
יוצא לאור עולם י"ד כסלו תשע"ו

על ידי מפעל הזוהר העולמי בת ים
0527-651911

ר ָעה ָעׂשָ ֵחֶלק ַאְרּבָ

מסר לעם ישראל מבית דין של מעלה, לחזור בתשובה, מי שיצעק 
אל ה' – ה' יציל אותו.

גדולות  אדמה  ורעידות  הטבע  אסונות  שיבואו  ימים  חודש  לפני  גילה  הנער 
מאוד וזה מה שקרה השבוע בבראזיל 132 ערים נשטפו ריו דה ז'ניירו שותקה 
29 מילימטרים של מים, שירדו בפחות מ-24 שעות. על פי התת -בעקבות יותר מ
חזית, מזג האויר הסוער ימשך בימים הקרובים ויאיים על שלמותם של אלפי 

בתים במיוחד באזורים הצפופים והעניים של העיר. 
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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 עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער אדברי 

ספר
נידח ממנ וּ  ידח לא ּכ י

ע ר ארבעה ֵֶָָחלק 

שראה  ומה קליני מוות  שעבר  15 ב הנער דברי
 העליו בעול

 וכול גדולה , מאד מלחמה שנקרא  משהו  להיות  הול
 הזאת במלחמה  מעורב יהיה  הזה  העול כל 
יהיה  פשוט הזה  העול כל  שהבנתי, מה  לפי היא ,
כל  ,הגויי כל !כול היא ,  הזאת במלחמה  מעורב
במלחמה  וילחמו ישראל  ע נגד  יבואו  כול ,הערבי

היא .  הזאת 

 כול ובסו השני, נגד אחד ילחמו ה בהתחלה
נגדנו . ויבואו  יתאחדו 

א פרק

צדקינו משיח  פני לקבלת עצמנו ולהכי שבת בגדי ללבוש  הזמ הגיע

התחילה כבר השלישית העולם נלחמים,מלחמת בעולם שטחים הרבה  .
לפני  המלחמות , של האלו המקרים רוב והרוב, ביותר . קשה  בצורה נלחמים
שזה להאמין שלנו ביותר הקשים בחלומות יכולים  היינו לא  שנתים-שלוש
שהם דברים  קרו  משבועיים, יותר או האחרונים בשבועיים  אבל  להיות, יכול 

ומדהימים. קשים ברבריים, איומים , פשוט

לפני  זה  את  אמרנו ואם מאד, קצר  שהזמן ישראל לעם  לומר  רוצה אני
שכל  מאמין ואני מאד, מאד מאד, קצר ממש זה  עכשיו שנה , עשרה  חמש
כמו הזה  העולם לסוף מגיעים שאנחנו כבר מרגיש וגוי, יהודי אדם,
בּ א קץ: ישׂ ראל לאדמת ה ' אמר כּ ה  ב': ז ' [יחזקאל  אותו. מכירים  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹשאנחנו



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער אדברי 

ספר
נידח ממנ וּ  ידח לא ּכ י

ע ר ארבעה ֵֶָָחלק 

שראה  ומה קליני מוות  שעבר  15 ב הנער דברי
 העליו בעול

 וכול גדולה , מאד מלחמה שנקרא  משהו  להיות  הול
 הזאת במלחמה  מעורב יהיה  הזה  העול כל 
יהיה  פשוט הזה  העול כל  שהבנתי, מה  לפי היא ,
כל  ,הגויי כל !כול היא ,  הזאת במלחמה  מעורב
במלחמה  וילחמו ישראל  ע נגד  יבואו  כול ,הערבי

היא .  הזאת 

 כול ובסו השני, נגד אחד ילחמו ה בהתחלה
נגדנו . ויבואו  יתאחדו 

א פרק

צדקינו משיח  פני לקבלת עצמנו ולהכי שבת בגדי ללבוש  הזמ הגיע

התחילה כבר השלישית העולם נלחמים,מלחמת בעולם שטחים הרבה  .
לפני  המלחמות , של האלו המקרים רוב והרוב, ביותר . קשה  בצורה נלחמים
שזה להאמין שלנו ביותר הקשים בחלומות יכולים  היינו לא  שנתים-שלוש
שהם דברים  קרו  משבועיים, יותר או האחרונים בשבועיים  אבל  להיות, יכול 

ומדהימים. קשים ברבריים, איומים , פשוט

לפני  זה  את  אמרנו ואם מאד, קצר  שהזמן ישראל לעם  לומר  רוצה אני
שכל  מאמין ואני מאד, מאד מאד, קצר ממש זה  עכשיו שנה , עשרה  חמש
כמו הזה  העולם לסוף מגיעים שאנחנו כבר מרגיש וגוי, יהודי אדם,
בּ א קץ: ישׂ ראל לאדמת ה ' אמר כּ ה  ב': ז ' [יחזקאל  אותו. מכירים  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹשאנחנו



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ב

על  - זה על  מדברים גויים  מאד הרבה גם  הארץ] כּ נפוֹ ת  אר בּ ע על  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַה ּק ץ
שנה או משנה  יותר לנו שאין מאמינים  גויים מאד הרבה  העולם. סוף
שנה או משנה, פחות הרבה  שזה מרגיש שאני לכם, אומר  ואני וחצי.
היהודים אבל הרבה, כל-כך זה על מדברים שהגויים כל -כך , ומעניין וחצי.

יחסית .- האוטיסטים )(דברי מעט, .הילדים 

ב  פרק

הדע בהיסח  באי וגו'שלושה משיח  ה אלו  צז .)ת, סנהדרי)

אחד  ס וֹ ד לגלּ וֹ ת  מכרח  אני שליט"א , שטרנבוך משה רבי הצדיק הגאון ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲאמר
חיּ ים רבי ׁש ל  ּת למיד וֹ  זצ"ל  חבר  אייזיק יצחק ר ' א וֹ ת וֹ  גּ לּ ה ׁש כּ בר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
סוֹ ד  ׁש גּ לּ ה  זיע"א  הגּ ר "א  זקני עד איׁש  מּפ י איׁש  ׁש מעוֹ  זצ"ל , ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָוואלזי'נער
העיר את  כּ בׁש וּ  ׁש הרוּ ס יּ ים ּת ׁש מעוּ  כּ אׁש ר  אמר : וכה להסּת לּ קוּ ת וֹ ,  ּסמ ו ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶזה
שנת באדר  כבר  היה  [וזה  הגּ א לּ ה , ּפ עמי כּ בר  ׁש ּמ תחיל  ּת דעוּ  אז ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ'קרים'
היא ה א קוֹ נסטנטינוֹ ּפ וֹ ל לעיר ה גּ יעוּ  ׁש הר וּ סיּ ים  ּת ׁש מעוּ  וכא ׁש ר ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְתשע"ד]
ּת פ ׁש טוּ  ואל ׁש בּ ת, בּ גדי ּת לבּ ׁש וּ  כּ בר אז ה זּ ה , כּ יּ וֹ ם  ׁש בּ טוּ רקיה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאיסטנבּ וּ ל

לבוֹ א. עוֹ מד ה ּמ ׁש יח רגע ׁש בּ כל כּ יון ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָאוֹ תם 

רעׁש  יׁש נ וֹ  הע וֹ לם  וּ בכל  קרים העיר  את כּ בׁש וּ  הרוּ סים האחרוֹ ן בּ ב וּ ע ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
ל 'פעמי  סימן זה וּ  הרי מהגּ ר"א, בּ ידינ וּ  ׁש יּ ׁש  ה ּמ סרת וּ לפי לזה, סביב  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָגּ ד וֹ ל 
אבל מׁש יח ' 'ּפ עמי הכּ וּ נה מהוּ  בּ דיּ וּ ק יוֹ דעים  אנחנוּ  ׁש אין  אמת והן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמ ׁש יח'.
'ּפ עמ וֹ ן ' כּ מ וֹ  ׁש זּ הוּ  ׁש כּ וּ נתוֹ  ואפׁש ר  הּק רוֹ בה, לגּ אלּ ה סימן ׁש זּ הוּ  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַו דּ אי 

הּמ ׁש יח . לביאת להתכּ וֹ נן אוֹ תנוּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּמ ע וֹ רר

כּ בר נמצאים אנ וּ  וּ בזמ נּ נוּ  עמלק, מלחמת הוּ א הּמ ׁש יח לביאת ההקדּ מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
את ׁש רוֹ דפים מ ּמ ׁש , עמלק הם כּ אן  ׁש הּמ מ ׁש לה עמלק , מלחמת ׁש ל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ עיצוּ מ ּה 
ׁש ל בּ מ צּ ב  כּ עת ואנוּ  דּ ת, ׁש ל זכר בּ וֹ  יּ ׁש  מה כּ ל  לגמרי לעקר ור וֹ צים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַה דּ ת

הּמ ׁש יח . לביאת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהקדּ מה

מחבּ ר  שליט"א   ּׁש טרנבּ ו ׁש הגר "מ ה גּ ר"א,ור וֹ אים בּ ׁש ם ה ּמ סרוֹ ת ׁש ני את  ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ איסטנ בּ וּ ל. ה דּ רדּ נלּ ים  בּ מעבר  וּ ממׁש י קרים, בּ אי מתחיל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הענין

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער גדברי 

ג  פרק
והזוהר בדרום, כנסת בבית צדיקים חמשה הריגת  על המפורסם הזוהר ידוע
ישמעאל. של מלחמות  ויהיה  אפרים , בן משיח יתעורר יום 32 שאחרי אומר
והרוסים רוסי, מטוס הפילו  הטורקים כסלו י"ב - כך אחר יום 32 ובדיוק

וכו '. אטום  בפצצת ומאמיים  עליהם . ברוגז 

וּ כברוּ בימים לר וּ סיה . טוּ רקיּ ה בּ ין  מלחמה  הת גּ ר יּ וֹ ת  על ׁש וֹ מעים  אנ וּ  אלּ וּ  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מה ּס פר מהּס טייּפ לר הבאנוּ  רבּ נוּ ' ע"ג,'אוֹ רחוֹ ת  עמוד ה' חלק דמשיחא (עקבתא ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

מ "ד) עמוד  א' בחלק זה  אםוכעין  הגּ אוֹ ן : בּ ׁש ם הגּ ר"א מ ּת למידי בּ ידינוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה
צריכים [ה'דּ רדּ נלּ ים'] 'בּ וּ ספוֹ רוּ ס' מיצר  את יחצוּ  ר וּ סיא מלכ וּ ת ׁש ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּס פינוֹ ת

ה ּמ ׁש יח לביאת אז קרוֹ בה ׁש העה , ל לוֹ מר  ׁש בּ ת, בּ גדי וּ מרןללבּ ש  . ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
'כּ לילת בּ ספר  מוּ בא  וכן הּמ קוֹ ם . את  ׁש יּ כבּ ׁש וּ  ׁש הכּ וּ נה בּ אר, זצ"ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה ּס טייּפ לר

ש"ז)יוֹ פי' הּק ד וֹ ׁש (עמוד ה יּ ה וּ די הגּ ר"א, אחד , בּ סגנוֹ ן  נתנ בּ א וּ  נביאים  ג' ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אחד , בּ נּס ח  מ ּמ ׁש  אמר וּ  ה שה אלּ וּ  כּ ל מר וּ ז'ין, ישׂ ראל  ור בּ י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמ ּפ ׁש יסחא,
לכב וֹ ד ט וֹ ב  יוֹ ם בּ גדי  ללבּ ש אנוּ  צריכין  לט וּ רקיּ א, י כּ נסוּ  ׁש הרוּ סים ב ׁש עה  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י

הּמ ׁש יח . ששמעבּ יאת שליט"א  רייך ציון  בן  ר ' הרה "ג בשם מובא וכן  ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הבעש"ט  בשם שאמר  חיים ' ה 'שפע בעל זצ"ל מקלויזנבורג מהאדמו"ר 
שבת בגדי ללבוש אפשר  טורקיה  עם  להלחם  בדרדנלים יעברו  הרוסים  שאם

המשיח. ביאת  לכבוד

סאדיגוּ רא  חסידי ׁש ל 'מסלּ וֹ ת' בּ גלּ יוֹ ן לראותמוּ בא  ניתן תשמ "ו משנת י "ב  (גיליון ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌
החכמה') דּ בריםב'אוצר שליט"א  גּ ל וֹ בסקי דּ וּ בּ ער  חיּ ים ר' הרה "ג מאת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַמאמר 

ריגר זליג שׂ מחה  רבּ י מבּ ריסק חיּ ים ר ' ׁש ל דּ ינוֹ  בּ בית  האב"ד מ ּס ב וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש מע
ׁש הר וּ סים מּמ נּ וּ  וּ מביא בּ ספריו . מביא וֹ  מ בּ ריסק ׁש הגר "ח היּ חיד ׁש ה וּ א  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶזצ"ל
בּ רית בּ ני הם ׁש הרוּ סים בּ ימינוּ  רוֹ אים  מה  דּ וּ בּ יאל. ּפ רס קל ּפ ת את ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָיר ׁש וּ 

בּ דנ יּ אל בּ ּפ סוּ ק מצינוּ  וכן ה ּפ רסים . י"ג )ׁש ל ׁש ם(י, ור"י ּפ רס", "מלכי לׁש וֹ ן ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
וה וֹ סיף בּ מים. שׂ רים  כּ ּמ ה לפרס ׁש יּ ׁש  ור וֹ אים  בּ מים , ּפ רס שׂ רי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְמבאר
מבּ חינה וגם 'ּפ וֹ רוֹ סקי' קרוּ יה הרוּ סית הפה  ׁש בּ רוּ סית שליט"א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהרמ"ז
היה שלהם והשם ּפ רס. אזוֹ ר  עד ה גּ דוֹ לה בּ תק וּ פתּה  רוּ סיה הגּ יעה  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵגּ יא וֹ גרפית

ה ּמ דרׁש  לבאר  יתכן  זה לפי לו)פרוסיה. פסיקתא תצט . ישעי' :(ילקוט  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מת גּ רים העוֹ לם  אּמ וֹ ת  מלכי כּ ל בּ וֹ , נגלה ה ּמ ׁש יח ׁש ּמ ל ׁש נה יצחק רבּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ערבי  מל וה וֹ ל [תורכיה ], ערבי בּ מל מת גּ רה  [רוסיה ] ּפ רס מל בּ זה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶזה



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ב

על  - זה על  מדברים גויים  מאד הרבה גם  הארץ] כּ נפוֹ ת  אר בּ ע על  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַה ּק ץ
שנה או משנה  יותר לנו שאין מאמינים  גויים מאד הרבה  העולם. סוף
שנה או משנה, פחות הרבה  שזה מרגיש שאני לכם, אומר  ואני וחצי.
היהודים אבל הרבה, כל-כך זה על מדברים שהגויים כל -כך , ומעניין וחצי.

יחסית .- האוטיסטים )(דברי מעט, .הילדים 

ב  פרק

הדע בהיסח  באי וגו'שלושה משיח  ה אלו  צז .)ת, סנהדרי)

אחד  ס וֹ ד לגלּ וֹ ת  מכרח  אני שליט"א , שטרנבוך משה רבי הצדיק הגאון ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲאמר
חיּ ים רבי ׁש ל  ּת למיד וֹ  זצ"ל  חבר  אייזיק יצחק ר ' א וֹ ת וֹ  גּ לּ ה ׁש כּ בר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
סוֹ ד  ׁש גּ לּ ה  זיע"א  הגּ ר "א  זקני עד איׁש  מּפ י איׁש  ׁש מעוֹ  זצ"ל , ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָוואלזי'נער
העיר את  כּ בׁש וּ  ׁש הרוּ ס יּ ים ּת ׁש מעוּ  כּ אׁש ר  אמר : וכה להסּת לּ קוּ ת וֹ ,  ּסמ ו ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶזה
שנת באדר  כבר  היה  [וזה  הגּ א לּ ה , ּפ עמי כּ בר  ׁש ּמ תחיל  ּת דעוּ  אז ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ'קרים'
היא ה א קוֹ נסטנטינוֹ ּפ וֹ ל לעיר ה גּ יעוּ  ׁש הר וּ סיּ ים  ּת ׁש מעוּ  וכא ׁש ר ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְתשע"ד]
ּת פ ׁש טוּ  ואל ׁש בּ ת, בּ גדי ּת לבּ ׁש וּ  כּ בר אז ה זּ ה , כּ יּ וֹ ם  ׁש בּ טוּ רקיה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאיסטנבּ וּ ל

לבוֹ א. עוֹ מד ה ּמ ׁש יח רגע ׁש בּ כל כּ יון ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָאוֹ תם 

רעׁש  יׁש נ וֹ  הע וֹ לם  וּ בכל  קרים העיר  את כּ בׁש וּ  הרוּ סים האחרוֹ ן בּ ב וּ ע ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
ל 'פעמי  סימן זה וּ  הרי מהגּ ר"א, בּ ידינ וּ  ׁש יּ ׁש  ה ּמ סרת וּ לפי לזה, סביב  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָגּ ד וֹ ל 
אבל מׁש יח ' 'ּפ עמי הכּ וּ נה מהוּ  בּ דיּ וּ ק יוֹ דעים  אנחנוּ  ׁש אין  אמת והן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמ ׁש יח'.
'ּפ עמ וֹ ן ' כּ מ וֹ  ׁש זּ הוּ  ׁש כּ וּ נתוֹ  ואפׁש ר  הּק רוֹ בה, לגּ אלּ ה סימן ׁש זּ הוּ  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַו דּ אי 

הּמ ׁש יח . לביאת להתכּ וֹ נן אוֹ תנוּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּמ ע וֹ רר

כּ בר נמצאים אנ וּ  וּ בזמ נּ נוּ  עמלק, מלחמת הוּ א הּמ ׁש יח לביאת ההקדּ מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
את ׁש רוֹ דפים מ ּמ ׁש , עמלק הם כּ אן  ׁש הּמ מ ׁש לה עמלק , מלחמת ׁש ל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ עיצוּ מ ּה 
ׁש ל בּ מ צּ ב  כּ עת ואנוּ  דּ ת, ׁש ל זכר בּ וֹ  יּ ׁש  מה כּ ל  לגמרי לעקר ור וֹ צים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַה דּ ת

הּמ ׁש יח . לביאת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהקדּ מה

מחבּ ר  שליט"א   ּׁש טרנבּ ו ׁש הגר "מ ה גּ ר"א,ור וֹ אים בּ ׁש ם ה ּמ סרוֹ ת ׁש ני את  ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ איסטנ בּ וּ ל. ה דּ רדּ נלּ ים  בּ מעבר  וּ ממׁש י קרים, בּ אי מתחיל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הענין

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער גדברי 

ג  פרק
והזוהר בדרום, כנסת בבית צדיקים חמשה הריגת  על המפורסם הזוהר ידוע
ישמעאל. של מלחמות  ויהיה  אפרים , בן משיח יתעורר יום 32 שאחרי אומר
והרוסים רוסי, מטוס הפילו  הטורקים כסלו י"ב - כך אחר יום 32 ובדיוק

וכו '. אטום  בפצצת ומאמיים  עליהם . ברוגז 

וּ כברוּ בימים לר וּ סיה . טוּ רקיּ ה בּ ין  מלחמה  הת גּ ר יּ וֹ ת  על ׁש וֹ מעים  אנ וּ  אלּ וּ  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מה ּס פר מהּס טייּפ לר הבאנוּ  רבּ נוּ ' ע"ג,'אוֹ רחוֹ ת  עמוד ה' חלק דמשיחא (עקבתא ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

מ "ד) עמוד  א' בחלק זה  אםוכעין  הגּ אוֹ ן : בּ ׁש ם הגּ ר"א מ ּת למידי בּ ידינוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה
צריכים [ה'דּ רדּ נלּ ים'] 'בּ וּ ספוֹ רוּ ס' מיצר  את יחצוּ  ר וּ סיא מלכ וּ ת ׁש ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּס פינוֹ ת

ה ּמ ׁש יח לביאת אז קרוֹ בה ׁש העה , ל לוֹ מר  ׁש בּ ת, בּ גדי וּ מרןללבּ ש  . ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
'כּ לילת בּ ספר  מוּ בא  וכן הּמ קוֹ ם . את  ׁש יּ כבּ ׁש וּ  ׁש הכּ וּ נה בּ אר, זצ"ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַה ּס טייּפ לר

ש"ז)יוֹ פי' הּק ד וֹ ׁש (עמוד ה יּ ה וּ די הגּ ר"א, אחד , בּ סגנוֹ ן  נתנ בּ א וּ  נביאים  ג' ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אחד , בּ נּס ח  מ ּמ ׁש  אמר וּ  ה שה אלּ וּ  כּ ל מר וּ ז'ין, ישׂ ראל  ור בּ י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמ ּפ ׁש יסחא,
לכב וֹ ד ט וֹ ב  יוֹ ם בּ גדי  ללבּ ש אנוּ  צריכין  לט וּ רקיּ א, י כּ נסוּ  ׁש הרוּ סים ב ׁש עה  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ י

הּמ ׁש יח . ששמעבּ יאת שליט"א  רייך ציון  בן  ר ' הרה "ג בשם מובא וכן  ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הבעש"ט  בשם שאמר  חיים ' ה 'שפע בעל זצ"ל מקלויזנבורג מהאדמו"ר 
שבת בגדי ללבוש אפשר  טורקיה  עם  להלחם  בדרדנלים יעברו  הרוסים  שאם

המשיח. ביאת  לכבוד

סאדיגוּ רא  חסידי ׁש ל 'מסלּ וֹ ת' בּ גלּ יוֹ ן לראותמוּ בא  ניתן תשמ "ו משנת י "ב  (גיליון ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌
החכמה') דּ בריםב'אוצר שליט"א  גּ ל וֹ בסקי דּ וּ בּ ער  חיּ ים ר' הרה "ג מאת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַמאמר 

ריגר זליג שׂ מחה  רבּ י מבּ ריסק חיּ ים ר ' ׁש ל דּ ינוֹ  בּ בית  האב"ד מ ּס ב וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש מע
ׁש הר וּ סים מּמ נּ וּ  וּ מביא בּ ספריו . מביא וֹ  מ בּ ריסק ׁש הגר "ח היּ חיד ׁש ה וּ א  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶזצ"ל
בּ רית בּ ני הם ׁש הרוּ סים בּ ימינוּ  רוֹ אים  מה  דּ וּ בּ יאל. ּפ רס קל ּפ ת את ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָיר ׁש וּ 

בּ דנ יּ אל בּ ּפ סוּ ק מצינוּ  וכן ה ּפ רסים . י"ג )ׁש ל ׁש ם(י, ור"י ּפ רס", "מלכי לׁש וֹ ן ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
וה וֹ סיף בּ מים. שׂ רים  כּ ּמ ה לפרס ׁש יּ ׁש  ור וֹ אים  בּ מים , ּפ רס שׂ רי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְמבאר
מבּ חינה וגם 'ּפ וֹ רוֹ סקי' קרוּ יה הרוּ סית הפה  ׁש בּ רוּ סית שליט"א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהרמ"ז
היה שלהם והשם ּפ רס. אזוֹ ר  עד ה גּ דוֹ לה בּ תק וּ פתּה  רוּ סיה הגּ יעה  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵגּ יא וֹ גרפית

ה ּמ דרׁש  לבאר  יתכן  זה לפי לו)פרוסיה. פסיקתא תצט . ישעי' :(ילקוט  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מת גּ רים העוֹ לם  אּמ וֹ ת  מלכי כּ ל בּ וֹ , נגלה ה ּמ ׁש יח ׁש ּמ ל ׁש נה יצחק רבּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ערבי  מל וה וֹ ל [תורכיה ], ערבי בּ מל מת גּ רה  [רוסיה ] ּפ רס מל בּ זה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶזה



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

מל וח וֹ זר  מהם, עצה ליטוֹ ל איתו ] בברית שהם ואירופה [אּמ ריקה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶלאדוֹ ם
העוֹ לם אּמ וֹ ת  וכל  העוֹ לם , כּ ל את  וּ מחריב  ס 'ין] ר 'וסיה פ 'רס [ר "ת ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָּפ ר"ס
יוֹ לדה, כּ צירי צירים  אוֹ תם ויאחז ּפ ניהם, על ונוֹ פלים  וּ מת בּ הלים  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמתרעׁש ים 
,ונל נבא להיכן ,ונל נבא  להיכן ואוֹ מר  וּ מת בּ הלים  מתרעׁש ים ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל 
מּפ ני  בּ ׁש בילכם  אלּ א  עשׂ יתי א  עשׂ יתי מה  כּ ל ּת תיראוּ  אל  בּ ני להם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְואוֹ מר 

גּ אלּ תכם. זמן  ה גּ יע ּת יראוּ  אל  מתיראים  א ּת ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָמה 

שבת. בגדי ללבוש  הזמן הגיע אז

ממשי  משהו  לעשות הזמן עצמנוהגיע את  להציל  היחיד כדי הדבר וזה  .
אותנו : שיציל

נגאלין, תשובה עושין ישראל אם אומר , אליעזר ["רבי אמיתית  תשובה 
משובותיכם"' ארפא שובבים בנים  'שובו צז:)שנאמר  ].(סנהדרין

משיח פני לקבלת מוכנה חליפה להכי יש
לזה ובנוסף תשובה, באמתקודם  שאתם  לקב "ה להראות משהו תעשו

לו יוםלביאתולחכות["חיובמחכים היום ...בכל אומריםוכל  שאנו כמו
קוינו לישועתך 'כי היום'בתפלה הענין).כל כל ע"ש ק "כ עמוד הלוי  בית  (הגדת

משיח. פני לקבל רק מיוחד  לבוש יפה, בגד לעצמכם  תעשו

לארון נלך אנחנו  פניו, לקבל ירוץ אחד וכל  מגיע, שמשיח הזמן כשיגיע
להחליט  נצטרך ולא  כפתור , חסר יהיה לא מוכן . בגד ויהיה  נפתח שלנו ,
או כתם  יתגלה פתאום  שלא מסודר, יהיה שהכל הזה . הבגד או הזה  הבגד

צדקנו. משיח לקבל ונלך  נלבש שפשוט משהו. שחסר 

משיח לקבל  מתאים  שהבגד  יבדוק  אחד  שכל  לאשה,וגם צנוע. בגד שזה  ,
ומהצדדים, מאחור  גם  הצואר  עד  מכופתר  ארוך, שרוול עם רחב בגד
בגד  עם אותו לקבל לרוץ אפשר  אי בא , שמשיח הקרסול. עד ארוכה  ושמלה 

מתאים. לא ראש כיסוי עם או מתאים לא

או חצאית  שום מותרת. שתהיה  פאה שום אין  פאה . עם  משיח לקבל אסור 
בלי  צנועה. לא  נעל שום  עבה , מספיק לא  גרב שום וקצרה, צמודה  שמלה
לא להיות צריכים  שלכם  הבגדים גם הגברים , צנועה. אשה ממש  איפור ,

ומכובדים. רחבים  צמודים,

ללבוש צריכים שאנחנו הבגדים אלה ישראל , פניועם לקבל  באים כשאנחנו 
התשובה זה  - הפנימי הלבוש את  גם וצריכים משיח. ושערישל ד' ג, (זכריה

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער הדברי 

עיי "ש ) א' א', עד קדושה חזק כאב עם להצטער  שלנו, העבירות  על להצטער  .
הפנימי  והלבוש המתאים  החיצוני הלבוש האלה, הדברים  שני ועם דמעות .

צדקנו. משיח את  בשמחה נקבל הקרוב בעתיד אנחנו  המתאים ,

ש  לומר  אפשר  'משיח.ה'תקבלוו'בתש'גדיב'לבשותר"תתשוב"הובס "ד

ר "תר'בת ש'גדיב וכל !!בשר'וחניים כשר, לא  בשר  תאכל  שאל רמז !
בהמה, בשר תאכל ולא  וטריפות , נבילות בחזקת  שהם הגדולות , השחיטות
לקראת ותצא . המקדש בית בנין עד בהמה  בשר  לאכול אפשר  שאי כידוע 

וברננה בשמחה  !המשיח 

בגדי 'אכל .ת'לב'בשר שר "ת שב"ת'למדת'זוהר ב'אתה שר "ת שב"ת אלו
האמיתיים. השבת

תשע"ו = כלה  שבת בגדי

עם את  אוהב הקב "ה  .['נעוּ רי חסד  ל 'זכרּת י ב': [ירמיהו  לשכוח  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָלא 
יעזוב לא והוא אותה . אוהב הוא  שלו . הכלה זו .['כּ לוּ לוֹ תי ['אהבת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַישראל
הלב בתוך  אבל בסדר, היתה לא היא פעמים והרבה ממנה. סבל הוא אותה.
מתחת להיות שוב ורוצים  פז:], [שבת השני את  אחד רוצים  והכלה החתן  -
עם כי יעזור . ה' מעט. עוד להיות עומד וזה שיה"ש]. ריש [רש "י לחופה 
החתן עם  יחד להיות השנים כל מתגעגעת  הכלה, האמיתי, ישראל
- ולמעשה  שהפריע . מה זה - הע"ר  אבל ב']. הושע לעוֹ לם ', לי וארשׂ ּת י']ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לכלההכלה שייכים לא הם  אבל רב. הערב רק זה לחתן, נאמנת  תמיד  היתה
כז:]. בראשית [זוה"ק בכלל.

לכבוד  החליפה הוא  שהזוהר  תשע"ו. = המשיח  לכבוד חליפה  - זוהר 
תשע"ו. בשנת אי"ה  אותו ונקבל המשיח.

ד פרק

חליפה  ומכי למשיח מחכה חיי החפ
בגדים לעצמו שהכין חיים  החפץ בעל  מראדין הכהן  ישראל  רבי על מסופר
מכין היה  והוא ביהמ"ק , כשיבנה  הגאולה  בשעת שילבשם ויקרים חשובים 
תיכף ילבשם הגאולה  תבוא שכאשר  לפניו מזומנים שיהיו באופן אותם

המשיח. פני את  בה לקבל ומיוחדת  חדשה  חליפה הכין  ומיד,
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מל וח וֹ זר  מהם, עצה ליטוֹ ל איתו ] בברית שהם ואירופה [אּמ ריקה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶלאדוֹ ם
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,ונל נבא להיכן ,ונל נבא  להיכן ואוֹ מר  וּ מת בּ הלים  מתרעׁש ים ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל 
מּפ ני  בּ ׁש בילכם  אלּ א  עשׂ יתי א  עשׂ יתי מה  כּ ל ּת תיראוּ  אל  בּ ני להם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְואוֹ מר 
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שבת. בגדי ללבוש  הזמן הגיע אז

ממשי  משהו  לעשות הזמן עצמנוהגיע את  להציל  היחיד כדי הדבר וזה  .
אותנו : שיציל

נגאלין, תשובה עושין ישראל אם אומר , אליעזר ["רבי אמיתית  תשובה 
משובותיכם"' ארפא שובבים בנים  'שובו צז:)שנאמר  ].(סנהדרין

משיח פני לקבלת מוכנה חליפה להכי יש
לזה ובנוסף תשובה, באמתקודם  שאתם  לקב "ה להראות משהו תעשו
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נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער הדברי 

עיי "ש ) א' א', עד קדושה חזק כאב עם להצטער  שלנו, העבירות  על להצטער  .
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ד פרק

חליפה  ומכי למשיח מחכה חיי החפ
בגדים לעצמו שהכין חיים  החפץ בעל  מראדין הכהן  ישראל  רבי על מסופר
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נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ו 

היום שיבוא עיניים  בכיליון  מצפה  היה יצועו  על שעלה קודם  לילה  כל
באמצע משנתו  יעירוהו  שאם  בקירבתו, החליפה את מכין והיה המשיח ,
פני  את לקבל ויבוא החליפה את  מיד ילבש המשיח, שבא ויודיעוהו  הלילה 

צדקנו. משיח

יתייאש  ולא ביתו . אל הקב"ה - האדון יבוא  פתאום עין, כהרף ה' ישועת  כי
מבוססת שהיהדות  עיקרים  מי"ג עשר  השנים העיקר זה כי לבואו, מלצפות

" עםעליהם שיתמהמה ואעפ"י המשיח , בביאת שלימה באמונה מאמין אני
שיבו יום בכל לו אחכה זה רבינוכל  חיבר לישועה הצפיה  נושא על א ".

הגדולה החובה את  באר בה  לישועה ", "ציפית בשם  מיוחד קונטרס  הח"ח
הספר הדפסתי לערך שנה 50 [ולפני מהגאולה, להתייאש לא עלינו המוטלת 

עותקים ]. 5000 הזה 

ה פרק

זצ"ל מוולאז 'י חיי מרבי צדקנו? משיח יופיע כיצד

פתאום שלפני, בסוגיא  לעיין ומתחיל  ספר פותח  ואני לשוק  יוצאת "הרבנית 
עד  שהאירה  ממה כמה  פי גדול באור מאירה התחילה השמש כי מרגיש אני

בהירות איזו  שבגינהעתה , העצים  על  הציפורים כיצד שומע, אני פתאום  !
קול  שומע אני והנה לבבות , כובשת מרנינה , חדשה , במנגינה פיהן פוצחות

הרחוב. מן עולה  רעש

מה בבהלה. רץ  הסנדלר אלי את  רואה ואני החלון בעד ראשי מושיט אני
אלי  השמש קרה  לאור  קרה מה  המקסימה? הציפורים נגינת  מנין קרה? מה  ?

קרה מה  חדשה , בניצה לפתע מלבלבים  שהתחילו ?לעצים 

בא משיח הרי עיניו, את הסנדלר  בי נותן רבי, יודע אינך אני מה, רץ מיד !
המלך  לקראת ולצאת בו להתעטף כדי שלי שבת  של מלבוש להוציא לארון 

כפתור בו  חסר  אויה, והנה, המלבוש את אני מוציא  !...המשיח.

לא או  הפגומה בקפוטה להתעטף  האם לעשות. מה  עצמי עם  ודן  עומד אני
בה של להתעטף בבגד המשיח המלך לקראת לצאת  אפשר אם תוהה ואני ?

על ?"חול  בספר  סולובייצ'יק (רי"ד מבריסק הגר "ח  של בנו סולובייצ'יק , משה רבי  (מהגאון

(77 עמ ' סלולה דרך בספר  גם  מוולאז'ין חיים  רבי דברי ראה וכ"כ ,236 עמ ' .התשובה 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער זדברי 

ו פרק
למלחמה להתכונן חייבים זמן, אין הקשיבו, ישראל, דווקאעם לאו .

בעיקר אבל לזה , גם  וכו'. כימיות אטום , פצצות טילים, של המלחמה
אלה רק כי לנצח, וצריכים  הרע. היצר נגד למלחמה  להתכונן  צריכים

שנכשלים ... אלה וח"ו  צדקנו. משיח לקבל  יוכלו אציג שינצחו  אני לכן
לגאולה ראויים ולהיות בתשובה  לחזור איך דרך  חייב(1):עכשיו אחד  כל

הראש את הקב"ה.(הגאווה )להוריד לפני עניו בתשובה.(2)ולהיות זהלחזור 
ראשון:אומר  שעשודבר ועבירה עבירה כל על  ולבכות בגלל להצטער ,

לבין בנינו  מחיצה עושה  דבר כל תורתו , נגד הקב"ה, נגד שעושים דבר  שכל
אלוקיכם" לבין ביניכם מבדילים היו ["עונותיכם עולם נט )בורא  ].(ישעיה

מר זו מהאמתומחיצה  אותנו -חיקה השקר עם  שנעלם בסכנה אנחנו ואז .ֵ◌
הם ותורתו, הקב"ה  של בדרך  שהולכים אלה אבל ח"ו . נצחי מוות  שזה

נצחיים . חיים עבירהיקבלו  כל על  בכי עד  להצטער צריך יהודי  כל  לכן
שעשינו לשיםועבירה או הבגדים את לקרוע הרצפה, על לשבת צריכים .

ואפר העבירותשק כל ועל שלנו. העבירות  כל על ולבכות  ולבכות ולבכות 
הראשון. מהאדם  - שלנו האבות  המקדש ,של בית על  שבגלל ולבכות

[מבואר שאבדנו הרוחני הפאר  על לבכות מאתנו . ונלקח נחרב העבירות
להביא לנו שהייתה האפשרות ועל קלז ]. לתהלים  המלבי"ם בפירוש היטב

לנו. אוי ועבירה. עבירה  כל  על ולכפר  וידוי,(3)קרבנות אבל להגיד 
לנו אין  מלכנו "אבינו לפניך". חטאנו מלכנו "אבינו  להגיד  באמת . להצטער
בית ובנין [גאולה  והושיענו  וחסד צדקה  עמנו "עשה  לנו ". יש אותך  רק -

ועודהמקדש]". עוד  ועוד. עוד  הגוף.תגידו  ולכל וללב לראש יכנס שזה  עד ,
לתשובה הלב  את לפתוח איך נפלאה עצה [זו באמת  שתבכו עד שתבינו, עד 

להצילנו]. יכול זה שרק כך(4)אמיתית , שמעכשיואחר  אנחנולהחליט 
המיותר הגשמי  העולם  את חיי זורקים לנו יאפשר  [וזה הזהב " ה"עגל ,

בכל  התורה  לדרך חוזרים ואנחנו  פ"ג ], חה"נ  שער  חוה "ל ראה רוחניות,
עיתון, כל ספר, כל מהבית להוציא צריכים  אנחנו  לכן שלנו . החיים חלקי

שלנו. הבתים לתוך הזהב" "עגל את  שמביא מטונף מכשיר  כל 

בלבדואז (5) ה' לרצון ולחזור  הגויי לעולם  ששייך  דבר כל  מהבתים .לזרוק
או רדיו זה  אם שמלות, זה אם חרדיים, אפילו  - ספרים או עיתונים זה  אם
ניקיון שלנו הבתים את לנקות  צריכים אנחנו מה. משנה לא וכו', מחשב
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מר זו מהאמתומחיצה  אותנו -חיקה השקר עם  שנעלם בסכנה אנחנו ואז .ֵ◌
הם ותורתו, הקב"ה  של בדרך  שהולכים אלה אבל ח"ו . נצחי מוות  שזה

נצחיים . חיים עבירהיקבלו  כל על  בכי עד  להצטער צריך יהודי  כל  לכן
שעשינו לשיםועבירה או הבגדים את לקרוע הרצפה, על לשבת צריכים .

ואפר העבירותשק כל ועל שלנו. העבירות  כל על ולבכות  ולבכות ולבכות 
הראשון. מהאדם  - שלנו האבות  המקדש ,של בית על  שבגלל ולבכות

[מבואר שאבדנו הרוחני הפאר  על לבכות מאתנו . ונלקח נחרב העבירות
להביא לנו שהייתה האפשרות ועל קלז ]. לתהלים  המלבי"ם בפירוש היטב

לנו. אוי ועבירה. עבירה  כל  על ולכפר  וידוי,(3)קרבנות אבל להגיד 
לנו אין  מלכנו "אבינו לפניך". חטאנו מלכנו "אבינו  להגיד  באמת . להצטער
בית ובנין [גאולה  והושיענו  וחסד צדקה  עמנו "עשה  לנו ". יש אותך  רק -

ועודהמקדש]". עוד  ועוד. עוד  הגוף.תגידו  ולכל וללב לראש יכנס שזה  עד ,
לתשובה הלב  את לפתוח איך נפלאה עצה [זו באמת  שתבכו עד שתבינו, עד 

להצילנו]. יכול זה שרק כך(4)אמיתית , שמעכשיואחר  אנחנולהחליט 
המיותר הגשמי  העולם  את חיי זורקים לנו יאפשר  [וזה הזהב " ה"עגל ,

בכל  התורה  לדרך חוזרים ואנחנו  פ"ג ], חה"נ  שער  חוה "ל ראה רוחניות,
עיתון, כל ספר, כל מהבית להוציא צריכים  אנחנו  לכן שלנו . החיים חלקי

שלנו. הבתים לתוך הזהב" "עגל את  שמביא מטונף מכשיר  כל 

בלבדואז (5) ה' לרצון ולחזור  הגויי לעולם  ששייך  דבר כל  מהבתים .לזרוק
או רדיו זה  אם שמלות, זה אם חרדיים, אפילו  - ספרים או עיתונים זה  אם
ניקיון שלנו הבתים את לנקות  צריכים אנחנו מה. משנה לא וכו', מחשב



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

גויי, דבר כל מיותר, דבר מכל  הליניסטי יסודי לכיוון אותנו שמושך דבר כל 
שזה ביותר , הגבוה לרמה להגיע נוכל הזאת התשובה בדרך גויי]. [גשמי,
יותר אליו להתגעגע  אליו. בגעגועים ה ' את לאהוב אומר זה ה'. אהבת 
געגועים עם  ולקורבנות המקדש לבית ולהתגעגע עלינו. אהוב הכי מהאדם

ולבכי. לכאבים  האדם את לדעת(6)שמביאים  מוכרחים  בזה , להצליח כדי
משעמם משהו לא זה ה ' רצון הואשלעשות זה  את  לעשות שמתחיל מי .

של  האלה  שהחיים  ידע הוא אז הקב"ה . של האמיתי הבן להיות מתחיל
ביותר . והמאושרים והטובים הטבעיים  החיים הם ומצוות , שלתורה חיים

ה' החייםרצון צורת הם כאלה חיים השם"], ["עבד ה' רצון את למלאות  ,
ולכן עיניים. ואחיזת שקר זו אחרת , צורה וכל  שקיימת . היחידה  האמיתיים 
משיח  את יקבל  כאלה חיים לחיות, כוחו בכל ישתדל  לפחות  או שיחיה, מי

הגאולה. ואת  השקר .צדקנו  עם יעלם שלא, אבל ומי - לבחור  צריך אחד כל
בתשובה חוזרים אנחנו אם נגמר . ממש הזמן  כי אנחנואמיתיתעכשיו, ,

שלא להחליט רק לא  זה בתשובה לחזור אבל עצמנו. את  להציל  יכולים 
בזמנים שגם מכירים לא  אנחנו אם בזה נעמוד לא  כי יותר . עבירות  לעשות
רצוננו. ולא אנחנו  לא  קובע, הקב"ה רק קשים , בזמנים וגם  יותר  קלים 

ה' רצון כמו להיות חייב ואתרצוננו עצמנו  את להציל רוצים אנחנו אם .
הזאת : התוכנית  את לעשות חייבים אנחנו הזהב"ילדנו , ה"עגל את להוציא

ולתורת ה' לעבודת ולחזור שלנו, ומהחיים מהלב מהבית, הגוישקייט  וכל 
ביחד משה נזכה  ה' בעזרת ואז  הקדושים. בספרים  שכתוב מה כל כפי

צדקנו. משיח לקבל בשמחה

זה זהו, זהו, זה, את  להרגיש כבר אפשר  זה , את לטעום כבר כמעט אפשר
הרבה כך  כל  מפחד, כך כל אני זה עם יחד אבל שמח, שאני כמה אוי נגמר ,
אבל  בסכנה, שאנחנו מבינים  לא  הם שקורה , למה לב שמים לא יהודים
ולפני  האחרונה, המלחמה שתהיה  ולפני יתגלה  שמשיח לפני אפילו
חזרנו לא שעוד בגלל קשים  כך כל דברים נעבור עוד השלימה הגאולה 
לא שהם  אותי מפחיד זה ישנים , שהיהודים  רואה  אני בתשובה. לגמרי
ערב כמו  ממש זה עכשיו תופשים, לא הם  מבינים, לא הם לב , שמים 
לא - בתרדמה כאילו היו באירופה שהיהודים השניה העולם מלחמת
רוצה שהוא מה ברור  אמר ימ "ש שהיטלר  אפילו  לדעת , רצו  לא הרגישו ,

פחדו, לא  אופן  בכל ליהודים , הםלעשות סם, שעישנו כאילו בחלום היו
לדעת. רצו  לא אבל מיין, לא שיכורים, היו הם לדעת, רצו  לא

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער טדברי 

וכמה בחו"ל. וגם ישראל בארץ גם  דבר, אותו  רואים  עכשיו, אנחנו 
מאד  אני מסוכן. שהעולם  כמה  לדעת , רוצים  לא - שמפחדים וכמה שיודעים
אנחנו פעמים  כמה  ישראל . עם בשביל מפחד מאד אני ישראל , לעם דואג
אפילו אבל ישראל , לארץ  תגיעו תקומו, - שיכולים אלה  - לכתוב צריכים
האחרון שברגע חושבים עדיין הם  פה, בתים להם  יש  יהודים שלהרבה 
מי  ככה. לא  זה  אבל - וזהו  ישראל לארץ ולטוס  מטוס לאיזה  להכנס אפשר
לעשות יכולים  - אחת  בשניה הם לצאת . יוכל לא - האחרון  לרגע שמחכה
ומי  העולם . בכל  באירופה, בארה "ב, להמריא יוכל לא  מטוס שאף מצב
שליש  יהרוס ה ' כי - כדאי לא וזה תקוע יהיה באירופה או  באמריקה שישאר
אבא, לא. - ישראל ארץ אבל  קשה, מאד יפגע שליש ועוד הסוף, עד עולם
אפילו שאני מצב בהיסטוריה. היה לא  שעוד בעולם  בלגן כזה  להיות  הולך
יותר הרבה  אבל מצרים , של למכות  דומה משהו  זה , את לתאר איך יודע לא 
למות ישראל. ארץ זה  - היום  בו  נמצאת שהשכינה היחיד  המקום קשה .
יהודי, לכל  הטבעי המקום זה ישראל ארץ קשה, יותר  הרבה זה  בחו "ל
בעולם היחיד המקום זה ישראל ארץ היהודי. של לעצמות  לגוף , לשלד,
החיים על מדבר  אני אבל  ונעימה. קלה יותר  הרבה היא  הנצחית  שהמנוחה

המוות. על ולא 
אז - אותו שיציל מהקב"ה ויבקש לשמים ויצעק  ישראל בארץ שיהיה  ומי
יכול, הכל הוא  הקב"ה שרק מבין היהודי ואם  תשובה , עשה שהוא  ידע ה '
מבקש  שהוא  וברגע הקב"ה , רק - לבן-אדם לעזור  שיכול דבר  שום ואין
מבין אני "עכשיו לקב"ה אומר  הוא אותו, שיציל שלם לב עם  מהקב"ה 

ינצל. הוא אז  - יכול" הכל  הוא  אתה ורק שטעיתי
כתוב גם אותו. יציל וה' - תשובה לעשות האחרונה בשניה  יכול  יהודי
לארצות וילכו ישראל מארץ יברחו הם  ישראל, בעם  הרוב שהם  שהערב -רב 

הגויים. עם יחד ימותו ושם  הגויים  של
קשים. מאד דברים להיות הולכים בכל עכשיו  הכלכלה של  קשה נפילה גם 

לשתות, מה  לאכול, מה לנו יהיה  לא וגם  ע"ש .]. ב ', [ישעיהו העולם 
בשביל  צריך שהאדם  חושבים  שאתם  מה  כל החשמל, הכל-הכל-הכל ,
אבל  בארץ. מאשר קשה  יותר הרבה יהיה  המצב ובחו"ל יהיה.]. לא – לחיות 
וזה בסכנה ישראל שדוקא יראה  וזה יחשבו, יהודים , כ"כ לא שהם  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהיהודים 
בסכנה תהיה  לא  ישראל', 'מדינת לא  ישראל , ארץ כי נכון. יהיה  לא דוקא

יחרב העולם של שליש שני - בחוץ בחו "ל. הרבהכמו זה את אמרנו  !



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

גויי, דבר כל מיותר, דבר מכל  הליניסטי יסודי לכיוון אותנו שמושך דבר כל 
שזה ביותר , הגבוה לרמה להגיע נוכל הזאת התשובה בדרך גויי]. [גשמי,
יותר אליו להתגעגע  אליו. בגעגועים ה ' את לאהוב אומר זה ה'. אהבת 
געגועים עם  ולקורבנות המקדש לבית ולהתגעגע עלינו. אהוב הכי מהאדם

ולבכי. לכאבים  האדם את לדעת(6)שמביאים  מוכרחים  בזה , להצליח כדי
משעמם משהו לא זה ה ' רצון הואשלעשות זה  את  לעשות שמתחיל מי .

של  האלה  שהחיים  ידע הוא אז הקב"ה . של האמיתי הבן להיות מתחיל
ביותר . והמאושרים והטובים הטבעיים  החיים הם ומצוות , שלתורה חיים

ה' החייםרצון צורת הם כאלה חיים השם"], ["עבד ה' רצון את למלאות  ,
ולכן עיניים. ואחיזת שקר זו אחרת , צורה וכל  שקיימת . היחידה  האמיתיים 
משיח  את יקבל  כאלה חיים לחיות, כוחו בכל ישתדל  לפחות  או שיחיה, מי

הגאולה. ואת  השקר .צדקנו  עם יעלם שלא, אבל ומי - לבחור  צריך אחד כל
בתשובה חוזרים אנחנו אם נגמר . ממש הזמן  כי אנחנואמיתיתעכשיו, ,

שלא להחליט רק לא  זה בתשובה לחזור אבל עצמנו. את  להציל  יכולים 
בזמנים שגם מכירים לא  אנחנו אם בזה נעמוד לא  כי יותר . עבירות  לעשות
רצוננו. ולא אנחנו  לא  קובע, הקב"ה רק קשים , בזמנים וגם  יותר  קלים 

ה' רצון כמו להיות חייב ואתרצוננו עצמנו  את להציל רוצים אנחנו אם .
הזאת : התוכנית  את לעשות חייבים אנחנו הזהב"ילדנו , ה"עגל את להוציא

ולתורת ה' לעבודת ולחזור שלנו, ומהחיים מהלב מהבית, הגוישקייט  וכל 
ביחד משה נזכה  ה' בעזרת ואז  הקדושים. בספרים  שכתוב מה כל כפי

צדקנו. משיח לקבל בשמחה

זה זהו, זהו, זה, את  להרגיש כבר אפשר  זה , את לטעום כבר כמעט אפשר
הרבה כך  כל  מפחד, כך כל אני זה עם יחד אבל שמח, שאני כמה אוי נגמר ,
אבל  בסכנה, שאנחנו מבינים  לא  הם שקורה , למה לב שמים לא יהודים
ולפני  האחרונה, המלחמה שתהיה  ולפני יתגלה  שמשיח לפני אפילו
חזרנו לא שעוד בגלל קשים  כך כל דברים נעבור עוד השלימה הגאולה 
לא שהם  אותי מפחיד זה ישנים , שהיהודים  רואה  אני בתשובה. לגמרי
ערב כמו  ממש זה עכשיו תופשים, לא הם  מבינים, לא הם לב , שמים 
לא - בתרדמה כאילו היו באירופה שהיהודים השניה העולם מלחמת
רוצה שהוא מה ברור  אמר ימ "ש שהיטלר  אפילו  לדעת , רצו  לא הרגישו ,

פחדו, לא  אופן  בכל ליהודים , הםלעשות סם, שעישנו כאילו בחלום היו
לדעת. רצו  לא אבל מיין, לא שיכורים, היו הם לדעת, רצו  לא

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער טדברי 

וכמה בחו"ל. וגם ישראל בארץ גם  דבר, אותו  רואים  עכשיו, אנחנו 
מאד  אני מסוכן. שהעולם  כמה  לדעת , רוצים  לא - שמפחדים וכמה שיודעים
אנחנו פעמים  כמה  ישראל . עם בשביל מפחד מאד אני ישראל , לעם דואג
אפילו אבל ישראל , לארץ  תגיעו תקומו, - שיכולים אלה  - לכתוב צריכים
האחרון שברגע חושבים עדיין הם  פה, בתים להם  יש  יהודים שלהרבה 
מי  ככה. לא  זה  אבל - וזהו  ישראל לארץ ולטוס  מטוס לאיזה  להכנס אפשר
לעשות יכולים  - אחת  בשניה הם לצאת . יוכל לא - האחרון  לרגע שמחכה
ומי  העולם . בכל  באירופה, בארה "ב, להמריא יוכל לא  מטוס שאף מצב
שליש  יהרוס ה ' כי - כדאי לא וזה תקוע יהיה באירופה או  באמריקה שישאר
אבא, לא. - ישראל ארץ אבל  קשה, מאד יפגע שליש ועוד הסוף, עד עולם
אפילו שאני מצב בהיסטוריה. היה לא  שעוד בעולם  בלגן כזה  להיות  הולך
יותר הרבה  אבל מצרים , של למכות  דומה משהו  זה , את לתאר איך יודע לא 
למות ישראל. ארץ זה  - היום  בו  נמצאת שהשכינה היחיד  המקום קשה .
יהודי, לכל  הטבעי המקום זה ישראל ארץ קשה, יותר  הרבה זה  בחו "ל
בעולם היחיד המקום זה ישראל ארץ היהודי. של לעצמות  לגוף , לשלד,
החיים על מדבר  אני אבל  ונעימה. קלה יותר  הרבה היא  הנצחית  שהמנוחה

המוות. על ולא 
אז - אותו שיציל מהקב"ה ויבקש לשמים ויצעק  ישראל בארץ שיהיה  ומי
יכול, הכל הוא  הקב"ה שרק מבין היהודי ואם  תשובה , עשה שהוא  ידע ה '
מבקש  שהוא  וברגע הקב"ה , רק - לבן-אדם לעזור  שיכול דבר  שום ואין
מבין אני "עכשיו לקב"ה אומר  הוא אותו, שיציל שלם לב עם  מהקב"ה 

ינצל. הוא אז  - יכול" הכל  הוא  אתה ורק שטעיתי
כתוב גם אותו. יציל וה' - תשובה לעשות האחרונה בשניה  יכול  יהודי
לארצות וילכו ישראל מארץ יברחו הם  ישראל, בעם  הרוב שהם  שהערב -רב 

הגויים. עם יחד ימותו ושם  הגויים  של
קשים. מאד דברים להיות הולכים בכל עכשיו  הכלכלה של  קשה נפילה גם 

לשתות, מה  לאכול, מה לנו יהיה  לא וגם  ע"ש .]. ב ', [ישעיהו העולם 
בשביל  צריך שהאדם  חושבים  שאתם  מה  כל החשמל, הכל-הכל-הכל ,
אבל  בארץ. מאשר קשה  יותר הרבה יהיה  המצב ובחו"ל יהיה.]. לא – לחיות 
וזה בסכנה ישראל שדוקא יראה  וזה יחשבו, יהודים , כ"כ לא שהם  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהיהודים 
בסכנה תהיה  לא  ישראל', 'מדינת לא  ישראל , ארץ כי נכון. יהיה  לא דוקא

יחרב העולם של שליש שני - בחוץ בחו "ל. הרבהכמו זה את אמרנו  !



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

להיות חייב וזה נבואה, זוהי ההפטרה]:פעמים . ברכות  ,'דּ ברי ['ונאמנים !ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
יחרב העולם  שליש הגאולהשני עיקרי י"ח, מ"ט  ירמיהו ור' י"ג, [זכריה  !

ציּ וֹ ן ['וּ בהר ישראל ארץ לא  ישראל, לא אבל הא'] העיקר  ◌ִ◌ַ◌ְלהאברבנאל,
פליטה']. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 

מכאן. יברחו הע"ר אבל מאד . ונפחד אחרת, יראה זה - קורה שזה לפני ◌ֶ◌ָ◌ֵאבל
דבר כזה  אין לברוח , יהיה  אפשר ואי לברוח. שאפשר  ויחליטו מאד. יפחדו

נוראים ]. ימים תפילות ל "ז, סו"פ [תהלים

וּ בבטחה 'בּ ה ׁש קט ט"ו : ל' [ישעיה בשקט לשבת  צריכים אמיתיים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְיהודים
לבטוח  מ"ד ], ק"ו  [שם וזוהר  תהלים  להגיד מ"ו ], מזמור גּ בוּ רתכם ...', ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 
הארוכה הגלות של הסוף  בא כבר  ה', ברוך הסוף. כבר שזה  ולשמוח בה',
יהיה זה - הזה  הסבל קצר. מאד בזמן סבל הרבה לנו יהיה  זה . רק ולא הזו.
'והיתה י"ב: [דניאל  ביותר  קצר  בזמן הגלות , כל של הזמנים , כל של  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְהסבל
המאמינים היהודים אבל כמבואר]. ע"ז נתייסד  ק"ז מזמור  וכן  צרה ...', ◌ָ◌ָ◌ֵעת
יהיו לא והם רעבים, יהיו לא הם צריכים. שהם מה  כל להם  יהיה יסבלו . לא 
לא אמנם  יסבלו. לא הם  יצמא וּ ...']. וא ירעבוּ  'א  מ"ט: [ישעיהו  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִצמאים
['וה וּ א לו יהיה - צריך שיהודי מה  אבל מה. יודע לא  ואני וכו' מסעדות, ◌ְיהיו

ה ג' משלי הגר "א  פי' ור ' .'יכלכּ ל.[' ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

הגר "א [פי' העיקר זה – בו ולבטוח השם , עם להיות  בהשם . לבטוח העיקר 
עצמכם את מאמנים  באימונים . אתם  עכשיו לשכוח: ולא י"ט]. כ "ב שם 
הוא יכול. הכל הוא  בה'. תבטחו  – צרות  שיש ואפילו יותר . הקשה  לזמן 
[ור' בה' בביטחון  אימונים שנעשה כדי - רבות צרות  לנו נותן הוא מביא ,
'וצ דּ יק ב': [חבקוק לבטוח . רק  לעזוב, ולא ה"א ]. פ"ה ברכות ◌ִ◌ַ◌ְירושלמי
וכו '. שמים מלכות  עול וקבלת מצוות , לעשות  צריך יחיה']. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶבּ אמוּ נת וֹ 
לשכוח. לא  כב.]. וארא זוה"ק עד'. עדי בּ ה ' ['בּ טחוּ  בה ' לבטוח - ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִובעיקר 

כ "ז] ג', שע"ת  יונה רבנו  ,'יׁש כּ ח ׁש א איׁש  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ['א ׁש רי

עם תקומו הסוף, כמעט זה העיניים, את תפתחו טוב, תקשיבו ישראל, עם
עושה הוא  יעזור, ה ' אכשהו, תסתדרו לארץ , ותבואו  שלכם המשפחות
ויחד  - אותנו יציל  הוא  שלנו. הצרכים  כל ועם הפרנסה  עם כולנו, עם  ניסים
תקשיבו, ישראל עם הקרוב. בעתיד צדקנו משיח לקבל נזכה ישראל עם  כל
ישראל, לארץ תבואו  שלכם, הילדים  על תחשבו  אמת, זה אומר  שאני מה 

פה. מושלם  לא נכון,

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יאדברי 

ערב הם  - מהם מאד הרבה  מהטובים , לא הם - פה ששולטים הציונים נכון,
ישראל. בארץ  פה  הקדושה ישראל, בארץ פה השכינה משנה , לא  אבל רב,
מתחת אך טומאה, של שכבה עם ישראל  ארץ את  כיסו שהחילונים  אפילו
ומי  הקדושה. עם רק נהיה ואז הזו הקליפה  את  יוריד ה' הקדושה, זו - לזה
חזק ירגיש  הוא הקדושה , את  ויחפש בתשובה , לחזור  לה', להתקרב שרוצה 
ורק קדושה, בלי להקב"ה להתקרב אפשר - אי הקב"ה . עם הקשר את מאד 
זה מעט עוד הזמן , זה ישראל, עם חזק. כך כל זה  את להרגיש אפשר  פה

הביתה. תחזרו ישראל עם  ישראל , עם מאד, קשה יהיה
פנים בשום  הסוף, לא זה  - הזאת שהפסקת -האש לכם, להזכיר רוצה  אני כן ,
כדי  גדולות, צרות היהודים  ועל העולם  על יבואו ועוד הסוף, לא זה  ואופן
ונקבל  קל יותר הרבה לנו יהיה  אז - נבין  ואם להקב "ה . ונחזור שנבין
אז ושלום, חס להבין , נרצה לא  אם  אבל וברחמים. בשמחה  משיח-צדקינו
בהר עמדו  שלנו  הנשמות  אם  נגיע. זאת בכל אבל  הזה , בעולם  גהינום נעבור 

לסבול  למה  אנא, אז, הערב?סיני, השקרנים, הרשעים , יעלמו , הרשעים !
אבל  נצח. חיי נחיה יהודים -אמיתיים, ואנחנו , יעלמו. כולם העמלקים , רב,
של  הקדושה  נגד ונלחמים  מהאמת , רחוקים  שעדיין האמיתיים  היהודים 
שיהיו למצב להגיע כדי הזה , בעולם גהינום  ממש לעבור  יצטרכו  הקב"ה,

צדקנו. משיח פני לקבל רוחנית וגם  גופנית גם  מוכנים 
במידה משתנה וזה  להיות, רגיל היה שהוא כמו יהיה  לא  העולם  מאד, מהר
נפחדים, להיות  ומתחילים  זה את  לראות מתחילים  ואנשים תאומן , שלא 
לא הם תשובה  לעשות  רוצים לא הם לעשות. מה  יודעים  לא הם אבל
בחיים הזהב עגל של בזנב מחזיקים הם  שלהם, הגשמיות על לוותר  מוכנים

למות. עומד הזהב  שעגל יודעים לא והם שלהם 
הפאה את  ולשרוף להסיר  רמז - בתוככם אשר הנכר אלהי את  הסירו
והחליפו לטהרה, באמת  כשר  מקוה  על  להקפיד רמז - והטהרו הנכרית,

כראוי. שיהיה  השמלה, את להאריך רמז - מהילדים שמלותיכם  (העתק

הוספות ) קצת עם  .האוטיסטים 

ז פרק
מתעוררים לא למה מבולבל , כך כל  זמן  זה אם הדור?שאלה : למה תשובה .

התעוררו לא המבול לשמוע?של רצו ולא  ביותר, קשות עבירות היו אז גם  !



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

להיות חייב וזה נבואה, זוהי ההפטרה]:פעמים . ברכות  ,'דּ ברי ['ונאמנים !ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
יחרב העולם  שליש הגאולהשני עיקרי י"ח, מ"ט  ירמיהו ור' י"ג, [זכריה  !

ציּ וֹ ן ['וּ בהר ישראל ארץ לא  ישראל, לא אבל הא'] העיקר  ◌ִ◌ַ◌ְלהאברבנאל,
פליטה']. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 

מכאן. יברחו הע"ר אבל מאד . ונפחד אחרת, יראה זה - קורה שזה לפני ◌ֶ◌ָ◌ֵאבל
דבר כזה  אין לברוח , יהיה  אפשר ואי לברוח. שאפשר  ויחליטו מאד. יפחדו

נוראים ]. ימים תפילות ל "ז, סו"פ [תהלים

וּ בבטחה 'בּ ה ׁש קט ט"ו : ל' [ישעיה בשקט לשבת  צריכים אמיתיים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְיהודים
לבטוח  מ"ד ], ק"ו  [שם וזוהר  תהלים  להגיד מ"ו ], מזמור גּ בוּ רתכם ...', ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 
הארוכה הגלות של הסוף  בא כבר  ה', ברוך הסוף. כבר שזה  ולשמוח בה',
יהיה זה - הזה  הסבל קצר. מאד בזמן סבל הרבה לנו יהיה  זה . רק ולא הזו.
'והיתה י"ב: [דניאל  ביותר  קצר  בזמן הגלות , כל של הזמנים , כל של  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְהסבל
המאמינים היהודים אבל כמבואר]. ע"ז נתייסד  ק"ז מזמור  וכן  צרה ...', ◌ָ◌ָ◌ֵעת
יהיו לא והם רעבים, יהיו לא הם צריכים. שהם מה  כל להם  יהיה יסבלו . לא 
לא אמנם  יסבלו. לא הם  יצמא וּ ...']. וא ירעבוּ  'א  מ"ט: [ישעיהו  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִצמאים
['וה וּ א לו יהיה - צריך שיהודי מה  אבל מה. יודע לא  ואני וכו' מסעדות, ◌ְיהיו

ה ג' משלי הגר "א  פי' ור ' .'יכלכּ ל.[' ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

הגר "א [פי' העיקר זה – בו ולבטוח השם , עם להיות  בהשם . לבטוח העיקר 
עצמכם את מאמנים  באימונים . אתם  עכשיו לשכוח: ולא י"ט]. כ "ב שם 
הוא יכול. הכל הוא  בה'. תבטחו  – צרות  שיש ואפילו יותר . הקשה  לזמן 
[ור' בה' בביטחון  אימונים שנעשה כדי - רבות צרות  לנו נותן הוא מביא ,
'וצ דּ יק ב': [חבקוק לבטוח . רק  לעזוב, ולא ה"א ]. פ"ה ברכות ◌ִ◌ַ◌ְירושלמי
וכו '. שמים מלכות  עול וקבלת מצוות , לעשות  צריך יחיה']. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶבּ אמוּ נת וֹ 
לשכוח. לא  כב.]. וארא זוה"ק עד'. עדי בּ ה ' ['בּ טחוּ  בה ' לבטוח - ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִובעיקר 

כ "ז] ג', שע"ת  יונה רבנו  ,'יׁש כּ ח ׁש א איׁש  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ['א ׁש רי

עם תקומו הסוף, כמעט זה העיניים, את תפתחו טוב, תקשיבו ישראל, עם
עושה הוא  יעזור, ה ' אכשהו, תסתדרו לארץ , ותבואו  שלכם המשפחות
ויחד  - אותנו יציל  הוא  שלנו. הצרכים  כל ועם הפרנסה  עם כולנו, עם  ניסים
תקשיבו, ישראל עם הקרוב. בעתיד צדקנו משיח לקבל נזכה ישראל עם  כל
ישראל, לארץ תבואו  שלכם, הילדים  על תחשבו  אמת, זה אומר  שאני מה 

פה. מושלם  לא נכון,

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יאדברי 

ערב הם  - מהם מאד הרבה  מהטובים , לא הם - פה ששולטים הציונים נכון,
ישראל. בארץ  פה  הקדושה ישראל, בארץ פה השכינה משנה , לא  אבל רב,
מתחת אך טומאה, של שכבה עם ישראל  ארץ את  כיסו שהחילונים  אפילו
ומי  הקדושה. עם רק נהיה ואז הזו הקליפה  את  יוריד ה' הקדושה, זו - לזה
חזק ירגיש  הוא הקדושה , את  ויחפש בתשובה , לחזור  לה', להתקרב שרוצה 
ורק קדושה, בלי להקב"ה להתקרב אפשר - אי הקב"ה . עם הקשר את מאד 
זה מעט עוד הזמן , זה ישראל, עם חזק. כך כל זה  את להרגיש אפשר  פה

הביתה. תחזרו ישראל עם  ישראל , עם מאד, קשה יהיה
פנים בשום  הסוף, לא זה  - הזאת שהפסקת -האש לכם, להזכיר רוצה  אני כן ,
כדי  גדולות, צרות היהודים  ועל העולם  על יבואו ועוד הסוף, לא זה  ואופן
ונקבל  קל יותר הרבה לנו יהיה  אז - נבין  ואם להקב "ה . ונחזור שנבין
אז ושלום, חס להבין , נרצה לא  אם  אבל וברחמים. בשמחה  משיח-צדקינו
בהר עמדו  שלנו  הנשמות  אם  נגיע. זאת בכל אבל  הזה , בעולם  גהינום נעבור 

לסבול  למה  אנא, אז, הערב?סיני, השקרנים, הרשעים , יעלמו , הרשעים !
אבל  נצח. חיי נחיה יהודים -אמיתיים, ואנחנו , יעלמו. כולם העמלקים , רב,
של  הקדושה  נגד ונלחמים  מהאמת , רחוקים  שעדיין האמיתיים  היהודים 
שיהיו למצב להגיע כדי הזה , בעולם גהינום  ממש לעבור  יצטרכו  הקב"ה,

צדקנו. משיח פני לקבל רוחנית וגם  גופנית גם  מוכנים 
במידה משתנה וזה  להיות, רגיל היה שהוא כמו יהיה  לא  העולם  מאד, מהר
נפחדים, להיות  ומתחילים  זה את  לראות מתחילים  ואנשים תאומן , שלא 
לא הם תשובה  לעשות  רוצים לא הם לעשות. מה  יודעים  לא הם אבל
בחיים הזהב עגל של בזנב מחזיקים הם  שלהם, הגשמיות על לוותר  מוכנים

למות. עומד הזהב  שעגל יודעים לא והם שלהם 
הפאה את  ולשרוף להסיר  רמז - בתוככם אשר הנכר אלהי את  הסירו
והחליפו לטהרה, באמת  כשר  מקוה  על  להקפיד רמז - והטהרו הנכרית,

כראוי. שיהיה  השמלה, את להאריך רמז - מהילדים שמלותיכם  (העתק

הוספות ) קצת עם  .האוטיסטים 

ז פרק
מתעוררים לא למה מבולבל , כך כל  זמן  זה אם הדור?שאלה : למה תשובה .

התעוררו לא המבול לשמוע?של רצו ולא  ביותר, קשות עבירות היו אז גם  !



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

למה עד לנח. הגיעו שהמים אפילו לשמוע , רצו לא  הגשם כשירד ואפילו  ?
למה לשמוע, רצו לא שלהם  רצולצוואר  ולא שלהם , מהעבירות  נהנו כי ?

היום וגם קדושה. של חיים  לה ', קרבה  של חיים  לחיות רצו ולא להפסיק,
לעולם שנכנס הלכלוך ומכל ומהחברים, מהחברות, הפיצה , מן יותר  נהנים 
ירצו שהם למה אז  לכלוך, של חיים חיים  הם והגויים  והחילונים החרדי.

מהלהפסיק מתים '. אנחנו מחר כי היום, ולאכול ב'לשתות  מאמינים  הם ?
להם צאן?אכפת  וׁש חט  בּ קר הרג  ושׂ מחה שׂ שׂ וֹ ן וה נּ ה יג: כב, [ישעיהו, !ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֹֹ

נמוּ ת:] מחר  כּ י וׁש ת וֹ  אכ וֹ ל יין  ו ׁש תוֹ ת  בּ שׂ ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָאכל

רוצים לא שהם  ראשי-ישיבות, ואפילו רבנים , אפילו חשובים, יהודים יש
של  מהיוקרה נהנים  הם  מזה , נהנים  הם גם  כי העם, של הדרך את  להפסיק
בעיות עכשיו  יש ה', וברוך שנכנס, מהכסף  נהנים הם שלהם. העבודה 
הם מי רואים  ועכשיו השקר , את  להחזיק כבר יכולים  ולא בכסף, גדולות

לא. ומי שמים  לשם לומד מי לא, ומי באמת למדנים 

להתכונן איך בתמצית אותנו  תדריך  אולי אז קרוב  כך  כל  הסוף אם ?שאלה.

הנושאתשובה על בארוכה מדבר הייתי אם כי בקיצור, מדבר  תמיד אני :
צריך  בקיצור: אבל זה. את  להסביר בכדי שלמים ספרים לוקח היה  זה הזה ,
החופשים, כל את בכלל, צריכים  שלא המיותרת  הגשמיות כל את  לזרוק 
קוראים שאתם מה  בשביל רק זה לכם , טוב לא  שזה  האוכל הנופשים,
מיני  לנו ונותנים  רוחנית  אותנו שמורידים המיותרים הדברים כל את 'הכיף'.
חותמת בגלל לא  שלהם, המהות  בגלל  כשרות  לא שהם מיידיות הנאות
מה לדעת  וכדי ה', רצון לעשות כדי לחיות  ולהשתדל האוכל, על ההכשר 
רצון בקיצור: לכם אגיד רק אני ללמוד. ספרים לפתוח צריכים אתם ה', רצון 
בכל  הקדושה , של האספקטים בכל תהיו'. 'קדושים כל: קודם  זה ה '
מה, משנה לא  הכל. הדיבור , קדושת  הבית , קדושת  הקדושה , של המצבים
אתם ומזה הכל . של הבסיס זה  - תהיו קדושים הפה. טהרת  המשפחה  טהרת 
ואני  ממש. וללמוד. ספרים, לפתוח תצטרכו אבל הכל. את  ללמוד יכולים 
שיוציאו השכונה, על וגם  המשפחה , על להשפיע מכם, מבקש  גם 
אמיתי  ליהודי שייך שלא  מה  כל להקב"ה, שייך שלא  מה  כל את  מהרחובות
לעשות ולא העיקר, זה תהיו, קדושים לשכוח לא להקב"ה שקרוב יהודי -
לא 'היתר ' כי לעצמנו, היתרים  לעשות לא  אופן  בשום  'היתרים', לעצמנו
שטויות. על 'היתרים ' כבר  ואין הסוף, זה עכשיו כי זה . בנושא בשמים  פועל

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יגדברי 

איך אז ,15 בן  הנער  של  קליני במוות מאמינים שלא רבנים יש  אם שאלה.
בזה יאמין ?הציבור 

מאמיניםתשובה לא הם  הרב. לצערי הרוב זה  בזה, מאמינים  שלא  הרבנים .
כמה עד משפיעים הם בזה , מאמינים  שכן  הרבנים אבל אמת. וזה - בזה

מעט. הם  אבל  יכולים, שהם

שלהם. בלב תיגענה  האמת  של  המלים האמיתיים, היהודים העם , אבל,
שאני  והאמת  האמת. מה ויבינו  ידעו הם  'לא ', יגיד שלהם  שהרב ואפילו
להיות צריך ולא פשוט. ומאד הגיוני, מאד-מאד דבר  זה עליה  מדבר 

בזה. להאמין  ובשביל זה, את  להבין בשביל גדול מאד תלמיד-חכם 

של  הלא -קדוש הצד עם תפוסים  שהם גדולים  תלמידי-חכמים  ישנם אבל
להיות כאילו שהפכו רק ליהודים , שייכים שלא  הדברים כל עם החיים,
הקאסטם, פיאות למשל כמו 'הכשר '. איזה זה  על יש כי - ליהודי שייכים 
גויה, דוגמנית -אופנה  של  גילוי-ראש כמו ממש שזה יהודי, לא בכלל  שזה
יכול  לא  לה' שקרוב אדם הכשר. לזה  יש אבל אמיתית, יהודיה כמו לא  וזה
לא זה  זה, על  הכשר יתן רב אם ואפילו הכשר , לזה לתת אפשר איך להבין
אמיתי  יהודי שכל  יעזור  ה' כאלו, דוגמאות סוף בלי ויש אמת, שזה לו ◌ֶ◌ָ◌ֵיראה 
הוא אם אפילו מלאה. בתשובה  יחזור סיני, הר  במעמד סיני, בהר שעמד

חרדי... הוא אם  ואפילו דתי-לאומי הוא אם  אפילו חילוני,

כסף יותר  יש ככה כסףכי יותר  !] צדק'! בּ א בּ יתוֹ  בּ וֹ נה כ"ב]'הוֹ י ירמיהו . ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לא נ"ג ]. תהלים  סג'. ['כּ לּ וֹ  הכל זה  געלט , געלט, מאני, מאני, כסף, ◌ָ◌כסף ,

הזהב. עגל רק - הקב"ה 

ו': [ירמיהו אותם שמעניין  מה  הכל זה  – געלט  געלט מאני, מאני כסף, כסף 
[יחזקאל  מבולבלים – המסכנים האמיתיים  והיהודים  בּ צע']. בּ וֹ צע ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌'כּ לּ וֹ 
חלק נגד קשים כ"כ דברים שאומרים צדיקים שומעים צאני']. 'יׁש גּ וּ  ◌ִֹ◌ְ◌ִל"ד:

ישראל. יתכןמעם  קרה,!?איך  מה יודעים שלא מבולבלים יהודים  ויש
יש  עכשיו אז – הצדיקים  שהם  שחשבו אלה  כי הביטחון, כל את  שאיבדו

שאלה סימן להיותלהם יכול זה  איך  להיות???! יכול  זה  ריב,???איך כזה 
מה על בלאגן... מהכזה בשביל ישראל ? לעם לעזור בשביל חשבון? על ?

היהדות את יראי-שמיםלהרוס ביהודים  והביטחון האמונה את ולהרוס ??

לא אנחנו  כי ט']. ב' [מלאכי בנו מזלזלים  כבר, מאיתנו צוחקים  החילונים 
קנין [סו "פ אותנו  ומכוונת  כותבת שהתורה  במה וביטחון באמונה  עומדים 



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

למה עד לנח. הגיעו שהמים אפילו לשמוע , רצו לא  הגשם כשירד ואפילו  ?
למה לשמוע, רצו לא שלהם  רצולצוואר  ולא שלהם , מהעבירות  נהנו כי ?

היום וגם קדושה. של חיים  לה ', קרבה  של חיים  לחיות רצו ולא להפסיק,
לעולם שנכנס הלכלוך ומכל ומהחברים, מהחברות, הפיצה , מן יותר  נהנים 
ירצו שהם למה אז  לכלוך, של חיים חיים  הם והגויים  והחילונים החרדי.

מהלהפסיק מתים '. אנחנו מחר כי היום, ולאכול ב'לשתות  מאמינים  הם ?
להם צאן?אכפת  וׁש חט  בּ קר הרג  ושׂ מחה שׂ שׂ וֹ ן וה נּ ה יג: כב, [ישעיהו, !ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֹֹ

נמוּ ת:] מחר  כּ י וׁש ת וֹ  אכ וֹ ל יין  ו ׁש תוֹ ת  בּ שׂ ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָאכל

רוצים לא שהם  ראשי-ישיבות, ואפילו רבנים , אפילו חשובים, יהודים יש
של  מהיוקרה נהנים  הם  מזה , נהנים  הם גם  כי העם, של הדרך את  להפסיק
בעיות עכשיו  יש ה', וברוך שנכנס, מהכסף  נהנים הם שלהם. העבודה 
הם מי רואים  ועכשיו השקר , את  להחזיק כבר יכולים  ולא בכסף, גדולות

לא. ומי שמים  לשם לומד מי לא, ומי באמת למדנים 

להתכונן איך בתמצית אותנו  תדריך  אולי אז קרוב  כך  כל  הסוף אם ?שאלה.

הנושאתשובה על בארוכה מדבר הייתי אם כי בקיצור, מדבר  תמיד אני :
צריך  בקיצור: אבל זה. את  להסביר בכדי שלמים ספרים לוקח היה  זה הזה ,
החופשים, כל את בכלל, צריכים  שלא המיותרת  הגשמיות כל את  לזרוק 
קוראים שאתם מה  בשביל רק זה לכם , טוב לא  שזה  האוכל הנופשים,
מיני  לנו ונותנים  רוחנית  אותנו שמורידים המיותרים הדברים כל את 'הכיף'.
חותמת בגלל לא  שלהם, המהות  בגלל  כשרות  לא שהם מיידיות הנאות
מה לדעת  וכדי ה', רצון לעשות כדי לחיות  ולהשתדל האוכל, על ההכשר 
רצון בקיצור: לכם אגיד רק אני ללמוד. ספרים לפתוח צריכים אתם ה', רצון 
בכל  הקדושה , של האספקטים בכל תהיו'. 'קדושים כל: קודם  זה ה '
מה, משנה לא  הכל. הדיבור , קדושת  הבית , קדושת  הקדושה , של המצבים
אתם ומזה הכל . של הבסיס זה  - תהיו קדושים הפה. טהרת  המשפחה  טהרת 
ואני  ממש. וללמוד. ספרים, לפתוח תצטרכו אבל הכל. את  ללמוד יכולים 
שיוציאו השכונה, על וגם  המשפחה , על להשפיע מכם, מבקש  גם 
אמיתי  ליהודי שייך שלא  מה  כל להקב"ה, שייך שלא  מה  כל את  מהרחובות
לעשות ולא העיקר, זה תהיו, קדושים לשכוח לא להקב"ה שקרוב יהודי -
לא 'היתר ' כי לעצמנו, היתרים  לעשות לא  אופן  בשום  'היתרים', לעצמנו
שטויות. על 'היתרים ' כבר  ואין הסוף, זה עכשיו כי זה . בנושא בשמים  פועל

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יגדברי 

איך אז ,15 בן  הנער  של  קליני במוות מאמינים שלא רבנים יש  אם שאלה.
בזה יאמין ?הציבור 

מאמיניםתשובה לא הם  הרב. לצערי הרוב זה  בזה, מאמינים  שלא  הרבנים .
כמה עד משפיעים הם בזה , מאמינים  שכן  הרבנים אבל אמת. וזה - בזה

מעט. הם  אבל  יכולים, שהם

שלהם. בלב תיגענה  האמת  של  המלים האמיתיים, היהודים העם , אבל,
שאני  והאמת  האמת. מה ויבינו  ידעו הם  'לא ', יגיד שלהם  שהרב ואפילו
להיות צריך ולא פשוט. ומאד הגיוני, מאד-מאד דבר  זה עליה  מדבר 

בזה. להאמין  ובשביל זה, את  להבין בשביל גדול מאד תלמיד-חכם 

של  הלא -קדוש הצד עם תפוסים  שהם גדולים  תלמידי-חכמים  ישנם אבל
להיות כאילו שהפכו רק ליהודים , שייכים שלא  הדברים כל עם החיים,
הקאסטם, פיאות למשל כמו 'הכשר '. איזה זה  על יש כי - ליהודי שייכים 
גויה, דוגמנית -אופנה  של  גילוי-ראש כמו ממש שזה יהודי, לא בכלל  שזה
יכול  לא  לה' שקרוב אדם הכשר. לזה  יש אבל אמיתית, יהודיה כמו לא  וזה
לא זה  זה, על  הכשר יתן רב אם ואפילו הכשר , לזה לתת אפשר איך להבין
אמיתי  יהודי שכל  יעזור  ה' כאלו, דוגמאות סוף בלי ויש אמת, שזה לו ◌ֶ◌ָ◌ֵיראה 
הוא אם אפילו מלאה. בתשובה  יחזור סיני, הר  במעמד סיני, בהר שעמד

חרדי... הוא אם  ואפילו דתי-לאומי הוא אם  אפילו חילוני,

כסף יותר  יש ככה כסףכי יותר  !] צדק'! בּ א בּ יתוֹ  בּ וֹ נה כ"ב]'הוֹ י ירמיהו . ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לא נ"ג ]. תהלים  סג'. ['כּ לּ וֹ  הכל זה  געלט , געלט, מאני, מאני, כסף, ◌ָ◌כסף ,

הזהב. עגל רק - הקב"ה 

ו': [ירמיהו אותם שמעניין  מה  הכל זה  – געלט  געלט מאני, מאני כסף, כסף 
[יחזקאל  מבולבלים – המסכנים האמיתיים  והיהודים  בּ צע']. בּ וֹ צע ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌'כּ לּ וֹ 
חלק נגד קשים כ"כ דברים שאומרים צדיקים שומעים צאני']. 'יׁש גּ וּ  ◌ִֹ◌ְ◌ִל"ד:

ישראל. יתכןמעם  קרה,!?איך  מה יודעים שלא מבולבלים יהודים  ויש
יש  עכשיו אז – הצדיקים  שהם  שחשבו אלה  כי הביטחון, כל את  שאיבדו

שאלה סימן להיותלהם יכול זה  איך  להיות???! יכול  זה  ריב,???איך כזה 
מה על בלאגן... מהכזה בשביל ישראל ? לעם לעזור בשביל חשבון? על ?

היהדות את יראי-שמיםלהרוס ביהודים  והביטחון האמונה את ולהרוס ??

לא אנחנו  כי ט']. ב' [מלאכי בנו מזלזלים  כבר, מאיתנו צוחקים  החילונים 
קנין [סו "פ אותנו  ומכוונת  כותבת שהתורה  במה וביטחון באמונה  עומדים 



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

יוֹ עיל']. בּ א  כּ בוֹ דוֹ  המיר  'ועּמ י ב': [ירמיהו בזה עומדים לא  אנחנו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְתורה].
שיש  רואים הם  יודעים , והם בּ עיניהם']. היינ וּ  ['וכן צחוק מאיתנו ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְעושים

החרדים. לתוך פנימה  להיכנס מקום  שיש זה:קרע, רוצים שהם שמה  רואים 
כסף כסף  - געלט  געלט  - מאני  ח':מאני  ועוֹ [דברים ידי''כּ חי ושליטה.]צם  ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וּ מגדּ ל']. 'עיר  י"א: [בראשית  אבלושליטה החילונים  כמו להיות רוצים הם ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
. 'הכשר' המשגיחים,עם על הבעלי-בתים בעצמם  הם אבל 'הכשר ', שמים

השמט' [דב"ח כולם על בעלי-הבית  הם הגדולים , על הבעלי-בית  הם
חושבים הם  כך כל!ויקהל]. את יכלה  הקב "ה הקרוב , בעתיד אחד , יום אבל 

אתזה. שעושים  אלה כי סג]. תיקון  ט"ז, מ"א  [ישעיהו זה  כל את ימחוק 
והיהודים לזה. שגורמים אלה  ו'], י"א  [אש"ל יותר ולא רב", "ערב – זה
ז']. מ"ב [ישעיהו שאמיתי למה  יחזרו והם ה ', בעזרת יתאוששו האמיתיים 

* * *

כאשר 'ועשית אומרת 'התורה  אומרים : אנשים - הצניעות בנושא שאלה:
נכרית, פיאה  שמותר קצרה, שמלה שמותר  אמרו הרבנים אם אז  יורוך '.

זה עם נסתדר  איך  אז  הרבנים, בקול  לשמוע שצריכים  אמרו  ?וחז"ל 

מתיריםתשובה: השקר. על גדולה הכי הדוגמא זה  – הצניעות של הענין  כל
לא בכלל זה הפאות-של-היום אבל לכאורה , מאד-גדולה  שאלה שזה פיאה,

אסור זה  קטנה . שאלה  אפילו אין אסור שאלה. ממש זה ראש! על  'הכתר 
[עי')עגל -הזהב ' זרה. עבודה לא  שזה  - הצרות לכל בנוסף - ברור  לא  וזה  .

בכלל  להם  אין הכשרים . זה  על לתת  אפשר  ואי כו']. עבדו  לא סג: סנהדרין
זה אם לראות  הזו, התעשיה  את  שבנתה  'המאפיה' לתוך להכנס ◌ָ◌ְ◌ַאפשרות

לא. או הודי שקר שיער  על  בנוי  הכל  ז ']אז  ז' שרוצים.[הושע אלו וכל
שממש  אנשים הם  וכו', קצר  צר , מהרחוב, הנשים  כמו  ילכו שהנשים

] קדושה . ישׂ ראל 'לא -רוצים קדוֹ ׁש  את הם,'נאצוּ  מי משנה  ולא א ']. ישעיה . ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
– אסור  זה אופן בכל  הקהל. בעיני פחות -חשובים  או חשובים-יותר  הם אם

ומצו"ד  ברש"י ושם י"ז -כ"א . כ"ב, משלי [ור' מותר. להיות  יכול לא  ].זה 

השקר... זה שההכשר כלומר שאלה:

להילחםתשובה: יכלו לצדיקים. כח היה פעם שקר . זה  הפיאות על ההכשר 
נגד  אפילו להילחם  יכלו פעם של  הרבנים  חוסר -צניעות. של הבעיות נגד 
היום אבל הצניעות . חוסר כולל - הביאה שההשכלה מה  וכל ההשכלה,

] ידים '. 'מרימים  פשוט והרבה להילחם, אין 'קשה  בּ ּפ רץ סליחות'קמים . ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

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

רוצים האנשים רוב נכון, זה שנתמעטו]. ד"ה  צז. סנה' רש"י לבה "ב.
רוצה שהקהל מה זה  כי שנותנים, רבנים  ויש לובשים, שהם  מה  על היתרים

הכּ לב '[ כּ פני  הדּ וֹ ר זה'ּפ ני אבל  דברים. מיני כל עם  זה  את  מצדיקים והם  ,[ ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
] היהדות. את קדוש 'מוריד י"ט].'וגוי שמות  . ְ◌ָ◌

אז מעונין, הבעל כי האשה , של חוסר -הצניעות את שמאשרים  יש  שאלה:
שלום-בית... חוסר יעשה לא שזה

לנשיםתשובה: שאומרים  בזה השקר את רואים שבאמת מאד, מעניין  נכון.
שככה בגלל - וכו ' צמודים  עם ויותר פחות -חרדי להתלבש צריכים  שהם
אף-פעם אומרים  לא הם  אבל שלום -בית . לקלקל יכול וזה רוצה , הבעל
ב.]. סוטה מזווגין  ד"ה  [ערש"י צנועה, יותר  אשה  לרצות צריך הבעל  שאולי

קכ"ז ]. [תהלים הקב"ה . בלי שלום-בית שוה לא כי

בשיער -הודו זרה העבודה עם הסיפור את כשגילו שנים כמה לפני  שאלה:
עדויות יש  עצומות. ישועות וראו  התקופה, באותה הפאה את הסירו רבים
המגפה זו . בתקופה מחרדים התרוקנו  שממש  אונקולוגיות ממחלקות

קלטנו . לא נדע. שלא בגדול , חזר זה  - זה  אחרי נעצרה.

פחותתשובה: הרבה יהיו אז  – צניעות רוצים היהודים שאם ברור  ברור 
אבל  עדיין. מעטים זה אבל לאמת  שמגיעים  יהודים  יש חולי. של מקרים
על  נלך אם  התחומים , בכל אלא  - בצניעות רק לא שזה אחד: דבר  לי ברור 
על  גם  שהשליטה וברור  כ"ו]. ט"ו, [בשלח מחלות. יהיו לא  אז - האמת 

הישיבות על וגם  וכו ',בתי-הספר מנהלות מנהלים, עסקנים, ידי על נעשית 
שצריך, כמו  להיכנס  האמיתית ליהדות נותנים לא והם י"ב]. ג ', [ישעיהו 
כסף. זה  ביזנס. שזה בגלל זה  אבל ברור . הכלל, מן  יוצאים יש כלל . בדרך
לתת צריכים שהם ילדים  יש להם  גם  אופן בכל  רציניים , שנראים  אלו  גם 

] 'ביזנס'... זה אופן בכל לכן, כסף. וזהב 'להם  כּ סף ארצו  ישעיהו'ו ּת ּמ לא . ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ע"ש]. ז '. ב',

לא 'זה  בתגובות נתקלים  הצניעות בחיזוק שעוסקים אירגונים שאלה:
להם מתאים שלא דבר  זה שצניעות  להיות יכול  זה איך לנו'. נראהמתאים ?

בלבול... הרבה כאן שיש 

נושאתשובה: רק  לא  וזה  ישראל. עם  של עכשיו הבעיה בדיוק זוהי
דברים רק עושים  הם  להם . מתאים  לא  הכל - להם  מתאים שלא  הצניעות

כ "ט: [ישעיהו ושטחיים. מ ּמ נּ י',חיצוניים רחק  מאליהו'ול בּ וֹ  מכתב ע"ש. ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌



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

יוֹ עיל']. בּ א  כּ בוֹ דוֹ  המיר  'ועּמ י ב': [ירמיהו בזה עומדים לא  אנחנו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְתורה].
שיש  רואים הם  יודעים , והם בּ עיניהם']. היינ וּ  ['וכן צחוק מאיתנו ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְעושים

החרדים. לתוך פנימה  להיכנס מקום  שיש זה:קרע, רוצים שהם שמה  רואים 
כסף כסף  - געלט  געלט  - מאני  ח':מאני  ועוֹ [דברים ידי''כּ חי ושליטה.]צם  ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וּ מגדּ ל']. 'עיר  י"א: [בראשית  אבלושליטה החילונים  כמו להיות רוצים הם ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
. 'הכשר' המשגיחים,עם על הבעלי-בתים בעצמם  הם אבל 'הכשר ', שמים

השמט' [דב"ח כולם על בעלי-הבית  הם הגדולים , על הבעלי-בית  הם
חושבים הם  כך כל!ויקהל]. את יכלה  הקב "ה הקרוב , בעתיד אחד , יום אבל 

אתזה. שעושים  אלה כי סג]. תיקון  ט"ז, מ"א  [ישעיהו זה  כל את ימחוק 
והיהודים לזה. שגורמים אלה  ו'], י"א  [אש"ל יותר ולא רב", "ערב – זה
ז']. מ"ב [ישעיהו שאמיתי למה  יחזרו והם ה ', בעזרת יתאוששו האמיתיים 

* * *

כאשר 'ועשית אומרת 'התורה  אומרים : אנשים - הצניעות בנושא שאלה:
נכרית, פיאה  שמותר קצרה, שמלה שמותר  אמרו הרבנים אם אז  יורוך '.

זה עם נסתדר  איך  אז  הרבנים, בקול  לשמוע שצריכים  אמרו  ?וחז"ל 

מתיריםתשובה: השקר. על גדולה הכי הדוגמא זה  – הצניעות של הענין  כל
לא בכלל זה הפאות-של-היום אבל לכאורה , מאד-גדולה  שאלה שזה פיאה,

אסור זה  קטנה . שאלה  אפילו אין אסור שאלה. ממש זה ראש! על  'הכתר 
[עי')עגל -הזהב ' זרה. עבודה לא  שזה  - הצרות לכל בנוסף - ברור  לא  וזה  .

בכלל  להם  אין הכשרים . זה  על לתת  אפשר  ואי כו']. עבדו  לא סג: סנהדרין
זה אם לראות  הזו, התעשיה  את  שבנתה  'המאפיה' לתוך להכנס ◌ָ◌ְ◌ַאפשרות

לא. או הודי שקר שיער  על  בנוי  הכל  ז ']אז  ז' שרוצים.[הושע אלו וכל
שממש  אנשים הם  וכו', קצר  צר , מהרחוב, הנשים  כמו  ילכו שהנשים

] קדושה . ישׂ ראל 'לא -רוצים קדוֹ ׁש  את הם,'נאצוּ  מי משנה  ולא א ']. ישעיה . ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
– אסור  זה אופן בכל  הקהל. בעיני פחות -חשובים  או חשובים-יותר  הם אם

ומצו"ד  ברש"י ושם י"ז -כ"א . כ"ב, משלי [ור' מותר. להיות  יכול לא  ].זה 

השקר... זה שההכשר כלומר שאלה:

להילחםתשובה: יכלו לצדיקים. כח היה פעם שקר . זה  הפיאות על ההכשר 
נגד  אפילו להילחם  יכלו פעם של  הרבנים  חוסר -צניעות. של הבעיות נגד 
היום אבל הצניעות . חוסר כולל - הביאה שההשכלה מה  וכל ההשכלה,

] ידים '. 'מרימים  פשוט והרבה להילחם, אין 'קשה  בּ ּפ רץ סליחות'קמים . ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

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

רוצים האנשים רוב נכון, זה שנתמעטו]. ד"ה  צז. סנה' רש"י לבה "ב.
רוצה שהקהל מה זה  כי שנותנים, רבנים  ויש לובשים, שהם  מה  על היתרים

הכּ לב '[ כּ פני  הדּ וֹ ר זה'ּפ ני אבל  דברים. מיני כל עם  זה  את  מצדיקים והם  ,[ ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
] היהדות. את קדוש 'מוריד י"ט].'וגוי שמות  . ְ◌ָ◌

אז מעונין, הבעל כי האשה , של חוסר -הצניעות את שמאשרים  יש  שאלה:
שלום-בית... חוסר יעשה לא שזה

לנשיםתשובה: שאומרים  בזה השקר את רואים שבאמת מאד, מעניין  נכון.
שככה בגלל - וכו ' צמודים  עם ויותר פחות -חרדי להתלבש צריכים  שהם
אף-פעם אומרים  לא הם  אבל שלום -בית . לקלקל יכול וזה רוצה , הבעל
ב.]. סוטה מזווגין  ד"ה  [ערש"י צנועה, יותר  אשה  לרצות צריך הבעל  שאולי

קכ"ז ]. [תהלים הקב"ה . בלי שלום-בית שוה לא כי

בשיער -הודו זרה העבודה עם הסיפור את כשגילו שנים כמה לפני  שאלה:
עדויות יש  עצומות. ישועות וראו  התקופה, באותה הפאה את הסירו רבים
המגפה זו . בתקופה מחרדים התרוקנו  שממש  אונקולוגיות ממחלקות

קלטנו . לא נדע. שלא בגדול , חזר זה  - זה  אחרי נעצרה.

פחותתשובה: הרבה יהיו אז  – צניעות רוצים היהודים שאם ברור  ברור 
אבל  עדיין. מעטים זה אבל לאמת  שמגיעים  יהודים  יש חולי. של מקרים
על  נלך אם  התחומים , בכל אלא  - בצניעות רק לא שזה אחד: דבר  לי ברור 
על  גם  שהשליטה וברור  כ"ו]. ט"ו, [בשלח מחלות. יהיו לא  אז - האמת 

הישיבות על וגם  וכו ',בתי-הספר מנהלות מנהלים, עסקנים, ידי על נעשית 
שצריך, כמו  להיכנס  האמיתית ליהדות נותנים לא והם י"ב]. ג ', [ישעיהו 
כסף. זה  ביזנס. שזה בגלל זה  אבל ברור . הכלל, מן  יוצאים יש כלל . בדרך
לתת צריכים שהם ילדים  יש להם  גם  אופן בכל  רציניים , שנראים  אלו  גם 

] 'ביזנס'... זה אופן בכל לכן, כסף. וזהב 'להם  כּ סף ארצו  ישעיהו'ו ּת ּמ לא . ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ע"ש]. ז '. ב',

לא 'זה  בתגובות נתקלים  הצניעות בחיזוק שעוסקים אירגונים שאלה:
להם מתאים שלא דבר  זה שצניעות  להיות יכול  זה איך לנו'. נראהמתאים ?

בלבול... הרבה כאן שיש 

נושאתשובה: רק  לא  וזה  ישראל. עם  של עכשיו הבעיה בדיוק זוהי
דברים רק עושים  הם  להם . מתאים  לא  הכל - להם  מתאים שלא  הצניעות

כ "ט: [ישעיהו ושטחיים. מ ּמ נּ י',חיצוניים רחק  מאליהו'ול בּ וֹ  מכתב ע"ש. ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌



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

אם להתאים  יכול זה  איך כי מתאים. לא פשוט זה - לכן אז .[116 עמ' ח"ג
העוה "ז את  רוצה העוה "זהבן -אדם  של הבידור את רוצה  הוא אם [ישעי'? ?

להתאים יכול זה  איך  אתכ"ח]. רוצה הבן-אדם אם  בלבול. שזה  בודאי ?
אומרים הם מבולבלים. הם גדול . בלבול זה - הפנימיות  את  ולא החיצוניות

בזה. ומאמינים  כ']. ה ', [ישעיה  כחול. זה  ושאדום שחור, זה שלבן

משהו לעשות אפשר  האם ?שאלה:

-תשובה: רוצים לא אם  ולהמשיך. ולהמשיך להמשיך הזמן  כל צריכים  רק
רוצים לא  הם  לא . לעבוד אז הזמן  כל צריכים אחר. למישהו הולכים בסדר, ?

יהיו מעט  עוד  אבל יחסית . קל באופן  לנו מראה בינתיים, וה ', ולעבוד.
יתעוררו. יותר אנשים אולי ואז  קשים , 'זבנגים'

שלו , באמת יחיה  אחד שכל  'שיטות'. של  ענין שזה הטוענים יש  שאלה:
שלו... העדר של בדרך 

[תשובה: 'דמוקרטיה'. שהכל - שלנו הדור  של ועזוּ ב 'הבעיה  עצ וּ ר .'ואפס ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
תיגמר מעט שעוד גם היא  שלנו הדור של הבעיה אבל האזינו]. שירת

ישיר']. 'אז [סוף  'הבוס'. מי ונראה הדמוקרטיה...

קשים.. מאד  אישיים  אסונות של  סידרה לדאבונינו עכשיו היתה שאלה:

ריש תשובה: [רמב"ם  אזהרות . הם האלה האסונות  שכל להגיד  יכול רק אני
שאנשים שנים  הרבה כבר וזה י"ג]. פרק  להח"ח הדת ' 'חומת תעניות. הל'

] לב... שמים  ולא השני... אחרי אחד מוזרה , בצורה  סו"פנפטרים  ישעיהו
לב ' על  ישׂ ים וא בּ וֹ  'ותבער וממשיכים.מ "ב : קוברים  .[ ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

ברחמים. הגלות  מן  יצאו ישראל  בני הק' הזוהר ספר  שבזכות כתוב  ◌ֵשאלה:
הגלות, מן  אותנו להוציא הזוהר  ספר של הכח  מהו בדברים, המשמעות  מה
איך מהזוה"ק שלומדים כך ידי  על  שזה  או  הסוד , תורת לימוד  זה האם

הלב מכל  אליו ולהתקרב  ה' את ?לעבוד 

הזוהר זה מה  האמת.תשובה: של הסמל  זה הזוהר  ג':? י"ב דניאל  [ר '
כו']. האמתוהמשכילים הוא הנסתר  אבל  הנסתר. את רואים לא שאנחנו 

בּ ת וֹ רת ']באמת. עינינוּ  'והאר רבה ': 'אהבה  שהבן–אדם[ברכת  ברגע אז  . ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
שמי  וברור להינצל . יכול  הוא האמת-באמת, את ולרצות  להתענין מתחיל
לא שהוא  ואפילו האמת. את רוצה שהוא  אומר זה  אז - בתמידות בו שקורא

הראש . את לו יפתח  שה' מאד  ויתכן קשה . וזה מבין,

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יזדברי 

התשובהשאלה: שעיקר אנו למדים קדושה בעניני העוסקים  היראה בספרי 
בזה המשמעות מה  והטהרה. הקדושה עניני על  זה – האחרון בדור ?והתיקון 

היהדות כל  את כולל זה  ?איך 
אתתשובה: שתופס משהו זה  קדושה  הצרות . החצאיות  רק לא זה  הקדושה 

לפני  ידים נוטל שהוא הבוקר . עד ומהלילה הלילה , עד מהבוקר  האדם 
ברייתא [ר ' קם . כשהוא  בבוקר  ידים נוטל ושהוא לישון , הולך שהוא 
הזמן כל צריך הוא ד']. סי' או"ח בב "י המובא ובזוה "ק  כ: ע"ז דרפב"י
התחומים. בכל קדושה צריך אחד. בתחום  רק  לא וזה  הקדושה. על לחשוב
עצמו את  לעדן מנסה  שאדם  גסי-רוח. להיות  לא צריכים  עדינות , צריכים

וע ועוד,עוד לה'.וד  להתקרב רוצה הוא הואכי  כבד. לא הוא  - רוחני דבר
בזה שאין בגלל זה  אלא  משקל, לזה  שאין בגלל לא  זה  - הזאת  והקלות  קל .
מאד  וקרובים  למעלה , למעלה  לעלות  לנו  נותנת הזאת  והעדינות גסות.

] אתכם'לאמת. נּס וֹ ת ע"ש].'לבעב וּ ר  יתרו, פר ' סוף , ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
[ירמיהו לקב"ה. שיותר  מה ולהתקרב  בתשובה לחזור זה - שלנו העבודה 
של  יהודים -אמיתיים, של העקרונות  עם  אמיתיים יהודים להיות  כ"ב]. ג',

] וכו'. ה ' רצון לפי התורה , לפי לחיות  רוצים  שרק ׁש אל ּת י'יהודים  ,'אחת ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
[ישעיהו בה'. לבטוח עכשיו. לעשות צריכים שאנחנו מה זה  כ"ז]. תהלים 
ולא ארה "ב, מממשלת ולא  מממשלת -ישראל, לא לפחד, לא  י"ב]. פרק

שם : [תהלים מהקב"ה. רק מהמשטרה , או לישראל, הגנה  ּת חנהמצבא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ'אם
בּ וֹ טח ' אני בּ זאת ].כו' ְ◌ֲֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

* * *
היהודים, במיוחד  אותנו, להביא רוצה שהקב"ה בגלל הוא  הזה המצב וכל 

ה"' אני כי מצרים  ["וידעו  הגוים  גם וי"ד)אבל  ז מי (שמות על שאין להכרה  ,[
יושבי  כל וידעו ["יכירו מהקב "ה  הכל כי שבשמים, אבינו  על אלא להישען

כו"' ברך כל תכרע לך כי לשבח )תבל שהקב"ה].(עלינו המסר של  העיקר זה
העולם. ולכל  ישראל לעם עכשיו  להעביר  רוצה

למצב אותנו מביא  הקב "ה נצטרך לכן  צריכים, שאנחנו ודבר  דבר  כל שעל
א' פ"ו ח"ד  ה ' [דרך ישיר  לנו יתן והוא  ישיר , מהקב"ה ולבקש להתפלל
הזה, העולם  של האחרונים  לתיקונים מגיעים  אנחנו וכו "']. התפילה "ענין 
הרב ולצערי עכשיו  עד  וחוה  מאדם  שנים, אלפי התגלגלנו פשוט. לא  וזה
שני  היו וחוה  אדם של הראשונים  החטאים  זה. כהוא  התקדם  לא  העולם 

צניעות. וחוסר הרע  לשון והם היום, גם לנו מפריעים שהכי חטאים



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

אם להתאים  יכול זה  איך כי מתאים. לא פשוט זה - לכן אז .[116 עמ' ח"ג
העוה "ז את  רוצה העוה "זהבן -אדם  של הבידור את רוצה  הוא אם [ישעי'? ?

להתאים יכול זה  איך  אתכ"ח]. רוצה הבן-אדם אם  בלבול. שזה  בודאי ?
אומרים הם מבולבלים. הם גדול . בלבול זה - הפנימיות  את  ולא החיצוניות

בזה. ומאמינים  כ']. ה ', [ישעיה  כחול. זה  ושאדום שחור, זה שלבן

משהו לעשות אפשר  האם ?שאלה:

-תשובה: רוצים לא אם  ולהמשיך. ולהמשיך להמשיך הזמן  כל צריכים  רק
רוצים לא  הם  לא . לעבוד אז הזמן  כל צריכים אחר. למישהו הולכים בסדר, ?

יהיו מעט  עוד  אבל יחסית . קל באופן  לנו מראה בינתיים, וה ', ולעבוד.
יתעוררו. יותר אנשים אולי ואז  קשים , 'זבנגים'

שלו , באמת יחיה  אחד שכל  'שיטות'. של  ענין שזה הטוענים יש  שאלה:
שלו... העדר של בדרך 

[תשובה: 'דמוקרטיה'. שהכל - שלנו הדור  של ועזוּ ב 'הבעיה  עצ וּ ר .'ואפס ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
תיגמר מעט שעוד גם היא  שלנו הדור של הבעיה אבל האזינו]. שירת

ישיר']. 'אז [סוף  'הבוס'. מי ונראה הדמוקרטיה...

קשים.. מאד  אישיים  אסונות של  סידרה לדאבונינו עכשיו היתה שאלה:

ריש תשובה: [רמב"ם  אזהרות . הם האלה האסונות  שכל להגיד  יכול רק אני
שאנשים שנים  הרבה כבר וזה י"ג]. פרק  להח"ח הדת ' 'חומת תעניות. הל'

] לב... שמים  ולא השני... אחרי אחד מוזרה , בצורה  סו"פנפטרים  ישעיהו
לב ' על  ישׂ ים וא בּ וֹ  'ותבער וממשיכים.מ "ב : קוברים  .[ ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

ברחמים. הגלות  מן  יצאו ישראל  בני הק' הזוהר ספר  שבזכות כתוב  ◌ֵשאלה:
הגלות, מן  אותנו להוציא הזוהר  ספר של הכח  מהו בדברים, המשמעות  מה
איך מהזוה"ק שלומדים כך ידי  על  שזה  או  הסוד , תורת לימוד  זה האם

הלב מכל  אליו ולהתקרב  ה' את ?לעבוד 

הזוהר זה מה  האמת.תשובה: של הסמל  זה הזוהר  ג':? י"ב דניאל  [ר '
כו']. האמתוהמשכילים הוא הנסתר  אבל  הנסתר. את רואים לא שאנחנו 

בּ ת וֹ רת ']באמת. עינינוּ  'והאר רבה ': 'אהבה  שהבן–אדם[ברכת  ברגע אז  . ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
שמי  וברור להינצל . יכול  הוא האמת-באמת, את ולרצות  להתענין מתחיל
לא שהוא  ואפילו האמת. את רוצה שהוא  אומר זה  אז - בתמידות בו שקורא

הראש . את לו יפתח  שה' מאד  ויתכן קשה . וזה מבין,

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יזדברי 

התשובהשאלה: שעיקר אנו למדים קדושה בעניני העוסקים  היראה בספרי 
בזה המשמעות מה  והטהרה. הקדושה עניני על  זה – האחרון בדור ?והתיקון 

היהדות כל  את כולל זה  ?איך 
אתתשובה: שתופס משהו זה  קדושה  הצרות . החצאיות  רק לא זה  הקדושה 

לפני  ידים נוטל שהוא הבוקר . עד ומהלילה הלילה , עד מהבוקר  האדם 
ברייתא [ר ' קם . כשהוא  בבוקר  ידים נוטל ושהוא לישון , הולך שהוא 
הזמן כל צריך הוא ד']. סי' או"ח בב "י המובא ובזוה "ק  כ: ע"ז דרפב"י
התחומים. בכל קדושה צריך אחד. בתחום  רק  לא וזה  הקדושה. על לחשוב
עצמו את  לעדן מנסה  שאדם  גסי-רוח. להיות  לא צריכים  עדינות , צריכים

וע ועוד,עוד לה'.וד  להתקרב רוצה הוא הואכי  כבד. לא הוא  - רוחני דבר
בזה שאין בגלל זה  אלא  משקל, לזה  שאין בגלל לא  זה  - הזאת  והקלות  קל .
מאד  וקרובים  למעלה , למעלה  לעלות  לנו  נותנת הזאת  והעדינות גסות.

] אתכם'לאמת. נּס וֹ ת ע"ש].'לבעב וּ ר  יתרו, פר ' סוף , ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
[ירמיהו לקב"ה. שיותר  מה ולהתקרב  בתשובה לחזור זה - שלנו העבודה 
של  יהודים -אמיתיים, של העקרונות  עם  אמיתיים יהודים להיות  כ"ב]. ג',

] וכו'. ה ' רצון לפי התורה , לפי לחיות  רוצים  שרק ׁש אל ּת י'יהודים  ,'אחת ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
[ישעיהו בה'. לבטוח עכשיו. לעשות צריכים שאנחנו מה זה  כ"ז]. תהלים 
ולא ארה "ב, מממשלת ולא  מממשלת -ישראל, לא לפחד, לא  י"ב]. פרק

שם : [תהלים מהקב"ה. רק מהמשטרה , או לישראל, הגנה  ּת חנהמצבא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ'אם
בּ וֹ טח ' אני בּ זאת ].כו' ְ◌ֲֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

* * *
היהודים, במיוחד  אותנו, להביא רוצה שהקב"ה בגלל הוא  הזה המצב וכל 

ה"' אני כי מצרים  ["וידעו  הגוים  גם וי"ד)אבל  ז מי (שמות על שאין להכרה  ,[
יושבי  כל וידעו ["יכירו מהקב "ה  הכל כי שבשמים, אבינו  על אלא להישען

כו"' ברך כל תכרע לך כי לשבח )תבל שהקב"ה].(עלינו המסר של  העיקר זה
העולם. ולכל  ישראל לעם עכשיו  להעביר  רוצה

למצב אותנו מביא  הקב "ה נצטרך לכן  צריכים, שאנחנו ודבר  דבר  כל שעל
א' פ"ו ח"ד  ה ' [דרך ישיר  לנו יתן והוא  ישיר , מהקב"ה ולבקש להתפלל
הזה, העולם  של האחרונים  לתיקונים מגיעים  אנחנו וכו "']. התפילה "ענין 
הרב ולצערי עכשיו  עד  וחוה  מאדם  שנים, אלפי התגלגלנו פשוט. לא  וזה
שני  היו וחוה  אדם של הראשונים  החטאים  זה. כהוא  התקדם  לא  העולם 

צניעות. וחוסר הרע  לשון והם היום, גם לנו מפריעים שהכי חטאים



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

שני  בגלל  היתה הבריאה, של השישי ביום  האנושות של הנפילה כל 
האלה. הקב "ההחטאים  על ירחם, ה' הרע, לשון לחוה  אמר הנחש

אם כמוהו  להיות יכולה היא  שכביכול אותה ושיכנע א ]. כ, רבה [בראשית
בעלה את לשכנע צריכה  היתה  רק  היא ואז העץ. פרי את  תאכל רק היא

הנחש  של העיקרית המטרה היתה מה  אבל דבר. אותו רצהלעשות  הוא ?
חוסר העבירות , ואותם  ו]. יח רבה  [בראשית חוה  את רצה  רק הוא אותה,

היום. עד לנו מפריעים  הלשון, שמירת  ואי צניעות

האלו לעבירות גורם  שלנו,?ומה התשוקות  את למלאות והרצון  הגאווה 
כי  הגשמי, העולם  אלא  הרוחני, העולם לא הזה". "העולם אומרת  זאת 

הזהב. עגל  זה - שלנו הבעיות של במהלך השורש  פעמים וכמה כמה
תקננו , ולא  לתקן אפשרויות  לנו היו  ההזדמנותההיסטוריה זו ועכשיו

חטאיםהאחרונה שהם הרבה ועוד האלה המרכזיים החטאים שני את לתקן
מ"עגל  הזה, מהעולם  להיפרד מוכרחים זה את  לעשות כדי אבל משניים .

בהמשך]. תוספת  [ראה מחלוקתהזהב" מלא שלנו העולם  הזהב, עגל ובגלל 
האחרון . ביןבזמן חוגגת  המחלוקת הלשון, שמירת שלומדים זה  כל עם

ובין לחסידות חסידות  בין  ואפילו  וכו' לאשכנזים ספרדים בין לעדה , עדה 
ועם שלום. של מקום  למצוא וקשה  ביותר , גרוע המצב לליטאים. ליטאים 
הפרנסה את ממנה  תיקח השניה  שהקבוצה מפחדת קבוצה  כל הגשמיות, כל
מלשון סובלים והמאמינים, החילונים היהודים, כל ביותר . גרוע מצב וזה

חוגגת והמחלוקת עניננו)הרע זה אין אבל יותר, עוד מזה סובלים  הגוים  מחלוקת,(גם  .
לשם דבר  שום  כמעט אבל שמים. לשם  כאילו והכל מחלוקת , מחלוקת ,
כסף, בשביל הכל כלל בדרך שמצהירים, הנעלות הכוונות למרות  שמים .
החסידויות, בין  הקבוצות . בין  המחלוקות כל לב כאב ממש וכו'. כבוד

לב. קורע משהו, משהו  ישיבות, מלימודבתוך  מאד  הרבה גם הזה  בדור
הזה" "העולם על מבוסס  שלנו  לכןהתורה שמים. לשם ולא כסף  על  ,

מוריד  יתבררהקב"ה  ואז  לישיבות, שזורמים הכספים ואת  הזהב, עגל את 
כל  לעבודה ללכת שיצטרך אפילו וילמד ישב מי שמים . לשם עושה מי

שאיןהיום אפילו והזוהר שלו הגמרא עם וישב וזוהר, גמרא  אתו יקח מי ?
עם והולכת  גברים עם במשרד שעובדת  אישה  לו  ואין שמשלם , כולל לו 
ומשלמת טוב כסף ומרוויחה  צמודים  בגדים  עם  והולכת  קסטם , ארוכה  פאה

שלו. הלימוד הרבהעבור שווה לא הזה הלימוד  ו'].אבל פ"ב ח"ד ה' [דרך
עם ונגד יהודי אותו נגד בזה משתמש הקטיגור  הרבה, שווה שלא  רק לא 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יטדברי 

"ואדרבה שם: ה' [דרך  לוישראל  יחשב בלי לאשמה הקודש אל שקרב
ע"ש]. הארץ" אבדה מה  "על ביאור מז סימן או"ח ובב"ח ע"ש וגו"' מורא

שמים. לשם לומד באמת מי לכולם  יגלה ה ' עכשיו

מהקב"ה יתרחקו  שיהודים גורמת שלנו הגשמיות כל  הנקראיםכך  והיהודים .
יהודים כלל בדרך המצוות , על מקפידים שפחות  אומר שזה יותר, "מודרניים"

הזהב. לעגל  קרובים  ויותר  מהקב"ה רחוקים יותר הם  מתרחקיםאלו  רק לא 
כביכול . חדש [יהדות] אידישקייט  מיצרים אלא במדבר,מהקב "ה, שעשו  כמו

יצרנו אנחנו כך  לקב"ה. נאמנים שהם בטוחים והיו - הזהב עגל את שיצרו
אליו, מתפללים  ואנחנו במדבר. הזהב עגל שבנו כמו חדש, "אידישקייט"
טובים יהודים  ואפילו שקורה, מה זה  לקב"ה . מתפללים  שאנחנו וחושבים

ואמת . שקר  בין נכון, לא לבין נכון בין לנומתבלבלים שיש  האידישקייט  זה
העולם.היום. וכל באירופה באנגליה, באמריקה , שיש ה"אידישקייט" זה 

על  כלל בדרך בנוי "אידישקייט" הכביכול באמריקה  אידישקייט . לא  זה אבל
הרב לצערי חסד, הרבה שיש אפילו הגשמית. מהנוחיות הזה , עולם הנאות
לגרמייהו דעבדין חסד ["כל  מזה ומרוויחים  ביזנעס על בנוי מהחסד הרבה
לגרמייהו דעבדין  חסד כל  באורייתא, דמשתדלין  אינון  כל ואפילו עבדין,

מזה )עבדין" הקלקול גודל ע "ש  ועג : כב. זהר רוצים(תיקוני  כלל בדרך האמריקאים  .
אני  אבל באמריקה. כמו גם ובאירופה היום . כל ולהנות וקלים  טובים חיים 
וגם לאמת, מתקרבים  לא אפילו  היהודים  ששאר בגלל  החרדים  על  רק מדבר 
באורח  כשמרנים נחשבים יותר  באירופה החרדים  כלל. בדרך אותם מענין לא 
ומושכת שמה גם זורמת הגשמיות האחרונות  בשנים  אבל שלהם, החיים
החרדיים היהודים כמו הגשמיות  מכל נהנים  הם  גם  הזהב. לעגל יהודים הרבה 
עגל  זה דבר  של בסופו אבל אחרת, קצת צורה מקבל זה  ארץ בכל  האמריקאים .
לפני  עומדים אנחנו ישראל, עם שבחיים. רוחני דבר כל מפרק  וזה הזהב.

נצח  חיי רוצים  אתם  הדרך הסוף. הזה. העולם את  לזרוק חייבים  אתם ?
בהמשך]. הרמ"ק דברי [ראה שמים  מלכות עול בהכנעה  לקבל זה זההיחידה

הזה. הדור  של  האחרון לאהתיקון  שח"ו  מי הזה, התיקון  את  עושה שלא מי
לנו, נותן שהוא מכה  כל לנו, נותן  שהקב"ה  מה  כל ומקבל הראש את מוריד
הוא ה ' לשמים : צועק ושאינו שאלה, בלי לנו , נותן שהוא  קשה  דבר כל

אחד  ה ' אלקינו  ה ' ישראל שמע האלקים, הוא ה' יעלםהאלקים , הוא -
ל"ע הבא, ומהעולם הזה וכל מהעולם זדים כל והיו כתנור בוער  בא  ["היום 

וענף" שרש להם  יעזב לא  קש...אשר רשעה ג )עשה .](מלאכי



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

שני  בגלל  היתה הבריאה, של השישי ביום  האנושות של הנפילה כל 
האלה. הקב "ההחטאים  על ירחם, ה' הרע, לשון לחוה  אמר הנחש

אם כמוהו  להיות יכולה היא  שכביכול אותה ושיכנע א ]. כ, רבה [בראשית
בעלה את לשכנע צריכה  היתה  רק  היא ואז העץ. פרי את  תאכל רק היא

הנחש  של העיקרית המטרה היתה מה  אבל דבר. אותו רצהלעשות  הוא ?
חוסר העבירות , ואותם  ו]. יח רבה  [בראשית חוה  את רצה  רק הוא אותה,

היום. עד לנו מפריעים  הלשון, שמירת  ואי צניעות

האלו לעבירות גורם  שלנו,?ומה התשוקות  את למלאות והרצון  הגאווה 
כי  הגשמי, העולם  אלא  הרוחני, העולם לא הזה". "העולם אומרת  זאת 

הזהב. עגל  זה - שלנו הבעיות של במהלך השורש  פעמים וכמה כמה
תקננו , ולא  לתקן אפשרויות  לנו היו  ההזדמנותההיסטוריה זו ועכשיו

חטאיםהאחרונה שהם הרבה ועוד האלה המרכזיים החטאים שני את לתקן
מ"עגל  הזה, מהעולם  להיפרד מוכרחים זה את  לעשות כדי אבל משניים .

בהמשך]. תוספת  [ראה מחלוקתהזהב" מלא שלנו העולם  הזהב, עגל ובגלל 
האחרון . ביןבזמן חוגגת  המחלוקת הלשון, שמירת שלומדים זה  כל עם

ובין לחסידות חסידות  בין  ואפילו  וכו' לאשכנזים ספרדים בין לעדה , עדה 
ועם שלום. של מקום  למצוא וקשה  ביותר , גרוע המצב לליטאים. ליטאים 
הפרנסה את ממנה  תיקח השניה  שהקבוצה מפחדת קבוצה  כל הגשמיות, כל
מלשון סובלים והמאמינים, החילונים היהודים, כל ביותר . גרוע מצב וזה

חוגגת והמחלוקת עניננו)הרע זה אין אבל יותר, עוד מזה סובלים  הגוים  מחלוקת,(גם  .
לשם דבר  שום  כמעט אבל שמים. לשם  כאילו והכל מחלוקת , מחלוקת ,
כסף, בשביל הכל כלל בדרך שמצהירים, הנעלות הכוונות למרות  שמים .
החסידויות, בין  הקבוצות . בין  המחלוקות כל לב כאב ממש וכו'. כבוד

לב. קורע משהו, משהו  ישיבות, מלימודבתוך  מאד  הרבה גם הזה  בדור
הזה" "העולם על מבוסס  שלנו  לכןהתורה שמים. לשם ולא כסף  על  ,

מוריד  יתבררהקב"ה  ואז  לישיבות, שזורמים הכספים ואת  הזהב, עגל את 
כל  לעבודה ללכת שיצטרך אפילו וילמד ישב מי שמים . לשם עושה מי

שאיןהיום אפילו והזוהר שלו הגמרא עם וישב וזוהר, גמרא  אתו יקח מי ?
עם והולכת  גברים עם במשרד שעובדת  אישה  לו  ואין שמשלם , כולל לו 
ומשלמת טוב כסף ומרוויחה  צמודים  בגדים  עם  והולכת  קסטם , ארוכה  פאה

שלו. הלימוד הרבהעבור שווה לא הזה הלימוד  ו'].אבל פ"ב ח"ד ה' [דרך
עם ונגד יהודי אותו נגד בזה משתמש הקטיגור  הרבה, שווה שלא  רק לא 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער יטדברי 

"ואדרבה שם: ה' [דרך  לוישראל  יחשב בלי לאשמה הקודש אל שקרב
ע"ש]. הארץ" אבדה מה  "על ביאור מז סימן או"ח ובב"ח ע"ש וגו"' מורא

שמים. לשם לומד באמת מי לכולם  יגלה ה ' עכשיו

מהקב"ה יתרחקו  שיהודים גורמת שלנו הגשמיות כל  הנקראיםכך  והיהודים .
יהודים כלל בדרך המצוות , על מקפידים שפחות  אומר שזה יותר, "מודרניים"

הזהב. לעגל  קרובים  ויותר  מהקב"ה רחוקים יותר הם  מתרחקיםאלו  רק לא 
כביכול . חדש [יהדות] אידישקייט  מיצרים אלא במדבר,מהקב "ה, שעשו  כמו

יצרנו אנחנו כך  לקב"ה. נאמנים שהם בטוחים והיו - הזהב עגל את שיצרו
אליו, מתפללים  ואנחנו במדבר. הזהב עגל שבנו כמו חדש, "אידישקייט"
טובים יהודים  ואפילו שקורה, מה זה  לקב"ה . מתפללים  שאנחנו וחושבים

ואמת . שקר  בין נכון, לא לבין נכון בין לנומתבלבלים שיש  האידישקייט  זה
העולם.היום. וכל באירופה באנגליה, באמריקה , שיש ה"אידישקייט" זה 

על  כלל בדרך בנוי "אידישקייט" הכביכול באמריקה  אידישקייט . לא  זה אבל
הרב לצערי חסד, הרבה שיש אפילו הגשמית. מהנוחיות הזה , עולם הנאות
לגרמייהו דעבדין חסד ["כל  מזה ומרוויחים  ביזנעס על בנוי מהחסד הרבה
לגרמייהו דעבדין  חסד כל  באורייתא, דמשתדלין  אינון  כל ואפילו עבדין,

מזה )עבדין" הקלקול גודל ע "ש  ועג : כב. זהר רוצים(תיקוני  כלל בדרך האמריקאים  .
אני  אבל באמריקה. כמו גם ובאירופה היום . כל ולהנות וקלים  טובים חיים 
וגם לאמת, מתקרבים  לא אפילו  היהודים  ששאר בגלל  החרדים  על  רק מדבר 
באורח  כשמרנים נחשבים יותר  באירופה החרדים  כלל. בדרך אותם מענין לא 
ומושכת שמה גם זורמת הגשמיות האחרונות  בשנים  אבל שלהם, החיים
החרדיים היהודים כמו הגשמיות  מכל נהנים  הם  גם  הזהב. לעגל יהודים הרבה 
עגל  זה דבר  של בסופו אבל אחרת, קצת צורה מקבל זה  ארץ בכל  האמריקאים .
לפני  עומדים אנחנו ישראל, עם שבחיים. רוחני דבר כל מפרק  וזה הזהב.

נצח  חיי רוצים  אתם  הדרך הסוף. הזה. העולם את  לזרוק חייבים  אתם ?
בהמשך]. הרמ"ק דברי [ראה שמים  מלכות עול בהכנעה  לקבל זה זההיחידה

הזה. הדור  של  האחרון לאהתיקון  שח"ו  מי הזה, התיקון  את  עושה שלא מי
לנו, נותן שהוא מכה  כל לנו, נותן  שהקב"ה  מה  כל ומקבל הראש את מוריד
הוא ה ' לשמים : צועק ושאינו שאלה, בלי לנו , נותן שהוא  קשה  דבר כל

אחד  ה ' אלקינו  ה ' ישראל שמע האלקים, הוא ה' יעלםהאלקים , הוא -
ל"ע הבא, ומהעולם הזה וכל מהעולם זדים כל והיו כתנור בוער  בא  ["היום 

וענף" שרש להם  יעזב לא  קש...אשר רשעה ג )עשה .](מלאכי



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כ

באמת שמים מלכות עול ומקבל הלב כל עם  זה את שאומר מי הואאבל ,
ה' סיכוי. שום לו  אין - שלא  ומי בעז "ה . צדקנו משיח ויקבל  לנצח יחיה 
וכמו ל"ע הבא ומהעולם  הזה מהעולם  הרשעים  כל את  וימחוק  בעצמו יבוא
ועוד]. ל ב רבה השירים  [שיר  האפילה  ימי בשלושת במצרים עשה  שהוא 

רוצים. שאתם מה לכם לעולםתבחרו שיזכו יהודים שיש להגיד רוצה  אני
[ראה לגמרי יעלמו החושך שבימי יהודים יש  אבל המשיח , וימות  משיח של

פי"א ], שלמה הרובאבן  יהיה  זה הנוכחי , המצב  לפי הרב  .ולצערי

באמת ובוטח מאמין לא  הוא  אם  אפיקורס. או רב הוא היהודי אם  משנה  לא 
עד  בא דוד בן  אין חנינא רבי "אמר צח . [סנהדרין ל"ע יעלם  הוא בה',

שנא ' מישראל הרוח גסי ג )שיכלו  בק(צפניה  ודל "והשארתי עני עם  רבך
לחזור עכשיו חייבים היהודים לכן שם ]. ותרגום  רש "י וע' ה" בשם וחסו

אמיתית. בתשובה 

הראש את להוריד  חייבים, חייבים , לבכותאנחנו  לשבת  הבגדים, את לקרוע ,
כל  את  לזרוק הלב , כל עם לקב"ה לחזור  קרוב. כבר  שלנו שהסוף  ולהבין

הכל. את לזרוק הגשמיות ,

זה. כל את מאתנו מוריד  ה' יהיה שלא איך זה, את נזרוק לא  אם  אתםכי
רואים על לא תשמחו יחזור . לא  השפע , כל  לכם , שהיתה הגשמיות  וכל  ?

נקבל  נינצל, ואם מהקב "ה. תבקשו לחם , חתיכת  כל על מים, של כוס כל
השמים. מן ומן מהבאר  ◌ִ◌ָמים 

* * *

כל את תפסיקו תבינו. תבינו, יהודים יהודים , לסוף. מגיע העולם
שאתם הכבוד וכל  כלום שווה יהיה לא  הכסף כל  שלכם . המחלוקת
ישארו , שמים  לשם שהם אלה רק יפלו. ישיבות  הרבה אפילו מחפשים ,
זה שמים, לשם באמת שהם הישיבות  מספר כך . באמת מהם כמה וספק
גם כי ל"ע, לרוב  יפלו כנסת בתי גם להיות. שצריך ממה  פחות הרבה

לשם לא  מהם שמים.הרבה

אותנו . רוצה ה' ישראל , עם אליואוי אותנו  להחזיר  רוצה אותנו, רוצה
עם הזה , העולם  את  רוצים אנחנו אבל טוב. שכולו לעולם אותנו ולהביא 

מהדרין. "הכשר" עם התענוגים כל קונה, שהכסף מה כל

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כאדברי 

אותנו מציל  אינו "הכשר" הזהב  לעגל  שנתנו זה שחלקאבל דברנו פעם  .
ולא הזהב לעגל הם  מהתפילות גדול  וחלק לימוד, אינו מהלימוד גדול

אמיתיים . יהודים חיי חיים לא  ואנחנו טורחיםלקב"ה לא כלל  בדרך אנחנו
הדור של  האסון וזה  - הזהב  לעגל  נמשכים  אלא הקב "ה, את למצוא  .הרבה

יהיה חוזר:מה אני שוב יעשו? לא אם למשיח  יגיעו לא  ח "ו הרוב  זה ברגע
מיד לאתשובה  היהודים שרוב במצרים, כמו הלב. כל עם  אמיתית תשובה  .

ורק בתשובה  פחותחזרו אפילו [ואולי פחות  אפילו  ואולי יצאו, חמישית 
רמז יב שמות  שמעוני וילקוט בשלח  מכילתא ראה  מאות, מחמש מאחד

עכשיו. המצב ככה רח],

אירופה: יהודי כמו לכם, אזכיר  קשהואני ירידה  היתה  שנים  מאות  כמה 
קרים נהיו  הם  הרוחניים . התחומים בכל  קשה  ירידה  באידישקייט, ביותר 
ובסופו השבת . זה  ואחרי לפח, שהלך הראשון הדבר  זה  והצניעות לקדושה 
קשים יסורים אחרי בחיים  נשארו יהודים  ומעט ל"ע שואה היתה דבר של

אחריהם רדפו כך שכל מהתענוגים  להם נשאר ומה - ?ומרים 

הקב "ה. רק אותנו, להציל  שיכול  בעולם  כח  שאין לומר , רוצה רק מי אני 
["והיה המצוות  ובשמירת בתפילה  בתשובה, ישיר אליו יפנה  לשרוד שרוצה 

לו" יאמר  קדוש בירושלים  והנותר בציון ד)הנשאר  ].(ישעיה

ויבכה ויבכה  ויבכה  הרצפה  על וישב  הראש, על ואפר  הגוף על שק שישים 
לאמת . שיחזור  ויחליט  וכו ' סליחות  ויגיד באמת בתשובה  אבלויחזור 

לשקר . ולא  לאמת יחזור  באמת

* * *

והנורא הגדול היום ואחיותי, ג )אחי כי מתקרב(יואל - והנורא ["הגדול 
הנוראים" ומעשיו ממשלתו גדולת יראה שם )אז דוד מתקרב].(מצודת

ענק. בצעדי

שהעולם ברור  ולהרגיש ברור  לראות  יכול  היום, בעולם שחי אדם כל
היום שעד הדברים כל של פירוק רואים אנחנו  הכיוונים מכל מאד . משתנה

עליהם. נשעננו  אנחנו

הכלכלי  ["כוחי מהצד  שקר  על בנוי זה כי מתפרק, מתפרק, המבנה כל ,
בעולם האדם בני רוב  שונים ]. מסוגים  לשחיתות  בנוסף ידי", ועוצם 
זה מעט ועוד - עיניים  אחיזת רק זה  אבל ואמיתי, חזק מבנה שזה בטוחים 



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כ

באמת שמים מלכות עול ומקבל הלב כל עם  זה את שאומר מי הואאבל ,
ה' סיכוי. שום לו  אין - שלא  ומי בעז "ה . צדקנו משיח ויקבל  לנצח יחיה 
וכמו ל"ע הבא ומהעולם  הזה מהעולם  הרשעים  כל את  וימחוק  בעצמו יבוא
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פי"א ], שלמה הרובאבן  יהיה  זה הנוכחי , המצב  לפי הרב  .ולצערי

באמת ובוטח מאמין לא  הוא  אם  אפיקורס. או רב הוא היהודי אם  משנה  לא 
עד  בא דוד בן  אין חנינא רבי "אמר צח . [סנהדרין ל"ע יעלם  הוא בה',

שנא ' מישראל הרוח גסי ג )שיכלו  בק(צפניה  ודל "והשארתי עני עם  רבך
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הכל. את לזרוק הגשמיות ,

זה. כל את מאתנו מוריד  ה' יהיה שלא איך זה, את נזרוק לא  אם  אתםכי
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נקבל  נינצל, ואם מהקב "ה. תבקשו לחם , חתיכת  כל על מים, של כוס כל
השמים. מן ומן מהבאר  ◌ִ◌ָמים 

* * *
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לשם לא  מהם שמים.הרבה
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מהדרין. "הכשר" עם התענוגים כל קונה, שהכסף מה כל

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כאדברי 

אותנו מציל  אינו "הכשר" הזהב  לעגל  שנתנו זה שחלקאבל דברנו פעם  .
ולא הזהב לעגל הם  מהתפילות גדול  וחלק לימוד, אינו מהלימוד גדול

אמיתיים . יהודים חיי חיים לא  ואנחנו טורחיםלקב"ה לא כלל  בדרך אנחנו
הדור של  האסון וזה  - הזהב  לעגל  נמשכים  אלא הקב "ה, את למצוא  .הרבה

יהיה חוזר:מה אני שוב יעשו? לא אם למשיח  יגיעו לא  ח "ו הרוב  זה ברגע
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רמז יב שמות  שמעוני וילקוט בשלח  מכילתא ראה  מאות, מחמש מאחד

עכשיו. המצב ככה רח],

אירופה: יהודי כמו לכם, אזכיר  קשהואני ירידה  היתה  שנים  מאות  כמה 
קרים נהיו  הם  הרוחניים . התחומים בכל  קשה  ירידה  באידישקייט, ביותר 
ובסופו השבת . זה  ואחרי לפח, שהלך הראשון הדבר  זה  והצניעות לקדושה 
קשים יסורים אחרי בחיים  נשארו יהודים  ומעט ל"ע שואה היתה דבר של

אחריהם רדפו כך שכל מהתענוגים  להם נשאר ומה - ?ומרים 

הקב "ה. רק אותנו, להציל  שיכול  בעולם  כח  שאין לומר , רוצה רק מי אני 
["והיה המצוות  ובשמירת בתפילה  בתשובה, ישיר אליו יפנה  לשרוד שרוצה 

לו" יאמר  קדוש בירושלים  והנותר בציון ד)הנשאר  ].(ישעיה

ויבכה ויבכה  ויבכה  הרצפה  על וישב  הראש, על ואפר  הגוף על שק שישים 
לאמת . שיחזור  ויחליט  וכו ' סליחות  ויגיד באמת בתשובה  אבלויחזור 

לשקר . ולא  לאמת יחזור  באמת

* * *

והנורא הגדול היום ואחיותי, ג )אחי כי מתקרב(יואל - והנורא ["הגדול 
הנוראים" ומעשיו ממשלתו גדולת יראה שם )אז דוד מתקרב].(מצודת

ענק. בצעדי

שהעולם ברור  ולהרגיש ברור  לראות  יכול  היום, בעולם שחי אדם כל
היום שעד הדברים כל של פירוק רואים אנחנו  הכיוונים מכל מאד . משתנה

עליהם. נשעננו  אנחנו

הכלכלי  ["כוחי מהצד  שקר  על בנוי זה כי מתפרק, מתפרק, המבנה כל ,
בעולם האדם בני רוב  שונים ]. מסוגים  לשחיתות  בנוסף ידי", ועוצם 
זה מעט ועוד - עיניים  אחיזת רק זה  אבל ואמיתי, חזק מבנה שזה בטוחים 



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

והעשירות הגדולות  המדינות של המאמצים  כל עם  אפילו לגמרי, יפול
באוויר. שבנוי זה  במבנה ולתמוך השקר את להציל

הכ  בסוף ולכן ממשיים , לא  דברים  עם  בזה תומכים הם ויפול אבל  יתפרק ל
ציון בהר  מעשיך , כל על  לבדך מהרה אלקינו ה ' הוא אתה ["ותמלוך לתהום 

קדשך " עיר ובירושלים כבודך נוראים )משכן  ימים  ].(תפלת

תתמוטט  העולם של  הכלכלית  המערכת גבהותכל ["ושח  ובוהו  תוהו וישאר
יחלוף" כליל והאלילים ההוא , ביום  לבדו ה' ונשגב אנשים רום ושפל האדם 

ב ) ].(ישעיה

טבע אסונות יותרמצד גדולים , יותר עוד ויהיו האחרון . בזמן  הרבה ראינו ,
ענקית בצורה  והרסני מאד מפחיד לדמיין. יכול האדם של שהדמיון  ממה
גאונו ומהדר ה ' פחד מפני עפר  ובמחילות  צורים במערות  ["ובאו ומדהימה 

הארץ" לערוץ ב )בקומו ].(ישעיה

לזה וקשה.ובנוסף ענקית מלחמה  לפנינו שעומדת לראות  יכול אדם  כל ,
של  שליש שני של  הרס יהיה  בהיסטוריה . מלחמה כזו היתה שלא  מלחמה 

ה ' נאום הארץ בכל  ["והיה יגוועוהעולם יכרתו  בה שנים והשלשיתפי
יג )יוותר" שליחים.(זכריה בלי בעצמו , הקב "ה  ידי על ,[

עצומים ניסים גם  מהשמיםויהיו ישיר  באים שהם ברור  שיהיה דברים יהיו .
ישראל  בני את העלה  אשר ה' חי עוד יאמר  ולא  ה' נאום  באים  ימים ["הנה
ומכל  צפון  מארץ ישראל בני את  העלה  אשר  ה ' חי אם כי מצרים, מארץ

טז)הארצות" אלא (ירמיה ממקומה מצרים יציאת  שתעקר גאולה"לא
לה טפל מצרים ויציאת עיקר  שם )"אחרונה ].(רש"י

מאד גדולה  בסכנה שאנחנו מוכיח  היום  העולם של לאהמהלך  העולם, כל .
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

ש  מבין שמבין, ישראלמי לעם מסר זה איןבעיקר אבינא: בר אלעזר ["א"ר
ישראל בשביל  אלא לעולם באה  בתשובה (פורענות שיחזרו כדי רש "י )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 ,[

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כגדברי 

של  למצב אותנו ולהביא  הזה העולם שנוכלשל כדי  בקב"ה  מלא ביטחון
צדקנו משיח  שישימולקבל  כדי הוא לישראל התורה נתינת  ["עיקר

המצות" כל כולל והוא  השלם  הביטחון הוא הכל  בה'...שעיקר  ביטחונם
ג') ח , דברים  וראה  כב, משלי ].(הגרי "א,

אזהרה זו  העולם תשובה.לאומות לעשות צריכים  חלק, לפחות הם , שגם
העונש  עם יחד הגיע שלהם שהסוף  מסר  זה הגוים של הגדול לרוב אבל
יהיה זה  הדורות . במשך ישראל  בני על שהביאו הצרות  כל בגלל  העצום 

מאד, קשה מאד , מצריםמפחיד יציאת של מהמכות ומפחיד קשה .יותר

ולא זזים, לא  האנשים  רוב אבל  במהירות, אלינו מתקרבים  האלה  הימים
מצב מכזה  עצמנו את  להציל יכולים  אנחנו ואיך  עצמם . את להציל  ?מנסים

תשובה. אחת: מילה

באמת ולתורתו  להקב"ה  לחזור  שזה בתשובה, העולםלחזור הבלי בלי ,
את ורוצה שלו , בחיים שהיה  וההבל  השקר  כל על מצטער שהוא  אדם הזה .
יציל  שבעז "ה  אדם זה  לזה , להגיע  ומשתדל  שלו, הכוחות כל  עם  האמת 

עצמו.את

העם לב "השמן כלל : חדשה תופעה  זה [אין מזיז לא זה האנשים  לרוב אבל
וגו "' הכבד ואזניו ו)הזה  שב(ישעיה כולה  רעתו... על נחם  איש  ◌ִ"אין

וגו"' במלחמה  שוטף  כסוס ח )במרוצתם  בדברי (ירמיה הרבה  ועוד ,
סותמים פשוט לשמוע, רוצים שלא אלה אבל ודברנו, דברנו  כמה  הנביאים].

האוזניים. את

יותר להם  נעים ההנאההשקר את  מכירים  לא  הם  כי הבלתי , הרוחנית
אחרי  זונים הם ועוד]. פ"א ישרים  במסילת  [כמבואר  ה' קרבת של מוגבלת 
החומריות ההנאות  את  רק ומכירים עוה "ז], הבלי הזהב", ["עגל החומר

רח"ל. אבודים, הם  כאלו אנשים והחולפות. השטחיות

רועש כך  כל שהעולם עכשיו  אולי סוףאבל  סוף מוכן ישראל  עם  אולי ,
כל  האחרון, בזמן  לנו  שלח שה' הסימנים כל עם  אולי האמת. את לראות
אישיים אסונות  מיני כל  דרך הכלכלי, המשבר  דרך הטבע, דרך המסרים :
עם אולי כיוונים , מיני מכל ואיומים  ואיראן, רוסיה  של האיומים דרך ל"ע,
תשובה. הרהורי להרהר  ויתחילו  רבים  יהודים בלב קטן פתח יפתח  זה, כל

לקב"ה תחזור יהודי : כל  לפני מתחנן  אני אפר!לכן שים  הרצפה, על ◌ֵשב
שק אין ואם - תקע"ט ] או"ח ערוך שולחן [ראה  הגוף על ושק הראש, על 



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

והעשירות הגדולות  המדינות של המאמצים  כל עם  אפילו לגמרי, יפול
באוויר. שבנוי זה  במבנה ולתמוך השקר את להציל

הכ  בסוף ולכן ממשיים , לא  דברים  עם  בזה תומכים הם ויפול אבל  יתפרק ל
ציון בהר  מעשיך , כל על  לבדך מהרה אלקינו ה ' הוא אתה ["ותמלוך לתהום 

קדשך " עיר ובירושלים כבודך נוראים )משכן  ימים  ].(תפלת

תתמוטט  העולם של  הכלכלית  המערכת גבהותכל ["ושח  ובוהו  תוהו וישאר
יחלוף" כליל והאלילים ההוא , ביום  לבדו ה' ונשגב אנשים רום ושפל האדם 

ב ) ].(ישעיה

טבע אסונות יותרמצד גדולים , יותר עוד ויהיו האחרון . בזמן  הרבה ראינו ,
ענקית בצורה  והרסני מאד מפחיד לדמיין. יכול האדם של שהדמיון  ממה
גאונו ומהדר ה ' פחד מפני עפר  ובמחילות  צורים במערות  ["ובאו ומדהימה 

הארץ" לערוץ ב )בקומו ].(ישעיה

לזה וקשה.ובנוסף ענקית מלחמה  לפנינו שעומדת לראות  יכול אדם  כל ,
של  שליש שני של  הרס יהיה  בהיסטוריה . מלחמה כזו היתה שלא  מלחמה 

ה ' נאום הארץ בכל  ["והיה יגוועוהעולם יכרתו  בה שנים והשלשיתפי
יג )יוותר" שליחים.(זכריה בלי בעצמו , הקב "ה  ידי על ,[

עצומים ניסים גם  מהשמיםויהיו ישיר  באים שהם ברור  שיהיה דברים יהיו .
ישראל  בני את העלה  אשר ה' חי עוד יאמר  ולא  ה' נאום  באים  ימים ["הנה
ומכל  צפון  מארץ ישראל בני את  העלה  אשר  ה ' חי אם כי מצרים, מארץ

טז)הארצות" אלא (ירמיה ממקומה מצרים יציאת  שתעקר גאולה"לא
לה טפל מצרים ויציאת עיקר  שם )"אחרונה ].(רש"י

מאד גדולה  בסכנה שאנחנו מוכיח  היום  העולם של לאהמהלך  העולם, כל .
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

ש  מבין שמבין, ישראלמי לעם מסר זה איןבעיקר אבינא: בר אלעזר ["א"ר
ישראל בשביל  אלא לעולם באה  בתשובה (פורענות שיחזרו כדי רש "י )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 ,[

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כגדברי 

של  למצב אותנו ולהביא  הזה העולם שנוכלשל כדי  בקב"ה  מלא ביטחון
צדקנו משיח  שישימולקבל  כדי הוא לישראל התורה נתינת  ["עיקר

המצות" כל כולל והוא  השלם  הביטחון הוא הכל  בה'...שעיקר  ביטחונם
ג') ח , דברים  וראה  כב, משלי ].(הגרי "א,

אזהרה זו  העולם תשובה.לאומות לעשות צריכים  חלק, לפחות הם , שגם
העונש  עם יחד הגיע שלהם שהסוף  מסר  זה הגוים של הגדול לרוב אבל
יהיה זה  הדורות . במשך ישראל  בני על שהביאו הצרות  כל בגלל  העצום 

מאד, קשה מאד , מצריםמפחיד יציאת של מהמכות ומפחיד קשה .יותר

ולא זזים, לא  האנשים  רוב אבל  במהירות, אלינו מתקרבים  האלה  הימים
מצב מכזה  עצמנו את  להציל יכולים  אנחנו ואיך  עצמם . את להציל  ?מנסים

תשובה. אחת: מילה

באמת ולתורתו  להקב"ה  לחזור  שזה בתשובה, העולםלחזור הבלי בלי ,
את ורוצה שלו , בחיים שהיה  וההבל  השקר  כל על מצטער שהוא  אדם הזה .
יציל  שבעז "ה  אדם זה  לזה , להגיע  ומשתדל  שלו, הכוחות כל  עם  האמת 

עצמו.את

העם לב "השמן כלל : חדשה תופעה  זה [אין מזיז לא זה האנשים  לרוב אבל
וגו "' הכבד ואזניו ו)הזה  שב(ישעיה כולה  רעתו... על נחם  איש  ◌ִ"אין

וגו"' במלחמה  שוטף  כסוס ח )במרוצתם  בדברי (ירמיה הרבה  ועוד ,
סותמים פשוט לשמוע, רוצים שלא אלה אבל ודברנו, דברנו  כמה  הנביאים].

האוזניים. את

יותר להם  נעים ההנאההשקר את  מכירים  לא  הם  כי הבלתי , הרוחנית
אחרי  זונים הם ועוד]. פ"א ישרים  במסילת  [כמבואר  ה' קרבת של מוגבלת 
החומריות ההנאות  את  רק ומכירים עוה "ז], הבלי הזהב", ["עגל החומר

רח"ל. אבודים, הם  כאלו אנשים והחולפות. השטחיות

רועש כך  כל שהעולם עכשיו  אולי סוףאבל  סוף מוכן ישראל  עם  אולי ,
כל  האחרון, בזמן  לנו  שלח שה' הסימנים כל עם  אולי האמת. את לראות
אישיים אסונות  מיני כל  דרך הכלכלי, המשבר  דרך הטבע, דרך המסרים :
עם אולי כיוונים , מיני מכל ואיומים  ואיראן, רוסיה  של האיומים דרך ל"ע,
תשובה. הרהורי להרהר  ויתחילו  רבים  יהודים בלב קטן פתח יפתח  זה, כל

לקב"ה תחזור יהודי : כל  לפני מתחנן  אני אפר!לכן שים  הרצפה, על ◌ֵשב
שק אין ואם - תקע"ט ] או"ח ערוך שולחן [ראה  הגוף על ושק הראש, על 



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

נגד  שעשית העבירות כל על ותבכה  - אבל כמו  קריעה  תקרע אפר , ◌ֶ◌ַואין
לא דמעה שערי ננעלו , תפלה  ששערי פי על אלעזר...אף רבי ["אמר הקב"ה

לב:)ננעלו" ].(ברכות

שלך במחשבה ועבירה עבירה כל על  ותחליט:תעבור זה. על ותבכה 
לא שעשיתי והעבירות  להקב"ה, חוזר אני אמת. של חיים  חי אני "מהרגע,
הזה. בעולם שלך האחרונים הרגעים שאלה כאילו וידוי להגיד עוד". אעשה

ביותר חשוב דבר  עוד  הבאויש  לעולם יהודי כל של הקשר של היסוד שזה ,
ואת אותנו ברא שהוא יכול . הכל שהקב"ה והביטחון האמונה וזה ולנצח.
הוא - עייפים אנחנו ואם אותנו. יאכיל הוא  - רעבים אנחנו ואם העולם , כל
אנחנו ואם מים. לנו יביא הוא  - צמאים  אנחנו  ואם נוחה , מיטה  לנו  יסדר 
האמונה ]. עיקרי הי"ג של הראשון העיקר [ראה אותנו ירגיע  הוא  - מפחדים

ביטוח  הבנק, צריכים לא  ואנחנו לנו , יספק הוא - צריכים שאנחנו מה וכל 
וכו'. משטרה  צבא, חולים, קופת רקלאומי, - דבר שום צריכים לא אנחנו

הקב"ה את שלנו.צריכים הצרכים בכל יטפל והוא  ,

כזה ובטחון אמונה ברחמיםעם צדקנו משיח את  לקבל זכות  לנו יהיה
יסובבנו" חסד בה', קכה )["הבוטח  תהילים  מלבי "ם  וראה ל"ב, טוב  ].(שוחר 

דת, של מלחמות בעצם  יהיו בעתיד בעולם  שיתרחשו  הבאות המלחמות  כל
צדקנו. משיח בוא לפני האחרונה  המלחמה גדולה , אחת מלחמה בעצם  זוהי

ואדום לשלוט רוצה האיסלאם  לישמעאל (הנוצרים )כי יתן (הערבים )לא 

ותסתכלו העיניים  את תפתחו  עכשיו לומר, מה יותר  אין עכשיו לשלוט.
שולח  שה ' המסרים  כל ואת האזהרות  כל ואת  הסימנים  כל את  תראו טוב ,

ישראל  לעם  ישירים  מסרים  זהלנו, אם  וענקיים , משונים שיטפונות זה אם !
זה אם אכזריות  מלחמות זה  אם  משונים , מוות מקרי זה  אם  אדמה , רעידות 

לקרות. שיכול משונה  דבר  כל זה אם אכזרי, רצח

ישיר איתנו מדבר  שה ' ותבינו העיניים את  ישירתפתחו  דרך ! הטבע, דרך  !
בעולם. שקורה  דבר  כל דרך מלחמות,

ישראל  עם העיניים את עצמכםתפתחו את  ותצילו העיניים  את  תפתחו !!

ידעתי  לא תאמר  לי אל  אמרו  לא תגיד אל לנצח ! משפחתך  ועתיד  עתידך !
עליך  בעולם שיהיה החדש בסדר לחיות  וראוי מוכן  להיות  כדי בידיך,

עול  ואיזה  עול, לקבל עליך אותך,להשתנות , שברא מי של  מלכותו עול ?

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כהדברי 

עכשיו ועד בידו, ונשמתך שחייך  ורגע, רגע בכל אותך שמחייה מי של
תוכל  לא יותר עוד, ולא זו. בעובדה מכיר אינך כאילו  ממנו התעלמת 
קלקל. אשר  את לתקן יוכל לא בו למצב ח"ו יגיע שיתעלם  מי כי להתעלם ,
נכון, כן, כן, ממך, דורש שהוא  את  ולעשות  דברו  לקיים להתחיל עליך
טהרת על ולשמור  תפילין  להניח  כשר, אוכל רק לאכול שבת , לשמור 
שפריצות לזכור עלינו  ובמעשים. בדיבור  בלבוש צניעות  ועל המשפחה 
יהודי  שדם  לכך וגורמת מעלינו, שמירתו ואת  מאיתנו השם  את מרחיקה

ח"ו בני !נשפך אחינו עם  חסדים  ובגמילות  התורה בלימוד להרבות עלינו  !
הוא אם ואף דרך, בשום  יהודי באף לפגוע ולא לשנוא לא וחלילה  ישראל
למען אלה בימים  ועושה שפועל  מי ובמלבושיו, בדעותיו ממך שונה
שבשמים לאביהם  ישראל  בין הקשר  את לחזק ופועל ישראל בעם  אחדות
הרע לשון מדברי מחלוקת , בבעלי הגמור וההפך לחיות , סכוייו מגדיל

ולב להתפלל עליך למיניהם, ריב בני ומחרחרי על עצמך, על  רחמים  קש
אם ובפרט מאד מאד תעזור  וזוהר תהילים  אמירת ישראל. עם כל על ביתך,
של  מרותו  תחת עצמך  את  להכניע  עליך בציבור, וזוהר תהילים אומרים 
בתורתו. אותך שציווה  את ולקיים ולקבל  עליך, למלך אותו ולקבל הקב"ה
פיאות ולקנות  מסיבות, לעשות  במקום  - ולהתפלל  לשבת צריכים אנחנו 
כסף ולהוציא ע"ש], ח', א ' [צפניה מפאריז  דוגמניות כמו וללכת יוקרתיות ,
יהודים להיות  צריכים  שאנחנו לשכוח  יהודים , שאנחנו  ולשכוח שטויות , על 
פה בר -מצוה  בשביל  מארץ-לארץ הזמן כל לטוס ולא  וטובים, פשוטים

טיולים. סתם ובשביל שם  חתונה  ובשביל
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 רבינוסומכים שו "ת ועיין

יהוסף  הכשרות](שלזינגר )עקיבא סדרי תקנות בענין  א ', סי' יו "ד ואנחנו, .
אסור, שזה יודעים כשאנחנו פעמים  הרבה  זאת  עושים ואנחנו קשה. במצב 
ולחפש  לשבת, חייבים  אנחנו עבירות , מיני כל עושים אנחנו  זאת בכל
דבר שום  ואין  אותנו , שיציל היחיד  הדבר  וזה  תשובה , ולעשות בפנים,

אותנו. שיציל בעולם
הקבוצה של חלק להיות  רוצים אתם אגיד : אני פעם ועוד אגיד, פעם  עוד

משיח  שיקבלו  בעה"ט הלא-גדולה [ר ' רציניים  להיות  תתחילו  אז ?
ל"ד] י"א  שהואבהעלותך להקב"ה ולהראות  רציני, משהו ולעשות  ,



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

נגד  שעשית העבירות כל על ותבכה  - אבל כמו  קריעה  תקרע אפר , ◌ֶ◌ַואין
לא דמעה שערי ננעלו , תפלה  ששערי פי על אלעזר...אף רבי ["אמר הקב"ה

לב:)ננעלו" ].(ברכות

שלך במחשבה ועבירה עבירה כל על  ותחליט:תעבור זה. על ותבכה 
לא שעשיתי והעבירות  להקב"ה, חוזר אני אמת. של חיים  חי אני "מהרגע,
הזה. בעולם שלך האחרונים הרגעים שאלה כאילו וידוי להגיד עוד". אעשה

ביותר חשוב דבר  עוד  הבאויש  לעולם יהודי כל של הקשר של היסוד שזה ,
ואת אותנו ברא שהוא יכול . הכל שהקב"ה והביטחון האמונה וזה ולנצח.
הוא - עייפים אנחנו ואם אותנו. יאכיל הוא  - רעבים אנחנו ואם העולם , כל
אנחנו ואם מים. לנו יביא הוא  - צמאים  אנחנו  ואם נוחה , מיטה  לנו  יסדר 
האמונה ]. עיקרי הי"ג של הראשון העיקר [ראה אותנו ירגיע  הוא  - מפחדים

ביטוח  הבנק, צריכים לא  ואנחנו לנו , יספק הוא - צריכים שאנחנו מה וכל 
וכו'. משטרה  צבא, חולים, קופת רקלאומי, - דבר שום צריכים לא אנחנו

הקב"ה את שלנו.צריכים הצרכים בכל יטפל והוא  ,

כזה ובטחון אמונה ברחמיםעם צדקנו משיח את  לקבל זכות  לנו יהיה
יסובבנו" חסד בה', קכה )["הבוטח  תהילים  מלבי "ם  וראה ל"ב, טוב  ].(שוחר 

דת, של מלחמות בעצם  יהיו בעתיד בעולם  שיתרחשו  הבאות המלחמות  כל
צדקנו. משיח בוא לפני האחרונה  המלחמה גדולה , אחת מלחמה בעצם  זוהי

ואדום לשלוט רוצה האיסלאם  לישמעאל (הנוצרים )כי יתן (הערבים )לא 

ותסתכלו העיניים  את תפתחו  עכשיו לומר, מה יותר  אין עכשיו לשלוט.
שולח  שה ' המסרים  כל ואת האזהרות  כל ואת  הסימנים  כל את  תראו טוב ,

ישראל  לעם  ישירים  מסרים  זהלנו, אם  וענקיים , משונים שיטפונות זה אם !
זה אם אכזריות  מלחמות זה  אם  משונים , מוות מקרי זה  אם  אדמה , רעידות 

לקרות. שיכול משונה  דבר  כל זה אם אכזרי, רצח

ישיר איתנו מדבר  שה ' ותבינו העיניים את  ישירתפתחו  דרך ! הטבע, דרך  !
בעולם. שקורה  דבר  כל דרך מלחמות,

ישראל  עם העיניים את עצמכםתפתחו את  ותצילו העיניים  את  תפתחו !!

ידעתי  לא תאמר  לי אל  אמרו  לא תגיד אל לנצח ! משפחתך  ועתיד  עתידך !
עליך  בעולם שיהיה החדש בסדר לחיות  וראוי מוכן  להיות  כדי בידיך,

עול  ואיזה  עול, לקבל עליך אותך,להשתנות , שברא מי של  מלכותו עול ?

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כהדברי 

עכשיו ועד בידו, ונשמתך שחייך  ורגע, רגע בכל אותך שמחייה מי של
תוכל  לא יותר עוד, ולא זו. בעובדה מכיר אינך כאילו  ממנו התעלמת 
קלקל. אשר  את לתקן יוכל לא בו למצב ח"ו יגיע שיתעלם  מי כי להתעלם ,
נכון, כן, כן, ממך, דורש שהוא  את  ולעשות  דברו  לקיים להתחיל עליך
טהרת על ולשמור  תפילין  להניח  כשר, אוכל רק לאכול שבת , לשמור 
שפריצות לזכור עלינו  ובמעשים. בדיבור  בלבוש צניעות  ועל המשפחה 
יהודי  שדם  לכך וגורמת מעלינו, שמירתו ואת  מאיתנו השם  את מרחיקה

ח"ו בני !נשפך אחינו עם  חסדים  ובגמילות  התורה בלימוד להרבות עלינו  !
הוא אם ואף דרך, בשום  יהודי באף לפגוע ולא לשנוא לא וחלילה  ישראל
למען אלה בימים  ועושה שפועל  מי ובמלבושיו, בדעותיו ממך שונה
שבשמים לאביהם  ישראל  בין הקשר  את לחזק ופועל ישראל בעם  אחדות
הרע לשון מדברי מחלוקת , בבעלי הגמור וההפך לחיות , סכוייו מגדיל

ולב להתפלל עליך למיניהם, ריב בני ומחרחרי על עצמך, על  רחמים  קש
אם ובפרט מאד מאד תעזור  וזוהר תהילים  אמירת ישראל. עם כל על ביתך,
של  מרותו  תחת עצמך  את  להכניע  עליך בציבור, וזוהר תהילים אומרים 
בתורתו. אותך שציווה  את ולקיים ולקבל  עליך, למלך אותו ולקבל הקב"ה
פיאות ולקנות  מסיבות, לעשות  במקום  - ולהתפלל  לשבת צריכים אנחנו 
כסף ולהוציא ע"ש], ח', א ' [צפניה מפאריז  דוגמניות כמו וללכת יוקרתיות ,
יהודים להיות  צריכים  שאנחנו לשכוח  יהודים , שאנחנו  ולשכוח שטויות , על 
פה בר -מצוה  בשביל  מארץ-לארץ הזמן כל לטוס ולא  וטובים, פשוטים

טיולים. סתם ובשביל שם  חתונה  ובשביל
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 רבינוסומכים שו "ת ועיין

יהוסף  הכשרות](שלזינגר )עקיבא סדרי תקנות בענין  א ', סי' יו "ד ואנחנו, .
אסור, שזה יודעים כשאנחנו פעמים  הרבה  זאת  עושים ואנחנו קשה. במצב 
ולחפש  לשבת, חייבים  אנחנו עבירות , מיני כל עושים אנחנו  זאת בכל
דבר שום  ואין  אותנו , שיציל היחיד  הדבר  וזה  תשובה , ולעשות בפנים,

אותנו. שיציל בעולם
הקבוצה של חלק להיות  רוצים אתם אגיד : אני פעם ועוד אגיד, פעם  עוד

משיח  שיקבלו  בעה"ט הלא-גדולה [ר ' רציניים  להיות  תתחילו  אז ?
ל"ד] י"א  שהואבהעלותך להקב"ה ולהראות  רציני, משהו ולעשות  ,



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

עובדי  שלו, העובדים  ואנחנו ובלצ"ג ], תפילת סוף [ר' בעינינו גם  הכל-יכול
הכל. כולל וזה  להיות, רוצים שאנחנו מה כל  וזה  ה', ועבדי רוציםה' לא

רצונו . את לעשות רק הקב"ה , את  לשרת  רק - אחר דבר שאנחנושום מה  זה
שלנו. הרצון זה - שלו הרצון שלנו, הרצון כל  שזה לו, להראות  צריכים

רצ וֹ נ ד'].['לעשׂ וֹ ת ב' אבות  חפצּת י...', אלוֹ קי ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וכו'שאלה: החברים הציבור , כולם, כנגד ללכת  קשה זהאבל  תשובה: ?
פני  לקבל  ישרוד לא  הוא  דרך קיצורי שרוצה אדם נפש, מסירות של הזמן
להמשיך  יכול הוא  עונש, יהיה שלא להאמין שרוצה אדם  צדקנו . משיח
לקב "ה לחזור חייבים אנחנו ח "ו. ישרוד  לא  הוא אך דמיוניים , חיים לחיות 

הכוחות. כל  ועם הרצונות  כל עם 

רק ולשבת  המיותרים הזה  העולם  של מהדברים עצמנו את לנקות אומר זה
ה' כל בבית ה' בבית  שבתי אבקש אותה ה, מאת שאלתי  "אחת ע"ה המלך דוד שאמר (כמו

כז) תהילים  חיי " אדברימי אני ואז  גדולים דברים  להיות  עומדים  מעט עוד  .
לחזור וזה  להציל, יכול אחד דבר  שרק לכולם  אזכיר אני באריכות.

צז)בתשובה. סנהדרין וראה רס "ג כתב  ולהשתדל (כן היהודית האמת את להכיר 
מה קיצוניים. יהודים  להיות הנחות, לעצמנו  לתת  ולא ה' רצון את לעשות

קיצוניים יהודים  להיות  אומר כל זה עם  הסוף עד  ה ' רצון לעשות  ?
שאפשר. ההידורים 

שלא באמת, בתשובה חזרו שלא וחלילה: חס מוכנים  שלא לאלה  אבל
זהיהיה בשבילם  שלהם , העבירות  על בכו  שלא שלהם , הגאווה  את  הורידו 

ירחם. ה' עלינו, לא  הסוף , את להם  יביא הזה היום  ביותר, מפחיד  יום

יכולים שהם  שיתכן  חילונים, אפיקורסים , לא חילונים, אנשים גם  לנו יש
ויש  שלימה. תשובה ולעשות ולהבין, השלמה, לגאולה  להגיע באמת
לא והם  לא . פעם אף שלמה . תשובה לעשות  יכולים  שלא  חרדים יהודים
יותר שהם רב ערב וחלקם  רחוקים , יותר  שהם  רב ערב חלקם  לזה. יגיעו 

רב ,קרובים, ערב הם י"א .]אבל  פרק שלמה  [אבן יעזור  לא  וזה

את ולהרים הגאווה , את ולהוריד הראש את  להוריד לגאולה : הדרך זאת 
מאד  סימן  סימן, וזה ורחמים , מחילה מה ' ולבקש השמימה  ולהסתכל  הראש
הרב, לצערי אבל כבר. אותה  לטעום שאפשר קרובה כך כל שהגאולה חזק ,
גופנית הנאה להם שנותן הגשמיות עולם עם ממשיכים עדיין האנשים רוב

להשגה. קלה  ויותר  פשוטה  יותר 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כזדברי 

לפחד  לא ישראל. עם לפחד, בארצותלא  אצלכם, כי ישראל. לארץ תבואו !
יהונתן [תפארת  קשה יותר  הרבה  יהיה גרוע. יותר הרבה  יהיה זה  שלכם,

ת לנצח ']. המות  'בלע במאמר הובא זצ "ל, אייבשיץ תבואו.לר "י בואו,
מלבדו' עוד 'אין שאומרים: פה המונים  לנו אחד שיהיו לאף  נ ּת ן ושלא !ִ◌ֵ◌

שרוצה הטינופת  של והגשמית  הרוחנית הנמוכה לרמה  אותנו  להוריד 
העולם. ובכל פה  לשלוט

אנחנו לאמת . ותחזרו תשובה , תעשו ומבקש: מבקש אני ישראל, עם
זה מרגע חודש, וכל שבוע, וכל  יום, ובכל באמת . אבל לסוף, מגיעים 
להכחיש  יוכל לא שאף-אחד גדולים כל -כך שינוים נראה  אנחנו והלאה ,
השנים כל  שדיברנו שהדברים חושב אני נכון , לא זה  אומר שאני שהדברים 

אמת. הכל אמת , שזה  ברור רואים -

הם אמת. של קטן דבר אפילו שם  אין  שקר , הכל הם - השני הצד והם ,
[סוף מהעולם . עכשיו אותם ימחוק וה' אי-פעם . שהיו  הכי-גדולים הרשעים 
לזרועותיו כביכול השלמה , לגאולה לחופש, נצא  ואנחנו  ועוד ]. ל"ז  מזמור 
טלאים יקבּ ץ 'בּ זרעוֹ  מ': [ישעיהו האוהב, הוא, ברוך הקדוש שלנו אבא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִשל

יא']. ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוּ בחיקוֹ 

מכות, עוד  וכל יהיו מה'. פחד יותר  לעולם  תביא  מכה כל  במצרים , וכמו
הדור גדולי לפי תשובה . שיעשו כדי היהודים , את  לעורר בעיקר  בא זה

הערבהקודמים, מנשמות הם משיח, לפני בסוף, היהודים והערברוב  רב
שבדור, בתים והבעלי והחסידים  שהרבנים  בעליל ["נראה ישרוד לא רב

רב" מערב רובן בעוה"ר ויקהל)המה לפרשת השמטות עה"ת , חיים  כבר(דברי 
רב  הערב מן  הם  היהודים  שרוב דורו  על ז"ל האר "י תורה,אמר (ליקוטי

ואתחנן) ].פרשת

רב ערב הם החילונים  שכל  תחשבו  אחד אל  שאף לחשוב ולא  נכון. לא זה ,
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 

י  חרדים"אבל  "כאילו הרבה החרדים  בין בקב "הש  באמת מאמינים  שלא
לכן הזה. העולם  של והשקר  הזהב בעגל  תפוסים הם  משיחו , לבוא  ושצריך



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

עובדי  שלו, העובדים  ואנחנו ובלצ"ג ], תפילת סוף [ר' בעינינו גם  הכל-יכול
הכל. כולל וזה  להיות, רוצים שאנחנו מה כל  וזה  ה', ועבדי רוציםה' לא

רצונו . את לעשות רק הקב"ה , את  לשרת  רק - אחר דבר שאנחנושום מה  זה
שלנו. הרצון זה - שלו הרצון שלנו, הרצון כל  שזה לו, להראות  צריכים

רצ וֹ נ ד'].['לעשׂ וֹ ת ב' אבות  חפצּת י...', אלוֹ קי ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וכו'שאלה: החברים הציבור , כולם, כנגד ללכת  קשה זהאבל  תשובה: ?
פני  לקבל  ישרוד לא  הוא  דרך קיצורי שרוצה אדם נפש, מסירות של הזמן
להמשיך  יכול הוא  עונש, יהיה שלא להאמין שרוצה אדם  צדקנו . משיח
לקב "ה לחזור חייבים אנחנו ח "ו. ישרוד  לא  הוא אך דמיוניים , חיים לחיות 

הכוחות. כל  ועם הרצונות  כל עם 

רק ולשבת  המיותרים הזה  העולם  של מהדברים עצמנו את לנקות אומר זה
ה' כל בבית ה' בבית  שבתי אבקש אותה ה, מאת שאלתי  "אחת ע"ה המלך דוד שאמר (כמו

כז) תהילים  חיי " אדברימי אני ואז  גדולים דברים  להיות  עומדים  מעט עוד  .
לחזור וזה  להציל, יכול אחד דבר  שרק לכולם  אזכיר אני באריכות.

צז)בתשובה. סנהדרין וראה רס "ג כתב  ולהשתדל (כן היהודית האמת את להכיר 
מה קיצוניים. יהודים  להיות הנחות, לעצמנו  לתת  ולא ה' רצון את לעשות

קיצוניים יהודים  להיות  אומר כל זה עם  הסוף עד  ה ' רצון לעשות  ?
שאפשר. ההידורים 

שלא באמת, בתשובה חזרו שלא וחלילה: חס מוכנים  שלא לאלה  אבל
זהיהיה בשבילם  שלהם , העבירות  על בכו  שלא שלהם , הגאווה  את  הורידו 

ירחם. ה' עלינו, לא  הסוף , את להם  יביא הזה היום  ביותר, מפחיד  יום

יכולים שהם  שיתכן  חילונים, אפיקורסים , לא חילונים, אנשים גם  לנו יש
ויש  שלימה. תשובה ולעשות ולהבין, השלמה, לגאולה  להגיע באמת
לא והם  לא . פעם אף שלמה . תשובה לעשות  יכולים  שלא  חרדים יהודים
יותר שהם רב ערב וחלקם  רחוקים , יותר  שהם  רב ערב חלקם  לזה. יגיעו 

רב ,קרובים, ערב הם י"א .]אבל  פרק שלמה  [אבן יעזור  לא  וזה

את ולהרים הגאווה , את ולהוריד הראש את  להוריד לגאולה : הדרך זאת 
מאד  סימן  סימן, וזה ורחמים , מחילה מה ' ולבקש השמימה  ולהסתכל  הראש
הרב, לצערי אבל כבר. אותה  לטעום שאפשר קרובה כך כל שהגאולה חזק ,
גופנית הנאה להם שנותן הגשמיות עולם עם ממשיכים עדיין האנשים רוב

להשגה. קלה  ויותר  פשוטה  יותר 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כזדברי 

לפחד  לא ישראל. עם לפחד, בארצותלא  אצלכם, כי ישראל. לארץ תבואו !
יהונתן [תפארת  קשה יותר  הרבה  יהיה גרוע. יותר הרבה  יהיה זה  שלכם,

ת לנצח ']. המות  'בלע במאמר הובא זצ "ל, אייבשיץ תבואו.לר "י בואו,
מלבדו' עוד 'אין שאומרים: פה המונים  לנו אחד שיהיו לאף  נ ּת ן ושלא !ִ◌ֵ◌

שרוצה הטינופת  של והגשמית  הרוחנית הנמוכה לרמה  אותנו  להוריד 
העולם. ובכל פה  לשלוט

אנחנו לאמת . ותחזרו תשובה , תעשו ומבקש: מבקש אני ישראל, עם
זה מרגע חודש, וכל שבוע, וכל  יום, ובכל באמת . אבל לסוף, מגיעים 
להכחיש  יוכל לא שאף-אחד גדולים כל -כך שינוים נראה  אנחנו והלאה ,
השנים כל  שדיברנו שהדברים חושב אני נכון , לא זה  אומר שאני שהדברים 

אמת. הכל אמת , שזה  ברור רואים -

הם אמת. של קטן דבר אפילו שם  אין  שקר , הכל הם - השני הצד והם ,
[סוף מהעולם . עכשיו אותם ימחוק וה' אי-פעם . שהיו  הכי-גדולים הרשעים 
לזרועותיו כביכול השלמה , לגאולה לחופש, נצא  ואנחנו  ועוד ]. ל"ז  מזמור 
טלאים יקבּ ץ 'בּ זרעוֹ  מ': [ישעיהו האוהב, הוא, ברוך הקדוש שלנו אבא  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִשל

יא']. ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוּ בחיקוֹ 

מכות, עוד  וכל יהיו מה'. פחד יותר  לעולם  תביא  מכה כל  במצרים , וכמו
הדור גדולי לפי תשובה . שיעשו כדי היהודים , את  לעורר בעיקר  בא זה

הערבהקודמים, מנשמות הם משיח, לפני בסוף, היהודים והערברוב  רב
שבדור, בתים והבעלי והחסידים  שהרבנים  בעליל ["נראה ישרוד לא רב

רב" מערב רובן בעוה"ר ויקהל)המה לפרשת השמטות עה"ת , חיים  כבר(דברי 
רב  הערב מן  הם  היהודים  שרוב דורו  על ז"ל האר "י תורה,אמר (ליקוטי

ואתחנן) ].פרשת

רב ערב הם החילונים  שכל  תחשבו  אחד אל  שאף לחשוב ולא  נכון. לא זה ,
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 

י  חרדים"אבל  "כאילו הרבה החרדים  בין בקב "הש  באמת מאמינים  שלא
לכן הזה. העולם  של והשקר  הזהב בעגל  תפוסים הם  משיחו , לבוא  ושצריך



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כח

גוים, ["הכרתי היהודים את  להעיר  כדי הגוים, את ומכה מכות  שולח ה '
חוצותם... החרבתי פינותם, מוסרנשמו  תקחי אותי, תיראי אך "אמרתי

ג ) שליש (צפניה ושני קשה, מלחמה תהיה דבר  של בסופו הנבואות, לפי .[
ה ', נאום הארץ בכל ["והיה  יחרב יגוועומהעולם יכרתו בה שנים ,פי

בה" יוותר יג )והשלישית ].(זכריה

ישרדו היהודים שכל לחשוב לא  רקאבל  חושך שבמכת לשכוח  לא  ,
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 .[
ישרדו. לא והם ארוכות  עםופאות לא הלב החיצוני, הלבוש  כל עם כי

בעי"הקב"ה ליבא  ש"רחמנא  העיקר  הענין)[שזה כל ע"ש ק "ו, ].(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

אבל מדבר . אני מה על יבינו לא  ברור, לאהחילונים , מהחרדים הרבה גם
מאד.יבינו עגום הזה והמצב ,

רב ערב  לא  ולבטוח ?ומי להאמין כולו  כל הזמן  כל שמשתדל עניו יהודי
ודל עני עם  בקרבך ["והשארתי יתברך רצונו  ולעשות  בשםבקב"ה וחסו 

ג )"ה' פסול.(מלאכ' הוא  - קטן הכי הספק לאדם יש  משיח, לפני בסוף, אם .[
ביקש  רבנו  משה  הרע . יצר  זה  ספק הרס, זה  ספק  ספק, להיות יכול לא 
הערב של הבעיה  מהי ממצרים . רב הערב את  לקחת  רשות  לתת  מהקב"ה 
לקבל  יכול לא  אבל ממצרים , לצאת  היה יכול ספק שיש למי הספק, רב,

צדקנו. משיח

ספק הכוונה  מה ?שאלה:

מאמינתשובה : לא הכל אם את  עושה והוא יכול, הכל הוא שהקב"ה ים 
עביד" לטב רחמנא דעביד ["כל  ס )לטובה  לנו,(ברכות נוח לא שזה  אפילו  ,[

אחרת . אומר  שלנו שההגיון לקב"ה,או לגמרי  כפופים להיות חייבים  אנחנו
שלו [וזהלתורה אמת ותורתו  אמת  משה אמת , הכל אמרו . שחז"ל מה  ולכל  ,

קרח בני של עד)התיקון בתרא הכל.(בבא זה .[

משיח שמקבלים לאלה להצטרף יכול  לא בזה, קטן הכי  ספק לו שיש  ומי
לאצדקנו שלו, והשקר  הזה  בעולם ולא  בהקב"ה  באמת שמאמין אדם  .

גרוע יותר הרבה  זה  ספק הזה . המבחן את  לעבור בעיה שום לו תהיה 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כטדברי 

קשה מאד מאד זה על כי קשה , יותר הרבה לרגע, חולשה של מעבירה
תשובה. לעשות

מאד, ישתנה  העולם שבעתיד-הקרוב להגיד רוצה  ואני לדבר, רוצה  אני
זה התהום . אל לאט-לאט  יורד  העולם הזמן  כל  האחרונות , בשנתיים  מאד .
הכיוון הכיוונים , בכל התחומים . בכל כאילו ונעצר  יורד, נעצר , וכאילו יורד,
בדומה קשה , מאד ירידה עוד תהיה  הקרוב בעתיד אבל, למטה. זה -
נקרא שזה  הזאת, ברכבת  ירידה נרד אנחנו גבוהה . מאד ל"רכבת -שדים"
- להקב"ה  שקרובים אלו רק אבל ביותר, קשה ירידה  נרד  הזה ', 'העולם
עם-ישראל, שאנחנו, לומר רוצה  אני ושוב, לתהום. ילכו  והשאר  יעלו ,
שנקראו ישראל בשביל - ["בראשית " הבריאה, של  המרכז - אנחנו 
לקב"ה, ביותר הקרובים  - אנחנו בראשית]. פרשת בתחילת רש"י 'ראשית',
ואיׁש  ישׂ ראל בּ ית  צבקוֹ ת ה' כרם  כּ י ז ': ה', [ישעיה  הקב"ה, של  היקר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִהבן

קדושים, להיות  חייבים  ואנחנו  ׁש עׁש וּ עיו ]. נטע קדוש ,יהוּ דה שיהיה ומי ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
- ה' רצון את לעשות להשתדל  בכדי ורק אך  ויחיה לה', קרוב שיהיה ומי
המשיח , בימות קודם ויתפתח, ילך הוא  הבריאה, מרכז להיות ימשיך  הוא

עכשיו . להבין  נוכל  לא  שאנחנו בעליה ועוד עוד  יעלה הוא כך  אבל ואחר
רוצים לא היהודים, של הגדול והרוב הגויים , של העצום הרוב  כולו , העולם 
את לעשות  או לה' להתקרב רוצים לא  ה ', את  לאהוב רוצים  לא  להבין,

] העוה"ז, את  ורק אך רוצים  וכוחי רצונו, ולכסף לכבוד עצמם  לטובת והכל 
חיים לעץ בהקדמה  ראה וכו', ידי  כל ועוצם עם הצעצועים, כל עם [

הדברים כל התשוקות , כל ועם הלא-צנועים, הדברים כל עם הפריצות,
שהם מה  ולעשות צדיקים בבגדי זה  את  להלביש ורוצים ביותר, האסורים 
המהות זוהי קדושים , קדושים, התחומים. בכל התחומים , בכל - וזה רוצים .
פ "ג, פסחים - הם " קדושים  ["ישראל הקדוש, הקדוש, העם ישראל, עם  של

א']. י"ז  נדה  קדושב'. בדיבור, קדוש  לה '. להתקרב  יכול  שקדוש מי ורק
בגוף. איבר בכל  קדוש בשכל , קדוש  בלב , קדוש  י"ט,בהתנהגות, [ויקרא

ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י ּת היוּ  קדׁש ים אלהם ואמר ּת  ישׂ ראל בּ ני עדת  כּ ל  אל דּ בּ ר ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַב ':
לאקיכם : קדׁש ים  והייתם  מצוֹ תי כּ ל  את ועשׂ יתם  מ': ט"ו, במדבר  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱא קיכם:

שם.] החיים  ואור  אחרי-מות  פרשת סוף רש"י -וראה  קדוש  לא הוא ואם
אז ומצח ] פנים  בעז  ערוך בשולחן שיש  החמורות הכי העבירות  על  [ועובר
יהיו לא הבא . העולם בשביל  בנוי לא משיח, של  בעולם לחיות בנוי לא  הוא
ובתרגום קדׁש , והיה פליטה  ּת היה ציּ וֹ ן וּ בהר  י "ז: א' [עובדיה הכלים. את ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלו



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  כח

גוים, ["הכרתי היהודים את  להעיר  כדי הגוים, את ומכה מכות  שולח ה '
חוצותם... החרבתי פינותם, מוסרנשמו  תקחי אותי, תיראי אך "אמרתי

ג ) שליש (צפניה ושני קשה, מלחמה תהיה דבר  של בסופו הנבואות, לפי .[
ה ', נאום הארץ בכל ["והיה  יחרב יגוועומהעולם יכרתו בה שנים ,פי

בה" יוותר יג )והשלישית ].(זכריה

ישרדו היהודים שכל לחשוב לא  רקאבל  חושך שבמכת לשכוח  לא  ,
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 .[
ישרדו. לא והם ארוכות  עםופאות לא הלב החיצוני, הלבוש  כל עם כי

בעי"הקב"ה ליבא  ש"רחמנא  העיקר  הענין)[שזה כל ע"ש ק "ו, ].(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

אבל מדבר . אני מה על יבינו לא  ברור, לאהחילונים , מהחרדים הרבה גם
מאד.יבינו עגום הזה והמצב ,

רב ערב  לא  ולבטוח ?ומי להאמין כולו  כל הזמן  כל שמשתדל עניו יהודי
ודל עני עם  בקרבך ["והשארתי יתברך רצונו  ולעשות  בשםבקב"ה וחסו 

ג )"ה' פסול.(מלאכ' הוא  - קטן הכי הספק לאדם יש  משיח, לפני בסוף, אם .[
ביקש  רבנו  משה  הרע . יצר  זה  ספק הרס, זה  ספק  ספק, להיות יכול לא 
הערב של הבעיה  מהי ממצרים . רב הערב את  לקחת  רשות  לתת  מהקב"ה 
לקבל  יכול לא  אבל ממצרים , לצאת  היה יכול ספק שיש למי הספק, רב,

צדקנו. משיח

ספק הכוונה  מה ?שאלה:

מאמינתשובה : לא הכל אם את  עושה והוא יכול, הכל הוא שהקב"ה ים 
עביד" לטב רחמנא דעביד ["כל  ס )לטובה  לנו,(ברכות נוח לא שזה  אפילו  ,[

אחרת . אומר  שלנו שההגיון לקב"ה,או לגמרי  כפופים להיות חייבים  אנחנו
שלו [וזהלתורה אמת ותורתו  אמת  משה אמת , הכל אמרו . שחז"ל מה  ולכל  ,

קרח בני של עד)התיקון בתרא הכל.(בבא זה .[

משיח שמקבלים לאלה להצטרף יכול  לא בזה, קטן הכי  ספק לו שיש  ומי
לאצדקנו שלו, והשקר  הזה  בעולם ולא  בהקב"ה  באמת שמאמין אדם  .

גרוע יותר הרבה  זה  ספק הזה . המבחן את  לעבור בעיה שום לו תהיה 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער כטדברי 

קשה מאד מאד זה על כי קשה , יותר הרבה לרגע, חולשה של מעבירה
תשובה. לעשות

מאד, ישתנה  העולם שבעתיד-הקרוב להגיד רוצה  ואני לדבר, רוצה  אני
זה התהום . אל לאט-לאט  יורד  העולם הזמן  כל  האחרונות , בשנתיים  מאד .
הכיוון הכיוונים , בכל התחומים . בכל כאילו ונעצר  יורד, נעצר , וכאילו יורד,
בדומה קשה , מאד ירידה עוד תהיה  הקרוב בעתיד אבל, למטה. זה -
נקרא שזה  הזאת, ברכבת  ירידה נרד אנחנו גבוהה . מאד ל"רכבת -שדים"
- להקב"ה  שקרובים אלו רק אבל ביותר, קשה ירידה  נרד  הזה ', 'העולם
עם-ישראל, שאנחנו, לומר רוצה  אני ושוב, לתהום. ילכו  והשאר  יעלו ,
שנקראו ישראל בשביל - ["בראשית " הבריאה, של  המרכז - אנחנו 
לקב"ה, ביותר הקרובים  - אנחנו בראשית]. פרשת בתחילת רש"י 'ראשית',
ואיׁש  ישׂ ראל בּ ית  צבקוֹ ת ה' כרם  כּ י ז ': ה', [ישעיה  הקב"ה, של  היקר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִהבן

קדושים, להיות  חייבים  ואנחנו  ׁש עׁש וּ עיו ]. נטע קדוש ,יהוּ דה שיהיה ומי ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
- ה' רצון את לעשות להשתדל  בכדי ורק אך  ויחיה לה', קרוב שיהיה ומי
המשיח , בימות קודם ויתפתח, ילך הוא  הבריאה, מרכז להיות ימשיך  הוא

עכשיו . להבין  נוכל  לא  שאנחנו בעליה ועוד עוד  יעלה הוא כך  אבל ואחר
רוצים לא היהודים, של הגדול והרוב הגויים , של העצום הרוב  כולו , העולם 
את לעשות  או לה' להתקרב רוצים לא  ה ', את  לאהוב רוצים  לא  להבין,

] העוה"ז, את  ורק אך רוצים  וכוחי רצונו, ולכסף לכבוד עצמם  לטובת והכל 
חיים לעץ בהקדמה  ראה וכו', ידי  כל ועוצם עם הצעצועים, כל עם [

הדברים כל התשוקות , כל ועם הלא-צנועים, הדברים כל עם הפריצות,
שהם מה  ולעשות צדיקים בבגדי זה  את  להלביש ורוצים ביותר, האסורים 
המהות זוהי קדושים , קדושים, התחומים. בכל התחומים , בכל - וזה רוצים .
פ "ג, פסחים - הם " קדושים  ["ישראל הקדוש, הקדוש, העם ישראל, עם  של

א']. י"ז  נדה  קדושב'. בדיבור, קדוש  לה '. להתקרב  יכול  שקדוש מי ורק
בגוף. איבר בכל  קדוש בשכל , קדוש  בלב , קדוש  י"ט,בהתנהגות, [ויקרא

ה' אני קדוֹ ׁש  כּ י ּת היוּ  קדׁש ים אלהם ואמר ּת  ישׂ ראל בּ ני עדת  כּ ל  אל דּ בּ ר ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַב ':
לאקיכם : קדׁש ים  והייתם  מצוֹ תי כּ ל  את ועשׂ יתם  מ': ט"ו, במדבר  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱא קיכם:

שם.] החיים  ואור  אחרי-מות  פרשת סוף רש"י -וראה  קדוש  לא הוא ואם
אז ומצח ] פנים  בעז  ערוך בשולחן שיש  החמורות הכי העבירות  על  [ועובר
יהיו לא הבא . העולם בשביל  בנוי לא משיח, של  בעולם לחיות בנוי לא  הוא
ובתרגום קדׁש , והיה פליטה  ּת היה ציּ וֹ ן וּ בהר  י "ז: א' [עובדיה הכלים. את ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלו



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

קדישין"]. "ויהון בעולםשם : שקורה מה תסתכלותסתכלו תסתכלו, אתם! !
רואים מבינים?לא לא אתם מרגישים?! לא אתם סתומים?! אתם  מה?! !

אתכם?אתכם מה רחוקים?! כל-כך  כל-כך  אתם האם הולך?! כשאדם  !
שמשהו מבינים  ולא החרדי, ברחוב  שיש  גסות-הרוח את ורואים ברחוב ,
של חיקוי רק שהם החנויות את רואים לא שלנו, החברה בתוך  חולה מאד 
שטויות. עם ההתעסקות את הגויים , של  חיקוי רק שזה הלבוש  את הגויים,

זה את רואים  לא זה?אתם את מרגישים  לא יהודים?! יהודים, איפה! !
היהודי אתם שבתוך "היהודי" איפה סיני ? בהר שהיתה הנשמה  איפה אין? ?

קשים זמנים יהיו לומר, מה  עוד  שיש  מאמין לא  ואני עוד , לומר מה לי
לומר רוצה ואני בעולם, וגם ישראל , בארץ פה גם בעתיד-הקרוב. ביותר
יעמוד שלא ומי קשה, קשה ביותר , קשה סתם , ולא קשה, יהיה שזה  לכם
ג', [יואל  יהיה, לא פשוט  - לה' קרוב  יהיה שלא מי יהיה, לא  פשוט  - בזה 

וּ ביר וּ ׁש לם ציּ וֹ ן בּ הר כּ י י ּמ לט, ה' בּ ׁש ם יקרא אׁש ר כּ ל  והיה פליטהה': ּת היה  ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
קרא]. ה' אׁש ר וּ ב רידים ה', אמר נשבר,כּ אׁש ר שלי הלב מכם: מבקש אני ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵֹ◌

ישראל  ישראל עם  עם  מבינים! לא  אתם  הנכון?! לכיוון לזוז תתחילו עוד ! !
ואני  בארץ , וגם  - לארץ בחוץ גם  וקשה , גדולה אזהרה  עוד תקבלו מעט

הרמזים. את שתבינו  מקוה
קצת קיבלתם אתם  אבל מהישראלים, יותר  עוד ישנים אתם בחו"ל, ליהודים
הכניס הוא  ממש , אתכם, הזיז הוא אותה, והזיז - האדמה את תפס ה ' תזוזה ,
שוב נהיה הכל  פתאום  כי נעלם, הפחד  - אבל  מפחד . לרחוב  ורצתם  פחד ,
אתכם יזיז ה' - אחד שיום  לכם, לומר בכדי היה זה - הזה הפחד אבל שקט ,

בחיים. מזה תצאו לא אתם  - הקב"ה עם יחד תהיו לא  ואם חזק,
שהם רשעים , שהם היהודים וגם ילכו . והרשעים - ישארו היהודים 
רב ערב של היא  שלהם  הנשמה יהודים, הדין לפי שהם  אפילו ערב-רב,
ויצא [זוה"ק ישארו  הם  – סיני בהר  שהיו האמיתיים  והיהודים  ילכו. והם 

ע"א, ע"ש].קס"ד
שנהנים אלו לא האמיתיים, ליהודים  לארץ. בחוץ ליהודים  דואג מאד אני
שזה מקום, בשום חזק להתיישב צריכים שלא שיודעים  אלו כך. כל בחו "ל
דוקא, ישראל במדינת  לא  ישראל, בארץ  ורק אך  לשבת  שחייבים אסור ,

ישראל זמןבארץ אין לשטויות.!. זמן בתיםאין שבונים בחו"ל  אלו
אסור זה - לפחות שנה  מאות  כמה שיעמדו בתים יודעים!מאבנים , !?אתם

בפנים!אסור שאם חושבים אתם עייש "ב]. מ "ד, כ"ו בחוקותי חכמה [משך

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לאדברי 

מותר כבר  הזה  הבנין  כל אז  בית -מדרש יעוףיש שזה חושבים  ודאי אתם ?
יגיע שמשיח מתי ישראל -לארץ יעוף זה  אולי לכם : להגיד מצטער  אני ?

לשקר... נחיתה מקום  יהיה  לא כי ישראל... בארץ ינחת  לא  זה  אבל 

כמו הם  וכו'. באירופה בארה "ב היהודים של חלק על מרחם מאד אני
לנו . אוי האדמה. בתוך הראש עם  הטיפותבת -יענה. את מוצצים עדיין הם

הגשמיות. של לקבל האחרונות מוכנים  לא  אבל מסביבם , נופל שהכל  רואים
דולר, כבר  שאין אחד יום להם  כשיוודע וממשיכים. ממשיכים  הם זה . את

יעשו מה  אז שהיתה , כמו תיהיה לא סין אפילו ין , כבר  אין אירו , כבר ?אין ֶ◌
לעשות מה להם  הדולראין בלי יעשו מה גשמיות. מלא שלהם הראש מה! ?
הסטרלינג  בלי האירויעשו  בלי יעשו  מה  אוהו? זהב? זה במקום  להם  יש !!

הזהב את  מסתירים הם איפה יגלה  כשמישהו יעשו ומה י"ח]. א ' [צפניה 
להסתירשלהם כבר אפשר זהב כמה לחסל ? רוצים הרשעים ?

הרבה כ"כ צריכים לא הם כי י"ד], א' [חבקוק האנושות של תשע-עשיריות 
העולם לא  זה  כי להם. ילך לא זה אבל עליהם. להשתלט קשה  עבדים.

הוא.שלהם ברוך הקדוש  של עולם זה את. לחסל רשות  שום  להם ואין
רוצים. שהם כמה  אנשים להרוג או העוה"ז,

של העזרה בלי  האוכלוסיה, עם  יחד  העולם, של  שליש שני  יחסל הקב"ה 
ואנחנו 'אשרי']. [סוף הזה ההרס בתוך  ייעלמו עצמם והרשעים  הרשעים .
האמת על ונשמח  בזה, שהאמנו השקר  כל  על נבכה ונבכה, נעמוד היהודים

לנו ע"ש.שמתגלית נב. וישׂ מחוּ '[סוכה יראוּ  צדּ יקים ימים'וּ בכן  תפילות , ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
נוראים ].

ותשובות: שאלות
כנראה לארה"ק, להגיע  פשוט  לא זה  קשה, נסיון חו"ל  ליהודי יש  שאלה:

פה... מהגזירות חוששים הם

זוהי תשובה: אבל ה .]. [ברכות קשה זה נכון, להיות . פה צריכים אנחנו אבל 
ישראל. ארץ  כמו  קדושה אין  בעולם מקום  ובשום הקדושה . ישראל ארץ 
ויהיה - יתגלה משיח אמת. לנו יהיה ואז עמוס], [ס' הציונים  את יפיל  וה'

אמת. אחר .לנו מקום בשום ולא - פה תתגלה שקר,והאמת מלא העולם כל
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קדישין"]. "ויהון בעולםשם : שקורה מה תסתכלותסתכלו תסתכלו, אתם! !
רואים מבינים?לא לא אתם מרגישים?! לא אתם סתומים?! אתם  מה?! !

אתכם?אתכם מה רחוקים?! כל-כך  כל-כך  אתם האם הולך?! כשאדם  !
שמשהו מבינים  ולא החרדי, ברחוב  שיש  גסות-הרוח את ורואים ברחוב ,
של חיקוי רק שהם החנויות את רואים לא שלנו, החברה בתוך  חולה מאד 
שטויות. עם ההתעסקות את הגויים , של  חיקוי רק שזה הלבוש  את הגויים,

זה את רואים  לא זה?אתם את מרגישים  לא יהודים?! יהודים, איפה! !
היהודי אתם שבתוך "היהודי" איפה סיני ? בהר שהיתה הנשמה  איפה אין? ?

קשים זמנים יהיו לומר, מה  עוד  שיש  מאמין לא  ואני עוד , לומר מה לי
לומר רוצה ואני בעולם, וגם ישראל , בארץ פה גם בעתיד-הקרוב. ביותר
יעמוד שלא ומי קשה, קשה ביותר , קשה סתם , ולא קשה, יהיה שזה  לכם
ג', [יואל  יהיה, לא פשוט  - לה' קרוב  יהיה שלא מי יהיה, לא  פשוט  - בזה 

וּ ביר וּ ׁש לם ציּ וֹ ן בּ הר כּ י י ּמ לט, ה' בּ ׁש ם יקרא אׁש ר כּ ל  והיה פליטהה': ּת היה  ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
קרא]. ה' אׁש ר וּ ב רידים ה', אמר נשבר,כּ אׁש ר שלי הלב מכם: מבקש אני ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵֹ◌

ישראל  ישראל עם  עם  מבינים! לא  אתם  הנכון?! לכיוון לזוז תתחילו עוד ! !
ואני  בארץ , וגם  - לארץ בחוץ גם  וקשה , גדולה אזהרה  עוד תקבלו מעט

הרמזים. את שתבינו  מקוה
קצת קיבלתם אתם  אבל מהישראלים, יותר  עוד ישנים אתם בחו"ל, ליהודים
הכניס הוא  ממש , אתכם, הזיז הוא אותה, והזיז - האדמה את תפס ה ' תזוזה ,
שוב נהיה הכל  פתאום  כי נעלם, הפחד  - אבל  מפחד . לרחוב  ורצתם  פחד ,
אתכם יזיז ה' - אחד שיום  לכם, לומר בכדי היה זה - הזה הפחד אבל שקט ,

בחיים. מזה תצאו לא אתם  - הקב"ה עם יחד תהיו לא  ואם חזק,
שהם רשעים , שהם היהודים וגם ילכו . והרשעים - ישארו היהודים 
רב ערב של היא  שלהם  הנשמה יהודים, הדין לפי שהם  אפילו ערב-רב,
ויצא [זוה"ק ישארו  הם  – סיני בהר  שהיו האמיתיים  והיהודים  ילכו. והם 

ע"א, ע"ש].קס"ד
שנהנים אלו לא האמיתיים, ליהודים  לארץ. בחוץ ליהודים  דואג מאד אני
שזה מקום, בשום חזק להתיישב צריכים שלא שיודעים  אלו כך. כל בחו "ל
דוקא, ישראל במדינת  לא  ישראל, בארץ  ורק אך  לשבת  שחייבים אסור ,

ישראל זמןבארץ אין לשטויות.!. זמן בתיםאין שבונים בחו"ל  אלו
אסור זה - לפחות שנה  מאות  כמה שיעמדו בתים יודעים!מאבנים , !?אתם

בפנים!אסור שאם חושבים אתם עייש "ב]. מ "ד, כ"ו בחוקותי חכמה [משך

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לאדברי 

מותר כבר  הזה  הבנין  כל אז  בית -מדרש יעוףיש שזה חושבים  ודאי אתם ?
יגיע שמשיח מתי ישראל -לארץ יעוף זה  אולי לכם : להגיד מצטער  אני ?

לשקר... נחיתה מקום  יהיה  לא כי ישראל... בארץ ינחת  לא  זה  אבל 

כמו הם  וכו'. באירופה בארה "ב היהודים של חלק על מרחם מאד אני
לנו . אוי האדמה. בתוך הראש עם  הטיפותבת -יענה. את מוצצים עדיין הם

הגשמיות. של לקבל האחרונות מוכנים  לא  אבל מסביבם , נופל שהכל  רואים
דולר, כבר  שאין אחד יום להם  כשיוודע וממשיכים. ממשיכים  הם זה . את

יעשו מה  אז שהיתה , כמו תיהיה לא סין אפילו ין , כבר  אין אירו , כבר ?אין ֶ◌
לעשות מה להם  הדולראין בלי יעשו מה גשמיות. מלא שלהם הראש מה! ?
הסטרלינג  בלי האירויעשו  בלי יעשו  מה  אוהו? זהב? זה במקום  להם  יש !!

הזהב את  מסתירים הם איפה יגלה  כשמישהו יעשו ומה י"ח]. א ' [צפניה 
להסתירשלהם כבר אפשר זהב כמה לחסל ? רוצים הרשעים ?

הרבה כ"כ צריכים לא הם כי י"ד], א' [חבקוק האנושות של תשע-עשיריות 
העולם לא  זה  כי להם. ילך לא זה אבל עליהם. להשתלט קשה  עבדים.

הוא.שלהם ברוך הקדוש  של עולם זה את. לחסל רשות  שום  להם ואין
רוצים. שהם כמה  אנשים להרוג או העוה"ז,

של העזרה בלי  האוכלוסיה, עם  יחד  העולם, של  שליש שני  יחסל הקב"ה 
ואנחנו 'אשרי']. [סוף הזה ההרס בתוך  ייעלמו עצמם והרשעים  הרשעים .
האמת על ונשמח  בזה, שהאמנו השקר  כל  על נבכה ונבכה, נעמוד היהודים

לנו ע"ש.שמתגלית נב. וישׂ מחוּ '[סוכה יראוּ  צדּ יקים ימים'וּ בכן  תפילות , ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
נוראים ].

ותשובות: שאלות
כנראה לארה"ק, להגיע  פשוט  לא זה  קשה, נסיון חו"ל  ליהודי יש  שאלה:

פה... מהגזירות חוששים הם

זוהי תשובה: אבל ה .]. [ברכות קשה זה נכון, להיות . פה צריכים אנחנו אבל 
ישראל. ארץ  כמו  קדושה אין  בעולם מקום  ובשום הקדושה . ישראל ארץ 
ויהיה - יתגלה משיח אמת. לנו יהיה ואז עמוס], [ס' הציונים  את יפיל  וה'

אמת. אחר .לנו מקום בשום ולא - פה תתגלה שקר,והאמת מלא העולם כל



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

פה, יתגלה משיח אבל ס "ט]. סו "פ [תהלים שקר  מלא פה  וגם שקר. שקר ,
אמת יהיה .ואז

ישראל: בארץ פ "ההגאולה  ּת צמח 'תהלים מארץ 'אמת ב':: שיה "ש ע"ש. ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ארצנוּ ' נ ׁש מע הּת וֹ ר  תימן''וקוֹ ל  'אגרת  ג', זכריה  חנוכה  הפטרת  , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ז '. ט"ו  דברים  אוהחה "ק להרמב"ם,

אבל  ראשכם . מעל ההר  את  הרים  שהוא  סיני בהר כמו עליכם. מאיים  ה '
בכדי  חופשית, בחירה אחד  לכל יתן הוא  זה, את  יעשה לא  הוא  הפעם 
מה בעצמו להחליט יצטרך אחד  כל להיות , רוצה  הוא איפה איפה , להחליט

רוצה, ורקהוא  אך  אישית החלטה תהיה זאת לכן  רב, ערב  - היהודים  ורוב 
יכולים לא הם החלטה, שום להם  אין  רב  הערב  כי עצמם, היהודים של 
אבל עגל -הזהב, עם להיות  יכולים  רק הם  הקב "ה. עם יחד  ללכת
להם שיש  נראה שזה ואפילו הקב "ה, עם רק להיות יכולים יהודים-אמיתיים
בין לאמת, כביכול  אותם יסחוב אותם , יקח  הקב"ה  להם, אין באמת בחירה,

רוצים. לא  או רוצים הם אם

העינים את  תפתחו  ישראל , יהיו!עם 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

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 ספק
ברגע האמת את  יתפסו עצמם, את לשנות  יוכלו  לא  אבל בסוף, האמת 

שלהם. הסוף יהיה זה  אבל האחרון,

סוף לים שנכנסו המצרים וירדו,כמו  עלו המים . בתוך הגדול בבוץ שקעו  ,
כי  מצרים וידעו אחריהם... 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

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לגדברי 

ונחזור תעלה  שהכלכלה ומקווים  פעם , כמו  יותר או  פחות החיים את
יותר. הטובים כביכול לזמנים

לכם , אומר  אני ביותראבל  הטוב זה הזה , האמתהזמן  שמתגלה הזמן  זה  .
מהאמת, טוב יותר  ומה  הזה ], העולם והבלי הגשמיות כל של האפסיות [של 

הקב "ה של מהאמת טוב  יותר  מה משמח, מה מרגיע, ?מה

השקראבל את מעדיף מהקב "ה, רחוק  שהוא רבי אדם ברחוב  להסתובב .
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 

נהיתה לא  אשר  צרה עת ["והיתה ביותר קשה בירור  יהיה הקרוב  בעתיד אבל 
רבים ויצרפו ויתלבנו ההיא...יתבררו  העת עד גוי  יב )"'וגומהיות וכל (דניאל [

["ואת יעלמו  בתורתו הקב"ה  של  האמיתיות  בדרישות עומדים שלא אלה
ישמיד" הרשעים  אשרי )כל ].(סוף

מאד , ישמחו באמת חזק שמחזיקים בביתואלה משיח, של  לעולם  ויעברו 
בהרחבה [כמבואר  והנצחית האמיתית  השמחה  שזו השלישי, המקדש 

א']. פרק ישרים , במסילת

זה את מכירים  שאנחנו כמו  העולם של  הסוף כבר לתתזה התחיל כבר ה' .
זה, על דעות  מיני כל אומרים מכה , שבאה  פעם כל קשות . מכות בעולם
ברדיו זה  את שומעים  בטלוויזיה, העולם בכל זה  את רואים  מתרגשים , כולם 
וחוזרים נרגע זה שלב  באיזה  אבל מפחדים , ואפילו מאד, ומתרגשים 

כביכול. כרגיל לעסקים 

מהשמים המכות  את לקבל  התחלנו הסוףכבר  אותנו,לפני לשמח צריך וזה  ,
לב שמים  לא  האנשים רוב אבל בה '. ובטחון אמונה  ליותר אותנו ולהביא 
לנו לעזור אותנו , להעיר  כדי השמים מן  הן מקבלים  שאנחנו מכות שאלה
בקב"ה. רק  גשמי, דבר  בשום תלוים  שלא  יהודים חורין, בני להיות  לרצות 

שלא כאילו מזה, לשכוח רוצים אנחנו מקבלים , שאנחנו מכה כל ואחרי
מעט  עוד אבל שלנו. [הגשמיות] הזהב העגל  את  רוצים  אנחנו כי היה.



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

פה, יתגלה משיח אבל ס "ט]. סו "פ [תהלים שקר  מלא פה  וגם שקר. שקר ,
אמת יהיה .ואז

ישראל: בארץ פ "ההגאולה  ּת צמח 'תהלים מארץ 'אמת ב':: שיה "ש ע"ש. ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ארצנוּ ' נ ׁש מע הּת וֹ ר  תימן''וקוֹ ל  'אגרת  ג', זכריה  חנוכה  הפטרת  , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ז '. ט"ו  דברים  אוהחה "ק להרמב"ם,

אבל  ראשכם . מעל ההר  את  הרים  שהוא  סיני בהר כמו עליכם. מאיים  ה '
בכדי  חופשית, בחירה אחד  לכל יתן הוא  זה, את  יעשה לא  הוא  הפעם 
מה בעצמו להחליט יצטרך אחד  כל להיות , רוצה  הוא איפה איפה , להחליט

רוצה, ורקהוא  אך  אישית החלטה תהיה זאת לכן  רב, ערב  - היהודים  ורוב 
יכולים לא הם החלטה, שום להם  אין  רב  הערב  כי עצמם, היהודים של 
אבל עגל -הזהב, עם להיות  יכולים  רק הם  הקב "ה. עם יחד  ללכת
להם שיש  נראה שזה ואפילו הקב "ה, עם רק להיות יכולים יהודים-אמיתיים
בין לאמת, כביכול  אותם יסחוב אותם , יקח  הקב"ה  להם, אין באמת בחירה,

רוצים. לא  או רוצים הם אם

העינים את  תפתחו  ישראל , יהיו!עם 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

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 ספק
ברגע האמת את  יתפסו עצמם, את לשנות  יוכלו  לא  אבל בסוף, האמת 

שלהם. הסוף יהיה זה  אבל האחרון,

סוף לים שנכנסו המצרים וירדו,כמו  עלו המים . בתוך הגדול בבוץ שקעו  ,
כי  מצרים וידעו אחריהם... 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

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לגדברי 

ונחזור תעלה  שהכלכלה ומקווים  פעם , כמו  יותר או  פחות החיים את
יותר. הטובים כביכול לזמנים

לכם , אומר  אני ביותראבל  הטוב זה הזה , האמתהזמן  שמתגלה הזמן  זה  .
מהאמת, טוב יותר  ומה  הזה ], העולם והבלי הגשמיות כל של האפסיות [של 

הקב "ה של מהאמת טוב  יותר  מה משמח, מה מרגיע, ?מה

השקראבל את מעדיף מהקב "ה, רחוק  שהוא רבי אדם ברחוב  להסתובב .
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 

נהיתה לא  אשר  צרה עת ["והיתה ביותר קשה בירור  יהיה הקרוב  בעתיד אבל 
רבים ויצרפו ויתלבנו ההיא...יתבררו  העת עד גוי  יב )"'וגומהיות וכל (דניאל [

["ואת יעלמו  בתורתו הקב"ה  של  האמיתיות  בדרישות עומדים שלא אלה
ישמיד" הרשעים  אשרי )כל ].(סוף

מאד , ישמחו באמת חזק שמחזיקים בביתואלה משיח, של  לעולם  ויעברו 
בהרחבה [כמבואר  והנצחית האמיתית  השמחה  שזו השלישי, המקדש 

א']. פרק ישרים , במסילת

זה את מכירים  שאנחנו כמו  העולם של  הסוף כבר לתתזה התחיל כבר ה' .
זה, על דעות  מיני כל אומרים מכה , שבאה  פעם כל קשות . מכות בעולם
ברדיו זה  את שומעים  בטלוויזיה, העולם בכל זה  את רואים  מתרגשים , כולם 
וחוזרים נרגע זה שלב  באיזה  אבל מפחדים , ואפילו מאד, ומתרגשים 

כביכול. כרגיל לעסקים 

מהשמים המכות  את לקבל  התחלנו הסוףכבר  אותנו,לפני לשמח צריך וזה  ,
לב שמים  לא  האנשים רוב אבל בה '. ובטחון אמונה  ליותר אותנו ולהביא 
לנו לעזור אותנו , להעיר  כדי השמים מן  הן מקבלים  שאנחנו מכות שאלה
בקב"ה. רק  גשמי, דבר  בשום תלוים  שלא  יהודים חורין, בני להיות  לרצות 

שלא כאילו מזה, לשכוח רוצים אנחנו מקבלים , שאנחנו מכה כל ואחרי
מעט  עוד אבל שלנו. [הגשמיות] הזהב העגל  את  רוצים  אנחנו כי היה.



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

של  המלחמות את  וילחם בעז"ה לכולנו  יתגלה  הוא צדקנו , משיח כשיבוא
ואז בעז"ה, וינצח הגוים  נגד לקבלהיהודים  יוכלו האמיתיים היהודים  רק

פניו פ"א ].את ישרים מסילת  [ראה ביותר  גדולה  רוחנית  הנאה ולהנות 

אם בעולם . שקורה  מה טוב טוב תסתכלו  מכם, מבקש אני ישראל, עם
אותנו, מביא ה ' לאן ולהבין  הכיוון  את לראות  תתחילו אתם טוב , תסתכלו

הכלל, ושל שלנו האישיים  הניסיונות  כל לבטוחלמרות  חייבים  אנחנו 
בקב"ה ישראל,לגמרי עם להיות מהותנו כל עם  ולרצות ספק, שום בלי

שלו, הילדים  ישראל, עם  ב]. ב, ירמיה  [ראה במדבר הקב"ה של הכלה
הקב"ה. של ביותר  האהובים  הילדים 

הספק את לעזוב יוכלו  שלא ישארואלה הזהב, עגל  עם  וישארו ה'], [ביחוד
ולעולם ולמשיח , המקדש לבית שמתגעגעים והיהודים כביכול. ב "מצרים "
יצאו האלה, היהודים  צדקנו , משיח של לשלטון מתחת ולהיות  שלם, יותר 
שזה לשכוח לנו  ואסור קשים, זמנים יהיו  אמיתיים . חורין  בני ויהיו מהגלות
החבל  את לעזוב לנו כדאי ולא  היהודים , לכל בה ' ביטחון  של מבחן רק
החבל  את  מנענע כביכול  שהקב"ה  כמה  משנה ולא לקב"ה אותנו  שמחבר

קשים. ניסיונות לנו  ועושה 

שלנו. העבירות בגלל הם האלו הפיגועים כל 

בתשובה חוזרים  לא אם כולו בעולם  להיות שאמור  מה  של קטנה  דוגמה  וזו
פרק ישעיה  [ראה  שלנו מהעבירות  שנוצרה  הגדולה  הטומאה  את  ומכלים 
היה זה ולכן  הנביאים]. בדברי הרבה  ועוד יט ג מלאכי ח-ט, יג זכריה  לד,
עם אם  לעולם מחכה  שעוד מה  לעומת קטן עדיין  זה אבל ביותר . אכזרי

לקב"ה. ויחזרו הזהב עגל את ישמיד לא ישראל

הגוים של  החיים  סגנון בכל שקועים מאוד  היהודים רוב היום  הרב, לצערי
מעשיהם " וילמדו בגוים  קו)["ויתערבו  ועגל (תהלים  לגשמיות סביב שהוא [

הוא וכעת  אותו  ושוחט  הזהב לעגל קץ שם עכשיו הקב"ה אבל הזהב.
גוסס. כבר

שהעולם חולמים עדיין  רבים  ויהודים לגמרי, אתו גמרנו לא עוד  אבל
בקניות התעסקו היום  וכל  זרם , הכסף כאשר מזמן , לא שהיו  לימים  יחזור
שזה - ה' לרצון הפוכים  שהם החומריים  הדברים שאר וכל צניעות ובחוסר 

ומצוותיו. תורתו

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער להדברי 

את לממן  יכולים  לא האלו והיהודים גוסס, הזהב עגל כאשר  עכשיו אבל
לעשות. מה  יודעים ולא  מבולבלים  הם  להם , שהיו  הגשמיים החיים

מוכנים לא עדיין  הם לרוב אבל  פרנסה, להביא לקב"ה  להתפלל מוכנים הם
לחיים יחזרו לא שלעולם  ולהחליט  ואמיתית שלמה  בתשובה  לחזור
במסילת [ראה הזהב עגל של חומריות, של  לחיים  להם . שהיו האסורים 
ההפך  בדיוק זה יהודי של  והטובים האמיתיים  שהחיים  א' פרק ישרים

הזהב]. מעגל
באמת, בתשובה לחזור  מוכנים לא  ואם כזה . צעד לעשות מוכנים  לא  עוד
עד  עצומות . טרגדיות להיות ימשיכו אז אמיתיים, יהודים להיות  ולחזור
בתשובה, לחזור  מוכנים  שלא ואלה לגמרי, ייפול  הנוכחי השקר  שהעולם
כי  ה ']. הלכה פ"ח תשובה  הלכות  רמב"ם [ראה  ח"ו מהבריאה ◌ִיעלמו

אמת. אנשי רק לחיות  יכולים  אמת  של בעולם
אחרת סוף לנו מצייר מהם אחד שכל ויחזקאל , זכריה מהנביאים, שנים יש
ישראל  עם  על יבואו רבים מעמים  גוים  המון אחת , נבואה לפי הזה. לעולם 
עם תשובה, עשו והיהודים מאחר  אבל אותם. להשמיד כדי ישראל בארץ

לח]. פרק  יחזקאל [ראה מזה יפגע לא ישראל
והיא נדע. שלא  השנייה, הגרסה את  יש בתשובה , נחזור לא ח "ו אם  אבל
וכו' הרג הרבה ועם ענקית אדמה  רעידת  עם  לירושלים  עד תהיה שהמלחמה
וזה צדקנו. משיח יקבלו יחסית מעט  ורק הרוגים, הרבה יד]. זכריה  [ראה
נהר ג  [מעיין  שכתב ז "ל] החיד"א  של [הסבא לאברהם" ה "חסד דברי תואם
פני  יקבלו יהודים אלפים שבעת רק ישראל  שבארץ קבלה  מסורת שיש כב]

צדקנו. משיח
הגויים הדברים כל הגוישקייט, כל את שלנו מהחיים  מוציאים  לא  אנחנו אם
צדקנו משיח לקבל  סיכוי שום לנו  אין שלנו, היום -יומיים  לחיים  שהכנסנו 

א וגו"'["ואבדיל לי להיות  העמים מן  ברש "י )תכם וע "ש  קדושים  ].(פרשת
ועוד  עוד זה את  להגיד אפשר פעמים  לחזורכמה רק מכם  מבקשים  ?

כנסת, בבית  להתפלל הולכים  אתם אמיתיים . יהודים  להיות בתשובה ,
מילה ברית עושים  ביום , פעמים  שלוש מתפללים תפילין, יום  כל מניחים 

המצוות. ושאר לבנים
זה [מצב מתוכן ריק המקרים  ברוב הלימוד אפילו ריק. כלל בדרך זה אבל
הדור ]. פני ד"ה צז . סנהדרין  מהרש"א  ראה  בגמרא, כבר חז "ל לנו הודיעו

פנימה. להיכנס יכולה  לא  התורה ולכן אבן, של לב זה  לב. בלי זה



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

של  המלחמות את  וילחם בעז"ה לכולנו  יתגלה  הוא צדקנו , משיח כשיבוא
ואז בעז"ה, וינצח הגוים  נגד לקבלהיהודים  יוכלו האמיתיים היהודים  רק

פניו פ"א ].את ישרים מסילת  [ראה ביותר  גדולה  רוחנית  הנאה ולהנות 

אם בעולם . שקורה  מה טוב טוב תסתכלו  מכם, מבקש אני ישראל, עם
אותנו, מביא ה ' לאן ולהבין  הכיוון  את לראות  תתחילו אתם טוב , תסתכלו

הכלל, ושל שלנו האישיים  הניסיונות  כל לבטוחלמרות  חייבים  אנחנו 
בקב"ה ישראל,לגמרי עם להיות מהותנו כל עם  ולרצות ספק, שום בלי

שלו, הילדים  ישראל, עם  ב]. ב, ירמיה  [ראה במדבר הקב"ה של הכלה
הקב"ה. של ביותר  האהובים  הילדים 

הספק את לעזוב יוכלו  שלא ישארואלה הזהב, עגל  עם  וישארו ה'], [ביחוד
ולעולם ולמשיח , המקדש לבית שמתגעגעים והיהודים כביכול. ב "מצרים "
יצאו האלה, היהודים  צדקנו , משיח של לשלטון מתחת ולהיות  שלם, יותר 
שזה לשכוח לנו  ואסור קשים, זמנים יהיו  אמיתיים . חורין  בני ויהיו מהגלות
החבל  את לעזוב לנו כדאי ולא  היהודים , לכל בה ' ביטחון  של מבחן רק
החבל  את  מנענע כביכול  שהקב"ה  כמה  משנה ולא לקב"ה אותנו  שמחבר

קשים. ניסיונות לנו  ועושה 

שלנו. העבירות בגלל הם האלו הפיגועים כל 

בתשובה חוזרים  לא אם כולו בעולם  להיות שאמור  מה  של קטנה  דוגמה  וזו
פרק ישעיה  [ראה  שלנו מהעבירות  שנוצרה  הגדולה  הטומאה  את  ומכלים 
היה זה ולכן  הנביאים]. בדברי הרבה  ועוד יט ג מלאכי ח-ט, יג זכריה  לד,
עם אם  לעולם מחכה  שעוד מה  לעומת קטן עדיין  זה אבל ביותר . אכזרי

לקב"ה. ויחזרו הזהב עגל את ישמיד לא ישראל

הגוים של  החיים  סגנון בכל שקועים מאוד  היהודים רוב היום  הרב, לצערי
מעשיהם " וילמדו בגוים  קו)["ויתערבו  ועגל (תהלים  לגשמיות סביב שהוא [

הוא וכעת  אותו  ושוחט  הזהב לעגל קץ שם עכשיו הקב"ה אבל הזהב.
גוסס. כבר

שהעולם חולמים עדיין  רבים  ויהודים לגמרי, אתו גמרנו לא עוד  אבל
בקניות התעסקו היום  וכל  זרם , הכסף כאשר מזמן , לא שהיו  לימים  יחזור
שזה - ה' לרצון הפוכים  שהם החומריים  הדברים שאר וכל צניעות ובחוסר 

ומצוותיו. תורתו

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער להדברי 

את לממן  יכולים  לא האלו והיהודים גוסס, הזהב עגל כאשר  עכשיו אבל
לעשות. מה  יודעים ולא  מבולבלים  הם  להם , שהיו  הגשמיים החיים

מוכנים לא עדיין  הם לרוב אבל  פרנסה, להביא לקב"ה  להתפלל מוכנים הם
לחיים יחזרו לא שלעולם  ולהחליט  ואמיתית שלמה  בתשובה  לחזור
במסילת [ראה הזהב עגל של חומריות, של  לחיים  להם . שהיו האסורים 
ההפך  בדיוק זה יהודי של  והטובים האמיתיים  שהחיים  א' פרק ישרים

הזהב]. מעגל
באמת, בתשובה לחזור  מוכנים לא  ואם כזה . צעד לעשות מוכנים  לא  עוד
עד  עצומות . טרגדיות להיות ימשיכו אז אמיתיים, יהודים להיות  ולחזור
בתשובה, לחזור  מוכנים  שלא ואלה לגמרי, ייפול  הנוכחי השקר  שהעולם
כי  ה ']. הלכה פ"ח תשובה  הלכות  רמב"ם [ראה  ח"ו מהבריאה ◌ִיעלמו

אמת. אנשי רק לחיות  יכולים  אמת  של בעולם
אחרת סוף לנו מצייר מהם אחד שכל ויחזקאל , זכריה מהנביאים, שנים יש
ישראל  עם  על יבואו רבים מעמים  גוים  המון אחת , נבואה לפי הזה. לעולם 
עם תשובה, עשו והיהודים מאחר  אבל אותם. להשמיד כדי ישראל בארץ

לח]. פרק  יחזקאל [ראה מזה יפגע לא ישראל
והיא נדע. שלא  השנייה, הגרסה את  יש בתשובה , נחזור לא ח "ו אם  אבל
וכו' הרג הרבה ועם ענקית אדמה  רעידת  עם  לירושלים  עד תהיה שהמלחמה
וזה צדקנו. משיח יקבלו יחסית מעט  ורק הרוגים, הרבה יד]. זכריה  [ראה
נהר ג  [מעיין  שכתב ז "ל] החיד"א  של [הסבא לאברהם" ה "חסד דברי תואם
פני  יקבלו יהודים אלפים שבעת רק ישראל  שבארץ קבלה  מסורת שיש כב]

צדקנו. משיח
הגויים הדברים כל הגוישקייט, כל את שלנו מהחיים  מוציאים  לא  אנחנו אם
צדקנו משיח לקבל  סיכוי שום לנו  אין שלנו, היום -יומיים  לחיים  שהכנסנו 

א וגו"'["ואבדיל לי להיות  העמים מן  ברש "י )תכם וע "ש  קדושים  ].(פרשת
ועוד  עוד זה את  להגיד אפשר פעמים  לחזורכמה רק מכם  מבקשים  ?

כנסת, בבית  להתפלל הולכים  אתם אמיתיים . יהודים  להיות בתשובה ,
מילה ברית עושים  ביום , פעמים  שלוש מתפללים תפילין, יום  כל מניחים 

המצוות. ושאר לבנים
זה [מצב מתוכן ריק המקרים  ברוב הלימוד אפילו ריק. כלל בדרך זה אבל
הדור ]. פני ד"ה צז . סנהדרין  מהרש"א  ראה  בגמרא, כבר חז "ל לנו הודיעו

פנימה. להיכנס יכולה  לא  התורה ולכן אבן, של לב זה  לב. בלי זה



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

להפך  [וזה בגשמיות טובעים  אנחנו כי הלב, את  מרככת לא  שלנו  התורה 
במלח  פת תורה: של דרכה  היא  "כך תורה  להשיג כדי לעשות שצריך ממה

וגו"' ד)תוכל משנה פ"ו ].(אבות
שאדם ["עד  אטום השכל את ועושה קשה  הלב  את  עושה הזאת הגשמיות
שלא ושתיה אכילה  על יתפלל מעיו  בתוך  שיכנסו  תורה דברי על מתפלל 

מעיו" בתוך  כו)יכנסו תנד"א בשם  יג פרק  ישרים  ינאי...במי (מסילת רבי דבי "אמרי
תורה של חמאה  מוצא עליה"אתה אמו משדי שינק חלב  שמקיא  במי ?

שם ) עוד ועיין סג: ].(ברכות
לתקן צריכים  ובעיקר הזה  מהעולם  להתרחק יש ישראל. עם ישראל, עם  אוי

בעי" ליבא  ["הקב"ה הלב קו:)את בפיו(סנהדרין הזה  העם  נגש כי "יען 
מלמדה, אנשים מצות אתי יראתם ותהי ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו 

וגו "' ופלא הפלא  הזה  העם  את להפליא יוסף  הנני כט )לכן וראה(ישעיה
את לעשות  בשביל רק שחי וצנוע עניו  יהודי להיות ולחזור טו ], ש"ג שע"ת

ע"ש]. רלא  סימן או"ח ערוך בשולחן  שכתוב [כמו  ה ' רצון 
בלי  ה' רצון את  לעשות  כדי רק שחי ומבחוץ  מבפנים צנוע  עניו, הכל. זה
ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש  ה' ומה טוב  ["מה אחר ענין  שום

אלקיך " עם  לכת  והצנע ו)חסד ].(מיכה
לחיות כדי צריך  באמת שאדם מה  רק הבסיסיים, הצרכים  להשיג  רק לעבוד
ה '. רצון לעשות  בשביל בעיקר  לחיות  מותרות . בלי ומצוות , תורה של  חיים 

זה. רק הכל, זה מאתנו . רוצה שה ' מה  כל זה  הכל. זה
רצינ בצורה לפחות  ינסה  שלא  מי ברור: עכשיו  לכם אומר  לחזוראני ית 

ה' זה בגלל  נסבלת . בלתי בצורה יסבול  הוא  קשה , זה אם אפילו לקב "ה ,
קידוש  על בהודו שנהרגו היהודים של הנוראים  הייסורים את  לנו הראה
היו אלה  התמונות , את  שראה מי אלינו]. מהמסר  חלק זה  [שסבלם  השם

ל "ע. מזה יותר  הרבה סבלו באמת הם  העדויות, לפי אבל  זוועה. תמונות
ח"ו, לא ואם גמורה. ברצינות האלו  הדברים את נקבל שאנחנו רוצה  הקב"ה
לחזור נוספת  אפשרות  שוב להם  תהיה לא  מסוים  בשלב יקבלו , שלא אלה
שלא או לקב"ה לחזור האחרונים . בשלבים אנחנו  נדע. שלא  בתשובה ,

ח"ו. תהיו שלא או  לקב"ה לחזור  תהיו. שלא או לקב"ה לחזור  תהיו.
תשובה לעשות זה  בעיקרמה מדבר  ואני - הגוים מנהגי לזרוק צריכים ?

שאר בשביל הדוגמה  ישראל, עם של הלב הם החרדים  כי לחרדים .
ישראל. עם 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לזדברי 

הדוגמה קרובות לעיתים כי דוגמה . לא  כבר הדוגמה הרב, לצערי אבל
לעגל  שלהם  הנשמה  את  שמכרו יהודים  של  זה  לעולם, מקרינים  שהחרדים
בשביל  בקב"ה  ורק  אך לבטוח צריכים זה, על בתשובה  לחזור  הזהב.
בשביל  חומרית , מבחינה  לזקנה, ועד מהילדות שצריכים מה שכל הפרנסה.

הקב"ה. על ורק אך לסמוך צריכים  בחיים , ודבר  דבר  כל  בשביל רפואה,

לבזבז להפסיק לעשות , מה לחפש להפסיק בידור , לחפש להפסיק  צריכים
והזוהר המשניות עם  הגמרא , עם  המדרש, לבית  ולחזור  שטויות  על  זמן 
אלא הראש, עם  רק ולא  הלב , כל עם באמת וללמוד קודש. ספרי שאר או

הלב. עם

ושל  ויהודי, יהודי כל של הכאב את  להרגיש ויהודי, יהודי כל לאהוב וגם
קדוש. ולהיות צנוע ולהיות עניו להיות  ככלל, ישראל עם 

אז לעבוד, צריכה היא  ואם הילדים . את לגדל בבית להיות  צריכה אישה
שעובדים במקומות  ולא  במשרדים לא  חיל, לאשת המתאימה  בעבודה
מקומות ושאר באוניברסיטאות  לומדות לא הכשרות  ישראל בנות  גברים.
גם כי "הכשרים", עם  בקולג'ים לומדות  לא וגם גוים. של  רעיונות  המלאות 

טרייף. זה

הולכים לא  בידור, בשביל לאכול למסעדות הולכים  לא אמיתיים יהודים
זה הקב"ה, אצל שנוא  זה  ולאכול. לשבת וכו ' המבורגר  פיצה , של למקום 
"באוּ לינג", כמו  לבידור הולכים לא יהודים מ:]. [קידושין בשוק לאכול ◌ִ◌ֲכמו
אסור. וזה  הגוים  דרכי של חיקוי רק זה  וכו'. חרדיים כביכול קונצרטים  כמו
סיבה בלי הקודש ארץ את ועוזבים טיולים מיני לכל נוסעים  לא  יהודים

מוצדקת. באמת 

לבשו לא  [שוודאי ע"ה ולאה  רחל רבקה שרה, כמו  להתלבש צריכות  נשים
מינ כל יהודי לבית להכניס אין  מפריז . דוגמניות כמו  ולא  נכרית] י פאה

של  ספרים לא וגם  הגוים. של  ספרים קוראים ולא מהרחוב, כתובים דברים
מוזיקה אפילו  והיום כיפות . עם הולכים  הם אם אפילו  מקולקלים , יהודים

ועוד]. בזה" ה' דבר "כי בחוברת פרטים  [ראה טוב הכשר ◌ָ◌ָצריכה 

כביכול. לכנפיו מתחת להיות  ורק אך ולרצות לקב "ה  לחזור צריכים  אנחנו
לעשות ולהשתדל לרצות  רק הבוקר, עד ומהלילה הלילה , עד  מהבוקר 

רצונו. את



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

להפך  [וזה בגשמיות טובעים  אנחנו כי הלב, את  מרככת לא  שלנו  התורה 
במלח  פת תורה: של דרכה  היא  "כך תורה  להשיג כדי לעשות שצריך ממה

וגו"' ד)תוכל משנה פ"ו ].(אבות
שאדם ["עד  אטום השכל את ועושה קשה  הלב  את  עושה הזאת הגשמיות
שלא ושתיה אכילה  על יתפלל מעיו  בתוך  שיכנסו  תורה דברי על מתפלל 

מעיו" בתוך  כו)יכנסו תנד"א בשם  יג פרק  ישרים  ינאי...במי (מסילת רבי דבי "אמרי
תורה של חמאה  מוצא עליה"אתה אמו משדי שינק חלב  שמקיא  במי ?

שם ) עוד ועיין סג: ].(ברכות
לתקן צריכים  ובעיקר הזה  מהעולם  להתרחק יש ישראל. עם ישראל, עם  אוי

בעי" ליבא  ["הקב"ה הלב קו:)את בפיו(סנהדרין הזה  העם  נגש כי "יען 
מלמדה, אנשים מצות אתי יראתם ותהי ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו 

וגו "' ופלא הפלא  הזה  העם  את להפליא יוסף  הנני כט )לכן וראה(ישעיה
את לעשות  בשביל רק שחי וצנוע עניו  יהודי להיות ולחזור טו ], ש"ג שע"ת

ע"ש]. רלא  סימן או"ח ערוך בשולחן  שכתוב [כמו  ה ' רצון 
בלי  ה' רצון את  לעשות  כדי רק שחי ומבחוץ  מבפנים צנוע  עניו, הכל. זה
ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש  ה' ומה טוב  ["מה אחר ענין  שום

אלקיך " עם  לכת  והצנע ו)חסד ].(מיכה
לחיות כדי צריך  באמת שאדם מה  רק הבסיסיים, הצרכים  להשיג  רק לעבוד
ה '. רצון לעשות  בשביל בעיקר  לחיות  מותרות . בלי ומצוות , תורה של  חיים 

זה. רק הכל, זה מאתנו . רוצה שה ' מה  כל זה  הכל. זה
רצינ בצורה לפחות  ינסה  שלא  מי ברור: עכשיו  לכם אומר  לחזוראני ית 

ה' זה בגלל  נסבלת . בלתי בצורה יסבול  הוא  קשה , זה אם אפילו לקב "ה ,
קידוש  על בהודו שנהרגו היהודים של הנוראים  הייסורים את  לנו הראה
היו אלה  התמונות , את  שראה מי אלינו]. מהמסר  חלק זה  [שסבלם  השם

ל "ע. מזה יותר  הרבה סבלו באמת הם  העדויות, לפי אבל  זוועה. תמונות
ח"ו, לא ואם גמורה. ברצינות האלו  הדברים את נקבל שאנחנו רוצה  הקב"ה
לחזור נוספת  אפשרות  שוב להם  תהיה לא  מסוים  בשלב יקבלו , שלא אלה
שלא או לקב"ה לחזור האחרונים . בשלבים אנחנו  נדע. שלא  בתשובה ,

ח"ו. תהיו שלא או  לקב"ה לחזור  תהיו. שלא או לקב"ה לחזור  תהיו.
תשובה לעשות זה  בעיקרמה מדבר  ואני - הגוים מנהגי לזרוק צריכים ?

שאר בשביל הדוגמה  ישראל, עם של הלב הם החרדים  כי לחרדים .
ישראל. עם 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לזדברי 

הדוגמה קרובות לעיתים כי דוגמה . לא  כבר הדוגמה הרב, לצערי אבל
לעגל  שלהם  הנשמה  את  שמכרו יהודים  של  זה  לעולם, מקרינים  שהחרדים
בשביל  בקב"ה  ורק  אך לבטוח צריכים זה, על בתשובה  לחזור  הזהב.
בשביל  חומרית , מבחינה  לזקנה, ועד מהילדות שצריכים מה שכל הפרנסה.

הקב"ה. על ורק אך לסמוך צריכים  בחיים , ודבר  דבר  כל  בשביל רפואה,

לבזבז להפסיק לעשות , מה לחפש להפסיק בידור , לחפש להפסיק  צריכים
והזוהר המשניות עם  הגמרא , עם  המדרש, לבית  ולחזור  שטויות  על  זמן 
אלא הראש, עם  רק ולא  הלב , כל עם באמת וללמוד קודש. ספרי שאר או

הלב. עם

ושל  ויהודי, יהודי כל של הכאב את  להרגיש ויהודי, יהודי כל לאהוב וגם
קדוש. ולהיות צנוע ולהיות עניו להיות  ככלל, ישראל עם 

אז לעבוד, צריכה היא  ואם הילדים . את לגדל בבית להיות  צריכה אישה
שעובדים במקומות  ולא  במשרדים לא  חיל, לאשת המתאימה  בעבודה
מקומות ושאר באוניברסיטאות  לומדות לא הכשרות  ישראל בנות  גברים.
גם כי "הכשרים", עם  בקולג'ים לומדות  לא וגם גוים. של  רעיונות  המלאות 

טרייף. זה

הולכים לא  בידור, בשביל לאכול למסעדות הולכים  לא אמיתיים יהודים
זה הקב"ה, אצל שנוא  זה  ולאכול. לשבת וכו ' המבורגר  פיצה , של למקום 
"באוּ לינג", כמו  לבידור הולכים לא יהודים מ:]. [קידושין בשוק לאכול ◌ִ◌ֲכמו
אסור. וזה  הגוים  דרכי של חיקוי רק זה  וכו'. חרדיים כביכול קונצרטים  כמו
סיבה בלי הקודש ארץ את ועוזבים טיולים מיני לכל נוסעים  לא  יהודים

מוצדקת. באמת 

לבשו לא  [שוודאי ע"ה ולאה  רחל רבקה שרה, כמו  להתלבש צריכות  נשים
מינ כל יהודי לבית להכניס אין  מפריז . דוגמניות כמו  ולא  נכרית] י פאה

של  ספרים לא וגם  הגוים. של  ספרים קוראים ולא מהרחוב, כתובים דברים
מוזיקה אפילו  והיום כיפות . עם הולכים  הם אם אפילו  מקולקלים , יהודים

ועוד]. בזה" ה' דבר "כי בחוברת פרטים  [ראה טוב הכשר ◌ָ◌ָצריכה 

כביכול. לכנפיו מתחת להיות  ורק אך ולרצות לקב "ה  לחזור צריכים  אנחנו
לעשות ולהשתדל לרצות  רק הבוקר, עד ומהלילה הלילה , עד  מהבוקר 

רצונו. את



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  לח

היחיד  שלו, האמיתי [לאבא] ל"טאטע" ככה, לה ' שחוזר מי ישראל, ◌ֶ◌ַעם
את שמשיג ומי לנצחיות . אותו  יביא  זה  אותנו, שיצר האוהב לאבא שלו,
["יפה הזה  שבעולם  הטוב  מכל יותר הרבה  הטוב , כל את  ישיג הנצחיות 

הזה " העולם חיי מכל הבא בעולם  רוח קורת  של אחת פ"ד)שעה וראה(אבות
שאין הנקמה וגו' לצדיקים  הצפונה  "הטובה  פ"ח תשובה  הלכות רמב"ם 

ע"ש]. וגו '" ממנה  גדולה  נקמה
לזה מגיעים  ישראל,איך עם אוי ה'. עבד  להיות מחפשים  רק בקלות, מאוד ?

יוכל  לא  אחד אף כי לאמת, תחזרו  בתשובה, תחזרו בואו, זמן . הרבה  אין
אחד. אף לא אחד. אף  ולא החיילים ולא המשטרה לא  אתכם . להציל

מחכה שבשמים  אבינו ישראל. עם  תחזרו תחזרו, ישראל עם  ישראל, עם
אליו, שנחזור רוצה הוא  ולאבד ". להרוג "להשמיד רוצה לא  הוא  לנו,
ח"א ה' דרך בספר  [ראה נצח  לחיי היחידה הדרך היא שזו יודע הוא  כי

ופ"ד]. פ"ב
שבשמים לאבינו לחזור חייבים היהודים מביתאנחנו ברחו  מאתנו שהרבה  ,

לגמרי, נחזור שכולנו הזמן הגיע שבשמים, אבינו את  להכיר  רוצים  ולא  ה '
יבוא האמת  ועולם  יעלם השקר  ועולם מגיע, הסוף כי והקרובים. הרחוקים
ישראל, נצח במהר"ל, [מבואר שלו הרוחני והכוח היופי כל  עם במקומו ,
עולם טוב. שכולו בעולם  לחיות  ראוים להיות צריכים אנחנו ועוד]. פל "ט
וארבע עשרים  היום, כל אחר . דבר שום ולא  שלנו , החיים היא שהתורה

בשבוע. ימים  שבעה שעות ,
לעשות: צריך שיהודי מה הזהוזה  העולם של  מהשקר עצמו  את ,להפריד 

הדברים מקיימים שלא מתכוון  אני רשלנות , אומר  וכשאני הרשלנות , כל  עם
ביותר צניעות,החשובים קדושה, לשמה, תורה לימוד  ה', אהבת כגון 

וכו ' לרעך  ואהבת נז :], בשלח  זהר  [ראה והברית והלשון, העינים, שמירת
להפריד  חייבים  היהודים הלבבות ]. חובת לספר בהקדמה בהרחבה  [מבואר 

הזה , העולם של והשקר מהחומריות  עצמם  בעולםאת לחיות שיוכלו כדי
טוב לבבך,שכולו את אלקיך  ה' ["ומל  הרע  יצר בלי לב ,וגו "'עולם (דברים 

ברמב"ן) ].ע"ש
מלכות עול יקבל ושוב מ"מצרים" שוב יצא  יהודי שכל חשוב מאד זה

יביא שמים. הגלותזה לסוף ונזכהאותנו  צדקנו, משיח  של פניו את  ולקבל
ואמן . אמן השלישי, המקדש בבית  קורבנות  האוטיסטים להקריב מהילדים  (העתק

הוספות ) קצת עם 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער לטדברי 

יהודים יש קשים . גם אבל ביותר , מעוררים שלכם הדיבורים שאלה:
עידוד לדיבורי חיזוק, למילות  ?שזקוקים

כי תשובה: אומרים, שאנחנו מה אוהבים  דוקא  שהצדיקים לכם  אומר  אני
אמת אין  החרדים, של  שלנו, בחברה  המקרים  ברוב הרב , ולצערי אמת . זה

מט : ּת וֹ כחה'[סוטה  למצוא'ואין  קשה  מאד ח']. ח' שיה "ש על ספורנו . ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לא וזה  אמת. שזה בגלל זה  קשה , מדברים  אנחנו ואם  נ "ג]. [תהלים  אמת.

אמת. פשוט זה  האמת "קשה ", את רוצים סנהדריןולא  רש"י וע' יד. [מגילה
לא החרדים  רוב שלנו, שהעולם  יודע אני עכשיו , להתיר ']. 'אלא ד"ה  סג :

עליהם מאיים  זה  כי אמת , אותם יעזור.מענין לא זה  הפוצ'י-מוצ'י וכל
ב': ותפל '[איכה  ׁש וא ל חזוּ  אפשרות'נביאי להם נותן  רק  זה כי .[ ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עולם-השקר .] את להמשיך
מד שלו  האבא  - חלש  ילד  יש  כאשר אבל  שלשאלה: בדיבורים אליו בר 

ותמיכה... אהבה
אותנותשובה: אוהב  ה' ובודאי דבריםבודאי י"ד, ג' אבות  א ', י"ד [דברים

הנשים כולל שלו, שהבנים זה  - במיוחד  אוהב שהוא ומה  א']. מלאכי ז', ז '
שלו. הבנים להיות בשביל  מקריבים  באמת  הם כאשר  וכשהיהודי בודאי,

בשמים  אהוב שהכי מה זה – לשם-שמים עצמו  את יקריב[מקריב  כּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ'אדם 
א'.מ כּ ם' ויקרא וכו '. היוֹ ם כּ ל  הוֹ רגנוּ  עלי בּ ברית'כּ י ׁש ּק רנ וּ  תהליםוא ' ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בושות, לקבל לשם-שמים  מוכן  הוא אם פי"ח]. תניא  לקו"א ועי' ע"ש. מ"ד 
כי  י"א ], י"ח  משלי ביהגר"א מ', סי' חסידים [ספר  ממנו יצחקו שאנשים
יּמ אסוּ '. חטא ['ויראי 'חניוק' מדי יותר  שהוא לה ', קרוב  מדי יותר  נראה  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְהוא 

סוטה ], אוהבסוף שה ' מה -!זה עכשיו עצמו את להקריב  מוכן  שלא  ומי
בגשמיות עסוק  כל-היום להיות  או כולם , כמו בפריצות  להיות  ירצה הוא 
[סנהדרין לא -אוהב מאד  ה ' וזה – שם ] דברים המעט ', אּת ם ['כּ י הרוב ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִכמו
אליו, קרובים להיות  משתדלים  הזמן שכל שלו, הבנים אבל קו :]. קו.
כח  להם יתן שהוא כח, ומבקשים עזרה, ומבקשים שלהם , לאבא  שבאים
שלא מרגישים הם  כי עבירה על בוכים  שהם שלהם , היצר -הרע נגד להלחם 
אך  מהם  שדורש בשמים, שלהם באבא פוגעים  אלא בעצמם , פוגעים רק
נאמנים ולהיות  המצוות, את ולעשות תורה, וללמוד איתו, להיות ורק
הוא שלו, מאבא  בורח הוא - גשמיות  יותר  שרוצה ומי ב']. ל"א  [ירמיהו 
טפשותו ברוב חושב הוא מהכל-יכול, בורח הוא עולם , של מהריבונו  בורח

כ"ד]. ב', [ירמיהו ישמור ה' אבינו-שבשמים , בלי להצליח  יכול ש .שהוא



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  לח

היחיד  שלו, האמיתי [לאבא] ל"טאטע" ככה, לה ' שחוזר מי ישראל, ◌ֶ◌ַעם
את שמשיג ומי לנצחיות . אותו  יביא  זה  אותנו, שיצר האוהב לאבא שלו,
["יפה הזה  שבעולם  הטוב  מכל יותר הרבה  הטוב , כל את  ישיג הנצחיות 

הזה " העולם חיי מכל הבא בעולם  רוח קורת  של אחת פ"ד)שעה וראה(אבות
שאין הנקמה וגו' לצדיקים  הצפונה  "הטובה  פ"ח תשובה  הלכות רמב"ם 

ע"ש]. וגו '" ממנה  גדולה  נקמה
לזה מגיעים  ישראל,איך עם אוי ה'. עבד  להיות מחפשים  רק בקלות, מאוד ?

יוכל  לא  אחד אף כי לאמת, תחזרו  בתשובה, תחזרו בואו, זמן . הרבה  אין
אחד. אף לא אחד. אף  ולא החיילים ולא המשטרה לא  אתכם . להציל

מחכה שבשמים  אבינו ישראל. עם  תחזרו תחזרו, ישראל עם  ישראל, עם
אליו, שנחזור רוצה הוא  ולאבד ". להרוג "להשמיד רוצה לא  הוא  לנו,
ח"א ה' דרך בספר  [ראה נצח  לחיי היחידה הדרך היא שזו יודע הוא  כי

ופ"ד]. פ"ב
שבשמים לאבינו לחזור חייבים היהודים מביתאנחנו ברחו  מאתנו שהרבה  ,

לגמרי, נחזור שכולנו הזמן הגיע שבשמים, אבינו את  להכיר  רוצים  ולא  ה '
יבוא האמת  ועולם  יעלם השקר  ועולם מגיע, הסוף כי והקרובים. הרחוקים
ישראל, נצח במהר"ל, [מבואר שלו הרוחני והכוח היופי כל  עם במקומו ,
עולם טוב. שכולו בעולם  לחיות  ראוים להיות צריכים אנחנו ועוד]. פל "ט
וארבע עשרים  היום, כל אחר . דבר שום ולא  שלנו , החיים היא שהתורה

בשבוע. ימים  שבעה שעות ,
לעשות: צריך שיהודי מה הזהוזה  העולם של  מהשקר עצמו  את ,להפריד 

הדברים מקיימים שלא מתכוון  אני רשלנות , אומר  וכשאני הרשלנות , כל  עם
ביותר צניעות,החשובים קדושה, לשמה, תורה לימוד  ה', אהבת כגון 

וכו ' לרעך  ואהבת נז :], בשלח  זהר  [ראה והברית והלשון, העינים, שמירת
להפריד  חייבים  היהודים הלבבות ]. חובת לספר בהקדמה בהרחבה  [מבואר 

הזה , העולם של והשקר מהחומריות  עצמם  בעולםאת לחיות שיוכלו כדי
טוב לבבך,שכולו את אלקיך  ה' ["ומל  הרע  יצר בלי לב ,וגו "'עולם (דברים 

ברמב"ן) ].ע"ש
מלכות עול יקבל ושוב מ"מצרים" שוב יצא  יהודי שכל חשוב מאד זה

יביא שמים. הגלותזה לסוף ונזכהאותנו  צדקנו, משיח  של פניו את  ולקבל
ואמן . אמן השלישי, המקדש בבית  קורבנות  האוטיסטים להקריב מהילדים  (העתק

הוספות ) קצת עם 
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יהודים יש קשים . גם אבל ביותר , מעוררים שלכם הדיבורים שאלה:
עידוד לדיבורי חיזוק, למילות  ?שזקוקים

כי תשובה: אומרים, שאנחנו מה אוהבים  דוקא  שהצדיקים לכם  אומר  אני
אמת אין  החרדים, של  שלנו, בחברה  המקרים  ברוב הרב , ולצערי אמת . זה

מט : ּת וֹ כחה'[סוטה  למצוא'ואין  קשה  מאד ח']. ח' שיה "ש על ספורנו . ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לא וזה  אמת. שזה בגלל זה  קשה , מדברים  אנחנו ואם  נ "ג]. [תהלים  אמת.

אמת. פשוט זה  האמת "קשה ", את רוצים סנהדריןולא  רש"י וע' יד. [מגילה
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ב': ותפל '[איכה  ׁש וא ל חזוּ  אפשרות'נביאי להם נותן  רק  זה כי .[ ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עולם-השקר .] את להמשיך
מד שלו  האבא  - חלש  ילד  יש  כאשר אבל  שלשאלה: בדיבורים אליו בר 

ותמיכה... אהבה
אותנותשובה: אוהב  ה' ובודאי דבריםבודאי י"ד, ג' אבות  א ', י"ד [דברים
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סוטה ], אוהבסוף שה ' מה -!זה עכשיו עצמו את להקריב  מוכן  שלא  ומי
בגשמיות עסוק  כל-היום להיות  או כולם , כמו בפריצות  להיות  ירצה הוא 
[סנהדרין לא -אוהב מאד  ה ' וזה – שם ] דברים המעט ', אּת ם ['כּ י הרוב ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִכמו
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נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מ

ה '... עם להיות  אפשר אי - האמת בלי אבל 'אחדות', על  שמדברים ת.יש 
] ה' עם הקשר זה - היחידה בּ לבבהאחדות רצוֹ נ לעשׂ וֹ ת  אחת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ'אגוּ דה

יבמותׁש לם' א', י"ד דברים  [ור' אחדות. זה ה' עם הקשר  ר"ה], תפילת  . ָ◌ֵ◌
אחדות.י"ד.]. להיות יכול  לא אחר דבר להיותשום  יכולים רשעים  כן, אמנם

יכול  רק זה - ו'טוב' 'אמת ' אבל ט"ז], ה' [אבות  ביחד  ולהתחבר  ביחד,
מפריעה והאמת  זה, את  רוצה שלא ומי הקדיש]. [סיום  הקב"ה עם  להיות
הזמן כל  'למה להגיד: מתחיל הוא אז  זה, את לשמוע יכול לא הוא  מאד, לו 
כי  טובים'..., שאנחנו כמה  אומרים לא  הם למה  קשה , כל-כך אומרים הם
את רוצה  הוא  טוב להיות שמשתדל ומי משתדלים . כ"כ. טובים לא  אנחנו 

] ולעלות לעלות רוצה הוא  ויאהבךּ 'האמת, לחכם ח','הוֹ כח  ט ' משלי , ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
של  צניעות, של העבירות את להמשיך שרוצה מי אבל הגר "א ]. בבי' עיי"ש
להם מפריע זה כי האמת, את רוצים לא הם האלה, הדברים  כל של  גשמיות ,

י']. ו' [ישעיה 
לפעמים שהוא שלו, בעסקים ישר כל-כך לא  שהוא אדם בן לוקח אתה  אם
הוא אבל אסור , בכלל שזה או 'הכי-מותר', לא  זה  והצניעות עבירות , עובר
רוצים מה  בסדר, הוא תראו, 'אבל ואומרים : מתפלל, והוא צדקה , נותן 

בסדרממנו לא הוא  אבל קשות?...' עבירות  עובר הוא  'בסדר ',! הוא  למה  !
צדקה נותן הוא  מספיק?כי לא  זה תהלים! אומר  הוא כי 'בסדר ' הוא איך ! ?

עבירות ולעבור תהלים להגיד ז'].אפשר ז ' תשובה  רמב"ם  נ '. פרק  [תהלים ?
להשתנות בלי תשובה , לעשות  בלי עבירות, לעבור שווהולהמשיך זה מה ?

וגברים, נשים ויושבים במסעדות , ויושבים הולכים זה  כשאחרי התהלים
או פיצה אוכלים או  קדושים]. ר"פ רמב"ן [ר' וזוללים, ואוכלים 

לאמת שייך זה  מה שקר?קוקה -קולה , זה סי'! ביה "ל ר ' כ'. כ"ג [משלי !
בחנות-פיצה לשבת קו .], שם ר' בלעם , [עצת הרחוב של הטעם  רק זה  א '].

] זה, את לראות יכולים שכולם  שקופים , חלונות לכלב 'עם קידושין'דּ וֹ מה . ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
צריך  זה מה אז וגברים. נשים נפרד זה  אם אפילו צז .]. שם ערש"י מ:

להיותלהיות יכולים  הם צדיקים  ואיזה ??
להת ורוצים תורה לומדים  להתפרק"... ללמוד פרק"צריכים קשה מדי זה !

מאד... קשה ממש זה  ואז ולומדים... לומדים, זמן ... הרבה כך כל תורה
ממש  תורה '.זה ללמוד כח לו שיהיה  כדי ליהנות, להירגע , צריך 'אדם 

נותנתשטויות פב.], [קידושין  רעננים להיות  לנו נותנת עצמה התורה כי !
[ברכת שמחה לנו נותן  עומק, לנו נותן ע "ש], מ "ז, פ"ו [אבות חיים  לנו

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מאדברי 

מבין שלא  למישהו  לתאר אפשר שאי משהו זה דערבית ]. עולם ' !'אהבת
אותנו להרגיע יכולה פיצה  האם כי-תבא]. פ' קוקה-קולה[אוהחה"ק ?

אותנו לרענן לנויכולה ואבוי אוי שטויות? תורה! ביום שעות  עשר  ללמוד !
אותנוזה- לרענן שיכול [מה ׁש עׁש וּ עי'! תהלים'ּת וֹ רת . ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

י"ט].'מ ׁש יבת-נפׁש 'קי"ט. שם  הקדוש, זוהר ללמוד !ובמיוחד  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ט']שאלה: ו ' שמות  [ר ' קשה ... כזו  תקופה זכות , לכף לדון צריכים .אבל 

פעם.. של  יהודי להיות מאד קשה
כבד,תשובה: משהו  של  אוירה  יש  נכון, כי, גדול. מבחן לנו יש עכשיו

כדי  שטחיים  לדברים  אותנו שמושך משהו להתרכז, זה  בגלל שקשה משהו
שלנו המבחן זהו אבל  בבוקר . לקום  רצון איזה הנאה , איזו ואסורלקבל !

זה ומה לגאולה. מוכנים  להיות צריכים  אנחנו כי זה. את  להפסיד לנו
אמתהגאולה של זמן זה הגאולה  אמת!? הכל  אם!זה בזה נעמוד איך אז

בשקר כ"כ ?אנחנו 
האמת: ומידת עולמים גאולת מ"ג :בענין ואמ ּת 'תהלים אוֹ ר ,'ׁש לח  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌

ח': ארצה'דניאל  אמת דשחרית,'ותׁש ל ישראל' 'גאל  ברכת ע"ש, . ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עה "פ  ע"א ד' תיקוה"ז ליעקבהקדמת  אמת לר "פ'ּת ּת ן פינחס' 'מדרש .' ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

זצוק"ל. מקוריץ
על-הכל  להשתלט מנסה  [בר"רוהשקר  בעצמו הנחש היצר-הרע, זה השקר !

י"ב.]. ס"ג כולנותולדות  על כולנו . על להשתלט  מנסה מה!והוא אבל
יהודיותנעשה נשמות לנו ויש נצליח , לא אנחנו ואם  להילחם. נצטרך ?

אותנו יחזיר  הוא  זה. את לעשות אותנו יכריח ה' אז ע"ר, של  ולא  באמת,
הראש  מעל ההר  עם ולא  מ "ג]. סו"פ פדר "א  צז: [סנהדרין בכח  בתשובה 
של  בסופו נגיע אבל ולסבול, לעבוד נצטרך יד.]. מגילה פח. [שבת שלנו 
מוכנים לגאולה-השלימה ה ' בעזרת  נגיע ואנחנו לנחלה . ה ' בעזרת  דבר ,
ולגדול, להתקדם, האפשרות  את  לנו  שנותן  מה שזה היפה , לכל  הטוב, לכל

לרמח"ל: העיקרים מאמר ר' צ"ב. [מזמור  ולשמוח כל 'בגאולה'ולצמוח, .[
בשביל  ויטמינים  צריכים  לא  ואנחנו הרוחני, האוכל  שלנו, האוכל זה  – זה

ד']. ד' [דברים לקב"ה להדבק פשוט צריכים אנחנו רואהרוחניות, אני
שלימות ערים רואה  בכי, שומע  בכי, רואה אני ביותר, מפחידים מראות

מוות רואה  אני  המוניםשנשרפו, של  אני ! בוכים, ילדים ושומע רואה אני !
היהודים של  והבכי  התפילות את  שומע ואני  המוות, של  הריח  את מרגיש 

המעטים. שנשארו , האמיתיים 
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יבמותׁש לם' א', י"ד דברים  [ור' אחדות. זה ה' עם הקשר  ר"ה], תפילת  . ָ◌ֵ◌
אחדות.י"ד.]. להיות יכול  לא אחר דבר להיותשום  יכולים רשעים  כן, אמנם

יכול  רק זה - ו'טוב' 'אמת ' אבל ט"ז], ה' [אבות  ביחד  ולהתחבר  ביחד,
מפריעה והאמת  זה, את  רוצה שלא ומי הקדיש]. [סיום  הקב"ה עם  להיות
הזמן כל  'למה להגיד: מתחיל הוא אז  זה, את לשמוע יכול לא הוא  מאד, לו 
כי  טובים'..., שאנחנו כמה  אומרים לא  הם למה  קשה , כל-כך אומרים הם
את רוצה  הוא  טוב להיות שמשתדל ומי משתדלים . כ"כ. טובים לא  אנחנו 

] ולעלות לעלות רוצה הוא  ויאהבךּ 'האמת, לחכם ח','הוֹ כח  ט ' משלי , ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
של  צניעות, של העבירות את להמשיך שרוצה מי אבל הגר "א ]. בבי' עיי"ש
להם מפריע זה כי האמת, את רוצים לא הם האלה, הדברים  כל של  גשמיות ,

י']. ו' [ישעיה 
לפעמים שהוא שלו, בעסקים ישר כל-כך לא  שהוא אדם בן לוקח אתה  אם
הוא אבל אסור , בכלל שזה או 'הכי-מותר', לא  זה  והצניעות עבירות , עובר
רוצים מה  בסדר, הוא תראו, 'אבל ואומרים : מתפלל, והוא צדקה , נותן 

בסדרממנו לא הוא  אבל קשות?...' עבירות  עובר הוא  'בסדר ',! הוא  למה  !
צדקה נותן הוא  מספיק?כי לא  זה תהלים! אומר  הוא כי 'בסדר ' הוא איך ! ?

עבירות ולעבור תהלים להגיד ז'].אפשר ז ' תשובה  רמב"ם  נ '. פרק  [תהלים ?
להשתנות בלי תשובה , לעשות  בלי עבירות, לעבור שווהולהמשיך זה מה ?

וגברים, נשים ויושבים במסעדות , ויושבים הולכים זה  כשאחרי התהלים
או פיצה אוכלים או  קדושים]. ר"פ רמב"ן [ר' וזוללים, ואוכלים 

לאמת שייך זה  מה שקר?קוקה -קולה , זה סי'! ביה "ל ר ' כ'. כ"ג [משלי !
בחנות-פיצה לשבת קו .], שם ר' בלעם , [עצת הרחוב של הטעם  רק זה  א '].

] זה, את לראות יכולים שכולם  שקופים , חלונות לכלב 'עם קידושין'דּ וֹ מה . ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
צריך  זה מה אז וגברים. נשים נפרד זה  אם אפילו צז .]. שם ערש"י מ:

להיותלהיות יכולים  הם צדיקים  ואיזה ??
להת ורוצים תורה לומדים  להתפרק"... ללמוד פרק"צריכים קשה מדי זה !

מאד... קשה ממש זה  ואז ולומדים... לומדים, זמן ... הרבה כך כל תורה
ממש  תורה '.זה ללמוד כח לו שיהיה  כדי ליהנות, להירגע , צריך 'אדם 

נותנתשטויות פב.], [קידושין  רעננים להיות  לנו נותנת עצמה התורה כי !
[ברכת שמחה לנו נותן  עומק, לנו נותן ע "ש], מ "ז, פ"ו [אבות חיים  לנו
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מבין שלא  למישהו  לתאר אפשר שאי משהו זה דערבית ]. עולם ' !'אהבת
אותנו להרגיע יכולה פיצה  האם כי-תבא]. פ' קוקה-קולה[אוהחה"ק ?

אותנו לרענן לנויכולה ואבוי אוי שטויות? תורה! ביום שעות  עשר  ללמוד !
אותנוזה- לרענן שיכול [מה ׁש עׁש וּ עי'! תהלים'ּת וֹ רת . ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

י"ט].'מ ׁש יבת-נפׁש 'קי"ט. שם  הקדוש, זוהר ללמוד !ובמיוחד  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ט']שאלה: ו ' שמות  [ר ' קשה ... כזו  תקופה זכות , לכף לדון צריכים .אבל 

פעם.. של  יהודי להיות מאד קשה
כבד,תשובה: משהו  של  אוירה  יש  נכון, כי, גדול. מבחן לנו יש עכשיו

כדי  שטחיים  לדברים  אותנו שמושך משהו להתרכז, זה  בגלל שקשה משהו
שלנו המבחן זהו אבל  בבוקר . לקום  רצון איזה הנאה , איזו ואסורלקבל !

זה ומה לגאולה. מוכנים  להיות צריכים  אנחנו כי זה. את  להפסיד לנו
אמתהגאולה של זמן זה הגאולה  אמת!? הכל  אם!זה בזה נעמוד איך אז

בשקר כ"כ ?אנחנו 
האמת: ומידת עולמים גאולת מ"ג :בענין ואמ ּת 'תהלים אוֹ ר ,'ׁש לח  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌

ח': ארצה'דניאל  אמת דשחרית,'ותׁש ל ישראל' 'גאל  ברכת ע"ש, . ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עה "פ  ע"א ד' תיקוה"ז ליעקבהקדמת  אמת לר "פ'ּת ּת ן פינחס' 'מדרש .' ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

זצוק"ל. מקוריץ
על-הכל  להשתלט מנסה  [בר"רוהשקר  בעצמו הנחש היצר-הרע, זה השקר !

י"ב.]. ס"ג כולנותולדות  על כולנו . על להשתלט  מנסה מה!והוא אבל
יהודיותנעשה נשמות לנו ויש נצליח , לא אנחנו ואם  להילחם. נצטרך ?

אותנו יחזיר  הוא  זה. את לעשות אותנו יכריח ה' אז ע"ר, של  ולא  באמת,
הראש  מעל ההר  עם ולא  מ "ג]. סו"פ פדר "א  צז: [סנהדרין בכח  בתשובה 
של  בסופו נגיע אבל ולסבול, לעבוד נצטרך יד.]. מגילה פח. [שבת שלנו 
מוכנים לגאולה-השלימה ה ' בעזרת  נגיע ואנחנו לנחלה . ה ' בעזרת  דבר ,
ולגדול, להתקדם, האפשרות  את  לנו  שנותן  מה שזה היפה , לכל  הטוב, לכל

לרמח"ל: העיקרים מאמר ר' צ"ב. [מזמור  ולשמוח כל 'בגאולה'ולצמוח, .[
בשביל  ויטמינים  צריכים  לא  ואנחנו הרוחני, האוכל  שלנו, האוכל זה  – זה

ד']. ד' [דברים לקב"ה להדבק פשוט צריכים אנחנו רואהרוחניות, אני
שלימות ערים רואה  בכי, שומע  בכי, רואה אני ביותר, מפחידים מראות

מוות רואה  אני  המוניםשנשרפו, של  אני ! בוכים, ילדים ושומע רואה אני !
היהודים של  והבכי  התפילות את  שומע ואני  המוות, של  הריח  את מרגיש 

המעטים. שנשארו , האמיתיים 
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להם : וצועקים  לתהום, ישר צועדים  לתהום, הולך שהעולם  רואה אני
תעצור'תעצור לפניכם! תהום זה "שתוק,! בחזרה: צועקים אבל ,'!

רואהיא -טמבל  לא אתה טוב?! הכל מעולה! הכל  ועוד ! ד ', ד' הושע [ר ' "!
הנביאים ]. בדברי רבות  שורות,כהנה שורות צועדים שהם  רואה אני

ע"ש ]. מלאכי [סוף ונעלמים. ישראל,מליארדים, בעם  סכנה, מרגיש אני
הקרוב. בעתיד תיפול שהממשלה  מרגיש גם אבל סתם. לא  ישראל, בארץ

לקראת שהולכים נרגיש  לפחות ה', בעזרת אבל  גדול, סבל  יהיה גם אבל 
הגאולה . לקראת א'האמת, מעיין לאברהם', 'חסד ר' משיח חבלי [בענין

אלימה]. בס' הרמ "ק מדברי והוא  ע"ש. פל"ז  ומ"ה מהי פי"ז ש.
המסר של  הקשה בחומרה זה?המשמעות  ככה כי כל ת . להיות  יכול זה !

מש  אבל  מאד-מאד רגע, לזה  הולך והעולם  מאד . קשה  קשה, יהיה  הו
יורד, שהדולר איך  רואים לא אתם  זה. רק ולא בקפיצות. ככה  בקלות.

דולרים של מליונים  קונה שבנק-ישראל  הזה?אפילו הנייר וכל הדולר
לאפס כמעט  לרדת אחד הולך  לכל מציע הייתי ואני ב']. סו "פ [ישעיהו 

שלהם, לעבדים  תיהפכו - לא אם  כי מזה . להתפטר  בבנק הלוואה  לו שיש
זה, את  תאכל הריבית  כלום . שוה  יהיה לא  הכסף כי לשלם. תוכלו  לא כי
הרבה כ"כ לקחת יוכלו לא  הם  אבל כלום. שוה יהיה  לא  הכסף וכל 

אבל הסוהר , לבית להשתלטאנשים  זה  שלהם על !המטרה  להשתלט
האמיתיים היהודים האמיתיים , הצדיקים  לדאוג . מה  אין  אבל כולם .
עם-ישראל, בשביל התורה, בשביל הקב"ה , בשביל עצמם את שמקריבים
לא הם  יצּ ילם']. 'מ יּ ד-רׁש עים  אוֹ הביו' כּ ל  את ה ' ['ׁש וֹ מר  לדאוג מה  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵאין

] כלום . להם  לעשות  ה'יוכלו בּ ׁש ם י"ד,'וחסוּ  ט' זכריה צ"ח. סנהדרין  . ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ולבכות להתפלל  צריכים  אמיתיים ויהודים רבים ]. ביטחון פסוקי וכהנה 
זה אם השמים . עד ישר  ומגיעים  יגיעו האלו התפילות השכינה . צער  על 
לשמים, ישר  יגיע זה  אז לגאולה , אמיתיים  בגעגועים שבור, בלב עשוי

] ה '. בעזרת  מוקדם, יותר הגאולה את יביא  ּת קׁש יבוזה  הדּ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ'צעקת 
הקדוש.ותוֹ ׁש יע' זוהר ללמוד  וגם  י"ח]. ק"ב תהלים ר ' 'נשמת '. מתפילת  , ְ◌ִ◌ַ◌

לנו שאין  אומר  וכשאני זמן, הרבה לנו אין  שבאמת  להגיד, רוצה  אני
באמת וגם  בכלכלה  גם  יורד העולם כל  שכבר  מתכוון  אני זמן, הרבה
העולם רצח. ומעבר , מעל אכזריות  יש זמן  הרבה כבר  האנושית. הפשוטה
עברות ושל צניעות של סטיות  מיני כל - בעד שני ומצד נגד אחד מצד

ביותר. הנמוכה  ברמה
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"להוציא" העולם, על להשתלט היטלר , של החלום  לפי הולך העולם וכל 
העקומה לדרך  מאמינים  שלא אלה את  ולחסל בה ' שמאמינים אלה  את
אנו זה  ברגע ענקיות. דרך בקפיצות ומחמיר הולך הזה והמצב שלהם.

במלחמות. וגם  בכלכלה גם  העולם , של כללית  התמוטטות לפני עומדים 
כרגע העולם  – זה  כל עם  אבל משיח, של  ההתגלות לפני ממש עומדים אנו
שהשקר עד מבולבלת  כ"כ העולם  של והאוכלוסיה שולט, השקר שקר , מלא
ויותר יותר ושואפים  באמת, שמאמינים אלה כל אבל אמת . כמו נראה
הזה. הגילוי עם ישמחו  והם צדקנו משיח את  ויקבלו יראו אמת, חיי לחיות 
סבל  הרבה  אחרי ייעלמו  הם השקר, את  ומעדיפים שמבולבלים השאר , אבל
שהיהודים ומתפלל ולילה יום  בוכה  אני הזה. העולם שנקראת  מהמציאות 
העינים את יפתחו יתעוררו, - האמת את  לראות  רוצים שלא  המבולבלים

האמת. את ויראו
ישארו החרדים, מאיתנו , מה  מחצי,כמה  פחות  בודאי מאד. מעט יחסית  ?

מכל  חצי יהיה  זה  ואם  בעולם . יהודים הרבה לנו אין  כי יודע, שאני כמה  עד 
לדאוג. לא  אז החרדים , מכל יותר  כבר  זה  אז יהודים, הם שלטענתם  אלו

במספרם. אנשים הרבה  כך כל  לא הם - הזה בעולם  'החרדים -באמת '
זה אין . אין, אבל בעולם. חרדים  יהודים מאד הרבה שישנם  סבורים  אנחנו 

הרבה. לא  ממש
נזכה בע"ה  - תשובה תעשה  אם ישראל, עם תשובה , נעשה אם ה ' בעזרת אז
סימן זה אז  - היהודי  את מציל  לא ה ' אם ח"ו, לא, ואם צדקנו. משיח לקבל
הרגע הגאולה, שלפני האחרון הרגע על מדבר ואני יהודי. היה לא שהוא
ומגוג'. ה'גוג זה  – קורה  שזה ברגע נגדינו, באים העמים  כל  שבו האחרון

צריכים רק ואנחנו נלחם. ה' רק הזאת, המלחמה את  נלחמים לא  ואנחנו
אותנו להציל מה' לצעוק ולבקש, הדלת , את ולסגור  שלנו, לבתים ,להיכנס

- ברחמים  הגאולה את להביא הקדוש  זוהר ללמוד  אותנו,גם יציל  הוא  ואז 
את ילחם  משיח  להילחם. נצטרך לא שלנו . הבתים בתוך עלינו וישמור
זה שברגע לדעת צריכים ואנחנו הקב "ה . של  כנציג ובודאי הזאת , המלחמה
וה' הדלת, את וסוגרים ישראל בארץ שלנו הבתים  לתוך נכנסים  שאנחנו

- עלינו ינצל..שומר הוא – מבקש  שה' מה שעושה יהודי  מדברכל לא  ואני
בהיסטוריה. הזו נקודת-הזמן לפני הזה , השלב לפני שנפטרים  האנשים  על 
את תוקפים  יחדיו  ואדום שישמעאל לפני האחרונים הרגעים על מדבר אני

זמן. מעט זה לחכות, צריכים  שאנחנו זמן  הרבה  לא  וזה  א"י.
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אלימה]. בס' הרמ "ק מדברי והוא  ע"ש. פל"ז  ומ"ה מהי פי"ז ש.
המסר של  הקשה בחומרה זה?המשמעות  ככה כי כל ת . להיות  יכול זה !

מש  אבל  מאד-מאד רגע, לזה  הולך והעולם  מאד . קשה  קשה, יהיה  הו
יורד, שהדולר איך  רואים לא אתם  זה. רק ולא בקפיצות. ככה  בקלות.

דולרים של מליונים  קונה שבנק-ישראל  הזה?אפילו הנייר וכל הדולר
לאפס כמעט  לרדת אחד הולך  לכל מציע הייתי ואני ב']. סו "פ [ישעיהו 

שלהם, לעבדים  תיהפכו - לא אם  כי מזה . להתפטר  בבנק הלוואה  לו שיש
זה, את  תאכל הריבית  כלום . שוה  יהיה לא  הכסף כי לשלם. תוכלו  לא כי
הרבה כ"כ לקחת יוכלו לא  הם  אבל כלום. שוה יהיה  לא  הכסף וכל 

אבל הסוהר , לבית להשתלטאנשים  זה  שלהם על !המטרה  להשתלט
האמיתיים היהודים האמיתיים , הצדיקים  לדאוג . מה  אין  אבל כולם .
עם-ישראל, בשביל התורה, בשביל הקב"ה , בשביל עצמם את שמקריבים
לא הם  יצּ ילם']. 'מ יּ ד-רׁש עים  אוֹ הביו' כּ ל  את ה ' ['ׁש וֹ מר  לדאוג מה  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵאין

] כלום . להם  לעשות  ה'יוכלו בּ ׁש ם י"ד,'וחסוּ  ט' זכריה צ"ח. סנהדרין  . ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ולבכות להתפלל  צריכים  אמיתיים ויהודים רבים ]. ביטחון פסוקי וכהנה 
זה אם השמים . עד ישר  ומגיעים  יגיעו האלו התפילות השכינה . צער  על 
לשמים, ישר  יגיע זה  אז לגאולה , אמיתיים  בגעגועים שבור, בלב עשוי

] ה '. בעזרת  מוקדם, יותר הגאולה את יביא  ּת קׁש יבוזה  הדּ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ'צעקת 
הקדוש.ותוֹ ׁש יע' זוהר ללמוד  וגם  י"ח]. ק"ב תהלים ר ' 'נשמת '. מתפילת  , ְ◌ִ◌ַ◌

לנו שאין  אומר  וכשאני זמן, הרבה לנו אין  שבאמת  להגיד, רוצה  אני
באמת וגם  בכלכלה  גם  יורד העולם כל  שכבר  מתכוון  אני זמן, הרבה
העולם רצח. ומעבר , מעל אכזריות  יש זמן  הרבה כבר  האנושית. הפשוטה
עברות ושל צניעות של סטיות  מיני כל - בעד שני ומצד נגד אחד מצד

ביותר. הנמוכה  ברמה

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מגדברי 

"להוציא" העולם, על להשתלט היטלר , של החלום  לפי הולך העולם וכל 
העקומה לדרך  מאמינים  שלא אלה את  ולחסל בה ' שמאמינים אלה  את
אנו זה  ברגע ענקיות. דרך בקפיצות ומחמיר הולך הזה והמצב שלהם.

במלחמות. וגם  בכלכלה גם  העולם , של כללית  התמוטטות לפני עומדים 
כרגע העולם  – זה  כל עם  אבל משיח, של  ההתגלות לפני ממש עומדים אנו
שהשקר עד מבולבלת  כ"כ העולם  של והאוכלוסיה שולט, השקר שקר , מלא
ויותר יותר ושואפים  באמת, שמאמינים אלה כל אבל אמת . כמו נראה
הזה. הגילוי עם ישמחו  והם צדקנו משיח את  ויקבלו יראו אמת, חיי לחיות 
סבל  הרבה  אחרי ייעלמו  הם השקר, את  ומעדיפים שמבולבלים השאר , אבל
שהיהודים ומתפלל ולילה יום  בוכה  אני הזה. העולם שנקראת  מהמציאות 
העינים את יפתחו יתעוררו, - האמת את  לראות  רוצים שלא  המבולבלים

האמת. את ויראו
ישארו החרדים, מאיתנו , מה  מחצי,כמה  פחות  בודאי מאד. מעט יחסית  ?

מכל  חצי יהיה  זה  ואם  בעולם . יהודים הרבה לנו אין  כי יודע, שאני כמה  עד 
לדאוג. לא  אז החרדים , מכל יותר  כבר  זה  אז יהודים, הם שלטענתם  אלו

במספרם. אנשים הרבה  כך כל  לא הם - הזה בעולם  'החרדים -באמת '
זה אין . אין, אבל בעולם. חרדים  יהודים מאד הרבה שישנם  סבורים  אנחנו 

הרבה. לא  ממש
נזכה בע"ה  - תשובה תעשה  אם ישראל, עם תשובה , נעשה אם ה ' בעזרת אז
סימן זה אז  - היהודי  את מציל  לא ה ' אם ח"ו, לא, ואם צדקנו. משיח לקבל
הרגע הגאולה, שלפני האחרון הרגע על מדבר ואני יהודי. היה לא שהוא
ומגוג'. ה'גוג זה  – קורה  שזה ברגע נגדינו, באים העמים  כל  שבו האחרון

צריכים רק ואנחנו נלחם. ה' רק הזאת, המלחמה את  נלחמים לא  ואנחנו
אותנו להציל מה' לצעוק ולבקש, הדלת , את ולסגור  שלנו, לבתים ,להיכנס

- ברחמים  הגאולה את להביא הקדוש  זוהר ללמוד  אותנו,גם יציל  הוא  ואז 
את ילחם  משיח  להילחם. נצטרך לא שלנו . הבתים בתוך עלינו וישמור
זה שברגע לדעת צריכים ואנחנו הקב "ה . של  כנציג ובודאי הזאת , המלחמה
וה' הדלת, את וסוגרים ישראל בארץ שלנו הבתים  לתוך נכנסים  שאנחנו

- עלינו ינצל..שומר הוא – מבקש  שה' מה שעושה יהודי  מדברכל לא  ואני
בהיסטוריה. הזו נקודת-הזמן לפני הזה , השלב לפני שנפטרים  האנשים  על 
את תוקפים  יחדיו  ואדום שישמעאל לפני האחרונים הרגעים על מדבר אני

זמן. מעט זה לחכות, צריכים  שאנחנו זמן  הרבה  לא  וזה  א"י.



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מד

השלימה הגאולה כי הסבלנות, את  לאבד שהיאוש ולא מתי בדיוק תגיע 
ישתנה, הכל ישתנה. הכל פתאום  ואז הדעת'], ['בהיסח  גדול הכי שלנו 

נתחיל - השתנה  שזה לנו  ברור כשיהיה ולצחוקואנחנו, לצחוק לצחוק,
צדקנו משיח  אחרי ונלך  נקום ואז ּפ ינ וּ ']. שׂ חוֹ ק יּמ לא  'אז  קכ"ו: ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ[מזמור

המקדש . לבית

ח פרק

את כצרו וצרפתי ה', בש וחסו ודל עני  ע בכ והשארתי
הזהב את  כבחו ובחנתי הכס

ואיפהשאלה: המשיח, איפה  בא , דוד בן שביעית במוצאי כתוב א.
הצדיקים?הגאולה רק וינצלו ימותו, היהודים רוב האם איפהב. ג. ?

ברחמים ?הגאולה

ברחמים...תשובה: גאולה הכוונה מה יודעים  לא אנחנו 

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 הבינונים,ובזוהר גם ויזכו שיגאלו כדי בתשרי, יגאלו שלא  כתוב  -
ה נּ אמן הרוֹ עה  עתיד זה וּ מ וּ ם לאברהם: החסד כתב וכן  בניסן . יגאלו ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִולכן 
חל  נעשׂ ה מּפ ׁש עינוּ , מח וֹ לל והוּ א יתק יּ ם וּ בוֹ  האחר וֹ נה , בּ גּ לוּ ת  ֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
דחקים בּ כּמ ה עניּ וּ ת , ׁש ל יּס וּ רים ׁש ל בּ מ כּ וֹ ת  בּ עונ וֹ תינ וּ , מדכּ א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ גללם ,
בחבוּ רתוֹ  ׁש כּ תוּ ב וזה וּ  וג וֹ מר, הרעה על  יהו"ה ויּ נּ חם  וּ בגללוֹ  עליהם , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש ּס וֹ בל

לנוּ , ראנר ּפ א ׁש היא הבּ ינ וֹ ניּ ים, את דּ וֹ חה שׂ מאל  וימיןוּ וּ בגללוֹ  הנה, ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תם ויקים ׁש בים, לקבּ ל ימין  זרוֹ ע פסח , ׁש ה וּ א בּ תׁש וּ בה, אוֹ תם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְמקרבת
יצאוּ  וּ בׁש בוּ עוֹ ת ירוּ ׁש לים , ׁש בי ק וּ מי  להם  ויאמר בּ ידיהם, וא וֹ חז ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמ נּ פילתם
ויתכּ נּ סוּ  ּת וֹ רה, ספר  להם  וּ מגלּ ה רחמים , הוּ א  ּת וֹ רה  ׁש ּמ ּת ן מׁש ה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִבּ זכ וּ ת
יעיר כּ נׁש ר וּ ב וֹ  בּ ניו, על  ורחמים הר ׁש עה , מלכוּ ת היּ בּ ׁש ה, ותראה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִלירוּ ׁש לים ,

קנּ וֹ  זה מי קנּ וֹ קנּ וֹ . ירוּ ׁש לים .(לשכינה )? ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
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ט פרק
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 יזכולשחוק, לא
ממשפחה. ושנים מעיר  אחד  בעניואלא עני שיחלץ עתה  שילחץ ויש 

לא כמוהו אשר  הצרה שתרבה  והיינו החייבים, כל  ויזכו בתשובה וישובו
ויתרככו הבכיה , ותרבה עוני, מרוב  גוייתם אם כי  אז לישראל שאין נהיתה,
בבורא, אלא  הבטחה נשאר לא שכבר  והיינו הצער , מרוב  הקשות  הלבבות
מצרת בנחת הם ואם א', ענין  צרת על  הבכייה יתעורר הרבה פעמים  כי


איש* אלפים שבעת רק שישארו נכתב אחר במקום 

לאברהם בחסד כב )ח"ו. נהר  ג  במעלת (מעין  לשונו , זה ,
המשיח : בביאת ישראל בארץ קבלההדר מסורת כי  דע 

גליות  קיבוץ  עם  המשיח כשיבא  יום  באותו כי בידינו
שבעת  ישראל  בארץ ימצא  יום באותו  ישראל , לארץ

ישראל, מבני שבארץ,אלפים  המתים יחיו היום  ובאותו
ובאותו מירושלים , האש  חומת יסתלקו היום ובאותו
ובאותו ומרגליות, טובים באבנים המקדש בית יבנה יום
בריה  חיותם  בעת ישראל  שבארץ המתים יחזרו יום
כולם חיים , הנמצאים אלפים הז' וכן רוחניים , חדשה 
קודם הראשון אדם  של כגופו רוחני , גוף  חדשה בריה

של  וכגופו ו)החטא ע"ה(חנוך רבינו ,(ואליהו)משה
לעיני זה וכל וגו', כנשרים  מעופפים  באויר כולם  וישוטו

הגליות: קיבוץ אנשי
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 עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מד

השלימה הגאולה כי הסבלנות, את  לאבד שהיאוש ולא מתי בדיוק תגיע 
ישתנה, הכל ישתנה. הכל פתאום  ואז הדעת'], ['בהיסח  גדול הכי שלנו 

נתחיל - השתנה  שזה לנו  ברור כשיהיה ולצחוקואנחנו, לצחוק לצחוק,
צדקנו משיח  אחרי ונלך  נקום ואז ּפ ינ וּ ']. שׂ חוֹ ק יּמ לא  'אז  קכ"ו: ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ[מזמור

המקדש . לבית

ח פרק

את כצרו וצרפתי ה', בש וחסו ודל עני  ע בכ והשארתי
הזהב את  כבחו ובחנתי הכס

ואיפהשאלה: המשיח, איפה  בא , דוד בן שביעית במוצאי כתוב א.
הצדיקים?הגאולה רק וינצלו ימותו, היהודים רוב האם איפהב. ג. ?

ברחמים ?הגאולה

ברחמים...תשובה: גאולה הכוונה מה יודעים  לא אנחנו 

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 הבינונים,ובזוהר גם ויזכו שיגאלו כדי בתשרי, יגאלו שלא  כתוב  -
ה נּ אמן הרוֹ עה  עתיד זה וּ מ וּ ם לאברהם: החסד כתב וכן  בניסן . יגאלו ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִולכן 
חל  נעשׂ ה מּפ ׁש עינוּ , מח וֹ לל והוּ א יתק יּ ם וּ בוֹ  האחר וֹ נה , בּ גּ לוּ ת  ֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
דחקים בּ כּמ ה עניּ וּ ת , ׁש ל יּס וּ רים ׁש ל בּ מ כּ וֹ ת  בּ עונ וֹ תינ וּ , מדכּ א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ גללם ,
בחבוּ רתוֹ  ׁש כּ תוּ ב וזה וּ  וג וֹ מר, הרעה על  יהו"ה ויּ נּ חם  וּ בגללוֹ  עליהם , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש ּס וֹ בל

לנוּ , ראנר ּפ א ׁש היא הבּ ינ וֹ ניּ ים, את דּ וֹ חה שׂ מאל  וימיןוּ וּ בגללוֹ  הנה, ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תם ויקים ׁש בים, לקבּ ל ימין  זרוֹ ע פסח , ׁש ה וּ א בּ תׁש וּ בה, אוֹ תם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְמקרבת
יצאוּ  וּ בׁש בוּ עוֹ ת ירוּ ׁש לים , ׁש בי ק וּ מי  להם  ויאמר בּ ידיהם, וא וֹ חז ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמ נּ פילתם
ויתכּ נּ סוּ  ּת וֹ רה, ספר  להם  וּ מגלּ ה רחמים , הוּ א  ּת וֹ רה  ׁש ּמ ּת ן מׁש ה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִבּ זכ וּ ת
יעיר כּ נׁש ר וּ ב וֹ  בּ ניו, על  ורחמים הר ׁש עה , מלכוּ ת היּ בּ ׁש ה, ותראה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִלירוּ ׁש לים ,

קנּ וֹ  זה מי קנּ וֹ קנּ וֹ . ירוּ ׁש לים .(לשכינה )? ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מהדברי 

ט פרק
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 יזכולשחוק, לא
ממשפחה. ושנים מעיר  אחד  בעניואלא עני שיחלץ עתה  שילחץ ויש 

לא כמוהו אשר  הצרה שתרבה  והיינו החייבים, כל  ויזכו בתשובה וישובו
ויתרככו הבכיה , ותרבה עוני, מרוב  גוייתם אם כי  אז לישראל שאין נהיתה,
בבורא, אלא  הבטחה נשאר לא שכבר  והיינו הצער , מרוב  הקשות  הלבבות
מצרת בנחת הם ואם א', ענין  צרת על  הבכייה יתעורר הרבה פעמים  כי


איש* אלפים שבעת רק שישארו נכתב אחר במקום 

לאברהם בחסד כב )ח"ו. נהר  ג  במעלת (מעין  לשונו , זה ,
המשיח : בביאת ישראל בארץ קבלההדר מסורת כי  דע 

גליות  קיבוץ  עם  המשיח כשיבא  יום  באותו כי בידינו
שבעת  ישראל  בארץ ימצא  יום באותו  ישראל , לארץ

ישראל, מבני שבארץ,אלפים  המתים יחיו היום  ובאותו
ובאותו מירושלים , האש  חומת יסתלקו היום ובאותו
ובאותו ומרגליות, טובים באבנים המקדש בית יבנה יום
בריה  חיותם  בעת ישראל  שבארץ המתים יחזרו יום
כולם חיים , הנמצאים אלפים הז' וכן רוחניים , חדשה 
קודם הראשון אדם  של כגופו רוחני , גוף  חדשה בריה

של  וכגופו ו)החטא ע"ה(חנוך רבינו ,(ואליהו)משה
לעיני זה וכל וגו', כנשרים  מעופפים  באויר כולם  וישוטו

הגליות: קיבוץ אנשי
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 עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מו 

המות, בצרת  הם  או המות. מצרת בנחת והם הלחם, מצרת בצער או הלחם,
בצרה: לעתות  משגב  והיינו וכיוצא , העוני מצרת בנחת  והם

נחת שום  שאין עד יחד הצרות  כל כוללת  היא אז להם שתהיה זו  צרה  אמנם
מושב, ואין  נחת , ואין ושמלה, לחם  אין  דדלות  בכייה דהיינו בחינה , משום 
גוייתו אלא  לו אין ואחד אחד כל אלא בקרה, כסות ואין עיר , ואין בית , ואין
מיתה להם  מחליף הוא ברוך שהקדוש ומהחרב, ומהמיתה מהשביה  מצר 

המשיח. ימות  לא  ולכן בעוני,

מירושלים  לצאת ישראל שעתידין ימים מ"ה העמים,והיינו במדבר  להיות
אל  ויצא  בר  פיסת  אפילו בידו הציל  שלא  סדום בהפיכת לוט שהיה  כעין 
פני  על נפוצים  וכולם ישראל, של צרתן יהיו כך בדומה דומה  ממש המדבר,
שיתגלה עד הזה , כצער היה לא מעולם ישראל שעברו  צרות שכל  המדבר,
ובכה שבא כדרך בצרתם, עמם ויבכה  שיחיה לישראל רבע"ה משה  שם 
רבינו משה מדת כנגד ימים  מ"ה  ישראל ימנו ושם  בבל, נהרות על עמהם
מלוחים, שרשים במדבר  שימצאו מה  אלא  שם יאכלו ולא מ"ה , שם כנגד

בתשובה. כולם שם ישובו אז

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

וזמש"ל.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

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מזדברי 

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 
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  רובשישובו שהם עליון  סוד יתמעט ח "ו יתמעטו אם כי ,
ויעמוד  רבוא, ס' הנשמות גלגול סוד שהוא מלך, הדרת  עם וברוב ישראל,
יתמעטו ח"ו ואם משיעורם , יפחתו ולא  הגאולה  עד  מלאת עד העולם 
פחות עולם לך שאין  גבוה , כבוד ימעט ממשפחה ושנים  מעיר א ' וישאר 
גלגולים, ויצטרכו הנשמות , יתמעטו אם  המקורות ויתמעטו רבוא , מס'
שמים כבוד וירבה כולם ויזכו גלגול, צורך ימעט  בחיים יצטרפו אם  אמנם

השפע. מקורות וירבה

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 



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מו 
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נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  מח

י  פרק
שותף ממילא נעשה רב הערב נגד במלחמה בפועל עוסק שאינו מי כל

נברא שלא לו מוטב שיהיה , מי ויהיה רב הערב מתלמידי!לקליפת  התור (קול

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

מיני  בכל שנכנסה רב הערב מקליפת  להיזהר נאמנה ידע ואחד אחד כל
מלהידבק ישראל עם את שמפריעים  בתשובה , ומחזירי ודרשנים  רבנים 
מיני  וכל תפלה אמונה על  שידברו  המובהק וסימנם הוא  ברוך בהקדוש
אומרים שלא  הראשי והסימן - רב ערב הם הרבנים שכל יגידו וגם דברים
מספרי  מחלוקת , בעלי שהם השני והסימן  הקדוש, זוהר  ללמוד  ליהודים
מכנים ישראל, גדולי מבזים  ברבים, חבירו פני מבזים ורכילות , הרע  לשון 
פוסקים והשו "ע שהרמב"ם  וכזבים , שקרים  רע שם מוציא לחבירו, שם 
אל  העולם , את ומחריבים המשיח את מעכבים  והם למכתם , תרופה שאין
תתנו אל שלהם, הספרים תקראו ואל האלו, העמלקים של הדרשות  תשמעו

מהאש שבורחים כמו מהם תברחו קבע, הוראת טעותלהם כולו והוא 
וגדול וראש רב להיות  שם, מאנשי  להיות אלא בתורה  עוסק ואינו ורמאות

הבריות על ולהשתרר [קאמרנא ],הדור בחיים  חלק ולא  חיים  לו  ואין  לכן,
בכל להתגבר  ועלינו  ומרה קשה הכי המלחמה היא רב  בערב  המלחמה 
הערב נגד במלחמה בפועל  עוסק שאינו מי  וכל  זו, במלחמה  כוחנו שארית
שלא לו מוטב  שיהי ', מי  ויהי' רב  הערב  לקליפת שותף ממילא נעשה רב

להלן ].!נברא ראה  [הגר"א,

זי"ע: מווילנא לשוןהגר"א  ובעלי מחלוקת  בעלי א' רב ערב מיני חמשה 
שמראים הרמאים  ג' וכדומה , זנות  כמו  התאווה אחר הרודפים ב ' הרע ,
תחילה והמחלוקת הממון , אחר הרודפים  ד' שלם. לבם ואין כצדיקים עצמם 

עמלקים  הנקראים והם כולם , כנגד המחלוקת  שיעברוכי עד  בא דוד  בן ואין
העולם נאמרמן  ועליהם  י"ט ), כ"ה עמלק(דברים  זכר  את כמבוארתמחה 

דברים )בזוהר . פרשת אליהו, .(אדרת

תפילות  תתקט"ו בספרו  קנד)הרמח "ל שהיא(תפילה משיח מחבלי להציל ...
למטה .. שירדה  השכינה  בעבור  כיולדה... שנאמרחיל שולטים, רב  וערב 

לראש צריה היו סודותבהם  בכמה התורה... בחכמת אלא זה  יתתקן  ובמה  ,
עכ"ל. יזהירו... והמשכילים  שבהם  התורה של 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער מטדברי 

מווילנא יהיההגר "א ולא בישראל מאוד דבוקין רע הערב זי"ע:
ערב מיני ה' הגלות... קושי ידי על מישראל שיתבררו  עד הגאולה 
לא עדיין אבל הצרות... כל וגורמים בגלות  ישראל  ראשי המה – רב

רב ... הערב מן שיבררו  עד גמור בירור  א')יהיה  נ"ג זוהר והם(תיקוני
כל  יתבררו  ושם ממעשיהם לומדים  וישראל בישראל מאוד דבוקים
והם ג '. כ"ז  חדש זוהר  תיקוני אפילה, ימי בשלשה  ישראל רשעי
גיבורים ר "ע נג"ע ונקראים  הגלות, ואריכת תורה  ביטול כל הגורמים 
תורה לספר  תכשיטין  ומתנדבין כנסיות  בתי שבונים השם אנשי הם
וגוזלים חמס כלי בגלות ישראל ראשי הם  עמלקים שם , להם לעשות

לראש צריה היו נאמר  ועליהם  ישראל ב ',לעניי ל"ז חדש  זוהר (תיקוני

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

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

הקדוש הזוהר מתנגדי רב הערב   הזאת הרעה העדה  מ הבדלו

אחר, יהודי של צרות  על לבכות  יכולים  לא  הם יהודי לב רב  לערב אין א .
הם ג. - האידישקייט מן אותנו  מקררים  הם ב . - אחרים  ליהודים  קרים  הם
רודפים הם  ה. - הקדוש  הזוהר ללימוד מתנגדים  הם  ד. - לקדושה מתנגדים
- וחצופים. פנים  עזי הם  ז. - הזהב  עגל מסביב  רוקדים  הם ו. - הכבוד אחר

חסדים. וגומלי רחמנים  ביישנים סימנים: ג' יש ליהודים 

הקדוש שאלה: זוהר ללמוד אומרים  שלא רבנים  הרבה מהיש מפני כן  אם  ?
הקדוש  זוהר  לימוד על  ולהוכיח  לפרסם  הקורה  בעובי נכנס ולמהכבודו ?

לי  אמר לא  שלי כשהרב לכבודו, ?שנשמע

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

הפרשה, על  שבוע  בכל  הקדוש הזוהר שעבראת  מדור ישיבות  הראשי [וכל
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למטה .. שירדה  השכינה  בעבור  כיולדה... שנאמרחיל שולטים, רב  וערב 
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רב ... הערב מן שיבררו  עד גמור בירור  א')יהיה  נ"ג זוהר והם(תיקוני
כל  יתבררו  ושם ממעשיהם לומדים  וישראל בישראל מאוד דבוקים
והם ג '. כ"ז  חדש זוהר  תיקוני אפילה, ימי בשלשה  ישראל רשעי
גיבורים ר "ע נג"ע ונקראים  הגלות, ואריכת תורה  ביטול כל הגורמים 
תורה לספר  תכשיטין  ומתנדבין כנסיות  בתי שבונים השם אנשי הם
וגוזלים חמס כלי בגלות ישראל ראשי הם  עמלקים שם , להם לעשות

לראש צריה היו נאמר  ועליהם  ישראל ב ',לעניי ל"ז חדש  זוהר (תיקוני

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

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

הקדוש הזוהר מתנגדי רב הערב   הזאת הרעה העדה  מ הבדלו

אחר, יהודי של צרות  על לבכות  יכולים  לא  הם יהודי לב רב  לערב אין א .
הם ג. - האידישקייט מן אותנו  מקררים  הם ב . - אחרים  ליהודים  קרים  הם
רודפים הם  ה. - הקדוש  הזוהר ללימוד מתנגדים  הם  ד. - לקדושה מתנגדים
- וחצופים. פנים  עזי הם  ז. - הזהב  עגל מסביב  רוקדים  הם ו. - הכבוד אחר

חסדים. וגומלי רחמנים  ביישנים סימנים: ג' יש ליהודים 

הקדוש שאלה: זוהר ללמוד אומרים  שלא רבנים  הרבה מהיש מפני כן  אם  ?
הקדוש  זוהר  לימוד על  ולהוכיח  לפרסם  הקורה  בעובי נכנס ולמהכבודו ?

לי  אמר לא  שלי כשהרב לכבודו, ?שנשמע

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

הפרשה, על  שבוע  בכל  הקדוש הזוהר שעבראת  מדור ישיבות  הראשי [וכל



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נ

במכתב], להלן ראה  – הקדוש זוהר עשהלמדו  לא האמת  את כשידע והח "ח 
לתת יצטרך יהודי  שכל מעלה, של דין  מהבית פחד  רק רב לשום חשבון

שנה. 120 אחר ׁש לוֹ םתשובה מעלה , ׁש ל דּ ין בּ בית  א וֹ תי יׁש אלוּ  כן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 
אטוֹ םיה וּ דה מ ּפ צצת ישׂ ראל עם  את  לה צּ יל ׁש אפׁש ר ידעּת  האם  כּ ן! אׁש יב ?! ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לזה עשׂ ית וּ מה  ואמרּת י יׁש אל וּ  הזוֹ ה"ק, על ספרים מיליוֹ ני הדּפ סּת י אׁש יב, ? ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש לּ הם לּק הל  א וֹ מרים  ׁש א  יׁש יבוֹ ת והראׁש י הר בּ נים  ׁש כּ ל  האמת את  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַבּ דּ ר ׁש וֹ ת 
– ּפ עמים  172 בּ זוֹ ה "ק כּ ת וּ ב זה [כּ ל  רב, הערב רא ׁש י הם הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד
מראי  310 ה כּ ל ס – זי"ע ט וֹ ב ׁש ם בּ על ּת למידי ספרי בּ -140 מוּ באים ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוגם

זה ], את  לראוֹ ת  יכוֹ ל אחד וכל ספרים  בּ 17 הכּ ל והדּפ סּת י וכלמקוֹ מוֹ ת , ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
או והרב שם, להיכנס אסור הקדוש  זוהר שם  שאין המדרש  ובית ישיבה
והם רב  ערב  – אחרא מהסטרא רב  הוא זה על דואג  שלא  ישיבה ◌ֵ◌ְהראש 
האמת זה וּ  - בּ י וֹ מ וֹ . י וֹ ם מידי ישׂ ראל לכלל  ׁש ּמ גּ יעים האסוֹ נ וֹ ת כּ ל על  ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲא ׁש מים

מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית ׁש יּ תקבּ ל  מהחפץה יּ חידי הסיפור  הבאים  בעלונים  [ראה  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעחיים ] מנחם  הג"ר הגוב"י. כתב וכן ועוד, ה ', סוד ובס ' ומצלא, מגנא זוהר בספר נכין (ראה ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

זצ "ל: חכמיםהלּפ רין הּת למידי את  מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית  ּת וֹ בעים  הגּ לוּ ת  בּ זמן וההרוּ גים  העניּ ים  ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

 ּכ על אוֹ תם  וּ מעניׁש ים  ק בּ לה, למדוּ  ח יּ ים 'ׁש א 'עץ  על הגוב"י בּ על לׁש וֹ ן וזה שנתן : (בהסכמה ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

שלימה') 'איפה ספרו על  זצ "ל דוויק שאול חיים  וחכמת.להג"ר נסּת ר  לוֹ מד  ׁש אינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
ל בּ וֹ  על בּ העל וֹ ת וֹ  ח דּ וּ דין ח דּ וּ דין  יעשׂ ה וּ ב שׂ רוֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה הזּ הר , ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵספר
בּ עצמ וֹ  ה וּ א וההרגוֹ ת, ה ּמ ׁש יסוֹ ת והּמ לחמ וֹ ת, הגּ זרוֹ ת דּ ישׂ ראל , ענ יּ וּ תא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִכּ י
על וההר וּ ג וׁש פל וּ תוֹ , דּ לּ וּ ת וֹ  על  יח יּ ב וֹ  העני מעלה ׁש ל  וּ בּ ּפ ּמ ליא  לזה. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵגּ וֹ רם
אין הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם גּ ם אׁש ר לחברוֹ . אדם ׁש בּ ין חטאים  נקרא זה וכל  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲהריגתוֹ ,

וה ּת וֹ כחה. הדּ ין מ יּ וֹ ם לנוּ  אוֹ י עליהם  כל מכּפ ר  את  יתבעו היום  כן וכמו ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מפצצת ישראל להצלת כלום עשו  שלא על ישיבות  וראשי רבנים  האדמורים

שאמחז "ל, כמו  חיים אטום , חפץ  ועי' נב . איכה  מד"ר סח , רמז, שופטים  ילקוט  נה , (שבת 

כ"ה ) זה.,במכתב  על  ושלום חס  ויתבע הוא, בנפשו כי לדעת עליו 

תורה  סתרי ללימוד  מתנגדי רב הערב

ההקדמותכתב בשער ז"ל  הקדוש )מהרח"ו הזוהר  מתנגדי שהם  רב לערב  עון(מקור  :
שהיא החיים בעץ להתעסק בחר שלא הוא  ורע טוב הדעת  בעץ אדה"ר

וזהו הקבלה עמנוחכמת  אתה דבר למשה  האומרים רב הערב עון עצמו
תורה בסתרי  נמות פן  אלהים עמנו ידבר ואל  ורע טוב  הדעת בעץ ונשמעה
חכמת על רע שם  המוציאים זה בזמנינו אשר  תורה  בני קצת הטועים כסברת

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נאדברי 

ח"ו, שנים  בקצרות  ימות בה  שמתעסק מי שכל ואומרים  עולם  חיי האמת 
דעץ מסטרא  להם ונתנו החיים, דעץ מסטרא הראשונות הלוחות נשברו ולכן
וב ' א' בית דחורבן איבודא וגרם דמטרוניתא , שפחה משנה  ורע, טוב הדעת
ישראל בני  דיתובון עד בעו "ה אנו אשר והארוך  המר האחרון וגלות

מי בתיובתא את  וידעו  תורה, ברזי וליודעו להכירו אלהיהם  ה' את  ובקשו 
האמת בחכמת לעסוק יזכו וכדין מלכם הוא ומי עובדים, עכ"ל.הם ,

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  העידוּ  א ׁש ר  צדקנוּ  הּמ ׁש יח בּ יאת קדם סוטה )ועכׁש ו כּ י (סוף  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הק' הבעש"ט מּפ י וּ מקבּ ל בּ עלמא, יׁש ט  ו ׁש קרא  נעדּ רת , ּת הא ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת 

רב ,ותלמידיו, מהערב העדה  ורא ׁש י מנהיגים רב  יהיוּ  הּמ ׁש יח  בּ יאת קדם כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
נאוזוֹ  ּפ רׁש ת מהימנא  הרעיא ע "א )לׁש וֹ ן  קכ"ו מהימנא(דף  רעיא  א"ל ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

סגי, בּ צערא  אנא  דּ הא  יכלּת בּ כל ּת אחר א  דּ יקו "ק בּ ׁש מא  על ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוּ מאה
קבוּ רה, בּ האי צערא  מהאי לי לאפקא  לי עוֹ זר איׁש  אין  כּ י ויּ רא וכה  כּ ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ַו יּ פן

עלי ט )דּ אתמר נג, ואני (ישעיה בּ י, ה ׁש ּת מוֹ דען  וא קברוֹ  ר ׁש עים את ויּ ּת ן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
סוֹ פרים דּ חכמת  בּ יניה וּ  דּ סרח מת  כּ כלב רׁש יעיּ א  רב בּ ין בּ עיניהוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָחׁש יב
מלכוֹ ן בּ ין  מפזּ רין  דּ ישׂ ראל  אתר וּ בכל וקר ּת א , קרּת א בּ כל בּ יניה וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִּת סרח 

בּ ה וּ  דּ אתמר  דקב"ה עאנא  ישׂ ראל על רעין רב ערב א נּ וּ ן  לד,ואתהדּ ר וּ  (יחזקאל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ת "ח,לא ) עם  טיבוּ  למעבּ ד יכלת  לוֹ ן  ולית א ּת ם , אדם מרעיתי צאן צאני ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ְואּת ן 

רב ערב וּ מחרימין יחנּ נוּ , ו א  לעיר מעיר מסוֹ בבים  חטא  ויראי חיל ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואנׁש י
לנפילוּ  ּת קוּ מה  יהא  דּ לא  קצוּ ב דּ בר  אלּ א  סגּ יאין בּ אתרי ל וֹ ן יהבין וא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ יניהוּ 
בּ דחקא בּ צערא  חטא ויראי חיל ואנׁש י חכמים  וכל ׁש עה, ח יּ י ואפלּ וּ  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִדּ לה וֹ ן
בּ רא ׁש  חרשׂ  לנבלי נחׁש ב וּ  איכה בּ ּפ ז  המסלּ אים בּ נים  כּ כלבים  ח ׁש יבין  ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִבּ יג וֹ נא

ח וּ צוֹ ת  ב )כּ ל ד, בּ יניה וּ ,(איכה אכסניא ׁש כחוּ  עתיריןדּ לא אנּ וּ ן רב ערב וא נּ וּ ן ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ריׁש י  דּ יּ נין דּ א נּ וּ ן ׁש חד  מרי גּ זלנין כּ לל, יגוֹ נא בּ א  צערא בּ א  בּ חדוא ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש לוה

מ ּפ ניהם חמס הארץ מלאה כּ י ג )עּמ א, ז, אתמר(בראשית  ה )עליהם א, היוּ (איכה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ אן. עד ּת נינא זמנא על בּ א וּ מאה  לראׁש , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָצריה

הּק דוֹ ׁש  ה ּס פר  לׁש וֹ ן בּ ראׁש יתזהוזה  ּפ רׁש ת חי קי"ג )ר  הדּ וֹ ר,(דף  רב  וע ּת ה ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌
ולפחד לירא ישׂ ראל  בּ ר  כּ ל צרי לכן רב, מערב  הם ׁש לּ הם הראׁש ים ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִעם

רב הערב  בּ כלל יהיה לה ',ׁש א וּ תפלּ ה בּ ת וֹ רה להרבּ וֹ ת רק  עצה  לנוּ  ואין  , ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
וּ מר ׁש עים הזּ דוֹ נים  מּמ ים ׁש יּ צּ ילנ וּ  ותחנוּ נים , בּ תׁש וּ בה עּמ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתבּ וֹ דד
ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  נפׁש וֹ תינוּ , ּת ּק וּ ן על להמ ּת ין ּפ נאי עוֹ ד לנוּ  אין  כּ י ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַה לּ לוּ ,

ז"ל יד)ר בּ וֹ תינוּ  א, ׁש ל (אבות וה בּ רוּ ר  ה גּ מר עכ ׁש ו  כּ י אימתי, עכׁש ו א אם ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
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במכתב], להלן ראה  – הקדוש זוהר עשהלמדו  לא האמת  את כשידע והח "ח 
לתת יצטרך יהודי  שכל מעלה, של דין  מהבית פחד  רק רב לשום חשבון

שנה. 120 אחר ׁש לוֹ םתשובה מעלה , ׁש ל דּ ין בּ בית  א וֹ תי יׁש אלוּ  כן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 
אטוֹ םיה וּ דה מ ּפ צצת ישׂ ראל עם  את  לה צּ יל ׁש אפׁש ר ידעּת  האם  כּ ן! אׁש יב ?! ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לזה עשׂ ית וּ מה  ואמרּת י יׁש אל וּ  הזוֹ ה"ק, על ספרים מיליוֹ ני הדּפ סּת י אׁש יב, ? ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש לּ הם לּק הל  א וֹ מרים  ׁש א  יׁש יבוֹ ת והראׁש י הר בּ נים  ׁש כּ ל  האמת את  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַבּ דּ ר ׁש וֹ ת 
– ּפ עמים  172 בּ זוֹ ה "ק כּ ת וּ ב זה [כּ ל  רב, הערב רא ׁש י הם הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד
מראי  310 ה כּ ל ס – זי"ע ט וֹ ב ׁש ם בּ על ּת למידי ספרי בּ -140 מוּ באים ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוגם

זה ], את  לראוֹ ת  יכוֹ ל אחד וכל ספרים  בּ 17 הכּ ל והדּפ סּת י וכלמקוֹ מוֹ ת , ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
או והרב שם, להיכנס אסור הקדוש  זוהר שם  שאין המדרש  ובית ישיבה
והם רב  ערב  – אחרא מהסטרא רב  הוא זה על דואג  שלא  ישיבה ◌ֵ◌ְהראש 
האמת זה וּ  - בּ י וֹ מ וֹ . י וֹ ם מידי ישׂ ראל לכלל  ׁש ּמ גּ יעים האסוֹ נ וֹ ת כּ ל על  ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲא ׁש מים

מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית ׁש יּ תקבּ ל  מהחפץה יּ חידי הסיפור  הבאים  בעלונים  [ראה  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מעחיים ] מנחם  הג"ר הגוב"י. כתב וכן ועוד, ה ', סוד ובס ' ומצלא, מגנא זוהר בספר נכין (ראה ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

זצ "ל: חכמיםהלּפ רין הּת למידי את  מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית  ּת וֹ בעים  הגּ לוּ ת  בּ זמן וההרוּ גים  העניּ ים  ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

 ּכ על אוֹ תם  וּ מעניׁש ים  ק בּ לה, למדוּ  ח יּ ים 'ׁש א 'עץ  על הגוב"י בּ על לׁש וֹ ן וזה שנתן : (בהסכמה ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

שלימה') 'איפה ספרו על  זצ "ל דוויק שאול חיים  וחכמת.להג"ר נסּת ר  לוֹ מד  ׁש אינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
ל בּ וֹ  על בּ העל וֹ ת וֹ  ח דּ וּ דין ח דּ וּ דין  יעשׂ ה וּ ב שׂ רוֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה הזּ הר , ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵספר
בּ עצמ וֹ  ה וּ א וההרגוֹ ת, ה ּמ ׁש יסוֹ ת והּמ לחמ וֹ ת, הגּ זרוֹ ת דּ ישׂ ראל , ענ יּ וּ תא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִכּ י
על וההר וּ ג וׁש פל וּ תוֹ , דּ לּ וּ ת וֹ  על  יח יּ ב וֹ  העני מעלה ׁש ל  וּ בּ ּפ ּמ ליא  לזה. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵגּ וֹ רם
אין הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם גּ ם אׁש ר לחברוֹ . אדם ׁש בּ ין חטאים  נקרא זה וכל  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲהריגתוֹ ,

וה ּת וֹ כחה. הדּ ין מ יּ וֹ ם לנוּ  אוֹ י עליהם  כל מכּפ ר  את  יתבעו היום  כן וכמו ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מפצצת ישראל להצלת כלום עשו  שלא על ישיבות  וראשי רבנים  האדמורים

שאמחז "ל, כמו  חיים אטום , חפץ  ועי' נב . איכה  מד"ר סח , רמז, שופטים  ילקוט  נה , (שבת 

כ"ה ) זה.,במכתב  על  ושלום חס  ויתבע הוא, בנפשו כי לדעת עליו 

תורה  סתרי ללימוד  מתנגדי רב הערב

ההקדמותכתב בשער ז"ל  הקדוש )מהרח"ו הזוהר  מתנגדי שהם  רב לערב  עון(מקור  :
שהיא החיים בעץ להתעסק בחר שלא הוא  ורע טוב הדעת  בעץ אדה"ר

וזהו הקבלה עמנוחכמת  אתה דבר למשה  האומרים רב הערב עון עצמו
תורה בסתרי  נמות פן  אלהים עמנו ידבר ואל  ורע טוב  הדעת בעץ ונשמעה
חכמת על רע שם  המוציאים זה בזמנינו אשר  תורה  בני קצת הטועים כסברת
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ח"ו, שנים  בקצרות  ימות בה  שמתעסק מי שכל ואומרים  עולם  חיי האמת 
דעץ מסטרא  להם ונתנו החיים, דעץ מסטרא הראשונות הלוחות נשברו ולכן
וב ' א' בית דחורבן איבודא וגרם דמטרוניתא , שפחה משנה  ורע, טוב הדעת
ישראל בני  דיתובון עד בעו "ה אנו אשר והארוך  המר האחרון וגלות

מי בתיובתא את  וידעו  תורה, ברזי וליודעו להכירו אלהיהם  ה' את  ובקשו 
האמת בחכמת לעסוק יזכו וכדין מלכם הוא ומי עובדים, עכ"ל.הם ,

ז"ל ר בּ וֹ תינוּ  העידוּ  א ׁש ר  צדקנוּ  הּמ ׁש יח בּ יאת קדם סוטה )ועכׁש ו כּ י (סוף  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הק' הבעש"ט מּפ י וּ מקבּ ל בּ עלמא, יׁש ט  ו ׁש קרא  נעדּ רת , ּת הא ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת 

רב ,ותלמידיו, מהערב העדה  ורא ׁש י מנהיגים רב  יהיוּ  הּמ ׁש יח  בּ יאת קדם כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
נאוזוֹ  ּפ רׁש ת מהימנא  הרעיא ע "א )לׁש וֹ ן  קכ"ו מהימנא(דף  רעיא  א"ל ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

סגי, בּ צערא  אנא  דּ הא  יכלּת בּ כל ּת אחר א  דּ יקו "ק בּ ׁש מא  על ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוּ מאה
קבוּ רה, בּ האי צערא  מהאי לי לאפקא  לי עוֹ זר איׁש  אין  כּ י ויּ רא וכה  כּ ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ַו יּ פן

עלי ט )דּ אתמר נג, ואני (ישעיה בּ י, ה ׁש ּת מוֹ דען  וא קברוֹ  ר ׁש עים את ויּ ּת ן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
סוֹ פרים דּ חכמת  בּ יניה וּ  דּ סרח מת  כּ כלב רׁש יעיּ א  רב בּ ין בּ עיניהוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָחׁש יב
מלכוֹ ן בּ ין  מפזּ רין  דּ ישׂ ראל  אתר וּ בכל וקר ּת א , קרּת א בּ כל בּ יניה וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִּת סרח 

בּ ה וּ  דּ אתמר  דקב"ה עאנא  ישׂ ראל על רעין רב ערב א נּ וּ ן  לד,ואתהדּ ר וּ  (יחזקאל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ת "ח,לא ) עם  טיבוּ  למעבּ ד יכלת  לוֹ ן  ולית א ּת ם , אדם מרעיתי צאן צאני ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ְואּת ן 

רב ערב וּ מחרימין יחנּ נוּ , ו א  לעיר מעיר מסוֹ בבים  חטא  ויראי חיל ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואנׁש י
לנפילוּ  ּת קוּ מה  יהא  דּ לא  קצוּ ב דּ בר  אלּ א  סגּ יאין בּ אתרי ל וֹ ן יהבין וא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ יניהוּ 
בּ דחקא בּ צערא  חטא ויראי חיל ואנׁש י חכמים  וכל ׁש עה, ח יּ י ואפלּ וּ  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִדּ לה וֹ ן
בּ רא ׁש  חרשׂ  לנבלי נחׁש ב וּ  איכה בּ ּפ ז  המסלּ אים בּ נים  כּ כלבים  ח ׁש יבין  ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִבּ יג וֹ נא

ח וּ צוֹ ת  ב )כּ ל ד, בּ יניה וּ ,(איכה אכסניא ׁש כחוּ  עתיריןדּ לא אנּ וּ ן רב ערב וא נּ וּ ן ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ריׁש י  דּ יּ נין דּ א נּ וּ ן ׁש חד  מרי גּ זלנין כּ לל, יגוֹ נא בּ א  צערא בּ א  בּ חדוא ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש לוה

מ ּפ ניהם חמס הארץ מלאה כּ י ג )עּמ א, ז, אתמר(בראשית  ה )עליהם א, היוּ (איכה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ אן. עד ּת נינא זמנא על בּ א וּ מאה  לראׁש , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָצריה

הּק דוֹ ׁש  ה ּס פר  לׁש וֹ ן בּ ראׁש יתזהוזה  ּפ רׁש ת חי קי"ג )ר  הדּ וֹ ר,(דף  רב  וע ּת ה ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌
ולפחד לירא ישׂ ראל  בּ ר  כּ ל צרי לכן רב, מערב  הם ׁש לּ הם הראׁש ים ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִעם

רב הערב  בּ כלל יהיה לה ',ׁש א וּ תפלּ ה בּ ת וֹ רה להרבּ וֹ ת רק  עצה  לנוּ  ואין  , ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
וּ מר ׁש עים הזּ דוֹ נים  מּמ ים ׁש יּ צּ ילנ וּ  ותחנוּ נים , בּ תׁש וּ בה עּמ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתבּ וֹ דד
ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  נפׁש וֹ תינוּ , ּת ּק וּ ן על להמ ּת ין ּפ נאי עוֹ ד לנוּ  אין  כּ י ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַה לּ לוּ ,

ז"ל יד)ר בּ וֹ תינוּ  א, ׁש ל (אבות וה בּ רוּ ר  ה גּ מר עכ ׁש ו  כּ י אימתי, עכׁש ו א אם ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נב

אׁש ר ה ּמ ׁש יח, ימוֹ ת א לּ וּ  חפץ בּ הם אין אׁש ר ימים  יגּ יעוּ  כּ י הגּ לגּ וּ לים , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
נפׁש וֹ , את לת ּק ן עוֹ ד אפׁש ר כּ מוּ באאי הּמ ׁש יח  לביאת  ּסמו יהא  והבּ ר וּ ר ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּמ ׁש יח , בּ יאת קדם רב  מהערב  ישׂ ראל  ׁש יּ תנּס וּ  נשׂ א, פר' אחרברע"מ וגם ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
עוֹ לם עד  ּכ אחר  וגם  בּ יאת וֹ , קדם  חדׁש ים בּ תׁש עה  צדקנוּ  מ ׁש יח ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ לּ וּ ת 
ועּק ר והנּ וֹ רא , ה גּ דוֹ ל  להאוֹ ר ויזכּ וּ  לוֹ , יאמר  קדוֹ ׁש  בּ ציּ וֹ ן וה נּ ׁש אר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה ּת חיּ ה,
הּמ ׁש יח  בּ ביאת כּ י ׁש חׁש בוּ  ה כּ סילים כּ מוֹ  ו א  עכׁש ו , ׁש ל בּ מעשׂ ינ וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָּת לוּ י
לכן בּ ׁש בּ ת. יּ אכל  מה קדׁש  ׁש בּ ת בּ ערב טרח ׁש א  מי כּ י וכל, מכּ ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִיּפ טר וּ 
הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ ת ּק ן ותחנ וּ נים , בּ תׁש וּ בה להרבּ וֹ ת עכׁש ו ישׂ ראל  בּ ר כּ ל ָצרי◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
על  רק להען  לנ וּ  אין כּ י וחסדיו, רחמיו  בּ רב נפׁש וֹ תינוּ  את  ה וּ א   ָּבּ רו◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ׁש בּ מים.אבינוּ  ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ח יּ ה: אׁש ר ימיו  עוֹ סקיםכּ ל  ואינם ּת וֹ רה , ׁש ל מעלבּ וֹ נ ּה  ל בּ ריּ וֹ ת  להם אוֹ י - ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וכל  הגּ לוּ ת  מאריכים הם כּ י לּת וֹ רה , כּ בוֹ ד נ וֹ תנת ׁש היא  ה ּק בּ לה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת
וּ מניעתנוּ  ה זּ את, החכמה  בּ עסק ּת לוּ י ה כּ ל  בּ עוֹ לם ... לבוֹ א הּמ תר גּ ׁש וֹ ת ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהרע וֹ ת ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ׁש א ותפארּת נוּ ... מקדּ ׁש נ וּ  בּ ית בּ נין ועכּ וּ ב אחוּ ר  גּ וֹ רמת היא בּ ּה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתעּס ק 

בּ א לּ  כּ י הּק בּ לה . חכמת ׁש יּ למד כּ די א לּ א האדם  האחרוֹ ניםנברא הדּ וֹ ר וֹ ת  וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ה זּ את. החכמה  אליהם  ותת גּ לּ ה  חבּ וּ רא  מהאי מהרח "ו ית ּפ רנסוּ ן הקדּ מת  ֹמּת ו) ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ח יּ ים ) עץ  נפׁש וֹ לספר  ולמסר  ח יּ וּ תוֹ  נפׁש  על לעמד לה לּ חם  אחד כּ ל  ּמ חיּ ב - . ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌
זוֹ . בּ חכמה  התקונים )לעסק  ס' צבי' -('עטרת הּק ד וֹ ׁש . ה צּ דּ יק הא קי המק בּ ל  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

זצוקללה"ה אבּ וּ חצירא יעקב  אפׁש רר בּ ינוּ  וגוֹ ' ה זּ את" הּמ צוה  "כּ י יאמר  א וֹ  : ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תב כּ מוֹ  לעוֹ לם. האדם בּ יאת ע ּק ר ׁש הוּ א  הּק בּ לה  לּמ וּ ד על לרמז ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ בא 

הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר  ּפ עמים כּ ּמ ה  ה לום עליו  אמתהר ׁש בּ "י ּת וֹ רת למד  ׁש א דּ מי  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
אהוּ תוֹ  יוֹ דע אדם אין זה דּ ב א נברא ׁש א לוֹ  טוב  הּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

ועבוֹ דת וֹ . ואהבתוֹ , ויראתוֹ  , לוםיתבּ רה עליו  הּמ ל דּ וד ׁש אמר  וּ כמוֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ
,ה ּמ ל קפ "ה )לׁש למה  דּ ף הּמ ל .(גּ נזי ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

לנ וּ : מגן  בּ ידוֹ .ּת וֹ רתוֹ  בּ ר וּ ר  אינ וֹ  ה ּפ ׁש ט אפילוּ  ה ּס וֹ ד מבין ׁש אינוֹ  זמן  כּ ל ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נידוֹ ן להיגן ה ׁש ּת דּ ל א וה וּ א ה ּת וֹ רה  סוֹ ד וֹ ת להיג יכוֹ ל  ׁש היה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמי

לצלן... רחמנא  ק ׁש ים יכ וֹ לבּ דינים הרע יצר אין וסוֹ ד  בּ רמז והעוֹ סקים ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
קבּ לה חכמת בּ ל ּמ וּ ד  ּת היה  ה גּ אלּ ה ועּק ר בּ הם , פ"ח.להתגּ רוֹ ת  שלמה  (אבן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ז"ל) מזהיר,להגּ ר "א ה 'ּס לּ ם' בּ רב:בּ על הּק בּ לה חכמת בּ התּפ ט וּ ת ורק  א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ
הלמה לגּ אלּ ה נז כּ ה האּמ העם  והן היּ חיד דּ הן הכּ וּ נה. יׁש לימוּ  א  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

וסוֹ ד וֹ תיה הּת וֹ רה ּפ נימ יּ וּ ת בּ הגת זוּ לת נבראוּ  להת ּפ טוּ תׁש עליה כּ ן  ועל , ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נגדברי 

צריכים . אנוּ  העם  בּ קרב האמת חכמת  ׁש ל  ה ּמ הגּ דוֹ ל ּת ל וּ יים כּ ן  ועל  ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
בּ זה זה צדקנוּ  מ ׁש יח  וּ ביאת החכמה  לקבּ ע.התּפ טוּ ת מח יּ בים אנ וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

כּ ל האּמ ה, בּ מרחבי החכמה ּת פוּ צת למהר כּ די ספרים וּ לח בּ ר ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמדרׁש וֹ ת
ויכנס יב וֹ א לכנס משה :(ה'ּס לּ ם ').הרוֹ צה ויקהל  בספר  - וּ בכח. וּ בזכ וּ ת ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌

הלּ ּמ וּ ד זה  בּ זוּ לת  א הגּ לוּ ת מן נצא הזּ ה  הּק ד וֹ ׁש  אמרוּ הלּ ּמ וּ ד  כּ א ׁש ר  , ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
מןבּ רעי  הזּ הר ספר  דּ איהוּ  דּ יל חבּ וּ רא בּ האי נשא פרשת מהימנא  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌

ישׂ ראל  דּ עתידין  וּ בגין נּס יוֹ ן, צרי לא בּ אילּ ן ּת ׁש וּ בה עלּ אה  דּ א ּמ א  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲז וֹ הרא
דּ חיּ י מאילנא  בּ רחמי למטעם מ גּ ל וּ תא בּ יּה  י ּפ קוּ ן הזּ הר ספר האי  דּ איהוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

יכוֹ לים אנוּ  אין עּת ה  ה זּ את החכמה לוּ לא - ינחנּ וּ ". בּ דד "ה ' בּ ה וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתקיּ ם 
וכוּ ', וסעד עזר לנ וּ  היא הזּ את  החכמה אבל ה זּ ה  הּמ ר  בּ גּ לוּ ת  (ספרלעמד  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

וח "ב ) ח "א .הבּ רית ַ◌ְ◌ִ◌

? הימי באחרית הדור מנהיגי בעני חז "ל נבואת מהי

להכּ ירא. הּס ימן אילנוֹ ת . עלי כּ מ וֹ  ר ּמ אים וּ מנהיגים  רבּ נים הר בּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיהיוּ 
להנּ צל  הרבּ ה ּת פלּ ה  צרי האחרוֹ ן. קצה עד מקר  נזהר  אם - אמת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַצ דּ יק 

- ׁש קר . כּ מוֹ ב .מּמ נהיג ר בּ נים  יהיוּ  קצת: בּ ׁש נּ וּ י ה בּ על-ׁש ם-ט וֹ ב נבוּ את ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
מאק -(שׂ מ שׂ מים )יק ידיהם . על בּ א ישׂ ראל צר וֹ ת  רחוֹ קיםג .רב המקרב ָ◌ָ◌◌ְ◌◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

- ׁש קר . מנהיג הוּ א בּ ידוּ ע קרוֹ בים, ה גּ א וּ להד .והמרחק "לפני מדר ׁש : ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
זה על". ה"ּפ וֹ רקי ׁש ל - כּ ביכוֹ ל - ולכבוֹ דם  לצדּ ם  ה מים  מן  אׁש  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵּת רד
מוֹ פת בּ פני אפ לּ וּ  ה כּ ׁש רים  ישׂ ראל בּ ני יתּפ ּת וּ  ׁש א  - האחר וֹ ן  הבּ ר וּ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

- -ה.זה. הגּ א לּ ה . נדחית  , אמ אני אוֹ מר  אחד שׂ כל הּמ נהיגים , בּ עווֹ ן  ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
אמרּת י ו . ׁש אני לפרסם העצה - בּ אמוּ נה נסיוֹ נוֹ ת  להם  יהיוּ  צ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

מראׁש  מברסלב )זאת נחמן -(רבי אףז.. החצּפ ה  ּת ת גּ בּ ר דּ מׁש יחא בּ עקבתא ֵֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌
הג  ׁש אינם וּ מפרנסים דּ יּ נים  ׁש יּ עמידוּ  מוּ ם  ה דּ וֹ ר וּ גדוֹ לי -בּ זקנים וּ נים . ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

עםח. האחרוֹ נים  דּ וֹ רוֹ ת  ׁש ל הפלוּ ת ּת כלית  צפה  ע "ה  רבּ נ וּ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹמׁש ה
ידי  על ׁש אדר בּ ה, נחמ וֹ , ה ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -ה וּ א  מאד. ונתירא בּ רא ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַמלכיהם 

- גּ דוֹ לה . יׁש וּ עה ּת צמח עיניהם.ט .זה לנגד ה דּ וֹ ר  וט וֹ בת ה ' כּ בוֹ ד אין ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
מנהיגיןי - הדּ וֹ ר כּ י מלּ הנהיג, הר וֹ עה  חדל הר בּ ים , בּ עווֹ נוֹ תינוּ  עכׁש ו , .ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

- האבוֹ ת. בּ דרכי להת בּ וֹ נן צרי כּ זה  בּ זמן לדעתם . ה ּמ נהיגיםיא.אוֹ תוֹ  כּ ל ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
- כּ וֹ זב וֹ ת. מדּ עוֹ ת הּמ ה  נ ׁש ּפ עים זה ידי ועל ה דּ וֹ ר, אל בּ חנּפ ה ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניהם 

על יב . להכׁש יל  להמנהיג רק וּ מפּת ה  נתחכּ ם זקנוּ תוֹ  לעת  דּ בר" ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַה"בּ על
העם.יד וֹ  יתר  ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נב

אׁש ר ה ּמ ׁש יח, ימוֹ ת א לּ וּ  חפץ בּ הם אין אׁש ר ימים  יגּ יעוּ  כּ י הגּ לגּ וּ לים , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
נפׁש וֹ , את לת ּק ן עוֹ ד אפׁש ר כּ מוּ באאי הּמ ׁש יח  לביאת  ּסמו יהא  והבּ ר וּ ר ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּמ ׁש יח , בּ יאת קדם רב  מהערב  ישׂ ראל  ׁש יּ תנּס וּ  נשׂ א, פר' אחרברע"מ וגם ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
עוֹ לם עד  ּכ אחר  וגם  בּ יאת וֹ , קדם  חדׁש ים בּ תׁש עה  צדקנוּ  מ ׁש יח ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ לּ וּ ת 
ועּק ר והנּ וֹ רא , ה גּ דוֹ ל  להאוֹ ר ויזכּ וּ  לוֹ , יאמר  קדוֹ ׁש  בּ ציּ וֹ ן וה נּ ׁש אר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה ּת חיּ ה,
הּמ ׁש יח  בּ ביאת כּ י ׁש חׁש בוּ  ה כּ סילים כּ מוֹ  ו א  עכׁש ו , ׁש ל בּ מעשׂ ינ וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָּת לוּ י
לכן בּ ׁש בּ ת. יּ אכל  מה קדׁש  ׁש בּ ת בּ ערב טרח ׁש א  מי כּ י וכל, מכּ ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִיּפ טר וּ 
הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ ת ּק ן ותחנ וּ נים , בּ תׁש וּ בה להרבּ וֹ ת עכׁש ו ישׂ ראל  בּ ר כּ ל ָצרי◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
על  רק להען  לנ וּ  אין כּ י וחסדיו, רחמיו  בּ רב נפׁש וֹ תינוּ  את  ה וּ א   ָּבּ רו◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ׁש בּ מים.אבינוּ  ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ח יּ ה: אׁש ר ימיו  עוֹ סקיםכּ ל  ואינם ּת וֹ רה , ׁש ל מעלבּ וֹ נ ּה  ל בּ ריּ וֹ ת  להם אוֹ י - ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וכל  הגּ לוּ ת  מאריכים הם כּ י לּת וֹ רה , כּ בוֹ ד נ וֹ תנת ׁש היא  ה ּק בּ לה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת
וּ מניעתנוּ  ה זּ את, החכמה  בּ עסק ּת לוּ י ה כּ ל  בּ עוֹ לם ... לבוֹ א הּמ תר גּ ׁש וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהרע וֹ ת
ׁש א ותפארּת נוּ ... מקדּ ׁש נ וּ  בּ ית בּ נין ועכּ וּ ב אחוּ ר  גּ וֹ רמת היא בּ ּה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתעּס ק 

בּ א לּ  כּ י הּק בּ לה . חכמת ׁש יּ למד כּ די א לּ א האדם  האחרוֹ ניםנברא הדּ וֹ ר וֹ ת  וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ה זּ את. החכמה  אליהם  ותת גּ לּ ה  חבּ וּ רא  מהאי מהרח "ו ית ּפ רנסוּ ן הקדּ מת  ֹמּת ו) ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ח יּ ים ) עץ  נפׁש וֹ לספר  ולמסר  ח יּ וּ תוֹ  נפׁש  על לעמד לה לּ חם  אחד כּ ל  ּמ חיּ ב - . ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌
זוֹ . בּ חכמה  התקונים )לעסק  ס' צבי' -('עטרת הּק ד וֹ ׁש . ה צּ דּ יק הא קי המק בּ ל  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

זצוקללה"ה אבּ וּ חצירא יעקב  אפׁש רר בּ ינוּ  וגוֹ ' ה זּ את" הּמ צוה  "כּ י יאמר  א וֹ  : ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תב כּ מוֹ  לעוֹ לם. האדם בּ יאת ע ּק ר ׁש הוּ א  הּק בּ לה  לּמ וּ ד על לרמז ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ בא 

הּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר  ּפ עמים כּ ּמ ה  ה לום עליו  אמתהר ׁש בּ "י ּת וֹ רת למד  ׁש א דּ מי  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
אהוּ תוֹ  יוֹ דע אדם אין זה דּ ב א נברא ׁש א לוֹ  טוב  הּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

ועבוֹ דת וֹ . ואהבתוֹ , ויראתוֹ  , לוםיתבּ רה עליו  הּמ ל דּ וד ׁש אמר  וּ כמוֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ
,ה ּמ ל קפ "ה )לׁש למה  דּ ף הּמ ל .(גּ נזי ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

לנ וּ : מגן  בּ ידוֹ .ּת וֹ רתוֹ  בּ ר וּ ר  אינ וֹ  ה ּפ ׁש ט אפילוּ  ה ּס וֹ ד מבין ׁש אינוֹ  זמן  כּ ל ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נידוֹ ן להיגן ה ׁש ּת דּ ל א וה וּ א ה ּת וֹ רה  סוֹ ד וֹ ת להיג יכוֹ ל  ׁש היה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמי

לצלן... רחמנא  ק ׁש ים יכ וֹ לבּ דינים הרע יצר אין וסוֹ ד  בּ רמז והעוֹ סקים ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
קבּ לה חכמת בּ ל ּמ וּ ד  ּת היה  ה גּ אלּ ה ועּק ר בּ הם , פ"ח.להתגּ רוֹ ת  שלמה  (אבן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ז"ל) מזהיר,להגּ ר "א ה 'ּס לּ ם' בּ רב:בּ על הּק בּ לה חכמת בּ התּפ ט וּ ת ורק  א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ
הלמה לגּ אלּ ה נז כּ ה האּמ העם  והן היּ חיד דּ הן הכּ וּ נה. יׁש לימוּ  א  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

וסוֹ ד וֹ תיה הּת וֹ רה ּפ נימ יּ וּ ת בּ הגת זוּ לת נבראוּ  להת ּפ טוּ תׁש עליה כּ ן  ועל , ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נגדברי 

צריכים . אנוּ  העם  בּ קרב האמת חכמת  ׁש ל  ה ּמ הגּ דוֹ ל ּת ל וּ יים כּ ן  ועל  ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
בּ זה זה צדקנוּ  מ ׁש יח  וּ ביאת החכמה  לקבּ ע.התּפ טוּ ת מח יּ בים אנ וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

כּ ל האּמ ה, בּ מרחבי החכמה ּת פוּ צת למהר כּ די ספרים וּ לח בּ ר ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמדרׁש וֹ ת
ויכנס יב וֹ א לכנס משה :(ה'ּס לּ ם ').הרוֹ צה ויקהל  בספר  - וּ בכח. וּ בזכ וּ ת ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌

הלּ ּמ וּ ד זה  בּ זוּ לת  א הגּ לוּ ת מן נצא הזּ ה  הּק ד וֹ ׁש  אמרוּ הלּ ּמ וּ ד  כּ א ׁש ר  , ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
מןבּ רעי  הזּ הר ספר  דּ איהוּ  דּ יל חבּ וּ רא בּ האי נשא פרשת מהימנא  א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌

ישׂ ראל  דּ עתידין  וּ בגין נּס יוֹ ן, צרי לא בּ אילּ ן ּת ׁש וּ בה עלּ אה  דּ א ּמ א  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲז וֹ הרא
דּ חיּ י מאילנא  בּ רחמי למטעם מ גּ ל וּ תא בּ יּה  י ּפ קוּ ן הזּ הר ספר האי  דּ איהוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

יכוֹ לים אנוּ  אין עּת ה  ה זּ את החכמה לוּ לא - ינחנּ וּ ". בּ דד "ה ' בּ ה וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתקיּ ם 
וכוּ ', וסעד עזר לנ וּ  היא הזּ את  החכמה אבל ה זּ ה  הּמ ר  בּ גּ לוּ ת  (ספרלעמד  ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

וח "ב ) ח "א .הבּ רית ַ◌ְ◌ִ◌

? הימי באחרית הדור מנהיגי בעני חז "ל נבואת מהי

להכּ ירא. הּס ימן אילנוֹ ת . עלי כּ מ וֹ  ר ּמ אים וּ מנהיגים  רבּ נים הר בּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיהיוּ 
להנּ צל  הרבּ ה ּת פלּ ה  צרי האחרוֹ ן. קצה עד מקר  נזהר  אם - אמת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַצ דּ יק 

- ׁש קר . כּ מוֹ ב .מּמ נהיג ר בּ נים  יהיוּ  קצת: בּ ׁש נּ וּ י ה בּ על-ׁש ם-ט וֹ ב נבוּ את ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
מאק -(שׂ מ שׂ מים )יק ידיהם . על בּ א ישׂ ראל צר וֹ ת  רחוֹ קיםג .רב המקרב ָ◌ָ◌◌ְ◌◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

- ׁש קר . מנהיג הוּ א בּ ידוּ ע קרוֹ בים, ה גּ א וּ להד .והמרחק "לפני מדר ׁש : ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
זה על". ה"ּפ וֹ רקי ׁש ל - כּ ביכוֹ ל - ולכבוֹ דם  לצדּ ם  ה מים  מן  אׁש  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵּת רד
מוֹ פת בּ פני אפ לּ וּ  ה כּ ׁש רים  ישׂ ראל בּ ני יתּפ ּת וּ  ׁש א  - האחר וֹ ן  הבּ ר וּ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

- -ה.זה. הגּ א לּ ה . נדחית  , אמ אני אוֹ מר  אחד שׂ כל הּמ נהיגים , בּ עווֹ ן  ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
אמרּת י ו . ׁש אני לפרסם העצה - בּ אמוּ נה נסיוֹ נוֹ ת  להם  יהיוּ  צ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

מראׁש  מברסלב )זאת נחמן -(רבי אףז.. החצּפ ה  ּת ת גּ בּ ר דּ מׁש יחא בּ עקבתא ֵֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌
הג  ׁש אינם וּ מפרנסים דּ יּ נים  ׁש יּ עמידוּ  מוּ ם  ה דּ וֹ ר וּ גדוֹ לי -בּ זקנים וּ נים . ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

עםח. האחרוֹ נים  דּ וֹ רוֹ ת  ׁש ל הפלוּ ת ּת כלית  צפה  ע "ה  רבּ נ וּ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹמׁש ה
ידי  על ׁש אדר בּ ה, נחמ וֹ , ה ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ -ה וּ א  מאד. ונתירא בּ רא ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַמלכיהם 

- גּ דוֹ לה . יׁש וּ עה ּת צמח עיניהם.ט .זה לנגד ה דּ וֹ ר  וט וֹ בת ה ' כּ בוֹ ד אין ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
מנהיגיןי - הדּ וֹ ר כּ י מלּ הנהיג, הר וֹ עה  חדל הר בּ ים , בּ עווֹ נוֹ תינוּ  עכׁש ו , .ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

- האבוֹ ת. בּ דרכי להת בּ וֹ נן צרי כּ זה  בּ זמן לדעתם . ה ּמ נהיגיםיא.אוֹ תוֹ  כּ ל ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
- כּ וֹ זב וֹ ת. מדּ עוֹ ת הּמ ה  נ ׁש ּפ עים זה ידי ועל ה דּ וֹ ר, אל בּ חנּפ ה ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניהם 

על יב . להכׁש יל  להמנהיג רק וּ מפּת ה  נתחכּ ם זקנוּ תוֹ  לעת  דּ בר" ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַה"בּ על
העם.יד וֹ  יתר  ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נד

? מעשיה יהיו ומה רב " "ערב הגדרת מהי

וחוֹ מסיןא. בּ גלוּ תא הראׁש ים  - "העמלקים " - וּ מהם: יׁש , רב ערב מיני ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
לׁש ם א מדרׁש וֹ ת וּ בּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י בּ וֹ נים  הּמ ה - ה"גּ בּ וֹ רים " ישׂ ראל, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת

ישׂ ראל. את וגוֹ זלין ׁש מם , להגדּ יל רק - ב .ׁש מים  הם- רב  ׁש הערב בּ זמן  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
- הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א . על ׁש וֹ לטין כּ אלּ וּ  ישׂ ראל, על מעכּ ביןג .ראׁש ים יוֹ תר  ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

- העוֹ לם. מא ּמ וֹ ת רב הערב בּ גּ ל וּ תא  ישׂ ראל הערבד.את  ׁש עוֹ שׂ ין ט וֹ ב כּ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
- עוֹ שׂ ים . עצמם  לתוֹ עלת  רק הםה.רב, רב הערב כּ א ׁש ר לישׂ ראל להם א וֹ י ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

- עד ו.הרא ׁש ים. הגּ אלּ ה  ּת היה  וא  בּ ישׂ ראל מאד דּ בוּ קין  רב הערב ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
רא ׁש י  הּמ ה  רב ערב מיני חמ ה  ה גּ לוּ ת. ק ׁש י ידי על מיּ שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ת בּ רר וּ 

- ה צּ ר וֹ ת. כּ ל וגוֹ רמים בּ גּ לוּ ת, רב.זישׂ ראל הערב בּ עיני יּמ אסוּ  חטא יראי . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לעשׂ וֹ תח .- לה וֹ ראה , הגּ יע וּ  ׁש א ּפ י על  אף להוֹ רוֹ ת , קוֹ פצים רב ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהערב

- גּ דוֹ ל. ׁש ם  -ט .להם רב. מהערב הם  ׁש בּ דּ וֹ ר  וּ ר ׁש עים ּפ נים  עזּ י יׁש י.כּ ל ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
מלכוּ תם עּק ר  - ׁש עבּ וּ דיהוּ  לתחוֹ ת אנׁש ים וכוֹ פין אחרא הּס טרא ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִר וֹ עים 

- עזּ וּ ת. ידי על כּ ן גּ ם היא  מהם להנּ צל והעצה  עזּ וּ ת , ידי על אףיא.היא  ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
על ׁש ר וֹ א אף וׁש לוה, ארץ  ודר ּת וֹ רה  כּ מוֹ  טוֹ בים, דּ ברים רב הערב אצל ים ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

בּ יּ מים והנּ ּס יוֹ ן ה בּ חירה  ז וֹ הי ה בּ רוּ ר . זמן הוּ א  כּ י בּ הם , למאס מכרחים  כן  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִּפ י
- אחתיב .הא לּ וּ . בּ עבּ וּ ר בּ א  מׁש ה  רב . ערב הם וּ מנהיגיו  האחר וֹ ן הדּ וֹ ר  רב ָ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

- ישׂ ראל. את רב הערב ראׁש י יטעוּ  ׁש א ׁש נה , גּ םיג.לנ ' מקבּ ל ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
ורא ׁש י  מנהיגים רב יהיוּ  ה ּמ ׁש יח בּ יאת ׁש ּק דם  ה ּק דוֹ ׁש , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמה בּ על-ׁש ם-ט וֹ ב
עכׁש ו רב. הערב בּ כלל יהיה  ׁש א לפחד צרי אחד כּ ל רב. מהערב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָהעדה

- ה גּ ל גּ וּ לים . כּ ל ׁש ל הבּ ר וּ ר גּ מר רׁש עיד .ה וּ א איׁש  נברא  צדּ יק כּ ל נגד ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש ּת הא  כּ די חפׁש ית.ה בּ חירה וּ מחטיא  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רב הערב מ הנובע מכשול להסיר קורא קול 
לציבור נחוצה  הודעה

להשמידנו המאיימים רב ערב  יש - ויזהר  הציבור  מהםידע הבדלו !
בחיים !ובחרו

השלישית, העולם  מלחמת  ערב ימי ביותר . קשה בתקופה נמצאים  ואנו  היות 
בעזה"י. השלמה הגאולה  לפני ממש ובא , קרב והנורא הגדול חובההיום

הגאולה שתבוא בכדי  ברציפות הקדוש זוהר ללמוד יחד  כולנו עלינו 
דווקא [כמ"שברחמים הבד"צ. ורבני זיע"א  חיים וחפץ איש  החזון מרן

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נהדברי 

תרצ"א בשנת הבד"ץבראשות בא "י  רבני וכל  זיע"א , זוננפלד הגרי"ח  מרן 
בדצי "ם, הרבה  ועוד תשס"ב -ז עובדיהבשנת הרב מרן חביב  אחרון ואחרון 

מכל וכידוע הדור , גדולי אלף ס"ה  הדור  וגדולי רבני ועשרות הסה"קיוסף
שהורה  שליט "אוכמו שטיינמן הגראי"ל זיע"אעפ"ימרן ומרןרמח"ל 

שליט "א קנייבסקי חיים ר' זיע"אהגאון  החזו"א  הדורמגדולי וכמהממרן
ביום ].שליט "א זוהר דף ללמוד פסקו  וכולם קורא , בקול

שואלים: והכל אלו, אמת דברי לשמוע כרויה הציבור אוזן שאין עקא, דא
חוצות בראש  הרבנים זאת מכריזים לא מדוע כן  כבר"אם  ישראל  [גדולי "?

מדוע טוענים והם - אזהרות  הרבה שלהםהכריזו גדולים על  מדברים  הם - ?
הקדוש בזוהר לעסוק רוצים ולא הכריזו !]שלא

דברי להביא  יש  זיע"אבראשונה מווילנא  פנחס ר' "הגאון תפןשכתב אל 
זו , בחכמה לעסוק רוצים שלא  הנגלות, בעלי התורה, מגדולי ראיה  לקחת
הדור מגדולי יותר  ובטוחים  נאמנים שזכרנו ובזוהר  במדרש  חז"ל  דברי  כי

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

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

יהודים 6,000,000 של חייהם  את  וקטפה  השואה  בהקדמת!ובאתה  (וכמ "ש 

עיי "ש ) .הסולם 
אמרו הקדושים  שרבותינו רבים )דעו ועוד ז"ל הגר"א ז"ל האר"י שבדור(הזוה "ק,

ישיבות ראשי רבנים אפילו  רב , ערב  נשמות יהיו מישראל  רבים  האחרון
הדור מטרתםומנהיגי שכל עליהם חז "ל לנו מסרו מובהקים וסימנים  .

כותב והזוה"ק  ישראל. של ממצבם  להם אכפת  ולא  הציבור  על להשתרר
ל')בפירוש תיקון חורבן(תיקונים  גורמים הם בזוהר עוסקים שאינם אלה שכל 

בעולם ומוות !ואבדון
תורה דעת דעתנו מגלים  ישראל ואנו  גדולי וכל ע"ה ורשב "י  רבינו משה (עפ "י 

תרצ "א ) דא"י  ובד "ץ זוה"ק  ללמוד שאמרו ואחדופוסקים האמיתיים  אחד  כל  על  שיש
דקה יום בכל  וללמוד ומוחלטת אמיתית תשובה לעשות  הזאת בעת מאיתנו

הקדוש  זוהר יעבוראחת ולא  חיים !חוק לו ויוסיפו משובח זה הרי המרבה (וכל

ברחמים.ושלום ) הגאולה את  בזכותלהביא אלא נגאלים ישראל התשובהאין
!הזוה"קובזכות



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נד

? מעשיה יהיו ומה רב " "ערב הגדרת מהי

וחוֹ מסיןא. בּ גלוּ תא הראׁש ים  - "העמלקים " - וּ מהם: יׁש , רב ערב מיני ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
לׁש ם א מדרׁש וֹ ת וּ בּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ ּת י בּ וֹ נים  הּמ ה - ה"גּ בּ וֹ רים " ישׂ ראל, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת

ישׂ ראל. את וגוֹ זלין ׁש מם , להגדּ יל רק - ב .ׁש מים  הם- רב  ׁש הערב בּ זמן  ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
- הּק דוֹ ׁש -בּ רוּ -הוּ א . על ׁש וֹ לטין כּ אלּ וּ  ישׂ ראל, על מעכּ ביןג .ראׁש ים יוֹ תר  ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

- העוֹ לם. מא ּמ וֹ ת רב הערב בּ גּ ל וּ תא  ישׂ ראל הערבד.את  ׁש עוֹ שׂ ין ט וֹ ב כּ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
- עוֹ שׂ ים . עצמם  לתוֹ עלת  רק הםה.רב, רב הערב כּ א ׁש ר לישׂ ראל להם א וֹ י ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

- עד ו.הרא ׁש ים. הגּ אלּ ה  ּת היה  וא  בּ ישׂ ראל מאד דּ בוּ קין  רב הערב ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
רא ׁש י  הּמ ה  רב ערב מיני חמ ה  ה גּ לוּ ת. ק ׁש י ידי על מיּ שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ת בּ רר וּ 

- ה צּ ר וֹ ת. כּ ל וגוֹ רמים בּ גּ לוּ ת, רב.זישׂ ראל הערב בּ עיני יּמ אסוּ  חטא יראי . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לעשׂ וֹ תח .- לה וֹ ראה , הגּ יע וּ  ׁש א ּפ י על  אף להוֹ רוֹ ת , קוֹ פצים רב ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהערב

- גּ דוֹ ל. ׁש ם  -ט .להם רב. מהערב הם  ׁש בּ דּ וֹ ר  וּ ר ׁש עים ּפ נים  עזּ י יׁש י.כּ ל ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
מלכוּ תם עּק ר  - ׁש עבּ וּ דיהוּ  לתחוֹ ת אנׁש ים וכוֹ פין אחרא הּס טרא ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִר וֹ עים 

- עזּ וּ ת. ידי על כּ ן גּ ם היא  מהם להנּ צל והעצה  עזּ וּ ת , ידי על אףיא.היא  ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
על ׁש ר וֹ א אף וׁש לוה, ארץ  ודר ּת וֹ רה  כּ מוֹ  טוֹ בים, דּ ברים רב הערב אצל ים ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

בּ יּ מים והנּ ּס יוֹ ן ה בּ חירה  ז וֹ הי ה בּ רוּ ר . זמן הוּ א  כּ י בּ הם , למאס מכרחים  כן  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִּפ י
- אחתיב .הא לּ וּ . בּ עבּ וּ ר בּ א  מׁש ה  רב . ערב הם וּ מנהיגיו  האחר וֹ ן הדּ וֹ ר  רב ָ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

- ישׂ ראל. את רב הערב ראׁש י יטעוּ  ׁש א ׁש נה , גּ םיג.לנ ' מקבּ ל ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌
ורא ׁש י  מנהיגים רב יהיוּ  ה ּמ ׁש יח בּ יאת ׁש ּק דם  ה ּק דוֹ ׁש , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמה בּ על-ׁש ם-ט וֹ ב
עכׁש ו רב. הערב בּ כלל יהיה  ׁש א לפחד צרי אחד כּ ל רב. מהערב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָהעדה

- ה גּ ל גּ וּ לים . כּ ל ׁש ל הבּ ר וּ ר גּ מר רׁש עיד .ה וּ א איׁש  נברא  צדּ יק כּ ל נגד ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש ּת הא  כּ די חפׁש ית.ה בּ חירה וּ מחטיא  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רב הערב מ הנובע מכשול להסיר קורא קול 
לציבור נחוצה  הודעה

להשמידנו המאיימים רב ערב  יש - ויזהר  הציבור  מהםידע הבדלו !
בחיים !ובחרו

השלישית, העולם  מלחמת  ערב ימי ביותר . קשה בתקופה נמצאים  ואנו  היות 
בעזה"י. השלמה הגאולה  לפני ממש ובא , קרב והנורא הגדול חובההיום

הגאולה שתבוא בכדי  ברציפות הקדוש זוהר ללמוד יחד  כולנו עלינו 
דווקא [כמ"שברחמים הבד"צ. ורבני זיע"א  חיים וחפץ איש  החזון מרן

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נהדברי 

תרצ"א בשנת הבד"ץבראשות בא "י  רבני וכל  זיע"א , זוננפלד הגרי"ח  מרן 
בדצי "ם, הרבה  ועוד תשס"ב -ז עובדיהבשנת הרב מרן חביב  אחרון ואחרון 

מכל וכידוע הדור , גדולי אלף ס"ה  הדור  וגדולי רבני ועשרות הסה"קיוסף
שהורה  שליט "אוכמו שטיינמן הגראי"ל זיע"אעפ"ימרן ומרןרמח"ל 

שליט "א קנייבסקי חיים ר' זיע"אהגאון  החזו"א  הדורמגדולי וכמהממרן
ביום ].שליט "א זוהר דף ללמוד פסקו  וכולם קורא , בקול

שואלים: והכל אלו, אמת דברי לשמוע כרויה הציבור אוזן שאין עקא, דא
חוצות בראש  הרבנים זאת מכריזים לא מדוע כן  כבר"אם  ישראל  [גדולי "?

מדוע טוענים והם - אזהרות  הרבה שלהםהכריזו גדולים על  מדברים  הם - ?
הקדוש בזוהר לעסוק רוצים ולא הכריזו !]שלא

דברי להביא  יש  זיע"אבראשונה מווילנא  פנחס ר' "הגאון תפןשכתב אל 
זו , בחכמה לעסוק רוצים שלא  הנגלות, בעלי התורה, מגדולי ראיה  לקחת
הדור מגדולי יותר  ובטוחים  נאמנים שזכרנו ובזוהר  במדרש  חז"ל  דברי  כי

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

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

יהודים 6,000,000 של חייהם  את  וקטפה  השואה  בהקדמת!ובאתה  (וכמ "ש 

עיי "ש ) .הסולם 
אמרו הקדושים  שרבותינו רבים )דעו ועוד ז"ל הגר"א ז"ל האר"י שבדור(הזוה "ק,

ישיבות ראשי רבנים אפילו  רב , ערב  נשמות יהיו מישראל  רבים  האחרון
הדור מטרתםומנהיגי שכל עליהם חז "ל לנו מסרו מובהקים וסימנים  .

כותב והזוה"ק  ישראל. של ממצבם  להם אכפת  ולא  הציבור  על להשתרר
ל')בפירוש תיקון חורבן(תיקונים  גורמים הם בזוהר עוסקים שאינם אלה שכל 

בעולם ומוות !ואבדון
תורה דעת דעתנו מגלים  ישראל ואנו  גדולי וכל ע"ה ורשב "י  רבינו משה (עפ "י 

תרצ "א ) דא"י  ובד "ץ זוה"ק  ללמוד שאמרו ואחדופוסקים האמיתיים  אחד  כל  על  שיש
דקה יום בכל  וללמוד ומוחלטת אמיתית תשובה לעשות  הזאת בעת מאיתנו

הקדוש  זוהר יעבוראחת ולא  חיים !חוק לו ויוסיפו משובח זה הרי המרבה (וכל

ברחמים.ושלום ) הגאולה את  בזכותלהביא אלא נגאלים ישראל התשובהאין
!הזוה"קובזכות



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נו 

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

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

שמש  בית יצ"ו, האלמי אבדק"ק גראס יהודה  שלו הק'

822 הזוהר אור 
ג' חלק תשע"ד אלול  חודש גיליון 

הר מנהיגי על חזה א ר זי"ע דה טב   העל ְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָחז
מיחא עקבתא הי "ריהאדמ  עני  ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָהאחר

הח יּ ים  א וֹ צר  הּק דוֹ ׁש  בּ ספר הבּ רכה )כּ תב היכל מקאמרנא(בּ חּמ ׁש  להגה "ק ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש עּק ר אחי, ּת דעוּ  וּ מעּת ה וז"ל: ה ּק ן ׁש ליח מצות תצא  ּפ רׁש ת ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָזצללה"ה

ותחּת וֹ ן, עליוֹ ן בּ פה  וּ בכלהמירה  ּפ נּ ה ׁש בּ כל הרע מנהג ׁש נּ תּפ ט  כּ מ וֹ  ו א ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חק לבלי ּפ יו וּ פ וֹ ער סרה מד בּ ר  זה  רבּ י  ׁש ל  מ כּ ת ׁש הוּ א וּ מי רבּ י, י ׁש  ועיר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִעיר 

אחרת ׁש בּ עיר  רבּ י .על ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מוה"ר ה צּ דּ יק הּק דוֹ ׁש  מר בּ נוּ  מבהק ּת למיד ׁש היה  וחמי מ ּמ וֹ רי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
א וֹ ר קדׁש ים  קוֹ דׁש  אלוֹ קי מרן נסע אחת  ׁש ּפ עם מזלאט ׁש וֹ ב מיכל ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְיחיאל 
ה יּ ער אל  והל  הדּ ר על ט וֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל רבּ נ וּ  ה יּ מים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש בעת
וּ בוֹ כה וצוֹ עק  בּ אילן  מאד ראׁש וֹ  ּמ כּ ה הּת למידים  ורא וּ  מנחה, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּפ לּ ל
זה מה קדוֹ ׁש  ּפ ה  וׁש אלוּ  ּת מה וּ  כּ ן  רא וּ  והּמ ה רבּ ה  וּ בכיּ ה מׁש נּ וֹ ת  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְצעקוֹ ת 

וה ׁש יב זה , מה למׁש יחועל סמ וּ כים ׁש יּ היוּ  הדּ וֹ ר וֹ ת על קד ׁש וֹ  בּ רוּ ח  ׁש צּ פה ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
האם מ לּ ׁש לּ ח  הגּ אוּ לה את יעכּ בוּ  הם והם  לרוֹ ב  כּ ארבּ ה ר בּ יים ׁש יּ היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוראה
ואינוֹ  ח נּ ם ו שׂ נאת לבב וֹ ת ּפ ר וּ ד גּ וֹ רם כּ י וּ פׁש וּ ט  בּ כלל וּ ת, הבּ נים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמעל 
וּ בפרט עב וֹ דה, ודרכי ויׁש רוֹ ת טוֹ בוֹ ת מ דּ וֹ ת למ ׁש מעּת וֹ  לה ּס רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמל ּמ ד
בּ ר ׁש וּ ם על אפיל וּ  אוֹ  ה דּ וֹ ר  גּ ד וֹ ל  אוֹ  צדּ יק איזה נגד  סרה לד בּ ר ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
מכּ ל וּ טל וּ לא  ח וּ כא לעשׂ וֹ ת בּ הפ מל ּמ דים והם בּ מצו וֹ ת, הּמ חזק ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
ואריכ וּ ת ח נּ ם ושׂ נאת לבבוֹ ת  ּפ רוּ ד גּ וֹ רם וזה ׁש לּ וֹ  לרבּ י נ וֹ סע ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי

אףהגּ ל וּ ת הצּ דּ יקים התדּ בּ קוּ ת מענין הזּ ה הרע בּ דּ וֹ ר  לדקדּ ק צרי וּ מאד , ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נזדברי 

האדם כּ ל  זה  כּ י הדּ וֹ ר  בּ צדּ יק עצמוֹ  לדבּ ק ּפ עמים  כּ ּמ ה ׁש הזהר ּת י ּפ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַעל 
ה דּ וֹ ר וצדּ יק ׁש מים , מלכ וּ ת לק בּ ל כּ די תמים וּ בלב בּ אמת ׁש יּ היה  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בלבד
בּ עינינוּ  ׁש ראינ וּ  כּ מוֹ  וּ מצווֹ ת  בּ ּת וֹ רה  נפלאה  בּ הארה  להאיר נפׁש וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמעלה 
לׁש מוֹ ר צרי מאד הזּ ה הרע בּ דּ וֹ ר אבל ה צּ דּ יקים, אל  נסיע וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְּפ עלּ וֹ ת
ּת וֹ רה על מ ּמ נּ וּ  לפרק לוֹ  ניחא בּ הפקירא כּ י נ וֹ סעים  הרבּ ה  כּ י ◌ָֹ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש וֹ ,
וּ מצו וֹ ת ּת וֹ רה על  ּפ וֹ רק אז ּפ נים ועזּ וּ ת חסיד ׁש ם  ׁש ּמ קבּ ל וכיון ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִוּ מצווֹ ת 
ישׂ ראל  בּ ני מ ר ׁש  הרבּ י אם  נסיעה  מעין מאד ּת דקדּ ק ולכן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלגמרי,
א אם  סרה  מלּ דבּ ר  ּפ י ות ׁש מוֹ ר ולענה ראׁש  ּפ וֹ רה  מר ׁש  אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַרחמנים
דּ ר כּ י  אין מה  כּ ה עד דּ בּ ר ּת י אוֹ תי ּת א ׁש ים  ואל בּ רׁש עוֹ , מפרסם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַעל 

בּ חל וֹ ם נצט וּ יתי  ּכ עכלה"ק.כּ י הלּ ילה , ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מקר הזהר הא  אמת מנהיג  ְְֱִִִִֶֶֶַַַַציק

ׁש נּ וֹ סע מי דּ הנּ ה  אחד קדוֹ ׁש  ּפ רוּ ׁש  יצּ ילם, רׁש עים  מיּ ד חסידיו נפׁש וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 
אם בּ דיקוֹ ת  וּ בׁש בע חקיר וֹ ת  בּ ׁש בע קנקנּ וֹ  על לתהוֹ ת  צרי ה וּ א צדּ יק ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזה
טוֹ ב ׁש ם ה בּ על נבּ א כּ בר אׁש ר דּ מ ׁש יחא בּ עקבתא  וּ בפרט אמת , צדּ יק ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַה וּ א 
אׁש ר אילנוֹ ת  הר בּ ה ׁש ם  והיה בּ דּ ר ּת למידיו  עם ׁש הל בּ עת  זי"ע ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על והכּ ה  לסּפ ר  יוּ כל א  אׁש ר  הר בּ ה  בּ עלּ ין ממוּ לאין  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיוּ 
והׁש יב כּ ן, עוֹ שׂ ה  ה וּ א  לּמ ה ּת למידיו לוֹ  ו ׁש אלוּ  בּ אילנוֹ ת , רא ׁש וֹ  את ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֶזי"ע

ׁש  בּ ׁש םה ּק דוֹ ׁש  עצמם את ׁש ּמ כ נּ ים אנׁש ים יהיה דּ מ ׁש יחא ׁש בּ עיקבתא ּת דע וּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וּ מטע מר ּמ אים ויהיוּ  העליןר בּ י א לּ וּ  כּ מ וֹ  הר בּ ה  הבּ ריּ וֹ ת את הר בּ יים (וּ זקני  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

האפן) על אמר כּ ן גּ ם  זי"ע הּק דוֹ ׁש  ה בּ דיקהירחמיאל אחר  אם  הוּ א בּ זה והּס ימן  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ באם צדּ יק, ׁש הוּ א  ּת דע אזי האחרוֹ ן, קצה  עד מקר נזהר  ׁש ה וּ א  ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִיתודּ ע
מעל  עצמ את  הרחק הם  למען אזי ׁש קר , ׁש ל דּ בּ וּ ר  איזה מ ּמ נּ וּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש מע
אליו תׁש מע ואל לוֹ , ּת אמר טמא וצא  אחרא הּס טרא מצּ ד ה וּ א כּ י ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְגּ בוּ לוֹ 
אל  וּ מ וֹ פתים  אוֹ תוֹ ת ל יראה  אם  ואף ישׂ ראל, בּ אקי חלק לוֹ  אין  כּ י ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְכּ לל,

ל וֹ  ׁש ם )ּת אבה  יצחק  וּ במטעמי ּת זריע ּפ רׁש ת  דּ ח יּ י  בּ אילנא צרי(ועיּ ן האדם וה נּ ה ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
וׁש לוֹ ם חס לריק ימיו  יבלּ ה ׁש א  ית בּ ר ה ם  לפני וּ תחנּ ה ּת פלּ ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלה ּפ יל
רע, דּ בר  מכּ ל  מצּ ילוֹ   ית בּ ר הם  ואזי דּ קדה, מּס טרא ׁש איננּ וּ  צדּ יק ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל

ר ׁש עים, מ יּ ד חסידיו  נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר  ה כּ ת וּ ב ׁש אמר ׁש הםוזה  הר בּ נים אוֹ תן ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ליצלן רחמנא רׁש ע הוּ א לגמרי מ קר נפר ׁש  ׁש אינוֹ  מי כּ ל  כּ י והםרׁש עים , ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

האמת. צדּ יק אל ׁש יּ ז כּ וּ  רק כזה  לר ּמ אי יב וֹ אוּ  ׁש א חסידיו את יׁש מר ִית בּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌
– הנּ ר אוֹ ר י"ג )ענינים (ספר  דּ ף  .נוֹ ראים  ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
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ותכלית העוה"ב, חיי המשיח, ולימות  משיח מחבלי להנצל עי"ז ונזכה 
הבריאה.

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

שמש  בית יצ"ו, האלמי אבדק"ק גראס יהודה  שלו הק'

822 הזוהר אור 
ג' חלק תשע"ד אלול  חודש גיליון 

הר מנהיגי על חזה א ר זי"ע דה טב   העל ְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָחז
מיחא עקבתא הי "ריהאדמ  עני  ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָהאחר

הח יּ ים  א וֹ צר  הּק דוֹ ׁש  בּ ספר הבּ רכה )כּ תב היכל מקאמרנא(בּ חּמ ׁש  להגה "ק ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש עּק ר אחי, ּת דעוּ  וּ מעּת ה וז"ל: ה ּק ן ׁש ליח מצות תצא  ּפ רׁש ת ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָזצללה"ה

ותחּת וֹ ן, עליוֹ ן בּ פה  וּ בכלהמירה  ּפ נּ ה ׁש בּ כל הרע מנהג ׁש נּ תּפ ט  כּ מ וֹ  ו א ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חק לבלי ּפ יו וּ פ וֹ ער סרה מד בּ ר  זה  רבּ י  ׁש ל  מ כּ ת ׁש הוּ א וּ מי רבּ י, י ׁש  ועיר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִעיר 

אחרת ׁש בּ עיר  רבּ י .על ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מוה"ר ה צּ דּ יק הּק דוֹ ׁש  מר בּ נוּ  מבהק ּת למיד ׁש היה  וחמי מ ּמ וֹ רי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
א וֹ ר קדׁש ים  קוֹ דׁש  אלוֹ קי מרן נסע אחת  ׁש ּפ עם מזלאט ׁש וֹ ב מיכל ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְיחיאל 
ה יּ ער אל  והל  הדּ ר על ט וֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל רבּ נ וּ  ה יּ מים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש בעת
וּ בוֹ כה וצוֹ עק  בּ אילן  מאד ראׁש וֹ  ּמ כּ ה הּת למידים  ורא וּ  מנחה, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּפ לּ ל
זה מה קדוֹ ׁש  ּפ ה  וׁש אלוּ  ּת מה וּ  כּ ן  רא וּ  והּמ ה רבּ ה  וּ בכיּ ה מׁש נּ וֹ ת  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְצעקוֹ ת 

וה ׁש יב זה , מה למׁש יחועל סמ וּ כים ׁש יּ היוּ  הדּ וֹ ר וֹ ת על קד ׁש וֹ  בּ רוּ ח  ׁש צּ פה ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
האם מ לּ ׁש לּ ח  הגּ אוּ לה את יעכּ בוּ  הם והם  לרוֹ ב  כּ ארבּ ה ר בּ יים ׁש יּ היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוראה
ואינוֹ  ח נּ ם ו שׂ נאת לבב וֹ ת ּפ ר וּ ד גּ וֹ רם כּ י וּ פׁש וּ ט  בּ כלל וּ ת, הבּ נים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמעל 
וּ בפרט עב וֹ דה, ודרכי ויׁש רוֹ ת טוֹ בוֹ ת מ דּ וֹ ת למ ׁש מעּת וֹ  לה ּס רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמל ּמ ד
בּ ר ׁש וּ ם על אפיל וּ  אוֹ  ה דּ וֹ ר  גּ ד וֹ ל  אוֹ  צדּ יק איזה נגד  סרה לד בּ ר ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָחלילה
מכּ ל וּ טל וּ לא  ח וּ כא לעשׂ וֹ ת בּ הפ מל ּמ דים והם בּ מצו וֹ ת, הּמ חזק ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
ואריכ וּ ת ח נּ ם ושׂ נאת לבבוֹ ת  ּפ רוּ ד גּ וֹ רם וזה ׁש לּ וֹ  לרבּ י נ וֹ סע ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי

אףהגּ ל וּ ת הצּ דּ יקים התדּ בּ קוּ ת מענין הזּ ה הרע בּ דּ וֹ ר  לדקדּ ק צרי וּ מאד , ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נזדברי 

האדם כּ ל  זה  כּ י הדּ וֹ ר  בּ צדּ יק עצמוֹ  לדבּ ק ּפ עמים  כּ ּמ ה ׁש הזהר ּת י ּפ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַעל 
ה דּ וֹ ר וצדּ יק ׁש מים , מלכ וּ ת לק בּ ל כּ די תמים וּ בלב בּ אמת ׁש יּ היה  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בלבד
בּ עינינוּ  ׁש ראינ וּ  כּ מוֹ  וּ מצווֹ ת  בּ ּת וֹ רה  נפלאה  בּ הארה  להאיר נפׁש וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמעלה 
לׁש מוֹ ר צרי מאד הזּ ה הרע בּ דּ וֹ ר אבל ה צּ דּ יקים, אל  נסיע וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ְּפ עלּ וֹ ת
ּת וֹ רה על מ ּמ נּ וּ  לפרק לוֹ  ניחא בּ הפקירא כּ י נ וֹ סעים  הרבּ ה  כּ י ◌ָֹ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש וֹ ,
וּ מצו וֹ ת ּת וֹ רה על  ּפ וֹ רק אז ּפ נים ועזּ וּ ת חסיד ׁש ם  ׁש ּמ קבּ ל וכיון ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִוּ מצווֹ ת 
ישׂ ראל  בּ ני מ ר ׁש  הרבּ י אם  נסיעה  מעין מאד ּת דקדּ ק ולכן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלגמרי,
א אם  סרה  מלּ דבּ ר  ּפ י ות ׁש מוֹ ר ולענה ראׁש  ּפ וֹ רה  מר ׁש  אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַרחמנים
דּ ר כּ י  אין מה  כּ ה עד דּ בּ ר ּת י אוֹ תי ּת א ׁש ים  ואל בּ רׁש עוֹ , מפרסם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַעל 

בּ חל וֹ ם נצט וּ יתי  ּכ עכלה"ק.כּ י הלּ ילה , ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מקר הזהר הא  אמת מנהיג  ְְֱִִִִֶֶֶַַַַציק

ׁש נּ וֹ סע מי דּ הנּ ה  אחד קדוֹ ׁש  ּפ רוּ ׁש  יצּ ילם, רׁש עים  מיּ ד חסידיו נפׁש וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 
אם בּ דיקוֹ ת  וּ בׁש בע חקיר וֹ ת  בּ ׁש בע קנקנּ וֹ  על לתהוֹ ת  צרי ה וּ א צדּ יק ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלאיזה
טוֹ ב ׁש ם ה בּ על נבּ א כּ בר אׁש ר דּ מ ׁש יחא בּ עקבתא  וּ בפרט אמת , צדּ יק ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַה וּ א 
אׁש ר אילנוֹ ת  הר בּ ה ׁש ם  והיה בּ דּ ר ּת למידיו  עם ׁש הל בּ עת  זי"ע ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על והכּ ה  לסּפ ר  יוּ כל א  אׁש ר  הר בּ ה  בּ עלּ ין ממוּ לאין  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיוּ 
והׁש יב כּ ן, עוֹ שׂ ה  ה וּ א  לּמ ה ּת למידיו לוֹ  ו ׁש אלוּ  בּ אילנוֹ ת , רא ׁש וֹ  את ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֶזי"ע

ׁש  בּ ׁש םה ּק דוֹ ׁש  עצמם את ׁש ּמ כ נּ ים אנׁש ים יהיה דּ מ ׁש יחא ׁש בּ עיקבתא ּת דע וּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וּ מטע מר ּמ אים ויהיוּ  העליןר בּ י א לּ וּ  כּ מ וֹ  הר בּ ה  הבּ ריּ וֹ ת את הר בּ יים (וּ זקני  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

האפן) על אמר כּ ן גּ ם  זי"ע הּק דוֹ ׁש  ה בּ דיקהירחמיאל אחר  אם  הוּ א בּ זה והּס ימן  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ באם צדּ יק, ׁש הוּ א  ּת דע אזי האחרוֹ ן, קצה  עד מקר נזהר  ׁש ה וּ א  ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִיתודּ ע
מעל  עצמ את  הרחק הם  למען אזי ׁש קר , ׁש ל דּ בּ וּ ר  איזה מ ּמ נּ וּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש מע
אליו תׁש מע ואל לוֹ , ּת אמר טמא וצא  אחרא הּס טרא מצּ ד ה וּ א כּ י ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְגּ בוּ לוֹ 
אל  וּ מ וֹ פתים  אוֹ תוֹ ת ל יראה  אם  ואף ישׂ ראל, בּ אקי חלק לוֹ  אין  כּ י ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְכּ לל,

ל וֹ  ׁש ם )ּת אבה  יצחק  וּ במטעמי ּת זריע ּפ רׁש ת  דּ ח יּ י  בּ אילנא צרי(ועיּ ן האדם וה נּ ה ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
וׁש לוֹ ם חס לריק ימיו  יבלּ ה ׁש א  ית בּ ר ה ם  לפני וּ תחנּ ה ּת פלּ ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלה ּפ יל
רע, דּ בר  מכּ ל  מצּ ילוֹ   ית בּ ר הם  ואזי דּ קדה, מּס טרא ׁש איננּ וּ  צדּ יק ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל

ר ׁש עים, מ יּ ד חסידיו  נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר  ה כּ ת וּ ב ׁש אמר ׁש הםוזה  הר בּ נים אוֹ תן ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ליצלן רחמנא רׁש ע הוּ א לגמרי מ קר נפר ׁש  ׁש אינוֹ  מי כּ ל  כּ י והםרׁש עים , ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

האמת. צדּ יק אל ׁש יּ ז כּ וּ  רק כזה  לר ּמ אי יב וֹ אוּ  ׁש א חסידיו את יׁש מר ִית בּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌
– הנּ ר אוֹ ר י"ג )ענינים (ספר  דּ ף  .נוֹ ראים  ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נח

למעלה  הז ר  עני ְְְְְִִַַַָָע ד

וועלן מיח'ן ּפ אר  ונענה : עלים עמוּ ס אילן  ליד ּפ עם עבר טוֹ ב ׁש ם  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַה בּ על
בּ וֹ ים. א וֹ יפן דּ א סאיז בּ לעטלאך וויפל  אז וֹ יפיל רבּ י'ס פאלׁש ע מרן זיין (ס ּפ וּ רי ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

מאטל  ר' מהרה"ק כ"ה, ע ּמ וּ ד זצ"ל)הרמ "ח .מסלאנים  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ידיה על א יראל צר ת ְְִֵֵֶַָָָרב

וּ מרן , ֹאמלו אני יאמיר  והיוֹ קר יסגי חוּ צ ּפ א דּ מׁש יחא בּ עקבתא עּת ה   ַא◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ָ◌
טוֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרב ה ' מ ׁש יח אּפ ינוּ  ר וּ ח ה ּק דׁש ים קוֹ דׁש  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
אחר ואמר  שׂ ערוֹ  וּ מרט בּ ראׁש וֹ  ה כּ ה אחת ּפ עם  בּ דּ ר מנחה ּת פילת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ עת

ׁש   ּיהיהכ ה ּמ ׁש יח  לימי ׁש ּק רוֹ ב  קד ׁש וֹ  בּ רוּ ח מאק )ראה יאק  ידי (ר בּ יעס  ועל ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ישׂ ראל ׁש ל ורעוֹ ת צרוֹ ת רוֹ ב  וכמעט  ,מתאר והּק ץ האמוּ נה, נאבדה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה
להיוֹ ת עקוּ ׁש וֹ ת עקוּ מים וּ דרכים  וּ תפלּ ה ּת וֹ רה וּ ב ּט וּ ל  השׂ ּת ררוּ ת זה מן  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָבּ א
חצוֹ ת אחר ׁש עוֹ ת ארבּ ע ׁש חרית להתּפ לּ ל דּ רכיו  וּ מעּק ׁש  מעּק ם , דּ ר ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶל וֹ 

בּ לּ ילה, ׁש עוֹ ת ׁש ׁש ה אׁש רוּ מנחה אמת לצּ דּ יק עצמוֹ  הּמ דבּ ק וא ׁש רי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
סוֹ ף. אין אוֹ ר בּ הארוֹ ת עליוֹ נים המים בּ ׁש מי ּפ ר ׁש תראׁש וֹ  – הבּ רכה (היכל ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

שי"ח ) דּ ף – ׁש הביא.ּפ ק וּ די ט "ו א' מהד"ת ממונקאטש הּק דוֹ ׁש  להרב  ּת וֹ רה דּ ברי ע יּ ן (א"ה ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

רבּ ים  האחרוֹ נים  בּ דּ וֹ ר וֹ ת ׁש יּ היה  מה הּק דׁש  בּ ר וּ ח ראה  ט וֹ ב  ׁש ם  ׁש הבּ על  הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹזאת

ׁש מ ׁש מין) (כּ מוֹ  מאק  יאק הלּ ׁש וֹ ן: הגּ אוּ לה,בּ זה מעכּ בים יהיה  וה ּמ ה  מאד הר בּ ה ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ אן הּק ד וֹ ׁש ים.דּ בּ ר וֹ תיועד  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

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

מהוד חסידיו את ימר  ה '  ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ

בּ ׁש ם זי "ע )ואוֹ מרים טוֹ ב  ׁש ם  ׁש (הבּ על ר בּ ניםׁש אמר יהיה ה ּמ ׁש יח  בּ יאת ּק וֹ דם ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
גּ מ וּ רים ר ׁש עים  ׁש יּ הי וּ  חסואדמוֹ רים אחריהם  יכרכוּ  ׁש א  הּת מימים  ועל , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

ר ׁש עים מיּ ד חסידיו נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ה לוֹ ם עליו ה ּמ ל דּ וד הת ּפ לּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם,
לּמ בין ]. ודי הר בּ היצּ ילם, להם ׁש יּ סיּ עוּ  וׁש קרנים ׁש וֹ טים  בּ עוֹ לם יּ תבּ רכ וּ  וגם ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

מר גּ ליּ וֹ ת ).מאד למהריא"ז מ "ט  דּ ף  האי ׁש  (אׁש רי ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נטדברי 

עיר הי מפרסמי ְְְְְִִִִֶָָֻיהי

התּפ לּ ל אחת  מסטרעליסק )ּפ עם  וּ כׁש הגּ יע(הרף  העּמ וּ ד, לפני קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌
בּ בכיּ ה ּפ עמים כּ ּמ ה  אמר יצּ ילם, רׁש עים מ יּ ד חסידיו נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַלּפ ס וּ ק
וּ בכפלוֹ  בּ בּ כיּ ה כּ וּ נתוֹ  היה  מה ה ּת למידים אוֹ תוֹ  אלוּ  הּת פ לּ ה  אחר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה ,
בּ עיניו ראה אׁש ר  קדׁש וֹ : בּ פה וענה וכוּ ', נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ה ּפ סוּ ק ּפ עמים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

ׁש  מפרסמיםּפ קוּ חא בּ יניהם יּמ צא ה דּ וֹ ר מפ וּ רסמי יהיה הגּ וֹ אל  בּ יאת ּק דם  ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌
גּ מ וּ רים רׁש עים יצּ ילם.ׁש יּ היוּ  רׁש עים  מיּ ד חסידיו  נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר בּ כה  זה  ועל , ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

כ"ד) חלק  הּק דוֹ ׁש  ט וֹ ב  ׁש ם  הבּ על ּת למידי בּ ספר נדּפ ס ב ', ּפ רק  א' הח יּ ים  .(ארץ ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ה' ע בד ר  בריס  ְֲִִִֵֶַַָהחסידי

נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר  ה ּפ סוּ ק על מ מוֹ  אמר  זצ"ל מסטרעטין ה ּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוהרב
ׁש אמר: יצּ ילם  ר ׁש עים מיּ ד ר ׁש עיםחסידיו רבּ י 'ס יהי וּ  ה ּמ ׁש יח בּ יאת לפני  ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ליצלן רחמנא ׁש ר בּ םגּ מ וּ רים  סוֹ ברים בּ תמימוּ תם  הם החסידים  הן אבל , ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד התּפ לּ ל לזאת  אליו, נ וֹ סעים  ולכן  ה' ע וֹ בד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵה וּ א 
בּ ר בּ י'ס וׁש לוֹ ם  חס  יכּ ׁש לוּ  ׁש א יצּ ילם  רׁש עים  מיּ ד חסידיו  נפׁש וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 

עוֹ לם כּ א לּ וּ . י"א )(אוֹ ר  .אוֹ ת ָ◌ֵ◌ָ◌

קה  עבדה  הא לטהר  מחר ְְְֲִָָָָָֻלהית

לוֹ  הקׁש ה טה וֹ ר, לטהוֹ ר ה ּמ חבּ ר  כּ ל לברכה זכר וֹ נם  חכמינ וּ  דּ אמרוּ  הא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל 
לקתה כּ ן אם מּפ רׁש יסחא  ז "ל ש"ב מו "ה הרזים  חכם הּק ד וֹ ׁש  הרב אחת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַּפ עם
מהבלי  וּ מבדּ ל ּפ ר וּ ׁש  היה  אׁש ר  אמּת י לצּ דּ יק ׁש יּ תדּ ּמ ה זאת  היּת כן הדּ ין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
 א והוּ א נפׁש , בּ מסיר וּ ת  ׁש מוֹ  ית בּ ר לה בּ וֹ רא ימיו כּ ל ועבד ה זּ ה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָע וֹ לם
ה וּ א לטהוֹ ר מחבּ ר להיוֹ ת כּ י לוֹ  והׁש יב כּ מוֹ ה וּ , טה וֹ ר נעשׂ ה יהיה  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתחבּ ר 
ספרים בּ כּמ ה אלּ ה דּ בריו והוּ בא בּ עצמוֹ , טהוֹ ר  מלּ היוֹ ת גּ דוֹ לה  יוֹ תר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲעבוֹ דה

בּ ערממוֹ , יצחק מו"ה הּמ פלג החסיד הּמ נ וֹ ח  ידידי  מ ּפ י ׁש מע ּת י  לאׁש ר א לּ וּ  דּ ברים  (וּ מתאימים  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

צ וּ זמיר אבדק "ק  זצ "ל לי בּ וּ ׁש  מו"ה הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן הרב  מּפ י בּ עצמ וֹ  ׁש מע משערכערשין, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ַה כּ הן

כּ ׁש יּ בוֹ א זי"ע  הּק דוֹ ׁש  היּ הוּ די ר בּ וֹ  בּ ׁש ם  סּפ ר הנה  דּ ראׁש  ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם  הּק דוֹ ׁש  היּ הוּ די ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַּת למידוֹ 

ׁש אב וּ  אׁש ר החסידים  אנׁש ים  עם  ישׂ ראל, וּ מנהיגי הצּ דּ יקים , כּ ל לקראתוֹ  ילכוּ  אז צדקנוּ  ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְמ ׁש יח 

, ּׁש ל החסידים  עם  הלאה גּ ׁש  להם  יאמר צדקנוּ  מ ׁש יח  אׁש ר  כּ א לּ ה מנהיגים  בּ יניהם  ויהי וּ  ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵמימיהם  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

מ ׁש  אמר אחת חסידים )ּפ עם  דיינע  מיט  דּ יר  פארט זאגן זיי  וועט  צדקנוּ  יקרבוּ יח ואז , ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
לנוּ  היה הא וא ׁש מנ וּ  חטאנ וּ  מה  צדקנוּ  מׁש יח ויאמרוּ  מאד  ויבכּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהחסידים



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  נח

למעלה  הז ר  עני ְְְְְִִַַַָָע ד

וועלן מיח'ן ּפ אר  ונענה : עלים עמוּ ס אילן  ליד ּפ עם עבר טוֹ ב ׁש ם  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַה בּ על
בּ וֹ ים. א וֹ יפן דּ א סאיז בּ לעטלאך וויפל  אז וֹ יפיל רבּ י'ס פאלׁש ע מרן זיין (ס ּפ וּ רי ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

מאטל  ר' מהרה"ק כ"ה, ע ּמ וּ ד זצ"ל)הרמ "ח .מסלאנים  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ידיה על א יראל צר ת ְְִֵֵֶַָָָרב

וּ מרן , ֹאמלו אני יאמיר  והיוֹ קר יסגי חוּ צ ּפ א דּ מׁש יחא בּ עקבתא עּת ה   ַא◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ָ◌
טוֹ ב ׁש ם בּ על ישׂ ראל הרב ה ' מ ׁש יח אּפ ינוּ  ר וּ ח ה ּק דׁש ים קוֹ דׁש  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
אחר ואמר  שׂ ערוֹ  וּ מרט בּ ראׁש וֹ  ה כּ ה אחת ּפ עם  בּ דּ ר מנחה ּת פילת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ עת

ׁש   ּיהיהכ ה ּמ ׁש יח  לימי ׁש ּק רוֹ ב  קד ׁש וֹ  בּ רוּ ח מאק )ראה יאק  ידי (ר בּ יעס  ועל ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ישׂ ראל ׁש ל ורעוֹ ת צרוֹ ת רוֹ ב  וכמעט  ,מתאר והּק ץ האמוּ נה, נאבדה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה
להיוֹ ת עקוּ ׁש וֹ ת עקוּ מים וּ דרכים  וּ תפלּ ה ּת וֹ רה וּ ב ּט וּ ל  השׂ ּת ררוּ ת זה מן  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָבּ א
חצוֹ ת אחר ׁש עוֹ ת ארבּ ע ׁש חרית להתּפ לּ ל דּ רכיו  וּ מעּק ׁש  מעּק ם , דּ ר ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶל וֹ 

בּ לּ ילה, ׁש עוֹ ת ׁש ׁש ה אׁש רוּ מנחה אמת לצּ דּ יק עצמוֹ  הּמ דבּ ק וא ׁש רי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
סוֹ ף. אין אוֹ ר בּ הארוֹ ת עליוֹ נים המים בּ ׁש מי ּפ ר ׁש תראׁש וֹ  – הבּ רכה (היכל ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

שי"ח ) דּ ף – ׁש הביא.ּפ ק וּ די ט "ו א' מהד"ת ממונקאטש הּק דוֹ ׁש  להרב  ּת וֹ רה דּ ברי ע יּ ן (א"ה ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

רבּ ים  האחרוֹ נים  בּ דּ וֹ ר וֹ ת ׁש יּ היה  מה הּק דׁש  בּ ר וּ ח ראה  ט וֹ ב  ׁש ם  ׁש הבּ על  הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹזאת

ׁש מ ׁש מין) (כּ מוֹ  מאק  יאק הלּ ׁש וֹ ן: הגּ אוּ לה,בּ זה מעכּ בים יהיה  וה ּמ ה  מאד הר בּ ה ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ אן הּק ד וֹ ׁש ים.דּ בּ ר וֹ תיועד  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

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

מהוד חסידיו את ימר  ה '  ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ

בּ ׁש ם זי "ע )ואוֹ מרים טוֹ ב  ׁש ם  ׁש (הבּ על ר בּ ניםׁש אמר יהיה ה ּמ ׁש יח  בּ יאת ּק וֹ דם ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
גּ מ וּ רים ר ׁש עים  ׁש יּ הי וּ  חסואדמוֹ רים אחריהם  יכרכוּ  ׁש א  הּת מימים  ועל , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

ר ׁש עים מיּ ד חסידיו נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ה לוֹ ם עליו ה ּמ ל דּ וד הת ּפ לּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְו ׁש ל וֹ ם,
לּמ בין ]. ודי הר בּ היצּ ילם, להם ׁש יּ סיּ עוּ  וׁש קרנים ׁש וֹ טים  בּ עוֹ לם יּ תבּ רכ וּ  וגם ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

מר גּ ליּ וֹ ת ).מאד למהריא"ז מ "ט  דּ ף  האי ׁש  (אׁש רי ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער נטדברי 

עיר הי מפרסמי ְְְְְִִִִֶָָֻיהי

התּפ לּ ל אחת  מסטרעליסק )ּפ עם  וּ כׁש הגּ יע(הרף  העּמ וּ ד, לפני קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌
בּ בכיּ ה ּפ עמים כּ ּמ ה  אמר יצּ ילם, רׁש עים מ יּ ד חסידיו נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַלּפ ס וּ ק
וּ בכפלוֹ  בּ בּ כיּ ה כּ וּ נתוֹ  היה  מה ה ּת למידים אוֹ תוֹ  אלוּ  הּת פ לּ ה  אחר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה ,
בּ עיניו ראה אׁש ר  קדׁש וֹ : בּ פה וענה וכוּ ', נפׁש וֹ ת  ׁש וֹ מר ה ּפ סוּ ק ּפ עמים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

ׁש  מפרסמיםּפ קוּ חא בּ יניהם יּמ צא ה דּ וֹ ר מפ וּ רסמי יהיה הגּ וֹ אל  בּ יאת ּק דם  ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌
גּ מ וּ רים רׁש עים יצּ ילם.ׁש יּ היוּ  רׁש עים  מיּ ד חסידיו  נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר בּ כה  זה  ועל , ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

כ"ד) חלק  הּק דוֹ ׁש  ט וֹ ב  ׁש ם  הבּ על ּת למידי בּ ספר נדּפ ס ב ', ּפ רק  א' הח יּ ים  .(ארץ ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ה' ע בד ר  בריס  ְֲִִִֵֶַַָהחסידי

נפׁש וֹ ת ׁש וֹ מר  ה ּפ סוּ ק על מ מוֹ  אמר  זצ"ל מסטרעטין ה ּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוהרב
ׁש אמר: יצּ ילם  ר ׁש עים מיּ ד ר ׁש עיםחסידיו רבּ י 'ס יהי וּ  ה ּמ ׁש יח בּ יאת לפני  ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ליצלן רחמנא ׁש ר בּ םגּ מ וּ רים  סוֹ ברים בּ תמימוּ תם  הם החסידים  הן אבל , ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד התּפ לּ ל לזאת  אליו, נ וֹ סעים  ולכן  ה' ע וֹ בד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵה וּ א 
בּ ר בּ י'ס וׁש לוֹ ם  חס  יכּ ׁש לוּ  ׁש א יצּ ילם  רׁש עים  מיּ ד חסידיו  נפׁש וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 

עוֹ לם כּ א לּ וּ . י"א )(אוֹ ר  .אוֹ ת ָ◌ֵ◌ָ◌

קה  עבדה  הא לטהר  מחר ְְְֲִָָָָָֻלהית

לוֹ  הקׁש ה טה וֹ ר, לטהוֹ ר ה ּמ חבּ ר  כּ ל לברכה זכר וֹ נם  חכמינ וּ  דּ אמרוּ  הא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל 
לקתה כּ ן אם מּפ רׁש יסחא  ז "ל ש"ב מו "ה הרזים  חכם הּק ד וֹ ׁש  הרב אחת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַּפ עם
מהבלי  וּ מבדּ ל ּפ ר וּ ׁש  היה  אׁש ר  אמּת י לצּ דּ יק ׁש יּ תדּ ּמ ה זאת  היּת כן הדּ ין, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
 א והוּ א נפׁש , בּ מסיר וּ ת  ׁש מוֹ  ית בּ ר לה בּ וֹ רא ימיו כּ ל ועבד ה זּ ה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָע וֹ לם
ה וּ א לטהוֹ ר מחבּ ר להיוֹ ת כּ י לוֹ  והׁש יב כּ מוֹ ה וּ , טה וֹ ר נעשׂ ה יהיה  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתחבּ ר 
ספרים בּ כּמ ה אלּ ה דּ בריו והוּ בא בּ עצמוֹ , טהוֹ ר  מלּ היוֹ ת גּ דוֹ לה  יוֹ תר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲעבוֹ דה

בּ ערממוֹ , יצחק מו"ה הּמ פלג החסיד הּמ נ וֹ ח  ידידי  מ ּפ י ׁש מע ּת י  לאׁש ר א לּ וּ  דּ ברים  (וּ מתאימים  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

צ וּ זמיר אבדק "ק  זצ "ל לי בּ וּ ׁש  מו"ה הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן הרב  מּפ י בּ עצמ וֹ  ׁש מע משערכערשין, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ַה כּ הן

כּ ׁש יּ בוֹ א זי"ע  הּק דוֹ ׁש  היּ הוּ די ר בּ וֹ  בּ ׁש ם  סּפ ר הנה  דּ ראׁש  ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם  הּק דוֹ ׁש  היּ הוּ די ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַּת למידוֹ 

ׁש אב וּ  אׁש ר החסידים  אנׁש ים  עם  ישׂ ראל, וּ מנהיגי הצּ דּ יקים , כּ ל לקראתוֹ  ילכוּ  אז צדקנוּ  ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְמ ׁש יח 

, ּׁש ל החסידים  עם  הלאה גּ ׁש  להם  יאמר צדקנוּ  מ ׁש יח  אׁש ר  כּ א לּ ה מנהיגים  בּ יניהם  ויהי וּ  ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵמימיהם  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

מ ׁש  אמר אחת חסידים )ּפ עם  דיינע  מיט  דּ יר  פארט זאגן זיי  וועט  צדקנוּ  יקרבוּ יח ואז , ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
לנוּ  היה הא וא ׁש מנ וּ  חטאנ וּ  מה  צדקנוּ  מׁש יח ויאמרוּ  מאד  ויבכּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהחסידים



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ס

כּ ל  להם  יׁש יב צדקנוּ  וּ מ ׁש יח עלינוּ , תלוּ נת וּ מה  אמת , צדּ יק הוּ א  כּ י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱאמוּ נה 
בּ צ דּ יק להתקר יּ ז כּ ה כּ י ׁש מ וֹ   יתבּ ר מהבּ וֹ רא  לבּק ׁש  מה צּ ר איׁש  ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָימיו
היה ואם  בּ תמים, מההוֹ לכים  ט וֹ ב ימנע א ׁש מוֹ  ית בּ ר והבּ וֹ רא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱאמת.
היה א וּ בודּ אי האמת, לכם  מאיר  היה  אמת בּ צדּ יק להתקר בּ אמת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְרצוֹ נכם 

להאמת . האמת וס ּפ וּ רים )רצ וֹ נכם ּת וֹ רה ח דּ וּ ׁש י היּ הוּ די (ּת פארת ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

יתקלקל רי'ס  ל  העני  ְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁש ם ) ה יּ הוּ די (ע וֹ ד היה  אחת  ּפ עם זצ"ל , היּ ה וּ די ה ּק דוֹ ׁש  מהרב מעשׂ ה  ׁש מעּת י ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וה יּ הוּ די  ּת למידוֹ , ׁש היה זצ"ל בּ וּ נים שׂ מחה  ר' הּק דוֹ ׁש  הרב עם בּ לּ ילה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַזצ"ל
מה זצ"ל בּ וּ נים שׂ מחה הר"ר  ל וֹ  ו ׁש אל מאד, וגנח  חוֹ ׁש ב רק  יׁש ן היה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָא 
היוּ  מׁש ה ׁש לּ אחר חׁש ב ּת י אני זצ"ל, היּ הוּ די ואמר  גּ וֹ נח, כּ בוֹ ד וֹ  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמעלת 
 ּכ ואחר הגּ דוֹ לה , כּ נסת אנ ׁש י  ּכ ואחר  נביאים , ׁש וֹ פטים וּ לאחר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ פטים,

ׁש מים , לׁש ם מוֹ כיחים היוּ   ּכ ואחר וּ פוֹ סקים, ואמוֹ ראים  ּת נּ אים  ואחרהיוּ  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
רבּ י'ס, התחיל וּ   ּכ ואחר  ׁש מים, ל ׁש ם ׁש א הּמ וֹ כיחים ׁש נּ תר בּ וּ  נתקלקל וּ   ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ישׂ ראל יעשׂ וּ  מה  יתקלקל  זה ׁש גּ ם רוֹ אה  ׁש אני גּ וֹ נח  אני זה  נפלא וֹ תעל ע "כ. . ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
46)ה יּ הוּ די, דּ ף  ּת וֹ רה .(חדּ וּ ׁש י ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

מיה מ א הקר לנביאי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָירד 

ׁש ראוּ  ׁש לּ פנינוּ  מדּ וֹ ר וֹ ת והּק ד וֹ ׁש ים ה צּ דּ יקים  ר בּ וֹ תינוּ  זה על  הזהירוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ כבר
מ ּפ י  וׁש מעּת י דּ מׁש יחא , בּ עקבתא מה נּ סיוֹ נ וֹ ת  לנ וּ  ׁש יּ ארע מה  קדׁש ם  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ רוּ ח
מחתנוֹ  ׁש מע מאביו  ּפ עמים כּ ּמ ה  ׁש מע מהימן ואיׁש  מפרסם  חכם ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד
ו ׁש מע ׁש נה, מע שׂ רים יוֹ תר  זי"ע  מרוֹ זי'ן  הּק דוֹ ׁש  הרב  אצל רגיל היה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲא ׁש ר

אלּ וּ , דּ בּ וּ רים  קד ׁש וֹ  בּ הרמּפ ה  לאליּ הוּ  ה מים מן  אׁש  ׁש יּ רד  דּ כמ וֹ  ּת דעוּ  ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מן אׁש  ׁש יּ רד  ההפ יהיה דּ מ ׁש יחא  בּ עקבתא  הבּ על , לנביאי ירד וא ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה כּ רמל 
ואני  וּ מרים, קׁש ים ועצוּ מים גּ ד וֹ לים הנּ סיוֹ נוֹ ת  ויהיוּ  הבּ על לנביאי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה מים

בּ דּ בר זהירים להיוֹ ת ּת דע וּ  למען זה על לכם וּ מזהיר  מק בּ ל עוֹ מד  זה וּ כעין , ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌
גּ דל  מראׁש  ׁש ה גּ ידוּ  וּ קדוֹ ׁש ים  צדּ יקים ועוֹ ד זי"ע מראּפ ׁש יץ הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶֹֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵמהרב

זה . על והזהירוּ  לנגדנ וּ  ׁש יּ עמדוּ  קל"ו)ה נּ סיוֹ נ וֹ ת עּמ וּ ד ה גּ אוּ לה .(על ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

עיר מקרב יקיצ מרחק קר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָנביא 

ה גּ א וֹ ן הרב  הוּ א הנ"ל  ה דּ ברים  רבּ נ וּ  ׁש מע ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הּמ הימן  ׁש האיׁש  ידוּ ע ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִה נּ ה 
הנ"ל  יעקב מר ' ׁש מע הלוֹ ם  עליו  ׁש יׁש א בּ נימין ׁש מוּ אל  מוה"ר ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה יּ ׁש יׁש 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סאדברי 

ׁש נּ ראין זי"ע מר וּ ז'ין הּק דוֹ ׁש  מהרב  אצלוֹ  מקבּ ל ׁש היה  נוֹ ספים דּ ברים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְע וֹ ד
ׁש אמר: הנ "ל לדּ ברים  הׁש למה ׁש יּ היוּ כּ מוֹ  כּ מ וֹ  הּמ ׁש יח בּ יאת ׁש ּק דם  ּת דעוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

ירוּ ׁש למי  בּ בלי ׁש "ס  כּ תוּ בים נביאים  מהּת וֹ רה כּ ן  גּ ם ׁש יּ בררוּ  וצ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים 
מאד להמר ותדעוּ  הר ׁש עים   כּ דר האמת מ דּ ר  ּהּפ ו וׁש אלוּ מהםוכ וּ ', . ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌

בּ ידכם יהיה  הזּ ה  ׁש ה ּמ בחן  וה ׁש יב אוֹ תם, לה כּ יר נוּ כל אי כּ ן  אם ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִא וֹ ת וֹ 
ועל  אוֹ תם וירחק ח וֹ בה, ּת מיד ימצא וּ כׁש רים יראים אנׁש ים  על  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ אם
והרחק מהם כּ ן גּ ם  ׁש ה וּ א סימן זה  הרי אוֹ תם ויקרב  זכוּ ת ּת מיד ימצא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים

הּק ד וֹ ׁש ים. דּ בּ רוֹ תיו כּ אן עד מא ּת וֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַתרחיק וּ 

הרת את רמי  נהיגיְְִִִֶַַַָה

ּפ נים בּ ייטב זלה"ה הכּ ּפ וּ רים )וּ קדת וּ לי וֹ ם  הנה לראׁש  זכּ ר וֹ ן בּ ׁש ם(אבני מביא  ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ה כּ תוּ ב מאמר ׁש ּפ רוּ ׁש  זלה "ה  מרוּ זין ישׂ ראל אוֹ ר ה ּק ד וֹ ׁש  כ"ג )רבּ נ וּ  (בּ ּמ ד בּ ר ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הנהגתוֹ  היתה  הּק דמוֹ נים בּ יּ מים  כּ י אל, ּפ על מה וּ לישׂ ראל ליעקב יאמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָכּ עת 
והצּ דּ יקים, הנּ ביאים  עבדיו  אל סוֹ ד וֹ  גּ ילה אבל המוֹ נים , מעיני נעלמת  ִית בּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  עּת ה  א ׁש ראבל ׁש כמנוּ  על  צרוּ רוֹ ת לזה זה ּת כ וּ פוֹ ת צרוֹ ת ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌
כּ כה ה' עשׂ ה זה מה  ועל  זה מה יּפ לא העליּ ה בּ ני  הם  י שׂ ראל בּ עיני וזהוּ גּ ם , ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

עליּ ה, וּ בני המוֹ נים  מדרגוֹ ת  ׁש ני הם וּ לישׂ ראל  ליעקב  יאמר כּ עת  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
והגּ דּת יו ׁש ם , זלה "ה  זקני אבי אבי וּ מסיּ ם ע "כ. אל, ּפ על מה  ּת מיהה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִבּ ל ׁש וֹ ן

עכ"ד. בּ עיניו , והוּ טב זלה "ה  מוֹ רי לפני ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש מוֹ 

כּ מוֹ  ׁש הוּ א וּ לישׂ ראל  ליעקב יאמר כּ עת  הּפ ס וּ ק לפרׁש  אפׁש ר דּ וֹ רנוּ  מצּ ד ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ לפי
וּ בעבוּ רם  ישׂ ראל בּ סבּ ת ישׂ ראל בּ מקוֹ ם בּ ׁש ביל מ ׁש ּמ ׁש ת שהלמ "ד ּפ עמים  כּ ּמ ה (וּ מצינוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וּ ב ׁש ביל  וּ לישׂ ראל)בּ עב וּ ר ליעקב  יאמר  כּ עת ה כּ תוּ ב  כּ וּ נת  בּ ׁש בילותהיה כּ לוֹ מר  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּמ נהיגים מעשׂ י כּ י אל , ּפ על  מה יאמרוּ  הדּ וֹ ר מנהיגי הם ישׂ ראל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ י
אל ּפ על מה וׁש יילין  ד ּת מהין עד  הנּ וֹ רא ּפ נים וּ להסּת ר לח ׁש כ וּ ת ,גּ וֹ רמים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ישׂ ראל, כּ ל בּ יׁש וּ עת  מהרה לרא וֹ ת ׁש נּ זכּ ה יעזר  העוֹ למים כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוהבּ וֹ רא 
אמן . בּ ימינוּ  בּ מהרה  עלינוּ  ׁש מים  כּ בוֹ ד בּ הת גּ לּ וּ ת ּפ ר ׁש תוּ בשׂ מחתן יוֹ אל (דּ ברי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌

קפ"ח ) ע ּמ וּ ד .נשׂ א  ָ◌ַֹ◌

זי"ע מסלוני שמואל ר ' הרה "ק

דּ בּ וּ ר וכל נצחיּ וּ ת היא ה ּק דוֹ ׁש ה ה ּת וֹ רה ה ּת בה , אל  בּ ית וכל אּת ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹבּ א
כּ י  בּ ּת וֹ רה ּפ רׁש ה  ׁש יּ ׁש  כּ ׁש ם  עת , בּ כל מיּ שׂ ראל איׁש  לכל  נוֹ גע ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמּת וֹ כּה 

א וֹ יבי על  לּמ לחמה  כ"א )תצא  כ- ה ּק דוֹ ׁש ים(דּ ברים  בּ ּס פרים  וּ פרׁש וּ  ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ס

כּ ל  להם  יׁש יב צדקנוּ  וּ מ ׁש יח עלינוּ , תלוּ נת וּ מה  אמת , צדּ יק הוּ א  כּ י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱאמוּ נה 
בּ צ דּ יק להתקר יּ ז כּ ה כּ י ׁש מ וֹ   יתבּ ר מהבּ וֹ רא  לבּק ׁש  מה צּ ר איׁש  ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָימיו
היה ואם  בּ תמים, מההוֹ לכים  ט וֹ ב ימנע א ׁש מוֹ  ית בּ ר והבּ וֹ רא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱאמת.
היה א וּ בודּ אי האמת, לכם  מאיר  היה  אמת בּ צדּ יק להתקר בּ אמת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְרצוֹ נכם 

להאמת . האמת וס ּפ וּ רים )רצ וֹ נכם ּת וֹ רה ח דּ וּ ׁש י היּ הוּ די (ּת פארת ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

יתקלקל רי'ס  ל  העני  ְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁש ם ) ה יּ הוּ די (ע וֹ ד היה  אחת  ּפ עם זצ"ל , היּ ה וּ די ה ּק דוֹ ׁש  מהרב מעשׂ ה  ׁש מעּת י ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וה יּ הוּ די  ּת למידוֹ , ׁש היה זצ"ל בּ וּ נים שׂ מחה  ר' הּק דוֹ ׁש  הרב עם בּ לּ ילה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַזצ"ל
מה זצ"ל בּ וּ נים שׂ מחה הר"ר  ל וֹ  ו ׁש אל מאד, וגנח  חוֹ ׁש ב רק  יׁש ן היה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָא 
היוּ  מׁש ה ׁש לּ אחר חׁש ב ּת י אני זצ"ל, היּ הוּ די ואמר  גּ וֹ נח, כּ בוֹ ד וֹ  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמעלת 
 ּכ ואחר הגּ דוֹ לה , כּ נסת אנ ׁש י  ּכ ואחר  נביאים , ׁש וֹ פטים וּ לאחר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ פטים,

ׁש מים , לׁש ם מוֹ כיחים היוּ   ּכ ואחר וּ פוֹ סקים, ואמוֹ ראים  ּת נּ אים  ואחרהיוּ  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
רבּ י'ס, התחיל וּ   ּכ ואחר  ׁש מים, ל ׁש ם ׁש א הּמ וֹ כיחים ׁש נּ תר בּ וּ  נתקלקל וּ   ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ישׂ ראל יעשׂ וּ  מה  יתקלקל  זה ׁש גּ ם רוֹ אה  ׁש אני גּ וֹ נח  אני זה  נפלא וֹ תעל ע "כ. . ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
46)ה יּ הוּ די, דּ ף  ּת וֹ רה .(חדּ וּ ׁש י ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

מיה מ א הקר לנביאי ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָירד 

ׁש ראוּ  ׁש לּ פנינוּ  מדּ וֹ ר וֹ ת והּק ד וֹ ׁש ים ה צּ דּ יקים  ר בּ וֹ תינוּ  זה על  הזהירוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ כבר
מ ּפ י  וׁש מעּת י דּ מׁש יחא , בּ עקבתא מה נּ סיוֹ נ וֹ ת  לנ וּ  ׁש יּ ארע מה  קדׁש ם  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ רוּ ח
מחתנוֹ  ׁש מע מאביו  ּפ עמים כּ ּמ ה  ׁש מע מהימן ואיׁש  מפרסם  חכם ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד
ו ׁש מע ׁש נה, מע שׂ רים יוֹ תר  זי"ע  מרוֹ זי'ן  הּק דוֹ ׁש  הרב  אצל רגיל היה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲא ׁש ר

אלּ וּ , דּ בּ וּ רים  קד ׁש וֹ  בּ הרמּפ ה  לאליּ הוּ  ה מים מן  אׁש  ׁש יּ רד  דּ כמ וֹ  ּת דעוּ  ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מן אׁש  ׁש יּ רד  ההפ יהיה דּ מ ׁש יחא  בּ עקבתא  הבּ על , לנביאי ירד וא ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה כּ רמל 
ואני  וּ מרים, קׁש ים ועצוּ מים גּ ד וֹ לים הנּ סיוֹ נוֹ ת  ויהיוּ  הבּ על לנביאי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה מים

בּ דּ בר זהירים להיוֹ ת ּת דע וּ  למען זה על לכם וּ מזהיר  מק בּ ל עוֹ מד  זה וּ כעין , ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌
גּ דל  מראׁש  ׁש ה גּ ידוּ  וּ קדוֹ ׁש ים  צדּ יקים ועוֹ ד זי"ע מראּפ ׁש יץ הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶֹֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵמהרב

זה . על והזהירוּ  לנגדנ וּ  ׁש יּ עמדוּ  קל"ו)ה נּ סיוֹ נ וֹ ת עּמ וּ ד ה גּ אוּ לה .(על ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

עיר מקרב יקיצ מרחק קר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָנביא 

ה גּ א וֹ ן הרב  הוּ א הנ"ל  ה דּ ברים  רבּ נ וּ  ׁש מע ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הּמ הימן  ׁש האיׁש  ידוּ ע ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִה נּ ה 
הנ"ל  יעקב מר ' ׁש מע הלוֹ ם  עליו  ׁש יׁש א בּ נימין ׁש מוּ אל  מוה"ר ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה יּ ׁש יׁש 

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סאדברי 

ׁש נּ ראין זי"ע מר וּ ז'ין הּק דוֹ ׁש  מהרב  אצלוֹ  מקבּ ל ׁש היה  נוֹ ספים דּ ברים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְע וֹ ד
ׁש אמר: הנ "ל לדּ ברים  הׁש למה ׁש יּ היוּ כּ מוֹ  כּ מ וֹ  הּמ ׁש יח בּ יאת ׁש ּק דם  ּת דעוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

ירוּ ׁש למי  בּ בלי ׁש "ס  כּ תוּ בים נביאים  מהּת וֹ רה כּ ן  גּ ם ׁש יּ בררוּ  וצ דּ יקים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְגּ ד וֹ לים 
מאד להמר ותדעוּ  הר ׁש עים   כּ דר האמת מ דּ ר  ּהּפ ו וׁש אלוּ מהםוכ וּ ', . ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌

בּ ידכם יהיה  הזּ ה  ׁש ה ּמ בחן  וה ׁש יב אוֹ תם, לה כּ יר נוּ כל אי כּ ן  אם ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִא וֹ ת וֹ 
ועל  אוֹ תם וירחק ח וֹ בה, ּת מיד ימצא וּ כׁש רים יראים אנׁש ים  על  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ אם
והרחק מהם כּ ן גּ ם  ׁש ה וּ א סימן זה  הרי אוֹ תם ויקרב  זכוּ ת ּת מיד ימצא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים

הּק ד וֹ ׁש ים. דּ בּ רוֹ תיו כּ אן עד מא ּת וֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַתרחיק וּ 

הרת את רמי  נהיגיְְִִִֶַַַָה

ּפ נים בּ ייטב זלה"ה הכּ ּפ וּ רים )וּ קדת וּ לי וֹ ם  הנה לראׁש  זכּ ר וֹ ן בּ ׁש ם(אבני מביא  ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ה כּ תוּ ב מאמר ׁש ּפ רוּ ׁש  זלה "ה  מרוּ זין ישׂ ראל אוֹ ר ה ּק ד וֹ ׁש  כ"ג )רבּ נ וּ  (בּ ּמ ד בּ ר ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הנהגתוֹ  היתה  הּק דמוֹ נים בּ יּ מים  כּ י אל, ּפ על מה וּ לישׂ ראל ליעקב יאמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָכּ עת 
והצּ דּ יקים, הנּ ביאים  עבדיו  אל סוֹ ד וֹ  גּ ילה אבל המוֹ נים , מעיני נעלמת  ִית בּ ר◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  עּת ה  א ׁש ראבל ׁש כמנוּ  על  צרוּ רוֹ ת לזה זה ּת כ וּ פוֹ ת צרוֹ ת ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌
כּ כה ה' עשׂ ה זה מה  ועל  זה מה יּפ לא העליּ ה בּ ני  הם  י שׂ ראל בּ עיני וזהוּ גּ ם , ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

עליּ ה, וּ בני המוֹ נים  מדרגוֹ ת  ׁש ני הם וּ לישׂ ראל  ליעקב  יאמר כּ עת  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
והגּ דּת יו ׁש ם , זלה "ה  זקני אבי אבי וּ מסיּ ם ע "כ. אל, ּפ על מה  ּת מיהה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִבּ ל ׁש וֹ ן

עכ"ד. בּ עיניו , והוּ טב זלה "ה  מוֹ רי לפני ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש מוֹ 

כּ מוֹ  ׁש הוּ א וּ לישׂ ראל  ליעקב יאמר כּ עת  הּפ ס וּ ק לפרׁש  אפׁש ר דּ וֹ רנוּ  מצּ ד ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ לפי
וּ בעבוּ רם  ישׂ ראל בּ סבּ ת ישׂ ראל בּ מקוֹ ם בּ ׁש ביל מ ׁש ּמ ׁש ת שהלמ "ד ּפ עמים  כּ ּמ ה (וּ מצינוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וּ ב ׁש ביל  וּ לישׂ ראל)בּ עב וּ ר ליעקב  יאמר  כּ עת ה כּ תוּ ב  כּ וּ נת  בּ ׁש בילותהיה כּ לוֹ מר  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּמ נהיגים מעשׂ י כּ י אל , ּפ על  מה יאמרוּ  הדּ וֹ ר מנהיגי הם ישׂ ראל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ י
אל ּפ על מה וׁש יילין  ד ּת מהין עד  הנּ וֹ רא ּפ נים וּ להסּת ר לח ׁש כ וּ ת ,גּ וֹ רמים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ישׂ ראל, כּ ל בּ יׁש וּ עת  מהרה לרא וֹ ת ׁש נּ זכּ ה יעזר  העוֹ למים כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוהבּ וֹ רא 
אמן . בּ ימינוּ  בּ מהרה  עלינוּ  ׁש מים  כּ בוֹ ד בּ הת גּ לּ וּ ת ּפ ר ׁש תוּ בשׂ מחתן יוֹ אל (דּ ברי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌

קפ"ח ) ע ּמ וּ ד .נשׂ א  ָ◌ַֹ◌

זי"ע מסלוני שמואל ר ' הרה "ק

דּ בּ וּ ר וכל נצחיּ וּ ת היא ה ּק דוֹ ׁש ה ה ּת וֹ רה ה ּת בה , אל  בּ ית וכל אּת ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹבּ א
כּ י  בּ ּת וֹ רה ּפ רׁש ה  ׁש יּ ׁש  כּ ׁש ם  עת , בּ כל מיּ שׂ ראל איׁש  לכל  נוֹ גע ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמּת וֹ כּה 

א וֹ יבי על  לּמ לחמה  כ"א )תצא  כ- ה ּק דוֹ ׁש ים(דּ ברים  בּ ּס פרים  וּ פרׁש וּ  ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  סב

הּת בה ׁש ענין לוֹ מר  יׁש  כּ ן כּ מוֹ  זמן, ׁש בּ כל ה יּ צר  מלחמת  על  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ה כּ וּ נה 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני מ ּפ יו  מ וֹ ציא ׁש יּ הוּ די הּת בה בּ כח ווארט, יידיׁש  א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַה וּ א 
את וּ לטהר  ה זּ ידוֹ נים הּמ בּ וּ ל מּמ י לה נּ צל ה וּ א  יכוֹ ל אמת , בּ בחינת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִה וּ א 
ימינ וּ , ׁש ל  כּ מוֹ  הסּת ר בּ זמן וּ במיחד טמא, דּ ם רתיחוֹ ת מיני מכּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעצמ וֹ 
כּ ל  בּ ת וֹ כּה  התאחדוּ  נח ּת בת בּ חינת  לעשׂ וֹ ת  צרי גּ דוֹ לה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש החׁש כוּ ת
חברים בּ אהבת ויתקרוּ  יתאחדוּ  ה כּ ׁש רים היהוּ דים ׁש כּ ל דּ הינוּ  טה וֹ ר , ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמין

בּ ּמ דרׁש , איתא  וה נּ ה  כּ א ׁש ראמּת ית , האמ ּת ית הגּ אוּ לה ׁש לּ פני  בּ יּ מים כּ י  ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
צדדים, ל ׁש ני  ישׂ ראל  בּ ני ית ּפ לּ גוּ  הּמ קדּ ׁש  בּ ית את להקים כּ בר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכ וּ 
לעטרה כּ מתאים בּ וֹ  יבחרוּ  ׁש הם  גּ ד וֹ ל כּ הן בּ אוֹ ת וֹ  יח ּפ צוּ  בּ אמת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַה כּ ׁש רים
ׁש צּ ריכים הם והם האמ ּת יּ ים, היהוּ דים ׁש הם יאמרוּ  על  הּפ וֹ רקים ואלּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְז וֹ ,

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

א ּת וֹ , האמת  המים מן ׁש האׁש בּ א ׁש  זה בּ אפן אז יהיה הגּ דוֹ ל  והנּ ּס יוֹ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
יצליח וּ  והם  הּת וֹ רה מן  ׁש התרחקוּ  אלּ וּ  ׁש ל לצ דּ ם ּת רד המים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמן

יתבּ ּט לוּ בּ מלחמ ּת ם א בּ אמת ה כּ ׁש רים כּ י האחר וֹ ן  הבּ רוּ ר  יהיה זה א , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ה זּ ה , הּמ וֹ פת  בּ פני לכלאפילוּ  זה נּ וֹ רא בּ מ צּ ב  מעמד להחזיק והעצה ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לתוֹ רה הּמ קרים כּ ׁש רים  וּ ל יּ הוּ דים לצדּ יקים מקר ׁש יּ היה  היא ,יהוּ די  ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הע ּת ים בּ כל מעמד  להחזיק  אפׁש ר  זה וּ בכח נצחית, היא הּת וֹ רה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִכּ י

נח )וה ּמ צּ בים. ּפ רׁש ת ׁש מ וּ אל .(דּ ברי  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌

זי"ע: לימ ְִִהרה"ק
האלה  נחת  אמל אני א מר אחד ל  נהיגיה עוְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

זי"ע מׁש ינאווע יחזקאל רבּ נוּ  הּק דוֹ ׁש  הרב אדומו"ר  קדת מכּ בוֹ ד  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש מע ּת י
ׁש רוֹ אה בּ שׂ מחה ה גּ יד אחת  ּפ עם  כּ י זי"ע מלּ וּ בּ לין החוֹ זה  ה ּק דוֹ ׁש  ר בּ נוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם 
ליל להתעוֹ רר מׁש ה ה בּ ני הח לּ וּ  וּ כבר מאד , קר וֹ בה  הגּ א וּ לה קדׁש וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ רוּ ח

בּ כה  זה אחר  קצר  וּ זמן המים, מן  רצוֹ ן העת  ה וּ א  כּ ן  כּ י בּ עדנ וּ  (הר בּ ילהלּ חם ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש יּ חזרוּ מ לּ וּ בּ לין) ה מים  מן  כּ רוֹ ז  ׁש יּ צא קד ׁש וֹ  בּ ר וּ ח ר וֹ אה כּ י ואמר מאד, ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌
מ ּפ ני בּ עדנ וּ  לּמ לחמה ועריכתם בּ עווֹ ןמהליכתם  לזמן נדּ חית הגּ אוּ לה כּ י ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

 ֹאמל ו אני  אוֹ מר  אחד ׁש כּ ל בּ ד וֹ רנ וּ , הּק ד וֹ ׁש ים,הּמ נהיגים דּ בּ רוֹ תיו כּ אן עד , ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה' הזּ ה,  ּהחׁש ו הפל  בּ דוֹ ר וכּמ ה  כּ ּמ ה  אחת על אבּ תרּה , נעני מה  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַואנן 

ב"ב . ט "ו)ירחמנוּ  א' מהדו"ת ממ וּ נקאט ׁש , הּק דוֹ ׁש  מהרב ּת וֹ רה  .(דּ ברי ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סגדברי 

זי"ע: י מרא ְִֵָהרה"ק 
עליה יר ב שהס"מ  י רא יהי האלה דְְְֲִִִֵֵֶַַָָק

א "ע להכניע הכרח – רינ יהי לא  –ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

נפּת לי ר בּ נוּ  ה ּק דוֹ ׁש  מוֹ רי אמר זה ליּפ א(מראּפ ׁש יץ )על מרדּ כי ר' הצּ דּ יק אל ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש  ידידי דּ ע ראווע, יהיהבּ עיר  הס"מ  ׁש הכּ לב  ראׁש ים יהיה  מ ׁש יח  בּ יאת ּק דם ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ ל בּ וֹ , מה יוֹ דע מי כּ י א"ע, להכניע וּ בהכרח  נכּ רים, יהיה ו א עליהם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵר וֹ כב
נפקא וּ מה אמוּ נה , לוֹ  ויׁש  לׁש מ ּה  ּת וֹ רה הלּ וֹ מד אלּ א  מהם להנּ צל  יכוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְו א
יראה ה ' כּ י כּ זאת מחׁש בה על ׁש יּ עלה חלילה  כּ י ,ל ׁש אמרּת י מזּ ה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִמנּ ה 
 בּ דר ינחנּ וּ  יתבּ ר ה ם לפני בּ בכיּ ה  רחמים ּת בּק ׁש  אלּ א  האדם , וא  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַללּ בב

קוֹ דׁש . אמרי ע"כ תכ"ו)אמת, דּ ף ויחי ּפ רׁש ת חי  .(זוֹ הר  ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

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

שׂ מחה אברהם  ר ' הּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק הרב אדמוֹ "ר  קדׁש וֹ  מּפ ה ׁש מעּת י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
בּ ׁש ם ׁש אמר ת "ו, יר וּ ׁש לים ה ּק דׁש  עיר  ּפ ה כּ בוֹ ד וּ מנוּ חת וֹ  מבּ ארניב הרב ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָזצ"ל
 ּכ כּ ל  יתר בּ ה ה ּמ ׁש יח בּ יאת  קדם כּ י דּ עוּ  ׁש אמר זצ"ל, מראּפ ׁש יץ הרב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְזקנוֹ 

ׁש  עד בּ עוֹ לם  עם הקר יחדּ ו יּס ע העיר נכר יּ הרב  מינוּ ת )א ה על בּ עגלה(כּ וּ נת וֹ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ מ וֹ הוּ  קדוֹ ׁש  אין  אחריו יאמר וּ  העיר  מבּ ני ורבּ ים  מהאחת, ע"כ וכוּ '. ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

הנ"ל. הק' מּפ יו מ"ט )ׁש מעּת י דּ ף  האיׁש  (אׁש רי  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הנ "ל: מהרה"ק עד
מניו  , קר על  בר  העל ע יחד יסע  "ריהאדמ ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָל 

  רה לדח יעזר ְְִֶַַַָֹֹא 

מראּפ ׁש יץ הּק דוֹ ׁש  מהרב ספר  ז"ל מרן  אׁש ר  ׁש מיעה , עד מּפ י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
ה ּמ ׁש יח בּ יאת לפני א ׁש ר האדמ וֹ רי"םׁש אמר, וכל  קר וֹ ן, על  דּ בר  ה בּ על  יּס ע ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּק רוֹ ן על עּמ וֹ  ּת היוּ יסעוּ  אּת ם גּ ם  הא הק' לבניו הּק ד וֹ ׁש  הרב ואמר  , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
וואגן, דעים ׁש ט וּ ּפ ן העלפן ניׁש ט  כאטׁש  זאלט  איר איי אי בּ עט ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶר בּ י'ס,

זי"ע הקוה "ט מרן סיּ ם  זה  ועל כּ אן. לדחף ",(מסאטמאר )עד  להם  ּת עזר וּ  "א ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ע "ג )(מכּת בע"כ. ע ּמ וּ ד .התע וֹ רר וּ ת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  סב

הּת בה ׁש ענין לוֹ מר  יׁש  כּ ן כּ מוֹ  זמן, ׁש בּ כל ה יּ צר  מלחמת  על  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ה כּ וּ נה 
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני מ ּפ יו  מ וֹ ציא ׁש יּ הוּ די הּת בה בּ כח ווארט, יידיׁש  א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַה וּ א 
את וּ לטהר  ה זּ ידוֹ נים הּמ בּ וּ ל מּמ י לה נּ צל ה וּ א  יכוֹ ל אמת , בּ בחינת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִה וּ א 
ימינ וּ , ׁש ל  כּ מוֹ  הסּת ר בּ זמן וּ במיחד טמא, דּ ם רתיחוֹ ת מיני מכּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעצמ וֹ 
כּ ל  בּ ת וֹ כּה  התאחדוּ  נח ּת בת בּ חינת  לעשׂ וֹ ת  צרי גּ דוֹ לה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש החׁש כוּ ת
חברים בּ אהבת ויתקרוּ  יתאחדוּ  ה כּ ׁש רים היהוּ דים ׁש כּ ל דּ הינוּ  טה וֹ ר , ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמין

בּ ּמ דרׁש , איתא  וה נּ ה  כּ א ׁש ראמּת ית , האמ ּת ית הגּ אוּ לה ׁש לּ פני  בּ יּ מים כּ י  ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
צדדים, ל ׁש ני  ישׂ ראל  בּ ני ית ּפ לּ גוּ  הּמ קדּ ׁש  בּ ית את להקים כּ בר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכ וּ 
לעטרה כּ מתאים בּ וֹ  יבחרוּ  ׁש הם  גּ ד וֹ ל כּ הן בּ אוֹ ת וֹ  יח ּפ צוּ  בּ אמת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַה כּ ׁש רים
ׁש צּ ריכים הם והם האמ ּת יּ ים, היהוּ דים ׁש הם יאמרוּ  על  הּפ וֹ רקים ואלּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְז וֹ ,

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

א ּת וֹ , האמת  המים מן ׁש האׁש בּ א ׁש  זה בּ אפן אז יהיה הגּ דוֹ ל  והנּ ּס יוֹ ן ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
יצליח וּ  והם  הּת וֹ רה מן  ׁש התרחקוּ  אלּ וּ  ׁש ל לצ דּ ם ּת רד המים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמן

יתבּ ּט לוּ בּ מלחמ ּת ם א בּ אמת ה כּ ׁש רים כּ י האחר וֹ ן  הבּ רוּ ר  יהיה זה א , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ה זּ ה , הּמ וֹ פת  בּ פני לכלאפילוּ  זה נּ וֹ רא בּ מ צּ ב  מעמד להחזיק והעצה ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לתוֹ רה הּמ קרים כּ ׁש רים  וּ ל יּ הוּ דים לצדּ יקים מקר ׁש יּ היה  היא ,יהוּ די  ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הע ּת ים בּ כל מעמד  להחזיק  אפׁש ר  זה וּ בכח נצחית, היא הּת וֹ רה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִכּ י

נח )וה ּמ צּ בים. ּפ רׁש ת ׁש מ וּ אל .(דּ ברי  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌

זי"ע: לימ ְִִהרה"ק
האלה  נחת  אמל אני א מר אחד ל  נהיגיה עוְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

זי"ע מׁש ינאווע יחזקאל רבּ נוּ  הּק דוֹ ׁש  הרב אדומו"ר  קדת מכּ בוֹ ד  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש מע ּת י
ׁש רוֹ אה בּ שׂ מחה ה גּ יד אחת  ּפ עם  כּ י זי"ע מלּ וּ בּ לין החוֹ זה  ה ּק דוֹ ׁש  ר בּ נוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם 
ליל להתעוֹ רר מׁש ה ה בּ ני הח לּ וּ  וּ כבר מאד , קר וֹ בה  הגּ א וּ לה קדׁש וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ רוּ ח

בּ כה  זה אחר  קצר  וּ זמן המים, מן  רצוֹ ן העת  ה וּ א  כּ ן  כּ י בּ עדנ וּ  (הר בּ ילהלּ חם ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש יּ חזרוּ מ לּ וּ בּ לין) ה מים  מן  כּ רוֹ ז  ׁש יּ צא קד ׁש וֹ  בּ ר וּ ח ר וֹ אה כּ י ואמר מאד, ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌
מ ּפ ני בּ עדנ וּ  לּמ לחמה ועריכתם בּ עווֹ ןמהליכתם  לזמן נדּ חית הגּ אוּ לה כּ י ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

 ֹאמל ו אני  אוֹ מר  אחד ׁש כּ ל בּ ד וֹ רנ וּ , הּק ד וֹ ׁש ים,הּמ נהיגים דּ בּ רוֹ תיו כּ אן עד , ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה' הזּ ה,  ּהחׁש ו הפל  בּ דוֹ ר וכּמ ה  כּ ּמ ה  אחת על אבּ תרּה , נעני מה  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַואנן 

ב"ב . ט "ו)ירחמנוּ  א' מהדו"ת ממ וּ נקאט ׁש , הּק דוֹ ׁש  מהרב ּת וֹ רה  .(דּ ברי ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סגדברי 

זי"ע: י מרא ְִֵָהרה"ק 
עליה יר ב שהס"מ  י רא יהי האלה דְְְֲִִִֵֵֶַַָָק

א "ע להכניע הכרח – רינ יהי לא  –ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

נפּת לי ר בּ נוּ  ה ּק דוֹ ׁש  מוֹ רי אמר זה ליּפ א(מראּפ ׁש יץ )על מרדּ כי ר' הצּ דּ יק אל ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש  ידידי דּ ע ראווע, יהיהבּ עיר  הס"מ  ׁש הכּ לב  ראׁש ים יהיה  מ ׁש יח  בּ יאת ּק דם ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ ל בּ וֹ , מה יוֹ דע מי כּ י א"ע, להכניע וּ בהכרח  נכּ רים, יהיה ו א עליהם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵר וֹ כב
נפקא וּ מה אמוּ נה , לוֹ  ויׁש  לׁש מ ּה  ּת וֹ רה הלּ וֹ מד אלּ א  מהם להנּ צל  יכוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְו א
יראה ה ' כּ י כּ זאת מחׁש בה על ׁש יּ עלה חלילה  כּ י ,ל ׁש אמרּת י מזּ ה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִמנּ ה 
 בּ דר ינחנּ וּ  יתבּ ר ה ם לפני בּ בכיּ ה  רחמים ּת בּק ׁש  אלּ א  האדם , וא  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַללּ בב

קוֹ דׁש . אמרי ע"כ תכ"ו)אמת, דּ ף ויחי ּפ רׁש ת חי  .(זוֹ הר  ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

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

שׂ מחה אברהם  ר ' הּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק הרב אדמוֹ "ר  קדׁש וֹ  מּפ ה ׁש מעּת י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
בּ ׁש ם ׁש אמר ת "ו, יר וּ ׁש לים ה ּק דׁש  עיר  ּפ ה כּ בוֹ ד וּ מנוּ חת וֹ  מבּ ארניב הרב ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָזצ"ל
 ּכ כּ ל  יתר בּ ה ה ּמ ׁש יח בּ יאת  קדם כּ י דּ עוּ  ׁש אמר זצ"ל, מראּפ ׁש יץ הרב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְזקנוֹ 

ׁש  עד בּ עוֹ לם  עם הקר יחדּ ו יּס ע העיר נכר יּ הרב  מינוּ ת )א ה על בּ עגלה(כּ וּ נת וֹ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ מ וֹ הוּ  קדוֹ ׁש  אין  אחריו יאמר וּ  העיר  מבּ ני ורבּ ים  מהאחת, ע"כ וכוּ '. ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

הנ"ל. הק' מּפ יו מ"ט )ׁש מעּת י דּ ף  האיׁש  (אׁש רי  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הנ "ל: מהרה"ק עד
מניו  , קר על  בר  העל ע יחד יסע  "ריהאדמ ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָל 

  רה לדח יעזר ְְִֶַַַָֹֹא 

מראּפ ׁש יץ הּק דוֹ ׁש  מהרב ספר  ז"ל מרן  אׁש ר  ׁש מיעה , עד מּפ י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
ה ּמ ׁש יח בּ יאת לפני א ׁש ר האדמ וֹ רי"םׁש אמר, וכל  קר וֹ ן, על  דּ בר  ה בּ על  יּס ע ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּק רוֹ ן על עּמ וֹ  ּת היוּ יסעוּ  אּת ם גּ ם  הא הק' לבניו הּק ד וֹ ׁש  הרב ואמר  , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
וואגן, דעים ׁש ט וּ ּפ ן העלפן ניׁש ט  כאטׁש  זאלט  איר איי אי בּ עט ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶר בּ י'ס,

זי"ע הקוה "ט מרן סיּ ם  זה  ועל כּ אן. לדחף ",(מסאטמאר )עד  להם  ּת עזר וּ  "א ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ע "ג )(מכּת בע"כ. ע ּמ וּ ד .התע וֹ רר וּ ת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
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824 הזוהר אור 
ה ' חלק תשע"ד  אלול  חודש גיליון 

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ ּס עוּ  ר בּ י'ס  יהיוּ  האחר וֹ ן בּ דּ וֹ ר זי"ע מלעלוֹ ב דּ וד ר' ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהרה "ק 
על  להם  יעזר ׁש א  מבּ נ וֹ  בּ ּק ׁש  - נפׁש  ּפ ּק וּ ח מ ּפ ני ּפ ניו לקבּ ל  ילכ וּ  בּ הכרח -ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌

ּפ נים ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל

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

ה ּק דוֹ ׁש . ◌ָ◌ַ◌ְלׁש וֹ נ וֹ 

,לפרס העצה  אמנה נסינת לה יהיה   יקיצ ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפיל
מרא זה אמרי ְֲִִֵֶֶַָֹאני

כּ ע שׂ רה מזיטאמיר הּמ איר א וֹ ר מבּ על ׁש ם הביא  ישׂ ראל ּת פארת  ספר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ סוֹ ף
ה גּ ד וֹ ל  ה גּ אוֹ ן ּת למידוֹ  אליו  ה גּ יע ה בוּ עוֹ ת  חג ערב בּ יוֹ ם  ּפ טירתוֹ  לפני ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמינוּ ט 
ּפ ניו את  הסב אז  ה ּק יר  אל וּ פניו ׁש כב  ז"ל ואדמ וֹ "ר  ז"ל מסאסט וֹ ב ׁש ניאוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְר '

ׁש ניא וֹ ר , ה וּ א א ּת ה  זה  איׁש ואמר  ׁש אפיל וּ  הּמ ׁש יח  בּ יאת לפני זמן  יהיה ע וֹ ד ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
אמוּ נתוֹ  אם ח ׁש בּ וֹ ן לעשׂ וֹ ת בּ פנּ ה להתבּ וֹ דד צוֹ ר להם  יהיה   ֹוכמ ו ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ מ וֹ ני

בּ עוֹ לם בּ וֹ רא ׁש יּ ׁש  מראׁש .ׁש למה זה את אמרּת י ׁש אני ׁש ּת פרסם לזה והעצה , ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֹ

יתר  ניר אצל האיקרסת יתט מיחא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעקבתא 
 כנסת הרב את יבה הט  ע א יק רסתמטי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

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

אּפ יקוֹ רסוּ ת. בּ וֹ  ׁש נּ כנס הרב ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶאת

זי"ע: ויטעכמ והרה"ק  מקאצק  ְְִִִֶָהרה"ק 
חבלי  זה – למינת  לי א  רחמי  צריכי יהי רי'ס ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַֹאפיל

מינת צד ל אצל צמח ְִִִֵֶֶַַַָָמיח

ואמ וּ נה אמת  ח יּ ים בּ ספר ר ' הגּ אוֹ ן בּ הס כּ מת בּ ּפ עירטקוֹ ב  תרס "ח  בּ ׁש נת ׁש נּ דּפ ס  ע"ב ו' (דּ ף ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

זי "ע ) לּה מ בּ ריסק  אמינא מנא לדעת  רצוֹ נ ואם  ה לּ ׁש וֹ ן, בּ זה ׁש ם  כּ ת וּ ב , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מה מ לּ בד ה נּ ה ר"ל, האמ וּ נה בּ ענין  בּ כוּ לּ א  ּת כלא  ׁש דא דּ מׁש יחא  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ עיקבתא 

ׁש  ה ּק דוֹ ׁש ים, בּ ספריהם יׁש נים  גּ ם חדׁש ים ז"ל רבּ וֹ תינוּ  הבּ רוּ רׁש ה גּ ידוּ  ע ּק ר ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
בּ אמ וּ נה יהא הגּ וֹ להבּ כלל בּ ני כּ ל  מרא ׁש  בּ אזני ׁש מעּת י מה בּ קבּ לה  לי יׁש  , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

שליט"א  מסאכטׁש וֹ ב  זי"ע(זצ"ל)אדמוֹ "ר  זצוקללה "ה  מקאצק ח וֹ תנוֹ  בּ ׁש ם  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ניׁש ט  רחמים  ז ׁש יפעציס וויסע  אפילוּ  דארפין וועלין דּ מׁש יחא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ עיקבתא 
מקא בּ רין מׁש ה ר ' וכוּ ' ה צּ דּ יק מהרב ׁש מעּת י גּ ם  מינוּ ת, אין צוּ פאלן  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַאוועק
מ ׁש יח, חבלי ענין זה כּ י ז"ל, מלּ עכוֹ ויט ׁש  ה ּק דוֹ ׁש  הרב בּ ׁש ם  ׁש אמר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶזצוק"ל

ליצלן. רחמנא מינוּ ת , צד א  יעדערין אין ווידמען זיך וועט  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִסי

זי"ע: מריסחא נ ר' דה ְְִִַַַָָָָהרב
ההסר מרב היח  אמנת  כי נב יהי יקיה  ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאפיל

הּק דוֹ ׁש  הרב לוֹ  סּפ ר  שי' סעאראצק אבד"ק החסיד הגּ א וֹ ן מחוּ ּת ני לי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ תב
מרדזימין ארי' יעקב ר ' הּק ד וֹ ׁש  אביו בּ ׁש ם ז "ל ׁש מה  ׁש מעיה הרבר' (ּת למיד ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

מווארקי ) מהר"י  ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ וּ נם  ר ' מהרבּ י הסּת רׁש מע יהיה הּמ ׁש יח בּ יאת ּק דם ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ואמתי, היכן  לבן, בּ בגדי ׁש הוֹ לכים ה צּ דּ יקים גּ ם יבינוּ  ׁש א עד  ּכ כּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָגּ ד וֹ ל 

ה ּמ ׁש יח בּ אמ וּ נת כּ ן גּ ם  נבוֹ כים שׂ מחה ).ויהיה מאמרי  י שׂ ראל, .(שׂ מחת  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ ּס עוּ  ר בּ י'ס  יהיוּ  האחר וֹ ן בּ דּ וֹ ר זי"ע מלעלוֹ ב דּ וד ר' ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהרה "ק 
על  להם  יעזר ׁש א  מבּ נ וֹ  בּ ּק ׁש  - נפׁש  ּפ ּק וּ ח מ ּפ ני ּפ ניו לקבּ ל  ילכ וּ  בּ הכרח -ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌

ּפ נים ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל

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

ה ּק דוֹ ׁש . ◌ָ◌ַ◌ְלׁש וֹ נ וֹ 

,לפרס העצה  אמנה נסינת לה יהיה   יקיצ ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפיל
מרא זה אמרי ְֲִִֵֶֶַָֹאני

כּ ע שׂ רה מזיטאמיר הּמ איר א וֹ ר מבּ על ׁש ם הביא  ישׂ ראל ּת פארת  ספר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ סוֹ ף
ה גּ ד וֹ ל  ה גּ אוֹ ן ּת למידוֹ  אליו  ה גּ יע ה בוּ עוֹ ת  חג ערב בּ יוֹ ם  ּפ טירתוֹ  לפני ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמינוּ ט 
ּפ ניו את  הסב אז  ה ּק יר  אל וּ פניו ׁש כב  ז"ל ואדמ וֹ "ר  ז"ל מסאסט וֹ ב ׁש ניאוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְר '

ׁש ניא וֹ ר , ה וּ א א ּת ה  זה  איׁש ואמר  ׁש אפיל וּ  הּמ ׁש יח  בּ יאת לפני זמן  יהיה ע וֹ ד ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
אמוּ נתוֹ  אם ח ׁש בּ וֹ ן לעשׂ וֹ ת בּ פנּ ה להתבּ וֹ דד צוֹ ר להם  יהיה   ֹוכמ ו ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ מ וֹ ני

בּ עוֹ לם בּ וֹ רא ׁש יּ ׁש  מראׁש .ׁש למה זה את אמרּת י ׁש אני ׁש ּת פרסם לזה והעצה , ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֹ

יתר  ניר אצל האיקרסת יתט מיחא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעקבתא 
 כנסת הרב את יבה הט  ע א יק רסתמטי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

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

אּפ יקוֹ רסוּ ת. בּ וֹ  ׁש נּ כנס הרב ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶאת

זי"ע: ויטעכמ והרה"ק  מקאצק  ְְִִִֶָהרה"ק 
חבלי  זה – למינת  לי א  רחמי  צריכי יהי רי'ס ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַֹאפיל

מינת צד ל אצל צמח ְִִִֵֶֶַַַָָמיח

ואמ וּ נה אמת  ח יּ ים בּ ספר ר ' הגּ אוֹ ן בּ הס כּ מת בּ ּפ עירטקוֹ ב  תרס "ח  בּ ׁש נת ׁש נּ דּפ ס  ע"ב ו' (דּ ף ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

זי "ע ) לּה מ בּ ריסק  אמינא מנא לדעת  רצוֹ נ ואם  ה לּ ׁש וֹ ן, בּ זה ׁש ם  כּ ת וּ ב , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מה מ לּ בד ה נּ ה ר"ל, האמ וּ נה בּ ענין  בּ כוּ לּ א  ּת כלא  ׁש דא דּ מׁש יחא  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ עיקבתא 

ׁש  ה ּק דוֹ ׁש ים, בּ ספריהם יׁש נים  גּ ם חדׁש ים ז"ל רבּ וֹ תינוּ  הבּ רוּ רׁש ה גּ ידוּ  ע ּק ר ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
בּ אמ וּ נה יהא הגּ וֹ להבּ כלל בּ ני כּ ל  מרא ׁש  בּ אזני ׁש מעּת י מה בּ קבּ לה  לי יׁש  , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

שליט"א  מסאכטׁש וֹ ב  זי"ע(זצ"ל)אדמוֹ "ר  זצוקללה "ה  מקאצק ח וֹ תנוֹ  בּ ׁש ם  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ניׁש ט  רחמים  ז ׁש יפעציס וויסע  אפילוּ  דארפין וועלין דּ מׁש יחא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ עיקבתא 
מקא בּ רין מׁש ה ר ' וכוּ ' ה צּ דּ יק מהרב ׁש מעּת י גּ ם  מינוּ ת, אין צוּ פאלן  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַאוועק
מ ׁש יח, חבלי ענין זה כּ י ז"ל, מלּ עכוֹ ויט ׁש  ה ּק דוֹ ׁש  הרב בּ ׁש ם  ׁש אמר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶזצוק"ל

ליצלן. רחמנא מינוּ ת , צד א  יעדערין אין ווידמען זיך וועט  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִסי

זי"ע: מריסחא נ ר' דה ְְִִַַַָָָָהרב
ההסר מרב היח  אמנת  כי נב יהי יקיה  ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאפיל

הּק דוֹ ׁש  הרב לוֹ  סּפ ר  שי' סעאראצק אבד"ק החסיד הגּ א וֹ ן מחוּ ּת ני לי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ תב
מרדזימין ארי' יעקב ר ' הּק ד וֹ ׁש  אביו בּ ׁש ם ז "ל ׁש מה  ׁש מעיה הרבר' (ּת למיד ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

מווארקי ) מהר"י  ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ וּ נם  ר ' מהרבּ י הסּת רׁש מע יהיה הּמ ׁש יח בּ יאת ּק דם ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ואמתי, היכן  לבן, בּ בגדי ׁש הוֹ לכים ה צּ דּ יקים גּ ם יבינוּ  ׁש א עד  ּכ כּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָגּ ד וֹ ל 

ה ּמ ׁש יח בּ אמ וּ נת כּ ן גּ ם  נבוֹ כים שׂ מחה ).ויהיה מאמרי  י שׂ ראל, .(שׂ מחת  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  סו 

קצת י הנ"ל  בריְְְִִָָ

הארץ גּ א לּ ת בּ ספר  ו')כּ תב  ׁש מע(דּ ף זי"ע מראדזימין הצּ דּ יק  מהרב  ׁש מעּת י ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
בּ יאת ׁש ּק דם  זצ"ל, מּפ רׁש יסחא  בּ וּ נם שׂ מחה ר' מו"ה הּק דוֹ ׁש  הרב ר בּ וֹ  ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמּפ י

הצּ דּ יקה ּמ ׁש יח  בּ יאתאף בּ אמ וּ נת  וׁש ל וֹ ם חס נב וֹ כים  יהיה  הּמ פרסמים ים ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הּט בע בּ עניני אז  ׁש יּ היה  ההסּת ר מרב  ׁש ני ה ּמ ׁש יח , אחרי מה נּ מנע זה ואין  , ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

ע"ש. וכוּ ' הבּ ית מחר בּ ן  לער ׁש נה  שם )אלפים ס "א, אוֹ ת  לעיל .(וע יּ ן ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

נט האלה לפני  מנהיגי יהי א מר הרי"מ דה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהרב
לה  מעי לא  ט , לפי רית  ה רְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמ

נדּפ ס אׁש ר קדּ וּ ׁש ין והלכוֹ ת  גּ יטין מּס כת על  הרי"ם  חדּ וּ ׁש י ספר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ סוֹ ף
קד ׁש וֹ : לׁש וֹ ן וזה  ׁש לח , לפרׁש ת  בּ ה מ ּט וֹ ת  ׁש ם כּ תב  תרל"ו בּ ׁש נת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ווארׁש א
ועינא לבּ א  ר ׁש "י ּפ רוּ ׁש  תתוּ ר וּ  וא המר גּ לים חטא לתּק ן  ציצית בּ פרׁש ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ תיב
היה כּ ן, אמר וּ  העדה  עיני נ שׂ יאים ׁש העשׂ רה ׁש הגם  חטא  והיה  מר גּ לים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני

ׁש  ישׂ ראל לכללוּ ת  ללּמ ד וה וּ א  אחריהם, תת וּ ר וּ  ׁש א ישׂ ראל לבני הגםראוּ י ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
מ דּ ר ׁש נּ וֹ טים ויראוּ  גּ ד וֹ לים, וּ ׁש אר  כּ ירבעם מנהיגים אוֹ  ׁש קר נביאי ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 

כּ לל להם יׁש מעוּ  א ּפ ׁש וּ ט , לפי יתבּ ר נסיוֹ נ וֹ תה ם  עוֹ ד יהיה ואפׁש ר  , ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ה ּק דוֹ ׁש . לׁש וֹ נוֹ  כּ אן עד  הגּ אוּ לה, קדם  להנ"ל)כּ אלּ וּ  ׁש לח  ּפ רׁש ת הזּ כוּ ת בּ ספר  .(וכ"כ ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

האמנה   עליה יקה  לבני גדי לבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָאפיל

זה וּ מ ּפ ני ונוֹ ראוֹ ת , גּ ד וֹ לוֹ ת צר וֹ ת  ליצלן רחמנא אז  יהיה  מׁש יחנ וּ  בּ יאת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵק וֹ דם
לבנים בּ בגדי צוּ רה אנׁש י  אפילוּ  אז)אז הצּ דּ יקים  מלבּ וּ ׁש  הוּ א זאפיצעס  וייסע (בל"א ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌

מלאח וֹ ז עליהם אנציהאלטין)יקׁש ה כּ י (בל"א ׁש יּ אר וכמ"ש  י שׂ ראל, בּ ׁש מע ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בּ מ ׁש ּפ חה וּ ׁש נים בּ עיר אחד  ואמר:)אם ׁש לּ וֹ  צרדה בּ אצ בּ ע  הכּ ה זה ה וּ א(ואחרי כּ ן א ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

הּמ ׁש ּפ חה. כּ ל יצּ יל בּ ּמ ׁש ּפ חה  וּ ׁש נים  העיר  כּ ל  על יצּ יל בּ עיר  אחד (ח דּ וּ ׁש יאלּ א  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

וּ גאלּ ה ) גּ לוּ ת .הרי"ם  ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌

רב הערב מיני חמשה ביאור
העול  מ שיעברו עד הגאולה יהיה לא  –

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

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סזדברי 

עמלקים  הנקראים העולםוהם מן שיעברו  עד בא דוד  בן  נאמרואין ועליהם 
י"ט ) כ"ה עמלק(דברים  זכר את בזוהר.תמחה דברים )כמבואר  פרשת אליהו, .(אדרת

זי"ע: מברסלב נחמ רבינו הרה"ק 
שיעבודייהו לתחות  אנשי  וכופי אחרא הסטרא  של רועי יש

 כ  ג הוא מה להנצל והעצה עזות, ידי על הוא  מלכות עיקר 
עזות נגד לעמוד עזות ידי על

ידי  על אלא הקדושה, של  כלליות שהם הרועים, לאלו לבוא אפשר  ואי ד)
לברכה זכרונו רבותינו  כמאמר ה')עזות, פרק כמ"ש(אבות כנמר , עז (שמותהוי

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

ע "א )תנא ק"ה  עזי (סנהדירן "והכלבים  נ"ו ישעיה  בבחי' בעזותם, ככלבים והם ,
רועים ", המה  הכלבנפש כפני הדור פני  ע "ב )והן  מ"ט  כן(סוטה ועל כדי ,

עזותם נגד לעמוד עזות, ידי על  רק אפשר אי ממשלתם מתחת מהם ,להנצל 
הקדושה . לתוך שנכנס קדשך, נוה אל בעזך נהלת סימן ואז ח "א מוהר"ן (ליקוטי 

חותם ) בתוך חותם  .כ"ב ,

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

הרוח  הם מקבלין  מאין ובוז , בגאווה עתק צדיק על הדוברים רשעים אך ב )
החיסרון, עשולהשלים בחינת והוא  דקליפה, רב  שיש דע  שכתובאך כמו ,

ל"ג )בעשו  בחינת (בראשית והוא רב, לי ל"ו)יש עשו,(שם  שתרגוםאלופי וכמו
הרוח הרשעים מקבלין ומהם דקליפה, הרב בחינת עשו, רברבי  ,אונקלום

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

כן  ועל  בשעתו, גדול יו"ד)שהוא דייקא,(תהלים  יפיח בהם, יפיח  צורריו  כל
לו שאין  אך בשעתו , גדול שהוא פיו רוח בחינת  ידי על עליהם  שמתגבר

וכמ"ש ונשמתיה , גופיה  ומסער  ונאבד , כלה ולסוף כלל, ז')קיום  (דברים 

שנמשך  החסרון  שלימות לשון  ומשלם להאבידו, פניו אל לשונאיו ומשלם 
הרוח, בחינת הוא פניו כי פניו, אל וזהו הרוח, אריכת  בחינת  דהיינו לו ,

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



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  סו 

קצת י הנ"ל  בריְְְִִָָ

הארץ גּ א לּ ת בּ ספר  ו')כּ תב  ׁש מע(דּ ף זי"ע מראדזימין הצּ דּ יק  מהרב  ׁש מעּת י ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
בּ יאת ׁש ּק דם  זצ"ל, מּפ רׁש יסחא  בּ וּ נם שׂ מחה ר' מו"ה הּק דוֹ ׁש  הרב ר בּ וֹ  ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמּפ י

הצּ דּ יקה ּמ ׁש יח  בּ יאתאף בּ אמ וּ נת  וׁש ל וֹ ם חס נב וֹ כים  יהיה  הּמ פרסמים ים ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הּט בע בּ עניני אז  ׁש יּ היה  ההסּת ר מרב  ׁש ני ה ּמ ׁש יח , אחרי מה נּ מנע זה ואין  , ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

ע"ש. וכוּ ' הבּ ית מחר בּ ן  לער ׁש נה  שם )אלפים ס "א, אוֹ ת  לעיל .(וע יּ ן ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

נט האלה לפני  מנהיגי יהי א מר הרי"מ דה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָהרב
לה  מעי לא  ט , לפי רית  ה רְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמ

נדּפ ס אׁש ר קדּ וּ ׁש ין והלכוֹ ת  גּ יטין מּס כת על  הרי"ם  חדּ וּ ׁש י ספר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ סוֹ ף
קד ׁש וֹ : לׁש וֹ ן וזה  ׁש לח , לפרׁש ת  בּ ה מ ּט וֹ ת  ׁש ם כּ תב  תרל"ו בּ ׁש נת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ווארׁש א
ועינא לבּ א  ר ׁש "י ּפ רוּ ׁש  תתוּ ר וּ  וא המר גּ לים חטא לתּק ן  ציצית בּ פרׁש ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ תיב
היה כּ ן, אמר וּ  העדה  עיני נ שׂ יאים ׁש העשׂ רה ׁש הגם  חטא  והיה  מר גּ לים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני

ׁש  ישׂ ראל לכללוּ ת  ללּמ ד וה וּ א  אחריהם, תת וּ ר וּ  ׁש א ישׂ ראל לבני הגםראוּ י ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
מ דּ ר ׁש נּ וֹ טים ויראוּ  גּ ד וֹ לים, וּ ׁש אר  כּ ירבעם מנהיגים אוֹ  ׁש קר נביאי ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 

כּ לל להם יׁש מעוּ  א ּפ ׁש וּ ט , לפי יתבּ ר נסיוֹ נ וֹ תה ם  עוֹ ד יהיה ואפׁש ר  , ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ה ּק דוֹ ׁש . לׁש וֹ נוֹ  כּ אן עד  הגּ אוּ לה, קדם  להנ"ל)כּ אלּ וּ  ׁש לח  ּפ רׁש ת הזּ כוּ ת בּ ספר  .(וכ"כ ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

האמנה   עליה יקה  לבני גדי לבי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָאפיל

זה וּ מ ּפ ני ונוֹ ראוֹ ת , גּ ד וֹ לוֹ ת צר וֹ ת  ליצלן רחמנא אז  יהיה  מׁש יחנ וּ  בּ יאת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵק וֹ דם
לבנים בּ בגדי צוּ רה אנׁש י  אפילוּ  אז)אז הצּ דּ יקים  מלבּ וּ ׁש  הוּ א זאפיצעס  וייסע (בל"א ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌

מלאח וֹ ז עליהם אנציהאלטין)יקׁש ה כּ י (בל"א ׁש יּ אר וכמ"ש  י שׂ ראל, בּ ׁש מע ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בּ מ ׁש ּפ חה וּ ׁש נים בּ עיר אחד  ואמר:)אם ׁש לּ וֹ  צרדה בּ אצ בּ ע  הכּ ה זה ה וּ א(ואחרי כּ ן א ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

הּמ ׁש ּפ חה. כּ ל יצּ יל בּ ּמ ׁש ּפ חה  וּ ׁש נים  העיר  כּ ל  על יצּ יל בּ עיר  אחד (ח דּ וּ ׁש יאלּ א  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

וּ גאלּ ה ) גּ לוּ ת .הרי"ם  ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌

רב הערב מיני חמשה ביאור
העול  מ שיעברו עד הגאולה יהיה לא  –

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

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סזדברי 

עמלקים  הנקראים העולםוהם מן שיעברו  עד בא דוד  בן  נאמרואין ועליהם 
י"ט ) כ"ה עמלק(דברים  זכר את בזוהר.תמחה דברים )כמבואר  פרשת אליהו, .(אדרת

זי"ע: מברסלב נחמ רבינו הרה"ק 
שיעבודייהו לתחות  אנשי  וכופי אחרא הסטרא  של רועי יש

 כ  ג הוא מה להנצל והעצה עזות, ידי על הוא  מלכות עיקר 
עזות נגד לעמוד עזות ידי על

ידי  על אלא הקדושה, של  כלליות שהם הרועים, לאלו לבוא אפשר  ואי ד)
לברכה זכרונו רבותינו  כמאמר ה')עזות, פרק כמ"ש(אבות כנמר , עז (שמותהוי

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

ע "א )תנא ק"ה  עזי (סנהדירן "והכלבים  נ"ו ישעיה  בבחי' בעזותם, ככלבים והם ,
רועים ", המה  הכלבנפש כפני הדור פני  ע "ב )והן  מ"ט  כן(סוטה ועל כדי ,

עזותם נגד לעמוד עזות, ידי על  רק אפשר אי ממשלתם מתחת מהם ,להנצל 
הקדושה . לתוך שנכנס קדשך, נוה אל בעזך נהלת סימן ואז ח "א מוהר"ן (ליקוטי 

חותם ) בתוך חותם  .כ"ב ,

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

הרוח  הם מקבלין  מאין ובוז , בגאווה עתק צדיק על הדוברים רשעים אך ב )
החיסרון, עשולהשלים בחינת והוא  דקליפה, רב  שיש דע  שכתובאך כמו ,

ל"ג )בעשו  בחינת (בראשית והוא רב, לי ל"ו)יש עשו,(שם  שתרגוםאלופי וכמו
הרוח הרשעים מקבלין ומהם דקליפה, הרב בחינת עשו, רברבי  ,אונקלום

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

כן  ועל  בשעתו, גדול יו"ד)שהוא דייקא,(תהלים  יפיח בהם, יפיח  צורריו  כל
לו שאין  אך בשעתו , גדול שהוא פיו רוח בחינת  ידי על עליהם  שמתגבר

וכמ"ש ונשמתיה , גופיה  ומסער  ונאבד , כלה ולסוף כלל, ז')קיום  (דברים 

שנמשך  החסרון  שלימות לשון  ומשלם להאבידו, פניו אל לשונאיו ומשלם 
הרוח, בחינת הוא פניו כי פניו, אל וזהו הרוח, אריכת  בחינת  דהיינו לו ,

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



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  סח

חיים רוח נשמת  אשר  כל חיים , נשמת באפיו ויפח שכתוב כמו מהרוח,
כנ "לבאפיו, נאבד  לסוף שעה, לפי גדול  שהוא אף כי להאבידו , הוא ,אך

בחינת א')וזהו  הלכה ב ' פרק תענית הרוח (ירושלמי כי לרשעים , אפים  ארך
אפים, ארך בבחי' הוא  שלפי הנשימה, אף  כי דיליה , וגבי אפי' מאריך והיינו

דיליה גבי לסוף אך  אפיה , מאריך  בחי ' ותקיף, גדול  הרוח  ועל שעה כנ "ל,
ישראל נקראים נ"ד)כן עשו(ישעיה  ממשלת תחת  עכשיו הם כי סוערה , עניה

חיים, הרוח מקבל  בצדיקים, הדבוק אך  הנ "ל, סערה רוח  בחי שעיר , איש
דקדושה. והרב מהצדיק החסרון, ראיתישלימות  ח ', סימן ח "א מוהר"ן (ליקוטי

זהב ) .מנורת

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

מהעול רב הערב  שימחו  עד תהיה לא  הגאולה

בראשית פרשת  הקדוש כז:)בזוהר  מעוֹ רבין(דף  רב דּ ערב בּ זמנא  סוֹ ף  סוֹ ף :ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ידו"ד, ׁש ם  בּ אתוון ויח וּ דא קריבוּ  לית  אּת מרבּ ישׂ ראל מעלמא דּ יתמחוּ ן וּ מ יּ ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה וּ אבּ את  בּ רי דּ קוּ דׁש א יד)וון אחד (זכריה וּ ׁש מוֹ  אחד ידו"ד יהיה  הה וּ א  .בּ יּ וֹ ם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

שהערב בזמן סוף [סוף בּ ישׂ ראל , מערבים רב ׁש ערב [הגלות] בּ זמן  סוֹ ף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִס וֹ ף
הוי"ה. ׁש ם  בּ אוֹ ת יּ וֹ ת  ויח וּ ד קרבה  אין  בישראל], מעורבין  ׁש יּ ּמ ח וּ רב  וּ מ יּ ד ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ א וֹ תיּ וֹ ת נאמר העולם] מן  יאבדו [וכשהערב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם ,
יד) אחד .(זכריה וּ ׁש מ וֹ  אחד הוי"ה יהיה  הה וּ א רבבּ יּ וֹ ם שפע יהיה [ואז ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

העולם מן רב הערב  שנמחה  טרם שלם  יחוד אין  כי שם )לישראל, ].(סולם ,

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

בּ ּה  דּ את ּמ ר בּ אוֹ רייתא  יחוּ דא לוֹ ן אית  ישׂ ראל  דּ אנּ וּ ן אדם  דא  ג )וּ בגין (משלי ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אתקריאוּ  דּ מּס טרהא מלכוּ "ת. מטרוֹ ניתא  ואיהי בּ ּה . לּמ חזיקים היא חיּ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעץ

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

יבמות  בגמרא שאמרו  [כמו ישׂ ראל, ׁש הם אדם, ס"א.)ולכן  קרוים(דף אתם ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הסוד  דרך על וביאורו  אדם, קרוים האומות ואין ישראלאדם בני שרק

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סטדברי 

להקב"ה אנפין)שייכים בגימטריה(זעיר אלפין במילוי  הוי"ה שם  שהוא
אדם[45]מ "ה בּ ּה כגימטריה ׁש נּ אמר  בּ ּת וֹ רה, יח וּ ד להם יׁש  ג] )(משלי ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌

נקראוּ  ׁש ּמ צּ דּ ּה  מלכוּ "ת , ה גּ בירה  והיא  בּ ּה , לּמ חזיקים  היא חיּ ים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעץ
מלכים.בּ ניישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ל מהע חי רב ערב עד יחד ִִֵֵֵֶֶַַָָָאי

מעלמא. יתמחוּ ן  רב דּ ערב עד יחוּ דא  דּ לית  ...ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

... הקודש: מהעוֹ לםבלשון יּמ ח וּ  רב ׁש ערב  עד יח וּ ד  [מבוארׁש אין  . ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
זי"ע הגר"א בספרי ובפרט הקדושים בדורבספרים  גליות  ארבע שאחר

מהם, מוחלט בירור יצטרכו  וישראל  רב , הערב  של הגלות ישאר  האחרון
שלם השם  יחוד אין קיימים, רב שערב  זמן בתורהשכל  שכתוב כמו (שמות,

טז) תולדהיז, והם דר " מ דּ ר  בּ עמלק ליהוה מלחמה  יּה  כּ ס על יד כּ י ◌ֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ"ו יּ אמר
פעמים, עשרות  ז"ל האר "י ובכתבי הקדוש בזוהר שמבואר  כמו עמלק, של

חלקים ) י "ח  והמסתעף רב  הערב  ספרי  לבררם,(ראה דור בכל  שחוזר  רבנו ומשה
האחרון , בדור מהם  הקדושים ישראל של הבירור את להשלים יגמור  הוא

המשיח יבוא אז בשלימותורק יהיה  לישראל והשפע שלם, ה ' יחוד ויהיה ,
זה ועל קיים , היה המקדש כשבית המלך שלמה  בזמן  שהיה כלכמו צריך

האחרון לרגע לחכות ולא רב  הערב  מקליפת עצמו  להפריד  כל,יהודי  כי
לקליפת שותף ממילא  נעשה רב  הערב  נגד  במלחמה בפועל  עוסק שאינו מי

נברא שלא  לו  ומוטב שיהיה, מי ויהיה רב הגר"א!הערב  מתלמידי  התור (קול

(820-825 הזוהר" "אור באריכות ראה ב ' פיסקא ב ' פרק  - זצ"ל משקלוב  הלל וסוף.רבי 
ידי  ועל  הבא , ומהעולם הזה מהעולם ויאבדו לגמרי להימחות רב  הערב 
דליה, וכת רב וערב  עמלק במחיית שותף להיות זוכה הקדוש  הזוהר לימוד

ושכינתיה קוב "ה נג )למען דף  כא תיקון זוהר תיקוני הנביא(ראה אמר  וכבר
א')מלאכי ׁש לח(ג ' לפני"הנני דר וּ פ נּ ה היכלוֹ מלאכי אל יב וֹ א וּ פתאם  ִ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

חפצים אּת ם אׁש ר הבּ רית וּ מלא מבקׁש ים  א ּת ם אׁש ר אמרהאד וֹ ן  בא ה נּ ה ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
צבקוֹ ת ", איפוה ' ומחילות מערות יחפשו וכולם  האחרון, הבירור יהיה ואז  ָ◌ְ◌ָ◌

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

].אמןברחמיםהשלימה



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  סח

חיים רוח נשמת  אשר  כל חיים , נשמת באפיו ויפח שכתוב כמו מהרוח,
כנ "לבאפיו, נאבד  לסוף שעה, לפי גדול  שהוא אף כי להאבידו , הוא ,אך

בחינת א')וזהו  הלכה ב ' פרק תענית הרוח (ירושלמי כי לרשעים , אפים  ארך
אפים, ארך בבחי' הוא  שלפי הנשימה, אף  כי דיליה , וגבי אפי' מאריך והיינו

דיליה גבי לסוף אך  אפיה , מאריך  בחי ' ותקיף, גדול  הרוח  ועל שעה כנ "ל,
ישראל נקראים נ"ד)כן עשו(ישעיה  ממשלת תחת  עכשיו הם כי סוערה , עניה

חיים, הרוח מקבל  בצדיקים, הדבוק אך  הנ "ל, סערה רוח  בחי שעיר , איש
דקדושה. והרב מהצדיק החסרון, ראיתישלימות  ח ', סימן ח "א מוהר"ן (ליקוטי

זהב ) .מנורת

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

מהעול רב הערב  שימחו  עד תהיה לא  הגאולה

בראשית פרשת  הקדוש כז:)בזוהר  מעוֹ רבין(דף  רב דּ ערב בּ זמנא  סוֹ ף  סוֹ ף :ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ידו"ד, ׁש ם  בּ אתוון ויח וּ דא קריבוּ  לית  אּת מרבּ ישׂ ראל מעלמא דּ יתמחוּ ן וּ מ יּ ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה וּ אבּ את  בּ רי דּ קוּ דׁש א יד)וון אחד (זכריה וּ ׁש מוֹ  אחד ידו"ד יהיה  הה וּ א  .בּ יּ וֹ ם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

שהערב בזמן סוף [סוף בּ ישׂ ראל , מערבים רב ׁש ערב [הגלות] בּ זמן  סוֹ ף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִס וֹ ף
הוי"ה. ׁש ם  בּ אוֹ ת יּ וֹ ת  ויח וּ ד קרבה  אין  בישראל], מעורבין  ׁש יּ ּמ ח וּ רב  וּ מ יּ ד ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ א וֹ תיּ וֹ ת נאמר העולם] מן  יאבדו [וכשהערב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם ,
יד) אחד .(זכריה וּ ׁש מ וֹ  אחד הוי"ה יהיה  הה וּ א רבבּ יּ וֹ ם שפע יהיה [ואז ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

העולם מן רב הערב  שנמחה  טרם שלם  יחוד אין  כי שם )לישראל, ].(סולם ,

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

בּ ּה  דּ את ּמ ר בּ אוֹ רייתא  יחוּ דא לוֹ ן אית  ישׂ ראל  דּ אנּ וּ ן אדם  דא  ג )וּ בגין (משלי ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אתקריאוּ  דּ מּס טרהא מלכוּ "ת. מטרוֹ ניתא  ואיהי בּ ּה . לּמ חזיקים היא חיּ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעץ

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

יבמות  בגמרא שאמרו  [כמו ישׂ ראל, ׁש הם אדם, ס"א.)ולכן  קרוים(דף אתם ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הסוד  דרך על וביאורו  אדם, קרוים האומות ואין ישראלאדם בני שרק

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער סטדברי 

להקב"ה אנפין)שייכים בגימטריה(זעיר אלפין במילוי  הוי"ה שם  שהוא
אדם[45]מ "ה בּ ּה כגימטריה ׁש נּ אמר  בּ ּת וֹ רה, יח וּ ד להם יׁש  ג] )(משלי ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌

נקראוּ  ׁש ּמ צּ דּ ּה  מלכוּ "ת , ה גּ בירה  והיא  בּ ּה , לּמ חזיקים  היא חיּ ים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעץ
מלכים.בּ ניישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ל מהע חי רב ערב עד יחד ִִֵֵֵֶֶַַָָָאי

מעלמא. יתמחוּ ן  רב דּ ערב עד יחוּ דא  דּ לית  ...ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

... הקודש: מהעוֹ לםבלשון יּמ ח וּ  רב ׁש ערב  עד יח וּ ד  [מבוארׁש אין  . ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
זי"ע הגר"א בספרי ובפרט הקדושים בדורבספרים  גליות  ארבע שאחר

מהם, מוחלט בירור יצטרכו  וישראל  רב , הערב  של הגלות ישאר  האחרון
שלם השם  יחוד אין קיימים, רב שערב  זמן בתורהשכל  שכתוב כמו (שמות,

טז) תולדהיז, והם דר " מ דּ ר  בּ עמלק ליהוה מלחמה  יּה  כּ ס על יד כּ י ◌ֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ"ו יּ אמר
פעמים, עשרות  ז"ל האר "י ובכתבי הקדוש בזוהר שמבואר  כמו עמלק, של

חלקים ) י "ח  והמסתעף רב  הערב  ספרי  לבררם,(ראה דור בכל  שחוזר  רבנו ומשה
האחרון , בדור מהם  הקדושים ישראל של הבירור את להשלים יגמור  הוא

המשיח יבוא אז בשלימותורק יהיה  לישראל והשפע שלם, ה ' יחוד ויהיה ,
זה ועל קיים , היה המקדש כשבית המלך שלמה  בזמן  שהיה כלכמו צריך

האחרון לרגע לחכות ולא רב  הערב  מקליפת עצמו  להפריד  כל,יהודי  כי
לקליפת שותף ממילא  נעשה רב  הערב  נגד  במלחמה בפועל  עוסק שאינו מי

נברא שלא  לו  ומוטב שיהיה, מי ויהיה רב הגר"א!הערב  מתלמידי  התור (קול

(820-825 הזוהר" "אור באריכות ראה ב ' פיסקא ב ' פרק  - זצ"ל משקלוב  הלל וסוף.רבי 
ידי  ועל  הבא , ומהעולם הזה מהעולם ויאבדו לגמרי להימחות רב  הערב 
דליה, וכת רב וערב  עמלק במחיית שותף להיות זוכה הקדוש  הזוהר לימוד

ושכינתיה קוב "ה נג )למען דף  כא תיקון זוהר תיקוני הנביא(ראה אמר  וכבר
א')מלאכי ׁש לח(ג ' לפני"הנני דר וּ פ נּ ה היכלוֹ מלאכי אל יב וֹ א וּ פתאם  ִ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

חפצים אּת ם אׁש ר הבּ רית וּ מלא מבקׁש ים  א ּת ם אׁש ר אמרהאד וֹ ן  בא ה נּ ה ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
צבקוֹ ת ", איפוה ' ומחילות מערות יחפשו וכולם  האחרון, הבירור יהיה ואז  ָ◌ְ◌ָ◌

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

].אמןברחמיםהשלימה



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ע 

סדת  לימס א   עיני סתמי לב אטמי ה ל לע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹא י
דעיי ולא ְְִַָֹהרה

בראשית פרשת  הקדוש כח .)בזוהר מן(דף  אלהים ה' ויּ צר  ואמר . ּפ תח עוֹ ד :ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌
ה מים . עוֹ ף וכל  הדה חיּ ת  כּ ל ל בּ אהאדמה א ּט ימין דּ אנּ וּ ן לעלמא ווי ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ידעין ולא דאוֹ רייתא בּ רזי מסּת כּ לין  דּ לא  עיינין הדהוּ סתימין ח יּ ת  דּ ודּ אי . ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
א ׁש ּת כח  לא ח יּ ה  נפׁש  דּ א נּ וּ ן  בּ אלּ ין ואפילּ וּ  הארץ. עּמ י אנּ וּ ן ה מים  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועוֹ ף

בּ ה וֹ ן זמנא(בגלותא )עזר  דּ בּ כל  עּמ ּה . דּ איהוּ  למׁש ה ולא בּ גלוּ תא לׁש כינּת א ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ נּ ּה . זז לא  ׁש כינּת א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ גלת 

הדה ח יּ ת  כּ ל האדמה מן אהים ה ' ו יּ צר ואמר , ּפ תח עוֹ ד הקודש : ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבלשון
המים. עוֹ ף כּ ל  ׁש אואת  עינים וּ סתוּ מי לב  אט וּ מי ׁש הם לעוֹ לם אוֹ י ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

י וֹ דעים וא הּת וֹ רה  בּ סוֹ ד וֹ ת הםמסּת כּ לים  המים ועוֹ ף ה דה  חיּ ת  ׁש וּ דּ אי . ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
בּ  ואפלּ וּ  הארץ , [בגלות]עּמ י עזר בהם  נמצא  א  חיּ ה, נפׁש  ׁש הם אלּ וּ , ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

זז א ׁש כינה  ׁש גּ לתה זמן ׁש בּ כל עּמ ּה , ׁש הוּ א למׁש ה וא בּ גּ לוּ ת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַלכינה 
] וגםמּמ נּ ה. מהגלות, ולהוציאה לסעדה לשכינה עוזרים הארץ עמי שאין  ִ◌ֶ◌ָ◌

שאינם מפני  לנשמה  זכו לא אבל חיה, נפש  הנקראים  תורה  הלומדים אלו 
נגדו והם רבנו  למשה עוזרים לא הם  התורה, סודות רק(כדלקמן)לומדים  כי ,

השכינה ]. את לגאול אפשר  הסוד  תורת בלימוד

הימי באחרית שיהיו  המעשי  רמוזי הבריאה בתחילת
 התיקו בגמר

בּ ישׂ ראל  אדם ׁש ל מעשׂ ה נתן מי והרי אלעזר , ר בּ י אמר  הקודש: ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָבלשון
בריאתוּ במׁש ה בתחילת  הגלות סוף ענין  נרמז איך אלעזר  רבי [שואל ? ְ◌ֶֹ◌

 ּכ אמרּת  ואּת ה בּ ני, לוֹ : אמר  בבראשית ] למדּת העולם  א וכי מו)? (ישעיה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אחרית מרא ׁש ית מגיד !מ גּ יד בפסוק כתוב הרי שמעון רבי לו [אמר ? ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

כלומר  אחרית  באחריתמראשית שיהיו המעשים  רמוזים הבריאה בתחילת
התיקון בגמר ו דּ אי.הימים הוּ א   ּכ לוֹ , אמר  [ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌

נג   א א  עזר, מצא לא  לאד האחרנה ל ת ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻנאמר

משה נשמת ודור  דור שבכל [כלומר  אדם, נקרא  והוּ א מת , א מׁש ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
השכינה את ולגאול ישראל עם  את  לתקן  כדי לעולם באה  ע"ה רבנו 

האר"י ובכתבי בזוהר  כמבואר חלקים )מהגלות, ח"י והמסתעף רב  ערב ],(ספר

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עאדברי 

כּ נגדּ וֹ וּ בגללוֹ  כּ לּ ם  אלּ א עזר , מצא  א וּ לאדם האחרוֹ נה  בּ גּ ל וּ ת [ועליונאמר , ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
למשה [ומפריעים כנגדו כולם אלא  עזר " מצא לא  "ולאדם  הפסוק נאמר
כנגדו א . אופנים , בב' - כנגדו המילה  את לפרש דיש ישראל, את לגאול רבנו 
אצל  שכתוב כמו ישראל, ואת השכינה  את  לגאול לרצונו שאדישים ממולו

ט "ז)הגר  כ"א  מנגד (בראשית נוסף, פירוש ויש מרחוק. ממול  - מנגד " "ותשב
ומזיקיםשמתנגד- שמפריעים  כלומר  מייסר, מלקה מנגיד, ארמית: בלשון -

לערב שותפים  הם ובזה זוה "ק , ללמוד אותם נותנים ולא הקדושים, לישראל
נקרא  רבנו ומשה האחרונה הגלות על רומז זה שפסוק באדםרב]. וגם אדם

שמו רמוז  עמוקותהראשון במגלה ויחי )כמבואר  תיבות(פרשת ראשי שאד"ם
ראשי  שאד "ם מבואר: לרמח "ל חדשים תיקונים ובספר משה , דוד אדם

למשה, רומז  מ ' וכן למשיח. רומז ומ' משיח. דוד אדם  בזוהר )תיבות .(כמבואר
שמיני  פרשת  צדיק ובפרי עכ"ל, משיח, משיח ודא  מ "ם דא  כגונא אתפשטת 

ה') כתוב:(אות משה, זה שיהיה הוא  שהיה מה  שנאמר כמו משיח , הוא והיה
א ) כ"ו י"ח  תיקון זוהר  בתיקוני ויחי (כמ"ש פרשת  הקדוש החיים אור  וראה  עכ"ל ,

באריכות ]. זאת  שביאר 
האמצעי בּ עּמ וּ ד נאמר מהגּ ל וּ תוכן  ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא עזר מצא א  זהוּ וּ לאדם . ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ב )ׁש כּ ת וּ ב איׁש .(שמות אין כּ י ו יּ רא וכה כּ ה  תלמידי ויּ פן מצא לא  [הקב"ה  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ללמוד  מוכנים  שאינם מפני האחרונה בגלות  רבנו  למשה עזר  שיהיו חכמים
את לגאול יכולים הסוד  ותורת הקדוש הזוהר בלימוד רק  כי התורה סודות
ברחמים ,] ישראל לכל  השלמה  הגאולה  תהיה  וממילא הקדוש  השכינה

כּ נגדּ וֹ  עזר מצא א בּ וֹ  ׁש נּ אמר  מ ּמ ׁש , בדמ וּ תוֹ  הוּ א כולםוּ מ ׁש ה  [אלא  . ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ומפריעים מתנגדים שהם א היםנחשבים ה ' ויּ ּפ ל זמן בּ אוֹ תוֹ  רבנו] ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְלמשה

וא ּמ א . א בּ א  - א הים  ה ' האדם. על הגּ ל וּ תּת ר דּ מה  זוֹ  - בּ ּה ּת רדּ מה ׁש נּ אמר  , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
טו) אלּ א(בראשית ׁש נה אין ו יּ יׁש ן. מׁש ה על הּפ ילוֹ  אברם. על נפלה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְותר דּ מה 

ישראל  לעם צער  שקורה מה וכל בגלות, עמוקה  שינה ישנים  [וכולם ◌ָגלוּ ת ,
זוהר תיקוני וראה  התורה, סודות ללמוד מוכנים שאינם  ראשם, על הוא 

תניינא ]. נתיב ל' תיקון 
ובזוה "ק המן , לאוכלי אלא  תורה  ניתנא "לא במכילתא זי"ע הרשב"י אמר
בסודות ללמוד שכינה  וגילוי רוחנית  הארה מקבלים היו המן שאוכלי כתבו:
אשר לצדיקים דוקא שזה  אורות, בניצוצי שם  החיד"א  זה על וכתב התורה ,
ולקטו" שטו "והעם בהם שכתוב  לאלו כן שאין מה בהם, מאיר המן  היה

אלו ומי המן, האיר  לא  ולהם  שטותם, אחר  שהלכו שהיוכלומר , הם ?



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  ע 

סדת  לימס א   עיני סתמי לב אטמי ה ל לע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹא י
דעיי ולא ְְִַָֹהרה

בראשית פרשת  הקדוש כח .)בזוהר מן(דף  אלהים ה' ויּ צר  ואמר . ּפ תח עוֹ ד :ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌
ה מים . עוֹ ף וכל  הדה חיּ ת  כּ ל ל בּ אהאדמה א ּט ימין דּ אנּ וּ ן לעלמא ווי ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ידעין ולא דאוֹ רייתא בּ רזי מסּת כּ לין  דּ לא  עיינין הדהוּ סתימין ח יּ ת  דּ ודּ אי . ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
א ׁש ּת כח  לא ח יּ ה  נפׁש  דּ א נּ וּ ן  בּ אלּ ין ואפילּ וּ  הארץ. עּמ י אנּ וּ ן ה מים  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועוֹ ף

בּ ה וֹ ן זמנא(בגלותא )עזר  דּ בּ כל  עּמ ּה . דּ איהוּ  למׁש ה ולא בּ גלוּ תא לׁש כינּת א ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ נּ ּה . זז לא  ׁש כינּת א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ גלת 

הדה ח יּ ת  כּ ל האדמה מן אהים ה ' ו יּ צר ואמר , ּפ תח עוֹ ד הקודש : ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבלשון
המים. עוֹ ף כּ ל  ׁש אואת  עינים וּ סתוּ מי לב  אט וּ מי ׁש הם לעוֹ לם אוֹ י ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

י וֹ דעים וא הּת וֹ רה  בּ סוֹ ד וֹ ת הםמסּת כּ לים  המים ועוֹ ף ה דה  חיּ ת  ׁש וּ דּ אי . ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
בּ  ואפלּ וּ  הארץ , [בגלות]עּמ י עזר בהם  נמצא  א  חיּ ה, נפׁש  ׁש הם אלּ וּ , ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

זז א ׁש כינה  ׁש גּ לתה זמן ׁש בּ כל עּמ ּה , ׁש הוּ א למׁש ה וא בּ גּ לוּ ת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַלכינה 
] וגםמּמ נּ ה. מהגלות, ולהוציאה לסעדה לשכינה עוזרים הארץ עמי שאין  ִ◌ֶ◌ָ◌

שאינם מפני  לנשמה  זכו לא אבל חיה, נפש  הנקראים  תורה  הלומדים אלו 
נגדו והם רבנו  למשה עוזרים לא הם  התורה, סודות רק(כדלקמן)לומדים  כי ,

השכינה ]. את לגאול אפשר  הסוד  תורת בלימוד

הימי באחרית שיהיו  המעשי  רמוזי הבריאה בתחילת
 התיקו בגמר

בּ ישׂ ראל  אדם ׁש ל מעשׂ ה נתן מי והרי אלעזר , ר בּ י אמר  הקודש: ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָבלשון
בריאתוּ במׁש ה בתחילת  הגלות סוף ענין  נרמז איך אלעזר  רבי [שואל ? ְ◌ֶֹ◌

 ּכ אמרּת  ואּת ה בּ ני, לוֹ : אמר  בבראשית ] למדּת העולם  א וכי מו)? (ישעיה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אחרית מרא ׁש ית מגיד !מ גּ יד בפסוק כתוב הרי שמעון רבי לו [אמר ? ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

כלומר  אחרית  באחריתמראשית שיהיו המעשים  רמוזים הבריאה בתחילת
התיקון בגמר ו דּ אי.הימים הוּ א   ּכ לוֹ , אמר  [ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌

נג   א א  עזר, מצא לא  לאד האחרנה ל ת ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻנאמר

משה נשמת ודור  דור שבכל [כלומר  אדם, נקרא  והוּ א מת , א מׁש ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
השכינה את ולגאול ישראל עם  את  לתקן  כדי לעולם באה  ע"ה רבנו 

האר"י ובכתבי בזוהר  כמבואר חלקים )מהגלות, ח"י והמסתעף רב  ערב ],(ספר

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עאדברי 

כּ נגדּ וֹ וּ בגללוֹ  כּ לּ ם  אלּ א עזר , מצא  א וּ לאדם האחרוֹ נה  בּ גּ ל וּ ת [ועליונאמר , ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
למשה [ומפריעים כנגדו כולם אלא  עזר " מצא לא  "ולאדם  הפסוק נאמר
כנגדו א . אופנים , בב' - כנגדו המילה  את לפרש דיש ישראל, את לגאול רבנו 
אצל  שכתוב כמו ישראל, ואת השכינה  את  לגאול לרצונו שאדישים ממולו

ט "ז)הגר  כ"א  מנגד (בראשית נוסף, פירוש ויש מרחוק. ממול  - מנגד " "ותשב
ומזיקיםשמתנגד- שמפריעים  כלומר  מייסר, מלקה מנגיד, ארמית: בלשון -

לערב שותפים  הם ובזה זוה "ק , ללמוד אותם נותנים ולא הקדושים, לישראל
נקרא  רבנו ומשה האחרונה הגלות על רומז זה שפסוק באדםרב]. וגם אדם

שמו רמוז  עמוקותהראשון במגלה ויחי )כמבואר  תיבות(פרשת ראשי שאד"ם
ראשי  שאד "ם מבואר: לרמח "ל חדשים תיקונים ובספר משה , דוד אדם

למשה, רומז  מ ' וכן למשיח. רומז ומ' משיח. דוד אדם  בזוהר )תיבות .(כמבואר
שמיני  פרשת  צדיק ובפרי עכ"ל, משיח, משיח ודא  מ "ם דא  כגונא אתפשטת 

ה') כתוב:(אות משה, זה שיהיה הוא  שהיה מה  שנאמר כמו משיח , הוא והיה
א ) כ"ו י"ח  תיקון זוהר  בתיקוני ויחי (כמ"ש פרשת  הקדוש החיים אור  וראה  עכ"ל ,

באריכות ]. זאת  שביאר 
האמצעי בּ עּמ וּ ד נאמר מהגּ ל וּ תוכן  ׁש כינה ׁש יּ וֹ ציא עזר מצא א  זהוּ וּ לאדם . ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ב )ׁש כּ ת וּ ב איׁש .(שמות אין כּ י ו יּ רא וכה כּ ה  תלמידי ויּ פן מצא לא  [הקב"ה  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ללמוד  מוכנים  שאינם מפני האחרונה בגלות  רבנו  למשה עזר  שיהיו חכמים
את לגאול יכולים הסוד  ותורת הקדוש הזוהר בלימוד רק  כי התורה סודות
ברחמים ,] ישראל לכל  השלמה  הגאולה  תהיה  וממילא הקדוש  השכינה

כּ נגדּ וֹ  עזר מצא א בּ וֹ  ׁש נּ אמר  מ ּמ ׁש , בדמ וּ תוֹ  הוּ א כולםוּ מ ׁש ה  [אלא  . ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ומפריעים מתנגדים שהם א היםנחשבים ה ' ויּ ּפ ל זמן בּ אוֹ תוֹ  רבנו] ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְלמשה

וא ּמ א . א בּ א  - א הים  ה ' האדם. על הגּ ל וּ תּת ר דּ מה  זוֹ  - בּ ּה ּת רדּ מה ׁש נּ אמר  , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
טו) אלּ א(בראשית ׁש נה אין ו יּ יׁש ן. מׁש ה על הּפ ילוֹ  אברם. על נפלה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְותר דּ מה 

ישראל  לעם צער  שקורה מה וכל בגלות, עמוקה  שינה ישנים  [וכולם ◌ָגלוּ ת ,
זוהר תיקוני וראה  התורה, סודות ללמוד מוכנים שאינם  ראשם, על הוא 

תניינא ]. נתיב ל' תיקון 
ובזוה "ק המן , לאוכלי אלא  תורה  ניתנא "לא במכילתא זי"ע הרשב"י אמר
בסודות ללמוד שכינה  וגילוי רוחנית  הארה מקבלים היו המן שאוכלי כתבו:
אשר לצדיקים דוקא שזה  אורות, בניצוצי שם  החיד"א  זה על וכתב התורה ,
ולקטו" שטו "והעם בהם שכתוב  לאלו כן שאין מה בהם, מאיר המן  היה

אלו ומי המן, האיר  לא  ולהם  שטותם, אחר  שהלכו שהיוכלומר , הם ?



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עב

וביארו עכת"ד. וכו ', ולדוכו  ולטחנו  מרחוק , המן  את  לחפש לטרוח צריכים
הקלוקל  לחם  לו  וקראו  המן  את רצו לא מדוע מגלההצדיקים  היה  המן  כי ?

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

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

שאמר : מדותי בקולו שנו סז.)בני תורתו(גיטין לאותה,ולומדים לה ואוי 
לא האיך  חוששים, ודם  בשר  מפחד  אם  כי כלימה, לאותה לה  ואוי בושה
ליום יענו מה והנורא, הגדול הדין יום  בבוא עולם של מלכו  מפני יבושו

הם הארץ  עמי כי קופקודה, כך כי שמי , הקדוש בזוהר מהימנא  הרעיא  ראם
החיים" "האור  הקדוש  הבטיחנו וכבר  הארץ . עם נקרא  זוה "ק  לומד שלא 

ר "ת  שיהיה ה'וא ש'היה  מ'ה בזוה"ק שאמרו מה כי ממש משהזי"ע, כי ,
לא התורה  נותן רבנו ומשה אחרון, גואל והוא  ראשון גואל הוא  רבינו משה 
כדי  נאחז במה ע"ה, רבנו משה  לנו  אמר וכבר בטלנים, של עם  לגאול רוצה 

רבנו משה  לנו שהבטיח כמו מהימנאלהיגאל, בּ רעיא דּ ףבזוה"ק נשׂ א (ּפ רׁש ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

הזּ הר ,קכ"ד:) ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי הרקיע כּ ז וֹ הר יזהיר וּ  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהמ שׂ כּ ילים
נּס יוֹ ן , צּ רי לא בּ א לּ ין ּת ׁש וּ בה. עלּ אה  דּ אימא זוֹ הרא  דּ עתידיןמן וּ בגין  ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

גּ לוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן ה זּ הר, ספר  האי דּ איה וּ  דחיּ י, מאילנא  למטעם  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ הוֹ ן,בּ רחמי. לב )ויתקיּ ים נכר(דּ ברים  אל  עּמ וֹ  ואין ינח נּ וּ  בּ דד  עכ"ל."ה' ." ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

ישראל בסוף הובטחנו וכבר  - מהקב "ה לברוח  אפשרות אין באמת כי -
נידח ממנו  ידח  לא כי והובטחנו - ה רצון לעשות ומוכרחים תשובה לעשות

האריז"ל  הפסוקים )ובכתבי ושער  המצוות הנציצות(שער  כל שמוכרחים  כתב,
שערים  פתחי ובספר הגאולה , תבוא כך אחר ורק  ליתקן, (נתיבהקדושים 

ג') פתח שצפההפרצופים  ... כתב: זי"ע  חבר אייזיק יצחק רבי להמקובל
ויחזרו ושיעבודים הגלויות  ידי על [ישראל], להיתקן שעתידים [הקב"ה]
בדין הכל ויהיה לטוב יחזרו  ההנהגה סיבוב ידי על סוף  כל  וסוף בתשובה 

הכיפורים  יום  הלכות חיים  אורח ערוך בשולחן וכתוב תרכ"ב ,עכ"ל. (סימן

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עגדברי 

מנחה ) תפילת סדר - ב' מחבר :סעיף  מפטיר: והשלישי ומסיים)(ג[ז]... ביונה,
ולאחריה... לפניה ומברך כמוך", אל "מי

היטב : התשובה,(ג )באר כוח  בו  שיש לפי לברוחביונה, יכולין ושאין 
יתברך ברורה.(לבוש ),מהשם ביונהמשנה  ומפטיר  [ז]... מן: שמדבר

יכולין שאין ועוד , יתברך [ו ]התשובה השם מן הציון:.(אחרונים )לברוח  שער
לתקן יכול שאין עצמו, את  לייאש פעמים  כמה חושב האדם כי וכוונתם, [ו]
למות הקב"ה עליו יגזור  ואם  אחד , באופן  תמיד  יתנהג כן  ועל אופן, בשום
רוצה הוא ברוך שהקדוש מה כל יהיה , דבר  שסוף הוא , טעות  אבל ימות ,
ובעל  הזה , לעולם  ופעמים פעם  עוד ויבוא  לתקן, הוא  מוכרח שיתקן מנפשו 
הקבר, חיבוט ולסבול למות , העמל כל לו  למה כן ואם  לתקן, יוכרח כרחו

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

כ"ב ) - כ"א  משנה  ד' פרק אוֹ מר,(אבות היה הוּ א אוֹ מר ... ה ּק ּפ ר  אלעזר ר בּ י :ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש ה וּ א וּ לה וּ דע לה וֹ דיע לידע ל דּ וֹ ן. והחיּ ים להחיוֹ ת , והּמ תים  למוּ ת , ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַה יּ לּ וֹ דים
דּ ין, בּ על ה וּ א  עד, ה וּ א  ה דּ יּ ן, הוּ א הּמ בין, ה וּ א  הבּ וֹ רא , הוּ א  היּ וֹ צר , ה וּ א ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵאל,
מוֹ א ו א  ׁש כחה וא  עולה  א  לפניו ׁש אין  הוּ א,  ּבּ ר ו לדוּ ן. עתיד ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהוּ א 

החׁש בּ וֹ ן . לפי ׁש הכּ ל ודע ׁש לּ וֹ . ׁש ה כּ ל ׁש וֹ חד, מ ּק ח  וא יבטיח פנים ואל  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌
נוֹ צ אּת ה  כּ רח ׁש על ,ל מנוֹ ס בּ ית  ׁש האוֹ ל  נוֹ לד)ר,יצר אּת ה  כּ רח ועל (ועל , ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

וחׁש בּ וֹ ן דּ ין  לּת ן עתיד אּת ה כּ רח ועל  מת , אּת ה כרח ועל חי, א ּת ה   ָכּ רח◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
הוּ א.  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ה ּמ לכים  מלכי מל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

מאחיו, הגדול הכהן  קדישא  הסבא  דברי חייםלאור  החפץ ראוי מרן זי"ע,
מה על נפשו , חשבון ולעשות  הזמן מתרדמת  להתעורר  ישראל  בר  לכל
מנפלאות זהו בוודאי זמן , הרבה כך כל הגלות באריכת סובלים  אנו ולמה 
עיני  תפקחנה מתי עלינו  ומחכה נידח, ממנו  נידח לבלתי לחשב דעות, תמים
ה' קדוש דברי את כאן הבאנו כן על לעולם, וחי החיים בעץ ונאחז שכלינו ,

של המובהק תלמידו האלוקי החיהמקובל  האר "י ורקמרן  אך שסמך זי"ע,
העיד  [וכבר תיקונו, על יבוא שהעולם כדי תורתו , דברי את  לכתוב עליו 
עוד  הקדוש, האר"י חי והיה זכינו שאלו המהרח "ו, הגדול תלמידו עליו 



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עב

וביארו עכת"ד. וכו ', ולדוכו  ולטחנו  מרחוק , המן  את  לחפש לטרוח צריכים
הקלוקל  לחם  לו  וקראו  המן  את רצו לא מדוע מגלההצדיקים  היה  המן  כי ?

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

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

שאמר : מדותי בקולו שנו סז.)בני תורתו(גיטין לאותה,ולומדים לה ואוי 
לא האיך  חוששים, ודם  בשר  מפחד  אם  כי כלימה, לאותה לה  ואוי בושה
ליום יענו מה והנורא, הגדול הדין יום  בבוא עולם של מלכו  מפני יבושו

הם הארץ  עמי כי קופקודה, כך כי שמי , הקדוש בזוהר מהימנא  הרעיא  ראם
החיים" "האור  הקדוש  הבטיחנו וכבר  הארץ . עם נקרא  זוה "ק  לומד שלא 

ר "ת  שיהיה ה'וא ש'היה  מ'ה בזוה"ק שאמרו מה כי ממש משהזי"ע, כי ,
לא התורה  נותן רבנו ומשה אחרון, גואל והוא  ראשון גואל הוא  רבינו משה 
כדי  נאחז במה ע"ה, רבנו משה  לנו  אמר וכבר בטלנים, של עם  לגאול רוצה 

רבנו משה  לנו שהבטיח כמו מהימנאלהיגאל, בּ רעיא דּ ףבזוה"ק נשׂ א (ּפ רׁש ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

הזּ הר ,קכ"ד:) ספר  דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי הרקיע כּ ז וֹ הר יזהיר וּ  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהמ שׂ כּ ילים
נּס יוֹ ן , צּ רי לא בּ א לּ ין ּת ׁש וּ בה. עלּ אה  דּ אימא זוֹ הרא  דּ עתידיןמן וּ בגין  ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

גּ לוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן ה זּ הר, ספר  האי דּ איה וּ  דחיּ י, מאילנא  למטעם  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ הוֹ ן,בּ רחמי. לב )ויתקיּ ים נכר(דּ ברים  אל  עּמ וֹ  ואין ינח נּ וּ  בּ דד  עכ"ל."ה' ." ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

ישראל בסוף הובטחנו וכבר  - מהקב "ה לברוח  אפשרות אין באמת כי -
נידח ממנו  ידח  לא כי והובטחנו - ה רצון לעשות ומוכרחים תשובה לעשות

האריז"ל  הפסוקים )ובכתבי ושער  המצוות הנציצות(שער  כל שמוכרחים  כתב,
שערים  פתחי ובספר הגאולה , תבוא כך אחר ורק  ליתקן, (נתיבהקדושים 

ג') פתח שצפההפרצופים  ... כתב: זי"ע  חבר אייזיק יצחק רבי להמקובל
ויחזרו ושיעבודים הגלויות  ידי על [ישראל], להיתקן שעתידים [הקב"ה]
בדין הכל ויהיה לטוב יחזרו  ההנהגה סיבוב ידי על סוף  כל  וסוף בתשובה 

הכיפורים  יום  הלכות חיים  אורח ערוך בשולחן וכתוב תרכ"ב ,עכ"ל. (סימן

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עגדברי 

מנחה ) תפילת סדר - ב' מחבר :סעיף  מפטיר: והשלישי ומסיים)(ג[ז]... ביונה,
ולאחריה... לפניה ומברך כמוך", אל "מי

היטב : התשובה,(ג )באר כוח  בו  שיש לפי לברוחביונה, יכולין ושאין 
יתברך ברורה.(לבוש ),מהשם ביונהמשנה  ומפטיר  [ז]... מן: שמדבר

יכולין שאין ועוד , יתברך [ו ]התשובה השם מן הציון:.(אחרונים )לברוח  שער
לתקן יכול שאין עצמו, את  לייאש פעמים  כמה חושב האדם כי וכוונתם, [ו]
למות הקב"ה עליו יגזור  ואם  אחד , באופן  תמיד  יתנהג כן  ועל אופן, בשום
רוצה הוא ברוך שהקדוש מה כל יהיה , דבר  שסוף הוא , טעות  אבל ימות ,
ובעל  הזה , לעולם  ופעמים פעם  עוד ויבוא  לתקן, הוא  מוכרח שיתקן מנפשו 
הקבר, חיבוט ולסבול למות , העמל כל לו  למה כן ואם  לתקן, יוכרח כרחו

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

כ"ב ) - כ"א  משנה  ד' פרק אוֹ מר,(אבות היה הוּ א אוֹ מר ... ה ּק ּפ ר  אלעזר ר בּ י :ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש ה וּ א וּ לה וּ דע לה וֹ דיע לידע ל דּ וֹ ן. והחיּ ים להחיוֹ ת , והּמ תים  למוּ ת , ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַה יּ לּ וֹ דים
דּ ין, בּ על ה וּ א  עד, ה וּ א  ה דּ יּ ן, הוּ א הּמ בין, ה וּ א  הבּ וֹ רא , הוּ א  היּ וֹ צר , ה וּ א ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵאל,
מוֹ א ו א  ׁש כחה וא  עולה  א  לפניו ׁש אין  הוּ א,  ּבּ ר ו לדוּ ן. עתיד ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהוּ א 

החׁש בּ וֹ ן . לפי ׁש הכּ ל ודע ׁש לּ וֹ . ׁש ה כּ ל ׁש וֹ חד, מ ּק ח  וא יבטיח פנים ואל  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌
נוֹ צ אּת ה  כּ רח ׁש על ,ל מנוֹ ס בּ ית  ׁש האוֹ ל  נוֹ לד)ר,יצר אּת ה  כּ רח ועל (ועל , ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

וחׁש בּ וֹ ן דּ ין  לּת ן עתיד אּת ה כּ רח ועל  מת , אּת ה כרח ועל חי, א ּת ה   ָכּ רח◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
הוּ א.  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ה ּמ לכים  מלכי מל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

מאחיו, הגדול הכהן  קדישא  הסבא  דברי חייםלאור  החפץ ראוי מרן זי"ע,
מה על נפשו , חשבון ולעשות  הזמן מתרדמת  להתעורר  ישראל  בר  לכל
מנפלאות זהו בוודאי זמן , הרבה כך כל הגלות באריכת סובלים  אנו ולמה 
עיני  תפקחנה מתי עלינו  ומחכה נידח, ממנו  נידח לבלתי לחשב דעות, תמים
ה' קדוש דברי את כאן הבאנו כן על לעולם, וחי החיים בעץ ונאחז שכלינו ,

של המובהק תלמידו האלוקי החיהמקובל  האר "י ורקמרן  אך שסמך זי"ע,
העיד  [וכבר תיקונו, על יבוא שהעולם כדי תורתו , דברי את  לכתוב עליו 
עוד  הקדוש, האר"י חי והיה זכינו שאלו המהרח "ו, הגדול תלמידו עליו 



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עד

ונגאלים תשובה, עושים והיו ישראל, כל את מתקן היה  בוודאי שנים, מעט
כדברי  ניגאל, בתשובה רק כי אמיתית, תשובה  יעשו ישראל וכל מיד],

חדש: זוהר  הקדוש  הזוהר

תבה  לי הל א א  , זמ ק ל אי האחר ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹגל ת

חדש  בזוהר  ל.)איתא דף נח  כּ ל (פרשת  א וֹ מר, אליעזר ר בּ י הקודש: בלשון  ,ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
וקץ, זמן ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ל ּה  נתן ישׂ ראל , כּ נסת ׁש גּ לתה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַה גּ ליּ וֹ ת
ּת לוּ י  ה כּ ל  א לּ א  וּ זמן, קץ לוֹ  אין האחרוֹ ן  וגלוּ ת בּ ת ׁש וּ בה , ּת מיד ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונתע וֹ ררה

ׁש נּ אמר, ל)בּ תׁש וּ בה. וּ כתיב,(דברים  בק וֹ לוֹ . וׁש מעּת  הי א ה' עד ו ׁש ב ּת  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
נד (שם ) יהיה  יּק ח.אם וּ מ ם  היא ה ' יקבּ צ מם המים בּ קצה ח ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ל ּה  נתן ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה הגּ ליּ וֹ ת  כּ ל אוֹ מר , אליעזר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַר בּ י
וּ זמן, קץ לוֹ  אין האחרוֹ ן  וגלוּ ת  בּ תׁש וּ בה , תמיד ונתעוֹ ררה  וקץ זמן ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְה וּ א 

ׁש נּ אמר  בּ ת ׁש וּ בה, ּת לוּ י ה כּ ל ל)אלּ א  וׁש מעּת (דברים  הי א ה' עד וׁש ב ּת  ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וכת וּ ב אהי(שם )בקלוֹ . ה'  יקבּ צ מ ם  המים בּ קצה  נ דּ ח יהיה אם  ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌

כּ לּ ם את  לעוֹ רר זה יהיה  אי כּ ן , אם  עקיבא , רבּ י לוֹ  אמר . יּק ח ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ ם 
בּ ת ׁש וּ בה איכּ אחד הארץ, בּ סוֹ פי ׁש ה וּ א וּ מי המים בּ סוֹ פי ׁש הוּ א  מי ? ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת כּ אחד ?יתחבּ ר וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

ת זכ אחד, נסת ית  א ה נסת, ית ראי ת בה יחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא
הלת ל ְִֵַַָָתס

בּ ית אוֹ  הכּ נסת, בּ ית  ראׁש י בּ תׁש וּ בה  יחזר וּ  ׁש אם ,חיּ י אליעזר : רבּ י לוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ּת מיד  מסּת כּ ל הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  הגּ לוּ ת , כּ ל ּת תכּ נּ ס בּ זכוּ תם אחד, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

ׁש כּ תוּ ב ט וֹ ב, להם  ויעשׂ ה יחזרוּ  ל)מתי מחכּ ה(ישעיה לחננכם, ה ' יחכּ ה ולכן  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ּפ נחס, ר בּ י ׁש אמר  כּ זה זה  יבא  יוֹ סי, רבּ י אמר  בּ ת ׁש וּ בה. יחזר וּ  אימתי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָתמיד 
היא אלּ א אליה, ׁש וּ ב יסף וא נאמר א עוֹ ד . אליו ׁש וּ ב יספה  ו א  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב

ּת ׁש וּ ב. אימתי וּ מחכּ ה  מזּמ ן ׁש ה וּ א מכּ לל אליו. ׁש וּ ב יספה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌א

רק ספק, שום בלי רצונו יגמור  הקב"ה בוודאי כי יתבונן  אחד כל כן על 
ולגאולה לרחמים ונזכה הקדוש זוהר  ונלמד חכמים נהיה אם השאלה 
ולזכך  לטהר  הזוה"ק בכוח כי וכו', וטורח  בעמל ח"ו ולא ובשמחה , בנחת
ובדוחק גדול בטורח אם  כי יכולת שאין מה כסדרן , תמידין בלימוד

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עהדברי 

בין ההבדל את לבאר האריך ויחי פרשת  הקדוש החיים ובאור ויסורים.
ועוד עיי"ש. ברחמים, לגאולה  בדוחק הקדושגאולה  החיים האור כתב 

וגו', מיין" עניים  חכלילי וגו' עירה , לגפן "אוסרי הפסוק  על  ויחי  בפרשת
וצריך ברחמים, וניגאל מהצרות נינצל  בה שרק התורה לימוד  על יורה זה

הפסוק: על  בספרי כדפירשתי תורה, של  יינה  בנו ד')שיהיה השירים  ,(שיר
פ'ר'ד 'ס כל ללימוד רומז שיין  פירש ושם וגו' היין" בית אל  "הביאני 

הזההתורה, הפסוק על פירש בגמרא  ובגמראוברש"י סוד, גימטריה יין
ב ') פח, דף רש"י:(שבת  פירש  וטרודים-למיימינים: כחם, בכל  עסוקים

סודה רבי לדעת והקדוש ע"כ . עיקר , שהיא  ימינו ביד  המשתמש כאדם ,
היא התורה  נתינת דעיקר  כתב , יצחק שיח בספרו זי"ע, אלפיה יצחק
ילדים גם  לגאולה  שסמוך ע "ה , הרשב"י הבטחת  וזוהי ע"כ, לסודותיה ,
ר בּ נוּ  מׁש ה [ה וּ א  מהימנא הרעיא  כּ בר  וּ באמת ה ', סודות ילמדו  ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶקטנים
עד  מאיר  הרׁש בּ "י ּת וֹ רת כּ י דּ וקא, ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמוֹ ד א וֹ תנוּ  מצ וּ ה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְע "ה]
ה וּ א  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  מנוּ חה  לתת  ו א  הפסק ללא  ללמ וֹ ד  וצרי ה דּ וֹ רוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַס וֹ ף

ריט .)ּפ נחס (זוֹ הרׁש יּ גאלנוּ עד  ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ביומו, יום דבר  הרשב"י חזון  בנו מתקיים כבר  להשי"ת  שלותודה  כללו 
כלום, רב  הערב לרבני יעזור לא יוצאיםדבר, ישראל רמה"ובני ",ביד 

האונקלוס גלי ותרגם רשב "י,בריש אותיות  ברי"ש ג"םגימטריהגלי ,
עה "פ המקובלים בשם  בחיי רבינו כדכתב הרחמים, למידת (ויקראהרומז

מד  כו גדול )פרק  הפרש יש הקבלה  מדרך כי ודע וז"ל: וגו', זאת" גּ ם ֹ◌ַ◌ַ◌ְ"ואף
ירמוז אף לשון  כי רבוי, לשון ששניהם אע"פ גם, ללשון אף לשון בין
כענין חסדים, גמילות מלשון  רחמים, למדת  ירמוז  גם  ולשון הדין, למדת

ל) הקדושים.(שם  דבריו עיי"ש וכו', ברחמים, והשמיעה  בקולי, שמע וגם
את בלומדינו  ע"ה הרשב"י נשמת את עלינו שנמשיך ידי שעל כלומר ,
שכאשר זי"ע, גלאנטי אברהם  רבי בשם לאברהם החסד שכתב כמו תורתו,
זה ידי על בגוון, ויושב תעטר מ הרשב"י בא  הרשב"י, תורת  לומדים  אנו

נשא בזוהר  כמבואר  "גם ", הנקראת  הרחמים מדת את עלינו (דףנמשיך

דא,קכ"ו) ברחמי בספרא גלותא מן .יפקון 



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עד

ונגאלים תשובה, עושים והיו ישראל, כל את מתקן היה  בוודאי שנים, מעט
כדברי  ניגאל, בתשובה רק כי אמיתית, תשובה  יעשו ישראל וכל מיד],

חדש: זוהר  הקדוש  הזוהר

תבה  לי הל א א  , זמ ק ל אי האחר ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹגל ת

חדש  בזוהר  ל.)איתא דף נח  כּ ל (פרשת  א וֹ מר, אליעזר ר בּ י הקודש: בלשון  ,ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
וקץ, זמן ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ל ּה  נתן ישׂ ראל , כּ נסת ׁש גּ לתה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַה גּ ליּ וֹ ת
ּת לוּ י  ה כּ ל  א לּ א  וּ זמן, קץ לוֹ  אין האחרוֹ ן  וגלוּ ת בּ ת ׁש וּ בה , ּת מיד ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונתע וֹ ררה

ׁש נּ אמר, ל)בּ תׁש וּ בה. וּ כתיב,(דברים  בק וֹ לוֹ . וׁש מעּת  הי א ה' עד ו ׁש ב ּת  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
נד (שם ) יהיה  יּק ח.אם וּ מ ם  היא ה ' יקבּ צ מם המים בּ קצה ח ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ל ּה  נתן ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה הגּ ליּ וֹ ת  כּ ל אוֹ מר , אליעזר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַר בּ י
וּ זמן, קץ לוֹ  אין האחרוֹ ן  וגלוּ ת  בּ תׁש וּ בה , תמיד ונתעוֹ ררה  וקץ זמן ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְה וּ א 

ׁש נּ אמר  בּ ת ׁש וּ בה, ּת לוּ י ה כּ ל ל)אלּ א  וׁש מעּת (דברים  הי א ה' עד וׁש ב ּת  ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וכת וּ ב אהי(שם )בקלוֹ . ה'  יקבּ צ מ ם  המים בּ קצה  נ דּ ח יהיה אם  ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌

כּ לּ ם את  לעוֹ רר זה יהיה  אי כּ ן , אם  עקיבא , רבּ י לוֹ  אמר . יּק ח ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ ם 
בּ ת ׁש וּ בה איכּ אחד הארץ, בּ סוֹ פי ׁש ה וּ א וּ מי המים בּ סוֹ פי ׁש הוּ א  מי ? ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת כּ אחד ?יתחבּ ר וּ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

ת זכ אחד, נסת ית  א ה נסת, ית ראי ת בה יחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא
הלת ל ְִֵַַָָתס

בּ ית אוֹ  הכּ נסת, בּ ית  ראׁש י בּ תׁש וּ בה  יחזר וּ  ׁש אם ,חיּ י אליעזר : רבּ י לוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ּת מיד  מסּת כּ ל הוּ א  ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  הגּ לוּ ת , כּ ל ּת תכּ נּ ס בּ זכוּ תם אחד, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

ׁש כּ תוּ ב ט וֹ ב, להם  ויעשׂ ה יחזרוּ  ל)מתי מחכּ ה(ישעיה לחננכם, ה ' יחכּ ה ולכן  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ּפ נחס, ר בּ י ׁש אמר  כּ זה זה  יבא  יוֹ סי, רבּ י אמר  בּ ת ׁש וּ בה. יחזר וּ  אימתי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָתמיד 
היא אלּ א אליה, ׁש וּ ב יסף וא נאמר א עוֹ ד . אליו ׁש וּ ב יספה  ו א  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב

ּת ׁש וּ ב. אימתי וּ מחכּ ה  מזּמ ן ׁש ה וּ א מכּ לל אליו. ׁש וּ ב יספה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌א

רק ספק, שום בלי רצונו יגמור  הקב"ה בוודאי כי יתבונן  אחד כל כן על 
ולגאולה לרחמים ונזכה הקדוש זוהר  ונלמד חכמים נהיה אם השאלה 
ולזכך  לטהר  הזוה"ק בכוח כי וכו', וטורח  בעמל ח"ו ולא ובשמחה , בנחת
ובדוחק גדול בטורח אם  כי יכולת שאין מה כסדרן , תמידין בלימוד
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בין ההבדל את לבאר האריך ויחי פרשת  הקדוש החיים ובאור ויסורים.
ועוד עיי"ש. ברחמים, לגאולה  בדוחק הקדושגאולה  החיים האור כתב 

וגו', מיין" עניים  חכלילי וגו' עירה , לגפן "אוסרי הפסוק  על  ויחי  בפרשת
וצריך ברחמים, וניגאל מהצרות נינצל  בה שרק התורה לימוד  על יורה זה

הפסוק: על  בספרי כדפירשתי תורה, של  יינה  בנו ד')שיהיה השירים  ,(שיר
פ'ר'ד 'ס כל ללימוד רומז שיין  פירש ושם וגו' היין" בית אל  "הביאני 

הזההתורה, הפסוק על פירש בגמרא  ובגמראוברש"י סוד, גימטריה יין
ב ') פח, דף רש"י:(שבת  פירש  וטרודים-למיימינים: כחם, בכל  עסוקים

סודה רבי לדעת והקדוש ע"כ . עיקר , שהיא  ימינו ביד  המשתמש כאדם ,
היא התורה  נתינת דעיקר  כתב , יצחק שיח בספרו זי"ע, אלפיה יצחק
ילדים גם  לגאולה  שסמוך ע "ה , הרשב"י הבטחת  וזוהי ע"כ, לסודותיה ,
ר בּ נוּ  מׁש ה [ה וּ א  מהימנא הרעיא  כּ בר  וּ באמת ה ', סודות ילמדו  ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶקטנים
עד  מאיר  הרׁש בּ "י ּת וֹ רת כּ י דּ וקא, ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמוֹ ד א וֹ תנוּ  מצ וּ ה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְע "ה]
ה וּ א  ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  מנוּ חה  לתת  ו א  הפסק ללא  ללמ וֹ ד  וצרי ה דּ וֹ רוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַס וֹ ף

ריט .)ּפ נחס (זוֹ הרׁש יּ גאלנוּ עד  ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ביומו, יום דבר  הרשב"י חזון  בנו מתקיים כבר  להשי"ת  שלותודה  כללו 
כלום, רב  הערב לרבני יעזור לא יוצאיםדבר, ישראל רמה"ובני ",ביד 

האונקלוס גלי ותרגם רשב "י,בריש אותיות  ברי"ש ג"םגימטריהגלי ,
עה "פ המקובלים בשם  בחיי רבינו כדכתב הרחמים, למידת (ויקראהרומז

מד  כו גדול )פרק  הפרש יש הקבלה  מדרך כי ודע וז"ל: וגו', זאת" גּ ם ֹ◌ַ◌ַ◌ְ"ואף
ירמוז אף לשון  כי רבוי, לשון ששניהם אע"פ גם, ללשון אף לשון בין
כענין חסדים, גמילות מלשון  רחמים, למדת  ירמוז  גם  ולשון הדין, למדת

ל) הקדושים.(שם  דבריו עיי"ש וכו', ברחמים, והשמיעה  בקולי, שמע וגם
את בלומדינו  ע"ה הרשב"י נשמת את עלינו שנמשיך ידי שעל כלומר ,
שכאשר זי"ע, גלאנטי אברהם  רבי בשם לאברהם החסד שכתב כמו תורתו,
זה ידי על בגוון, ויושב תעטר מ הרשב"י בא  הרשב"י, תורת  לומדים  אנו

נשא בזוהר  כמבואר  "גם ", הנקראת  הרחמים מדת את עלינו (דףנמשיך

דא,קכ"ו) ברחמי בספרא גלותא מן .יפקון 
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826 הזוהר אור
ז' חלק תשע"ה  כיפור  יום  מוצאי תשרי חודש גיליון

מתיקוני  ל' תיקון - לעולם גאולה שתביא הזוהר פצצת המשיח סוד
ומעלות  סגולות - הזוהר

ל לע אלה מביא  ל'  המיח סד את ְִִִֵֵֶַַָָָָהמד

אחדזוֹ כה בּ ׁש לחן הרׁש בּ "י עם ללמד  הּק דוֹ ׁש לׁש בת זוֹ הר ה לּ וֹ מד יהוּ די ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כּ י כּ יּ דוּ ע, מּמ ׁש  זה לד וֹ רנ וּ  הר ׁש בּ "י נׁש מת את ׁש יּ הוּ די ממ ׁש י ּפ עם בּ כל  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

אליו , אוֹ תּה  וּ ממׁש י הרׁש בּ "י לנ ׁש מת מתקר  הוּ א ה ּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ מד 
כּ נגדּ וֹ  ולוֹ מד  יוֹ ׁש ב הּק דוֹ ׁש  הח ּמ ה(,ורׁש בּ "י לאברהםאוֹ ר  חסד הּמ קבּ ל– מהר"א בּ ׁש ם  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש זי "ע )גלאנטי מהרׁש בּ "י וּ נ ׁש יקין בּ רוּ חא  ר וּ חא  התדּ בּ קוּ ת מקבּ ל וכן ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מ וֹ הר"ן ( י "ב )לּק וּ טי  רפוּ אהּת וֹ רה מקבּ ל  וכן כּ דכתיב. וגׁש מית  פ "גרוּ חנית (מלאכי ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ א דּ ראכ') כּ דאיתא  בּ כנפיה", וּ מרּפ א  צדקה ׁש מׁש  ׁש מי יראי לכם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ"וזרחה 
(קלב:)ר בּ א , נשא  פ' .(זוהר ַ◌ָ◌

אוֹ תם ולתקנה  השכינה על לרחם  רוצים אין  התורה , פשטי רק  שלומדים ◌ָאלו
ה לּ ב ואט וּ מי העינים סת וּ מי בנחיריהם, ׁש נה  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְיׁש נים 

זי"עאמר וויטאל  חיים רבי חיים )הקדוש לעץ כּ ל וזל "ק:(בהקדמתו וכל וּ  ...ְ◌ָ◌ָ◌
בּ א א  דּ וד  בּ ן ועדין נבנההּק צּ ין, ׁש א דּ וֹ ר  'כּ ל רז "ל: אמר וּ  אׁש ר  את  ונוֹ דע ! ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זּ ה "מה ולדעת לחקר  ּפ ני את  ואּת נה  בּ ימיו'. נחרב כּ אלּ וּ  בּ ימיו  ה ּמ קדּ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
זּ ה" מה ה )ועל ד יׁש י (אסתר  בּ ן בּ א  א וּ מדּ וּ ע וגל וּ תנוּ , קצּ נוּ  וּ מצאתי !?נּ תאר ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

דּ וי  ולבּ י בּ קר בּ י ואנינה לי ל'און ּת ּק וּ ן ה ּת ּק וּ נים בּ ספר  ה וּ בא  אחד מּמ אמר  . ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ע "ג:) הקודש:(דּ ף בלשון לׁש וֹ נוֹ : וזה על. מרחפת אהי"ם ורוּ ח הני, הנּ תיב ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

הּמ ים בּפ ני א ורוּ ח )(בראשית  זּ ה מה יוֹ רדת, ׁש הכינה  בּ זמן בּ ודּ אי א לּ א  ? ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש הכינה מוּ ם  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תע ּס קים אוֹ תם  על נוֹ ׁש בת הזּ וֹ  הר וּ ח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַלגּ לוּ ת ,

: ּכ ותאמר קוֹ ל, נעשׂ ית  ה זּ וֹ  והר וּ ח בּ יניהם, ׁש נהנמצאת י ׁש נים אוֹ תם ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ׁש יּ ׁש  הכינה, אל והתעוֹ ררוּ  קוּ מ וּ  הלּ ב, ואט וּ מי העינים סתוּ מי  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִבנחיריהם,

ביניכם. והיא א וֹ תּה , לדעת השׂ כּ ל  בּ לי לב  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָלכם
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רה, לי  א ל ְְֲִִִֵֶַַָָאפ
יע  לעצמ   י ע חסד ְְִִֶֶֶַָָל

קרא, א וֹ מר  ק וֹ ל - הדּ בר  ו)וסוֹ ד מ  מי (ישעיה ואל עוֹ נ היׁש  נא "קרא כּ מ וֹ  , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
ּת פנה" א')מּק דוֹ ׁש ים ה' אקרא,(איוב  מה אוֹ מרת והיא הכּ ל, חציר , הבּ שׂ ר כּ ל  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֹ

ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל חציר , ׁש אוֹ כל וֹ ת כּ בהמוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם
- ׁש ע וֹ שׂ ים  חסד  כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִע וֹ שׂ ים

ע וֹ שׂ ים זמןלעצמם בּ א וֹ ת וֹ  יׁש וּ ב". וא  הוֹ ל ר וּ ח  הּמ ה ב שׂ ר כּ י (תהלים "ו יּ ז כּ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לט ) ◌ָ◌ְלעוֹ לם.עח 

המשיח את מסלקי  ה

יׁש וּ בוזוֹ הי ו א  העוֹ לם מן ל וֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים  מי  להם אוֹ י מ ׁש יח, ׁש ל  ר וּ ח וֹ  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ חכמת להׁש ּת דּ ל  רוֹ צים  ו א יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את  ׁש עוֹ שׂ ים  הם ׁש אלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלעוֹ לם,

יב ׁש ה.הּק בּ לה ב ' ונׁש ארת מ ּמ נּ ה, י' ׁש היא החכמה, מעין ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ל ע ואבד והרג ב ה וחרב ענת רמיְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

הזּ וֹ א וֹ י והרוּ ח  בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב  עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
ה ּמ ׁש יח רוּ ח היא רוּ ח ׁש ּמ סּת לּ קת והיא  הּק ד ׁש , ר וּ ח והיא ׁש נּ ת בּ אר , כּ מוֹ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌

יהו"ה, ויראת  דּ עת  ר וּ ח וּ גבוּ רה , עצה רוּ ח  וּ בינה ב )חכמה  יא  כאן(ישעיה  עד . ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הקדוש. זוהר  תיקוני לשון

ראי'ובפירוש לחי תשובה'(לבעל'באר דעה )'דרכי  יורה מהעל לבאר  מוסיף
ל': בתיקון ביניכם'שאמרו  והיא אוֹ ת ּה , לדעת השׂ כּ ל בּ לי לב  לכם זה.'ׁש יּ ׁש  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

שם: חכמתלשונו  בלימוד  הוא התורה עסק  ידי על השכינה תיקון עיקר
זוהר הקבלה התיקוני הקדמת בתחילת  שמפורש כמו  ע "ב ), א בלשון(דף :

נאמר : קבּ לה בּ עלי על אבל הבּ נים"הקודש: על  האם  תּק ח  ו)"א כב  (דברים  ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ולּק דוֹ ׁש  לּה  עוֹ שׂ ים ואלּ וּ  קבּ לה . בּ עלי כּ אוֹ תם הכינה  את  לדעת שׂ כל ׁש אין -ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עּמ ּה  נ וֹ דדים כּ לּ ם  ּפ וֹ רחת, ׁש היא  מקוֹ ם בּ כל עּמ ּה . וּ פוֹ רחים דּ ירה, ה וּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

- שאיןנמצאבּ ׁש ליחוּ ת ּה . נראה התורה פשטי רק שלומדים שאלו כן  אם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ולתקנה השכינה על לרחם רואי(עכ"ל!רוצים לחי  צער)באר על אחראים והם  .

המלך שלמה אמר  ועליהם - וכו' עניות גורמים והם  - כ"ב )השכינה א ' (משלי

דעת" ישׂ נא וּ  וּ כסילים להם חמדוּ  לצוֹ ן  ולצים  פתי ּת אהב וּ  ּפ תים מתי  -עד  " ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
" וכמה צרות, ולפתור  להינצל  עצות מחפשים אדם תבונהובני בהם "אין
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826 הזוהר אור
ז' חלק תשע"ה  כיפור  יום  מוצאי תשרי חודש גיליון

מתיקוני  ל' תיקון - לעולם גאולה שתביא הזוהר פצצת המשיח סוד
ומעלות  סגולות - הזוהר

ל לע אלה מביא  ל'  המיח סד את ְִִִֵֵֶַַָָָָהמד

אחדזוֹ כה בּ ׁש לחן הרׁש בּ "י עם ללמד  הּק דוֹ ׁש לׁש בת זוֹ הר ה לּ וֹ מד יהוּ די ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כּ י כּ יּ דוּ ע, מּמ ׁש  זה לד וֹ רנ וּ  הר ׁש בּ "י נׁש מת את ׁש יּ הוּ די ממ ׁש י ּפ עם בּ כל  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

אליו , אוֹ תּה  וּ ממׁש י הרׁש בּ "י לנ ׁש מת מתקר  הוּ א ה ּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ מד 
כּ נגדּ וֹ  ולוֹ מד  יוֹ ׁש ב הּק דוֹ ׁש  הח ּמ ה(,ורׁש בּ "י לאברהםאוֹ ר  חסד הּמ קבּ ל– מהר"א בּ ׁש ם  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש זי "ע )גלאנטי מהרׁש בּ "י וּ נ ׁש יקין בּ רוּ חא  ר וּ חא  התדּ בּ קוּ ת מקבּ ל וכן ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מ וֹ הר"ן ( י "ב )לּק וּ טי  רפוּ אהּת וֹ רה מקבּ ל  וכן כּ דכתיב. וגׁש מית  פ "גרוּ חנית (מלאכי ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ א דּ ראכ') כּ דאיתא  בּ כנפיה", וּ מרּפ א  צדקה ׁש מׁש  ׁש מי יראי לכם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ"וזרחה 
(קלב:)ר בּ א , נשא  פ' .(זוהר ַ◌ָ◌

אוֹ תם ולתקנה  השכינה על לרחם  רוצים אין  התורה , פשטי רק  שלומדים ◌ָאלו
ה לּ ב ואט וּ מי העינים סת וּ מי בנחיריהם, ׁש נה  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְיׁש נים 

זי"עאמר וויטאל  חיים רבי חיים )הקדוש לעץ כּ ל וזל "ק:(בהקדמתו וכל וּ  ...ְ◌ָ◌ָ◌
בּ א א  דּ וד  בּ ן ועדין נבנההּק צּ ין, ׁש א דּ וֹ ר  'כּ ל רז "ל: אמר וּ  אׁש ר  את  ונוֹ דע ! ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זּ ה "מה ולדעת לחקר  ּפ ני את  ואּת נה  בּ ימיו'. נחרב כּ אלּ וּ  בּ ימיו  ה ּמ קדּ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
זּ ה" מה ה )ועל ד יׁש י (אסתר  בּ ן בּ א  א וּ מדּ וּ ע וגל וּ תנוּ , קצּ נוּ  וּ מצאתי !?נּ תאר ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

דּ וי  ולבּ י בּ קר בּ י ואנינה לי ל'און ּת ּק וּ ן ה ּת ּק וּ נים בּ ספר  ה וּ בא  אחד מּמ אמר  . ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ע "ג:) הקודש:(דּ ף בלשון לׁש וֹ נוֹ : וזה על. מרחפת אהי"ם ורוּ ח הני, הנּ תיב ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

הּמ ים בּפ ני א ורוּ ח )(בראשית  זּ ה מה יוֹ רדת, ׁש הכינה  בּ זמן בּ ודּ אי א לּ א  ? ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש הכינה מוּ ם  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תע ּס קים אוֹ תם  על נוֹ ׁש בת הזּ וֹ  הר וּ ח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַלגּ לוּ ת ,

: ּכ ותאמר קוֹ ל, נעשׂ ית  ה זּ וֹ  והר וּ ח בּ יניהם, ׁש נהנמצאת י ׁש נים אוֹ תם ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ׁש יּ ׁש  הכינה, אל והתעוֹ ררוּ  קוּ מ וּ  הלּ ב, ואט וּ מי העינים סתוּ מי  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִבנחיריהם,

ביניכם. והיא א וֹ תּה , לדעת השׂ כּ ל  בּ לי לב  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָלכם
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רה, לי  א ל ְְֲִִִֵֶַַָָאפ
יע  לעצמ   י ע חסד ְְִִֶֶֶַָָל

קרא, א וֹ מר  ק וֹ ל - הדּ בר  ו)וסוֹ ד מ  מי (ישעיה ואל עוֹ נ היׁש  נא "קרא כּ מ וֹ  , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
ּת פנה" א')מּק דוֹ ׁש ים ה' אקרא,(איוב  מה אוֹ מרת והיא הכּ ל, חציר , הבּ שׂ ר כּ ל  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֹ

ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל חציר , ׁש אוֹ כל וֹ ת כּ בהמוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם
- ׁש ע וֹ שׂ ים  חסד  כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִע וֹ שׂ ים

ע וֹ שׂ ים זמןלעצמם בּ א וֹ ת וֹ  יׁש וּ ב". וא  הוֹ ל ר וּ ח  הּמ ה ב שׂ ר כּ י (תהלים "ו יּ ז כּ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לט ) ◌ָ◌ְלעוֹ לם.עח 

המשיח את מסלקי  ה

יׁש וּ בוזוֹ הי ו א  העוֹ לם מן ל וֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים  מי  להם אוֹ י מ ׁש יח, ׁש ל  ר וּ ח וֹ  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ חכמת להׁש ּת דּ ל  רוֹ צים  ו א יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את  ׁש עוֹ שׂ ים  הם ׁש אלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלעוֹ לם,

יב ׁש ה.הּק בּ לה ב ' ונׁש ארת מ ּמ נּ ה, י' ׁש היא החכמה, מעין ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ל ע ואבד והרג ב ה וחרב ענת רמיְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

הזּ וֹ א וֹ י והרוּ ח  בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב  עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
ה ּמ ׁש יח רוּ ח היא רוּ ח ׁש ּמ סּת לּ קת והיא  הּק ד ׁש , ר וּ ח והיא ׁש נּ ת בּ אר , כּ מוֹ  , ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌

יהו"ה, ויראת  דּ עת  ר וּ ח וּ גבוּ רה , עצה רוּ ח  וּ בינה ב )חכמה  יא  כאן(ישעיה  עד . ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הקדוש. זוהר  תיקוני לשון

ראי'ובפירוש לחי תשובה'(לבעל'באר דעה )'דרכי  יורה מהעל לבאר  מוסיף
ל': בתיקון ביניכם'שאמרו  והיא אוֹ ת ּה , לדעת השׂ כּ ל בּ לי לב  לכם זה.'ׁש יּ ׁש  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

שם: חכמתלשונו  בלימוד  הוא התורה עסק  ידי על השכינה תיקון עיקר
זוהר הקבלה התיקוני הקדמת בתחילת  שמפורש כמו  ע "ב ), א בלשון(דף :

נאמר : קבּ לה בּ עלי על אבל הבּ נים"הקודש: על  האם  תּק ח  ו)"א כב  (דברים  ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ולּק דוֹ ׁש  לּה  עוֹ שׂ ים ואלּ וּ  קבּ לה . בּ עלי כּ אוֹ תם הכינה  את  לדעת שׂ כל ׁש אין -ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
עּמ ּה  נ וֹ דדים כּ לּ ם  ּפ וֹ רחת, ׁש היא  מקוֹ ם בּ כל עּמ ּה . וּ פוֹ רחים דּ ירה, ה וּ א  ָּבּ רו◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

- שאיןנמצאבּ ׁש ליחוּ ת ּה . נראה התורה פשטי רק שלומדים שאלו כן  אם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ולתקנה השכינה על לרחם רואי(עכ"ל!רוצים לחי  צער)באר על אחראים והם  .

המלך שלמה אמר  ועליהם - וכו' עניות גורמים והם  - כ"ב )השכינה א ' (משלי

דעת" ישׂ נא וּ  וּ כסילים להם חמדוּ  לצוֹ ן  ולצים  פתי ּת אהב וּ  ּפ תים מתי  -עד  " ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
" וכמה צרות, ולפתור  להינצל  עצות מחפשים אדם תבונהובני בהם "אין



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עח

ישראל ולכל להם יושפע בוודאי החיים בעץ אחזו אילו  כי  - כסילים  כמו
ברחמים. וגאולה וברכה טובה

על הגר"אובביאור מדבר  זה מאמר כרחך דעל התיקונים: השכינהעל מצב 
הגלות שהיאבזמן התורה היא כאן הנזכר אהים" "ורוּ ח  לשכינה. הסעד  ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

כאןבגלותה המאמר  כוונת  הנה , ענין שהזכיר ומה אנפין '. 'זעיר ◌ָ◌ֵמבעלה
כאשר  הגלות בזמן 'יׁש נה ' כביכול שהשכינה פהלרמוז שבעל התורה  ְ◌ֵ◌ָ◌

דאורייתא רזין בלא היא למטה בסוד שלומדים יׁש נה"- ה"אני  השירים  (שיר ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
חדש ב ) זוהר  בתיקוני שמפורש כמו הגר"א ), ביאור עם  בנדפס  - ד עמוד עג זה(בדף  .

ב שם : הקודש:לשונם בּ וֹ :לשון ׁש נּ אמר לאוֹ תוֹ  להתעוֹ רר הנּ אמן רוֹ עה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶקוּ ם 
ער" ול בּ י  י ׁש נה  ב )"אני ה השירים  ׁש א.(שיר - בּ עיניהם  וׁש נה יׁש נים הם וכ ּמ ה ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּת וֹ רה ׁש ל  בּ ּס וֹ ד וֹ ת להתעּס ק אוֹ תם בּ וֹ !פוֹ תחים להאיר  'א וֹ ר ', נקרא רז  ׁש כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ עלי  אוֹ תם  בּ ין בּ גּ לוּ ת  יׁש נה  ׁש היא בּ עלּה . אל בּ וֹ  אוֹ ת ּה  וּ לע וֹ רר  העין  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלבת 

בּ ּה תוֹ רה , ׁש ּמ איר הא וֹ ר - ר "ז ׁש הוּ א לבעל ּה  אוֹ תּה  ׁש יּ עוֹ רר מהם אחד  ׁש אין ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
'אוֹ ר ' ׁש 'רז' העין . בּ ח ׁש בּ וֹ ןבּ בת בגימטריא )הוּ א  - .(כלומר  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

רעשם:הגר"אוביאר  לההוּ אקוּ ם לא ּת ערא מהימנא לכבוד יא  לומר  רוצה  ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ער"השכינה ולבּ י יׁש נה "אני בּ יּה : והיאדּ אּת מר "אני", נקראת  שהשכינה - ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌

"ער " שהוא "ול בּ י" שאמר ומה  לפרש. המאמר  שממשיך כמו בגלות ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְישנה
בעצמו  מהימנא  רעיא שהוא שבא- הנּ אמן' 'הר וֹ עה שהוא רבינו משה  נשמת  (דהיינו ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

לעולם ) תורה סתרי לולגלות  אמר  ולכן ישן, לא ּת עראשאינו  מהימנא רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ'קוּ ם
יׁש נה!לההוּ א' שהשכינה הטעם מארי ?ומה אינּ וּ ן בּ ין בּ גלוּ תא דּ מיכא דּ איהי ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

תורה,ּת וֹ רה ברזי ולא - הלכות  של בפשוטן ל וֹ ןהעוסקים  ּפ תחין דּ לא ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ אוֹ ריתא.לעיניהם בּ רזין  התורהלאתעּס קא לומדי של מצבם דייקא וזה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

העיניים מאור להם  אין  ולכן תורה, ברזי עיניהם פותחין שלא הגלות בזמן
בּ ח ׁש בּ ן- איהוּ  'א וֹ ר' 'אוֹ ר'דּ 'רז' בגמטריא  'רז' דהרי !2)(. ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌

'כּ גוֹ ןהגר"אוכתב - ל' נא"בתיקון כּ ל "קרא  אקרא, "מה אמרת: והיא  ... ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לומר רוצה חציר " להה בּ שׂ ר שיענה מי  משיחא(להשכינה )דאין  בעקבות וזה  . ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

"ס וֹ מ ואין ואׁש ּת וֹ מם עזר  ואין "ואבּ יט בו: ה )שכתוב סג וכמו(ישעיה  , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
רבותינו  סוטה )שאמרו מסכת  יסגא':(בסוף  חוצפא משיחא (עכ"ל !'בעקבות

ישרים')הגר"א  ב'מסילת  ברמח"ל  היטב מבוארים הגר "א  ודברי יט ). .(בפרק 
הכוונה על מצוותיו  במעשה עובד שהוא העבודה  מלבד הזה, החסיד 'והנה

החורבןהזאת , ועל  הגלות על ממש  צער  תמיד  שיצטער צריך ודאי ,הנה
יתברך. לכבודו  כביכול מיעוט גורם שזה מה לגאולהמצד לפי ויתאוה -

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עטדברי 

הנביא : התרעם הדבר  זה  העדר ועל  יתברך... השם לכבוד  עילוי יהיה  שבה 
מפגּ יע" אין  כּ י ויּ ׁש ּת וֹ מם איׁש  אין  כּ י טז)"ויּ רא נט "וא בּ יט (ישעיה ואמר : , ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

"סוֹ מ ואין וא ׁש ּת וֹ מם  עזר  ה )ואין סג לּה "(שם  אין דּ רׁש  היא  "ציּ וֹ ן ואמר : , ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌
יז) ל לברכה :(ירמיה זכרונם  ופרשו מא.), סוכה ל., השנה ראש 'מכלל (במסכת 

דרישה' !דבעיא 

,ולהנאת נפש לטובת , עושי  ה  לעצמ  שעושי חסד כל
ישראל של  וגאולת הכבוד  עילוי על  מבקשי ולא 

מכּ ל  בּ ידּה  מחזיק ואין ילדה בּ נים מ כּ ל לּה  מנהל "אין הנביא : עוד ואמר  ...ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
גּ דּ לה " יח )בּ נים נא ה דה"(ישעיה  כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל חציר  הבּ שׂ ר "כּ ל ואמר: , ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ו) מ לברכה (שם  זכרונם ופרשו  ב:), דף  זרה '(עבודה לעצמם: שעושים חסד שכל 
עושים הזאת,'הם השלמה לכוונה מתכוונים ואינם ולהנאתם, נפשם לטובת

ישראל של וגאולתן  הכבוד  עילוי על  מבקשים לכבוד ולא אפשר אי שהרי .
בזה תלוי שזה  כבודם וברבוי ישראל של  בגאולתן אלא  להתרבות העליון

הזוהר)הרמח "ל (עכ"ל!באמת' בתיקוני רשב "י בדברי כאן , האמור מכל - .
זקנים, דעת  דעתו את שביאר הגר"א רבינו בדברי וכן חדש, זוהר  ותיקוני

"זר וֹ ע על כּ חוֹ תם  , ּלב על "כח וֹ תם  ותשמור תיקח לא  חהאיך  השירים  (שיר  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ולכןו) קודשם ברוח וחזו שכליהם בעין ראו  לברכה זכרונם שחכמינו איך

ׁש להבתיה" "אׁש  דברי בדבריהם  לנו חכמים(שם )הורו התלמידי  שכאשר  ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
שבתורה, הנגלה בחלק רק  אלא  התורה בסודות עוסקים  אינם בתראה בדרא
באפילה, המגששים לעוורים הם  דומים הקדושה  השכינה ולצער  לצערם אז

בני  עזבוני  צועקת במר ל',!!!ושכינה תיקון וכמאמר העינים'- ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ'סתוּ מי
מלהבין שכליהם עיני שכתב :שסתומות הגר"א בדברי זה  לשון מצינו  וכן .

להם אין ולכן תורה, ברזי עיניהם פותחין שלא  התורה לומדי של 'מצבם
העיניים 'אוֹ ר'מאור  בגמטריא  דּ 'רז' דהרי בּ חׁש בּ ן, איה וּ  'א וֹ ר ' דּ 'רז' עכ"ל.- ! ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לקח" ויוֹ סף  לצדּ יק הוֹ דע עוֹ ד , ויחכּ ם לחכם ּת ן  ויאהבךּ . לחכם  "הוֹ כח  -ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
ח -ט ) ט הסולם,(משלי באל"ר, הגר"א, הרמח "ל, מלך, כסא  מסה"ק [תה"ד !

רבי  להגה "צ המהרח"ו  הקדמת על דחיי אילנא  ומספר ה', סוד מדבש, מתוק
גן תועיםשבתי  וילמדו רצון ויהי [0548474401 הספר  לקבלת - שליט "א

יזכובינה ידו ועל  עילאה , זיהרא מן  בבינה  האחוז זוה"ק לימוד  היא 
עילאה , מאימא  באהבה  ולאלתשובה  בו בלימודנו תלוי  גאולתינו וכל 

מילה ודם פסח כדם אליעזר בזולתו, דרבי בפרקי כט )כדאיתא על (פרק



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  עח

ישראל ולכל להם יושפע בוודאי החיים בעץ אחזו אילו  כי  - כסילים  כמו
ברחמים. וגאולה וברכה טובה

על הגר"אובביאור מדבר  זה מאמר כרחך דעל התיקונים: השכינהעל מצב 
הגלות שהיאבזמן התורה היא כאן הנזכר אהים" "ורוּ ח  לשכינה. הסעד  ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

כאןבגלותה המאמר  כוונת  הנה , ענין שהזכיר ומה אנפין '. 'זעיר ◌ָ◌ֵמבעלה
כאשר  הגלות בזמן 'יׁש נה ' כביכול שהשכינה פהלרמוז שבעל התורה  ְ◌ֵ◌ָ◌

דאורייתא רזין בלא היא למטה בסוד שלומדים יׁש נה"- ה"אני  השירים  (שיר ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
חדש ב ) זוהר  בתיקוני שמפורש כמו הגר"א ), ביאור עם  בנדפס  - ד עמוד עג זה(בדף  .

ב שם : הקודש:לשונם בּ וֹ :לשון ׁש נּ אמר לאוֹ תוֹ  להתעוֹ רר הנּ אמן רוֹ עה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶקוּ ם 
ער" ול בּ י  י ׁש נה  ב )"אני ה השירים  ׁש א.(שיר - בּ עיניהם  וׁש נה יׁש נים הם וכ ּמ ה ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ה ּת וֹ רה ׁש ל  בּ ּס וֹ ד וֹ ת להתעּס ק אוֹ תם בּ וֹ !פוֹ תחים להאיר  'א וֹ ר ', נקרא רז  ׁש כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ עלי  אוֹ תם  בּ ין בּ גּ לוּ ת  יׁש נה  ׁש היא בּ עלּה . אל בּ וֹ  אוֹ ת ּה  וּ לע וֹ רר  העין  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלבת 

בּ ּה תוֹ רה , ׁש ּמ איר הא וֹ ר - ר "ז ׁש הוּ א לבעל ּה  אוֹ תּה  ׁש יּ עוֹ רר מהם אחד  ׁש אין ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
'אוֹ ר ' ׁש 'רז' העין . בּ ח ׁש בּ וֹ ןבּ בת בגימטריא )הוּ א  - .(כלומר  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

רעשם:הגר"אוביאר  לההוּ אקוּ ם לא ּת ערא מהימנא לכבוד יא  לומר  רוצה  ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ער"השכינה ולבּ י יׁש נה "אני בּ יּה : והיאדּ אּת מר "אני", נקראת  שהשכינה - ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌

"ער " שהוא "ול בּ י" שאמר ומה  לפרש. המאמר  שממשיך כמו בגלות ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְישנה
בעצמו  מהימנא  רעיא שהוא שבא- הנּ אמן' 'הר וֹ עה שהוא רבינו משה  נשמת  (דהיינו ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

לעולם ) תורה סתרי לולגלות  אמר  ולכן ישן, לא ּת עראשאינו  מהימנא רעיא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ'קוּ ם
יׁש נה!לההוּ א' שהשכינה הטעם מארי ?ומה אינּ וּ ן בּ ין בּ גלוּ תא דּ מיכא דּ איהי ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

תורה,ּת וֹ רה ברזי ולא - הלכות  של בפשוטן ל וֹ ןהעוסקים  ּפ תחין דּ לא ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ אוֹ ריתא.לעיניהם בּ רזין  התורהלאתעּס קא לומדי של מצבם דייקא וזה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

העיניים מאור להם  אין  ולכן תורה, ברזי עיניהם פותחין שלא הגלות בזמן
בּ ח ׁש בּ ן- איהוּ  'א וֹ ר' 'אוֹ ר'דּ 'רז' בגמטריא  'רז' דהרי !2)(. ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌

'כּ גוֹ ןהגר"אוכתב - ל' נא"בתיקון כּ ל "קרא  אקרא, "מה אמרת: והיא  ... ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לומר רוצה חציר " להה בּ שׂ ר שיענה מי  משיחא(להשכינה )דאין  בעקבות וזה  . ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

"ס וֹ מ ואין ואׁש ּת וֹ מם עזר  ואין "ואבּ יט בו: ה )שכתוב סג וכמו(ישעיה  , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
רבותינו  סוטה )שאמרו מסכת  יסגא':(בסוף  חוצפא משיחא (עכ"ל !'בעקבות

ישרים')הגר"א  ב'מסילת  ברמח"ל  היטב מבוארים הגר "א  ודברי יט ). .(בפרק 
הכוונה על מצוותיו  במעשה עובד שהוא העבודה  מלבד הזה, החסיד 'והנה

החורבןהזאת , ועל  הגלות על ממש  צער  תמיד  שיצטער צריך ודאי ,הנה
יתברך. לכבודו  כביכול מיעוט גורם שזה מה לגאולהמצד לפי ויתאוה -

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער עטדברי 

הנביא : התרעם הדבר  זה  העדר ועל  יתברך... השם לכבוד  עילוי יהיה  שבה 
מפגּ יע" אין  כּ י ויּ ׁש ּת וֹ מם איׁש  אין  כּ י טז)"ויּ רא נט "וא בּ יט (ישעיה ואמר : , ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

"סוֹ מ ואין וא ׁש ּת וֹ מם  עזר  ה )ואין סג לּה "(שם  אין דּ רׁש  היא  "ציּ וֹ ן ואמר : , ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌
יז) ל לברכה :(ירמיה זכרונם  ופרשו מא.), סוכה ל., השנה ראש 'מכלל (במסכת 

דרישה' !דבעיא 

,ולהנאת נפש לטובת , עושי  ה  לעצמ  שעושי חסד כל
ישראל של  וגאולת הכבוד  עילוי על  מבקשי ולא 

מכּ ל  בּ ידּה  מחזיק ואין ילדה בּ נים מ כּ ל לּה  מנהל "אין הנביא : עוד ואמר  ...ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
גּ דּ לה " יח )בּ נים נא ה דה"(ישעיה  כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל חציר  הבּ שׂ ר "כּ ל ואמר: , ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ו) מ לברכה (שם  זכרונם ופרשו  ב:), דף  זרה '(עבודה לעצמם: שעושים חסד שכל 
עושים הזאת,'הם השלמה לכוונה מתכוונים ואינם ולהנאתם, נפשם לטובת

ישראל של וגאולתן  הכבוד  עילוי על  מבקשים לכבוד ולא אפשר אי שהרי .
בזה תלוי שזה  כבודם וברבוי ישראל של  בגאולתן אלא  להתרבות העליון

הזוהר)הרמח "ל (עכ"ל!באמת' בתיקוני רשב "י בדברי כאן , האמור מכל - .
זקנים, דעת  דעתו את שביאר הגר"א רבינו בדברי וכן חדש, זוהר  ותיקוני

"זר וֹ ע על כּ חוֹ תם  , ּלב על "כח וֹ תם  ותשמור תיקח לא  חהאיך  השירים  (שיר  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ולכןו) קודשם ברוח וחזו שכליהם בעין ראו  לברכה זכרונם שחכמינו איך

ׁש להבתיה" "אׁש  דברי בדבריהם  לנו חכמים(שם )הורו התלמידי  שכאשר  ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
שבתורה, הנגלה בחלק רק  אלא  התורה בסודות עוסקים  אינם בתראה בדרא
באפילה, המגששים לעוורים הם  דומים הקדושה  השכינה ולצער  לצערם אז

בני  עזבוני  צועקת במר ל',!!!ושכינה תיקון וכמאמר העינים'- ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ'סתוּ מי
מלהבין שכליהם עיני שכתב :שסתומות הגר"א בדברי זה  לשון מצינו  וכן .

להם אין ולכן תורה, ברזי עיניהם פותחין שלא  התורה לומדי של 'מצבם
העיניים 'אוֹ ר'מאור  בגמטריא  דּ 'רז' דהרי בּ חׁש בּ ן, איה וּ  'א וֹ ר ' דּ 'רז' עכ"ל.- ! ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לקח" ויוֹ סף  לצדּ יק הוֹ דע עוֹ ד , ויחכּ ם לחכם ּת ן  ויאהבךּ . לחכם  "הוֹ כח  -ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
ח -ט ) ט הסולם,(משלי באל"ר, הגר"א, הרמח "ל, מלך, כסא  מסה"ק [תה"ד !

רבי  להגה "צ המהרח"ו  הקדמת על דחיי אילנא  ומספר ה', סוד מדבש, מתוק
גן תועיםשבתי  וילמדו רצון ויהי [0548474401 הספר  לקבלת - שליט "א

יזכובינה ידו ועל  עילאה , זיהרא מן  בבינה  האחוז זוה"ק לימוד  היא 
עילאה , מאימא  באהבה  ולאלתשובה  בו בלימודנו תלוי  גאולתינו וכל 

מילה ודם פסח כדם אליעזר בזולתו, דרבי בפרקי כט )כדאיתא על (פרק



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  פ

ו'הפסוק טז מתבּ וֹ )(יחזקאל וארא עלי בּ דמי"ואעבר  ל ואמר  בּ דמי ססת  ָ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
חיי", בּ דמי ל ואמר  מילהחיי ברית  דם לוקחין ישראל  והיו ... ולז"ל: ֲ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

על  רחמים  ונתמלא פסח ודם  מילה ברית דם  בתיהם משקוף על ונותנין
שנאמר בדמיךישראל מתבוססת ואראך עליך כתיב,"ואעבור  לא בדמך ,"

ר' חיי בדמיך לך ואומר פסח , ודם  מילה ברית דם דמים בשני בדמיך, אלא
הקב "ה אמר אלא חיי, בדמיך פעמים  שני הכתוב ראה  מה  וכי אומר אליעזר 

ממצרים, נגאלו פסח  דם  ובזכות  מילה ברית  דם  בריתבזכות  דם ובזכות
נאמר לכך רביעי מלכות בסוף להגאל  עתידים אתם פסח  דם ובזכות  מילה

חיי  בדמיך לך וזל"ק :ואומר הקדוש, השל"ה  זקני דברי מובן ועתה  עכ"ל. ,
ׁש יּ בוֹ א עד וכ וּ ' גּ נוּ ז  להיוֹ ת  עתיד היה  מה זּ הר ׁש החבּ וּ ר  מכּ אן, מבאר ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִה נּ ה 
יבוֹ א העוֹ סקים וּ בזכ וּ ת לּת ח ּת וֹ נים, ית גּ לּ ה ׁש אז ה יּ מים  בּ סוֹ ף האחרוֹ ן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַה דּ וֹ ר 
לביאת וֹ . קר וֹ בה סבּ ה  ּת היה זה  אׁש ר  בּ סבּ ת וֹ , דּ עה הארץ ּת ּמ לא אז  כּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,
יגּ אלוּ  זה  ׁש בּ זכוּ ת  כּ די וכוּ ', אחזּ ת וֹ  אל  איׁש  וׁש בּת ם וּ בגיניּה  ׁש אמר  ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש   ׁש הצר עד מּמ צרים , ישׂ ראל  נגאלוּ  ׁש א כּ ׁש ם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

מילה, וּ בדם  ּפ סח  בּ דם  ׁש יּ ז כּ וּ לק דּ ׁש ם  עד הגּ אלּ ה ּת היה א העתידה גּ א לּ ה כּ ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
בּ ּה  הזּ וֹ כה וא ׁש רי  ,יתבּ ר האל רצוֹ ן  והוּ א הזּ וֹ , הּק ד ה עשׂ רה.ל ּת וֹ ספת (ׁש ל"ה , ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

א') מאמר לוֹ מרמאמר וֹ ת, יׁש  זה  וּ לפי נפלאוֹ ת , ארא נּ וּ  מצרים  מארץ  צאת כּ ימי . ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ה ּפ סוּ ק נפלאוֹ ת ",ּפ ר וּ ׁש  אראנּ וּ  מצרים מארץ  צאת טו)"כּ ימי ז, (מיכה  ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מצרים, בּ יציאת ׁש עשׂ ה  כּ מוֹ  נּס ים לנוּ  יעשׂ ה הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ּפ ר וּ ׁש וֹ 
כּ ן כּ מוֹ  מילה, ודם  ּפ סח דּ ם ׁש ל  הקדוּ ׁש ה ּת וֹ ספת  בּ זכוּ ת  נ ּס ים ע שׂ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אז
בּ מהרה נפלאוֹ ת ה' יראנ וּ  ה ּק דוֹ ׁש ה לתוֹ ספת נז כּ ה אם מה גּ לוּ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִבּ יציאה 

מ  יוֹ צא  אזבּ ימינוּ , ׁש ח כּ ה  כּ מוֹ  מחכּ ה, ה ' בּ נוּ , אלּ א  ּת לוּ י ה דּ בר אין זּ ה ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ זכּ ה מחכּ ה, ה וּ א עכׁש ו כּ ן כּ מ וֹ  ּפ סח , ויעשׂ וּ  ׁש יּ מוּ לוּ  מצרים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִבּ יציאת 
האיוֹ ם ה גּ לוּ ת מן יוֹ ציאנוּ  מיּ ד לזה  וּ כׁש נז כּ ה  הזּ וֹ הר, ׁש ל  הקדוּ ׁש ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְלת וֹ ספת 

להגר"א ׁש מה  בּ אבן  כּ תב וכן ג')וה נּ וֹ רא. אוֹ ת  י"ד ּת היה(ּפ רק  א דּ הגּ א לּ ה  , ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
הּק בּ לה. בּ לּמ וּ ד  הגּ א לּ ה ועּק ר ה ּת וֹ רה, לּמ וּ ד ידי על ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַרק 

דיהיה  מלי ע תפה אחד ל  קל הדל  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָכר 
: הא הה, ה ְִֵֶַַָלמדי

ה דּ וֹ ר לכל והאמּת י הרא ׁש י ה ּמ גן  הר ׁש בּ "י סכּ ת  ֹלתו נכנסים ישׂ ראל כּ ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָא.
כּ נּ אמר ח ')כּ לּ וֹ , ק "מ  נ ׁש ק"(ּת הלּ ים  בּ יוֹ ם לרא ׁש י חז"לסכּ תה ואמרוּ  (יר וּ ׁש למי". ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ח ') דּ ף גּ וֹ ג ,יבמ וֹ ת בּ א יוֹ ם זהוּ  נׁש ק זכרוּ בּ יוֹ ם  יה וּ דים ב. - בּ ׁש עתוֹ !!. נח כּ מ וֹ  ! ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פאדברי 

ׁש ה זּ הרעכׁש ו הּמ בּ וּ ל. לפני להזדּ רז נא להכּ נס, יכ וֹ לים וכ לּ ם ּפ תוּ חה ה ּת בה  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
הּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד  הּמ ׁש ּת ּת ף כּ ל ג. - הדּ וֹ ר . ׁש ל  הּמ צילה  נח  ּת בת הוּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

להלּ ן . כּ ּמ באר  כּ לּ ם כּ נגד עצוּ ם שׂ כר יקבּ ל לקיּ םהזּ ה יראה  אחד כּ ל ד . - ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ויק בּ ל  עוֹ מד, העוֹ לם  ׁש עליהם  העוֹ שׂ ה , מן  יוֹ תר  ה ּמ עשׂ ה  גּ דוֹ ל חז "ל, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאמר 
בּ חינם זוֹ הר ספרי ויח לּ ק ׁש יּ זכּ ה  כּ די בּ חנּ ם, לחלּ ק ׁש ר וֹ צה  חוֹ בר וֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
וּ כאלּ וּ  כּ לּ ם, כּ נגד שׂ כר  ויקבּ ל והרחוֹ קים , הּק ר וֹ בים  מׁש ּפ חּת וֹ  וּ בני ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבריו

בּ ז וֹ הר  כּ ּמ באר  קכ"ח:)בּ ראם  ועוֹ (ּת רוּ מה ובגר "א , חסידים ד.וּ בספר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ל 'המׁש יחסוֹ ד  נׁש קּת ּק וּ ן כּ לי לתת מנת  על ע ּת קים , כּ מיליוֹ ן בּ ע"ה לאוֹ ר  יצא  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כינת לעלּ וּ י ישׂ ראל עם  להצלחת ׁש ם, ה וּ א  בּ א ׁש ר יה וּ די לכל  מגן  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוערכּ ת 
יראוּ  ירחמנוּ  יׁש וּ ב בּ ימינ וּ  בּ מהרה  עלינוּ , מלכוּ תוֹ  כּ ב וֹ ד וּ להיגלוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵע וּ זּ נ וּ ,

אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה צדקנוּ  מׁש יח בּ הגּ לוֹ ת לבּ נוּ  וישׂ מח ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵעיננ וּ 

כּ אילוּ  שׂ כר  מהם ואחד אחד  כּ ל מקבּ ל הזה  הקדוש בלימוד הּמ ׁש ּת ּת ף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכל 
= 62+5.1 ה ּק דוֹ ׁש .1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)(למד זוהר  דפי ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ז וּ לת"המעוּ נין אקים ראתה א "עין עצוּ מ וֹ ת לזכ יּ וֹ ת ולזכּ וֹ ת לה ׁש ּת ּת ף ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
טל:0527-651911. -ֶ◌

שילמד/יקראכל מישראל  ישראלאחד שבטי ביחד  ואחד, אחד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל 
הקדוש הזוהר לוֹ מדי מלי וֹ ן כּ ל ׁש ל  והזּ כיּ וֹ ת ה כר את  מקבּ ל ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהלּ וֹ מדים 

וע וֹ ד) עוד .(שד"ח , עדן גן  טעם וטועם  הבא  עלום  נוחל אחת דקה  לּמ וּ ד בּ זמן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הזה. בעולם כאן

זוהרלימוד דפי 10 שווה זוהר מתיקוני אחד  ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף(הגר"א )דף אחד  וכל ,ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
שׂ כר לוֹ  יׁש  בס"ד] עותקים  במליון [שיוצא הזה  הקדוש הלימוד ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חבוּ רת 

זוהר דפי מיליון  10 שהם  הזה  הדף לומדי בּ ס(שד"ח )מיליון וּ מוּ כפל ,ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש ּמ  חיּ ים האנ ׁש ים  מים  הבּ אר כּ דברי אליהם  כ"י )תחבּ ר  ּת רוּ מה 10(פ' כלומר , ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בעולם שיש  יהודים  מליון 15 כפול  = מליון כפול  חסידים )מליון (ספר 

זוהר,)1,500,000,000,000,000,000,000(=02+5.1 הםדפי 1000 כּ פ וּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ְועוֹ ד
נפּת לי  שׂ רי ונקראים הכינה את  ה ּס וֹ עדים הרבּ ים ח 'מז כּ י ּפ ר ׁש ה שיה"ש  (מד"ר ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

קכ.) דף  ח "ב זהר טז, וּ במנין)1,500,000,000,000,000,000,000,000(32+5.1,ּפ סקה ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אלף כּ פוּ ל  באלףע וֹ ד משמים שנותנים ומה  שורה  השכינה עשרה  שבכל ָ◌ֶ◌ֶ◌

ויּ צא )נותנים =,(זוֹ ה"ק 62+5.1 דפי 1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)(= ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

וּ בזּ הר!!זוהר .[1-7 חלקים  הזוֹ הר  בּ כח ראה  הנּ "ל הח ׁש בּ וֹ ן על  [ההסבּ ר  !ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌
בּ אפן זה ממים ׁש נּ וֹ תנים  בּ אלפים  הכר ׁש כּ ל כּ תב ה ירים  ׁש יר  ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  פ

ו'הפסוק טז מתבּ וֹ )(יחזקאל וארא עלי בּ דמי"ואעבר  ל ואמר  בּ דמי ססת  ָ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
חיי", בּ דמי ל ואמר  מילהחיי ברית  דם לוקחין ישראל  והיו ... ולז"ל: ֲ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

על  רחמים  ונתמלא פסח ודם  מילה ברית דם  בתיהם משקוף על ונותנין
שנאמר בדמיךישראל מתבוססת ואראך עליך כתיב,"ואעבור  לא בדמך ,"

ר' חיי בדמיך לך ואומר פסח , ודם  מילה ברית דם דמים בשני בדמיך, אלא
הקב "ה אמר אלא חיי, בדמיך פעמים  שני הכתוב ראה  מה  וכי אומר אליעזר 

ממצרים, נגאלו פסח  דם  ובזכות  מילה ברית  דם  בריתבזכות  דם ובזכות
נאמר לכך רביעי מלכות בסוף להגאל  עתידים אתם פסח  דם ובזכות  מילה

חיי  בדמיך לך וזל"ק :ואומר הקדוש, השל"ה  זקני דברי מובן ועתה  עכ"ל. ,
ׁש יּ בוֹ א עד וכ וּ ' גּ נוּ ז  להיוֹ ת  עתיד היה  מה זּ הר ׁש החבּ וּ ר  מכּ אן, מבאר ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִה נּ ה 
יבוֹ א העוֹ סקים וּ בזכ וּ ת לּת ח ּת וֹ נים, ית גּ לּ ה ׁש אז ה יּ מים  בּ סוֹ ף האחרוֹ ן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַה דּ וֹ ר 
לביאת וֹ . קר וֹ בה סבּ ה  ּת היה זה  אׁש ר  בּ סבּ ת וֹ , דּ עה הארץ ּת ּמ לא אז  כּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,
יגּ אלוּ  זה  ׁש בּ זכוּ ת  כּ די וכוּ ', אחזּ ת וֹ  אל  איׁש  וׁש בּת ם וּ בגיניּה  ׁש אמר  ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש   ׁש הצר עד מּמ צרים , ישׂ ראל  נגאלוּ  ׁש א כּ ׁש ם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

מילה, וּ בדם  ּפ סח  בּ דם  ׁש יּ ז כּ וּ לק דּ ׁש ם  עד הגּ אלּ ה ּת היה א העתידה גּ א לּ ה כּ ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
בּ ּה  הזּ וֹ כה וא ׁש רי  ,יתבּ ר האל רצוֹ ן  והוּ א הזּ וֹ , הּק ד ה עשׂ רה.ל ּת וֹ ספת (ׁש ל"ה , ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

א') מאמר לוֹ מרמאמר וֹ ת, יׁש  זה  וּ לפי נפלאוֹ ת , ארא נּ וּ  מצרים  מארץ  צאת כּ ימי . ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ה ּפ סוּ ק נפלאוֹ ת ",ּפ ר וּ ׁש  אראנּ וּ  מצרים מארץ  צאת טו)"כּ ימי ז, (מיכה  ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מצרים, בּ יציאת ׁש עשׂ ה  כּ מוֹ  נּס ים לנוּ  יעשׂ ה הוּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ּפ ר וּ ׁש וֹ 
כּ ן כּ מוֹ  מילה, ודם  ּפ סח דּ ם ׁש ל  הקדוּ ׁש ה ּת וֹ ספת  בּ זכוּ ת  נ ּס ים ע שׂ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אז
בּ מהרה נפלאוֹ ת ה' יראנ וּ  ה ּק דוֹ ׁש ה לתוֹ ספת נז כּ ה אם מה גּ לוּ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִבּ יציאה 

מ  יוֹ צא  אזבּ ימינוּ , ׁש ח כּ ה  כּ מוֹ  מחכּ ה, ה ' בּ נוּ , אלּ א  ּת לוּ י ה דּ בר אין זּ ה ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ זכּ ה מחכּ ה, ה וּ א עכׁש ו כּ ן כּ מ וֹ  ּפ סח , ויעשׂ וּ  ׁש יּ מוּ לוּ  מצרים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִבּ יציאת 
האיוֹ ם ה גּ לוּ ת מן יוֹ ציאנוּ  מיּ ד לזה  וּ כׁש נז כּ ה  הזּ וֹ הר, ׁש ל  הקדוּ ׁש ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְלת וֹ ספת 

להגר"א ׁש מה  בּ אבן  כּ תב וכן ג')וה נּ וֹ רא. אוֹ ת  י"ד ּת היה(ּפ רק  א דּ הגּ א לּ ה  , ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
הּק בּ לה. בּ לּמ וּ ד  הגּ א לּ ה ועּק ר ה ּת וֹ רה, לּמ וּ ד ידי על ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַרק 

דיהיה  מלי ע תפה אחד ל  קל הדל  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָכר 
: הא הה, ה ְִֵֶַַָלמדי

ה דּ וֹ ר לכל והאמּת י הרא ׁש י ה ּמ גן  הר ׁש בּ "י סכּ ת  ֹלתו נכנסים ישׂ ראל כּ ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָא.
כּ נּ אמר ח ')כּ לּ וֹ , ק "מ  נ ׁש ק"(ּת הלּ ים  בּ יוֹ ם לרא ׁש י חז"לסכּ תה ואמרוּ  (יר וּ ׁש למי". ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ח ') דּ ף גּ וֹ ג ,יבמ וֹ ת בּ א יוֹ ם זהוּ  נׁש ק זכרוּ בּ יוֹ ם  יה וּ דים ב. - בּ ׁש עתוֹ !!. נח כּ מ וֹ  ! ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פאדברי 

ׁש ה זּ הרעכׁש ו הּמ בּ וּ ל. לפני להזדּ רז נא להכּ נס, יכ וֹ לים וכ לּ ם ּפ תוּ חה ה ּת בה  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
הּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד  הּמ ׁש ּת ּת ף כּ ל ג. - הדּ וֹ ר . ׁש ל  הּמ צילה  נח  ּת בת הוּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

להלּ ן . כּ ּמ באר  כּ לּ ם כּ נגד עצוּ ם שׂ כר יקבּ ל לקיּ םהזּ ה יראה  אחד כּ ל ד . - ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ויק בּ ל  עוֹ מד, העוֹ לם  ׁש עליהם  העוֹ שׂ ה , מן  יוֹ תר  ה ּמ עשׂ ה  גּ דוֹ ל חז "ל, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַמאמר 
בּ חינם זוֹ הר ספרי ויח לּ ק ׁש יּ זכּ ה  כּ די בּ חנּ ם, לחלּ ק ׁש ר וֹ צה  חוֹ בר וֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
וּ כאלּ וּ  כּ לּ ם, כּ נגד שׂ כר  ויקבּ ל והרחוֹ קים , הּק ר וֹ בים  מׁש ּפ חּת וֹ  וּ בני ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבריו

בּ ז וֹ הר  כּ ּמ באר  קכ"ח:)בּ ראם  ועוֹ (ּת רוּ מה ובגר "א , חסידים ד.וּ בספר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ל 'המׁש יחסוֹ ד  נׁש קּת ּק וּ ן כּ לי לתת מנת  על ע ּת קים , כּ מיליוֹ ן בּ ע"ה לאוֹ ר  יצא  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כינת לעלּ וּ י ישׂ ראל עם  להצלחת ׁש ם, ה וּ א  בּ א ׁש ר יה וּ די לכל  מגן  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוערכּ ת 
יראוּ  ירחמנוּ  יׁש וּ ב בּ ימינ וּ  בּ מהרה  עלינוּ , מלכוּ תוֹ  כּ ב וֹ ד וּ להיגלוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵע וּ זּ נ וּ ,

אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה צדקנוּ  מׁש יח בּ הגּ לוֹ ת לבּ נוּ  וישׂ מח ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵעיננ וּ 

כּ אילוּ  שׂ כר  מהם ואחד אחד  כּ ל מקבּ ל הזה  הקדוש בלימוד הּמ ׁש ּת ּת ף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכל 
= 62+5.1 ה ּק דוֹ ׁש .1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)(למד זוהר  דפי ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ז וּ לת"המעוּ נין אקים ראתה א "עין עצוּ מ וֹ ת לזכ יּ וֹ ת ולזכּ וֹ ת לה ׁש ּת ּת ף ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
טל:0527-651911. -ֶ◌

שילמד/יקראכל מישראל  ישראלאחד שבטי ביחד  ואחד, אחד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל 
הקדוש הזוהר לוֹ מדי מלי וֹ ן כּ ל ׁש ל  והזּ כיּ וֹ ת ה כר את  מקבּ ל ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהלּ וֹ מדים 

וע וֹ ד) עוד .(שד"ח , עדן גן  טעם וטועם  הבא  עלום  נוחל אחת דקה  לּמ וּ ד בּ זמן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הזה. בעולם כאן

זוהרלימוד דפי 10 שווה זוהר מתיקוני אחד  ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף(הגר"א )דף אחד  וכל ,ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
שׂ כר לוֹ  יׁש  בס"ד] עותקים  במליון [שיוצא הזה  הקדוש הלימוד ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חבוּ רת 

זוהר דפי מיליון  10 שהם  הזה  הדף לומדי בּ ס(שד"ח )מיליון וּ מוּ כפל ,ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש ּמ  חיּ ים האנ ׁש ים  מים  הבּ אר כּ דברי אליהם  כ"י )תחבּ ר  ּת רוּ מה 10(פ' כלומר , ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בעולם שיש  יהודים  מליון 15 כפול  = מליון כפול  חסידים )מליון (ספר 

זוהר,)1,500,000,000,000,000,000,000(=02+5.1 הםדפי 1000 כּ פ וּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ְועוֹ ד
נפּת לי  שׂ רי ונקראים הכינה את  ה ּס וֹ עדים הרבּ ים ח 'מז כּ י ּפ ר ׁש ה שיה"ש  (מד"ר ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

קכ.) דף  ח "ב זהר טז, וּ במנין)1,500,000,000,000,000,000,000,000(32+5.1,ּפ סקה ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אלף כּ פוּ ל  באלףע וֹ ד משמים שנותנים ומה  שורה  השכינה עשרה  שבכל ָ◌ֶ◌ֶ◌

ויּ צא )נותנים =,(זוֹ ה"ק 62+5.1 דפי 1,500,000,000,000,000,000,000,000,000)(= ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

וּ בזּ הר!!זוהר .[1-7 חלקים  הזוֹ הר  בּ כח ראה  הנּ "ל הח ׁש בּ וֹ ן על  [ההסבּ ר  !ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌
בּ אפן זה ממים ׁש נּ וֹ תנים  בּ אלפים  הכר ׁש כּ ל כּ תב ה ירים  ׁש יר  ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 



נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  פב

ּת וֹ רת הּס וֹ ד בּ תוֹ רת  הדּ בקים  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר לוֹ מדי הצּ דּ יקים אבל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָרגיל,
ה כּ תוּ ב א וֹ מר עליהם ג')הרׁש בּ "י, ס"ד זוּ לת (יׁש עיה אהים  ראתה א  "עין ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌

זאת ... לׁש ער ׁש יּ וּ כל בּ ר יּ ה כּ ל ואין לשׂ כרם, קץ ואין  לוֹ ", למח כּ ה  (ועיּ ן יעשׂ ה  ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌

וע וֹ ד) הר ׁש בּ "י , שׂ מחת א-ז, חלקים  הזּ וֹ הר .כּ וֹ ח  ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
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לעולם  גאולה שתביא הכשרות וסודות הזוהר פצצת 

ישראל!!! שמע   קורא  קול

להגיד  במקום  דרשנים  בעלי ישיבות ראשי רבנים  האדמורי"ם  מכל אבקש
להם שיהיה ישראל עם את להציל משהו לעשות תתחילו ושיעורים, דרשות

כשרים. ומוהלים  כשירה ושחיטה  מקוואות ולכם

נגמר ,תזכרו הסימניםהמשחק כל הגאולה, יהיה השם בעזרת  השנה 
כולכם הקדוש הזוהר  לימוד על הציבור  לעורר  תתחילו לא  ואם מוכנים,
יהיה לא  הבא, עולם  ולא הזה  עולם  לא לכם יהיה לא  העולם, מן ימחקון 
די  מיט שאקעל און  מע  בע  שמעתי, לא  ידעתי שלא  תירוץ  שום לכם 
בתיקון הרשב"י שכתב מה  על והנורא הגדול הדין ליום  תענו ומה פלייצע ,
השפע קבלה  לא כי יבשה, היא  והמלכות  יבש , שהוא הזמן באותו מ"ג:
השם יחוד באמירת הזה , בעולם  למטה  ישראל בני הבנים צועקים מהיסוד,

כתיקונה, התפילה להעלות  ישראל" שמע"שמע קריאת כל כלומר, ק וֹ ל ◌ֵ◌ְואין
להקב"ה וקוראים  וצועקים בצרה, הם וכשישראל  עוֹ נה , ואין  נשמע, ◌ֶ◌ֵ◌ְלא

בתפלתם. אותם אענה  לא  אני אענה. ו א אבל שמע, דףבקריאת הגר"א (ביאור  ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
מ "ג ) תיקון זוהר  תיקוני  וכ"מ  שכתובצ"ב , למה תזכו בתשובה תחזרו לא ואם - .

הזוהר  ע "א )בתיקוני מט  דף ועשרין וחד עשרין, ...(תקונא  הקודש : בלשון ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,
וא הזּ את האמה  גּ רׁש  ה וּ א,  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  רב ,אוֹ מרת הערב  אלּ וּ  בּ נ ּה , ת ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

העוֹ לם וּ מן הזּ ה  העוֹ לם מן  אוֹ תם  גּ רׁש  הוי"ה, בּ נחלת  מהסּת ּפ ח  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש גּ רׁש וּ ני

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פגדברי 

ישׂ ראל,ה בּ א עם חלק להם יהיה  ה וּ אׁש א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נוֹ טל זמן בּ אוֹ ת וֹ  ... . ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּת בוֹ ת וׁש ׁש  ׁש מע בּ קריאת  ׁש יּ ׁש  ּת בוֹ ת וּ ׁש מוֹ נה  אר בּ עים  מאתים  ׁש ה וּ א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹרמ"ח,

ׁש ניהם... את ויּ דקר  וּ בּה , המיםהיּ חוּ ד , מן ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  א וֹ תם גּ רׁש  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ואחר א וֹ תם, ותפס  אחריהם רדף  ּכ ואחר  אוֹ תם , גּ רׁש  בּ ראׁש וֹ נה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ ...

אוֹ תם הרג  ּעכ"ל.כ המׁש , נגד להוי"ה  אוֹ תם  וה וֹ קע ... ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

שישמי פי על א למעלה נשמתו  עליית בזמ זו בחכמה  עסק שלא
אותו דוחה יופיא"ל  הגדול  המלא זה  טובי ומעשי תורה כמה בידו
אותו שורפי  כנפי שש  בעלי  כול שה תחתיו אשר   והשרפי לחו

חוזר והוא כנפיה בהבלי

הוא ברוך הקדוש עלמא להאי העליון מעולם הנשמה  שיורדת  וקודם
כדאיתא  דאורייתא  ברזי לעסוק  אותה תרומהמשביע פרשת (דףבזוהר 

וכו'קס "א ) עלמא בהאי לנחתא  דזמינון מדברי בד"ה  בפירוש  לך הרי
ביאת וקודם הזאת החכמה  שילמד  כדי האדם בריאת  שתכלית  הזוהר 
בהאי  לעסוק הנשמה משביע הוא ברוך  הקדוש  הזה לעולם הנשמה 
הבא לעולם הנשמה ביציאת גם דאורייתא ברזי דהימנותא  ברזי עלמא
אהלו שם אשר  הרמתה מקום אל למעלה עליון לאור להשיג יכולה  אינה
החכמה בהתעסקות לא אם חיים מלך פני  הוי"ה בנועם  לחזות מתחלה

לברכה הזאת זכרונו יוחאי בן שמעון הרבי לנו  שהזהיר מה  בזוהרחזי
פקודי  רמ "ז)פרשת וכו',(דף  חיותא  בזמןהאי זו בחכמה  עסק שלא ומי

טובים ומעשים  תורה כמה בידו שיש פי על  אף למעלה נשמתו עליית
שהם תחתיו אשר והשרפים לחוץ אותו  דוחה יופיא"ל  הגדול  המלאך  זה

חוזר והוא כנפיהם  בהבלי  אותו  שורפים  כנפים שש  בעלי ומתחדשכולם
הוא ברוך הקדוש  של רחמיו  שמתגלגלין עד אותו ושורפים  וחוזרים
מפני  זו בחכמה  החושקין  הנשמות והם  אחרת פעם ובוראו וחוזר עליו
אף חיים בתר דרדיף כמאן זאת חכמה  אחר  רודפים לכן מקודם שלקו

גב מזלייהועל  חזו לא ה:)(ויקהל.חזי דאיהו דף  משה





נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער דברי  פב

ּת וֹ רת הּס וֹ ד בּ תוֹ רת  הדּ בקים  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר לוֹ מדי הצּ דּ יקים אבל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָרגיל,
ה כּ תוּ ב א וֹ מר עליהם ג')הרׁש בּ "י, ס"ד זוּ לת (יׁש עיה אהים  ראתה א  "עין ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌

זאת ... לׁש ער ׁש יּ וּ כל בּ ר יּ ה כּ ל ואין לשׂ כרם, קץ ואין  לוֹ ", למח כּ ה  (ועיּ ן יעשׂ ה  ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌

וע וֹ ד) הר ׁש בּ "י , שׂ מחת א-ז, חלקים  הזּ וֹ הר .כּ וֹ ח  ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
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להגיד  במקום  דרשנים  בעלי ישיבות ראשי רבנים  האדמורי"ם  מכל אבקש
להם שיהיה ישראל עם את להציל משהו לעשות תתחילו ושיעורים, דרשות

כשרים. ומוהלים  כשירה ושחיטה  מקוואות ולכם

נגמר ,תזכרו הסימניםהמשחק כל הגאולה, יהיה השם בעזרת  השנה 
כולכם הקדוש הזוהר  לימוד על הציבור  לעורר  תתחילו לא  ואם מוכנים,
יהיה לא  הבא, עולם  ולא הזה  עולם  לא לכם יהיה לא  העולם, מן ימחקון 
די  מיט שאקעל און  מע  בע  שמעתי, לא  ידעתי שלא  תירוץ  שום לכם 
בתיקון הרשב"י שכתב מה  על והנורא הגדול הדין ליום  תענו ומה פלייצע ,
השפע קבלה  לא כי יבשה, היא  והמלכות  יבש , שהוא הזמן באותו מ"ג:
השם יחוד באמירת הזה , בעולם  למטה  ישראל בני הבנים צועקים מהיסוד,

כתיקונה, התפילה להעלות  ישראל" שמע"שמע קריאת כל כלומר, ק וֹ ל ◌ֵ◌ְואין
להקב"ה וקוראים  וצועקים בצרה, הם וכשישראל  עוֹ נה , ואין  נשמע, ◌ֶ◌ֵ◌ְלא

בתפלתם. אותם אענה  לא  אני אענה. ו א אבל שמע, דףבקריאת הגר"א (ביאור  ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
מ "ג ) תיקון זוהר  תיקוני  וכ"מ  שכתובצ"ב , למה תזכו בתשובה תחזרו לא ואם - .

הזוהר  ע "א )בתיקוני מט  דף ועשרין וחד עשרין, ...(תקונא  הקודש : בלשון ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,
וא הזּ את האמה  גּ רׁש  ה וּ א,  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  רב ,אוֹ מרת הערב  אלּ וּ  בּ נ ּה , ת ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

העוֹ לם וּ מן הזּ ה  העוֹ לם מן  אוֹ תם  גּ רׁש  הוי"ה, בּ נחלת  מהסּת ּפ ח  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש גּ רׁש וּ ני

נדח ממנו ידח לא עשר כי ארבעה  העליוחלק בעול שראה  ממה  הנער פגדברי 

ישׂ ראל,ה בּ א עם חלק להם יהיה  ה וּ אׁש א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  נוֹ טל זמן בּ אוֹ ת וֹ  ... . ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּת בוֹ ת וׁש ׁש  ׁש מע בּ קריאת  ׁש יּ ׁש  ּת בוֹ ת וּ ׁש מוֹ נה  אר בּ עים  מאתים  ׁש ה וּ א  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹרמ"ח,

ׁש ניהם... את ויּ דקר  וּ בּה , המיםהיּ חוּ ד , מן ה וּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  א וֹ תם גּ רׁש  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ואחר א וֹ תם, ותפס  אחריהם רדף  ּכ ואחר  אוֹ תם , גּ רׁש  בּ ראׁש וֹ נה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ ...

אוֹ תם הרג  ּעכ"ל.כ המׁש , נגד להוי"ה  אוֹ תם  וה וֹ קע ... ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

שישמי פי על א למעלה נשמתו  עליית בזמ זו בחכמה  עסק שלא
אותו דוחה יופיא"ל  הגדול  המלא זה  טובי ומעשי תורה כמה בידו
אותו שורפי  כנפי שש  בעלי  כול שה תחתיו אשר   והשרפי לחו

חוזר והוא כנפיה בהבלי

הוא ברוך הקדוש עלמא להאי העליון מעולם הנשמה  שיורדת  וקודם
כדאיתא  דאורייתא  ברזי לעסוק  אותה תרומהמשביע פרשת (דףבזוהר 

וכו'קס "א ) עלמא בהאי לנחתא  דזמינון מדברי בד"ה  בפירוש  לך הרי
ביאת וקודם הזאת החכמה  שילמד  כדי האדם בריאת  שתכלית  הזוהר 
בהאי  לעסוק הנשמה משביע הוא ברוך  הקדוש  הזה לעולם הנשמה 
הבא לעולם הנשמה ביציאת גם דאורייתא ברזי דהימנותא  ברזי עלמא
אהלו שם אשר  הרמתה מקום אל למעלה עליון לאור להשיג יכולה  אינה
החכמה בהתעסקות לא אם חיים מלך פני  הוי"ה בנועם  לחזות מתחלה

לברכה הזאת זכרונו יוחאי בן שמעון הרבי לנו  שהזהיר מה  בזוהרחזי
פקודי  רמ "ז)פרשת וכו',(דף  חיותא  בזמןהאי זו בחכמה  עסק שלא ומי

טובים ומעשים  תורה כמה בידו שיש פי על  אף למעלה נשמתו עליית
שהם תחתיו אשר והשרפים לחוץ אותו  דוחה יופיא"ל  הגדול  המלאך  זה

חוזר והוא כנפיהם  בהבלי  אותו  שורפים  כנפים שש  בעלי ומתחדשכולם
הוא ברוך הקדוש  של רחמיו  שמתגלגלין עד אותו ושורפים  וחוזרים
מפני  זו בחכמה  החושקין  הנשמות והם  אחרת פעם ובוראו וחוזר עליו
אף חיים בתר דרדיף כמאן זאת חכמה  אחר  רודפים לכן מקודם שלקו

גב מזלייהועל  חזו לא ה:)(ויקהל.חזי דאיהו דף  משה




