
ְּ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.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

חלק ו

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טל

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים

ha-zohar.net      allzohar.com      ha-zohar.com   ha-zohar.info      
 dzss.org      dafzoharyomi.com      dailyzohar.com      unityzohar.com

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

924אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 17
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הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 
לב! שימו

רב, הערב גלות זוהי הגליות, כל  סוף הסופי , תיקונו  לפני עומד  העולם
רב  הערב גלות היא  האחרון  הנסיון נשאר  גליות ארבע שעברנו אחרי

עמלק זרע שהם  הקדוש הזוהר אומר חלקים)שעליהם  י"ז  והערב .(הזוהר 
כוונתם אין אם דרבנן באיצטלא  הלבושים גם  יש רב ערב מיני וחמשה

שמים בראשית)לשם  .(זוה "ק

יג פרק  ט)בזכריה   הרעה :(ז  את ה צבא וֹ ת ה' נאם עמיתי  גּ בר ועל רעי  על  עוּ רי ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ"חרב
וה  הצּ אן  יגועוּ וּ תפוּ צין  י כּ רת וּ  בּ ּה  ׁש נים ּפ י  ידוד  נאם הארץ  בכל והיה הצּ ערים. על ידי  ׁש בתי  ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה ל וה  את והבאתי בּ ּה . י וּ תר בּ אל ׁש ית את ׁש ית כּ בחן  וּ בחנּת ים ה כּ סף את כּ צרף  וּ צרפּת ים ׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
ב  יקרא  הוּ א  א קי ".הזּ הב  ה' יאמר והוּ א  הוּ א  עּמ י  אמרּת י  אתוֹ  אענה ואני  ׁש מי  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ַ◌

רע ּכ ל נגד  הצּ לה עגן ה ּת וֹ רה נׁש מת - והּת ּק וּ נים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַה זּ הר

דּ א ּת מר  ק בּ לה, מארי  אי נּ וּ ן  יבינוּ , יב)בּ הוֹ ן והמשׂ כּ ילים  כּ זהר(נאל יזהירוּ  "והמ שׂ כּ ילים  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
נח, כּ תיבת  דּ איה וּ  ה זּ הר, ספר דּ אקרי דּ א, בּ זהר מ ׁש ּת דּ לין דּ קא אינּ וּ ן אלּ ין ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע".
דּ בהוֹ ן מּמ ׁש ּפ חה . וּ ׁש נים  מעיר, אחד וּ לזמנין  מּמ לכוּ תא . וׁש בע  מעיר, ׁש נים  בּ ּה  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ מת כּ נּ ׁש ין

א )יתק יּ ים  דּ א .(מת דּ ספרא א וֹ רה ודא  ּת ׁש ליכוּ ה וּ . ה יּ אוֹ רה  היּ לּ וֹ ד ה בּ ן  קנ"ג )כּ ל  העלת (זהר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יקרים  לשמוע יהודים  ונזכה מעט ועוד  איומה גרעינית מלחמה לפני כעת  עומד  העולם  !
חיים  החפץ האיש מי  לחיות. יזכו כולם לא משיח. של ?שופרו

קרא אומר  קול
יב  ה דה, כּ ציץ  חסדּ וֹ  וכל חציר הבּ שׂ ר כּ ל אקרא  מה ואמר קרא  אמר כּ י"ק וֹ ל ציץ  נבל חציר  ׁש  ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

נ  ה' יב ר וּ ח העם. חציר  אכן  בּ וֹ  לעוֹ לם"ׁש בה יקוּ ם א הינוּ  וּ דבר ציץ  נבל חציר זט)ׁש  מ פרק .(ישעיה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ל' תיקון  הקודש]ובזוהר   בלשו] עוֹ נ היׁש  נא קרא כּ מוֹ  קרא , אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר  וסוֹ ד ... :ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
כּ בהמוֹ ת  הם  ה כּ ל  חציר, ה בּ שׂ ר  כּ ל  אקרא, מה אוֹ מרת והיא  ּת פנה, מ ּק דוֹ ׁש ים מי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְואל
כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. עוֹ שׂ ים  ׁש ע וֹ שׂ ים , החסד כּ ל הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל חציר , ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש א וֹ כל וֹ ת 
ב שׂ ר כּ י ו יּ ז כּ ר  זמן בּ אוֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים. לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 
לוֹ  ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי  להם  אוֹ י  מׁש יח, ׁש ל  רוּ חוֹ  וז וֹ הי לעוֹ לם , יׁש וּ ב  ו א  ה וֹ ל רוּ ח ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵהּמ ה
לה ׁש ּת דּ ל  רוֹ צים וא יבּ ׁש ה , ה ּת וֹ רה  את  ׁש עוֹ שׂ ים  הם ׁש א לּ וּ  לעוֹ לם , יׁש וּ ב וא  העוֹ לם  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמן
אוֹ י יב ׁש ה, ב' ונׁש ארת מ ּמ נּ ה, י' ׁש היא  החכמה, מעין  ׁש ּמ ס ּת לּ ק  וג וֹ רמים  הּק בּ לה , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת 
רוּ ח  היא  ׁש ּמ סּת לּ קת  הזּ וֹ  והרוּ ח  בּ ע וֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב ענ יּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
רוּ ח  וּ גבוּ רה, עצה  ר וּ ח וּ בינה חכמה  ר וּ ח והיא  ה ּק ד ׁש , רוּ ח  והיא ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח,

הוי"ה . ויראת  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַדּ עת 
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הקדוש הזוהר של היומי הדף  לימוד  חובת על התעוררות
תשע "ג  תמוז

הזוהר ללימוד האומה  ומאורי גדולי כל קראו ודור  דור בכל - ודורשיו דור  דוד
ברחמים והפרטית הכללית הגאולה  את  להביא  הקדוש

לימוד  חיוב על צדיקים  כ-1000 של מדבריהם  הזוהר " "אור  לספר  קיבצנו  בס"ד
ישראל  מבני אחד לכל לספר )הזוהר  להכניס הספקנו ולא כ על וציוו אמרו הרבה ערכנו(ועוד ועתה 

תשס "ב  תשס"א תרצ"א  תרפ"א שנות  ישראל  גדולי קריאת את הערוך כשולחן  לפניכם 
תשע "ג. תשע"ב תשס"ח תשס"ה תשס "ד 

הקדוש הזוהר  ולימוד  שלמה תשובה עשיית השעה: חובת
רצים , והעולם שמנגן  למי דומים  מרקדי)"אנחנו הניגון(דהיינו את  ושומע מבין שלא ומי

מרקדין אתם ולמה אחריו , רצים אתם  'למה  רצים . הם מה  בעיניו  לפליאה  היא - כך '?
אחרי רצים אתם למה העולם  אצל זיע"א )!"פליאה  מברסלב נחמ רבי  (הרה"ק

תבוא  שבאמצעותו  הזוהר  ניגון  את  מנגן  הרשב "י הקדוש, הזוהר אצל  הענין הוא כן  כמו
בנגּ וּ נא , גל וּ תא מ גּ וֹ  סלקין ישׂ ראל  בנגּ וּ נא, ׁש כינ ּת א בנ גּ וּ נא, "א וֹ ריתא  שכתוב : כמו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהגאולה 

דכתיב ה וּ א  א )הדא  טו לה '".(שמות ה זּ את  הירה את  ישׂ ראל וּ בני מ ׁש ה  יׁש יר  אז  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ
ע "ב) נא   ד  ועשרי וחד ,עשרי הזוהרתקונא (תיקוני 

ומתעלמים  אוזניים, אטומי  אשר ויש הזוהר , ניגון הגאולה  לניגון המתעוררים  יש וב"ה
וחזק . ההולך השופר  קול ה', דרך  פנו - במדבר הקורא  ה' קול  אש, להבות  חוצב  ה ' מקול 

השופר  קול הוא  הזוהר  דבינה)ניגון  מסטרא הוא הגדול והשופר מבינה הוא הזוהר ששורש הנשמע (כידוע 
"שובו - הקורא השופר  קול  את ישמע  מיד  אוזניו פותח שרק  ומי  עת , בכל עכשיו ברקע

ה '". אל

וזכרו בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו  מתרדמתכם  הקיצו ונרדמים  משנתם ישנים עורו
לא אשר וריק  בהבל  שנתם כל ושוגים הזמן  בהבלי האמת  את  השוכחים אלו בוראכם,
דרכו מכם  אחד כל ויעזוב ומעלליכם דרכיכם והיטיבו לנפשותיכם הביטו  יציל, ולא  יועיל

טובה . לא אשר  ומחשבתו להרמב" )הרעה  תשובה  בהלכות וכ"כ כהנא דרב פסיקתא (מדרש

הקדוש הזוהר ללימוד קורא קול
תשע "ג  תמוז ב"ה

שליט "א הדור ומאורי מגדולי קורא  קול

על  יחד נ וֹ סד וּ  ור וֹ זנים ארץ מלכי יתי צּ בוּ  ריק, יהגּ וּ  וּ לא ּמ ים ג וֹ ים  ש "רג ׁש וּ  הזאת, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבעת 
עבתימוֹ " מּמ נּ וּ  ונ ׁש ליכה מוֹ סר וֹ תימוֹ  את ננּת קה  מ ׁש יחוֹ , ועל אג )ה ' פ"ב   לכוּ (תהילי" . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵֹ◌ְ◌

ע וֹ ד " ישׂ ראל ׁש ם  י זּ כר ו א מגּ וֹ י ה ')ונכחידם פ"ג תהלי). ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וא  ומינות  מתגברין רב והערב מתמעטין  חכמים את תלמידי להציף  ירדו פיקורסות 
עם  על  לארץ , ובחוץ הקודש בארץ גזירות  וגוזרים ה' בכרם  פרצות ופרצו  העולם

ישראל . ובחורי הטהור, החרדי החינוך הצרופה , החרדית היהדות  ותורתו  ה'
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להשלים  שחייבו  האמיתיים , ישראל  גדולי ידי  על והנכתב הנאמר ומפורסם  ידוע  הנה 
הפרד"ס לימוד סוד)את רמז , דרוש , הרי(פשט, הסו"ד  חלק את מחסירים  אם כי ויום , יום בכל

שנכתב  וכפי  פגום, לימודם  והרי העליונים בעולמות  ח"ו  פירוד וגורמים  פר"ד  נשאר
הקדוש הזוהר  מ"ג )בתיקוני דלא (תיקו ליה "טב - ללמוד  אומר שלא ומי  לומד שלא מי על 

זה  ואדם בעולם" ואבדן הרג חרב "ביזה "גורמים שהם נכתב  ל ' ובתיקון בעלמא " אתברי 
התורה סודות את  למד  שלא זה  על  בגלגול  לבוא החי )מחוייב האר"י  בש .(מהרח"ו

הוא  גורם הרי הקדוש, הזוהר ספר את  לומד  שאינו  מי  שכל  מהנ "ל יוצא  מעמיק ובמבט
הכפורים  יום שאפילו לחבירו  אדם  שבין  עבירות  ואלו לעולם, ואבדן  הרג  חרב  לבזה  בזה,
מחמת  חבירו " את  שירצה  "עד  לקיים  באפשרותנו  אין  כזה  ובאופן  עליהם , מכפר אינו

רח "ל... כבר  שנאבדו

חז"ל  ל.)אמרו  לעולם (קדושי ושלשתם . אלא  "ושננתם " תקרי אל "ושננתם " דכתיב  מאי :
חיי כמה  יודע  מי בתלמוד, שליש במשנה  שליש במקרא שליש שנותיו  אדם לא ישלש ?

ליומי ישראל ,צריכא גדולי ביארו זה  דרך ועל ישלש . עצמו  ויום יום דבכל התוס' ופי' !
בש "ס  כריסו וימלא שילמד  זצ "ל מזידיטשוב מהרי "א הגאון וכן  האריז"ל תלמידי
בש "ס  כריסו  אדם שימלא עד להמתין  כי  הסוד  תורת ילמד  כך ואחר ויום  יום בכל  ופוסקים

חיי כמה יודע מי - פסק ובפוסקים  החיים כף  ובעל קנה)? ידי(בסי' יוצא הזוהר שבלימוד
הקבלה . לימוד חובת 

ש  אמרו  חיים  אנו מפיהם אשר זיע "א  הדורות גדולי עושהרבותינו  הזוהר  בלימוד 
מעליו ומסיר מגאוה  ולהנצל ותשובה  לאמונה ומסוגל  לנשמתו, גדולה תועלת האדם
אף עליו תגן הרשב "י וזכות הרע , מיצר ומצילו  ה ', ביראת נפשו ומשמח  הלב , טמטום 
תועלת מביא גם  וכן  ברקיע, חדשים  עולמות ובונה  ונצורות , גדולות  ופועל בעוה "ז,
האלוקי התנא אומר ועליו החכמה , מעיינות לו שנפתחין וזוכה הנגלה  ללימוד גדולה 

הרבה  לדברים זוכה לשמה  תורה הלומד  כל  זי"ע הנס בעל מאיר ומקר(מהרח"ו)רבי  ב ,
ועיקרהגאולה . התורה, לימוד  ידי על תהיה  שהגאולה  ז"ל הגר"א רבינו  שכתב  וכמו

הזוהר  בלימוד תהיה  ו ')הגאולה תיקו  לתיקוני ובפי ' פב, ד' מהימנא  לרעיא  .(בפירשו

כתבו ובזוה"ק המן ", לאוכלי אלא תורה ניתנא  "לא במכילתא זי"ע  הרשב"י אמר
על  וכתב התורה , בסודות  ללמוד שכינה וגילוי  רוחנית הארה מקבלים היו  המן שאוכלי
שאין מה בהם, מאיר המן  היה  אשר לצדיקים דוקא  שזה  אורות , בניצוצי שם החיד"א זה 
האיר לא ולהם  שטותם , אחר שהלכו  כלומר, ולקטו" שטו "והעם בהם  שכתוב  לאלו כן

אלו ומי וכו ',המן, ולדוכו ולטחנו מרחוק, המן את לחפש לטרוח  צריכים שהיו  הם ?
הקלוקל  לחם לו וקראו  המן את רצו לא מדוע  הצדיקים  וביאורו היה עכת "ד . המן כי ?

כיצד  לבם, צפונות כל  ואת קלקלתם  את  ?מגלה 

וראש  אדמו "ר  היה  ואם  לצאת , טרחו  לא  ובכלל  האוהל, פתח ליד המן  בא שלצדיקים 
והיה  אהלו , מפתח  מאוד  רחוק יורד המן היה  למחרת  מיד בסתר, חטא שח "ו גדול  ישיבה
קלקלתם  את מגלה היה כי המן את רצו לא ולכן  הרשעים , כל כמו ולחפש לשוטט  נצרך 

ברבים .


