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ח ה ְִַָָליחת 
א) רמד, ע"ב רמג ויחי (זוהר

בּ קּפ וֹ טקיּ א.ר י ׁש מעוֹ ן רבּ י את לראוֹ ת הוֹ לכים היוּ  חזקיּ ה ורבּ י יוֹ סי ִַ

מןעד  וסטוּ  ,בּ דּ ר [וּ מצדּ ד] מסּת וֹ בב ׁש היה אחד נחׁש  ראוּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  ַ
את  וראוּ  ראׁש יהם החזירוּ  הנּ ח ׁש . א וֹ תוֹ  הרג  אחד. איׁש  אליהם  בּ א  .ה דּ ר
 ּבּ רו רבּ וֹ נ וֹ . ׁש ליחוּ ת את עשׂ ה נח ׁש  א וֹ תוֹ  ודּ אי אמר וּ , ׁש ּמ ת. איׁש  א וֹ תוֹ 

ׁש הצּ ילנ וּ . הרחמן 

והגם דבהיותו קורא ספר הזוהר לא ידע מאי קאמר, 
באצבע"  "מורה  בספר  חיד"א  הרב  כתב  כבר 
למוד  כל  על  מרומם  הזוהר  ספר  "למוד  מ"ד(:  )אות 
בשגם לא ידע מאי קאמר, ואף שיטעה בקריאתו הוא 

תקון גדול לנשמה". 
שם,  ספרים  )מערכת  הגדולים"  "שם  בספרו  כתב  וכן 
ב'(,  ועוד בשו"ת חיים שאל ח"א סימן ע"ה סוף אות 
ומקדמת דנא כבר כתב מעין זה מהר"י צמח בספרו 
"לחם מן השמים" בסדר הלמוד דליל שבועות )דף ל"א 
חיים"  עץ  "דרך  קונטרס  והרמח"ל בשלהי  ע"ב(,  ריש 
)ועין עוד בספר זכירה לחיים להגאון רבי חיים פלאג'י ח"ב 

דף ע' ע"ד, ובשו"ת אפרקסתא דעניא סימן ע"ד(.
מתוך "ערכה של שעה"

 מניעתנו מלהתעסק בחכמת הזוהר גורמת לאיחור ועכוב
בנין בית מקדשנו ותפארתנו

הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת 
אחור ועכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו )הקדמת הרב חיים ויטאל 

לעץ חיים(. 
ביטול הקליפות

בטול  יהיה  ההוא  החבור  ידי  על  "וגם  זי"ע:  אזולאי  מהר"א  וכתב 
הקלפות, וקלות הגלות, והשבתת הקטרוגים )חסד לאברהם מעין 
מרנ"ש(:  הג"ה  העמידה,  )שער  חיים"  עץ  ב"פרי  וכתב  כ"ד(.  נהר  ראשון 
ונראה שעל ידי זכות העוסקים בחכמת האמת, יש כח בידם להגן על 
תיקו"ז  עוד  )ועיין  ארמילוס  הרשע  ידי  על  ימות  שלא  יוסף  בן  משיח 
מתוך "ערכה של שעה" לרמח"ל תיקון ח'(. 

על ידי לימוד תורת הסוד מתגלה לנו תורת הנגלה
לנו  מתגלה  הסוד  תורת  לימוד  ידי  שעל  האריז"ל,  בכתבי  כתוב 
תורת הנגלה, ובדורנו כולנו זוכים לראות את זה עין בעין, 
וכבר מעידים אברכי הכוללים, ואפילו יהודים פשוטים, שאחרי 
מוחם,  ומתרחב  לבם  נפתח  הקדוש,  הזוהר  דבש  מצוף  שטעמו 
חיבורים  לחבר  וזכו  הקדושה,  בתורה  נפלאים  חדושים  לחדש 

מצויינים. 
מתוך "ערכה של שעה"  


