
  
  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

 

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

אמר ר"י לית לך  (בראשית רי"ט)וכן איתא בזוהר 
חובא בעלמא דלא אית ליה תשובה בר מהאי ולית לך 
חובא דלא חמאן אנפי שכינתא בר מהאי דכתיב לא 

  יגורך רע.
אמר רבי יהודה, אין לך חטא בעולם  פירוש הזוהר:[

שאין לו תשובה חוץ מזה, ואין לך רשעים שלא רואים 
  פני השכינה חוץ מזה.]

גודל היסורין והחרפות והבושות שיסבול זמן רב, 
  עבור הנאות העבירה של שעה אחת קלה בעולם הזה

על [הערה:  ובפרט אחר מיתתו כמה יקשה עונש עבירה זו
ן עשה תשובה בין לא עשה כל עבירות שבתורה בי

תשובה יום הכיפורים מכפר חוץ מפורק עול ומגלה פנים 
ואיתא . (יומא דף פ"ה עמוד ב')ומיפר ברית בתורה 

, כל העבירות הכתובות בתורה יש (ט', ג')במדרש רבה 
אבל להם תקנה, גונב אדם אפשר יחזיר גניבתו ויתקן, 

 ]קןהבא על אשת איש ואסרה על בעלה, אינו יכול לת
כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה כל מי שהוא להוט 
אחר העבירה גורם לעצמו שתנטל ממנו הוד שכינה, 
ומלאכי חבלה מושלין עליו, ודנין אותו באכזריות 

ומן העבירה (משלי ח' ט') " ושנותיך לאכזרישנאמר "
שעושה נברא כח הטומאה בתמונה זו ממש וקשורה בו 

מקום שהנפש הולכת שם  ככלב ואינה נפרדת ממנו בכל
בעולם הבא עד עת יקבל עונשו, וגודל היסורין 
והכלימות והחרפות והבושות שיסבול זמן רב עבור 
הנאות העבירה של שעה אחת קלה בעולם הזה, חוץ 

  מיסורי גיהנם אשר אין לשער.
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, ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִרי; ִָּסיֹון
ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי 

הֹון, ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּיים ּבְ 
  ְיָי ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. לב) (ְּדָבִרים

"ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמ; ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק", 
ֶׁשִּבְזכּות ֶׁשּלֹוְמִדים ְּבִסְפרֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ָהֱאDִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר 

  ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵליּו ָאֵמן, ִָּוַׁשע ְּבָכל ַהִּנְצָר; ָלּו.יֹוַחאי 

 -"ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק", 
ַהְּדָח"ק נֹוְטִריקֹון: ַה'הֹוִגים ְּד'ָבָריו חֹק, ְּכלֹוַמר, ֶׁשּלֹוְמֵדי 

"י ְזָי"ע חֹק ְולֹא ַיֲעבֹור ְּדַבר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָהַרְׁשּבִ 
יֹום ְּביֹומֹו, ְּבַווְדַאי ְיכֹוִלים ְלִהָּׁשֵען ָעָליו ֶׁשְּיַלֵּמד ֲעֵליֶהם ְזכּות 

  ַּבָּׁשַמִים, ְוִיָּנְצלּו ִּבְזכּותֹו.

  ִמי זֹוֶכה ָלַגַעת ְּבַמְּקלֹו ֶׁשל ָמִׁשיחַ 
ִּבַּקְרִּתי ֵאֶצל ַרֵּבנּו ְּכָׁשָנה קֶֹדם ְּפִטיַרת ַרֵּבנּו זיע"א, 

ְוָׁשַאְלִּתי ְלִפיו ַמה הּוא ַהָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ְּבכֹחֹו ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה 
יֹוֵתר ִמָּכל, ִסֵּפר ִלי ֶׁשִּביִׁשיַבת "ּפֹוַרת יֹוֵסף" ָהָיה ַּגַּבאי ָּגדֹול 

יָׁשא ְּבַמֲעִׂשים ְּבֵׁשם ר' ִנִּסים ַנחּום, ֲאֶׁשר ָהָיה ֲחִסיָדא ַקִּד 
ּוְּפִריָׁשא, ַּתְלִמיָדם ֶׁשל ר' ֶאְפָרִים ַהּכֵֹהן ְוַהָׂשֶד"ה (ר' ָׁשאּול 
ְדִוויק ּכֵֹהן), ְוָהָיה עֹוֶׂשה צֹומֹות ְוַתֲעִנּיֹות ְולֹוֵמד ַקָּבָלה, 
ּוִבְזַמן ַהִּמְלָחָמה ָהָיה ּדֹוֵאג ֶׁשִּיְלְמדּו ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ְּבֵסֶפר 

דֹוׁש, ְּכֵדי ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּבֵּטל ַהּזֹוַהר ַהָּק 
  ְּגֵזרֹות ַרּבֹות ֵמַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ְוִסַּפְרִּתי לֹו ַמה ֶּׁשָּׁשַמְענּו ִמּמֹוֵרנּו ר' ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי 
זצוק"ל ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָרָאה ֶאת ר' ִנִּסים ַנחּום ַּבֲחלֹום ּוְבָידֹו 

ּוְכֶׁשְּׁשָאלֹו ַמה ִעְנַין ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּבָידֹו, ָאַמר לֹו ֶׁשֶּזהּו  ַמֶּטה,
ַהַּמֶּטה ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ּוְכֶׁשָּיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֵיׁש לֹו ֶאת 
ַהְּזכּות ָלֶתת ְּבָידֹו ֶאת ַהַּמֶּטה. ּוְכֶׁשְּׁשָאלֹו ָלָּמה ָזָכה ָלֶזה, ָאַמר 

ְזכּות ֶׁשָּדַאג ֶׁשַרִּבים ַיַעְסקּו ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ּוְבתֹוַרת לֹו ֶׁשֶּזה ִּב 
ַהַּקָּבָלה, ְוָאַמר ַרֵּבנּו זצוק"ל ְּדַגם ַּבּכֹוְלִלים ֶׁשל ַאְבֵרִכים 
ַחָּיִבים ְלִהְתַעֵּסק ְּבָכל יֹום ַּבִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ְוִלּמּוד ֶזה 

ם ַּבֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה, ִויָקְרבּו ְּבָכְך ֶאת ְיַתֵּקן אֹוָתם ְוַיְדִריְך אֹותָ 
ַהְּגאּוָלה, ְּכמֹו ֵּכן ְצִריִכים ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת ּוֵבית ִמְדָרׁש ִלְלמֹד 
ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש: "ּוְבִגין 

ם ַהְּמֻקָּבִלין ְזקַ ר ֵספֶ ( ן ֵּכן ְיִהי ָרצֹוןָּדא ִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי", ָאֵמ 
 ְלַתְלִמידוֹ ה ּפֶ ל אֶ ה ּפֶ ר ֶׁשָּמסַ  –"ל זצוקי ַּכּדּוִר ק ִיְצחָ  ַרֵּבנּום, ְּבִנִּסיד ַהְּמֻלּמָ ם, ַהְּמֻקָּבִלין ִמְזקַ 

  ."א)ְׁשִליטָ י ְׁשמּוֵאלִ  ְּבָנָיהּו ַרֵּבנּול ַהְּמֻקּבָ ן ַהָּגאוֹ ק ַהֻּמְבהָ 

 התשובה ועיקר דלבא וברעותא ה' ביראת
 אחד כל וצדקה. ותפלה תורה ע"י הוא

 תורה בלימוד ובפרט יכולתו לפי ואחד
 יפה ובירור בליבון הלכה ולברר שבע"פ

 והניצוצין הטוב חלקי מקבץ הוא בזה
 הקליפות מתוך אותן ומברר קדישין
 בלע חיל בסוד מפיהם. בולעם להוציא
 התיקון עיקר וזהו טו) כ, (איוב ויקיאנו

 שבע"פ תורה לימוד כי הברית. פגם של
 הנכבד ית' שמו וביראת הלב בכוונת

 תורה ללמוד שזוכה מי וכש"כ והנורא.
 מאסף כראוי תשובה וע"י ממש לשמה

 קדישין והניצוצין הטוב חלקי כל ומייחד
 ומייחד תתאה. לה' ולשורשן למקורן

 הלב כוונת שאחר ולאשר בבעלה. אותה
 לפומא. לבא מייחד לזה הדברים הן הן

 לב בחי' שהם תתאה לה' עילאה ה' היינו
  .כביכול ופה

 האספו כאן, ולרמז לפרש יש זה פי ועל .990
 הה' ותקשרו שתייחדו אספו ה' היינו

 וקשר אגד מלשון לכם. ואגידה אזי וכנ"ל.
 הגזירות מכל עליכם ואגין שאקשר היינו

 אקשור גו' יקרא אשר ר"ל. קשות
 אם ואפילו כלל. עליכם יצא לבל ואסתום

 כלל. לכם ולהרע להזיק יוכלו לא ח"ו יצאו
 דמטרוניתא בעלה הוא יעאע"ה כי ובפרט
 יוסף יסוד ראה והבן. תתאה ה' שהוא

 ועוד. חכמה, ראשית

 עשרה-שמונה תפלת בכל תמיד יאמר .991
 הנדפס רצון היהי בשופר תקע בברכת
 חודש-ראש בשעת וגם ציון בשערי

 חטאינו. ומפני אמירת ובשעת בענטשן
  של"ה). יוסף, (יסוד
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 ּכֹוֵתב ָא "ְזָיָע  א"ַהִחיָד 
ַנַחל : ְד "ְוֶזּת ׁ, ְקדּוִמים ּבְ

ל ֶאָחד ִאם ִמְליֹון ִנְכׁשַ  ּבְ
לּויו ׁת ּכְ  ִיְהֶיה, ִהְסּתַ

ְלָאךְ  ֶות ְלּמַ ּלוֹ  ַהּמָ  ׁשֶ
  :)כ ז"ע! (ֵעיַנִים ִמְליֹון

  

ל ָאָדם ֲאסּוָרה ְרִאָיה ּכָ  ׁשֶ
ל  ּבֹוֶכה לֹא הּוא ִאם, ִנְכׁשַ

ד ה ֵאינוֹ  ִאם, ִמּיַ  עֹוׂשֶ
ׁשּוָבה ד ּתְ  מֹוִסיף הּוא, ִמּיַ

ְלָאךְ  ַעִין עֹוד ֶות ְלּמַ  .ַהּמָ

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

שואל בקהל:  - קטע מדברי הנער נתן:
משהו שקשור לאינטרנט לא  הראית
  כשר?

יש גם מי שלא שומר את העיניים , נתן: כן
וגם מי  ,שלו ומסתכל על בנות פרוצות

  שמוציא זרע לבטלה, 

ארץ תחתיות זה המקום הכי הכי גרוע 
הכי  ,שיש. האנשים שמגיעים לשמה

 .הרבה אנשים יש שם דווקא במקום הזה
מי שאומר לשון הרע, מי שמלכלך על 
מישהו, מי שמוציא זרע לבטלה, מי שלא 

  , [זה המקום].שומר את העיניים שלו

העלון הזה נעשה ונגמר רק בזכות 
הדברים החמורים על שמירת עיניים 
ותיקון הברית לשון הרע ומוציא שם רע 

  שהנער הצדיק נתן סיפר וגילה לנו. 

שנעשה בזכות הנער נתן הדיסק הזה 
ש"ח מחולק בחינם לכל קוראי  50ועולה 

  0527-651911העלון הזה טלפון 
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לֹום  י ׁשָ ַתב כ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ַרּבִ ּכָ ב ִחּזּוק ׁשֶ (ִמּתֹוְך ִמְכּתַ
ִליָט"א ְל" ָראס ׁשְ   ִמְפַעל ַהּזַֹהר ַהּיֹוִמי")ְיהּוָדה ּגְ

ף    )ו דֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלֹמד ּדַ ָבר ּגָ ּדָ
ְרָעֻנּיֹות  ְפֵני ַהּפֻ ְתִריס ּבִ ָכל יֹום, ְוהּוא ּכִ ֹזַהר ּבְ

ַפע ֹקֶדׁש  יַע ׁשֶ ּפִ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהׁשְ ל ּגְ ּוְלַבּטֵ
ָכל יֹום ן ּבְ ִמים ּכֵ ֵרי ַהְמַקּיְ   ַעל ַעם ַהּקֶֹדׁש, ְוַאׁשְ

יׁש  ה ִהּגִ ִליָט ִהּנֵ ִניֵאל ְפִריׁש ׁשְ י ּדָ יק ַרּבִ ּדִ א "ְלָפֵנינּו ָהַרב ַהּצַ
ַלִים (ַזַצ"ל)  דֹוֵלי ְירּוׁשָ ִיקים ּגְ ּדִ אֹוִנים ַהּצַ ִנים ַהּגְ מֹות ֵמַרּבָ ַהְסּכָ

ַנת תרצ ְ ת ִלּמּוד "ִמּדֹור ַהּקֹוֵדם ִמׁשּ ֻדּלַ ׁשּו ְלַפְרֵסם ּגְ ּקְ ּבִ א ְוכּו' ׁשֶ
דֹוׁש, ּולְ  ר לֹו ַהּזַֹהר ַהּקָ ֶאְפׁשָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֵני ּתֹוָרה ְוכּו' ׁשֶ ׁש ִמּבְ ַבּקֵ

ִלי ֶנֶדר. ָכל יֹום ּבְ ף זַֹהר ּבְ ל ִלְלמֹד ּדַ ּדֵ ּתַ   ִיׁשְ
ר ְלֵעיל, ּוִבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות  ְזּכָ ה ָקם ְוִהְתעֹוֵרר ָהַרב ַהּנִ ְוַעּתָ

ר  ָכל יֹום,ּוְלַסּדֵ ף זַֹהר ּבְ ׁש  ְלִפי לּוַח יֹוִמי ְלִלּמּוד ּדַ פּוס ִויְלָנא, ּוִבּקֵ ּדְ
ְך. נּו ַעל ּכָ ָמה ֵמִאּתָ   ַהְסּכָ

ה ְלַמַען ֲהָפַצת  ָעתֹו ָחְתמּו ַעל ְקִריָאה ְקדֹוׁשָ ׁשְ י ּבִ ְוָרִאינּו ּכִ
י יֹוֵסף  אֹון ַרּבִ ת ָמָרן ַהּגָ ַ בֹוד ְקֻדׁשּ ר ְלֵעיל, ּכְ ְזּכָ דֹוׁש ַהּנִ ַרְעיֹון ַהּקָ

ים זֹוֶנְנֶפְלד ֵזֶכר  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַה ַחּיִ פֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש "ַב ֲא גַ ַצּדִ ד ּדְ
ָרֵאל ִזְכרֹוָנם  דֹוֵלי ִיׂשְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ְוִאּתֹו ִעּמֹו ֶחֶבל ְנִביִאים ּגְ ּבָ ּתִ

ים ִלְבָרָכה ּוְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינוּ  יִקים ּוְקדֹוׁשִ אֹוִנים  ,ַצּדִ ְוַגם ַהּגְ
ית  יִקים ַחְבֵרי ּבֵ ּדִ יִקים ִלְבָרָכהַהּצַ ל ֲעָדֵתנּו ִזְכרֹוָנם ַצּדִ ין ֶצֶדק ׁשֶ  ,ּדִ

ִניָסן תרצ ְך ּבְ ְקִריאֹות קֶֹדׁש ַעל ּכָ   א."ְוָחְתמּו ּבִ
א  יׁשָ ף קכד:)ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַקּדִ ת ָנׂשא ּדַ ָרׁשַ ָבר ֵהִביא  (ּפָ ּכְ

י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ְוָאַמר ּדַ ּדְ
ּקּוִנים  ַרֲחֵמי, ּוַבּתִ לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ף מ')ַהּזַֹהר, ִיְפקּון ּבֵ ִאיָתא:  (ּדַ

ְתָראיּוְבָדָרא  ָאֶרץ ְוכּו'. ּבַ רֹור ּבָ ִגיֵניּה ּוְקָראֶתם ּדְ א ּבְ סֹוף יֹוַמּיָ   ּבְ
ִמיּ  ַגׁשְ ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּבְ זֹאת ׁשֶ ֵעת ּכָ ה ּבְ ּות ְוִהּנֵ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבָ ַרֲחֵבי ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּתִ ָרֵאל  ,ּוְברּוָחִנּיּות ּבְ ּוִבְתפּוצֹות ִיׂשְ
ְתעֹוְררּו  ּיִ ַמִים ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ זּוֵרנּו, ֵעיֵנינּו ְנׂשּואֹות ְלָאִבינּו ׁשֶ ַאְרצֹות ּפְ ּבְ

לֵ  ֵאִרית ּפְ מֹר ׁשְ יַרֲחָמיו ַעל ׁשְ ָרֵאל ִיׁשְ ָרֵאל ָטֵתנּו, ְוׁשֹוֵמר ִיׂשְ ֵאִרית ִיׂשְ
ַרְך ַעל ַעּמֹו  מֹו ִיְתּבָ בֹוד ׁשְ ּלּות ּכְ ִהְתּגַ ָקרֹוב ּבְ ה ִלְראֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ ְוכּו', ְוׁשֶ
יַח ִצְדֵקנּו  ִביַאת ְמׁשִ ם ּבְ ֵ ַאְרצֹו ְוַנֲחָלתֹו ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּוִביׁשּוַעת ַהׁשּ

ְנפ ע ּכַ ֶצּנּו ֵמַאְרּבַ דֹוִלים ְיַקּבְ   ֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו.ּוְבָרִמים ּגְ
ְתִריס  ר ְלֵעיל, ְוהּוא ּכִ ְזּכַ ּנִ דֹול ְמאֹד הּוא ְלַהְנִהיג ּכַ ָבר ּגָ ּדָ
ַפע קֶֹדׁש  יַע ׁשֶ ּפִ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהׁשְ ל ּגְ ְרָעֻנּיֹות ּוְלַבּטֵ ְפֵני ַהּפֻ ּבִ

ָכל יֹום. ן ּבְ ִמים ּכֵ ֵרי ַהְמַקּיְ   ַעל ַעם ַהּקֶֹדׁש, ְוַאׁשְ
ָרֵאל, .. י ִיׂשְ ּתֵ ָכל ּבָ ה ּבְ דֹוׁש ַהּזֶ ֵהא ַהּזַֹהר ַהּקָ ּיְ . ָלֵכן ִמן ָהָראּוי ׁשֶ

ר ְלֵעיל  ְזּכַ ּנִ ה ְוִיְזּכּו ִלְלמֹד ּכַ ל ִמּלָ ִבין ּכָ ּיָ ְלַמַען ָירּוץ ַהּקֹוֵרא ּבֹו ׁשֶ
ה ּוְבָטֳהָרה ּוִבְדִחילּו ּוִבְרִחימוּ  ָ ְקֻדׁשּ א ,ּבִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ   .ּבְ
ּבִ  א ָהֱאלִֹקי ָהַרׁשְ ּנָ ָטֳהָרה, "ּוְזכּות ַהּתַ ְלְמדּו ּתֹוָרתֹו ּבְ ּיִ י ׁשֶ

ה  ְזּכֶ ּנִ ָרט ׁשֶ ָלל ּוַבּפְ ּכְ ע ּבַ ׁשַ ָרֵאל ְלִהּוָ ֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ אי ּתַ ַוּדַ ּבְ




