
ה ְּלִחזוק ְדָרׁשָ ִּלמוד ּ   ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ
ִליָטר "ַאְדמֹוק "מכ   א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ָאב ו "טביום    ק"ע לפ"תשּבְ

ִרים ֶאֶלף ל ֶעׂשְ ם ׁשֶ ַמֲעַמד ִקדוׁש ַהׁשֵ ּּבְ ּ   ִאיׁש ּ
  א"ירושלים תובבק "עיה -" איצטדיון טדי"ב

ָראׁשות ַהָגאֹון ַהָגדֹול ָמָרן ָהִראׁשֹון ְלִציֹון ּּבְ ּ ּ ּ  

יא    ַּחְכֵמי ַהתֹוָרהמֹוֲעַצת ְנׂשִ

ִליָטָהַרב עַֹבְדָיה יֹוֵסף    א"ׁשְ
ִנים ַהְגאֹוִנים ּוְבִהְתַאְספות ָהַרּבָ ּ י  ,ּ יבֹות ְוָראׁשֵ ִליָטְיׁשִ   א"ׁשְ

 



  

ּבִ – ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ
י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ   :א"זיעְמעֹון ּבֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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ִּלמוד ְיֵדי ַעל ְֵאיך .א ְְמַהֵפך ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּ ִּמִמַדת ּ  ְּלִמַדת ַּהִדין ּ

 .ָהַרֲחִמים

ַּהִזּכוי .ב ים ּ דֹול ֲהִכי ָהַרּבִ ל ּגָ ּכָ  ְּדַבר ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ִיְלַמד ֶאָחד ׁשֶ

יֹומֹו יֹום  .ַיֲעבֹור ְולֹא ָחק ּבְ

ית .ג  .ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ָשם לֹוְמִדים ִאם ַרק ִנְקָרא ְּיהוִדי ּבֵ

ַיד .ד אוָלה ֶאת ְלָהִביא ִלְזּכֹות ֶאָחד לָכּ ּבְ  .ַּהּגְ

אוָלה .ה יַע ְקרֹוָבה ַּהּגְ ְמֵהָרה ּוַמִגּ ַרֲחִמים ּבִ ְדֵבקות ּבְ  ֲחֵבִרים ּּבִ

ִלמוד ּּבְ  .ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּ

י .ו ים ְמַזֵכּ דֹוִלים ֲהִכי ִניםָסֲחַיַה ֵהם ,ָהַרּבִ ָמִים ַהּגְ ׁשָ  .ּּבַ

שוט ְּיהוִדי ְֵאיך .ז ּפָׁ ָעה ּ ׁשָ ִּלמוד ּבְ ב ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּ ֶרת ֶנֱחׁשָ ֲעׂשֶ  ּכַ

עֹות 10 ַּהלֹוְמִדים ַאְבֵרִכים ֲאָלִפים יֹום ׁשָ  .ַּהִנְגֶלה ּתֹוַרת ּבְ

ִּלמוד ַמֲעַלת .ח ְמָחה ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ ׂשִ ת ּוִבְפָרט ,ּבְ ּבָ ׁשַ  .קֹוֶדׁש ּבְ

ק ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ַּהלֹוֵמד .ט ַמת ִּמְתַדּבֵ ִנׁשְ ּבִ ּבְ  זֹוֶכה ְוַגם י"ָהַרׁשְ

ב ְמִחָצתֹו ְויֹוׁשֵ  .ּּבִ

דוִכים ִלְזּכֹות .י ְּלׁשִ ּבִ ְיֵדי ַעל ַּוֲהגוִנים טֹוִבים ּ   .ע"זי י"ָהַרׁשְ

ל .יא ֲעֵליֶהם ַּצִדיִקים ו"ִמל ִלְהיֹות ָיכֹול ֶאָחד ּכָ  .עֹוֵמד ָהעֹוָלם ּׁשֶ



  

  נדפס הזההספר 
  ר"ח מוהר"בנדבת הרה

  לרפואה שלימה במהרה 

  

  

  



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ ה  י"ּ

  

ָאב ו "ביום ט   ק"ע לפ"תשּבְ

  א"ק ירושלים תובב" עיה-" איצטדיון טדי"ב
ָראׁשות ַהָגאֹון ַהָגדֹול ָמָרן ָה ּּבְ ּ יא מֹוֲעַצת ַחְכֵמי ַהתֹוָרה ִּראׁשֹון ְלִציֹוןּ   ְּנׂשִ

ִליָט   א"ָהַרב ֹעַבְדָיה יֹוֵסף ׁשְ
ִנים ַהְגאֹוִנים ּוְבִהְתַאְספות ָהַרּבָ ּ יבֹות ,ּ י ְיׁשִ ִליָט ְוָראׁשֵ   א"ׁשְ

 

ְרׁשות ַּהָגאֹון ַהָגדֹול ָמָרן ָהִראׁשֹון ְלִציֹון ּּבִ ּ יא מֹוֶעֶצת ַחְכֵמי ַהתֹוָרה ְנ,ּ  ,ּׂשִ
ִליָט ִנים ַהְגאֹוִנים ,א"ָהַרב עַֹבְדָיה יֹוֵסף ׁשַ ּוִבְרׁשות ָהַרּבָ ּ יבֹות ,ּ י ְיׁשִ  ָראׁשֵ

ִליָט ִאְרְגנו ֶאת ִקּבוץ ַהָגדֹול ַהֶזה ,א"ׁשְ ים ׁשֶ ּוְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּּ ּ   .ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהָקָהל ְוָכל, ּּ

ם ַהָגדֹול ַהיֹוֵצא ֲּאַנְחנו ְמַיֲחִל ְמִקידוש ַהׁשֵ ּים וְמַצִפים ׁשְ ּ ּ ּ ִּמן ַהִקּבוץ ַהֶזהּּ ּ ּ ,
ְמֵהָרה ֶאת  ם ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ַּהִקּבוץָּיִביא ּבְ ָּגֻליֹות  ּ יַח ִצְדֵקינו ּ ִביַאת ָמׁשִ   .א"בבּּבְ



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ ו  י"ּ

בוַע ת ַהׁשָ ָפָרׁשַ ָּכתוב ּבְ ּּ ָפִט", ּ ְמעון ֶאת ַהִמׁשְ ְּוָהָיה ֵעֶקב ִתׁשְ ּ ּ ּים ָהֵאֶלה ּ
יֶתם אֹוָתם ַמְרֶתם ַוֲעׂשִ ּוׁשְ שמחה בעליונים ותחתונים , אוהיה לשון שמחה, "ּ

  .בי"בפרסום לימוד תורת הרשב

הגאון הצדיק בהזדמנות זו אני רוצה להכיר טובה למזכה הרבים 
וכן לצדיק המיוחד בזיכוי , א"המקובל הרב בניהו יששכר שמואלי שליט

 פנחס ראובןרבי , י"ותורת הרשב, ּר ַהָקדֹוׁשהרבים ובפרט בהדפסת הזֹוַה
על פועלם ומסירות נפשם למען ישמעו וילמדו כל ישראל את , א"שליט

וכן , גזוהר הקדוששלא יהיה בית יהודי שאין בו לימוד , הזוהר הקדושלימוד 
לבם של ישראל לאביהם המקרב " הידברות"תודה נפלאה לארגון הקדוש 

אשר לקחו על , וכל הצמאים ממנו שותים, ובארץ ובעולם כול, שבשמים
ובזה ,  לכל התומכים והמשתתפיםזוהר הקדושעצמם משימה קדושה לחלק 

 .  לאבינו שבשמיםדיתעוררו כל ישראל לשוב

 

ואהבך ... והיה עקב תשמעון"ל על הפסוק " זצמרדכי אליהו מרגלא בפומיא דהגאון הצדיק רבי ]א[

אז תגיע לדרגה , יראהבשמחה וב' אם תעבוד את ה, אין והיה אלא לשון שמחה, "וברכך והרבך

אז ואהבך וברכך והרבך ויתקיימו בך כל , בשמחה' וכיון שעבדת את ה, שתשמעון את כל המשפטים

 . ברכות התורה במלואם

א ראש ישיבת המקובלים נהר " שליטבניהו יששכר שמואליוביאר הגאון הצדיק המקובל הרב  ]ב[

אם תרצו להמשיך מידת הרחמים בזמן עקב , ה שהוא מידת הרחמים"והיה אותיות הוי, ירושלים, שלום

שעל ידי לימוד הזוהר הקדוש ממשיך . שמעון,  תורת-תשמעון אותיות ת , שזה עקבתא דמשיחא

 .  רחמים וישועות לכלל ישראל

  וידוע מצדיקים קדמונים שלא נכנסו לבית אם אין שם זוהר הקדוש ונועם אלימלך

א "יומא דהילולא כ[, א" זיעועיא מבעלזא"רן מהרמג "ומסופר על האי גברא קדישא רשכבה] ג[

ועלה לארץ הקדושה טרם הכנסו , לאחר שניצל בניסי ניסים מהמלחמה הנוראה, )]ז"תשי(מנחם אב 

יוסף מאיר ק רבי "ר הגה"ק מרן האדמו"דוקא מכ) ח"ממחותני להבחל(ק "לדירתו צוה להביא ספר הזוה

 .    שלומד בור הקדושודאי יש זוהמפני שאצלו ו, )ירושלים (א" זיעוכימספינקא

אחרי הדרשה שאמרתי שם על גודל לימוד הזוהר הקדוש " באר שבע"ובהיותי בעיר האבות  ]ד[

ולדאבון לב הושפע מהערב , בא לפני יהודי בא בימים וסיפר ברבים אשר בצעירותו למד תורה בישיבה

  .בר לא שמר ד, ונפל מיהדותו אשר מלבד שבת וכשרות כפי השגתו,רב

  



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ ז  י"ּ

ֵלָמה ָּהעֹוָלם ֵמִכין ַעְצמֹו ַלְגֻאָלה ַהׁשְ ִהְבִטיַח , ּ ּבְִּכמֹו ׁשֶ ינו ְלַרׁשְ ה ַרּבֵ  –י "ּמֹׁשֶ
ִסְפָרא" א ִיְפ ּבְ ַרֲחֵמיּּדָ ּקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ַפע ַרב ". ּ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ּוִבְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ּ

ָכל ָהעֹוָלמֹות  ּבִַל ְּוִנְזֶכהּבְ ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   .:)ח"ּ

ְמ י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ ַמִים ָוָאֶרץ: א"זיעעֹון ּבֶ ל , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ּכָ ׁשֶ
ים וַמְחִזיָרן ְלמוָטב  ה ֶאת ָהַרּבִ ַּהְמַזּכֶ ה ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש[ּ ֶזה ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ [

לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִּמְתַעֶלה ּבְ ֵאין ּכָ ּ ַמְלכות ּכֹוֶפה ֶאת - ַּמה ׁשֶ
ָעה ַרך -. ָהִרׁשְ ם ִיְתּבָ ה ַנַחת רוַח ְוִעלוי ְלַהׁשֵ ְעֹוׂשֶ ּ ּ ל ָהעֹוָלם  -. ּּ ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ

לֹא ֵיָחֵרב לֹום, ּׁשֶ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

ּבִ ִנים ְלָבָניו: י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ ירות  -. זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ ּזֹוֶכה ַלֲעׁשִ
עֹוָלם ַהֶזה א -. ּּבָ ָיכֹול ְלַהִזיק וְלָהַרע לֹו -. זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ֵּאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ .- 

ֲעֵרי ַגן ֵעֶדן ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו – ִּנְכַנס ִלׁשְ ַפע  -. ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ

 

וכך מידי יום ביומו למד . ונכנס בו חשק ללומדו, יום אחד בא לידו ספר הזוהר עם פירוש הסולם

צעקה , י"וכאשר שם כיפה לכבוד תורת הרשב, מספר דפים למרות לעגם והפרעתם של הסובבים אותו

  ?מה קרה לך שאתה לובש כיפה? האם השתגעת, עליו זוגתו

  . כדי שלא תפריע לווהסתיר את לימודו , יסטוריהאמר לה מה איכפת לך אני רק לומד ה

תיכף לאחר מכן נכנס בו התעוררות מאוד , וכך המשיך מידי יום ביומו עד שסיים כל הזוהר הקדוש

. י"והיום הוא יהודי כשר הדבוק בתורת הרשב, והתחיל לקיים כל המצוות, גדולה לתשובה אמיתית

  . יוחאי עליו השלוםמכאן רואים כמה גדול כוחו של רבי שמעון בר

שהמאור שבה , הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו: ל הקדושים"ועל זה אפשר להמליץ דברי חז

שהאור הגנוז לצדיקים , ע"וכדברי קדשו של הבני יששכר זי,  וזהו האור הגנוז בתורה–מחזירם למוטב 

  .ה"י ע"טמון בתורת הרשב

מֹו ֵתַבת ֹנַח  ֵּסֶפר ַהֹזַהר הוא ּכְ ּ ֵנס ַו- ּ ׁש ִאם ִיּכָ ע ֵאין ֲחׁשָ ֲּאִפלו ִאם ִיְהֶיה ָרׁשָ ּ  

מֹו ֵתַבת ֹנַח ִנְקָרא ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא ּכְ י ִחּבור ֶזה ׁשֶ ּּכִ ּ ּּ ה ְולֹא ָהָיה ִקיום ְלאֹוָתן ,ּ ּבֹו ָהיו ִמיִנים ַהְרּבֵ ּ ׁשֶ ּּ

ִניָסָתם ְלַהּתֵ ָלם ֶאָלא ַעל ְיֵדי ּכְ חֹות ּכֻ ּפָ ׁשְ יִנים ְוַהּמִ ַּהּמִ ׁשּ ן הוא ַמּמָ ְנסו ַהַצִדיִקים ֶאל סֹוד אֹור ... ָּבה ּכֵ ן ִיּכָ ּּכֵ ּ ּ

ִּחּבור ַהֶזה ְלִהְתַקֵים ּ ִאיַבת ָהֶאֶבן , ּ ׁשְ ָאֶבנו ּכִ ם ִיׁשְ קֹו ַאֲהַבת ַהׁשֵ ֶחׁשְ עֹוֵסק ּבְ ד ׁשֶ ִמּיָ ְּוָכך ְסֻגַלת ַהִחּבור ׁשֶ ּּ ּּ ּ ְ

ֵנס ֵאָליו ְל ְרֶזל ְוִיּכָ ָמתֹו ְוִתקונֹוַהָצַּהׁשֹוֶאֶבת ֶאת ַהּבַ ַּלת ַנְפׁשֹו ְורוחֹו ְוִנׁשְ ׁש , ּּ ע ֵאין ֲחׁשָ ַּוֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה ָרׁשָ ּ

ֵנס ַער א, אֹור ָיָקר( .ִאם ִיּכָ  )    'ִסיָמן ה' ׁשַ



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ ח  י"ּ

ָכל ִעְנָיִנים לֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ָכל  ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ּּבְ רוך  -. ַּהדֹורֹותּ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ
ּבִ ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינוי "ּהוא ְוָהַרׁשְ ֵרך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְּמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ ְ ,

ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת  ּׁשֶ ֻּכָלםּ רוך הואּ ּ ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ רוך הוא קֹוֵרא  -. ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכי ּם ֶעְליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹוְלַאְרּבַ ְבִעים עֹוָלמֹות , ּ ְוִנְכַנס ְלׁשִ

ְּגנוִזים  ִּגיַמְטִרָיא (ּ ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּ לֹא זֹוֶכה ּבָ ּׁשֶ  .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו –ּ

ה ֶאת ָהַרּבִ ַמִיםַהְמַזּכֶ ׁשָ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ּים הוא ַהּיַ ּ  

ה עה ַמח מֹׁשֶ ֵסֶפר ִיׂשְ ַהְקָדָמה "ּבְ ֻקְנְטֵרס ּת ּבַ ה ּבְ ְּתִהָלה ְלמֹׁשֶ א "ַּדף י(ּ
ֹזַהר ְתרוָמה ְמבָֹאר : ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו ,)ב"ע ּּבְ ּ ַההוא ַזָכָאה ,)ב"ח ע"ַּדף קכ(ּ ֵעי ּ ּבָ

ַתר ַחָיי הוא [' ּ ְוכוהָבאְּלִמְרָדף ּבָ ּ ָצִריך ִלְרֹדף ַאַחר ,ַּזַכאיִּמי ׁשֶ ים ַהַחָיִביםְ ] ָּהֲאָנׁשִ
 

רוָמה  ]ה[ ת ּתְ ָרׁשַ ּוְבֵסֶפר ַהזַֹהר ֵריׁש ּפָ ּ ַבח ִמְצָוה זֹו ְוָאַמר) ב"ח ע"קכ(ּ ׁשֶ ר ּבְ ֵעי ,ִּהְגִדיל ְלַסּפֵ ָאה ּבָ  ַזּכָ

ָתר חיבא ולמקני ֵליה באגר שלים ְוכו ְּלִמְרָדף ּבְ ּ ִריך הוא ' ּ א ּבְ יה ִיְקָרא ְדקוְדׁשָ ְּוָדא ִאיהו שבחא דיסתלק ּבֵ ּ ְּ ּ ּ

יר מכלא ְוכו יר משבחא ָאֳחָרא ואסתלקותא ָדא ַיּתִ ַּיּתִ ַאֲהרֹן ', ּ ִתיב ּבְ ֶרק ב(ְּוַעל ָדא ּכְ ים) 'ַמְלָאִכי ּפֶ  ְוַרּבִ

יב ֵמָעֹון ם(ּוְכִתיב , ֵהׁשִ לֹום ְוגֹו) ׁשָ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ה סלוקין ַמה ְדָלא ', ּ לֹׁשָ ׁשְ ֵלק ּבִ ְּוִאיהו ֶאְסּתַ ּ ּ

ר ָנׁש ָאֳחָרא ֵלק ֲהִכי ּבַ לֹום, ֶּאְסּתַ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ִתיב ּבְ ר ָנׁש ּכְ ְּוַעל ַהאי ּבַ  וזכי למחמי בנין ,ּ

ָיֶדיָה, לבנוי ְרֵעי ְוֵלית ֵמֵאן דימחי ּבְ ַהאי ָעְלָמא וזכי ְלָעְלָמא דאתי ועאל בתליסר ּתַ ִתיב , וזכי ּבְ ַּוֲעֵליה ּכְ

ִהִלים קי( ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ְוגֹו) 'ב ב"ּּתְ ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד', ִּגּבֹור ּבָ ר ּבְ ך אֹור ָזַרח , הֹון ָוֹעׁשֶ חֹׁשֶ ְּבַ

ִרים ד ָעַבד נפשין . ַלְיׁשָ ָכל ברכאן דבריך ְלַאְבָרָהם ּכַ ר ָנׁש ּבְ ִריך לדיוקנא דההוא ּבַ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ִדין ַמְלּכָ ְּכְ ּ

ר ָנׁש ָאֳחָרא' ּדחיביא ְוכו הו ּבַ ְּוִאיהו עאל לשבעין ָעְלִמין גניזין ְדָלא ָזָכה ּבְ ֵנ. ּּ א ְוִאְלָמֵלא הוו ָיְדִעי ּבְ י ָנׁשָ

ה תועלתא ְוָזכו גרמי לצדיקיא וזכאן בגינייהו ּמָ ָתר חיין ְוכו, ּּכַ ַמאן דרדיף ּבְ   :'ּהוו ָאְזִלי אבתרייהו ורדפי ּכְ

ְרגום [ ּּתַ ים ַחָיִבים ְוִלְקנֹות אֹוָת-ּ אי ָצִריך ִלְרדֹף ַאַחר ֲאָנׁשִ רוָמה ָאַמר ַזּכַ ת ּתְ ָרׁשַ ִחַלת ּפָ ֵסֶפר ַהזֵֹהר ּתְ ּ ּבְ ּ ְ ּ ם ּּ

ַבח ַאֵחר רוך הוא יֹוֵתר ִמׁשֶ בֹוד ַהָקדֹוׁש ּבָ ִיְתַעֶלה ּבֹו ּכְ ַבח ׁשֶ ֵלם ְוֶזה הוא ַהׁשֶ ָכר ׁשָ ׂשָ ּּבְ ּּ ּ ְּ ּ ּ ַּוֲעִלָיה זֹו ִהיא יֹוֵתר , ּ

ַאֲהרֹן, ֵמַהּכֹל תוב ּבְ יב ֵמָעֹון, ְּוַעל ֶזה ּכָ ים ֵהׁשִ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים . ְוַרּבִ ְּוָכתוב ּבְ לֹוםּ ן ָאָדם , ְּוַהׁשָ ְואֹותֹו ּבֶ

ן ָאָדם ַאֵחר ן ּבֶ לֹא עֹוֶלה ּכֵ ה ֲעִליֹות ַמה ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ ִּמְתַעֶלה ּבִ ּּ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִיים . ּ תוב ּבְ ן ָאָדם ֶזה ּכָ ְּוַעל ּבֶ ּ

ִנים ְלָבָניו ְוזֹוֶכה בעוה לֹום ְוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ ָעִרים ְוֵאין ִמי , ב"ז ְוזֹוֶכה לעוה"ְּוַהׁשָ ֵרה ׁשְ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ ְועֹוֶלה ּבִ

ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו תוב ִגּבֹור ּבָ ָידֹו ְוָעָליו ּכָ ִיְמֶחה ּבְ ּׁשֶ ּ ך אֹור . ּ חֹׁשֶ ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ָזַרח ּבַ ר ּבְ ְהֹון ָוֹעׁשֶ

ִרים ֶלך ַהָקדֹוׁש ְמָבֵרך ִלְדיֹו, ַלְיׁשָ ר ַהּמֶ ֲאׁשֶ ְּכַ ֵרך ְלַאְבָרָהם ְּ ּבֵ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ן ָאָדם ְמָבֵרך אֹותֹו ּבְ ל אֹותֹו ּבֶ ְָקן ׁשֶ ְ

ה ְנָפׁשֹות ְלַחָיִבים ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ן ָאָדם ַאֵחר, ּּכַ ֶהם ּבֶ לֹא ָזָכה ּבָ ְבִעים עֹוָלמֹות ֶנֱעָלִמים ׁשֶ ְּוהוא עֹוֶלה ְלׁשִ ְּוִאלו , ּ ּ

ה ּמָ ֵני ָאָדם ּכַ ֲעבוָרםָּהיו יֹוְדִעים ּבְ ך ַלַצִדיִקים ְוזֹוִכים ּבַ ּ ּתֹוֶעֶלת וְזכות ִנְמׁשָ ּ ּּ ּ ָּהיו הֹוְלִכים ַאֲחֵריֶהם ְורֹוְדִפים , ְ

רֹוֵדף ַאַחר ַחִיים ִמי ׁשֶ   ]:ּּכְ
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ב ֵלי ִגין ִדְיַחׁשֵ ּּבְ ָרא ֵליהּ ּ ְכִאלו הוא ּבָ ּ ּ ָבָחא ְדִיְסַתֵלק ֵביהּ ּ ְוָדא ִאיהו ׁשְ  ְיָקֵרא הּ
ּה ַיִתיר ִמְשָבָחא ַאֲחָרא ְוכו"דקב ים ֵה' ּ ַאֲהרֹן ְוַרּבִ יב ֵמָעֹון ְוָכתוב ְּוַעל ָדא ּבְ ּׁשִ

לֹום ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ּ ם )א"ט ע"קכ' ש בד"ועיי (ּ ּ ַכָמה ִהְפִליגו ׁשָ ּ ּ
ְתׁשוָבה ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ַּכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ ּ.  

ַמְעִתי מאדמו ֵּכן ׁשָ ר ִסֵפר לֹו מוזלל"ח ז"ּ ַפַעם ַאַחת ִנְפְגׁשו ְה ֵאיך"ּל ֲאׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ּ
עֹוָלם ָהֶעְליֹון רש ַאל ' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ּבָ יְטש ְוׁשָ ִאיִציְקל ִמְדָראהאּבִ

ִּאיִציְקל ֵאיֶזה ְזכות וִמְצָוה' ל ר"י ז"רש ִמיְכל  'ֵּיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר ּ
ַּהַמִגיד ֵמ ִרים ִמְזָלאְטשֹוביּ ׁש,ׁשָ נֹו ּ ַמה ׁשֶ ָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם ּבְ ין ּבְ ַמְרִעיׁשִ ֹּוֵמַע ׁשֶ

יב לֹו , ל"ָהַרב ַהּנַ י ְוֵהׁשִ ָמה, ל"ִאיִציְקל ַהּנַַרּבִ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ  ְולֹא ,ְ
ל רש ִּנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשֶ ה ְלַסֵגף ֶאת ַעְצמֹו ,ְוָאַמר לֹו עֹוד, ל"י ז"ּ נֹו ִהְרּבָ ּבְ ּ ׁשֶ

ַתֲעִנ ּיִתים ְוִסגוִפיםּּבְ ה,ּ ה לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּ ְוַגם ּבָ ּ ּ ר , ּ ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ
ה בגמ ּ וִפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכדֹוֶמה,ּח וְצָדָקה"ִהְרּבָ ּ ּ ְועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ,ּ ּ

ה ַהְרּבֵּׁשוב ָאַמר לֹו  יב ֵמָעֹון ְוָעׂשָ ים ֵהׁשִ ַרּבִ עֹוָלםׁשֶ ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּבָ ּה ּבַ ּ וָבֶזה ,ּ
ל רש ְעתֹו ׁשֶ ְקָטה ּדַ ים אֹתֹו , ל"י ז"ָּנָחה ְוׁשָ ְרִעיׁשִ ּמַ ה ַמה ׁשֶ ְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוָנָחה ּדַ ּ

ל ַמְעָלה ל ַהָפַמְלָיא ׁשֶ   .ל" עכּּכָ

ר לֹו ְו ׂשָ ר ֵעיֵני ּבָ ה ָכזֹאת לֹא יוַכל ְלַסֵפר ֲאׁשֶ ּמוָבן ִכי ַמֲעׂשֶ ּ ּּ ר ּ ְַאך ְלָאָדם ֲאׁשֶ

ַמע ְלזוָלתֹו יוַכל  לֹא ִיׁשָ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ַמה ׁשֶ ֵּעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ ּ ּ ּ
ְּלַסֵפר ָכזֹאת ּ.  

לֹוְמִדים ִּמֶזה ְיכֹוִלים ְלָהִבין ּ ֵאיֶזה ְזכות ָגדֹול הוא ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ , ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁשּּ
ִרְּוָכל ַהַפַמְלָיא  ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ְזכוָתם , ים ֵמֶהםׁשֶ ּבִ ָרֵאל ִמָכל ִּנצֹוִלים ּׁשֶ ָּכל ַעם ִיׂשְ ּ

ּוְמָקְרִבין ַהְגֻאָלה, ִּמיֵני ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּ ַרֲחִמים ּ ָקרֹוב ִלְראֹוָתה, ּבְ ְזֶכה ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ.  

ִמְדָרׁש ל "ָּאְמרו ֲחַז ית ֶפֶרק א(ְּנחוָמא ַּתּבְ ֵראׁשִ ר): ּּבְ ה ּבְ הו ' ַמֲעׂשֶ ַּאּבָ
ָהָיה ִמְסַתֵלק ִמן ָהעֹוָלם ֶהְרָאה לֹו ַהָקּבָ ְּכׁשֶ ּ ֵרה ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון"ּ לֹׁש ֶעׂשְ , ה ׁשְ

ַעת ִמיָתה ְלַתְלִמיָדיו ׁשְ ֵריֶכם עֹוְסֵקי ַהתֹוָרה, ִהְתִחיל לֹוַמר ּבִ  ,ָּאְמרו לֹו, ַּאׁשְ
ינ ֵרה ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון ָנַתן ִלי ַהָקּבָ, ֶמה ָרִאית, ּוַרּבֵ לֹׁש ֶעׂשְ ַכר "ָאַמר ָלֶהם ׁשְ ׂשְ ה ּבִ



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ י  י"ּ

ִּהְתִחיל לֹוַמר ַוֲאִני ָאַמְרִתי ָלִריק ָיַגְעִתי ְלתֹהו ְוֶהֶבל כִֹחי ִכִליִתי, ּתֹוָרִתי ּ ּ ּ ּ . 'ְּוכו, ּ
אור[ הו ֶהֱעִבי: ּּבֵ ל ַרב ַאּבָ ּקֶֹדם ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ל ּ ֵרה ְנָהרֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ּרו ְלָפָניו ׁשְ

הו, ֲאַפְרְסמֹון י ַאּבָ ַאל ַרּבִ ּ ְלִמי ָכל ֵאלו:ּׁשָ ּ ְלך ֵהם: ָּאְמרו לֹו, ּ ָׁשֶ ָּכל : ָאַמר ָלֶהם, ּ
הו ַוֲאִני ָאַמְרִתי ָלִריק ָיַגְעִתי ֵּאלו ְלַאּבָ ּ ּ ּ ּ.[  

ָה: ל"ּוְמָבֵאר ָהֲאִריַז ב ׁשֶ הו ָחׁשַ י ַאּבָ ַרּבִ ך ְיֵמי ַחָייו ּׁשֶ ֶמׁשֶ ְּיָתה ְיִגיָעתֹו ּבְ ְ

ֲעבֹוָדתֹו, ויקִרָל ִּכי לֹא ָרָאה ׁשום תֹוֶעֶלת ּבַ ּ א ֶדֱאֶמת ָזָכה ַעל ְיֵדי , ּ ַּאך ַאִליּבָ ּ ְ

ֵהם סֹוד " ׁש"ֵי"ְיִגיָעתֹו ְל ַּהֻמְבָטִחין ְלָכל ַצִדיק ְוַצִדיק , עֹוָלמֹות" י"ׁשַ"ׁשֶ " ק"יִר["ּ
ִּגיַמְטִרָיא  הוא ֵהֶפך " ׁש"ֵי"ּ ְׁשֶ ְּוַעל ֵאלו הי"] ק"יִר"ֵמּ ֶהְראו לֹו רֹוְמִזים "ּ ּג ְנָהרֹות ׁשֶ

  .י עֹוָלמֹות"ְלׁשַ

ּוַבֵסֶפר  ִמְדָרׁש: ָּכַתב" ַּיֲערֹות ְדַבׁש"ּ ְּוָאְמרו ּבַ הו , ּ י ַאּבָ ָכרֹו יֶהְּלַרּבִ ג "ְּראו ׂשְ
ְּוָאַמר ֵאלו ְלַמאן, ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון הו, ּ ָּאְמרו ֵליה ְלַאּבָ ּ ָּאַמר ַוֲאִני ָאַמְרִתי ָלִריק , ּ

ָּיַגְעִתי ְוכו ּ' .  

אור ְּוָצִריך ּבֵ ַכר תֹוָרה וִמְצוֹות, ְ ׂשְ הו ּבִ י ַאּבָ לֹום ִיְכֹפר ַרּבִ ֵּאיך ָחס ְוׁשָ ּּ ּ ְ .
ל ְד ּוְפׁשוָטן ׁשֶ ּ ָכַתְבִתיּ ָּבִרים ְכמֹו ׁשֶ ּ ִּכי ָידוַע ר, ּ הו ָהָיה ָקרֹוב ' ּ י ַּאּבָ ֵקיָסר ְלּבֵ

ְגָמ ם ַכְמבָֹאר ּבַ ִכיַח ׁשָ ְּוׁשָ הו ָאֵתי ' ּ י ַאּבָ ַּכד ֲהֵוי ַרּבִ יּ ֵמֶאֶרץ ְּוִאם ֵכן ', ּ ֵקיָסר ְוכוְלּבֵ

 

יחֹות מֹוֲהַר] ו[ ֵסֶפר ׂשִ ים)  רמד–אֹות (ן "ּבְ י ֵמֶאָחד ֵמֲחׁשוֵבי ֲאָנׁשִ ַמְעּתִ ַמִים, ּׁשָ ר ִויֵרא ׁשָ ׁשֵ  ְועֹוֵבד ִאיׁש ּכָ

ֱאֶמת ם ּבֶ נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶּאת ַהׁשֵ ָאַמר לֹו ַרּבֵ ֵני ָאָדם עֹוְבֵדי ה, ּׁשֶ ֵיׁש ּבְ ַרך ַמְרֶאה ָלֶהם ' ּׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵאין ַהׁשֵ ְׁשֶ ּ

ל ְיֵמי ַחֵייֶהם ֲעלו ּכָ ּפָ ַּמה ׁשֶ ּ א. ּ עֹוָלם ַהּבָ ֲעלו, ַרק ַאַחר מֹוָתם ּבָ ּפָ ָּאז ִיְראו ַמה ׁשֶ נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה . ּּ ַרּבֵ י ׁשֶ ְּוֵהַבְנּתִ

ם ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ָבר ָעַסק ּבַ ּכְ ַדְעּתֹו ַמה ׁשֶ ָּאַמר לֹו ָדָבר ֶזה ְלִעְנַין ִהְתַחְזקות ְלַבל ִיּפֹל ּבְ ּ ּ ּ ַעְצמֹו , ּ ַוֲעַדִין ֵאינֹו רֹוֶאה ּבְ

ֻעָלה ּׁשום ּפְ ל ְיֵמי. ּ ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹות ּכָ י ֵיׁש ׁשֶ ר ְלֵעילּכִ ְזּכַ ּנִ ך ּכַ י ִאם ְלַאַחר ּכָ ַעל ּכִ ּפָ ְ ַחָייו ַמה ׁשֶ ּ ּ.  

ת ֵמֲחַז ֲּהֵרי ָלנו ֻדְגָמא ְמֹפֶרׁשֶ ים"ּ ָעַב, ּל ַהְקדֹוׁשִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ל ְיֵמי ָחיו דׁשֶ הו ֶאת ּבֹוְראֹו ּכָ י ַאּבָ ּ ַרּבִ ּ

ֵלמות ֲעצוָמה ׁשְ ּּבִ ה ׁשֶ, ּ לום ִמּמַ ּלֹא ָזָכה ִלְראֹות ּכְ ַעלּ ִטיָרתֹו , ּפָ ֶהְראו לֹו קֶֹדם ּפְ ׁשֶ ֲאִפלו ּכְ ָּדָבר ֶזה ָגַרם לֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ָזָכה ָלֶה ְדֵרגֹות ׁשֶ ַאל, ןֶּאת ֹעֶצם ַהּמַ ַמה ְוׁשָ ל ֵאֶלה, ּּתָ ל ֲעבֹוָדתֹו ִויִגיָעתֹו ָלִריק  ,ְּלִמי ּכָ ָהְיָתה ּכָ ב ׁשֶ י ָחׁשַ ּכִ

לֹא  לום ַעד מֵּמֲחַמת ׁשֶ ֶּהְראו לֹו ּכְ   .ֹותֹוּ



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ יא  י"ּ

ב ֵקיָסר ֶד הו ְלרֹוִמי מֹוׁשַ י ַאּבָ ב ַרּבִ ָרֵאל מֹוׁשַ ִּיׂשְ ֲהִליָכה ַוֲחָזָרה ּ ְֶרך ַרב ְוָצִריך ְזַמן ּבַ ְ

ם ם ָהַלך ׁשָ ִחּנָ ַתֵדל ִכי לֹא ּבְ ם ָלבֹוא ֶאל ַהֵקיָסר וְלִהׁשְ ְְוַגם ׁשָ ּ ּ ּ ּ ָּצִריך ַגם ֵכן ְזַמן ַרב , ּ ּ ְ

ֵכן ְמָלִכים ְגדֹוִלים ְכמֹו ֵקיַסר רֹוִמי ּבַ ִרים וִמָכל ׁשֶ ַּכּנֹוָדע ִלְמַבְקֵרי ִפְתֵחי ׂשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ָּיִמים ּ
ית ַהִמְדָרׁש ִדּבוק , ָהֵהם ֵטל ַעל ְיֵדי ֵכן ְזַמן ַרב ֵמַהתֹוָרה ְוָהָיה ָפרוׁש ִמּבֵ ְּוִאם ֵכן ּבִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ

  .ֲּחֵבִרים ְוַכדֹוֶמה

ם  ָצְרֵכי ִצּבור ִיְהיו עֹוְסִקים ִעָמֶהם ְלׁשֵ ָנה ְוָהעֹוְסִקים ּבְ ִמׁשְ ַּאך ָאְמרו ּבַ ּּ ּ ּ ְ

ַמִים ְוַאֶתם ַמֲע יֶתםּׁשָ ה ְכִאלו ֲעׂשִ ָכר ַהְרּבֵ ֶּלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ׂשָ ּ לֹא ִיְצַטֲערו , ּ ְּוַהְינו ׁשֶ ּּ
ָצְרֵכי ִצּבורֹוִּכי ַעל ְיֵדי ע ים טֹוִבים, ְּסָקם ּבְ ִּנְתַמֵעט ַהִלמוד וַמֲעׂשִ ּ ּ ְוָאַמר לֹו ַאל , ּ

ִּתיְראו ה ְכִאלו ֲעׂשִ, ּ ָכר ַהְרּבֵ ִּכי ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ׂשָ ּ ּ ים טֹוִבים ְותֹוָרה ּ יֶתם ַמֲעׂשִ
ֵלמות ׁשְ ָצְרֵכי ִצּבור ְוָהַלך , ּּבִ ָיַגע ּבְ ַמה ׁשֶ ָפַחד ׁשֶ הו ׁשֶ י ַאּבָ ְְוֶזהו ִעְנַין ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ יּ  ֵקיָסר ְלּבֵ
ִּכי ִמֵעט ַעל ְיֵדי ֵכן תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה, ַּהֹכל ָלִריק, ְּוַכדֹוֶמה ּ ְּוֶזהו ָאְמרֹו ָלִריק ', ּ

ָכר ִמָכל ָמקֹום , זִּתיָיַגְע רוך הוא ָקַבע לֹו ׂשָ ַמִים ִכי ַהָקדֹוׁש ּבָ ֲּאָבל ֶהְראו לֹו ִמׁשָ ּּ ּ ְּ ּ ּ
ה ְמאֹד ָכרֹו ַהְרּבֵ   .ּוׂשְ

י ַחִיים ִויַטאל זי  ה "ְּוָכַתב ַרּבִ ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ֵסֶפר ׁשַ ּע ּבַ ַער ז (–ּ ְּמַזֵכי ): ֵחֶלק ב ׁשַ
ְּלַחָיַבָיא א ספ(ל "ּו ַזָּאְמרו ַרּבֹוֵתינ: ּ ֵּאִלָיהו ַרּבָ ָּלָמה ָזָכה ֶאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד ) ח"ּ

ה ְוַאֲהרֹן קול ְכמֹׁשֶ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ּׁשְ ּ ָהָיה עֹוֶלה ָלֶרֶגל וַמֲעֶלה ִלְבֵני ָאָדם , ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ
ה ִעמֹו וְמַזֶכה אֹוָתן ַּהְרּבֵ ּ נֹו נֹוֵהג ַאֲחָריו, ּ מוֵאל ּבְ ָכת, ְּוֵכן ׁשְ ְּכמֹו ׁשֶ מוֵאל א(ּוב ּ ' ּׁשְ

ית ֵאל ְוַהִגְלָגל ְוגֹו) 'ז ְּוָסַבב ּבֵ ם ' ּ ָרֵאל וְתׁשוָבתֹו ָהָרָמָתה ִכי ׁשָ ַפט ֶאת ִיׂשְ ְּוׁשָ ּ ּ
יתֹו ְּוַאְבָרָהם לֹא ָזָכה ְלָכל ַמֲעלֹוָתיו ֶאָלא ִמׁשום , ּבֵ ּ ית י(ּ ֵראׁשִ ְוֶאת ) 'ב ה"ּבְ

ָחָרן ר ָעׂשו ּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ ' ְּוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָגדֹול ְוגֹו) ח"ח י"ם יׁשָ(ּוְכִתיב , ַּהּנֶ
ר ְיַצֶוה ְוגֹו ִּכי ְיַדְעִתיו ֲאׁשֶ ּ ְמרו ֶדֶרך ה', ּ ְְוׁשָ ּ י ַהּדֹורֹות ֵאיָנן זֹוִכין ', ְוגֹו' ּ ְוָכל ָראׁשֵ

ה זֹו ים ֶאָלא ַעל ִסּבָ   .ּאֹו ֵאיָנן ֶנֱעָנׁשִ

 

ל ִמְצָוה] ז[ ָכר ׁשֶ ּוְבַוַדאי ֵיׁש לֹו ׂשָ ָידוַע ַמֲאָמָרם ַז, ּ ַּאך ּכַ ּ ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציך "ְ סוק ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ ָל ַעל ַהּפָ ּ

ה וו ּבָ ּלֹא ִיׁשְ ל ּתֹוָרה, ּ ַמִים לֹא ַמִגיִעים ְלֵעֶרך ׁשֶ ְַדֲאִפלו ֶחְפֵצי ׁשָ ּ ּּ סוק, ּ ְּועֹוד ָאְמרו ַעל ַהּפָ י ַטל אֹורֹת ַטֶלךּ ָ ּכִ ּ ,

ַרק ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵיהו ּׁשֶ ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ְלִרי, ּ יב ַהּכֹל ּכְ הו ֶהֱחׁשִ י ַאּבָ רו, ק"ְּוַעל ֶזה ַרּבִ ׂשְ ְּוַעל ֶזה ּבִ ַמִים יּהוּ ׁשָ ג "ּ ּבַ

ים הוא ּכְ, ַּנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ָהַלך ְלַמַען ִזּכוי ָהַרּבִ ְּדַהְזַמן ׁשֶ ּ ְּ ַעְצמֹוּ ָלַמד ּבְ ַעְצְמך ַגם . ּמֹו ׁשֶ ה ַהַגע ּבְ ְּוַעּתָ ָּ

ְלַמד זוה ה ּתִ ַעְצְמך ָלַמְדּתָ"ַאּתָ ה ּבְ לו ְזֻכיֹוֶתיך ְלֵעין ָערֹוך וְכִאלו ַאּתָ ך ֻיְכּפְ ה ֲאֵחִרים ּכָ ַזּכֶ ָק ַאך ִאם ּתְ ְ ָ ְ ְּ ּ ּּ ּ  .  



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ יב  י"ּ

י ַחִיים ָפָלאִג ינו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּוָכַתב ַרּבֵ ּ ִסְפרֹו , א"י זיע'ּ ַּצָוָאה ֵמַחִיים"ּבְ : ל"ְוז" ּ
ְמִחָצתֹו ב ּבִ ְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ַּהּמַ ַעְצמֹו יֹוֵצא ... ּ ֶהָחָכם ּבְ ְוֵאין ָסֵפק ׁשֶ

א, ִלְקָראתֹו ִעם ִסיַעת אֹוֲהָביו א ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבָ ָרָאה . ְּכׁשֶ ַמְעִתי ֵמָאָדם ׁשֶ ְּוׁשָ
ִנים ְפַטר ֶזה ַכָמה ׁשָ ּנִ ב ֵאֶצל ַרב ָגדֹול ׁשֶ ִית ֶאָחד יֹוׁשֵ ֲחלֹום ְלַבַעל ַהּבַ ּּבַ ּ תֹוֵמם , ּ ְּוִהׁשְ

ְְוִהְתַפֵלא ֵאיך ָזָכה ַהֶהְדיֹוט ְלָכך ְ ּ ַהָלה ִהְדִפיס ֵסֶפר ֶאָחד ִמ, ּ ְּולֹא ָיַדע ׁשֶ ְּסָפָריו ּ
ים   .ל"עכ. ַּהְקדֹוׁשִ

 

ֵמַה ְלָכך ל ֵלב ּכָ ְֲהלֹא ּכָ ַעד ֶזה! ּ ְּוָכל ֲחָלָלא ְדָעְלָמא ִיֵתן ּבְ ּ!  

ַעד ַנ" ר ָלִאיׁש ִיֵתן ּבְ ֶרק ב(" ְפׁשֹוְּוֹכל ֲאׁשֶ   )'ד' ִּאיֹוב ּפֶ

רֹוֶצה ִלְז ר ֵאֵלינו,ּכֹות ְלָכל ֶזהִמי ׁשֶ ּ ִיְתַקׁשֵ ַלֲעֹזר ְלָהִפיץ ֶאת , ּ
עוֵרי  ה ְלִבַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ּׁשִ ּבִ ְוִיְזּכֶ ת ָהַרׁשְ   ּי ַהָקדֹוׁש"ְרּכַ

ל הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה "ועל זה אפשר להמליץ דברי חז
ַהר זֹושבזכות מזכי הרבים זכינו שסט ,  מזל גימטריה שבעים ושבעחשבהיכל
 ובזה 77עז גימטריה  (,תנו עז לאלוקיםבבחינת , ח" ש77עולה רק ַּהָקדֹוׁש 

 הזוהר הקדוש וכל המכניס את ספר) טנותן כח ועילוי לפמליא של מעלה
  .לביתו יזכה לברכה ממזל העליון

 

, תמוה" שבהיכל"ורה הלשון לכא. הכל תלוי במזל אפילו ספר תורה שבהיכל, ל"איתא בחז] ח[

וזהו המזל שקוראים בה ולא שתעמוד , שהרי המזל הוא שיוציאו הספר תורה מההיכל ויקראו בה

  ?בהיכל

שאם מביישים הספר תורה על ידי שמדברים באמצע הקריאה ובין גברא לגברא , הנראה לפרש

שמצווה . מת מת מצווהוזה בא .אז יותר רצוי לספר תורה שתהיה בהיכל ולא שיוציאו אותה' וכו

ד "שהביהמ, וזהו הפשט משכן העדות. מקבלים שכר עבור כל העולם, כזאת שרק יחידים מקיימים

 .ל"והארון קודש יהיו עדות על כל הנ

 .בביאור פסוק זה, ל"ח וואלזין זצ"ועיין נפש החיים להגר] ט[
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ֶּאת ַהָפסוק ַעל ִפי ִדְבֵרי ַרׁשְִּוַעָתה ַנֲחזֹר ְלָבֵאר  ּ   .ַּהָקדֹוׁשי "ּּ

יֶתם אֹוָתם" ַמְרֶתם ַוֲעׂשִ ָפִטים ָהֵאֶלה וׁשְ ָמעון ֶאת ַהִמׁשְ ְּוָהָיה ֵעֶקב ִתׁשְ ּּ ּּ ּ ּ" ,
ְמעון, ל"י ז"ַרׁשִש יֵרֵּפ ֲעֵקָביו ִתׁשְ ָאָדם ָדׁש ּבַ ִּאם ִמְצוֹות ַהַקלֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ַמר  .ּ ' הְוׁשָ

ָיך ְלךֶקֱאלֹ ִרית ְוגֹוָ מֹר ְלך ַהְבָטָחתֹו -'  ֶאת ַהּבְ   .ִָיׁשְ

ֲעֵקָביוַהַמה ֶזה ִמְצוֹות , ּּבֹואו ַנְחׁשֹב ָאָדם ָדׁש ּבַ ַּקלֹות ׁשֶ ְְוֵאיך ְיכֹוִלים , ּ

ַקלות ְּלַתֵקן ֶאת ֶזה ּבְ ּ ּ.  

ֵעץ ַחִיים ָּכתוב ּבְ ּ ִאסור , ּ לו ּבְ יָחא ִיָכׁשְ ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ֵחֶלק ׁשֶב ֶלֵחּ ּבְ
דֹור ָהַאֲחרֹון. ֲאחֹוַרִים ְּוָכך ָאנו רֹוִאים ּבַ ּ ִנים , ְ ה ׁשָ לו ַהְרּבֵ חוץ ָלָאֶרץ ִנְכׁשְ ּבַ ּׁשֶ ּ

ִאסור ֵחֶלב ּּבְ ָאְכלו ֵחֶלב ַרֲח, ּ ָרֵאל ְוִגָלה ׁשֶ א ְמַנֵקר ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּבָ ַּעד ׁשֶ ּ . ל"ּ
ם לֹא ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ׁשָ ְּוָידוַע ׁשֶ ּ ּ ֵהָמהּ ר ּבְ ׂשָ ּ ָאְכלו ָכל ַחֵייֶהם ּבָ ּ ְּוָכך ִנְצלו , ּ ּ ְ

הוא ִאסור ָכֵרת ַרֲח ֵּמִאסור ֵחֶלב ׁשֶ ּ ּ ּּ   .ל"ּ

י אֹוֵמר ַעם ָהָאֶרץ ָאסור ֶלֱאכֹול ): :מטְּפָסִחים (ל "ְּוִכְדָאְמרו ֲחַז ַּתְנָיא ַרּבִ ּ
ר  ׂשָ ֵהָמה(ּבָ ֱאַמר ) ּבְ ּנֶ ֵהָמה ְוָהעֹו"ׁשֶ י ַחִיים ". ףֹּזאת תֹוַרת ַהּבְ ּוְבַכף ַהַחִיים ְלַרּבִ ּ ּ
יֹוֵדַע ְלַכֵון סֹוד ַהַכָונֹות ָהֲאִר: ּי ָכַתב'ַּפַלאִג ְּדַרק ִמי ׁשֶ ּּ ּ רי "ּ ׂשָ   .ּיוַכל ֶלֱאֹכל ּבָ

ֶבט מוַסר  ּוְבׁשֵ י ֵאִלָיהו ָהִאיְתְמִרי (ּ ְּלַרּבִ ְַמֲאִריך ְמאֹד ו "לֶּפֶרק ) ע"זיּ

ּוַמְזִהיר ַלֹכל לֹא ֶל, ּ ֵהָמה ְכָללּׁשֶ ר ּבְ ׂשָ   .   ֱּאכֹל ּבָ

י ִיְצָחק ַכדוִרי זי ִלים ַרּבִ ל ָהֱאלַֹקי ְזַקן ַהְמֻקּבָ ְּוָידוַע ְדַהְמקוּבָ ּ ּּ ִּמָיָמיו לֹא , ע"ּ
ֵהָמה ָועֹוף ר ּבְ ׂשָ ָאַכל ְמַעט עֹוף, ָּאַכל ְכָלל ּבָ ֶעֶרב יֹום ִכפור ׁשֶ ִּמְלַבד ּבְ ּ ּ ּוְבפוִרים , ּ ּ

  . ְּמַעט ָדג

י ָמְרְדַכי ֵאִלָיהו ַזַצְוֵכן  ל ַרּבִ ַמְעִתי ַעל ַהַצִדיק ַהָגדֹול ַהְמֻקּבָ ּׁשָ ּ ּ ּּ ּ ן ל "ּ ֵמעֹודֹו ּבֶ ּׁשֶ
ֵהָמה 13 ר ּבְ ׂשָ ר עֹוף ְולֹא ּבָ ׂשָ ָנה לֹא ָאַכל לֹא ּבָ ְגֶלה , ׁשָ ּנִ ּוְלָכך ָזָכה ִלְגֻדָלתֹו ּבַ ְ ּ

ְסָתר  ּוַבּנִ   .א"זיעוכיּ

ָכ ֲּאַנְחנו ִמְתַפְלִלים ּבְ ּ ֵרה ּ מֹוָנה ֶעׂשְ ׁשְ ל ַהיֹום "ל יֹום ּבִ י ִליׁשוָעְתך ִקִוינו ּכָ ּּכִ ּ ּ ָּ

ּוְמַצִפים ִליׁשוָעה ַרֲחִמים"ְואֹוְמִרים  – "ּּ ׁשוְבך ְלִציֹון ּבְ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ּ "– 
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יַח"עֹוד אֹוְמִרים  ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ֵליָמה ּבְ ֱאמוָנה ׁשְ ה לֹו ֲאַחּכֶ... ֲּאִני ַמֲאִמין ּבֶ
ָיבֹוא ָכל יֹום ׁשֶ ּכוָלם ׁשֹוֲאִלים ֶפה ֶאָחד, "ּּבְ ּ א ,ּ יַח לֹא ּבָ ה ְמׁשִ   ?ָלּמָ

ִסְפרֹו ל "ֶּהָחֵפץ ַחִיים ַזַצ   : כותב שני דברים יסודיים"צפית לישועה"ּבְ

שצריכים לחכות . ב .שיסוד היהדות הוא להאמין בשכר ועונש .א
  .ולקוות על ביאת המשיח

ומזה , ר שנוסע למסחר באוניה לחודש פעם בשנהלסוח: ומסביר במשל
הזמין את המכונית שיקח אותו אחר ש .יש לו פרנסה לכל השנההחודש 
מפחד הוא הזמן עובר ו,  הוא עומד ומחכה והמכונית לא מגיע,לאוניה

וצועק , ומסתכל על השעון כל הזמן, שיפסיד את הזמן והאוניה תצא בלעדו
  .ל הפרנסה של כל השנה תלויה בנסיעה הזאתכ, מה יהיה, הוא לא מגיע, אוי

 ולהרגיש אחכה לו בכל יום, יאת המשיחבכך צריכים לחכות ל
  .שהכל תלוי בגאולה

  ? ביאתוובמה יכולים לקרב 

  ?ואיך בזמן מעט ובמעט מאמץ נזכה להיגאל במהרה

י ַחִיים ִויַטאל ְוַהִכֵסא ֶמֶלך כֹוְתִבים ַּרּבִ ְּ ּ ָלה :ּ ִלמוד ַהַקּבָ ּׁשֶ ּ ּ ָעה ַאַחת ּ ׁשָ  ּבְ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ה ְבִלימוד ַהְפׁשָ לֹא ַיֲעׂשֶ ה ִתיקון ַמה ׁשֶ ַּיֲעׂשֶ ּּ ּ ַכף ַהַחִייםּוָפַסק , ּּ  ּּבְ

ִסיָמן ( ְּדַגם ַהלֹוֵמד  ,)ה"קנּבְ ב לֹוּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ ָלה ֵיָחׁשֵ ִגיְרָסא ְכִלימוד ַהַקּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ן ִאיׁש ַחיּוָמָרן  ִלים : ראֹוֵמל "זצ ַהּבֶ ָּכְתבו ַהְמֻקּבָ ּ ה  ,ל"ַזּ ְּדָגדֹול ֹפַעל ֲהַנֲעׂשֶ ּ

ת ּבָ יֹום ׁשַ ל , ֵּמֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ֶּאֶלף ְפָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ ּ
יִקים .ק"עכל. ְיֵמי ַהחֹול ָכל ִמְצָוה ְוִלמוד תֹוָרה ְוָהאֹוְרחֹות ַצּדִ ּ אֹוֵמר ׁשֶ ּ ּ ּ

ְמ ׂשִ ּבְ ָּחה ֶעְרכֹו ָכפול ֶאֶלףׁשֶ ּ ּ .  

ָנה  וֶוה ִליּמוד ֶאֶלף ְפָעִמים ׁשָ ת קֹוֶדׁש ָשׁ ּבָ ׁשַ ָעה ֶאָחד ּבְ ׁשָ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּ ּ
ְגֶלה  עֹות תֹוָרה-ּתֹוַרת ַהּנִ ֶוה ִמְליֹון ׁשָ ְמָחה ׁשָ ּ וְבׂשִ ּ.  
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ּעֹוֶלה ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ַה ת: ע"זיּ ּבָ ׁשַ ר ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ  קֹוֶדׁש ּּכַ
ְמָחה  ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ּוְבׂשִ ָנה" ּ ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרך ׁשֶ ׁשָ  ,ְעֹוֶלה ּבְ

יֵמי ַהחֹול( ט ּבִ ִּלמוד ְפׁשָ ּ ּ.(  

 יש לנו,  שעות ביום10 אברכים שלומדים 10,000: הגע בעצמך
ילו ילד קטן שלומד רק  או אפוכאשר יהודי פשוט, מליון שנה תורה

וכך  .ליון שנה תורהישווה מגם כן , ּשעה אחת בשבת זֹוַהר ַהָקדֹוׁש
ַּהַחָלׁש יֹאַמר ִגּבֹור ָא ")'י' ד(יקויים בנו דברי הנביא יואל  וכל יהודי " יִנּ

  .יכול לזכות לזה ולהביא את המשיח ברחמים

 הוא שיסוד היהדותועכשיו נזכיר את הדבר הראשון של החפץ חיים 
ִלּמוד ַהזַֹהר , להאמין בשכר ועונש ָכר ָגדֹול ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ּבַ ֵאיֶזה ׂשָ ּּבְ ּ ּ ּ

  .ַּהָקדֹוׁש

וגם , גם לענין שכר ועונש, אם כך אנו רואים שקיום דברי החפץ חיים
ִלּמוד ַהזַֹהר , לענין לחכות לביאת המשיח ְּקׁשוִרים וְתלוִיים ּבַ ּ ּ ּ   .ַּהָקדֹוׁשּּ

ל שעל ידי לימוד תורת הסוד מתגלה לנו תורת "האריזכתוב בכתבי 
וכבר מעידים אברכי , ובדורינו כולנו זוכים לראות את זה עין בעין, הנגלה

שאחרי שטעמו מצוף דבש הזוהר הקדוש , הכוללים ואפילו יהודים פשוטים
וזכו , נפתח לבם ומתרחב מוחם לחדש חידושים נפלאים בתורה הקדושה

  .ימצוייניםלחבר לחבר חיבורים 

סבא שלו אשר , זוהר הקדושבחברותא אתו יש לי חבר שאני לומד 
 עובדיה יוסףח מרן הגאון הגדול רבי "ל למד ביחד קבלה עם להבחל"זצ

 שנה כשישיםלפני בקהיר  במצרים ה רב הקהילהכשהי, א כל יום"שליט

 

כדברי הבני (זוהר הקדוש  ומתגלה בלימוד ה-טמון " אור הגנוז"ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה] י[

 .וכך זוכים לחדש נפלאות בתורה, הומאיר את הנשמ, )ראה באור הזוהר, ועוד צדיקים, יששכר



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ טז  י"ּ

ָדָרא ובזכות זה זכה להיות , )י" תש–ז "בשנים תש(  .הגם בתורת הנגלַחד ּבְ
 מרדכי שרעבי שנה המקובל הקדוש רבי 50' וכבר קרה עליו עוד לפני כ

  ."פאר הדור והדרו", ל"זצ

ל הלכה יחד עם " זצהגאון מווילנאהרבנית של  :נספר סיפור מדהים
 לשחברתה ,  פעם אחת כשהלכו לאסוף צדקה.חברתה לאסוף צדקה

 אולי :ואמרה, שעמדה במרחק מהםהרבנית מווילנא הצביעה על אשה 
 מי , הסכםןהרבנית וחברתה עשו ביניהאחר כך ? האשה הזו תתן לנו צדקה

איך שדנו אותה ,  להה לספרתשיפטר קודם מן העולם תבוא בחלום לחבר
  .בעולם העליון

אין : ובאה בחלום וסיפרה,  נפטרה קודםהרבנית מווילנאה של תחבר
 האבל דבר אחד אני יכול,  של מעלהד"לי רשות לגלות מה היה שם בבי

זה שווה , שזה שהראיתי לך באצבע ללכת לאישה הזאת לקבל צדקה, לספר
  .ואין אפשרות להבין זאת בעולם הזה, שם הרבה

בואו , באצבעהוראה   שלגודל השכרעכשיו שאנחנו יודעים כבר 
או שמעורר לעשות , זוהר הקדוש ללמוד  אם בן אדם אומר לחבירו,נחשובו

של כל הוא מקבל כל הזכויות , בבית המדרשיעור בזוהר הקדוש ש
ְמעו לֹא ֶהֱאִזינו ") ג ישעיה פרק סד(וכדברי הנביא , יאהלומדים ּוֵמעֹוָלם לֹא ׁשָ ּ ּ

ה ִלְמַחֵכה לֹו ַּעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ָ ּ".  

, דֹוׁשּזֹוַהר ַהָקכי אפילו רק יהודי אחד שילמד כל שבת רק שעה אחת 
ספור אין עוד מחשב בעולם שיכול ל, אי אפשר לספור הזכויות שהוא יקבל
 

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא ): ב" עדף לד(סכת ברכות ובמ] יא[

יד חכם מנכסיו נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיא לתלמיד חכם ולמהנה תלמ

אבל תלמידי חכמים עצמן עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו ואמר רבי חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים 

 .זולתך



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ יז  י"ּ

הוא בונה לכלל ישראל ומציל ומזכה לכל " חומת מגן"וכמה , שלוכל השכר 
  . העולם

אם המצוות הקלות שאדם דש  : אומרדושי הק"ובזה נבין מה שרש
  .בעקביו תשמעון

ל השכר הגדול של מיליון שעות תורה שמקבלים ע ,י הזה מרומז"ברש
וכל אדם יכול בנקל ,  בשעה אחת שזה מצוה קלהזוהר הקדוש לימוד ידי

 לך את הברית אלוקיך' ושמר ה"ם הפסוק י יקויל ידי זהוע, לקיים את זה
  .וכל הברכות הכתובות בתורה', וכו" ואת החסד אשר נשבע לאבותיך

העוסקים בסודות ]: ב"ו ע"דף פ[כתוב בזוהר חדש שיר השירים  
היא מתעטפת , התורה כאשר נשמתם עולה למעלה לאחר מאה ועשרים שנה

וכוחות הקליפות והחיצונים לא יכולים לגשת , באור של סודות התורה
ה חוקק את אותה הנשמה "ולא עוד אלא שהקב, ולהתאחז באותם הנשמות

, ולא עוד, עשע בהוגם משת, עוד בחיים חיותה בלבוש של השכינה הקדושה
, ומי שלא לומד סודות התורה, ז ועולם הבא"עולמות עוה' אלא שיורשת ב

', ס ופוסקים וכו"אפילו יש לו מעשים טובים ולמד ש, ב"כאשר יעלה לעוה
ואם הוא למד אפילו , דוחים אותו מגן עדן העליון, ולא למד תורת הסוד

ויכול לישב ,  הסודמלמדים אותו בעולמות העליונים את תורת, שלא הבין
  .בישיבות גבוהות ולעסוק בסודות התורה

ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים ): "'פרק ב(דוד המלך עליו השלום אומר בתהלים  ּ
ּוְלֻאִמים ֶיְהגו ִריק ּּ ִּיְתַיְצבו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדו ָיַחד ַעל ה. ּ ּ יחֹו'ּ ".  ְוַעל ְמׁשִ

  .ל" וחס ושלום מכינים למלחמה רחוכבר רואים איך שהאומות מתרגשות

ְנֶאיך : "כתוב) ' ד–' פסוקים ג (ג"פרק פוב ה אֹוְיֶביך ֶיֱהָמיון וְמׂשַ י ִהּנֵ ָּכִ ָּ ּ
או רֹאׁש ך ַיֲעִרימו סֹוד ְוִיְתָיֲעצו ַעל ְצפוֶניך, ָּנׂשְ ַָעל ַעּמְ ָּ ּ  ודברי תורה כפטיש :"ּ
השונאים מרימים מפני מה האוייבים יהמיון ו, ומתבאר כחומר, יפוצץ סלע

וכידוע , מלשון ערומים מתורת הסוד" עמך יערימו סוד"מפני ש, ראש
עיין באור (שהעצה היחידה להינצל הוא אך ורק על ידי לימוד הזוהר הקדוש 

  ).על סוד ההצלה, ע"ל זי"הזוהר דברי הרמח



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ יח  י"ּ

  ?אירןשל מי לא  מפחד מפצצת אטום 

יודע מה ילד  ומי – !אנו נמצאיםבו כולנו יודעים את המצב ש
  !!!יביום

מגלים , ליהם השלוםורבי שמעון בן יוחאי ע, אליהו הנביא, משה רבינו
זֹוַהר ורק אלו שילמדו , שרק בספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי, לנו

  .ּזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ינצלו בתיבת נח שהוא הַּהָקדֹוׁש

וני נתחיל ללמוד כל יום דף היומי של תיקובואו ונתאחד כולנו ביחד 
קול "וזה אפשר גם ללמוד ולשמוע ב, ביוםשזה לוקח רק שתי דקות , זוהר

 למען תיקוני השכינה שעה אחתנלמד ובשבת קודש , טלפוןב "הזוהר
, יתבטלו מעלינו כל גזירות קשות ורעות ,ובעזרת השם יתברך, יגהקדושה

בספרא דא יפקון מן גלותא , י"כמו שכתב הרשב, ונזכה לגאולה ברחמים
  . בספר הזה נצא מן הגלות ברחמים, ברחמי

,  בשכבו על ערש דוי סמוך לפטירתוש הקדוש"הרש וכמו שגילה לנו 
יודע אני ": א"השאיר לנו מעין צוואה כאשר אמר לבנו רבי חזקיה יצחק זיע

ובלימוד , שבזכות הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות
ותורת הסוד מה יהא .."."זה תלויים גאולתינו וביאת משיח צדקינו

  ]158' ש עמ"ספר הרש [?"עליה

תובעות , מילותיו האחרונות של אותו צדיק וקדוש מרחפות בעולם
  !"...?ותורת הסוד מה יהא עליה. "ומפצירות לקיימן, עלבונן

 

 שהמצב היום יכול ,א"וכבר נשמע דברו של מרן הגאון הצדיק רבי יוסף שלום אלישיב שליט] יב[

  .ולהרבות בתורה ומצוות, וצריכים זכויות גדולות בעם ישראל, ו יותר ממלחמת העולם"להיות מסוכן ח

 10כבן [שבילדותו , ראש ישיבת פורת יוסף, ע" זייהודה צדקהוכבר ידוע מעשה מהגאון רבי ] יג[

,  פרקים24 יש למסכת שבת ושאלו מפני מה, ע"זי" האמרי אמת"ר מגור "האדמובא לקבל ברכת ] שנים

 –ששבת היא כלה ובת זוג לישראל , וחזר ותשובתו בידו, י צדקה לשאול לחכמי הספרדים"הגרוהלך 

ובשבת ביותר ראוי לקשט הכלה העליונה : ה-א. [ן" קישוטי כלה כנודע ליודעי ח24ולכלה צריך שיהיה 

 ].היא השכינה הקדושה
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הקדישו מזמנכם היקר בכל יום . והקול קורא במדבר פנו דרך לאלוקינו
  . ברוחניות ובגשמיות– הדור כולו ולהצלת, בשביל ישועת העם, לשם שמיים

 הגדולים ,בואו נתגייס כולנו, בידינו הדבר, בכוחינו לשנות את המצב
מגידי , זקנים עם נערים, צדיקים ובינונים, גאונים עם פשוטים, עם הקטנים

התחילו ללמוד , מלמדים עם תינוקות של בית רבן, שיעורים עם בחורים
ונפעל בדרך זו , הזוהר הקדושמוד את ליוללמד לשמור ולעשות ולקיים 

  . ברחמיםינו צדקאת משיחולהביא לקרב 

מחנך עם , אב ילמד עם בנו, במיוחד להזהיר גדולים על קטנים
כך יחדור , שהרי אם אין גדיים אין תיישים, חניכו  ומלמד עם תלמידו

ותורת הסוד , לישיבות ולכוללים, לתלמודי תורה, תלמודם מנערותם
נזכה להיות מבני עלייה כמו שכתוב בכסא מלך ו, תקבל תנופה

  .בהקדמה לביאורו על תיקוני זוהר

שהוא , מלמד צריך שילמוד זוהר, ל" זצפנחס מקאריץוכבר פסק רבי 
כי בזה שהרב נותן שכל ,  לתלמידיםנשמהויוכל להמשיך , "עץ חיים"בחינת 

  .בזה מניח נשמה אמיתית, ישר לתינוק

כשאב שולח בנו למלמד ללמדו : ברתו הוסיף על דחכם הרזיםבספר 
כי אם , אם המלמד של בנו לומד זוהר, דבר הראשון צריך לברר, אצלו תורה

 וגם אי אפשר שיהיה -אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו , לא
כמבואר בספרים הזוהר הקדוש להמלמד קצת יראת שמים בלי לימוד 

  .הקדושים

על ידי זה מעורר ומפעיל וממשיך כמה גדול כח הלומד בזהר הקדוש ש
כמו שאמרו , לרחם עלינו, ממש כפשוטו, י עליו השלום"את נשמת הרשב

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון ): ב"סוכה דף מה ע(בגמרא 
בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד 

א העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנבר
בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה 
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משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני 
  . מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן

 - ידי"שר לנשמת הרשבבכל רגע תוכלו להתקואפילו בדורנו הפשוט 
ע יכיר לכם טובה ותושפעו "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות

 

ל שכל תלמיד חכם שאומרים "פירשו רבותינו ז:  לשונו וזה)ערך דובב(כתב בספר פלא יועץ  ]יד[

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה דבר תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ויש לו 

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד שפעם אחת היכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, שהיה לומד ספרו בתמידותיבה סמפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

ולא אמרה , אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא' אזל ר): ...א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז

 דאמר רב יהודה ?מאי טעמא קפיד כולי האיורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' משמיה דר

 אלא אמר דוד ?לו לאדם לגור בשני עולמיםוכי אפשר ? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : אמר רב

דאמר רבי יוחנן . ז"יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה, רבונו של עולם: לפני הקדוש ברוך הוא

 שפתותיו -כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : משום רבי שמעון בן יוחי

וחכך כיין הטוב הולך לדודי "? מאי קראה: זיראיצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נ' אמר ר. דובבות בקבר

מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד . ככומר של ענבים". למישרים דובב שפתי ישנים

  .אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר, דובב

' מכל מקום איך דר בב, היינו להבין): ... וש ז דר-חלק שני (, ופירש על זה בספר יערות דבש

, עומדת שםו, אז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומדים,  כשאומרים דבר שמועה מפיואבל, עולמות

, בהבלא דגרמיגם נתלבשת בגוף בקבר , בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' וכך שפיר אמרינן דר בב

 - חלק ראשון , ועיין עוד ביערות דבש(, ל"ר עכשנתלבש בגוף בקב, כך אמרו שפתותיו דובבות בקבר

  ).דרוש טז

:  סוד לוז,כותל המערביבענין ] רבי משה חיים לוצאטו[ל "ל זצ"ראה בליקוטים מכתבי הרמח[

ויש שם גם חלק מן הנפש . ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז

ס זה לוז שעליו יבנה הבנין "וה, נשאר הכותל המערבי, דשכן הוא בבית המק. הבלא דגרמי' והיא נק

 ].הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק, ל"לע

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת ' לק גח( כמבואר בזוהר הקדוש בא מעולם העליון לאותו מקוםהרי הוא , שכבר בעולם העליון

דאיהו , פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"פנחס דף ר

פקיד לההוא , כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא, גבייכו

אתר דאמרין מלי לחדתא בההוא , וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, אתר ואתי ליה לגביה

ואשכח אלין צדיקייא מחדתין , כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, דאורייתא

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה, מלין דאורייתא

  



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ כא  י"ּ

ציל מכל הצרות ומונע הזוהר הקדוש מגן ומשכידוע ש, טוממקור הברכות
  .פגועים ואסונות

עם ישראל נקבצו , בבוא מלך המשיח: התבטא פעם צדיק ואמר
 יתבונן מלך המשיח אתבעת הז, ופליטת העם ששים ושמחים,  לךובאו

לפתע ירים ידו , בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו
אז ישמיע , כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, ויראה באצבעו

: בהפנותו אצבע על יהודי מסויים, מלך המשיח את קולו ויאמר
כך יראה על כל יהודי !". גאולת העםלך יש חלק ב, !בזכותך הגעתי"

  .ויהודי שפעל למען ביאתו

 

שהוא בא , פנחס בן יאירבי ר לפנו מקום  פנו מקוםשמעו קול אחד שהיה אומר: תרגום הזוהר

פוקד ] העליון[הוא בעולם ההוא ר שאכ, דבכל מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, מדנושל, אצלינו

ולומדים , וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[לאותו מקום 

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה , כעין זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו, שם תורה

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, דש אותו דבר תורה שאמר מלפניםונתח

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור : על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא

ותרבה , שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ל "והנה אמרו חז. ב - .לא היו לומדים בו, יה גנוז למקצועות המשכן בירכתייםואילו ה, הדעת בכל עת

ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי , כדאיתא שם' שפתותיו דובבות וכו) ב"ו ע"דף צ(במסכת יבמות 

החכם , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, שהרי הוא גרם להחיותו, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, מותו

א איסטרולסה בספרו בן אברהם "הגאון מהרח( .ם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניובעצמו ע

  ).ע"וכן שמעתי דכבר אמרה רבי יהודה חסיד זי (.)ב"ג ע"פרשת וישלח דף כ

ח "צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה, עיין שם' בחלום וכו: הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק

ל "ח פלאגי זצ"מהרראה עוד ( .אודות הוצאה לאור, "צדקה ומשפט"ספר ל, זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן

מביא שהציון , ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן"גם האדמו. )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"בספרו 

 .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש

, ועוד הצלחות ברוחניות ובגשמיות! ה לילדיםברכ! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב] טו[

ועל , י עליו השלום ולעורר זכותו"וכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרשב

 .ידי כן בודאי יצליח בכל עניניו



ּבִ ְּתׁשוַבת ָהַרׁשְ כב  י"ּ

שהמשיח בכבודו ובעצמו , הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים
  ".בזכותך הגעתי "–יעיד עלינו 

הקריבו מדקותיכם למען , תנו לימוד לשם שמים, יהודים יקרים, על כן
ונלך , ת נפשנולגרום לפדו, לעשות נחת רוח ליוצרינו, השכינה הקדושה

  .א"כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב

זכאה דרא דהאי "י "וכולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב
בן דוד משיחנו מלך , ותחזנה עינינו" וקראתם דרור"אתגליא ביה ובסגולתו 

, ל חי חלקינו-ובשכר זאת א, והדר אלוקינו" עוז"ב, ביופיו יבוא ויגאלינו
, ואז ישמח ליבינו, יגלה כבוד מלכותך עלינו, צורינו מגינינו' ה עליו רוח הונח

  .ר"אכי, בישועת מלכינו, ותגל נפשינו
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