קו ֵבץ
ֹ

זו ַהר
ׁש ֹו ָפר ַה ֹ
ְ ּכ ַר ְך א

ּובּ ֹו ְׁשנֵ י ְס ָפ ִרים נִ ְפ ָּת ִחים
מות ּו ִמ ְכ ָּת ִבים
קו ֵבץ ַה ְס ָּכ ֹ
.א ֹ
 .ב כּ ֹ ַח ַה ּ ֹז ַהר ֵח ֶלק ג'א
(הכולל עלוני אור הזוהר  )50-44

"מ ְפ ָעל ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי"
יָ ָצא ָלאוֹ ר ַעל יְ ֵדי ִ
בעיה"ק ֵ ּבית ׁ ֶש ֶמ ׁש תובב"א
חשוון תשע"ג

יח ¿מ ַח ∆ּכּƒ ˘∆ ׁ ‰נ ¿ל ַמ„ ז ַ…‰ר ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘
ַָּ ‰מ ׁ ַ ˘ƒ

מ˘ַ ‰ר ≈ ּבנ ּו ָע ָליו
יע"ָ ,כ ¿ך ‡ו… ≈מר ׁ ∆
ילים יַ ז¿ ‰ƒיר ּו ¿ּכז ַ…‰ר ָָ ‰ר ַ ˜ƒ
˘ ּƒכ ƒ
¿
"ו ַַּ ‰מ ¿ ׂ
יל ¿ך ¿ ּ„ ‡ƒיּ ‰ו ≈ס ∆פר ַּ ‰ז… ַ‰ר...
"ב ַ‡‰י ƒחבּ ו ָּר‡ ָ „ּ ƒ
ַ˘ָ ׁ ּ ‰לו… ם ¿ל ַר ׁ ¿˘ ּ ƒב"י ז¿ יָ ָע ָ
"‡ּ ¿ :
ילנָ ‡ ¿ ּ„ ַחי≈ ּ י‡ƒ „ּ ¿ ,יּ ‰ו ≈ס ∆פר
"ל ƒמ ¿ט ַעם" ≈מ ָ ‡ƒ
˘ ָר ≈‡ל ¿
ו ¿ּב‚ ƒין ַ ּ„ ֲע ƒ ˙ƒי„ין יׂ ¿ ƒ
יƒ ‰מן ָ ּ‚לו ָּ˙‡ ¿ ּב ַר ֲח ≈מי"≈ ּ .פרו ּׁ˘ƒ :מ ּ ׁ˘וּם ׁ ∆˘ ֲע ƒ ˙ƒי„ים
ַּ ‰ז… ַ‰ר ,י¿ ƒפ˜וּן ≈ ּב ּ
ילן ַַ ‰חי ּ ƒים ׁ ∆˘‰וּ‡ ≈ס ∆פר ַּ ‰ז… ַ‰רַ ,על יָ „ו… י≈ ¿ˆ‡ ּו ƒמן
˘ ָר ≈‡ל ƒל ¿טע…ם ≈מ ַ ‡ƒ
יׂ ¿ ƒ
˘‡ ַ ּ„ף ˜כ„) :רמ"˜((
ַ‚ּ ָ ‰לוּ˙ ¿ ּב ַר ֲח ƒמים ַ)ר ¿עיָ ‡ ¿מ ≈¿ ‰
ימנָ ‡ ּ ָפ' נָ ׂ
ילין ˘ל
≈‡ ƒליָ ּ ּ ‰ו ַָּ ‰נ ƒבי‡ זָ כוּר ¿לטו… ב יָ ַר„ ƒמן ַַ ˘ָ ׁ ּ ‰מי ƒם ƒעם ַּכ ָּמֲ ‰חיָ ƒ
נ¿ ׁ ָ˘מו… ˙ ¿ו ַכ ָּמַ ‰מ ¿ל ָ‡ ƒכים ¿ס ƒביבו… ו ׁ ¿ּ˘ ƒכינ¿ ָּ˙‡ ƒע ָּל ָ‡ֲ ‰ע ָט ָר‡ ַעל ֻּכ ¿ּלּ ‰ו
]ו ׁ ¿ּ˘ ƒכינָ ∆ ‰ע ¿ליו… נָ ‰ָ ‰י¿ ָ˙ֲ ‰ע ָט ָרַ ‰על ָּכל ַּ¿ ‰נ ׁ ָ˘מו… ˙[¿ ...ו ָ‡ ַמר ¿ל ַר ׁ ¿˘ ּ ƒב"י:
ַר ּ ƒבי ַר ּ ƒבי¿ ...ו ָ‡ ַמר ≈‡ ƒליָ ּ ּ ‰ו ַָּ ‰נ ƒבי‡ ¿ל ַר ׁ ¿˘ ּ ƒב"י¿ :ו ַכ ָּמּ ¿ ‰בנ≈ י נָ ׁ ָ˘‡ ¿ל ַ˙ ָּ˙‡
יל ¿ךַּ ,כ„ י≈ ‚ּ ַ ˙¿ ƒלי ¿ל ַ˙ ָּ˙‡ ¿ ּב ָ„ ָר‡ ַ ּב ¿˙ ָר ָ‡‰
יַ ּ ˙¿ ƒפ ¿רנ¿ סוּן ≈מ ַ‡‰י ƒחבּ ו ָּר‡ ָ „ƒ
¿ ּבסו… ף יו… ַמיָ ּ ‡≈ ּ ...פרו ּׁ˘ַּ :כ ָּמּ ¿ ‰בנ≈ י ָ‡ ָ„ם ¿ל ַמ ָּט ‰יַ ּ ˙¿ ƒפ ¿רנ¿ סוּן ƒמז∆ ּ ƒ ‰ַ ‰חבּ וּר
]˘י‰¿ ּ ƒי∆ ָ ‰ל ∆‰ם ָמזו… ן ¿ו ˜ּ ˙ƒוּן ַּ∆ ‰נ ∆פ ׁ˘ ע"י ƒל ּמוּ„ ‰זוַּ [˜"‰כ ֲ‡ ׁ ∆˘ר
ׁ ∆˘ ¿ּל ָך ׁ ∆
יּ∆ ‚ּ ַ ˙¿ ƒל¿ ‰ל ַמ ָּטּ ַ ‰ב„ּ ו… ר ֲָ ‡ַ ‰חרו… ן ¿ ּבסו… ף ַ‰יָ ּ ƒמים ָ
יח[,
י‡˙ ָמ ׁ ַ ˘ƒ
]˜רו… ב ¿ל ƒב ַ
‡˙ם ¿ ּ„רו… ר ָ ּב ָ‡ ∆רı
ו ּƒב ׁ ¿˘ ƒביל ƒל ּמוּ„ ‰זו ˜"‰י˜ַ ˙¿ ƒי≈ ּ ם ַמָּ ˘∆ ׁ ּ ‰כ˙וּב "ו ¿ּ˜ ָר ∆
יח ˜≈ „¿ ˆƒנ ּו ¿וי˜ַ ˙¿ ƒע ¿ ּב ׁ˘ו… ָפר ָ ּ‚„ו… ל
י≈ ּ – "‰פרו ּׁ˘ו… ˘∆ ׁ ,יָ ּ בו… ‡ ¿מ ׁ ַ ˘ƒ
¿ל ָכל יו… ׁ ¿˘ ∆ב ָ
¿
¿ל ≈חרו ≈ּ˙נ ּו בב"‡ )˙י˜"ז… ˙י' ו' ‚‰ -ר"‡ ובל"ר(¿ - .ל ׁ˘ו… ן ַּƒ ‰כ ּ≈ס‡ ∆מ ∆לך:
)ב ָרכו… ˙ ח ע"‡(ּ∆ ˘∆ ׁ ,נ ¿ח ׁ ָ˘ב ¿ּכ ּ ‡ƒל ּו ּ ¿פ ָ„ ַ‡נ ƒי
¿ו ַעל ז∆ ּ ƒ ‰ַ ‰ל ּמוּ„ ָ‡ ַמר ַּ ָ ˜ָ ‰ב"ּ ¿ ‰
ƒלי ו ¿ּל ָבנַ י ≈מ ַ‚ּ ָ ‰לוּ˙ - .ו ¿ּב ƒמ ¿˜ ָ ּ„ ׁ˘ ∆מ ∆ל ¿ך ָ‡ ַמרּƒ :כי ַּכ ָּמַ ‰מ ֲעלו… ˙ טו… בו… ˙
י≈ ׁ˘ ַל ּƒמ ׁ ¿˘ ַּ˙ ≈ ּ„ל ¿ ּב ƒל ּמוּ„ ּ ≈פרו ּׁ˘ ַמ ַ‡ ¿מ ≈רי ַר ּ ƒבי ׁ ¿ ˘ƒמעו… ן ∆ ּבן יו… ַח‡י¿ ,ו ≈‡ין ≈˜ı
˘ ָכרו… ¿ ,ו ַ‡ ׁ ¿˘ ≈רינ ּו ו ַּמּ ‰טו… ב ∆ח ¿ל ≈˜נ ּו ‡ƒם נ ƒז¿ ∆ּכַ ‰ל ֲעז…ר ו ¿ּל ָ˜ ≈רב
¿ל‚ ∆…„ל ¿ ׂ
יחנוּּƒ ,כי ָּכ ¿ך ָ ּ‚זַ ר ַ‰בּ ו… ≈ר‡ יּ ָ ˙¿ ƒב ַר ¿ך ׁ ∆˘ ּל…‡ יּ∆ ‚ּ ַ ˙¿ ƒל¿ ‰וי‰¿ ƒי∆ ‚ּ ָ ‰נוּז
י‡˙ ¿מ ׁ ≈ ˘ƒ
ּ ƒב ַ
≈ס ∆פר ַּ ‰ז… ַ‰ר ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ַע„ סו… ף ַ‰יָ ּ ƒמים ׁ ∆˘ ּ ƒבז¿ כוּ˙ו… יָ בו… ‡ ַ ּ‚‰ו… ≈‡לּƒ ,כי
¿ס‚ֻ ָּל ‰זו… בּ ו… ַ ּ„ ¿ו ָ˜‡ ¿ול…‡ ¿ ּבזו ָּל˙ו…  ,עכ"ל.



בעז"ה

חלק ג
רשימת הרבנים גאוני וצדיקי הדור ,אנשי כנסת הגדולה,
בישיבה של מעלה ,עמודי העולם ,ראשי סנהדראות ,אשר כל
בית ישראל נשען עליהם ,וכגחלי אש דבריהם ,אשר הסכימו
ונתנו מהודם ,על הספרים שנתחברו ויצאו לאור ע"י

הרהגה"צ מוהר"ר שלום יהודה גראס
כ"ק אדמו"ר שליט"א מהאלמין
רב דקהל "מגן שאול" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'"" ,מכון
להוראה בשחיטות ובדיקות" ,ונשיא של "המכון להוצאת
ספרי יהודה וישראל" ,ומייסד "מפעל הזוהר העולמי" אשר
מטרתו הפצה וחיזוק לימוד זוהר הקדוש בקרב ישראל
להחיש הגאולה ברחמים.
הכינותי וסידרתי בס"ד
הק׳ אברהם ווייס
יו"ר ועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל"
בית שמש ארץ שראל
הוצאה שניה עם הוספות חדשות ,חודש כסלו תשע"א



שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מפעל עולמי להצלת הדת
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

מכתבי הסכמה

מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים
שהוצאנו לאור  -וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.

לקנות הספרים במחיר מסובסד:

אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן הי"ו
ברחוב השומר  74בני ברק
או אצל "מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :
hazohar.com@gmail.com

ַהצַ ּ ִ ּדיק ֵא ֹ
ש ִעים
ש ּמ ֹו ִכיחַ ָה ְר ׁ ָ
ינו ֹנו ֵתן ׁ ִש ָּנה לְ ֵעינָ יו ְ ּב ֹיום ּובַ ּלַ יְ לָ ה ַעד ׁ ֶ
דו ׁש ,חֵ לֶ ק א ,כ.(:
ובו ִ ּב ְת ׁש ּובָ ה )ז ּ ַֹהר ַה ָּק ֹ
יאם ׁ ֶ
ומ ִב ָ
ְּ
ש ּי ָׁש ּ ּ
יו
רו לְ ּ ַ
שכָ ר לְ ַהחֲ זִ יר חֲ בֵ ֹ
עולָ ם ּג ֶֹדל ַה ּ ָ ׂ
יו ֹיו ְד ִעים ְ ּבנֵי ָה ֹ
מוטב ָה ּ
ילו ָה ּ
ִא ּ ּ
דו ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ָהב )ז ּ ַֹהר ַה ָּק ֹ
רו ֵדף ַאחֲ ֵרי ּ ֶכסֶ ף וְ ז ָ
ש ֹ
מו ׁ ֶ
רו ְד ִפים ַאחֲ ָריו ּ ָת ִמיד ְּכ ֹ
ֹ
רומה קכח ,ב  -קכט ,א(.
ְּת ּ ָ
ומ ַעט הֵ ּ ָמה
ֹאש ּ ְ
לות ר ׁ
רו ֶאה ׁ ֶ
ש ַא ּ ָתה ֹ
ִמ ְצוָ ה ׁ ֶ
ש ְ ּבנֵי ָא ָדם ֹנוהֲ גִ ים ָּב ּה ַק ּ ּ
יש
ומצַ ּ ֶפה ַעד ִּכי יִ ְבחַ ר ָּב ּה ִא ׁ
או ָת ּהִ ,ה ּנֵה ִמ ְצוָ ה ֹזו ְ ּבוַ ַ ּדאי ַמ ְמ ּ ֶתנֶת ּ ְ
ש ְּמ ַקיְ ּ ִמין ֹ
ֶׁ
בוד
עו ֵרר ַר ִ ּבים ַעל ִמ ְצוָ ה ֹזו לְ ַקיְ ּ ָמ ּה ְ ּב ַאהֲ בָ ה לִ ְכ ֹ
ָשר לְ ִה ז ָּהֵ ר ָּב ּהּ ,ולְ ֹ
שר וְ י ׁ ָ
ּ ָכ ׁ ֵ
קוד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
ָשר ּ ֶפ ֶרק ס"ד(.
דו ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּת ּ ָ
כו' )ז ּ ַֹהר ַה ָּק ֹ
ְּ
רומהַ ,קב ַה ּי ׁ ָ
הוא וְ ּ
יך ּ
ש ֵאין לָ ּה ּ ֹ
ּ ָכל ִמ ְצוָ ה ּׁ ֶ
או ָת ּה ִּת ְד ְר ׁ ֶש ָּנה לְ ִפי ׁ ֶש ִהיא ְּכ ֵמת
שיְ ּבַ ֵּק ׁש ֹ
דו ֵר ׁש וְ ֵאין ִמי ׁ ֶ
רו ְד ִפים ְרדֹף ַאח ֲֶר ָ
ומ ְצוָ ה ּׁ ֶש ֵאין לָ ּה ֹ
ִמ ְצוָ הִ ּ ,
יה לַ עֲ שׂ ֹו ָת ּהֶ ׁ ,ש ַה ִּמ ְצוָ ה ְמ ַק ְט ֶרגֶ ת
אות ק"ה(.
כו' )סֵ פֶ ר חֲ ִס ִידים ֹ
או ֶמ ֶרת ּ ַכ ּ ָמה גְ ּ ּ ָ
וְ ֹ
רועה ָאנ ִֹכי ׁ ֶשנִ ְת ַעלַ ְמ ִּתי ִמ ּ ָכל וְ ּ

בשער

קובץ הסכמות ומכתבים

ג

בשער
מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי .אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו על אשר עזרני
וזכני ברוב רחמיו וחסדיוא להוציא ספר זה שנקבצו ונסדרו בו מכתבי הסכמה ברכה
ועדוד מגדולי וחכמי דורנו שליט"א ,שתוכנן אור מבהיק על התועלת הגדולה של מאות
הספרים שהוציא כ"ק מרן האדמו"ר שליט"אב.
אגרות תהילה הללו מרבני גאוני וצדיקי זמננו ,ה' יאריך ימי כולם בטוב ובנעימים,
נדפסו לדעת ולהראות שאמנם עדיין ב"ה חי וקיים אתנו מחנה גדול של יראי
השם שכל הגאולה תלוי בו ,המחפשים את האמת ,וחפצים לזכות את ישראל ולהחיש
הגאולה למען כבוד שמים .ובפרט בהתעוררותם ללימוד הזוהר הקדוש ,שהוא יתד שהכל
תלוי בוג.
.א הכל הוא לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא שם י"ה בו"ה
ביחודא שלים בשם כל ישראל ,לעשות נחת רוח לפניו דוקא בלי שום פניות כלל ועיקר.
.א כידוע ,גודל טרחתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לזכות את הרבים בעשר אצבעותיו ,לילה כיום
יאיר כחשכה כאורה וכו'.
.א ראה בהקדמת המשנה ברורה להלכות שבת וז"ל" :ובפרט בביאור הגר"א שהוא אורן של ישראל
ויתד שהכל תלוי בו ,וכדאי להכריע הדבר ,עכ"ל" .ואפשר לבאר בכוונת הדברים ,כי הגר"א כתב ביאורו
לפי שיטת הנגלה והנסתר ,כמו שרואים שהרבה פעמים מציין המקורות מהזוה"ק (ראה יו"ד סימן
פ"ז הלכות בשר בחלב בהגהותיו שמציין ב' פעמים את הזוה"ק) .ועל הזוה"ק מובא כבר בכף החיים
(סימן כה ס"ק ע"ה) ,עי"ש .וראה שם בהקדמה (ד"ה וגם צריך לדעת) ,דידוע מה שכותב הרח"ו בשערי
הקדושה וכן הגר"א במשלי דהחבלה ימצא לנצח בנפשו באותו אבר שפשע בו על רצון הש"י ,עי"ש.
וע"כ הדבר היחיד שאפשר לתקן בו ,זה לימוד הזוהר הקדוש.
ידוע שלפני הבר מצוה למד בחצי שנה כל כתבי עץ חיים ,ונתן את נפשו לקיים כל דקדוקי מאמרי רז"ל
גם מה שלא הובא בשו"ע (ראה השמטות עמ' קיד) ,כי אמר ה' יוצרי מבטן לעבוד לו.
וכעת נביא כמה מאמרים בקיצור מהגר"א זי"ע מה שכותב בלימוד הזוה"ק ,ושזה יתד שהכל תלוי בו.
קבלנו מרבנו הגדול זכרונו לברכה [הגר"א] ,שחלילה לומר שהסוד האמיתי יסתור הדין המוסכם
להלכה פסוקה ,רק שהאחרונים לא ירדו לעומק החכמה הזאת (עלית אליהו על הגר"א).
וכתב בביאור הגר"א שביום הכפורים חלונות התבה והוא תשובה אמא עלאה פתוחים ,וזהו שכתוב
"מקץ ארבעים יום" שהם ארבעים יום הידועים מראש חדש אלול ,וברעיא מהימנא איתא על התקוני
זוהר דאיהי כגוונא דתבת נח וכו' כידוע (הקדמת המוציא לאור תקוני זהר מהגר"א).
ורבינו הגר"א זכרונו לברכה ,אשר היה כאחד מן הראשונים ...וכל רז לא אניס ליה ...כתב פרושים על
הזוהר הקדוש והאדרא רבה קדישא והספרא דצניעותא והתיקוני זוהר ,ובביאורים על השלחן ערוך
מביא מקורות מדברי הזהר .וכל תמימי דרך הולכים בתורת הזוהר ומאמינים בו( .הקדמת ספר זוהר
הרקיע להאדמו"ר מראדזין זכר צדיק לברכה).
כל אחד מה שמלמדין אותו בבטן אמו כן יש יכולת בידו להשיג .ומי שהיה יכול להשיג סודות התורה
והוא לא ישתדל להשיגם ,נדון בדינין קשין( .הגאון רבי אליהו מוילנא ,אבן שלמה חלק כ"ד) .פנימיות
התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוף ,והעוסקים ברמז וסוד אין
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בשער

עונג כפול ושמחה רבה לחזות ולראות איך שמאות רבנים חרתו על דגליהם "בלתי לה' לבדו"
ובדגל הזה דוגלים על ערי ישראל ומתריעים בקול חוצב להבות אש "מי לה' אלי" ,ומתקבצים
סביבם בכל תפוצות ישראל יראי ה' שנשארו לפליטה שישנם עדיין בדורנו דור עקבתא דמשיחא
החפצים באמת להתקרב להשי"ת ועושים קבוץ ורבוץ ופועלים להרבות כבוד שמים בארץ ובכל
העולם כולו ,והמוני ישראל קדושים ,פועם בלבם זיקת יהודיד ,ונמשכים בעבותות אהבה אחריהם
לרגל ההכרה כי האמת נר לרגלם וכל מגמתם לראות ולדעת את האמת ,ואין שמים לב כלל וכלל
לחיצים ובליסטראות הנזרקים למולם משלוחי הסטרא אחרא וכת דיליה ,כמבואר בזוהר הקדוש (פ'
נשא דף קכד ע"א) מענין הערב רב ,ובכל פעם מחליפים צורה ותמונה אחרת ומשונה כדרכו של היצר
הרע מעולם ,כמאמר חז"ל :שבע שמות ליצר הרע (סוכה פרק החליל ,עיי"ש).
הברכה אחת היא לרבנים הצדיקים גאוני וגדולי הדור ,ראשי ישיבות ,תלמידי חכמים ,אוהבי
התורה ומזכי הרבים באמת ,יפתח ה' להם את אוצרו הטוב ויתן להם כח ועצמה ,ויזכו
לעשות גדולות ונצורות למען הרבות כבוד שמים ,ולהצלת עם ישראל ,ויזכו לראות בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצוות ,יאריכו ימים על ממלכתם מתוך שפע ורוב נחת דקדושה וכל הברכות
האמורות בתורה ,ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים.

יצר הרע יכול להתגרות בהם (אבן שלמה פרק ח' אות כ"ו) .הגאולה לא תהיה ,רק על ידי לימוד התורה,
ועיקר הגאולה בלימוד הקבלה (אבן שלמה פרק י"א אות ג').
אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל בשם רבו החפץ חיים זי"ע ,שעל למוד ספר הזוהר אין שום
הגבלה כי רובו מדרש ,והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה
ואפלו לבחורים (ר' יוסף בן שלמה מפוז'ין ,הוספות בנין יוסף).
רבנו החזון איש זי"ע הורה לשואליו ללמוד זוהר כספר מוסר ,ואף למד בעצמו עם בן אחותו .ובספר
מעשה איש (עובדות על מרן הגאון הקדוש החזון איש זצ"ל) כתב משמו :לשון הזוהר הקדוש מעורר
יותר מכל מאמרי חז"ל.
.א ראה בהקדמת משנה ברורה להלכות שבת ד"ה וגם צריך לדעת ,עי"ש.
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עדותןשלרבנים

קרוב ל 3000-מכתבי ברכה ועידוד
מגדולי חכמי דורינו ,תשכ"ח-תשמ"ו

מן המקור

קובץ הסכמות ומכתבים

שנת תשכ"ח
הספר "נפש ישעיה" ניתן במתנה לכ"ק מרן
האדמו"ר מסאטמאר יבחל"ח זי"ע מאת כ"ק מרן
אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

ברכת כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר רבי
יואל טייטלבוים יבחל"ח זי"ע על הספר
"נפש ישעיה על מאכלות אסורות":
"שיהיה בהצלחה גדולה ,ויפעל להחדיר
ולעורראתרוחהבריותולקרבאותםלאבינו
שבשמים ,ומי יתן ויכנסו הדברים בלב
הקוראים להתעורר ולשמור דרכי החיים,
כי בעווה"ר רבה המכשלה ,בזכות שמירת
הכשרות נזכה לאריסטון שעתיד הקב"ה
לעשותלכלמישלאיכשלבמאכלותאסורות,
בביאתגואלצדקבב"א".

ואז הוסיף ואמר כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע:
"נלחמתי הרבה על הכשרות ,בדרשות
ובכתב ,וזקיני מרן הייטב לב זי"ע – כמעט
והקצביםהרגואותו,כשיצאנגדם,שלארצו
לשמועבקולו( ,ראהשו"תדברייואליו"דסימןל"דד'),
לכןצריכיםהרבהסייעתאדשמיא".
בשנת תשד"ם יצא לאור ספר "דברי יואל" על
כשרות המאכלים ,ליקוט מכל ספרי רבינו הקדוש
מסאטמאר על כשרות המאכלים ,על ידי מרן אדמו"ר
מהאלמין שליט"א.

ז
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שנת תש"ם

שנת תשכ"ט

מןהמקור

מןהמקור
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שנת תשל".

הסכמת פוסק הדור מחותני להבחל"ח
כ"ק מרן אדמו"ר מקלוזנבורג שליט"א [זי"ע]

אם בשנת תשל"ג בעקבתא דמשיחא ישנם עוד שני רבנים שמגלים את המכשולים של
מאכילי טריפות ,הגיע הזמן שיבוא המשיח
בשנת תשל"ג הייתי עם עוד רב אחד אצל מחותני להבחל"ח הגה"ק
מקלויזנבורג זצ"ל[ ,ומסרנו לו הספר על השחיטה – יש הרבה לספר,
ואכמ"ל] וסיפרנו לו מה שקורה בשחיטות ובדיקות בזמן הזה ,והאיך
שמאכילים טריפות לעם ישראל תחת שמות ידועים וכו' ,ודברנו
אתו שעה ומחצה (ונקלט על קאסע"ט טעי"פ) ,ואמר אז כי אם
בשנת תשל"ג בעקבתא דמשיחא ישנם עוד שני רבנים שמגלים את
המכשולים של מאכילי טריפות ,שאני צועק על זה כבר הרבה שנים
שכאן בארצה"ב מאכילים נבילות וטריפות רח"ל ,הגיע הזמן שיבוא
המשיח ,ובלשונו" ,מעג שוין משיח קומען".
בתוך הדברים עברנו על עשרות ספרי שו"ת שמביאים איך שבכל
דור ודור הצליח מעשה בעל דבר נגד הכשרות והשחיטה שלא תהי'
כהוגן ,כמבואר בשו"ת דברי חיים יורה דעה סימן ז' ועוד .וסיפר לנו
אז המעשה מר' מאניש השוחט של זקינו הרה"ק ר' ברוך גארליצער
זי"ע.
ברכתו של אותו צדיק הכניסה בנו חיות והתעוררות חדשה ליכנס בעובי הקורה ,ולערוך מלחמה
כבידה נגד השוחטים הקצבים ,שנוסף על זה שמאכילים טריפות רח"ל ,מוכנים להרוג כל מי
שיעמוד נגדם.
ההמשך בהשמטות עמ' קיב
וזה לשון הגה"צ משה
שטרנבוך שליט"א :והנני
מקוה שבית ישראל יכירו
נחיצות מפעלכם ,וה' יהיה
קרן
להרים
בעזרתכם
הכשרות ונקדם עצמינו
שזה"פ ראויים לקבל בקרוב
פני משיח צדקינו ,עכל"ק.
ושני נביאים מתנבאים בסגנון
אחד

שנת תשמ".

י
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מןהמקור



שנת תשמ".

שנת תשמ"ו

נדפס אז בעתון אלגעמיינער ג'ורנל ,הובא ב"מדריך כשרות" מחודש תמוז  -אב התשל"ה

ראה להלן השמטות בסוף הספר
ההיסטוריה הגדולה:

א .איך ומי אשם בזה על שבשנת
תשי"ד  -תשט"ו נפלו לשמד יותר
ממיליון יהודים בארצינו הקדושה?
ב .הקשר שהיה להאדמו"ר מהאלמין
שליט"א עם  -להבחל"ח  -כ"ק
אדמו"ר מליובאוויטש [שליט"א]
זי"ע ,ואיך ,ולמה יסד כ"ק מרן אדמו"ר
מליובאוויטש "מבצע כשרות"?
ג .ואיך הרבנים כיום יכולים להציל את
הכלל ישראל?

מןהמקור
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מכתבים מאת הרבנים הגאונים של בד"ץ העדה החרדית ירושלים תובב"א
הרב אליהו זלאטניק

הרב דוד הלוי יונגרייז

שנת תשכ"ח

שנת תשל".

שנת תשנ"ז

הרב ישראל יצחק הלוי רייזמאן

שנת תשל"ח
שנת תשכ"ח

יב
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מן המקור

מכתב מכ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל

שנת תשל"ח ראה השמטות עמ' קיח
הרב משה שטרנבוך

בעזהי"ת יום י"א אב תשל"ד.
לכבוד מערכת וועד הכשרות הרבנים
הגאונים שליט"א
יהי נועם ה' עליהם!
אחדשה"ט בכבוד רב,
מאשר אני בזה קבלת מדריך הכשרות,
והסליחה אתכם שלא אישרתי עד היום
שהייתי באירופא ,וכעת חזרתי ונהנתי
לקרוא החוברת ,וב"ה לא אלמן ישראל,
ואתם משתדלים להרים קרן הכשרות ,יסוד
היסודות בקדושת עם ישראל .אשריכם
ואשרי חלקכם,
ומגלגלין זכות ע"י
זכאי.
ויהי רצון שתשרה
שכינה במעשי
ידיכם.
ראה בעמ' לג כל
המכתב בשלמותו

שנת תשנ"ז

שנת תשל".

שנת תשל"ט

מן המקור
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קן האדמורי"ם כ"ק מרן אדמו"ר מאודווארי [שליט"א] זצוקללה"ה
רבי שלום קרויז
אבדק"ק אודווארי ,מח"ס דברי שלום עה"ת ושו"ת ,ועוד

בשנת תש"ע,
הסכמה וברכה
לספר 'אור הזוהר',
ושאר ספרים על
הזוהר הקדוש
וכן כתב עוד שני
מכתבי חיזוק
על מעלת לימוד
זוה"ק

שנת תש"ס

שנת תשכ"ח
ברכת כ"ק מרן האדמו"ר מטאש שליט"א על ספרי הזוהר
הקדוש

כשהיה בדעתי להתחיל עבודת הקודש על הזוה"ק ,נסעתי לפני ראש השנה לכ"ק
מרן האדמו"ר מטאש שליט"א ,וסיפרתי לו שאני משתוקק מאוד ומרגיש שאם
אדפיס את ספר הזוהר מחולק לקטעים עם ביאור ,ויתחילו כל עם ישראל ללמוד
זוהר הקדוש ,בוודאי שכל העם יחזרו בתשובה ,ונזכה להגאולה שלימה בקרוב ממש.
רבינו הקדוש מטאש אמר זה דבר גדול וקדוש מאוד והשי"ת יעזור לך ,ואתן לך סכום
הגון שיהיה לי גם כן חלק בזה ,ותתחיל תיכף בהעבודה ,כי הרשב"י קבע כבר "בדא
יפקון מן גלותא ברחמי" ,העטרת צבי פרשת בהעלותך כותב מי שלא ראה אור ספר
הזהר לא ראה אור מימיו .ובנוצר חסד על מסכת אבות כתב ,לו עמי שומע לי ,בדור
הרע הזה שהמינות גובר היו לומדין עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזהר והתיקונים
להגות בה ,והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים .ובשלחן הטהור (סימן צ"ג
אות ב') :קודם התפלה יקבע עצמו ללמד משניות ,גמרא ,זהר .ולא יתפלל עד שילמד
בזהר הקדוש הן רב הן מעט .וסיפר לי הסיפור איך שנתקרב המגיד ממעזריטש
זי"ע להבעל שם טוב( ,ע"י לימוד עץ חיים) ,ועוד כמה דברים נפלאים( ,ואכמ"ל)
ובירך אותי שאזכה לברך על המוגמר ,ואביא לו הספרים כשיצא לאור בעזהי"ת.

המשך ראה בהשמטות עמ' קיב

הגה"צ רבי לוי יצחק גרינוואלד

שנת תשכ"ח

יד
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שנת תשכ"ח

שנת תשכ"ה

יעקב יצחק ניימאנן
רב בבהמ"ד חסידי בעלז ומחזיקי הדת מאנטרעאל

בס"ד

 ..הגיע עוד ספר נפש
ישעי' ומכרתיו
ואני שולח מה שקיבלתי.
בכבוד רב ובברכת כל
טוב
ומצפה לישועת ד'
יעקב יצחק ניימאנן
עש"ק נחמו תשל"ג לפ"ק
שנת תשל"ח

מן המקור

מן המקור
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בס"ד
נא לשלוח לי מדריך הכשרות ,והנני שולח
 4.00על שנה אחת כמבוקש.
בתודה

יעקב יצחק ניימאן
רב דביהמד"ר חסידי בעלזא ומחזיקי הדת
מאנטרעא-ל יע"א קנדה

מכתב מהגה"ק כ"ק אדמו"ר מקראסנא
רבי הלל ליכטענשטיין שליט"א זיע"א
בעל שו"ת כוונות הלב
במכתבו לוועד הכשרות דהתאחדות
הקהילות בשנת תשל"ד

שנת תשל".

...בכל לב ונפש אני שולח דמי חתימה...
החזק נא ידיכם בעזר מקודש...
שנת תשל".

ר' ליבוש לייזר

...זכות גדול היה לי אם תוכלו לזכות
אותי להיות לי חלק גדול בעבודתכם הכי
חשובה...
שנת תשל".

שנת תשמ".

הרב צבי הירש הורוויץ
בן האדמו"ר מסטריזוב זצ"ל

שנת תשל".

שנת תשמ".

טז
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שנת תשל".

שנת תשמ".

שנת תשמ".

שנת תשמ".

שנת תש".ם
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מן המקור

מכתב הסכמה לחק לישראל בשנת תש"ל
נפתלי הירצקא העניג
אבד"ק שארמאש
בעונותינו הרבים בסיבת החורבן והגלות שאירע לעם ישראל בימינו אלה הרבה
ממנהגי ישראל הטובים והישרים נדלדלו ונטשטשו ,ולמיעוט מציאותם כמעט שנשכחו
מלב ההמון ,וככה אירע גם בלימוד החק לישראל ,שהיה חק קבוע לכל בר ישראל מגדול
ועד קטן להשלים חקו מידי יום ביומו כל ימי חייהם עד עולם ,ועכשיו בעונותינו הרבים
נתמעטו לומדיה ועוסקיה וכמעט לא נמצאו ,מי יתן איפוא להחזיר עטרה ליושנה שיקבעו
כל אחד ואחד שיעור קבוע ללמוד בכל יום ויום כפי הסדר שיסדה רבינו האריז”ל על פי
הסוד ,וגם לקבוע שיעורין ברבים כמנהג אבותינו הקדושים בדור הקדום.
על כן בואו ונחזיק טיבותא לגברא דמרא סייעא ...אשר טוב עשה בעמיו והדפיס ספר
חק לישראל בדפוס נאה ומשובח ,באותיות מאירות עינים ,גם חילק כל פרשה בכרך
לבדנה ,למען להקל ללומדיה להוליכם בחיקם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך באלה
מסעי ,והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו ,ולא ימוש ספר התורה הזה מפיך ,ועל ידי זה יהיה
באפשרות גם להטרודים על המחי’ ועל הכלכלה להשלים חוקם בספר החק לישראל מידי
יום ביומו .ואקוה בעזר השם שיתרבה גבולנו בתלמידים ויתרחב גבול הקדושה להגדיל
תורה ולהאדירה .ומתאמרא משמיה דהגאון הצדיק הקדוש משינאווע זללה”ה ,אשר לימוד
החק לישראל מסוגל לפרנסה בנקל ובהרחבה ,ונרמז באמרם ז”ל (ביצה ט”ז ע”א) דהאי
חק לישנא דמזונא הוא ,עד כאן דבריו הקדושים ודפח”ח ,ובזכות התורה הקדושה יוסיף
הקב”ה ויגאלנו גאולת עולם במהרה דידן אמן כן יהי רצון.
הכ”ד הכותב לכבוד התוה”ק ולומדי’
נפתלי הירצקא העניג אבד”ק שארמאש יצ”ו ,ברוקלין ,נ.י.

ראה באריכות
השתלשלות הספר
"חק לישראל"
בהקדמה לספר
"חק לישראל"
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הספרים הראשונים שהוציא לאור מרן כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א' :נדחי ישראל'  2000עותקים; 'ציפית לישועה'
 5000עותקים' ,אהבת ישראל'  5000עותקים' ,תפארת אדם' על גילוח הזקן  5000עותקים [ואח"כ הדפיס הרב שליט"א
'זקן ישראל כהלכתו' עשרות אלפי עותקים בידיש עברית אנגלית יותר מ 100000-עותקים ,ומי שקורא את הספר הזה
פחות מחצי שעה ,כבר לא יהין ליגע בזקנו במשך חייו]' ,גדר עולם' על טהרת המשפחה  5000עותקים.

ב"ה

אין ליכט
פון תורה
ספר

נדחי ישראל
בלשון הקודש ואידיש

52
הוצ.ה שניה
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,÷øàé àåð ïéì÷åøá

תשכ"ה

÷"ôì â"ìùú úðù

תשל"ט
ב"ה

ב"ה

אין ליכט
פון תורה

אין ליכט
פון תורה

ספר

ספר

זקן ישראל
כהלכתו

תפארת אדם
להחפץ חיים זצ" ל
לשון הקודש ואידיש

אידיש











תשנ"ט



תשנ"ט



מבצע אהבת ישראל
רבינו ראה שבוויליאמסבורג פעילים מאוד ובכל הכוח במבצע של "שנאת ישראל" ,ולאו דוקא ביהודים
מארץ ישראל ,אלא אפילו בין אדם לחבירו ובמיוחד נגד חסידויות אחרות ,ובמיוחד אם הלה לא שייך לחוגו
(מפלגתו) הרי מותר לקורעו כנחש ,ועל אחת כמה וכמה לדבר עליהם כל דבר אסור ,זהו פשוט אחת מן
המצוות הגדולות והחשובות ,כלל לא היה ניתן להסביר לציבור שישנו ענין כזה ששמו "אהבת ישראל"
או "לא תשנא את אחיך בלבבך" וכו' .לכן החליט רבינו להוציא לאור את הקונטרס של החפץ חיים שנשא
את השם "אהבת ישראל" ,והדפיס מהם  5000עותקים ופיזר אותם בכל בתי הכנסת ,תתי"ם ,ישיבות וכו',
וכשמפיצים בחנם הספרים אוזלים במהירות כך שלעתים כבר לא נשאר אפילו עותק אחד .ואח"כ יצא לאור
בהוצאה שניה בעשרת אלפים עותקים.

מן המקור

קובץ הסכמות ומכתבים

יט

מבצע טהרת המשפחה  -ספר 'גדר עולם'
מיד לאחר חתונתו נוהג היה רבינו ללכת לשיעורו של להבחל"ח רבה של קאפיש זצ"ל ,הוא היה
לומד יו"ד ח"ב ,הוא התקרב אליו בקירבה יתירה ,ובכל יום שישי היה נוהג לבוא ולשוחח עמו בנושאים
העומדים על הפרק של הכולל ולשוחח עמו על פרצות שונות שאירעו מדי יום.
רבה של קאפיש אמר לו אז ,שלדעתו המצב בעניני טהרת המשפחה הוא איום ונורא ,ובמיוחד
כאשר בין כל כך הרבה אברכים אין כמעט שאלות ,והוא היה אז כמעט יחיד מבין הרבנים שהשיבו
בשאלות בענינים אלו .באותה תקופה נתגלה שבבתיהם של אברכים חשובים כלל אין מתקיימים
ההלכות החמורות טהרת המשפחה ,וכנראה הנשים עשו זאת ללא ידיעת הבעל .כששמע זאת רבינו
הוא שאל את רבה של קאפיש ,אולי אותם האברכים שואלים רבנים אחרים ,ונקב בשמותיהם של הרב
מלאנטצבערג ,ורבה של שאפראן ועוד .ועל כך השיב לו רבה של קאפיש שהוא שוחח על כך עם אותם
הרבנים ,והם טענו בפניו את אותה טענה ,הללו הוסיפו ,כי העם-ארצות מאוד גדולה ומי יודע אם לא
זה הגורם לכך .היו להם אז גם קשרים
עם הרבניות האחריות במקוואות,
והללו סיפרו על הרבה משפחות
מיוחסות שאינן באות ולא שומרות
אין ליכט
קיום הבית ,ואז התעורר הענין שיחלו
פון תורה
לערוך רשימות ,מי הן המזלזלות
גדר עולם
בחמורות שאינן הולכות .אז החליט
רבינו להדפיס את הספר גדר עולם
של החפץ חיים ב 5000-עותקים
ושלח אותם בדואר לכל המקומות.

לאחר שהוא הוציא לאור את

הספר גדר עולם פגש אותו הר"ר


מעכלע ניימאן שליט"א והוא סיפר
לו כי הוא עובד בימים אלה על ספר
בעניני טהרת המשפחה ,והוא זקוק
לעזרה לצורך הדפסת הספר בכדי
שיוכל לשלוח לכל המקוואות בעולם.
הרב נכנס אתו לעבודה חזקה מאד,
אין ליכט
פון תורה
עזר לו בכל האופנים לסדר ולהדפיס
טהרת המשפחה
ולמצוא תורמים ,ותיכף ומיד הדפיסו
בפעם ראשונה  5000עותקים בשפת
היידיש ,ואח"כ בלשון הקודש 12000
עותקים ,ואח"כ  .20000ושלחו את

זה לכל המקואות שבכל העולם,
ותרגמו את זה לשלש עשרה שפות.


ניתן לקבל את הספרים בחינם [באיזו

שפה שרוצים] בטל .0548436784
ב"ה

ספר

להחפץ חיים זצ"ל
צניעות וטהרת המשפחה
אידיש

ב"ה

ספר

לשון הקודש ואידיש
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ב"ה

אין ליכט
פון תורה
ספר

דער תנא רבי

שמעון בן יוחאי
אדער

דער גן עדן התחתון
אידיש






ספר אבן שלמה מספר על גדלותו של
הגר"א זי"ע

אבן שלמה הוצאה שניה

תשכ"ה
תשכ"ט
ב"ה

אין ליכט
פון תורה
ספר

אבן שלמה
ווילנא
אידיש
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כא

מליון בעלי תשובה על ידי הצדיק מזכה הרבים הגדול
רבי אמנון יצחק שליט"א ,כיצד???
כח החזרה בתשובה של הרב אמנון יצחק שליט"א על ידי הספר הנפלא
משני הבעלי תשובה בעיר קראקא שהאכילו עשרות בשנים נבילות וטריפות חלב ודם
רח"ל ,בזמן המגלה עמוקות זי"ע
ב"ה ,מוצאי שב"ק לסדר "ידבר נא עבדך דבר באזני אדני" ,טבת
תשע"א
לכבוד הרהגה"צ האדמו"ר מהאלמין שליט"א.
בראשית דברי אני רוצה להביע לך תודה גדולה מאוד על שנתתם לי
ספרים על הזוהר הקדוש והתיקוני זוהר והסט זוהר היומי  6כרכים בחינם,
ואני לומד ב"ה בזה כמו שראיתי שהבאת מרבינו רבי נחמן מברסלב זיע"א
שאומר שצריך לגמור כל הזוהר כל שנה ,והלוואי שאזכה לגמור כל שנה את הזוהר הקדוש.
שמעתי שאתם הדפסתם הספר ממעשה בעל התשובה בעיר קראקא ,לפני הרבה שנים,
והדרשה הראשונה ששמעתי מהצדיק הגאון הקדוש מזכה הרבים מהגדולים בעולם ה"ה רבינו
"אמנון יצחק" שליט"א ,שאמר שהספר של הסיפור
של המגלה עמוקות בעיר קראקא איך ששני יתומים
מכרו נבילות וטריפות עשרות שנים .....הצדיק הזה
רבי אמנון יצחק שליט"א כשקרא את הספר הזה של
שני הבעלי תשובה בזמן של המגלה עמוקות זיע"א
הסיפור הזה "קירב אותו ליהדות"!!!!
במשך שנים רבות פיטמו את
ועכשיו אין הספר תחת ידי ,על כן אני מבקש אם
המטבח היהודי בבשר טריפה ,סיפור
יש לכבודו עותק מזה הייתי רוצה לקנות את הספר
מזעזע שאירע בזמן כהונתו של
הזה בכסף מלא ,ואני הייתי מציע עצה מאוד טובה,
שפירא
הצדיק הקדוש רבי נתן נטע ּ
כי אני חושב ,וזה בוודאי אמת ,שהיתומים האלו
זצוקללה"ה ,בעל מחבר ספר "מגלה
היו בעלי תשובה גדולים מאוד ,וממילא נשאר הכוח
עמוקות".
שלהם שאנחנו גם כן יכולים להיות חוזרי בתשובה,

ולהתקרב ולהתחזק באמת להקב"ה ,וכפי ששמעתי
בעצמי מהצדיק רבי אמנון יצחק שליט"א שהוא
יו"ל ע"י
חברת מזכי הרבים העולמי
התקרב ליהדות וחזר בתשובה על ידי הספר הקדוש
ברוקלין נ.י ה'תשמ"ו
הזה ,ולא רק שהוא חזר בתשובה אלא החזיר בתשובה
נדפס כחצי מליון עותקים
אנחנו
וקירב נשמות נדחות לעם ישראל בלי גבול ,מזה
בעשרות הוצאות ובארבע לשונות
רואים שהספר הזה יש לו כוח עצום מאוד שאי
אפשר לכתוב את הכוח הזה .אז הייתי מציע שכבודו
שליט"א ,כמו שהוא מדפיס אלפי אלפים ספרים על
הזוהר הקדוש כמו "אור הזוהר" "גדולי ישראל והזוהר" ו"ערכה של שעה" ,שידפיס הספר הזה
הסיפור בעיר קראקא איך שהיתומים עשו תשובה ,וזה בוודאי יעזור לכל עם ישראל שיחזרו
בתשובה [כמו שזכיתי אני להיות בעל תשובה כבר לפני  20שנה].
נתאר לכבודו ,אם הספר הזה עשה צדיק כזה גדול כמו רבי אמנון יצחק שליט"א ,שהכוח
שלו עצום מאוד ,זאת אומרת שמהספר הזה יכול להיות עוד אלפים כאלו כמו הרב אמנון יצחק

בעיר קראקא

כב
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שליט"א ,וכל עם ישראל יחזרו תיכף בתשובה שלימה  -ומיד ניגאל ברחמים.
ואברך את רבינו האדמו"ר מהאלמין שליט"א שהשי"ת יתן לו רפו"ש ואריכות ימים ושנים
טובים בבריאות איתנה ונהורא מעליא שיזכה להמשיך לעבודת השם לשם שמים אמיתי ,ולקרב
את כל עם ישראל להקב"ה .ונזכה כל עם ישראל לקבל פני משיח צדקינו ובנין בית מקדשינו,
ותחזינה עינינו בשמחה זו ,בב"א.
ראובן בלאק
 18נקודות מהסיפור
תוכן הסיפור:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

.17
.18

מה שקצבים מסוגלים לעשות.
גדולי ישראל נופלים במלכודת.
דרך ושיטה לרמות את כלל ישראל באכילת ונבילות
וטריפות.
קצבים מחלקים צדקה ביד רחבה לכל נדכא ונצרך.
לקצבים מקום מכובד בכל עניני הקהילה ועומדים
במרכזה.
מקום מיוחד בשמחות ובאירועים משפחתיים מוכן
עבורם בכל אירוע.
הבחורים המכובדים היפים והטובים ביותר חתניהם.
בית החיים מתמלא בנשמות של צעירים שנקטעו
בדמי ימיהם.
אנשים צעירים משאירים אלמנות ויתומים ל"ע.
ילדים צעירים נפטרים מן העולם ללא עת ומשאירים
הורים מלאי צער.
העיר כולה על גלגלים.
עשרות בחורים ואברכים תלמידי חכמים עוזבים את
הדרך הישר.
מנקרים מאכילים חלב ודם לעיר שלמה ששמה
קראקא במשך עשרות שנים.
אלפי קילוגרמים של בשר נזרקים לאשפתות.
כלים בערך של מליוני דולרים נשברים ונזרקים
לזבל.
תלמידי חכמים – רבנים – דיינים – גאונים וצדיקים –
ראשי ישיבות כלי קודש – סופרים – שוחטים מלמדים
– בני ישיבות – חסידים ואנשי מעשה – תינוקות של
בית רבן ועשרות אלפי משפחות חשובות אוכלים
נבילות וטריפות חלב ודם עשרות שנים.
בכיות ויללות עד לב השמים בכל קראקא.
ה"מגלה עמוקות" גוזר עשרות תעניות בגלל עשרות
המגיפות.


אם רוצים להציל את בחורי ישראל שלא יהיו
"נושרים" חייבים קודם לתקן את כשרות
המאכלים  -שבזה הכל תלוי.

הסיפור ממבט אחר

כמה היבטים של המעשה הנורא
ההבדל בין מאנסי לקראקא

 .1לקראקא הי' רב אחד – במאנסי ישנם מאות רבנים.
 .2בקראקא היו שני קצבים – במאנסי מאות קצבים.
 .3בקראקא האכילות טריפה בשוגג  -במאנסי במזיד.
 .4בקראקא האכילו עמי הארצות טריפות ,כיום רח"ל
גם הנקראים ת"ח מצויים במכשלה זו.
 .5בקראקא זה קרה מתחת לאפו של הרב – ,במאנסי
הוא בהכשר ובהסכמתם של חלק מהרע-בנים.
 .6קראקא היתה רק עיר אחת – במאנסי ישנן מאות
קהילות חרדיות ,שהוא חלק גדול מכלל ישראל.
 .7בקראקא הקצבים חזרו בתשובה בהתעוררות
הראשונה – במאנסי לאחר עשרות שנים של זעקה
מרה על ידי רבנים גדולי ישראל ,ואנשי המחנו"ט
(ראשי-תיבות :מאכילי חלב נבילות וטריפות) עדיין
מפטמים את ישראל במאכלות אסורות.
 .8בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול
והנורא – במאנסי למאכילי הטריפות אין כל פחד.
 .9בקראקא הרבנים קרעו לבבם ובכו על חורבן בית
המקדש – במאנסי לוקחים חלק גדול של הרבנים
קרוב למליון דולר דמי הכשר ,בכדי להתגונן נגד
הרבנים המעוררים ,להשתיק את הערעור ,ולטשטש
את המוחות היהודים התמימים ולא להרשות חלילה
ליהודים שיפסיקו לאכול בשר טריפה.
 .10בקראקא היה רק באותה העיר ,ואילו כאן נשלח
רח"ל לכל העולם.
 .11בקראקא בסך הכל במשך  40שנה מכרו כל כך הרבה
נבילות וטריפות ,ובניו יורק מוכרים ביום אחד כמות
כזו כפי שמכרו שם במשך כל השנים ,כי בקראקא לא
הי' אקספורט ביזנעס ,אבל בניו יורק מפיצים אלפי
טונות של בשר כל יום לכל האטליזים בכל ארצות
הברית ולכל המסעות שם ,לבתי המלון ,למסעדות,
לקעיטערערס ,לבתי החולים ,למטוסים אלפי טונות
בשר בתוך חודש (ובפרט סאלאמיס ,פרענקפורטער,
נקניקיות שהם מטובלים בחלב ,לשונות וכבדים ועוד).
מתי תהי' לנו הזכי' שהרבנים יצוו שהעיר
הטריפה ששמה ניו יורק ישברו את הכלים
הטרפים ,ולזרוק את כל הבשר הטרף לזבל.
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הסכמות ומכתבי עידוד שנדפסו בספר נפש ישעיה על מאכלות
אסורות (ב"ח) ,שמירת המצוות כהלכתן (ח"ן חל') ,קובץ ספרי כשרות
(ג"ן חל') ,קובץ ספרי שחיטה (כ"ו חל') ,קובץ ספרי ניקור (ל"ג חל'),
קובץ ספרי שמירת שבת (י"ח) ,קובץ ספרי מקוואות (ח"ח) ,שמירת
הברית (י"ח) ,דברי תורה (עה"ת ז"ח) ,קובץ ספרי סת"ם (כ"ב חל') ,קובץ
ספרי קדושת ביהכ"נ (י"ז חל') ,שכר ועונש על פ' התורה (ו"ח) ,שו"ת
זבחו זבחי צדק (ג"ח) ,אור הזוהר (י"ח) ,ועוד ,מגאוני וצדיקי וקדושי
הדור ,אנשי כנסת הגדולה ,בישיבה של מעלה .עמודי העולם ,ראשי
סנהדראות ,אשר כל בית ישראל נשען עליהם ,וכגחלי אש דבריהם,
מסודר לפי סדר השנים.

שנת תשכ"ז
שמעון זאב מיללער
אב"ד דקה"י אראד יצ"ו
כעת חו"פ קה"י ברוקלין יצ"ו

בעזהשי"ת
לכו בנים שמעו לי חזו מפעלות איש צעיר לימים ,חובר חיבורים מחוכמים ,נודע בשערים
לזוכה ומזכה את הרבים ,כבוד ידיד נפשי ולבבי האברך החשוב מופלג בהפלגת חכמים
ונבונים ,יראת השי"ת על פניו נראה מבחוץ ושו' מבפנים ,חסיד המתחסד עם קונו ,ואהבת
תוה"ק בוערת בלבבו ,כש"ת מו"ה שלו׳ יודא שליט"א למשפחת גדולים (גראסס) ואשר העיר
השי"ת את לבבו הטוב והיפה ואת רוחו הברה והנקי׳ האמונה עלי תורה הקדושה לערוך על
שלחן התמיד של לומדי ושומרי תוה"ק לחם הפנים שיש לו פנים לכאן ולכאן הן לרוח תוה"ק
והן לרוח יר"ש ושניהם רואין זא"ז בכוונה אחת בספרו הנחמד ,לעורר את רוח הבריות ולקרב
את הלבבות אל אבינו שבשמים מבלי להתגאל במאכלות האסורות אשר עד כמה הפליגו חז"ל
בעונש העבירה הזאת באמרם ז"ל עכו"ם דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו ,ועוד העידו
חז"ל עה"פ ונטמתם בם א"ת ונטמתם אלא ונטמטם בם שמאכלות האסורות מטמטם את הלב
ואין זוכה להשגת תוה"ק ויר"ש אמיתית כמובא בספה"ק.

ומי שאינו שומר פיו ולשונו ,ואמת וכשרות לא יהגה חכו ,ואפילו אם לדידי׳ עושה מחיצה
המפסקת ומבדלת בין החי׳ הנאכלת ובין החי׳ אשר לא תאכל ,אבל לאחריני לא ,ואם רשות
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הרבים מפסקת אותו מסלק עצמו לצדדין בלא הנאת גרונו ,לכבד את השי"ת יוצרו וקונו
מגרונו ,לעמוד על המשמר לעורר את חבירו בזהירות יתירה לשמור נפשו וגופו מכל דבר
המפסיק וחוצץ בינו ובין קונו יוצרו ובוראו ית"ש במקום שהוא עצמו צריך לאותו דבר להרחיק
עצמו בצ"ט שערי פרישות את כל דבר האסור לנו ע"פ תוה"ק ולדחות בכל מאמצי כחו מהבל
פיו את כל מה שנאסר לנו מפי הגבורה ,איש כזה אשם הוא בנפשו ,והיתה לו גם אחריות זרעו
שלא ימעדו רגליהם מצעדי תוה"ק ודרכי השי"ת המחוייבים עלינו מאבותינו ואבות אבותינו
אשר קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם ,ולא יעבור חלילה אפילו עבירה כל שהיא מסיבת קלות
דעתו והתרשלות ידו לזרוק מעל השלחן הדומה למזבח זריקה תמה הגונה וכשירה לסייג
תוה"ק ונראית לכל הצדדים ולא בתירוצים שנונים טעמים כמוסים רק בפיו ולבו שוין כדי
שיתקבל האמת על לב כל השומע מכל מי שאמרו ואמת יהגה חכו והנגלות הללו לנו ולבנינו
הוא עד עולם ,כי לא תשכח תוה"ק מפי זרעם וז"ז עד סוף כל הדורות.
והנה כבוד האברך החשוב הנזכר שם נפשו בכפו לדחות מעליו כל דבר הטורדו והשליך
מנגד אחריות בני ביתו אשר חייהם הגשמי תלויין בו ויאחוז בידו חבל התעוררות קיום תוה"ק
ותהי למטה בכפו להטות לבבות ישראל לקבלת עול מלכות שמים שלימה ,ועול מצות השי"ת
ברה ,והן דברי הספר הזה מאירות את העינים להאיר להם את הדרך ישכון אור תוה"ק בחיי
הגשמי על יסוד חיי הרוחני אחוז היטב בחבלי ספרים הקדושים על גלילי כסף ועמודי זהב
שנמשלה להם תוה"ק רצפת בהט ושש דבק חזק ומתקיים ליראת השי"ת שקודמת לחכמה
וביסודות דר וסוחרת ממי לקנות מאכלות הכשירות ,וכמובן רק ממי שיש לו נאמנות וכל מה
שיש לו בבית מסחרו חתים בגושפנקא דרבנן מורי הוראות בישראל ,אשר על פיהם יצא ועל
פיהם יבוא כל דבר העובר דרך פה ולשון וברכה תחלה וסוף להשי"ת א־ל אחרון וראשון,
ואז ותבואנה אל קרבינה אוכל קמעא מעט מזעיר אך ורק מה שכשר ומותר ע"פ תוה"ק והוא
מתברך בבני מעיים בלי יסורים וחלאים רעים ,והיתה להם ולזרעם אחריהם דורות ישרים ויראי
השי"ת ומזכים את אבותיהם לעולמי עולמים אפילו כשנשמותיהם בגנזי מרומים ושפתותיהם
בקבר דובבים .גם אז לעד עומדת צדקתם וזכותם מגנת ומצלת על כל דורותיהם העתידים.
והנה כבוד האברך החשוב הנזכר ברוב ענותנותו פנה אל תפלת הערער כמוני השפל
והנשבר להסכים על ידו ,ואנא עבדא דקודשא בריך הוא דסגידנא קמי׳ ומקמי׳ דאורייתא
קדישא בכל עידן ועידן ,הנה למען המצוה הגדולה של זכות הרבים להרבות כבוד שמים ומ"ע
הבאה מכלל לאו ברוך הוא אשר יקים את דברי התורה הקדושה לעשות אותה חלילה לי
לדחות בקשתו ,אפילו אם ישיחו בי יושבי שערי תוה"ק ונגינות שותי שכר ויין תוה"ק לשאול
באוכל למו הגם הרב מאראד בנביאים ,וכי גם הוא משרי המסכימים ,ותשובתי בצידי ,הנה
שמתי פני כחלמיש למען הצור ישראל וגואלו יתברך שמו למעינו מים נאמנים של תוה"ק
וקיומה להיות לכה"פ נטפל לעושי מצוה להזכר גם שמי הדל על דבר שבקדושה הזה ,וביותר
שמקובל בשם רבינו הגאה"ק הנוב"י זצ"ל שעל ספרים כאלו משמים כבר הסכימו עליהם ,ובזה
אשיב חורפי דברי עמקי לבבי ואשר לענ"ד לכל אוהבי השי"ת ולומדי תוה"ק לכאו"א לפי ערכו
וכבודו אמורים.
ואני תפלה אל אבינו שבשמים עבור הספר הנוכחי שיקובל על כל עין הרואה תום ויושר
לבבו של האברך החסיד הנזכר בעל מחברו ,אשר כל כוונתו לזכות את אחיו עמו ,ותחזקנה ידיו
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לעשות חיל בתוה"ק ואוזן שומעת ומשמעת תוכחת מוסר בקרב חכמים תלין ברב טוב הצפון
למצדיקי רבים ככוכבים כחפץ לבבו ונפשו הטהורה עד ביאת גוא"צ ברינה ב"ב א"ס.
כה דברי פה המדבר אל כבוד אוהבי השי"ת ולומדי תוה"ק משכו וקחו לכם את הספר הזה
בכסף מלא ברוח נדיבה ובנפש חפיצה להניח ברכה אל תוך בתיכם והשי"ת עמנו ועמכם.
והנני באעה"ח יום ה' לס' ונפש כי תקריב כ"ה אדר שנת תשכ"ז לפ"ק פה ברוקלין יצ"ו
הק׳ שמעון זאב מיללער

שנת תשכ"ח
הסכמת הבית דין צדק דהעדה החרדית בעיה"ק ירושלים ת"ו

ד׳ אייר תשכ"ח "השלום-ושלוה" לפ"ק
הרה"ח הנכבד הרב שלום יהודא הי"ו בהרה"ח מוה"ר ישעי׳ זאב גראס ז"ל ,ליקוט נאה
ממקורות נאמנים מתורה שבכתב ושבע"פ ומדרשי חז"ל ומספרי יראים וחסידים אזהרות
והנהגות טובות על דבר הזהירות והשמירה ממאכלות אסורות וחומר האיסור ר"ל .ואשר שמו
יכונה "נפש ישעיה" .ע"כ אמינא לפעלא טבא יישר ,ומצוה לסייעו לדבר נשגב זה שיש בו
משום זיכוי הרבים שגדול שכרן מאד ,להציל את בנ"י ממכשולים ח"ו .והבא לטהר מסייעין
אותו ,ויתברכו כל העוסקים והמסייעים ויהא זכות הרבים תלוי בהם ,ונזכה לאריסטון שעתיד
הקב"ה לעשות לכל פה שלא יכשל במאכ"א ,ולביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
הכו"ח לכבוד התורה והמצוה,
דוד הלוי יונגרייז
ישראל יצחק הלוי רייזמאן

יוסף גרינוואלד
רב דקהל "קהלת יעקב" מפאפא
 660בעדפארד עווניו ברוקלין נ.י.

ב"ה
הנה האברך החסיד המופלג בתורה וי"ש וכו׳ כש"ת מו"ה שלום יודא גראס נ"י ,הביא לפני
קונטרס לקוטי מוסר והתעוררות על דבר שמירה ממאכלות אסורות אשר ליקט מספרי גאונים
וקדושים ,ובקשני לכתוב איזה שורות על טוב הדבר ,ואמרתי לעשות רצונו ,וראיתי כי טוב
עשה בעמיו ,כי בו פנינים יקרים המעוררים את הלב וראויים להעלות בדפוס לזכות בהם את
הרבים ,ע"כ גם ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו.
ובאתי עה"ח פה ברוקלין ל"ז למב"י תשכ"ח לפ"ק,
הק' יוסף גרינוואלד

לוי יצחק גרינוואלד
רב דקהל ערוגת הבשם ברוקלין ניו יארק
הנה האברך המופלג בתוי"ש ותיק וחסיד מו"ה שלום יודא גראס נ"י יצא ללקוט אמרים
מספרי מוסר בענין זהירות ממאכלות אסורות ,ומביא כמה מעשיות מצדיקי אמת בענין זה,
לראות עד כמה צריכים ליזהר שלא יבא לפיו דבר שיש בו חשש איסור ,אפי׳ איסור שמנו
חכמים ז"ל מחמת חשש שנראה לעינינו חשש רחוק ,מ"מ כיון שחכמינו ז"ל אסרו אותו הוא
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אסור כמו איסור דאורייתא ,והוא מטמטם את לבו ומוחו ,ועבירה גוררת עבירה עד שנכשל
ח"ו באיסורים חמורים ,ויען שהוא תועלת גדול לזכות את הרבים ע"כ ראוי ונכון להחזיק בידי
האברך הנ"ל.
באעה"ח ב׳ בהב"ח ל"ז לעומר תשכ"ח לפ"ק
הק' לוי יצחק גרינוואלד

נפתלי הירצקא העניג
אבדק"ק שארמאש יצ"ו
ברוקלין ניו יארק

ב"ה
בא לפני האברך הרה"ח המו"מ בתו"י חו"ב וכו׳ כש"ת מו"ה שלום יודא גראס נ"י ,והביא
לפני לקוטים נאים מדברי רבותינו הק׳ ,הלכות ודברי מוסר בעניני מאכלים ,שמירות נחוצות
ואזהרות נחוצים ומועילים ,ורוצה להדפיסם וביקש ממני ליתן הסכמתי ,ובאמת דברים הללו
אינם צריכים להסכמה ,בפרט שהמה עפ"י רוב דברים מקדושי עליונים ,שכל דבריהם המה
גופי תורה ,וכעת הוא מצות עשה שהזמן גרמא ,שע"י הטרדות הגדולים שבעלי בתים המה
טרודים במדינות אלו כל ימיהם ,עי"ז מבקשים לכל דבר להיות מורה היתר ,והמכשול גדול
עד מאד בעו"ה בענינים אלו והבא לטמא פותחין לו ח"ו ,ע"כ טובה גדולה עשה בזה לעשות
רצון יוצרנו ,לסייע לכל הבא לטהר להיות גם הוא מהמסייעין ,כידוע הפי׳ של הה"ק מרי"י
מלובלין זצללה"ה ע"ז ,וכן בסה"ק שהכונה שכל או"א צריך לסייע ע"ז ,ושכרו גדול ממעון
הברכות והישועות.
כו"ח לכבוד התורה והטהרה יום ב׳ לס׳ וישבתם לבטח ל"ז למב"י התשכ"ח פה ברוקלין יצ"ו
הק' נפתלי הירצקא העניג

ישכר בער הלוי ראטנבערג
אב"ד דק"ק וואידיסלב יצ"ו

ב"ה ,עש"ק תזמ"צ כ׳ למב"י תשכ"ח לפ"ק.
כבוד האברך המופלג בתורה ,ותיק וחסיד יר"ש מרבים ,מו"ה ר׳ שלו׳ יודא גראס נ"י.

ע"ד הקונטרס שחיבר ליקוטים יקרים מספרי קודש בענין הזהירות בכשרות המאכלים
והמשקים ,אמינא לפעלא טבא יישר כחו וחילו ,כי נתרופפה הרבה הזהירות בזה ,וסומכים על
חזקות ישנות שכבר איתרעו ,וגם סומכים הרבה פעמים על משענת קנה רצוץ ,ואדרבה בדורנו
זה ,שמלאכת ההרכבה וההפרדה (כימיא) התקדמה הרבה ,ומערבים תערובות שונות במקומות
אשר מי שאין בקי בזה אי אפשר לו לחשוב עליהם ,צריך לזרז ביותר ,לכן קונטרס כזה הוא
דבר בעתו ,והנני מסכים עליו בפה מלא ,אך יראה שיהי׳ מסודר כראוי בטוב טעם ודעת ,וע"ז
באעה"ח יום הנ"ל.
ישכר בער הלוי ר"ב

שנתתשכ"ט
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הק' שמעון ישראל פאזען
אב"ד דק"ק שאפראן

בעזהי"ת
אף שאני מונע את עצמי מלבוא במליצות בעד ספרים היוצאים לאור ,אך ספר זה "ואמרו
אמן" ,כבר יצא לאור לפני כמה שנים בהסכמת גדולי ישראל שבדור ההוא ז"ל .ועתה רוצה
האברך מתלמידי ישיבתינו מוה"ר שלום יודא גראסס נ"י להדפיסו מחדש ,ובודאי עושה טוב
בעמו כי הוא מלא יראת שמים לעורר בני ישראל על גודל הענין של עניית אמן .והספר בודאי
יעשה רושם בלב כל מאמין אמיתי .וכאשר נדפס ג"כ בלשון יידיש אשר יבינו נשים וקטנים,
ישריש בלבם עיקרי האמונה (וגם הספורי מעשיות הנדפסים כאן יעוררו את הקוראים ליראה
אמיתית) ,כי יודעים אנו אשר "אמן" הוא מעורר את הקשר אמיץ שבכל נשמת ישראל לאבינו
שבשמים ית׳ להאמין באמונה שלימה בכל מה שמסור לנו מחכמי ישראל קדושים ,ועל ידי זה
להתדבק באמונת אומן לחותמו של הקב"ה שהוא אמת ,להאמין בכח של מאה ברכות ועניית
אמן (כי אמת עם מאה הוא בגי׳ ישראל) ,ועל ידי זה אנו מעוררים שהוא ית׳ יקיים לנו מה
שאמר לנאמן ביתו שלנו יודיע מדת אמיתות שלו ,כדאיתא ברש"י ריש וארא ,אשר עדיין לא
זכינו לזה בשלימות ,רק נזכה בקרוב בביאת גואלנו במהרה בימינו אמן.
ברוקלין ,ח"י סיון תשכ"ח לפ"ק
הק' שמעון ישראל פאזען
אב"ד דק"ק שאפראן

שנת תשכ"ט
משה פיינשטיין
ר"מ תפארת ירושלים בנוא יארק
הנה האברך המופלג בתורה וי"ש כש"ת מהר"ר שלום יהודא גראס שליט"א נשא לבו אותו
לחבר ספר בעניני מאכלות אסורות ,בחיוב השמירה אשר הוא ענין גדול מאד במדינה זו
אשר צריכים שמירה מעולה ונטירותא יתירתא ,וליקט דברי מוסר והתעוררות מספרי גאונים
קדושים אדירי ארץ ,ואמינא לפעלא טבא הדין יישר כחו וחילו ,שהוא זכות גדול שיזהרו יותר
ויותר שלא להטמא ולא להתגעל במאכלות האסורות המטמאין את הנפש בזה ובבא ,ומצוה
לכל אחד לסייעו בזה.
וע"ז באתי עה"ח בד׳ אייר תשכ"ט בנוא יארק

הרב אפרים גרינבלאט

יום ב' פ' דברים תשכ"ט
כבוד ידידי הרה"ג הרב גראס שליט"א

שלו' רב,
ובענין שחיטה תלי' דנתי עם גדולים בזה כשהי' בנוא יארק והוא כתב לי מזה הרב האפמאן,
ובל"נ לכשיהי' דבר מושלם אכתוב ואשלח.
נא להמשיך בעבודתו החשובה.

כח
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...כה"ה פשוט מזכה את הרבים ,והנני מברכהו בכל הברכות...
ידידו,
הרב אפרים גרינבלאט
ממפיס ,טענעסי

שנת תשל"א
ישיבה ומתיבתא עצי חיים סיגעט
היות הרבני האברך המופלג בתורה ויראה מו"ה שלו׳ יודא גראס שו"ב נ"י ,טרח ללקוט
דברים יקרים מספרי מוסר ורבותינו הקדושים תלמידי בעש"ט הקדוש זי"ע בעניני זהירות
ממאכלי אסורות ,וכינה שם הספר נפש ישעי׳ לעשות זכרון לנשמת אביו הרה"ח וכו' מוה"ר
ישעי׳ זאב זצ"ל ,וכאשר ראיתי נעלה הכל בסדר נכון ולקט אמרים טובים ונחוצים ,וכאשר
הסכימו על ידו הרבנים הגאונים שליט"א ,הנני בזה לבקש את אחב"י ליקח הספר ולקבלו
בספ"י ,וכל המסייעים לדבר מצוה יתברכו ממעון הברכות בברכת כל טוב לנצח.
כו"ח כ"ו מנ"א תשל"א לפ"ק ברוקלין ,יצ"ו
הק׳ משה טייטלבוים

רפאל זילבער
אבד"ק פריימאן ברוקלין ,נ.י .יצ"ו
ב"ה
חזיתי איש מהיר במלאכתו מלאכת שמים הוא ניהו האברך הדגול והנעלה חו"ב וירא
וחרד לדבר ה׳ כש"ת מו"ה שלום יהודה גראס נ"י שו"ב וירא ה׳ מרבים ועבר עליו רוח
טהרה לעורר אחינו בני ישראל על ענין זהירות ושמירה ממאכלות אסורות ,וקיבץ כעמיר
גורנה דברי ראשונים ואחרונים וספרן של צדיקים מפרשי התורה והש"ס שמבארים עד כמה
מגיע הפגם וההיזק אל נפש הישראלי שמתפגל בזה ח"ו ולעומת גודל מעלת הנשמר וזהיר
שזוכה להתקדש ולהטהר ולזכות נשמתו .גם בדברי הלכה ידו הדה והביא כמה הלכות נצרכות
ותשובות ובירורים בענינים הללו .ואשרי שלו ככה ,מה׳ ישא ברכה .ומי יתן ויכנסו דבריו בלב
הקוראים להתעורר ולשמור דרכי החיים כי בעוה"ר רבה המכשלה ,וע"כ זכות הרבים תלוי בו.
וראוי להיות בסיועו ועזרו להוציא לאור עולם חיבורו.
וע"ז באעה"ח א׳ לס׳ בריתי שלום תשל"א לפ"ק פה מחנה "תורה ויראה דזופניק"
הק׳ רפאל זילבער

הרב שלמה האלבערשטאם שליט"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א מבאבוב
ברוקלין נוא יארק
שפר קדמי להחויא כי הי׳ למראות עיני הקונטרס אשר חיבר האברך המופלג בתורה ויראה
כש"ת מו"ה שלו׳ יהודא גראס נ"י.
אשר יצא לזכות את הרבים וללקוט שושנים מדברי גדולים וצדיקי עולם בהתעוררות ודברי
מוסר להשמר ולהזהר מכשלון מאכלות אסורות ח"ו ואם אמנם שאין ספר כזה צריך לשום

שנתתשל"ג
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הסכמה אך למען לחזק ידי הרב האברך נ"י בזה ולמלאות רצונו באתי לעורר לבב בני ישראל
לסייעו ולתמכו.
וע"ז באעה"ח יום ה׳ לס׳ לא תאכלו כל תועבה ,תשל"א לפ"ק
הק׳ שלמה האלבערשטאם

שנת תשל"ג
אליהו זלאטניק
רב וחבר הבד"צ של העדה החרדית בירושלים

ב"ה ,חדש הרחמים והסליחות כ"א אלול תשל"ג
לכבוד ידידי הרה"ח המופלג בתורה ויראת שמים טהורה מוה"ר שלום יודא גראס שליט"א.

אחדשה"ט באה"ר
לפני איזה ימים קבלתי את מכתבו ובו בקשני לשים עין על ספרו "נפש ישעי'" אשר הוציא
לאור לחזק את היסוד של מאכל כשר והספר אין אתי  -וכעבור איזה ימים קבלתי את ספרו
הנחמד והנעים ונהנתי  -איך שיגע ומצא כדי מדתו לאסוף כעמיר גורנה בענין איסור מאכלות
אסורות .וכאשר שבספרי פרי אליהו ח"ג שו"ת נמצא בדברי אגדה מאמר בענין מאכלות
אסורות  -אני נותן לו רשות להעתיק את כל המאמר הנקרא להזהר ממאכלות אסורות ואני
אשלח לו בזמן הקרוב את ספרי בע"ה.
בענין מה שמביא אם מותר לומר שהחיינו בימי הספירה ,שכח להביא מה שמביא המשנה
ברורה בשם מאמר מרדכי בסימן תצג סק"ב וז"ל ומ"מ אם נזדמן לו איזה ענין שצריך לברך
עליו שהחיינו יברך ,עכ"ל ,ובשער הציון סק"ב ,מאמר מרדכי ,עכ"ל.
אני מברך אותו שימשיך בדרך זה לעשות לטהר את בית ישראל משמץ מאכל איסור ובזה
יתרגלו הבנים והבנות בקדושה וטהרה ונזכה ע"י זה בקרוב בביאת משיח צדקנו ורוח הטומאה
תעבור מעל הארץ בב"א.
הכו"ח למען כבוד התורה ומברך אותו בכתיבה וחתימה טובה ובשנת גאולה וישועה.
ידידו הנאמן
אלי' זלאטניק

הרב חיים אלי' שטערנבערג
רב ור"מ ביהכנ"ס וישיבת "מחזיקי תורה" חיפה

ב"ה ,עיה"ק חיפה ת"ו ,יום ג' לס' ושמחת בכל הטוב תשל"ג לפ"ק.
כשמוע קול שופר ,יוחק לחיים בספר ,מע"כ ידידי רב חביבי ,חקוק במורשי לבבי ,ה"ה
האברך המצוין חו"ב זוכה ומזכה את הרבים ,הרב החסיד המפואר ברא כרעא דאבוהו וכו׳,
מוהר"ר שלום יהודא גראס שליט"א מחבר ספר נפש ישעי׳.

אחרי מבוא הברכה ברכת שנה טובה מעוטרת כל טוב.
יקרת ספרך המצוין נפש ישעי' (ע"ש אביך המנוח זצ"ל) האיר מול עיני ועיינתי בו ושמחתי
שה׳ זיכה אותך להוציא לאור ספר מיוחד במינו אוצר כל כלי חמדה מלא וגדוש עם מאמרים
נפלאים מכל גנזי התורה ומדרשי חז"ל ומאמרי קדושים מראשונים ואחרונים ומצדיקי הדור

ל
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זי"ע על חומר הענין של מ"א ועל גודל הזהירות שכל בעל נפש צריך להזהר שלא יכשל ח"ו
אפילו בספק של מאכלות אסורות ,ממש מקום הניחו לך ראשונים להתגדר בו לעשות קובץ כה
גדול של דברי חכמינו ז"ל בענינים אלו ,וזכות אביך המנוח זצ"ל עמד לך שתזכה את הרבים
בענינים האלה ,וביחוד שמחתי שעוד ידך נטוי׳ להמשיך במצוה רבה זו ,יהיה ה' עמך ויצליח
בידך להוציא זממך לזכות הרבים עד ביאת ינון אמן .והיות שגדול התלמוד שמביא לידי מעשה
ואחר שזכה העולם בספר מצוין כזה להציל שומרי המצות שח"ו לא יכשלו הם ובניהם וילדיהם
במכשול של מאכלות אסורות שמטמטם את כל הגוף והנפש ח"ו לכן יש לי הצעות למעשה
בענין גדול זה.
א) שבכל עדה ועדה או בכל בית הכנסת כמו שיש ועד גבאים של ביהכנ"ס כן היו צריכים
לעשות בכל קהילה ועד הכשרות ,ועוד גבאים על ענינים שונים להזהיר את המון שומרי
התורה שישמרו ליזהר ולקנות רק מאכלים שהם תחת השגחה של רבנים מפורסמים ויראי
ה׳ ושח"ו לא יקנו שום קופסת מאכל או כל מיני מאכל ,הועד הזה יעשה לו רשימה מכל
שומרי התורה של עדתם ואת האדרעסין ולבקר בביתם לפקח ולחקור בדברי נועם ,כי דרכיה
דרכי נועם ,ולברר אם ח"ו אינם קונים דבר מאכל או קופסאות שכתוב עליהם סתם כשר,
בלי שידעו אם יש השגחה מרבנים יראי השם וליתן להם הדרכה את חומר הענין ואת הצרה
והפגם שמביאים חס ושלום עליהם ועל בניהם לדורי דורות אם לא ישמרו ,ויתן להם הדרכה
באיזה מקומות ,הם יכולים להשיג כל המאכלים שהם בהשגחה טובה ,ואגב יחקרו אם אין ח"ו
בבתיהם "טעלעוויזיע" וכדומה ולברר שאסור לשמוע מהרדיו קול באשה ערוה או נאומים של
מינות וכדומה.
ב) שינהגו ללמוד הספר החשוב הזה "נפש ישעי׳" בתלמוד תורה בין הכתות הגדולות
ובישיבות וכן מגידי שיעורים בבתי מדרשות שילמדו ספר זה בין שאר ספרי מוסר כדי שידעו
להבדל ממכשולים של מאכלות האסורות מקטנותם ואז גם כי יזקין לא יסור ממנו.
ג) הרבנים והדרשנים בכל דרשותיהם בכל עת מצוא יזהירו את הקהל מלהכשל ח"ו בענין
זה ויבארו חומר הפגם של מאכלות אסורות.
ואז נזכה שיקוים בנו והי' מחנך קדוש ובזכות זה נזכה לאורו של משיח צדקנו וגאולתנו
השלימה בבי"א.
אגב כעת עיינתי בספרו החשוב בפרק י׳ אות ח׳ שמביא דברי זוה"ק (תרומה קנ"ד) אין
יצר הרע מתרבה אלא מגו אכילה ושתיה .כמו שאמרו חז"ל דדרכא דמיכלי יתרא לאתוי׳ לידי
זיבה .ואמרו ז"ל לא תרוי ולא תחטא .כלומר לא תשבע שלא תבא לידי חטא וכן כתוב בתורתנו
הקדושה פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת וכו׳ ,ע"כ בספרך המצוין.
הרי שאכילה יתירה מביא לידי חטאים ח"ו ,לפי זה נראה בעזה"י לבאר דברי המאירי (מסכת
ר"ה דף ט') שהמפרשים מתקשים להבין כונתו במה שכותב שם וז"ל ,כל האוכל ושותה בערב
יום הכפורים מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי .הואיל ובשעת אכילה הוא מכוין
לשם עינוי ועל כיוצא בזה דאז הוי "כעבירה לשמה" .וראיתי שהמפרשים מתקשים בלשון
"עבירה לשמה" איזה עבירה הוא אם יש בזה מצוה הרי אין באכילה עבירה אדרבה יש בה מצוה
כמו שביארו הטור והשו"ע .וגם הלשון לשם עינוי צריך הסבר.

שנתתשל"ג
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ולפי הנ"ל יש להבין ,דהנה בשו"ע אורח חיים (סימן תר"ד) מביא מצוה לאכול בערב יוכ"פ
ולהרבות בסעודה ,ע"כ ,והנה הטעם שצריכין להרבות בסעודה דלכאורה בגמרא ר"ה (דף ט')
וביומא מביא רק שכל האוכל ושותה סתם ,ולא כתוב להרבות בסעודה .ומאיפה אנו יודעים
המקור שצריכים להרבות בסעודה .אמנם המקור הוא ברש"י ז"ל (ר"ה דף ט עמוד א') ד"ה
כל האוכל וכו׳ ,וז"ל ,דהכי קאמר קרא ועיניתם בתשעה ,אכילת תשיעי אני קורא עינוי ,וכיון
דאכילתו עינוי חשובה כל דמפיש באכילה ושתיה טפי עדיף ,דהא מדקאמר בערב על כרחך לא
מקפיד אעינוי דתשיעי ,וכי קרי עינוי דתשיעי אכילה ושתי' דידיה קרי עינוי ,ע"כ .דברי רש"י
אלו הוא המקור להרבות בסעודה בערב יוכ"פ.
ולפי מה שמובא בספרך כל המקורות מהתורה הקדושה ומהזוה"ק ומהתלמוד שריבוי
אכילה מביא לידי חטאים ח"ו ,והיינו דוקא כשאוכל בסעודת הרשות אבל כשעצם האכילה
המרובה הוא מצוה כגון בערב יוכ"פ וכדומה אז האכילה המרובה אינה מביאה לידי חטא אם
מתכוין לשם מצוה אדרבא האכילה המרובה מביאו להרבות במצות כי מצוה גוררת מצוה ,וכמו
דאיתא במסכת נזיר (דף כג) מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה׳ צדיקים ילכו בו ופושעים יכשלו
בם .משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם ,אחד אכלו לשם מצוה ואחד אכלו לשם אכילה גסה.
זה שאכלו לשם מצוה נאמר צדיקים ילכו בם .וזה שאכלו לשם אכילה גסה נאמר ופושעים
יכשלו בם.
ועפי"ז נבין בעזה"י דברי המאירי הנ"ל כיון שעצם אכילה יתירה הוי עבירה שמביא לחטאים,
אבל אם הוא עבירה לשמה הרי זה חשובה למצוה כיון שכוונתו לשם מצוות עינוי .כמו שרש"י
ז"ל כתב דהכתוב קראו לאכילה בתשיעי בלשון ועיניתם .ועל אכילה מרובה כזו שהיא בעצם
מצות התורה ,בזה נאמר צדיקים ילכו בם .אבל רק כשמכוין לשמה לשם מצוה לא לשם אכילה
גסה אז הוי מצוה .והנה יש להבין למה קראה התורה אכילה בשם עינוי ,י"ל כיון דעיקר אכילה
בערב יוכ"פ היא לשם הכנה שיוכל להתענות ביוכ"פ לכן אכילה זו ג"כ נקרא בלשון עינוי.
וא"ש דברי המאירי הנ"ל שכתב כיון שמכוון "לשם עינוי" כלומר שיוכל להתענות למחר.
ולהפסוק שקראה לאכילה זו בלשון "ועיניתם".
והרחמן יזכנו בשנת גאולה וישועה כמו שמובא שבמוצאי שביעית בן דוד בא ונזכה בקרוב
לקבל פני משיח צדקנו בבי"א.
ידידך הדושה"ט ומאחל לך כתיבה וחתימה טובה.
הק' חיים אלי' שטערנבערג
רב ור"מ דביהמ"ד וישיבת
"מחזיקי תורה" חיפה

שמואל יודא פאנעט בהגה"ק מוהר"י זצלה"ה
אב"ד דק"ק דעעש יצ"ו

ב"ה ,ברוקלין ,ב' לפ' והתחזקתם ,תשל"ג לפ"ק
שוכט"ס ,לאהובי ,ידידי הרב החו"ב מו"מ בתורה וירא שמים מרבים כש"ת מו"ה שלום יודא
גראס נ"י שליט"א בעמח"ס נפש ישעי'.

אחדשה"ט באה"ר מה יפו פעמיך ,באמרי שפר להפיץ קול צופיך ,נגד המחפשים פשר ,בכל
עניני כשרות ,להאכיל לרבים מאכלות אסורות ,בכל מיני התרים מסברות עקומות ,ומלעיגים

לב
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בדברי חכמינו זכרונם לברכה ,מגלים פנים בתורה שלא כהלכה ,בגלל כן מה טוב ומה נעים
לזכות לעורר לבב אחב"י לזכות אותם ולשים הדברים לתשומת לבם ,שלכה"פ ידעו ויבינו
ויתבוננו במה ואיך לשאול לרב ומורה ירא שמים באמת ,בענינים אלו כדת מה לעשות למעלה
בכל דבר הנוגע לעניני כשרות.
ואתה ידידי תחזקנה ידיך ,ותתברך ממעון הברכות שתזכה לישב באהלה של תורה מתוך
נחת והרחבת הדעת בקדושה ,כאות נפשך ונפש ידידך הדושה"ט באהב"ר ובלו"ח.
שמואל יודא פאנעט
ברוקלין נ.י.
איך התחיל הפצת דף היומי בתשלג-לד בארצות הברית
בשנת תשל"ג כשהיה הרב מהאלמין שליט"א חולה מאד והוצרך לנסוע למיאמי
לצורך טיפולים ,נזדמן לו לראות באחד מבתי המדרשות שם איך אחד מרבני המקום
מוסר שיעור ב"משנה ברורה" לפני
כ 20-אנשים בני ששים – שמונים ,ראה
מצב שבמהלך השיעור נשאל הרב על
ידי משתתפי השיעור שאלות פשוטות
ביותר אשר אפילו ילד בן תשע יודע ,ולא
היה הרב משיב לשאלותיהם באומרו
"שאלה כזאת צריך לשאול את ר' משה
פיינשטיין" ,וכך ארע פעם אחר פעם,
היה דוחה את השואלים בתשובה מעין
זו [כי הרב היה עם הארץ גדול ,וזאת
היתה התשובה הטובה ביותר עבורו.]...
וכך ראה הרב מהאלמין שליט"א בעוד
כמה בתי מדרשות ,שישנם הרבה רבנים
מגידי שיעור אשר פשוט אינם יודעים
כלום .חשב הרב מהאלמין שליט"א
עצה לדבר הזה .לאחר התייעצות עם
מקורביו ,החליט שצריך לייסד שיעורים
בדף היומי .ובכדי שיוכלו הרבנים להכין
את שיעורים ,יפיצו קלטות על מסכתות
הדף היומי ,יפרסמו לכל הרבנים שניתן
להזמין קלטות על מסכתות הש"ס,
וישלחו אותן לכל מגידי השיעור .לצורך
כך ביקש מכמה תלמידי חכמים שיכינו שיעורים ויקליטו אותם כסדר דף אחרי דף .התחילו
לקנות קלטות ומכונה להקליט את השיעור ,ואף הוכן מחסן מיוחד לשם כך.
והנה באותה העת ארע דבר פלא ,הרב מהאלמין שליט"א מזמין מונית לנסוע הביתה,
ונזדמן לו נהג מונית סיני ,ומתוך שיחה שנהל אתו מתברר שהוא עוסק בייבוא קלטות
מסין לארצה"ב .שאלו הרב ,כמה עולה קלטת .והשיבו הנהג 12 ,סנט בלבד .בעוד שבדרך
כלל עלות כל קלטת היא בערך  40סנט .הרב אומר לנהג הסיני ,שוב אתי חזרה ואביא לך
קונה .והרב סיפר תיכף לרב אפלבוים ,שה' הזמין לנו זאת ,ובודאי זו השגחה נפלאה,
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לג

ומוטל עלינו להתחיל בעבודה .הראה לו נהג המונית
דוגמא ,ותיכף הזמינו אצלו הזמנה גדולה בפעם אחת
כפי הצורך.
העבודה התחילה .פירסמו בעיתון אלגעמיינער
ג'ורנל מודעות .וכל שבוע פורסם מאמר על דף
היומי מאת הגה"צ רבי סיני האלברשטאם האדמו"ר
מזמיגראד [שגר ב 12-עווניו סטריט  ,]43ומודעה על
הקלטות .וכן פורסם בבתי מדרשות ,ובמדריך לכשרות
שיצא ע"י הרב מהאלמין שליט"א .וכך נתווספו עוד
רבנים שהשתתפו בהקלטות השיעורים ,עד שכל
העולם התחילו ללמוד דף היומי .דף היומי הלך כל כך
טוב ,מארבעה יהודים שהתחילו לארגן נהיה מזה מאות
ואלפים לומדי דף היומי.
(נדפס בעלון תורת חסד גליון  2תשל"ו)

כתב הגר"א במשלי פרק י"ב (פסוק י"ד) ,וז"ל :לעולם
יראה אדם להוכיח את חברו על דבר שעושה לא טוב (פירוש
לשונו :לא רק בעבירה ממש אלא גם על דבר לא הגון ,כבתוספות ד"ה
דבר בברכות ל"א ):כי אם ישמע לו ויטיב את מעשיו אז כל
המצוות שיעשה הם על ידו (וגדול המעשה יותר מן העושה ,קל
וחומר כשנכפיל ריבוי פעולות מעשה התיקון במעשי המוכח מהיום

והלאה) יטול שכר כמו העושה עצמו ואם לא ישמע לו אזי יטול את הטוב ממנו כמו שכתב האר"י
ז"ל והוא בסוד זכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן והרשע נוטל חלקו בגיהנם ,עכ"ל.
כמו כן יש ללמוד מוסר השכל ,שבנוגע ללימוד הזוהר הקדוש כל אחד יכול לפעול ולפרסם
בעירו לחזק את לימוד הזוהר הקדוש ,וכך יקבל שכר כנגד כולם .המשיב את חבירו על ידי
התוכחה יטול שכר מצוות חבירו כמו העושה עצמו.

שנת תשל"ד
משה שטרנבוך

בעזהי"ת יום י"א אב תשל"ד.
לכבוד מערכת וועד הכשרות הרבנים הגאונים שליט"א

יהי נועם ה' עליהם!
אחדשה"ט בכבוד רב,
מאשר אני בזה קבלת מדריך הכשרות ,והסליחה אתכם שלא אישרתי עד היום שהייתי
באירופא ,וכעת חזרתי ונהנתי לקרוא החוברת ,וב"ה לא אלמן ישראל ,ואתם משתדלים להרים
קרן הכשרות ,יסוד היסודות בקדושת עם ישראל .אשריכם ואשרי חלקכם ,ומגלגלין זכות ע"י
זכאי .ויהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם .ורצוני להעיר לכם על כל סוגי טבלאות לרפואה,
לכאב ראש ולמחלות .שלאחרי בירורים נתברר לי שכולם בתערובות איסור .ולדבריהם כאן

לד
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פועלים כפי תקן האמריקאי .וא"כ באמריקא המצב בדיוק כמו כאן...
הטבלאות מורכבים:
לקטון  -מחלב עכו"ם  -ארבעים אחוז (החשש לחלב עכו"ם  -ואחרי בשר)
עמילן  -תפוחי אדמה או דגן  -ארבעים אחוז (החשש בפסח לחמץ בפסח)
ג'לטין  -מעור עצמות בע"ח  -ארבעה אחוז (החשש לדברים טמאים ונבלות)
מגניזיום סטיארט  -החשש משומן בע"ח או צמחי עד שני אחוז...
ולדינא נראה שאם אין בטבלא טעם כלל ,מאחר שהאיסור נפגם בתערובות .אין לחוש
לאסור דהוה נותן טעם לפגם .אבל בהוסיפו תבלין למתק ,אף שדעת החו"ד (ק"ג) שאם אינו
ראוי לגר ומיתקו לא נאסר ,ב"חלקת יואב" (יו"ד י"א) אוסר כה"ג ,וכן דעת עוד כמה אחרונים
(ולקטין ועמילן לא נפסלו לאכילת כלב) ולכן אם הטבלא בטעם מר אין איסור כלל כשאוכלו
לכאב ראש ולרפואה וכדומה ,אבל במיתקו הטבלא אף דהוה שלא כדרך אכילתו ,אין להתיר
אלא בפקוח רופא ולחולה אף שאין בו סכנה ,וראוי לפרסם דבר זה .וכדאי לעמוד עוד בבירור
הדברים ,ואם תתקשרו עם כימיים דתיים שאינם משוחדים תמצאו כנ"ל .וגם יש תקנה בכל
אלו בתחליפים כשרים .וכבר התחילו גם כאן להשתדל בזה שיעשו גם בהכשר ובלי חשש.
ולהעושים ומעשים בכשרות שכרם רב מאוד .שפגם מאכלות אסורות בנפש נורא מאוד .ומצוי
תחת ידי רשימת מצרכים שראוי לבדוק שבחששות לכשרות.
והנני מקוה שבית ישראל יכירו נחיצות מפעלכם ,וה' יהיה בעזרתכם להרים קרן הכשרות
ונקדם עצמינו שזה הפעם ראויים לקבל בקרוב פני משיח צדקינו .ומרוב טירדות אני מקצר .וכאן
החששות רבו מאוד בערלה כלאי הכרם וטבל ושביעית ,וה' יציל אותנו ממכשול.
ידידכם המצפה בכליון לרחמי שמים וישועת ה' כהרף עין.
משה שטרנבוך
(נין ונכד לרבנו הגר"א זצ"ל)
נשיא הכולל והישיבה ראש העין

יעקב זילבערמאן

כ"ז השרי תשל"ד
כבוד מוהר"ר שלום יודא גראס נ"י.

ספרך היקר  -נפש ישעי׳  -בא לידי לפני איזה ימים ,ונהנתי ממנו עצה ותושי׳ וקניתיו
בכסף מלא .יישר חילי' לאורייתא! ולהרבות קדושה בישראל (כי הרמב"ם הלא הציג הל'
מאכלות אסורות בס' קדושה .וכן הרמב"ן בפי' עה"ת ריש קדושים( ,בהשיגו על רש"י) מקשר
את המ"ע של קדושים תהי' עם תאוות היתר ,ומכ"ש לתאוות איסור .בעניני אכילה( .ומקרא
מלא דיבר הכתוב ,כי עם קדוש אתה וגו' לא תאכל כל תועבה).
אך נפשי בשאלתי ,להשיב לי בבירור ובמוקדם (כי דעתי נשמעת פה לרבים ,בעניני
 INGREDIENTSשל מאכלים וממתקים וכו׳) ,ונא ונא להשיב תשובה ברורה ומפורטת.
דו"ש ,מכבדו ומוקירו.
יעקב זילבערמאן
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לה

חזקי' פייבל ראזענבערג מלפנים
אבדק"ק דעברעצין רב דקהל אגודת אזוב
בס"ד ב' בהעלותך י"ג סיון תשל"ד לפ"ק.
שוכט"ס להמערכת קונטרסי מדריך הכשרות דעיר רבתי נ.י.

הקונטרס ב' מחדשי אייר סיון הנשלח אלי בא לידי ובעיוני בו עלו במצודתי ובדעתי הערות
אחדות על הענינים המובאים בו  -אך אין עת האסף פה .וגם קשה עלי מלאכת הכתיבה וד'
יחזקני ואיה"ש אבוא בדברי בזמן היותר מוכשר .רצופה לשורות אלו הנני שולח  4$דמי חתימה
לשנה .בד"ש ובכל חותמי ברכות.
חזקי' פייבל ראזענבערג
מלפנים אבדק"ק דעברעצין רב דקהל אגודת אזוב ברוקלין נ.י.

ב"ה ,ד' שלח ,התשל"ד

יצחק אייזיק אייכענשטיין

שלו' רב לאוהבי תוה"ק המתעסקים בחולין על טהרת הקודש וכו' ועד הכשרות עליהם יחי'.
הגיעני קונטרס מדריך הכשרות ועברתי עליו בשום לב .ואמרתי יהי ה' עמכם ובכל אשר
תפנו תצליחו .הגם שהענין מקושר בנסיונות אשר לא תוכלו לשער בהתחלתו וצריכים לסייעתא
דשמיא להחזיק מעמד ומצב ,מלחמה ממש פנים ואחור .אמנם מובטחני ...שלא יחת ולא יסוג
אחור מכל דוחק ולוחץ וחפץ ד' בידכם יצליח .ר"פ דמי חתימה ,ואחתום בכל חותמי ברכות
והוקרה רבה לכל העוסקים באמונה.
ה"ק יצחק אייזיק אייכענשטיין
אב"ד ור"מ קיוויאשד ,רב דקהל יראים עטרת צבי פארעסט הילס נ.י.

נחום מרדכי פערלאוו

יום ה' פ' בהעלותך ט"ז סיון תשל"ד.
אל כבוד חברי ועד הכשרות

צרופה כאן המחאה תמורת חוברתכם "המדריך" לעניני כשרות ואמינא לפועלי אמת שתהי'
פעולתכם אמת וחפץ ה' בידכם יצליח .להיות לתלפיות שהכל יפנו אליכם לעזור להם בשאלות
וספקות במיני ההזנה החדישים המצוים בימינו .ויישר חיליכם ברוב עוז ושלו'.
ידידכם
נחום מרדכי פערלאוו
באאמו"ר הגה"ק האי"ש זללה"ה מנאוואמינסק

הישיבה מנייטרא ב"ה

ד' לס' מה טובו אהליך יעקב תשל"ד לפ"ק.
היום קבלתי המדריך השני והנני שולח רצוף ש'ק על סך  4$ויהי נועם ה' עליכם להרבות
קדושה וטהרה בישראל בפרט בדברים הנוגעים אל אכילת האדם שהוא יסוד קדושת האדם
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כמבואר בסה"ק וכל עמל האדם לפיהו.
וזכות זיכוי הרבים יעמוד לכם ולכל העוסקים בה באמונה כעתירת דו"ש באהבה.
ה"ק שלו' משה הלוי אונגאר
הישיבה מנייטרא ,ראש ישיבה

יעקב ישראל ישרון מייזליש

בס"ד ,יום ה' במדבר תשל"ד לפ"ק
שלו וכט"ס

הנה הגיע אלי חוברת הראשון של מדריך הכשרות ונהנתי מאוד ובפרט שהוא ענין נחוץ
מאוד וב"ה שקבלו עליהם הרבנים שליט"א ואברכים לעסוק בענין הנ"ל .ומעוניין אני לקבל
המדריך כל השנה .ע"כ בבקשה מכם שתרשום את שמי ג"כ בין המקבלים .רצוף פה תמצאו
טשעק של סך ארבעה דולר כפי הנכתב במדריך הראשון.
ותודה רבה למפרע.
ברגשי כבוד
יעקב ישראל ישרון מייזליש

מנחם מענדל פליישער

בס"ד ,י' ניסן תשל"ד
לכבוד הרבנים הגאונים של הוועד שליט"א.

הנני מבקש לכבודכם שליט"א שיכניסו את שמי בוועד הכשרות ובוועד הפועל.
תודה רבה למפרע ,בברכת חג כשר ושמח
מנחם מענדל פליישער רב דקהלת תפארת צבי איטיקא נ"י יע"א

אפרים גרינבלט

ב"ה ,ר"ח תמוז תשל"ד.
שלו רב וכט"ס למתעסקים בדבר מצוה להוציא ירחון נחוץ מאוד בשם "מדריך הכשרות".
קבלתי חוברת ב' ורצוף דמי מינוי  4$לשנה .תחזקנה ידיכם וידי הציבור שילמדו מהירחון
"דברים נכונים".

א) בדבר רפואה בפסח אם יש בו חשש חמץ .נא לעיין בשו"ת אגרות משה אורח חיים ח"ב
סי' ע"ב.
ב) מה שהובא ממדרש תלפיות להחמיר ביין שהסתכל עכו"ם .איך הדין אם היין מבושל?
וכ"כ לברר אצל בית חרושת ליין "קדם" אם היין שלהם מבושל דאם לא יש להזהיר שלא
לשתות בבית כנסת שמי שלא נזהר בשבת נגע בזה.
ג) בדבר בקבוקים של קפה איך מותר להשתמש בלי טבילה .נא לעיין מה שכ' בזה בשו"ת
אגרות משה יו"ד ח"ב סימן מ' טעם להתיר.
ד) ואחד אמר לי שאסור לנקות כלים בסבון שנעשה מחלב .ולכאורה האיסור הוא באכילה
ממש אף שנפסל מלאכול הכלב ,ולא לרחוץ כלים .וכבר דן בזה ג"כ שם באגרות משה סימן ל'.
ה) משחת שיניים שיש שם חשש איסור כיון שיש בהם רק טעימה ולא בליעה הבאתי בספרי

שנתתשל"ה

קובץ הסכמות ומכתבים

לז

שו"ת רבבות אפרים שכעת עומד בדפוס מאוד אבקש להדפיס מכתב זה ובפרט המודעה בענין
ספרי ואני מודה לכם ומאחל לכם הצלחה.
הדורש שלומכם הטוב בכבוד התורה ולומדיה ובכבוד מחזיקי הכשרות.
הרב אפרים גרינבלט
שו"ב ,ממפיס טנסי

שנת תשל"ה
משה שטערן
אב"ד דעברעצין ונייהייזל יצ"ו בעהמ"ח שו"ת באר משה ה"ח
בלאאמו"ר הרא"ש ,בעמ"ח ספרי גפי אש ומליצי אש וש"ס
ברוקלין יע"א

בעזהי"ת
אל מע"כ ידידינו הרב המופלא ומופלג בהפלגת חכמים ונבונים זי"ר יפר"ת לוחם מלחמת
ה׳ בגבורה כש"ת מו"ה שלו׳ יהודה גראסס שליט"א.

אחרי תת שלו׳.
בשמחה שמעתי שמע"כ הד"ת נ"י עוסק במלאכת הקודש להוציא לאור עולם קונטרסים
גדולים וקטנים בענינים העומדים על הפרק אצלינו וראשם מגיע השמימה .ובחר ללקט ציצים
ופרחים מספרי רבותינו גדולי הראשונים עד אחרון שבאחרונים במצות שבנ"א דשים בעקביהם
שזנוחי׳ בימים אחרונים באין מובן איך ולמה ,כגון מצות מזוזה שהכל קונים מסוחרים שבעוה"ר
רובם ,אם בעזהי"ת אין כולם ,קונים מהבא בידיהם ומוכרים לאחינו בתור כשר עצהיו"ט,
ורחמנא שזיב לן כמעט כל המזוזות פסולין ,וכן ציצית כמעט אין אדם חוקר ודורש אחריהן מי
עשאן ואיך עשו אותן ומבטן מי יצאו והמכשלה גדולה .וגם לרבות במאכלי אסורין שנמסרו
כשרותן לידי בעלי כיסין ובכל זויות יפנה ואין דורש ומבקש וכצאן לטבח יובל הכל נכנסין
ומי יודע מה הן אוכלים ,וכבר נשאלתי על מקומות אלו שאחר חקירה ודרישה נודע שהאכילו
בכלים אסורים אם מי שנכשל שם צריך לעשות תשובה ככל אוכל איסורין בשוגג או דינם
כאונס כיון שסמכו על ההשגחה ,וביררתי בתשובה באריכות דדינם ככל הנכשל בפשיעות
כי חלילה לסמוך על השגחתם .ויפה עושה הד"ת נ"י לצעוק על דבר זה ולעורר לב אחינו
בנ"י שיזרזו עצמן להדר בעניני׳ אלו בזהירות יתירה ואל יסמכו עצמם על הודעה בעלמא.
וגם בעניני שחיטה ובדיקות לקט מתשו' גדולי המורים דברים מועילים טובים ונכונים אמת
לאמיתם.
ומה ששאל ממני בענין אכילת אגוז (וואלנאט בלשון המדינה) בימי הקיץ ,האמת אגיד כי
לפלא בעיני שגם חרדים לדבר ה׳ אוכלים אגוז בימי הקיץ וידענא מבית אבי מורי הגאוה"צ
הי"ד זצ"ל שמעולם לא אכלנו אגוז משבועות עד הוש"ר מאגוזים הישנים מחשש מילבן
(תולעים קטנים) וכן נהגו אחריו כל שיראת שמים נוגע ללבם ופלא בעיני שכאן במדינת
ארצה"ב שחשש המילבן הוא ק"ו בן ק"ו מיוראפ ,גם יראים ושלמים אוכלים אגוז .ואלו שנהגו
היו לאכול אגוז בין שבועות להוש"ר היו מעבירין אותם באש כדי לשרוף המילבן אם היו
באגוזים ,ודע דאכילת אגוזים שונים כמו אגוז סתם (וואלנאט בלשון המדינה) או "קעשענאטס"
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או "היזלנאטס" "פינאטס" וכיוצ"ב מטוגנים בשמן (געפרעגלט) שאוכלים במדינתינו מאוד
צריכים להיות נזהר שיהיו מטוגנים בשמן כשר כי יש חשש גדול בלא"ה והעיד לפני עד נאמן
שבעיניו ראה איך שהיו במקום אחד מטגנים אגוזים בשומן (בחלב) שהוא בזול הרבה יותר
משמן.
ומה שסומכין על השגחת א .יו ,רחמנא שזיב לן מהאי דעתא דהלא אין בעלי הא .יו .נוהגים
בדרך רבותינו ואבותינו הק׳ זכי"ע ואיך נסמוך עליהם ,שומו שמים איך ירדנו מאה ואלף
מדרגות לאחורנית?
ועוד צריכים להיות נזהר לסנן הטעע היטב היטב אם מבשלים טעע מהעלטה פוד טעע
שאינם בכיסים ,מהאי טעמא דנמצאים בהם מילבין אם מונחים חדשים חדשים בחנויות ,וכן
קמח אורז (רייז) וכיוצ"ב.
עכ"פ ההתעוררות בענין הכשרות הכרח מאוד וכמעט מוכרח "כאויר לנשימה" ושכרו כפול
מן שמיא ,כי כל ענין כשרות והשגחת מאכלים הבאים לתוך מטבח כל איש ואיש הוא מכאיב
לב ,ה׳ יעזרינו למען שמו לעשות ולתקן מה דאפשר לתקן ואם לא אפשר אצל ההמון עם כי
כבר דשו בדבר וכהיתר דמיא להו עכ"פ נתקן גודא אצלינו יוצאי יוראפ אחר המלחמה אחר
הגירוש הנורא בצער גדול ועגמת נפש מכל מה שאנו רואים סביבותינו ,אחתום בצפי׳ לחסדי
ורחמי ה׳ ,בכלל ובפרט.
ימי הסליחות שנת תשל"ה לפ"ק פה ברוקלין יצ"ו
משה שטערן

הרב אברהם מאיר איזראעל
אבד"ק הוניאד

ב"ה ג׳ לס׳ לעשות את החקים האלה ואת המשפטים תשל"ה לפ"ק ברוקלין תצ"ו.
החוה"ש וכט"ס לכ׳ ידידי הרה"ג המופלג בהפלגת נבונים ,קנקן חדש מלא ישן ,ספרא
וסייפא וכו׳ מוה"ר שלו׳ יהודא גראסס שליט"א.

אחדשה"ט וש"ת ,אתמול החזרתי למעכ"ת נ"י במעטף מיוחד את הגליונות קו׳ "גדולי
יהודה" על הל׳ ציצית ו"מזוזת שלו'" על הל׳ מזוזה ו"קדושת בנות ישראל" על ה׳ יחוד
ו"שמחת שלו׳" על עניני חתונות ו"דבר משה" הלכות נחוצות ו"חינוך ישראל סבא" על עניני
חינוך הבנים והבנות ואת קונטרסו הנפלא "זבחו זבחי צדק" על הל׳ שחיטה ובדיקה ,ולמרות
עתותי המצומצמות ,אהבתי לאמרי יושר ודברי אמת דחקה את זמן מנוחתי ,נדדתי שנת מעיני
ומעפעפי תנומה ,ועברתי כמעט על כל דבריו בקונטרסיו הנ"ל ,ומצאתי בהם דברי חפץ,
דברים בעתם ובמקומם ,לעורר את לב אחב"י החרדים לדבר ה' ,על פרצות הזמן ,שנפרצו פה
בפרוץ המרובה על העומד ,ובעוה"ר אין איש שם על לב ,ומה טוב ומה נעים שמעכ"ת ידידי
נ"י לקח עליו את המעמסה להתריע בתוך המחנה על הפרצות הגדולות שפרצו בבית ישראל,
בכל שטחי החיים הדתיים ,ע"י איזה בעלי כיסין שרק אל הבצע עיניהם ,ועושין מעשה זמרי
ומבקשים שכר כפנחס ,ועינינו הרואות את גודל ההפקרות השוררת בינינו בכל הענינים,
כמו עבודת הקודש סת"מ ,בכשרות תפילין ומזוזות .שנודע בשער בת רבים שרובם פסולים
ר"ל ,וכן במצות ציצית נתרבו המכשולים ,וכמו שזכיתי לשמוע כ"פ מפ"ק קדוש ישראל מרן
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הגאוה"ק מסאטמאר שליט"א ,שיש ליזהר מאד בענינים אלו ,שלא יצאו כל ימיו שלא הניח
תפלין מעולם ,ולא קיים מצות ציצית השקולה ככל המצות שבתורה מימיו ,ועוד זאת בעניני
השחיטה במדינתינו זו רחבה כארץ מדה ,ומשובשת בגסו"ת ,כל אחד רודף אחר בצעו להרבות
בשר שחוטה בהוצאות מעוטות ,להגדיל הרוחים ,ועי"ז רבו המכשולים בזה גם אצל שלומי
אמוני אחב"י החרדים הי"ו ,וה׳ ירחם.
וראיתי שהאריך בענין השחיטה ובדיקה שתהי׳ במעמד ב׳ שובי"ם וכמ"ש בזה בתבו"ש
טובים השנים מן האחד ,וכבר ראיתי שתקנו תקנה זו בדורות שלפנינו (עיי׳ ס׳ מזבח אדמה דף
ק"א מדפי הספר ,וכן בתשו' מראה יחזקאל (גלינא סי׳ מ"ד ,ועוד) .והענין הוא ,דבהמה בחי׳
בחזקת איסור עומדת ,ולשי׳ הרא"ש בכלליו בפ' הנזקין דבאיתחזק איסורא אין עד אחד מתירו,
וכ"ה שי׳ הרשב"א בתשו' סי׳ תתל"ז ,וכבר האריך בזה ק"ז בעל דרך יבחר בקו׳ יד אמונה שלו
בסו"ס שו"ת דרך יבחר ,והגאון בעל פרמ"ג אשר כל בית ההוראה נשען עליו בפתיחתו להל׳
שחיטה (ד"ה שורש החמישי) כ׳ דאף באדם כשר ומוחזק ,אינו נאמן להפך החזקה ,וע"ע בזה
בתשו' שו"מ תליתאי ח"א סי׳ קס"ד ,ופשוט שכל המשנה בזה ידו על התחתונה.
והנה ידידי הרב נ"י יצא ללחום נגד מכשולות אלו מבלי חת מפני איש ,במסירת נפשו ממש,
ויצא ללקט ציצים ופרחים מספרי רבותינו הראשונים והאחרונים ,וכל יקר ראתה עינו לברר
וללבן ענינים אלו על בוריין ,לעורר את לב אחב"י שיהיו נזהרים בהם ,ולבלתי תת המשחית
לבא אל בתיהם להשחית ר"ל.
ובפרט בעניני שחיטה וכשרות ,שכבר יצאו לו מוניטין בעולם בספרו הבהיר "נפש ישעי׳"
על מאכלות אסורות שהופיע לפני איזה שנים ,ונתקבל בעולם התורה בחן ובחסד ,ולא נשא
פני איש באבירות לב ,בלתי לה׳ לבדו ,וכמ"ש רבינו הרז"ה ז"ל בהקדמתו לס׳ המאור עה"פ
ובבא משה לפני ה׳ לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו (שמות ל"ד ל"ד) שהסיר מסוה
הבושת והענוה לבחון האמת עיי"ש ,ועד"ז אמרתי בס"ד לפרש הא דאי׳ במס׳ אדר"ן פרק מ׳
הרואה ר׳ יוחנן בן נורי בחלום יצפה ליראת שמים ,ונלאו הספר׳ ז"ל למצא פשר דבר דמ"ש
ריב"נ משאר גדולי המשנה בענין יראת שמים ,וי"ל דהנה מצינו דר' יוחנן ב"נ היה מחמיר
גדול בעניני נו"ט ,ובענין זה לא הכיר פנים לאיש ,וכדאי׳ בתוספתא (פ"ד דמס׳ בכורות)
בהאי עובדא דפרתו של בית מנחם שהכשירה ר׳ עקיבא ,ואמר להם ר׳ יוחנן בן נורי ,האכילכם רע"ק
נבילה ,והגע בעצמך שהטיח מילים חריפים אלו ,בוטים כמדקרות חרב ,נגד רע"ק רבם של כ"ד אלף
תלמידים ,ומגדולי חכמי המשנה ,שקבעו הלכה כמותו ,הלכה כרע"ק מחברו (ולדעת כמה פוסקים,
אף מחבריו ,עיי׳ טו"ז או"ח סי׳ קס"ז סק"ד ,ועוד) וגבי ד׳ נכנסו לפרדס ,העידו עליו שרע"ק
נכנס בשלום ויצא בשלום (חגיגה י"ד ע"ב) ואי׳ בשם האריז"ל שרע"ק השיג שער הנו"ן משערי
בינה ,ועל שר׳ יוחנן ב"נ הי׳ ס"ל שפרה זו שהכשירה רע"ק אסורה היא ,לא נשא לו פנים ,והרהיב עוז
בנפשו להכריז עליו האכילכם רע"ק נבילה ,ולא שם על לב התנגדותם של המעוררים ,שיעוררו עליו
ע"ז גדולי דורו ותלמידיהם ובוז יבוזו לו ע"ז ,אבירת לבו זה לשם שמים מורה על גודל מדת יראת
שמים שבו ,שבקנאתו למדת האמת לא נשא פני איש ,ואף פני גדול דורו וכנ"ל ,וע"כ מי שראה פניו
בחלום יצפה ליראת שמים ,שהיתה מדתו של ר׳ יוחנן בן נורי ,והבן.
וע"כ ידי תיכון עמו שיפוצו מעיינותיו חוצה ,ומובטחני שספרים אלו ימצאו חן ושכל
טוב בעיני אלקים ואדם ,לקרב לבות בני ישראל לאביהם שבשמים ,לגדור גדד ,ולבנות חיל
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וחומה בעד פרצות בני עמינו ,להעמיד הדת על תלה ,בדרך אבותינו ורבותינו ז"ל ,מאורי דור
ודור ,ולהיות ממזכי הרבים מתוך נחת והרחבה גדולה ,עד שנזכה כולנו יחד לראות בישועה
האמיתית בביאת גו"צ בב"א.
כעתירת ידידו הדוש"ת מלונ"ח
הק' אברהם מאיר איזראעל אבד"ק הוניאד
נ .ב .הערותיי על ספרו היקר אשלח לו אי"ה בקרב הימים ,כי לע"ע אין בידי לסדר אותם
מפאת הפנאי ,ועם מעכ"ת ידידי נ"י הסליחה.

אליעזר זוסיא פרטיגול

יום א' ויק"פ י"ט אדר שנת תשל"ה לפ"ק.
שלמא רבא חינא וחסדא וחיי אריכא וסיעתא דשמיא למע"כ הרבנים הגאונים הגדולים
והמפורסמים שליט"א העומדים על משמרת הכשרות והטהרה בעיר ואם בישראל ברוקלין נוא
יארק יצ"ו.

לאסהודתא קאתינא על הני גברי חשיבי ויקירי דקא עסקין לאכשורי דרא במאכלות כשרות
ולאפרושא מאיסורא המטמטמין את המוח הקדושתא ואבדלתא.
תחזקנה ידי העוסקים החשובים הרבנים הגאונים והבעלי בתים החשובים שליט"א הזוכין
ומזכין את הרבים.
ויזכו להפיץ רוח הכשרות והטהרה בכל בתי ישראל ,בזכות זה נזכה להרמת קרן ישראל
והתורה בביאת משיח צדקנו ובנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה דידן אמן.
בברכת התורה הנצחית והגאולה השלמה והאמיתית בב"א.
הרב אליעזר זוסיא פרטיגול
נ.ב .ידוע מ"ש הר"ן וכל ספה"ק שצריכים ללמוד מוסר ממה שבחפצי אדם החומרים מהדרים
לקנות מה שיותר טוב ויותר נאה כ"ש שבחפצי שמים כשרות וכדומה שצריכים להדר שיהי' מה
שאוכל עם כל הדקדוקים בלא שום חשש ופקפוק כלל .ויעויין בבאמ"ח הק' בפ' חיי שרה בפסוק
ואברהם זקן וגו' ויאמר אל עבדו זקן ביתו וגו' דברים נחוצים נעימים וקדושים .ע"כ יישר כחם
של כבוד הרבנים והעסקנים התורנים העוסקים בזה לקיים הפ' ואנשי קודש וגו' להרים קדושת
ישראל עם קדוש.
הק' אליעזר זוסיא
בהרהגה"צ רי"א זצ"ל
פרטיגול

שלמה זלמן פריעדמאן
האמת ,ניתן לכתוב כי באו לפני אברכים חשובים בשם הוועד הכשרות דבארא פארק,
ואחרי שדיברנו יחד ראיתי כי המה בקיאים בהם ובשמותיהם בכל פרטיהם ,ונוכחתי לדעת כי
הוועד הכשרות עומד על המשמר ,ולדעתי הוא עושה נפלאות ויש"כ וחילם .ויתן ה' שיזכו גם
להלאה לעשות פעלים לכשרות.
וגם החרושת מעדנים אשר עומד תחת השגחתי הבטיח להם שיעמוד עמהם בעניני כשרות
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בעת שהמה יעשו התוצרת שלהם ,וטוב הי' שכל בעלי החרושת של תוצרת כשרים יתקשרו עם
המוסד הזה ,ואז בעזהי"ת יהי' בטוח שלא יבא ח"ו שום מכשול על ידם.
וע"ז באעה"ח פה ברוקלין
יום ה' לס' שמן זית זך תשל"ה לפ"ק
שלמה זלמן פריעדמאן
(אבד"ק טענקע)

שנת תשל"ו
יחזקאל הורוויץ

בעזהי"ת יום ג' לס' וירא י"ז חשון תשל"ו לפ"ק.
כבוד המדריך לכשרות שיחי' לאויט"א

שמחתי לראות שהתעוררו אנשים חשובים אשר נדבה לבם אותם לגשת אל המלאכה
מלאכת הקדש ,בעניני מאכלות הכשרות ,לברר לבדוק ולחפש עד מקום שידם מגעת כדי לידע
בידיעה ברורה אם אין שום חשש של תערובות דברים אסורים בעניני מאכל ומעשה אופה.
והנסיון יגיד ויעיד ולמדנו מציאה מחיפוש ,שאם בודקים היטב אז נמצא בכמה מיני מאכלים
חששות גמורות וחמורות אשר אפשר לתקן אותם בנקל אם רק משימים לב .ועיין בגמרא בבא
מציעא (ס"א ע"ב) תנא דבי רבי ישמעאל אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים
אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי .ראינו מזה כמה כחה של מאכלות אסורות
שבשביל דבר זה בלבד הי' כדאי כל הנסים והנפלאות שעשה ד' עמנו במצרים.
וכמו כן מצינו בתוס' חולין (דף ה' ע"ב ד"ה צדיקים) ,שמה שאמרו חכז"ל בהמתן של
צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן זה דוקא במאכלות אסורות מפני שגנאי לצדיק שאוכל
דבר איסור ,וכאן לא איירי במזיד ח"ו ואפילו לא בשוגג רק באונס ואפ"ה גנאי הוא מפני
שמטמטם את הלב ואין מועיל לזה שום אמתלא של שוגג או אונס מפני שהמאכל בעצם פוגם.
אבל המדובר כאן אינו משום מילתא דחסידותא רק דברים הנוגעים מעיקר הדין ובמקום
דאיתחזק איסורא חייב בדיקה להוציא מהחשש ,וכמו כן מצינו בדיקת חציצה לטבילה ובדיקת
חמץ ובדיקת פירות מתולעים ,וכאן במדינה זו אתחזק איסורא כי בהרבה מיני מאכלות מערבים
דברים אסורים על כן מחויבים לברר ולבדוק בכל מה שאפשר ביד אדם.
וכמו שהגנאי גדול למי שנכשל במאכלות אסורות ,כמו כן הזכות גדול למי שנזהר בזה
ומכל שכן למי שמציל את הרבים ממכשול זו של מאכלות אסורות ומצוה גדולה לחזק את ידי
האנשים האלו בכל מה שאפשר ,וכל המסייעים בדבר מצוה יתברכו מן השמים.
הרב יחזקאל הורוויץ
צאנזער קלויז ,מאנסי נ.י.

אברהם ויינפעלד

ב"ה יום ג' לסדר ויקח חמאה וחלב וגו' תשל"ו לפ"ק
הנה ע"ד ההתעוררות של אברכים ת"ח יראי ה' וחושבי שמו לגדור גדר ולעמוד בפרץ
להסיר מכשול מדרך בני עמנו בעניני כשרות ,הנה בודאי שכרם אתם מן השמים .וכבר המליצו
על העוסקים בצ"צ באמונה שרק הקב"ה ישלם שכרם ,כי אין לקוות בעולם הזה ל"ישר כח"
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ע"ז ,ושכר מצוה כי האי בודאי בעולם הזה ליכא ,וטבעי הדבר שבעסק זה בעכ"ח מתנגשים
בבעלי פניות שונות אשר השוחד יעור עינם ,ואף אם אין כוונתם חו"ש להכשיל ולהרשיע עכ"ז
כמה פעמים לא ידעו במה יכשלו ,כי ע"י התפתחות המדע בזמנינו כמה מיני אוכלים ומשקאות
מורכבים מחומרים שונים אשר קשה לעמוד על שורשם .ועל כן לא די שיהי' מהכשיר בן תורה
וירא ה' אלא צריך שיהי' גם חכם ופיקח ומבין מדעתו ,וידוע דאלה המעלות לא תמיד הולכים
יחד ,והעירו רבים מהא דאמרינן (נדה דף ט"ז ע"ב) שהמלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה
ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש
עשיר או עני ואילו צדיק ורשע לא קאמר דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,עי"ש .חזינן
מזה דיתכן שהכריזו על הטפה שיהי' טיפש ,ועכ"ז יש לו בחירה להיות צדיק ולהתמיד בתורה
ויגעת ומצאת תאמין ,ממילא יהי' למדן גדול וצדיק ,ועכ"ז נשאר טיפש כאשר נגזר מלכתחילה.
וע"כ יש להזהר מאד מאד "דלא לימסר עלמא בידא דטפשאי" רק לת"ח אשר יש להם דעת
וכח לחקור ולדרוש היטב בתוך תוכיות הדברים ,וגם מצויים ביראת ה' וזריזות ורצון עז ,כי
גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית (משלי יט ט') ואז רק אז נזכה לטהר השולחן של
בנים שגלו משולחן אביהם ,ובזכות זה ירחם השי"ת עלינו ונזכה בקרוב לקיום ההבטחה של
ושבו בנים לגבולם אכי"ר.
כ"ד המצפה לישועת ה' הקרובה ולהרמת קרן התורה וישראל
אברהם ויינפעלד
בעמח"ס "שובה ישראל" ב"ח חופק"ק מאנסי יצ"ו

מנחם מענדל קליין

בס"ד ,ד'  -חשון תשל"ו לפ"ק ,מונטריאל קענעדע יצ"ו
כבוד המערכת מדריך לכשרות הי"ו

אחדשה"ט הנה באתי בשורותי אלו לעורר בענין האתרוגים הגדילים בארץ ישראל שלא
לאוכלם בלי לקיחת מעשר והעולם נכשלים בזה.
יישר כוח.
ה"ק מנחם מענדל קליין
באאמו"ר אבדק"ק טאב שליט"א

נתן סג"ל הורוויץ

ב"ה
הן באו לפני המוכ"ז אברכים יר"ש וחסידים ונטלו עליהם העול לפקח על מצב הכשרות
בחנויות המוכרים דברים בחזקת כשרות בעירנו .ובאמת הדבר נחוץ מאד כי רובם ככולם אשר
 ...עיקר בעניני אכילה אין להם משגיח תמידי כמו שהי' מקדם בכל ערי ישראל וצריכים לסמוך
רק על חזקה אבל היכא דאיכא לברורי מבררינן ואם ישנם אברכים אשר רוצים לזכות את
הרבים ולבקר על כל עניני כשרות בעירנו אמרתי לפעלא טבא יישר כחם וחילם ויהי' השי"ת
בעזרם.
וע"ז בעה"ח היום ג' לסדר וירא ט"ז חשון שנת תשל"ו לפ"ק פה עיר מאנסי יע"א
נתן סג"ל הורוויץ רב דקהל בית ישראל
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הרב שלום הכהן ווייס
בעזהי"ת
נבוא ונחזיק טובה וברכה להנהו אברכים היקרים מנהלי וועד הכשרות שהעמיסו על שכמם
עבודה יקרה וקדושה לחקור אחר מהות כל מאכל אם הוא בתכלית הכשרות עפ"י דתוה"ק
שמחמת ריבוי התוצרות לא נודע מהותם עד אחרי חקירה ודרישה רבה וההמון לוקחים מכל
הבא לידם שרואים עליו תיבת כשר ,וחזי הוית שנסיון הזה בדרא בתראה נרמז בפרשה זו
בפסוק ויהי עשו בן מ' שנה פרש"י שפושט טלפיו כחזיר לומר ראו שאני טהור ובמדרש שם
שזה רמז למלכות גלות אדום שאנחנו בו משערים לומר על כל דבר כשר וטהור ושזה דרכו
לומר הלעיטני נא מן האדום ובמדרש פער פיו כגמל ואמר אני פתח פומי ואת תהא משדר
כמד"א מלעיטין את הגמל ,היינו שאינן בודקין ורואין מה שנותנין לפיהם וכנרמז בדניאל ז'
בחיוא רביעיא שיניה די פרזל אכלה ומדקה ופום ממלל רברבן .והיינו שזה הנסיון בגלות
האחרון שיאכלו מכל הבא לפיהם וכדאי' בזוה"ק ס"פ שמיני ע"ז נאמר כל עמל אדם לפיהו
דכל העונשין באין עבור שלא שמר פיו ממאכלות אסורות וע"כ כתיב ונטמתם בלא אלף בלא
אלופו של עולם ועתיד הקב"ה לדכאן להון לישראל במ"ש ואנשי קודש תהיון לי ,וע"כ מזה
נלמד גודל שכר לאותן העומדים על משמרת הקודש לעזור לקיים הקרא ואנשי קודש תהיון
לי ושכרם כפול מן השמים בזה ובבא והשי"ת יערה עלינו רוח טהרה ויחיש גאולתינו ופדות
נפשינו בב"א.
החותם יום ג' לס' וישמור משמרתי תשל"ו לפ"ק,
הרב שלום הכהן ווייס,
ביהמ"ד בית שלמה ,ברוקלין

ישראל האגער
בס"ד
באתי בשורותיי אלה לחזק ידי האברכים החשובים העוסקים בעניני כשרות האכילה כאן
בעירנו מאנסי בחנותים החרדים שלנו .ומצוה גדולה לעזור לאברכים הללו בכל מה דאפשר.
וע"ז באעה"ח אור ליום ועש"ק חיי שרה כ"ו מר חשון תשל"ו לפ"ק פה מאנסי.
הק' ישראל האגער
בהרה"צ מוויזשניץ שליט"א

שנת תשל"ז
הרב אברהם מאיר איזרעאל
אבד"ק הוניאד
ב"ה
הן היה למראה עיני קונטרס מנחת יהודה לידידי הרב הגדול המצוין ,זוכה ומזכה את
הרבים ,מו"מ בתו"י חו"ב טובא וכו' מוה"ר שלום יהודה גראסס שליט"א הרב דקהל מגן
שאול פק"ק ברוקלין תצ"ו ,מכיל ברורי הלכות ואזהרות בעניני מאכלי אסורות ,שכבר יצא
טבעו בעולם בספרו הבהיר נפש ישעי' ,שעשה בו גדולות ונצורות להרחיק את בנ"י קדושים
ממאכלי פיגולים ,הפוגמים את הנפש כמאמרם ז"ל עה"פ ונטמתם בם ,ונטמטם בם ,ובפרט

מד

קובץ הסכמות ומכתבים

שנתתשל"ז

במה שהאריך להרחיק את הקטנים מחלב עכו"ם ומהתוצרת "סימילאק" שמאכילים בהם את
הקטנים .וידוע מה שדרשו חז"ל (מס' סוטה דף י"ב ע"ב) עה"פ את מי יורה דעה וגו' לגמולי
חלב ולעתיקי שדים (ישעי' כח ,ט) לענין מנקת עכו"ם שאסור לפטם בה את התינוקות ,וכן
קיי"ל להלכה בשו"ע יו"ד סי' פ"א סעיף י"ז ברמ"א וש"ך שם כי חלב גוי' מפטם את הלב ,ויזיקו
לו בזקנותו .ומה"ט כ' בתשו' בית יהודה חיו"ד סי' מ"ה דאפי' לקטן בן יומו אסור להאכילו חלב
טמא .ואפי' באיסור דרבנן יש ליזהר וכמ"ש הפר"ח סי׳ קט"ז סקי"א .וע"ע מש"כ בזה מרן הגאון
חת"ס (חאו"ח סי׳ פ"ג) ותשו' שו"מ קמא (ח"א סי׳ ר"ו) והש"ך והפר"ח שם סי׳ פ"א כ' דאפי'
במקום חולי שאב"ס אסור להאכילם חלב טמא (וכתב שמחמת כי בזמנינו אלו אין נזהרין בזה,
רוב בנים יוצאים לתרבות רעה ,והמה עזי פנים שבדור ,ע"כ ,ומה נעני אנן אבתרי' בדור פרוץ
זה ,דחצוף כולי האי וד"ל) וכש"כ ומכש"כ דברים אסורים מה"ת .ועי"ז שנזהרים מלפטם אותם
פיגולים יעמוד להם בגדלותם שיזכו לרוח טהרה ,וכדאמר ר' חנינא (מס' חולין דף כ"ד ע"ב)
חמין שמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנתי .ואמרתי בס"ד ,דהנה רחיצת התינוק
הכרחית היא למען בריאות גופו כמבואר במשנה ובגמ' (מס' שבת דף קל"ד) גבי מרחיצין את
הקטן וכו' משא"כ הסיכה בשמן ל"ה רק משום רפואה על המכה ,משא"כ בבריא אינה הכרחית.
וז"ש חמין ושמן וכו׳ שלא רק ששמרה עלי דברים החמורים שחיוב ליזהר בהם כענין הרחיצה
בחמין ,אלא אפי' באותם דברים שאינם אסורים בהחלט ,והזהירות בהם אינן הכרחיות ,כמשל
הסיכה בשמן ,ג"כ היתה נזהרת בי בילדותי ,הן עמדו לי בעת זקנתי .ושמעתי בשם צדיק
מפורסם אחד בהא דאמרי' (מס' ברכות דף מ"ח ע"א) בוצין בוצין מקטפי' ידיע ,שהוא מל'
קטף ,פי' שרף (ועיי' מס׳ ע"ז דף ל"ה ע"ב לענין גבינת עכו"ם שאסורה מחמת שמעמידין אותה
בשרף של ערלה ,עיי"ש) וכל' הגמ' שם קטפא רגיזא ,וז"ש בוצין בוצין ,שגידולין אלו יש להכיר
מהקטף והשרף שהאכילו אותם בילדותם .ודפח"ח ,וע"כ ידי תיכון עמו ,ולפעלא טבא אמינא
יישר כחו ,כי בקיבוץ זה עשה פעלים לתורה ,לזכות את הרבים .ואני תפלה שחפץ ה' בידו
יצליח ,וזכות הרבים תלוי׳ בו .ובודאי כי מצוה גדולה להטפל לעושי מצוה לסייע בידו בכל מה
דאפשר ,ובזכות זה נזכה במהרה לקיבוץ הנפוצות וזריחת אור לישרים בב"א.
עש"ק לס' להבדיל בין הטמא ובין הטהור
י"ב למטמוני"ם תשל"ז לפ"ק
הרב אברהם מאיר איזראעל אבד"ק הוניאד
נ .ב .היות ששמעתי בשם רב אחד מפה בארא פארק שאמר בפומבי שיש להתיר איסור
דרבנן לפטם בם את הקטנים שלא הגיעו לחינוך ואין בזה משום טמטום הלב ,אמרתי להעיר
את לב המעיינים על דברים הנ"ל.

הרב שלום הכהן ווייס
מלפנים רב בק"ק אוהעל וכעת בבהמ"ד בית שלמה ,ברוקלין יצ"ו

בע"ה
נבוא ונחזיק טובה וברכה ,לאיש אשר לו ככה איזי וחביבי הרב המופלג בתורה ויראה חו"ב
טובא וכו' כש"ת מוה"ר שלום יהודה גראסס נ"י בעמח"ס נפש ישעי' .העוסק להרים מכשול
מדרך עמינו .ובדברים המושכים הלב הוא מנסה להחדיר בלבות שלומי אמוני ישראל את החוב
המוטל על כל או"א לראות שהמאכלים יהיו כשרים עצהיו"ט ולהזהיר הגדולים על הקטנים

שנתתשל"ז
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מה

לבלתי התגאל ח"ו במאכלות אסורות שמטמטם הלב וזה וזה גורם שכאשר נתגדלו ונתפטמו
באיסורים יוצאים ח"ו לתרבות רעה באשר הנסיון מוכיח .ובלתי ספק שהדברים היוצאים מלב
יכנסו ללב להתעורר רוח טהרה ,לעשות ולקיים ככל הכתוב בתורה ולהעמיד הדת על תלה,
וכל העוזרים ומסייעים בזה המצוה היקרה ,יתברכו משמי מעונה ,בברכת אשר יקים את התורה.
הבאעה"ח יום ב' לס' והתקדשתם והייתם קדושים כ"ב למב"י ברכם טהרם תשל"ז לפ"ק
הק׳ שלום הכהן ווייס
הרב דק"ק אוהעל יצ"ו

הרב סיני הלברשטאם רב דקהל דברי חיים
בלאאמו"ר הרה"צ מוה"ר ישראל שליט"א האדמו"ר ואבד"ק זמיגראד במח"ס
סיני בקדש על הגדה של פסח ,סדור תפלה סיני בקדש ,עוקר ערים עה"ת ,סיני
בקדש על חג הסוכות ,ועוד.

כ"ו תמוז תשל"ז
יומא דהילולא דכ"ק זקיני הרהגה"צ רשכבה"ג סוע"ה וכו׳ מוה"ר סיני זצללה"ה האדמו"ר
ואבד"ק זמיגראד יצ"ו

שלמא רבא מן שמיא יסגי להאי גברא רבא ויקירא יד"נ הרה"ג נודע לשם ולתהלה בשערים
המצויינים בהלכה בהרבצת תורה ,טהרה וקדושה לעדרים ,דולה ומשקה מתורת רבותינו
הקדושים ,אשרי שלו ככה .כעמוד הברזל בל ימוט נגד רוח סערה של החדשות בכל דברים
הנוגעים לקדושת ישראל שהן יסוד היסודות עיקר העיקרים לקיומו של עמנו עם קדוש,
ה"ה כש"ת מוה"ר שלום יהודא גראס שליט"א המפורסם בעולם לתפארת עם סגולה .אדברה
ואבקשה טוב לך ושלום בארמנותיך ,יהי שלום בחלך שלוה בארמנותיך!
אחדשה"ט ושת"ה אגיד לו ששמחתי בהודעתי כי בעזרתו ית"ש הנו עומד כבר באמצע
הדפסת ספרו ספיר ויהלום יקר הערך נקוב בשם אפיית מצות השלם ,אשר בו לקט בעזהשי"ת
מספרי קודש אמרים וענינים מנהגים ועצות והרחקות בהלכות אפיית מצות ונוסף עליו דברי
התעוררות ומוסר להזכיר ולהתבונן ע"י דברים מועילים מאד לעבודת ית"ש ,להגיד לאדם ישרו
את הדרך אשר ילך בה נוסף על מה שידע "את המעשה אשר יעשון" " -דת דין ופקידים כפל
לפקודים".
ואף שאין מקומי בין מחברי חיבורים  -כי ידעתי ערכי  -אך לא אוכל להשיבו ריקם כי
מכיר אני את המסדר ומלקט הנעלה אשר הוא ירא שמים מרבים עובד ה' במסירות נפש ונאים
הם הדברים למי שאמרם וסידרם :ראוים הם להביאם לדפוס ולהפיצם על פני תבל לזכות את
הרבים .יישר כחו וחילו לאורייתא!
הרב המחבר שליט"א הוא כבר בבחינת "איתמחי גברא ואיתמחי קמיעי" כי הרי זיכה
אותנו בכמה ספרים חשובים שנתקבלו בצבור באהדה רבה ,וכמעשהו בראשונים כן מעשהו
באחרונים ,אסף כעמיר גורנה מדברי רבותינו שמימיהם אנו שותים ועליהם אנו נשענים,
וסדרם לפי פרקים וכותרת לראש לכל מאמר ,שהקורא ימצא בנקל מבוקשו ,והוסיף עליהם
נופך משלו ,באורים מראה מקומות והערות חשובות.

מו
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עיינתי בספר דנן וראיתי "שארבע הופעות הם" ב"ארבע קפיצות שקפץ" ,ובאמת "ארבעה
דברים של שבח יש כאן" ב"ארבעה דברים שצוה ר' יהודה" כנגד "ארבע מצות שהיו להם
לישראל במצרים" .ידוע ש"ארבעה דברים צריך לקבל עליו מי שרוצה להיות חבר" :ולכן
הקונטרסים האלו ש"ארבע סייגות הן" ,נאמרו ב"ארבעה אפין :פנים של אימא למקרא ,פנים
בינונית למשנה ,פנים שוחקות להש"ס ,פנים מסבירות לאגדה" .הרב המחבר "ארבעה קולמסין
נטלי" לכתוב בספר של "ארבע מדות יפות לבני אדם :מלאכה (סדר האפייה) ,תורה (הלכה),
עצת זקנים (מנהגים) ,ורוח נמוכה (מוסר) .ובאשר "ארבע דרכים הם" להשיג המטרה כי
"ארבע מדות בהולכי בית המדרש וב"יושבים לפני ת"ח" ,תפס מ"ארבע המדות שבתלמידי
חכמים שלומד לעצמו ולאחרים" ,בתקוה שיהיו תואמים לשני המקצועות ,היינו מארבע המדות
שבתלמידים :הרוצה שילמוד וילמדו אחרים  -עין טובה" .
הרב המחבר דנן "ארבעה שמחות ביום אחד ראה" ועליו נאמר "ארבע תכיפות הן יחד מנהון
תיכף לת"ח ברכה" ,וגמרו עליו ההלל באמרם חכז"ל "ארבעה דברים אדם העושה אותן אוכל
פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב"  -ועל כן "ארבעה צריכין להודות" ו"ארבעה מזמורים
צריכים לאמר" על יציאת ארבע קונטרסים בחוץ שהן שתים בפנים (תורה וגדולה נתאחדו על
שולחנו)" .ארבעה הן שיצאו להן מוניטין בעולם" בין אותם שלנים "בארבע אמות של הלכה".
ועליו אני קורא" :ארבעה דברים יפים לבני אדם" ולכן יברכהו ה׳ ב"ארבע פקידות :לבכורות,
לבנים ,לשמירה ולשלום"!
נודה לה׳ הטוב ומטיב הגומל לחייבים טובות שגמלנו הטובה הזאת וזיכה המחבר ללקט
ולחבר את הספר הזה שהוא מלאכה וחכמה באשר בו ליקט דברי אלקים חיים ממאמרי חז"ל
וספרי קודש מרבותינו הראשונים והאחרונים .והן אמת שספרי הלכה ומוסר נמצאים ומפוזרים
בכל בתי אחב"י ואשר בהם מבואר הדרך העולה בית אל .אמנם המאמרים והענינים הנוגעים
לקדושה זו  -שמחויבים בו שמירה משעת קצירה  -מפוזרים אחת הנה ואחת הנה והיא כמאמר
הנביא (בהפטרה יום א' דפסח) "סוגרת ומסגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא" ,אין איש
דורש או מבקש אותם כי הכל קונים על המוגמר מבית החרושת ושם ספר התורה מונחת
בקופסא ואין איש שם על לב.
על כן עת לעשות לה' ,והחלש יאמר גבור אני ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק,
והליקוט הזה יהי׳ לתועלת בעזהשי"ת לכל מי שימצא חן בעינו לדעת מה ה' דורש ממנו.
הקורא בו יראה שקונטרס זה לא נתחבר על מנת שילמדו בו בלבד  -כי כמעט לא נמצא שום
דבר חדש שלא ידע אותו הקורא מתחלה אלא המכוון בקונטרס הזה הוא ,ככלי אומנות ביד
האומן ,לרשום דברים שיעמיק בהן במחשבתו ויכניסם בקירות לבו להתבונן ע"י לאחוז בדרך
הקודש להשתמש בו למעשה .ולכן ,תחזקנה ידיו של הרב הנ"ל ויהי ה׳ עמו ובכל אשר יפנה
יצליח לעשות גדולות "ושפתיו בשוע יפתח כאולם המפתח" והשי"ת יחננו "ועוז וכח לו ימתח"
ויזכהו להיות ממזכי הרבים בכוונה רצויה ולב טהור "תזל אמרותיו כטל לקוי רסיסי טל ויעשו
הדברים רושם בלבות אחב"י ויתגדל ויתקדש שמיה רבא.
יהא ביאת ספרו ברוך לפאר ולרומם קרן התורה והיראה .ולבסס ולהרחיב גבולי הרבצת
התורה בתפוצות ישראל ולחיזוק ועידוד בני התורה בדורות ישרים ומבורכים ע"ד ישראל סבא
מחונכים  -בדרך שהורו לנו רבותינו מאוה"ג זי"ע משנות דור  -ויזכה לנטוע גפן פורחת בכרם
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מז

ה' צבקות מתוך אושר ועושר ושירווה נחת ועונג רב מכל יו"ח שי' לראות בנים ובני בנים
עוסקים בתורה לשמה ,ומשולחן גבוה ישפיעו לו בתדירא שיזכה לישב באהלה של תורה כל
ימי חייו .ויה"ר שכל אחד ואחד יעשה בכל האמור "בזריזות נפלאה" ,כפי שהיה ב"פסח מצה
ומרור" בעת יציאת מצרים" ,ואכלתם אותו בחפזון" .והדבר יחיש את מילוי ההבטחה" :ויהי
בשלם סוכו (שבית המקדש יהי׳ בירושלים) ומעונתו בציון" .ונקריב את קרבן הפסח כהלכתו
ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים  -בגאולתנו ופדות נפשנו .בגאולה האמיתית והשלימה על
ידי משיח צדקנו ,אמן.
בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור ובברכת חג הפסח כשר ושמח.
הק' סיני הלברשטאם בלאאמו"ר הגה"צ רבי ישראל שליט"א האדמו"ר מזמיגראד יצ"ו
בצירוף ברכתי הנני רושם את אשר נתעוררתי (כאשר עיינתי בספרו) בכמה דברים העומדים
על הפרק ושנחוץ מאד לפרסם אותם (וכבר נכתב בספרי סיני בקודש על הל' פסח וספרי עוקר
הרים על השו"ע).
א) מובא בשו"ת דברי חיים לזקני הרה"ק מצאנז זצ"ל ,שאשה ההולכת בראש פרוע אינה
נאמנת על כשרות( .ועי' בספר דת משה ויהודית בשם הצ' מבעלז זי"ע ,ובס' והיה מחניך
קדוש) .ואם כן ,כל אשה המגלה שערות ראשה אינה נאמנת להיות מתעסקת במצות מצוה,
אפילו כשעומד שם משגיח תמידי ,שאין ביכלתו לראות ולהשגיח על כל המכשולות שתגרום
האשה בעלת ראש גלוי ,וד"ל .ולכן ,היות ועכשיו הזמן שמכינים המצות מצוה לחג הפסח
בבתי אפייה למצות .וגלגול המצות נעשה על ידי נשים ,נחוץ לעורר את מנהלי בתי האפייה
שידקדקו על הנשים העובדות שיכסו את ראשן כהלכה .הנשים הללו באות לבקש פרנסתן
בגלגול המצות ,באות מבתים שונים ,חרדיות ,דתיות פחות או יותר .וכמה מהן רגילות ללכת
כל השנה בראש מגולה .בעלי בתי האפייה למצות חייבין לשכור כפועלים במצות שלהם רק
נשים צנועות המכסות ראשן ,אע"פ שיצטרכו לשלם להם כמה זוזים יותר .וברור שישנן הרבה
נשים צנועות המחכות לכך למצא העסקה במצות מצוה.
ב) ועוד דבר נחוץ :אם עובדים במצות אנשים ונשים יחדיו ,אז יהיו מובדלים אלו מאלו
לכה"פ ד׳ אמות .ובאם לאו הרי בעשיית מצות מצוה מדברים ליצנות ושחוק וקלות ראש וכו'
ומלבד זה התערובת שם אינה במקומה ,וכו'.

שנת תשל"ח
משה שטערן
אב"ד דעברעצין ונייהייזל יצ"ו בעהמ"ח שו"ת באר משה ה"ח
בלאאמו"ר הרא"ש ,בעמ"ח ספר גפי אש ומליצי אש וש"ס ברוקלין יע"א

בעזהי"ת
אל מע"כ ידידינו הרב המופלא ומופלג בהפלגת חכמים ונבונים זי"ר יפר"ת לוחם מלחמת
שליט"א,
ה׳ בגבורה כש"ת מו"ה

אחרי תת שלו'.
מה נכבד היום בהגלות נגלות לאור השמש ספר נכבד ויקר הנקראת "קדושת ישראל".
קונטרס מוקדש לרומם קרן הצניעות וקדושת בנות ישראל והסברה מיוחדת עד כל עניני איסור

מח
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שנתתשל"ח

יחוד איך להשמר ממנו ואיך להיזהר בו שרבים וגם שלמים בדורנו נכשלים בו הכל ה׳ עליו
השכיל בליקוטי בתר ליקוטי מספרי הפוסקים וספה"ק.
חיבור מקורי יחיד במינו בשפה המדוברת ,החיבור ההוא הוא אוצר כל כלי חמדה יהיה
כשלחן ערוך מיוחד בכל פרטי איסור יחוד ,מה שלא הי׳ עדיין לעולמים לחבר חיבור נכבד
במקצוע הזה ,הכולל בתוכו כל הדינים השייכים לעניני קדושה אחד מהם לא נעדר ,הן צניעות
המלבושים לאנשים ונשים ,כל דיני יחוד ,וגם הסברה נפלאה בגודל המכשלה בענין הליכה
לרופאים .והדרכה מיוחדת בהנהגת הנשים הצנועות והכשרות ,כאשר כבר הרעשתי ארץ
ומלואה כבר מכמה שנים מגודל הפריצות ברופאים קלים והמכשולות הגדולות היוצאות מהם,
ומה גם המאורעות האיומות המתהוים ע"י שימושי הרופא בלי שמירה מיוחדת ,שהחריבו
לעשרות משפחות בזמן האחרון ערו ערו עד היסוד.
והיה מן הראוי לצאת בקרית חוצות בקול רעש גדול עד שתזדעזע עולם ומלאה שכל מי
שיראת ה׳ נוגע ללבו ורוצה להנהיג בית כשר ותורתי בדרך המסורתי ירחיק כמטחוי קשת
ויותר מאהלי הרופאים הרשעים המופקרים האלו כי כל באי שער ביתן לא ישובון ח"ו למדות
בנות ישראל הכשרות .וגם המצא תמצא בחיבור הלזה בירור וליבון בענין הליכה לרופאים
הנקראים פסיכיאטרין ופסיכאלאגען וקיראפרקטיקאים המגבילים הרבה פעמים במכשולות
שונות במחשבה דיבור ומעשה.
וגם הפליא לעשות קו׳ נפלא לאיזה רופאים ללכת ואיך להיפטר מכל חשש יחוד.
וגם טרח ועמל טהור גברא לאסוף דוגמאות רבות של חששות יחוד רציניים יום יום להאב,
להאם ,להאח ,לאחות ולשאר חברי המשפחה.
ובפרט המכשול הגדול מיוחד במלאכת האפיסעס אשר אחוז עצומה נכשלים באיסור זה
דבר יום יום ביודעים ובלא יודעים.
וגם עניני יחוד המתרחשים בטעקסי ,במעלית ,משולחים ,רוכלים ,מובילי סחורה בבית.
אוצר דינים והנהגות הנוגעים לחתן וכלה והמחותנים מהצעת השידוך ועד החתונה( .והארכתי
בזה בחיבורי הרבה בשו"ת באר משה ח"ד).
ומה ששאל ממנו אודות מזוזות אם שפיר דמי לקנות מזוזה מיד סוחר או חנות ולקבעה
בבית מבלי בדיקת סופר מומחה ויר"ש מאוד ,בימינו אלה שנמסרו בעווה"ר כשרותן של דברים
העומדים ברומו של עולם לבעלי כיסין ובעלי פטמין ורוב רובם של כלל ישראל כצאן לטבח
יובל ומלאו בתי  90אחוזים מישראל מזוזות הפסולים הנכתבים מנשים וסופרים קלים ומי מהם
גם בעצם יום השבת ,וכמות גדול מהם מעשה דפוס בעלמא ,הצד השוה שבהן שפסולים מן
התורה לכל הדעות ,ואלו הצאן מה חטאו כי יאריכו ימיהם מבלי קיום מצות מזוזה ותפילין.
(ובספרי שו"ת באר משה ח"ו הארכתי בזה) וכל מין דין ראוי לכל בר ישראל לרכוש לו חיבור
הנפלא הלזה למען ידע לפלס מעגל דרכיו במסילה הישרה העולה בית א־ל ויהיה לבו נכון
ובטוח להעמיד דורות ישרים בקדושה ובטהרה ולהמשיך שושילתא קדישא לדורות הבאים עד
ביאת ינון במהרה ב"א.
מוש"ק פ׳ פקודי שנת תשל"ח לפ"ק פה ברוקלין יצ"ו
משה שטערן
אב"ד דעברעצין יצ"ו

שנתתשל"ח
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מט

משה שטערן
אב"ד דעברעצין יצ"ו ונייהייזל יע"ו
בעהמ"ח שו"ת באר משה ה"ח בלאאמו"ר הרא"ש ,בעמ"ח ספרי גפי אש ומליצי
אש וש"ס ברוקלין יע"א
בעזהי"ת
אל מע"כ ידידינו הרב המופלא ומופלג בהפלגת חכמים ונבונים זי"ר יפרח לוחם מלחמת ה'
בגבורה כש"ת מו"ה שלו' יהודה גראס שליט"א אב"ד האלמין.

בשמחה שמעתי שמע"כ הד"ת נ"י עוסק במלאכת הקודש ומתכונן להוציא לאור עולם
קונטרסים גדולים וקטנים בענינים העומדים על הפרק אצלינו וראשם מגיע השמימה .החיבור
הראשון אשר שמו יקבנו "אפיית המצות השלם" בו מלוקטים דינים ציצים ופרחים מספרי
רבותינו גדולי הראשונים עד אחרון שבאחרונים ,הנוגעים לדיני קצירה ,ברירה ,טחינה ,רקידה,
שאיבה ,לישה ,אפיה ,והפרשת חלה.
אוסף ענקי במקצוע הלזו עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה.
בו נקבצו אלפי הלכות המפיצים אור נוגה לכל הבא לגשת אל הקודש פנימה .לחשוב
מחשבות ,לעסוק בכל מלאכת אפיית המצות.
וגם שזפתה עיני מראה הגדולה הוא קו׳ "מצות מצה בשלמותה" המכיל בתוכו דברים יקרים
מפז ומפנינים מספרי הפוסקים וספרן של צדיקים הבעשטה"ק ותלמידיו זי"ע .כללים יסודיים
ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח.
וטובה גדולה עשה בעמיו הכי יקר "מנהגי צדיקי ישראל" שבו נאספו מנהגי צדיקי יסודי
עולם ,וקרבם המחבר אחד אל אחד ,והיו לאחדים בידי כל אדם הרוצה להתחקות על מנהגי
צדיקי הדורות ונפשו צמאה להתדבק בדרכיהם הק'.
ועוד בה רביעי־ה "ספורים נפלאים מצדיקי ישראל" מלאכי עליון שמאיר לבות בני אדם
ברשפי אש שלהבת י־ה ,להשתוקק ולהתגעגע להתדבק באדון כל יצורים.
וגם ספר "אכילת מצות בישראל" המיוסד להזהיר דרך הישרה לקיים מצות ד' כדינה
וכהלכתה בכל פרטי־ה ודקדוקי־ה וכוונתה.
ומי זוטרי לן עדותו הנורא של מאור הגולה הרוקח זצ"ל שכל דבריו דברי קבלה וכ' בה'
מצה שכל האוכל מצה ז׳ ימי הפסח נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשית ,ועיין מה שהוסיף
ע"ז בילקוט מעם לועז בשם מדרשי חז"ל דחשוב ג"כ כאלו קיים כל התרי"ג מצות.
פוק חזו עד היכן הדברים מגיעים .וכל מין דין ראוי לכל בר דעת להתחזק ולהתאמץ
וללבוש עוז לקיים מצות מצה כראוי וכיאות עפ"י הפוסקים הראשונים ואחרונים.
ומצורף לחיבור הנ"ל תוקף סגולת מצות אכילת מצה והשפעותיה המרובים ברוחניות
ובגשמיות בעלמא הדין ובעלמא דאתי לכל המקיים מצות מצה כמצוותה וכמסירתה וכנתינתה
מסיני.
ומובלעים בתוך החיבור הרבה מאוד מדברים השייכים למצות אכילת מצה כל שבעה ודיני
מצת שרוי־ה להמחמירים ולהמקילים .וראוים הדברים להעלותן על שלחן מלכים מאן מלכי

נ
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רבנן ותלמידיהם וכל הוגי דת ישרה מצוותיה והוראותיה ,ולמותר להאריך בגודל נחיצות
החיבור הנפלא הזה לכל בר ישראל אחרי השמעת דברים הבוערים כלפידים מזקוקין דנורא
דנפקו מפום ממלל רברבן קמוח"ז שר ורבן ומאורן של ישראל הגה"ק מרן רשכבה"ג החת"ס
שכ' בהשמטות לחו"מ סי׳ קצ"ו וזל"ק:
מ"ע של אכילת מצה משומרת בליל פסח היא יחידה נשארת לנו מכל מצות אכילה שבכל
התורה אין לנו לא פסח ולא קדשים ,לא תרומה ולא מעשר שני ,רק מצה אחת משנה לשנה,
ואם גם היא לא הועילה בידינו בשלימות ולא עוד אלא כי תחת יופי שיהי' האכילה של כל ז'
ספק איסור כרת ולא עוד אלא שיכשיל בזה רבים ח"ו .וגם נוציא ע"ז אלפים ,הייטב בעיני ה׳
חלילה וחלילה .עכל"ה.
ואין אחר דבריו כלום כי כבר הורה רבינו משה ומשה אמת ותורתו אמת.
משה שטערן
אב"ד דעברעצין יצ"ו
מוצש"ק פ׳ פקודי שנת תשל"ח לפ"ק פה ברוקלין יצ"ו

הרב סיני הלברשטאם
רב דקהל דברי חיים בלאאמו"ר הרה"צ מהו"ר ישראל שליט"א האדמו"ר
ואבד"ק מזמיגראד יצ"ו במח"ס סיני בקודש על הל' פסח ,עוקר הרים עה"ת,
סדור תפלה סיני בקודש ,סיני בקודש על חג הסוכות ,ועוד.
יום ג׳ לסדר "ע"פ התורה אשר יורוך" ,תשל"ח
בעזהשי"ת
שלום למר ולתורתו,

החיים והשלום יחדיו יהיו תמים ,וישאו הרים שלום לנופך ספיר ויהלום ,חו"ב בחדרי תורה,
משנתו סדורה ,קולע אל השערה וכו' ותיק וחסיד כש"ת הרה"ג מהו"ר שלום יהודא גראס
שליט"א הרב דק"ק האלמין יצ"ו.
אחדשה"ט כמשפט ליראי ד׳ ולחושבי שמו אודיע לו שמדברותיו הנובעים מלבת אש התורה
ועבודה ויראה לחי עולמים הגיענו וראיתי בהם שכל מגמותיו רק לקנא קנאת ד׳ צבאות שלא
יכשלו בני ישראל ח"ו במאכלות אסורות ויטמאו לבם ,כאשר דבר בקדשו זקיני רבינו הקדוש
ציס"ע רשכבה"ג וכו' דברי חיים זי"ע (בס׳ ז') שכל מה שהדור ברע הוא במדינות ע"י השו"ב
הקלים ונתפטמו בטריפות וגברו עליהם דעות זרות עד שפרקו ונאבדו מתוך קהל הקודש,
יעו"ש.
הן כל יקר ראתה עינו דברי פי חכמים הן מעולפת סדירים ונאספו שמה כל ההדרים
בקונטרסו "זבח פסח" .והיטב אשר דבר זה כהרה"ג בתשובתו אשר ממש לא הניח מקום
להתגדר בהלכה זו הנוגע לכלל כל מדינתנו כמאמר חז"ל (פסחים קי"ד) לא תיכול אווזין
ותרנגולין ויהא לבך רודף עליך.
וזאת ליהודא  -אם אמנם אין דרכי לצאת בכותבת הגסה בעניני הכלל כי די לי להפקיע
א"ע ,ות"ל לא אלמן ישראל וגדולי הדור שי׳ העומדים על הפקודים המה יגדירו גרר ויעמדו
בפרץ ומה מני יהלוך ,אולם למען כבוד התורה ולומדיה ה"ה יד"נ הרה"ג מוה"ר שלום יהודא
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נא

שליט"א בעמ"ח הספרים החשובים נפש ישעי׳ ואפיית המצות ועוד ,באתי לו בכתובים למלא
רצונו .הגם כי אין דרכי להורות הלכה דבר חמור כזה אשר כת"ה ביארו עפ"י הטעמים המבואר
בקונטרסו כתורה וכהלכה בבירור הדבר כשמלה כדת של תורה .ולפלפל בש"ס ופוסקים אין
אני מופנה אפילו מצ"א כי הדברים מבוארים לכל מי שטבל בקצה המטה בפוסקים ש"בשר
נחירה לא אשתרי כלל"( ,חולין י"ז ,ועי׳ תנחומא אחרי י"א ,ת"ב י"ז) .ו"אל יאמר אדם אלך
לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלי נפשי" (תענית י"א) כי ב"אוכלי בשר" אמרו (שבת קכ"ט)
"נפשא חלף נפשא" .ורק "אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קרוי אוכל" (בכורות ט) .ולכן
עצתי ,אכול מן דיהודאי (ירושלמי בכורים ג׳ ג׳).
וכבר כתב מרן דו"ז הג׳ הקדוש מאוה"ג בעל דברי יחזקאל משינאווא זצוקללה"ה זי"ע :כ"ז
שלא יתבטלו המהרסים לא יתבטלו הגודרים.
ועיין חת"ס (חיו"ד סי׳ י"ג) שצריך השגחה גדולה על השובי"ם וכמ"ש ה"ר יונה (הובא בב"י
סי׳ ח"י) וזקיני רש"ל (ביש"ש פ"ק דחולין כ"ו) דכבוד שמים מי ימחול והבי"ד מחויבים לחטט
אחר כל מעשי השו"ב בין במקום שחיטת בהמות בין במקום שחיטת עופות באופן שבכל עת
יהיו בגדיו לבנים ועל מנהיגי העיר שארית ישראל הק׳ מוטל לגדול לעמוד בפרץ נגד הפורץ
ויאמצו כשלון התורה ויחזקו בדקה עכ"ל.
וכדברי דו"ז הגה"ק וכו׳ רבי שלום אליעזר זצוקללה"ה הי"ד מראצפערטא (במכתב שנתפרסם
בשנת עת"ר)" :בדבר שנוגע לתוה"ק לא תגורו כתיב .להציל נפשות ישראל מאכילת נבילות
וטריפות הלא החובה על נפשינו לעמוד הדת על תילה במס"נ כי אז לא יהרס הדעת ח"ו אשרי
לו ואשרי לנפשו שזכה לכך וכו׳" ,עכ"ל.
על הפסוק (דברים ט"ז כ׳) "צדק צדק תרדוף" ,תרגום אונקלוס" :קושטא קושטא הוי רדיף".
ופירש הרבי נח מלכוביץ (בספר תורת אבות עמ' קס"ד)  -הווה רודף ומחפש את האמת באמת,
לא לפנים ,ולא באמצעים מזוייפים...
ואפתח פתחא לנפשאי במה ששנו חכמים בלשון המשנה במקום שאמרו לקצר אינו רשאי
להאריך ולדעתי העני׳ הקיצור היותר מופלג יפה בזה מן האריכות כי אריכות הפלפול והבאת
ראיות שונות מעורר ומחזיק הדעת הטועה שיש מקום לפלפל בזה ויאמרו אותן האנשים אשר
מקלם יגיד להם שלא לשמוע לדברים הכתובים ,הלא יבואו רבנים אחרים יותר גדולים מאלה
ויפילו פלפולם ארצה .ויביאו ראיות אחרות כנגדם לאפושי פרצה .אשר ע"כ דעתי העני׳ אין
לו רק להביע אומר בקיצור נמרץ מה שהוא פשוט יותר מביעותא בכותחא ,ואותם אשר לא
עיינו בדבר א"א להם לידע כל שורש דבר ,ובפרט אחרי שהציע הדר"ג גם טעמיו ונימוקיו .וכל
עין רואה צדקו .ואחרי ששמו עיניהם בדברים ועיינו במקורותיו וגם בהמכתבים הממשלתיים,
יבואו רבותינו זקני העיר ויפרשו השמלה ,ויורו לנו להלכה למעשה את הדרך אשר נלך בו.
וידועים דברי רבי יהודה החסיד בספר החסידים (סימן רסא) :אהוב לך את המצוה הדומה
למת מצוה ,שאין לה עוסקים ...כגון שתראה שבני עירך לומדים מועד וסדר נשים  -תלמוד
סדר קדשים ...ותקבל שכר גדול כנגד כולם ,כי הם דוגמת מת מצוה .אהוב אותן מסכתות ואותן
הלכות שבני אדם אין רגילים בהם ,עכ"ל.
על כן שמחתי שנתן אל לבו להוציא לאור ספרו זה .אשר ביסודו הונחו ספר אנציקלופדי׳ רב

נב
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הכמות והאיכות ,ועליהם הוסיף הערות וביאורים ,השלמות והקבלות מתוך ספרותנו הרחבה
והענפה .למען הביא לפני מעיינים את השיטות השונות .כדי שיתבררו ויתלבנו הדברים.
ולכן ברור לי שכאשר יתפרסם הענין לפני הרבנים המובהקים שבגלילותינו ע"י כתה"ר,
בטוח אני שישימו עיניהם עליו ויאמרו זה האיש אשר המלך חפץ ביקרו  -מאן מלכי רבנן.
ועל כן הנני ג"כ מסכים שיוציא ספר זה לאורה ,ויה"ר שיהי׳ לתועלת המקוה ,ונזכה שדבריו
היוצאים מן הלב יכנסו ללב להעיר אוזן השומעת על דברים העומדים ברומו של עולם בחולין
הנאכלים בטהרת הקודש בפרישה ממאכלות האסורות" .שמע ה׳ קול יהודה ואל עמו תביאנו!"
ודע שמובא בספר שיח שרפי קודש (ח"א עמ' פ"ה)" :בשיח עם חסידים אמר האדמו"ר בעל
"חידושי הרי"ם" מגור - :שמעתי ,ישנם צעירים שאינם מקפידין על אכילת בשר כשר חלק
דוקא ,בלי כל סירכא ...הם אומרים ,אין אנחנו במדריגה כזו ,לדאוג לחומרות יתירות ...אינני
מבין ,איך יתכן לומר כך במקום שיש ספיקא דאורייתא ,ואיזה יהודי אינו במדריגה לפרוש
מחשש איסור דאורייתא"...
ויקוים בו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון .וכבר כתב האור החיים הקדוש על
הפסוק (ויקרא י"א מ"ד) ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ :באמצעות
שמירת מצוה זו ,לא ישלטו עכו"ם בעם בני ישראל ,כי עכו"ם נקראין שרצים ושקצים הרומשים
על הארץ .כיון שנזהרים ישראל ממאכלות אסורות  -אין כל אומה ולשון שולטת בהם ונוצחין
אויביהם.
יה"ר שבזכות האמונה שנגאלו אבותינו בה ממצרים יעזור השי"ת גם עתה לכל בני ישראל
בכל מקום שהם ובכל מקומות מושבותיהם ויפר עצת גויים ויניא מחשבות עמים עוצו עצה
ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל ,כי בטוחים אנו בא־ל ארך אפים ורחום וחנון.
הכותב בלב נשבר ונדכה ומצפה ומיחל ומקוה כי מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותנו
ברוחניות וגשמיות די ,ונזכה בקרוב במאוד במהרה לראות במלכות שמים ולגאולת עולם
ויאמרו בגוים ה׳ מלך והי׳ ה׳ למלך על כל הארץ.
המצפה לרחמי שמים וחסדו כי לא יטוש ה׳ עמו אכי"ר.
הק' סיני הלברשטאם
בלאאמו"ר הרה"צ מרן רבי ישראל שליט"א
האדמו"ר מזמיגראד יצ"ו

חזקי׳ פייבל ראזנבערג
מלפנים אבדק"ק דעברעצין רב דקהל אגודת אזוב ברוקלין ,נ .י.

בס"ד ,ג' וישב י"ט כסלו תשל"ח לפ"ק
שוכט"ס למע"כ המחבר קונטרס מנחת יהודה ...בא לידי עוד לפנים חדשים ...מסרתיו לידי
נכדי הב׳ החשוב נ"י ...והרבה שנים הייתי רב ומנהיג בק"ק הנ"ל ...המאכלות בקופסאות הנעשים
בבתי חרושת של יהודים ואינם יהודים אינם באים על שלחני ולא על שולחן השומעים בקולי...
וע"י הקונטרסים יאירו עיניהם וישמחו בראותם השמות הבדולחים בלשוניהם ושמותיהם על
הלעביל ושמא קא גרים  -וראיתי שידידי המחבר בן גדולי ישראל זצ"ל...
והיה בזה חיים וברכה ושלום ע"ע לכלנו כי"ר
חזקי' פייבל ראזענבערג
רצופה סיוע להדפסת הקונטרס

שנתתשל"ח
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נג

הרב שלמה יודא שווייצער
ג' וישב י"ט כסלו שנת תשל"ח לפ"ק
החיים והשלום וכל טוב סלה לכבוד האי גברא רבא ויקירא כש"ת הרב הצדיק מורנו הרב
רבי שלום יודא גראס שליט"א אב"ד דק"ק האלמין.
הנה עברתי על הסה"ק נפש ישעיה על מ"א וראיתי ליקוטים נאים ונפלאים מדברי רבותינו
הקדושים ,הלכות ודברי מוסר בעניני מ"א ,ואזהרות נחוצים ומועילים ,ובפרט בעניני שחיטה
ובדיקה ,ובפרט ראיתי שם מה שהביא מהגה"צ רבי דוד פלדמאן מלונדון בעמ"ח ספר קצש"ע
עם פירוש מצודות דוד ,שכתב שם כשהבודק בודק הראיה בדיקת פנים ,אף אחד אינו יודע מה
שעשה שם בפנים רק הקב"ה והוא ,ויכול להיות שבפנים הוא קורע הסירכות ,כדי להכשירו ואף
אחד לא יֵ ַדע מה שעשה בפנים ,כדי שבבדיקת חוץ לא יראו את הסירכות .ושמעתי משוחטים
שאמרו לי שהבעל הבית משלם להבודק פנים על כל בהמה שמתירו( ,וזה ידוע לשוחטים).
הספר "נפש ישעיה" ליקוט נפלא מגדולי עולם ,שכל דבריהם המה גופי תורה ,וזכית לעשות
ספר שהוא מצות עשה שהזמן גרמא ,והספר פותח עינים עוורות לעמוד על המשמר להזהיר
על מה שנעשה במ"א ,כי במדינות אלו מבקשים רק להתיר איסורים ,ובפרט הרב המחבר עסק
בעצמו בעניני שחיטה וראה את המכשולים הגדולים מה שנעשה בין בשחיטת עופות ובין
בשחיטות בהמות ,עד שטרק את הדלת של בית השחיטה וברח משם כבורח מן מאש בוער.
ויזעק זעקה גדולה ומרה ,ועורר את הרבנים על ההפקרות בשחיטה ,ותבע לעשות תיקונים,
אבל לדאבוננו היה קולו קול קורא במדבר אמעריקא ,שהרבנים סותמים את אזניהם ולא עשו
כלום לתקן הדבר .רק יחידי סגולה עשו תיקונים .ע"כ טובה גדולה עשה בזה לעשות רצון
יוצרנו ,לסייע לכל הבא לטהר ושכרו גדול ממעון הברכות והישועות .עוד עברתי על הספרים
מנחת יהודה ,קדושת ישראל על כל עניני איסור יחוד ,וספר מדריך לצניעות ,וספרו הנחמד
אפיית המצות השלם ג"ח ,ואכילת מצות בישראל ז"ח ,שבו מלוקטים דינים ציצים ופרחים
מספרי רבותינו גדולי הראשונים עד אחרון שבאחרונים .הנוגעים לדיני קצירה ,ברירה ,טחינה
וכו' ,אוסף ענקי במקצוע הלזו עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה .וכל המזכה את הרבים
אין חטא בא על ידו ,ועליהם אומר הכתוב ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד ,ועל גבאי
צדקה נאמר כתוב זה ,כ"ש על העושים צדקה עם הנפשות ,וגדול שכרו מן השמים.
החותם בברכה,
שלמה יודא שווייצער

אפרים גרינבלט

ב"ה ,כ' תמוז תשל"ח.
כבוד ידידי המזכה את הרבים בספריו החשובים שכולם נמצאים תחת ידי ומצאתי תועלת
בכל ספריו ה"ה ידידי הרה"ג ר' שלום יודא גרוס שליט"א .והגדיל לעשות בספריו שקבלתי
כעת ובפרט בספרו אכילת מצות בישראל .שאני דן בענינים שבספרו בספרי שו"ת רבבות
אפרים ח"א וח"ב ואני מביא מדבריו בח"ג שאני מכין כעת לדפוס.
והנני מברכו ומחזקו להמשיך לחבר חיבורים יקרים לתועלת הרבים.
ידידו עוז הדו"ש הטוב,
אפרים גרינבלט
מחבר שאלות ותשובות רבבות אפרים על אורח חיים

נד
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הרב אהרן יהודה אראק
פארעסט הילס
ניו יורק

ב"ה ב' פ׳ ויגש תשל"ח
שוכט"ס לכבוד הרה"ג הנעלה שליט"א ...

להוט פה טשעק סך  5דולר ...וכן יבורך להגדיל תורה ולהאדירה...
בברכת שים שלום וכו'.
הרב אהרן יהודה אראק
פארעסט הילס ,ניו יורק

אפרים אליעזר הכהן יאלעס באמ"ו הגה"ק מהר"ש זצ"ל
אבד"ק פילאדעלפיא רבתי

ב"ה כ"ח כסלו ,ד' דחנוכה תשל"ח
שלו' ורב ברכה לכת"ר שליט"א

ספרו נפש ישעי' על מאכא"ס נחוץ מאוד לכל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו .ור"פ מנחתי
הקטנה בברכה שהשי"ת יצליח דרכו בקודש ושיוסיף להרביץ טהרה בישראל...
אפרים אלעזר
באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן זצ"ל

אפרים אליעזר יאלעס

בס"ד ,ר"ח אדר שני תשל"ח לפ"ק
כבוד ידידנו הרה"ג יראת ה׳ אוצרו ,שמו מפוארים ,בנש"ק ,כש"ת רש"י גראס שליט"א רב
ור"מ בברוקלין יצ"ו.

קבלתי ספרו "זבחו זבחי צדק" ועיינתי בו ונהנתי כי דבר גדול עשה בשביל בני תורה וגם
בשביל המון עם ישראל לדעת חומר הענינים ולהתעורר בזריזות וזהירות שיהא שולחנם טהור,
עד כדי זה השולחן אשר לפני ה' ,ישלם ה׳ פעלו ומשכורתו שלמה ...ר"כ מנחתי עבור הס׳
היקר.
בכבוד ובברכת כהן
אפרים אליעזר
באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן זצ"ל
בס"ד ,ג' לס' הנני נותן לו את בריתי שלום ,שנת תשל"ח לפ"ק.
פה אטל"ס על שפת הים.

שלמא רבא מן שמיא יסגי להרב הגאון נודע בשערים ,בר אבהן עילאין קדישין ,יראת ה'
אוצרו ,כש"ת רש"י גראס שליט"א האב"ד דהאלמין ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' ברוקלין
יצ"ו.
בשובי הביתה  -פילאדעלפיא  -בעש"ק העבר [כי כן דרכי לשבות בבית מדרשי גם בימי
הקיץ] מצאתי ספריו המצויינים בהלכה ,אפיית המצות ואכילת המצות ,אשר כת"ר כיבדני

שנתתשל"ח

קובץ הסכמות ומכתבים

נה

בהם ,ובבואי כאן לקחתים עמי לעיין בהם .שמחתי לראות כי שניהם מלאים וגדושים בכל
דקדוקי הלכות ומנהגים ,מיוסדים על אדני ספרי ראשונים ואחרונים וספרי קבלה וחסידות,
לקיים בשלימות מצות מצה שמורה בליל התקדש החג ובכל ימי הפסח שהיא מיכלא דאסוותא
ומיכלא דמהמנותא ושרשה לעילא במוחין דאבא .אשרי חלקו דמר שזכה וזיכה את הרבים.
ראיתי הלכה ונזכרתי מעשה :עבודת הקודש בכל כחו ובהתלהבות נוראה של טחינת חטים
שמורים בידי הקוה"ט של אאמו"ר ציס"ע ומופה"ד מרן אורי הכהן מאסמבור ,שהי' תלמיד
מוסמך של הצדיקים הגדולים ,הרה"ק שר שלום מבעלזא והרה"ק מסטרעטין ,תלמיד השרף
הנורא רבנו אורי מסטרעליסק ,זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל.
אגב ,אעיר נקודה אחת במה שדן בספרו אכילת המצות ,פ"ג ,אם יש חשיבות בקיום חצי
שיעור של מצוה ,וכת"ר ציין להרבה פוסקים שדנו בזה ,לענ"ד היה לו למר לציין לראי' מפורשת
בתורה ,פרשת ואתחנן ,אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן ,ופרש"י (עפ"י חז"ל) אעפ"י
שאינן קולטות עד שיבדלו אותן שבארץ כנען ,אמר משה מצוה שאפשר לקיימה אקיימנה.
והלא משנה מפורשת במס' מכות דף ט' :עד שלא נבחרו שלוש שבארץ ישראל וכו' שנאמר
שש ערי מקלט תהיינה עד שיהי' ששתן קולטות [תהיינה משמע הוי' אחת] ,הרי דהבדלת שלש
הערים בעבר הירדן לא היתה אלא בגדר חצי שיעור של המצוה ואעפי"כ התאמץ משה רבנו
לקיימה ,אמנם יש לפלפל בראי' זו ,מכל מקום זכר לדבר מן התורה איכא.
והנני חותם בברכת כהן שיפוצו מעיינותיו לחיזוק תורה ומצוה.
אפרים אליעזר הכהן יאלעס
באמ"ו גאון ההוראה מרן שלום הכהן זצ"ל אבד"ק פילאדעלפיא רבתי
ב"ה ,כ"ח כסלו ד' חנוכה תשל"ח
שלו' ורב ברכה לכת"ר שליט"א

ספרו נפש ישעי' על מאכא"ס נחוץ מאוד לכל אשר יראת ה' נוגעת בלבבו .ור"פ מנחתי
הקטנה בברכה שהשי"ת יצליח דרכו בקודש ושיוסיף להרביץ טהרה בישראל...
אפרים אלעזר
באמ"ו גאון ההוראה ,מרן שלום הכהן זצ"ל

הרב גדלי' פעלדער
טורונטו ,קנדה

בס"ד ד' תולדות תשל"ח
אל כ' הרב הגאון המפורסם נודע בשערי הלכה גבור ומזוין וכו' מוהר"ר שלו' יודא גראס
שליט"א ,רב דקהל מגן שאול ור"מ.
שלום וברכה וכ"ט!
אחדשה"ט כראוי ,נמצא תח"י ספרו היקר נפש ישעי' וכעת ראיתי שהו"ל כמה ספרים
דהיינו על הלכות ציצית וכן על מזוזה ב' ספרים על שחיטה ועל ניקור וספר מנחת יהודה על
איסור חלב עכו"ם ומאד רציתי לרכוש אותם .ואשלם כפי אשר יושת עלי.
בתקוה לתשובה אשאר ברגשי הוקרה ורב ברכות המכבדו ומוקירו ביקרא דאורייתא
וכרום ערכו
גדלי׳ פעלדער
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הרב יהודה מלבר

ב"ה ,יום ג' פ׳ תצוה ,ז' אדר א תשל"ח
לכבוד הה"ג המופלג המפואר בש"ט הרב שלום גראס שליט"א.
הנני שולח לכבודו טשעק ע"ס  5דולר בעד ספרו "זבחו זבחי צדק" ששלח אלי ואברכהו
בהצלחה רבה "ויפוצו מעיינותיו חוצה" להרמת קרן התורה ולומדיה.
בכבוד רב
יהודה מלבר

יצחק אייזיק אייכענשטיין
אב"ד ור"מ קיוויאשד רב דקהל עדת יראים עטרת צבי פארעסט הילס ,נ .י.

ב"ה .אור ליום ג׳ וישב תשל"ח
שוכט"ס לכבוד הרה"ג עוסק בצרכי ציבור וכו׳ מוהרש"י גראס שליט"א ...בפרט במדינה זו
המשובשת בתאוות ממון וכבוד מנפש ועד בשר...

שיטה זו קבלתי פא"פ מפי כ"ק מרן שליט"א השי"ת יאריך ימיו ושנותיו עביג"צ...
ואחתום בזה בשים שלו' טובה וברכה בימים ולילות מאושרים...
הק׳ יצחק אייזיק אייכענשטיין
ר"פ המחאה של ח"י דולר

יצחק דישי

בס"ד ערש"ק פר׳ תולדות ר"ח כסלו התשל"ח .לכבוד הרב שלום יהודה גראסס שליט"א,
אחדשה"ט וכט"ס.
היות והיה לי ולחברי תועלת רבה מספרו נפש ישעי׳ ,ומסתמא נפיק גם תועלת מקונטרסים
"קדושת בנות ישראל" וחינוך ישראל סבא ,הריני מבקש מכ' שיכתוב לי מה מחירם בכדי
שאשלח לו את הכסף.
אודה לו מראש
דו"ש וטובתו כה"י
יצחק דישי
בונס איירעס ,ארגענטינא

שמואל טובי' שטערן

ב"ה ,ה' מנ"א התשל"ח.
שוכט"ס למע"כ ידידי הרב הגאון ...מוה"ר שלום יודא גראס שליט"א.
אחדשה"ט ,שמחתי בראותי מעשי ידיו אמת ומשפט הנהו תרי צנתרי דדהבא ספריו היקרים
ששלח אלי .יישר חילו לאורייתא כי כל רב ומורה הוראה יכול למצוא בהם חפנים ,ובוודאי זכה
וזיכה את הרבים ,ועוד להרבות תורה ויר"ש.
נא לקבל ממני מתנה עבורם וגם בקרוב אשלח לו מתנה את ספרי שו"ת השביט ח"ה וח"ו,
היוצאים לאור כעת.
בכל הכבוד הראוי ,נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים.
דושה"ט
שמואל טובי' שטערן ,אב"ד מיאמי ביטש
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כולל אברכים על ידי מוסדות התורה מארוקו

ב"ה ,כ"א חשוון תשל"ח
כבוד הרב הגאון הגדול הנודע לתהלה ולתפארת וכו' וכו' מוהר"ר שלום יודא שליט"א
גראס.

שלום וברכה
הגיענו השמועה המשמחת אשר כת"ר זכה וזיכה את הרבים בב' ספרים נפלאים ה"ה גדולי
יודא על הל' ציצית ,ומזוזת שלום על הל' מזוזה.
ולכן נבקש מכת"ר לשלוח לנו  2טופסים של ס' גדולי יודא ו 2טופסים של ס' שערי שלום,
לזכות בהם את הרבים בכלל ואת חברי כוללנו בפרט .במחיר אשר ישית עלינו כת"ר ,ויבא
שכמ"ה.
בברכת התורה
הרב שלום איידעלמאן ראש הכולל

שנת תשל"ט
שמואל הלוי ואזנר
רב אב"ד ור"מ זכרון מאיר ,בני־ברק

ב"ה ,יום ב׳ וישלח תשל"ט לפ"ק ,פה ברוקלין יצ"ו.
ראה ראיתי החי׳ החשוב על איסור יחוד וצניעות בנות ישראל בכלל אשר פעל ועשה כב׳
ההגה"צ מזכה את הרבים כש"ת מוהר"ר שלום יודא גראס שליט"א הרב דהאלמין פה ברוקלין
יצ"ו .הספר הנ"ל מחובר בלשון המדובר המורגל כדי להרגילו בפי הבריות אנשים ונשים,
ובפרט עניני יחוד שהם הדרגא הראשונה לאיסור חמור דעריות  -ובעו"ה נפרץ לרוב ,ובפרט
בערים גדולים שהנשים והבנות עובדות בבתי חרושת ומשרדים והוא הגורם שהמחיצה של
קדושה שׂשמה התורה בין ב׳ המינים  -נפרצה בי"ג פרצות  -וע"כ כל מי שעומד בפרץ ברוך
יהיה.
ע"ז בעה"ח ומצפה לחסדי ה׳
שמואל הלוי ואזנר

הרב שלמה יודא שווייצער
רב דקהל דרכי נועם ,ספרינג וואלי ,ניו יארק
מחבר ספר דרכי נועם ,וספר שו"ת "לשלמה משפטיך" על עניני חו"מ

בס"ד ,יום א׳ לס׳ "מי לה׳ אלי" תשל"ט לפ"ק.
החיים והשלו׳ וכט"ס למע"כ ידידי הרב הג׳ הגודר גדר ועומד בפרץ ולוחם מלחמת ה׳
במסירות נפלאה ,אשכל הכפר הנותן אמרי שפר ,בחבוריו ,ללמד לבני יהודה קשת לעמוד על
המשמר ה"ה כש"ת מוהר"ר שלו׳ יודא גראס שליט"א ,רב דק"ק עדת האלמין.

אחדשה"ט באהבה רבה ,הנה מע"כ ידידי שליט"א הודיע לי שעומד להוציא ספר חדש
(וכמעשהו בראשון) להזהיר ההמונים ולהרים כשופר קול להסיר מכשול מדרך עמינו,
ובענותנותו החשיב אותי השפל ,והגדיל אותי עד כדי להיות שר המסכים על חבוריו הנעלים,
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ומי אנכי לבוא עד הלום ,ואין הלום אלא מלכות מאן מלכי רבנן ,אך לאות ידידות וכמענה
להפצרותיו התבוננתי לכתוב לו איזה מילים בד"ת מפרשת השבוע ממה שחנני השי"ת כדי
לחזק את רוחו ללכת בדרכו ,דרך ישרה ,וזה החלי בס"ד:
בפרשתנו כתוב אחר מעשה העגל" .ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי לה׳ אלי ויאספו
אליו כל בני לוי ויאמר להם כה אמר ה׳ אלקי ישראל שימו איש חרבו על יריכו עברו ושובו
משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו וכו׳ ובני לוי עשו
כדבר משה" .ומרעה"ש שבח אותם בפרשת ברכה" :וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידיך וכו׳
האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרתיך ובריתך
ינצורו וכו'" .מקראות אלו אומרים דרשוני ,הלא כל ההרוגים שעבדו לעגל נתחייבו מיתת
בית דין על ידי חרב בעדים והתראה ,ושבט לוי דנו אותם כדין ,ולמה היה צריך ההורג לפגוע
באחיו וברעהו ובקרובו ולעשות לו שונאים במשפחתו? הלא כשיפגע באחד ממשפחתו שחייב
מיתה אל יגע בו אלא יקרא לחבירו מבני לוי שאינו ממשפחת הנאשם ויהרוג אותו ,והוא יעמוד
גם כן לחבירו לשרתו ,להרוג את קרובו של חבירו? למה היה צריכים לקיים צו הדין דווקא
באופן כזה? מזה אמרתי ,יכולים לראות שכשמגיע עת פריקת עול ,שרבים פורקים מעליהם
עול מלכות שמים ,אז אותם הכהנים הלוים הצדיקים אשר שמרו את משמרת הקודש ,שנשארו
נאמנים למלך מלכי המלכים הקב"ה ,ורוצים לקנאות קנאת ד׳ צבאות ,יכולים להצליח רק אם
קנאתם הוא "בלתי לה׳ לבדו" בלי שום נגיעה של שנאה או של נקמה  -בלי שום פניות  -רק
לנקם נקמת ה׳ .משה רבינו עליו השלום בחן אותם וצוה "הרגו איש אחיו ואת רעהו" דייקא.
אם מי שהוא הורג את אחיו או קרובו ורעהו באותו נימוס שהורג לאחר שאינו קרובו ,שאותם
בודאי לא הרג מחמת שנאה ,אז הסימן שכוונתו לשם שמים לנקום קנאת ה׳.
ועל זה שיבח אותם משה רבינו עליו השלום" :האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא
הכיר וגו׳" ,שכל קנאתם היתה מחמת אהבתם ונאמנותם לה׳ ומחמת זה שנאו הרע ורצו לבער
שונאי ה׳ עושי הרע ,בלי הבדל מי עשה הרע ,רעהו או קרובו.
זה אגיד לו ,לפני כמה שנים ,כשהיה רעש מהנעשה בשחיטות ובכשרות ,נמנו וגמרו להושיב
בית דין ואני הק' הייתי גם כן מוזמן להופיע ,כשהגעתי שמה אמרו לי שכל הענין נתבטל על
ידי גורמין שונים שהתערבו לבטל הדבר ,והדבר נשאר תלוי ,ושקט ברחובות העיר ,ואין פוצה
פה ,וכל הקנאים נעשו פתאום לענוים ,ומקיימים הכתוב "יאכלו ענוים וישבעו" והגם שדבר זה
הוא בנפשם ונפש בניהם ,כי כבר הזהירו לנו רבותינו שהכשרות הוא יסוד בית ישראל ובלא
יסוד זה אין בנין ואין להאריך בזה.
"יהודה אתה יודוך אחיך" (בראשית מ"ט) ופרש"י ז"ל ,לפי שהוכיח את הראשונים בקנטורים
(קרי בקונטרסים) התחיל יהודה לסוג לאחוריו וקראו יעקב בדברי רצוי  -יהודה אתה לא
כמותם .וראה זה פירוש יפה מרבי חיים מסלונים (טעם זקנים קס"ו) על הפסוק "לך רד כי
שחת עמך" (שמות ל"ב ז') ואמרו בגמרא רד מגדולתך ,וכך היה דורש מקרא זה ,כיון שנודע
למשה כי חטאו ישראל בעגל ,היה מקום שירצה להישאר בשמים וללמוד תורה מפי הגבורה,
מה לו ולפולחי עגלים? משום כך ציווהו הקב"ה :לך ,רד מגדולתך! עכשיו לא תעסוק בתורה
"כי שחת עמך" ועליך לירד ולראות מה ניתן לעשות בכדי לכפר חטאתם...
"זהו תפקידו של מנהיג בישראל ,לא להתרחק מן העם ברגע שסרחו ,לא להפקירם ,כי אם
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לדאוג ולחפש דרכים איך להחזירם למוטב ,להצילם מעונשין ומפורענות קשה".
כן ידידי הרה"ג ירד לראות מה נעשה ברחובות העיר בעגלים ובמעשה שחיטתם וחפש
דרכים לחזק חומת הכשרות ולהחזיר עטרה ליושנה .יישר כוחו וחילו לאורייתא!
ולכן אפריון נמטיה לכבוד מע"כ הרב המחבר דנן ,שכשראה התנהגות שלא כשורה הרים
קול מחאה ,ולא הניח ולא שקט ,אפילו כשהתנגדו לו בני משפחתו; את אחיו לא הכיר .ואפילו
אבד עי"ז את פרנסתו :את בניו לא ידע .למה? כי שמרו "אמרתיך"! כי קנאתו היא לשם שמים
מאהבת ה׳ שעלה על אהבת אחים ורעים ובנים ,והוא הוא הקנאות של שבט לוי להיות בלתי
לה׳ לבדו :והמבחן ,כאשר אמרנו ,אם מקנא בעושי עולה אפי׳ כשהם קרוביו או רעיו אז סימן
מובהק שהיא בלתי לה׳.
ובדבר זה המחבר שלנו הוא מהיחידים שבדור שהשליך ומשליך נפשו מנגד ועולה לו
בממון ודמים תרתי משמע ,וכל הרוחות שבעולם אינם מזיזים אותו ממקומו ועומד וצועק
אף בדברים שאפילו רבנים גדולים עומדים מן הצד ,ועי׳ רש"י ריש פ׳ פינחס מכל מקום סוף
הכבוד לבוא" ,דבר שהוא לש"ש סופו להתקיים" ,דהיינו שיוצא מזה דבר קיימא דבר שיש בו
קיום העולם ,והמבחן במחלוקת אם הוא לש"ש או לא ,לראות :אם הדברים פועלים ונשמעים
אז סימן כי מתוך י"ש היה ,וכל מי שיש בו י"ש דבריו נשמעים( .ואף שקמים עליו אויבים מכל
הצדדים והוא בצד אחד וכל העולם מצד שני כנגדו כמו שהיה אאע"ה ,אל יתפעל מזה ,כי אינו
אחד ,כי יחידו של עולם עמו ,וסוף דבר הכל נשמע ,הסוף יהיה שכל שנאתם וקנאתם יאבדו,
ודבריו יעשו פירות וקושטא קאי).
להמחבר דנן ,ביודעים קאמינא ,שדבריו וספריו פעלו הרבה להתעוררות הכשרות ,והודות
לו נתיסד הועד הכשרות שעל ידי פעולותיה הכבירים נתיסדו כמה ועדי הכשרות בשכונות
העיר לפקח על הכשרות בשכונתם ,והרבה קהילות הכינו שחיטה עצמאית לעופות ולגסות
בעינא פקיחה .אחרים יסדו בית דין מיוחד לפקח על הכשרות שהיתה מוזנחת מאוד בעוה"ר
(שנתגלה שאחב"י נתפטמו כעשרות שנים בדברי מאפה ובממתקי איסור ,וכיוצא ,ואיכ"מ
לפרט הכל .וכבר הארכתי יותר מדי).
ונקוה שאי"ה גם להלאה יעשו דבריו רושם.
ולא אמנע מלהעתיק איזה גרגרים ממה שדרשתי באסיפה של ועד הכשרות לפסח תשל"ט:
עס איז כדאי צו דערציילען בנוגע לשוחטים (מובא בספר זוהר דעת בשם הה"צ ר׳ עקיבא
יוסף שלעזינגער ז"ל) וואס הה"צ ר׳ עקיבא יוסף שלעזינגער דער איידעם פון הגה"צ ר׳ הלל
קאלאמייער זצ"ל דערציילט אין זיין ספר שמרו משפט ,פון איין ווידערליכען מאן פון די עשרת
השבטים וואס איז געקומען צו הרה"צ ר׳ הלל ל"ש ,און איז געווען ביי איהם אויף פסח שנת
כתר ,ער האט געברענגט מיט זיך א ספר מיט דעם נאמען ס׳ האביב (ר"ת אחינו בני ישראל
בגולה) וואו עס איז געווען געשריבען פארשידענע ענינים ,איך האב מעתיק געווען אביסעל
וואס איז נוגע צו וויסען בדורינו :ער שרייבט:
ר׳ נתן אדלער האט געוואלט פסל׳ען די שוחטים פון פראנקפורט ,און מכניע זיין דעם חותם
הס"א וואס איז שורה אויף שוחטים פסולים ,בסוד פון על חרבך תחי׳ וגו' .אויב ער וואלט דאס
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דערגרייכט וואלט משיח געקומען ,נאר ,דער ס"מ האט אויפגעשטעלט אויף איהם קצבים וואס
האבען אים גערודפ'ט און ער האט געמוזט אנטלויפען פון פד"מ ע"כ...
עס איז כדי מתבונן צו זיין אין די מעשה ,ווייל כמה נביאים מתנבאים בסגנון אחד ,דעריבער
וועלען מיד ברענגען נאך א מעשה וואס איך האב געהערט בשם מרן האדמו"ר מבעלזא זצ"ל,
זייענדיג אין געטא איז צו איהם געקומען א איד און געשריגען :רבי ,איר זעהט וואס טוט זיך,
אידיש בלוט גיסט זיך ווי וואסער ,פאר וואס טוט איהר גאר נישט? פאר וואס זענט איהר נישט
מתפלל? האט דער רבי געענטפערט :וואס הייסט איך טו נישט.
האט ער געענטפערט :עס שטייט ביי די מלחמת עמלק "והי' כאשר ירים משה ידו וגבר
ישראל ,וכאשר יניח ידיו וגבר עמלק" (שמות ,פ׳ בשלח) ,ווען משה האט געהאלטען די הענד
פארשפרייט אין די הויך האבען זיך אידען געשטארקט ,שטייט דארט "וידי משה כבדים וכו'
ואהרן וחור תמכו בידיו וכו׳" .משה"ס הענד זענען געווארען שווער פון די שווערע מלחמה און
אנגעהויבען ארפפאלען .נאר אהרן און חור האבען זיי אונטערגעהאלטן.
האט דער רבי געזאגט :עס איז היינט נישט דא קיין תומכים ע"כ .ווען מיר ציען א פאראלעל
פון די ווערטער פון הייליגען דברי חיים וואס זאגט אז וועגען שוחטים פסולים זענען כמה
קהילות ארויס פון דת איז די כוונה ,זיכער געווען אויף אזעלכע קהילות ווי פראנקפורט און
אנדערע קהילות פון דייטשלאנד וואס אין צייט פון ר׳ נתן אדלר איז פראנקפורט געווען א עיר
ואם בישראל ,וואס איז אדויס פון דארט ר׳ נתן אדלר ,דער חתם סופר ,הגאון ר׳ זלמן עמדין
זצ"ל.
 70-60יאר שפעטער ,בסוף ימיו פון דברי חים ווען ר׳ שמשון רפאל הירש האט געוואלט
אויפשטעלען א קהלה אין פראנקפורט ,האט ער שווער געקענט טרעפן א מנין שומרי שבת,
און דער ד"ח זאגט אז דאס איז געקומען וועגען שוחטים פסולים!
דער ספר האביב פון די בעלי רוח הקודש פון די עשרת השבטים זאגען בפירוש אז אין
פראנקפורט איז געווען שוחטים פסולים ,וואס דער חותם הס"א איז געווען אויף זיי בסוד ועל
חרבך תחי' ,און רבי נתן אדלער האט זיי געוואלט פסל'ן מכניע צו זיין די ס"א נאר די קצבים
האבען אים פאר יאגט ,זענען געבליבען די שוחטים פסולים און געגעבען חיות וואס איז די
שווערד פון די ס"א וואס דארך עם איז דער עולם נתפטם געווארען מיט נבילות וטריפות און
נטמטם געווארן .דארך דעס האט דער בעל דבר זיך געקענט גובר זיין און מסית זיין צו די
ערגסטע עבירות ביז גאנצע קהילות זענען ארויס פון דת ר"ל .וואס רבותי איז געקומען לאחר
זה? שלמה הע"ה זאגט אין קוהלת "מקום המשפט שמה הרשע" (קהלת ג׳ ט') דארט ווי דער
משפט איז געווען ווי די גזירה ,איז געווען דארט איז געווען דאס רשעות .יעצט רבותי ,לאמיר
זיך מתבונן זיין ,די ביטערע גזירה פון די צווייטע וועלט מלחמה איז געקומען פון דייטשלאנד
און דארט איז געווען דאס רשעות ,פון דארט איז געקומען די השכלה הארורה וואס האט
אפגעשמד׳ט מיליונען אידען ר"ל ,ווי איז געקומען אז די רייד פון אזעלכע אויסווארפען
זאלן האבען אזא השפעה? דורך דעס וואס פריער האט דער בעל דבר ערלעדיגט די שוחטים
און דער עולם איז נתפטם געווארען מיט נבילות וטריפות .דאן ,איז שוין לייכט אנגעקומען
אלעס ,און דאן דער חלף וואס איז נישט געשארפט געווארען ווי געהעריג ביי די בהמות האט
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געשארפט די שווערד פון בעל דבר וואס איז דער שר פון עמלק און דורך העם האט דער
דייטשער רשע וואס איז געווען עמלק און ער האט געקענט אויסקוילען מיליונען אידען ר"ל
ע"כה .ווי עס האט געזאגט דער בעל רוח הקודש דער בעלזער רבי זצ"ל.
און דאס איז באמת א גמרא מפורשת אין קדושין (פ"ב ע"א) כשר שבטבחים שותפו של
עמלק ,דער בעסטער פון די קצבים איז דער שותף פון עמלק .רש"י איז מפרש דעם טעם.
ווייל  -ספיקי טריפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן  -עס קומט
צו איהם טריפות און עס איז איהם א שאד אויף זיין געלט ,און גיט זיי
צו עסען פאר אידען ,און דעריבער רופען איהם חז"ל שותפו של עמלק
וואס דער ציל פון עמלק איז צו ברענגען א כליון ח"ו ווי המן הרשע און
דער דייטשער רשע ימ"ש ,און די שוחטים פסולים זיינע זיינע שותפים
אין דעם.
זעהען מיר אז אין כשרות איז אפהענגיק דער גייסטיגער און
הגה"ק מרן האדמו"ר
מבעלזא זיעוכ"י פיזישער קיום פון כלל ישראל .אזוי איז אויך מבואר אין רש"י סוף פ׳
קדושים ווי עס שטייט ,איהר זאלט אייך נישט פארמיסען אין בהמות
און עופות טמאים "והייתם קדושים וכו' ,ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי"  -איהר זאלט
זיין הייליג פאר מיר און איך האב אייך אפגעזונדערט פון די פעלקער צו זיין פאר מיר .זאגט
רש"י (פון תורת כהנים) אויב איהר וועט זיין אפגעזונדערט פון די גוים זענט איהר מיין ,און
ווען נישט זענט איהר פאר נבוכדנעצר און זיינע חברים ע"כ .דאס הייסט אויב מען וועט נישט
נזהר זיין ,זיך מבדיל צו זיין געהעריג פון כשר און טריפה איז מען אויסגעשטעלט צו געפאר
באדראען אידען ח"ו ,ווי נבוכדנצר און זיינע חברים.
ָ
פון די גוים וואס
און מיר וועלען מסיים זיין מיט א מעשה פון חפץ חיים .אין א שטעטעל נישט ווייט פון
ראדין איז פסול געווארען די מקוה און האט קיינעם נישט געהארט איר צו פאררעכטען'
איז דער חפץ חיים אריבער געפארען אין יענער שטאט .קומענדיג אהין האט ער געשיקט
צונויפרופען די גאנצע שטאט אויסרופענדיג אז דעד חפץ חיים איז דא און גייט זאגען א דרשה
אין שוהל .הערענדיג דאס ,האט יעדער געשלאסען די געשעפטען און געקומען הערען דעם
חפץ חיים ,האט דער חפץ חיים געזאגט :רבותי! ווען איך וועל קימען אויף דעם עולם העליון
וועט מען מיך פרעגען :וואס איז דיין נאמען ? וועל איך ענטפערען :ישראל מאיר ,וועט מען
מיר פרעגען :האסטו געוואוסט אז דא אין שטעטעל איז די מקוה פסול? וועל איך זאגען :יע,
וועט מען פרעגען :און וואס האסטו געטוהן צו דעם? וועל איך ענטפערען :איך בין געפארען
צו זיי און זיי געזאגט און זיי האבען מיר נישט געוואלט פאלגען! גיט מיר בכתב אז איך האב
אייך געווארענט!".
רבותי .מיר אפעלירען דא צו אייך מחזק זיין און צו העלפען דעם ענין נשגב פון כשרות,
וואס איז ליידער אזוי פארלאזט .וועט איהר נישט ענטפערען אונזער אפיל ,איז אנחנו את
נפשינו הצלנו ,ווייל מיר האבען אייך געווארענט און איהר האט נישט געפאלגט ,וועט איהר
הא אמר המו"ל :עס איז ידוע די מעשה מיט מיין טאטען ע"ה וואס מו"ר כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א [זי"ע] האט
געזאגט אז נאר צוליב די שוחטים איז ער אוועק 17 ...ס"ת זענען פארברענט געווארען בתוך די שלשים ועוד ,און אלעס
צוליב די שוחטים.
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הערען און העלפען ,וועט איר געבענטשט ווערען מיט די ברכה פון ברוך אשר יקים את דברי
התורה הזאת (ע"כ הדרשהו).
ע"כ אני אומר לו חזק ואמץ אל תירא משום דבר ,חגור חרבך על ירך גבור בגבורה של
תורה בעשות ספרים והוא הודך והדריך ,והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק וכו׳ ,והשכם
והערב עליהם לבימ"ד והן כלין מאליהן וחציך שנונים יפלו בלב אויבי המלך מלכו של עולם,
ואתה שאהבת צדק ותשנא רשע ,על כן משחך אלקים אלקיך שמן ששון מחבריך ובלשונך
רוח הקודש גלוי  -מאיש קדוש  -בשחיטות ,ובאכילת מצות בפסח
וא
בספר זוהר דעת דף ס"ג מביא מספר דרך הנשר( ,ומובא ג"כ בספר שמרו משפט  -שיחות דף ע"ב) וז"ל :כ' בס' דרך הנשר
בשם הגאון ר' יצחק ראב"ד ווערבא שהה"צ ר' עקיבא יוסף שלעזינגער ז"ל (חתן הגה"ק ר' הלל מקאלאמייא זצ"ל) כתב
בספרו שמרו משפט שבשנת כת"ר לפ"ק בערב פסח בא לבית חותנו איש אחד מאזיען בשם ר' אליעזר ב"ר שמעון ממדינת
טיבעט (שבוא בן יאפאן וחינא) ודבריו הי' רק בלשה"ק ובקשתו הי' מחותנו הה"ק ר' הלל זצ"ל להיות אצלו פסח בלבד ,ורק
בתנאי זה כי הסדר יעשה הוא בעצמו על שלחן מיוחד לו ,והוא יתן לו המצות וצרכי הסדר ,ונרצה לו ,והי' כן ,ולא אכל בליל
פסח ,כ"א כשיעור כזית מצה כהלכה ,ושוב לא אכל כל הפסח עוד מצה ,ורק אכילתו הי' מפירות ותפוחי ארץ ולוזים ,ולא
רצה לקבל שום מתנה ,ולא שום ממון ולא צרכי נסיעה וסתם שם והדברי' אשר שמעתי ממנו וראיתי אותו החג אכתוב קצת
אשר בזכרוני.
הסדר הי' בלהבות פלאים כל פסוק אשר אמר בקול הי' מתרגם אותו בלשונו אשר לא נודע לנו ,ורק איזהו דברי זוהר
ומדרשים אשר אזכיר בתוכם שמענו ,התפלל בהתלהבות בקולות וברקים לערך ב' או ג' שעות ואח"כ בא לביתו וטעם רק
תפוחי ארץ בצים ופירות וכיוצא בלא בשר ומצה ,ולא הי' זמן לשמוע ולדרוש ממנו ,כ"א בחוה"מ וביו"ט דרשתי ממנו על
מהותם ומהות תורתם ,וא"ל כי הוא משולח ובא בטעם כמוס ע"פ מצות הראשים ,כאשר אביו הוא ג"כ ראש הב"ד ,וביניהם
הם במספר לערך צ"ו אלפים ב"י תחת דגלם ,וסדר הזה עם שרי עשרה שרי חמישים שרי מאות שרי אלפים והם מקיימין
המעשרות ,וכל בי עשרה ביכלתם להחזיק פרנסת מנהל ת"ח היושב עה"ת ועבודה ומלמד עמהם בשבתות ומועדים
בקביעות עתים לתו' לפי יכלתם ,ראש הנשיאים הוא מקובל ובעל רוה"ק והוא מנהיג הדור ע"פ הוא נעשה כ"ד ,צדיק מושל
ביראת אלקים ולא לבד לשפוט את עדתם כ"א כמו שכ' אצל בני יששכר יודעי בינה לעתים מה יעשו ישראל בכל הגולה,
(ואצלו ספר בשם האבי"ב ,ר"ת אחינו בני ישראל בגולה).
הסוד הגדול
והנה מה שדיבר בסוד עם מנו"ח זצ"ל לא אדע ,ורק אשר שמעתי וראיתי ממנו אני כותב כי שקר שנאתי ,והנה האיש הזה
דברתי עמו בד"ת ביו"ט והוא רצה רק בלימוד הפייט של ר"א הקליר ,ובו דרש ע"ד האמת וכו' עם עמקות אשר ל"ה מוחי
סובל ,בשרשי הגלגולים ,ועד"ז גילה לי הנשמות של דורינו ,ואמר כי הראשונים מן לועזים בלע"ז המה באו בגלגול מן דור
של כת ש"ץ ימ"ש ,כאשר נכשלו עם חצונים ובאו לחיצונים.
ואעתיק ממקצת מספר האבי"ב מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל :ר' נתן אדלר ותלמידו ר'משה סופר מפ"ב מקובלים בנסתר ,רנ"א
רצה לפסול השוחטים דפפד"מ ,ולהכניע חותם הס"א ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג
כל רצונו בא משיח ,אך הס"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"פ ועל ר' משולם טימסניץ מפ"ב כ' נשמת שרף
 ועל הנוב"י כ' עינו כעין חשמל  -ועל מדינת מעהרן פיהם כ' נחתם היא עם חותמו של ס"מ ר"ל ,וישמור עצמו כל בעל נפשלעבור שם (ואין לך דבר שעומד בפני התשובה).
ובעיר פראג כ"ז שהי' הנוב"י בחיים ל"ה יכול הס"מ להיות שם ,רק בדוחק בבחי' אורח ועכשיו מולך שם ,ותחלת הקלקול
יצא ע"י חזן וקאה"ר וכו'  -ועל בתי כנסיות אלו כ' שם כל תפלתם בהם תועבה כמו אשר מתפלל בבית הכבוד ,וגרוע יותר
כי שם אשר מזכירין שם ,ועוד זאת הי' לי לפלא ,כי בבית מו"ח היה כלב מונח תחת שלחנו תמיד ובשום אופן ל"ה כח לגרשו
מן הבית ,וכל הכאות בו לא הועילו ,וכאשר ראה הוא כן אמר לי למה אינו מתקן את הכלב הזה ,וכי לא ידע מנהו כי זה הי' רב
לוע"ז ממקום פלוני ושהי' סמוך לו ,אשר קללו בקללות נמרצות ,ונתגלגל בכלב הזה ,והיא בסוד ויקרא ל"ה נובח בשמו ,כי
לה ר"ת לשון הנכרים( ,וכזה כ' בילקוט ראובני גם בר"ת לשון הרע).
וחשבתי שאינו כדאי להזכיר זה למו"ח ,אך בא היום וכו' ,ספרתי דברים הנ"ל למו"ח אשר אמר לי האיש הנעלמי הנ"ל,
והשיב לי אני לא אדע איזה תיקון לעשות לו ,והגדתי זה להנ"ל ,וא"ל זה תיקונו אשר יעשה לו והגדתיו למו"ח ועשה כן ,ומן
אותה השעה נעלם הכלב ולא בא עוד והי' לפלא ,וגם בעיני יפלא ,והאיש הנ"ל ברגלו בא וברגלו הלך בבוקר אור אס"ח אחר
תפלת שחרית ,והי' ברצוננו שיסע על מסילת הברזל כנהוג ולשלם בעדו ולא רצה לקבל שום ממון לעזר וכתב ,כ"א לקיים
את פקודתו אשר קבל מן הראשים שלהם ,להיות פסח אצלינו לבד ,ושוב לשוב לדרכו אשר פנה על דרך קאשויא ,ומשם
דרך פולין ורוסיא לפנות ,והלכתי אני עם בני הישיבה שלי שהי' לי לערך ע' תלמידים אז ,ללותו לדרכו ,עד כי נעלם ,ע"כ.
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עט סופר מהיר תמשיך לעשות ספרים הרבה ברוב נחת והרחבה גדולה ,ויקוים בך ,על כן
ברכך אלקים לעולם ,ותהיה באוכלי שלחנו של מלכו של עולם .לעולם לשתי שלחנות בעוה"ז
ובעוה"ב ולהנות מזיו השכינה בסעודתן של צדיקים.
החותם לכבוד התורה
שלמה יודא שווייצער
אגב לא אמנע מלהעיר כי נמצא תח"י קונטרס נפלא ושמו "זכרון דברים" (תוכנו בענין
הצלת האדמו"ר מסאטמאר שליט"א מידי הנאצים ימ"ש) ,נערך על ידי הרה"ג סופר מהיר
מחבר ספרים נפלאים מוהר"ר מנחם שלעזיגער זצ"ל מח"ס תורה לשמה ,ותורת הגאולה.
והיות שמצאתי שם שאלה מהגאון הנ"ל להגאון הצדיק ראש גלות אריאל מוהר"ר יונתן
שטייף זצ"ל ,והתשובה שהשיב לו ,ודבריו חוצבים להבות אש לאור באור החשכות והצרות
שעברו על ראשי בני ישראל בימי הנאצים ימ"ש ,בנתיבות טעם מתוך אור צח ומצוחצח מה
עלינו לעשות שלא יכפול עוד ח"ו כאסון הנורא ההוא של השש מיליאן קדושים לא מיניה
ולא מקצתיה ח"ו ח"ו ,וכידוע שהגה"צ הנ"ל היה פוסק הדור אחר החורבן כפי שהעידו עליו
הגאונים הצדיקים ,אשר ע"כ החוב מוטל על כל אחד אשר בשם ישראל יכונה שימסור כל נימי
לבבו ונפשו להוציא מכוחו אל הפועל התיקון הגדול הנצרך לעשות כדי להציל עצמו ושאר
ישראל אחיו עמו מצרות ופגעי הזמן האפשריים לבוא ח"ו ,בעוונותינו הרבים ,וכל המרבה
לתקן תיקונים הנאמרים שם הצלת כלל ישראל הכוח הגדול של הצלת ישראל תלוים בו,
ושכרו עומדת לעד ולעולמי עולמים לו ולזרעו ולזרע זרעו עד סוף כל הדורות.

שאלה מאת הגאון הצדיק ראש גלות אריאל מוהר"ר יונתן שטייף זצ"ל

בעה"ש ,ה׳ תשרי תש"ו ,ציריך.
לכבוד הרב הגאון וכו׳ וכו׳ כקש"ת ר׳ יהונתן שטייף שליט"א .שאלת בדבר בטחון הקהילות
בארץ ובגאולה.

מאז חרב בית מקדשנו וגלינו מארצנו התאמצנו להקים מחדש קהילות וישיבות קדושות
בגולה ,ואמנם עלה בידינו לבנות קהילות לזמן מוגבל בבבל ,בספרד ,בצפון ובתימן ובעוד
ארצות רבות .אבל לאחר זמן מסוים התחוללו גזירות והשמדות חדשות ,אמנם לא בכל ולא על
עם ישראל כולו ,אלא פעם כאן ופעם שם ,פעם במזרח ,פעם במערב ,פעם בצפון ופעם בדרום.
אם נחרבו הקהילות במזרח נבנתה שארית הפליטה במערב ,וכשנחרבו במערב ,נבנתה שארית
הפליטה בצפון או בדרום ,אבל לאחר כמה דורות גם קהילות חדשות אלה נחרבו ללא רחם,
ושארית הפליטה ניסתה להבנות במקומות אחרים .כך היה הדבר חוזר חלילה פעם בפעם,
וניתן לומר שכל הקהילות הישנות נחרבו .ולא רק בגולה אלא גם אלה שנבנו בארץ ישראל
אף הן נחרבו .הנה על פי ההגיון והיושר מחובת הרבנים ופרנסי הקהילות הי' ללמוד לקח מן
העבר המר ,ומכיוון שראו כמה פעמים שהקהילות הישנות נחרבו באופן אכזרי ,מן הצורך היה
להתבונן בדבר תיכף כשהתחילו להקים קהילות מחדש ולחשוב מחשבות שלא יחרבו ,אבל
אבותינו הזניחו לעשות את הדבר החיוני הזה ,הנה עתה בדורנו אנו עבר עלינו חורבן חדש,
שואה איומה ונוראה מאין כמותה .בדור זה נחרבו אלפי קהילות וישיבות קדושות ,נשארו רק
שרידים מעטים ושארית הפליטה עומדת להקים מחדש קהילות חדשות במקום אחר .אין ספק
בדבר שכבר הגיעה העת שנלמד מנסיון העבר ,שהרי אין טעם לבנות קהילות וישיבות קדושות

סד
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ששוב יחרבו ח"ו .כבהדר"ג יודע ,שקבלתי עלי לברר את הדבר הזה בתור נדר ,בעת שכב׳ ובני
משפחתו היו בצרה גדולה ,ועתה שאלתי היא להורות מה לעשות כדי שקהילות אלה שנבנה
עתה בע"ה ,יהיו דבר המתקיים עד ביאת גואל צדק בב"א.
בכבוד רב
מנחם שלעזינגר

תשובת הגאון הצדיק ראש גלות אריאל מוהר"ר יונתן שטייף זצ"ל
והנה התשובה:
י"א תשרי תש"ו יעאטענבערג יע"א.
שוכט"ס לכ' ידי"ן המוכתר בנימוסין ונודע לשם ולתפארת ביראתו ובמעלותיו התרומיות
ז"ר יפ"ת כש"ת מו׳ מנחם שלעזינגער נ"י בציריך יע"א.
אחדשה"ט אגרתו מעולפת ספירים קבלתי ע"נ בשעה קדושה ודבריו עשו רושם גדול בלבי,
ואכפיל מה שאמרתי לכב׳ הדרתו פה אל פה שאין כוחינו אלא לעורר בדברי מוסר בפה ממש
בכל מקום האפשרי ולעורר הרבנים ,וליושבי על מדין כל רב במקומו ילמד דברי תורה לפני
הציבור מספרים הקדושים כמו מספר מסילת ישרים מנורת המאור חוה"ל פלא יועץ וכיו"ב ,וכן
ידרוש כפעם בפעם דברי אלוקים חיים דברים היוצאים מהלב ושיכנסו אל הלב ומי שאפשר לו
ינהוג כשמואל הרמתי שנסע מעיר לעיר וילמד לישראל הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון
הכל עפ"י הדרך המורשה לנו מרבותינו בעלי תלמוד תלמידי משה רבינו ,וגם בכתב להוציא
חבורים שתוכנן יהיה בלימוד מוסר דעת תורה ויראה ולתקן חדרים שילמדו עם תשב"ר תורה
עפ"י המורשה ,וכן תלמוד תורה וישיבות להרביץ תורה ויראה טהורה עפ"י שיטת המורשה לנו,
ודברי חכמים בנחת נשמעים ,וכן מצאנו בש"ס שרק לפרקים מיוחדים דברו קשות ,ובעלמא
צריכין לומר דברים נעימים המושכים הלב כמו אותם הספרים שהזכרתי ולפעמים גם בספר קו
הישר המפחיד הקוראים וגם בספר שבט מוסר ,הגה"צ הלל ל"ש אמר" ,שספר זה עשה אותו
לירא שמים" ,ויש לעורר גם הרבנים הנאורים בדברי שכל שייסדו מקוואות בקהילתם וירחקו
ממאכלות אסורות שהגה"צ בעל נטע שורק ז"ל אמר התחלת התיקון היא בהמאכלות שלא
לטמטם ח"ו הלב ויתנהגו בקדושה ובטהרה ואז יקיים ה׳ "וזרקתי עליהם מים טהורים וטהרתם
ועשיתי את אשר בחוקותי תלכו" ויקיים" ,ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים" ,אמן.
והנני ביקרת הכבוד ובאה"ר ,ידידו
יונתן שטייף

דניאל פריש

ב"ה ,ב' מרחשוון תשל"ט.
שוכט"ס לכב' ידידינו הרה"ג זוכה ומזכה ורבים השיב מעוון ע"י חיבוריו הנחמדים והיקרים
וכו' כש"ת מוה"ר ר' שלום יודא גראס שליט"א.
אחדשה"ט היום קבלתי חבילת ספריו ופתחתיו והאירו לפני עיני שבעת ספרים קדושים
שמלאים זיו וזוהר להאיר ע"פ תבל בכל ענינים הצריכים בדק ,תיקון וזהירות .יעזור השי"ת
שיתקדש ש"ש ע"י ויזכה עוד להוציא יקר מזולל להאיר עיני עוורים ולפקוח עיני הרוצים
לידע ולהבין פרצות הדור .פתחתי ספרו הח' מנוחת שלום ח"ז ופתחתי בפתח השער וראיתי
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שבטעות העתיק בקטע הראשון מס"ח ת"ק  -וצ"ל תק"ל ,ושם בע"ב מביא בשם הזוה"ק באדרא
שבזמן שביהמ"ק קיים וכו' ומסיים וכבר ומובא בשם הזוה"ק בס' ברית עולם וכו' וזה טעות
כי בס' ברית עולם ס' תק"ל מביא מימרא זאת מהקדמת ס' החשוב לב אריה בשם רז"ל עיי"ש,
ומצוה לתקן במהדורא הבאה ,כרגע אין הזמן לעיין בכל הספרים היקרים ,וכש"כ איני בר הכי
להעיר עליהם .רק זאת אכתוב שהאירו הספרים ביתי ושמחתי עליהם מאד ,והיה מן הראוי
לשלם מחירו משלם ,רק כפי שמכיר כב' אותנו קשה לשלוח מכאן...
הנה קבלתי ספריו :א) נפש ישעי' ,ב) מנחת יהודה ,ג) מנחת שלום ,ד) אפיית מצות השלם,
ה) אכילת מצות בישראל ,ו) זבחו זבחי צדק ,ז) אהלי ישראל  -דבר משה .וכפי שראיתי בשער
הספרים שחיבר עוד ס' חנוך ישראל סבא ,ומדריך לצניעות ,גדולי ישראל ,מזוזת שלום ,קדושת
בנות ישראל וכו' ,אשר כל אלה לא ראיתי עד הנה ,והיה לי למשיב נפש לרוכשם ואם אפשר
לשלחם ,אשלח מספרי ימי בחרות וס' קדושה וצניעות שחיברנו בסד"ש.
כ"ד ידידו דושה"ט באה"ר ובנפ"ח
דניאל פריש

שנת תש"ם

משה פיינשטיין
ר"מ תפארת ירושלים בנוא יארק

בע"ה
הנה ראיתי כמה מהספרים שנתחברו ע"י ידידי הרב הגאון מוהר"ר שלום יודא גראס
שליט"א הרב דק"ק האלמין מברוקלין ,ביניהם הספרים אכילת מצות בישראל ז׳ חלקים ,אפיית
המצות השלם ג"ח ,שו"ת זבחו זבחי צדק ,אהלי ישראל ,דבר משה ,מזוזת שלום ,מנחת יהודה,
קדושת ישראל ,נפש ישעי׳ ועוד ,וכולם נכתבו באופן וצורה שראויה לבני תורה לעיין בהם,
שהגאון המחבר שליט"א אסף וביאר בחריפות ובקיאות נפלאה ,ההלכות והשקפות ששייכים
לכמה ענינים שהעולם ר"ל ,נכשלים בהם ,ואף שלא שייך לי מחמת טרדת הזמן ,אלא לעיין
קצת בספרים ,וממילא לא שייך לכתוב הסכמה לגבי החלטת הדינים ,מ"מ כבר אתחזק גברא,
שיש לסמוך על הגאון המחבר שליט"א ,שחיבר ספריו לכבוד השם ותורתו ,וממילא אני מקוה,
שכל שומרי התורה יעזרו להגאון המחבר שליט"א ,שבאמת מצוה גדולה לחזקו ולתומכו בכל
האפשרות.
וע"ז באתי על החתום לכבוד התורה ולומדיה,
ביום י"ח לחודש סיון תש"מ
נאום משה פיינשטיין

שנת תשמ"א
אלעזר בהתש"א שליט"א מרגליות
בעזר ה' אוהב צדיקים ,ה' אדר שני ה'תשמ"א לפ"ק
כבוד הרה"ג הצדיק וכו' ר' שלום יודא גראס שליט"א רב דק"ק מגן שאול ד"האלמין".

יברכך ה' מציון!
והאלקים אנה לידי דמטא לידי ספרו הבהיר עניית אמן כהלכתה המחזיר עטרת עניית

סו

קובץ הסכמות ומכתבים

שנתתשמ"א

איש"ר ליושנה ולמדתי בו בעיון רב ושפכה לידי כמים על חומר הדבר ,ואשרי להמקיימו
כהלכתה ואשרי להרב המחבר שזכה וזיכה הרבים.
עלה ברעיוני לשאול אם מהני תנאי כמו שחידש הגה"ק מבוטשאטש זי"ע בספרו תהלה
לדוד סימן כ"א דמהני תנאי בכונת השמות ע"ש ואשאל אם דמי כונת השמות לכונת איש"ר?
כאן המקום לתת תודה רק על שהשתדל לעורר בני ישראל בדורנו השפל להחזרת העטרה.
ואסיים בברכת בכל מכל כל וכן יזכה להפיץ מעיינותיו חוצה כרצון ה' ויראיו.
מאת המצפה לישועת ה' במהרה
אלעזר בהתש"א שליט"א מרגליות
מפעיה"ק ירושלים תובב"א

יהושע ברדוגו
בס"ד
לכבוד הרב הגאון שלום יודא גראס שליט"א

קבלנו בברכה את הספר שיצא לאור "נפש ישעיה" ע"י הרב ברדוגו יהושע שליט"א רב
המשחטה ברמת ישי.
ואנו שוחטי עוף העמק באנו עהח"מ
ר' עזריאל פזינצבסקי  -ר' אברדגי'ל דוד יצחק  -ר' אדזיאשוילי יצחק  -ר' פרץ נסים  -ר'
ועקנין דוד  -ר' אלמקייס שלום  -ר' גלאנץ אליעזר  -ר' פרידמן אברהם  -ר' גנזלר אברהם
 ר' רפאל ברדוגו  -ר' נחום קפלון  -ר' אברהם פלמן  -ר' יעקב אגאשוי  -ר' דוד אוחיון  -ר'שלום אדזיאשוולי  -ר' אשר בן עמי –
מעבר לדף רשימת השוחטים שקבלו ע"י הספר היקר "נפש ישעיה".
בברכת התורה ולומדיה
ע"ה יהושע ברדוגו
רב במשחטות עוף העמק ,רמת ישי
יום ב' א' לח' כסלו תשמ"א
לכבוד מעלת הרב הגאון שלום יהודה גראס שליט"א

אנחנו שוחטי עוף העמק מודים בהוקרה רבה לכת"ר על הספר "זבח פסח" שקבלנו ע"י
הרב המשחטה הרב ברדוגו ור' יהושע שליט"א.
אנחנו תפלה שיצאו מעיינותיו החוצה.
בברכת התורה ולומדיה
ר' פרץ דוד  -ר' יצחק אדזיאשולר  -ר' אברהם גנגלר  -ר' פרץ נסים  -ר' עזריאל פדינדבסקי
 ר' שלום אגיאשוילי  -ר' ברוך חורי  -ר' רפאל ברדוגו  -ר' דוד אברזיל  -ר' גבריאל רון  -ר'אליעזר גנז  -ר' כהן לוי  -בן עמי אשר  -ר' אברהם פלמן  -ר' יעקב אזאי  -ר' נחום קפלון -
ר' שלום אלמקייס  -ר' פרידמן

שנתתשמ"ב

קובץ הסכמות ומכתבים

סז

שנת תשמ"ב
ראובן עלוש

בעה"י יום עש"ק י"א מנ"א תשמ"ב
אני מאשר בזה קבלת הספר זבח פסח .אני מודה לכם מאוד נהנתי מאוד מדברי תוה"ק
ופסקי הלכה יפוצו מעיינותיו חוצה יגדיל תורה ויאדיר.

דרך אגב ,ראיתי בספר הנ"ל שהאריך והרחיב כיד ה' הטובה עליו בענין שצריך למנות ב'
שוחטים בשחיטת הבהמות ע"ש .ואני באתי לחזק את דברי קדשו ולומר שגם בעירנו זרבה
(עיר הידועה במדינת תוניס עיר של חכמים וסופרים) ואגפיה היתה תקנת חכמים בכל תוקף
כי לשחיטת הבהמות צריך להיות על ידי ב' שוחטים הבהמות דקות וגסות אבל העופות דוקא
בשחיטת ערב יוהכ"פ צריך להיות שנים שוחטים והטעם הפשוט הוא כי אולי מרוב העייפות
של השוחט לא ירגיש בבדיקת הסכין בפגימה ח"ו ולכן תקנו שאחד שוחט ואחד בודק הסכין
ורק בבדיקת הריאה בדקה די באחד וכמ"ש כ"ז מוה"ר מוהרמ"ק זצ"ל בספריו בר"כ ושואל
ונשאל ,ואין כאן מקום להאריך ,אסיים בברכה ודו"ש ממני.
הרב ראובן עלוש
מושב זמרת

שנת תשמ"ג
חיים דוד הלוי
הרב הראשי וראב"ד לת״א-יפו והמחוז
ב"ה תל אביב – יפו ,י"ד מנ"א תשמ"ג
לכבוד הרב הגאון ר' שלום יהודה גראס שליט"א רב דקהל "מגן-שאול" ניו יורק

הנני שמח לאשר גם עתה קבלת ספרו החשוב "אנציקלופדיה לכשרות חמשה חלקים" .אשר
כמו כל יתר ספריו מלא ניחוח של תורה וחכמה ,יישר חילו לאורייתא ויזכה עוד רבות בשנים
להגדיל תורה ולהאדירה ברבות הטובה והברכה.
בכבוד רב
חיים דוד הלוי

יחיא שניאור

כת"ר י"ד מנ"א תשמ"ג לפ"ק
לך נא ראה ח"ש המזכה את הרבים אין כמותו אשרי יולדתו ,מרא דאתרא וריש מתיבתא
הרה"ג מו"מ הדיין המעניין ,בקי בכל ענין ,כמוהר"ר שלום יודא גראס שליט"א ,ד"ש לכם
הסובבים הודו קירין וגבול שם הוא השים.

כמ"כ קיבלתי בשמחה וברצון הספר היקר הכולל חמשה בתי אבות ,ואלה מוסיף על
הראשונים מה הראשונים מסיני וכו' כולם ישנים ונכוחים למבין לזכות את הרבים בלי שום
פנייה מרה חלילה ,אשריך ...אמריך ...לעוה"ב שתחכה ונזכה כולנו יחד לראות פני מ"צ ב"ב
ובבנין ביקות' ...בחותם בהוקרה רבה ובכבוד רב חוזר וניעור.
יחיא שניאור
רב שכונת מורשה ,ירושלים

סח

קובץ הסכמות ומכתבים

שנתתשמ"ג

יהודא אריה שווארץ

ג' פ' האזינו כ"ח אלול תשמ"ג
לכבוד הרב הגאון הגדול מזכה הרבים בספריו הנפלאים ,מעורר ישנים ומקיץ נרדמים ,ידיו
רב לו לגלות נסתרים בכשרות המאכלים ,לסקל הדרכים ולהרים מכשולים מהלכי תמימים ה"ה
הרב הגדול מוהר"ר רש"י גרוס שליט"א ,יאיר נרו ויזרח לעולמים.

הופיע לנגד עיננו טור בהיר ספריו דמר יקרים מפנינים וגם כמה קונטרסים (ספר
אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים וס' אפיית המצות השלם וקונ' ונאמר אמן  -יצחק לשוח
וכן מדריך לעניית אמן ח"ב) וכן הגיע לכולל אברכים בפ"ה ק"ק (ס' אנציקלופדיא הנ"ל) ואין
לקטן כמוני לבוא להלל השמש בגבורתו מכ"ש במקום שכבר עמדו וברכו רבותינו גדולי הדור
שליט"א ,וכל הספרים הנ"ל ראיתי בהם ידיעות נחוצות מאוד לכל אחד ואחד מישראל ואשרי
חלקו שזכה לזה.
והנני בזה לקיים רצונו בזיכוי הרבים והריני מוסר את הספרים וקונטרסים הנ"ל לבתי
המדרש ובתי הכנסת דפה ק"ק שיהנו רבים ויתעוררו בתיקון הדת ,וזכות הרבים תלוי בו.
ולענ"ד כי היא מהמכשולים הגדולים ביותר בימינו ,ואין הציבור בקי בבדיקה ,ואפילו
היותר חרדים( .ודוגמא אחת ענין ה"ארביס" שאוכלים בשמחת שלום זכר ,וידוע שצריך בדיקה
והרבה "בודקים" אותם ומוציאים כל שחור ושינוי מראה וכו' ואינם יודעים בכלל מה לחפש,
והוא שכל גרעין שיש עליו נקודה לבנה קטנה ביותר בוודאי יש בפנים תולעת ,וזה בדוק
ומנוסה .ואפילו כשפותחים אותו קשה מאוד לראות התולעת שהוא ממש בצד הארביס ,אל
הנקודה הלבנה היא סימן מובהק וצריך לפרסם הדבר) .וכת"ה שליט"א כבר הדפיס כמה דפים
מס' שימושה של תורה מהרב פלדמן ז"ל בענין זה .ובזמן האחרון יצא לאור בירושלים עיה"ק
ס' "מדריך להלכות תולעים" ע"י הרה"ג יואל שוורץ ויצחק ברנט מישיבת דבר ירושלים ,ודבר
גדול עשו בזה .גם ידוע לי על שנים שעוסקים במיוחד במקצוע זה הרה"ג ר' אליהו פאלק
שליט"א מק"ק גייטסהעד באנגליה ,מח"ס מחזה אליהו ,שכבר לפני שנים רבות ראיתי אצלו
כת"י מפורט בענין בדיקת תולעים ועדיין לא הוציאו לאור ,וכן מר ארי' לבקוביץ מק"ק בני
ברק ,מח"ס "שביעית ושמינית למעשה" ששמעתי ממנו שיעור הדרכה בבדיקת תולעים אבל
גם לא הוציא ידיעות אלו בכתב ובדפוס ,וחבל ,כי יש בזה זיכוי גדול לרבים.
ואחתום בברכ"ה מעומק הלב שיזכה כ"ת שליט"א להמשיך בפעליו הכבירים בחיזוק הדת,
ויכתב ויחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלחטו"ש.
כעתירת
הרב יהודא אריה שווארץ
רב דק"ק חזון יחזקאל  -מרכז אלומה

ש .ב .ליפשיץ
בס"ד ,י"א אלול תשמ"ג
למעכת"ר האי גברא רבה ויקירא כביר המעש להרבצת תורה וזיכוי הרבים ,הגה"צ מו"ה ר'
שלום יהודה גראס שליט"א ,רב דק"ק מגן שאול ור"מ ישיבת בית ישעי' ,ברוקלין נ"י.

שנתתשמ"ג

קובץ הסכמות ומכתבים

סט

אחדשה"ט ביקר רב,
הננו בזה להביע יקר שבח ותפארת למעכת"ר שליט"א על אשר זיכנו בחיבורו המרהיב -
העוסק בענינים נעלים בהלכה למעשה.
ספרי מעכת"ר שליט"א משמשים לעזר רב לכל יושב על מדין ולמורי הוראות בישראל ועלה
ביד מעכת"ר שליט"א לבאר ענינים שונים באופן בהיר ביותר.
ברכתנו הנאמנה למעכת"ר כי יזכה להוסיף ולהוציא אורה מפירותיו המתוקים ויזכה להגדיל
תורה ולהאדירה לשם ולתהילה.
בפרוס השנה החדשה הבעל"ט הנני לברך את מעכת"ר שליט"א וכל הנלווים אליו בברכת
השנים הטובות לברכה .ימלא השי"ת כל משאלות ליבכם לטובה.
בברכת כוח"ט ,וביקרא דאורייתא
הרב ש .ב .ליפשיץ
רב שכונת הלל ,רמת גן

פרץ מיימון

ג' מנ"א התשמ"ג
כבוד ידידינו הרה"ג הרב שלום יהודה גראס שליט"א רב דקהל "מגן שאול" ור"מ הישיבה
וכולל בית ישעיה ברוקלין ניו יורק ירב"ץ.

הנדון :הודאה על קבלת ספרים
ר .מ .נ .השנה מפסח עד היום קבלתי מכת"ר ד' ספרים יקרי הערך בכמות ואיכות ,ה"א
שחיטה ואכילת בשר כהלכתה הב' אפיית מצות השלם ,הג' נפש ישעי'ה הד' אנציקלופדיה
לכשרות וראיתי בהם דברים מופלאים מראים על הרב הגאון המחבר שהוא גדול בתורה
וגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים ועניו גדול ועל הכל המוסר ובסיפורים המלהיבים שבתוך
הספה"ק הנ"ל יפוצו מעיינותיו חוצה ,ויוציא לאור עוד כהנה וכהנה.
נא אם אפשר לשלוח לי ספר אור הצניעות ביש' מס' צניעות ישראל כהלכתה לתת ממנו
שיעורים לציבור הרחב במקום ובאזור ובארץ כולה איה"ש נא להתפלל לבריאותינו שם" :פרץ"
ואמי מורתי "גמרה" ותוד"ר וכל המתפלל על חברו הוא נענה תחלה.
בכבוד רב
הרב פרץ מיימון
רב גילת ואזור מרחבים ,הנגב

אברהם מאיר יעקובוביץ
עש"ק יוסף ה' עליכם ככם אלף ויברך אתכם תשמ"ג
למע"כ צנא מלא ספרא מלוקט כסולת נקיה הרה"ג שלום יהודה גרוס שליט"א ,ר"מ דקהל
מגן שאול ,ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'" ,ברוקלין ניו יורק ,בעמ"ח הרבה ספרים.

הנני מאשר בתודה רבה על ספרו נפש ישעי' על מאכלות אסורות  -חלק ראשון המלוקט
מכל הספרים כסולת נקיה יישר חילו וכוחו בבריות גופא ונהורא מעליא להפיץ מעיינותיו

ע

קובץ הסכמות ומכתבים

שנתתשמ"ג

חוצה ,להרבות גבולו בתלמידים לקדש שם שמים.
ויהי רצון שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה בבנין בית מקדשינו ותפארתנו אמן.
כברכת הדוש"ט ומעריצו
הרב אברהם מאיר יעקובוביץ
הרב המקומי ,נחלת יהודה

אהרן יהודה אראק

בע"ה ב' ויקרא תשמ"ג
לכבוד הרה"ג הנודע לשם ולתהלה איש חי ורב פעלים לתורה ומסורה שמו מפארים
מוהר"ר רש"י גרוס שליט"א

שוכט"ס
קבלתי ספרו החשוב אפיית המצות השלם דינים נחוצים שווים לכל נפש ודבר בעתו מה
טוב  -וכן נזכה להגדיל תורה ולהאדירה.
ר"פ מנחתו עבור ספרו החשוב.
בברכת חג כשר ושמח עם כל הנלוים לו שיחי'
הדושת"ה
הרב אהרן יהודה אראק
החופ"ק פורעסט היללס

אליהו הכהן רבין

י' מנ"א תשמ"ג
לכבוד הרה"ג מוה"ר עט"ר מו"ר שלום יהודה גראס שליט"א ,רב דקהל "מגן שאול" ורו"מ
כולל "בית ישעי'" תכב"ץ ,ברוקלין ,ניו יורק

מה מאוד שמח לבי ,בקבלי את ספרו היקר" ,זבח פסח" ו"זכרון יוסף" ע"ע דבר אכילת
תרנגולים ,אשר כמה עקולי ופטורי ,יש בהדבר בזה"ז ,בדבר הזריקה והחיסונים בראש ובצואר,
ובמקום צומת הגידין ,ומחלות הריאה וזריקת העופות וכו'.
וכב' אסף כעמיר גורנה ,את הכל עשה יפה בעטו ,אשר עי"ז יתנו עיניהם ,עינא פקיחא,
בכדי לאכול בכשרות מן העוף למינהו ,אשריו ואשרי חלקו אשר מזכה את הרבים ,וזכות הרבים
תלוי בו ,ויפיצו את מעיינותיו חוצה ,ויזכה ,עוד לחבר חיבורים יקרים ,כי כל ספריו מעולם
המציאות ,בכדי לזכות את הרבים ,ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה ,אמן.
בברכה מעיה"ק ירושלים ת"ו
בברכת התורה ובכבוד רב
הרב אליהו הכהן רבין
הרב המקומי
קרית היובל ,ירושלים

שנתתשמ"ג
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מרדכי מזרחי

יום שלישי כ"ד בתמוז תשמ"ג
לכבוד הרב הגאון כמוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א רב דקהל "מגן שאול" ור"מ בישיבה
וכולל "בית ישעי' ברוקלין ניו יורק

שלום רב,
אחדשה"ט ,הנני מתכבד בזה לאשר את קבלת שני ספריו  -חיבוריו היקרים א) ספר אפיית
המצות השלם ב) נפש ישעיה על מאכלות אסורות.
דפדפתי בהם אחת הנה ואחת הנה וקראתים בעיון רב באיזהו מקומן וראיתי שידיו רב לו
בהלכה ובפוסקים אנא דאמרי לפעלא טבא איישר.
יה"ר שיפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה ולא ימוש מעשות פרי והקב"ה יאריך
ימיו ושנותיו בבריות גופא ונהורא מעליא יחד עם כל אשר באהלו אהל ישרים יבורך.
בזמנו גם נשלח לי הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" שגם הוא נמנה בשרשרת הזהב
של ספריו היקרים.
הננו בתודה ובכל הכבוד הראוי
הרב מרדכי מזרחי
רב אזור רמת ישראל  -בצרון
וחבר הרבנות בתל אביב יפו ,תל אביב

עזריה בסיס

כ"ו סיון תשמ"ג
לכבוד השה"ט רענן כגן רטוב ...ה"ה צנצנת המן ...ותפארת הזמן...

הרב הגאון רבי שלום יהודה גראס שליט"א גזע ישישים אראלים ותרשישים ,רב דק"ק מגן
שאול ור"מ דכולל בית ישעיה ,ברוקלין ניו יורק
ובכן שובע שמחות את פני הודו והדרו ויוסיפו ימיו כהנה וכהנה מציון מכלל יופי ,מראש
העין יעבור רב שלו' טו"ב לרבי שלום שלם הוא ושלמה משנתו.
אחר עתירת החיים והשלום לכת"ר הרב ולכל הנלוים הנני מאשר בתודה וברכה קבלת
הספר הקדוש אפיית המצות השלם ,וכן מקדם לפני כמה חדשים הספר שחיטת ואכילת בשר
כהלכתה.
וחמותי ראיתי אור הרואה אומר ברקאי ונהנתי מאוד מסידורי היפה ומהערותיו הנצרכות
לעת כזאת שהפרוץ מרובה על העומד שצריך לעמוד על המשמר לשמור על הגחלת הנשארת
בבחינת והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו ולכל חיבוריה דמר הם בעניני
קדושת עם ישראל ,ולפעלא טבא אמינא יישר בפרט שקירב את הרחוקים וקיבצם כעמיר גורנה
וציין למקורות הדינים והמנהגים דבר בשם אומרו ומועיל הרבה למעיין ,והכל בקצור ולשון
צח ,והנני מברך את מעכת"ר שיוסיף כהנה וכהנה אורך ימים ושנות חיים להיות ממזכי הרבים
בחיבוריו היקרים והאהובים המעלים חן על לומדיהם כה יתן ה' וכה יוסיף.
מקצה בחוברת אתיא זכירה ראיתי בסוף הספ' הנ"ל רשימת חיבוריו היקרים ואשמח מאוד

עב

קובץ הסכמות ומכתבים

שנתתשמ"ג

אם מעכת"ר ישלחם לי ואשלם בל"נ מחירם כאשר ישית כבו' ,ואסיים בשי"ש או"ב לכת"ר
ולכל הנלוים.
ביקרא דאורייתא ,הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה הצבי' עזריה בכמו"ר יחיא
בסיס ס"ט רב שכונה ור"מ דכולל תפארת שלום ,ראש העין

נחום הכהן גולדשמיד

י' תמוז תשמ"ג
מע"כ הגאון הגדול ממזכי הרבים שלעולם יזהירו כש"ת שלום יהוד' גראס שליט"א

למרבה המשרה ולשלום אין קץ.
הריני לאשר בתודה קבלת שני הספרים שהנם רבי האיכות שחיטת ואכילת בשר כהלכתה,
אפיית המצות השלם...
...אבל זה יכולים בהחלט לקבוע תיכף ,שרואים בספרים שהושקע בהם יגיעה גדולה ,וביחוד
בסדור מנהגי צדיקים וגאוני עולם בנידון ,שזה הכל משובץ בכלל גדולה שמושה מלימודה.
וגדולה היא מדת זכוי הרבים.
ויה"ר שיזכה ויהא חלקו בין מזכי הרבים וממשיבי עון שגדול שכרם בזה ובבא.
המצפה לישועת ה'
הרב נחום הכהן גולדשמיד
רב אזורי דשכוני בצרון ודרך השלום ,תל אביב

סעדיה אריב

י"ז תמוז תשמ"ג
לכבוד הרב המופלא וכבוד ה' מלא צימ"ס הרב הגדול מעוז ומגדול מזר"ק טהור האי גברא
רבא ויקירא סוע"ר הרב הגאון עצום ורב מוה"ר שלו'ם יאודה גראס שליט"א.

אחדשה"ט כיאות להדר"ג הנני מאשר בתודה קבלת ג' ספריו הגדולים ,ראשון בקודש
"שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" ואחיו השני "אפיית המצות השלם" והשלישי הכי נכבד "נפש
ישעי'".
ובאשר לחוות דעתי הקטנה אני הדל מה אני כי אבוא אחר המלך מלכי רבנן אשר גדולי
דורנו ראוהו אשרוהו כולם אהובים כולם קדושים ולא נצרכו אלא לברכה ברכת הדיוט ,אנא
דאמרי מארי דעלמא יתן למעכתר"ה עוז ותעצומות להוסיף חיבורים כהנה וכהנה לזכות את
הרבים לאויושט"א עוד ינובון בשיבה על התורה ועל העבודה דשן ורענן בבריות גופא ונהורא
מעלי' בשלוה והשקט עד ועד בכלל כי יבוא שילה גו"צ בבי"א ועיניו תחזינה בנין אפיריון עומד
על תלו ובקרוב ממש צום הרביעי יהפוך אותו הקב"ה לנו לששון ולשמחה ולמועדי' טובים
בימיו ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח אמן.
כה דברי הצעיר הדל באלפי ע"ה
סעדי-ה אריבי ס"ט
רב שכונת נוה י-הונתן

שנתתשמ"ג
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עג

יצחק מאיר חרל"פ

ח' תמוז תשמ"ג
למע"כ הגאון הגדול רבי ש .י .גראס שליט"א
ברכה ושלום מארץ קדשנו ותפארתנו.
חן חן לכת"ר על ספריו הנחמדים והנכבדים עד למאוד.
ברצוני להודות לכת"ר על שהואיל ושלח הספרים אלי והם מביאים לי תועלת מרובה
בעבודתי הרבנית ובפסקי הלכות הל"מ ,בהבאת המקורות ובהדגש הענינים הנחוצים.
ויבורך כת"ר ,להגדיל תורה ולהאדירה ,כברכת
הרב יצחק מאיר חרל"פ
לשכת הרבנות מטה יהודה

יהושע בורדוגו

יום ב' י"ט לח' אייר תשמ"ג
לכבוד מעלת הרה"ג כמוה"ר שלום יהודה גראס שליט"א

הנני לאשר בהכרת תודתי העמוקה מקרב לב את קבלת הספר היקר "שחיטת ואכילת בשר
כהלכתה".
י"ר מאבינו שבשמים שכת"ר יזכה לברכה ,יפוצו מעיינותיו החוצה ,ולהגדיל תורה ולהאדירה.
בהזדמנות זו הנני להודיע לכת"ר שיש כאן במשחטת "עוף העמק" כמה שוחטים שמעונינים
לקבל את הספר הנ"ל.
בברכת התורה
הרב יהושע בורדוגו
רב במשחטת עוף העמק ,רמת ישי
שוחטי עוף העמק ברמת ישי
ב"ה יום כ"ה בסיון תשמ"ג
אנו שוחטי "עוף העמק" ברמת ישי מאשרים את קבלת הספר היקר "שחיטת ואכילת בשר
כהלכתה".
בהוקרה רבה
ר' אברהם גנזלר  -ר' עזריאל פזינצבסקי  -ר' דוד פרץ  -ר' דוד אברזיל  -ר' אליעזר גלאנץ -
ר' דוד ועקנין  -ר' יצחק אדזישוילי  -ר' שלום אלמקייס  -ר' נסין פרץ  -ר' רפאל בירד  -עוף
העמק  -רמת ישי
שמעון אבוחצירא
כ"ד אלול תשמ"ג
לכבוד הרב גראס שליט"א
שלום רב.
הנני מאשר בזה את קבלת ספרו אכילת התרנגולים ושאר הספרים הבאים יחד ,ומאד
התענגתי לקרוא בהם וליהנות ממאור תורתו ,אשרי יולדתו.
בכבוד ובהוקרה
שמעון אבוחצירא
רב שכונה ,ירושלים

עד
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שנתתשמ"ג

כ"ד אלול תשמ"ג
לכבוד הרב גראס שליט"א
שלום רב לכבודו.
אני מאשר בתודה רבה את קבלת ספרו היקר על מאכלות אסורות אשר בו הראה את כוחו
וגבורתו אשרי יולדתו אשר בדבריו מעריב ערבים בחכמה.
תזכה להגדיל תורה ולהאדירה ,בכבוד והוקרה
הרב שמעון אבוחצירא
רב שכונה ,ירושלים
ו' אלול תשמ"ג

יוסף דוד חרל"פ

לכבוד ידידנו הגאון המפורסם גודר גדר ועומד בפרץ הרב שלום יהודא גרוס שליט"א ,רב
דקהל מגן שאול ,ברוקלין
שלום וברכה!
הרינו לאשר בזה קבלת ספריו היקרים והחשובים :נפש ישעי' ,אכילת התרנגולים ,זבחו
זבחי צדק ,מנוחת שלום ,מנחת יהודא ,שמירה טובה.
מכבר שכתבנו למעכת"ר שליט"א כי חבוריו היקרים המה דברים העומדים ברומו של עולם
להעמדת הכשרות בעולם ,וברוך ומבורך יהי' לד' ויזכה להמשיך פעולותיו הפוריות ולהפיץ
מעינותיו הטהורות חוצה.
חבוריו היקרים נחטפים מיד ליד בישיבתנו הקדושה וכל גדולינו מפליאים דבריו היקרים,
ויזכהו ד' לזכות הרבים עד מאה ועשרים שנה מתוך כל טוב.
בהוקרה ובברכה מרובה
הרב יוסף דוד חרל"פ
ראש ומנהל מדרש גבוה לתלמוד ,ירושלים
יום ה' י' אדר תשמ"ג
לכבוד אדונינו הרה"ג מוה"ר שלום יודא גראס שליט"א אבדק"ק האלמין בעמ"ס ספרים
רבים ונכבדים.
הנדון :אישור לקבלת ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכה.
אני הח"מ מאשר בקבלת הספר הנ"ל קבלתי אותו בכבוד ויראה ורוממות על מפעלכם
האדיר זוכים ומזכים כמו שאמרו חז"ל כל המזכה את הרבים זכות הרבים בו תזכו לכל מילי
דמיטב מן קדם אלהנא דבשמיא אמן.
אני דפדפתי בספר ונהנתי מאמירותיו אמרות השם אמרות טהורות נחמדים מזהב ומפז
ומתוקים מדבש ונופת צופים השם יסייענו על מעשה רצונו ויאיר עינינו במאור תורתו ויוליכנו
בנתיבות דרכו הטהורה ויצילנו משגיאות וינחנו בדרך עולם אכי"ר.
הכו"ח
הרב שלמה דהרי
הרב המקומי ,מושב פדויים ד.נ .הנגב

שנתתשמ"ג
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פרץ אריאל

כ"ז אייר תשמ"ג ,עש"ק חזק חזק ונתחזק ,בהר בחוקותי
לפאר מעלת הגאון האדיר אביר הרועים הרב ר' שלום יהודא גראס שליט"א גאב"ד ור"מ
קהל מגן שאול וכולל בית ישעי' מזרע שרשים עד דוד המלך עה"ש.

זכה מעכהדר"ג שליט"א בגלל דוד המלך שאמר בבית אלקים נהלך ברגש לחבר ספר
וקונטרס על בית אלקים ,בית מקדש מעט בענית אמן ,ובשמירת הלשון ע"פ אב הפוסקים
מרן החפץ חיים זצ"ל זי"ע ,בלעתי בתאבון המדריך לעניית אמן עד דף י"ג בגלל כניסת
השבת קודש ,ואי"ה לפני מעריב בשבת קודש אלמד ברבים מתוך ספרו בבית הכנסת המרכזי
במגדיאל ,אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ,ואספר ממנו ,שנגש לפני כמה שנים השמש
ת"ח ואמר לי כת"ר עומד ע"י ארון הקודש כנהוג במרא דאתרא ,אבל אחורי הבימה מדברים
ולא עונים אמן ויש חשש לברכה לבטלה במקרה שיש מנין מצומצם ודבריו נכנסו ללבי וזה
למעלה מחמש שנים שכל השבוע חוץ משבת קודש אני מתפלל אחרי הבימה כש"ץ ,ואם אני
רואה שבחזרת הש"ץ או בקדיש מדברים ,אני מפסיק התפילה והקדיש ומחכה עד שיגמרו וב"ה
התרופה הזה בדוקה ומנוסה חוץ מהדרשות שאני מזכיר בכל מאורע של בר מצוה שאסור
לענות ברוך הוא וברוך שמו אחרי ברוך שאמר עד תפלת ש"ע וכל שכן ח"ו דברים בטלים.
ואשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים.
בהערצה ובאהבת עולם
הרב פרץ אריאל
רב ואב"ד הוד השרון
הרינו לאשר בהערצה שקיבלתי יצחק לשוח ,ונאמר אמן ,המדריך לעניית אמן

אברהם הלל גולדברג

יום ז' אדר  -יום עליית נשמתן של רבן של ישראל תשמ"ג
לכב' הועד המפיץ את ספרי מרן הגה"צ הגרש"י גרוס שליט"א

ברכת ה' ושלום רב ויאדיר תורה!
הריני לאשר בשלמי תודה וברכה לראש משביר ולמש"כ העוסקים נאמנה בזכוי הרבים את
קבלתו של הספר היקר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" להגרש"י גרוס שליט"א.
הצליח בס"ד הרה"ג המחבר שליט"א במועט המחזיק את המרובה לעורר ולהתריע אף
לגלות צפונות בעמק גדול שקדושת ישראל וטהרתו תלוי' בו ואשרי חלקו בזה ובבא.
יזכה הרה"צ לבריות גופא ונהורא מעליא להמשיך דרכו בקודש וזכות הרבים יהי' תלוי בו.
במחננו קליעת ואפיית מצות חשמלית ואנו נודה מאד אם נוכל ליהנות מפה עלו של הרב
של הרה"ג המחבר שליט"א על אפיית המצות.
ביקרא דאורייתא ,וברגשי תודה
הרב אברהם הלל גולדברג
הרב המקמי ,כפר פינס

עו

קובץ הסכמות ומכתבים

עמרם בלאמו"ר אליהו אדרעי

שנתתשד"ם

בע"ה ,י"ז מנ"א התשמ"ג
לכבוד הרה"ג כמוהר"ר שלום יודא גראס שליט"א
רב דקהל מגן שאול ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכולל "בית ישעי'"
מכון להוראה בשחיטות ובדיקות ,מחה"ס ,שו"ת זבחו זבחי צדק ,מנוחת שלום ,מנחת
יהודא ,נפש ישעיה ,ועוד .ברוקלין נ.י.
לאחר דרישת שלום כבוד תורתו כיאות,
שמחתי ויעלוז לבי בראותי את ספרו הנכבד והיקר "נפש ישעי'" על מאכלות אסורות
שכב' חיבר ,הספר מלא וגדוש יראת ה' טהורה ורואים בו שכב' קלע למטרה בביאורו הרחב
ובאמרותיו הטהורות בענין שמירת הכשרות והנני לברך ברוב התפעלות "ברוך שחלק מחכמתו
ליראיו" ,ויהי רצון שזכות הרבים תעזור לכב' להפיץ מעינותיו חוצה ,להורות את אחב"י הדרך
אשר ילכו בה לשמירת הכשרות ועוד נזכה לראות את חיבוריו כהנה וכהנה ,בבריאות טובה
דשנים ורעננים בעהי"ת.
היות ואני הקטן ג"כ חיברתי ספר מדריך לעניני כשרות לאנשים פשוטים כמוני וב"ה
היתה לי הצלחה שספרי הופץ בכמה אלפים בין אחב"י בארץ ובגולה והוצרכתי להדפיסו
בשלוש מהדורות שאזלו מן השוק ואני עומד כעת להדפיס מהדורא רביעית ,והיות ואני
מתעסק במלאכת השו"ב והשגחה על הכשרות ומתעניין בספרים המדברים בנושא השו"ב
והכשרות וראיתי שכב' חיבר כמה ספרים בענינים אלו ,הנני לשטוח בקשתי לפניו שיואיל נא
בזה להיטיב עמי ולשלוח לי לארץ את ספריו הנ"ל ,שו"ת זבחו זבחי צדק ,אכילת התרנגולים
כהלכתה ,נפש ישעיה כל החלקים שיצאו בלשון הקודש ,חלב ישראל כהלכתה ,מנוחת שלום,
קונטרס מנחת יהודא ,קונטרס קול יעקב ,ועוד ספרים בעניני כשרות אם יש.
והנני שולח לכב' את ספרי הק' שחנן ה' אותי וזיכני להוציא לאור ,והיות ואני אברך
ובינתיים אני לא עובד אבקש מכב' שיתחשב בי בענין תשלום לספרים שישלח לי ויעשה לי
הנחה ושכרו מרובה מן השמים ,ונא לאשר את קבלת ספרי.
אני מחכה בכליון עיניים לקבל את הספרים הנ"ל.
בברכת יפוצו מעיינותיך חוצה.
בכבוד רב
עמרם בלאמו"ר אליהו אדרעי
שו"ב ,מחה"ס "הכשרות כהלכה" ,איש ירושלים ת"ו

שנת תשד"ם
מנחם מענדל שניאורסהן ליובאוויטש
איסטערן פארקווי ברוקלין נ .י.
ב"ה ,י"ז אד"ר תשד"מ
ברוקלין
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
כ' מו"ה שלום יודא שי'

שנתתשד"ם

קובץ הסכמות ומכתבים

עז

שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת החו' (מדריך לכשרות ולחיזוק הדת והיהדות) ,ות"ח.
ודבר בעתו
בחדש אדר ראשון  -חדש העיבור המשלים שנה זו,
ובסמיכות לפורים קטן ,ומפורסם מאמר דא"ח דפ"ק שנת פרזת ,והמעשה הוא העיקר.
הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.
בכבוד ובברכה להצלחה ולב'
מנחם מנדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

נתן צבי פרידמן
ב"ה ,יום ב' "ויברכם" טו"ב אד"ב תשמ"ד
בין גאולה לגאולה ,נזכה לישועה במהרה
כבוד הרה"ג המהולל בתשבחות ,חובר חברים מחוכם רבי שלום יהודה גרוס
ישא ברכה מאת ה'!
שמח לבי ויגל כבודי לקראת קבלת הספר החשוב "אכילת מצות בישראל" בימים אלו
ששואלין ודורשין בהלכות הפסח ,הנה הספר הזה הוא בבחינת דבר בעתו מה טוב ,ללמד לבני
ישראל לקיים מצוה קדושה זו בהכשר ויתרון.
חשיבותו המיוחדת של ספר זה הוא בהיותו מקיף ומרכז בתמצית את כל הנשוא והנושא.
שני דברים אלה ,ההיקף והריכוז לא כל פעם הולכים יחד שלובי זרוע ,לפעמים הדבר מקיף
אבל מתפשט ומתרחב יותר על המידה ,ולפעמים יש מקצר אבל לא מקיף את הנושא ,כאן
אנחנו מוצאים את כל מה שהאדם מישראל צריך לדעת ,ולעומת זה שומר על הדרכת חז"ל
(פסחים ג) לעולם ישנה אדם בדרך קצרה ,כת"ר מצא את האיזון לשני הדברים גם יחד ,וכך
פירס את האור הגדול הבוקע ממצוה קדושה זו ,לפני הדורשין והמתענינים ,כדי לדעת מה
יעשה ישראל!

יזכה כת"ר להמשיך בעבודה קדושה זו ,לזכות את

הרביםא

בברכה שלימה
הרב נתן צבי פרידמן
רב מקומי בשכון ה' בני ברק
יום ד' ח' טבת תשד"מ
אנו מאשרים בזה את קבלת  2הספרים על מ"א נפש ישעיה ואכילת תרנגולים כל אחד
מאתנו קבל את הספרים הנ"ל ותודה רבה ע"ז.
הרב שמואל מייבסקי  -יוסף שפיצר  -צבי קופמן  -משה אסייג  -גיאת שלמה  -משה
י .זייבלד  -ישראל גוטליב  -שלמה ברזסקי  -שמואל זייבאלד  -אברהם דוד רוזל  -מרדכי
בוקשפן  -בן ציון שקול  -יוסף קניגספור  -שלמה גולובנציץ  -יוסף צדוק  -הלל כהן  -אריה

עח

קובץ הסכמות ומכתבים

שנתתשד"ם

בוימל  -יוסף קויפמן  -משה לב  -בן ציון מיכאל שוילי  -יצחק מיכאל  -רן שלום  -מסעוד
חזן  -ש .גור אריה  -א.נ.
נא לשלוח עוד חמש ספרי אכילת תרנגולים ונפש ישעי' כי זה חסר עוד לכמה שוחטים.
בכבוד רב
ש.צ .וינר

פרץ אריאל

יום ז' אדר ב' תדש"מ
לפאר הדור שר התורה אביר הרועים הגאון האדיר הרב ר' שלום יהודה גראס שליט"א רב
דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'.

שלמא רבא לכהדר"ג שליט"א.
תודה מקרב לב על המתנה הנאה ספר אכילת מצה בישראל תורה וגדולה כאחד זכה הדר"ג
שליט"א ,הצצתי וזכיתי באלפי שקלים היתכן? כתה"ר מעיר על שינים תותבות והזמנתי לחג
הפסח חדשים שאוכל להשתמש בהם בפסח ,ומזונות של אדם קצובים חוץ מהוצאות שבתות
וימים טובים ,בוודאי הקב"ה ימציא לי אלפי שקלים...
וה' יתן לו כח לחבר כל הספרים שנגזר עליו מן השמים כמו שאנו אומרים בכל יום "ותן
חלקנו בתורתיך" ויזכה לקבל עם ספריו היקירים פני משיח צדקינו אמן.
בהערצה ובאהבת עולם
תלמידו המתאבק בעפר רגליו
הרב פרץ אריאל
רב ואב"ד לשכת הרבנות ,הוד  -השרון

דוד דיין

אדר ב' תשד"ם
אל כב' מע' הרב הגאון הגדול המפורסם בספריו ובפעליו כמוהר"ר ר' שלמה יהודה גראס
שליט"א ,רב ור"מ בברוקלין נ"י.

שלום וישע רב!
הנני מאשר ברב תודה והוקרה קבלת ספרו היקר "אכילת מצות בישראל" בו השקיע עבודה
עצומה בדיני הפסח ובכלל זה כשרות התרופות והספקות הגדולים שלא היו ידועים עד כה.
יישר חילא על שזכה וזיכה את הרבים וזכות הרבים תעמוד למעכת"ר שליט"א להוסיף עוד
כהנה וכהנה כיד ד' הטוב עליו.
בקשתי אמורה להמציא לכב' ספריו היקרים לישיבתינו ישיבת התה"ק הרשב"י זיע"א עפ"י
הכתובת :ת.ד 36 .צפת.
בתודה מראש
וביקרא דאורייתא
הרב דוד דיין
הרב הראשי ,צפת

שנתתשד"ם

קובץ הסכמות ומכתבים

עט

רחמים בן  -עמארה

כ"ו אדר ב' תדש"מ
שבת החדש :בסדר ,ושמרתם את המצות.

שלמא רבא ,וחיי טובא ,לגברא רבא ,אשר דעתו רחבה ,כיד ה' הטובה,
להרה"ג שלום יהודא גראס שליט"א ,דחייש למיעוטא ,דינא רבא ודינא זוטא ,שבח והודאה
למחבר ,גדול הכנפים ארך האבר ,על ספר אכילת המצות בישראל ,ירבו כמותו בישראל.
בימים אלו השואלין ודורשין בהלכות פסח,
קבלתי בשמחה את ספרו הבהיר והצח,
בא בעתו ,שלם בחכמתו ,שלם בתורתו,
ענפיו ושרשיו מרובין ,כולם נכוחים למבין,
מעשה ידי אומן ,דבר דבור על אפניו והכל מזומן,
ללילה הזה כולנו מסובין ,ולימי פסח מעובין,
מבשר ואומר דקדוקי אכילת מצות בישראל ,עד ביאת הגואל,
ושבעה המה קני מנורה ,דברים התלוין בשערה,
את הקנה האחד על אכילת מצה ,שיעורא וזמנה נמצא,
ואת הקנה השני את אכילת מצה ,מצוה או רשות יצא יצא,
ויבוא השליש שמחת החג ,לליל התקדש חג ,ושבעת ימי החג,
והטור הרביעי סגולתו במצה שרויה ,להא לחמא עניא,
וחמישיתו יוסיף רפואות וסגולות ,מאת יושב תהלות,
ובששי ספורי נסים ונפלאות פזורים לכל פיאות,
והנר השביעי כל מדוה מצרים למופת ולאות ולישראל בור רפואות,
כלל העולה מהקנים והטורים למיניהם ,פרטי דינים לשוגיהם,
קופת רוכלים מלאה בשמים ראש ,עד גדוליה למעלה ראש,
הלכות ברורות בדקדוקיהם ,וטעמיהם ,ומה שעשו חזור לדבריהם,
זככת ולבנת והוצאת לאור כל תעלומה ,פי צדיק יהגה חכמה
כגבור ואיש מלחמה ,ותהי משכורתך שלימה,
חי חי הוא יודוך ,והכל ישבחונך ,יישר כחך,
לך בכחך זה ועשה עוד מטעמים ,ושלח אותם לחמים.
יפוצו עוד מעיינותיך ,תחזקנה ידיך ,ויאירו עיניך.
בכבוד והערצה רבה
רחמים בן  -עמארה
(לשעבר סגן ראב"ד הרבני בקזלבנקה)
רב שכונות קרית מנחם ועיר גנים ,ירושלים

פ

קובץ הסכמות ומכתבים

שנתתשד"ם

שלום שמואל סיגלר

ג' סיון תדש"ם
לכבוד הרב הגאון ר' יהודה גראס רב בקהל מגן שאול שליט"א ור"מ הישיבה וכולל בית
ישעי'ה ברוקלין נוא יארק
שלום רב,

הנני לאשר בתודה קבלת ספר אפיית המצות מאת ידידנו הנכבד שליט"א ,והספר הוא מאוד
חשוב ונחוץ היה לי בהלכה למעשה לחג הפסח.
בזכות המצוה הגדולה ,השי"ת יעזור לכם ותתברכו בכל טוב ,ברכה והצלחה בכל מעשי
ידיכם והשפעות חסד ורחמים ברגו"נ וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה ,וכט"ס.
ונא אם כת"ר שליט"א יואיל בטובו ויש לו אפשרות לשלוח משאר הספרים למצוה גדולה
ייחשב.
בברכת כט"ס ובברכת חג שמח ,וקבלת התורה מתוך שמחה
ממני ידידיכם המוקירכם
הרב שלום שמואל סיגלר
רב השכונה שכוני עולים ,קרית הרב הרצוג ,בני ברק

אהרן זלטוביץ
יום שנכפל בו כי טוב כ"ג אדר ב' תשד"מ

לכבוד הרב המפורסם ,מגדולי הדור שליט"א ,ה"ה הרב ר' שלום יהודא שליט"א
אחדשה"ט ושלום ב"ב שיחי'
קבלתי הספר שלו נפש ישעי' הגם שהוא קטן בכמות אבל גדול ממש באיכות ,ובודאי כל
י"א יהא מכיר טובה לכתה"ר שליט"א ויתן לך ה' הטוב ברכה והצלחה ואל תהי' ברכת הדיוט
קלה בעיניך ,עיין בגמ' מגילה (ט"ו ושבת ד' פ"ט ,א') אמר משה להקב"ה אין שלום בעירך וכו'
וכו' ובגמ' ברכות (דף ז' ע"א) אמר הקב"ה לישמעאל בני ברכני הקב"ה שהוא מקור הברכות
בקש ברכה מבשר ודם ,ויש להאריך בענין הנפלא הזה :ואודות זריזין מקדימין למצות...
וכשבאתי לענין זה נזכרתי בענין גדול שמביא המכילתא בפרשה משפטים כ"ב בפסוק
כ"ב אם ענה תענה אותו שם בסימן ק"פ עד גמירא שייך ממש .ועוד יותר לסיפור זה בחומש
מלבי"ם נמצא המכילתא עיין שם ויברר לך בטוב.
ברגשי כבוד והוקרה ובברכת חג כשר ושמח ונחת נזכה כלנו במהרה בגאולה שלמה ע"י
משיח צדקינו אמן.
הרב אהרן זלטוביץ
מח"ס נחלת אהרן

שנתתשמ"ה

קובץ הסכמות ומכתבים

פא

שנת תשמ"ה
משה ראוכברגר
בס"ד ,מוצש"ק כ"ד תשרי משת"ה

לכבוד הרה"ג שלום יהודה גראס שליט"א
קבלתי בשמחה רבה את ספריו ולאחרונה את ספרו של כת"ר "אכילת מצות בישראל".
חזינן בגברא רבה דהשקיע עבודה גדולה וחשובה בבירור פרטי הדינים  -נחוץ וחשוב לכ"א
ובמיוחד לרבנים יושבי על מדין.
יישר כחו דמר  -ויעזרהו הקב"ה להפיץ מעיינותיו חוצה עוד כהנה וכהנה.
במיוחד הייתי שמח אולי נשלחו אלי הספרים נפש ישעי'  -מנחת יהודה והספרים על
צניעות וקדושת ישראל.
בברכת התורה
משה ראוכברגר
רב איזור רמת – הדר ,חיפה

שנת תשמ"ו
מאיר שטרן

י' מנ"א תשמ"ו,
שלומים מרובים מגובהי מרומים הרי הגליל אשר ספונים תמונים קדושי עליונים שלוחה
בזה למע"כ הרה"ג החסיד זוכה ומזכה רבים בספרים הקדושים המאירים עינים

מוה"ר שלו' יהודה גראס שליט"א
אחדשה"ט באה"ר
קבלתי בספוק רב את ספריו בעניני שוחטים שנתן לנו ולכל השוחטים באזורינו מרום
הגליל חזוק גדול שאין לתאר בכתיבה וכמו"כ הספר בעניני אפיית מצות שג"כ נחוץ לנו כי אנו
עושים מצות עבור הקהל ואם יזכינו גם הלאה בספריו היקרים ידע כת"ר שמזכה בזה רבים
כי אנו צריכים מאד לעדוד וכו' ללכת בדרכי אבותינו הקדושים אשר סללנו לנו מסילה ישרה
במסירות נפש על קוצו של יוד ובדרכם נלך עדי ביאת גואלינו האמיתי.
והנה ספריו מחזקים אותנו לדרכם הקדושה יישר כוחו ורב חילו לאורייתא.
הרב מאיר שטרן
מרא דאתרא ,מירון
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שנתתשנ"ז

שנת תשנ"ז
רפאל בלום
ראב"ד דק"ק קאשוי יע"א
בעדפארד היללס ,ניו יארק יע"א
בס"ד ,יום ב' לסדר להחיות לכם לפליטה גדולה תשנ"ז לפ"ק.
הביאו לפני איזה עלים מהעתקת שבט מוסר בלשון אידיש המדובר היום ,ולמותר להאריך
בשבח גדולת המחבר כי כבר יצא טבעו בכל העולם כולו בספריו המקודשים המלאים זיו
ומפיקים נוגה שבט מוסר ,מדרש תלפיות ועוד וכבר שתו ושותין בצמא דבריו הקדושים כל
קהל עדת ישראל זה כמה דורות (וזכה שהספר שבט מוסר נדפס קרוב לשישים פעמים) וכבר
נתעוררו אלפי ישראל לשוב לחיק אביהם שבשמים בכח דבריו הקדושים החוצבים להבות אש
וביניהם גדולי הדור שהעידו על עצמם כן .עיניו כיונים על כל דחז"ל בש"ס ומדרשים וגם ספרי
קבלה ,כמו שהעיד בהסכמתו הגאון שר התורה בעל שו"מ זצ"ל ,ונכתבו בלשון צח המתקבלים
היטב בלב כל אחד.

פוק חזי מאן גברא רבה מסהיד הגאון הצדיק מוהר"ח אבולעפיא זצ"ל שבימיו היו הרבה
גדולי הדור וכולם לא הגיעו למעלת וחשיבת הרב הדומה למלאך בעל שבט מוסר אפילו
למחצה לשליש ולרביע.
טובה גדולה וזכות הרבים נפלאה העתקת הדברים בלשון המדובר כדי שיהי' שוה לכל נפש
אנשים נשים גדולים וקטנים כי ספר זה מצטיין במעלתו הנפלא שיד הכל ממשמשים בו גדול
כקטן וכולם מוצאים בו דברים נעימים ומתוקים ,וכבר האריכו הספרים בגודל הנחיצות ללמוד
ספרי מוסר בכל יום ובפרט בזמן הזה שהדור פרוץ במלואה בעוה"ר.
ואחזיקנא טיבותא להני עוסקי בקדשי שמים הטורחין ומתייגעין טובא להוציא מתחת
ידן דבר שלם על טהרת הקודש ומצוה רבה להביא ברכה זו לבית ישראל ולהשרות השכינה
בביתם .והדברים שנכתבו בקדושה וטהרה יקרבו לבות ישראל לאבינו שבשמים.
ונזכה כולנו לעבדו שכם אחד מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עבגצבב"א.
רפאל בלום
ראב"ד דק"ק קאשוי יע"א

מאיר בראנדסדארפער
חבר הביד"צ העדה החרדית רב שכונת בתי אונגארין והסביבה בעיה"ק ירושלים
תובב"א מח"ס שו"ת קנה בושם
בס"ד ,יום ב' לס' כתב זאת זכרון בספר ,י"ב לחדש שבט תשנ"ז לפ"ק.
הנני בשבח המגיע לכתבים למע"כ הרה"ג בנש"ג ,שמו נודע בשערים מופלג בהפלגת
חכמים ויראתו קודמת לו לחכמתו ,וכו' ... ,אשר רחש לבו דבר טוב לתרגם את הספר הק' שבט
מוסר מלשון הקודש לשפה המדוברת באידיש שהוא לשון המורגל בינינו.

שנתתשנ"ט

קובץ הסכמות ומכתבים

פג

והנה למותר להאריך בגודל מעלת וחשיבות הספר ומעלת מחברו ,כי כבר יצא טבעו בעולם
ונתפשט אצל כל יראי ה' עוד בדורות הקודמים ,ומעתה אין ערך לגודל המצוה בזה שעשה
הרה"ג ...לתרגמו בלשון המדוברת ומובן גם לפשוטי העם ונשים וילדים ,שהוא ספר מלא
בתורה ויראת שמים.
את הכל עשה יפה בעטו בלשון צח וקל למען ירוץ הקורא בו ,למען זַ ּכֹות את הרבים .ויעזור
לו השי"ת שיזכה לברך על המוגמר ולהגדיל תורה ולהאדירה עד שנזכה לגאולתן וישועתן
ולשמיעת קול שופר של משיח צדקינו בב"א באעה"ח למען כבוד תורתינו הק' ולומדי'.
מאיר בראנדסדארפער
חבר הביד"צ העדה החרדית,
פה עיה"ק ירושלים

שנת תשנ"ט
שלום קרויז
אב"ד דק"ק אודווארי
כעת הרב בביהמ"ד בית ישעי' מח"ס שו"ת דברי שלום ד"ח ושאר ספרים עה"ת
וסוגיות
בס"ד ,עש"ק זאת חקת התורה תשנ"ט.

הן הראה לפני הספר הקדוש קב הישר אשר ידידי הרה"ג המפורסם בחיבוריו היקרים
שהוציא לטובת הכלל ובתוכם סה"ק שבט מוסר והצליח ברוחניות כי הוציאם ברוב פאר והדר
בלשון אידיש המורגל אצלינו .ועתה הוסיף עוד בכח הרצון להוציא גם סה"ק קב הישר בלשון
אידיש ,מאוד נחוץ בכל בית ישראל להביאם לביתם
למען ירגלו גם הנשים והבתולות לקרוא בו בתמידות
ועי"ז יבואו למדריגות ירא שמים באמת.
אין בפי מילין להלל המלאכה הגדולה שעשה בזה,
ובטוח אני שכל מי שיביא הסה"ק הזה בתוך ביתו
ישתדל שכל בני ביתו ירגילו לקרות בו בכל זמן פנוי
יהנה מאוד מזה הספר ומפירושו הנפלא ויהא לו לעזר
להביא חינוך יפה לדורותיו.
והשי"ת יעזור לו שיצליח בכל ענינים ובפרט כי הוא בעצמו גדול וחינך את יוצ"ח לתלמידי
חכמים גדולים ולבעלי מדות טובות.
הכותב וחותם לכבוד התוה"ק בשמחה רבה.
הק' שלום קרויז
אבדק"ק אודווארי
מחבר ספרי שו"ת דברי שלום ו' חלקים
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שנתתשנ"ט

הרב שלום קרויז
אבדק"ק אודווארי
מח"ס שו״ת דברי שלום ד׳ חלקים
בס"ד ,יום ה' לסדר ואספת את תבואתה ,דרך הישר לפ"ק.
בימי השובבי"ם ,יתברך כטל וכרביבים ,ה"ה כבוד הרב הגדול בתורה ויר"ש ,צנא מלא
ספרא ,אשכול הכופר חכם וסופר וכו' כש״ת מו"ה שלו' יודא גראס נ"י ,רב דקהל מגן שאול,
אבדק"ק האלמין.
אחדשה"ט ,זה כבר קבלתי ממנו כל הספרים שהוציא לאור עולם ,ובאמת נהנתי מאוד
!Error
וכובד העבודה אשר השקיע בחיבוריו הנעימים,
בעברי קצת בין העלים ,ושם ראיתי את גודל
ובכל יום חשבתי לבוא עם איזה הערות אבל
מחמת אפיסת הפנאי מוכרח אני לבוא בידים
ריקניות .יה"ר שדבריו יעשו רושם בעולם,
וכל המזכה את הרבים וכו' ,ויצליח בכ"ע
כאוונה״ט.
אמנם אכתוב לו מה שפירשתי זה כבר
בפ' נח הקרא "כי מלאה הארץ חמס מפניהם"
וברשיז״ל מגמ׳ סנהדרין ק׳׳ח לא נחתם גז"ד
אלא על הגזל ,וקשה הלא בקרא משמע
דהשחית כל בשר את דרכו וחטאו בע"ז ג"ע
וכו' וגזל הוה רק חטא קלה נגד החטאים ההם
דזה רק לאו ,ובפרט דיש ג״כ גבי׳ עשה והוה
רק לאהנל״ע .אבל ניחא לפימ״ש בס' בנין דוד
בשם הה׳׳ק מקאסוב זצ׳׳ל דיש חסידים וכו'
דבניהם סרו מדרך השי״ת דיש מצות שבין
אדם לחבירו היינו שנושא ונותן שלא באמונה
בגזל וכדומה ונתפטמו הבנים בגזל המוליד
טבע רע לכן התולדות פורקים עול מ"ש עיי״ש ,א״כ בלי חטא גזל הי׳ מקום להציל את דור
המבול כי אולי יעשו תשובה ,אבל כיון שחטאו בגזל א״כ לא יהי׳ להם דורות קדושים כי יהי׳
להם טבע רע אפי׳ האבות יעשו תשובה אבל בניהם נתפטמו מגזל ומממון שאינו כשר א״כ
אינו כדאי להצילם ודו״ק לכן שפיר הביא רשיז״ל דנחתם גזר דינם עיקר החותם לרעה בא
דוקא מפני הגזל ודו"ק.
ובאחת אעוררו עוד ,כי לפי ראות עיני שכח מספרו לעורר על בדיקת השומשין הנקרא מוין
דשכיח מאוד בהם נמלים קטנים ומאוד צריכין ליזהר בהם ,ודו״ק.
הדושה״ט מאהבה ומברכו בהצלחה ברו״ג.
ואצרף כאן המחאה קטנה בעד הוצאות ספרו.
הק׳ שלו׳ קרויז אבדק״ק אודווארי
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ברכת כ"ק מרן אדמו"ר מאודווארי רבי שלום קרויז [שליט"א] יבחל"ח זי"ע
על "שלחן ערוך מחבר ורמ"א" וספר בן עולם הבא ט"ח
כשהתחלתי לעבוד על הספרים על שלחן ערוך מחבר ורמ"א וחיברתי ספר בן עולם הבא
תשע חלקים :א .תערוך לפני שלחן .ב .ויוסף הוא השליט .ג .ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א .ד.
אלה מקראי קודש .ה .ארבע אמות של הלכה ( 101גליונות) .ו .תודיעני אורח חיים .ז .כהררים
התלוים בשערה 50( ,גליונות) .ח .שלושים יום קודם החג .ט .קונטרס הטבלאות ,נסעתי
במטוס לארצינו הקדושה ונפגשתי עם הגה"ק כ"ק מרן אדמו"ר מאודווארי רבי שלום קרויז
שליט"א ,בעמ"ח שו"ת דברי שלום ח"ח ,וביקשתי ממנו הסכמה וברכה על הספרים הנ"ל,
ובירך אותי שיהיה לי הצלחה רבה ,והסביר כי המחבר והרמ"א צריך כל אחד לדעת בע"פ,
ובפרט רב חייב לדעת את המחבר והרמ"א בע"פ שלא יטעה ויפסוק נגד המחבר והרמ"א ,כך
אמרו לו הרבנים כשנתנו לו הוראה.
וא"ל שזה זכות הרבים גדול מאוד ,ואין לתאר הזכות הגדול הזה .ולא לחינם כתב בזוה"ק
פרשת תרומה (דף קכ"ח) גודל זכות מעלת המזכה את הרבים ,ואשרי חלקך שזכית לדבר גדול
כזה .וככתוב במשנה ברורה המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים גדולי ישראל ,ובזכות זה
זכית לבנים ת"ח גדולי ישראל .כמו שכתבתי לך כבר במכתבים הקודמים ,ואי"ה אכתוב לך
הסכמה ג"כ בכתב.
ואמר לי להפיץ את הספרים בכל העולם כולו ,שזה היה כוונת הבית יוסף שעשה את ספרו
מחבר ורמ"א לגדולים ולקטנים ,והיה לי המחבר והרמ"א בפורמט קטן ,וכל פעם הייתי חוזר על
זה .והלוואי שהמלמדים היו לומדים עם תלמידיהם לכה"פ המחבר והרמ"א כדי שיוכלו לדעת כל
המקורות לפי סימניהם היכן לבדוק ולמצוא כל הלכה והלכה ,וסיפר לי שבזקנותו הרבה פעמים
פוסק
כשהיה
הלכה היה מנהגו
להסתכל בפנים
על
השו"ע,
   –   
המחבר והרמ"א
–
–
אם לא טעה,
–
–
והכרתי הרבה
–
–
רבנים שיודעים
בעל פה המחבר
–
–
והרמ"א בכל ד"ח
–
–
ולימוד
שו"ע.
–
–
שולחן
בספר
–
–
ערוך מחבר עם
מסוגל
רמ"א
–
–
הישועות
לכל
–
ולכל הרפואות.
–
ומסוגל לפרנסה
בריוח ,אכי"ר.
'
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מדריך לכשרות

מכתבים שנתקבלו לוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצה"ב וקנדה
וברוקלין נ .י שנדפסו במדריך לכשרות מספרים 1-40

תוכן מכתבים

קובץ הסכמות ומכתבים

פז

בס"ד

מצוה גדולה להחזיק ידי העושים ומעשים ומתעסקים במצוה רבה זו שלא להתטמא במאכלות אסורות
ח"ו שמטמטמים לבו של אדם כמאז"ל ביומא לט .ת"ר לא תטמאו בהם ונטמאתם בה אדם מטמא עצמו
מעט ,מטמאים אותו הרבה ,מלמטה מקדשין אותו מלמעלה ,בעולם הזה מקדשין אותו בעולם הבא ,כי"ר
ואשרי מי שמסייע בזה ,והבא לטהר מסייעין אותו ובזכות זה נזכה במהרה לגאולה שלמה בב"א.

הכו"ח לכבוד המצוה
משה ניישלאס
אב"ד ניו סקווירא

הרב הגאון מוהר"ר אליעזר זוסיא פורטיגאל שליט"א אדמו"ר מסקולען כותב :לאסהידא קאתינא על הני גברי
חשיבי ויקירי דקא עסקין לאכשורא דרא במאכלות כשרות ..תחזקנה ידי העוסקים החשובים הזוכין ומזכין את
הרבים ויזכו להפיץ רוח הכשרות בכל בתי ישראל...
הרב אליעזר זוסיא פורטיגאל
אדמו"ר מסקולען

הרב הגאון מוהר"ר שלמה הלברשטאם שליט"א אבד"ק באבוב כותב :אמינא לפעלא טבא יישר כוחו וחילו
בהתיסדות וועד הכשרות לעמוד על המשמר לשום עין פקיחא ולהציל את אחב"י ממאכלות אסורות ..לכן שמח
לבי לברך אתכם.
הרב שלמה הלברשטאם
אבד"ק באבוב

הרב הגאון מוהר"ר נחום מרדכי פערלאוו שליט"א אדמור מגאוואמינסק כותב :אמינא לפועלי אמת שתהי'
פעולתיכם אמת ..להיות לתלפיות שהכל יפנו אליכם לעזור להם בשאלות וספיקות במיני הזנה החדשים המצויים
בימינו ..ויישר חיליכם ברוב עוז ושלום.

הרב נחום מרדכי פערלאוו
אדמו"ר מנאוואמינסק

הרב הגאון מוהר"ר הלל ליכטענשטיין שליט"א אב"ד קראסנא כותב :אביע שביעת רצוני כי התנדבו עצמם
כמה מיקירי קרתא דבורו פארק לעיין היטב בשדה הכשרות אשר נזנח הרבה ..בואו ונחזיק טובה להני גברי
יקירי ..מי יתן שכל קהלה נאה יעמוד לימינם.

הרב הלל ליכטענשטיין
אב"ד קראסנא

הרב הגאון מוהר"ר משה ניישלאס שליט"א אב"ד דשיכון סקווירא כותב :ומצוה גדולה להחזיק ידי העושים
ומעשים מתעסקים במצוה רב זו שלא להתטמא במאכלות אסורות ח"ו ..ואשרי מי שמסייע בזה...
הרב משה ניששלאס
אב"ד דשיכון סקווירא
הרב הגאון מוהר"ר חי"ל דייטש שליט"א אדמו"ר מהעלמעץ כותב :ועלינו לשבחו בכבוד ותפארת ..אני
משתחוה להדום רגליהם שותה בצמא דבריהם מפיל תחנה לפני קהל עמינו ,עורי נא התעוררו קומי נא השתתפו
בפעילת החברה הוועד הקדוש...
הרב חי"ל דייטש
אדמו"ר מהעלמעץ
הרב הגאון מוהר"ר אברהם מאיר איזראעל שליט"א אב"ד הוניאד כותב :מאוד שמחתי בהוצאת "מדריך
הכשרות" .הנני מוכן ומזומן לשתף פעולה עם כבודכם שמשונה וועד זו מוועדים הקודמים..
הרב אברהם מאיר איזראעל
אב"ד הוניאד

הרב הגאון מוהר"ר יצחק אייזיק אייכענשטיין שליט"א אב"ד קיוואשד כותב :צריכים לסייעתא דשמיא להחזיק
מעמד ומצב .מלחמה ממש פנים ואחור ,אמנם מובטחני בנושא הדגל שלא יחת ולא יסוג אחור מכל דוחק ולחץ.
הרב יצחק אייזיק אייכענשטיין
אב"ד קיוויאשד
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פט

רות ַה ּזֹ ַהר
ִא ְ ּג ֹ
בּ וֹ נִ ְק ְ ּבצ ּו ֵח ֶלק ִמ ִּמ ְכ ְּת ֵבי ְ ּב ָר ָכה ִעדּ ּוד ְו ִח ּז ּוק ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְ ּבל ּו
ְ ּב ַמ ֲע ֶר ֶכת בּ ִמ ְפ ַעל ַה ּז ַֹהר ָהעוֹ ָל ִמי ֵמ ִה ְת ַר ׁ ְשמ ּו ָתם ׁ ֶשל ְ ּגדוֹ ֵלי
יט"א
ְו ַח ְכ ֵמי דּ וֹ ֵרנ ּו ׁ ְִש ִל ָ
אל ִמין
דֹולה ֶׁשל ּכָ ל ִס ְפ ֵרי ַר ֵּבינּו ְמ ָה ְ
ּתֹוע ֶלת ַהּגְ ָ
ּתֹוכְ נָ ן אֹור ַמ ְב ִהיק ַעל ַה ֶ
עֹוררּות ְּב ִלּמּוד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבכָ ל ַק ְצוֹות
ּוּב ְפ ַרט ְּב ִה ְת ְ
יט"א ִ
ְׁש ִל ָ
ֵּת ֵבל ִלזְ ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים

יט"א
ִמ ְכ ַּתב ְ ּב ָר ָכה ֵמ ֵאת ַה ָ ּגאוֹ ן ָה ַאדִּ יר ַ ּב ִ ּנגְ ֶלה ּו ַב ִ ּנ ְס ָּתר ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ַ ּב ַעל ׁ ַש ֲע ֵרי זְ ב ּול ׁ ְש ִל ָ
ָה ַרב זְ ב ּול ּון ַה ְמבּ ּו ְרגֶ ר
ְמ ַח ֵ ּבר ִס ְפ ֵרי ׁ ַש ֲע ֵרי זְ ב ּול י"ד ֲח ָל ִקים ְו ׁ ַש"ס ִ ּב ְכ ַתב יָ ד ,בעיה"ק יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם תובב"א
ּתֹוב ָב"א
רּוׁשלַ יִ ם ְ
ב"ה כ"ג ֲא ָדר תש"ע פעיה"ק יְ ָ

עֹוסק ְּב ִלּמּוד
יט"א ָה ֵ
הּודה גְ ָראס ְׁש ִל ָ
אל ִמין ַר ִּבי ָׁשלֹום יְ ָ
ִהּנֵ ה ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ֲא ַּב"ד ָה ְ
עֹולם ָה ֲא ִצילּות,
דּוע ֶׁש ַהּז ַֹהר הּוא ֵמ ָ
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וַ ֲה ָפ ַצת ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ֶּד ֶרְך ִלּמּוד ָּב ַר ִּבים ,וְ יָ ַ
ּומי
עֹולם ֲא ִצילּותִ ,
עֹולם ַה ְּב ִר ָיאה וְ ָ
עֹולם יְ ִצ ָירה וְ ָ
עֹולם ֲע ִׂשּיָ ה וְ ָ
בֹואר ֶׁשּיֵ ׁש ָ
ּובכִ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ "ל ְמ ָ
ְ
לֹומד נִ גְ ֶלה
ּומי ֶׁש ַרק ֵ
רּוח ּונְ ָׁש ָמהִ ,
דּוע ֶׁשּיֵ ׁש נֶ ֶפׁש ַ
עֹולם ָה ֲא ִצילּות ,וְ יָ ַ
ּלֹומד ז ַֹהר ַה ָקדֹוש זֹוכֶ ה ְל ָ
ֶׁש ֵ
עֹולם ֲא ִצילּות,
ּלֹומד ּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש זֹוכֶ ה ְל ַק ֵּבל נְ ָׁש ָמה ֵמ ָ
ּומי ֶׁש ֵ
רּוח וְ ֹלא ְּבּנְ ָׁש ָמה ִ
הּוא זֹוכֶ ה ְּבנֶ ֶפׁש ַ
בֹוהה ,וְ ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ּול ַק ֵּבל נְ ָׁש ָמה ּגְ ָ
עֹולם ֶע ְליֹון ְמאֹד ְמאֹד ְ
יׁשב ְּב ָ
ּול ַא ַחר ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים זֹוכֶ ה ֵל ֵ
ְ
יֹוחאי זיע"א ,וְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָצ ִריְך ִל ְלמֹד ּכָ ל יֹום
ֹלקי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
נִ ְת ַח ֵּבר ַעל יְ ֵדי ַה ַּתּנָ א ָה ֱא ִ
ּתֹורת ָה ֲא ִריזַ "ל ּכִ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ "ל ֵס ֶפר ֵעץ
חּוץ ִמ ִּלּמּוד ַהּנִ גְ ֶלה ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ גַ ם ָחׁשּוב ְמאֹד ִלּכָ נֵ ס ְּב ַ
קּוּבל ֶׁשּיְ ֵהא ָּב ִקי ְּבכָ ל ּכִ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ "ל,
ַחּיִ ים וְ ַׁש ַער ַהּכַ וָ ונֹות ,וְ זֶ ה ְצ ִריכִ ים ִל ְלּמֹוד ַּדוְ ָקא ִעם ַר"מ ְמ ָ
ּתֹורת ַהּז ַֹהר ְּב ַר ִּבים
ּולכָ ְך ָּד ָבר ּגָ דֹול ְמאֹד ְמאֹד ָע ָׂשה ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ֶׁש ַּמ ְר ִּביץ ַ
אּולהְ ,
וְ זֶ ה ְמ ָק ֵרב ַהּגְ ָ
דֹולה ְל ַחּזְ קֹו ַעל ַהּזִ ּכּוי
ּולכָ ְך ִמ ְצוָ ה ּגְ ָ
ּוׂשכָ רֹו ּגָ דֹול ְמאֹדְ ,
ּומקֹוםְ ,
יעּורים ְּב ַר ִּבים ְּבכָ ל ָמקֹום ָ
ּומ ִקים ִׁש ִ
ֵ
ּולכָ ל
יֹוחאי יָ גֵ ן ָע ָליו וְ ַעל ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ְ
ֹלקי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
ָה ַר ִּבים ַהּזֶ הּ ,וזְ כּותֹו ֶׁשל ַה ַּתּנָ א ָה ֱא ֵ
ָהעֹוזְ ִרים לֹו.
יה:
לֹומ ֶד ָ
ּתֹורה וְ ְ
חֹותם לְ ַמ ַען ּכְ בֹוד ַה ָ
ּכֹותב וְ ֵ
ַה ֵ
ּבּורגֶ רְ ,מ ַח ֵּבר ִס ְפ ֵרי ַׁש ֲע ֵרי זְ בּול י"ד ֲחלָ ִקים
ָה ַרב זְ בּולּון ַה ְמ ְ
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יט"א
ִמ ְכ ַּתב ְ ּב ָר ָכה ְו ִח ּז ּוק ֵמ ֵאת ַה ָ ּגאוֹ ן ָה ַאדִּ יר ַ ּב ִ ּנגְ ֶלה ּו ַב ִ ּנ ְס ָּתר ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ַ ּב ַעל "יַ ם ַה ָח ְכ ָמה" ׁ ְש ִל ָ
ערן
ארגְ נְ ׁ ְש ֶט ְ
יִ ְצ ָחק ֵמ ִאיר ָמ ְ
"תוֹ ַרת ֲח ַכם"ְ ,לתוֹ ַרת ַה ִ ּנגְ ֶלה ְו ַה ִ ּנ ְס ָּתר
ֹאש יְ ׁ ִש ַ
ר ׁ
יבת ּ
פעיה"ק יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם תובב"א
ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ אֵׁ ,שנִ י ַּב ְת ָרא כ"ז לְ ַמ ְטמֹונִ י"ם תש"ע לפ"ק ,פעיה"ק תובב"א.

ּוביִ ְׂש ָר ֵאל גָ דֹול ְׁשמֹו ֶׁשל כְ "ק ַה ָּמאֹור ַהּגָ דֹול ַה ְּמ ֻפ ְר ָסם לשו"ת הגה"צ מוה"ר
יהּודה ְ
נֹודע ִּב ָ
ֵהן ַ
ּבּוריו ַה ְּמ ִע ִידים
יט"א ,וְ כַ ֲא ֶׁשר יְ ִעידּון ַע ְׂשרֹות ִח ָ
אל ִמין ְׁש ִל ָ
יט"א ַא ְדמֹו"ר ֵמ ָה ְ
הּודה גְ ָראס ְׁש ִל ָ
ָׁשלֹום יְ ָ
חֹומה ְּבּכֶ ֶרם ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל
ּתֹורה ,וְ ַעל ְּפ ֻע ַּלת ַצ ִּדיק ְל ַחּיִ ים ִלגְ ּדֹר ִּפ ְר ֵצי ַה ָ
בּורתֹו ַּב ָ
ַעל ַמ ֲע ֵׂשה ָּת ְקּפֹו ּוגְ ָ
הּוד'ה יַ ֲע ֶלה ְל ַה ְרּבֹות ָּפ ֳע ִלים ְּב ֶק ֶרב ָה ָעם ַעל ְּד ַבר ִלּמּוד
זֶ ה ַרּבֹות ַּב ָּשׁנִ ים ּכֵ ן יִ ְרּבּו ,וְ ִהּנֵ ה זֶ ה ַע ָּתה יְ ָ
עּורים ַר ִּבים ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ְּבכַ ָּמה ָע ִרים ,וְ ָא ַסף ִאיׁש ָטהֹור ִמּכָ ל
ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ,וְ ִהגְ ִּדיל ַל ֲעׂשֹות ְּביָ ְסדֹו ִׁש ִ
ּוב ְת ָר ִאי ַה ְמ ַד ְּב ִרים ִּב ְסגֻ ַּלת ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ְּוק ָראֹו ְּב ֵׁשם ֵס ֶפר 'אֹור ַהּז ַֹהר'ּ ,גַ ם זָ כָ ה
ּבֹותינּו ַק ָּמ ֵאי ַ
ִּד ְב ֵרי ַר ֵ
מֹותר ַל ֲעלֹות ְּב ַה ְסּכָ ָמה ַעל ּגַ ְב ָרא ַר ָּבא ּכְ גֹון
ּול ָ
ּול ַה ְד ִּפיס ֵמ ָח ָדׁש ִס ְפ ֵרי ַהּז ַֹהר וְ ַה ִּתּקּונִ יםְ ,
ְל ַה ֲה ִדיר ְ
ּול ַׁש ֵּב ַח ַה ָּד ָבר
ּמֹותר ְל ַה ֵּלל ְ
יה ְללּוהּו ַּב ְּשׁ ָע ִרים ְּבכָ ל ְּתפּוצֹות יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,גַ ם ִמן ַה ָ
ית ַמ ֵחי ּגַ ְב ָרא וִ ַ
ָּדא ְד ִא ְ
ּומ ַק ְד ַמת ְּדנָ א ָּמ ִצינּו
ַהּטֹוב ֶׁש ָע ָׂשה ְּב ַע ָּמיו ְּב ֵקרּוב נַ ְפׁשֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ֵע ֶסק ַה ָּקדֹוׁש ְּד ִלּמּוד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרִ ,
"ׁשּיִ ְלמֹד ְּבז ַֹהר ֶּד ֶרְך
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ַ(ּדף י"ב) ֶׁש ָא ַמר ַל ַּמ ֲה ַר"א ַה ֵּלוִ י ֶ
ְל ַר ֵּבנּו ָה ֲא ִר"י ז"ל ַע ְצמֹו ְּב ַׁש ַער ַ
ְּב ִקיאּות ִּב ְל ָבד ְּב ִלי ֶׁשּיַ ֲע ִמיק ְּב ִעּיּון מ' אֹו נ' ָע ִלים ְּבכָ ל יֹום וְ ֶׁשּיִ ְק ָרא ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ְּפ ָע ִמים ַר ִּבים",
לֹומר ְּבכָ ל יֹום
ׁשּובה ֶא ָחד ַ
ּוב ֵס ֶפר ִׁש ְב ֵחי ָה ֲא ִר"י (הנד"מ ַעּמּוד נ"א) ּכָ ַתב ֶׁשּנָ ַתן ִּתּקּון ְל ַּב ַעל ְּת ָ
ְ
הּובא ְּב ֵס ֶפר ִׁש ְב ֵחי ָה ֲא ִר"י ְּדפּוס יָ ָׁשן
ֲע ָׂש ָרה ַּד ִּפים ִמ ֵּס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּלׁשֹון ְל ַבד ִּב ְל ִּתי ׁשּום ֲה ָבנָ ה ,וְ ֵהן ָ
דֹולים ַ(מ ֲע ֶרכֶ ת
ׁשּובה ֶא ָחד ְל ַל ְּמדֹו ְּבכָ ל יֹום ד' אֹו ה' ַּד ִּפים ,וְ ַה ִח ָיד"א ְּב ֵׁשם ַהּגְ ִ
ֶׁשּנָ ַתן ִּתּקּון ְל ַּב ַעל ְּת ָ
לֹומר ּכָ ל יֹום ה'
ׁשּובה ַ
ְס ָפ ִרים ֵע ֶרְך ֵס ֶפר ַה ָּב ִהיר) ֵה ִביא ִמ ְּשׁ ֵמיּה ְּד ַר ֵּבנּו ָה ֲא ִר"י ֶׁשּנָ ַתן ִּתּקּון ְל ַּב ַעל ְּת ָ
ּתֹורה ְׁש ִביל א' אֹות
ֹותיָך (נְ ִתיב ַה ָ
אמ ְרנָ א ְּב ֵס ֶפר נְ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ּיֹוצא ּבֹו ּכָ ַתב הגה"ק ִמ ָק ַ
ַּד ִּפים ּז ַֹהר ,וְ כַ ֵ
מֹורנּו
מֹורנּו ָה ַרב ְצ ִבי ִה ְירׁש ִמזִ ְיד ְטׁשֹוב נָ ַהג ּכֵ ן ,וְ כֵ ן ָמ ִצינּו להגה"ק ֵ
ל"א) ,וְ ּכָ ַתב ָׁשם ֶׁשּגַ ם הגה"ק ֵ
לֹומר ב' אֹו ג' ַּד ִּפין ְּבכָ ל
אריץ ִ(א ְמ ֵרי ִּפנְ ָחס הנמ"ח ח"א ַעּמּוד רס"ד) ֶׁש ָּצ ִריְך ַ
ָה ַרב ַר ִּבי ִּפנְ ָחס ִמ ָק ִ
יתי ַעל ָאבֹות ,וְ ֵאין ּכַ אן ְמקֹומֹו ְל ַה ֲא ִריְך.
ּמּובא ְּב ֵס ֶפר ֶּבן ֵּב ִ
ּנֹורא ַה ָ
יֹום ,וְ ַעּיֵ ן עֹוד ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ָ
מֹורה ְּב ֶא ְצ ַּבע
קֹורא ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ֹלא יָ ַדע ַמאי ָק ָא ַמרּ ,כְ ָבר ּכָ ַתב ָה ַרב ִח ָיד"א ְּב ֵס ֶפר ֶ
וְ ַהּגַ ם ְד ִּב ְהיֹותֹו ֵ
רֹומם ַעל ּכָ ל ִלּמּוד ְּב ֶׁשּגַ ם ֹלא יָ ַדע ַמאי ָק ָא ַמר ,וְ ַאף ֶׁשּיִ ְט ֶעה ִּב ְק ִר ָיאתֹו
"לּמּוד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ְמ ָ
אֹות מ"ד ִ
דֹולים ַמ ֲע ֶרכֶ ת ְס ָפ ִרים ָׁשם ,וְ עֹוד ְּבׁשּו"ת ַחּיִ ים
הּוא ִּתּקּון ּגָ דֹול ַלּנְ ָׁש ָמה" .וְ כֵ ן ּכָ ַתב ְּב ִס ְפרֹו ֵׁשם ַהּגְ ִ
ּומ ַק ְד ַמת ְּדנָ א ּכְ ָבר ּכָ ַתב ֵמ ֵעין זֶ ה ַמ ֲה ִר"י ֶצ ַמח ְּב ִס ְפרֹו ֶל ֶחם
ימן ע"ה סֹוף אֹות ב'ִ ,
ָׁש ַאל ח"א ִס ָ
ִמן ַה ָּשׁ ַמיִ ם ְּב ֵס ֶדר ַה ִּלּמּוד ְד ֵליל ָׁשבּועֹות ַ(ּדף ל"א ֵריׁש ע"ב) ,וְ ָה ַר ְמ ַח"ל ְּב ִׁש ְל ֵהי קּונְ ְט ֵרס ֶּד ֶרְך ֵעץ
"לּמּוד ַהּז ַֹהר ְּבגִ ְיר ָסא
ַחּיִ ים ,וְ ַה ִּמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶלְך ְּב ִס ְפרֹו ּכִ ֵּסא ֶמ ֶלְך ַעל ַה ִּתּקּונִ ים ִ(ּתּקּון מ"ג אֹות ס') ּכִ י ִ
ּול ָה ִבין ֵּפרּוׁש ַמ ֲא ַמר ֶא ָחד יַ ֲע ֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְל ַמ ְע ָלה
עֹולמֹות וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ִאם ּיִ זְ ּכֶ ה ִל ְלמֹד ְ
ְּב ָע ְל ָמא ּבֹונֶ ה ָ
ימה" ,וְ ַעּיֵ ן עֹוד ַּב ֵּס ֶפר זְ כִ ָירה ְל ַחּיִ ים ְל ַהּגָ אֹון ַר ִּבי
ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ֶׁשֹּלא יַ ֲע ֶׂשה ִלּמּוד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָ ה ְּת ִמ ָ
ימן ע"ד.
ַחּיִ ים ַפ ַלאגִ 'י ח"ב דף ע' ע"ד ,ובשו"ת ַא ַפ ְר ַק ְס ָּתא ְד ַענְ יָ א ִס ָ
אּורי
יב ָראּ ,כְ ָבר ֵה ִעיד הגה"ק ַא ְדמֹו"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי זיע"א ְּב ִאּגֶ ֶרת ַהּק ֶֹדׁש (נִ ְד ַּפס ְּב ֵריׁש ֵס ֶפר ֵּב ֵ
ִא ְ
ּוׁש ַּתיִ ם,
"ׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפי ָק ְדׁשֹו ז"ל [דהגה"ק ַּב ַעל ַה ַּתנְ יָ א זיע"א] ֹלא ַּפ ַעם ְ
ַהּז ַֹהר להגה"ק ַהּנַ "ל) ָ
ֶׁשּכָ ל יָ ָמיו ָע ָׂשה ֶק ַבע ְל ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְּב ַׁש ָּבת וְ כּו' ְּב ִעּיּון ּגָ דֹול ,וְ כֹה ָא ַמר ְּד ַמה ֶׁש ָא ַמר ְּב ַר ֲעיָ א
לּותא כּו'ַ ,היְ נּו ְּב ִלּמּוד
ּבּורא ְּד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ֵּביּה יִ ְפקּון ִמן גָ ָ
ימנָ א ְּבז ַֹהר ָּפ ָר ַׁשת נָ ׂשֹא ִּד ְב ַהאי ִח ָ
ְמ ֵה ְ

אגרות הזוהר

קובץ הסכמות ומכתבים

צא

ְּב ִעּיּון ּגָ דֹול ַּדוְ ָקא וְ כּו'ְּ ,ב ִד ְקּדּוק ַה ָּלׁשֹון ְּבכָ ל ִמ ָּלה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְמכֻ ּוָ ן ַעל ִּפי ֲא ִמּתּות ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה".
ּשגָ ה י ֵֹתר
(ׁשם) ֶׁש ַּמה ֶׁשּזָ כָ ה ְל ַה ָ ׂ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ָ
וְ ַעּיֵ ן ָׁשם ֶׁש ֶה ְר ָאה ְמקֹורֹו ְּב ִד ְב ֵרי ַר ֵּבנּו ָה ֲא ִר"י ְּב ַׁש ַער ַ
ַעל ּכָ ל ְּבנֵ י ּדֹורֹו "ּכִ י ּכַ ָּמה ֵלילֹות ָהיָ ה נִ ְׁש ָאר ִּב ְל ִּתי ֵׁשנָ ה ַעל ַמ ֲא ַמר ֶא ָחד ֶׁשל ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ,וְ ִל ְפ ָע ִמים
יֹוׁשב ַעל ִעּיּון ַמ ֲא ַמר ֶא ָחד ַּבּז ַֹהר ִּב ְל ָבדֹ ,לא
ּבֹודד וְ ֵ
בּוע ָהיָ ה ִמ ְת ֵ
ִׁש ָּשׁה ֵלילֹות ֶׁשל יְ ֵמי ַהחֹול ֶׁש ְּב ָׁש ַ
יח יָ דֹו ,וְ ַא ְׁש ֵרי
יהםִ ,מּזֶ ה וְ גַ ם ִמּזֶ ה ַּבל יַ ּנִ ַ
יֹוצא יְ ֵדי ְׁשנֵ ֶ
ָהיָ ה יָ ָׁשן ּכָ ל ַה ֵּלילֹות ָה ֵהם" .וְ ָאכֵ ן יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ֵ
ּוב ָּבא.
לֹו וְ ַא ְׁש ֵרי ֶח ְלקֹו ָּבזֶ ה ַ
יט"א ֲא ֶׁשר
אל ִמין ְׁש ִל ָ
דֹולים ַמ ֲע ֵׂשי כ"ק הגה"צ ֵמ ָה ְ
לֹומר ּכִ י ּכַ ָּמה ּגְ ִ
טּובא יֵ ׁש ַ
וְ ַעל ּכָ ל ֵא ֶּלה וְ עֹוד ָ
ּתֹורה
ּכֹולא ּכְ ָרכָ א ,וְ יִ זְ ּכֶ ה ְל ַהגְ ִּדיל ָ
יׁשיּה ַא ָ
יהא ַר ֲעוָ א ְד ֵּתירֹום ֵר ֵ
ּגָ דֹול זְ כּותֹו ַעד ְמאֹד ְּבזִ ּכּוי ָה ַר ִּבים ,וִ ֵ
ּובנָ יו ְּב ֶק ֶרב יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ּכִ י ָמ ְל ָאה
הֹורה ,וְ יַ ֲא ִריְך יָ ִמים ַעל ַמ ְמ ַלכְ ּתֹו הּוא ָ
ּול ַה ֲא ִד ָירּה ּכְ ַאוַ ות נַ ְפׁשֹו ַה ְּט ָ
ְ
ּגֹואל ֶצ ֶדק ִּב ְמ ֵה ָרה ִּד ָידןָ ,א ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון.
ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ה' ּכַ ַּמיִ ם ַלּיָ ם ְמכַ ִּסים ְּב ִב ַיאת ֵ
ּתֹורתֹו ְּב ַא ֲה ָבה ַר ָּבה:
ּוׁשלֹום ָ
ּדֹורׁש ְׁשלֹומֹו ְ
וְ ִהנְ נִ י ָּבזֶ ה ֵ
ערן
ארגְ נְ ְׁש ֶט ְ
הק' יִ ְצ ָחק ֵמ ִאיר ָמ ְ

ָה ַרב ֵמ ִאיר ׁ ְש ֶט ְרן
ישא ֵמירוֹ ן ְו ֵאזוֹ ר ְמרוֹ ם ַה ָ ּג ִליל
ָה ַרב דְּ ַא ְת ָרא ַקדִּ ׁ ָ
ח' ְׁש ָבט תש"ע.

יֹוחאיּ ,כָ ל ַּת ְל ִמיד ָחכָ ם
יֹוחנָ ן ִמּשּׁום ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
יבמֹות (צזְּ ).בכֹורֹות (לאְּ ):ד ָא ַמר ַר ִּבי ָ
ִּב ָ
יבמֹות וְ זֶ ה ְלׁשֹונֹו,
ּדֹובבֹות ַּב ֶּק ֶבר .וְ ַר ִׁש"י ָׁשם ִּב ָ
תֹותיו ְ
עֹולם ַהּזֶ ה ִׂש ְפ ָ
מּועה ִמ ִּפיו ָּב ָ
אֹומ ִרים ְּד ַבר ְׁש ָ
ֶׁש ְ
ּדֹומה
ֶׁשּיְ ֵהא ְׂש ָפ ַתי נָ עֹות ַּב ֶּק ֶבר ּכְ ִאּלּו ֲאנִ י ַחי .וְ ַר ִׁש"י ָׁשם ִּב ְבכֹורֹות וְ זֶ ה ְלׁשֹונֹו :וַ ֲהנָ ָאה הּוא לֹו ֶׁש ֶ
עֹולם ַה ָּבא .וְ ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָפ ֵרׁש
ּדֹובבֹות ָּב ָ
תֹותיו ְ
עֹולם ַהּזֶ ה וְ ִׂש ְפ ָ
ּדֹובבֹות ָּב ָ
ּכְ ַחיַ .ר ֵּבינּו ּגֵ ְרׁשֹום ָׁשם ְ
יֹוצא לֹו וְ ָלנּו ַעל יְ ֵדי זֶ הּ ,כִ י ָאנּו ָּב ִאים
ּומה ֲהנָ ָאה ֵ
ּדֹובבֹות"ַ ,מהּו ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ַ
תֹותיו ְ
"ׂש ְפ ָ
ּתֹכֶ ן ֶׁשל ִ
יהם ֶא ָחדּ ,כִ י ִאי ֶא ְפ ָׁשר זֶ ה ְּב ִלי
רּוחנִ ית וְ ַהּגַ ְׁש ִמיתֶׁ ,ש ְּשׁנֵ ֶ
ּומ ַב ְּק ִׁשים ּכָ ל ֶא ָחד ְּב ַב ָּק ָׁשתֹו ָה ָ
ְל ָה ַר ְׁש ִּב"י ְ
ּוב ֶּמה נִ ְת ַר ֶּצה ִל ְפנֵ י ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶׁשּיִ ְת ַּפ ֵּלל וְ יַ ֲע ִּתיר ַּב ֲע ֵדנּו ֶׁש ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרְך יְ ַמ ֵּלא ַּב ָּק ָׁש ֵתנּו ,וְ זֶ ה ַעל
זֶ הַ ,
רּוח ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה
עֹוׂשים לֹו נַ ַחת ַ
ּתֹור ִתי" [ּגִ ִּטין ס"ז] וְ ִ
"ל ְמדּו ָ
ּתֹורתֹו ּכְ ַב ָּק ָׁשתֹו ִ
לֹומ ִדים ָ
יְ ֵדי ֶׁש ָאנּו ְ
כֹולנִ י ִל ְפטֹר ֶאת ּכָ ל
ּומ ְת ַּפ ֵּלל ַּב ֲע ֵדנּו ,וְ כֹחֹו ּגָ דֹולּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ַעל ַע ְצמֹו :יְ ַ
רּוח ִ
הּוא ַמ ֲחזִ יר ָלנּו נַ ַחת ַ
ּיּומי ָע ְל ִמיןְּ ,ד ָע ְל ָמא
(ח ֶלק ג' ַּדף קכ"ח) וְ זֶ ה ְלׁשֹונֹוֲ :אנַ ן ִק ֵ
עֹולם ִמן ַה ִּדין .וְ כַ ְמב ָֹאר ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ֵ
ָה ָ
ִמ ְת ָּב ֵרְך ְּבגִ ינָ ן.
אל ִמין
הּודה ּגְ ָראס ,כָ "ק ַא ְדמֹו"ר ֵמ ָה ְ
טֹובה ְל ָה ַרב ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ָׁשלֹום יְ ָ
ַעל ּכֵ ן ּבֹואּו וְ נַ ֲחזִ יק ָ
ּול ַה ְל ִהיב ֶאת ִלּבֹות
יֹומם וָ ַליְ ָלה ְל ָה ִפיץ "אֹור ַהּז ַֹהר" ְ
ּומזַ ּכֶ ה ַר ִּבים ְּב ִה ְׁש ַּת ְּדלּותֹו ָ
יט"אֶׁ ,שּזֹוכֶ ה ְ
ְׁש ִל ָ
ּומ ְּל ַבד ּג ֶֹדל
ּתֹורת ָה ַר ְׁש ִּב"י ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשִ ,
דֹוׁשיםַ ,ל ֲעסֹק וְ ִל ְלמֹד ְּת ִמ ִידין ּכְ ִס ְד ָרן ֶאת ַ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְק ִ
עֹוררּות ֶׁשּנִ ְׁש ַמת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּב ִלים ַעל יְ ֵדי ִלּמּוד ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ַה ִה ְת ְ
עֹורר
ּול ִה ְת ַק ֵּדׁש ִּב ְק ֻד ָּשׁה ֶׁשל ַמ ְע ָלה ,זֹוכִ ים ּגַ ם ְל ֵ
ׁשּובה ְׁש ֵל ָמה ֶּב ֱא ֶמתְ ,ל ִה ָּט ֵהר ְ
ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁש ֵל ָמה וְ ִל ְת ָ
אֹותנּו ִמן ַה ִּדין ,וְ יָ גֹּלּו ָע ֵלינּו ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים,
ַה ַּתּנָ א ַה ָּקדֹוׁש ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶׁשּיַ ְמ ִליץ טֹוב ַּב ֲע ֵדנּו ִל ְפטֹר ָ
ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ִלגְ ֻא ָּלה ְׁש ֵל ָמה ִּב ְמ ֵה ָרהָ ,א ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון.
דֹוׁשה ַהּנַ "ל:
בֹודתֹו ַה ְּק ָ
מֹוקירֹו ּכְ ֶע ְרּכֹו ָה ָר ָמהְ ,מ ָב ְרכֹו ְּב ַה ְצלָ ָחה ּגְ דֹולָ ה ַּב ֲע ָ
ּכֹה ִּד ְב ֵרי יְ ִדידֹו עֹז ִ
ֵמ ִאיר ְׁש ֶט ְרן

צב

קובץ הסכמות ומכתבים

אגרות הזוהר

ָה ַרב ַא ְב ָר ָהם ָמ ְרדְּ ַכי יִ ְצ ָח ִקי
ַרב ְמקוֹ ִמי מוֹ ׁ ָשב ּפ ָֹרת
מוֹ ׁ ָשב ּפ ָֹרת ד.נֵ .לב ַה ּ ׁ ָשרוֹ ן
ימ ְט ִרּיָ א ַהּזו ַׂה"ר
"ק ָּבלָ ה "התש"ע" – ּגִ ַ
ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ,לַ ח ֶֹדׁש ְׁש ָבטְׁ ,שנַ ת "יְ ַצּוֶה ַה ֵּשׁם" ה'תש"ע" ,וְ ַהיְ ינּו ַ
ַה ָּקדֹו"ׁש.

יט"א ָה ַא ְדמֹו"ר
הּודה ּגְ ָראס ְׁש ִל ָ
ּתֹורתֹו ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ָׁשלֹום יְ ָ
ּוב ָרכָ הִ ,לכְ בֹוד ָ
ַה ְמ ָל ָצה ְ
"ע ֶט ֶרת יְ ַׁש ְעיָ ה" ק"ק ָר ַמת ֵּבית ֶׁש ֶמׁש.
אל ִמיןְ ,מזַ ּכֶ ה ָה ַר ִּביםֵּ ,בית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֲ
ֵמ ָה ְ
אֹותי ֶאת ַה ִּמ ְפ ָעל ַהּכַ ִּביר ֲא ֶׁשר יָ דֹו ָע ְׂש ָתה,
יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּשׁ ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץָׂ .ש ַמ ְח ִּתי וְ יָ גֵ ל ִל ִּבי ִּב ְר ִ
ּתֹורת ַר ִּבי
עֹול ִמי" – ְלזַ ּכֹות ֶאת ָה ַר ִּבים ְּב ֵמי ֵע ֶדן ִּד ְב ֵרי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ִמ ַ
"מ ְפ ַעל ַהּז ַֹהר ָה ָ
וְ נַ ֲע ָלה ְׁשמֹו ִ
ּולכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון.
יֹוחאי ,זְ כּותֹו ַּת ֲעמֹד ָלנּו ְ
ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
נֹודע ַּב ְּשׁ ָע ִרים ּג ֶֹדל ַמ ֲע ַלת וַ ֲח ִׁשיבּות ִלּמּוד ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּב ָלהּ ,כְ ַמ ֲא ַמר ַר ְׁש ִּב"י זיע"א ַּבּז ַֹהר
ִהּנֵ ה ַ
ילים
ארי ַק ָּב ָלה ְד ִא ְּת ַמר ְּבהֹון וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ ִ
ילים יָ ִבינּו ִאינּון ָמ ֵ
ֹלתָך קנ"ג]" :וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ ִ
[ּב ַה ֲע ְ
ַה ָּקדֹוׁש ְ
יּלין ִאינּון ְּד ָקא ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין ְּבז ַֹהר ָּדא ְּד ִא ְת ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ְּד ֵאינֹו ּכְ ֵת ַבת נ ַֹח
יַ זְ ִהירּו ּכְ ז ַֹהר ָה ָר ִק ַיעִ ,א ֵ
כּותא ִּד ְבהֹון יִ ְת ַקּיֵ ם ּכָ ל ַה ֵּבן ַהּיִ ּלֹוד ַהיְ א ָֹרה ַּת ְׁש ִליכֻ הּו וְ ָדא
ְּד ִמ ְתּכַ ּנְ ִׂשין ָּבּה ְׁשנַ יִ ם ֵמ ִעיר וְ ֶׁש ַבע ִמ ַּמ ְל ָ
[ּברֹאׁש
יֹוסף ַחּיִ ים ֶּבן ִאיׁש ַחי זיע"א ְ
ֹלהי ַר ִּבי ֵ
א ָֹורה ְד ִס ְפ ָרא ָּדא" .וְ ִד ְב ֵרי ּגְ אֹון ֻעּזֵ נּו ַה ְמ ֻק ָּבל ָה ֱא ִ
הֹודיעּו
ֹׁומ ַע וְ יָ ִבין ַה ַּמ ְׂשּכִ יל ֶאת ֲא ֶׁשר ֲחכָ ִמים ִהּגִ ידּו וַ ֲא ֶׁשר ִהזְ ִהירּו וְ ִ
ּותבּונָ ה]" :יִ ְׁש ַמע ַהּש ֵ
ִס ְפרֹו ַּד ַעת ְ
יה ֵעץ ַחּיִ ים ִהיא ַל ַּמ ֲחזִ ִיקים ָּבּה",
ּתֹורה וְ נִ ְס ָּת ֶר ָ
ְלכָ ל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ָלגֶ ֶׁשת ֶאל ַהּק ֶֹדׁש ְּב ֵע ֶסק סֹודֹות ַה ָ
מׁשה ַר ֵּבינּו ָל ַר ְׁש ִּב"י [ז ַֹהר נָ ׂשאֵ ,ח ֶלק ג' ַּדף קכד:]:
ימנָ א נִ ְׁש ַמת ֶ
וְ עֹוד ְמפ ָֹר ִׁשים ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְ
יּמא ִע ָּל ָאה,
זֹוה ָרא ְּד ִא ָ
ילְךְּ ,ד ִאיהּו ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרִ ,מן ֲ
ּבּורא ִּד ָ
ילים יַ זְ ִהירּו ּכְ ז ַֹהר ָה ָר ִק ַיעְּ ,ב ַהאי ִח ָ
"וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ ִ
ילנָ א ְּד ַחּיֵ יְּ ,ד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר
ּובגִ ין ַּד ֲע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
יּלין ֹלא ָצ ִריְך נִ ָּסיֹוןְ ,
ׁשּובהְּ ,ב ִא ֵ
ְּת ָ
מֹורנּו וְ ַר ֵּבנּו ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאל ָה ַר ַׁש"ש זיע"א
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמי "...וְ כּו' .וְ ֵהם ִּד ְב ֵרי ֵ
ַהּז ַֹהר ,יִ ְּפקּון ֵּביּה ִמן ּגָ ָ
נֹודעּו ִּד ְב ֵרי ַחכְ ֵמי
רֹומיםּ .גַ ם ְ
ֲא ֶׁשר ָמ ַסר ִל ְבנֹו ָה ַרב ִחזְ ִקּיָ ה יִ ְצ ָחק זיע"א ֶט ֶרם ֲע ִלּיַ ת נִ ְׁש ָמתֹו ְלגִ נְ זֵ י ְמ ִ
תֹורת ֵח"ן ֶׁש ֵהם ּזִ ּכּוְך ַלּנְ ָׁש ָמה ,וְ ָא ְמרּו ּכִ י ּכָ ל
ַהּדֹורֹות ַּב ַּמ ֲע ָלה ָה ַר ָּבה ֶׁשל ַה ִּלּמּוד ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ ַ
מּועה
ּתֹורה וְ ַרק ַא ַחר ּכָ ְך יָ ִבין ְׁש ָ
ילה ְּב ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ ִס ְת ֵרי ָ
ּתֹורה ַמ ְת ִח ָ
ַה ַה ָּשׂגָ ה ָה ְראּויָ ה ַּב ָ
ְּב ַמה ֶׁשּּיְ גַ ֶּלהְ .ל ִפיכָ ְך ִה ְרּבּו ְל ַחּזֵ ק ִל ְקרֹא ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וַ ֲא ִפּלּו ְּבגִ ְיר ָסא ,וְ ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא יָ ִבין נִ ְׁש ָמתֹו
ּוב ְל ַבד ֶׁשּיְ ֵהא ְּביִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם וְ ַט ֲה ַרת ַה ֵּלב וְ ַהּגּוף.
ְּבוַ ַּדאי ָּת ִבין לֹוִ ,
ּובכָ ל
ּול ַל ֵּמד ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש זֶ ה ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים ַרּבֹותְ ,
ּוּברּוְך ַה ֵּשׁם זִ ּכָ נּו ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרְך ִל ְלמֹד ְ
ָ
בּועים ְּב ֵבית ִמ ְד ָר ֵׁשנּו ָ"ּדוִ ד
לֹומ ִדים ְק ִ
ּתֹופף ִעם ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ְ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש זֹוכִ ים ְל ִה ְס ֵ
ָ
יׁשא ֲא ֶׁשר
בּורא ַק ִּד ָ
נֹודע ִמנְ ָהגֵ נּו ַּב ֲח ָ
בּוע .עֹוד ַ
עּורי ֵח"ן ְּב ֵלילֹות ַה ָּשׁ ַ
מֹוׁשב ּפ ָֹרתִ ,מ ְּל ַבד ִׁש ֵ
ַה ֶּמ ֶלְך" ָ
ּוב ָסמּוְך ָלרֹאׁש
ְמ ַק ְּב ִלים ַעל ַע ְצ ָמם ִמ ֵּדי ח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשֹו ִלּמּוד ַּדף ְליֹום ְּבכָ ל ֶח ְל ֵקי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְ
יֹומא ָט ָבא ְל ַר ָּבנָ ן וְ ַת ְל ִמ ֵידיהֹון.
עֹורכִ ים ִסּיּום ְּב ָ
ח ֶֹדׁש ְ
ּומ ִּקיף ַעל ַמ ֲע ַלת ַה ֵּס ֶפר
סֹובב ַ
ּתֹורתֹו ְל ָה ִפיץ ֶּב ָהמֹון ֶאת ִס ְפרֹו "אֹור ַהּז ַֹהר" ֵ
ּוכְ ָבר זָ כָ ה ּכְ בֹוד ָ
"ּתּקּונֵ י ַהּז ַֹהר",
ּומ ֲע ַלת ָה ַר ְׁש ִּב"י זיע"א ּוזְ כּות ַה ִּלּמּוד ּבֹו .וְ עֹוד ִה ְד ִּפיס ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדֹוׁש ִ
ַה ָּקדֹוׁשַ ,
ימה.
ּלֹומ ִדים ַּדף ְליֹום וְ יַ ֲע ֶלה ָל ֶהם ְל ָׁשנָ ה ְּת ִמ ָ
ּגֹור ִסים וְ ַה ְ
וְ ִח ְּלקֹו ִל ְׁש ָס"ה יְ ֵמי ַה ָּשׁנָ הְ ,ל ַמ ַען יֶ ְהּגּו ּבֹו ַה ְ
עּורי "אֹור ָה ַר ְׁש ִּב"י" ְל ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבכָ ל ָמקֹום וְ יִ ּשּׁוב,
וְ כֵ ן ֶאת יָ זְ ָמתֹו ַה ְּברּוכָ ה ְּב ִעידּוד ִׁש ֵ
עּורים
עּוריםָ ,ע ָלה וְ ִה ְת ַר ָּבה ּכַ ּיֹום ְל ִמנְ יָ ן ְל ַמ ְע ָלה ֵמִׁ 550-ש ִ
ּומה ֶׁש ָּהיָ ה ִל ְפנֵ י ּכְ ָח ְד ַׁשיִ ם ּכְ ִׁ 180-ש ִ
ַ
ּומ ַק ְּשׁ ִרים ֶאת
ֶׁש ִה ְת ַק ְּבלּו ְּבכָ ל ָמקֹום .וְ ַה ְּד ָב ִרים ִמ ְת ַּפ ְר ְס ִמים ַּב ֲעלֹונֵ י "אֹור ַהּז ַֹהר" ַה ְמ ַחּזְ ִקים ְ
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דּורת ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ּול ַה ְד ִּפיס ַמ ֲה ַ
הֹוסיף ַחּיָ ִלים ְ
ּלֹומ ִדים ִל ְהיֹות ַעם ֶא ָחד .וְ ַע ָּתה ָע ָלה וְ נִ ְת ַע ָּלה ְל ִ
ַה ְ
וְ ַל ֲה ִפיצֹו ַּב ֲהמֹון ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל.
תֹותי יֹום יֹום"ָּ .ד ָבר ּגָ דֹול הּוא ְלזַ ּכֹות ָה ַר ִּבים ַּבּז ַֹהר
ׁשֹומ ַע ִלי ִל ְׁשקֹד ַעל ַּד ְל ַ
ֵ
"א ְׁש ֵרי ָא ָדם
ַ
ּול ַב ֵּטל ּגְ זֵ רֹות .וְ נִ ְת ַּפ ְר ְסמּו ִּד ְב ֵרי
ּוסגֻ ָּלתֹו ָר ָמה וְ ֶע ְליֹונָ ה ְל ַחּזֵ ק ְל ָבבֹות ֲהמֹונֵ י ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ַה ָּקדֹוׁשְ ,
ֹלהי ָה ַרב ָמ ְר ְּדכַ י ַׁש ְר ַע ִּבי זיע"אּ ,כִ י ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ ַק ָּב ָלה ָׁש ָעה ַא ַחת
מֹורנּו וְ ַר ֵּבנּו ַה ְמ ֻק ָּבל ָה ֱא ִ
ֵ
יבה",
"ּתֹורה ֲח ִב ָ
ָ
ימ ְט ִרּיָ א
"הּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש" הּוא ּגִ ַ
ּומנְ יַ ן ַ
ְּב ַׁש ָּבת ָׁשוָ ה ְל ִלּמּוד ָׁ 75שנִ ים ִּבימֹות ַהחֹל! ִ
"ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו".
יח ִצ ְד ֶקָך"" ,ה' ֶע ְליֹון ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ"" ,וְ יִ ְתּבֹונְ נּו ַח ְס ֵדי ה'"ַ ,
"ּבן ָּדוִ ד ְמ ִׁש ַ
ֶ
ׁשֹוטטּו ַר ִּבים וְ ִת ְר ֶּבה ַה ַּד ַעת ּכַ ַּמיִ ם
ּוב ְפ ָרט ַּב ָּשׁנָ ה ַהּזֹו – ה"תש"ע – ּכְ ִמנְ יַ ן "אֹור ָח ָדׁש ַעל ִצּיֹון" .יְ ְ
ִ
ּתֹורה.
ַלּיָ ם ְמכַ ִּסים ְּבכָ ל ַּפ ְר ֵּד"ס ַה ָ
ּומגְ ּדֹול ְמזַ ּכֵ ה ָה ַר ִּביםֲ ,א ֶׁשר ִאוְ ָתה
וְ ַא ִּפ ְריֹון נִ ְמ ְטיֵ יּה ְל ַהאי ּגַ ְב ָרא ַר ָּבא וְ יַ ִּק ָירא ָה ַרב ַהּגָ אֹון ָמעֹוז ִ
אֹוריְ ָתא
ילּה ְל ַ
יׁשר ֵח ֵ
נַ ְפׁשֹו ִל ְפעֹל ּגְ דֹולֹות ּונְ צּורֹות ִמּזִ יו ק ֶֹדׁש ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְל ַעם ָקדֹוׁש .וְ ָא ִמינָ א ִא ַ
חּוצה
נֹותיו ָ
ַּב ֲא ֶׁשר ַה ֵּשׁם ִאּתֹו .וְ ִהנְ נּו ְל ָב ֵרְך ְמב ָֹרְך ֶׁש ֵח ֶפץ ַה ֵּשׁם ְּביָ דֹו יִ ְצ ַלחֵּ .ת ֵרב ּגְ ֻד ָּלתֹו ,יָ פּוצּו ַמ ְעיְ ָ
ּול ַה ֲא ִד ָירּה.
ּתֹורה ְ
ְל ַהגְ ִּדיל ַּפ ְר ֵּד"ס ַה ָ
לּותא ְּב ָקרֹובֵ ,אם ַה ָּבנִ ים
ּמּודינּו יְ ֵהא ְל ָה ִקים ְׁשכִ ינְ ָּתא ִמּגָ ָ
וְ נִ זְ ּכֶ ה ּכֻ ָּלנּו ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ֶׁשּכָ ל ִל ֵ
ְׂש ֵמ ָחהִּ ,ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ָא ֵמן.
ּתֹורה:
ְּב ִב ְרכַ ּת ַה ָ
ּפֹורת
ַא ְב ָר ָהם ָמ ְר ְּדכַ י יִ ְצ ָח ִקי – ַהחֹונֶ ה ּפֹה ָ

מ ֶשׁה נַ ְח ׁשוֹ נִ י
ָה ַרב ֹ
אשוֹ ן ְל ִצ ּיוֹ ן
ְרחוֹ ב ָה ַרב ק ּוק ִ 12ר ׁ
ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ,כ"ד ֲא ָדר תש"ע

ּול ַה ֲע ִמיד ַה ָּדת ַעל ִּת ְּקנָ ה
ִלכְ בֹוד יְ ִדיד נַ ְפ ִׁשי ַהגָ ַה"צ ַה ְּמ ֻפ ְר ָסם ֶׁשּזָ כָ ה ְלזַ ּכֹות ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
הֹוציא ְס ָפ ִרים ַר ִּבים ֶׁש ַעל יָ ָדם ֵה ִׁשיב ַר ִּבים ֵמ ָעוֹון כָ "ק
יטהְּ ,בנִ ּקּורְּ ,ב ָט ֳה ָרה ,וְ עֹוד .וְ ִ
ְּבּכַ ְׁשרּותִּ ,ב ְׁש ִח ָ
ּיֹוׁשב ְּב ֵבית ֶׁש ֶמׁש.
יט"א ַה ֵ
אל ִמין ְׁש ִּל ָ
ראס ְמ ָה ְ
הּודה גְ ָ
ָה ַא ְדמֹו"ר ַר ִּבי ָׁשלֹום יְ ָ
יצכֶ ם
עֹוׂשים ְּב ָׁשנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹות ַּב ַה ִפ ְ
ּולהֹודֹות ַעל זִ יּכּוי ָה ַר ִּבים ֶׁש ִהנְ כֶ ם ִ
יתי ָּבזֶ ה ְל ַה ֲעלֹות ְ
ָר ִצ ִ
תֹוע ֶלת
חֹוברֹות ָה ַר ִּבים ֵהן ְל ַה ְל ִהיב ַה ֲהמֹונִ ים וְ ֵהן ְל ֶ
ּוּב ִחיּבּור ַה ְּס ָפ ִרים וְ ַה ְ
עֹולם ְ
ֶאת ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ָּב ָ
אּולה וְ ַא ְׁש ֵרי ֶח ְל ֵקיכֶ ם.
ַה ִּלימּוד ַה ֶּמ ְָק ֶר ֶבת ַהּגְ ָ
ּתֹואר ַה ָּצרֹות ַה ָּקׁשֹות ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּבגָ לּות
ימנָ א ְּמ ָ
ּובּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ָּפ ָר ַׁשת נָ ׂשֹא ַּדף קכ"ב ְּב ַרעיָ ה ְמ ֵה ְ
ַ
וּב ֵפירּוש ָמתֹוק
יח ֵהן ְּבגָ לּות ֵע ָשיו ֵהן ְּבגָ לּות יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֶּשּׁנִ ְק ָר ִאים ּכֶ ֶלב וְ נָ ָחׁש ְ
ִל ְפנֵ י יְ מֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
אֹומ ִרים ְלנָ ָחׁש
בֹואר ֶׁשּיִ ְׁש ָמ ֵעאל נִ ְק ָרא נָ ָחׁש וְ ֵע ָׂשיו ּכֶ ֶלב .וְ נִ ְר ָאה ְל ַה ְס ִּביר ּכִ י יֵ ׁש ַּב ֲחזַ "ל ֶׁש ְ
ִמ ְּד ַבׁש ְמ ָ
פֹוצ ִצים
ּומ ְת ְ
אלים נֶ ֱה ָרגִ ים ִ
רֹואים ֶׁש ַהּיִ ְׁש ְמ ֵע ִ
ּוב ֱא ֶמת ּכָ ְך ִ
ּומ ִטיל ֶא ֶרסֶ ,
יֹורק ֵ
ַמה ֲהנָ ָאה יֵ ׁש ְלָך ֶׁש ִהּנְ ָך ֵ
הּודיםֶ .א ָּלא
הּודים ,וְ ִאילּו ֵע ָשיו ֹלא יִ ְת ַא ְּבדּו וְ ֶאת ַע ְצ ָמם ֹלא יַ ֲהרֹגּו ִּב ְׁש ִביל יְ ִ
ּכְ ֶש ָׁה ִע ָיקר ַל ֲהרֹוג יְ ִ
יח ְל ִהינָ ֵצל ֶּב ֱאמּונָ ה] ְּבגִ ינָ ם
[ּבזְ ַמן ֶׁש ִּל ְפנֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ
"מי יּוכַ ל ִ
מֹוסיף ָׁשם ַבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ִ
ּכְ ּכֶ ֶלב .וְ ַעל זֶ ה ִ
ילְך ְּד ִאיהּו ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר
ּבּורא ִּד ָ
"ּב ַהאי ִח ָ
ילים יַ זְ ִהרּו ּכְ ּז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע ְ
ֹאמר] וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ ִ
ילם נ ַ
[ּב ְׁש ִב ָ
יּת ָמר ִ
ִא ְ
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמי
ילנָ א ְּד ַחּיֵ י ְּד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר יִ ְפקּון ִמן גָ ָ
יט ַעם ְּמ ִא ָ
ּובגִ ין ְד ַע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ִמ ְ
וְ כּו' ְ
ימנָ א ְמגַ ֶּלה ָלנּו ֶׁש ִּבזְ כּות ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש יֵ ְצאּו ֵמ ַהּגָ לּות] וְ כֵ ן
ְ[ד ֵהיינּו מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
יֹומּיָ א
ילְך ּכַ ד ִא ְתּגַ ְליָ א ְל ַת ָּתא ְּב ָד ָרא ַּב ְת ָרא ְּבּסֹוף ַ
ּבּורא ִּד ָ
"מ ַהאי ִח ָ
ְּב ִתּקּונֵ י ּז ַֹהר סֹוף ִּתיקּון ו' וְ כּו' ֵ
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ּוב ֵס ֶפר ַה ָּקדֹוׁש ְּבנֵ י יִ ָּשׂׂשכָ ר ַמ ֲא ָמר ט' ִאּיָ ר ל"ג
את ְּדרֹור ְּב ָא ֶרץ"ְ .
ּובגִ ינֵ יּה [וַ ּיִ ְק ָרא ּכ"ה י'] וְ ָק ָר ָ
ְ
מֹוסיף ֶׁש ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ּגִ ָּלה ֶאת ָהאֹור ַהּגָ נּוז וְ ָלכֵ ן
ּתֹורה וְ הּוא ִ
עֹומר ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ָהאֹור ַהּגָ נּוז נֶ ְח ָּבא ַּב ָ
ָּב ֶ
לֹוקים יְ ִהי אֹור
ֹאמר ֶא ִ
יח ִצ ְד ֵקנּו ּכְ ַמ ֲא ָמר ֲחזַ "ל וַ ּי ֶ
ּומדּורֹות ַעד ֶׁשּיִ ְתּגַ ֶּלה אֹור ְמ ִׁש ַ
ַמ ְד ִל ִיקים אֹורֹות ְ
ּובזְ כּות ִה ְת ַע ְּסקּות ְּב ָהאֹור ּכִ י טֹוב וְ כּו' נִ זְ ּכֶ ה ִל ְב ָרכָ ה ְל ַחּיִ ים וְ ְל ָה ִאיר ְל ֵעינֵ י ּכָ ל
יח ִ
זֶ ה אֹור ֶׁשל ְמ ִׁש ַ
ּיֹוצ ֵאי
דֹולי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכָ ל ַהחּוגִ ים ֵהן ִמ ְ
הֹוציא ַה ֵּס ֶפר אֹור ַהּז ַֹהר ּובֹו ִל ֵּקט ִמּגְ ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ גַ ם ּכְ בֹודֹו ִ
מֹורי"ם וְ ַר ָּבנֵ י ְק ִהילֹות ַה ֲח ִס ִידים ַעל ֲח ִׁשיבּות
דֹולי ָה ַא ְד ִ
יטא וְ ֵהן ִמּגְ ֵ
ּיֹוצ ֵאי ַא ְׁשּכְ נַ ז וְ ִל ָ
ַה ִּמזְ ָרח וְ ֵהן ִמ ְ
יתם ָלזֶ ה.
יה וְ ַא ְש ֵריכֶ ם ֶׁשּזְ כִ ֶ
לֹומ ֶד ָ
רּובה ַה ַּמּגַ ַעת ְל ְ
טֹובה ְמ ָ
ּומ ֲע ָל ָתּה ַהּנִ ְׂשּגָ ָבה ,וְ ָ
ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ַ
ּול ְׁשאֹול ֵא ֶצל
אּולה וְ כּו' ֲא ָבל יֵ ׁש ָּת ִמיד ִל ְלּמֹוד ִ
ּמּובן יֵ ׁש ָל ַד ַעת ֶׁש ָא ְמנָ ם ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ְמ ָק ֵרב ַהּגְ ָ
ּכַ ָ
צּורה ֶׁש ֵאינָ ּה נְ כֹונָ ה.
ַחכָ ִמים ֻמ ְס ָמכִ ים ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יְ ַל ְּמדּו ְּב ָ
ְּבכָ בֹוד ַרב
מ ֶֹׁשה נַ ֲחׁשֹונִ יִ ,ראׁשֹון לְ ִצּיֹון

ָה ַרב ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדל ט ּו ְ ּביָ אס
ֶ ּבן ַה ָ ּגאוֹ ן מוהר"ר ׁ ְשמ ּו ֵאל ֲא ַב"ד ְד ַק"ק ׁ ְש ִט ְפנֶ ׁ ְשט
כ"ו ַּתּמּוז התשס"ט ,לִ כְ בֹוד ַה ִּמ ְפ ָעל ַה ָּקדֹוׁש ַהּז ַֹהר ָהעֹולָ ִמי.

ִהנְ נִ י ְמ ַמ ֵהר ַל ֲענֹות ִל ְהיֹות נִ ְמנֶ ה ִל ְד ַבר ִמ ְצוָ הִ ,מ ַּפ ַחד ִט ְרּדֹות ׁשֹונֹות.
ימי ְס ָט ִלין וְ ַת ְל ִמ ָידיו
ָהיָ ה ַמזְ ִהיר ַה ְר ֵּבה ַה ְׁשּכֵ ם וְ ַה ֲע ֵרב ַעל ִלּמּוד ַה ָּקדֹוׁש ז ַֹהר ִּב ְׁשנֹות ַה ְּשׁ ָמדִּ ,ב ֵ
ּומ ַצ ֵּטט ָל ֶהם
ּתֹורהְ ,
יהם ִּד ְב ֵרי ָ
ֵׁשם ְר ָׁש ִעים יִ ְר ָקב ,נָ ַהג ְּב ָק ְדׁשֹו ְל ַה ְק ִהיל ְק ִהּלֹות ָּב ַר ִּבים וְ ִל ְדרֹׁש ִּב ְפנֵ ֶ
הּודים ְּב ַׁש ְּבתֹות ַה ַּקיִ ץ וְ יָ ְׁשבּו ּכְ ַא ְר ַּבעַ ,א ְר ַּבע וָ ֵח ִצי
ַמ ֲא ָמ ֵרי ז ַֹהר ְל ַט ֵהר נִ ְׁש ָמ ָתםָ ,היּו נֶ ֱא ָס ִפים ַה ְר ֵּבה יְ ִ
טֹובּיָ ה ָע ָליו ַה ָּשׁלֹום ֵמ ִביא ָל ַרב
ָׁשעֹות ְרצּופֹותִ ,ל ְפ ָע ִמים נְ ִדירֹות ָהיָ ה ַה ַּשׁ ָּמׁש ַר ִּבי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶּבן ַר ִּבי ִ
ּכֹוס ַמיִ ם.
יׁשים ֶׁש ַהח ֶֹׁשְך ִמ ְתּגָ ֵרׁש.
ּוב ְפנִ ים ָהיּו ַמ ְרּגִ ִ
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַצ ֵּטט ִמּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְּב ַעל ֶּפהִ ,
הֹוׁשיב ַעל יָ דֹו יְ ָל ִדים ְּבנֵ י ָח ֵמׁש ֵׁשׁש ֶׁשּיִ ְׁש ְמעּו וְ יִ ְס ַּתּכְ לּו ִּב ְפנִ ים ַה ֵּס ֶפר
ּכְ מֹו כֵ ן נָ ַהג ְּב ָק ְדׁשֹו ְל ִ
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש.
ּקֹומ ְרנָ א זַ ַצ"ל ֶׁש ָא ַמר ְּב ָק ְדׁשֹו" :לּו ַע ִּמי
ָהיָ ה ְמ ַצ ֵּטט ֶאת ַהּגָ אֹון ַה ָּקדֹוׁש ִמ ָּשׂ ֵרי ַמ ְע ָלה ַר ִּבי ַאיְ זִ יק ִמ ַ
ׁשֹומ ַע ִלי יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְד ָרכַ י יְ ַה ֵּלכּו" וְ גֹו' ,יְ ָל ִדים ְּבנֵ י ֵׁשׁש יִ ְל ְמדּו ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ יִ ּכָ נֵ ס ָּב ֶהם יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם.
ֵ
ּאֹומ ִרים ֹלא ְל ַל ֵּמד יֶ ֶלד [ז ַֹהר]
אֹומר ֶׁש ַּמה ֶׁש ְ
אׁשית ָחכְ ָמה ִעם ְק ַטּנִ יםָ ,היָ ה ֵ
ּכְ מֹו כֵ ן נָ ַהג ִל ְלמֹד ֵר ִ
ילים ַר ֲח ָמנָ א ִל ְּצ ָלן.
ְמקֹורֹו ֵמ ַה ַּמ ְׂשּכִ ִ
טּוּביָ אס
ָה ַרב ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדל ְ
מּואל ֲא ַב"ד ְד ַק"ק ְׁש ִט ְפנֶ ְׁשט
מֹורנּו ָה ַרב ַר ִּבי ְׁש ֵ
ֶּבן ַהּגָ אֹון ֵ

אגרות הזוהר

קובץ הסכמות ומכתבים

צה

וייצער
ָה ַרב ׁ ְשלֹמֹה י ּו ָדא ׁ ְש ֵו ֶ
ִמ ְּל ָפנִ ים ַרב דִּ ְק ַהל דַּ ְר ֵכי נ ַֹעם ְ ּב ִעיר ַה ּתוֹ ָרה ָמאנְ ִסי ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִרית
ָּכ ֵעת חוֹ נֶ ה ּפֹה ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ַא ׁ ְשדוֹ דֶ ,א ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל
ימלֶ ְך" ַה ַּצ ִּדיק ַה ָּקדֹוׁש ַר ִּבי
יׁשא ֶׁשל ַה ַּב ַעל "נ ַֹעם ֱאלִ ֶ
יֹומא ְּד ִהילּולָ א ַק ִּד ָ
ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ,כ"א ֲא ָדר ָ
ימלֶ ְך ִמּלִ יזֶ 'ענְ ְסק זיע"א
ר' ֱאלִ ֶ

ַה ַחּיִ ים וְ ַה ָּשׁלֹום וְ כָ ל טּוב ֶס ָלה ִלכְ בֹוד ַהאי ּגַ ְב ָרא ַר ָּבא וְ יַ ִּק ָירא ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ִּת ְפ ַא ְרּתֹו ָה ַרב ַה ַּצ ִּדיק
אל ִמין.
יט"א ֲא ַב"ד ְד ַק"ק ָה ְ
יּודא ּגְ ָראס ְׁש ִל ָ
מֹורנּו ָה ַרב ַר ִּבי ָׁשלֹום ָ
עֹול ִמי ֵ
ַה ְמזַ ּכֶ ה ָה ַר ִּבים ָה ָ
עּוריו ּכְ ֶׁש ָּל ַחם
ימי נְ ָ
ער ָיקא ,זֶ ה ּכְ ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ִּב ֵ
דּוע ִלי עֹוד ִמּגָ לּות ַא ֶמ ִ
ִהּנֵ ה ּכְ בֹוד ָה ַרב ַה ַּצ ִּדיק יָ ַ
קֹורא'ס
ּופ ְר ֵסם ַה ְר ֵּבה קֹול ֵ
נֶ גֶ ד ְמזּוזֹות ַה ְּפסּולֹות שָ 90%אחּוז ְּב ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית ָהיּו ְּפסּולֹותִ ,
וְ ַע ְׂשרֹות ְס ָפ ִרים ַעל ּכַ ְׁשרּות ַה ְּס ָּת"ם ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָל ַחם ַעל ְק ֻד ַּשׁת ָּב ֵּתי ּכְ נֵ ִסּיֹות ֶׁשֹּלא יְ ַד ְּברּו ְּב ֵעת
יטה
ַה ְּת ִפ ָּלה ,וְ ִה ְד ִּפיס ַעל זֶ ה ּגַ ם ּכֵ ן ּכַ ֲח ִמ ִּשׁים ְס ָפ ִרים וְ קּונְ ְט ֵר ִסים ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ֶׁש ִה ְת ַק ֵּבל ְּב ֵבית ַה ְּשׁ ִח ָ
ּוב ְב ִד ַיקת
יטה ִ
נֹוהגִ ים ִּב ְׁש ִח ָ
ֹׁוח ִטים ֲ
יטה נִ ְת ָּב ֵרר לֹו ֶׁש ֵאין ַהּש ֲ
דֹולה ְל ַה ְת ִחיל ֶאת ְמ ֶלאכֶ ת ַה ְּשׁ ִח ָ
ַהּגְ ָ
ֹׁופר קֹולֹו ּכְ ַמ ֲא ַמר
ּוט ֵרפֹותָ ,אז ֵה ִרים ּכַ ּש ָ
ילת נְ ֵבלֹות ְ
ַה ַּסּכִ ינִ ים ּכַ ְמב ָֹאר ְּב ֻׁש ְל ָחן ָערּוְך ,וְ יֵ ׁש ֲח ָׁשׁש ַּב ֲאכִ ַ
הֹוציא ֵמאֹות ְס ָפ ִרים ַעל ִענְ יְ נֵ י
ּוב ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש ,וְ ֹלא נָ ח וְ ֹלא ָׁש ַקט ,וְ ִ
ַהּנָ ִביאְּ ,בקֹול ְמ ָח ָאה ַא ִּד ָירהִ ,
עצין
ּול ַהזְ ִהיר ַעל ּכָ ל ַה ְּפ ָרצֹות ,וְ יַ ַחד ִעם ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבין ַחּיִ ים ְל ַחּיִ ים ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ִמ ֶד ְּב ֶר ִ
ּכַ ְׁשרּות ְ
עֹול ִמי" ִל ְבדֹּק ֶאת ַמ ַּצב ַהּכַ ְׁשרּות ְּב ִמ ְפ ָע ִלים
מׁשה] יָ ַסד ֶאת "וַ ַעד ַהּכַ ְׁשרּות ָה ָ
[ּב ַעל ׁשּו"ת ְּב ֵאר ֶ
זַ ַצ"ל ַ
ּבּורג,
אמ ְס ְ
יליַ ְ
ערי" ְּב ַל ַע"ז] ְּבוִ ְ
עק ִ
["ּב ֶ
דֹולה ֶ
ׁשֹונִ ים ,וְ ַעל יְ ֵדי ְּב ִד ָיק ָתם ַה ַּק ְּפ ָדנִ ית נִ ְתּגַ ָּלה ְּב ַמ ֲא ִפּיָ ה ּגְ ָ
יצים ַהּנִ ְמ ָצאֹות ַּב ֵּמ ַעיִ ם ֶׁשל עֹופֹות
יצת נְ ֵב ָלה ֶׁש ָרכְ ׁשּו ִמ ִּמ ְפ ָעל ֶׁש ְּמ ַס ֵּפק ְּבזֹולֶׁ ,ש ְּמ ַק ְּב ִצים ֶאת ַה ֵּב ִ
ֵּב ַ
דֹוליםֶׁ ,שּמֹוכְ ִרים ְּבזֹולֶׁ ,ש ִּמ ִּדינָ א ָאסּור ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם ֲא ִפּלּו
ַהּנֶ ֱה ָרגִ ים ְּב ָב ֵּתי ַה ִּמ ְט ָּב ַחיִ ם ַהּגְ ִ
יֹורה
אֹותם ְּב ִמינֵ י ַמ ֲא ֶפהּ ,כַ ְמב ָֹאר ְּב ֶ
חּוטיםֶׁ ,ש ִּדינָ ם ּכְ ִדין ָּב ָׂשר ,וְ ָאסּור ָל ִׂשים ָ
ַּבּנִ ְמ ָצ ִאים ָּבעֹופֹות ַה ְׁשּ ִ
ימן פ"ז .וְ ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ָּבעֹופֹות ַה ֲהרּוגִ ים ִּדינָ ם ּכִ נְ ֵב ָלה.
ּוב ִס ָ
ימן פ"ב ְ
ֵּד ָעה ִס ָ
עריס) ַהּכְ ֵׁש ִרים ִה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ִּב ְפ ֶלעיוֶ וער"ס ֶׁש ַה ְר ֵּבה ֵמ ֶהם
עק ִ
(ּב ֶ
וְ עֹוד ָמ ְצאּו ֶׁש ְּבכָ ל ַה ַּמ ֲא ִפּיֹות ֶ
רּותן .וְ עֹוד ָמ ְצאּו ֶׁש ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים
ָּב ִאים ִמ ְּמ ִדינֹות ֲא ֵחרֹות ,וְ ׁשּום ַרב ֹלא ָהיָ ה ָּבא ְל ָׁשם ִל ְבדֹּק ֶאת ּכַ ְׁש ָ
ֶׁשּמֹוכְ ִרים ְל ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן ָהיָ ה ַה ֶהכְ ֵׁשר ֹלא טֹוב ,וְ ַעל יְ ֵדי ְּפ ִעילּות ַהּוַ ַעד נִ כְ נְ סּו ַּת ַחת ֶהכְ ֵׁשר
טֹוב.
ּובעֹופֹות ,וְ ַהּיָ ֵרא ֶאת
דֹולה ְּב ָב ָׂשר ְּב ֵה ָמה ְ
הֹוציאּו ְס ָפ ִרים ֶׁש ֵּת ֲארּו ָׁשם ֶאת ַה ַהזְ נָ ָחה ַהּגְ ָ
ּגַ ם ִ
אֹותם ֶׁשּכְ ָבר ָׁש ְקעּו ַּב ֲח ִמ ִּשׁים ַׁש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה ֶׁשל ֲא ֶמ ִר ָיקה
ְּד ַבר ה' ִה ְפ ִסיקּו ֵּתכֶ ף ֶל ֱאכֹל ָּב ָׂשר ,וְ ַרק ָ
"פ ֶרעסס" ,וְ ֹלא
יטיקּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיַ ְמ ִׁשיכּו ֶאת ַה ְ
ּפֹול ִ
"פ ֶרעסס" ָא ְמרּו ֶׁש ַהּכֹל ַרק ִ
ּוב ְ
ילה ִ
ּומ ֻׁש ָּק ִעים ַרק ִּבזְ ִל ָ
ְ
דּוע ִמכְ ַּתב ַה ֲחזֹון ִאיׁש זַ ַצ"ל ֶׁשּכָ ַתב עֹוד
אֹומ ִרים ֶׁשּכָ ֵׁשר[ .וְ כַ ּיָ ַ
ִאכְ ַּפת ָל ֶהם ִאם ּכָ ֵׁשר אֹו ֹלאָ ,ה ִע ָּקר ֶׁש ְ
ימה ֶׁשל ַרב ְּפלֹונִ י ַא ְלמֹונִ י,
ילנָ אַ ,על ֵאּלּו ֶׁשֹּלא ִאכְ ַּפת ָל ֶהם ִאם ִּבכְ ָלל ּכָ ֵׁשרֶ ,א ָּלא ַרק ֶׁשּיֵ ׁש ֲח ִת ָ
ְּבוִ ְ
וְ ֹלא ֶׁש ֶּב ֱא ֶמת ּכָ ֵׁשר].
ּסּורי
וְ ִאם ֹלא ַּדי ָּבזֶ הַ ,א ַחר זְ ַמן נִ ְתּגַ ָּלה ֶׁשאֹוכְ ִלים ֹלא ַרק ְּב ַׂשר נְ ֵב ָלהֶ ,א ָּלא ּגַ ם ֵח ֶלב וְ ָדם ֶׁש ֵהם ִא ֵ
(ּפ ֶרק ז' כד-כז) "וְ ֵח ֶלב נְ ֵב ָלה וְ ֵח ֶלב ְט ֵר ָפה יֵ ָע ֶׂשה ְלכָ ל ְמ ָלאכָ ה וְ ָאכֹל
ּכְ ִריתּותּ[ ,כַ ּכָ תּוב ְּב ֵס ֶדר וַ ּיִ ְק ָרא ֶ
ֹלא תֹאכְ ֻלהּו ּכִ י ּכָ ל אֹכֵ ל ֵח ֶלב ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר יַ ְק ִריב ִמ ֶּמּנָ ה ִא ֶּשׁה ַליהֹוָ ה וְ נִ כְ ְר ָתה ַהּנֶ ֶפׁש ָהאֹכֶ ֶלת
מֹוׁשב ֵֹתיכֶ ם ָלעֹוף וְ ַל ְּב ֵה ָמה ּכָ ל נֶ ֶפׁש ֲא ֶׁשר ּתֹאכַ ל ּכָ ל ָּדם וְ נִ כְ ְר ָתה
יה וְ כָ ל ָּדם ֹלא תֹאכְ לּו ְּבכֹל ְ
ֵמ ַע ֶּמ ָ
יה" ].וְ זֶ ה ָהיָ ה ַּת ַחת ַה ְׁשּגָ חֹות ַה ְמ ֻה ָּדרֹות ֶׁשל ְמ ַה ְּד ִרין ִמן ַה ְמ ַה ְּד ִרין ,וְ זֶ ה נִ ְתּגַ ָּלה
ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא ֵמ ַע ֶּמ ָ

צו

קובץ הסכמות ומכתבים

אגרות הזוהר

אׁשי ַעל
ַעל יְ ֵדי ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ָמ ְר ְּדכַ י ַמ ְל ָאכִ י זַ ַצ"ל ַרב ְּב ֵּתל ָא ִביבֶׁ ,ש ִּשׁ ֵּמׁש ָׁשם ּכִ ְמ ַפ ֵק ַּח ָר ִ
יהם ְמ ֻמּנֶ ה ִמ ַּט ַעם
ּקּוח ּגָ דֹול וְ יֵ ׁש ֲע ֵל ֶ
אׁשיתֶׁ ,ש ַהּנִ ּקּור ָהיָ ה ַּת ַחת ִּפ ַ
ַה ְמנַ ְּק ִרים ֶׁש ָּשׁם ַּת ַחת ָה ַר ָּבנּות ָה ָר ִ
יהם ִאם ֵהם ּכַ ֲה ָלכָ ה.
ָה ַר ָּבנּותֶׁ ,ש ְּמ ַב ֵּקר ֶאת ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ילים ְּב ַׂשר
"קּנָ ִאים" ַמ ֲאכִ ִ
ּקֹור ִאים ְל ַע ְצ ָמם ַ
ּקּוח ֶׁשל ַה ְ
[א ֶמ ִר ָיקה] ַּת ַחת ַה ִּפ ַ
ּוב ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית ַ
ְ
דֹולי
ּובכ ַֹח ַה ֵּשׁם ַהּזֶ ה ְמ ַבּזִ ים ּגְ ֵ
"קּנָ ִאים" ְ
חֹורי ַה ֵּשׁם ַ
ּומ ְס ִּת ִירים ֶאת ַע ְצ ָמם ֵמ ֲא ֵ
נְ ֵב ָלה וְ ָח ָלב וְ ָדםַ ,
ּמֹוס ִרים נַ ְפ ָׁשם ַעל ְק ֻד ַּשׁת וְ ַט ֲה ַרת יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ נִ ְת ַע ְל ָמה ֵמ ֶהם ַר ִׁש"י ַעל ַהּגְ ָמ ָרא
וְ ַצ ִּד ֵיקי ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ְ
ְּברֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ַּדף י"ז ע"א ַא ִּפיקֹורֹוס ְ -מ ַבּזֶ ה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים .וְ כֵ ן ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִרין ַ(ּדף צ"ט ע"ב):
יתא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת ַ(ּדף
ַא ִּפיקֹורֹוסַ :ר ִּבי וְ ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְ יהּו "זֶ ה ַה ְמ ַבּזֶ ה ַּת ְל ִמיד ָחכָ ם" ,וְ כֵ ן ִא ָ
פּואה ְל ַמּכָ תֹוָ ,א ַמר ַרב
הּודה ָא ַמר ַרב ּכָ ל ַה ְמ ַבּזֶ ה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֵאין לֹו ְר ָ
קי"ט ע"ב)ָ :א ַמר ַרב יְ ָ
יחי ֵאּלּו ִּתינֹוקֹות
יחי וְ ִלנְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעּו ַאל ִּתגְ ּעּו ִב ְמ ִׁש ָ
הּודה ָא ַמר ַרב ַמאי ִּדכְ ִתיב ַאל ִּתּגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָ
יְ ָ
ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן וְ ִלנְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעּו ֵאּלּו ַּת ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ,עכ"ל.
ֹלקת
וְ ַאף ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֵּד ָעה ַא ֶח ֶרת ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ְׁש ָק ָפהֲ ,ה ֵרי ֵמ ָאז ֶׁש ָח ְלקּו ַׁש ַּמאי וְ ִה ֵּללַ ,עד ַהּיֹום יֵ ׁש ַמ ֲח ֶ
יתא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת יְ ָבמֹות
דֹולי ָה ַר ָּבנִ ים ֶׁש ְּמ ֻק ָּב ִלים ַעל ַה ִּצּבּורּ ,וכְ מֹו ְּד ִא ָ
ּומכְ ִר ִיעים ְל ִפי ּגְ ֵ
דֹולי ַהּדֹורַ ,
ֵּבין ּגְ ֵ
"ה ֱא ֶמת וְ ַה ָּשׁלֹום ֱא ָהבּו" וְ ַחס וְ ָׁשלֹום ֹלא ִּבּזּו ֶא ָחד ֶאת ֲח ֵברֹו
ֹלקת ַּב ֲה ָלכָ ה ִקּיְ מּו ָ
ְּד ַאף ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֲח ֶ
ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֵּד ָעה ַא ֶח ֶרת וְ יֵ ׁש ְל ַה ֲא ִריְך ָּבזֶ ה וְ ֵאין ּכָ אן ְמקֹומֹו ְל ַה ֲא ִריְך.
ער ָיקא,
קֹורא ַּב ִּמ ְד ָּבר ַא ֶמ ִ
וְ נַ ֲחזֹר ְל ָפ ָר ַׁשת ַהּכַ ְׁשרּות ּכִ י ּגַ ם ּכְ ֶׁש ָּצ ַעק ָה ַרב ַמ ְל ָאכִ י ָהיָ ה קֹולֹו ּכְ קֹול ֵ
ּנֹורא ֶׁש ְּמ ַט ְמ ְט ִמים ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
ּוכְ ָבר ָהיָ ה ָה ַרב ַעל ַּד ְרּכֹו ֲחזָ ָרה ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ִעם ַהּסֹוד ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
ׁשֹומ ִעים לֹו ֲא ִפּלּו ַּב ֲחמּורֹות ֶׁש ַּב ֲחמּורֹות ַעד ֶׁשּגָ נַ ח ִמּכְ ֵאב
ּומה יַ ֲּע ֶׂשה ִאם ֵאין ְ
ְּב ֻט ְמאֹות ֲחמּורֹותא ַ
עֹולם ַהּזֶה הּוא ִמ ְּפנֵי ֶׁשֹּלא נִ ְז ָהר ְּב ַמ ֲא ָכלֹות ֲאסּורֹות
ָאדם ָּב ָ
ּסֹובל ָה ָ
נֹור ִאים ִּד ְב ֵרי הזוה"ק :אָּ .כל ַמה ֶּׁש ֵ
.א וְ ַכ ָּמה ָ
ָאח ָרא (ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב).
ֻּׁשה וְ נִ ְכנָס ִל ְרׁשּות ַה ִּס ְט ָרא ֳ
יֹוצא ֵמ ְרׁשּות ַה ְּקד ָ
(ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב) .בֵ .
ָאדם ְמג ָֹעלִּ ,כי ַה ָּקדֹוׁש
יתתֹו ְּכ ָ
ַאחר ִמ ָ
ַפ ָׁשם ִּכי ֹלא יִ ְת ַּד ְּבקּו ִּב ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ְּכ ָלל וְ ָדנִ ין אֹותֹו ְל ַ
ג .אֹוי ָל ֶהם וְ אֹוי ְלנ ְ
ַפׁשֹו
גֹועל נ ְ
ָאח ָרא וְ ֵ
ַפׁשֹו ַּב ִּס ְט ָרא ֳ
עֹולם ַה ָּבא (ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"א) .דְ .מ ַד ֵּבק נ ְ
ּוב ָ
עֹולם ַהּזֶה ָ
ָּברּוְך הּוא ּגֹועֲלֹו ָּב ָ
ֲׂשה ְּפנֵי ַחּיָה ָר ָעה (ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ח"ב ַּדף קכ"ה).
ׁשֹורה ָע ָליו (ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ח"ג ַּדף מ"ב) .הַ .נע ֶ
רּוח ַה ֻּט ְמָאה ָ
וְ רּוחֹו ,וְ ַ
דֹורנּו וְ ז"ל :ר'
ֵע ָל ַד ַעת ְּב ֵ
ָאביב ֵמ ַהּנֹוג ַ
וְ ֶה ָעוֹון ֶׁשל ַמ ֲא ָכלֹות ֲאסּורֹות ְמ ַע ֵּכב ִּבנְ יַן ֵּבית ָק ְד ֵׁשנּו ְּכמֹו ֶׁש ָּכתּוב ְּב ֵס ֶפר ָה ִ
פּורט
ּׁשֹוח ִטים ִּד ְפ ַרנְ ְק ְ
ַאד ֶלר ָר ָצה ִל ְפסֹל ַה ֲ
ָתן ְ
ּבּורג ְמ ֻק ָּב ִלים ַּבּנִ ְס ָּתר ,ר' נ ָ
עׁש ְ
סֹופר ִמ ְּפ ֶר ְ
מׁשה ֵ
ַאד ֶלר וְ ַת ְל ִמידֹו ר' ֶ
ָתן ְ
נָ
סּולים ְּבסֹוד ַעל ַח ְר ְּבָך ִּת ְחיֶה וְ גֹו' וְ ִא ְל ָמ ֵלא ִה ִּׂשיג ָּכל
ׁשֹוח ִטים ְּפ ִ
ּׁשֹורה ַעל ֲ
ָאח ָרא ֶׁש ֶ
יע חֹותם ַה ִּס ְט ָרא ֳ
ּול ַה ְכנִ ַ
ְּד ַמיְ ןְ ,
ַאח ָריו י' ַּפ ְר ָסאֹות.
רֹוד ִפים ַק ָּצ ִבים וְ ֻה ְצ ַרְך ִל ְבר ַֹח וְ ַת ְל ִמידֹו החת"ס ָרץ ֲ
ֱמיד ָע ָליו ְ
יחַ ,אְך הס"ם ֶהע ִ
ְרצֹונֹו ָּבא ָמ ִׁש ַ
יחה
אׁשי ֵּתבֹות ְז ִ'ב ָ
ָארץָ ,ר ֵ
ַע"ם" ִּת ְצ ַעד ֶ
ידת ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ַה ָּקדֹוׁש ְל ָע ְל ָמא ַה ֵּדין וְ ָר ַמז ַעל זֶה ְּב"ז ַ
[וְ זֶה ָהיָה סֹוד יְ ִר ַ
'קוָאֹות].
'ירּובין ִמ ְ
ֵע ִ
ֲדיִ ן ַּבעֲוֹונֵנּו?
ָמינּו ,וְ ַה ְּׁש ִכינָה ְּבגָלּות ע ַ
ֲדיִ ן ֹלא נִ ְבנָה ְּבי ֵ
יתנּו ֲא ֶׁשר ע ַ
ֶתר ֵּבאּורִ ,מי ֶה ֱח ִריב ֶאת ֵּב ֵ
ּוכ ֵדי ְל ָה ִבין ְק ָצת ְּבי ֶ
ְ
ַאחרֹון [נִ ְד ַּפס
ָדה ֶׁשל ֶּפ ַסח ַּב ַּדף ָה ֲ
מׁשה" ַעל ַהּג ָ
"ּב ִרית ַמ ֵּטה ֶ
ּדּוע ֹלא ָּבא ֶּבן יִ ַׁשי ּגַם ְּתמֹול ּגַם ַהּיֹום? ְר ֵאה ְּב ֵּס ֶפר ְ
ּומ ַ
ַ
יתנּו ֲא ֶׁשר
ית ַרע ֶח ְז ָק ָתם ָר ִאינּו ְל ַמ ְפ ֵר ַע ֶׁש ָּד ָבר זֶה ֶה ֱח ִריב ֶאת ֵּב ֵ
ִל ְפנֵי ד' ְמאֹות ָׁשנָה] וְ זֶה ְלׁשֹון ָק ְדׁשֹו :וְ ַע ְכ ָׁשו ֶׁש ִא ְ
קּולים ֲא ֶׁשר ֵאין ְל ַהעֲלֹות ַעל ַה ֵּס ֶפר
ֲדיִ ן ַּבעֲוֹונֵנּו .וְ ַכ ֲא ֶׁשר נִ ְמ ָצא ַּכ ָּמה ִק ְל ִ
ָמינּו ,וְ ַה ְּׁש ִכינָה ְּבגָלּות ע ַ
ֲדיִ ן ֹלא נִ ְבנָה ְּבי ֵ
עַ
ּומ ֲח ַמת
ּול ַק ְל ֵקל ֵ
יטת ַה ְּכ ָב ִׂשים ֵמ ֲח ַמת ִצ ְמרֹו ָקרֹוב ַה ָּד ָבר ִל ְפׁש ַֹע ְ
ּוב ְפ ָרט ִּב ְׁש ִח ַ
יעה ִמ ְּל ִה ְׂש ָת ֵר ַע ,וְ כּו'ִ .
ִּכי ָק ָצר ַהיְ ִר ָ
ּוט ֵרפֹות
ילין נְ ֵבלֹות ְ
ַּדאי ֶׁש ַּמ ֲא ִכ ִ
ּומ ַמ ֲה ִרים ִל ְׁשחֹט ,וְ ָקרֹוב ְלו ַ
ֶׁשּיֵׁש ָל ֶהם ִל ְׁשחֹט ַה ְר ֵּבה ֵאינֹו ְמ ַד ְק ְּד ִקים ָּכל ָּכְךְ ,
ַּדאי ִמנְ ַהג
ָקל ַּב ָּד ָבר ַהּזֶה ְּבו ַ
ּיֹומיִ ם וְ י ֵ
ּומה ּיֹום ִמ ַ
גּוב ִרין ַ
ֶבר ְּב ְ
לֹומר ַמה ּג ֶ
מּוּת ַמה ַּב ָּד ָבר וְ ַ
ּומי ֶׁשּיִ ְהיֶה ְ
ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְת ָּב ֵררִ ...
יהם ֵלאמֹר ִמי יִ ֵּתן ָלנּו ֶל ֱאכֹל ָּב ָׂשר וְ ַאל ִּת ְק ִרי וַּיִ ְׁש ְטחּו ֶא ָּלא וַּיִ ְׁש ֲחטּו ֶׁשנִ ְת ַחּיְ בּו
ּׁשֹוח ִטים ֶאת ִּד ְב ֵר ֶ
ָדם ֶׁש ֲ
יהם ְּבי ָ
בֹות ֶ
ֲא ֵ
ַחנּו ִאם
ַאנ ְ
בֹותינּו ָח ְטאּו וְ ֵאינָם ,ו ֲ
ַא ֵ
ירה ו ֲ
יהם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּכ ָליָה ַעל ֶׁש ִּב ְּקׁשּו ֶל ֱאכֹל ְּב ַׂשר ַּת ֲאוָה ַהיְ נּו ְּב ַׂשר נְ ִח ָ
ׂשֹונְ ֵא ֶ
ּתֹוכ ָחה:
טֹובים ִל ְהיֹות נִ ְל ָּכ ִדים ַּבעֲוֹונָם ַחס וְ ָׁשלֹום ,וְ אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַה ִּדין וְ אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַה ֵ
יהם ֹלא ִ
ֲׂש ֶ
ֲׂשה ְּכ ַמע ֵ
ַנע ֶ
ָדעּו
ּׁשֹוח ִטים ַּכ ָּמה ָרעֹות ,וְ ֹלא י ְ
ָרמּו ָלנּו ַה ֲ
ּול ַס ֵּפר ַמה ֶּׁש ָע ַבר ָע ֵלינּו ַעד ּכֹה ֶׁשּג ְ
יּוכל ְל ַה ִּגיד ְ
ּומי ַ
וְ ֵאין ָלנּו ֶּפה ְל ַד ֵּברִ ,
אֹותם,
ּוט ֵר ָפה ַלּכֹל הּוא ַה ְּק ִל ָּפה רח"ל ַּת ְׁש ִליְך ָ
ית ָתם ִּב ְכ ַלל נְ ֵב ָלה ְ
גּומהְּ ,כמֹו ֵכן יִ ְהיֶה ִמ ָ
ֶׁש ָּׁש ֲחטּו ְל ַע ְצ ָמם ְּב ַס ִּכין ְּפ ָ
ֻלּגָל ְּב ֶּכ ֶלב וְ כּו' ,עיי"ש ַּב ֲא ִריכּות ּגָדֹול.
ּומ ְכ ָרח ִל ְהיֹות ְמג ְ
ֻ

אגרות הזוהר

קובץ הסכמות ומכתבים

צז

יהם
ֵלב וְ ָא ְמרּו לֹו ֲאנָ ִׁשים ֵּת ֵלְך ֶאל ַאנְ ֵׁשי וַ ַעד ַהּכַ ְׁשרּותֵ ,הם ֹלא ּכְ ָה ַר ָּבנִ ים ֶׁשל ַה ַּקּנָ ִאים ֶׁש ַּמ ֲע ֵׂש ֶ
יהם ַה ְמת ָֹע ִביםְּ ,ת ַד ֵּבר ֶאל וַ ַעד ַהּכַ ְׁשרּות ֵהם ֹלא יַ ַע ְברּו
ְל ַה ְׁש ִּתיק ֶאת ַהּכֹל ֶׁשֹּלא יִ ְת ַּפ ְר ְסמּו ַמ ֲע ֵׂש ֶ
הּודה ּגְ ָראס וְ ִס ֵּפר לֹו ַהּכֹל .וְ ֵתּכֶ ף יָ ָצא ַּב ָּד ָבר ָל ְרחֹוב
ַעל זֶ ה ִּב ְׁש ִת ָיקה וְ ָׁש ְלחּו אֹותֹו ֶאל ָה ַרב ָׁשלֹום יְ ָ
ּוב ְררּו ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁשּכֵ ן הּוא,
הֹוׁשיב ֵּבית ִּדין ֵ
הֹוד ַיע ְל ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ִמ ַּקאׁשֹוי זַ ַצ"ל .וְ הּוא ִ
ּוב ִעּתֹונִ ים וְ ִ
ָ
ּוב ַעל ֶּפה ָא ַמר ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ֶׁש ַעד ִּב ַיאת
וְ ָאז יָ ָצא ִעם ִמכְ ָּתב ְל ַת ְל ִמ ָידיו ֶׁשֹּלא ֶל ֱאכֹל ְּב ַׂשר ְּב ֵה ָמה ְ
רּוׁש ְל ִמי ּכְ ֶׁש ָּל ַחם ִל ְפנֵ י ֵמ ָאה
יח ֹלא יִ ְהיֶ ה ְּב ַׂשר ְּב ֵה ָמה ּכְ ֵׁש ָרהּ[ ,וכְ מֹו כֵ ן ָא ַמר ָה ִר ְיד ַּב"ז ַעל יְ ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹולם ֹלא יִ ְהיֶ ה ְּב ַׂשר ְּב ֵה ָמה ּכְ ֵׁש ָרה] וְ זֶ ה
ָׁשנָ ה נֶ גֶ ד ַה ַּק ָּצ ִבים ְּב ִׁש ָיקאגֹויָ ,א ַמרֶׁ :ש ְּב ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית ְל ָ
יּודא ּגְ ָראס
עֹול ִמי ָה ַרב ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ָׁשלֹום ָ
ּלֹותיו ַהּכַ ִּב ִירים ֶׁשל ְמזַ ּכֵ ה ָה ַר ִּבים ָה ָ
ַהּכֹל הֹודֹות ִל ְפ ֻע ָ
יּ-פ ַעם.
עֹובר וְ ִאם ִּבכְ ָלל ֶׁש ָהיָ ה ִמ ְתּגַ ֶּלה ֵא ַ
יֹוד ַע ּכַ ָּמה זְ ַמן ָהיָ ה ֵ
ּומי ֵ
יט"אִ ,
ְׁש ִל ָ
ּוב ַה ֲע ָל ַמת
ּתֹורה ְ
מֹוסדֹות ַה ָ
חּורי וְ יַ ְל ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ְּמנַ ִּסים ְל ַה ְס ִּתיר ְּב ְ
ּכְ מֹו ַמ ֲע ֵׂשה ַהּזְ נּות וַ ֲה ִריגַ ת ַּב ֵ
ָה ַר ָּבנִ ים זֶ ה ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ,וְ ִאם ֶא ָחד ֵה ִרים קֹולֹו ְל ַהזְ ִהיר ֶאת ָה ָעם ,יָ ְצאּו נֶ גְ ּדֹו ּכְ ִאּלּו ָהיָ ה ֶא ָחד ִמן
אסי יָ ָרה ּבֹו ְל ָה ְרגֹו,
אמ ִ
יס ִטי וְ ַח ַ
רֹור ְ
רֹוצ ַח ֲח ִס ִידי ֵט ִ
הֹוצ ַאת ּכְ ַתב ְּפ ַל ְס ֵטר ָע ָליו ,וְ זֶ ה ּגָ ַרם ֶׁש ֵ
ָה ֵר ִיקים ְּב ָ
ּוב ֶד ֶרְך נֵ ס נִ ַּצל.
ְ
יּסּורא זָ כָ ה ַל ֲעלֹות
רּוׁשי ֵמ ִא ָ
ּלֹותיו ַהּכַ ִּבירֹות ְּבסּור ֵמ ַרע ְל ַא ְפ ֵ
נַ ֲחזֹר ְל ָה ַרב ּגְ ָראסֶׁ ,שהֹודֹות ִל ְפ ֻע ָ
עֹול ִמית ,וְ נִ ְת ַל ֵּבׁש ּבֹו
מּולה ָ
עֹורר ְל"וַ ֲע ֵׂשה טֹוב"ְּ ,ב ַת ֲע ָ
ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,ופֹה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְת ִחיל ְל ֵ
ּול ָה ִפיץ ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ ִתּקּונֵ י ז ַֹהר וְ אֹור ַהּז ַֹהר וְ עֹוד
נִ יצֹוץ ִמּנִ ְׁש ָמתֹו ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ַה ָּקדֹוׁש ְל ַה ְד ִּפיס ְ
ּתֹורת ָה ַר ְׁש ִּב"י ַה ָּקדֹוׁשֶׁ ,ש ְּמ ֻסּגָ ל ְליִ ְר ַאת
עֹורר ְּבנֵ י ּיִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְלמֹד ַ
ַה ְר ֵּבה ְס ָפ ִרים ַעל ַהּז ַֹהר ְּב ִחּנָ םְ ,ל ֵ
ּמּובא ִּב ְס ָפ ִרים ֵאּלּו.
ּול ָק ֵרב ַהּגְ ֻא ָּלהּ ,כַ ָ
ָׁש ַמיִ ם ְ
ּקֹור ִאים ַע ְצ ָמם
ּוב ְפ ָרט ַּב ֲא ֶמ ִר ָיקה ֶׁש ַרּבּו ּבֹו ֵמ ַה ְ
וְ ָד ָבר ּגָ דֹול ָע ָׂשהִּ ,ב ְפ ָרט ַּבּדֹור ֶה ָעכּור ַהּזֶ ה ִ
ּסּורי ּכְ ִריתּות
ּול ַא ַחר ֶׁשּנִ ְת ַּפ ְּטמּו ִּבנְ ֵבלֹות וְ ִא ֵ
ּומ ַב ְּק ִׁשים ָׂשכָ ר ּכְ ִפנְ ָחס"ְ ,
"עֹוׂשים ַמ ֲע ֵׂשה זִ ְמ ִרי ְ
ִ
ַקּנָ ִאים,
רּועיםּ ,כַ ְמב ָֹאר ְּב ַמ ֶּסכֶ ת
אֹותם]ֶׁ ,ש ֵהם ֲהכִ י ּגְ ִ
יטים ָ
ערס" ַה ְּט ֵמ ִאיםַ ,מ ְל ִע ִ
ה"ּבּוט ֶׁש ְ
ְ
[ׁש ָה ִא ְט ִליזִ ים -
ֶ
רּוׁשין
רּוׁשין וְ ֹלא ִמ ִּמי ֶׁש ֵאינָ ן ְּפ ִ
יתיּה ַאל ִּת ְתיָ ְר ִאי ִמן ַה ְּפ ִ
סֹוטה ַ(ּדף כבָ :):א ַמר ָלּה יַ ּנַ אי ַמ ְלּכָ א ִל ְד ִב ֵ
ָ
הּודים רח"לַּ ,כ ְמבָֹאר בשו"ת ִּד ְב ֵרי ַחּיִ ים"
יליָאן יְ ִ
ָח ִצי ִמ ְ
ָצאּו ִמן ַה ָּדת ְל ֵע ֶרְך ג' ו ֵ
ָדּוע ֶׁש ַעל יְ ֵדי ְּב ַׂשר ִּפּגּול י ְ
וְ י ַ
ֲוֹונֹותינּו ָה ַר ִּבים ָר ִאינּו ַעל
ּובע ֵ
ֲב ָרה ְּכ ַמ ֲא ָכלֹות ֲאסּורֹות ֶׁש ְּמ ַט ְמ ֵטם ַה ֵּלב ַהּיִ ְׂש ְר ֵא ִליַ ,
ימן ז') ֶׁש ֵאין ע ֵ
(יו"ד ח"א ִס ָ
ׁשֹובי"ם ַה ַּק ִּלים,
ּוט ֵרפֹות ַעל יְ ֵדי ַה ִ
ָאכלּו וְ נִ ְת ַּפ ְּטמּו ִּבנְ ֵבלֹות ְ
לֹוע"ז ֶׁש ְ
ָצאּו ִמן ַה ָּדת ַּכ ָּמה ְק ִהּלֹות ֶּב ֶא ֶרץ ֵ
יְ ֵדי זֶה י ְ
"דגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִ ם"
ּוב ֶ
חֹוצ ִבים ַל ֲהבֹות ֵאׁש)ְ .
ֶא ְבדּו ִמן ַה ָּק ָהל (עיי"ש ְּד ָב ָריו ַה ְ
יהם ֵּדעֹות זָרֹות ַעד ֶׁשּנ ֶ
ֲל ֶ
ָברּו ע ֵ
וְ ג ְ
ָאכלּו וְ נִ ְת ַּפ ְּטמּו ְּב ַמ ֲא ָכלֹות
(ּפ ָר ַׁשת ֵע ֶקב ִמ ְכ ָּתב ֵמ ָה ַר ְמ ָּב"ם זצ"ל) ֶׁש ִּׁש ְב ִעים ֶא ֶלף ִאיׁש ָּכ ְפרּו ִּב ְת ִחּיַת ַה ֵּמ ִתים ִּב ְג ַלל ֶׁש ְ
ָ
אֹוכל ַמ ֲא ָכלֹות
ָדּוע ְּד ָהעֹנֶׁש ְּב ִחּבּוט ַה ֶּק ֶבר ַעל ָה ֵ
ֻּלם רח"ל .וְ י ַ
יהם ֶמ ֶלְך וְ ָה ַרג ֶאת ּכ ָ
ֲל ֶ
ּובא ע ֵ
ָצאּו ֵמ ַה ָּדת ָ
ֲאסּורֹות ַעד ֶׁשּי ְ
עֹולם
(ּפ ֶרק י"ט) ,וְ זֶה ְלׁשֹון ָק ְדׁשֹוַּ :דע ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָהיָה ְמ ַד ְק ֵּדק ְּב ַמ ֲא ָכ ִלים ָּב ָ
יקים ֶ
ֲאסּורֹותָּ :כ ַתב ְּב ֵס ֶפר אֹור ַצ ִּד ִ
ַאחר
ּתֹורה ֶא ָּלא ֵמ ֲח ָכ ֵמינּו ז"לָ .ענְ ׁשֹו ֶׁש ְּל ַ
ַא ִפּלּו ֵאינֹו ִאּסּור ְמפ ָֹרׁש ַּב ָ
ַהּזֶה וְ ֹלא ָהיָה נִ ְז ָהר ְל ַה ְב ִחין ֵּבין ִאּסּור ְל ֶה ֵּתר ,ו ֲ
יֹוצא ַּפ ְר ַׁשנְ ָּדא,
ּומ ֶּכה ַעל ִּב ְטנֹו ְּב ַׁש ְר ִביטֹו ֶׁשל ַּב ְרזֶל וְ ֵאׁשַ ,עד ֶׁש ְּכ ֵרסֹו נִ ְב ַק ַעת וְ ֵ
מֹותֹו ָּבא ַה ְמ ֻמּנֶה ַעל ִחּבּוט ַה ֶּק ֶבר ַ
ילנּו ִמ ִּדין ַה ָּק ֶׁשה ַהּזֶה
ַּצ ֵ
אתַ ,ה ֵּׁשם יִ ְׁש ְמ ֵרנּו וְ י ִ
הֹוצ ָ
אֹומ ִרים לֹו ְּב ַלע ַמה ֶּׁש ֵ
ּומ ִּכים אֹותֹו ,וְ ְ
וְ ָאז ְמ ַה ְּפ ִכין אֹותֹו ַעל ָּפנָיו ַ
ּוב ְפ ָרט ְּב ִאּסּור ָּב ָׂשר ְּב ָח ָלב ֶׁשהּוא ָעֹון ָחמּורַ ,עד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ָותיּהִ ,
ּומ ַד ְכו ֵ
ְ
ַאהרֹן ר ַֹקח ִמ ֶּב ְע ְלזא זי"עִּ :כי ָּכל ּכֹחֹו ֶׁשל ָה ָר ָׁשע
ֹלקי ַר ִּבי ֲ
ָאמ ְר ִּתי ַּב ְּד ָר ָׁשה ַמה ָּׁש ַמ ְע ִּתי ְּב ֵׁשם הרה"ק ָה ֱא ִ
ּוכ ָבר ַ
ְ
ֶר ָמנִ י ,וְ ָהיָה ְּב ִמ ָּדה
ֲמ ֵלק ַהּג ְ
נֹולד ע ָ
ּומּזֶה ַ
ׁשֹוח ִטים ַק ִּלים ִ
ָאכלּו ַמ ֲא ָכלֹות ֲאסּורֹות ֶׁש ָהיּו ֲ
ֶר ָמנִ י ימ"ש ָּבא ַעל יְ ֵדי ֶׁש ְ
ַהּג ְ
ֲמ ֵלק וְ ַעל יְ ֵדי זֶה
ְּכ ֶנגֶד ִמ ָּדה ִמ ְּפנֵי ֶׁשֹּלא ִה ְׁש ִחיזּו ַה ַּס ִּכינִ ים ִּכ ְד ָב ֵעיִ ,ה ְׁש ִחיז ֶאת ַה ֶח ֶרב ֶׁשל ַה ַּב ַעל ָּד ָבר ֶׁשהּוא ַׂשר ֶׁשל ע ָ
הּודים רח"ל.
יליֹונֵי יְ ִ
ָהיָה ְּבכֹחֹו ִל ְׁשחֹט ִמ ְ
אקא ְּכ ֶׁש ָהיָה ָה ַרב ַה ָּקדֹוׁש ַּב ַעל
ּוט ֵרפֹות ָּ -ב ִעיר ְק ָר ָ
הּודים ַע ְׂשרֹות ָׁשנִ ים ִּבנְ ֵבלֹות ְ
ַאל ֵפי יְ ִ
וְ ֵכן ִה ְכ ִׁשילּו ַע ְׂשרֹות ְ
אקא ְ -מא ָֹרע ַמ ְס ִעיר
ירא זצוק"ל ַאב ֵּבית ִּדין ְק ָר ָ
ֶטע ַׁש ִּפ ָ
ָתן נ ַ
ֲמּקֹות" ַהּגָאֹון ַה ָּקדֹוׁש ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי נ ָ
ַּלה ע ֻ
"מג ֶ
ְ
ַּלה
"מג ֶ
ֲמּקֹות" זצ"ל ,וְ ָה ַרב ַה ָּקדֹוׁש ַּב ַעל ְ
ַּלה ע ֻ
"מג ֶ
ירא זצ"ל ַּב ַעל ְ
ָטע ַׁש ִּפ ָ
ָתן נ ַ
קּופת ַהּגָאֹון ַה ַּצ ִּדיק ר' נ ָ
ֶׁש ִה ְת ַר ֵחׁש ִּב ְת ַ
ׁשּובה.
ֲלי ְּת ָ
ָתן ִּתּקּון ּגָדֹול ְל ַה ַּבע ֵ
ֲמּקֹות" נ ַ
עֻ

צח

קובץ הסכמות ומכתבים

אגרות הזוהר

ּומ ַב ְק ִׁשין ָׂשכָ ר ּכְ ִפנְ ָחסְּ .ור ֵאה ְּב ַר ִׁש"י
יהן ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה זִ ְמ ִרי ְ
רּוׁשיןֶׁ ,ש ַּמ ֲע ֵׂש ֶ
ּדֹומין ַל ְּפ ִ
בּועין ֶׁש ִ
ֶא ָּלא ִמן ַה ְּצ ִ
בּועין ִמ ַּבחּוץ וְ ֵאין ּתֹוכַ ן ּכְ ָב ָרם.
דֹותם ֶא ָּלא ְצ ִ
תֹול ָ
יתם ּכְ ְ
לֹומר ֶׁש ֵאין ַמ ְר ִא ָ
בּועים ּ -כְ ַ
ָׁשםֶ :א ָּלא ִמן ַה ְּצ ִ
אֹומ ִרים ַל ְּב ִרּיֹות ְלכַ ְּב ָדן ּכְ ִפנְ ָחס,
ּומ ַב ְּק ִׁשים ָׂשכָ ר ּכְ ִפנְ ָחס ְ
יהם ּכְ ַמ ֲע ֵׂשה זִ ְמ ִרי ֶׁ -ש ֵהן ְר ָׁש ִעים ְ
ֶׁש ַּמ ֲע ֵׂש ֶ
חֹוׁש ִבים ַע ְצ ָמם ּכְ ַצ ִּד ִיקים,
בּועים וְ ַה ֲחנֵ ִפים וְ ַה ְּט ֵמ ִאים ְ
יעּותא .וְ ֵאּלּו ַה ְּצ ִ
וְ ִאיּכָ א ִּד ְמ ָפ ֵרׁש ֵלּה ְל ִענְ יַ ן ְצנִ ָ
אּצר
עֹוׂשים ּכִ נְ בּוכַ ְדנֶ ַ
עֹוׂשים ְצ ָד ָקה וְ ִ
ֹאׁשם ַה ָּט ֵמא ְּת ִפ ִּלין ,וְ ִ
יחים ַעל ר ָ
ּומּנִ ִ
ֲהֹלא ָּב ִאים ְל ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ַ
רּוח ַה ֻּט ְמ ָאה
יהם ַ
ׁשֹורה ֲע ֵל ֶ
"ח ְטאֹו ִּב ְצ ָד ָקה יִ ְפרֹק"ֲ ,א ָבל ֵהם נִ ְט ָמ ִאים ִּב ְק ִל ַּפת ֲע ָריֹות ,וְ ָ
ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל ֶׁש ֶ
ֶׁשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראּ[ ,כַ ְמב ָֹאר ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ָּפ ָר ַׁשת ִמ ְׁש ָּפ ִטים ַ(ּדף קכ"ה ע"א וע"ב) ,וְ כֵ ן ּכָ ַתב ַהּגְ ָר"א
הֹותיו ב' ְּפ ָע ִמים ֶׁש ְּמ ַצּיֵ ן ַעל ִענְ יַ ן ָּב ָׂשר ְּב ָח ָלב ֶאת ַהּז ַֹהר ַהּזֶ ה]ַ ,אְך ִמ ְצוֹות ֵאּלּו
ימן פ"ז ְּב ַהּגָ ָ
ְּביֹו"ד ִס ָ
אּוסים ִל ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֶׁ ,שּנַ ֲעׂשּו ִעם ְק ִל ַּפת ֲע ָריֹותּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְּבאֹור ַה ַחּיִ ים ַה ָּקדֹוׁש
ְמ ִ
(ּבסֹוף ָּפ ָר ַׁשת ַא ֲח ֵרי).
ְ
אֹותם ַהיְ ֵר ִאים ֶאת ְּד ַבר ַה ֵּשׁם
ַעל ּכֵ ן ְל ַא ַחר ֶׁשּזָ כָ ה ַּב ֲא ֶמ ִר ָיקה ְלגָ ֵרׁש ֶאת ָה ַרע ַעל ּכָ ל ָּפנִ ים ֵמ ָ
עֹורר ִל ְלמֹד ֶאת ִס ְפ ֵרי ַהּז ַֹהר
עֹוררּו ַעל יָ דֹו וְ ֵה ֵחּלּו ְל ִהּזָ ֵהר ְּבּכַ ְׁשרּות ַה ַּמ ֲאכָ ִלים זָ כָ ה ַעל יְ ֵדי זֶ ה ְל ֵ
ֶׁשּנִ ְת ְ
ּול ָק ֵרב ַהּגְ ֻא ָּלה.
יסם ְּב ֵלב ַר ִּבים ְ
ּול ַהכְ נִ ָ
ֶׁשל ָה ַר ְׁש ִּב"י ַה ָּקדֹוׁש ְ
דֹולים ְל ַהכְ נִ יס
דֹוׁשה ,וְ ִאם יַ ֲעבֹד ִּב ְמ ַמ ֵּדי ּכֹחֹות ַהּגְ ִ
בֹודתֹו ַה ְּק ָ
יח ַּב ֲע ָ
ַעל ּכֵ ן ָאנּו ְמ ַא ֲח ִלים לֹו ֶׁשּיַ ְצ ִל ַ
יח ִצ ְד ֵקנּוֶׁ ,שּיִ ְתּגַ ֶּלה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו.
כֹולים ֲאנַ ְחנּו ְל ָהכִ ין ַע ְצ ֵמנּו ְל ַק ֵּבל ְּפנֵ י ְמ ִׁש ַ
יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ,יְ ִ
ּוב ִב ְרכַ ּת ּכָ ל טּוב:
ְּב ִב ְרכַ ּת ַחג ּכָ ֵׁשר וְ ָׂש ֵמ ַח ְ
וייצער
יּודא ְׁשוֵ ֶ
ְׁשֹלמֹה ָ

ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש מוֹ ֶר ׁ ֶשת ַה ּתוֹ ָרה
ְרחוֹ ב ָה ַע ְצ ָמא ּות ּ ִ 30בנְ יָ ִמינָ ה
ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ,לְ ֵס ֶדר ַמ ְמלֶ כֶ ת ּכ ֲֹהנִ ים וְ גֹוי ָקדֹוׁש ,ה'תש"ע.

הּודה ּגְ ָראס כְ "ק ָה ַא ְדמֹו"ר
ּתֹורתֹו וַ ֲה ַדר ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ָׁשלֹום יְ ָ
תֹודה ִלכְ בֹוד ָ
ִמזְ מֹור ְל ָ
יׁשּועתֹו.
עֹול ִמי" ,נ ַֹעם ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרְך ִּב ָ
"מ ְפ ַעל ַהּז ַֹהר ָה ָ
ּתֹורה ְּב ִ
יט"אֵ ,מ ִקים ֻע ָּלּה ֶׁשל ָ
אל ִמין ְׁש ִל ָ
ֵמ ָה ְ
ּתֹורתֹו ְּב ִמ ְפ ָעלֹו ַהּכַ ִּביר
עֹוׂשה ּכְ בֹוד ָ
ילה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה בֹו"ִ ,ל ְראֹות ְּפ ָלאֹות ֶׁש ֶ
"זֶ ה ַהּיֹום ָע ָׂשה ה' נָ גִ ָ
יֹוצא ֵמ ֵע ֶדן
דֹוׁשיםִ ,ל ְטעֹם ִמּנָ ָהר ֵ
ּול ַה ֲא ִד ָירּהְ ,לזַ ּכֹות ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְק ִ
ּתֹורה ְ
ֲא ֶׁשר יָ ָדן ָע ְׂש ָתהְ ,ל ַהגְ ִּדיל ָ
יֹוחאי זיע"א.
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשֲ ,א ֶׁשר ּכֹונֵ ן ָמ ָרנָ א וְ ַר ָּבנָ א ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
ּבּוריו ַהיְ ָק ִריםֵ ,הן ְּב ִענְ יְ נֵ י ְק ֻד ַּשׁת ּכַ ְׁשרּות ַה ַּמ ֲאכָ ִלים
ּתֹורתֹו וְ זִ ּכָ ה ְּב ַע ְׂשרֹות ִח ָ
ִהּנֵ ה זָ כָ ה ּכְ בֹוד ָ
רּוח נְ ָׁש ָמה ֶׁש ָּב ָא ָדם ָה ֲערּוכִ ים ּכְ ֻׁש ְל ַחן ַה ָּפנִ ים ְּב ִענְ יָ נִ ים ַר ִּבים .וְ כַ ִּביר יָ דֹו
וְ ֵהן ְּב ִענְ יְ נֵ י ַט ֲה ַרת ַהּנֶ ֶפׁש ַ
ּוּברּוְך
ּמּודים ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבכָ ל ַר ֲח ֵבי ָה ָא ֶרץָ ,
עּורי "אֹור ָה ַר ְׁש ִּב"י" ִל ְקב ַֹע ִל ִ
ָמ ְצ ָאה ַּב ֲה ָק ָמה וְ ִחּזּוק ִׁש ֵ
ּומ ַק ְד ִׁשים ֶאת
ַה ֵּשׁם ִה ְת ַרּבּו ְלכַ ָּמה ֵמאֹות .וְ ַה ְּד ָב ִרים ִמ ְת ַּפ ְר ְס ִמים ַּב ֲעלֹונֵ י "אֹור ַהּז ַֹהר" ַה ְמ ַחּזְ ִקים ְ
דֹולי
ּתֹורה ְּב ִס ְפרֹו "אֹור ַהּז ַֹהר" ַה ַּמ ִּקיף ַּב ֲא ָל ָפיו ִמ ְּמקֹורֹות ּכָ ל ּגְ ֵ
ּלֹומ ִדים ִל ְהיֹות ַעם ֶא ָחד .וְ ִהגְ ִּדיל ָ
ַה ְ
ּומ ֲע ַלת ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ ַהּזְ כּות ָה ַר ָּבה ְמאֹד ְלכָ ל ַההֹוגֶ ה ּבֹו.
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ִּד ְּברּו ְּב ִׁש ְב ֵחי ָה ַר ְׁש ִּב"י זיע"א ַ
ימי ַה ָּשׁנָ ה ִל ְלמֹד ּבֹו ַּדף ְליֹום.
"ּתּקּונֵ י ַהּז ַֹהר" ַה ְמ ֻח ָּלק ִל ֵ
וְ זָ כָ ה ּגַ ם ְל ַה ְד ִּפיס ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדֹוׁש ִ
לּותא ְּב ַר ֲח ִמים
ּומ ֻפ ְר ָס ִמים ִּד ְב ֵרי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשּ ,כִ י ְּב ַהאי ִס ְפ ָרא יִ ְּפקּון ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּגָ ָ
ידּועים ְ
וִ ִ
ּובזֶ ה ַה ָּלׁשֹון ַמ ָּמׁש ִה ְת ַּפ ְר ְסמּו ִּד ְב ֵרי ַר ֵּבנּו
ּול ִפיכָ ְך ָע ַמל ָּב ֶהם ָמ ָרנָ א ָה ֲא ִר"י ַה ַחיָ ,
ְמ ֵה ָרה [נָ ׂשא קכדְ .]:
"יֹוד ַע ֲאנִ י
ָה ַר ַׁש"ש זיע"אֶׁ ,ש ָא ַמר ִל ְבנֹו ָה ַרב ִחזְ ִקּיָ ה יִ ְצ ָחק זיע"א ְּב ִרגְ ֵעי ַהּק ֶֹדׁש ֶט ֶרם ֲע ִלּיַ ת נִ ְׁש ָמתֹוֵ :
ּוב ַיאת
ּוב ִלּמּוד זֶ ה ְּתלּויִ ים ּגְ ֻא ָּל ֵתנּו ִ
ֶׁש ִּבזְ כּות ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ ּכִ ְת ֵבי ַה ַּק ָּב ָלה יֵ ֵצא ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ֵחרּותְ ,
[ס ֶפר ָה ַר ַׁש"ש].
יח ִצ ְד ֵקנּו" ֵ
ְמ ִׁש ַ
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צט

בּורת ְק ִה ָּל ֵתנּו ַה ֵּשׁם יִ ְׁש ְמ ֵרם וְ יְ ַחיֵ יםִ ,ל ְקרֹא
ּוּברּוְך ַה ֵּשׁם זִ ּכָ נּו ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרְך ִל ְקבֹ ַּע ַע ְצ ֵמנּו ַּב ֲח ַ
ָ
לֹומ ִדים ִּב ְק ִביעּות ַּדף ְל ֶא ָחד ְּב ִתּקּונֵ י ַהּז ַֹהר,
ּומ ֵּדי ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ָאנּו ְ
ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ּכְ ִמ ַּדת נִ ְׁש ָמ ֵתנּוִ ,
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש זֹוכִ ים
ּוב ָ
אֹור-הּז ַֹהרְ ,
ַ
יבים ִלּמּוד ְּב ֵס ֶפר
ִּב ְב ִחינַ ת נֵ ר ְל ֶא ָחד נֵ ר ְל ֵמ ָאה ,וְ עֹוד ַמ ְר ִח ִ
מֹורנּו וְ ַר ֵּבנּו ַה ְמ ֻק ָּבל ָה ַרב ַא ְב ָר ָהם ָמ ְר ְּדכַ י
בּועי ַהּגָ דֹול ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשל ֵ
ּתֹופף ְּב ִׁשעּורֹו ַה ְּשׁ ִ
ְל ִה ְס ֵ
ּיֹומי
יפים ִלּמּוד ַּב ִּלּמּוד ַה ִ
מֹוס ִ
בּוע ָאנּו ִ
ימי ָׁש ַ
יט"אָ ,ה ַרב ִמּפ ָֹרתִ .מ ְּל ַבד ַמה ֶּשּׁגַ ם ִּב ֵ
יִ ְצ ָח ִקי ְׁש ִל ָ
עּורי ַה ְּק ִה ָּלה.
ּוב ִׁש ֵ
ְ
עֹומד ְל ַה ְד ִּפיס עֹוד ֶאת ּכָ ל ֶח ְל ֵקי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ּתֹורתֹו ֵ
וְ ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה ָׂש ַמ ְחנּו ְל ִהּוָ ַדע ּכִ י ּכְ בֹוד ָ
ּומי
דֹולי יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשִ ,
הּודי ,וְ עֹוד ֶאת ִחּבּורֹו ֶה ָח ָדׁש ַעל ּגְ ֵ
יצם ְּב ָׁשוֶ ה ְלכָ ל נֶ ֶפׁש יְ ִ
וְ ַל ֲה ִפ ָ
ּתֹורת
ּול ַקּיֵ ם ִּד ְב ֵרי ַ
ּול ַל ֵּמד ְ
ּבּוריו ָה ִראׁשֹונִ ים ,וְ נִ זְ ּכֶ ה ָּב ֶהם ִל ְלמֹד ְ
יֹוסיף ַחּיָ ִלים ּגַ ם ְל ַח ֵּדׁש ִח ָ
יִ ֵּתן וְ ִ
ַה ֵּשׁם ְּב ַא ֲה ָבה.
ילים,
ּוב ָּק ָׁש ֵתנּו ַרק ְל ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַהּק ֶֹדׁש ּכִ ְצ ִע ֵירי ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַה ַּמ ְת ִח ִ
ּוב ֱא ֶמת ָקטֹנְ ִּתי ִמּכָ ל ַה ֲח ָס ִדיםַ ,
ֶ
דֹורנּו.
ּול ַׁש ֵּב ַח ְל ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרְך ַעל ֶׁשּזָ כִ ינּו ְלכָ ל זֶ ה ְּב ֵ
ּול ַה ֵּלל ְ
ְלהֹודֹות ְ
ּתֹורה
יט"א ַעל ּכָ ל ָה ִעידּוד וְ ַה ִחּזּוק ְל ַה ֲע ָמ ַדת ַה ָ
ּתֹורתֹו ְׁש ִל ָ
ּומ ְּמקֹור ַה ְּב ָרכֹות יְ ב ַֹרְך ּכְ בֹוד ָ
ִ
ּובוַ ַּדאי
ּומ ְת ָק ְר ִבים ְל ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּשׁ ַמיִ םְ ,
עֹור ִרים ְּבכָ ל זֶ ה ִ
וְ ַהנְ ָח ָל ָתּה ָל ַר ִּבים ,וְ ִחּזּוק ְל ָבבֹות ַר ִּבים ַה ִּמ ְת ְ
יט"א
ּתֹורתֹו ְׁש ִל ָ
ּוב ַּת ְחּתֹונִ ים ִל ְפעֹל יְ ׁשּועֹות ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ .יְ ב ַֹרְך ּכְ בֹוד ָ
ֵמ ִאיר ִּתּקּון ּגָ דֹול ָּב ֶע ְליֹונִ ים ַ
הֹורא ַמ ַע ְליָ אְ ,ל ַה ְרּבֹות
ּגּופא ּונְ ָ
עֹומ ֶדת ִל ְב ִריאּות ָ
ּוזְ כּות ָה ַר ְׁש ִּב"י ּוזְ כּות ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ּוזְ כּות ָה ַר ִּבים ֶ
ּובכָ ל ַה ִּמ ְפ ָעל ַהּגָ דֹול.
ּוב ַּת ְל ִמ ִידים ְ
ּתֹורה ַ
ֵחילֹו ַּב ָ
אֹוק ֵמיא
וְ נִ זְ ּכֶ ה ּכֻ ָּלנּו ְמ ֵה ָרה ְלאֹור ָח ָדׁש ַעל ִצּיֹון יָ ִאיר ,וְ יִ ְת ַקּיְ מּו ָּבנּו ִּד ְב ֵרי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ְל ְ
ּומ ֵה ָרה ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינּו ְּבׁשּוב ַה ֵּשׁם ִצּיֹוןְּ ,ב ִב ַיאת
ּול ִעּלּוי ְׁשכִ ינַ ת ֻעּזֵ נּוְ ,
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמיְ ,
ְׁשכִ ינְ ָּתא ִמּגָ ָ
ּוב ִבנְ יַ ן ֲא ִר ֵיאל ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ָא ֵמן.
ּגֹואל ְ
ַה ֵ
אֹוריְ ָתא:
ְּביִ ְק ָרא ז ַֹהר ַ
יאל
מ ֶֹׁשה ַע ִּמ ֵ
ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ,לְ ֵס ֶדר וְ ַא ָּתה ְּת ַצּוֶה ה'תש"ע

אל ִמין הגה"צ
עֹול ִמי" ,כ"ק ָה ַא ְדמֹו"ר ֵמ ָה ָ
"מ ְפ ַעל ַהּז ַֹהר ָה ָ
ּתֹורה ְּב ִ
לכת"ר וְ ָה ָדרֵ ,מ ִקים ֻע ָּלּה ֶׁשל ָ
יׁשּועתֹו.
יט"א ,נ ַֹעם השי"ת ִּב ָ
הּודה ּגְ ָראס ְׁש ִל ָ
ַר ִּבי ָׁשלֹום יְ ָ
יט"אַ ,על ָּפ ֳעלֹו ַהּנִ ְמ ָרץ ַּב ֲה ָפ ַצת
ְמ ַב ְּק ִׁשים ָאנּו ְל ַה ִּב ַיע ֶאת ִּב ְרכַ ּת ַה ֵּלב לכת"ר ָה ַא ְדמֹו"ר ְׁש ִל ָ
ּוב ִמ ְפ ָע ָליו ַהּכַ ִּב ִירים – ַעד ֶׁשּכָ ל ָמקֹום וַ ֲא ָתר זֹוכֶ ה
אֹור ָה ַר ְׁש ִּב"י ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשִּ ,ב ְס ָפ ָריו ַהיְ ָק ִרים ְ
מּואר ְּבאֹור ִלּמּוד ַהּז ַֹהר.
ִל ְהיֹות ָ
ּובזֶ ה ְּבוַ ַּדאי ִמ ְתּכֹונֵ ן ָע ֵלינּו ַמ ֲא ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה" :אֹור ָח ָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּת ִאיר וְ נִ זְ כֶ ּה ּכֻ ָּלנּו ִּב ְמ ֵה ָרה
ָ
"ּב ַהאי ִס ְפ ָרא
ימנָ א ְל ַר ְׁש ִּב"י זיע"א ּכִ י ְ
מׁשה ַר ֵּבנּו ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְ
ּומ ֻפ ְר ָסם ַמ ֲא ַמר ֶ
דּוע ְ
ְלאֹורֹו" .וְ הּוא ּכַ ּיָ ַ
לּותא ְּב ַר ֲח ִמים ְמ ֵה ָרה" (נָ ׂשא קכד.):
יִ ְּפקּון ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּגָ ָ
יֹוסף צובירי זצ"ל זיע"א ַּב ַעל
זָ כֹור ֶאזְ ּכֹר ֶאת ֲא ֶׁשר זִ ּכַ נִ י השי"ת ְל ֵקרּוב ֵא ֶצל מו"ר הגה"צ ָה ַרב ֵ
ּומ ֱהיֹותֹו ֶּבן ָׁ 16שנִ ים!!! ִמּנּוהּו
תֹורת ַהּסֹוד וְ ַה ַּק ָּב ָלהֵ .
"אמּונַ ת ה'" ַעל ַמ ֲע ַלת ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש וְ ַ
ֵס ֶפר ֱ
ימן ִל ְלחֹם ִמ ְל ֶח ֶמת ַהּק ֶֹדׁש נֶ גֶ ד ַה ְמ ַע ְר ֲע ִרים וְ ַה ְּמ ִר ִיעים ַעל ַמ ֲע ַלת ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ,וְ הּוא
ּכָ ל ַחכְ ֵמי ֵּת ָ
ימן זיע"א ּכָ ַתב ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַהּנַ "ל ְּת ִח ָּלה ְּב ִעּלּום ְׁשמֹו ִמ ְּפנֵ י ּגִ ילֹו
ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ִליחּות ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן ַחכְ ֵמי ֵּת ָ
יתי ְּבע ֶֹתק ִמן ַה ֵּס ֶפר,
ַה ָּצ ִעיר ,וְ ַרק ָּב ָא ֶרץ ּכַ ֲעבֹור ָׁשנִ ים ַרּבֹות ֻּפ ְר ַסם ְׁשמֹו ּכִ ְמ ַח ֵּבר ַה ֵּס ֶפר .וב"ה זָ כִ ִ

ק
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ּומ ֲע ָלתֹו וַ ֲח ִׁשיבּותֹו
יח ִצ ְד ַקת ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ֵמ ַר ְׁש ִּב"י זיע"אַ ,
מּואר ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת ק ֶֹדׁש ְלהֹוכִ ַ
וְ הּוא ּכֻ ּלֹו ָ
מֹוסר נַ ְפׁשֹו
עֹולם ּכֻ ּלֹוּ .וכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו ֲע ֵלי ֵס ֶפרּ ,כֵ ן ָהיָ ה ְּב ַהנְ ָהגָ תֹו ּכָ ל ַחּיָ יו ַמ ָּמׁשֵ ,
ְל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָל ָ
ּשה ְל ַחּזֵ ק ֶאת ַמ ֲע ַלת ַהּז ַֹהר וְ ַה ִּלּמּוד ּבֹו .וְ כֵ ן ֶאזְ ּכֹר ֶאת מו"ר ַה ְמ ֻק ָּבל ָה ַרב ְס ַע ְדיָ א
ְּב ַּת ִּקיפּות ֶׁשל ְק ֻד ָ ׁ
ּפֹועל יְ ׁשּועֹות וְ נִ ְפ ָלאֹות.
ּומאֹורֹו ָהיָ ה ֵ
ב"ר יִ ְחיֶ א נַ חּום זיע"אֶׁ ,ש ָהיָ ה הֹוגֶ ה ָּת ִדיר ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשֵ ,
ּופ ָע ִמים
נֹוהג מו"ר ָא ִבי יִ ְחיֶ א ֶּבן עוואד עואמי זיע"אֶׁ ,ש ָהיָ ה הֹוגֶ ה ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשְ ,
ּוב ַד ְרּכָ ם ָהיָ ה ֵ
ְ
ַרּבֹות ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּפה ָק ְדׁשֹו ִה ְת ַּפ ֲעלּות ַר ָּבה ַעל ִס ְפ ֵרי ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ִעם ֵּפרּוׁש ִמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶלְךֶׁ ,ש ָהיָ ה
יְ ַקר ַה ְּמ ִציאּות וְ כָ ל ִמי ֶׁשּזָ כָ ה ּבֹו ָהיָ ה ּכְ זֹוכֶ ה ִּב ְמנַ ת ֶח ְלקֹו ְּבגַ ן ֵע ֶדן ֲע ֵלי ֲא ָד ָמה.
הֹוסיף ּבֹו ַה ִח ָיד"א זיע"א ּגַ ם ַמ ֲא ָמר ַּבּז ַֹהר
ֹק-ליִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִ
ּוב ֱא ֶמת ,נָ ִׁשית ִל ֵּבנּו ּכִ י ְּבזֶ ה ֻס ַּדר ֵס ֶדר ח ְ
ֶ
ַה ָּקדֹוׁשְ ,ל ַמ ַען יֶ ְהּגּו ּבֹו ַהּכֹל וְ יִ ְהיֶ ה ְׁשוֵ ה נֶ ֶפׁש ַלּכֹל ,וְ יִ ְהיּו ְּת ִד ִירים ּבֹו ְּבכָ ל יֹום וְ יֹום.
יט"אְ ,ל ַה ְמ ִׁשיְך
אל ִמין ְׁש ִל ָ
ּובזֶ ה ָּד ַרְך ּכֹוכָ ב ִמּיַ ֲעקֹב ְּב ִמ ְפ ָעלֹו ֶה ָעצּום ֶׁשל כ"ק ָה ַא ְדמֹו"ר ֵמ ָה ָ
ָ
דֹולי ַהּדֹורֹותֲ ,א ֶׁשר ָּפ ֲעלּו ַרּבֹות וְ ִת ְקּנּו ִס ְד ֵרי ִלּמּוד ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
דֹולים ֵא ֶּלה וְ כָ ל ּגְ ֵ
ְּב ַד ְרּכָ ם ֶׁשל ּגְ ִ
ּול ַה ֲא ִד ָירּה ְּב ָקרֹוב ַהּגְ ֻא ָּלה ַה ְּשׁ ֵל ָמה.
ּתֹורה ְ
ּובוַ ַּדאי ִע ַּקר ְמגַ ָּמ ָתם ְל ַהגְ ִּדיל ָ
ְל ַמ ַען יֶ ְהּגּו ּבֹו ַהּכֹלְ .
ּשעּור ַה ְּק ִה ָּל ִתי
בּוע ַּב ִ ׁ
יט"א זָ כִ ינּו ּגַ ם ָאנּו ִל ְקּב ַֹע ֵס ֶדר ִלּמּוד ָק ַ
אל ִמין ְׁש ִל ָ
ּובזְ כּות כ"ק ָה ַא ְדמֹו"ר ֵמ ָה ָ
ִ
"ּתּקּונֵ י ַהּז ַֹהר"ְּ ,בא ֶֹפן ֶׁש ְּביַ ַחד
ְּב ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁשְּ :ת ִח ָּלה – ּכָ ל ֶא ָחד זֹוכֶ ה ְל ַע ְצמֹו ַל ֲהגֹות ְּב ַעּמּוד ִמ ֵּס ֶפר ִ
"אֹור-הּז ַֹהר",
ַ
ימים ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ַּד ִּפים ְּבכָ ל ַׁש ָּבת .ואח"כ ַמ ְמ ִׁשיכִ ים ִלּמּוד וְ ַה ְר ָח ָבה ְּב ֵס ֶפר
ַמ ְׁש ִל ִ
ּומ ִּד ְב ֵרי ק ֶֹדׁש ָאנּו ְמ ַל ְּק ִטים ִע ְּק ֵרי יְ סֹודֹות ֶׁש ֵהן
ָל ַד ַעת ֶאת ֲא ֶׁשר ָק ְראּו ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַמ ֲע ַלת ַהּז ַֹהרִ ,
ה ְק ָּדמֹות ַלּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש.ָלנּו ַמ ְפ ֵּת ַח ַ
עֹולם ה'" ,וְ הּוא ִע ַּקר ַּתכְ ִלית ִלּמּוד
ֹלהי ָ
"א ֵ
זִ ּכַ נִ י השי"ת וְ ֶא ְתּבֹונַ ן :ז ַֹהר בגי' ָׁ = 218שוֶ ה בגי' ֱ
עֹולם ַה ָּבא"ַ ,היְ ינּו ּכָ ל ַהּזֹוכֶ ה
ּול ִהּוָ ַדע ֶּב ֱאמּונַ ת א ֶֹמן זֹו .וְ כֵ ן ָׁשוֶ ה בגי' "הּוא ֶּבן ָ
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ֵל ַידע ְ
פּולה" ,ובגי'
טֹובה ּכְ ָ
וְ הֹוגֶ ה בזוה"ק הּוא ֶּבן העוה"בָׁ .שוֶ ה בגי' "וְ ה' ָהיָ ה ִע ָּמנּו" ,ובגי' "וַ ֲהֹלא זֹו ָ
עֹולם".
"ח ֶסד ָ
ֶ
"עם ָּדוִ ד ַה ֶּמ ֶלְך"ַ ,היְ ינּו מ"ש ְּב ַמ ֲא ַמר ָה ַר ְעיָ א
ּכֹולל ָׁ = 219שוֶ ה בגי' ִ
ז ַֹהר בגי'  218וְ ִעם ַה ֵ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ִצ ְד ֵקנּו.
ימנָ א ַהּנַ "ל ּכִ י ִלּמּוד הזוה"ק ְמ ָק ֵרב ִּב ַיאת ָמ ִׁש ַ
ְמ ֵה ְ
ּנֹודע ִמּכְ ַלל ַה ִּלּמּוד
"אין עֹוד ִמ ְּל ַבּדֹו" ,וְ הּוא ַהיְ סֹוד ַה ָ
ַהּז ַֹהר ְּבה' ַהיְ ִד ָיעה בגי' ָׁ = 223שוֶ ה בגי' ֵ
ימנָ א ַעל ֵקרּוב ַהּגְ ֻא ָּלה ְּבכָ ל ֶּפ ֶרק
ּסּופי ּגְ ֻא ָּלה" ּכַ ּנַ "ל ְּב ַמ ֲא ַמר ָה ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְ
"ּבכִ ֵ
תֹורת ח"ןָׁ .שוֶ ה בגי' ְ
ְּב ַ
ֹלהיכֶ ם".
"ׁשוֶ ה בגי' "ּכִ י ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
ּובכָ ל ֵּת ָבה ֶׁשּזֹוכִ ים ַל ֲהגֹות בזוה"קָ .
ְ
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ָׁשוֶ ה בגי' ָׁ .638 = 415 + 223שוֶ ה בגי' "ה' ֶע ְליֹון ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ" .וְ ָׁשוֶ ה בגי'
"ּב ִרית ה'"ְ ,להֹורֹות ּכִ י ִע ַּקר ְּב ִרית ה'
"א ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק יַ ֲעקֹב"ָׁ .שוֶ ה בגי' ְ
ֹלׁשת ָה ָאבֹות ַ
ִל ְׁשמֹות ְׁש ֶ
עֹולם"ָׁ .שוֶ ה
ִע ָּמנּו ִהיא ַעל ֶא ֶבן ַה ְּשׁ ִתּיָ ה ַהּזֹו ֶׁש ְּב ִלּמּוד הזוה"ק ,וְ ַהיְ ינּו ָׁשוֶ ה בגי' ּגַ ם "ּכִ י אֹות הּוא ְל ָ
ּובכָ ל זֶ ה ָׁשוֶ ה ּגַ ם
יח ִצ ְד ֶקָך"ְ .
"ּבן ָּדוִ ד ְמ ִׁש ַ
יח ִצ ְד ֵקנּו" ובגי' ֶ
"ל ְמ ִׁש ַ
"ּוב ִׁש ֵירי ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדָך" ובגי' ִ
בגי' ְ
"ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו" ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון.
בגי' ַ
הֹורא ַמ ַע ְליָ אְ ,ל ַה ְמ ִׁשיְך
ּגּופא ּונְ ָ
יט"א ִמ ְּמקֹור ַה ְּב ָרכֹותִ ,ל ְב ִריאּות ָ
וְ ַעל ּכֵ ן יְ ב ַֹרְך כ"ק ָה ַא ְדמֹו"ר ְׁש ִל ָ
עֹולם ּכֻ ּלֹו ֵמאֹור ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ִע ָּקרֹו ְל ַקּיֵ ם "וְ ָהיָ ה ה'
עֹול ִמיְ ,ל ַמ ַען יִ ְת ַּב ֵּסם ָה ָ
ֵחילֹו ְּב ִמ ְפ ַעל ַהּז ַֹהר ָה ָ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד".
ְל ֶמ ֶלְך ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ְ
"ּת ַצּוֶ ה"
בּועְ :
ּופ ָר ָׁשה .וְ ַה ָּשׁ ַ
ּוב ֱא ֶמת נָ כֹון הּוא ְל ִה ְתּגַ ּלֹות ְּבכָ ל ָּפ ָר ָׁשה ָ
ימן ִה ְתּבֹונְ נּו ַּב ָּפ ָר ָׁשהֶ ,
ִס ָ

אגרות הזוהר

קובץ הסכמות ומכתבים

קא
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"אם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה" ַעל ִעּלּוי ַה ְּשׁכִ ינָ ה ,בגי' ַ"ּדע ֶאת ה'" ,ובגי' "ּכִ י ָקדֹוׁש ֲאנִ י".
בגי' ֵ
ִּב ָיקר וַ ֲה ַדר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ּוזְ כּות ָה ַר ְׁש ִּב"י זיע"א
ּתֹורה ִּבנְ יָ ִמינָ ה:
מֹור ֶׁשת ַה ָ
ּלֹומ ִדים בביהמ"ד ֶ
ְּב ֵׁשם ַה ֲח ֵב ִרים ַה ְ
יאל
מ ֶֹׁשה ַע ִּמ ֵ

ישר
ָה ַרב ׁ ְשלֹמֹה דָּ ִוד ִפ ׁ ֶ
יאת ָהעֹולָ ם
"א ָדם ּכִ י יַ ְק ִריב ִמּכֶ ם ָק ְר ָּבן לה'" תש"ע לִ ְב ִר ַ
קֹודׁש לְ ֵס ֶדר ָ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ֶ
ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ אָ ,
ּפֹה ק"ק ֵּבית ֶׁש ֶמׁש.

יט"א.
הּודה גְ ָראס ְׁש ִל ָ
אל ִמין ַר ִּבי ָׁשלֹום יְ ָ
ּכְ בֹוד ָה ַא ְדמֹו"ר ֵמ ָה ְ
לֹוחם ִמ ְל ָחמֹות ַה ֵּשׁם ַעל ּכַ ְׁשרּות וְ ִחינּוך
ּגֹור ֶרת ִמ ְצוָ הֵ ,
ְמגַ ְלּגְ ִלין זְ כּות ַעל יְ ֵדי זַ ּכַ איִ ,מ ְצוָ ה ֶ
מֹוׁשב לֹו" ְּבתֹוְך ָה ִעיר ֵּבית ֶׁש ֶמׁש.
"אּוָ ּה ְל ָ
"צ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח" ִ
ּיֹוצא ָּבזֶ ה ,וְ כָ ֵעת ַ
וְ כַ ֵ
בֹואר ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ָּפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ָרא ֲא ֶׁשר ְּב ֶא ֶלף
ּדֹורנּו כְ ְמ ָ
יֹוצ ֵרינּו ,וְ זָ כָ ה ֵ
טֹובים ְמאֹורֹות ֶׁש ָּב ָרא ְ
ִ
יׁשי ְּבכָ ל ִׁש ִּתין ְׁשנִ ין ִּת ְת ַע ֶּלה ַה ַּמ ְלכּות ֶׁש ִהיא ָחכְ ָמה ַּת ָּת ָאה ָחכְ ַמת ְׁשֹלמֹה ַמ ְד ְרגָ א ְל ַד ְרּגָ א
ַה ִׁש ִ
ּבּועי ַה ָחכְ ָמה ,וְ יִ ְת ַקיֵ ים
ַעד ֶׁשּיִ ְת ַּפ ְּתחּו ַמ ֵ
ֶר ֶמז ַהּכָ תּוב ִּב ְׁשנַ ת ֵׁשׁש ֵמאֹות ְל ַחּיֵ י
ּבּועי ַה ָחכְ ָמה וְ גֹו'ָ ,ע ָלה
נ ַֹח יִ ְת ַּפ ְּתחּו ַמ ֵ
אֹורי יִ ְׂש ָר ֵאל
ַה ַּשׁ ַחר וְ ֵה ִאיר ֵּת ֵבל ִעם ְמ ֵ
קּובל ַה ָּקדֹוׁש
ָמגִ ינֵ י ָה ֱאמּונָ ה ָה ַרב ַה ְמ ָ
לֹוקי ַר ִּבי מ ֶֹׁשה ַחּיִ ים ִל ַצאטֹו,
ָה ֶא ִ
לֹוקי ַר ִּבי ַחּיִ ים ֶּבן ֲע ַטר,
הרה"ק ָה ֶא ִ
מֹורינּו ַּב ַעל ֵׁשם
והרה"ק אֹור יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
מֹורינּו ֵא ִלּיָ הּו
ֵ
טֹוב ,וְ ַהּגָ אֹון ֶה ָח ִסיד
יהם ְּב ֵס ֶפר
אּור ֶ
ילנָ א זִ י"ע וְ ַעל יְ ֵדי ֵּב ֵ
האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשיחה עם מרן הגה"צ רבי ִמּוִ ְ
שמואל אויערבאך שליט"א[ ,ידוע שהגה"צ הרב
ּיֹוצא ּבֹו ,וְ יַ ַען ּכִ י ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר
שמואל ַהּז ַֹהר וְ כַ ֵ
אוירבאך שליט"א נוסע הרבה למירון ולומד זוה"ק] ,אחרי
בֹוּה ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת
מּורם וְ נִ ְׂשּגָ ב וְ גָ ַ
ששלח לו את הספרים אור הזוהר ועוד ,על הזוהר הקדושַ .ה ָּקדֹוׁש ָ
ָה ָעם ִּבזְ ַמן ַהּזֶ הִ ,ק ְרבּו ֶאת ַה ְּמאֹורֹות
דֹולי ַהּדֹורֹות ַעל ִּלימּוד ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ַּב ִּתּקּונִ ים ִ(ּתּקּון ל'
עֹוררּו ּגְ ֵ
ֵא ֵלינּו( ,וְ ֹלא ְל ִחינָ ם ְ
יתא ּכָ ל ֶח ֶסד ְד ָע ְב ִדין ְלגַ ְר ֵמיְ יהּו ָע ְב ִדיןְּ ,ב ַההּוא זִ ְמנָ א
אֹוריְ ָ
ַּדף עגֲ :):א ִפּלּו ּכָ ל ִאינּון ְד ִּמ ְש ַּת ְד ִלין ְּב ָ
יחא.
רּוחא ִּד ְמ ִׁש ָ
הֹולְך וְ ֹלא יָ ׁשּובְ ,ל ָע ְל ָמא ,וְ ָדא ִאיהּו ָ
רּוח ֵ
ילים עח טל) וַ ּיִ זְ ּכֹור ּכִ י ָּב ָׂשר ֵה ָּמה ַ
ְ(ּת ִה ִ
עֹוׂשים.
(הם) ִ
עֹוׂשים ְל ַע ְצ ָמם ֵ
ּתֹורה ּכָ ל ֶח ֶסד ֶׁש ִ
עֹוס ִקים ַּב ָ
[ּת ְרּגּום ִל ְלׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש]ֲ :א ִפּלּו ּכָ ל ֵאּלּו ָה ְ
ַ
עֹולם,
לֹומר ֶׁשֹּלא יָ ׁשּוב ְל ָ
(רֹוצה ַ
ֶ
הֹולְך וְ ֹלא יָ ׁשּוב",
רּוח ֵ
ְּבאֹותֹו זְ ַמן (ּכָ תּוב) "וַ ּיִ זְ ּכֹר ּכִ י ָּב ָׂשר ֵה ָּמה ַ
יח).
רּוח ֶׁשל ְמ ִׁש ַ
וְ זֶ הּו ַ
יתא
אֹוריְ ָ
וַ י לֹון ָמאן ְּדגָ ְר ִמין ְּדיֵ זִ יל ֵליּה ִמן ָע ְל ָמא וְ ָלא יְ תּוב ְל ָע ְל ָמאְּ ,ד ִא ֵּלין ִאינּון ְּד ָע ְב ִדין ְל ַ
יהי י' ִמינָ ּה,
יַ ָּב ָׁשה ,וְ ָלא ָב ָעאן ְל ִא ְׁש ַּת ְד ָלא ְב ָחכְ ָמה ְד ַק ָּב ָלהְ ,דגָ ְר ִמין ְּד ִא ְס ַּת ַּלק נְ ִביעּו ְד ָחכְ ָמה ְד ִא ִ
עֹולם וְ ֹלא יָ ׁשּוב
ּגֹור ִמים ֶׁשּיֵ ֵלְך ִמן ָה ָ
[ּת ְרּגּום ְל ָלׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש] :אֹוי ָל ֶהם ִמי ֶׁש ְ
יׁשהַ .
וְ ִא ְׁש ְּת ָא ַרת ב' יְ ֵב ָ
ּגֹור ִמים
רֹוצים ַל ֲעסֹק ְּב ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּב ָלהֶׁ ,ש ְ
ּתֹורה יָ ֵב ָׁשה וְ ֵאינָ ם ִ
עֹוׂשים ֶאת ַה ָ
עֹולםֶׁ ,ש ֵאּלּו ֵהם ֶׁש ִ
ְל ָ
ּיּותא וְ ַח ְר ָּבא
ֶׁש ִּמ ְס ַּת ֶּל ֶקת ִמ ֶּמּנָ ה נְ ִב ַיעת ַה ָחכְ ָמה ֶׁש ִהיא י' .וְ ַהּב' נִ ְׁש ֶא ֶרת יְ ֵב ָׁשה .וַ י לֹון ְּדגָ ְר ִמין ֲענִ ָ

קב
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ּובּזָ ה וְ ֶה ֶרג
ּגֹור ִמים ֲענִ ּיּות וְ ֶח ֶרב ִ
[ּת ְרּגּום ִל ְלׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש] :אֹוי ָל ֶהם ֶׁש ְ
ּוביזָ ה וְ ֶה ֶרג וְ ַא ְּב ָדן ְּב ָע ְל ָמאַ .
ִ
עֹולם).
וַ ֲא ַבדֹן ָּב ָ
יט"א וִ ייַ ֵּשׁר ּכֹחֹו וְ ֵחילֹו וְ יִ זְ ּכֶ ה ְל ַק ֵּבל ְּפנֵ י
טֹובה ּונְ ַחּזֵ ק ֶאת ּכְ בֹוד ָה ַא ְדמֹו"ר ְׁש ִל ָ
ַעל ּכֵ ן ּבֹואּו וְ נַ ְחזִ יק ָ
ילים
יח ִצ ְד ֵקנּו ַעל יְ ֵדי ֲה ָפ ַצת ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ּכִ ְרצֹונֹו ַה ָּטהֹורּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְּבז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש "וְ ַה ַּמ ְׂשּכִ ִ
ָמ ִׁש ַ
ּובגִ ין ַּד ֲע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ִמ ְט ָעם
ילְך ְּד ִאיהּו ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר וְ כּו' ְ
ּבּורא ִּד ָ
"ּב ַהאי ִח ָ
יַ זְ ִהרּו ּכְ ז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע" ְ
אֹומר ֶׁש ִּבזְ כּות
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמי ְ[ּד ַהיְ נּו ַהּז ַֹהר ַע ְצמֹו ֵ
ילנָ א ְּד ַחּיֵ י ְּד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר יִ ְפקּון ִמן גָ ָ
ֵמ ִא ָ
ּבּורא
"מ ַהאי ִח ָ
ִלּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יִ ְפקּון ֵמ ַהּגָ לּות] וְ כֵ ן ְּב ִתּקּונֵ י ּז ַֹהר סֹוף ִּתּקּון ו' וְ כּו' ֵ
את ְּדרֹור ָּב ָא ֶרץ.
ּובגִ ינֵ יּה [וַ ּיִ ְק ָרא כ"ה י'] וְ ָק ָר ָ
יֹומּיָ א ְ
ילְך ּכַ ד ִא ְתּגַ ְליָ א ְל ַת ָּתא ְּב ָד ָרא ַּב ְת ָר ָאה ַּבּסֹוף ַ
ִּד ָ
ּכַ ֲע ִת ַירת:
יעיתֵּ ,בית ֶׁש ֶמש
יׁשרְ ,מ ַח ֵּבר ֵס ֶפר ֲא ִריגַ ת ְׁש ִב ִ
ָה ַרב ְׁשֹלמֹה ָּדוִ ד ִפ ֶ

הרב נחום ראזענבערג
רב המקוואות ובעמח"ס "אש יצאה מחשבון"
פה ברוקלין ,נוא יארק
עמ"י עש"ו – אתרא קדישא מירון – יומא דהילולא
לכבוד האי גברא רבא ויקירא המפורסם לשם ולתהלה ,המאור הגדול מעוז ומגדול ,חריף
ובקי ,משנתו קב ונקי ,מאיר עיני העולם ,מגלה אור הנעלם ,ממנו ישקו כל העדרים ,ובנרו
יאירו כל המחשכים ,ממצדיקי הרבים ,זכותו לעד בשחקים ,כבוד הרב הרבני המפורסם ,כ"ק
האדמו"ר מהאלמין ,הרה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א ,שלומו לעד ישגיה ,מנהוריה אהני
לן שרגיה ,רוב ברכות וכל טוב לעד סלה.
אפתח פי במילי לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.
כנודע לכל אשר ל"ג בעומר – יום קדוש ונורא .ומכל תפוצות ישראל מתקבצים ועולים
מירונה לשמוח עם התנא האלוקי רשב"י ולהוושע ,כל אחד אומר תהילים כפי כוחו ,מתחנן
מבקש בקשתו ומייחל לישועתו ,אכן יש לדעת שביום ההילולא יש ענין גדול מאוד מאוד
ללמוד בספר הזוהר שחיברו התנא האלוקי ,שאז מדבק ,כביכול ,עם הצדיק ,ושפתותיו דובבות
ובודאי יוושע .כמו כן כדאי ונחוץ שיקבל על עצמו ללמוד מן ספר הזוהר גם במשך השנה כולה
מידי יום ביומו ,וכך כל ההשפעות הטובות של יום נשגב זה תמשכנה לכל השנה.
אזכרה בימי חורפי אשר זכיתי ושמעתי מפי בעל ה"סולם" זצ"ל בעצמו ,וכך סיפר לי:
כשהרשע הגדול ימ"ש רצח  6מליון יהודים באירופה ,אמרתי לכולם" :אי אפשר לנצח רשע זה,
ומלחמה זו לא תסתיים אלא אם כן יקומו יהודים וילמדו זוהר הקדוש" .לכן ישב בעל "הסולם"
ותרגם הזוהר ללשוה"ק שיהי' מובן ליהודים פשוטים כפי השגתם .ואכן בסיום עבודתו ,ביום
שגמר התרגום על ספר הזוהר ,נחל היטלר ימ"ש תבוסה קשה במלחמה ,וכך ניצלו מעט היהודים
ששרדו ,ובנסים גלויים ניצלה ארץ ישראל מציפורניו של אותו רשע ימ"ש – .בזכות הזוהר הקדוש.
ואכן כך נכתב מפורש בזוה"ק פרשת נשא בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי– בזה הספר
(הזוהר הקדוש) יצאו מן הגלות ברחמים.
בשנת תשכ"ז ,עת מלחמת "ששת הימים" ,למדתי בישיבת וויזניץ ב"ב אצל הגאון וקדוש
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בעל ה"אמרי חיים" זצוק"ל ,בימים דאז ,יצאו  4מדינות נגד עם ישראל :מצרים ,ירדן ,סוריה
ולבנון החליטו להלחם נגדינו ,הסכנה היתה גדולה והפחד ממש נורא  -שלושה ימים לפני תחילת
המלחמה כבר היו סגורים כבישי הגליל מפני פחד האויב ,שמא תתקוף לבנון את הצפון .ולא
הרשו לנוע בדרכים .האדמו"ר מוויזניץ ביקש וקיבל רשיון מיוחד להגיע למירון ,ואמר :כשאגיע
לרבי שמעון אפעל כל מה שצריך .וכך עלה לציון הקדוש של רשב"י .כשנכנס לציון הקדוש לקח
ספר הזוהר פתח דף ראשון ואמר :כאן כתוב "ספר הזוהר מהתנא האלוקי רשב"י" ,ופירש :דאס איז די
לעכטיגע ספר "ספר הזוהר" וואס לערנט אונז "מהתנא" געטליכקייט "האלוק" פון וועם? פון רשב"י,
[תרגום ללשה"ק :זה הספר המואר (הזוהר) שמלמד אותנו (מהתנא) אלוקות ,ממי? מרשב"י] .אח"כ
ניגש לציון הקדוש נשק ואמר :כבר ניתקתי כל הקשרים של כל האומות הרוצות להרע לישראל.
היאך עשיתי זאת? כי דבקתי בתנא הקדוש רשב"י .וכולנו יודעים על הניסים הגדולים שקרו
במלחמה זו.
כיום כשארץ ישראל נמצאת בסכנה גדולה מאיראן ,מובא בגמ' על אמורא שאמר ,בהגיע זמן
פטירתי ראו לקבור אותי עמוק עמוק באדמה ,כי לא יהיה קש בישראל שהסוס הבבלי (שהוא
איראן) לא יאכל .על כן מוטלת עלינו החובה להזדרז בלימוד הזוהר הקדוש ,כי עם ישראל זקוק
לישועות גדולות ,וכשנדבק בספר הזוהר נמתיק כל חבלי משיח.
רק צריכים שהלימוד יהיה בקדושה ובטהרה ..הגמ' אומרת ברכות נ"ב ,עזרא הסופר תיקן
"תפילת עזרא" ,ועד כמה גדולה תפילה זו ,מספרת הגמ' ,על אדם שרצה לחטוא ח"ו ,אמרה לו
האשה :אם אין לך מקוה היאך תטהר? ופרש מן העבירה ולא נכשל.
(עיין גמרא ברכות דף ט"ז על הפסוק "כנחלים נטיו כגנות עלי נהר – ראיתי מהצדיק הקדוש
רבי פנחס מקאריץ זי"ע בספר אמרי פנחס השלם דף קס"ד :אמר :קצת בני אדם אומרים בעבור
שיושבין בכפרים ואין להם מקוה אינם רוצים ללמוד זוהר ,ואני אומר להם אדרבא  -על דרך
ששמעתי מהרב שאמר כשחל יום טוב בערב שבת אין צריך לטבול על השבת ,כי מה צריך
מקוה גדולה מקדושת יום טוב( .ויש לחלק בין גירסת הזוהר להעמקה בקדושת הקבלה).
וכל שכן ללימוד הזוהר הקדוש ,כפי שמביא ה"מאור ושמש" פרשת אחרי ,על כת ש"ץ
ימ"ש ,שהיו כולם צדיקים גדולים ,רק שלמדו קבלה שלא בטהרה לכן נהיו אפיקורסים וכופרים
בה' רח"ל .אבל אם נלמד בזוה"ק בקדושה ובטהרה נהיה משומרים מכל חטא ועוון ונביא בכך
הגאולה השלימה.
הקב"ה גלגל הזכות ע"י זכאי ,אדם קדוש שיש לו הזכות להמתיק לכלל ישראל חבלי משיח,
הרב הצדיק רבי שלום יהודה גראס שליט"א ,שמסר נפשו כפשוטו ממש לשחיטה ,למקוואות,
למצות ,ולכל דבר שבקדושה ,משיח צדקינו ודאי יראה עליו באצבעו ,שסייע לביאתו.
יחד עם כלל ישראל נברכו לזכות לאריכות ימים ושנים ולקבל פני משיח צדקינו ,ותחזינה
עינינו בשמחה זו ,בב"א.
מכבדו ומוקירו כערכו הרם ,עבד לעבדי ה'
הרב נחום ראזנבערג ,רב המקוואות
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קטעים מדרשה של כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א לשבע ברכות
 ...והנה ראיתי בספר של ש"ב תפארת חיים שכתב בסיום משניות (עמוד רי"ב) וז"ל :ושמעתי
אומרים בשם הצדיק הקדוש מוויזניץ בעל ההילולא זי"ע (בעל אהבת ישראל) שהתנצל לאחד
ממקורביו שעשה חשבון הנפש בעצמו ,ורעדו כל אבריו בראותו את עצמו כי מכף רגל ועד ראש
אין בו מתום ,אמנם באותו רגע צהלו פניו הקדושים וניחם את עצמו ואמר ,הלא דברי חכז"ל
שרירים וקיימים והם אמרו (אבות פ"ג מי"ג) כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה
הימנו ,ואני יודע בנפשי
שאני אוהב את כל
איש אשר בשם ישראל
יכונה ,וממילא גם הם
אוהבים אותי כי כמים
הפנים לפנים כן לב
האדם לאדם (משלי
כ"ז ,י"ט) ,וכמו שכתבו
המפרשים מה שאמרה
רבקה ליעקב (בראשית
כ"ז מ"ג-מ"ה) קום ברח
לך וגו' עד אשר תשוב
חמת אחיך ממך ,היינו
שאם אתה לא תכעוס
הרב מהאלמין שליט"א עם מחותנו כ"ק האדמו"ר מוויזשניץ שליט"א
על אחיך וישוב חמת
בנו של כ"ק האדמו"ר רבי חיים מאיר זיע"א
אחיך ממך ,זה יהיה לך
אות ומופת שגם אחיך לא יכעוס עליך .אמנם כן מורא יעלה על ראשי אפשר שאהבה זו היא
אהבה התלויה בדבר ואינה מתקיימת ,אבל אחרי שובי נחמתי שאי אפשר שתהא אהבה התלויה
בדבר אם אני יודע שאין אני שום בעל דבר ,כיון שאינני מחזיק את עצמי בהתנשאות ,ואם כן
ניחא שפיר שרוח הבריות נוחה הימני ורוח המקום נוחה הימני ,עכ"ל עיי"ש.
ובספרי חסידי סלונים מובא בשם הרבי ר' זושא זי"ע דבכל ערב קודם שהלך לנוח הי' אומר
א גוטע נאכט באשעפער א גוטע נאכט אלע אידן ,איי וועט מען פרעגן ווי קומט עס צו זושא
צו רעדן אזוי א גוטע נאכט באשעפער ,נאר אז מ'האט ליב די קינדער האט מען ליב דעם טאטן,
ע"כ תוכן הלשון .והיינו כדברינו ,דאהבת ישראל קשורה באהבת השי"ת ,והא בהא תליא ,ואי
אפשר לאהוב את השי"ת אם אינו אוהב את ישראל .ועל כן כיון שיש לו אהבת ישראל ממילא
נחשב לאדם כאילו קיים כל התורה כולה ,דעל ידי אהבת ישראל נחשב לאדם כאילו קיים
בפועל כל המצוות ממש ,ודו"ק.
וכתב בספר הקדוש קב הישר (פרק ה') וזה לשונו :ואהבת לרעך כמוך (דברים ו ,ה) ,אמרו
רבותינו זכרונם לברכה (תורת כהנים ,פרשת קדושים ,ד') זה הוא הפסוק ,שהוא כלל גדול
שבתורה .ואין לך אהבה יותר ,כשרואה האדם דבר מגונה באחיו ישראל ,שעושה איזה חטא
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ועוון ,שצריך להוכיחוא על זה ,כי נשמתן של ישראל הן קשורין ודבוקין זה בזה .אבל הכלל
הוא ,שצריך האדם מי שהוא יודע ההרפתקאות והסיבות והעונשיםב שבאים לנשמת האדם
אחר יציאת הנשמה מהגוף ,צריך להודיע לחבירוג ,אולי על ידו יזכה חבירו גם כן ויעזוב דרכו
הרשעה "ושב ורפא לו" (ישעיה ו ,י).
האור החיים הקדוש התעסק להחזיר אנשים פשוטים למוטב ולקרבם תחת כנפי השכינה
כדמוכח מאוה"ח פ' בלק (כג ,י) ראיתי אנשים וכו' .וגם דרשותיו סובבו על קוטב זה כדמשמע
מהסכמת רבני ירושלים על ספרו ראשון לציון" :נפלאים מעשיו מהדר אזכותא דרבים והן בפיו
תוכחת מוסר משום אקרובי עם אלקי אברהם ליראה את ה' ורבים מעמי הארץ מתיהדים וכו'.

התועלת שבתוכחה וגודל השכר של המחזירים בתשובה על ידי התוכחה
בזוהר פרשת תרומה (דף קכח) ,הוא מפליג מגודל השכר של המוכיחים ומזכים את הרבים,
שמונעין את הרבים מן החטא ופועלין ארבעה דברים:
ראשית  -כי ידוע הוא ,דהעולם נדון מחצה על מחצה ,ועוון אחד מכריע בכף חובה לכל
העולם ,ומצוה אחת מכריעה לכף זכות; ועל ידי התוכחות ,שהמוכיח מוכיח את הבריות ,אם
שב אחד מישראל בתשובה שלמה ,נמצא ,שעל ידו העולם נדון לכף זכות ,ונמצא זכות הרבים
תלוי' בו.
הקדושה מתגברת
שנית  -המוכיח מקיים מצות עשה :הוכח תוכיח וגו' ,ועל ידי התוכחה מתגברת הקדושה,
והסטרא אחרא מוכרחת להיות נכנעת תחת יד הקדושה.
כבוד הקב"ה מתעלה ומתרומם
השלישית  -גורם שכבוד הקדוש ברוך הוא מתעלה ומתרומם; ושכרו יהיה ,שיזכה לראות
בנים ובני בנים יראים ושלמים.
לאחר מותו מוליכין נשמתו למקומות ששום אדם אחר אינו זוכה
הרביעי  -כי לאחר מותו מוליכין את נשמתו בתליסר תרעי של עולמות העליונים ,ולית
מאן דימחה בידיה .ועליו נאמר :בריתי היתה אתו ,החיים והשלום .ועוד שנוסף על שכרו שכר
גדול מאד ,והוא זה ,כי מלאך אחד ושמו יהודעית ,ממונה על נשמתן של המוכיחין לשמה ,והוא
מביא דיוקניה דההוא מוכיח ,אשר הוא מזכה את הרבים בתוכחתו ומכריע את העולם מכף
חובה לכף זכות.
ובשעה שמביא ההוא ממונה הדיוקנא ההוא ,כדין מלכא קדישא מברך לההוא דיוקנא בכל
ברכאן ,דנתברך אברהם אבינו כד קריב עובדי עבודה זרה לעבודת הקדוש ברוך הוא ,כמה דאת
אמר" :ואת הנפש ,אשר עשו בחרן" .ומעלין לההוא דיוקנא בשבעין עלמין הגנוזים ,דלא זכו
בהו שום בר נש אחרא ,חוץ מאן דמזכה רבים על ידי התוכחה .המשך בהוספות והשמטות עמ' קיא
.א ואין לך אהבה יותר… שצריך להוכיחו על זה .ובזה מתבאר בטוב טעם דבריהם ז"ל ,שואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול
בתורה ,כי האהבה הגדולה ביותר לחבירו הוא להוכיחו כשרואה בו איזה חטא ,ולקרבו לעבודת ה' לקיים המצוות שבתורה.
.א והסיבות והעונשים שבאים לנשמת האדם אחר יציאת הנשמה מהגוף ,אם לא השלימה ותיקנה בעולם כראוי וכנכון.
(יסוד יוסף ,מאורי האש).
.א אבל הכלל הוא… צריך להודיע לחבירו .כלומר ,שלא יסתפק להוכיחו סתם ,שאינו נוהג עצמו כשורה ,אלא יודיע לו גם
כן העונש על החטא שהוא נכשל בו ,כי אולי על ידי זה יעזוב דרכו הרשעה ויזהר ביותר מלהכשל בם עוד( .מאורי האש,
לפי ביאור אשכנז).

קו

קובץ הסכמות ומכתבים

השמטות והוספות

קטעיםמדרשתפרשתכיתבוא

דברות קודש שנאמרו בעת שהיית כ"ק הגה"צ שליט"א במעלבורן אוסטרלי',
בבהמ"ד של הרב הנגיד רבי יוסף יצחק הכהן גוטניק שליט"א על הפסוק (כט ,ח)
"ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון"
 ...אין חכם כבעל הנסיון .כשהייתי ילד קטן ,בשנת תשי"ד-ט"ו ,כשבאו לארצנו הקדושה אניות מלאות
יהודים שומרי תורה ומצוה באמת ,ילדים עם פיאות וכו' ,מאות משפחות ביחד על האניות "ציון" ו"שלום",
והלכו כל הארגונים כמו "עלית הנוער" ,הקיבוצים ואירגוני
המיסיון והשמד למיניהם ,שדרכם לחטוף ילדי ישראל
ולהכניסם לבתי התיפלות שלהם ,וחטפו את הילדים
מאביהם ונתנו לאביהם מתנות יפות וכו' ,והחינוך העצמאי
הצילו ילדים ,וגם אבי ז"ל תפס גם כן הרבה ילדים ,וכך
נצלו אלפים מילדי ישראל משמד .והיה יכול להציל מאות
אלפים ילדים ,רק שלא היה לו די ממון להחזיק את הילדים
ולתת להם מטה ,כסא שולחן וכו' .והלך לכל הרבנים ובתי-
הגה"צ רבי חיים אלי' שטערנבערג זצ"ל בדרשה הדינים ,וביקש מהם שיתנו הוראה ,שכל משפחה חרדית
בתלמוד תורה "מחזיקי תורה" בחיפה
תכניס לביתה שנים או שלשה ילדים מהעולים .והרבנים
אמרו אז ,שהיות והאנשים בארץ הקודש אין להם כעת
מה לאכול ,כי היה אז שנים של רעב ואין די לאכול להילדים שלהם עצמם ,על כן אי אפשר ליתן הוראה
כזאת .ואבי ז"ל טען שיקצצו מהאוכל של הילדים שלהם קצת ,כי הוא עת השמד רח"ל כו'.
סוף דבר יצא מכל זה ,שהלכו אז לשמד יותר ממיליון ילדי ישראל רח"ל ,ואם היו מצילים אותם אז ,היה
לנו כעת עוד הרבה מיליוני יהודים שומרי תורה ומצוות בלי וזמאא.
.א ואמרתי פעם לידידי  -להבחל"ח  -הגה"צ מוואידיסלאוו זצ"ל ,אחר שאמר דרשה חריפה נגד הציונים כו' ,שהעבירו
מיליון ילדי ישראל לשמד (אז זיי האבן גע'שמד'ט א מיליאן אידישע קינדער)  -אמרתי לו אז ,שאינו נכון ,דהן אמת שהם
העבירו את הילדים על הדת ,אבער מיר ,די חרדישע אידן זענען שולדיג ,מיר טראגן די גאנצע אחריות אויף דעם (אבל
אנחנו היהודים החרדים אשמים בזה ,ואנו נושאים את כל האחריות על זה) .עס איז דעמאלט קיינעם נישט אנגעגאנגען
מקרב צו זיין די דאזיקע אידן (לאף אחד לא הי' איכפת אז לקרב את ילדי ישראל הללו) .קיינער האט זיי נישט געוואלט
ארייננעמען (אף אחד לא רצה להכניסם אליו) .אני ראיתי כל זה בעיניים שלי ,והרבה בארץ ישראל יכולים להעיד על זה.
ועל זה צריכים אנו לומר "אבל אשמים אנחנו" על אחינו ילדי ישראל הנ"ל ,אשר ראינו צרת נפשם של הורי הילדים הנ"ל
בהתחננם אלינו בדמעות שליש על זה ,שאף אחד אינו עוזר להם להציל את ילדיהם ונפשם ,וטענו שאם היו יודעים מה
שקורה ב"ארץ הקודש" ,לא היו באים לשם כלל .ושאלו אותי" :הזאת היא ארצנו הקדושה ,ארץ ישראל ,אשר כל כך זמן
השתוקקנו להגיע אליה"?!
עוד סיפרתי אז להגה"צ מוואידיסלאוו ,אשר כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זי"ע היה אצלנו בבית כמה פעמים כשבא לבקר
בארה"ק ,ואבי זצ"ל סיפר לו ,שאפשר להציל אלפי ילדי ישראל ,ומה שנחוץ הם רק בניינים היכן להשכין את הילדים וליתן
להם מזון ולבוש ,כי הם ילדים חרדים אמיתיים ,עם פיאות וכו' (עכט היימישע אידישע קינדער מיט פיאות וכו') .והאדמו"ר

השמטות והוספות

קובץ הסכמות ומכתבים

קז

וכמו כן הוא המצב כאן,
בארצות הברית ,שאין איש
שם על לב על זה שחצי מיליון
יהודי רוסיא הולכים לטמיון
ולמיסיון ר"ל ,וד"ל.
בנין הת"ת שבנה הגה"צ רבי
מכתב מהגה"צ הרב חיים אלי'
ואספר לדוגמא ,לפני
שטערנבערג שמבקש לארגן למלמדים ישעיה זאב גראס זצ"ל בערך
עשרים שנה באו אלי כמה
בשנת תש"ט
תשכט
מיהודי רוסיא ,וטענו,
למע"כ ידידי היקר הרב
שאין להם היכן לשלוח
החסיד המפואר וכו' כש"ת
את הילדים שלהם ,כי מו"ה שלום יודא גראס נ"י
הישיבות שלנו מבקשים אחד"ש כבודו באהב"ר
לחודש אבקשך טובה גדולה ,אם
מהם 400$
עבור כל ילד .ואמרתי אין אתה יכול בעצמך
מפני
זאת
לעשות
להם ,שימסרו את
בריאותך ,תבקש אחד
הילדים שלהם להתחנך מידידך שתואיל נא לשאול
במוסדות ליובאוויטש .את הרב יוסף אשכנזי נ"י או את הרב שלמה גפן נ"י
ודברתי אז עם כמה  ,למה עוד לא בא החדשות של חודש טבת וכבר
עשירים גדולים ,ושאלתי עבר  5שבועות שלא קבלנו זאת ,וגם מתי יהיה זה
כאן אצלינו .כי מפני זה לא יכולתי ליתן להמלמדים,
אותם ,למה לא בונים
והמלמדים מבקשים ממני דבר זה.
ישיבות ומוסדות עבור נא ונא לכתוב לי תיכף מתי יהיה כאן החדשות של
ילדי רוסיא שאלפים טבת ושבט ותכתוב לי אקספרס בשביל המלמדים.
מאחל לך רפואה שלמה ובריאות גופא
תמונה נדירה מהגה"צ רבי ישעיה
ורבבות מהם יוצאים לא-
זאב גראס זצ"ל בחיפה בסעודה
ידידך חיים אלי' שטערנבערג
עלינו לתרבות רעה ח"ו,
ואנחנו נצטרך ליתן על זה דין וחשבון כו' .והבטיחו לי לעשות דבר ,אבל
לעת עתה לא ראיתי שיעשו כמו שצריך על פי תורה ,וסו"ס שנצטרך ליתן על זה דו"ח .היחידים כמעט
שפועלים בענין חינוך ילדי רוסיא הם חסידי ליובאוויטש.
באמצע אמירתי התורה ,בקשני המארח הרב גוטניק שליט"א ,לספר את הקשר שהיה לי עם  -להבחל"ח
 כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע .ולהיות אשר "כל מה שבעל הבית אומר לך עשה" ,לכן הפסקתי באמצעאמירת התורה ,ומפני קוצר הזמן סיפרתי רק ענין אחד ,כדלהלן.
הנה כאשר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע יצא בקריאה אודות מבצעי-הקודש בענין תפילין ,מזוזה,
מסאטמאר עשה אז אסיפה עם כמה מהמנהלים שלו ,וסיפר להם מה שאבי ז"ל סיפר לו ,והחליטו לקנות ג' בנינים גדולים
(שהיו אז באמצע הבניה) ,שעלו אז  -בשנת תשט"ו  -לסך מאה ושבעים אלף דולר ,והבטיח האדמו"ר זצ"ל ,שתיכף כשיחזור
לארצות הברית ,ישלח הכסף ,וכך יוכלו להציל כמה אלפים ילדים .אבל כשהאדמו"ר מסאטמאר חזר לארה"ב ,החליטה
ההנהלה כי אין להם די כסף לנהל את המוסדות שלהם בארה"ב ,ואיך יכולים הם לשלוח כסף כדי להקים מוסדות חדשים
בארץ הקודש.
עבודת אבי זצ"ל היתה ,שהלך בעצמו לכל מקום שהגיעו לשם היהודים העולים מרומניא ואונגארין (ליד חיפה) ,ודרש שם
דרשות מלהיבות וקירב אותם והציע להורים היכן לשלוח את הילדים שלהם ,וחיזק אותם במצות שמירת שבת ,והשיג
עבורם כיסוי ראש ,ציצית ,תפילין ,מזוזות ואירגן עבורם טהרת המשפחה וכו'.
זכורני היטב איך שאבי זצ"ל שלח אותי בין הזמנים ,כשהייתי בן י"ג שנים ,לילך מבית לבית ולעורר את היהודים לקיום
המצוות ולראות מה הם עושים ,והעולים האלו בכו ממש לפני ,שגנבו מהם את ילדיהם ומסרו אותם לקיבוצים חילוניים
ואין להם תלמוד-תורה ,בית המדרש ומקוה וכו'.
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"בית מלא ספרים" ועוד ,ועל ידי פעולותיו הקדושות עשה הרבה בעלי תשובה ,נתעוררתי אז מאד מענין
הבעלי-תשובה ,ונזכרתי מה שכתב בעל המאור ושמש בפרשתנו (כי תבא) ,וז"ל :שמעתי מהרה"ק האלקי
האבדק"ק נשחיז זצוק"ל ,כי מפני זה יארע לבעלי תשובה שחוזרין לקלקולן ,לפי שאינן נזהרין במאכלות
אסורות ,ואינם נזהרים לאכול בקדושה ,ועל ידי כן הנצוצים המגולגלים בהמאכליםב הם מושכים אותם
אחורנית ,עכ"ל.

הרבי חשב שאני צוחק ,אבל האמת היתה שהיתה אצלי שמחה ,שאם אכן מובטח שיבא
משיח תיכף ומיד ממש ,הרי שאני פטור מהעול הגדול שהטלתי על עצמי לפעול למען תיקון
השחיטה (שכמעט הרגו אותי כמה פעמים ,ובנסים גדולים נצלתי ב"ה) ,בכדי למנוע את עיכוב ביאת
המשיח.

ישבתי אז לילה שלם וכתבתי לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מכתב ארוך (בערך טו"ב עמודים) ,שהיות
וכ"ק האדמו"ר פועל הרבה ועושה הרבה בעלי תשובה ב"ה ,והיות ומובא במאור ושמש הנ"ל שבעלי
תשובה חוזרין לקלקולן על ידי שאינם נזהרים במאכלות אסורות ,וכן ידוע המכתב שכתב הרמב"ם לאנשי
מדינה אחתג (והעתקתיו במכתבי לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש) ,שע"י שאכלו מאכלות אסורות נעשו
כופרים רח"ל ,שלא האמינו בביאת המשיח ,וכן הארכתי בגודל מעלת מצות תפילין ומזוזה (עיין ספרי
מזוזת ישראל כהלכתה ,ובקובץ ספרי סת"ם כ"ב חלקיםד) שכן ירבה וכן יפרוץ ,סיפורים נוראים על זה,
מה שבעיני ראיתיה כו'.
.א ראה באריכות שער המצוות להאריז"ל פרשת עקב .ובספרנו לעיל פ' עקב.
.א המובא בסה"ק דגל מחנה אפרים פ' עקב ובצפנת פענח פ' יתרו.
.א שהעתקתי שם סיפור בענין מזוזה מכ"ק אדמו"ר זי"ע בלי שם בעל המעשה ,כדי לעורר גם את אלה שאינם ידידי חב"ד,
וד"ל.
הא בהיותי בגיל  13שנה הייתי הולך כמה פעמים (בשעות הצהרים כשהילדים היו משחקים) לבקר אדם זקן בן שבעים
שנה ששכב במטה הרבה שנים ולא הי' יכול ללכת ,ונתתי לו לאכול סעודת צהרים .פעם אחת שמעתי מאאמו"ר ז"ל שאמר
בדרשה בענין תפילין ומזוזה ,שמי שיש לו מזוזה כשרה ניצול מכל פגעי הזמן ,והרבה פעמים יכול להיות שרואים אנשים
זקנים שהולכים עם מקלות ,או שאינם יכולים להלך ברגליהם כלל ,ואם הי' להם מזוזות כשרות היו יכולים ללכת ולקום
מהמטה לבד ,בלי עזר של אנשים ,כמו שכתוב בתורה "ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" ,ועורר אז אאמו"ר בענין המזוזות
הקטנות שרובם פסולות ,שמכרו אז באה"ק מזוזות נדפסות רח"ל בעד חצי לירה (שאז הי' זה לערך  15סענט) ,ואמר אז
אאמו"ר שהמזוזה הזאת אינה שוה כלום וכו'.
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קט

על כן הצעתי לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש ,שיצא ב"מבצע" חדש ,שהבעלי-תשובה יאכלו בכשרות.
כמובן שלא כתבתי לו פרטים איך ומה לעשות ,רק הצעתי שיעשה מבצע כשרות בדרך כלל .גם הצעתי
שיסדרו כתה ללמד שוחטים ובודקים ,כי אין אומן בלא כלים ,ואם אין שוחטים טובים ,אזי אין כשרות.
ולדאבונינו אין כמעט שוחטים טובים שאפשר לסמוך עליהם כידוע כו'.
עברו כמה שבועות ולא קבלתי תשובה .התקשרתי עם ליובאוויטש ודברתי בטלפון עם הרב חודקוב
ואמרתי לו שכתבתי מכתב ארוך לכ"ק אדמו"ר זי"ע ,ושאלתיו האם הגיע מכתבי ליעדו .וענה לי ,שאכן
מכתבי הגיע והרבי ראה את המכתב .על שאלתי למה לא קבלתי תשובה על מכתבי ,ענה לי :התשובה
למכתבך קיבלת כבר בעתון "אלגעמיינער זשורנאל" .על תמיהתי מהו כוונתו בזה ,סיפר לי ,שזה עתה
יצא כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש במבצע חדש בקשר עם "מבצע כשרות האכילה ושתי'" ,והוא ,שכל מי
שמקבל עליו להכשיר את המטבח שלו ,הנה ליובאוויטש תשלם עבורו חצי ממחיר כלים חדשים ,שיוכלו
לקנות אותם בחצי ממחירם בחנות " ."G. & SONSולאמת דבריו אמר לי ,שאני יכול לילך בעצמי
לברר בחנות הנ"ל ,אשר אנשים כבר קנו שם כלים בעד עשרות אלפי דולר (אשר מחצית המחיר משלמים
מליובאוויטש) .הלכתי תיכף ומיד ודברתי עם בעל החנות הנ"ל ,ואישר לי את כל הנ"ל .ועל הצעת השוחטים
אמר לי הרב חודקוב ,שאכן בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית ,ב" ,"770מתקיים בכל שנה או
שנתיים כתה של שוחטים כו'.
שדברי היוצאים מן
ַ
כעבור זמן מה כתבתי לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש עוד מכתב ,ותוכנו היה ,שראיתי
הלב נכנסו אל לבו כו' ,וב"ה שרבינו יצא במבצע כשרות הכלים הנ"ל ,אך דא עקא ,שכאשר מכניסים בכלים
חדשים וכשרים ,בשר שאינו כשר ,אז הכלים נטרפים ביום אחד ,והרי אי אפשר לקנות כלים חדשים
בכל יום .ולהיות שלדאבונינו היום הרבנים נמכרים בעד בצע כסף כידוע והמכשולות עצומות מאוד ,ע"כ
לדעתי אין עצה אחרת רק שרבני ליובאוויטש (שאי אפשר לקנות אותם בבצע כסף) יסדרו שחיטה תחת
השגחתם ,ובמסירות נפש יכולים לסדר כשרות על צד היותר טוב.
כעבור זמן קצר טילפנו אלי  -להבחל"ח  -הגה"צ ר' זלמן שמעון דווארקין זצ"ל והרב דוב בער ליווי ע"ה,
וסידרו תיכף שחיטה וכו' ,וקראו אותי שאבוא לראות את השחיטה וכו' .ופרסמתי אז ,שבזמן שאצל שאר
החסידים שחטו  1,200עופות לשעה ע"י שוחט אחד ,הנה בליובאוויטש שוחטים רק  300עופות לשעה
(ועיין בספרי אכילת בשר הלכה למעשה).







שיעורי זוהר הקדוש
לתועלת הציבור אנו מבקשים לעדכן אותנו על
שיעורי הזוהר הקדוש המתקיימים באיזור מגוריכם.
נא לפרט מקום השיעור ,מוסר השיעור ,ימים ,שעות,
מספר משתתפים וכד' .טלפון .02-6500828 :או
פקס .02-9951300 :נשמח לבוא לעזרתכם במשלוח
ספרים וכד' לייעול הלימוד .כמו"כ אנו מחפשים
מתנדבים לחלוקת ספרים בכל רחבי הארץ ,הודיעו
לנו ויהא זה לתועלת ולחיזוק לימוד הזוה"ק ,ועי"ז
נזכה במהרה להבטחת הרשב"י זי"ע בדא יפקון מן
גלותא ברחמי בב"א.
]לקבלת ספרים חינם לחלוקה,0548-436784 :
"מפעל הזוהר העולמי" שע"י מוסדות האלמין[

והנה פעם בעת ששימשתי את הזקן הזה ,נזכרתי בדברי אאמו"ר זצ"ל ,שאם המזוזה כשרה יכולים ללכת לבד כו' .רצתי
תיכף לאמי תחי' ובקשתי ממנה מזוזה בשביל היהודי הזקן ,והסרתי מן המשקוף את המזוזה הישנה של הזקן ,ומצאתי שם
נייר קטן נדפס עשרת הדברות ,ושמתי במקומה מזוזה חדשה כשרה ,ועד כמה חדשים התחיל הזקן הזה ללכת לבד והי' בא
כל יום לבית המדרש ,והי' יכול כבר לקיים "ובלכתך בדרך".

קי
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השמטות והוספות

כ"ק אדמו"ר מהאלמין
שליט"א מדבר עם הגה"צ
רבי משה יהודא ליב לנדא
אב"ד בני ברק שליט"א
בענין כשרות השחיטה
והניקור בארה"ב ,ובענין
שערוריית הקלף שלא
נעבדו לשמה ושתפסו
משאיות שלימות עם
קלפים מערבים מעזה
ויריחו.
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קיא

המשך הדרשה מעמ' קה
ונסיים במה שכתב הגאון הקדוש צדיק ויסודו של עולם אור טמיר ונעלם ,קדש הקדשים
המלוב"ן ,מרא דרזין ,מרן רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"ל זיע"א בספרו דורש טוב (עמוד ע"ב)
וזה לשונו :גדולה זכות רבי שמעון בר יוחאי בעולם העליון יותר מכל הצדיקים.
שבחי אדונינו התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א שכתב הגאון הקדוש צדיק יסוד
עולם המקובל האלוקי רבי יעקב אבוחצירא זי"ע
בספר דורש טוב עמוד (ע  -ע"ג) וזה לשונו :ושבח הרשב"י גדול מכל בני אדם לפי שבימיו
של רבי שמעון בר יוחאי היו אפילו תינוקות יודעים דרך הסוד כראוי וכל בני הדור היו
מטמינים סודם בלבם ,באמת הרשב"י עליו השלום גלה סודו בכל העולם עד שאפילו תינוקות
של בית רבן היו יודעין אותו .עוד שם :ידוע מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה :דרבי שמעון
גדול מכל העולם ומדורות הראשונים שעברו מאדם ועד נח ומשם ומאבות העולם ומן הסנהדרין.
עוד שם :ולעולם זכות הרשב"י היא העומדת עמנו בגלות עד שיבוא מלך המשיח וזש"א "כסאך"
(תהלים מ"ה ז') דהיינו שמך חקוק בכסא הכבוד "אלקים לעולם ועד" ,וזכותך שהיה חשוב כמשה
רבינו עליו השלום תעמד לזה השבט עד שיבוא מלך המשיח במהרה בימינו אמן .ועל כן אין זכות
גדולה מזו כשאחד מקרב את השני ללימוד זוהר הקדוש ,שמקבל את השכר זה עד סוף כל הדורות
כמבואר בספה"ק נדחי ישראל בהקדמה.


בספר הקדוש צמח צדיק להרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויזניצא זצ"ל מביא על הפסוק
"מכל עץ הגן תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" .יש לרמז על פי מה דאיתא
בספה"ק ומרומז באור החיים הק' דלפעמים נפש צדיק נתגלגל בדג .והנה יש ב' מיני צדיקיםא
כי יש צדיק שעוסק תמיד בתורה ותפלה ואינו חושש לתקן אחרים רק לעסוק כל היום בג"ן
סדרים .לכן אינו עולה על לבו כלל שחטא .וצדיק כזה יוכל להיות שיתגלגל לפעמים כי אדם
אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא .אמנם יש צדיק שעוסק גם כן בתקנת אחרים והוא
יורד לפעמים ממדרגתו להעלות ניצוצי הקדושה של פשוטי עם שנתפזרו בין הקליפות .ומפני
שיודע שיש לפעמים ירידה .לצורך עליה ותיקון .הוא רואה לתקן מעשיו בכל עת וצדיק כזה
אין צריך להתגלגל כי מתקן תמיד הירידה שלו .וזה הרמז מכל עץ הג"ן אכל תאכל דצדיק
העוסק תמיד בג"ן סדרים ואינו משים על לבו שחטא לפעמים לתקן בתשובה .יש מציאות
שאכל תאכל .שיוכל להתגלגל לפעמים בדג .אמנם מעץ הדעת טוב ורע רוצה לומר צדיק
שיודע בנפשו שעושה לפעמים גם כן רע על ידי שיורד ממדרגתו כנזכר לעיל ועל ידי זה חוזר
תמיד בתשובה .לא תאכל ממנו כי אינו צריך להתגלגל .וגודל זכות מזכה את הרבים אין די
מה שנאמר בה בכל ספרי קודש ,ונביא דברי הספר הקדוש חובות הלבבות שער אהבת ה'
פרק ו' :וראוי לך אחי לדעת ,כי זכיות המאמין ,אפילו אם יהיה מגיע את התכלית הרחוקה
בתקון נפשו לאלקים יתברך ,ואילו היה קרוב למלאכים במדותם הטובות ומנהגיהם המשובחים
והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו ,אינם כזכיות מי שמורה בני אדם אל הדרך
הטובה כו' ,שזכויותיו נכפלות בעבור זכיותם בכל הימים ובכל הזמנים כו' ,עיי"ש .ועיין בזוה"ק
.א עי' בסה"ק נועם אלימלך סוף הספר ,אגרת הקודש עה"פ "דור לדור ישבח מעשיך"וכו' ,עיין שם.

קיב
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פ' לך (דף ע"ט ע"ב) דכל מאן דמזכה לאחרא ההוא זכותא תליא ביה ולא אעדי מיניה כו'.
בספר שמועות ישראל פרשת בראשית (אות י') כתב :שמעתי ממורי שהראו לוב כשהוליכו
תחת עץ הדעת טוב ורע היו עמו אנשים הרבה מישראל ,ואחר כך שהעבירו אותו תחת עץ
החיים היו מועטין ,ואחר כך שהכניסו אותו בגן עדן הפנימי נתמעט עוד עד שנשארו מעט
מזעיר ודברי פי חכם כן (בן פורת יוסף פרשת בראשית דף יז ע"ג).
השמטה מעמ' יג



האדמו"ר מטאש שליט"א מחלק תקונים להבחורים :כ"ק
האדמו"ר מטאש שליט"א פנה הרבה פעמים בדברי עידוד
לבחורים ולאברכים ועודד אותם ללמד ולומר תקוני זוהר ,וכן
חלק להבחורים תקוני זוהר ובדף הראשון כתוב ברכה ,שיזכה
להבין הזוהר הקדוש ועל ידי כך יתלהב ויטהר לבו לעבודת
השי"ת.
סגולה לעייפות לומר תקוני זוהר :היתה תקופה כשהתעייף
מחמת טרדות עבודתו הקדושה ,היה אומר בהתלהבות כמה
כ"ק האדמו"ר מטאש שליט"א דפים תיקונים ,ונפח בעצמותיו רוח חדשה.
מה עשה כ"ק האדמו"ר מטאש שליט"א בליל שבת אחר עריכת השלחן? חסיד אחד עקב אחר
כ"ק האדמו"ר מטאש שליט"א לראות מהי עבודת קדשו בליל שבת אחר גמר עריכת השלחן
["טיש"] ,וראה איך כל שבת אחר עריכת השלחן אינו הולך לנוח עד שגמר כל הזוהר של
פרשת השבוע.
השמטה מעמ' ט



ועכשיו נדפס קו"ק שיצא לאור ע"י הביד"צ של קהילת קלויזנבורג ,וכ"ק האדמו"ר
מקלויזנבורג זצ"ל חתם ג"כ ע"ז (ומעניין מאוד שכפי הנראה הרי היא החתימה היחידה שחותם
עצמו בחתימה "יקותיאל יהודה מרודניק") ,וז"ל הקול קורא:

.א בספר "אבן ישראל" הערה טל שהראו לו כשהוליכו וכו' והענין הוא כמו שכ' בס' בן פורת יוסף שם :שמעתי מהרב המוכיח
מורנו הרב יהודה ליב (פיסטנר) שיש ע' אומות ,ויש אומה הישראלית מועטין הקרובין לאחדות השם יתברך ,ובתוך אומה
ישראלית יש רבים העושין מצות להתפאר להיות אנשי שם וכן בתורה להתגדל ,ובני עליה הם מועטין וכל היותר קרובים
לאחדות השם יתברך הם יותר מועטין ,וכו' ודפח"ח ,עכ"ל .ולפי זה יובן קצת דברי הבעש"ט זצ"ל מה שכתב שהראו לו
כשהוליכו תחת עץ הדעת וכו' תחת עץ החיים וכו' בגן עדן וכו' ,והוא על זה הדרך .עץ הדעת טוב ורע ,יש בו תערובות טוב
ורע ,ולכן ראה שם אנשים הרבה מישראל ,שהם אנשים שיש בהם טוב שעושין מצות ולומדים תורה ,ויש בהם רע שמכונים
בהם מחשבות רעות דהיינו להתפאר ולהתגדל .ועץ החיים הוא כולו טוב ,ולכן ראה שם אנשים מועטין ,שהם אנשים שיש
בהם רק טוב שעוסקין בתורה ומצות לשמו יתברך בלבד בלי שום פניות שהם בני עליה ממש .וזהו מה שאמר שם ראה
שנתמעטו עוד עד שנשארו מעט מזעיר ,כי אותם הצדיקים הגדולים שהם קרובים ביותר לאחדות השם יתברך הם מועטין
ביותר.
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ב"ה ,קהל יסודי התורה שה"פ קלויזענבורג
בהוראת הבד"צ לאפרושי מאיסורא באנו לפרסם לרבים המכתבים שנדפסו בחוברת שנשלח
לידינו אודות מצב הניקור באמריקע :וויליאמסבורג ,בארא פארק ,מאנסי ,ועוד .ואזהרה מביד"צ
דקהילתנו שלא לאכול בשר עד שיסודרו הדברים בכל.
ב"ה ,ביד"צ דקהל יסודי התורה שה"פ קלויזענבורג
למנהלי הקהלה הע"י,

כדי להסיר מכשול הננו בבקשה לפרסם לאנשי קהלתנו המכתבים הנוגעים לענין ניקור
חלב החמור ולהזהיר שלא יבואו למכשול ח"ו עד שיסודרו הענינים בכל.
וע"ז באנו על החתם ד' עשי"ת תשמ"ג לפ"ק
אהרן יודע ווילנער  -אהרן ווידער
אפרים פישל הערשקאוויץ
לחומרת הדבר שרח"ל גורם לטמטום הלב ומקור לכל פירצות הדור רח"ל הוא מאכלות
אסורות ,חתמתי גם אני שמי להמנות על העומדים על המשמר בדרך אבוה"ק זי"ע ועכ"י.
מקום החתימה
יקותיאל יהודה מרודניק
(כ"ק אדמו"ר [שליט"א] מצאנז-קלויזענבורג)


מכתבים נוספים שלא הובאו בפנים
בס"ד ,א' כסליו תשע"א פה אלעד ת"ו
ולסד' ויזרע יצחק  ....ויברכהו ה'
לכבוד כ"ק האדמור"ר מהאלמין שליט"א
אחדשה"ט באה"ר וכ"ת ישגא לעד
הנה באתי במגילת ספר להוקיר ולהודות ולהעריך את מעלת יקרת מעלת כבודו על הוצאת
הקונטרס החשוב והעצום ספר "ערכה של שעה" במעלת לימוד הזוה"ק וזה ימים אחדים אחרי
שחילקנו כאן עירנו אלעד ת"ו בכל הבתים ע"י תיבות הדאר את הקונטרס וכבר קיבלתי הרבה
טלפונים של אנשים שהתחזקו מאוד מאוד והתחילו בלימוד הזוה"ק .ועוד מעשה שקרה היום,
שחיכיתי בתחנת האוטובוס ולפתע ניגש אלי אברך ליטאי ואומר לי אני רוצה לחלק לימוד
הזוה"ק אם אני מוכן להשתתף ,ושאלתי אותו למה התעורר לזה ,וסיפר לי שחילקו לו בתיבת
הדאר קונטרס ומיד הראה לי אותו והתחלתי לבכות ממש מרוב התרגשות ,והכל זה הזכויות
של כ"ק האדמו"ר ושל אותם גבירים שזכו לעזור מנדבת ליבם לענין חשוב זה שידוע זה עלה
הרבה כסף.
ואחתום בברכה שזכות התנא האלקי אדוננו רבי שמעון בר יוחאי יגן עליכם באלף המגן
רפו"ש וע"י יתגלה כבוד ה' בעולם.
כ"ד הצעיר אי"ש ב"ר ציון בוגנים

קיד

קובץ הסכמות ומכתבים

השמטות והוספות

הוספות להקדמה

מה ששמעתי בדרשה שדרש כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
עד מתי נחכה ומה נעשה להביא את משיח צדקינו במהרה בימינו?
הבה נתבונן בדברי רבינו הגדול הגר"א ז"ל .הגר"א שהיה כאחד מן הראשונים וכל רז לא
אניס ליה ,עד שגדולי ישראל העידו עליו שהיה נהורא דמשיח בן יוסף ,וכך כותב עליו בעל
ה"מגלה עמוקות" ומביא את דברי האריז"ל אשר "אחד מג' דברים שנצרך משיח בן יוסף לבוא
בכל דור ודור הוא לגלות רזי התורה למי שראוי לזה ,ולבי אומר לי בבירור אשר לזה נשלח
לנו עיר וקדיש משמיא נחית הה"ג הגר"א ז"ל לגלות לנו את התורה בנגלה ובנסתר" (תולדות
יצחק על ביאור הגר"א לספר יצירה חלק ב' תרבי"ד דף ק"מ ע"ב – קמ"א ע"א).
הגר"א נתן את נפשו לקיים כל דקדוקי מאמרי רז"ל גם מה שלא הובא בשו"ע
ידוע שלפני הבר מצוה למד בחצי שנה כל כתבי עץ חיים ,ונתן את נפשו לקיים כל דקדוקי
מאמרי רז"ל גם מה שלא הובא בשו"ע ,כי אמר ה' יוצרי מבטן לעבוד לו.
ואפשר להוסיף על דברי התולדות יצחק (שסימן הב' ידוע שצריך משיח בן יוסף לעסוק
בעליה לארץ ישראל – ובזה עסק הגר"א ז"ל הרבה מאוד) – כעת נתגלה לנו מרבינו הגדול
והקדוש רבי יעקב דוד רידב"ז זי"ע  -ה'תר"ה  -ה'תרע"ד – וזל"ק :העולם אמרו שחשב עצמו

השמטות והוספות

קובץ הסכמות ומכתבים

קטו

(רבינו משה חיים לוצאטו – הרמח"ל) למשיח .ושמעתי מפי מו"ר הרידב"ז זצ"ל ,שפעם אחת
אמר לתלמידיו שיחפשו עליו שאם עבר פעם אחת על דברי חז"ל ,אזי אינו יכול להיות משיח,
והזכירו לו כי פעם אחת עבר על מאמר חז"ל "לעולם יצא אדם בכי טוב" (פסחים ב') ,ואז הסיח
דעתו מלהיות משיח (ספר "עדן ציון" עמוד קמ"ה).
וכעת יכולים להבין למה נתן הגר"א את נפשו לקיים כל דקדוקי מאמרי רז"ל גם מה שלא
הובא בשו"ע ,מפני שהיה צריך להיות משיח.

וראה לעיל עמ' לג מה שהובא

הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע,
ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום ,שאי אפשר בשום
אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא .דרשת הרידב"ז
בעיר שיקאגא ,השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום
ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו
יותר – שלוחים נאמנים השטן .לא יאמינו זאת אנשי
יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת ["עשב"
אחד] להשחית את כל העיר וכל המדינה .אין תרופה
ואין עצה – לא תוכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם.
חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי ,שמאז נתפרסם
שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה ,והגדולים בכל
המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת
נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה.
וראה לעיל עמ' ט מה שהבאנו ש"שני נביאים התנבאו בסגנון אחד"
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בס"ד
לכבוד רועה הזוהר הקדוש ,מזכה הרבים ,הארי שבחבורה
רבינו האדמו"ר הקדוש רבי שלום יהודה גרוס שליט"א
הקב"ה יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים עד בוא משיח צדקנו לחיי נצח.

הבטיח לנו אליהו הנביא כי בזכות התעסקות בזוהר הקדוש נצא מהגלות ברחמים ,כתבו
לנו רבותינו לגרוס ולעסוק בזוהר לקרב את הגאולה ,הזוהר הינו החרב המקצצת את הטומאה
והיצר הרע ,הזוהר מזכך את האדם ונפשו ,עיקרו של הזוהר הוא מוסר קדוש ,עבודת השם
טהורה ,אהבת השם וישראל ,מסירות נפש מלאה לתכלית הנצחית ,הזוהר הוא אויר הנשמה,
כפי שהגוף זקוק לאויר כך זקוקה הנשמה לזוהר הקדוש ,וביחד עם קיום ההלכות והמצוות,
לימוד כל פרד"ס התורה ,פשט ההלכות ,רמזיהן ,דרושיהן וסודתן ,מסירות נפש מוחלטת
לקיום ולימוד התורה בטהרה ובקדושה ואז נזכה לאורו של משיח צדק שיופיע במהרה בימינו,
ומהזוהר למדתי לחיות.
לחיות על פי הזוהר משמעותו למסור נפשך לעולם הבא על חשבון העולם הזה ,ולהתנתק
מכל תאוות העולם הגשמי ,מרצון ,מידיעה משמחה ובעיקר שלימות האמונה בבורא עולם
ובתכלית .אזי כל הסתכלות והתבוננות בכל מה שמסביבך היא  -זוהר ,שש קצוות בגשמיות,
למעלה ,למטה ,לפנים ,אחור ,ימין ושמאל ,שלוש מידות ברוחניות ,חכמה ,בינה ודעת ,ואחת
אחרונה שכוללת את הכל  -מלכות.
הזוהר היה קיים בנצחיות כפי התורה הקדושה ,עסק בו האדם הראשון וכל הצדיקים
והקדושים ,דרך האבות הקדושים ,משה רבינו ,דוד המלך ובנו שלמה ,ותנאים ראשונים ,היחידי
שקיבל רשות להוריד את הזוהר לעולם הזה כדי שיעסקו בו הוא רבי שמעון בר יוחאי ,כפי
שאמר בתיקוני זהר דף יז עמ' א ,בראשית ברא אלהים וגומר ,כתיב המשכילים יזהירו כזהר
הרקיע וגומר ,אלין אינון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו ,רבי אלעזר בריה ,ורבי אבא ,ורבי יוסי,
ורבי חיא ,ורבי יצחק ,ושאר חבריא ,דאזדהרו זהירו (נ"א דמזהירין) לעילא כזהר הרקיע ,מאי
כזהר ,אלא כד עבדו האי חבורא ,אסתכמו עליה לעילא ,וקראו ליה ספר הזהר ,ומצדיקי הרבים
ביה יהון נפישין ככוכבים לעולם ועד ,דלא אתחשיך נהורא דילהון לעלם ולעלמי עלמין,
בההוא זמנא דאתחבר האי חבורא ,רשותא אתיהיב לאליהו לאסכמא עמהון ביה ,ולכל מארי
מתיבתא דלעילא ותתא ,וכל חיילין דמלאכין עלאין ,ונשמתין עלאין ,למהוי עמהון באסכמותא
ורעותא כחדא :תרגום בראשית ברא אלהים וגומר ,כתוב המשכילים יזהירו כזהר הרקיע וגומר,
אלו הם רבי שמעון בן יוחאי וחבריו ,רבי אלעזר בנו ,ורבי אבא ,ורבי יוסי ,ורבי חיא ,ורבי
יצחק ,ושאר החברים ,שהאירו אור למעלה כזוהר הרקיע ,מה היא כזוהר ,אלא כאשר עשו
את החיבור הזה (ספר הזוהר) ,הסכימו עליו למעלה ,וקראו לו ספר הזוהר ,ומצדיקי הרבים
בו יהיו חיים ככוכבים לעולם ועד ,שלא יחשיך אורם לעולם ולעולמי עולמים ,בזמן שחובר
החיבור הזה ,רשות ניתנה לאליהו הנביא להסכים איתם ולכל ראשי ישיבות שלמעלה ולמטה,
כל חיילות המלאכים עליונים ונשמות עליונות ,להיות איתם באחדות ובהסכמה כאחד .ומכאן
שהזוהר הקדוש הוא חיבור שנעשה ע"י כל הנבראים הרוחניים מצד הקדושה ,והם כולם
הסכימו לחיבור הזה ,אליהו הנביא הוא המקשר והוא שפותח את תיקוני הזוהר בכך שהוא
מזהיר לכל הלומד בזוהר שלא לעשות הפרדה מההנהגות הרוחניות לקב"ה ,כי יש לקשר לכל
הנהגה רוחנית את הקדוש ברוך הוא שהוא פנימי לכל הנבראים ומקיף לכל הנבראים כפי
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שאמר בהמשך בפתיחת אליהו הנביא זכור לטוב בתיקוני זהר דף יז ,א פתח אליהו ואמר ,רבון
עלמין דאנת הוא חד ולא בחושבן ,אנת הוא עלאה על כל עלאין ,סתימא על כל סתימין ,לית
מחשבה תפיסא בך כלל ,אנת הוא דאפיקת עשר תקונין ,וקרינן לון עשר ספירן ,לאנהגא בהון
עלמין סתימין דלא אתגליין ,ועלמין דאתגליין ,ובהון אתכסיאת (נ"א אתכסייא) מבני נשא ,ואנת
הוא דקשיר לון ,ומייחד לון ,ובגין דאנת מלגאו ,כל מאן דאפריש חד מן חבריה מאלין עשר,
אתחשיב ליה כאלו אפריש בך :תרגום :פתח אליהו ואמר ,רבון העולם אתה הוא אחד ולא
בחשבון ,אתה הוא עליון על כל עליונים ,פנימי מכל הפנימיים ,אין כל מחשבה שיכולה לתפוס
מהותך כלל ,אתה הוצאת עשרה תיקונים וקראת להם עשר ספירות ,להנהיג דרכם עולמות
נסתרים שלא יתגלו ועולמות שיתגלו ,ובהם הסתתרת מפני אדם ,אבל ,אתה הוא המקשר
אותם ,ומייחד אותם ,ובגלל שאתה פנימי לכולם ,כל מי שיפריד אחד מאלו עשרה החברים
יחשב לו כאילו הפריד אותך.
זוהר מזהיר בשלל גווני התורה הקדושה ,מסביר ומבאר סוד השתלשלות המצוות ושורשיהן,
מידותיו של הקב"ה שטבע בעולמו חסד ודין ומה שביניהם ,מהות ברור האוכל  -קדושה
מהפסולת  -טומאה ,דבקות בקב"ה ובתורתו הקדושה על כל שביליה ונתיבותיה בפשט ,ברמז,
בדרוש ובסוד ,לדעת הליכותיה בעולם הזה ודרכיה לעולם הבא ,להכין צידה לעולם הנצחי,
המובטח לכל אשר יעסוק בה יומם ולילה .וזה שאמר בספר בראשית פרק יב (ה) וַ ּיִ ַּקח ַא ְב ָרם
כּוׁשם ֲא ֶׁשר ָרכָ ׁשּו וְ ֶאת ַהּנֶ ֶפׁש ֲא ֶׁשר ָעׂשּו ְב ָח ָרן:...
ֶאת ָׂש ַרי ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת לֹוט ֶּבן ָא ִחיו וְ ֶאת ּכָ ל ְר ָ
הנפש שהיא הנמצאת בשבי הקליפות לאחר מעשה חם באביו נח ,אלו הן הנפשות אשר פדה
אברהם אבינו מידי הסטרא אחרא והם שלו ושל זרעו לנצח נצחים ,וזהו פרוש הזוהר לכל
התרחשויות התורה הקדושה שמסביר ברוחניות את האירועים שקרו ואת מקרה הנפש ,הרוח
והנשמה ופעולותיהם כפי תכליתם ,למה אנחנו בעולם השפל הזה? למה עוברות עלינו כל כך
הרבה צרות? אפילו שאנחנו עמו הנבחר של בורא כל העולמות ,מהו הסתר הפנים? הזוהר
מבאר ומפשט בהסתכלות בדיעבד את העתיד הצפון לזרעו הקדוש של אברהם ,סיבת המצוות
ושורשיהן ,אהבת השם ודבקות בתורה הקדושה ,ובעיקר פדיון נפש הקדושה ,הניצוץ ,התורה
שבעל פה ,השכינה מיד שוביהן  -כוחות הטומאה ,הסטרא אחרא ,הנחש .מאבק של אלפי
שנים עומד להסתיים בנצחון הרוח על החומר ,הזוהר אומר החומר ייעלם ,הגשמיות העכורה
תעלם כלא הייתה כל תכלית החומר הייתה הטעייה לטומאה ,לקחת את הנפש השבויה מיד
שוביה ולהעלותה למקומה בקדושה ,וזהו שאמר דוד המלך ע"ה בספר תהילים (מט ,יב) ִק ְר ָּבם
מֹותם ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות ..:שכל כך הרבה מקומות גשמיים
עֹולם ִמ ְׁשּכְ נ ָֹתם ְלדֹור וָ דֹר ָק ְראּו ִב ְׁש ָ
ָּב ֵּתימֹו ְל ָ
נקראים על שמות בני אדם ,וסופם כסוף כל אותם שנקראים בשמם ,חורבן הגוף הגשמי ועלייה
לעולם הרוחני ,הנצחי .וזהו לך לך ,לך בעולם הזה לך ,עבורך ,לאסוף מכנען את ניצוצות
הקדושה ,למצרים ולהכניס את רוח שרה בארמון פרעה להצלת יוסף ומשה שיחיו בארמון הזה,
להציל את דוד המלך מסדום ועמורה ע"י לוט ושתי בנותיו ,לקחת את נפש יצחק מידי חמשת
המלכים שהם אות ה' השבויה ,לחתום משכנתא לדורות עם הסטרא אחרא בברית בין הבתרים
להוצאת השכינה "בכל" שמה ע"י מסירת מקרה הגשמיות לידי כוחות הטומאה הגויים שישלטו
בגופם של ישראל עד סוף התיקון ,לקיים כל מצוות התורה בשלימות במסירות נפש מלאה ,עד
שתקרא ע"י אדון הכל בספר ישעיה פרק מא (ח) וְ ַא ָּתה יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ְב ִּדי יַ ֲעקֹב ֲא ֶׁשר ְּב ַח ְר ִּתיָך זֶ ַרע
ַא ְב ָר ָהם א ֲֹה ִבי ..:ישראל בנו בכורו של הקב"ה ,יעקב עבדו ואברהם אוהבו( ,בן ,עבד ,אוהב),
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המקיים כל מצוות אביו ,מלכו ואהובו ,להשכים בבוקר בבוקר לשחוט את היצר הרע ע"י
מסירות נפש להעיר השחר ,לקרוא קריאת שמע לפני נץ החמה לאחר טבילה במקווה טהרה
המסוגל לטהרת המחשבות יותר מכל מצווה ,להניח שני זוגות תפילין מבלי לחשוש מצחוקם
ולעגם של עמי הארצות ,ליטול ידיים בכל הזדמנות לטהר עצמך ורעיונותיך ,לעסוק בתורה
יומם ולילה ,בדרך ,בישיבה באוטו (בוס) ,בעבודה ואפילו בכולל ובישיבה ללמוד לאהוב את
הקב"ה מתוך ספרי המוסר ,ללמוד ההלכות ושורשיהן בפשט ובסוד ,לדעת לכוון בתפילה עפ"י
הזוהר הקדוש ,האר"י הקדוש .גם אם כל העולם חושב שנמרוד הוא "אלהים" ,אתה תהיה
אברהם ,תחפש ותמצא את הקב"ה ,בהתבוננות בעיני הזוהר הקדוש שהוא אור הגנוז המסוגל
לקחת אותך לעולמות העליוניים ולהראות לך את גנזי המלך את כל סודות הבריאה וסיבתן.
נמרוד ולוט תמיד יגידו לך לצאת לציד ,לפרנסה ,לבריאות ,לשמירת הגוף ,אברהם יגיד לו,
ליצר הרע הזה ספר בראשית (פרק יג ט) ֲהֹלא כָ ל ָה ָא ֶרץ ְל ָפנֶ יָך ִה ָּפ ֶרד נָ א ֵמ ָע ָלי ִאם ַה ְּשׂמֹאל
ילה :אתה תעשה הפך מקרי החומר והגשמיות מסור נפשך לעולם
ימנָ ה וְ ִאם ַהּיָ ִמין וְ ַא ְׂש ְמ ִא ָ
וְ ֵא ִ
הנצח.
על ידי מסירות הנפש שלך ,כבוד הרב ,בהפצת הזוהר ,וביכולת שלנו לדלות מהדיסק
שעשיתם כל ספרי זוהר בכל מיני אופנים מנוקדים ,ספרים נוספים שלך מליקוטי הזוהר,
ועוד ,הקלת עלינו את מלאכת הפצת הזוהר ברבים ,ואנחנו מפיצים יותר זוהר ,ליותר יהודים
שהולכים בחשיכה.
הקב"ה ישלם שכרך ,בזיכוי גדול זה.
ט' כסלו שנת תשע"א לפ"ק
בברכה ,יוחנן באנון
מחבר "חיים על פי הזוהר"
בני ברק
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מכתב אל כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל

בס"ד .ער"ה ה'תשל"ח.
לכבוד הרב הגאון הצדיק המפורסם ,בו"ק ,חו"פ ,שלשלת היוחסין ,יפ"ת ,ענף עץ אבות,
כקש"ת ומוהר"ר אברהם יצחק קאהן שליט"א,
כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן,

מרביץ תורה ,טהרה וקדושה בכל תפוצות בני ישראל בכלל ,ובירושלים עיה"ק וגלילותי'
בפרט ,גודר גדר ועומד בפרץ ,נוטר כרם בית ישראל משועלים מחבלים בכרמים ,יזכה ורעננים,
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בעבודתו לכבוד שוכן מרומים ,עדי נזכה להבטחת הנביאים ,והשיב לב אבות אל בנים ,בקיבוץ
נדחי להאריך ימים ,בדשנים ישראל המפוזרים ,בקרב הימים.
אחר קידה ,כריעה והשתחוויה מול פני כהדרג"ק כראוי ויאות לגברא רבא כמותו ,אשאלה
דברי עליו לטורח ,כי גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם
שבל יהיו ַ
ממנו בתפלה ובתחנוניםַ ,
כי אין כוונתי כאן לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא ,אלא להסיר מכשול נורא ואיום אשר נפרץ
בעוה"ר בשנים האחרונות בחו"ל ,עד שעלה הפורץ בגבול ארצנו הק' ,ואל מי נפנה אם לא
לקדושים אשר בארץ ,המוסרים בכל עת ובכל שעה כל נימי נפשם לעמוד על המשמר להסיר
המכשולות מדרך עם ישראל ,ולא ליתן למשחית לבוא אל בתי בני ישראל ,עד כדי מסי"נ,
כידוע ממרן החת"ס זצ"ל ,שפי' בזה מאמר חז"ל "אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית
עצמו עליה" ,כי זה קיום כל התורה ודת ישראל ע"י השרידים אשר בהם ה' קורא ומוכנים כל
רגע למסור נפשם ורוחם ונשמתם בעבור כבוד שמים ,בפרט בגלות המר והנמהר הזה אשר
פירצה בפירצה נגעו ,חשכו מאורות ישראל וכוכבים אספו נגהם ,ואין לך יום שאין קללתו
מרובה משל חבירו ,אשר כל בית ישראל נשענים ממש על יחידי הדור העומדים עדיין על
משמרת הקודש בלי ליאות ,וחד מינן כתרי מינייהו ,ובתוכם כ"ק מעלתו שליט"א.
אשר ע"כ אל יתמה כ"ק מעלתו על אשר העיז היתוש והאזוב אשר בקיר לצעוק על פתחי
גדולי ישראל ,כי במקום כבוד שמים החלש יאמר גיבור אני ,ונאמר ויגבה לבו בדרכי ה' ,וכבר
הורנו חז"ל קבל את האמת ממי שאמרו.
"סימילאק" ,המיוצר
ַ
הנה כאן בחו"ל הרבה שנים נפרץ במאוד עוון שתיית המשקה הנק'
מחלב עכו"ם ,ויש ג"כ חשש רציני של תערובת ֵח ֶלב .ויסוד שתיית המשקה להחליף שתי' זו
בחלב אמו ,וכמה
תחת יניקת הולד שנהגו בכל דור ודור מימות בריאת העולם להניק התינוק ָ
שאם הולד תאכל או תשתה מטעם
כרכורים כרכרו חז"ל באם יראה איזה אונס ,והי' צורך ֵ
בריאות איזה מאכל או משקה של איסור ,והורו לה למנוע מזה בכל האפשרי בימי הנקה,
ובאופן שא"א ,לכה"פ תמנע מלהניק הולד אם אפשרי ,ואפילו להוציא ממון בעבור זה ,כמבואר
היטב בש"ך יו"ד סי' פ"א .הרי דאף שהכל נעשה בהיתר גמור ,מ"מ עיני חכמים יביטו למרחוק
לתכלית הולד שיגדל בקדושה ובטהרה ויהי' ראוי לתורה ועבודה בגדלותו ,וע"כ מנעוהו בכל
כוחם מאיזה נדנוד קל וסרך ,וכ"ש של נגיעת שתיית משקה של איסור.
ועכשיו בעוה"ר ירדנו אלף אלפי מעלות אחורנית ,אשר לא די שבכה"ג מורים לעצמם היתר
גמור להניק הולד ,ולא זו אלא אף זו שנעשה להיתר גמור להשקות הולד תיכף מיום הולדו
"סימילאק" הנ"ל ,אף שהוא כל כולו חלב עכו"ם ,ולא חשש בלבד רק בירור
ַ
בשתיית המשקה
גמור ואין מכחיש .וכבר קבלנו עלינו הוראת רבותינו ז"ל מכל הדורות ,שחלב שחלבו עכו"ם
ואין ישראל רואהו אסור בהחלט .ואף המקילים במקום שאין חלב טמא שכיח ,לא כיוונו כלל
במדינת אמעריקא שכבר נתברר שחולבין גם דברים טמאים .ובדידי הוי עובדא ,שנתברר לי
כן .ועכ"פ בין כך ובין כך אין היתר כלל בחלב עכו"ם.
וע"כ לבי עלי דווי מאוד על המכשול והפירצה הנוראה הלזו ,אשר נעשה כהיתר גמור אצל
בתי החרדים שומרי תו"מ בכל פרטי' ,להשקות המשקה הנ"ל מיד בצאת הולד לאויר העולם,
בלי שום טעם ואמתלא בעולם ,רק מפני כי האשה אשר נתת עמדי רוצה בכך ואין לנו מי
שיגדור בעדנו ויכלה את הקוצים מכרם ישראל.
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והסיבות שאין הנשים רוצות להניק הם שונות ,כמבואר היטב בספרי "מנחת יהודה",
ואכמ"ל.
והקוטב אשר עליו סובב מכתבי הלזה ,הוא הטעות הגדולה שנפלה בהשבועון החרדי הנקרא
שטראל" ,באמצע הקיץ ,ותוכן דבריהם שם ,שה ...התירו משקה הנ"ל ,ורצוף פה
ַ
"דער אידישער
צילום מזה.
ובודאי מובן לכ"ק מעלתו ,שפירסום הלזה הי' כנותן תבן על האש והבערת הפירצה ללהב יצאה
ולהוסיף חטא על פשע להרבות כוחות הסט"א ע"י פטימת הוולדות בדברים אסורים ,כמו שאמרו
חז"ל "אם אין גדיים אין תיישים".
ובפרט שכבר מבואר בספרי "מנחת יהודה" (אשר שלחתי אליו לפני ד' חדשים ע"י ידידי
הרה"ח המפואר ר' דניא' פריש שליט"א) ,אשר כל גדולי דורנו ודור שלפנינו אסרוהו באיסור גמור
שלא במקום פיקוח נפש .וגם הפרפסורים הגדולים מחו"ל העידו ,שרוב החולאים באים ע"י
"סימילאק" הנ"ל .והיוצא מדבריהם ,שבין
ַ
מניעת ָח ָלב הנקה לולד ומחליפים אותו בשתיית
עפ"י תורה ובין מצד בריאות חייבים להתאמץ בכל האפשרות לשתות רק ָח ָלב אם ולא זולתו.
וע"כ אין נא אלא לשון בקשה ,שכ"ק מעלתו יעשה כפי כוחו וידרוש ויחקור אם לא נמצא
הפירצה הלזו בבתי תלמידיו וחסידיו עד מקום שכוחו מגיע .ובוודאי שארית ישראל לא יעשו
עוולה ,ובפרט בחסידים ואנשי מעשה המפורסמים בכל קצווי ארץ בחסידותם ובדקדוק קלה
כבחמורה ,ומיד שישמעו קול מבשר ואומר שאסור לשתות המשקה הנ"ל ,צא יאמרו לו ולא
יתנו המשחית לבוא לבתיהם .ועי"ז תשרה השכינה בבתי ישראל המתרחקים מכל טומאה
ומתקרבים לקדושה.
הכותב מתוך צער ועלבון ומצפה לרחמי שמים המרובים בישועה הקרובה,
גראס
הק' שלו' יודא ָ
אב"ד האלמין
ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'
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דברי ברכה וחיזוק
ה׳ לס' אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם ,תשכ"ח לפ"ק ברוקלין תצ"ו
אמירה נעימה כתיבה יהיבה למע"כ ידידי איש מהיר במלאכתו מלאכת-הקודש צורבא
מרבנן גברא יקירא ,דין רפיש מדבית אבא חסידים ואנשי מעשה ,הנלהב לכל דבר שבקדושה
וזיכוי הרבים ,ה"ה הרב החסיד המצוין בתויר"ש טהורה הר"ר שלום יהודה גרוס שליט"א,
שנתעורר ברגשי לבו ,ויגע בנאמנות ומצא כדי מידתו ליקוטי בתר ליקוטי ,וגמר חיפוש מנר
ממאורות דברי חכמינו ז"ל ,להרוות הצמאים להשקותם ממי הדעת (רמב"ם שלהי מקוואות)
לבל יפגום דעתם ממאכלות אסורות ומפוקפקות המטמטמים המוח הנשמה והלב ,ופה שעתיד
לדבר עם השכינה אל ינק מן הטמאה ח"ו.
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וכעת בדעתו לאדפוסי אידרא פרי עמלו לזכות הרבים וקרא שמו "נפש ישעי'" שכשמו
כן הוא ישועה לנפש ,ובפרט גדול התועלת בארצות אשר בהן נעשה כהיתר ענין הנסיעות
למרחקים להבראה ,וויקיישאן ,ושולחים הילדים והמשפחות להבראת הגוף ,ואז צריך זהירות
לבלי לשכוח מהבראת הנפש שלא תטמא במאכלות אסורות ח"ו .ולא להיות שביק היתרא
ואכיל איסורא ,שכיום יש ב"ה די מאכלות לרוב בהכשרים ידועים לשבח ,מרבנים מובהקים
גדולי תורה ויראה ,וצריך רק תשומת לב להקפיד לקנות את הוודאי כשר ומהודר.
הרשתי לעצמי להאריך בדברי וחיזוק וברכה למעכ"ת הרב החסיד הנ"ל הי"ו ,היות ולנו
תלמיד-חבר לי ,וביודעי ומכירי קאמינא .וכל המסייעים לו לדבר נשגב זה נעשים שותפים
לעסק זה של זיכוי הרבים ,שבדעתו להדפיס עוד ספרים כאלו למגדר ,וכל המזכה את הרבים
אין חטא בא על ידו ,ועליהם אומר הכתוב (דניאל י"ב) ומצדיקי הרבים ככוכבים לעד (ועי׳ ב"ב
ח׳ ע"ב דעל גבאי צדקה נאמר כתוב זה ,כ"ש על העושים צדקה עם הנפשות ,וד"ב).
החותם בברכה להרה"ח ביקרא דאורייתא
אברהם מ .ברייטשטיין
ספרא דדיינא בעדה החרדית בעיה"ק ירושלים ת"ו
בבי"ד על מרן רשכבה"ג הגאון הקדוש והטהור רבנו הגאב"ד כ"ק אדמו"ר מסאטמר שליט"א

נ .ב .הקונטרסים היקרים היו למראה עיני הגאונים הצדיקים שרי התורה הביד"צ שליט"א,
ונהנו לראותו עוסק בזיכוי הרבים ,ורצו"ב דבר הסכמתם.
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מכתבים אודות מפעל הזוהר העולמי
יום א' וישב לסדר ויאמר צדקה ממנה תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א
מזכה הרבים חד בדרא מניצוץ נשמת התנא הקדוש בוצינא קדישא הרשב"י זיע"א ,אשר
בזכות הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון מן גלותא".
הנה ,הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים ,בשם מרן שר התורה הגר"ח
קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו שאין
לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו ,וקמתי ועליתי
ונכנסתי בקודש פנימה אל מרן שליט"א
ושאלתי לפיו בזה"ל :נחרדתי לשמוע שכך
הרב פסק!! וא"ל בזה"ל :הרבה דברים אומרים
בשמי מה לך להתרגש ח"ו שאומר כך ,אלא
אדרבה מקובלני ממרן החזון איש זצוקללה"ה
שאין ספר מוסר מעורר ומחזק כמו הזוה"ק
וחובה קדושה בפרט לבני תורה לעסוק בו,
עכל"ק .ואמרתי לכתוב זאת למו"ר האדמו"ר
כדי לחזק ידיו.
בברכת התורה אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ
פעיה"ק אלעד ת"ו
נ.ב וזאת למודעי ,כי אני מקורב מאד לאדוננו עט"ר האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא,
ורבות פעמים דיברתי עימו בענין השיעור שאנחנו מוסרים לבעלי בתים ואברכים יראים
בזוה"ק ,והתייעצתי עימו בענין השיעור שאנחנו מוסרים לבעלי בתים ואברכים יראים בזוה"ק
והתייעצתי עמו עד היכן מותר ללמוד,
ואמר לי כמה פעמים ,זה עושה רעש
גדול בשמים וודאי מביא לקידוש ה' וקירוב
הגאולה ,תמשיכו בזה.
נ.ב עתה הגיע לי עוד  6קרטונים של
החוברות ששלח האדמו"ר ,וכבר בבקר
נתתי זאת לחסיד ברסלב אחד שמחלק
ספרים בצמתים ,ובשני ימים חילק הכל
בצומת רעננה צפון ואין ספק שזה גורם
מודעות גדולה ללימוד הזוה"ק.
יישר כחכם ומוקירכם
אי"ש ב"ר ציון בוגנים
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בס"ד ,כסליו תשע"א פה אלעד ת"ו
לכבוד כ"ק האדמו"ר הצדיק הגדול מהאלמין שליט"א
באתי להעיד לכב' על גודל המעלה הגדולה שנעשה פה עירנו אלעד אשר לא יאומן כי
יסופר שייסדנו שיעור כל יום חמישי בלימוד ספר הזוה"ק ומשתתפים בו למעלה מ 40בעלי
בתים יר"ש ואברכים ת"ח .והכל בזכות הספרים שכבודו שלח והפיץ ,וזה עשה התעוררות
גדולה בקרב האנשים וממש התקיימה נבואת התנא הקדוש רשב"י זיע"א שאפילו ילדים
משתתפים בשיעור ומבינים את דברי המוסר הנלהבים ,וודאי שמפעל אדיר זה עולה הון
תועפות ואשרי מי שמסייע לכבודו ,שזכות התנא רבי שמעון בר יוחאי זיע"א יגן עליו באלף
המגן בני חיי ומזוני רויחי וכל משאלות ליבו לטובה .ויה"ר שיזכה כבודו להפיץ עוד רבות
בשנים בבריאות איתנא ונהורא מעליא ,אכי"ר.
כ"ד הצעיר
אי"ש בן ציון בוגנים
מו"ץ פה באלעד ת"ו
ורב קהילת "זכור לאברהם"
ראש כולל "אהבת ציון"


בס"ד י"ד כסליו תשע"א
לכבוד הארגון האדיר והנהדר "מפעל הזוהר העולמי"
לפני כשנה זיכיתם אותי כשנתתם לי סט זוהר והתיקונים חינם אין כסף .וכעת רציתי לשמח
אתכם ,ולהודיע כי בעז"ה זכיתי לסיים לפני כחודש את כל הסט.
כבר לפני שנה הבנתי כמה חשוב ענין לימוד הזוהר ,ועל כך הנני להודות לכם מאד וכן
לתורמים הנכבדים על שזיכיתם אותי בזה.
אך כעת כשראיתי את הקונטרסים החשובים שהוצאתם לאור "ערכה של שעה" אני מבין
עשרה מונים עד כמה חשוב בלימוד בזוהר ,שע"י ניצול מעט זמן ,וכ"ש בשבת זוכים לשעות
הרבה ,ומקרב הגאולה ,ומגן מהצרות ומלחמת גוג ומגוג וכו' וכו' ושאפילו ילד יכול ללמדו.
ע"כ מגיע לכם יישר כח פי כמה ,וכן לתורמים אשריהם שזכו .ואם כ"כ חשוב הענין ,בל"נ
אחזור ואלמד מתחילה ,לקרב הגאולה ולהציל עצמי ועמי.
בתודה
ב .ד
תשע"א = 771
גימטריה = "ביאת משיח" = 771
"אבינו שבשמים" = 771
"יחיה חיים טובים ומאושרים" = 771
למד בזהר עם ילדים קטנים = 771
מובטח לו שיגיע לגן עדן = 771
"שבו בנים שובבים" עם הכולל = 771
"שבו אלי ואשובה אליכם" עם הכולל = 771
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ז' כסליו תשע"א
לכבוד מפעל הזוהר העולמי
לכל העושים במלאכת הקודש
אין מילים בפי לתאר את האושר והשמחה שאפפו אותי בשבת קודש פרשת "ויצא" ,שמחתי
מאד לקרוא וללמוד בקונטרס "ערכה של שעה" שהוצאתם בהוצאת אור הזוהר .ויותר מכל את
ה"עושר" הגדול בשעות לימוד הרבות בהם זכיתי בקריאת קונטרס זה.
אין ספק כי מפעל "הזוהר העולמי" הנו מפעל מבורך ומקודש שבזכותו יש "מליונרים"
רבים בשעות לימוד של הזוהר הקדוש בכל חלקיו.
אודה מאד לכבודכם באם תוכלו לשלוח לי ולזכות אותי בסדרת הספרים שהוצאתם בכרכים
א ,ב ,ג ,ד ,ה ,ו ,ז ,ח ,ט ,י .במידה ונדרשת השתתפות בתשלום כלשהוא (משלוח וכו') אנא
עדכנו אותי.
ע .א ראשון לציון


הרב חיים אייזנבאך ,מח"ס "יקר טוטפתא" ועוד
ר"מ בבית המדרש "קהל חסידים"08-8650360 ,
רחוב רשב"י  21אשדוד057-3150360 ,

בסיעתא דשמיא ,פה אשדוד ,ר"ח איר תש"ע לפ"ק
אל רום מעלת כבוד הגאון הצדיק המפרסם ,חסידא ופרישא חובר חיבורים מחוכמים
בתורה ,הרבני איש האשכולות ורב התבונות ,מגדולי עומדי בפרץ ומעמיד הדת על תילה
מרחיב גבולות הקדושה ,כבוד שמו תפארתו מורינו רבי שלום יודא גראס ,רב אב"ד ואדמו"ר
מהאלמין שליט"א.
אחר דרישת שלומו הטוב באהבה רבה ובכל הכבוד הראוי!
ראשית ,אודה ואומר אודות מפעלכם הגדול והנשגב למען הזהר ,ימלא פי תהלה ושירה
לגודל רום ערכה כי רבה ,הדבר התחזק בכל תפוצות ישראל בארץ ובגולה ,כלל ישראל זוכים
לכל הסגולות האורות והישועות בזכות לימוד הזהר הקדוש ,ובפרט שעומדים אנו כעת בחודש
של ההילולא רבא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ,שהבטיח :בספרא דא יפקון
מן גלותא" ,ויוצא איפוא שרבנו שליט"א זוכה לקרב ביאת משיח צדקינו ,ובודאי יזכה לצאת
לקראת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ,ומובטחני שיאחוז בידיו הקדוש ,ויאמר בפה מלא,
הוא הגבר שקרב ביאתי ,והגאולה השלימה של כלל ישראל ,אשרי לו ואשרי חלקו בזה ובבא.
ספרים רבים וחיבורים מחוכמים בתורה ויראה הוצאתם לאור עולם ,ביניהם על מערכות
הכשרות למיניהם בכמה עשורים האחרונים ,בארץ ובתפוצות .ועתה הגדלתם עשות ,בהוצאת
הזהר על כל מהדורותיו ,ובפרט לאחרונה הוציא לאור עולם את החבור הנפלא" ,אור הזהר"
ו"כח הזהר" ,מה טוב ומה נעים גורלכם.
כאשר קבלתי את ספר "אור הזהר" לא עזבתיו עד אשר עברתי על הספר הנפלא מגב אל
גב ,אוצר יקר הלזה ,לא בכדי הגיע ,אלא ניכר את ההשקעה הרבה ,היגיעה העצומה בהתמדה
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גדולה עד אין סוף ,וכבר אמרו חז"ל במסכת מגלה "יגעת ומצאת תאמין" ,עצם הלמוד בספר
הזה מוסיף חשק ואור גדול ללמוד בספר הזהר הקדוש.
מידי דברי בו ,אמרתי להעלות הצעה ,בדרך אפשר ,אם ענין למוד הזהר הקדוש כה גדול
ורב הוא ,מה טוב ומה נעים להוציא לאור את קטעי הזהר המובנים ,שכידוע גם הגורסים ללא
הבנה מעלתם רבה  .-והלומדים בהבנה את נגלות הזהר הקדוש מינה יעלה חשקם ותקותם גם
ללמוד את כל חלקי הזהר הקדוש שבנה ושאו מעלתם רבה והיה זה שכרכם ,שיוכלו כל בית
ישראל להגות בספרי הזהר הקדוש.
היות ואין מכתב בלא חדוש ,מדוע דווקא הוריד אדם הראשון משנותיו לדוד המלך?
בנוסח הזמר שמשוררים בליל שבת קדש (זמר י-ה רבון)" :לו יחיה גבר שנין אלפין לא
יעול גבורתך בחושבניא" ,ביאור הענין הוא בהקדם מה שהקשה הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן
גאב"ד פונובי'ז זצ"ל ,אדם הראשון היה אמור לחיות אלף שנה ,וכשאמרו ליציר אחד ודוד
המלך שמו עליו לחיות רק שלושים יום ,מיד הפריש מחייו שבעים שנה עבור דוד המלך עליו
השלום ,לכאורה נשאלת הקשיא ,הרי כלום חסר מבית המלך שעות וימים עבור דוד המלך עליו
השלום ,הרי מליונים של גויים בכל רחבי תבל להם יש די והותר שנים לחיות ,ולדוד המלך רק
שלושים יום להיות נפל ,אתמהה?
כל יהודי מסובב רבות עם דוד המלך עליו השלום  -אלא הענין אומר הפונוביזער רב,
הרי אדם במשך היום סביב ומסובב עם ספר תהלים שחבר נעים זמירות ישראל דוד המלך
עליו השלום ,אדם קם ומתפלל תפילת שחרית רבו ככלו מפרקי תהילים מהודו עד ישתבח,
וכן מאשרי עד אחרי תפילה לדוד ועוד ,וכן הסדר בתפילות מנחה וערבית ,כאשר יש ליהודי
שמחה בביתו הוא מזמר פרקי תהלים ,חלילה וחס ליהודי צרה בביתו הוא מתחנן להשם יתברך
כשתהלים בידו ופרקיו על שפתיו ,הכל סובב סביב דוד המלך עליו השלום ,אם כך ,אין מן
הראוי ששנות ימי חייו של דוד יהיה של גוי או אפילו של יהודי פשוט ,אדרבא ואדרבא רק
שנים שנבראו ביציר כפיו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ,כראוי וכיאות לדוד המלך
עליו השלום כאמור.
לפי זה ימתק לבאר מה שאומרים בנסח הזמר י-ה רבון עלם בליל שבת קודש" :לו יחיה גבר
שנין אלפין ,לא ייעול גבורתך בחושבניא" .לולא אדם הראשון היה מי היה מזמר ומנגן זמירות
שירות ותשבחות למלך העולם הקדוש ברוך הוא.
ואסיים מעין הפתיחה ,שתזכו להמשיך בעבודת הקודש לאורך ימים ושנים ,להגדיל תורה
ולהאדירה ,ולקרב ביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
הכה דברי ידידכם מוקירים דורש שלומו הטוב באהבה רבה כה"י.
הצעיר בישראל:
חיים אייזנבאך ,פה עיר אשדוד יע"א
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י"א כסלו תשע"א לפ"ק
לכבוד מפעל הזהר העולמי ,שלום רב!

אחדשה"ט ,הנה קבלתי הקונטרס החשוב והעצום ספר "ערכה של שעה" במעלת לימוד
הזוה"ק ונהנתי מאוד בעברי על הקונטרס ,ממש מועט המחזיק את המרובה ,ורואים את כובד
העבודה שהשקיעו בזה ,שזה נכנס ממש לרמ"ח אברים ושס"ה גידים ,ועברתי על זה כמה
פעמים ,וכל פעם אני רואה ומתעורר יותר ויותר ,ובפרט על החשבון של לימוד הזוה"ק בשבת,
אי אפשר לעלות על הכתב גודל מעלתה ,כי זה נכנס בלב כל יהודי ויהודי ,ואפילו יהודים
חלשים מאוד יעזור להם ,כי הם רואים בעליל שבשבת אחת יכולים להתעלות למדרגה רמה,
וכמו שמובא באבות דרבי נתן (פרק חמשה ועשרים ד') בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה ,הוא
היה אומר אם עשית מצוה אחת ואין אתה דואג ממנה מאותה מצוה סוף שהיא גוררת מצות
הרבה ,עכ"ל( .וראה במשנה אבות פ"ד מ"ב).
ושמעתי שבעיר קרית ספר חילקו בכל תיבת דואר את הקונטרס "ערכה של שעה"[ ,והיתה
התעוררות גדולה] ,ואיך אנו יכולים לזכות בעירנו שיחלקו גם כן בכל תיבת דואר ,זו זכות
גדולה כזאת שאי אפשר להשיג ,כך יודעים שכל אחד שהלך פעם למירון יתרגש בוודאי
מהקונטרס החשוב הזה[ .נא לשלוח אלינו כמות גדולה של הקונטרס "ערכה של שעה"] ,ואם
אתם צריכים עזרה איך לחלק ,אני מוכן בשמחה רבה לעזור לכם.

טבלה המחלקת את כל ספר הזוהר ל 45-משתתפים
ברצוננו לשתף אתכם בדבר טוב ומיוחד הנעשה בעירנו ,רחובות ,אנו קבוצת יהודים
הלומדת את כל ספר הזוהר באופן מחולק ,כל יהודי מהקבוצה מקבל טבלה המחלקת את
כל ספר הזוהר לרבות תיקוני הזוהר והשמטות הזוהר ל 45-משתתפים ,מהרב אברהם אסולין
שליט"א ,מכסת הלימוד נלמדת על ידי כל אחד מהמשתתפים בזמנו הפנוי ,הלימוד בגרסא
(קוראים רק את לשון הזוהר) או בעיון (קוראים את לשון הזוהר והביאור) על פי רצון הלומד,
למרות שהלימוד בהבנה עדיף ובפרט על ידי הביאור מתוק מדבש המכיל את כל ספרי הזוהר
לרבות תיקוני והשמטות הזוהר וביאורו קצר וקל להבנה ובשפה השווה לכל נפש ,הלומדים
מרגישים התעלות רוחנית.

השמטות והוספות

קובץ הסכמות ומכתבים

קכז

כל אחד זוכה לסיים את כל ספר הזוהר כל  45חודש בעצמו
את מכסת הלימוד כל אחד מהמשתתפים מסיים בתוך חודש ימים והסיום נערך בבית
הכנסת אור לגיל ,ברחוב ההגנה ברחובות (רצוי ,אך לא חובה להגיע לסיום) ,לסיומי הזוהר
הנעשים בכל חודש מגיעים רבנים המוזמנים ע"י הרב אברהם אסולין שליט"א ,נאמרים דברי
תורה ,וקהל המשתתפים מאוד נהנה ,לאחר הסיום כל אחד מהלומדים עובר ללמוד את הקטע
הבא בטבלת הלימוד ובכך כל אחד מהמשתתפים זוכה לסיים את כל ספר הזוהר כל  45חודש
בעצמו לרבות תיקוני והשמטות הזוהר.
נציין כי עצם הידיעה כי יש לסיים מכסת לימוד בחודש מהווה תמריץ והזמן מנוצל יותר.
נציין כי אם אפשר להעתיק רעיון זה גם לערים אחרות ,תבוא עליכם ברכה ,ניתן לקבל
פרטים אצל הרב אברהם אסולין בטל' .052-7626017
יהי רצון שזכות רשב"י וחבריו תעמוד לכם ולכל בית ישראל להתברך בגאולה שלמה
ברחמים ,כמובא:
לּותא
ילנָ א ְּד ַחּיִ יְּ ,ד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ,יִ ְּפקּון ֵּביּה ִמן ּגָ ָ
"ּובגִ ין ַּד ֲע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ְ
ְּב ַר ֲח ֵמי" (רעיא מהימנא דף קכ''ב ע''א)
זוהר עם ביאור מתוק מדבש.057-3112526 ,02-8010000 :
כעת יצא זוהר  6כרכים עם ביאור קל ונחמד לעין כל רואה בלשון הקודש (מסובסד) :מלכות
דוד ,השומר  74בני ברק ,הרב פנחס ראובן03-6771499 :
כעת יצא זוהר חדש בלשון הקודש בשמונה עשרה כרכים עם ביאור קל ונחמד לעין כל
רואה בלשון הקודש ,מראש ישיבת המקובלים "נהר השלום" להצדיק המקובל רבי בניהו
שמואלי שליט"א ,הסט הזה פתח שערי חכמה ,כי כל ילד יכול לקרוא ולהבין בקל ,מי שלא
ראה את הסט הזה לא ראה דבר יפה מימיו .ניתן לקבל בהיכלא דרשב"י ישיבת נהר שלום,
.02-6251451
הכותב למען הרבות לימוד וסיומי הזוהר הקדוש שבזכות זה נזכה לשנת גאולה וישועה.
בכבוד רב
אביהו איתן חדד
נ.ב .כדאי מאוד לפרסם שני הקול קורא'ס המפורסמים :א .קו"ק של הבד"ץ שנת תרפ"א –
ובשנת תשס"ב .ב .קו"ק של גדולי הספרדים .ג .חשבונות הזוהר שפרסמתם בקו"ק ובעלונים
 3-5ועוד.
המערכת נענתה לבקשה והקול קורא'ס מובאים להלן בסוף הספר

קכח
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ספר הזוהר מחולק ל 45 -משתתפים
דיבור המתחיל

מיקום בזוהר
עד דף

דיבור המתחיל

מספר מיקום בזוהר
החל מדף
א.

דף א ע"א

הקדמת ספר בראשית

כח ע"א

ויבן ה' א'

ב.

דף כח ע"א

ויבן ה' א'

נד ע"ב

הלא אם תיטיב

ג.

דף נד ע"ב

הלא אם תיטיב

פא ע"ב

אמרי נא

ד.

דף פא ע"ב

אמרי נא

קז ע"ב

ר' יצחק ור' יהודה

ה.

דף קז ע"ב

ר' יצחק ור' יהודה

קלד ע"א

סיום פרשת חיי שרה

קסא ע"ב

ויקח לו יעקב

ז.

דף קסא ע"ב

ויקח לו יעקב

קפח ע"ב

ויוסף הורד

ח.

דף קפח ע"ב

ויוסף הורד

רטו ע"ב

וירא ישראל וגו'

ו.

ט.
י.
יא.

דף קלד ע"א תחלת פרשת תולדות

יששכר חמור גרם וגו'
רמב ע"א
וירא ישראל וגו'
דף רטו ע"ב
אר"א
יששכר חמור גרם וגו' סוף פרשת ויחי כולל השמטות לספר
דף רמב ע"א
בראשית (חלק א)
אר"א
התחלת ספר שמות –
ויאמר ה' אל משה
כח ע"ב
דף ב ע"א
ואלה שמות בנ"י

יב.

דף כח ע"ב

ויאמר ה' אל משה

נו ע"ב

מרכבות פרעה

יג.

דף נו ע"ב

מרכבות פרעה

פה ע"א

אנוכי ה'

יד.

דף פה ע"א

אנוכי ה'

קיג ע"ב

תנינן עשרה דברים

טו.

דף קיג ע"ב

תנינן עשרה דברים

קמ ע"ב

טז.
יז.

פתח ר"א ואמר ויקחו
דף קמ ע"ב
לי תרומה
פתח איהו וגו' ועשית
דף קסט ע"א
את הקרשים

קסט ע"א

פתח ר"א ואמר ויקחו
לי תרומה
פתח איהו וגו' ועשית
את הקרשים

קצז ע"ב

כל נדיב ליבו

יח.

דף קצז ע"ב

כל נדיב ליבו

רכד ע"ב

וכסף פקודי

יט.

דף רכד ע"ב

וכסף פקודי

רנא ע"א

היכלא רביעאה

כ.

דף רנא ע"א

היכלא רביעאה

סוף ספר שמות כולל תוספות לספר
שמות (חלק ב')

כא.

דף ב ע"א

מתחלת ספר ויקרא

ל ע"א

כתיב והנה ה'

כב.

דף ל ע"א

כתיב והנה ה'

נח ע"א

ויאמר ה' אל משה

הערות
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מספר מיקום בזוהר
החל מדף

קכט
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דיבור המתחיל

מיקום בזוהר
עד דף

דיבור המתחיל

כג.

דף נח ע"א

ויאמר ה' אל משה

פו ע"א

פתח ואמר ויהי וגו'

כד.

דף פו ע"א

פתח ואמר ויהי וגו'

קטו ע"ב

סוף פרשת בחוקותי

כה.

דף קיז ע"א

מתחלת ספר במדבר

קמה ע"א

סוף האדרא רבא

כו.

דף קמה ע"א

דבר אל אהרון

קעג ע"א

תו פתח ואמר

כז.

דף קעג ע"א

תו פתח ואמר

רא ע"א

פתח רבי שמעון

כח.

דף רא ע"א

פתח רבי שמעון

רכט ע"א

תיקונא תליתאה

כט.

דף רכט ע"א

תיקונא תליתאה

רנז ע"א

איהי פקודא תנינא

ל.

דף רנז ע"א

איהי פקודא תנינא

רפג ע"א

סוף פרשת כי תצא

לא.

סיום הזהר וההשמטות לספר ויקרא
דף רפג ע"א התחלת פרשת וילך
במדבר ודברים (חלק ג)

לב.

זוהר חדש

עד סוף פרשת בראשית

לג.

מתחילת פרשת נח

עד סוף פרשת יתרו

לד.

מתחילת פרשת
תרומה

עד סוף כי תבוא

לה.

כל שיר השירים

לו.

רות ,איכה

מהתחלה

עד הסוף ,סיום זוהר חדש

חלוקת תיקוני הזוהר
לז.

מהקדמת התיקונים עד תיקונא שתיתאה

לח.

מתיקונא שתיתאה עד תיקונא חד ועשרין

לט.

מתיקונא חד ועשרין עד תיקונא עשרין וארבע

מ.

מתיקונא עשרין וארבע עד תיקונא שתין

מא.

מתיקונא שתין עד תיקונא שבעין

מב.

מתיקונא שבעין עד סוף תיקוני הזוהר.
חלוקת תיקוני זוהר חדש

מג.

דף קיג ע"ב

התחלת בראשית

קכג

ילא
ָהא ְׁש ִכינְ ָּתא ְּכ ִל ָ

מד.

דף קכג ע"א

ילא
ָהא ְׁש ִכינְ ָּתא ְּכ ִל ָ

קלג ע"א

ירן.
ׂר ֲא ִמ ָ
וְ ִא ֵּלין ִאנּ וּ ן ֶע ֶש

מה.

ירן .עד הסוף.
ׂר ֲא ִמ ָ
דף קלג ע"א וְ ִא ֵּלין ִאנּ וּ ן ֶע ֶש

הערות

קל

קובץ הסכמות ומכתבים

השמטות והוספות

מפעל הזוהר העולמי יוצא במבצע חסר
תקדים ,רכישת הספרים במחיר מסובסד,
לארגונים לקרב רחוקים ,כגון הידברות,
ערכים ,יד לאחים ,שובו בנים ועוד ,וכן למזכי
הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:

0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח

השמטות והוספות

קלא

קובץ הסכמות ומכתבים

גדולי ישראל והזוהר
רבני ירושלים

קריאת רבני ירושלים ללימוד הזוהר
שואלים ומבקשים עצה
יצילנו ואין איש יודע מה ילד יום ורבים אלים
בימים קשים אאלו העוברים על כלל ישראל השם ל
ותושיה במה ללעורר רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות השם יצילנו.
עיקר הכל כידוע מדברי חז"ל :חובה קדושה על כל אחד ואחד למהר ולפשפש במעשיו ולעשות תשובה מעומק
ליבו ולהרבות בלימוד התורה ,ובפרט לימוד ההלכה שידע לקיים מצוות השם בכל דקדוקיהם וכן במצוות שבין
אדם לחבירו להרבות בתפילה ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו ויאמר לצרותינו די.
כמו כן יש להתחזק בדברי קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ,המבטיח שבזכות הקריאה
בספר הזוהר הקדוש נצא מן הגלות ברחמים) ,אף ללא הבנה כלל כידוע מדברי רבותינו( ובכדאי הוא רבי שמעון
לסמוך עליו בשעת הדחק .לכן כל אחד ואחד ישתדל מדי יום לקרוא מספר דפים בספר הזוהר הקדוש להצלחת
כלל ישראל ולקירוב הגאולה.
עוד יש לעורר על ענין נשגב ונעלה אשר בכחו לבטל כל גזירות קשות מעם ישראל ולבטל המוות והמגיפות ,והיא
אמירת פרשת הקטורת כנודע בספר הזוה"ק )פר' ויקהל רי"ח( ,וכל האומרה לא ינזק כל אותו היום ומשפיע ברכה
וישועה לעם ישראל ,ובפרט אם יאמרו סדר פרשת הקטורת במנין בארבע כנפות הארץ ובכל עיר ועיר יתבטלו
בס"ד הגזירות וישראל ישכון לבטח )וכמו שהובא המעשה ברב אחא בזוהר פרשת וירא דף ק' ע"א ע"ב(.
מומלץ ביותר לקרוא את סדר פרשת הקטורת כפי הסדר שתיקן הרב יהודא פתיה זצוק"ל זיע"א
ויהי רצון שנזכה לגאולה הקרובה בקרוב ממש וכל הישועות אמן ואמן.
בברכה ובתפ
ובתפילה לשלום עם ישראל
הרב עובדיה יוסף שליט"א
גדול הדור הראשון לציון
נשיא מועצת החכמים

רבי כ"ק יצחק כדורי זצ"ל נ"ע
ר"י המקובלים נחלת יצחק
ממנחילי תורת הקבלה

הרב יהודה צדקה זצ"ל
אביו של הרה"ג משה צדקה שליט"א
ר"י פורת יוסף

הרה"ג יהודה מועלם שליט"א
מראשי ישיבת פורת יוסף
מתלמידיו של הרב יהודה צדקה זצ"ל

הרב מרדכי אליהו שליט"א
הראשון לציון
הרה"ג הראשי לישראל

)לשעבר(

הרה"ג שבתי אטון זצ"ל
ר"י ראשית חכמה

בניהו יששכר שמואלי שליט"א.
ר"י המקובלים נהר שלום

שליט"אא
"
הרה"ג ראובן אלבז
ר"י אור החיים

הרה"ג יחיאל פישל אייזנבך זצ"ל
ר"י שער השמים
ר"י המקובלים האשכנזים

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
ר"י בני ציון

רבי כ"ק יצחק כדורי זצ"ל נ"ע
ר"י המקובלים נחלת יצחק
ממנחילי תורת הקבלה

הרה"ג שבתי אטון זצ"ל
ר"י ראשית חכמה

הרה"ג יחיאל פישל אייזנבך זצ"ל
ר"י שער השמים
ר"י המקובלים האשכנזים

הרב עובדיה יוסף שליט"א
גדול הדור הראשון לציון
נשיא מועצת החכמים

הרב יהודה צדקה זצ"ל
אביו של הרה"ג משה צדקה שליט"א
ר"י פורת יוסף

הרה"ג יהודה מועלם שליט"א
מראשי ישיבת פורת יוסף
מתלמידיו של הרב יהודה צדקה זצ"ל

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
ר"י בני ציון

הרב מרדכי אליהו שליט"א
הראשון לציון
הרה"ג הראשי לישראל )לשעבר(

בניהו יששכר שמואלי שליט"א.
ר"י המקובלים נהר שלום

הרה"ג ראובן אלבז שליט"א
ר"י אור החיים

קלב

קובץ הסכמות ומכתבים

השמטות והוספות

גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

תשס"ב
"
הסכמת חברי בית דין צדק העדה החרדית
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדוליי
ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד הזוהר הקדוש ,ולבקש
ש
מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף זוהר בכל יום בלי נדר.
ועתה קם והתעורר הרב הנזכר לעיל ,וברצונו לעשות ולסדר לוח יומי ללימוד דף זוהר בכל יום,,
לפי דפוס ווילנא ,וביקש הסכמה מאתנו על כך.
וראינו כי בשעתו חתמו על קריאה קדושה למען הפצת רעיון הקדוש הנזכר לעיל ,כבוד קדושת
ת
מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זכר צדיק וקדוש לברכה הגאב"ד דפה עיר הקודש תבנהה
ותכונן ,ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זכרונם צדיקים וקדושים לברכה וזכותם יגן עלינו וגםם
הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק של עדתינו זכרונם צדיקים לברכה וחתמו בקריאות קודש
ש
על כך בניסן תרצ"א.
וברעיא מהימנא קדישא )פרשת נשא דף קכד (:כבר הביא ואמר ובגין דעתידין ישראל למיטעםם
מאילני דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי ,ובתיקונים )דף מ'( איתא :ובדראא
בתראי בסוף יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'.
והנה בעת כזאת שעת צרה היא ליעקב בגשמיות וברוחניות ברחבי ארץ הקודש תבנה ותכונןן
ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו ,עינינו נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו רחמיו על שארית
ת
פליטתינו ,ושומר ישראל ישמור שארית ישראל וכו' ,ושנזכה לראות בקרוב בתגלות כבוד שמוו
יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת השם בביאת משיח צדקינו וברמים גדוליםם
יקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצינו.
דבר גדול מאוד הוא להנהיג כנזכר לעיל ,והוא כתריס בפני הפורעניות ולבטל גזירות קשות וכו''
ולהשפיע שפע קודש על עם הקודש ,ואשרי המקיימים כן בכל יום.
 ...לכן מן הראוי שיהא הזוהר הקדוש הזה בכל בתי ישראל ,למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלהה
ויזכו ללמוד כנזכר לעיל בקדושה ובטהרה ובדחילו וברחימו בסייעתא דשמיא.
וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה ,בוודאי תעמוד לנו ולכל ישראל להיושעע
בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות בישועתן שמחתן ונחמתן של ישראל בביאת גואל צדקק
בימינו אמן
מכסים במהרה ב מ נו
ברחמים גדולים במהרה בימינו אמן ,ומלאה הארץ דעה כמים לים ס ם
אל
)הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב ,הרב ישראל
יעקב פישר זכר צדיק לברכה ,הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה ,הרב
משה הלברשטאם זכר צדיק לברכה ,הרב בנימין ראבינאוויטש זכר צדיק לברכה ,הרב
ישראל משה דושינסקיא זכר צדיק לברכה .ולהבדיל בין חיים לחיים :הרב משה שט־
תוק
רנבוך שליט"א ,הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א  -לספר הזוהר עם פירוש "מתוק
מדב
מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה(

נ

השמטות והוספות

קובץ הסכמות ומכתבים

קלג

יום א' פ' מקץ כ"א כסלו שנת תשע"א
לפ"ק
לכבוד מורינו ורבינו מייסד מפעל הזוהר
העולמי רבי שלום יודא גרוס האדמו"ר
מהאלמין שליט"א
אחדשה"ט באה"ר,
הגעתם לעירינו "בת-ים" לעורר את
האנשים ללמוד זוה"ק ,הינו חיזוק גדול
לכל האברכים הלומדים ולבעה"ב ,וראיתי
איך שמתחזקים ומארגנים שיעורים
וחברותות ללימוד זוה"ק ,ומנצלים כל
שעה פניה ביודעים "ערכה של שעה",
כמובא בקונ' שהוציא כת"ר.
כשהגעתם הנה למסור דרשה על הנושא,
ניגשתי אל מעכתה"ר וביקשתי ממנו
עצה להינצל מגיוס לצבא ונתן לי עצה
ללמוד מהזוהר היומי כל יום ,ולומר שאני
מתקשר לנשמת הרשב"י ולבקש ממנו,
כי "כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת
הדחק" (ברכות דף ט' ע"א) ,ואכן ראיתי
ישועה.
ובפעם הב' כשהגיע מע"כ הנה ,ביקשתי
ממנו עצה לזכות בזיווג הגון ,ואמר לי
מע"כ להמשיך בלימוד הנ"ל ,ולבקש
מהרשב"י גם על זה ,והנני ממלא את
עצתו ,וגם אמרתי לידידי לבוא להשתתף
בדבר הגדול הזה.
אין לתאר את זכותו הגדולה של מעכ"ת
ואת הרחמים הגדולים שהוא מעורר עלינו
ועל כל עמו בית ישראל כמו שנאמר
"וברחמים גדולים אקבצך".
והנני רוצה להימנות עם עושי מצוה ולעזור
למעכ"ת להפיץ את ספריו הקדושים,
ולעזור בכל מאי דאפשר.
בתודה על העבר ,ובקשה על העתיד
שמעכ"ת יבוא ויחזק אותנו עוד ועוד.
י .ל.

קלד

השמטות והוספות

קובץ הסכמות ומכתבים

שי
עור

ים

בזוהר הקדוש

ס ביב ה ש עון,

 24ש

בימ

מה !

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד
בימים אלו את שיעורי "אור
הרשב"י" ,בו ילמדו בעז"ה
את הזוהר הקדוש

 24שעות ביממה,

עו ת

(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל
זצ"ל ,שילמדו ברצף בלי הפסק)

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,
קבר רחל וציון הרשב"י.

כך אומר משה רבנו עליו השלום לרשב"י זצ"ל ,בזהר
הקדוש פרשת נשא" :בהאי חבורא דילך דאיהו ספר
הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי" .באור הדברים :בזכות
החבור שלך ,ספר הזהר הקדוש ,יצאו בני ישראל מן הגלות
ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

הנכם מוזמנים להצטרף למסירת שיעורי "אור הרשב"י"
(אפשרות למילגה)

אמרו לנו חז"ל :המתחיל הוא העיקר.

מובא בספה"ק (ישמח משה ,פרשת כי תבא דף ק"ל ע"א) וז"ל:
וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף ,והנה המתחיל והגומר הוא העיקר ,עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים,
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר
במנינים קבועים  24שעות ביממה.
נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,

כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים,

ע"י בקשה בפקס  02-9951300או באימייל hazohar@gmail.com

חלק מהשיעורים:
שיעור ע"י

כותל
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א ,ראש הכולל
הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א ,מגיד שיעור.
הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

להצטרפות למסירת  /לימוד ב"אור הרשב"י"
כתובת
שם הרב
עיר
נייד
טלפון
בהתנדבות?
שעה
יום
מקום השיעור
מסירת שיעור או לימוד
נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300
ה

השמטות והוספות

קלה

קובץ הסכמות ומכתבים

213

בית לחם

 3שיעורים
 4שיעורים
 5שיעורים
 7שיעורים
 8שיעורים
 9שיעורים
 10שיעורים
 13שיעורים
 15שיעורים
 18שיעורים
 22שיעורים
 52שיעורים
 70שיעורים
 84שיעורים
 122שיעורים
 155שיעורים

ירושלים
בית שמש
טבריה
מירון

חברון

בני ברק

גליון מס' 19

חדרה

אדר תש"ע לפ"ק

פתח תקוה

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

בת ים

אלעד

חריש

עפולה

נשר

הרצליה

נתניה

צפת
מושב פורת
חיפה

רמת השרון

פרדס חנה

בית שאן

נתיבות

חולון

גבעת שמואל

בנימינה

ראשון לציון

אדם
באר
יעקב

באר
שבע

חיפה

קרית שלום

אשדוד

אשקלון
בית
אליעזר

קרית אתא

ביתן
אהרון

"מפעל ההזוהר ההעולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

תל אביב

רכסים
יקנעם
עילית

שיעור אחד
 2שיעורים

בת חפר

מושב קדימה

פקיעין
כפר
סבא

לוד

לונדון

גדרה

חמד

יצהר

מ.בית מ.גאולי מושב
מ.חיבת נהריה
ציון
גמליאל תימן זכריה

ניצן

קרית
עיר
חדשה עמנואל פסגות קרית גת מלאכי

מגדל מושב
העמק אלישיב
קרית
עקרון

ראש
העין

רמת גן

ב"ה שהחיינו וקיימנו שמתקיימים מעל אלף שיעורים בזוהר הקדוש ברחבי הארץ.
בידכם לעזור לנו להוסיף ולהעלות במספר השיעורים ,שכל אחד ואחד ינסה את כוחו באירגון שיעורים נוספים לאקמא שכינתא מעפרא.

לבירורים ולפרטים 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

קלו

השמטות והוספות

קובץ הסכמות ומכתבים

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

הוראה לחיוב חשבון

תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים
מספר חשבון

לכבודבנק
סניף
כתובתהסניף
אני/הח"מ
רחוב

קוד מוסד

סוג חשבון

קודמסלקה

סניף

בנק

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה

4 7 6 9 5

(שםבעל/יהחשבוןכמופיעבספריהבנק)



עיר

מס'זהות
טלפון
מיקוד

נותן/יםלכםבזההוראהלחייבאתחשבוני/נוהנ"לבסניפכם,בגיןתרומהבסכומיםובמועדיםשיומצאולכםמדיפעםבפעםבאמצעימגנטי,ע"י"גןעדןהתחתון"כמפורטמטה עלכןנבקשלחזקאתתקנת
ב"פרטיההרשאה".
.2ידועלי/לנוכי:
הרמח"ל זצ"ל ,בשנת תש"ע
א.הוראהזוניתנתלביטולע"יהודעהממני/מאתנובכתבלבנקול"גןעדןהתחתון"שתכנסלתוקף,יוםעסקיםאחדלאחרמתוההודעהבבנקוכן,ניתנתלביטולעפ"י
שהיא שנת הגאולה על פי
הוראתכלדין.
ב.אהיה/נהיהרשאי/םלבטלמראשחיובמסויםובלבד,שהודעהעלכךתימסרעלידי/נולבנקבכתב,לפחותיוםעסקיםאחדלפנימועדהחיוב.
ג.אהיה/נהיהרשאי/םלבטלחיוב,לאיותרמתשעיםימיםממועדהחיובאםאוכיח/נוכיחלבנק,כיהחיובאינותואםאתהמועדיםאוהסכומיםשנקבעובכתבההרשאה ,הזוהרהקדוש,ולקייםולייסד
אםנקבעו.
שיעוריםאלובכלמקוםלימוד
.3ידועלי/לנוכיהפרטיםשצוינובכתבההרשאהומילויים,הםנושאיםשעלי/נולהסדירעםהמוטב.
בישיבה ,בכולל בבית מדרש,
.4ידועלי/לנו,כיסכומיהחיובעפ"יהרשאהזו,יופיעובדפיהחשבוןוכילאתישלחלי/לנוע"יהבנקהודעהמיוחדתבגיןחיוביםאלה.
.5הבנקיפעלבהתאםלהוראותבכתבהרשאהזה,כלעודמצבהחשבוןיאפשרזאת,וכלעודלאתהיהמניעהחוקיתאואחרתלביצוען.
ובכל אתר ואתר( .להרמח"ל
.6הבנקרשאילהוציאני/ומןההסדרהמפורטבכתבהרשאהזה,אםתהיהלוסיבהסבירהלכך,ויודיעלי/לנועלכךמידלאחרקבלתהחלטתו,תוךציוןהסיבה.
.7נאלאשרל"גןעדןהתחתון"בספחהמחוברלזה,קבלתהוראותאלוממני/מאתנו.
היה ,כידוע ,נשמת משיח
עד תאריך
מתאריך
מספר פעמים
פרטי ההרשאה
צדקינו ,וידע את הסוד איך
לקרבהגאולה).
שעהבקבררחל שעהברשב"י₪36
שעהבכותל26₪
לימודשעה
לימודלילהשלם
מזמן נץ החמה עד צאת
36₪
(3המקומות)₪98
בכותל₪312
הכוכבים  12שעות ברציפות
מתקיימים שיעורי זוהר
חתימתבעל/יהחשבון
המחולקים על ידי אברכים,
כשאברךאחדמסייםמתחיל
אישור הבנק
קודמסלקה
השני ללא הפסק ביניהם,
סוג חשבון
מספר חשבון
סניף
לכבוד"גן עדן התחתון" (עפי'זוהרפ'לךלך)
בנק שלפיהרמח"לתקנהזותקרע
רח'נחשון01ביתשמש29099
גזירותקשותותמנעאסונות.
ביתשמש
מקומות בהם מתקיימים כבר
 לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים
קבלנוהוראותמ
אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה
קוד מוסד
שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם ,ואשר מספר
שיעורי זוהר  12שעות ברציפות:
חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב
ההרשאה.
רשמנולפנינואתההוראות,ונפעלבהתאםכלעודמצבהחשבוןיאפשר 4 7 6 9 5
.1ירושלים:כותלהמערבי.
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הגה"צ רבי יוסף גרינוואלד (הסכמה על ספר נפש ישעיה)  ...................................................................כה
הגה"צ רבי לוי יצחק גרינוואלד (הסכמה על ספר נפש ישעיה)  ...........................................................כה
הגה"צ רבי נפתלי הירצקא העניג (הסכמה על ספר נפש ישעיה)  .........................................................כו
הגה"צ רבי ישכר בער הלוי ראטנבערג (הסכמה על ספר נפש ישעיה)  ................................................כו
הגה"צ רבי שמעון ישראל פאזען (הסכמה על ואמרו אמן).....................................................................כז
מרן הגה"צ רבי משה פיינשטיין (הסכמה על ספר נפש ישעיה)............................................................כז
הגה"צ רבי אפרים גרינבלאט (הסכמה על ספר נפש ישעיה).................................................................כז
הגה"צ רבי משה טייטלבוים כ"ק האדמו"ר מסאטמאר (הסכמה על ספר נפש ישעיה) .................כח
הגה"צ רבי רפאל זילבער (הסכמה על ספר נפש ישעיה) ......................................................................כח
כ"ק אדמו"ר הגה"צ רבי שלמה האלבערשטאם (הסכמה על ספר נפש ישעיה)  ..............................כח
הגה"צ רבי אליהו זלאטניק (הסכמה והערות על ספר נפש ישעיה)  ..................................................כט
הגה"צ רבי חיים אלי' שטערנבערג (הסכמה על ספר נפש ישעיה)  ....................................................כט
הגה"צ רבי שמואל יודא פאנעט (הסכמה על ספר נפש ישעיה)  .........................................................לא
איך התחיל הפצת דף היומי בתשלג-לד בארצות הברית  ......................................................................לא
הגה"צ רבי משה שטרנבוך (לוועד הכשרות) ..............................................................................................לג
הגה"צ רבי יעקב זילבערמאן (על ספר נפש ישעיה) ................................................................................לד
הגה"צ רבי חזקי' פייבל ראזענבערג (על קונטרסים מדריך לכשרות) .................................................לה
הגה"צ רבי יצחק אייזיק אייכענשטיין (על מדריך הכשרות) .................................................................לה
הגה"צ רבי נחום מרדכי פערלאוו (על מדריך הכשרות)..........................................................................לה
הגה"צ שלו' משה הלוי אונגאר (על מדריך הכשרות) ..............................................................................לה
הגה"צ רבי יעקב ישראל ישרון מייזליש (על מדריך הכשרות) ...............................................................לו
הגה"צ רבי מנחם מענדל פליישער (בענין וועד הכשרות) .......................................................................לו
הגה"צ רבי אפרים גרינבלט (על מדריך הכשרות)  .....................................................................................לו
הגה"צ רבי משה שטערן (הסכמה על הספרים מזוזת ישראל כהלכתה על הלכות מזוזה  ,גדולי
יהודה על הלכות ציצית).................................................................................................................................לז
הגה"צ רבי אברהם מאיר איזראעל (על הספרים גדולי יהודה ,מזוזה שלום ,קדושת בנות ישראל על
הל' יחוד ,שמחת שלום ,חינוך ישראל סבא ,זבחו זבחי צדק ,ועוד)  ...................................................לח
הגה"צ רבי אליעזר זוסיא פרטיגול (על וועד הכשרות) .............................................................................מ
הגה"צ רבי שלמה זלמן פריעדמאן (על וועד הכשרות) .............................................................................מ
הגה"צ רבי יחזקאל הורוויץ (על וועד הכשרות) .......................................................................................מא
הגה"צ רבי אברהם ויינפעלד (על וועד הכשרות)  ....................................................................................מא
הגה"צ רבי מנחם מענדל קליין (בענין כשרות אתרוגים) .......................................................................מב
הגה"צ רבי נתן סג"ל הורוויץ (בענין כשרות)  .................................................................................................מב
הגה"צ רבי שלום הכהן ווייס (על וועד הכשרות) ......................................................................................מג
הגה"צ רבי ישראל האגער (על וועד הכשרות)  ..........................................................................................מג
הגה"צ רבי אברהם מאיר איזרעאל (על וועד הכשרות)  .........................................................................מג
הגה"צ רבי שלום הכהן ווייס (בענין כשרות)  ............................................................................................מד
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 .78הגה"צ רבי אפרים גרינבלט (על ספר אכילת מצות בישראל)  ................................................................נג
 .79הגה"צ רבי אהרן יהודה אראק ......................................................................................................................נד
 .80הגה"צ רבי אפרים אליעזר הכהן יאלעס (על ספר נפש ישעיה)............................................................נד
 .81הגה"צ רבי אפרים אליעזר יאלעס (על ספר זבחו זבחי צדק אפיית המצות ואכילת המצות).........נד
 .82הגה"צ רבי גדלי' פעלדער (על כמה ספרים) ..............................................................................................נה
 .83הגה"צ רבי יהודה מלבר (על ספר זבחו זבחי צדק).....................................................................................נו
 .84הגה"צ רבי יצחק אייזיק אייכענשטיין (על הכשרות)................................................................................נו
 .85הגה"צ רבי יצחק דישי (על ספר נפש ישעיה).............................................................................................נו
 .86הגה"צ רבי שמואל טובי' שטערן (על ספרים).............................................................................................נו
 .87הגה"צ שלום איידעלמאן (גדולי יודא ומזוזת שלום) ................................................................................נז
 .88הגה"צ רבי שמואל הלוי ואזנר (הסכמה על ספרים קדושת ישראל על הלכות יחוד ,וספר מדריך
לצניעות כהלכתה)  ...........................................................................................................................................נז
 .89הגה"צ רבי שלמה יודא שווייצער (הסכמה על ספרים)  ...........................................................................נז
 .90שאלה מאת הגה"צ רבי יונתן שטייף זצ"ל  ................................................................................................סג
 .91תשובת הגה"צ רבי יונתן שטייף זצ"ל .......................................................................................................סד
 .92הגה"צ רבי דניאל פריש (על שבעה ספרים)  .............................................................................................סד
 .93מרן הגה"צ רבי משה פיינשטיין (הסכמה על שבעה עשר ספרים)  .....................................................סה
 .94הגה"צ רבי אלעזר מרגליות (על ספר עניית אמן כהלכתה)  ...................................................................סו
 .95שוחטי עוף העמק (על ספר נפש ישעיה) ..................................................................................................סו
 .96שוחטי עוף העמק (על הספר זבח פסח) ....................................................................................................סו
 .97הגה"צ רבי ראובן עלוש (על הספר זבח פסח) ...........................................................................................סז
 .98הגה"צ רבי חיים דוד הלוי (על אנציקלופדיה לכשרות) ...........................................................................סז
 .99הגה"צ רבי יחיא שניאור (על ספרים) .........................................................................................................סח
 .100הגה"צ רבי יהודא אריה שווארץ (על כמה ספרים) ..................................................................................סח
 .101הגה"צ רבי ש.ב .ליפשיץ (על חיבורו המרהיב) ..............................................................................................סט
 .102הגה"צ רבי פרץ מיימון (על ספרים רבים) .................................................................................................סט
 .103הגה"צ רבי אברהם מאיר יעקובוביץ (על ספר נפש ישעיה) .....................................................................ע
 .104הגה"צ רבי אהרן יהודה אראק (על ספר אפיית המצות השלם) ..............................................................ע
 .105הגה"צ רבי אליהו הכהן רבין (על ספרי זבח פסח וזכרון יוסף)  ...............................................................ע
 .106הגה"צ רבי מרדכי מזרחי (על ספר אפיית המצות השלם ונפש ישעיה)  ............................................עא
 .107הגה"צ רבי עזריה בסיס (על ספרי אפיית מצות השלם ואכילת בשר כהלכתה) ..............................עא
 .108הגה"צ ר' נחום הכהן גולדשמיד (על ס' שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואפיית המצות השלם)  .עב
 .109הגה"צ רבי סעדיה אריב (על ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ואפיית המצות השלם)  ...........עב
 .110הגה"צ רבי יצחק מאיר חרל"פ (על ספריו הנחמדים והנכבדים עד למאוד)  .......................................עג
 .111הגה"צ רבי יהושע בורדוגו (על הספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה)  ...............................................עג
 .112שוחטי עוף העמק (על ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה") ..............................................................עג
 .113הגה"צ רבי שמעון אבוחצירא (על ספר אכילת התרנגולים ועוד) .........................................................עג
 .114הגה"צ רבי שמעון אבוחצירא (על ספר נפש ישעיה)  .............................................................................עד
 .115הגה"צ רבי יוסף דוד חרל"פ (על הספרים נפש ישעיה ,אכילת התרנגולים ,זבחו זבחי צדק ,מנוחת
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שלום ,מנחת יהודא ,שמירה טובה) ............................................................................................................עד
 .116הגה"צ רבי שלמה דהרי (על ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכה) .........................................................עד
 .117הגה"צ רבי פרץ אריאל (על בית מקדש מעט בענית אמן) .....................................................................עה
 .118הגה"צ רבי אברהם הלל גולדברג (על ספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה) ......................................עה
 .119הגה"צ רבי עמרם אדרעי (על ספר נפש ישעיה) .......................................................................................עו
 .120כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסהן (על המדריך לכשרות)  ...................................................עז
 .121הגה"צ רבי נתן צבי פרידמן (על הספר אכילת מצות בישראל)  .............................................................עז
 .122אישור מ'  26שוחטים על קבלת ספרי נפש ישעיה ואכילת תרנגולים  ..............................................עז
 .123הגה"צ רבי פרץ אריאל (על ספר אכילת מצה בישראל)  ........................................................................עח
 .124הגה"צ רבי דוד דיין (על ספר אכילת מצה בישראל) ...............................................................................עח
 .125הגה"צ רבי רחמים בן – עמארה (על ספר אכילת מצה בישראל)  .........................................................עח
 .126הגה"צ רבי שלום שמואל סיגלר (על ספר אפיית המצות) .....................................................................עט
 .127הגה"צ רבי אהרן זלטוביץ (על ספר נפש ישעיה)  .......................................................................................פ
 .128הגה"צ רבי משה ראוכברגר (על ספר אכילת מצה בישראל) ....................................................................פ
 .129הגה"צ רבי מאיר שטרן (על קבלת ספרי שחיטת ואכילת בשר לכל השוחטים ,וספר אפיית
המצות)  .............................................................................................................................................................פא
 .130הגה"צ רבי רפאל בלום (הסכמה על ספרי שבט מוסר ומדרש תלפיות ועוד)  ...................................פא
 .131הגה"צ רבי מאיר בראנדסדארפער (הסכמה על ספר שבט מוסר) ......................................................פב
 .132כ"ק האדמו"ר הגה"צ רבי שלום קרויז (הסכמה על ספר שבט מוסר) ..................................................פג
 .133כ"ק האדמו"ר הגה"צ רבי שלום קרויז (מכתב נוסף)................................................................................פד
 .134ברכת כ"ק מרן אדמו"ר מאודווארי רבי שלום קרויז (על שו"ע מחבר ורמ"א וספר בן עולם הבא
ט"ח)  ..................................................................................................................................................................פה
 .135מכתבים שנתקבלו לוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצה"ב וקנדה  ......................................פו
 .136בשורת ספר חדש נפש ישעיה על מאכלות אסורות ..............................................................................פח
 .137אגרות הזוהר  ..................................................................................................................................................פט
 .138הגה"צ רבי זבולון המבורגר קרויז (הסכמה על ספרי הזוהר) .................................................................פט
 .139הגה"צ רבי יצחק מאיר מארגנשטערן (הסכמה על עשרות חיבורים ועל ספרי הזוהר) .....................צ
 .140הגה"צ רבי מאיר שטרן (הסכמה על ספר אור הזוהר) ............................................................................צא
 .141הרב אברהם מרדכי יצחקי (הסכמה על ספרי אור הזוהר ועל מפעל הזוהר העולמי) .....................צב
 .142הרב משה נחשוני (הסכמה על ספרי שחיטה ניקור טהרה וספרי הזוהר)  ........................................צג
 .143הרב מנחם מנדל טוביאס (למפעל הקדוש הזוהר העולמי) ....................................................................צד
 .144הרב שלמה יודא שווייצער (על ספרי מזוזות ,כשרות שחיטה וניקור קדושת בית המדרש ,וועד
הכשרות ,תיקוני זוהר ,אור הזוהר ,ועוד)  ..................................................................................................צה
 .145משה עמיאל (כשרות המאכלים ,אור הרשב"י שיעורים ,אור הזוהר ,תיקוני זוהר דף היומי) .......צט
 .146הרב שלמה דוד פישר (על הפצת ספרי הזוהר לקירוב הגאולה)  .........................................................קא
 .147הרב נחום ראזענבערג (סיפור נורא ששמע מבעל הסולם זי"ע ,ומה שראו עיניו מהאדמו"ר מוויזניץ
זי"ע ,איך שפעל להצלת עם ישראל במלחמת ששת הימים ,כשעלה לציון הרשב"י זי"ע ונתק כל
הקשרים של כל האומות הרוצות להרע לישראל)...................................................................................קב
 .148קטעים מדרשה של כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א לשבע ברכות על אהבת ישראל מבעל
אהבת ישראל מוויזניץ זי"ע ..........................................................................................................................קד
 .149התועלת שבתוכחה וגודל השכר של המחזירים בתשובה על ידי התוכחה .......................................קה
 .150הקדושה מתגברת ...........................................................................................................................................קה
 .151כבוד הקב"ה מתעלה ומתרומם  ...................................................................................................................קה
 .152לאחר מותו מוליכין נשמתו למקומות ששום אדם אחר אינו זוכה .....................................................קה
 .153השמטות והוספות  ..........................................................................................................................................קו

מפתחהמכתבים

קובץ הסכמות ומכתבים

קמג

 .154קטעים מדרשת פרשת כי תבוא; על הצלת בני ישראל בשנת תשי"ד שהלכו לשמד יותר ממיליון
ילדי בנ"י ,והקשר שהיה לכ"ק אדמו"ר שליט"א להבחל"ח כ"ק מרן האדמו"ר מליובאויטש זצללה"ה,
על ביאת המשיח ,הכל כבר נשלם ,מבצע הכשרות  ...............................................................................קו
 .155מכתב הרב יעקב לנדא  ...................................................................................................................................קי
 .156מכתב וחתימות המנקרים של העדה החרדית ,ר' גד טרוביץ ,ר' יוסף צבי הירשמן ,ר' משה לייב
קורנבליט ,ר' מאיר דוד קורנבליט נ"י ........................................................................................................קה
 .157המשך הדרשה מעמוד קה ..........................................................................................................................קיא
 .158השמטה מעמ' יג  ...........................................................................................................................................קיב
 .159השמטה מעמ' ט'  ..........................................................................................................................................קיב
 .160מכתב מהרה"ג ר' אי"ש בוגנים  ....................................................................................................................קיג
 .161הוספה להקדמה  ............................................................................................................................................קיד
 .162עד מתי נחכה ומה נעשה להביא את משיח צדקינו במהרה בימינו?  .................................................קיד
 .163הגר"א נתן את נפשו לקיים כל דקדוקי מאמרי רז"ל גם מה שלא הובא בשו"ע  .............................קיד
 .164מכתב הרה"ג ר' יוחנן בנאון אל כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א  ....................................................קטז
 .165מכתב כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א אל כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן  .......................................קיח
 .166הרה"ג ר' אברהם מ .ברייטשטיין (דברי ברכה וחיזוק)  ...........................................................................קכ
 .167מכתב הרה"ג ר' אי"ש בוגנים אל כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א ..................................................קכב
 .168מכתבים שונים למפעל הזוהר העולמי  ...................................................................................................קכד
 .169ספר הזוהר מחולק ל 45-משתתפים (טבלא) .........................................................................................קכח
 .170קול קורא'ס ועלונים .......................................................................................................................................קל
 .171קריאת גדולי דור העבר ללימוד הזוהר .......................................................................................................קל
 .172הגה"צ רבי יוסף חיים זאננעפעלד זצ"ל....................................................................................................קל
 .173הגה"צ רבי יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל .........................................................................................................קל
 .174הגה"צ רבי יעקב מאיר זצ"ל.........................................................................................................................קל
 .175קריאת רבני זמנינו ללימוד הזוהר ...............................................................................................................קל
 .176הגה"צ רבי יהודה צדקה זצ"ל.....................................................................................................................קלא
 .177הגה"צ רבי יצחק כדורי זצ"ל ......................................................................................................................קלא
 .178הגה"צ רבי עובדיה יוסף שליט"א .............................................................................................................קלא
 .179הגה"צ רבי יהודה מועלם זצ"ל...................................................................................................................קלא
 .180הגה"צ רבי מרדכי אליהו זצ"ל ...................................................................................................................קלא
 .181הגה"צ רבי יחיאל פישל אייזנבך שליט"א ..............................................................................................קלא
 .182הגה"צ רבי שבתי אטון זצ"ל.......................................................................................................................קלא
 .183הגה"צ רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א............................................................................................קלא
 .184הגה"צ רבי בן ציון מוצפי שליט"א ............................................................................................................קלא
 .185הגה"צ רבי ראובן אלבז שליט"א ...............................................................................................................קלא
 .186הסכמת הגאונים הצדיקים חברי הבד"ץ ,הרב ישראל יעקב פישר זצ"ל ..........................................קלב
 .187הרב מאיר בראנדסדארפער זצ"ל  .............................................................................................................קלב
 .188הרב משה הלברשטאם זצ"ל ......................................................................................................................קלב
 .189הרב בנימין ראבינאוויטש זצ"ל  .................................................................................................................קלב
 .190הרב ישראל משה דושינסקיא זצ"ל  .........................................................................................................קלב
 .191הרב משה שטרנבוך שליט"א .....................................................................................................................קלב
 .192הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א  ...........................................................................................................קלב
 .193רשימת מאתים ספרים על הזוהר  .............................................................................................................קלז
 .194מפתח המכתבים  ..........................................................................................................................................קמג
 .195מפתח המקורות  ..........................................................................................................................................קמט
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השמטות והוספות

תשס"ט

מפתח המקורות

קמה

קובץ הסכמות ומכתבים

מפתח•המקורות
תנ"ך
בראשית א ,ג; ויאמר אלוקים יהי אור ......................צד
בראשית ב ,טז; מכל עץ הגן תאכל וכו' .................קיא
בראשית ו ,יג; כי מלאה הארץ חמס מפניהם.........קיג
בראשית ח ,ו; מקץ ארבעים יום  ...................................ג
בראשית יב ,ה; ויקח אברם את שרי אשתו וכו'  ...קיז
בראשית יג ,ט; הלא כל הארץ לפניך  .....................קיח
בראשית כד ,א; ואברהם זקן וגו' .................................מ
בראשית כו ,לד; ויהי עשו בן ארבעים וכו'  ..............מג
בראשית כז ,מ; על חרבך תחי׳ וגו'..............................ס
בראשית כז ,מג-מה; קום ברח לך וגו'  ......................קד
בראשית מט ,ח; יהודה אתה יודוך אחיך וברש"י  ...נט
שמות יז ,א; והיה כאשר ירים משה ידו וגבר וכו' ....ס
שמות כב ,יט; בלתי לה' לבדו ................................ג ,לט
שמות כב ,ל; ואנשי קודש תהיון לי ...........................מג
שמות לב ,ז; לך רד כי שחת עמך ...............................נט
שמות לב ,כו; ויאמר מי לה׳ אלי  ................................נח
שמות לב ,כז; הרגו איש אחיו ואת רעהו  .................נח
שמות לד ,לד; ובבא משה לפני ה׳ לדבר אתו .........לט
שמות כב ,כב; אם ענה תענה אותו  .............................פ
ויקרא ז ,כד-כז; וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה  .....צה
ויקרא יא ,מג; ונטמתם בם  ...................................כג ,מג
ויקרא יא ,מד; כי קדוש אני ........................................קא
ויקרא יא ,מד; כי אני ה' אלהיכם .................................ק
ויקרא יא ,מד; ולא תטמאו את נפשותיכם ..............נב
ויקרא יא ,מה; והייתם קדושים וכו' וברש"י...........סא
ויקרא יט ,ב; קדושים תהיו  .........................................לד
ויקרא יט ,יח; ואהבת לרעך כמוך  .....................קד ,קה
ויקרא כה ,י; וקראת דרור בארץ ........................צד ,קא
במדבר כד ,ו; כנחלים נטיו כגנות עלי נהר ...............קג
דברים ד ,לה; אין עוד מלבדו  ........................................ק
דברים ד ,מא; אז יבדיל משה שלש ערים (וברש"י) נה
דברים ו ,ז; ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך  .............קח
דברים ח ,יב; פן תאכל ושבעת .....................................ל

דברים יד ,כא; כי עם קדוש אתה וגו' ........................לד
דברים טז ,כ; צדק צדק תרדוף  ...................................נא
דברים כט ,ח; ושמרתם את דברי הברית הזאת ......קו
דברים לג ,ח; וללוי אמר תמיך ואוריך וכו׳ ...............נח
דברים לג ,ט; האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו  .........נח
יהושע ו ,א; סוגרת ומסגרת מפני בני ישראל  .........מו
ישעיה ו ,י; ושב ורפא לו  ............................................קה
ישעיה יא ,ט; ומלאה הארץ דעה את ה׳ ..................סד
ישעיה כח ,ט מי יורה דעה וגו' .................................מד
ישעיה מא ,ח; ואתה ישראל עבדי יעקב וכו' ........קיז
יחזקאל לו ,כה; וזרקתי עליהם מים טהורים  .........סד
זכריה יד ,ט; והיה ה' למלך על כל הארץ וכו'  ...........ק
תהלים מה ,ז; כסאך אלהים עולם ועד וכו'  ..........קיא
תהלים מט ,יב; קרבם בתימו לעולם משכנתם לדור
ודר וכו'  ..........................................................................קיז
תהלים עו ,ג; ויהי בשלם סוכו  ....................................מז
תהלים עח ,לט; ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא
ישוב  ................................................................................קא
תהלים צז ,ט ה; עליון על כל הארץ  ............................ק
משלי כז ,יט; כי כמים הפנים לפנים וכו' ................קד
קהלת ג ,ט; מקום המשפט שמה הרשע..................סא
קהלת ו ,ז; כל עמל אדם לפיהו  ..................................מג
דניאל ז'; בחיוא רביעיא שיניה  ..................................מג
דניאל יב ,ג; והמשכילים יזהרו כזהר הרקיע ..........קא
דניאל יב ,ג; ומצדיקי הרבים ככוכבים לעד  ..............נג
דברי הימים א כח ,ט; דע את אלהי אביך  ..............קא

מפרשי תנ"ך
אונקלוס; קושטא קושטא הוי רדיף  ..........................נא
רש"י בראשית ו ,יג.......................................................קיג
רש"י ריש פ׳ פינחס  ......................................................נט
רמב"ן ריש קדושים .......................................................לד
אור החיים בראשית ב ,טז ........................................קיא
אור החיים ויקרא יא ,מד .............................................נב
אור החיים סוף פ' אחרי  .............................................צח

קמו

קובץ הסכמות ומכתבים

אור החיים פ' בלק כג ,י  ..............................................קה
באר מים חיים פ' חיי שרה............................................מ
בן פורת יוסף פ' בראשית דף יז ע"ג  .......................קיב
גר"א משלי .........................................................................ג
דגל מחנה אפרים פ' עקב ....................................צז ,קח
ילקוט מעם לועז ..........................................................מט
מאור ושמש פ' אחרי ....................................................קג
מאור ושמש פ' כי תבא ...............................................קח
צפנת פענח פ' יתרו .....................................................קח
שמועות ישראל פ' בראשית אות י'  ........................קיב

ש"ס ומדרש
ברכות ז ,א  ........................................................................פ
ברכות טז .........................................................................קג
ברכות כט ,ב; לא תרוי ולא תחטא  ..............................ל
ברכות מח ,א  .................................................................מד
ברכות נב  .........................................................................קג
שבת פט  ............................................................................פ
שבת פו ,ב; חביל גופייהו .............................................כג
שבת קיט ,ב.....................................................................צו
שבת קל"ד ......................................................................מד
פסחים ג ,ב; לעולם ישנה אדם בדרך קצרה  ............עז
פסחים קיד ,א; לא תיכול אווזין ותרנגולין .................נ
ראש השנה; ט ,א  .........................................................לא
ראש השנה; יז ,א ...........................................................צו
יומא פז ,א; כל המזכה את הרבים אין חטא בא על
ידו  ......................................................................................נג
סוכה נב ,א; שבעה שמות ליצר הרע  ...........................ג
ביצה טז ,א .......................................................................יז
תענית יא ,א; אל יאמר אדם אלך לביתי וכו'  ..........נא
מגילה טו ,א; אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך .......פ
חגיגה יד ,ב; נכנס בשלום ויצא בשלום  ...................לט
יבמות יד ,ב; האמת והשלום אהבו .............................צו
יבמות צז ,א  ...................................................................צא
נדרים כה ,א; שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות
שבתורה ..........................................................................לט
נזיר כג ,א; מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה׳ וכו'  .......לא
סוטה יב ,ב  .....................................................................מד
סוטה כב ,ב; עושין מעשה זמרי ומבקשים שכר
כפנחס  .....................................................................לח ,צז
סוטה כב ,ב; אמר לה ינאי מלכא לדביִ תיה וכו'  ......צז
גיטין סז ,א; וברש"י שם שנו מדותי ,למדו תורתי .צא
קידושין ב ,ב; דדרכא דמיכלי יתרא לאתוי׳ לידי
זיבה  ....................................................................................ל
קידושין מ ,ב; גדול התלמוד שמביא לידי מעשה .....ל
קידושין פב ,א; כשר שבטבחים וכו' ........................סא
בבא מציעא סא ,ב; אלמלא לא העליתי את ישראל
ממצרים וכו' ..................................................................מא
בבא בתרא ח ,ב; ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם
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ועד ,אלו גבאי צדקה .....................................................נג
בבא בתרא ט ,א; גדול המעשה יותר מן העושה .....לג
סנהדרין צט ,ב; רבי ורבי חנינא אמרי תרוייהו זה
המבזה תלמיד חכם........................................................צו
סנהדרין קח ,א; לא נחתם עלהם גזר דינם עד שפשטו
ידיהם בגזל.....................................................................קיג
מכות ט ,ב; עד שלא נבחרו שלוש שבא"י וכו' ........נה
עבודה זרה לה ,ב  ..........................................................מד
אבות ד ,ב; מצוה גוררת מצוה ............................לא ,קא
אבות ג ,יג; כל שרוח הבריות נוחה הימנו וכו' ........קד
אבות דרבי נתן מ; הרואה ר׳ יוחנן בן נורי בחלום
יצפה ליראת שמים  ......................................................לט
חולין יז  ............................................................................נא
חולין כד ,ב .....................................................................מד
בכורות לא ,ב .................................................................צא
נדה טז ,ב ........................................................................מב
ירושלמי בכורים ג ,ג; אכול מן דיהודאי ....................נא
תוספתא בכורות פ"ד ...................................................לט
מדרש תלפיות .................................................................לו
בר"ר ויחי; הבא לטהר מסייעין....................................כו
מדרש תנחומא פ' אחרי יא .........................................נא
הגדה של פסח; פסח מצה ומרור  ...............................מז

זוהר הקדוש וכתבי האר"י ז"ל
זוה"ק פ' לך דף ע"ט ע"ב ...........................................קיא
זוה"ק פ' וירא  ................................................................קא
זוה"ק פ' משפטים דף קכ"ה ע"א וע"ב  ....................צח
זוה"ק פ' משפטים דף קכ"ה ע"א וע"ב  ....................צח
זוה"ק פ' תרומה ...............................................................ק
זוה"ק תרומה דף קנ"ד ....................................................ל
זוה"ק ס"פ שמיני ...........................................................מג
זוה"ק פ' נשא בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי .קג
זוה"ק פ' נשא דף קכ"ב  ................................................צג
זוה"ק פ' נשא דף קכד ,א ................................................ג
זוה"ק פ' נשא ,דף קכד................................:צב ,צח ,צט
זוה"ק בהעלותך דף קנ"ג ..............................................צב
זוה"ק ח"ב דף קכ"ה .......................................................צו
זוה"ק ח"ג דף מ"ב...........................................................צו
זוה"ק ח"ג דף מ"א ..........................................................צו
זוה"ק ח"ג דף מ"ב...........................................................צו
זוה"ק ח"ג דף קכ"ח ......................................................צא
זוה"ק באדרא .................................................................סה
זוהר ותקונים ....................................................................צ
תקוני הזוהר  .......................................................צב ,צז ,ק
תקוני הזוהר סוף תקון ו'  ............................................קא
תיקוני זוהר דף יז עמ' א ...........................................קטז
תיקוני זהר דף יז ,א; פתיחת אליהו הנביא זכור
לטוב  ...............................................................................קיז
תקונים תקון ל' דף עג ................................................ :קא
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האר"י ז"ל  ........................................................................לג
האר"י ז"ל  .......................................................................לט
האר"י ז"ל שער רוח הקדש  ...........................................צ
שער הכוונות .................................................................פט
שער המצוות להאריז"ל פ' עקב ................................קח
שער רוח הקודש  .............................................................צ

ראשונים
הקדמת ספר המאור  ....................................................לט
חובות הלבבות  ..............................................................סד
חובות הלבבות שער אהבת ה' פרק ו .....................קיא
מאירי ר"ה ט' ....................................................................ל
מנורת המאור  ................................................................סד
ספר החסידים סימן רסא  ............................................נא
ר"ן.......................................................................................מ
רוקח הלכות מצה.........................................................מט
רמב"ם הל' מאכלות אסורות  ......................................לד
רמב"ם שלהי מקוואות  ..................................................נג
תוס' ד"ה דבר ברכות לא ,ב .........................................לג
תוס' חולין ה ,ב ד"ה צדיקי.........................................מא

שלחן ערוך ונושא כליו
שו"ע אורח חיים סימן תר"ד ......................................לא
שו"ע יורה דעה סימן פ"ז ................................................ג
שו"ע יורה דעה ח"ב ......................................................יט
שו"ע יורה דעה סימן פא סעיף י"ז ברמ"א וש"ך  ...מד
שו"ע יורה דעה סימן פב וסימן פז  ...........................צה
ביאור הגר"א יורה דעה סימן פ"ז ..............................צח
הקדמת משנה ברורה ד"ה וגם צריך לדעת  .................ג
חוות דעת ק"ג  ................................................................לד
ט"ז או"ח סי׳ קס"ז סק"ד  ............................................לט
כף החיים סימן כה ס"ק ע"ה ..........................................ג
משנה ברורה ..................................................................לא
משנה ברורה סימן תצג סק"ב  ....................................כט
סיני בקודש על הל' פסח .............................................מז
עוקר הרים על השו"ע  ..................................................מז
פרי חדש סי׳ פ"א  .........................................................מד
פרי חדש סי׳ קטי"ז סקי"א .........................................מד
פרי מגדים ......................................................................לט
ש"ך סי׳ פ"א  .................................................................מד
תבואת שור ....................................................................לט

שו"תים
אגרות משה יו"ד ח"ב סי' מ'  ........................................לו
אגרות משה סימן ל'  ......................................................לו
אפרקסתא דעניא סימן ע"ד ..........................................צ
באר משה ח"ד ................................................................מז

בית יהודה יו"ד סי' מ"ה  ..............................................מד
דברי חיים יו"ד ח"א סימן ז' .......................................צז
דברי חיים  .......................................................................מז
דברי חיים סימן ז'  ............................................................נ
דברי יואל יו"ד ...................................................................ז
דרך יבחר ........................................................................לט
הרשב"א סי׳ תתל"ז ......................................................לט
השביט ח"ה וח"ו .............................................................נז
זבחו זבחי צדק ..........................................ח ,כג ,סה ,עו
חיים שאל ח"א סימן ע"ה סוף אות ב'  .......................צ
חלקת יואב יו"ד י"א ......................................................לד
חתם סופר אורח חיים סי׳ פ"ג  ..................................מד
חתם סופר השמטות לחו"מ סי׳ קצ"ו  ..........................נ
חתם סופר יורה דעה סי׳ י"ג  .......................................נא
מראה יחזקאל גלינא סימן מ"ד וסימן עו ................לט
פרי אליהו ח"ג ...............................................................כט
רבבות אפרים .................................................................לז
שואל ומשיב קמא ח"א סי׳ ר"ו ..................................מד
שואל ומשיב תליתאי ח"א סי׳ קס"ד  ......................לט
שואל ונשאל  .................................................................סז
שערי שלום  .....................................................................נז
תורה לשמה ...................................................................סב

אחרונים
אבן שלמה פרק ח' אות כ"ו ............................................ג
אבן שלמה פרק י"א אות ג'  ............................................ג
אבן שלמה חלק כ"ד  ........................................................ג
אבן שלמה תולדות הגר"א ..........................................כא
אהבת ישראל ח ,יח  .....................................................סה
אור הזוהר  ..............................................כג ,צ ,צד ,צז ,ק
אור הצניעות בישראל  ................................................סט
אור צדיקים פרק י"ט  ....................................................צז
איסור יחוד וצניעות בנות ישראל .........................יב ,נז
אכילת בשר הלכה למעשה ........................................קח
אכילת המצות ................................................................נד
אכילת התרנגולים כהלכתה ........................עד ,עו ,עח
אכילת מצה בישראל  .....ח ,טז ,מט ,סה ,עז ,עח ,פא
אמרי פנחס הנמ"ח ח"א עמוד רס"ד  ...........................צ
אנציקלופדיה לכשרות .......................................סח ,סט
אפיית המצות השלם ......ח ,יא ,יד ,טז ,מה ,מט ,סה,
סח ,סט ,נא ,נד ,ע ,עא ,עב ,פ ,פא
ביאורי הזוהר ....................................................................צ
ביאור הגר"א משלי יב ,יד ............................................לג
בן ביתי אבות ....................................................................צ
בן חמש עשרה לתלמוד אבות ה  ...................................י
בנין דוד...........................................................................קיג
ברית מטה משה על הגדה של פסח...........................צו
ברית עולם  .....................................................................סה
גדולי יהודה ..............................................................לח ,נז

קמח
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גדולי ישראל  .................................................................סה
גדר עולם .........................................................................יט
דבר משה  .......................................................ח ,לח ,סה
דברי יואל  ...........................................................................ז
דברי תורה .......................................................................כג
דורש טוב עמ' ע ,עא ,עב ,עג  ..................................קיא
דער תנא רשב"י  ...............................................................כ
דעת ותבונה....................................................................צב
דרך עץ חיים  ...................................................................צ
דת משה ויהודית ...........................................................מז
הוספות בנין יוסף .............................................................ג
המדריך לעניית אמן  ....................................................עה
הקדמת ספר זוהר הרקיע להאדמו"ר מראדזין  ..........ג
ואמרו אמן .................................................................יד ,כז
והיה מחניך קדוש ..........................................................מז
ונאמר אמן ....................................................................סח
ותן חלקנו בתורתיך סידור ..........................................עח
זבח פסח ........................................................נ ,סו ,סז ,ע
זבחו זבחי צדק  .........................................לח ,נד ,נו ,עד
זוהר דעת ..........................................................................ס
זוהר דעת דף סג  ...........................................................סב
זכרון יוסף  ........................................................................ע
זקן ישראל כהלכתו  ......................................................יח
חינוך ישראל סבא ................................................לח ,סה
חלב ישראל כהלכתה  ..................................................עו
חק לישראל  .....................................................................יז
טהרת המשפחה  ............................................................יט
טעם זקנים קס"ו  ...........................................................נט
ימי בחרות .....................................................................סה
יצחק לשוח....................................................................סח
יש"ש פ"ק דחולין כו .....................................................נא
כסא מלך על התקונים תקון מ"ג אות ס'  ...................צ
לב אריה ..........................................................................סה
לחם מן השמים סדר הלמוד דליל שבועות דף ל"א צ
מדריך כשרות .............................................................י ,עז
מדריך להלכות תולעים...............................................סח
מדריך לעניית אמן ח"ב .............................................סח
מדריך לצניעות  ............................................................סה
מדרש תלפיות ...............................................................פב
מורה באצבע אות מ"ד ....................................................צ
מזבח אדמה דף ק"א  ....................................................לט
מזוזת שלום  ...............................................ח ,לח ,נז ,סה
מזוזת ישראל כהלכתה  ...............................................קח
מחזה אליהו...................................................................סח
מנהגי צדיקי ישראל.....................................................מט
מנוחת שלום ..........................................................עד ,עו
מנחת יהודא  ..........ח ,מג ,נב ,נו ,סד ,סה ,עד ,עו ,פא
מסילת ישרים  ...............................................................סד
מעשה איש ........................................................................ג
מצות מצה בשלמותה ..................................................מט
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נדחי ישראל ....................................................................יח
נוצר חסד ..........................................................................יג
נפש ישעיה  ...................................ז ,ח ,יא ,יג ,יד ,טז,
כב ,כה ,כו ,כז , ,כח ,כט ,ל ,לט ,מג ,נא ,נג ,נד ,נה ,נו,
סה ,סו ,סט ,ע ,עא ,עב ,עד ,עו ,עח ,פ ,פא
נתיב מצותיך נתיב התורה שביל א' אות ל"א ............צ
ספורים נפלאים מצדיקי ישראל...............................מט
ספר אמונת ה' ...............................................................צט
ספר האבי"ב  ..................................................................סב
ספר זכירה לחיים להגאון רבי חיים פלאג'י ח"ב דף ע'
ע"ד  .....................................................................................צ
ספר נפלאות הזוהר  ........................................................כ
עטרת צבי  ........................................................................יג
עלית אליהו  .......................................................................ג
עניית אמן כהלכתה ......................................................סו
עץ חיים ....................................................................יג ,פט
פלא יועץ ........................................................................סד
צניעות ישראל כהלכתה ............................................סט
קב הישר פרק ה'  ..........................................................קד
קב הישר .........................................................................פד
קדושה וצניעות  ...........................................................סה
קדושת בנות ישראל  .................ח ,לח ,מז ,נו ,סה ,פא
קובץ ספרי כשרות  .......................................................כג
קובץ ספרי מקוואות  ....................................................כג
קובץ ספרי ניקור  ........................................................ +כג
קובץ ספרי סת"ם ...................................................כג ,קח
קובץ ספרי קדושת ביהכ"נ  .........................................כג
קובץ ספרי שחיטה  ......................................................כג
קובץ ספרי שמירת שבת  ............................................כג
קול יעקב  ........................................................................עו
שבחי האר"י עמ' נא  .......................................................צ
שבט מוסר  ...................................יא ,יב ,יג ,סד ,פב ,פד
שביעית ושמינית למעשה..........................................סח
שחיטה ואכילת בשר כהלכתה ...ט ,טו ,טז ,סט ,עא,
עב ,עג ,עה
שיח שרפי קודש ח"א עמ' פ"ה ..................................נב
שימושה של תורה .......................................................סח
שכר ועונש על פ' התורה  ............................................כג
שלחן הטהור סימן צ"ג אות ב ......................................יג
שם הגדולים מערכת ספרים ערך ספר הבהיר ..........צ
שמחת שלום  .................................................................לח
שמירה טובה  ................................................................עד
שמירת הברית ................................................................כג
שמירת המצוות כהלכתן  ............................................כג
שמרו משפט שיחות דף עב .......................................סב
שערי הקדושה  ..................................................................ג
תהלה לדוד סימן כ"א  ...................................................סו
תורת אבות עמ' קס"ד  ..................................................נא
תורת הגאולה  ................................................................סב
תורת כהנים ,פ' קדושים ,ד ........................................קד
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קמט

תוכן•הענינים
אב הפוסקים מרן החפץ חיים  ...................................עה
אבות  ................................................................................קי
אבל אשמים אנחנו  .......................................................קו
אברהם אבינו ..................................................................נט
אגוז ...........................................................................לז ,לח
אהבה התלויה בדבר .....................................................קד
אהבת ה' ................................................................נט ,קטז
אהבת ישראל  ................................................................קד
אהבת ישראל  ......................................................קה ,קטז
אהוב לך את המצוה הדומה למת מצוה ....................נא
אונס  .........................................................................לז ,מא
אורז .................................................................................לח
אין לבזות חברו בשביל שיש לו דעה אחרת ...........צו
אין סתירה בין הסוד לנגלה ............................................ג
אירופא  ..............................................................לג ,לז ,לח
איתחזק איסורא ...................................................לט ,מא
אכילה יתירה ............................................................ל ,לא
אכילת אגוז בימי הקיץ .................................................לז
אל תהי' ברכת הדיוט קלה בעיניך ...............................פ
אליהו הנביא ................................................................קטז
אם אין גדיים אין תיישים  ..........................................קכ
אם מהני תנאי לכונת איש"ר  ......................................סו
אמונה  ..................................................כז ,לה ,לו ,מא ,נב
אמירת שהחיינו בימי הספירה ..................................כח
אמן .....................................................................כז ,סו ,עה
אמת  ...............................................ג ,לט ,נא ,נו ,נח ,סב,
אניות ................................................................................קו
אנשים ונשים העובדים במצות עליהם ליבדל אלו
מאלו .................................................................................מז
אפייה..............................................................................מא
אתרוג ..............................................................................מב
אתרוגים הגדלים בארץ לענין מעשר  ....................מב
בדיקה יסודית  ....................................מא ,מב ,מג ,ע,צה
בדיקת הסכין ..................................................................סז
בדיקת הראיה ...........................................................נג ,סז
בדיקת חמץ....................................................................מא

בדיקת תולעים..............................................................סח
בהמה בחי׳ בחזקת איסור עומדת .............................לט
בהמת צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן ......מא
בושה  ...............................................................................לט
בזיון ת"ח..........................................................................צו
בזכות הזהר הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל
לחרות  .....................................................................צח ,קב
בחירה  .............................................................................מב
בטחון הקהילות בארץ ובגאולה  .................................סג
בטחון  ...............................................................................נב
ביאור הגר"א  ......................................................................ג
ביאת המשיח  ..................ז ,ט ,כז ,כח ,לא ,מז ,נב ,קא
בית השחיטה  ............................................נג ,נה ,סב ,סז
בית חרושת ..............................................................מ ,מא
בני הבית..........................................................................כד
בעלי כיסין  ......................................................לז ,לח ,מח
בעלי תשובה...................................................קז ,קח ,קט
בענין הליכה לפסיכולוג..............................................מח
בקבוקים של קפה לענין טבילה ..................................לו
בקור חולים ....................................................................קח
בר מצוה .............................................................ג ,עה ,קיד
ברכה לבטלה  .................................................................עה
ברכה  ..................................................................................פ
גבאים ...........................................................................ל ,נג
גדולה זכות רשב"י בעוה"ע מכל צדיקים ...............קיא
גדולה שמושה מלימודה  .............................................עב
גדל מעלת וחשיבות למוד חכמת הקבלה ........צב ,צג,
קטז ,קיז
גודל הנחיצות ללמוד ספרי מוסר בכל יום ..............פב
גזל  ...................................................................................פד
גילוי פנים בתורה שלא כהלכה  ..................................לב
גלגול מצות על ידי נשים בבתי האפייה  ...................מז
גלגול.......................................................................סב ,קיא
ג'לטין  ...............................................................................לד
גן עדן  .............................................................................קיב
גנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור .........................מא

קנ
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דבר שהוא לש"ש סופו להתקיים ...............................נט
דברי חכמים בנחת נשמעים  ......................................סד
דברים היוצאים מן הלב  ..............................................סד
דוד המלך  .............................................................עה ,קטז
דף היומי ...................................................................לב ,לג
דקדוקי הלכה  ..............................................ג ,מ ,נה ,קטו
האם מותר לקנות מזוזה מיד סוחר או חנות ולקבעה
בבית מבלי בדיקת סופר מומחה ...............................מח
הבא לטהר .......................................................................כו
הדפסת הזוהר  .........................................................יג ,צט
הדפסת ספר חק לישראל .............................................יז
הולכת בראש פרוע לענין נאמנות על כשרות  ........מז
הוצאת ס' וקונ' לאור ..............לז ,מט ,נז ,סב ,סד ,סט
הוראת היתר ............................................................כו ,לח
הושענא רבה  ..................................................................לז
החבלה ימצא לנצח בנפשו באותו אבר שפשע בו על
רצון הש"י ...........................................................................ג
החוב המוטל על כ"א מישראל למסור נפש  ............סג
החזרת עטרה ליושנה  .....................................יז ,נט ,סו
היכא דאיכא לברורי מבררינן .....................................מב
הכשרות הוא יסוד בית ישראל  ..................................נח
הליכת נשים לרופאים ................................................מח
הלכות שבת .....................................................................נג
המחבר והרמ"א צריך כל אחד לדעת בע"פ  ............פה
המלחמה לא תסתיים אא"כ ילמדו זוהר  ................קב
המעשה הוא העיקר ......................................................עז
הנהגה בענין מאכלות בקופסאות הנעשים בבתי
חרושת של יהודים ואינם יהודים .............................מח
העולם נדון לכף זכות ..................................................קה
הפצת התורה ................סד ,סט ,ע ,עב ,עו ,פה ,צג ,צז
הצלה .........................................................................סג ,קז
השגחה מוסמכת (הכשרים) .....ל ,לד ,לז ,לח ,מ ,מא,
מב ,מד ,נא ,נב ,נט ,ע ,עו ,צה
השגחה .....................................................................לב ,מב
התמדה ויגיעת התורה  ....................מב ,מז ,עב ,צא ,ק
התעוררות גדולה .........................................................קכג
התפתחות המדע  ..........................................................מב
ועד כשרות  ......................................ל ,לו ,מ ,נט ,צה ,צז
זהירות ...............ל ,לז ,לח ,לט ,מד ,מט ,נב ,נג ,נז ,סד
זוהר כספר מוסר  ..........................................ג ,קטז ,קכב
זיכוי הרבים  ....................................................כה ,ל ,לב,
לו ,מ ,מב ,מג ,מד ,נג ,נה ,נז ,סד ,סז ,סח ,ע ,עד ,פא,
פד ,פה ,צא ,צב ,צג ,צז ,צח ,קכא
זכות אבות .........................................................................ל
זכות האמונה ..................................................................נב
זכות התנא ....................................פט ,צא ,צב ,קב ,קיא
זכות שמירת הכשרות  .....................................................ז
זריזין מקדימין למצות ....................................................פ
זריקה וחיסונים בראש ובצואר העוף ..........................ע
חולה שאין בו סכנה ......................................................לד
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חומרא.....................................................................לט ,מט
חופשות  .......................................................................קכא
חזקה  .........................................................כו ,לט ,מב ,סה
חזרת הש"ץ  ..................................................................עה
חיבוט הקבר  ...................................................................צז
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חלב עכו"ם ...................................................מד ,נה ,קיט,
קכ
חלב ............................................................................לו ,לח
חלוקת ספרים בצמתים  ............................................קכב
חנות  ..........................................................לח ,מב ,מג ,מז
חסידות...........................................................................מא
חצי שיעור של מצוה  ....................................................נה
חרבן וגלות ...יז ,מב ,מד ,סג ,צ ,צג ,צו ,קב ,קטז ,קיט
חשש חמץ ...............................................................לו ,מא
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טומאה ..........................................כט ,מא ,קטז ,קיז ,קכ
טחינת חטים שמורים  ..................................................נה
טמטום הלב  ....כג ,כו ,ל ,מ ,מא ,מג ,מד ,מה ,סד ,צז,
קיג
טלויזיה ורדיו  ...................................................................ל
יום הכפורים .........................................................ג ,ל ,לא
יחוד  ...................................................................לח ,מח ,נז
יין שהסתכל בו עכו"מ  .................................................לו
ילדים בני שש ילמדו זהר הקדוש..............................צד
יציאת מצרים  ..........................................................מז ,נב
יצר הרע ........................................................................ד ,ל
יראת ה' ויראת חטא  ......יג ,כד ,כז ,כח ,לז ,לט ,מב,
מה ,מח ,נד ,נה ,סד ,עו,פג ,צא ,צד ,צה ,צח
ישועה  ........................................................................צ ,קב
ישיבות .............................................................................קז
ישמעאל  ..........................................................................צג
כאשר נתגדלו ונתפטמו באיסורים יוצאים ח"ו
לתרבות רעה  .................................................................מה
כבוד התורה  .................................................................נ ,נו
כבוד שמים  .........................................................ג ,כד ,נא
כימיא  ........................................................................כו ,לד
כל המשנה ידו על התחתונה  .....................................לט
כלב  ...........................................................................סב ,צג
כלו כל הקיצין  ...............................................................קח
כלים אסורים ..................................................................לז
כשאגיע לרבי שמעון אפעל כל מה שצריך  .............קג
כשרות  ...לא ,לג ,לד ,לה ,מ ,מב ,מג ,מד ,מח ,נח ,נט,
סח ,עד ,עו ,צח ,קט ,קי ,קטו
ל"ג בעומר  ......................................................................קב
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לא לימסר עלמא בידא דטפשאי  ..............................מב
לא נחתם גז"ד אלא על הגזל  .....................................פד
לא תגורו ..........................................................................נא
לגדור גדד ...............................................לט ,מא ,נ ,נא ,צ
להביע אומר בקיצור נמרץ ...........................................נא
קירוב הגאולה ........ג ,יג ,יז ,לד ,פט ,צד ,ק ,קטז ,קכב
לימוד בספר שו"ע עם רמ"א מסוגל לכל הישועות
ורפואות ופרנסה בריוח ...............................................פה
לימוד הזוהר הקדוש  .....ג ,יג ,לג ,פט ,צ ,צא ,צב ,צד,
צז ,צח ,צט ,ק ,קב ,קג ,קיא ,קיב ,קיג ,קטז ,קכג ,קכו
לימוד הזוהר צריך להיות בקדושה ובטהרה  ............קג
ליצנות שחוק וקלות ראש  ...........................................מז
ללמוד זוהר על הפרשה  .............................................קכו
למוד הזהר הקדוש וקבלה שעה אחת בשבת שוה
ללמוד  75שנים בימות החל  ........................................צג
למוד הקבלה דוקא עם רב מקובל שיהא בקי בכל
כתבי האריז"ל  ...............................................................פט
למוד ספר הזהר מרומם על כל למוד בשגם לא ידע
מאי קאמר .........................................................................צ
לעולם יצא אדם בכי טוב ..........................................קטו
לעולם ישנה אדם בדרך קצרה ....................................עז
לקבוע למוד  ........................................................יז ,צח ,ק
לקטון  ...............................................................................לד
לשון יידיש ........................................................כז ,פב ,פג
מאכלות אסורות ...כג ,כד ,כה ,כו ,כז ,כח ,לד ,לז ,מא,
מג ,מה ,נ ,נב ,סד ,סט ,צו ,צז ,קח ,קיג ,קכא
מאפה ...............................................................................נט
מאפיה  ............................................................................צה
מגלגלין זכות ע"י זכאי  ..........................................לג ,קג
מגניזיום סטיארט ..........................................................לד
מדה כנגד מדה  ...............................................................צז
מדריך כשרות ............................לה ,לו ,לח ,מא ,עו ,עז
מזוזה .............................לז ,לח ,מח ,נה ,נז ,צה ,קז ,קח
מזונותיו של אדם קצובים  ..........................................עח
מחלוקת לשם שמים  ....................................................נט
מחלות הריאה וזריקת העופות  ....................................ע
מחמת ריבוי התוצרות לא נודע מהותם עד אחרי
חקירה ודרישה רבה ......................................................מג
מטבח..............................................................................קט
מינות ואפקורסות  .......................................יג ,ל ,צז ,קג
הכרעה לפי גדולי הרבנים שמקובלים על הצבור ....צו
מכשול  ..........לד ,לז ,לט ,מא ,מב ,מד ,מח ,נ ,סב ,סח
קט ,קיב ,קיט
מלאו בתי  90אחוזים מישראל מזוזות פסולות.....מח
מלאך הממונה על ההריון ...........................................מב
מלאכת האפיסעס .......................................................מח
מלחמה ומסירות נפש על כשרות  ..ז ,ט ,לד ,לז ,לח,
ט ,מז ,מט ,נז ,פא ,צה ,צז ,ק ,קב ,קג
מליונר ..........................................................................קכא
ממתק .......................................................................נט ,צה
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מנהג  ..........................................................................עב ,צו
מסירות הנפש בהפצת הזוהר ..................................קיח
מסירת שיעורים  ......................................לב ,צ ,צב ,קכג
מעלת בעל השבט מוסר  .............................................פב
מעשה בר׳ עקיבא  ........................................................לט
מצה  ...............................................מט ,נ ,נד ,נה ,סב ,עט
מצות ציצית שקולה ככל המצות  ..............................לט
מצות שבנ"א דשים בעקביהם  ...................................לז
משה רבנו ......................................................נה ,סד ,קטז
משיח  ...........................................................קח ,קיד ,קטו
נאצים ...............................................................................סג
נגיעות  .............................................................מב ,נח ,קיב
נותן טעם לפגם  .............................................................לד
ניקור ...............................................................................קיב
נס ..............................................................................צז ,קח
נסיונות  .............................................................לה ,מג ,סג
נפסל לאכילת כלב ........................................................לד
נר"נ ..................................................................................פט
נשמתן של ישראל הן קשורין ודבוקין זה בזה .......קה
סוד ...............................................לג ,סב ,קיח ,קיא ,קטז
סוחרים  ............................................................................לז
סור מרע ועשה טוב  ......................................................צז
סטלין ותלמידיו.............................................................צד
סטרא אחרא............................................................צו ,צח
סייעתא דשמיא ........................................................ז ,לה
סימילאק  ..............................................................מד ,קיט
סינון התה  ......................................................................לח
סירכא  ...............................................................................נג
ספק מאכלות אסורות ......................................ל ,לה ,נב
עבודת נשים בבתי חרושת ומשרדים  ........................נז
עבירה גוררת עבירה ......................................................כו
עבירה לשמה ............................................................ל ,לא
עד ביאת המשיח לא יהיה בשר בהמה כשרה .........צז
עדות ........................................................................לט ,פב
עולמות  .....................................................פט ,צ ,קה ,קכו
עונש .....................................................כג ,לג ,נט ,צז ,קה
עיון בזוהר  ......................................................................צא
עילוי נשמת האבות  ......................................כד ,כח ,כט
עין טובה ..........................................................................מו
עמידה על המשמר (על הפרץ)  .......מ ,מה ,נז ,נח ,עא
עמילן  ...............................................................................לד
ענוה..........................................................כד ,לט ,סב ,סט
עניני יחוד הם הדרגא הראשונה לאיסור חמור
דעריות ..............................................................................נז
עקבתא דמשיחא ......................................................ד ,ט
ערב רב ...............................................................................ד
ערי מקלט  .......................................................................נה
עריות  ..............................................................................צח
עריכת שולחן  ...............................................................קיב
עשיו .................................................................................צג
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עת לעשות לה'  ..............................................................מו
פגם ......................................................................כח ,ל ,מג
פה שעתיד לדבר עם השכינה אל ינק מן הטמאה קכ
פיוט של ר"א הקליר  ....................................................סב
פסח .............................................מט ,נה ,סב ,עז ,עט ,פ
פסיכולוג.........................................................................מח
פסיכיאטר......................................................................מח
פעילות  ............................................................................לג
פריצות............................................................................מח
פריקת עול מלכות שמים  ............................................נח
פרנסה ..............................................................יז ,פה ,קיח
פרצה ................יט ,לח ,מ ,מא ,נא ,נז ,סד ,עא ,צ ,קיג
צדקה .................................................................................נג
צומת הגידין ......................................................................ע
ציצית  ...................................................לז ,לח ,לט ,נה ,נז
צניעות  ......................................................מז ,מח ,נז ,סט
צרה ........................................................ל  ,נב ,סג ,סד ,צג
קבלת עול מלכות שמים..............................................כד
קדוש וכבוד ה' ...................................סד ,קה ,קיט ,קכה
קדושה וטהרה כח ,ל ,לג ,לד ,לה ,מ ,מב ,מה ,מו ,מז,
נז ,סד ,עא ,צא ,צח ,קג ,קיב
קדושה  ....................................................................קה ,קח
קדיש  ...............................................................................עה
קטנים  .............................................................................מד
קיום כל דקדוקי מאמרי רז"ל גם מה שלא הובא
בשו"ע  .................................................................................ג
קלטות .......................................................................לב ,לג
קלף ...................................................................................קי
קמח .................................................................................לח
קנאות  .............................................לט ,נ ,נח ,נט ,צו ,צז
קצבים  ..............................................................ז ,ט ,צו ,צז
קירוב....................................................כג ,לט ,צ ,צט ,קה
רבי שמעון גילה את האור הגנוז ................................צד
רדיפת הבצע  .................................................................לט
רופא ........................................................................לד ,מח
רחיצת תינוק  .................................................................מד
שאלות ............................................................................לה
שבועות ............................................................................לז
שואה ................................................................................סג
שואלין ודורשין בהלכות פסח............................עז ,עט
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שוגג ..........................................................................לז ,מא
שוחד ...............................................................................מב
שחיטה ובדיקה במעמר ב׳ שובי"ם .......לט ,סז ,צה,צו
שחיטה  ....כז ,לז ,לח ,לט ,נא ,נג ,נח ,נט ,סו ,סז ,עג,
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שטן  ...............................................................................קטו
שידוך ..............................................................................מח
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שלא כדרך אכילתו ........................................................לד
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שלמה המלך  ................................................................קטז
שמד  ..........................................................................קו ,קז
שמואל הרמתי  .............................................................סד
סבל האדם בעולם הזה .................................................צו
שפתותיו דובבות בקבר ...............................................צא
ת"ת וישיבות  .....................................................ל ,סג ,סד
תאוה  ................................................................לד ,נו ,קטז
תבוסתו של היטלר  ......................................................קב
תה ....................................................................................לח
תוכחה .............................................................לג ,קה ,קכו
תולדות הגר"א ...............................................................כא
תולעים  ............................................................לז ,מא ,סח
תורה לשמה ....................................................................מז
תחנת אוטובוס .............................................................קיג
תיבת דאר ......................................................................קיג
תלמוד שמביא לידי מעשה  ...........................................ל
תערובת אנשים ונשים .................................................מז
תערובת  ..................................................................לד ,מא
תפילין ......................................................לט ,מח ,צח ,קז
תפלה  ......................................יג ,סב ,סט ,עה ,צא ,קיט
תפקידו של מנהיג בישראל .........................................נח
תיקון לבעל תשובה  ........................................................צ
תקנה  ...............................................................................לט
תרגום הזוהר  .................................................................קב
תרופות  ...............................................................לג ,לד ,לו
תרכובת ...........................................................................מב



קנג

קובץ הסכמות ומכתבים

שיעוריםבזוהר













































 
















































שיעוריםבזוהר

קנד

קובץ הסכמות ומכתבים
































































































 





קנה

קובץ הסכמות ומכתבים

שיעוריםבזוהר




































 





















































שיעוריםבזוהר

קנו

קובץ הסכמות ומכתבים



















 






























































קנז

קובץ הסכמות ומכתבים

שיעוריםבזוהר


















































































שיעוריםבזוהר














קנח

קובץ הסכמות ומכתבים















































 







































קנט

קובץ הסכמות ומכתבים

ִה ּנֵה ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַעל ָהרֹב ִק ּצוּר ָק ְצרָה
ֵיהם כו',
ֲכ ִמים ִמ ְּל ַה ְד ִּפיס ִס ְפר ֶ
יַד ַהח ָ
יהם
וְרָאוּי ַל ֲע ִׁש ִירים כו' ִל ְפ ּתֹ ַח י ְֵד ֶ
ָפה ,ו ָּבזֶה ֵח ֶלק ְּכ ֵח ֶלק
יהם ְּב ַעיִן י ָ
ֲל ֶ
אֵ
ֹאכל ּו ִעם ֶה ָח ָכם כו' ,ו ְַה ּכֹל ְל ִפי ַמה
י ְ
ָך
ֶּׁשהוּא ַה ֵּס ֶפר ,ו ְּל ִפי ַמה ֶּׁשהוּא נ ְִצר ְ
ַבים ,ו ְּל ִפי ַה ּתו ֶֹע ֶלת ַה ּנ ְִמ ָׁש ְך ִמ ֶּמ ּנ ּו
ָלר ִּ
ַלעֲבו ַֹדת השי"ת ,וְדוּק ו ְִת ְׁש ַּכח,
ֶׁש ִּכ ְמ ַעט ֵאין ֶּכ ֶסף ֶׁש ּי ְֵהא נ ְֶח ָׁשב
ַבה ָּכזוֶֹׁ ,ש ָּכל הו ָֹצ ָאה ֶׁשל
ְל ִמ ְצוָה ר ָּ
ֲבל זֶה
ִמ ְצוָה הוּא ִל ְׁש ָעתוֹ כו' ,א ָ
ֶך ַה ְּדפוּס ִצ ְד ָקתוֹ עו ֶֹמ ֶדת
ַה ּנו ֵֹתן ְלצֹר ְ
ַכה ֶאת
ָל ַעד ְלדוֹר ּדו ִֹרים וְהוּא ְמז ֶּ
ַבים ָּתלוּי ּבוֹ כו',
ַבים ,זְ כוּת ָהר ִּ
ָהר ִּ
ַמה ּטוֹב ֶח ְלקוָֹ ,קנָה ֵׁשם טוֹבָ ,קנָה
לוֹ ִּד ְברֵי ּתוֹרָהָ ,קנָה לוֹ ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם
ַה ָּבא ְוגַם ָהעו ָֹלם ַהזֶה כו' ,עכ"ל.
(פ ֶלא יו ֵֹעץ אוֹת ְּדפוּס).
ֶּ
יכם ְ(ל ִפי ֶח ְׁש ּבוֹן
ַׁש ּו ּו ְּבנ ְַפ ְׁש ֶכם זְ ֻכ ּיו ֵֹת ֶ
ִיטאלִּ ,כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךַ ,ה ֶּבן
ַבי ַח ּיִים ו ַ
ר ִּ
ַבי ָמ ְר ְּד ַכי ַׁש ְר ַע ִּבי זי"ע),
ִאיׁש ַחי וְר ִּ
ִתן ְל ַח ֵּׁשב ְּב ַמ ְח ְׁשבוֹןֵ ,ע ֶקב
ֶׁש ּלֹא נ ָּ
ִר ּבוּי ַה ִּמ ְס ָּפ ִריםְ .וזֹאת ְּב ַה ְד ָּפ ַסת
ָעלוֹן ֶא ָחד ִּב ְל ַבד.

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על עצמו ללמוד הזוהר
הקדוש לפי עמוד היומי נחלק את ספרי הזוהר הקדוש ,תיקוני
זוהר ,אור הזוהר ,עלונים ועוד  -חינם  -בפריסה נרחבת במקומות
ובאיזורים כדלקמן:

ב"ה זכינו ואור
הזוהר הקדוש
מתפשט והולך
ממשיך להאיר
עוד בית יהודי
ועוד אחד ,בתי
מדרשות ,כוללים
וישיבות נוספות,
מקומות בהם נוסדו
שיעורים ללימוד
הזוהר היומי ברוב עם,
מרחבים רבים אשר
נהנים מהאור הזך והטהור.
בכח האור לגרש את החושך
ולקרבינו לתכלית האמיתית,
לעת אשר יתגלה האור הגנוז
לעין כל "אור חדש על ציון תאיר
ונזכה כולנו במהרה לאורו".

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת

נא לשלוח פרטים לפקס  02-995-1300או לדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com
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קובץ הסכמות ומכתבים

בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי
הזוהר הקדוש ,תיקוני זוהר ,אור הזוהר,
עלונים ועוד  -חינם
אופקים
אור עקיבא
אור עקיבא
אור עקיבא
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
בית שאן
בית שאן
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש

077-9248522
04-6288879/050-9113532
04-6262204/052-3551912
04-6262204
03-9090881/052-7643116
03-9360632/050-4151567
03-9321778/052-7123510
03-9362631/052-7631443
050-4146622
03-9074702/050-4131715
03-9322330
050-7115390
052-4687405
050-7115590
03-9096671/054-7959854
03-9090086
052-7663357/052-7663350
08-8565928
08-8670117/050-8103305
057-2251405
050-4110236
08-8652856
08-8675742
077-8831520/054-5765792
052-7626119
057-3185296
08-8562888/054-8416117
054-4940834
077-7800949
08-6716606/054-4699823
077-3294170/050-6156495
050-7720274
052-2436822
077-9248522
08-6108605/054-8456920
08-6409158/057-3102912
08-6239801/050-8727341
077-5505936/052-7650742
077-5585031/054-8419055
052-2906020
02-5000226/057-9221591
052-2906022
02-9923370
077-410085/054-8433385
052-7270300
02-9913322/054-4794860
02-5800926/02-9999373
02-9996424/050-8756477
02-9992003/052-1210309
077-2112125/050-8736266
02-9996106/052-7135944
077-7995694/050-4105953
02-9998693/054-8412530
02-9914528/050-4118114
054-2621843
02-9997304/054-8409045
02-9914890/054-8486049
02-9921380
050-4124456
02-9921388
02-9916447
02-9922769
02-9923298/054-7781350
02-9923581/052-7695378
02-9921322/054-8462516
052-7669956
054-5291099
02-9995878
02-9952356
072-2114414
052-7025170
02-9995236
02-9998919
02-9991884/052-6991884
052-6535689
02-9993549
02-9924486
02-9992391
02-9922862/054-8462212
02-9919974/057-3119974
02-9924247/052-7634563
077-7005382/054-8424304
02-9923927/054-8405603
052-4556252

בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בנימינה
בת ים
בת ים
בת ים
בת עין
גבעת זאב
גבעת זאב
גבעת זאב
גבעת זאב
גפן
דימונה
דימונה
הרצליה
הרצליה
זכרון יעקב
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חריש
חשמונאים
טבריה

02-9914441/052-7150322
054-6860053
02-9998744
02-6568060/050-7674323
050-6946721
02-9951687/057-9155212
02-9924332
02-9914005/054-6538037
02-9924251
077-7877027/052-7687013
077-7092299/052-6901221
052-5592655
054-8441423
02-9919726
077-4142080/054-8468049
02-9919520
077-7991287
077-2401313/057-3155136
050-4145445
02-9920310/057-8187376
077-3200742/052-27640197
02-9912945
02-5000226/057-9221591
054-6609475
052-6892182
054-8421915
054-8917755
052-7140158
02-5800871
02-5808970/052-7603303
057-3107400
02-5807752/02-5808536
02-5808869
02-5800364
02-5807651/054-8475305
02-5802391
054-4523917
03-9088613/050-8557339
054-8463367
050-4128420
03-6180777
03-6164261/052-7647822
03-6192965
03-6182849
03-5708299/052-7606801
054-8464606
073-2677303/052-7146046
03-5708652
054-8464306
052-7141624
03-5795574
04-6288879/050-9113532
052-2620954/052-6077914
054-3332075
050-6961160
02-9309398
054-4956515
050-6206985
052-7686978
02-5730770/054-4205337
050-8812754
08-6551828/052-7618291
052-7601842
052-2226132
054-6728917
04-6288879/050-9113532
04-6288879/050-9113532
04-6207614
04-6333783/054-4612276
04-6247844
050-6303353
050-4181996
04-6247235/054-6567839
077-5014013/052-7133786
052-5274689
052-3545410
03-5586339/052-6730203
03-5039208/050-9469429
03-9072629/057-3117913
04-8678043
077-7660763/052-7673605
04-8642076/054-8401424
077-2342349/050-9460010
08-9741114/052-6751275
052-7126849

טבריה
טבריה
טבריה
טבריה
טבריה
טלז סטון
יבנה
יהודה ושומרון
יוקנעם
יקנעם
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ישוב שעלבים
כרכור
לוד
לוד
מבשרת ציון
מבשרת ציון
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מושב אביעזר
מושב אלישיב
מושב גבעון
מושב רמות מאיר
מושב שדות מיכה
מירון
מירון
מצפה רימון

077-868180/052-7126848
050-7809009
04-6724542
054-5888040
050-4113653
02-5343986/052-7627245
057-8193355
054-2240932
04-6288879/050-9113532
054-2240932
02-5000226/057-9221591
02-5389584/057-3153884
02-5712461
02-6535973/050-4149191
077-2002118
02-5816744/5/050-4001775
072-2114803
02-5344634/052-4439933
02-6510022/052-7639278
02-5838071
02-5023811
02-5712834
02-5870698
02-5879102/054-8475106
02-5868083
077-4080252
02-6282519
057-2175230
02-5370820
050-4155778
02-5810775/052-7682233
02-5711792
02-6448515/054-5728999
02-5868083
052-67012871
02-5715956/050-7766626
02-5375045/050-4171001
02-5373740
052-7633419
052-7662997
054-8434227
052-7669033
02-5711456/052-8221067
054-8415050
02-5381303/072-2322608
02-5879756/052-7683765
02-6441206/057-7770910
02-5402113/052-71205230
02-6282510
054-8416181
077-5117008/052-2637767
054-6571330
054-8485135
02-6221970
050-8332259
077-9255100
077-9511004/052-7625510
054-8431645/2/057-3131343
02-6241622
02-6448430/052-4099793
02-5021073/052-7604578
052-5463120
04-6288879/050-9113532
052-2906020
052-4067321
050-6856422
054-7613851
08-9742049
08-9721439/524178426
08-9791594/573191594
03-89740174/054-4840174
504128929
08-9741606/050-8741606
08-9798809/052-7645112
08-9791594/057-3191597
08-9790647
02-9912327/052-6209807
052-3779870
052-6629392
052-5544480/054-288172
02-9916850/054-2225156
054-4523917
09-6989119/054-7693119
08-6595237/057-8161389

מצפה רמון
נהריה
נהריה
נהריה
נוף איילון
ניצן
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
עוזא
עמנואל
עפולה
עפולה
עפולה
עפולה
עפולה
ערד
פרדס חנה
פרדס חנה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
צפת
צפת
קריית גת
קרית אונו
קרית ארבע
קרית אתא
קרית אתא
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רכסים
רכסים
רכסים
רכסים
רמלה
רמלה
רמלה
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל ציון
)191(42418493
912-5963172

057-8174847
054-6786102
054-5879750
04-9924108
050-6274866
054-2240932
04-6463271
04-6571363/052-8044588
052-4215105
04-6463271
04-6563092/052-6004052
052-5634174/054-4966811
077-7993208/052-6175322
08-9931515/054-8445468
052-6175329
077-7900242
050-4131192
052-6329681
09-8877118
09-8619442/054-4515034
09-8323442/050-4160188
050-6030334
09-8655972/050-3234375
09-8877718
050-53838222
04-8323442/050-4160188
054-8421915
09-7921001
050-8715177
050-8756827
04-6427774/054-658906
052-3976612
054-6538794
08-9974177/054-6601148
04-6288879/050-9113532
052-8707226/052-8737000
03-9088613/050-8557339
050-2512491
050-2558544
03-9088572/054-8425228
057-8165043/03-9074317
פקס036072410 :
03-9087058/054-2424435
03-9091002/057-6165231
03-9329410/057-8168411
03-2087058/054-8474455
050-7228886
03-9088605/052-5952429
04-8706816
054-7781959
08-6880342/050-9880343
052-4652051
052-7132619/02-9960035
054-9982200
077-72015035/052-7648465
03-9402827/052-8325421
03-9648512/054-8481181
03-9563892
03-9563892/050-9951046
052-6340328
077-8170052/054-6341785
050-8737205
050-5329390
052-7607999
08-7354726/052-7126006
08-9450091/054-6417320
052-6395777
04-9040294/050-4145658
04-9040734
04-9849262/052-7687647
050-4231888
08-9244180/052-6305948
050-4180635
08-9151932/050-9094953
054-8421915
050-7487004
03-6491168
052-7669258
03-7316051
050-8699834
052-5355579
02-9978960/050-4132142
Bedford Hills N.Y.
Savannah, GA
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ֵס ֶפר

ּזֹוהר
ּכ ַֹח ַה ַ
ֵחלֶ ק ג'

ּזֹוהר
ּבֹו ְמב ָֹאר ּג ֶֹדל ַה ִחּיּוב ִמ ַּמה ֶׁשּצְ ִריכִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל וְ לַ ֲעסֹק ּבְ לִ ּמּוד ַה ַ
ּכֹוח ּבִ זְ ַמן ַהּזֶ ה
הּודים ֶׁשּיִ ְׁש ַּת ְּדלּו וְ יִ ְת ַא ְּמצּו ּבְ יֶ ֶתר ַ
ַה ָּקדֹוׁש ּולְ זַ ּכֹות ֶאת ּכָ ל ַהיְ ִ
יֹותר ִמּכָ ל ַהּזְ ַמּנִ ים ֶׁשהּוא ָה ֵעת ָה ַא ֲחרֹון לִ ְפנֵ י ּבִ ַיאת ַה ָּמ ִׁש ַיחְּ ,ומחּויָ יבִ ים
ּבְ ֵ
ֹאׁשי ּבְ יֹום נָ ֶׁשק".
"סּכ ָֹתה לְ ר ִ
ָאנּו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָּפסּוק ְ(ּת ִהּלִ ים ק"מ ,ח) ַ
ּופֹוער ִּפיו לִ בְ לִ י
ּובִ ְפ ָרט ַע ָּתה ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ָה ָמן ָה ִא ָירנִ י ִה ִּתיר ַח ְרצּובֵ י לְ ׁשֹונֹוֵ ,
קּוקים לְ ַר ֲח ֵמי ָׁש ַמיִ ם ְמ ֻרּבִ ים,
חֹק ,וְ כָ ל ֶא ָחד יִ ְתּבֹונָ ן ְסבִ יבֹו ּכַ ָּמה ֲאנַ ְחנּו זְ ִ
רּוחנִ ית וְ גַ ְׁש ִמית,
עֹומ ִדים ּבְ ַסּכָ נָ ה ָ
ַּומה ּגַ ם ְּפנִ ינַ ת ֶח ֶמד ֶׁשל יַ בְ נֶ ה וַ ֲחכָ ֶמ ָיה ְ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּדבַ ר יֹום ּבְ יֹומֹו
וְ ֵה ַיאְך יְ כֹולִ ים לְ ַהּצִ ילָ םִ ,אם ַרק ּכֻ ּלָ נּו נִ לְ ַמד ַ
זֹוהר
ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּובְ יֶ ֶתר עֹוז ּ -ובִ ּטּול ּגְ זִ ַירת ּגִ ּיּוס ּבְ נֵ י ַהּיְ ִׁשיבֹות יִ ְהיֶ ה ּבְ לִ ּמּוד ַ
ַה ָּקדֹוׁשּ ,כְ מֹו ֶׁשּכְ בָ ר ָא ַמר הצה"ק ָה ַרב ְּפ ַתּיָ ה זי"ע ּבִ ְׁשנַ ת תרע"דֶׁ ,שּכָ ל
חּורים לַ ּצָ בָ א ִהיא ּבִ גְ לַ ל ּבִ ּטּול לִ ּמּוד הזוה"קּ ,וכְ ִדבְ ֵרי
ּגְ זֵ ַרת ּגִ ּיּוס ַהּבַ ִ
בּואה לִ זְ ַמנֵ ינּו זֶ ה ,וז"ל" :וְ ַע ָּתה ַאל יַ ְׁשלִ יכּו
ָה ַר ְמ ַח"ל ֶׁשּנִ ְׁש ָמ ִעים ּכְ מֹו נְ ָ
ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ָּדבָ ר ַהּזֶ ה ַא ֲח ֵרי ּגֵ וָ ם" ,וְ ֹלא ָמצָ א ֵעצָ ה לְ בַ ֵּטל ּגְ זֵ רֹות
ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאּלָ א ּבְ לִ ּמּוד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ּבְ ֶרצֶ ף לְ ֹלא ֶה ְפ ֵסקֶׁ ,שּבְ כ ַֹח ַה ְּק ֻד ָּשׁה
ָה ֶעלְ יֹונָ ה ֶׁשל ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש לְ בַ ֵּטל ּכָ ל הּגְ זֵ רֹות ּולְ ָק ֵרב ַהּגְ ֻאּלָ ה ּבְ ַר ֲח ִמים.

D

ּזֹוהר ָהעֹולָ ִמי
יֹוצא לָ אֹור ִּת ְׁש ֵרי תשע"ג ַעל יְ ֵדי ִמ ְפ ָעל ַה ַ
ֵ
שע"י ֶח ְב ַרת ְמזַ ּכֵ י ָה ַר ִּבים ָהעֹולָ ִמי
יּודא גְ ָראס ְׁשלִ ָיט"א
ִּבנְ ִׂשיאּות כ"ק ַא ְדמֹו"ר ַר ִּבי ָׁשלֹום ָ

הוצאת:

שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מפעל עולמי להצלת הדת
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
MIFAL HAZOHAR HOILUMI
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

מכתבי הסכמה מגדולי ישראל ,כבר באו בדפוס בשאר הספרים
שהוצאנו לאור  -וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן
בב˙י כנסיו˙ ,בב˙י מדר˘ו˙ ,ב˘מחו˙ ,לכל החברים וידידים,
ולכל אחד ואחד מי˘ראל ,ל˜רב הגאולה ˘לימה בב"א

הסכמהשל
מכתבימיליון
מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15
תיקוני זוהר "תיקון מג"
הספרים במחיר מסובסד:
לחלקם ל 15-מיליון יהודיםלקנות
בחינם.
אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן הי"ו
ברחוב השומר  74בני ברק
התורמים משלמים ישר לדפוס!
או אצל "מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
הסחורה
ובתוך כמה ימים מקבלים
בע"ה .פקס02-995-1300 :
/ 054-843-6784
טל:
Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8
האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה
שיכולים לזכות בכסף קטן?
מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים
שהוצאנו לאור  -וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.

Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300
hazohar.com@gmail.com

לפרטים052-7651911 :
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הם
על ַ ֻ ָ
מכ ָב ִגילי ֶל ַ ַ
ִ ְ
האר"י ז"ל ◌ַעד
היה ◌ִמ ◌ְ ּז ◌ַמן ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
עדין א ◌ָ ◌ָ
נאמנהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֲ ◌ַ ◌ִ
ודע ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ָ
"ְ ֵ ַ
האר"י ז"ל ◌ַעל
יטת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
◌ַהיּ ֹום ◌ַה ◌ֶ ּזהִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ◌ָיּ ◌ִבין ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ַ
לעב ּור
ית ◌ָ ּב ◌ַרִ◌ ִ◌ ָ◌ ,
העלי ֹון ◌ִ ◌ְ
רצון ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
רש ֹו ◌ְוכ ּו'ֵ◌ ִ◌ ְ◌ ,
ׁ◌ָש ◌ְ ׁ
זכיתי ◌ְ ◌ִ ּ
והנּ ה ◌ְ ּב ◌ָ ֹ
רצון
הט ֹו ◌ִביםָ◌ ֶ◌ ,
מפ ◌ֵני ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
האר"י ז"ל ,א ◌ִ ּ ◌ְ
נש ◌ַמת ◌ָ ◌ֲ ◌ִ
◌ִ ׁ ◌ְ
מעשׂ י ◌ַ ּ
אלּ א ◌ְ ּב ◌ָ ֹ
אנכי
נבחרתי ◌ָ ֹ ◌ִ
למה ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ ◌ִ
ממ ◌ִנּ י ◌ַ ◌ְ ◌ִ
עליוןְ◌ ׁ ,ש ◌ִ ◌ְ
עצמיָּ◌ ָ◌ ,
נשׂ ◌ָגב ◌ַגּ ם ◌ִ ◌ֶּ
◌ֶ ◌ְ ֹ
טירת ֹו ◌ַעד
מעת ּ ◌ְפ ◌ִ ◌ָ
אדם ◌ֵ ◌ֵ
זכה ◌ָ ּב ּה ◌ָ ◌ָ
נפלאה ז ּוֶ◌ ׁ ,שא ◌ָ ◌ָ
לנש ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
רכי
מפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ַ ּד ◌ְ ּ◌ִ
ענין ◌ֶזה ◌ִ ּ ◌ְ
להאריּ ְ◌ ב ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ַהיּ ֹוםְ◌ ,וא א ּו ◌ַכל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נפלאות".
◌ָ ּב ◌ֶזה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ ּ
לדבר ◌ְ ּב ◌ִ ◌ְ ◌ְ ֹ
מנת תרפ"א(
מכתב   
הס ּלם" זי"ע ּב ּ  
"ב על ּ 
)מרן ּ


זכה
הוא  
עצמו ׁ
הס ּלם  
ש ּב על ּ 
רו אים ׁ
העיד על ֹ  
ָאנֹ 
ש ּ
להתגּּ ל ּות
זכה   
האר"י ז"ל ,וה ּוא  
לעב ּור נ ׁ ש מת   
ּ  
התגּּ ל ּות(,
מכתבי  
ש עד ּות אי ׁ שית ּו    
המ ׁ
)ראה ּב  
אליו  
של ה'  
נב ּו אית ׁ
מחלי הגּ ל ּות
ראל   
יש 
להציל את עם ׂ  
היה ׁ ש  
וה ּוא  
ליח ה' ּ   
קראת
ש נּ  
ואלקית ׁ
שה    
קדו ׁ
האי ּמהּ ,ב   
 
אמצע ּות ּתר ּו פה ֹ 
דו ׁש".

"ה ּז ֹו הר ה ּק ֹ
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ש ּמ ּת ֹוּ   
של ה ּב ֹורא,
האינסו פית ׁ
מדת    
ידעׁ ,
הרחמים ֹ   
ָ ַ
לע ּמ ֹו ׂ  
זרה ק ׁ
או גּ  
ראל   ,
יש 

שה
לפני ּכל ּ דין ֹ
לו ּ   
נות
ונו  
חסד עם   
שים  
עו ׂ 
  
תנים ֹ
האדם ֹ 
ממיםֹ ,
הזד ּמ ּ
מעליוּ .ו מה
זרה   
הגּ  
לבטל את  
מנת ּ  
לבחר ּב ּט ֹוב על  
  
הכ לל.
לגבי גּ זר ֹות ּ 
הפרט ּת קף ּ  
לג ּבי גּ זר ֹות ּ 
כון  

נֹּ 
האימה ,ה'
הו אה ּ   
ה"מ ּכה" ׁ
או ּ 
הגּ  
לפני  
של ֹ 
זרה ֹ
ִ ְֵ
לח ּ   
לבחר ּב ּט ֹוב
ראל   
יש 
לע ּמ ֹו ׂ  
הזד ּמנ ּות  
ׁש ֹו  
הס ּלם,
של ּב על ּ 
ליח ּב דמ ּות ֹו ׁ
ש 
"תר ּו פה" עם ׁ
לח ּ
ו ׁש ֹו  
לק ּ 
ללמד
להם   
ולו מר  
ללכת ּ 

פו לין ֹ 
הל ֹות ה ּ יה ּו ד ּי ֹות ּב ֹ
דו ׁש.
ז ֹו הר ּ 
הק ֹ
לפני
ש נה   
ש רים ׁ
קדש ֹו ע ׂ 
צפה ּבר ּו ח ׁ  
על ה ּס ּלם  
ַַ
לכת
ההו  
מלחמת הע ֹו לם   
 
הו אה ֹ 
הנּיה את ֹ 
ויהו די
בפני ּכל  
וזעקּ ,ו   
הל   
קרבה ,ה ּוא  
ּו   
הר ּב נים ּ 
דו ׁש,
למדו את ה ּז ֹו הר ּ 
למות ּכ די ׁ
ארו ּפה ׁ   
הק ֹ
עו ֹ 
הרעיש ֹ
ֹ 
ש ּ י ּ  
ארו ּפה
שה  
דו ׁ
התר ּו פה ּ 
ש ּז ֹו ּ 
ידע ׁ
ּכי  
יהו די ֹ 
הק ֹ
לה ּצ לת ּ 
האימה.
מהו אה ּ   
ֹ 

טרא
ַה ִ ְ ָ

מפריעה
מאד    
הרע(ּ ,כ ּמ ּו בן  ,
)ה ּי צר  

אחרא
 
של
לבם ׁ
מקשה את ּ 
לבחר ּב ּט ֹובּ ,ו ׁ  
חירה   ,
ּב ּב  
הק ּ 
הל ֹות ה ּ יה ּו ד ּי ֹות.
ראשי ּ 
ׁ 

זרה ּכל ּכ
עליהם גּ  
רחפת   
ש ּמ  
להאמין ׁ
היה ּל הם    
קה  
ָ ֶ
כנגד
הגיו ניּ ,ו   
לגמרי 
הרי    
של ׁש ֹו אה ,זה  
שה ׁ
ק ׁ
לא ֹ  
תה
קשה    
הט ֹוב ,גּ ם ׁ 
הב  
)לשם ּ 
זה ׁ 
או ּ 
להאמין ּב ֹ
מצד ּ 
חירה( ּ 
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ּ 
ש ּי כת
שא ּו לי ׁ
למ ּוד ה ּז ֹו הרׁ ...
חנית ׁ
רו פה ר ּו  
מדה ׁ
של ּ 
ש ּת ּ
זרות.
יכו לה ּ  
לצ ּ ד 
לבטל גּ ֹ 
יקיםֹ  ,
רק ּ 
דעיםּ ,ב ֹוא ּו
ו אה ּכ ּלנ ּו ֹיו  
מות ׁ
צאות  
ֶאת ּ 
של ה ֹ
העג ּו ֹ
הת ֹו ֹ 
עצמה!!!
ריה   
להסטו  
לא ּ 

לחזר על ּ   
נתן ֹ   
לברח
אפשר    
ראשנ ּו ּבח ֹול ,אי ׁ  
נטמן את ׁ 
לא   
א ,
מה ּת ּק ּון!

היה
האם זה  
אטום?  
עלינ ּו ּ פ  
ש ּת ּפל  
הגיו ני ׁ
צצת ֹ 
האם זה ֹ  
ִַ
הו אה?
ש  
הגי ֹו ני ׁ

היתה ֹ 
דו ׁש.
קראת ה ּז ֹו הר ּ 
ש נּ  
רו פהׁ ...
ה' ׁש ּוב ׁש ֹו  
הק ֹ
לח לנ ּו ּת ּ
מת ֹו
הט ֹוב ּ 
חירה ׁ
לשם ה ּב  
מח ּכים? ׁ 
אתם  
למה ּ 
ּ 
של ּ 
לסתר
ש ּ י נ ּסה ּ  
לילי ׁ
נג ּ די שקול ּו ׁ ש  
הרעּ ,ת מיד יב ֹוא ּכ ח  

דו ׁש מי ה ּוא
הט ֹוב? ּ 
למ ּוד ה ּז ֹו הר ה ּק ֹ
הוא ּ 
את ּ 
הט ֹוב ,מי ּ
הערב רב!
של ּד ֹורנ ּו   ,
אחרא ׁ
טרא   
הס  
הרע? ּ 
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נספח 1

ם"
"על ַה ֻ ָ
ל ַ ַ
מכ ָב ִגילי ֶ
ִ ְ
היה
לא  
עדין 
ש 
נאמנהׁ ,
דע    
ְו ֵ ַ
האר"י ז"ל עד ה ּי ֹום
מ ּ ז מן   
האר"י
יטת   
ש ּי בין את ׁ ש 
הּזה ,מי ׁ
רצון
וכו'  
ז"ל ,על ׁ
והנּ ה ּבֹ 
ש ר ׁש ֹו ּ 
נש מת
לע ּב ּור  ׁ 
זכיתי  
יתבר   ,
העליון ּ  
ֹ  
שי
מע ׂ
לא  ּ 

האר"י ז"ל,
 
מפ ני  
נש גב
עליון ׁ ,ש ׂ  
רצון ֹ  
הט ֹו בים ,א ּלא ּבֹ 
ּ 
אנכי
נבחר ּתי   
למה    
עצמיּ  ,
גּ ם מ ּמנּ י   
זכה ּב ּה
ש ּלא  
נפלאה ז ּוׁ ,
לנש מה    
ׁ  
ולא
טירתו עד ה ּי ֹום  ,
אדם  

מעת ּ פ ֹ  
ש אין
מפ ני ׁ
ענין זה  ּ 
להאריּ ב   
או כל    
ּ
נפלאות".
ּ ד ר ּכי ּב זה ּ  
לדבר ּב ֹ   
מôנת תרפ"א(
ùמכĐב ִ ְ ַ
ﬁžם" זי"ע ְ ִ ְ ָ
"ùעל ַה ֻ ָ
)מרן ַ ַ
ָָ
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נספח 2
הם
על ַ ֻ ָ
ל השי"ת ֶאל ַ ַ
נבאית ֶ
הת ַת ְ ִ
מכ ָב ִ ְ
ִ ְ
ואני
האיום   ,
ימי ּ 
לחמה ּב 
המ   
"ויהי ּבת ֹו ׁ ש ני ּ 
הט בח ֹ  
ְַ ִ

עלות
ילה   .
הל  
ואבּ ב כי רב ּכל ּ 
פלה   ,
ּת ּ 
ויהי ּכ ֹ 
אחד
קב ּוץ  
מק ּב צים ּב ּ 
מו  
אנ ׁ
והנּ ה  
הב קר  
ּ 
שי הע ֹו לם ּכ ּל ֹו ּכ ֹ
חר ּב ֹו על
ראש  
יניהם ּב ׁ 
מרחף ּב  
אחד   
ואיש  
מיו ניׁ   ,
 
לפני ּ ד ֹ 
רחים
והראשים ּפ ֹו  
יהם ׁ    ,
ראש 
לפי ׁ 
מצליף ּכ ּ 
יהם   ,
ראש 
ׁ 
לים
מאד ו ּ י הי ּו  
דו לה  
פלים    
תיהם נ ֹו  
גויו  
ּ 
לבקעה גּ ֹ
רום ּו ֹ  
למ ֹ
עצמות.
ׁ
של ֹ  
לכל הע ֹו לם ּכ ּל ֹו
נהיג  
ש ּ די ה ּמ  
אני אל ׁ
אלי  :
קול  
והה ֹ
ְִֵ
החרב ּכי ע ּתה
ואחז ּב   
יד   
מר ּביםׁ ,ש לח  
רחמים  
ּב  
ואחזתי
יני ר ּו ח ה' ּ    
יש 
לב ׁ
עצמה ּו גב ּורה .ו ּת ּ 
נתתי ל   
ּ  
היטב על
והב ט ּתי  
האיש ּ  
תו ׁ  
החרב ,ו ּת כף   
ּב   
או ֹ
נעלם ֹ
רטי.
לקניני ה ּ פ 
רש ּו תי     
והחרב ּב ׁ 
ואיננּ ּו    ,
מו   
מקו ֹ
ֹ 
ארץ
לדת ּך אל  
ול ל מ ּמ ֹו ּ  
רגל  
שא   
אליׂ :
אמר ה'  
ַו ֹ ֶ
ּ   
שם
שׁ 
ואע ׂ 
דו ׁ שים   ,
האבות ּ 
החמדה  
הק ֹ
ארץ ֹ  
או ת
או ני   

הארץּ ,כי ֹ
ונברכו ּבּ כל גּ ֹ
לחכם גֹּ 
ועצוםּ     ,
דול ּ  
וחכם ּב כל ּ 
חרתי ּ   
רפא את
למען ּת 
הד ֹור הּ זה   ,
לצדיק   
ּב ּ  
החרב ה ּ זה ּת ּקח
ואת   
של ק ּי מא  ,
יש ּו עה ׁ
האנו ׁ שי ּב ׁ
ׁ
ש בר ֹ  
האות
עליה ּב כל  ׁ  
ותשמ ֹור   
יד ׁ   
ּב 
מאודּ ,כי היא ֹ 
נפשּ ו ֹ 
ברים ה ּט ֹו בים ּ  
מו על
האל ּו   
אשר ּכל ה ּ ד  
ביניׁ  
יני ּו  
ּב 
יתק ּי ּ
איש   
לא  
עתה ע ֹוד 
ידיּ ,כי עד ּ 

מו ת,
היה לי ׁ 
נאמן ּכ ֹ
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בלים מה
עש ּו הח ֹו  
ועל ּכן ׂ 
החרב ה ּזאת  ,
לו   
 
למס ֹור ֹ
ידי,
חרבי ּב 
יראה את ּ  
שר   
מח ּבל א ׁ
מע ּתה ּכל  
ש ּוּ ,ו  
ע ׂ
 
מהארץ.
ויתבער    
יתעלם     
ּת כף ּ   
לעמת ּ 
הד ֹו בר ּבי,
הביט ּ  
מל ּ 
יראתי ּ 
ואסר ּפ ני ּכי   
ַָ ְ ִ
חרב
מיו ני ּכמ ֹו  
למראה  
היתה    
ש  
והחרב ׁ
 
עיני ּ ד ֹ 
נתהפ כה
נורא ,הנּ ה ּ   
רזלּ ,ב דמ ּות  ׁ 
של ּב  
ּ פ ׁש ּו טה ׁ
מש חית ֹ
שר
ש ּ די" א ׁ
"אל ׁ
דו ׁש 
נו צצ ֹות  
הם ה ּק ֹ
ּב ר ׁש ּו תי לא ֹו ת ּי ֹות ֹ
בטח את ּכל
וה ׁ ש קטּ ,ו   
ונחת  
מלאה א ֹור   
זיוום   
ּברק  
הע ֹו לם ּכ ּל ֹו.

ואמר
ָ ַ

) ה(

לכל ּ דרי הע ֹו לם
ואקנה  
יתן    
לבי :מי ּ 
אל ּ 
החרב ה ּזאת,
של   
טהרה ׁ
/מאפס(  
)מ ּט ּפה   
פס 
מט ּו 
ארץ.
נעם ה' ּב  
ש ּי ׁש  
ידע ּו ׁ
ּכי אז  

אלקי
אני אל  
אלי  :
אמר  
עלי ו ּי 
והנּ ה ה' נ ּצב  
עיני  
א  
וא ָ
ֶָ
עו מד
אשר ּ 
מהמק ֹום ׁ 
עיניּ   
שא נא  
אב ֹו תיׂ ,
אתה ֹ
יש   
אשר    
המ ציא ּות ׁ 
ראה ּכל ּ 
ות  
לפני ּ
 
מאין,
המצאתי ׁ 
לג ּל ּוי
יציאתם  
חילת    
מראש מ ּת  
יחדׁ   ,
ותחת ֹו נים  
עליו נים ּ   
ֹ 
התפ ּתח ּו תם ,עד
סדרי ּ  
זמן ּב   
המש  
ועד ּכל ׁ  
המ ציא ּות  ,
ּ 
להתפ אר.
ידי ּ   
שה  
למע ׂ
או על גּ מר ּ   
מלאכתם ּכרא ּוי   ,
ֹ 
יבו ּ
אה,
הנהדרה  
ריאה     
הב  
מאד על ּ 
ואש מח  
ואראה ׂ   
 
וכל מ ּל ּו ּ 
עליה,
מתע נּ גים   
הארץ   
שר ּכל ּב אי   
והט ֹוב א ׁ
 
והענג ּ  
ואודה לה'.
ֹ

ָאז

לש מ
ונודה  ׁ 
יראה   
נעבד ּב   
לפני   
אמרתי לה'   :
ּ   
ופחדֹ  ,
אכן
והט ֹוב  ,
מאת 
ּת מיד ּכי ּ  
הרעות ּ  
לא ּת צא ֹ  
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ואשרי
סוף ׁ   ,
לפנינ ּו ׁ  
ער ּו כה   
של  
לש לת ׁ
ש ׁ 
ׁ
נעם 
מראש עד ֹ
ּ 
וכל
ועדן  
לנעם   
להם   
הכינו ת  
למׁ  ,
עו  
הד ֹו  
אשר ֹ  
רכים על ֹ
העליו נים
שי  
מע ׂ
נפתל  
טוב ,אין ׁש ּום ּ  
וע ּק ׁש ּב כל  
ידיֹ    
ֹ
חכמת
ועל ּכ ּלם   
נהדרה  ,
חכמה    
ונמלאתי   
יחד     .
ותח ּת ֹו נים  
 
חכמה
ספ ּתי   
והו  
כליתּ .כן ּ   
רטית ּב ּת  
הפ 
חתו ּ 
ׁ 
הלכתי ֹ 
השגֹּ  
מאת ֹיום.
מו נים ּו  
ֹיום י ֹום  
ימים ר ּבים ׁ ש ֹ
לערּ ת פ ּלה לה' לאמ ֹור:
לבי   
עלה על ּ 
האלה  
מים ּ  
ִַָ
ואין
הק דמ ֹו נים  
מכל ּ 
חכמה ֹיו תר ּ 
נמלאתי   
הן    
ביאים
ברי הנּ  
יפלא מ ּמ נּ י ,א ּו לם את ּ ד  
אשר   
ּ ד בר ּבע ֹו לם ׁ 
רבם
דו ׁשים ּבּ 
המות ּ 
איני  
וחכמי ה'  ,
 
הק ֹ
מבין ּכל ּום ,גּ ם ֹ  
ודעת,
חכמה   
הבטיח לי   
והרהרתי :הנּ ה ה'    
הבנ ּתיּ      ,
לא   

עדין את
ואני   
בראים   ,
והנּ   
החכמים  
למו פת ּבין    
להיות ֹ 
עד ֹ  
מבין.
איני  
יחתם  
ש 
ׂ
ראה
אמר :הן ּת  
עלי ו ּי 
והנה ה' ׁש ֹורה  
אקרא   
בטרם   
ְ ֶֶ
למעלה ,על ּכל
למעלה    
גת    
והש  
חכמתׂ   
 
ממנּ י
אלת)י( ּ 
ש ּ  
ארץ עד הנּ הּ ,ו מה ׁ
היו ּב  
החכמים א ׁ
 
שר ּ 
ברי
הבנת ּ ד  
דאיב את ר ּו חּ ב   
ולמה ּת  
נתתי לּ   ?
ולא ּ  
 
קטנ ּות
נאמרים מ ּת ֹו  
בריהם    
ש ּ ד   
מספק ׁ
אינּ   
ש 
הנּ ב ּו אהׁ ,
ואז ּת ּו כל
דרגת  ,
ממ    
רידּ  
או  
האם ּת  
גת  ,
מהש  
ׂ  
רצה ׁ ש ֹ
מו תם?
להבין את ּכל ּ ד   
 
בריהם ּכ ֹ
עניתי ּ ד בר.
ולא   
רחב ּה  
ארות ּ  
מח ּתי ּב ּ  
וש  
ׂ 
התפ ֹ 

והחרי
ְ ֶ ֱַ ְ ִ
מעתי ּ ד בר
ש ּ  
לא ׁ
הלא עד הנּ ה 
אלתי את ה'  :
ש ּ  
אחרי זה ׁ
ַ ֲֵ
יעו לי
וה ּ יע ּו דים  
בות  
על ק ּי ּום גּ ו ּי תי  ,
הט ֹו ֹ
וכל ּ 
הגּ ּ
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ואם ּכן מה
מיעד  ,
הכל   
ואליה ּ 
לבד    ,
חנ ּי ּות ּב  
מת ֹו ר ּו  
ּ 
כלי
ש 
לבל ׂ 
יתב ּ 
געי הגּ ּוף ּ  
מחלה א ֹו ּפ  
איזה   
גלל  
ש ּב  
יהיה ׁ

אבד את ּכל
ות ּ 
פניּ  
ליכני מ ּל  
האם ּת ׁ ש   
לפני  ,
ואחטא   
  
עניש ני?
או ּת ׁ  
הט ֹו בה ה ּזאתֹ ,
ּ 
ובע לי ה'
ִַ ָ ַ
צחיּ ,כי
הנּ  
בכסאו  
דול  
והנּ ֹורא ּו ֹ   
הּ זה( ּב ׁ שמ ֹו הגֹּ 
יר ּפה ּ  
לא
ואם 
אחטא  ,
ואם   
נצח ּי ּות  ,
חסד ֹו מ ּמ נּ י ּב   
לא  

מע ּתי
וש  
לנצחׁ  ,
הימני   
לא יס ּור    
שתו 
אחטא  ,
  
קדו ֹ 
חס ּד ֹו ּו ּ 
מאד.
ש ּמ ח ּתי  
ו ׂ 

והחסד
סלח ּתי    
פש עי   
לכל ׁ 
כליתּ ,ו  
)הן ּכ בר ּבאת על ּת   


לכל
קשב רב  
בתי ׁ 
הקש ּ 
האלה ׁ  
במלאת הּי מים ּ  
ְִ ֹ
מאת ה',
עדתי  
נו ּ  
וההבטחות ׁש ֹ
ה ּ יע ּו דים ֹ     
העו לם,
ולש ֹון איּ   
מצאתי ּב הם ס ּפ ּוק ׁ  
ולא   

לדבר אל ּב ני ֹ 
יכלתי
ולא ּ   
דיע)י( ני  ,
הו  
לחפץ ה' ׁ 
ולהביאם   
   
אשר
ֹ
סרה
ברים  
ודו  
אדם   
לט ּיל ּבין ּב ני  
להתאפק  
ּ    
הריקים מ ּכלֹ  ,
ש מח,
הו ל ו ׂ
שב) ּו( ע ּ  
ריאתו   ,
על ה'  
ואני ׂ
והלל ֹ
ועל ּב ֹ  
אלי ּ  
ברים
הד  
ונגע ּו  
הא ּלה   ,
האמללים  
מצטחק על     
ּו ּכמ ֹו    
עד ה ּלב.
ארד
ואפיל ּו  
היה   
ש ּ י  
יהיה מה ׁ
לבי –   
הסכם ּב ּ 
ָאז ּ  
חמה
פילה ּ 
לש ּפ ֹוּ ת  
כרח ׁ 
הרמה ,הנּ ני מ ּו  
דרגתי   
מ ּמ    
ולש ֹון
וחכמה ׁ  
דברי נב ּו אה    
ודעת ּב   
הגה   
לתן לי   
לה'ּ  ,
לדרגּ ת
להעלו תם   
להו עיל את ּב ני הע ֹו לם     
האמללים ֹ   
ֹ 
ש אס ּור לי
מאז ׁ
דעתי  
שּי ּ  
והגם ׁ
והנּ  עם ּכמ ֹו תי   .
החכמה  
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יח
ש 
פכ ּתי ׂ 
ש 
קתי ,ו ׁ
התאפ ּ 
לא ּ   
רו חי עם ּכל זה 
 
להדאיב ּ
מאד.
ּו ּת פ ּלה ח ּמה  
עלי
יש חק  
מים ׂ  
שב ּב   
וראיתי ֹיו ׁ
עיני    
ואא  
ויהי ּב ּב קר   
ְַ ִ
אני
ואו מר  
אמר לי :מה ּ 
ברי ו ּי 
ועל ּ ד  
 
רו אה? ֹ 
אתה ֹ
וש לם ּב כל
חכם ׁ 
אחד  
יחד  ,
מתאב קים  
אנשים ּ   
רו אה ב' ׁ  
ֹ
החסר
ני   
וה  
שנּ ֹו לד  ,
קטן ׁ
מו  
קטן ּ  
והני  
עוז    ,
וטפ ׁש ּכ ֹ
ֹ
ש לם.
וה ׁ
הגּ ּב ֹור  
והחלש ,מ ּ פיל את  
הק טן ׁ    
טעםּ  ,
 
הק טן את
יהיה .ו ּ י פ ּתח ּ 
דול   
ואמר לי ה' :זה ּ 
הק טן גֹּ 
ַֹ ֶ
בנים לי ּכל
לתי מ ּו  
סו קים ּב ּ 
ואמר לי  
ּפיו   
איזה ּפ ּ
החכמה
או צר ֹות    
הרגּׁ ש ּתי ּב הם ּכל
אמנם  ,
צר ּכם   ,

ֹ
ענה
דע ּתי ּכי  
שּי  
אמת ,עד ׁ
נביאי  
הו גה ּבין ּכל   

והנּ ב ּו אה הנּּ 
וחכמי ה'.
ביאים    
הנּ  
מהלכים ּבין ּכל  
ונתן לי    
לי ה'   ,
קדמה,
מזרחית   
והבט לר ּו ח    
רגלּ   
קום על   
ואמר לי ה'ּ :
ַֹ ֶ
אחת
רגע  
הק טן ה ּלז ּב 
אשר ּ 
וראיתי ׁ 
עיני    
אתי  
ונש 
ׂ 
ועדיין
דול    ,
והשוה את  
נתר ֹו מם  ׁ  

מתו לק ֹו מת הגֹּ 
וקו ֹ 
עצמ ֹו ֹ 
וש כל ּכ ּ 
מאד.
ונפלאתי  
מקדם     
טעם ׂ 
חסר  
היה  

לאמורׁ :ש כב על צ ּ ד
חזה 
אלי ּב ּמ  
היה ּ ד בר ה'  
אחר זה  
ֹ
ַַ
אתה
אמר לי :מה ּ 
הארץ ,ו ּי 
ואש ּכב על   
הימניתׁ   .
 
מאד
לא ּמים ר ּבים  
רו אה גּ ֹו יים ּו  
רו אה? וא ֹו מר  :
אני ֹ
ֹ
אמר לי
מאדם .ו ּי 
מש חת   
מראיהם  ׁ 
ונאבדים ּו    
אים     
מתנ  
 
להפיח ּב הם
האלה ּו    
לתן צ ּורה ל כל הגּ ֹו יים ּ  
ה' :אם ּת ּו כל ּ 
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לאב ֹו תי
נש ּב ע ּתי  
אשר ׁ 
הארץ ׁ 
אביא אל   
ר ּו ח ח ּ יים ,אז   
יד."
יתק ּימ ּו על  
וכל יע ּו די   
לתת ל  ,




"ה ּס ּלם" זי"ע(
מרן ּב על 
של  
קדשוֹ ׁ
התגּּ ל ּות נב ּו אית מ ּתוֹ ּ כ תב יד ׁ  
)העתק  
ּ  

נספח 3
מסקנות
יהודה
המק ּו בל  
גּ ּלה וע ֹורר הרה"ק  
מה  
האל ֹו קי ר ּבי ּ 
ַ
הב אה ח"ו
הא ּי מה ּ 
זרה  
א ׁ ש לג זצוקללה"ה על ה גּ  
דו ׁש ר ּבי ֹיו סף
של ּ 
לעירו ׁ
ראל   -
ש 
על עם י ׂ 
רבינ ּו ה ּק ֹ
ארע ֹ  
אדר
איש חי זצוקללה"ה ּב ליל א' י"ז  
ח ּ יים ּב על ה ּבן ׁ 
נלחמו
יש 
נאי ׂ  
מו  
עזר"ת ּ  
ּב ׁ ש נת  
וחוץ ֹ 
ראל ּ   
נלכדה ּב בל – ּ 
אחרי
אחד   
הלכו ה גּ זר ֹות  
נלחמו  ,
גּ ם מן ה   
וכּ   
מים ּ   
יהו דים רח"ל.
ני עד ׁ
ה  
הרגו ֹ   6
מליון ּ 
שנּּ   
קטעים ּ 
פני
ש ּל  
מבין ׁ
היטב  ,
אל ּו  
תב ֹו נן ּב ׁ ש ני   
ש ּמ ּ 
ִמי ׁ
דו ׁש ׁש ּוב
האר"י ּ 
נתגּּ לה   
ש נים  
של ׁ
לא רב ׁ
מספר 
ּ  
הק ֹ
נש מה
הביא השי"ת ׁ 
כדי  
ולא ּב  
ינינ ּו  .
וחי ּב 
למנ ּו זה  ,
לעו  
ֹ 
נצר
ש הע ֹו לם   
מפ ני ׁ
שה זאת ּ 
אלא ע ׂ
לעו לםּ  ,

זו ֹ 
נפלאה ּ
של ּ 
שר
הנּ מ ּו כים ,א ׁ
רות  
רכם ׁ
להאיר את ּ ד ּ 
כדי   
להּ ,ב  
ּ 
הד ֹו ֹ
מחמת
חניּ ,ו   
עיור ֹו נם הר ּו  
מחמת  
מג ׁש ׁשים קיר   
הנּ ם ּכ  
יע
הטב 
לפיכּ   
יהםּ .ו   
דרכי ח ּי 
והגּ ׁ ש מ ּי ּות ּב   
החמר  
ליטת   
ׁ ש  
ערכי
הרת ּ  
הב  
של ּ 
גלה ׁ
הס ּ 
נש מת ר ּבינ ּו את ּ 
השי"ת ּב  ׁ 
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מיחדת
הב היר ּב ֹיו תרּ ,בצ ּורה    
אפן ּ 
עב ֹו דת ה'ּ ,ב  

לאנשי ּ 
שר
זו ,א ׁ
ש מה   
הד ֹור הּ זה .נ ׁ
תאימה ׁ   
המ   
ּ 
מאירה ּכ ֹ
כדי
לחת ּב  
נש  
רות ּד ֹור ֹות ׁ  ,
ע ׂ
ֹיו 
לעו לם ּפ עם ּב 
ש ֹ
רדת ֹ 
אפן
עב ֹו דת השי"ת ּב  
להור ֹות ּ 
למ ב ּק ׁ שים את ּ דר 
ֹ 
יש ּ 
או לם
רבים ׁ 
מדריכים ּ 
האמ ּתיּ .כי    

לד ֹור ּב ֹ 
עבו דת ה'ּ ,
להם
נתגּּ ל ּו  
ולא  
נות  ,
כלם 
רבם ּכ ּ 
ּ 
עליו ֹ
להגות ֹ  
לא ה גּ יע ּו ֹ   
סברות
רזי ּת ֹורה ּכ לל .אם ּכןּ ,כל     

הדרכתם ּבנ ּויה על ֹ  
בריהם.
אמ ּת ּי ֹות ּ ד   
שה על  
קלו ׁ
ואין  
לבד  ,
ּב  
ערב ּות ,ול ּו גּ ם ּ 
עלות
יע לר ּום ּ 
הגּ 
ש 
דו ׁשׁ ,
רבינ ּו ּ 
של ּ 
הדרכתו ׁ
המ ֹ 
הק ֹ
או לם ֹ    
ּ
וכל
קדת  .
אמת ֹיו  
אש  
ערת ּב ׁ 
בות ּב ֹיו תר ,הנּ ה ּב ֹו  
הנּׂ  
שגֹּ 
הלּ ב ֹו
ש 
נתיב ׁ
הו לּ ב  
הדרכתו  ,
הה ֹו ל  
הוא ֹ
לפי ֹ    
הרי ּ
ראה מן ׁש ני
שנּ  
לקרבת השי"תּ ,כ פי ׁ
ידו    
והגּ 
ינו   ,
יע על ֹ 
ר ּב ּ
ועל ּכן ּ 
ללא
אמת  ,
רתו ּת ֹורת  
טעים הנּ" ל  ,
הק  
ּ 
ודאי ּת ֹוֹ 
וזהו ּ    
דול ּבין
של ּ פ  
ש מץ ׁ
ׁ
ההבדל הגֹּ 
או ֹ  
סלת ֹ
ספקותּ   .
עדין
ש 
לבין מי ׁ
נו  ,
יע   
הגּ 
ש ּכ בר  
של מי ׁ
הדרכתו ׁ
לגמר ּת ּק ּו ֹ
ֹ  
רו רים ׁש ֹו נים
מנסה   
ערפל ה ּס פק ֹותּ ,ו ּ  
ּת ֹו הה ּב   
לברר ּב ּ
לחל ּו טין.
מס ּפ קים  
 
רסם ּכל
נתפ  
לא ּ  
תו 
בריםּ ,כל  
של ּ ד  
דרכם ׁ
והה ּכ ּ  
זמן ח ּי ּו ֹ
ְִֵ
ּכּ   
החל
מעט  
מעט  
טירתו  ,
ורק   
הד בר  ,
לאחר ּפ ֹ  
מאיר ּב 
רתוּ ,ו  
ש ּכ ּי ֹום  
אור ֹו ,עד ׁ

עז
נו גה ּת ֹוֹ 
עלה ֹ
לזר ֹו ח ֹ
עמים
הטו  
כבר  
המבק ׁ שים ּ ד בר ה'ּ .ו  
לכל    

וגמרו ֹ 
נמנ ּו ּ   
אלא
אחריוּ  ,
ולב אים   
לדור זה ּ  
רתוּ ,כי אין רפ ּו אה ֹ 
ּת ֹוֹ 
קדים
כבר ׁש ֹו  
דו ׁש זי"עּ .ו  
רבינ ּו ּ 
שה ּוא ּת ֹורת ּ 
צרי זה ׁ
ּב  
הק ֹ
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עלּיה מ ּכל
בני  
ואברכים ּו  
חסידים     
דו תיו   
על   
עמקי ס ֹו ֹ
והזרמים זה ּב צד זה.
הח ּו גים     
עש רים
הלׂ   
הס ּלם  
למה ּב על ּ 
להבין ּ 
יכו לים   
ועכו ֹ 
ְַ ְ ָ
להגּ יד
הרב נים   
לכל ּ  
העו לם  
לפני    
ש נה   
ׁ
מלחמת ֹ 
לה ּ ציל
הם  
ליח  
היה ׁ ש  
דו ׁש ּכי  
ש ּ י  
להם ׁ

למד ּו ז ֹו הר ה ּק ֹ
ראל.
יש 
את עם ׂ  



נספח 4
האריז"ל
מת ָ ֲ ִ ַ
הם הא ִנ ְ ַ
על ַ ֻ ָ
לכַ ַ ֶ 
הכחה ְ ָ
ָָ
מת ֹו
יעי ּ 
הת ׁ ש 
ספר ז ֹו הר ּ 
הס ּלם  
לבעל ּ 
אבד   
ש 
התרר ׁ
ִ ְ ֵָ

אפף,
דול  
דו ׁש  ,
שרה   
ע ׂ

צער גֹּ 
ספרי ה ּז ֹו הר ה ּק ֹ
אמר :אל
הס ּלם  
אבל ּב על ּ 
אליו  ,
המקרבים  
את ּכל    
מחדש.
הס פר ׁ   
אכתב ּ 
אגהּ   .
ּ ד  
מחדש,
יעי ׁ   
הת ׁ ש 
ספר ּ 
הס ּלם ּכ תב ׁש ּוב את ּכל  
ּ 
האו בד.
הת ׁ ש 
ספר ּ 
מצא ּו את  
זמן מה  ,
לאחר  
ּו   
יעי ֹ 

על
ַַ
לאחר
ְַַ
ִאם

ש ּכ תב
הס פר ׁ
ש ּ 
התברר ׁ
ספריםּ   ,
ואה ּבין ׁש ני   
ה ׁ ש 
מילה
להפליא  ,
מדּיק    
היה  
מחדש  
הס ּלם ׁ   
ּב על ּ 
אבד!
ש ּ 
הס פר ׁ
של ּ 
מדּיק ׁ
הע ּתק  
מילה   -
ּב  

אלף עד
לער  30 
המ כיל   
ספר ּ 
נת ּב ֹו נן ּבּ ד בר  :

הס פר
של ּ 
מדּיק ׁ
הע ּתק  
היה  
מלים  
אלף ּ 
  50
ש ּכ תב.
הראש ֹון ׁ
ׁ 
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ברי
ש ּכ תב ּב על ה ּס ּלם ,הי ּו ּ ד  
ש ּכל מה ׁ
לכׁ ,
כחה  
הו  
ֹ
אמרים
דברים הנּ   
נתיחס ּכ   
בריו    
לכל ּ ד  
אלקים ח ּ יים ּו  
 
לעו לם.
לא  
עדין 
ש 
האריז"ל ׁ
מ נּ ׁ ש מת    
נתגּּ לה ֹ 



נספח 5
הר
לבן – ֵאיַ ה ַ
י ָ ָ
חר ַעל ַ ֵ
ותראָ 
אְ ִ ְ 
יראל ֶ ֹ
בא,
ילכַ ל ָ ָ
א ֵ ְ
חרי ִ ְ ָ ֵ
היל ֶאת ַ ֵ
הדִ ִ 
ַָ
ברגע ֶ ֹ
היה ַה ְכת ֶל
א ָ ָ
העירַ ֶ ְ ,
היל ֶאת ָ ִ
ואיִ ִ ֶ 
ְֵ
וחמסְ מ
והרגְ ָ ְ 
העיר ְ ָ ְ
נחרבה ָל ָ ִ
הדָ ְ ְ ֶ  
ההר ַ ָ
ַ ַ
אה רח"ל
ַ ָ

ְַָָ
הקûמה 
לחŁי
לברכה ְ ַ ֵ
וקדָ ָ ְ ִ ò₣
צûיק ְ ָ
זכר ַ ִ
ćתŁה ֵ ֶ
ýדה ְ ַ ָ
רùי ְיה ָ
האלקי ַ ִ
המקùל ָ ֱ ֹ ִ
ַ ְ ָֻ
הרקח"ְ ,וע₣ד
"יין ָ ֹ ַ
ספר ֵ
מחùר ֵ ֶ
הע₣לם ַה ָùא ֵ ַ ְ 
ָ ָ
מק ּב לי
דו לי  
רי יה ּודה ּ פ תּיה   -
מגּ ֹ
ַ ִ
גדד ּב ׁש נת
נו לד ּב ּב  
ּב בלֹ - .
לים
ש
נפטר ּביר ּו ׁ
תרי"ט –    - 1859
תח ּלת
ּב ׁ ש נת ּ 1942ב ׁש נת תרס"הּ ,ב  
ראל.
יש 
לארץ ׂ  
עלה   
העש רים  
המ אה ׂ   
ּ 
דול
למד ק ּב לה  
 ּכ בר מ נּ ע ּוריו  אצל גּ ֹ
הרב ֹיו סף ח ּ יים.
דור ֹו  ,
 
המק ּב לים ּב ֹ
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"יין
ספר ה ּז הר  -
לחם יה ּודה"ּ ,פר ּו ׁש על  
"בית  
ספריוּ :
ְ ָָ
וה"אידרא
רבא"     
ה"אידרא ּ 
הרקח"ּ ,פר ּו ׁש על    
 
מש ּפ טים.
"מתוק לנּ פ ׁש"ּ ,בא ּור על ס ּבא ּ ד  ׁ 
ז ּו טא" ֹ  -

מעה
ֲַ ֶ

מעון ּבר ֹיו חאי
הא  
התנּ א  
היהּ  :
ש 
ׁ
לקי ר ּבי ׁש ֹ 
הס פר
הדפ סת ּ 
חפץ ּב ּ  
אמן  ,
עלינ ּו  
יגן  
זכ ּות ֹו  
הרקח".
"יין   


אר
ֲַ ֶ

ראלּ ,ב ֹיומ ֹו
יש 
לארץ ׂ  
עלה ר ּבי יה ּודה ּ פ תּיה   

און ר ּבי
לב ּקר ֹו  
ליםּ ,בא  
ש
הני ּביר ּו ׁ
 
הרב הגֹּ 
עדס.
אברהם  
  

תו
ש אל
הרא ּוי ו ׁ
לו ּב ּכב ֹוד  
או ֹ
ֹ
יה ּודה ק ּב ֹ
רי
ַ ִ
התרגּ ׁש ּותּ  :
עצמ ֹו
הטריח ּכב ֹוד ֹו את  
"מד ּו ע    
ּב    
דבר ח ׁש ּוב
"ב 
עדסּ :
הרב  
לו  
רני?" ׁ  -
לב ּק  
לב ֹוא  
השיב ֹ
"מה ּו ּ  
הרב ּ פ תּיה.
ש אל  
הד בר?" ׁ
אלי - "
אתי  
מאד ּב 
 
זו טא
רבא     
האידרא ּ 
"בדּ כ תב ּפר ּו ׁש על    
והאידרא ּ
ְ
הרב
ענה  
"כן"  
תו?" ּ -
הדפ ּ 
לא ּ  
ועדין 
  
או ֹ
סת ֹ
ש נה .א
עשרה ׁ
חמש ׂ  
לפני ּכ ׁ  
הפר ּו ׁש   
תב ּתי את ּ 
"כ  
ּ פ תּיה ּ -
רתו על ּפר ּו ׁ שי זה? ּכי ּ ד בר
מנּ ין יד ּו ע    
למעלת ּכב ֹוד ּת ֹוֹ 
מו רי
אדו ני  
אדם מע ֹו לם  
לש ּום  
יתיו ׁ 
לא גּ ּל 
זה 
אבי ֹ
ורק ֹ 
דע על ּכ."
ורבי ֹיו 
ּ 
האלקי
התנּ א    
אליו ּ 
נגלה  
לו ּכי   
אברהם  
הרב    
עדס ס ּפר ֹ
ַָ
אמן
עלינ ּו  
יגן  
תו  
ר ּבי ׁש מע ֹון ּבר ֹיו חאי זכ ּו ֹ
לעלות
הקר ֹו בים  
"בּי מים ּ 
לוּ :
וכ  
חלום  ,
צריֹ   
אמר ֹ
ּב ֹ 
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שם
מקבל עצ ּום ּב ׁ
דול ּו ּ  
לים  
ש
לירו ׁ
ארי מ ּב בל ,רב גֹּ 
ּ 
ה"אידרא ר ּבא"
אשר ּכ תב ּפר ּו ׁש על    
יהודה ּפ תּיהׁ  ,
ּ
נמצא
ש נים   
וזה ּכ ּמה ׁ
חב ר ּתי  .
ש ּ 
זו טא" ׁ
  
וה"אידרא ּ
יע  
להש ּ פ 
ש ׁ   
אבק ׁ
הדפיס ֹוּ   .
ולא ּ  
אמת ח ּת ֹו  
ּב ּ  
עליו
דו
לו ּבזה" ,על ּכן ּב 
לאור    
ׁ
בו ֹ
אתי אל ּכ ֹ
ולעזר ֹ
ציאו ֹ 
ש ּי ֹו ֹ 
להדפיס
דו ּ   
להש ּ פ 
החלום ּו  ׁ  
לו ּדא את  

יע על ּכב ֹו ֹ
אמ ּת ּות ֹ  
את ה ּפר ּו ׁ שים.
ולא
לימים  ,
הייתי   
"צעיר   
ואמר  :
יהודה ּפ תּיה   
ענה ּ 
רבי ּ 
ָָ
להו ציא ֹו לא ֹור ,אּ כ עת ּבר ּור ליּ ,כי
  
רציתי ֹ 
ציאו
עזרת  
והנני ּב   
לפר ּו ׁשי    ,
ימים  
מס ּכ 
מים  
מה   

או ֹ 
הם ֹ
הדפס ה ּס פר,
ש נים ּ  
לש ׁ
ש ׁ
לאחר ׁ
קרוב" .א רק   
לאור ּב ֹ 
ֹ 
בבל
ש ּב  
גדד ׁ
לעיר ּב  
לחזר  
הרב ּפ תּיה   
נאלץ  
מחלות   
ּב ׁ
של ֹ  
האידרות.
למה ּ  
שם נ ׁ ש  
ו ׁ
רו ׁש על ֹ   
הדפ סת ה ּפ ּ

חלק ִרא₣òן
יהýדה ֵ ֶ
לחם ְ ָ
ֵùית ֶ ֶ
הùčלה
חכמת ַ ַ ָ ָ
ללýﬂד ָ ְ ַ
התע₣ררýת ְ ִ
ִ ְ ְ
האלקי
המקùל ָ ֱ ֹ ִ
להרב ַ ְ ֻ ָ
יהýדה" ְ ָ ַ
לחם ְ ָ
"ùית ֶ ֶ
ספר ֵ
הקûמת ֵ ֶ
ְַַָ
לברכה
צûיק ִ ְ ָ ָ
זכר ַ ִ
ćתŁא ֵ ֶ
יýòעה ְ ַ ָ
מòה ְ ָ
ýדה ֶ
הûČיק ְיא ָ
הúא₣ן ַ ַ ִ
ַָ
עמק
למ ּוד עץ ח ּ יים ה ּוא  
מפרסם    
ידע הּ ד בר ּו    
הענין ּכי ּ 
ָ ַ
שה
סוף וה ּוא ק ׁ
ש אין  
מים ׁ
מאד ּכי ה ּוא  
מאד  
 
להם ֹ
תחילים,
למ   
ש ּכן ּ 
וכל ׁ
ההו גים ּב ֹו ּת מיד  
מאד גּ ם    
 
לחכמים ֹ 
לחצב מ ּמנּ ּו
שר   
אפ ׁ
ש אי  
רזל ׁ
שה מ ּב  
וק ׁ
חזק מ ּצ ּור  
ּכי ה ּוא  
ש מיר.
מצ ּפרן ׁ
מחצב   
ידי ּכ לי   
לא על  
מאו מה אם 
ּ 
חזקים ּ  

כח הזוהר
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או
לא   
למ ּוד עץ ח ּ יים אם 
המ  
וכל ּ 

תחיל ּב ּ 
לו רב ֹ
יהיה ֹ
לפי
ההוא  
מפר ׁש    
איזה   
לפח ֹות  

המפר ׁש ֹ
לו ּכּו נת ה ּפרק ּ 
לעמד על ה ּפרק ּכי אם
יכול   
נבל ּ 
טו  
ואינו ֹ 
יבלֹ   ,
ּ פ ׁש ּו ֹ
וכו לי האי וא ּו ליּ ,כי
רבה ּו ׁ ש  
יגיעה ּ 
לאחר   

עצו מה ּ 
קידה ּ 
ראוי
הבין    
ש 
המע ּין ׁ
יסבר   
עמים ּ  
הרבה ּ פ  
ּ  
הענין הה ּוא ּכּ 
עצמ ֹו
יש ּב  
יר גּ ׁ
אחרים  
רקים   
איזה ּ פ 
עוד  
ש ּ י  
ואחר ׁ

למד ֹ
והנּ ּס ֹיון  
דמים   ,
רקים ה ּק ֹו  
הפ 
הבין את ּ 
ש ּלא  
ׁ
יעיד על זה.
ג
המ 
עמק ּ 
מצד  
מאד הן ּ 
עמק  
ש ּל ּמ ּוד עץ ח ּ יים  
לפי ׁ
ּו  
חכמים
למידי   
נמנע ּו ּכ ּמה ּת   
לכן   
קצר ה ּמ יג  ,
מצד  

והן ּ 
עשרה ּ פ 
לו  
דוּ ,כי ּכ א ׁ
ּ 
או
מו ׂ 
מל ּמ ּו ֹ
רקים ֹ
מדים ּב ֹו ּכ ֹ
שר ֹ
מים ּ  
דב"ר
המ ּ 
עליהם ּ 
וסגר   
ירים   
אד 
ללים ּב  
צו  
ֹיו תר  
יהי ּו ֹ
שם
נפ ׁ
ותקצר  
מרת    
או  
יבינ ּו מה ּ 
ולא  
ידעו  

הל ׁש ֹון ֹ
ולא ּ  
ממנּ ּו.
ידיהם ּ 
מו ׁש כים את   
ּ 
דו ּו ֹ
מל ּמ ּו ֹ
לאיזה
זכינֶ ֵ ְ ý
הþה ֹלא ָ ִ
הþמן ַ ֶ
לברכה ַעד ַ ְ ַ
זכר₣נָ ָ ְ ִ ₣
הרב ִ ְ
ýמימ₣ת ָ ַ
ִ
וקצר
ùדרַ צח ְ ָ ָ
הþה ְ ֶ ֶ
החתýם ַ ֶ
ספר ֶ ָ
ûברי ֵ ֶ
Łòפרָ òלנֵ ְ ִ ý
מפרֵ ָ ְ ֶ ò
ְ ֵָ
לברכה.
זכר₣נָ ָ ְ ִ ₣
ר"òי ִ ְ
פרִ ַ òý
ְֵ
ַם ּכל ּ 
דברי
צאים ק ֹורת ר ּו ח ּב   
אינם מ ֹו  
מדים  
הל ֹו  
אינה
ש ּכל מ ּט 
יען ׁ
לברכה  
זכרו נם    
  
רתם ּ  
המפר ׁ שים ֹ  
תרים זה את
סו  
ש נּ  
המק ֹומ ֹות ׁ
או תן ּ 
לי 
ּכי אם  
ראים ּכ ֹ
ב ֹ
איזה
לתי ּב  
לברכה ,ז ּו  
נו    
דגמת ּ 
זהּ ,כ  
זכרו ֹ
ספות ֹ  
הת ֹו ֹ 
מבארים
ואחת הנּ ה הם    
אחת הנּ ה   
עטים  
מו  
מק ֹומ ֹות ּ
למתחילים.
מס ּ פיק     
ש אין זה  
לברכה ׁ
נו    
הרב  
ּכּו נת  
זכר ֹו ֹ
זכרונ ֹו
וקצר ּכ פר ּו ׁש  ׁ 
דר צח   
החתום הּ זה ּב 

רש"י ֹ  
ספר ּ  
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מצוה
לבט ּול   
נו תינ ּו ּ  
זו גּ  
לברכהּ   .
  
הרבים ּ  
עו ֹ
רמה ּב ֹ 
וסבה ֹ
תהי
מהר הּזהּ .ו  
והנּ  
המר   
לאר הגּ ל ּות ּ 
דו לה ה ּזאת ּו  

הגּ ֹ
ואין מי
זוית  
קרן  
נחת ּב  
נעדרת מ ּו  
האמת    
חכמת   
 
ּ 
לטעם מנּ  פת
ידו   
המ ּטה א ׁ
קצה ּ 
גע ּב  
מדים נ ֹו  
מהל ֹו  
שר ּבֹ 
לא
האמת ּכ א ּל ּו 
חכמת   
טעם   
טעם  
ש ּלא  
פיהּ .כי מי ׁ
צ ּו  
של
מעלב ֹו נ ּה ׁ
לב ר ּי ֹות ּ   
להם ּ 
ואוי  
 
ראה מא ֹור ֹות מ ּי מיוֹ  ,
רות ,טב
עסק ּב נּ ּ 
גלות אין לי  
סת ֹ
והאו מר ּ די לי ּב נּ ֹ 
ּת ֹורהֹ   .
מבאר ּב ּת ּק ּו נים ּת ּק ּון מ"ג
עלמא ּכ   
איברי ּב   
ליה ּ ד לא   
ּ 
נו:
וזה ׁ 

לש ֹו ֹ
רייתא
וחכמתא מא ֹו  
קב לה     
אסת ּלק ּ 
גרים ּ ד ּ  
והכי מאן ּ ד  
ְָ ִ
וגרים ּ ד לא
דבכתב   ,
רייתא    
מאו  
  
דבעל ּפה ּו ֹ 
רייתא
שט ּבא ֹו  
אלא ּ פ ׁ
ואמרין ּ ד לא אית ּ 
הון    ,
ׁ
יש ּת דל ּון ּב ֹ
בתלמ ּודאּ ,בו ּדאי ּכ ּ 
נהר
מהה ּוא  
נביע ּו  
יסלק  
אל ּו ה ּוא ּ  
ּו   
ולא
עלמא  
אתב רי ּב   
ליה ּ ד לא ּ  
ּו  
ליה טב ּ 
מהה ּוא גן ,ווי ּ 
וכו'.
רייתא   
ואו  
רייתא    
או  
ֹיו ליף  
דבכתב ֹ 
ההיא ֹ
דבעל ּפה ּ 

אמר
ַָ

לרבי ׁ ש מע ֹון ּב ּ 
בהאי
תיתאה ּ ד  
תק ּו נא ׁש   
הו ּ  
 
אלּי ּ
ליא
אתגּ  
יתפרק ּון מן גּ ל ּו תא ּכד  
ספר ה ּז הר    

תראה.
דרא ּב   
ּב 

היה
ש אם  
נו ּב ק ּצ ּורׁ ,
וזה ׁ 
שם  ,
מלׁ 
הרב ּכ ּסא  
פר  
לש ֹו ֹ
ֵֵ
אינו
עם   
אינו ּפ ֹו גם אם ֹ 
לו ּכי ֹ 
טוב ֹ
הארץ ֹיו תר ֹ
לט ּיל ּב ּפ ּ  
ש ּ י מ ּלא ּכרס ֹו
קדם ׁ
רדס 
לו מד ק ּב לה ּכי אין  
ֹ
ענ ׁש ֹו ּכל ּכ
ש ּב על ּפה  
יליף ּת ֹורה ׁ
אבל מאן ּ ד 
ויין  
שר   
ּב ׂ
מבאר
)כ   
דו ּ
קב לה    
ילמד ּ 
לא   
דול אם 
ואדר ּבא ּפ ֹו גם ּב ּ 
למ ּו ֹ
גֹּ 
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הגּ לגּ ּו לים סוֹ ף ּ   
עסק ּבסוֹ דוֹ ת
ש ּלא  
לשוֹ נוֹ ּ :ו מי ׁ
וזה ׁ 
הקד מה י"ז  ,
ש ער  
ּב ׁ

ליה ּ ד לא ֹיו ליף
אצילות וכ ּו' יע ּוין ׁשם(  
התוֹ רה ּפוֹ גם ּב ּת   
ּ 
וטב ּ 
פאר"ת ּ ד ּ  
בירת
סוד ׁש  
ובה ּו ׁ
לתהו  
אחזר   
ליה ּכי   
ּ 
שה ּוא ֹ
עלמא ּ  
קב לה א ֹו
ש ּ י ל ּמדה ּו ּ 
לו רב ׁ
הכ לים וכ ּו'ּ .ו מי ׁ
ּ 
לקנות ֹ
כול ֹ  
ש ּי ֹ
לו תא
מתרל גּ ֹורם 
פרים ּו    
מת ֹו ה ּס  

חבר א ֹו ּ 
אר גּּ 
לרבי ׁ ש מע ֹון ּב ּ 
תיתאה
תיק ּו נא ׁ ש   
הו ּ  
אמר  
בפר ּו ׁש  
ּו  
אל ּי ּ
דרא
ליא ּב 
אתגּ  
לו תא ּכד  
ספר ה ּז הר ּ  
בהאי  
ּ ד  
רקון מן גּּ 
יתפ ּ 
עו למ ֹות
גירסא ּב   
למ ּוד ה ּז הר ּב   
ּב   
תראהּ ,כי ּ 
עלמא ּב ֹו נה ֹ
יעשה
אחד ׂ  
מאמר  
רו ׁש   
ללמד ּו   
יז ּכה   
ש ּכן אם  
ּכל ׁ
להבין ּפ ּ
למ ּוד
לא ׂ  
אחת מה ּ 
ש עה  
למעלה ּב ׁ
ּב ֹו ּת ּק ּון    
יעשה ּב ּ 
נו.
מימה ,עד ּכאן ׁ 
ש נה ּת  
שט ׁ
ה ּ פ ׁ
לש ֹו ֹ
ע ֹוד ּב ּ 
שם.
מלׁ 
וכסא  
נינא ּ  
נתיב ּת   
למ"ד ּב  
תק ּון  
הארי
מאמר י"ב ּפרק ה'   
חלק ב'   
הב רית  
בספר ּ 
ּו   
שם.
מאד ּבזה יע ּוין ׁ
 

וע ֵן
ְַ

האמת
ùחכמת ָ ֱ ֶ
Łòעסק ְ ָ ְ ַ
òלם ַעד ֶ ַ ֲ ֹ
נקרא ָ ֵ
האדם ִ ְ ָ
ֵאין ָ ָ ָ
האמת ּכמ ֹו
חכמת   
עסק ּב   
ש ּי  
ש לם עד ׁ
נקרא ׁ
האדם   
ואין   
ְֵ
פ טים ּ 
)דף צ"ט סוֹ ף ע ּמ ּוד א'( ּכ דין
מש ּ
סבא ּ ד ׁ 
ש ּכת ּוב ּב ּ 
ׁ
ש לים ּב על ּת ֹורה ּ 
דביתא וכ ּו'.
מארי   
ודאי  
נש ׁ
איהו ּבר ׁ 
ּ 
òלם
₣רה ָ ֵ
ùעל ָ
קùלה ֵאינַ ַ ₣
₣מד ַ ָ ָ
òאינ ₣ל ֵ
ִמי ֶ ֵ

וכתב
ְַָ

ש ּכל
למדת ׁ
צדו ,הא ּ   
מלׁ שםּ   :
מק ּ ד ׁש  
ּב  
נכתב ּב ֹ 
ש לם .עד
אינו ּב על ּת ֹורה ׁ
לו מד ּ 
מי ׁ
קב לה ֹ 
ש אינ ֹו ֹ
ּכאן ל ׁש ֹונ ֹו.

כ | אור הזוהר 44

כח הזוהר

קיימי
ûהוֵ ְ ָ ý
"אינýן ַ ֲ
האמת ִ
ùחכמת ָ ֱ ֶ
₣סקים ְ ָ ְ ַ
ק₣רא ָלע ְ ִ
הþהר ֵ
ַ ַֹ
ûסיני"
ùטýרא ְ ִ ַ
ְ ָ
העלתּ  
חכמת
סקים ּב   
קרי לע ֹו  
)דף קנב  (.
בזהר ּב    
ְ ַֹ
סיני,
טורא ּ ד  
הוו   

קיימי ּב ּ
האמת אינ ּון ּ ד ּ 
מלכא ע ּל אה ,אינּ ּון
עבדי ּ ד ּ  
ימין   
חכ 
לש ֹונ ֹוּ  :
וזה ׁ 

מתא,
נש  
אלא ּב  ׁ 
מס ּת ּכ לי ּ 
סיני ,לא  
קיימ ּו ּבט ּורא ּ ד  
ּ ד  
ממ ׁש וכ ּו' .עד ּכאן
רייתא ּ 
או  
כלא
עקרא ּ ד ּ 
איהי ּ 
ּד  
ֹ
מש מע א ֹו תם
עתיק ׁ  ,
אמר ּמ ּ 
צדו  :
נוּ    .
ׁ 
]ונכתב ּב ֹ 
לש ֹו ֹ
עמדו על

הת ֹורה
דעים
ֹיו  
אינם
ש 
ׁ
סוד ֹות ּ 
ֹ
לא ּ  
סיני[.
הר  

ראל
ש 
שּי צא ּו י ׂ 
תחלה ּכ ׁ
נתו ּכי ּב ּ  
באור ּכּו ֹ 
ונראה לי ּב ּ 
ְ ְִ ֶ
ההר
תח ּתית  
מתיצ בים ּב  
לקראת    

האלקים הי ּו ּ    
מרחק"ּ ,כי
עמד ּו   
העם וּי נע ּו וּי  
"ו ּי רא  
נאמר :
ואחר ּכ   

והיה
וימות ּו   .
אכלם ׁ  
יראים ּפן ּת  
הי ּו   
האש ה גּ ֹ
דו לה ה ּזאת ּ  
ולא
כינה  
לקראת ה   
מחים   
ש 
שים ּו ׂ 
ש ׂ
ש הי ּו ׂ
מהעם ׁ
מקצת   
 
אפיל ּו אם
מרחוק  
הרא ׁש ֹון   
קו מם  
רצ ּו לז ּוז ּ 
לעמד ֹ  
ממ ֹ
זכר אינּ ּון
כת ּוב ּב ּז הר ה נּ ּ 
הוא מה ּ 
ממ ׁש    ,
תו ּ 
ועליהם ּ
ימ ּו ּ
מרח ֹוק
ועמדו  
לו מר  
טורא ּ ד  
סיניּ ,כ ֹ
קיימו ּב ּ
ּ ד ּ  
נעו ּ   
ולא ּ 
ולכן הם
ועד ס ֹוף   
חלה  
מת ּ 
סיני ּ 
טורא ּ ד  
ּ 
עמדו ּב ּ
אלא ּ  
העם
אשר נע ּו עם  
מות ׁ 
ואו תן הנּׁ 
לחכמת   
ז ֹו כים    
ש ֹ
האמתֹ  .
מדים
ועו  
עתה ׁ
שים גּ ם ּ 
עו ׂ 
שנּ סים ֹ 
מרחוק ּכן הם ֹ
ועמדו ֹ  
ּ 
ראתם ּפן ּת  
האש
אכלם ׁ  
האמת מ ּ י   
לחכמת   
מרחוק    
ֹ 
דו לה ה ּזאת.
ה גּ ֹ
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דמאריה₣ן
רזא ְ ָ ֵ
ûידעי ָ ָ
אינýן ְ ָ ְ ֵ
ùכל ִאינýן ְ ִ
ćנימאה ְ ָ
אתר ְ ִ ָ ָ
ֵלית ֲ ַ
י₣מא.
ùכל ָ
לאתùûקא ְùהָ ְ ý
וידעי ְ ִ ְ ַ ְ ָ
ְְָ ֵ
שרה ּ 
נימאה ּב כל
אתר ּ פ   
ולית  
אמר  :
)דף קל  (:
זהר ח ּיי ׂ
ַם ּב  
לאתד ּב קא
דמאריהון    
ידעי  
אינון ּ ד  
וידעי ּ    
רזא ֹ   
אינ ּון ּכ ּ 
ראתה
עין לא   
עיה סד(  
)יש  
אלין ּכ תיבׁ  ,
ּבה ּו ּב כל ֹיו מא ,על ּ 
מש ּת ּבח ּבה ֹון ּב כל ֹיו מא,
מאריה ֹון ׁ 
אלין אינ ּון ּ ד  
וכ ּו' ּ 
עאלין ּבין ע ּל אין ּ  
עאלין ּכל
וא ּלין  
ישין  ,
קד ׁ 
אינון ּ ד  
ּ 
אלין ּ 
ידהון וכ ּו'.
ולית מאן ּ ד   
דלעילא  
רעי    
ּת  
ימחי ּב ֹ 
לה ָčדùָ ò₣ר ýהýא
נקרא ֵùן ְ ַ
האמת ִ ְ ָ
ùחכמת ָ ֱ ֶ
òע₣סק ְ ָ ְ ַ
ִמי ֶ ֵ
להקד ֹו ׁש
נקרא ּבן ּ  
האמת ה ּוא   
חכמת   
עו סק ּב   
ַם מי ׁ
ש ֹ
הר ּ 
)דף קיא(:
רשת ּב 
סוף ּפׁ 
רו ה ּואּ ,כמ ֹו ׁ
ש ּכת ּוב ּב ֹ
ּב ּ
שם.
מהימנא ,יע ּוין ׁ
רעיא    
ּב  
רזי
סקים ּב 
עו  
ש 
לאו תם ׁ
הענש   
ענין ׁ  
וכן ּב   
אינם ֹ
המע ּתד ֹ 
ְֵ
זהר ּ פק ּו די ּ 
וזה
)דף רמז  :(:
שר ּב  
ליצלן א ׁ
רחמנא   
ּת ֹורה    
ימא ּב כל
ואיהי ק ּי 
מיה   ,
חיותא ֹיו  
נו :האי   
ׁ 
פיא"ל ׁש ּ 
לש ֹו ֹ
לכל אינּ ּון
קב ל"ה(  
גימטר ּיה ּ 
פיא"ל ּב    
)כי יוֹ  
ּ
רזי ּ ד    

חכמתא
ישא
חיותא ק ּ ד ׁ
יה וכ ּו' .האי   
חכמתא   
מפ ּת חאן ּ ד    
 
קיימין ּב ּ
לה
יהּ ,כדין ׁ
מטאת  
סל קא ּו  
מתא ּ 
נש  
ימא ּכד ׁ 
ק ּי 
ש אל ּ 
לג ּב ּ
רדיף
חכמתא ּ ד 
ההיא    
מאריהּ ,ו כפ ּום  
רזא ּ ד    
ּב 
חכמתא ּ ד ּ  
יכיל
ואי  
אגריה  .
הכי   
ואדבק ּב ּה  
אבתרה ּ   
ליה ּ   
יהבי ּ 
ּ  
ימא
וק ּי 
עיילה  ,
ולא   
לבר  ,
ליה  
ולא ּ  
לאד ּב קא  

אדבקּ  ,ד חי ּ 
אלין
דפייה ּוּ  ,
נטלי גּ   
וכד   
כסיפ ּו  ,
היכלא ּב  
ההוא   
ּת ֹ
חות ּ 
חיותאּ ,כדין ּכ ּלה ּו ּב ט ׁ
דהאי   
תחו ת ּה  
ש 
ׂ
שי
רפים ּ ד ֹ 
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ימא
וק ּי 
קדת  ,
ולא א ּת ֹו  
קדת  
ואת ֹו  
לה ּ  
ּב    
קדון ּ 
גדפייה ּוֹ  ,
ואו ּ 
נהירת.
ולא   
נהירת  
דנת ּב כל ֹיו מא   ,
את 
והכי ּ 
ימא   ,
ולא ק ּי 

אגרא
להּ ,ב גין ּ ד לית   
בדין  
עו  

טבין אית ּ 
ואף על גּ ב ּ ד ֹ
לאסת ּכ לא
חכמתאּ    ,
מש ּת ּ ד לי ּב    
עלמאּ ,כ אינּ ּון ּ ד  ׁ 
ּב הה ּוא   
שם.
מאריה ֹון וכ ּו' ,יע ּוין ׁ
יקרא ּ ד  
ּב  
גלגּ ּול ּכ ּמה
ולבוא ּב  
צרי   
אלא  
ענ ׁש זה ּ 
ולא ּ די ּב 
לחזר ֹ  
ְ ֹ
יתה
וצער ה ּמ 
עו לם הּ זה   
ולסבל  
עמים ּ   
ּפ  
צער ֹ
נש מת ֹו גּ ּוף
יזכה ּב  ׁ 
או לי ּ  
ויש  
ליצלןׁ   ,
רחמנא   
 
ספק ּבזה ּ
לו לב ֹוא
צוה ּכי אין ּ  
יק ּים זאת ה ּמ  
ש ּב ֹו  
הני ׁ
 
מספיק ֹ
נו:
וזה ׁ 
המ צו ֹות  
ש ער ּ 
תח ּלת ׁ
מבאר ּב  
הע ּב ּורּ ,כ   
ּבס ֹוד  
לש ֹו ֹ
מצות
מרמ"ח   
אחד   
ש היא  
הת ֹורה ׁ
עסק ּ 
ענין  
לעלם ּב   
ְ ָ
עסק ֹו
ענין  
שה ּוא   
תה ׁ
לא  ׁ 
שה אם 
ע ׂ

או ּ 
הש לים ֹ
ּב ּ   
רמז ּ דר ׁש ס ֹוד
שט  
שי ּתב ֹות ּפ ׁ
שה ּוא רא ׁ
פרדס ה ּת ֹורה ׁ
דו
מקום ׁ
אשר י ּו כל   
מהם ּכ פי ׁ 
אחת  
ּב כל  
שּי ֹ
להיג עד ֹ 
עשה ּכן
לא ׂ 
ואם 
דהו  
ש ּ י ּ 
לו רב ׁ
לטרח ׂ   
מגּ עת    
ולעש ֹות ֹ
למ ּ 
ש היא גּ ד ֹו לה
למוד ּת ֹורה ׁ
אחד ׁ
מצוה  
חסר   
הרי ּ 

של ּת ּ 
טרח ּבד'
ש ּ י  
ש ּ י תגּ לגּ ל עד ׁ
וצריׁ 
קו לה ּכ כל ה ּמ צו ֹות   
ּו ׁ ש ּ
נו.
הנּ ז ּכר .עד ּכאן ׁ 
רד"ס  
של ה ּפ  
ּב חינ ֹות ׁ
לש ֹו ֹ
ירמיה
ברי הנּ ביא    
נמלצו ּבזה ּ ד  
מה  
מאד ּ   
ַ
מדבר עם
שה ּוא ּ  
וכו' ׁ
אמר ֹו אל ּת ב ּכ ּו  
ּב  
למת ּ 
איזה צ ּ דיק הנּ  
להספיד על  
תק ּב צים ּ   
המ  
הצ ּב ּור ּ 
פטר
ּ 
אחד ּ  
מגן
היה  
ש
מהד ֹור ׁ
חסר צ ּ דיק  
שנּ  
ליצלן על ׁ
רחמנא   
 
לפי
וקאמר לה ּו הנּ ביא אל ּת ב ּכ ּו וכ ּו'  
עליהם    ,
ּב זכ ּות ֹו   
)סימן כ"ב(
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חלקי
לעסק ּב כל ד'   
אינם ז ֹו כים   
יקים  
צד 
שר ּבם ׁ
ׁ
של ּ  
גלגּ ּול ּכדי
ולבוא ּב  
מכרחים הם   
ואם ּכן    
רד"ס  
הפ  
ּ 
לחזר ֹ  
עסק ּבג'
אפילו ה ּוא  
למ ּודם ּבד'   

לה ׁ ש לים ּ 
חלקים ּכי ּ  
"הן ּכל
נאמר 
ועליו   
חו בת ֹו   
יצא  
לא  
רד"ס 
הפ  
חלקי ּ 
 
ידי ֹ
גלגּ ּול
להחזיר ֹו ּב  
לו ׁש עם גּ בר"    
עמים ׁ
יפעל אל ּפ   
אלה   
ּ 
ש ֹ
שנּ פ טר
ש ּב ֹו ּב ּי ֹום ׁ
ואפשר ׁ
הדראׁ    .
סידא ּ ד   
הויא ּ פ  
ואם ּכן   
 
אמר יע ּוין ׁשם(.
רשת  
)רי ׁש ּפׁ 
זהר 
זכר ּב  
מתגּ לגּ ל ּכנּּ  
ה ּוא ח ֹו זר ּו  
להל,
כו בכ ֹו   
סידא ּכל ּכ   ,
לכם ּ פ  
ואם ּכן אין  

אמנם ּב ּ
חלקי ה ּפ ּ  
תו ּ  
רדסּ ,כי ּת בת
עסק ּבד'   
ש ּכ בר  
צדיק ׁ
לאו ֹ
ֹ 
עמים עם
להל ד' ּפ  
ואם ּת ח ׁשב ּת בת   
חסר ו'  
להל היא  
 
הפ ּ  
גימטרּיה
רדס הם ּב    
חלקי ּ 
נגד ד'   
ש הם ּכ  
ללים ׁ
הכ ֹו  
ד' ּ 
ארץ
וראה את  
יש ּוב ע ֹוד   
לא ׁ 
שּ זה ה ּצ ּ דיק 
רד"סׁ .
ּפ  
סידא ּ ד לא
הו ּ פ  
יבנּ ּוׁ .
לא א ׁ ש 
אר ּב עה 
לדת ֹו ּבי על  
מו ּ  
ֹ
שּ ז ּ
לגמרי מן הע ֹו לם הּזה.
ונחסר    
אמת    
הדרא ּב  

עירנ ּו
גדד ּ י ּב נה  
עירנ ּו ּב  
והה ּב  
ְִֵ
רו בים
אמן ,הי ּו לנ ּו ׁש  

נים ּכ ּ
מב ית
העיר ּ 
ככים על  
הס ֹו  
זהב ּ 

לנו לח ֹו מה
והמה ׁ 
ּו מח ּוץ ּ  
אשר הי ּו ּ 
הראש ֹון
זעםׁ   ,
למחסה ּב ֹיום  
ּו    
חכם ר ּבי
עו לם  
ּב ּקׁ 
דש צ ּ דיק יס ֹוד ֹ
אל ּיה ּו ּבן
חכם ר ּבי  
ֹיו סף ח ּיים ּבן  
זכר צ ּ דיק
משה ּבן ח ּיים  
חכם ר ּבי ׁ

מעון
חכם ּ 
און  
דש  
וש ני ּב ּקׁ 
לברכהׁ  .
וקדו ׁש    
רבי ׁ ש ֹ 
הרב הגֹּ 
ֹ 
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זכר ּ  
וקדו ׁש
המכנּ ה אגּ סי  
אבא   
אבא ּבר ּ 
אהרן ּ 
 
צדיק ֹ  
לברכה.
  
₣דת
לעב ַ
יóראל ַ ֲ
ùחýרי ִ ְ ָ ֵ
נלקחֵ ַ ý
הČר₣ת ָלב₣אְ ְ ִ ...
התחילָ ַ ý
ִ ְ ִ
העם
והיָ ýל ָ ָ
ﬂלחמה ְ ָ
סדר ַה ִ ְ ָ ָ
ללﬂדם ֵ ֶ
יòמעאל ְ ַ ְ ָ
למלֵ ָ ְ ִ 
הČבא ְ ֶ ֶ
ַָָ
₣כים
מיﬁלים ýב ִ
ְְַ ִ
ש ער ה גּ לגּ ּו לים,
אהרן על ׁ
ספר ּב ני   
המחר  
ַ ְֵַ
יקים ּ 
אשר ב' ּ  
היו
אל ּו הם  
צד 
ׁ 
לבּ דם ּ 
היה ּב עץ ח ּיים
עסקם  
רב   
ש 
עירנו ׁ
  
נמצאים ּב ּ  
עו סק
אחד   
ערים ּכל  
מו נה ׁ ש  
ּו  ׁ 
הוא ֹ
בש ֹ
ואחד ּ
וצדקתם
זכו תם     
עצמוּ   ,
יתו ּב  
חדר מ ׂ 
לבד ֹו ּב  
ּ 
פני ֹ  
ש ּכ ֹ
והמה ּב ּ 
שגּ מר ּו
אפס ּכ ׁ
מפה  ,
וזה ּ 
מפה  
העיר זה ּ 
מג נּ ים על  
היו  
ּ 
רבי ֹיו סף ח ּ יים
האלהים ח כם ּ 
ארון    
נות    

ונלקח ֹ 
העו ֹו ֹ
התחילה
לברכה ּב ׁ ש נת ה'תרס"ט בי"ג אל ּול    
זכר ֹונ ֹו    

והתחילו
רגל  
מה ּל כת על  
לעת  
להיות צ ֹו  
 
העיר ֹ  
אחת ּ    
ראל
יש 
חורי ׂ  
רתו   
רות לב ֹוא ּכי   
קבוֹ 
הצ ֹ
ּ 
נלקח ּו ּב ּ
אחרי ּ 
לחמה
סדר ה ּמ   
ללמדם  
מעאל ּ  
יש  
למל ׁ  
הצ בא   

לעב ֹו דת ּ 
חכם
מתנחמים ּב  
והיינ ּו     
בו כים   ,
העם ּ  
והיו ּכל  
מיל לים ּו ֹ
ּ 
אחריו
העם ענ ּו   
וכל  
לברכה  
זכר צ ּ דיק    
אהרן  
מעון   
ר ּבי ׁ ש ֹ 
הרב
למלא מק ֹום  
יכול ּ  
אבדה ּת   
לא   
עוד 
קותנ ּו ּכי ה ּוא ֹ 
ֹ
הבא.
העו לם ּ 
נו  
חכם ּ 

לח ּיי ֹ 
זכרו ֹ
רבי ֹיו סף ח ּיים ֹ  
יóראל
ùני ִ ְ ָ ֵ
ùחýרי ְ ֵ
לקùץ ֶאת ַ ֵ
התחיל ְ ַ ֵ
תכף ִ ְ ִ
ליעקבֶ ֵ ...
צרה ְ ַ ֲ ֹ
ֵעת ָ ָ
ùריטנייא
להﬁחם ִעם ְ ִ ַ ְ ָ
למלחמה ְ ִ ָ ֵ
לצאת ְ ִ ְ ָ ָ
ֵָ
הצליח
ש טן    
שה ׂ 
מע ׂ
אשר ּ ד ּמינ ּו ּכן   
לא ּכ ׁ 
א 
היתהּ ,כי  
ַ
געה מ ּ דת ּ  
חמה
אחרי   
הדיןּ ,כי   
תו צ ּ דיק ּפ  

או ֹ
וגם ּב ֹ
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המ ּביט
מנחם ׁ ש נת ּ 
לחדש   
ש נים ּב ליל ו' ח' ׁ  
ׁ
תנו
חות   
נסע גּ ם ה ּוא  
רע"ד  
לארץ ו ּת  
 
ועזב ֹ
למנ ּו ֹ
או ּ 
נו
בהס ּת ּלק גּ ם  
לאנח ֹותּ .ו   
 
זכרו ֹ
מעון ֹ  
חכם ר ּבי ׁש ֹ 
האחרוןֹ .יו ס"ף
לברכה אז ּכ בה   
  
מהעיר גּ ם ׁ ש ביב ֹ   
צרה
ליעקב  
צרה    
והיתה עת  
איננּ ּו    .
מעון  
 
איננּ ּו ו ׁ ש ֹ 
טירה
אחרי ּפ  
מנחם   
ירה ּכי ּב ליל כ' י"א   
מב ּכ 
ּכ  
הש ּכם
לברכה ּב ּב קר ׁ 
נו    
חכם ּ 

זכרו ֹ
רבי ׁש מע ֹון ֹ  
גדו ליו ּב כל
קו מ ֹודע ֹות ּ  
ּ  
אדמים מ ּט עם ה ּמ לּ ו ֹ 
נדב ּ
מצּיר
דעות  
הוקים ּו  
 
מות ּו בת ֹו ה ּמ ֹוֹ 
קו ֹ
בכל ה ּמ ֹ
ממלכת
ממלכה    .
ממלכה ּב    
מלחמה    
אדם לא ֹות    
חרב  

לקבץ
התחיל ּ  
ותכף   
ריטנייא   .
ממלכת ּב    
סטנטינא ּב    
קו     
ֹ
את ּבח ּורי ּב ני ׂ  
למלחמה ּ  
לצאת     
ראל  
יש 
להל חם עם
ריטנייא.
ּב    
רגע
ואין ֶ ַ
רעה ְ ֵ
òעה ְùלֹא ָ ָ
ואין ָ ָ
וצר₣תֵ ְ ...
מצאýנַ ýר₣ùת ָרע₣ת ְ ָ
ְָ
ùכל י₣ם
נתחòûים ְ ָ
ýגזר₣ת ָק₣òת ִ ְ ַ ְ ִ
נגעֵ ְ ,
ùלא ֶ ַ
ְ ֹ
למדבר
דבר ּ   
ממ ּ 
לעיר ּו ּ 
מעיר  
או תם  
יעין
מס 
והיּ  
ֹ
ְָ
קשרי
מקום  ׁ 
הגּ 
בעות עד  
ּב  
יעם עד ֹ 
הרים ּו ב גּ ֹ 
וצרות
נו ּ 
והלאה  
מנּ י אז    
לחמהּ ,ו  
המ   
ּ 
רב ֹות רע ֹות ֹ  
מצא ּו ּ
להק ּ דים
אחת ר ֹו צה   
זו ּכל  
והי ּו ּ 

זו את ֹ
חקות ֹ
הצר ֹות ּד ֹו ֹ 
רגע
ואין  
רעה  
לא  
ש עה ּב 
ואין ׁ
חבר ּת ּה  
את ּפ ני   
קש ֹות ּ    
נתחד ׁ שים ּב כל ֹיום נ ֹו סף על
גזר ֹות ׁ 
נגעּ ,ו  
לא  
ּב 
אתמול.
ֹיום ֹ  
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הòúמים
מרב ַ ְ ָ ִ
חûקל ֵ ֹ
נהר ִ ֶ ֶ
נלחמָ ...ýצפֵ ýמי ְ ַ
הôמים ִ ְ ֲ
ַúם ִמן ַ ָ ַ ִ
הי₣תנý
העיר ְùע₣ד ֱ ֵ
ועברִ ָ ₣ ý
וòטפְ ָ ְ ý
הŽהר ְ ָ ְ
úדרי ַ ָ ָ
ýפרצֵ ְ ִ ý
ְָ
והי
הﬂים ֵמי ָòתִ ְ ַ ,₣
וגאִ ַ ַ ý
ﬁùילה ְ ָ
מ₣ÿתינָ ְ ַ ַ ý
יòנים ַעל ִ ֵ
ְִֵ
ùזמן
היה ַרק ִ ְ ַ
₣ה ֹלא ָ ָ
אòר ָמ ָ
העיר ֲ ֶ
₣לה ְùתִ ָ ₣
צעקה ְúד ָ
ְָָ
מצרים
יציאת ִ ְ ַ ִ
ְִ ַ
איכה
סלו ׁ ש נת  
נלחמ ּו ּכי ּב ליל ג' י"ג ּכ  
המים   
ַם מן    
נהר ּ  
פרצ ּו
ש מים ּו  
הגּ ׁ
מרב  
חד קל  
תרע"ה צפ ּו מי  
 
יש נים
היו תנ ּו ׁ 
ועבר ּו ּת ֹו  
ש טפ ּו   
דרי הנּ הר ו ׁ
גּ  
עוד ֹ 
העיר ּב ֹ
צעקה
ות הי   
תוּ  ,
וגא ּו ה ּמ ים מי ׁ
ילה  
מט ֹו תינ ּו ּב ּל  
ש ֹ
על ּ 
יציאת
זמן   
נהיתה רק ּב  
לא    
אשר ּכמ ֹו ה 
העיר ׁ 
תו  
דו לה ּב ֹ
גּ ֹ
תפיהם
ש על ּכ   
יהם ׁ
מעמס 
העיר עם ּ   
אנשי  
וכל ׁ  
מצרים  .
  
או תם על
שנּ ֹו ׂ 
טנּ ים ׁ
הק  
תיהם ּ 
בנו  
ועם ּב  

ש אים ֹ
ניהם ּו ֹ 
העיר מ ּמק ֹום הנּ מ ּו
תו  
רחים   
עו תם הי ּו ּב ֹו  
ונסים ּב ֹ
זר ֹו ֹ
העיר ּכי ה ּמ ים
לצאת מן  
למק ֹום הגּ ב ֹו ּה ּכי אין ּ דר  
ּ 
של
עיניו ׁ
לוא  
רחוק ּ 
העיר ּ 
יפו ּכל  
ּ 
ממ ֹ
מכל צד ֹיו תר ֹ 
הק ּ
וכמה ּב ני
העיר ּ  
ליש  
יהם ׁ ש ׁ 
ילו גּּ ל 
וגבהו ה ּמ ים  

וה ּ פ ּ
אדםּ    ,
רחמנא
קבריהם    
יהם    
היו ּב ּת 
קדמ ּו    
ש ּלא  
אדם ׁ

לברח ּ 
צרה ,גּ ם
עמים  
לא ּתק ּום ּפ   
דבר 
ואחר ּכּ בא  
ליצלן   .
 
מכת ּב ּצרת
ונלוה ע ּמ הם ּ 
רעו ׁשים    
אויר    
נתמלא  
ּ   
הרקיע ּפ ֹ 
ערים.
ויקר ה   

אלמנ₣ת
òיהם ַ ְ ָ
ונòארְ ýנ ֵ ֶ
מלחמהֲ ְ ִ ְ ,
הרýגי ִ ְ ָ ָ
חרב ֲ ֵ
אנòי ֶ ֶ
ָהיֵ ְ ַ ý
ית₣מים
ýבניהם ְ ִ
ְֵ ֶ
חרב
שי  
אנ ׁ
והיו  
הצליחו ּב ּמ   
שי ה ּצ בא 
אנ ׁ
ַם  
לחמה ּ  
לא ּ   
בניהם
אלמנות ּו   
ש 
ארו נ ׁ
מלחמה  
הר ּו גי    
יהם ֹ   
ונ ׁ ש ּ 
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ראל ו ּינּ חם על
יש 
עמ ֹו ׂ  
הם את  
ראה  
ש 
יתו מים ,עד ׁ
לחץ ּ 
ֹ
עזר"ת ּב יד
אדר ׁש נת   
ונלכדה ּב בל ּב ליל א' י"ז  
הרעה ּ   
 
אנס ּכ ּב ּו
בכח 
מוּ ,ו   
ריטנייא הנּ  
של ּב    
לחמה ׁ
המ   
סגן ּ 

קרא ֹ
של
חיל ׁ
אנשי  
אשר ה ּ צית ּו ּב ּה ׁ  
העיר ׁ 
רפת  
ש 
את ׂ 
מעאל
יש  
מהעיר ,גּ ם ׁ ש אר ּב ני  ׁ 
צאתם   
צטנטינא ּב עת  
קו     
ֹ
לו
בזז ּו ׁ 
הו דים ּו  
ש בר ּו את  
ארים ּב עיר ׁ
הנּ ׁ ש  

איש ֹ
חנ ּי ֹות ה ּ י ּ
החנ ּי ֹות
של   
ואפילו ה ּ ד לת ֹות ׁ
ש ּלא  ׁ 
עד ׁ
לום ּ   
הש איר ּו ּכ ּ
ולב ּוז גּ ם את
אחר ּכ  
לחזר  
והיה ּ ד ע ּתם   
לקחום   

עקר ּו ּו ּ  
הפיק את
ש ּלא  
לאל ׁ
הלה  
ולש ּכב את הנּ ׁ שיםּ .ו ּת ּ 
ה ּב ּתים ׁ  
ונפשנ ּו
העיר ׁ   
קטה ּכל  
ש 
נחה ׁ
האויב  
זממם ּכי ּב ּ 
 
הכ נס ֹ 
קשים.
מפח ֹיו  ׁ 
נמלטה ּ 
ּכ צ ּפ ֹור    
ילנ ּו
למלחמה ה ּ צ 
לצאת     
ראל  
יש 
חורי ׂ  
ַם ּב  
תח ּלת ק ּב ּוץ ּב ּ
נתן
אשר  
טבעית ׁ 
לות   
חכמ ֹות ּ   
ידי  
הם על  
 
ותחב ּו ֹ
ושם
הכ תל ׁ 
עבי ּ 
אות ּב  
ממ ּ 
לעש ֹות ּ 
לבנ ּו ׂ  
אלהים ּב ּ 
 
חב ֹו ֹ
אחר ּכ
פטר  
)ש נּ  
לברכה ׁ
זכרונ ֹו    
נסתר ּו ב' ּב ני  
ּ  
מעון ֹ  
והם ׁ ש ֹ 
הו
מרה ּו  
יש  
הם ׁ 
בדיה  
ועו   
ּב ׁש נת תרצ"ב יוֹ ם ג' ה' ׁש בט( ֹ 
ויח ּי ּ
ארע
ולא  
מקו ׁש ׁ שים את ה ּב ּתים  
און ׁ
עלי  
שת ּפ ֹו  
מרג ׁ
 
ש הי ּו ֹ 
יענו ל ּ ז מן ה ּ זה.
וק ּי מנ ּו   
החינ ּו  
ש  
ברוׁ 
והגּ ּ 
לנ ּו ּ ד בר רעּ .ו ּ 
נגד
וצŽה ֶ ֶ
למגן ְ ִ ָ
₣סקים ֵָ ָ ְ ...üù
òהי ýע ְ ִ
האמת ֶ ָ
חכמת ָ ֱ ֶ
ְþכýת ָ ְ ַ
היה ָיכ₣ל
ﬁôא ָ ָ
הúזר₣תַ ,מה ֶ ֹ
₣ûחים ֶאת ַ ְ ֵ
והיִ ý
הûיןָ ְ ...
מûת ַ ִ
ִַ
וחסידים
צûיקים ַ ֲ ִ ִ
ﬂה ַ ִ ִ
הûין ְזכýת ַ ָ
נגד ִמ ַûת ַ ִ
לעמד ֶ ֶ
ֲַ ֹ

ואה
ְַָ

מצאתנ ּו ּכל זאת
ראה ל ּמה   
הבט נא ּו  
נעים ּ 
קורא  
ֹ
הנּ ז ּכר אם
יקים  
צד 
סל ּו קם ׁ
זמן ּ 
ּת כף ּו מ ּיד ּב  
של ב' ּ  
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סקים
היו ע ֹו  
האמת ׁ
חכמת   
כות   
דיע לנ ּו ׁ
לא לה ֹו  

שּ 
ש ּ ז ּ
וצנּ ה  
למגן  
מדים   
היו ע ֹו  
ּב ּה הם ׁ 
מדת
נגד ּ  
אשר ּ 
היו ּד ֹו חים את ה גּ זר ֹות,
הדין ּו   
ּ 
בעצם ּכ חם וא ֹו נם ּ 
זכות
לעמד  
יכול   
לא  
מה ּ 
מדת ּ  
נגד ּ  
היה ֹ 
הדין ּ 
חיצו נ ּי ּות ה ּת ֹורה
יקים    
ּכ ּמה צ ּ ד 
העסו קים ּב ֹ 
וחסידים ּ  
ש ּבא ֹות ֹו ה ּד ֹור.
ׁ
להČיל ֶאת ָל
ýכל ְ ַ ִ
הþהר א ַ
ùזכýת ַ ֹ ַ
òרק ִ ְ
ה₣Žראַ ֶ ,
החל₣ם ַ ָ
ֲַ
אחר ָ
čòרה ַ ַ
ýמה ֶ ָ ָ
העיר – ַ
ִָ
ימי
תו ז'  
עדות    
נאמנה על זה ּכי ּב ֹ
ואעידה לי ּ 
ְָ ִ ָ
לברכה
זכר ֹונ ֹו    
מעון  
חכם ּ 
של  
האבל ּות ׁ

רבי ׁש ֹ 
לום
צאלח ׁ
רבי  
הרב ּ 
רנו  
זקן  
אלי  
ּבא  
ש ֹ
אחד ּכב ֹוד ֹ
מוּ 
לברכה(
)זכרוֹ נוֹ    
ויח ּיה ּו  
מרה ּו  
יש  
הם ׁ 
ינא  
ש
יעקב ׁ
משה   
ׁ
רצה
לא  
אמנם 
מבהיל   .
חלום   
ש 
ואמר לי ׁ

אתמול ֹ 
ראה ֹ  
אמר,
אפן ,רק ז ֹו  
חלום ּב ׁש ּום  
לה גּ יד לי מה  

ראה ּב ֹ 
עלי
העליון  
ש ּ  
לו ּב חל ֹום ׁ
ּכי  
ימו ּבע ֹו לם ֹ   
אמר ּו ֹ
הסכ ּ
מעון
מקום  
להיות ּ  
אני ּ 
)עלי  

חכם ר ּבי ׁ ש ֹ 
ממלא ֹ 
הכוֹ תב( ֹ  
העיר
לטו בת  
לה ׁ ש ּתּ דל ּב כל 
וצרי  
עדן   
מתו  
ׁ 
עז ֹ 
נש ֹ 
לב על
עלתה על ּ 
שר   
חש בה א ׁ
המ ׁ 
תה ּ 
ה ּזאת .וא ֹו ּ 
מעון
חכם ּ 
ספרי  
ללמד ּב   
אתמול   
ׁ 
רבי ׁ ש ֹ 
מש ּכ בּ ב ליל ֹ  
עכ ּוב
פעל ּב 
מה ּב  
להש ּת ּ דל  
צרי ׁ   
עדן  
מתו  
ׁ 
לא ּ 
לק ּי ּ 
נש ֹ 
יהיו
שי  
אנ ׁ
ש ּכל  
ידו ע ּת דע ׁ
תר 
ואם ּת  
ּכ לל  .
ל ֹ 
העיר ּ  
לום
צאלח ׁ
ברי הּ ז קן  
היו ּ ד  
ש ֹ
ּב ס ּכ נה גּ ֹ
דו לה .עד ּכאן ּ 
לעיל.
זכר  
הנּּ  
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החצר
ùפתח ֶ ָ ֵ
ועמד ְ ֶ ַ
אלי ְ ָ ַ
ýבא ֵ ַ
חזר ָ
אחר ֲעב₣ר ג' ָòע₣ת ָ ַ
ַַ
עלי :קýם ֵל
וצעק ָ ַ
מבלùל ְ ָ ַ
ִ ְ ֻ ְָ
החצר
פתח   
ועמד ּב  
אלי   
חזר ּו בא  
עות  
עבור ג' ׁ
ש ֹ
ואחר ֹ 
ְַַ
חכם
לבית  
מהרה  
עלי :ק ּום לּ ב   
וצעק  
מבל ּבל   
ּכ   
עלי
צר  
ספר הנּ  
מם  
וקח ל  
עדן  
מתו  
ּ 
רבי ׁ ש מע ֹון נ ׁ ש ֹ 
בריו
עלי ,עד ּכאן הי ּו ּ ד  
שר ּ ד ּב ר ּתי  
לא ּ ד בר רק ה ּוא א ׁ
ּכי 
לדרכ ֹו.
חזר ּ   
ותכף  
עמי   
ּ 
חŁים
Łòרמזýן ַעל ִלýﬂד ֵעץ ַ ִ
החל₣ם ֶ ִ ְ ְ
ýנת ַ ֲ
ידע ִי ֶאת ַ ָ ַ
ַָ ְ
למ ּוד עץ
ש ּי  
החלום ׁ
ואני ה ּ דל   
רמז ּון על ּ 
ידע ּתי את ּכּו נת ֹ  
ֲִַ
תחלת ׁ ש נת
הס ּכ ֹות ּב ּ  
אחר ּ 
ותכף  
זכר   .
ח ּ יים ה נּ ּ 
ללמד ּב עץ ח ּ יים
והתחלתי   
חלצי ּ     
גבר   
אזר ּתי ּכ  
ה'תרע"ה   
לתפ ּלה
וה ּי ֹום   
ללמ ּוד  
הל  
והיה לי ּ 
דו לה   
ּב ׁ ש  
ילה ּ  
קידה גּ ֹ
לתענ ּי ֹות
ולסליחות ּו    
הצ ּ ד 
ולצאת על   
ולצעקה   
  
יקים ֹ    
קברי ּ 
רתי ּב רית
הלים עם ז' ּכ ֹו  
הת ּ 
ולעמד ּב כל ֹיום ּ 
הצ ּב ּור    
עם ּ  
נו.
אשר  
הצר ֹות ׁ 
ּו   
להר ּב ֹות ּב ֹ  
סבב ּו ּ
צדקות מ ּ פ ני ּ 
₣דיע
ýלה ִ ַ
לידע ְ
לחכמי ַה₣ûר₣ת ֵ ַ
מזרת ְ ַ ְ ֵ
להי₣ת ַ ְ ֶ ֶ
וכתבי ֶזה ִ ְ
ְַָ ְ ִ
לע₣לם
₣úרמים ָ ָ
ﬂòה ָצר₣תַ ,ר₣ùת ְ ָורע₣ת ְ ִ
ýלהýדע ֶ ַ ָ
ְ ִַָ
₣רה
רזי ַה ָ
מעסק ָ ֵ
ùהתרôלם ֵ ֵ ֶ
ְ ִ ְַ ְ ָ
לידע
רות  
מז ּכרת    
להיות  
לחכמי ה ּד ֹו ֹ
וכתבי זה ֹ  
ְַָ ְ ִ
ורע ֹות
ש ּכ ּמה צר ֹות ,ר ּב ֹות  
להו דע ׁ
ּו לה ֹו  
דיע ּו ּ  
תוב
מו ׁ
מעסק  
התרלם   
לעו לם ּב     
גּ ֹו  
רזי ּ 
הת ֹורה ּכ ֹ
רמים ֹ 
ש ּכ ּ
וכו'.
ענ ּי ּו תא  
גרים  
לעיל ּ ד  
ּב ּת ּק ּו נים הנּ ז ּכר  
לו תא ּ 
ואר גּּ 
וקצר גּ לגּ ּו לם
ראל   
יש 
צרת ׂ  
וקצר  
הכינה   
לות    

וקצר גּּ 
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לעסק
יכלת   
ידם   
ש ּי ׁש ּב 
ארם על ׁ
לוי ּב צּו 
ּ 
הוא ּת ּ
הכל ּ
מעור ל ּמ ּודם
רו צים   
האמת   
חכמת   
ּב   
ואינם ֹ
למעט ּ  
תיה
וסוד ֹו  
לעסק ּב 
יח ּ פ נאי   
להנּ 
להם ּו  
בו ע  
רזי ּת ֹורה ֹ 
ה ּק ּ
עדם.
יכפר ּב  
והוא רח ּום ּ  
ּ
לע₣לם
וחי ְ ָ
ואכל ְ ַ
החŁים ְ ָ ַ
וčŁח ִמ ֵćר₣ת ֵעץ ַ ַ ִ
ִַ ַ
דעתי ּכי ּ  
שה
אע ׂ
למ ּוד עץ  
מדי   
עלה ּב ּ  
ולכן  
הח ּ יים  
עברי ּב ּ 
ְֵָ
רש"י
דמיון ּפר ּו ׁש ׁ 
ּפר ּו ׁש ּפ ׁש ּוט   
וקצר ּ 
המ ּו בן ּב ֹ  
האדם
יש ּת ֹו קק   
ידי ס ּלם זה ׁ 
ש על  
לברכה ּכי א ּו לי ׁ
זכר ֹונ ֹו    

וחי לע ֹו לם.
ואכל  
הח ּיים   
רות עץ  
ויקח ּ 
עליו ּ  
לעלות  
מפ ֹ
ֹ 
מנת
למ ּוד עץ ח ּ יים   
ש ּכ בר ּ    
ואף על ּפי ׁ

התחלתי ּב ּ 
האל
זכ ני  
וגם ּכ בר ּ 
ש נים  
ה'תרמ"ב ּב הי ֹו תי ּבן כ"ד ׁ
ואדרא
רבא    
אדרא ּ 
קטן על   
לח ּבר ּפיר ּו ׁש  
מו  
ּ 
יתבר ׁ ש ֹ
הרקח.
קרא יין   
ז ּו טא ה נּ  
צרות ה ּ ז מן
מה ּל ּמ ּוד ּ 
עצמי  
כתי   
מש ּ 
אחר ּכׁ  
הה  
מס ּבת ֹ 
ִֵ
זכר
הכרחתי ּב ׁ ש נת תרע"ה הנּּ  
ולכן ּ    
סבבו ני   .
א ׁ
שר ּ  
הסדר
ללמד על ּ 
חלת עץ ח ּ יים ּכ די   
מת ּ 
להתחיל ּ 
לחזר ּו    
 
מו.
הם ּ  
חנני  
ש 
עליו ּפר ּו ׁש ּכ פי מה ׁ
ש ֹות  
ולע ׂ

יתברׁ ש ֹ
לק ׁש ֹיות
איזה ּתר ּו צים ּ 
הבלעתי  
הפר ּו ׁש ּ    
בתוּ  
ּו ֹ 
מות
לברכה ּ 
נו    
הרב  
ברי  
עפים מ ּ ד  
סת  
המ ּ 
ּ 
ממק ֹו ֹ
זכר ֹו ֹ
אחר רק
לענין  
ההיא    
גיא  
הס ּו  
מענין ּ 
אצא    
לא  
אחרים .גּ ם 

לבד ּכ ּ 
אל ּו אין ּב עץ ח ּ יים
טו  
אפרש ּ 
ׁ  
הפרק הה ּוא ּכ פי ּ פ ׁש ּו ֹ
בדו
המע ּין ּ  
לבל   
יתב ּ 
ש ּלא ּ  
לבד ּכדי ׁ
הפרק הה ּוא ּב  
רק ּ 
ויכ ּ 
לא  
לברכה ּכי ּב 
נו    
ברי  
עליו ּ ד  

אפילו
זכרו ֹ
הרב ֹ  
ספק ּ  
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דו ּב עץ ח ּ יים ה ּוא
לברכה ּב ּ  
זכר ֹונ ֹו    
"ש  
הרש ׁ
ׁ  
תחלת ּ 
למ ּו ֹ
לבד עד
פש ּו טן ּב  
לברכה ּכ ׁ 
נו    
ברי  
לו מד ּ ד  

זכרו ֹ
הרב ֹ  
היה ֹ
של
אמת ּו תן ׁ
עו מד על ּ  
אחר ּכ   
ם  
הו ה 
ׁ
והיה ֹ
ש ּ ז ּכ ּ
ברים.
ּ ד  
ברי
פשט ּ ד  
כמה מק ֹומ ֹות ּכ ׁ 
אפרש ּב ּ 
לתמה אם ׁ   
ולכן אין ּ   
ְֵָ
נו
הרש ׁ
ברי ׁ  
יח את ּכב ֹוד ּ ד  
ואנּ 
הפרק הה ּוא  
ּ 
זכרו ֹ
"ש ֹ  
תב ּתי ּפר ּו ׁש זה ּכי אם
לא ּכ  
מוּ ,כי 
  
מקו ֹ
לברכה ּב ֹ 
או
ש ּכ בר ּ 
לחכמים ׁ
ולא    
למ ּוד עץ ח ּ יים  
למ   
ּ 
תחילים ּב ּ 
מל ּ
עליו אי זה
צר  
ענין הנּ  
האמת ,גּ ם ּכל   
מחמת   
רסם   
ּכ 
ּ  
ערים
ערים ּו מב ֹוא ׁש  
או מ מ ֹו נה ׁ ש  
הקד מה  
מעץ ח ּ יים ֹ
או ת ּה ּ    
הענין ּכ די
לאות ֹו    
המ    
ההקד מה ּ 
ּ  
צטרכת ֹ 
העת קנ ּו ֹ
תו ּפרק עד
לטרח    
המע ּין    
יצטר   
ש ּלא    
ׁ
או ֹ
וללמד ּכל ֹ
ידי ּכן י ּו כל ּכל
ש על  
הם ׁ
מבטחני ּב  
מבק ׁש ֹו ּו     
מלא ּ  
ש ּ י ּ 
ׁ
הם
יגמר  
ואם   
הח ּ יים  .
קצר ּכל עץ  
זמן  
ללמד ּב  
אדם   

אדפיס ע ּמ ֹו עץ ח ּ יים
הדפס ּ  
מזב ח ּ  
תו על ּ  
ּב  
להעלו ֹ
עדי ֹ   
לברכה .גּ ם
זכרונ ֹו    
והריפ ׁ
"ש    
הרש ׁ
עצמו עם ּפר ּו ׁש ׁ  
"ש ֹ  
ֹ 
תוּ ,כי כן
ולא ּב ּ  
ללים ּבס ֹוף ע ּמ ּוד א'  
הכ  
נציג ׁש טר ּ 

תחל ֹ
וכן ה ּוא ּ   
הוא ּ   
מסדר
מסדר ּב עץ ח ּ יים ּכ תב יד ּ ד ׁש נת ע"ת  .
ּ
הרב ׂ 
מהרא ּוי ּכי  
הוא   
אמת  .
ש פת  
ּב ּפר ּו ׁש  
אחר
וכן ּ
ש ער
ללמד ׁ
ראוי   
האדם ּכל עץ ח ּ יים עד גּ  
למד   
ש ּ י  
ׁ
מיראּ  ,
דו.
ולא ּב ּ  
ללים  
הכ  
ּ 
תחלת ּ 
למ ּו ֹ

]אמנם
ָ ְָ

לא
נכזבהּ ,כי 
חלתי    
הרבים הן ּת ֹו ּ  
תינו ּ  
עו ֹ
ּב ֹ 
נו ּ 
ידי ּ  
צאת
להו  
הכ סף הנּ  
מדי ּ 
היגה  
  
צרֹ  
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ּ 
ראל
ש 
לאחינ ּו ּב ני י ׂ 
וקראתי   
הוא מ ּמ נּ י    ,
פוסּ ,כי ּכ בד ּ
הד ּ
מח ׁ שב ֹו תי
להו ציא  
יחזיק ּו ּב 
תנ ּ ד בים ּב עם ,א ּו לי   
המ  
ּ 
ידי ֹ 
אפיל ּו
מצאתי ע ֹו זר לי  
ולא   
שב  .
ואין ק ׁ
ואין ע ֹו נה  
לפ על  ,
ּ
קצת
ממ  
טפין ּ 
טפין ּ 
צאהּ ,כי אם ּ 
ההו  
לש לי ׁש     
ׁ 
ולרביע ֹ 
הם
להם  
יש ּלם  
או תםׁ  ,
אשר   
נו ׁ 
נדבה ר ּו חם ֹ
ּב ני ע ּמ ּ
ש נים
המש ג' ׁ
ש ּב ׁ  
יהי רצ ֹון .עד ׁ
אמן ּכן  
הט ֹוב  ,
ּכ   
פעלם ּ 
ירית
עש 
לשע ּור ׂ  
ונענ ּו  ׁ 
נצטרפ ּו
וי ֹו תר    
או תן ה ּט ּ פין   
ֹ
יגיעי
יהיה   
ואירא ּפן   
זחלתי   
ועל ּכן ּ   
לבד  .
צאה ּב  
הה ֹו  
לום.
לריק חס ׁ 

וש ֹ
אהו בי ּו ּ  
להדפיס את
והסכימ ּו ּ   
מיד עי ּ   
לכן ּ    
נמלכתי עם ּ 
ֵָ
נפסיד
ידי ּכן   
אשר על  
עצמ ֹו עם ׁ 
פני  
לב ּד ֹו ּב  
הפר ּו ׁש  
ּ 
רו ׁש
הח ּ יים  
אשר הגּ ה ּתי את עץ  
ההגּ ה ֹות ׁ 
את  
ואת ּפ ּ
ולכן
שנּ פל ּו ּב הם   .
טע ּי ֹות ׁ
מכ ּמה  
לברכה ּ 
זכר ֹונ ֹו    
"ש  
הריפ ׁ
 
ּ 
ויח ּיים,
מרם  
יש  
הם ׁ 
יסים  
דפ 
המ ּ 
ערכת ּ 
ממ   
חל ֹו תי היא ּ 
עצמםּ ,כי אם עם ח ּב ּור עץ
פני   
ספרי ּב  
ידפיס ּו את   
ש ּלא ּ  
ׁ
ש על
הצ ּי ּו נים ׁ
יע ׂ
הריפ"ש ּב 
ועם ּפר ּו ׁש ׁ   
הח ּ יים  

יחד .גּ ם  
ש ּו ּ  
אחד
המש  
סדר הא' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ּב ׁ  
"ש ּב  
הריפ ׁ
ּפר ּו ׁש   
ולא
עצמ ֹו  .
פני  
פרק ּב  
הפרק עד ס ֹופ ֹוּ ,כל ּפרק ּו  
מרא ׁש ּ 
 
ספר
הדפיס ּו את  
אשר  ּ  
האחרים ׁ 
יסים    
מדפ 
לקל ּו ּ  
ש ּק  
מו ׁ
ּכ ֹ
ש על
עש ּו צ ּי ּו נים ׁ
שׂ 
"ש ׁ
והריפ ׁ
הנו ּב"י    
עץ ח ּ יים עם ּפר ּו ׁש ֹ 
של ה ּ דף.
הראש ֹון ׁ
עמ ּוד ׁ  
הריפ ׁ
ּפר ּו ׁש   
"ש א' ב' ג' ד' ּב ּ 
וכא ׁ
פלו הא' ב' ג' ד'   ,
של ה ּ דף  
עמ ּוד ב' ׁ
שר
ּו ּב ּ 
חזר ּו ּכ ּ 
היה ּ   
מס ּת ּים
עמ ּוד א' ּו  
המ  
לפניהם ּפרק א' ּ 
מזד ּמן    

תחיל ּב ּ 
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עמים צ ּי ּו ני א' ב' ג' ד'
שים ּכ ּמה ּ פ  
עו ׂ 
ּב ע ּמ ּוד ב' ,הי ּו ֹ
מ"ש
הש ׁ 
הות ׁ 
המ ּו  
אחד .גּ ם צ ּי ּו ני ה ּת ֹו 
פרק  
ּב  
"ח ּ 
באים ּב הגֹּ 
ברי
סוף ּ ד  
לה ּ צ 
יסים  
דפ 
המ  ּ 
לברכה י ּ ז הר ּו ּ 
זכר ֹונ ֹו    

יגם ּב ֹ
רע ּבי
ש 
לום ׁ
הרב ׁ
ברי  
תח ּלת ֹו .גּ ם ּ ד  
ולא ּב  
"ש  
הש מ ׁ
ׁ 
ש ֹ
מחדש
הדפיס ּום ׁ   
ש ּ  
ההגּ ה ֹות ׁ
לברכה ּו ׁ ש אר  
זכר ֹונ ֹו    

דפס ּב עץ
"ש ּכנּּ  
הריפ ׁ
ודברי   
מ"ש    
הש ׁ 
ברי ׁ 
פנימ ּי ּות ּ ד  
ּב   
מהד ּ פיס מ ּכל
להסירם   
צריכים    
זכר   
הנו ּב"י הנּּ  
ח ּ יים ׁ
ש עם ֹ 
המע ּין[.
מבלב לים את   
וכל ּכי הם ּ   
 
אזן ּ  
לידע ּכי ע ּקר ה ּל ּמ ּוד
ש ּצ רי  
להל ֹו מד ׁ
להעיר 
וי   
ְֵ
מכלו את
לטרח ּו   
עצמו    
הוא ׁ
להכין ֹ   
הוא ֹ  
ש ּצ ריּ 
ּ
יפנה
ואל   
מתו  
זהו ּת ּק ּון  ׁ  
נו    
הרב  
ברי  
ּ ד  
לנש ֹ 
זכר ֹו ֹ
לברכה ּכי ּ 
להבין
יע   
מגּ 
כלו  
ש אין ׂ 
מקום ׁ
ברי ׁ    
אל ּ ד  
שֹ 
המפרש א ּלא ּב ֹ 
דו
הפרק הה ּוא עד מק ֹום ׁ
ש ּל מד ּ 
ואחר ׁ
הענין הה ּוא   
  
ש ּי ֹ
בזה
המפר ׁש ּו  
ברי    
יחזר ה ּפרק הה ּוא עם ּ ד  
מגּ עת אז   
תמ ּה
ואל ּת  
המפר ׁש הה ּוא  .
לו טע ּות ֹו א ֹו טע ּות    
ּ 
יתברר ֹ
לברכה
נו    
ברי  
עמיםּ ...כי ּ ד  
הר ּבה ּ פ  
על זה ּכי  
זכרו ֹ
הרב ֹ  
כדי
אחרת ּו  
הבין ּב הם ּכּו נה   
והמפרש  
הם ּ פ ׁש ּו טים ׁ     
נו
לש ֹון  
חזקת הּיד את ׁ 
מכריח ּב   
שם ה ּוא    
לפר ׁ
 
זכרו ֹ
הרב ֹ  
חפץ.
ש ּל ּב ֹו  
מקום ׁ
מו ׁ
  
ש א ֹו תם אל ֹ 
לברכה ּו ֹ
לא
ועודנּ ּו 
טח על    
המע ּין אינ ֹו ּב ֹו  
אמנם אם   
המפר ׁש ֹ 
ָ ְָ
אפשר
תמ ֹו ׁ  
הפר ּו ׁש    
ראה את ּ 
 
הו לּ ב ּ 
ועדין ה ּוא ֹ
ואמ ּתי ּ  
ברי
מד  
ונאות   
ש ּ י ז ּכה ׁ   
ׁ
לפרש ּפר ּו ׁש ה ּי ֹו תר הג ּון ֹ  
רב
ולכן 
למ ּו די   ,
היה  
וכ ה ּוא  
ההוא  .
  
סדר ּ 
המפר ׁש ּ 
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מות
ש ּ י ּמ צא ּו גּ ם ּב  
שר ׁ
אפ ׁ
תב ּתי  
ש ּכ  
רו ׁשים ׁ
ּ 
איזה מק ֹו ֹ
הפ ּ
ש ּפר ׁש ּתי
כמה מק ֹומ ֹות ׁ
ראיתי ּב ּ 
ש  
מו ׁ
של  ׁ    
ׁ
המפרשים ּכ ֹ
אפשר
היה אי ׁ  
ּ  י  
יהיה מה 
מח ּבר   
שםּ .כי ּכל  
ּכ פר ּו ׁ
ש ּכת ּוב
כמו ׁ
מהגג ֹות ּכי ׁ ש גיא ֹות מי  
להמ לט    
ּ  
יבין ּו ֹ 
ידי.
כש לה ה ּזאת ּת חת  
והמ ׁ 
שםּ   ,
גטין )מג (.ע ּין ׁ
ּב ּ 
לעני ּ  
הד עת ּכמ ֹו ני ה ּי ֹום.
ש ּכן   
וכל ׁ
רזי ּת ֹורה  
בפרט  
ּו   
לא
עצמי ּבדד ּב 
לבין   
יני  
לו מד ּב 
בפרט הי ֹו תי
ּו   
ֹ
מלחמת
זמן    
שה ּב  
ע ׂ
וס ּי ּו ע ּו מה גּ ם ׁ
חבר  
עזר  

שנּ 
יעקב
יעה ּבת   
והגּ 
צרה   
היתה עת  
ש  
הב רית ׁ
מלכי ּ 
 
ספק
לא  
לעילּ ,ב 
תבתי  
ש ּכ ּ  
כמו ׁ
ערי  
ש 
עד ׁ
מות ֹ 
עשר
רחתי ּב ׂ 
ש ּטּ  
ועם ׁ
ידי  ,
מת חת  
יצא ּו ּ 
גיאות  
ּכ ּמה ׁ ש ֹ 
להו ציא
ש 
שּיד ׂ 
מקום ׁ
ּ  
כלי מגּ עת ּכ די ֹ 
עו תי עד ֹ 
אצב ֹ
מרבה
הפר ּוץ ּ  
עדין ּ 
ש 
שר ׁ
אפ ׁ
הו ,עם ּכל זה  
ּכ לי ׂ   
למעש ּ
על הע ֹו מד.
ש ּלי ּב ֹיום
הפר ּו ׁש ׁ
מרי את עץ ח ּ יים עם ּ 
אחרי גּ  
ולכן   
ְֵָ
לשרי,
רפא ּוו"ת ּת הי ׁ 
לאדר ׁ ש נת  
אחד ח"י   

ה   
וס ּי ּו ע ׁ ש 
עזר  
עליו ּפ עם ב' ּב  
לחזר  
הצרכתי   
ּ    
חברים
ראו
מעי  
ש מע ּו את ׁ ש  
אשר הם ׁ
ויח ּייםׁ  ,
מרם צ ּורם  
יש  
ׁ
ולא ּ 
יתבר
לאל ּ  
הלה  
בש ֹוּ .ו ּת ּ 
טעמו מ ּ ד ׁ 
דו  
בו ֹ
עוד את ּכ ֹ
ֹ
ולא ּ  
לימו ּפ עם ׁ ש נּיה ּכל
וזכינו  ׁ  
ש  
ׁ
להש ֹ 
עזרנ ּו על ּכב ֹוד ׁש ֹ
מו ּ   
הם ּב ֹיום ג' כ"ג
עיני  
אנן  
בעה  
וכו' ׁש  
הנּ ּ 
החברים  
  
זכר ּ 
נפצו"ת
נדחי ׂ  
ואסף   
שא נס לגּ ֹו ים   
ונ ׂ
חשון ׁ ש נת  
ׁ 
ישר א"ל ּו ֹ  
הארץ.
מאר ּבע ּכ נפ ֹות   
יקבץ   
יהוד"ה ּ  
ּ 
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חט ּוף
ותלמידיהון ׁ 
ואני ּ  
עלימו ּ 
אשר ֹ  
מחלה ּ פ ני ר ּב נן ֹ     
ֲִַ
שנ ּו ּכ לל ּב כל ּ ד בר
יסמכו על ּפר ּו ׁ
אמרתי ׁ
ּ   
ש ּלא ּ   
הרחב
כלם   
ש 
מאזני ׂ 
קלו ּכל ּ ד בר ּב   
דול עד ׁ
 
או גֹּ 
קטן ֹ
ש ּ י ׁש ּ 
להם
אהיה  
אני   
ההוא אז גּ ם  
עיניהם ּ 
יכשר ּב   
ואם ׁ  

הפר ּו ׁש ּ 
עיניהם על
יכשר ּב   
לא ׁ  
ואם 
לקרא  .
יהודה וע ֹוד   

לסניף ּכ ּ
לעורר ּ 
אשר ּפה
לידע ׁ 
הל ֹו מד  
הפר ּו ׁש ּ 
יהיה ּ 
ּכל ּפ נים   
סבה ֹ 
אני
טעיתי  
אשר   
הרב ּכ ׁ 
ברי  
הבנת ּ ד  
לטע ֹות ּב   
אפשר  
ׁ  
סתם
יהיה מנּ ח ּב  
ולא   
לפר ׁש ֹו ּכרא ּוי  
המע ּין הה ּוא   
ויכרח   
 
תהי
אחרים ּו  
לו ּב ֹו ע ֹוד   
להם ּ  
חלה ּופ ֹו תר אין  
בת ּ 
ּכ ּ 
ויכ ׁש ּ
נחמתי.
זאת    
עצתי היא על ּ 
זמן
לא ּבד  
ש ּלא  
מאד ׁ
להּ ז הר  
מדים  
הל ֹו  
ַם   
ליבם
או    
או   
המפר ׁ שים   
דברי    
לפל ּפל ּב   

לרחק ֹ
לקרב ֹ
יחין
ש ּמ נּ 
לבד ׁ
זמן ּב  
ואינו ּכי אם א ּב ּוד  
ּכי זה   
ענין רע ֹ  
הל ּמ ּוד
עקר ּ 
המפרשּ .כי אין ּ 
דברי ׁ    
סקים ּב   
ועו  
ברי  
ּ ד  
הרב ֹ 
יח
להנּ 
המפרש ּו  
דברי ׁ    
המע ּות ּב   
לת ּקן   
הל ֹו מד  
ּו מ ּטרת ּ 
לא ּת דע מה ּי לד ֹיום .רק
הע ּק ריםּ .כי 
הח ּ יים  
ברי עץ  
ּ ד  
לברכה אז
נו    
הבין ּ ד  
ש 
דע ּת ֹו ׁ
האדם ּב  
יש   
רגּ ׁ
לש ּי  
ׁ 
זכרו ֹ
בריו ֹ  
ללמד
ויתחיל   
המפרשים    
אמת ּות ׁ    
ש ּב ּ  
מל ח ּפ ׂ
ידו ּ 
ׁ 
ימשֹ  
אחריו.
ש ּל   
ּפרק ׁ
לפני ּ 
שר ּת ּ  
לא
אחד 
קום  
הל ֹו מד ּ 
זד ּמן   
ַם ּכל ק ּו ׁ שיא א ׁ
ממ ֹ
עליה ּב ּמק ֹום  
ההיא
לע ּין   
צרי  
אלא  
זכרו ני ּ 
 
יסמ על ֹ  
מתיבת
שם ּכי א ּו לי היא     
אשר ׁ
דברינו ׁ 
ראה   
וגם  

יראה ּב ּ   
ושם
לו יד ׁ 
הערות א ּל ּו   .
שם  .
תוב ׁ
ּב מה ׁ
ונת ּתי ֹ
ודי ּב ֹ  
ש ּכ ּ
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"יין
ייני 
מסכתי   
יען ּכי ּכ בר ּ   
יהודה"  
"בית  
ראל ּ
ש 
ּב י ׂ 
לחם ּ 
לפני ר ּב נן
והגּ ׁ ש ּתי   
זו טא  
אדרא ר ּבא    
הרקח" על   
 
ואדרא ּ
ונו דע ּכי אין ה ּס ּ 
לא
עדה ּב 
תו  
כבר ׁ
ותלמידיהון ּו  
ורו ּוֹ  .
ֹ    
ש ּ
קרא
זהר ו ּ י  
לברכה ּב  
נו    
ש ּכ תב  ׁ  
לחם ּו כמ ֹו ׁ

זכרו ֹ
הרש ּב"י ֹ  
ּ
ליה
וזה ׁ 
רעים  
אכלו  
נו :מאן ּ ד אית ּ 
לש ֹו ֹ
סוק ּ  
)דף ד'( על ּפ ּ
בלחמי
לחמ ּו    
וכתב לכ ּו  
וכו'   
אכילה ּב  
חמרא   ,
גּ ר ּבי ּ ד   
עיא ּ 
יש
להגּ ׁ
לחם   
יתי ּבית  
עש 
לכן ׂ  
מסכתי  .
יין ּ   
ּו ׁ שת ּו ּב 
הם
ת גן  
ממה ּ 
בעה ּ 
לש  
לאכל ׂ 
הם   
לפני  
לה ּי ֹו ׁ ש בים   

את ּ  
וליה
עדןּ .ו  
מתה  
אמתו חנּ ה  ׁ 
ליה ּ  
בכן אנ ּו ּ 
נש ּ  
עבד ֹו ּבן ֹ  
אלהינ ּו.
ויאמר אנּ א   
וזאת ליה ּודה   
עינינוּ .ת ּכ ֹון ּת פ ּל תנ ּו  .
ּ  
קבץ
עלינ ּוּ .ו מ ּבין הגּ ֹו יים ּ 
ורחם  
ועתנ ּו .ח ּוס   
ש  
ׁ ש עה אל ׁ
צמח ּ ד וד ּ   
מהרה
עבד   
ואת  
ארצנ ּו  
ותטענ ּו ּב   
ּ פז ּורינ ּו    .
נו
יש מח ּ 
עינינ ּוׂ   .
חזינה  
יפי ֹו ּת   
מלּ ב 
ימינ ּוּ .ו  
צמיח ּב 
ּת   
לב ּ
אמן.
רצון  
ימינוּ .כן  
דנוּ .ב   

יהי ֹ 
מהרה ּבּ  
ויגל ּכב ֹו ּ 

עניא,
לחמא ַ ְ ָ
המח ֵר ַהאי ַ ְ ָ
ברי ַ ְ ַ
ֹה ִ ְ ֵ
ת ָיא
יעה ְ ַ
יחזקאל ְ ָ
עה ְ ֶ ְ ֵ
יאדה מ ֶה ְי ָ
העיר ְ ָ
ִַָ
ויחה
ימרה צרֵ ַ ִ 
ִ ְ ְֵ



ראשוֹ ן(
חלק ׁ 
לחם יה ּודה  
)בית  
ּ
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ההר ַה ָד:
למדי ַ ֹ ַ
הר"י ִעם ְ ֵ
מחת ָ ַ ְ ִ
ִ ְַ
הקים
למען  
לעזרת ה' ּב גּ ּב ֹו רים   ,
יקריםּ :ב ֹוא ּו    
יהדים   
ְ ִ
הר ׁ ש ּב"י
ש 
ולזכ ֹות ׁ
מעפראּ    ,
שה    
דו ׁ
הכינה ּ 
   
הק ֹ
ינינו.
ּ 
הק ֹ
ידור ּב ּ 
דו ׁש ּ 
של ּת ּק ּון
עתקים ׁ
ליו ני   
דחיפות  ּ   
להדפיס מי ֹ 
ָאנֹ 
רו צים ּב ּ  
ולז ּכ ֹות
לה ׁ ש ּת ּתף   
נין  
המעו  
מ"ח  
לל"ג ּבע ֹו מרּ   ,
לת .טל:
אלקים ז ּו  
ראתה   
לא   
"עין 
מות  

עצו ֹ
לזכ ּי ֹות ּ 
קה ּב חנּ ם.
לזיכ ּוי  
ּ   .0527-651911
ולחלו ּ 
הר ּבים ּ   
מירון
הפח ֹות ּפ עם  
לכל ּ 
למד ּו  
ש ּ י  
ת ה ּת ֹורםׁ :
אחת ּב ֹ 
ַָ ַ
מתב ּק ׁש
זיע"אּ - .ו ּ  
מעון ּבר ֹיו חאי   
ּב צ ּי ֹון ּ 
רבי ׁ ש ֹ 
אחד ּב מק ֹומ ֹו[ּ .כל
]כל  
עו מר ּ
ללמד את ּ 
  
הת ּק ּון ּב ל"ג ּב ֹ
של ּכל
וה ּ ז כ ּי ֹות ׁ
כר  
מק ּבל את ה  
מדים  
מהל ֹו  
ואחד ּ  
אחד   

זמן
עו מר )שד"ח ,ועוֹ ד(  .
לו  

מדי ה ּת ּק ּון ּב ל"ג ּב ֹ
מליון ֹ
החצי ֹ  
הוא ּ  5ד ּק ֹות.
למ ּוד ּ 
ּ 
הת ּק ּון עם ה ּבא ּור ּ

ְזכר!

ש נה ּת ֹורת
מליון ׁ
ש ּבת =  
זו הר ּב ׁ
לימ ּוד ׁ
ּ 
מאה ֹ  
ש עה ֹ
מאה
ש ּבת =  
גלה ,אם ּכן לי ּמ ּוד ּ  5ד ּק ֹות ז ֹו הר ּב ׁ
הנּ  
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גלה
חדשים ּת ֹורת ה נּ  
מליון  ׁ  
ֹ  
הרבים
מז ּכי ּ  
ועוד ּכפ ּול  1000הם  
יקים ,אבוֹ ת דר'  
צ ּ ד 
נתן(ֹ  ,
נפ ּת לי )מד"ר שיה"ש
שרי  
כינה     
עדים את ה   
ה ּס ֹו  
ונקראים ׂ
אלף
פול  
פרשה ח' פסקה טז ,זוהר ח"ב דף קכּ ,(.ו    
במנין ֹ
עוד ּכ ּ
וה ּכל
אלף )תיקו"ז ,הה"ש(  ,
עוד ּכפ ּול  
)זוֹ ה"ק ו ּי צא(ּ ,ו  
במיר ֹון ֹ
ֹיו צא -
הת ּק ּון,
ּ 
מדי
לו  
מליון
חצי

ּכפ ּול
ֹ
ֹ  
מלים[ 50
]ב ּ 
ּ
הוא
ׁ 50,000,000,000,000,000,000
ש ּ
אמ"ח )פ'
הב  
לפי ּ 
שטּ ,ו  
למ ּוד ּ פ ׁ
קוודריליון  
חד ׁ שים ּת ֹורה ּ 
ֹ   
קוודריליון
50
ּכי
י ֹו צא
כ"י(
ּתר ּו מה
ֹ   
לכל
עצמו  
 ּ   50,000,000,000,000,000,000
מכפיל את ֹ  
ואחד ּ  
קוודריליון
מהל ֹו  
אחד   

לו מרּ ,כפ ּול ֹ      50
מדיםּ ,כ ֹ
לפי הס"ח
ּ 5.2 +39 = 50,000,000,000,000,000,000ו  
ש ּי ׁש ּבע ֹו לם
מליון יה ּו דים ׁ
מליוןּ ,כ  
נגד ֹ   15
ע ֹוד ּכפ ּול ֹ   15
חדשים.
= ּ ,64+3.75ב ׁ  
הרי"ח ה ּטוֹ ב ,אוֹ רחוֹ ת
מל   ,
)כ ּסא  
ּ

לנו את
ש ּי 
הרא ׁש ֹו נים ׁ
חמה  
דע?   
חמה מי ֹיו  
אמר ּו ּ 
ֲִ ָ
ספרים על
לו מ ּתנ ֹות   
ספר הּ זה  ,
למ ּ 
הם ּ 
 
יק ּב ּ
הח ׁ ש ּב ֹון הנּ" ל
]ההסבר על  
ה ּז ֹו הר ּב ׁש ֹו וי  360ש"חּ    .
הזו הר ח"ג[.
ראה ּב  

כח ֹ 
ביום ּ  
בתּ   ,
ש ּל ֹו
ההל ּו לא ׁ
ש ּ
נקרא ׁ
הרש ּב"י   
ְזכר!  ׁ  
)אדרא( ּו ֹ 
ואחדּ ,ב ֹוא ּו ּכ ּלנ ּו
אחד   
נמצאת נ ׁ ש מת ֹו עם ּכל  
 
והר ׁש ּב"י ע"ה
יטין סז(   .
)גּ 
רתו ,
נו    ,
ׂ   
ונלמד ּת ֹוֹ 
ונעשה רצ ֹו ֹ
לפני
לרצון   
עלה ּת ּ 
זכות ,ו ּכּ ת  
 
פל תינ ּו ֹ  
עלינו ּ 
ימליץ ּ  
רו ה ּוא.
ּ 
הק ֹ
דו ׁש ּב ּ

כח הזוהר
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יראל
ני ִ ְ ָ ֵ
לאחינֵ ְ 
קדה ְ ַ ֵ
קריאה ְ ָ
ְִ ָ
לות,
הנּ  
שה  
הקד ֹו ׁ
כינה ּ 
סו על ה   
מצאת ּבגּּ 
חו ּ
ּ
אא
ָָ
ולמד ּו ז ֹו הר
פלהּ   ,
אחרי ּכל ּת ּ 
אחת   
והקדיש ּו ּ ד ּקה  
ׁ 
חמ ׁש
אצלנ ּו ּב  
לק ּבל   
)אפשר  
ה ּי ֹו מי ׁ  
ראל 
ש 
]זו הר חק  
ּ 
לי ׂ 
הקד ֹו ׁש ֹ
אמר ּו ּ  
יש על
קד ׁ
ואחר ּכּ ת 
הקודש([ּ ,ב צ ּב ּור   ,
לשוֹ ן   
ּכ 
רכים עם ׁ 
המ ּו עט
יש 
מות ׂ  
לזיכ ּוי ּכל ׁ 
ראלּ   ,
יש 
ׂ
ראלּ ,כי ה ּל ּמ ּוד ּ 
נש ֹ
נביות
מהקרבת ּכל  
מים ֹיו תר     
חש ּוב ּב   
עתהׁ  ,
הּ זה ּ 
אילי ֹ  
האריז"ל(.
למידי    
)ת   
היה ק ּים ּ
המ קּ ד ׁש  
ש ּבית ּ 
זמן ׁ
ּב  
כו נה,
יש 
רא ׁש  ׁ 
אדמ ֹו"ר ,
ַעל ּכן ּכל  
יבה ,רב עיר ,רב ׁ ש ּ
מלמד
של ּ דף ה ּי ֹו מיּ   ,
יהמ"ד ,מ גּ יד ׁ שע ּור ׁ
רב ּב  
נחת
איזה  
חש ּב ֹון  
יקח ּב  ׁ 
של ּבית ר ּבן טה ֹו ריםּ  ,
ּתינ ֹוק ֹות ׁ
ראל
יש 
להציל את עם ׂ  
לעש ֹות  
רו ח ה ּוא יכ ֹול ׂ  
לה ּק ּב"הּ ,ו ּ   
ּ
הצ ּב ּור,
הקד ֹו ׁש ּ ד ּקה  
דו ז ֹו הר ּ 
מכל ה ּצר ֹות ּב ּ 
ּ 
למ ֹ
אחת עם ּ  
לחמת גּ ֹוג
ממ   
וינּ צל ּו ּ 
נח  ,
תבת  
יכ נס ּו ּב  
ראל ּ 
יש 
וכּ כל עם ׂ  

והרמח"ל
וויטאל     ,
הזו ה"ק ,ר ּבי ח ּ יים  
מגוגּ ,כמ ֹו ׁ
ש ּכ תב ֹ 
ּו ֹ 
אור ה ּז ֹו הר.

זי"ע ,ועי"ע ֹ
הוא
)בחוֹ ל( ּב ּ 
הקד ֹו ׁש ּ
למ ּוד ז ֹו הר ּ 
ְזכר! ּ ד ּקה  
אחת ּ 
צב ּור ּ
אלף )זוֹ ה"ק ו ּי צא( =
במנין ּכפ ּול  
ימיםּ ,ו    
ה  
מו ׁ ש 
ּכ ֹ
מאה =
בצער ּכפ ּול  
שטּ ,ו   
למ ּוד ּת ֹורת ה ּ פ ׁ
  6000
ימים ּ 
מליון
ש 
ימיםּ ,ו ב ׂ 
  600,000
מחה ּכפ ּול ֹ   600 = 1000
אלף600 = ,
עוד ּכפ ּול  
שטּ .ו ׁ 
הפ ׁ
של ּת ֹורת  ּ 
ימים ׁ

בש ּבת ֹ
הטוֹ ב ,אוֹ רחוֹ ת
הרי 
מל  ,
)כ ּסא  
שטּ .
הפ ׁ
ימים ּת ֹורת  ּ 
מיליארד  
  
"ח ּ 
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פול 10
ש
ואם זה ּביר ּו ׁ
נתן(  .
יקים ,אבוֹ ת דר'  
צ ּ ד 
לים ֹ
עוד ּכ ּ
ימים
טריליארד  
ש ׁש     
סאלי( י ֹו צא ׁ = 6,000,000,000,000
 
פול 1000
המ   
ואם זה ּב ּכ תל ּ 
שט  .
ּת ֹורת ה ּפ ׁ
ערבי ֹ
עוד ּכ ּ
)זוֹ הר ו ּי צא ,תיקו"ז(.
)ב ּבא
ּ

נגד
ש כר ּכ  
מקבל ׂ
אחת ּ  
למד ּו ּ ד ּקה  
ש ּ י  
המארגּ ן ׁ
ְזכר!    
מח
לו  
היה ּו דיםּ .כל מי ׁ
כנגד ּכל  
ּכ ּלם ּו   
ש ּי ׁש ֹ
ש כר
ויק ּבל ׂ
נין  
המ  
לארגּ ן ּ 
הראש ֹון   
להיות ׁ  
קדקדו ּ  
יתפס ֹ  
ּב ֹ   
למ ּוד ה ּז ֹו הר
אחת ׁ
דקה  
עתּ ,כי ּב ּ 
נגד ּכ ּלםּ .תן ּ ד ּ 
ּכ  
של ּ 
נצח  ,
למות  
פלהּ  ,
הת ּ 
אחרי ּ 
דו ׁש   
ּ 
"עין
הק ֹ
לעו ֹ 
זו כה ֹ 
אתה ֹ
לו".
שה ּ   
יע ׂ
זו  
ראתה   
לא   

לת  
למחכה ֹ
אלקים ּ
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סד"
מדים ַעל ֶ
"ארי ָהע ְ ִ
ַ ְֵ
הו,
ולמ ּוד ה ּז ֹו הר ּ 
ש גּ  
ע ׁ
רסת ּ  
הק ֹ
דו ׁש אין ּכמ ֹו ּ
ד ַ
ַָ
מחלות,
ש ּמ ּ 
ׁ
ורעותֹ   ,
זרות ק ׁש ֹות ֹ  
בטל ּכל גּ ֹ 
נקרא
ישין .על ּכן   
מרעין ּב ׁ
וכל   
משנּ ֹות  ,
מיתות ׁ 
נותֹ  ,
אסו ֹ
ֹ 
יפקון
הגּ א ּו לה " ּו  
קרב  
ש ּמ  
"ת ּק ּון מ"ח"ׁ ,
ּכ ּלנ ּו ּ
בדא ּ  
רחמי".
מגּ ל ּו תא ּב  

ת
קריאה ִ ְנר ֶ ֶ
ְִ ָ

לכל
ְָ

והקם
הר ּבים   ,
לזכ ּוי  
הצטרף ּ  
ויחיד ,אנּ א    
יחיד   

למי".
העו  
לפעיל ּות   
סניף   
עיר  
ּב  
"מפעל ה ּז ֹו הר ֹ 

לעש ֹות ה ּוא:
עליכם ׂ  
ש  
ׁ

ָל
ריכםּ ,כ ּמה
יש ּב עיר מג ּו 
ולחשב ּכ ּמה יה ּו דים ׁ 
לארגּ ן ׁ   
   (1

יש ּב עיר ּ  
פעל
ממ  
לבק ׁש ּ 
וכד ֹו מהּ   (2 .
מדרש ֹות ׁ 
ּב ּתי ׁ   
לדפ ּוס את ּ 
"ת ּק ּון
של ּ
הק ֹו בץ ׁ
לח  
לש  
למי  ׁ 
ה ּז ֹו הר הע ֹו  
לכמ ּי ֹות.
בסבס ּוד   
מינימלית ּו   
על ּות    
]ועוד[ ּ -ב 
מ"ח" ֹ 
הנה.
מש   
לח ּלק זאת ּב ׁ 
  (3
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הגּ א ּו לה.
לקרוב  
יש 
ש ּתף ּב ה ּצ לת עם ׂ  
היה ׁ
ּת  
ראלּ ,ו ּ  

הר
רת ַה ַ
ר ֶ ֶ
ְַ
לפח ֹותּ   ,
דיעים
מו  
אנ ׁ שים  
לעוד   3
מו  
ל  
ואל ּו ֹ
דיע ֹ 
אחד ֹ
ָ
אמירת
הלאה .על   
וכן   
ספים  
נו  
אחד לׁ   3-
לכל  

אנשים ֹ
יע
עות נ גּ 
תוׁ 72 
עו מר  .
ש ֹ
וכּ ב ֹ
ּת ּק ּון מ"ח ּב ֹיום ל"ג ּב ֹ
לכל יה ּו די ּב כל הע ֹו לם ּכ ּל ֹו.


יראל
בטי ִ ְ ָ ֵ
יחד ִ ְ ֵ
לכם ַ ַ 
ידה ָ ֶ
וא ִ ָ
האספַ ְ 
ְֵָ
עו מר ]י"ח אּיר  -כ'
ימים רצ ּו פים   
ה  
ְ ֹ
מערב ל"ג ּב ֹ
ל ָ
הר ׁ ש ּב"י
לצ ּי ֹון  
איש ע ֹו לים  
א ּיר[ ּכׁ  500.000-
לאמרם 15
של הרשב"י    ,
לאמירת ּת ּק ּון מ"ח ׁ
מירון    
ּב ֹ 
רחבי
זו רים ּב  
מליון יה ּו דים  ּ 
עמים  
ּ פ  
]לכל ֹ   15
הפ ּ
"ש ּלא ּ  
ידח
אחד ּכדי ׁ
אחד ּב לב  
איש  
ויאמר ּו ּכ ׁ 
הע ֹו לם[   ,
לתש ּו בה
יז ּכה ׁ  
אשר ה ּוא  
יהו די ּב ׁ 
ממנּ ּו נּ דח"ׁ ,
ּ 
ש ּכל ּ 
נביא את
וכ  
אהבה  ,
מים ּב   
ש 
מלכות ׁ
לק ּבל 
למה ּו  
ׁ ש  
על ּ  
ללא
למה  
הגּ א ּו לה ה   
ותהיה  
מהרה    ,
צדקנ ּו ּב   
יח   
מש 
ׁ 
העו לם,
ללא ּ 
מכא ֹוב  ,
צער ּו  

יס ּו ריםּ ,ב לי ּפ חד ּ  
מאמ ֹות ֹ 
רחמי".
יפקון מגּ ל ּו תא ּב  
הבטיח ּ
הר ׁ ש ּב"י    
ּכ פי ׁ ש  
"בדא ּ  

ע?
היעַ ,מ ַ
היח ֹלא ִ ִ ַ
ועדין ַ ָ ִ ַ
אחה לִ ַ ֲ ַ ,
כל ים ֲ ַ ֶ
ְָ

"י
ִ

ש לם,
הכ ּסא ׁ
ואין ּ 
ש לם  
ם ׁ
י-ה" – אין ה 
יד על ּכס ּ 
ראל
ש 
ש ּכל עם י ׂ 
לש למ ּות הע ֹו לםּ ,כ ׁ
מחכה ׁ 
הקב"ה ּ  

אור הזוהר  | 46מג

כח הזוהר

"לבלתי
הלמהּ    ,
או לה    
יחזרו ּב ת ׁש ּו בה ׁ ש  
למהּ ,ת ֹ
בוא ה גּ ּ
ּ 
ממנּ ּו נּ דח" )שמואל ב' יד ,יד( ,אין הקב"ה ר ֹו צה ּ   
ּ 
יח
להד 
ידח ּ 
ראל.
יש 
מכלל ׂ  
אחד   
לא יה ּו די  
אפיל ּו 

וידע ּו
יכיר ּו   
הרגעּ ,ב ֹו ּכ ּלם ּ 
יע   
יגּ 
יע  ,
יגּ 
יח  
ה ָ ִ ַ
ְ ֶַ
הארץ
מלאה   
"כי   
יתבר ׁ שמ ֹוּ ,
תו ּ  
 
מלכ ּו ֹ
לעין ּכל,
תגלה  
האמת ּת ּ  
ּ ד עה את ה'") ,ישעיהו יא ,ט(   
היה") ,חבקוק ג ,ד(
אור ּת  
יעלמו   ,
ההס ּתרה ׁ   
 
"ונג ּה ּכ ֹ
והחשּ    
יהיה
לא   
החפ ׁ שית ּתגּ מר ,
חירה   
הב  
אבל ּ 
האמת ּת איר  ,

יהיה ּ  
תש ּו בה .אם
לחזר ּב ׁ 
מאחר   
מדי   
לבחר ּב ּט ֹוב   ,
נ ּתן   
מפ ני
לאין ער ּוּ  ,
יהיה  
הכינה   
צער    
אחד יּ ד חה  ,
יה ּו די  
תש ּו בה.
לחזר ּב ׁ 
הספיק   
ש ּלא ּ  
ׁ
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בס”ד

 שטר שותפות
יְ ה ּו ִדי יָ ָקר!!!



בס”ד זָ כִ ית לִ ְהיוֹ ת ׁ ֻש ָּתף ְּב ַמ ֲא ָמצֵ י ַה ְּגאוּלָ ה
וְ לִ לְ מוֹ ד זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש “יָ ַחד ׁ ִשבְ ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל”,
לְ ֶהוֵ וי יָ דו ַּע לְ ָךֶ ׁ ,ש ִּב ׁ ְש ֵּתי דַּ ּקוֹ ת ִּל ּימוּד זוֹ ַהר לַ ּיוֹ ם,
ַא ָּתה ֶּבן עוֹלָ ם הַ ָּבא ,וְ זוֹכֶ ה לִ הְ יוֹת ֵמרו ֵֹאי ּ ְפנֵ י הַ ֶּמלֶ ְך!
ִּב ְרצוֹנֵ נ ּו לְ הַ ִ ּג ַיע לְ כָ ל יְ ה ּו ִדי וִ יה ּו ִדי ַּב ֲא ׁ ֶשר ה ּוא ׁ ָשם!
וְ זֶה ּו ְּבגֶ ֶדר הַ ָ ּצלַ ת נְ פָ ׁשוֹת ַמ ָּמ ׁש! ּובְ ָך ִמ ׁ ְש ַּת ֵּב ַח הַ ָּק ָּב”ה ְּבכָ ל יוֹם!
ְּבכַ ָּמה ׁ ְש ָקלִ ים לַ ּיוֹ ם ַא ָּתה נַ ֲע ֶׂשה ׁ ֻש ָּתף לְ ַר ׁ ְש ִּב”י ַה ָּקדוֹ ׁש,
ְזוֹ כֶ ה לִ ׁ ְש ִמ ָירה וַ ֲהגָ נָ ה לְ ָך וּלְ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ְּת ָך וּבְ כָ ל ִמ ׁ ְשלַ ח יָ ֶד ָיך.
בּ ֹא וְ הַ ֵטה ׁ ְשכֶ ם ,לַ ִּמפְ ָעל הַ ָּקדו ֹׁש
ׁ ֶש ֻּכלּ ֹו לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ,לְ ִקיר ּוב הַ ְ ּגא ּולָ ה ְּב ַר ֲח ִמים.
זְכוֹר הַ ָּמ ׁ ִש ַיח ַּב ּ ֶפ ַתח!
ִזְכה לְ ֻס ַּכת ָמגֵ ן!
וְ כָ ל ִמי ׁ ֶש ּי ִָּכנֵס ְּבתוֹ ְך ֵּתיבַ ת ַה ַה ָּצלָ ה ׁ ֶשל ָה ַר ׁ ְש ִּב”יּ ,י ֶּ
וְ לֹא יַחו ּׁש וְ לֹא יִפְ ָחד ֵמ ָהאוֹ יְבִ יםְ ,מ ַה ִטילִ ים ,ו ִּמכּ ֹל ִמינֵי ּ ְפגָ ִעים.
הָ ֶרוַ ח כּ ּול ֹו ׁ ֶש ְּל ָך,
ֶּתן לְ ַר ׁ ְש ִּב”י ּו ְת ַק ֵּבל ּ ִפי ֶאלֶ ף,
ְּבבִ ְר ַּכת ֶאלֶ ף ַה ָּמגֵ ן,
ִמפְ ָעל הַ זוֹהַ ר הָ עוֹלָ ִמי

ָא ָּנא הו ׁ ִֹשיט ּו יְ ֵדיכֶ ם ּו ִמלְ א ּו ֶאת הַ טוֹפֶ ס הַ ְּמצ ָֹרף,
וְ ׁ ִשלְ ח ּו ְּבפַ ְקס02-9951300 :
לִ ְתר ּומוֹת ְּב ַּכ ְר ִטיס ַא ׁ ְש ַראי054-8433385 :
נִ ַּיתן לִ ׁ ְשלּ ו ַֹח ְּבפַ ְקס הַ ַּנ”לְ ׁ ,שמוֹת לִ ְּתפִ ָּלה וִ ׁיש ּו ָעה:
וְ כֵ ן ֶאפְ ׁ ָשר לְ הִ ְת ּ ַפ ֵּלל וְ לִ לְ מוֹד זוֹהַ ר הַ ָּקדו ֹׁש לְ ִעלּ ּוי נִ ׁ ְש ַמת
ִּתזְכּ ּו לְ ִמצְ ווֹת ולְ ַח ִ ּיים טוֹבִ ים!
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47
היבת
ני ַ ְ ִ
זירת ִס ְ ֵ
ִל ְ ֵ ַ
הד
זהר ַ ָ
אחת ִיד ַ
ד ָה ַ ַ
ְַ
בחרבם
לא ּ   
"כי 
תהלים )פרק מד ד( א ֹו מרּ ,
המ לּ ב ּ  
וד ּ 
ִָ
ימינ...
מו ּכי   
הו ׁש 
ארץ ּו זר ֹו עם 
ירש ּו  
ׁ 
יעה ּל ֹ
לא ֹ
רציתם" ,וביאר בתרגום יונתן :ארום לא
ואור ּפ ניּ כי   
ֹ 
בגבורת סיפהון יריתו ארעא ,ותקוף אדרעיהון לא
פרקת להון ,ארום ימינך ואדרע גבורתך ,ונהור זיו
יקרך ,ארום כל זמן דעסיקו באוריתא אתרעיתא בהון.
פירוש ,שלא הצבא ולא המטוסים ולא הטנקים ולא
הטילים הם מגינים על הארץ ,אלא הארת
השי"ת לעם ישראל על ידי התורה" ,ארום כל זמן
דעסיקו באוריתא אתרעיתא בהון" .פסוק זה הוא נמצא
בלימוד היומי "חק לישראל" פרשת פנחס ליום שני,
וכידוע שהמרח"ו תיקן על פי דברי האריז"ל את סדר
לימוד החק לישראל לכל יהודי ויהודי מהפשוט ועד
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הלמדן הגדול ביותר ,ונאמר ברוח הקודש ,ובכל יום
רואים כמעין נבואה שמדבר מענינא דיומא .ועכשיו
שכל בני הישיבות בסכנה שרוצים לגייסם לצבא ,ולבטל
את תורתם ח"ו ,וביותר שכל יושבי ארץ ישראל נמצאים
בסכנה גדולה!!! כי בלי לימוד התורה הקדושה כל
הצבא לא יעזור ולא יגן כלל ,אם כן מה העצה היעוצה
שכל גדולי ישראל מתחבטים ושוברים את הראש מה
לעשות ,ומן השמים עוד לא גילו להם ,וזהו פלא גדול
מה שהיה גלוי וידוע לכל גדולי הדורות מהרמח"ל
והגר"א ולמעלה בקודש ועד לבד"ץ הגדול שבירושלים
משנת תרפ"א בארץ ישראל ,ובעל הסולם באותה השנה
באירופא ]ראה דברי אלף גדולי ישראל מדורות
הקודמים בספר "אור הזוהר" ,וכן דברי כל גדולי
ישראל הספרדים והאשכנזים עם בד"ץ עדה החרדית
בתשס"ב – ס"ח[ שרק בלימוד הזוהר הקדוש יחד כל
שבטי ישראל ,יתבטלו כל הגזירות.
והצה"ק הרב פתייה זי"ע בשנת תרע"ד אמר ,שכל
גזירת גיוס הבחורים לצבא היא בגלל ביטול
לימוד הזוה"ק - .וכדברי הרמח"ל )באגרות( שנשמעים
חכמי
יש ליכ ּו   
וע ּתה אל  ׁ 
כמו נבואה לזמנינו זה ,וז"ל :
נתיר
אלמלא    
אני    
אחרי גּ וםּ ,כי  
ראל את הּ ד בר הּ זה   
יש 
ׂ 
אבל ּכב ֹוד
מקום  ,
הייתי ק ֹו  
חילי   

בע ּ ד בר זה ּב כל מק ֹום ּו ֹ 
לזכ ּותּ ,כי אין
לו  
הע צה ה ּזאת    
יקח את  
רתכם ּ 
ּת ֹו  
ויהיה ֹ
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יכול
וכל  
ראל  ,
יש 
לכל ׂ  
לטו בה  
אחד ּב מק ֹומ ֹו ֹ 
מו ה ֹ 
ּכ ֹ
דול
לא ּ ד בר ק ׁ
לעש ֹות ֹו ּכי 
ׂ 
לנו גֹּ 
הוא ּכ לל"ּ .ו מי ּ 
שה ּ
היה ּב קי עצ ּום
שר  
אמן א ׁ
עלינו  
תו  
ּכ    
הרמח"ל זכ ּו ֹ
יגן ּ  
מעם
לב ּטל גּ זר ֹות  
עצה  
מצא  
ולא  
הת ֹורה  
מכמנּ י ּ 
ּב כל   
רצף
ספר ה ּז הר ּב 
למ ּוד ּב  
ראל א ּלא את   
יש 
ׂ
העצה ה ּז ֹוּ  ,
ספר ה ּז הר
של  
העליו נה ׁ
הקד 
כח ּ 
ש ּב  
הפסקׁ ,
ללא   
 
ה ֹ   
רחמים.
אלה ּב  
הגּ ּ 
לקרב  
זרות ּו   
דו ׁש  
לב ּטל ּכל גּ ֹ 
ה ּק ֹ
ש ּמ ּת ֹוּ   
של ה ּב ֹורא,
האינסו פית ׁ
מדת    
ידעׁ ,
הרחמים ֹ   
ָ ַ
לע ּמ ֹו ׂ  
זרה ק ׁ
או גּ  
ראל   ,
יש 

שה
לפני ּכל ּ דין ֹ
לו ּ   
נות
ונו  
חסד עם   
שים  
עו ׂ 
  
תנים ֹ
האדם ֹ 
ממיםֹ ,
הזד ּמ ּ
מעליוּ .ו מה
זרה   
הגּ  
לבטל את  
מנת ּ  
לבחר ּב ּט ֹוב על  
  
לפני
הכ לל   .
זרות ּ 
הפרט ּת קף ּ  
לג ּבי גּ זר ֹות  ּ 
כון  

לגבי גּ ֹ 
נֹּ 
לח
האימה ,ה' ׁש ֹו  
ו אה ּ   
"ה ּמ ּכה" ׁ
זרה א ֹו 
הגּ  

של ה ֹ
רו פה" עם
לח ּ
לבחר ּב ּט ֹוב ו ׁש ֹו  
ראל   
יש 
לעמ ֹו ׂ  

הז ּ ד ּמנ ּות ּ  
"ת ּ
הו ד ּי ֹות
ללכת ּ 
של ּב על ה ּס ּלם   ,
תו ׁ
ש 
ׁ
דמו ֹ
לק ה ּל ֹות ה ּ י ּ
ליח ּב ּ 
צפה
דו ׁשּ .ב על ה ּס ּלם  
ללמד ז ֹו הר ּ 
להם   
ּבפ ֹו לין ול ֹו מר  
הק ֹ
נ ּיה
העו לם ה  
לפני    
ש נה   
ש רים ׁ
קדש ֹו ע ׂ 
ּבר ּו ח ׁ  
מלחמת ֹ 
בפני ּכל
וזעק ּו   
הל   
הוא  
לכת ּו   
ההו  
ו אה ֹ 
את ה ֹ
קרבהּ ,
למדו את
למות ּכדי ׁ
ארו ּפהׁ    ,

עו ֹ 
הרעיש ֹ
הר ּב נים ויה ּודי ֹ 
ש ּ י ּ  
להצ לת
דו ׁ
התר ּו פה ּ 
ש ּז ֹו ּ 
ידע ׁ
הקד ֹו ׁשּ ,כי  
ה ּז ֹו הר ּ 
הק ֹ
שה ּ   
)ה ּי צר
אחרא 
טרא   
הס  
האימהּ  .
מהו אה ּ   
ארו ּפה ֹ  
יהו די ֹ 
ּ 
שה
מק ׁ
לבחר ּב ּט ֹובּ ,ו  
חירה   ,
מפריע ּב ּב  
מאד    
הרע(ּ ,כ ּמ ּו בן  ,

הק ּ 
שה ּל הם
הל ֹות ה ּ יה ּו ד ּי ֹות .ק ׁ
ראשי ּ 
של ׁ 
לבם ׁ
את ּ 
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של ׁש ֹו אה,
שה ׁ
זרה ּכל ּכ ק ׁ
עליהם גּ  
רחפת   
ש ּמ  
להאמין ׁ

מצד
הב  
שם ּ 
)ל ׁ
כנגד זה 
הגיו ניּ ,ו   
לגמרי 
הרי    
זה  
לא ֹ  
חירה( ּ 
חנית
ש ּתר ּו פה ר ּו  
תה מּ דה ׁ
שה    
הט ֹוב ,גּ ם ק ׁ
להאמין ּבא ֹו ּ 
ּ 
יכו לה
לצ ּ ד 
שא ּו לי ׁ
למ ּוד ה ּז ֹו הרׁ ...
ׁ
של ּ 
יקיםֹ  ,
ש ּי כת רק ּ 
נו
מות ׁ
זרות .את ּ 
ּ  
צאות  
של ֹ 
העג ּו ֹ
הת ֹו ֹ 
לבטל גּ ֹ 
הו אה ּכ ּל ּ
עצמ ּה!!!
לחזר על   
ריה   
הסטו  
לא ּ 
דעיםּ ,ב ֹוא ּו 
ֹיו  
נתן ל ֹ  
לברח
אפשר    
ראשנ ּו ּבח ֹול!!! אי ׁ  
נטמן את ׁ 
לא   
או 
ּב ֹו ּ
אטום?
עלינ ּו ּפ  
ש ּת ּפל  
הגיו ני ׁ
מהת ּק ּון!  
ּ  
צצת ֹ 
האם זה ֹ  
לח לנ ּו
ו אה? ה' ׁש ּוב ׁש ֹו  
ש  
הגיו ני ׁ
האם זה  
 
היתה ה ֹ
היה ֹ  
דו ׁש ,כמו שהבטיח לנו
ּתר ּו פה הוא לימוד ּז ֹו הר ּ 
הק ֹ
נשא ּ דף קכ"ד(:
שת ׂ 
)פר ׁ
מהימנא ּ
רעיא    
משה רבנו בזוה"ק ּב  
יל
חב ּורא ּ ד 
הרקיע ּב האי ּ 
יזהירו ּכז ֹו הר    
והמש ּכ 
ׂ  
ילים ּ   
אימא ע ּל אה ּת ׁש ּו בה.
הרא ּ ד  
ספר ה ּז הר ,מן ז ֹו  
ּ ד איה ּו  
למטעם
ראל    
יש 
עתידין ׂ  
בגין ּ ד   
אלין לא ּ צ רי נ ּס ֹיוןּ ,ו  
ּב ּ 
יה מן
ספר ה ּז הר  ,
דח ּייּ  ,ד איה ּו האי  
מאילנא  
  
יפק ּון ּב ּ
הוןּ  ,
ינחנּ ּו
ברים לב( ה' ּבדד   
)ד  
רחמי    .
גּ ל ּו תא ּב  
ויתק ּיים ּב ֹ
נו.
נכר ,עד ּכאן ׁ 
עמ ֹו אל  

ואין ּ 
לש ֹו ֹ
מח ּכים? האם לא מספיק סובלים עם ישראל
אתם  
למה ּ 
ְַ
צרות ואסונות מחרידים ,כמה גדולי ישראל
שנפטרו ,ועדיין לא מבינים על מה עשה ה' ככה ,ומה
רוצים מאתנו ,אבל ה' יתברך שלח לנו את צדיקיו גדולי
הדורות שחזו מראש מה השם רוצה מאתנו ,כי כידוע
אנחנו הדור האחרון סוף הגלות לפני הגאולה,
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והגאולה הזאת אי אפשר שתבא אלא בלימוד
התורה ,רק שוכחים שיש לתורה פרד"ס פ'שט ר'מז
ד'רוש ס'וד ,כמו שכתב האור החיים הקדוש) ,ויחי(,
וכל מי שלא עוסק בארבעת חלקיה ,עליו יוצאת בכל
יום בת קול וצווחת "אוי להם לבריות מעלבונה של
תורה" )מהרח"ו(.
עתיד
היה  
מה ּז הר  
החב ּור  
שּ  
וכתב השלה"ק וז"לׁ :
בוא ּ 
סוף
להיות גּ נ ּוז וכ ּו' עד ׁ
האחרון ּב ֹ
הד ֹור ֹ   
שּי ֹ
ֹ  
סקים יב ֹוא
העו  
לת ּ 
יתגּּ לה ּ 
ש אז  
הּי מים ׁ
בזכות ֹ 
חת ֹו ניםּ ,ו ּ  
היה
שר זה ּת  
תו ,א ׁ
הארץ ּ ד עה ּב ּ 
יחּ ,כי אז ּת ּמ לא   
מ ׁ ש 
סב ֹ
איש
ש ב ּתם ׁ 
בגיניה ו ׁ
ש 
וזהו ׁ
ּ 
אמר ּו ּ   
קרו בה ֹ   
סבה ֹ 
לביאתוּ   .
שם
ראלּ ,כ ׁ
יש 
אלו ׂ  
וכו'ּ ,כדי ׁ
אל  
אח ּ זת ֹו ּ 
זכות זה יגּּ  
ש ּב ּ 
רו
הצרּ  
ש  
צרים עד ׁ
ממ   
ראל ּ 
יש 
נגאל ּו ׂ  
ש ּלא   
ׁ
הקד ֹו ׁש ּב ּ
העתידה
מילהּ ,כן גּ א ּלה    
בדם  
שם ּב דם ּפ סח ּו  
לקד ׁ
הוא ּ   
ּ
והוא
הק 
ספות ּ 
היה ה גּ א ּלה עד ׁ
לא ּת  

ש ּ י ז ּכ ּו ּ 
לת ֹו ֹ 
דה ה ּז ֹוּ  ,
מאמרוֹ ת,
שרה   
ע ׂ
כה ּב ּהׁ .
ואשרי ה ּז ֹו 
יתבר ׁ   ,
האל ּ  
רצ ֹון  
)ש ל"ה ,
מאמר ׁ 
למה ּפרק י"א אוֹ ת
)אבן ׁש  
ילנא  
מו  

ראשוֹ ן( .וכן כתב הגֹּ 
און ּ  
הק ּב לה.
לו יים רק ּב ל ּמ ּוד ּ 
ביאת ה ּמ ׁ ש 
אלה ּו  
ג'( :ה גּ ּ 
יח ּת ּ
ובישעיה )ו' ט'( כתב ,שהיצר הרע עושה שלא ילמד
קבלה ,כי יודע שעל ידי לימוד זה ישוב האדם בתשובה
שלימה .ובספר הקנה כתב על דברי הנביא מלאכי )ג'
אלהים
עבד   
לרשע ּבין  
ראיתם ּבין צ ּ דיק ׁ  
בתם ּו   
"וש ּ 
י"ח( ׁ 
למוד
אלקים  
עו בד   
לאשר 
ׁ  
הינ ּו ֹ 
עבדו"ֹ ,
לא ֹ  
העו סק ּב ּת ּ 
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עו סק
לבד  
למוד  
ּו ב ּז הר .
ואינ ֹו ֹ
עבדו ֹ  -
לא ֹ  
העו סק ּב ּת ּ 
מעין גּ נּ ים ,פ"א אוֹ ת
ירא מ ּ דינוֹ ב ,מהרצ"א   ,
ש ּ פ 
אלימלׁ 
צבי    
)רבי  
הר ּ 
ּב ּז 
ב'( .וזהו הבירור האחרון לפני התקיימות הנבואה )שם,
לפני ּב ֹוא ֹיום
אל ּיה הנּ ביא   
לכם את  
לח  
אנכי ׁש  
"הנּ ה   
כג( 
והנּ ֹורא ,כי השם יתברך מחכה ומצפה שכל
דול  
ה' הגֹּ 
היהודים ילמדו זוה"ק ,ובזה יתלקטו הניצוצות
הקדושים ,ולא ידח ממנו נידח ,ואז יגלה ויופיע מלך
המשיח וילמד לכל ישראל את סודות התורה ,מה
שלמדו עכשיו ,ולא הבינו .ובספר יסוד ושורש העבודה
)שער הניצוץ( כתב ,וז"ל :אחי ורעי ,אם כל כך גדולה
לשמים שיאו ומעלתו ,וכמה תקיף חילא דהאי אילנא
רברבא של לימוד ספר הזוהר הקדוש ,ושורש בארץ
גזעו לשלח רצוצים חפשי מן הגלות המר ,האיך לא
יתלהב לב האדם להעיר אוזן ,לשמוע כלימודים ,לקבוע
שיעור קבוע בכל יום בזוהר הקדוש ובתיקונים ושאר
ספרי המקובלים וכו' ,עכ"ל.

היל ֶאת ַח ֵרי
הדִ ִ 
ההר ַ ָ
אְ ראֵ איַ ַ 
יראל ֶ ֹ
העיר,
היל ֶאת ָ ִ
ואיִ ִ ֶ 
לבאֵ ְ ,
ילכָ ָ ַ 
א ֵ ְ
ִ ְָ ֵ
ברגע ֶ ֹ
הד 
ההר ַ ָ
היה ַה ְכת ֶל ַ ַ
א ָ ָ
ְֶ ַ
רח"ל
אה ָ ַ
וחמסְ מָ ַ 
והרגְ ָ ְ 
העיר ְ ָ ְ
נחרבה ָל ָ ִ
ְְֶ ָ

ֵא

האלקי ר ּבי יה ּודה ּפ תּיה זצוקללה"ה
המקבל    
ברי ּ   
ּ ד  
בהקדמתו לספרו בית לחם יהודה ,וז"לּ ... :כי מי
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מאור ֹות
לא  
האמת ּכ א ּל ּו 
חכמת   
טעם   
טעם  
ש ּלא  
ׁ
ראה ֹ 
והאו מר
מעלב ֹו נ ּה ׁ
לב ר ּי ֹות ּ   
להם ּ 
ואוי  
של ּת ֹורהֹ   .
מ ּי מיוֹ  ,
איברי
רות ,טב לי ּה ּ ד לא   
גלות אין לי  
עסק ּבנּ ס ּת ֹ
ּ די לי ּבנֹּ  
הרב ּכ ּסא
פר ׁש  
מבאר ּב ּת ּק ּו נים ּת ּק ּון מ"גּ .ו  
עלמא ּכ   
ּב   
לו
היה עם   
ש אם  
קצ ּורׁ ,
מלׁ 

טוב ֹ
הארץ י ֹו תר ֹ
שם וז"ל ּב ּ 
לט ּיל ּב ּפ ּ  
רדס
לו מד ק ּב לה ּכי אין  
אינו ּפ ֹו גם אם אינ ֹו ֹ
ּכי ֹ 
יליף ּת ֹורה
אבל מאן ּ ד 
ויין  
שר   
רסו ּב ׂ
קדם ׁ

ש ּ י מ ּלא ּכֹ 
ואדרבא
ילמד ק ּב לה ּ    
לא   
דול אם 
ש ּב על ּפה  
ׁ
ענ ׁש ֹו ּכל ּכ גֹּ 
הקּ ד מה י"ז ,וז"לּ :ו מי
הגּ לגּ ּו לים סוֹ ף  
ש ער  
מבאר ּב ׁ
)כ   
דו ּ
ּפ ֹו גם ּב ּ 
למ ּו ֹ
וטב
אצילות וכ ּו' ,יע ּוין ׁשם(  
התוֹ רה ּפוֹ גם ּב ּת   
ש ּלא  
ׁ
עסק ּבסוֹ דוֹ ת ּ 
פאר"ת ּ ד ּ  
שה ּוא
ובה ּו ׁ
לתה ּו  
עלמא  
אחזר   
ליה ּכי   
ליה ּ ד לא ֹיו ליף ּ 
ּ 
לו תא
תרל גּ ֹורם 
והמ   
בירת ה ּכ לים וכ ּו'ּ   .
ס ֹוד ׁ ש  
אר גּּ 
לרבי ׁ ש מע ֹון ּב ּ 
תיתאה
תיק ּו נא ׁ ש   
הו ּ  
אמר  
בפר ּו ׁש  
ּו  
אל ּי ּ
דרא
ליא ּב 
אתגּ  
לו תא ּכד  
ספר ה ּז הר ּ  
בהאי  
ּ ד  
רקון מן גּּ 
יתפ ּ 
עו למ ֹות
גירסא ּב   
למ ּוד ה ּז הר ּב   
ּב   
תראהּ ,כי ּ 
עלמא ּב ֹו נה ֹ
יעשה
אחד ׂ  
מאמר  
רו ׁש   
ללמד ּו   
יז ּכה   
ש ּכן אם  
ּכל ׁ
להבין ּפ ּ
לא ׂ  
ש עה  
למעלה ּב ׁ
ּב ֹו ּת ּק ּון    
למ ּוד
אחת מה ּ 
יעשה ּב ּ 
נו.
מימה ,עד ּכאן ׁ 
ש נה ּת  
שט ׁ
הפ ׁ
ּ 
לש ֹו ֹ
העלתּ  
האמת
חכמת   
סקים ּב   
לעו  
)דף קנב  (.
בזהר ּב    
קרי ֹ 
ְ ַֹ
צדו,
סיניּ    ,
קיימי ּבט ּורא ּ ד  
אינ ּון ּ ד הו ּו   
]ונכתב ּב ֹ 
לא
סוד ֹות ה ּת ֹורה 
אינם ֹיו  
ש 
או תם ׁ
דעים ֹ
א"ה :מ ׁ ש מע ֹ
לאו תם
הענש ּ   
ענין ׁ  
וכן ּב   
סיני[  .
עמד ּו על הר  

המעתד ֹ 
זהר
אשר ּב  
ליצלן ׁ 
רחמנא   
רזי ּת ֹורה    
סקים ּב 
אינם ע ֹו  
ש 
ׁ
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ּ פק ּו די ּ 
)דף רמז :(:וז"ל ...מי שיכל ולא למד סוד כשתעלה
נשמתו דוחים אותו לחוץ ,ולא עולה למעלה ,ונמצא
מתחת להיכל בבושה וכאשר השרפים מרימים את
כנפיהם כולם בועטים בו בכנפיהם ושורפים את נשמתו
ולא נשרפת ,ועומדת ולא עומדת ,וככה נידונת נשמתו
בכל יום ,מאירה ולא מאירה ,ואף על גב שיש לו
עלמאּ ,כ אינּ ּון
אגרא ּב הה ּוא   
מעשים טובים ּ -ב גין ּ ד לית   
וכו',
יקרא ּ ד  
לאסת ּכ לא ּב  
חכמתאּ    ,
מש ּת ּ ד לי ּב    
ּ ד  ׁ 
מאריה ֹון ּ 
ולבוא
צרי   
ענש זה א ּלא  
ולא ּ די ּב ׁ 
שם  .
יעוין ׁ
לחזר ֹ  
ּ 
יתה
וצער ה ּמ 
צער ע ֹו לם ה ּזה   
ולסבל  
עמים ּ   
גלגּ ּול ּכ ּמה ּ פ  
ּב  
מתו גּ ּוף
ספק ּב זה א ּו לי  
ויש  
ליצלןׁ   ,
רחמנא   
 
יז ּכה ּב נ ׁ ש ֹ 
לבוא
צוה ּכי אין  ּ  
המ  
יק ּים זאת ּ 
ש ּב ֹו  
הני ׁ
 
לו ֹ 
מספיק ֹ
ואם
צוות וז"ל  :
תח ּלת ׁ
מבאר ּב  
הע ּב ּורּ ,כ   
ּבס ֹוד  
ש ער ה ּמ ֹ 
ש היא
למוד ּת ֹורה ׁ
אחד ׁ
מצוה  
חסר   
הרי ּ 
עשה ּכן  
לא ׂ 

של ּת ּ 
טרח
ש ּ י  
ש ּ י תגּ לגּ ל עד ׁ
וצריׁ 
צוות   
קו לה ּכ כל ּ 
המ ֹ 
גּ ֹ
דו לה ּו ׁ ש ּ
נו] .א"ה:
רד"ס הנּּ  
של ה ּפ  
חינות ׁ
זכר .עד ּכאן ל ׁש ֹו ֹ
ּבד' ּב ֹ 
ומרן הגה"צ רבי חיים קנייבסקי שליט"א שואל
לאברכים הבאים אליו ,אם לומדים הם זוה"ק? ועונים
לו עדיין לא סיימנו ש"ס!!! ואומר להם ,מה זה נוגע,
ודעו כי ללא לימוד זוה"ק לא זוכים להיכנס לגן עדן
העליון ,ומורה לאברכים ללמוד זוהר גם בגירסא ,ע"כ[.

והה
ְִֵ

נים
היו לנ ּו ׁש  
עירנ ּו  
גדד ּ י ּב נה  
עירנו ּב  
אמןּ  ,
ּב ּ  
העיר מ ּב ית ּו מח ּוץ
ככים על  
זהב ה ּס ֹו  
ּכר ּו בים  

כח הזוהר

אור הזוהר  | 47נג

הראש ֹון
זעםׁ   ,
למחסה ּב ֹיום  
לנו לח ֹו מה ּו    
והמה ׁ 
ּ 
אשר הי ּו ּ 
חכם ר ּבי
רבי ֹיו סף ח ּיים ּבן  
חכם ּ 
עו לם  
ּב ּקׁ 
דש צ ּ דיק יס ֹוד ֹ
לברכה.
וקדו ׁש    
רבי ׁ
חכם ּ 
אל ּיה ּו ּבן  
 
משה ּבן ח ּיים וז"ל ֹ  
אבא ּבר
אהרן ּ 
מעון   
הרב הגּ א ֹון  
דש  
ש ני ּב ּקׁ 
ו ׁ
חכם ר ּבי ׁ ש ֹ 
ספר ּב ני
המחבר  
לברכהּ    ,
וקדו ׁש    
א ּבא   
המכנּ ה אגּ סי וז"ל ֹ  
יקים ּ 
אל ּו הם
אשר ׁש ני צ ּ ד 
הגּ לגּ ּו ליםׁ  ,
ש ער  
אהרן על ׁ
 
היה ּב עץ ח ּ יים
עסקם  
רב   
ש 
עירנ ּו ׁ
נמצאים ּב  
היו    

לבּ דם ּ 
חדר
לבד ֹו ּב  
אחד   
ערים ּכל  
מו נה ׁ ש  
ּו  ׁ 
עו סק ּ  
ואחד ה ּוא ֹ
בש ֹ
מגנּ ים
היו   
וה ּמה ּב זכ ּו תם     
עצמו  ,
יתו ּב  
ׂ 
פני ֹ  
מש ּכ ֹ
וצדקתם ּ 
נות
אפס ּכ ׁ
מפה  ,
וזה ּ 
מפה  
העיר זה ּ 
על  
העוו ֹ
שגּ מר ּו ֹ  
לברכה
נו    
רבי ֹיו סף ח ּ יים  
חכם ּ 
האלהים  
ארון    

זכר ֹו ֹ
ונלקח ֹ 
להיות
התחילה  
ּב ׁ ש נת ה'תרס"ט בי"ג אל ּול    
העיר ֹ  
לבוא ּכי
רגל  
מהל כת על  
לעת ּ  
צו  
רות ֹ 
הצ ֹ
ֹ
והתחילו ּ 
אחת ּ    
למל
לעב ֹו דת ה ּצ בא   
יש 
חורי ׂ  
 
ראל  
קבוֹ 
נלקחו ּב ּ
רתו ּ   
אחרי ּ 
מיל לים
העם ּ  
והיו ּכל  
סדר ה ּמ   
לל ּמדם  
מעאל  
יש  
ׁ
לחמה ּ  
אהרן וז"ל
מעון   
חכם ּ 
מתנחמים ּב  
והיינ ּו     
בו כים   ,
רבי ׁ ש ֹ 
ּו ֹ
קותנ ּו ּכי
אבדה ּת   
לא   
אחריו ע ֹוד 
ענו   
וכל  
לברכה  
  
העם ּ 
נו
הרב  
למ ּלא מק ֹום  
יכול  
זכרו ֹ
חכם ר ּבי ֹיו סף ח ּ יים ֹ  
הוא ֹ 
ּ
הבא.
העו לם ּ 

לח ּיי ֹ 
הצליח
ש טן    
שה ׂ 
מע ׂ
אשר ּ ד ּמינ ּו ּכן   
לא ּכ ׁ 
א 
היתהּ ,כי  
ַ
געה מ ּ דת ּ  
חמה
אחרי   
הדיןּ ,כי   
תו צ ּ דיק ּפ  

או ֹ
וגם ּב ֹ
לארץ
המ ּביט   
מנחם ׁ ש נת ּ 
לחדש   
ש נים ּב ליל ו' ח' ׁ  
ׁ
לאנחות.
חות   
הוא  
רע"ד  
ו ּת  
או תנ ּו ֹ   
ועזב ֹ
למנ ּו ֹ
נסע גּ ם ּ
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לברכה אז ּכ בה
נו    
מעון  
בהסת ּלק גּ ם  
ּו ּ   
זכר ֹו ֹ
חכם ר ּבי ׁ ש ֹ 
איננּ ּו.
מעון  
האחרוןֹ .יו ס"ף  
 
איננּ ּו ו ׁ ש ֹ 
מהעיר גּ ם ׁ ש ביב ֹ   
ירה ּכי ּב ליל י"א
מב ּכ 
צרה ּכ  
ליעקב  
צרה    
והיתה עת  

לברכה,
נו    
טירת  
אחרי ּפ  
מנחם אב   ,
 
זכרו ֹ
חכם ר ּבי ׁש מע ֹון ֹ  
אדמים מ ּט עם ה ּמ ל
דעות ּ  
קו
הש ּכם  
ּב ּב קר  ׁ 
מוֹ 
ֹ
נד ּב ּ
מות ּו בת ֹו ה ּמ ֹודע ֹות
וקים ּו  
גדו ליו ּב כל ה   
קו ֹ
בכל ה ּמ ֹ
ּו ֹ 
ממלכה.
ממלכה ּב    
מלחמה    
אדם לא ֹות    
חרב  
מצ ּיר  
 
התחיל
ותכף   
ריטנייא   .
ממלכת ּב    
סטנטינא ּב    
קו     
  
ממלכת ֹ
להל חם עם
למלחמה ּ  
לצאת     
ראל  
יש 
לק ּבץ את ּבח ּורי ּב ני ׂ  

לעיר ּו מ ּמ ד ּבר
מעיר  
או תם  
מס 
והיו ּ 
ּב    
יעין ֹ
ריטנייאּ   .
מקום ק ׁ שרי
בעות עד ה גּ 
למד ּבר ּב  
 
יעם עד ֹ 
הרים ּו ב גּ ֹ 
וצר ֹות
רעות  
והלאה  
מנּ י אז    
לחמהּ ,ו  
המ   
ּ 
נו ר ּב ֹות ֹ 
מצא ּו ּ
להקדים את
זו ּכל  
רו צה ּ    
אחת ֹ
חקות ז ֹו את ֹ
רות ּד ֹו ֹ 
הצ ֹ
והיו ּ 
ּ 
נגע,
לא  
רגע ּב 
ואין  
רעה  
לא  
ש עה ּב 
ואין ׁ
חבר ּת ּה  
ּ פ ני   
אתמול.
גזר ֹות ׁ 
ּו  
קש ֹות ּ    
נתחד ׁ שים ּב כל ֹיום נ ֹו סף על ֹיום ֹ  
איכה
סלו ׁ ש נת  
נלחמו ּכי ּב ליל ג' י"ג ּכ  
ַם מן ה   
מים ּ   
פרצו
הגּ ׁ
מרב  
חד קל  
צפו מי  
 
נהר ּ  
ש מים ּו ּ  
תרע"ה ּ 
יש נים
היו תנ ּו ׁ 
ועברו ּת ֹו  
דרי הנּ הר ׁ 
גּ  
עוד ֹ 
העיר ּב ֹ
טפו ּ   
וש ּ 
צעקה
שת ֹו ,ו ּת הי   
וגא ּו ה ּמ ים מי ׁ
ילה  
תינו ּב ּל  
על ּ 
מט ֹו ּ 
זמן
נהיתה רק ּב  
לא    
מו ה 
העיר א ׁ
תו  
שר ּכ ֹ
דו לה ּב ֹ
גּ ֹ
ש על
יהם ׁ
מעמס 
העיר עם ּ   
שי  
אנ ׁ
וכל  
מצרים  .
יציאת    
 
ש אים א ֹו תם
שנּ ֹו ׂ 
טנּ ים ׁ
הק  
תיהם ּ 
ניהם ּו בנ ֹו  
ועם ּב  
תפיהם  
ּכ   
קום
העיר ּ 
תו  
רחים   
היו ּב ֹו  
ממ ֹ
ונסים ּב ֹ
על זר ֹו ֹ
עו תם ּ 
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העיר ּכי
לצאת מן  
בו ּה ּכי אין ּ דר  
קום הגֹּ 
מו ל ּמ ֹ
הנּּ 
עיניו
לוא  
רחוק ּ 
הקיפ ּו ּכל  
המ ים ּ 
ּ 
ממ ֹ
העיר מ ּכל צד ֹיו תר ֹ 
העיר
ליש  
יהם ׁ ש ׁ 
ילו גּּ ל 
וגבה ּו ה ּמ ים  ּ  
אדם   ,
של  
ׁ
והפ ּ
קבריהם
יהם    
היו ּב ּת 
קדמ ּו    
ש ּלא  
אדם ׁ
וכמה ּב ני  
ּ 
לברח ּ 
עמים
לא ּתק ּום ּפ   
דבר 
ואחר ּכּ בא  
ליצלן   .
רחמנא   
 
עמ הם
לוה ּ 
ונ  
רעו ׁ שים  
אויר    
נתמלא  
צרה ,גּ ם ּ   

הרקיע ּפ ֹ 
הצליחו
הצ בא 
אנ ׁ
ערים .גּ ם  
ויקר ה   
מכת ּב ּצרת   
ּ 
שי ּ  
לא ּ   
ונש אר ּו
מלחמה  ׁ  
הרו גי    
אנשי  
והיו ׁ  
ּב ּמ   
חרב ּ 
לחמה ּ  
יתו מים.
אלמנ ֹות ּו   
יהם   
ש 
נ ׁ
בניהם ֹ 
הרעה
ראל ו ּ ינּ חם על   
יש 
עמ ֹו ׂ  
הם את  
ראה  
ש 
ַעד ׁ
לחץ ּ 
עזר"ת ּב יד
אדר ׁ ש נת   
ונלכדה ּב בל ּב ליל א' י"ז  
ּ   
אנס
בכח 
מוּ ,ו   
ריטנייא הנּ  
של ּב    
לחמה ׁ
המ   
סגן ּ 

קרא ֹ
של
חיל ׁ
אנשי  
יתו ּב ּה ׁ  
העיר א ׁ
רפת  
ש 
ּכ ּב ּו את ׂ 
הצ ּ
שר ּ  
מעאל
יש  
מהעיר ,גּ ם ׁ ש אר ּב ני  ׁ 
צאתם   
צטנטינא ּב עת  
קו     
ֹ
לו
בזז ּו ׁ 
הו דים ּו  
ש בר ּו את  
ארים ּב עיר ׁ
הנּ ׁ ש  

איש ֹ
חנ ּי ֹות ה ּ י ּ
החנ ּי ֹות
של   
ואפילו ה ּ ד לת ֹות ׁ
ש ּלא  ׁ 
עד ׁ
לום ּ   
הש איר ּו ּכ ּ
ולב ּוז גּ ם את
אחר ּכ  
לחזר  
והיה ּ ד ע ּתם   
לקחום   

עקר ּו ּו ּ  
הכ נס
זממם ּכי ּב ּ 
הפיק את   
ש ּלא  
לאל ׁ
ה ּב ּתיםּ .ו ּת ה ּלה  
נמלטה
צפ ֹור    
נו ּכ ּ 
ונפ ׁ
העיר   
קטה ּכל  
ש 
נחה ׁ
הא ֹויב  
ש ּ
למה
ראה ּ 
הבט נא ּו  
נעים ּ 
וא ּתה ק ֹורא  
קשים  .
מפח ֹיו  ׁ 
ּ 
זמן ּ 
של ב' צ ּ ד 
סל ּו קם ׁ
מצאתנו ּכל זאת ּת כף ּו מּיד ּב  
יקים
ּ   
ש הי ּו
האמת ׁ
חכמת   
ש ּ זכ ּות   
דיע לנ ּו ׁ
להו  
זכר אם 
הנּּ  
לא ֹ 
נגד מ ּ דת
וצנּ ה  
למגן  
מדים   
עו  
סקים ּב ּה הם ׁ 
עו  
היו ֹ
ֹ
אשר ּ 
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ּ 
הגּ זר ֹות ,מה
ואו נם הי ּו ּד ֹו חים את  
הדין ּו   
בעצם ּכ חם ֹ 
ּ 
מדת ּ  
נגד ּ  
יקים
הדין זכ ּות ּכ ּמה צ ּ ד 
לעמד  
יכול   
לא  
היה ֹ 
תו ה ּד ֹור...
הת ֹורה ׁ
העסו קים ּב חיצ ֹו נ ּי ּות ּ 
  
או ֹ
ש ּב ֹ
וחסידים ּ  
עניא.
לחמא   
המחבּ ר האי   
ברי   
כּ ה ּ ד  
יש ּו עה ּפ ת ּייא יצ"ו
יחזקאל ׁ 
יש ּו עה    
משה ׁ 
הצ עיר יא ּו דה ׁ
ּ 
ראש ֹון(
חלק ׁ 
לחם יה ּו דה  
)בּ ית  

הם
על ַ ֻ ָ
מכ ָב ִגילי ֶל ַ ַ
ִ ְ
האר"י ז"ל עד
היה מ ּ ז מן   
לא  
עדין 
ש 
נאמנהׁ ,
דע    
"ו ֵ ַ
ְ
האר"י ז"ל ,על
יטת   
ש ּי בין את ׁ ש 
ה ּי ֹום הּ זה ,מי ׁ
לע ּב ּור
זכיתי  
יתבר   ,
העליון ּ  
וכו'  
ׁ
והנּ ה ּברצ ֹון ֹ   
ש ר ׁש ֹו ּ 
רצון
הט ֹו ביםּ  ,
מפ ני ׂ  
לא  ּ 
האר"י ז"ל ,
נש מת   
ׁ 
מעשי ּ 
אלא ּבֹ 
אנכי
נבחר ּתי   
למה    
עצמיּ  ,
ממ נּ י   
ש גב גּ ם ּ 
עליון ׁ ,ש נ ׂ 
ֹ 
טירתו עד
אדם  
זכה ּב ּה  
ש ּלא  
נפלאה ז ּוׁ ,
ש מה    
לנ ׁ

מעת ּ פ ֹ  
ש אין ּ ד ר ּכי ּב זה
מפ ני ׁ
ענין זה  ּ 
להאריּ ב   
או כל    
ה ּי ֹום  ,
ולא ּ
מנת תרפ"א(.
מכתב   
הס ּלם" זי"ע ּב ּ  
"ב על ּ 
)מרן ּ
נפלא ֹות"  
לד ּבר ּב   

זכה
הוא  
עצמו ׁ
הס ּלם  
ש ּב על ּ 
רו אים ׁ
העיד על ֹ  
ָאנֹ 
ש ּ
להתגּּ ל ּות
זכה   
האר"י ז"ל ,וה ּוא  
לעב ּור נ ׁ ש מת   
ּ  
התגּּ ל ּות(
מכתבי  
אישית ּו    
למ ּטה עד ּות ׁ 
)ראה  
אליו  ,
של ה'  
נב ּו אית ׁ
מחלי הגּ ל ּות
ראל   
יש 
להציל את עם ׂ  
היה ׁ ש  
וה ּוא  
ליח ה' ּ   
קראת
ש נּ  
ואלקית ׁ
שה    
קדו ׁ
האי ּמהּ ,ב   
 
אמצע ּות ּתר ּו פה ֹ 
דו ׁש".
" ה ּז ֹו הר ה ּק ֹ
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לבט ּול
ראש ּה ּבח ֹול!   
מנת ׁ 
הט ֹו  
נהיה ּכ בת   

נפעל ּ  
יענה ּ 
דו ׁש
נלמד ה ּז ֹו הר ּ 
חינו!   
זרות ּ 

הק ֹ
הגּ ֹ 
הק ׁש ֹות ּב כל ּכּ  
מעלינ ּו!
הק טר ּו גים   
לו ּכל ּ 
ּ   
ויתב ּט ּ

תש ּו בה,
נגאלים א ּלא ּב ׁ 
ראל    
יש 
אין ׂ  
בטחנ ּו  
כבר ה ּו   
ְָ
)פרק לו כה(
יחזקאל ּ
התנבא הנּ ביא    
כבר ּ   
וכיצד? ּו  
 
ואמר ּו
טהר ּתם" וג ֹו'   ,
מים טה ֹו רים ּו   
עליכם  
"וזרקתי   
ּ    
ונז ּכה
הקד ֹו ׁש   ,
הזו הר ּ 
יקי ה ּד ֹור ֹות ׁ
צד 
ּ 
לימוד ֹ 
הו ּב ּ 
שּ ז ּ
לטהר
ונז ּכה   
טהרה   ,
השי"ת ר ּו ח   
עלינו   
ש ּ י  
קרוב ׁ
ּב ֹ 
ערה ּ  
שה
דו ׁ
וללמוד ּכל ּת ֹו 
ליו  
לבבנ ּו   

רתנ ּו ה ּק ֹ
צרנ ּו ֹ   
לעבד ֹ 
מאדנ ּו,
בכל  
שנ ּו ּו  
נפ ׁ
בכל  
חלקיה ּב כל ּכ חנ ּו ּו  
פרד"ס    
ּב   
יפקון
"ב האי  
מהימנא ּ
הרעיא    
הבטחת    
תק ּים    
ּו  
ספר ה ּז הרּ   ,
מהרה
צדק ּב   
ביאת גּ ֹו אל  
רחמי" ּב  
לו תא ּב  
ּב ּ
יה מן גּּ 
אמן.
ימינ ּו  ,
ּב 

סיכום לזעקת ביטול "גזירת הגיוס"
על ידי שיתרבו שיעורי הזוהר הקדוש דקה ביום ,נתגבר על
גזירת הגיוס )זוה"ק(.
על ידי שכל מגידי שיעור של דף היומי ומשנה ברורה ועוד,
ילמדו עם תלמידיהם דקה אחת זוהר ביום יתבטלו כל
הגזירות )זוה"ק(.
על ידי שכל הבחורים ילמדו דקה זוהר ביום יתבטל הגזירה
)זוה"ק(.
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חייבים למסור נפש על גזירת השמד ,לימוד דקה זוהר ביום
הוא התשובה לגזירה )זוה"ק(.
יהודי! דע כי זוהי שעת השמד אשר מחויבים למסור את
הנפש ,אם למעצר או לגרוע מזה!!! התשובה!!!



יחד נמסור את הנפש ללמוד דקה זוהר ביום ,וגבר
ישראל!!! )זוה"ק(.
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48
היבת
ני ַ ְ ִ
זרת ִס ְ ֵ
בל ְ ֵ ַ
והאסנת ִ
הזרת ְ ָ ֲ
ִל ַ ְ ֵ
ýבאהבה ֶòל
ùאחדýת ְ ַ ֲ ָ
ז₣הר ַה ָčדְ ַ ְ ò₣
אחת ִלýﬂד ַ
ùד ָčה ַ ַ
ְַ
יóראל
לל ִ ְ ָ ֵ
ְַ

לתן
ְֵַ

אהבת
נרבה   
נאת חנּ םּ   ,
ש 
של ׂ 
דמון ׁ
החטא ּ 
את   
הק ֹ 
ראל
ש 
וי ׂ 
ריתא  
או  
ק ּו ׁ 
הוא ֹ
דשא ּב ריּ 

הר"י זיע"א
למידי ָ ַ ְ ִ
והקהילת ַ ְ ִ ֵ
הרנים ְ ַ ְ ִ
התאחדת ָ ַ ָ ִ
ִ ְ ֲַ
אלי!!!
ִמי ַלה' ֵ ַ
המ ּ  
קד ׁש אין ל
חרב ּבית ּ 
שנּ  
חז"ל מ ּי ֹום ׁ
אמר ּו  
בר  
ְָ
מדר ׁש
ואמר ּו ּב   
מחבר ֹו   ,
מר ּבה   
קללתו  
ֹיום ׁ
ש אין ֹ   
נחרב
ימיו ּכ א ּל ּו   
קד ׁש ּב 
ש ּלא   
ּכל ּד ֹור ׁ
נבנה ּבית ה ּמ ּ  
עון
ש
חרבה יר ּו ׁ
ולא   
ידו  .
ּבית ה ּמ ּ  
לים א ּלא ּב ֹ 
קד ׁש על ֹ 
נאת חנּ ם!
ש 
ׂ

קדא
ְ ָ

ריתא חד ה ּוא) ,זוֹ ה"ק(,
ואו  
ויש 
הוא ׂ   
ראל ֹ 
ּב ריּ 
ינינ ּו
הע ּק רי ּב 
לפרוד  
ּב ֹוא ּו ּ   
ונתב ֹו נן ,מה גּ ֹורם ּ  
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ית ּבר,
אמת ּבה'  
מאמינים ּב  
היינו    
ש ּב   
לאבינ ּו ׁ
 
מים? אם ּ  
או הב
ם  
ש ה 
מו ׁ
הבים ּכל יה ּו די ּ 
היינ ּו א ֹו  

ית ּברֹ 
ממ ׁש ּכ ֹ
גרמ ּו
ש ּ י  
לא ר ֹו צה ׁ
יהו די ,
ּכל יה ּו דיּ ,ו מי ׁ
ש ֹ
או הב ּכל ּ 
צער
הו  
וחסּ ,ו מה ע ֹוד ׁ
חלילה  
ראל   ,
יש 
לעם ׂ  
נות  
אסו ֹ
ֹ 
שּ ז ּ
אפילו
מדר ׁשׁ :
חז"ל ּב   
אמר ּו  
ש 
מו ׁ
דו ׁ
   
שהּ ,כ ֹ
הכינה ה ּק ֹ
שּ  
מרת ּכ ּ  
נגד ֹו ,קלני מראשי
או  
לו קה ׁ ,ש  
אם ר ׁ
כינה מה ֹ
שע ֹ
)ת ּק ּו ני זוֹ הר ּת ּק ּון
הרש ּב"י זי"ע ּ
לנו ׁ  
כבר גּ 
קלני מזרועיּ .ו  
ילה ּ 
יון
מכ 
ש ּק ֹו רים ,זה ּ 
ראים ׁ
מפ ני מה ּכל אס ֹונ ֹות הנּ ֹו 
ל' ועוֹ ד( ּ  ,
מדים ז ֹו הר
לו  
הס ֹוד  
ללמד ּת ֹורת ּ 
רו צים   
ׁ
ולא ֹ
ש ּלא ֹ
מים
ש 
יראת ׁ
ולזה אין   
ראות   ,
הקד ֹו ׁשּ ,ופ ֹו  
ּ 
נוֹ 
נורא ֹ
גמים ֹ
)אמרי
אמו נה   ,
לעץ ח ּ יים(  ,
הקּ ד מה  
למידים) ,מהרח"ו ּב  
לת   
ּ 
ואין ּ 
לתש ּו בה ּ  
מה) ,מוֹ רה
ש
ותק ּון הנּׁ 
זו כים ׁ  
נחס ׁש ער ט' יג( ,
ּ פ  
לא ֹ
לבעל
ערים   
)מאה ׁש  
הלב  ,
טמטום ּ 
ונ ׁ ש  
אצ ּבע אוֹ ת מ"ד(  ,
ּב  
ארים ּב ּ  
נחס הנ"ל ,ר ּבי
)אמרי ּ פ  
נות   ,
יש מגּ פ ֹות  
בגללם ׁ 
הת  ניא(ּ ,ו    
ּ 
ואס ֹו ֹ
דע מה
ואין א ּתנ ּו ֹיו  
ואנּ א אנ ּו ּב אים  ,
הקּ ד מה(  ,
יה ּודה ּפ ת ּיהּ ,ב  
מרבים ,מ ּב ית
מים ּ  
ש 
לרחמי ׁ
ילד ֹיוםּ ,כי זק ּו קים אנ ּו    

צפנּ ּו.
מחוץ ּת ּ 
ּו ּ 
הר ׁ ש ּב"י
למידי  
חברים ּת   
אהבת   
מתאחדים ּב   
ַעל ּכן אנ ּו     
אלא הם
חלילהּ  ,
קנאה ּו פר ּוד   
יניהם   
אשר אין ּב  
זי"ע ׁ 
דאיתא ּב ּ  

ואחדות גּ מ ּור ּכ   
ּב   
"אנן
אדרא:
אהבה ּ   
דאיתא
הח ּ ייםּ ,כ   
אילן  
חזים ּב  
ואו  
חביב ּו תא ּת  
ּב  
ליא"ֹ  ,
)ש ּבת ּ דף פח,
מרא ׁ
אמרו ּב גּ  
נשא(  
מהימנא ׂ 
)רעיא    
בזוה"ק   
וכן ּ  
חיי,
סמא ּ ד  
למיימינים ּב ּה ּ  -
רבא     ,
אמר  
"ד  
ב'(:
ּ
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שם:
פרש ר ׁש"י ׁ
דמו תא"ּ ,ו ׁ  
מאילים ּב ּה – ּ 
ש  
למ ׂ 

סמא ֹ 
דה,
טרו דים   
  
סוּ 
לדעת ֹ
עסו קים ּב כל ּכ חםּ ,ו ּ 
למיימינים ּ  -
ש היא ע ּקר ,עכ"ל.
ימינו ׁ
אדם ּ 
ּכ  
המ ׁ ש ּת ּמ ׁש ּביד ֹ  
זו ה"ק
לתלמידיהם   
מדים ז ֹו ה"ק ּומ ֹו רים      
ש ּל ֹו  
אׁ 
ללמד ֹ
ֵ
יכי
ממש 
הח ּ ייםּ ,ו  ׁ  
חזים ּב עץ  
המימינים הא ֹו  
הם     
יקי ּ 
שי ּ   
דו ׁש
הד ֹור ֹות ,מהרמח"ל ּ 
וצד 
קדו ׁ
רכם ׁ
ּ ד ּ 
הק ֹ
של ֹ 
רגלי
וליל   
להק ּביל ּפ ניו   
חפץ   
הגר"א זי"ע  
אשר ר ּבנ ּו   
ׁ 
תו    
היה   
אליו ,אם  
לקראתו  
 
]מוילנא
ֹ
נמצא ּב ח ּ יים ח ּי ּו ֹ
יקים
וכל ה ּצ ּ ד 
רגל[  ,
נתים ּב 
מהלּ כ ׁ ש   
לאיטליה   ,
   
דיסקין זי"ע
מהרי"ל   
של   
דול ׁ
דו ׁשים ּ  
ּ 
מהבית ּ דין הגֹּ 
הק ֹ
מלחמת העוֹ לם
לפני    
ש נה   
ש נת תרפ"אׁ 19) ,
לים עיה"ק מ ׁ 
ש
ּביר ּו ׁ
ארץ
אלף ס ּי ּו מי ז ֹו ה"ק ּב  
לארגּ ן  
חפצו   
הנ ּיה( ,א ׁ
 
שר ּ  
וא ּתם גּ ם
ראים  ,
האסונ ֹות הנּ ֹו 
ּו בגּ ֹו להּ ,כדי  
למנ ֹו ע את ֹ  
התחנּ ן אז
ש  
הקד ֹו ׁש מהרי"ל אשל"ג זי"עּ ,ב על ה ּס ּלםׁ ,
ּ 
ללמד
לתלמידיהם   
רו      
ש ּ י  
רב ני איר ֹו ּפהׁ ,
פני ּ 
ּב  
קו ֹ 
ויו ּ
תח ּ ז ּ
שה ֹור ּו
ראלּ ,כ פי ׁ
יש 
ש ּי ּ ציל את עם ׂ  
זו ה"קּ ,כי רק זה מה ׁ
ֹ
לזה
ולא אב ּוּ ,ו  
ש מע ּו  
ולא ׁ
המים) ,בכ"י(  ,
וגילו ל ֹו מן    
ּ 
שר
האימה רח"ל ,א ׁ
ו אה ּ   
נות  
הא ּי ּו מים ּב ֹ
האסו ֹ
קראו ּכל ֹ  
ּ 
ראה את
אשר  
אמת זי"עּ ,כ ׁ 
האמרי  
דו ׁש    
הצ ּ דיק ּ 
הק ֹ
ּ 
קב לים
המ ּ 
עש ּו ּ 
שׂ 
ראים ׁ
והת ּק ּו נים הנּ ֹו 
והב כ ּי ֹות ּ  
הת פ ּל ֹות ּ  
ּ 
דו ׁשים עם ּ  
דו ׁש
שם מ ֹורנ ּו ּ 
ברא ׁ
נס ּת ריםּ ,ו  
יקים  
צד 
ּ 
הק ֹ
הק ֹ
היו
אמר " ּ 
רבי יה ּודה ּפ תּיה זי"ע   -
האלקי ּ 
קבל    
המ ּ 
ּ 
אל ּו ּ 
]אשר אי
בכ ּי ֹות ׁ 
פל ֹות ּו  
וכא ּלה ּת ּ 
יקים   
לנו ּכ א ּלה צ ּ ד 
ּ 
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זו הר
יע    
להגּ 
אפשר   
ׁ  
לפנימ ּי ּות ה ּלב טה ֹורה ּב לי ל ּמ ּוד ֹ
הו אה
לא   
ודאי 
דו ׁש ּת ֹורת ּ 
ּ 
הס ֹוד[ּ ,ב איר ֹו ּפהּ ,בּ 
היתה ֹ 
הק ֹ
מיליו ני יה ּו דים ,עכ"ד.
הנּ ֹו 
רבבות ּו ֹ  
נצ לים ֹ  
והיו ּ 
ראהּ   ,
למ ּוד ה ּז ֹו הר
להתאחד ּו    
הּ ,כ ּלנ ּו חּי בים     
להתאגּ ד ּב ּ 
ַע ָ
בפרט את
ראלּ ,ו   
ש 
להציל את עם י ׂ 
ּ 
הק ֹ
דו ׁשּ ,כ די ּ   
ארץ ּ 
וכל
האירני ימ"ש  ,
ההמן    
זרת   
דש ,מ גּ  
הקׁ 
ֹיו ׁ ש בי  
הא ּי ּו מים
נות  
מב  
מבח ּוץ ּו ּ 
יבים ּ 
האו  
מהאסו ֹ
פניםּ ,ו ֹ   
ֹ 
קטנּ ה
מעין ׁש ֹו אה  
שּ זה  
מו רח"לׁ ,
מעים  
הנּ ׁ ש  

מידי ֹיום ּבי ֹו ֹ
ול ּכ לל.
ליחידים  
  
להחיש!!!
הגּ א ּו לה ׁ   
התח ּ זק ּכדי את  
אדיש!!!   
היה ׁ  
ּת  

ַאל
וצרי
ְ ִָ

למאד,
שה עד   
קדו ׁ
לזכר!!! ּכי   
ּ 
הארץ ה ּזאת ֹ 
עיני ה'
את ּה ּת מיד  
אלקיּ דר ׁש  
אשר ה'  
"ארץ ׁ 

ש נה" ּ 
ברים ּפרק
)ד  
אחרית ׁ
ועד   
הנה  
מראשית   
אלקיּ ב ּה  ׁ  
 
ועלי
לדו די   
הפס ּוק  
לידע ּכּו נת ּ 
צרי  
יא יב( ,א  
"אני ֹ 
צריכים
הירים ּפרק ז יא( ,וה ּוא ּכי אנ ּו   
)שיר   
קתו" ׁ
ּת ׁש ּו ֹ 
ּ 
וגעגו עים
אתער ּו תא ּ ד  
לעורר   
מקדם ֹ 
לת ּתא )זוֹ הר ל לּ    ,(
אהבת ה'
עלינ ּו את   
לעורר  
ואהבת ה' ּ  

יתברּ ,כדי ֹ 
שה רק על
נע ׂ
ראל  ,
יש 
לעם ׂ  
והבטחתו  
ּ 
וזה  
אלינוֹ      ,
יתברּ   
אמת את
קר ּב  
ש ּמ  
הת ֹורהׁ ,
פנימ ּי ֹות ּ 
זו ה"ק ּו   

ידי ּ 
למ ּוד ֹ
רש ֹו.
ראל ל ׁש ֹו ׁ 
יש 
עם ׂ  

ַעל

הכל
ונדע ּכי ּ 
מים   ,
ש ּב   
לאבינ ּו ׁ
ליחדו   
נערּ  
ּכן   
נו ֹ   
לב ּ
נביא
אמר ּב  
שנּ  
העליון ּכמ ֹו ׁ
ספר ּ 
ּכת ּוב ּב  
הת ֹורה ֹ   
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רעה ּו
איש אל  
יראי ה' ׁ 
נדבר ּו   
"אז ּ  
)פרק ג טז( 
מלאכי ּ
  
ליראי ה'
לפניו    
רון   
שב ה' ו ּ י ׁ ש מע ו ּ י ּכ תב  
ו ּי ק ׁ
ספר ז ּכ ֹ
בריכם מי הם
בזאת ּת ּב חנ ּו אם ּכ נים ּ ד   
מו"ּ ,ו  
ּו  ׁ  
לחש בי ׁ ש ֹ
רשת ּב הר
אלקיכם" )זוֹ ה"ק סוֹ ף ּפׁ 
אתם לה'   
קראים " ּב נים ּ 
הנּ   
ארץ ּ 
דש.
הקׁ 
הכינה ּב  
ראת    
להש 
הרא ּו יים ׁ  
ּ דף קיא  (:

חי:
סא ְ ַ ֵ
ימינים ָָ ָ  
ַל ַ ְ ִ ִ
ֵהם ּ 
נפי
לחסות ּב צל ּכ  
היכל  
הר ׁש ּו מים ּב  
אל ּו  
הר ׁ ש ּב"י ֹ  
האדמו רי"ם,
   
הכינה ע ֹוד ּב ח ּ יים ח ּי ּו תםּ ,כל ֹ   
"ב נים
ּ
קראים
הנּ   
קה ּל ֹות  
ור ּב נים ּו  
יבות  
וראשי ׁ  
ׁ  
היש ֹ
כינה
ראת ה   
להש 
והראו יים  ׁ  
אתם לה'   
ּ 
אלקיכם" ּ   
ארץ ּ 
דש:
הקׁ 
ּב  
יהו די
רו ה ּוא  
ודע! ּכי ּ 
ְזכר!  
הק ֹ
מח ּכה על ּכל ּ 
דו ׁש ּב ּ
"ולא
הרש ּב"י ע"ה  
של  ׁ  
נו ח ׁ
הת 
לתוּ  
ׁ
יבת ֹ
ש ּ י ּכ נס ֹ 
ממנּ ּו
ידח ּ 
בות   
וחשב ׁ  
נפשׁ   ,
אלקים ׁ  
יא   

לבל ּתי ּ  
מחש ֹ
יש
יכנּ ה ׁ 
ראל  
יש 
שם ׂ  
שר ּב ׁ
וכל א ׁ
)שמ ּו אל ב ּפרק יד יד(  ,
נדח" ׁ
ּ 
)פרק
הנּ ביא ּ
ירמיה ּו 
מהרה נב ּו את    
נו ּב   
לו ּת  
ֹ
קוה .ויק ּוים ּב ּ
מעה,
מד  
מב כי    
קו לּ  
אמר ה'   
"כה  
לא טו טז( ּ
ועיניּ   
מנעי ֹ
ויש
אויבׁ   ,
ושב ּו   
נאם ה'ׁ  ,
לפע ּל ת  
ש כר   
יש ׂ
ּכי ׁ 
מארץ ֹ
לגבו לם.
בו  
נאם ה' ,ו ׁ
לאחרית  
קוה     
ּת  
בנים ּ  
ש ּ

ההקמת
ער ַ ַ ְ ָ
ויטאל זיע"א ַעל ַ ַ
חים ִ ַ
הקמת מו"ה ַ ִ
ְַַָ

א(

שש ּכ חי
לכח ּת ׁ
לשים   
היו תי ּבן ׁ ש  ׁ 
סבת 
ּ 
לותּ :ב ֹ 
אר הגּּ 
קציר
עבר  
מהיםּ .כי  
מחשב ֹו תי ּת  
מש ּת ֹו מםּ .ו  ׁ  
בתי  ׁ 
יש ּ 
ׁ 
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עלתה
לא   
רפו אה 
נו ׁ
ואנחנו 
ּכ לה  
לא ֹ
ש ענ ּוּ  .
קיץ ּ    
למכ תנ ּו
עלתה אר ּו כה ּ  
ולא   
רנו  .
למחלתנו .אין מז ֹור ׂ  
לבשּ 
ּ 
אלף ות"ק וד'
חרב זה ה ּי ֹום  
שנ ּו .הנּ  
מקד ׁ
ּ   
לחרבן ּבית ּ   
דו ׁש
של ּ 
אחד ׁ
אוי לנ ּו ּכי ּפ נה ה ּי ֹוםֹ ,יום  
ׁ
הק ֹ
ש נים )ֹ (1504
ש הם
ערב ׁ
צללי  
וגם נט ּו   
ש נים  ,
אלף ׁ
שה ּוא  
הוא ׁ
ּבר ּוּ 
הק ּ צין,
וכלו ּכל ּ 
ש נים ֹיו תר   
ת"ק וד' ׁ
מחצי ה ּי ֹום הב'ּ   .
אמר ּו ר ּב ֹו תינ ּו
אשר  
ונו דע את ׁ 
ועדין ּבן ּ ד וד 
  
לא ּבאֹ  .
ימיו
המ קּ ד ׁש ּב 
נבנה ּבית ּ 
ש ּלא   
לברכה ּכל ּד ֹור ׁ
זכרו נם    
ֹ 
ּכ ּ 
ולדעת מה ּ זה
לחקר    
ואת נה את ּפ ני   
ימיוּ   .
נחרב ּב 
אל ּו   
ישי.
לא ּבא ּבן ׁ 
וגלו תנ ּוּ ,ו מ ּד ּו ע 
תארּ  
ועל מה נּ   

קצנ ּו ּ  
אחד
אמר  
ממ  
ול ּבי דּויּ  .
קר ּבי  
ואנינה ּב  
מצאתי א ֹון לי    
ָָ ִ
ה ּת ּק ּו נים ּת ּק ּון ל' ּ 
וזה
)דף ע"ז  .(:
ספר 
הו בא ּב  
ּ
מרחפת" וג ֹו' ,מאי
אלקים    
"ור ּו ח   
ניינא ּכ תיב 
נוּ :ת   
ׁ 
לש ֹו ֹ
גלו תא ,האי
כינתא   
דש ּ  
זמנא  ׁ 
ור ּו ח ,א ּלא ּבו ּדאי ּב   
נחתת ּב ּ 
כינתא
רייתאּ ,ב גין ׁ ש ּ  
או  
נשיב על אינ ּון ּ ד ּ   
ר ּו ח ׁ 
מתעס קי ּב ֹ
הכי
ויימא  
קלא   ,
אתעביד  
והאי ר ּו ח    
ינייה ּו  ,
דאש ּת ּכ חת ּב  
ׁ 
אטימי
עיינין   
סתימין   
חוריה ֹון   ,
מיכין ּ ד ׁש  
אינ ּון ּ ד  
ינתא ּב ֹ
לבא ּב לא
לכון ּ 
לג ּבי ׁ ש ּ  
ואתער ּו  
מו    
ּ 
כינתאּ  ,ד אית ֹ 
לבא ,ק ּו ּ
סכלתנ ּו ּ    
ורזא ּ  
דמלה ק ֹול
יניכ ּו   .
ואיה ּו ּב  
יה  ,
 
למנדע ּב ּ
מרה
או  
הי ׁש ע ֹו נ ּך וג ֹו'  
קרא נא  
קראּ .כג ֹון  
או מר  
והיא ֹ
ֹ
אכלין
בעירה ּ ד   
חציר ּכּ לא אינ ּון ּכ   
שר  
אקרא ּכל ה ּב ׂ
מה   
לגרמייהו
חסד ּ ד   
הדהּ ,כל  
חס ּד ֹו ּכ ציץ   
וכל  
חציר  ,
 
עבדי ּ     
עבדי.
ה ּוא ּ ד   
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זהר ּת ּק ּון ל'( :ו ּ י ז ּכ ֹור ּכי
)ת ּק ּו ני  
תוב ּ
זמנא   
ההא   
מצאתי ּכ ּ
ְַ
הלים עח לט(,
)ת ּ 
יש ּוב ּ
הו ל  
שר ּ 
ולא ׁ 
ב ׂ
המה ,ר ּו ח ֹ
ליה
לון מאן ּ ד   
מש 
של  ׁ 
חו ׁ
גרמי ּ די ֹו זיל ּ 
יח ,וי ֹ
איהו ר ּו ֹ
דא ּ 
עבדי
אינון ּ ד   
ולא ית ּוב    
עלמא  
מן   
לעלמאּ  ,ד א ּלין ּ 
הק ּב לה,
חכמת ּ 
דלא ּב   
לא ׁ ש ּת  
בעאן  
ולא  
שה  ,
יב ׁ
רייתא ּ 
לאו  
ֹ 
מינה,
דחכמה   
נביע ּו    
אסת ּלק  
וגרמין ּ ד ּ  
 
דאיהי י ּו"ד ּ  
וחרבא
ענ ּי ּו תא ּ   
גרמי  
לון ּ ד   
ארת ּבי"ת ׁ  
ואש ּת  
ׁ 
יבישה ,וי ֹ
אסת ּלק ּ ד איה ּו
והאי ר ּו ח ּ ד ּ  
עלמא  ,
ואבדן ּב   
והרג ּ  
ביזה   
ּו  
ואיהו ר ּו ח ּ 
ואיה ּו
דש  ,
הקׁ 
יח ּכ מה  
של מ ׁ ש 
חו ׁ
רו ֹ
דא ּת מרּ   ,
ּ
ויראת
רו ח ּ ד עת    
רו ח  
חכמה ּו  
ר ּו ח   
עצה ּו גב ּורה ּ
בינה ּ
אר ,ותרו"ץ(.
אמר ּב 
המ  
עיה יא ב( .וכו') ,עיי"ש ּכל ּ 
)יש  
הם ׁ 
 
תח ּלת
כ תב ּב  
והנּ ה מה ּ 
מה  :
ש ּלא  ׁ 
הת ֹורה ׁ
ב(  
עסק ּ 
לש ּ 
בריו ּ   
חסד
ריתא ּכל  
מש ּת ּ ד לי ּבא ֹו  
ואפיל ּו ּכל אינ ּון ּ ד  ׁ 
ּ ד  
בפרט
מבארּ ,ו   
טו   
ש ּפ ׁ
היות ׁ
עבדי     
ּ ד   
ש ֹ
וכו' .עם ֹ 
לגרמיה ּו ּ 
קרדם
נע ׂ
הר ּבים א ׁ
נו תינ ּו  
ּב  
הת ֹורה  
זמנּ נ ּו זה ּב 
שית ּ  
שר ּ 
עו ֹו ֹ
עסקם ּב ּת ֹורה על
אשר   
עלי ּת ֹורהׁ  ,
קצת ּב  
אצל  
לחתּ ב ּה  
 
מכ לל
להיו תם ּ 
יתרות  ,
לקבל ּ פרס  
מנת ּ  

וגם ֹ  
וה ּס ּפק ֹות ֹ  
וריחם
להיות ׁ ש מם   
יבות    ,
שי  ׁ 
רא ׁ
סנהדראותֹ   ,
ודיני ֹ     
יש ֹ
שי ּד ֹור    
לאנ ׁ
יהם   
מעש 
הארץ ,וד ֹו מים ּב ׂ  
הפלגה
נודף ּב כל   
ֹ
יהם היא
מעש 
וע ּקר ס ּבת ׂ  
מים  ,
ורא ׁש ֹו ּב   
מגּ דל  
הב ֹו נים  
ּ 
ספר
שםּ .כ ּכת ּוב ּב  
לנו ׁ
תוב ׂ   
אחר ּכּ  
כ תב  
מה ּ 
ונעשה ּ 
הכ ּ
ראשית ּ 
סוק
וזה ׁ 
)דף כ"ה  (:
שת ּבׁ 
פר ׁ
ה ּז הר ּב  
לש ֹו ֹ
נו על ּפ ּ
ערב
יש ּב  
מינים ׁ 
חמה  
ש  
והארץׁ ,
מים    
לדות ה   
ּ 
אלה ּת ֹו ֹ 
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קרא ּכת גּ ּב ֹו רים,
הנּ  
מהם ה ּוא  
מינים  ,
רבּ ,ו מן הג'  
הם,
אנשי  
מעו לם ׁ  
את מר ה ּמה ה גּ ּב ֹו רים א ׁ
עלייה ּו ּ 
ּ ד   
שר ֹ 
נבנה
הבה   
ראשית יא(  
)בׁ 
הון ּ
מס  
ואינּ ּון ּ 
 
טרא ּ ד א ּלין ּ ד א ּת מר ּב ֹ
כנס ּי ֹות
בנין ּב ּתי   
שם ּב   
ונעשה לנ ּו ׁ
וגו' ׂ   
לנ ּו עיר ּו  
מגּ דל ֹ 
יה,
ועטרה על ׁ 
ספר ּת ֹורה    
ויין ּבה ֹון  
ש 
מדר ׁש ֹות ו ׁ
ּו ּב ּתי   
ריש ּ
הכת ה ּזאת
והנּ ה על ּ 
וכו'  .
מה ,א ּלא ּ   
ו ּלא  ׁ 
למעבד ֹ
לש ּ 
לון ּ 
לו
מה  
העו סק ּב ּת ֹורה ׁ
אמר ּו ּב גּ  
 
נח ֹ
ש ּלא ל ׁ ש ּ 
מראּ :כל ֹ 
לאויר הע ֹו לם.
יצא   
ולא  
ליתו על ּפ ניו  
שנּ   
ׁ
הפכה ׁ ש ֹ  
האלה
האנ ׁ שים ּ  
ואמנם   
מה    :
ש אין ע ֹו  
ראיה ׁ
ג(   
סקין ל ׁ ש ּ 
עסקם ּב ּת ֹורה
אמרם ּכי ּכל   
וענוה ּב   
ימה    
מראים ּת 
 
עליו
מאיר  
התנּ א ר ּבי  
דול ּ 
והנּ ה   
מה  :
ה ּוא  ׁ 
לש ּ 
החכם הגֹּ 
ללות,
אמרו ׁ 
עליהם ׁ
העיד   
הלום  
ש ּלא ּכ ה ּואּ ,ב ֹ  
ֹ  
לש ֹון ּכ ּ 
וכו'
לדברים ּ  
מה ז ֹו כה    
העו סק ּב ּת ֹורה  ׁ 
לש ּ 
ּכל ֹ 
הרבה ּ 
והו ל
נהר ׁ
שה ּכ  
ונע ׂ
לו  
ּו ּ  
רזי ּת ֹורה   
ש אינ ֹו ּפ ֹו סק ֹ 
מגלים ֹ
לע ּין ּב ּה
לטרח ּו  
הצטרכ ֹו    
לתי    
מאליוּ ,ב ּ 
המ תגּּ בר   
כמעין ּ 
ּו    
הת ֹורה מן ה ּס לע ,הנּ ה זה
של  
טפין ׁ
טפין  ּ 
ּו לה ֹו ציא  ּ 
מימי ּ 
האיש
הלכתהּ ,ו מי זה ׁ  
ֹיורה ׁ
מה ּכ ּ    
עו סק ּב ּת ֹורה ל ׁ ש ּ 
ש אינ ֹו ֹ
לא י ּ זל ּו  
אשר 
ׁ 
תו ה ּמ ׁש נה ה ּזאת ור ֹו אה
ראו ֹ
מעות ּב ֹ 
עיניו ּ ד ֹ 
תו.
פחיתו ֹ
ֹ  
חסרונ ֹו ּו ּ  
ירמיה
ברי הנּ ביא    
שם ,את ּ ד  
ממשיׁ 
ְועד  ׁ  
וכל ה גּ בע ֹות
רעשים  
והנּ ה  ׁ  
ההרים  
"ראיתי   
  
חו רים
מפ ני מה      
נתו ּ  ,
התקלקלו"ׁ ,
ש ּכּו ֹ 
מתקלקלים ה ּב ּ
ּ   
לגמרי ,מ ּ פ ני
תקלקלו    
קראים גּ בע ֹותׁ ,
עירים ה נּ   
הצ  
ּ 
שנּּ     
)פרק ד' כ"ד(
ּ
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ועל
ללמוד ּת ֹורת ה ּס ֹוד  ,
תיהם 
שר ּב ֹו  
ר ֹו אים ׁ

רו צים ֹ  
לא ֹ
ועלתה
ולענה    ,
רא ׁש    
ולבם ּפ ֹורה 
נתקלקלו ּ  
ּכן גּ בע ֹות א ּל ּו ּ     
ילא
ממ 
האמתּ ,ו ּ 
לכפור ּבת ֹורת   
חלו דת טיט   
ורפ ׁש ֹ  
ּב הם ּ 
רה ּת ֹורת ה ּס ֹוד,
סוד ֹות  ,
מאמינים ּב ּת ֹורה ׁ
לא    

וע ּקּ 
ש ּכ ּל ּה ֹ
עו לם
להם  
יהיה  
לא   
ספק ּכי 
ואין  
פרים ּב ּה  ,
וכו  
חלק ּב ֹ
ֹ
ונמצא ּב ּ   
לעץ ח ּ יים(.
הקד מה  
המהרח"ו    ,
הבא) ,עכת"ד     
ּ 
איש חי
טירת ה ּבן ׁ 
אחרי ּפ  
ש 
מו באׁ ,
אור ֹ 
בספר ֹ
הזו הר ּ
ְֵֶ
למידו
זי"עּ ,ו   
ינו ֹיו סף ח ּ יים  
ּ 
פטירת ּת ֹ  
רב ּ
ש נים ּב ּצרת
לש ׁ
ש ׁ
היה ׁ
"ע  ,
זי 
אגסי  
מעון   
 
המק ּו בל ר ּבי ׁ ש ֹ 
התב ּו אה,
אכל את ּכל ּ 
ש 
ארבה ׁ
ואחר ּכּ בא ּ  
ורעב   ,
 
וכלם ּב רח ּו.
העיר ּ  
הציפ ּו את ּב ּתי  
ש 
רבים ׁ
יטפ ֹונ ֹות ּ 
וש 
ׁ
ע ֹונ ֹו תינ ּו
זו גּ  
שםּ   :
המהרח" ּוׁ ,
עד ּכ תב    
רמה ּב 
וסבה ֹ
לאר
דו לה ה ּזאתּ ,ו  
מצוה  
לבט ּול   

הגּ ֹ
הר ּבים ּ  
נעדרת
האמת    
חכמת   
ות הי   
מהר הּ זהּ  .
והנּ  
לות ה ּמר  
הגּּ 
קצה
גע ּב  
מדים נ ֹו  
מה ּל ֹו  
ואין מי  
זוית  ,
קרן  
נחת ּב  
מו  
ּ
טעם
ש ּלא  
פיהּ .כי מי ׁ
לטעם מנּ  פת צ ּו  
ידו   ,
המ ּטה ׁ 
ּ 
אשר ּבֹ 
רות מ ּי מיו ,וא ֹוי
לא  
האמת ּכ א ּל ּו 
חכמת   
טעם   
 
ראה מא ֹו ֹ
גלות
נה ׁ
לב ר ּי ֹות   
להם ּ 

והאו מר ּ די לי ּבנֹּ  
של ּת ֹורהֹ   .
מעל ּב ֹו ּ 
עלמא
איברי ּב   
ליה ּ ד לא   
עסק ּב נּ ּ 
אין לי  
רות ,טב ּ 
סת ֹ
המ ׁ ש נה
אצלי ּפיר ּוש ּ 
וזה   
)ת ּק ּון מ"ג(  ...
ב ּת ּק ּו נים ּ
מבאר ּ
ּכ   
ויום
ש ע ּבן  
יהו ׁ
"אמר ּ 
)אבוֹ ת ּפרק ו' ב'(  

לויּ ,ב כל ֹיום ֹ 
רבי ֹ 
להם
אוי  
ואו  
חורב ּו    
ּבת ק ֹול י ֹו צאת  
מרת ֹ
מכרזת ֹ 
מהר ֹ
היו תם
של ּת ֹורה"ּ ,כי ּב לי  
נה ׁ
לב ר ּי ֹות ּ   
ּ 
מעלב ֹו ּ 
ספק ּב ֹ 
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ריה ּ   
גדי
בשת ּב  
לו ׁ 
בסיפ ּו 
טיה ּו ּ  
ש 
סקים ּב ּפ ׁ
עו  
לבדם ,היא ֹ
ֹ
יאמר ּו
הא ּמ ֹות  
וכל  
תה  ,
הו ׁ
שק
תה ו ׂ
שת ּכס ּו ּ 
אלמנו ּ 
ּ
ּ   
ראל ,מה ּד ֹו דּ  
הלא
רתינ ּו  ,
מת ֹו 
רתכם ּ 
מד ֹוד ,מה ּת ֹו  
ליש 
ׂ  
דול
עו לם ,אין  
רתכם ס ּפ ּו רים ּב   
גּ ם ּת ֹו  
עלב ֹון ּת ֹורה גֹּ 
הבלי ֹ
של ּת ֹורה",
מעל ּב ֹו נ ּה ׁ
להם ל ּב ר ּי ֹות   
"אוי  
ולכן
מ ּזה   ,
ֹ
בוד
נו  
חכמת ה ּק ּב לה ׁ
סקים ּב   
עו  
 
תנת ּכ ֹ
ש היא ֹ
ואינם ֹ
תרגּ ׁש ֹות
הרע ֹות ה ּמ   
וכל  
מאריכים הגּ ל ּות  ,
לת ֹורהּ ,כי הם    
לעו לם ,עכ"ל.
לב ֹוא ֹ 
רו ּתל ּוי
נות ׁ
לבד ּכל  
ש ּלא ז ּו ּב  
מר ׁ
האס ֹו ֹ
ש ּק ּ
ְל ַ
להיות
ש 
אלא גּ ם ח"ו מה ׁ
צאוורםּ  ,
ּב    
עתיד ֹ  
שה,
לה לא ֹו ת ּה ּב ּו ׁ
יבוא ,הם ׁ 
ׁ
ואוי ּ 
אש מים ּב כךֹ  ,
ש ּלא ֹ 
הדיןּ ,כי רק ר ּבי
תה ּ  
יענ ּו ּב ֹיום ּ  
כלמה ,מה  
לה לא ֹו ּ 
וא ֹוי ּ 
לו,
רצו  ׁ 
והם 
לפטור מן ה ּ דין  ,
לשמ ֹו ע ֹ
ׁ ש מע ֹון יכ ֹול ֹ  
לא ּ 
על זה ּכ תב
אור"  
ולא אב ּו   
 
רתו – ּ
"ת ֹורה ֹ
ללכת ּבת ֹוֹ 
אור"
הפס ּוק 
שםּ ,כי ּ 
המהרח"ו ׁ
   
"ותורה ֹ
)מ ׁש לי ּפרק ו' כ"ג( ֹ 
הכת
כנגד ּ 
דו ׁש וז"לּ :ו   
ספר הז ֹו הר ּ 
חכמת  
הוא רק על   
הק ֹ
ּ
שר
תורת ה' א ׁ
חכמים הע ֹו  
למידי   
הנ ּיה הם ה ּת   
 
סקים ּב ֹ
"ואל
אמר  
הארץ  
ולא מן   
המים  
נפשם חצ ּו בה מן    
ׁ  
חצו בה מן    
שנּׁ  
אורם" ּכי גּ ם ׁ
מים  
ה   
המים,
ואין ֹ
פשם ּ 
חז"ל
שם  
למעלה ּב ׁ
תבנ ּו    
כ  
מו ּ 
אור ּבת ֹו 
אין  
רתם ּכ ֹ
להם ֹ
וחכמת
בלי    .
למוד ּב  
מחש ּכים ה ֹו ׁ ש  
על ּפס ּוקּ :ב ׁ  
יבני זה ּת ּ 
ברים
הד  
אירה א ֹו תםּ ,ו    
המ  
ספר הז ֹו הר היא ּ 

מבארת ּ  
חש ּו בים
אל ּו הם ׁ 
מל ּב ּו ׁ שים ּכ ּ 
למודּ ,ב  
הנּ   
אמרים ּב ּת ּ 
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אמר ּו
ש 
וזה ׁ
"ותורה א ֹור"  ,
עליהם  
שר   
גּ ׁ ש מ ּיים ,א ׁ
נאמר ֹ 
עיה הנּ ביא
יש  
נתנ ּבא ׁ 
ועל זה   
אורם  ,
המים  
ואל    

ואין ֹ
ידע ּו" וג ֹו',
לא  
דר 
עורים ּב 
לכתי   
"וה ֹו ּ  
ואמר :
נחמו תיו   
ּב ֹ  
מס ּפרם ,וכ ּו' ,עיי"ש...
נו דע ּו ּב  
הפ ׁ
הת ֹורה  
ּכי ּ 
ש טית ֹ
שים
מג  ׁ 
לבד  ,
בלי ּב  
למוד ּב  
העו  
בלי  
ספק ּכי ֹ 
סקים ּב ּת ּ 
ְ ִ
עינים
להם   
ואין  
שי ה ּת ֹורה  ,
עורים קירּ ,ב לב ּו ׁ
ּכ   
לא על חנּ ם ּכ פי
סת רים ּב ֹוּ ,כי 
הת ֹורה הנּּ  
ר ֹוא ֹות ּב 
רזי ּ 
אלא
שר ּו פס ּולּ  ,
והתר ּכ ׁ
טהור אס ּור ּ  
רצ ֹו נם ּפ סק ּו  
טמא ֹ 
ראם
ש ּק 
כמו ׁ
ליו  
מת ֹו ּ פ  
נימ ּי ֹות ּ 
ּ 
דעי חןּ ,ו ֹ 
הת ֹורה ּכנּ ֹודע ֹ 
עינין וכ ּו'
סתימין  
לעיל   ,
ארנ ּו  
ב  
האחד ּ 
אחר   ,
מקום  
ּב ֹ 
עבדי",
"מי ּ 
ש ּכת ּוב )ישעיה פרק מ"ב י"ט( 
וזה ׁ

עור ּכי אם ּ   
האמת
חכמי   
לא ּפ ּו קי   
למע ּו טי ּו  
הכוונה היא  
אבל    

סקים
אבל הע ֹו  
קב לה ּכנּ" ל  ,
מרי ּ 
קראים ּב נים ,אינ ּון  
הנּ   
כפי
תיהּ ,ו  
דו  
לתי ּ  
לבד ּהּ ,ב ּ 
ּב ּמ ׁ ש נה ּ   
סו ֹ
כלו תם ּב ֹ
הסת ּ 
מתר ּכנּ" ל הנּ ה
ואם ּ 
אסור  
סקו ה ּ ד 
תיה ּ 
סוד ֹו  
ֹ
ינים אם ּ 
יפ ּ 
עור ּכי אם
"מי ּ 
ש ּכת ּוב 
וזה ׁ
עורים ּבו ּדאי הם  ,
א ּל ּו   
ועליהם
עבד ּכנּ" ל    ,
נקרא  
פשט   
עב ּ די"ּ ,כי הע ֹו סק ּב ׁ 

ידעו
דר 
ללכת ּב 
זכ ּו   
לבוא ׁ
עיה   
יש  
נתנבא ׁ 
ּ   
ש ּ י ּ 
לעתיד ֹ 
לא ּ  
מחש
אשים ׁ  
עוד ׂ  
וזה ׁ
האמת  ...
חכמת   
ה ּוא ּ דר   
תוב ֹ
ש ּכ ּ
המ ּ 
מחשּ  
הוא ׁ  
בלי ׁ
למוד ּב  
  
ספר
לפניהם ֹ 
ש ּ
לאורּ ,כי ה ּת ּ 
ויסתכלו
לאורּ     ,
אשים    
שט הע ֹו לם הּ זהׂ   ,
ּב פ ׁ
לפניהם ֹ 
אור
רייתא ה גּ נ ּו זים ּב ֹו ,ה נּ  
או  
כו  
ּ 
ותורה ֹ
קרא ֹ 
רזין ּ ד ֹ
מת ֹו ֹ
ההקּ דמוֹ ת(.
ש ער   
זיע"א על ׁ
הקּ ד מת מוהרח"ו   
)ספר עץ ח ּ יים   -
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כלי
או  
זו ה"ק כתבוׁ :
הר ׁש ּב"י זי"ע ּב ּ   
אמר  
ש ֹ
מכילתא ּו ּב ֹ
ַָ
כינה
וג ּל ּוי ׁש  
חנית  
רו  
מק ּב לים   
המן הי ּו  
ּ 
הארה ּ
שם
החיד"א ׁ
וכתב על זה   
הת ֹורה   ,
דות ּ 
ללמוד ּבס ֹו ֹ
ֹ  
היה ה ּמן
אשר  
יקים ׁ 
לצ ּ ד 
וקא ּ 
ש ּ זה ּ ד  
רותׁ ,
או ֹ
ּב ניצ ֹו צי ֹ
אין ּכן ּ  
טו
"והעם ׁ
ש ּכת ּוב ּב הם   
לאל ּו ׁ
מאיר ּב הם ,מה  
 
ש ּ
האיר
לא  
ולהם 
טו תם   ,
הלכו  

ולקט ּו" ּכ ֹ
אחר ׁ ש ּ
לו מרּ    ,
ה ּמןּ ,ו מי ּ 
ש את ה ּמן
לחפ ׂ
לטרח ּ  
צריכים    
ש הי ּו   
אל ּו? הם ׁ
יקים
כו וכ ּו' ,עכת"דּ .ו בא ּור ּו ה ּצ ּ ד 
מרחוקּ ,ו   
לטחנ ֹו ּו לד ּו ֹ
ֹ 
לו קל? ּכי ה ּמן
לחם ּ 
לו  
המן   
לא רצ ּו את ּ 
מ ּד ּו ע 
הק ֹ
וקרא ּו ֹ
יצד?
לבםּ ,כ 
נות ּ 
קלקלתם  
מג ּלה את     
היה  

צפו ֹ
ואת ּכל ּ 
טרח ֹו
לא  
בכלל 
האהלּ ,ו   
ליד ּפ תח   
יקים ּבא ה ּמן  
ֶ ִַַ ִ
יבה
יש 
וראש  ׁ 
אדמו"ר ׁ  
ואם  
לצאת  ,

היה ּ  
המן ֹיורד
היה ּ 
חרת  
למ  
סתר ,מ ּיד ּ 
חטא ּב  
ח"ו  
ש 
דול ׁ
גֹּ 
מו
לחפ ׂ
נצר ל ׁש ֹו טט ּו ּ  
והיה   
אהל ֹו   ,
מפ תח  
אד ּ 
רחוק ּמ 
ש ּכ ֹ
ֹ 
מג ּלה את
היה  
רצו את ה ּמן ּכי  
ולכן 
הרש עים   ,
ּכל ׁ  
לא ּ 
רבים.
קלקלתם ּבּ 
 
הקד ֹו ׁש,
זלזלים ּבז ֹו הר ּ 
ש ּמ    
נמצאים ּכ א ּל ּו ׁ
ְמּ כן ע ּתה    
כלמה,
תה ּ  
תה ּב ּו ׁ
לאו ּ 
ואוי ּ 
לאו ּ 
ואוי ּ 
לה ֹ 
שהֹ  ,
לה ֹ 
ֹ
של ע ֹו לםּ ,בב ֹוא ֹיום ּ  
מלכ ֹו ׁ
מפ ני ּ  
לא יב ֹו ׁש ּו  ּ 
האי 

הדין
הארץ הם,
עמי   
קודהּ ,כי ּ 
דול  
הגֹּ 
יענו ל ּי ֹום ּ פ ּ
והנּ ֹורא ,מה ּ  
ש ּלא
דו ׁש ׁ ,ש מי ׁ
מהימנא ּבז ֹו הר ּ 
הרעיא    
ראם    
קו  
הק ֹ
ּכי ּכֹ 
דו ׁש
הבטיחנ ּו ּ 
כבר    
הארץּ .ו  
נקרא עם   
זו ה"ק   
הק ֹ
לו מד ֹ
ֹ
'היה
אמר ּו ּבז ֹו ה"ק מ'ה ׁ ש  
ש 
זי"עּ ,כי מה ׁ
הח ּ יים"  
"האור  
ֹ 
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ינו ה ּוא גּ ֹו אל
ממ ׁש מׁ 
משהּ ,כי ּ 
היה ר"ת ׁ 
ש ּ י  
'וא ׁ
שה ר ּב ּ
ה ּ
לא
הת ֹורה 
אחרוןּ ,ו ׁ 
ׁ 
משה ר ּבנ ּו נ ֹו תן ּ 
והוא גּ ֹו אל ֹ  
ראש ֹון ּ 
שה ר ּבנ ּו
לנו מׁ 
כבר  
טלניםּ ,ו  
של ּב   
לגא ֹול עם ׁ
ר ֹו צה  
אמר ּ 
משה
הבטיח לנ ּו ׁ 
ש   
מו ׁ
נאחז ּכדי  
ע"הּ ,ב מה   
להגּ אלּ ,כ ֹ
נשא ּ דף קכ"ד(:
רשת ׂ 
)פׁ 
ּ
רעיא    
ר ּבנ ּו ּבז ֹו ה"ק ּב  
מהימנא
יל
חב ּורא ּ ד 
הרקיע ּב האי ּ 
יזהיר ּו ּכז ֹו הר    
ילים   
ש ּכ 
והמ ׂ 

אימא ע ּל אה ּת ׁש ּו בה.
הרא ּ ד  
זו  
ּד איה ּו  
ספר ה ּז הר ,מן ֹ
למטעם
ראל    
יש 
עתידין ׂ  
בגין ּ ד   
נס ֹיוןּ ,ו  
ּב א ּלין לא ּצ ריּ  
יה מן
ספר ה ּז הר  ,
דח ּייּ  ,ד איה ּו האי  
מאילנא  
  
יפק ּון ּב ּ
הוןּ  ,
ינחנּ ּו
ברים לב( "ה' ּבדד   
)ד  
רחמי    .
לו תא ּב  
ויתק ּיים ּב ֹ
גּּ 
נכר" ,עכ"ל.
עמ ֹו אל  

ואין ּ 
ויחי( על ה ּפס ּוק
פרשת   
)ב ׁ  
דו ׁש ּ
הח ּ יים ּ 
האור  
הק ֹ
ְועד ּכ תב ֹ 
ענ ּיים מ ּי ין"
חכלילי  
עירה ,וג ֹו'    
סרי לגּ פן  
"א ֹו  
מה ּצר ֹות
שרק ּב ּה ננּ צל  
ימ ּוד ה ּת ֹורהׁ ,
וג ֹו' ,זה ֹיורה על ּל ּ
של ּת ֹורה,
יינ ּה ׁ
היה ּבנ ּו  
ש ּי  
וצריׁ 
רחמים   ,
ונגאל ּב  

"הביאני אל
הירים ד'(    ,
)שיר   
סוקׁ :
דפרש ּתי ּב   
ּכ  ׁ   
ספרי על ה ּפ ּ
'ד'ס
'ר 
ללמ ֹוד ּכל ּפ 
רו מז  
שם ּפר ׁשׁ ,
ּבית ה ּי ין" וג ֹו' ו ׁ
ש ּי ין ֹ
"יין
הפס ּוק ה ּ זה  
רש על ּ 
גמרא ּפׁ 
ברש"י ּב   
הת ֹורהּ ,ו ׁ  
ּ 
)ש ּבת ּ דף פח ,ב'(ּ :פר ׁש ר ׁ ש"י:
מרא ׁ
סוד"ּ ,ו ב גּ  
גּ   
ימטר ּיא ֹ
סודה,
חםּ ,ו טר ּו דים   
עסו קים ּב כל ּכ 
למ   
ּ 
לדעת ֹ
ימינים ּ  -
ש היא ע ּקר ,ע"כ.
ימינו ׁ
אדם ּ 
ּכ  
המ ׁ ש ּת ּמ ׁש ּביד ֹ  

וה ָד
ְַ

יצחק
יח   
ש 
ספרו ׂ 
אלפיה  
יצחק    
ר ּבי   
זי"עּ ,ב ֹ  
תיה,
דו  
עקר   
ּכ תבּ  ,ד ּ 
נתינת ה ּת ֹורה היא לס ֹו ֹ
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לגא ּו לה גּ ם
מו  
הר ׁ ש ּב"י ע"הׁ ,
הבטחת  
ע"כ ,וז ֹו הי    
ש ּס ּ
ותודה להשי"ת ּכ בר
קטנּ ים   
ילדים   

דות ה'ֹ  ,
סו ֹ
ילמד ּו ֹ
של ּ ד בר,
מוּ ,כ לל ֹו ׁ
חזון  ׁ  
 
הרש ּב"י ּ ד בר ֹיום ּב ֹיו ֹ
מתק ּים ּבנ ֹו ֹ 
ריש
נקל ּוס ּבׁ 
האו  
צאים ּב יד  
ראל ֹיו  
ש 
בני י ׂ 
" ּו  
רמה" ,ו ּת רגּ ם ּ 
ימטרּיא ג"ם הר ֹו מז
או ת ּי ֹות ר ׁש ּב"י ,גּ ּלי גּ   
גּ ּליּ ,ברי"ש ֹ
המ ק ּב לים על
שם ּ 
ינו ּב ח ּיי ּב ׁ
דכ תב ּ 
הרח מיםּ ,כ ּ 
למידת   
  
רב ּ
ודע
וגו' ,וז"ל  :
קרא ּפרק כו מד(  
)ו ּ י  
הפס ּוק 
ּ 
"ואף גּ ם זאת" ֹ 
ללש ֹון
לש ֹון אף ׁ  
דול ּבין ׁ 
הק ּב לה י ׁש ׁ   
מדרּ  
ּכי   
הפרש גֹּ 
ירמוז
לש ֹון ּ 
ניהם ׁ 
ש 
גּ ם ,אף על ּפי ׁ
רב ּויּ ,כי ל ׁש ֹון אף ֹ  
ירמוז ּ   
ּ  
מל ׁש ֹון
רחמיםּ  ,
למדת   
למדת ה ּ דיןׁ   ,
ולש ֹון גּ ם ֹ  
וגם ׁש מע ּבק ֹו לי,
)שם ל'(  
ׁ
חסדיםּ ,כ   
גּ מיל ּות   
ענין
דו ׁשים.
בריו ּ 
שם ּ ד  
רחמים ,וכ ּו' ,ע ּין ׁ
והמיעה ּב  
   
הק ֹ
הר ׁ ש ּב"י ע"ה
עלינ ּו את נ ׁ ש מת  
משי  
שנּ ׁ  
ידי ׁ
על  
לו מר  ,
ּכ ֹ
שם
לאברהם ּב ׁ
החסד     
ש ּכ תב   
רתוּ ,כמ ֹו ׁ
ּבל ֹו  
מדינ ּו את ּת ֹוֹ 
מדים ּת ֹורת
לו  
ש ּכ א ׁ
זי"עׁ ,
גלאנטי   
אברהם    
ר ּבי    
שר אנ ּו ֹ
ידי זה
גוון ,על  
שב ּב  
מתע ּטר ו ּי ֹו ׁ
הר ׁ ש ּב"י   
הר ׁ ש ּב"יּ ,בא  

עלינ ּו את ּ  
קראת "גּ ם".
הרחמים הנּ  
מדת    
נמ ׁ שי  

לבנים
לעד וז ֹו כה   
מדת  
עו  
המז ּכה את ּ  
וכל   
תו ֹ
זכו ֹ
הרבים ּ 
ְָ
זרים
העו  
הר ּבים ׁ
זכות  
יקיםּ .ו  
צד 
ּ 
של ֹ 
בגדל ּכ ח ּ 
לראות מ ּי ֹו  
פעל ּ 
למ  
והמס ּי עים ּ 
  
צאי
הקד ֹו ׁש הּזהּ   ,
יזכ ּו ֹ  
קרוב
אשר ּ  
קדה ,עד ׁ 
ונחת ּ ד   
ענ ּוג   
חלציהם 
 
רב ּת 
נזכה ּב ֹ 
ויקוים ּבנ ּו ה ּפס ּוק
עלינ ּו ר ּו ח   
ם  
ערה ה 
ש ּי  
ׁ
טהרהּ   ,
טהר ּתם",
טהו רים ּו   
עליכם  
"וזרקתי   
)יחזקאל ּפרק לו כה( ּ    
 
מים ֹ 
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בכל
צרנ ּוּ ,ב כל ּכ חנ ּו ּו  
ליו  
לבבנו   
ונזכה   
ּ  
לעבד ֹ 
לטהר ּ   
שה
דו ׁ
רתנו ּ 
וללמ ֹוד ּכל   
מאדנ ּו   ,
בכל  
נפשנ ּו ּו  
ׁ  
הק ֹ
חלקי ּת ֹוּ  
מהימנא
הרעיא    
הבטחת    
תק ּים    
רד"סּ ,ו  
הפ  
חלקיה ּ 
בד'    
ביאת
רחמי" ּב  
יה מן גּ ל ּו תא ּב  
ספר ה ּז הר  ,
"ב האי  
ּ
יפק ּון ּב ּ
אמן.
ימינ ּו  ,
מהרה ּב 
צדק ּב   
גּ ֹו אל  

הר"י
למידי ָ ַ ְ ִ
והקהילת ַ ְ ִ ֵ
הרנים ְ ַ ְ ִ
התאחדת ָ ַ ָ ִ
ִ ְ ֲַ
יחד
ליא"  ,
חביב ּו תא ּת  
"אנן ּב  
באהבה!  
התקרת ּו    
ְִ ְַ ְ
נחיש את הגּ ֹו אל.
ראלׁ   ,
יש 
בטי ׂ  
ׁ ש  

זי"ע ,על
הט ֹוב  
ראל  
יש 
קדו ׁש ׂ  
דברי  
הרי"ח ּ 
מרן ֹ 
ְ ִ ְֵ
רגלי
ההרים   
אוו על   
)יש  
הפס ּוק ׁ 
ּ 
עיה נב ז-ט( " מה נּּ 
עין
עין ּב  
ירנּ נ ּו ּכי  
יחּ דו  
קול  
צפי נ ׂ 
קול   
  
שא ּו ֹ
מבר ֹ ...
הגּ א ּו לה
ש ּכל  
לם"ׁ ,
ש 
ירו ׁ
 ירא ּוּ ...כי  
נחם ה' ּ 
עמ ֹו גּ אל ּ 
אהבה )עכת"ד(,
ראל ּב   
יש 
ירנּ נ ּו ּ -ב  
יחדיו  
לוי ּב  
אחד ּות ׂ  
ּת ּ
חלקי
ימ ּוד ּכל   
ירנּ נ ּו  -רנּ ה ז ּו ּת ֹורהּ ,ב ּ 
יחדיו  
חב ּור ּל ּ
ּ  
נצא
הרש ּב"י  ,
ראל אל ּת ֹורת  ׁ  
יש 
יחד ּכל ׂ  
חיב ּור  
הת ֹורה ּו ּב ּ 
ּ 
ב"א.
רמה – ּברי"ש גּ ליּ ,ב  
ּב יד  

תן
ָ ָ

סנהדרא ֹות,
ראשי     
וחמים ׁ 
אתים    
ממ  
ואבירם הי ּו ּ 
  
סו פם?
משה ר ּבינ ּוּ ,ו מה  
נגד ׁ 
בכל זאת הם  
ּו  
היה ֹ

הש ּת ּתפ ּו
לא ׁ 
העגל 
חטא   
ב  
דו ׁשים ּ 
צינ בחז"ל ּ 
הק ֹ
ִָ
וכל
חטא ּו  ,
ש 
הערב רב הם ׁ
ורק   
ראל  ,
יש 
ּכ לל ּב ני ׂ  
ידםּ ,כן ה ּוא
מחו ּב 
ראל ה ּוא ּב ס ּבת ׁ
יש 
ענש ּו ׂ  
נּׁ   
מה 
ש ּלא ּ 
העמקים על
שנּ ת    
דו ׁשּ ,ב פר ּו ׁש ֹו ׁש ֹו ׁ
באלשיך ּ 
מפרש ׁ   
ׁ  
הק ֹ
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)פרק א' ּפס ּוק י"ג(,
המור' ּ
הפס ּוק 
הירים ,על ּ 
ׁשיר   
'צר ֹור ֹ 
קרח( ּכ תב,
רשת 
)פׁ 
תנו ּ
בספר ל ּק ּו טי א ׁש ּב פר ּו ׁש ֹו על ּפׁ 
ּו   
רש ּ 
סנהדרא ֹות,
שי     
וחמים רא ׁ
אתים    
ממ  
היו ּ 
שּ ד תן    
ׁ
ואבירם ּ 
נגד
בכל זאת הם ּת מיד  
ראלּ ,ו  
יש 
טרי ּב ני ׂ  
מו  
והיו   
זקנים ֹ 
ּ 
המחאה
חו בת    
רבינ ּוּ ,ו מה  
משה ּ 
ׁ 
סו פם ,אם ּכןֹ ,
היה ּב ֹ
בטי
יחד ׁ ש  
ונתאחד  
רשתּ ,ב ֹוא ּו     
ש ּבׁ 
נתפ ׂ
ש ּלא ּ  
עלינוּ ,כ די ׁ
ּ 
יהו די,
דו ׁש    ,
ונלמד ז ֹו הר ּ 
ראל    
יש 
ׂ
הק ֹ
זכות על ּכל ּ 
ונלמד ּ 
וצרי
הקד ֹו ׁש   ,
זו הר ּ 
ּכי ּב  
ללמוד ֹ
יהו די ר ֹו צה ֹ  
אמת ּכל ּ 
עמלק,
מקליפת   
ש ּ ינּ צל ּו ּ   
עליהםׁ ,
להתפ ּלל   
עליהם ּו ּ   
לרחם   
 
)ראה
אור"  
חש 
לכים ּב ׁ 
"העם הה ֹו  
כנאמר  
ּו   
לא רא ּו ֹ
החכמות,
צריכים ׁ  
לעיל(ּ ,ו   
מהרח"ו  
להש לי את ּכל ֹ   
טעמ ּו ּו רא ּו ּכי ט ֹוב ה',
דברי  
יטות ּב   
ּו    
חז"ל  ,
להאמין ּב פ ׁש ּ
ואז
רצוף  ,
שּ   
דו ׁש ּכל ֹיום ּב מ ׁ
זו הר ּ 
 
הק ֹ
למד ּו ֹ
ארב עים ֹיום ּ 
בו נה,
עצה  
לבדּ ,כי אין  
הק ׁ ש ֹיות  
ירד ּו ּכל ּ 
ּכ בר  
ואין ּת ּ
מהר ּו ח ּו ׁש ּוּ ,כי אין
לעו לם  ,
הח ּ יים  
מעץ  
לטעם  
אלא   
ּ 
וחי ֹ 
יענו ּו מה
פתאם  
זמןּ ,ו   

האדון אל ֹ  
יבא ֹ  
היכלוּ ,ו מה ּ  
יתב ּ י ׁש ּו.
הכל ּ  
או אז ּ 
 
יאמר ּוֹ ,

מאחר!!!
יהיה ְ ֻ ָ
מחר ֶפּן ִ ְ ֶ
תּאמר ָ ָ
ַאל ֹ ַ

יראל
מע ִ ְ ָ ֵ
ְַ
שר
ידע את ּכל א ׁ
יהודה א ׁ ש לג[  
]ב גּ   
מרכי ּ
ימטרּיא ּ 
ְָ ֳ ַ
שק
לב ׁש ׂ
גדיו ו ּי ּ 
מרּד כי את ּב  
קרע  
שה ו ּ י  
נע ׂ

מרה) ,אסתר
גדלה ּו  
זעקה   
זעק   
העיר ו ּ י  
תו  

ואפר ו ּי צא ּב ֹ
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המ ל
אשר ּ ד בר ּ 
מדינה מק ֹום ׁ 
מדינה ּו   
בכל   
פרק ד' א'(ּ .ו  
שק
מס ּפד ׂ
בכי ּו  
וצום ּו  
יע  
מגּ 
ודתו  
הו דים ֹ 
ֹ 
אבל גּ ד ֹול ל ּ י ּ
לרבים) ,אסתר פרק ד' ג'(.
יצע ּ  

ואפר ּ 

ַה ִיל!
המאיימות
ראל  
יש 
להצ לת עם ׂ  
העו  
זרות ֹ    
מגּ ֹ 
ועד ֹ 
ְַ
למי ּ  
נערים
אברכים   ,
של    
נות ׁ
דיע על     
באות מ ֹו  
ּו ֹ 
התארגּ ּ
תהל ּו כה אל מ ּול ה ּ י ׁ שיב ֹות
ואפר ּב  
שק   
ש ּי צא ּו עם ׂ
זקנים ׁ
ּו   
דו ׁש.
הזו הר ּ 
ישיב ֹות ׁ ש     
וראשי  ׁ 
ׁ  
הק ֹ
ללמוד ֹ 
מתנגדים ֹ  

ידע
ָ ַ

ראל
ש 
יצאו עם י ׂ 
"ש ּב זכ ּות הז ֹו הר ּ 
ׁ
הק ֹ
דו ׁש ּ  
ברחמים".
מהגּ ל ּות    


הר
ַהז ַ

הו מר
והיא ּכ 
ראל  .
ש 
לעם י ׂ 
יבת נ ֹו ח  
ה ּוא ּת 
רחם ֹ 
עליו ּב ניו.


ש ּכ כל
ש מים ,יד ּו ע ׁ
לרחמי ׂ
אש ֹות    
נו ׁ 
אנ זק ּו קים ֹ
ָ
רו פא
מס ּכן ֹיו תר   ,
ש הח ֹו לה ּב מ ּצב רע  
ׁ
נדר ׁש ֹ
פל
נמצא ּב  
רנו   
ולכן יד ּו ע ׁ
דו לים י ֹו תר   
ּו תר ּו פה גּ ֹ
ש ּד ֹוּ 
חזקה ּבי ֹו תר
נדרשת ּתר ּו פה   
ולכן ׁ   
חנית   ,
דרגה הר ּו  
ה ּמ   
מאד,
דול  
הזו הר ּ 
שנּ  
ׁ
אלו קי גֹּ 
דו ׁש ,מר ֹו פא ֹ 
הק ֹ
קראת ֹ 
הרש ּב"י זי"ע.
קרא  ׁ  
שנּ  
ׁ

הד
ַָ

נו תן ּתר ּו פה,
לפני ּכל ּ 
ּבר ּו ה ּוא   ,
מכה ֹ
האם אנ ּו
טוב!  
רחמיו   
שר ּב  
מאפ ׁ
  
לבחר ּב ֹ
טוב?
דעים   
ֹיו  
לבחר ּב ֹ

כח הזוהר

עו | אור הזוהר 48

לפה
הק ּ 
לאכול את ּ 
שט ל 
ללמד רק ּ פ ׁ
מו ֹ  
זו הר ,זה ּכ ֹ
לא ֹ
ְִ
מור
לפה היא  ׁ 
הק ּ 
פקיד ּ 
ולזרק את ה ּ פ ריּ .ת  
  
לש ֹ
הוא ה ּ פ רי -
הע ּקר!  
לא  
אבל היא 
הפ רי  ,
על  ּ 
הע ּקר ּ
הזו הר!
נימ ּי ּות ּ 
ּ פ  
הת ֹורה ֹ  -
לפני
ש נה   
עש רים ׁ
הס ּלם ׂ  
האלו קי ּב על ּ 
ידע ׁ ש ּ 
המק ּו בל ֹ  
ָ ַ
והתחנּ ן
זעק    
הל  ,
נ ּיה  
מלחמת הע ֹו לם ה  
רץ    
ּפ 
ראה
דו ׁשּ ,כי  
למד ּו ז ֹו הר ּ 
ש ּ י  
פו לין ׁ
רב ני  ׁ 
פני ּ 
ּב  
הק ֹ
ישיב ֹות ּב ֹ
לו,
לא ׁ
קדש ֹו ,א ּו לם 
רו ח ׁ  
את גּ  
מעו ֹ
זירת ֹ 
שּ 
הו אה ּב ּ
קרה.
מכל  
והנּ ֹורא ּ 

שב ּו
ראשנ ּו! אל ּת ׁ
מרחפת על ׁ 
אטום    
של ּ פ  
זרת ׁ
צצת ֹ 
ְֵ
לחזר על
ריה   
להסטו  
האם ּ 
ידים  ,
ּב ח ּב ּוק   
ניתן ֹ   
ולמד ּו
ראל ּ  
יש 
אדם ּב ׂ  
לכל  
גמא אי ׁ שית  
נו ּ ד  

עצמה? ּת ּ
תו ּב כל מק ֹום!
זו הר   ,
או ֹ
והפיצ ּו ֹ
ֹ
לכל מ ׁש ּת ּתף( ּכ די
)ש ּי ּו צע  
ואפר ׁ
ק   
יחּ דיו ּב 
נצא  
א  
והרע ּו ע,
האמתי   
בו ּ   
ש 
לעם י ׂ 
לש קף  
ׁ 
מצ ֹ
ראל את ּ 
האמיתית
ליש ּו עה ּ   
מתע ֹורר ׁ 
ולא  
לגזרות ק ׁש ֹות  ,
ש ח ׂ
ׁ
ש ּוף ֹ   
הזו הר!
ללמוד ֹ 
ֹ  

מקלים:
ברי ְ ֻ ָ ִ
ִ ְֵ
"אמר ר ּבי
)אבוֹ ת ּפרק ו' ב'(  
ש נה 
המ ׁ 
אצלי ּפיר ּוש ּ 
וזה   
ְֶ
מהר
קול ֹיו צאת  
ש ע ּבן  
יהו ׁ
ויום ּבת ֹ
לויּ ,ב כל ֹיום ֹ 
ֹ 
של
נה ׁ
לב ר ּי ֹות ּ   
להם ּ 
אוי  
ואו  
חורב ּו    
מעלב ֹו ּ 
מרת ֹ
מכרזת ֹ 
ֹ
טיה
ש 
סקים ּב ּ פ ׁ
עו  
היו תם
ּת ֹורה"ּ ,כי ּב לי  
ֹ
ספק ּב ֹ 

כח הזוהר
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שק
תה ו ׂ
גדי   
בשת ּב  
לו ׁ 
ריה  
בסי ּפ ּו 
ּו  
אלמנ ּו ּ 
לבּ דם ,היא ֹ
ראל ,מה ּד ֹוד
ליש 
יאמר ּו ׂ   
האמ ֹות  
תה  ,
הו ׁ
וכל ּ  
שת ּכס ּו ּ 
ּ
ּ 
רתכם ס ּפ ּו רים
הלא גּ ם ּת ֹו  
רתינ ּו  ,
מת ֹו 
רתכם ּ 
מד ֹוד ,מה ּת ֹו  
"אוי
ולכן
דול מ ּ זה   ,
הבלי ע ֹו לם ,אין  
ּב   
ֹ
עלב ֹון ּת ֹורה גֹּ 
סקים
ואינם ע ֹו  
של ּת ֹורה"   ,
נה ׁ
לב ר ּי ֹות ּ   
להם ּ 

מעלב ֹו ּ 
לתורהּ ,כי הם
ש היא נ ֹו  
הק ּב לה ׁ
חכמת ּ 
ּב   
בוד ֹ 
תנת ּכ ֹ
לעו לם,
המ   
הרע ֹות ּ 
וכל  
מאריכים הגּ ל ּות  ,
  
תרגּ ׁש ֹות לב ֹוא ֹ 
לוי
נות ׁ
ש ּלא ז ּו ּב  
לו מר ׁ
עכ 
ּ 
האסו ֹ
לבד ּכל ֹ  
"לּ .כ ֹ
ש ּקר ּו ּת ּ
ש ּלא יב ֹוא הם
להי ֹות ׁ
עתיד  
ש 
אלא גּ ם ח"ו מה ׁ
צאוורםּ  ,
ּב    
תה
לאו ת ּה ּב ּו ׁ
ׁ 
לאו ּ 
ואוי ּ 
לה ֹ 
שה ֹ 
ואוי ל ּה ֹ 
אש מים ּב כֹ  ,
יענ ּו ּבי ֹום ּ  
יכול
ּ  
כלמה ,מה  
מעון ֹ 
הדיןּ ,כי רק ר ּבי ׁ ש ֹ 
ללכת
ולא אב ּו   
לו  ,
לא רצ ּו  ׁ 
והם 
לפט ֹור מן ה ּ דין  ,
 
מו ע ֹ
לש ֹ
שםּ ,כי
המהרח"ו ׁ
על זה ּכ תב     
אור"  
רתו – ּ
"ת ֹורה ֹ
תוֹ 
ּב ֹ
חכמת
הוא רק על   
סוק 
"ותורה ֹ
)מ ׁש לי ּפרק ו' כ"ג( ֹ 
אור" ּ
ה ּפ ּ
דו ׁש.
ספר הז ֹו הר ּ 

הק ֹ
חכמים
למידי   
הת   
הנּיה הם ּ 
הכת   
כנגד ּ 
ְוז"ל ּ :ו   
נפשם חצ ּו בה מן
אשר ׁ  
תורת ה' ׁ 
העו  
סקים ּב ֹ
ֹ 
ואין א ֹורם" ּכי
המים  
"ואל    
אמר  
הארץ  
ולא מן   
המים  
 
תו 
מים ,אין  
פשם חצ ּו בה מן ה   
שנּׁ  
גּ ם ׁ
רתם
אור ּב ֹ
להם ֹ
מח ׁ
חז"ל על ּפס ּוקּ :ב  
שם  
למעלה ּב ׁ
תבנ ּו    
כ  
מו ּ 
ש ּכים
ּכ ֹ
הזו הר היא
וחכמת  
בלי    .
יבני זה ּת למ ּוד ּב  
הו ׁש  
ספר ֹ 
ֹ
מבארת ּ  
למוד,
ברים הנּ   
הד  
או תםּ ,ו    
המ  
ּ 
אירה ֹ
אמרים ּב ּת ּ 
מלב ּו ׁשים ּכ ּ 
עליהם
אשר   
חש ּו בים גּ ׁ ש מ ּ ייםׁ  ,
אל ּו הם ׁ 
ּב ּ  
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אורם,
המים  
ואל    
אמרו  
וזה ׁ
אור"  ,
 
ואין ֹ
"ותורה ֹ
נאמר ֹ 
שּ  
לכתי
"והו ּ  
נחמ ֹו תיו   
עיה הנּ ביא ּב  
יש  
נתנבא ׁ 
ועל זה ּ   

ואמרֹ  :
נו דע ּו
הפ ׁ
הת ֹורה  
וגו'ּ ,כי ּ 
לא  
דר 
עורים ּב 

ש טית ֹ
ידע ּו" ֹ 
סקים ּב ּת למ ּוד
העו  
בלי  
וכו' ,עיי"שּ ...ו  
ּב ּ  
ספק ּכי ֹ 
מספרםּ  ,
הת ֹורה,
שי ּ 
עורים קירּ ,ב לב ּו ׁ
מגשים ּכ   
לבדׁ    ,
בלי ּב  
ּב  
לא
סת רים ּב ֹוּ ,כי 
הנּ ּ 
הת ֹורה  
רזי ּ 
אות ּב 
להם   
ואין  

רו ֹ
עינים ֹ
שר
וה ּתר ּכ ׁ
טהור אס ּור  
רצו נם ּפ סק ּו  
טמא ֹ 
על חנּ ם ּכ פי ֹ 
דעי חן,
ליו  
נימ ּי ֹות ּ 
מת ֹוּ פ  
אלא ּ 
פסולּ  ,
הת ֹורה ּכנּ ֹודע ֹ 
ּו ּ 
לעיל,
ארנו  
האחד ּ 
אחר   ,
ראם ּב מק ֹום  
ש ּק 
ּו כמ ֹו ׁ
ב ּ  
"מי ע ּור
ש ּכת ּוב )ישעיה פרק מ"ב י"ט( 
וזה ׁ
וכו'  
סתימין  
  
עינין ּ 
חכמי
לאפ ּו קי   
למע ּו טי ּו ּ  
הכוונה היא  
אבל    
עב ּ די"  ,
ּכי אם  
אבל
מרי ק ּב לה ּכנּ" ל  ,
קראים ּב נים ,אינ ּון  
האמת הנּ   

סקים ּב ּמ ׁ ש נה ּ   
תיה,
דו  
לתי ּ  
לבד ּה ּב ּ 
העו  
כלו תם ּבס ֹו ֹ
ֹ 
הסת ּ 
יפ סק ּו ּ  
מתר ּכנּ" ל
ואם ּ 
ינים אם אס ּור  
הד 
תיה ּ 
דו  
ּו  
כפי ס ֹו ֹ
הנּ ה ּ 
עורים ּבּ 
"מי ע ּור ּכי אם
תוב 
וזה ׁ
ודאי הם  ,
אל ּו   
ש ּכ ּ
ועליהם
עבד ּכנּ" ל    
נקרא  
פשט   
עב ּ די"ּ ,כי הע ֹו סק ּב ׁ 

ידע ּו
לא  
דר 
ללכת ּב 
ש ּ י ז ּכ ּו   
לעתיד לב ֹוא ׁ
עיה   
יש  
נתנבא ׁ 
ּ   
ש
מח ׁ
אשים  
ש ּכת ּוב ע ֹוד ׂ  
וזה ׁ
האמת  ...
חכמת   
הוא ּ דר   
ּ
המ ס ּפר
שּ  
מח ׁ
הוא  
בלי ׁ
לאורּ ,כי ה ּת למ ּוד ּב  
  
לפניהם ֹ 
ש ּ
ויסתכלו
לאורּ     ,
אשים    
העו לם הּ זהׂ   ,
ּב פ ׁ
לפניהם ֹ 
שט ֹ 
הנּ  
הגּ נ ּו זים ּב ֹו  ,
רייתא  
אור.
או  
כו  
ּ 
ותורה ֹ
קרא ֹ 
רזין ּ ד ֹ
מת ֹו ֹ
ההקּ דמוֹ ּת(.
ש ער   
זיע"א על ׁ
הקּ ד מת מוהרח"ו   
)ספר עץ ח ּ יים   -


הר"י
מחת ָ ַ ְ ִ
המארניַ ַ ְ ִ  
ועד ַ ְ ַ ְ ְ ִ
ַַ
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בו יבואר גודל הזכות של התאחדות  960איש "יחד שבטי ישראל"
בלימוד זוהר תתק"ס במירון
החפץ
אלקינ ּו   
לקיים רצוֹ ן   
לל ּמ ּוד יח ּו די   ,
והצטרף  
איש יה ּו די ,בּ א     
ּ 
אתה ׁ 
צדקנ ּו
יח   
מש 
לקבּ ל ּפ ני  ׁ 
לקרב ּו  
ותזכּ ה   
לגאלנ ּו   ,
להחיש ּו    
ׁ 

אחינו בית ישראל "האספו ואגידה לכם ,את אשר
קיבלה נשמתינו בהר סיני – כולנו נתאסף יחד
שבטי ישראל  960איש ,לסיים את כל ספר הזוהר
הקדוש בשש דקות בלבד ,ובכך נפעל לקירוב הגאולה
והצטרף
יהו דיּ ,בא     
במקום הקדוש והנפלא ,ו א ּתה ׁ 
איש ּ 
להחיש
החפץ ׁ   
אלקינ ּו   ,
רצון  
יחו די   ,
ּ  
לקיים ֹ 
ללמ ּוד ּ 
צדקנ ּו - .כל משתתף
יח   
מש 
לקבל ּפ ני  ׁ 
ותז ּכה ּ  
לגאלנ ּו   ,
ּו    
זוכה ,בשש דקות בלבד לסיים 960 ,פעם את הזוהר
הקדוש - .כל איש ישראל ,מחיש את הגואל ,בלימוד
באחדות ובאהבה ,במקום השראת השכינה ,יחד שבטי
ישראל קדושים ,לומדים דברי אלוקים חיים ,ומרבים
את שפע הרחמים ,וכל ישראל מתעוררים ושבים ,ומיד
נשמע קול משיח ,הנה נגאלנו כולנו נשיח ,וקול השופר
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מקב לים
וכלם ּ  
נשמע בארצינו ,הנה בא משיח צדקינוּ   - .
כנים
מו  
שם הם
ונפ ׁ
לבם   
קדו ׁשיםּ ,ב ּ 
ש 
עליהם י ׂ 
 
ראל ֹ 
ּ
יש מ ּ ז מנּ ם6 ,
להק ּ ד ׁ
ואלפיםּ ,כל ֹיום   
רבב ֹות    
מניםּ ,ב  
ּו מז ּו  
ש ֹות רצ ֹון ק ֹו נם.
לע ׂ
ּ ד ּק ֹות  
נפלא
לעורר ּב עת רצ ֹון   
הלימוד ּ 
הקד ֹו ׁש :היא ֹ 
מרת ּ  
ַ ְַ
התנּ א
להתח ּבר עם ּ 
מים ּפת ּו חיםּ ,ו    
ש 
ערי ׁ
ש
שר ׁ
א ׁ
יעמ ֹוד
זיע"א   ,
חאי   
האלקי ר ּבי ׁש מע ֹון ּבר י ֹו  
  
למען  
אמר
)ב ּמ  
הנּ ביאּ ,
הו 
אמר  
ש 
זכותּ ,כמ ֹו ׁ
פילה  
ּב ּת  
אלּי ּ
ויע ֹורר ּ 
העליו נים א ּל ּו
קום ּ 
ּפ תח  
לעורר את ֹ   
מעון ֹ 
רבי ׁ ש ֹ 
אל ּיה ּו( ּ
למען
מהימנא   
רעיא    
משה ר ּבנ ּו   
הקד ֹו ׁ שים ּו ׁ 
האבות ּ 
ֹ 
עו נ
לקיים ּבנ ּו ּ
מעפרה ּו   
להקים את ה   

"תם ֹ 
כינה ּ    
ותתע ֹורר
להגלו ת) ,"איכה ד כב(   .
ּבת צ ּי ֹון 
לא ֹיו סיף ֹ   
לגב ּו לם",
"ושב ּו ּב נים  
הב ניםׁ  ,
יע ּ 
להו ׁ ש 

הרון ֹ 
חב ּצ לת ֹ  
"זכר ּו ּת ֹורת
)מלאכי ּפרק ג כב-כד(  
נק ּים    
אשר  
בזכות ׁ 
ּו ּ  
ברי הנּ ביא " הנּ ה
עלינו ּ ד  
נז ּכה   
עב ּ די"  
משה  
ׁ 
להמ ׁ שיך ּ  
לפני ּב ֹוא ֹיום ה'
אל ּיה הנּ ביא   
לכם את  
לח  
אנכי ׁש  
 
ולב ּב נים על
אבות על ּב נים  
והנּ ֹורא ׁ   ,
דול  
והשיב לב ֹ 
הגֹּ 
אבו תם" בב"א.
ֹ 
ואל ּיה ּו
מהימנא   
רעיא    
משה ר ּבנ ּו   
הבטיח לנ ּו ׁ 
בר    
ְָ
נצא
דו ׁש  
זו הר ּ 
הנּ ביא ּכי ּב זכ ּות ּ   
הק ֹ
התעסק ּות ּב ֹ
לגרוס
וכתב ּו לנ ּו ר ּב ֹו תינ ּו ּ 
רחמים   ,
מהגּ ל ּות ּב  

דו ׁ שים ֹ  
הק ֹ
הגּ א ּו לה ,א ׁ
לקרב את  
דו ׁש   
זו הר ּ 
 
הזו הר
הק ֹ
ולעסק ּב ֹ
שר ֹ 
הזו הר
וה ּי צר  
מאה  
הט  
המקצצת את ּ 
החרב     
הנּ ֹו   
הרעֹ  ,
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של הז ֹו הר ה ּוא מ ּו סר
ונפ ׁש ֹו ,ע ּקר ֹו ׁ
האדם   
מזכ את   
ּ  
ראל,
ויש 
הם ׂ   
אהבת  
טהורה   ,
עב ֹו דת  
קדו ׁש ,
הם ֹ 
ֹ 
אויר
הזו הר ה ּוא  
הנּ  
לתכלית  
מלאה    
נפ ׁש   
מסירות  
צחיתֹ  ,
ּ  
ש מה
הנּ ׁ
לאווירּ ,כ זק ּו קה  
הגּ ּוף זק ּוק   
ש מהּ ,כ פי  
הנּׁ 
ימ ּוד
ההלכות ּ  
דו ׁשּ ,ו   
לזהר ּ 
 
צוותּ ,ל ּ
והמ ֹ 
ביחד עם ק ּי ּום ֹ   
הק ֹ
ּכל ּפ ּ  
יהן
ש 
רמזיהן ,דר ּו ׁ
ההלכות    ,
הת ֹורהּ ,פ ׁ
רד"ס ּ 
שט ֹ   
הת ֹורה
ולמ ּוד ּ 
מחלטת  
נפש    
מסירות ׁ  
דו  
לק ּי ּום ּ  
וס ֹו ֹ
תיהןּ   ,
צדקנו,
מש 
של  ׁ 
רו ׁ
בקדה ,אז ּ  
טהרה ּו    
ּב   
לאו ֹ
נזכה ֹ 
יח ּ   
מת ֹו
אלינ ּוּ  ,
ימים ּב אים  
ימינ ּו ,הנּ ה  
מהרה ּב 
פיע ּב   
ש ּי ֹו  
ׁ
הק ּב"ה,
של ּ 
בחר ׁ
הנּ  
לע ּמ ֹו  
נאת הגּ ֹו יים  
וש  
העמיםׂ   ,
שּ   
חו ׁ
ֹ
ימנים
הס  
וכל ּ 
אחרית הּי מים  ,
נמצאים ּב   
וכעת אנ ּו    

עבר...
מתקרבת ,מ ּכל  
איו מה     
רח"ל    
מעידים ּכי  
  
מלחמה ּ 
מים!
ש ּב   
אבינ ּו ׁ
סמוך א ּלא על  
 אין לנ ּו על מי ּל ֹ טוב
הו הנּ ביא   
משה ר ּבנ ּו   
ברי ׁ 
לקול ּ ד  
ולש  
ׁ 
מבר ֹ
מע ֹ 
ואל ּי ּ
למי,
מפעל הז ֹו הר הע ֹו  
ידי   
ועל  
או לה!  
מבר  
  
הגּ ּ
דו לי ּ 
קריאה
הפ ֹו על   
מה ּכ ח אל ּ 
נו ציא  
ּב  
הד ֹורֹ ,
הס ּכ מת גּ ֹ
זו הר
מקום   

וללמוד ּב ֹ
לקרא ֹ   
יהו די ּב כל מק ֹום ּו ֹ 
לכל ּ 
שה ,עם קב ּוצ ֹות
לקדו ׁ
חלק       
ולהיות  
ּ 
דו ׁש ֹ   
הק ֹ
מהמתחברים ּ  
של ּ  6ד ּק ֹות
קעה ׁ
ספר הז ֹו הר ּב ה ׁ ש  
המסיימות את ּכל  
ֹ   
מרוויח ּב  
ש   
להלן מה ׁ
מו עט[
]ראה ּ  
ּב ֹיום  .
זמן ּ
ש ּת פת
המ ׁ
ריאה  
חלקו ּב ּק  
מש ּת ּתף  ,
ל  ׁ 
יק ּבל את ֹ  
ָ
כינה מ ּמנּ ה
זזה ׁש  
ש ּלא  
ערבי ׁ
המ   
כתל ּ 
ש ּת ח ּל ת ּה ּב  
ׁ
דו ׁש
התנּ א ּ 
התח ּבר ּות אל ּ 
לע ֹו לם )זוהר שמות ה (:עם   
הק ֹ
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מתו אל
נמשיׁ  
מם ׁ  
חאי ע"הּ ,ו  
רבי ׁש מע ֹון ּבר ֹיו  
ּ 
נש ֹ 
הוא
ידי ּכּ  
ועל  
ואתר  .
אתר   
היהו דים ּ די ּב כל  
ּ 
יכ נס ּ
עדו
עמ ֹו      
יתו  
ּו  
וכל ה ּמ ׁ ש ּת ּת פים ּ 
והמסייעים ּב ֹ 
בני ּב ֹ
מלחמת
מפ ני ה ּמ ּב ּול הנּ ֹורא ּו    
ילה  ּ 
מצ 
לתבת  

נח ה ּמ גנּ ה ּו ּ  
לראשי
סכו ת  ׁ  
אחרית ה ּי מיםּ .כנּ  
של   
גּ ֹוג ּו מג ֹוג ׁ
אמר ֹ 
מעון ּבר
וודאי ּב זכ ּות ּ 
וינצל ּו ּב  
ּב ֹיום ׁ 
רבי ׁ ש ֹ 
נשק" ּ   
ברי הנּ ביא
לקיים ּ ד  
מב ּק ׁש   
אנכי  
אחי   
בזאת את  
חאיּ .ו  
ֹיו  
והחו סה
קב ּו  
ילּ  
יצ 
)פרק נז יג-יד( " ּב   
עיה ּ
יש  
ׁ 
ציֹ   ...
זעקּ   
סל ּו ּפנּ ּו
סל ּו ּ 
ואמר ּ 
קד ׁ שי   .
וייר ׁש הר  
ארץ   
ינחל  
בי   
בחרים
האנשים הנּ   
ולהיות מ] 960-תתק"ס[ ׁ   

דרֹ    ."...
עיה ּפרק
ש 
)י ׁ
להרים ,
מעפר   
שה   
דו ׁ
הכינה ּ 
יז ּכ ּו את    
ׁש  
הק ֹ
נדכ אים,
להחיות לב ּ  
להחי ֹות ר ּו ח ׁ ש  
נז טו ,יח ,יט(   
פליםּ ,ו ֹ   
רוב
לרחוק ּ  
לום ׁ
ואר ּפ אה ּוׁ ,
ראיתי   
רכיו   
ּ ד 
ולק ֹ
לום ֹ  
ש ֹ
ש ֹ
והאהבה
האחד ּות     
יתרבה   
בזה ּ   
רפאתיו"ּ ,ו  
אמר ה' ּו   

קדו ׁשים.
יש 
ּב ׂ  
ראל עם ֹ 
חינם
אחד ּב  
יק ּבל ּכר  
אחד  
שה :אּ .כל  
דו ׁ
הכנית ה ּק ֹ
ַ ָ ְִ
שר א ּמיץ
רים ּב ק ׁ
מתק  
ללמ ּוד ֹיו מי .בּ .כ ּו לנ ּו   
ּ  
הר ׁ ש ּב"י ע"ה ּב כל י ֹום וי ֹום ,ובכך
האלו קי  
ּ 
לתנּ א ֹ  
ממשיכים את נשמתו אלנו להשפעת ישועה ורחמים.
מחדש עם
דפס ׁ   
דו ׁש הנּּ  
הזו הר ּ 
לח ּלק את   
ג  .
הק ֹ
ספרי ֹ 
רכים .דּ .כל
הזו הר ּ 960כ 
הקודש ּכל  
לש ֹון   
ּת רגּ ּום ּב ׁ 
ספר ֹ 
ילמד ּ  6ד ּק ֹות ּבי ֹום ,לסים את החוברת ויתמיד בכל
אחד   

וכ
יום  6דקות לחזור עליה במשך ארבעים יום  ,
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המסיימים ּב כל יום את
אנשים     
מצטרף לחבורת ׁ   960
ספר הז ֹו הר .ה .ויחשב לכל אחד מבני החבורה
ּכל  
הקדושה כאילו סיים בכל יום  960פעם את כל ספר
ראל נכנסים לתוך סוכת
יש 
הקד ֹו ׁש .וּ .כל ׂ  
הז ֹו הר ּ 
הרשב"י המגן הראשי והאמיתי לכל הדור כולו.
ז .יהודים זכרו!!! כמו נח בשעתו עכשיו התיבה
פתוחה וכולם יכולים להיכנס ,נא להזדרז לפני המבול.
שהזוהר הקדוש הוא תיבת נח המצילה של הדור .ח .כל
עצום
יקבל ׂ 
המשתתף בלימוד הקדוש הזה ּ 
ש כר ּ 
לקיים
יראה   
אחד   
להלן .טּ .כל  
כמבו אר ּ  
ּכ  
נגד ּכ ּו לם ֹ  
יקבל
שהּ   ,
העו ׂ
ע ׂ
דול ּ 
מאמר  

המ 
שה י ֹו תר מן ֹ 
חז"ל גֹּ 
ויחלק
זכה ּ  
ש ּ י ּ 
חינםּ ,כ די ׁ
לחלק ּב  
רו צה   
חו בר ֹות ׁ
ש ֹ
ּכ מה ֹ
רו בים
בני ׁ 
לחבריו ּו  
חינם    
ספרי ז ֹו הר ּב  
 
מש ּפ ח ּת ֹו ה ּק ֹ
מידי ּי ֹום ּב ֹיומ ֹו,
הזו הר  
לאנ ׁ שים    
והרח ֹו קים   

מסימי ֹ 
נגד ּכ ּו לםּ ,ו ּ  
כאל ּו
ש כר ּכ  
ויק ּבל ׂ 
עליהם הע ֹו לם ע ֹו מד  ,
  
חסידים
ספר   
)תר ּו מה קכ"חּ (:ו ּב  
ּ
ראם  
ּב 
כמב ֹו אר ּבז ֹו הר
ועוד.
ובגר"אֹ  ,
ש כר
מהם ׂ 
ואחד  
אחד   
מקבל ּכל  
המ ׁש ּת ּתף ּבזה ּ  
וכל ּ 
ְָ
דו ׁש
ּכ איל ּו ס ּים  - 960תתק"ס ּ -פ עם את הז ֹו הר ּ 
הק ֹ
נגד
ש כר ּכ  
מק ּבל ׂ 
אחד  
וכל  
בכל יום בשש דקות בלבד  ,
ש כר  960ס ּי ּו מים ,ה ּי ֹו צא
לו ׂ 
מהחב ּורה ׁ
אחד   
ּכל  
ש ּי ׁש ֹ
מים ח ּ יים( ֹ -יו צא
)ב אר  
אנשים ּ
מכפל ב ׁ   960
אחד ּ  
מ ּכּ כל  
ונחשב
 960כפול  921,600 = 960סי ּו מי ז ֹו הר ּב כל יוםׁ    ,
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זו הר
מהמש   
אחד  ׁ   
לכל  

סיו מי ֹ
אילו ס ּים ּ  921,600
תתפים ּכ ּ 
הר ׁש ּב"י(.
מחת  
ש 
)וע ּין ׂ 
דו ׁש בכל יום  .
ּ 
הק ֹ
יצד? כל אחד מ 960-איש נחשב לו כאילו סיים
ָהא ּכ 
כל הזוה"ק לבדו ,כי השתתף עם החבורה כדברי
השדי חמד )מערכת מ' סי' קצח( וז"ל :מצוה שעושים אותה
הרבה בני אדם בשותפות ,כל אחד נוטל שכר כאילו
עשאה כולה לבדו ,עכ"ל )ראה עוד :ברכות מז ,:משנה ברורה סי'
נה ס"ק ע"ג ,אהבת חסד ח"ב פרק ט"ז ,ועיי"ש משבת דף ג .(.וכדברי
הבאר מים חיים פרשת תצוה )כתב יד דף כ"ד( ,וזל"ק :גם
יאמר על מאמר רז"ל "בתוך כל אחד ואחד" כי אמרו
ז"ל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו ...אז לבד
מזה שכל אחד עושה מצותו שבא למקום קדושה לברך
שמו יתברך ברבים ,ולבד זה גם מזכה את התשעה
שעמו ואז זכות הרבים תלוי בו גם כן להיות בו זכות
עשרה עושה מצוה] .כלומר :שמקבל שכר כל העשרה[.
והנה לפי מאמר חז"ל בסוטה בענין הערבות ,האיך
שכל אחד ואחד מישראל נעשה ערב בעדו ובעד
חברו ובעד כל הערבות של ששים רבוא שעליו ,אם כן
כל שכן במדה טובה כשאדם זוכה בזכות אלו עשרה
זוכה ככל עשרה זכותים אשר לחברו ,ואז עולה זכות
כל אחד ואחד לזכות מאה ...אז יעשה החשבון של כל
אחד לחשבון מאה ,וזה רמז כי אתה תשלם לאיש
כמעשהו ,פרוש לפי הפעולה שפעל אם זכה הרבים בזה
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הפעולה ,אז זכות הרבים תלוי בו ועולה זכותו למאות
ולאלפים ,עכ"ל.
אם כן ,לכל אחד ואחד מהחבורה יש זכות של
 921,600סיומים ,וכיון שהחבורה היא  ,960מדין
ערבות מוכפל בכל  960שיש לכל אחד ,כלומר960 :
כפול  960וזהו ] 921,600תשע מאות עשרים ואחד אלף
ושש מאות[ סיומי זוהר הקדוש.
אלףּ ,כי
יכפל ּב  
מדים ,עוד ּ  
לו  
רגע! ּכל   
עוד  
מניין ֹ
ב ֹ
ֲח ֹ
שת
אלף )זוֹ הר ּפר ׁ
תנים ּב  
נו  
תנים מ   
שנּ ֹו  
ּכל מה ׁ
מים ֹ
מדי
ללו  
המ   
וכל ּ 
מניין  ,
הכינה ׁש ֹורה ּב   
והרי    
ו ּי צא(   ,
צטרף ֹ 
אלף!!!
הכר ּ פי  
אחד את   
נגד ּכל  
מק ּבל ּכ  
הרי  
היע ּור  ,
 
הכל :תשע מאות עשרים
כלומר  921,600כפול אלף סּ  
ואחד מיליון ושש מאות אלף  - 921,600,000 -שכר
למד
אילו  
אחד   
לכל  
ונחשב  
סיומי זוהר הקדושׁ    ,
ואחד ּכ ּ 
זו הר.
בפעם אחת ּב  
לבד  921,600,000סי ּו מי ֹ
ויש עוד להוסיף את דברי הספר חסידים שכל מצוה
שאין לה דורשים ואין מקיימים אותה ,נוטל שכר
כנגד כל הבטלים הימנה ,אם כן המתחבר בחבורה
הקדושה המשתתפת בלימוד הזוהר הקדוש ,ממה נפשך
מקבל שכר כנגד כל היהודים שבעולם ,אם לא השתתפו
אז מקבל כנגד הבטלים ,ונחשב לו כמו שעושה חסד
עם מת מצוה ,ואם כן זכו והשתתפו ,אז שוב נכפל מדין
ערבות כדלעיל ,ובוודאי יעמוד שכרו לעולמות אין קץ
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ואין מספר ,כי אמרו חז"ל כל המציל נפש אחת
מישראל כאילו קיים עולם מלא ,וכמה נפשות קדושות
מישראל מציל מרדת שחת רוחני וגשמי ,ולזה אין שום
מוח אנושי שיוכל לחשב .צא ולמד ,כי מקבלים את
השכר לסך  15מיליון יהודים כפול = = 921,600,000
 13,824,000,000,000,000במילים :שלש עשרה
קודרילי ֹון ו 824-טריליון סיומי זוהר לכל אחד ואחד
   
המשתתף בחבורה הזאת – בשש דקות.
הזו הר
נצרּ כ די  
יחיד   
ש ּל כל  
דע לׁ 
לס ּים את ּכל ֹ 
ֵַ
חו לק
הזו הר ּ 
עות ,על ּ פי ׁ 
דו ׁשׁ 96 ,
ּ 
חש ּב ֹון ֹ 
ש ֹ
הק ֹ
המ ּ
ל 960-כרכים עם תרגום לשון הקודש ,כלומר כל
חוברת לוקח  6דקות לימוד ]דקה לעמוד כפול 6
עמודים[ ,כפול  960חוברות =  5760דקות לחלק ל60-
דקות ]שיש בשעה אחת[ =  96שעות ,שהם ארבעה
יממות מעת לעת ,כלומר בשש דקות שאתה לומד
חוברת אחת מהתתק"ס חוברות זוהר ,כאילו למדת 4
יממות רצופים שלימות בלי אוכל בלי שתיה בלי שינה.
ואמר המקובל האלוקי רבי יצחק אלפייה
זי"ע :מקובלנו שתענית הדיבור כפי
שנוהגים בכל יישוב ויישוב עם קריאת
התהלים  3פעמים שוה ל 65.000-תעניות
)!!!( .ולפי דבריו  3ימים יוצא 195.000
תעניות ,זאת אומרת  550שנה תעניות.
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ועתה בואו חשבון שבהתחברו לחבורה הקדושה הזו
הוא לומד זוהר הקדוש  4יממות רצופות בלי
הפסק וודאי הוא כחרב וחנית לשרוף כל הקליפות
ועתה הוא עת רצון נפלאה מאוד וזמן מסוגל ביותר
לבקש רחמי שמים ולהתפלל על השכינה הקדושה
וכולם ביחד יזעקו לאבינו שבשמים שלח משיח צדקינו
במהרה בימינו בבנין בית המקדש בב"א.
מל"
"הכ ּסא  
עינינ ּו ּב על ּ 
זגלו זי"ע מא ֹור  
ומהר"ש ּב ּו ֹ  
אחת
ש עה  
דו ׁש ע ֹו לה ׁ

אמרּ  ,ד ּ 
למ ּוד ה ּז הר ה ּק ֹ
הח ּ יים
והו בא ּפ סק ֹו ּב כף  
הפ ׁ
למ ּוד ּ 
ש נה ׁ
לערׁ 
 
של ּ 
שטּ  ,
)ת ּק ּון
מלּ "
ה"כסא  
)סימן קנ"ה סקי"ב ,ובהל' שבת סי' ש"ז( ,וז"ל   
 
עלמא ּב ֹו נה
גירסא ּב   
דו ׁש ּב   
מ"ג(ּ :כי ּ 
למ ּוד ה ּז הר ה ּק ֹ
רו ׁש
להבין  
ללמד ּו   
יזכה   
ש ּכן אם ּ  
וכל ׁ
למות  ,
עו ֹ 
ֹ
אפ ּל ּו ּפ ּ
אחת מה
ש עה  
למעלה ּב ׁ
יעשה ּב ֹו ּת ּק ּון    
אחדׂ   ,
מאמר  

ּ 
לו
מימהּ ,ו   
ש נה ּת  
שט ׁ
הפ ׁ
למ ּוד  ּ 
לא ׂ  
יעשה ּב ּ 
מבטח ֹ
ויהיה מר ֹו אי
מלכא    ,
היכלא ּ ד ּ  
מב ני   
הבא ּ 
הוא ּבן ע ֹו לם ּ 
ׁ
ש ּ
רקיעא .גּ ם
מלכ ּו תא ּ ד   
ראש ֹו נה ּב  
המ ל ה ּי ֹו ׁ ש בים ׁ 
ּ פ ני ּ 
ּב ּ 
דול ח ּי ּוב
וזה ׁ 
מל  ,(
)ה ּכ ּסא  
תב 
תק ּון ל' ּכ 
לש ֹונ ֹוּ :כ ּמה גֹּ 
דול אם
וענ ׁ
קב לה   .
ללמד ּ 
חכם   
למיד  
על ּת  
שם ּכ ּמה גֹּ 
מעכ בים
לו תא ּכי הם ּ  
וגורם 
מדים ּ 
אינם ל ֹו  
 
קב לה ֹ 
אר גּּ 
אלה.
הגּ ּ 
לקרב  
חה   
רחמנא   
אלה    
הגּ ּ 

דול ּכּ  
ליצלןּ ...כי גֹּ 

העלה
ָ ֶ

הט ֹוב זי"ע,
רב ֹו תינ ּו ה ּכ ּסא  
ברי ּ 
מ ּ ד  
מל והרי"ח ּ 
דש,
קוׁ 
ש ּבת
דו ׁש ּב ׁ
ש עה ּז הר ּ 
דהלו מד ׁ
ֹ
הק ֹ
ֹ  
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זכה
לפי זה ,אם ּ י ּ 
שט ּב ֹיום ח ֹולּ .ו  
ש נה ּ פ ׁ
אלף ׁ
לו מד  
ּכ ֹ
שּ ז כה
הרי ׁ
דש  ,
קוׁ 
דו ׁש ּב ׁ
ש ׁש ׁ
ללמד ׁ
  
ש ּבת ֹ
שע ֹות ּז הר ה ּק ֹ
בנו סף על ּכ
הב  
ימי ּ 
אלפין  
השית   
לתקן ּכל ׁ 
ּ  
ריאהּ .ו ֹ 
רחות ּ  
ּ 
באר
המחה( ה ּמ  
)ש ער    
יקים ׁ
צד 
חד ּו ׁש ֹו ׁ
או ֹ 
של ּב על ֹ
אלףֹ ,יו צא
פול  
מחה ּ  
ש 
שה ּב ׂ 
הנע ׂ
)וכל   
למ ּוד  
מצוה(   
ּ ד ּ 
ערכ ֹו ּכ ּ
מחה ּת ֹורת
ש 
דש ּו ב ׂ 
ש ּבת ק ֹוׁ 
לו מד ּב ׁ
ש ּכ ׁ 
ׁ
אשר יה ּו די ֹ
של
לערׁ 
אחת   
ש עה  
דו ׁש" ע ֹו לה ּב ׁ
"ה ּז הר ּ 
הרש ּב"י – 
ׁ  
הק ֹ
מאה,
ביס ּו רים ּכפ ּול  
ימי החוֹ ל(ּ .ו ּ  
שט ּב 
)למ ּוד ּפ ׁ
מליון ׁ
ש נהּ  ,
ֹ  
מאה
ווה  
ש
ש ּבת ׁ
ש עה ּב ׁ
דו ׁש ׁ
זו הר ּ 
סּ  
הק ֹ
הכל ּלי ּמ ּוד ֹ
ש נה ּת ֹורה.
אחת ּכׁ 28.000-
ש נה ּת ֹורה!!! ּ -ו ׁש נּיה  
מליון ׁ
ֹ  
ש ּבתּ ,ב כל ׁש נ ּיה
דו ׁש ּב ׁ
הזו הר ּ 
וח ׁשב  
צא  
הק ֹ
בלימ ּוד ֹ 
הפס ּוק
מק ּים את ּ 
הוא ּו  
מש ּמ ח את ּ 
אתה ׂ 
ּ 
הק ֹ
דו ׁש ּבר ּוּ 
"וע ּתה ּ   
יגדל נא כ"ח ה'".
 

הדָ יבא
זהר ַ ָ
ונלמד ַ
אהבה ְ ִ ְ ַ
נתאחד ְ ַ ֲ ָ
לנֵ ַ ְ ִ 
ִאם ָ
הלם
לתנֵ ָ ַ 
העלם ְ ִ
ָ ָ
ידוע שהבאבא סאלי היה נוסע לירושלים
ללמוד זוה"ק ,והבהיר כי דף זוהר
בירושלים שקול כמו  10דפים במקום אחר
בארץ )ובגלל זה היה נוסע לירושלים ללמוד זוהר
הקדוש( - .על כן  ...בואו חשבון :שעה זוהר
בכותל ]ששם השראת השכינה )שווה כמו
לימוד בשבת קודש( שווה פי אלף )זוהר ויצא([,
שווה מאה מליון שנה תורה ,ובירושלים שווה פי ,10
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כלומר שווה ביליון ] ,[1,000,000,000שנה תורה ואם
הלימוד במנין ,יש להכפיל שוב פי אלף) ,זוהר ויצא(= ,
טריליון ] [1,000,000,000,000שנה תורה ,ולפי דברי
הספר חסידים שכל מצוה שאין לה דורשים נוטל שכר
כנגד כל הבטלים הימנה ,מקבלים שכר לסך  15מיליון
יהודים ,יש להכפיל פי  15מיליון =  15קווינטיליון
] [15,000,000,000,000,000,000שנה תורה ,ועכשיו
כשאנו מתחברים בחבורה קדושה זו  960לומדי תורת
הרשב"י ונחשב לכל אחד שסיים את כל הקדוש שלוקח
 96שעות ]שהם  4יממות רצופים מעת לעת[ =
 1,440,000,000,000,000,000,000ולזה אין שום מוח
אנושי שיוכל לחשב הזכיות הגדולות האלו לכל אחד
שמשתתף בחבורה הזאת בכותל המערבי וכו' - .וזכות
זו ממשיכה לך במשך ארבעים יום ,כך תבא זך ונקי
ליום הכיפורים ותצא בת קול ותאמר סלחתי כדבריך,
כי באמת בלימוד זה אתה פודה את השכינה הקדושה
מהגלות ,ומזכה לכל ישראל ]כשאתה אומר בלשם
יחוד בשם כל ישראל[ ,ומכניס יחד איתך בשעת נעילה
את כל ישראל באשר הם שם להיכל הזכות והאהבה,
ובזכות זה יקוים מה הבטחת משה רעיא מהימנא
בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי ,אמן כי"ר.

עתה,

האם אתה מבין ,מהו גדול הזכות לערוך מנין
בכותל וללמוד זוהר הקדוש? ואם אתה זקוק
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לישועה ,הדבר לא כרוך בכסף ,רק תערוך מנין ,לעשר
דקות ,בכותל ,במקומות שיש בהם השראת שכינה .בכותל
המערבי או בקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון )זוהר חלק ב'
פרשת בא דף לח ע"א ,ועוד( ,או בקבר רחל )תיקו"ז תי' ו'( ,או
במערת המכפלה ותלמדו ביחד שבטי ישראל את חלק
הזוהר מתתק"ס השייך אליכם ,תגידו ביחד "פתח אליהו".
וכמו שכתב רבינו הרי"ח הטוב בספרו דעת ותבונה
פתיחה שלישית ,וז"ל :הנה דוד המלך ע"ה אמר
יגּ יד ּת ה ּל ת,"
פתי ּת פ ּתח ּו פי  
ש 
דני ׂ "א 
)תהילים פרק נא יז( 
הרי זה כלל גדול בידך ,קודם כל דבר צריך להביט
בגדולתו יתברך ברוך הוא וברוך שמו ,וברוממותו
העליונה ,הן קודם תפילה הן קודם עסק התורה ,ובפרט
כאשר תבוא ללמוד בסתרי תורה .על כן בכל עת ובכל
פעם אשר תלמוד אמור בפיך ורחוש בלבבך פתיחת
עלמין
ואמר ר ּב ֹון   
אליהו הנביא זכור לטוב אשר ּפ תח   
הוא ע ּל אה על ּכל ע ּל אין
בחש ּבן  .
ולא  ׁ  
אנ ּת ה ּוא חד  
ּ ד  
אנ ּת ּ
פיסא בּ כ לל ,וכו'
מחש בא ּת  
סתימין .לית ׁ  
סתימא על ּכל   
  
עד סוף פתיחת אמריו הישרים .ותן דעתך היטב על
הדברים הקדושים והטהורים ,ואז עיניך תחזנה מישרים
להבין ולהשכיל בסודות הנסתרים ,עכ"ל] .ועי"ע דבריו
בסוף הקדמה לפרשת בהר בחקותי[ .ובאמרך פתח
אליהו אתה פותח את מקור השפע למעלה .ויה"ר
שיתקבלו תפילותינו לרצון לפני אדון כל.
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החשבון הזה  1,440,000,000,000,000,000,000יש
לך בכל שבת ויום טוב ,זאת אומרת 9 ,ימי
שבת ויום טוב כלומר  6שבתות ויומיים ראש השנה
ויום הכיפורים] ,עם מנין[ ,אתה מרויח את החשבון
הזה ,זאת אומרת ביחד עם היום הזה שלומדים בכותל
יש לנו  10ימים ,שאתה מקבל את השכר הזה
לש ֹון ה ּז הר
ּ - .14,400,000,000,000,000,000,000כ ׁ 
לקיהון ּ ד כל
"ש לח ל "
שת ׁ 
סוף ּפר ׁ
ּ 
"ז ּכ אה ח ּו ֹ  
דו ׁש ֹ
הק ֹ
מאר ֹיו מין".
ש ּב ּתא   
ריתאֹ ,יו מא ּ ד ׁ
או  
אינ ּון ּ ד  ׁ 
מש ּת ּ ד לין ּב ֹ
מלבד ימים שהולכים לקברי צדיקים כמו מירון וקבר
רחל ומערת המכפלה ודוד המלך ,ששם יש
השראת השכינה ,יש לך בכל פעם את הזכויות האלו.
ודע לך שבכל פעם שאתה לומד זוהר הקדוש ,אתה
מתקשר לנשמת הרשב"י ,וממשיך אותה אליך,
ורשב"י יושב ולומד כנגדך) ,אור החמה – חסד לאברהם בשם
המקובל מהר"א גלאנטי זי"ע( ,ומקבל התדבקות רוחא ברוחא
ונשיקין מהרשב"י הקדוש )ליקוטי מוהר"ן תורה י"ב(.
ועוד כל החשבון הנ"ל הוא גם בשאר השלושים יום
שאתה לומד כל יום ומתקשר ל 960-יהודים של
משפחת הרשב"י לומדים ומקיימים דברי הרשב"י- .
עצמ ֹו
קבל על  
ש ּ י ּ 
של ּכל יה ּו די ׁ
כחו ׁ
כות  

העצ ּום ּב ֹ 
וכל ה ּ ז ּ
דו ׁש ,ס6 
וללמוד את ה ּז הר ּ 
להש ּת ּתף עם ּ 
ׁ  
הק ֹ
הכ לל ֹ   
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ואחד
אחד   
לכל  
מש 40 י ֹוםּ ,ו  
ּ ד ּק ֹות ל ּי ֹום ּ -ב ׁ 
זו.
תתפים ׁ 
מהמ ׁ ש   
  
יש זכ ּות ּ
ויחטוף זכ ּות
יש ּבר ּ ד עת ׁ
האם ׁ 
וחשב  
ֵצא ׁ  
ירוץ ֹ   
ש ּלא ּ 
אחד
הארץ?  -כל  
ועם   
טלן  
אר ח"ו ּב  
עצ ּו מה ז ּו ,ו ּ י  

רות קד ֹו ׁש ֹות
אמר ו ּ י  
ש ּי 
חברו ׁ
למד עם חב ּו ֹ
יעורר את ֹ  
ֹ
ּ 
לתענו גי
ידי זה ּ  
ועל  
וזה רק ּכ ּמה ּ ד ּק ֹות ּב ֹיום  ,
אל ּו  ,
יזכה ּ   
יתבר
רכי ה' ּ  
ויבין את ּכל ּ ד  
עדן וע ֹו למ ֹות הנּ צח   ,
גּ ן  
או מר
וד ּקה ׁ
דול על ּכל ּ ד ּקה  
ויז ּכה ׂ  
ׁ שמ ֹו   ,
ש ֹ
לש כר הגֹּ 
מאה
מו  
ש עה  
ש ׁ
דו ׁש ׁ
זו הר ּ 
חול היא ּכ ֹ
אחת ּב ֹ
הק ֹ
ולו מד ֹ
ֹ
ש נה ּת ֹורה,
מליון ׁ
בש ּבתּ ,כמ ֹו  
ש נה ּת ֹורהּ ,ו ׁ 
אלף ׁ

מאה ֹ  
הטוֹ ב ,אוֹ רחוֹ ת ּ  
בכ ינּ צל
נתן(ּ ,ו  
דרבי  
יקים ,אבוֹ ת ּ  
צד 
מל   ,
)כ ּסא  
ּ
הרי"ח ּ 
זעק
"ב   
יג-יד( ּ

)פרק נז
עיה ּ
יש  
דברי הנּ ביא ׁ 
מהערב רבּ ,כ   
  
הבל ּ 
ערב
]אל ּו  
יקח  
יא ר ּו ח ּ 
ואת ּכ ּלם  
צי  ,
יל ק ּב ּו  
יצ 
ּ 
ואמר סּ ל ּו
קדשי   .
ויירש הר  ׁ  
ארץ ׁ   
ינחל  
והח ֹו סה בי   
רב[  ,
ּ
מכ ׁש ֹול ּ  
מדר ע ּמי".
הרימ ּו  
דר  
סל ּו ּפנּ ּו  
שא
שת נ ׂ
מהימנא ּפר ׁ
רעיא    
זו הר   
ש 
כמׁ 
אמר ּו ּב ֹ
ְ
וערב רבּ ,כמ ֹו
הקודש   ...:
לש ֹון   
קכ"ה - :.קכ"וׁ  .(.
מרחק.
עמד ּו   
העם וּי נע ּו וּי  
)שמוֹ ת כ( וּי רא  
הםׁ ,
אמר ּב 
שנּ  
ׁ
חכמים   
תלמידי   
וירא ּו    
רחו קים מן ה גּ א ּלה   ,
והעם
יהיו ֹ 
ּכּ   
ירד ּו
ואם  
מהם  .
רחו קים  
בוד הּ זה  ,
ּ 
והם ֹ 
הקד ֹו ׁש ּב כל ה ּכ ֹ
לא תגּ ע ּב ֹו יד ּכי
)שם יט( 
הם? ׁ
אתם ,מה ּכת ּוב ּב 
להתח ּבר ּ 
   
ראל,
יש 
יתק ּים ּב ׂ  
זמן   
אות ֹו  
או  
סק ֹול ּ 
ירה יּי רהּ .ב ֹ
יס קל ֹ
ּ
והרי ּפ ר ׁש ּו ה,
נכר   ,
עמ ֹו אל  
ינחנּ ּו  
ברים לב( ה' ּבדד   
)ד  
ואין ּ 
ּ
)דף
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רש עים
)שמ ּו אל-א ב(ּ .ו ׁ 
יחׁ .
לימות ה ּמ ׁש 
אין  
מק ּב לים גּ רים ֹ 
)מ ּלת ּ  
חשּ   
ערב רב
יכרת ּו  וימ ּות ּו(  -הם  
ש ּה   
יד ּמ ּו ּפר ּו ׁ
יד ּמ ּו 
ּב ׁ 
חש.
תו ּב ׁ 
ׁ
מו ּ
ש ּי ּ

מם
ִ

עליהם הנּ ביא
אמר   
זה  
)פיר ּוש
יבא ּו ּ
לא  
ראל 
יש 
ׂ 

)יחזקאל יג(
 

אדמת
ואל   


לארץ ּבין
חוץ   
ׁ
ארו ּב ּ
ש ּ י ּ  

מפר ׁשיםּ ,מתוֹ ק
)רמ"ק ּו   
ראל(  .
יש 
לארץ ׂ  
רש ּות לי ּכ נס   
להם ׁ 
יהיה  
ולא   
הגּ וֹ ים  ,
ּ 
אמר
רבנ ּו  
משה ּ 
אמן ] ׁ 
לו הר ֹו עה הנּ  
מד ב ׁש(  ... .
אמר ֹ
אחר ּב כל
שם ה' ,אל ּת  
עליּ ב ׁ
לאל ּיה ּו הנּ ביא[ּ ,ב ׁ שב ּו עה  
 
וכה ו ּי רא
)שמוֹ ת ב( ו ּ י פן ּכה  
צער רבׁ .
אני ּב  
הרי  
ש
יכלתׁ ,
ּ   
זו
עו זר לי ,לה ֹו   
ּכי אין ׁ 
ציאני מ ּצ ער זהּ ,ב קב ּורה ֹ
אישֹ ,
ולא נ ֹודע
קברו  ,
נג( ו ּ י ּתן את ׁ  
עיה  
)יש  
עליׁ  ,
אמר  
שנּ  
ׁ
הרש עים ֹ  
כלב מת
הרש עיםּ ,כ  
ערב רב ׁ  
עיניהםּ ,בין  
ואני ח ׁש ּוב ּב   
ּבי   ,
יניהם ּב כל עיר
סרח ּב  
פרים ּת  
סו  
ש  
יניהםׁ ,
ש ּסרח ּב  
ׁ
חכמת ֹ
לכים.
המ  
יניהם ּבין ּ 
מפּ ז רים ּב  
ראל  
ש 
ש ּ י ׂ 
בכל מק ֹום ׁ
ועיר ּו  
 
הקד ֹו ׁש
צאן ּ 
ראל ,
יש 
רו עים על ׂ  
וחזר ּו א ֹו תם  

ערב רב ֹ
צאן
צאני 
וא ּתן  
)יחזקאל לד(  
הם    
אמר ּב 
שנּ  
רו ה ּואׁ ,
ּב ּ
טוב עם
יכלת ׂ  
להם   
ואין  
אדם א ּתם  ,
מרעיתי  
  
לעש ֹות ֹ
חכמים ...
למידי   
ּת   

מחהּ ,ב לי
ש 
לוהּ ,ב ׂ 
ש 
ע ׁש ירים ּב ׁ
ואתם  
ערב רב הם 
ְ ָ
ש הם
עלי ׁש חדׁ ,
זלניםּ ,ב  
לא יג ֹון ּכ לל ,גּ   
צערּ ,ב 

חמס
הארץ  
מלאה   
ראשית ז( ּכי   
)בׁ 
העםּ .
ראשי  
ּ ד ּי נים ׁ 
לראש.
צריה ׁ  
נאמר )איכה א( הי ּו   
עליהם   
ניהם   .
מפ  
ּ 
ראל
יש 
אלהי ׂ  
צבא ֹות   
עליּ פ עם ׁ ש נ ּיהּ ,ב חי ה'  
בו עה  
ּב ׁ ש ּ
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מפיּ ,ב כל
לו  ּ 
לא  ּ 
האלה 
ברים ּ  
ש ּכל ה ּ ד  
רו ביםׁ ,
ֹיו ׁ
יפ ּ
שב ה ּכ ּ
להראות את
לדבר א ֹו תם   
יכלתּ   
ּ  
דו ׁש ּבר ּו ה ּוא ּו ֹ   
לפני ה ּק ֹ
מהימנא(.
רעיא    
)עד ּכאן   
הם 
ש ּל 
הד חק ׁ
ּ 
ידנ ּו
יכלנ ּו! ּב 
לא   
אמרו 
ידענ ּו! ׁ
לא   
ידו 
ש ּלא ּתּ  
א ּת גּ ּ
ֶ ֹ
אלי! -
קדו ׁש ה ּוא לנ ּו! מי לה'  
וחוב ֹ 
הּ ד ברֹ  ,
הרש ּב"י
נו את  ׁ  
למ ּכה ׁ 
רפו אה ּ 
ּ 
הק ּב"ה ּ   
וש לח ּל ּ
הקדים לנ ּו ּ 
ורע ֹות.
ילנ ּו מ ּכל גּ זר ֹות ק ׁש ֹות  
להצ 
ּ  

ער

להנּ צל
זקוק  
יש 
מתכם! עם ׂ  
רד   
יש נים ּ 
ׁ 
מת ּ  
ראל ּ 
יבת
"ת 
ידי ּ
אפשר רק על  
וזאת ׁ  
מהמ ּב ּול הנּ ֹורא!   -
ּ  
דו ׁש".
שה ּוא 
נח" ׁ

"ה ּז הר ה ּק ֹ

לצ ּו ּוי
ונש מע  
הגּ א ּו להּ ,ב ֹוא ּו  ׁ  
למען  
ונתמסר   
או     
ַעל ּכן ּב ֹו ּ
שה
דו ׁ
הכינה ּ 
לפדות את    
שה ּ 
של מׁ 
ׁ
הק ֹ
רבנ ּו ע"ה ֹ  
עמלק[ ,רק ּת כף
עצת   
מחר זה  
]כי  
למחר ּ
לח ּכ ֹות   
ולא  
 
ילמדו
יש 
וכל ׂ  
ונתק ּ ד ׁש ּב ּת ֹורה  ,
ונתחזק    
נתאחד     
ּו מ ּיד    
ראל ּ   
אשרי
שה ּכן ׁ  ,
עו ׂ
ואם ּ 
הקד ֹו ׁש ּב כל ֹיום  ,
ז ֹו הר ּ 
אתה ֹ
בו ּדאי ּת כף נגּ אל,
הבאּ ,ו  
וטוב ל לע ֹו לם ּ 
ּבע ֹו לם הּ זהֹ  ,
המארים,
להיות מן ה ּז ֹו כים     
שנּּ  
ויהי רצ ֹון ׁ

זכה ֹ  
זכו ת
יעיד  
בעצמו  
המ ׁ ש 
ש ּ 
ׁ
דו ּו ֹ   
יח ּב כב ֹו ֹ
עלינ ּו – " ּב ּ 
עתי".
הגּּ  
הקריב ּו
מים   ,
ש 
לשם ׁ
למ ּוד ׁ 
ַעל ּכן ,יה ּו דים   
יקריםּ ,תנ ּו ּ 
ּ 
נחת
ש ֹות  
לע ׂ
דו ׁ
כינה ּ 
למען ה   
תיכם   
מדק ֹו  
שה  ,
הק ֹ
זו הר
שנ ּו  ,
נפ ׁ
לפדות  
צרנ ּו   ,
ליו  
ול ּמד ּו ּב כל ֹיום ֹ
ר ּו ח ֹ 
לגרם ּ  
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מל
אור ּפ ני  
יחד ּ  
אחד  
נלּ כ ּלנ ּו ּכ  
וכ  
דו ׁש  
ּ 
לקבל את ֹ
הק ֹ
אמן.
ימינ ּו  
מהרה ּב 
יח ּב   
המ ׁש 
ּ 

"שמע ישראל" בגימטריא תתק"ס
תיקון היסוד על ידי זוהר תתק"ס
המקוה הוא תתק"ס לוגין ,וכן נהר דינור תתק"ס
לוגין ,ומידת ארץ ישראל מהלך  40יום שהם
תתק"ס שעות ,כל זה מורה כאשר נתקן הזוהר בתתק"ס
חלקים ,ובהתחברות הלימוד הקדוש הזה ,מטהר
כמקוה )כמו שאמר רבי פנחס מקוריץ זי"ע( ,ומציל מנהר דינור,
ומחכים כאויר ארץ ישראל ,ומכפר כענין ארץ ישראל,
"וכפר אדמתו עמו" - .תשרי עם נ' ]שהם שערי בינה
שנפתחים בחודש הרחמים[ ,גימטריה תתק"ס ,לרמז נ'
שערי בינה עם חודש התשובה שאז המלך יתברך פותח
שערי רחמים לדופקי בתשובה ,ובריה בטילה בתתק"ס,
)טשו"ע יו"ד סימן ק'( ,שלימוד הזוהר מבטל את המשחית
שנברא מעון ,כל זה מורה ומרמז על ענין סיום הזוהר
הקדוש בתתק"ס חלקים ב  40ימי התשובה ,מידי יום
ביומו ,כי העת מסוגל לכך ותיכף יבוא משיח צדקינו
בב"א ,כי"ר.

גילוי מרעיש  תיקון היסוד בלימוד  96דקות זוהר

ששים

איש ילמדו  16קונטרסים מזוהר תתק"ס ]כנגד
השם הקדוש הנרמז בר"ת הפסוק )איוב פרק כ טו(

צו | אור הזוהר 49

כח הזוהר

שנּ ּו אל" ,ח' ב' ו' –
יר ׁ
מב טנ ֹו  
ו'יקאנּ ּו ּ 
'לע    
"ח 'יל ּב 

לצו קו
לצו צו  
]"כי צו  
גימטריה  ,[16במשך  96דקותּ ,
שם" )ישעיה פרק כ"ח י'([.
זעיר ׁ
שם  
זעיר ׁ
לקו  
לקו קו  

כלומר :במשך שעה ושלושים ושש דקות ,מסיימים כל
הזוהר הקדוש .כידוע שהו"ו רומז ליסוד וכן שישים,
וכאן מתאספים שש מנינים לתיקון היסוד ,ללמוד
בחשק וברצון כנגד שישים ריבוא נשמות ישראל עם
קדוש.
)אבוֹ ת ּפרק ד ב-ג( ּבן ע ּזאי א ֹו מר,
עה – 
ש
אין ל ֹו ׁ
אדם  
אין  
ֵ
או מר ,אל
בחמ ּורה( ,ה ּוא  
)כ  
לה ּ
למצוה ק ּ
הוי רץ    

היה ֹ
ש אין ל
לכל ּ ד ברׁ ,
מפליג  
ואל ּת הי   
אדם  ,
לכל  
ּת הי בז  
לו מק ֹום - .כל
דבר ׁ
ואין ל  
ש עה  
לו ׁ
אדם ׁ

ש אין ֹ
ש אין ֹ
ישראל עמדו על הר סיני ,ולומדי הזוהר הקדוש לא
ברחו משם ולא יראו מהאש הגדולה )המקובל הק' רבי יהודה
פתייה זי"ע( משה קיבל תורה מסיני בתתק"ס שעות
כמבואר במגלה עמוקות על התורה – )פרשת ויחי(,
וזל"ק :רזא דמלה משה למד תורה שבעל פה במ' יום
שהיה עולה להר] ,ויש להוסיף דעיקר החיבור של
תושב"כ עם תושבע"פ נעשה ע"י לימוד הזוה"ק,
)מהרח"ו ,והרי"ח הטוב – דע"ות([ כי סוד מתניתי"ן הם תתק"ס
שעות שיש במ' יום ובמ' לילה .מ' פעמים כ"ד שעות
הרי תתק"ס ,במקוה תתק"ס לוגין ,שבהם טובלין
המלאכים בכל יום בנהר דינור ,זה סוד" ,שמ"ע
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ישרא"ל" שהוא בגי' תתק"ס עם ז' אותיות והכולל ,וכן
אחד במלוי אל"ף חי"ת דל"ת עם האותיות שר החסד
דלעילא שבידו המקוה ,שהוא מיכאל כהן גדול ]שר
ואפטרופוס של ישראל[ ,כמו שכתוב בכנפי יונה על
ברוך שאמר ,מיכא"ל כת"ם פ"ז בגימטריא תתק"ס
טפחים של מקוה ,ולדעתי "מ'קוה י'שראל י"י מ'ושיע
ב'עת צ'רה" בראשי אתוון בגימטריא מיכא"ל מלא"ך,
זה סוד "מאמתי קורין את שמע".
ועתה הוא הזמן שמתחילים ללמוד משנה זו תחילת
הש"ס ,וצריך כל אחד לצרף עם הלימוד הדף
היומי גם לימוד דף הזוהר היומי ,בקביעות!!! – והוא
שני עמודים ושליש מהזוהר המודפס ב 10-כרכים עם
לשון הקודש ]וזה קל להבין[ וכן הנדפס ב 70-כרכים,
וכן הנדפס ב 960-חלקים ,ולימוד זוהר זה יקח 2.5
דקות ליום ,וכך יעשה אחרי  7וחצי שנים סיום על
הש"ס ועל הזוהר ביחד ,תרי ריעין דלא מתפרשין,
תורה שבנגלה ותורה שבנסתר[ שהוא סוד תתק"ס
חיילות דלעיל"א ,לקביל תתק"ס ...עכ"ל )עיי"ש באורך
ותרו"ץ( ,על כן יהודים רחמנים בני רחמנים חוסו על
נשמתכם ועל צער המשיח המבכה על צער השכינה
מחלל
"וה ּוא   
)זוהר שמות ח (.כמו שנאמר )ישעיה פרק נג ה( 
בחברתו
מנו  
מע ֹו  
ענו ּ  
מפ ׁ
ּ 
מדכא  
עליו ּו ֹ    
נתינ ּו מ ּו סר ׁ ש ֹ
לו ּ 
שּ 
לנו" .והתקבצו לחבורות קדושות של שישים
ּ  
נרפא ּ 
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איש] ,כנגד שישים ריבוא נשמות ישראל שטמונים
בזוהר הקדוש ,רמח"ל[ ללימוד וסיום כל הזוהר הקדוש
ב] 96-צ"ו[ דקות כשעה וחצי ,ובכך נתקן את כל
הפגמים שנעשו על ידי עונות ישראל שהם כחיצים
לשכינה הקדושה רח"ל ,ובזה יתעוררו כל הנשמות
הנידחות וישובו לשרשם ,ומיד בן דוד בא ,כמו שדרשו
חז"ל ,אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף,
ובכתבי האר"י ביאר שאלו הנשמות הקדושות הנתקנים
על ידי קדושת התורה של בני ישראל.
על כן את אחי אנוכי מבקש ,למען שמו באהבה ,יחד
כל שבטי ישראל ,התקבצו ותעשו חבורות של
שישים איש ,ותסיימו הזוהר הקדוש בשעה וחצי ,ובזה
אתה בוקע רקיעים ,וקורע כל אוירים רעים ,ומקשר
ומיחד קוב"ה ושכינתיה ,צדיק חי עולמים ,שהוא א-ל
אחד יחיד ומיוחד) ,רמח"ל תקט"ו תפילות( ,אנן בחביבותא
תליא )אדרא(" .לישועתך קויתי ה'".
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"שמע ישראל" בגימטריה תתק"ס
תיקון היסוד על ידי זוהר תתק"ס
המקוה הוא תתק"ס לוגין ,וכן נהר דינור תתק"ס
לוגין ,ומידת ארץ ישראל מהלך  40יום שהם
תתק"ס שעות ,כל זה מורה כאשר נתקן הזוהר בתתק"ס
חלקים ,ובהתחברות הלימוד הקדוש הזה ,מטהר
כמקוה )כמו שאמר רבי פנחס מקוריץ זי"ע( ,ומציל מנהר דינור,
ומחכים כאויר ארץ ישראל ,ומכפר כענין ארץ ישראל,
"וכפר אדמתו עמו".
תשרי עם נ' ]שהם שערי בינה שנפתחים בחודש
הרחמים[ גימטריה תתק"ס ,לרמז נ' שערי
בינה עם חודש התשובה שאז המלך יתברך פותח
שערי רחמים לדופקי בתשובה ,ובריה בטילה בתתק"ס
)טשו"ע יו"ד סימן ק'( ,שלימוד הזוהר מבטל את המשחית
שנברא מעון ,כל זה מורה ומרמז על ענין סיום הזוהר
הקדוש בתתק"ס חלקים ב 40-ימי התשובה ,מידי יום
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ביומו ,כי העת מסוגל לכך ותיכף יבוא משיח צדקינו
בב"א ,כי"ר.

גילוי מרעיש  תיקון היסוד בלימוד  96דקות זוהר
 60איש ילמדו  16קונטרסים מזוהר תתק"ס ]כנגד
השם הקדוש הנרמז בראשי תיבות הפסוק )איוב
שנּ ּו אל" ,ח' ב'
יר ׁ
טנו  
ו'יקאנּ ּו ּ 
'לע    
"ח'יל ּב 
פרק כ טו(  
מב ֹ 
לצו צו
]"כי צו  
ּ
ו' – גימטריה  ,[16במשך  96דקות
שם" )ישעיה פרק כ"ח
זעיר ׁ
שם  
זעיר ׁ
לקו  
לקו קו  
לצו קו  

י'([ .כלומר :במשך שעה ושלושים ושש דקות,
מסיימים כל הזוהר הקדוש .כידוע שהו"ו רומז ליסוד
וכן שישים ,וכאן מתאספים שש מנינים לתיקון היסוד,
ללמוד בחשק וברצון  -כנגד שישים ריבוא נשמות
ישראל עם קדוש.
)אבוֹ ת ּפרק ד ב-ג( ּבן ע ּזאי א ֹו מר,
עה 
ש
לו ׁ
אדם  
אין  
אין ֹ
ֵ
או מר ,אל
בחמ ּורה( ,ה ּוא  
)כ  
קלה ּ
למצוה ּ 
הוי רץ    

היה ֹ
ש אין ל
לכל ּ ד ברׁ ,
מפליג  
ואל ּת הי   
אדם  ,
לכל  
ּת הי בז  
מקום.
דבר ׁ
ואין ל  
ש עה  
לו ׁ
אדם ׁ

ש אין ל ֹו ֹ 
ש אין ֹ
כל ישראל עמדו על הר סיני ,ולומדי הזוהר הקדוש לא
ברחו משם ולא יראו מהאש הגדולה )המקובל הק' רבי
יהודה פתייה זי"ע( ,משה קיבל תורה מסיני בתתק"ס שעות
כמבואר במגלה עמוקות על התורה )פרשת ויחי( ,וזל"ק:
רזא דמלה משה למד תורה שבעל פה במ' יום שהיה
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עולה להר] ,ויש להוסיף דעיקר החיבור של תושב"כ
עם תושבע"פ נעשה ע"י לימוד הזוה"ק )מהרח"ו ,והרי"ח
הטוב – דע"ות([ ,כי סוד מתניתי"ן הם תתק"ס שעות
שיש במ' יום ובמ' לילה .מ' פעמים כ"ד שעות הרי
תתק"ס ,במקוה תתק"ס לוגין ,שבהם טובלין
המלאכים בכל יום בנהר דינור ,זה סוד" ,שמ"ע
ישרא"ל" שהוא בגימטריה תתק"ס עם ז' אותיות
והכולל ,וכן אחד במלוי אל"ף חי"ת דל"ת עם
האותיות שר החסד דלעילא שבידו המקוה ,שהוא
מיכאל כהן גדול ]שר ואפטרופוס של ישראל[ ,כמו
שכתוב בכנפי יונה על ברוך שאמר ,מיכא"ל כת"ם
פ"ז בגימטריה תתק"ס טפחים של מקוה ,ולדעתי
"מ'קוה י'שראל י"י מ'ושיע ב'עת צ'רה" בראשי אתוון
בגימטריה מיכא"ל מלא"ך ,זה סוד "מאמתי קורין את
שמע" שהוא סוד תתק"ס חיילות דלעיל"א ,לקביל
תתק"ס ...עכ"ל )עיי"ש באורך ותרו"ץ(.
]ועתה הוא הזמן שמתחילים ללמוד משנה זו תחילת
הש"ס ,וצריך כל אחד לצרף עם הלימוד הדף
היומי גם לימוד דף הזוהר היומי ,בקביעות!!! – והוא
שני עמודים ושליש מהזוהר המודפס ב 10-כרכים עם
לשון הקודש ]וזה קל להבין[ ,וכן הנדפס ב 70-כרכים,
וכן הנדפס ב 960-חלקים ,ולימוד זוהר זה יקח 2.5
דקות ליום ,וכך יעשה אחרי  7וחצי שנים סיום על
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הש"ס ועל הזוהר ביחד ,תרי ריעין דלא מתפרשין,
תורה שבנגלה ותורה שבנסתר[.
על כן יהודים רחמנים בני רחמנים חוסו על נשמתכם
ועל צער המשיח המבכה על צער השכינה )זוהר
מחלל
"וה ּוא   
שמות ח ,(.כמו שנאמר )ישעיה פרק נג ה( 
בחברתו
לו מנ ּו  
מע ֹו  
ענו ּ  
מפ ׁ
ּ 
מדכא  
עליו ּו ֹ    
נתינ ּו מ ּו סר ׁ ש ֹ
שּ 
נרפא לנ ּו" .והתקבצו לחבורות קדושות של שישים איש
ּ  
]כנגד שישים ריבוא נשמות ישראל שטמונים בזוהר
הקדוש ,רמח"ל[ ללימוד וסיום כל הזוהר הקדוש ב96-
]צ"ו[ דקות כשעה וחצי ,ובכך נתקן את כל הפגמים
שנעשו על ידי עונות ישראל שהם כחיצים לשכינה
הקדושה רח"ל ,ובזה יתעוררו כל הנשמות הנידחות
וישובו לשרשם ,ומיד בן דוד בא ,כמו שדרשו חז"ל,
אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,ובכתבי
האר"י ביאר שאלו הנשמות הקדושות הנתקנים על ידי
קדושת התורה של בני ישראל.
על כן את אחי אנוכי מבקש ,למען שמו באהבה ,יחד
כל שבטי ישראל ,התקבצו ותעשו חבורות של
שישים איש ,ותסיימו הזוהר הקדוש בשעה וחצי ,ובזה
אתה בוקע רקיעים ,וקורע כל אוירים רעים ,ומקשר
ומיחד קוב"ה ושכינתיה ,צדיק חי עולמים ,שהוא א-ל
אחד יחיד ומיוחד) ,רמח"ל תקט"ו תפילות( ,אנן בחביבותא
תליא )אדרא(" .לישועתך קויתי ה'".

בס”ד

