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 נועם השם לזוכה  - הקובע ללמוד זוהר מידי יום 

דפין יום   וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש  בזוהר בכל 
ולזככה   להאירה  לנפש  גדול  ותיקון  גדול  תועלת  והוא 

רעות ותאוות  רעות  ולכלות קוצים מדות  לזכות   ,ולתקנה 
של   ופשעים  לחטאים  ותיקון  מרפא  והוא  השם  בנועם 

 .הנפש

וכן נתן מרן האר"י תיקון לבעל תשובה שיאמר חמשה  
דו ורבי  מורי  נהג  וכן  יום  בכל  תיקונים  או  זוהר  די דפין 

 שר בית הזוהר[.   - י ]מזידיטשוב הקדוש רבי צב

, בהקדמה, שביל  )להרה"ק מקאמרנא( נתיב מצוותיך
 התורה א' אות ל"א 

 

 דווקא לימוד הזוהר יש בו סגולה זו

השבתי למשכיל אחד ששאל על אשר כתבו גורי האר"י  
זכרונו לברכה, שלימוד הזוהר הוא תיקון גדול להאיר הנפש  
תשובה   לבעל  תיקון  נתן  לברכה  זכרונו  והרב  ולקדשה, 
ללמוד חמשת דפים זהר בכל יום אף על גב דלא ידע מאי  

 .קאמר, דקריאתה זו היא להאיר הנפש ולתקנה

ונראה כי דווקא לימוד הזוהר יש בו סגולה זו יותר על 
גדול   כוחו  במה  פלא  והוא  ומקרא,  ותלמוד  משנה  לימוד 

 .מכל התורה אם למקרא ואם למשנה וכו', אלו דבריו

 הגדולים מערכת ספרים אות ב' שם  החיד"א, 

 

 סה לדורותהמן הוא שורש הפרנ
ְלִמְשֶמֶרת  ִמֶמּנו  עֶֹּמר  הָּ ְמֹלא  ה'  ה  ִצוָּ ֲאֶשר  ר  בָּ ַהדָּ ֶזה  מֶֹּשה  ַויֹּאֶמר 

 (.לב, זט) וגו' ְלדֹּרֵֹּתיֶכם 
ֵתי  א ְדאָּ ין. ַההוא ְמזֹונָּ א ַאְתיָּ א קָּ א ִמְלֵעילָּ ְלמָּ ל ְמזֹוִני ִדְבֵני עָּ א ֲחֵזי, כָּ תָּ
א   א, ְוהוא ְמזֹונָּ א ְדכֹולָּ א, ְוהוא ְמזֹונָּ ְלמָּ ל עָּ א ְדכָּ א ְמזֹונָּ א, דָּ א ְוַאְרעָּ ִמן ְשַמיָּ

א, הוא   ֵתי ַיִתיר ֵמֵעילָּ א ְדאָּ ב. ְוַההוא ְמזֹונָּ ַאְתַיא  ַגס ְועָּ ִקיק, קָּ א ַיִתיר דָּ ְמזֹונָּ
ְפקו ִמִמְצַרִים.  ֵאל ַכד נָּ א ְדַאְכלו ִיְשרָּ א הוא ְמזֹונָּ א ִאְשְתַכח, ְודָּ ר ְדִדינָּ ֵמֲאתָּ
א,   ְבַמְדְברָּ א  ִזְמנָּ ְבַההוא  ֵאל,  ְלִיְשרָּ ְלהו  ְדִאְשְתַכח  א  ְמזֹונָּ )יתיר דקיקא( 

ה ְדִאְקֵרי שָּ  אָּ ר ִעלָּ א ֵמֲאתָּ ִייל ַיִתיר ְלַנְפשָּ א, ְדעָּ א ַיִתיר ְדִקיקָּ ַמִים, הוא ְמזֹונָּ
א, ְוִאְקֵרי ֶלֶחם ַאִביִרים.  א, וִמְתְפַרש ַיִתיר ִמגופָּ  ִמכֹּלָּ

ן  זומ  תוה. אולעמל ים מאם ב לעוי הנ ל בם שיהתנו זול מה, כא א ר]ב
וי משן ה א מב ש זראה ם  ל,  כל הן שזוא מ הום, ולעול הל כן שזוה מ ץ, 
יק,  קר דת ן יוזוא מה, הו לעמלר מתא יובן ש זומ  תואוב. ו עס ון גזוא מהוו

ם.  י רצממ   אוציש ל כארש י  לוכאן שזומ ה  הוז ין, ודא הצמנ ם שקומא מ ב ש
ם  קו מ ר, מבד מן ב מז   תואול באר שים לה א לצ מנן ש זומ)יותר דקיק( ה 

יוזוא מם, הו י מא שרקנ ן שיולע יונכניק, שקר ד ת ן  ל,  כהמ  שפ נר לת ס 
 .[ יםירבם אחא לרק נף, ו ו גה ר מתד יו רפנו

 ( ב,  סא בזוהר ח")   
 בזמנינו יורד ה'מן' לכל אחד בכיסו 

  ד "אב  הלר  צבי  ישעיה  רבי  הגאון:  ל"זצ  מרודניק  ק"הרה  סיפר
  היה  ל"זצמלייפניק    טעם  הברוך  המפורסם  ק" ההג   של  נכדו,  פרמפל

 .העיר   כומר  עם ידידות קשרי לו היה  וכן, דעלמא במילי  וחכם  פיקח
  האלקים   אין  בזמננו: 'הכומר  לו  אמר,  ביניהם  השיחות  באחת  פעם

  במדבר  כשהייתם  שהרי,  לכך  חותכת  ראיה  לי  ויש  ',היהודים  אתכם  אוהב
,  היום  זה  את  לכם  אין  מדועו ,  ביומו  יום  דבר  השמים  מן  לחם  לכם  ירד

 ?!" מהשמים  מן  לנו יורד  לא שהיום לך אמר  מי  וכי: " הרב לו ענה .הרבים חטאיכם מפני  אלא  זה  אין
  וביניהם,  ישראל  מבני  משפחות  ועשרות  גויים  של  משפחות  מאות  כמה  דרים  הקטנה  בעירנו  פה  תראה  הלא"   :ואמר  והמשיך

  לפרנס   יכולים  היו  לא,  יום  מדי  ונעליהם  בגדיהם  את   לתקן  הכפר  בני  כל   יצטרכו  לּו  גם.  סנדלרים   וכמה  חייטים  וכמה  עגלה  בעלי  כמה
?  זאת   רואים  אין  למה  תשאלני  ואם,  השמים  מן  לחם  יורד  כי   אלא  זאת  אין  ?המה  מתפרנסים  איפוא  ובמה   המלאכה  בעלי  כל  את

  לתוך   ישר  המן  יורד  לכן,  אותו  ויבזזו  בפרמפל  פה  םהגויי  יבואו  בגלוי  ירד  אם  כאן  אולם,  גלוי  ירד  המן  במדבר,  נכון,  היא  התשובה
 .עכ"ד ..." מישראל  אחד כל של  כיסו

כשהוכיחם ירמיהו מדוע אינם עוסקים בתורה, ושאלו: וכי נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה,   :מביא)טז, לב(   בפרשתנו  רש"יב  והנה
 מהיכן נתפרנס, הוציא להם צנצנת המן ואמר: ראו, בזה נתפרנסו אבותיכם.

זצ"ל: אמנם כן, בכל   טשערנאבילרבי מנחם נחום מויש להבין וכי בימי ירמיהו היה יורד להם ָמן מן השמים, אמר על כך הרה"ק  
יום יורד מן לכל יהודי, אלא שהוא מכוסה ב'צנצנת' היינו בסיבה טבעית המסירה את הנס. אבל המתבונן בפנימיותה, רואה את הנס  

 במוחש.
זצ"ל: המן הוא שורש הפרנסה לכל הדורות, והציווי היה להניח   רבי יחזקאל מקאזמיר   זקיה"קשח  ובספר דברי ישראל מביא:  

ועל כן כל הדבוק יותר בתורה יש בו יותר שורש  ,  עיקר שורש הפרנסה הוא מכח התורהש  תאותו לפני העדות אצל התורה, להורו
הדבק עצמך    : ממנו שיתפלל בעדו שיהיה לו פרנסה, השיב לו וכן היה מרגלא בפיו הקדוש כשהיה בן תורה מבקש  עכ"ל.  הפרנסה

באורייתא    ישראל ועל רבנן ועל כל מאן דעסקיןבתורה ויהיו כל ישראל מתפללים עליך, כמו שאנו אומרים )ב'קדיש דרבנן'( על  
 רויחי וכו'. כו', יהא לכון חיין אריכין ומזונאו
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הדבר פשוט לכל מי שעיני שכלו   והנה
אצל   הדבר  ומקובל  מוסכם  כי  פקוחות 
צדיקי הדורות ההם, הקדושים אשר בארץ  
המה תלמידי הבעש"ט הק', שאין העת הזו  
החי  האר"י  בא  ומאז  הקודמים,  כעיתים 
חכמה   דלתי  נפתחו  הק'  הבעש"ט  ואחריו 
החסידות  ספרי  כל  שהרי  לרבים, 

אדני תורת   לדורותיהם בנויים ומיוסדים על
הללו   התורות  כל  נאמרו  ולמי  הקבלה, 
ובעבור מי נחרטו עלי ספר, והלא מי שאינו 
מצוי בסודות הקבלה לא יזכה ולא יבין דבר 
ה'   משיח  דברי  למן  בהם,  הנאמר  מכל 
ועד  הקדמונים  ותלמידיו  זיע"א  הבעש"ט 

תלמידיו   העמידו   -לתלמידי  שכולם 
ממאמרי   ברורים  יסודות  על  דבריהם 

ק ומכתבי האר"י הק', ואין זאת אלא  הזוה"
כי נשתנו העיתים ונתקנה השעה בפקודת 
מרומים לקרב קץ הגלות על ידי התפשטות 
תורת  של  אורה  בשבילֵי  החכמה  מבועי 

 החסידות.

האר"י הק'   –'שבית שבי' 
 והבעש"ט רמוזים בתיבת 'שבי'

וידוע מה שהגידו גדולי החסידות זי"ע 
כי עמודא דנהורא הבעל שם טוב זי"ע, הוא  
הרשב"י   נשמת  עם  המשולש  החוט 
הק'  האר"י  בשם  שמובא  וכמו  והאריז"ל, 
שאמר כי נשמת רבי שמעון בן יוחאי רמוזה 
בפסוק )תהלים סח יט( 'עלית למרום שבית  

וחאי, וכן האר"י ין  במעון  ששבי', שב"י ר"ת  
ב זו  הק'  בתיבה  רמוז  ן בצחק  י  –עצמו 

גם  ש כי  החסידות  מאורי  רמזו  וזאת  למה, 
'שבי'   בבחינת  היה  טוב  שם  הבעל  רבינו 

בשמו:   הרמוזה  והיא  על  בשראל  יממרום, 
 .)מתוך הספר הנפלא פתחו שערים( ם.ש

 בגליון הבא אי"ה המשך 

 

  -הסיבות המונעות מלימוד הקבלה 
 ' ח| מאמר  ותשובתן בצידן 

בזה"ז הם כסם סודות התורה 
 מרפא לחולה מסוכן 

אך כאמור, דייקא משום שאנו עומדים  
קודם לתיקון השלם ולסילוק הקליפה, אזי 
הסט"א   חילות  בהתעצמות  גם  רואים  אנו 
מבהיל   באופן  הדורות  לירידת  הגורמת 

כשלעצמה   זו  מציאות  ואכן,    – ביותר, 
והתלאות  והולכים  מתמעטים  שהדורות 

סיב היא  והולכות,  לכך  מתגברות  נוספת  ה 
הקדושים  רבותינו  עצמם  על  שנטלו 

האחרונים   את    –שבדורות  ולגלות  להפיץ 
היה   שלא  באופן  התורה,  פנימיות  חלקי 
כמותו בדורות עברו אשר הזהירו והשגיחו 

 לבל יתגלגלו אבני ח"ן בידי המון העם.

הרב  בשם  משל  בדרך  מבואר  והדבר 
בעל ה'תניא' זי"ע, שהמשיל זאת לבן מלך 

מחלה מסוכנת שלא מצאו לה אלא  שחלה ב
היקרה   האבן  את  לקחת  אחת:  תרופה 
הקבועה בכתר מלכותו של המלך, לשחקה  
לבין  זו  מתערובת  ולשפוך  במים,  ולערבה 
האי  שכולי  בתקוה  המלך,  בן  של  שפתיו 
ואולי תיכנס טיפה אחת לתוך פיו ותציל את 

 חייו.  

כך הוא גם בענין הנמשל, כי הנה פרסום 
ם כאבן היקרה התלויה בכתר רזי התורה שה

המלך נועדה בדור האחרון כדי להציל ממש  
הם בני ישראל זרעו  –את חייו של בן המלך 

של מקום, שהרי מצבם הרוחני של ישראל  
וגילוי  ממש,  נפש'  'פיקוח  בבחינת  הוא 
אורות פנימיות התורה הוא הגורם להחיות 
ולהעיר את לב המון העם, ומאחר שהבינו 

ז"ל   ואילך רבותינו  הק'  האר"י  של  מדורו 
שדרך זו היא אשר תביא ותמשיך את ליבות  
אין מקום לשקול   כן  ה', על  העם לעבודת 

כלל   ולבדוק  ָרָתּה  בפלס  ִיקְּ זו  בְּ תורה  של 
הבא  האדם  של  השגתו  מיעוט  כנגד 
ללומדה, אלא כל מה שיש באפשר לעשות 

החולה   חיי  להציל  אחד   –כדי  כל  מחוייב 
 .לעשות

בעת שיפרסם  –  אימת אתי מר
 לימודך ויתגלה בעולם  

בעת התגלות תורת   - ואם בימים ההם  
הק'   ברצון   -האר"י  חכמה  שערי  נפתחו 

ראוי  אחד  כל  שיהיה  דרא  ואכשר  שמים, 
לעסוק בזה, כל שכן וקל וחומר לאחר מכן 
כאשר זרח אור שבעת הימים מרנא הבעל 
שם טוב זי"ע והאיר לארץ ולדרים בהנחילו 

דות, שאז נעשתה תורה זו  את תורת החסי
גלויה ומאירה לכל בשפה ברורה, כדרך חיים  
וכהלכה למעשה, וכל זה היה בגזירת עירין 
הבעש"ט   רבינו  שסיפר  וכפי  קדישין 
באיגרתו אשר נתגלה לו בעליית נשמה כי 
 בזכות הפצת מעיינותיו יבוא בן דוד ויגאלנו. 

רעיא  דיבר  אשר  הוא  הלא  ובקושטא, 
ש בקודשו,  האחרונה  מהימנא  הגאולה 

הזוהר   ספר  התפשטות  ידי  על  תצמח 
  למטעם  ישראל  דעתידין  ובגין'הקדוש,  

  יפקון   ,הזהר  ספר   האי   דאיהו  דחיי  מאילנא
איכשר    ',ברחמי  גלותא  מן  ביה שלא  אלא 

במחזה  ה'  דבר  היה  אשר  עת  עד  דרא 
הפצת -להבעל ידי  על  כי  לאמר  הק'  שם 

השלמה,  הגאולה  תבוא  הללו  המעיינות 
ובודאי שמאז והלאה אכשר דרא שיהיה כל 
גם   עצמו  שישלים  אחר  לזה,  ראוי  אחד 
ויקדש   יום,  בכל  ופוסקים  גמרא  בלימוד 

 עצמו כראוי וכנכון, ככל המבואר לעיל. 

 ג נת עב של אתרקו

ִכי הוא )ישעיה נח(   א ְוהָּ ַמר ִרִבי ַאבָּ ת עֶֹּנג ִלְקדֹוש אָּ אתָּ ַלַשבָּ רָּ ְוקָּ

ד  ת ְלחוד וְקדֹוש ה' ְלחוד. ה' ְמֻכבָּ  , ִאְדַכר ַשבָּ

א   ְדַנֲחתָּ א  ְקדושָּ ֵליּה  ַמר  אָּ ה'.  ְקדֹוש  ַמאן  ִכי  הָּ ִאי  ֵליּה  ַמר  אָּ

א ֲעֵליּה.   א ְוַשְריָּ  ִמְלֵעילָּ

ִאְתַחֵזי  ד  ְמכובָּ ִאְקֵרי  א  ִמְלֵעילָּ א  ְדִאְתַמְשכָּ א  ְקדושָּ ִאי  ֵליּה  ַמר  אָּ
ד וְכִתיב ְוִכַבְדתֹו.  או ִאיהו ְמכובָּ ת לָּ  ְדַשבָּ

 ה, ב(  )זוה"ק ח"א

 

   תרגום בלשון הקודש:

ְוָקָראָת ַלַשָבת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש  אמר רבי אבא, וכך זה, )ישעיה נח(  

 הזכיר שבת לחוד וקדוש ה' לחוד.   .ה' ְמֻכָבד

שיורדת  הקדשה  לו,  אמר  ה'  קדוש  זה  מי  כך,  אם  לו,  אמר 

 מלמעלה ושורה עליו.  

אה  שה שנמשכת מלמעלה נקראת מכבד, נרואמר לו, אם הקד

 ששבת אינו מכבד, וכתוב וכבדתו. 

 


