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ִּבּטּול ְּגֵזיַרת ִּגּיּוס ְּבֵני ַהְּיִׁשיבֹות - 
ְּבַדָּקה ַאַחת ִּליּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִּבְתִהִּלים )פרק מד ד( אֹוֵמר, "ִּכי 
ֹלא ְבַחְרָּבם ָיְרׁשּו ָאֶרץ ּוְזרֹוָעם ֹלא הֹוִׁשיָעה 
ָּלמֹו ִּכי ְיִמיְנָך... ְואֹור ָּפֶניָך ִּכי ְרִציָתם", וביאר 
סיפהון  בגבורת  לא  ארום  יונתן:  בתרגום 
פרקת  לא  אדרעיהון  ותקוף  ארעא,  יריתו 
ונהור  גבורתך,  ואדרע  ימינך  ארום  להון, 
באוריתא  דעסיקו  זמן  כל  ארום  יקרך,  זיו 

אתרעיתא בהון.
המטוסים  ולא  הצבא  שלא  פירוש, 
על  מגינים  הם  הטילים  ולא  הטנקים  ולא 
ישראל  לעם  השי"ת  הארת  אלא  הארץ, 
דעסיקו  זמן  כל  "ארום  התורה,  ידי  על 
הוא  זה  פסוק  באוריתא אתרעיתא בהון". 
נמצא בלימוד היומי "חק לישראל" פרשת 
תיקן  שהמרח"ו  וכידוע  שני,  ליום  פנחס 
על פי דברי האריז"ל את סדר לימוד החק 
ועד  מהפשוט  ויהודי  יהודי  לכל  לישראל 
הלמדן הגדול ביותר, ונאמר ברוח הקודש, 
שמדבר  נבואה  כמעין  רואים  יום  ובכל 
מענינא דיומא. ועכשיו שכל בני הישיבות 
ולבטל  לצבא,  לגייסם  שרוצים  בסכנה 
ארץ  יושבי  שכל  וביותר  ח"ו,  תורתם  את 
בלי  כי  גדולה!!!  בסכנה  נמצאים  ישראל 
לימוד התוה"ק כל הצבא לא יעזור ולא יגן 
כלל, אם כן מה העצה היעוצה שכל גדולי 
ישראל מתחבטים ושוברים את הראש מה 
להם,  גילו  לא  עוד  השמים  ומן  לעשות, 
לכל  וידוע  גלוי  שהיה  מה  גדול  פלא  וזהו 
גדולי הדורות מהרמח"ל והגר"א ולמעלה 
שבירושלים  הגדול  לבד"ץ  ועד  בקודש 
משנת תרפ"א בארץ ישראל, ובעל הסולם 
אלף  דברי  ]ראה  באירופא,  השנה  באותה 
בספר  הקודמים  ות  מדור   ישראל  גדולי 
ישראל  גדולי  כל  דברי  וכן  הזוהר",  "אור 
עדה  בד"ץ  עם  והאשכנזים  הספרדים 
בלימוד  שרק  ס"ח[   – בתשס"ב  החרדית 
הזוה"ק יחד כל שבטי ישראל, יתבטלו כל 
בשנת  זי"ע  פתייה  הרב  והצה"ק  הגזירות, 
הבחורים  גיוס  גזירת  שכל  אמר,  תרע"ד 
 - הזוה"ק.  לימוד  ביטול  בגלל  היא  לצבא 
כמו  שנשמעים  )באגרות(  הרמח"ל  וכדברי 
נבואה לזמנינו זה, וז"ל: ְוַעָּתה ַאל ַיְׁשִליכּו 
ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַאֲחֵרי ֵּגָום, ִּכי 

ָּדָבר  ָהִייִתי קֹוֵבַע  ַחְיִלי  ר  ִנְתַיּׁשֵ ִאְלָמֵלא  ֲאִני 
ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ֲאָבל ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם  ֶזה 
ִּכי  ִלְזכּות,  לֹו  ְוִיְהֶיה  ַהֹּזאת  ָהֵעָצה  ֶאת  ִיַּקח 
ֶאָחד  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל,  ְלָכל  ְלטֹוָבה  ָּכמֹוָה  ֵאין 
ִּבְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִּכי ֹלא ָּדָבר ָקֶׁשה הּוא 
ָיֵגן  ְזכּותֹו  ְּכָהַרְמַח"ל  ָּגדֹול  ָלנּו  ּוִמי  ְּכָלל". 
ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאֶׁשר ָהָיה ָּבִקי ָעצּום ְּבָכל ִמְכַמֵּני 
ֵמַעם  ְּגֵזרֹות  ְלַבֵּטל  ֵעָצה  ָמָצא  ְוֹלא  ַהּתֹוָרה 
ְּבֵסֶפר  ִלּמּוד  ַהּזֹו,  ָהֵעָצה  ֶאת  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל 
ה  ַהְּקֻדּׁשָ ֶׁשְּבֹכַח  ֶהְפֵסק,  ְלֹלא  ְּבֶרֶצף  ַהֹּזַהר 
ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַבֵּטל ָּכל 

ְּגֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים. 
ָידּוַע, ֶׁשִּמּתֹוְך ִמַּדת ָהַרֲחִמים ָהֵאיְנסֹוִפית 
ִּדין אֹו  ִלְפֵני ָּכל  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, ְלַעּמֹו 
ַמִים, עֹוִׂשים ֶחֶסד ִעם ָהָאָדם  ְּגֵזָרה ָקָׁשה ִמּׁשָ
ִהְזַּדְּמנּות ִלְבחֹר ַּבּטֹוב ַעל ְמָנת  ְונֹוְתִנים לֹו 
ְלַגֵּבי  ָּנכֹון  ּׁשֶ ּוַמה  ֵמָעָליו.  ַהְּגֵזָרה  ֶאת  ְלַבֵּטל 
ְּגֵזרֹות ַהְּפָרט ָּתֵקף ְלַגֵּבי ְּגֵזרֹות ַהְּכָלל. ִלְפֵני 
ַהְּגֵזָרה אֹו "ַהַּמָּכה" ֶׁשל ַהּׁשֹוָאה ָהֲאֻיָּמה, ה' 
ׁשֹוֵלַח ִהְזַּדְּמנּות ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִלְבֹחר ַּבּטֹוב 

ָׁשִליַח  ִעם  "ְּתרּוָפה"  ְוׁשֹוֵלַח 
ַהֻּסָּלם,  ַּבַעל  ֶׁשל  ִּבְדמּותֹו 
ַהְּיהּוִדּיֹות  ַלְּקִהּלֹות  ָלֶלֶכת  
ִלְלֹמד  ָלֶהם  ְולֹוַמר  ְּבפֹוִלין 
ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש.  זֹוַהר 
ֶעְׂשִרים  ָקְדׁשֹו  ְּברּוַח  ָצָפה 
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָׁשָנה 
ַההֹוֶלֶכת  ַהּׁשֹוָאה  ֶאת  ִנָּיה  ַהּׁשְ
ּוִבְפֵני  ְוָזַעק  ָהַלְך  הּוא  ּוְקֵרָבה, 
ֵארֹוָּפה,  ִויהּוֵדי  ָהַרָּבִנים  ָּכל 
ֶׁשִּיְלְמדּו  ְּכֵדי  עֹוָלמֹות  ִהְרִעיׁש 

ַהְּתרּוָפה  ֶׁשּזֹו  ָיַדע  ִּכי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ֶאת 
ֵמַהּׁשֹוָאה  ֵארֹוָּפה  ְיהּוֵדי  ְלַהָּצַלת  ַהְּקדֹוָׁשה 
ַּכּמּוָבן,  ָהַרע(,  )ַהֵּיֶצר  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ָהֲאֻיָּמה. 
ְמֹאד ַמְפִרָיע ַּבְּבִחיָרה, ִלְבֹחר ַּבּטֹוב, ּוַמְקֶׁשה 
ַהְּיהּוִדּיֹות.  ַהְּקִהּלֹות  ָראֵׁשי  ֶׁשל  ִלָּבם  ֶאת 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּמַרֶחֶפת  ְלַהֲאִמין  ָלַרָּבִנים  ָקֶׁשה 
ֲהֵרי  ֶזה  ׁשֹוָאה,  ֶׁשל  ָקָׁשה  ָּכְך  ָּכל  ְּגֵזָרה 
ַהְּבִחיָרה(  )ְלֵׁשם  ֶזה  ּוְכֶנֶגד  ֶהְגיֹוִני,  ֹלא  ְלַגְמֵרי 
ִמַּצד ַהּטֹוב, ַּגם ָקֶׁשה ְלַהֲאִמין ְּבאֹוָתּה ִמָּדה 
ֶׁשְּתרּוָפה רּוָחִנית ֶׁשל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר,... ֶׁשאּוַלי 
ְּגֵזרֹות.  ְלַבֵּטל  ְיכֹוָלה  ַלַּצִּדיִקים,  ַרק  ַׁשֶּיֶכת 
ֻּכָּלנּו  ַהּׁשֹוָאה  ֶׁשל  ָהֲעגּומֹות  ַהּתֹוָצאֹות  ֶאת 
יֹוְדִעים, ּבֹואּו ֹלא ִנֵּתן ַלִהְסטֹוְרָיה ַלְחֹזר ַעל 
ַעְצָמּה!!! ּבֹואּו ֹלא ִנְטֹמן ֶאת ֹראֵׁשנּו ַּבחֹול!!! 

ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי  ַרָּבִנים  ָהַאְדמֹוִרי"ם  ְּכמֹו 
ְּבפֹוִלין, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְברַֹח ֵמַהִּתּקּון! ַהִאם ֶזה 
ֶהְגיֹוִני ֶׁשִּתֹּפל ָעֵלינּו ִּפְצַצת ָאטֹום? ַהִאם ֶזה 
ָהָיה ֶהְגיֹוִני ֶׁשָהְיָתה ַהּׁשֹוָאה? ה' ׁשּוב ׁשֹוֵלַח 
כמו  ַהָּקדֹוׁש,  ּזֹוַהר  לימוד  הוא  ְּתרּוָפה  ָלנּו 
ְּבַרְעָיא  בזוה"ק  רבנו  משה  לנו  שהבטיח 
ְוַהַמְׂשִּכיִלים  קכ"ד:(  ַּדף  ָנׂשא  )ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא 
ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  ָהָרִקיַע  ְּכזֹוַהר  ַיְזִהירּו 
ְּדִאיָמא  זֹוֲהָרא  ִמן  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ְּדִאיהּו 
ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִריְך ִנָּסיֹון, ּוְבִגין 
ְדַחֵּיי,  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין 
ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא 
ָּבָדד  ה'  לב(  )ְּדָבִרים  ְּבהֹון,  ְוִיְתַקֵּיים  ְּבַרֲחֵמי. 

ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
מספיק  לא  האם  ְמַחִּכים?  ַאֶּתם  ְלַמה   -
ואסונות  צרות  ישראל  עם  סובלים 
שנפטרו,  ישראל  גדולי  כמה  מחרידים, 
ככה,  ה'  עשה  מה  על  מבינים  לא  ועדיין 
שלח  יתברך  ה'  אבל  מאתנו,  רוצים  ומה 
לנו את צדיקיו גדולי הדורות שחזו מראש 
כי  מאתנו,  רוצה  השם  מה 
כידוע אנחנו הדור האחרון 
הגאולה,  לפני  הגלות  סוף 
אפשר  אי  הזאת  והגאולה 
בלימוד  אלא  שתבא 
יודעים  שלא  רק  התורה, 
התורה,  לימוד  נקרא  מה 
כל  לומדים  הישיבות  כי 
ופלפולים,  גמרא  היום 
לתורה  שיש  שוכחים  אבל 
ד'רוש  ר'מז  פ'שט  פרד"ס 
הקדוש,  החיים  האור  שכתב  כמו  ס'וד, 
)ויחי(, וכל מי שלא עוסק בארבעת חלקיה, 

וצווחת  קול  בת  יום  בכל  יוצאת  עליו 
תורה"  של  מעלבונה  לבריות  להם  "אוי 
ֶׁשַהִחּבּור  וז"ל:  השלה"ק  וכתב  )מהרח"ו(, 

ַעד  ְוכּו'  ָּגנּוז  ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ֵמַהֹּזַהר 
ֶׁשָאז  ַהָּיִמים  ְּבסֹוף  ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ֶׁשָּיבֹוא 
ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות  ַלַּתְחּתֹוִנים,  ִיְתַּגֶּלה 
ְּבִסָּבתֹו,  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ִּתָּמֵלא  ָאז  ִּכי  ָמִׁשיַח, 
ְוֶזהּו  ְלִביָאתֹו.  ְקרֹוָבה  ִסָּבה  ִּתְהֶיה  ֶזה  ֲאֶׁשר 
ֲאֻחָּזתֹו  ֶאל  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם  ּוְבִגיֵניּה  ֶׁשָאַמר 
ְּכֵׁשם  ִיְׂשָרֵאל,  ִיָּגֲאלּו  ֶזה  ֶׁשִּבְזכּות  ְּכֵדי  ְוכּו', 
ֶׁשֻהְצַרְך  ַעד  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ִנְגֲאלּו  ֶׁשֹּלא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַקְּדָׁשם ְּבַדם ֶּפַסח ּוְבַדם 
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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה
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ִמיָלה, ֵּכן ְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה 
ְוהּוא  ַהּזֹו,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְלּתֹוְספֹות  ֶׁשִּיְזּכּו  ַעד 
ְרצֹון ָהֵאל ִיְתָּבַרְך, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה. )ְׁשָל"ה, 
ַהָּגאֹון  כתב  וכן  ִראׁשֹון(.  ַמֲאָמר  ַמֲאָמרֹות,  ֲעָׂשָרה 

ַהְּגֻאָּלה  ג'(  אֹות  י"א  ֶּפֶרק  ְׁשֵלָמה  )ֶאֶבן  ִמִּויְלָנא. 
ּוִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְּתלּוִיים ַרק ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה. 
עושה  הרע  שהיצר  כתב,  ט'(  )ו'  ובישעיה 
שלא ילמד קבלה, כי יודע שעל ידי לימוד 
ובספר  שלימה,  בתשובה  האדם  ישוב  זה 
י"ח(  )ג'  הנביא מלאכי  דברי  על  הקנה כתב 
"ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ֵּבין ֹעֵבד 
ֱאֹלִהים ַלֲאֶׁשר ֹלא ֲעָבדֹו" עֹוֵבד ֱאֹלִקים ַהְינּו 
ָהעֹוֵסק ַּבַּתְלמּוד ּוַבֹּזַהר. ֹלא ֲעָבדֹו - ָהעֹוֵסק 
ְצִבי  )ַרִּבי  ַּבֹּזַהר.  עֹוֵסק  ְוֵאינֹו  ְלַבד  ַּבַּתְלמּוד 
ֱאִליֶמֶלְך ַׁשִּפיָרא ִמִּדינֹוב, מהרצ"א, ַמְעַין ַּגִּנים, פ"א אֹות 

התקיימות  לפני  האחרון  הבירור  וזהו  ב'(, 
ָלֶכם  ֹׁשֵלַח  ָאֹנִכי  "ִהֵּנה  כג(  )שם,  הנבואה 
ַהָּגדֹול  ה'  יֹום  ּבֹוא  ִלְפֵני  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיה  ֵאת 
ומצפה  מחכה  יתברך  השם  כי  ְוַהּנֹוָרא: 
שכל היהודים ילמדו זוה"ק, ובזה יתלקטו 
נידח,  ידח ממנו  ולא  הניצוצות הקדושים, 
לכל  וילמד  המשיח  מלך  ויופיע  יגלה  ואז 
שלמדו  מה  התורה,  סודות  את  ישראל 
ושורש  יסוד  ובספר  הבינו.  ולא  עכשיו, 
אחי ורעי,  העבודה )שער הניצוץ( כתב, וז"ל: 
ומעלתו,  שיאו  לשמים  גדולה  כך  כל  אם 
וכמה תקיף חילא דהאי אילנא רברבא של 
בארץ  ושורש  הקדוש,  הזוהר  ספר  לימוד 
גזעו לשלח רצוצים חפשי מן הגלות המר, 
אוזן,  להעיר  האדם  לב  יתלהב  לא  האיך 
קבוע  שיעור  לקבוע  כלימודים,  לשמוע 
ושאר  ובתיקונים  הקדוש  בזוהר  יום  בכל 

ספרי המקובלים וכו', עכ"ל.
ִהִּציל  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֵאיְך  ּוְראּו  ּבֹואּו 
ְוֵאיְך  ַלָּצָבא,  ֵיְלכּו  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ַּבחּוֵרי  ֶאת 
ֶׁשִהִּציל ֶאת ָהִעיר, ּוְבֶרַגע ֶׁשֹּלא ָהָיה ַהְּזכּות 
ֶׁשל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש - ֶנְחְרָבה ָּכל ָהִעיר ְוָהְרגּו 

ְוָחְמסּו ְּכמֹו ַּבּׁשֹוָאה ָרַח"ל
ָהֱאֹלִקי  ַהְמֻקָּבל  ִּדְבֵרי  ֵאּלּו 
זצוקללה"ה  ְּפַתָּיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
לחם  בית  לספרו  בהקדמתו 
ֶׁשֹּלא  ִמי  ִּכי   ... וז"ל:  יהודה, 
ָטַעם ַטַעם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכִאּלּו 
ְואֹוי  ִמָּיָמיו,  ְמאֹורֹות  ָרָאה  ֹלא 
ֶׁשל  ֵמֶעְלּבֹוָנּה  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם 
ַּבִּנְגלֹות  ִלי  ַּדי  ְוָהאֹוֵמר  ּתֹוָרה. 
ֵאין ִלי ֵעֶסק ַּבִּנְסָּתרֹות, ָטב ֵליּה 
ַּכְמֹבָאר  ְּבָעְלָמא  ִאיְבֵרי  ְּדָלא 

ֶמֶלְך  ִּכֵּסא  ָהַרב  ּוֵפֵרׁש  ִּתּקּון מ"ג.  ַּבִּתּקּוִנים 
ָׁשם וז"ל ְּבִקּצּור, ֶׁשִאם ָהָיה ַעם ָהָאֶרץ יֹוֵתר 
טֹוב לֹו ִּכי ֵאינֹו ּפֹוֵגם ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ַקָּבָלה ִּכי 
ָּבָׂשר  ְּכֵרסֹו  ֶׁשְּיַמֵּלא  ֹקֶדם  ַּבַּפְרֵּדס  ְלַטֵּיל  ֵאין 
ְוַיִין ֲאָבל ַמאן ְּדָיִליף ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָעְנׁשֹו 

ְוַאְדַרָּבא  ַקָּבָלה  ִיְלֹמד  ֹלא  ִאם  ָּגדֹול  ָּכְך  ָּכל 
סֹוף  ַהִּגְלּגּוִלים  ְּבַׁשַער  )ַּכְמֹבָאר  ְּבִלּמּודֹו  ּפֹוֵגם 
ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ּפֹוֵגם  י"ז, וז"ל:  ַהְקָּדָמה 

ְּדָלא  ֵליּה  ְוָטב  ָׁשם(  ְיעּוָין  ְוכּו'  ַּדֲאִצילּות  ְּבִּתְפֶאֶר"ת 

ָעְלָמא  ַאְחַזר  ִּכי  ֵליּה  יֹוִליף 
ְלתֹהּו ָובֹהּו ֶׁשהּוא סֹוד ְׁשִביַרת 
ּגֹוֵרם  ל  ְוַהִּמְתַרּׁשֵ ְוכּו'.  ַהֵּכִלים 
ָאַמר  ּוְבֵפרּוׁש  ָּגלּוָתא  ֹאֶרְך 
ֵאִלָּיהּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבִתיּקּוָנא 
ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִּדְבַהאי  ְׁשִתיָתָאה 
ַּכד  ָּגלּוָתא  ִמן  ִיְתָּפְרקּון 
ִּכי  ַּבְתָרָאה,  ְּבָדָרא  ִאְתַּגְלָיא 
ְּבָעְלָמא  ְּבִגיְרָסא  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד 
ִאם  ֶׁשֵּכן  ָּכל  עֹוָלמֹות  ּבֹוֶנה 
ֵּפרּוׁש  ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִיְזֶּכה 
ִּתּקּון  ּבֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד  ַמֲאָמר 
ֹּלא  ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ
ָׁשָנה  ַהְּפָׁשט  ְּבִלּמּוד  ַיֲעֶׂשה 

ְּתִמיָמה ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ּוְבֹזַהר ְּבַהֲעֹלְתָך )ַּדף 
ִאינּון  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ָלעֹוְסִקים  ָקֵרי  קנב.( 

ְּבִצדֹו,  ]ְוִנְכַּתב  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא  ָקְייֵמי  ַּדֲהוּו 
יֹוְדִעים סֹודֹות  ֶׁשֵאיָנם  ַמְׁשָמע אֹוָתם  א"ה: 
ְּבִעְנַין  ְוֵכן  ִסיַני[.  ַהר  ַעל  ָעְמדּו  ֹלא  ַהּתֹוָרה 
עֹוְסִקים  ֶׁשֵאיָנם  ְלאֹוָתם  ַהְמֻעַּתד  ָהֹעֶנׁש 
ְּבָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֲאֶׁשר ְּבֹזַהר ְּפקּוֵדי 
סוד  למד  ולא  שיכל  מי  וז"ל...  רמז:(:  )ַּדף 

ולא  לחוץ,  אותו  דוחים  נשמתו  כשתעלה 
עולה למעלה, ונמצא מתחת להיכל בבושה 
כנפיהם  את  מרימים  השרפים  וכאשר 
את  ושורפים  בכנפיהם  בו  בועטים  כולם 
נשמתו ולא נשרפת, ועומדת ולא עומדת, 
מאירה  יום,  בכל  נשמתו  נידונת  וככה 
מעשים  לו  שיש  גב  על  ואף  מאירה,  ולא 
ָעְלָמא,  ְּבַההּוא  ַאְגָרא  ְּדֵלית  ְּבִגין   - טובים 
ְלִאְסַּתְּכָלא  ְּבָחְכְמָתא,  ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי  ְּכִאיּנּון 
ַּדי  ְוֹלא  ָׁשם.  ְיעּוָין  ְוכּו',  ְּדָמאֵריהֹון  ִּביָקָרא 
ְּבִגְלּגּול  ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  ֶאָּלא  ֶזה  ְּבֹעֶנׁש 
ְוַצַער  ַהֶּזה  עֹוָלם  ַצַער  ְוִלְסֹּבל  ְּפָעִמים  ַּכָּמה 
ַהִּמיָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, 
אּוַלי  ְּבֶזה  ָסֵפק  ְוֵיׁש 
ּגּוף  ְּבִנְׁשָמתֹו  ִיְזֶּכה 
ֹזאת  ְיַקֵּים  ֶׁשּבֹו  ִני  ַהּׁשֵ
ַהִּמְצָוה ִּכי ֵאין ַמְסִּפיק 
לֹו ָלבֹוא ְּבסֹוד ָהִעּבּור, 
ַׁשַער  ִּבְתִחַּלת  ַּכְמֹבָאר 
ְוִאם  וז"ל:  ַהִּמְצוֹות 
ִחֵּסר  ֲהֵרי  ֵּכן  ָעָׂשה  ֹלא 
ִמְצָוה ֶאָחד ֶׁשל ַּתְלמּוד 
ַהִּמְצוֹות  ְּכָכל  ּוְׁשקּוָלה  ְּגדֹוָלה  ֶׁשִהיא  ּתֹוָרה 
ְּבִחינֹות  ְּבד'  ֶׁשִּיְטַרח  ַעד  ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל  ְוָצִריְך 
ֶׁשל ַהַּפְרֵד"ס ַהִּנְזַּכר. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ]א"ה: 
שליט"א  קנייבסקי  חיים  רבי  הגה"צ  ומרן 
שואל לאברכים הבאים אליו, אם לומדים 

סיימנו  לא  עדיין  לו  ועונים  זוה"ק?  הם 
כי  ודעו  נוגע,  זה  מה  להם,  ואומר  ש"ס!!! 
לגן  להיכנס  זוכים  לא  זוה"ק  לימוד  ללא 
עדן העליון, ומורה לאברכים ללמוד זוהר 

גם בגירסא, ע"כ[.
ִּיָּבֶנה  ַּבְגַדד  ְּבִעיֵרנּו  ְוִהֵּנה 
ְׁשַנִים  ָלנּו  ָהיּו  ָאֵמן,  ִעיֵרנּו 
ַעל  ַהּסֹוְכִכים  ָזָהב  ְּכרּוִבים 
ְוֵהָּמה  ּוִמחּוץ  ִמַּבִית  ָהִעיר 
ֲאֶׁשר ָהיּו ָלנּו ְלחֹוָמה ּוְלַמֲחֶסה 
ַּבֹּקֶדׁש  ָהִראׁשֹון  ַזַעם,  ְּביֹום 
ַרִּבי  ָחָכם  עֹוָלם  ְיסֹוד  ַצִּדיק 
יֹוֵסף ַחִּיים ֶּבן ָחָכם ַרִּבי ֵאִלָּיהּו 
ַחִּיים  ֶּבן  מֶׁשה  ַרִּבי  ָחָכם  ֶּבן 
ְוֵׁשִני  ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  וז"ל 
ַרִּבי  ָחָכם  ַהָּגאֹון  ָהַרב  ַּבֹּקֶדׁש 
ַאָּבא  ַּבר  ַאָּבא  ַאֲהֹרן  ִׁשְמעֹון 
ַהְמַחֵּבר  ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש  וז"ל  ַאָּגִסי  ַהְמֻכֶּנה 
ֵסֶפר ְּבֵני ַאֲהֹרן ַעל ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים, ֲאֶׁשר ב' 
ַצִּדיִקים ֵאּלּו ֵהם ְלַבָּדם ָהיּו ִנְמָצִאים ְּבִעיֵרנּו 
ּוִבְׁשמֹוָנה  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ָהָיה  ִעְסָקם  ֶׁשֹרב 
ְלַבּדֹו  עֹוֵסק  הּוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְׁשָעִרים 
ְּבֶחֶדר ַמְׂשִּכיתֹו ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְוֵהָּמה ִּבְזכּוָתם 
ְוֶזה  ְוִצְדָקָתם ָהיּו ְמִגִּנים ַעל ָהִעיר ֶזה ִמֹּפה 
ֲארֹון  ְוִנְלַקח  ָהֲעוֹונֹות  ְּכֶׁשָּגְמרּו  ֶאֶפס  ִמֹּפה, 
ָהֱאֹלִהים ָחָכם ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
ִהְתִחיָלה  ֱאלּול  בי"ג  ה'תרס"ט  ִּבְׁשַנת 
ָהִעיר ִלְהיֹות צֹוַלַעת ְמַהֶּלֶכת ַעל ֶרֶגל ַאַחת 
ְקבּוָרתֹו  ַאֲחֵרי  ִּכי  ָלבֹוא  ַהָּצרֹות  ְוִהְתִחילּו 
ִנְלְקחּו ַּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹוַדת ַהָּצָבא ְלֶמֶלְך 
ָּכל  ְוָהיּו  ַהִּמְלָחָמה  ֵסֶדר  ְלַלְּמָדם  ִיְׁשָמֵעאל 
ִמְתַנֲחִמים  ְוָהִיינּו  ּובֹוִכים,  ְמַיְּלִלים  ָהָעם 
ְוָכל  ִלְבָרָכה  וז"ל  ַאֲהֹרן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבָחָכם 
ָהָעם ָענּו ַאֲחָריו עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִּתְקָוֵתנּו ִּכי 
הּוא ָיכֹול ְלַמֵּלא ְמקֹום ָהַרב ָחָכם ַרִּבי יֹוֵסף 

ַחִּיים ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.
ַאְך ֹלא ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמינּו ֵּכן ָהְיָתה, ִּכי ַמֲעֵׂשה 
ִמַּדת  ָּפְגָעה  ַצִּדיק  ְּבאֹותֹו  ְוַגם  ִהְצִליַח  ָׂשָטן 
ח'  ו'  ְּבֵליל  ָׁשִנים  ה  ֲחִמּׁשָ ַאֲחֵרי  ִּכי  ַהִּדין, 
ַוִּתְרָע"ד  ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט  ְׁשַנת  ְמַנֵחם  ְלֹחֶדׁש 
ָנַסע ַּגם הּוא ִלְמנּוחֹות ְוָעַזב אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות. 
ִזְכרֹונֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ַּגם  ּוְבִהְסַּתֵּלק 
ָהַאֲחרֹון.  ְׁשִביב  ַּגם  ֵמָהִעיר  ָּכָבה  ָאז  ִלְבָרָכה 
יֹוֵס"ף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו. ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה 
ְמַנֵחם  י"א  ְּבֵליל  ִּכי  ְּכַמְבִּכיָרה  ָצָרה  ְלַיֲעֹקב 
ִזְכרֹונֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ְּפִטיָרת  ַאֲחֵרי  ָאב, 
מֹוָדעֹות  ִנְדְּבקּו  ַהְׁשֵּכם  ַּבֹּבֶקר  ִלְבָרָכה, 
ָוִקים  ֲאֻדִּמים ִמַּטַעם ַהֶּמֶלְך ּוְגדֹוָליו ְּבָכל ַהּׁשְ
ְמֻצָּיר  ַהּמֹוָדעֹות  ּוְבתֹוְך  ַהְּמקֹומֹות  ּוְבָכל 
ֶחֶרב ָאֹדם ְלאֹות ִמְלָחָמה ַמְמָלָכה ְּבַמְמָלָכה. 
ְּבִריַטְנָייא.  ְּבַמְמֶלֶכת  קֹוְסַטְנִטיָנא  ַמְמֶלֶכת 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֵתֶכף ִהְתִחיל ְלַקֵּבץ ֶאת ַּבחּוֵרי 
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ְּבִריַטְנָייא.  ִעם  ְלִהָּלֵחם  ְלִמְלָחָמה  ָלֵצאת 
ּוִמִּמְדָּבר  ְלִעיר  ֵמִעיר  אֹוָתם  ַמִּסיִעין  ְוָהיּו 
ַעד  ִהִּגיָעם  ַעד  ּוַבְּגָבעֹות  ֶּבָהִרים  ְלִמְדָּבר 
ְוָהְלָאה  ָאז  ּוִמִּני  ַהִּמְלָחָמה,  ִקְׁשֵרי  ְמקֹום 
ַהָּצרֹות  ְוָהיּו  ְוָצרֹות  ָרעֹות  ַרּבֹות  ְמָצאּונּו 
ְלַהְקִּדים  רֹוָצה  ַאַחת  ָּכל  זֹו  ֶאת  זֹו  ּדֹוֲחקֹות 
ְוֵאין  ָרָעה  ְּבֹלא  ָׁשָעה  ְוֵאין  ֲחֶבְרָּתּה  ְּפֵני  ֶאת 
ֶרַגע ְּבֹלא ֶנַגע, ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ִנְתַחְּדִׁשים ְּבָכל 

יֹום נֹוָסף ַעל יֹום ֶאְתמֹול.
י"ג  ג'  ְּבֵליל  ִּכי  ִנְלֲחמּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַּגם 
ִּכְסֵלו ְׁשַנת ֵאיָכה ִתְרֶע"ה ָצפּו ֵמי ְנַהר ִחֶּדֶקל 
ְוָׁשְטפּו  ַהָּנָהר  ִּגְדֵרי  ּוָפְרצּו  ַהְּגָׁשִמים  ֵמֹרב 
ַעל  ְיֵׁשִנים  ֱהיֹוֵתנּו  ְּבעֹוד  ָהִעיר  ּתֹוְך  ְוָעְברּו 
ַוְּתִהי  ַהַּמִים ֵמי ָׁשתֹו,  ְוָגאּו  ַּבַּלְיָלה  ִמּטֹוֵתינּו 

ָהִעיר  ְּבתֹוְך  ְּגדֹוָלה  ְצָעָקה 
ִנְהְיָתה  ֹלא  ָּכמֹוָה  ֲאֶׁשר 
ִמְצַרִים.  ְיִציַאת  ִּבְזַמן  ַרק 
ִעם  ָהִעיר  ַאְנֵׁשי  ְוָכל 
ִּכְתֵפיֶהם  ֶׁשַעל  ַמֲעַמֵּסיֶהם 
ּוְבנֹוֵתיֶהם  ְּבֵניֶהם  ְוִעם 
אֹוָתם  ֶׁשּנֹוְׂשִאים  ַהְּקַטִּנים 
ּבֹוְרִחים  ָהיּו  ְזרֹועֹוָתם  ַעל 
ְוָנִסים ְּבתֹוְך ָהִעיר ִמָּמקֹום 
ִּכי  ַהָּגבֹוַּה  ַלָּמקֹום  ַהָּנמּוְך 

ִהִּקיפּו  ַהַּמִים  ִּכי  ָהִעיר  ִמן  ָלֵצאת  ֶּדֶרְך  ֵאין 
ָּכל ָהִעיר ִמָּכל ַצד יֹוֵתר ָרחֹוק ִמְּמלֹוא ֵעיָניו 
ֶׁשל ָאָדם, ְוָגְבהּו ַהַּמִים ְוִהִּפילּו ַּגֵּליֶהם ְׁשִליׁש 
ָהִעיר ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֹּלא ָקְדמּו ִלְבֹרַח ָהיּו 
ָּכְך  ְוַאַחר  ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ִקְבֵריֶהם  ָּבֵּתיֶהם 
ָּבא ֶדֶבר ֹלא ָּתקּום ַּפֲעַמִים ָצָרה, ַּגם ִנְתַמֵּלא 
ַמַּכת  ִעָּמֶהם  ְוִנְלָוה  ַּפְרעֹוִׁשים  ָהָרִקיַע  ֲאִויר 
ֹלא  ַהָּצָבא  ַאְנֵׁשי  ַּגם  ָעִרים.  ַהּׁשְ ְוֹיֶקר  ַּבֹּצֶרת 
ֲהרּוֵגי  ֶחֶרב  ַאְנֵׁשי  ְוָהיּו  ַּבִּמְלָחָמה  ִהְצִליחּו 
ּוְבֵניֶהם  ַאְלָמנֹות  ְנֵׁשיֶהם  ְוִנְׁשֲארּו  ִמְלָחָמה 
ַעּמֹו  ַלַחץ  ֶאת  ם  ַהּׁשֵ ֶׁשָרָאה  ַעד  ְיתֹוִמים, 
ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְוִנְלְּכָדה ָּבֶבל ְּבֵליל 
א' י"ז ֲאָדר ְׁשַנת ֶעְזַר"ת ְּבַיד ְסַגן ַהִּמְלָחָמה 
ִּכּבּו  ֹאֶנס  ּוְבֹכַח  מֹוְך,  ַהִּנְקָרא  ְּבִריַטְנָייא  ֶׁשל 
ֶאת ְׂשֵרַפת ָהִעיר ֲאֶׁשר ִהִּציתּו ָּבּה ַאְנֵׁשי ַחִיל 
ַּגם  ֵמָהִעיר,  ֵצאָתם  ְּבֵעת  קֹוְצַטְנִטיָנא  ֶׁשל 
ָׁשְברּו  ָּבִעיר  ַהִּנְׁשָאִרים  ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  ְׁשָאר 
ֶאת ֲחֻנּיֹות ַהְּיהּוִדים ּוָבְזזּו ִאיׁש לֹו ַעד ֶׁשֹּלא 
ִהְׁשִאירּו ְּכלּום ַוֲאִפילּו ַהְּדָלתֹות ֶׁשל ַהֲחֻנּיֹות 
ָּכְך  ַאַחר  ַלֲחֹזר  ַּדְעָּתם  ְוָהָיה  ּוְלָקחּום  ָעְקרּו 
ֶׁשֹּלא  ָלֵאל  ּוְּתִהָּלה  ַהָּבִּתים.  ֶאת  ַּגם  ְוָלבּוז 
ָנָחה  ָהאֹוֵיב  ְּבִהָּכֵנס  ִּכי  ְזָמָמם  ֶאת  ֵהִפיק 
ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור  ְוַנְפֵׁשנּו  ָהִעיר  ָּכל  ָׁשְקָטה 
ָנא  ַהֵּבט  ָנִעים  קֹוֵרא  ְוַאָּתה  יֹוְקִׁשים.  ִמַּפח 
ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ֹזאת  ָּכל  ְמָצאָתנּו  ָלָּמה  ּוְרֵאה 
ִּבְזַמן ִסּלּוָקם ֶׁשל ב' ַצִּדיִקים ַהִּנְזַּכר ִאם ֹלא 

ֶׁשָהיּו  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ֶׁשְּזכּות  ָלנּו  ְלהֹוִדיַע 
ְלָמֵגן  עֹוְמִדים  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ֵהם  ָּבּה  עֹוְסִקים 
ְואֹוָנם  ּכָֹחם  ּוְבֹעֶצם  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶנֶגד  ְוִצָּנה 
ֹּלא ָהָיה ָיכֹול  ָהיּו ּדֹוִחים ֶאת ַהְּגֵזרֹות, ַמה ּׁשֶ
ַצִּדיִקים  ַּכָּמה  ְזכּות  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד 
ַהּתֹוָרה  ְּבִחיצֹוִנּיּות  ָהֲעסּוִקים  ַוֲחִסיִדים 

ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּדֹור...
ַעְנָיא.  ַלְחָמא  ַהאי  ַהְמַחֵּבר  ִּדְבֵרי  ֹּכה 
ַהָּצִעיר ְיאּוָדה מֶׁשה ְיׁשּוָעה ְיֶחְזֵקאל ְיׁשּוָעה 

ְּפַתָּייא יצ"ו )ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ֵחֶלק ִראׁשֹון(.

ִמְכָּתב ִגילּוי ֶׁשל ַּבַעל ַהֻּסָּלם

ִמְּזַמן  ָהָיה  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ֶנֱאָמָנה,  "ְוֵּתַדע 
ָהֲאִר"י ז"ל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִמי ֶׁשָּיִבין ֶאת 
ְוכּו'  ָׁשְרׁשֹו  ַעל  ז"ל,  ָהֲאִר"י  ִׁשיַטת 
ָזִכיִתי  ִיְתָּבַרְך,  ָהֶעְליֹון  ְּבָרצֹון  ְוִהֵּנה 
ֹלא  ז"ל,  ָהֲאִר"י  ִנְׁשַמת  ְלִעּבּור 
ְּבָרצֹון  ֶאָּלא  ַהּטֹוִבים,  ַמֲעֵׂשי  ִמְּפֵני 
ֶעְליֹון, ְׁשִנְׂשָגב ַּגם ִמֶּמִּני ַעְצִמי, ָלָּמה 
זּו,  ִנְפָלָאה  ִלְנָׁשָמה  ָאֹנִכי  ִנְבַחְרִּתי 
ְּפִטיָרתֹו  ֵמֵעת  ָאָדם  ָּבּה  ָזָכה  ֶׁשֹּלא 
ֶזה  ְּבִעְנַין  ְלַהֲאִריְך  אּוַכל  ְוֹלא  ַהּיֹום,  ַעד 
 ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ַּדְרִּכי ָּבֶזה ְלַדֵּבר ְּבִנְפְלאֹות". 

ַנת תרפ"א( )ָמָרן "ַּבַעל ַהֻּסָּלם" זי"ע ְּבִמְכָּתב ִמּׁשְ  

 ָאנּו רֹוִאים ֶׁשַּבַעל ַהֻּסָּלם ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו 
ִנְׁשַמת ָהֲאִר"י ז"ל, ְוהּוא  ָזָכה ְלִעּבּור  ֶׁשהּוא 
)ְרֵאה  ֵאָליו,  ה'  ֶׁשל  ְנבּוִאית  ְלִהְתַּגּלּות  ָזָכה 
ָהָיה  ְוהּוא  ִהְתַּגּלּות(  ּוִמְכְתֵבי  ִאיִׁשית  ֵעדּות  ְלַמָּטה 

ֵמֹחִלי  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ה'  ְׁשִליַח 
ְקדֹוָׁשה  ְּתרּוָפה  ְּבֶאְמָצעּות  ָהֲאֻיָּמה,  ַהָּגלּות 

ֶוֱאֹלִקית ֶׁשִּנְקֵראת "ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש".

ֹלא ִנְהֶיה ְּכַבת ַיֲעָנה ַהּטֹוֶמֶנת 
ֹראָׁשּה ַּבחֹול!

ִנְפַעל ְלִבּטּול ַהְּגֵזרֹות ַהָּקׁשֹות 
ְּבָכל ֹּכֵחינּו! ִנְלַמד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְוִיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהִּקְטרּוִגים ֵמָעֵלינּו!

ִנְגָאִלים  ָרֵאל  ִישְׂ ֵאין  שֶּׁ הּוְבַטְחנּו  ּוְכָבר 
א  ִהְתַנבֵּ ּוְכָבר  ְוֵכיַצד?  ְתׁשּוָבה,  בִּ א  ֶאלָּ
י  "ְוָזַרְקתִּ ֶרק לו כה(  )פֶּ ְיֶחְזֵקאל  ַהנִָּביא 
ְוגוֹ',  ם"  ּוְטַהְרתֶּ ְטהוִֹרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם 
ִלימּוד  בְּ זֶּהּו  שֶׁ ַהּדוֹרוֹת  יֵקי  ַצדִּ ְוָאְמרּו 
ָעֶרה  יְּ שֶׁ ָקרוֹב  בְּ ה  ְוִנְזכֶּ דוֹׁש,  ַהקָּ ַהזוַֹהר 
ה ְלַטֵהר  ָעֵלינּו ַהֶשִי"ת רּוַח ָטֳהָרה, ְוִנְזכֶּ
ל  כָּ ְוִלְלמוֹד  ְליוְֹצֵרנּו  ַלֲעבֹד  ְלָבֵבנּו 
ָכל  ַפְרֶד"ס ֲחָלֶקיָה בְּ ה בְּ דוֹשָׁ ּתוָֹרֵתנּו ַהקְּ
נּו ּוְבָכל ְמאֵֹדנּו, ּוְתֻקיַּם  ּכֵֹחנּו ּוְבָכל ַנְפשֵׁ
ֵסֶפר  ַהאי  "בְּ ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא  ַהְבָטַחת 
ַרֲחֵמי"  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר, 
ָיֵמינּו, ָאֵמן.  ְמֵהָרה בְּ ִביַאת ּגוֵֹאל ֶצֶדק בִּ בְּ
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ָחִליָלה  ֶזה? אֹו  ְלַמַען  ַאָּתה עֹוֶׂשה  ַמה  ַהֶּפה?  ִמן  ֶׁשּמֹוִציִאים  ַמה  ֵלב  ָׂשַמִים  ָאנּו  ַהִאם 
ְמַפְטְּפִטים ְּבֹלא ַּדַעת? 

ֹּבא ִנְרֶאה ַמה ָאַמר ַעל ֶזה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו נֹוֵתן ַהּתֹוָרה ְּדָכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה? )ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא 
ְּבֹזַהר ָּפָרַׁשת ָנׂשא, ַּדף קכ"ד:( ]בלשה"ק[ ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ָיִבינּו - ִמַּצד ַהִּביָנה, ֶׁשהּוא ֵעץ 

ַהַחִּיים, ִּבְגָלָלם ֶנֱאַמר )דניאל יב( ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע, ְּבִחּבּור ֶזה ֶׁשְּלָך, ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִמֹּזַהר ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה 
ַהֹּזַהר  ִיְׂשָרֵאל ִלְטֹעם ֵמֵעץ ַהַחִּיים, ֶׁשהּוא ֵסֶפר  ִנָּסיֹון, ּוִמּׁשּום ֶׁשֲעִתיִדים  ְּתׁשּוָבה. ְּבֵאֶּלה ֹלא ָצִריְך 

ַהֶזה, ֵיְצאּו בֹו ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים, ְוִיְתַקֵּים ָּבֶהם )דברים לב( ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר.

ְׁשָלׁש ְּפָעִמים ְּביֹום ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים )בשמו"ע( "ּוְמלֹוְך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָּתה ה' ְלַבֶּדָך"!!! – ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים!!!  
]ורק בלימוד הזוהר הקדוש נגאל בחסד וברחמים[

סיכום לזעקת ביטול "גזירת הגיוס"
P .)על ידי שיתרבו שיעורי הזוהר הקדוש דקה ביום, נתגבר על גזירת הגיוס )זוה"ק

P  על ידי שכל מגידי שיעור של דף היומי ומשנה ברורה ועוד, ילמדו עם תלמידיהם דקה
אחת זוהר ביום יתבטלו כל הגזירות )זוה"ק(.

P .)על ידי שכל הבחורים ילמדו דקה זוהר ביום יתבטל הגזירה )זוה"ק

P  חייבים למסור נפש על גזירת השמד, לימוד דקה זוהר ביום הוא התשובה לגזירה
)זוה"ק(.

P  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(.  


