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הרׁשּב"י אְְִַַָֻּגאּלת

ֵֶספר

הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת
ׁשליט"א מהאלמין אדמֹו"ר כ"ק ׁשל ּדרׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמּדברי

תש"ע סיוון כ"ו קרח, ּפרׁשת ג' ִַַָָָֹיֹום

הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד לחּזּוק לצּיֹון)ּדרׁשה (ראׁשֹון ְְְִִִִַַַָָָֹ
ה' ּבׁשם הּבאים ְְִִֵַָּברּוכים

הּקדֹוׁש הּקהל וכל הּקהּלה ראׁשי חׁשּובים, רּבנים ׁשליט"א, הּצּדיק הרב ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָּברׁשּות
ֶַהּזה.

ולא אידיׁש, ׂשפת היא ׁשּלי אם ׁשהּׂשפת קטּנה, הקּדמה אּגיד ּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבראׁשית

קצת התרּגלּתי אנׁשים, עם קצת ּׁשּדּברּתי מה רק העברית, ׂשפה ּבכלל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָלמדּתי
אל נכנסים הּלב מן הּיֹוצאים ׁשּדברים ידּוע אבל לי, קׁשה קצת ּכן ועל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׂשפה,
הּׁשם ׁשּבעזרת מקּוה ואני הּׁשֹומעים, לבבֹות יבין ׁשּלי ׁשהּלב ּבטּוח אני ּכן ועל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּלב,

הּׁשני. את אחד ִִֵֶֶַָָנבין

לעצמי חׁשבּתי ּומּוסר. וחּזּוק ּברכה ּדברי ׁשאּגיד מּמּני ּבּקׁשּו ׁשליט"א ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהרּבנים

לצּיֹון ּבראׁשֹון ׁשּיֹוׁשבים ּכאלּו, צּדיקים לאנׁשים מּוסר ּדברי לֹומר ראּוי אני ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאם
אֹותם קֹורא זי"ע והרׁשּב"י ונׂשּגבה, רמה ׁשּמעלתם הּקדֹוׁש זֹוהר ולֹומדים – ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָיצ"ו

יׁשעיה הּנביא ּדברי להמליץ ניּתן ועליכם ועד". לעֹולם כז)"ּככֹוכבים מא "ראׁשֹון(ּפרק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ללּמּוד מתקּבצים לצּיֹון ׁשּבראׁשֹון ידי ּדעל אּתן". מבּׂשר ולירּוׁשלם הּנם הּנה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלצּיֹון

מּלׁשֹון, הּנם" "הּנה – ּומּוכנים הּקדֹוׁש ּומזּמןהזֹוהר מּוכן לזּכֹותהּנני ּומתנּדבים - ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
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- נזּכה ּכן ידי על הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּבלימּוד יׂשראל אּתן"את מבּׂשר ‡"ולירּוׁשלם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

לסרב. לי קׁשה היה ּכך, ּכל מּמּני מבּקׁשים אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

יׁשמעּו. ּכן ּגם אנׁשים ּוׁשאר ּבקֹול, מּוסר ּדברי לעצמי ׁשאמר החלטּתי ּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל

ּבּמדּבר הּׁשבּוע ּבפרׁשת א)איתא טז לוי(ּפרק ּבן קהת ּבן יצהר ּבן קרח "וּיּקח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
אהרן ועל מׁשה על וּיּקהלּו ראּובן, ּבני ּפלת ּבן ואֹון אליאב ּבני ואבירם ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹודתן

על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ה' ּובתֹוכם קדׁשים ּכּלם העדה כל ּכי לכם רב אלהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻוּיאמרּו
הטעתֹו. עינֹו זה לׁשּטּות ראה מה היה ׁשּפּקח וקרח מקׁשה ּוברׁש"י ה'". .(ּתנחּומא)קהל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לראֹות צריך ּבאחד עינים ׁשּתי לאדם יׁש ּכי זי"ע, אלימלך הּנעם ּבזה ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּובאר
הּבֹורא, ּגדלּות רק ראה וקרח עצמֹו, ׁשפלּות לראֹות צריך ּובאחד הּבֹורא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּגדלּות

ּגדֹול. טעּות טעה לכן עצמֹו ׁשפלּות ראה ְְְִֵַָָָָָָָֹולא

על ׁשלח ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ּכמֹו להינצל, ּכדי להתּפּלל הלך ׁשּקרח ּמצינּו לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאכן

ּכב)הּכתּוב יג ּפרק ּבלׁשֹון(ּבּמדּבר וסּים רּבים ּבלׁשֹון ּפתח חברֹון". עד וּיבא בּנגב "וּיעלּו : ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
- חברֹון" עד "וּיבא רׁש"י: וּפירש קברייחיד, על ונׁשּתּטח ׁשם הלך לבּדֹו ּכלב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבעצתם·אבֹות להיֹות לחבריו נּסת יהא ּבחלקֹו)ׁשּלא חברֹון לקּבל ּזכה ּכן ידי הּוא(ועל וכן , ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּׁשלג‡. ּתכּבסני ואטהר באזֹוב ּתחּטאני הפסוק: על רמז כתב התורה" ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ובשמחת
תהילים ט')אלּבין נ"א אליהו(פרק מביא יוחאי בר שמעון "רבי גימטריה הפסוק וס"ת ר"ת , ְִַ
בטוב" 1090)וגאולה .(ע'

לך·. שלח הפסוק ביאור אל בזה נבא ונבא: ד"ה שלח פרשת - ושמש מאור ובספר
המה נשמות מאותם שהשילוח אחרים נשמות עמהם תשלח שאתה למשה הקב"ה שאמר
יעכבו ואולי לסייעם, כדי צדיקים נשמות עיבור להם למשוך דהיינו ישראל, מבני ולא ממך
אנשים תיבת יוצדק ועתה עזר. אחד לכל שהיה בפרט איש, ביד הבחירה כי מלטעות, אותם
אליו להמשיך הוצרך סוסי בן לגדי גם הקדושים. שבטים נשמת על נאמר שזאת צדיקים,
יהושע כי השבט, נשמת אליו להמשיך הוצרך לא נון בן להושע אבל הצדיק, יוסף נשמת
שמו על אחד אות לו הוסיף כן פי על אף נשמה, לעיבור צריך היה ולא גדול צדיק היה

במצודתם. יולכד השבטיםשלא נשמות מהם פרחה תיכף אזי המרגלים, הטעו כאשר אך
יחידים ונשארו דבה.הקדושים להוציא אחרא הסטרא אל עצמם הטעו והמרגלים אך,

ויעלו נאמר לכך יהודה, נשמת ממנו פרחה ולא להשי"ת, זכה ומחשבתו דעתו היה כלב
חברון עד ויבא שכלבבנגב יחיד לשון ויבא נאמר כי לבדו, כלב על נאמר הפסוק שזה ,

ועל כלב, על נאמר זאת כי רבים, לשון ויעלו נאמר כן פי על ואף לחברון, בא היה לבדו
כנ"ל. העיבור בסוד בתוכו שהיה שבטו נשמת

הישר" "קב בספר ו')ועיין נשמות(פרק וכמה – אותו מסעיין ליטהר הבא בעניין
לסייעו. עליו מתחברים העליון מעולם צדיקים
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א)אֹומר ּוכתיב(ּדברים ּבּה" ּדרך אׁשר הארץ את אּתן א)"ולֹו לכלב(ׁשֹופטים "וּיּתנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חברֹון". לד)את (סֹוטה ְֶֶָ

ׁשמּואל מּמּנּו ׁשּיצא הקודש ּברּוח ׁשראה - הטעתֹו, ׁשעינֹו מּפני לּמה ּכך ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכל

ּבתהּלים ׁשּנאמר ּכמֹו יחד, ואהרן מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ו')הּנביא צ"ט ואהרן(ּפרק "מׁשה ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹ

נטל ולא עצמֹו על וסמך יענם". והּוא ה' אל קראים ׁשמֹו ּבקראי ּוׁשמּואל ְְְְְְְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹּבכהניו

אבֹות זכּות ּומבּקׁש מתייעץ ולא עצמֹו על ׁשּסֹומך אחד ּכל ּכן ּכמֹו הּזקנים, מן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעצה

וׁשלֹום. חס לּפֹול ְִַָָיכֹול

ּבדבריהם ּולהאמין חכמים, ּבקֹול לׁשמֹוע חייבים ּכּמה לידע צריך ּכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעל

ּבפרׁשת ּכדפרׁשּתי ּכלּום, ללא האמת ּבעֹולם עצמֹו וּימצא יבֹוׁש ׁשּלא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשים,

א')מּקץ מ"א היאֹור".(ּפרק על עמד והּנה חלם ּופרעה ימים ׁשנתים מּקץ "ויהי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ׁשּפעם אביו, ּבׁשם ּׁשּסּפר זי"ע, מפרימישלאן מאיר רּבי הרה"ק ּדברי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבהקּדם

לימים, צעיר אחד איׁש העליֹון לעֹולם הביאּו ּכי וראה נׁשמה", "עלּית לֹו היתה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָאחת

- הּזקן ּולאיׁש ויׂשיׂש, זקן ׁשם קראּו להּצעיר והּנה ימים. ּוׂשבע זקן איׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָואחריו

ּתתלֹוצצּו? ולּמה האמת, עֹולם הּוא ּפה הלא וׁשאל: וילד. ְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹקטן

הרּבה המּועטֹות ּבׁשנֹותיו ּפעל הּצעיר האיׁש ּכי הּוא, ּכן האמת ּכי לֹו, ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשיבּו

ועל חּייו, ׁשנֹות ׁשמֹונים ּבכל ּכלּום ּפעל לא הּזקן אבל לֹו, נחׁשב לּׁשנה ויֹום ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּמאד,

מסּכן. ילד הּוא ְִֵֵֶֶּכן

" הּכתּוב: ׁשאמר ׁשּזהּו זצ"ל, מאיר ר' הּצּדיק ימיםואמר ׁשנתים מּקץ ",ויהי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּׁשנים ׁשּמּכל ימים", - "ׁשנתים רֹואה הּוא והּנה חּייו, לקץ האדם ּבהּגיע אׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּיׁש

אחדים. ימים אּלא אצלֹו אין ׁשּלֹו ְֲִִֵֶֶֶַָָָָהרּבֹות

" הּזה, ּבעֹולם האדם לחּיי הּואׁשנתיםמרּמז מעט ׁשעֹוד חֹולפת, ׁשינה ּכמֹו ," ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

אֹותּיֹות על יׁשאלּוהּו וׁשם מעלה ׁשל ּדין ּבית לפני "מ'ק'ץ'נּגׂש מ'זּוזה"ׁשהיא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

"צ'יצית". ּבזה]."ק'דּוׁשה" ׁשהארכנּו מה ּבספרנּו [ועין ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה" על עֹומד "יאֹורוהּנה וּתבת אפ"ל, מרּמז", ורזיןיאֹור הּתֹורה סֹודֹות על " ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ

זֹוהר ּבּתיקּוני ׁשּכתּוב ּכמֹו נ"ג:)ּדאֹורייתא, הּכתּוב(כ"א כ"ב)על א', היאֹורה(ׁשמֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ד" לפי "אֹורּתׁשליכּוהּו, ּבגימטרּיא עּיי"ש.רז" ," ְְְְִִִִִֵַַָָ

" עֹומדעֹומדוהּנה לֹו)" ׁשּנתּגּלה הּסֹוף על היאֹור ב120-(על ׁשעברּתי מה ׁשּכל ּומׁשּתֹומם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

" ּתֹורה, הרּבה ולמדּתי צּדיק ׁשאני וחׁשבּתי חֹולםׁשנה "ּופרעה לׁשֹוןּפרעה", ּגּלּוי" ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב מה)ּכמֹו יג, ּכאן.(וּיקרא עד מגּלה, יהיה ׁשראׁשֹו ּדפרּוׁשֹו פרּוע, יהיה ראׁשֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
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" מּקץוזהּו זמן,וּיהי ּכך ּכל הּגאּולה ּוזמן הּקץ ׁשּנתארך הּקץ, סּבת היינּו " ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
הֹורים לקֹול ׁשמעּתי ולא הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ידי על הּגאּולה לקרב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹויכֹולּתי

ׁשאֹומרים אלףּומֹורים ּפי עֹולה הּקדֹוׁש זֹוהר ּליּמּוד אחת וכּו'.‚ׁשּׁשעה , ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

כאשר‚. אברם "וילך לך: לך פרשת הדרושים בספר זיע"א חי איש הבן רבנו וכתב
ואקדים מחרן, בצאתו היו כמה שנותיו עתה שפרט בס"ד. לי נראה ועוד וכו', ה'" אליו דבר

למועד בחזון ז"ל מהררא"ף הרב שכתב ד')מה ושנות(דף ימים תוסיף ה' "יראת פי על ,

שניהם ועמדו אחד ביום שנפטרו ושמעון בראובן מדבר, הכתוב במה תקצורנה", רשעים
כמה לראובן שאלו ששים. בן ושמעון שנה, שבעים בן נפטר ראובן מעלה. של דין בית לפני
ושואלים שנים. עשרה בן אתה אלא כן, לא לו אומרים שבעים, אומר והוא חייך ימי
ראובן ואז ארבעים. בן אתה אלא כן, לא לו ואומר ששים. ואומר חייך ימי כמה לשמעון
היה ואיך שלו, מילה בסעודת מזומן הייתי אני והלא מנאי. קשיש שזה אפשר איך צועק

שנה, שלושים מנאי המעשים,קשיש כשרון לפי החשבון כאן לו שעברואומרים ושנים
אתה לכן שנים, הם המעשים בכשרות שהם שנים ורק לשנים. נחשבים אין בחטאים לאדם
המעשים. בכשרון שנים עשרה וחיית תשובה, עשית שנה ששים ואחר חוטא, היית ימיך כל
תשובה, עשה עשרים אחר ושמעון שנים. עשרה ימיך נמצא חיים, לשנות חשבנום לאלו

ארבעים. בן והוא עשרה, בן אתה נמצאת המעשים. בכשרון שנה ארבעים אמרוחיה ולזה
וחוזרים ממנו שחסרו השנים את האחרונים בשנים מתקן יש כי ימים", תוסיף ה' "יראת

כלום חסר אינו ונמצא לו, ואיןונוספים שנותם שמקלקלים תקצרנה", רשעים "ושנות .

קטנים עלמא בההוא נחשבים שבעים, בני זקנים שימותו פי על אף ולכך העבר, מתקנים
" בס"ד פירשתי ובזה ע"ש. עכת"ד עשר, הואבני שם וגדול זהקטון מי יתברר שם כי ,"

ראובן וכמו לדרדקי, התם הדר דקשיש בתר יש כי בשנים, גדול זה ומי בשנים, הקטן
הנזכר.

ובזה זקנותינו, את ביישה שלא ילדותינו אשרי דסוכה בגמרא שכתוב מה יובן ובזה
ימים, לאורך הבא עולם הוא ה'" בבית "ושבתי השלום עליו המלך דוד שאמר מה יובן
שלש בן דח"א ידוע והנה הזה, בעולם אני כאשר שנה שבעים בן זקן נחשב אני שם שגם
חושב היה כן אם שלש, בן ולמ"ד מ"ח, בן וח"א בוראו, את אבינו אברהם הכיר שנים
מ"ח ולמ"ד שנים, ע"ו בן שהוא נחשב בצאתו, ועתה ממנו, השלש אותם דחסרו שוגה איש
את שהכיר אחר השלום עליו אבינו דאברהם והגיד הכתוב בא לכך שנים, ז"ך בן נחשב

בגיו לו שהיו שנים אותם את תיקן בןהשי"ת, היה מחרן בצאתו כי ממנו, נחסרו ולא תו
עכ"ל. שלמים, שנה ושבעים חמש

שעה עולה ערכו אשר הקדוש הזוהר בלימוד ימיו למלא הוא היעוצה העצה כן ואם
כדי יתברך, השם את עבד לא אשר ימיו כל בתשובתו לתקן יוכל כן ידי ועל לשנה, אחת

" לפסוק בביאור הרב שאמר וכמו יבוש, ימיםשלא תוסיף ה' בשםיראת שהבאנו וכמו ,"
טהורה. שמים ליראת זוכה הזוה"ק לימוד ידי שעל המרח"ו,
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עינים מאֹור ׁשּבת)ּובספר מּסכת לּקּוטי ּדבריו:(ּבריׁש ּתרף וזה הּנ"ל, הּפסּוק על ּכתב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
אחרֹונים ּבדֹורֹות יׁש אבת קברי על הׁשּתטחּות ׁשל הּסגּלה ּכׁשּלֹומדיםׁשאֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

וחכם ּתּנא ׂשּום ּומדּברּדברי והּלֹומד ׁשּלֹו, והמֹוחין החּיּות הּוא ּתֹורתֹו ׁשּדברי , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
רּוחא התּדּבקּות ונקרא הּדּבּורים, לתֹוך ׁשּלֹו ּומֹוחין חּיּות ּומכניס מדּבק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּדבריו

ּבגמרא אמרּו ּכך ועל ע"א)ּברּוחא, צ"ז לֹומר(יבמֹות ואפׁשר ּבּקבר, ּדֹובבֹות ׂשפתֹותיו ְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
על הׁשּתטחּות זאת ּבחינה ונקראת צּדיקים... קברי על הׁשּתטחּות ּבחינת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּדזהּו
הּצּדיק. אֹותֹו ׁשל מֹוחין מחּיה ּולכך ּומזּכיר, ׁשּלֹומד ּדבריהם ׁשהן צּדיקים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָקברי

אמרים" ב"לּקּוטי ע"א)וכתב ד' ודף ב' אמר(ּדף ּבגמרא ּכׁשּלֹומד לׁשֹונֹו: ׁשמעֹון,וזה רּבי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּתּנאּתיבת חיֹות הּוא ּברּוךׁשמעֹון הּוי"ה וׁשם ׁשּלֹו, חּיּות הּוא האדם ּכל ׁשם וכן , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הּמֹוחין עם החּיּות ּומקּׁשר מחּיה מקּׁשר„הּוא הּוא ּורחימּו ּבדחילּו ּכׁשּלֹומד נמצא ... ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לרּבי אצלֹועצמֹו ולֹומד עּכ"ל.ׁשמעֹון , ְְְְְִִֵֶַַַַ

אמן: עלינּו יגן זכּותֹו מּסדיגּורה האדמֹו"ר ּבׁשבילואמר הּוא להּצּדיק ׁשהּצּיּון ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּצּדיק לנׁשמת הּוא הּצּדיק ׁשל והּספר והּנפׁש, .הּגּוף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

הרׁשּב"י ּבתֹורת לֹומדים ׁשּכאׁשר רֹואים מּכאן האמּור הּתנאיםּומּכל ּתֹורת (ּובכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

האמּתּיים) והּצּדיקים ּתֹורתםוהאמֹוראים הּלֹומד ּבנׁשמת מאירים והּצּדיקים ּבהם, ּמתדּבקין , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
הּתלמידי אחד לפני ׁשעמד הּקדֹוׁש האר"י עם הּמעׂשה ּוכידּוע ּבעדֹו, ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּומסייעים
אעׂשה ּומה ענה: הּוא? חׁשּוב ּכה והאם לכבֹודֹו, עמד מה מּפני ּוכׁשּׁשאלּוהּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחכמים,

עמדּתי. הּקדֹוׁש האמֹורא ולכבֹוד אליו, והתלווה עּמֹו נכנס חכםׁשרבא ׁשהּתלמיד (ׁשאחר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

האמֹורא) נׁשמת עּמֹו נתדּבק רבא ׁשל ּתֹורתֹו ּדברי .למד ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

איסטרֹולסה מהרח"א הּגאֹון ׁשּכתב מה וׁשמעּו וּיׁשלחהסּכיתּו ּפרׁשת אברהם ּבן (ּבספרֹו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ע"ב) כ"ג יבמֹותּדף ּבמּסכת חז"ל אמרּו והּנה ּכתב: ע"ב), צ"ו וכּו'(ּדף ּדֹובבֹות ׂשפתֹותיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
זה ּולפי ׁשם, ויֹוׁשבּכדאיתא זֹוכה הּוא ּגם מֹותֹו, אחרי חי החכם ׁשּיהיה הּגֹורם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

להחיֹותֹו,ּבמחּצתֹו ּגרם הּוא ׁשהרי החכם, הּבא, לעֹולם ּבא ּכׁשהּוא ספק ואין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּפניו לקּבל לקראתֹו יֹוצאין מרחמֹוהי סיעת עם .ּבעצמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

חי„. איש הבן לך)וכתב לך פרשת בס"ד(בדרושים לי נראה ברכה". והיה שמך "ואגדלה
המקובלים, דאמרו תמיד" לנגדי ה' "שויתי עםע"ד בשילוב שמו אותיות יצייר שהאדם

יתברך שמו לעשותאותיות שאמרו, דרך על האדם. שם באותיות נשמה אותיות שילוב
יום בזה,בכל יעשה וכן יתברך. שמו מאותיות טובה שפע האדם ישיג פירשתיואז ובזה .

גדיל לשון נדגול" " משאלותיך" כל ה' ימלא נדגול אלקינו ובשם בישועתך "נרננה בס"ד
כאן, שאמר וזה משאלותיך". כל ה' "ימלא כן ידי ועל אלקינו. שם באותיות שמינו שנשלב

בך. ברכה תהיה שבזה כדי שמי. באותיות שמך שאשלב גדיל, לשון שמך" "ואגדלה



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת ו

ּבמחּצת ויֹוׁשב זֹוכה ּתֹורה לאֹור להֹוציא מּממֹונֹו ספרים הּמדּפיס ּכתב: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָועֹוד
הּספרים, מחּברי חכמים הּדעתהּתלמידי ותרּבה לעֹולם, החּבּור יצא ידֹו על ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו. לֹומדים היּו לא ּבירכתים, הּמׁשּכן למקצֹועֹות ּגנּוז היה ואּלּו עת, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹּבכל

"צּואה ּבספרֹו זיע"א, פלאג'י חּיים רּבי הּקדֹוׁש רּבינּו שכתב מה ּוראה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹּבא
וז"ל: ּבמחּצתֹומחּיים" ויֹוׁשב זֹוכה חכם ספרי ּבעצהּמדּפיס ׁשהחכם ספק ואין מֹו... ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבחלֹום ׁשראה מאדם וׁשמעּתי הּבא. לעֹולם ּכׁשּבא אֹוהביו, סיעת עם לקראתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָיֹוצא
והתּפּלא והׁשּתֹומם ׁשנים, ּכּמה זה ׁשּנפטר ּגדֹול רב אצל יֹוׁשב אחד הּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלבעל

לכך, ההדיֹוט זכה הּקדֹוׁשים.איך מּספריו אחד ספר הדּפיס ׁשהּלה ידע עּכ"ל.ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ורּבֹותי! ְַַַמֹורי
וכל לכך! ּכמּה לב ּכל הלא הּקדֹוׁש? הרׁשּב"י ּבמחּצת לׁשבת רֹוצה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמי

נפׁשֹו" ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר "וכל זה! ּבעד יּתן ּדעלמא ד')חללא ב' ּפרק .(אּיֹוב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשעּורי את להפיץ לעזר אלינּו, יתקּׁשר זה לכל לזּכֹות ׁשרֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמי
הּקדֹוׁש. הרׁשּב"י לברּכת ְְְְְִִִֶַַַָָויזּכה

חּיים החפץ ועליואֹומר ּברּוחנּיּות, לנהג עליו ּכן ּבגׁשמּיּות נֹוהג ׁשהאדם ּכׁשם : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
והמׁשיל הּצבי, קרן על ּכסּפֹו יניח ׁשּלא מניֹותיו, את מׁשקיע היכן היטב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלבּדק
את לבּדק עליו לעסק, ׁשּתף להיֹות ׁשּכדי יֹודע עׁשיר וכל סֹוחר ּכל אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻמׁשל

האם מהענין? ירויח האם ּכדאּיֹות? ּתׂשּואֹות יניב העסק האם העסק, ׁשל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכדאּיּותֹו
הּתֹורה, מחזיקי ּכן ּבּפח, יּפל ולא ּבעסק יפסיד לא וׁשלֹום ׁשחס ּכדי ּביתרה? ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹיצא
מֹוסדֹות מחזיקים הּנכם אמנם העסק: את להׁשּביח ּכיצד ולדעת לברר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעליכם
יֹותר, הרּבה להרויח יכֹולים הּנכם אבל לחׁשּבֹונכם, נזקפים הּלֹומדים ּוזכּיֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּתֹורה,

הּזמן ּבאֹותֹו יכֹולים הּנכם זכּיֹותיכם, את אלפים ּבאלפי להכּפיל יכֹולים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנכם
זכּיֹות. יֹותר עֹוד לצּבר הּכסף ְְְִֵֶֶַֹֻּובאֹותֹו

מלך הּכּסא מ"ג)ּכתב זהר ׁשּלֹומד(ּתּקּוני למי הּׂשכר וגדל החּיּוב ּגדל יּודע - : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ללמד יזּכה אם ׁשּכן וכל עלמין, ּבֹונה ּבעלמא ּבגירסא הּזהר לּמּוד ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקּבלה,

אחד, מאמר ּפרּוׁש יעׂשהּולהבין ּׁשּלא מה אחת ּבׁשעה למעלה ּתּקּון ּבֹו יעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּתמימה ׁשנה הּפׁשט עּכ"ל.ּבלּמּוד , ְְְִִַַַָָָָ

ּבקּבלה, ּומבין יֹודע ׁשּלא לערךּולמי ּבגירסא, אפּלּו הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד עֹולה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּקּבלה קנ"ה)לּמּוד סימן החּיים אחת,(ּכף ׁשעה ואפּלּו זהר ׁשהּלֹומד ּדבר, ׁשל ּפרּוׁשֹו . ֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבׂשמחה לֹומד וכאׁשר הּנגלה, ּבתֹורת ּתמימה ׁשנה למד ּכאּלּו זֹוכה ּבלבד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבאמירתֹו
אלף ּכפּול זכּיֹותיו צּדיקים:הכּפיל האֹורחֹות ּכדברי ׁשוה, ׂשמחה מּתֹוך ׁשהּלֹומד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׂשמחה מּתֹוך לֹומד ׁשאינֹו מּמי ּפעם הּׂשמחה).ּכאלף ׁשער צּדיקים .(אֹורחֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
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ּפעמים אלף ׁשוה קדׁש, ּבׁשּבת ׁשעה דהלֹומד זיע"א: חּיים יֹוסף רּבנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואמר
החל. ּבימֹות ׁשנּיה)לּמּוד ׁשנה ׁשמֹות ּפרׁשת חי איׁש ועֹוד(ּבן עֹוד, ׁשוה צער מּתֹוך לֹומד אם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּפעמים נתןמאה ּדרּבי ּבאבֹות ּכדאיתא ו'), מׁשנה ג' מּפעם,(ּפרק ּבצער ּפעמים מאה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּבצער ׁשּלא קהלת‰אחת זּוטא ּבמדרׁש חז"ל ואמרּו ט), ב עמּדה(ּפרׁשה חכמּתי "אף ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלמדּתי ּתֹורה ּכל ּפּפא ּבר חמא ר' אמר לי(ּכאן)לי". נתקיימה .Â[ּבאף] ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ

גדלה,‰. המשפחה אבל ובקדושה. בתורה מעייניו כל שהיו עלייה, בן באברך מעשה
קנה ללוות שהצליח במעט היה. לא למסחר וכסף ידע, לא מקצוע פרנסה. לחפש ונאלץ
ופרוטה לדג, פרוטה הרוויח כבודדים. מוכרם והחל בשוק, הציבה . מלוחים דגנים חבית
מפעימים, ומדרשים סבוכות סוגיות הומה שמוחו עדין אברך בשוק, עמד הצטרפה. לפרוטה
ומונה מליחים עוטף למרחקים. ומדיפות גדים ציר נוטפות ואצבעותיו למותניו מרובב סינר
אבינו, רוחשות:"השיבנו, ושפתיו לרוחניות נכספת נפשו המדרש. בבית וליבו מטבעות,

לתורתך"...
מברדיטשוב יצחק לוי רבי הצדיק של מדרשו בבית כדרכו התפלל הנוראים בימים
ואמר אליו הצדיק פנה כיפור יום במוצאי מים. נחלי ניגרו עיניו כמים. לב ושפך זצ"ל,

רעש!" ועוררה במרום, נשמעה לו:"תפילתך
אחת עולם, של ריבונו אמרת: במרומים. לשוכן פנית כיפור, יום המשיך:"בליל והצדיק
שאלמד רוצה אתה הרי משם?! הגליתני מדוע חיי! ימי כל ה' בבית שבתי מאיתך, שאלתי
לי תן הזהב, ולך הכסף לך והרי כיס! חסרון איפוא? מעכב, מי ללמוד. רוצה ואני תורה,
פרנסה! בדאגות להטרד מבלי הקרובה בשנה תלמודי על ואשקוד זהובים, ועשרים מאה
שיהיו ברגע נאותה. בקשה זו אין לא, אמרת: ובבוקר הלילה, כל לחשוב פנאי לך היה אבל
עצמו להכניס לאדם לו אסור דגים. חנות לפתוח הרע היצר יפתני זהובים ועשרים מאה לי
בתפילת בפסח. ושישים כעת, זהובים שישים לי תן עולם, של ריבונו וביקשת: לניסיון.
בתפילת חודש. בכל זהובים עשרה לך שיינתנו ביקשת גדול. סכום זה שגם החלטת מוסף
לשבוע"... וחצי "שניים הסופית: ההצעה את גיבשת פיתוי. יהווה זה שגם החלטת, נעילה
רעש, ועוררה למרום עלתה עובדה: הייתה, כנה והתפילה היה! כן אכן, האברך: השתאה

בלהיטות. שאל רבי?!" לבקשה, "ונענו שמע! והרבי
הרבי. השיב "לא",

באכזבה. האברך קרא "מדוע?!"
שלך, הלב כאב את רוצים אולי שלך, הלימוד את שרוצים לך סיפר מי ענה:" והרבי
באמונה ומתנו שמשאו אברך של שדמות רוצים אולי כרצונך. ללמוד יכול שאינך על
כשרגלייך בערב, שלך התורה שיעור את רוצים אולי השוק. על תקרין בנועם והליכותיו

מדרש. לבית עולה אך לשינה, משווע ואתה טרוטות עיניך דואב, וגופך דברבצקות ו"יפה
לימוד שעות מאה על שכר מקבל ואתה בצער", שלא ממאה בצער דוגמה,אחד ומהווה

שרוצים!"... מה זה אולי הסוחרים. לכל
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ּונחּׁשב ּבאּו ּביצרם, הּמֹוׁשלים אּלּו - חׁשּבֹון" ּבאּו הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ"על
עֹולם ׁשל עח:)חׁשּבֹונֹו קֹודׁש(ב"ב ּבׁשּבת הּקדֹוׁש ּזהר לּמּוד ׁשל אחת ׁשעה ּכיצד :Ê, ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשעה ּדלּמּוד חׁשּבֹון: ּבאּו ּכעת - החל. ּבימי ּפׁשט לּמּוד ׁשנה מליֹון לערך ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹעֹולה
ּבאלף, מכּפל ּובׁשּבת ּפׁשט, לּמּוד ׁשנה לערך ׁשוה החֹול ּבימֹות הּקדֹוׁש ּזהר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻאחת

השירים בשיר המלך שלמה מה(ואמר כּלה אחתי דדיך ּיפּו "מה י'), פסוק ד' ְֲִִַַַַָָֹֹפרק
וז"ל: במדבר" חן "מצא בספר זה על וביאר ּבׂשמים". מּכל ׁשמניך וריח מּיין דדיך ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֹּטבּו
המצווה לקיים יכול לא כאשר הקב"ה על לאדם שיש שהגעגועים געגועים מלשון דודיך
"ורי ליין, שנמשלה התורה מלימוד אפילו "מיין", טובו", "מה בבחינת הם כראוי חוללמוד

מדוע חז"ל שדרשו כמו היצר, בכבישת כשמצטער וכן אדם של ליסורים רומז שמניך"
יסורים ידי על ישראל כך שמן ממנו יוצאים כתיתתו ידי על זית מה לזית ישראל נמשלו
והגעגועים שהצער בפועל, מצוות מיני מכל בשמים" מכל שמניך "וריח וזה ומטהרים, עולים
מה בעצמו, ללמוד יכול שלא דמי להוסיף ויש עכ"ל. ניחוח. כריח יתברך לפניו רצויים הם
חבריו, עם דיבוריו ידי על או ממונו, ידי על או ללמוד, לאחרים ׁשּיזּכה נעים ומה ְֶֶַטוב

בלימודם. עימהם משתתף שבזה
.Â– בסמ"ג איתא י"ב)וכן מצוה - עשה מצות חכמים(חלק אמרו ב): נז, גיטין - ב פג, (שבת

שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי אין באהל, ימות כי אדם התורה זאת רמז, דרך
שלמה אמר וכך עליהם, ט)עצמו ב, באף,(קהלת שלמדתי חכמתי לי, עמדה חכמתי אף

לי תתקסח)עמדה רמז קהלת וילקוט ב פרשה רבה .(קהלת

אבות כה)ובמסכת משנה ה אגרא(פרק צערא לפום אומר הא הא בן המאירי: כתב
פרי ממנה ימשך בתורה שיתעמל מה כפי למעלה שפי' כמו פרי במקום הוא אגרא פירוש
ז"ל ואמרו בטן, חדרי תרד לא והתענוג המנוחה קריאת כי האמת, השגת לומר רצה נבחר,
צערא לפום לפרש ויש לי, עמדה באף שלמדתי חכמה לי" עמדה חכמתי "אף שם, מד"ר
כמאמר, הטובות, בפעולות ועמלו האיש ענין לפי הוא ודומיהן בצדקות שהלמוד אגרא,
ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד מנחות מס' סוף ז"ל וכאומרם עבד לא ליה כדבעי

נתן רבי של ובברייתא לשמים, לבו מהלך(פי"ב)שיכוין שהיה הזקן בהלל מעשה אמר,
דינרין, בב' לו אמרו הסאה, בכמה להם אמר חטה, מביאין שהיו אדם בבני פגע בדרך,
אמרו עליהם, מתמיה התחיל דינרין, בג' לו אמרו הסאה, בכמה להם אמר באחרים, פגע

רחוק. [מ]יותר אותה מביאין שאנו כלומר אגרא, צערא לפום לו,
.Êהּבאּור ּתליין. ׁשביעאה ּביֹומא ותּתא, ּדלעיּלא ּברּכאן ּכל אֹומר הזוה"ק חׁשּבֹון: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבֹואּו

אׁשּתכח לא אמאי ותאנא, הּׁשּבת מּיֹום מׁשּפעֹות הן וׁשּלמּטה ׁשּלמעלה הּברכֹות ּכל ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבזה:
יֹומא, ּדההּוא מּׁשּום הּׁשּבת?] ּביֹום הּמן ּבּמדּבר ירד לא מּדּוע [וׁשנינּו ׁשביעאה, ּביֹומא ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּנא
ׁשׁשת ּכל מּמּנּו ׁשּמתּברכין הּיֹום הּוא ׁשהּׁשּבת [היֹות עּלאין, יֹומין ׁשיתא ּכל מיּניּה ְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתּברכאן
אחד [וכל ּביֹומֹוי, חד ּכל לתּתא, מזֹוניּה יהיב וחד חד וכל העליֹונים], [הּספירֹות] ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּימים
ּביֹומא ּדמתּברכאן ּברכה מההיא ליֹומֹו], אחד ּכל למּטה, מזֹון מׁשּפיע מהעליֹונים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָואחד

הּׁשּבת]. ּביֹום מתּברכין ׁשהעליֹונים הּברכה מאֹותּה זה [וכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשביעאה
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מצטער ואם ׁשנה. מליֹון לערך לּמּודֹו עֹולה הּכל, סך ּבאלף, מכּפל ׁשּוב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּובׂשמחה
ׁשנה. מליֹון מאה ערּכֹו וׁשווה ּבמאה, מכּפיל ׁשּוב ּכך על יצרֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכביׁשת

האם נצחים? לנצח ׁשמּורה ּבטּוחה, להׁשקעה ּכדאּיֹות יֹותר מניֹות לך יׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהאם
לדעת רֹוצה הּנך וּדאי יֹותר? ּברּוכה ׁשּתפּות קּימת האם יֹותר? מצלח עסק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻּמצאת

ּבכך? לזּכֹות ּתּוכל ְְְִֵַַָּכיצד

ּבֹו, ּתֹומכים ׁשהנכם ּתֹורני מֹוסד ּכל אֹו ּכֹולל יׁשיבה, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָּכל

ּזהר. ׁשל ׁשבּועית ׁשעה לפחֹות ׁשּילמדּו ְְְְְִִֶֶַַָָָֹּבּקׁשּו
קדׁש ּבׁשּבת ּובפרט הּסדרים, ּבין הּקדֹוׁש ּזהר ללמד יכֹול אברך אֹו ּבחּור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכל

ימים ל-354 המחּלק הּיֹומי הּזהר סדר ּפי על ללמד ואפׁשר – ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּמעלתֹו
– יֹום ּבכל ּבלבד ּדּקֹות 12 ילמדּו - ּבחּורים 500 ׁשל ּביׁשיבה ּולדגמא: - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּבׁשנה.
ּביֹום ּדּקֹות ּוב-24 ּבׁשנה, ּפעמים מאֹות חמׁש הּזהר ספר ּכל את לסּים יּוכלּו ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכך

הּגאּלה. מביא ּתּכף ּכאחד, סּיּומים דּבאלף וכּידּוע סּיּומים, לאלף מגןיזּכּו ("ּתֹורתֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

.לנּו") ָ

הּזמן, ּובאֹותֹו הּכסף ּבאֹותֹו זכּיֹות מליֹוני ּתצּבר ּבאחּוזיםּבכך ּתׁשּואֹות ּתרויח ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֻ
הּזהר ׁשל ּתרּגּומֹו וזהּו - הּנצח. ּבעֹולם ׁשּקּימים ּגבֹוהים קנ.)הכי ּוראה(ּבהעלֹותך "ּבא : ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

יחד, ׁשּנׁשּתּתפּו מלּמד ּבאהליך', ויּׂשׂשכר ּבצאתך זבּולן ׂשמח אמר 'ולזבּולן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּכתּוב:
ויּׂשׂשכר לזה... חלק נֹותן וזה ּבּתֹורה, ועֹוסק יֹוׁשב וזה מלחמה, ועֹוׂשה יֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָזה

ׁשּיתּברך יחּדיו, נׁשּתּתפּו ּכן ועל וּדאי, ּבּתֹורה חלקֹו לזבּולּון ונֹותן ּבּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחלקֹו
הּכל." ּברּכת היא הּתֹורה ׁשל הּברכה ּכי מּיׂששכר, ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֻזבלּון

ובחּורי החׁשּובים הּכֹוללים אברכי ּכבֹוד אל נרּגׁשת ּבפנּיה ּבאנּו זאת ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
"הׁשֹומרים" ּבבחינת ואּתם העֹולם עֹומד עליכם אׁשר ׁשיחיּו, הּקדֹוׁשֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּיׁשיבֹות

ע"ב)האמּתּיים. קנ"א ּדף וּיצא ּפרׁשת הּקדֹוׁש זֹוהר ע"ב, ו ּדף חגיגה מּסכת .(ירּוׁשלמי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

יׂשראל ּבארץ הּמּצב ּכּולֹו)ּכּידּוע ּתּזל(ּובעֹולם עין וכל נקרע והּלב ּדאגה, מעֹורר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבית ׁשחרב מּיֹום חז"ל ואמרּו רח"ל. והּכללּיֹות הּפרטּיֹות הּצרֹות מּגדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹותדמע
רח"ל נֹוראה ּבסּכנה עֹומד הּיּׁשּוב וכל מחברֹו, מרּובה ׁשּקללתֹו יֹום לך אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּמקּדׁש

זאבים ׁשבעים ּבין ׁשעֹומדת אחת אּמֹות"ּככבׂשה הּגענּוÁ(ׁשבעים ׁשּכבר וכמדּמה .) ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

.Áהטורים בעל שכתב מה וראה ובא הקדושה, התורה לימוד אלא עצה לנו ואין
בהעלותך ט"ז)בפרשת פסוק י"א איש(פרק שבעים לי למצריםאספה שירדו נפש ע' כנגד -

אדיר אדון אחד ה' אלקים א-ל הן: ואלו להקב"ה לו שיש שמות ע' וכנגד אומות ע' וכנגד
ברוך הכופר אשכול אמונה לאחר מלכותו מוסר שאינו אחרון אפים ארך אמת אמיץ אהיה
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ואין החרבֹות, מצחצחֹות והאּמֹות וגֹו'. ּגֹוים" רגׁשּו "לּמה ע"ה הּמלך ּדוד ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻלמאמר
נׁשק ּביֹום לראׁשי לסּכתה ּולקּוֹות ׁשּבּׁשמים, אבינּו על אּלא להּׁשען מי על ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלנּו

קמ) ּפרק ּגֹוג(ּתהילים ׁשל נׁשקֹו זה נׁשק. ּביֹום אחר ּדבר ע"א), עח ּדף יבמֹות מּסכת (ירּוׁשלמי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יעּוצה אחת עצה לנּו יׁש לׁשמּה"Ëאך ּתֹורה הּקדֹוׁשÈ"ּליּמּוד הזֹוהר ולּמּוד , ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

טהור טוב חכם חסין חוקר חנון חסיד חי זוכר ועד היודע דגול גבור גואל גאה גדול בורא
נושא פשע נושא עון נושא חסד נוצר נצח נשגב נורא המסתתר כבוד סתר יושב ישר עינים
קדוש צבאות צבי צור פודה עזוז עופר עליון סלח סלה קדם יושב סלה נוטר נוקם חטא
שוכן שר שלטון שופט שומר חסד רב מאחר מלכותו קבל שלא ראשון רם רחום קרוב קנא
אחים אלופים הצדק אלי נעורים אשת הן' ואלו ישראל של שמות וע' תקיף. תמים עד
בכור חי אל בני בנים אגודה איומה אגוז אצילים אדירים אפרים אישים אם אום אהובים
חכמים קדש זרע ונשואים העמוסים גפן נעול גל נעול גן גדול גוי בעולה ברה בתי בהירים
כהנים כרם כנה כלה ידידים ילדי יהודים יוסף יעקב ישורון ישראל יקירים יחידים טובים
עברים עדה ענוים עליונים סגולה נטע נער נאוה נדיבים נחלה חתום מעין מלכים משרתים

עמים ע"כ.עבדים תמימים יה שבטי רכים רבים קנוים קדושים צדיקים צאן פרזים פדוים
חומשי בה' וזהירין בקיאין שיהיו לך לומר דאספה, ה' על תגין אספה. לירושלם. שמות וע'

דומין: יהו בגימטריא עמך. תורה.
.Ë,לׁשמּה ּתֹורה הּוא הּסֹוד פ"א)ּתֹורת יצחק יֹוסף:(אֹור הּבית למרן הּמּגיד ׁשאמר ּוכמֹו . ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּבר יתהֹון ידע ּדלא סתימין רזין דתדּביק ּבּה לּבך אפּתח הּקּבלה, ּבחכמת עּתים ּתקּבע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאם
ּבא)נׁש. ּפרׁשת מיׁשרים מסּתּכלין(מּגיד ּדלא עיינין ּוסתימין לּבא אּטימין ּדאּנּון לעלמא ווי - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

דאֹורייתא. כ"ח.)ּברזי ּדף א' חלק לאׁשּתדלא-(זהר בעאן ולא יּבׁשה, לאֹורייתא ּדעבדין אינּון ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
וי יביׁשה, ב' ואׁשּתארת מינּה, י' דאיהי דחכמה נביעּו ּדאסּתּלק דגרמין דקּבלה, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָבחכמה

ּבעלמא. ואּבדן והרג ּוביזה וחרּבא ענּיּותא ּדגרמין ל')לֹון תי' .(תיק"ז ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּברית ּבספר ה')וכתב ּפרק יב מאמר ב' לשונו:(חלק וזה האמת, ּבחכמת עסק ׁשּלא ּומי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבבּזיֹון, מּׁשם אֹותּה ּדֹוחין עדן, ּבגן לעלֹות רֹוצה ׁשּנׁשמתֹו ּבׁשעה אֹותּה, ללמד רצה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹולא
הּׁשירים: ׁשיר ּבּזהר ׁשאמרּו ּבחכמתאּכמֹו למנדע ּבאֹורייתא, ּדמׁשּתּדלי אינּון ּכל זּכאין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

עיּלאין. ּברזין ּומסּתּכלין ידעי ואינּון ּבהאדמאריהֹון, עלמא, מהאי נפיק נׁש ּבר ּדכד ּבגין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
אּלא עֹוד, ולא ּדעלמא. ּדינין ּכל מּניּה ּדאפרסמֹונאאסּתּלקּו דרזי ּתרעי ּתליסר ליּה ּדפתחין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבהּו ּתלייא עיּלאה ּדחכמתא אנּתדכיא, אם לך צאי ּבּנׁשים, הּיפה לך תדעי לא אם כּו'. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
דעלמא ּברזין ידעּת ולא הכא, תיעֹול ּדלא עד ּבחכמתא, אסּתּכלת ולא ידיעה, ּבלא ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָאתיא

לׁשֹונֹו. ּכאן עד למיעל. ּכדי אנּת לית לך, צאי ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָעיּלאה,
ׂשֹורפים ּכנפים ׁשׁש ּבעלי הּׂשרפים ׁשּבעֹולם הּטֹובים מעׂשים ּכל ּבידֹו יׁש אפּלּו עֹוד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹולא

ויֹום, יֹום ּבכל נׁשמתֹו ּבּזהראת ׁשאמרּו רמז:)ּכמֹו ּפקּודי קּדיׁשא(ּפרׁשת חיותא האי לׁשֹונֹו זה : ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּוכפּום ּדמאריּה, ּדחכמתא ּברזא לּה ׁשאל ּכדין לגּביּה, ּומטאת סּלקא נׁשמתא ּכד ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָקּיימא

ואדּבק אבתרּה ּדרדיף חכמתא בה)ההיא אחרים: יכיל(ספרים ואי אגריּה. ליּה יהבי הכי , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
וקּיימא. עיילה, ולא לבר, ליּה ּדחי אדּבק, ולא ְְְְְְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָלאדּבקא
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ּובגׁשמּיּות,È‡ּבׂשמחה ּברּוחנּיּות הּברכֹות ּכל ּולהׁשּפיע ּפרענּות ּכל לעצר ּבכחֹו אׁשר ,. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

זי"ע, טֹוב ׁשם הּבעל ראה)ואמר ּפרׁשת עינים מאירֹות וכּמה(ספר ּכּמה אחת על לשונו: וזה , ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָ
הּקּבלה ּדרך חכמת הּוא האמּונה חכמת אחר מאד ּובכל נפׁש ּובכל לב ּבכל לרּדף לנּו ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּיׁש

האמת. ּדרך ְֱֶֶֶֶָׁשהּוא
.Èחכם תלמיד רב מעלה של דין הבית לפני באו דפעם הידוע הסיפור פי על ויתבאר

והשיב הזה, בעולם מעשהו היה מה לרב ושאלו מאוד. פשוט כפרי איש עם ביחד אחד
את שאלו כך אחר לשמה. היתה לא שתורתו כיון לגיהנם, ודנוהו בתורה, עוסק שהיה
עם היה כי למד שלא והשיב למדת? האם הזה, בעולם מעשיך היה מה הפשוט, הכפרי
לבבו בכל בשלימות אורחים הכנסת מצות שבכפר, בביתו שקיים לו, היתה זאת ורק הארץ,
והטעם מנוחתו. תהא ושם העליון עדן לגן שיכנס אותו דנו ואז מאודו, ובכל נפשו ובכל

מעל של דין בבית עלי' מדקדקים אין אורחים הכנסת מצות גבי כי לשמהבזה, היתה אם ה
לינת בו ללון ומקום לאכול לחם להם ונתן עניים נפשות החיה סוף כל סוף דהלא כך, כל
וידוע עדן. לגן ליכנס הניחוהו כן על דיליה, מצוה עביד כך ובין כך דבין ונמצא לילה,
לפעם, מפעם בצלו להסתופף אליו בא שהיה אחד כפרי שהיה זי"ע מבעלז מהרי"ד מהרה"ק
אל דירתו לעקור שרוצה עצמו את מזכיר היה מהרי"ד הרה"ק של בחדרו שהיה עת ובכל
דירתו לעקור לו הניח לא מהרי"ד הקדוש והרב בכפר, לדור מאוד עליו קשה כי העיר תוך

בכפר מקיים שאתה אורחים הכנסת מצות יותר הרבה חשוב שבשמים באמרו (עלמהכפר,

אצלך) ומתאכסנים לפתחך משחרים הדרכים על שנוסעים שאנשים דירתךידי יד על פועל שהיית ממה
בעיר.

עולמו יפסיד שלא לאורייתא: רבה מודעה וגםומכאן בריה, כל שכר מקפח הקב"ה אין (אמנם

מצוה) כהכשר הפחות לכל שנחשב ללשמה, להגיע מנת על לומדה רק אם שכר יש לשמה שלא תורה שישיםעל ,

העליון עדן לגן שיזכה די לא ובזה הקדוש", "הזוהר הח"ן, תורת ללמוד וכוונתו מגמתו
עליו. זכות ימליץ בעצמו הרשב"י בספראלא הזוהר"(כדאיתא )."נשמת

.‡Èזוהר קנא:)עיין דף ויצא פרשת א היא(חלק בה אשתכח דאורייתא זמנא כל דהא :

עלה, דקיימי דחיי אילנא דאורייתא בגין אינון)קיימא, נוסחי אתער(תרי דאורייתא זמנא כל
אסתלק דחיי אילנא לתתא, אורייתא פסק לעילא, אעדי לא דחיי אילנא (מינה)לתתא,

[ביאור: באורייתא, בה יחדון דחכימיא זמנא כל דא ועל אֹוחזיםמעלמא, ׁשהחכמים זמן ְֲֲִִֶַַָָּכל
ּבׂשמחה אֹותּה ולֹומדים והידיםּבּתֹורה יעקב קול הקול כתיב דהא בהו, סמא"ל יכיל לא [ ְְְְִִַָָָ

דבור פסק, לא קול דההוא בעוד יעקב, קול דאקרי עלאה אורייתא הוא דא עשו, ידי
מלה ואמרו ואזלו חייא, רבי ואתער למפסק, אורייתא אצטריך לא דא ועל ויכלא, שלטא

דכתיב הוא, והכי דא, ידעין כלא ייסא, רבי אמר לחכימיא. א)דא קכז יהו"ה(תהלים אם
קיימא קדישא קרתא באורייתא, דמשתדלין אינון אלין שומר, שקד שוא עיר ישמר לא

הקודש עיר ׁשּירּוׁשלים [ביאור: דעלמא, תקיפין גברין על ולא יׂשראל)עלייהו, ארץ (וכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

האמּתּיים הּׁשֹומרים הם ּכי ּובׂשמחה לׁשמּה הּתֹורה לֹומדי ידי על רק ונׁשמרּת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּמתקיימת
וגו': עיר יׁשמר לא יהו"ה אם ּדכתיב היינּו ידי] ועֹוצם ּכחי ְְְְְִִִִִִִֵַָֹֹֹֹולא
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הּפרענּות מן ּׁשּמּציל – ּברציפּות הּקדֹוׁש הזֹוהר ללּמּוד זי"ע הרמח"ל ּתּקנת ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻוכּידּוע
הּגאּולה ּומביא לנּו")– מגן "ּתֹורתֹו ּבספר הּובא וכן ה', ּפרק הזֹוהר אֹור ספר .(עיין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

חדא" "ּכניׁשתא ּבבחינת הּקדֹוׁש הזֹוהר ספר את המסיימים ׁשּכל ידּוע ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהוי
הּקדֹוׁש) הּגּבֹורים(זֹוהר ׁשלטי ּכל עליו ּתלּוי הּמגן "אלף ּבבחינת ד'הם ּפרק הּׁשירים (ׁשיר ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ועֹומדד') ּתלּוי עליהם - עליו" "ּתלּוי ּומֹוׁשיע, מגן עֹולם ׁשל אּלּופֹו הּמגן" "אלף ,ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

אֹותם, ּוממתקים הּגבּורֹות על ׁשֹולטים והם הּגּבֹורים" ׁשלטי "ּכל יׂשראל, ּכלל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹהּצלת
בב"א. הּגאּולה ּבאה ּבּמדּבר)ּומּיד חן .(מצא ְְִִֵַַַָָָָָָ

מן ּכּולֹו העֹולם את לפטֹור אני "יכֹול הרׁשּב"י מאמר היטב מתּבאר זה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּולפי
ּלכם להרׁשֹות הּכֹוללים, ּולראׁשי הּיׁשיבֹות לראׁשי ּבבּקׁשה ּפנּו ּכן על - ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּדין".

ּובוּדאי ּבׂשמחה, הּקדֹוׁש הזֹוהר ללּמּוד סדר ּכל ּבהתחלת ּדּקֹות עׂשר ׁשנים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָלהקּדיׁש
ּוכידּוע עׂשּו. ׁשּכך וּכֹוללים יׁשיבֹות ּבהרּבה הּמציאּות נֹודע ׁשּכבר ּכמֹו עּמכם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיסּכימּו

ּדלתּתא אתערּותא קֹודם צריך ׁשּיצליח, ּכדי ׁשּבקדּׁשה ּדבר ּפרׁשתּדכל הּקדֹוׁש זֹוהר (עיין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ע"ז:) ּדף ּלך הּקדֹוׁשלך ּבזֹוהר והּקריאה הלימּוד ּבמעלת ׁשּנאמרּו האּדירֹות הּמעלֹות וכל . ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

קֹוראהם הּוא אׁשר את ּכלל מבין ׁשאינֹו ּבמי הרֹופא,ּגם אל ההֹולך ּכמׁשל – ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
להתרּפא ּכדי ּברפּואה להבין צריך ׁשאינֹוÈ·אינֹו הגם הּקדֹוׁש ּבזֹוהר הּלֹומד ּכן , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

נּגאל ּכן ידי ועל עלּיֹותיו", ּבּׁשמים "ּובֹונה ועצּום ּגדֹול ּכֹוחֹו הלימּוד עצם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמבין,
אב נקרא ע"ה אבינּו יעקב – יּוׁשע ּומּמּנה ליעקב היא צרה עת ּכי ּבקרֹוב, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמהרה

ּגימטרּיה וׁשבעים נפׁש, ׁשבעים מּדתֹו"סֹוד"ׁשל ׁשהיא – הּתֹורה ּליּמּוד ידי ּדעל – ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּכנגד – הּקדֹוׁש זֹוהר ּובפרט ע"ה, אבינּו יעקב ׁשל"סֹו"ד"ׁשל אב נקרא ּובזה , ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כזה: אֹותּיֹות ּבמּלּוי יעקֹוב ּכּידּוע ועֹוד – העֹולם אּמֹות מּׁשבעים נּנצל נפׁש, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשבעים
בי"ת וי"ו קו"ף עי"ן סגּלתÈ‚יו"ד מּכח - ּומּמּנה – תש"ע ׁשהּׁשנה – 770 ּגימטרּיה ,ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

.·È:כתב בהעלותך פרשת הקדוש קמח:)ובזוהר דף ג פתח,(חלק יהודה ו)רבי יט (תהלים

בהון, אתרעי הוא בריך דקודשא דישראל, חולקיהון זכאה וגו', מחופתו יוצא כחתן והוא
אחיד דביה דחיי, אילנא דקשוט, אורייתא להון ירית)ויהב עלמא(ס"א להאי חיין נש בר

חיין ליה אית בה, ואחיד באורייתא, דאשתדל מאן דכל דאתי, לעלמא אחידוחיין (ס"א

דהיאבחיין) בגין מחיין, מתפרש כאלו מאורייתא, ואתפרש דאורייתא, מלי דשביק מאן וכל ,
מּלֹוי" "וכל וגם חּיים, הם ּבפרטּות ּדבריה וכל מּדבׁש: הּמתֹוק [ּובאר חיין מלוי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחיין,
ּומֹועיל רפּואה הּׁשֹותה לחֹולי ּדֹומה זה למה ּבעלמא, ּבגירסא ּבקריאה לבּדם הּמילֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיינּו

ּדכתיב הּוא הדא הרפּואה], חכמת יֹודע ׁשּלא ּפי על אף ּכב)לֹו ד וגֹו',(מׁשלי הם חּיים ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ח)ּוכתיב ג וגֹו'.(ׁשם לׁשרך ּתהי רפאּות ְְְְְִִִֶָָָ
.‚Èוּירא ּפרׁשת הּזהר לׁשֹון ע"א)וזה קיט [ההע(ּדף והקּדמֹות. הּזהר מפרׁשי ּפי על רֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּתֹוספת.] קצת עם ׁשליט"א מֹורגנׁשטרן הגרי"מ המקּבל מהּגאֹון החכמה' 'ים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻספרי
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ּבתרין אּלא אּמאי, ּבוא"ו מלא יעקֹוב", ּבריתי את "וזכרּתי ואמר, ּפתח ׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָרּבי
אבל יעקב, ּבּה ּדׁשרי אתר ּדחכמתא, ּדרּגא רזא ּדאיהּו חדא ּדחכמתא, רזא איהּו ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָָָֹסטרין
ּבית ּדיתּפקדּון זמנא ההּוא ּגלּותא, ּגֹו אנּון ּדכד אּתמר, ּדיׂשראל ּגלּותא על קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהאי
ּופלג רגעי ׁשית ּדוא"ו, ּברזא ּופקידה ׁשּתיתאה. ּבאלף ואיהּו ּדוא"ו, ּברזא יתּפקדּון ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹיעקב
לברּתּה ּפקידּו ׁשמּיא אלּה יקים ׁשּתיתאה, ּבאלף ּדדׁשא לעּבּורא ׁשנין ּדׁשּתין ּובזמנא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעּדן,

ְֲַֹּדיעקב.
הראׁשֹונֹות הּׁשנים ׁשּׁשים ּכאׁשר ׁשנה, מאה ׁשּנמׁשך ּבעּתּה ּגאּלה ׁשל ּתהליך על מדּבר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ[הּזהר

ּדדׁשא עּבּורא אתנקראֹות ׁשּפֹותח יֹוסף ּבן מׁשיח ּבסֹוד צירּה על הּמסּתֹובבת ּדלת ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
התחילּו ׁשאז ת"ש ּבׁשנת הּׁשנים מאה התחילּו החכמה', 'ים ספרי הקּדמֹות לפי וסֹוגר. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשפע
מּכל הּניצֹוצֹות ּברּור את סּימּו ׁשּבּה הּׁשֹואה ּופרצה העֹולם, מּבריאת חדׁשֹות ׁשנים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמאה
לא ּכמעט הּמקֹומֹות ׁשּברב ׁשרֹואים ּכפי ּגלּותם, ׁשנֹות ּברב חנה יׂשראל עם ּבהם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהּמקֹומֹות
ּכל ּגלּותם. ׁשנֹות ּברב הּיהּודים חנּו ּבהם מהארצֹות יצאה הּמזרח יהדּות וכן יהּודים. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹנׁשארּו
ּובמקּביל הּמקֹומֹות. ּבכל הּברּורים את לסּים ׁשּתפקידֹו יֹוסף ּבן מׁשיח לתקּופת ׁשּיך ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָזה
ידי על ּובין יהּודים, ידי על ּבין יׂשראל ארץ ּבבנּית ּגדֹולה ּתנּופה הּמאה ּבתחּלת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהתחילה
לארצם ׁשּיׁשּובּו יׂשראל ּבני עבּור מיעד זה ׁשּכל לּכל ּוברּור לעצמם, ּכביכֹול ׁשּבֹונים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹערבים
לקּבל הּגׁשמּיים הּכלים את להכין ׁשּתפקידֹו יֹוסף ּבן מׁשיח לתקּופת ׁשּיך זה ּכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבקרֹוב.
ׁשצחצּוח ּכמֹו אחרים, ׁשּטעּו ּכפי ּדגאּלה אתחלּתא אינּה לּגאּלה והכנה הּגאּלה. אֹורֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻאת

להאריך. הּמקֹום ּכאן ואין ּדׁשּבת, אתחלּתא אינֹו לׁשּבת ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהּמנעלים
ּכּמה אֹו הּדֹור מּצּדיקי אחד ׁשהּוא יֹוסף ּבן מׁשיח ׁשל זהּותֹו לענין להּכנס ּכּונה ּכאן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ[אין
הזּכרנּו.] ׁשּלא רּבֹות ועֹוד ׁשהזּכרנּו הענינים ּכל את ּובגׁשמּיּות ּברּוחנּיּות לפעל ׁשּדֹואגים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמהם,
ּופלּגא ׁשנין ׁשית זמנא ּומההּוא ּופלּגא, ׁשנין ׁשית זכירה לּה ּדּיהא עד זמנא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּומההּוא
זמנא ההּוא ועל מעלמא, לּה לאדחּיא ּדיעקב ּברּתיּה על עממּיא ּכּלהֹון ויזּדּוגּון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻאחרנין,

יּוׁשע". ּומּמּנה ליעקב היא צרה "ועת ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתיב
החכמה' 'ים ׁשּלפי אחת, ּכל ׁשנים וחצי ׁשׁש ׁשל נֹוספֹות ּתקּופֹות ׁשּתי על הּזהר מדּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ[ּכאן
לּמּוד ּבהתּפּׁשטּות ּדוד, ּבן ּומׁשיח יֹוסף ּבן מׁשיח לחּבר היא אּלּו ּתקּופֹות ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתכלית
ּכמֹו ּדוד. צמח ּבסֹוד ואתר אתר ּבכל הּתֹורה לֹומדי ורּבּוי יׂשראל, ּבקרב הּתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפנימּיּות
ותהיה ירּוׁשלים נגד העֹולם אּמֹות יתעֹוררּו וׁשלש הּׁשבעים לגמר ׁשּסמּוך הּזהר מצּין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻכן

יּוׁשע" ּומּמּנה ליעקב היא צרה נגד"ועת יֹוצאת ׁשארה"ב ּבימינּו רֹואים ּכבר ּׁשּלצערנּו מה , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
היל"ת.] ְִַָירּוׁשלים

הּוא ּבריך וקדׁשא ּדרֹומי, רּבתא קרּתא לגֹו יתּכּנׁשּון עלמא מלכי ּכל ּותלת, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻּבׁשבעין
ימטּון ּדלא מלכין אּנּון ּבר מעלמא. ויתאּבדּון אלּגביׁש ואבני ּוברּדא אּׂשא עליהּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָיתער
עלמא, ּבכל יּתער מׁשיחא מלּכא זמנא ּומההּוא אחרנין, קרבין לאּגחא ויהדרּון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלתּמן,
ּבכל יתּכּנׁשּון יׂשראל ּבני וכל עלמא, סיפי מּכל חּילין וכּמה עּמין ּכּמה עּמּה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָויתּכּנׁשּון

אּנּון ּדאׁשּתלימּו עד אתרי. אתאּנּון "והביאּו ּוכדין ּבה"א, יתחּבר וא"ו ּכדין לּמאה, ׁשנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
לאּתערא זמנא ּבההּוא זמינין יׁשמעאל ּובני וגֹו'". ליהו"ה מנחה הּגֹוים מּכל אחיכם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
אל הּגֹוים ּכל את "ואספּתי ּדכּתיב ירּוׁשלים, על למיתי ּדעלמא עּמין ּכל עם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָעליהֹון
ועל יהו"ה על יחד נֹוסדּו ורֹוזנים ארץ מלכי "יתיּצבּו ּוכתיב וגֹו'", לּמלחמה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָירּוׁשלים
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עֹולמים ּתׁשּועת יּוׁשע הּסֹוד ערבֹות")ּליּמּוד "בּדי "הלֹוא(ספר – הּדבר! ּבידנּו זכרּו! - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ויתקיים אני, ּגּבֹור יאמר והחלׁש אּתה", יׂשראל ׁשבטי ראׁש ּבעיניך אּתה קטן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹאם

" הּפסּוק לאלףּבנּו יהיה אחיׁשּנה"È„הּקטן ּבעּתּה ה' אני עצּום, לגֹוי (יׁשעיהוהּצעיר ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכב) ס בב"א.ּפרק ְֶֶ

לאתחּברא יּתער, זעירא וא"ו לבתר למֹו". ילעג יהו"ה יׂשחק ּבּׁשמים "יֹוׁשב ּוכתיב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָמׁשיחֹו",
ּבמעׂשיו", יהו"ה "יׂשמח ּדכּתיב ּכמה עלמא, לחדּתא ּבגין עּתיקין, ּדהוֹו נׁשמתין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָּולחּדׁשא
לנחּתא ּבמעׂשיו", יהו"ה "יׂשמח יאֹות. ּכדקא לאתחּברא לעֹולם", יהו"ה כבֹוד "יהי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּוכתיב

ּכחד. ּכּלהּו עלמין לחּברא חדּתין, ּברין ּכּלהֹון ּולמהוי לעלמא, ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֻֻלֹון
ּתתחיל וׁשלש הּׁשבעים ׁשּבׁשנת הּמאה, סֹוף עד הּׁשנים וׁשבע עׂשרים על הּזהר מדּבר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ[ּכאן
ותתחיל אלּגביׁש, אבני העֹולם אּמֹות על ימטיר והּקּב"ה ירּוׁשלים על ּבפֹועל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּמלחמה
עׂשרים ּתּמׁשכנה אּלּו ּומלחמֹות ה', מלחמֹות להּלחם ׁשּיתעֹורר ּדוד ּבן מׁשיח ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּתקּופה

הּׁשלם.] ּגלּיֹות וקּבּוץ הּׁשלם הּיחּוד יהיה ואז הּמאה, סֹוף עד ׁשנים החשמ"ל)וׁשבע סוד (מספר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
.„Èאחד הּמדרׁש ׁשּבבית ידי ׁשעל לנּו, מגן ּתֹורתֹו הּספר ּדברי ּפי על הּוא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּבאּור

ּבעּתּה ה' ל"אני נזּכה ּכך ידי ועל ׁשלימה, הּגאּולה יהיה ּתכף זֹוהר, סיּומי אלף וּיעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָילמדּו
יבארּו ּובזה הּמלּבי"ם. ׁשּכתב ּכמֹו ּבזריזּות הּדבר אעׂשה המיעד העת ּבבא - ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻאחיׁשּנה"
סיּומי אלף ונעׂשה ּבּזהר, ולגרס ללמד נתחיל ּכּלנּו ׁשאם צּדיקים", ּכּלם "ועּמך ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻֻהּפסּוקים
ידי מעׂשה מּטעי "נצר הארץ, לירּׁשת ונזּכה ארץ" יירׁשּו "לעֹולם צּדיקים, להיֹות נזּכה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻזֹוהר,
יהיה "הּקטן הּבא ּבּפסּוק ּׁשאמר למה ׁשּזכינּו ּבּמה אּתנּו להתּפאר יּוכל ׁשהקּב"ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלהתּפאר",
אפּלּו ׁשהּקטן, להיֹות יכֹול איך וׁשאלנּו אחיׁשּנה", ּבעּתּה ה' אני עצּום לגֹוי והּצעיר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלאלף
ׁשּילמדּו ידי ׁשעל לפרׁש, אפׁשר עצּום? לגֹוי והּצעיר לאלף, יהיה ּכמׁשמעֹו, ּפׁשּוטֹו קטן, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָילד

מּמׁש.. ּומּיד ּתכף ׁשלימה להגאּולה הּׁשם ּבעזרת נזּכה זֹוהר, סיּומי אלף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוּיעׂשּו
בתרא בבא מסכת - אגדות בחדושי קכ"ז)וראה נראה(עמוד אחישנה. בעתה ה' אני :

בעתה, כתיב אחישנה, בעתה ה' אני ואמר, זה מקרא לו הביא לכך עילש רב דאיכסף מפני
וכמו בעת, שלא הגאולה מביא שהקב"ה דמשמע אחישנה, וכתיב מיוחד, עת שיש משמע

חלק בפרק א')שהקשו צ"ח שניהם(סנהדרין שיהיו דצריך אלא אחישנה, וכתיב בעתה, כתיב
ומפני הדין, לך אמרתי שאני גב על אף כי ור"ל הגאולה, מביא יתברך השם ואז מיוחד זמן
לכאן באתי לא אלו כי זה, דין שתקבל לפניך אותי שהקרה יתברך השם מקום מכל בא
התורה, שתקבל רוצה יתברך שהשם לך, שיש מעלה על מורה זה ודבר שמעת, לא עתה
קרוב זה ופירוש חלוק. אין זה, היה ידי שעל או השכל, לך נתן יתברך השם אם לי ומה
עליו אמר דאכסף מפני כי דפירוש, ר"ח פירוש דרך על ואפילו נכון. והוא ז"ל רש"י לפי'
כשתגיע אבל הגדולים, כאחד שתהיה שנה, לארבעים הגיע לא עדיין כי ביוש, אין זה כי
אם חדוש שאין אמר כי לפרש, כן גם נראה זה ולפי זה, דין יודע היית אז, שנה לארבעים
השם לפעמים מקום מכל ולהבין, לדעת חכמה בך שיש גב על אף כי זה, דבר ידעת לא
ה' אני כתיב, ולכך רוצה, יתברך השם אשר הזמן שיגיע עד דבר האדם מן מונע יתברך
מונע יתברך השם כי לדעת לך אפשר היה החכמה מצד הזה, הדבר וכך אחישנה. בעתה
ועתה לאדם, נגלה שיהיה רוצה יתברך השם אשר הזמן שמגיע עד האדם, מן דבר לפעמים
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ּבראדין ּביׁשיבתֹו זיע"א חּיים החפץ לּמה להבין יכֹולין הּבחּוריםּובזה לכל צּוה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּׁשבּוע ּפרׁשת ּכל ׁשל הּזהר את ׁשּבת ּכל ורּביÂËלגמר ׁשעֹות, הרּבה ׁשּלֹוקח הּגם , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

השם שאין רק נחשב כלל חסרון זה ואין לך, נגלה להיות יתברך השם גזר אשר הזמן
עכלה"ק. זה, לדבר הזמן שמגיע עד אחד, דבר לאדם לגלות לפעמים רוצה יתברך

לימ בענין הוא שגילווכן אחת בשעה הזוהר לימוד של עניינו וגודל הקדוש הזוהר וד
חדושו עם ובפרט זיע"א, שרעבי מרדכי ורבי חי, איש הבן מלך, הכסא ויטאל, חיים רבי לנו
שנה מליון של לחשבון שוה בשבת הקדוש זהר אחת ששעה שאמרו צדיקים, האורחות של
שעות אחד ביום שעות 10 שלומדים אברכים אלף מאה של חשבון אומרת זאת תורה.

הזה השכר את מקבלים הקדוש זוהר בשבת אחת שעה לומדים ואנחנו הנגלה, (ראהתורת

הזהר) מיליוןאור כזה, גבוה לערך אחת בשעה שזוכה הזה הגדול הזכות את לתאר יכול מי .

תורה. שנה
.ÂË'ר הרב צריך כשהיה כדלהלן: זצ"ל חיים החפץ על סיפר הגדולים המאורות בספר

כשאך – חיים החפץ התעורר בריסק בעיר – הצבא גיוס – לצו להתייצב תלמידו שלום
שר' השתדלות מעשה לעשות בכדי לבריסק לנסוע העז רצונו את והביע – הדבר לו נודע
והפצרתו ביתו ובני מקורביו של להפצרותיהם הודות ורק וכו' בפך חלילה יילכד לא שלום
על להשאר נעתר וכו', לבריאותו להזיק חלילה עלול שזה בנמקם, בעצמו שלום ר' של
סאלאוויטשיק חיים רבי דבריסק הגאב"ד לכבוד המלצה מכתב בכתיבת ולהסתפק מקומו,
דף על שלום ר' במעמד תיכף שרשם היה [וכן שלום. ר' עבור להשתדל שיואיל זצ"ל.
את מצא לבריסק שלום ר' כשבא דבריסק]. להגאב"ד מכתב לכתוב בזה"ל: ברורה המשנה
מכל תורה גדולי רבנים במסבת צבור בצרכי עוסק תחכמוני בשבת יושב חיים ר' הגאון
ומיד תיכף קם חיים, מהחפץ מכתב עבורו שיש חיים לר' וכשהודיעו דסביב, הגלילות

המכתב, את לקרוא והתחיל האסיפה, את מה לזמן והפסיק הגביהממקומו לקרוא ובגמרו
ישראל רבי גדול" "כהן מצות לקיים ומזומן מוכן הנני ואמר למעלה, ידו את חיים רבי

הכהן. מאיר
מקומות אל החוצה ויצא חיים רבי הרב מהר שפתיו על רוטטים הדברים ובעודם
קצר בזמן שלום ר' של ולהצלתו לטובתו השתדל בשאר וישתדל וההשתדלות, המעשה

טוב. בכי הדבר נסתיים מאד
שורות, מבין נא, שמע אלו, בדברים שלום ר' אל ויפן ביתו, אל שב חיים רבי והרב
לך אודיע ולכן אליך, הוגה שהוא והחיבה האהבה ניכרת חיים, מהחפץ שקבלתי המכתב
העילאית, במדריגתו אותו רואה שאני כפי חיים החפץ של וערכו טיבו את אורחא, אגב

מדריגתו לפי לו שיתאים אחר תואר לך שישאין היינו ומצוה" "גוזר של התואר אם כי
עכ"ד. למלאכים גם ולצוות אומר לגזור וכח שליטה לו

קודשו רוח על מאד נשתוממתי חיים החפץ על חיים רבי של הערכתו את וכששמעתי
המקומות כל אל להתחבא רגיל הייתי בעצמי אני כי האמת, את שכיוון חיים רבי של

הנהגותיו, אחרי ולעקוב להתבודד אוהב היה חיים שהחפץ פעםוהפינות לי ואיסתייעא
עסקו שבשעת הקשבתי חיים, החפץ התבודד בה העליה על מתחבא כשהייתי מילתא
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חּדּוׁשֹוחּיי עם ּובפרט זיע"א, ׁשרעּבי מרּדכי ורּבי חי, איׁש הּבן מלך, הּכּסא ויטאל, ם ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
צּדיקים, הארחֹות ׁשלׁשל לחׁשּבֹון ׁשוה ּבׁשּבת הּקדֹוׁש זהר אחת ׁשּׁשעה ׁשאמרּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשעֹות 10 ׁשּלֹומדים אברכים אלף מאה ׁשל חׁשּבֹון אֹומרת זאת ּתֹורה. ׁשנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמליֹון
אחד ּכל אחד ּביֹום לֹומדים אנׁשים אלף מאה ּכן! ׁשֹומעים? אּתם – אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּביֹום
אחת ׁשעה לֹומדים ואנחנּו הּנגלה, ּתֹורת ׁשעֹות מליֹון ׁשל החׁשּבֹון יֹוצא ׁשעֹות, 10ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

– הּזה הּׂשכר את מקּבלים הּקדֹוׁש, זֹוהר עלּבׁשּבת ׂשכר ׁשּמקּבלים יֹותר, ועֹוד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לׁשמּה ּתֹורה הּוא הּסֹוד ּתֹורת ּכי לׁשמּה, הּזהר)ּתֹורה אֹור .(ראה ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

עליו ׁשּתׁשרה רצה ּכאׁשר הּנביא ׁשאליׁשע הּׂשמחה, ּכח ּגדֹול ּכּמה ּוראה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבא
ׁשּנאמר לפניו, ׁשּינּגנּו ּבּקׁש הּקדׁש, טּו)רּוח ג ּפרק ב והיה(מלכים מנּגן לי קחּו ועּתה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּופנימי, עמק יֹותר ׁשהּלּמּוד ׁשּככל הּקדֹוׁש ּבזֹוהר וכתּוב ה'. יד עליו וּתהי המנּגן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכנּגן
הּקדֹוׁש ׁשהּזהר איך מבינים, עּתה העליֹונים. לעֹולמֹות ּומּגיע עליֹונים, ׁשמים ּבֹונה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכך
הּנׁשמה, ׁשל הּפנימי מחלק היא ׁשּגם הּׂשמחה, עם הּתֹורה, ּפנימּיּות לּמּוד ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
לערך מאד ּגבֹוּה ערּכם הּבא, עֹולם מעין – הּנׁשמֹות עֹולם ׁשהּוא קדׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּובׁשּבת

ּתֹורה. ׁשנה ְִָָָמיליֹון

קדׁש! ּבׁשּבת הּתֹורה לּמּוד ׁשל העצּום ּכחֹו ּוראּו ְְִֶֶֶַַָָָֹֹּבֹואֹו
חי איׁש הּבן ׁשנּיה)מרן ׁשנה ׁשמֹות לברכה(ּפרׁשת זכרֹונם המקּבלים ּכתבּו וז"ל: ּכֹותב ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

ּבעסק הּנעׂשה מן יֹותר ּפעמים אלף ׁשּבת, ּביֹום הּתֹורה ּבעסק הּנעׂשה הּפעל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּדגדֹול

עליון למלאכי בשמות ומצוה גוזר קדישין. פתגמין מבטא שהוא ובנסתר בנגלה בתורה
וכה. כה לעשות הכלים,ומפקדם אל נחבא אגלהוימצאני שלא רבים בתחנונים ויבקשני

ושמעתי. שראיתי דבר שמץ אף לרבים
את שימנו עירו לבני יעץ וגם פטירתו קודם צווה זצ"ל הוראדנער נחום'קע ר' כשמת

דגרודנה. אב"ד בתור חיים לג'החפץ היום את מחלק שהיה הייתה נחום'קע ר' של ודרכו
בלימוד שעות ושמונה קבלה. בלימוד שעות ארבע חסד. לצרכי שעות ארבע חלקים.
ישורנו. לא זר שעין בביהמ"ד עצמו את סוגר היה בלילה בקבלה עסקו ובשעת גפ"ת.
ר' של עבודתו שרשי על להתחקות בכדי התנור כותלי בין חיים החפץ התחבא פעם
הבימה על בעמדו נחום'קע ר' חיים. החפץ את שהדהים מה דבר קרה אבל נחום'קע,
חיים שהחפץ עד גדול כך כל אור עמוד מוקף נעשה ופתאום תורה. בסתרי העיון אחוז

החוצה. ולצאת לאט בלאט להשתמט והוכרח מהפחד. התעלף כמעט
השמש שבא עד בבוקר, שבע משעה בתורה עוסק היה חייו של ידועה לאבתקופה

מגירסא. פומיה מעטפסק טועם היה ובערב לעצמו, שסינן מרק מעט לוגם היה בבוקר
נפשו. את מחיה היה ובזה המרק, מן שנשאר ידועהאוכל למקום הולך היה מנחה לתפלת

ובוכה. דמעות שם מוריד והיה בשדה, ומסויים
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ׁשעֹות אלף ׁשוה ׁשּבת, ׁשל אחת ׁשעה אֹומרת, זאת עּכ"ל. החל, ימי ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּתֹורה
חל, ּביֹום הּקדֹוׁש זהר לּמּוד ׁשל אחת דׁשעה מלך הּכּסא למדּנּו ּוכבר חל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּביֹום

ּפׁשט. לּמּוד ׁשל ׁשלמה מּׁשנה ְְִִֵֵֶָָָָיֹותר

ׁשנים מאלף יֹותר קדׁש, ּבׁשּבת הּקדֹוׁש זהר לּמּוד ׁשל אחת ׁשעה ּולמד: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹצא
חׁשּבֹון". ּבֹואּו הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכן "על חל. ּביֹום ְְְְְִֵֶַַָֹֹּפׁשט

את מתּקן קדׁש, ּבׁשּבת ׁשעֹות ׁשׁש הּקדֹוׁש זהר לֹומדים ּכאׁשר ונתּבֹונן: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהבה
העֹולם. ׁשל הּׁשנים אלפים ׁשׁשת ֲִִֵֶֶַָָָָָּכל

ׁשלמה הּגאּלה להביא אפׁשר קדׁש ּבׁשּבת זהר אחת ׁשעה לּמּוד ידי ּבספרעל : ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
כ"ב)יׁשעיה ּפסּוק ס' ּבעּתּה(ּפרק ה' אני עצּום לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה "הּקטן נאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ֲִֶָאחיׁשּנה".

ׁש הּפסּוק ּכּונת מה ּבאּור, לאלףוצריך יהיה אדםהּקטן ׁשּבן להיֹות יכֹול איך , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
כ"א, ּפסּוק את ּבהקּדם ונפרׁש - עצּום? לגֹוי והּצעיר לאלף, להיֹות יזּכה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקטן,

" צּדיקיםׁשאמר: ּכּלם להתּפאר",ועּמך ידי מעׂשה מּטעי נצר ארץ יירׁשּו לעֹולם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
להיֹות יכֹול איך צּדיקיםּדהּנה ּכּלם לנּוועּמך נתן הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש הלא וכּו', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻ

ּומי אֹותֹו, לנּצח מאד וקׁשה ּכבדה, מלחמה אּתֹו לנהל וצריך ּגדֹול, ּדי הרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיצר
המפרׁשים: ּדברי נקּדים זאת ּולבאר – צּדיק? ּדהוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹיימר

יׁשעיה על יֹונתן ּכב)ּבתרּגּום ּפסּוק ס לעם(ּפרק ּודחּלׁש לאלפא יהי ּבהֹון "ּדזעיר : ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
איתינה". ּבזמנּה ה' אנא ְְְֲִִִַַָָָּתּקיף

" ׁשם: לאלףּובמלּבי"ם יהיה "הּקטן הּכּמּות, ּברּבּוי - "והּצעיר" ּבכח - יהיה" ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עצּום חּלׁשיםלגֹוי והעם עּתה מתמהמּה ׁשאני והּגם ועצמה, ּבכח האיכּות ּברּבּוי - " ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

" הּנה אחיׁשּנהּומעּטים, ּבעּתּה ה' -אני ּבזריזּות" הּדבר אעׂשה המיעד העת ּבבא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
חיׁש) ּפעל ּגדר זה עּכ"ל.(ּכי הבטחתי, את ואמּלא ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבׁשּבת לּמּוד ּבענין זי"ע, מלך והּכּסא חי איׁש הּבן ּדברי ּפי על הּוא, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוהּבאּור
ׁשנים, אלף ׁשּלמד ּכמֹו זה זהר, אחת ׁשעה קֹודׁש ּבׁשּבת ׁשּילמד ידי ׁשעל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹקֹודׁש,
ּבריאת ימי ּכנגד ׁשנה אלפים ׁשׁשת ׁשּלמד ּכמֹו נחׁשב ּבׁשּבת, ׁשעֹות ׁשׁש לֹומד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואם

ל" נזּכה ּכך ידי ועל אחיׁשּנההעֹולם. ּבעּתּה ה' אעׂשהאני המיעד העת ּבבא - " ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
צּדיקים", ּכּלם "ועּמך הּפסּוקים יבארּו ּובזה הּמלּבי"ם. ׁשּכתב ּכמֹו ּבזריזּות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּדבר
ארץ" יירׁשּו "לעֹולם צּדיקים, להיֹות נזּכה ּבּזהר, ולגרס ללמד נתחיל ּכּלנּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻׁשאם
להתּפאר יּוכל ׁשהקּב"ה להתּפאר", ידי מעׂשה מּטעי "נצר הארץ, לירּׁשת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻונזּכה

ׁשנה, אלפים ׁשׁשת הּבריאה ּכל את לקּים ׁשעֹות ׁשׁש ׁשל ּבלּמּוד ׁשּזכינּו ּבּמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּתנּו
עצּום לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה "הּקטן הּבא ּבּפסּוק ּׁשאמר למה נזּכה ּכן ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָועל
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ּפׁשּוטֹו קטן, ילד אפּלּו ׁשהּקטן, להיֹות יכֹול איך וׁשאלנּו אחיׁשּנה", ּבעּתּה ה' ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאני
אחת ׁשעה ׁשּילמד ידי ׁשעל לפרׁש, אפׁשר עצּום? לגֹוי והּצעיר לאלף, יהיה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכמׁשמעֹו,

אלף. ּכפּול ׁשּנחׁשב קדׁש, ּבׁשּבת הּקדֹוׁש ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבּזהר

ׁשהבאנּו ּכמֹו ימיו ּכל קטן ׁשהיה מי אפילּו ּפירּוש דהקטן לפרׁש: יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָועֹוד
ּׁשּנׁשאר מי ויׁש הּטֹובים, מעׂשיו לפי האדם ּגיל מחׁשיבים ׁשּבּׁשמים הּדרׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבתחּלת

להעלֹותם ימיו, ּכל לתּקן ׁשּיזּכה לאלף יהיה הּוא ּגם ׁשנה, ׁשמֹונים ּבן ּכׁשהּוא ּגם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָקטן
הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ידי על תֹוסיףלקדּוׁשה ה' "יראת הּפסּוק על חי איׁש הּבן ּדברי ב' ּבהערה (ועּין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

.ימים") ִָ

ׁשנין", אלפי ה"ׁשית ּכל מתּקן הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד ידי ׁשעל ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּומה

ּבזמן ללמֹוד יכֹולים מדרׁש ּבית וכל ּכן, לעׂשֹות קדֹוׁשה חּבּורה ידי על ּבקל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאפׁשר
אנׁשים 36 יׁש ּכאׁשר לדגמא: ׁשעֹות, ׁשׁש לזמן להם עֹולה ׁשּביחד הּקדֹוׁש זֹוהר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻקצר
ׁשעֹות ׁשׁש קיּבל יׂשראל עם הּקדֹוׁש, זֹוהר ּדּקֹות 10 רק ּבׁשּבת ּביחד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּלֹומדים
העֹולם, ּבריאת ׁשל ׁשנה אלפים ׁשׁשת ּכנגד ׁשהם ּבׁשּבת, הּקדֹוׁש זֹוהר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּליּמּוד

הּוא ּכאילּו הּׂשכר מקּבל מהם אחד וכל הּגאּולה. ּומחיׁשים הּבריאה ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּומתּקנים
ׁשעֹות, הּׁשׁש ּכל למד חסד)לבּדֹו אהבת חּיים הּׁשכינה,(חפץ הׁשראת ׁשּיׁש ּבחבּורה ּובפרט , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

צּדיקים, וׁשׁש מּׁשלׁשים ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש ּדֹור ּׁשאין חז"ל ּדברי זה על להמליץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹואפׁשר
ÊËׁשלֹוׁשים ּׁשהאיר לּצּדיקים הּׁשמּור לבֹוא לעתיד ׁשּיתּגּלה ּבּתֹורה הּגנּוז אֹור ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוכנגד

הּבריאה. ׁשל הראׁשֹונים קֹודׁש ּובׁשּבת ׁשּבת ּבערב רצּוף ׁשעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׁשׁש

הּזהר ּבלּמּוד ׁשאנחנּו לנּו מגּלים זיע"א, והרׁשּב"י הּנביא אלּיהּו רּבינּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמׁשה
הרׁשּב"י אֹומר ּכך אחר, ּדבר ידי על ולא יבֹוא זה ידי על ורק הּגאּלה, את ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻמביאים

ּגלּותא. מן יּפקּון ְְִִָָָּבדא

הּגר"א רּבינּו אׁשר זיע"א, הרמח"ל רּבינּו הּׁשם קדֹוׁש את השי"ת לנּו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהעמיד
ּברגל הֹולך הייתי ּבימיו חי הייתי אּלּו אמר: ׁשנים)זיע"א ּכּמה ּבערך ׁשּזה – לאיטליה (מּוילנא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

יתרה. אחת אֹות אפּלּו אין יׁשרים ּבמסּלת אׁשר אמר ועֹוד הּקדֹוׁשים, ּפניו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלהקּביל
הּזה הּקדֹוׁש הּצּדיק הזֹוהר(הרמח"ל)והּוא לּמּוד – זֹו אּלא אחרת עצה ׁשאין אמר, , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּבספרא הּקדֹוׁש: ּבזֹוהר ּׁשּכתּוב ּומה היׁשּועֹות, ּולהמׁשיך הּגזרֹות, לבּטל - ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש
ּברחמי" ּגלּותא מן יּפקּון סגּלהּדא ּבתֹורת רק ולא ּדוקא .זהּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

.ÊË– סוכה לנר בערוך מה:וכתב שלעולם)(דף רק קאמר לא דהא לק"מ ולענ"ד וז"ל: ,
בר בלא דעיילי משנים פחות ולא המאירה באספקלריא דמסתכלי מל"ו פחות אבלאין

מאלף. יותר הרבה שיהיו ואפשר מל"ו הרבה יותר שהם אפשר



הרׁשּב"י יטְְִַַָֻּגאּלת

יבֹוא, ּכׁשהּמׁשיח אּתהידּוע : הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּלמדּו אּלּו ּכל על ּבאצּבע יראה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ליׁשּועה צּפית מין ואיזה לבֹוא, לֹו עזר ׁשּלא למי ּתהיה ּבּוׁשה ואיזֹו לבֹוא. לי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹעזרּת

למענֹו. ּפעּלה ׁשּום עֹוׂשה לא אם הזֹוהר)הּוא, מאֹורֹות ּבספר .(ראה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֻ

אֹותֹו מסייעין לּטהר ע"ב)הּבא ל"ח ּובאר(יֹומא ּבעי, לּבא רחמנא חז"ל ואמרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הכי החלק נקרא לכן ּבסתר והּוא הראׁשי האיבר הּוא ּדהּלב ערבֹות" "ּבּדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבספר

הּזהר ּתֹורת ׁשּנלמד רֹוצה הקּב"ה ורחמנא ּפנימית היא הּנׁשמה כן ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּפנימי,
ּכּמּובא לּבא ׁשהיא ּבינה ּכנגד ולּמּודֹו הּתֹורה ּפנימּיּות הּלב ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

לטֹוב. זכּור אלּיהּו ְְִֵַָָָּבפתח

הּקדֹוׁש, לּמפעל יצטרפּו יהּודים ׁשּיֹותר וכּמה ּבנּו, אּלא ּתלּוי הּדבר אין ּכך, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאם
ליׁשּועה, צּפית את הּטֹוב הכי ּבאפן מקּימים ׁשּבזה הּקדֹוׁש, הּזהר והפצת ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבלּמּוד
אמן! ּברחמים ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח את לנּו יׁשלחּו הּׁשמים מן ּתכף ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבוּדאי

ּבן ׁשמעֹון ורּבי הּנביא, אלּיהּו רּבינּו, מׁשה - מהימנא הרעיא ורּבֹותי! ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמֹורי
הבה ּברחמים. הּגלּות מן נצא הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּכׁשּנלמד לנּו, אֹומרים זיע"א ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיֹוחאי
ׁשחּיבים וכּידּוע ׁשּנקּים. עלינּו מחּכים רק מּזמן, לכך הסּכימּו ּכבר ּבּׁשמים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָנתּבֹונן,

ּדלתּתא אתערּותא הּקדֹוׁשקדם ּבּזהר ע"ז:)ּכמבאר ּדף לך לך ּכאׁשר,(ּפרׁשת ּבוּדאי הלא ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
לביאת ּבאמת מחּכים ׁשאנּו אֹומרת, זאת הּקדֹוׁש, זֹוהר לֹומדים ׁשאנּו ּבּׁשמים ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיראּו

ּברחמים. נּגאל ּתכף ְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמׁשיח,

רּבא, ּבאדרא ׁשמעֹון רּבי אימאאמר לא לׁשמּיא ׁשמעֹון, רּבי אמר לׁשֹונֹו: וזה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹומר לא אני ּבאּור: עלמין. קּיּומי אנן דהא דתשמע, אימא לא לארעא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹדיצייתין,

רּבינּו מׁשה ּכי רּבינּו, מׁשה ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשמע, לארץ לא וגם ׁשּיאזינּו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלּׁשמים
וארץ, ׁשמים ּבהם העיד זה ועל יחטאּו, ׁשּלא יׂשראל עם את אנחנּוהזהיר אבל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכי וארץ, ׁשמים לעדּות צרך ואין העֹולם. קּיּום ׁשהיא הּסֹוד ּבתֹורת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹוסקים
הּנּסיֹון. מן נּצלים הּסֹוד ּבתֹורת ְְִִִִִַַַָָָהעֹוסקים

העֹולם קּיּום היא הּסֹוד ׁשּתֹורת רֹואים אנּו ּתלּויהמּכאן הּגאּולה ּכל וכּידּוע , ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכמבאר , הּקדֹוׁש הזֹוהר קכ"ד:)ּבלּמּוד יׂשראל:(ח"ג דעתידין "ּובגין ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
ועֹוד ּברחמי, גלּותא מן ּביּה יפקּון הּזהר, ספר האי ּדאיהּו ּדחּיי, ּמאילנא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלמטעם

לנּסיֹון יצטרכּו נכר"לא אל עּמֹו ואין ינחּנּו ּבדד "ה' ּבהֹון ויתקּים ל"ב), .(ּדברים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ׁשאמרּו ד"מּוכמֹו ח"ב הּקדֹוׁש יקּיםע"ב)(זֹוהר ּדא דדרא "זכּו ּדֹורֹו: על ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָָ
יתּפרנסּון לתּתא נׁשא ּבני "וכּמה איתא: ו' ּובּתּקּון מׁשיחא". מלּכא ּדייתי עד ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָעלמא

וקראת ּובגניּה יֹומּיא, ּבסֹוף ּבתראה ּבדרא לתּתא יתגלי ּכד ּדילך חיבּורא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָמהאי
וגֹו'". ּבארץ ְְֶָָּדרֹור
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עׂשרה ּבׁשמֹונה יֹום ּבכל אֹומרים וכּו',אנּו ה"א הּוא ׁשאּתה לך. אנחנּו "מֹודים : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבתפּלת ּגם נּסים, הּקּב"ה עּמנּו עֹוׂשה ויֹום יֹום ּבכל וכּו', עּמנּו יֹום ׁשּבכל נּסיך ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָועל
להֹודֹות וכּו', צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמיך "ואּתה אנּו מֹודים הּנּסים" ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ"על

הּגדֹול". לׁשמך ְְְִֵַַָָּולהּלל

נּסים הרּבה אך נּסים. קצת לנּו נתּגּלה לפעמים ויֹום, יֹום ּבכל מתחּדׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָנּסים

הּפסּוק על סֹופר החתם ׁשּבאר ּוכמֹו ׁשנים. הרּבה אחרי רק לנּו לגיתּגּלּו ּפרק (ׁשמֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ידכג) הנהגת את מבינים הּמעׂשה אחרי ׁשרק יראּו", לא ּופני אחרי את ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ"וראית
השי"ת.

הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד ּבזכּות ּגלּויים ְְִִִִִַַַָנּסים
הּיֹומי, הּדף סדר לפי הּקדֹוׁש הּזהר ספר את ׁשּסּימנּו ּבּיֹום ּׁשּקרה מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹאסּפר
ּבעּזה, הּמלחמה נפסקה מּמׁש הּיֹום ּבאֹותֹו הּׁשנה, חדׁשי לי"ב ּכרכים ּבי"ב ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמדּפס
ּכבר קׁשה ּבגלּות ׁשהיּו אחרי לביתם, אנׁשים מליֹון וחזרּו טבת. ּבחדׁש היה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹזה
הּקדֹוׁש, והזהר הרׁשּב"י ּבזכּות ׁשם, ׁשהיה הּגדֹולים הּנּסים על [וב"ה ׁשבּועֹות ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכּמה

הלאה]. ה' יעזר ְֲֵַָָֹּכן

ּדהינּו, מגלּותא", יפקּון ּדא "ּבספרא הּקדֹוׁש הזהר ּדברי התקּימּו זּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹּובזכּות

להבין נּוכל וכעת עלינּו, ׁשעברה הּקטּנה הּגלּות מן יצאּו ּכּלֹו הּספר ּכל ּבגמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשרק
ּביֹומֹו יֹום ּדבר המחּלק" ה"ּזהר את ּכּלנּו נסּים ׁשאם הּיֹומי")מּזה, רבבֹות("ּדף ּבאלפי , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ

למטעם יׂשראל דעתידין "ּובגין ׁשהזּכרנּו הרׁשּב"י להבטחת נזּכה ּבוּדאי הזהר, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹסּיּומי
ּברחמי". גלּותא מן ּביּה יּפקּון הזהר ספר האי ּדאיהּו ּדחּיי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמאילנא

ּתֹוׁשבי ּכל את הּציל יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי אׁשר נס, עֹוד ארע ּתקּופה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּובאֹותּה

ח"ו. ׁשמׁש לבית להּגיע מּוכנים ׁשהיּו הּטוח ארּכי מהּטילים ׁשמׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבית

לפ"ק תשס"ט יתרֹו ּפרׁשת קֹודׁש ׁשּבת [ּבערב אז ּדּוחּו הּתֹורה)ּבעּתֹונים קּבלת ](ּבזמן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מאׁשר ּגדֹול יֹותר טילים ּבמסּפר ׁשמׁש ּבית את להפּגיז ׁשאף החמאס ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנראה,
ׁשמׁש ׁשּבבית ּׁשּידּוע אטֹום, ּבפצצֹות לפּגע רצּו ּכי ׁשבע, לבאר אֹו לאׁשדֹוד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלחּו

ׁשמׁש, מּבית קילֹומטר ּכּמה אחד טיל רק והּגיע אטֹום. ּפצצֹות עם מלאים הרים ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
ויׁשלחּו ׁשהּגיע הּמקֹום איפה הּמקֹום להם יּודע ׁשּלא ּכדי ּבסֹוד, זה את ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהחזיקּו
ולילה יֹומם זה על ׁשעבדּו הּיֹומי הזהר ּבזכּות היה והּכל טילים. יֹותר וׁשלֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹחס

ׁשמׁש. ְֵֶֶּבבית

לבנֹות ׁשּזכה ׁשליט"א ראזנּבערג נחּום הרב להגה"צ הּזה הּסּפּור ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּסּפרּתי

מּפי וׁשמע זכה חרּפֹו וּבימי ּפׁשּוטים ּׁשהּדברים לי אמר מקואֹות, 300 לערך ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּולתּקן
יהּודים מליֹון 6 רצח ימ"ש הּגדֹול ּכׁשהרׁשע לֹו: סּפר וכך ּבעצמֹו, זצ"ל ה"סּלם" ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּבעל
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אּלא ּתסּתּים לא זּו ּומלחמה זה, רׁשע לנּצח אפׁשר "אי לכּלם: אמרּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּבאירֹוּפה,
הזהר ותרּגם "הּסּלם" ּבעל יׁשב לכן הּקדֹוׁש". זהר וילמדּו יהּודים יקּומּו ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹֻאם
עבֹודתֹו, ּבסּיּום ואכן הּׁשגתם. ּכפי ּפׁשּוטים ליהּודים מּובן ׁשּיהיה הקדש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹללׁשֹון
וכך ּבּמלחמה, קׁשה ּתבּוסה ימ"ש היטלר נחל הזהר, ספר על הּתרּגּום ׁשּגמר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבּיֹום

ׁשּׂשר היהּודים מעט אֹותֹונּצלּו ׁשל מּצּפרניו יׂשראל ארץ נּצלה ּגלּויים ּובנּסים דּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּקדֹוׁש. הזהר ּבזכּות – ימ"ש. ְִַַַָָָֹרׁשע

גלּותא מן יּפקּון ּדא ּבספרא נׂשא ּפרׁשת הּקדֹוׁש בזֹוהר מפרׁש נכּתב ּכך ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָֹֹואכן
הּספר ּבזה הּקדֹוׁש)ּברחמי– ּברחמים.(הזהר הּגלּות מן יצאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּביׁשיבת למד הּימים", "ׁשׁשת מלחמת ּבעת תשכ"ז, ּבׁשנת אׁשר לי סּפר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעֹוד
יצאּו ּדאז ּבּימים זצוק"ל. חּיים" ה"אמרי ּבעל וקדֹוׁש הּגאֹון אצל ּברק ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָויזניץ
להּלחם החליטּו ּולבנֹון, סּוריה עירק, ירּדן, מצרים, יׂשראל: עם נגד מדינֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחמׁש
ּתחּלת לפני ימים ׁשלׁשה - נֹורא מּמׁש והּפחד מאד, ּגדֹולה היתה והּסּכנה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנגּדנּו,

סּוריה יתקפּו שמא האֹויב, ּפחד מּפני הּגליל ּכביׁשי סגּורים היּו ּכבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּמלחמה
רׁשיֹון וקּבל ּבּקׁש זי"ע מויזניץ האדמֹו"ר ּבדרכים. לּסע הרׁשּו ולא הּצפֹון. את ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּולבנֹון

ואמר: לׁשם, ּבדרּכֹו מיחד, צבאי ּבמׁשריֹון ונסע למירֹון, להּגיע ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֻֻמיחד

רׁשּב"י. ׁשל הּקדֹוׁש לּצּיּון עלה וכך ׁשּצריך. מה ּכל אפעל ׁשמעֹון לרּבי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכׁשאּגיע
"ספר ּכתּוב ּכאן ואמר: ראׁשֹון ּדף ּפתח הזהר ספר לקח הּקדֹוׁש לּצּיּון ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשּנכנס
הזהר" "ספר ספר לעכטיגע די איז ּדאס ּופרׁש: רׁשּב"י", האלֹוקי מהּתנא ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהזהר

רׁשּב"י, פּון וועם? פּון "האלֹוקי" ּגעטליכקייט "מהּתנא" אּונז לערנט [ּתרּגּוםוואס ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּמּוארללשה"ק: הּספר אֹותנּו(הזהר)זה מרשב"י].(מהּתנא)ׁשּמלּמד מּמי? אלקּות, ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ואמר: נׁשק הּקדֹוׁש, לּצּיּון נּגׁש ּכך האּמֹותאחר ּכל ׁשל הּקׁשרים ּכל נּתקּתי ּכבר ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
וכּלנּו רׁשּב"י. הּקדֹוׁש ּבּתּנא ּדבקּתי ּכי זאת? עׂשיתי היאך ליׂשראל. להרע ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהרֹוצֹות

זּו. ּבמלחמה ׁשּקרּו הּגדֹולים הּנּסים על הּצּדיק,יֹודעים ּבנׁשמת מתּדּבק הּצּדיק ׁשל ּבספר (ׁשהּלֹומד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

הזהר") "מאֹורֹות ּבספר .ועּין ְְְֵֵֶַַַֹ

ּומפעיל מעֹורר זה ידי ׁשעל הּקדֹוׁש ּבזהר הּלֹומד ּכח ּגדֹול ּכּמה רֹואים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמּכאן

אני יכֹול ׁשאמר: ּכמֹו עלינּו, לרחם ּכפׁשּוטֹו, מּמׁש ע"ה הרׁשּב"י נׁשמת את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּוממׁשיך
הּפׁשּוט. ּבדֹורנּו ואפילּו הּדין. מן ּכּלֹו העֹולם את ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻלפטר

ההיא: ּבּמלחמה ׁשהיּו מהּנּסים ּוראּו ּפרטית:(תשכ"ז)ּבֹואּו ּבהׁשּגחה אלי ׁשּנתּגּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

א)ּבתהּלים קיז האּמים:(ּפרק ּכל ׁשּבחּוהּו ּגֹוים ּכל ה' את עלינּו(ב)הללּו גבר ּכי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

על ה' את ויׁשּבחּו יהללּו הּגֹוים איך ׁשֹואלים הללוי-ה, לעֹולם ה' ואמת ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָחסּדֹו
יׂשראל? עם ׁשעֹוׂשה ְֲִִִֵֶֶַָָהחסדים
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ליׂשראל ּוׁשמדֹות צרֹות מתכננים הם ּכּמה יֹודעים הּגֹוים ׁשרק ּבזה: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּביאּור
ה'. ניסי את יֹודעים הם ורק יֹודעים, לא היהּודים וזה מצליחים, ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹח"ו,

ּכדלהּלן: ְְְִִַַָוהּסּפּור

רפּואֹות. ּבׁשביל למיאמי הרּבה נֹוסע ְְְְִִִִִִֵֵַַַָהייתי

יהּודי ּבא ּבמיאּמי, הארּבער" "בל הּמדרׁש ּבבית לֹומד ׁשאני ּבאמצע אחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹום
אדם ּכמֹו נראה ׁשהּוא עליו ענתה ּפניו הּכרת ּביֹותר, מפחיד היה ׁשּלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשהּמראה

ֶחֹולה.

ולאכל לׁשּתֹות אֹותֹו ּומכּבד הּבא, ּברּוך עליכם ׁשלֹום לֹו ואֹומר לפניו, רץ ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאני
ּבא? יהּודי מאיפה אֹותֹו ׁשֹואל ואני ְְֲִִֵֵֵַָֹמזֹונֹות,

ׁשהם עליהם ׁשּמצּיר איך ידיו, ׁשּתי את ּתכף לי מראה ּבאזיקים,הּוא אסּורֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

רּוסיה.. – מסיּביר ּבא והּוא מות", "מׁשּפט הּמּלים את ידיו על ּגם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָוחתּום

היה: ּכך ׁשהיה מעׂשה מסּפר, ְְְֲֵֵֶַַָָָָָוהּוא

ּברּוסיה. הּמלחמה אֹונּיֹות על ּבּצבא מפּקד והייתי הרּוסי, ּבּצבא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָעבדּתי

מלחמה להכין לסּוריה אֹותי ׁשלחּו תשכ"ז] [ּבׁשנת הּימים ׁשׁשת מלחמת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלפני

יׂשראל. ארץ ׁשל האֹונּיֹות ּכל את ּולפֹוצץ יׂשראל, ארץ נגד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָּגדֹולה

ׁשל הּנמל וכל יׂשראל ארץ ׁשל האֹונּיֹות מּכל מּפֹות לי היה הּמלחמה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלפני
ְָסּוריה.

יׂשראל ארץ ׁשל אֹונּיֹות על ּפצצֹות לׁשלח היה ותפקידי הּמלחמה ׁשהחלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלפני
יׂשראל? ארץ את לפֹוצץ אני הֹולך ואיך יהּודי, אני לעצמי, וחׁשבּתי ּפחד עלי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנפל

יהּודי]. ׁשהּוא ידע לא אחד אף ׁשּברּוסיה ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ[ּבטּוח

האֹונּיֹות ּבמקֹום סּוריה ׁשל האֹונּיֹות ּכל את לפֹוצץ ּפקּודה ונתּתי ּתכף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהחלטּתי
יׂשראל. ארץ ְִֵֶֶֶָׁשל

ּכאׁשר יׂשראל, ארץ ׁשל ולא סּוריה ׁשל האֹונּיֹות ּכל את לפֹוצץ העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּנגמר

למׁשּפט. אֹותי והעמידּו ּבאזיקים אֹותי וׂשמּו ּתפסּו מּיד הּדבר, ְְְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָנֹודע

ּבֹוגד! מּמׁש ואּתה ּבתפקידך מעלּת הרי עׂשית? מה אֹותי ׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָּבמׁשּפט

ּבא ּופׁשּוט יׂשראל, ׁשל האֹונּיֹות ּכל את לפֹוצץ מּוכן הייתי יֹודע, לא אני ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעניתי

מלאך כזה)איזה ׁשהּוא מה המּפֹות!(אֹו את לי והחליף , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

מׁשּפט לבית אֹותֹו וׁשלחּו הּסֹוהר, לבית והׁשליכהּו אֹותֹו אסרּו ׁשּתכף ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכּמּובן
רח"ל. ּבתלּיה מות מׁשּפט ּדינּו וגזרּו – ְְְְְְִִִִֶָָָָָָּברּוסיה
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חק יׁש [ּכי ׁשהּוא? מה להּגיד רֹוצה אם אֹותֹו ׁשאלּו לתלּיה, אֹותֹו ׁשּלקחּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלפני
רֹוצה אני ענה הּיהּודי רֹוצה], ׁשהּוא מה לבּקׁש יכֹול ׁשהּוא, מי ׁשהֹורגים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּקֹודם
הּמדינה. לבּטחֹון ּמאד ונחּוץ ּמאד. ּדחּוף ּדבר הּמדינה, מנהיג עם לדּבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹּומבּקׁש

הּנאמן הכי הּידיד הייתי הּׁשנים ּכל הּיהּודי, אמר הּנׂשיא לפני הביאּוהּו ְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכאׁשר
זה ׁשּבכלל ּדבר, קרה ּכאן אך הּמדינה. לטֹובת ׁשּביכֹולּתי מה ּכל ועׂשיתי ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלּמדינה,

נאמן איׁש לתלֹות לּמדינה, ּגדֹול ּבּזיֹון זה יהיה יהרגני ואם ּבאׁשּמתי. ולא אני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלא
והּבּוׁשה כזה, ּדבר לעׂשֹות לּמדינה ּובּוׁשה ּגדֹולה אׁשמה זה ויהיה לּמדינה. ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָכמֹוני

עֹולם! לדראֹון וּתּׁשאר ּתמחק לא ְִִֵֵֵַַַָָָֹֹהּזאת

הלא לך, לעׂשֹות ׁשּצריכים חֹוׁשב אּתה מה ּכן אם אֹותֹו, ׁשֹואל הּמדינה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמנהיג

מות? מׁשּפט מיתה לך ְְִִִֶַַָָָָמּגיע

והחּיֹות הּיער ּבאמצע אֹותֹו יׂשימּו וׁשם לסיּביר, אֹותֹו ׁשּיׁשלחּו הּיהּודי, ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָענה
ּכזאת אׁשמה עליה ּתּקח ולא נקי ּדם ּבידים ּתׁשּפך לא הּמדינה אבל אֹותֹו, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹיאכלּו

נאמן? ּכך ּכל אדם ּבן ְֱֲֶֶַָָָָָלהרֹוג

ּבסּביר. ליער אֹותֹו וׁשלחּו הסּכים, הּמדינה ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמנהיג

הּמלך ּדוד יד)ּכתפּלת ּכד ּפרק ב ּנא(ׁשמּואל נּפלה מאד לי צר ּגד אל ּדוד "וּיאמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
אּפלה". אל אדם ּוביד {רחמיו} רחמו רּבים ּכי ה' ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹביד

לא ׁשהחּיֹות ּכדי לאדמה מּתחת ּגדֹול ּבֹור לעצמֹו חפר לסיּביר, הּגיע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר
החּיֹות ׁשל מהעֹור ּבגדים לעצמֹו הכין ּכן ּכמֹו הּקר, מּפני להגן וגם אֹותֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹיאכלּו
ּׁשּמתּו, ּורמׂשים ׁשקצים מיני ּכל אכל ּולמחייתֹו ׁשם, ׁשּׂשֹורר הּגדֹול מהּקר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשּמתּו
ׁשהּוא מה ועֹוף חּיה מין ּכל ׁשל הּטעם וידע ׁשהבין עד מּתר], נפׁש ּפּקּוח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ[מּפני

ֵאֹוכל.

התר ּבּקׁש לארץ, לחּוץ מּׁשם לצאת ּכבר ויכלּו נפלה, מרּוסיה הּברזל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכׁשחֹומת
הּברית. לארצֹות ונסע לֹו, ונתנּו ְְְְְְְִִַַַָָָנסיעה,

אׁשר ּבּכליֹות, נּתּוח לעבֹור צריך והיה חֹולה, ּמאד היה הּברית לארצֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכׁשהּגיע
לא הּכנסת, לבית הּכנסת מּבית הֹולך הּוא לכן ּכסף, הרּבה עֹולה ּבׁשבילזה ּכסף סֹוף ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

ִַַהּנּתּוח.

למכסיקֹו. ׁשהּגיע ְְִִִֶֶַַעד

ּבנקניק אֹותֹו ּכּבדּו אֹורחים ּבהכנסת זה(סלמי)ׁשם את לאכֹול הֹולך הּוא , ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבׂשר! לא זה ּדם! מּמׁש זה צֹועק, הּוא ּפתאֹום ְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּבתאבֹון,

מׁשּגע! ּכמֹו עליו מסּתּכל הּבית ְְְִִֵַַַַַַָָָֻהּבעל
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חיֹות מיני ּכל אכלּתי ׁשנה עׂשרה וׁשבע מסיּביר, ּבא אני הּבית, לבעל עֹונה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּוא
אני וכאן עצּומֹות. ּבענּיים עֹוף אֹו חּיה מין ּכל ׁשל הּטעם יֹודע ואני מתים, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָועֹופֹות

ּדם! מּמׁש – ּדם ׁשל טעם מּמׁש ְִֶַַַַָָָָָמרּגיׁש

זה, על יׁש חֹותמֹות עם הׁשגחֹות ּכּמה ּוראה הסּתּכל לֹו: אֹומר הּבית ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּבעל
אֹומר? ׁשאּתה מה להיֹות יכֹול ְְִֵַַָָָֹולא

ּכּמה ּבתֹוך ותראה האׁש, על הנקניק את ותׂשים ּכלי ּתּקח האֹורח, לֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעֹונה

יהיה!. מה ְִֶַַּדּקֹות

ּדם. מּלא היה הּכלי ּכל ּדּקֹות, ּכּמה ותֹוך זה, את עׂשה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוא

יֹודע ּומי טרף, והּכל ּכלּום אֹומר לא ׁשההכׁשר לראֹות הזּדעזע הּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹוהּבעל
הּיֹום? עד היהּודים ּכל אכלּו ְְִַַַַָָמה

זאת ׁשמעּו ּכאׁשר ּכרת, מאּסּורי ׁשּיּנצלּו הציּבּור את לעֹורר החליט הּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבעל
ּבראׁש. ּבכּדּור להרגֹו עליו אּימּו האיטליזים ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבעלי

מקראקס אחד ּביניהם אנׁשים, לכּמה קראתי ּתכף הּזה הּסּפּור ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכׁשּׁשמעּתי
אחד ּפעם ּפעמים, לֹו להֹודֹות ׁשּצריך ּדֹובר, הּזה הּיהּודי מה ׁשּיׁשמעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּבוונצּואלה,
ּתכף ּכרת, מאּסּורי רּוחנית ּׁשהּציל ׁשנּיה ּופעם ּגׁשמית, מּפרענּות יׂשראל את ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשהּציל

הּטֹוב. הּכרת הרּבה לֹו חייבים ּבוודאי ּכי ּכסף, ׁשל יפה סכּום לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאירגנּתי

ּכבר וארּגן ׁשעׂשה ׁשבּועים לפני אלי טלּפן ואחד הם, קדֹוׁשים יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָב"ה,

סּיּומי אלף לארּגן ׁשרֹוצה ׁשעבר ּבׁשבּוע אלי טלּפן ואחד הּקדֹוׁש, זהר סּיּומי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף
ׁשלמה לך האלף ּבסֹוד ליÊÈזהר יׁש ּובאמת הׁשלמה. לּגאּלה מהר נזּכה זה ּובזכּות , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשרֹוצה ּומי ּורבבֹות, ּבאלפים זהר הׁשעּורי לארּגן ּבקל ׁשּיכֹולים איך קּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתכנית
אלינּו. יתקּׁשרּו ׁשּתף ְְְִִֵֵַָֻלהיֹות

אלי" לד' ִֵַָ"מי
מתארּגנים יׂשראל אלפי ׁשּמאֹות איך ולראֹות לחזֹות מרּבה וׂשמחה ּכפּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻענג

לבּדֹו" לד' "ּבלּתי דגליהם על וחרתּו העֹולמי, הזהר והזהר)למפעל הרמח"ל ּבספר (ראה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אׁש להבֹות חֹוצב ּבקֹול ּומתריעים יׂשראל, ערי על ּדֹוגלים הּזה אלי"ּובּדגל לד' ,"מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.ÊÈהיה לא סופו, עד העולם שנברא מיום הדורות, "ובכל כתב: זצ"ל המבי"ט רבינו
זצ"ל הרמ"ע ורבינו המן". לאוכלי אלא התורה ניתנה לא כי המדבר. כדור בתורה שלם דור

לדור, התורה את נתן יתברך שהבורא ּדֹור", לאלף ציווה "ּדבר הפסוק על אדםכתב שכל ְִֶֶָָָ
– הקדוש" "הזוהר – הרשב"י תורת והפצת ובלימוד אחר! בדור אנשים כאלף שקול בו

לאלף". יהיה "הקטן בבחינת ונחשב שקול אחד כל
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עדין ׁשּיׁשנם לפליטה, ׁשּנׁשארּו ד' יראי יׂשראל, ּתפּוצֹות ּבכל סביבם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומתקּבצים
קּבּוץ ועֹוׂשים זי"ע, לרׁשּב"י להתקרב ּבאמת החפצים ּדמׁשיחא, עקבתא ּדֹור ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבדֹורנּו
קדֹוׁשים, יׂשראל והמֹוני ּכּלֹו, העֹולם ּובכל ּבארץ, ׁשיעּורים להקים ּופעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻורּבּוץ
האמת ּכי ההּכרה לרגל אחריהם אהבה ּבעבֹותֹות ונמׁשכים יהּודי, זיקת ּבלּבם ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפֹועם

לרגלם. ְְֵַָנר

אלֹוקי אֹור ּבׁשפע ְְֱִִֶַלזּכֹות
מאמר את היטב ׁשּיֹודעים יׂשראל ּבני מאחינּו יּקירי רברבי הני ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָב"ה

העֹולם ׁשּכל לדעת וצלּול הּבהיר ּומחם - הבל" הּכל קהלת אמר הבלים "הבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹקהלת
ּכּמה יׂשראל ּכלל את –לזּכֹות הּוא האמּתי והעּקר - מֹועיל" ּבם אין "הבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּזה

אלֹוקי אֹור ּבׁשפע ידיהם על ולזּכֹות צ"ט)ׁשּיֹותר, סנהדרין ּגמרא .(עּין ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מאֹות ׁשּקנּו מהם יׁש אׁשר ותפארּתם, הֹודם ּבמלא להּכירם ּומחּזק מפעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכּמה
ּבעֹולם ּתֹורה ׁשעה ׁשל ערך ׁשּיֹודעים מּפני – חּנם לחלּקה – סטים ׁשל אלפים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻויׁש

ּובפ – ולרבבֹות.הּזה לאלפים ׁשּמכּפל הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד רט ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

להם יׁש ּגדֹולה זכּות איזה לכם לזכּיֹותÁÈּתתאר ּבקּלּות לזּכֹות יכֹול אחד וכל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
למה אׁשר - , 505 ּבסך ספרים 101 קֹונה אּתה - לספר ׁשקלים ּבחמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלּו:

- הפסדּה. ּכנגד מצוה ׂשכר מחּׁשב הוי – ל-101-ּנחׁשב! מחּלק אּתה ּוראה ּבא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈעליו זיע"א: סלנטר ישראל רבי ישראל גדול על סיפר הגדולים המאורות בספר
ממך". "ויראו וכו' ה'" שם כי הארץ עמי כל "וראו פניונתקיים קלסתר וזיו ותארו דמותו

מאד. נורא ויראתוהיה חכמתו זה עם וכו' והיופי החן מתנת לו חלק יתברך ה' אשר עם
באיזה מחשבתו העמיק אשר בעת וביחוד חיים. מלך פני באור הטהור, פניו את האירה
בוער הטהור פניו והיה מגשמיותו, נפשו התפשט כמעט ה', ביראת או בתורה אם ענין,

אש, מאדכלבת נורא ה' כמלאך תארו היה ראהואז שלא ומי אליו מגשת חרדו אשר
פניו, על שפוך היה אלקי רוח כי בזה, ציור להיות לו אפשר אי השמשבעיניו, וכצאת

תבניתו,בגבורה. דמות צלם את הגליון פני על לצייר אומן, לצייר מעולם הניח לא הוא
ענין. בשום זה אבה לא כי

היה ולפעמים קבלה ספרי גם אצלו היה כי בנסתרות, גם הרבה ידע הנראה לפי
בזה מאומה דבר לא בקדש כדרכו אולם קבלה. מספרי ספר איזה להשיג בנרות מחפש

בזה. לנו נודעו לא עקבותיו כן ועל אדם, שום עם
וזה לו. צריכים שרבים איש להיות צריך שהאדם הנוראים בימים בפומיה מרגלא
גבוה, צרכי "חיים" פירש חיים", אלוקים למענך החיים בספר "וכתבנו מתפללים שאנו
אם כן שאין מה שאוכל, ב"הצימעס" שקיים, המצווה שאוכל להיות יכול כן, לא דאם

הם. גבוה צרכי חייו כי למאומה, לו נחשב אינו פרנסתו אז גבוה, צרכי חייו
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"מיכאל", ּכמנין –יהּודים זה. מּכח נבראים ולרבבֹות לאלפים מלאכים וכּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשנה לאלף ׁשוה ערּכֹו אׁשר – הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשעה קדׁש ּבׁשּבת לֹומד יהּודי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבזכּותך

חל ּביֹום ּפׁשט חי,לּמּוד איׁש הּבן סךלפי - ּבאלף מכּפל - ּבׂשמחה ּוכׁשּלֹומד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשנה מליֹון צּדיקים)הּכל ללמֹוד(ארחֹות עצמֹו על מקּבל וכאׁשר אחד, מיהּודי רק וזה – ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּכאילּו לֹו עֹולה למד ולא ידע ׁשּלא ימיו על ּומצטער הּקדֹוׁש זֹוהר קֹודׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשּבת
הּׁשּבתֹות, ּבכל ׁשנה הּׁשבעים ּכל ׁשנהלמד מליֹון עֹולה: לכּמה וחׁשב ּליּמּודצא (ׁשעה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבׁשּבת) הּקדֹוׁש ׁשנה,זֹוהר מליֹון 780 ו' מליארד 3 עֹולה ׁשנה 70 ּכפּול ׁשּבתֹות 54 ּכפּול ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָ
ָּתֹורה.

מזּכה ׁשאּתה יהּודים ּבמאה ּתכּפיל ּכך עֹולה:ואחר לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

– ּתֹורה.378.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ּוׁשמֹונה ׁשבעים מאֹות ְְְְְִִִֵֶָָָֹׁשלׁש

ּבעׂשר ּתכּפיל ּכך אחר יהּודים, לאלף יזּכה עֹולה:ואם לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּתֹורה.3.780.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ׁשמֹונים מאֹות ׁשבע טריליֹון ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשלׁש

העֹולמֹות, ּבכל הּוא נפלא ורׁשם ּפעל איזה עֹוׂשה, ּזה מה מּׂשג לנּו יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהאם
לך ׁשמּורים .ËÈוכּלם ְְְִָָֻ

לזכּות, נׁשמת, לעּלּוי ללּמּוד ּומנּדבים וחֹוטפים, ּבאים מּדּוע היּפלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָעּתה,

ׁשּלא מזּכרת איזה אֹו ּברכֹון, לתת ּבמקֹום – יפה, ּׁשּתעלה לׂשמחה ׁשלימה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלרפּואה
ּכלּום, מּמּנה חּייךזֹוכרים ּכל ותׂשמח – מצחיק. ּבמחיר זהר ותּקּוני זהר חּלק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּבא ּבעֹולם ּובוּדאי הּזה ּכלּבעֹולם ּובּבא, ּבזה לטֹובה לעד אֹותך יזּכרּו וכך . ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבעדך, טֹוב ימליצּו ּבּׁשמים הּמלאכים וגם זי"עהּקרֹובים, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ורּבי ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

ּכך על לך ויֹודה אֹותך יברך לקּיםּבעצמֹו רק צריך - ּלחׂשב, מה עֹוד יׁש נּו, – . ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אם נּמּוח הּוא אבן אם הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע "אם חז"ל: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמאמר
ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּומתלהב ּומזּדּכך, מּטהר לּבך איך ותּוכח נּסה מתּפֹוצץ". הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּברזל

על שיחו מרי את לפניו שפך והלה הדור, מגאוני אחד עם נפגש גדוליפעם אשר
הקבלה. סודות מגלים ואינם אמותיהם בד' עצמם את סוגרים עומדהמקובלים הוא והנה

כלפי קשות במילים שיחתו גמר הוא לעומקו. לרדת יודע ואיננו ב"זהר" קשה בענין
של מהתעצמותו כנראה, נבהל, ישראל ר' הדין. את בזה ליתן עתידים שהם המקובלים,
ביחד אולי בו, מתקשה שהוא ב"זוהר" המקום את לו להראות לפניו והציע גאון אותו

פירושו. למצוא עדיצליחו הענין כל את והבהיר המאמר על עין כהרף עבר ישראל ר'
והשתוממותו תמהונו לרוב גאון אותו של עיניו 330].שאורו עמ' המוסר [תנועת

.ËÈזצ"ל סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי המוסר)ונעשה לא(אור "מעולם
לעשות, אני צריך אם אלא לעשות אני יכול אם סעמינצערחשבתי מאיר ר' הגה"צ במכתב (הובא

.ז"ל)
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עצּום חׁשק ּבהם נתן הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּגדּלת ּומכרּווכח ׁשעמדּו ּכדי עד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבעצמם וקּימּו יׂשראל, ּכלל את ּולזּכֹות לזּכֹות ּכדי ּברׁשּותם אׁשר ּכסף "ּבֹוזּוּכלי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זהב" ּבֹוזּו ּבגלּותא,ּכסף ׁשכינתא ׁשל הּצער ּכנגד – וזהב ּכסף ּנחׁשב מה ּכי - ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
עצמֹו מכין והעֹולם - הּגזרֹות, ומתּבּטלים הּקלּפֹות נׂשרפים זה ידי ׁשעל ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

גלּותא מן יּפקּון ּדא "ּבספרא – לרׁשּב"י רּבינּו מׁשה ׁשהבטיח ּכמֹו הׁשלמה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּגאּלה
הּגדֹולֹות להבטחֹות ונזּכה העֹולמֹות ּבכל רב ׁשפע יׁשּפע הרּבים מזּכי ּובזכּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּברחמי".

הרׁשּב"י קכ"ח:)ׁשל ּתרּומה –(ּבזהר ְְְִֶַַָָֹ

את המזּכה ׁשּכל וארץ, ׁשמים עלי אני מעיד זיע"א: יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמר
לזה זֹוכה אדם ּכל ּׁשאין מה מעלֹות, ּבׁשלׁש מתעּלה הּקדֹוׁש] הּזהר [ּבהפצת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהרּבים

את מעמיד - יתּברך. להּׁשם ועּלּוי רּוח נחת עֹוׂשה - הרׁשעה. מלכּות את ּכֹופה -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשלֹום. ּומרּבה יחרב, ׁשּלא העֹולם ְֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּבעֹולם לעׁשירּות זֹוכה - לבניו. ּבנים לראֹות זֹוכה הרׁשּב"י: לֹו מבטיח זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
לׁשנים נכנס - לֹו. ּולהרע להּזיק ׁשּיכֹול אחד ׁשּום אין - הּבא. לעֹולם זֹוכה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה.

לֹו והצלחה ּברכה ׁשפע עליו מׁשּפיעים - ּבידֹו. מֹוחה ואין – עדן ּגן ׁשערי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעׂשר
מברכים והרׁשּב"י הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּולזרעֹו לֹו ענינים ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּבכל
להּקדֹוׁש ּכּלם את קרב הּוא ׁשּגם אבינּו, אברהם ּבהם ׁשּנתּברך הּברכֹות ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻאֹותם
אֹותֹו, ּומלּוים עליֹונים מלאכים מחנֹות לארּבע קֹורא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּוא. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּברּוך

ּגנּוזים עֹולמֹות לׁשבעים "סֹוד")ונכנס –(ּגימטרּיא אחר אדם ׁשּום ּבהם זֹוכה ׁשּלא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו. רק ְִַָֻּומיחדים

הרּבים: מזּכי ׁשל הּזכּות מּגדל נֹורא סּפּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּונסּפר

ּבּׁשמים הּגדֹול הכי הּיחסן הּוא הרּבים את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזּכה
ע"ב י"א ּדף למׁשה ּתהּלה ּבקנטרס ּבהקּדמה הּתֹורה על מׁשה יׂשמח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבספר

ּתרּומה ּבזהר מבאר ע"ב)וזל"ק: קכ"ח חייבא(ּדף ּבתר למרּדף ּבעי זּכאה וכּו'Îההּוא ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

.Îּתרּומה ּפרׁשת ריׁש הּזהר ע"ב)ּובספר זּכאה(קכ"ח ואמר, זֹו מצוה ּבׁשבח לסּפר הגּדיל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
יקרא ּביּה דיסתלק ׁשבחא איהּו ודא וכּו' ׁשלים ּבאגר ליּה ּולמקני חיביא ּבתר למרּדף ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָּבעי
ּכתיב ּדא ועל וכּו', מכלא יּתיר ּדא ואסּתלקּותא אחרא ּמשבחא יּתיר הּוא ּבריך ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָּדקּודׁשא

ב')ּבאהרן ּפרק ּוכתיב(מלאכי מעֹון, הׁשיב וגֹו',(ׁשם)ורּבים והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּב הכי אסּתּלק ּדלא מה סלּוקין ּבׁשלׁשה אסּתּלק ּכתיבואיהּו נׁש ּבר האי ועל אחרא, נׁש ר ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

לעלמא וזּכי עלמא ּבהאי וזּכי לבנֹוי, ּבנין למחמי וזּכי והּׁשלֹום, החּיים אּתֹו היתה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבריתי
ּכתיב ועליּה ּבידיה, דימחי מאן ולית ּתרעי ּבתליסר ועאל ב')ּדאתי קי"ב ּבארץ(ּתהּלים ּגּבֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מלּכא ּכדין ליׁשרים. אֹור ּבחׁשך זרח לעד, עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו ועׁשר הֹון וגֹו', זרעֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיהיה



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת כח

ודא ליה ּברא הּוא ּכאּלּו ליה ּדיחּׁשב ּבגין חּיבים] אנׁשים אחר לרּדף צריך ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ[זּכאי
ּבאהרן ּדא ועל וכּו', אחרא משבחא יּתיר דקב"ה יקרא ביה דיסּתלק ׁשבחא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹאיהּו

ׁשם ועין והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי וכתּוב מעֹון הׁשיב ע"א)ורּבים קכ"ט (ּבדף ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ּבתׁשּובה. רׁשעים ׁשּמחזירים הּצּדיקים זכּות ּגדֹולים ּכּמה ׁשם הפליגּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָּכּמה

ּבעֹולם נפּגׁשּו אחת ׁשּפעם איך מוזלל"ה לֹו סּפר אׁשר ז"ל מאדמו"ח ׁשמעּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכן

רש"י וׁשאל זצ"ל, מדראהאּביטש איציקל רּבי הּקדֹוׁש הרב עם ז"ל רש"י ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהעליֹון
מיׁשרים הּמּגיד מיכל ר' הּקדֹוׁש הרב לבנֹו לֹו יׁש ּומצוה זכּות איזה איציקל רּבי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָז"ל
רּבי לֹו והׁשיב הּנ"ל, הרב ּבנֹו עם העֹולמֹות ּבכל ׁשּמרעיׁשין ׁשּׁשֹומע מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמזלאטשֹוב,
ואמר ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו נתקררה ולא לׁשמּה, ּתֹורה ׁשּלֹומד איך הּנ"ל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאיציקל

ּדעּתֹו נתקררה לא ּבּה וגם וסּגּופים, ּבּתעניתים עצמֹו את לסּגף הרּבה ׁשּבנֹו עֹוד, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו
וכּדֹומה, לאביֹונים נתן ּופּזר ּוצדקה, בגמ"ח הרּבה אׁשר עֹוד לֹו ואמר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,

לֹו אמר ׁשּוב ּדעּתֹו נתקררה לא מעֹוןועֹוד הׁשיב ּתׁשּובהׁשרּבים ּבעלי הרּבה ועׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמרעיׁשים מה הּקדֹוׁשה ּדעּתֹו ונחה ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו וׁשקטה נחה ּובזה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם

מעלה ׁשל הּפמליא ּכל ּכאן.אתֹו עד ְְֶַַַַָָָָָֹ

עיניו אׁשר לאדם ואך לֹו ּבׂשר עיני אׁשר לסּפר יּוכל לא ּכזאת מעׂשה ּכי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמּובן
ּכזאת. לסּפר יּוכל לזּולתֹו יּׁשמע ׁשּלא מה ורֹואה ׁשֹומע עליֹונים ּבעֹולמֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמׁשֹוטטֹות

דחיביא נפׁשין עבד ּכד לאברהם ּדבריך ברכאן ּבכל נׁש ּבר ּדההּוא לדיֹוקנא ּבריך ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָָקּדיׁשא
ּבני ידעי הוּו ואלמלא אחרא. נׁש ּבר ּבהּו זכה ּדלא גניזין עלמין לׁשבעין עאל ואיהּו ְְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָוכּו'
ּכמאן ורדפי אּבתרייהּו אזלי הוּו בגינייהּו, וזכאן לצּדיקיא ּגרמי וזכּו ּתֹועלּתא ּכּמה ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָנׁשא

וכּו': חּיין ּבתר ְְְִִַָָדרדיף
חּיבים, אנׁשים אחר לרּדף צריך זּכאי, אמר ּתרּומה ּפרׁשת ּתחּלת הּזהר ּבספר - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ[ּתרּגּום
מּׁשבח יֹותר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ּכבֹוד ּבֹו ׁשּיתעּלה הּׁשבח הּוא וזה ׁשלם, ּבׂשכר אֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָולקנֹות

ּבאהרן, ּכתּוב זה ועל מהּכל, יֹותר היא זֹו ועלּיה מעֹון".אחר, הׁשיב ""ורּבים ּבריתיוכתּוב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
והּׁשלֹום החּיים אּתֹו עלּיֹות,היתה ּבׁשלׁשה מתעּלה אדם ּבן ואֹותֹו ּבן", ּכן עֹולה ּׁשּלא מה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

אחר "אדם ּכתּוב, זה אדם ּבן ועל והּׁשלֹום". החּיים אּתֹו היתה ּבניםּבריתי לראֹות וזֹוכה , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּימחה מי ואין ׁשערים, עׂשרה ּבׁשלׁש ועֹולה הּבא, לעֹולם וזֹוכה הּזה ּבעֹולם וזֹוכה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלבניו,

" ּכתּוב ועליו ּבחׁשךּבידֹו, זרח לעד עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו ועׁשר הֹון זרעֹו. יהיה ּבארץ ּגּבֹור ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ליׁשרים ּבכלאֹור אֹותֹו מברך אדם, ּבן אֹותֹו ׁשל לדיֹוקן מברך הּקדֹוׁש הּמלך ּכאׁשר ," ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

נעלמים עֹולמֹות לׁשבעים עֹולה והּוא לחּיבים, נפׁשֹות עׂשה ּכאׁשר לאברהם ׁשּברך ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּברכֹות
לּצּדיקים נמׁשך ּוזכּות ּתֹועלת ּכּמה אדם ּבני יֹודעים היּו ואּלּו אחר, אדם ּבן ּבהם זכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּלא

חּיים]: אחר ׁשרֹודף ּכמי ורֹודפים אחריהם הֹולכים היּו ּבעבּורם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוזֹוכים
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וכל , הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּלֹומדים לאּלּו הּוא ּגדֹול זכּות איזה להבין יכֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּזה
מהם, מדּברים מעלה ׁשל ּגזרֹותהּפמליא מיני מּכל יׂשראל עם ּכל נּצֹולים ׁשּבזכּותם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

לראֹותּה ּבקרֹוב ׁשּנזּכה הּגאּלה, ּומקרבין ורעֹות, .קׁשֹות ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

א נענׁשים אינן אֹו זֹוכין אינן הּדֹורֹות ראׁשי זֹו.כל סּבה על ּלא ֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
– קדּׁשה ׁשערי ּבּספר זי"ע ויטאל חּיים רּבי ז)ּכתב ׁשער ב לחּיבּיא:(חלק מזּכי : ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ

ז"ל רּבֹותינּו ספ"ח)אמרּו רּבא ּכמׁשה(אלּיהּו ׁשּׁשקּול ׁשמּואל להעמיד אלקנה זכה לּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשמּואל וכן אֹותן, ּומזּכה עּמֹו הרּבה אדם לבני ּומעלה לרגל עֹולה ׁשהיה מּפני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹואהרן,

ׁשּכתּוב ּכמֹו אחריו, נֹוהג ז')ּבנֹו א' יׂשראל(ׁשמּואל את וׁשפט וגֹו' והּגלּגל אל ּבית וסבב ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּׁשּום אּלא מעלֹותיו לכל זכה לא ואברהם ּביתֹו, ׁשם ּכי הרמתה (ּבראׁשיתּותׁשּובתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ה') ּוכתיבי"ב ּבחרן, עׂשּו אׁשר הּנפׁש י"ח)ואת י"ח ּגדֹול(ׁשם לגֹוי יהיה היֹו ואברהם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
וגֹו', ה' ּדרך וׁשמרּו וגֹו', יצּוה אׁשר ידעּתיו ּכי זֹוכיןוגֹו' אינן הּדֹורֹות ראׁשי וכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹו סּבה על אּלא נענׁשים אינן .Î‡אֹו ֱִִֵֶֶַָָָָ

.‡Îיונה לרבינו תשובה שערי בספר ג)ראה במחלוקת(שער מחזיק שאינו מי וז"ל: ,
ועובר חטאתם, לכל מפשעיהם נענש הוא הרי העון, ומושכי טוב לא דרך על המתיצבים על

שנאמר יז)בלאו, יט, ונאמר(ויקרא חטא, עליו תשא ולא ט): י, חטאת(הושע הגבעה מימי :

הדור עמד שם אם פירוש: - עולה בני על מלחמה בגבעה תשיגם לא עמדו שם ישראל
ההוא. הדור לבני מלחמה השיגה כאשר הרע לבער מלחמה בגבעה אותו השיגה לא הזה

וכן עמדו. שם אם כמו: עמדו" כב)"שם מד, לומר:(בראשית רוצה עזב. ואם - אביו את ועזב :
נפשם על ועמדו נקהלו כי מאלה טובים היו הם אכן חטאתם, היתה גבעה חטא ממין

ונאמר הרע, כג)לבער ה, באו(שופטים לא כי יושביה, ארור אורו ה', מלאך אמר מרוז אורו :

ונאמר בגבורים, ה' לעזרת ה', יז)לעזרת א, לשם(דברים שהוא מי וכל איש. מפני תגורו לא :
שנאמר השם, קדושת על נפשו ימסור כו)יתברך לב, כל:(שמות אליו ויאספו אלי לה' מי

לוי ונאמרבני ז), כה, אוהב(במדבר כי אף ירא, כל על וחובה בידו. רמח ויקח פינחס וירא :
רבותינו ואמרו במעל, וסגנים שרים יד והנה יראה כי קנאה, להעיר לב ה)טהר - כו :(ב"ר

שנאמר פרצה, אינה הגדולים מן שאינה פרצה ב)כל ט, היתה(עזרא והסגנים השרים ויד :
ראשונה. הזה במעל

שם, הששי)עוד החלק - קצה תוכחות,(באות בפיו ואין מוחה ואינו למחות בידו שיש מי -

נצטוינו והנה מוכיח, לאיש להם יהיה ולא ישגיח, ולא עין ילטוש לא החטאים מעשה ועל
שנאמר עמנו, מקרב הרע ו)לבער יג, רבותינו(דברים ואמרו מקרבך". הרע "ובערת נד,: (שבת

למחותב) בידו יש ביתו, אנשי על נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי למחות בידו שיש מי כי :
מוחה ואינו העולם בכל למחות בידו יש עירו, אנשי על נתפש מוחה ואינו עירו באנשי

ונאמר העולם, כל על לז)נתפש כו, לברכה(ויקרא זכרונם בו ודרשו באחיו", איש "וכשלו :

ב) כז, ואמרו(סנהדרין אחיו. בעון איש לזה.(שם): זה ערבים ישראל כל :
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ליּה דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ּבר ּבעי ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּכד
ּתלּויה הּגאּולה וכל העֹולם ׁשּכל ּכזה ּדבר ּובפרט טֹוב, ּדבר ׁשּכל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָצריכים
להּגיע ויכֹולים הּכל, על לעבר יכֹולים חזק רצֹון עם אבל מניעֹות, הרּבה יׁשנן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּבזה,

" הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדׁשמּיא, סּייעּתא עם ּבאמת ּׁשרֹוצים מה ּבעילכל ּכד ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכּמה להּטהר רֹוצה אדם ּבן ּכאׁשר ליּה", דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבר

לֹו. עֹוזרים ְְִִַָמלאכים

הּנביא ירמיהּו ידי על השי"ת הבטיח ּכבר י"ט)ועֹוד ט"ו יקר(ּפרק ּתֹוציא "ואם , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הגּון אדם ּתֹוציא אם - מּזֹולל" יקר ּתֹוציא "ואם רׁש"י ּופרׁש תהיה", ּכפי ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּזֹולל

מבּטלּה. ואּתה ּגזרה ּגֹוזר ׁשאני - ּתהיה" "ּכפי למּוטב. ׁשּתחזירנּו רׁשע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמאדם

נׁשמתם מטהרים ׁשהם ּבעֹולם ּגדֹולים הכי הרּבים מזּכי נקראים הזֹוהר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָולֹומדי

ּברּוחנּיּות ורעֹות קׁשֹות ּגזרֹות מּכל יׂשראל עם את ּומּצילים יׂשראל, ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָונׁשמת
נׁשמעת. ּותפּלתם ּפרֹות עֹוׂשה ּוברּכתם ועצּום רב ּכחם ּבוודאי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּובגׁשמּיּות,

יקרים וחצייהּודים אחד ּכמעט יׁש ּגדֹולים, ׁשמּיא לרחמי נזקקים אנּו עּתה : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבטּוחים אנּו ולכן יהּודים, מליאן עׂשרה חמׁש את לחּסל רֹוצים ׁשּכּלם ערבים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביליאן
ּבׁשנה הזהר ּכל ויגמרּו ּדּקֹות, 12 רק ויֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁש הזהר את ילמדּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאם

ּדא ׁשּבספרא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשהבטיח ּכמֹו מׁשיח, מחבלי יּנצלּו ּבוּדאי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת,
גלּותא. מן ְִִָָיּפקּון

יׂשראל ארץ יֹוׁשבי ּכל נּצלּו נּסים ׁשּבנסי איך וׁשמעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהסּכיתּו
ראׁש ׁשל הּמרּכזית הּלּולא ּבסעּודת ׁשהייתה ּבדרׁשה ׁשאמרּתי מה ּכאן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאסּפר

זיע"א, ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש ורּבנּו מֹורינּו יׁשיבתהּמקּבלים וראׁש מייסד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֻ
יׁשיבת ּביׁשיבתֹו, ׁשהתקיימה - ׁשרעּבי ׁשלֹום הרב ׁשם על ׁשלֹום" "נהר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֻהּמקּבלים

שם, השביעי)עוד החלק - קצו ואומר(באות עורף, קשה עם מקומו אנשי את הרואה -

והנה פיו, יחשוך כן על תוכחות? אמלא ופי נכוחות להם אדבר אם יקשיבו לא אולי בלבו:
תלין ולא אולתם, משנת יעורו העיר רוחם אם אולי ולהזהיר, להוכיח נסה לא כי ישא, עונו

לברכה זכרונם רבותינו ואמרו משוגתם. א)אתם נה, שכתוב(שבת מה בענין ד): ט, :(יחזקאל

פי על אף הדין: מדת אמרה וגו'", והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תו "והתוית
ברוך הקדוש אמר מיחו! ולא למחות להם היה התורה את וקיימו גמורים צדיקים שהללו
של רבונו הדין: מדת אמרה מהם: מקבלים היו לא מוחים היו שאם לפני וידוע גלוי הוא:

יחדלו!עולם! ואם לקולם העם ישמעו אם ידעו לא הם - גלוי לפניך השםאם וצוה
כן אחרי ו)יתברך פסוק על(שם נענשו כי המקודשים, הצדיקים והם תחלו", "וממקדשי :

ונאמר מיחו, שלא יז)דבר יט, חטא".(ויקרא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח :
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ׁשלֹום" "נהר -הּמקּבלים תש"ע ׁשנת וּירא ּפרׁשת ׁשּׁשי ּגדֹוליּבליל ראׁשי ּבהתאּסף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
הרהגה"צ ּדרּכֹו ּוממׁשיך ּתלמידֹו ׁשל ּבראׁשּותֹו - הקודש מארץ הּמקּבלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיׂשראל

ׁשליט"א. ׁשמּואלי ּבניהּו רּבי ְְְְִִִֵַַָָָָהמקּובל

אּדירֹות ּבכמּיֹות נֹוראים וטילים ּפצצֹות עם מלאה אֹוניה הּגיע עת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבאֹותּה
ויֹוׁשבי נֹוראה!!!.ּומפחידֹות מּסּכנה נּצלּו יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּזה ההּצלה ונס יׂשראל, ארץ יֹוׁשבי ּכל ונּצלּו האֹוניה את ּתפסּו נּסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובנּסי
ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש הּצּדיק ּבזכּות הּקדֹוׁשיםקרה ּדבריו את ׁשּלמדנּו זיע"א, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

את ּפרסמנּו ּגם ואז אדם, ׁשל חּיים ׁשנה 75 ּכמֹו חֹול ּביֹום הּקדֹוׁש הזֹוהר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּמּוד
הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ּבעניין זיע"א מלך והּכּסא חי איׁש הּבן ּבׁשּבתּדברי ּובפרט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשנה למליֹון וׁשווה ּבאלף מכּפיל ּובׂשמחה ׁשנה, אלף ּכמֹו ׁשווה ׁשּׁשעה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָקֹודׁש,
הּנגלה ּתֹורת ּליּמּוד .(ּפׁשט)ׁשעֹות ְְִִֶַַַָ

זמּנם את ונּצלּו הּקדֹוׁש, זֹוהר בלימּוד להרּבֹות התעֹוררּו יהּודים אלפי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָועׂשרֹות
הרמה, מעלתֹו את היוודעם אחרי קֹודׁש זכינּוּבׁשּבת הּצּדיקים הּלֹומדים ּובזכּות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשים יׂשראל מחנה ּבכל וחנית, חרב ּתעבֹור לא אׁשר רּוחנית, מגן .לחֹומת ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לנּו: עׂשה יתּברך הּׁשם נּסים ּכּמה להתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּוכדאי

ׁשּׁשלחּוא. הּצֹורר הּצר מחּמת מּביתם הגלּו יהּודים ּכּמיליֹון ׁשנתים ׁשּלפני נזּכר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבֹואֹו
הּדרֹום. יּׁשּובי לכל ּוּפצצֹות ְְִִִֵַַָָטילים

חיפהב. וכל מירֹון, נהריה, צפת, ׁשמֹונה, מּקרית הּצפֹון יּׁשּובי ּכל ּכן ׁשּלפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובּׁשנה
לּגלּות. הלך ׁשּיכל מי וכל רח"ל, נפׁשֹות וסּכנת ּנֹורא ּבפחד היּו ְְְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהקריֹות

נהרסּו.ג. מׁשּפחֹות ּכּמה היּו, רח"ל הרּוגים ְְְֲִִֶֶַַָָָּכּמה

הּיֹום.ד. עד ׁשמטּוּפלים ּבנפׁש ּפצּועים וכּמה ּבגּוף ּפצּועים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכּמה

ׁשהם הּקדֹוׁש, הזֹוהר לֹומדי ּבזכּות ורק אך וגלּות, ונזק מהרג נּצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועּתה
האמּתּיים הרּבים .Î·מזּכי ְֲִִִִֵַַָָ

ּובחרּוף לטרֹוריסטים, לעזֹור לעּזה ּבדרּכם אֹוניֹות ׁשׁש נתּפסּו הּזה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּׁשבּוע
ּבבּתי ּכּמה עֹוד ויׁש הארץ, יֹוׁשבי את להּציל ּכדי עצמם את החיילים סּכנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁש

האֹונּיֹות, מּסּכנת ׁשּנּצלנּו ב"ה ׁשלימה, לרפּואה ּתפילה ׁשּצריכים והּכלהחֹולים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

.·Î,בתורה כאן מתחזקים שיהודים ידי דעל זי"ע: סלנטר ישראל רבי בשם ומפורסם
בפריז שיהודים פועל הרוחני העולם)הכח קודש.(ובכל שבת בשמירת מתחזקים



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת לב

את ּומזּכים הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל הּיֹומי ּדף ׁשּלֹומדים הּצּדיקים יׂשראל עם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבזכּות
יׂשראל .ּכלל ְְִֵָָ

רּוחנית מגן ְִֵֶַָָערּכת
ולא חייל, ׁשּום יּפגע ׁשּלא אמּתית מגן וערכת נפלאה עצה לנּו יׁש לכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדעּו

החיילים לכל לחּלק ּפׁשּוט נזק, ׂשּום ותּקּוניÎ‚יקרה הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל קּונטרסים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּוכרגע החיילים, לכל לחלּוקּה מתנּדבים מחּפׂשים [אנחנּו ּוׁשמירתם. להּצלתם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָזֹוהר

יצ"ו]. חיילים אלף ּכעׂשרים ּבׁשביל ּתֹורם לנּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָיׁש

ּולהצלת החֹולים, לרפּואת הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבזכּיֹות עֹוד ונרּבה ּבֹואּו ורעי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻאחי
ּכּתּקנת הּקדֹוׁש זֹוהר לּלּמּוד מתאחדים יׂשראל עם וכל זֹוכים היינּו ואם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָעם

נגאלים. היינּו ּכבר ְְְִִִַַַָָָהרמח"ל

נח ּתבת ּכמֹו הּוא הּקדֹוׁש הזהר ּכי אֹומרים: והרׁשּב"י רּבינּו ׁשאּלּוÎ„מׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
מׁשיח. מחבלי יּנצלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּילמדּו

.‚Îזצ"ל סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי המוסר)ונעשה לא(אור "מעולם
לעשות, אני צריך אם אלא לעשות אני יכול אם סעמינצערחשבתי מאיר ר' הגה"צ במכתב (הובא

.ז"ל)

.„Îּפרׁשת ּובזהר מּמלכּותא: וׁשבע מעיר ׁשנים ּבּה ׁשּנתּכּנסּו נח ּכתבת הּוא הּזהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹספר
קנג:)ּבהעלתך ּדף ג זמנא,(חלק ּבההּוא ּבהּו דיתקיים רשיעייא, רב ערב ואינּון י), יב (ּדנּיאל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

זרעא אינּון ויצרפּו מׁשנה, מארי אינּון יתלּבנּו רׁשעים, והרׁשיעּו רּבים ויּצרפּו ויתלּבנּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיתּבררּו
ּדכתיב, הּוא הּדא עּמא, ּדׁשאר ט)קּדיׁשא יג והרׁשיעּו(זכריה הּכסף, את ּכצרף ּוצרפּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יבינּו והּמׂשּכילים רב. ערב אינון ׁשם)רׁשעים, ּׁשּכתּוב(ּדנּיאל ּומה [ּבאּור: קּבלה, מארי אינּון ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּזהר לֹומדי וכן הּתֹורה ּבסֹודֹות העֹוסקים הּקּבלה ּבעלי הם אּלּו יבינּו, והּמׂשּכילים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבדנּיאל
ּבהֹון דאּתמר ג)הּקדֹוׁש] ּפסּוק מׁשּתּדלין(ׁשם ּדקא איּנּון אּלין הרקיע. ּכזהר יזהירּו והמׂשּכילים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּז ספר ּדאקרי ּדא, הןּבזהר הּזהר, ספר הּנקרא הּזה ּבאֹור ׁשעֹוסקים הם אּלּו [ּבאּור: הר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
הּקדֹוׁש ׁשהּזהר [ּבאּור: נח ּכתבת ּדאיהּו ׁשּילמדּו], לאחרים המזּכים ּובוּדאי ּבעצמם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹהּלֹומדים
מי רק ּכך נּצל, ׁשהאמין מי רק נח ׁשּבתבת ּוכמֹו הּפרענּיֹות מּכל ׁשּמּציל נח ּתבת ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻנקרא
אחד ּולזמנין מּמלכּותא. וׁשבע מעיר, ׁשנים ּבּה ּדמתּכּנׁשין יּנצל], הזוה"ק את וילמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּיאמין
לכך], ׁשּיזּכּו מעּטים רק יהיּו ּבּדֹור זכּות ּכׁשאין ולפעמים [ּבאּור: מּמׁשּפחה. ּוׁשנים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמעיר,

יתקּים הּזהר] ּבספר ללמד ׁשּיזּכּו ׁשּבאּלּו [ּבאּור: א)ּדבהֹון הינּו(ׁשמֹות [ּבאּור: הּיּלֹוד הּבן ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
הרׁשּב"י ּבנׁשמת מתּדּבק בזוה"ק ׁשהּלֹומד וכּידּוע קּדיׁשא, מאיּמא הּנֹולדֹות הּנׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָּכל
הּׁשם] אֹור מּלׁשֹון היאֹורה מּלת את ּדֹורׁש [ּבאּור: ּתׁשליכּוהּו. היאֹורה לכך] ידֹו על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזֹוכה
על ּולהּגאל ּבאֹורֹו לראֹות ׁשּיזּכּו הּזה הּספר ׁשל האֹור וזהּו [ּבאּור: ּדא. ּדספרא אֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָודא
ּבנׁשמֹות מתלּבׁש ׁשאּתה לפי ּומּכחך מּסּבתך הּוא והּכל [ּבאּור: דילך סּבה על וכלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹידֹו]

חכמים]. ּתלמידי ְֲִִֵֶַָׁשל



הרׁשּב"י לגְְִַַָֻּגאּלת

ּבּדֹור יׂשראל עם הּצלת סֹוד ּתלּוי ּבזה ׁשרק לנּו, אֹומר הּקדֹוׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהרמח"ל
ּוסגּלת ּבכח ּוגאּלתֹו, הּקדֹוׁש:Î‰האחרֹון לׁשֹונֹו וזה הּקדֹוׁש, הזהר לּמּוד ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבריחת
ְִֵָונּנצל

וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבריחת הרמח"ל: ּכתב ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻועֹוד
הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשּבריחת ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹנברח

ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבריחת
ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ׁשּבסֹודּה הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּבריחת
עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ואז ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּׁשּׁשים

ׁשּנאמר וזהּו יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים יב)ׁשּבסֹוף נב, ּתצאּו(יׁשעיה בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ה' לפניכם הלך ּכי תלכּון לא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּובמנּוסה

ספר ּכי והאמת, מׁשיח מחבלי ויּנצל אחרא, הּסטרא מן ּבֹורח הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּיתּדּבק מי ְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכל
אחריו נׁשאר רׁשּב"י)הּזהר אחרא,(אחרי הּסטרא מן ׁשּבֹורח נקרא ּבֹו ׁשּיתּדּבק מי ׁשּכל זי"ע, ְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
לֹו יצטרך ׁשּלא הּימים)עד ּכי(ּבאחרית והאמת ּבזה, נמצא ּתֹועלת מה ואֹודיעך יציאה, אּלא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מׁשיח. מחבלי הּצלה הּוא ּכי הּוא, ּגדֹול ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּתֹועלת
.‰Îּדברי ּבּה. הּזֹוכה ואׁשרי הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד ּתהיה לא העתידה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה

הּדֹור ׁשּיבֹוא עד וכּו' ּגנּוז להיֹות עתיד היה הּזהר ׁשחּבּור מּכאן מבאר "הּנה הּקדֹוׁש: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשל"ה
ּתּמלא אז ּכי מׁשיח, יבֹוא העֹוסקים ּובזכּות לּתחּתֹונים. יתּגּלה ׁשאז הּימים, ּבסֹוף ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהאחרֹון
איׁש "וׁשבּתם ּובגינּה ׁשאמר וזה לביאתֹו, קרֹובה סּבה ּתהיה זה אׁשר ּבסּבתֹו ּדעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהארץ
עד מּמצרים יׂשראל נגאלּו ׁשּלא ּכׁשם יׂשראל, יּגאלּו זה ׁשּבזכּות ּכדי וכּו', אחּזתֹו" ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאל
יהיה לא העתידה הּגאּלה ּכן הּמילה, ּובדם הּפסח ּבדם לקּדׁשם הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשהצרך

ּבּה" הּזֹוכה ואׁשרי יתּברך, האל רצֹון והּוא הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד (עׂשרההּגאּלה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

הּברית) לּוחֹות ׁשני ראׁשֹון, מאמר .מאמרֹות ְְֲֲִִֵַַַָָ

הּקדֹוׁש" "הּזהר ּבלּמּוד אּלא יׂשראל, מעם ּגזרֹות לבּטל עצה מצא לא זי"ע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהרמח"ל
כן, ּכמֹו ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ּכל לבּטל הּקדֹוׁש" "הּזהר ׁשּבכח הפסק, ללא ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻּברצף
הּזהר ּבספר והּקריאה הּלּמּוד מסּגלים ּברחמים, הּגאּלה קרּוב ׁשל הּנפלאה לּמעלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻּבנֹוסף

ליצלן. רחמנא צרה ּכל מּפני ּבצּורה ּכחֹומה ולהיֹות קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁש
יׂשראל חכמי יׁשליכּו אל ועּתה - לזכּות לֹו ויהיה הּזאת העצה את יּקח ּתֹורתכם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבֹוד

נתי אלמלא אני ּכי ּגום, אחרי הּזה הּדבר מקֹוםאת ּבכל זה ּדבר קֹובע הייתי חילי ּׁשר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
לכל לטֹובה ּכמֹוה אין ּכי לזכּות, לֹו ויהיה הּזאת העצה את יּקח ּתֹורתכם ּכבֹוד אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומקֹום,

ּכלל". הּוא קׁשה ּדבר לא ּכי לעׂשֹותֹו יכֹול ּבמקֹומֹו אחד וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹיׂשראל,
עצה מצא ולא הּתֹורה מכמּני ּבכל עצּום ּבקי היה אׁשר זי"ע, ּכהרמח"ל ּגדֹול לנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומי
ׁשּבכח הפסק, ללא ּברצף הּזהר ּבספר לּמּוד הּזֹו, העצה את אּלא יׂשראל מעם ּגזרֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹלבּטל

ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ּכל לבּטל הּקדֹוׁש הּזהר ספר ׁשל העליֹונה (אּגרתהּקדּׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

הזֹוהר) מאֹורֹות – .הרמח"ל ְַַ



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת לד

ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּבסֹודּה
יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים ׁשּבסֹוף עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹואז

ׁשּנאמר יב)וזהּו נב, לפניכם(יׁשעיה הלך ּכי תלכּון לא ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ְְְֱִִֵֵֶַָֹה'

ּבכל ּדי ּככֹוכבים, הרּבים למצּדיקי קדׁש ּוקריאת לאֹורייתא, רּבא מֹודעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן

הּכנסת ּבית לגּבאי וכן ּבהם, ּתלּויה הרּבים ׁשּזכּות הרּבים מזּכי הם ואתר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתר
לקּבל ׁשּביׂשראל, החכמים לתלמידי ּובעּקר ּכּלֹו, ּובעֹולם הּקדׁש ּבארץ מדרׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּובּתי
ּדברֹו לקּים הּקדֹוׁש, הרמח"ל יׂשראל, ּכל ׁשל ּדרּכם מֹורה הּוא הלא צּדיק, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעצתֹו
ּגרים ּבּה ּגדֹולה ׁשכּונה ּבכל אפׁשר ואם לאלקים, ּגדֹולה עיר ּבכל ּולארּגן ּדּבר, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר

ועד מּבקר פ"ו, ּבאּגרת ּכּנזּכר הּקדֹוׁש הּזהר ׁשל רצּוף לּמּוד יׂשראל, אמּוני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשלֹומי
] יעבר ולא חק ּבׁשעהערב יׁשּתּתף אחד ׁשּכל ּדי לערך, מתנּדבים 80 ׁשּיׁש ּובמקֹום ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

הּׁשוה ּדבר וזה ׁשבּועּיֹות, ּבׁשעתים ּדי אזי מתנּדבים, 40 רק יׁש ואם ּבׁשבּוע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאחת
ספק]. ללא נפׁש ְְֵֶֶָָֹלכל

להּציל ּכדי לקיימה, אפׁשר ּבקל אׁשר ויהּודי יהּודי לכל ּונחּוצה חׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעצה
ּברחמים לגאּולה ּבמהרה ולזּכֹות ורעֹות, קׁשֹות ּגזרֹות מּכל יׂשראל עם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאת

אחד אברך לכל ּבׁשבּוע אברכים 80 ל' לׁשּלם ּתכנית לארּגן יכֹול ּכנסת ּבית ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל
לאברך. לחדׁש מאה הּכל: סך לׁשעה, 25ְְְְְֵֵֶַַַַָָָֹֹֻֻ

ּכדי 25 רק לתת יכֹול אחד, לאברך ׁשעה עבּור רק לׁשּלם ׁשרֹוצה אחד ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל
נפׁש, לכל השווה ּתֹוכניּת וזֹוהי הּקדֹוׁש, זֹוהר ׁשל אחת ּבׁשעה לאלזּכֹות ּוּבוודאי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

הּזה. הּגדֹול ּבּדבר חלק לקּבל ירצה ׁשּלא אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיּמצא

ּבקּלּות יכֹולים הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּילמדּו יׁשיבֹות ּבחּורי לארּגן הרֹוצים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָוגם
לזה לזּכֹות יכֹולּובמהירּות ּבחּור וכל ּליּמּוד, לׁשעה 10 לּבחּור ׁשּיׁשּלמּו ידי על , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּכל ּיזּכה וכך ּפעם ּבכל ּדּקֹות 12 כ ּביֹום חלקים לחמׁש הּזאת הּׁשעה את ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחּלק
להצלחה עליו ימליץ ׁשהרשּב"י ּבׁשנה, ּפעמים 5 הּכל סך הזֹוה"ק את לסּים יֹום 70ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האמּתי נׁשמתֹו מׁשֹורׁש הגּון ּולזיוּוג ּבּתֹורה ÂÎ.3500ועלּיה ידי על ׁשּזֹוכה והּפרנס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדֹולר)ּבׁשנה מאלף עניניו(ּפחֹות ּבכל ּומתּברך עסקיו ּבכל ּומצליח ּבחּייו, עֹולמֹו רֹואה , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

זכּות לֹו ויׁש ּביתֹו. ּבני ועל עליו ּומגן טֹוב ממליץ הּקדֹוׁש ׁשהרשּב"י ׁשּתמיד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוכה
ׁשנה, 282 ׁשוה חֹול ימי 282 ב' עֹולה אׁשר הרׁשּב"י, ּתֹורת ּליּמּוד ׁשעֹות 354 ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל

אלף ּכפּול טֹובים וימים ׁשּבת ימי 72 ו' - ׁשנה. 282.000 אלף: ּכפּול ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּובׂשמחה

.ÂÎ?שלו השדכן יהיה שהרשב"י רוצה לא מי
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מליֹון ּוׁשּתים ׁשבעים 72.000.000 ׁשוה: אלף, ּכפּול ּובׂשמחה ׁשנה, אלף 72 ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשוה:
ּכמניין ּתֹורה. ל"חסדׁשנה הּיֹוםויזּכה ּכל אל ג)(ּתהי",חסד נב ּפרק .לים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

יֹום. ּבכל אחת ׁשעה ׁשּלֹומד אחד מּבחּור מקּבל אּתה זה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבדּיּוק ּברּוחנּיּות הּנפׁש חׁשּבֹון ּתעׂשּו צֹועק: זי"ע חּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחפץ
.ּבמסחר ְְִָ

לּיֹום ׁשקל ׁשּבעׂשר חּסכֹון תֹוכניּת לך יׁש לעׂשרֹות($2.50)האם זֹוכה אּתה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשאין הּזה הּתענּוג וכל ּכּולֹו. העֹולם ּבכל כזה ּדבר אין ּתֹורה, ׁשל ׁשעֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמיליֹוני
יׁשעיה הּנביא ּכדברי לתאר, תּוכל לא הּזה, ּבעֹולם ג')ּכדגמתֹו ס"ד לא(ּפרק "ּומעֹולם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לֹו למחּכה יעׂשה זּולתך אלהים ראתה לא עין האזינּו לא ּוברׁש"יÊÎׁשמעּו (סנהדרין". ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ע"א) -צ"ט ראתה לא לּדברעין קץ .ּדאין ְֲִֵֵַַָָָָֹ

הּקדֹוׁשה הּׁשכינה את לׂשּמח ותתארגנּו ּתתחּברּו קדֹוׁשים ּולהעלֹותּהיׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

חצֹות ּתיקּון לֹומר החּיּוב גֹודל על עֹוררּו ּוקדֹוׁשים צּדיקים ּכּמה אׁשר הּגלּות ÁÎמּבֹור ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ּגדֹולה עצה לנּו יׁש וכאן הּׁשכינה, ּגלּות על יׂשראל עם ׁשפכּו ּכבר ּדמעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָוכּמה
הרמח"ל. ּכּתּקנת עֹולמים ּבגאּלת ּוׁשכינּתיּה קב"ה ּוליחד הּׁשכינה את לׂשּמח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻועצּומה

חׁשּבֹון יעׂשּו ליֹום, ּדּפים 6-7 יֹום 354 ל המחּלק הּיֹומי הזהר לפי ילמדּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֻואם
ׂשרי מאֹות, ׂשרי אלפים, לׂשרי ּולהֹודיע הּקדֹוׁש. הזֹוהר ּכל את סּימּו ּפעמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכּמה

לעׂשֹות , הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבלּמּוד יׂשראל עם ּכל את לאחד עׂשרת, וׂשרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמּׁשים
ּביֹומו. יֹום מּדי ְִִִֵסּיּומים

קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל נזּכה הּזה הּגדֹול הּתּקּון ידי ׁשעל רצֹון עםËÎויהי מעל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הרמח"ל. ּכהבטחת ח"ו, קׁשה הּגזרה מּפני אמּתית מגן לחֹומת ונזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל,

.ÊÎברכות לד:)ובגמרא הנביאים(דף כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר וז"ל: ,
ולמהנה חכם, לתלמיד פרקמטיא ולעושה חכם, לתלמיד בתו למשיא אלא נתנבאו לא כולן
למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין עצמן, חכמים תלמידי אבל מנכסיו, חכם תלמיד
לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר לו,

זולתך. אלהים ראתה לא עין הבא לעולם אבל המשיח,
.ÁÎרבה אליהו א)ראה סימן - ושאר(או"ח ושל"ה חכמה ראשית האריך עוד וז"ל: ,

דקאים מאן כתבו עוד שם. עיין המבטלו ובעונש לילה חצות קימת מצות בגודל מוסר ספרי
פה. שבעל בתורה יעסוק למיגרס בחצות

.ËÎשלא ישראל, עם ומעל מעלינו, הדינים כל להמתיק נוכל הזוהר לימוד ידי על
אסונות, ושאר ואלמנות, יתומים הרבה כך כל לנו קליהיה בלימוד יכולים אנחנו ואם

ביום דקות 12 דקות)של 12 יום כל יום 354 ל המחולק [ואם(בזוהר הקשות, הגזירות כל לבטל
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יעקב ּתֹולעת ּתיראי ְֲִִַַַַֹאל
אֹומר: יׁשעיה יד-טּו)הּנביא מא אני(ּפרק יׂשראל מתי יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּפיפּיֹות ּבעל חדׁש חרּוץ למֹורג ׂשמּתיך הּנה יׂשראל: קדֹוׁש וגאלך ה' נאם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעזרּתיך
ּתׂשים ּכּמץ ּוגבעֹות ותדק הרים ׁשבטיאּתדּוׁש ּתדחלּון לא ּבאר: יֹונתן ּובתרּגּום : ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּדיׂשראל: קּדיׁשא ּופריקכֹון ה' אמר ּבסעדכֹון מימרי ּדיׂשראל, זרעיתא יעקב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּדבית

וילּמדנּו ּכּתֹולעת, ּבגלּות חּלׁשים ׁשהם לפי - יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ּבאר: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹוברד"ק
לך לֹומר לתֹולעת, יׂשראל נמׁשלּו אּלאלּמה הארזים את מּכה אינּה זֹו ּתֹולעת מה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

העֹולם רׁשעי ּומּכים ּבּתפּלה, ּכחם ּכל יׂשראל ּכך הּקׁשה, את ּומּכה רּכה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּפה,
ּבּלבנֹון ארז ׁשּנאמר ּבהם ונמׁשלים ּכארזים חזקים .ׁשהם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

היומי דף הפחות לכל ללמוד יכול ביום, דקות 12 של זמן זוהר"אין רק"תיקוני שלוקח
והנורא? הגדול הדין ליום נענה מה עשינו, ולא ביום] דקות 1-2

רח"ל. ואלמנות יתומים שציער למי הגדול בעונש זצ"ל, חיים מהחפץ נורא סיפור ראה
מראדין מאיר ישראל רבי והצדיק פרשתהגאון התורה" על חיים "חפץ בספרו חיים החפץ (בעל

התגוררהמשפטים) בעיירתנו הבא: המעשה את ומקורבים תלמידים לחבורת פעם סיפר: זצ"ל
מצבה מפאת רוח, וגס נוקשה אדם של בבעלותו שהייתה שכורה, בדירה ענייה אלמנה
מכך וכתוצאה העלובה, דירתה עבור שכירות דמי בתשלום מתעכבת האלמנה היתה הקשה
לבו על לדבר ניסו המקום שכני לה. אשר כל עם לרחוב שישליכנה הבית בעל עליה איים
התשלומים מועדי וידחה הכרחי קוים כדי לה שאין מרודה אלמנה על שיחוס אדם, אותו של

אטומות. אזנים על נפלו הפצרותיהם כל אולם דירה. כשכר לו המגיעים
ביתה, אל השוק מן האלמנה שבה – גדול שלג עם קר חורף יום זה היה – אחד בוקר
מעל הגג בהסרת עסקו פועלים וכמה ברחוב, מוטלים היו חפציה מעט ושבר! שוד והנה
הבתים, אחד לפרוזדור חפציה את והכניסו באו ושכנים זעקה, קול האישה הקימה דירתה.

כלל. לו נוגע אינו הענין כל כאילו זע, ולא נע לא הבית בעל אולם
– חיים" "החפץ המשיך – רבים באותוימים שחזיתי הזוועה, מראה את בלבי שמרתי

לראשה. קורת-גג בלא שנותרה המסכנה, האלמנה של זעקות-השבר הדהדו ובאזני בוקר,
עלבונה את היום בבוא יתבע האלמנות, דיין הוא, ברוך שהקדוש הלב, בכל האמנתי אולם

האכזר הבית מבעל מרודה אלמנה אותה אדםשל ואותו אחדות, שנים משחלפו זאת עם .

המעשה בשמים נרשם לא האמנם עצמי? את שואל הייתי ובשלווה, בשלום לחיות המשיך
לא ויתום אלמנה "כל בפירוש: כתבה התורה והרי הרחוב? אל מסכנה השלכת של האכזרי

אותו"... והרגתי אפי וחרה צעקתו אשמע שמוע אותו... תענה ענה אם כ"א-כ"ג)תענון. .(שמות

בעיירתנו הקול ועבר מדירתה, האלמנה גירוש מיום בדיוק שנים עשר חלפו-עברו והנה
משונה מיתה מת והאיש מרובים, ימים עברו ולא אכזר, בעל-בית לאותו נשך שוטה שכלב

רח"ל. נוראים, יסורים מתוך
האסונות!!! כל את נמנע הקדוש הזוהר לימוד ידי ועל
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ּבפיהם אּלא יׂשראל ׁשל ּכחם אין - יעקב קֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהּקֹול

הראׁשֹונה! הּמּכה את ולתת האֹויב, את לנּצח אּדיר, ּכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבידנּו

הראׁשֹונה! הּמּכה את נֹותנים הּקדֹוׁש הזהר ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹלֹומדי

" להחזיר מתּכֹוננים ׁשנּיההּצבא צֹוללֹות,מּכה ידי על לאירן " ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ

" את ׁשּתּתן אירן זֹו ׁשּתהיה העבּדה, עם הׁשלימּו ׁשּכבר אֹומרת הּמּכהזאת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
[ח"ו],הראׁשֹונה" ליׂשראל ּגרעינית ּפצצה רח"ל)- נפׁש ּכמיליֹון לגּבֹות עלּול ׁשּזה מׁשער .(והּצבא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ה עם הׁשלימה ּכבר ּמּצב!הּמדינה ְְְִִִִַַַָָָָ

הּזה! הּמּצב עם מׁשלימים לא ְְֲִִִֶַַַַַָֹאנחנּו

ּבׂשֹונאיהם! הּמה היהּודים יׁשלטּו אׁשר הּוא! ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹונהפך

את נּתן הראׁשֹונה"אנחנּו "הּמּכה ְֲִִֵֶַַַָָָ

"ואיׁש הּקדֹוׁש זהר ללּמּוד ... הּמלך" מדינֹות ּבכל ּבעריהם הּיהּודים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"נקהלּו
העּמים": ּכל על ּפחּדם נפל ּכי לפניהם עמד ב)לא ט ּפרק (אסּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מסּפר ואפילּו הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל את לסּים ּביֹומֹו יֹום מּדי יכֹולים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאנחנּו
ּוברחמים. ּבחסד הּגאּלה את ּונקרב האסֹון את נמנע וכך ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּפעמים,

הּקדֹוׁש ּבּזהר זי"ע לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אֹומר קכ"ד)וכך ּדף נׂשא ,(ּפרׁשת ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּדברים: [ּבאּור ּברחמי". ּגלּותא מן ּביּה יפקּון הּזהר ספר ּדאיהּו ּדילך חּבּורא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"ּבהאי
ללא ּברחמים הּגלּות מן יׂשראל ּבני יצאּו הּקדֹוׁש, הּזהר ספר ׁשּלך, החּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבזכּות

מׁשיח!] חבלי צער ּוללא ויּסּורים ְְְִִִֵֶַַַָָֹצרֹות

זאת? ליּׂשם יכֹולים האם - אפׁשרי? זה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכיצד

ואחד! אחד לכל ּומתאימה קּלה ּבתכנית - ואפׁשר! אפׁשר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאכן,

יכלנּו! לא ּתאמרּו ׁשּלא - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְְִֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

אלי! לה' מי - לנּו! הּוא קדֹוׁש וחֹוב הּדבר, ְְִֵֵַַַָָָָָּבידינּו

א: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 354 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

סדר ּפי על ללמד ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית [ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹקבּוע
לׁשנה. ימים 354 ל מחּלק הּיֹומי ְְִִִַַָָָָֹֻזהר

ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 12 מ יֹותר לא לֹוקח לאחד, ּדּפים 6-7 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 12 ּב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאת
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ב: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 177 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
סדר ּפי על ללמד ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית [ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹקבּוע

לׁשנה. ימים 354 ל מחּלק הּיֹומי ְְִִִַַָָָָֹֻזהר

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 24 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 12-14 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 24 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

ג קבּועאפן ּבאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 89 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

זהר סדר ּפי על ללמד ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ[ּכגֹון
לׁשנה. ימים 354 ל מחּלק ְְִִִַָָָָֻהּיֹומי

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 48 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 24-28 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 48 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

אנׁשים. ל45 ה' ואפן ד' אפן יׁש ְְְֲִֵֵֶֶָֹֹוכן

ּגזרֹות מּכל להּצילנּו הרׁשּב"י את לנּו וׁשלח לּמּכה רפּואה לנּו הקּדים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
ורעֹות. ְָָקׁשֹות

מּתרּדמתכם, יׁשנים ְְְִִֵֵֶַַעּורּו
הּנֹורא! מהּמּבּול להּנצל זקּוק יׂשראל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָעם

ידי על רק אפׁשר ְְְֵֶַַָֹוזאת
הּקדֹוׁש" "הזהר ׁשהּוא – נח ֵֶַַַַַָֹֹּתבת

יכלנּו! לא ּתּגידּו אל - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְִִַַַַַָָֹֹֹאל
הע מן נדחה הּוא הּקדֹוׁש הזהר לּמּוד ידי ׁשעל ּבוּדאּות, יֹודע הרע ֹולםהּיצר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

להחּדיר מתאּמץ הּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה הּמלחמה וזֹוהי ׁשלטֹונֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומתּבּטל
מּמׁש. האמת הפך והבל, ׁשטּות ׁשל ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָמחׁשבֹות

סּכנה! זהירּות, ּכן נחמניעל ּבר ׁשמּואל רּבי ּכדאמר הּיצר! ּברׁשת לּפל לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מה הּבא, לעֹולם עליו ּומעיד הּזה ּבעֹולם לאדם מסיתֹו הרע יצר יֹונתן רּבי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר
הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע אם יׁשמעאל רּבי דבי ּתּנא ויּנצל: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּיעׂשה

נב:)וכּו'... ּדף .(סּכה ְַָֹֻ

הּכתּוב: ּבנּו יתקּים טז-יח)ּובזכּותכם פ' טּו ּפרק ופחד(ׁשמֹות אימתה עליהם "ּתּפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ותּטעמֹו ּתבאמֹו קנית: זּו עם יעבר עד ה' עּמך יעבר עד ּכאבן יּדמּו זרֹועך ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבגדל

ידיך: ּכֹוננּו אדנ-י מּקדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּתך מכֹון נחלתך לעלם(יח)ּבהר ימלך ה' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
בב"א. ֶָועד",
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מׁשּפטים: ּבפרׁשת לנּו אֹומרת הּקדֹוׁשה החּקיםהּתֹורה את אתהם והזהרּתה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ואּתה יעׂשּון: אׁשר הּמעׂשה ואת בּה ילכּו הּדרך את להם והֹודעּת הּתֹורת ְְְְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹואת
ׂשרי עלהם וׂשמּת בצע ׂשנאי אמת אנׁשי אלקים יראי חיל אנׁשי העם מּכל ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחזה

עׂשרת וׂשרי חמּׁשים ׂשרי מאֹות ׂשרי כ-כא):אלפים יח ּפרק .(ׁשמֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

לאחד עׂשרת, וׂשרי חמּׁשים ׂשרי מאֹות, ׂשרי אלפים, ׂשרי למּנֹות מתארּגנים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹאנּו

[לפי ּביֹומֹו, יֹום מּדי סּיּומים ולעׂשֹות , הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבלּמּוד יׂשראל עם ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאת
יׂשראל. עם להּצלת ליֹום] ּדּפים 6-7 יֹום 354 ל' המחּלק הּיֹומי ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹֻהזהר

" ּבספר הּמּובא הטפס לפי הּלּמּוד סדר את ּולחּלק הּׁשמֹות, למּלאֹות ּתיבתנא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
".נח ַֹ

הם, רּבים ּכי הּזהר ללֹומדי האמּורֹות והּברכֹות היׁשּועֹות ּכל את לפרט צרך ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאין

ּברכֹות לעין, ּגלּויֹות יׁשּועֹות לידך, ׁשּיתּגלּגל הּבא ּבעסק זאת ּתראה הּׁשם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעזרת
ּתּקנת ידּוע ועֹוד - ּגלּויים. וחסדים וׁשעל, צעד ּכל על ּדׁשמּיא סּיעּתא הּטבע, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָמעל
ּברחמים, ונּגאל הּצרֹות מן נּפדה הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד ידי על ּדרק זיע"א ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהרמח"ל

הּקדֹוׁש ּבּזהר קכד)ּומפרׁש נׂשא ויתקּים(ּפרׁשת ּברחמי", גלּותא מן יפקּון ּדא "ּבספרא : ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

יחזקאל הּנביא ׁשל ההבטחה כה)ּבנּו ּוטהרּתם",(לו טהֹורים מים עליכם "וזרקּתי , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אמן! ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח ּבביאת עֹולמים ּבתׁשּועת להּוׁשע ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָונזּכה

צּדיקאי: ׁשמעֹון רּבי לחי, ּכה ואמרּתם יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון רּבי לחי, ּכה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹואמרּתם

יֹוחאי. ּבר אדֹוננּו ּבעדנּו, טֹוב ימליץ הּוא עינינּו, מאירת היא לנּו, מגן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּתֹורתֹו
ְֲֶַַואמרּתם:

יֹוחאי. ּבר אדֹוננּו מזהיר, החּמה ּכאֹור הּבהיר, ּתֹורה ּבסֹוד האיר, יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָלכל
ְֲֶַַואמרּתם:

יֹוחאי. ּבר אדֹוננּו תֹורה, סתרי למד ׁשם הּגזרה, מּפני מערה, ּבתֹוך ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֻהחּבא
ְֲֶַַואמרּתם:



  

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

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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