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יצא לאור על ידי "מפעל הזהר העולמי"
בעיה"ק בית שמש תובב"א חדש ניסן  תשע"ה



מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
דף אחד של  עליו, לקרא לפחות  ישראל שיקבל  לכל איש  בזה  אנו קוראים  עוד 
הזוהר הקדוש בכל יום, כל אחד כפי הבנתו, שאפילו הגירסה לבד מסוגלת הרבה 
)ויודפס  כידוע,  הגאולה  וקירוב  הנפש,  לטהרת 

־בחוברות מיוחדות, באותיות מאירות עינים, ומל
ומחולק לפי שיעור של כל  וקצר,  ווה בפירוש קל 
הזוהר  בספר  והקריאה  הלימוד  ובזכות  ויום(,  יום 

וב בחסד  הזה,  והמר  הרע  מהגלות  נצא  ־הקדוש 
שמ רבי  הקדוש  התנא  כמאמר  רבים,  ־רחמים 

מגלותא. יפקון  דא  חיבורא  בגין  יוחא,  בר  עון 
שועתינו,  ויקבל  תפלתינו,  ישמע  תפלות  ושומע 
ותבא לפניו נאקתינו, וחיש לגאלינו, גאולת עולם 

בשובה ונחת בב"א. 



ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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החשבון זוהר 

שליט"א האדמו"ר כ"ק לכבוד ב"ה
רצוי  דעתי לעניות אבל יום, בכל מכם לקבל  זוכה שאני המיילים על רבה תודה ראשית,
זמן מספיק לי אין  כי יום, בכל שולחים שאתם  המיילים מכל מחצית לשלוח היה  מאד
כותב  כבודו אולי הרבה? כך כל  לכתוב יכול כבודו  איך מבין לא  בכלל  ואני הכל, לקרוא
הרבה! כך  כל  יום, בכל  לקרוא בכדי מלאך להיות צריך גם  אני אבל מלאך, של שם עם

בהצעתו חוצפה יש אם  סליחה  מבקש ידידו 
קליי  אברה

תשובה :
עולם! של  חשבונו  ונחשוב בואו 

אלפי  עשרות עלינו ושיגרו האחרונות שנים בשבע שעברנו מלחמות כמה לנו  היו
ואתרי  הטלפונים עם עסוקים הזמן כל היו ישראל? עם עשו ומה רח "ל , טילים

וכו '. וכו ' לברוח  לברוח ואיפה קורה ומה קרה  מה לראות  כדי חדשות
בחדשות  לראות דקות, כמה כל לראות, הרבה כך כל צריך אני למה שאלתם לא
ונגיד  ואבוי אוי רח "ל  קרבנות , הרבה כך כל אוי, קרה? מה חדש? מה חדש? מה

וכו '. תהלים
עם את להציל יכולים תוכחה ידי על רק כי תוכחות, מיני כל שולחים אנחנו עכשיו
שתבכו טוב כלומר. האחרי: את ולא הלפני את שתקבלו טוב יותר אז  ישראל,

מאוחר. כשיהיה אח "כ שתבכו  מאשר עכשיו 
ששלחתי: ותשובה דומה מכתב כאן ומצאתי

ב"ה

שליט"א האדמו"ר  מרן לכבוד

אני  אם סליחה אבקש קודם לכם, שלום
שמי , לפרסם לא ונא בחוצפה, מדבר

כמובן,

השם את לעבוד  רוצה פשוט אדם בן אני 
לא וזה הבשר , על שכתבתם מה וראיתי
לאנשים להגיד  אפשר  ואיך בכלל , נשמע
החיים כל אוכלים שהם  שמה  להם לספר 

טרף  בשר ?שזה

ולא והדר, ביופי לאנשים לדבר צריכים
יכול  אני האם קשים, דיבורים להם להגיד

בכלל  זה את ?לקבל

אומרים ולא שותקים הרבנים כל ולמה
כשר שהכל מראה  לא זה האם כלום,

?וישר

בזה נכנסתם אתם דוקא ?למה

הזוהר על  כותבים שאתם מבין אני 
בדברים להיכנס לכם למה אבל הקדוש,

לכם נוגע לא ?שזה
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שכל  מבין אני הכשר נותנים הייתם  אם
הוא שרק  שיחשבו  ורוצה צריך  אחד

!כשר
בזוהר רק בכשרות  עוסק לא כבודו אבל 

כלל  בזה להיכנס  לכם למה ?אז
תשובה :

בעמלק  לה ' ומלחמה בעמלק . מלחמה זה 
להו  צריך אחד וכל  דור . כיח.מדור

בפרק הנביא יב)ביחזקאל אומר:(לד ,
צאנוֹ   ֹבתו היוֹ ת וֹ  בּ יוֹ ם עדר וֹ  רעה ֹ◌ְ◌ֱ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְכּ ב ּק רת
אתהם והצּ לּת י  צאני את אבּק ר  כּ ן ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנפרׁש וֹ ת
ענן  בּ יוֹ ם ׁש ם נפצוּ  א ׁש ר  הּמ ק וֹ מת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 

בפסוק וממשיך מן (יג)וערפל והוֹ צאתים ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
והביאתים הארצוֹ ת מן וק בּ צּת ים ◌ִֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים
י שׂ ראל  הרי אל  וּ רעיתים  אדמתם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאל
ובפסוק  הארץ: מוֹ ׁש בי וּ בכל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָבּ אפיקים 

מר וֹ ם(יד) וּ בהרי  אתם ארעה ּט וֹ ב ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ מרעה
ּט וֹ ב  בּ נוה ּת ר בּ צנה ׁש ם נוהם  יהיה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
י שׂ ראל : הרי אל  ּת רעינה ׁש מן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִוּ מרעה

ארבּ יצם(טו)ובפסוק ואני צאני  ארעה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲאני
ה': אד-ני ואת (טז)נאם אב ּק ׁש  האבדת את  ְ◌◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

"אׁש יב ואתהנּ דּ חת אחבׁש  ול נּ ׁש בּ רת  " ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ֶ◌
החזקה ואת המנה ואת אחזּ ק ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַהחוֹ לה

במׁש ּפ ט: ארענּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַאׁש מיד
"אׁש יב הנּ דּ חת ואת אב ּק ׁש  האבדת "את ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

גימטריהא'ש 'י'ב' ן בהודהילוםשזה
ש'וםא  "א 'ין ר"ת כן גם [אשי"ב סתר,

השמים מן עלי גזרו וזה ב'עולם".] י 'אוש
וזה האמת את לומר וחייב צריך שאני 
אחד  מוכיח  רק יש אם הגאולה, כל תלוי 

השם: בעזרת לגאולה לזכות  יכולים
בשחיטה שהולך מה הדברים כל ולהבין
וקבצים, ספרים מ 400 יותר זה  על כתבתי 
כמה גם ומה העולם כל  לעיני פתוח והכל 

לא זה  אבל  אותי , הרגו שכמעט פעמים
ואביא הלאה, להוכיח פטור שאני  אומר
מילה בברית שאמרתי מה  תורה לכם
וגם מחויב אני  רק לא למה תבין שמשם
כל  להציל זה את לעשות מחויב אחד  כל 

ישראל : עם

פרה  פרשת
וגו'. התורה חוקת זאת 

הפרה. אמר ולא התורה אמר  מדוע 
טהורים בפייט , לטמא טמאים לטהר

קדוש ש באומר מי גםאומר. טמאים על 
אהבת גודל מחמת טהורים, שהם כן 
מבעלזא הרה"ק כדוגמת שבו, ישראל
וזהו  "קדוש". שהוא הוא סימן זצ"ל,
זה האשמה כל כי צדיקים, כולם ועמך 

הער העולם,על כל את שמטעים רב ב
כ"ח והמסתעף  רב הערב ספרי  {ראה

חלקים}

פנחס  פרשת
 א 

מילה  לברית  דרשה 
אלעזר בן פנחס  לאמר , משה אל ה' וידבר
בני  מעל חמתי  את השיב הכהן אהרן בן
את לו נותן הנני אמור  לכן גו', ישראל
לאלקיו  קנא אשר תחת גו ', שלום בריתי 

ישראל  בני על י'יג)ויכפר  (כ"ה

 א 
מצא שלא ושלום, חיים באות מובא
לא אלו, פסוקים מילה בברית לומר מקור

בנסתר. ולא בנגלה
פנחס  שהרג בעת דהנה בהקדם, ונראה

כתיב ח)לזמרי כה , המגפה",(בלק "ותעצר
"השיב  א) בפרשתנו: כתיב לזה ובהמשך 



המשך בעלון הבא
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בני  את כליתי "ולא ב ) גו '", חמתי  את
כך  בשביל  וכי וקשה , בקנאתי". ישראל
"ותעצר זה משום  זמרי, את פנחס שהרג

אתמהא. ותכפר, המגפה"
הלא דייקא, פנחס הלך  למה קשה, ועוד
ממנו. גדולים היו ואלעזר  ואהרן משה
לכן  עה "פ פרשתנו במדרש דאיתא ועוד,
וצלה"ב  שכרו, שיטול הוא  בדין  אמור:

המדרש. דברי ביאור
ג' כאן שמובא דמה להקדים  ונראה

הקנאה  ענין גו'פעמים קנאתי  את ("בקנאו

שמובאבקנאתי ") כמו שהוא נראה ,
שי"ק מהר"ם שי "ג)בתשובת החילוק (סימן 

היא ד"מחאה" ל "מחאה", "תוכחה" בין
מחנה בתשובת ומובא מעשה, בשעת
וענין  זה, בדבר  להכות דחייב  חיים

שבועות בגמ ' כמובא הוא (דףה"הוכחה"

נק'י "ז) מוחה ואינו למחות בידו שיש "כל
"וכשלו  עה "פ דנדה בפ"ק ומובא רשע",
שכל  מכאן אחיו , בעון  איש באחיו", איש 
פליגי  ובראשונים לזה. זה ערבים ישראל
עכ "פ  אבל בגרים, ערבות דין שייך  אי
אשר "את סיני  מהר קבלנו באחיו" "איש

פה". איננו אשר ואת פה ישנו
הגמרא דברי ליישב  אמרתי ובזה 

ע"ב)בשבת נ"ד שאפשר(דף מי כל
נתפס  מיחה ולא ביתו באנשי למחות
על  נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי  על 
על  נתפס כולו, העולם בכל עירו, אנשי 
שייך  האיך וקשה, כו'. העולם  כל 
נראה, רק העולם. בכל להוכיח שיוכל
איתא נשך ובאיזהו סנהדרין דבגמרא
חלק  להם אין בקוביא ד"המשחק
יונים", "מפריחי  ושם לעוה"ב",

ענין  וזהו בדורנו, גם שייך זה ובאופן
הערבות.

הלל  מר ' דל אל משכיל בס ' ומובא
בביאור חיים, בחפץ וכן  קאלמייא,
מידך  דמו הזהרת לא כי  "ואתה הפסוק

עליך אבק  אז הוכחת דלא משום ש ",
מי  דכל אליהו דבי בתנא ומובא העונש .
הנשפכים דמים כל למחות שבידו
עד  דמו כתב חיים  ובחפץ  עליו, בישראל 
איתא: שופטים ובילקוט הדורות, כל  סוף 
שלא מפני  בנימין בגבעת אלף ע"ב  אותן
בית חרב זה ובשביל זה, את זה  הוכיחו
בחפץ  ומובא באיכה. כמובא המקדש ,
הוא עליה חייבים  שאנו  דהערבות חיים

דיץ  שלוף ברמב"םא ערב ומובא  ,
דבר. כל על בערבות שמחוייב

 ב 
הבעש"ט, תלמידי בשם מבואר  והנה
ראה ופנחס  האמת, רואה ברית דנוטר
ובגמ' למחות, מחוייב הי ' וממילא זאת,
מסר שפנחס איתא חלק פרק  סנהדרין
להריגה, ממש מוכן והי' זה על נפשו
ופעל  שלום " ל"בריתי זכה זה ובשביל 
לכן  שמחה וכיון המגפה", "ותעצר אשר

ישראל". בני על "ויכפר
הנ"ל ע"ב)ובגמ' פ "ב "(דף זו : כפרה  ראוי'

לעולם  והולכת מכפרת (דכתיב "שתהא

ויכפר, לאלקיו קנא  אשר תחת  עולם כהונת ברית 

על  וכפר כתיב מדלא כאן: מהרש"א ובחדא"ג רש"י .

בלשון  ויכפר וכתיב עבר, בלשון  וגו', ישראל בני

יששכרעתיד) ובבני תשרי,. חודש (מאמרי

ז') סימן  ד' הוא :מאמר שתהא הלשון ראוי'
כל סוף עד  והולכת  מכפרת הזו  הכפרה

.הדורות 



ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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הקדוש  בשם שם יששכר  בבני וכתב 
חז"ל , מדרש שיש הי "ד , מקרלין מהר "ש

אליהו פנחס)שאמר  עולם,(זה של רבונו ,
אוכל  ולא מקנא שאני  היא שמידתי כיון

ועון, חטא  הבן לסבול אבי יהי' פן
עבירה  בעל לברית, בנו  ולאהמכניס ,

לסובלו. אז אוכל  הקב"ה, לו והשיב
עונותיו  הבן לאבי  אליהו אכפר  לו ואמר .

בעלי  שם והעומדים המוהל יהי' פן עוד ,
לכלעבירה , גם  שיכפר  ד' והשיב

שם  .העומדים

הפסוק, לפרש יש האלה  הדברים  ולפי
אליהו, זה  לאלקיו שפנחס קינא ,אשר

לסבול  יוכל  ולא מקנא והוא  הואיל 
לכן ישראלעבירות, בני  על  יכפרויכפר ,

אליהו. של  כסא אצל  שיעמוד מי לכל  ד'
הנ"ל  חז"ל שאמרו מה שתהא ותבין

כל סוף עד  והולכת  מכפרת הזו  הכפרה
ע"כ .הדורות  .

"דמ בפסוק הנ"ל  לפי נראה ו ולענ"ד
עד  לחבירו  ערב  דאחד אבקש", מידך
חיים החפץ  וכתב הדורות, כל סוף 
כל  ועל  דורותנו ועל  "עלינו בפירוש
הבתרים. בין ברית על  דקאי  דורות",
כל  על  עונשים שקבלנו נמצא וממילא
ממדת טובה מדה ומרובה הדורות.
כן, פורעניות דבמדת כיון ולכן פורעניות,
זו  כפרה "ראוי ' טובה במדה כש "כ
שהוא פנחס  וכ"ש  כו'". מכפרת שתהא
הדור לכל הגין ממילא הדור, כל על  הגין 
לזמרי  הרג דפנחס דהא ברית , בלי  גם
מדה מרובה וממילא ערבות, משום הוא

מכפר. ולכן פורעניות, ממדת טובה

הדורות וכל דלהיות ליישב, נלענ"ד ועוד
זו  כפרה ראוי ' לכן פנחס , בזכות עומדים
דבלי  כיון לעולם , והולכת מכפרת שתהא
שמסר ובגלל  ח"ו, כלי' הי' נפשו מסירת
העולם קיום וכל ישראל כלל והציל נפשו
זו  כפרה ראוי' לכן פנחס, בזכות הוא

לעולם. והולכת מכפרת שתהא

 ג 

"בדין  המדרש דברי ליישב נראה ועפ "ז
יעקב  במשלי  ומובא שכרו", שיטול הוא
דוקא למה שהקשה  מדובנא, מהמגיד
אצל  ולא שלום " "בריתי  הי' אצלו

המשל . עיי"ש אבותיו,

הקב"ה לו כשאמר  העגל חטא בעת והנה
ויחר לי הניחה "ועתה ע"ה רבינו למשה
רבינו  משה פעל  גו'", ואכלם בהם אפי 
הרעה על  ה' "וינחם אשר עד  השי"ת אצל 
אעפ "כ  אך  לעמו", לעשות דבר אשר
ופקדתי  פקדי  "וביום השי"ת  לו אמר 
"עתה רש "י  ופי ' חטאתם", עליהם
ותמיד  יחד, מלכלותם אליך שמעתי 
עונותיהם, עליהם כשאפקוד תמיד 
עם הזה העון מן מעט עליהם ופקדתי
על  באה פורענות ואין העונות, שאר
עון  מפרעון  קצת בה שאין  ישראל

העגל".

השי"ת שאמר מרגלים, בחטא ועד "ז
אצל  משה פעל  גו '", בדבר  "אכנו  למשה
אך  כדבריך ", סלחתי ה' "ויאמר השי "ת
גו'", אני חי "ואולם השי "ת אמר אעפ"כ
אחד  כאיש פתאום אמיתם "לא רש "י  ופי '
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גו'") יכולת "מבלתי  יאמרו באיחור(שלא אלא ,
מעט". מעט  שנה מ'

"ויכפר הדינים כל את סילק פנחס אכן
העגל  דחטא היינו, ישראל". בני על 
דור, לאותו רק נתכפרו מרגלים וחטא
לכן  מס"נ לו שהיתה כיון פנחס , אבל 
נותן  "הנני ולכן לגמרי , הדינים את סילק
מכפר שהוא כיון שלום", בריתי  את לו 

הדורות. כל סוף  עד

 ד  
ושלום חיים האות תמיהת  מיושבת ובזה 
עריכת בשעת אלו פסוקים אמירת בענין
פנחס  הוא הברית מלאך אליהו כי ברית,

אליהו") זה  כלל ("פנחס את הציל שהוא ,
בעת לכן  הברית, שמירת בעניני  ישראל

ב  פנחס,עריכת שהוא אליהו בא שאז רית
להזכיר כדי  הנ"ל , הפסוקים  אז אומרים

פנחס. את

בנ"י  ניצלו פנחס שע"י דכיון ועוד,
הוא שנולד חדש ילד כל לכן מכליה,
"אביו" כעין  הוא  ופנחס פנחס, בזכות

פנחס ולכן הנולד, הרך אליהו)של  (שהוא 

של  בבריתו בהכנסתו להשתתף  בא
"ברוך  אומרים שם שהוא ומכיון  אאע"ה,
גו'". אלעזר בן  פנחס גו' וידבר  כו' הבא

ולא ה', קנאת קנא פנחס דווקא ולכן
אליהו", הוא "פנחס כי  ואהרן , משה
דווקא פנחס לכן הברית, מלאך שהוא

הברית. שמירת לענין קנא

 ה 
ויחסו  הכתוב ש"בא לזה  הטעם  גם וזהו
בן  אלעזר בן "פנחס שאמר  אהרן", אחר 

מדת היא אהרן מדת  כי גו'", הכהן אהרן
וגם שלום", ורודף שלום "אוהב השלום ,
השלום ברכת השי"ת מאת קיבל פנחס

שלום") בריתי את לו נותן .("הנני

אהרן, אחר  הכתוב  שיחסו לזה טעם ועוד
של  נשמתו שפרחה בעת אשר ידוע כי 

זמרי)פנחס את  להרוג בו (כשהלך נכנסו
הרי  וא"כ אהרן, בני ואביהו , נדב נשמת

הכהן אהרן של בנו  עתה נינו)הוא רק  ,(ולא
ה"בן" את שהזכיר כיון ,(פנחס)ולכן

"אביו" את גם .(אהרן)הזכיר

 ו 
והמדרש  הגמרא בפי ' לפרש יש ועוד
והולכת מכפרת שתהא זו כפרה "ראוי '
בתורה קוראים שאנו שע "י  לעולם",
מס"נ  באיזה  רואים ואנו פנחס בפרשת
הגדול  השכר רואים ואנו לה' פנחס שקנא
עי "ז  ע"ז, פנחס שקיבל והברכות
קנאת הקנאות, מדת בנו מתעוררת
מקנאים ג"כ ואנו חכמה תרבה סופרים
אנו  לה' מקנאים שאנחנו ועי"ז לה',
שפיר אתי ובזה ישראל. הכלל מצילים

כנ"ל .

 ז 
חיים האות קושיות ג"כ  לתרץ יש ובזה 
הנ"ל  הפסוקים אומרים אנו למה ושלום,
למול  שהולך אב  שכל  מפני ברית, בכל
הקנאות, מדת לו שתהי' צריך  בנו, את
הזו  שהמדה הנ"ל , פסוקים אומרים ולכן

כנ"ל . בנו תדבק

עולה בתורת העוסק שכל ידוע וג"כ
מזכירין  וכשאנו עולה, הקריב כאילו
כאילו  השי"ת אצל  נחשב הנ"ל פסוקים
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ראוי ' וממילא לה', עכשיו קנא  פנחס
והולכת מכפרת שתהא זו כפרה

אמן.לעולם,

 ח 
ושלום חיים האות קושיית לתרץ יש ועוד
דמ"ש  שפירש, הרמב "ן דברי  בהקדם

בזה הכוונה אמור ", זה "לכן שיגיד 
ישראל בישראל לבני  אמור  כלומר  ,

דיוקו  וכנראה  שלום. בריתי  הוא שהשכר 
לו". "אמור אמר מדלא הוא

שיאמרו  אמור", "לכן אפ"ל ועפ "ז
הרמב"ן  כמ "ש הדורות, בכל  הזה הפסוק

וק"ל . כו', בישראל זה שיגיד  ז"ל 

 ב 
את השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס 
את כליתי  ולא  גו' ישראל בני מעל חמתי

בקנאתי  ישראל יא)בני  (כה,

ב' רק פנחס קיבל למה להקשות, ויש
א) טובות, ב)ברכות שלום ", "בריתי 

כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
ממדת טובה מדה מרובה דהלא עולם",
א) דברים, שני עשה  ופנחס פורעניות,
ב) ישראל", בני מעל  חמתי  את "השיב

בקנאתי". ישראל  בני את כליתי "ולא
שפר והאמרי הש"ך  דברי בהקדם ואפ"ל

פרשתנו זוה"ק  רי "ז)ע "פ דכשהרג(דף
שמעון  של שבטו נתקבצו לזמרי, פנחס
ובני  פנחס, של נשמתו  ופרחה להרגו,
לפי  ערטילאין, שהיו ואביהוא נדב אהרן
ואע "פ  בגופו. נכנסו נשים, נשאו שלא 
ב' לקבל יכול אחד גוף ואין שנים, שהם
שלא ערטילאין שהיו  לפי אמנם נשמות,
כ"פלג אחד כל נחשבים לכן  נשים, נשאו

" במ"ש הכוונה וזוהי בן (פנחס)גופא".
"בן  כלומר , הכהן ", אהרן בן אלעזר 
בנשמה. הכהן" אהרן ו"בן בגוף, אלעזר "
כהן, להיות שעה מאותה פנחס  זכה ולכן
שאמר וזהו  הכהן". אהרן "בן הי ' כי 
טוענים שאתם מה לשבטים, השי "ת
יתרו  בן  גם הוא  אהרן" "בן  שזולת
הראיתם  אותו, מבזים השבטים שהיו ז"ל (וכמאמרם

לעבודת עגלים [יתרו] אמו אבי  שפיטם זה  פוטי בן 

אבל כוכבים) לזמרי , שהרג  עד רק זהו ,
אלעזר "בן רק הוא הרי לזמרי שהרג אחר 
שייכות שום עוד לו ואין הכהן", אהרן בן

עכת"ד . ליתרו.

שעשה הנ "ל דברים שני  דבגלל  ואפ"ל,
ב' קיבל ועוד  כנ"ל, דברים, ב' קבל  פנחס
הברכה קיבל  וג"כ כנ"ל , חדשות נשמות
בחיי  ברבינו כמבואר שנה, מאות ד ' שחי 

זו. פרשה

 ג 
בקנאו  ישראל בני  מעל חמתי  את השיב
בני  את כליתי ולא בתוכם , קנאתי את

בקנאתי  יא)ישראל (כה,

 א 
פירושו  ד"השיב " בחיי, רבינו פירש

ונחת" "בשובה מלשון  ל')"הניח", ,(ישעי'
הדין, למדת פנחס הניח  בקנאתו כלומר ,

ל"ג)כמ"ש א(תשא  לך". ך "והניחותי
היתה שהחימה "השיב" ממלת המובן
שפנחס  אלא ישראל , על ללכת ראויה

ע"כ . הלכה, ולא לגמרי  השיבה

כליתי  "ולא אמר איך בחיי, רבינו  והקשה 
בסוף  הלא בקנאתי ", ישראל בני את
במגפה המתים "ויהיו כתיב בלק פרשת



ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום ָּפַתח ֵאִלָּיהּו, ִּתּקּוִנים: ל', מג, מח, ְוָכְּך ִּתְזּכּו ְלַסֵּים 
ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ְּבַדָּקה ִּבְלַבד
ָהַרְׁשִּב"י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
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כ "ד  אז שמתו אלף", ועשרים ארבעה
למ"ש  ראי ' דמכאן  ותירץ, מישראל. אלף 

היו (בבחיי) אלף הכ"ד שכל בלק, פ ' בסוף 
מישראל  אחד נפקד ולא שמעון, משבט
במה הכוונה וזוהי  השבטים. משאר
ישראל  בני  מעל  חמתי  את  "השיב שאמר
חלה שלא כלומר, קנאתי", את בקנאו
ונמצא, זה. שבט מן חוץ הדין מדת
של  קיומן גרם החימה  השבת ע"י שפנחס 
מאותו  חיים ושנות ימים אורך ישראל
פנחס  זכה ולכן העולם , סוף עד זמן
מאות ארבע הזה בעולם ימים והאריך

י"א)שנה (שופטים ביפתח "בשבת(כדכתיב
ובחשבון  ובבנותי' בערער ישראל
ומצינו  שנה", מאות שלוש ובבנותי'
שנה, מאה בנימין גבעת עד  מיפתח

כתיב זמן כ')ובאותו בן (שם "ופנחס
ההם"), בימים לפניו עמד אלעזר 
לחיי  זכה שנה מאות ד ' אחר וכשנסתלק

אליהו". זה "פנחס כי עד ,

"ולא דמ"ש בחיי , רבינו דברי תמצית
על  קאי  בקנאתי" ישראל בני  את כליתי
שלא שמעון, שבט זולת  השבטים שאר

מהם. אחד אפילו כליתי 

בני  את כליתי "ולא  דמ"ש איתא ובזוה"ק
מבני  מתו  שלא היא הכוונה ישראל"
היו  המתים כל כי אחד, אפילו ישראל

נתערבו  רב  הערב כלומר  רב , מערב
נתגיירו  ואח"כ שמעון שבט של בנשים
ומהם בעגל, מתו שמהם בנים, וילדו

בכאן. מתו שנשארו והאחרים במגפה ,

 ב 

דאיך  בחיי , רבינו קושיית בעיקר  והנה
ישראל  בני את כליתי "ולא אמר 
אפשר אלף, כ "ד מתו הלא בקנאתי ",
דברים ב' עשה שפנחס בפשטות, לפרש
בני  את כילה לא  שהשי "ת  א) בקנאתו :
כליתי  "ולא הכתוב  שאמר כמו ישראל,
שמיתת ב) בקנאתי ", ישראל  בני את
היתה במגפה רב מהערב  אלף הכ"ד
יקטרגו  שלא ישראל, לכלל גדולה טובה
הזוה"ק  שאומר כמו ישראל , כלל על עוד 
על  הבאות הצרות שכל  מקומות בכמה
ומובא רב , הערב מן הם ישראל כלל
יהיו  המשיח ביאת שלפני  נשא פ' בזוה "ק

רח"ל . רב  מהערב הרבנים רוב

פנחס, שעשה אלו  טובות ב' ובגלל
חדשות נשמות וב ' הברכות ב' קיבל
עה"פ  תנחומא במדרש וכדאיתא כנ "ל.
קרבן  וכי וז"ל : ישראל", בני  על "ויכפר 
למדך  אלא  כפרה, בו שנאמר  הקריב
כאילו  רשעים של דמן  השופך שכל

קרבן.הקריב






