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זוהר הש"ס
ה  סיום דף היומי ש"ס ולימוד זוהר היומי ְדָרׁשָ

 וסיום נצרת עילית בבית המדרש תורת אברהם
- י"א תמוז תשע"ג –

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

ל ליחד .רחימ דחיל .כינ ה א  רי קד א  יחד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָ
י ראל. ל   לי יח דא בו"ה ְְְְִִִֵֵָָָי"ה 

מעה ויהי . עלינ ננה  ידינ מעה .עלינ אלהינ אדני ענ ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
ונצליח . נעה ה'  .ננה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָידינ

 כיר.'ה  איה ְְִִֵַָ

הרצל הרבהגה "צ והרבליט"אממ אליהרי הרברת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
שפיראיעקבהרבוהגה "צ עית נצרת העיר רבליט"א ְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

 יבת רא ז יעצת וחבר הרבמרת מנית הרראלהרא לי, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
 ניוהר ני אי,הת ראיב ליט"אי,למידי חכמי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

 סיימי,ועסקניס"מדיההר ולהזדי,המז יהר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָ
נאר את להד הה הלוכל,ההדהה ליט"אה, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
 כיה מעמד להדהה ה. ְְְֲִִֵֶַַַַַַָ

 אנחנ ימק  להד צאה הי מה ההמק ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ד ה העזרת יביא,ה  מהרהה אתתהל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

מהבטיח י" פראהרדא קתאירחמי מגל ביאת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
אמצדקנמ יח ימינ .מהרה  ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָ

ע"ב')בגמרא אמרו מה  ד משו (סוכה ירמיה  רבי אמר חזקיה ואמר :
כולו העול כל את לפטור  אני  יכול  יוחאי ב שמעו רבי 

ואיל עתה עד שנבראתי  מיו הדי מ מיו עמי  בני  אליעזר  מלי 
 מיו עמנו  עוזיהו ב יות ואילמלי  עכשיו  ועד העול שנברא 
רבי משו ירמיה  רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד העול שנברא 

מ  וה עלייה בני ראיתי יוחאי  ב  ובנישמעו אני  ה  אל א ועטי
.ה ובני אני ה  שני א מה ובני  אני  ה מאה א מה

להתקשר ואפילו תוכלו מקו ובכל רגע בכל הפשוט בדורנו
הרשב "י ובוודאיאלנשמת נפלאות, לישועות ולזכות 

יועא . פלא בספר דובב)כתב  שכל(ער ז"ל רבותינו פירשו לשונו: וזה
דובבות  שפתותיו הזה  בעול משמו תורה  דבר  שאומרי חכ תלמיד
בירושלמי שכתוב כמו , קונדיטו  יי כשותה רוח ונחת הנאה לו ויש בקבר

שמד  היה אחת  שפע בספרי כתוב ..., שקלי מוהר"מ מסכת ונגלה 
ההפ  מתו לאחד והציל  , בהקי ז"ל לומדאלשי שהיה סיבה מפני יכה,

בתמידות, עכ "ל.ספרו
בעני לוצאטו]  חיי משה  [רבי  זצ"ל הרמח"ל מכתבי   בליקוטי [ראה

לוז: סוד המערבי , ועליוכותל לוז, הנקרא בקבר אחד עצ נשאר  באד
הבלא  נק ' והיא הנפש מ חלק  ג ש ויש .המתי לתחית  הגו יבנה

שעליודגרמי . לוז זה וה"ס  המערבי , הכותל  נשאר המקדש, בבית  הוא  כ
דגרמי  הבלא נק ' עליו השורה הקדושה ואותה לע"ל, הבני ].יבנה

זי "ע הטוב להרי "ח  וחיי תורה חת )ובספר  אומרי(מערכת  א כתב: ,
הוא הרי  ,העליו  בעול שכבר חכ תלמיד של חידושי מעול בא

 מקו לאותו  הקדושהעליו בזוהר ע "א)כמבואר ר"כ ד פנחס פרשת  ג' ,(חלק
יאיר,וז"ל: ב פנחס  לרבי  אתר פנו אתר  פנו אמר, דהוה  קלא חד  שמעו

כד דאורייתא, מלי  ביה אתחדש דצדיקא אתר דכל  דתנינ גבייכו , דאיהו 
כד שכ וכל  לגביה , ליה  ואתי אתר לההוא  פקיד  עלמא, בההוא איהו
מלי   דאמרי אתר בההוא לחדתא ,אחרני צדיקייא בגוויה שרא
לאתריה , למפקד  יאיר ב פנחס  רבי אתי  דהוה דא  כגוונא  דאורייתא,
כמלקדמי ואתחדש דאורייתא, מלי  מחדתי צדיקייא אלי ואשכח

קמיה . יאיר ב פנחס דרבי  מלה ההוא

הזוהר : אומרתרגו שהיה אחד קול מקושמעו פנו מקו לרביפנו

יאיר, ב חידש פנחס שהצדיק מקו דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא
[העליו] ההוא בעול הוא  כאשר תורה, דברי  מקו בו לאותו פוקד

אליו, ובא הזה ] אותו[בעול לקדש אחרי צדיקי בו ששורי  שכ וכל
לפקוד יאיר ב פנחס רבי  בא הנה זה  כעי תורה, ש ולומדי , מקו

תו דבר  אותו ונתחדש תורה  דברי  מחדשי הצדיקי אלו ומצא רה מקומו,
.כא לפניו מתחדש עתה יאיר,  ב פנחס רבי  ,מלפני שאמר

הבא:  בעול במחיצתו לישב  זוכה  ספריו הפצת  ידי ספריעל  המדפיס
מחברי חכמי התלמידי  במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא מממונו
ואילו עת, בכל הדעת ותרבה ,לעול החיבור יצא ידו על שהרי  ,הספרי
והנה  ב.  בו.  לומדי היו לא ,בירכתיי המשכ למקצועות גנוז היה

יבמות במסכת חז"ל ע"ב)אמרו צ"ו  כדאיתא (ד וכו' דובבות שפתותיו
ויושב  זוכה הוא ג מותו, אחרי חי  החכ שיהיה הגור זה ולפי  ,ש
הבא, לעול בא כשהוא ספק  ואי להחיותו, גר הוא  שהרי  במחיצתו,

פניו. לקבל לקראתו יוצאי מרחמוהי  סיעת  ע בעצמו החכהגאו)

ע"ב) כ"ג ד וישלח  פרשת אברה  ב בספרו איסטרולסה  דכבר .מהרח"א שמעתי   וכ)

זי "ע) חסיד יהודה  רבי .אמרה

הצדיק : נשמת הוא הצדיק של  לעייהספר ונא , ש  עיי וכו' בחלו
"צדקה  לספר , אמ עלינו יג זכותו זוננפלד מהרי "ח  הגה"צ בהסכמת

לאור . הוצאה אודות וחיי",ומשפט", "תורה  בספרו זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד  (ראה 

ריז) אות ס' מביא מ"ע ,אמ עלינו  יג זכותו מסאדיגורא האדמו"ר ג .
לנשמת  הוא הצדיק של והספר והנפש,  הגו בשביל הוא  להצדיק  שהציו

הצדיק .
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שכידוע הברכות, ממקור ותושפעו טובה לכ יכיר זי "ע הרשב"י 
ואסונות. פגועי ומונע הצרות מכל ומציל מג הקדוש  שהזוהר

אחת מורי שעה להפ אפשר ואי ,לתק אפשר  אי ורבותי !!!
תשובתנו יתרצה ובמה תורה? של שעות מליוני  למאות
?וחשבו בדי לזכות כדי עצמנו  על נקבל ומה  מאהבה? לתשובה

קודש ,בזוה "ק בשבת חידושי לחדש  חייב  יהודי שכל כתוב 
חידש לא  וא חידשה , מה לנשמה שואל והקב"ה 
הקדוש בזוהר הנפלא הלימוד ידי על ועתה גדולה, בבושה  נמצאת 
שנה אל לער עולה  ובשבת מל הכסא כדברי  שנה  שווה ששעה
האורחות  כדברי  שנה  למיליו ובשמחה זי "ע, חי  איש  הב כדברי

נת רי אבת דאיתא  מאה  כפול וביסורי ,ג'צדיקי (רק ְְְִִִֶֶַָָָָ

ו') דבר מנה  לאד לו  שטוב לפי  אומר... יוסי  ברבי  ישמעאל רבי , ְִָ

בריווח ממאה בצער ליסורי,ב אחד נחשב היצר כבישת צער וג ,
בילקוט  ואיתא הקדוש , הזוהר ע היומי   ד שלומדי אלו  ובפרט

תתקסח)שמעוני  רמז   ב  פרק תורה(קהלת פפא בר חנינא  רבי אמר :
לי . נתקיימה בא שלמדתי

מאהבואו שווה קודש  בשבת  אחת שעה זה : מחשבו היוצא וראו 
 חידושי שמחדשי כמו נחשב ועוד תורה, שנה מיליו
אחד  כל   ובכ לשמה, ותורה  אמיתיי חידושי בוודאי  וזהו  בתורה,

לנשמתו . ונחת תיקו ימצא 
זה!אחי  וקד דל דבר נתאחד  א ורעי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
שליו ובפמליה מעלה  של  בפמליה עצומה שמחה יו הוא זה 

זוהר  ד ללמוד הגדול  החידוש  יבוא כאשר ובפרט מטה,
 ע הסוד תורת חיבור שהוא היומי  זוהר  היומי , ש "ס  ד ע היומי 
 עליוני התורה, שמחת יו זה, יו וגדול נכבד מה  הנגלה, תורת
,ומתנק אויב להשבית יעקב קול  הקול עלזו,  ותחתוני ששו 
דעת  ומשמיעי ומתגאי מתנשאי צרינו אשר כזאת לעת  בפרט
ברמה קולנו  לישא אנו  מצווי ,"רבנ  ל אהני  "מאי  ,אפיקורסי
בפה, אלא כוחה אי תולעת מה יעקב" תולעת  תראי  "אל  ובגאו

בפה . אלא כוח אי ישראל כ
פנחסובזוהר ע''א)פרשת רל ''ח ד) כמא  קח תב? מה :ְְִֵֶַָ

לה', וחר רמה קהה נקראי א  רב. מערב ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
 א ,יניה  תערבי זמ ביכ ל  רב. ערב  מה עבר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעד

אחד . ג י  הי מפת לא ולא רמה, כ מא  קח זה  מ ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻ
אאאחרת, עד, ולא .ביניכ יני אחרי  ל רצה  איני  ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

תב ? מה י ראל, מערבי ה רב ערב א)אר  צריה (איכה  הי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
את לרא א ת ב? מה ,א מה בריע אחר  וי ראל, . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ה א, ר דה אמר  א א עד, ולא י ראל. ני  עדת  ל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹרא
תב זה .כע לדר רצה כה)אני  מק(שמות לי   וע ְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָָ

 עליה לת, יראל ני  אר א א עד, ולא .כת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכני 
הנה, עלי האר והרי  עה. אר מעב? מי  זמ נאמר, ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

א ביכל יראל , על י רא ה רב שלערב שלטו מעבירי) ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הוא)  ברו ונכנסיהקדוש  הא,  ר ד ה  לט  י ְְְְִִִִַָָָע

,מריוא עקיצ זה מ מל ת. כבי כ כו)מטי (ישעיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָ
. לתז אדני  נעל אלהינ ְֱֲִֵֶָָֹה '

פנחס ובזוהר ע''ב)פרשת רמ ''ד   והרי(ד הנה, עלי   הבאר ... :ְֲֲֲִֵֵֵַַַָ
י)תב דברי) ר דה אמר אא .פני י א לא אר  ֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ

לה אמר י  ולא יא)ה א, ש),עליה קק וה ? בעו ואכל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
!?ני לה אא לא  ואי יצה , עד א ית  הנה עד וחכמי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

.תא רס הרה סדת על ה הלמד ל ,ראי ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָוהאמ

קוכ ,כינת הא  ר דה לפני  ידיו והרי ,אמה הרעה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
הא , רי קדא ל,אמר :  מז  לנ לתת   רצ יהי  ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

העלינה , הלה ואצל  אצל  א[בינה]לתה לעליוע אמר , ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
כב) ה(תהלינה הלה  לגי  .י מל הלכה לה ' ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָי

נה, ע  אמר א)[מלכות ] הלכה .(עובדיה לה ' והיתה ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָ
לכל  ע מז ואני .מאכלי מל ימעד מל ל  לח ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻלת
לבעלי  וכל הלמד, לבעלי הקרא, לבעלי  ה נה, ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָעלי 
עלי נה , קדה  מל ה  , ה , הרה ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָסדת
,ניהאד ל אד ,ני עלי ל עלי ל רת והל ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹותחנה,
ואי ני , לי  יחיד ה א מה, מעלה ל לכי ה ל על  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
הא .יאנ ל וני י  ולא  ,ע פת נקה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻאת

,ייוכ ומת  ההוי ת , סדת ל  הפח ת ל  ס ד תעל וכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
ל  על  עלי , דלכב  ת א פח  החכמה, ל זינְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻה

א האהעת .  דב , דלכב ת א פח  לפני מתח ני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
, ה  וא יראל  ל  ל  ואב ,מי ואי מאבי אמר ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

א) (משלי .לע א ל   אי וע ,א רת  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻואל
,כ נפת ורח ת נמת הנה , עלי ואמר, ני  זמ  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָק
 ר מנה, ו אי היא ,מ נה  והעביר  כ עת ררְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהתע
ניעלי סדת א א כ ערר י לא אני  ה ה. לע ל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹט

ה  א הא,  להע קכא)ל תהלי), יי ולא ינ לא  ה ה  ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
עכ "ל.

להתחבר הנה קדושי ישראל  שצריכי הנ "ל, הזוהר מדברי לנו 
ולהיבדל דרשב"י , להיכלא שייכי להיות  קדושה בחבורה 
לומדי  חייבי וביותר בתוכינו, שכינה שתשרה כדי  רב, מהערב
והש "ס המשנה דברי  כל כי הזוה"ק, בלימוד ג לעסוק הש "ס
 התנאי נשמות  כל וג גדול, בהעל הסוד דר על כתובי
נשמות  ריבוא  שישי וכל הזוה"ק, בכתיבת התקבצו והאמוראי
זי"ע. הקדוש  הרמח"ל  בזה בקדשו  דיבר  וכבר בו, כלולי ישראל

מביאמדרי!ורתי מרי האלה את קרב בר על א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ע על מבא מע ב ד ה הזהר זכ ת היח, ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָאת

יתר !!! זמ אי  .אט צצת ח "ו  בירור יראל  כוח  לנו ואי ְְְִֵֵֵַַָָָ
 שג האריז"ל, בש ומובא  הזוה"ק , לימוד כוח  כמו הקדושה ניצוצי 
והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו  אלעזר ורבי  הרשב"י 
בנו אלעזר ורבי  הוא והל להורגו , שרצה הקיסר מפני  שברח  לזה
במסירות   התיקו לעשות  ובנו הרשב "י  צריכי והיו להמערה,
 הסיגי ולהעביר רשב"י , של רבו עקיבא  רבי  כמו להריגה נפש

ה '. ברכו אשר השדה מ וחרולי אני ואוהקמשוני" הרשב"י מר
מתו הקדושה ניצוצי  לברר  וטובה משובחת דר למצוא  יכול
לעולמות  העליוני מהעולמות השפע ולהורדת הקליפות
להריגה  גופנית נפש מסירות מאשר  חזקה יותר  הרבה ,התחתוני

–ב. לישועה צפית בספר חיי החפ א)כתב דאיתא (פרק וידוע :
בצער, שלא  פעמי ממאה שקול בצער אחת דפע נת דרבי  באבות
או לכבוד מטרה בה שאי ונקיה טהורה היא כעת יתבר הש ועבודת
על משתולל מרע וסר  בעוה"ר בנו  נתקיי אדרבא כי פניות, שאר 

היינוהבריות, הוא, שוטה עליו אומרי העול כל  ע "ב  ע"א צז בסנהדרי (פרש"י 

שטות )  לשו אנשימשתולל ויש .אנשי סוגי  כמה אצל ימאסו ה' ויראי  ,

מקבלי התורה, כדת  כשרי יהודי בניה את לעשות בשביל אשר 
שכר  יפרישו עמל ומשארית , ימיה כל ודוחק עוני  חיי  לחיות  עליה
ממקומ  מהגרי ואינ ה'. בתורת  בניה שיחזקו ומורי  למלמדי
יותר, מצויה שהפרנסה   הרחוקי למקומות  ודוחק  עוניי למרות
תשובה  זה דנחשב לומר  נוכל בודאי ויראה , לתורה בניה חינו בשביל

ונפש . לב בכל לה'

הש קידוש עקיבא],על רבי  רבו  נפש[של מסירת ידי על  וזאת
על  מאוד מאוד שאטרח הקדושה לתורה ביותר הגדולה בתכלית
סודות ואגלה עוה"ז, ותענוגי מהבלי פרישות ע התורה לימוד

האפשר  ככל  כולה ,התורה הבריאה  תכלית לכול ואפרש  ואכנס,
אביו  בגנזי שנכנס  כב  העליו המל העליוני,בגנזי אורות ואגלה  ,

,העול מ הגדול  החוש אבריח הזה הגדול האור ידי ואבטל ועל 
הקדושה  מ והדיני הקליפות לסודות כל נפשו מסירת ידי ועל ."

הקליפותהתורה , להכניע זכה התורה סודות גילוי ידי על וכ
וחירות שלו  חיי לעול  להמשי גזירות הכוח...ולבטל כל כי

של דור האחרו הזה לדור דוקא אותו צרי הזה ביאת הגדול 
מדינוב)המשיח  .(מהרצ"א

שהחבור הנה  ,ראשו מאמר מאמרות , עשרה  בשל"ה, מבאר
האחרו הדור שיבוא  עד וכו' גנוז להיות עתיד היה  מהזוהר 
משיח, יבוא העוסקי ובזכות ,לתחתוני יתגלה שאז הימי בסו
קרובה סבה תהיה זו אשר בסבתו, דעה האר תמלא אז כי
כדי וכו ', אחזתו אל איש  ושבת ובגיניה שאמר וזהו לביאתו.
עד  ממצרי ישראל  נגאלו שלא כש ישראל, יגאלו  שבזכותו
כ מילה, ובד פסח בד לקדש הוא  ברו הקדוש  שהוצר
הקדושה לתוספות שיזכו עד הגאולה תהיה לא העתידה גאולה

בה . הזוכה ואשרי  ,יתבר האל רצו והוא הזו ,

היינוולשו משה , דרש  דרש  וזהו  שמיני : פרשת אפרי מחנה דגל
בכשיתגלה שמעו דרבי ואיתא  משה , בחינת  יש  ודור דור בכל  (כי

משה) בחינת היה שמעויוחאי רבי היינו משה, כבר  שדרש  מה  וידרוש  ,
הקליפות  כל שיתבטלו הינו ,שור והנה  אז הזוהר, ספר יוחאי , ב
על וג ועד. סלה  אמ בימינו  במהרה שיבנה הגאולה  יהיה וממילא

הק בטול  יהיה  ההוא החיבור והשבתת ידי  הגלות וקלות ליפות
כ"ד)הקטרוגי נהר ראשו מעי לאברה החכמה(חסד  בעסק תלוי הכל .

בית  בני ועכוב אחור גורמת היא בה מלהתעסק  ומניעתנו  הזאת,
ותפארתנו  חיי)מקדשנו לע ויטאל חיי הרב .(הקדמת 

וכלצריכי ל הע ל זה בר בפרט טב, בר ל לדעת ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ
רצ ע אבל מניעת, הרה נ י זה , ליה  ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהאלה 
אמת  ציר מה לכל להיע  ליויכ ה ל, על לעבר לייכ ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹחזק

ד ה זהר  ת ב מ מא, סיע א  ענ ר  עי "ד ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
,"לי דמזמני  א ה רצה והר ,לאתדכייא אד  אר  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

,ל זרי ע מלאכי ה מלאכי לה הר ל לח רית ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
מזי נקראי הז הר ולמדי  .עד לסע  תא לל ת יְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָקד
לל ונמת מתנ מטהרי ה לע ליד הכי  יְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהר
ורעת  קת זרת מל י ראל ע את ילימ ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיראל,
ר ת  עה  ת בר ועצ רב  ח וודאי  בגמת, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹרחנת 

נמעת. תפְְִִַַָָ

הקדושב"ה  הזוהר ביאור ע תהלי לאור להוציא אותנו  שזיכה
"אמ וסחרה "צה נאמר ד')שעליו  צ"א  תהילי)גה אל" , ְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

,"ריה לטי  ל עליו ד')לי ד ' השירי משפחתו(שיר לכל לו , ְִִִֵַָָָֹ
ופירות  ופירותיה  הבא. והעול הזה בעול ,נצחי לנצח וצאצאיו,
שלמה  שש פרווי זהב  כמו ורבה, שפרה  ,סו אי עד פירותיה 
ובס"ד  מחדש . יו על ורבה  פרה שהיה המקדש , בבית ע "ה המל
להרבות  כדי  ביומו, יו דבר בו  שילמדו מנת על  לרבי יחולק 
יוס צדיק ביחוד תלוי  השפע כל כי ישראל, לע והברכה  השפע

בזוה "קומ  כדאיתא יהודה ר"ו:)לכות ד הה(ויגש  י הקודש : בלשו ,ִִֵ
,הרצ מצא  הרי  ,א האמנה ס ד יהדה, רי  אמר ,לכיְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָה
יחד, נימז יחד רינק עלמת ני  אזי  יחד, מתער ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָוהר

הה י  ואז, .כלת ולכנס לל ט וזה  האצר את לפח  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹזה
 לוהע  העלי ל הע ,יקד עלמת ני ,עדנ לכיְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָה

.חְַַה

ו,עבר יח עבר אזי  יחד, רימתח אר  ה בר ס ד יח ו , ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עד  לה נע  לימת לא להע ל החטאי ל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמ
עבר יח ו. עבר  ועל  ע , על ועבר תב יחד,  רי תחְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
וכל מאירת ני ה ל אז הה מ ,רהת החטאי תא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

.להת ְְֲִִַַָהחטאי

נעדר י לכיה ואז ...רה  ת הא הה  הד אמר, חיא  ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
ואז  .תא להעביר  ,החטאי על לכר יחד נימזְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָ
ו היה ,ניה ל להאיר יח ו, עבר יחד. ריונק עדנ לכיְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה
אז  אחד,  רצ ניה נימז לכיה ואז, אחד...  רצ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהל
,ז נח נבהל מה  עלמת. ני ל  הרצ  תא רא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָהה
 לי יכ ולא להע מ ברי וע נכנעי יה עלי  ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹמ

.נ לט את מעבירי ע בר, מק ואז ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹללט,

הצטרכרי  ס וי יהדה   הבר וסד ... אמר: אלעזר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ועל ,מל הא  יהדה ציק, ה א  ס מ יחד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהתקרב 
רמה יחד, התקרב ,ה ה רבה מ יהדה, אליו   ו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
 לל רמה ,בטי ה לכל  ל רמה  ,לע טב ת ְְְְְְִַַָָָָָָָָָָָלכה

אמר מ ,ח ר התקמה  ליעקב רמה  ,יניה(מה (בראשית  ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הצרכה זה  ע זה ל ההתקרבת  ועל  .אביה יעקב ר ח ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻוחי 

 ה הקדוש .כל  הזוהר  עכ"ל למה, למעלה ,דדי ְְְְְִַַַָָָָ

פנחסובזוהר פרשת  ע''ב)במדבר רל ''ה ב(דל יהו''ה ירד  וכאר :ְְֲֵֵֶַַָֹ
הא ב, רחמי יה רי מתח אדנ''י , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָלגי
פח, פתי אדני אמר לה , אדני   עלה וכאר ְְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיאהדונהי .
 אחד חר מ ת ני   להתח ר ה, יהוה   ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלקל
מי ה נה , עלי אר זה מ ב. רי תח מ ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיאהדונהי ,
 וי ולב ה לה אי א ,דרה לבית י נס  אל  בר כ  איְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(כא .(עד 

=והזוה "ק הוי "ה" צדיק יוס ["יסוד צדיק בחינת הרשב"י תורת
466 גימטריא ג "שמעו" הטוב)466 להרי"ח חכמי לשו),[

וכל "זו  ומלכות  יסוד מיחד ובחיבור  המל דוד מלכות ותהלי
 העול כל על  וגאולה וגשמי רוחני  שפע ומשפיע בזה  תלוי  השפע
הגאולה על יחזקאל ובנבואת יחדיו, שניה של בלימוד ורק כולו,
ולבני ליהדה עליו כתב  אחד  ע  ל קח אד ב "ואה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנאמר:
וכל אפרי  ע סלי עליו כתב אחד ע לקח  חבריו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיראל
 והי אחד לע ל אחד אל אחד את וקרב חבריו . י ראל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹית 

"יד יז)לאחדי טז לז  פרק  .(יחזקאל  ְֲִֶַָָ

שהתהלי ש על "זמירות" לומדימזמר נקרא וכ , הקוצי את
נקראי הקדוש חקלא "הזוהר "מתקני"מחצדי כלומר, ,

ובדורנו השלמה, הגאולה לקראת העול את להכשיר כדי  השדה",
להגביר  חובתינו  הגאולה, דור ,אחרו דור דמשיחא, עקבתא אנו
לימוד  ובזכות  שד"י, במלכות עול  ולתק העליונה , הקדושה  את
ונגאל וברחמי בחסד העול יתמלא הקדוש  הזוהר  ע התהלי

הרשב" שכתב  כמו ונסיונות, צרות  יצאובלי  הזוהר בזכות "שרק י 
."ברחמי מהגלות ישראל

=תהליזוהר 703 יוחאי גימטריא בר  שמעו

=תהיליזוהר 713 תשובה גימטריא

=תהליזהר 697 מילה גימטריא ברית

והשל.זה הכללי לתיקו זוכה וזוהר תהלי שבלימוד לומר בא 
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שכידוע הברכות, ממקור ותושפעו טובה לכ יכיר זי "ע הרשב"י 
ואסונות. פגועי ומונע הצרות מכל ומציל מג הקדוש  שהזוהר

אחת מורי שעה להפ אפשר ואי ,לתק אפשר  אי ורבותי !!!
תשובתנו יתרצה ובמה תורה? של שעות מליוני  למאות
?וחשבו בדי לזכות כדי עצמנו  על נקבל ומה  מאהבה? לתשובה

קודש ,בזוה "ק בשבת חידושי לחדש  חייב  יהודי שכל כתוב 
חידש לא  וא חידשה , מה לנשמה שואל והקב"ה 
הקדוש בזוהר הנפלא הלימוד ידי על ועתה גדולה, בבושה  נמצאת 
שנה אל לער עולה  ובשבת מל הכסא כדברי  שנה  שווה ששעה
האורחות  כדברי  שנה  למיליו ובשמחה זי "ע, חי  איש  הב כדברי

נת רי אבת דאיתא  מאה  כפול וביסורי ,ג'צדיקי (רק ְְְִִִֶֶַָָָָ

ו') דבר מנה  לאד לו  שטוב לפי  אומר... יוסי  ברבי  ישמעאל רבי , ְִָ

בריווח ממאה בצער ליסורי,ב אחד נחשב היצר כבישת צער וג ,
בילקוט  ואיתא הקדוש , הזוהר ע היומי   ד שלומדי אלו  ובפרט

תתקסח)שמעוני  רמז   ב  פרק תורה(קהלת פפא בר חנינא  רבי אמר :
לי . נתקיימה בא שלמדתי

מאהבואו שווה קודש  בשבת  אחת שעה זה : מחשבו היוצא וראו 
 חידושי שמחדשי כמו נחשב ועוד תורה, שנה מיליו
אחד  כל   ובכ לשמה, ותורה  אמיתיי חידושי בוודאי  וזהו  בתורה,

לנשמתו . ונחת תיקו ימצא 
זה!אחי  וקד דל דבר נתאחד  א ורעי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
שליו ובפמליה מעלה  של  בפמליה עצומה שמחה יו הוא זה 

זוהר  ד ללמוד הגדול  החידוש  יבוא כאשר ובפרט מטה,
 ע הסוד תורת חיבור שהוא היומי  זוהר  היומי , ש "ס  ד ע היומי 
 עליוני התורה, שמחת יו זה, יו וגדול נכבד מה  הנגלה, תורת
,ומתנק אויב להשבית יעקב קול  הקול עלזו,  ותחתוני ששו 
דעת  ומשמיעי ומתגאי מתנשאי צרינו אשר כזאת לעת  בפרט
ברמה קולנו  לישא אנו  מצווי ,"רבנ  ל אהני  "מאי  ,אפיקורסי
בפה, אלא כוחה אי תולעת מה יעקב" תולעת  תראי  "אל  ובגאו

בפה . אלא כוח אי ישראל כ
פנחסובזוהר ע''א)פרשת רל ''ח ד) כמא  קח תב? מה :ְְִֵֶַָ

לה', וחר רמה קהה נקראי א  רב. מערב ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
 א ,יניה  תערבי זמ ביכ ל  רב. ערב  מה עבר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעד

אחד . ג י  הי מפת לא ולא רמה, כ מא  קח זה  מ ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻ
אאאחרת, עד, ולא .ביניכ יני אחרי  ל רצה  איני  ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

תב ? מה י ראל, מערבי ה רב ערב א)אר  צריה (איכה  הי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
את לרא א ת ב? מה ,א מה בריע אחר  וי ראל, . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ה א, ר דה אמר  א א עד, ולא י ראל. ני  עדת  ל ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹרא
תב זה .כע לדר רצה כה)אני  מק(שמות לי   וע ְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָָ

 עליה לת, יראל ני  אר א א עד, ולא .כת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכני 
הנה, עלי האר והרי  עה. אר מעב? מי  זמ נאמר, ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

א ביכל יראל , על י רא ה רב שלערב שלטו מעבירי) ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הוא)  ברו ונכנסיהקדוש  הא,  ר ד ה  לט  י ְְְְִִִִַָָָע

,מריוא עקיצ זה מ מל ת. כבי כ כו)מטי (ישעיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָ
. לתז אדני  נעל אלהינ ְֱֲִֵֶָָֹה '

פנחס ובזוהר ע''ב)פרשת רמ ''ד   והרי(ד הנה, עלי   הבאר ... :ְֲֲֲִֵֵֵַַַָ
י)תב דברי) ר דה אמר אא .פני י א לא אר  ֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ

לה אמר י  ולא יא)ה א, ש),עליה קק וה ? בעו ואכל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
!?ני לה אא לא  ואי יצה , עד א ית  הנה עד וחכמי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

.תא רס הרה סדת על ה הלמד ל ,ראי ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָוהאמ

קוכ ,כינת הא  ר דה לפני  ידיו והרי ,אמה הרעה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
הא , רי קדא ל,אמר :  מז  לנ לתת   רצ יהי  ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

העלינה , הלה ואצל  אצל  א[בינה]לתה לעליוע אמר , ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
כב) ה(תהלינה הלה  לגי  .י מל הלכה לה ' ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָי

נה, ע  אמר א)[מלכות ] הלכה .(עובדיה לה ' והיתה ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָ
לכל  ע מז ואני .מאכלי מל ימעד מל ל  לח ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻלת
לבעלי  וכל הלמד, לבעלי הקרא, לבעלי  ה נה, ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָעלי 
עלי נה , קדה  מל ה  , ה , הרה ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָסדת
,ניהאד ל אד ,ני עלי ל עלי ל רת והל ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹותחנה,
ואי ני , לי  יחיד ה א מה, מעלה ל לכי ה ל על  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
הא .יאנ ל וני י  ולא  ,ע פת נקה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻאת

,ייוכ ומת  ההוי ת , סדת ל  הפח ת ל  ס ד תעל וכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
ל  על  עלי , דלכב  ת א פח  החכמה, ל זינְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻה

א האהעת .  דב , דלכב ת א פח  לפני מתח ני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
, ה  וא יראל  ל  ל  ואב ,מי ואי מאבי אמר ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

א) (משלי .לע א ל   אי וע ,א רת  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻואל
,כ נפת ורח ת נמת הנה , עלי ואמר, ני  זמ  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָק
 ר מנה, ו אי היא ,מ נה  והעביר  כ עת ררְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהתע
ניעלי סדת א א כ ערר י לא אני  ה ה. לע ל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹט

ה  א הא,  להע קכא)ל תהלי), יי ולא ינ לא  ה ה  ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
עכ "ל.

להתחבר הנה קדושי ישראל  שצריכי הנ "ל, הזוהר מדברי לנו 
ולהיבדל דרשב"י , להיכלא שייכי להיות  קדושה בחבורה 
לומדי  חייבי וביותר בתוכינו, שכינה שתשרה כדי  רב, מהערב
והש "ס המשנה דברי  כל כי הזוה"ק, בלימוד ג לעסוק הש "ס
 התנאי נשמות  כל וג גדול, בהעל הסוד דר על כתובי
נשמות  ריבוא  שישי וכל הזוה"ק, בכתיבת התקבצו והאמוראי
זי"ע. הקדוש  הרמח"ל  בזה בקדשו  דיבר  וכבר בו, כלולי ישראל

מביאמדרי!ורתי מרי האלה את קרב בר על א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ע על מבא מע ב ד ה הזהר זכ ת היח, ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָאת

יתר !!! זמ אי  .אט צצת ח "ו  בירור יראל  כוח  לנו ואי ְְְִֵֵֵַַָָָ
 שג האריז"ל, בש ומובא  הזוה"ק , לימוד כוח  כמו הקדושה ניצוצי 
והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו  אלעזר ורבי  הרשב"י 
בנו אלעזר ורבי  הוא והל להורגו , שרצה הקיסר מפני  שברח  לזה
במסירות   התיקו לעשות  ובנו הרשב "י  צריכי והיו להמערה,
 הסיגי ולהעביר רשב"י , של רבו עקיבא  רבי  כמו להריגה נפש

ה '. ברכו אשר השדה מ וחרולי אני ואוהקמשוני" הרשב"י מר
מתו הקדושה ניצוצי  לברר  וטובה משובחת דר למצוא  יכול
לעולמות  העליוני מהעולמות השפע ולהורדת הקליפות
להריגה  גופנית נפש מסירות מאשר  חזקה יותר  הרבה ,התחתוני

–ב. לישועה צפית בספר חיי החפ א)כתב דאיתא (פרק וידוע :
בצער, שלא  פעמי ממאה שקול בצער אחת דפע נת דרבי  באבות
או לכבוד מטרה בה שאי ונקיה טהורה היא כעת יתבר הש ועבודת
על משתולל מרע וסר  בעוה"ר בנו  נתקיי אדרבא כי פניות, שאר 

היינוהבריות, הוא, שוטה עליו אומרי העול כל  ע "ב  ע"א צז בסנהדרי (פרש"י 

שטות )  לשו אנשימשתולל ויש .אנשי סוגי  כמה אצל ימאסו ה' ויראי  ,

מקבלי התורה, כדת  כשרי יהודי בניה את לעשות בשביל אשר 
שכר  יפרישו עמל ומשארית , ימיה כל ודוחק עוני  חיי  לחיות  עליה
ממקומ  מהגרי ואינ ה'. בתורת  בניה שיחזקו ומורי  למלמדי
יותר, מצויה שהפרנסה   הרחוקי למקומות  ודוחק  עוניי למרות
תשובה  זה דנחשב לומר  נוכל בודאי ויראה , לתורה בניה חינו בשביל

ונפש . לב בכל לה'

הש קידוש עקיבא],על רבי  רבו  נפש[של מסירת ידי על  וזאת
על  מאוד מאוד שאטרח הקדושה לתורה ביותר הגדולה בתכלית
סודות ואגלה עוה"ז, ותענוגי מהבלי פרישות ע התורה לימוד

האפשר  ככל  כולה ,התורה הבריאה  תכלית לכול ואפרש  ואכנס,
אביו  בגנזי שנכנס  כב  העליו המל העליוני,בגנזי אורות ואגלה  ,

,העול מ הגדול  החוש אבריח הזה הגדול האור ידי ואבטל ועל 
הקדושה  מ והדיני הקליפות לסודות כל נפשו מסירת ידי ועל ."

הקליפותהתורה , להכניע זכה התורה סודות גילוי ידי על וכ
וחירות שלו  חיי לעול  להמשי גזירות הכוח...ולבטל כל כי

של דור האחרו הזה לדור דוקא אותו צרי הזה ביאת הגדול 
מדינוב)המשיח  .(מהרצ"א

שהחבור הנה  ,ראשו מאמר מאמרות , עשרה  בשל"ה, מבאר
האחרו הדור שיבוא  עד וכו' גנוז להיות עתיד היה  מהזוהר 
משיח, יבוא העוסקי ובזכות ,לתחתוני יתגלה שאז הימי בסו
קרובה סבה תהיה זו אשר בסבתו, דעה האר תמלא אז כי
כדי וכו ', אחזתו אל איש  ושבת ובגיניה שאמר וזהו לביאתו.
עד  ממצרי ישראל  נגאלו שלא כש ישראל, יגאלו  שבזכותו
כ מילה, ובד פסח בד לקדש הוא  ברו הקדוש  שהוצר
הקדושה לתוספות שיזכו עד הגאולה תהיה לא העתידה גאולה

בה . הזוכה ואשרי  ,יתבר האל רצו והוא הזו ,

היינוולשו משה , דרש  דרש  וזהו  שמיני : פרשת אפרי מחנה דגל
בכשיתגלה שמעו דרבי ואיתא  משה , בחינת  יש  ודור דור בכל  (כי

משה) בחינת היה שמעויוחאי רבי היינו משה, כבר  שדרש  מה  וידרוש  ,
הקליפות  כל שיתבטלו הינו ,שור והנה  אז הזוהר, ספר יוחאי , ב
על וג ועד. סלה  אמ בימינו  במהרה שיבנה הגאולה  יהיה וממילא

הק בטול  יהיה  ההוא החיבור והשבתת ידי  הגלות וקלות ליפות
כ"ד)הקטרוגי נהר ראשו מעי לאברה החכמה(חסד  בעסק תלוי הכל .

בית  בני ועכוב אחור גורמת היא בה מלהתעסק  ומניעתנו  הזאת,
ותפארתנו  חיי)מקדשנו לע ויטאל חיי הרב .(הקדמת 

וכלצריכי ל הע ל זה בר בפרט טב, בר ל לדעת ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ
רצ ע אבל מניעת, הרה נ י זה , ליה  ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהאלה 
אמת  ציר מה לכל להיע  ליויכ ה ל, על לעבר לייכ ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹחזק

ד ה זהר  ת ב מ מא, סיע א  ענ ר  עי "ד ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
,"לי דמזמני  א ה רצה והר ,לאתדכייא אד  אר  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

,ל זרי ע מלאכי ה מלאכי לה הר ל לח רית ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
מזי נקראי הז הר ולמדי  .עד לסע  תא לל ת יְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָקד
לל ונמת מתנ מטהרי ה לע ליד הכי  יְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהר
ורעת  קת זרת מל י ראל ע את ילימ ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיראל,
ר ת  עה  ת בר ועצ רב  ח וודאי  בגמת, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹרחנת 

נמעת. תפְְִִַַָָ

הקדושב"ה  הזוהר ביאור ע תהלי לאור להוציא אותנו  שזיכה
"אמ וסחרה "צה נאמר ד')שעליו  צ"א  תהילי)גה אל" , ְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

,"ריה לטי  ל עליו ד')לי ד ' השירי משפחתו(שיר לכל לו , ְִִִֵַָָָֹ
ופירות  ופירותיה  הבא. והעול הזה בעול ,נצחי לנצח וצאצאיו,
שלמה  שש פרווי זהב  כמו ורבה, שפרה  ,סו אי עד פירותיה 
ובס"ד  מחדש . יו על ורבה  פרה שהיה המקדש , בבית ע "ה המל
להרבות  כדי  ביומו, יו דבר בו  שילמדו מנת על  לרבי יחולק 
יוס צדיק ביחוד תלוי  השפע כל כי ישראל, לע והברכה  השפע

בזוה "קומ  כדאיתא יהודה ר"ו:)לכות ד הה(ויגש  י הקודש : בלשו ,ִִֵ
,הרצ מצא  הרי  ,א האמנה ס ד יהדה, רי  אמר ,לכיְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָה
יחד, נימז יחד רינק עלמת ני  אזי  יחד, מתער ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָוהר

הה י  ואז, .כלת ולכנס לל ט וזה  האצר את לפח  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹזה
 לוהע  העלי ל הע ,יקד עלמת ני ,עדנ לכיְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָה

.חְַַה

ו,עבר יח עבר אזי  יחד, רימתח אר  ה בר ס ד יח ו , ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עד  לה נע  לימת לא להע ל החטאי ל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמ
עבר יח ו. עבר  ועל  ע , על ועבר תב יחד,  רי תחְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
וכל מאירת ני ה ל אז הה מ ,רהת החטאי תא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

.להת ְְֲִִַַָהחטאי

נעדר י לכיה ואז ...רה  ת הא הה  הד אמר, חיא  ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
ואז  .תא להעביר  ,החטאי על לכר יחד נימזְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָ
ו היה ,ניה ל להאיר יח ו, עבר יחד. ריונק עדנ לכיְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָה
אז  אחד,  רצ ניה נימז לכיה ואז, אחד...  רצ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהל
,ז נח נבהל מה  עלמת. ני ל  הרצ  תא רא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָהה
 לי יכ ולא להע מ ברי וע נכנעי יה עלי  ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹמ

.נ לט את מעבירי ע בר, מק ואז ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹללט,

הצטרכרי  ס וי יהדה   הבר וסד ... אמר: אלעזר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ועל ,מל הא  יהדה ציק, ה א  ס מ יחד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהתקרב 
רמה יחד, התקרב ,ה ה רבה מ יהדה, אליו   ו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
 לל רמה ,בטי ה לכל  ל רמה  ,לע טב ת ְְְְְְִַַָָָָָָָָָָָלכה

אמר מ ,ח ר התקמה  ליעקב רמה  ,יניה(מה (בראשית  ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הצרכה זה  ע זה ל ההתקרבת  ועל  .אביה יעקב ר ח ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻוחי 

 ה הקדוש .כל  הזוהר  עכ"ל למה, למעלה ,דדי ְְְְְִַַַָָָָ

פנחסובזוהר פרשת  ע''ב)במדבר רל ''ה ב(דל יהו''ה ירד  וכאר :ְְֲֵֵֶַַָֹ
הא ב, רחמי יה רי מתח אדנ''י , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָלגי
פח, פתי אדני אמר לה , אדני   עלה וכאר ְְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיאהדונהי .
 אחד חר מ ת ני   להתח ר ה, יהוה   ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלקל
מי ה נה , עלי אר זה מ ב. רי תח מ ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיאהדונהי ,
 וי ולב ה לה אי א ,דרה לבית י נס  אל  בר כ  איְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(כא .(עד 

=והזוה "ק הוי "ה" צדיק יוס ["יסוד צדיק בחינת הרשב"י תורת
466 גימטריא ג "שמעו" הטוב)466 להרי"ח חכמי לשו),[

וכל "זו  ומלכות  יסוד מיחד ובחיבור  המל דוד מלכות ותהלי
 העול כל על  וגאולה וגשמי רוחני  שפע ומשפיע בזה  תלוי  השפע
הגאולה על יחזקאל ובנבואת יחדיו, שניה של בלימוד ורק כולו,
ולבני ליהדה עליו כתב  אחד  ע  ל קח אד ב "ואה  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנאמר:
וכל אפרי  ע סלי עליו כתב אחד ע לקח  חבריו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיראל
 והי אחד לע ל אחד אל אחד את וקרב חבריו . י ראל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹית 

"יד יז)לאחדי טז לז  פרק  .(יחזקאל  ְֲִֶַָָ

שהתהלי ש על "זמירות" לומדימזמר נקרא וכ , הקוצי את
נקראי הקדוש חקלא "הזוהר "מתקני"מחצדי כלומר, ,

ובדורנו השלמה, הגאולה לקראת העול את להכשיר כדי  השדה",
להגביר  חובתינו  הגאולה, דור ,אחרו דור דמשיחא, עקבתא אנו
לימוד  ובזכות  שד"י, במלכות עול  ולתק העליונה , הקדושה  את
ונגאל וברחמי בחסד העול יתמלא הקדוש  הזוהר  ע התהלי

הרשב" שכתב  כמו ונסיונות, צרות  יצאובלי  הזוהר בזכות "שרק י 
."ברחמי מהגלות ישראל

=תהליזוהר 703 יוחאי גימטריא בר  שמעו

=תהיליזוהר 713 תשובה גימטריא

=תהליזהר 697 מילה גימטריא ברית

והשל.זה הכללי לתיקו זוכה וזוהר תהלי שבלימוד לומר בא 



להחזיקמשפט בכוחו יש  הזוהר ביאור  ע תהילי ספר של אחד
 ע להיבראות . שווה  היה העול כל כולו, העול כל את
משפט  או  מלה  יגיד אחד שיהודי בכדי ,והמכאובי היסורי כל
של התור זכות מה וחשב, צא ולכ והזוהר, תהילי בספר אחד 

הזוהר. ביאור ע תהילי ספרי 

רגעכשיהודי/ה  בכל הרי  הזהר, ביאור ע תהילי קורא  אחד
כבודו, כסא עד בעול עצו אור מגלה  הוא שקורא,
פשוט  ויהודי  בזה. הרבי את ומזכה שלומד מי כל לזכות נזק וזה
נח אתה  מצוות. בשביל מייצר וקורא, לומד הספר את שקבל
 וא .הזמ כל שמייצר גדול יצור מפעל כמו מצות מייצר  והוא
משפט  וכל  מצוות . לאינסו זוכה אתה  ...קוראי אנשי מספר
 ומקיפי  עלי ששומרי מלאכי מייצרת   תהילי קריאת של
כבודת  וע מל כמו מתהל  בשמי ואתה  הפסקה... ללא  אות
 כול לא למה טוב , כ כל א אז לנצח , נשמרת וזכות ,שומרי

דעת! צרי זה בשביל כי  ?ותורמי רצי

אומריחז"ל א)הקדושי מא, ד עני(נדרי אי נקטינ אביי  אמר :
ביה דא  דלא  ביה כולא ביה דדא אמרי  במערבא  בדעה, אלא 
קנית?" מה חסרת "דעת קני. מה קני  לא  דא חסר מה קני  דא ביה מה
? ל יש  מה אז דעת, ל אי וא הכל! ל יש  דעת ל יש א כלומר,

אורה ובספר א)קר מא, ד ביה(נדרי "דדא  קני: דא כו' ביה כוליה
דעה בעל שהוא מי  על קאי ביה  דדא כו '. חסר מה

ז"ל שאמרו כמו בזה די אינו  אבל מי"ח)בתולדתו פ"ד ואל(אבות
 צרי אלא ותולדתו , דעתו על לסמו אי כי תשע אל בינת
דא כו ' קני  דא שאמרו וזהו .ונבוני מחכמי שלימה  דעת  לקנות
הידיעה קני זולת דברי בדעתו קני א אפילו  כי  קני  מה קני  לא
כדאמרו גדול!!! זכות  צרי זה  כל ובשביל  עכ"ל. הוא, כלו לאו

א)חז"ל: נה,  ד נות(ברכות  הוא  ברו הקדוש  אי יוחנ רבי אמר :
לחכימי חכמתא "יהב שנאמר חכמה בו  שיש  למי  אלא  חכמה
קמיה ואמרה מערבא בר תחליפא רב שמע בינה", לידעי  ומנדעא
מתנינ מהכא  אנ לה, מתניתו מהת אתו ליה אמר אבהו דרבי

חכמה ". נתתי  לב חכ כל "ובלב דכתיב לה,

היאמורי בגלותא ? שכינתא  תהא מתי עד קדוש ! קהל ורבותי
?שבשמי אבינו  על נחוס לא

 לבוא,מל רוצה הוא  אלינו,  ומתחנ ביסורי מתגולל המשיח
בנו !!! רק  תלוי  זה וכל  לגאלנו, רוצה יתבר הש

הזוהר""ביאת בזכות 1434המשיח "לקראתכמניבגימטריא
משיח " של שלבואו לבואו ביותר הטובה ההכנה  [שזוהי
הזוהר]. לימוד – המשיח 

בגימטריא"רבי אלעזר" רבי  יוחאי בר 1435שמעוישראל כמני"
אבות " בזכות סוכה,יגאלו בגמרא שכתוב ע"ב)[כמו  מ"ה   ד):

אני יכול יוחאי  ב שמעו רבי משו ירמיה  רבי אמר חזקיה  ואמר
עתה עד שנבראתי מיו הדי מ כולו העול כל את לפטור
ואילמלי עכשיו ועד העול שנברא מיו עמי  בני  אליעזר ואילמלי 
חזקיה ואמר סופו  עד העול שנברא מיו עמנו עוזיהו  ב יות
וה עלייה  בני ראיתי יוחאי  ב שמעו רבי משו ירמיה רבי  אמר
 א מה ובני אני ה מאה  א מה ובני  אני  ה אל א מועטי

זי"ע הרשב "י בתורת הנדבקי ובזכות עכ"ל. ,ה ובני  אני  ה שני
.[ברחמי במהרה נגאל

בר מעית נצרת איה די הרהה ראי ב"ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
לילהלליה לכי ולא,הדההר את עמי ה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

המימהאמ נת מחזהוכל,הדזהר מדי לפני ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
.ליט"אממאליההרבהיקהרבדבקי ,וההרה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָ

הקדושגהברכות וכל הלימוד בזכות ונפלאות ניסי והישועות
עליו שאמרו  כדי  עד ועצו רב כוחו זי"ע הרשב "י כי  הזה ,

הקדוש , אתבזוהר  הש לנו נת אלא  בסיני  תורה ניתנה לא אילו
התורה. לעול ותאיר  תתגלה שממנו דיינו, יוחאי בר   שמעו רבי

רמ "א) ד פנחס פרשת (זוהר

הרשב"י ואפילו לנשמת  להתקשר תוכלו רגע בכל הפשוט בדורנו 
יכיר  זי"ע הרשב"י ובוודאי  נפלאות, לישועות ולזכות 

הברכות ממקור ותושפעו  טובה הקדושדלכ שהזוהר שכידוע ,
ואסונות.  פגועי ומונע הצרות מכל ומציל מג

א 'בזוהר קלחלק ד שרה חיי :):(פרשת
בעיון הסוד  לומדי מעלת גודל 

את"ה' ר מיל  הי לראת אד ני  על  קיה מיְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמ
" שנגנז אלקי הצדיקי ה זכאי וראה , בוא יוסי , רבי  אמר . ֱִֹ

אות בכל פנימי מקו ואי הבא, לעול טובות הרבה לה
להתדבק ויודעי ,רבונ בסוד להיודעי המוכני כה המקומות ,

כתוב: אלה  על ,יו בכל ה בהיע לתז אלקי ראתה לא  עי"ְֱֲִִֶַַָָָָֹֹ
"ל ג)למח ה סד , שכתוב:(ישעיהו  כמו ,"ל "למח ה מהו את, "חה ְְִִִֵֵֶַַָ

" דברי ד)א ב לב , החכמה,(איוב בדברי  המשכילי ואלה , ְִִִָ
,רבונ את להכיר  הדבר, ברור להבי לה ומחכי בה, ומדייקי
בי הנכנסי ה אלה ,יו בכל בה מתפאר שרבונ ה אלה
מי  ואי שלמעלה , השערי בכל נכנסי וה ,העליוני קדושי
הזוהר: ובזיו הבא. ובעול הזה בעול חלק אשרי ,ביד שימחה
למע עמוק, ובעיו במתינות שלומד  פירוש , לו למחכה דורש 

היטב . ויבי ישכיל
לכ נוספי חברי ולצר להצטר קודש  בקריאת לכ אני קורא

בפרט, הקדוש וזוהר היומי   וד בכלל, תורה שיעורי  ללימוד
והישועות. הברכות לכל ותזכו  ביומו  יו דבר כסדר תמידי

 ראלכאניק קריאת לכדקלהצטרלצר חברי ספינ ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
,בפרט הדוזהר המיוד,כללרהע ריללד  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

 מידיסדר, דבר  ימ י,ת לכלותרכת העוכל,וה ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ
זכ תה "אברהרת"הדהסד את לח קיראהאחד  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ת בפרט,בנסר נגלה זה גדל רבלחק ועצמה דלה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ריעמידי סדר הר עלהזד יתוספרי החכמה רא ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

הל רנמהלנהמהאת מקמי ,ועד מסר ובט .עליו  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
צריגאלנ עד  ה א  ר  ד ל מנחה לתת ולא ללמ ד  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

לעבדיהי לבבנ לטהר ונזה טהרה, רח עלינ ה ערה רצ ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
,מאדנ בכל  ננפ בכל חנ כל צרנהרעיאלי מ ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

הר"י רת  דווקא , דה זהר ללמד  תנא מצ ה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמהימנא 
 ר דל מנחה לתת ולא  ללמ ד  וצרי ה רת,  ס עד  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹמאיר 

גאלנ עד ריט .)ה א נחס ויק(ז הר יחנמ לנ לח עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.אמ ימינ מהרה   נ פאר ית ו בנה חנְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָנ

בתורהג. ב ')כתוב כ "ח האל "ה(דברי " והשיגו האלה הברכות  כל  עלי "ובאו :
ל' א'נו תיבות: ונתקשר ראשי בתורה נידבק כאשר ביאור: ה'קדוש , ה'זוהר ומדי 

לומדי  שאנו עלינו יכריזו  ומשמי הקדוש , הזוהר בלימוד  זי"ע הרשב"י  לנשמת 
בב"א. שלימה ולגאולה בתורה הכתובות הברכות  לכל נזכה אז הקדוש, הזוהר

הצלחות ד. ועוד ! לילדי ברכה בנקל! פרנסה טוב ! שידו רוצה אחד כל
את  עליו להמשי אפשרות ואחד אחד לכל יש  וכא ובגשמיות, ברוחניות
בכל יצליח בודאי  כ ידי ועל זכותו, ולעורר   השלו עליו הרשב"י  נשמת

עניניו.


