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היבת ני ס זירת  ְְְִִִֵֵַַל 
 דה זהר  יד אחת  ְִַַַַַָָד ה

בּ תהלּ יםוד ד)הּמ ל מד בחרבּ ם (פרק לא "כּ י א וֹ מר , ִָ
...ימינ כּ י  לּ מוֹ  הוֹ ׁש יעה לא וּ זר וֹ עם ארץ ירׁש וּ 

ב וביאר  רציתם", כּ י ּפ ני לא ואוֹ ר  ארום  יונתן: תרגום  
לא  אדרעיהון ותקוף  ארעא, יריתו סיפהון בגבורת
זיו  ונהור  גבורתך, ואדרע ימינך ארום להון , פרקת
בהון. אתרעיתא באוריתא דעסיקו זמן כל ארום יקרך,

ולא פירוש, הטנקים  ולא המטוסים  ולא הצבא שלא
הארת  אלא הארץ , על מגינים הם הטילים

התורה, ידי על ישראל לעם זמןהשי"ת  כל "ארום 
בהון ". אתרעיתא באוריתא  נמצא דעסיקו  הוא זה פסוק 

שני, ליום פנחס  פרשת  לישראל" "חק  היומי בלימוד
סדר את האריז"ל דברי פי על תיקן שהמרח"ו  וכידוע 
ועד  מהפשוט ויהודי יהודי לכל לישראל החק לימוד
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יום  ובכל הקודש, ברוח ונאמר  ביותר , הגדול הלמדן
דיומא. מענינא שמדבר נבואה כמעין  ועכשיורואים

ולבטל  לצבא, לגייסם  שרוצים  בסכנה הישיבות בני שכל
נמצאים ישראל  ארץ יושבי שכל  וביותר ח"ו , תורתם  את 

גדולה כל !!בסכנה הקדושה  התורה  לימוד בלי כי !
היעוצה העצה  מה  כן  אם  כלל , יגן  ולא יעזור לא  הצבא 
מה הראש את ושוברים  מתחבטים  ישראל  גדולי שכל
גדול  פלא וזהו להם, גילו  לא עוד השמים ומן  לעשות,
מהרמח"ל  הדורות  גדולי לכל וידוע גלוי שהיה  מה
שבירושלים הגדול  לבד "ץ ועד בקודש ולמעלה והגר"א 
השנה באותה  הסולם ובעל ישראל, בארץ תרפ"א  משנת

מדורות באירופא  ישראל גדולי אלף דברי [ראה
גדולי כל דברי וכן הזוהר", "אור  בספר  הקודמים
החרדית  עדה בד"ץ עם והאשכנזים הספרדים ישראל

ס "ח – כל בתשס"ב יחד  הקדוש  הזוהר בלימוד  שרק  [
הגזירות . כל  יתבטלו  ישראל, שבטי

אמר ,והצה"ק תרע "ד בשנת זי"ע  פתייה שכל הרב 
ביטול  בגלל  היא  לצבא  הבחורים גיוס גזירת

- הזוה "ק. הרמח"ללימוד שנשמעים (באגרות )וכדברי
וז"ל : זה, לזמנינו נבואה חכמי כמו יׁש ליכ וּ  אל וע ּת ה

גּ ום , אחרי ה זּ ה  ה דּ בר  את  נתירישׂ ראל אלמלא אני  כּ י 
כּ ב וֹ ד  אבל וּ מקוֹ ם, מק וֹ ם בּ כל זה דּ בר  ק וֹ בע  הייתי חילי
אין  כּ י  לזכוּ ת , לוֹ  ויהיה ה זּ את העצה  את  יּק ח  ּת וֹ רתכם
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יכוֹ ל  בּ מק וֹ מ וֹ  אחד וכל ישׂ ראל, לכל לטוֹ בה כּ מוֹ ה
גּ דוֹ ל  לנוּ  וּ מי כּ לל". הוּ א  ק ׁש ה דּ בר לא כּ י לעשׂ וֹ ת וֹ 
עצ וּ ם  בּ קי  היה א ׁש ר  אמן עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  כּ הרמח "ל

הּת וֹ רה מכמ נּ י מעםבּ כל גּ זר וֹ ת  לב ּט ל  עצה מצא ולא  
בּ רצף ה זּ הר בּ ספר לּמ וּ ד  ה זּ וֹ , העצה  את  א לּ א ישׂ ראל
ה זּ הר ספר ׁש ל העליוֹ נה הּק ד ה  ׁש בּ כח הפסק, ללא 

בּ רחמים . הגּ אלּ ה  וּ לקרב גּ זרוֹ ת כּ ל לב ּט ל ה ּק דוֹ ׁש 

ה בּ וֹ רא,ידע, ׁש ל האינסוֹ פית הרחמים מדּ ת  ֹׁש ּמ ּת ו ַָ
ק ׁש ה  גּ זרה אוֹ  דּ ין כּ ל לפני ישׂ ראל, לע ּמ וֹ 
הזדּ ּמ נוּ ת  לוֹ  ונוֹ תנים האדם עם  חסד עוֹ שׂ ים ממים,
וּ מה  מעליו. הגּ זרה  את לבּט ל מנת על בּ ּט וֹ ב לבחר

הכּ לל. גּ זרוֹ ת לגבּ י ּת קף  הּפ רט  גּ זר וֹ ת לג בּ י לפני נּ כוֹ ן  
ׁש וֹ לח ה ' האיּמ ה , ה וֹ אה ׁש ל "ה ּמ כּ ה" א וֹ  הגּ זרה 
עם "ּת רוּ פה" ו ׁש וֹ לח בּ ּט וֹ ב  לבחר ישׂ ראל  לעּמ וֹ  הז דּ ּמ נ וּ ת 
ה יּ הוּ דיּ וֹ ת לּק ה לּ וֹ ת ללכת  ה ּס לּ ם , בּ על ׁש ל בּ דמוּ תוֹ  ׁש ליח
צפה ה ּס לּ ם בּ על הּק דוֹ ׁש . ז וֹ הר ללמד להם  ול וֹ מר  בּ פ וֹ לין 
ה נ יּ ה העוֹ לם  מלחמת לפני ׁש נה ע שׂ רים קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח

וּ קרבה ההוֹ לכת  ה וֹ אה  הוּ א את כּ ל , וּ בפני וזעק הל 
את ׁש יּ למדוּ  כּ די עוֹ למוֹ ת הרעיׁש  ארוֹ ּפ ה , ויה וּ די הר בּ נים 

הּק ד וֹ ׁש , להצּ לת הזּ וֹ הר  הּק דוֹ ׁש ה הּת ר וּ פה ׁש זּ וֹ  ידע  כּ י 
אחרא הּס טרא האיּמ ה. מהוֹ אה ארוֹ ּפ ה (היּ צריהוּ די 

וּ מק ׁש ה הרע ) בּ ּט וֹ ב, לבחר בּ בּ חירה, מפריע מאד כּ ּמ וּ בן , , 
ק ׁש ה היּ הוּ דיּ וֹ ת. הּק הלּ וֹ ת ראׁש י ׁש ל  לבּ ם לּ הם את 
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ׁש וֹ אה, ׁש ל ק ׁש ה  ּכ כּ ל גּ זרה  עליהם ׁש ּמ רחפת להאמין
זה וּ כנגד הגיוֹ ני, לא לגמרי הרי הבּ חירה )זה מצּ ד (ל ׁש ם  

ר וּ חנית  ׁש ּת ר וּ פה מ דּ ה בּ א וֹ תּה  להאמין ק ׁש ה גּ ם הּט וֹ ב,
יכוֹ לה  לצּ דּ יקים, רק ׁש יּ כת ׁש אוּ לי הזּ וֹ הר... לּמ וּ ד ׁש ל
כּ לּ נוּ  הוֹ אה ׁש ל העג וּ מוֹ ת הּת וֹ צאוֹ ת את גּ זרוֹ ת. לבּט ל

ל  נּת ן לא  בּ וֹ אוּ  עצמ ּה יוֹ דעים, על לחזר  !!!הסטוֹ ריה  
בּ ח וֹ ל  ראׁש נ וּ  את נטמן  לא  לברח!!בּ וֹ אוּ  אפׁש ר אי ! 

אטוֹ ם מהּת ּק וּ ן  ּפ צצת עלינוּ  ׁש ּת ּפ ל הגיוֹ ני זה האם !? 
ה וֹ אה  ׁש היתה הגיוֹ ני היה זה לנוּ האם ׁש וֹ לח ׁש וּ ב  ה ' ? 

לנו  שהבטיח כמו הּק דוֹ ׁש , זּ וֹ הר  לימוד הוא ּת רוּ פה
רבנו מהימנא משה בּ רעיא  קכ"ד:)בזוה "ק דּ ף  נשׂ א (ּפ ר ׁש ת  

דּ יל חבּ וּ רא בּ האי הרקיע כּ ז וֹ הר  יזהירוּ  והמשׂ כּ ילים 
ּת ׁש וּ בה . ע לּ אה  דּ אימא ז וֹ הרא מן  הזּ הר , ספר דּ איה וּ 

נ ּס יוֹ ן , צּ רי לא  למטעם בּ אלּ ין  ישׂ ראל דּ עתידין וּ בגין 
מן  בּ יּה  יפק וּ ן  הזּ הר, ספר  האי דּ איהוּ  דחיּ י , מאילנא

בּ רחמי. בּ הוֹ ן ,גּ לוּ תא לב )ויתק יּ ים  ינחנּ וּ (דּ ברים  בּ דד ה' 
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד נכר , אל עּמ וֹ  ואין

מח כּ ים למה  ישראל אּת ם  עם סובלים מספיק  לא האם ? ְַ
ישראל  גדולי כמה מחרידים , ואסונות  צרות
ומה  ככה, ה' עשה מה על מבינים  לא  ועדיין  שנפטרו,
גדולי צדיקיו  את לנו שלח  יתברך ה' אבל  מאתנו, רוצים 
כידוע כי מאתנו, רוצה השם מה מראש שחזו הדורות
הגאולה, לפני הגלות  סוף האחרון  הדור אנחנו
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בלימוד  אלא שתבא אפשר אי הזאת  והגאולה
לתורה  שיש  שוכחים רק  מז ר 'שטפ 'פרד"סהתורה,

הקדוש ,ס 'וש ד'ר החיים האור  שכתב כמו  ,(ויחי )וד,
בכל  יוצאת  עליו חלקיה, בארבעת עוסק  שלא מי  וכל

וצווחת  קול בת של יום  מעלבונה לבריות להם  "אוי
.(מהרח "ו)תורה"

עתיד וכתב היה מהזּ הר  ׁש החבּ וּ ר  וז"ל: השלה"ק
גּ  בּ סוֹ ףלהיוֹ ת  האחרוֹ ן הדּ וֹ ר ׁש יּ בוֹ א עד וכוּ ' נוּ ז 

יב וֹ א  העוֹ סקים וּ בזכוּ ת לּת חּת וֹ נים, ית גּ לּ ה ׁש אז היּ מים
ּת היהמ ׁש יח, זה א ׁש ר בּ סבּ תוֹ , דּ עה  הארץ ּת ּמ לא  אז  כּ י 

ׁש אמר וזהוּ  לביאתוֹ . קרוֹ בה איׁש סבּ ה ו ׁש ב ּת ם וּ בגיניּה  
אחזּ ת וֹ  כּ ׁש םוכוּ ',אל ישׂ ראל , יגּ אלוּ  זה  ׁש בּ זכוּ ת כּ די 

 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש   ׁש הצר עד מּמ צרים ישׂ ראל נגאל וּ  ׁש לּ א 
העתידה גּ א לּ ה כּ ן  מילה , וּ בדם ּפ סח בּ דם לקדּ ׁש ם הוּ א 
והוּ א הזּ וֹ , הּק דה לּת וֹ ספוֹ ת ׁש יּ ז כּ וּ  עד ה גּ א לּ ה ּת היה  לא 

בּ ּה . הזּ וֹ כה  ואׁש רי ,יתבּ ר האל  מאמר וֹ ת,רצ וֹ ן  ע שׂ רה (ׁש ל"ה , 

ראׁש וֹ ן) מוּ ילנאמאמר הגּ אוֹ ן כתב  וכן אוֹ ת. י"א ּפ רק  ׁש למה  (אבן 

הּק בּ לה:ג') בּ ל ּמ וּ ד רק ּת לוּ יים  ה ּמ ׁש יח וּ ביאת .ה גּ אלּ ה  
ט ')ובישעיה ילמד (ו' שלא עושה הרע שהיצר  כתב ,

בתשובהקבלה, האדם  ישוב  זה לימוד ידי שעל יודע  כי
מלאכי שלימה . הנביא  דברי על  כתב הקנה (ג'ובספר

אלהים י"ח ) עבד בּ ין לרׁש ע  צ דּ יק בּ ין  וּ ראיתם  "וׁש בּת ם
עבדוֹ ", לא בּ ּת למוּ ד לאׁש ר העוֹ סק הינ וּ  אלקים עוֹ בד  
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עוֹ סק ואינ וֹ  לבד בּ ּת למוּ ד  העוֹ סק  - עבדוֹ  לא  וּ בזּ הר .
אוֹ תבּ זּ הר  פ "א  גּ נּ ים , מעין מהרצ"א, מ דּ ינוֹ ב , ׁש ּפ ירא אלימל צבי (רבּ י 

הנבואה ב '). התקיימות לפני האחרון הבירור  (שם ,וזהו 

יוֹ ם כג ) בּ וֹ א לפני הנּ ביא אליּ ה את לכם ׁש לח  אנכי "הנּ ה 
שכל  ומצפה מחכה יתברך השם כי והנּ וֹ רא , הגּ דוֹ ל ה'
הניצוצות  יתלקטו  ובזה זוה"ק , ילמדו היהודים
מלך  ויופיע יגלה ואז נידח , ממנו  ידח ולא הקדושים ,
מה  התורה, סודות את ישראל לכל וילמד המשיח
העבודה  ושורש  יסוד ובספר  הבינו . ולא עכשיו, שלמדו 

הניצוץ ) וז"ל:(שער גדולהכתב , כך  כל אם  ורעי, אחי
אילנא דהאי חילא תקיף וכמה ומעלתו , שיאו לשמים 
בארץ ושורש הקדוש, הזוהר  ספר לימוד  של רברבא 

רצוצים לשלח לאגזעו  האיך המר, הגלות מן  חפשי
לקבוע כלימודים, לשמוע אוזן , להעיר  האדם לב יתלהב
ושאר ובתיקונים  הקדוש בזוהר  יום  בכל קבוע שיעור 

המקובלים  עכ "ל.ספרי וכו',

ח רי את  היל  דה ההר  אי רא אְִִֵֵֶַַַַָ
העיר , את היל  ואי לבא, ילכ א ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיראל 
  דה ההר  ל ה כ ת היה א ְְֶֶֶַַַַַָָָֹברגע
רח"ל אה  מ וחמס  והרג העיר  ל  ְְְְְְְִֶַַָָָָָָָנחרבה

 זצוקללה"ה א ּפ ת יּ ה  יהוּ דה  ר בּ י האלקי  המקבּ ל דּ ברי ֵ
כּ י ... וז"ל: יהודה, לחם בית לספרו מי בהקדמתו 
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מאוֹ ר וֹ ת ראה  לא כּ א לּ וּ  האמת  חכמת טעם טעם ׁש לּ א 
והאוֹ מר ּת וֹ רה. ׁש ל מעלבּ וֹ נ ּה  לבּ ריּ וֹ ת להם  ואוֹ י מיּ מיו ,
איברי  דּ לא לי ּה  טב  בּ נּ ס ּת רוֹ ת, עסק לי אין  בּ נּ גלוֹ ת  לי  דּ י

כּ ּס א בּ עלמא הרב וּ פר ׁש  מ "ג . ּת ּק וּ ן בּ ּת ּק וּ נים  כּ מבאר 
לוֹ  טוֹ ב י וֹ תר  הארץ עם היה ׁש אם  בּ קצּ וּ ר, וז"ל ׁש ם מל
בּ ּפ רדּ ס לטיּ ל אין כּ י ק בּ לה לוֹ מד אינ וֹ  אם ּפ וֹ גם אינוֹ  כּ י

ויין  בּ שׂ ר  כּ רסוֹ  ׁש יּ מ לּ א ּת וֹ רהקדם דּ יליף מאן  אבל  
ואדרבּ א ק בּ לה  ילמד לא אם  גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל ענ ׁש וֹ  ּפ ה  ׁש בּ על

בּ לּמ וּ דוֹ  וז"ל:ּפ וֹ גם י "ז, הק דּ מה ס וֹ ף הגּ לגּ וּ לים  בּ ׁש ער  וּ מי(כּ מבאר  

דּ אצילוּ ת בּ ּת פאר"ת ּפ וֹ גם  הּת וֹ רה בּ ס וֹ דוֹ ת עסק  ׁש ם )ׁש לּ א יע וּ ין וטבוכוּ ', 
ׁש הוּ א  ובהוּ  לתהוּ  עלמא אחזר כּ י  ליּה  יוֹ ליף  דּ לא ליּה 

וכוּ '. ה כּ לים  ׁש בירת גּ לוּ תאס וֹ ד אר גּ וֹ רם והּמ תרל  
ׁש תיתאה בּ תיּק וּ נא ׁש מע וֹ ן  לרבּ י אליּ הוּ  אמר וּ בפר וּ ׁש 
בּ דרא אתגּ ליא  כּ ד גּ לוּ תא  מן  יתּפ רקוּ ן ה זּ הר ספר  דּ בהאי
עוֹ למ וֹ ת בּ וֹ נה  בּ עלמא בּ גירסא הזּ הר  לּמ וּ ד כּ י בּ תראה,
יעשׂ ה אחד  מאמר ּפ רוּ ׁש  וּ להבין  ללמד יז כּ ה אם  ׁש כּ ן  כּ ל
בּ לּמ וּ ד  יעשׂ ה לּ א  מה  אחת בּ ׁש עה  למעלה  ּת ּק וּ ן בּ וֹ 

ּת מימה , ׁש נה  לׁש וֹ נוֹ .הּפ ׁש ט כּ אן עד 

קנב .)בּ העלת בזהר האמת(דּ ף  בּ חכמת לעוֹ סקים  קרי ְַֹ
דּ סיני, בּ ט וּ רא קיימי דּ הו וּ  בּ צדוֹ ,אינ וּ ן [ונכּת ב 

לאא"ה: ה ּת וֹ רה  סוֹ ד וֹ ת יוֹ דעים  ׁש אינם אוֹ תם  מ ׁש מע 
סיני  הר על לאוֹ תם עמד וּ  המעּת ד הענׁש  בּ ענין  וכן  .[ 

בּ זהר אׁש ר  ליצלן  רחמנא ּת וֹ רה בּ רזי ע וֹ סקים ׁש אינם
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רמז:)ּפ ק וּ די כשתעלה (דּ ף  סוד למד ולא שיכל מי  וז"ל... : 

ונמצא  למעלה , עולה  ולא לחוץ , אותו דוחים  נשמתו
את  מרימים השרפים וכאשר בבושה להיכל מתחת
נשמתו  את ושורפים בכנפיהם בו בועטים כולם כנפיהם
נשמתו  נידונת וככה עומדת, ולא ועומדת נשרפת, ולא
לו  שיש  גב  על ואף מאירה, ולא מאירה יום, בכל

- טובים  כּ אינּ וּ ןמעשים עלמא, בּ הה וּ א  אגרא  דּ לית בּ גין 
דּ מאריה וֹ ן בּ יקרא לאסּת כּ לא  בּ חכמתא, וכוּ ',דּ מׁש ּת דּ לי 

ׁש ם. ולבוֹ איעוּ ין לחזר  צרי א לּ א זה בּ ענׁש  דּ י ולא  
צער ולסבּ ל  ּפ עמים  כּ ּמ ה  ה ּמ יתה בּ גלגּ וּ ל וצער הזּ ה ע וֹ לם 

ליצלן, גּ וּ ףרחמנא בּ נ ׁש מתוֹ  יז כּ ה א וּ לי בּ זה  ספק ויׁש  
לבוֹ א לוֹ  מסּפ יק אין  כּ י הּמ צוה  זאת יק יּ ם ׁש בּ וֹ  הני 

הע בּ וּ ר , וז"ל:בּ ס וֹ ד ה ּמ צווֹ ת ׁש ער בּ תח לּ ת ואםכּ מבאר 
ׁש היא ּת וֹ רה  ּת למוּ ד ׁש ל אחד מצוה חּס ר הרי כּ ן  עשׂ ה לא 
ׁש יּ טרח עד  ׁש יּ תגּ לגּ ל וצרי הּמ צווֹ ת כּ כל וּ ׁש קוּ לה  גּ דוֹ לה 

ה ּפ רד"ס ׁש ל בּ חינוֹ ת [א"ה:בּ ד' ל ׁש וֹ נוֹ . כּ אן  עד הנּ זכּ ר . 
שואל  שליט "א קנייבסקי חיים רבי הגה "צ ומרן

זוה"ק הם לומדים אם  אליו, הבאים  ועונים לאברכים ?
ש "ס סיימנו  לא עדיין נוגע ,!!לו זה מה להם, ואומר !

עדן  לגן להיכנס  זוכים לא זוה"ק  לימוד ללא כי ודעו
ע "כ]. בגירסא, גם  זוהר ללמוד לאברכים ומורה  העליון,

ׁש נים והה לנ וּ  היוּ  אמן, עירנ וּ  יּ בּ נה בּ גדד  בּ עירנוּ  ְִֵ
מ העיר על ה ּס וֹ ככים זהב  וּ מחוּ ץכּ ר וּ בים בּ ית 
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הראׁש וֹ ן  זעם, בּ יוֹ ם וּ למחסה  לח וֹ מה לנוּ  היוּ  אׁש ר והּמ ה 
עוֹ לם יס וֹ ד צ דּ יק חיּ יםבּ ּק דׁש  יוֹ סף רבּ י ר בּ י בּ ןחכם  חכם  

מׁש הבּ ןאל יּ ה וּ  רבּ י לברכה.חיּ יםבּ ןחכם  וקדוֹ ׁש  וז"ל 
הגּ א וֹ ן הרב  בּ ּק דׁש  בּ רו ׁש ני אבּ א  אהרן ׁש מעוֹ ן ר בּ י חכם  

בּ ניא בּ א  ספר המחבּ ר לברכה, וקדוֹ ׁש  וז"ל א גּ סי  המכנּ ה 
אׁש ר הגּ לגּ וּ לים, ׁש ער על הם ׁש ניאהרן אלּ וּ  צ דּ יקים 

בּ עירנ וּ  נמצאים היוּ  חיּ יםלב דּ ם בּ עץ היה  עסקם ׁש רב  
בּ חדר לבדּ וֹ  עוֹ סק  ה וּ א ואחד  אחד  כּ ל ׁש ערים  וּ בׁש מוֹ נה 
מגנּ ים היוּ  וצדקתם  בּ זכ וּ תם  וה ּמ ה עצמוֹ , בּ פני משׂ כּ יתוֹ 

מּפ ה, וזה  מּפ ה זה  העיר העווֹ נוֹ ת על  כּ ׁש גּ מרוּ  אפס  
לברכה  זכר וֹ נוֹ  חיּ ים  יוֹ סף  רבּ י חכם האלהים ארוֹ ן ונלקח
להיוֹ ת  העיר התחילה אלוּ ל בי"ג  ה'תרס"ט בּ ׁש נת

אחת  רגל  על מהלּ כת כּ י צוֹ לעת לבוֹ א  הצּ רוֹ ת והתחילוּ  
למל ה צּ בא לעב וֹ דת ישׂ ראל בּ חוּ רי נלקחוּ  קבוּ רתוֹ  אחרי
מילּ לים העם כּ ל והיוּ  ה ּמ לחמה  סדר לל ּמ דם  יׁש מעאל

רבּ יוּ בוֹ כים , בּ חכם מתנחמים אהרןוהיינ וּ  וז"ל ׁש מעוֹ ן 
כּ י ּת קותנוּ  אבדה לא ע וֹ ד אחריו  ענוּ  העם וכל לברכה 

הרב  מק וֹ ם  למ לּ א  יכוֹ ל חיּ יםהוּ א יוֹ סף ר בּ י זכרוֹ נוֹ חכם  
הבּ א. העוֹ לם לח יּ י

הצליחא שׂ טן  מע שׂ ה  כּ י היתה, כּ ן דּ ּמ ינוּ  כּ אׁש ר  לא  ַ
חמה  אחרי כּ י הדּ ין, מ דּ ת ּפ געה צ דּ יק בּ אוֹ תוֹ  וגם
לארץ הּמ בּ יט ׁש נת  מנחם  לחדׁש  ח' ו' בּ ליל ׁש נים

לאנחוֹ ת.ו ּת רע"ד  אוֹ תנוּ  ועזב למנוּ חוֹ ת הוּ א  גּ ם נסע  
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כּ בה  אז לברכה זכר וֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן ר בּ י חכם גּ ם וּ בהסּת לּ ק 
האחרוֹ ן. ׁש ביב  גּ ם אינ נּ וּ .ו ׁש מעוֹ ןאיננּ וּ יוֹ ס"ףמהעיר  

י"א  בּ ליל כּ י כּ מב כּ ירה צרה  ליעקב  צרה עת והיתה
לברכה, זכרוֹ נוֹ  ׁש מע וֹ ן  ר בּ י חכם  ּפ טירת  אחרי אב, מנחם
ה ּמ ל מ ּט עם  אדּמ ים  מוֹ דעוֹ ת נד בּ קוּ  הׁש כּ ם בּ בּ קר 
ה ּמ וֹ דע וֹ ת  ֹוּ בת ו ה ּמ קוֹ מוֹ ת  וּ בכל ה וקים  בּ כל וּ גדוֹ ליו 
בּ ממלכה . ממלכה מלחמה  לא וֹ ת אדם חרב מציּ ר
התחיל  ותכף בּ ריטנייא . בּ ממלכת  קוֹ סטנטינא ממלכת 
עם להלּ חם  למלחמה  לצאת ישׂ ראל  בּ ני בּ ח וּ רי את  לק בּ ץ 

וּ מ ּמ ד בּ רבּ ריטנייא . לעיר מעיר אוֹ תם  מּס יעין והיוּ  
ק ׁש רי  מקוֹ ם  עד ה גּ יעם  עד  וּ ב גּ בעוֹ ת בּ הרים למד בּ ר
וצר וֹ ת רעוֹ ת ר בּ וֹ ת מצא וּ נוּ  והלאה  אז  וּ מנּ י  הּמ לחמה ,
את להקדּ ים  רוֹ צה  אחת  כּ ל  זוֹ  את ז וֹ  דּ וֹ חקוֹ ת הצּ רוֹ ת והיוּ 
נגע , בּ לא רגע ואין רעה בּ לא ׁש עה  ואין חבר ּת ּה  ּפ ני
אתמוֹ ל. יוֹ ם על נ וֹ סף יוֹ ם בּ כל  נתחדּ ׁש ים קׁש וֹ ת וּ גזר וֹ ת

איכהם ׁש נת כּ סלו  י"ג ג ' בּ ליל כּ י נלחמוּ  ה מים  מן  ַ
וּ פרצוּ  הגּ ׁש מים  מרב חדּ קל נהר מי צפוּ  תרע"ה 
יׁש נים היוֹ תנ וּ  בּ עוֹ ד העיר   ֹּת ו ועברוּ  וׁש טפוּ  ה נּ הר  גּ דרי
צעקה ו ּת הי  ׁש ת וֹ , מי ה ּמ ים וגא וּ  בּ לּ ילה מּט וֹ תינוּ  על
בּ זמן רק נהיתה  לא  כּ מוֹ ה  א ׁש ר  העיר  ֹבּ תו גּ דוֹ לה 
ׁש על  מעמּס יהם עם  העיר אנ ׁש י וכל מצרים . יציאת 
א וֹ תם ׁש נּ וֹ שׂ אים  הּק טנּ ים  וּ בנ וֹ תיהם  בּ ניהם  ועם  כּ תפיהם
מּמ קוֹ ם העיר   ֹבּ תו ונסים בּ וֹ רחים  היוּ  זר וֹ עוֹ תם על
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כּ י  העיר  מן לצאת  דּ ר אין  כּ י ה גּ בוֹ ּה  ל ּמ קוֹ ם  ּהנּ מו
עיניו מּמ לוֹ א רחוֹ ק יוֹ תר  צד מ כּ ל העיר  כּ ל הּק יפ וּ  הּמ ים 
העיר ׁש ליׁש  גּ לּ יהם והּפ ילוּ  ה ּמ ים  וגבה וּ  אדם , ׁש ל
קבריהם בּ ּת יהם היוּ  לברח קדמ וּ  ׁש לּ א  אדם בּ ני וכּמ ה 
ּפ עמים  ּת ק וּ ם  לא דבר בּ א  ּכ ואחר ליצלן . רחמנא 

ּפ רעוֹ ׁש ים הרקיע  אויר  נתמלּ א גּ ם עּמ הםונצרה, לוה 
הצליחוּ  לא  הצּ בא  אנ ׁש י גּ ם  ה ערים. ויקר בּ צּ רת  מכּ ת
ונׁש אר וּ  מלחמה הרוּ גי חרב אנׁש י והיוּ  בּ ּמ לחמה

יתוֹ מים . וּ בניהם אלמנ וֹ ת נ ׁש יהם

הרעה עד על ויּ נּ חם ישׂ ראל עּמ וֹ  לחץ  את הם ׁש ראה ַ
ׁש נת אדר  י"ז  א' בּ ליל בּ בל בּ יד עזר"תונלכּ דה 

הנּ קרא בּ ריטנייא ׁש ל הּמ לחמה אנסמוֹ סגן וּ בכח , 
ׁש ל  חיל אנׁש י  בּ ּה  הצּ יתוּ  א ׁש ר  העיר שׂ רפת את כּ בּ וּ 

מהעיר , צאתם בּ עת יׁש מעאל קוֹ צטנטינא בּ ני ׁש אר גּ ם  
לוֹ  איׁש  וּ בזז וּ  ה יּ הוּ דים חנ יּ וֹ ת את  ׁש בר וּ  בּ עיר  הנּ ׁש ארים 
החנ יּ וֹ ת ׁש ל  ה דּ לת וֹ ת  ואפילוּ  כּ לוּ ם  הׁש איר וּ  ׁש לּ א עד
את גּ ם  ולב וּ ז   ּכ אחר לחזר דּ ע ּת ם  והיה  וּ לקחוּ ם עקר וּ 

בּ הכּ נסה בּ ּת ים כּ י זממם את הפיק ׁש לּ א לאל וּ ּת ה לּ ה . 
נמלטה  כּ צּפ וֹ ר ונפ ׁש נוּ  העיר  כּ ל  ׁש קטה  נחה הא וֹ יב 
לּמ ה  וּ ראה נא  הבּ ט  נעים ק וֹ רא וא ּת ה יוֹ קׁש ים. מּפ ח
צ דּ יקים  ב' ׁש ל  סלּ וּ קם  בּ זמן וּ מ יּ ד ּת כף זאת כּ ל מצאתנוּ 
ׁש היוּ  האמת חכמת  ׁש זּ כוּ ת לנוּ  להוֹ דיע  לא אם הנּ זכּ ר
מ דּ ת  נגד וצ נּ ה למגן עוֹ מדים היוּ  אׁש ר הם בּ ּה  עוֹ סקים
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מה  הגּ זר וֹ ת , את דּ וֹ חים היוּ  ואוֹ נם  כּ חם  וּ בעצם הדּ ין 
צ דּ יקים  כּ ּמ ה זכוּ ת הדּ ין מדּ ת נגד לעמד יכוֹ ל  היה לּ א
ה דּ וֹ ר ... ׁש בּ אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה בּ חיצ וֹ נ יּ וּ ת העסוּ קים  וחסידים 

עניא. לחמא האי המחבּ ר  דּ ברי כּ ה
יצ "ו ּפ ת יּ יא יׁש וּ עה יחזקאל  יׁש וּ עה מׁש ה יאוּ דה הצּ עיר
ראׁש וֹ ן) חלק יהוּ דה לחם  (בּ ית

הם על ל גילי ְִִֶַַַָָֻמכ ב 

עד "ו דע  ז "ל האר "י מזּ מן  היה  לא ׁש עדין  נאמנה , ְֵַ
על  ז "ל, האר"י ׁש יטת את ׁש יּ בין  מי הזּ ה , ה יּ וֹ ם 
לע בּ וּ ר זכיתי ,יתבּ ר העליוֹ ן בּ רצ וֹ ן  והנּ ה  וכוּ ' ׁש ר ׁש וֹ 
בּ רצוֹ ן אלּ א  הּט וֹ בים , מעשׂ י מּפ ני לא  ז "ל, האר"י נׁש מת
אנכי  נבחר ּת י לּמ ה עצמי, מּמ נּ י גּ ם ׁש נ שׂ גב עליוֹ ן ,
עד  ּפ טירתוֹ  מעת אדם  בּ ּה  זכה  ׁש לּ א  ז וּ , נפלאה לנ ׁש מה
בּ זה דּ ר כּ י ׁש אין מּפ ני זה בּ ענין  להארי אוּ כל  ולא  היּ וֹ ם ,

בּ נפלא וֹ ת תרפ "א )"לד בּ ר  מנת בּ מכּת ב  זי"ע הּס לּ ם " "בּ על .(מרן 

זכה אנ ׁש הוּ א עצמוֹ  על העיד הּס לּ ם ׁש בּ על רוֹ אים ָ
להת גּ לּ וּ ת  זכה והוּ א ז"ל, האר"י נ ׁש מת  לעבּ וּ ר 

אליו, ה' ׁש ל התגּ לּ וּ ת )נבוּ אית וּ מכתבי איׁש ית עדוּ ת למ ּט ה (ראה 

ה גּ לוּ ת  מחלי ישׂ ראל עם את להצּ יל ה' ׁש ליח  היה  והוּ א
ׁש נּ קראת  ואלקית קדוֹ ׁש ה ּת ר וּ פה בּ אמצעוּ ת האי ּמ ה,

ה ּק דוֹ ׁש "" .הזּ וֹ הר  
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בּ ח וֹ ל לא ראׁש ּה  הּט וֹ מנת יענה  כּ בת לבּט וּ ל נהיה נפעל ! ֹ
כּ חינוּ  בּ כל הּק ׁש וֹ ת הּק דוֹ ׁש הגּ זרוֹ ת הזּ וֹ הר נלמד ! 

מעלינוּ  הּק טר וּ גים כּ ל !ויתבּ ּט לוּ  

בּ תׁש וּ בה ,כבר א לּ א נגאלים  ישׂ ראל אין ה וּ בטחנ וּ  ְָ
יחזקאל וכיצד  ה נּ ביא  התנבּ א  וּ כבר  כה )? לו (ּפ רק  

ואמר וּ  וג וֹ ', וּ טהר ּת ם " טה וֹ רים מים עליכם "וזרקּת י
ונז כּ ה הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר בּ לימוּ ד ׁש זּ הוּ  ה דּ וֹ ר וֹ ת צדּ יקי
לטהר ונז כּ ה  טהרה , ר וּ ח השי"ת עלינוּ  ׁש יּ ערה  בּ קרוֹ ב
ה ּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתנ וּ  כּ ל  וללמוֹ ד ליוֹ צרנ וּ  לעבד לבבנ וּ 
מאדנ וּ , וּ בכל נפ ׁש נ וּ  וּ בכל כּ חנ וּ  בּ כל חלקיה  בּ פרד"ס
יפקוּ ן הזּ הר, ספר "בּ האי מהימנא  הרעיא הבטחת וּ תקיּ ם 

בּ ביאת בּ רחמי" גּ לוּ תא מן  בּ מהרהבּ יּה  צדק  גּ וֹ אל 
אמן . בּ ימינ וּ ,

הגיוס" "גזירת ביטול לזעקת סיכום 

על נתגבר  ביום , דקה הקדוש  הזוהר שיעורי שיתרבו  ידי על

(זוה "ק). הגיוס  גזירת

ועוד , ברורה ומשנה היומי דף של שיעור מגידי שכל ידי על

כל יתבטלו ביום  זוהר אחת דקה תלמידיהם עם  ילמדו 

(זוה "ק). הגזירות

הגזירה יתבטל ביום  זוהר דקה ילמדו  הבחורים  שכל ידי על

(זוה "ק).



הזוהר |נז  ג47אור חלק הזוהר כח

ביום זוהר דקה  לימוד  השמד , גזירת על נפש  למסור חייבים 

(זוה "ק). לגזירה התשובה הוא

את למסור מחויבים אשר השמד  שעת זוהי כי דע יהודי!

התשובה!!! מזה !!! לגרוע  או למעצר אם  הנפש ,

וגבר ביום, זוהר  דקה  ללמוד  הנפש  את נמסור יחד 

(זוה "ק). ישראל!!!




