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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

 הספד לחודש השנים עשר
לפטירת הצדיק המקובל 
 רבי יוחנן באנון זצ"ל

י' סיון ה' תשע"ד

לנפטר זכות

הצדיק של עשר השני החודש  ליו כא נתאספנו
בגמרא ז"ל חכמינו  אמרו זצ"ל. באנו יוחנ (שבתרבי

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

.השלו עליו הנפטר ,

 העני את מביא ע"א  פרק  הישר  קב הקדוש ובספר
השבוע, מפרשת  שלמדי צדיקי בקברי  תפלה של

" חבר עד  "ו בא  כב)וזל "ק: יג , ר "י :(ד ר   פר . ְְִִֵֶַַַַַָָֹ
 להת ל  האבת קברי על  לב   הל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ"מלד
ה נהג נת ט  א מ ."לי מר מעצת  נ ל  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהיה 
אב ת קברי על  לכי ה אנחנ יראל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָיפה

.א א אביו  ת   ְְִִִֵֵֶַַָלהת ל 

יׂשראל, ּבני ּבצער מרּגיׁשים הּצּדיקים  ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ַ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ִ ִ ַ ַ ְ ִנׁשמֹות
ּבעדם.  ָ ֲ ַ ִ ְ ַ ְ ִּומתּפּללים

ע ה  ת א אחר  מק ה א  א ְְְִֵַַַַַָוא
,א  א אביו   כב  ק ואינ ְִִֵֵֶַַַָָָָ"יאר צייט"
להת ל, יראל  קברי  אר  על  לה  מק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמל
תא עד ג המ ת ל  ררי מתע  מק ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמל
הרקע   וג : ר] הא , חד  ארעא וסדנא  ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָהפה,
נפת להית   זר  הא ר  ד ה הא,] ְְִֵֶֶַַַָָָָאחד 
 הי יראל , לטבת הבר ת על  יימצ יקיְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָה
על להת ל איה יראל תפת לתח ת  מעיְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָ
קברי  אל יבא   צער  איזה  ל  מי וכל  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהבר ת .

להפת.  צער וי דיע קברי אר  א ְְְְְֲֲִִַַַָָָָאב תיו 

ל  תפ מעי נפת המ ת  עת  ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָי
ע ג לרחת  ליע אז ,צער על לי ת ה  יהח ד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ב) ע ד  קמא  ב חלק עד (זהר  חדרי  אל  ליע והרחת , ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
 אר האב ת  ררימע ה דת , נ מת  ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָאר 

 לי מת ה ב ד  א לפני חוימ ו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָיראל,
,יהח שיתפללעל הקדוש  מהנפטר  ומבקשי עכ "ל . ִַַַ

להתחבר ישראל ע כל שיזכו  ישראל  ע בעד 
יחד ונזכה  הקדוש  זוהר  כול וילמדו ע "ה להרשב "י

כי"ר. אמ ברחמי השלימה להגאולה

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

זצ"ל. באנו  יוחנ רבי ישראל,

לב  על ש איש ואי אבד  הרעה..."הצדיק מפני כי
הצדיק" ישעיהנאס הנביא בזוהר(נז)אומר  ופירשו .

וישב קפ .)פרשת  תח ,(ד י סי נז)רי  ה יק(ישעיה ִִִֵַַַָ
 אי נאספי חסד ואנ י לב על  אי ואי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאבד
זמנא אבד , היק היק .  נאס הרעה  מני י  ְְְְֱִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמבי
עלמא הוי  ולא עלמא  אח הא  רי ְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָדקדא
 די עלמא. על ל רייא  ינא ואז יא ת , ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָדקא 
 גי ,ינייה אח זאה נטיל הא   רי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָק ד א 
 יגי מא י ח ולא ,אחרני ה על ינא  ְְְְְְֳִִִִִֵַַַַָָָָָֻי רי 

.ְֲַעלייה

הקודש: תח ,בלשו יסי נז)ר י אבד (ישעיה ה יק ִִֵַַַַָָָ
 מבי אי נאספי חסד  ואנ י לב על   אי ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָואי

ה יק. נאס הרעה מני זמ י אבד, ה יק  ְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ראי , ל הע  ואי ל ע מיח הא   ר דהְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
ה א  ר  דה אז ,ל הע על  לר ת   י ה מזְְִִִֵַַַַָָָָָ
על יה רה די יניה מצא  היק  את  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָנטל 

.עליה ג מי  יצא ולא האחרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹל

יכיל לא ינא  עלמא, ארי זאה זמנא ל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָָהא
כתיב, מה , מנל עלמא . על  קו)ל לטאה  תהלי) ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ

לפניו ר עמד  בחיר מה  ללי מידלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואמר 
לז נטיל  הא  רי ק ד א   בגי מ ינייהוגו '. אה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

 פיס .דילי וגבי  את רע כדי מעלמא, לי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָוסיק
רעה ייתי לא  עד היק .  נאס הרעה  מני י  ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָקרא ,

היק. נאס עלמא על  הרעהללטאה מפני כי  (ד "א ְְְֱִֶַַַַַַָָָ
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בעלמא) הרעה ישלוט לא עד   הרעה,נאס מני י  אחר  ְִִִֵַָָָָָבר 
הרע . יצר  ֵֶָָָא

הקודש: רהבלשו היק זמ ל ְֲִֵֶֶֶַַַָהרי
?לנ י מ .להע על ללט יכ ל  לא יה ,לעְִִִִַַַָָָָָָֹֹ

ת ב קו)מה, ה(תהלימ ללי מידלה ואמר  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
ר דה   מ .'וג לפניו ר עמד  ְְְִִֶֶַַַָָָָָָבחיר
,להע מ תא מסק יניהמ ה יק את  נטל ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה א
הרעה מני י  ה סק ס . את וגבה נפרע ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָואז
 להע על ללט הרעה  בא   טר ה יק. ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנאס

ה יק  תשלטנאס טר ,נאס הרעה מפני כי [ד "א, ֱִֶַַַ
יצר זה  הרעה  מני י אחר, בר .[בעול ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרעה

ָָהרע .

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

הצדיק" הואנאס שנפטר  אחד צדיק  דאפי ' והיינו ,
לבוא, העתידה הרעה מפני  ישראל את  לעורר כדי 

בתשובה) ישובו  לא א רעה , באותה  יראה  לא שהצדיק אבל(וכדי .
זה את  להבי לב על  שמי אינ ישראל  ע א

וכדו') לדאוג מה  לה ואי מכפרת צדיקי שמיתת אזי (וסבורי ,
כדי  ,נוספי חסד ובעלי צדיקי לקחת   מוסי הקב"ה
ר "ל, הרעה" "מפני לפטירת הסיבה שזוהי  שירגישו

בתשובה. ס.וישובו ב"ק  "במהר וכעי"ז המצו"ד,  ש פירש כ)

.מהדו"ב)

ובספה"ק  בחז"ל  צדיקומבואר  כל בפטירת  שיש
והתראה בתשובה, לשוב ישראל   לע נוראה  צווחה

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

,שבכ וההתראה הסכנה שואל ומה אלקינו ה' ומה 
הזאת . בעת  מעימנו

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

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

.ההספדי ע "י בתשובה ישובו אולי

ה'  שר אשר השרפה את יבכו ישראל  בית וכל 
,שעשועי נטע  החסד, בעל  המקובל , הצדיק  בפטירת 
 התיכובריח ישראל, נר  ,הבוש ערוגת  ,ההדסי ִַַַַג

זצוקללה"ה. ישראל אלפי  רבבות  של 

בנגלה גדלותו  מלבד  זצוקללה "ה, הגה"ק  מורנו
בפרשת שכתוב כמו מהרשב"י, הכל  שלמד  ובנסתר

ח')השבוע  יב, ולא(במדבר  מראה  אד ר  ה אל ְְֲֶֶֶֶֶַַֹ"ה 
ע פה אל פה לדבר  זכה  כ ייט", ה' תמנת  ְְִִַַֹֻבחידת 
סודות כולה התורה כל איתו  ולמד  ע "ה הרשב"י
פה. בעל לשונו על  שגור  והכל ,בפני מבפני הנסתר 

הקדוש , הזוהר  על  וקונטרסי חיבורי לאור הוציא 
על אשר  הקדושות , במידותיו בגדלותו עלה זה מלבד
הבריות רוח  ולמטה, למעלה  ונחמד אהוב היה  זה ידי
,שלו ורוד  שלו אוהב הימנו , נוחה המקו כרוח 

לתורה  ומקרב הבריות את  אוהב היההיה אשר  ,
נידח, ממנו ידח  לבלתי  יהודי נפש  מכל  לו אכפת 
בניו את  יצווה אשר למע פעלי והרבה  וריב וקיב
את ישראל כל  וילמדו ישמעו למע אחריו, ביתו ואת 
הכלל כל  את  בהל היכתה  ופטירתו  הזאת , התורה

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

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

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

שבת  ובמסכת  ,בוני אלא   ע"א)בני קי"ד  דתלמידי (ד
של בבניינו שעוסקי מפני בנאי נקראי חכמי
מדוע דלכאורה  המפרשי וכתבו .ימיה כל  עול
נבנה שהעול הוא דהאמת  ותירצו .בנאי נקראי
,הצדיקי של  טובי ומעשי ועבודה התורה ידי על
ומעשי מצות ידי  על נבנה דלעתיד  המקדש ובית 
בעל מהרה"ק  המעשה וכידוע ישראל, של  טובי
בשולחנו אחת פע שאמר  זי"ע  מצאנז חיי דברי
אלא נגמר כבר מעלה של  המקדש שבית  הטהור 
עליה מבני  אחד  לו וענה הפרוכת, עדיי שחסר 
מסוגל שרבינו  שלימה באמונה מאמיני שאנחנו
פע אבל  דבר , אז השיבו ולא הפרוכת , להשלי
את  מהיכ" אמר  השלח אל ישב כאשר  אחרת 
רשע שבא  אלא הפרוכת , את עשיתי  שלא יודעי

אותו " וקרע שעבר  גסה עבירה  ע העני אגדול  וזהו .
את שבוני כיו ,בנאי נקראי חכמי שתלמידי 

.הטובי במעשיה המקדש  בית 
חז "ל  שאמרו המל בחזקי' ט "זומצינו  ד קמא (בבא

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

עי"ש. ,כשמלמד מעשה לידי הרבי את  שמביא 
ישיבה שהושיבו  ד "ה ע "ב ט"ז  ד בתוס' ש ועוד 
 כדאמרינ בישראל , תורה שהרבה לפי כתבו קברו , על
ולא שבע  באר עד מד שבדקו ע "ב  צ "ד   ד בסנהדרי

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

 בקיאי היו שלא  ותינוקת תינוק  ואשה  איש מצאו 
תורה שהרבה מזה רואי וכו'. וטהרה בטומאה
כ כדי עד בישראל , טהרה שהרבי וג בישראל,

טהרה. הלכות  ידעו ותינוקות שתינוק 

שהי' זצ"ל , יוחנ רבי  הצדיק  אצל ראינו הזה וכדבר 
שיעורי ועשה הסוד תורת  ללימוד תלמידי מעמיד
מישראל אלפי שעשרות גר ועי "ז ועיר  עיר  בכל 
של במעלותיו הצטיי א "כ  הסוד , בתורת   בקיאי יהיו

המל.חזק י'

תצוה ואתה עה "פ  תצוה בפ' הזוה"ק  דברי ונקדי
ש ובגמראוכו' ודרא, דרא בכל דמשה  דאתפשטותא

צדיק שיש  ודור  דור  בכל דהיינו קאמר , שפיר  משה 
יכול  הכח  ובזה  רבינו, משה  נשמת ניצו מקבל

ישראל. לכלל להשפיע

ישראל את  מעורר  שהי ' זצ"ל הגדול  הצדיק  וכ
חפצו וכל אש, להבות חוצבי ובדבריו בדרשותיו
,הלומדי צעירי אצל  התורה חשק  להרבות  היתה
וכל , הרבי בזיכוי מאוד זכותו גדול  הי' הרי א "כ
מאורו ליהנות  שזכו אלו  כל  של  התורה לימוד 
ובשמירת התורה בלימוד ממנו  מושפעי ולהיות 
לחיי  פטירתו לאחר  עתה ג לזכותו נחשב המצוות,

הבא.העול

על הזוהר פי על  חיי הנקרא  עלו מוציא  והיה
האר "י  מכתבי  עמוקי דברי ומביא  השבוע , פרשת
יהודי  כל ולקיי ללמוד להבי שיכולי בצורה ז"ל 
הסכמה מכתב זה  על  וביל  ש הוא באשר ויהודי
וזה זיע"א , פר ניסי רבי המקובל  הגה"צ מרבו נלהב 

המכתב: לשו

יכב"ץ אל בית דחסידי התורה מוסדות
בצדק] [יכוננה

למ"טמונים. ל"ג  תש"ע, אייר
תלמידי ואהובי נפשי לידיד ברכה : ומכתב  הסכמה

באנון החביב יוחנן  ויזכהו]רבי  ישמרהו [השם ,הי"ו 
דרשב "י הזוהר תורת  להפיץ  עושה אתה  גדול דבר
הזוהר" פי על "חיים בעלון אלוה, אחזה ומבשרי זי"ע ,
הלב מעוררים דברים למעשה , הלכה  הזוהר נלמד
כי"ר. אמן ברחמי  גלותא מן יפקון  דא ובספרא והנשמה,

ניסים  פרץ כעתירת 

שהעלה וחידושיו כתביו אודות  להזכיר  המקו וכא
נפלא מחדש הי' שנותיו וכל  מקמאי , כחד  בתורה
השיעורי מסירת  בעת  והנסתר  הנגלה בתורת 
ובפרט טייפ"ס, על נקלטו מה וכמה  לקחו, לשומעי
של הגדול עניי על  ישראל ע את  לימד שהוא  אי
ברדיו שיעוריו  ועוד השינה, אחרי  שחרית ידי נטילת
דבריו את ושומעי הנשמה, את שמחזק 2000
,עול לאור  להוציא גדולה מצוה  ובודאי בשקיקה ,

בישראל. ולהפיצ ביעקב לחלק

האור בש נפלאי  דיסקי כמה  יצא עכשיו ב"ה
שלנו מהשיחות  הסלע, בחגוי הקדוש ארגו ידי על
,החולי בבית  אותו לבקר  כשבאנו איתו להבחל"ח
הצדיק שקיבל  הקדוש המסר  את  לפרס ומצוה 
לכל  ללמוד צרי יהודי  שכל מהשמי זצ"ל, הקדוש

נגיעהפחו קצר  זמ שבתו ונזכה  ,ביו זוהר  דקה  ת 
שלימה הגאולה  נקרב ועי"ז בע "ה, ,יהודי למיליוני

בע"ה .

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

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

עכ"ל. שמי, לאדכרא 

ויקרא  פרשת  :(כג .)ובזוהר 

שמעון, רבי ממנו יסתלק כאשר לעולם וי
כל וישגו העולם, מן יסתתמו החכמה שמעינות

בתורה העולם

אבתי ע שוכב הנ משה אל ה' אמרויאמר  וגו ',
וראה בוא  חייא  בעול,רבי   קיי משה שהיה  זמ כל

 נמצאי יהיו שלא כדי ישראל, של  בידיה מוחה  היה
הקב"ה לפני ביניהבחיוב נמצא  היה  שמשה ולפי ,

המשיח, מל שיבוא  הדור עד ההוא , כדור  יהיה לא
מה השיגו שה ,כמוה הקב"ה של כבודו שיראו
שפחה ראתה  שלמדנו  ,אחרי דורות  השיגו שלא 
וא הנביא, יחזקאל   עי ראתה שלא  מה  הי על אחת 
,בניה  שכ כל ישראל , נשי  שכ כל ,כ כל השיגו ה
 שכ כל ,הסנהדרי שכ כל  ,הגביר שכ כל 
שהוא ,הנאמ משה העליו נביא שכ כל ,הנשיאי
הע וק כתוב, מה משה שמת  לאחר  ,כל על היה

כ וגו ', וזנה רביהזה ממנו  יסתלק כאשר   לעול וי 
שיבקש ,העול מ יסתתמו  החכמה שמעינות  ,שמעו
כל  וישגו שיאמר , מי ימצא ולא חכמה  דבר איש 

בתורה מי,העול ביניה נמצא יהיה  שלא לפי
בחכמה .שיעורר 

התורה של עמוקים סודות לגלות הקב"ה עתיד
למקטנם אותי ידעו כלם המשיח, מלך בזמן

גדלם ועד

נאמר ההוא זמ ד ')על ישראל (ויקרא עדת כל וא
יהיהישגו, מה מפני דרכיה , יבינו ולא  בתורה  שישגו

נמצא יהיה שלא הקהל, מעיני דבר  ונעל מפני ,כ
 לאות אוי ודרכיה, התורה  עמקות  לגלות שידע מי
יהודה רבי אמר  ,בעול אז נמצאי שיהיו הדורות 
 בזמ התורה  של עמוקי סודות לגלות  הקב "ה  עתיד

יתקיי שאז לפי המשיח ,  י"א)מל ומלאה(ישעי'
וכתוב ,מכסי לי כמי ה' את דעה ל"א)האר (ירמי'

דעו לאמר רעהו ואת  אחיו  את  איש  עוד  ילמדו  ולא 
גדל ועד למקטנ אותי  ידעו כל כי ה' אמ את ,

יהי  כ.רצו

וכל מדרשות , בתי הרבה יש  העליו שבעול וידוע
:כגו בו  שלומדי התורה ש על נקרא עד בג היכל 
ספרא הקדוש, זוהר  זוטא, אידרא רבא, אידרא

דמשכנא,דצניעותא זוהר,ספרא  מסכת,תיקוני ואיזה ,
מדרשו בית  ירושלמי , בבלי, ברכות, מסכת  היכל כגו

,יוס הבית  הרשב "ישל מדרש והיכלובית  והאריז"ל, ,
ציפור, ק הנקרא משיח, תצא)של  כי .(זוהר 
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בעלמא) הרעה ישלוט לא עד   הרעה,נאס מני י  אחר  ְִִִֵַָָָָָבר 
הרע . יצר  ֵֶָָָא

הקודש: רהבלשו היק זמ ל ְֲִֵֶֶֶַַַָהרי
?לנ י מ .להע על ללט יכ ל  לא יה ,לעְִִִִַַַָָָָָָֹֹ

ת ב קו)מה, ה(תהלימ ללי מידלה ואמר  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
ר דה   מ .'וג לפניו ר עמד  ְְְִִֶֶַַַָָָָָָבחיר
,להע מ תא מסק יניהמ ה יק את  נטל ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה א
הרעה מני י  ה סק ס . את וגבה נפרע ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָואז
 להע על ללט הרעה  בא   טר ה יק. ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנאס

ה יק  תשלטנאס טר ,נאס הרעה מפני כי [ד "א, ֱִֶַַַ
יצר זה  הרעה  מני י אחר, בר .[בעול ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרעה

ָָהרע .

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

הצדיק" הואנאס שנפטר  אחד צדיק  דאפי ' והיינו ,
לבוא, העתידה הרעה מפני  ישראל את  לעורר כדי 

בתשובה) ישובו  לא א רעה , באותה  יראה  לא שהצדיק אבל(וכדי .
זה את  להבי לב על  שמי אינ ישראל  ע א

וכדו') לדאוג מה  לה ואי מכפרת צדיקי שמיתת אזי (וסבורי ,
כדי  ,נוספי חסד ובעלי צדיקי לקחת   מוסי הקב"ה
ר "ל, הרעה" "מפני לפטירת הסיבה שזוהי  שירגישו

בתשובה. ס.וישובו ב"ק  "במהר וכעי"ז המצו"ד,  ש פירש כ)

.מהדו"ב)

ובספה"ק  בחז"ל  צדיקומבואר  כל בפטירת  שיש
והתראה בתשובה, לשוב ישראל   לע נוראה  צווחה

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

,שבכ וההתראה הסכנה שואל ומה אלקינו ה' ומה 
הזאת . בעת  מעימנו

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

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

.ההספדי ע "י בתשובה ישובו אולי

ה'  שר אשר השרפה את יבכו ישראל  בית וכל 
,שעשועי נטע  החסד, בעל  המקובל , הצדיק  בפטירת 
 התיכובריח ישראל, נר  ,הבוש ערוגת  ,ההדסי ִַַַַג

זצוקללה"ה. ישראל אלפי  רבבות  של 

בנגלה גדלותו  מלבד  זצוקללה "ה, הגה"ק  מורנו
בפרשת שכתוב כמו מהרשב"י, הכל  שלמד  ובנסתר

ח')השבוע  יב, ולא(במדבר  מראה  אד ר  ה אל ְְֲֶֶֶֶֶַַֹ"ה 
ע פה אל פה לדבר  זכה  כ ייט", ה' תמנת  ְְִִַַֹֻבחידת 
סודות כולה התורה כל איתו  ולמד  ע "ה הרשב"י
פה. בעל לשונו על  שגור  והכל ,בפני מבפני הנסתר 

הקדוש , הזוהר  על  וקונטרסי חיבורי לאור הוציא 
על אשר  הקדושות , במידותיו בגדלותו עלה זה מלבד
הבריות רוח  ולמטה, למעלה  ונחמד אהוב היה  זה ידי
,שלו ורוד  שלו אוהב הימנו , נוחה המקו כרוח 

לתורה  ומקרב הבריות את  אוהב היההיה אשר  ,
נידח, ממנו ידח  לבלתי  יהודי נפש  מכל  לו אכפת 
בניו את  יצווה אשר למע פעלי והרבה  וריב וקיב
את ישראל כל  וילמדו ישמעו למע אחריו, ביתו ואת 
הכלל כל  את  בהל היכתה  ופטירתו  הזאת , התורה

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

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

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

שבת  ובמסכת  ,בוני אלא   ע"א)בני קי"ד  דתלמידי (ד
של בבניינו שעוסקי מפני בנאי נקראי חכמי
מדוע דלכאורה  המפרשי וכתבו .ימיה כל  עול
נבנה שהעול הוא דהאמת  ותירצו .בנאי נקראי
,הצדיקי של  טובי ומעשי ועבודה התורה ידי על
ומעשי מצות ידי  על נבנה דלעתיד  המקדש ובית 
בעל מהרה"ק  המעשה וכידוע ישראל, של  טובי
בשולחנו אחת פע שאמר  זי"ע  מצאנז חיי דברי
אלא נגמר כבר מעלה של  המקדש שבית  הטהור 
עליה מבני  אחד  לו וענה הפרוכת, עדיי שחסר 
מסוגל שרבינו  שלימה באמונה מאמיני שאנחנו
פע אבל  דבר , אז השיבו ולא הפרוכת , להשלי
את  מהיכ" אמר  השלח אל ישב כאשר  אחרת 
רשע שבא  אלא הפרוכת , את עשיתי  שלא יודעי

אותו " וקרע שעבר  גסה עבירה  ע העני אגדול  וזהו .
את שבוני כיו ,בנאי נקראי חכמי שתלמידי 

.הטובי במעשיה המקדש  בית 
חז "ל  שאמרו המל בחזקי' ט "זומצינו  ד קמא (בבא

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

עי"ש. ,כשמלמד מעשה לידי הרבי את  שמביא 
ישיבה שהושיבו  ד "ה ע "ב ט"ז  ד בתוס' ש ועוד 
 כדאמרינ בישראל , תורה שהרבה לפי כתבו קברו , על
ולא שבע  באר עד מד שבדקו ע "ב  צ "ד   ד בסנהדרי

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

 בקיאי היו שלא  ותינוקת תינוק  ואשה  איש מצאו 
תורה שהרבה מזה רואי וכו'. וטהרה בטומאה
כ כדי עד בישראל , טהרה שהרבי וג בישראל,

טהרה. הלכות  ידעו ותינוקות שתינוק 

שהי' זצ"ל , יוחנ רבי  הצדיק  אצל ראינו הזה וכדבר 
שיעורי ועשה הסוד תורת  ללימוד תלמידי מעמיד
מישראל אלפי שעשרות גר ועי "ז ועיר  עיר  בכל 
של במעלותיו הצטיי א "כ  הסוד , בתורת   בקיאי יהיו

המל.חזק י'

תצוה ואתה עה "פ  תצוה בפ' הזוה"ק  דברי ונקדי
ש ובגמראוכו' ודרא, דרא בכל דמשה  דאתפשטותא

צדיק שיש  ודור  דור  בכל דהיינו קאמר , שפיר  משה 
יכול  הכח  ובזה  רבינו, משה  נשמת ניצו מקבל

ישראל. לכלל להשפיע

ישראל את  מעורר  שהי ' זצ"ל הגדול  הצדיק  וכ
חפצו וכל אש, להבות חוצבי ובדבריו בדרשותיו
,הלומדי צעירי אצל  התורה חשק  להרבות  היתה
וכל , הרבי בזיכוי מאוד זכותו גדול  הי' הרי א "כ
מאורו ליהנות  שזכו אלו  כל  של  התורה לימוד 
ובשמירת התורה בלימוד ממנו  מושפעי ולהיות 
לחיי  פטירתו לאחר  עתה ג לזכותו נחשב המצוות,

הבא.העול

על הזוהר פי על  חיי הנקרא  עלו מוציא  והיה
האר "י  מכתבי  עמוקי דברי ומביא  השבוע , פרשת
יהודי  כל ולקיי ללמוד להבי שיכולי בצורה ז"ל 
הסכמה מכתב זה  על  וביל  ש הוא באשר ויהודי
וזה זיע"א , פר ניסי רבי המקובל  הגה"צ מרבו נלהב 

המכתב: לשו

יכב"ץ אל בית דחסידי התורה מוסדות
בצדק] [יכוננה

למ"טמונים. ל"ג  תש"ע, אייר
תלמידי ואהובי נפשי לידיד ברכה : ומכתב  הסכמה

באנון החביב יוחנן  ויזכהו]רבי  ישמרהו [השם ,הי"ו 
דרשב "י הזוהר תורת  להפיץ  עושה אתה  גדול דבר
הזוהר" פי על "חיים בעלון אלוה, אחזה ומבשרי זי"ע ,
הלב מעוררים דברים למעשה , הלכה  הזוהר נלמד
כי"ר. אמן ברחמי  גלותא מן יפקון  דא ובספרא והנשמה,

ניסים  פרץ כעתירת 

שהעלה וחידושיו כתביו אודות  להזכיר  המקו וכא
נפלא מחדש הי' שנותיו וכל  מקמאי , כחד  בתורה
השיעורי מסירת  בעת  והנסתר  הנגלה בתורת 
ובפרט טייפ"ס, על נקלטו מה וכמה  לקחו, לשומעי
של הגדול עניי על  ישראל ע את  לימד שהוא  אי
ברדיו שיעוריו  ועוד השינה, אחרי  שחרית ידי נטילת
דבריו את ושומעי הנשמה, את שמחזק 2000
,עול לאור  להוציא גדולה מצוה  ובודאי בשקיקה ,

בישראל. ולהפיצ ביעקב לחלק

האור בש נפלאי  דיסקי כמה  יצא עכשיו ב"ה
שלנו מהשיחות  הסלע, בחגוי הקדוש ארגו ידי על
,החולי בבית  אותו לבקר  כשבאנו איתו להבחל"ח
הצדיק שקיבל  הקדוש המסר  את  לפרס ומצוה 
לכל  ללמוד צרי יהודי  שכל מהשמי זצ"ל, הקדוש

נגיעהפחו קצר  זמ שבתו ונזכה  ,ביו זוהר  דקה  ת 
שלימה הגאולה  נקרב ועי"ז בע "ה, ,יהודי למיליוני

בע"ה .

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

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

עכ"ל. שמי, לאדכרא 

ויקרא  פרשת  :(כג .)ובזוהר 

שמעון, רבי ממנו יסתלק כאשר לעולם וי
כל וישגו העולם, מן יסתתמו החכמה שמעינות

בתורה העולם

אבתי ע שוכב הנ משה אל ה' אמרויאמר  וגו ',
וראה בוא  חייא  בעול,רבי   קיי משה שהיה  זמ כל

 נמצאי יהיו שלא כדי ישראל, של  בידיה מוחה  היה
הקב"ה לפני ביניהבחיוב נמצא  היה  שמשה ולפי ,

המשיח, מל שיבוא  הדור עד ההוא , כדור  יהיה לא
מה השיגו שה ,כמוה הקב"ה של כבודו שיראו
שפחה ראתה  שלמדנו  ,אחרי דורות  השיגו שלא 
וא הנביא, יחזקאל   עי ראתה שלא  מה  הי על אחת 
,בניה  שכ כל ישראל , נשי  שכ כל ,כ כל השיגו ה
 שכ כל ,הסנהדרי שכ כל  ,הגביר שכ כל 
שהוא ,הנאמ משה העליו נביא שכ כל ,הנשיאי
הע וק כתוב, מה משה שמת  לאחר  ,כל על היה

כ וגו ', וזנה רביהזה ממנו  יסתלק כאשר   לעול וי 
שיבקש ,העול מ יסתתמו  החכמה שמעינות  ,שמעו
כל  וישגו שיאמר , מי ימצא ולא חכמה  דבר איש 

בתורה מי,העול ביניה נמצא יהיה  שלא לפי
בחכמה .שיעורר 

התורה של עמוקים סודות לגלות הקב"ה עתיד
למקטנם אותי ידעו כלם המשיח, מלך בזמן

גדלם ועד

נאמר ההוא זמ ד ')על ישראל (ויקרא עדת כל וא
יהיהישגו, מה מפני דרכיה , יבינו ולא  בתורה  שישגו

נמצא יהיה שלא הקהל, מעיני דבר  ונעל מפני ,כ
 לאות אוי ודרכיה, התורה  עמקות  לגלות שידע מי
יהודה רבי אמר  ,בעול אז נמצאי שיהיו הדורות 
 בזמ התורה  של עמוקי סודות לגלות  הקב "ה  עתיד

יתקיי שאז לפי המשיח ,  י"א)מל ומלאה(ישעי'
וכתוב ,מכסי לי כמי ה' את דעה ל"א)האר (ירמי'

דעו לאמר רעהו ואת  אחיו  את  איש  עוד  ילמדו  ולא 
גדל ועד למקטנ אותי  ידעו כל כי ה' אמ את ,

יהי  כ.רצו

וכל מדרשות , בתי הרבה יש  העליו שבעול וידוע
:כגו בו  שלומדי התורה ש על נקרא עד בג היכל 
ספרא הקדוש, זוהר  זוטא, אידרא רבא, אידרא

דמשכנא,דצניעותא זוהר,ספרא  מסכת,תיקוני ואיזה ,
מדרשו בית  ירושלמי , בבלי, ברכות, מסכת  היכל כגו

,יוס הבית  הרשב "ישל מדרש והיכלובית  והאריז"ל, ,
ציפור, ק הנקרא משיח, תצא)של  כי .(זוהר 
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רזאובספר  שמ "ג )גליא עמוד  יד  מכתב  השלמה ,(חלק
ובזוהר כ"א:)וזל"ק : ד ו'  ובתיקו ההקדמה , התחלת זוהר  (תיקוני

דכתיב קרא  לפניעל ציפור  ק יקרא תראהכי לש ,
הקבלה ובחכמת  בזוהר העוסקי בי יש  הפרש כמה

במשנה העוסקי  לאות, אינ והמשנה המקרא כי
 דאינו בטרקלי ליכנס ופרוזדור הקבלה חנוכי אלא
,לש אד שו ליכנס  רשאי ואי הנורא, המל היכלי 
 אי וא לשמה , ובמצוות  בתורה  דעסק למע אלא

לשמה לעשותה  יכול אי המצוה  סוד יודע עכ"ל.אד ,

זכריה  ז')ובנביא  ג' א(פרק צבאת  ה ' אמר  ְִַָָֹה
 די א ה  וג ת מר  מ מר י את וא  ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹדרכי 
 י מהלכי ל ונתי  חצרי  את  מר וג יתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
 כדנ וז"ל : עוזיאל ב יונת ובתרגו האה, ְִֵֶָָֹהעמדי

תה קדמי דתקנ באורח א צבאות ה ' יתאמר   וא
תטר מימרי בביתמטרת  לדמשמשי תדי את   וא

עזרתי ית  תטר   וא אחיינמקדשי מיתיא ובאחיות 
בית  מהלכ רגלי ל ואת האלי .שרפיא

ש  שישמורוביאור: למי הקב"ה   בש מבטיח הנביא
 הרבי בזיכוי  העוסקי על בוודאי וזה ה ', משמרת  את 
לתשובה שיזכו הקדוש, ישראל מע לה שאיכפת 
 המלאכי  ע ולהל ,המתי לתחיית  שיזכה  עילאה ,

.עד בג הקדושי והשרפי

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

ההוא. המסכתא  לומדי בפני 

שמפליג שמעוני הילקוט בש לעיל הבאנו וכבר
של בצלו שחוסי חסדי גומלי של כוח גודל אודות
הרבי מזיכוי  יותר  חסדי גמילות  ל  ואי הקב"ה.
הזה בעול מצילו  שהוא  הקדוש זוהר  שילמדו 
מזיו להתענג העליו עד לג ומביאו  הבא  ובעול

הקדושה. השכינה

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

לברכה. וזרעו וממילא

ז"ל ג ')אמרו אלא(ברכות  המת בפני אומרי אי
מת של היהדבריו המת  מה שרואי בזה, הכוונה .

בחייו, השתדל דבר  ולאיזה בפניחפ אומרי זה  את
על  גדול רוש הללו הדברי יעשו אז כי המת ,
ייפרד  בקרוב אשר  האיש  זה כי ביידע .המקשיבי
ישתדלו ממילא זה , לדבר כוחותיו הקדיש  לנצח, מה

.לקיימ יותר 

בקולמסו שנשאר  ודיו כותב הקב"ה במדרש: איתא
 מ להיפטר  שמגיע  בשעה  הצדיקי בראש מקנח הוא
בעיר שנעשה מה כל לדעתי : בזה הכוונה .העול
בפנקסו נכתב וזה  מאוד, יקר  דבר  הוא  העיר לתיקו
.נכתבי בספר  מעשי וכל  כמ "ש .יו כל הקב"ה של
שנשאר הדיו  זהו  בעיר לתק עוד שחסר  דבר אול

זאת כתב  שטר כביכול , הקב"ה של  בקולמוס
בשעה הצדיקי בראש מקנח  הזה והדיו בפנקסו,
 שנות בזה הכוונה .העול מ להיפטר  זמנ שמגיע

שיגמ  להשתדל  שיש  הרעיו הזה.להצדיק  העניי ור 
העושה כל  ביד תהיה  מסורת  במדרש: וכדאיתא
מדת הייתה  שלא  דומה למיתתו סמו מצווה

והשלימה. מצווה אותה א כי  חסרה  הצדיקי

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

.השמי מ לו  ציווי כאשר  ביו דקות  שלשה

למוטב ומחזירם ישראל את אוהב 

:הטובי ממעשיו  קצת  נספר 

למטה, ונחמד  למעלה, אהוב היה זצ"ל, יוחנ רבי 
שלו אוהב הימנו, נוחה המקו כרוח הבריות  רוח 
להקב"ה, ומקרב הבריות  את  אוהב היה  ,שלו  ורוד
כאשר הדברות , ועשרת  ישראל  שמע  אות למד 
יהודי אלפי קירב ובפרט  ,בשמי ממנו בקשו
שקט, ולא  נח  לא  ולילה יומ הרשב"י , תורת ללימוד
היה כלל, לעצמו חשב ולא  בלילה, שעות 2 יש היה
כל לו יתברר בשמי ועכשיו גדול יסורי בעל 

זכיותיו.

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

נשמתו: לעילוי שיהיה מהתנהגותו ,

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

מאוד. נפוחות שהיו העיניי

להגיד  ותתחיל אות נקליט  אנחנו כעת  לו אמרתי
אמ  ואז  ישמעו, העול שכל אי שיעור  חלש בקול ר 

 והסכי דקות  שלש  רק תגיד  לו ואמרתי כוח! לי
ששאלנו השאלות  על ולענות  לדבר  תיכ והתחיל

קצת . אותו 

 ופע ,פעמי כמה  אליו כשבאנו אותו הקלטנו וכ
 חזקי סמי וקיבל שעות, 2.5 של  קשה  ניתוח אחרי
כל  את ממנו הוצאנו זה כל ובתו , כאבי נגד

בו טמוני שהיו והיההסודות   מוקלט הכול  [וב"ה .
וגילה  והכאבי היסורי כל למרות  צלולה בדעה
אליעזר רבי ורבו עקיבא  רבי  על מאוד גדולות סודות 
זאת, כתבו  עול שגדולי  מצאנו  שאחר זיע "א הגדול
לזיכוי  דיסק  מזה ועשו לאור  דברי  שיצאו ואחרי
לחיי  ונפטר שלו התפקיד  את  סיי אז רק  הרבי

עול הבא]עול

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

זיע "א. הקדוש  האר"י

בה וחרב  ענת  רמי לה א י אומר : היה  ְְֲִִִֶֶֶֶָָהוא
:לע ואבד ְְְֶֶַָָָוהרג

ולא ל הע מ ל ל רמי מי לה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹאי 
ה רה את  י ע ה א ,ל לע ְִֵֵֶֶֶַָָָיב
הלה, חכמת  להל צי ר ולא  ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹיה,
מה, י ' היא  החכמה, מעי סק  רמי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוג
וחרב ענת  רמי לה אי יבה, ב' ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָונ ארת

,לע  ואבד והרג סקתב ה  ה והר ח  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
, דה ר ח  והיא  ת אר,  מ היח , ר ח  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהיא
עת ר ח  גברה , עצה  ר ח  בינה  חכמה ר ח  ְְְִִֵַַַַַָָָָָוהיא 

יהו"ה.ויראת  ְְִַ

ּבעטרֹותיו   ּכמל מעּטר ׁשמע ֹון  רּבי ּבא  ָ ְ ַ ַ ֶ ֶ ְ ָ ֻ ְ ְ ִ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ִ"אתעטר"
ּבגוון ויֹוׁשב  ָ ַ ְ ֵ ְֹ ְּברא ׁש,

אפיל :רת  מדינל  נ א יב זי "ע  ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָהר "י 
אנ זמ ל  ,ינינמ ר "י  פטר  אחר  ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָע ד 

הא רא דברי סקי ע מע ר י א "אתעטר " , ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
 עטר תיו מל גוו מער ויב ,עכל "ק .רא , ְְְְְְֵֶֶַַַָָָֹֻ

"אר זיע"א, גלאנטי  אברה ר י הצה"ק אזלאי, אברה ר י ְְְְְִִִַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ(הצה"ק

ע"ב) קכ"ג .החה" ַַָ

בר שמעו רבי  ע ביחד בשמי ש יושב ועכשיו
ע"ה . יוחאי

אלעזר, רּבי ּובנֹו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון מרּבי  ָ ָ ְ ֶ ִ ַ ְ ַ ֶ ְ ִ ִ ַ ֵ ֶ ֲ ַמעׂשה
רעה. ּגזרה  ָ ָ ָ ֵ ְ ְ ִ ֶׁשּבּטלּו

הר הבאר את  מביא  ע "א פרק  הישר  קב ְַַָֹֹובספק
יקד א)רת  עד טו  ):יתיבב הוה חד  ימא ְְֲִִַַַַָָָָָ

וחזא עיני זק ל ד . ארעא  יחאי   מע ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָר י
יואס נהיר ואהר  נה רא, יואס נהיר  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמא 
.עמי ג '  והוה  נהרא , יואס נהיר  ואהר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָנה רא,
א כמי  מא  ואתחזי נהרא יאתח ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָא הכי
:רי אלעזר  לר י י חאי    מע ר י אמר  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָויר קא,
והקד אתזר , זרה ואי הא  ונחמי, א תראי  ְְְְְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָָָא
זרה ליא   מיי ג ' ואי ,ל לא דעא  עי  הא   רְְְְִֵֵַַָָָָָָָָ
ה א  ר  ד ה א דיעא עד  לעא, ְְְְְִִֵַַַָָָָאת זר 

כתיב הא  הדא ז)לציק א. ג  ה'(עמ ס יע ה לא  "י : ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ
."ביאיה עבדיו  אל דס לה  א י בר ְֱֲִִִִִֶַָָָָָָֹאלהי

חויאגי. חד  חמ .ר ההא  עאל אזלי הו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָעד 
עפרא. ארעא מלהטא ת ח  מי פ אתי , ְְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָהוה
 מרח חויא  הוה וחמא חויא , י רי  ידי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָואחיד 

ניל,נידמה חלה לערר  מר ז היה חה ל מר , (ר צה  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(להע על יק יני  ררתע הרעה , וילית סא"ל ,היא ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ואימא זיל חויא , לחויא : יחאי    מע ר י לי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאמר 
  מע ר י  הא ,עלי נח אתקרי  חויא  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלהאי

כיח. עלמא ְְְִַַָָי חאי

ּכל על חּיּותֹו ּבחּיים הגן יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון  ָ ַ ַ ִ ַ ַ ֵ ֵ ַ ֶ ְ ִ ִ ַרּבי
חס ּומׁשחיתים, מּזיקים יׁשלטּו ׁשּלא  ַ ִ ִ ְ ַ ִ ִ ַ ְ ְ ִֹ ֶ ָ ָהעֹולם,

 ָ ְוׁשלֹום.

ההיאדיא. ילרי יחאי   מע ר י  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַעילי
כ , זרני  ואמר: עפרא נ ק א  לחד  ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָנח
יתחזר ע אה  עפרא , לנ ק א אתחזיר  ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָתא
י חאי     מע רי   רחי רא , תה מא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָלנק א 
חד  מע מצלי,  הו עד  אלעזר. ר י ע תי צלְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
,לאתריכ לע קטפא טקרא  א מר: הוי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָקלא 
 מע ר י הא עלמא , רא לא  בריני ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָקטפירי 

.לה יל  יחאי  י ממ תא על קל ת יצא הוי  : ר) ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֻ

,הרא קל לעל  מכרחי הי ,ללע הק לעת לייכְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

לקד:ב. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
וחזרה ,רא   ונס מאירה  מ ה את וראה למעלה  עיניו נא ל ד. העיר ערי י ב  י חאי    מע רי היה  אחד  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ח ר  מראה  מ ונראה  האר  נח  ת .עמי ל היה    .רא ונס והאירה  וחזרה  ,רא ונס ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוהאירה 
, דיענ לה ר צה  ה א  ר והקד זרה , נגזרה  ואי  הרי ונראה, אחרי  א :נ אלעזר לר י יחאי   מע רי אמר  ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויר ק.
ה' יעה  לא  "י  תב:  זה .יקי ל ה א  ר ד ה דיע  עד למעלה , גזרת זרה  ל יה ימי ל ה ו אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹי 

."ביאיה עבדיו אל  ד ס לה א י בר  ְֱֲִִִִִֶַָָָָָָֹאלהי

לקד:ג. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
 רא יחאי  מע רי החזיק עפר, אר ול הט  תח פיו א, אחד נח  רא ההא . ר  נכנס לכיה הי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹעד
הר עה , וילית סא"ל הא  ה דמני ,  חלה לע רר מרז ח ה סימ וה א  ,נל  מרח ח ה היה  וראה  ,חְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָה
רי  ,העלי  נח קרא הה א   חל ואמר ל ,נח" :ח ל י חאי    מע רי  אמר .להע על   י ק  יני ררתעְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

."ל ע נמצא י חאי    מעְְִִֶַָָָ

לקד:ד. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
לקב  חזר  ח ה ח ה  , זרני ואמר : עפר אחד לנקב  ח ה ל  רא את יחאי    מע רי  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהכניס
אלעזר. ורי  יחאי  מע ר י פה   לח .לע עד יקטרג ולא ה דל,  ה ה ל ל קב יחזר    העלי  חה  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעפר,

 אינ חיתי וה יקי ה י , הרא מכ למק חזרה נס ה זרת "סקי א מר: היה אחד קל  מע ת פ תְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
."ת א ל  יחאי   מע רי מני , לע ל ר ת  ליְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָיכ
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רזאובספר  שמ "ג )גליא עמוד  יד  מכתב  השלמה ,(חלק
ובזוהר כ"א:)וזל"ק : ד ו'  ובתיקו ההקדמה , התחלת זוהר  (תיקוני

דכתיב קרא  לפניעל ציפור  ק יקרא תראהכי לש ,
הקבלה ובחכמת  בזוהר העוסקי בי יש  הפרש כמה

במשנה העוסקי  לאות, אינ והמשנה המקרא כי
 דאינו בטרקלי ליכנס ופרוזדור הקבלה חנוכי אלא
,לש אד שו ליכנס  רשאי ואי הנורא, המל היכלי 
 אי וא לשמה , ובמצוות  בתורה  דעסק למע אלא

לשמה לעשותה  יכול אי המצוה  סוד יודע עכ"ל.אד ,

זכריה  ז')ובנביא  ג' א(פרק צבאת  ה ' אמר  ְִַָָֹה
 די א ה  וג ת מר  מ מר י את וא  ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹדרכי 
 י מהלכי ל ונתי  חצרי  את  מר וג יתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
 כדנ וז"ל : עוזיאל ב יונת ובתרגו האה, ְִֵֶָָֹהעמדי

תה קדמי דתקנ באורח א צבאות ה ' יתאמר   וא
תטר מימרי בביתמטרת  לדמשמשי תדי את   וא

עזרתי ית  תטר   וא אחיינמקדשי מיתיא ובאחיות 
בית  מהלכ רגלי ל ואת האלי .שרפיא

ש  שישמורוביאור: למי הקב"ה   בש מבטיח הנביא
 הרבי בזיכוי  העוסקי על בוודאי וזה ה ', משמרת  את 
לתשובה שיזכו הקדוש, ישראל מע לה שאיכפת 
 המלאכי  ע ולהל ,המתי לתחיית  שיזכה  עילאה ,

.עד בג הקדושי והשרפי

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

ההוא. המסכתא  לומדי בפני 

שמפליג שמעוני הילקוט בש לעיל הבאנו וכבר
של בצלו שחוסי חסדי גומלי של כוח גודל אודות
הרבי מזיכוי  יותר  חסדי גמילות  ל  ואי הקב"ה.
הזה בעול מצילו  שהוא  הקדוש זוהר  שילמדו 
מזיו להתענג העליו עד לג ומביאו  הבא  ובעול

הקדושה. השכינה

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

לברכה. וזרעו וממילא

ז"ל ג ')אמרו אלא(ברכות  המת בפני אומרי אי
מת של היהדבריו המת  מה שרואי בזה, הכוונה .

בחייו, השתדל דבר  ולאיזה בפניחפ אומרי זה  את
על  גדול רוש הללו הדברי יעשו אז כי המת ,
ייפרד  בקרוב אשר  האיש  זה כי ביידע .המקשיבי
ישתדלו ממילא זה , לדבר כוחותיו הקדיש  לנצח, מה

.לקיימ יותר 

בקולמסו שנשאר  ודיו כותב הקב"ה במדרש: איתא
 מ להיפטר  שמגיע  בשעה  הצדיקי בראש מקנח הוא
בעיר שנעשה מה כל לדעתי : בזה הכוונה .העול
בפנקסו נכתב וזה  מאוד, יקר  דבר  הוא  העיר לתיקו
.נכתבי בספר  מעשי וכל  כמ "ש .יו כל הקב"ה של
שנשאר הדיו  זהו  בעיר לתק עוד שחסר  דבר אול

זאת כתב  שטר כביכול , הקב"ה של  בקולמוס
בשעה הצדיקי בראש מקנח  הזה והדיו בפנקסו,
 שנות בזה הכוונה .העול מ להיפטר  זמנ שמגיע

שיגמ  להשתדל  שיש  הרעיו הזה.להצדיק  העניי ור 
העושה כל  ביד תהיה  מסורת  במדרש: וכדאיתא
מדת הייתה  שלא  דומה למיתתו סמו מצווה

והשלימה. מצווה אותה א כי  חסרה  הצדיקי

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

.השמי מ לו  ציווי כאשר  ביו דקות  שלשה

למוטב ומחזירם ישראל את אוהב 

:הטובי ממעשיו  קצת  נספר 

למטה, ונחמד  למעלה, אהוב היה זצ"ל, יוחנ רבי 
שלו אוהב הימנו, נוחה המקו כרוח הבריות  רוח 
להקב"ה, ומקרב הבריות  את  אוהב היה  ,שלו  ורוד
כאשר הדברות , ועשרת  ישראל  שמע  אות למד 
יהודי אלפי קירב ובפרט  ,בשמי ממנו בקשו
שקט, ולא  נח  לא  ולילה יומ הרשב"י , תורת ללימוד
היה כלל, לעצמו חשב ולא  בלילה, שעות 2 יש היה
כל לו יתברר בשמי ועכשיו גדול יסורי בעל 

זכיותיו.

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

נשמתו: לעילוי שיהיה מהתנהגותו ,

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

מאוד. נפוחות שהיו העיניי

להגיד  ותתחיל אות נקליט  אנחנו כעת  לו אמרתי
אמ  ואז  ישמעו, העול שכל אי שיעור  חלש בקול ר 

 והסכי דקות  שלש  רק תגיד  לו ואמרתי כוח! לי
ששאלנו השאלות  על ולענות  לדבר  תיכ והתחיל

קצת . אותו 

 ופע ,פעמי כמה  אליו כשבאנו אותו הקלטנו וכ
 חזקי סמי וקיבל שעות, 2.5 של  קשה  ניתוח אחרי
כל  את ממנו הוצאנו זה כל ובתו , כאבי נגד

בו טמוני שהיו והיההסודות   מוקלט הכול  [וב"ה .
וגילה  והכאבי היסורי כל למרות  צלולה בדעה
אליעזר רבי ורבו עקיבא  רבי  על מאוד גדולות סודות 
זאת, כתבו  עול שגדולי  מצאנו  שאחר זיע "א הגדול
לזיכוי  דיסק  מזה ועשו לאור  דברי  שיצאו ואחרי
לחיי  ונפטר שלו התפקיד  את  סיי אז רק  הרבי

עול הבא]עול

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

זיע "א. הקדוש  האר"י

בה וחרב  ענת  רמי לה א י אומר : היה  ְְֲִִִֶֶֶֶָָהוא
:לע ואבד ְְְֶֶַָָָוהרג

ולא ל הע מ ל ל רמי מי לה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹאי 
ה רה את  י ע ה א ,ל לע ְִֵֵֶֶֶַָָָיב
הלה, חכמת  להל צי ר ולא  ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹיה,
מה, י ' היא  החכמה, מעי סק  רמי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוג
וחרב ענת  רמי לה אי יבה, ב' ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָונ ארת

,לע  ואבד והרג סקתב ה  ה והר ח  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
, דה ר ח  והיא  ת אר,  מ היח , ר ח  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהיא
עת ר ח  גברה , עצה  ר ח  בינה  חכמה ר ח  ְְְִִֵַַַַַָָָָָוהיא 

יהו"ה.ויראת  ְְִַ

ּבעטרֹותיו   ּכמל מעּטר ׁשמע ֹון  רּבי ּבא  ָ ְ ַ ַ ֶ ֶ ְ ָ ֻ ְ ְ ִ ִ ַ ָ ַ ַ ְ ִ"אתעטר"
ּבגוון ויֹוׁשב  ָ ַ ְ ֵ ְֹ ְּברא ׁש,

אפיל :רת  מדינל  נ א יב זי "ע  ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָהר "י 
אנ זמ ל  ,ינינמ ר "י  פטר  אחר  ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָע ד 

הא רא דברי סקי ע מע ר י א "אתעטר " , ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
 עטר תיו מל גוו מער ויב ,עכל "ק .רא , ְְְְְְֵֶֶַַַָָָֹֻ

"אר זיע"א, גלאנטי  אברה ר י הצה"ק אזלאי, אברה ר י ְְְְְִִִַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ(הצה"ק

ע"ב) קכ"ג .החה" ַַָ

בר שמעו רבי  ע ביחד בשמי ש יושב ועכשיו
ע"ה . יוחאי

אלעזר, רּבי ּובנֹו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון מרּבי  ָ ָ ְ ֶ ִ ַ ְ ַ ֶ ְ ִ ִ ַ ֵ ֶ ֲ ַמעׂשה
רעה. ּגזרה  ָ ָ ָ ֵ ְ ְ ִ ֶׁשּבּטלּו

הר הבאר את  מביא  ע "א פרק  הישר  קב ְַַָֹֹובספק
יקד א)רת  עד טו  ):יתיבב הוה חד  ימא ְְֲִִַַַַָָָָָ

וחזא עיני זק ל ד . ארעא  יחאי   מע ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָר י
יואס נהיר ואהר  נה רא, יואס נהיר  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמא 
.עמי ג '  והוה  נהרא , יואס נהיר  ואהר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָנה רא,
א כמי  מא  ואתחזי נהרא יאתח ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָא הכי
:רי אלעזר  לר י י חאי    מע ר י אמר  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָויר קא,
והקד אתזר , זרה ואי הא  ונחמי, א תראי  ְְְְְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָָָא
זרה ליא   מיי ג ' ואי ,ל לא דעא  עי  הא   רְְְְִֵֵַַָָָָָָָָ
ה א  ר  ד ה א דיעא עד  לעא, ְְְְְִִֵַַַָָָָאת זר 

כתיב הא  הדא ז)לציק א. ג  ה'(עמ ס יע ה לא  "י : ְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ
."ביאיה עבדיו  אל דס לה  א י בר ְֱֲִִִִִֶַָָָָָָֹאלהי

חויאגי. חד  חמ .ר ההא  עאל אזלי הו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָעד 
עפרא. ארעא מלהטא ת ח  מי פ אתי , ְְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָהוה
 מרח חויא  הוה וחמא חויא , י רי  ידי ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָואחיד 

ניל,נידמה חלה לערר  מר ז היה חה ל מר , (ר צה  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(להע על יק יני  ררתע הרעה , וילית סא"ל ,היא ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ואימא זיל חויא , לחויא : יחאי    מע ר י לי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאמר 
  מע ר י  הא ,עלי נח אתקרי  חויא  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלהאי

כיח. עלמא ְְְִַַָָי חאי

ּכל על חּיּותֹו ּבחּיים הגן יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון  ָ ַ ַ ִ ַ ַ ֵ ֵ ַ ֶ ְ ִ ִ ַרּבי
חס ּומׁשחיתים, מּזיקים יׁשלטּו ׁשּלא  ַ ִ ִ ְ ַ ִ ִ ַ ְ ְ ִֹ ֶ ָ ָהעֹולם,

 ָ ְוׁשלֹום.

ההיאדיא. ילרי יחאי   מע ר י  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַעילי
כ , זרני  ואמר: עפרא נ ק א  לחד  ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָנח
יתחזר ע אה  עפרא , לנ ק א אתחזיר  ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָתא
י חאי     מע רי   רחי רא , תה מא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָלנק א 
חד  מע מצלי,  הו עד  אלעזר. ר י ע תי צלְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
,לאתריכ לע קטפא טקרא  א מר: הוי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָקלא 
 מע ר י הא עלמא , רא לא  בריני ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָקטפירי 

.לה יל  יחאי  י ממ תא על קל ת יצא הוי  : ר) ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֻ

,הרא קל לעל  מכרחי הי ,ללע הק לעת לייכְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

לקד:ב. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
וחזרה ,רא   ונס מאירה  מ ה את וראה למעלה  עיניו נא ל ד. העיר ערי י ב  י חאי    מע רי היה  אחד  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ח ר  מראה  מ ונראה  האר  נח  ת .עמי ל היה    .רא ונס והאירה  וחזרה  ,רא ונס ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוהאירה 
, דיענ לה ר צה  ה א  ר והקד זרה , נגזרה  ואי  הרי ונראה, אחרי  א :נ אלעזר לר י יחאי   מע רי אמר  ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויר ק.
ה' יעה  לא  "י  תב:  זה .יקי ל ה א  ר ד ה דיע  עד למעלה , גזרת זרה  ל יה ימי ל ה ו אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹי 

."ביאיה עבדיו אל  ד ס לה א י בר  ְֱֲִִִִִֶַָָָָָָֹאלהי

לקד:ג. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
 רא יחאי  מע רי החזיק עפר, אר ול הט  תח פיו א, אחד נח  רא ההא . ר  נכנס לכיה הי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹעד
הר עה , וילית סא"ל הא  ה דמני ,  חלה לע רר מרז ח ה סימ וה א  ,נל  מרח ח ה היה  וראה  ,חְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָה
רי  ,העלי  נח קרא הה א   חל ואמר ל ,נח" :ח ל י חאי    מע רי  אמר .להע על   י ק  יני ררתעְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

."ל ע נמצא י חאי    מעְְִִֶַָָָ

לקד:ד. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
לקב  חזר  ח ה ח ה  , זרני ואמר : עפר אחד לנקב  ח ה ל  רא את יחאי    מע רי  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהכניס
אלעזר. ורי  יחאי  מע ר י פה   לח .לע עד יקטרג ולא ה דל,  ה ה ל ל קב יחזר    העלי  חה  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעפר,

 אינ חיתי וה יקי ה י , הרא מכ למק חזרה נס ה זרת "סקי א מר: היה אחד קל  מע ת פ תְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
."ת א ל  יחאי   מע רי מני , לע ל ר ת  ליְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָיכ
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 עדי הא יחאי   מע ר י יו ד ר ת , כני אר   קְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

הרענ ת) מ ני מגינה  תזכ ה ה , לע ק. ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻ

ּבן ׁשמעֹון ּכרּבי צּדיקים לנּו ׁשאין הּללּו  ֶ ְ ִ ִ ַ ְ ִ ִ ַ ָ ֵ ֶ ָ ַ ַּבּדֹורֹות
ּדֹורם. על להתּפּלל ה' יראי צריכים  ָ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ֵ ְ ִ ִ ִ ְ ַיֹוחאי,

 מ ר   לנ אי הה  זמ עכו  א ודע , ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָיב.
מל רע ת , הזר ת  לב ל כל  י חאי    מע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָר י
מ ד ודר, ר  ל על  תמנ לא ה ' חסי   ְְִֵַַָָָָָֹמק
ל חי  מד  ,ל ל רחמנא למעלה, זרה  איזה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָגזרה
ינק ידי  על והרז הל  מיעימ מכריזי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָמעלה
 .איתנ מה דעיי ואינ אימתנ וה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹותינקת,
,ויראי רי ה לב מע רר ה א  ר  דְְִִִֵֵֵֵַַָָה
בעת ,ת מעצמ א  והתע רר ת ,ר על ל תְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
יני מלאכי אז מתע רר ת , רע ת  איזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָא ר 
מביאי לחינ יני וחי ,מכריזי טטיְְְְְְִִִִִִִִִִֵַָמ

 חל מ.איזה  ר רעי עניני אר   א ללע ה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ

מל  לה צל  די להר ,  האד רי ברי ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָה
.ל ל רחמנא ְֲִַָָָָרע,

דיר, ח  ל  להראת א  לאד טב  ואז ְְְִֵֶַָָָָָָָֹיג.
נח  ר ת  הר  א)דאיתא  עד  סט  ):ה   יו" ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

אני  לפע  רת לחא  להאי  אזי  ל חית, ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָֹר ת
 ולכ ." לו חס ,וקיב רח ב ת  דיר כימהְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
זר רע, מל  לה צל  זה על  להתל  האד  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָצרי
, תתפ  מ להזיר  א  ל הר  האד וצרי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלעיל .
מע יו, עליו  לע יחימ אז , מ מזיר  כיוְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
,[ ל  יק : ר] לי ינקי  מקטרגי צא י  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָוכ

. לו ְַָחס

אּלא עצמֹו, עבּור רק יתּפּלל לא מתּפּלל  ָ ֶ ְ ַ ֲ ַ ֵ ַ ְ ִֹ ֵ ַ ְ ִ ֶ ֲ ַּכאׁשר
יׂשראל ּכלל ּבתֹו עצמֹו  ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ְ ְ ַֹ ְ ִ ֶׁשּיכלל

ה ביא אליע  אמר  ראיה , ההר והביא ְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹיד.
יג )לנ ית  ד  ב  ו:(מלכי " ל ה אל  לד ר  ל  הי" ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הוי , הנה רא ימא ההא ה א ,  ר דה ְֲֵַַַָָָָָָֹא
מל" " דה  מל" הא ר דה ארי  כדיְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לא  יבת " אנכי ע י   ת "ואמר  ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹהט",
ע י   ת" א א י ,  יח מי   רי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָעינא 
עלמא, הוי רגזא  ע א  חזי, א יבת ". ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָֹֻאנכי

תיב אתעבר, דינא  יו נח ,  אד ר (ראיתלא  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

א) נח.ח  אד ר  הא  נח " את אלהי "ו זר :ְְְֱִִִֵֶַַַַַָֹֹֹֹ

ּבּתֹורה יצליח ּבוּדאי הּסֹוף, אל מּביט האדם  ָ ַ ַ ִ ְ ַ ַ ַ ְ ַ ֶ ִ ַ ָ ָ ָ ִאם
הּבא עֹולם לחּיי ויבֹוא טֹובים  ָ ַ ָ ֵ ַ ְ ָ ְ ִ ִ ֲ ַ ְּובמעׂשים

להדיע זה וכל  לכלטו. מקל, נ האד י ְְְְְִִִִֶַָָָָָָ
מקטרג. י רע  עני לכל ט ב,  מלי י טב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָמע ה 
וע ה ,פמ יתר  מת נ את  א הב  מי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָא רי
צפה  וי י בכל ע ר , הא  ל וע טפל , הה  ל ְְִֵֶֶַַָָָָָָָע
יצליח ו אי  ואז למ ת, אד   , ה אל  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָמיט

הא. לע לחי ב א ,ביה י במע  רתתְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

לרשב"י שליח 
של די לבית שליח הנפטר  את עושי אנו ולכ
,לה למסור  ע "ה יוחאי, בר שמעו ולרבי מעלה,
הזוהר את  לפרס מאתנו שביקש מה עושי שאנחנו
הקדוש , הזוהר  את   להפי נפש, במסירות  הקדוש
הזוהר שכתב  כמו הקדוש, זוהר  ילמד יהודי  ושכל 
שהרעיש  זי "ע  חי איש והב לעיל שהזכרנו הקדוש
גדולי נערי ע זקני זוה"ק , שילמדו  עולמות
תורה תלמודי 120 לער כבר  לנו יש וב"ה ...וקטני
הנביא אליהו פתח  יו כל  ולומדי שאומרי וישיבות 
מעלינו שיבטל  הקב"ה  מלפני ושיבקש לטוב. זכור
אשר והמקטרגי המשטיני כל ישראל  ע כל  ומעל
 מ עי ר "פרח ,"יגועו רוח  תוס" בבחינת  ְְְִִַָֹה
עתה כי  עד", עדי מדלה או עלי ל ציצ ו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹע ב
הקדושה את ומפריעי מתגברי ה הגאולה לפני
ולעזרינו עלינו לרח יכול הקב"ה ורק  מלהתגלות,
במלכות עול  לתק ,בעול ה' מלכות שיתפרס כדי 

תשע"השדי. שנת  על נוראה גזירה כבר שיש וידוע 
לה' "כי מעמותת  והעלוני והדיסקי המודעות [ראה 
שגילה הסודות  כל  "האור" דיסק  ג ראה  המלוכה"

זיע "א], באנו יוחנ לרבי  המשפטהרשב"י יו ויהיה 
יכול  ע"ה יוחאי בר  שמעו רבי ורק והנורא  הגדול 

לנו . לעזור 

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

.שבשמי

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

זוה "ק . ילמדו ישראל

הזוהר לימוד  ידי על שזוכים הזכויות כל
אשר העולמי, הזוהר מפעל  של  התכנית פי  על
בלימוד חלק וליטול לזכות ישראל כלל  את מזמי
הזוהר בזכות  כי הקדוש, הזוהר  ספר של האדיר 
,ברחמי מהגלות  לצאת  יזכה ישראל, ע הקדוש,
נמשל הקדוש הזוהר  כידוע  השלמה, לגאולה ויזכו 
כל קשות , מגזרות  הדור  כל  את שמצילה נח, לתיבת 

לקד:ה. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
. לו חס ,וקיב רח בת מיד כי ה יאנ לפע ליח תלא ר ת ננת אזי  לחית, רת ינה יוְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לקד:ו. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
"ד ה  מל" הא ר ד ה נקרא  אז  היה, ה נה רא ה תא ה א ,  ר דה זה  "לה אל  לדר ל הי"ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ראה , א י בת". אנכי ע י  ת" אא מיחד, מי ירז רצה  איני  יבת" אנכי עי ת "ו אמר ה ט", מל"ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

נח .   הז יר עכו  נח" את אלהי "וזר ת ב: ,יה עבר יו נח,  הזיר לא ,לע רגז היה  ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹעה

הקדוש , הזוהר בלימוד  מהכלל  כחלק   המשתת אד
,חיי ביטוח  תעודת  שהיא ,עליו ממקור לברכה זוכה
מסירי אדמות, עלי הקיימת ביותר  והחזקה הטובה
נשמתו ,נמחלי עוונותיו ,קשי ויסורי גזרות ממנו
,לצדיקי הצפו הבא לעול זוכה ומתעלה, מזדככת
ככתוב ,חיי בע להאחז  הזה, בעול עוד  וזוכה

."בחיי תראה ועולמ"

שקראו הדור גדולי  קריאת  לקול נשמעי אנחנו
הקדוש , הזוהר  של סיומי אלפי לארג ישראל , לע
המשיח את  נביא זה  וע שלמה", ל האל" בבחינת 

.הש בעזרת ברחמי

ולזכות  ַלזכות

ה' לעזרת  בואו מבקש, אנוכי  אחי את  כ על
אלפי להדפיס באהבה, שמו  למע ,בגבורי
מצוות את ולקיי הזוהר , לימוד  לחזק  ,קונטריסי

להפי ולהמשי קברו , על ישיבה להושיב חז"ל,
אתר בכל די  יהודי  לכל  הרשב "י , תורת  את ולפרס
כי  נידח, ממנו  ידח  לבלתי מחשבות, ולחשוב ואתר,
הרשב"י  נשמת את  ולהמשי בזה. תלויה הגאולה כל 

הרשב"י שמבטיח וכמו לדורינו, ז:)כא שמות  ,(זוהר
שיהיה מי כי המשיח, התגלות בזמ  שיזדמ מי אשרי
לשכינה וסיוע עזר שית ומי באמונה,  זמ באותו
ברו המל שמחת  של האור לאותו יזכה הקדושה ,

עכ"ל. במעשיו, ה ' ישמח שאז  הוא,

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

.אמ בימינו במהרה  האמיתי הגואל לנו ישלח 
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ומזכי הרבים ככוכבים לעולם ועד
דרושים תורמים: 

להדפסת הקונטרס החדש "פתח אליהו המבואר"
וכן קונטרס "סגולת פתח אליהו"

ברצונינו להגיע למליון עותקים שיחולקו חינם 
לכל תלמוד תורה, לבנים ולבנות, וכן בישיבות ולבתי מדרשות

התרומה ניתנת ישירות לבית הדפוס, עם אפשרות לקחת הקונטרס ולחלקם 
בעירו, 

או חלוקה על ידי  מפעל הזוהר העולמי, המפעיל קרוב לאלף מחלקים בכל 
הארץ.

המעוניין, להתקשר לטל: 0527651911

 עדי הא יחאי   מע ר י יו ד ר ת , כני אר   קְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

הרענ ת) מ ני מגינה  תזכ ה ה , לע ק. ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻ

ּבן ׁשמעֹון ּכרּבי צּדיקים לנּו ׁשאין הּללּו  ֶ ְ ִ ִ ַ ְ ִ ִ ַ ָ ֵ ֶ ָ ַ ַּבּדֹורֹות
ּדֹורם. על להתּפּלל ה' יראי צריכים  ָ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ֵ ְ ִ ִ ִ ְ ַיֹוחאי,

 מ ר   לנ אי הה  זמ עכו  א ודע , ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָיב.
מל רע ת , הזר ת  לב ל כל  י חאי    מע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָר י
מ ד ודר, ר  ל על  תמנ לא ה ' חסי   ְְִֵַַָָָָָֹמק
ל חי  מד  ,ל ל רחמנא למעלה, זרה  איזה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָגזרה
ינק ידי  על והרז הל  מיעימ מכריזי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָמעלה
 .איתנ מה דעיי ואינ אימתנ וה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹותינקת,
,ויראי רי ה לב מע רר ה א  ר  דְְִִִֵֵֵֵַַָָה
בעת ,ת מעצמ א  והתע רר ת ,ר על ל תְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
יני מלאכי אז מתע רר ת , רע ת  איזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָא ר 
מביאי לחינ יני וחי ,מכריזי טטיְְְְְְִִִִִִִִִִֵַָמ

 חל מ.איזה  ר רעי עניני אר   א ללע ה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ

מל  לה צל  די להר ,  האד רי ברי ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָה
.ל ל רחמנא ְֲִַָָָָרע,

דיר, ח  ל  להראת א  לאד טב  ואז ְְְִֵֶַָָָָָָָֹיג.
נח  ר ת  הר  א)דאיתא  עד  סט  ):ה   יו" ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

אני  לפע  רת לחא  להאי  אזי  ל חית, ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָֹר ת
 ולכ ." לו חס ,וקיב רח ב ת  דיר כימהְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
זר רע, מל  לה צל  זה על  להתל  האד  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָצרי
, תתפ  מ להזיר  א  ל הר  האד וצרי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלעיל .
מע יו, עליו  לע יחימ אז , מ מזיר  כיוְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
,[ ל  יק : ר] לי ינקי  מקטרגי צא י  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָוכ

. לו ְַָחס

אּלא עצמֹו, עבּור רק יתּפּלל לא מתּפּלל  ָ ֶ ְ ַ ֲ ַ ֵ ַ ְ ִֹ ֵ ַ ְ ִ ֶ ֲ ַּכאׁשר
יׂשראל ּכלל ּבתֹו עצמֹו  ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ְ ְ ַֹ ְ ִ ֶׁשּיכלל

ה ביא אליע  אמר  ראיה , ההר והביא ְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹיד.
יג )לנ ית  ד  ב  ו:(מלכי " ל ה אל  לד ר  ל  הי" ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הוי , הנה רא ימא ההא ה א ,  ר דה ְֲֵַַַָָָָָָֹא
מל" " דה  מל" הא ר דה ארי  כדיְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לא  יבת " אנכי ע י   ת "ואמר  ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹהט",
ע י   ת" א א י ,  יח מי   רי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָעינא 
עלמא, הוי רגזא  ע א  חזי, א יבת ". ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָֹֻאנכי

תיב אתעבר, דינא  יו נח ,  אד ר (ראיתלא  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

א) נח.ח  אד ר  הא  נח " את אלהי "ו זר :ְְְֱִִִֵֶַַַַַָֹֹֹֹ

ּבּתֹורה יצליח ּבוּדאי הּסֹוף, אל מּביט האדם  ָ ַ ַ ִ ְ ַ ַ ַ ְ ַ ֶ ִ ַ ָ ָ ָ ִאם
הּבא עֹולם לחּיי ויבֹוא טֹובים  ָ ַ ָ ֵ ַ ְ ָ ְ ִ ִ ֲ ַ ְּובמעׂשים

להדיע זה וכל  לכלטו. מקל, נ האד י ְְְְְִִִִֶַָָָָָָ
מקטרג. י רע  עני לכל ט ב,  מלי י טב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָמע ה 
וע ה ,פמ יתר  מת נ את  א הב  מי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָא רי
צפה  וי י בכל ע ר , הא  ל וע טפל , הה  ל ְְִֵֶֶַַָָָָָָָע
יצליח ו אי  ואז למ ת, אד   , ה אל  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָמיט

הא. לע לחי ב א ,ביה י במע  רתתְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

לרשב"י שליח 
של די לבית שליח הנפטר  את עושי אנו ולכ
,לה למסור  ע "ה יוחאי, בר שמעו ולרבי מעלה,
הזוהר את  לפרס מאתנו שביקש מה עושי שאנחנו
הקדוש , הזוהר  את   להפי נפש, במסירות  הקדוש
הזוהר שכתב  כמו הקדוש, זוהר  ילמד יהודי  ושכל 
שהרעיש  זי "ע  חי איש והב לעיל שהזכרנו הקדוש
גדולי נערי ע זקני זוה"ק , שילמדו  עולמות
תורה תלמודי 120 לער כבר  לנו יש וב"ה ...וקטני
הנביא אליהו פתח  יו כל  ולומדי שאומרי וישיבות 
מעלינו שיבטל  הקב"ה  מלפני ושיבקש לטוב. זכור
אשר והמקטרגי המשטיני כל ישראל  ע כל  ומעל
 מ עי ר "פרח ,"יגועו רוח  תוס" בבחינת  ְְְִִַָֹה
עתה כי  עד", עדי מדלה או עלי ל ציצ ו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹע ב
הקדושה את ומפריעי מתגברי ה הגאולה לפני
ולעזרינו עלינו לרח יכול הקב"ה ורק  מלהתגלות,
במלכות עול  לתק ,בעול ה' מלכות שיתפרס כדי 

תשע"השדי. שנת  על נוראה גזירה כבר שיש וידוע 
לה' "כי מעמותת  והעלוני והדיסקי המודעות [ראה 
שגילה הסודות  כל  "האור" דיסק  ג ראה  המלוכה"

זיע "א], באנו יוחנ לרבי  המשפטהרשב"י יו ויהיה 
יכול  ע"ה יוחאי בר  שמעו רבי ורק והנורא  הגדול 

לנו . לעזור 

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

.שבשמי

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

זוה "ק . ילמדו ישראל

הזוהר לימוד  ידי על שזוכים הזכויות כל
אשר העולמי, הזוהר מפעל  של  התכנית פי  על
בלימוד חלק וליטול לזכות ישראל כלל  את מזמי
הזוהר בזכות  כי הקדוש, הזוהר  ספר של האדיר 
,ברחמי מהגלות  לצאת  יזכה ישראל, ע הקדוש,
נמשל הקדוש הזוהר  כידוע  השלמה, לגאולה ויזכו 
כל קשות , מגזרות  הדור  כל  את שמצילה נח, לתיבת 

לקד:ה. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
. לו חס ,וקיב רח בת מיד כי ה יאנ לפע ליח תלא ר ת ננת אזי  לחית, רת ינה יוְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לקד:ו. ה הר  רְֵֶַַָֹֹ
"ד ה  מל" הא ר ד ה נקרא  אז  היה, ה נה רא ה תא ה א ,  ר דה זה  "לה אל  לדר ל הי"ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ראה , א י בת". אנכי ע י  ת" אא מיחד, מי ירז רצה  איני  יבת" אנכי עי ת "ו אמר ה ט", מל"ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

נח .   הז יר עכו  נח" את אלהי "וזר ת ב: ,יה עבר יו נח,  הזיר לא ,לע רגז היה  ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹעה

הקדוש , הזוהר בלימוד  מהכלל  כחלק   המשתת אד
,חיי ביטוח  תעודת  שהיא ,עליו ממקור לברכה זוכה
מסירי אדמות, עלי הקיימת ביותר  והחזקה הטובה
נשמתו ,נמחלי עוונותיו ,קשי ויסורי גזרות ממנו
,לצדיקי הצפו הבא לעול זוכה ומתעלה, מזדככת
ככתוב ,חיי בע להאחז  הזה, בעול עוד  וזוכה

."בחיי תראה ועולמ"

שקראו הדור גדולי  קריאת  לקול נשמעי אנחנו
הקדוש , הזוהר  של סיומי אלפי לארג ישראל , לע
המשיח את  נביא זה  וע שלמה", ל האל" בבחינת 

.הש בעזרת ברחמי

ולזכות  ַלזכות

ה' לעזרת  בואו מבקש, אנוכי  אחי את  כ על
אלפי להדפיס באהבה, שמו  למע ,בגבורי
מצוות את ולקיי הזוהר , לימוד  לחזק  ,קונטריסי

להפי ולהמשי קברו , על ישיבה להושיב חז"ל,
אתר בכל די  יהודי  לכל  הרשב "י , תורת  את ולפרס
כי  נידח, ממנו  ידח  לבלתי מחשבות, ולחשוב ואתר,
הרשב"י  נשמת את  ולהמשי בזה. תלויה הגאולה כל 

הרשב"י שמבטיח וכמו לדורינו, ז:)כא שמות  ,(זוהר
שיהיה מי כי המשיח, התגלות בזמ  שיזדמ מי אשרי
לשכינה וסיוע עזר שית ומי באמונה,  זמ באותו
ברו המל שמחת  של האור לאותו יזכה הקדושה ,

עכ"ל. במעשיו, ה ' ישמח שאז  הוא,

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

.אמ בימינו במהרה  האמיתי הגואל לנו ישלח 

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַ‰ר ַ‰ ל¿ ּ ƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ
ָעָליו  נּו  ּ ַרב≈  ‰ ׁ∆̆ מ ר  מ≈ ‡ו… ָכך¿  יַע",  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ "ו¿
ר ַ‰ז…ַּ‰ר...  פ∆ י‰ּו ס≈ ƒ‡ ּ יָלך¿ „¿ ּ ƒ„ ‡ּבּוָר ƒי ח‡‰ַ ּ ָיָע"ָ‡: "ב¿ "י ז¿ ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ם ל¿ לו… ׁ ָּ̆ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈ י‰ּו  ƒ‡ ּ ¿„ י,  ּ ַחי≈ ּ ¿„ יָלָנ‡  ƒ‡ מ≈ ַעם"  ט¿ ƒמ "ל¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ין  ƒ„י ƒ̇ ֲע ּ„ַ ין  ƒ‚ ּוב¿
ים  ƒ„י ƒ̇ ֲע ׁ∆̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  : ׁ̆ רּו פ≈ּ י".  ַרֲחמ≈ ּ ב¿  ‡ ָ̇ לּו ּ‚ָ ן  ƒמ יּ‰  ּ ב≈ ˜ּון  פ¿ ƒי ַ‰ז…ַּ‰ר, 
ן  ƒּו מ‡ ¿̂ ר ַ‰ז…ַּ‰ר, ַעל ָי„ו… י≈ פ∆ ‰ּו‡ ס≈ ׁ∆̆ ים  ּ ƒיַלן ַ‰ַחי ƒ‡ ע…ם מ≈ ט¿ ƒל ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ף ˜כ„: (רמ"˜)) ּ„ַ ‡ ׂ̆ ' ָנ ָנ‡ ָפּ ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ים (ַרע¿ ƒַרֲחמ ּ לּו˙ ב¿ ּ‚ָ‰ַ

˘ל  ין  ƒֲחָייל  ‰ ָמּ ַכּ ם  ƒע ם  ƒַמי ׁ ָּ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָיַר„  ב  טו… ל¿ ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡
‰ּו  ל¿ּ ֻכּ ַעל  ֲעָטָר‡   ‰‡ָ ָלּ ƒע  ‡ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ׁ¿̆ ּו יבו…  ƒב ס¿ ים  ƒכ‡ָ ַמל¿  ‰ ַכָמּ ו¿  ˙ מו… ָׁ̆ נ¿
"י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ָ‡ַמר ל¿ ˙]... ו¿ מו… ָׁ̆ ּ ל ַ‰נ¿ ‰ ֲעָטָר‰ ַעל ָכּ ָ̇ ָנ‰ ָ‰י¿ יו… ל¿ יָנ‰ ע∆ ƒכ ׁ¿̆ [ּו
 ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿  ‡ ָׁ̆ ָנ י  נ≈ ּ ב¿  ‰ ַכָמּ ו¿ "י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ל¿ י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡ ָ‡ַמר  ו¿ י...  ּ ƒַרב י  ּ ƒַרב
ָרָ‡‰  ¿̇ ַבּ ָ„ָר‡  ּ ב¿  ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ י  ל≈ ּ‚ַ ¿̇ ƒי  „ ַכּ  , יָלך¿ ƒ„ ּבּוָר‡  ƒח ַ‰‡י  מ≈ סּון  נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי
ּבּור  ƒח‰ַ ‰ּ ז∆ ƒסּון מ נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי ‰ ַמָטּ י ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ּ ‰ ב¿ ָמּ : ַכּ ׁ̆ רּו ‡... פ≈ּ ַמָיּ ף יו… סו… ּ ב¿
ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ּמּו„ ‰זו‰"˜] ַכּ ƒע"י ל ׁ̆ פ∆ ּ ּון ַ‰נ∆ ּ̃ ƒ̇ ן ו¿ ם ָמזו… ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָך [ ּ ל¿ ׁ∆̆
יַח],  ׁƒ̆ יַ‡˙ ָמ ƒב ב ל¿ רו… ָ̃ ים [ ƒמ ף ַ‰ָיּ סו… ּ ן ב¿ ר ָ‰ַ‡ֲחרו… ּ„ו… ַבּ  ‰ ַמָטּ ‰ ל¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי
 ı ָ‡ר∆ ר ָבּ רו… ּ ם „¿ ∆̇ ָר‡ ¿̃ ˙ּוב "ּו ָכּ ׁ ּ∆̆ ם ַמ‰  ּ י≈ ַ̃ ¿̇ ƒּמּו„ ‰זו‰"˜ י ƒיל ל ƒב ׁ¿̆ ƒּוב
ל  „ו… ָפר ָ‚ּ ו… ׁ̆ ּ ע ב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי נּו ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ׁƒ̆ ‡ מ¿ בו… ָיּ ׁ∆̆  , ו… ׁ̆ רּו יָ‰" – פ≈ּ ב∆ ׁ¿̆ ָכל יו… ל¿
 : ך¿ ל∆ מ∆  ‡ ס≈ּ ּƒכ‰ַ ן  ו… ׁ̆ ל¿  - ובל"ר).  - ‰‚ר"‡  ו'  (˙י˜"ז… ˙י'  נּו בב"‡  ≈̇ רּו ח≈ ל¿
י  ƒנ‡ַ„ָ ּלּו פ¿ּ ƒ‡ ב כ¿ּ ָׁ̆ ח¿ ּ נ∆ ׁ∆̆ ˙ ח ע"‡),  ָרכו… ּ "‰ (ב¿ ָבּ ָ̃ ּמּו„ ָ‡ַמר ַ‰ ּ ƒל‰ַ ‰ ַעל ז∆ ו¿
 ˙ בו… ˙ טו… ‰ ַמֲעלו… ָמּ י ַכּ ּƒך¿ ָ‡ַמר: כ ל∆ ׁ̆ מ∆ ּ„ָ ¿̃ ƒמ לּו˙. - ּוב¿ ּ‚ָ‰ַ ָבַני מ≈ י ּול¿ ƒל
 ı ≈̃ ין  ≈‡ ַח‡י, ו¿ ן יו… ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ר≈ ׁ̆ ַמַ‡מ¿ רּו ּמּו„ פ≈ּ ƒל ּ ל ב¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּƒַלמ ׁ̆ י≈
ב  ר≈ ָ̃ ּול¿ ַלֲעז…ר   ‰ כ∆ּ ז¿ ƒנ ם  ƒ‡ נּו  ≈̃ ל¿ ח∆ ב  ּטו… ּוַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ ו¿  , ָכרו… ׂ ¿̆ ל  ∆„…‚ ל¿
נּוז  ּ‚ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ו¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ך¿ ָ‚ּ י ָכּ ּƒנּו, כ יח≈ ׁƒ̆ יַ‡˙ מ¿ ּ ƒב
י  ּƒכ ל,  ≈‡ ַ‰ּ‚ו…  ‡ ָיבו… כּו˙ו…  ז¿ ּ ƒב ׁ∆̆ ים  ƒמ ַ‰ָיּ ף  סו… ַע„   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ז…ַּ‰ר  ר  פ∆ ס≈

, עכ"ל. זּוָל˙ו… ּ ל…‡ ב¿ ‡ ו¿ ָ̃ ו¿ ‰ זו… ּבו… ַ„ּ ֻ‚ָלּ ס¿


