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מיכליאחתפעם ר ' הרבי הטהור  הקדוש  התענה
זקנותו. בעת תעניות הרבה  מזלאטשוב זי"ע
הרבי , להם  אמר  הדבר. טעם התלמידים אותו שאלו 
וטרח העולם, מן  החסידים לבטל רצה הסמאל  כי
גדולות מסירות שנתרבו  וגרם ענינים בכמה הרבה
העולם  מן לטרדם כדי והכל  והחסידים, הצדיקים על 
פעל ולא  רצונו נגמר שלא הסמאל, ראה כאשר

לבטלם. כח  לו  היה לא  כי אחרתכלום, עצה  חשב
בעולם יתרבו ואדרבה, חסידים, יעשה הוא  שגם
את יתחברו המה  רק ולרבבות, לאלפים החסידים

האמיתיים החסידים אל  מהבליעצמם שמופרשים ,
ראיתי וכאשר  בערבוביא, כולם ויהיו הזה, העולם
זהו כי זו, מחשבה מהסמאל לבטל התעניתי  הנ"ל
ולא שקרנים כשרים אנשים שיתרבו ביותר, הגרוע
הקדוש וסיים שקרן , ומי אמיתי הוא  מי ניכר

ג  אנילתלמידיו : אין כי יותר, עוד  אתענה  לא אני ם
הרע , היצר עתיד  כי  רצונו, לבטל הרבה לפעול יכול
שירצה  עצמו, את להתקדש שיזכה  ומי לצלן, רחמנא
עיניו ויאר מהם יתברך השם  לעבודת לבוא באמת
ובנתיב  החיים בדרך  שילך חיים, מלך פני  מאור

והיושר עד האמת ראה ומעתה  עמהם, יתערב אל –
יטהרינו יתברך והשם מגיעים, הדברים היכן

סלה . אמן יתברך לעבודתו

הגאולה  לפני רב הערב ניסיון

 "  ]           
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בערבמובא אנון מינין וחמש בראשית: בזוהר
נפילים ר"ע] נג"ע [סימן ואנון רב
ומאלין עמלקים... רפאים ענקים גבורים
רישין אנון רביעאה, בגלותא מנהון שאשתארו
חמס, כלי ישראל על קיימין ואנון סגי בקיומא

אתמר ו')ועלייהו חמס(שם הארץ מלאה "כי :
מפניהם..."

"המה"גבורים" אתמר: עלייהו תליתאה מינא
ואנון השם", אנשי הגבורים...

בהון דאתמר דאלין י"א)מסטרא "הבה(בראשית :
כנסיות בתי ובנין שם", לנו ונעשה עיר לנו נבנה

עלומד ועטרה תורה ספר בהון ושויין רשות
שם, לון למעבד אלא דייה לשמא ולא רישוי
ובסטרא שם", לנו "ונעשה דכתיב: הוא הדא

דארעא כעפרא דאנון ישראל על מתגברין אחרא
לון... וגזלין

ומנהיגםפירוש  הצבור על המתמנה הזוהר:
אבל ישראל, מכנסת שנשמתו בידוע ברחמים,
הבונים נחש. משורש נשמתו חמס, בכלי המתמנה
על בזה ולהתגבר שם להם לקנות תורה מוסדות
ה"גבורים" המה חזקה, ביד עליהם למשול העם,

רב. מהערב

הצבור על המתמנה כל כי האות להם וזה ..."
בידוע, עליהם, נפשו ונותן ברחמים ומנהיגם
אמנם ינהגם. מרחמם כי ישראל, מכנסת שנשמתו
באה נפשותיהם חמס, בכלי ישראל על המתמנים
ובתי כנסיות בתי הם יבנו לא כי נחש... משורש
ורצונם חפצם לעשות בידם חרב להיות רק מדרשות

העם...". על וקדושלהתגבר עיר האלוקי המקובל  מהגאון פז" ("כתם
פ "ה) בדף יוחאי " "בר זמר  מחבר  בעל זצוק "ל לביא שמעון רבי הרבי כמורנו
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מעורביןבזוהר אנון רב ערב כד מהימנא": "רעיא
כתיב א')בישראל,מה צריה(איכה "היו

על ראשים אנון רב דערב בזמנא לראש..."?
עבדין אחרא [סטרא כאילו כביכול, ישראל,
שולטים עבדין היא] בריך דקודשא שולטני

הוא. ברוך בהקדוש

          
 

שאורב"רעיא אנון רב דערב ובגין מהימנא":
למוץ, דמיין דעלמא אומין ואנון שבעסה
מאומין לישראל רב ערב בגלותא מעכבין יתיר
שאור מעכב? מי רבנן, דאוקמוה כמה עכו"ם,
כשאור בישראל דבקין דאנון מעכב. שבעסה

אלא אנון לאו עכו"ם אומין א')בעסה,אבל (תהילים

רוח". תדפנו אשר "כמוץ

            
 

איש",ב"תקוני  אין כי וירא וכה כה "ויפן זוהר":
דילהון, בעסקין פנו, לדרכו איש אלא
דהאי בבצעא מקצהו, לבצעו איש דילהון, באורחין
דאלין מסטרא אנון ולאו עלמא, האי לירתא עלמא,

בהון י"ח)דאתמר אלוקים(שמות יראי חיל "אנשי
בצלותין צוחין כולהו אלא בצע", שונאי אמת אנשי
וסליחה מזונא לנא הב הב, ככלבים: דכפורי ביומא
ככלבים נפש עזי ואנון לחיים, כתבינו וחיי, וכפרה
בשת לון ולית לגביה, דצוחי דעלמא אומין דאנון
דיחזור בתיובתא ליה דקרא מאן אית דלא אנפין,
מיניה מרחקא דאיהי היא, בריך לקודשא שכינתיה

בהוןלמהדר דאתמר לכלבים ואדמיין (תהיליםלגביה,

ערבק"ו) ואנון מעשיהם", וילמדו בגוים "ויתערבו :
עבדין. לגרמייהו – דעבדין חסד דכל רב.
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אתבלעוכתוב כד לישראל וי הזוהר": ב"תקוני
בהון אתמר רב וערב רב... א')בערב :(איכה

רב. ערב אנון ודאי  "צריה" לראש...", צריה "היו
אתמר א')עליהו גנבים(ישעיה וחברי סוררים "שריך :

. שוחד..." אוהב כולו

       

"אבןכתב בספרו מוילנא אליהו רבינו הגאון
עד גמור, ברור לא עדיין אבל שלמה":
בישראל מאוד דבוקים והם רב... הערב מן שיבררו
עליזי העשירים והם ממעשיהם... לומדים וישראל
הרוח גסי שיכלו עד בא, דוד בן ואין גאוותך...
על רק רב, הערב להפריד אפשר אי כן מישראל...

הגלות... קשי ידי

אפלה.ושם ימי בשלושת ישראל רשעי כל יתבררו
מלוחים שיאכלו גדולות, צרות יסבלו [שם
ואריכת תורה בטול כל גורמים והם צרות...] ושאר
התאוה... אחר הרודפים הם ו"נפילים" הגלות...

כנסיות בתי שבונים השם, אנשי הם "גבורים"
שם. להם לעשות תורה לספרי תכשיטין ומתנדבין
וגוזלים חמס כלי בגלות ישראל ראשי הם "עמלקים"
לראש..." צריה "היו נאמר: ועליהם ישראל, לעניי
חסדים גמילות לעשות שמתרפים הם "רפאים"
המזלזלין הם "ענקים" תורה. בעלי עם וצדקה

חכמים... בתלמידי

בגלותא,עוד ישראל דבני רישין "עמלקים" הסבר:
"גבורים" ו"הנפילים", ישראל... לעניי וגוזלין

ד') ו' בשביל(בראשית עובדיהון דכל השם", "אנשי הן
"רפאים" שם. רוצים(שם)לעשות שאינם הם 

תורה. בעלי עם וצדקה חסדים גמילות לעשות
חכמים.(שם)"ענקים" בתלמידי המזלזלים 

עמלקים) ד"ה ע"ב, צ"ז  זוהר (תקוני 

נשמתםוכל מגלגול הם שבדור ורשעים פנים עזי
והצרות הגלות וכל קין, ובני רב הערב של
משה שקבל מה ידי על הכל המקדש בית וחורבן
ראשי שהם מפני רב", "ערב ונקראים רב... לערב

"רב"... נקראים ולכן בגלות העם

–נאמר: ראשונה" ילדיהן ואת השפחות את "וישם
לאה "ואת העם. ראשי שהם רב הערב הם
שהם הטובים, הארץ עם הם  אחרונים" וילדיה
יוסף ואת רחל "ואת רב, הערב תחת כפופים
שפלים שהם חכמים, התלמידי הם  אחרונים"

זי"ע)מכולם. מוילנא אליהו  רבי מהגאון (לקוטים

דהןהערב רב הערב בעיני והוא בגלות ראשים רב
בגלותא... ראשים

ע"א ) קי"ד משפטים זהר ועיין המסכן, וחכמת ד"ה ע"א, קי"א זוהר  (תקוני

          

והםוהן  וגדול רב שם להם להיות שרוצין רב, ערב
הגיעו שלא פי על אף להורות, קופצים

בגינייהו ).להוראה. ומשה ד "ה ע"ב, כ"י בראשית אור " ("יהל

         

עלכל  הכל הצרות, וכל המקדש בית וחורבן הגלות
וכל רב, לערב השלום עליו רבינו משה קבול ידי
לומר רוצה מנהון, הן שבדור ורשעים פנים עזי
שנאמר וזה דילהון גלגול שהן דילהון, מנשמתין

ל"ב)בגמרא קאתי".(ביצה רב מערב "הני :
ועלייהו) ד"ה ע"א צ"ז זוהר  (תקוני

  –        

חמישהעוד ישנם זי"ע: מוילנא הקדוש הגאון כותב
והם: רב ערב מיני

הרע.א . לשון ובעלי מחלוקת בעלי

וכדומה.ב. זנות כמו התאוה אחר הרודפים

ליבםג. ואין כצדיקים עצמם שמראים הרמאים
שלם.

להםד. לעשות חרבות ובונים הכבוד אחר הרודפים
שם.

כיה. תחילה, והמחלוקת הממון, אחר הרודפים
כולם. כנגד המחלוקת

עדוהם בא, דוד בן ואין "עמלקים" נקראים
נאמר ועליהם העולם, מן כ"השיעברו (דברים

עמלק"י"ט) זכר את בזוהר .תמחה כמבואר "
דברים) פרשת  אליהו , (אדרת

         

בזוהרכתב אומר גזרו יששכר": ה"בני בעל
על חמס כלי העומדים כל גם אשר בראשית,
בקרבינו אשר רב הערב כתות בתראין בדרין ישראל
תראה כאשר הקורא ידיד והנה יושבים... הם
בעוונותינו אשר דמשיחא] [עקבתא הללו בדורות
ישראל על חמס כלי דקיימין אותן וגם הרבים...
לא בחוקים רעות, בעצות מעליהם עורם את לפשוט
גמר זה דהנה משיחא, לרגלי תצפה הנה טובים...

הרע. מן הטוב להפריד  הברור

            
 

שלמובא רועים יש כי מוהר"ן, לקוטי בספר
הדור, מפורסמי כן גם והם אחרא, הסטרא

מלכותםו ועיקר שיעבודייהו, לתחות אנשים כופין
והם תגא... בלא מלכותא עזות כי עזות, ידי על היא
ועל הכלב... כפני הדור פני והם בעזותם... ככלבים
על רק אפשר אי ממשלתם תחת מהם להנצל כדי כן

עזותם... נגד לעמוד עזות ידי

        

כתבבשער לברכה... זכרונו להאר"י הפסוקים
מהם", הדור רוב "ועתה דבריו: באמצע
חיים והרבי האר"י של דורם על גם כן שכתב והרי
השפל בדור נדבר ומה נאמר ומה זלה"ה... ויטאל
מישראל דרובא רובא היו הקודמים שבדורות הזה,
בעוונותינו הזה, בדור אמנם ומצוות?... תורה שומרי
לא אולי המעוט, בתכלית דמעוטא שמעוטא הרבים,
שיהיו ישראל, בני ממספר אחד אחוז אף נשאר
המעטים אלה בין ואף ומצוות, תורה שומרי
זעירין בהם אף כהרגלם, ומצוות תורה השומרים
וכתות כראוי, עיקרים הי"ג בכל שמאמינים אנון
שבדורנו רב והערב והולכים... מתרבים רב הערב
כי הקודמים, שבדורות רב להערב דמיון להם אין
הבאה התחתונה מירידה הגריעות בתכלית המה
על גם משפיע כזה דור ומצב המשיח, ביאת טרם

הכשרים... (ויוא"מ)המנהיגים

              

הערבעיקר לנו שעושים ממה באים, החסרונות
דמעיקין הקדוש: בזוהר שנאמר כמה רב.
עצמו לחזק והעיקר העולם, מאומות יותר לישראל
בזכות רק נגאלו ממצרים ישראל כי מאוד, באמונה
באמונה, חזוק וצריך העתידה, גאולה וכן האמונה,
אם גם כי צלחה... רשעים דרך שרואים מחמת
כמו טובים דברים רב] הערב [היינו, בהם רואים

היא שלום מדת כי ובפרט ארץ, ודרך ומנהג תורה
 כן פי על אף מאוד, טובה מדה והיא לכל, יסוד
הוא והדם דמים, ממנו להפליט מוכרח שהחולה כמו
כן כמו תערובות, קצת אף בהם יש אשר הנפש,
תהלוכות בכל למאוס מוכרחים דמשיחא בעקבתא
זמן הוא כי מועילים דברים בזה יש אם גם הנ"ל

האלו... בימים והנסיון הבחירה וזוהי הברור,
הלברשטאם) בער ישכר  שמחה לרבינו  שמחה (דברי

    , – " "   
     

הכתב הברכה":הרב "היכל מקאמארנא קדוש
והיוקר יסגי, חוצפא דמשיחא בעקבתא
רוח קדשים, קודש הקדוש מרן אמלוך. אני יאמיר,
בעת טוב שם בעל ישראל רבי ה': משיח אפינו
שערו, ומרט ראשו על הכה אחת פעם מנחה תפלת
לימי שקרוב קודשו, ברוח שראה כך, אחר ואמר
נאבדה זה ידי ועל מאק", יאק "רביעס יהיו המשיח,
של ורעות צרות רוב וכמעט מתארך, והקץ האמונה
ותפילה תורה ובטול השתררות זה מן בא ישראל
מעוקם דרך לו להיות עקושות עקומות ודרכים
אחר שעות ארבע שחרית להתפלל דרכיו ומעוקש
המדבק אשרי בלילה. שעות שלוש ומנחה חצות
השמים בשמי ראשו אשר אמת, לצדיק עצמו

סוף. אין אור בהארות העליונים

     –   
   

העניןבספר ולהבין כתוב: יוסף" יעקב "תולדות
מה "על בפרשה ממורי שמעתי כי לי, נראה

בראת" פ"ט)שווא הרע,(תהילים היצר טענת שהיא ,
נשמה רדת בעת כי אדם, בני לכל התשובה והיא
הקטרוג נתעורר האדם, לגוף מלמעלה קדושה
לפעול יוכל לא מעתה לומר מסמאל מלמעלה
העולם יחזיר שזה מאחר ולפתות, להסטין פעולתו
לו שנותנים עד לריק? נברא למה כן ואם למוטב,
יהודאין, שידין חכם תלמיד בלע האיש זה נגד
ומי השלם, איש מזה יתלוצץ אשר כן גם שנברא

חופשית. והבחירה בזה, או בזה ידבק שירצה

טענתאמר טוב שם בעל ישראל רבי אלוקי מרן
וגבוהה קדושה נשמה כשיורדת סמאל, היצר
כל יחזיר זה והרי בראת"? שווא מה "על הזה לעולם
והרי ולתפילה, לתורה גודלה באמונה למוטב העולם
מדריך בגוף היה והוא נראה, אינו רוחני מלאך אני
ישמע פתי ומי ואהבה, ביראה טוב לדרך אדם בני
אמת צדיק לכל כי אדם! בני כל התשובה: והיתה לי.
אהבה, ולא יראה לא ממש בו אין המנגדו, נגדו יש
מושך צדיק. עצמו מראה הבריות. על משתרר אלא
ויש שונים, ולדברים זרות ולחכמות להפסק אדם בני
וזהו החופשית, הבחירה ומעתה גדולה, תקיפות לו

וראש. לענה אדם בבני יהיה הכל אדם", בני "כל
ע"ד) שכ"ט ד' בראשית חי (זהר

טוב:כמו שם בעל ישראל רבי מרן שאמר
 אמת צדיק כי בראת" שווא מה "על
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    ,      

מעורביןבזוהר אנון רב ערב כד מהימנא": "רעיא
כתיב א')בישראל,מה צריה(איכה "היו

על ראשים אנון רב דערב בזמנא לראש..."?
עבדין אחרא [סטרא כאילו כביכול, ישראל,
שולטים עבדין היא] בריך דקודשא שולטני

הוא. ברוך בהקדוש

          
 

שאורב"רעיא אנון רב דערב ובגין מהימנא":
למוץ, דמיין דעלמא אומין ואנון שבעסה
מאומין לישראל רב ערב בגלותא מעכבין יתיר
שאור מעכב? מי רבנן, דאוקמוה כמה עכו"ם,
כשאור בישראל דבקין דאנון מעכב. שבעסה

אלא אנון לאו עכו"ם אומין א')בעסה,אבל (תהילים

רוח". תדפנו אשר "כמוץ

            
 

איש",ב"תקוני  אין כי וירא וכה כה "ויפן זוהר":
דילהון, בעסקין פנו, לדרכו איש אלא
דהאי בבצעא מקצהו, לבצעו איש דילהון, באורחין
דאלין מסטרא אנון ולאו עלמא, האי לירתא עלמא,

בהון י"ח)דאתמר אלוקים(שמות יראי חיל "אנשי
בצלותין צוחין כולהו אלא בצע", שונאי אמת אנשי
וסליחה מזונא לנא הב הב, ככלבים: דכפורי ביומא
ככלבים נפש עזי ואנון לחיים, כתבינו וחיי, וכפרה
בשת לון ולית לגביה, דצוחי דעלמא אומין דאנון
דיחזור בתיובתא ליה דקרא מאן אית דלא אנפין,
מיניה מרחקא דאיהי היא, בריך לקודשא שכינתיה

בהוןלמהדר דאתמר לכלבים ואדמיין (תהיליםלגביה,

ערבק"ו) ואנון מעשיהם", וילמדו בגוים "ויתערבו :
עבדין. לגרמייהו – דעבדין חסד דכל רב.

     – "  "

אתבלעוכתוב כד לישראל וי הזוהר": ב"תקוני
בהון אתמר רב וערב רב... א')בערב :(איכה

רב. ערב אנון ודאי  "צריה" לראש...", צריה "היו
אתמר א')עליהו גנבים(ישעיה וחברי סוררים "שריך :

. שוחד..." אוהב כולו

       

"אבןכתב בספרו מוילנא אליהו רבינו הגאון
עד גמור, ברור לא עדיין אבל שלמה":
בישראל מאוד דבוקים והם רב... הערב מן שיבררו
עליזי העשירים והם ממעשיהם... לומדים וישראל
הרוח גסי שיכלו עד בא, דוד בן ואין גאוותך...
על רק רב, הערב להפריד אפשר אי כן מישראל...

הגלות... קשי ידי

אפלה.ושם ימי בשלושת ישראל רשעי כל יתבררו
מלוחים שיאכלו גדולות, צרות יסבלו [שם
ואריכת תורה בטול כל גורמים והם צרות...] ושאר
התאוה... אחר הרודפים הם ו"נפילים" הגלות...

כנסיות בתי שבונים השם, אנשי הם "גבורים"
שם. להם לעשות תורה לספרי תכשיטין ומתנדבין
וגוזלים חמס כלי בגלות ישראל ראשי הם "עמלקים"
לראש..." צריה "היו נאמר: ועליהם ישראל, לעניי
חסדים גמילות לעשות שמתרפים הם "רפאים"
המזלזלין הם "ענקים" תורה. בעלי עם וצדקה

חכמים... בתלמידי

בגלותא,עוד ישראל דבני רישין "עמלקים" הסבר:
"גבורים" ו"הנפילים", ישראל... לעניי וגוזלין

ד') ו' בשביל(בראשית עובדיהון דכל השם", "אנשי הן
"רפאים" שם. רוצים(שם)לעשות שאינם הם 

תורה. בעלי עם וצדקה חסדים גמילות לעשות
חכמים.(שם)"ענקים" בתלמידי המזלזלים 

עמלקים) ד"ה ע"ב, צ"ז  זוהר (תקוני 

נשמתםוכל מגלגול הם שבדור ורשעים פנים עזי
והצרות הגלות וכל קין, ובני רב הערב של
משה שקבל מה ידי על הכל המקדש בית וחורבן
ראשי שהם מפני רב", "ערב ונקראים רב... לערב

"רב"... נקראים ולכן בגלות העם

–נאמר: ראשונה" ילדיהן ואת השפחות את "וישם
לאה "ואת העם. ראשי שהם רב הערב הם
שהם הטובים, הארץ עם הם  אחרונים" וילדיה
יוסף ואת רחל "ואת רב, הערב תחת כפופים
שפלים שהם חכמים, התלמידי הם  אחרונים"

זי"ע)מכולם. מוילנא אליהו  רבי מהגאון (לקוטים

דהןהערב רב הערב בעיני והוא בגלות ראשים רב
בגלותא... ראשים

ע"א ) קי"ד משפטים זהר ועיין המסכן, וחכמת ד"ה ע"א, קי"א זוהר  (תקוני

          

והםוהן  וגדול רב שם להם להיות שרוצין רב, ערב
הגיעו שלא פי על אף להורות, קופצים

בגינייהו ).להוראה. ומשה ד "ה ע"ב, כ"י בראשית אור " ("יהל

         

עלכל  הכל הצרות, וכל המקדש בית וחורבן הגלות
וכל רב, לערב השלום עליו רבינו משה קבול ידי
לומר רוצה מנהון, הן שבדור ורשעים פנים עזי
שנאמר וזה דילהון גלגול שהן דילהון, מנשמתין

ל"ב)בגמרא קאתי".(ביצה רב מערב "הני :
ועלייהו) ד"ה ע"א צ"ז זוהר  (תקוני

  –        

חמישהעוד ישנם זי"ע: מוילנא הקדוש הגאון כותב
והם: רב ערב מיני

הרע.א . לשון ובעלי מחלוקת בעלי

וכדומה.ב. זנות כמו התאוה אחר הרודפים

ליבםג. ואין כצדיקים עצמם שמראים הרמאים
שלם.

להםד. לעשות חרבות ובונים הכבוד אחר הרודפים
שם.

כיה. תחילה, והמחלוקת הממון, אחר הרודפים
כולם. כנגד המחלוקת

עדוהם בא, דוד בן ואין "עמלקים" נקראים
נאמר ועליהם העולם, מן כ"השיעברו (דברים

עמלק"י"ט) זכר את בזוהר .תמחה כמבואר "
דברים) פרשת  אליהו , (אדרת

         

בזוהרכתב אומר גזרו יששכר": ה"בני בעל
על חמס כלי העומדים כל גם אשר בראשית,
בקרבינו אשר רב הערב כתות בתראין בדרין ישראל
תראה כאשר הקורא ידיד והנה יושבים... הם
בעוונותינו אשר דמשיחא] [עקבתא הללו בדורות
ישראל על חמס כלי דקיימין אותן וגם הרבים...
לא בחוקים רעות, בעצות מעליהם עורם את לפשוט
גמר זה דהנה משיחא, לרגלי תצפה הנה טובים...

הרע. מן הטוב להפריד  הברור

            
 

שלמובא רועים יש כי מוהר"ן, לקוטי בספר
הדור, מפורסמי כן גם והם אחרא, הסטרא

מלכותםו ועיקר שיעבודייהו, לתחות אנשים כופין
והם תגא... בלא מלכותא עזות כי עזות, ידי על היא
ועל הכלב... כפני הדור פני והם בעזותם... ככלבים
על רק אפשר אי ממשלתם תחת מהם להנצל כדי כן

עזותם... נגד לעמוד עזות ידי

        

כתבבשער לברכה... זכרונו להאר"י הפסוקים
מהם", הדור רוב "ועתה דבריו: באמצע
חיים והרבי האר"י של דורם על גם כן שכתב והרי
השפל בדור נדבר ומה נאמר ומה זלה"ה... ויטאל
מישראל דרובא רובא היו הקודמים שבדורות הזה,
בעוונותינו הזה, בדור אמנם ומצוות?... תורה שומרי
לא אולי המעוט, בתכלית דמעוטא שמעוטא הרבים,
שיהיו ישראל, בני ממספר אחד אחוז אף נשאר
המעטים אלה בין ואף ומצוות, תורה שומרי
זעירין בהם אף כהרגלם, ומצוות תורה השומרים
וכתות כראוי, עיקרים הי"ג בכל שמאמינים אנון
שבדורנו רב והערב והולכים... מתרבים רב הערב
כי הקודמים, שבדורות רב להערב דמיון להם אין
הבאה התחתונה מירידה הגריעות בתכלית המה
על גם משפיע כזה דור ומצב המשיח, ביאת טרם

הכשרים... (ויוא"מ)המנהיגים

              

הערבעיקר לנו שעושים ממה באים, החסרונות
דמעיקין הקדוש: בזוהר שנאמר כמה רב.
עצמו לחזק והעיקר העולם, מאומות יותר לישראל
בזכות רק נגאלו ממצרים ישראל כי מאוד, באמונה
באמונה, חזוק וצריך העתידה, גאולה וכן האמונה,
אם גם כי צלחה... רשעים דרך שרואים מחמת
כמו טובים דברים רב] הערב [היינו, בהם רואים

היא שלום מדת כי ובפרט ארץ, ודרך ומנהג תורה
 כן פי על אף מאוד, טובה מדה והיא לכל, יסוד
הוא והדם דמים, ממנו להפליט מוכרח שהחולה כמו
כן כמו תערובות, קצת אף בהם יש אשר הנפש,
תהלוכות בכל למאוס מוכרחים דמשיחא בעקבתא
זמן הוא כי מועילים דברים בזה יש אם גם הנ"ל

האלו... בימים והנסיון הבחירה וזוהי הברור,
הלברשטאם) בער ישכר  שמחה לרבינו  שמחה (דברי

    , – " "   
     

הכתב הברכה":הרב "היכל מקאמארנא קדוש
והיוקר יסגי, חוצפא דמשיחא בעקבתא
רוח קדשים, קודש הקדוש מרן אמלוך. אני יאמיר,
בעת טוב שם בעל ישראל רבי ה': משיח אפינו
שערו, ומרט ראשו על הכה אחת פעם מנחה תפלת
לימי שקרוב קודשו, ברוח שראה כך, אחר ואמר
נאבדה זה ידי ועל מאק", יאק "רביעס יהיו המשיח,
של ורעות צרות רוב וכמעט מתארך, והקץ האמונה
ותפילה תורה ובטול השתררות זה מן בא ישראל
מעוקם דרך לו להיות עקושות עקומות ודרכים
אחר שעות ארבע שחרית להתפלל דרכיו ומעוקש
המדבק אשרי בלילה. שעות שלוש ומנחה חצות
השמים בשמי ראשו אשר אמת, לצדיק עצמו

סוף. אין אור בהארות העליונים

     –   
   

העניןבספר ולהבין כתוב: יוסף" יעקב "תולדות
מה "על בפרשה ממורי שמעתי כי לי, נראה

בראת" פ"ט)שווא הרע,(תהילים היצר טענת שהיא ,
נשמה רדת בעת כי אדם, בני לכל התשובה והיא
הקטרוג נתעורר האדם, לגוף מלמעלה קדושה
לפעול יוכל לא מעתה לומר מסמאל מלמעלה
העולם יחזיר שזה מאחר ולפתות, להסטין פעולתו
לו שנותנים עד לריק? נברא למה כן ואם למוטב,
יהודאין, שידין חכם תלמיד בלע האיש זה נגד
ומי השלם, איש מזה יתלוצץ אשר כן גם שנברא

חופשית. והבחירה בזה, או בזה ידבק שירצה

טענתאמר טוב שם בעל ישראל רבי אלוקי מרן
וגבוהה קדושה נשמה כשיורדת סמאל, היצר
כל יחזיר זה והרי בראת"? שווא מה "על הזה לעולם
והרי ולתפילה, לתורה גודלה באמונה למוטב העולם
מדריך בגוף היה והוא נראה, אינו רוחני מלאך אני
ישמע פתי ומי ואהבה, ביראה טוב לדרך אדם בני
אמת צדיק לכל כי אדם! בני כל התשובה: והיתה לי.
אהבה, ולא יראה לא ממש בו אין המנגדו, נגדו יש
מושך צדיק. עצמו מראה הבריות. על משתרר אלא
ויש שונים, ולדברים זרות ולחכמות להפסק אדם בני
וזהו החופשית, הבחירה ומעתה גדולה, תקיפות לו

וראש. לענה אדם בבני יהיה הכל אדם", בני "כל
ע"ד) שכ"ט ד' בראשית חי (זהר

טוב:כמו שם בעל ישראל רבי מרן שאמר
 אמת צדיק כי בראת" שווא מה "על
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העולם כל את יעלה שלו ובחיות באהבתו
אדם", בני "כל התשובה היתה זה ועל לקדושה,
סמאל בו שמתלבש שלו, דוגמא תהיה שכן
ומעתה הדור, גדול ורב רבי אותו ועושה הרשע
ראש  רב הערב לרשעים, כי הבחירה, נשארת

טוב, לחלוחית בו אין יבש עץ כמותם, שהוא
ו שקר עזרהכל יסוד אנשיו מנהיג וכן כזב,

לעבודת גדול עזר הוא התנגדות שבאמת כנגדו
באריכות. שם עיין יתברך... ה'

ע"ג) קי"ב הספר דפי ע"א כ"ח ד' חי (זוהר

ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ֶאת  ִלְקרֹא  ָדל  ְדִאְׁשַתּ ִמי  ְוָכל 

ֲאִפילּו ִּבְקִריָאה ְלַבד ּוְבִגְמגּום, ֲהֵרי הּוא ְּכהֹוֶגה 

ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהֵּׁשם, ֶׁשֵּיׁש ּכֹוַח ּבֹו ַלֲעׂשֹות ִנִּסים 

ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָעָליו  ְוָיֵגן  ְיִדיָעה,  ְּבֹלא  ֲאִפילּו 

ּוָבעֹוָלם ַהָּבא ]ַהָּגהֹות ָהַרָמ"ז- ר"מ ַזּכּוָתא קע"ח:[.


