם לישי		ת הממשיכ	ת 	ע		ת	ת 	ה	ה 	ת מס	רת הישי		ת 
	ישר	ל 	ל	 כחל 		ל	 שרק, 	ל תע	יפ	 	ת ה	רק של חיי שעה על פני 		ר 

ע	לם של חיי ע	לם.

ושומע לנו ישכון בטח ויזכה לראות מהרה בהרמת קרן תרתנו הקדושה בביאת 
גואל צדק בב"א.

וע"ז באנו עה''ח חודש טבת הא שתא תשכ"א לפ"ק בעירנו הקדושה ירושלים 
ת"ו:

דוב בעריש וויידענפעלד יחזקאל אברמסקי אליעזר יהודא 

פינקל יחזקאל סרני יעקב ישראל קניבסקי
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בעזרת ה' יתברך

ֵסֶפר

ִמיַרת ֵעיָנִים ׁשְ ָכר ְוָהֹעֶנׁש ּבִ ַהּשָׂ

ְּבִריאּותֹו,  ָהָאָדם,  ָׂשָכר  ָּכל  ִּכי  ִמֲחַז"ל  ְיֹבָאר  ּבֹו 
ֻּכָּלם  ָּבָניו,  ּוְבִריאּות  ָיָמיו  ֲאִריכּות  ַּפְרָנָסתֹו 

ְּתלּוִיים ְּבַהְנָהָגתֹו ִּבְקדּוָׁשה ִּבְרִאַּית ֵעיָניו.

ְמֹאד,  ֲעצּוִמים  ַלחּוץ  ְּביֹוֵצא  ְוַהִּנְסיֹונֹות  ֱהיֹות 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמַאְמֵרי  ְקָצת  ִצַּטְטנּו  ֵּכן  ַעל 
ְוַגם  ַהִּמְסַּתֵּכל  ָהֹעֶנׁש  ֹחֶמר  ְּבִעְנַין  ֵהן  ִלְבָרָכה, 

ְּבִעְנַין ּגֹוֶדל ָׂשָכר ַהִּנְזַהר.

ַהּיֹוֵצא  ְלָכל  ָּגדֹול  ּתֹוֶעֶלת  הּוא  ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר 
ּוִּבְלִּתי  ָּבּה.  ּוְלַעֵּין  ַּדּקֹות  ה  ֲחִמּׁשָ ִליָקח  ַלֶּדֶרְך, 
ְוַגם  ָסֵפק ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ְּברּוָחִנּיּות 

ְּבַגְׁשִמּיּות לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו.

ַּבְבִלי,  "ס,  ִמּׁשַ חז"ל  ִמִּדְבֵרי  ְמֻלָּקט  ֶזה  ָּכל 
זלה"ה,  מּוָסר  ּוְמִסְפֵרי  ּוִמְדָרִׁשים  ִוירּוַׁשְלִמי 
ֵאׁש,  ַלֲהבֹות  חֹוְצִבים  ַהְּקדֹוִׁשים  ְוִדְבֵריֶהם 
ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ְּדָבִרים 
ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלים 
ָּבֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֵסֶפר ֶזה ִיְהֶיה ַיד ַהֹּכל ְמַמְׁשְמִׁשים 

ָּבֶהן ְוִיְזְּכרּו ִלְׁשמֹור ּוְלַקֵּים.

L
ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי"

ַנַחל ָלִכיׁש 24/8 ָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש - 0548436784
אלול תשע"א
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א .......................................... ה	. ְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ְּברּוָחִנּיּות ְוַגם ְּבַגְׁשִמּיּות לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו  

א ו	. ַהְנָהָגה ַלּיֹוֵצא ַלּׁשּוק   

א ַהִּמְסַּתְּכִלין ְּבָמקֹום ָהָאסּור, ֶנְחַׁשְך אֹור ַהְמֻזָּכְך ֶׁשָּלֶהם ְוֹלא ִיְזּכּו ִלְראֹות ְּבֹנַעם ד' 	.
ִכיָנה  ...................................................................................................................... ז ְוֶלֱהנֹות ִמִּזיו ַהּׁשְ

א ז	. ִעָּקר ַהֹּכל הּוא ְׁשמֹור ֵעיֶניָך - ּוְׁשֹמר ִּפיָך   

א ז	. ֵרת    ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמִּביט ַעל ָנִׁשים, ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיְהֶיה ִלְפִנים ִמַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ

א ז	. ְסגּוָלה ְלִהָּנֵצל ֵמַעִין ָהָרע - ֶׁשֹּלא ִיְסַּתֵּכל ַּבחּוצֹות   

א ַחֵּיי ָהָאָדם ְּתלּוִיין ִּבְׁשִמיַרת ֵעיַנִים  ............................................................................................ ח	.

א ..................................................................................... ח	. ַההֹוֵלְך ַּבחּוץ ֹלא ִיְסַּתֵּכל ְּבָכל ַהְּצָדִדין  

א ַאל ֵיבֹוׁש ִמַּמְלִעיִגים  ......................................................................................................................... ח	.

א ַאל ֵיבֹוׁש ִמַּמְלִעיִגים - ִיְמָצא ָמנֹוַח ְלַנְפׁשֹו - ְוִיְפעֹול ְיׁשּועֹות ְּבַנְפׁשֹו  ................... ח	.

א ְׂשַכר ַהּׁשֹוֵמר ֵעיָניו ֵמִהְסַּתְּכלּויֹות ֲאסּורֹות  .......................................................................... ט		.

א י		. עֹוֵנׁש ַהָּגדֹול ַעל ִהְסַּתְּכלּות   

א ........................................................................................................................................ יא		. ֲהִליָכה ַלֶּדֶרְך  

J

ַמְפְּתחֹות
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עינים מירת  והענ ההכר 

   

       

ה זּ ה עוֹ לם  עוֹ למים. ב' וׁש לוֹ ם חס לאבּ ד עלוּ ל ל דּ ר נוֹ סע  ׁש כּ ן וכל לוּ ק 
ראׁש וֹ  הּמ ט ּמ אים ּפ ריצוּ ת ׁש כּ ן  וכל בּ נׁש ים  הסּת כּ ל וּ ת  ידי  על ה בּ א . ועוֹ לם 
ה "ד, פ "ד ּת ׁש וּ בה בּ הלכוֹ ת  והרמבּ "ם  ליצלן . רחמנא  ׁש חת  וּ מ וֹ ריד וֹ  נפ ׁש וֹ  וכל

ׁש לדּ האדם לג וּ פן לבא   ּכ אחר ה גּ וֹ רמים הן  הן  העינים  ׁש ראיּ ת מרגּ י ׁש  אינ וֹ  
בּ ׁש וּ םעריוֹ ת. י וּ כל לא ההס ּת כּ לוּ ת, בּ עד  יעצר לא  דּ אם  אחרי , פ ' החיּ ים  וּ בא וֹ ר 

חז"ל וּ כדברי עברה. לידי  ולבא  מ לּ הרהר להנּ צל  כ ')אפן  בּ נ ׁש ים(נדרים  ה צּ וֹ פה כּ ל ְִָ
חז "ל  מ דּ ברי  וידוּ ע עברה  לידי בּ א בּ ריא וּ ת וֹ ,ס וֹ פ וֹ  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם  האדם  חיּ וּ ת כּ ל כּ י 

בּ קדוּ ׁש ה . בּ הנהגת וֹ  ּת לוּ יים  כּ לּ ם  בּ ניו , וּ בריא וּ ת  ימיו  אריכוּ ת ח יּ יוּפ רנסת וֹ , וגם 
מאמרי קצת צ ּט טנ וּ  כּ ן על מאד, עצ וּ מים לחוּ ץ  בּ יוֹ צא והנּ סי וֹ נ וֹ ת ה בּ א . בּ עוֹ לם 

בּ קצּ וּ ר. הנּ זהר, שׂ כר בּ גדל  וגם  ה ּמ סּת כּ ל ע וֹ נׁש  חמר בּ ענין  הן חז "ל ,

 ֹלקח ּת ו וגם זה . בּ כל  וּ לעיּ ן דּ ּק וֹ ת  חמה ליקח  ,לדּ ר ה יּ וֹ צא  לכל גּ דוֹ לה  
בּ ר וּ חנ יּ וּ ת גּ דוֹ לה  ׁש מירה  לוֹ  ׁש יּ היה  ספק  וּ בל ּת י  בּ וֹ , להתבּ וֹ נן  לדּ ר עּמ וֹ 

הק' הח יּ ים הא וֹ ר כּ תב  וכ אחריו . וּ לזרעוֹ  ל וֹ  בּ גׁש מיּ וּ ת מ טיוגם  "את  עה"כ אחרי  (פ ' ְֲִֵֶַַָ

(" עׁש בּ ּת וֹ רה ע שׂ ה  מצו וֹ ת  כּ ל לק יּ ם  יוּ כל מערי וֹ ת  ׁש מירה ידי דּ על ׁש כּ ת וּ ב  , ֲַ
כּ ן  אין  מה  תעשׂ ה, לא  מכּ ל נפׁש וּ להמר יט ּמ א  כּ יוֹ אם מהם , אחת  יק יּ ם  לא  

לא ה לּ אוין  כּ ל  ׁש כּ ן , וכיון  וכח וֹ תיו. האדם איברי כּ ל על טמאה מׁש רה  זוֹ  טמאה 
לפעמים, ׁש יּ עשׂ ה  הגם  עשׂ ה, בּ מצווֹ ת  וכן  בּ וֹ . טמאתוֹ  אבר בּ כל כּ י  מהם , ימנע 
בּ על ה ּק דוֹ ׁש  כּ תב וכזה  כּ אן . עד ׁש מוֹ ,  ית בּ ר ה בּ וֹ רא בּ וֹ  יתרצּ ה לא  כּ י מצוה, אינ ּה 

ישׂ כר  תע ה בּ ני  לא   די  ר)ת ל"ה א ה ר  זה,,')א חלק  דּ בׁש ביל מרבּ וֹ תינ וּ  ק בּ לנוּ  ֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹ
כּ ל וכ וֹ ללת  ּת א וֹ תיו, כּ ל  נכלל  ׁש בּ זה  להיוֹ ת  ז וֹ  לעברה מתא וּ ה  בּ יוֹ תר  ה יּ צר

כּ אן. עד ה ּת אווֹ ת ,

 ּהח נּ ו ׁש כּ תב בּ ראׁש וֹ נים, מק וֹ רוֹ  "ולא)שפ "ז(מצוה זה ׁש ל  זוֹ  מצוה ידי  ׁש על  ְִָ
ימיו. כּ ל לד' מחט וֹ א  האדם  ימר  עיניכם", ואחרי  לבבכם  אחרי  תתוּ רוּ 

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג*

)בעל הסולם(  זצ”ל

בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  *זעק 
)בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע  הוא  השלושים 
קץ  על  זעקתי  “כבר  משנת תרצ”ג-933’ מצוי המשפט 
להתרחש  העומדת  השואה  על  התריע  הוא  העולם”(. 
היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה  הסכנה  ועל  אירופה  על 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא 
ואדמורי”ם,  רבנים  עם  נפגש  אף  כך  ולשם  פולין, 
בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר הזוהר בישיבותיהם, 
אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה 
זמן מן השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת 
תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, שכל העולם יתאחדו 
ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק 
חלקית. -רבנים וראשי ישיבות יקרים, אנחנו כעת זועקים 
אליכם בתחנונים לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק, 
אתם ראשים של עם ישראל, והאחריות של העם רובצת 

עליכם )שבת נה(
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ה זּ ה עוֹ לם  עוֹ למים. ב' וׁש לוֹ ם חס לאבּ ד עלוּ ל ל דּ ר נוֹ סע  ׁש כּ ן וכל לוּ ק 
ראׁש וֹ  הּמ ט ּמ אים ּפ ריצוּ ת ׁש כּ ן  וכל בּ נׁש ים  הסּת כּ ל וּ ת  ידי  על ה בּ א . ועוֹ לם 
ה "ד, פ "ד ּת ׁש וּ בה בּ הלכוֹ ת  והרמבּ "ם  ליצלן . רחמנא  ׁש חת  וּ מ וֹ ריד וֹ  נפ ׁש וֹ  וכל

ׁש לדּ האדם לג וּ פן לבא   ּכ אחר ה גּ וֹ רמים הן  הן  העינים  ׁש ראיּ ת מרגּ י ׁש  אינ וֹ  
בּ ׁש וּ םעריוֹ ת. י וּ כל לא ההס ּת כּ לוּ ת, בּ עד  יעצר לא  דּ אם  אחרי , פ ' החיּ ים  וּ בא וֹ ר 

חז"ל וּ כדברי עברה. לידי  ולבא  מ לּ הרהר להנּ צל  כ ')אפן  בּ נ ׁש ים(נדרים  ה צּ וֹ פה כּ ל ְִָ
חז "ל  מ דּ ברי  וידוּ ע עברה  לידי בּ א בּ ריא וּ ת וֹ ,ס וֹ פ וֹ  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם  האדם  חיּ וּ ת כּ ל כּ י 

בּ קדוּ ׁש ה . בּ הנהגת וֹ  ּת לוּ יים  כּ לּ ם  בּ ניו , וּ בריא וּ ת  ימיו  אריכוּ ת ח יּ יוּפ רנסת וֹ , וגם 
מאמרי קצת צ ּט טנ וּ  כּ ן על מאד, עצ וּ מים לחוּ ץ  בּ יוֹ צא והנּ סי וֹ נ וֹ ת ה בּ א . בּ עוֹ לם 

בּ קצּ וּ ר. הנּ זהר, שׂ כר בּ גדל  וגם  ה ּמ סּת כּ ל ע וֹ נׁש  חמר בּ ענין  הן חז "ל ,

 ֹלקח ּת ו וגם זה . בּ כל  וּ לעיּ ן דּ ּק וֹ ת  חמה ליקח  ,לדּ ר ה יּ וֹ צא  לכל גּ דוֹ לה  
בּ ר וּ חנ יּ וּ ת גּ דוֹ לה  ׁש מירה  לוֹ  ׁש יּ היה  ספק  וּ בל ּת י  בּ וֹ , להתבּ וֹ נן  לדּ ר עּמ וֹ 

הק' הח יּ ים הא וֹ ר כּ תב  וכ אחריו . וּ לזרעוֹ  ל וֹ  בּ גׁש מיּ וּ ת מ טיוגם  "את  עה"כ אחרי  (פ ' ְֲִֵֶַַָ

(" עׁש בּ ּת וֹ רה ע שׂ ה  מצו וֹ ת  כּ ל לק יּ ם  יוּ כל מערי וֹ ת  ׁש מירה ידי דּ על ׁש כּ ת וּ ב  , ֲַ
כּ ן  אין  מה  תעשׂ ה, לא  מכּ ל נפׁש וּ להמר יט ּמ א  כּ יוֹ אם מהם , אחת  יק יּ ם  לא  

לא ה לּ אוין  כּ ל  ׁש כּ ן , וכיון  וכח וֹ תיו. האדם איברי כּ ל על טמאה מׁש רה  זוֹ  טמאה 
לפעמים, ׁש יּ עשׂ ה  הגם  עשׂ ה, בּ מצווֹ ת  וכן  בּ וֹ . טמאתוֹ  אבר בּ כל כּ י  מהם , ימנע 
בּ על ה ּק דוֹ ׁש  כּ תב וכזה  כּ אן . עד ׁש מוֹ ,  ית בּ ר ה בּ וֹ רא בּ וֹ  יתרצּ ה לא  כּ י מצוה, אינ ּה 

ישׂ כר  תע ה בּ ני  לא   די  ר)ת ל"ה א ה ר  זה,,')א חלק  דּ בׁש ביל מרבּ וֹ תינ וּ  ק בּ לנוּ  ֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹ
כּ ל וכ וֹ ללת  ּת א וֹ תיו, כּ ל  נכלל  ׁש בּ זה  להיוֹ ת  ז וֹ  לעברה מתא וּ ה  בּ יוֹ תר  ה יּ צר

כּ אן. עד ה ּת אווֹ ת ,

 ּהח נּ ו ׁש כּ תב בּ ראׁש וֹ נים, מק וֹ רוֹ  "ולא)שפ "ז(מצוה זה ׁש ל  זוֹ  מצוה ידי  ׁש על  ְִָ
ימיו. כּ ל לד' מחט וֹ א  האדם  ימר  עיניכם", ואחרי  לבבכם  אחרי  תתוּ רוּ 
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כּ ּמ ה אחריה   ּת ּמ ׁש אז אחת  ּפ עם  ּת עבוֹ ר ואם בּ דת , גּ דוֹ ל יס וֹ ד ה זּ את  והּמ צוה 
עברה. גּ וֹ ררת  דּ עברה  ּפ עמים,

,מאד וּ מטרד  מבלבּ ל נעשׂ ה  אז דּ בר, בּ כל מ ׁש וֹ טט וֹ ת  עיניו כּ א ׁש ר בּ גׁש מ יּ וּ ת , 
מנוּ חה ל וֹ  י ׁש  אז דּ בר, רוֹ אה וּ באין  הגּ וּ ף, מנהיגין  ׁש בּ רא ׁש  דּ מח ׁש ב וֹ ת 

ס וֹ טה  ה ּת וֹ ספוֹ ת וּ כדברי אמ ּת ית . הדּ עת  הערוהאין)ד"ה('חוהרחבת  ׁש ראה  דּ אחר , 
לח ׁש ב יב וֹ א לא  ראה ׁש לּ א  א ה  וּ לאיד לע וֹ לם . אחריה  מהרהר ׁש וּ ב  אחת  ּפ עם 

ט "ז )עליה  אות  פ "ח  ה ד ה  ער  חכמה  .(רא ית  ְְִֵַַַָָָ

.לעריוֹ ת מ וּ מר הו"ל  בּ ערי וֹ ת  דּ ה ּמ סּת כּ ל  י וֹ נה , לרבּ נ וּ  ּת ׁש וּ בה  בּ ׁש ערי  עוֹ ד 
ּת ׁש וּ בה  הלכוֹ ת  בּ רמ בּ "ם  ה "ד )ונמנה את(פ "ד ה ּמ ע כּ בין  דברים כ"ד  בּ ין 

וּ מד ּמ  דּ חוֹ טא יבוֹ אה ּת ׁש וּ בה  זה  ידי  דּ על גּ דוֹ ל עוֹ ן  וה וּ א חטא. זה  ׁש אין  בּ נפׁש וֹ  ה  
ערי וֹ ת  ׁש ל ם )לגוּ פן  .(רמ "ם  ְַַָ

  

ההלכה ֲֵֶַָָחלק

מּמ נּ ה להנוֹ ת  נתכּ וּ ן  אם  אה, ׁש ל  קט נּ ה  בּ אצבּ ע אפילוּ  אס וּ רה הסּת כּ לוּ ת 
בּ י וֹ תר ה ּמ גנּ ה  בּ מק וֹ ם  נסּת כּ ל ס "א )וּ כאלּ וּ  כ"א  סימן העזר  אבן  ער .(לחן ְִֶֶֶֶָָָָֻ

מת כּ וּ ן אין  ואפיל וּ  האה ׁש ל עקיבּה  אפילוּ  אסוּ ר כּ ׁש ּמ גוּ לה, הּמ כ ּס ה  וּ במק וֹ ם 
בּ מקוֹ ם והוֹ ל אלּ וּ  כּ ל ׁש ם  ׁש אין  בּ דרכים  בּ וּ ק   ליל ׁש בּ ידוֹ  וכל  להנ וֹ ת.
מ ּמ קוֹ ם להתרחק   דּ צרי מיּק רי , רׁש ע  בּ הם , מסּת כּ ל  אין  אפילוּ  מגלּ ים, שעקביים 
למ ּט ה עיניו וכוֹ פה  אחריתא דּ רכּ א בּ ליכּ א גּ ם מק וֹ ם  וּ מ כּ ל לעברה . לב וֹ א ׁש יּ וּ כל
אחר לצד עיניו  לה ּט וֹ ת   צרי מקוֹ ם מ כּ ל הוּ א, ואנ וּ ס הא ה  בּ עקבי מרגּ י ׁש  כּ ן  ועל 
סימן  השולחן ערוך עוד ועיין האשה , של אעקב  דקאי  כ "ד, מכות  ומהרש "א  שם , ור "ג ורשב "ם  נ "ז  ב "ב  (עיין

ס "א ) .כ"א 

מכּס ה מקוֹ ם ׁש אר רק הא ה  ׁש ל ּפ ניה  רוֹ אה  בּ אין  דּ גם  בּ זה , להת בּ וֹ נן  ורא וּ י 
מיירי. מ זּ ה ׁש ם  דּ ה גּ מרא בּ עיניו , יראה ׁש לּ א  ּפ עלּ וֹ ת  לעשׂ וֹ ת  צרי המגלּ ה ,

רגלים ׁש ם דּ לי כּ א  חנ וּ ת אוֹ  מקוֹ ם א וֹ  בּ דר ליל ׁש אפׁש ר  ׁש כּ ל מם ונלמד
עינים בּ עצימת  אפיל וּ  ׁש ם   ליל אס וּ ר נ ׁש ים, ׁש ל מגלּ וֹ ת זרוֹ ע וֹ ת אוֹ  מגלּ וֹ ת 

מי ּק רי ׁש ּמ צוּ יורׁש ע לחנ וּ ת א וֹ  למק וֹ ם  מ ּמ קוֹ ם  בּ וּ ק  להליכה מינא ונפקא . 
ז וּ טרי  וּ באּפ י סק "ד )ּפ ריצ וּ ת . כ "א  העזר  נכריּ וֹ ת(אבן וגם  מגלּ וֹ ת , בּ זר וֹ ע וֹ ת  בּ ית וֹ  בּ ני  דּ גם ֶֶֶֶָ

הנ"ל נ "ז )בּ כלל  ף ב "ב  ר "ג בפי ' ת ב   כמ). ְֶַָ

עינים מירת  והענ זהכר 

זרוֹ עוֹ ת ׁש ם  ׁש יּ ׁש  חנ וּ ת  אוֹ  לוּ ק  ליל  וצרי אחרת  בּ רירה  לוֹ  בּ אין ואפילוּ 
הינ וּ  הזּ ה  וּ בזמן חסיד. ונקרא  עיניו  לעצם  ל וֹ  יׁש  ּפ ריצוּ ת, ׁש אר א וֹ  מגלּ וֹ ת
וּ מרכּ בוֹ ת. העגלוֹ ת לראוֹ ת  ׁש יּ וּ כל  זה בּ לי  ל וֹ  אפׁש ר אם  ׁש לּ וֹ , עינים  הבּ ּת י  ׁש יּ סיר

זה  ידי על חסיד ם )ונקרא .(ב "ב  ָ

ההא ׁש ל בּ עקיבּה  ל רקע )הּמ ס ּת כּ ל גע הרגל א וֹ (חלק  מ זּ ה  למעלה  ׁש כּ ן  וכל  ְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מה גּ נים  ׁש אינם  בּ נים  לוֹ  דּ הויין  זה, על הענ ׁש  מגלּ וֹ ת , ם )זרוֹ עוֹ ת  ובר "ן כ' ,(נדרים  ְִָָ

מוּ מין  בּ עלי בּ נים  קצ "ה )ּפ רוּ ׁש  ט "ז .(ען ֵַ

ולא גּ דוֹ לה  וּ מהירוּ ת בּ זריז וּ ת ליל  צרי ּפ ריצוּ ת , מקוֹ ם  כּ ל א וֹ  בּ וּ ק וכן
לפנוֹ ת כּ ׁש אפׁש ר חברים, עם  בּ שׂ יחה  בּ וּ ק להׁש ּת ה וֹ ת לא ׁש כּ ן וכל בּ מתינ וּ ת 

מגלּ ים  בעקביים  נ ׁש ים דּ ע וֹ ברוֹ ת אחר, בּ מקוֹ ם געוּ לדבּ ר  לה ן  כ"א  סימן העזר  אבן (ען ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היטב  באר  ת ב   כמ צניעת  לב ה   ואפיל פסיע תיה   י יר א  ל דדין,  סלק עד כו', ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא ה 

הרזב "ז ) .ם  ְֵ

         
    

עינים דּ א וֹ תן  זצ "ל, ח יּ ים  החפץ  דּ ברי  לעצמ וֹ  וּ לׁש נּ ן  ּת דיר לזכּ ר וּ כדאי 
בּ נעם לרא וֹ ת  יזכּ וּ  ולא  ׁש לּ הם   ּהמז כ אוֹ ר  נח ׁש האסוּ ר, בּ מק וֹ ם  ה ּמ סּת כּ לין 

. ּי ה גּ דוֹ לה  היּ וֹ תר הנאה ׁש הוּ א  הכינה  מזּ יו ולהנ וֹ ת פ "ל )ד' ב ' חלק  ה ן .(מירת  ְִֵֶַַָ

עּק רוֹ  מה גּ וּ ף  ה נּ ׁש מה  כּ ׁש נּ פרדת  האדם  ׁש הנאת  דּ כיון  איׁש , בּ ן בּ על כּ תב וכן 
ׁש לּ וֹ  האיברים כּ ל מ ׁש אר יוֹ תר  בּ זה  לי זּ הר  צרי א 'מהעינים, נה  ואתח ן חי , י סף  (עד  ְֵֶַַַָָָ

ולכן) .ד"ה  ְֵָ

וּ ק ּב  ּוּ מהל בּ תפ לּ ה , עוֹ מד ׁש ה וּ א כּ מ וֹ  למ ּט ה מסּת כּ ל  בּ וּ ק, הליכה  אפן
בּ עסקיו  הּט רוּ ד ה "ט )כּ אדם פ "ה  ע ת  הלכת  .(רמ "ם  ְְִֵַַ

 לאחריו אוֹ  לצּ דדין  וּ מסלק ּה  רץ א לּ א  אחריה להל אסוּ ר בּ וּ ק אה  (אבן ּפ גע ֶֶ

ס "א ) כ"א  סימן ועדהעזר  רגל  מ כּ ף  מכּס וֹ ת  כּ ׁש הוֹ לכ וֹ ת  אפילוּ  הנּ ׁש ים , בּ כל  והא ּס וּ ר . ִֶֶָָ
תש "ע )רא ׁש  סימן ב ' חלק  .(רדב "ז  ִֵֶָ

       

טוֹ ב ׁש יּ וֹ תר לנ וּ , רמז הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד ׁש וא", מרא וֹ ת עיני  "העבר
ותפל ׁש וא  דּ בר בּ הם  ׁש יּ ראה קדם  עיניו  ו ׁש לוֹ ם  חס  ול ּק ח  להעביר להאדם

עת  בּ כל יתבּ ר להם ית ּפ לּ ל  זה  ועל  ליצלן , ע"ו)רחמנא  א ת  סטרעליסק ,  ד ק .(אמרי  ְִֵֶ
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כּ ּמ ה אחריה   ּת ּמ ׁש אז אחת  ּפ עם  ּת עבוֹ ר ואם בּ דת , גּ דוֹ ל יס וֹ ד ה זּ את  והּמ צוה 
עברה. גּ וֹ ררת  דּ עברה  ּפ עמים,

,מאד וּ מטרד  מבלבּ ל נעשׂ ה  אז דּ בר, בּ כל מ ׁש וֹ טט וֹ ת  עיניו כּ א ׁש ר בּ גׁש מ יּ וּ ת , 
מנוּ חה ל וֹ  י ׁש  אז דּ בר, רוֹ אה וּ באין  הגּ וּ ף, מנהיגין  ׁש בּ רא ׁש  דּ מח ׁש ב וֹ ת 

ס וֹ טה  ה ּת וֹ ספוֹ ת וּ כדברי אמ ּת ית . הדּ עת  הערוהאין)ד"ה('חוהרחבת  ׁש ראה  דּ אחר , 
לח ׁש ב יב וֹ א לא  ראה ׁש לּ א  א ה  וּ לאיד לע וֹ לם . אחריה  מהרהר ׁש וּ ב  אחת  ּפ עם 

ט "ז )עליה  אות  פ "ח  ה ד ה  ער  חכמה  .(רא ית  ְְִֵַַַָָָ

.לעריוֹ ת מ וּ מר הו"ל  בּ ערי וֹ ת  דּ ה ּמ סּת כּ ל  י וֹ נה , לרבּ נ וּ  ּת ׁש וּ בה  בּ ׁש ערי  עוֹ ד 
ּת ׁש וּ בה  הלכוֹ ת  בּ רמ בּ "ם  ה "ד )ונמנה את(פ "ד ה ּמ ע כּ בין  דברים כ"ד  בּ ין 

וּ מד ּמ  דּ חוֹ טא יבוֹ אה ּת ׁש וּ בה  זה  ידי  דּ על גּ דוֹ ל עוֹ ן  וה וּ א חטא. זה  ׁש אין  בּ נפׁש וֹ  ה  
ערי וֹ ת  ׁש ל ם )לגוּ פן  .(רמ "ם  ְַַָ

  

ההלכה ֲֵֶַָָחלק

מּמ נּ ה להנוֹ ת  נתכּ וּ ן  אם  אה, ׁש ל  קט נּ ה  בּ אצבּ ע אפילוּ  אס וּ רה הסּת כּ לוּ ת 
בּ י וֹ תר ה ּמ גנּ ה  בּ מק וֹ ם  נסּת כּ ל ס "א )וּ כאלּ וּ  כ"א  סימן העזר  אבן  ער .(לחן ְִֶֶֶֶָָָָֻ

מת כּ וּ ן אין  ואפיל וּ  האה ׁש ל עקיבּה  אפילוּ  אסוּ ר כּ ׁש ּמ גוּ לה, הּמ כ ּס ה  וּ במק וֹ ם 
בּ מקוֹ ם והוֹ ל אלּ וּ  כּ ל ׁש ם  ׁש אין  בּ דרכים  בּ וּ ק   ליל ׁש בּ ידוֹ  וכל  להנ וֹ ת.
מ ּמ קוֹ ם להתרחק   דּ צרי מיּק רי , רׁש ע  בּ הם , מסּת כּ ל  אין  אפילוּ  מגלּ ים, שעקביים 
למ ּט ה עיניו וכוֹ פה  אחריתא דּ רכּ א בּ ליכּ א גּ ם מק וֹ ם  וּ מ כּ ל לעברה . לב וֹ א ׁש יּ וּ כל
אחר לצד עיניו  לה ּט וֹ ת   צרי מקוֹ ם מ כּ ל הוּ א, ואנ וּ ס הא ה  בּ עקבי מרגּ י ׁש  כּ ן  ועל 
סימן  השולחן ערוך עוד ועיין האשה , של אעקב  דקאי  כ "ד, מכות  ומהרש "א  שם , ור "ג ורשב "ם  נ "ז  ב "ב  (עיין

ס "א ) .כ"א 

מכּס ה מקוֹ ם ׁש אר רק הא ה  ׁש ל ּפ ניה  רוֹ אה  בּ אין  דּ גם  בּ זה , להת בּ וֹ נן  ורא וּ י 
מיירי. מ זּ ה ׁש ם  דּ ה גּ מרא בּ עיניו , יראה ׁש לּ א  ּפ עלּ וֹ ת  לעשׂ וֹ ת  צרי המגלּ ה ,

רגלים ׁש ם דּ לי כּ א  חנ וּ ת אוֹ  מקוֹ ם א וֹ  בּ דר ליל ׁש אפׁש ר  ׁש כּ ל מם ונלמד
עינים בּ עצימת  אפיל וּ  ׁש ם   ליל אס וּ ר נ ׁש ים, ׁש ל מגלּ וֹ ת זרוֹ ע וֹ ת אוֹ  מגלּ וֹ ת 

מי ּק רי ׁש ּמ צוּ יורׁש ע לחנ וּ ת א וֹ  למק וֹ ם  מ ּמ קוֹ ם  בּ וּ ק  להליכה מינא ונפקא . 
ז וּ טרי  וּ באּפ י סק "ד )ּפ ריצ וּ ת . כ "א  העזר  נכריּ וֹ ת(אבן וגם  מגלּ וֹ ת , בּ זר וֹ ע וֹ ת  בּ ית וֹ  בּ ני  דּ גם ֶֶֶֶָ

הנ"ל נ "ז )בּ כלל  ף ב "ב  ר "ג בפי ' ת ב   כמ). ְֶַָ

עינים מירת  והענ זהכר 

זרוֹ עוֹ ת ׁש ם  ׁש יּ ׁש  חנ וּ ת  אוֹ  לוּ ק  ליל  וצרי אחרת  בּ רירה  לוֹ  בּ אין ואפילוּ 
הינ וּ  הזּ ה  וּ בזמן חסיד. ונקרא  עיניו  לעצם  ל וֹ  יׁש  ּפ ריצוּ ת, ׁש אר א וֹ  מגלּ וֹ ת
וּ מרכּ בוֹ ת. העגלוֹ ת לראוֹ ת  ׁש יּ וּ כל  זה בּ לי  ל וֹ  אפׁש ר אם  ׁש לּ וֹ , עינים  הבּ ּת י  ׁש יּ סיר

זה  ידי על חסיד ם )ונקרא .(ב "ב  ָ

ההא ׁש ל בּ עקיבּה  ל רקע )הּמ ס ּת כּ ל גע הרגל א וֹ (חלק  מ זּ ה  למעלה  ׁש כּ ן  וכל  ְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מה גּ נים  ׁש אינם  בּ נים  לוֹ  דּ הויין  זה, על הענ ׁש  מגלּ וֹ ת , ם )זרוֹ עוֹ ת  ובר "ן כ' ,(נדרים  ְִָָ

מוּ מין  בּ עלי בּ נים  קצ "ה )ּפ רוּ ׁש  ט "ז .(ען ֵַ

ולא גּ דוֹ לה  וּ מהירוּ ת בּ זריז וּ ת ליל  צרי ּפ ריצוּ ת , מקוֹ ם  כּ ל א וֹ  בּ וּ ק וכן
לפנוֹ ת כּ ׁש אפׁש ר חברים, עם  בּ שׂ יחה  בּ וּ ק להׁש ּת ה וֹ ת לא ׁש כּ ן וכל בּ מתינ וּ ת 

מגלּ ים  בעקביים  נ ׁש ים דּ ע וֹ ברוֹ ת אחר, בּ מקוֹ ם געוּ לדבּ ר  לה ן  כ"א  סימן העזר  אבן (ען ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היטב  באר  ת ב   כמ צניעת  לב ה   ואפיל פסיע תיה   י יר א  ל דדין,  סלק עד כו', ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא ה 

הרזב "ז ) .ם  ְֵ

         
    

עינים דּ א וֹ תן  זצ "ל, ח יּ ים  החפץ  דּ ברי  לעצמ וֹ  וּ לׁש נּ ן  ּת דיר לזכּ ר וּ כדאי 
בּ נעם לרא וֹ ת  יזכּ וּ  ולא  ׁש לּ הם   ּהמז כ אוֹ ר  נח ׁש האסוּ ר, בּ מק וֹ ם  ה ּמ סּת כּ לין 

. ּי ה גּ דוֹ לה  היּ וֹ תר הנאה ׁש הוּ א  הכינה  מזּ יו ולהנ וֹ ת פ "ל )ד' ב ' חלק  ה ן .(מירת  ְִֵֶַַָ

עּק רוֹ  מה גּ וּ ף  ה נּ ׁש מה  כּ ׁש נּ פרדת  האדם  ׁש הנאת  דּ כיון  איׁש , בּ ן בּ על כּ תב וכן 
ׁש לּ וֹ  האיברים כּ ל מ ׁש אר יוֹ תר  בּ זה  לי זּ הר  צרי א 'מהעינים, נה  ואתח ן חי , י סף  (עד  ְֵֶַַַָָָ

ולכן) .ד"ה  ְֵָ

וּ ק ּב  ּוּ מהל בּ תפ לּ ה , עוֹ מד ׁש ה וּ א כּ מ וֹ  למ ּט ה מסּת כּ ל  בּ וּ ק, הליכה  אפן
בּ עסקיו  הּט רוּ ד ה "ט )כּ אדם פ "ה  ע ת  הלכת  .(רמ "ם  ְְִֵַַ

 לאחריו אוֹ  לצּ דדין  וּ מסלק ּה  רץ א לּ א  אחריה להל אסוּ ר בּ וּ ק אה  (אבן ּפ גע ֶֶ

ס "א ) כ"א  סימן ועדהעזר  רגל  מ כּ ף  מכּס וֹ ת  כּ ׁש הוֹ לכ וֹ ת  אפילוּ  הנּ ׁש ים , בּ כל  והא ּס וּ ר . ִֶֶָָ
תש "ע )רא ׁש  סימן ב ' חלק  .(רדב "ז  ִֵֶָ

       

טוֹ ב ׁש יּ וֹ תר לנ וּ , רמז הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד ׁש וא", מרא וֹ ת עיני  "העבר
ותפל ׁש וא  דּ בר בּ הם  ׁש יּ ראה קדם  עיניו  ו ׁש לוֹ ם  חס  ול ּק ח  להעביר להאדם

עת  בּ כל יתבּ ר להם ית ּפ לּ ל  זה  ועל  ליצלן , ע"ו)רחמנא  א ת  סטרעליסק ,  ד ק .(אמרי  ְִֵֶ
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להקב "ה ויתּפ לּ ל ה ּמ זוּ זה  על  ידיו  יניח הנּ סי וֹ נוֹ ת, מקוֹ ם לח וּ ץ, יצא  טרם  כּ ן  ועל 
יעזר ה וּ א   ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  רעוֹ ת  וּ מח ׁש ב וֹ ת  אסוּ רה , הסּת כּ לוּ ת  מין מ כּ ל  ׁש יּ ׁש מרה וּ 

י כּ ׁש ל ׁש לּ א  ו')לוֹ  א ת  ה ר  חלק  ל"ה , תעה  לא   די  ר). ֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹ

          
 ֹואינ ו כּ עסוֹ  וסוֹ בל בּ טלים דּ ברים  מד בּ ר ואינוֹ  נ ׁש ים, על  מ בּ יט ׁש אינ וֹ  מי 

מ ּמ לאכי לפנים יהיה  לב וֹ א  לעתיד ט וֹ בים , וּ במע שׂ ים בּ ּת וֹ רה  וע וֹ סק מת גּ אה 
ק "מ )ה רת  סימן חסידים  .(ספר  ֲִִִֵֶָ

 ה ּק דוֹ ׁש ים הּמ דרגוֹ ת  לכל  ּת ז כּ ה  ועינים, ה ּפ ה  קדה )כּ ׁש ּת ׁש מוֹ ר א ת   ד ה .(של "ה  ְַָָ

       
הרע עין ידי על  הן  מית וֹ ת  כּ ל דּ כּ מעט איתא , ק "ז )בּ גּ מרא לה נּ צל(ב "מ  והעצה  . 

בּ ח וּ צוֹ ת יסּת כּ ל  ׁש לּ א הרע  כ ')מעין זרע וֹ (רכת  וכל יוֹ סף זכה  טעמא  וּ מהאי . ְָ
בּ הם  ׁש וֹ לטת  הרע עין  דּ אין קדה )אחריו , א ת  ד ה .(של"ה ְַָָ

    
ח יּ י כּ י כּ לל , ירא נּ ה  ולא  למ ּט ה  עיניו י ּת ן  אה , עם לדבּ ר  כּ ׁש מ וּ כרח  אפיל וּ 

הבּ א וּ בע וֹ לם  ה זּ ה בּ ע וֹ לם  ל וֹ  דּ ט וֹ ב  וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק  וה וּ א בּ זה , ּת לוּ יין  האדם 
תעשה ) לא  המתחיל דבור  ואתחנן פלאג"י , "ח למהר  חיים  .(תוכחת 

      
להסּת כּ ל ׁש צּ רי ל וֹ  ׁש נּ דמה  הגם  בּ ד', בּ בּט ח וֹ ן לבּ וֹ  יחזּ ק  עיניו , ל ׁש מ וֹ ר הרוֹ צה 

"וׁש ח כּ דכתיב  מ ּמ ילא , ׁש ּמ בּק ׁש  האיׁש  לוֹ  יזמין  ירצה  ד' אם  וּ לכאן, לכאן 
י וֹ ׁש ע" כ "ט )עינים כ "ב  דּ בר(א ב  בּ כל עינים הח לזה  מ וֹ ׁש יע  ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ִ

 א ')ׁש יּ צטר רק  צ יק  .(יס ד  ְִֶֶַ

כּ ׁש היּ צר הרוֹ ב ּפ י על  כּ י וּ לכאן, לכאן  להסּת כּ ל ׁש לּ א  עצמ וֹ , ויכריח ירגּ יל 
חצ וּ פה, א וֹ  א ה  איזה רא יּ ת  ׁש ם  לוֹ  מזמין  מקוֹ ם, בּ איזה  להס ּת כּ ל מפּת ה וּ 
וה ּמ ה ליצלן , רחמנא  זנ וּ נים  רוּ ח  ׁש יּ ׁש  חכמה , בּ ספרי מ וּ בא  כּ י וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק  כּ א ׁש ר
הּמ ח ׁש בה מ ּפ גם וחיּ וּ תם  ות וֹ לדוֹ תיהם דּ ּק וֹ ת , קלּפ וֹ ת ה ּמ ה  כּ י האוירין , כּ ל מלאים 
וה ּמ זוּ הם, האס וּ ר בּ מקוֹ ם להס ּת כּ ל עיניו  מגבּ יה  האדם  א ׁש ר ותכף הרא יּ ה . וּ פגם 
הרגע בּ זה  ּת כף אז  והס ּת כּ לוּ ת , רא יּ ה  בּ לי  סתם  בּ מח ׁש ב וֹ תיו מח ב  אפיל וּ  א וֹ 
טמאוֹ ת מיני בּ כל  א וֹ ת וֹ  וּ מטּמ אין  עליו ו ׁש וֹ רין ׁש לּ וֹ , ה בּ המית  נפ ׁש  בּ כח  מתלבּ ׁש ים 

ליצלן  פ "ג)רחמנא ציק , .(יס ד  ְִַ

עינים מירת  והענ טהכר 

ואּת ה בּ וּ ק,  בּ לכּת  ּב לׁש לוֹ ט ּפ תח  יצר ימצא ׁש לּ א  גּ ד וֹ ל , כּ לל ל ע וֹ ד 
בּ הן ּת ס ּת כּ ל ואל ׁש ּת עברנה עד לארץ  עיני שׂ ים  ,לקראת בּ אוֹ ת  נׁש ים  רוֹ אה
ראיּ ה אין  ואם  לרא וֹ תן , עינ ׁש ּת שׂ ים  בּ חזק  עלי מת גּ בּ ר ׁש היּ צר ּת ראה ׁש הרי כו ',
אם כּ י זה , בּ נ ּס יוֹ ן לעמ וֹ ד יכ וֹ ל  אדם  כּ ל ׁש כּ מעט  עד עלי מתגּ בּ ר ל ּמ ה  כּ לוּ ם, ז וּ 

בּ לבּ וֹ  חק וּ קה  בּ וֹ ראוֹ  ׁש אהבת  פכ"ז )מי  מ סר , .(בט ֵֶָ

  
עיּ ן לעקוֹ ר.  ׁש צּ רי רעה  בּ וּ ׁש ה  והיא  למ ּט ה  ועיניו בּ וּ ק ליל הּמ ת בּ יּ ׁש ים י ׁש 

סוֹ ף, ועד  מ ּת ח לּ ה  החסידוּ ת  חזק וע ּק ר ט': סימן חסידים  בּ ספר כּ תוּ ב  מה 
חסידוּ ת וֹ  מניח  אינוֹ  עליו , ׁש ּמ תלוֹ צצים  ּפ י על ּפ ניאף רוֹ אה ואינ וֹ  למים  וכוּ נת וֹ  

ח ּפ ה, בּ בית  ׁש היה  כּ גוֹ ן  ה נּ ׁש ים ר וֹ אין  ׁש כּ לּ ם  אחרים , אנׁש ים  בּ ין  בּ פרט  נ ׁש ים
לרב יּ ז כּ ה   לפיכ מס ּת כּ ל, אינ וֹ  והוּ א  מס ּת כּ לים והכּ ל עדיים מלבּ ׁש וֹ ת  ׁש ם  ׁש הנּ ׁש ים
ה כינה, מ זּ יו ּת שׂ בּ ע ועינ וֹ  ," לּ יראי צפנּת  "אׁש ר ׁש כּ ת וּ ב: כּ מ וֹ  וכוּ ', הצּ פוּ ן  ט וּ ב
עליו הּמ לעיגים אדם בּ ני בּ פני  ית בּ יּ ׁש  ולא  א ', סעיף  ורמ "א לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד

ׁש מ וֹ .  ית בּ ר הבּ וֹ רא בּ עב וֹ דת

          
הראיּ ה בּ חוּ ׁש  עצמ וֹ  את  יגדּ יר טמאה , לידי  להביא ּה  ׁש לּ א  לנפ ׁש וֹ , ׁש ח ׁש  מי  כּ ל 

בּ נפׁש וֹ  מ ּמ ׁש  א ׁש ר וידע ועוֹ ז. ּת וֹ קף בּ כל עצמוֹ  על  ית גּ בּ ר לוֹ , ק ׁש ה  הדּ בר ואם 
דּ בר ה וּ א . יפעל ולא  נחׁש ב  וּ כאפס כּ אין עבוֹ דתוֹ  כּ ל בּ זה , עצמוֹ  את  יג דּ יר לא  ואם 

מ ּט ה  מ ּט ה ליצלן רחמנא  ירד  ואדרבּ ה  ועבוֹ דת וֹ , כּ ארי,בּ יגיעת וֹ  ית גּ בּ ר כּ ן  ועל , 
אדם, בּ ני לשׂ יח וֹ ת  יח וּ ׁש  אל נ כּ ר  יהיה  אם  וגם ועוֹ ז, ּת וֹ קף בּ כל  עצמ וֹ  את  להגדּ יר
ׁש כּ ן וכל דּ בר, ׁש וּ ם  על  מ בּ יטים  אינם בּ גׁש מיּ וּ ת , הנּ פׁש  לח יּ י  הנּ וֹ גע  בּ דּ בר והלא
ׁש צּ רי הראׁש וֹ נה , בּ עת רק  הוּ א בּ זה  וה כּ בדוּ ת הרוּ חני , הנּ פׁש  לח יּ י  בּ הנּ וֹ גע 
וּ בהגדּ רה , ּכ יתרגּ ל הזּ מן   וּ במ ׁש וּ רצ וֹ נ וֹ  טבע וֹ  על  וּ להת גּ בּ ר  עצמ וֹ  על להכבּ יד 

וּ ביגיעת וֹ ז עבוֹ דת וֹ  לעבוֹ ד י וּ כל ואז וּ בל בּ וּ לים, רע וֹ ת מ כּ ּמ ה לנפ ׁש וֹ  מנ וֹ ח  ימצא את 
ית בּ ר בּ עזרתוֹ  בּ נפׁש וֹ  י ׁש וּ ע וֹ ת  דובער יפעל  ר י  האמצעי  לאדמ "ר   ב ' רק  העב דה, (ק נטרס  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

זצ "ל ) .מליובאוויטש 

    
: ה א מראיּ ת עיניו 

 ה ּק רבּ נ וֹ ת כּ ל וּ כהקריב  - לכינה  מר כּ בה  מיר יהיה  צפורן ,ד ה עב דת  (חיד"א  ֲִֶַַַָ

קכ "ח ) א ת  ט' .סימן ִָ
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להקב "ה ויתּפ לּ ל ה ּמ זוּ זה  על  ידיו  יניח הנּ סי וֹ נוֹ ת, מקוֹ ם לח וּ ץ, יצא  טרם  כּ ן  ועל 
יעזר ה וּ א   ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  רעוֹ ת  וּ מח ׁש ב וֹ ת  אסוּ רה , הסּת כּ לוּ ת  מין מ כּ ל  ׁש יּ ׁש מרה וּ 

י כּ ׁש ל ׁש לּ א  ו')לוֹ  א ת  ה ר  חלק  ל"ה , תעה  לא   די  ר). ֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹ

          
 ֹואינ ו כּ עסוֹ  וסוֹ בל בּ טלים דּ ברים  מד בּ ר ואינוֹ  נ ׁש ים, על  מ בּ יט ׁש אינ וֹ  מי 

מ ּמ לאכי לפנים יהיה  לב וֹ א  לעתיד ט וֹ בים , וּ במע שׂ ים בּ ּת וֹ רה  וע וֹ סק מת גּ אה 
ק "מ )ה רת  סימן חסידים  .(ספר  ֲִִִֵֶָ

 ה ּק דוֹ ׁש ים הּמ דרגוֹ ת  לכל  ּת ז כּ ה  ועינים, ה ּפ ה  קדה )כּ ׁש ּת ׁש מוֹ ר א ת   ד ה .(של "ה  ְַָָ

       
הרע עין ידי על  הן  מית וֹ ת  כּ ל דּ כּ מעט איתא , ק "ז )בּ גּ מרא לה נּ צל(ב "מ  והעצה  . 

בּ ח וּ צוֹ ת יסּת כּ ל  ׁש לּ א הרע  כ ')מעין זרע וֹ (רכת  וכל יוֹ סף זכה  טעמא  וּ מהאי . ְָ
בּ הם  ׁש וֹ לטת  הרע עין  דּ אין קדה )אחריו , א ת  ד ה .(של"ה ְַָָ

    
ח יּ י כּ י כּ לל , ירא נּ ה  ולא  למ ּט ה  עיניו י ּת ן  אה , עם לדבּ ר  כּ ׁש מ וּ כרח  אפיל וּ 

הבּ א וּ בע וֹ לם  ה זּ ה בּ ע וֹ לם  ל וֹ  דּ ט וֹ ב  וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק  וה וּ א בּ זה , ּת לוּ יין  האדם 
תעשה ) לא  המתחיל דבור  ואתחנן פלאג"י , "ח למהר  חיים  .(תוכחת 

      
להסּת כּ ל ׁש צּ רי ל וֹ  ׁש נּ דמה  הגם  בּ ד', בּ בּט ח וֹ ן לבּ וֹ  יחזּ ק  עיניו , ל ׁש מ וֹ ר הרוֹ צה 

"וׁש ח כּ דכתיב  מ ּמ ילא , ׁש ּמ בּק ׁש  האיׁש  לוֹ  יזמין  ירצה  ד' אם  וּ לכאן, לכאן 
י וֹ ׁש ע" כ "ט )עינים כ "ב  דּ בר(א ב  בּ כל עינים הח לזה  מ וֹ ׁש יע  ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ִ

 א ')ׁש יּ צטר רק  צ יק  .(יס ד  ְִֶֶַ

כּ ׁש היּ צר הרוֹ ב ּפ י על  כּ י וּ לכאן, לכאן  להסּת כּ ל ׁש לּ א  עצמ וֹ , ויכריח ירגּ יל 
חצ וּ פה, א וֹ  א ה  איזה רא יּ ת  ׁש ם  לוֹ  מזמין  מקוֹ ם, בּ איזה  להס ּת כּ ל מפּת ה וּ 
וה ּמ ה ליצלן , רחמנא  זנ וּ נים  רוּ ח  ׁש יּ ׁש  חכמה , בּ ספרי מ וּ בא  כּ י וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק  כּ א ׁש ר
הּמ ח ׁש בה מ ּפ גם וחיּ וּ תם  ות וֹ לדוֹ תיהם דּ ּק וֹ ת , קלּפ וֹ ת ה ּמ ה  כּ י האוירין , כּ ל מלאים 
וה ּמ זוּ הם, האס וּ ר בּ מקוֹ ם להס ּת כּ ל עיניו  מגבּ יה  האדם  א ׁש ר ותכף הרא יּ ה . וּ פגם 
הרגע בּ זה  ּת כף אז  והס ּת כּ לוּ ת , רא יּ ה  בּ לי  סתם  בּ מח ׁש ב וֹ תיו מח ב  אפיל וּ  א וֹ 
טמאוֹ ת מיני בּ כל  א וֹ ת וֹ  וּ מטּמ אין  עליו ו ׁש וֹ רין ׁש לּ וֹ , ה בּ המית  נפ ׁש  בּ כח  מתלבּ ׁש ים 

ליצלן  פ "ג)רחמנא ציק , .(יס ד  ְִַ

עינים מירת  והענ טהכר 

ואּת ה בּ וּ ק,  בּ לכּת  ּב לׁש לוֹ ט ּפ תח  יצר ימצא ׁש לּ א  גּ ד וֹ ל , כּ לל ל ע וֹ ד 
בּ הן ּת ס ּת כּ ל ואל ׁש ּת עברנה עד לארץ  עיני שׂ ים  ,לקראת בּ אוֹ ת  נׁש ים  רוֹ אה
ראיּ ה אין  ואם  לרא וֹ תן , עינ ׁש ּת שׂ ים  בּ חזק  עלי מת גּ בּ ר ׁש היּ צר ּת ראה ׁש הרי כו ',
אם כּ י זה , בּ נ ּס יוֹ ן לעמ וֹ ד יכ וֹ ל  אדם  כּ ל ׁש כּ מעט  עד עלי מתגּ בּ ר ל ּמ ה  כּ לוּ ם, ז וּ 

בּ לבּ וֹ  חק וּ קה  בּ וֹ ראוֹ  ׁש אהבת  פכ"ז )מי  מ סר , .(בט ֵֶָ

  
עיּ ן לעקוֹ ר.  ׁש צּ רי רעה  בּ וּ ׁש ה  והיא  למ ּט ה  ועיניו בּ וּ ק ליל הּמ ת בּ יּ ׁש ים י ׁש 

סוֹ ף, ועד  מ ּת ח לּ ה  החסידוּ ת  חזק וע ּק ר ט': סימן חסידים  בּ ספר כּ תוּ ב  מה 
חסידוּ ת וֹ  מניח  אינוֹ  עליו , ׁש ּמ תלוֹ צצים  ּפ י על ּפ ניאף רוֹ אה ואינ וֹ  למים  וכוּ נת וֹ  

ח ּפ ה, בּ בית  ׁש היה  כּ גוֹ ן  ה נּ ׁש ים ר וֹ אין  ׁש כּ לּ ם  אחרים , אנׁש ים  בּ ין  בּ פרט  נ ׁש ים
לרב יּ ז כּ ה   לפיכ מס ּת כּ ל, אינ וֹ  והוּ א  מס ּת כּ לים והכּ ל עדיים מלבּ ׁש וֹ ת  ׁש ם  ׁש הנּ ׁש ים
ה כינה, מ זּ יו ּת שׂ בּ ע ועינ וֹ  ," לּ יראי צפנּת  "אׁש ר ׁש כּ ת וּ ב: כּ מ וֹ  וכוּ ', הצּ פוּ ן  ט וּ ב
עליו הּמ לעיגים אדם בּ ני בּ פני  ית בּ יּ ׁש  ולא  א ', סעיף  ורמ "א לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד

ׁש מ וֹ .  ית בּ ר הבּ וֹ רא בּ עב וֹ דת

          
הראיּ ה בּ חוּ ׁש  עצמ וֹ  את  יגדּ יר טמאה , לידי  להביא ּה  ׁש לּ א  לנפ ׁש וֹ , ׁש ח ׁש  מי  כּ ל 

בּ נפׁש וֹ  מ ּמ ׁש  א ׁש ר וידע ועוֹ ז. ּת וֹ קף בּ כל עצמוֹ  על  ית גּ בּ ר לוֹ , ק ׁש ה  הדּ בר ואם 
דּ בר ה וּ א . יפעל ולא  נחׁש ב  וּ כאפס כּ אין עבוֹ דתוֹ  כּ ל בּ זה , עצמוֹ  את  יג דּ יר לא  ואם 

מ ּט ה  מ ּט ה ליצלן רחמנא  ירד  ואדרבּ ה  ועבוֹ דת וֹ , כּ ארי,בּ יגיעת וֹ  ית גּ בּ ר כּ ן  ועל , 
אדם, בּ ני לשׂ יח וֹ ת  יח וּ ׁש  אל נ כּ ר  יהיה  אם  וגם ועוֹ ז, ּת וֹ קף בּ כל  עצמ וֹ  את  להגדּ יר
ׁש כּ ן וכל דּ בר, ׁש וּ ם  על  מ בּ יטים  אינם בּ גׁש מיּ וּ ת , הנּ פׁש  לח יּ י  הנּ וֹ גע  בּ דּ בר והלא
ׁש צּ רי הראׁש וֹ נה , בּ עת רק  הוּ א בּ זה  וה כּ בדוּ ת הרוּ חני , הנּ פׁש  לח יּ י  בּ הנּ וֹ גע 
וּ בהגדּ רה , ּכ יתרגּ ל הזּ מן   וּ במ ׁש וּ רצ וֹ נ וֹ  טבע וֹ  על  וּ להת גּ בּ ר  עצמ וֹ  על להכבּ יד 

וּ ביגיעת וֹ ז עבוֹ דת וֹ  לעבוֹ ד י וּ כל ואז וּ בל בּ וּ לים, רע וֹ ת מ כּ ּמ ה לנפ ׁש וֹ  מנ וֹ ח  ימצא את 
ית בּ ר בּ עזרתוֹ  בּ נפׁש וֹ  י ׁש וּ ע וֹ ת  דובער יפעל  ר י  האמצעי  לאדמ "ר   ב ' רק  העב דה, (ק נטרס  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

זצ "ל ) .מליובאוויטש 

    
: ה א מראיּ ת עיניו 

 ה ּק רבּ נ וֹ ת כּ ל וּ כהקריב  - לכינה  מר כּ בה  מיר יהיה  צפורן ,ד ה עב דת  (חיד"א  ֲִֶַַַָ

קכ "ח ) א ת  ט' .סימן ִָ
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וע וֹ נה ּת פלּ תוֹ  ׁש וֹ מע  לוֹ , עוֹ זר ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הוּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  מת ּפ לּ ל
צרתוֹ  בּ עת  ם )ל וֹ  .(חיד "א  ָ

ע וֹ לם עד זרע וֹ  וזרע לזרע וֹ  עוֹ למים , וּ לעוֹ למי  לעוֹ לם  ק יּ ים ׁש פע וֹ  קדוּ ׁש ת  כּ ח 
ג ') רק  ציק , .(יס ד  ְִֶֶַ

 ֹבּ יפי ו הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי  וּ מל העלי וֹ ן, בּ נעם  לחז וֹ ת  ּת זכּ ה
העלי וֹ נים  בּ עוֹ למ וֹ ת  עיני ואמר )ּת חזינה  ד "ה  א , מ ה , .(אר  ְְֵֶַֹֹֹ

ׁש עליהם ארץ וּ קדוֹ ׁש י  צ דּ יקים בּ ין  מר וֹ מים  בּ מרוֹ מי להיוֹ ת  לבוֹ א  לעתיד יז כּ ה 
לב וֹ א  לעתיד ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית קד וּ ׁש ת בּ זיו ויר גּ יׁש  ק יּ ם , ג ')הע וֹ לם  רק  ציק , .(יס ד  ְִֶֶַ

 אלק וּ ת ה גת  וּ לה יג אלקוּ ת , מרא וֹ ת ול ׁש מ וֹ ע  לרא וֹ ת  ד"הזוֹ כה   ורא  לב , (ייטב  ֵֵַָ

אליו) .ורא  ֵֵַָָ

ימים ואריכ וּ ת  ט וֹ בים  לבנים  תצ "ה )ז וֹ כה סימן חסידים  בּ לא(ספר  ויגדּ לם  בּ ניו יחיוּ  . ֲִִִֵֶָ
ה זּ מן  מ ּמ קרי  א וֹ תם ויצּ יל ל "ח )צער, א ת  מסטרעליסק , הרף  ד ק .(אמרי  ְִֵֶַָָ

 ה ּת וֹ רה על  ּפ רוּ ׁש ים יח בּ רוּ  ׁש זּ רעוֹ  ס ')זוֹ כה  א ת  ה ת  .(ספר  ִֵֶַ

 העלי וֹ נה בּ ּמ רכּ בה צוֹ פה  להי וֹ ת  מ "ז )ז וֹ כה  א ת  פ "ח , ד ה ער  חכמה , ור וֹ אה(רא ית  . ְִֵַַַָָָ
עלי וֹ נים  א וֹ רוֹ ת  שׂ כלוֹ  ז ')בּ עין הדר ' טשערנאביל ,  רה  .(לטי  ִֵָ

 ֹבּ זקנ וּ ת ו אפילוּ  - עיניו  מא וֹ ר יכהה  ׁש לּ א  אחרי ,ז וֹ כה פאלאג"י , ח ים  ר י   חים  (תוכחת  ֲִִִֵַַַַ

ולענ "ד ) .ד"ה

אצל ּת ּק בצוּ  ולעתיד וּ טה וֹ רים , קדוֹ ׁש ים  מלאכים  ונבראין  צ יק ,ז וֹ כה (יס ד  ְִַ

ה ') .רק  ֶֶ

 בּ רוח לפרנסה  נועםז וֹ כה  אמרי ,[ ת העל [ד"ה   תהעל  למים  א ר  אחרי ,  ח ים (תוכחת  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָ

לחבר ]) [ד"ה  רא ית  . ְִֵ

 ֹוּ בזרעו בּ וֹ  ׁש וֹ לט  הרע עין ר ')אין  מע' לפי ,  ב כ', .(רכ ת  ְְְִַָ

ׁש לּ א מּפ ני  אלּ א ועבוֹ דת וֹ , ּת וֹ רת וֹ  גּ דוּ לת  מ ּפ ני  "קד וֹ ׁש ", ה ּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  נקרא  לא 
מ ּט בּ וּ רוֹ  למ ּט ה  ידיו  הכניס ולא בּ מילתוֹ , מע וֹ לם ה ')הסּת כּ ל  רק  צ יק , .(יס ד ְִֶֶַ

לז כּ וֹ ת ּת וּ כל בּ עינים , חזק  בּ נ ּס י וֹ ן  ׁש ּת עמד  אחת  ּפ עם ידי  על אפילוּ  לפעמים ,
גּ דוֹ לה  קדוּ ׁש ה  ה ')למדרגת  רק  צ יק , .(יס ד ְִֶֶַ

 ֹוּ מ צּ יל ו ׁש וֹ מרוֹ  הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מעלּ ה , לׁש מירה מאמריז וֹ כה למה , (פארת  ְְִֶֶֹֹ

ומעין) ד"ה  .ת , ַָ

עינים מירת  והענ יאהכר 

 ּבּ ת וֹ רתנ ו עיניו וּ להאיר וּ תפלּ ה , בּ ת וֹ רה  והתלהב וּ ת דּ קד וּ ׁש ה לחיּ וּ ת  זוֹ כה 
וראה )הּק דוֹ ׁש ה  ד"ה  תזריע ,  אברהם  .(ית  ְְִֵַַַָָ

   

עשׂ ה מה לׁש וֹ ן . עינים  אזנים בּ אדם, ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ רא  דּ ברים  ׁש ל ׁש ה 
לכ ּס וֹ ת לעינים , גּ בינים  שׂ ם  וכ וּ ', וחוֹ מה גּ דר אחד לכל ׁש ם  ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש 
לׁש מוֹ ע אזניו  שׂ ם כּ ׁש ה וּ א  הנּ בזה , והאדם בּ רע, מראוֹ ת  עיניו ולעצם ולס ּת וֹ ם 
מל כּ וֹ  גּ דר ּפ רץ  ע שׂ ה , מה מרמה , להצמיד לׁש וֹ נ וֹ  עבירה , לרא וֹ ת  ועיניו  עבירה,
זה ועל ה וּ א , מות  ׁש בּ ן  וכּמ ה  כּ ּמ ה אחת  על  ל ׁש מ וֹ ר, בּ ידוֹ  מסר  א ׁש ר עוֹ לם , ׁש ל

נח ׁש ". יכנּ וּ  גּ דר "וּ פרץ קמ "ח )נאמר סימן חסידים  .(ספר  ֲִִִֵֶָ

 ּפ קוּ די הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר רס "ג)איתא ׁש ם(ף  על  פתות , ׁש נּ קרא  אחד ממנּ ה  י ׁש  ַ
וּ זנ וּ נים, נאוּ פין  בּ כּמ ה   צרי ׁש אינוֹ  בּ מה  וּ לעיּ ן להסּת כּ ל אדם  לבני ׁש ּמ פּת ה 
ואחר נ ׁש מתוֹ  להאדם  וּ מחזיר הה וּ א ה ּמ מנּ ה  בּ א  , בּ ּק בר ונק בּ ר האדם  מיתת וּ לאחר
העינים את  מּמ נּ וּ  ונ וֹ טל  העינים ׁש ל  עצם  וּ מ ׁש בּ ר בּ אכזר יּ וּ ת האדם את  נ וֹ טל  ּכ
א וֹ ת וֹ  ודנין בּ וֹ  וא וֹ חזין ועקר בּ ים נח ׁש ים  הרבּ ה  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  לבוֹ ר א וֹ תוֹ  מ וֹ ריד   ּכ ואחר

ליצלן רחמנא  וּ מרים  ק ׁש ים היבודה ,בּ דינין  עמוד  מדיקים  באור  זה  כעין ב ', רק  הר  (קב  ְֵֶֶֶַַָָ

א ') .רק  ֶֶ

ז וֹ כה איׁש , אׁש ת אל עיניו נ שׂ א  לא  ואׁש ר ננערת. ק ׁש ּת וֹ  בּ עריוֹ ת הּמ ס ּת כּ ל
הכינה  ּפ ני כ"א )וּ מקבּ ל סימן העזר  אבן .(ב "י , ִֶֶֶֶָָ

נגד בּ וּ ק, וּ מּת ן  בּ מ א  השׂ ּת כּ ר האם האוּ מללה , לנפ ׁש וֹ  ח ׁש בּ וֹ ן  יעשׂ ה וּ בזה 
ולאלפים, למא וֹ ת  יׁש ּת כּ ר אם  אפילוּ  עבירה . והרהוּ רי  בּ רא יּ ת וֹ  הפסיד מה

אחת  עבירה  הפסד נגד דּ י בּ וֹ  י ׁש  ׁש בּ ע וֹ לם ממ וֹ ן  כּ ל ניפול,האם שער  הפ ה , (ער  ְִַַַָ

ולמול ) .ד"ה 

מן ּפ ט וּ ר  הזּ ה , הע וֹ לם  והבלי  בּ עניני  לרא וֹ ת  הרע , ליצר עבד  ה וּ א  העין אם 
ד' גּ א וּ ת  יראה  וּ בל ד', בּ נעם  לחז וֹ ת ב ')הרא וּ י  אות  ר ' מע ' לפי ,  דב .(חיד"א  ְְִִַ

 ֹא ו , בּ קוּ נטרסים  וּ מס ּת כּ לין ממוֹ ן , להרויח  ׁש ר וֹ צין  לא וֹ תם  ה שׂ כּ ל מ וּ סר וּ מ זּ ה
מק מציא וֹ ת.ׁש אר בּ תר וּ לחּפ שׂ  לרא וֹ ת וֹ מ וֹ ת 

 

,חרדים יה וּ דים  ׁש ם  ׁש דּ רין  בּ מקוֹ ם  וגם  מקוֹ ם, בּ כל והרחוֹ ב וֹ ת  הוקים כּ י  דּ עוּ 
הרע ה יּ צר ׁש ל  הא ׁש  ה ּמ בּ וּ ל. כּ דוֹ ר ה גּ רוּ ע מן  גּ רוּ ע וז וֹ המא, ּפ ריצ וּ ת מלאים 
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וע וֹ נה ּת פלּ תוֹ  ׁש וֹ מע  לוֹ , עוֹ זר ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הוּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  מת ּפ לּ ל
צרתוֹ  בּ עת  ם )ל וֹ  .(חיד "א  ָ

ע וֹ לם עד זרע וֹ  וזרע לזרע וֹ  עוֹ למים , וּ לעוֹ למי  לעוֹ לם  ק יּ ים ׁש פע וֹ  קדוּ ׁש ת  כּ ח 
ג ') רק  ציק , .(יס ד  ְִֶֶַ

 ֹבּ יפי ו הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי  וּ מל העלי וֹ ן, בּ נעם  לחז וֹ ת  ּת זכּ ה
העלי וֹ נים  בּ עוֹ למ וֹ ת  עיני ואמר )ּת חזינה  ד "ה  א , מ ה , .(אר  ְְֵֶַֹֹֹ

ׁש עליהם ארץ וּ קדוֹ ׁש י  צ דּ יקים בּ ין  מר וֹ מים  בּ מרוֹ מי להיוֹ ת  לבוֹ א  לעתיד יז כּ ה 
לב וֹ א  לעתיד ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית קד וּ ׁש ת בּ זיו ויר גּ יׁש  ק יּ ם , ג ')הע וֹ לם  רק  ציק , .(יס ד  ְִֶֶַ

 אלק וּ ת ה גת  וּ לה יג אלקוּ ת , מרא וֹ ת ול ׁש מ וֹ ע  לרא וֹ ת  ד"הזוֹ כה   ורא  לב , (ייטב  ֵֵַָ

אליו) .ורא  ֵֵַָָ

ימים ואריכ וּ ת  ט וֹ בים  לבנים  תצ "ה )ז וֹ כה סימן חסידים  בּ לא(ספר  ויגדּ לם  בּ ניו יחיוּ  . ֲִִִֵֶָ
ה זּ מן  מ ּמ קרי  א וֹ תם ויצּ יל ל "ח )צער, א ת  מסטרעליסק , הרף  ד ק .(אמרי  ְִֵֶַָָ

 ה ּת וֹ רה על  ּפ רוּ ׁש ים יח בּ רוּ  ׁש זּ רעוֹ  ס ')זוֹ כה  א ת  ה ת  .(ספר  ִֵֶַ

 העלי וֹ נה בּ ּמ רכּ בה צוֹ פה  להי וֹ ת  מ "ז )ז וֹ כה  א ת  פ "ח , ד ה ער  חכמה , ור וֹ אה(רא ית  . ְִֵַַַָָָ
עלי וֹ נים  א וֹ רוֹ ת  שׂ כלוֹ  ז ')בּ עין הדר ' טשערנאביל ,  רה  .(לטי  ִֵָ

 ֹבּ זקנ וּ ת ו אפילוּ  - עיניו  מא וֹ ר יכהה  ׁש לּ א  אחרי ,ז וֹ כה פאלאג"י , ח ים  ר י   חים  (תוכחת  ֲִִִֵַַַַ

ולענ "ד ) .ד"ה

אצל ּת ּק בצוּ  ולעתיד וּ טה וֹ רים , קדוֹ ׁש ים  מלאכים  ונבראין  צ יק ,ז וֹ כה (יס ד  ְִַ

ה ') .רק  ֶֶ

 בּ רוח לפרנסה  נועםז וֹ כה  אמרי ,[ ת העל [ד"ה   תהעל  למים  א ר  אחרי ,  ח ים (תוכחת  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָ

לחבר ]) [ד"ה  רא ית  . ְִֵ

 ֹוּ בזרעו בּ וֹ  ׁש וֹ לט  הרע עין ר ')אין  מע' לפי ,  ב כ', .(רכ ת  ְְְִַָ

ׁש לּ א מּפ ני  אלּ א ועבוֹ דת וֹ , ּת וֹ רת וֹ  גּ דוּ לת  מ ּפ ני  "קד וֹ ׁש ", ה ּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  נקרא  לא 
מ ּט בּ וּ רוֹ  למ ּט ה  ידיו  הכניס ולא בּ מילתוֹ , מע וֹ לם ה ')הסּת כּ ל  רק  צ יק , .(יס ד ְִֶֶַ

לז כּ וֹ ת ּת וּ כל בּ עינים , חזק  בּ נ ּס י וֹ ן  ׁש ּת עמד  אחת  ּפ עם ידי  על אפילוּ  לפעמים ,
גּ דוֹ לה  קדוּ ׁש ה  ה ')למדרגת  רק  צ יק , .(יס ד ְִֶֶַ

 ֹוּ מ צּ יל ו ׁש וֹ מרוֹ  הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מעלּ ה , לׁש מירה מאמריז וֹ כה למה , (פארת  ְְִֶֶֹֹ

ומעין) ד"ה  .ת , ַָ

עינים מירת  והענ יאהכר 

 ּבּ ת וֹ רתנ ו עיניו וּ להאיר וּ תפלּ ה , בּ ת וֹ רה  והתלהב וּ ת דּ קד וּ ׁש ה לחיּ וּ ת  זוֹ כה 
וראה )הּק דוֹ ׁש ה  ד"ה  תזריע ,  אברהם  .(ית  ְְִֵַַַָָ

   

עשׂ ה מה לׁש וֹ ן . עינים  אזנים בּ אדם, ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ רא  דּ ברים  ׁש ל ׁש ה 
לכ ּס וֹ ת לעינים , גּ בינים  שׂ ם  וכ וּ ', וחוֹ מה גּ דר אחד לכל ׁש ם  ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש 
לׁש מוֹ ע אזניו  שׂ ם כּ ׁש ה וּ א  הנּ בזה , והאדם בּ רע, מראוֹ ת  עיניו ולעצם ולס ּת וֹ ם 
מל כּ וֹ  גּ דר ּפ רץ  ע שׂ ה , מה מרמה , להצמיד לׁש וֹ נ וֹ  עבירה , לרא וֹ ת  ועיניו  עבירה,
זה ועל ה וּ א , מות  ׁש בּ ן  וכּמ ה  כּ ּמ ה אחת  על  ל ׁש מ וֹ ר, בּ ידוֹ  מסר  א ׁש ר עוֹ לם , ׁש ל

נח ׁש ". יכנּ וּ  גּ דר "וּ פרץ קמ "ח )נאמר סימן חסידים  .(ספר  ֲִִִֵֶָ

 ּפ קוּ די הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר רס "ג)איתא ׁש ם(ף  על  פתות , ׁש נּ קרא  אחד ממנּ ה  י ׁש  ַ
וּ זנ וּ נים, נאוּ פין  בּ כּמ ה   צרי ׁש אינוֹ  בּ מה  וּ לעיּ ן להסּת כּ ל אדם  לבני ׁש ּמ פּת ה 
ואחר נ ׁש מתוֹ  להאדם  וּ מחזיר הה וּ א ה ּמ מנּ ה  בּ א  , בּ ּק בר ונק בּ ר האדם  מיתת וּ לאחר
העינים את  מּמ נּ וּ  ונ וֹ טל  העינים ׁש ל  עצם  וּ מ ׁש בּ ר בּ אכזר יּ וּ ת האדם את  נ וֹ טל  ּכ
א וֹ ת וֹ  ודנין בּ וֹ  וא וֹ חזין ועקר בּ ים נח ׁש ים  הרבּ ה  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  לבוֹ ר א וֹ תוֹ  מ וֹ ריד   ּכ ואחר

ליצלן רחמנא  וּ מרים  ק ׁש ים היבודה ,בּ דינין  עמוד  מדיקים  באור  זה  כעין ב ', רק  הר  (קב  ְֵֶֶֶַַָָ

א ') .רק  ֶֶ

ז וֹ כה איׁש , אׁש ת אל עיניו נ שׂ א  לא  ואׁש ר ננערת. ק ׁש ּת וֹ  בּ עריוֹ ת הּמ ס ּת כּ ל
הכינה  ּפ ני כ"א )וּ מקבּ ל סימן העזר  אבן .(ב "י , ִֶֶֶֶָָ

נגד בּ וּ ק, וּ מּת ן  בּ מ א  השׂ ּת כּ ר האם האוּ מללה , לנפ ׁש וֹ  ח ׁש בּ וֹ ן  יעשׂ ה וּ בזה 
ולאלפים, למא וֹ ת  יׁש ּת כּ ר אם  אפילוּ  עבירה . והרהוּ רי  בּ רא יּ ת וֹ  הפסיד מה

אחת  עבירה  הפסד נגד דּ י בּ וֹ  י ׁש  ׁש בּ ע וֹ לם ממ וֹ ן  כּ ל ניפול,האם שער  הפ ה , (ער  ְִַַַָ

ולמול ) .ד"ה 

מן ּפ ט וּ ר  הזּ ה , הע וֹ לם  והבלי  בּ עניני  לרא וֹ ת  הרע , ליצר עבד  ה וּ א  העין אם 
ד' גּ א וּ ת  יראה  וּ בל ד', בּ נעם  לחז וֹ ת ב ')הרא וּ י  אות  ר ' מע ' לפי ,  דב .(חיד"א  ְְִִַ

 ֹא ו , בּ קוּ נטרסים  וּ מס ּת כּ לין ממוֹ ן , להרויח  ׁש ר וֹ צין  לא וֹ תם  ה שׂ כּ ל מ וּ סר וּ מ זּ ה
מק מציא וֹ ת.ׁש אר בּ תר וּ לחּפ שׂ  לרא וֹ ת וֹ מ וֹ ת 

 

,חרדים יה וּ דים  ׁש ם  ׁש דּ רין  בּ מקוֹ ם  וגם  מקוֹ ם, בּ כל והרחוֹ ב וֹ ת  הוקים כּ י  דּ עוּ 
הרע ה יּ צר ׁש ל  הא ׁש  ה ּמ בּ וּ ל. כּ דוֹ ר ה גּ רוּ ע מן  גּ רוּ ע וז וֹ המא, ּפ ריצ וּ ת מלאים 
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ׁש וֹ רפין לבד  לא  נזהרין , אין  ואם  ה מים , לב עד  בּ וֹ ער ותאווֹ ת , ּפ ריצ וּ ת ו ׁש ל 
עם עדן בּ גן  מ לּ היוֹ ת לח יּ ים, הן עוֹ למיו  וּ מא בּ ד עוֹ למים וּ לע וֹ למי  לעוֹ לם  ה נּ ׁש מה
ולב רוֹ אה העין  כּ י  בּ ידים , מא בּ ד  הזּ ה  עוֹ לם  גּ ם א לּ א  ה ּת חיּ ה , עוֹ לם  ה צּ דּ יקים ,
את המבלבּ לים הבלים והבלי רעים  בּ הרה וּ רים  טרוּ דים ודעּת וֹ  וּ מח ׁש ב ּת וֹ  ח וֹ מד 
א לּ א ׁש וֹ לט , הרע  יצר אין גּ מירי חז "ל, וּ כדברי הלּ יל וֹ ת . לרבּ וֹ ת  ה יּ וֹ ם כּ ל האדם
יּ ׁש  בּ מה וּ מא ר  נפ ׁש וֹ  מ צּ ר וֹ ת  ׁש וֹ מר עיניו, ה וֹ מר  אבל רוֹ אוֹ ת , ׁש עיניו  בּ מה 
וּ מק וּ לקלים נחמצים  אברכים יׁש נם  ארץ ". יירׁש  וזרע וֹ  ּת לין בּ טוֹ ב "נפׁש וֹ  ל וֹ ,

העינים. ׁש מירת ה ּק לקוּ לים ו ׁש רׁש  הרבּ ה ,

רק לפניו וה ל , ה הד ת וזה ה י ן, זמן  לפי נמד האדם ניא ,  אמרים ל טי ה ין, עת נ ר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ(האדם

עליו) עבר מהי  להריע  לאחריו הרגע , לזה  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהכנה 

מ כּ ל י וֹ תר הּת וֹ רה  בּ וֹ  החמירה זה  כּ ל עם  גּ מ וּ ר , בּ א וֹ נס לח וּ ץ  ׁש הליכת וֹ  גּ ב  על 
וּ בזה שרי , קמכוין ולא  אפׁש ר דּ בלא  בּ פסחים, קי"ל  ׁש בּ הם  ׁש בּ ּת וֹ רה, א ּס וּ רים 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  אחד , בּ דבר טעמים  וּ ב ' ל צּ דדין , מסלק ּה  אה ּפ גע לן דּ קיּ מא אסוּ ר,

מחמ דּ תן. אדם  ׁש ל  ׁש נּ פׁש וֹ  כּ יון ו ', כּ לל - הרע  לׁש וֹ ן  הלכוֹ ת ח יּ ים בּ חפץ

, ה נּ פ ׁש דּ פגמי וּ מ וּ ם  ח יּ ב , ועריוֹ ת בּ חלבים ה ּמ תע ּס ק  חז "ל, ׁש אמרוּ  ּפ י על 
א [רחמנוּ ת ] נעבּ ע" מ בּ ריסק הגה"צ  בּ פי מרגלא ּפ ׁש וּ ט . וזה  בּ אוֹ נס, גּ ם 

א ּפ יקוֹ רס. כּ ן גּ ם  ה וּ א  אּפ יק וֹ רס"

 שׂ רה ח יּ י ּפ רׁש ת  סוֹ פר  החתם מרן יצחק )לׁש וֹ ן  וצא  נח ׁש דוּ (ד"ה  ׁש לּ א וז "ל: , ְִֵֵַָ
יא בּ ד זאת  העוֹ שׂ ה  כּ ל אׁש ר חלילה , נ ׁש ים בּ פני להסּת כּ ל  קד וֹ ׁש ים  י שׂ ראל

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד ו ׁש לוֹ ם , חס וּ בבא  בּ זה  עצמ וֹ 

 דבׁש בּ יערוֹ ת  ט ')יוֹ נתן   ר ב ' הרע(חלק  יצר גּ רוּ י כּ ל הרבּ ים  בּ עו וֹ נוֹ תינ וּ  , ְֵֶ
בּ א זה ידי  ועל  הסּת כּ ל וּ ת , ידי על  העברוֹ תבּ ערי וֹ ת  הּמ ותלכל מלא וּ לכ 

בּ ח יּ יו. האדם  הס ּת כּ לוּ ת כּ פי  עינים , מלא 

חז"ל אמר וּ  בּ הקדּ מה, בּ רא ׁש ית , ּפ ר ׁש ת  ס וֹ פר החתם  כ ')מרן זרע אמרוּ (עב דה  ֲָ
למעלה ע וֹ מד  אדם  ׁש ל ּפ טירתוֹ  וּ ב ׁש עת עינים מלא ׁש כּ לּ וֹ  ה ּמ ות  מלא על  עליו 
ר וֹ אה ׁש הח וֹ לה כּ יון  בּ וֹ , ּת לוּ יה  מרה  ׁש ל וט ּפ ה  בּ יד וֹ  ׁש לוּ פה וחרבּ וֹ  מרא ׁש וֹ תיו 
ּפ ניו מ ּמ נּ ה  מסריח, מ ּמ נּ ה מת , מ ּמ נּ ה  ּפ יו,  ֹלתו וז וֹ רקּה  ּפ יו וּ פוֹ תח  מז דּ עזע  א וֹ ת וֹ 
אדלער מהר"ן  הגה"ק ותרץ  עינים, מלא ול ּמ ה   אי וקׁש ה כּ אן. עד מ וֹ ריק וֹ ת ,
וכ וּ ' תת וּ ר וּ  "ולא  ׁש ל: ה לּ או  על ליצלן  רחמנא  עוֹ בר ׁש האדם  ידי  דּ על  זצ"ל ,
הרע ליּ צר עינים  נ וֹ תן בּ זה  אסוּ רוֹ ת, בּ הס ּת כּ לוּ יוֹ ת עצמ וֹ  את  וּ מט ּמ א  עיניכם",
בּ מק וֹ מ וֹ ת ׁש הסּת כּ לוּ  אלּ וּ  מעיניים  עינים, מלא  נע שׂ ה  וּ מ זּ ה הּמ ות מלא ׁש הוּ א
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ׁש וֹ רפין לבד  לא  נזהרין , אין  ואם  ה מים , לב עד  בּ וֹ ער ותאווֹ ת , ּפ ריצ וּ ת ו ׁש ל 
עם עדן בּ גן  מ לּ היוֹ ת לח יּ ים, הן עוֹ למיו  וּ מא בּ ד עוֹ למים וּ לע וֹ למי  לעוֹ לם  ה נּ ׁש מה
ולב רוֹ אה העין  כּ י  בּ ידים , מא בּ ד  הזּ ה  עוֹ לם  גּ ם א לּ א  ה ּת חיּ ה , עוֹ לם  ה צּ דּ יקים ,
את המבלבּ לים הבלים והבלי רעים  בּ הרה וּ רים  טרוּ דים ודעּת וֹ  וּ מח ׁש ב ּת וֹ  ח וֹ מד 
א לּ א ׁש וֹ לט , הרע  יצר אין גּ מירי חז "ל, וּ כדברי הלּ יל וֹ ת . לרבּ וֹ ת  ה יּ וֹ ם כּ ל האדם
יּ ׁש  בּ מה וּ מא ר  נפ ׁש וֹ  מ צּ ר וֹ ת  ׁש וֹ מר עיניו, ה וֹ מר  אבל רוֹ אוֹ ת , ׁש עיניו  בּ מה 
וּ מק וּ לקלים נחמצים  אברכים יׁש נם  ארץ ". יירׁש  וזרע וֹ  ּת לין בּ טוֹ ב "נפׁש וֹ  ל וֹ ,

העינים. ׁש מירת ה ּק לקוּ לים ו ׁש רׁש  הרבּ ה ,

רק לפניו וה ל , ה הד ת וזה ה י ן, זמן  לפי נמד האדם ניא ,  אמרים ל טי ה ין, עת נ ר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ(האדם

עליו) עבר מהי  להריע  לאחריו הרגע , לזה  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהכנה 

מ כּ ל י וֹ תר הּת וֹ רה  בּ וֹ  החמירה זה  כּ ל עם  גּ מ וּ ר , בּ א וֹ נס לח וּ ץ  ׁש הליכת וֹ  גּ ב  על 
וּ בזה שרי , קמכוין ולא  אפׁש ר דּ בלא  בּ פסחים, קי"ל  ׁש בּ הם  ׁש בּ ּת וֹ רה, א ּס וּ רים 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  אחד , בּ דבר טעמים  וּ ב ' ל צּ דדין , מסלק ּה  אה ּפ גע לן דּ קיּ מא אסוּ ר,

מחמ דּ תן. אדם  ׁש ל  ׁש נּ פׁש וֹ  כּ יון ו ', כּ לל - הרע  לׁש וֹ ן  הלכוֹ ת ח יּ ים בּ חפץ

, ה נּ פ ׁש דּ פגמי וּ מ וּ ם  ח יּ ב , ועריוֹ ת בּ חלבים ה ּמ תע ּס ק  חז "ל, ׁש אמרוּ  ּפ י על 
א [רחמנוּ ת ] נעבּ ע" מ בּ ריסק הגה"צ  בּ פי מרגלא ּפ ׁש וּ ט . וזה  בּ אוֹ נס, גּ ם 

א ּפ יקוֹ רס. כּ ן גּ ם  ה וּ א  אּפ יק וֹ רס"

 שׂ רה ח יּ י ּפ רׁש ת  סוֹ פר  החתם מרן יצחק )לׁש וֹ ן  וצא  נח ׁש דוּ (ד"ה  ׁש לּ א וז "ל: , ְִֵֵַָ
יא בּ ד זאת  העוֹ שׂ ה  כּ ל אׁש ר חלילה , נ ׁש ים בּ פני להסּת כּ ל  קד וֹ ׁש ים  י שׂ ראל

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד ו ׁש לוֹ ם , חס וּ בבא  בּ זה  עצמ וֹ 

 דבׁש בּ יערוֹ ת  ט ')יוֹ נתן   ר ב ' הרע(חלק  יצר גּ רוּ י כּ ל הרבּ ים  בּ עו וֹ נוֹ תינ וּ  , ְֵֶ
בּ א זה ידי  ועל  הסּת כּ ל וּ ת , ידי על  העברוֹ תבּ ערי וֹ ת  הּמ ותלכל מלא וּ לכ 

בּ ח יּ יו. האדם  הס ּת כּ לוּ ת כּ פי  עינים , מלא 

חז"ל אמר וּ  בּ הקדּ מה, בּ רא ׁש ית , ּפ ר ׁש ת  ס וֹ פר החתם  כ ')מרן זרע אמרוּ (עב דה  ֲָ
למעלה ע וֹ מד  אדם  ׁש ל ּפ טירתוֹ  וּ ב ׁש עת עינים מלא ׁש כּ לּ וֹ  ה ּמ ות  מלא על  עליו 
ר וֹ אה ׁש הח וֹ לה כּ יון  בּ וֹ , ּת לוּ יה  מרה  ׁש ל וט ּפ ה  בּ יד וֹ  ׁש לוּ פה וחרבּ וֹ  מרא ׁש וֹ תיו 
ּפ ניו מ ּמ נּ ה  מסריח, מ ּמ נּ ה מת , מ ּמ נּ ה  ּפ יו,  ֹלתו וז וֹ רקּה  ּפ יו וּ פוֹ תח  מז דּ עזע  א וֹ ת וֹ 
אדלער מהר"ן  הגה"ק ותרץ  עינים, מלא ול ּמ ה   אי וקׁש ה כּ אן. עד מ וֹ ריק וֹ ת ,
וכ וּ ' תת וּ ר וּ  "ולא  ׁש ל: ה לּ או  על ליצלן  רחמנא  עוֹ בר ׁש האדם  ידי  דּ על  זצ"ל ,
הרע ליּ צר עינים  נ וֹ תן בּ זה  אסוּ רוֹ ת, בּ הס ּת כּ לוּ יוֹ ת עצמ וֹ  את  וּ מט ּמ א  עיניכם",
בּ מק וֹ מ וֹ ת ׁש הסּת כּ לוּ  אלּ וּ  מעיניים  עינים, מלא  נע שׂ ה  וּ מ זּ ה הּמ ות מלא ׁש הוּ א

עינים מירת  והענ יגהכר 

את  גּ רם  ׁש הוּ א  ר וֹ אה  ׁש ה וּ א  כּ יון  האדם , מז דּ עזע זה  וּ מּפ ני להס ּת כּ ל, זהׁש אס וּ ר 
ט' דּ רוּ ׁש  ב' חלק דבׁש  בּ יערוֹ ת  הרר"י ה ּק דוֹ ׁש  כּ תב וכן  כּ אן . עד בּ עו וֹ נ וֹ תיו,

בּ רא ׁש ית. ּפ רׁש ת  קדוּ מים  בּ נחל וחיד"א 

ּת לוּ יין ׁש לּ וֹ  וה ּמ ות  הח יּ ים נ ּס יוֹ ן , עת ה וּ א  לח וּ ץ  ׁש הליכתוֹ  לה כּ יר, צרי האדם 
יכּ ׁש ל, ו ׁש ל וֹ ם  חס  דּ אם  ולבּ וֹ , עיניו  לט ּמ א  ׁש לּ א  יזּ הר אם  מאזנים , כּ ף על כּ עת
יעמ וֹ ד ואם  ירחם, ד ' גּ דוֹ לוֹ ת  לצרוֹ ת ליצלן רחמנא מע ּת ד  לנפ ׁש וֹ , ואוֹ י  לוֹ  א וֹ י 

הבּ א. וּ בעוֹ לם  ה זּ ה בּ עוֹ לם  לוֹ  ט וֹ ב אז  בּ נ ּס י וֹ ן ,



יהּודים חושּו 
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

 )ירמיה פרק ל”ז(

האם הנך חפץ להנצל מפצצת אטום?
מהקרינות?

האם הנך יודע מה יסוכך עליך?

האם שמעת היכן ניתן להּשיג בימינּו
תיבת נח כדי להינצל?

הּזמן אוזל אל 
תתמהמה!
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מכתב לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מטורונטו
גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות

לכבוד האדמו"ר שליט"א,

אני לא יכול להבין מעומק לבי מה כל הרעש וההתנגדות לילד "נתן" שחלם על 
משיח. למרות שבטלה הנבואה, אבל אז מה?

בגלל הסרט הזה הרבה אנשים עושים תשובה!  

איך אפשר לקרר את האמבטיה ולעשות מעשה עמלק ולמנוע בניו של הבורא 
יתברך מלחזור בתשובה?

הגמרא במסכת מגילה יד אומרת "אמר רבי אבא בר כהנא גדולה הסרת טבעת 
לא  שכולן  לישראל  להם  שנתנבאו  נביאות  ושבע  נביאים  ושמונה  מארבעים  יותר 

החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב".

הגמרא מעידה לנו שהיה לנו מעשה בין שני רשעים הכי גדולים בעולם, מעשה 
ובגלל התוצאה שלה שהחזיר את  וכזב,  אבות הטומאה, מעשה של שקר  אבי  של 
יותר מארבעים ושמונה  ה'  יותר חשוב בעיני  ישראל לאביהם שבשמים היא עצמה 

נביאים ושבע נביאות.

צריך לדעת ולחשוב היטב הדק והדק היטב את האחריות לכל אלו שרצו לחזור 
בתשובה, ועכשיו ששמעו שהכל שקר כבה אשם.

כולנו מצפים לישועה, וכולם מרועה אחד נתנם.  

תתחזק ותמשיך לקרב את הלבבות לשם שמים.

 נ.ד. טוראנטא 
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לכבוד כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
 הנה זכינו שמשמים שלחו לנו בחזרה נער, שיספר ויגלה לנו דברים נוראים.

גדול לעט"ר אדמו"ר שליט"א על החיזוק הגדול שמחזקינו בכל עת,  יישר כח 
ובפרט שהביא מקורות מחז"ל הקדושים מהגמרא הקדושה ומהזוהר הקדוש, ודברי 

הנביאים, וספרי מוסר, לדברים שהנער ראה.

אשרי חלקם של מזכי הרבים

וכבר גילה לנו הנביא "ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה".

ובודאי שכוחו של כ"ק אדמו"ר שליט"א גדול מאוד בשמים.

 ברכה והצלחה,
  משה יעקובוביץ, 
ירושלים




