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האר"י רבנו שבא עד שמם העולם היה

בנשיקה נשמתו יצאה
זמני קודם הזה מהעולם סלקוני לא בכם, מתוקן מצאתי אילו

ויטאל חיים רבי של התיאור לט)לפי הקדמה - הגלגולים פטירתו(שער נגרמה ,
וקדושתו. תורתו גודל את להכיל תלמידיו של יכולת מחוסר ז"ל האר"י של
מאצלו כשיצאתי ז"ל, מורי פטירת בעת כי ז"ל, הכהן יצחק הר' לי "ספר
כולנו שהיינו התקווה זאת 'וכי ויאמר: לפניו ויבכה אצלו, הוא נכנס
'אילו וישיבהו: בעולם'? גדולה וחכמה ותורה טובה לראות בחייך מתאווים
מהעולם סלקוני לא בכם, מתוקן גמור צדיק בלבד אחד אפילו מצאתי

זמני'. קודם הזה
הלך כזאת בשעה וכי חיים, הלך 'היכן ואמר: עלי, שאל עמו, מדבר ועודנו
דבר איזה לי למסור ברצונו היה כי מדבריו והבין מאד ויצטער מאצלי'?
להחברים 'תאמר לו: אמר ואילך'? מכאן נעשה 'מה לו: אמר אז סתר.
הבינו לא כי שלמדתים, זו בחכמה כלל יתעסקו לא והלאה שמהיום משמי,
ויטאל חיים הרב ואמנם נפש, ואיבוד כפירה לידי ח"ו ויבואו כראוי אותה

בסתר". בלחישה לבדו בה יעסוק לבדו

ואלמדכם לכם אבוא אני תזכו, אם
תקוה'? לנו עוד אין ח"ו 'וכי "ויאמר: ומתאר: ויטאל חיים רבי ממשיך
תבוא 'איך לו: ויאמר ואלמדכם'. לכם אבוא אני תזכו, 'אם לו: ויאמר
עסק לך 'אין לו: ויאמר הזה'? מהעולם עתה נפטר שאתה אחר ותלמדינו
במראה'. אם בהקיץ, אם בחלום, אם - לכם ביאתי תהיה איך בנסתרות,
פנאי אין כי זמני, והגיע כהן אתה כי מזה, מהר צא 'קום, לו: אמר ותכף
ויצאה פיו פתח הבית, ממפתן שיצא וטרם מהר, ויצא דבר'. בשום להאריך
יגן וזכותו הבא העולם לחיי זכרו לברכה, צדיק זכור בנשיקה. נשמתו

רצון". יהי כן אמן, תמיד, ישראל כל ובעד בעדינו

בעולם גדולה וחכמה ותורה טובה לראות
בעולם" גדולה וחכמה ותורה טובה "לראות דור באותו האר"י של השליחות

לבוא, העתיד על האר"י בדברי למצוא אפשר הנחמה את שנותניםנכשלה.
הוא שלו, הגדולה התורה את לקבל מוכנים יהיו שהתלמידים ביום כי תקווה
ויורדים הולכים הדורות שהרי בירור, צריך הדבר אבל אותם. ללמד יחזור

קיב) מאוחרות?(שבת יותר בשנים יותר גדול דור לבוא יכול איך כן ואם ,

ענק גבי על ננס
הדורות. ירידת ויש הדורות עליית יש כי נזכיר העניין את להבין כדי
הקודם. הדור מנשמות קטנות שהן דור, כל של בנשמות מתבטאת הירידה
הדורות של התיקון את ממשיך דור כל כאשר מתקיימת הדורות עליית
הוא שעליו מהענק יותר רחוק שרואה ענק גב על העומד כננס לו, שקדמו

עומד.

בזוהר רשב"י דברי יובנו זה קל"ב:)על-פי דף נשא, בפרשת רבא שאומר(באדרא ,
יוחאי, בר שמעון רבי "אמר רבנו: משה שראה ממה יותר רואה הוא כי
שמיא עלי אסהדנא קדישא, עזקא בהאי דאתיין חברייא בוצינין כולהו
מה השתא חמי דאנא דעילאין, עילאה קדישא וארעא דעילאין, עילאה
ועוד, וכו' דסיני לטורא תנינא זמנא משה דסליק מיומא נש בר חמא דלא

וכו'" פניו' עור קרן כי ידע לא 'ומשה נהירין, דאנפאי ידע (הקדמהדאנא

ההקדמות) .לשער

אני הקדושה: בחבורה שנמצאים המאירים התלמידים לכל רשב"י אמר
העליונה הקדושה הארץ ואת העליונים עליוני השמים את עלי מעיד
רבנו משה שעלה מיום אדם בן ראה שלא מה רואה שאני שבעליונה,
ומשה מאירות, שפני יודע שאני אלא עוד, ולא סיני. להר השנייה בפעם

מאירות. שפניו ידע לא

הלכֹות ׁשל ּתּלים ּתּלי וקֹוץ קֹוץ ּכל ְֲִִִֵֶַָָעל
משה של מזו יותר גדולה בהשגה היה רשב"י איך מפליא, זה לכאורה

בגמרא שנאמר מה כעין הוא שהדבר אלא ע"ב)רבנו? כט רבי(מנחות על
יהּודה רב "אמר רבנו. משה השגת על יתירה לכאורה שהשגתו ְַַָָעקיבא,
ׁשּיֹוׁשב הּוא ּברּוְך להּקדֹוׁש מצאֹו לּמרֹום, מׁשה ׁשעלה ּבׁשעה רב: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאמר
ידָך על מעּכב מי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר לאֹותּיֹות. ּכתרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוקֹוׁשר

ותגים) קוצים כתרים, בלי תורה לֹו(לתת אמר למשה)? יׁש,(הקב"ה אחד אדם : ֵֶַָָָָ
על לדרׁש ׁשעתיד ׁשמֹו, יֹוסף ּבן ועקיבא ּדֹורֹות, ּכּמה ּבסֹוף להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשעתיד
הראהּו עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר הלכֹות, ׁשל ּתּלים ּתּלי וקֹוץ קֹוץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

אמ היהלי, ולא ׁשּורֹות, עׂשרה ׁשמֹונה לסֹוף ויׁשב הלְך לאחֹוריָך. חזר לֹו, ר ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לֹו אמרּו אחד, לדבר ׁשהּגיע ּכיון ּכחֹו. ּתׁשׁש אֹומרים, הם מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹיֹודע

ּדעּתֹו". נתיּׁשבה מּסיני, למׁשה הלכה להם, אמר לָך? מּנין רּבי ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּתלמידיו:

הכשרה האישה נשמת לעילוי מוקדש אסתרהשיעור בת תנצב"ה.(בוזו)שפיאה באב. ג' ביום פקודתה שיום ע"ה,



מהימנא רעיא משה – בא ודור הולך דור
למׁשה הלכה היא עקיבא רבי תורת כי המהרח"ו, ויטאל, חיים רבי ְֲֶָָֹמסביר
תרצה "ואם בעצמו. רבנו משה נשמת היא הללו הצדיקים ונשמת ִִַמּסיני,
רעיא משה דא בא', ודור הולך 'דור על התיקונין בספר שנאמר מה תבין
ולא טומאה שערי ממ"ט ישראל יצאו משה של שבדורו אלא מהימנא".
התאּנף ּבי "ּגם לישראל משה שאמר כעניין יותר. להשיג יכול משה ְִִַַַהיה

ׁשם" תבא לא אּתה ּגם לאמר ּבגללכם לז)ה' א רבי(דברים של בדורו אבל . ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹ
עקיבא רבי יכול והיה הזאת מהטומאה קצת העולם נטהר כבר עקיבא

רבנו. ממשה יותר לגלות

רק תלויות אינן הקדּושה השגות כי חכמים אותנו לימדו כך
השליחות
האר"י של
לראות בדורו
ותורה טובה
גדולה וחכמה
בעולם
אבל נכשלה.
ביום
שהתלמידים
מוכנים יהיו
את לקבל
התורה
שלו, הגדולה
יחזור הוא
אותם ללמד

- האחרֹונים נביאים מּׁשּמתּו כולו: בדור אלא המשיג, ְֲִִִִֵֶַָבאדם
היּו ועדין מּיׂשראל, הּקדׁש רּוח נסּתּלקה ּומלאכי, זכריה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹחּגי,
ּבית ּבעלּית מסּבין היּו אחת ׁשּפעם קֹול, ּבבת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָֻמׁשּתּמׁשין
יׁש ואמרה, הּׁשמים מן קֹול ּבת עליהן נתנה ּביריחֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּגּוריא
ׁשאין אּלא עליו, ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשראּוי אחד, אדם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָּבכם
הסּפידּוהּו, ּוכׁשּמת הּזקן, ּבהּלל עיניהם נתנּו לכְך, ראּוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּדֹורֹו
היּו אחרת ּפעם וׁשּוב עזרא". ׁשל ּתלמידֹו עניו, הי חסיד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"הי
ואמרה הּׁשמים מן קֹול ּבת להן נתנה ּביבנה, ּבעלּיה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻמסּבין
אּלא עליו, ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשראּוי אחד, אדם ּבכם יׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָלהן,
ּוכׁשּמת הּקטן, ּבׁשמּואל עיניהם נתנּו לכְך, זּכאין ּדֹורֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאין

הּלל" ׁשל ּתלמידֹו חסיד, הי עניו "הי מח)הסּפידּוהּו, .(סוטה ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
הטומאה דרגות ירדו ורשב"י עקיבא רבי של ובדורם
תילי לגלות התנאים יכולים והיו ונטהר, העולם והתבסם

ותג. תג וקוץ קוץ כל על הלכות של תילים

האר"י עד מרשב"י
החכמה נסתרה החורבן אחרי

והחכמה חזון, כל "נסתם השני הבית חורבן אחרי אמנם
וראשי נתמה'ה, והיא ונסתר'ה האמת חכמת העמוקה
בזוהר אמרו וכבר בכללות, שרשים איזה רבנן ידעי הדורות
למשמרת". מן העמר מלא אם כי נשאר לא רשב"י דאחרי

"כי הגאולה, את הביאו לא רשב"י כמו גמורים צדיקים לכן
כדכתיב זה, בגלות שנים אלף שיהיו יתברך חכמתו גזרה
לא ולכן הקב"ה'. של יומו והוא דווה' היום כל שוממה 'נתנני

שנה אלף ואחרי עומדת". גזרה כי המשיח, להביא קדושתם כל הועיל
תורתו. וחלול ח"ו שמו "חלול זה הרי המשיח, את הבאנו לא אם מהחורבן,

להחטיא". מאד הקליפה ונתגברה

גילה לא רשב"י גם אשר הדברים לגלות רשות לאר"י ניתנה
החכמה שלמד זיע"א האר"י הגדול רבינו שבא עד שמם העולם "והיה
בלשון הדברים לגלות רשות לו וניתן לטוב, זכור אליהו עם כמצטרך הזאת
ותיקונים וזוהר באדרות גילה לא ע"ה הרשב"י גם אשר ורחב ברור

כזאת. גדולה בהרחבה

בכמה ואדרא הזוהר בספר ע"ה רשב"י אותם וחתם סתם אשר והדברים
אשר הזמן כי והיינו בהם, ישראל עיני והאיר אותם פתח הוא חותמות,
היה כי הזאת החכמה לגילוי ראוי היה זיע"א האר"י הגדול רבינו בו היה
מאה ונכנסה שנה מאות שלש ממנו שעבר אחר ובפרט הששי באלף

ממנו" ראשונה)הרביעית פתיחה - ותבונה .(דעת

הניצוצות נבררו האר"י של בדור
אורה שערי לפתוח הקב"ה רצה זצ"ל האר"י רבינו שבימי בגלל זאת "וכל
התיקון מעולם נשמתו הייתה כי החי, האר"י זכאי ידי על החכמה ומעיינות

הפנימיות, של פנימיות אלאמסוד נשאר ולא ניצוצות, כמה נבררו שכבר

הרגלים, החכמה,ברירת פנימיות עיקרי שרשי להתגלות כשר זמן והיה
לגלות ליושנה, עטרה והחזיר מנרתיקה חמה והוציא אליהם, שלחו ולמחיה

קדשים". קדשי טמוני ספוני

ז"ל: האר"י רבנו על לפטירתו סמוך הרמ"ק אמר שאישכך לכם, "דעו
שבימ הקבלה... בחכמות הדור עיני ויאיר אחרי יקום פה היושב היואחד י

ניצוץ גדול, אדם שהוא ודעו הצינורות... יתגלו ובימיו סתומים... הצינורות
זלה"ה" .הרשב"י

הוא שהיה מה
ז"ל האר"י רבנו על ויטאל חיים רבי מביא בתיקוניכך (שכתוב

קיב/א) ּבריְךזהר, קּודׁשא ּבוּדאי חברּיא ׁשמעֹון רּבי "אמר :ְְְְְִִִַַַַַַָָָ
חּבּורא, ּבהאי למהוי ותּתאין עּלאין עּמנא, אסּתּכם ְְְְֱִִִִִִִֶַַַַָָָָָהּוא
לאתחּדׁשא האי ּכּולי ּדעתיד ביּה, אתּגלייא דהאי דרא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָזּכאה
קרא לקיימא בתראה, בדרא יֹומּיא ּבסֹוף דמׁשה ידא ְְְְְְְְֶַַַַָָָָָָָָֹעל

ט) א ׁשּיהיה".(קהלת ה"ּוא ּׁש"היה ְִֶֶֶַָָמ"ה

שכל מסכים הקב"ה בוודאי כי לתלמידיו, שמעון רבי אמר
זכאי הזוהר. ספר בחיבור שותפים יהיו והתחתונים העליונים
זה בספר האמור כל שעתיד הזה. הספר בו שיתגלה הדור
שנאמר מה לקיים הימים, באחרית משה על-ידי להתחדש
משה. תיבות ראשי שהוא הוא", שהיה "מה בפסוק
וחכם צּדיק בכל ודרא, ּדרא בכל הּוא ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָ"ואתּפׁשטּותיּה
לכּלהּו לאׁשלמא רּבֹוא, ׁשּתין עד ּבאֹורייתא, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻּדמתעּסק

וחתומים. סתומים והדברים דלהֹון". ְְִִִמּפגימּו

הקץ את ירחקו שלא
יהוידע" "בן בספרו זיע"א חיים יוסף רבי כתב כן (כתובותעל

"שלאקיא/א) השירים בשיר ישראל את הקב"ה שהשביע
בדעתם מרחקים יהיו שלא לומר "רוצה הקץ". את ירחקו
כמלאכים שהיו הראשונים אם לומר שיתייאשו הקץ, את
יהיו אלא אנחנו, שכן כל בימיהם, הגאולה להיות זכו לא
מתגברת הקדושה הדורות במשך כי תמיד". לישועה מצפים
כל אומרים אנו כן ועל ונחלשת, הולכת והקליפה והולכת
ּתרּום וקרנו תצמיח מהרה עבּדָך ּדוד צמח "את בתפילה: ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָיום

הּיום". ּכל קּוינּו ליׁשּועתָך ּכי ְִִִִִֶַָָָּביׁשּועתָך,

הנסתר רב

גאולה של שליליים סימנים
הרה"ג ומרן זצוק"ל אליהו הרה"ג מרן לראשונה נפגשו תשד"מ בשנת
ביקש הזאת בפגישה זצוק"ל. מחב"ד האדמו"ר עם זצוק"ל שפירא אברהם
הנסתר. תורת ללמוד הציבור את לעודד לישראל הראשיים מהרבנים הרבי

שהובאובדבריו הסימנים כל כי ואמר המיוחדת בקשתו את הרבי הסביר
הסימנים ולדוגמה, כבר. נתקיימו – הגלות זמן סוף אודות על בחז"ל
פני נערים יסגי, חוצפה – סוטה מסכת שבסוף רצויים בלתי בעניינים
של ובאופן כבר נתקיימו אלו עניינים – וכו' באמה קמה בת ילבינו, זקנים
זה שעל באלו" אלו מתגרות ד"מלכיות הסימן כן כמו דהידור". "הידור

חז"ל ד.)אמרו "ב, פמ צפה(ב"ר באלו אלו מתגרות מלכיות ראית "אם
משיח". של לרגליו

גאולה של טובים סימנים
בגמרא שכתוב כמו המגולה, הקץ על טובים בעניינים לסימנים בנוגע וכן

שנאמר מזה מגולה קץ לך ח)"אין לו, ענפיכם(יחזקאל ישראל הרי ואתם
"כשתתן רש"י שם ופירש לבא". קרבו כי ישראל לעמי תשאו ופריכם תתנו

הקץ" יקרב אז יפה, בעין פרי' ישראל ובפרש"י)ארץ א , צח .(סנהדרין



מצרים בגאולת ורעים טובים סימנים
מאוד, עד טובים חלקם הגאולה שסימני ייתכן איך הדבר, מפתיע לכאורה
בעולם, כמותו שאין באופן הארץ וברכת ארץ קצווי מכל גלויות קיבוץ כמו
מופלא ושחרור פעם אחר פעם אויביהם כל את שמנצחים ישראל עוצמת
"חוצפא ז"ל שאמרו עד הכפירה התגברות שני ומצד מלכויות. משיעבוד

יסגי"?

פרעה גזר שאז מצרים, שבגאולת בימים כבר ראינו הזה הדבר שאת אלא
אשתו את עמרם גירש גזרתו ובגלל תשליכוהו", היאורה הילוד הבן "כל
המתבונן אך אורה. כולו הבית כל ונתמלא רבנו משה ונולד שהחזירה עד

כי אלאמבין באה לא פרעה של הגזרה מושיעןבגללכל שנולד יודע שהוא
ישראל בהמשךשל גם פקד. ה' כי ישראל לעם מודיע משה

לגואלם, ישראלולכןאותם בני על העבודה את מכביד פרעה
תבן. להם נותן ולא

בחיצוניות
ירידת נראית
אבל הדורות,
בפנימיות
מצטברות
הזכויות כל
דורות של
על צדיקים
דורות גבי
צדיקים
וביחד
מצטברים
לאלפי
דורות

הגאולה אור כשהתנוצץ המן גזרות
זצוק"ל שפירא נתן רבי כותב פורים)כך שער - הקודש ,(מחברת

שאין "ועוד המן. גזרת באה השני הבית בניין בשורת שבגלל
שבגללו הטעם וכל הגאולה". כשהתנוצץ אלא בא השינה
אלא אינו המקדש בית את לבנות הרישיון את כורש ביטל

שלטונו. על שאיימו ירושלים של ועוצמתה חוזקה

עצ את שגורר השטנה בכתב נאמר דעכך הבית. בניין ירת
ואם מרדנית. עיר מרדּתא", "קריתא היא ירושלים כי ְְְִָָָָלך
ינּתנּון לא והלְך בלֹו "מנּדה מיסים. תקבל לא תיבנה ְְְְֲִִַָָָהיא
של הזיכרונות בספרי תסתכל ואם ּתהנזק". מלכים ְְְְְִִַַַֹואּפתם
היא ירושלים של הזאת התכונה בגלל כי תראה המלכים
ּתתּבנא דְך קריתא הן ּדי למלּכא אנחנה "מהֹודעין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהוחרבה.
לְך". איתי לא נהרא ּבעבר חלק ּדנה לקבל יׁשּתכללּון ְְְְְֲֲֲֳִִֵַַַַַַָָָָָָָוׁשּורּיה
עבר בכל ממלכותך אותך יסלקו הם – תיבנה היא ואם

הנהר.

השמדות בעניין אחרא הסטרא של כוחה כשל
"דעת בספרו חי איש הבן בעל ותפארתנו עוזינו גאון מסביר
בגלל דמשיחא בעקבתא מתחזק הקליפה כוח כי ותבונה",
מתאמצת היא לכן העולם, מן להיעלם הולכת שהיא
ועתה הרבה, נתברר כבר "יען הקדושה. כנגד להילחם

וכמ"ש ברגלים, שהואהברירה יסגא, חוצפא משיחא בעקבות
כי בראותה ישראל את להחטיא שמתגברת אחרא, הסטרא

הרעה אליה זצ"ל.כלתה האר"י רבינו באורך שביאר וכמו ,
הוברר כבר כי הצרות, ותוקף השמדות בענין כוחה כשל אבל

הרבה".

מן יעלו שהם מפחד הוא ומתרבים, מתעצמים ישראל בני כי פרעה יודע
בני עוצמת כי המן יודע העבודה. את עליהם מכביד הוא ולכן הארץ
לכן נפילה, אחר נפילה ייפול המן יעלה מרדכי ואם וגדלה, הולכת ישראל
עם כל את ולאבד להרוג ולהשמיד, אמה 50 גבוה עץ להקים מתאמץ הוא

ישראל.

להתפשט האורות התחילו בדורנו כמו משיחא בעקבות
ז"ל: מוהרח"ו כללי - חיים עץ בספר ויטאל חיים רבי כותב "אמנםכך

כבראשונה להיות להתפשט האורות התחילו זה בדורינו כמו משיחא בעקבות
מעט" ולהתתקן מתוקן העולם בזמן שהיה יכתובכמו איך שואלים: ויש .

היהודים גורשו בדורו הרי להתפשט? האורות התחילו בדורו כי מהרח"ו
הרשעה האינקוויזיציה על-ידי ראש הרימה והנצרות ומפורטוגל, מספרד

והאכזרית.

התרחש העולם בפנימיות אבל בחיצוניות. היא הזאת הרשעה שכל אלא
אלפי ממנה והכריתו אמריקה, את גילו דור שבאותו גדול אחד תיקון
בימים אדם. בני אלפים מאות בהם זובחים שהיו אצטקים אלילים מקדשי

האומות. בין וגם בישראל גם הקודש כתבי והופצו הדפוס הומצא ההם
הדרך ועל ישראל על ה' חושב באמת מה לקרוא החלו וכשהאנשים
הכנסייה של כוחה מאוד נחלש כך ומתוך האדם, לו שיבור הישרה
הקודש, לארץ לעלות יהודים של קהילות החלו ההם בימים הקתולית.
ספר להתפרסם והחל ההלכה פסיקת את שאיחד ערוך השולחן נכתב
בזמנו נכתבו אלו דברים "ואם זצוק"ל: מחב"ד הרבי כך על ואומר הזוהר.
מאות ארבע אלו, בימים נמצאים כאשר עאכו"כ הרי ויטאל, חיים רבי של

ויטאל". חיים רבי הרב לאחרי לערך שנה

הדורות על להגן הזוהר אור נתגלה בדורנו
דוד חיים יוסף רבי חכם הגדול, המקובל החכם כתב כך

" זיע"א: החיד"א הגאולהאזולאי, לקראת אלו בדורינו ורק
נזכה ואם הדורות. על להגן הזוהר אור נתגלה הקרובה
ישע תפרה זה בזכות לעשות, מה כדת תורה בסתרי להתעסק

ישראל" ספרישועת בעל אלעזר רבנו על "גדולים" – הגדולים" ("שם

.הרוקח)

בזוהר א.)וכמפורש קיז, הגילוי(ח"א יהיה המשיח ימות שלפני
ואילך, ת"ר בשנת במיוחד מופלג, בריבוי התורה פנימיות של

בזוהר שכתוב קיז/א)כמו דף א "לאקמא(חלק הזמן זה ְְָָכי
ּתרעי יתּפּתחּון לׁשתיתאה ׁשנין מאה "ּובׁשית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמעפרא".
עלמא ויתּתּקן לתּתא, דחכמתא ּומּבּועי לעילא ְְְְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָדחכמתא
מכי ׁשתיתאה ּביֹומא ּדמתּתּקן נׁש ּכבר ּבׁשביעאה. ְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָָלאעלא

וסימניְך נמי. הכי אּוף ּבׁשּבּתא. לאעלא ׁשמׁשא (בראשיתערב ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָ
מעיינֹותז) ּכל נבקעּו וגו' נח לחּיי ׁשנה מאֹות ׁשׁש ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹּבׁשנת

רּבה". ְַָּתהֹום

אחרא הסטרא של כוחה נחלש בדורנו
בכמה הזאת ההבנה את והרחיב הסביר חי איש הבן בעל

י בן "בניהו בספרו ובכללם מקומות, (פסחיםהוידע"וכמה

דבריםקט/ב) לאכול שאסרה הגמרא על מדבר הוא שם ,
קנאתם שסיבת שם והסביר הּׁשדים. התקנאות בגלל ִֵַבזוגות
ואילו ואחווה, באהבה אמיתית זוגיות יש שבקדושה היא
ואהבה אמיתי חיבור אין כי אמיתיים זוגות אין בטומאה
און" פועלי כל "יתפרדו כתיב: כן על זמנית. רק אמיתית,
בחיבורא שרי דקדושה "דסטרא מוכיחו. שהחוש דבר וזה
וסיים בחיבורא שרי אחרא הסטרא אך בחיבורא, וסיים

.בפירודא"

מפני הזוגות של נזק שנתבטל לאל תהלות "והנה שם: וכתב
מפני ישראל בארץ נתבטל ותחלה כוחה. נחלש אחרא הסטרא כי
טפי. מזיקין שם דשכיחי גב על אף מבבל, גם נתבטל כך ואחר קדושתה,
ישראל". "וגבר ומסיים: בזוגות". עוסקים העולם אדרבה הזמן בזה ועתה

יהוידע" בן "בניהו בספרו כתב סז/ב)עוד והשדים:(סנהדרין הכשפים בעניין
שאין נחלש כשפים של כחן גם אחרא, הסטרא שנחלשה הזה בזמן "ולכן
הּׁשדים בענין תמצא וכאשר אדם. כל אצל מצויין ואינם מקום, בכל ִֵַמצויים

זה" מטעם הוא כן וגם מקום, בכל מצויים ואינם בעולם .שנתמעטו

כוחה את איבדה הקליפה
הראיה" ב"אגרות זצוק"ל קוק הראי"ה גם כותב שלב)כן א/ כתב(כרך

אנשים גם בתשובה להחזיר אפשרות יש בימינו כי זיע"א קוק הראי"ה
בגלל זאת כל ישובון". לא באיה "כל שכתוב למרות זרה, בעבודה שנפלו
תורתינו מקדושת העולם אויר שנתבסם כך כל גדול זמן משך "שאחרי
להשיב שלא מעמד להחזיק תוכל שלא עד כחה את הקליפה אבדה הקדושה,

טרף" מידה .ולהציל



דעקבא דרא על הזוהר בתיקוני שכתוב מה זה כי שם, להסביר והאריך
כי מבחוץ. ורע מבפנים טוב מלבר". וביש מלגאו "טב דהוא דמשיחא,
של הזכויות כל מצטברות בפנימיות אבל הדורות, ירידת נראית בחיצוניות

ע צדיקים "נוצרדורות דורות. לאלפי מצטברים וביחד צדיקים דורות גבי ל
לאלפים". חסד

ונמצא מצטרפת, שהקדושה מפני הראשונים, הדורות על מוסיף ודור דור "כל
אור מוסיפה האחרונים דורות של טובים ומעשים תורה מעוט של שהקדושה
פועלי כל 'יתפרדו בסוד צירוף, ולא פירות לה אין ועבירה כן. גם לשעבר

און'".

ּביעקב פׁשע ּולׁשבי ּגֹואל לצּיֹון "ּובא הגאולה בדור בהם מתקיים כן ְְְֲִֵֵֶַַָָֹעל
בתשובה. וחוזרים פשע" "שבי הם והמזידים הפושעים שאפילו ה'", ְֻנאם
על אבותיהם. ואבות אבותיהם בזכות טהור באמת היה שלהם הּפנים ְִכי
ּבאהבה". ׁשמֹו למען בניהם לבני ּגֹואל ּומביא אבֹות. חסדי "וזֹוכר נאמר: ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָכן

הגאולה מקרב הלימוד
מאוד חשוב הפנימי, המראה לבין החיצוני המראה שבין ההבדל ובגלל
הדברים. בעומק התבוננות על שבנויה הפנימיות חכמת את ללמוד

בזוהר כמבואר הגאולה, את מקרב הזה ברע"מ)והלימוד – ב , קכד "ובגין(ח"ג :
ביה יפקון הזוהר, ספר האי דאיהו דחיי, מאילנא למטעם ישראל דעתידין

ברחמים". גלותא מן

הנחיצות גודל אודות על ההקדמות לשער בהקדמתו הרח"ו מ"ש וכידוע
היא התורה פנימיות של הלימוד שהעדר עד התורה, פנימיות לימוד של

ולכן הגלות. קץ לאריכות היחידה משיחאהסיבה ליומא קריב יהא "כך
דחכמתא" טמירין לאשכחא זמינין דעלמא רביי שנזכהאפילו רצון ויהי .

שתקדש ישראל, גאולת את בחיצוניות וגם בפנימיות גם בעין עין לראות
אמן. מבואו. עד שמש ממזרח שמים שם

dkldk daeyz

iz`xw xvnd on.תיקנותיקנותיקנותיקנו לאלאלאלא הגלותהגלותהגלותהגלות שנותשנותשנותשנות כלכלכלכל שבמשךשבמשךשבמשךשבמשך זהזהזהזה איךאיךאיךאיך

המצריםהמצריםהמצריםהמצרים,,,, ביןביןביןבין ימיימיימיימי ענייןענייןענייןעניין אתאתאתאת לנולנולנולנו שתזכירשתזכירשתזכירשתזכיר בתפילהבתפילהבתפילהבתפילה תוספתתוספתתוספתתוספת רבותינורבותינורבותינורבותינו

תשובהתשובהתשובהתשובה???? ימיימיימיימי עשרתעשרתעשרתעשרת שלשלשלשל התוספותהתוספותהתוספותהתוספות מנהגיכדוגמתכדוגמתכדוגמתכדוגמת את תיקנו

תבוא שהתפילה רצו כי י"ח, בתפילת הוספות תיקנו ולא האבלות

תיקון צהריים בכל להוסיף מנהג יש זאת, עם מהסידור. ולא מהלב

והגלות. הגאולה על תפילה וזו המצרים, בין בתקופת רחל

mi`hg enzii.חילוניחילוניחילוניחילוני לאדםלאדםלאדםלאדם דתידתידתידתי אדםאדםאדםאדם ביןביןביןבין היחסהיחסהיחסהיחס להיותלהיותלהיותלהיות צריךצריךצריךצריך מהמהמהמה

התורההתורההתורההתורה???? למעשיםעלעלעלעל----פיפיפיפי ושנאה הוא, באשר יהודי לכל עצומה אהבה

המקולקלים.

פארקפארקפארקפארק פארקיםפארקיםפארקיםפארקים,,,, כגוןכגוןכגוןכגון בשבתבשבתבשבתבשבת,,,, הפתוחיםהפתוחיםהפתוחיםהפתוחים למתקניםלמתקניםלמתקניםלמתקנים ללכתללכתללכתללכת מותרמותרמותרמותר האםהאםהאםהאם

וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה???? ברכותברכותברכותברכות לאמיםמיםמיםמים,,,, – הילדים של החופש זה ואם מותר. מהדין ֵֵֵֵ

חילול בו שאין למקום ללכת אפשרות יש אם אבל מהם. אותו למנוע

עבירה. עוברי בידי לסייע ראוי לא - שבת

לברכה נמרץ טיפול
השבועי שיעורו אחרי חרורי, מרים שעבר בשבוע לנו סיפרה הזה הסיפור את
בטרם גדולה: התרגשות הסגיר בקולה והרעד שליט"א, אליהו שמואל הרב של
הימים באחד נמרץ. לטיפול במחלקה החולים בבית שכב הוא זצ"ל, הרב נפטר
אני היום ברכה. ממנו ולקבל זצ"ל הרב אל להגיע לנסות מחשבה בדעתי עלתה
נמרץ, בטיפול שוכב שהרב ידעתי הרי הזויה. הייתה הזאת שהמחשבה יודעת
במחלה חולה היה משה בני ימים באותם אבל לשם? להגיע שאנסה פתאום ומה

להתברך. הרב אל להגיע עז צורך והרגשתי מאוד, קשה

המשכתי בפניי. נפתחת הראשונה הדלת והנה נמרץ, לטיפול למחלקה הגעתי
אתק וניצלתי משם, יצא בדיוק מישהו נפתחה. הבאה הדלת גם והנה דימה,

במחלקה. עומדת עצמי את ומצאתי קרה יאומן הבלתי להיכנס. ההזדמנות

אליהו. הרב נמצא היכן אותה ושאלתי במקום שהייתה האחיות לאחת ניגשתי
קצת הייתי הראשון ברגע לשם. ניגשתי ואני החדרים אחד על הצביעה היא
של הדף מן עליה. מונח הרב של וכובעו מוצעת שהמיטה ראיתי כי ֵֵמאוכזבת,
רואה אני והנה ושמאלה, ימינה הבטתי החדר. מן החוצה אותי העיף קדושה
מנסה ובעודי מאוד, התרגשתי חוץ. כלפי מופנה ראש כיסא, על יושב שהרב
באותה הרב את שליווה הבחור לעברי. ראשו את הפנה הרב הדברים, את לקלוט
נמרץ? טיפול שזה יודעת את פה? עושה את מה בפליאה: ושאל אלי ניגש עת
כאשר לעשות טבעי הכי הדבר זה כאילו מהרב. ברכה לבקש שבאתי לו השבתי
לא שזה לי להגיד לפחות או עלי לכעוס במקום הבחור, כזה. במצב נמצא הרב
הנה, ואמר: אותם לי הגיש ועט, קטן פתק ומצא חיפש עושה, שאני מה בסדר
חשבתי נרגשת. מאוד הייתי שאני אלא יברך. והרב מבקשת, שאת מה כתבי
אפוא ניגשתי לרב. לכתוב רוצה שאני למה יספיק לא הזה הקטן שהפתק לעצמי
לא גדול. בכי ממני יצא מילים ובמקום גדול, דף לבקש כדי האחיות לתחנת
מנחמת יד הרגשתי לפתע שניהם. ואולי צער, או התרגשות היה זה אם יודעת
אותך. יברך הרב תבכי, אל ואמרה: אותי שניחמה האחות זו הייתה כתפי. על

גדולה. בהתרגשות הדברים את בו כתבתי ואני דף, לי הגישה היא

לי שנתן הקטן הפתק איך תמה הוא הרב, של לעוזרו הדף את הגשתי כאשר
אני בנחת: לי אמר הוא אבל כך. כל רבות בקשות עם גדול כך כל לדף הפך
הטלפון מספר את שאשאיר ביקש הוא יברך. והוא שלך, הבקשות את לרב אתן

הצורך. במקרה אותי יעדכן שהוא כדי שלי,

שקיבלתי מהיחס וגם כך, הרב את לראות הזכות מגודל גם נפעמת, משם יצאתי
לי ובישר הרב של עוזרו אלי התקשר שעה חצי כעבור ובאמת, הזה. במקום

והצלחה". "ברכה וברך הדברים את קרא שהרב

מאוד קשור היה שהוא כיוון אבל קשה. במחלה חולה היה כאמור, משה, בני
טוב. לא במצב כשהיה גם שני בימי לשיעורים אליו מגיע היה הוא זצ"ל, לרב
גדולה. הייתה שלו ההתרגשות מהרב, ברכה לקבל זכה שהוא לו כשסיפרתי לכן

עכשיו אימא, משה: בני לי אמר לעולמו, הלך זצ"ל הרב כאשר קצר, זמן כעבור
פטירתו לאחר רב לא זמן ובאמת, עלי? ישמור מי לי? ידאג מי אתנו, איננו שהרב
רחוק לא שאול, בגבעת קבור והוא לעולמו, הלך ע"ה משה בני גם הרב, של

זצ"ל. הרב של קבורתו ממקום

קשורים אנחנו גם לברכה. זכרו בננו של דרכו את וממשיכים זוכים אנחנו ב"ה
שליט"א אליהו שמואל הרב של לשיעורים ומגיעים זצ"ל אליהו הרב של לדרכו

ע"ה. בננו של באזכרתו בנוכחותו אותנו כיבד שמואל והרב זכינו שני. בימי

הלכתי טלפוני מענה
מורינו בראשות לרבנים" הוראה "דרכי מדרש בית מרבני הוראה מורי אליהוע"י יוסף שליט"א.הרב
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