
מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

 האדמו"ר מהאלמין  אור הזוהר 197 * אב תשע"ג
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

לתשעה 
חלק א'באב

הקדמה
יקר ישיבה  וב יהודי

מקדשות, בתי  שני  חורב על  בוכי שאנו השבועות בשלוש לדעתעכשיו נחרבצריכי למה  א .
המקדש? רז "לב.בית א)אמרו  א, יומא  נחרב(ירושלמי כאלו בימיו, המקדש בית נבנה  שלא דור  כל

ואבימיו בימינו, המקדש  בית נבנה שלא  בזה חלק לנו יש , שצרי מה  עושי לא  אנו  וא ,
מקדשנו . בית שיבנה  כדי לעשות צרי מה  לחקור עלינו  כ

 החיי בע להתעסק בחר  שלא  על  היה  הראשו אד חטא
הקדוש) והזוהר הנסתר  חכמת (דהיינו 

הקדוש  כ"וכ"ז)בזוהר זצ"ל(בראשית ויטאל חיי (בהקדמה ורבי 

בראשית ) בפרשת  הזוהר  פי על ההקדמות מביאולשער מברסלב נת ורבי  ,
ערלה) והלכות  ידי נטילת  בגאווה :(בהלכות האד את פיתה הנחש

עמו  ולהתחרות ,כאלקי להיות יכול  הוא  הדעת  ע ידי שעל
העול כל  על  ולשלוט הדעת ,כביכול,  מע לקח הראשו אד .
החיצוניות, החכמות כל  החיישורש  בע להתעסק בחר ולא 

,יתבר הש את דרכה ולהשיג  הקבלה, חכמת הקדושה , התורה
היו ועד מאז החטאי כל שורש  שלוהוא הרע ללשו שהאמי

הארור , כל הנחש  הלאה  ועד  ומאז הקדוש, זוהר ללמוד  רצה ולא 
להחטיא שגרמו רב  הערב יצאו  ומש ורע, מטוב מעורב העול

ישראל . בני ויטאלאת  חיי רבי  האלקי מורינו  ביאר ובאריכות
בראשית )זצ"ל בפרשת  הזוהר  פי  על ההקדמות לשער שחטא(בהקדמה

ובגלל  הקדוש , זוהר ללמוד בחר שלא הוא   הראשו שנמנעו אד
המקדשות שני  חורב גר הקדוש וזוהר הקבלה חכמת מללמוד

הקדוש . זוהר ללמוד בתשובה ישראל בני שישובו עד

הקבלה, תורת למדו שלא  אבינו אברה עד הדורות כל פג
 בורא להכיר 

הזה [במאמר] אחר במקו נתבאר "הנה זי "ע: המרח "ו לשו וזה 
הוא, ורע  טוב הדעת  בע הראשו אד עו להתעסק כי בחר  שלא 

ידי  ועל היסוד , פג בא ומש הקבלה. חכמת שהיא  החיי בע
וסדו הפלגה ודור  המבול דור צמחו והבלזה קי באו כ ואחר  .

 ק ואז הבורא. את  להכיר  ולא  האדמה בעבודת  להתעסק ובחרו
את  ששכחו עד והמזלות  הכוכבי את לעבוד שהחלו  אנוש דור

להתעסק בחרו   קי של  זרעו . האר מ שמו ונשכח  יתבר הש
ורדפו יתבר הש את ושכחו  ובנינה, פיתוחה האדמה, בעבודת 
במבול העול מ שנמחקו  גר וזה , האר ותשחת המותרות, אחר 
הוכיח לא אבל התיבה , את ובנה נח  ק אז תרנ "ו , בשנת הגדול
הפלגה, דור אנשי  קמו   כ אחר .בעבור התפלל ולא דורו את
לשלוט  גדול מגדל ובנו  והמלאכות השררה  אחר  רדפו  כ וכמו

,העול על ומרדו מש ,האלקי הכרת בענייני להתעסק  במקו
יתבר הש נגד להלח הקבלה  בחכמת ובחרו ה', כמבואר נגד 

רה סתרי הקדוש ע"ב)בזוהר ע"ד ד בראשית  פרשת ובאלשי (ח"א . ְִֵָ
עיי "ש . באריכות, מסביר נח פרשת הקדוש 

זו  חכמה  לומדי שלא  על  לבנותה והמניעה  המקדש בית חורב
בחר  שלא הוא  הראשו אד שחטא רואי אנו הנ"ל מכל
וזוהר  הקבלה  חכמת מללמוד שנמנעו ובגלל הקדוש , זוהר ללמוד
בתשובה ישראל בני  שישובו עד המקדשות  שני  חורב גר הקדוש 
הקדוש , זוהר  לומדי לא אנחנו א ועכשיו הקדוש . זוהר ללמוד
והראשי הרבני ואנחנו  רח "ל, המקדש  בית את החרבנו כאלו
בדרכי הולכי ה זוהר ללמוד אומרי לא א והדרשי ישיבות 
הפלגה דור של מעשי עושי כי הפלגה  דור  של אבותיה

הקדמות. בשער וויטאל  חיי רבנו בהמקדמת ראשכמבואר  וכל 
ביו זוהר   ד ללמוד אנשיו  את מדרי שלא   דר ומורה רב ישיבה 

המקדש . בית את החריב כאלו

ע מדיל הי לי , מע ע י ל,ני ע   ינק ְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
 נייקו ה הר ְִִֵֶַַֹספר

מקאמארנא : ד ה הרב רחי אמר טי הרה  י ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
,ינ ח ה אר ההר, וספר האר"י   מר ל רזי עי מלמד ול ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ



אב תשע"ג הקדמת זוהר לתשעה באב2 ◇ אור הזוהר 197

קדי הי בר, וה ינת הרע אר  מיחא  עקבת  לי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמע
חסיד ת ע ל ל ז"ל , האר"י וכתבי ההר ספר ללמד ימיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹל

רעת... זרת  ל לימב והי טב,  העל  מר עיל  ול ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
בר, הינת ה ה הרע  ר  לי ,  מע  ינק  ע  מדיל  הי ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ק דמת יראת והיה , ולהג ת  נייקו ההר  ספר , ני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע
.ויתק ְְְְִֵַָָלחכמת

מגלותה  השכינה להוציא  למשה שיעזור מי  אי
זהר  ב')וכתב  עד כ"ח  ואד) ראית מית לא מה א  בגי : ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

עזר  מצא לא לאד תראה, גלתא אמר בגיני .איה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאתקרי
לא לאד י א מר אמצעיתא עמדא וכ .נג לה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻאא

כתיב ה א הדא לתא , מ  יכינ א יק  עזר ב')מצא  (מת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

,מ קניד איה מ ה  ".אי אי י  ו רא וכה ה פו"ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
."נג עזר מצא  "לא   י ְְְְִֵֵֶֶָָָֹאמר

לת  נאמר  בגלל ,אד נקרא והא מת , לא  מה ולכ ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ[אר :
עד  נאמר וכ . נג  אא  עזר, מצא לא לאד ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהאחרנה,
תב זה מהלת. כינה ציא  עזר, מצא לא לאד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהאמצעי ,

ב') מ),מת תדמ הא מה  ." אי אי י ורא וכה ה פו" ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
.[נג עזר מצא לא  ְְֱֵֶֶֶֶַָָֹאמר

הגלות  מ שכינתו להוציא  לז"א  שיעזור מי  אי
:מל מק לבאר ,באר יחאי ר  מע רי  יממ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

זה  ועל גלת, הכינה מ זזה אינ ינר מה ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחינה
למידי  מצא  לא  הא, ר דה האחרנה, גלת ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹנאמר
ה  א  בינח  א א  גלת, למה עזר  הי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻחכמי
הכינה. לת לסע הרה , סדת סקיע אינ לפי , נגְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ר דה מצא  לא  ר ,נג עזר מצא  לא לאד , ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹונאמר

הלת. מ כינת את להציא ,יאנ לזעיר  עזר  מי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהא 

 פע עוד ויתגלגל  נברא , שלא לו טוב סוד, למד  שלא  מי 
זכר  אחצירא , יעקב ינ ר , דה היק  האלקי, ְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻהמקל 

ה א  ל הע לח י לברכה  וקד קפ"ה)צ יק    ל ה נזי ספר) ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

רת למד א מי :דה יחאי  ר  מע רי   ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאמר,
אד אי זה בלא נברא , א  ל טב הרה, סד ת  ה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאמת,

.דתועב ,ואהבת ויראת ,רית תאלה ת ה,ידע יה דה והרב  ְְְְְְְֱֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ
תב ,עלינ יג תזכ ויטאל י ח רי   א מר, עלינ יג ת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָזכ

הצות: ער  ל תחת  אחד מצוה ח ר הרי , עה לא וא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
תלל  וצרי הצות , כל קלה דלה היא  רה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלמד 

הפרד"ס ל  חינת ד' טרח ועד עד .נל א עד ה זר. ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ
אר  הלויה  עת עד ,עלינ יג  תזכ תה, יהדה הרב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמר

. ירח ה גלל, הה ללע חזר בר כי עליו, כיְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

לשמה  שלא תורתו
ע ס אינ מפה מי עסק, רת ל ... ההר ספר ק ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

וראת, טעת  והא ,פל והארה  יח עסק  ל  ואי ,  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻולח
דל   ורא רב להית , מאנ י להית אא  רה עסק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹואינ

יח חלק ולא  יח  ל ואי ה ר ת, על להרר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹה ר

הב הב  הצועקי ככלבי
ר   הרכה": "היכל ספר תב מקאמארנא דה ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָהרב 
מר וכתבי ניות ההר ספר ע סק אינ מי  , האחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהה
בתלמד  במ נה מקרא  ללה ,פל מ יח ה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאר"י 

,סקיפ,ולח מפה הא  עסק, רת ל נאמנה ידע ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
וראת, טעת  והא ,פל והארה יח עסק ל  ואי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻד אג,

דל   ורא רב להית , מאנ י להית אא  רה עסק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹואינ
יח חלק ולא  יח ל  ואי ה רת, על להרר .ה ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ל לרת לג יתער מא נ לית :חד זהר ת ני ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹכדכתיב
כה ה, בעל  אריתא וליליא י מא  כל צוחי ,על ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָע
ל הב  עתרא   ל הב הב, הב אמרי כלבי  וצוחי ,יְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָק
י יג לא  בואי  לכינא. לסלקא יל  מא ולית ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹיקרא ,
ויטאל יח הרב מר וכתבי  ההר, לד ידי על אא י ח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹארחת

.נל א עד אר לבד, – י"ט ז', עקב רת  קאמארנה ה רכה (היכל ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

י') רק .ההר ֶֶַַ

נפש פיקוח ספק
ולא הקדוש  בזוהר  לעסוק עיתי לקבוע להתחיל הזמ כעת
הגאולה תהליכי  את לעבור עצה שו אי אחד. יו אפילו לדחות 
הקדוש בזוהר כמפורש  הזוהר , לימוד ידי  על רק וחסדי ברחמי

מהימנא ברעיא נשא ע"ב)פרשת קכ"ד דעתידי (ד' ובגי וז"ל
ביה יפקו הזוהר ספר האי דאיהו דחיי  מאילנא  למיטע ישראל

[עכ"ל] וכו'. ברחמי גלותא מע כל שא שכתוב בחז "ל לי זכור  (לא

את  מביאה שהתשובה נזכר רק ,ברחמי תבוא הגאולה תשובה,  עושי ישראל 

הזוהר  לימוד של  העצה  לגבי מאיד ,ברחמי או  בדי א נזכר  לא אבל הגאולה,

(ברחמי הגאולה את  מביא  שזה  לאחר נזכר לפנימיות שיכנס מי  כ כמו  ,
דומה אינו "חפ בה לי אי" בה שנאמר בימי המשיח גלוי
 אינ א וג הגלות. בזמ הפנימיות ללימוד שנכנס למי כלל
בזוהר , אחר פירוש  יש  אולי  חושב ואתה  ,לקיצי יותר  מאמי
גוג מלחמת והרי  אמת, זה אולי הספק מצד לחשוש ל מותר
מ"ח : זוהר  תיקוני  עיי] ישראל, כלל של נפש  פקוח  היא ומגוג

שישפ  הד מרוב אדו צבע יקבל  הגדול הי ומגוג ג שבגוג ,[
 רבי להציל  וביכלת השבת, את  מחללי נפש פיקוח ספק על
אל הקדוש , הזוהר את ללמוד חז"ל דברי קיו ידי  על מישראל,

תפנה ! לא  שמא אשנה, כשאפנה החשמל)תאמר סוד  .(תו"ד

ליעקב!!! היא  צרה עת
אר מלכי ב יתי ריק, יה ילא יג ש"רג הזאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻבעת 
תימ סרמ את  ננקה , יחמ ועל ה' על יחד  סדנ זניְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָור

"עבתימ מ אג)ונליכה  ב  פרק  תהילי)ונכחיד לכ  אמר" ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
עד " י ראל  י כר  ולא  ה ')מי פ"ג תהלי) ְְִִִֵֵֵָָֹ

הקדוש הזוהר  לימוד  חוסר מפני הדורות  ירידת
ומינות ,מתגברי רב והערב מתמעטי חכמי תלמידי
וגוזרי ה' בכר פרצות ופרצו  העול את  להצי ירדו ואפיקורסות
היהדות ותורתו ה ' ע על ,לאר ובחו הקודש באר גזירות

ישראל. ובחורי הטהור , החרדי  החינו הצרופה, החרדית
הקדוש , הזוהר לימוד מיעוט  בשל היא  הדורות ירידת  סיבת
בירושלמי שכתוב כמו למוטב שמחזיר שבתורה המאור שהוא

ו ) ד תורתי(חגיגה  את  שמא  אוותרה, עזבו אותי  בא בר חייה  "א"ר :
שבה [האור] השאור  שמרו, ותורתי  עזבו אותי  שאילו היהשמרו,

למוטב] מחזיר] אצלי   פרנקל ,מקרב הירש  נפתלי ב דוד  "הרב
הירושלמי  התלמוד  על העדה"  קרב" פירוש המחבר  ד"הבעל

"פירוש   שבה התורה"השאור לסודות  .רמז

הגאולה  מעכב
למדי למדונמצינו  ולא  הסוד בתורת ללמוד יכול  שהיה שמי

הגאולה! את ומעכב .כ על יענש וכענוש  מ"ג תיקו ל' תיקו (זוה "ק

פ"י) משלי במדרש עוד ועיי ז "ל , הגר"א ככרוכיאכתב צווח  זה ועל  .
:הרבי מזכה  אבל בספר להגאל , רוצי אנחנו  א לנו, יעזור מה 

הגאולה? קירוב ומהו הגאולה? את לקרב בשביל פועלי לא 
וטהרה קדושה שלמה המאכלות (תשובה כשרות כולל  האד קדושת

ההתנהגות  "מהודר"] בהכשר  ואפילו  זה בעני גדול מכשול שיש [וכידוע באמת 

וכו') הגויי מדרכי התרחקות  הקדוש!;והלבוש  הזוהר  עכ"ד.ולימוד

 העול את מחריב הקדוש זוהר לומד שלא  מי 

הזוהר תנינא)בתיקוני  נתיב ל' תיקו)בעא "דלא אלו על כתוב 
הקבלה" בחכמת הקבלה)לאשתדלא בחכמת  לעסוק רוצי "אוי (שלא

" בעול ואבדו והרג  ביזה , חרב, עניות, שגורמי  וזאת לה עכ"ל, ,
הגמרא  פי  על ג.)מוב ובע"ז  פ"ח. מעשה(שבת ע הקב"ה "התנה

מוטב  תורתי את מקבלי ישראל א ואמר (אתבראשית

(דכתיבמתקיימי ובוהו", ל "תוהו  אתכ אחזיר אני  לאו,  וא
בתחילה,  יראה " אר"  תורה מת  "די השמעת משמי"
 ובוהו לתוהו האר ותחזור התורה  ישראל יקבלו לא שמא 
כלומר , "שקטה",  ונשמע בנעשה כשקבלוה   " ולבסו"

"נ  א כשהבטיחו לשאול, אפשר זה על  שקטה, אז ונשמע", עשה
מה א "כ שמעו , כבר הרי  נעשה", ה' דבר אשר הדברי "כל כתוב
כי "מדוע", להבי סברא, מלשו שמיעה  אלא, "ונשמע "? האמירה
אומרת  פה שבעל תורה  לעשות, "מה " לנו אומרת שבכתב תורה
לעשות , "למה" לנו  מסביר הקדוש  והזוהר לעשות, " אי" לנו
הפרשה ובסו התוכחה , מובאת תבוא כי  שבפרשת  היא, וההוכחה 
 קיבלת כלומר, ,"תעשו אשר כל את  תשכילו  למע" כתוב
ב"שכל" "תשכילו" ,קוד עשית שלא  מה תתקנו עכשיו ,עונשי

לעיל. הגר "א וכדברי  ,עושי שאת מה תבינו

שבכתב תורה לא  ילמד  ולא  בעול נברא  שלא טוב
פה  שבעל  תורה ולא 

הזוהר מ"ג)ובתיקוני פי (תיקו מלעל מיכסא  וכ כתוב, ,
ומתורה פה שבעל מתורה  והחכמה, הקבלה שתסתלק  שגור
שלא וגור ובתלמוד, בתורה פשט רק שיש  ואומרי שבכתב ,

הקבלה ילמדילמדו ולא  בעול נברא היה  שלא  היה טוב לו "אוי
העול שמחזיר לו שנחשב פה , שבעל תורה  ולא  שבכתב תורה לא 

הגלות " ואור בעול עניות וגור ובוהו, לומד לתוהו  א ומסביר,
בלימודו פוג קבלה, לומד ולא  פה  שבעל ותורה שבכתב תורה
 היה  וא הקליפות שמגביר הכלי שבירת ליסוד העול ומחזיר

,כ כל פוג לא לפחות ,האר  וגודל ע החיוב גודל יוודע ממנו
הקבלה  שלומד  למי בונההשכר בעלמא , בגירסא הזוהר לימוד כי  ,

אחד, מאמר פירוש ולהבי ללמוד יזכה א שכ וכל יעשה עולמות
שנה  הפשט בלימוד יעשה שלא מה  אחת בשעה למעלה  תיקו בו 

מעטרותמימה  אי א ,כלו אינו  השנה  כל לימודו ודאי  אלא ,
 האר תחזור קבלה , ללמוד וישוב גלגולו יתק א הקבלה , בלימוד
גיל ובאיזה  מתי השואל, ישאל הנ"ל  ולאור  עכ "ל. מרוצה , להיות
חז"ל דברי  את אציג  לכ הקדוש , הזוהר את ללמוד להתחיל צרי
במסכת  :וכדלהל ,פני לשני  משתמעת שאינה  בצורה  ,הברורי

ל.)קידושי שליש(ד שנותיו, אד ישלש לעול הגמרא  אומרת :
יודע מי הגמרא , שואלת בתלמוד, שליש  במשנה , שליש  במקרא,
רש "י אומר זה על ליומי . צריכא, לא  הגמרא מתרצת חיי ? כמה
על ג התוס', עליו מקשה השבוע, ימי  את לחלק "ליומי " הקדוש ,
 ויו יו בכל התוס', ומשיב חיי , כמה יודע "מי  לשאול  אפשר זה

חובת  הרי  זה , ולפי  ישלש , כמובטחעצמו   זוה"ק , ללמוד אחד כל
יכול גיל ובאיזה  ממתי  יומיא ", לסו לאתגליא דא חכמתא "עתידא 
כמה יודע  "מי  הגמרא שאלת את לשאול אפשר  זה  על  להתחיל,

בכל ה"פרד"ס " להשלי תורה, הלומד אחד כל חובת וממילא  חיי "
אחר  בזה"ל : כותב מאמרות בעשרה בפרק הקדוש  השל "ה  .יו
 כ אחר אזי  "ויו יו "בכל ופוסקי מתלמוד כריסכ שתמלאו
בתוספת  החכמה זו בלימוד ותדבקו  מהיו יפה  חלק תבררו 

עכ "ל. , ויתבר יתבר בו  גדול ודביקות קדושה

החכמה  סודות ידעו שבעול תינוקות אפילו המשיח , לימות קרוב

הקדוש  ק"ס)בזוהר סעי ובהסול קי"ח וז "ל:(וירא  וכשיהיה כתוב,
למצוא עתידי שבעול תינוקות אפילו המשיח, לימות קרוב

לכל  יתגלה זמ ובאותו  החכמה, לספר סודות בהוספה  עכ"ל. ,
שילמד  כגו הקבלה לימוד על  דההגבלות  כתוב י"ג  פ'  יוס יסוד
ספר  לימוד על נאמר לא זה וכו' כתבי מפי  ולא מקובל מפי 
רבו מש זצ "ל   בלו שלמה  רבי  הגה"צ אמר וכ עיי"ש , הזוהר 

חיי  כי זצ"ל"החפ הגבלה, שו אי הזוהר, ספר לימוד שעל
את שבת כל שילמדו לכול מעורר חיי החפ והיה מדרש, רובו

לבחורי ואפילו פרשה, אותה של רביהזוהר  הגה"ק  עכ"ל. ,
בספרו זי "ע מקאמארנא אייזיק חסדיצחק פ"ד נוצר אבות פרקי  (על 

שלמ"כ) רזי מללמוד שבורחי שוטי הרבה  יש  וכ וז"ל : כותב ,
הישראלי אד חיות ממש, חיינו, ה אשר  הזוהר וספר האר "י  מר
גובר , שהמינות הזה הרע בדור לי  שומע  עמי  ולו הזוהר, בספר תלוי 
להגות  והתיקוני הזוהר  ספר שני תשע ב תינוק ע לומדי היו
פר"ח שלמה  אב בספר  לחכמתו. קודמת  חטאו יראת והיה בו,
 חיי ה התורה פנימיות  וז"ל: כתוב זי "ע מוילנא מהגר"א כ"ז סע'
הגו לחיצוניות והחיצוניות הנפש שהוא  הגו לפנימיות 
ונית עכ"ל. "בה להתגרות יכול יצה"ר אי ב"סוד" והעוסקי"

תלוי  שזה  להסיק  לחכמתו .(כהנ"ל)מכא חטאו, יראת בהקדמת

גדול צירו יהיה המשיח  ביאת לפני

בזוה"ק הכתוב את לצטט רציתי  בב"א , משיח ביאת ובעני
נשא מצרי (קכ"ד.)פרשת כביציאת יהיה  האחרונה שבגאולה

נפלאות ) אראנו  מצרי  מאר צאת כימי "וחמשי"(ככתוב ש שכתוב
ובמכילתא במדרש  חז"ל, ודורשי  ,מצרי  מאר ישראל בני  עלו

בי" "וימרו  הפסוק על ברש "י  ח ')וכ פסוק כ' של(יחזקאל שרוב
 מחמישי "אחד רק היו שעלו ואלה  אפילה , ימי  בג' מתו ישראל
 שע ואומר  הזוה"ק  ממשי וכ  מאות"!!! מחמש אחד או
שהוא החיי  בע שנאחזו "אלו תורה, כבמת יחולק ישראל
הזו "ה"ק למדו שלא ואלו המשיח, להיכל ויכנסו  יזכו ה"זוה "ק"
יירה", ירה או יסקל סקול כי  נאמר  עליה להכנס , עכשיו וירצו 

להמצא?? רוצה אתה  קטיגורי ה באיזו ,אות אשאל זה  ועל 

האריז"ל נשמת הסול בעל   מר כ"ק ע שהיה מעשה 
השואה  לפני

אני מדוע תשאל,  א :הסול בעל של נכדו מאשלג, הרב סיפר
: ל אשיב לא ? ואחרי הזוה"ק לימוד להפצת  רבות כה אני פועל

הקדוש, סבי   ע שהיה  מעשה  משו מוסרית כחובה זאת  כיחש
תרע"ט  תרע"ז  בשני(למנינ 1919– 1917) העול מלחמת לאחר

לגדולי ופנה זי "ע "הסול" בעל הגה"ק סבי  כ"ק  ר הראשונה,
 וחסידיה לתלמידיה שיורו בפניה והתחנ באירופה ישראל
הזוה"ק, בלימוד החיוב על בספה"ק הנכתב והוכיח הזוה"ק ללמוד

תרע"ט בשנת ,למיניה בתירוצי תחנוניו דחו לצערנו  (1919)א

שנה 20 לנו  ונותני !!!בשמי הגזירה שנגזרה  הקדוש  סבי צעק
זאת , כששמעו  !!!חורב יהיה  לא שש ישראל,  לאר לברוח 
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קדי הי בר, וה ינת הרע אר  מיחא  עקבת  לי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמע
חסיד ת ע ל ל ז"ל , האר"י וכתבי ההר ספר ללמד ימיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹל

רעת... זרת  ל לימב והי טב,  העל  מר עיל  ול ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
בר, הינת ה ה הרע  ר  לי ,  מע  ינק  ע  מדיל  הי ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ק דמת יראת והיה , ולהג ת  נייקו ההר  ספר , ני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע
.ויתק ְְְְִֵַָָלחכמת

מגלותה  השכינה להוציא  למשה שיעזור מי  אי
זהר  ב')וכתב  עד כ"ח  ואד) ראית מית לא מה א  בגי : ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

עזר  מצא לא לאד תראה, גלתא אמר בגיני .איה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאתקרי
לא לאד י א מר אמצעיתא עמדא וכ .נג לה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻאא

כתיב ה א הדא לתא , מ  יכינ א יק  עזר ב')מצא  (מת ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

,מ קניד איה מ ה  ".אי אי י  ו רא וכה ה פו"ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
."נג עזר מצא  "לא   י ְְְְִֵֵֶֶָָָֹאמר

לת  נאמר  בגלל ,אד נקרא והא מת , לא  מה ולכ ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ[אר :
עד  נאמר וכ . נג  אא  עזר, מצא לא לאד ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהאחרנה,
תב זה מהלת. כינה ציא  עזר, מצא לא לאד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהאמצעי ,

ב') מ),מת תדמ הא מה  ." אי אי י ורא וכה ה פו" ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
.[נג עזר מצא לא  ְְֱֵֶֶֶֶַָָֹאמר

הגלות  מ שכינתו להוציא  לז"א  שיעזור מי  אי
:מל מק לבאר ,באר יחאי ר  מע רי  יממ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

זה  ועל גלת, הכינה מ זזה אינ ינר מה ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחינה
למידי  מצא  לא  הא, ר דה האחרנה, גלת ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹנאמר
ה  א  בינח  א א  גלת, למה עזר  הי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻחכמי
הכינה. לת לסע הרה , סדת סקיע אינ לפי , נגְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ר דה מצא  לא  ר ,נג עזר מצא  לא לאד , ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹונאמר

הלת. מ כינת את להציא ,יאנ לזעיר  עזר  מי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהא 

 פע עוד ויתגלגל  נברא , שלא לו טוב סוד, למד  שלא  מי 
זכר  אחצירא , יעקב ינ ר , דה היק  האלקי, ְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻהמקל 

ה א  ל הע לח י לברכה  וקד קפ"ה)צ יק    ל ה נזי ספר) ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

רת למד א מי :דה יחאי  ר  מע רי   ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאמר,
אד אי זה בלא נברא , א  ל טב הרה, סד ת  ה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאמת,

.דתועב ,ואהבת ויראת ,רית תאלה ת ה,ידע יה דה והרב  ְְְְְְְֱֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ
תב ,עלינ יג תזכ ויטאל י ח רי   א מר, עלינ יג ת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָזכ

הצות: ער  ל תחת  אחד מצוה ח ר הרי , עה לא וא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
תלל  וצרי הצות , כל קלה דלה היא  רה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלמד 

הפרד"ס ל  חינת ד' טרח ועד עד .נל א עד ה זר. ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ
אר  הלויה  עת עד ,עלינ יג  תזכ תה, יהדה הרב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמר

. ירח ה גלל, הה ללע חזר בר כי עליו, כיְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

לשמה  שלא תורתו
ע ס אינ מפה מי עסק, רת ל ... ההר ספר ק ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

וראת, טעת  והא ,פל והארה  יח עסק  ל  ואי ,  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻולח
דל   ורא רב להית , מאנ י להית אא  רה עסק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹואינ

יח חלק ולא  יח  ל ואי ה ר ת, על להרר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹה ר

הב הב  הצועקי ככלבי
ר   הרכה": "היכל ספר תב מקאמארנא דה ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָהרב 
מר וכתבי ניות ההר ספר ע סק אינ מי  , האחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהה
בתלמד  במ נה מקרא  ללה ,פל מ יח ה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאר"י 

,סקיפ,ולח מפה הא  עסק, רת ל נאמנה ידע ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
וראת, טעת  והא ,פל והארה יח עסק ל  ואי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻד אג,

דל   ורא רב להית , מאנ י להית אא  רה עסק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹואינ
יח חלק ולא  יח ל  ואי ה רת, על להרר .ה ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ל לרת לג יתער מא נ לית :חד זהר ת ני ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹכדכתיב
כה ה, בעל  אריתא וליליא י מא  כל צוחי ,על ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָע
ל הב  עתרא   ל הב הב, הב אמרי כלבי  וצוחי ,יְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָק
י יג לא  בואי  לכינא. לסלקא יל  מא ולית ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹיקרא ,
ויטאל יח הרב מר וכתבי  ההר, לד ידי על אא י ח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹארחת

.נל א עד אר לבד, – י"ט ז', עקב רת  קאמארנה ה רכה (היכל ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

י') רק .ההר ֶֶַַ

נפש פיקוח ספק
ולא הקדוש  בזוהר  לעסוק עיתי לקבוע להתחיל הזמ כעת
הגאולה תהליכי  את לעבור עצה שו אי אחד. יו אפילו לדחות 
הקדוש בזוהר כמפורש  הזוהר , לימוד ידי  על רק וחסדי ברחמי

מהימנא ברעיא נשא ע"ב)פרשת קכ"ד דעתידי (ד' ובגי וז"ל
ביה יפקו הזוהר ספר האי דאיהו דחיי  מאילנא  למיטע ישראל

[עכ"ל] וכו'. ברחמי גלותא מע כל שא שכתוב בחז "ל לי זכור  (לא

את  מביאה שהתשובה נזכר רק ,ברחמי תבוא הגאולה תשובה,  עושי ישראל 

הזוהר  לימוד של  העצה  לגבי מאיד ,ברחמי או  בדי א נזכר  לא אבל הגאולה,

(ברחמי הגאולה את  מביא  שזה  לאחר נזכר לפנימיות שיכנס מי  כ כמו  ,
דומה אינו "חפ בה לי אי" בה שנאמר בימי המשיח גלוי
 אינ א וג הגלות. בזמ הפנימיות ללימוד שנכנס למי כלל
בזוהר , אחר פירוש  יש  אולי  חושב ואתה  ,לקיצי יותר  מאמי
גוג מלחמת והרי  אמת, זה אולי הספק מצד לחשוש ל מותר
מ"ח : זוהר  תיקוני  עיי] ישראל, כלל של נפש  פקוח  היא ומגוג

שישפ  הד מרוב אדו צבע יקבל  הגדול הי ומגוג ג שבגוג ,[
 רבי להציל  וביכלת השבת, את  מחללי נפש פיקוח ספק על
אל הקדוש , הזוהר את ללמוד חז"ל דברי קיו ידי  על מישראל,

תפנה ! לא  שמא אשנה, כשאפנה החשמל)תאמר סוד  .(תו"ד

ליעקב!!! היא  צרה עת
אר מלכי ב יתי ריק, יה ילא יג ש"רג הזאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻבעת 
תימ סרמ את  ננקה , יחמ ועל ה' על יחד  סדנ זניְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָור

"עבתימ מ אג)ונליכה  ב  פרק  תהילי)ונכחיד לכ  אמר" ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
עד " י ראל  י כר  ולא  ה ')מי פ"ג תהלי) ְְִִִֵֵֵָָֹ

הקדוש הזוהר  לימוד  חוסר מפני הדורות  ירידת
ומינות ,מתגברי רב והערב מתמעטי חכמי תלמידי
וגוזרי ה' בכר פרצות ופרצו  העול את  להצי ירדו ואפיקורסות
היהדות ותורתו ה ' ע על ,לאר ובחו הקודש באר גזירות

ישראל. ובחורי הטהור , החרדי  החינו הצרופה, החרדית
הקדוש , הזוהר לימוד מיעוט  בשל היא  הדורות ירידת  סיבת
בירושלמי שכתוב כמו למוטב שמחזיר שבתורה המאור שהוא

ו ) ד תורתי(חגיגה  את  שמא  אוותרה, עזבו אותי  בא בר חייה  "א"ר :
שבה [האור] השאור  שמרו, ותורתי  עזבו אותי  שאילו היהשמרו,

למוטב] מחזיר] אצלי   פרנקל ,מקרב הירש  נפתלי ב דוד  "הרב
הירושלמי  התלמוד  על העדה"  קרב" פירוש המחבר  ד"הבעל

"פירוש   שבה התורה"השאור לסודות  .רמז

הגאולה  מעכב
למדי למדונמצינו  ולא  הסוד בתורת ללמוד יכול  שהיה שמי

הגאולה! את ומעכב .כ על יענש וכענוש  מ"ג תיקו ל' תיקו (זוה "ק

פ"י) משלי במדרש עוד ועיי ז "ל , הגר"א ככרוכיאכתב צווח  זה ועל  .
:הרבי מזכה  אבל בספר להגאל , רוצי אנחנו  א לנו, יעזור מה 

הגאולה? קירוב ומהו הגאולה? את לקרב בשביל פועלי לא 
וטהרה קדושה שלמה המאכלות (תשובה כשרות כולל  האד קדושת

ההתנהגות  "מהודר"] בהכשר  ואפילו  זה בעני גדול מכשול שיש [וכידוע באמת 

וכו') הגויי מדרכי התרחקות  הקדוש!;והלבוש  הזוהר  עכ"ד.ולימוד

 העול את מחריב הקדוש זוהר לומד שלא  מי 

הזוהר תנינא)בתיקוני  נתיב ל' תיקו)בעא "דלא אלו על כתוב 
הקבלה" בחכמת הקבלה)לאשתדלא בחכמת  לעסוק רוצי "אוי (שלא

" בעול ואבדו והרג  ביזה , חרב, עניות, שגורמי  וזאת לה עכ"ל, ,
הגמרא  פי  על ג.)מוב ובע"ז  פ"ח. מעשה(שבת ע הקב"ה "התנה

מוטב  תורתי את מקבלי ישראל א ואמר (אתבראשית

(דכתיבמתקיימי ובוהו", ל "תוהו  אתכ אחזיר אני  לאו,  וא
בתחילה,  יראה " אר"  תורה מת  "די השמעת משמי"
 ובוהו לתוהו האר ותחזור התורה  ישראל יקבלו לא שמא 
כלומר , "שקטה",  ונשמע בנעשה כשקבלוה   " ולבסו"

"נ  א כשהבטיחו לשאול, אפשר זה על  שקטה, אז ונשמע", עשה
מה א "כ שמעו , כבר הרי  נעשה", ה' דבר אשר הדברי "כל כתוב
כי "מדוע", להבי סברא, מלשו שמיעה  אלא, "ונשמע "? האמירה
אומרת  פה שבעל תורה  לעשות, "מה " לנו אומרת שבכתב תורה
לעשות , "למה" לנו  מסביר הקדוש  והזוהר לעשות, " אי" לנו
הפרשה ובסו התוכחה , מובאת תבוא כי  שבפרשת  היא, וההוכחה 
 קיבלת כלומר, ,"תעשו אשר כל את  תשכילו  למע" כתוב
ב"שכל" "תשכילו" ,קוד עשית שלא  מה תתקנו עכשיו ,עונשי

לעיל. הגר "א וכדברי  ,עושי שאת מה תבינו

שבכתב תורה לא  ילמד  ולא  בעול נברא  שלא טוב
פה  שבעל  תורה ולא 

הזוהר מ"ג)ובתיקוני פי (תיקו מלעל מיכסא  וכ כתוב, ,
ומתורה פה שבעל מתורה  והחכמה, הקבלה שתסתלק  שגור
שלא וגור ובתלמוד, בתורה פשט רק שיש  ואומרי שבכתב ,

הקבלה ילמדילמדו ולא  בעול נברא היה  שלא  היה טוב לו "אוי
העול שמחזיר לו שנחשב פה , שבעל תורה  ולא  שבכתב תורה לא 

הגלות " ואור בעול עניות וגור ובוהו, לומד לתוהו  א ומסביר,
בלימודו פוג קבלה, לומד ולא  פה  שבעל ותורה שבכתב תורה
 היה  וא הקליפות שמגביר הכלי שבירת ליסוד העול ומחזיר

,כ כל פוג לא לפחות ,האר  וגודל ע החיוב גודל יוודע ממנו
הקבלה  שלומד  למי בונההשכר בעלמא , בגירסא הזוהר לימוד כי  ,

אחד, מאמר פירוש ולהבי ללמוד יזכה א שכ וכל יעשה עולמות
שנה  הפשט בלימוד יעשה שלא מה  אחת בשעה למעלה  תיקו בו 

מעטרותמימה  אי א ,כלו אינו  השנה  כל לימודו ודאי  אלא ,
 האר תחזור קבלה , ללמוד וישוב גלגולו יתק א הקבלה , בלימוד
גיל ובאיזה  מתי השואל, ישאל הנ"ל  ולאור  עכ "ל. מרוצה , להיות
חז"ל דברי  את אציג  לכ הקדוש , הזוהר את ללמוד להתחיל צרי
במסכת  :וכדלהל ,פני לשני  משתמעת שאינה  בצורה  ,הברורי

ל.)קידושי שליש(ד שנותיו, אד ישלש לעול הגמרא  אומרת :
יודע מי הגמרא , שואלת בתלמוד, שליש  במשנה , שליש  במקרא,
רש "י אומר זה על ליומי . צריכא, לא  הגמרא מתרצת חיי ? כמה
על ג התוס', עליו מקשה השבוע, ימי  את לחלק "ליומי " הקדוש ,
 ויו יו בכל התוס', ומשיב חיי , כמה יודע "מי  לשאול  אפשר זה

חובת  הרי  זה , ולפי  ישלש , כמובטחעצמו   זוה"ק , ללמוד אחד כל
יכול גיל ובאיזה  ממתי  יומיא ", לסו לאתגליא דא חכמתא "עתידא 
כמה יודע  "מי  הגמרא שאלת את לשאול אפשר  זה  על  להתחיל,

בכל ה"פרד"ס " להשלי תורה, הלומד אחד כל חובת וממילא  חיי "
אחר  בזה"ל : כותב מאמרות בעשרה בפרק הקדוש  השל "ה  .יו
 כ אחר אזי  "ויו יו "בכל ופוסקי מתלמוד כריסכ שתמלאו
בתוספת  החכמה זו בלימוד ותדבקו  מהיו יפה  חלק תבררו 

עכ "ל. , ויתבר יתבר בו  גדול ודביקות קדושה

החכמה  סודות ידעו שבעול תינוקות אפילו המשיח , לימות קרוב

הקדוש  ק"ס)בזוהר סעי ובהסול קי"ח וז "ל:(וירא  וכשיהיה כתוב,
למצוא עתידי שבעול תינוקות אפילו המשיח, לימות קרוב

לכל  יתגלה זמ ובאותו  החכמה, לספר סודות בהוספה  עכ"ל. ,
שילמד  כגו הקבלה לימוד על  דההגבלות  כתוב י"ג  פ'  יוס יסוד
ספר  לימוד על נאמר לא זה וכו' כתבי מפי  ולא מקובל מפי 
רבו מש זצ "ל   בלו שלמה  רבי  הגה"צ אמר וכ עיי"ש , הזוהר 

חיי  כי זצ"ל"החפ הגבלה, שו אי הזוהר, ספר לימוד שעל
את שבת כל שילמדו לכול מעורר חיי החפ והיה מדרש, רובו

לבחורי ואפילו פרשה, אותה של רביהזוהר  הגה"ק  עכ"ל. ,
בספרו זי "ע מקאמארנא אייזיק חסדיצחק פ"ד נוצר אבות פרקי  (על 

שלמ"כ) רזי מללמוד שבורחי שוטי הרבה  יש  וכ וז"ל : כותב ,
הישראלי אד חיות ממש, חיינו, ה אשר  הזוהר וספר האר "י  מר
גובר , שהמינות הזה הרע בדור לי  שומע  עמי  ולו הזוהר, בספר תלוי 
להגות  והתיקוני הזוהר  ספר שני תשע ב תינוק ע לומדי היו
פר"ח שלמה  אב בספר  לחכמתו. קודמת  חטאו יראת והיה בו,
 חיי ה התורה פנימיות  וז"ל: כתוב זי "ע מוילנא מהגר"א כ"ז סע'
הגו לחיצוניות והחיצוניות הנפש שהוא  הגו לפנימיות 
ונית עכ"ל. "בה להתגרות יכול יצה"ר אי ב"סוד" והעוסקי"

תלוי  שזה  להסיק  לחכמתו .(כהנ"ל)מכא חטאו, יראת בהקדמת

גדול צירו יהיה המשיח  ביאת לפני

בזוה"ק הכתוב את לצטט רציתי  בב"א , משיח ביאת ובעני
נשא מצרי (קכ"ד.)פרשת כביציאת יהיה  האחרונה שבגאולה

נפלאות ) אראנו  מצרי  מאר צאת כימי "וחמשי"(ככתוב ש שכתוב
ובמכילתא במדרש  חז"ל, ודורשי  ,מצרי  מאר ישראל בני  עלו

בי" "וימרו  הפסוק על ברש "י  ח ')וכ פסוק כ' של(יחזקאל שרוב
 מחמישי "אחד רק היו שעלו ואלה  אפילה , ימי  בג' מתו ישראל
 שע ואומר  הזוה"ק  ממשי וכ  מאות"!!! מחמש אחד או
שהוא החיי  בע שנאחזו "אלו תורה, כבמת יחולק ישראל
הזו "ה"ק למדו שלא ואלו המשיח, להיכל ויכנסו  יזכו ה"זוה "ק"
יירה", ירה או יסקל סקול כי  נאמר  עליה להכנס , עכשיו וירצו 

להמצא?? רוצה אתה  קטיגורי ה באיזו ,אות אשאל זה  ועל 

האריז"ל נשמת הסול בעל   מר כ"ק ע שהיה מעשה 
השואה  לפני

אני מדוע תשאל,  א :הסול בעל של נכדו מאשלג, הרב סיפר
: ל אשיב לא ? ואחרי הזוה"ק לימוד להפצת  רבות כה אני פועל

הקדוש, סבי   ע שהיה  מעשה  משו מוסרית כחובה זאת  כיחש
תרע"ט  תרע"ז  בשני(למנינ 1919– 1917) העול מלחמת לאחר

לגדולי ופנה זי "ע "הסול" בעל הגה"ק סבי  כ"ק  ר הראשונה,
 וחסידיה לתלמידיה שיורו בפניה והתחנ באירופה ישראל
הזוה"ק, בלימוד החיוב על בספה"ק הנכתב והוכיח הזוה"ק ללמוד

תרע"ט בשנת ,למיניה בתירוצי תחנוניו דחו לצערנו  (1919)א

שנה 20 לנו  ונותני !!!בשמי הגזירה שנגזרה  הקדוש  סבי צעק
זאת , כששמעו  !!!חורב יהיה  לא שש ישראל,  לאר לברוח 
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שכ"ציוני" שראה ומאחר  "ציוני" הקדוש  סבי  את לכנות החלו
החליט (לכאורה) הזוה"ק, לימוד עידוד על השפעה שו יותר לו  אי

תרפ"א בשנת זאת  ועשה  ישראל, לאר ולצערנו(1921)לעלות !!!
תרצ"ט בשנת ימ"ש הגרמני שואת שנה(1939)פרצה 20 בדיוק 

תרע"ט  יוצאי(1919)משנת ,יהודי של  רבות עשרות  לצערי , !!!
"כמה לי  ואמרו  שנה 40מ למעלה  לפני  זאת  לי  סיפרו  השואה,

לו"!!! שמעו שלא וחבל צדק  של ששמעו סבא ,אלפי שיש (בטוחני

האמת ) ויודעי מאבותיה זו  הגישהמציאות  נשתנתה לא שעדיי וכיו ,
רוצהל ואיני הקדוש , מדבריו  שוב חוששני הקדוש , הזוהר  לימוד

שהוא "כמה  יאמרו ושוב עצמה על ח "ו תחזור שההסטוריה 
וד "ל. צדק"!!!

שליט"א האלמי גאב"ד מהגה"צ ומרה גדולה זעקה

זוהר ללמוד אמרו לא  כי  - הגיוס  גזירת 
וּילּבׁש ּבגדיו את מרּדכי  וּיקרע נע ׂשה , א ׁשר ּכל את ידע  ַ ְ ִ ַ ָ ָ ְ ֶ ַ ֳ ְ ָ ַ ְ ִ ַ ָ ֲ ַ ֶ ֲ ָ ֶ ַ ָ ַ ֳ ְ ָ"ּומרּדכי

ּומרה " גדולה זעקה  וּיזעק  העיר ּבתֹו וּיצא ואפר,  ָ ָ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ַ ִ ָ ְ ֵ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ַׂשק
ופנימיות הקדוש זוהר למדו שלא בגלל באה , הגיוס גזירת

.ובכוללי בישיבות התורה

וניס אדר בחודש כבר הסיפור)הלכנו  כל לראשי (שהתחיל
ולא הגזירות, את למנוע וחשיבות הזוהר על ודיברנו הישיבות

השואה לפני  הסול בעל של הסיפור  את זכרו לעיל,נעננו, (כמפורט

בארוכה) הישועה שנית!ובזוהר  נטעה לא  בואו

"הראש :ש כתוב ואפיקורסות מינות מלאי העיתוני
וכו ". אש פלוני  ,אש ממשלה

ממש זה המקל, רק ה אשמה , לא הממשלה ,אש לא הוא
,עליה ולדבר  ולכתוב הממשלה, את להאשי ,זמ לאבזבוז זה

אנחנו! זה  .ה.[פעמי הרבה חיי  החפ מבאר כ]

אנחנו ! אשמי  אבל  הקדושי יוס מאחי ונלמד בואו

לפני המעוות את נתק בואו  יעזור , לא  זה  השני  את להאשי
מדי ! מאוחר שיהיה

חמורה! אזהרה
רק לא   ובכוללי הקדושות בישיבות  זוהר  ילמדו לא א
שלא ח"ו  אלא ח"ו, לצבא ילכו  והבחורי הישיבות, את שיסגרו

תרע"ד, בשנת שהיה  כמו לרבי יהיה  יהודא לח בית  בהקדמת (כמבואר

(35185 הזוהר  אור  ובעלוני הזוהר אור  ספר  ראה  זצ"ל, פתייה  ומיד יהודה ,
 הסול בעל הזהיר ואז  הראשונה, העול מלחמת הייתה זה  אחרי 
רח"ל השואה  השניה  העול מלחמת הגיע ואז בקולו, שמעו ולא

ק מיליו שש עלה  המחיר  כבר  כ אחר שיארע ומה רח"ל, רבנות
סנהדרי יג, זכריה  בנבואות עיי] מאליו מוב כי  לכתוב, צרי לא
אח, חלקי הזוהר כח  כ"א, זוהר  תיקוני ז', שמות זוהר קי"א,
מחלקי כבר לנו יש ובצבא ועוד], ועוד 1210 הזוהר אור עלוני 
זה רק לחיות, רוצי את א ,לחיילי שאומרי הקדוש, הזוהר 
 ולומדי כבר קוראי החילוני אחינו  אפילו וכול ,אתכ יציל
, יתבר ולבורא ליהדות זה  ידי  על חזרו הרבה והרבה הקדוש , זוהר
מה החליטו לא עוד  ישיבות מהראשי  וקצת לחזור, בדר והרבה 
ה ' שליחי  של השליחות וזה בתשובה, יחזרו  באמת  ושמה לעשות,

שלוקה, המקל על ברוגז את הממשלה, אותו ,ראשי  שלח  מי
אותו? שלחו ולמה

הישיבה בחורי  הצעירי כל את לקחת תרע"ד בשנת שלח  ומי 
מיליו ששה  של הריגת על אש ומי   ?אות הרג  ומי  לצבא,

כותב  ומה  ?איפה יהודי על  בהסכמתו מענכי מנח רבי
?שלימה 

הוא וההריגות, המשסות והמלחמות והגזרות דישראל  עניות כי
של  ובפמליא הקבלה, בחכמת עוסק שלא  מפני לזה , גור בעצמו
זה  כל הריגתו, על ההרוג  ושפלותו, דלותו על  חייב העני  מעלה 
,עליה מכפר  אי יוה"כ  ג אשר לחבירו, אד שבי חטאי נקרא 

והתוכחה. הדי מיו לנו אוי

שלימה: איפה על מענכי מנח רבי הסכמת
זוהר בתיקוני  המבהיל המאמר על נשא בני  ישיבו  ל)ומה  תקו): 

ישוב ולא העול מ משיח  של רוחו  ליה  דיזיל דגרמי לו "וי
בחכמת להשתדל רוצי ולא יבשה התורה את עושי שה לעול

שנוקבי הקבלה הללו המאמרי של חיל נפישא כמה  וכו ",
האמיתי , המאמי אד של לבו חדרי לפני לפני  תסמרנה ויורדי

עניות כי ליבו  על בהעלותו  , חידודי נעשה ובשרו שערותיו
גור בעצמו הוא וההריגות המשסות והמלחמות והגזרות  דישראל
העני  מעלה  של ובפמליא הקבלה, בחכמת  עוסק  שלא מפני  לזה
חטאי נקרא זה כל הריגתו, על ההרוג ושפלותו, דלותו על חייב
אוי  ,עליה מכפר  אי הכיפורי יו ג אשר לחבירו, אד שבי

והתוכחה! הדי מיו לנו

הקורא, קול הקול, את שומע לא מי   צועקי  אחי דמי קול
שלא הרבני על בשמי למעלה שצועקי יהודי מיליו ששה 
קולו במר צווח   וכ !!!!אות הרגו ולכ הקדוש  זוהר ללמוד רצו 
 עיי"ש. שלו, להסול הקדמתו  בסו זצ"ל הסול בעל הגה "ק
ישיבות , ראשי  , "האדמורי כל על עכשיו  צועקי אנחנו  כ כמו
לפני נורא, צועקי שלא ,דרשני בעלי  ,שיעורי מגידי ,רבני
הישיבות!!!: את  שיסגרו ולפני  ,ואברכי הבחורי את ח"ו  שיהרגו
אשמי  את הקדוש!!! זוהר  ללמוד  צועקי שלא הרבני את"

ויועציה !!!" ושריה  הכנסת ולא ולא  הכל על
אחינו! על אנחנו אשמי אבל 

כהמ קשה  מל עליה מעמיד
 וא בתשובה, יחזרו ישראל שבני  עד תהיה לא שהגאולה כתוב
 וה כהמ קשה  מל עליה מעמיד עושה הוא מה  חוזרי לא
שאנו כדי קשי מלכי עלינו העמיד  כא ג  וכ לחזור , מוכרחי

שליט"א . מבעלזא האדמו "ר מר אמר  כ בתשובה נחזור 
, אני נכו ולכ מספיק !!! הוכחתי שלא  זה  בכל אש ג אני

על  ספרי 17ב שכתבתי  כמו האמת את וכותב חזק בקול יוצא 
רב הקדוש)הערב מזוהר  172 מקומות  מראה 310) הספרי את  תלמדו ,

!!!האמיתיי האשמי ה מי  השמי,ותבינו  מ שמסרו  וכפי
מזוהר  פני כל על אחת, דקה ללמוד יהודי כל שעל לאחרונה,

הקדוש .

השאלה גדול, למשהו ומחכי מוכני כולנו  !הסו לפני אנחנו
מתי? 

 תשע"ג   השואה לפני העליו מהעול אחרונה אזהרה 
תשע"ה

הקדוש , הזוהר לימוד שלמה, תשובה לעשות  השעה: חובת
!עול לבורא שיותר  כמה ולהתקרב

פה, אותנו תשאירו "אל יהודי /ה: לכל זועקי עד מג הצדיקי
בתשובה!" תחזרו 

האמת מעול לאחרונה שמסרו אנחנו:כמו כי  ,עצובי "אנחנו 
הבא . לעול שהגיע אחד א אי עדיי הבא, לעול בהמתנה כולנו

ד הש עבודת סידור  "להרמב הגמול שער [ראה הבא עול אי
שכל רק [יהיה] זה הבא העול להרמח "ל]. העיקרי מאמר ,319
יחיה ישראל ע כשכל יהיה רק זה בתשובה . יחזור ישראל ע

התורה ." את

לי: ישראל"...אמרו  "שמע  ותלמד לש "תחזור בעיקר אבל
לה ת לדקה, הזוהר את יעזבו שלא הקדוש. הזוהר זוהר, שילמדו
שיעסקו  אבל  דקות, שלוש  דקות, שתי דקה,  בזוהר שיעסקו
מהסטרא לשחרור העול את  להביא יכולה הזאת  הדקה  בזוהר.
לתת  שקיימת הזאת המיוחדת הדקה ,לכ  אחת . דקה אחרא ,
הערב כל את לצר השלמה. הגאולה  תבוא אז – הכח בכל אותה

לע רב שהצטרפו  הטפילי סת זה   ישראל בע שקיי
הקדושה . ניצוצות כל את מה קחו חלק,  שו  לה אי "ישראל,

כסלו ( קליני , מוות  אחרי  זצ"ל באנו  יוחנ רבי הצדיק  ע שיחה מתו
למה? 196 #  בעלו נמצא הספור )תשע "ג,

הקרבנות כמו מקדש הזוהר לימוד

ומנורה והמזבח המשכ המקדש  כלי מכל תרומה, בפרשת כתוב
שאי היו ,"בתוכ ושכנתי מקדש  לי "ועשו  וכתוב ועוד, הטהורה 
כמו אותנו מקדש  הקדוש  הזוהר לימוד תורת קרבנות, לנו
בלימוד  ורק א תלויה הגאולה שכל המקדש , בבית  הקרבנות
מאמרת , בערה  זי"ע , הקדוש  הל"ה שאומר כמו הקדוש, ְֲֲַָָָָהזוהר 

(רא עד מאמר צרימ י ראל נגאל א  לשונו: וזה : ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
אה  מילה, בד סח  ד לק ה א ר ד ה  הצרְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

והאהעתידה  ,ה ה דה לספת ז עד האה היה לא  ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
. הכה וא רי  ,רית האל ְְְְִֵֵֶַַַָָָרצ

משיח חבלי  צער ללא 
 אמ עלינ  יג תזכ לר"י לה עליו   נ ר מה א מר   ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכ

ההר הר ספר  איה  יל חרא  "האי נא, רת ד ה ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
, הח ר  זכ ת :בריה אר  רחמי". ל תא  מ  י  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָיפק
צרת ללא רחמי הלת מ יראל ני יצא ,דה ההר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹספר

מיח! חבלי צער ללא  ריְְְִִִֵֶַַַָֹוי

כל על אשמי הסוד, תורת את לומדי שלא אלו אבל
את  לעיל שהבאנו  כמו ישראל, ע של דמי ושפיכות הרציחות
ובפרט  ישראל, ע את המצילי ה שלומדי ואלו הזוהר, דברי
רגע כל בשמי גדולה ושמחה  גדול, זכות איזה ,קדשי צא ילדי 

הקדוש . זוהר  שלומדי ורגע

הנסתר ידי  על הנגלה את  להבי
סודות ולדעת  ללמוד הוא  גמור חיוב כמה ,מכא רואי עוד
ולרצות לבקש הפחות ולכל ,החיצוני מ להנצל כדי  התורה
הקדוש זוהר כסדר  ילמד  שבתחילה ידי על בודאי וזהו לדעת,
התורה  לימוד  וחשקת ה', אהבת אש בלבו ותבער נשמתו  ותטהר 

לפניוהקדושה, שייפתחו  ויזכה כל, אדו לפני  ירצה  בודאי  בזה 
בגר"א כמבואר הנגלה תורת  דברי  את ויבי העליונה, החכמה שערי

התורה . סודות לומדי לא   א הנגלה תורת להבי אפשר שאי 

בו  כשעוסקי רק בעול רוח קורת לה ' לו  אי

הביא אמר מה  זי "ע, ויטאל י ח רי  רנמ תב מה ִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוידוע
כ"ד )ירמיה התקלקל"(ד' הבעת "וכל ,למידיה רי חה  א ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

ותרת זוה"ק ללמד  צי ר אינ דיה מל את  איר יטְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה
ולענה  רא רה   ר ול נתקלקל  א בעת  על  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהד,

ספק  ואי ... האמת חכמת  לכ ר ורפ טיט חלדת ה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹועלתה
הר. זר הא  לע חלק לה יהיה לא ,י  תב י ועד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

מה   מניעתנ האת , החכמה עסק  לי היאהל   תעק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
נ ותפאר  נמק ית  ני וע ב אחר ונקרארמת  המכה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

התב  אמר מ הרמל", ו )"הדר ז   יריה עלי )יר רא" : ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
אארמל"... ,למע ר ח קרת הא  ר ד לה ל אי י  ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

.ז חכמה  סקיע ְְְֲִֶַָָא ר

 נגאלי מיד
עצמ פלת  דע טהרה , מי ליראת לזת  די איְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָר
כפירת , לילקמ לינ בכ ,דה זהר ללמד ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָֻמכרחי
יעסק י ראל ל וכאר ,מ  רית הרא  דלת להיר כיְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוז
ע ר  וכל מיח . מחבלי ליונ נגאלי מד ד ה ההר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלד
הה . ד ה הד את למד די  הא הה ללע האד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָיאת

שיגאלנו  עד לה' מנוחה  לתת לא
תנא מצ ה ע"ה ] נר מה [הא מהימנא הרעיא בר  ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹבאמת
הרת ,  ס עד מאיר  הר"י  רת י  וקא, דה זהר ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָללמד
עד  הא  ר דל מנחה לתת ולא הפסק ללא ללמד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

גאלנ(.ריט נחס (זהר ְְִִֵֶַָָ

 שלומדי ישראל ובחורי  הצדיקי הילדי חלקכ אשרי ולכ
זכות  יש  הא ,עליה עומד העול שכל ובוודאי  הקדוש, זוהר

מזה? גדול יותר

 ואנשי ומלמדי ישיבות ראשי  הרבני כל יעשו  וכ יראו  ממנו
 ג לה ונחלק הקדוש זוהר אית וללמוד ,הילדי  לקב פשוטי

מתנות. אי "ה

הזה  הקדוש  בלמוד  להחזיק היהודי וקבלו קימו
חי,  אי  ה ,י ח ס י נר(ניה ניה לשונו :(הקמת וזה , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ספר  לידה מארת ני ל יקרת  א ר וזרח  הצי אר מְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמ
ה הר וספר ניראל הי עדת קהל  דיה ה לוק  מק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ועדל  מער י ור יחיד וההר ני ה ל דה ד  ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהחזיק
, ת זק רטה אמרת  סד להבי להיג יד לאל אי  וה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

את  מא תי  כ י על א האה  ידה פריְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מאד. מאד קריאת מתלהבי בריהְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ

וחסידות ותיקוני זוהר  ללמוד
מלא זק ,מי י עיק רזי אריתא, ורזי סדת  ,זק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוהמד
מח  ל נחקק אינ מח ק, ניר על ת בה  לדי מה ,ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹרחמי
ונמחק. תב ח זר נמחק י  הרה , ה לטעת  ויכל  ב מחְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
וספר  האר"י  מר ל רזי מלמד רחי טי הרה  י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכ

,ינ ח ה אר א ר ההר מיחא עקבת  לי, מע עי ול ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ההר  ספר  ללמד ימיה ל קדי הי בר , והינת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרע
רי  הרב מר ל והק מ ת חסידת ע לל מר תבי ניְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָוה
רע ת הזרת ל  לי מב והי לברכה  ציק זכר  על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָי ראל
טת, העת  העלמת, ל על וא ר פע יכיממ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוהי

מזני. חי חסד ,ני  נצר ממרנה, ספרי יחיאל איזיק יצחק דה ינר) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

כ') מנה ד' .רק ְִֶֶָ

 ני עה   ינק ע ללמד  צריכי בר ה ינת הזה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹר
 ניוה ההר  ְִִֵֶַַַֹספר

בר הינת הה ר לי  מע עי  ק ולינ ע מדי ל הי ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ה להג ת ניוה ההר  ספר  ני עה חטא יראת  והיה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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שכ"ציוני" שראה ומאחר  "ציוני" הקדוש  סבי  את לכנות החלו
החליט (לכאורה) הזוה"ק, לימוד עידוד על השפעה שו יותר לו  אי

תרפ"א בשנת זאת  ועשה  ישראל, לאר ולצערנו(1921)לעלות !!!
תרצ"ט בשנת ימ"ש הגרמני שואת שנה(1939)פרצה 20 בדיוק 

תרע"ט  יוצאי(1919)משנת ,יהודי של  רבות עשרות  לצערי , !!!
"כמה לי  ואמרו  שנה 40מ למעלה  לפני  זאת  לי  סיפרו  השואה,

לו"!!! שמעו שלא וחבל צדק  של ששמעו סבא ,אלפי שיש (בטוחני

האמת ) ויודעי מאבותיה זו  הגישהמציאות  נשתנתה לא שעדיי וכיו ,
רוצהל ואיני הקדוש , מדבריו  שוב חוששני הקדוש , הזוהר  לימוד

שהוא "כמה  יאמרו ושוב עצמה על ח "ו תחזור שההסטוריה 
וד "ל. צדק"!!!

שליט"א האלמי גאב"ד מהגה"צ ומרה גדולה זעקה

זוהר ללמוד אמרו לא  כי  - הגיוס  גזירת 
וּילּבׁש ּבגדיו את מרּדכי  וּיקרע נע ׂשה , א ׁשר ּכל את ידע  ַ ְ ִ ַ ָ ָ ְ ֶ ַ ֳ ְ ָ ַ ְ ִ ַ ָ ֲ ַ ֶ ֲ ָ ֶ ַ ָ ַ ֳ ְ ָ"ּומרּדכי

ּומרה " גדולה זעקה  וּיזעק  העיר ּבתֹו וּיצא ואפר,  ָ ָ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ַ ִ ָ ְ ֵ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ַׂשק
ופנימיות הקדוש זוהר למדו שלא בגלל באה , הגיוס גזירת

.ובכוללי בישיבות התורה

וניס אדר בחודש כבר הסיפור)הלכנו  כל לראשי (שהתחיל
ולא הגזירות, את למנוע וחשיבות הזוהר על ודיברנו הישיבות

השואה לפני  הסול בעל של הסיפור  את זכרו לעיל,נעננו, (כמפורט

בארוכה) הישועה שנית!ובזוהר  נטעה לא  בואו

"הראש :ש כתוב ואפיקורסות מינות מלאי העיתוני
וכו ". אש פלוני  ,אש ממשלה

ממש זה המקל, רק ה אשמה , לא הממשלה ,אש לא הוא
,עליה ולדבר  ולכתוב הממשלה, את להאשי ,זמ לאבזבוז זה

אנחנו! זה  .ה.[פעמי הרבה חיי  החפ מבאר כ]

אנחנו ! אשמי  אבל  הקדושי יוס מאחי ונלמד בואו

לפני המעוות את נתק בואו  יעזור , לא  זה  השני  את להאשי
מדי ! מאוחר שיהיה

חמורה! אזהרה
רק לא   ובכוללי הקדושות בישיבות  זוהר  ילמדו לא א
שלא ח"ו  אלא ח"ו, לצבא ילכו  והבחורי הישיבות, את שיסגרו

תרע"ד, בשנת שהיה  כמו לרבי יהיה  יהודא לח בית  בהקדמת (כמבואר

(35185 הזוהר  אור  ובעלוני הזוהר אור  ספר  ראה  זצ"ל, פתייה  ומיד יהודה ,
 הסול בעל הזהיר ואז  הראשונה, העול מלחמת הייתה זה  אחרי 
רח"ל השואה  השניה  העול מלחמת הגיע ואז בקולו, שמעו ולא

ק מיליו שש עלה  המחיר  כבר  כ אחר שיארע ומה רח"ל, רבנות
סנהדרי יג, זכריה  בנבואות עיי] מאליו מוב כי  לכתוב, צרי לא
אח, חלקי הזוהר כח  כ"א, זוהר  תיקוני ז', שמות זוהר קי"א,
מחלקי כבר לנו יש ובצבא ועוד], ועוד 1210 הזוהר אור עלוני 
זה רק לחיות, רוצי את א ,לחיילי שאומרי הקדוש, הזוהר 
 ולומדי כבר קוראי החילוני אחינו  אפילו וכול ,אתכ יציל
, יתבר ולבורא ליהדות זה  ידי  על חזרו הרבה והרבה הקדוש , זוהר
מה החליטו לא עוד  ישיבות מהראשי  וקצת לחזור, בדר והרבה 
ה ' שליחי  של השליחות וזה בתשובה, יחזרו  באמת  ושמה לעשות,

שלוקה, המקל על ברוגז את הממשלה, אותו ,ראשי  שלח  מי
אותו? שלחו ולמה

הישיבה בחורי  הצעירי כל את לקחת תרע"ד בשנת שלח  ומי 
מיליו ששה  של הריגת על אש ומי   ?אות הרג  ומי  לצבא,

כותב  ומה  ?איפה יהודי על  בהסכמתו מענכי מנח רבי
?שלימה 

הוא וההריגות, המשסות והמלחמות והגזרות דישראל  עניות כי
של  ובפמליא הקבלה, בחכמת עוסק שלא  מפני לזה , גור בעצמו
זה  כל הריגתו, על ההרוג  ושפלותו, דלותו על  חייב העני  מעלה 
,עליה מכפר  אי יוה"כ  ג אשר לחבירו, אד שבי חטאי נקרא 

והתוכחה. הדי מיו לנו אוי

שלימה: איפה על מענכי מנח רבי הסכמת
זוהר בתיקוני  המבהיל המאמר על נשא בני  ישיבו  ל)ומה  תקו): 

ישוב ולא העול מ משיח  של רוחו  ליה  דיזיל דגרמי לו "וי
בחכמת להשתדל רוצי ולא יבשה התורה את עושי שה לעול

שנוקבי הקבלה הללו המאמרי של חיל נפישא כמה  וכו ",
האמיתי , המאמי אד של לבו חדרי לפני לפני  תסמרנה ויורדי

עניות כי ליבו  על בהעלותו  , חידודי נעשה ובשרו שערותיו
גור בעצמו הוא וההריגות המשסות והמלחמות והגזרות  דישראל
העני  מעלה  של ובפמליא הקבלה, בחכמת  עוסק  שלא מפני  לזה
חטאי נקרא זה כל הריגתו, על ההרוג ושפלותו, דלותו על חייב
אוי  ,עליה מכפר  אי הכיפורי יו ג אשר לחבירו, אד שבי

והתוכחה! הדי מיו לנו

הקורא, קול הקול, את שומע לא מי   צועקי  אחי דמי קול
שלא הרבני על בשמי למעלה שצועקי יהודי מיליו ששה 
קולו במר צווח   וכ !!!!אות הרגו ולכ הקדוש  זוהר ללמוד רצו 
 עיי"ש. שלו, להסול הקדמתו  בסו זצ"ל הסול בעל הגה "ק
ישיבות , ראשי  , "האדמורי כל על עכשיו  צועקי אנחנו  כ כמו
לפני נורא, צועקי שלא ,דרשני בעלי  ,שיעורי מגידי ,רבני
הישיבות!!!: את  שיסגרו ולפני  ,ואברכי הבחורי את ח"ו  שיהרגו
אשמי  את הקדוש!!! זוהר  ללמוד  צועקי שלא הרבני את"

ויועציה !!!" ושריה  הכנסת ולא ולא  הכל על
אחינו! על אנחנו אשמי אבל 

כהמ קשה  מל עליה מעמיד
 וא בתשובה, יחזרו ישראל שבני  עד תהיה לא שהגאולה כתוב
 וה כהמ קשה  מל עליה מעמיד עושה הוא מה  חוזרי לא
שאנו כדי קשי מלכי עלינו העמיד  כא ג  וכ לחזור , מוכרחי

שליט"א . מבעלזא האדמו "ר מר אמר  כ בתשובה נחזור 
, אני נכו ולכ מספיק !!! הוכחתי שלא  זה  בכל אש ג אני

על  ספרי 17ב שכתבתי  כמו האמת את וכותב חזק בקול יוצא 
רב הקדוש)הערב מזוהר  172 מקומות  מראה 310) הספרי את  תלמדו ,

!!!האמיתיי האשמי ה מי  השמי,ותבינו  מ שמסרו  וכפי
מזוהר  פני כל על אחת, דקה ללמוד יהודי כל שעל לאחרונה,

הקדוש .

השאלה גדול, למשהו ומחכי מוכני כולנו  !הסו לפני אנחנו
מתי? 

 תשע"ג   השואה לפני העליו מהעול אחרונה אזהרה 
תשע"ה

הקדוש , הזוהר לימוד שלמה, תשובה לעשות  השעה: חובת
!עול לבורא שיותר  כמה ולהתקרב

פה, אותנו תשאירו "אל יהודי /ה: לכל זועקי עד מג הצדיקי
בתשובה!" תחזרו 

האמת מעול לאחרונה שמסרו אנחנו:כמו כי  ,עצובי "אנחנו 
הבא . לעול שהגיע אחד א אי עדיי הבא, לעול בהמתנה כולנו

ד הש עבודת סידור  "להרמב הגמול שער [ראה הבא עול אי
שכל רק [יהיה] זה הבא העול להרמח "ל]. העיקרי מאמר ,319
יחיה ישראל ע כשכל יהיה רק זה בתשובה . יחזור ישראל ע

התורה ." את

לי: ישראל"...אמרו  "שמע  ותלמד לש "תחזור בעיקר אבל
לה ת לדקה, הזוהר את יעזבו שלא הקדוש. הזוהר זוהר, שילמדו
שיעסקו  אבל  דקות, שלוש  דקות, שתי דקה,  בזוהר שיעסקו
מהסטרא לשחרור העול את  להביא יכולה הזאת  הדקה  בזוהר.
לתת  שקיימת הזאת המיוחדת הדקה ,לכ  אחת . דקה אחרא ,
הערב כל את לצר השלמה. הגאולה  תבוא אז – הכח בכל אותה

לע רב שהצטרפו  הטפילי סת זה   ישראל בע שקיי
הקדושה . ניצוצות כל את מה קחו חלק,  שו  לה אי "ישראל,

כסלו ( קליני , מוות  אחרי  זצ"ל באנו  יוחנ רבי הצדיק  ע שיחה מתו
למה? 196 #  בעלו נמצא הספור )תשע "ג,

הקרבנות כמו מקדש הזוהר לימוד

ומנורה והמזבח המשכ המקדש  כלי מכל תרומה, בפרשת כתוב
שאי היו ,"בתוכ ושכנתי מקדש  לי "ועשו  וכתוב ועוד, הטהורה 
כמו אותנו מקדש  הקדוש  הזוהר לימוד תורת קרבנות, לנו
בלימוד  ורק א תלויה הגאולה שכל המקדש , בבית  הקרבנות
מאמרת , בערה  זי"ע , הקדוש  הל"ה שאומר כמו הקדוש, ְֲֲַָָָָהזוהר 

(רא עד מאמר צרימ י ראל נגאל א  לשונו: וזה : ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
אה  מילה, בד סח  ד לק ה א ר ד ה  הצרְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

והאהעתידה  ,ה ה דה לספת ז עד האה היה לא  ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
. הכה וא רי  ,רית האל ְְְְִֵֵֶַַַָָָרצ

משיח חבלי  צער ללא 
 אמ עלינ  יג תזכ לר"י לה עליו   נ ר מה א מר   ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכ

ההר הר ספר  איה  יל חרא  "האי נא, רת ד ה ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
, הח ר  זכ ת :בריה אר  רחמי". ל תא  מ  י  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָיפק
צרת ללא רחמי הלת מ יראל ני יצא ,דה ההר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹספר

מיח! חבלי צער ללא  ריְְְִִִֵֶַַַָֹוי

כל על אשמי הסוד, תורת את לומדי שלא אלו אבל
את  לעיל שהבאנו  כמו ישראל, ע של דמי ושפיכות הרציחות
ובפרט  ישראל, ע את המצילי ה שלומדי ואלו הזוהר, דברי
רגע כל בשמי גדולה ושמחה  גדול, זכות איזה ,קדשי צא ילדי 

הקדוש . זוהר  שלומדי ורגע

הנסתר ידי  על הנגלה את  להבי
סודות ולדעת  ללמוד הוא  גמור חיוב כמה ,מכא רואי עוד
ולרצות לבקש הפחות ולכל ,החיצוני מ להנצל כדי  התורה
הקדוש זוהר כסדר  ילמד  שבתחילה ידי על בודאי וזהו לדעת,
התורה  לימוד  וחשקת ה', אהבת אש בלבו ותבער נשמתו  ותטהר 

לפניוהקדושה, שייפתחו  ויזכה כל, אדו לפני  ירצה  בודאי  בזה 
בגר"א כמבואר הנגלה תורת  דברי  את ויבי העליונה, החכמה שערי

התורה . סודות לומדי לא   א הנגלה תורת להבי אפשר שאי 

בו  כשעוסקי רק בעול רוח קורת לה ' לו  אי

הביא אמר מה  זי "ע, ויטאל י ח רי  רנמ תב מה ִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוידוע
כ"ד )ירמיה התקלקל"(ד' הבעת "וכל ,למידיה רי חה  א ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

ותרת זוה"ק ללמד  צי ר אינ דיה מל את  איר יטְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה
ולענה  רא רה   ר ול נתקלקל  א בעת  על  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהד,

ספק  ואי ... האמת חכמת  לכ ר ורפ טיט חלדת ה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹועלתה
הר. זר הא  לע חלק לה יהיה לא ,י  תב י ועד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

מה   מניעתנ האת , החכמה עסק  לי היאהל   תעק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
נ ותפאר  נמק ית  ני וע ב אחר ונקרארמת  המכה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

התב  אמר מ הרמל", ו )"הדר ז   יריה עלי )יר רא" : ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
אארמל"... ,למע ר ח קרת הא  ר ד לה ל אי י  ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

.ז חכמה  סקיע ְְְֲִֶַָָא ר

 נגאלי מיד
עצמ פלת  דע טהרה , מי ליראת לזת  די איְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָר
כפירת , לילקמ לינ בכ ,דה זהר ללמד ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָֻמכרחי
יעסק י ראל ל וכאר ,מ  רית הרא  דלת להיר כיְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוז
ע ר  וכל מיח . מחבלי ליונ נגאלי מד ד ה ההר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלד
הה . ד ה הד את למד די  הא הה ללע האד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָיאת

שיגאלנו  עד לה' מנוחה  לתת לא
תנא מצ ה ע"ה ] נר מה [הא מהימנא הרעיא בר  ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹבאמת
הרת ,  ס עד מאיר  הר"י  רת י  וקא, דה זהר ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָללמד
עד  הא  ר דל מנחה לתת ולא הפסק ללא ללמד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

גאלנ(.ריט נחס (זהר ְְִִֵֶַָָ

 שלומדי ישראל ובחורי  הצדיקי הילדי חלקכ אשרי ולכ
זכות  יש  הא ,עליה עומד העול שכל ובוודאי  הקדוש, זוהר

מזה? גדול יותר

 ואנשי ומלמדי ישיבות ראשי  הרבני כל יעשו  וכ יראו  ממנו
 ג לה ונחלק הקדוש זוהר אית וללמוד ,הילדי  לקב פשוטי

מתנות. אי "ה

הזה  הקדוש  בלמוד  להחזיק היהודי וקבלו קימו
חי,  אי  ה ,י ח ס י נר(ניה ניה לשונו :(הקמת וזה , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ספר  לידה מארת ני ל יקרת  א ר וזרח  הצי אר מְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמ
ה הר וספר ניראל הי עדת קהל  דיה ה לוק  מק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ועדל  מער י ור יחיד וההר ני ה ל דה ד  ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהחזיק
, ת זק רטה אמרת  סד להבי להיג יד לאל אי  וה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

את  מא תי  כ י על א האה  ידה פריְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מאד. מאד קריאת מתלהבי בריהְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ

וחסידות ותיקוני זוהר  ללמוד
מלא זק ,מי י עיק רזי אריתא, ורזי סדת  ,זק ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוהמד
מח  ל נחקק אינ מח ק, ניר על ת בה  לדי מה ,ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹרחמי
ונמחק. תב ח זר נמחק י  הרה , ה לטעת  ויכל  ב מחְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
וספר  האר"י  מר ל רזי מלמד רחי טי הרה  י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכ

,ינ ח ה אר א ר ההר מיחא עקבת  לי, מע עי ול ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ההר  ספר  ללמד ימיה ל קדי הי בר , והינת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרע
רי  הרב מר ל והק מ ת חסידת ע לל מר תבי ניְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָוה
רע ת הזרת ל  לי מב והי לברכה  ציק זכר  על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָי ראל
טת, העת  העלמת, ל על וא ר פע יכיממ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוהי

מזני. חי חסד ,ני  נצר ממרנה, ספרי יחיאל איזיק יצחק דה ינר) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

כ') מנה ד' .רק ְִֶֶָ

 ני עה   ינק ע ללמד  צריכי בר ה ינת הזה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹר
 ניוה ההר  ְִִֵֶַַַֹספר

בר הינת הה ר לי  מע עי  ק ולינ ע מדי ל הי ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ה להג ת ניוה ההר  ספר  ני עה חטא יראת  והיה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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לחכמת מקקדמת מי יראת כר היה   וכ .ויתק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
חיצ נית. נצר חכמה ממרנה, ספרי יחיאל איזיק יצחק דה  ינר) ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

כ') מנה ד' רק .חסד , ְִֶֶֶֶָ

 ה מ ד ילמד י קט ְְְְִִִִֵַַָנערי

מד ילמד  י קט ערי אמר, עצמ יחאי  מע ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָרי
. ה)ההח (אר ֵַַַָ

עיר יחד דה ההר ספר ל ד   עיק י ראל  ית  אחינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹל 
הא  וגדל   קט  ְְְֶָָָֹואבי

לד  עיק י ראל  ית אחינ ל זה אפ י נק ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהבה
הא.  וגדל קט  ואבי עיר יחד דה ההר (הקמת ספר ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

'ר ה) פס  לזהר ניְְְִֶַַָָָֹהר

, א אחד ר "י, ל הרה ספר  ללמד בימח יראל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻל 
 לח היע   קט אחד , המ אחד  ,חכ אחד  ד ל, רב ְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד

ל  הה ה רה ספר ללמד בימח י ראל ל  על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻא ר
 קט אחד  ,המ אחד ,חכ אחד דל, רב אחד  , א אחד ְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָר "י ,

,לח בר היע רי מס ה ה אר רימכ נימז י ע ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻֻ
עת   נח רי ה  י מנחת עד אלל  חד מרא מ י ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַֹֹי

.רעי געי מל לינ ויהי ה אה  לקרב יצחק (ני עקדת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻ

המחר) הקמת  ה רק ג ְְְֵַַַַַַַַָָָֹההר,

דה זהר  ללמד ביח לי ד עד יט ְְְִִִִִַַַַַָָֹֹמ

עד  יטמ דעי י  כדי  לל ד ללמד ננה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻה רה
על זהירי לימק ספרי הרה מצינ וג ,ה עת  לידְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻ

 ז חכמה א ת.לד ללמד  ח ב  אד א ני,ל צבי  יצחק (רי  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

קמ"ז) ,ד ה ֳֶַַָֹטהרת 

והואי  הדה  החכמה לד  ה ר דלי ימק הי לא  ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹהלואי
זה חכמה לעסק לתלמידיה ר דימל  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהי

החכמה  לד  הר  דלי   ימק הי א הלואי אני, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוא מר
,זה חכמה  לעסק לתלמידיה ר דימל הי והלואי  ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהד ה 
ל  והי החיצנ ת  לחכמת רא הרמת  היה לא ואי ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָֹֹאזי 

א הא ר. מני   הח דחה מ מ ניה נדחי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהחכמת
לתי את סגר ה ר מ יקי  וכה ה    רמ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעונ תיו 
עלי הי עד ילמד א ואמר ה הה רחי  פני  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻהחכמה 
החכמה מ י ער ארננ זה  עבר והה דה ורח  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמדרגה
החיצ נת  החכמת  ח כת יהר  תיננעו ונת ר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהדה 

ל ה ח ויאר ה סיל א ר " יהי  אלקי "ואמר ימינ במהרה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ
.ה')לנ את  א ' רק  ,י מעי מינב, אלימל צבי  הרב רנמ). ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

10 9 ני  עדי ה  י קד א ה  ע ללמד   תחיל  י ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹמי 
  לי  קר ב הא ה  ואי ויהיה ,דה ה הר ספר ,ניְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

מ יח ְִֵֶַָחבלי 
 עדי ה  י קד  אה ע ללמד  תחיל והיה י ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמי

...דה ההר ספר  ני וי' ט'   תקטנהאה ואי   והי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
מיח. חבלי   לי רי קרב ה יק אלה י ראל סגת  (ספר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ה') את  ז' מערכת  יליפ .תי ְְֲִִֶֶַַַ

קדשי צא לכ שיש  הזכות גודל לתאר אפשר אי  כ ועל
את בוקר בכל שמתחילי ובפרט הגאולה, שמקרב בלימוד
את נוטלי ,קדשי צא את זו בשעה הקדוש, זוהר בד הלימוד

הזה. הקדוש בלימוד בידכ הזכות

הגעתי !  בזכות
נקבצו  ישראל ע המשיח,  מל בבוא  ואמר : צדיק  פע התבטא 
מל יתבונ הזו בעת .ושמחי ששי הע ופליטת ,ל ובאו
ולפתע מעשיו, לפי ואחד אחד כל יבח הטהורות, בעיניו המשיח
ויביטו  בפליאה,  עיניה ירימו כול באצבעו, ויראה ידו ירי
אצבעו  בפנותו ויאמר , קולו את המשיח  מל ישמיע אז במחזה,
כ ."הע בגאולת חלק יש ל היגעתי,  בזכות" :מסוי יהודי על

ביאתו. למע שפעל ויהודי יהודי כל על יראה
בכבודו שהמשיח ,המאושרי הזוכי מ להיות שנזכה הלואי 

הגעתי ".  בזכות" – עלינו יעיד ובעצמו 
 מדקותיכ הקריבו  ,שמי לש לימוד תנו ,יקרי ילדי ,כ על
 לגרו ליוצרינו, רוח  נחת  לעשות הקדושה, השכינה למע ועוד עוד

נפשנו, מללפדות פני  אור את לקבל יחד כאחד כולנו ונל
בב"א .המשיח


