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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

הספד לחודש האחד עשר 
לפטירת הצדיק המקובל 

רבי יוחנן באנון זצ"ל

לנפטר זכות

רבי  הצדיק  של עשר האחד החודש  ליו כא נתאספנו 
בגמרא  ז"ל חכמינו אמרו זצ "ל. באנו ע"א )יוחנ קנ"ג  ד (שבת

נמצא שהנפטר פירוש קאימנא",  דהת בהספידא אחי"
 בעול כלומר "דהת" שני, ופירוש  ההספד, בשעת כא
ידי  על אלא לעלות יכול ואיני עומד אני  "קאימנא" האמת
התעוררות, ודברי  תורה, דברי לומר צרי  ולכ ,מעשיכ
ידי  על שיבוא  טוב מעשה וכל נשמתו, את להעלות  כדי 

.השלו עליו הנפטר , לזכות  נזק זה ,

 ע הגדולה  האבידה על דלבאי מעומקא להספיד באנו
המקובל האדיר, הגאו ,עול יסוד צדיק של סילוקו 
 יוחנ רבי ישראל, של ומאור  רב הרשב"י תלמיד האלוקי

זצ "ל.  באנו

הרעה מפני  כי לב... על  ש איש  ואי אבד "הצדיק 
הצדיק " נז)נאס וישב(ישעיה  פרשת בזוהר  ופירשו  קפ .). ד)

תח , יסי נז)ר י לב (ישעיה  על   אי ואי אבד  ה יק ְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
 נאס הרעה מ ני י מבי  אי  נאספי חסד  ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואני
א ח הא רי דק דא  זמנא אבד , היק ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָה יק .
לרייא ינא  ואז יאת, דקא עלמא  הוי ולא ְְְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָעלמא
א ח זאה  נטיל הא רי קד א די עלמא. ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָעל
 מא י ח ולא ,אחרני ה על ינא  י רי  גי ,ינייהְְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻ

.עלייה יגיְְֲִַָ

תח, י סי ר י הקודש: נז)בלשו ואי (ישעיה  אבד היק ְִִֵֵַַַַָָָ
מ ני  י מבי אי נאספי חסד ואני  לב על   ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאי
ה א ר  דה  זמ אבד, ה יק ה יק . נאס ְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהרעה
על ל רת י ה מז רא י, ל הע  ואי ל ע ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָמיח
מצא ה יק את נטל הא  ר ד ה אז ,ל ְִִֵֶֶַַַָָָָָָהע
מי  יצא  ולא האחרי ל  על י ה רה  די   יניהְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.עליה גֲֵֵֶֶָ

יכיל לא ינא עלמא, ארי זאה זמנא ל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָהא
כתיב , מ ה, מנל עלמא. על קו)ללטאה אמר(תהלי ו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

 עמד בחיר מ ה  ללי  מידלה בגי וגו'. לפניו   ר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לי וסיק  ינייה מ לזאה  נטיל ה א  רי ק דא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
מ ני  י קרא,  פי ס .דילי וגבי את רע כדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָמעלמא,
על ללטאה רעה  ייתי לא עד היק. נאס ְְְְֱִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהרעה

היק . נאס הרעהעלמא  ישלוט לא עד נאס הרעה  מפני כי (ד"א ְֱִֶַַַַָ
הרע.בעלמא ) יצר א  הרעה , מ ני י אחר  ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָבר

,לע רה היק זמ ל הרי הקודש:  ְֲִֵֶֶֶַַַָָָבלשו
תב  מ ה, ?לנ  ימ .ל הע על ללט יכל לא י ְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹה

קו) תהלי) ר עמד   בחיר מה ללי  מידלה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹו אמר 
היק את נטל ה א  ר ד ה   מ .'וג ְְִִֵֶַַַָָָָָלפניו
. את וגבה  נפרע ואז  , להע מ ת א מסק יניהְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמ
בא  טר היק . נאס הרעה מני י   הסק  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹס
הרעה מפני כי [ד"א  היק  נאס להע על ללט ְֱִִֶַַַַָָָָָֹהרעה
מ ני  י אחר  בר .[בעול הרעה תשלט  טר ,ְִִֵֵַָָנאס

הרע. יצר זה   ֵֶֶָָָָָהרעה

ישעי' הנביא  א )צווח  על"(נז, ש איש  ואי אבד הצדיק 
 נאס הרעה  מפני  כי מבי באי נאספי חסד ואנשי לב 

לעוררהצדיק כדי הוא שנפטר אחד צדיק  דאפי ' והיינו ,"
לבוא , העתידה  הרעה מפני ישראל יראהאת  לא שהצדיק (וכדי

בתשובה) ישובו לא א רעה, אינ באותה  ישראל ע  א אבל .
זה את להבי לב  על  שמי ואי מכפרת צדיקי שמיתת וסבורי)

וכדו') לדאוג מה  ובעלי לה  צדיקי לקחת מוסי הקב"ה אזי ,
"מפני  לפטירת הסיבה  שזוהי שירגישו  כדי  נוספי חסד

בתשובה . וישובו  ר"ל, במהר"הרעה " וכעי"ז המצו"ד, ש פירש  כ)

מהדו"ב) ס. .ב"ק

ובספה"ק  בחז"ל צווחה ומבואר  צדיק כל  בפטירת שיש
מפני  עצומה והתראה בתשובה, לשוב  ישראל לע נוראה 

לבוא, יכולה שח"ו  לב".הרעה על ש איש  אי" ח"ו א
הנורא באסו  להתבונ עלינו מוטלת גדולה חובה  ולכ
 באופ לנו שאירע הנוראה הצרה מהי  ולהבי שאירע,
,שבכ וההתראה הסכנה ומה  צדיק, כל בפטירת אישי ,

הזאת. בעת מעימנו שואל אלקינו ה ' ומה

ולעורר החכ בפטירת הפסדנו מה להרגיש ועלינו 
את לעכב זכות ג אלו בדברי ויש  לתשובה,

בגמרא כמבואר קח.)(סנהדהפורענות, רי המתי שהקב"ה
 שהספד ללמד" מתושלח של אבלו  ימי ז ' המבול ע
 ש וביאר לבוא" הפורענות את מעכבי  צדיקי של
ישובו אולי  לראות  ממתי דהקב"ה כיו המהרש"א

.ההספדי ע"י בתשובה
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המקדש  בית מחורבן יותר הצדיקים פטירת  אסון
שבתורה הקללות וכל

בישעיה  יג )נאמר בפיו(פכ "ט, הזה  הע ניגש  כי יע"
 מוסי הנני לכ וגו ' ממני רחק וליבו  כיבדוני  ובשפתיו
חכמיו חכמת ואבדה  ופלא  הפלא הזה   הע את להפליא 

חז"ל כ על ואמרו  תסתתר". נבוניו לז)ובינת א, "קשה(איכ"ר
חסר תוכחות ממאה  יותר  הקב"ה לפני צדיקי של סילוק
דאילו המקדש . בית ומחורב תורה . שבמשנה   שתי
כתיב  המקדש  בית ובחורב "והפלה" כתיב  בתוכחות

"להפליא כתיב צדיקי של בסילוק אבל "פלאי "ותרד
וגו '". חכמיו  חכמת "ואבדה  למה  כ וכל ופלא ". הפלא

י  'ו ז ר  זמנא "הה א  כתב : ל'  תיקו זוהר  ְְְִִִַַָובתיקוני
י ב' ולא ל ה רח הה לט)בר  עח ודא(תהלי לעלמא! ְְְְֵֵַָָָָָָָֹ

עלמא מ לי יזיל גרמי  מא ל וי דמיח. רחא  ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאיה
לעלמא יתב  י ה,אולא לארייתא  עבדי אינ יא ! ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אס ק דגרמי דקלה, בחכמה  לאדלא  בעא ְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָולא
 ל וי  יבי ה. ב ' ואארת   מינ י' דאיהי  דחכמה  ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָנביע

עלמא! דוא והרג ביזה  וחרא ענתא גרמיב ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

זמא )  תא המשיח ביאת  יהקב"ה'וזרנאמר:שלפני ְְְִִַַֹ
הה התורהבר ופשטות  בחיצוניות רק עוסקי אד שבני ֵָָָ

לכ ,מבחו לה שנראה האד בשר  כמו – לעיניה הנראה 
.ללע יב' ולא לה מיח ומפרש :רח ל  חר וזהי ְְְִִֵֶַַָָָֹ

– חכמה  רוח  היא רוחו כי  הגלות, זמ אור כל לבא שמתאחר
לבא . מתאחר  הקבלה חכמת  לומדי מיוכשאי לה ִֶָאי

להע מ ל ל רמישהתעוררות שגור למי אוי ר"ל : ְִִֵֵֶֶָָ
העול מ ותסתלק תל לעל הגאולה יב עד ולא ְְָָֹ

תורה! בסתרי (מ.מ.)שיתעסקו

רוח  הוא משיח  של שרוחו שאמרנו שמה ציי הגר"א בביאור
בזוהר מבואר  ע"ב)חכמה  קל   ד נשא  פ. – רבא רחא :(באדרא ְַָוחד

חכמתא  למנ ע דוד לברי לזמנא יז בי מההא חי ! ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
על  לאראה י וז סתימאה , מחא רחא ונפיק א ער ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָנ קא,

' כיב, מ יחא, חכמה מל א  רח יי , רח עליו רח ונחה  בינה, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָ
יי' ויראת  עת  רח גברה, ב)עצה  יא הגר"א (ישעיה  ביאר  עוד . ְְְְִֵַַַַָָָ

משיח  דקבלה החכמה בזאת לומדי שכשאי לנו שפשוט  שמה 
בזוהר מבואר כ ג קכדמתאחר ד  נשא פ.  מהימנא (ברעיא

איהע"ב)  יל ח רא  האי ההר: עתידיספר בגי ... ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
האי איה חי מאילנא למטע יראל  ההר יק ספר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

לתא  מ י! רחמי אה  זה ההר(ח ר עתידיספר  ... ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הא  י הח מע  לטע מה לת!יראל   ב  יצא  הזה ההר )ספר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

:בתיקוני שאמר מה ראי' לחי  'באר ביאר לגמרי אחר באופ
– הה' ב ר י 'וז ר ,זמ  תאזכות מלמד  הקב "ה כי היינו ְְְִִֵַַָָָֹ

בלימוד  התרשלות כי כביכול. הרעותי' 'אשר בסוד עליה
כי העכור חומר מצד הבנת מיעוט  מחמת  הוא הקבלה חכמת 
שמצינו אע"פ זאת , כל  ע עכ "ל. מחומר, וקרו וד בשר ה
– כמזידי ולא כשוגגי אות דמשווה זכות  לימוד קצת לה
מטרת זהו שבודאי כמו זו, בהתרשלות נעשה הנזק סו סו
 ה התרשלות ידי דעל – לעורר שבא  מהתיקוני זה המאמר
גרמא  רק שה והג .העול מ משיח  של רוחו מסלקי

בנזיקי(' חיי  ע  ב 'דר רמח "ל שכתב מאמר (כמו מקו מכל  ,
לה –'אי ש מזהיר פה התיקוני רמיה ב וחרב ענ ת  ְְֲִִִֶֶֶֶָָ

!'לע ואבד דייקא.רמיוהרג ְְְְִֶֶַָָָ

תורהאב) בסתרי עוסקי רה שאינה את יע ה ִֵֵֶֶֶַָ
הנראת'יה' התורה פשטות  אלא בה היה לא כאילו ר"ל  – ַָָ

 להלעיניהה חכמת  להל ציר ולא זה, שלימוד  ְְְְְִִֵַַַַָָָֹ
התורה ופנימיות בנשמת  להתבונ העיניי את  וג רמי מאיר ,ְְִ

מה י' היא החכמה  מעי שגורמי סק  ר "ל – ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
סוד  שהיא  העליונה חכמה מקור הארות  השכינה מ שיסתלק

דהוי"ה היסוד י' דר להשכינה יבההמאירה ב' ונארת  ,– ְְְִֵֶֶָ
של ב ' אות יבשה.ב ר "ל השכינה שהיא לה 'ראשית  ֶָאי

לע ואבד והרג  בה  וחרב ענת  רמי שגורמי ידי על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
השכינה! מ החכמה הארת  הסתלקות 

תיקו בריש ג זו אזהרה על  ושנו חזרו זוהר בתיקוני באמת ,
לנו שיעזרו נחוצי פרטי עוד מתבארי שש ומשו מג'.
לשו ולפרש להעתיק החלטנו אצלנו, הגר"א דברי את להבי

'את ''ר התי   'ראית' ותלת: ארבעי מתקונא  לקמ ְֲִֵַַָקוני
' ויב יחרב 'ונהר איה ודא .'''ה)יב יט זמנא (ישעיה  ההא . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ואמרי יחדא לת א ני צווחי יה, ואיהי  יב ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָדאיה
ענה' ואי קל ואי'  יראל ' כו)'מע  יח  – א   הדא (מלכי ! ְְְְֲִֵֵֵֶַָָ
אענה' ולא יקראנני 'אז דכתיב: כח)הא א  מא(משלי והכי ! ְְְְְֱִִִִִֶֶָָָָֹ

מארייתא  ה דבעל  מארייתא  וחכמתא קלה אסק גריְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ט אא אית לא  ואמרי ,ה  דלי לא וגרי ְְְְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָדבכתב,
מההא  נביע יסק הא א ואי  בתלמדא  ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָא רייתא
 ליי ולא עלמא את רי לא לי טב !לי ווי .ג מההא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנהר
א לי אתחב  ה, דבעל וארייתא דבכתב ארייתא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָההיא

לתא! רוא עלמא ענ תא  וגרי ,ובה לתה עלמא ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹאחזר

במלת , שמעו רבי אמר  ביאר: ש מדבש' 'מתוק ובפירוש
'''יב 'את''ר   פירוש :'ראית ' יב"ש. את"ר אותיות  יש ְֲִֵֵַָָ

'מקו' הנקרא דבריו(אתר)היסוד לבאר וממשי יבש. ְֶוזה הוא
'ויב יחרב בלי'נהר  ויבש יחרב 'נהר' ג שנקרא היסוד ר"ל ְֱֵֶַָָָ

זוגו. בת  שהיא למלכות להשפיע מה לו אי ולכ השפע , מימי 
מזה יבכתוצאה ה א  זמ תאלתת מה  לו שאי משו ְְֵֶַָ

יבה לה לכהיא מהיסוד. שפע קבלה לא הני כי וחיצ ְְִִִֵַָָ
יראל' 'מע מריוא יחד צועקי למה למטה ישראל  בני ְְְְְְִִִֵַַָָ

'זעיר  ויבא שישמע כדי  ישראל' 'שמע  של  היחוד באמירת 
נוקביה שהיא  המלכות ע להתייחד 'ישראל' הנקרא  'אנפי

אבל העמידה, תפילת –בשעת 'ק ל ' של ואי 'קול ' אי ר"ל  ְֵ
ולכ ונוקביה, 'אנפי 'זעיר שיתייחדו  כדי נשמע  שמע קריאת

– ענה' ישראל 'ואי בני בקשת את  וימלא  שיענה מי אי ְֵֶ
.יקראנני'בתפילת 'אז ת ב בצרהזה ה כשישראל ְְִִֶֶָָָֻ

אבל  שמע, בקריאת  להקב"ה וקוראי אענה'וצועקי כי'ולא ְֱֶֶֹ
!'בתפילת אות אענה לא 'אני הקב"ה: אומר

ה  על  מרה וחכמה קלה סק ר מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ
כתב פשטמרה אלא ללמוד צרי שאי שאומר  מי דהיינו  ְִִֶָָ

,בה לי א ר ועל וג גור הוא זה שלא ידי לאחרי ג ְְְִֵֶֶַָֹ
הקבלה בחכמת רה יתעסקו פט אא אי מריוא ,ְְְִֵֶֶַָָָ

– תורה,בלמד וסתרי פנימיות שיש  שמכחישי ואיר "ל ְְַַַַ
נהר תמא עיה את יס ק  הא א הוא כאילו לו נחשב  ְְְִֵֵֶַַַָָָ

'נהר', הנקרא  היסוד  מ והבינה החכמה  שפע  נביעת את  מסלק
ג השפע שמנמע  גור זה ידי  –ועל ג תמאהמלכות מ ֵַ

ל יק' זרע 'אר בפסוק שרמוז  כמו זה .'ג' (תהיליהנקראת ִַַַָֻ
יא) 'רז'צז בגמטריא 'אר' והרי (סוד).התורה רזי ידי שעל  ר"ל 

קודש', 'זרע הה  המוחי מ אור מתמלא 'צדיק' הנקרא היסוד
 גורמי ח "ו אס , לכ היחוד. זריעת  בסוד  למלכות  נותנ ואז
שיתייחדו אפשרות  אי אז היחוד טיפת  את  היסוד מ לסלק

 לכ ונוקביה. 'אנפי ל'זעיר האד!אי נברא לזה א ְִֶָֹט ב
– ה על ות רה כתב רה  תא ילמד ולא לְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹבע
לא  לומד  היה ולא בכלל לעול בא שלא לו עדי היה בודאי
 ע היה א כי  ומבאר ה! על  ת רה ולא כתב  ְְִֶֶֶַָָָרה
מי אבל .כ כל  פוג היה לא קבלה  ללמוד ראוי  שאי האר
הרי ונסתרות  פנימיות  בה שיש ומכחיש התורה  נגלות  שלמד

ולא  היסוד . של השפע מסלק אלא הוא זאת  לרק ְֶֶָחב
ובה  לתה להע החזיר אהקליפ את  שמגביר ותלפי ְְֱִִֶָָָֹ

(' תה ני על  וח ובה  תה היתה   והאר' בפסוק  בעת(הרמוזי ְְְְְֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

אלא זאת רק ולא בעונותיו! יבשי ה 'וה'ג ְֵוגר שה'נהר'

בפטירת ה ' שר אשר השרפה  את יבכו ישראל בית וכל
,ההדסי ג ,שעשועי נטע  החסד , בעל המקובל, הצדיק 
אלפי  רבבות של התיכו בריח ישראל, נר  , הבוש ערוגת

זצוקללה"ה . ישראל
ובנסתר בנגלה גדלותו מלבד זצוקללה "ה , הגה"ק מורנו 
על קונטרסי  חיבורי לאור הוציא מהרשב"י הכל שלמד

הק הקדושי,הזוהר במידותיו  בגדלותו עלה  זה  מלבד  דוש
ולמטה, למעלה ונחמד  אהוב היה זה  ידי  על  רוח אשר

, שלו ורוד שלו אוהב המנו, נוחה המקו כרוח הבריות
לתורה  ומקרב הבריות את אוהב לוהיה איכפת היה אשר ,

והרבה וריב וקיב נידח, ממנו ידח לבלתי יהודי  נפש מכל
 למע אחריו , ביתו ואת בניו את יצווה  אשר למע פעלי
ופטירתו הזאת, התורה  את ישראל כל וילמדו ישמעו

ישראל. הכלל כל את בהל היכתה 
 מצויי שהי' זצ "ל כמותו  גדול אד נפטר כאשר וע"כ
לחבירו אד בי במצות וה ,למקו  אד בי במצות  ה
 ומתאבלי  בוכי שפיר כנפשו, ישראל  כל את אוהב  והי'

וירושלי,אליו ציו בוכי בהלכה  המצוייני  שערי פי'

פה כמוהו, התורה  את  שיפרס מי  יחסר שמעתה על
שמעתה על בבכי קולה תת  וירושלי בתורה, המתגבר
המקדש בית בני את ימיו בכל   משלי שהי ' מי יחסר שוב
לחבירו אד  בי הטובי מעשיו ידי דעל בב"א, המקווה 
והי ' שנחרב, המקדש בית את בונה הי' לישראל ואהבתו 
וכמו המקדש,  לבני נדב ועוד נדב עוד מוסי תמיד

ברכות מסכת בסו חז"ל ע"א )שאמרו ס "ד וכל(ד פסוק על
,בוני אלא  בני תקרי  אל ,בני שלו ורב  ה' לימודי  בני

שבת  ע"א )ובמסכת קי "ד  ד) בנאי נקראי  חכמי דתלמידי
וכתבו .ימיה כל עול של בבניינו  שעוסקי מפני 
דהאמת ותירצו  .בנאי נקראי מדוע  דלכאורה המפרשי
 טובי ומעשי ועבודה  התורה  ידי על נבנה שהעול הוא
מצות ידי  על נבנה  דלעתיד המקדש  ובית ,הצדיקי של
בעל מהרה"ק המעשה  וכידוע  ישראל, של  טובי ומעשי
הטהור בשולחנו  אחת פע שאמר זי "ע  מצאנז חיי דברי
 עדיי שחסר אלא  נגמר כבר  מעלה של המקדש  שבית
 מאמיני שאנחנו  עליה מבני אחד  לו וענה הפרוכת,
ולא הפרוכת,  להשלי מסוגל שרבינו שלימה  באמונה

– הלת  ואר לע אזעני ובמלכות , ביסוד  שפע אי א כי ְִֶַָָָֹֹ
שלומד  מי זאת , ולעומת  ?לתחתוני למטה  שפע יהיה מאי
מדבש' 'מתוק מביאור  ע"כ !העול את מקיי תורה סתרי

מג '. בתיקו

בביאור  בו. עוסקי ומהרח "ו שאנו ל ' לתיקו נחזור עכשיו
'יה'פירש:(כא)הגר"א ה רה את  יע ה אִֵֵֶֶֶַַָָָ

לומר נפנ 'יבה'דרצונו 'ועה שנאמר : כמו (במדבריבה'– ְְְְֵֵֵַַָָָ
ו) וכו'יא  ובה תה והה  האר את 'ראיתי זה ידי  ועל (ירמיה. ְִִִֵֶֶָָָָֹֹ
כג ) פוגמי ד  ה הקבלה בחכמת מלעסוק שבתרשלות דהיינו ,

תורה ביטול של בחינה עליה הקב"ה מעלה ולכ התורה, בכבוד
בגמרא  שאמרו כמו  באי הללו הצרות כל לג.)דבגיניה :(בשבת

תורה  ביטול וביזהבעו ובצורת,רבהחרב אד ודבר  ובני  בא,
 נק נוקמת  חרב עליכ 'והבאתי  שבעי ...דכתיב: ואינ אוכלי

כה)ברית ' כו  לא (ויקרא  א' שנאמר: תורה אלא ברית  ואי 
ולילה' יומ בה)בריתי לג בביאורו(ירמיה ולקמ .כא עכ"ל ,

אצלנו: ל ' בתיקו שאמרו מה הגר "א פירש מג' לתיקו רמי וג'ְְִ
 יבה' ב' ונארת  מה י' היא החכמה מעי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסק

י' היא החכמה מעי הוא  שקבלה ה'נהר'העני יוצא שממנו ְְִֶַַַָָ
כתב') 'רה  הנקרא ' אנפי זעיר של יסוד ה'ג'(דהיינו  דהיינווג) ְִֶָָ

ה') על 'תרה הנקראת 'המלכות ופירוש יבה'. ב' ונארת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
הגר"א  ר"ל (ש)ביאר – ובהו לתהו העול את מחזיר כאילו :

דייזיל  גרמי  דיאנו משיח, ובלא תורה בלא הוא  שעול לזמ
משיח!

הגר"א שביאר למה סמ להביא  יש עי לכאורה ה אִֵֵֶֶ
'יבה' הרה האמתאת בחכמת  מלעסוק התרשלות ידי  על  ְֵֶַָָ

ביטולתורה) לבחינת זה  שהשווה  למה  רמז  קצת חז"ל (וכ ממאמר
בגמרא לכל. הידוע ג:)אחד זרה עבודה  ו יב: רבי(בחגיגה  אמר

לו מאכילי שיחה בדברי ועוסק תורה מדברי הפוסק כל  לוי:
 רתמי ר ו יח  עלי מח  טפיה' שנאמר: ,רתמי ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹגחלי

'ד)לחמ ל רש"י(איוב ופירש ע "ז)! תורה :(במסכת מדברי הפוסק ְַָ
בטלה. שיחה דברי על ופוסק בתורה  שעוסק מי  ַַמח

דברי שבמהות הבי רש"י אלמא רש"י. עכ"ל  !לחלוחי דברי
כשאר  ואינ חיות  מלאי ר"ל – לחלוחי דברי ה תורה
פשיטא  ,כא תורה. לדברי ביחסית היבשי הזה  העול דברי
שהתורה מראה לחלוחית את  תורה  מדברי שמוציא  שמי
,ואכ .ליצל רחמנא – הזה עול דברי כשאר בעיניו חשובה
 התרשלות ידי שעל  בהדיא מוכח זוהר מהתיקוני זה ממאמר

האמת  בחכמת 'יבה'!ה מלעסוק ה רה את  יע ְִֵֵֶַָָ

במה זה  בנידו בהקדמתו לקמ יארי מהרח"ו ג באמת 
הנה יר אצלי וזה ב)שיכתוב: ו יהע(אבת רי  'אמר : ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ואמרת : מכרזת ח רב מהר יצאת קל  ת  וי י כל לוי  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
 תהי ספק לי י  רה!' ל   נמעל ל רת לה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאי
ת אלמנ גדי ל ב ת היא  לב בסריה פ טיה סקיְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָע
ד "מה ליראל יאמר האת  וכל תס ה ת ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֻוק
 ריס רתכ  הלא מ רתנו? רתכ מה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹמד"?
לרת לה אי ולכ מה ! דל רה  על  אי .להע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהבלי
נ תנת היא הלה חכמת   סקיע ואינ רה ל  נְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעל
התרת הרעת וכל  הלת מאריכי ה י  ל רה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָב ד
זאת,  מתנהק  התחלנ אמר  לעיל ז ר ,לע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלבא

עכ"ל.

זה נרחב נושא לבאר לקמ עתידי עוד אנו ,הש ובעזרת 
מיחשיב הקבלה  בחכמת  מלעסוק התורה לומדי שמניעת 

רב ג דהרי במקומו, נרחב ביאור דביטולתורה  מהרח"ו ינו
כדי עתה, לעת הגר "א. בביאור כא שהזכיר אלו בפסוקי
בהעתקת רק נסתפק כא הגר"א  דברי ע דעתו לשהוות 
מאהבה לעסק תבה נ ב וכאר :לקמ לשונו ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָֹתמצית 
מעי מע .אמ  ימינ מהרה יראל  אלי האת  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹחכמה
"עד  :אמר נפ מר מתמרמר מתנ דד  הביא ירמיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָנאקת 
ידע לא  א תי עי, אויל י פר קל  אמעה ס אראה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמתי

'וג ובה ה והה האר את  ה רמל ראיתי והה ראיתי  'וג ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אעה לא וכלה  האר ל  היה ממה  ה אמר ה י 'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹוג

טני" ר ח הציקתני ' כז)וגכא ד  הא(ירמיה  קיס לבאר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵַַָָָ
דר לה עליו  הביא ירמיה ידי על אמת  אמריאה הנב ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יתר  תנל אר על מתמרר  תהי הה האחר הר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל
רעגל מ וה הס הא נס", אראה מתי "עד ת ב  ה וזה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

טימ פרת  ז ר ה יח קב.)ל ),ויית' :נ ל וזה , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
וד !'...  מיח ה נס אר תא הט, חכמי ת כנגד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

האמת חכמת  לעסק  אסימ לע וחי יהח ע הקרא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
לבד, ט פ טיה ריס סקיועאי מריוא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָ

לבד הט אא ערה נקרא הא  אר ,לו חס , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
להרע הה חכמי" :אמר עליה לעיל, ז ר ורע טב  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהעת 

"ידע לא  כב)להיטיב    אמר (ירמיה  הראנה  הת  כנגד ... ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
" ובה ה והה האר את מיחי ראיתי ...האר ע י ה  " ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ה תב: אמר מ הרה, היא לע ימ חי בריתי לא א" ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
מי" לא ואר מי חת כה)ולילה לג מחזירי (ירמיה  , ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻ

 ובה  לתה לולא הע "ידע לא אתי "י לה ר זה וכל ... ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֹ
.לקמ מהרח"ו עכ"ל רה! קְְִַַָנתע
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המקדש  בית מחורבן יותר הצדיקים פטירת  אסון
שבתורה הקללות וכל

בישעיה  יג )נאמר בפיו(פכ "ט, הזה  הע ניגש  כי יע"
 מוסי הנני לכ וגו ' ממני רחק וליבו  כיבדוני  ובשפתיו
חכמיו חכמת ואבדה  ופלא  הפלא הזה   הע את להפליא 

חז"ל כ על ואמרו  תסתתר". נבוניו לז)ובינת א, "קשה(איכ"ר
חסר תוכחות ממאה  יותר  הקב"ה לפני צדיקי של סילוק
דאילו המקדש . בית ומחורב תורה . שבמשנה   שתי
כתיב  המקדש  בית ובחורב "והפלה" כתיב  בתוכחות

"להפליא כתיב צדיקי של בסילוק אבל "פלאי "ותרד
וגו '". חכמיו  חכמת "ואבדה  למה  כ וכל ופלא ". הפלא

י  'ו ז ר  זמנא "הה א  כתב : ל'  תיקו זוהר  ְְְִִִַַָובתיקוני
י ב' ולא ל ה רח הה לט)בר  עח ודא(תהלי לעלמא! ְְְְֵֵַָָָָָָָֹ

עלמא מ לי יזיל גרמי  מא ל וי דמיח. רחא  ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאיה
לעלמא יתב  י ה,אולא לארייתא  עבדי אינ יא ! ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אס ק דגרמי דקלה, בחכמה  לאדלא  בעא ְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָולא
 ל וי  יבי ה. ב ' ואארת   מינ י' דאיהי  דחכמה  ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָנביע

עלמא! דוא והרג ביזה  וחרא ענתא גרמיב ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

זמא )  תא המשיח ביאת  יהקב"ה'וזרנאמר:שלפני ְְְִִַַֹ
הה התורהבר ופשטות  בחיצוניות רק עוסקי אד שבני ֵָָָ

לכ ,מבחו לה שנראה האד בשר  כמו – לעיניה הנראה 
.ללע יב' ולא לה מיח ומפרש :רח ל  חר וזהי ְְְִִֵֶַַָָָֹ

– חכמה  רוח  היא רוחו כי  הגלות, זמ אור כל לבא שמתאחר
לבא . מתאחר  הקבלה חכמת  לומדי מיוכשאי לה ִֶָאי

להע מ ל ל רמישהתעוררות שגור למי אוי ר"ל : ְִִֵֵֶֶָָ
העול מ ותסתלק תל לעל הגאולה יב עד ולא ְְָָֹ

תורה! בסתרי (מ.מ.)שיתעסקו

רוח  הוא משיח  של שרוחו שאמרנו שמה ציי הגר"א בביאור
בזוהר מבואר  ע"ב)חכמה  קל   ד נשא  פ. – רבא רחא :(באדרא ְַָוחד

חכמתא  למנ ע דוד לברי לזמנא יז בי מההא חי ! ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
על  לאראה י וז סתימאה , מחא רחא ונפיק א ער ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָנ קא,

' כיב, מ יחא, חכמה מל א  רח יי , רח עליו רח ונחה  בינה, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָ
יי' ויראת  עת  רח גברה, ב)עצה  יא הגר"א (ישעיה  ביאר  עוד . ְְְְִֵַַַַָָָ

משיח  דקבלה החכמה בזאת לומדי שכשאי לנו שפשוט  שמה 
בזוהר מבואר כ ג קכדמתאחר ד  נשא פ.  מהימנא (ברעיא

איהע"ב)  יל ח רא  האי ההר: עתידיספר בגי ... ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
האי איה חי מאילנא למטע יראל  ההר יק ספר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

לתא  מ י! רחמי אה  זה ההר(ח ר עתידיספר  ... ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הא  י הח מע  לטע מה לת!יראל   ב  יצא  הזה ההר )ספר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

:בתיקוני שאמר מה ראי' לחי  'באר ביאר לגמרי אחר באופ
– הה' ב ר י 'וז ר ,זמ  תאזכות מלמד  הקב "ה כי היינו ְְְִִֵַַָָָֹ

בלימוד  התרשלות כי כביכול. הרעותי' 'אשר בסוד עליה
כי העכור חומר מצד הבנת מיעוט  מחמת  הוא הקבלה חכמת 
שמצינו אע"פ זאת , כל  ע עכ "ל. מחומר, וקרו וד בשר ה
– כמזידי ולא כשוגגי אות דמשווה זכות  לימוד קצת לה
מטרת זהו שבודאי כמו זו, בהתרשלות נעשה הנזק סו סו
 ה התרשלות ידי דעל – לעורר שבא  מהתיקוני זה המאמר
גרמא  רק שה והג .העול מ משיח  של רוחו מסלקי

בנזיקי(' חיי  ע  ב 'דר רמח "ל שכתב מאמר (כמו מקו מכל  ,
לה –'אי ש מזהיר פה התיקוני רמיה ב וחרב ענ ת  ְְֲִִִֶֶֶֶָָ

!'לע ואבד דייקא.רמיוהרג ְְְְִֶֶַָָָ

תורהאב) בסתרי עוסקי רה שאינה את יע ה ִֵֵֶֶֶַָ
הנראת'יה' התורה פשטות  אלא בה היה לא כאילו ר"ל  – ַָָ

 להלעיניהה חכמת  להל ציר ולא זה, שלימוד  ְְְְְִִֵַַַַָָָֹ
התורה ופנימיות בנשמת  להתבונ העיניי את  וג רמי מאיר ,ְְִ

מה י' היא החכמה  מעי שגורמי סק  ר "ל – ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
סוד  שהיא  העליונה חכמה מקור הארות  השכינה מ שיסתלק

דהוי"ה היסוד י' דר להשכינה יבההמאירה ב' ונארת  ,– ְְְִֵֶֶָ
של ב ' אות יבשה.ב ר "ל השכינה שהיא לה 'ראשית  ֶָאי

לע ואבד והרג  בה  וחרב ענת  רמי שגורמי ידי על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
השכינה! מ החכמה הארת  הסתלקות 

תיקו בריש ג זו אזהרה על  ושנו חזרו זוהר בתיקוני באמת ,
לנו שיעזרו נחוצי פרטי עוד מתבארי שש ומשו מג'.
לשו ולפרש להעתיק החלטנו אצלנו, הגר"א דברי את להבי

'את ''ר התי   'ראית' ותלת: ארבעי מתקונא  לקמ ְֲִֵַַָקוני
' ויב יחרב 'ונהר איה ודא .'''ה)יב יט זמנא (ישעיה  ההא . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

ואמרי יחדא לת א ני צווחי יה, ואיהי  יב ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָדאיה
ענה' ואי קל ואי'  יראל ' כו)'מע  יח  – א   הדא (מלכי ! ְְְְֲִֵֵֵֶַָָ
אענה' ולא יקראנני 'אז דכתיב: כח)הא א  מא(משלי והכי ! ְְְְְֱִִִִִֶֶָָָָֹ

מארייתא  ה דבעל  מארייתא  וחכמתא קלה אסק גריְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ט אא אית לא  ואמרי ,ה  דלי לא וגרי ְְְְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָדבכתב,
מההא  נביע יסק הא א ואי  בתלמדא  ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָא רייתא
 ליי ולא עלמא את רי לא לי טב !לי ווי .ג מההא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנהר
א לי אתחב  ה, דבעל וארייתא דבכתב ארייתא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָההיא

לתא! רוא עלמא ענ תא  וגרי ,ובה לתה עלמא ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹאחזר

במלת , שמעו רבי אמר  ביאר: ש מדבש' 'מתוק ובפירוש
'''יב 'את''ר   פירוש :'ראית ' יב"ש. את"ר אותיות  יש ְֲִֵֵַָָ

'מקו' הנקרא דבריו(אתר)היסוד לבאר וממשי יבש. ְֶוזה הוא
'ויב יחרב בלי'נהר  ויבש יחרב 'נהר' ג שנקרא היסוד ר"ל ְֱֵֶַָָָ

זוגו. בת  שהיא למלכות להשפיע מה לו אי ולכ השפע , מימי 
מזה יבכתוצאה ה א  זמ תאלתת מה  לו שאי משו ְְֵֶַָ

יבה לה לכהיא מהיסוד. שפע קבלה לא הני כי וחיצ ְְִִִֵַָָ
יראל' 'מע מריוא יחד צועקי למה למטה ישראל  בני ְְְְְְִִִֵַַָָ

'זעיר  ויבא שישמע כדי  ישראל' 'שמע  של  היחוד באמירת 
נוקביה שהיא  המלכות ע להתייחד 'ישראל' הנקרא  'אנפי

אבל העמידה, תפילת –בשעת 'ק ל ' של ואי 'קול ' אי ר"ל  ְֵ
ולכ ונוקביה, 'אנפי 'זעיר שיתייחדו  כדי נשמע  שמע קריאת

– ענה' ישראל 'ואי בני בקשת את  וימלא  שיענה מי אי ְֵֶ
.יקראנני'בתפילת 'אז ת ב בצרהזה ה כשישראל ְְִִֶֶָָָֻ

אבל  שמע, בקריאת  להקב"ה וקוראי אענה'וצועקי כי'ולא ְֱֶֶֹ
!'בתפילת אות אענה לא 'אני הקב"ה: אומר

ה  על  מרה וחכמה קלה סק ר מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ
כתב פשטמרה אלא ללמוד צרי שאי שאומר  מי דהיינו  ְִִֶָָ

,בה לי א ר ועל וג גור הוא זה שלא ידי לאחרי ג ְְְִֵֶֶַָֹ
הקבלה בחכמת רה יתעסקו פט אא אי מריוא ,ְְְִֵֶֶַָָָ

– תורה,בלמד וסתרי פנימיות שיש  שמכחישי ואיר "ל ְְַַַַ
נהר תמא עיה את יס ק  הא א הוא כאילו לו נחשב  ְְְִֵֵֶַַַָָָ

'נהר', הנקרא  היסוד  מ והבינה החכמה  שפע  נביעת את  מסלק
ג השפע שמנמע  גור זה ידי  –ועל ג תמאהמלכות מ ֵַ

ל יק' זרע 'אר בפסוק שרמוז  כמו זה .'ג' (תהיליהנקראת ִַַַָֻ
יא) 'רז'צז בגמטריא 'אר' והרי (סוד).התורה רזי ידי שעל  ר"ל 

קודש', 'זרע הה  המוחי מ אור מתמלא 'צדיק' הנקרא היסוד
 גורמי ח "ו אס , לכ היחוד. זריעת  בסוד  למלכות  נותנ ואז
שיתייחדו אפשרות  אי אז היחוד טיפת  את  היסוד מ לסלק

 לכ ונוקביה. 'אנפי ל'זעיר האד!אי נברא לזה א ְִֶָֹט ב
– ה על ות רה כתב רה  תא ילמד ולא לְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹבע
לא  לומד  היה ולא בכלל לעול בא שלא לו עדי היה בודאי
 ע היה א כי  ומבאר ה! על  ת רה ולא כתב  ְְִֶֶֶַָָָרה
מי אבל .כ כל  פוג היה לא קבלה  ללמוד ראוי  שאי האר
הרי ונסתרות  פנימיות  בה שיש ומכחיש התורה  נגלות  שלמד

ולא  היסוד . של השפע מסלק אלא הוא זאת  לרק ְֶֶָחב
ובה  לתה להע החזיר אהקליפ את  שמגביר ותלפי ְְֱִִֶָָָֹ

(' תה ני על  וח ובה  תה היתה   והאר' בפסוק  בעת(הרמוזי ְְְְְֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

אלא זאת רק ולא בעונותיו! יבשי ה 'וה'ג ְֵוגר שה'נהר'

בפטירת ה ' שר אשר השרפה  את יבכו ישראל בית וכל
,ההדסי ג ,שעשועי נטע  החסד , בעל המקובל, הצדיק 
אלפי  רבבות של התיכו בריח ישראל, נר  , הבוש ערוגת

זצוקללה"ה . ישראל
ובנסתר בנגלה גדלותו מלבד זצוקללה "ה , הגה"ק מורנו 
על קונטרסי  חיבורי לאור הוציא מהרשב"י הכל שלמד

הק הקדושי,הזוהר במידותיו  בגדלותו עלה  זה  מלבד  דוש
ולמטה, למעלה ונחמד  אהוב היה זה  ידי  על  רוח אשר

, שלו ורוד שלו אוהב המנו, נוחה המקו כרוח הבריות
לתורה  ומקרב הבריות את אוהב לוהיה איכפת היה אשר ,

והרבה וריב וקיב נידח, ממנו ידח לבלתי יהודי  נפש מכל
 למע אחריו , ביתו ואת בניו את יצווה  אשר למע פעלי
ופטירתו הזאת, התורה  את ישראל כל וילמדו ישמעו

ישראל. הכלל כל את בהל היכתה 
 מצויי שהי' זצ "ל כמותו  גדול אד נפטר כאשר וע"כ
לחבירו אד בי במצות וה ,למקו  אד בי במצות  ה
 ומתאבלי  בוכי שפיר כנפשו, ישראל  כל את אוהב  והי'

וירושלי,אליו ציו בוכי בהלכה  המצוייני  שערי פי'

פה כמוהו, התורה  את  שיפרס מי  יחסר שמעתה על
שמעתה על בבכי קולה תת  וירושלי בתורה, המתגבר
המקדש בית בני את ימיו בכל   משלי שהי ' מי יחסר שוב
לחבירו אד  בי הטובי מעשיו ידי דעל בב"א, המקווה 
והי ' שנחרב, המקדש בית את בונה הי' לישראל ואהבתו 
וכמו המקדש,  לבני נדב ועוד נדב עוד מוסי תמיד

ברכות מסכת בסו חז"ל ע"א )שאמרו ס "ד וכל(ד פסוק על
,בוני אלא  בני תקרי  אל ,בני שלו ורב  ה' לימודי  בני

שבת  ע"א )ובמסכת קי "ד  ד) בנאי נקראי  חכמי דתלמידי
וכתבו .ימיה כל עול של בבניינו  שעוסקי מפני 
דהאמת ותירצו  .בנאי נקראי מדוע  דלכאורה המפרשי
 טובי ומעשי ועבודה  התורה  ידי על נבנה שהעול הוא
מצות ידי  על נבנה  דלעתיד המקדש  ובית ,הצדיקי של
בעל מהרה"ק המעשה  וכידוע  ישראל, של  טובי ומעשי
הטהור בשולחנו  אחת פע שאמר זי "ע  מצאנז חיי דברי
 עדיי שחסר אלא  נגמר כבר  מעלה של המקדש  שבית
 מאמיני שאנחנו  עליה מבני אחד  לו וענה הפרוכת,
ולא הפרוכת,  להשלי מסוגל שרבינו שלימה  באמונה

– הלת  ואר לע אזעני ובמלכות , ביסוד  שפע אי א כי ְִֶַָָָֹֹ
שלומד  מי זאת , ולעומת  ?לתחתוני למטה  שפע יהיה מאי
מדבש' 'מתוק מביאור  ע"כ !העול את מקיי תורה סתרי

מג '. בתיקו

בביאור  בו. עוסקי ומהרח "ו שאנו ל ' לתיקו נחזור עכשיו
'יה'פירש:(כא)הגר"א ה רה את  יע ה אִֵֵֶֶֶַַָָָ

לומר נפנ 'יבה'דרצונו 'ועה שנאמר : כמו (במדבריבה'– ְְְְֵֵֵַַָָָ
ו) וכו'יא  ובה תה והה  האר את 'ראיתי זה ידי  ועל (ירמיה. ְִִִֵֶֶָָָָֹֹ
כג ) פוגמי ד  ה הקבלה בחכמת מלעסוק שבתרשלות דהיינו ,

תורה ביטול של בחינה עליה הקב"ה מעלה ולכ התורה, בכבוד
בגמרא  שאמרו כמו  באי הללו הצרות כל לג.)דבגיניה :(בשבת

תורה  ביטול וביזהבעו ובצורת,רבהחרב אד ודבר  ובני  בא,
 נק נוקמת  חרב עליכ 'והבאתי  שבעי ...דכתיב: ואינ אוכלי

כה)ברית ' כו  לא (ויקרא  א' שנאמר: תורה אלא ברית  ואי 
ולילה' יומ בה)בריתי לג בביאורו(ירמיה ולקמ .כא עכ"ל ,

אצלנו: ל ' בתיקו שאמרו מה הגר "א פירש מג' לתיקו רמי וג'ְְִ
 יבה' ב' ונארת  מה י' היא החכמה מעי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסק

י' היא החכמה מעי הוא  שקבלה ה'נהר'העני יוצא שממנו ְְִֶַַַָָ
כתב') 'רה  הנקרא ' אנפי זעיר של יסוד ה'ג'(דהיינו  דהיינווג) ְִֶָָ

ה') על 'תרה הנקראת 'המלכות ופירוש יבה'. ב' ונארת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
הגר"א  ר"ל (ש)ביאר – ובהו לתהו העול את מחזיר כאילו :

דייזיל  גרמי  דיאנו משיח, ובלא תורה בלא הוא  שעול לזמ
משיח!

הגר"א שביאר למה סמ להביא  יש עי לכאורה ה אִֵֵֶֶ
'יבה' הרה האמתאת בחכמת  מלעסוק התרשלות ידי  על  ְֵֶַָָ

ביטולתורה) לבחינת זה  שהשווה  למה  רמז  קצת חז"ל (וכ ממאמר
בגמרא לכל. הידוע ג:)אחד זרה עבודה  ו יב: רבי(בחגיגה  אמר

לו מאכילי שיחה בדברי ועוסק תורה מדברי הפוסק כל  לוי:
 רתמי ר ו יח  עלי מח  טפיה' שנאמר: ,רתמי ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹגחלי

'ד)לחמ ל רש"י(איוב ופירש ע "ז)! תורה :(במסכת מדברי הפוסק ְַָ
בטלה. שיחה דברי על ופוסק בתורה  שעוסק מי  ַַמח

דברי שבמהות הבי רש"י אלמא רש"י. עכ"ל  !לחלוחי דברי
כשאר  ואינ חיות  מלאי ר"ל – לחלוחי דברי ה תורה
פשיטא  ,כא תורה. לדברי ביחסית היבשי הזה  העול דברי
שהתורה מראה לחלוחית את  תורה  מדברי שמוציא  שמי
,ואכ .ליצל רחמנא – הזה עול דברי כשאר בעיניו חשובה
 התרשלות ידי שעל  בהדיא מוכח זוהר מהתיקוני זה ממאמר

האמת  בחכמת 'יבה'!ה מלעסוק ה רה את  יע ְִֵֵֶַָָ

במה זה  בנידו בהקדמתו לקמ יארי מהרח"ו ג באמת 
הנה יר אצלי וזה ב)שיכתוב: ו יהע(אבת רי  'אמר : ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ואמרת : מכרזת ח רב מהר יצאת קל  ת  וי י כל לוי  ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
 תהי ספק לי י  רה!' ל   נמעל ל רת לה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאי
ת אלמנ גדי ל ב ת היא  לב בסריה פ טיה סקיְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָע
ד "מה ליראל יאמר האת  וכל תס ה ת ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֻוק
 ריס רתכ  הלא מ רתנו? רתכ מה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹמד"?
לרת לה אי ולכ מה ! דל רה  על  אי .להע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהבלי
נ תנת היא הלה חכמת   סקיע ואינ רה ל  נְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעל
התרת הרעת וכל  הלת מאריכי ה י  ל רה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָב ד
זאת,  מתנהק  התחלנ אמר  לעיל ז ר ,לע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלבא

עכ"ל.

זה נרחב נושא לבאר לקמ עתידי עוד אנו ,הש ובעזרת 
מיחשיב הקבלה  בחכמת  מלעסוק התורה לומדי שמניעת 

רב ג דהרי במקומו, נרחב ביאור דביטולתורה  מהרח"ו ינו
כדי עתה, לעת הגר "א. בביאור כא שהזכיר אלו בפסוקי
בהעתקת רק נסתפק כא הגר"א  דברי ע דעתו לשהוות 
מאהבה לעסק תבה נ ב וכאר :לקמ לשונו ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָֹתמצית 
מעי מע .אמ  ימינ מהרה יראל  אלי האת  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹחכמה
"עד  :אמר נפ מר מתמרמר מתנ דד  הביא ירמיה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָנאקת 
ידע לא  א תי עי, אויל י פר קל  אמעה ס אראה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמתי

'וג ובה ה והה האר את  ה רמל ראיתי והה ראיתי  'וג ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אעה לא וכלה  האר ל  היה ממה  ה אמר ה י 'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹוג

טני" ר ח הציקתני ' כז)וגכא ד  הא(ירמיה  קיס לבאר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵַַָָָ
דר לה עליו  הביא ירמיה ידי על אמת  אמריאה הנב ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יתר  תנל אר על מתמרר  תהי הה האחר הר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל
רעגל מ וה הס הא נס", אראה מתי "עד ת ב  ה וזה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

טימ פרת  ז ר ה יח קב.)ל ),ויית' :נ ל וזה , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
וד !'...  מיח ה נס אר תא הט, חכמי ת כנגד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

האמת חכמת  לעסק  אסימ לע וחי יהח ע הקרא ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
לבד, ט פ טיה ריס סקיועאי מריוא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָ

לבד הט אא ערה נקרא הא  אר ,לו חס , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
להרע הה חכמי" :אמר עליה לעיל, ז ר ורע טב  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהעת 

"ידע לא  כב)להיטיב    אמר (ירמיה  הראנה  הת  כנגד ... ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
" ובה ה והה האר את מיחי ראיתי ...האר ע י ה  " ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ה תב: אמר מ הרה, היא לע ימ חי בריתי לא א" ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
מי" לא ואר מי חת כה)ולילה לג מחזירי (ירמיה  , ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻ

 ובה  לתה לולא הע "ידע לא אתי "י לה ר זה וכל ... ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֹ
.לקמ מהרח"ו עכ"ל רה! קְְִַַָנתע
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 השלח אל ישב כאשר אחרת פע אבל דבר , אז השיבו
אלא הפרוכת, את עשיתי שלא יודעי את מהיכ" אמר

אותו" וקרע  שעבר  גסה  עבירה ע גדול רשע וזהוג שבא  .
את שבוני כיו ,בנאי נקראי חכמי שתלמידי העני

.הטובי במעשיה המקדש בית
קודש  זרע הק ' בספר בארוכה  מבואר  כי והעני (פרשת

לגג,תצא ) מעקה ועשית  חדש בית תבנה  כי פסוק  על
"ובנה עשרה שמונה בתפילת שאומרי מה בהקד

עו בני בימינו  בקרוב  ה',אותה ירושלי בונה דכתיב  ," ל
 יו שבכל שלנו,  הימי ע "י  "בימינו" אותה , בונה  ובמה
את בונה מעשיו לפי הכל יתבר אותו עובד  כשאד
ע "י  מישראל  אד בונה  וכ המקדש, ובית ירושלי
נבנה יהי' המקדש  שבית עד ,יו בכל ה ' עבודת

עיי"ש . בימינו במהרה בשלימות
שאר בתו  שאומרי מה  מוב שפיר כ ואציו אבלי

,וירושלי,וירושלי ציו מתאבלי כמותו  גדול אד דעל
כמו הטובי מעשיו ע"י אות שיבנה  מי יחסר  מעתה כי

זצוק "ל. הגדול הצדיק 
חז"ל שאמרו המל בחזקי ' ע"ב)ומצינו ט"ז ד קמא על(בבא

על ישיבה שהושיבו  מלמד  במותו , לו עשו וכבוד פסוק 
בזה, שכתוב  מה זה  קיי בגמרא ש איתא כ ואחר  קברו,
ד"ה ע"א  י"ז ד בתוס ' ועיי ,אמרינ לא  לימד אמרינ קיי
לא ודאי לימד מעשה, לידי  שמביא  לימוד  גדול מר ואמר 
מעשה לידי  הרבי את שמביא עדי ודאי דהא אמרינ

עי"ש . ,כשמלמד
על ישיבה שהושיבו  ד "ה ע"ב ט"ז  ד בתוס' ש ועוד 
 כדאמרינ בישראל, תורה שהרבה לפי כתבו  קברו,
ולא שבע באר  עד מד שבדקו ע"ב צ"ד   ד  בסנהדרי
 בקיאי היו  שלא ותינוקת תינוק  ואשה איש מצאו 
בישראל, תורה שהרבה  מזה רואי וכו '. וטהרה בטומאה
ותינוקות שתינוק  כ כדי עד  בישראל , טהרה  שהרבי  וג

טהרה . הלכות ידעו
שהי ' זצ"ל, יוחנ רבי הצדיק אצל ראינו  הזה וכדבר
בכל שיעורי ועשה הסוד תורת ללימוד   תלמידי מעמיד
 בקיאי יהיו מישראל אלפי שעשרות גר ועי"ז ועיר  עיר

.המל חזקי' של במעלותיו  הצטיי א "כ הסוד, בתורת 
וכו' תצוה  ואתה עה"פ תצוה בפ ' הזוה "ק  דברי ונקדי
משה ובגמרא  ודרא , דרא בכל דמשה  דאתפשטותא  ש
 ניצו מקבל צדיק שיש  ודור דור בכל דהיינו  קאמר , שפיר
ישראל. לכלל להשפיע יכול הכח  ובזה  רבינו, משה נשמת
תורה שלומד דת"ח כמ"פ מבואר  דל אל משכיל ובספר
לומד  וא מוליד, שאינו עקר בבחינת  הוא בלבד לעצמו
את המלמד  וכל צדיק , נקרא הוא אז  אחרי ע תורה
שתלמידיו ומצוות התורה וכל ילדו, כאילו  תורה  חבירו 

לחשבונו . עולי  ומקיימי  לומדי
משה ש "וימת הפסוק על המפרשי קושיות וידוע

ה'" ה ')עבד ל"ד, לאח(דברי שיי דלכאורה  אי מיתה  ר
המצוות  מ חפשי  נעשה  שמת כיו הלא ה', עבד להיות

ל') ד .(שבת
ז"ל: דבריו  תוכ וזהו  צדק, מבשר  בספר ע "ז  ומתר
,הרבי את מזכה  והוא  בתלמידי תורה שמרבי "מי
של לזכותו   התלמידי של ועבודת תורת את  זוקפי
מיתתו, לאחר  ואפילו אלה, כל את הוא  עשה  כאילו  הרבי ,

זכות הרבי את וזיכה זכה  "משה במשנה : ששנינו כפי
בו " תלוי ' מכ"א )הרבי פ"ה  והמצוות(אבות התורה שכל הרי  .

לזכותו תיזקפנה הדורות כל סו עד  ישראל יקיימו  אשר
לאחר ד' עבד להיות מוסי הוא ממילא רבנו, משה  של

."ש "וימת
לי  מי לי אני אי א" המשנה : שבדברי  הכוונה   ג וזהו

אני" מה לעצמי מי"ד)וכשאני פ"א חייו(אבות קצרי שהרי 
ואילו ,יתברהש לכבוד לפעול שיוכל מכדי  אד של
רז"ל אמרו דהלא  ,השעבודת אי שוב הרי  מיתה  לאחר
העצה לפיכ המצוות",  מ חפשי נעשה אד שמת כיו"
כי  , הרבי את ולזכות  לאחרי תורה  ללמד  היא , היעוצה
לאחר ג לזכותו  נזקפת  האחרי של הש עבודת אז
 א לי", אני אי א" :דברי של  פשוט הוא  וכ מותו .
 ג אני מלמד  אלא עצמי, בשביל ורק  א עושה  אני אי
,טובימעשי שעושה  מי כל הרי  לי" "מי  לאחרי
"כשאני  אבל ;עשיתי אני  כאילו  לזכותי ה נזקפי
דעתי  נות ואיני  עצמי בשביל רק אני עושה  א  לעצמי "
לפעול גבורתי ומה  כוחי מה  אני, "מה אזי ,אחרי על

הקצרה..." חיי בתקופת
שכר מקבל הרבי את  שמזכה  שמי הגר"א  מבואר  וכ
לזכותו, נחשבי הרבי שמקיימי דהמצוות ,כול כנגד

הדורות. כל סו עד  לחלקו  ועולי
למשלי  בביאורו הגר"א  לשו י"ד)וזה פסוק י"ח  :(פרק

שעושה דבר  על חבירו את להוכיח אד יראה  שלעול"
טוב  הגו ,לא לא דבר על  ג אלא ממש בעבירה  רק לא לשונו : (פירוש

ל"א:) בברכות כבר ד"ה אתכבתוספות ויטיב  לו  ישמע  א כי 
ידו על ה שיעשה המצוות כל אז  יותרמעשיו המעשה (וגדול

המוכח במעשי התיקו מעשה פעולות ריבוי כשנכפיל וחומר  קל העושה מ

והלאה) ישמע מהיו לא וא עצמו, העושה כמו  שכר יטול
והוא ז"ל האר "י שכתב כמו ממנו  הטוב את יטול אזי לו 
נוטל והרשע עד  בג חברו וחלק חלקו נוטל זכה בסוד 

עכ"ל ,בגיהנ גדול )חלקו באריכות חסידי בספר  ועיי).
ישראל את מעורר  שהי ' זצ"ל הגדול הצדיק כ  וא
היתה חפצו  וכל אש, להבות חוצבי ובדבריו בדרשותיו
הי ' הרי א"כ ,הלומדי צעירי אצל התורה חשק  להרבות

מאו זכותו  כלגדול של התורה  לימוד וכל ,הרבי בזיכוי ד
בלימוד  ממנו מושפעי ולהיות מאורו  ליהנות שזכו אלו 
לאחר עתה ג לזכותו נחשב המצוות, ובשמירת התורה 

הבא. העול לחיי פטירתו 
שהעלה וחידושיו כתביו אודות להזכיר המקו וכא
בתורת נפלא  מחדש הי' שנותיו  וכל מקמאי , כחד בתורה
לקחו, לשומעי השיעורי מסירת בעת  והנסתר  הנגלה
גדולה מצוה ובודאי טייפ"ס , על נקלטו  מה וכמה

בישראל. ולהפיצ ביעקב  לחלק ,עול לאור להוציא
אותו שהיקלטתי ממה היקר  הדיסק יצא  עכשיו ב"ה
בתו שיגיע ונקוה  ,החולי בבית אותו לבקר כשבאנו
הגאולה  נקרב  ועי"ז בע"ה, ,יהודי למיליוני קצר זמ

בע"ה. שלימה
מאמר בו  ויתקיי לנשמתו , רוח נחת  בודאי יעשו  ובזה

שביקש ע"ה , המל ה ')דוד  ס "א, תהלי) באהל אגורה
ובגמרא ,ע"ב)עולמי צ"ו ד לגור(יבמות לאד אפשר  וכי 

דבר שיאמרו  רצו יהי דוד , אמר  אלא , עולמי בשני
 שאומרי חכ תלמיד כל וכו', הזה  בעול מפי שמועה 
בקבר, דובבות שפתותיו הזה בעול מפיו  שמועה  דבר 

למלג . משנה בספר מובא  ויחי)כ אלעזר (פרשת רבי להרה"ק
בעת בצאנז אז  שהי' זי"ע, אלימל ר ' הרבי נכד זצ"ל , מרישא

האלה. כדברי מצאנז הרה"ק שאמר

ע"א )וש קכ"ב ברש"י(בד שמתקבצי הגאוני מתשובת
 הע שאר ע קברו  על ובאי סביביו  מכל חכמי תלמידי
 לצדיקי  לה שניחא ופשיטא  עי"ש . ש ישיבה להושיב
,ודרכיה תורת שידעו  הזה  בעול דבריה לפרס
כל חז "ל מאמר  בספרי וכמובא ,חלציה ליוצאי ובפרט

אבות. בזכות עליו מתקומ אני  אבות בדרכי  ההול

בירושלמי ה"ה)ועיי פ"ב  נפשות(שקלי  עושי אי
עיי"ש . ,זכרונ ה  ה דבריה ,לצדיקי

בזוה "ק  רי"ז)ומובא ד א' מחבירו(חלק  ביקש  יצחק שרבי 
מיליא מאינו ותדכר  דאורייתא, מילי תימא דכד יהודה , ר'
עכ"ל. שמי , לאדכרא בגי בשמי, לו דתימא אמינא, דאנא

הוא "ראוי וז"ל, ז"ל להאר "י תורה בליקוטי מובא וכ
מילי  מהנהו מדרשא בני יאמרו  דהילולא שביומא
טוב  להמלי שפתותיה ידובבו ועי"ז דקאמרו , מעלייתא

ע"כ. "מרומי  שוכ לפני המזכירי על

היכל וכל מדרשות, בתי הרבה  יש  העליו שבעול וידוע
:כגו בו שלומדי התורה ש על נקרא עד  אידראבג

דצניעותארב ספרא הקדוש, זוהר זוטא, אידרא ספרא,א,
זוהר,דמשכנא מסכתתיקוני היכל כגו מסכת, ואיזה ,

,יוס הבית של מדרשו בית  ירושלמי, בבלי, ביתברכות,
הרשב"י  ק מדרש  הנקרא  משיח , של והיכלו  והאריז"ל, ,

תצא )ציפור , כי .(זוהר 

באיזה שעסק  דאד בספרי בהיותומסכתומובא
של המדרש  לבית ליל העליו  בעול יוכל  עלמא, בהאי 
חלקי  כל ללמוד  אד כל צרי זה  ובשביל ההיא, המסכת
תורה לשמוע מדרש  בית לכל ליל שיוכל כדי התורה ,

שה שידוע כמו לבד. וב "ש ב"ה  חיי מהקדוש חפ התייע
רבי  רבו  סלנטרע לשקוד ישראל יותר כדאי  א זי"ע,

 רבי עניני להקי או , פעמי הרבה ולשננו  אחד , עני על
רבי לו והשיב  פחות , עליה צרי ישראלויחזור שאד

זה על אומר חיי  החפ והיה  ה ', תורת רחבה כמה לדעת
בלבד  אחד בחלק  כוחותיו את המשקיע שאד משל:

הוא  הרי הונושבתורה , כל  את שמשקיע למי דומה
, ויח ערו משאיר הוא גופו ושאר  יקר, כובע  ברכישת

 חיי  החפ נהג  זו  שיטתו כלזי"ע ומתו את ללמוד
 קבועי שיעורי לו היו ויו  ויו ביחד  התורה מקצועות

מוסר ספרי דיני מדרשי משנה המאורות וכו'.במקרא (ספר 

קכב) אות שו  עמוד הגדולי.

היה חיי ועוד וחבלהחפ ויקר  קצר  שהזמ אומר :
לדעת הוא העיקר  כי וחידושי  פלפולי על לבזבזו
עיוניו כל ואת למעשה... התורה דברי את לקיי האי

למעשה, הנוגעות להלכות  עמודהקדיש  הגדולי המאורות (ספר

קכה) אות .שז

 בעול לא מנוחה  לה אי חכמי תלמידי חז"ל ואמרו 
אצל שראו  כמו  להמלי ואפשר  הבא,  בעול ולא  הזה 
ועבר חיל, אל מחיל תמיד הל בעוה "ז שבהיותו  הנפטר,
המדרש לבית המדרש מבית והל למסכתא , ממסכתא 
 יל העליו  בעול כ כמו ,ברבי התורה אור  להפי אחר
 יצטר לא  בואו  מקו ובכל להיכל מהיכל חיל, אל מחיל

ההוא. המסכתא לומדי  בפני להתבייש

אודות שמפליג שמעוני  הילקוט בש לעיל הבאנו וכבר
ש בצלו  שחוסי חסדי גומלי של כוח הקב"ה .גודל ל

תורה ,עליה עומד שהעול דברי בג' עסק , וכ
וממילא ומלוה חונ היו כל לקיי וזכה וגמ "ח, עבודה

לברכה . וזרעו

ז"ל ג')אמרו  של(ברכות דבריו אלא המת בפני אומרי אי
דברמת ולאיזה  חפ היה  המת מה שרואי בזה, הכוונה .

בחייו, יעשוהשתדל אז  כי המת, בפני אומרי זה את
זה  כי ביידע .המקשיבי על גדול  רוש הללו  הדברי
לדבר כוחותיו הקדיש לנצח, מה ייפרד בקרוב אשר האיש

.לקיימ יותר  ישתדלו ממילא זה,

הוא בקולמסו שנשאר ודיו כותב הקב"ה במדרש: איתא
.העול מ להיפטר  שמגיע בשעה  הצדיקי בראש  מקנח
הוא העיר  לתיקו בעיר שנעשה  מה כל לדעתי: בזה הכוונה 
.יו כל הקב"ה  של בפנקסו  נכתב וזה מאוד, יקר דבר 
עוד  שחסר דבר  אול . נכתבי בספר מעשי וכל כמ"ש
כביכול, הקב "ה של בקולמוס שנשאר הדיו זהו בעיר  לתק
בראש מקנח הזה והדיו  בפנקסו , זאת כתב שטר
הכוונה .העול מ להיפטר זמנ שמגיע  בשעה   הצדיקי
 העניי שיגמור להשתדל שיש  הרעיו להצדיק  שנות בזה 
העושה כל ביד תהיה מסורת במדרש : וכדאיתא הזה .
 הצדיקי מדת הייתה  שלא  דומה למיתתו  סמו מצווה

והשלימה . מצווה  אותה א כי חסרה

את לזכות ורצה ישראל של לב היה  זצ"ל  הגה "ק 
דברי  כידוע  ברחמי שתבוא  השלמה בגאולה  ישראל
ובית ברחמי , מגלותא  יפקו דא בספרא כי מהימנא  הרעיא 
כל שיהיו  התקינו  תרפ"א , בשנת עיה "ק  ירושלי של די
כדי  סיומי אלפי ויעשו הקדוש זוהר לומדי ישראל
במדת זי "ע  הנפטר  הצדיק ויאחז  ,ברחמי הגאולה  לקרב
מסכת אצלו היה ורגע רגע  וכל ,הקדמוני  הצדיקי
זוהר ד ללמוד  מישראל אחד לכל שחובה לפרס שלימה
לו ציווי  כאשר  ביו דקות שלשה  דקות שתי דקה  ,ליו

.השמי מ

למוטב ומחזירם ישראל את אוהב

:הטובי ממעשיו  קצת נספר

רוח למטה , ונחמד למעלה, אהוב היה זצ"ל, יוחנ רבי
 ורוד שלו אוהב הימנו , נוחה   המקו כרוח  הבריות

 ומקרב הבריות  את אוהב היה ,שלו אות למד להקב"ה ,
,בשמי ממנו  בקשו כאשר הדברות, ועשרת ישראל שמע
 יומ הרשב "י , תורת ללימוד  יהודי אלפי קירב ובפרט
חשב  ולא בלילה, שעות  2 יש היה  שקט, ולא נח לא  ולילה 
יתברר בשמי ועכשיו  גדול יסורי בעל היה כלל, לעצמו

זכיותיו . כל לו 

בפתע  לעולמו  והל זה , כוח  מאתנו נחסר וכעת
אחד  לכל גדולה  וחובה  הדור . בעוו זה , כל ובודאי  ,פתאו
אנו וצריכי הזכה. נשמתו  בינינו מצויה עתה כי לדעת,
מהתנהגותו, וללמוד ,טובי דברי עצמנו על לקבל

נשמתו : לעילוי  שיהיה

כל את לעורר  השמי מ לו שנתנה  השליחות ובאמת
 ליו דקה  הפחות לכל הקדוש  זוהר ללמוד ישראל ע
לבלתי  הקדוש  בזוהר  חלק לו  שאי אחד יהודי יהיה  שלא
להקליט  שזכינו עד בחיי אותו השאירו  נידח , ממנו  ידח 
 לוינשטיי בבית כצמח  ששכב אחרי ניסי בניסי אותו
צעקנו דומ כאב והיה לבקרו, רבני שלשה באנו רח "ל,
 ע לבקר הגיע  גראס  יהודה שלו חבר יוחנ רבי  לו 
,כלו ענה ולא ,שיעורי להגיד  קו ועוד , גבריאל הרב
 שמעו ורבי של היד לי  ת לו ואמרתי שלו ביד  ואחזתי
בעבודת ותתחיל  ומיד תיכ אות מרפא  יוחאי  ב
 העיניי את מעט פתח תיכ , הרבי לזכות השיעורי

מאוד. נפוחות שהיו
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 השלח אל ישב כאשר אחרת פע אבל דבר , אז השיבו
אלא הפרוכת, את עשיתי שלא יודעי את מהיכ" אמר

אותו" וקרע  שעבר  גסה  עבירה ע גדול רשע וזהוג שבא  .
את שבוני כיו ,בנאי נקראי חכמי שתלמידי העני

.הטובי במעשיה המקדש בית
קודש  זרע הק ' בספר בארוכה  מבואר  כי והעני (פרשת

לגג,תצא ) מעקה ועשית  חדש בית תבנה  כי פסוק  על
"ובנה עשרה שמונה בתפילת שאומרי מה בהקד

עו בני בימינו  בקרוב  ה',אותה ירושלי בונה דכתיב  ," ל
 יו שבכל שלנו,  הימי ע "י  "בימינו" אותה , בונה  ובמה
את בונה מעשיו לפי הכל יתבר אותו עובד  כשאד
ע "י  מישראל  אד בונה  וכ המקדש, ובית ירושלי
נבנה יהי' המקדש  שבית עד ,יו בכל ה ' עבודת

עיי"ש . בימינו במהרה בשלימות
שאר בתו  שאומרי מה  מוב שפיר כ ואציו אבלי

,וירושלי,וירושלי ציו מתאבלי כמותו  גדול אד דעל
כמו הטובי מעשיו ע"י אות שיבנה  מי יחסר  מעתה כי

זצוק "ל. הגדול הצדיק 
חז"ל שאמרו המל בחזקי ' ע"ב)ומצינו ט"ז ד קמא על(בבא

על ישיבה שהושיבו  מלמד  במותו , לו עשו וכבוד פסוק 
בזה, שכתוב  מה זה  קיי בגמרא ש איתא כ ואחר  קברו,
ד"ה ע"א  י"ז ד בתוס ' ועיי ,אמרינ לא  לימד אמרינ קיי
לא ודאי לימד מעשה, לידי  שמביא  לימוד  גדול מר ואמר 
מעשה לידי  הרבי את שמביא עדי ודאי דהא אמרינ

עי"ש . ,כשמלמד
על ישיבה שהושיבו  ד "ה ע"ב ט"ז  ד בתוס' ש ועוד 
 כדאמרינ בישראל, תורה שהרבה לפי כתבו  קברו,
ולא שבע באר  עד מד שבדקו ע"ב צ"ד   ד  בסנהדרי
 בקיאי היו  שלא ותינוקת תינוק  ואשה איש מצאו 
בישראל, תורה שהרבה  מזה רואי וכו '. וטהרה בטומאה
ותינוקות שתינוק  כ כדי עד  בישראל , טהרה  שהרבי  וג

טהרה . הלכות ידעו
שהי ' זצ"ל, יוחנ רבי הצדיק אצל ראינו  הזה וכדבר
בכל שיעורי ועשה הסוד תורת ללימוד   תלמידי מעמיד
 בקיאי יהיו מישראל אלפי שעשרות גר ועי"ז ועיר  עיר

.המל חזקי' של במעלותיו  הצטיי א "כ הסוד, בתורת 
וכו' תצוה  ואתה עה"פ תצוה בפ ' הזוה "ק  דברי ונקדי
משה ובגמרא  ודרא , דרא בכל דמשה  דאתפשטותא  ש
 ניצו מקבל צדיק שיש  ודור דור בכל דהיינו  קאמר , שפיר
ישראל. לכלל להשפיע יכול הכח  ובזה  רבינו, משה נשמת
תורה שלומד דת"ח כמ"פ מבואר  דל אל משכיל ובספר
לומד  וא מוליד, שאינו עקר בבחינת  הוא בלבד לעצמו
את המלמד  וכל צדיק , נקרא הוא אז  אחרי ע תורה
שתלמידיו ומצוות התורה וכל ילדו, כאילו  תורה  חבירו 

לחשבונו . עולי  ומקיימי  לומדי
משה ש "וימת הפסוק על המפרשי קושיות וידוע

ה'" ה ')עבד ל"ד, לאח(דברי שיי דלכאורה  אי מיתה  ר
המצוות  מ חפשי  נעשה  שמת כיו הלא ה', עבד להיות

ל') ד .(שבת
ז"ל: דבריו  תוכ וזהו  צדק, מבשר  בספר ע "ז  ומתר
,הרבי את מזכה  והוא  בתלמידי תורה שמרבי "מי
של לזכותו   התלמידי של ועבודת תורת את  זוקפי
מיתתו, לאחר  ואפילו אלה, כל את הוא  עשה  כאילו  הרבי ,

זכות הרבי את וזיכה זכה  "משה במשנה : ששנינו כפי
בו " תלוי ' מכ"א )הרבי פ"ה  והמצוות(אבות התורה שכל הרי  .

לזכותו תיזקפנה הדורות כל סו עד  ישראל יקיימו  אשר
לאחר ד' עבד להיות מוסי הוא ממילא רבנו, משה  של

."ש "וימת
לי  מי לי אני אי א" המשנה : שבדברי  הכוונה   ג וזהו

אני" מה לעצמי מי"ד)וכשאני פ"א חייו(אבות קצרי שהרי 
ואילו ,יתברהש לכבוד לפעול שיוכל מכדי  אד של
רז"ל אמרו דהלא  ,השעבודת אי שוב הרי  מיתה  לאחר
העצה לפיכ המצוות",  מ חפשי נעשה אד שמת כיו"
כי  , הרבי את ולזכות  לאחרי תורה  ללמד  היא , היעוצה
לאחר ג לזכותו  נזקפת  האחרי של הש עבודת אז
 א לי", אני אי א" :דברי של  פשוט הוא  וכ מותו .
 ג אני מלמד  אלא עצמי, בשביל ורק  א עושה  אני אי
,טובימעשי שעושה  מי כל הרי  לי" "מי  לאחרי
"כשאני  אבל ;עשיתי אני  כאילו  לזכותי ה נזקפי
דעתי  נות ואיני  עצמי בשביל רק אני עושה  א  לעצמי "
לפעול גבורתי ומה  כוחי מה  אני, "מה אזי ,אחרי על

הקצרה..." חיי בתקופת
שכר מקבל הרבי את  שמזכה  שמי הגר"א  מבואר  וכ
לזכותו, נחשבי הרבי שמקיימי דהמצוות ,כול כנגד

הדורות. כל סו עד  לחלקו  ועולי
למשלי  בביאורו הגר"א  לשו י"ד)וזה פסוק י"ח  :(פרק

שעושה דבר  על חבירו את להוכיח אד יראה  שלעול"
טוב  הגו ,לא לא דבר על  ג אלא ממש בעבירה  רק לא לשונו : (פירוש

ל"א:) בברכות כבר ד"ה אתכבתוספות ויטיב  לו  ישמע  א כי 
ידו על ה שיעשה המצוות כל אז  יותרמעשיו המעשה (וגדול

המוכח במעשי התיקו מעשה פעולות ריבוי כשנכפיל וחומר  קל העושה מ

והלאה) ישמע מהיו לא וא עצמו, העושה כמו  שכר יטול
והוא ז"ל האר "י שכתב כמו ממנו  הטוב את יטול אזי לו 
נוטל והרשע עד  בג חברו וחלק חלקו נוטל זכה בסוד 

עכ"ל ,בגיהנ גדול )חלקו באריכות חסידי בספר  ועיי).
ישראל את מעורר  שהי ' זצ"ל הגדול הצדיק כ  וא
היתה חפצו  וכל אש, להבות חוצבי ובדבריו בדרשותיו
הי ' הרי א"כ ,הלומדי צעירי אצל התורה חשק  להרבות

מאו זכותו  כלגדול של התורה  לימוד וכל ,הרבי בזיכוי ד
בלימוד  ממנו מושפעי ולהיות מאורו  ליהנות שזכו אלו 
לאחר עתה ג לזכותו נחשב המצוות, ובשמירת התורה 

הבא. העול לחיי פטירתו 
שהעלה וחידושיו כתביו אודות להזכיר המקו וכא
בתורת נפלא  מחדש הי' שנותיו  וכל מקמאי , כחד בתורה
לקחו, לשומעי השיעורי מסירת בעת  והנסתר  הנגלה
גדולה מצוה ובודאי טייפ"ס , על נקלטו  מה וכמה

בישראל. ולהפיצ ביעקב  לחלק ,עול לאור להוציא
אותו שהיקלטתי ממה היקר  הדיסק יצא  עכשיו ב"ה
בתו שיגיע ונקוה  ,החולי בבית אותו לבקר כשבאנו
הגאולה  נקרב  ועי"ז בע"ה, ,יהודי למיליוני קצר זמ

בע"ה. שלימה
מאמר בו  ויתקיי לנשמתו , רוח נחת  בודאי יעשו  ובזה

שביקש ע"ה , המל ה ')דוד  ס "א, תהלי) באהל אגורה
ובגמרא ,ע"ב)עולמי צ"ו ד לגור(יבמות לאד אפשר  וכי 

דבר שיאמרו  רצו יהי דוד , אמר  אלא , עולמי בשני
 שאומרי חכ תלמיד כל וכו', הזה  בעול מפי שמועה 
בקבר, דובבות שפתותיו הזה בעול מפיו  שמועה  דבר 

למלג . משנה בספר מובא  ויחי)כ אלעזר (פרשת רבי להרה"ק
בעת בצאנז אז  שהי' זי"ע, אלימל ר ' הרבי נכד זצ"ל , מרישא

האלה. כדברי מצאנז הרה"ק שאמר

ע"א )וש קכ"ב ברש"י(בד שמתקבצי הגאוני מתשובת
 הע שאר ע קברו  על ובאי סביביו  מכל חכמי תלמידי
 לצדיקי  לה שניחא ופשיטא  עי"ש . ש ישיבה להושיב
,ודרכיה תורת שידעו  הזה  בעול דבריה לפרס
כל חז "ל מאמר  בספרי וכמובא ,חלציה ליוצאי ובפרט

אבות. בזכות עליו מתקומ אני  אבות בדרכי  ההול

בירושלמי ה"ה)ועיי פ"ב  נפשות(שקלי  עושי אי
עיי"ש . ,זכרונ ה  ה דבריה ,לצדיקי

בזוה "ק  רי"ז)ומובא ד א' מחבירו(חלק  ביקש  יצחק שרבי 
מיליא מאינו ותדכר  דאורייתא, מילי תימא דכד יהודה , ר'
עכ"ל. שמי , לאדכרא בגי בשמי, לו דתימא אמינא, דאנא

הוא "ראוי וז"ל, ז"ל להאר "י תורה בליקוטי מובא וכ
מילי  מהנהו מדרשא בני יאמרו  דהילולא שביומא
טוב  להמלי שפתותיה ידובבו ועי"ז דקאמרו , מעלייתא

ע"כ. "מרומי  שוכ לפני המזכירי על

היכל וכל מדרשות, בתי הרבה  יש  העליו שבעול וידוע
:כגו בו שלומדי התורה ש על נקרא עד  אידראבג

דצניעותארב ספרא הקדוש, זוהר זוטא, אידרא ספרא,א,
זוהר,דמשכנא מסכתתיקוני היכל כגו מסכת, ואיזה ,

,יוס הבית של מדרשו בית  ירושלמי, בבלי, ביתברכות,
הרשב"י  ק מדרש  הנקרא  משיח , של והיכלו  והאריז"ל, ,

תצא )ציפור , כי .(זוהר 

באיזה שעסק  דאד בספרי בהיותומסכתומובא
של המדרש  לבית ליל העליו  בעול יוכל  עלמא, בהאי 
חלקי  כל ללמוד  אד כל צרי זה  ובשביל ההיא, המסכת
תורה לשמוע מדרש  בית לכל ליל שיוכל כדי התורה ,

שה שידוע כמו לבד. וב "ש ב"ה  חיי מהקדוש חפ התייע
רבי  רבו  סלנטרע לשקוד ישראל יותר כדאי  א זי"ע,

 רבי עניני להקי או , פעמי הרבה ולשננו  אחד , עני על
רבי לו והשיב  פחות , עליה צרי ישראלויחזור שאד

זה על אומר חיי  החפ והיה  ה ', תורת רחבה כמה לדעת
בלבד  אחד בחלק  כוחותיו את המשקיע שאד משל:

הוא  הרי הונושבתורה , כל  את שמשקיע למי דומה
, ויח ערו משאיר הוא גופו ושאר  יקר, כובע  ברכישת

 חיי  החפ נהג  זו  שיטתו כלזי"ע ומתו את ללמוד
 קבועי שיעורי לו היו ויו  ויו ביחד  התורה מקצועות

מוסר ספרי דיני מדרשי משנה המאורות וכו'.במקרא (ספר 

קכב) אות שו  עמוד הגדולי.

היה חיי ועוד וחבלהחפ ויקר  קצר  שהזמ אומר :
לדעת הוא העיקר  כי וחידושי  פלפולי על לבזבזו
עיוניו כל ואת למעשה... התורה דברי את לקיי האי

למעשה, הנוגעות להלכות  עמודהקדיש  הגדולי המאורות (ספר

קכה) אות .שז

 בעול לא מנוחה  לה אי חכמי תלמידי חז"ל ואמרו 
אצל שראו  כמו  להמלי ואפשר  הבא,  בעול ולא  הזה 
ועבר חיל, אל מחיל תמיד הל בעוה "ז שבהיותו  הנפטר,
המדרש לבית המדרש מבית והל למסכתא , ממסכתא 
 יל העליו  בעול כ כמו ,ברבי התורה אור  להפי אחר
 יצטר לא  בואו  מקו ובכל להיכל מהיכל חיל, אל מחיל

ההוא. המסכתא לומדי  בפני להתבייש

אודות שמפליג שמעוני  הילקוט בש לעיל הבאנו וכבר
ש בצלו  שחוסי חסדי גומלי של כוח הקב"ה .גודל ל

תורה ,עליה עומד שהעול דברי בג' עסק , וכ
וממילא ומלוה חונ היו כל לקיי וזכה וגמ "ח, עבודה

לברכה . וזרעו

ז"ל ג')אמרו  של(ברכות דבריו אלא המת בפני אומרי אי
דברמת ולאיזה  חפ היה  המת מה שרואי בזה, הכוונה .

בחייו, יעשוהשתדל אז  כי המת, בפני אומרי זה את
זה  כי ביידע .המקשיבי על גדול  רוש הללו  הדברי
לדבר כוחותיו הקדיש לנצח, מה ייפרד בקרוב אשר האיש

.לקיימ יותר  ישתדלו ממילא זה,

הוא בקולמסו שנשאר ודיו כותב הקב"ה במדרש: איתא
.העול מ להיפטר  שמגיע בשעה  הצדיקי בראש  מקנח
הוא העיר  לתיקו בעיר שנעשה  מה כל לדעתי: בזה הכוונה 
.יו כל הקב"ה  של בפנקסו  נכתב וזה מאוד, יקר דבר 
עוד  שחסר דבר  אול . נכתבי בספר מעשי וכל כמ"ש
כביכול, הקב "ה של בקולמוס שנשאר הדיו זהו בעיר  לתק
בראש מקנח הזה והדיו  בפנקסו , זאת כתב שטר
הכוונה .העול מ להיפטר זמנ שמגיע  בשעה   הצדיקי
 העניי שיגמור להשתדל שיש  הרעיו להצדיק  שנות בזה 
העושה כל ביד תהיה מסורת במדרש : וכדאיתא הזה .
 הצדיקי מדת הייתה  שלא  דומה למיתתו  סמו מצווה

והשלימה . מצווה  אותה א כי חסרה

את לזכות ורצה ישראל של לב היה  זצ"ל  הגה "ק 
דברי  כידוע  ברחמי שתבוא  השלמה בגאולה  ישראל
ובית ברחמי , מגלותא  יפקו דא בספרא כי מהימנא  הרעיא 
כל שיהיו  התקינו  תרפ"א , בשנת עיה "ק  ירושלי של די
כדי  סיומי אלפי ויעשו הקדוש זוהר לומדי ישראל
במדת זי "ע  הנפטר  הצדיק ויאחז  ,ברחמי הגאולה  לקרב
מסכת אצלו היה ורגע רגע  וכל ,הקדמוני  הצדיקי
זוהר ד ללמוד  מישראל אחד לכל שחובה לפרס שלימה
לו ציווי  כאשר  ביו דקות שלשה  דקות שתי דקה  ,ליו

.השמי מ

למוטב ומחזירם ישראל את אוהב

:הטובי ממעשיו  קצת נספר

רוח למטה , ונחמד למעלה, אהוב היה זצ"ל, יוחנ רבי
 ורוד שלו אוהב הימנו , נוחה   המקו כרוח  הבריות

 ומקרב הבריות  את אוהב היה ,שלו אות למד להקב"ה ,
,בשמי ממנו  בקשו כאשר הדברות, ועשרת ישראל שמע
 יומ הרשב "י , תורת ללימוד  יהודי אלפי קירב ובפרט
חשב  ולא בלילה, שעות  2 יש היה  שקט, ולא נח לא  ולילה 
יתברר בשמי ועכשיו  גדול יסורי בעל היה כלל, לעצמו

זכיותיו . כל לו 

בפתע  לעולמו  והל זה , כוח  מאתנו נחסר וכעת
אחד  לכל גדולה  וחובה  הדור . בעוו זה , כל ובודאי  ,פתאו
אנו וצריכי הזכה. נשמתו  בינינו מצויה עתה כי לדעת,
מהתנהגותו, וללמוד ,טובי דברי עצמנו על לקבל

נשמתו : לעילוי  שיהיה

כל את לעורר  השמי מ לו שנתנה  השליחות ובאמת
 ליו דקה  הפחות לכל הקדוש  זוהר ללמוד ישראל ע
לבלתי  הקדוש  בזוהר  חלק לו  שאי אחד יהודי יהיה  שלא
להקליט  שזכינו עד בחיי אותו השאירו  נידח , ממנו  ידח 
 לוינשטיי בבית כצמח  ששכב אחרי ניסי בניסי אותו
צעקנו דומ כאב והיה לבקרו, רבני שלשה באנו רח "ל,
 ע לבקר הגיע  גראס  יהודה שלו חבר יוחנ רבי  לו 
,כלו ענה ולא ,שיעורי להגיד  קו ועוד , גבריאל הרב
 שמעו ורבי של היד לי  ת לו ואמרתי שלו ביד  ואחזתי
בעבודת ותתחיל  ומיד תיכ אות מרפא  יוחאי  ב
 העיניי את מעט פתח תיכ , הרבי לזכות השיעורי

מאוד. נפוחות שהיו
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שיעור להגיד  ותתחיל אות נקליט אנחנו כעת לו אמרתי
כוח! לי אי חלש בקול אמר  ואז ישמעו,  העול שכל 
 תיכ והתחיל  והסכי דקות שלש רק תגיד  לו  ואמרתי

קצת. אותו ששאלנו השאלות על ולענות לדבר 

אחרי  ופע ,פעמי כמה אליו  כשבאנו אותו  הקלטנו  וכ
, כאבי נגד חזקי סמי וקיבל שעות , 2.5 של קשה ניתוח
בו  טמוני שהיו הסודות כל את ממנו הוצאנו  זה כל ובתו.
כל למרות צלולה  בדעה והיה   מוקלט הכול [וב"ה 
רבי  על מאוד גדולות סודות  וגילה   והכאבי היסורי
מצאנו שאחר זיע "א הגדול אליעזר רבי  ורבו  עקיבא
ועשו לאור  דברי שיצאו ואחרי  זאת, כתבו  עול שגדולי
שלו התפקיד את סיי אז רק  הרבי לזיכוי  דיסק  מזה 

הבא].  עול עול לחיי ונפטר

הרבים  זיכוי זכות גודל

הברכות לכל יזכה הקדוש, זוהר  ללמוד עליו  שיקבל ומי
זכאה ההוא ע"ב, קכ "ח ד' תרומה פרשת בזוה"ק  שכתוב

לי', דיחשב  בגי וכו' חייבא בתר למרד הואבעי  כאלו 
יתיר דקב "ה יקרא בי' דיסתלק  שבחא  איהו ודא לי', ברא
 ורבי כתוב   הכה באהר דא ועל וכו ' אחרא משבחא
,והשלו החיי אתו היתה  בריתי  וכתוב , מעו השיב

ע "א. קכ"ט בד' ועיי "ש

 תיקו זוהר התיקוני את נשמתו לטובת עכשיו נלמד
האר"י  תלמיד  וויטאל חיי רבי הצה "ק דברי  ואת ל'

זיע "א. הקדוש

ּובּזה וחרב  ענּיּות ׁשּגֹורמים  להם א ֹוי  אומר : היה  ָ ִ ֶ ֶ ְ ִ ֲ ִ ְ ֶ ֶ ָהוא 
ּבעֹולם  ואבדן  ָ ָ ָ ְ ַ ְ ֶ ֶ ְוהרג

יב ולא להע מ ל ל רמי מי לה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאי
 ציר ולא יה, הרה  את  יע  ה א ,ל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלע
החכמה , מעי ס ק רמי וג ה לה, חכמת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלהל
ענת רמי  לה אי יבה, ב ' ונארת מה , י' ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָהיא

, לע ואבד והרג ב ה היאוחרב  ס קת  ה והרח ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ר ח והיא ,ד ה רח והיא תאר,  מ ה יח, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹרח

יהו"ה . ויראת עת ר ח  גב רה , עצה ר ח בינה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָחכמה 

מג ּדל ה ּבֹונים הפלגה  ּדֹור לאנׁשי ּבמעׂשיהם  ָ ְ ִ ִ ַ ָ ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ ֶ ֵ ֲ ַ ְִ ד ֹומים
ּבּׁשמים   ִ ַ ָ ַֹ ְוראׁשֹו

י על לכתב  יממ " י והמהרח"הר ל':ברי   ת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
נעית ה רה אר יהר תיננע זה  נ זמ ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָבפרט

רה  עלי קצת אצל  לחת רה קר עסק אר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מ לל תלהי וג יתרת, והס קת רס לקל מנת ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעל 
 ד נ וריח  מ להית   סנהדראת ודיני ייבת, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרא י
 ני ה הפלגה  ר לאנ י יה מע מיוד .האר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָכל

 מי ורא תב מגל מה  היא  יהמע סת וע ר , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
עכ"ל. !' לנ 'ונע ה התב  ְֲֵֶַַַַָָָאחר

ה ּתֹורה לֹומדי רב ּבקרב  הּבלּבּול גד ֹול  ּכּמה   ָ ַ ֵ ְֹ ֶ ֶ ְ ְ ִ ַ ָ ָ ַ ַעד

– וי ולי  קר י אנינה  והתא " מהרח נאנח   ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלכ
הלת  רלא הס ה  מה  ד ק  הבי עה   מהינ) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עצמ הא   פר מ – רה  סתרי לעסק ה רה  למדי  התר לת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמ

(ז מדהקמה  "מהרח קרבהיג הל ל גדל ה עד ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
הרה  למדי להפני רב לי יהיה קה ה  ועד – ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

למרת – ה ר אבל !קר הלה  לימד  ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָנחיצ ת
להכיח  יוהמ ינר התח ק את בכל ה דית תְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻחל
היא היא ה לה לימד  תינל התר ולה   אי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָעליל
נ ק תאר אמת לה  העת' ועת ה ת ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'ס ת

יי!  א לא מע ,תני)וגלח .(אילנא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיק י ׂשראל עדת קהל  ה ּיה ּודים וקּבלּו  ִ ֲ ַ ְ ֵ ָ ְ ִ ַ ֲ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ִקּימ ּו
זקן ועד  מּנער ור ּבים יחיד  ה ּזהר   ֵ ָ ַ ְ ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ ַֹ ַ ִ ַּבּלּמּוד

נר צי "ע  "המלוב חי,הצה "ק  אי ה ,יח סי ִִֵֵֶַַַַ
ניה )זיע"א ני ה הצי) הקמת אר מ מ :נל וזה , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

 ני ה ספר לי ד ה מא רת ני ל יקרת  אר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוזרח
ה הר  להחזיקוספר יראל עדת קהל  די הה  לוק מק ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ועד מער יור יחיד וההר  ניה ל ד ה ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹד
,תזקאמר סד  להבי להיג יד לאל אי וה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

 תי כ י על א הא ה ידה  פרי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָטהרת
מאד. מאד  קריאת מתלהבי  בריה את  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹמא

ּבעטרֹותיו  ּכמל מע ּטר ׁשמעֹון רּבי  ּבא  ָ ְ ַ ַ ֶ ֶ ְ ָ ֻ ְ ְ ִ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ִ"אתעטר"
ּבגוון ויֹוׁשב   ָ ַ ְ ֵ ְֹ ְּברא ׁש,

זי "ע  ע ד הר "י אפיל :רת מדינל נ א י ב ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ
 סקיע אנ  זמ ל ,ינינ מ ר"י פטר  אחר   ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה

הארא מלדברי מער מע רי  א "אתעטר " , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
גוו ויב ,רא עכל"ק.עטר תיו אזלאי ,, אברה ר י  (הצה "ק ְְְְְִֵַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג  החה " "אר  זיע"א, גלאנטי  אברה רי יושב.הצה"ק ועכשיו ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָָ

ע"ה. יוחאי בר שמעו רבי  ע ביחד בשמי ש

לרשב"י שליח

מעלה, של  די לבית שליח  הנפטר  את עושי אנו  ולכ
 עושי שאנחנו , לה למסור ע"ה  יוחאי, בר  שמעו ולרבי 
במסירות הקדוש  הזוהר  את  לפרס מאתנו שביקש  מה 
זוהר ילמד  יהודי ושכל  הקדוש, הזוהר את  להפי נפש ,
 נערי  ע זקני זי "ע  חי איש  הב שכתב כמו הקדוש ,
מעלינו שיבטל הקב "ה מלפני ושיבקש  ...וקטני גדולי
 ה אשר  והמקטרגי המשטיני כל ישראל  ע כל ומעל
עב  מ עיר "פרח  ,"יגועו רוח תוס" ְְְִִֵֶַָֹבבחינת
לפני  עתה כי עד ", עדי מדלה  או עלי ל  ציצ ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹו
מלהתגלות, הקדושה את ומפריעי מתגברי ה הגאולה 
 שיתפרס כדי ולעזרינו  עלינו לרח יכול הקב "ה ורק

ש די. במלכות  עול  לתק ,בעול ה' מלכות

כוחינו בכל לו עוזרי שאנו  ,שמעו לרבי יספר וכ
 להפי כימי לילות ועוסקי ממש , נפש  במסירות
ילמדו ישראל שכל תקנות ולתק הזוה"ק, תורת בישראל
חלילה  שפתי ערל בבחינת ישראל יהיו שלא  הסוד, תורת
בגלל הוא ,הרבי בעוונותינו  הגלות עיכוב שעיקר וחלילה,
ופדות גאולתינו  עיקר תלוי ובזה  הסוד, תורת  לימוד  אי
כוח לנו שית ע"ה , יוחאי ב שמעו מרבי ולבקש  נפשינו,
ישראל את ולקרב ישראל, ע את  להאיר להמשי ועוז ,

.שבשמי לאבינו

,המל דוד תפילת שיקוי ליה , זכו קא השמי ומ
עז  וביתר שאת ביתר  שימשיכו ,"עולמי באהל ֹ"אגורה 
מחיל "ילכו כנאמר נשמתו, לטובת פטירתו , אחרי  ג
הישיבה שתהיה קברו, על ישיבה  יהיה  וזה  חיל", אל
ישראל איש שכל כמותה. שאי בעול הגדולה הכי

זוה"ק . ילמדו

הזוהר לימוד  ידי על שזוכים הזכויות כל
את  מזמי אשר  העולמי, הזוהר מפעל של התכנית פי על
ספר של האדיר בלימוד חלק וליטול לזכות ישראל כלל
יזכה ישראל , ע הקדוש , הזוהר בזכות  כי הקדוש, הזוהר
הזוהר כידוע  השלמה, לגאולה ויזכו , ברחמי מהגלות לצאת
מגזרות  הדור  כל את שמצילה נח, לתיבת נמשל הקדוש 
הזוהר בלימוד מהכלל כחלק  המשתת אד כל קשות ,
ביטוח  תעודת  שהיא ,עליו ממקור לברכה זוכה הקדוש ,
מסירי אדמות , עלי הקיימת ביותר  והחזקה הטובה , חיי
מזדככת  נשמתו  ,נמחלי עוונותיו ,קשי ויסורי גזרות ממנו
בעול עוד  וזוכה  ,לצדיקי הצפו הבא לעול זוכה ומתעלה,

."בחיי תראה ועולמ" ככתוב , חיי בע להאחז הזה,
 לע שקראו הדור גדולי קריאת לקול  נשמעי אנחנו 
האל" בבחינת הקדוש, הזוהר של   סיומי אלפי לארג ישראל,

.הש בעזרת   ברחמי המשיח  את נביא  זה  וע שלמה", ל

ולזכות   ַלזכות
,בגבורי ה ' לעזרת בואו מבקש, אנוכי  אחי את כ על

לחזק ,קונטריסי אלפי להדפיס  באהבה, שמו  למע
ישיבה להושיב חז"ל, מצוות את ולקיי הזוהר , לימוד 
הרשב"י, תורת את ולפרס  להפי ולהמשי קברו, על
לבלתי  מחשבות, ולחשוב ואתר, אתר בכל די יהודי לכל
 ולהמשי בזה. תלויה הגאולה  כל כי נידח, ממנו ידח 
הרשב "י  שמבטיח  וכמו לדורינו, כא הרשב"י נשמת את

ז:) שמות המשיח,(זוהר  התגלות בזמ שיזדמ מי אשרי  ,
וסיוע  עזר  שית ומי באמונה ,  זמ באותו שיהיה מי כי
 המל שמחת של האור  לאותו יזכה הקדושה, לשכינה 

עכ"ל. במעשיו , ה' ישמח  שאז הוא , ברו

זוגתו בעד טוב  מלי שיהא מהנפטר, מבקשי אנו 
אותו לשמש  אליו, מסורה שהיתה  היקרי ובניו החשובה,
עזרתה, ידי ועל חוליו, בעת  ובפרט נפשה, בכל באמונה,
ובעד  עבורה , טוב וימלי הטובות, הפעולות לעשות  זכה
ישראל. כלל ובעד משפחתו , כל ובעד  והבנות, הבני
הגואל לנו ישלח יתבר שה ' עלינו טוב  ימלי זה, ובזכות

.אמ בימינו במהרה האמיתי
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שיעור להגיד  ותתחיל אות נקליט אנחנו כעת לו אמרתי
כוח! לי אי חלש בקול אמר  ואז ישמעו,  העול שכל 
 תיכ והתחיל  והסכי דקות שלש רק תגיד  לו  ואמרתי

קצת. אותו ששאלנו השאלות על ולענות לדבר 

אחרי  ופע ,פעמי כמה אליו  כשבאנו אותו  הקלטנו  וכ
, כאבי נגד חזקי סמי וקיבל שעות , 2.5 של קשה ניתוח
בו  טמוני שהיו הסודות כל את ממנו הוצאנו  זה כל ובתו.
כל למרות צלולה  בדעה והיה   מוקלט הכול [וב"ה 
רבי  על מאוד גדולות סודות  וגילה   והכאבי היסורי
מצאנו שאחר זיע "א הגדול אליעזר רבי  ורבו  עקיבא
ועשו לאור  דברי שיצאו ואחרי  זאת, כתבו  עול שגדולי
שלו התפקיד את סיי אז רק  הרבי לזיכוי  דיסק  מזה 

הבא].  עול עול לחיי ונפטר

הרבים  זיכוי זכות גודל

הברכות לכל יזכה הקדוש, זוהר  ללמוד עליו  שיקבל ומי
זכאה ההוא ע"ב, קכ "ח ד' תרומה פרשת בזוה"ק  שכתוב

לי', דיחשב  בגי וכו' חייבא בתר למרד הואבעי  כאלו 
יתיר דקב "ה יקרא בי' דיסתלק  שבחא  איהו ודא לי', ברא
 ורבי כתוב   הכה באהר דא ועל וכו ' אחרא משבחא
,והשלו החיי אתו היתה  בריתי  וכתוב , מעו השיב

ע "א. קכ"ט בד' ועיי "ש

 תיקו זוהר התיקוני את נשמתו לטובת עכשיו נלמד
האר"י  תלמיד  וויטאל חיי רבי הצה "ק דברי  ואת ל'

זיע "א. הקדוש

ּובּזה וחרב  ענּיּות ׁשּגֹורמים  להם א ֹוי  אומר : היה  ָ ִ ֶ ֶ ְ ִ ֲ ִ ְ ֶ ֶ ָהוא 
ּבעֹולם  ואבדן  ָ ָ ָ ְ ַ ְ ֶ ֶ ְוהרג

יב ולא להע מ ל ל רמי מי לה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאי
 ציר ולא יה, הרה  את  יע  ה א ,ל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלע
החכמה , מעי ס ק רמי וג ה לה, חכמת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלהל
ענת רמי  לה אי יבה, ב ' ונארת מה , י' ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָהיא

, לע ואבד והרג ב ה היאוחרב  ס קת  ה והרח ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ר ח והיא ,ד ה רח והיא תאר,  מ ה יח, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹרח

יהו"ה . ויראת עת ר ח  גב רה , עצה ר ח בינה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָחכמה 

מג ּדל ה ּבֹונים הפלגה  ּדֹור לאנׁשי ּבמעׂשיהם  ָ ְ ִ ִ ַ ָ ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ ֶ ֵ ֲ ַ ְִ ד ֹומים
ּבּׁשמים   ִ ַ ָ ַֹ ְוראׁשֹו

י על לכתב  יממ " י והמהרח"הר ל':ברי   ת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָ
נעית ה רה אר יהר תיננע זה  נ זמ ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָבפרט

רה  עלי קצת אצל  לחת רה קר עסק אר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מ לל תלהי וג יתרת, והס קת רס לקל מנת ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעל 
 ד נ וריח  מ להית   סנהדראת ודיני ייבת, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרא י
 ני ה הפלגה  ר לאנ י יה מע מיוד .האר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָכל

 מי ורא תב מגל מה  היא  יהמע סת וע ר , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
עכ"ל. !' לנ 'ונע ה התב  ְֲֵֶַַַַָָָאחר

ה ּתֹורה לֹומדי רב ּבקרב  הּבלּבּול גד ֹול  ּכּמה   ָ ַ ֵ ְֹ ֶ ֶ ְ ְ ִ ַ ָ ָ ַ ַעד

– וי ולי  קר י אנינה  והתא " מהרח נאנח   ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלכ
הלת  רלא הס ה  מה  ד ק  הבי עה   מהינ) ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

עצמ הא   פר מ – רה  סתרי לעסק ה רה  למדי  התר לת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמ

(ז מדהקמה  "מהרח קרבהיג הל ל גדל ה עד ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
הרה  למדי להפני רב לי יהיה קה ה  ועד – ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

למרת – ה ר אבל !קר הלה  לימד  ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָנחיצ ת
להכיח  יוהמ ינר התח ק את בכל ה דית תְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻחל
היא היא ה לה לימד  תינל התר ולה   אי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָעליל
נ ק תאר אמת לה  העת' ועת ה ת ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'ס ת

יי!  א לא מע ,תני)וגלח .(אילנא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

להחזיק י ׂשראל עדת קהל  ה ּיה ּודים וקּבלּו  ִ ֲ ַ ְ ֵ ָ ְ ִ ַ ֲ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ִקּימ ּו
זקן ועד  מּנער ור ּבים יחיד  ה ּזהר   ֵ ָ ַ ְ ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ ַֹ ַ ִ ַּבּלּמּוד

נר צי "ע  "המלוב חי,הצה "ק  אי ה ,יח סי ִִֵֵֶַַַַ
ניה )זיע"א ני ה הצי) הקמת אר מ מ :נל וזה , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

 ני ה ספר לי ד ה מא רת ני ל יקרת  אר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוזרח
ה הר  להחזיקוספר יראל עדת קהל  די הה  לוק מק ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ועד מער יור יחיד וההר  ניה ל ד ה ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹד
,תזקאמר סד  להבי להיג יד לאל אי וה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

 תי כ י על א הא ה ידה  פרי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָטהרת
מאד. מאד  קריאת מתלהבי  בריה את  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹמא

ּבעטרֹותיו  ּכמל מע ּטר ׁשמעֹון רּבי  ּבא  ָ ְ ַ ַ ֶ ֶ ְ ָ ֻ ְ ְ ִ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ִ"אתעטר"
ּבגוון ויֹוׁשב   ָ ַ ְ ֵ ְֹ ְּברא ׁש,

זי "ע  ע ד הר "י אפיל :רת מדינל נ א י ב ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ
 סקיע אנ  זמ ל ,ינינ מ ר"י פטר  אחר   ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה

הארא מלדברי מער מע רי  א "אתעטר " , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
גוו ויב ,רא עכל"ק.עטר תיו אזלאי ,, אברה ר י  (הצה "ק ְְְְְִֵַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג  החה " "אר  זיע"א, גלאנטי  אברה רי יושב.הצה"ק ועכשיו ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָָ

ע"ה. יוחאי בר שמעו רבי  ע ביחד בשמי ש

לרשב"י שליח

מעלה, של  די לבית שליח  הנפטר  את עושי אנו  ולכ
 עושי שאנחנו , לה למסור ע"ה  יוחאי, בר  שמעו ולרבי 
במסירות הקדוש  הזוהר  את  לפרס מאתנו שביקש  מה 
זוהר ילמד  יהודי ושכל  הקדוש, הזוהר את  להפי נפש ,
 נערי  ע זקני זי "ע  חי איש  הב שכתב כמו הקדוש ,
מעלינו שיבטל הקב "ה מלפני ושיבקש  ...וקטני גדולי
 ה אשר  והמקטרגי המשטיני כל ישראל  ע כל ומעל
עב  מ עיר "פרח  ,"יגועו רוח תוס" ְְְִִֵֶַָֹבבחינת
לפני  עתה כי עד ", עדי מדלה  או עלי ל  ציצ ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹו
מלהתגלות, הקדושה את ומפריעי מתגברי ה הגאולה 
 שיתפרס כדי ולעזרינו  עלינו לרח יכול הקב "ה ורק

ש די. במלכות  עול  לתק ,בעול ה' מלכות

כוחינו בכל לו עוזרי שאנו  ,שמעו לרבי יספר וכ
 להפי כימי לילות ועוסקי ממש , נפש  במסירות
ילמדו ישראל שכל תקנות ולתק הזוה"ק, תורת בישראל
חלילה  שפתי ערל בבחינת ישראל יהיו שלא  הסוד, תורת
בגלל הוא ,הרבי בעוונותינו  הגלות עיכוב שעיקר וחלילה,
ופדות גאולתינו  עיקר תלוי ובזה  הסוד, תורת  לימוד  אי
כוח לנו שית ע"ה , יוחאי ב שמעו מרבי ולבקש  נפשינו,
ישראל את ולקרב ישראל, ע את  להאיר להמשי ועוז ,

.שבשמי לאבינו

,המל דוד תפילת שיקוי ליה , זכו קא השמי ומ
עז  וביתר שאת ביתר  שימשיכו ,"עולמי באהל ֹ"אגורה 
מחיל "ילכו כנאמר נשמתו, לטובת פטירתו , אחרי  ג
הישיבה שתהיה קברו, על ישיבה  יהיה  וזה  חיל", אל
ישראל איש שכל כמותה. שאי בעול הגדולה הכי

זוה"ק . ילמדו

הזוהר לימוד  ידי על שזוכים הזכויות כל
את  מזמי אשר  העולמי, הזוהר מפעל של התכנית פי על
ספר של האדיר בלימוד חלק וליטול לזכות ישראל כלל
יזכה ישראל , ע הקדוש , הזוהר בזכות  כי הקדוש, הזוהר
הזוהר כידוע  השלמה, לגאולה ויזכו , ברחמי מהגלות לצאת
מגזרות  הדור  כל את שמצילה נח, לתיבת נמשל הקדוש 
הזוהר בלימוד מהכלל כחלק  המשתת אד כל קשות ,
ביטוח  תעודת  שהיא ,עליו ממקור לברכה זוכה הקדוש ,
מסירי אדמות , עלי הקיימת ביותר  והחזקה הטובה , חיי
מזדככת  נשמתו  ,נמחלי עוונותיו ,קשי ויסורי גזרות ממנו
בעול עוד  וזוכה  ,לצדיקי הצפו הבא לעול זוכה ומתעלה,

."בחיי תראה ועולמ" ככתוב , חיי בע להאחז הזה,
 לע שקראו הדור גדולי קריאת לקול  נשמעי אנחנו 
האל" בבחינת הקדוש, הזוהר של   סיומי אלפי לארג ישראל,

.הש בעזרת   ברחמי המשיח  את נביא  זה  וע שלמה", ל

ולזכות   ַלזכות
,בגבורי ה ' לעזרת בואו מבקש, אנוכי  אחי את כ על

לחזק ,קונטריסי אלפי להדפיס  באהבה, שמו  למע
ישיבה להושיב חז"ל, מצוות את ולקיי הזוהר , לימוד 
הרשב"י, תורת את ולפרס  להפי ולהמשי קברו, על
לבלתי  מחשבות, ולחשוב ואתר, אתר בכל די יהודי לכל
 ולהמשי בזה. תלויה הגאולה  כל כי נידח, ממנו ידח 
הרשב "י  שמבטיח  וכמו לדורינו, כא הרשב"י נשמת את

ז:) שמות המשיח,(זוהר  התגלות בזמ שיזדמ מי אשרי  ,
וסיוע  עזר  שית ומי באמונה ,  זמ באותו שיהיה מי כי
 המל שמחת של האור  לאותו יזכה הקדושה, לשכינה 

עכ"ל. במעשיו , ה' ישמח  שאז הוא , ברו

זוגתו בעד טוב  מלי שיהא מהנפטר, מבקשי אנו 
אותו לשמש  אליו, מסורה שהיתה  היקרי ובניו החשובה,
עזרתה, ידי ועל חוליו, בעת  ובפרט נפשה, בכל באמונה,
ובעד  עבורה , טוב וימלי הטובות, הפעולות לעשות  זכה
ישראל. כלל ובעד משפחתו , כל ובעד  והבנות, הבני
הגואל לנו ישלח יתבר שה ' עלינו טוב  ימלי זה, ובזכות

.אמ בימינו במהרה האמיתי
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