
והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ֵסֶפר
ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו

34 חוברת מספר 

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור - וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 בס"ד 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי

 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il



............................................................................ ה ֵסֶפר "ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו"
ְדָרָׁשה ְּבִמירֹון ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה י"א ֵטֵבת תשע"ב - ִחּזּוק ְוִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר 
............................................................. ה ַהָּקדֹוׁש, ּוִבְפָרט ַעל ִצּיֹון ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ָהַרְׁשִּב"י 

ֵיׁש ָּכאן ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה, ְוַחְבֵרי ַהּכֹוֵלל זֹוִכים ִלְלמֹד ִמיֵדי יֹום ְּביֹומֹו ְּבִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל 
..................................................................................... ו ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון

ָּכל ַּתְלִמיד ָחַכם ֶׁשאֹוְמִרים ְדָבר ְׁשמּוָעה ִמִּפיו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִׂשְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות ַבָּקֶבר...... ו

ֲאִפילּו ְּבדֹוֵרנּו ַהָּפׁשּוט ְּבָכל ֶרַגע ּוְבָכל ָמקֹום תּוְכלּו ְלִהְתַקֵּׁשר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוִלְזּכֹות 
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 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
ׁש ליט "א . בּ מירוֹ ן

היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ
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 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
ׁש ליט "א . בּ מירוֹ ן

היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ
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זוהרכתוב ו ')בתיקוני  ועלינו(תיקון  הצדיקים , ציוני  על שכינתו  משרה שהקב "ה  ,
ביומו יום מידי ללמוד זוכים הכולל וחברי  השכינה, השראת  כאן  שיש לידע
רוח  נחת ולעשות זי"ע , שמעון  ברבי  אלעזר  ורבי  הרשב "י של  הקדוש בציונו

הקדושה . לנשמתם 
ביבמותאמרו ע"א)חז"ל צז  ע"ב ולא (צו  מדרשא, בי לשמעתא  אמר  אלעזר ר' ...אזל :

יוחנן  ורבי  ... איקפד . יוחנן  רבי  שמע יוחנן . דר' משמיה טעמאאמרה  מאי
האי? כולי דכתיבקפיד מאי רב : אמר יהודה רב  עולמים "?דאמר באהלך "אגורה 

עולמים? בשני לגור  לאדם  לו אפשר  הוא :וכי ברוך הקדוש לפני  דוד אמר אלא
בעוה "ז. מפי  שמועה דבר  שיאמרו  רצון  יהי עולם, של  משוםרבונו  יוחנן  רבי דאמר

- הזה  בעולם  מפיו שמועה  דבר שאומרים חכם  תלמיד  כל יוחאי: בן שמעון  רבי
בקבר. דובבות קראה שפתותיו מאי נזירא: שמעון  ואיתימא זעירא בן יצחק  ר ' אמר

ישנים ". שפתי דובב למישרים  לדודי הולך הטוב כיין מה "וחכך ענבים. של ככומר
דובב , מיד  עליו אצבעו אדם שמניח  כיון  ענבים  של כיוןכומר  חכמים  תלמידי אף

בקבר דובבות שפתותיהם  הזה  בעולם  מפיהם שמועה דבר .בשאומרים
בעל ועל שהוא הקדוש ציונו  על  הרשב "י תורת את  ללמוד  שצריך וכמה כמה אחת 

רוח  נחת לו  ולעשות זהרגהמימרא, הלומד כח גדול  כמה  לתאר אפשר  ואי ,
ממש  השלום, עליו הרשב "י נשמת  את  וממשיך ומפעיל מעורר  זה  ידי  שעל הקדוש

בגמרא שאמרו  כמו עלינו , לרחם ע "ב)כפשוטו , מה  דף  רבי:(סוכה אמר חזקיה ואמר
מיום הדין מן כולו העולם  כל את לפטור אני יכול  יוחאי  בן שמעון רבי משום  ירמיה 
ואילמלי עכשיו ועד  העולם שנברא  מיום עמי  בני אליעזר  ואילמלי עתה  עד  שנבראתי 
ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר סופו עד העולם  שנברא  מיום עמנו עוזיהו בן  יותם
מהן ובני אני  הן אלף אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי  יוחאי בן שמעון רבי  משום 

מ ובני אני הם  מאה הן.אם  ובני אני הן שנים  אם  הן

דבשב. יערות בספר זה על דרושופירש - שני (חלק

בב'ז) דר איך  מקום מכל להבין, היינו  ... :
אבל אז עולמות , מפיו, שמועה דבר כשאומרי�

ועומדת  בלומדי�, ש� מתלבשת צדיק נשמת

בעולםש�, עולמות , בב' דר  אמרינן  שפיר וכך
בקבר בגוף  נתלבשת גם העולם , ובזה הנצחי

דגרמי, בקבר,בהבלא דובבות שפתותיו אמרו  כך
עכ"ל בקבר, בגוף  דבש ,שנתלבש ביערות  עוד (ועיין

טז) דרוש - ראשון .חלק

מירוןג. של דאתרא  המרא  של מכתבו מתוך
ּביבמ ֹות  שליט "א: שטרן מאיר  רבי  הצדיק ִָהגאון 

רּבי(לא:)ּבכֹורֹות (צז.) מּׁשּום  יֹוחנן  רּבי  ּדאמר  ְְִִִַַַָָָ
ּדבר ׁשא ֹומרים חכם ּתלמיד  ּכל י ֹוחאי, ּבר ְְְְִִִֶַַַַָָָׁשמעֹון

הּזה ּבע ֹולם  מ ּפיו ּדֹובבֹות ׁשמּועה �פת ֹותיו ְִִֶַָָָ
�פתיּבּקבר. �ּיהא ל�ֹונ ֹו, וזה  ּביבמ ֹות  �� ור�"י ֶֶַ

חי. אני  ּכאּלּו ּבּקבר וזהנעֹות  ּבבכֹור ֹות  ׁשם ורׁש"י  ְְְִִֶַָ
ּגרׁשֹום ר ּבינּו ּכחי. ׁשּדֹומה לֹו הּוא והנאה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָל ׁשֹונֹו:
ּדֹובב ֹות  וׂשפתֹותיו הּזה ּבע ֹולם ּדֹובבֹות  ְְְְִֶַָָָָׁשם

ׁשל ּתכן לפרׁש ואמר ּתי הּבא. "�פתֹותיוּבע ֹולם ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולנּוּדֹובב ֹות", ל ֹו יֹוצא הנאה ּומה  הּמׁשמע ּות  מהּו ְְֲֵַַַַָָָָ

ּכל ּומבּקׁשים להרׁשּב"י  ּבאים  אנּו ּכי זה, ידי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעל
אחד , ׁשּׁשניהם והּגׁשמית, הרּוחנית ּבבּקׁשת ֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד 
לפני נתרּצה ּובּמה זה, ּבלי זה אפׁשר  אי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּכי
יתּבר ׁשהּׁשם  ּבעדנּו ויעתיר  ׁשּיתּפּלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהר ׁשּב"י
ּתֹורת ֹו ל ֹומדים ׁשאנּו ידי על  וזה ּבּקׁשתנּו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָימּלא

ּתֹורתי" "למד ּו ס "ז)ּכבּקׁשת ֹו נחת (ּגּטין ל ֹו ועֹוׂשים ְְְִִִִִַַַָָָ
ּומת ּפּלל רּוח נחת לנּו מחזיר  הּוא זה ידי ועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָר ּוח,
יכ ֹולני עצמֹו: על ׁשאמר ּכמֹו ּגדֹול , וכחֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבעדנ ּו,
ּבּזהר וכמבאר הּדין . מן  העֹולם ּכל את  ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹלפטר 

קכ"ח)ה ּקד ֹוׁש ּדף ג' ק ּיּומי(חלק אנן לׁשֹונֹו: וזה ְְֲִֵֵֶֶַַַָ
ּבגינן. מתּבר ּדעלמא ְְְְְִִִֵָָָָָעלמין,

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   ז

הרשב"יואפילו  לנשמת להתקשר  תוכלו  מקום ובכל רגע בכל הפשוט ד בדורנו 

טובה  לכם  יכיר זי"ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות -
ומונע  הצרות מכל  ומציל  מגן  הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות , ממקור  ותושפעו

ואסונות . פגועים 

בּ אבוֹ תכּ תוּ ב א)בּ ּמ ׁש נה ג דברים (ּפרק  בּ ׁש לׁש ה הסּת כּ ל א וֹ מר , מהללאל בן  "עקביא : ֶ ֶ 
אּת ה  מי  ולפני ,הוֹ ל אּת ה וּ לאן בּ את , מאין  דּ ע, עברה . לידי  בא  אּת ה ואין

הוּ א".  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ה ּמ לכים מלכי   מל לפני וחׁש בּ וֹ ן, דּ ין לּת ן  עתיד 

יועץד. פלא בספר דובב)כתב לשונו:(ערך  וזה
שאומרים חכם תלמיד  שכל ז"ל, רבותינו פירשו 
דובבות  שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר 
יין כשותה רוח ונחת הנאה לו  ויש  בקבר
שקלים... מסכת בירושלמי שכתוב כמו  קונדיטון ,

שמד היה  אחת  שפעם בספרים, ונגלה כתוב

מתו� לאחד והציל בהקי�, ז"ל אלשי� מוהר"מ

בתמידות, �פרו לומד  שהיה �יבה מפני  ההפיכה,

עכ "ל.

זצ"ל הרמח"ל  מכתבי  בליקוטים משה[ראה (רבי

לוצאטו) לוז:בעניןחיים �וד המערבי, באדםכותל 
יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד  עצם נשאר 
הנפש  מן  חלק גם שם ויש  המתים. לתחית הגוף

דגרמי. הבלא נק' המקדש,והיא בבית הוא  כ�

יבנה  שעליו לוז  זה וה"� המערבי, הכותל  נשאר

נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע "ל, הבני�

דגרמי ].הבלא

זי"ע  הטוב להרי"ח וחיים תורה (מערכתובספר 

חכםחת) תלמיד  של חידושים אומרים אם כתב: ,
הוא הרי העליון, בעולם העליו� שכבר מעול�  בא

מקו�  הקדושלאותו בזוהר פרשתכמבואר ג' (חלק

ע "א) ר"כ דף וז"ל:פנחס אמר,, דהוה קלא  חד שמעו

דאיהו יאיר, ב� פנח�  לרבי אתר פנו� אתר פנו�

ביה  אתחדש דצדיקא אתר דכל דתנינ� גבייכו,

פקיד  עלמא, בההוא  איהו כד  דאורייתא, מלי

שרא�  כד  שכ� וכל לגביה, ליה ואתי אתר לההוא

אתר בההוא לחדתא אחרני�, צדיקייא בגוויה

רבי אתי דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי דאמרי�

אלי�  ואשכח  לאתריה, למפקד יאיר ב� פנח�

ואתחדש דאורייתא, מלי� מחדתי� צדיקייא

קמיה. יאיר ב� פנח� דרבי  מלה ההוא  כמלקדמי�

הזוהר: אומר תרגום שהיה אחד קול  פנושמעו

מקו� פנו יאיר,לרבי מקו�  ב� באפנח� שהוא

בו חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו , אצלינו,
[העליון ] ההוא בעולם הוא  כאשר  תורה, דברי

אליו, ובא הזה] [בעול� מקו� לאותו וכלפוקד
אותו לקדש  אחרים צדיקים  בו ששורין  שכן 
רבי בא הנה זה כעין  תורה, שם  ולומדים מקום,
הצדיקים אלו ומצא  מקומו , לפקוד יאיר בן  פנחס
תורה דבר אותו ונתחדש תורה דברי  מחדשין
מתחדש  עתה  יאיר, בן  פנחס רבי מלפנים, שאמר 

כאן. לפניו

בעולם במחיצתו  לישב זוכה ספריו  הפצת ידי על
הבא:

לאורא. להוציא מממונו  ספרים המדפיס
חכמים התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה,
החיבור יצא  ידו על שהרי הספרים , מחברי
גנוז היה ואילו עת , בכל הדעת ותרבה  לעולם,
בו. לומדים היו  לא בירכתיים , המשכן  למקצועות 

יבמות ב .- במסכת חז"ל  אמרו  ע"ב)והנה צ"ו (דף

זה ולפי שם, כדאיתא וכו ' דובבות  שפתותיו 
החכם שיהיה זוכההגורם הוא גם מותו, אחרי חי

ואין להחיותו , גרם הוא שהרי במחיצתו, ויושב
עם בעצמו  החכם הבא , לעולם בא כשהוא ספק

פניו  לקבל לקראתו  יוצאין  מרחמוהי (הגאוןסיעת

כ"ג דף וישלח פרשת אברהם בן  בספרו איסטרולסה מהרח"א

זי"ע) חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר  שמעתי וכן  .ע"ב;

הצדיק  נשמת הוא הצדיק של  הספר

בהסכמת  לעיין ונא שם, עיין  וכו' בחלום
אמן, עלינו יגן  זכותו  זוננפלד מהרי"ח  הגה"צ

לאור. הוצאה אודות  ומשפט", "צדקה  (ראהלספר 

אות ס' מ"ע  וחיים", "תורה בספרו זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד

עלינוריז) יגן זכותו  מסאדיגורא האדמו"ר גם .
הגוף בשביל  הוא להצדיק שהציון מביא  אמן,

הצדיקוהנפש, לנשמת הוא הצדיק של  .וה�פר



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   ו

זוהרכתוב ו ')בתיקוני  ועלינו(תיקון  הצדיקים , ציוני  על שכינתו  משרה שהקב "ה  ,
ביומו יום מידי ללמוד זוכים הכולל וחברי  השכינה, השראת  כאן  שיש לידע
רוח  נחת ולעשות זי"ע , שמעון  ברבי  אלעזר  ורבי  הרשב "י של  הקדוש בציונו

הקדושה . לנשמתם 
ביבמותאמרו ע"א)חז"ל צז  ע"ב ולא (צו  מדרשא, בי לשמעתא  אמר  אלעזר ר' ...אזל :

יוחנן  ורבי  ... איקפד . יוחנן  רבי  שמע יוחנן . דר' משמיה טעמאאמרה  מאי
האי? כולי דכתיבקפיד מאי רב : אמר יהודה רב  עולמים "?דאמר באהלך "אגורה 

עולמים? בשני לגור  לאדם  לו אפשר  הוא :וכי ברוך הקדוש לפני  דוד אמר אלא
בעוה "ז. מפי  שמועה דבר  שיאמרו  רצון  יהי עולם, של  משוםרבונו  יוחנן  רבי דאמר

- הזה  בעולם  מפיו שמועה  דבר שאומרים חכם  תלמיד  כל יוחאי: בן שמעון  רבי
בקבר. דובבות קראה שפתותיו מאי נזירא: שמעון  ואיתימא זעירא בן יצחק  ר ' אמר

ישנים ". שפתי דובב למישרים  לדודי הולך הטוב כיין מה "וחכך ענבים. של ככומר
דובב , מיד  עליו אצבעו אדם שמניח  כיון  ענבים  של כיוןכומר  חכמים  תלמידי אף

בקבר דובבות שפתותיהם  הזה  בעולם  מפיהם שמועה דבר .בשאומרים
בעל ועל שהוא הקדוש ציונו  על  הרשב "י תורת את  ללמוד  שצריך וכמה כמה אחת 

רוח  נחת לו  ולעשות זהרגהמימרא, הלומד כח גדול  כמה  לתאר אפשר  ואי ,
ממש  השלום, עליו הרשב "י נשמת  את  וממשיך ומפעיל מעורר  זה  ידי  שעל הקדוש

בגמרא שאמרו  כמו עלינו , לרחם ע "ב)כפשוטו , מה  דף  רבי:(סוכה אמר חזקיה ואמר
מיום הדין מן כולו העולם  כל את לפטור אני יכול  יוחאי  בן שמעון רבי משום  ירמיה 
ואילמלי עכשיו ועד  העולם שנברא  מיום עמי  בני אליעזר  ואילמלי עתה  עד  שנבראתי 
ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר סופו עד העולם  שנברא  מיום עמנו עוזיהו בן  יותם
מהן ובני אני  הן אלף אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי  יוחאי בן שמעון רבי  משום 

מ ובני אני הם  מאה הן.אם  ובני אני הן שנים  אם  הן

דבשב. יערות בספר זה על דרושופירש - שני (חלק

בב'ז) דר איך  מקום מכל להבין, היינו  ... :
אבל אז עולמות , מפיו, שמועה דבר כשאומרי�

ועומדת  בלומדי�, ש� מתלבשת צדיק נשמת

בעולםש�, עולמות , בב' דר  אמרינן  שפיר וכך
בקבר בגוף  נתלבשת גם העולם , ובזה הנצחי

דגרמי, בקבר,בהבלא דובבות שפתותיו אמרו  כך
עכ"ל בקבר, בגוף  דבש ,שנתלבש ביערות  עוד (ועיין

טז) דרוש - ראשון .חלק

מירוןג. של דאתרא  המרא  של מכתבו מתוך
ּביבמ ֹות  שליט "א: שטרן מאיר  רבי  הצדיק ִָהגאון 

רּבי(לא:)ּבכֹורֹות (צז.) מּׁשּום  יֹוחנן  רּבי  ּדאמר  ְְִִִַַַָָָ
ּדבר ׁשא ֹומרים חכם ּתלמיד  ּכל י ֹוחאי, ּבר ְְְְִִִֶַַַַָָָׁשמעֹון

הּזה ּבע ֹולם  מ ּפיו ּדֹובבֹות ׁשמּועה �פת ֹותיו ְִִֶַָָָ
�פתיּבּקבר. �ּיהא ל�ֹונ ֹו, וזה  ּביבמ ֹות  �� ור�"י ֶֶַ

חי. אני  ּכאּלּו ּבּקבר וזהנעֹות  ּבבכֹור ֹות  ׁשם ורׁש"י  ְְְִִֶַָ
ּגרׁשֹום ר ּבינּו ּכחי. ׁשּדֹומה לֹו הּוא והנאה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָל ׁשֹונֹו:
ּדֹובב ֹות  וׂשפתֹותיו הּזה ּבע ֹולם ּדֹובבֹות  ְְְְִֶַָָָָׁשם

ׁשל ּתכן לפרׁש ואמר ּתי הּבא. "�פתֹותיוּבע ֹולם ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולנּוּדֹובב ֹות", ל ֹו יֹוצא הנאה ּומה  הּמׁשמע ּות  מהּו ְְֲֵַַַַָָָָ

ּכל ּומבּקׁשים להרׁשּב"י  ּבאים  אנּו ּכי זה, ידי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעל
אחד , ׁשּׁשניהם והּגׁשמית, הרּוחנית ּבבּקׁשת ֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד 
לפני נתרּצה ּובּמה זה, ּבלי זה אפׁשר  אי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּכי
יתּבר ׁשהּׁשם  ּבעדנּו ויעתיר  ׁשּיתּפּלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהר ׁשּב"י
ּתֹורת ֹו ל ֹומדים ׁשאנּו ידי על  וזה ּבּקׁשתנּו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָימּלא

ּתֹורתי" "למד ּו ס "ז)ּכבּקׁשת ֹו נחת (ּגּטין ל ֹו ועֹוׂשים ְְְִִִִִַַַָָָ
ּומת ּפּלל רּוח נחת לנּו מחזיר  הּוא זה ידי ועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָר ּוח,
יכ ֹולני עצמֹו: על ׁשאמר ּכמֹו ּגדֹול , וכחֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבעדנ ּו,
ּבּזהר וכמבאר הּדין . מן  העֹולם ּכל את  ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹלפטר 

קכ"ח)ה ּקד ֹוׁש ּדף ג' ק ּיּומי(חלק אנן לׁשֹונֹו: וזה ְְֲִֵֵֶֶַַַָ
ּבגינן. מתּבר ּדעלמא ְְְְְִִִֵָָָָָעלמין,

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   ז

הרשב"יואפילו  לנשמת להתקשר  תוכלו  מקום ובכל רגע בכל הפשוט ד בדורנו 

טובה  לכם  יכיר זי"ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות -
ומונע  הצרות מכל  ומציל  מגן  הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות , ממקור  ותושפעו

ואסונות . פגועים 

בּ אבוֹ תכּ תוּ ב א)בּ ּמ ׁש נה ג דברים (ּפרק  בּ ׁש לׁש ה הסּת כּ ל א וֹ מר , מהללאל בן  "עקביא : ֶ ֶ 
אּת ה  מי  ולפני ,הוֹ ל אּת ה וּ לאן בּ את , מאין  דּ ע, עברה . לידי  בא  אּת ה ואין

הוּ א".  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ה ּמ לכים מלכי   מל לפני וחׁש בּ וֹ ן, דּ ין לּת ן  עתיד 

יועץד. פלא בספר דובב)כתב לשונו:(ערך  וזה
שאומרים חכם תלמיד  שכל ז"ל, רבותינו פירשו 
דובבות  שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר 
יין כשותה רוח ונחת הנאה לו  ויש  בקבר
שקלים... מסכת בירושלמי שכתוב כמו  קונדיטון ,

שמד היה  אחת  שפעם בספרים, ונגלה כתוב

מתו� לאחד והציל בהקי�, ז"ל אלשי� מוהר"מ

בתמידות, �פרו לומד  שהיה �יבה מפני  ההפיכה,

עכ "ל.

זצ"ל הרמח"ל  מכתבי  בליקוטים משה[ראה (רבי

לוצאטו) לוז:בעניןחיים �וד המערבי, באדםכותל 
יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד  עצם נשאר 
הנפש  מן  חלק גם שם ויש  המתים. לתחית הגוף

דגרמי. הבלא נק' המקדש,והיא בבית הוא  כ�

יבנה  שעליו לוז  זה וה"� המערבי, הכותל  נשאר

נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע "ל, הבני�

דגרמי ].הבלא

זי"ע  הטוב להרי"ח וחיים תורה (מערכתובספר 

חכםחת) תלמיד  של חידושים אומרים אם כתב: ,
הוא הרי העליון, בעולם העליו� שכבר מעול�  בא

מקו�  הקדושלאותו בזוהר פרשתכמבואר ג' (חלק

ע "א) ר"כ דף וז"ל:פנחס אמר,, דהוה קלא  חד שמעו

דאיהו יאיר, ב� פנח�  לרבי אתר פנו� אתר פנו�

ביה  אתחדש דצדיקא אתר דכל דתנינ� גבייכו,

פקיד  עלמא, בההוא  איהו כד  דאורייתא, מלי

שרא�  כד  שכ� וכל לגביה, ליה ואתי אתר לההוא

אתר בההוא לחדתא אחרני�, צדיקייא בגוויה

רבי אתי דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי דאמרי�

אלי�  ואשכח  לאתריה, למפקד יאיר ב� פנח�

ואתחדש דאורייתא, מלי� מחדתי� צדיקייא

קמיה. יאיר ב� פנח� דרבי  מלה ההוא  כמלקדמי�

הזוהר: אומר תרגום שהיה אחד קול  פנושמעו

מקו� פנו יאיר,לרבי מקו�  ב� באפנח� שהוא

בו חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו , אצלינו,
[העליון ] ההוא בעולם הוא  כאשר  תורה, דברי

אליו, ובא הזה] [בעול� מקו� לאותו וכלפוקד
אותו לקדש  אחרים צדיקים  בו ששורין  שכן 
רבי בא הנה זה כעין  תורה, שם  ולומדים מקום,
הצדיקים אלו ומצא  מקומו , לפקוד יאיר בן  פנחס
תורה דבר אותו ונתחדש תורה דברי  מחדשין
מתחדש  עתה  יאיר, בן  פנחס רבי מלפנים, שאמר 

כאן. לפניו

בעולם במחיצתו  לישב זוכה ספריו  הפצת ידי על
הבא:

לאורא. להוציא מממונו  ספרים המדפיס
חכמים התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה,
החיבור יצא  ידו על שהרי הספרים , מחברי
גנוז היה ואילו עת , בכל הדעת ותרבה  לעולם,
בו. לומדים היו  לא בירכתיים , המשכן  למקצועות 

יבמות ב .- במסכת חז"ל  אמרו  ע"ב)והנה צ"ו (דף

זה ולפי שם, כדאיתא וכו ' דובבות  שפתותיו 
החכם שיהיה זוכההגורם הוא גם מותו, אחרי חי

ואין להחיותו , גרם הוא שהרי במחיצתו, ויושב
עם בעצמו  החכם הבא , לעולם בא כשהוא ספק

פניו  לקבל לקראתו  יוצאין  מרחמוהי (הגאוןסיעת

כ"ג דף וישלח פרשת אברהם בן  בספרו איסטרולסה מהרח"א

זי"ע) חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר  שמעתי וכן  .ע"ב;

הצדיק  נשמת הוא הצדיק של  הספר

בהסכמת  לעיין ונא שם, עיין  וכו' בחלום
אמן, עלינו יגן  זכותו  זוננפלד מהרי"ח  הגה"צ

לאור. הוצאה אודות  ומשפט", "צדקה  (ראהלספר 

אות ס' מ"ע  וחיים", "תורה בספרו זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד

עלינוריז) יגן זכותו  מסאדיגורא האדמו"ר גם .
הגוף בשביל  הוא להצדיק שהציון מביא  אמן,

הצדיקוהנפש, לנשמת הוא הצדיק של  .וה�פר



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   ח

ח ׁש בּ וֹ ןׁש וֹ אלים זה ומה דּ ין זה מה וח ׁש בּ וֹ ןה ּמ פר ׁש ים , העברה  על  זה  דּ ין וּ מבארים , 
ּת וֹ רה . וללמד  ּמ צוה לע שׂ וֹ ת יכ וֹ ל  ׁש היה  העברה  זמן  על זה

ה ּק ד וֹ ׁש ים ידוּ עים  חז"ל  ע "ב)דּ ברי פ"ו  ּדף  לׁש גגוֹ ת ,:(יֹומא זד וֹ נוֹ ת  מה ּפ כת מ יּ ראה  ּת ׁש וּ בה ָ ַ 
מהח ׁש בּ וֹ ן להנּ צל  ה יּ חידה והעצה לזכ יּ וֹ ת. נה ּפ כים זדוֹ נ וֹ תיו מאהבה וּ ת ׁש וּ בה

לעתיד . קבּ לה זה הּת ׁש וּ בה מ יּ ס וֹ די  ואחד מאהבה, ּת ׁש וּ בה  היא 

ׁש עוֹ ת ורבּ וֹ תימוֹ רי מליוֹ ני  למא וֹ ת  אחת  ׁש עה  להפ אפׁש ר  ואי לת ּק ן, אפׁש ר  אי 
ּת וֹ רה  מאהבה ׁש ל לתׁש וּ בה  ּת ׁש וּ בתנוּ  יתרצּ ה  כּ דיוּ בּמ ה  עצמנ וּ  על נקבּ ל וּ מה 

וח ׁש בּ וֹ ן בּ דּ ין לז כּ וֹ ת  

מחׁש בּ וֹ ן"על יצאה א ׁש  כּ י  סיח וֹ ן: עיר ותכּ וֹ נן ּת בּ נה  ח ׁש בּ וֹ ן בּ אוּ  ה ּמ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן 
מ ער אכלה סיחן מּק רית ארנן:להבה בּ מ וֹ ת בּ עלי כ"ז כ "ח)וֹ אב  – כ"א וּ בגּ מרא (במדבר , 

בּ תרא ע "ב)בּ בא ע"ח יאמרוּ (דף  כּ ן על  דּ כתיב מאי יוֹ חנן א"ר  נחמן בּ ר ׁש מוּ אל  א "ר : 
וגוֹ ' ׁש להּמ וֹ ׁש לים  חׁש בּ וֹ נ וֹ  וּ נח ב  בּ וֹ א וּ  ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ  בּ יצרם הּמ וֹ ׁש לים  אלּ וּ  ה ּמ וֹ ׁש לים 

שׂ כר ּה עוֹ לם כּ נגד מצוה הפסדּה ההפסד  כּ נגד  עברה א ּת הוּ שׂ כר אם  ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה  
ה בּ א לעוֹ לם ותכּ וֹ נן ה זּ ה  בּ עוֹ לם ּת בנה  כּ ן עכ"ל .עוֹ שׂ ה  ועדין, בּ ראׁש וֹ  ׁש עיניו מי וכל  

האמּת יּ ים. הח יּ ים  בּ אילן ויאחז ויחטף ירוּ ץ  דּ עה , בּ ר 

שואל בזוה"ק והקב "ה  קודש, בשבת  חידושים לחדש חייב  יהודי שכל  כתוב 
ידי על ועתה גדולה , בבושה  נמצאת חידש  לא ואם  חידשה, מה  לנשמה
עולה  ובשבת  מלך הכסא  כדברי  שנה שווה  ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא  הלימוד 
האורחות  כדברי  שנה  למיליון ובשמחה  זי "ע, חי  איש הבן כדברי שנה אלף לערך 

נתן דּ רבּ י  בּ אבוֹ ת  כּ דאיתא  מאה כפול וביסורים  ו ')צדיקים, מׁשנה ג ' ישמעאל (ּפרק רבי  , ֶ ֶ ִ ְ ָ 

בריווח  ממאה בצער  אחד דבר לאדם לו  שטוב לפי  אומר... יוסי  צערוברבי וגם ,

עיה"ק:ה. בירושלים מוכר יהודי  מסוחר  סיפור
ניצל מלך, והכסא חי איש  הבן דברי לו כשנודע 
לי וסיפר אחת . בשבת שעות שש  ולמד זמנו את 
שווה זה בשמחה , שכשלומדים  לו אמרתי  כך . על
13 לומד הייתי ידעתי לּו לי, ענה שנה, מליון 

בשבת . זוהר  שעות 

חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
שיכול כאלו חשבונות כששומע וזהב, כסף על
את  בעצמו ומקיים כזה, גדולה לעשירות  להגיע
ועל וכסף". זהב מאלפי פיך תורת  לי "טוב הפסוק
במסכת  הקדושים חז "ל דברי להמליץ אפשר זה 

א')אבות  משנה ד' איזהּו(פרק אֹומר... זֹומא  ּבן  :ֵֵֶֶָ
ׁשּנאמר ּבחלקֹו, ה ּׂשמח קכח)עׁשיר "יגיע(תהלים , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבע ֹולם , אׁשרי .ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי   ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּפי
הּבא". לעֹולם ,ל וטֹוב ֶַַָָָָהּזה.

,"ּבת ֹורת חלקנּו "ותן יום : בכל  מתפללים ְְְֵֵֶֶָואנו

ולימוד  בחלק ששמח  זה האמיתי, העשיר  ומיהו 
דברי וידוע  באלף. תורתו את מכפיל ובזה התורה
להיות  צריך ה' עבודת שעיקר החי האר"י
וההשגות  המעלות לכל זוכים ידה ועל בשמחה,

דשמיא. בסייעתא

לישועהו. צפית בספר חיים החפץ  א)כתב :(פרק 
בצער אחת  דפעם נתן , דרבי באבות  דאיתא וידוע
השם ועבודת בצער, שלא פעמים ממאה  שקול 

בה שאין  ונקיה טהורה היא כעת  מטרהיתברך 
בנו נתקיים אדרבא כי פניות, שאר או לכבוד

הבריות על משתולל מרע וסר רש "י בעוה"ר  (פירש

הוא, שוטה עליו אומרין העולם  כל  ע "ב  ע"א צז בסנהדרין

שטות) לשון  משתולל  כמההיינו אצל ימאסו ה' ויראי  ,
את  לעשות  בשביל אשר  אנשים ויש  אנשים. סוגי
מקבלים התורה , כדת  כשרים יהודים בניהם
ימיהם, כל ודוחק עוני חיי לחיות  עליהם
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ואיתא  הלילה, כל  שלומדים הכולל חברי אלו ובפרט  ליסורים , נחשב היצר כבישת 
שמעוני תתקסח)בילקוט רמז  ב פרק באף (קהלת שלמדתי תורה פפא בר  חנינא  רבי  אמר  :

לי. נתקיימה
תורה ,באו  שנה מיליון מאה שווה  קודש  בשבת  אחת  שעה זה: מחשבון היוצא  וראו 

אמיתיים  חידושים  בוודאי  וזהו בתורה, חידושים  שמחדשים כמו  נחשב  ועוד 
לנשמתו. ונחת  תיקון ימצא  אחד  כל ובכך לשמה , ותורה 

י"ח)חז"לאמרו ה' פרק אין (אבות הרבים  את המזכה "כל  ידו ",חטא, על  חטא""בא 
ועבירה,מלשון מלשוןחטא ׁש למה חיסרוןוגם  וּ בני  אני  "והייתי כמו:

כא)"ח ּט אים פסוק א' פרק א' חסרים .(מלכים פירוש : , 
העבירה ובמה  את החיסרוןנתקן  את נשלים  בפסוקבמה  י"ז )כתוב י"ג פרק (ירמיה 

עדר נׁש בּ ה  כּ י דּ מעה עיני  ותרד  ּת דמע ודמע גוה מ ּפ ני נפׁש י ּת ב כּ ה  "בּ מסּת רים
חז"ל  ודרשו  ע "ב)ה'. ה' דף  לו(חגיגה יש מקום דרב משמיה איניא בר שמואל רב אמר :

מפני יצחק בר  שמואל  רב אמר  גוה מפני  מאי שמו ומסתרים הוא ברוך להקדוש
אמר נחמני בר שמואל  רב כוכבים לעובדי  ונתנה מהם שניטלה  ישראל  של גאוותן 

בזוה "ק  וכתוב עכ "ל . שמים , מלכות של גאוותה ובאדרא)מפני  ע "א , מ"ו דף  ב כל (חלק
משקיט  הקב"ה לילה  חצות  אחר וזה ז הלומד לקולו , מקשיבים  וכולם המלאכים  את

דעדן בגנתא  עאל הוא  בריך קודשא ליליא  בפלגות אבל הקדוש: הזוהר  לשון
והא  באורייתא, ולמלעי  למיקם  נש לבר ליה בעי וכדין צדיקיא , עם  לאשתעשעא 
הוא  הדא  לקליה , צייתין  כלהו דעדן  דבגנתא צדיקיא וכל הוא  בריך דקודשא אתמר

י"ג)דכתיב ח' פרק  השירים  והא ח(שיר  ה ׁש מיעיני .  לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים  בּ גּ נּ ים ה יּ וֹ ׁש בת 

ומורים למלמדים שכר יפרישו עמלם ומשארית
מהגרים ואינם ה '. בתורת  בניהם שיחזקו 
למקומות  ודוחקם עוניים למרות ממקומם 
חינוך בשביל  יותר, מצויה שהפרנסה הרחוקים
זה דנחשב לומר נוכל בודאי ויראה, לתורה בניהם

ונפש . לב בכל  לה' תשובה
הקדוש ז. השל"ה חייםוכתב דרך פרק חולין (מסכת

כ"ב) מוסר עולהתוכחת תורה של רנה וכשקול  :
ומקשיב מעלה צבא כל  הקב "ה מחריש  מלמטה,
המלאכים צבא וכל ישראל  וכנסת ההוא, הקול

שכתוב כענין  ההוא , הקול יג)מקשיבים ח, ,(שה"ש
לקולך מקשיבים חברים בגנים "היושבת
על חסד של חוט מושך וכשהקב"ה השמיעיני".
עמה המתחברים כל חלקם נוטלים ישראל, כנסת
"חצות  אמר  זה, דבר  יודע דוד שהיה ולפי בלילה.

וגו ' לך " להודות  אקום סב)לילה קיט , ,(תהלים
ט )וכתיב נז, רז"ל(תהלים ודרשו  וגו ', כבודי" "עורה

לפי אותי, מעיר  השחר ואין  השחר  את מעיר  אני
סוד  והוא הסוס, כשינת  אלא  ישן  היה שלא 

מעוטרת  הכלה באה השחר עמוד וכשעלה נעלם.
כלולה תודה , מיני וכמה ותושבחות  שירות מכמה
וכשרואה דודה. בחיק ויושבת וממטה, ממעלה
בספר לכתוב מצוה  הטוב, התיקון באותה אותה
ומושך בלילות  ה' בבית  העומדים ביתו בני  כל
אותו נכתר החוט ומאותו חסד . של חוט עליהם
עליונים ממנו ויראים  המלך, בכתר צדיק
לפי עליו , שולטים  הדין  בעלי ואין  ותחתונים,
ביתו, מבני שהוא וניכר  המלך  בסימן  רשום שהוא 
עצמו על מעיד  בזה והנזהר  אותו. דנין  אין  ולפיכך
ביוצרו ומאהבתו  בו, מאירה הקדושה שהנשמה
רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו. מתעורר 

ואומר  הנביא מזהיר  יט )היה ב, רוני(איכה "קומי 
וכתיב אשמורות ", לראש ט )בלילה כו, (ישעיה

יפסיק שלא ליזהר וצריך  בלילה". אויתיך "נפשי
עכ "ל. החמה , הנץ עם שיתפלל עד  משיתחיל

בגני� :(שם)וברש"יח. אומרהיושבת  הקב"ה -
של בגנים רועה בגולה הנפוצה את  ישראל  לכנסת 
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ח ׁש בּ וֹ ןׁש וֹ אלים זה ומה דּ ין זה מה וח ׁש בּ וֹ ןה ּמ פר ׁש ים , העברה  על  זה  דּ ין וּ מבארים , 
ּת וֹ רה . וללמד  ּמ צוה לע שׂ וֹ ת יכ וֹ ל  ׁש היה  העברה  זמן  על זה

ה ּק ד וֹ ׁש ים ידוּ עים  חז"ל  ע "ב)דּ ברי פ"ו  ּדף  לׁש גגוֹ ת ,:(יֹומא זד וֹ נוֹ ת  מה ּפ כת מ יּ ראה  ּת ׁש וּ בה ָ ַ 
מהח ׁש בּ וֹ ן להנּ צל  ה יּ חידה והעצה לזכ יּ וֹ ת. נה ּפ כים זדוֹ נ וֹ תיו מאהבה וּ ת ׁש וּ בה

לעתיד . קבּ לה זה הּת ׁש וּ בה מ יּ ס וֹ די  ואחד מאהבה, ּת ׁש וּ בה  היא 

ׁש עוֹ ת ורבּ וֹ תימוֹ רי מליוֹ ני  למא וֹ ת  אחת  ׁש עה  להפ אפׁש ר  ואי לת ּק ן, אפׁש ר  אי 
ּת וֹ רה  מאהבה ׁש ל לתׁש וּ בה  ּת ׁש וּ בתנוּ  יתרצּ ה  כּ דיוּ בּמ ה  עצמנ וּ  על נקבּ ל וּ מה 

וח ׁש בּ וֹ ן בּ דּ ין לז כּ וֹ ת  

מחׁש בּ וֹ ן"על יצאה א ׁש  כּ י  סיח וֹ ן: עיר ותכּ וֹ נן ּת בּ נה  ח ׁש בּ וֹ ן בּ אוּ  ה ּמ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן 
מ ער אכלה סיחן מּק רית ארנן:להבה בּ מ וֹ ת בּ עלי כ"ז כ "ח)וֹ אב  – כ"א וּ בגּ מרא (במדבר , 

בּ תרא ע "ב)בּ בא ע"ח יאמרוּ (דף  כּ ן על  דּ כתיב מאי יוֹ חנן א"ר  נחמן בּ ר ׁש מוּ אל  א "ר : 
וגוֹ ' ׁש להּמ וֹ ׁש לים  חׁש בּ וֹ נ וֹ  וּ נח ב  בּ וֹ א וּ  ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ  בּ יצרם הּמ וֹ ׁש לים  אלּ וּ  ה ּמ וֹ ׁש לים 

שׂ כר ּה עוֹ לם כּ נגד מצוה הפסדּה ההפסד  כּ נגד  עברה א ּת הוּ שׂ כר אם  ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה  
ה בּ א לעוֹ לם ותכּ וֹ נן ה זּ ה  בּ עוֹ לם ּת בנה  כּ ן עכ"ל .עוֹ שׂ ה  ועדין, בּ ראׁש וֹ  ׁש עיניו מי וכל  

האמּת יּ ים. הח יּ ים  בּ אילן ויאחז ויחטף ירוּ ץ  דּ עה , בּ ר 

שואל בזוה"ק והקב "ה  קודש, בשבת  חידושים לחדש חייב  יהודי שכל  כתוב 
ידי על ועתה גדולה , בבושה  נמצאת חידש  לא ואם  חידשה, מה  לנשמה
עולה  ובשבת  מלך הכסא  כדברי  שנה שווה  ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא  הלימוד 
האורחות  כדברי  שנה  למיליון ובשמחה  זי "ע, חי  איש הבן כדברי שנה אלף לערך 

נתן דּ רבּ י  בּ אבוֹ ת  כּ דאיתא  מאה כפול וביסורים  ו ')צדיקים, מׁשנה ג ' ישמעאל (ּפרק רבי  , ֶ ֶ ִ ְ ָ 

בריווח  ממאה בצער  אחד דבר לאדם לו  שטוב לפי  אומר... יוסי  צערוברבי וגם ,

עיה"ק:ה. בירושלים מוכר יהודי  מסוחר  סיפור
ניצל מלך, והכסא חי איש  הבן דברי לו כשנודע 
לי וסיפר אחת . בשבת שעות שש  ולמד זמנו את 
שווה זה בשמחה , שכשלומדים  לו אמרתי  כך . על
13 לומד הייתי ידעתי לּו לי, ענה שנה, מליון 

בשבת . זוהר  שעות 

חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
שיכול כאלו חשבונות כששומע וזהב, כסף על
את  בעצמו ומקיים כזה, גדולה לעשירות  להגיע
ועל וכסף". זהב מאלפי פיך תורת  לי "טוב הפסוק
במסכת  הקדושים חז "ל דברי להמליץ אפשר זה 

א')אבות  משנה ד' איזהּו(פרק אֹומר... זֹומא  ּבן  :ֵֵֶֶָ
ׁשּנאמר ּבחלקֹו, ה ּׂשמח קכח)עׁשיר "יגיע(תהלים , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבע ֹולם , אׁשרי .ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי   ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּפי
הּבא". לעֹולם ,ל וטֹוב ֶַַָָָָהּזה.

,"ּבת ֹורת חלקנּו "ותן יום : בכל  מתפללים ְְְֵֵֶֶָואנו

ולימוד  בחלק ששמח  זה האמיתי, העשיר  ומיהו 
דברי וידוע  באלף. תורתו את מכפיל ובזה התורה
להיות  צריך ה' עבודת שעיקר החי האר"י
וההשגות  המעלות לכל זוכים ידה ועל בשמחה,

דשמיא. בסייעתא

לישועהו. צפית בספר חיים החפץ  א)כתב :(פרק 
בצער אחת  דפעם נתן , דרבי באבות  דאיתא וידוע
השם ועבודת בצער, שלא פעמים ממאה  שקול 

בה שאין  ונקיה טהורה היא כעת  מטרהיתברך 
בנו נתקיים אדרבא כי פניות, שאר או לכבוד

הבריות על משתולל מרע וסר רש "י בעוה"ר  (פירש

הוא, שוטה עליו אומרין העולם  כל  ע "ב  ע"א צז בסנהדרין

שטות) לשון  משתולל  כמההיינו אצל ימאסו ה' ויראי  ,
את  לעשות  בשביל אשר  אנשים ויש  אנשים. סוגי
מקבלים התורה , כדת  כשרים יהודים בניהם
ימיהם, כל ודוחק עוני חיי לחיות  עליהם
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ואיתא  הלילה, כל  שלומדים הכולל חברי אלו ובפרט  ליסורים , נחשב היצר כבישת 
שמעוני תתקסח)בילקוט רמז  ב פרק באף (קהלת שלמדתי תורה פפא בר  חנינא  רבי  אמר  :

לי. נתקיימה
תורה ,באו  שנה מיליון מאה שווה  קודש  בשבת  אחת  שעה זה: מחשבון היוצא  וראו 

אמיתיים  חידושים  בוודאי  וזהו בתורה, חידושים  שמחדשים כמו  נחשב  ועוד 
לנשמתו. ונחת  תיקון ימצא  אחד  כל ובכך לשמה , ותורה 

י"ח)חז"לאמרו ה' פרק אין (אבות הרבים  את המזכה "כל  ידו ",חטא, על  חטא""בא 
ועבירה,מלשון מלשוןחטא ׁש למה חיסרוןוגם  וּ בני  אני  "והייתי כמו:

כא)"ח ּט אים פסוק א' פרק א' חסרים .(מלכים פירוש : , 
העבירה ובמה  את החיסרוןנתקן  את נשלים  בפסוקבמה  י"ז )כתוב י"ג פרק (ירמיה 

עדר נׁש בּ ה  כּ י דּ מעה עיני  ותרד  ּת דמע ודמע גוה מ ּפ ני נפׁש י ּת ב כּ ה  "בּ מסּת רים
חז"ל  ודרשו  ע "ב)ה'. ה' דף  לו(חגיגה יש מקום דרב משמיה איניא בר שמואל רב אמר :

מפני יצחק בר  שמואל  רב אמר  גוה מפני  מאי שמו ומסתרים הוא ברוך להקדוש
אמר נחמני בר שמואל  רב כוכבים לעובדי  ונתנה מהם שניטלה  ישראל  של גאוותן 

בזוה "ק  וכתוב עכ "ל . שמים , מלכות של גאוותה ובאדרא)מפני  ע "א , מ"ו דף  ב כל (חלק
משקיט  הקב"ה לילה  חצות  אחר וזה ז הלומד לקולו , מקשיבים  וכולם המלאכים  את

דעדן בגנתא  עאל הוא  בריך קודשא ליליא  בפלגות אבל הקדוש: הזוהר  לשון
והא  באורייתא, ולמלעי  למיקם  נש לבר ליה בעי וכדין צדיקיא , עם  לאשתעשעא 
הוא  הדא  לקליה , צייתין  כלהו דעדן  דבגנתא צדיקיא וכל הוא  בריך דקודשא אתמר

י"ג)דכתיב ח' פרק  השירים  והא ח(שיר  ה ׁש מיעיני .  לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים  בּ גּ נּ ים ה יּ וֹ ׁש בת 

ומורים למלמדים שכר יפרישו עמלם ומשארית
מהגרים ואינם ה '. בתורת  בניהם שיחזקו 
למקומות  ודוחקם עוניים למרות ממקומם 
חינוך בשביל  יותר, מצויה שהפרנסה הרחוקים
זה דנחשב לומר נוכל בודאי ויראה, לתורה בניהם

ונפש . לב בכל  לה' תשובה
הקדוש ז. השל"ה חייםוכתב דרך פרק חולין (מסכת

כ"ב) מוסר עולהתוכחת תורה של רנה וכשקול  :
ומקשיב מעלה צבא כל  הקב "ה מחריש  מלמטה,
המלאכים צבא וכל ישראל  וכנסת ההוא, הקול

שכתוב כענין  ההוא , הקול יג)מקשיבים ח, ,(שה"ש
לקולך מקשיבים חברים בגנים "היושבת
על חסד של חוט מושך וכשהקב"ה השמיעיני".
עמה המתחברים כל חלקם נוטלים ישראל, כנסת
"חצות  אמר  זה, דבר  יודע דוד שהיה ולפי בלילה.

וגו ' לך " להודות  אקום סב)לילה קיט , ,(תהלים
ט )וכתיב נז, רז"ל(תהלים ודרשו  וגו ', כבודי" "עורה

לפי אותי, מעיר  השחר ואין  השחר  את מעיר  אני
סוד  והוא הסוס, כשינת  אלא  ישן  היה שלא 

מעוטרת  הכלה באה השחר עמוד וכשעלה נעלם.
כלולה תודה , מיני וכמה ותושבחות  שירות מכמה
וכשרואה דודה. בחיק ויושבת וממטה, ממעלה
בספר לכתוב מצוה  הטוב, התיקון באותה אותה
ומושך בלילות  ה' בבית  העומדים ביתו בני  כל
אותו נכתר החוט ומאותו חסד . של חוט עליהם
עליונים ממנו ויראים  המלך, בכתר צדיק
לפי עליו , שולטים  הדין  בעלי ואין  ותחתונים,
ביתו, מבני שהוא וניכר  המלך  בסימן  רשום שהוא 
עצמו על מעיד  בזה והנזהר  אותו. דנין  אין  ולפיכך
ביוצרו ומאהבתו  בו, מאירה הקדושה שהנשמה
רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו. מתעורר 

ואומר  הנביא מזהיר  יט )היה ב, רוני(איכה "קומי 
וכתיב אשמורות ", לראש ט )בלילה כו, (ישעיה

יפסיק שלא ליזהר וצריך  בלילה". אויתיך "נפשי
עכ "ל. החמה , הנץ עם שיתפלל עד  משיתחיל

בגני� :(שם)וברש"יח. אומרהיושבת  הקב"ה -
של בגנים רועה בגולה הנפוצה את  ישראל  לכנסת 
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הוא  בריך לקודשא ליה משבחת  דאיהי  ישראל, כנסת  דא בגנים  היושבת אוקמוה 
ליה  לשבחא בהדה, דאשתתף מאן  חולקיה זכאה  בליליא , דאורייתא בשבחא 

דאורייתא . בשבחא הוא בריך  לקודשא 

מובא ובכתבי השירים )האר"י שיר  ספר  הפסוקים בּ גּ נּ ים (שער "ה יּ וֹ ׁש בת  מק ׁש יבים: חברים 
ה ׁש מיעיני" תיבות:לק וֹ ל שמיעני,ה'קולך ל'קשיבים מ'בירים ח'ראשי 

ותחמול חמלה,הוא  בוכה נער "והנה  פסוק  על  שמות , בפרשת בזוהר  שדרשו  כמו
זה . והבן וגו ', עליו"

זה אחי  וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר נתאחד בּ וֹ א וּ  ורעי  

ה ּק ד וֹ ׁש מד בּ רים  הזוֹ הר  וּ זכוּ ת ה ּמ ׁש יח, את  וּ מביא ה גּ אוּ לה  את ׁש ּמ קרב  דּ בר  על  כּ אן 
- אט וֹ ם . ּפ צצת  ח "ו ישׂ ראל עם  על  מ לּ ב וֹ א  י וֹ תרמעכּ ב זמן  אין 

לכל יד וּ ע הל העוֹ לם, מלחמת לפני ׁש נה עשׂ רים  זצ"ל  ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
על  ׁש נּ חּת מה  גּ דוֹ לה  גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר יׁש יבוֹ ת, ורא ׁש י  הרבּ נים 
ואמר רח "ל , העוֹ לם מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק י שׂ ראל , כּ לל
מן א וֹ תנ וּ  להצּ יל  יכ וֹ ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד  ׁש רק היּ דוּ עים הרמח"ל דּ ברי

הרעוֹ ת  רח "ל .טהגּ זרוֹ ת  

מדרשות . ובבתי כנסיות בבתי ויושבת  אחרים
לקול�" מקשיבי� השרת "חברי� מלאכי  -

ובאים מקשיבים דוגמתך אלקים  בני חבריך
" כנסיות, בבתי קולך ואחרהשמיעני"לשמוע -

שנאמר הם יקדישו  ל"ח)כך כוכבי""""(איוב יחד בר�

כך""""בוקר ואחר ישראל, בניאלו כל "ויריעו

אלקי�".

ט .
ה ýžŁרים מתמ קים ò₣ דč ה ה þהר לýflד ידי ְְְִִִִִֵַַַַַַָֹעל 

נשא  קנ"ג.)בזוהר שמעון(דף  רבי  [ופנה :
שם "שם  שכתוב מה לו  ופירש מהימנא להרעיא

ואמר] אחר , באופן  ומשפט" חק ורעיא לו
חכמיםמהימנא, בתלמידי מתנוצצת  [שנשמתך 

דור ,] ּב�,שבכל אתקּיי� נתקייםּתּמ� בגלות  [שם 
שכתוב ] מה  ּומ�ּפטבך, חק לֹו �� [היינו�� 

משנה סדרי בששה העליונה  התורה התלבשות
ומרירות , ומחלוקת  קושיא  בהם שיש  שבמט"ט ,

ההלכה,] שמתלבן  עד  בתוכם מתמרמר  ו�� והוא 
ּדאיה ּו[ומפרש]נ�הּו. ורע, טֹוב  ה ּדעת ע�  ּובהאי 

והיּתר. הואאי�ּור שמשם ורע טוב הדעת [ובעץ 
שבעל התורה  ידי על  דהיינו והיתר , איסור  ענין 
מט"ט , מלאך שמצד משנה סדרי  ששה שהיא פה
עצמם שייגעו מחמת  חכמים התלמידי יתעלו

פה] שבעל התורה ּדאת ּגּליי� בעסק רזי� ּובאיּנּו�
יד�, ידך ,]על על שנתגלו הסודות וּימ ּתקּו[ובאלו 

הכי[דהיינו ]י�.הּמ ּב�רא , ּדממּתקת ּכּמלח 
איּנּו�  ּכל יד�, על  ּדאת ּגּליי� ּברזייא יתמּתקּו�

ּומחל ֹוק ֹות, הבשר,קּו�יי� את הממתקת  [כמלח 
על שנתגלו  הסודות  בכח ויתיישבו  יתמתקו כך
כמה יש כי  והמחלוקת, הקושיות  אלו  כל ידך 
דרך על  אלא  מתיישבים שאינן  חז"ל מאמרי 

ּפה,הסוד,] ּדבעל ּדא ֹורייתא מריר� מיםּדמיי� [כי 
שטעמו מה  דהיינו  פה, שבעל התורה של המרים

הקושיות,] מחמת  בתורה מר  אתהדרּוטעם
אֹורייתא, מי  חוזריםמתיק� הסודות  ידי [על 

מתוקים.]. התורה מי להיות

ּדיל�, דהיינווי�ּורי� שלך, והצער [והיסורים 
בתורה,] להעוסקים  שמגיע אּלי� הצער  ּברזי�

מתיק�, ל� יהֹו� יד�, על  האלוּדאתּגּליי� [בסודות  
ידי על כי מתוקים , לך יהיו  ידך  על  שמתגלים
משיג  וכשאדם היסורים, מעלות  את  ישיגו הסוד 

בהם,] ישמח היסורים מעלות ּכל את  ל� ויהדר ּו�
ּדעברי�. ּכחלמי� ּדיל�, כלּדחקי� לך [ויחזרו  

שעוברים חלומות כמו עליך שעברו הצרות
ּדממּתקת ואינם], מל''ח. אתוו� ּבהיפ ּו� וחל''�,

ּב�רא . היאית האותיות  בהיפוך חל"ם [ומלת  
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הּק דוֹ ׁש .על ז וֹ הר ללמד  צרי יה וּ די ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה  וראׁש  רב ׁש כּ ל  היא , העצה כּ ן  

הבשר ,] את  הממתקת  י�ּורי� מל"ח א ּו�
יהיוממתקי�. כמלח שממתקים היסורים [כך 

חלום,] ּדאּוקמ ּוה.כמו שביארוּכמה [כמו 
ע "א)החכמים ה' דף ברכות מסכת  ].(עין 
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�דֹומית, מלח י�ּורי� מתהדר� ולר�עי� 
סדומית,] מלח  כמו  היסורים  יחזרו  [ולרשעים

העיני�, את מ�ּמא  את ּדאיהי מעוור [שהוא 
בחבלי היסורים מעלות  את ישיגו  לא  כי העינים,

ישראל,] מכלל  ויצאו בהם  ויבעטו  לקּיימא משיח
שכתוב]ּבהּו מה בהם כ')[לקיים יא ועיני(איוב ְֵֵ

ּתכלינה. ועניןרׁשעים ה', בטוב לראות יזכו  [ולא ְְִִֶָָ
לראות  ישראל  את בהם לנסות הקב"ה יעשה זה 
ויתלבנו ]. יתבררו  זה ידי ועל באמונתו , היעמדו

ע''ב)ואיּנּו�  קנ''ג ר�יעּייא ,(דף רב  [ואותםערב  
הרשעים,] רב זמנא ,הערב ּבההּוא ּבהּו ּדיתקּיי�

שכתוב] מה המשיח ביאת  קודם (דניאל[שיתקיים

י ') והר�יעּויב ר ּבי� וי ּצרפּו ויתל ּבנ ּו יתּבררּו
כלר�עי�. של הגמור  בירור יהיה אז [כי 

ומפרש ] בישראל , שיש  איּנּו� הבחינות יתלּבנּו:
מ�נה. עלמארי שיתבררו  משנה בעלי הם [אלו  

התורה,] לימוד קדי�א ידי זרעא  אי ּנּו� ויּצרפּו:
עּמא. העםּד�אר שאר של קודש  זרע  הם [אלו 

וצדקה,] טובים ומעשים מצות  ידי  על  שיתבררו
דכתיב , הּוא שכתוב]הדא ט')[זהו  יג (זכריה 

ה ּכ��. את  ּכּצרֹו�  הכסףּוּצרפ ּתי�  ידי  על [דהיינו 
לצדקה,] ערב שנותנים איּנּו� ר�עי�, והר �יעּו

ישראל ].רב . מכלל  שיצאו רב הערב הם [אלו  
נח  ùתבת להינס ý יז ò₣דčה ùז ₣הר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהע₣סקים

ýמג₣ג  ú₣ג  מflלחמת  ýלהŽצל  ְְִִִֵֶֶָָ

שכתוב ] יב)[ומה  איּנּו� (דניאל יבינ ּו, והמ �ּכילי�
קּבלה, העוסקיםמארי  הקבלה בעלי הם  [אלו 

התורה,] ּבהֹו� בסודות בהם]ּדאּתמר  [שנאמר  
ג') יב הרקיע.(דניאל ּכזהר  יזהירּו והמ�ּכילי�

ּדא ,[והיינו] ּבזהר מ�ּתּדלי� ּדקא איּנּו�  א ּלי�
הּזהר, �פר  הזהּדאקרי באור שעוסקים הם  [אלו  

להבין עצמם שמייגים כלומר  הזוהר, ספר הנקרא
דבריו,] עומק נח ,את ּכתיבת [שהואּדאיהּו 

בה להכנס זכו לא  נח  שתיבת כמו נח, כתיבת
הזוהר ספר  בהבנת להכנס יוזכו  לא כך מעט, אלא

שאמר ] וזה מעט, מעיר,אלא �ני� ּבּה ּדמתּכּנ�י�

מּמלכ ּותא. בעירו�בע שנים בו [שנאספים 
המדינה,] מכל  דהיינו  המלכות, מן  ּולזמני� ושבעה

רק] אז בדור, זכות  כשאין מעיר,[ולפעמים אחד
מּמ�ּפחה. הזוכיםּו�ני� יהיו מעטים [כלומר  

הזוהר ,] ספר את  שיזכוּדבה ֹו� להבין באלו [כי 
הזוהר] ספר  את שכתוב]יתקּי� להבין (שמות[מה 

כב) הּיּלֹודא הּב� הנולדות ּכל הנשמות כל [היינו 
קדישא,] ּת�ליכּוהּו.מאימא [דורש הּיאֹורה 

ה', אור  נוטריקון כמו האור "ה  היאור"ה לומר יש (ועוד 

בתחילתה, כל ' אחרונה דהא הבאיםליאו"ר עה"פ (רש "י 

הגנוז,מצרימה) או"ר וזה או"ר ליהי נוטריקון ולהיאו"ר 

הקדוש) זוהר בספר ומתגלה ּד�פרא ודא ]בתורה, אֹורה 
לראות ּדא , שיזכו  הזה ספר של האור  [וזהו  

ּדיל�.באורו,] �יּבה על סיבהוכ ּלא על  הוא [והכל  
של בנשמות מתלבש שאתה לפי  ובכחך, שלך

חכמים]. תלמידי

עflי  òהם ה ôקצים עם ועסק הûòל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם
להחזיר ה ûòל  ולא  fiòהם ה flמ ₣ן òùביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ 
הúל ýת  אריכת סùת  וז₣הי – ùתýòבה י óראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ּדא.[וזה  ּגרי� את ּומא� גרם [ומי 
הגלות ,] שחטאעֹורבאריכות  ירבעם [דהיינו 

כעורב, פניהם והשחיר ישראל את (ועודוהחטיא

בשליחותו) נאמן שלא כעורב ּבההּוא ]דהוא ּתהא ּדאנ ּת
ּכּיֹונה. בעת זמנא, תהיה מהימנא  רעיא  אתה [כי 

בנאמנות] שליחותה  שעשתה נח של כיונה ההיא
ּב�מ �, ּדאקרי אחרא  אחרּד�ליח  שליח [כי 

בשמך הנקרא  ירבעם היו דהיינו  ישראל חכמי כל (כי

רבינו  וכמשה ישראל מלך  שהיה (ועוד  השום כקליפת  בפניו

מלך ) בישורון  ויהי בו ּדא �ּתלח ]שנאמר  ּכעֹורב 
ּב�ליחּותא , אתהדר  ולא  נדמהּבקדמיתא , [הוא  

חזר ולא התיבה מן  בתחילה נח ששלחו לעורב
וכן בשליחותו , לילך רצה  לא  כי  בשליחותו ,
ישראל להחזיר שליחותו עשה לא ירבעם 

אלא] ּבהֹו�,בתשובה, ּדאּתמר ּב�קּצי�, ּדא�ּתּדל 
ע"ב) מט  דף פסחים ׁשקץ.(במסכת  הארץ ֵֶֶֶַָָעּמי 

הארץ עמי שהם השקצים עם ועסק [שהשתדל
לשקץ,] ּדלהֹו�,שנמשלים ממ ֹונא [בשבילּבגי� 

לו,] שנתנו  שלהם א�ּתּדל הממון  ולא
ּבתי ּובתא. לּצדיקּייא לאהדרא [ןלאּב�ליח ּותיּה 

שהם ישראל את  להחזיר בשליחותו  השתדל
בתשובה,] �ליחּותא צדיקים  עביד לא  ּכאיּלּו



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   י 

הוא  בריך לקודשא ליה משבחת  דאיהי  ישראל, כנסת  דא בגנים  היושבת אוקמוה 
ליה  לשבחא בהדה, דאשתתף מאן  חולקיה זכאה  בליליא , דאורייתא בשבחא 

דאורייתא . בשבחא הוא בריך  לקודשא 

מובא ובכתבי השירים )האר"י שיר  ספר  הפסוקים בּ גּ נּ ים (שער "ה יּ וֹ ׁש בת  מק ׁש יבים: חברים 
ה ׁש מיעיני" תיבות:לק וֹ ל שמיעני,ה'קולך ל'קשיבים מ'בירים ח'ראשי 

ותחמול חמלה,הוא  בוכה נער "והנה  פסוק  על  שמות , בפרשת בזוהר  שדרשו  כמו
זה . והבן וגו ', עליו"

זה אחי  וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר נתאחד בּ וֹ א וּ  ורעי  

ה ּק ד וֹ ׁש מד בּ רים  הזוֹ הר  וּ זכוּ ת ה ּמ ׁש יח, את  וּ מביא ה גּ אוּ לה  את ׁש ּמ קרב  דּ בר  על  כּ אן 
- אט וֹ ם . ּפ צצת  ח "ו ישׂ ראל עם  על  מ לּ ב וֹ א  י וֹ תרמעכּ ב זמן  אין 

לכל יד וּ ע הל העוֹ לם, מלחמת לפני ׁש נה עשׂ רים  זצ"ל  ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
על  ׁש נּ חּת מה  גּ דוֹ לה  גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר יׁש יבוֹ ת, ורא ׁש י  הרבּ נים 
ואמר רח "ל , העוֹ לם מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק י שׂ ראל , כּ לל
מן א וֹ תנ וּ  להצּ יל  יכ וֹ ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד  ׁש רק היּ דוּ עים הרמח"ל דּ ברי

הרעוֹ ת  רח "ל .טהגּ זרוֹ ת  

מדרשות . ובבתי כנסיות בבתי ויושבת  אחרים
לקול�" מקשיבי� השרת "חברי� מלאכי  -

ובאים מקשיבים דוגמתך אלקים  בני חבריך
" כנסיות, בבתי קולך ואחרהשמיעני"לשמוע -

שנאמר הם יקדישו  ל"ח)כך כוכבי""""(איוב יחד בר�

כך""""בוקר ואחר ישראל, בניאלו כל "ויריעו

אלקי�".

ט .
ה ýžŁרים מתמ קים ò₣ דč ה ה þהר לýflד ידי ְְְִִִִִֵַַַַַַָֹעל 

נשא  קנ"ג.)בזוהר שמעון(דף  רבי  [ופנה :
שם "שם  שכתוב מה לו  ופירש מהימנא להרעיא

ואמר] אחר , באופן  ומשפט" חק ורעיא לו
חכמיםמהימנא, בתלמידי מתנוצצת  [שנשמתך 

דור ,] ּב�,שבכל אתקּיי� נתקייםּתּמ� בגלות  [שם 
שכתוב ] מה  ּומ�ּפטבך, חק לֹו �� [היינו�� 

משנה סדרי בששה העליונה  התורה התלבשות
ומרירות , ומחלוקת  קושיא  בהם שיש  שבמט"ט ,

ההלכה,] שמתלבן  עד  בתוכם מתמרמר  ו�� והוא 
ּדאיה ּו[ומפרש]נ�הּו. ורע, טֹוב  ה ּדעת ע�  ּובהאי 

והיּתר. הואאי�ּור שמשם ורע טוב הדעת [ובעץ 
שבעל התורה  ידי על  דהיינו והיתר , איסור  ענין 
מט"ט , מלאך שמצד משנה סדרי  ששה שהיא פה
עצמם שייגעו מחמת  חכמים התלמידי יתעלו

פה] שבעל התורה ּדאת ּגּליי� בעסק רזי� ּובאיּנּו�
יד�, ידך ,]על על שנתגלו הסודות וּימ ּתקּו[ובאלו 

הכי[דהיינו ]י�.הּמ ּב�רא , ּדממּתקת ּכּמלח 
איּנּו�  ּכל יד�, על  ּדאת ּגּליי� ּברזייא יתמּתקּו�

ּומחל ֹוק ֹות, הבשר,קּו�יי� את הממתקת  [כמלח 
על שנתגלו  הסודות  בכח ויתיישבו  יתמתקו כך
כמה יש כי  והמחלוקת, הקושיות  אלו  כל ידך 
דרך על  אלא  מתיישבים שאינן  חז"ל מאמרי 

ּפה,הסוד,] ּדבעל ּדא ֹורייתא מריר� מיםּדמיי� [כי 
שטעמו מה  דהיינו  פה, שבעל התורה של המרים

הקושיות,] מחמת  בתורה מר  אתהדרּוטעם
אֹורייתא, מי  חוזריםמתיק� הסודות  ידי [על 

מתוקים.]. התורה מי להיות

ּדיל�, דהיינווי�ּורי� שלך, והצער [והיסורים 
בתורה,] להעוסקים  שמגיע אּלי� הצער  ּברזי�

מתיק�, ל� יהֹו� יד�, על  האלוּדאתּגּליי� [בסודות  
ידי על כי מתוקים , לך יהיו  ידך  על  שמתגלים
משיג  וכשאדם היסורים, מעלות  את  ישיגו הסוד 

בהם,] ישמח היסורים מעלות ּכל את  ל� ויהדר ּו�
ּדעברי�. ּכחלמי� ּדיל�, כלּדחקי� לך [ויחזרו  

שעוברים חלומות כמו עליך שעברו הצרות
ּדממּתקת ואינם], מל''ח. אתוו� ּבהיפ ּו� וחל''�,

ּב�רא . היאית האותיות  בהיפוך חל"ם [ומלת  

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  יא

הּק דוֹ ׁש .על ז וֹ הר ללמד  צרי יה וּ די ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה  וראׁש  רב ׁש כּ ל  היא , העצה כּ ן  

הבשר ,] את  הממתקת  י�ּורי� מל"ח א ּו�
יהיוממתקי�. כמלח שממתקים היסורים [כך 

חלום,] ּדאּוקמ ּוה.כמו שביארוּכמה [כמו 
ע "א)החכמים ה' דף ברכות מסכת  ].(עין 
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�דֹומית, מלח י�ּורי� מתהדר� ולר�עי� 
סדומית,] מלח  כמו  היסורים  יחזרו  [ולרשעים

העיני�, את מ�ּמא  את ּדאיהי מעוור [שהוא 
בחבלי היסורים מעלות  את ישיגו  לא  כי העינים,

ישראל,] מכלל  ויצאו בהם  ויבעטו  לקּיימא משיח
שכתוב]ּבהּו מה בהם כ')[לקיים יא ועיני(איוב ְֵֵ

ּתכלינה. ועניןרׁשעים ה', בטוב לראות יזכו  [ולא ְְִִֶָָ
לראות  ישראל  את בהם לנסות הקב"ה יעשה זה 
ויתלבנו ]. יתבררו  זה ידי ועל באמונתו , היעמדו

ע''ב)ואיּנּו�  קנ''ג ר�יעּייא ,(דף רב  [ואותםערב  
הרשעים,] רב זמנא ,הערב ּבההּוא ּבהּו ּדיתקּיי�

שכתוב] מה המשיח ביאת  קודם (דניאל[שיתקיים

י ') והר�יעּויב ר ּבי� וי ּצרפּו ויתל ּבנ ּו יתּבררּו
כלר�עי�. של הגמור  בירור יהיה אז [כי 

ומפרש ] בישראל , שיש  איּנּו� הבחינות יתלּבנּו:
מ�נה. עלמארי שיתבררו  משנה בעלי הם [אלו  

התורה,] לימוד קדי�א ידי זרעא  אי ּנּו� ויּצרפּו:
עּמא. העםּד�אר שאר של קודש  זרע  הם [אלו 

וצדקה,] טובים ומעשים מצות  ידי  על  שיתבררו
דכתיב , הּוא שכתוב]הדא ט')[זהו  יג (זכריה 

ה ּכ��. את  ּכּצרֹו�  הכסףּוּצרפ ּתי�  ידי  על [דהיינו 
לצדקה,] ערב שנותנים איּנּו� ר�עי�, והר �יעּו

ישראל ].רב . מכלל  שיצאו רב הערב הם [אלו  
נח  ùתבת להינס ý יז ò₣דčה ùז ₣הר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהע₣סקים

ýמג₣ג  ú₣ג  מflלחמת  ýלהŽצל  ְְִִִֵֶֶָָ

שכתוב ] יב)[ומה  איּנּו� (דניאל יבינ ּו, והמ �ּכילי�
קּבלה, העוסקיםמארי  הקבלה בעלי הם  [אלו 

התורה,] ּבהֹו� בסודות בהם]ּדאּתמר  [שנאמר  
ג') יב הרקיע.(דניאל ּכזהר  יזהירּו והמ�ּכילי�

ּדא ,[והיינו] ּבזהר מ�ּתּדלי� ּדקא איּנּו�  א ּלי�
הּזהר, �פר  הזהּדאקרי באור שעוסקים הם  [אלו  

להבין עצמם שמייגים כלומר  הזוהר, ספר הנקרא
דבריו,] עומק נח ,את ּכתיבת [שהואּדאיהּו 

בה להכנס זכו לא  נח  שתיבת כמו נח, כתיבת
הזוהר ספר  בהבנת להכנס יוזכו  לא כך מעט, אלא

שאמר ] וזה מעט, מעיר,אלא �ני� ּבּה ּדמתּכּנ�י�

מּמלכ ּותא. בעירו�בע שנים בו [שנאספים 
המדינה,] מכל  דהיינו  המלכות, מן  ּולזמני� ושבעה

רק] אז בדור, זכות  כשאין מעיר,[ולפעמים אחד
מּמ�ּפחה. הזוכיםּו�ני� יהיו מעטים [כלומר  

הזוהר ,] ספר את  שיזכוּדבה ֹו� להבין באלו [כי 
הזוהר] ספר  את שכתוב]יתקּי� להבין (שמות[מה 

כב) הּיּלֹודא הּב� הנולדות ּכל הנשמות כל [היינו 
קדישא,] ּת�ליכּוהּו.מאימא [דורש הּיאֹורה 

ה', אור  נוטריקון כמו האור "ה  היאור"ה לומר יש (ועוד 

בתחילתה, כל ' אחרונה דהא הבאיםליאו"ר עה"פ (רש "י 

הגנוז,מצרימה) או"ר וזה או"ר ליהי נוטריקון ולהיאו"ר 

הקדוש) זוהר בספר ומתגלה ּד�פרא ודא ]בתורה, אֹורה 
לראות ּדא , שיזכו  הזה ספר של האור  [וזהו  

ּדיל�.באורו,] �יּבה על סיבהוכ ּלא על  הוא [והכל  
של בנשמות מתלבש שאתה לפי  ובכחך, שלך

חכמים]. תלמידי

עflי  òהם ה ôקצים עם ועסק הûòל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם
להחזיר ה ûòל  ולא  fiòהם ה flמ ₣ן òùביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ 
הúל ýת  אריכת סùת  וז₣הי – ùתýòבה י óראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ּדא.[וזה  ּגרי� את ּומא� גרם [ומי 
הגלות ,] שחטאעֹורבאריכות  ירבעם [דהיינו 

כעורב, פניהם והשחיר ישראל את (ועודוהחטיא

בשליחותו) נאמן שלא כעורב ּבההּוא ]דהוא ּתהא ּדאנ ּת
ּכּיֹונה. בעת זמנא, תהיה מהימנא  רעיא  אתה [כי 

בנאמנות] שליחותה  שעשתה נח של כיונה ההיא
ּב�מ �, ּדאקרי אחרא  אחרּד�ליח  שליח [כי 

בשמך הנקרא  ירבעם היו דהיינו  ישראל חכמי כל (כי

רבינו  וכמשה ישראל מלך  שהיה (ועוד  השום כקליפת  בפניו

מלך ) בישורון  ויהי בו ּדא �ּתלח ]שנאמר  ּכעֹורב 
ּב�ליחּותא , אתהדר  ולא  נדמהּבקדמיתא , [הוא  

חזר ולא התיבה מן  בתחילה נח ששלחו לעורב
וכן בשליחותו , לילך רצה  לא  כי  בשליחותו ,
ישראל להחזיר שליחותו עשה לא ירבעם 

אלא] ּבהֹו�,בתשובה, ּדאּתמר ּב�קּצי�, ּדא�ּתּדל 
ע"ב) מט  דף פסחים ׁשקץ.(במסכת  הארץ ֵֶֶֶַָָעּמי 

הארץ עמי שהם השקצים עם ועסק [שהשתדל
לשקץ,] ּדלהֹו�,שנמשלים ממ ֹונא [בשבילּבגי� 

לו,] שנתנו  שלהם א�ּתּדל הממון  ולא
ּבתי ּובתא. לּצדיקּייא לאהדרא [ןלאּב�ליח ּותיּה 

שהם ישראל את  להחזיר בשליחותו  השתדל
בתשובה,] �ליחּותא צדיקים  עביד לא  ּכאיּלּו



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יב 

בּ קוֹ לוֹ ו א כּ עת ׁש מע וּ  יהוּ דים, מלי וֹ ן  6-7 והרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה  ּפ רצה   ּכ אחר - 
ׁש בּ ת בּ מּס כת  ה גּ מרא ׁש ּמ קׁש ה  האלה  א וֹ ת ּה  את  ׁש וֹ אל א וֹ תם (נה )אני  הרג ימי 

שליחות ּדמארי ּה. עשה לא כאילו לו נחשב [ולכן  
נגרם לכן הזה, לעולם שנשלח מה  בשביל קונו

ידו ]. על הגלות

הרי[ויש עביד, לא כאילו  אמר  מדוע להקשות,
אמר ולמה שליחותו, עשה לא ?כאילוממש 

בונים הם שבאמת לרבנים  שרומז לומר, ויש 
טובים מעשים עושים ולכאורה גדולים, בנינים

פרסום, הרבה רקעם הוא כוונת� באמת א� 

הממו�, את לחמדת להחזיר שזה  העיקר ואילו
לגאולה, ולדאוג בתשובה ישראל לא עם זה

אמרעושי�, חושבים"כאילו "ולכן חוץ  דכלפי 
שלא רואה תעלומות  יודע ורק המון , שעושים 

כלום, ישראל עושים מכלל  לה� איכפת ולא

הקדושה השכינה בשםומצער  הזוהר אור (עיין

והרמח"ל)] .המרח"ו

ּדיֹונה  רזא מהימנא,יתק ּיי� רעיא משה [ובך 
הנביא ,] יונה של הסוד ּבעמקי� יתקיים  ּדעאל

יּמא , הים,]ּדתהֹומי תהום בעמקי הכי[שנכנס 
אֹורייתא , ּדתהֹומי ּבעמיקּו אנּת תיכנס ּתיעּול [כך 

התורה,] תהומות בעומקי דכתיב ,אתה הּוא הדא
הנביא ] יונה שאמר  ב)[זה מּצּולה (יונה וּת�ליכני

יּמי�. התורה]ּבלבב ים על  מּדבׁש).[הרומז (מתֹוק ְִַָ

חז"לי . אמרו ע "א)הנה נ"ה דף מידת (שבת אמרה :
מאלו. אלו  נשתנו מה רבש "ע הקב"ה, לפני הדין 
רשעים והללו גמורים צדיקים הללו  לו , אמר
למחות  בידם היה רבש "ע לפניו , אמרה גמורים .
מיחו שאם לפני וידוע  גלוי  לו , אמר מיחו. ולא
אם רבש "ע לפניו , אמרה מהם. יקבלו  לא בהם
באנשים "ויחלו וכתיב גלוי , מי להם גלוי  לפניך
שמקיימין אדם בני אלו יוסף, ר' תנו  הזקנים",

תי"ו. ועד  מא ' כולה התורה את

שופטים  ילקוט ס"ח)עיין  מי(רמז ו"כל וז"ל:
ישראל להחזיר  מוחה ואינו  למחות  בידו שסיפק
על נשפכים בישראל שנשפכים דמים כל למוטב,
בגבעת  שנהרגו אלף ע"ב אותם תאמר אם ידיו ",
גדולה לסנהדרי להם היו  נהרגו, מה  מפני בנימין 
עמהם אלעזר בן ופנחס ויהושוע משה שהניח
ויגביהו במתניהם ברזל של חבלים שיקשרו 
בכל ויחזרו מארכובותיהם  למעלה  בגדיהם

ישראל, של  אחד עירותיהם יום ללכיש , אחד  יום 
יום אל, לבית אחד יום לחברון , אחד  יום  לעגלון,
לא הם הארץ . דרך אותם וילמדו  לירושלים, אחד 
אחד  כל  לארצם ישראל שנכנסו  כיון  אלא כן עשו 
דברים בנימין בגבעת וכשעשו ולזיתו , לכרמו רץ
הקב"ה יצא  ראוים שאינם ודברים מכוערים
אלף. ע"ב מהם ונפלו כולה, עולם כל את להחריב

עמהם. ופנחס גדולה סנהדרי אותם , הרג ומי

רבה מדרש ע"א):וז"ל נ "ב דף "וממקדשי(איכה
כסא לפני  קטיגוריה קפצה שעה באותו תחלו",

העולמים, רבון לפניו, אמרה מה� כבוד, איזה

שמ�, על מוחו נפצע מה� איזה שמ�, על  נהרג

שמ�. על נפשו  נת� מה�  איזה

הב"ח ט')והנה סי' ח"מ מדוע(חלק הקשה,
אחד  מצינו  לא עתה עד  הנביא שמואל  מימות
ולילך כמעשיו לעשות  שקינא ישראל  מגדולי
ערי וכל  ומצפה, גלגל , שנה, בכל לסבב  בדרכיו
על תירוצים לומר יש  ובאמת להדריכם. ישראל
הלכה לעשות  לסמוך  מאד  קשה  אבל זו, קושיא

זה. תירוץ  על  למעשה

לסבב דרך יש  שאם הוא, מזה עכ"פ  לנו והיוצא
ולנהלם להדריכם ישראל, ערי וכל ומצפה, גלגל ,
לא [שהרי הנ"ל תירוץ שייך יהיה לא זה דרך ועל
שלח  ומי לאיש שמך ומי אתה , נביא ולא  מנהיג
שבטי ראשי אטו  לכאן, לבוא  קראך עבורך,ומי
אנו ואין  ומנהיג , רב יש לנו גם הלא  אתה, ישראל

לך] עליוצריכים שרמי' �פק  שו� בלי בודאי 

שאמר כמו  שמואל, שעשה כדר�  וליל�  ל�בב 

"נתתי� "צופה שהבאנויחזקאל מה להלן  [וראה ,
'צופה' נקרא בישראל רב דכל זצ"ל , חיים מהחפץ 

מכש"כ(המעתיק) בזה , זה ערבים  ישראל וכל [
נתקיים אשר בעוה"ר עתה לעת  הזה היתום בדור
ז"ל חכמינו  ואמרו  יד, אזלת מקומות בכמה

ופירש"י התלמידים דף נתמעטו  תלמידים(חלק צ"ז 

למוטב) להחזירן ישראל ידי המחזיקין נתמעטו וא� כאלו

הדי�  את לית� עתיד הוא בודאי כ� יעשה לא

הגיע הרוגיה כל עצומי�  בכלל שהוא עבור

מורה, ואינו פעםלהוראה לא  זר, ולא ראו עיני כי
מספר, אין  פעמים אלא ושלש ושתים אחת 
היה לא  שכמעט עד כאלו  אדם בני עם שדברתי

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  יג

חז"לידוּ ע א')מאמר ע ּמּוד נ"ה  ּדף  עוֹ לם (ׁשּבת ׁש ל  ר בּ וֹ נ וֹ  הקב"ה , לפני הדּ ין מ דּ ת  אמרה ַ ָ ַ ַ 
גּ מ וּ רים . ר ׁש עים והלּ ל וּ  גּ מוּ רים צדּ יקים  הלּ ל וּ  לוֹ  אמר מא לּ וּ . א לּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה 

ע וֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו מחוּ אמרה ולא למח וֹ ת  בּ ידם  ואכמ "ל .יאהיה  , 

ולבסוף ישראלי צלם צורות שום בהם ניכר
וכבושים רכים דברי בדברים עמהם  כשנכנסתי

תורה שצותה [כמו וארא)ורכים "אל(בפ' "ויצום
בנחת]. להנהיגם רש"י, פירש  "ישראל, זלגו"בני

עוררו לא שמימינו לנו אוי ואמרו דמעות  עיניה�

כאלו. דברי�  על ונשמעאותנו נעשה  ומעתה
אלינו, שתאמר  מה כל  לעשות עלינו  ומקבלים
את  שטרחת על תודות אלף לך נותנים ואנו
אשר הדרך  אותנו  ולהורות  עינינו  להאיר  עצמך

עכ "ל. בה , נלך
כבריא. בעולם והפצתם  ספרים עריכת  של  הדבר 

בקרבו ע"ה אברהם  אומתינו אבי  בזה הקדימנו
הרמב"ם וכלשון השכינה כנפי תחת הבריות את 

ג') הלכה עכו"ם מה' לעמוד (פ"א והתחיל ..." וז "ל:
שיש  ולהודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא
והי' לעבוד  ראוי  ולו העולם לכל אחד אלוה שם
וממלכה לעיר מעיר העם ומקבץ  וקורא  מהלך
קורא והוא כנען  לארץ שהגיע  עד לממלכה 
שהיו וכיון  עולם אל  ד' בשם  שם ויקרא שנאמר 
היה דבריו  על לו ושואלין אליו מתקבצין  העם
שיחזירהו עד דעתו כפי ואחד  אחד לכל מודיע
ורבבות  אלפי' אליו שנתקבצו עד  האמת לדרך
הגדול העיקר  בלבם  ושתל אברהם בית  אנשי והם
וישב בנו , ליצחק והודיעו ספרים בו  וחבר  הזה
ליעקב, הודיע ויצחק ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק
הנלוים כל ומחזיק מלמד  וישב ללמד  ומינהו 
לוי והבדיל  כולם בניו למד אבינו  ויעקב אליו ,
השם דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו 

עכ"ל. אברהם", מצות  שאברה� ולשמור הרי

היהדות  בעניני �פרי� חיבר כבר ע"ה אבינו

אל  שה' כ�  ידי על ולהודיע להפי� כדי ושלח�

עול�.

בתשובה המחזיר שכר גדול  כמה  וראה  בא
ר ' ואמר וז"ל : לך פרשת חדש בזוהר  איתא 
העושה אדם של  שכרו  כמה וראה בא אבהו,
"ומלכי דכתיב ממה מנ"ל, בתשובה, לחזור  לאחר
שנשמת  בשעה רבה , חייא ר' תני שלם". מלך  צדק
הגוף, מן  יוצא  לאחרים בתשובה המחזיר הצדיק
לפני הצדיקים נפשות  המקריב הגדול השר מיכאל 

אותםבוראו מקרב שהוא אלא ממש קרבן ר"ל (אינו 

זכותם) גודל שם ומספר ה' בהיכל  יוצאומביאם  הוא
שנאמר צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים
צדק, שערי שומרי ראש  מיכאל זה צדק" "ומלכי
לחם "הוציא מעלה, של ירושלים  זה שלם" "מלך 
שלום לו ואמר לקראתו  ויצא שהקדים ויין "
חוט  עליו  שימשך יזכה בעוה"ז וגם עכ "ל . בואך,
הכל, בעיני חן  ימצא וממילא זה עבור חסד של

בתמיד כ "ח:)כדאמרינן  .(דף

אחרים את  להזהיר החובה

העבודה ושורש  יסוד בספר שכתב מה חזי פוק 
פ"ד ) ז' בלבד (שער עצמו את  להפקיע די ואין  וז"ל:

כולו הכלל על  אלא  עצמו, על ההשגחה בזהירות 
למי חלקו ואשרי  כן , גם אחרים להזהיר  יצא 

לשונו. כאן עד בזה, הרבים לזכות  שמשתדל 

השם אהבת  שער הלבבות חובת  (פרקובספר

אלאו ') מתקן שאינו  מי "וכן  קדשו: לשון וזהו
שמתקן ומי מעוטה, זכותו תהיה בלבד  נפשו
מי זכיות כפי זכותו  תכפל  רבות ונפשות נפשו
ואמרינן לשונו. כאן  עד  לאלקים", שמתקן

יט:)בסנהדרין  סנהדרין פה: ב"מ ועי"ע  צ"ט : כל(דף :
כאלו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן  המלמד

בחרן ". עשו  אשר  הנפש  "ואת  שנאמר עשאו,

חדש בזוהר ס"ב)איתא בכל:(דף  כריז כרוזא 
ואינון באורייתא דמשתדלין  אינון  זכאין  יומא,
על דמעבירין  ואינון לאחרנין להון  דמזכין
את  ד"ואהבת הפסוק ג"כ יקיים ובזה מדותיהן .
על אותו שתאהב ג "כ שפירושו אלקיך" ה'
הבריות  את שקירב אבינו  אברהם כמדת  בריותיו 
כדאיתא ה', דרך ולמדם  השכינה כנפי תחת 

וברמב"ם. בספרי

להציל  מישראל איש כל  על  החיוב נובע ממה 
זה , על נצטווינו היכן   ה' מדרך מלסור אחיו את
החובה זי "ע: הק' חיים החפץ  שכתב  מה ראה 

ישראל  נפשות להצלת

אלקיך ה' את מואהבת  בזריזות

"ואהבת  בתורה  וכתובכתוב אלקיך", ד ' את
לבני קוראים שנהיה כוללת  זו  שמצוה הרמב"ם,



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יב 

בּ קוֹ לוֹ ו א כּ עת ׁש מע וּ  יהוּ דים, מלי וֹ ן  6-7 והרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה  ּפ רצה   ּכ אחר - 
ׁש בּ ת בּ מּס כת  ה גּ מרא ׁש ּמ קׁש ה  האלה  א וֹ ת ּה  את  ׁש וֹ אל א וֹ תם (נה )אני  הרג ימי 

שליחות ּדמארי ּה. עשה לא כאילו לו נחשב [ולכן  
נגרם לכן הזה, לעולם שנשלח מה  בשביל קונו

ידו ]. על הגלות

הרי[ויש עביד, לא כאילו  אמר  מדוע להקשות,
אמר ולמה שליחותו, עשה לא ?כאילוממש 

בונים הם שבאמת לרבנים  שרומז לומר, ויש 
טובים מעשים עושים ולכאורה גדולים, בנינים

פרסום, הרבה רקעם הוא כוונת� באמת א� 

הממו�, את לחמדת להחזיר שזה  העיקר ואילו
לגאולה, ולדאוג בתשובה ישראל לא עם זה

אמרעושי�, חושבים"כאילו "ולכן חוץ  דכלפי 
שלא רואה תעלומות  יודע ורק המון , שעושים 

כלום, ישראל עושים מכלל  לה� איכפת ולא

הקדושה השכינה בשםומצער  הזוהר אור (עיין

והרמח"ל)] .המרח"ו

ּדיֹונה  רזא מהימנא,יתק ּיי� רעיא משה [ובך 
הנביא ,] יונה של הסוד ּבעמקי� יתקיים  ּדעאל

יּמא , הים,]ּדתהֹומי תהום בעמקי הכי[שנכנס 
אֹורייתא , ּדתהֹומי ּבעמיקּו אנּת תיכנס ּתיעּול [כך 

התורה,] תהומות בעומקי דכתיב ,אתה הּוא הדא
הנביא ] יונה שאמר  ב)[זה מּצּולה (יונה וּת�ליכני

יּמי�. התורה]ּבלבב ים על  מּדבׁש).[הרומז (מתֹוק ְִַָ

חז"לי . אמרו ע "א)הנה נ"ה דף מידת (שבת אמרה :
מאלו. אלו  נשתנו מה רבש "ע הקב"ה, לפני הדין 
רשעים והללו גמורים צדיקים הללו  לו , אמר
למחות  בידם היה רבש "ע לפניו , אמרה גמורים .
מיחו שאם לפני וידוע  גלוי  לו , אמר מיחו. ולא
אם רבש "ע לפניו , אמרה מהם. יקבלו  לא בהם
באנשים "ויחלו וכתיב גלוי , מי להם גלוי  לפניך
שמקיימין אדם בני אלו יוסף, ר' תנו  הזקנים",

תי"ו. ועד  מא ' כולה התורה את

שופטים  ילקוט ס"ח)עיין  מי(רמז ו"כל וז"ל:
ישראל להחזיר  מוחה ואינו  למחות  בידו שסיפק
על נשפכים בישראל שנשפכים דמים כל למוטב,
בגבעת  שנהרגו אלף ע"ב אותם תאמר אם ידיו ",
גדולה לסנהדרי להם היו  נהרגו, מה  מפני בנימין 
עמהם אלעזר בן ופנחס ויהושוע משה שהניח
ויגביהו במתניהם ברזל של חבלים שיקשרו 
בכל ויחזרו מארכובותיהם  למעלה  בגדיהם

ישראל, של  אחד עירותיהם יום ללכיש , אחד  יום 
יום אל, לבית אחד יום לחברון , אחד  יום  לעגלון,
לא הם הארץ . דרך אותם וילמדו  לירושלים, אחד 
אחד  כל  לארצם ישראל שנכנסו  כיון  אלא כן עשו 
דברים בנימין בגבעת וכשעשו ולזיתו , לכרמו רץ
הקב"ה יצא  ראוים שאינם ודברים מכוערים
אלף. ע"ב מהם ונפלו כולה, עולם כל את להחריב

עמהם. ופנחס גדולה סנהדרי אותם , הרג ומי

רבה מדרש ע"א):וז"ל נ "ב דף "וממקדשי(איכה
כסא לפני  קטיגוריה קפצה שעה באותו תחלו",

העולמים, רבון לפניו, אמרה מה� כבוד, איזה

שמ�, על מוחו נפצע מה� איזה שמ�, על  נהרג

שמ�. על נפשו  נת� מה�  איזה

הב"ח ט')והנה סי' ח"מ מדוע(חלק הקשה,
אחד  מצינו  לא עתה עד  הנביא שמואל  מימות
ולילך כמעשיו לעשות  שקינא ישראל  מגדולי
ערי וכל  ומצפה, גלגל , שנה, בכל לסבב  בדרכיו
על תירוצים לומר יש  ובאמת להדריכם. ישראל
הלכה לעשות  לסמוך  מאד  קשה  אבל זו, קושיא

זה. תירוץ  על  למעשה

לסבב דרך יש  שאם הוא, מזה עכ"פ  לנו והיוצא
ולנהלם להדריכם ישראל, ערי וכל ומצפה, גלגל ,
לא [שהרי הנ"ל תירוץ שייך יהיה לא זה דרך ועל
שלח  ומי לאיש שמך ומי אתה , נביא ולא  מנהיג
שבטי ראשי אטו  לכאן, לבוא  קראך עבורך,ומי
אנו ואין  ומנהיג , רב יש לנו גם הלא  אתה, ישראל

לך] עליוצריכים שרמי' �פק  שו� בלי בודאי 

שאמר כמו  שמואל, שעשה כדר�  וליל�  ל�בב 

"נתתי� "צופה שהבאנויחזקאל מה להלן  [וראה ,
'צופה' נקרא בישראל רב דכל זצ"ל , חיים מהחפץ 

מכש"כ(המעתיק) בזה , זה ערבים  ישראל וכל [
נתקיים אשר בעוה"ר עתה לעת  הזה היתום בדור
ז"ל חכמינו  ואמרו  יד, אזלת מקומות בכמה

ופירש"י התלמידים דף נתמעטו  תלמידים(חלק צ"ז 

למוטב) להחזירן ישראל ידי המחזיקין נתמעטו וא� כאלו

הדי�  את לית� עתיד הוא בודאי כ� יעשה לא

הגיע הרוגיה כל עצומי�  בכלל שהוא עבור

מורה, ואינו פעםלהוראה לא  זר, ולא ראו עיני כי
מספר, אין  פעמים אלא ושלש ושתים אחת 
היה לא  שכמעט עד כאלו  אדם בני עם שדברתי

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  יג

חז"לידוּ ע א')מאמר ע ּמּוד נ"ה  ּדף  עוֹ לם (ׁשּבת ׁש ל  ר בּ וֹ נ וֹ  הקב"ה , לפני הדּ ין מ דּ ת  אמרה ַ ָ ַ ַ 
גּ מ וּ רים . ר ׁש עים והלּ ל וּ  גּ מוּ רים צדּ יקים  הלּ ל וּ  לוֹ  אמר מא לּ וּ . א לּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה 

ע וֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו מחוּ אמרה ולא למח וֹ ת  בּ ידם  ואכמ "ל .יאהיה  , 

ולבסוף ישראלי צלם צורות שום בהם ניכר
וכבושים רכים דברי בדברים עמהם  כשנכנסתי

תורה שצותה [כמו וארא)ורכים "אל(בפ' "ויצום
בנחת]. להנהיגם רש"י, פירש  "ישראל, זלגו"בני

עוררו לא שמימינו לנו אוי ואמרו דמעות  עיניה�

כאלו. דברי�  על ונשמעאותנו נעשה  ומעתה
אלינו, שתאמר  מה כל  לעשות עלינו  ומקבלים
את  שטרחת על תודות אלף לך נותנים ואנו
אשר הדרך  אותנו  ולהורות  עינינו  להאיר  עצמך

עכ "ל. בה , נלך
כבריא. בעולם והפצתם  ספרים עריכת  של  הדבר 

בקרבו ע"ה אברהם  אומתינו אבי  בזה הקדימנו
הרמב"ם וכלשון השכינה כנפי תחת הבריות את 

ג') הלכה עכו"ם מה' לעמוד (פ"א והתחיל ..." וז "ל:
שיש  ולהודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא
והי' לעבוד  ראוי  ולו העולם לכל אחד אלוה שם
וממלכה לעיר מעיר העם ומקבץ  וקורא  מהלך
קורא והוא כנען  לארץ שהגיע  עד לממלכה 
שהיו וכיון  עולם אל  ד' בשם  שם ויקרא שנאמר 
היה דבריו  על לו ושואלין אליו מתקבצין  העם
שיחזירהו עד דעתו כפי ואחד  אחד לכל מודיע
ורבבות  אלפי' אליו שנתקבצו עד  האמת לדרך
הגדול העיקר  בלבם  ושתל אברהם בית  אנשי והם
וישב בנו , ליצחק והודיעו ספרים בו  וחבר  הזה
ליעקב, הודיע ויצחק ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק
הנלוים כל ומחזיק מלמד  וישב ללמד  ומינהו 
לוי והבדיל  כולם בניו למד אבינו  ויעקב אליו ,
השם דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו 

עכ"ל. אברהם", מצות  שאברה� ולשמור הרי

היהדות  בעניני �פרי� חיבר כבר ע"ה אבינו

אל  שה' כ�  ידי על ולהודיע להפי� כדי ושלח�

עול�.

בתשובה המחזיר שכר גדול  כמה  וראה  בא
ר ' ואמר וז"ל : לך פרשת חדש בזוהר  איתא 
העושה אדם של  שכרו  כמה וראה בא אבהו,
"ומלכי דכתיב ממה מנ"ל, בתשובה, לחזור  לאחר
שנשמת  בשעה רבה , חייא ר' תני שלם". מלך  צדק
הגוף, מן  יוצא  לאחרים בתשובה המחזיר הצדיק
לפני הצדיקים נפשות  המקריב הגדול השר מיכאל 

אותםבוראו מקרב שהוא אלא ממש קרבן ר"ל (אינו 

זכותם) גודל שם ומספר ה' בהיכל  יוצאומביאם  הוא
שנאמר צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים
צדק, שערי שומרי ראש  מיכאל זה צדק" "ומלכי
לחם "הוציא מעלה, של ירושלים  זה שלם" "מלך 
שלום לו ואמר לקראתו  ויצא שהקדים ויין "
חוט  עליו  שימשך יזכה בעוה"ז וגם עכ "ל . בואך,
הכל, בעיני חן  ימצא וממילא זה עבור חסד של

בתמיד כ "ח:)כדאמרינן  .(דף

אחרים את  להזהיר החובה

העבודה ושורש  יסוד בספר שכתב מה חזי פוק 
פ"ד ) ז' בלבד (שער עצמו את  להפקיע די ואין  וז"ל:

כולו הכלל על  אלא  עצמו, על ההשגחה בזהירות 
למי חלקו ואשרי  כן , גם אחרים להזהיר  יצא 

לשונו. כאן עד בזה, הרבים לזכות  שמשתדל 

השם אהבת  שער הלבבות חובת  (פרקובספר

אלאו ') מתקן שאינו  מי "וכן  קדשו: לשון וזהו
שמתקן ומי מעוטה, זכותו תהיה בלבד  נפשו
מי זכיות כפי זכותו  תכפל  רבות ונפשות נפשו
ואמרינן לשונו. כאן  עד  לאלקים", שמתקן

יט:)בסנהדרין  סנהדרין פה: ב"מ ועי"ע  צ"ט : כל(דף :
כאלו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן  המלמד

בחרן ". עשו  אשר  הנפש  "ואת  שנאמר עשאו,

חדש בזוהר ס"ב)איתא בכל:(דף  כריז כרוזא 
ואינון באורייתא דמשתדלין  אינון  זכאין  יומא,
על דמעבירין  ואינון לאחרנין להון  דמזכין
את  ד"ואהבת הפסוק ג"כ יקיים ובזה מדותיהן .
על אותו שתאהב ג "כ שפירושו אלקיך" ה'
הבריות  את שקירב אבינו  אברהם כמדת  בריותיו 
כדאיתא ה', דרך ולמדם  השכינה כנפי תחת 

וברמב"ם. בספרי

להציל  מישראל איש כל  על  החיוב נובע ממה 
זה , על נצטווינו היכן   ה' מדרך מלסור אחיו את
החובה זי "ע: הק' חיים החפץ  שכתב  מה ראה 

ישראל  נפשות להצלת

אלקיך ה' את מואהבת  בזריזות

"ואהבת  בתורה  וכתובכתוב אלקיך", ד ' את
לבני קוראים שנהיה כוללת  זו  שמצוה הרמב"ם,
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כמו בו, ולהאמין יתעלה  ולעבודתו  כולם אדם 
ותרבה בשבחיו תספר  אחד  איש  תאהב שאם
כשתאהב כן  אותו, לאהוב אדם  בני  ותקרא בהם
הסכלים ספק בלי קורא  אתה באמת  יתעלה אותו

ידעתו. אשר  האמת  לידיעת והפתאים

אהבהו אלקיך ", ד' את "ואהבת וז"ל: בספרי 
הנפש  "את  שנאמר  אביך כאברהם הבריות על

בחרן ". עשו  אשר 

חבירו את איש שהזריזות בעליל רואה הנך 
שאנו ד' אהבת של המצוה עצם  הוא  ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר  יום בכל קורין

מצד  הרבים  בעוונותינו שנתרבה כהיום והנה
ממש  והוא עבר בכל גדולות  פירצות  הרע היצר 
מצוה טובה, חלקה כל  לכלות  ורוצה בוער  כאש 
ה' יראי  של חבורה  כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה

נפשם בכל הדת  זצ "ל )להחזיק להח"ח .(חוה"ד 

להשיב  להתייגע חייבים רבה  ויגיעה  עמל כמה 
הדרך מן התועה ישראלי נפש

חמורו או אויבך שור  תפגע "כי בתורה כתוב
"לא תצא  בפרשת  וכתיב לו", תשיבנו  השב תועה
נדחים שיו  את או אחיך שור  את תראה
וכתב לאחיך". תשיבם השב מהם וההתעלמת
ומזה לברוח, שהרחיקו מורה  ש"נדחים" הרמב"ן,
ממונו על כך  כל התורה חסה אם להתבונן, נוכל
שתעה שיו או  חמורו  על אפילו  ישראל של
הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך  מן והרחיק 
הישראלי נפש על לרחם צריך כמה שכן וכל
רב עמל יצטרך אם אפילו הדרך מן  שתועה

האמת . דרך אל להשיבו ולראות 

מאה אפילו רז"ל דרשו תשיבם", "השב 
יגיעות  מאה  צריך  אפילו בעניננו, כן  וכמו  פעמים,
לידיעה אובדות  צאן להטות  בהם לעסוק עלינו 

ועבודתו .(שם)הבורא

והיה ותבונה  חכמה  בלבם נתן שה' מאלה 
ברבים הדרשה  ידי על  ההמון להציל  בכוחם

האובדות  הנפשות יתבקשו

שד' השם ויראי  תורה מבעלי  נמצאים והנה
לרפאות  בכחם והיה  ותבונה חכמה בלבם נתן
וכשופר בגרון  לקרא עליהם והחיוב עמנו , שבר
ממים ההמון  להציל ברבים לדרוש  קולם  להרים
שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי הזדונים
יתברך השם אמונת בלבם ולהשריש  דסט"א 

בצוק לבם תורהולחזק ללימוד לחזקם העתים

ככה יעשו לא  ואם המצוות , ולקיום הקדושה
רמז זה ועל האובדות, נפשות מהם  יתבקשו

ל"דהנביא הנחלות יחזקאל  את  וכו' הנבא  אדם "בן 
וכו '" חזקתם .(שם)לא

בזמננו החוטאים  רוב  הדרך את להם  והודעת
הח"ח) רבה(בזמן מצוה   אובד  כשה תועים רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם

ברובן מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים ידי על תועים רק ח"ו , להכעיס שאינם 
שאינו אובד כשה הם והרי אותם, שמתעים
רבה ומצוה בעליו , לבית  לשוב הדרך  יודע
הדרך להורותם התועות נפשות על לרחם
הדרך את  להם "והודעת שכתוב וכמו הנכונה,

בה ילכו" .(שם)אשר 

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב  גודל 

טובע חבירו את  שרואה למי  דומה והדבר 
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר  או  בנהר
אין ואם רעך", דם על תעמוד  "לא דמו על לעמוד 
להציל אנשים לשכור  מחויב בעצמו  להצילו בכחו
וכו ' תעמוד  דלא  בלאו  עובר בזה נתעצל  ואם

תכ"ו) בחו"מ שנחלה,(כמו"ש לחבירו רואה אם או
לאכול רוצה דעתו  חלישת  ומרוב עצומה במחלה
כחו בכל מחויב בוודאי מיתתו  הגורמים דברים
שמרוב אנשים רואים כשאנו כן  וכמו מזה, למנעו 
הזמן בהבלי  טרדותם וגודל דעתם חלישת
מצותיו קיום חיוב וגודל  ה' תורת  מהם  נשתכח
לכרות  שיגמרו  דברים על לעבור  באים ועי"ז
להתעצל לנו  אסור  בודאי החיים מארץ  נפשם
עליהם יחול שלא כדי  ד' דברי את לקיים מלזרזם 
לבסוף אבל אפיה מאריך  הקב"ה  כי ד ' אף חרון 

דיליה .(שם)גבי

בזה להשתדל צריך כמה  ערבות מדין

לא ד ' מאת התורה שקבלנו  שבעת  ידוע  הנה
מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד  עצמנו על
שאר אצל התורה קיום לחזק ביכלתנו שיהיה 
כמ"ש  לזה, זה ערבים וכולנו ישראל בני 
וכו ' ולבנינו" לנו  והנגלות אלקינו לד' "הנסתרות
יכול מישראל  אחד שכל הדין  לכן  וכפירש"י ,
כגון יצא בעצמו הוא אפילו חבירו את להוציא

שופר. ותקיעת קידוש 

לשמעון ערב נעשה ראובן אם  נתבונן, ועתה
ששמעון ורואה כתרים, אלפים כמה  על אחיו,

ליקח את רוצה מכבר  מכיר  והוא עסק איזה

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  טו

עלכּ אןגּ ם  וכתבּת י אמרוּ , ולא ונתע צּ ל וּ  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לּ צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם  היה 
הּת וֹ כחה "מצות ׁש לם ספר ה זּ ה ".הענין 

בּ זמנּ ינוּ ויד וּ ע לה נּ צל  יכוֹ לים ואי ימ"ש, מהיטלער  נצלה  י שׂ ראל  ארץ  אי ה ּס ּפ וּ ר , 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת 

ה ּמ קבּ לרב  מהגה "צ  ׁש מע  לי ס ּפ ר אׁש לגאחד ליבּ  יהוּ דה  בּ על ר בּ י זצוקללה"ה 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על  הּס לּ ם  ספר מחבּ ר 

כל בזה ויפסיד  ומר רע  הוא  כי ההוא העסק
עושה ראובן  היה מההשתדלות  כמה מעותיו,
שעי"ז הרע מהעסק אחיו  שמעון  את  למנוע 
לידע האדם צריך בעניננו וכן אליו, החוב יחזור
ידי על עון מאיזה חבירו  את  למנוע יכול דאם 
מתעצל והוא  עירו  אנשי את  או  וכדומה תוכחה

עון. באותו  יתפש בזה

ותחבולות  עצות לבקש  צריך  שמים בחפצי 
עצמו כחפצי

שלא במה עצמו שיפטור האדם יחשוב ואל
דבריו היו שלא  מפני  התורה בקיום החזיק
עכ"פ  לחשוב צריך שמים חפצי כי רושם, עושין
עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי עצמו  כחפצי
הולך אלא  ממנו מתייאש  אינו  רע בענין הולך
ועושה בעצתם ושואל  ומבינים ליודעים 
ומצוי לו , עוזר והקב"ה עסקו , לתקן  תחבולות 
היה אלו  בזה ואף מהעסק , ירויח שלבסוף  הדבר 
כרצונו, אצלו  וחשובים  שקולים  שמים חפצי
הדת  להקים איך ותחבולות  עצות מחפש  היה
לו ממציא  הקב"ה היה  ובודאי יתמוטט, שלא 
ר "ל וכו ', דעהו דרכיך בכל שאמר וזה ועזר , עצה
עצמך, בעניני מתנהג שאתה הדרכים באותן
ותחבולות , עצות לחפש שמים בחפצי תתנהג 
שיתרומם לימינך ויעמוד עיניך יאיר  הקב"ה ואז

ידך על ישראל וקרן התורה דברי קרן תוכן (ע "כ

הדת) חומת בספר  חיים .החפץ

הדוחים ליום, מיום הכלל הצלת לדחות אסור
מרצחים בשם נקראים

אפשר הכוונה  נאמנה", קרי' לזונה היתה "איכה
מה ידי ועל איך ואמר , תמה הנביא  ישעי' כי לומר 
להיות  הנאמנה עיר  ירושלים קדשנו  עיר הגיע
שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק  אמר  זה על כזונה,

דחו אז מכשולים, ולתקן וצדק טוב דבר לעשות 
אבל בה" "ילין  שאמר  וזה  יום אל מיום הדבר 
רע דבר על המצוה אליהם שבאה המצוה במעשה
שאמר וזה ומיד תיכף  אותה לעשות  עצמם  זרזו
מדריגה עד הגיעו כן  על מרצחים" "ועתה
לזרז צריך האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה,
אל לידך הבאה מצוה כמ"ש  תיכף ולקיימה בה 

לאנדא)תחמיצנה ר"י בשם הנפש  .(רפואת

ò₣דč ה הז ₣הר  ùל ýflד  להתח þק ýְְְְְִִִֵַַַַָהתע₣רר

ידעּוה 'אחינּוו'ּטהֹוריםה 'ׂשראלי' נבֹונים , ְְְְִִֵֵֵַָ
ׁשּכּידּוע הּקדֹוׁש הּזהר ּבלּמּוד  לעסק ְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית ּבֹוננּו
ּכמֹו וטֹובה  ּברכה לכל  ּומסּגל הּנׁשמה את ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 

ּבאצ ּבע " "מֹורה ּבספרֹו זלה"ה החיד"א  (ב,ׁשּכתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
עלמד ) מר ֹומם הזֹוהר  ספר  "ּליּמּוד  ל ׁשֹונֹו: ְְְִֵֶֶַַַָוזה

ׁשּיטעה ואף קאמר מאי ידע  לא  ּבׁשּגם ּליּמּוד , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכל
עּכ"ל ל ּנׁשמה..." ּגדֹול ּתיקּון והּוא  ְְְִִִַַַָָָָּבקריאת ֹו,

הזֹוהרזלה"ה. ּבלּמּוד  להתחּזק התעֹורר ּו ּכ� על
ׁשּכת ּובה ּקד ֹו� קיט )ּכמ ֹו לה'(ּתהּלים לעׂשֹות  "עת  ְְֲִִֵֶַַָ

,"ת ֹורת הּתֹורההפרּו את מפירים רב ּכשהערב (ּובאּורֹו: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּׁשכינה לכבֹוד ּוזמן  עת  ולעׂשֹות להתחּזק עלינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָמ ּוטל

ּוׁשכינּתיּה) קב"ה  ּוליחדא זמןה ּקדֹוׁשה, ׁשּזהּו מ ּׁשּום , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וכּיד ּוע בלימּוד הּגא ּולה, ּתל ּויה הּגאּולה  ּכל ְְַַַָָ

הּקדֹו�, הּקדֹוׁשהזֹוהר ּבזֹוהר  ׁשאמרּו (ז ֹוה"ח ּוכמֹו ְְְֶַַַָָ

מ:) עד ח"ב עלמא  יקּים ּדא דדרא "זכּו ּדֹור ֹו: ְְְֵַַַָָָָָָעל
ּליּמּוד  ׁשּבזכּות  וכּידּוע  מׁשיחא" מלּכא  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּדייתי
גלּותא מן  יפקּון  והאדר ֹות הּקדֹוׁש ְְְִִִַַַָָָָהז ֹוהר
ּבז ֹוהר כמ"ש  לנּסי ֹון . יצטרכ ּו לא ועֹוד  ְְְְְְֲִִִַַָָֹּברחמים

ּובּתּקּונים. ִִַַָהּקד ֹוׁש

לתּתא נׁשא  ּבני "וכ ּמה איתא : ו' ְְְִִֵַַַָָָָָּובּתּקּון
לתּתא יתגלי ּכד   ּדיל חיב ּורא  מהאי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָית ּפרנסּון
ּדר ֹור וקראת  ּובגיניּה יֹומ ּיא, ּבסֹוף  ּבתראה ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָּבדרא
מהימנא רעיא אמר  נׂשא  ּובפר ׁשת ּוגו'". ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹּבארץ 

ּברחמי". גלּותא  מן  יפקּון  ּדא ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ּבספרא



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יד 

כמו בו, ולהאמין יתעלה  ולעבודתו  כולם אדם 
ותרבה בשבחיו תספר  אחד  איש  תאהב שאם
כשתאהב כן  אותו, לאהוב אדם  בני  ותקרא בהם
הסכלים ספק בלי קורא  אתה באמת  יתעלה אותו

ידעתו. אשר  האמת  לידיעת והפתאים

אהבהו אלקיך ", ד' את "ואהבת וז"ל: בספרי 
הנפש  "את  שנאמר  אביך כאברהם הבריות על

בחרן ". עשו  אשר 

חבירו את איש שהזריזות בעליל רואה הנך 
שאנו ד' אהבת של המצוה עצם  הוא  ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר  יום בכל קורין

מצד  הרבים  בעוונותינו שנתרבה כהיום והנה
ממש  והוא עבר בכל גדולות  פירצות  הרע היצר 
מצוה טובה, חלקה כל  לכלות  ורוצה בוער  כאש 
ה' יראי  של חבורה  כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה

נפשם בכל הדת  זצ "ל )להחזיק להח"ח .(חוה"ד 

להשיב  להתייגע חייבים רבה  ויגיעה  עמל כמה 
הדרך מן התועה ישראלי נפש

חמורו או אויבך שור  תפגע "כי בתורה כתוב
"לא תצא  בפרשת  וכתיב לו", תשיבנו  השב תועה
נדחים שיו  את או אחיך שור  את תראה
וכתב לאחיך". תשיבם השב מהם וההתעלמת
ומזה לברוח, שהרחיקו מורה  ש"נדחים" הרמב"ן,
ממונו על כך  כל התורה חסה אם להתבונן, נוכל
שתעה שיו או  חמורו  על אפילו  ישראל של
הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך  מן והרחיק 
הישראלי נפש על לרחם צריך כמה שכן וכל
רב עמל יצטרך אם אפילו הדרך מן  שתועה

האמת . דרך אל להשיבו ולראות 

מאה אפילו רז"ל דרשו תשיבם", "השב 
יגיעות  מאה  צריך  אפילו בעניננו, כן  וכמו  פעמים,
לידיעה אובדות  צאן להטות  בהם לעסוק עלינו 

ועבודתו .(שם)הבורא

והיה ותבונה  חכמה  בלבם נתן שה' מאלה 
ברבים הדרשה  ידי על  ההמון להציל  בכוחם

האובדות  הנפשות יתבקשו

שד' השם ויראי  תורה מבעלי  נמצאים והנה
לרפאות  בכחם והיה  ותבונה חכמה בלבם נתן
וכשופר בגרון  לקרא עליהם והחיוב עמנו , שבר
ממים ההמון  להציל ברבים לדרוש  קולם  להרים
שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי הזדונים
יתברך השם אמונת בלבם ולהשריש  דסט"א 

בצוק לבם תורהולחזק ללימוד לחזקם העתים

ככה יעשו לא  ואם המצוות , ולקיום הקדושה
רמז זה ועל האובדות, נפשות מהם  יתבקשו

ל"דהנביא הנחלות יחזקאל  את  וכו' הנבא  אדם "בן 
וכו '" חזקתם .(שם)לא

בזמננו החוטאים  רוב  הדרך את להם  והודעת
הח"ח) רבה(בזמן מצוה   אובד  כשה תועים רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם

ברובן מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים ידי על תועים רק ח"ו , להכעיס שאינם 
שאינו אובד כשה הם והרי אותם, שמתעים
רבה ומצוה בעליו , לבית  לשוב הדרך  יודע
הדרך להורותם התועות נפשות על לרחם
הדרך את  להם "והודעת שכתוב וכמו הנכונה,

בה ילכו" .(שם)אשר 

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב  גודל 

טובע חבירו את  שרואה למי  דומה והדבר 
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר  או  בנהר
אין ואם רעך", דם על תעמוד  "לא דמו על לעמוד 
להציל אנשים לשכור  מחויב בעצמו  להצילו בכחו
וכו ' תעמוד  דלא  בלאו  עובר בזה נתעצל  ואם

תכ"ו) בחו"מ שנחלה,(כמו"ש לחבירו רואה אם או
לאכול רוצה דעתו  חלישת  ומרוב עצומה במחלה
כחו בכל מחויב בוודאי מיתתו  הגורמים דברים
שמרוב אנשים רואים כשאנו כן  וכמו מזה, למנעו 
הזמן בהבלי  טרדותם וגודל דעתם חלישת
מצותיו קיום חיוב וגודל  ה' תורת  מהם  נשתכח
לכרות  שיגמרו  דברים על לעבור  באים ועי"ז
להתעצל לנו  אסור  בודאי החיים מארץ  נפשם
עליהם יחול שלא כדי  ד' דברי את לקיים מלזרזם 
לבסוף אבל אפיה מאריך  הקב"ה  כי ד ' אף חרון 

דיליה .(שם)גבי

בזה להשתדל צריך כמה  ערבות מדין

לא ד ' מאת התורה שקבלנו  שבעת  ידוע  הנה
מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד  עצמנו על
שאר אצל התורה קיום לחזק ביכלתנו שיהיה 
כמ"ש  לזה, זה ערבים וכולנו ישראל בני 
וכו ' ולבנינו" לנו  והנגלות אלקינו לד' "הנסתרות
יכול מישראל  אחד שכל הדין  לכן  וכפירש"י ,
כגון יצא בעצמו הוא אפילו חבירו את להוציא

שופר. ותקיעת קידוש 

לשמעון ערב נעשה ראובן אם  נתבונן, ועתה
ששמעון ורואה כתרים, אלפים כמה  על אחיו,

ליקח את רוצה מכבר  מכיר  והוא עסק איזה

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  טו

עלכּ אןגּ ם  וכתבּת י אמרוּ , ולא ונתע צּ ל וּ  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לּ צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם  היה 
הּת וֹ כחה "מצות ׁש לם ספר ה זּ ה ".הענין 

בּ זמנּ ינוּ ויד וּ ע לה נּ צל  יכוֹ לים ואי ימ"ש, מהיטלער  נצלה  י שׂ ראל  ארץ  אי ה ּס ּפ וּ ר , 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת 

ה ּמ קבּ לרב  מהגה "צ  ׁש מע  לי ס ּפ ר אׁש לגאחד ליבּ  יהוּ דה  בּ על ר בּ י זצוקללה"ה 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על  הּס לּ ם  ספר מחבּ ר 

כל בזה ויפסיד  ומר רע  הוא  כי ההוא העסק
עושה ראובן  היה מההשתדלות  כמה מעותיו,
שעי"ז הרע מהעסק אחיו  שמעון  את  למנוע 
לידע האדם צריך בעניננו וכן אליו, החוב יחזור
ידי על עון מאיזה חבירו  את  למנוע יכול דאם 
מתעצל והוא  עירו  אנשי את  או  וכדומה תוכחה

עון. באותו  יתפש בזה

ותחבולות  עצות לבקש  צריך  שמים בחפצי 
עצמו כחפצי

שלא במה עצמו שיפטור האדם יחשוב ואל
דבריו היו שלא  מפני  התורה בקיום החזיק
עכ"פ  לחשוב צריך שמים חפצי כי רושם, עושין
עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי עצמו  כחפצי
הולך אלא  ממנו מתייאש  אינו  רע בענין הולך
ועושה בעצתם ושואל  ומבינים ליודעים 
ומצוי לו , עוזר והקב"ה עסקו , לתקן  תחבולות 
היה אלו  בזה ואף מהעסק , ירויח שלבסוף  הדבר 
כרצונו, אצלו  וחשובים  שקולים  שמים חפצי
הדת  להקים איך ותחבולות  עצות מחפש  היה
לו ממציא  הקב"ה היה  ובודאי יתמוטט, שלא 
ר "ל וכו ', דעהו דרכיך בכל שאמר וזה ועזר , עצה
עצמך, בעניני מתנהג שאתה הדרכים באותן
ותחבולות , עצות לחפש שמים בחפצי תתנהג 
שיתרומם לימינך ויעמוד עיניך יאיר  הקב"ה ואז

ידך על ישראל וקרן התורה דברי קרן תוכן (ע "כ

הדת) חומת בספר  חיים .החפץ

הדוחים ליום, מיום הכלל הצלת לדחות אסור
מרצחים בשם נקראים

אפשר הכוונה  נאמנה", קרי' לזונה היתה "איכה
מה ידי ועל איך ואמר , תמה הנביא  ישעי' כי לומר 
להיות  הנאמנה עיר  ירושלים קדשנו  עיר הגיע
שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק  אמר  זה על כזונה,

דחו אז מכשולים, ולתקן וצדק טוב דבר לעשות 
אבל בה" "ילין  שאמר  וזה  יום אל מיום הדבר 
רע דבר על המצוה אליהם שבאה המצוה במעשה
שאמר וזה ומיד תיכף  אותה לעשות  עצמם  זרזו
מדריגה עד הגיעו כן  על מרצחים" "ועתה
לזרז צריך האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה,
אל לידך הבאה מצוה כמ"ש  תיכף ולקיימה בה 

לאנדא)תחמיצנה ר"י בשם הנפש  .(רפואת

ò₣דč ה הז ₣הר  ùל ýflד  להתח þק ýְְְְְִִִֵַַַַָהתע₣רר

ידעּוה 'אחינּוו'ּטהֹוריםה 'ׂשראלי' נבֹונים , ְְְְִִֵֵֵַָ
ׁשּכּידּוע הּקדֹוׁש הּזהר ּבלּמּוד  לעסק ְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית ּבֹוננּו
ּכמֹו וטֹובה  ּברכה לכל  ּומסּגל הּנׁשמה את ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 

ּבאצ ּבע " "מֹורה ּבספרֹו זלה"ה החיד"א  (ב,ׁשּכתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
עלמד ) מר ֹומם הזֹוהר  ספר  "ּליּמּוד  ל ׁשֹונֹו: ְְְִֵֶֶַַַָוזה

ׁשּיטעה ואף קאמר מאי ידע  לא  ּבׁשּגם ּליּמּוד , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכל
עּכ"ל ל ּנׁשמה..." ּגדֹול ּתיקּון והּוא  ְְְִִִַַַָָָָּבקריאת ֹו,

הזֹוהרזלה"ה. ּבלּמּוד  להתחּזק התעֹורר ּו ּכ� על
ׁשּכת ּובה ּקד ֹו� קיט )ּכמ ֹו לה'(ּתהּלים לעׂשֹות  "עת  ְְֲִִֵֶַַָ

,"ת ֹורת הּתֹורההפרּו את מפירים רב ּכשהערב (ּובאּורֹו: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּׁשכינה לכבֹוד ּוזמן  עת  ולעׂשֹות להתחּזק עלינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָמ ּוטל

ּוׁשכינּתיּה) קב"ה  ּוליחדא זמןה ּקדֹוׁשה, ׁשּזהּו מ ּׁשּום , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וכּיד ּוע בלימּוד הּגא ּולה, ּתל ּויה הּגאּולה  ּכל ְְַַַָָ

הּקדֹו�, הּקדֹוׁשהזֹוהר ּבזֹוהר  ׁשאמרּו (ז ֹוה"ח ּוכמֹו ְְְֶַַַָָ

מ:) עד ח"ב עלמא  יקּים ּדא דדרא "זכּו ּדֹור ֹו: ְְְֵַַַָָָָָָעל
ּליּמּוד  ׁשּבזכּות  וכּידּוע  מׁשיחא" מלּכא  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּדייתי
גלּותא מן  יפקּון  והאדר ֹות הּקדֹוׁש ְְְִִִַַַָָָָהז ֹוהר
ּבז ֹוהר כמ"ש  לנּסי ֹון . יצטרכ ּו לא ועֹוד  ְְְְְְֲִִִַַָָֹּברחמים

ּובּתּקּונים. ִִַַָהּקד ֹוׁש

לתּתא נׁשא  ּבני "וכ ּמה איתא : ו' ְְְִִֵַַַָָָָָּובּתּקּון
לתּתא יתגלי ּכד   ּדיל חיב ּורא  מהאי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָית ּפרנסּון
ּדר ֹור וקראת  ּובגיניּה יֹומ ּיא, ּבסֹוף  ּבתראה ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָּבדרא
מהימנא רעיא אמר  נׂשא  ּובפר ׁשת ּוגו'". ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹּבארץ 

ּברחמי". גלּותא  מן  יפקּון  ּדא ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ּבספרא



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   טז 

העוֹ לם ,הגה"צ על ּפ רצה  ימ "ש  היטלער  ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל א ׁש לג לי בּ  יהוּ דה  רבּ י
היּ הוּ דים  כּ ל את  וּ לאבּ ד  להרוֹ ג להׁש מיד  הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע  מאד  וּ פחדוּ 

ח "ו. ונׁש ים טף  זקן ועד  מנּ ער 

אמר :על יפקוּ ןכּ ן  דּ א  בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ורבּ י היוֹ ת  
להביןיבמ גּ לוּ תא יוּ כל  יהוּ די ׁש כּ ל  כּ די הּק וֹ ד ׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר  לתר גּ ם התחיל  , 

ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר על  הרא ׁש וֹ ן  ה ּס פר לא וֹ ר ׁש יּ צא  ׁש בּ יוֹ ם  ואמר הּק ד וֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  את  וללמד
ה זּ וֹ הר, מּס פר  הרא ׁש וֹ ן  הכּ ר לא וֹ ר ׁש יּ צא בּ יוֹ ם  היה וכ גּ ד וֹ לה , מּפ לה  לרׁש ע יהיה
זממוֹ  הצליח ולא  ימ "ש . היטלער ׁש ל  ה ּמ לחמה  ונגמרה מ ּפ לה  להר ׁש ע לוֹ  היה  אז

ה ּק ד וֹ ׁש ה . לארצנוּ  להגּ יע

רוֹ צים וּ כמ וֹ  ׁש כּ לּ ם ערבים  בּ ליוֹ ן וחצי אחד כּ מעט  וי ׁש  ׁש מ יּ א , לרחמי  זקוּ קים ׁש אנוּ  
יהוּ דים  מלי וֹ ן  15 את הזּ וֹ הרלחּס ל את  ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים , אנ וּ  לכן  ח"ו , 

אחת , בּ ׁש נה הזּ וֹ הר  כּ ל  יגמר אחד כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד  עשׂ ר וי וֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש 
החרדית  עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל  הרבּ נים  גּ דוֹ לי ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי 
דּ א  ׁש בּ ספרא ע "ה  יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י כּ הבטחת תרפ"א  בּ ׁש נת עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים 

בּ רחמי. גל וּ תא מן  יפקוּ ן 

סדרואכן , לפי הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  את  סיּ מוּ  העוֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנ ׁש י  בּ יוֹ ם  
נפסקה  מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם  בּ א וֹ תוֹ  הנה, חדׁש י  לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  ה יּ וֹ מי, הדּ ף

ׁש נים  ג' לפני טבת בּ חדׁש  בּ ע זּ ה , יצוּ קה ע וֹ פרת  ׁש ל  תשס "ט ה ּמ לחמה  בּ כסלו [מל ' 
טבת  כ "ב  2009עד  בינואר ל-18 2008 בּ דצמבּ ר 27 בּ ין ולמסּפ רם מלי וֹ ן]– וחזרוּ  . 

ׁש בוּ ע וֹ ת . כּ ּמ ה כּ בר קׁש ה בּ גל וּ ת  ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנ ׁש ים

היוּ אחר הערבים  ׁש זּ רק וּ  הּט ילים  ׁש רב ׁש מׁש , בּ בית  חד ׁש , בּ עּת וֹ ן כּ ת וּ ב, היה ׁש בוּ ע 
אנ ׁש ים  כּ ּמ ה אצלנ וּ  עבדוּ  הא לּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת  ה לׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית לה גּ יע צריכים 
 ּכ ואחר היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת  מעת  26-30  לער
הזּ וֹ הר הּס פר  ׁש בּ גמר כּ ן  וגם  מהטילים , ׁש מ ׁש  בּ ית כּ ל את  הצּ יל ה גּ ד וֹ ל  ה נּ ס  לנ וּ  נ וֹ דע 
ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד  טיל  רק  [וה גּ יע ה ּמ לחמה. נגמרה  מּמ ׁש  ה יּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש 
וגם  - כּ ל וּ ם ]. קרה ׁש לּ א גּ ד וֹ ל  נס היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי  מחנה 

הקדוש"יב. בזוהר  מתאחדי� בגימטריא"ישראל
כמנין ימי�".1679 שבעה תשבו "ב�וכות

הקדושה שהשכינה יומם", עליהם ה' ["וענן 
ביום לראשי ל "סכותה וזוכים ישראל , על  חופפת
שתמיד  וכמו ע"ח, יבמות ירושלמי [עיין  נשק",

כ לירחי  בפתיחה דורש """"אבי אבי אבי אבי לההיה בעלבעלבעלבעל מרן מרן מרן מרן 
האטום],עזריעזריעזריעזרי"""" סכנת  על הזה, הפסוק את

הזוהר בלימוד  ישראל  עם התאחדות  ובזכות 
כמו ועוד, ומגוג, גוג  ממלחמת  נינצל הקדוש ,
שבעת  תשבו "בסוכות  עלינו  ציותה שהתורה
כל הקדוש  הזוהר  את  ללמוד חייבים כך ימים",

הפסק]. בלי השבוע 
סה ûמהימנýתא  צילא  òדוčה הþהר ְְְִִֵַַַָָָָֹֹֻלýflד 

ּבתהּלים ח ')ּכתּוב ק"מ עז(ּפרק 'אד -ני "ה ְֲִִֶֶָָֹֹ
ובירושלמי נׁשק". ּביום לראׁשי סּכתה ְְִִֶַָָָֹֹֹי ׁשּועתי 

עח) דף זה(יבמות  נשק" "ביום אחר  דבר  אמרו :
של דהסכך  המקובלים, וכתבו גוג. של נשקו
על החופפת  אם הנקראת  בינה, בבחינת  הסכה
הקדוש  הזוהר כן  וכמו דמהימנותא, בצלא  הבנים
וצילא לסכך נחשב בינה, בבחינת שלמודו 
שמציל נשק  ביום ומגן  ומסכך דמהימנותא,

ומגוג גוג ערבֹות)ממלחמת .(ּבּדי  ֲֵַָ

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יז

יצוּ קה"בּ מלחמת ה נּ ּס ים "עוֹ פרת  את  בּ עינינוּ  וראינוּ  כּ יּ ד וּ ע . מאד גּ דוֹ לים נ ּס ים  היוּ  
ׁש רק  לר בּ ים, אוֹ תם  ׁש חלּ קוּ  לפני  עוֹ ד ה זּ וֹ הר, ספרי הד ּפ סת  ידי  על  ׁש ּק ר וּ  הנּ גלים,

גּ ל וּ יים . נּס ים כּ בר  י ׁש  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש ע וֹ סקים

דּ וּ בזכוּ ת יתקיּ מוּ  ׁש רק זה , דּ הינוּ , מ גּ ל וּ תא", יפק וּ ן דּ א "בּ ספרא  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ברי  
להבין נוּ כל וּ כעת  עלינוּ , ׁש עברה ה ּק ט נּ ה  ה גּ ל וּ ת  מן  יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר כּ ל בּ גמר

בּ יוֹ מ וֹ  י וֹ ם דּ בר  המחלּ ק" ה "זּ וֹ הר  את  כּ לּ נוּ  נּס ים  ׁש אם  ּבּזהר )מזּ ה, ה ּיֹומי" ה יּ וֹ ם ("ּדף  וּ בפרט  , ַ ַ ִ ַ ַֹ 
בּ קל  יכ וֹ ל  אחד  ׁש כּ ל  גּ ד וֹ ל וֹ ת  אוֹ תיּ וֹ ת  עם  כּ רכים 10 ּת רגּ וּ ם עם  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ׁש נּ דּפ ס 
להבטחת  נזכּ ה  מ ּמ ׁש  בּ קר וֹ ב אז  אחת, בּ ׁש נה  הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר כּ ל  את  וּ לס יּ ם  ללמוֹ ד
ספר האי דּ איהוּ  דּ ח יּ י מאילנא  למטעם י שׂ ראל  דעתידין  "וּ בגין  לעיל האמוּ רה  הרׁש בּ "י

בּ רחמי ". גלוּ תא  מן בּ י ּה  יפקוּ ן  ה זּ הר

בּ זה ,צריכים  ּת לוּ יה  ה גּ א וּ לה וכל  העוֹ לם  ׁש כּ ל כּ זה  דּ בר וּ בפרט  טוֹ ב, דּ בר ׁש כּ ל לדעת 
ויכוֹ לים  ה כּ ל, על לעבר יכוֹ לים חזק רצוֹ ן  עם אבל  מניעוֹ ת , הר בּ ה י ׁש נן 

ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ ׁש מ יּ א , סיּ יע ּת א  עם  בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל "כּ דלה גּ יע 
ליּה ", דמזמנין אנּ וּ ן כּ ּמ ה  לאתדכייא  נׁש  בּ ר להּט הרוהּפ ר וּ ׁש ,בּ עי רוֹ צה אדם בּ ן כּ אׁש ר 

לוֹ , עוֹ זרים מלאכים  א וֹ ת וֹ כּ ּמ ה  לל וּ וֹ ת קד וֹ ׁש ים מלאכים ל וֹ  ׁש וֹ לח  ית בּ ר ׁש ה ם 
בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע

נׁש מתם ול וֹ מדי מטהרים ׁש הם  בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי  הר בּ ים  מזכּ י נקראים  הז וֹ הר 
ורעוֹ ת  קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת מ כּ ל  ישׂ ראל  עם  את וּ מ צּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונ ׁש מת 
נ ׁש מעת . וּ ּת פ לּ תם ּפ רוֹ ת  עוֹ שׂ ה וּ ברכּ תם ועצ וּ ם  רב  כּ חם בּ וודאי  וּ בגׁש מ יּ וּ ת, בּ רוּ חנ יּ וּ ת 

קדושמורי קהל אבינוורבותי על נחוס לא  היאך בגלותא ? שכינתא  תהא  מתי עד
שבשמים?

רוצהמלך יתברך  השם לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנן ביסורים  מתגולל המשיח
בנו רק  תלוי זה  וכל לגאלנו,

קלה העצה ומה  טובה  עצה  לנו  נתנו זיע"א והרשב"י  הנביא אליהו  רבינו  משה 
ומיד . תיכף  שיבוא  נזכה וכיצד  הגאולה , לקירוב לעשות מה ומועילה 

הזוהרהעצה  ספר כל סיום שנעשה  המשיח, את יביא הזה  שהכולל היא : הפשוטה 
שבוע  בכל לסיים  יכולים  אברכים  26 לנו יש אם מאוד, קל  וזה ויום, יום  בכל
הזוהר סיום  שבוע כל  לנו ויש ימים שבע  ביום שעות שתי  ילמוד  אברך שכל  ידי על 
היקרות  הכי השעות  שהן  12-2 שעות  שתי מחצות  ילמדו אלו שעות  והשני הקדוש,
אלו חצות ללומדי  להצטרף  יוכלו  כולו העולם  בכל  אחד  כל וכן בשמים , והחשובות
האלו האברכים להצדיקים הגונה בצדקה יעזור שמצטרף אחד וכל כולו , העולם  בכל

הקדוש. בציונו פנים , אל  פנים להרשב"י  ומתקשרים  הלומדים

השם.יקרים אחים בעזרת  ומיד תיכף אותו, להביא  יכולים  ביחד באחדות א.כולנו 
ישראל . תורה .ב.ואהבת  שעות  מיליוני  להרבות  זה ,ג.עלינו לכל  ולזכות 

הקדוש. זוהר בלימוד רק יכולים



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   טז 

העוֹ לם ,הגה"צ על ּפ רצה  ימ "ש  היטלער  ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל א ׁש לג לי בּ  יהוּ דה  רבּ י
היּ הוּ דים  כּ ל את  וּ לאבּ ד  להרוֹ ג להׁש מיד  הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע  מאד  וּ פחדוּ 

ח "ו. ונׁש ים טף  זקן ועד  מנּ ער 

אמר :על יפקוּ ןכּ ן  דּ א  בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ורבּ י היוֹ ת  
להביןיבמ גּ לוּ תא יוּ כל  יהוּ די ׁש כּ ל  כּ די הּק וֹ ד ׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר  לתר גּ ם התחיל  , 

ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר על  הרא ׁש וֹ ן  ה ּס פר לא וֹ ר ׁש יּ צא  ׁש בּ יוֹ ם  ואמר הּק ד וֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  את  וללמד
ה זּ וֹ הר, מּס פר  הרא ׁש וֹ ן  הכּ ר לא וֹ ר ׁש יּ צא בּ יוֹ ם  היה וכ גּ ד וֹ לה , מּפ לה  לרׁש ע יהיה
זממוֹ  הצליח ולא  ימ "ש . היטלער ׁש ל  ה ּמ לחמה  ונגמרה מ ּפ לה  להר ׁש ע לוֹ  היה  אז

ה ּק ד וֹ ׁש ה . לארצנוּ  להגּ יע

רוֹ צים וּ כמ וֹ  ׁש כּ לּ ם ערבים  בּ ליוֹ ן וחצי אחד כּ מעט  וי ׁש  ׁש מ יּ א , לרחמי  זקוּ קים ׁש אנוּ  
יהוּ דים  מלי וֹ ן  15 את הזּ וֹ הרלחּס ל את  ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים , אנ וּ  לכן  ח"ו , 

אחת , בּ ׁש נה הזּ וֹ הר  כּ ל  יגמר אחד כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד  עשׂ ר וי וֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש 
החרדית  עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל  הרבּ נים  גּ דוֹ לי ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי 
דּ א  ׁש בּ ספרא ע "ה  יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י כּ הבטחת תרפ"א  בּ ׁש נת עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים 

בּ רחמי. גל וּ תא מן  יפקוּ ן 

סדרואכן , לפי הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  את  סיּ מוּ  העוֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנ ׁש י  בּ יוֹ ם  
נפסקה  מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם  בּ א וֹ תוֹ  הנה, חדׁש י  לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  ה יּ וֹ מי, הדּ ף

ׁש נים  ג' לפני טבת בּ חדׁש  בּ ע זּ ה , יצוּ קה ע וֹ פרת  ׁש ל  תשס "ט ה ּמ לחמה  בּ כסלו [מל ' 
טבת  כ "ב  2009עד  בינואר ל-18 2008 בּ דצמבּ ר 27 בּ ין ולמסּפ רם מלי וֹ ן]– וחזרוּ  . 

ׁש בוּ ע וֹ ת . כּ ּמ ה כּ בר קׁש ה בּ גל וּ ת  ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנ ׁש ים

היוּ אחר הערבים  ׁש זּ רק וּ  הּט ילים  ׁש רב ׁש מׁש , בּ בית  חד ׁש , בּ עּת וֹ ן כּ ת וּ ב, היה ׁש בוּ ע 
אנ ׁש ים  כּ ּמ ה אצלנ וּ  עבדוּ  הא לּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת  ה לׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית לה גּ יע צריכים 
 ּכ ואחר היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת  מעת  26-30  לער
הזּ וֹ הר הּס פר  ׁש בּ גמר כּ ן  וגם  מהטילים , ׁש מ ׁש  בּ ית כּ ל את  הצּ יל ה גּ ד וֹ ל  ה נּ ס  לנ וּ  נ וֹ דע 
ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד  טיל  רק  [וה גּ יע ה ּמ לחמה. נגמרה  מּמ ׁש  ה יּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש 
וגם  - כּ ל וּ ם ]. קרה ׁש לּ א גּ ד וֹ ל  נס היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי  מחנה 

הקדוש"יב. בזוהר  מתאחדי� בגימטריא"ישראל
כמנין ימי�".1679 שבעה תשבו "ב�וכות

הקדושה שהשכינה יומם", עליהם ה' ["וענן 
ביום לראשי ל "סכותה וזוכים ישראל , על  חופפת
שתמיד  וכמו ע"ח, יבמות ירושלמי [עיין  נשק",

כ לירחי  בפתיחה דורש """"אבי אבי אבי אבי לההיה בעלבעלבעלבעל מרן מרן מרן מרן 
האטום],עזריעזריעזריעזרי"""" סכנת  על הזה, הפסוק את

הזוהר בלימוד  ישראל  עם התאחדות  ובזכות 
כמו ועוד, ומגוג, גוג  ממלחמת  נינצל הקדוש ,
שבעת  תשבו "בסוכות  עלינו  ציותה שהתורה
כל הקדוש  הזוהר  את  ללמוד חייבים כך ימים",

הפסק]. בלי השבוע 
סה ûמהימנýתא  צילא  òדוčה הþהר ְְְִִֵַַַָָָָֹֹֻלýflד 

ּבתהּלים ח ')ּכתּוב ק"מ עז(ּפרק 'אד -ני "ה ְֲִִֶֶָָֹֹ
ובירושלמי נׁשק". ּביום לראׁשי סּכתה ְְִִֶַָָָֹֹֹי ׁשּועתי 

עח) דף זה(יבמות  נשק" "ביום אחר  דבר  אמרו :
של דהסכך  המקובלים, וכתבו גוג. של נשקו
על החופפת  אם הנקראת  בינה, בבחינת  הסכה
הקדוש  הזוהר כן  וכמו דמהימנותא, בצלא  הבנים
וצילא לסכך נחשב בינה, בבחינת שלמודו 
שמציל נשק  ביום ומגן  ומסכך דמהימנותא,

ומגוג גוג ערבֹות)ממלחמת .(ּבּדי  ֲֵַָ

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יז

יצוּ קה"בּ מלחמת ה נּ ּס ים "עוֹ פרת  את  בּ עינינוּ  וראינוּ  כּ יּ ד וּ ע . מאד גּ דוֹ לים נ ּס ים  היוּ  
ׁש רק  לר בּ ים, אוֹ תם  ׁש חלּ קוּ  לפני  עוֹ ד ה זּ וֹ הר, ספרי הד ּפ סת  ידי  על  ׁש ּק ר וּ  הנּ גלים,

גּ ל וּ יים . נּס ים כּ בר  י ׁש  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש ע וֹ סקים

דּ וּ בזכוּ ת יתקיּ מוּ  ׁש רק זה , דּ הינוּ , מ גּ ל וּ תא", יפק וּ ן דּ א "בּ ספרא  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ברי  
להבין נוּ כל וּ כעת  עלינוּ , ׁש עברה ה ּק ט נּ ה  ה גּ ל וּ ת  מן  יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר כּ ל בּ גמר

בּ יוֹ מ וֹ  י וֹ ם דּ בר  המחלּ ק" ה "זּ וֹ הר  את  כּ לּ נוּ  נּס ים  ׁש אם  ּבּזהר )מזּ ה, ה ּיֹומי" ה יּ וֹ ם ("ּדף  וּ בפרט  , ַ ַ ִ ַ ַֹ 
בּ קל  יכ וֹ ל  אחד  ׁש כּ ל  גּ ד וֹ ל וֹ ת  אוֹ תיּ וֹ ת  עם  כּ רכים 10 ּת רגּ וּ ם עם  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ׁש נּ דּפ ס 
להבטחת  נזכּ ה  מ ּמ ׁש  בּ קר וֹ ב אז  אחת, בּ ׁש נה  הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר כּ ל  את  וּ לס יּ ם  ללמוֹ ד
ספר האי דּ איהוּ  דּ ח יּ י מאילנא  למטעם י שׂ ראל  דעתידין  "וּ בגין  לעיל האמוּ רה  הרׁש בּ "י

בּ רחמי ". גלוּ תא  מן בּ י ּה  יפקוּ ן  ה זּ הר

בּ זה ,צריכים  ּת לוּ יה  ה גּ א וּ לה וכל  העוֹ לם  ׁש כּ ל כּ זה  דּ בר וּ בפרט  טוֹ ב, דּ בר ׁש כּ ל לדעת 
ויכוֹ לים  ה כּ ל, על לעבר יכוֹ לים חזק רצוֹ ן  עם אבל  מניעוֹ ת , הר בּ ה י ׁש נן 

ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ ׁש מ יּ א , סיּ יע ּת א  עם  בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל "כּ דלה גּ יע 
ליּה ", דמזמנין אנּ וּ ן כּ ּמ ה  לאתדכייא  נׁש  בּ ר להּט הרוהּפ ר וּ ׁש ,בּ עי רוֹ צה אדם בּ ן כּ אׁש ר 

לוֹ , עוֹ זרים מלאכים  א וֹ ת וֹ כּ ּמ ה  לל וּ וֹ ת קד וֹ ׁש ים מלאכים ל וֹ  ׁש וֹ לח  ית בּ ר ׁש ה ם 
בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע

נׁש מתם ול וֹ מדי מטהרים ׁש הם  בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי  הר בּ ים  מזכּ י נקראים  הז וֹ הר 
ורעוֹ ת  קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת מ כּ ל  ישׂ ראל  עם  את וּ מ צּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונ ׁש מת 
נ ׁש מעת . וּ ּת פ לּ תם ּפ רוֹ ת  עוֹ שׂ ה וּ ברכּ תם ועצ וּ ם  רב  כּ חם בּ וודאי  וּ בגׁש מ יּ וּ ת, בּ רוּ חנ יּ וּ ת 

קדושמורי קהל אבינוורבותי על נחוס לא  היאך בגלותא ? שכינתא  תהא  מתי עד
שבשמים?

רוצהמלך יתברך  השם לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנן ביסורים  מתגולל המשיח
בנו רק  תלוי זה  וכל לגאלנו,

קלה העצה ומה  טובה  עצה  לנו  נתנו זיע"א והרשב"י  הנביא אליהו  רבינו  משה 
ומיד . תיכף  שיבוא  נזכה וכיצד  הגאולה , לקירוב לעשות מה ומועילה 

הזוהרהעצה  ספר כל סיום שנעשה  המשיח, את יביא הזה  שהכולל היא : הפשוטה 
שבוע  בכל לסיים  יכולים  אברכים  26 לנו יש אם מאוד, קל  וזה ויום, יום  בכל
הזוהר סיום  שבוע כל  לנו ויש ימים שבע  ביום שעות שתי  ילמוד  אברך שכל  ידי על 
היקרות  הכי השעות  שהן  12-2 שעות  שתי מחצות  ילמדו אלו שעות  והשני הקדוש,
אלו חצות ללומדי  להצטרף  יוכלו  כולו העולם  בכל  אחד  כל וכן בשמים , והחשובות
האלו האברכים להצדיקים הגונה בצדקה יעזור שמצטרף אחד וכל כולו , העולם  בכל

הקדוש. בציונו פנים , אל  פנים להרשב"י  ומתקשרים  הלומדים

השם.יקרים אחים בעזרת  ומיד תיכף אותו, להביא  יכולים  ביחד באחדות א.כולנו 
ישראל . תורה .ב.ואהבת  שעות  מיליוני  להרבות  זה ,ג.עלינו לכל  ולזכות 

הקדוש. זוהר בלימוד רק יכולים
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המשיח!!! את  נביא  אלו שעות  בשתי 
ונורארבותי, גדול  השם קידוש ה' ברוך כאן  לנו הרבותיש למען מתאספים  כולם

שמים וכשיהיה כבוד  להאברכים יתרמו כולו  העולם בכל אחד כל  כאשר
אחינו שכל עד  בעזהי"ת  ביומו , יום מידי  סיום  ונעשה אברכים 50 ניקח  כסף די לנו 
במירון הקדוש הרשב"י בציון  העולמי הזוהר הסיום  למעל שותפים יהיה ישראל  בני 
זכויותינו את מכפיל  כי  חיסרון לידי  יבואו לא הרבים  בזיכוי איך מובן  עתה
האחרונה  שהגאולה  הקדוש בזוהר שכתוב וכמו  קץ, אין  עד תורה שעות למיליארדי 
להינצל  היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה , התורה  ובכוח  בזכות  רק תבוא 

ומגוג גוג בראשונה ,יגממלחמת הקדוש הזוהר ולימוד הסוד תורת  ללמוד  היא ,
המשיח . מגיע ומיד ותיכף

ש"ספריג. דעה  יש כי מביא חמד " ה"שדי בעל
מארמית  הקדוש, הזוהר של תרגום  הינו הבהיר"
הנ"ל, הגאון  וכותב ומוסיף הקודש... ללשון
הרב  בזמ� קיי� היה כי �פק  אי� מקו�  שמכל

הקודש. בלשו� זוהר �פר ויטאל  חיי�  ר ' הקדוש

בראשית  זוהר  על בפירושו  ע"ב)שכן ל"ה הזכיר(דף 
מקודם ציון תוך  הזוהר מן  דברים חיים :רבי 

תירגמו גדולים כמה כן  כמו  הקדש ". לשון  "זוהר
הקודש  ללשון  הקדוש הזוהר מן ניכרים חלקים
ישכר רבי  המקובל הגאון  הוא והמיוחד והידוע 
הפירוש  בעל - פראג מק"ק  פתחיה רבי בן  בער

בינה " שלאמרי בזמנו שחי הקדוש, הזוהר על "
"מקור מופלא, ספר  חיבר אשר  - ויטאל חיים  ר '
אשר כל הקודש  ללשון  מארמית תרגם בו  חכמה"
התורה על ביאורים הקדוש בזוהר ידו מצאה
ופסוק פסוק לכל מצמיד שהוא תוך הפשט, בדרך
ההוא הכתוב  ביאור דברי מוצא מקום  התורה, מן

כהקדמתו. כלשונו  - בזוהר "

ישכר הסיבהרבי  את מגלה בהקדמתו בער
הזוהר של המקורית  מהלשון  לשנות  שהניעתו 
שאין "מאחר  וזל "ק: הקודש, ללשון הקדוש 
בלשונו הזוהר ] [של דבריו  בהבאת  תועלת 
הזוהר לשון  דברי שכל באשר  וצורתו ... כהוויתו 
העולם... בני המון  לרוב וחתומים  סתומים הם 
וצח , קצר  בלשון  זה חיבורי להעמיד אמרתי  בכן
בצבא צבא  יוצא  לכל ולהועיל לעזר  להיות
דברי כל  כאשר  הקדושה... תורתינו  דת העבודה,
ומבוארים פתוחים יתברך ה' בעזר יהיו  הזוהר

בו ". וקוראים הרואים  כל  לעין 

בתרגום פסול  שום הנ"ל הגאון  מצא שלא  הרי

תועלת  אדרבא, אלא  מארמית , הקדוש הזוהר
לנכון מצא  גם . העם  המון  לרוב בכך  ראה גדולה
יותר יקל למען - הקדוש הזוהר בסגנון לקצר

הקדוש . הזוהר דברי  תוכן  את להבין 

חכמה" "מקור החשוב חיבורו כי לציין  יש
זכה - שס"ט אלפים  ה' בשנת לראשונה שהופיע 
בעל ביניהם ארץ , ממצוקי נלהבות  להסכמות
עלינו, תגן  זכותם  הלבו "ש, ובעל  הקדוש  השל"ה
שלמה רבי האר "י ", "שבחי הספר מחבר  אף
כי להודיעו "באתי  : למחבר באגרת כותב שלומל,
הגיעוני, פורחות, קדושות אותיות  אותיותיו,
חכמתך, שמע  את בשמעי בנעימים פרחו וחבלים
הסתומים חכמה תעלומות מחקר  מוצא
בכל אביר לך ידמה מי הזוהר: בספר והחתומים
על שבחים  עוד מרעיף  כשהוא ישראל " המון 

בער ". ישכר  "רבי המחבר,

שהעתיקו האחרונים ישראל גדולי  בין
תרגומם תוך  הקדוש, הזוהר  מן קטעים בספריהם
חיים" ה"חפץ  את  מוצאים אנו  הקודש , ללשון

ישראל. נדחי בספרו ובפרט זיע"א

יהודה רבי היה הקדוש הזוהר  מתרגמי מגדולי
הספר את  חיבר אשר  מוורשא , זצ "ל רוזנברג
ועוד  תורה, חומשי חמשה כל על התורה" "זוהר
הזוהר מנגלות  הרבה העתיק בו הנ"ך, חלקי  על
זה בצד זה והעמיד הפרשיות סדרי על  הקדוש 

תרגומו. ואת  הזוהר  לשון את

זצוק"ל: חמד" ה"שדי  בעל מכתב מתוך 

הקודש א א א א .... בלשון  הזוהר  נכתב שמא החשש 
הזוהר להיפך, כלל, נראה  אינו להסתירו כדי
ואיזה שלנו, האמונה יסודות  מקור הוא הקדוש 
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 האלף שכר

אנש אלף  עד יתאחדו ביחד ואם ביום, שעות שתי  הקדוש זוהר ללמוד ביחד  ים
זוהר סיומי אלף  יום בכל לסיים נזכה  במירון הרשב"י כולל

זוהר" סיומי 455"אלף ירדפוני"כמניןבגימטריא  וחסד הזוכה[שכל"טוב 

לזכות בקל אפשר ישראל ובאחדות הקדוש , הזוהר  של סיומים  אלף ולסיים לארגן

חיי "] ימי כל ירדפוני  וחסד טוב  ש"אך לו מובטח  .לכך,

במירון" זוהר  סיומי  763"אלף והצלחה "כמנין:בגימטריא "בריאות 
וכמנין והנפש. הגוף לבריאת שנזכה " לאליהו הגביע בפסח החמישי 

וכמנין :"הנביא  ומשיח. הנביא אליהו לביאת  שנזכה   הטובים "החיים 
וכמנין:ביותר" טובים. לחיים  שנזכה  ובריאות": שנזכה"הצלחה 

וכמנין: ובריאות. שוא""להצלחה  היתה  אלףלא מסיימים  היו שאם 
וכן  תרפ"א  בשנת  הביד "ץ שאמרו  כמו שואה  היתה  לא  סיומים

זצ"ל. הסולם  בעל  עלינו וכמנין:הצה "ק נא יתברך ""שמור שהשם 
עלינו. אהבה "שנוכמנין:ישמור  וישלח "ת  אותנו יאהב יתברך השם  

הגאולה . את  לנו

האמונה יסודות להסתיר  בזה להיות תוכל כוונה
שיוצרך דבר  אין  הלא - ואדרבא  העולם?! מן
כמו התחזקות , מיני בכל בלב, אותו  להשריש 

- זוהרב ב ב ב ....האמונה! מעולם היה כבר הלא 
- הקודש . ללשון ישראלג ג ג ג ....מתורגם גדולי  הלא

קבלה פי "על  הקדוש, הזוהר  על פירושים חיברו
הזוהר את  לגלות  כדי דווקא  וזאת עמוקה ",

- בכתיד ד ד ד ....לעולם. כמוס טעם שום היה  בת לא
הארמית  דלשון דווקא, מארמית הקדוש הזוהר
שימשה ארמית הקודש. מללשון  יותר קדושה  אין
דברים וכמה חז"ל, בימי חולין  כשפת דווקא
שיובנו בשביל רק זו , בשפה הותקנו שבקדושה
יבינו ואישה איש שכל - חמירא" "כל כגון לכל.
בשביל - קדיש ואמירת החמץ , את  בלב לבטל
בהם, ויכון  המילים פירוש את  יבין  יתום שכל

לדידהו, זה וכל  המת. נשמת לטובת  אבל שיועיל

יחובר הזוהר ש�פר  היה מוטב  בודאי  לדיד�

יותר..., לנו המוב� הקודש תרומהבלשו� ובפרשת
[הזוהר ] השכינה ש"מביא - הקודש לשו�

בה", לשוןמתחברת היא ארמית לשון ואילו 
כלשון קדיש לומר תיקנו ולכך אחרא, הסטרא
הסטרא כח ישבר  שבכך כדי אחרא , הסטרא

לתרגם מותר  רק שלא  הרי להם. שמובן  אחרא
הקודש, ללשון  הזוהר מעליותא את  דווקא אלא

כי הקודש, ללשו� הקדוש הזוהר את לתרג� היא

ואדרבא , ארמית, מבי� אינו הע� המו� בימינו

אל  היא שמחוברת  הקודש. בלשו� יתירה קדושה

הקדושה. השכינה

הזוהר בלימוד  יתאחדו העם שכל  ידי ועל
הרע)הקדוש  היצר בפני התירוצים  דלת בכך(ותנעל ,

הרשב"י נבואת  בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו 
ובסגולתו ביה , אתגליא דהאי  דרא "זכאה
דוד  בן  בביאת עינינו , ותחזנה דרור " "וקראתם
והדר ב"עז" ויגאלינו, יבוא ביופיו מלך משיחנו ,
חלקינו, צורנו חי  א -ל זאת ובשכר לאלוקינו,
חכמה ר ּוח יהוה רּוח עליו ל-ונחה בחיינו, ְְְְַַָָָָָָָֹיזכינו
יהוה: ויראת ּדעת רּוח ּוגבּורה עצה רּוח  ְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּובינה

ב ') י "א  פרק הּנביא(ישעיה נבּואת  ּבנּו ויקּוים .ְִִַַַָָ
ּופתא� מלאכי: לפני דר� ּופּנה מלאכי �לח  "הנני ְִַָ

מבק�י�  אּת�  א�ר האד ֹו�  היכלֹו אל יב ֹוא
אמר בא ה ּנה חפצי� אּת�  א�ר הּברית ּומלא �

צבקֹות" א')ה' ג ' פרק ויׂשמח (מלאכי עיננּו יראּו , ְְְִִֵֵַ
ּבגא ּלת  נפׁשנּו ּפדּות ועל  גאּולתינּו על  ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֻל ּבנּו,

בב "א. ִָעֹולמים
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ונורארבותי, גדול  השם קידוש ה' ברוך כאן  לנו הרבותיש למען מתאספים  כולם

שמים וכשיהיה כבוד  להאברכים יתרמו כולו  העולם בכל אחד כל  כאשר
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זכויותינו את מכפיל  כי  חיסרון לידי  יבואו לא הרבים  בזיכוי איך מובן  עתה
האחרונה  שהגאולה  הקדוש בזוהר שכתוב וכמו  קץ, אין  עד תורה שעות למיליארדי 
להינצל  היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה , התורה  ובכוח  בזכות  רק תבוא 

ומגוג גוג בראשונה ,יגממלחמת הקדוש הזוהר ולימוד הסוד תורת  ללמוד  היא ,
המשיח . מגיע ומיד ותיכף

ש"ספריג. דעה  יש כי מביא חמד " ה"שדי בעל
מארמית  הקדוש, הזוהר של תרגום  הינו הבהיר"
הנ"ל, הגאון  וכותב ומוסיף הקודש... ללשון
הרב  בזמ� קיי� היה כי �פק  אי� מקו�  שמכל

הקודש. בלשו� זוהר �פר ויטאל  חיי�  ר ' הקדוש

בראשית  זוהר  על בפירושו  ע"ב)שכן ל"ה הזכיר(דף 
מקודם ציון תוך  הזוהר מן  דברים חיים :רבי 

תירגמו גדולים כמה כן  כמו  הקדש ". לשון  "זוהר
הקודש  ללשון  הקדוש הזוהר מן ניכרים חלקים
ישכר רבי  המקובל הגאון  הוא והמיוחד והידוע 
הפירוש  בעל - פראג מק"ק  פתחיה רבי בן  בער

בינה " שלאמרי בזמנו שחי הקדוש, הזוהר על "
"מקור מופלא, ספר  חיבר אשר  - ויטאל חיים  ר '
אשר כל הקודש  ללשון  מארמית תרגם בו  חכמה"
התורה על ביאורים הקדוש בזוהר ידו מצאה
ופסוק פסוק לכל מצמיד שהוא תוך הפשט, בדרך
ההוא הכתוב  ביאור דברי מוצא מקום  התורה, מן

כהקדמתו. כלשונו  - בזוהר "

ישכר הסיבהרבי  את מגלה בהקדמתו בער
הזוהר של המקורית  מהלשון  לשנות  שהניעתו 
שאין "מאחר  וזל "ק: הקודש, ללשון הקדוש 
בלשונו הזוהר ] [של דבריו  בהבאת  תועלת 
הזוהר לשון  דברי שכל באשר  וצורתו ... כהוויתו 
העולם... בני המון  לרוב וחתומים  סתומים הם 
וצח , קצר  בלשון  זה חיבורי להעמיד אמרתי  בכן
בצבא צבא  יוצא  לכל ולהועיל לעזר  להיות
דברי כל  כאשר  הקדושה... תורתינו  דת העבודה,
ומבוארים פתוחים יתברך ה' בעזר יהיו  הזוהר

בו ". וקוראים הרואים  כל  לעין 

בתרגום פסול  שום הנ"ל הגאון  מצא שלא  הרי

תועלת  אדרבא, אלא  מארמית , הקדוש הזוהר
לנכון מצא  גם . העם  המון  לרוב בכך  ראה גדולה
יותר יקל למען - הקדוש הזוהר בסגנון לקצר

הקדוש . הזוהר דברי  תוכן  את להבין 

חכמה" "מקור החשוב חיבורו כי לציין  יש
זכה - שס"ט אלפים  ה' בשנת לראשונה שהופיע 
בעל ביניהם ארץ , ממצוקי נלהבות  להסכמות
עלינו, תגן  זכותם  הלבו "ש, ובעל  הקדוש  השל"ה
שלמה רבי האר "י ", "שבחי הספר מחבר  אף
כי להודיעו "באתי  : למחבר באגרת כותב שלומל,
הגיעוני, פורחות, קדושות אותיות  אותיותיו,
חכמתך, שמע  את בשמעי בנעימים פרחו וחבלים
הסתומים חכמה תעלומות מחקר  מוצא
בכל אביר לך ידמה מי הזוהר: בספר והחתומים
על שבחים  עוד מרעיף  כשהוא ישראל " המון 

בער ". ישכר  "רבי המחבר,

שהעתיקו האחרונים ישראל גדולי  בין
תרגומם תוך  הקדוש, הזוהר  מן קטעים בספריהם
חיים" ה"חפץ  את  מוצאים אנו  הקודש , ללשון

ישראל. נדחי בספרו ובפרט זיע"א

יהודה רבי היה הקדוש הזוהר  מתרגמי מגדולי
הספר את  חיבר אשר  מוורשא , זצ "ל רוזנברג
ועוד  תורה, חומשי חמשה כל על התורה" "זוהר
הזוהר מנגלות  הרבה העתיק בו הנ"ך, חלקי  על
זה בצד זה והעמיד הפרשיות סדרי על  הקדוש 

תרגומו. ואת  הזוהר  לשון את

זצוק"ל: חמד" ה"שדי  בעל מכתב מתוך 

הקודש א א א א .... בלשון  הזוהר  נכתב שמא החשש 
הזוהר להיפך, כלל, נראה  אינו להסתירו כדי
ואיזה שלנו, האמונה יסודות  מקור הוא הקדוש 

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  יט

 האלף שכר

אנש אלף  עד יתאחדו ביחד ואם ביום, שעות שתי  הקדוש זוהר ללמוד ביחד  ים
זוהר סיומי אלף  יום בכל לסיים נזכה  במירון הרשב"י כולל

זוהר" סיומי 455"אלף ירדפוני"כמניןבגימטריא  וחסד הזוכה[שכל"טוב 

לזכות בקל אפשר ישראל ובאחדות הקדוש , הזוהר  של סיומים  אלף ולסיים לארגן

חיי "] ימי כל ירדפוני  וחסד טוב  ש"אך לו מובטח  .לכך,

במירון" זוהר  סיומי  763"אלף והצלחה "כמנין:בגימטריא "בריאות 
וכמנין והנפש. הגוף לבריאת שנזכה " לאליהו הגביע בפסח החמישי 

וכמנין :"הנביא  ומשיח. הנביא אליהו לביאת  שנזכה   הטובים "החיים 
וכמנין:ביותר" טובים. לחיים  שנזכה  ובריאות": שנזכה"הצלחה 

וכמנין: ובריאות. שוא""להצלחה  היתה  אלףלא מסיימים  היו שאם 
וכן  תרפ"א  בשנת  הביד "ץ שאמרו  כמו שואה  היתה  לא  סיומים

זצ"ל. הסולם  בעל  עלינו וכמנין:הצה "ק נא יתברך ""שמור שהשם 
עלינו. אהבה "שנוכמנין:ישמור  וישלח "ת  אותנו יאהב יתברך השם  

הגאולה . את  לנו

האמונה יסודות להסתיר  בזה להיות תוכל כוונה
שיוצרך דבר  אין  הלא - ואדרבא  העולם?! מן
כמו התחזקות , מיני בכל בלב, אותו  להשריש 

- זוהרב ב ב ב ....האמונה! מעולם היה כבר הלא 
- הקודש . ללשון ישראלג ג ג ג ....מתורגם גדולי  הלא

קבלה פי "על  הקדוש, הזוהר  על פירושים חיברו
הזוהר את  לגלות  כדי דווקא  וזאת עמוקה ",

- בכתיד ד ד ד ....לעולם. כמוס טעם שום היה  בת לא
הארמית  דלשון דווקא, מארמית הקדוש הזוהר
שימשה ארמית הקודש. מללשון  יותר קדושה  אין
דברים וכמה חז"ל, בימי חולין  כשפת דווקא
שיובנו בשביל רק זו , בשפה הותקנו שבקדושה
יבינו ואישה איש שכל - חמירא" "כל כגון לכל.
בשביל - קדיש ואמירת החמץ , את  בלב לבטל
בהם, ויכון  המילים פירוש את  יבין  יתום שכל

לדידהו, זה וכל  המת. נשמת לטובת  אבל שיועיל

יחובר הזוהר ש�פר  היה מוטב  בודאי  לדיד�

יותר..., לנו המוב� הקודש תרומהבלשו� ובפרשת
[הזוהר ] השכינה ש"מביא - הקודש לשו�

בה", לשוןמתחברת היא ארמית לשון ואילו 
כלשון קדיש לומר תיקנו ולכך אחרא, הסטרא
הסטרא כח ישבר  שבכך כדי אחרא , הסטרא

לתרגם מותר  רק שלא  הרי להם. שמובן  אחרא
הקודש, ללשון  הזוהר מעליותא את  דווקא אלא

כי הקודש, ללשו� הקדוש הזוהר את לתרג� היא

ואדרבא , ארמית, מבי� אינו הע� המו� בימינו

אל  היא שמחוברת  הקודש. בלשו� יתירה קדושה

הקדושה. השכינה

הזוהר בלימוד  יתאחדו העם שכל  ידי ועל
הרע)הקדוש  היצר בפני התירוצים  דלת בכך(ותנעל ,

הרשב"י נבואת  בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו 
ובסגולתו ביה , אתגליא דהאי  דרא "זכאה
דוד  בן  בביאת עינינו , ותחזנה דרור " "וקראתם
והדר ב"עז" ויגאלינו, יבוא ביופיו מלך משיחנו ,
חלקינו, צורנו חי  א -ל זאת ובשכר לאלוקינו,
חכמה ר ּוח יהוה רּוח עליו ל-ונחה בחיינו, ְְְְַַָָָָָָָֹיזכינו
יהוה: ויראת ּדעת רּוח ּוגבּורה עצה רּוח  ְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּובינה

ב ') י "א  פרק הּנביא(ישעיה נבּואת  ּבנּו ויקּוים .ְִִַַַָָ
ּופתא� מלאכי: לפני דר� ּופּנה מלאכי �לח  "הנני ְִַָ

מבק�י�  אּת�  א�ר האד ֹו�  היכלֹו אל יב ֹוא
אמר בא ה ּנה חפצי� אּת�  א�ר הּברית ּומלא �

צבקֹות" א')ה' ג ' פרק ויׂשמח (מלאכי עיננּו יראּו , ְְְִִֵֵַ
ּבגא ּלת  נפׁשנּו ּפדּות ועל  גאּולתינּו על  ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֻל ּבנּו,

בב "א. ִָעֹולמים
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הזוהר"" בזכות המשיח 1434ביאת של"כמנין:בגימטריא  בואו  לקראת 
הזוהר].משיח" לימוד – המשיח  של לבואו ביותר הטובה ההכנה  [שזוהי

ה נּ למדתרבּ וֹ תינוּ  ז וֹ  ּפ ני על  בּ ׁש בּ תוֹ ת  הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בח ּה  הפליגוּ  
חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה – "ל "ׁש לח ּפ רׁש ת סוֹ ף  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  כּ לׁש וֹ ן החל, בּ ימוֹ ת

יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א יוֹ מא בּ אוֹ ריתא , דּ מ ׁש ּת דּ לין  אינוּ ן דּ כל 
חי"מרנא איׁש  "בּ ן בּ ספר וֹ  הּט וֹ ב, לׁש וֹ נ וֹ :הרי"ח וזה כּ תב ׁש נ יּ ה , ׁש נה ׁש מוֹ ת ּפ ר ׁש ת 

ז "ל, הּמ קבּ לים  אלףכּ תבוּ  ׁש בּ ת , בּ י וֹ ם ה ּת וֹ רה  מעסק  הנע שׂ ה  ּפ על דּ גדוֹ ל 
הח וֹ ל . ימי ׁש ל הּת וֹ רה  מעסק הנע שׂ ה  מן  יוֹ תר מאמרּפ עמים ּפ י  על וּ בא וּ רוֹ  עכל "ק. 

אתמוֹ ל" כּ י וֹ ם בּ עיני ׁש נים  אלף  "כּ י  ׁש נּ אמר  ׁש נים, אלף ה ּק בּ "ה  ׁש ל דיוֹ מ וֹ  חז"ל ,
כּ ן אם ה ּק בּ "ה. ׁש ל כּ יוֹ מ וֹ  א וֹ מרת , זאת  – הבּ א עוֹ לם  מעין היא קוֹ דׁש  וׁש בּ ת  – וגוֹ '

כּ ן, על א ׁש ר  ויתע לּ ה , הׁש י"ת  ׁש ל  יוֹ מ וֹ  ׁש ל  בּ ער הכּ ל קוֹ ד ׁש  קדוֹ ׁש הבּ ׁש בּ ת  ּפ ע לּ ה כּ ל  
הח וֹ ל ימי לער ידוֹ ת, אלף עוֹ לה ק וֹ דׁש , במדבר )בּ ׁש בּ ת חן .(מצא 

זי "ערבּ נוּ  ׁש רעבּ י ואמר :מרדּ כי מקרביו בּ אזני ּפ עם  ּת וֹ רההת בּ ּט א  ל ּמ וּ ד  ׁש ל "ׁש עה  
ׁש ל אחת  ו ׁש עה חל. בּ יוֹ ם ׁש למה  ׁש נה  ללּמ וּ ד  ׁש וה  ה בּ ת, בּ י וֹ ם ה ּפ ׁש ט   דּ ר על

חל ". בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט  ל ּמ וּ ד  ׁש ל  ׁש נה כּ מ וֹ  היא חל , בּ י וֹ ם וקבּ לה  זהר הגה "ק לּמ וּ ד וּ פסק 
הח יּ ים סקי"ב)(ה כּ ף הּק בּ לה .קנ"ה ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר  דּ לּמ וּ ד , 

בּ על וּ כבר עינינ וּ  מא וֹ ר זי "ע בוּ זגלוֹ  מהר "ש בּ קדׁש וֹ  הזּ הרדּ בּ ר דּ ל ּמ וּ ד  ," מל "הכּ ּס א 
ה ּפ ׁש ט , ל ּמ וּ ד  ׁש ל ׁש נה  לער אחת ׁש עה  ע וֹ לה  הח יּ ים ה ּק דוֹ ׁש  בּ כף ּפ סק וֹ  וה וּ בא 

ס ּקי"ב) קנ"ה  מל "(סימן  ה"כסא וז "ל מ"ג), בּ עלמא(ּתּקּון  בּ גירסא הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד "כּ י : ִ ָ ַ ַ ִ 
בּ וֹ  יעשׂ ה  אחד, מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה אם  ׁש כּ ן וכל  עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה
לוֹ  וּ מבטח ּת מימה , ׁש נה  ה ּפ ׁש ט בּ ל ּמ וּ ד  יע שׂ ה  לּ א  מה  אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן
ראׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים   ה ּמ ל ּפ ני מר וֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא  מ בּ ני ה בּ א  ע וֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א 

דּ רקיעא ". בּ מלכוּ תא
כּ תבגּ ם  ל ' מל)בּ ת ּק וּ ן ל ׁש וֹ נוֹ :(ה ּכּסא  וזה  ללמד, חכם ּת למיד על  ח יּ וּ ב גּ דוֹ ל "כּ ּמ ה  ַ ִ ֵ ֶ ֶ 

הם קבּ לה. כּ י גּ לוּ תא  אר וג וֹ רם  קבּ לה לוֹ מדים  אינם  אם  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענ ׁש ם  
כּ י ליצלן , רחמנא  הגּ א לּ ה נעשׂ המעכּ בים לּ א מה  ה ּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה  יע שׂ ה  

הגּ אלּ ה ". לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל  כּ י  ה ּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים  חדׁש  בּ לּמ וּ ד
זי"ע ,העוֹ לה  הּט וֹ ב  והרי"ח  מל ה כּ ּס א  ר בּ וֹ תינוּ  ה ּק ד וֹ ׁש מ דּ ברי  זּ הר  ׁש עה  דהלוֹ מד 

חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט  ׁש נה אלף  כּ לוֹ מד ק וֹ דׁש , ׁש ׁש בּ ׁש בּ ת  ללמד יּ ז כּ ה  אם זה , וּ לפי  
הבּ ריאה . ימי  אלפין הׁש ית  כּ ל לת ּק ן ׁש זּ כה הרי ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת  הּק ד וֹ ׁש  זּ הר ׁש עוֹ ת

צדּ יקים א וֹ רחוֹ ת בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּכ על ה ּׂשמחה )וּ בנוֹ סף מצוה )דּ לּמ וּ ד ה ּמ באר:(ׁשער  (וכל  ַ ַ ַ ִ ְ ָ ְ ָ ִ ְ ָ 

וּ בשׂ מחה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די ׁש כּ א ׁש ר  יוֹ צא אלף , כּ פוּ ל  ער כּ וֹ  בּ שׂ מחה  הנעשׂ ה
ׁש נה, מליוֹ ן  ׁש ל  לער אחת בּ ׁש עה ע וֹ לה  ה ּק ד וֹ ׁש " "ה זּ הר  – הרׁש בּ "י ּפׁשטּת וֹ רת  (לּמּוד ִ ְ ָ 

החֹול) מאהּבימי ׁש וה  בּ ׁש בּ ת  ׁש עה  הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  לּ יּמ וּ ד הכּ ל   ס מאה , כּ פוּ ל וּ בי ּס וּ רים . ִ ֵ ַ 
ּת וֹ רה ׁש נה הזוֹ הרמליוֹ ן בלימוּ ד  וח ׁש ב  צא ּת וֹ רה. ׁש נה  כּ -28.000 אחת וּ ׁש ניּ ה  

הּפ ס וּ ק את וּ מק יּ ם  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את מ שׂ ּמ ח אּת ה  ׁש ניּ ה  בּ כל בּ ׁש בּ ת , ה ּק דוֹ ׁש 
ה '". כ "ח נא יגדּ ל "ועּת ה 
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ּפ ׁש ט צא ׁש נים  מאלף י וֹ תר קדׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק ד וֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת  ׁש עה וּ למד: 
ח ׁש בּ וֹ ן ". בּ וֹ א וּ  הּמ וֹ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן "על חל. בּ י וֹ ם

ׁש ׁש ת הבה  כּ ל את מתּק ן  קדׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש  זהר  לוֹ מדים  כּ א ׁש ר  ונתבּ וֹ נן : 
העוֹ לם. ׁש ל  ה נים  יב וֹ אאלפים  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ונלמד בּ אהבה  נתאחד כּ וּ לנוּ  אם 

ה לם. לת ּק וּ נוֹ  העוֹ לם

ׁש למה ה גּ א ּל ה להביא אפׁש ר קדׁש  בּ ׁש בּ ת זהר אחת  ׁש עה  לּמ וּ ד ידי  על
כ "ב)י ׁש עיה בּ ספר  ּפסּוק ס' ה '(ּפרק אני עצוּ ם לגוֹ י וה צּ עיר  לאלף יהיה  "הּק טן נאמר : ֶ ֶ ָ 

אחיׁש נּ ה". בּ עּת ּה 

ׁש וצרי הּפ סוּ ק כּ וּ נת  מה לאלף",בּ אוּ ר , יהיה  קטן"ה ּק טן אדם  ׁש בּ ן  להיוֹ ת  יכוֹ ל   אי 
עצוּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר  לאלף להיוֹ ת  כ "א ,יזכּ ה  ּפ סוּ ק  את  בּ הקדּ ם ונפר ׁש  - 

צ דּ יקים"וע ּמ ךׁש אמר: להתּפ אר ",כּ לּ ם  ידי מעשׂ ה  מּט עי  נצר  ארץ ייר ׁש וּ  לע וֹ לם 
יצר לנוּ  נתן הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צדּ יקים " כּ לּ ם   ועּמ" להיוֹ ת  יכוֹ ל אי דּ ה נּ ה 
דּ הוי יימר וּ מי אוֹ תוֹ , לנ צּ ח מאד  וקׁש ה  כּ בדה , מלחמה אּת וֹ  לנהל וצרי גּ ד וֹ ל , דּ י הרע

יׁש עיה צדּ יק  על  יוֹ נתן  בּ תר גּ וּ ם  המפר ׁש ים: דּ ברי  נקדּ ים  זאת  וּ לבאר  כב)– ּפסּוק ס  :(ּפרק ֶ ֶ ָ 

ׁש ם : וּ במל בּ י"ם  איתינה". בּ זמנּה  ה ' אנא ּת ּק יף לעם  וּ דחלּ ׁש  לאלפא יהי בּ הוֹ ן  "דּ זעיר
לאלף" יהיה  בּ ר בּ וּ י"ה ּק טן - עצוּ ם" לג וֹ י  "יהיה  בּ כח  - "וה צּ עיר" הכּ ּמ וּ ת, בּ רבּ וּ י  - 

ה ' אני  הנּ ה וּ מעּט ים , חלּ ׁש ים  והעם עּת ה מתמהמּה  ׁש אני וה גּ ם  ועצמה , בּ כח האיכ וּ ת 
בּ זריזוּ ת  הדּ בר  אעשׂ ה  המיעד העת בּ בא  - אחי ׁש נּ ה  חיׁש)בּ עּת ּה  ּפעל ּגדר זה  את (ּכי ואמ לּ א  ִ ֶ ֶ ֶ ַֹ ִ 

ע כּ "ל . הבטחתי ,

ק וֹ ד ׁש ,והבּ א וּ ר בּ ׁש בּ ת  ל ּמ וּ ד בּ ענין זי "ע מל וה כּ ּס א חי  איׁש  הבּ ן  דּ ברי  ּפ י  על  ה וּ א , 
ׁש נים , אלף ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  זה זהר , אחת ׁש עה  ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ למד  ידי ׁש על
בּ ריאת  ימי כּ נגד ׁש נה אלפים ׁש ׁש ת  ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת , ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ל וֹ מד ואם

ל  נזכּ ה   ּכ ידי ועל  אחיׁש נּ ה"העוֹ לם. בּ עּת ּה  ה ' הדּ בר"אני  אע שׂ ה המיעד העת  בּ בא  - 
ׁש אם  צ דּ יקים", כּ לּ ם  ועּמ" הּפ סוּ קים יבארוּ  וּ בזה  הּמ לבּ י "ם. ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ זריז וּ ת
יירׁש וּ  "לעוֹ לם  צדּ יקים, להי וֹ ת נזכּ ה  הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר לגרס  וגם  ונלמד  נתאחד כּ לּ נ וּ 
להתּפ אר יוּ כל ׁש הק בּ "ה להת ּפ אר ", ידי  מעשׂ ה מ ּט עי  "נצר  הארץ, ליר ת ונזכּ ה  ארץ"
ׁש נה , אלפים ׁש ׁש ת  הבּ ריאה  כּ ל  את  לק יּ ם  ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ׁש ל בּ לּמ וּ ד  ׁש זּ כינוּ  בּ ּמ ה אּת נ וּ 
אני עצוּ ם  לג וֹ י  וה צּ עיר  לאלף  יהיה "ה ּק טן  הבּ א  בּ ּפ סוּ ק  אמר  למה נז כּ ה כּ ן  ידי ועל
ּפ ׁש וּ טוֹ  קטן, ילד אפ לּ וּ  ׁש ה ּק טן, להיוֹ ת  יכ וֹ ל   אי וׁש אלנ וּ  אחיׁש נּ ה ", בּ עּת ּה  ה'

עצוּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף, יהיה ׁש עה כּ מׁש מעוֹ , ׁש יּ למד  ידי  ׁש על מת בּ אר: ועּת ה 
לאלף . יחׁש ב אחד כּ ל וכ – אלף כּ פ וּ ל  ׁש נּ חׁש ב  קד ׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אחת 

וּ סגלּ ת וֹ ,עוֹ ד ׁש עוֹ ת ׁש ׁש   בּ מ ׁש הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  לּמ וּ ד  ענין החּייםמצאנוּ  אֹור מּסע אּגרת (ּבּספר  ַ ֵ ֶ ִ ֶ ֶ ַ ַ ַ ַ ִ 

מּתלמידיו ) אחד יד  ּכתב נתמ לּ א הּקד ֹוׁש, ׁש ע וֹ ת  ו ' וּ בס וֹ ף  ׁש עוֹ ת , ׁש ה  עד "ולמדנוּ  וז "ל: , ַ ָ ְ ַ ָ ֶ ָ ִ ַ ְ ִ ָ 
נהיה". לא  כּ מוֹ הוּ  אׁש ר  ט וֹ ב  ריח ה בּ ית

ה ּק דוֹ ׁש וע וֹ ד ז וֹ הר ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ל ּמ וּ ד ענין הרמח"ל)מצאנוּ  בּ אסאן(ּבאּגרת ר"י וה גּ א וֹ ן ... : ְ ִ ֶ ֶ 
לה ּס טרא  כּ זה  כּ ח ׁש יּ היה הענין סוֹ ד ל וֹ  לבאר  ר בּ ינוּ  את  ׁש אל  רבּ ינוּ  ׁש ל ר בּ וֹ 



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כ 

הזוהר"" בזכות המשיח 1434ביאת של"כמנין:בגימטריא  בואו  לקראת 
הזוהר].משיח" לימוד – המשיח  של לבואו ביותר הטובה ההכנה  [שזוהי

ה נּ למדתרבּ וֹ תינוּ  ז וֹ  ּפ ני על  בּ ׁש בּ תוֹ ת  הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בח ּה  הפליגוּ  
חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה – "ל "ׁש לח ּפ רׁש ת סוֹ ף  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  כּ לׁש וֹ ן החל, בּ ימוֹ ת

יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א יוֹ מא בּ אוֹ ריתא , דּ מ ׁש ּת דּ לין  אינוּ ן דּ כל 
חי"מרנא איׁש  "בּ ן בּ ספר וֹ  הּט וֹ ב, לׁש וֹ נ וֹ :הרי"ח וזה כּ תב ׁש נ יּ ה , ׁש נה ׁש מוֹ ת ּפ ר ׁש ת 

ז "ל, הּמ קבּ לים  אלףכּ תבוּ  ׁש בּ ת , בּ י וֹ ם ה ּת וֹ רה  מעסק  הנע שׂ ה  ּפ על דּ גדוֹ ל 
הח וֹ ל . ימי ׁש ל הּת וֹ רה  מעסק הנע שׂ ה  מן  יוֹ תר מאמרּפ עמים ּפ י  על וּ בא וּ רוֹ  עכל "ק. 

אתמוֹ ל" כּ י וֹ ם בּ עיני ׁש נים  אלף  "כּ י  ׁש נּ אמר  ׁש נים, אלף ה ּק בּ "ה  ׁש ל דיוֹ מ וֹ  חז"ל ,
כּ ן אם ה ּק בּ "ה. ׁש ל כּ יוֹ מ וֹ  א וֹ מרת , זאת  – הבּ א עוֹ לם  מעין היא קוֹ דׁש  וׁש בּ ת  – וגוֹ '

כּ ן, על א ׁש ר  ויתע לּ ה , הׁש י"ת  ׁש ל  יוֹ מ וֹ  ׁש ל  בּ ער הכּ ל קוֹ ד ׁש  קדוֹ ׁש הבּ ׁש בּ ת  ּפ ע לּ ה כּ ל  
הח וֹ ל ימי לער ידוֹ ת, אלף עוֹ לה ק וֹ דׁש , במדבר )בּ ׁש בּ ת חן .(מצא 

זי "ערבּ נוּ  ׁש רעבּ י ואמר :מרדּ כי מקרביו בּ אזני ּפ עם  ּת וֹ רההת בּ ּט א  ל ּמ וּ ד  ׁש ל "ׁש עה  
ׁש ל אחת  ו ׁש עה חל. בּ יוֹ ם ׁש למה  ׁש נה  ללּמ וּ ד  ׁש וה  ה בּ ת, בּ י וֹ ם ה ּפ ׁש ט   דּ ר על

חל ". בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט  ל ּמ וּ ד  ׁש ל  ׁש נה כּ מ וֹ  היא חל , בּ י וֹ ם וקבּ לה  זהר הגה "ק לּמ וּ ד וּ פסק 
הח יּ ים סקי"ב)(ה כּ ף הּק בּ לה .קנ"ה ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר  דּ לּמ וּ ד , 

בּ על וּ כבר עינינ וּ  מא וֹ ר זי "ע בוּ זגלוֹ  מהר "ש בּ קדׁש וֹ  הזּ הרדּ בּ ר דּ ל ּמ וּ ד  ," מל "הכּ ּס א 
ה ּפ ׁש ט , ל ּמ וּ ד  ׁש ל ׁש נה  לער אחת ׁש עה  ע וֹ לה  הח יּ ים ה ּק דוֹ ׁש  בּ כף ּפ סק וֹ  וה וּ בא 

ס ּקי"ב) קנ"ה  מל "(סימן  ה"כסא וז "ל מ"ג), בּ עלמא(ּתּקּון  בּ גירסא הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד "כּ י : ִ ָ ַ ַ ִ 
בּ וֹ  יעשׂ ה  אחד, מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה אם  ׁש כּ ן וכל  עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה
לוֹ  וּ מבטח ּת מימה , ׁש נה  ה ּפ ׁש ט בּ ל ּמ וּ ד  יע שׂ ה  לּ א  מה  אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן
ראׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים   ה ּמ ל ּפ ני מר וֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא  מ בּ ני ה בּ א  ע וֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א 

דּ רקיעא ". בּ מלכוּ תא
כּ תבגּ ם  ל ' מל)בּ ת ּק וּ ן ל ׁש וֹ נוֹ :(ה ּכּסא  וזה  ללמד, חכם ּת למיד על  ח יּ וּ ב גּ דוֹ ל "כּ ּמ ה  ַ ִ ֵ ֶ ֶ 

הם קבּ לה. כּ י גּ לוּ תא  אר וג וֹ רם  קבּ לה לוֹ מדים  אינם  אם  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענ ׁש ם  
כּ י ליצלן , רחמנא  הגּ א לּ ה נעשׂ המעכּ בים לּ א מה  ה ּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה  יע שׂ ה  

הגּ אלּ ה ". לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל  כּ י  ה ּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים  חדׁש  בּ לּמ וּ ד
זי"ע ,העוֹ לה  הּט וֹ ב  והרי"ח  מל ה כּ ּס א  ר בּ וֹ תינוּ  ה ּק ד וֹ ׁש מ דּ ברי  זּ הר  ׁש עה  דהלוֹ מד 

חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט  ׁש נה אלף  כּ לוֹ מד ק וֹ דׁש , ׁש ׁש בּ ׁש בּ ת  ללמד יּ ז כּ ה  אם זה , וּ לפי  
הבּ ריאה . ימי  אלפין הׁש ית  כּ ל לת ּק ן ׁש זּ כה הרי ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת  הּק ד וֹ ׁש  זּ הר ׁש עוֹ ת

צדּ יקים א וֹ רחוֹ ת בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּכ על ה ּׂשמחה )וּ בנוֹ סף מצוה )דּ לּמ וּ ד ה ּמ באר:(ׁשער  (וכל  ַ ַ ַ ִ ְ ָ ְ ָ ִ ְ ָ 

וּ בשׂ מחה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די ׁש כּ א ׁש ר  יוֹ צא אלף , כּ פוּ ל  ער כּ וֹ  בּ שׂ מחה  הנעשׂ ה
ׁש נה, מליוֹ ן  ׁש ל  לער אחת בּ ׁש עה ע וֹ לה  ה ּק ד וֹ ׁש " "ה זּ הר  – הרׁש בּ "י ּפׁשטּת וֹ רת  (לּמּוד ִ ְ ָ 

החֹול) מאהּבימי ׁש וה  בּ ׁש בּ ת  ׁש עה  הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  לּ יּמ וּ ד הכּ ל   ס מאה , כּ פוּ ל וּ בי ּס וּ רים . ִ ֵ ַ 
ּת וֹ רה ׁש נה הזוֹ הרמליוֹ ן בלימוּ ד  וח ׁש ב  צא ּת וֹ רה. ׁש נה  כּ -28.000 אחת וּ ׁש ניּ ה  

הּפ ס וּ ק את וּ מק יּ ם  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את מ שׂ ּמ ח אּת ה  ׁש ניּ ה  בּ כל בּ ׁש בּ ת , ה ּק דוֹ ׁש 
ה '". כ "ח נא יגדּ ל "ועּת ה 

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כא

ּפ ׁש ט צא ׁש נים  מאלף י וֹ תר קדׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק ד וֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת  ׁש עה וּ למד: 
ח ׁש בּ וֹ ן ". בּ וֹ א וּ  הּמ וֹ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן "על חל. בּ י וֹ ם

ׁש ׁש ת הבה  כּ ל את מתּק ן  קדׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש  זהר  לוֹ מדים  כּ א ׁש ר  ונתבּ וֹ נן : 
העוֹ לם. ׁש ל  ה נים  יב וֹ אאלפים  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ונלמד בּ אהבה  נתאחד כּ וּ לנוּ  אם 

ה לם. לת ּק וּ נוֹ  העוֹ לם

ׁש למה ה גּ א ּל ה להביא אפׁש ר קדׁש  בּ ׁש בּ ת זהר אחת  ׁש עה  לּמ וּ ד ידי  על
כ "ב)י ׁש עיה בּ ספר  ּפסּוק ס' ה '(ּפרק אני עצוּ ם לגוֹ י וה צּ עיר  לאלף יהיה  "הּק טן נאמר : ֶ ֶ ָ 

אחיׁש נּ ה". בּ עּת ּה 

ׁש וצרי הּפ סוּ ק כּ וּ נת  מה לאלף",בּ אוּ ר , יהיה  קטן"ה ּק טן אדם  ׁש בּ ן  להיוֹ ת  יכוֹ ל   אי 
עצוּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר  לאלף להיוֹ ת  כ "א ,יזכּ ה  ּפ סוּ ק  את  בּ הקדּ ם ונפר ׁש  - 

צ דּ יקים"וע ּמ ךׁש אמר: להתּפ אר ",כּ לּ ם  ידי מעשׂ ה  מּט עי  נצר  ארץ ייר ׁש וּ  לע וֹ לם 
יצר לנוּ  נתן הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צדּ יקים " כּ לּ ם   ועּמ" להיוֹ ת  יכוֹ ל אי דּ ה נּ ה 
דּ הוי יימר וּ מי אוֹ תוֹ , לנ צּ ח מאד  וקׁש ה  כּ בדה , מלחמה אּת וֹ  לנהל וצרי גּ ד וֹ ל , דּ י הרע

יׁש עיה צדּ יק  על  יוֹ נתן  בּ תר גּ וּ ם  המפר ׁש ים: דּ ברי  נקדּ ים  זאת  וּ לבאר  כב)– ּפסּוק ס  :(ּפרק ֶ ֶ ָ 

ׁש ם : וּ במל בּ י"ם  איתינה". בּ זמנּה  ה ' אנא ּת ּק יף לעם  וּ דחלּ ׁש  לאלפא יהי בּ הוֹ ן  "דּ זעיר
לאלף" יהיה  בּ ר בּ וּ י"ה ּק טן - עצוּ ם" לג וֹ י  "יהיה  בּ כח  - "וה צּ עיר" הכּ ּמ וּ ת, בּ רבּ וּ י  - 

ה ' אני  הנּ ה וּ מעּט ים , חלּ ׁש ים  והעם עּת ה מתמהמּה  ׁש אני וה גּ ם  ועצמה , בּ כח האיכ וּ ת 
בּ זריזוּ ת  הדּ בר  אעשׂ ה  המיעד העת בּ בא  - אחי ׁש נּ ה  חיׁש)בּ עּת ּה  ּפעל ּגדר זה  את (ּכי ואמ לּ א  ִ ֶ ֶ ֶ ַֹ ִ 

ע כּ "ל . הבטחתי ,

ק וֹ ד ׁש ,והבּ א וּ ר בּ ׁש בּ ת  ל ּמ וּ ד בּ ענין זי "ע מל וה כּ ּס א חי  איׁש  הבּ ן  דּ ברי  ּפ י  על  ה וּ א , 
ׁש נים , אלף ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  זה זהר , אחת ׁש עה  ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ למד  ידי ׁש על
בּ ריאת  ימי כּ נגד ׁש נה אלפים ׁש ׁש ת  ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת , ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ל וֹ מד ואם

ל  נזכּ ה   ּכ ידי ועל  אחיׁש נּ ה"העוֹ לם. בּ עּת ּה  ה ' הדּ בר"אני  אע שׂ ה המיעד העת  בּ בא  - 
ׁש אם  צ דּ יקים", כּ לּ ם  ועּמ" הּפ סוּ קים יבארוּ  וּ בזה  הּמ לבּ י "ם. ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ זריז וּ ת
יירׁש וּ  "לעוֹ לם  צדּ יקים, להי וֹ ת נזכּ ה  הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר לגרס  וגם  ונלמד  נתאחד כּ לּ נ וּ 
להתּפ אר יוּ כל ׁש הק בּ "ה להת ּפ אר ", ידי  מעשׂ ה מ ּט עי  "נצר  הארץ, ליר ת ונזכּ ה  ארץ"
ׁש נה , אלפים ׁש ׁש ת  הבּ ריאה  כּ ל  את  לק יּ ם  ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ׁש ל בּ לּמ וּ ד  ׁש זּ כינוּ  בּ ּמ ה אּת נ וּ 
אני עצוּ ם  לג וֹ י  וה צּ עיר  לאלף  יהיה "ה ּק טן  הבּ א  בּ ּפ סוּ ק  אמר  למה נז כּ ה כּ ן  ידי ועל
ּפ ׁש וּ טוֹ  קטן, ילד אפ לּ וּ  ׁש ה ּק טן, להיוֹ ת  יכ וֹ ל   אי וׁש אלנ וּ  אחיׁש נּ ה ", בּ עּת ּה  ה'

עצוּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף, יהיה ׁש עה כּ מׁש מעוֹ , ׁש יּ למד  ידי  ׁש על מת בּ אר: ועּת ה 
לאלף . יחׁש ב אחד כּ ל וכ – אלף כּ פ וּ ל  ׁש נּ חׁש ב  קד ׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אחת 

וּ סגלּ ת וֹ ,עוֹ ד ׁש עוֹ ת ׁש ׁש   בּ מ ׁש הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  לּמ וּ ד  ענין החּייםמצאנוּ  אֹור מּסע אּגרת (ּבּספר  ַ ֵ ֶ ִ ֶ ֶ ַ ַ ַ ַ ִ 

מּתלמידיו ) אחד יד  ּכתב נתמ לּ א הּקד ֹוׁש, ׁש ע וֹ ת  ו ' וּ בס וֹ ף  ׁש עוֹ ת , ׁש ה  עד "ולמדנוּ  וז "ל: , ַ ָ ְ ַ ָ ֶ ָ ִ ַ ְ ִ ָ 
נהיה". לא  כּ מוֹ הוּ  אׁש ר  ט וֹ ב  ריח ה בּ ית

ה ּק דוֹ ׁש וע וֹ ד ז וֹ הר ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ל ּמ וּ ד ענין הרמח"ל)מצאנוּ  בּ אסאן(ּבאּגרת ר"י וה גּ א וֹ ן ... : ְ ִ ֶ ֶ 
לה ּס טרא  כּ זה  כּ ח ׁש יּ היה הענין סוֹ ד ל וֹ  לבאר  ר בּ ינוּ  את  ׁש אל  רבּ ינוּ  ׁש ל ר בּ וֹ 



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כב 

רבּ ינ וּ , לוֹ  כּ וֹ תב  וכן הענין, כּ ל  סוֹ ד  מסּפ יק  בּ בא וּ ר לוֹ  ה ׁש יב  ור בּ ינוּ  ה ּת וֹ רה , נגד אחרא 
זהר ׁש יּ למדוּ  ׁש לּ וֹ  בּ יׁש יבה ותּק ן לּמ כּ ה, רפוּ אה  והק דּ ים  מּק דם זאת ראה הוּ א  כּ י
בּ לּ ּמ וּ ד הוֹ סיפ וּ  וע וֹ ד הכּ וֹ כבים. צאת עד החר  מעלוֹ ת הפסק בּ לי חד ׁש  וזהר ות ּק וּ נים

בּ לּ ילה, ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ועוֹ ד  כּ לּ וֹ  היּ וֹ ם כּ ל  ללמד ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש ל הלּ ילוֹ ת ה ּת מידי מן ח וּ ץ  
בּ זמן אפלּ וּ  ה זּ הר  ׁש ל  הלּ ּמ וּ ד מן  לפסק  ׁש לּ א  הוֹ סיפוּ  וכן  וכוּ ', כּ ּפ וּ ר  יוֹ ם מּמ וֹ צאי

חיּ ים  מׁש ה  ר בּ י  הרב מ וֹ רנ וּ  כּ ב וֹ ד  ׁש ל הכּ ללי יד )(זללה "ה )הלּ ּמ וּ ד אֹות  הבה "ת מׁשּפט  מׁשה  .(ירים ָ ִ ֶ ִ ְ ָ ָ ָ 

עצמוֹ ּפ לאי  על  ה לּ וֹ קח  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די  ׁש ל ה כּ ח גּ דל  את  להבין יכוֹ לים מכּ אן ּפ לא וֹ ת : 
הּק  זהר  הבּ ריאה ללמד  כּ ל את מחזיק  הוּ א ׁש בּ כ ׁש עוֹ ת , ׁש ׁש  קדׁש  בּ ׁש בּ ת ד וֹ ׁש  

בב"א. ׁש יּ תגּ לּ ה  ה ּמ ׁש יח  בּ יאת  עד העוֹ לם  בּ ריאת  מיּ וֹ ם  איזהכּ לּ ּה , להבין  יכוֹ לים  מכּ אן  
כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל את  ׁש ּמ תּק ן הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  יׁש  גּ דוֹ ל  העצמה כּ ח גּ דל ל ׁש ער נוּ כל האם 

כּ זה  לּמ וּ ד הרב ׁש ל  כּ ח וֹ  את לאמד  נוּ כל בּ רקיע האם ּק וֹ רה  מה לדמין  נוּ כל האם  
ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  לּמ וּ ד עם בּ עת האדם את   ּוּ מזכ ׁש ּמ נּק ה  ׁש להבת להבת  אׁש  זה  הרי  

בּ כּ ל . דּ ׁש מיּ א וסיּ עּת א עליוֹ נוֹ ת  לדרגּ וֹ ת אוֹ ת וֹ  וּ מביא  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל
...וּ בגלל הג בּ לוֹ ת ׁש וּ ם  אין  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד על חיּ ים, החפץ  כּ תב חּיים )זה .(החפץ  ֶ ָ ֵ ַ ִ 

הקודש ה'ברוך  ללשון תרגום עם מיוחדת  במהדורה הקדוש זוהר היום ידשיש

מסובסד, הקדוש,במחיר  זוהר ולהבין ללמוד  להתחיל  תיכף  יכול  אחד כל וכך
מלך: הכסא בעל אמר זה תמימה,שעל  שנה  ללימוד לו עולה אחד , מאמר יבין "אם 

במלכות ". ראשונה  היושבים  עליה  מבני להיות יזכה  ובזה 
בשבת" הקדוש הזוהר בריאות"רקכמנין:1432בגימטריא"לימוד 

טֹוב .ואושר" א" ואושר, בריאות לרק יזכה בשבת  הקדוש זוהר  ַהלומד

ּכּלּה,יד. ּדֹוחה  הּתֹורה, ׁשל הּנסּתר חלק ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּדֹוחה
הּכל והּנסּתר , הּנגלה חלק ּכּלּה, הּתֹורה  ּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונענׁש:
חפץ ׁשאינֹו הּנסּתר  חלק  והּדֹוחה אחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד ּות 
מן חלק הּדֹוחה ּכי ונענׁש, ּכּלּה ּדֹוחה ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֻּבּה,
על הּמלעיג ׁשּכן  ּומ ּכל ּכּלֹו. ּדֹוחה ּכאּלּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻהאחד ּות 
להׁשּפיע זֹו ּבחכמה העֹוסקים חכמים ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדברי
חכמּו ל ּו הּקנה ּבספר ׁשּכתב  ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָלהּׁשכינה,
נקרא לא  ּכּלּה הּתֹורה ּכל  הּלֹומד  ּכי  זאת , ְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻי ׂשּכילּו
למּדה להׁשּפיע ּכדי הּלֹומד אם ּכי  למדן , רק ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָחכם 
ּבּלילה, הּנעֹור ׁשּכתּוב וזה וכּו'. זא"ת  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנקראת
ּבחלק הּתֹורה ּבלבּוׁשי  רק ועֹוסק נע ֹור  ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָהינּו
ּבאֹו"ר חפץ  ואינֹו ּכּידּוע , לילה הּנקרא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנגלה

הּתֹורה הּתֹורה, ּברזי  הינּו ר "ז, ּגימטרּיא אֹו"ר ּכי ַָ
יֹו�, �ּנקרא  ה�� ּתֹורת ּבחינת �ּזהּו ו� ֹוד ֹותיה ,
ּכּלֹו האחד ּות  את  ּדֹוחה ּכאּלּו ּדֹומה זה  ְְֲִֵֶֶֶֶַָֻהרי

ּבנפׁשֹו, ּבחלקּומתחּיב ּג� חפ� א� ּכ� �אי� מה ְְְִֵַַ
על  לה�יגֹו, לֹו אפ �ר �אי הּג� �ּבּתֹורה, הּנ�ּתר
�ּפיר� ּוכמֹו חפצֹו, ה�� ּבתֹורת א� ּכי נאמר זה
ּכי �ּבּתֹורה, זה  חלק ּג� ה�יג ּוכאּלּו האל�י�,

ּכּלֹו ּתֹופ� ּכאּלּו האחדּות מ� חלק  כּו'הּתֹופ� 
ּכתנת ּבספרֹו ּכת ּוב  וכן  קדֹוׁשים . ּפרׁשת  י ֹוסף יעקב  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ(ּתֹולדֹות

קד ֹוׁשים) ּפרׁשת .ּפּסים ְִִַַָָ

בתהילים  מ"ג)כתוב ק"ז וי�מר(פרק  חכ� "מי
ה '", ח�די ויתּבֹוננ ּו בבחינת אּלה מ "י לרמז יש 

זוהר, בתיקוני כמבואר בינה, שערי חמישים
בינה בבחינת הזוהר  לימוד – מ"י  בתורת  שהעוסק

חכם, הנקרא הוא  אל "ה – תיבות:וישמר ראשי
לה 'מרות א 'ימודל ' יזכה הוא ויתבוננוזוהר ,

יבוננהו"מלשון  התרגום:"י�ובבנהו שביאר כמו 
עיניהו�" כבבת שמירה,"נטרינו� ה 'מלשון ח�די

עליו שיהא ויזכה העין כבבת  ישמרוהו ה ' שחסדי 
כנאמר נאים  דלא עינא ההוא פקיחא  עינא  תמיד

ישראל" שומר ישן  ולא  ינום לא (כדאיתא"הנה

ע"ב) קכ"ט רבא חּוורא,באידרא ּדריׁשא עינֹוי .ְִֵֵָָָ
עינא. על  ּכסּותא לית  עיינין, מ ּׁשאר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמ ׁשּתניין 
לא הּנה דכתיב טעמא . מאי  עינא. על ּגבינין  ְְְִִִֵֵֵַַָָָֹולית
ּדלעיּלא. יׂשראל יׂשראל . ׁשֹומר  ייׁשן ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָֹינּום

קכ"א) עיני (תהלים  אׁשר לב)ּוכּתיב ּוכתיב(ירמיה ְְֲִִִֵֶֶ

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כג

ימים" לאר ה ' ּבבית ו ׁשב ּתי חּיי  ימי  ּכל  ירּדפּוני ו ')וחסד כ "ג  ,(תהילים ָ ֶ ֶ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ֵ ַ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ֵ ְ ֶֹ ָ ִ 
עולם  מעין קודש  שבת שהוא  ימים לאורך ה ' בבית שנשב שבזכות

חּיי". ימי ּכל  ירּדפּוני וחסד טֹוב  א"ל נזכה   ָ ַ ֵ ְ ָ ִ ְ ְ ִ ֶ ֶ ָ ַ ְהבא,

תורה"" שנה אלף ושנים"אריכות "כמנין:1143בגימטריאכמו .ימים 
בעולם כל  ושנים ימים לאריכות זוכה קודש בשבת הקדוש  זוהר הלומד 

הבא . ובעולם הזה 

אלעזר" רבי יוחאי בר שמעון "1435בגימטריא"רבי  ישראלכמנין:
אבות " בזכות סוכה.יגאלו בגמרא שכתוב  ע "ב)[כמו  מ"ה  אמר(דף  חזקיה  ואמר רבי:

מיום הדין  מן כולו העולם  כל את  לפטור אני  יכול יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה 

ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי  עתה  עד שנבראתי 

משום ירמיה  רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו  עוזיהו בן יותם

מאה אם מהן ובני אני הן אלף  אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי

זי "ע הרשב"י  בתורת  הנדבקים  ובזכות עכ"ל. הן, ובני אני הן שנים אם מהן ובני  אני הם

ברחמים] במהרה  .נגאל

הזּ ה !!! הּק דוֹ ׁש  לּל ּמ וּ ד מ ׁש ּת וֹ קק וזּכ ה, טהוֹ רה  ׁש נּ ׁש מת וֹ  ׁש מי  דּ ע
זהר...אלּ וּ  הּמ ׁש יח.ׁש לּ וֹ מדים  את וּ מביאים ה ּק ל ּפ וֹ ת  את  ׁשמיני)מבּט לים  אפרים מחנה  (ּדגל ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ְ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  ה גּ א לּ ה ׁש לּ וֹ מדים  את לי וֹ צרם .מקרבים  גּ דוֹ ל רוּ ח  נחת ועוֹ שׂ ים 
זהר ) לת ּקּוני  מל  ַֹ ֵ ִ ְ ֶ ֶַ ְ ִ (מקּדׁש

זהר...אלּ וּ  הרבּ ים.ׁש לּ וֹ מדים את וּ מזכּ ים (זֹוהר )זוֹ כים  ַ 

זהר...אלּ וּ  מאסוֹ נוֹ ת .ׁש לּ וֹ מדים י שׂ ראל עם  את (זֹוהר )מ צּ ילים ַ 

זהר...אלּ וּ  בּ שׂ מחה :בּ ׁש בּ תׁש לּ וֹ מדים ּת וֹ רה. ׁש נה אלף  אחת : ׁש עה על שׂ כר  מקבּ לים 
ּת וֹ רה . ׁש נה  מליוֹ ן  מאה בּ צער : ׁש נה . מלי וֹ ן

אבדר"נ ) צ ּדיקים , אֹורחֹות  ה ּטֹוב, .(הרי"ח  ַ ְ ַ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  ׁש לימה.בּ חוֹ ל:ׁש לּ וֹ מדים  ׁש נה כּ מוֹ  אחת  ׁש נה ,בּ שׂ מחה:ׁש עה  אלף  
ׁש נה .בּ צער: אלף אבדר"נ )מאה  צ ּדיקים , אֹורחֹות  ה ּטֹוב, (הרי"ח  ֲ ֵ ַ ְ ַ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  יה וּ דיׁש לּ וֹ מדים על  אצבּ ע  בּ הפנ וֹ תוֹ  ויאמר, קוֹ לוֹ  את  ה ּמ ׁש יח   מל י ׁש מיע  
הגּ עּת י  בּ זכוּ ת" העם ה זּ ה: בּ גא לּ ת  חלק  יׁש  לויה וּ די יהוּ די כּ ל  על יראה   ּכ ." 

בּ יאתוֹ . למען  ׁש ּפ על

זהר...אלּ וּ  נח.ׁש לּ וֹ מדים בּ תבת כּ מוֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג וּ ממלחמת מה ּמ בּ וּ ל  ינּ צלוּ  
עּמּו ע"ב ּדף  חד ׁש זהר  ד')(ּתּקּוני  ד ִ ֵ ַֹ ָ ָ ַ ַ 

זהר...אלּ וּ  ה זּ הרׁש לּ וֹ מדים לל ּמ וּ ד חב וּ רוֹ ת  לקבּ ע  יׁש ּת דּ ל וּ  אם נּ עים וּ מה  ּט וֹ ב מה  
בּ לּ ּמ וּ ד  לה ׁש ּת דּ ל עלינוּ  לפרח  הח לּ וּ  ה גּ א לּ ה  ניצוֹ צי א ׁש ר כּ זאת לעת  בּ פרט

ותאנא, לית ּפקּוחֹות. ברחמי, דאתי מה  ּכל ְְָָ �ּכ� ּכל עינא. על  ּגביני� ולית  עינא, על ּכ�ּותא



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כב 

רבּ ינ וּ , לוֹ  כּ וֹ תב  וכן הענין, כּ ל  סוֹ ד  מסּפ יק  בּ בא וּ ר לוֹ  ה ׁש יב  ור בּ ינוּ  ה ּת וֹ רה , נגד אחרא 
זהר ׁש יּ למדוּ  ׁש לּ וֹ  בּ יׁש יבה ותּק ן לּמ כּ ה, רפוּ אה  והק דּ ים  מּק דם זאת ראה הוּ א  כּ י
בּ לּ ּמ וּ ד הוֹ סיפ וּ  וע וֹ ד הכּ וֹ כבים. צאת עד החר  מעלוֹ ת הפסק בּ לי חד ׁש  וזהר ות ּק וּ נים

בּ לּ ילה, ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ועוֹ ד  כּ לּ וֹ  היּ וֹ ם כּ ל  ללמד ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש ל הלּ ילוֹ ת ה ּת מידי מן ח וּ ץ  
בּ זמן אפלּ וּ  ה זּ הר  ׁש ל  הלּ ּמ וּ ד מן  לפסק  ׁש לּ א  הוֹ סיפוּ  וכן  וכוּ ', כּ ּפ וּ ר  יוֹ ם מּמ וֹ צאי

חיּ ים  מׁש ה  ר בּ י  הרב מ וֹ רנ וּ  כּ ב וֹ ד  ׁש ל הכּ ללי יד )(זללה "ה )הלּ ּמ וּ ד אֹות  הבה "ת מׁשּפט  מׁשה  .(ירים ָ ִ ֶ ִ ְ ָ ָ ָ 

עצמוֹ ּפ לאי  על  ה לּ וֹ קח  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די  ׁש ל ה כּ ח גּ דל  את  להבין יכוֹ לים מכּ אן ּפ לא וֹ ת : 
הּק  זהר  הבּ ריאה ללמד  כּ ל את מחזיק  הוּ א ׁש בּ כ ׁש עוֹ ת , ׁש ׁש  קדׁש  בּ ׁש בּ ת ד וֹ ׁש  

בב"א. ׁש יּ תגּ לּ ה  ה ּמ ׁש יח  בּ יאת  עד העוֹ לם  בּ ריאת  מיּ וֹ ם  איזהכּ לּ ּה , להבין  יכוֹ לים  מכּ אן  
כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל את  ׁש ּמ תּק ן הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  יׁש  גּ דוֹ ל  העצמה כּ ח גּ דל ל ׁש ער נוּ כל האם 

כּ זה  לּמ וּ ד הרב ׁש ל  כּ ח וֹ  את לאמד  נוּ כל בּ רקיע האם ּק וֹ רה  מה לדמין  נוּ כל האם  
ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  לּמ וּ ד עם בּ עת האדם את   ּוּ מזכ ׁש ּמ נּק ה  ׁש להבת להבת  אׁש  זה  הרי  

בּ כּ ל . דּ ׁש מיּ א וסיּ עּת א עליוֹ נוֹ ת  לדרגּ וֹ ת אוֹ ת וֹ  וּ מביא  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל
...וּ בגלל הג בּ לוֹ ת ׁש וּ ם  אין  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד על חיּ ים, החפץ  כּ תב חּיים )זה .(החפץ  ֶ ָ ֵ ַ ִ 

הקודש ה'ברוך  ללשון תרגום עם מיוחדת  במהדורה הקדוש זוהר היום ידשיש

מסובסד, הקדוש,במחיר  זוהר ולהבין ללמוד  להתחיל  תיכף  יכול  אחד כל וכך
מלך: הכסא בעל אמר זה תמימה,שעל  שנה  ללימוד לו עולה אחד , מאמר יבין "אם 

במלכות ". ראשונה  היושבים  עליה  מבני להיות יזכה  ובזה 
בשבת" הקדוש הזוהר בריאות"רקכמנין:1432בגימטריא"לימוד 

טֹוב .ואושר" א" ואושר, בריאות לרק יזכה בשבת  הקדוש זוהר  ַהלומד

ּכּלּה,יד. ּדֹוחה  הּתֹורה, ׁשל הּנסּתר חלק ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּדֹוחה
הּכל והּנסּתר , הּנגלה חלק ּכּלּה, הּתֹורה  ּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונענׁש:
חפץ ׁשאינֹו הּנסּתר  חלק  והּדֹוחה אחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד ּות 
מן חלק הּדֹוחה ּכי ונענׁש, ּכּלּה ּדֹוחה ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֻּבּה,
על הּמלעיג ׁשּכן  ּומ ּכל ּכּלֹו. ּדֹוחה ּכאּלּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻהאחד ּות 
להׁשּפיע זֹו ּבחכמה העֹוסקים חכמים ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדברי
חכמּו ל ּו הּקנה ּבספר ׁשּכתב  ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָלהּׁשכינה,
נקרא לא  ּכּלּה הּתֹורה ּכל  הּלֹומד  ּכי  זאת , ְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻי ׂשּכילּו
למּדה להׁשּפיע ּכדי הּלֹומד אם ּכי  למדן , רק ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָחכם 
ּבּלילה, הּנעֹור ׁשּכתּוב וזה וכּו'. זא"ת  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנקראת
ּבחלק הּתֹורה ּבלבּוׁשי  רק ועֹוסק נע ֹור  ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָהינּו
ּבאֹו"ר חפץ  ואינֹו ּכּידּוע , לילה הּנקרא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנגלה

הּתֹורה הּתֹורה, ּברזי  הינּו ר "ז, ּגימטרּיא אֹו"ר ּכי ַָ
יֹו�, �ּנקרא  ה�� ּתֹורת ּבחינת �ּזהּו ו� ֹוד ֹותיה ,
ּכּלֹו האחד ּות  את  ּדֹוחה ּכאּלּו ּדֹומה זה  ְְֲִֵֶֶֶֶַָֻהרי

ּבנפׁשֹו, ּבחלקּומתחּיב ּג� חפ� א� ּכ� �אי� מה ְְְִֵַַ
על  לה�יגֹו, לֹו אפ �ר �אי הּג� �ּבּתֹורה, הּנ�ּתר
�ּפיר� ּוכמֹו חפצֹו, ה�� ּבתֹורת א� ּכי נאמר זה
ּכי �ּבּתֹורה, זה  חלק ּג� ה�יג ּוכאּלּו האל�י�,

ּכּלֹו ּתֹופ� ּכאּלּו האחדּות מ� חלק  כּו'הּתֹופ� 
ּכתנת ּבספרֹו ּכת ּוב  וכן  קדֹוׁשים . ּפרׁשת  י ֹוסף יעקב  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ(ּתֹולדֹות

קד ֹוׁשים) ּפרׁשת .ּפּסים ְִִַַָָ

בתהילים  מ"ג)כתוב ק"ז וי�מר(פרק  חכ� "מי
ה '", ח�די ויתּבֹוננ ּו בבחינת אּלה מ "י לרמז יש 

זוהר, בתיקוני כמבואר בינה, שערי חמישים
בינה בבחינת הזוהר  לימוד – מ"י  בתורת  שהעוסק

חכם, הנקרא הוא  אל "ה – תיבות:וישמר ראשי
לה 'מרות א 'ימודל ' יזכה הוא ויתבוננוזוהר ,

יבוננהו"מלשון  התרגום:"י�ובבנהו שביאר כמו 
עיניהו�" כבבת שמירה,"נטרינו� ה 'מלשון ח�די

עליו שיהא ויזכה העין כבבת  ישמרוהו ה ' שחסדי 
כנאמר נאים  דלא עינא ההוא פקיחא  עינא  תמיד

ישראל" שומר ישן  ולא  ינום לא (כדאיתא"הנה

ע"ב) קכ"ט רבא חּוורא,באידרא ּדריׁשא עינֹוי .ְִֵֵָָָ
עינא. על  ּכסּותא לית  עיינין, מ ּׁשאר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמ ׁשּתניין 
לא הּנה דכתיב טעמא . מאי  עינא. על ּגבינין  ְְְִִִֵֵֵַַָָָֹולית
ּדלעיּלא. יׂשראל יׂשראל . ׁשֹומר  ייׁשן ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָֹינּום

קכ"א) עיני (תהלים  אׁשר לב)ּוכּתיב ּוכתיב(ירמיה ְְֲִִִֵֶֶ

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כג

ימים" לאר ה ' ּבבית ו ׁשב ּתי חּיי  ימי  ּכל  ירּדפּוני ו ')וחסד כ "ג  ,(תהילים ָ ֶ ֶ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ֵ ַ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ֵ ְ ֶֹ ָ ִ 
עולם  מעין קודש  שבת שהוא  ימים לאורך ה ' בבית שנשב שבזכות

חּיי". ימי ּכל  ירּדפּוני וחסד טֹוב  א"ל נזכה   ָ ַ ֵ ְ ָ ִ ְ ְ ִ ֶ ֶ ָ ַ ְהבא,

תורה"" שנה אלף ושנים"אריכות "כמנין:1143בגימטריאכמו .ימים 
בעולם כל  ושנים ימים לאריכות זוכה קודש בשבת הקדוש  זוהר הלומד 

הבא . ובעולם הזה 

אלעזר" רבי יוחאי בר שמעון "1435בגימטריא"רבי  ישראלכמנין:
אבות " בזכות סוכה.יגאלו בגמרא שכתוב  ע "ב)[כמו  מ"ה  אמר(דף  חזקיה  ואמר רבי:

מיום הדין  מן כולו העולם  כל את  לפטור אני  יכול יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה 

ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי  עתה  עד שנבראתי 

משום ירמיה  רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו  עוזיהו בן יותם

מאה אם מהן ובני אני הן אלף  אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי

זי "ע הרשב"י  בתורת  הנדבקים  ובזכות עכ"ל. הן, ובני אני הן שנים אם מהן ובני  אני הם

ברחמים] במהרה  .נגאל

הזּ ה !!! הּק דוֹ ׁש  לּל ּמ וּ ד מ ׁש ּת וֹ קק וזּכ ה, טהוֹ רה  ׁש נּ ׁש מת וֹ  ׁש מי  דּ ע
זהר...אלּ וּ  הּמ ׁש יח.ׁש לּ וֹ מדים  את וּ מביאים ה ּק ל ּפ וֹ ת  את  ׁשמיני)מבּט לים  אפרים מחנה  (ּדגל ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ְ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  ה גּ א לּ ה ׁש לּ וֹ מדים  את לי וֹ צרם .מקרבים  גּ דוֹ ל רוּ ח  נחת ועוֹ שׂ ים 
זהר ) לת ּקּוני  מל  ַֹ ֵ ִ ְ ֶ ֶַ ְ ִ (מקּדׁש

זהר...אלּ וּ  הרבּ ים.ׁש לּ וֹ מדים את וּ מזכּ ים (זֹוהר )זוֹ כים  ַ 

זהר...אלּ וּ  מאסוֹ נוֹ ת .ׁש לּ וֹ מדים י שׂ ראל עם  את (זֹוהר )מ צּ ילים ַ 

זהר...אלּ וּ  בּ שׂ מחה :בּ ׁש בּ תׁש לּ וֹ מדים ּת וֹ רה. ׁש נה אלף  אחת : ׁש עה על שׂ כר  מקבּ לים 
ּת וֹ רה . ׁש נה  מליוֹ ן  מאה בּ צער : ׁש נה . מלי וֹ ן

אבדר"נ ) צ ּדיקים , אֹורחֹות  ה ּטֹוב, .(הרי"ח  ַ ְ ַ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  ׁש לימה.בּ חוֹ ל:ׁש לּ וֹ מדים  ׁש נה כּ מוֹ  אחת  ׁש נה ,בּ שׂ מחה:ׁש עה  אלף  
ׁש נה .בּ צער: אלף אבדר"נ )מאה  צ ּדיקים , אֹורחֹות  ה ּטֹוב, (הרי"ח  ֲ ֵ ַ ְ ַ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  יה וּ דיׁש לּ וֹ מדים על  אצבּ ע  בּ הפנ וֹ תוֹ  ויאמר, קוֹ לוֹ  את  ה ּמ ׁש יח   מל י ׁש מיע  
הגּ עּת י  בּ זכוּ ת" העם ה זּ ה: בּ גא לּ ת  חלק  יׁש  לויה וּ די יהוּ די כּ ל  על יראה   ּכ ." 

בּ יאתוֹ . למען  ׁש ּפ על

זהר...אלּ וּ  נח.ׁש לּ וֹ מדים בּ תבת כּ מוֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג וּ ממלחמת מה ּמ בּ וּ ל  ינּ צלוּ  
עּמּו ע"ב ּדף  חד ׁש זהר  ד')(ּתּקּוני  ד ִ ֵ ַֹ ָ ָ ַ ַ 

זהר...אלּ וּ  ה זּ הרׁש לּ וֹ מדים לל ּמ וּ ד חב וּ רוֹ ת  לקבּ ע  יׁש ּת דּ ל וּ  אם נּ עים וּ מה  ּט וֹ ב מה  
בּ לּ ּמ וּ ד  לה ׁש ּת דּ ל עלינוּ  לפרח  הח לּ וּ  ה גּ א לּ ה  ניצוֹ צי א ׁש ר כּ זאת לעת  בּ פרט

ותאנא, לית ּפקּוחֹות. ברחמי, דאתי מה  ּכל ְְָָ �ּכ� ּכל עינא. על  ּגביני� ולית  עינא, על ּכ�ּותא



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כד 

לט וֹ ב  זכוּ ר  הנּ ביא  אליּ ה וּ  בּ קדׁש וֹ  דּ בּ ר כּ א ׁש ר  צדקנוּ  מׁש יח  לביאת  המס גּ ל  ה זּ ה הּק דוֹ ׁש 
וה ם  גּ לוּ תא. מן  יּפ קוּ ן  וּ ביּה  גּ ל וּ תא מן  יתּפ רקוּ ן  הזּ הר  ספר דּ בהאי מהימנא לרעיא
אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה  קריב  וּ בזמן  בּ עגלא צדקנוּ  מ ׁש יח בּ ביאת  גּ א לּ תנ וּ  יחי ׁש 
ּג'רּבה ) ּדפּוס לזהר הרּבנים  ָ ְ ֶ ְ ַֹ ְ ִ ָ ַ ַָ ָ ְ ַ (הק ּדמת

זהר...אלּ וּ  רעים.ׁש לּ וֹ מדים ּפ געים מכּ ל המחּבר )נ צּ וֹ לים  הקּדמת  הּירק ּכגן  הּזהר , (ּתּקּוני ִ ֵ ַ ַֹ ְ ַ ַ ָ ָ ַ ְ ָ ַ ַ ְ ַ ֵ 

ורע וֹ ת  קׁש וֹ ת  וּ גזר וֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני  כּ ל תרפ"א)וּ מב ּט לים  ׁשנת יר ּוׁשלים , וּ ממׁש יכין(רּבני . ַ ָ ֵ ְ ָ ַ ִ ְ ַ 
מז וֹ ני. חיּ י  בּ ני ּפ ׁש טיּ וֹ ת , הׁש ּפ עוֹ ת כּ ן העוֹ למוֹ ת, כּ ל על וא וֹ ר ׁש פע 

כ ')(רּבינּו מׁשנה  ד' ּפרק  חסד, נֹוצר  מּקֹומרנה , ספרין יחיאל  איזיק יצחק ה ּקדֹוׁש ַ ֵ ַ ָ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ִ ַ ְ ָ ֵ ֶ ֶ ֶ ֶ ִ ְ ָ 

זהר...אלּ וּ  ידיׁש לּ וֹ מדים  על עליו עבר  מה  כּ ל לת ּק ן האדם בּ יכלת  יהיה  זה  ידי על  
הלּ לוּ , כּ נים  חטאיכם  ׁש יּ היה   יתבּ ר הם  א וֹ ת וֹ   יבר זה  ידי ועל ּת ׁש וּ בה ,

יל בּ ינ וּ . כּ לג  ואז בּ ראׁש ית, ימי מ ׁש ת  וּ באוֹ ת ׁש ּס ד וּ רוֹ ת 
א) עּמּוד נ"א ּדף  ח' סימן  עלינּו, יגן  זכּותֹו מּלּוּבלין ה ּכהן צדֹוק לרּבינּו צ ּדיק  ַ ַ ָ ִ ֵ ָ ֵ ָ ְ ִ ְ ִ ֵֹ ַ ָ ֵ ַ ְ ִ ִַ ְ (ּפרי

זהר...אלּ וּ  הּמ ׁש לּ וֹ מדים וּ ביאת ה ּק בּ לה .ה גּ א לּ ה  בּ ל ּמ וּ ד רק ּת ל וּ יים  ׁש יח 
ׁשלמה ) אבן  ספר  מּוילנא.  ָ ֵ ְ ֶ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ִ ִ ָ ַ(הּגאֹון

זהר...אלּ וּ  ה גּ ל וּ ת .ׁש לּ וֹ מדים מן יצאוּ  ידיהם נׂשא)על  הּזהר, י ֹוחאי, ּבר ׁשמע ֹון  (רּבי ַ ִ ִ ְ ַ ַ ַ ַֹ ָ 

הרא ׁש וֹ נים יהי וּ  בּ הם הּת וֹ מכים וכל הרׁש בּ "י חצ וֹ ת  ּכ וֹ לל אברכי  יבוֹ א , ּכ ׁש ּמ ׁש יח
צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני לקבּ ל

לא ב "ה  שפשוט  האשכנזים, אצל גם מאוד חזק נכנס  הקדוש הזוהר לימוד שענין
רק  ענין  שזה  וחשבו הקדוש , זוהר ללמוד צריך  יהודי  שכל כזה ממושג  ידעו
בני מירושלים  יהודים אלי מטלפנים  יום יום כמעט ועכשיו  ונסתרים, למקובלים
לזכות  ורוצים הקדוש , זוהר בבית  להם שאין מופלגים, אברכים גם ובתוכם ברק,

הקדוש. בזוהר ללמוד ושוב  ולסיים , וללמוד  ביתם  אל  הזה הבושם  להכניס

הקדושורק  זוהר  שלומדים  'חכם',אלו  בשם נקראונקראו אחרים  במקומות  ואילו
'רבי' בשם הקדוש רק הזוהר בלימוד  מדבקותם בא זה  בספרים כל וכתוב

'חכם'הקדושים , בשם  נקרא הסוד תורת שלומד מי היום טושרק שרואים ה ' וברוך ,
לילה  כל  לישון הולכים ולא הקדוש הזוהר את פעמים כמה  כבר  סיימו  העם  שפשוטי 
וכל  והטהורה. התמימה אמונתם  מכוח זה וכל  הקדוש, זוהר שלומדים לפני

זי"ע טז הברכות  הרשב"י  כי הזה , הקדוש הלימוד  בזכות  ונפלאות ניסים והישועות 

מידי . ּבעא ּדלא חוורא, נטירּו)רי�א .(ס "א  ְִ

בתורהטו. ב ')כתוב כ"ח כל(דברים עליך "ובאו :
תיבות: ראשי האל"ה והשיגוך " האלה הברכות 

נידבקה ה ה ה ''''זוהרה ה ה ה ''''ומדיל ל ל ל ''''נוא א א א '''' כאשר ביאור: קדוש ,
בלימוד  זי"ע הרשב"י לנשמת  ונתקשר  בתורה
לומדי שאנו עלינו יכריזו ומשמים  הקדוש , הזוהר
הכתובות  הברכות לכל נזכה  אז הקדוש , הזוהר

בב "א. שלימה ולגאולה בתורה

ברכה טז. בנקל! פרנ�ה  טוב ! שידו�  רוצה  אחד  כל

וכא�  ובגשמיות, ברוחניות הצלחות ועוד לילדי�!

את  עליו להמשי� אפשרות ואחד אחד לכל יש

ועל  זכותו, ולעורר השלו� עליו הרשב"י נשמת

עניניו. בכל יצליח  בודאי כ� ידי

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כה

הקדוש, בזוהר  עליו  שאמרו  כדי עד  ועצום  רב אלאכוחו בסיני  תורה  ניתנה לא אילו
התורה לעולם  ותאיר תתגלה  שממנו דיינו, יוחאי בר שמעון  רבי את השם  לנו  נתן

רמ"א) דף  פנחס  פרשת  .(זוהר 

לישועותואפילו ולזכות - הרשב "י לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו
הברכות ממקור ותושפעו טובה  לכם יכיר זי"ע הרשב"י ובוודאי  ,יז נפלאות,

ואסונות . פגועים  ומונע  הצרות מכל  ומציל מגן  הקדוש  שהזוהר  שכידוע

העם!" בגאולת חלק יש לך  הגעתי ! "בזכותך 

ואמר :התבטא צדיק ופליטתפעם  לך , ובאו נקבצו ישראל עם  המשיח, מלך בבוא 
יבחן הטהורות  בעיניו המשיח מלך  יתבונן הזאת  בעת ושמחים , ששים  העם
עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה  ידו ירים  לפתע מעשיו, לפי ואחד  אחד  כל 
על אצבע בהפנותו ויאמר, קולו את המשיח מלך ישמיע  אז במחזה, ויביטו  בפליאה

הגעתי "בזכותך מסויים: העםיהודי בגאולת  חלק יש  יהודילך  כל  על יראה  כך ."
ביאתו. למען שפעל  ויהודי

פניו,ובוודאי לקבל  הראשונים, יהיו  הם  הקדוש, זוהר שלמדו אלו  יבוא , כשמשיח 
קיים, העולם  ובזכותכם  הגאולה , שזרזתם כוחכם  יישר  להם יאמר ומשיח

השלם . תיקונו על ובא 

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

השכינהעל למען מדקותיכם הקריבו שמים , לשם  לימוד תנו  יקרים, יהודים  כן,
יחד כאחד כולנו  ונלך  נפשנו, לפדות  לגרום ליוצרינו, רוח נחת  לעשות הקדושה,

אמן. בימינו במהרה  המשיח  מלך  פני אור את לקבל 



הישיבהיז. ראש של הצדיקת האמא  על סופר 
של אחותו בת  שהיתה זצ"ל, צדקה יהוודה רבי
אותו לשמש גם וזכתה  זי"ע, חי איש  הבן
הזוהר כל  את  שנה כל גומרת  הייתה בצעירותה,
הקדוש  זוהר ללמוד לילה בכל וקמה הקדוש ,

שהלכה ולפני הנץ, תפילת לפני שעות כמה
התינוק בנה באוזן  לחשה יהודהלישון רבי (הוא

ללמוד זצ "ל ) אוכל שאני בלילה בשתים תבכה  ,
באותה בכה שהוא  היה וכן  בלילה, הקדוש  זוהר

שביקשה. שעה



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כד 

לט וֹ ב  זכוּ ר  הנּ ביא  אליּ ה וּ  בּ קדׁש וֹ  דּ בּ ר כּ א ׁש ר  צדקנוּ  מׁש יח  לביאת  המס גּ ל  ה זּ ה הּק דוֹ ׁש 
וה ם  גּ לוּ תא. מן  יּפ קוּ ן  וּ ביּה  גּ ל וּ תא מן  יתּפ רקוּ ן  הזּ הר  ספר דּ בהאי מהימנא לרעיא
אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה  קריב  וּ בזמן  בּ עגלא צדקנוּ  מ ׁש יח בּ ביאת  גּ א לּ תנ וּ  יחי ׁש 
ּג'רּבה ) ּדפּוס לזהר הרּבנים  ָ ְ ֶ ְ ַֹ ְ ִ ָ ַ ַָ ָ ְ ַ (הק ּדמת

זהר...אלּ וּ  רעים.ׁש לּ וֹ מדים ּפ געים מכּ ל המחּבר )נ צּ וֹ לים  הקּדמת  הּירק ּכגן  הּזהר , (ּתּקּוני ִ ֵ ַ ַֹ ְ ַ ַ ָ ָ ַ ְ ָ ַ ַ ְ ַ ֵ 

ורע וֹ ת  קׁש וֹ ת  וּ גזר וֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני  כּ ל תרפ"א)וּ מב ּט לים  ׁשנת יר ּוׁשלים , וּ ממׁש יכין(רּבני . ַ ָ ֵ ְ ָ ַ ִ ְ ַ 
מז וֹ ני. חיּ י  בּ ני ּפ ׁש טיּ וֹ ת , הׁש ּפ עוֹ ת כּ ן העוֹ למוֹ ת, כּ ל על וא וֹ ר ׁש פע 

כ ')(רּבינּו מׁשנה  ד' ּפרק  חסד, נֹוצר  מּקֹומרנה , ספרין יחיאל  איזיק יצחק ה ּקדֹוׁש ַ ֵ ַ ָ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ִ ַ ְ ָ ֵ ֶ ֶ ֶ ֶ ִ ְ ָ 

זהר...אלּ וּ  ידיׁש לּ וֹ מדים  על עליו עבר  מה  כּ ל לת ּק ן האדם בּ יכלת  יהיה  זה  ידי על  
הלּ לוּ , כּ נים  חטאיכם  ׁש יּ היה   יתבּ ר הם  א וֹ ת וֹ   יבר זה  ידי ועל ּת ׁש וּ בה ,

יל בּ ינ וּ . כּ לג  ואז בּ ראׁש ית, ימי מ ׁש ת  וּ באוֹ ת ׁש ּס ד וּ רוֹ ת 
א) עּמּוד נ"א ּדף  ח' סימן  עלינּו, יגן  זכּותֹו מּלּוּבלין ה ּכהן צדֹוק לרּבינּו צ ּדיק  ַ ַ ָ ִ ֵ ָ ֵ ָ ְ ִ ְ ִ ֵֹ ַ ָ ֵ ַ ְ ִ ִַ ְ (ּפרי

זהר...אלּ וּ  הּמ ׁש לּ וֹ מדים וּ ביאת ה ּק בּ לה .ה גּ א לּ ה  בּ ל ּמ וּ ד רק ּת ל וּ יים  ׁש יח 
ׁשלמה ) אבן  ספר  מּוילנא.  ָ ֵ ְ ֶ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ִ ִ ָ ַ(הּגאֹון

זהר...אלּ וּ  ה גּ ל וּ ת .ׁש לּ וֹ מדים מן יצאוּ  ידיהם נׂשא)על  הּזהר, י ֹוחאי, ּבר ׁשמע ֹון  (רּבי ַ ִ ִ ְ ַ ַ ַ ַֹ ָ 

הרא ׁש וֹ נים יהי וּ  בּ הם הּת וֹ מכים וכל הרׁש בּ "י חצ וֹ ת  ּכ וֹ לל אברכי  יבוֹ א , ּכ ׁש ּמ ׁש יח
צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני לקבּ ל

לא ב "ה  שפשוט  האשכנזים, אצל גם מאוד חזק נכנס  הקדוש הזוהר לימוד שענין
רק  ענין  שזה  וחשבו הקדוש , זוהר ללמוד צריך  יהודי  שכל כזה ממושג  ידעו
בני מירושלים  יהודים אלי מטלפנים  יום יום כמעט ועכשיו  ונסתרים, למקובלים
לזכות  ורוצים הקדוש , זוהר בבית  להם שאין מופלגים, אברכים גם ובתוכם ברק,

הקדוש. בזוהר ללמוד ושוב  ולסיים , וללמוד  ביתם  אל  הזה הבושם  להכניס

הקדושורק  זוהר  שלומדים  'חכם',אלו  בשם נקראונקראו אחרים  במקומות  ואילו
'רבי' בשם הקדוש רק הזוהר בלימוד  מדבקותם בא זה  בספרים כל וכתוב

'חכם'הקדושים , בשם  נקרא הסוד תורת שלומד מי היום טושרק שרואים ה ' וברוך ,
לילה  כל  לישון הולכים ולא הקדוש הזוהר את פעמים כמה  כבר  סיימו  העם  שפשוטי 
וכל  והטהורה. התמימה אמונתם  מכוח זה וכל  הקדוש, זוהר שלומדים לפני

זי"ע טז הברכות  הרשב"י  כי הזה , הקדוש הלימוד  בזכות  ונפלאות ניסים והישועות 

מידי . ּבעא ּדלא חוורא, נטירּו)רי�א .(ס "א  ְִ

בתורהטו. ב ')כתוב כ"ח כל(דברים עליך "ובאו :
תיבות: ראשי האל"ה והשיגוך " האלה הברכות 

נידבקה ה ה ה ''''זוהרה ה ה ה ''''ומדיל ל ל ל ''''נוא א א א '''' כאשר ביאור: קדוש ,
בלימוד  זי"ע הרשב"י לנשמת  ונתקשר  בתורה
לומדי שאנו עלינו יכריזו ומשמים  הקדוש , הזוהר
הכתובות  הברכות לכל נזכה  אז הקדוש , הזוהר

בב "א. שלימה ולגאולה בתורה

ברכה טז. בנקל! פרנ�ה  טוב ! שידו�  רוצה  אחד  כל

וכא�  ובגשמיות, ברוחניות הצלחות ועוד לילדי�!

את  עליו להמשי� אפשרות ואחד אחד לכל יש

ועל  זכותו, ולעורר השלו� עליו הרשב"י נשמת

עניניו. בכל יצליח  בודאי כ� ידי

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כה

הקדוש, בזוהר  עליו  שאמרו  כדי עד  ועצום  רב אלאכוחו בסיני  תורה  ניתנה לא אילו
התורה לעולם  ותאיר תתגלה  שממנו דיינו, יוחאי בר שמעון  רבי את השם  לנו  נתן

רמ"א) דף  פנחס  פרשת  .(זוהר 

לישועותואפילו ולזכות - הרשב "י לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו
הברכות ממקור ותושפעו טובה  לכם יכיר זי"ע הרשב"י ובוודאי  ,יז נפלאות,

ואסונות . פגועים  ומונע  הצרות מכל  ומציל מגן  הקדוש  שהזוהר  שכידוע

העם!" בגאולת חלק יש לך  הגעתי ! "בזכותך 

ואמר :התבטא צדיק ופליטתפעם  לך , ובאו נקבצו ישראל עם  המשיח, מלך בבוא 
יבחן הטהורות  בעיניו המשיח מלך  יתבונן הזאת  בעת ושמחים , ששים  העם
עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה  ידו ירים  לפתע מעשיו, לפי ואחד  אחד  כל 
על אצבע בהפנותו ויאמר, קולו את המשיח מלך ישמיע  אז במחזה, ויביטו  בפליאה

הגעתי "בזכותך מסויים: העםיהודי בגאולת  חלק יש  יהודילך  כל  על יראה  כך ."
ביאתו. למען שפעל  ויהודי

פניו,ובוודאי לקבל  הראשונים, יהיו  הם  הקדוש, זוהר שלמדו אלו  יבוא , כשמשיח 
קיים, העולם  ובזכותכם  הגאולה , שזרזתם כוחכם  יישר  להם יאמר ומשיח

השלם . תיקונו על ובא 

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

השכינהעל למען מדקותיכם הקריבו שמים , לשם  לימוד תנו  יקרים, יהודים  כן,
יחד כאחד כולנו  ונלך  נפשנו, לפדות  לגרום ליוצרינו, רוח נחת  לעשות הקדושה,

אמן. בימינו במהרה  המשיח  מלך  פני אור את לקבל 



הישיבהיז. ראש של הצדיקת האמא  על סופר 
של אחותו בת  שהיתה זצ"ל, צדקה יהוודה רבי
אותו לשמש גם וזכתה  זי"ע, חי איש  הבן
הזוהר כל  את  שנה כל גומרת  הייתה בצעירותה,
הקדוש  זוהר ללמוד לילה בכל וקמה הקדוש ,

שהלכה ולפני הנץ, תפילת לפני שעות כמה
התינוק בנה באוזן  לחשה יהודהלישון רבי (הוא

ללמוד זצ "ל ) אוכל שאני בלילה בשתים תבכה  ,
באותה בכה שהוא  היה וכן  בלילה, הקדוש  זוהר

שביקשה. שעה



י יֹום,  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמּיִ ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ
ה. ִפּלָ ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהּתְ

ַפע  ְלׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ  - ֲהגּוִנים  ִזיוּוִגים   - ִית  ּבַ לֹום  ׁשָ  - ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ַיְצִליַח   - לֹו  ַמּזָ ָירּום 
ְמָאה  ָמתֹו - ּכֹחֹות ַהּטֻ ן רּוחֹו ְוִנׁשְ ַמִים - זֹוֶכה ּוְמַתּקֵ ה ְלִיְרַאת ׁשָ ְזּכֶ ִמי - ּיִ רּוָחִני ְוַגׁשְ
ֵצל ֵמעֶֹנׁש  ָניו - ִיּנָ יו - לֹא ִיְרֶאה ִמיַתת ּבָ ְחּתָ לּו ּתַ ל אֹוְיָביו ִיּפְ ּנּו - ּכָ ִמְתַרֲחִקים ִמּמֶ
ְתָקֵרב  א - ְוַעל ָידֹו ּתִ ה ְלעֹוָלם ַהּבָ ְזּכֶ ִנים - ּיִ ה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ְזּכֶ ְלּגּוִלים - ּיִ ַהּגִ

דֹוִלים ַרֲחִמים ּגְ אּוָלה ּבְ ַהּגְ
ין(. יׁשִ )סֹוד ה' ָרִזין ַקּדִ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי

 

 "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"

 

סניף בת-ים יצ"ו )052-7651911( 
 מר חשוון תשע"ג

ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ  ּמְ

ֵסֶפר
אּוָלה סֹוד ַהּגְ

ֲעלֹות ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ
ָרֵאל ׂשְ ְלָכל ָאָדם ִמּיִ

י יֹום  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ׁשֶ

ּוִבְפָרט 
ִאם יֹאַמר אֹותֹו
ה. ִפּלָ ְלַאַחר ַהּתְ

ּקּון מ"ג דֹוׁש ּתִ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
ף פ"ב( )תיקו"ז ּדַ

ּקּוִנים ְבִעים ּתִ ִ ְוהּוא ֶאָחד ִמּשׁ
א ָהֱאֹלִקי ְמאֹור ָהעֹוָלם ּנָ ַתב ַהּתַ ּכָ ׁשֶ

 

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ




