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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

 1

לטובת נשמת מרן רבי עובדיה יוסף בן יעקב, וגורג'יה, זיע"א
שראשיה  בעיר  לגור  גדולה  סכנה  כי  פוסק:  עקיבא  רבי  הקדוש  התנא 
אינם לומדים זוהר הקדוש. ועתה אתה איש יהודי בבואך לדור בארצינו 
עובדיא  )רבי  הקדושים  חז"ל  דברי  לקיים  תראה  ישראל,  ארץ  הקדושה 

ברטנורא משניות סוכה פרק ה משנה ח(,
וטוב לשכנו, ועל כן תקנה בית רק על יד הצדיקים לומדי זוהר הקדוש, 
ולהתחבר רק להם. - והתיקון לכל ערי הארץ הוא: שכל הרבנים ואדמורי"ם 
וראשי ישיבות ומלמדים יקיימו דברי כל גדולי ישראל האמיתיים להזהיר 
גדולים על הקטנים שילמדו וילמדו זוהר הקדוש בכל יום כמו שפסק מרן 

הקדוש רבי עובדיה יוסף זי"ע

 

חכמי למידי יהרא עיר רד ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָאל

קיב.)פסחיבמסכת ד)יר הצ ברי בעה ,נר נ"ְְִִִִַַָָָָָָ
:נ יהע רי את ְְֲִִֶַַָֻעקיבא

ותנה,ני, עיר ל גבה ב עיראל רד ואל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
,חכמי למידי תא,ראיה בית נס ואל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ה .מרגלי מנעלי מנע ואל ,חבר לבית  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָל
 הוע הה. נימ ,בחר החה, מני ,י ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹואכל
העה מי ע מל והוי לרת. צטר ואל ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחל

עכ"ל. ,ל ְֶֶַמחקת

ותשנהש:וברש"י עיר של בגובהה תשב אלמקו 
עוברי כשה שמא ,ושבי עוברי העיר שבני

:ממשנת ויפסיקו יבטלו בעירושבי תדור ואל
חכמי תלמידי שראשיהבמילי ולא בגרסיה דטרוד

בעיראדציבורא תדור ואל :ש ובמאירי :שראשה
חכ בצרכיתלמיד מתעסק ואינו בגרסתו, שטרוד כלומר

עכ"ל.צבור ,

עיר"הראשו:הדבר של בגובהה תדור רש"י:"אל ומפרש ,
ממילא אז ,לעיר ושבי נכנסי הרבה שיש שבגלל

תורה. ללמוד יכול ואינו בלימודו טרוד האד

תלמידיהשני:הדבר שראשיה בעיר תדור "אל
"י:חכמי"רש ומפרש ולא. בגירסא "דטריד

דציבורא" במילי .טריד

אנחנוהדבר לבנו, שצווה הראשו בדבר ,ופלא הפלא הוא
הוא חשוב הכי שהדבר ,רואיתורה במקו ופהלגור ,

הוא חשוב הכי שהדבר רואי אנחנושהרבני במקו לגור
.הרבי מזכי ה הראשי

פועליתכ?ה הוא הראשי שהרב בעיר לגור שעדיארגו
הצלההראשי שהרב בעיר לגור במקו ,וכדומה ,

?ולילה יומ ולומד ,תורה של באהלה יושב

ובפרטכולנו ,הרבי מזכי של החשיבות את יודעי
אנחנו אבל הזה. לזכות ער אי ,הצלה חברת

אומרת שהמשנה מה אבותיודעי להעדיבפרקי שאי
שכר מת יודעי אנו אי כי ,חברתה פני על מצווה

מצוות אתבשל מעדי הגמרא כיצד קשה כ א .
ב העוסק כנגד הרבי מזכי של תורהקרבתו תלמוד

כול כנגד .ג?שהוא

התירו,הקדוש רש"י של הקדושי במילי נסתר הוא
לגור שהמניעה מסביר רש"ישראשיה בעיר

חכמי שהתלמיד בגלל היא בגירסא, ולאדטרודי ,
דציבורא" ."במילי

דציבורא?מהו מילי

מה)א כרחך דעל ל.: דף תענית מסכת על אורה קרן ראה
תקון דאורייתא כעין רבנן דתיקון דכל ז"ל הרמב"ן שכתב
איסור אין ציבור בתענית דהא כן כתב מלאכה לענין לאו

.בלילה ולא ביום אלא מלאכהמלאכה לאסור הטעם ועיקר
דציבורא במילי ולעיין עם את לאסוף כדי הוא ציבור בתענית
על לא אבל חדש דבר על שגוזרין בצומות אלא שייך לא וזה
במנהגא בהו ולהכי קדומות צרות על שהם הצומות אלו

מילתא. תליא

(אבותב מסכת משנה א')ראה ב' דר(פרק היאיז אמר, ִִֵֵֶֶַרי

ותפארת לעיה תפארת היא ל האדם, ל בר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹירה

אה אין ,רהבחמ קה מצוה זהיר והוי האדם. מן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָל

נגד מצוה הפסד מחב והוי .תמצ ל כרן מן ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָידע

דברים הל והסל .הפסד נגד עברה וכר ,כרְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ואזן ראה עין ,מ מעלה מה ע ,עברה לידי בא הא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹואי

.ביןנכ פר ימע וכל ,מעתְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

פאהג) משניות א')ראה א' ער.(פרק להם אין דברים ְִִֵֵֶֶָָא

.רה ותלמד חסדים, גמילת ,ןוהראי והרים, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהאה,

מתק והרן הה עלם רתיהן אכל אדם דברים ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא

םל והבאת חסדים, גמילת ואם, אב ד הא. לעלם ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָל

לחבר אדם םין נגד רה .ותלמד ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֻ

אתד) סופר החתם מסביר שם דברים על משה' ב'תורת
ששתיהן לכך מעבר שם, בחולין המימרות שתי בין הקשר
.'ממונה' מלשון הוא 'ממנו' שם: בדברים לפסוק קשורות
נביאים תורתו, את ולהורות 'ה לעבודת נועדו הכהנים
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בוודאיוכי הרי ?מלימודו שיתבטל הראשי מהרב נדרוש
ה כי ,ולילה יומ בתורה יעסקו שהרבני שצרי
היא הבעיה אבל ולילה, יומ נהגה ובה ימינו ואור חיינו

?עוסקי לימוד באיזה
של"דציבורא"המילה גימטריה אותו וזה 313 בגימטריה

הזוהר" לימוד"ל ואי מלימוד, גדולה יותר דציבורא מילי
!!!ההזוהר
לעירוזה שהבא הזאתמה בעיר לומדי א לבדוק, צרי

הקדוש דברזוהר מכל ישראל ע כל את ומג ששומר ,
על מתורת להיתבטל הרבני יצטרכו לא וממילא רע,

על ממונה והמלך העם, להנהיג שרים ולדרוש, להוכיח
אדםהשרים, כל ונכונה. נבונה בצורה שיפעלו להשגיח

בו עיסוק .בו ומומחה מתמחה מסויים, נושא על ממונה
לעסוק עליו אמנם החברה; עם מיטיב וכושרו כוחו במיטב
רק ולילה יומם יעסוק המלך אם אך מצוות. בשאר גם
הוראה ומורי והכהנים ,המדינה ענייני את ויזניח בתורה
הדבר יגרום בלבד, מצוות בשאר או המדינה בניהול יעסקו
"וזה הדת. בכינון והן המדינה בניהול הן למכשלה חלילה
בני היינו באדם', כונניות הקב"ה שברא 'מלמד שאמר
שאינו כיון לחיות יכול אינו מהם אחד היפך שאם המעיים,
הח"ס, ומוסיף הראויה". פעולתו עושה ואינו במקומו עומד
כיון מיתה חייב שיער אם ,הדוכן על שעומד לוי "לכן
לזה ודומה הקב"ה... המלכים מלכי מלך בעבודת שמשנה
שצווה מה שגם דומה המצווה". מן פטור במצווה העוסק

בנו יהושע רבי את עקיבא ע"א)רבי קיב תדור(פסחים ואל" :
חכמים" תלמידי שראשיה במיליבעיר ולא בגרסיה דטרוד (רש"י:

עלדציבורא) המסתמך הח"ס, מדברי סיכום, .זה לעניין שייך
של החשוב העיקרון את למדים אנו ובע"פ, שבכתב תורה

התמחויות. בין תיחום

לד.ה) הר דלי מקין הי א הלואי אני, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹואמר

לעסק לתלמידיהם ר מלדין הי והלואי הדה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהחכמה

,זה לחכמתחכמה רא הרמת ם היה לא ואי אזי ְְְֲֲַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

דחה מ מניה נדחים החכמת ל והי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָהחיצנת

האר. מני ההחוכ ה ם רמ עונתיו א ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ואמר ההה רחי פני החכמה לתי את סגר הר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻמיקי

זה עבר והה דה ורח מדרגה עלי הי עד ילמד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹא

יםהר תיננעו ונתר הדה החכמה מן יםער ארנְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻנ

לה ח סילה החיצנת החכמת במהרהחכת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

,לנ ויאר אר" יהי אלקים אמרו" ימינצבי הרב רנמ) ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

('ה את א' רק ,ים מעין מינב, אלימל. ְֱִִִִֶֶֶֶַַַ

העיז מעלי לא יאנ הני על תולמח לערר נירצְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ

נ ולא קרא ולא אלקים מלאכי רתינלהלעיב ברי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

המהרח"ו לדה האר ה' קד ברי את בפרט ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהדים

יד ע"י היח יאת את לזרז לערר הצ אר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזיע"א

זי"ע, המרח"ו ל קד לדברי נאמר מה נענה מה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹהזה"ק,

ירמיה הביא אמר מה כ"ד)וז"ל: הבעת(ד' "וכל , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

את ראים הטים הלמידים החרים א "ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהתקלקל

הד, רתות זה"ק ללמד רצים אינם ןמלדיהם על ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

הם ועלתה ולענה רא רה ר םול נתקלקל א ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹבעת

לא י ספק ואין ... האמת חכמת לכר ורפ טיט ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחלדת

הר. רז הא עלם חלק להם ם,יהיה תב דיוע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

היא  מהתעק מניעתנ האת, החכמה עסק לי לְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹה

נותפאר נמק ית נין ועב ראח ונקרארמת המכה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

התב אמר מ הרמל", ו')"הדר ז' יריםה "רא)יר : ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

..."רמל עליחר קרת הא ר דלה ל אין י ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

.עכ"ל ,ז חכמה סקיםע רא אא ,למעהרב (הקמת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ

(יםח לעץ ויטאל יםְִִִֵַַַח

עצמ תפל דע טהרה, מים ליראת לזת די ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָראים

מקלקלים נלים בכ ,דה הרז ללמד ְְְְְִִִִִִַַָָָָֻֻמכרחים

ל וכאר ,מ רית הרא דלת להיר וזכים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָפירת,

וניצלים נגאלים מד דה הזהר לימד יעסק ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָיראל

די הא הה לעלם האדם יאת ער וכל מיח. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמחבלי

.הה דה הלימד את ְִִֶֶֶַַַָֹלמד

מצה ע"ה] נר מה [הא מהימנא הרעיא בר ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹבאמת

עד מאיר הר"י רת י דווקא, דה זהר ללמד תנְְְִִִִֵַַַַַַָָָָא

מנחה לתת ולא הפסק ללא ללמד וצרי ,תרה ףְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹס

ר דלגאלנ עד הא (.ריט נחס .(זהר ְְִִֵֶַַַָָָָ

 דל לנ מייקהרמח"לצ זכר צאטל חים המ רי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ה" על אמן, עלינ יגן תזכ לברכה וקדריםי ",סת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

הרה מכמי כל עצם קי היה קדאר עליו אמר (אר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ההרים ניו ללק רגלי לה היה רד חי היה א זי"ע הר"א 'ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָה

קילמטר) אלפים ל מהל מעם זרת לבל עצה מצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ללא רצף ההר ספר לד ,ה העצה את אא ראלְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹי

לקרבהפסק, דה ההר ספר ל העלינה הדה כח ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

 רחמים. האה לאת מיחד לד סדר יבתי ן לכן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

מעת לל הפסק ללא ממרת דה הרה ספר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹירסא

לעתעל וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר וקבע , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

העצה "זאת הן: זה יראל לחכמי רתא הבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמעלת

נאיהם, טמנ ז מרת להצל קד קהת לכל צהְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיע

הבר רב י ליח ולא זאת על חלפ להם היה איבוְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

הה ברה את יראל חכמי ליכי אל ועה מאד... ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹועצם

חילי נתיר אלמלא אני י ום, זהאחרי בר בעק הייתי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

,םמק מקם האתכל העצה את חי רתכם בד אבל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד וכל ,ראלי לכל בהלט מה אין י לזכת ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָויהיה

לל". הא קה בר לא י תלע ליכ ממקְְֲִִֶַָָָָָֹ

היק האן ואמרל למה ההןרי ר ם זצ"ל ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָֹֹֹ

מרן מאחיו חיםהדל איןהחפץ ההר ספר לד על זי"ע, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

,מדר ר י לההג לכםם מערר יםח החפץ והיה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ

ריםלבח ואפ רה תא ל ההר את ת ל למד. ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

נ הספת ,ז'יןמ למה ן סףי יסף)(ר' .ין ְְִִִֵֵֶַָֹֹ

תב בר ,קאמר מאי ידע לא ההר ספר קרא תהיד ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוהם

אצעהרב מרה ספר חיד"א(ד"מ ההר(את ספר "לד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

טעה ואף קאמר, מאי ידע לא ם לד ל על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמרמם

ספר תב וכן למה". לד ן הא קריאתם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

ליםדע"הה סימן ח"א אל חים "ת ועד ,ם ספרים מערכת) ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

ב') את ובספרסף – ותבונה. רבידעת מרן הקדוש לרבינו
חיים יוסף" בעל חיזיע"א איש כ"א)"הבן אחד(פרק דכל כתב ,

יום בכל הפרד"ס חלקי ד' ללמוד חקחייב שנתקן (כמו

(מקראלישראל שהוא לישראל חק של הלימוד זה והנה וז"ל: ,
לומד כי ועיון עסק שאינו אע"פ וקבלה ותלמוד ומשנה
יועיל פנים כל על הדברים מבין ואינו בעלמא גירסא הקבלה
רבינו שכתב כמו עולמות בד' זה ידי על נפשו לכלול לו

עכ"ל. האריז"ל,

והדיבורובספר רביהדעה הצה"ק ק"מכרובין זצ"לשמואל
יוסף רבי ומהצדיק דורו מגדולי הסכמות הרבה קיבל אשר

הספר את שם העתיק זיע"א, זוננפלד חייםחיים חוקי
רבי ווינקלערלהגה"צ צבי רביחיים עליו העיד אשר ,זיע"א
סופר הטהוריםזוסמאן "דבריו כי זצ"ל, סופר א"פ להגה"ק בן

הם חיים כי הילולים קודש פרי ויעשו היראים בלב יחדרו
הרב כתב וכה – חייםלמוצאיהם". ז)חוקי"מ והנה(עמוד וז"ל:

וסביבותיה פולין אחדבמדינת דף יום בכל אומר תורה בן כל
הלשון מקום מכל מבינים שאין אף הקדוש בזוהר שניים או

מאוד ומועיל מקדש והםהזוה"ק הקדושים בספרים כתבו כן ,
כן נוהגים שאין מקומות כמה שיש אך הנ"ל, כל יודעים

יזיק כי לנפשם ויראים לכך ראויים שאין להםואומרים
זה נשמע לא מעולם כי גדול טעות והוא מדעתם, ח"ו שיצאו
[והוא עכ"ל. חיצונים, בספרים הקורא מזיק יותר ואדרבא
בם אין אשר עיתונים בקריאת זמנם למבלים מגולה תוכחת
ואם לריק, זמנם יבטלו ולא נשמתם על יחוסו ולוואי מועיל
דעת לקבל הרבה ויועיל זוה"ק בגרסא ילמדו במוח כוח אין

אמיתית]. תורה

לימוד קדושת בכח כי רח"ל, ואלמנות לעניי צדקה עניני
קדוש שפע ויושפע האסונות מכל וינצלו ישמרו הזוהר

.ברחמי גואל לציו ובא היהודי לכל

הזוהרככמו הכולל)לימוד 314,(ע השגימטריה כמני
ד'לתותהקדוש ש'ומר תיבות ראשי כידוע והוא שד"י

המזיקיי'שראל, כל את ומבריח המזוזה על שרשו
והואוהמקטרגי ישראל.רח"ל. ע של המזוזה

יוחאי[א]שי"ב: ב שמעו תיבות: ראשיי"הרשב]
שלמההקדוש] ב הקדוש]יצחק [האר"י

ש בעל ישראל[הקדוש טוב ש יצחק[הבעל ב שלו 
[הקדוש ש"הרש]

יב"ש"כשלא "נהר אז זוהר לומדי(מ"ג תיקו),וכשלומדי
התורה נתינת עיקר כל כי ,הכל לתק זוכי זוהר

לסודותיה נתיב)היא יאיר ,הקדוש משה(זוהר על הפסוק כדברי
שב"י". שבית למרו "עלית רבינו

קי"ב פסחי :על גימטריה
היוהמאמר של היומי בד גימטריההזה "קי"ב פסחי"

התורה פרד"ס שלומד שמי בזה הביאור ש"י,
313 = והכולל התיבות שני מני ע עולמות. לש"י זוכה

 
"חכמי 612.גימטריה"תלמידי

לילית] [סמא"ל ופלונית 611.גימטריהפלוני

מצוות 613.תרי"ג גימטריה

אזאת ,בו ויורדי עולי חכמי שתלמידי אומרת
.התורה כל על שכר מקבלי זוהר לומדי

עונשוא יקבלו הסוד, תורת לה וחסר זוהר לומדי לא
[ולילית [ס"מ ופלונית לפלוני נופלי וה הלימוד על
איזה  "בי לא לצי "במב [לקמ ראה] בזוהר ְִֵַָָֹככתוב

,לצי מושבמטמאה היא רב ערב של א לילי"ת ז
במושבה לצדיקי.כנדה במושב מטמאי רב ערב וכ

שלא חכמי התלמידי אלו וכל כנדה, ,ביניה בישיו
כנדה. שמטמאי יד על לשבת אסור זוהר לומדי

זוהרכמו בתיקוני כ"ז:)שכתוב ד י"ג הפסוק(תיקו על
:"עיר עצת הל לא אר האי ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֽ"ארי

איהýיýčן ודא  אòר''י, flן ùראòית רóע òלשה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ
ריòא אהי''ה, אòר אהי''ה ýואיה ,òהאי ריòְְֲִִֵֵֶַָָא

ע''ב)לכל כז אמר(דף üועל ו)ריòין, ז רא(שירעלי ò ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ûא ארúמן òרא ודfiת ûריòא, פfiין ודא רמלְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הýא הדא ,ריòא ùהאי לבת מùòחין üביý ûיד, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָפfiין

יג)דכתיב ל ùנ₣ת.(בראשית אôרýני י ùאòרי ְְְְִִִִִִָָ

יפסוק וזה  אר''י,  ,יתרא ער, לשה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
וגו' עיר עצת הל לא אר האי ריא – 'ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֽא
נאמר ועליה הראשי לכל ראש .אהי"ה אשר אהי"ה הוא

רמל" עלי ז)"רא ,השירי ראש.(שיר של תפילי וזה ְִֵֶַַַָֹ
לבת משבחי ובו יד, של תפילי זו "מאר רא ְְֵַַַָָָֹ"ודת
הוא זה בת] ש אשרי ש בראשי"ת כ [ועל האשרי בזה

נת" ארני י ריא" ל')שכתוב: .(בראשית, ְְְִִִִָָ

לצדיקי במושב מטמאי רב ערב
רòעיםמאן ùעצת הל לא אòר תflן, לאעלא זכי ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

א) הûעת(תהלים דעץ מžטרא ùיòא עצה ûאיהי ,ְְְִִִִִִִַַַָָָ
חÿאים רû מאן ,עמד לא חÿאים בדרý ,ורע ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹט₣ב

üù דאמר כ)ההיא ל אכלה(משלי ,מנאפת הôא רû ן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מ₣òב מאן ,בòי לא לצים בò₣במý וג₣מר, פיה ýְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹמחתה
הûכנ מטflאה ûאיהי רב, ערבû איflן לילי''ת ûא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָלצים,

וכן ,üבò₣דיתביןבמ אŁיקûלצ בםò₣מù מטflאין רב ערב ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.הûכנ ýינייהùְְִֵַָ

רעי"מי עצת הל לא רא"  שמה ליכנס ְֲֲִֶַַַָָֹזוכה
מי ורע. טוב הדעת ע של מצד רעה עצה שהיא
 "עמד לא איח בדר" .ונחש סמא"ל זה  ְִֶֶַַָָֹהרשעי
מנאפת הא ר " בה שנאמר זו ,חטאי דר ְִֵֶֶֶָָָאיזה

וגו' יה" מחתה ל')אכלה ,לימ)"בי לא לצי "במב . ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹ
,לצי מושב איזה היא רב ערב של א לילי"ת ז

במושבה כנדה במושב.מטמאה מטמאי רב ערב וכ
כנדה. ,ביניה בישיו לצדיקי

וריòאýמאן כתרא ýדאיה אòרי, ùהאי ûאתùûק ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
üיù אמר ג)דא₣רייתא, א òתýל(תהלים עץ והיה ְְְְְִִֵַַָָָָ

יù₣ל, לא ýועלה üיù ûאמר חŁים, עץ ודא מים, לגיć ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹעל
.קדמאה ýčנא ְְִַַָָָוהאי

שלומי והראש הכתר שהוא ,אשר"י באותו שמתדבק
"מי עללגי תל ע והיה " בו נאמר ְְְִֵֵַַָָָָֽהתורה,

ב שנאמר החיי ע רא.וזה ת וזה לאיל ועלה" ְְִִִֵֶָֹֽו

הולא ישראל ע של האסונות כל אלא זה רק
ל' תיקו זוהר בתיקוני כמבואר אאשמיהה"ְַ
יב' ולא לה רח הה בר י 'וזר עחזמנא תהלי) ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

גרמילט) מא ל וי .יחדמ חאר איה ודא !ְְְְְְִִִַַָָָָָָָלעלמא
לעלמא יתב ולא עלמא מ לי אינויזיל יא ! ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ

בעלזא חסידי מחשובי תורה גדולי אברכים לפני והעידו
הצדיק הקדוש שצוה מבעלזאשליט"א, זיע"אמוהרי"ד

ינוקא בעודו בנו רבי[הואלמלמד ה' מלאך הצה"קאהרן
א]מבעלזא"הפרשה.זיע על הזוה"ק לימוד את בנו עם שילמד

רבי הצה"ק למעשה הלכה נהג שכן שמענו טובה ושמועה
מוויזניץ זיע"אישראלהינוקא עם שילמד הצדיק[הואלמלמד

מוויזניץ מאיר חיים רבי ה' בחיר הקדושזיע"א],הקדוש זוהר
יום. בכל

מבריסק הרב זי"ע סולובייצ'יק זאב רבי מרן הקדוש הגאון
שיש זי"ע מבריסק חיים רבי מרן הקדוש אביו בשם אמר:
הכתוב את מבינים שאין אפילו הזוהר בספר לקרוא ענין

עכ"ל. אביושם, בשם סיפר שליט"א קרסניצקי ירוחם רבי הגאון)

מרן תלמידי מגדולי זצ"ל קרסניצקי חיים יצחק רבי הגדול הגאון

(ל"זצ .הגרי"ז

זמןו) תאהמשיח ביאת יהקב"ה'וזרנאמר:שלפני ְְְִִַַֹ

הה התורהבר ופשטות בחיצוניות רק עוסקים אדם שבני ֵָָָ

לכן מבחוץ, להם שנראה האדם בשר כמו – לעיניהם הנראה
.לםלע יב' ולא לה מיחומפרש:רח ל חר היוז ְְְִִֵֶַַָָָֹ

חכמה רוח היא רוחו כי הגלות, זמן אורך כל לבא שמתאחר
לבא. מתאחר הקבלה חכמת לומדים וכשאין מי– להם ִֶָאי

לםהע מן ל ל שגורםרמים למי אוי ר"ל: ְִִֵֵֶֶָָ

העולם מך ותסתלק תלך הגאולה יבשהתעוררות ְָֹולא

לםתורה!לע בסתרי שיתעסקו מ.)עד (מ. ְָ

רוח הוא משיח של שרוחו שאמרנו שמה ציין הגר"א בביאור
בזוהר מבואר ע"ב)חכמה קל דף נשא פ. – רבא ְַוחד:(באדרא

חכמתא למנע דוד לברי לזמנא זין בי חי חאר! ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

וזין סתימאה, מחא רחא ונפיק אער נקא, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָמההא

' כיב, מיחא, מלא על ראהלאחר ,יי רח עליו ונחה ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָ

יי'חכמה ויראת עת רח ,רהגב עצה רח יאבינה, (ישעיה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

בזאתב) לומדים שכשאין לנו שפשוט שמה הגר"א ביאר עוד .
בזוהר מבואר כן גם מתאחר משיח דקבלה (ברעיאהחכמה

ע"ב) קכד דף  נשא פ.  מהימנאאיה יל חרא האי ספר: ְְִִִֵֶַָָ
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בוודאיוכי הרי ?מלימודו שיתבטל הראשי מהרב נדרוש
ה כי ,ולילה יומ בתורה יעסקו שהרבני שצרי
היא הבעיה אבל ולילה, יומ נהגה ובה ימינו ואור חיינו

?עוסקי לימוד באיזה
של"דציבורא"המילה גימטריה אותו וזה 313 בגימטריה

הזוהר" לימוד"ל ואי מלימוד, גדולה יותר דציבורא מילי
!!!ההזוהר
לעירוזה שהבא הזאתמה בעיר לומדי א לבדוק, צרי

הקדוש דברזוהר מכל ישראל ע כל את ומג ששומר ,
על מתורת להיתבטל הרבני יצטרכו לא וממילא רע,

על ממונה והמלך העם, להנהיג שרים ולדרוש, להוכיח
אדםהשרים, כל ונכונה. נבונה בצורה שיפעלו להשגיח

בו עיסוק .בו ומומחה מתמחה מסויים, נושא על ממונה
לעסוק עליו אמנם החברה; עם מיטיב וכושרו כוחו במיטב
רק ולילה יומם יעסוק המלך אם אך מצוות. בשאר גם
הוראה ומורי והכהנים ,המדינה ענייני את ויזניח בתורה
הדבר יגרום בלבד, מצוות בשאר או המדינה בניהול יעסקו
"וזה הדת. בכינון והן המדינה בניהול הן למכשלה חלילה
בני היינו באדם', כונניות הקב"ה שברא 'מלמד שאמר
שאינו כיון לחיות יכול אינו מהם אחד היפך שאם המעיים,
הח"ס, ומוסיף הראויה". פעולתו עושה ואינו במקומו עומד
כיון מיתה חייב שיער אם ,הדוכן על שעומד לוי "לכן
לזה ודומה הקב"ה... המלכים מלכי מלך בעבודת שמשנה
שצווה מה שגם דומה המצווה". מן פטור במצווה העוסק

בנו יהושע רבי את עקיבא ע"א)רבי קיב תדור(פסחים ואל" :
חכמים" תלמידי שראשיה במיליבעיר ולא בגרסיה דטרוד (רש"י:

עלדציבורא) המסתמך הח"ס, מדברי סיכום, .זה לעניין שייך
של החשוב העיקרון את למדים אנו ובע"פ, שבכתב תורה

התמחויות. בין תיחום

לד.ה) הר דלי מקין הי א הלואי אני, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹואמר

לעסק לתלמידיהם ר מלדין הי והלואי הדה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהחכמה

,זה לחכמתחכמה רא הרמת ם היה לא ואי אזי ְְְֲֲַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

דחה מ מניה נדחים החכמת ל והי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָהחיצנת

האר. מני ההחוכ ה ם רמ עונתיו א ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ואמר ההה רחי פני החכמה לתי את סגר הר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻמיקי

זה עבר והה דה ורח מדרגה עלי הי עד ילמד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹא

יםהר תיננעו ונתר הדה החכמה מן יםער ארנְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻנ

לה ח סילה החיצנת החכמת במהרהחכת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

,לנ ויאר אר" יהי אלקים אמרו" ימינצבי הרב רנמ) ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

('ה את א' רק ,ים מעין מינב, אלימל. ְֱִִִִֶֶֶֶַַַ

העיז מעלי לא יאנ הני על תולמח לערר נירצְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ

נ ולא קרא ולא אלקים מלאכי רתינלהלעיב ברי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

המהרח"ו לדה האר ה' קד ברי את בפרט ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהדים

יד ע"י היח יאת את לזרז לערר הצ אר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזיע"א

זי"ע, המרח"ו ל קד לדברי נאמר מה נענה מה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹהזה"ק,

ירמיה הביא אמר מה כ"ד)וז"ל: הבעת(ד' "וכל , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

את ראים הטים הלמידים החרים א "ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהתקלקל

הד, רתות זה"ק ללמד רצים אינם ןמלדיהם על ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

הם ועלתה ולענה רא רה ר םול נתקלקל א ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹבעת

לא י ספק ואין ... האמת חכמת לכר ורפ טיט ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחלדת

הר. רז הא עלם חלק להם ם,יהיה תב דיוע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

היא  מהתעק מניעתנ האת, החכמה עסק לי לְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹה

נותפאר נמק ית נין ועב ראח ונקרארמת המכה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

התב אמר מ הרמל", ו')"הדר ז' יריםה "רא)יר : ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

..."רמל עליחר קרת הא ר דלה ל אין י ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

.עכ"ל ,ז חכמה סקיםע רא אא ,למעהרב (הקמת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ

(יםח לעץ ויטאל יםְִִִֵַַַח

עצמ תפל דע טהרה, מים ליראת לזת די ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָראים

מקלקלים נלים בכ ,דה הרז ללמד ְְְְְִִִִִִַַָָָָֻֻמכרחים

ל וכאר ,מ רית הרא דלת להיר וזכים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָפירת,

וניצלים נגאלים מד דה הזהר לימד יעסק ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָיראל

די הא הה לעלם האדם יאת ער וכל מיח. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמחבלי

.הה דה הלימד את ְִִֶֶֶַַַָֹלמד

מצה ע"ה] נר מה [הא מהימנא הרעיא בר ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹבאמת

עד מאיר הר"י רת י דווקא, דה זהר ללמד תנְְְִִִִֵַַַַַַָָָָא

מנחה לתת ולא הפסק ללא ללמד וצרי ,תרה ףְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹס

ר דלגאלנ עד הא (.ריט נחס .(זהר ְְִִֵֶַַַָָָָ

 דל לנ מייקהרמח"לצ זכר צאטל חים המ רי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ה" על אמן, עלינ יגן תזכ לברכה וקדריםי ",סת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

הרה מכמי כל עצם קי היה קדאר עליו אמר (אר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ההרים ניו ללק רגלי לה היה רד חי היה א זי"ע הר"א 'ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָה

קילמטר) אלפים ל מהל מעם זרת לבל עצה מצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ללא רצף ההר ספר לד ,ה העצה את אא ראלְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹי

לקרבהפסק, דה ההר ספר ל העלינה הדה כח ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

 רחמים. האה לאת מיחד לד סדר יבתי ן לכן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

מעת לל הפסק ללא ממרת דה הרה ספר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹירסא

לעתעל וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר וקבע , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

העצה "זאת הן: זה יראל לחכמי רתא הבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמעלת

נאיהם, טמנ ז מרת להצל קד קהת לכל צהְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיע

הבר רב י ליח ולא זאת על חלפ להם היה איבוְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

הה ברה את יראל חכמי ליכי אל ועה מאד... ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹועצם

חילי נתיר אלמלא אני י ום, זהאחרי בר בעק הייתי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

,םמק מקם האתכל העצה את חי רתכם בד אבל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

אחד וכל ,ראלי לכל בהלט מה אין י לזכת ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָויהיה

לל". הא קה בר לא י תלע ליכ ממקְְֲִִֶַָָָָָֹ

היק האן ואמרל למה ההןרי ר ם זצ"ל ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָֹֹֹ

מרן מאחיו חיםהדל איןהחפץ ההר ספר לד על זי"ע, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

,מדר ר י לההג לכםם מערר יםח החפץ והיה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ

ריםלבח ואפ רה תא ל ההר את ת ל למד. ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

נ הספת ,ז'יןמ למה ן סףי יסף)(ר' .ין ְְִִִֵֵֶַָֹֹ

תב בר ,קאמר מאי ידע לא ההר ספר קרא תהיד ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוהם

אצעהרב מרה ספר חיד"א(ד"מ ההר(את ספר "לד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

טעה ואף קאמר, מאי ידע לא ם לד ל על ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמרמם

ספר תב וכן למה". לד ן הא קריאתם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

ליםדע"הה סימן ח"א אל חים "ת ועד ,ם ספרים מערכת) ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

ב') את ובספרסף – ותבונה. רבידעת מרן הקדוש לרבינו
חיים יוסף" בעל חיזיע"א איש כ"א)"הבן אחד(פרק דכל כתב ,

יום בכל הפרד"ס חלקי ד' ללמוד חקחייב שנתקן (כמו

(מקראלישראל שהוא לישראל חק של הלימוד זה והנה וז"ל: ,
לומד כי ועיון עסק שאינו אע"פ וקבלה ותלמוד ומשנה
יועיל פנים כל על הדברים מבין ואינו בעלמא גירסא הקבלה
רבינו שכתב כמו עולמות בד' זה ידי על נפשו לכלול לו

עכ"ל. האריז"ל,

והדיבורובספר רביהדעה הצה"ק ק"מכרובין זצ"לשמואל
יוסף רבי ומהצדיק דורו מגדולי הסכמות הרבה קיבל אשר

הספר את שם העתיק זיע"א, זוננפלד חייםחיים חוקי
רבי ווינקלערלהגה"צ צבי רביחיים עליו העיד אשר ,זיע"א
סופר הטהוריםזוסמאן "דבריו כי זצ"ל, סופר א"פ להגה"ק בן

הם חיים כי הילולים קודש פרי ויעשו היראים בלב יחדרו
הרב כתב וכה – חייםלמוצאיהם". ז)חוקי"מ והנה(עמוד וז"ל:

וסביבותיה פולין אחדבמדינת דף יום בכל אומר תורה בן כל
הלשון מקום מכל מבינים שאין אף הקדוש בזוהר שניים או

מאוד ומועיל מקדש והםהזוה"ק הקדושים בספרים כתבו כן ,
כן נוהגים שאין מקומות כמה שיש אך הנ"ל, כל יודעים

יזיק כי לנפשם ויראים לכך ראויים שאין להםואומרים
זה נשמע לא מעולם כי גדול טעות והוא מדעתם, ח"ו שיצאו
[והוא עכ"ל. חיצונים, בספרים הקורא מזיק יותר ואדרבא
בם אין אשר עיתונים בקריאת זמנם למבלים מגולה תוכחת
ואם לריק, זמנם יבטלו ולא נשמתם על יחוסו ולוואי מועיל
דעת לקבל הרבה ויועיל זוה"ק בגרסא ילמדו במוח כוח אין

אמיתית]. תורה

לימוד קדושת בכח כי רח"ל, ואלמנות לעניי צדקה עניני
קדוש שפע ויושפע האסונות מכל וינצלו ישמרו הזוהר

.ברחמי גואל לציו ובא היהודי לכל

הזוהרככמו הכולל)לימוד 314,(ע השגימטריה כמני
ד'לתותהקדוש ש'ומר תיבות ראשי כידוע והוא שד"י

המזיקיי'שראל, כל את ומבריח המזוזה על שרשו
והואוהמקטרגי ישראל.רח"ל. ע של המזוזה

יוחאי[א]שי"ב: ב שמעו תיבות: ראשיי"הרשב]
שלמההקדוש] ב הקדוש]יצחק [האר"י

ש בעל ישראל[הקדוש טוב ש יצחק[הבעל ב שלו 
[הקדוש ש"הרש]

יב"ש"כשלא "נהר אז זוהר לומדי(מ"ג תיקו),וכשלומדי
התורה נתינת עיקר כל כי ,הכל לתק זוכי זוהר

לסודותיה נתיב)היא יאיר ,הקדוש משה(זוהר על הפסוק כדברי
שב"י". שבית למרו "עלית רבינו

קי"ב פסחי :על גימטריה
היוהמאמר של היומי בד גימטריההזה "קי"ב פסחי"

התורה פרד"ס שלומד שמי בזה הביאור ש"י,
313 = והכולל התיבות שני מני ע עולמות. לש"י זוכה

 
"חכמי 612.גימטריה"תלמידי

לילית] [סמא"ל ופלונית 611.גימטריהפלוני

מצוות 613.תרי"ג גימטריה

אזאת ,בו ויורדי עולי חכמי שתלמידי אומרת
.התורה כל על שכר מקבלי זוהר לומדי

עונשוא יקבלו הסוד, תורת לה וחסר זוהר לומדי לא
[ולילית [ס"מ ופלונית לפלוני נופלי וה הלימוד על
איזה  "בי לא לצי "במב [לקמ ראה] בזוהר ְִֵַָָֹככתוב

,לצי מושבמטמאה היא רב ערב של א לילי"ת ז
במושבה לצדיקי.כנדה במושב מטמאי רב ערב וכ

שלא חכמי התלמידי אלו וכל כנדה, ,ביניה בישיו
כנדה. שמטמאי יד על לשבת אסור זוהר לומדי

זוהרכמו בתיקוני כ"ז:)שכתוב ד י"ג הפסוק(תיקו על
:"עיר עצת הל לא אר האי ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֽ"ארי

איהýיýčן ודא  אòר''י, flן ùראòית רóע òלשה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ
ריòא אהי''ה, אòר אהי''ה ýואיה ,òהאי ריòְְֲִִֵֵֶַָָא

ע''ב)לכל כז אמר(דף üועל ו)ריòין, ז רא(שירעלי ò ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ûא ארúמן òרא ודfiת ûריòא, פfiין ודא רמלְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הýא הדא ,ריòא ùהאי לבת מùòחין üביý ûיד, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָפfiין

יג)דכתיב ל ùנ₣ת.(בראשית אôרýני י ùאòרי ְְְְִִִִִִָָ

יפסוק וזה  אר''י,  ,יתרא ער, לשה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
וגו' עיר עצת הל לא אר האי ריא – 'ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֽא
נאמר ועליה הראשי לכל ראש .אהי"ה אשר אהי"ה הוא

רמל" עלי ז)"רא ,השירי ראש.(שיר של תפילי וזה ְִֵֶַַַָֹ
לבת משבחי ובו יד, של תפילי זו "מאר רא ְְֵַַַָָָֹ"ודת
הוא זה בת] ש אשרי ש בראשי"ת כ [ועל האשרי בזה

נת" ארני י ריא" ל')שכתוב: .(בראשית, ְְְִִִִָָ

לצדיקי במושב מטמאי רב ערב
רòעיםמאן ùעצת הל לא אòר תflן, לאעלא זכי ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

א) הûעת(תהלים דעץ מžטרא ùיòא עצה ûאיהי ,ְְְִִִִִִִַַַָָָ
חÿאים רû מאן ,עמד לא חÿאים בדרý ,ורע ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹט₣ב

üù דאמר כ)ההיא ל אכלה(משלי ,מנאפת הôא רû ן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מ₣òב מאן ,בòי לא לצים בò₣במý וג₣מר, פיה ýְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹמחתה
הûכנ מטflאה ûאיהי רב, ערבû איflן לילי''ת ûא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָלצים,

וכן ,üבò₣דיתביןבמ אŁיקûלצ בםò₣מù מטflאין רב ערב ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.הûכנ ýינייהùְְִֵַָ

רעי"מי עצת הל לא רא"  שמה ליכנס ְֲֲִֶַַַָָֹזוכה
מי ורע. טוב הדעת ע של מצד רעה עצה שהיא
 "עמד לא איח בדר" .ונחש סמא"ל זה  ְִֶֶַַָָֹהרשעי
מנאפת הא ר " בה שנאמר זו ,חטאי דר ְִֵֶֶֶָָָאיזה

וגו' יה" מחתה ל')אכלה ,לימ)"בי לא לצי "במב . ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹ
,לצי מושב איזה היא רב ערב של א לילי"ת ז

במושבה כנדה במושב.מטמאה מטמאי רב ערב וכ
כנדה. ,ביניה בישיו לצדיקי

וריòאýמאן כתרא ýדאיה אòרי, ùהאי ûאתùûק ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
üיù אמר ג)דא₣רייתא, א òתýל(תהלים עץ והיה ְְְְְִִֵַַָָָָ

יù₣ל, לא ýועלה üיù ûאמר חŁים, עץ ודא מים, לגיć ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹעל
.קדמאה ýčנא ְְִַַָָָוהאי

שלומי והראש הכתר שהוא ,אשר"י באותו שמתדבק
"מי עללגי תל ע והיה " בו נאמר ְְְִֵֵַַָָָָֽהתורה,

ב שנאמר החיי ע רא.וזה ת וזה לאיל ועלה" ְְִִִֵֶָֹֽו

הולא ישראל ע של האסונות כל אלא זה רק
ל' תיקו זוהר בתיקוני כמבואר אאשמיהה"ְַ
יב' ולא לה רח הה בר י 'וזר עחזמנא תהלי) ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

גרמילט) מא ל וי .יחדמ חאר איה ודא !ְְְְְְִִִַַָָָָָָָלעלמא
לעלמא יתב ולא עלמא מ לי אינויזיל יא ! ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ

בעלזא חסידי מחשובי תורה גדולי אברכים לפני והעידו
הצדיק הקדוש שצוה מבעלזאשליט"א, זיע"אמוהרי"ד

ינוקא בעודו בנו רבי[הואלמלמד ה' מלאך הצה"קאהרן
א]מבעלזא"הפרשה.זיע על הזוה"ק לימוד את בנו עם שילמד

רבי הצה"ק למעשה הלכה נהג שכן שמענו טובה ושמועה
מוויזניץ זיע"אישראלהינוקא עם שילמד הצדיק[הואלמלמד

מוויזניץ מאיר חיים רבי ה' בחיר הקדושזיע"א],הקדוש זוהר
יום. בכל

מבריסק הרב זי"ע סולובייצ'יק זאב רבי מרן הקדוש הגאון
שיש זי"ע מבריסק חיים רבי מרן הקדוש אביו בשם אמר:
הכתוב את מבינים שאין אפילו הזוהר בספר לקרוא ענין

עכ"ל. אביושם, בשם סיפר שליט"א קרסניצקי ירוחם רבי הגאון)

מרן תלמידי מגדולי זצ"ל קרסניצקי חיים יצחק רבי הגדול הגאון

(ל"זצ .הגרי"ז

זמןו) תאהמשיח ביאת יהקב"ה'וזרנאמר:שלפני ְְְִִַַֹ

הה התורהבר ופשטות בחיצוניות רק עוסקים אדם שבני ֵָָָ

לכן מבחוץ, להם שנראה האדם בשר כמו – לעיניהם הנראה
.לםלע יב' ולא לה מיחומפרש:רח ל חר היוז ְְְִִֵֶַַָָָֹ

חכמה רוח היא רוחו כי הגלות, זמן אורך כל לבא שמתאחר
לבא. מתאחר הקבלה חכמת לומדים וכשאין מי– להם ִֶָאי

לםהע מן ל ל שגורםרמים למי אוי ר"ל: ְִִֵֵֶֶָָ

העולם מך ותסתלק תלך הגאולה יבשהתעוררות ְָֹולא

לםתורה!לע בסתרי שיתעסקו מ.)עד (מ. ְָ

רוח הוא משיח של שרוחו שאמרנו שמה ציין הגר"א בביאור
בזוהר מבואר ע"ב)חכמה קל דף נשא פ. – רבא ְַוחד:(באדרא

חכמתא למנע דוד לברי לזמנא זין בי חי חאר! ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

וזין סתימאה, מחא רחא ונפיק אער נקא, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָמההא

' כיב, מיחא, מלא על ראהלאחר ,יי רח עליו ונחה ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָ

יי'חכמה ויראת עת רח ,רהגב עצה רח יאבינה, (ישעיה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

בזאתב) לומדים שכשאין לנו שפשוט שמה הגר"א ביאר עוד .
בזוהר מבואר כן גם מתאחר משיח דקבלה (ברעיאהחכמה

ע"ב) קכד דף  נשא פ.  מהימנאאיה יל חרא האי ספר: ְְִִִֵֶַָָ
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בחכמה לאדלא בעא ולא יה, לארייתא עבדיְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָ
 מינ י' דאיהי דחכמה נביע אסק דגרמי ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָדקלה,

ביזה וחרא ענתא גרמי ל וי יביה. ב' ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָואארת
עלמא דוא !זוהרג ְְְְְֶֶַָָָ

איהההר חי מאילנא למטעם יראל עתידין בגין ... ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

האי ההר לתאספר מן י רחמי!יקן זה (חר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ההרהא האספר יםהח מעץ לטעם יראל עתידים ...הרה ספר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

!תלמה ב יצא  )הזה ְֵֵֶַַָ

:בתיקונים שאמר מה 'ראי לחי 'באר ביאר לגמרי אחר באופן
– הה' רב י 'וזר זמן, תאזכות מלמד הקב"ה כי היינו ְְְִִֵַַָָָֹ

בלימוד התרשלותם כי כביכול. 'הרעותי 'אשר בסוד עליהם
העכור חומר מצד הבנתם מיעוט מחמת הוא הקבלה חכמת
פ"אע זאת, כל עם עכ"ל. מחומר, וקרוץ ודם בשר הם כי
ולא כשוגגים אותם דמשווה זכות לימוד קצת להם שמצינו
כמו ,זו בהתרשלותם נעשה הנזק סוף סוף – כמזידים
– לעורר שבא מהתיקונים זה המאמר מטרת זהו שבודאי
העולם. מן משיח של רוחו מסלקים הם התרשלותם ידי דעל

בנזיקין גרמא רק שהם והגם('חיים עץ ב'דרך רמח"ל שכתב ,(כמו
מזהי פה התיקונים מאמר מקום להםמכל –'אי ש רמיםר ְִֶֶָ

עלם'! ואבדן והרג בה וחרב דייקא.רמיםענת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

תורהאז) בסתרי עוסקים הרהשאינם את עים הם ִֵֵֶֶֶַָ

הנראת'יה' התורה פשטות אלא בה היה לא כאילו ר"ל  ַָָ

להלעיניהםה חכמת ללה ציםר ולא זה, שלימוד ְְְְְִִֵַַַַָָָֹ

התורה ופנימיות בנשמת להתבונן העיניים את ,מאיר
מה י' היא החכמה מעין סק שגורמיםוגרמים ר"ל  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

סוד שהיא העליונה חכמה מקור הארות השכינה מן שיסתלק
דהוי"ה היסודי' דרך להשכינה יבההמאירה ב' ונארת ,– ְְְִֵֶֶָ

של 'ב אות יבשה.בר"ל השכינה שהיא להם'ראשית ֶָאי

לםע ואבדן והרג בה וחרב ענת ידירמים על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

!השכינה מן החכמה הארת הסתלקות שגורמים
תיקון בריש גם זו אזהרה על ושנו חזרו זוהר בתיקוני ,באמת
לנו שיעזרו נחוצים פרטים עוד מתבארים ששם ומשום מ"ג.
לשון ולפרש להעתיק החלטנו אצלנו, הגר"א דברי את להבין
ן  'יתרא' :ותלת ארבעין מתקונא לקמן ְִֵַָהתיקונים

'ויב יחרב 'ונהר איה ודא .'''יב ה)'את''ר יט .(ישעיה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

לתא נין צווחין יה, ואיהי יב דאיה זמנא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָההא

ענה' ואין קל 'ואין  'ראלי 'מע ואמרין (מלכיםיחדא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

כו) יח – אענה'א ולא יקראנני 'אז דכתיב: הא הדא (משלי! ְְְְֱֲִִִִֶֶָָָֹ

כח) מארייתאא וחכמתא להק אסק גרים מאן והכי !ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

הן, ןדלי לא וגרים דבכתב, מארייתא ה ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָדבעל

ואי  בתלמדא ארייתא ט אא אית לא ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָואמרין

טב !לי ווי גן. מההא נהר מההא נביע יסק הא אְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

דבכתב ארייתא ההיא יליף ולא עלמא אתרי לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָלי

א לי אתחב ,ה דבעל לתהוארייתא עלמא אחזר  ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

לתא! רוא עלמא ענתא וגרים ,ְְְְֲִִֶָָָָָָָֹובה

במלת ,שמעון רבי אמר ביאר: שם מדבש' 'מתוק ובפירוש
'''יב 'את''ר ם  פירוש:'ראית' יב"ש. את"ר אותיות יש ְֲִֵֵַָָ

'מקום' הנקרא דבריו(אתר)היסוד לבאר וממשיך .יבש הוא
'ויב יחרב 'נהר ויבשוזה יחרב 'נהר' גם שנקרא היסוד ר"ל ְְֱֵֶֶַָָָ

בת שהיא למלכות להשפיע מה לו אין ולכן השפע, מימי בלי
מזה כתוצאה יבזוגו. אה זמן תאמה לו שאין משום ְְֵֶַָ

לה יבהלתת לכןהיא מהיסוד. שפע קבלה לא כיוחיםצ ְְִִֵָ

יראל' מע' ואמרים דיח הלמ למטההנים ישראל בני ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

שישמע כדי  'ישראל 'שמע של היחוד באמירת צועקים
המלכות עם להתייחד 'ישראל' הנקרא אנפין' 'זעיר ויבא

אבל העמידה, תפילת בשעת נוקביה –שהיא 'לק' ר"לואין ְֵ

'אנפין 'זעיר שיתייחדו כדי נשמע שמע קריאת של 'קול' אין
ולכן –ונוקביה, ענה' ואין'בקשת את וימלא שיענה מי אין ְֵֶ

בתפילתם. ישראל יקראנני'בני 'אז בת זההם כשישראל ְְִִֶֶָָָֻ

אבל שמע, בקריאת להקב"ה וקוראים וצועקים בצרהולא'ְֹ

בתפילתם'!כיאענה' אותם אענה לא אני' הקב"ה: אומר ֱֶֶ

ה על מרה וחכמה קלה קס רם מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ

כתב אלאמרה ללמוד צריך שאין שאומר מי דהיינו ְִִֶָָ

בהן,פשט לי א גורםועלוגרם הוא זה גםידי ְְְִֵֶֶַָֹ

הקבלה בחכמת יתעסקו שלא אאלאחרים אין ואמרים ,ְְִֵֶֶָ

– בלמד רה טוסתריפ פנימיות שיש שמכחישים ר"ל ְְַַַָָ

אתורה, נהרואי תמא העין את יסק הא נחשב  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

מן והבינה החכמה שפע נביעת את מסלק הוא כאילו לו
גם השפע שמנמע גורם זה ידי ועל 'נהר', הנקרא היסוד

– גן תמאשרמוז כמו זה 'גן'. הנקראת המלכות מן ֵַ

ליק' זרע 'אר יא)בפסוק צז תהילים)בגמטריא 'אר' והרי ִַַַָֻ

'צדיק'.(סוד)'רז' הנקרא היסוד התורה רזי ידי שעל ר"ל
למלכות נותנם ואז ,'קודש 'זרע ההם המוחין מן אור מתמלא
את היסוד מן לסלק גורמים ח"ו אס לכן, היחוד. זריעת בסוד
.ונוקביה אנפין' 'זעיר שיתייחדו אפשרות אין אז היחוד טיפת

 ללכן האדם!אי ילמדלזה ולא בעלם נברא א ְְְִִֶַָָָֹֹטב

– ה על ותרה כתב רה תלוא עדיף היה בודאי ְְְִֶֶֶַָָָָ

ולא כתב רה לא לומד היה ולא בכלל לעולם בא ְִֶָָשלא

ראוי שאין הארץ עם היה אם כי  ומבאר ה! על ְֶֶַָתרה

נגלות שלמד מי אבל כך. כל פוגם היה לא קבלה ללמוד
מסלק הוא הרי ונסתרות פנימיות בה שיש ומכחיש התורה

ולא היסוד. של אלאהשפע זאת החזיררק א ל ְְֱִִֶֶֶָחב

ובה לתה הקליפותהעלם את שמגביר בפסוקלפי (הרמוזים ְָָָֹ

('םתה ני על וח ובה תה היתה וה'גן''והארץ שה'נהר' בעת ְְְְְֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

אלא זאת רק ולא בעונותיו! יבשים וארהם לםע עני ְְִֵֶָָֹֹוגרם

– שפעהלת יהיה מאין אז ובמלכות, ביסוד שפע אין אם כי ַָ

תורה סתרי שלומד מי זאת, ולעומת לתחתונים? למטה
מג'. בתיקון מדבש' 'מתוק מביאור ע"כ העולם! את מקיים

בביאור בו. עוסקים ומהרח"ו שאנו 'ל לתיקון נחזור עכשיו
'יה'פירש:(כאן)הגר"א רהה את עים הם אִֵֵֶֶֶַַָָָ

לומר נפנ'יבה'דרצונו 'ועה שנאמר: כמו יבה'– ְְְְֵֵֵַַָָָ

ו) יא ובה(במדבר תה והה הארץ את 'ראיתי זה ידי ועל .ְִִִֵֶֶָָָָֹֹ

כג)וכו' ד ד(ירמיה ,בחכמת מלעסוק שבתרשלותם היינו
הקב"ה מעלה ולכן התורה, בכבוד פוגמים הם הקבלה
הללו הצרות כל דבגיניה תורה ביטול של בחינה עליהם

בגמרא שאמרו כמו  לג.)באים תורה:(בשבת ביטול בעוןחרב
ובצורת,רבהוביזה ואינןודבר אוכלין אדם ובני בא,

ברית' נקם נוקמת חרב עליכם והבאתי' דכתיב: שבעין...
(כה כו בריתי(ויקרא לא 'אם שנאמר: תורה אלא ברית ואין 
ולילה' בה)יומם לג לתיקון(ירמיה בביאורו ולקמן כאן. עכ"ל ,

אצלנו: ל' בתיקון שאמרו מה הגר"א פירש ְְִ'וגרמיםמג'

 יבה' ב' ונארת המ י' היא החכמה מעין קסְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

'י היא החכמה מעין הוא שקבלה ה'נהר'הענין יוצא שממנו ְְִֶַַַָָ

כתב') רה' הנקרא 'אנפין זעיר של יסוד ה'גן'(דהיינו (דהיינווגם ְִֶָָ

('ה על 'תרה הנקראת 'המלכות ופירוש יבה'. ב' ונארת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ

הגר"א ר"ל(שם)ביאר – ובהו לתהו העולם את מחזיר כאילו :
דייזיל גרמין דאינון משיח, ובלא תורה בלא הוא שעולם לזמן

משיח!
הגר"א שביאר למה סמך להביא יש הםלכאורה אֵֵֶ

'יבה' הרה את מלעסוקעים התרשלותם ידי על ְִֵֶֶַָָ

האמת ביטולתורה)בחכמת לבחינת זה שהשווה למה רמז קצת (וכן

בגמרא לכל. הידוע אחד חז"ל עבודהממאמר ו יב: בחגיגה)

(:ג בדבריזרה ועוסק תורה מדברי הפוסק כל לוי: רבי אמר
עלי מח 'הטפים שנאמר: רתמים, גחלי לו מאכילין ְֲִֵַַַֹשיחה

לחמם' רתמים רו ד(יח ל רש"י(איוב ופירש !במסכת) ְְְִִֶַַָָֹ

תורה:ע"ז) מדברי דבריהפוסק על ופוסק בתורה שעוסק מי 
.בטלה שיחה אלמאמח רש"י. ל"עכ לחלוחים! דברים ַַ

ר"ל – לחלוחים דברים הם תורה דברי שבמהותם הבין רש"י
הע דברי כשאר ואינם חיות ביחסיתמלאים היבשים הזה ולם

את תורה מדברי שמוציא שמי פשיטא אםכן, .תורה לדברי
עולם דברי כשאר בעיניו חשובה שהתורה מראה לחלוחיתם
מוכח זוהר מהתיקוני זה ממאמר ואכן, ליצלן. רחמנא – הזה

האמת בחכמת מלעסוק התרשלותם ידי שעל ֵהםבהדיא
'יבה'! הרה את ְִֵֶַָָעים

 

חסד ל ארייתא, לימ אינ ל ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָאפיל
עבדי לגרמייה עבדיְְְְְְִִַַָָ

הגר"אוזה פירוש ע בשלימות זוהר התיקוני לשו
הרה"גזיע"א ע"י מחדש לאור היוצא בהערות הבא]

[שליט"א פת גיל
חנתיביה ני על מרחפת ''אלהי חור ,ניינא(ש), ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

נחתת דכינא זמנא ואי אא ורח, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמאי
גי ארייתא, מתעקי אינ על ניב רח האי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָגלתא,

,ינייה דאחת קלא,טכינא אתעביד רח והאי ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ
הכי מיכייויימא יאאינעייני סתימי ,ריהח ינתא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָ

ואתער מק לא, אטימיא,יבכינ לכיגלגי אית ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ
.יניכ ואיה , למנע סכלתנ לא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָֻלא

קראורזא אמר קל ו)דמה מ יד,(ישעיההי נא קרא ג ְְְְְֲִֵֵָָָָָָ
פנה ידמ מי ואל נע(א ח אמרת(איוב והיא , ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ

,חציר הר ל אקרא, אכליטומה בעיר אינ א ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָֹ
הדה צי חס וכל עבדיטז,(ש)חציר, חסד ל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

ל ארייתא, לימ אינ ל ואפיל ,עבדי ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָלגרמייה
,עבדי לגרמייה עבדי בריזחסד י וזר זמנא ההא ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

יב ולא לה רח לט)הה עח לעלמא,(תהלייחאיה ודא ְְְְִֵֵַָָָָָֹ
ולא עלמא מ לי יזיל גרמי מא ל וי דמיח, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָרחא

לעלמא, ולאיטיתב יה, לארייתא עבדי אינ יא ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
נביע אסק דגרמי דקלה, בחכמה לאדלא ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָבעא

,היבי ב' ואארת ,מינ י' דאיהי גרמיכדחכמה ל וי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

בהקדמתו מאריך מהרח"ו גם באמתהובא ההקדמות לשער)

(חיים לעץ הנהבהקדמה יר אצלי וזה ב): ו 'אמר(אבת : ְְְִִֵֶֶַַָָָ

רבח מהר יצאת קל ת וים ים כל לוי ן יהע יְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֻר

י  '!רה ל נמעל לרת להם יא ואמרת: מכרזתְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

היא לבם בסריה טיהפ עסקים היתם ספק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָלי

יאמר תהא וכל תס הת וק תאלמנ גדי ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻלבת

ם הלא מרתנו? רתכם מה מד"? ד "מה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹליראל

!המ דל רה ןעל אין העלם. הבלי סרים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרתכם

סקיםע ואינם רה ל נמעל לרת להם אי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולכן

מאריכים הם י  לרה בד נתנת היא הלה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחכמת

לעיל זר עלם, לבא תתרה הרעת וכל תלְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָה

תבה נב וכאר ... זאת מתנהק התחלנ אמרְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ימינ מהרה יראל אלי האת חכמה מאהבה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹלעסק

מתמרמר מתנדד הביא ירמיה נאקת מעי עמ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאמן.

י פר קל אמעה ס אראה מתי "עד :אמר נפ ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָמר

'וג ידע לא תיא עי, אוילובה ה הוה הארץ את ראיתי ְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ

היה ממה הם אמר ה י 'וג רמלה והה ראיתי 'ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוג

"טני רח הציקתני 'וג האע לא וכלה הארץ דל (ירמיה ְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ירמיהכאכז) ידי על אמת האמרים הא סקים ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבאר

דר הלם עליו היתהביא הה האחרן הר על נבאה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

רעמ יתר תנל אר על "עדמתמרר תב ה וזה . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

תפר זר יחה ל והגל סה הא נס", אראה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמתי

קב.)מטים 'ו(ף :נל וזה וד!'..., ן מיח נס ייתן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

חכמת לעסק מאסים הם אר אתם הט, חכמי ת ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹכנגד

האמתריםס ועסקים עלם וחי החים עץ הקרא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לבד, פטן הטהטים אא רה אין ואמרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

זרלבד ורע טב העת עץ נקרא הא אר ולם, חס , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

"ידע לא להיטיב להרע הה "חכמים :אמר עליהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלעיל,

כב) ם "(ירמיה אמר הראנה תה כנגד הארץ... את ראיתי ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ובה ה היאוהה לםע חי מיחים הארץ... עי הם  " ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

:בתה אמר מ חתהרה, ולילה ימם בריתי לא "אם ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ

מי" לא וארץ כה(מים לג לתה(ירמיה העלם מחזירים , ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֹ

ובהקנתע ולא "ידע לא תיא "י להם רם זה וכל ... ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

.זי"ע מהרח"ו עכ"ל !רהַָ

כו'.ח) דשכינתא בזמנא 'כו נתיבנתיב עד בגלות מדבר דע"כ
,ל"ח ובתיקון ל"ז תיקון בסוף שאומר כמו אור ויהי השלישי
וכמו לשכינתא סעד והוא תורה, הוא  'כו אלקים דרוח אלא
תורה אלפים ב' כו' ורוח תהו אלפים דב' ל"ו בתיקון שאומר
דעבדין הן כו' היתה והארץ ע"ש המשיח, ימות כו' ואור
כנ"ל בפקודין וכן והולך, שמפרש כמו יבשה לאורייתא
דעסקין הן כו' אלקים ורוח הרבים לרשות היחיד מרשות

:המים פני על וזהו עליהון, נשיב לשמה בחכמה

כו'.ט) קלא אתעביד רוח הראשוןוהאי המאמר לומר רוצה
והוא חד, שהן ודבור ורוח קול באותו נרמז כאן הוא דכאן
הראשון מאמר והוא כו', קלא הא אדהכי א' ע"ז שאומר מה

התורה: נתינת והוא שם, שכתבתי כמו

דמיכין.י) בלאאינון פה, שבעל בתורה  ישנה אני שכ'

קום ד' ע"ג חדש זהר בתיקוני שאומר וכמו דאורייתא, רזין
ולבי ישנה אני ביה דאתמר לההיא לאתערא מהימנא רעיא
אור רז דאיהו בבעלה לה דיתער כו' דמיכין אינון וכמה ער

ואמר: בתראה. ה' והיא כו'.

בחוריהון.יא) דתמןדשינתא נוקבין בב' בחוטם, לומר רוצה
באפיו חיים כב)רוח ז ותמן(בראשית ב), יא רוח(ישעיהו ה' רוח

ושם שם, עיין ב' ק"ל רבה באידרא שאומר כמו ובינה, חכמה
י"ה נגד ולכן יה"ו, כליל ואיהו שם, של ו' כידוע בעלה הוא

עייניןאמר דלבאביו"ד,סתימין דלבאאטימין ה', באזן שהוא
קכ"ט לקמן שאומר וכמו מבין, לב בינה,  בה' כן גם תליא

כו' דאימא מנ"ל אבא ר"א א"ל שמיעהא' ג' ע"ה חדש (ובזהר

יתרו פרשת ריש חדש ובזהר שם ועיין 'כו בינה דתמן גבורה בשור,

מט) כח דברים) שכתוב כמו אמר ב' ז' ובבהיר תיקונין ד' אשרבאינון
לשונו): תשמע לא

(בה.יב למנדע סוכלתנו בלא כו' שכינתא לומרלגבי רוצה
בה, למנדע והוא השכינה בשביל לעשות אחד דברים, ב'

וזהו ברזין לעסוק כג)והשני ט אותי,(ירמיהו וידוע השכל
ב', כו' חסדו וכל א', חציר הבשר כל אמר אלו שני ונגד

:והולך שמפרש כמו

כו'.יג) לבא לכון בלאדאית בתורה,  לבא לומר רוצה
מה והוא כנ"ל בה למנדע והשני סכלתנו, בלא וזהו חכמה

ו)שכתוב ג כו',(משלי דעהו דרכיך כו)בכל כג בני(משלי תנה
עצמה, תיקון הוא השכינה בשביל דברים ב' ואלו כו', לי לבך

זו"ן: תיקון מבעלה, לה לאנהרא תיקון הוא  ברזין והב'

כו'.יד) נא קרא והואכגון לה, עונה דאין לומר רוצה
ש משיחא ה)כתובבעקבות סג כו',(ישעיהו עוזר ואין ואביט

שאמרו טו)וכמו ט סוטה כו':(משנה משיחא בעקבות

כו'.טו) אינון דאורייתא:כלא תבנא

כו'.טז) כל ואפילו 'כו חסד כל:הנ"ל דברים ב' והן

כו'.יז) ויזכור זמנא הבשרבההוא כל הראשון, ענין על קאי
כו': בעאן ולא כו' לון וי והולך שמפרש וכמו ,'כו

כו'.יח) איהו דמשיחודא רוחו הולך זה בשביל לומר רוצה
באידרא שאמרו כמו חכמה רוח הוא דרוחו הגאולה, בא ולא
מתאחר, הוא  החכמה בזאת לומדים וכשאין ב', ק"ל רבה
כו' והמשכילים ב' קכ"ד נשא פ' מהימנא ברעיא שאמרו וכמו

כו' דעתידין דרור)ובגין וקראתם ובגיניה ב' מ"ט לעיל כו',(ועיין
אל איש ושבתם ובגיניה כו', חבורא דמהאי אנת זכאה ואמר

:מקומות וכמה כו', אחוזתו

כו'.יט) אינון הואדאלין שבתוכו חכמה  שיו"ד ,כנ"ל
:חתום מעין

כו'.כ) דגרמין לון ו)שנאמרוי יא נפשנו(במדבר ועתה
כו', כג)יבשה ד ד'(ירמיהו והן תהו, והנה הארץ ראיתי

תורה ביטול בעון אמרינן דשבת ב' ובפרק ובהו, תהו דקרא
כו': וביזה חרב
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בחכמה לאדלא בעא ולא יה, לארייתא עבדיְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָ
 מינ י' דאיהי דחכמה נביע אסק דגרמי ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָדקלה,

ביזה וחרא ענתא גרמי ל וי יביה. ב' ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָואארת
עלמא דוא !זוהרג ְְְְְֶֶַָָָ

איהההר חי מאילנא למטעם יראל עתידין בגין ... ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ

האי ההר לתאספר מן י רחמי!יקן זה (חר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ההרהא האספר יםהח מעץ לטעם יראל עתידים ...הרה ספר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

!תלמה ב יצא  )הזה ְֵֵֶַַָ

:בתיקונים שאמר מה 'ראי לחי 'באר ביאר לגמרי אחר באופן
– הה' רב י 'וזר זמן, תאזכות מלמד הקב"ה כי היינו ְְְִִֵַַָָָֹ

בלימוד התרשלותם כי כביכול. 'הרעותי 'אשר בסוד עליהם
העכור חומר מצד הבנתם מיעוט מחמת הוא הקבלה חכמת
פ"אע זאת, כל עם עכ"ל. מחומר, וקרוץ ודם בשר הם כי
ולא כשוגגים אותם דמשווה זכות לימוד קצת להם שמצינו
כמו ,זו בהתרשלותם נעשה הנזק סוף סוף – כמזידים
– לעורר שבא מהתיקונים זה המאמר מטרת זהו שבודאי
העולם. מן משיח של רוחו מסלקים הם התרשלותם ידי דעל

בנזיקין גרמא רק שהם והגם('חיים עץ ב'דרך רמח"ל שכתב ,(כמו
מזהי פה התיקונים מאמר מקום להםמכל –'אי ש רמיםר ְִֶֶָ

עלם'! ואבדן והרג בה וחרב דייקא.רמיםענת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָ

תורהאז) בסתרי עוסקים הרהשאינם את עים הם ִֵֵֶֶֶַָ

הנראת'יה' התורה פשטות אלא בה היה לא כאילו ר"ל  ַָָ

להלעיניהםה חכמת ללה ציםר ולא זה, שלימוד ְְְְְִִֵַַַַָָָֹ

התורה ופנימיות בנשמת להתבונן העיניים את ,מאיר
מה י' היא החכמה מעין סק שגורמיםוגרמים ר"ל  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

סוד שהיא העליונה חכמה מקור הארות השכינה מן שיסתלק
דהוי"ה היסודי' דרך להשכינה יבההמאירה ב' ונארת ,– ְְְִֵֶֶָ

של 'ב אות יבשה.בר"ל השכינה שהיא להם'ראשית ֶָאי

לםע ואבדן והרג בה וחרב ענת ידירמים על ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

!השכינה מן החכמה הארת הסתלקות שגורמים
תיקון בריש גם זו אזהרה על ושנו חזרו זוהר בתיקוני ,באמת
לנו שיעזרו נחוצים פרטים עוד מתבארים ששם ומשום מ"ג.
לשון ולפרש להעתיק החלטנו אצלנו, הגר"א דברי את להבין
ן  'יתרא' :ותלת ארבעין מתקונא לקמן ְִֵַָהתיקונים

'ויב יחרב 'ונהר איה ודא .'''יב ה)'את''ר יט .(ישעיה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

לתא נין צווחין יה, ואיהי יב דאיה זמנא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָההא

ענה' ואין קל 'ואין  'ראלי 'מע ואמרין (מלכיםיחדא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

כו) יח – אענה'א ולא יקראנני 'אז דכתיב: הא הדא (משלי! ְְְְֱֲִִִִֶֶָָָֹ

כח) מארייתאא וחכמתא להק אסק גרים מאן והכי !ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

הן, ןדלי לא וגרים דבכתב, מארייתא ה ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָדבעל

ואי  בתלמדא ארייתא ט אא אית לא ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָואמרין

טב !לי ווי גן. מההא נהר מההא נביע יסק הא אְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

דבכתב ארייתא ההיא יליף ולא עלמא אתרי לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָלי

א לי אתחב ,ה דבעל לתהוארייתא עלמא אחזר  ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

לתא! רוא עלמא ענתא וגרים ,ְְְְֲִִֶָָָָָָָֹובה

במלת ,שמעון רבי אמר ביאר: שם מדבש' 'מתוק ובפירוש
'''יב 'את''ר ם  פירוש:'ראית' יב"ש. את"ר אותיות יש ְֲִֵֵַָָ

'מקום' הנקרא דבריו(אתר)היסוד לבאר וממשיך .יבש הוא
'ויב יחרב 'נהר ויבשוזה יחרב 'נהר' גם שנקרא היסוד ר"ל ְְֱֵֶֶַָָָ

בת שהיא למלכות להשפיע מה לו אין ולכן השפע, מימי בלי
מזה כתוצאה יבזוגו. אה זמן תאמה לו שאין משום ְְֵֶַָ

לה יבהלתת לכןהיא מהיסוד. שפע קבלה לא כיוחיםצ ְְִִֵָ

יראל' מע' ואמרים דיח הלמ למטההנים ישראל בני ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

שישמע כדי  'ישראל 'שמע של היחוד באמירת צועקים
המלכות עם להתייחד 'ישראל' הנקרא אנפין' 'זעיר ויבא

אבל העמידה, תפילת בשעת נוקביה –שהיא 'לק' ר"לואין ְֵ

'אנפין 'זעיר שיתייחדו כדי נשמע שמע קריאת של 'קול' אין
ולכן –ונוקביה, ענה' ואין'בקשת את וימלא שיענה מי אין ְֵֶ

בתפילתם. ישראל יקראנני'בני 'אז בת זההם כשישראל ְְִִֶֶָָָֻ

אבל שמע, בקריאת להקב"ה וקוראים וצועקים בצרהולא'ְֹ

בתפילתם'!כיאענה' אותם אענה לא אני' הקב"ה: אומר ֱֶֶ

ה על מרה וחכמה קלה קס רם מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ

כתב אלאמרה ללמוד צריך שאין שאומר מי דהיינו ְִִֶָָ

בהן,פשט לי א גורםועלוגרם הוא זה גםידי ְְְִֵֶֶַָֹ

הקבלה בחכמת יתעסקו שלא אאלאחרים אין ואמרים ,ְְִֵֶֶָ

– בלמד רה טוסתריפ פנימיות שיש שמכחישים ר"ל ְְַַַָָ

אתורה, נהרואי תמא העין את יסק הא נחשב  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

מן והבינה החכמה שפע נביעת את מסלק הוא כאילו לו
גם השפע שמנמע גורם זה ידי ועל 'נהר', הנקרא היסוד

– גן תמאשרמוז כמו זה 'גן'. הנקראת המלכות מן ֵַ

ליק' זרע 'אר יא)בפסוק צז תהילים)בגמטריא 'אר' והרי ִַַַָֻ

'צדיק'.(סוד)'רז' הנקרא היסוד התורה רזי ידי שעל ר"ל
למלכות נותנם ואז ,'קודש 'זרע ההם המוחין מן אור מתמלא
את היסוד מן לסלק גורמים ח"ו אס לכן, היחוד. זריעת בסוד
.ונוקביה אנפין' 'זעיר שיתייחדו אפשרות אין אז היחוד טיפת

 ללכן האדם!אי ילמדלזה ולא בעלם נברא א ְְְִִֶַָָָֹֹטב

– ה על ותרה כתב רה תלוא עדיף היה בודאי ְְְִֶֶֶַָָָָ

ולא כתב רה לא לומד היה ולא בכלל לעולם בא ְִֶָָשלא

ראוי שאין הארץ עם היה אם כי  ומבאר ה! על ְֶֶַָתרה

נגלות שלמד מי אבל כך. כל פוגם היה לא קבלה ללמוד
מסלק הוא הרי ונסתרות פנימיות בה שיש ומכחיש התורה

ולא היסוד. של אלאהשפע זאת החזיררק א ל ְְֱִִֶֶֶָחב

ובה לתה הקליפותהעלם את שמגביר בפסוקלפי (הרמוזים ְָָָֹ

('םתה ני על וח ובה תה היתה וה'גן''והארץ שה'נהר' בעת ְְְְְֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

אלא זאת רק ולא בעונותיו! יבשים וארהם לםע עני ְְִֵֶָָֹֹוגרם

– שפעהלת יהיה מאין אז ובמלכות, ביסוד שפע אין אם כי ַָ

תורה סתרי שלומד מי זאת, ולעומת לתחתונים? למטה
מג'. בתיקון מדבש' 'מתוק מביאור ע"כ העולם! את מקיים

בביאור בו. עוסקים ומהרח"ו שאנו 'ל לתיקון נחזור עכשיו
'יה'פירש:(כאן)הגר"א רהה את עים הם אִֵֵֶֶֶַַָָָ

לומר נפנ'יבה'דרצונו 'ועה שנאמר: כמו יבה'– ְְְְֵֵֵַַָָָ

ו) יא ובה(במדבר תה והה הארץ את 'ראיתי זה ידי ועל .ְִִִֵֶֶָָָָֹֹ

כג)וכו' ד ד(ירמיה ,בחכמת מלעסוק שבתרשלותם היינו
הקב"ה מעלה ולכן התורה, בכבוד פוגמים הם הקבלה
הללו הצרות כל דבגיניה תורה ביטול של בחינה עליהם

בגמרא שאמרו כמו  לג.)באים תורה:(בשבת ביטול בעוןחרב
ובצורת,רבהוביזה ואינןודבר אוכלין אדם ובני בא,

ברית' נקם נוקמת חרב עליכם והבאתי' דכתיב: שבעין...
(כה כו בריתי(ויקרא לא 'אם שנאמר: תורה אלא ברית ואין 
ולילה' בה)יומם לג לתיקון(ירמיה בביאורו ולקמן כאן. עכ"ל ,

אצלנו: ל' בתיקון שאמרו מה הגר"א פירש ְְִ'וגרמיםמג'

 יבה' ב' ונארת המ י' היא החכמה מעין קסְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

'י היא החכמה מעין הוא שקבלה ה'נהר'הענין יוצא שממנו ְְִֶַַַָָ

כתב') רה' הנקרא 'אנפין זעיר של יסוד ה'גן'(דהיינו (דהיינווגם ְִֶָָ

('ה על 'תרה הנקראת 'המלכות ופירוש יבה'. ב' ונארת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ

הגר"א ר"ל(שם)ביאר – ובהו לתהו העולם את מחזיר כאילו :
דייזיל גרמין דאינון משיח, ובלא תורה בלא הוא שעולם לזמן

משיח!
הגר"א שביאר למה סמך להביא יש הםלכאורה אֵֵֶ

'יבה' הרה את מלעסוקעים התרשלותם ידי על ְִֵֶֶַָָ

האמת ביטולתורה)בחכמת לבחינת זה שהשווה למה רמז קצת (וכן

בגמרא לכל. הידוע אחד חז"ל עבודהממאמר ו יב: בחגיגה)

(:ג בדבריזרה ועוסק תורה מדברי הפוסק כל לוי: רבי אמר
עלי מח 'הטפים שנאמר: רתמים, גחלי לו מאכילין ְֲִֵַַַֹשיחה

לחמם' רתמים רו ד(יח ל רש"י(איוב ופירש !במסכת) ְְְִִֶַַָָֹ

תורה:ע"ז) מדברי דבריהפוסק על ופוסק בתורה שעוסק מי 
.בטלה שיחה אלמאמח רש"י. ל"עכ לחלוחים! דברים ַַ

ר"ל – לחלוחים דברים הם תורה דברי שבמהותם הבין רש"י
הע דברי כשאר ואינם חיות ביחסיתמלאים היבשים הזה ולם

את תורה מדברי שמוציא שמי פשיטא אםכן, .תורה לדברי
עולם דברי כשאר בעיניו חשובה שהתורה מראה לחלוחיתם
מוכח זוהר מהתיקוני זה ממאמר ואכן, ליצלן. רחמנא – הזה

האמת בחכמת מלעסוק התרשלותם ידי שעל ֵהםבהדיא
'יבה'! הרה את ְִֵֶַָָעים

 

חסד ל ארייתא, לימ אינ ל ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָאפיל
עבדי לגרמייה עבדיְְְְְְִִַַָָ

הגר"אוזה פירוש ע בשלימות זוהר התיקוני לשו
הרה"גזיע"א ע"י מחדש לאור היוצא בהערות הבא]

[שליט"א פת גיל
חנתיביה ני על מרחפת ''אלהי חור ,ניינא(ש), ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

נחתת דכינא זמנא ואי אא ורח, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמאי
גי ארייתא, מתעקי אינ על ניב רח האי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָגלתא,

,ינייה דאחת קלא,טכינא אתעביד רח והאי ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ
הכי מיכייויימא יאאינעייני סתימי ,ריהח ינתא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָ

ואתער מק לא, אטימיא,יבכינ לכיגלגי אית ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ
.יניכ ואיה , למנע סכלתנ לא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָֻלא

קראורזא אמר קל ו)דמה מ יד,(ישעיההי נא קרא ג ְְְְְֲִֵֵָָָָָָ
פנה ידמ מי ואל נע(א ח אמרת(איוב והיא , ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ

,חציר הר ל אקרא, אכליטומה בעיר אינ א ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָֹ
הדה צי חס וכל עבדיטז,(ש)חציר, חסד ל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

ל ארייתא, לימ אינ ל ואפיל ,עבדי ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָלגרמייה
,עבדי לגרמייה עבדי בריזחסד י וזר זמנא ההא ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

יב ולא לה רח לט)הה עח לעלמא,(תהלייחאיה ודא ְְְְִֵֵַָָָָָֹ
ולא עלמא מ לי יזיל גרמי מא ל וי דמיח, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָרחא

לעלמא, ולאיטיתב יה, לארייתא עבדי אינ יא ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
נביע אסק דגרמי דקלה, בחכמה לאדלא ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָבעא

,היבי ב' ואארת ,מינ י' דאיהי גרמיכדחכמה ל וי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

בהקדמתו מאריך מהרח"ו גם באמתהובא ההקדמות לשער)

(חיים לעץ הנהבהקדמה יר אצלי וזה ב): ו 'אמר(אבת : ְְְִִֵֶֶַַָָָ

רבח מהר יצאת קל ת וים ים כל לוי ן יהע יְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֻר

י  '!רה ל נמעל לרת להם יא ואמרת: מכרזתְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

היא לבם בסריה טיהפ עסקים היתם ספק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָלי

יאמר תהא וכל תס הת וק תאלמנ גדי ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻלבת

ם הלא מרתנו? רתכם מה מד"? ד "מה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹליראל

!המ דל רה ןעל אין העלם. הבלי סרים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָרתכם

סקיםע ואינם רה ל נמעל לרת להם אי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולכן

מאריכים הם י  לרה בד נתנת היא הלה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחכמת

לעיל זר עלם, לבא תתרה הרעת וכל תלְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָה

תבה נב וכאר ... זאת מתנהק התחלנ אמרְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ימינ מהרה יראל אלי האת חכמה מאהבה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹלעסק

מתמרמר מתנדד הביא ירמיה נאקת מעי עמ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאמן.

י פר קל אמעה ס אראה מתי "עד :אמר נפ ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָמר

'וג ידע לא תיא עי, אוילובה ה הוה הארץ את ראיתי ְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ

היה ממה הם אמר ה י 'וג רמלה והה ראיתי 'ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוג

"טני רח הציקתני 'וג האע לא וכלה הארץ דל (ירמיה ְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ירמיהכאכז) ידי על אמת האמרים הא סקים ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבאר

דר הלם עליו היתהביא הה האחרן הר על נבאה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

רעמ יתר תנל אר על "עדמתמרר תב ה וזה . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

תפר זר יחה ל והגל סה הא נס", אראה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמתי

קב.)מטים 'ו(ף :נל וזה וד!'..., ן מיח נס ייתן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

חכמת לעסק מאסים הם אר אתם הט, חכמי ת ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹכנגד

האמתריםס ועסקים עלם וחי החים עץ הקרא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לבד, פטן הטהטים אא רה אין ואמרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

זרלבד ורע טב העת עץ נקרא הא אר ולם, חס , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

"ידע לא להיטיב להרע הה "חכמים :אמר עליהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלעיל,

כב) ם "(ירמיה אמר הראנה תה כנגד הארץ... את ראיתי ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ובה ה היאוהה לםע חי מיחים הארץ... עי הם  " ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

:בתה אמר מ חתהרה, ולילה ימם בריתי לא "אם ְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ

מי" לא וארץ כה(מים לג לתה(ירמיה העלם מחזירים , ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֹ

ובהקנתע ולא "ידע לא תיא "י להם רם זה וכל ... ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

.זי"ע מהרח"ו עכ"ל !רהַָ

כו'.ח) דשכינתא בזמנא 'כו נתיבנתיב עד בגלות מדבר דע"כ
,ל"ח ובתיקון ל"ז תיקון בסוף שאומר כמו אור ויהי השלישי
וכמו לשכינתא סעד והוא תורה, הוא  'כו אלקים דרוח אלא
תורה אלפים ב' כו' ורוח תהו אלפים דב' ל"ו בתיקון שאומר
דעבדין הן כו' היתה והארץ ע"ש המשיח, ימות כו' ואור
כנ"ל בפקודין וכן והולך, שמפרש כמו יבשה לאורייתא
דעסקין הן כו' אלקים ורוח הרבים לרשות היחיד מרשות

:המים פני על וזהו עליהון, נשיב לשמה בחכמה

כו'.ט) קלא אתעביד רוח הראשוןוהאי המאמר לומר רוצה
והוא חד, שהן ודבור ורוח קול באותו נרמז כאן הוא דכאן
הראשון מאמר והוא כו', קלא הא אדהכי א' ע"ז שאומר מה

התורה: נתינת והוא שם, שכתבתי כמו

דמיכין.י) בלאאינון פה, שבעל בתורה  ישנה אני שכ'

קום ד' ע"ג חדש זהר בתיקוני שאומר וכמו דאורייתא, רזין
ולבי ישנה אני ביה דאתמר לההיא לאתערא מהימנא רעיא
אור רז דאיהו בבעלה לה דיתער כו' דמיכין אינון וכמה ער

ואמר: בתראה. ה' והיא כו'.

בחוריהון.יא) דתמןדשינתא נוקבין בב' בחוטם, לומר רוצה
באפיו חיים כב)רוח ז ותמן(בראשית ב), יא רוח(ישעיהו ה' רוח

ושם שם, עיין ב' ק"ל רבה באידרא שאומר כמו ובינה, חכמה
י"ה נגד ולכן יה"ו, כליל ואיהו שם, של ו' כידוע בעלה הוא

עייניןאמר דלבאביו"ד,סתימין דלבאאטימין ה', באזן שהוא
קכ"ט לקמן שאומר וכמו מבין, לב בינה,  בה' כן גם תליא

כו' דאימא מנ"ל אבא ר"א א"ל שמיעהא' ג' ע"ה חדש (ובזהר

יתרו פרשת ריש חדש ובזהר שם ועיין 'כו בינה דתמן גבורה בשור,

מט) כח דברים) שכתוב כמו אמר ב' ז' ובבהיר תיקונין ד' אשרבאינון
לשונו): תשמע לא

(בה.יב למנדע סוכלתנו בלא כו' שכינתא לומרלגבי רוצה
בה, למנדע והוא השכינה בשביל לעשות אחד דברים, ב'

וזהו ברזין לעסוק כג)והשני ט אותי,(ירמיהו וידוע השכל
ב', כו' חסדו וכל א', חציר הבשר כל אמר אלו שני ונגד

:והולך שמפרש כמו

כו'.יג) לבא לכון בלאדאית בתורה,  לבא לומר רוצה
מה והוא כנ"ל בה למנדע והשני סכלתנו, בלא וזהו חכמה

ו)שכתוב ג כו',(משלי דעהו דרכיך כו)בכל כג בני(משלי תנה
עצמה, תיקון הוא השכינה בשביל דברים ב' ואלו כו', לי לבך

זו"ן: תיקון מבעלה, לה לאנהרא תיקון הוא  ברזין והב'

כו'.יד) נא קרא והואכגון לה, עונה דאין לומר רוצה
ש משיחא ה)כתובבעקבות סג כו',(ישעיהו עוזר ואין ואביט

שאמרו טו)וכמו ט סוטה כו':(משנה משיחא בעקבות

כו'.טו) אינון דאורייתא:כלא תבנא

כו'.טז) כל ואפילו 'כו חסד כל:הנ"ל דברים ב' והן

כו'.יז) ויזכור זמנא הבשרבההוא כל הראשון, ענין על קאי
כו': בעאן ולא כו' לון וי והולך שמפרש וכמו ,'כו

כו'.יח) איהו דמשיחודא רוחו הולך זה בשביל לומר רוצה
באידרא שאמרו כמו חכמה רוח הוא דרוחו הגאולה, בא ולא
מתאחר, הוא  החכמה בזאת לומדים וכשאין ב', ק"ל רבה
כו' והמשכילים ב' קכ"ד נשא פ' מהימנא ברעיא שאמרו וכמו

כו' דעתידין דרור)ובגין וקראתם ובגיניה ב' מ"ט לעיל כו',(ועיין
אל איש ושבתם ובגיניה כו', חבורא דמהאי אנת זכאה ואמר

:מקומות וכמה כו', אחוזתו

כו'.יט) אינון הואדאלין שבתוכו חכמה  שיו"ד ,כנ"ל
:חתום מעין

כו'.כ) דגרמין לון ו)שנאמרוי יא נפשנו(במדבר ועתה
כו', כג)יבשה ד ד'(ירמיהו והן תהו, והנה הארץ ראיתי

תורה ביטול בעון אמרינן דשבת ב' ובפרק ובהו, תהו דקרא
כו': וביזה חרב
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עלמא, דוא והרג ביזה וחרא רחכאענתא והאי ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָ
,דה רח ואיה דאמר, מה דיח רח איה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹאסק

כבעתכגואיה רח רהגב עצה רח בינה חכמה רח ְְְִִִַַַַַָָָָָ
יהו''ה ב)ויראת יא ישעיה). ְְִַ

 

ואינ ,התורה של ושיבולי תב שאוכלי לאלו אוי
תורה בסתרי יודעי

ע''א)דבריובזוהר רע''ו ד תצא כי :(פרשת

ûא₣רייתאאבל בל בן ûאכלין לאיýŽן ווי (חמוררùנן, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
(ר'בנן ו'רב מ'ופלא ח'כם דאתחשיב ידעדאורייתא ְַָָולא

קלין ,א₣רייתאû ריןýוחמ קלין אfiא ûא₣רייתא, סתריùְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
אילנא ה', חט חÿה, ûא₣רייתא, חýמרא ,א₣רייתאû ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָבן

ורע. ט₣בûְְָ

רהאבלה ל בל ב כליא תלא אי ,תינר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
(ר'בנ ו'רב מ'פלא ח'כ שנחשב התורה של ידע(חמו''ר ְֵַֹולא

ב יק .רהה ל ריוחמ יק אא ,רהת סתריְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ל ע ,'ה חט ,הח הרה ל וחמרה הרה. ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻל

ורע. ָָטב

אfiאלית חמרא, על למרב ýמטר₣ניתא, ûמלא ûרא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
,דכתיב הýא הדא סýסוון. ג)על על(חבקוק בתר י ְְְֲִִִִַַַָָ

ùמלכýתא, מזלזלין ûאין יýòעה. �תי₣במר ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָסýסי�
ûין לית מלא, òן ל חמרא. על מטר₣ניתא בְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמר
ûא ýבגין חמרא. על בלמר üארחיû עבד, הדי₣ט ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאתר

ùמòיח, üיù תיב(ט ע''א)עני(זכריה רע''ו על(דף כב₣ור ְְְִִִֵֵַַָָ
òýאר יבמ₣ת, הûנ ערýבין ùסימן, flן ýאיה עני ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָחמ₣ר.
ùסýסיא ûרכיב עד ,מל flן אתקרי ולא .כללù ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמתניתין

יóראל. נסת üיליûְְִִֵֵֶֶָ

אי,סיס על אא חמר, על בלר מלה מל ל ר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
תב זה(ג מרבתי(חבקוק סיס על תרב י ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ

.רחמ על הלה יבלהר לכת מזלזלי אי ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָיעה.
על לרב ר עבד, הדיט מק זה אי ,מל  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָל

יח תב ולכ ט)חמר. ענ(זכריה .רחמ על כבור יעני ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
כלל. מנית אר יבמת. נה, ,ביער :סימ  ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָהא
יראל. נסת , סהס כבר עד ,מל  נקרא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹולא

אòדýקýאיה לאו ,üמאתרי לבר ýאיה ד הýא ריù ְְְְִִִֵֵַַַָָ
,üלאתרי אתהûר וכד .מל(יד יי'(זכריה והיה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

מלכים. ùני ראלóי ל ùה₣ן, אמר ,ראלóי והכי .ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלמל
עד מלכים, ùני איýŽן לאו .נ₣יù איýŽן ûאùא, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָגוונא

ûיóראל. לארעא ûְְְְְִִֵַַָָיהדרýן

דהזרחכ .מל אינ ,מלמק מח אה ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
,מיד)למק יראל,(זכריה וכ .למל ה' והיה ְְְְְִִֵֶֶָָָָ

.ניו ה האב, מ .מלכי ני יראל ל ,ה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָנאמר
יראל. לאר חזר עד ,מלכי ני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאינ

ובזוהרי"לרשב אמר מהימנא שרעיא ביאר: הסול
תב שאוכלי לאלו אוי ,חכמי אבל :וחבריו
ורע מטוב מעורבת שתורת כלומר ,התורה של ושיבולי
ואינ וקליפות, מאכל ,המעורבי ושיבולי תב כמו
רק עוסקי אלא ,החיי ע שה תורה, בסתרי יודעי
שאמרו כמו ורע, טוב הדעת ע סוד שהוא ,ובקש בתב

מ.)חז"ל מלא(ברכות אר "לית היתה, חטה הדעת ע ,ְְְֵַַָָ
דר אי  ,"סווס על אא חמרא, על למרב ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָמטרניתא,
תורה של חומר דהיינו חמור על לרכוב והמלכה המל
סוסי על אלא כנ"ל, ורע טוב הדעת וע חטה סוד שהוא
בשעה במשיח כתוב זה ומשו תורה. סתרי סוד שה

עני החמור" על ורוכב "עני ישראל יזכו סימכדשלא הוא
תיבות ראשי שה י'במות, נ'דה ע'ירוביי"ושארענ

יודע שאינו זמ שכל רומז שזה אלו, בכלל ה משניות

כו'.כא) רוח שאמרווהאי בראכמו שמעוני סימן(ילקוט א שית

(דאלקים ורוח כן וגם משיח, של רוחו הוא אלקים ורוח
הקודש רוח על יצירה(כפשטיה)מרמז בספר שאמרו וכמו

הקודש: רוח והוא כו', חיים אלקים רוח אחת א' פרק

(כו'.כב חכמה רוח רוחאואיהו והוא ,משיח של רוחו שהוא
והוא ב' ק"ל רבה באידרא שאמרו כמו רוחין שיתא דכליל

:כנ"ל דאורייתא רזין דהוא בעלה, ו"ק

כו'.(מתל"ה)כג) חכמה רוח רבהואיהו במדר שאמרו כמו
טו) פרשה שמות)ומים אש ראשונות בריות אומנים 'דג

ורוח אפלה, ילדו ומים אור, הוליד אש יסודות, 'ג ורוח,
חכמה: הוליד

הלםכד) עליו יחאי ר מען רי דברי להביא יְְְִִִֵַַַַָָָָורא

ירתי אל ירד וינה זימנא י :ן" ף כ"א ן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָתנים

ירדים, יראל רא ירש: אה, כינא א ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהפינה

ההא – החבל רב מאן ועד עהם, ירדת שההקד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהכינה

ראן בית חבל ,רע למת לח חבל אם י ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹאימר

טבין וימין תא עלייה נפיו יפר ,'וכ ני בית ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹחל

עאה כינא איהי אלקי אל קרא קם א בגין 'ְְְְְְֱִִִִִֶֶָָָָָֹוכ

מתרין ם מבאר הרי ם. ען 'וכ יל יבתא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹאיהי

לכל ,מרתא [זאת כינהה תלגל יגרם א הר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאדם

הלם]. לן ללית תלהעל בואי רטית צרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאחד

ועלה ספת י ועד, ני. בבית ראן בית היה מְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ההר לד וודאי טבים. וימים תת שההקד ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֹלכינה

מעלה הדה הכינה את מעלה דק ת דְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָה

דק ת לד הנעה העל דל מבן זה לפי ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמעלה,

ילמכ במחה חי אי הן ביא מ אלף פל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחב

המחה] ער ציקים, [ארחת אלף ב להל ואין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לער עלה ת דה הר מד יתר דלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמחה

מבה נה, ןן!!!מליהרעי על יל ְְְִִַַַָָָ

ינה", את לבלע לד ג ה' וימן זימנא "ההא ם בהמְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הפינה, ירתי אל ירד וינה י דאמר קדמאה תאל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָא

ותראה בריו ם ען 'וכ מצרימה ע ארד אנכי הא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹודא

נח א גה מ"ם, "סמ א דל ג ה' וימן ועד ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָנפלאת,

דאמר רב ערב איה חבל רב מההא ,גיז ת ניתלְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

י אמר עלי הסיל חוק הא טחל רב, ערב וגם יְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַֹ

ען 'וכ נפא א נהי את לבלע ינח, סילים חיק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעס

ראלי נפק בזמנא ם בהמ הר"א]. ירסת [לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָם

עיםהר הם היגים אר – סגיאין ייהמ קטיל ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמצרים

הא ר דה עתיד תראה בגלתא מצרים, ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָמת

רב. הערב הם הרעים את אר, – לן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלקטלא

על מה אל – תראה גלתא א ונאג – בהמְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ילמד אם – ר"ז הו"ה – זרמ – י – הה"ר – לד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹידי

– תריתא פרקנא אר איה – ההר זהספר ידי על ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

םלק – נההאחר האה אר את הא ר דה לנ ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻיאיר

תדס לעמק ז – נפלאת ארא מצרים מארץ צאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹימי

רתמ נפלאת ואיטה עיני ל תב: מ ודאהרה – ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

תנימ את למד – ליכה היארה הד הן ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻאיה

ההא 'וכ ג ה' וימן אחר: בר ם: ועד .'וכ הרה ְְְְְֵַַַַַָָָָָאר

להן דאגה דחקא נהי את וקא לג ה' ואמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹזימנא

תהענ מני אגים הדל מהחק – ענתא מן ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹדאגין

מן יקן – תלה ל אהה ילים זה חק – מחקא –ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הי – יע עני עם ואת כתיב הא הא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָלתא,

אז היס] מן רטה כלה חז"ל [מאמר ענת ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָתכלית

ם, דה הרה ברי אההר וכל ם. ען אתם, ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיע

ורוכב בדעת, עני הוא הנגלת בתורה רק אלא תורה סתרי
הקדוש ואי ורע, טוב הדעת ע בחינת שהוא חמור, על
שהוא ,שלו הסוס על שרוכב עד מל נקרא הוא ברו
לסוסתי" הפסוק ובסוד המלכות, דהיינו ישראל, כנסת
כלל, רע בלי טוב כולה שהיא רעיתי" דמיתי פרעה ברכבי

דבריו) תוכ כא הקדוש(עד ק"בזוה וכמבואר מז.)כה, על(בשלח
על ש רומז שהוא הזה שכינההפסוק ומבוארגילוי ,

הרע, יצר הוא פרעה ידי על נרדפי ישראל שכאשר ,מכא
דברו עושי רב עלכווהערב היא להינצל היחידה התרופה ,

ל ידי על שזוכי שכינה גילוי וכידועידי הסוד, תורת ימוד
של הנו שער את מגלה אחרא הסטרא כוח הגלות שבסו
הנו שער גילוי ידי על אלא להינצל דר ואי הטומאה,
הזוהר הוא ,בינה שערי חמישי בסוד שהוא הקדושה של

עליאה אימא סוכתכזהקדוש עלינו "ופרוס בבחינת
נשמה לבחינת זוכי הקדוש הזוהר לומדי וכל ,"שלומי
ה הקדושה תורה לסודות זוכי שלא שאלו וכידוע
מטומאת הטמאה לאר בחו הדרי אלו כמו בחוש

קדושה נשמה לה ואי ,העמיבאריכות לאברה חסד ראה)

("אותרוה ר דה לומר: הזוהר ממשי זה ועל ,ְֶַָָ
,מלמק כחזר .מל אינ ,מלמק יד)מח והיה(זכריה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ

.מלכי ני יראל ל ,ה נאמר יראל, וכ .למל 'ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָה

לאר חזר עד ,מלכי ני אינ .ניו ה ,האב מְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
עד מלכי בני נקראי אינ ישראל בני כ ְִֵָיראל.

השכינה סוד שהיא ישראל לאר והרמ"ז)שיחזרו הרמ"ק)וכ
ר"מ בש ומדבר(אומר)תנא ישראל באר שקבוע מי כל

בבוקר ק"ש וקורא בטהרה פירותיו ואוכל הקודש בלשו
הוא הבא עול שב מבושר יהא ט:)ובערב שקלי).

לפרוזה הנה הקמה לשוההח ראעצמ וזה : ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ספר חר חאיי  מע רי נת רע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהיתה
ואי מ אי פע אפס גלת הכינה להית ,הרְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה
חר ידי על מעט יחד הפאר"ת ע ליחד ורצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעזר,
ר ה ,ד סקיע חבריו ע אה היה מה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

אה הד ידי על 'יכינ הא רי קדא ר"זליחד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
הינ,ר"ידיא על תוגוק הלת ל הא זה רח ְְְְְְִִִֵֶַַַַַ

גקטר תתוה עההלת בכל עת כל לחמת ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ניתה יראל ה ני' ונגד כינת ונגד ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנגד
אכלי יוד יי חיו ,חיו קראיה תהא י ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֻֻגלת
והחרב הלע נקרא הרה ועסק יראל, ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָענא
,'כ זה חר מרעת יללה הדת חינת וה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוהרמח,

מיחא. מלא ימי רסלהת עתיד הה לוהפר הוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
טחנ בה ,ה עזרת האל יז אליו ז תְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻא

עכ"ל. ,רצ יהי  אמ ,כיה כלל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהיה

רב, ערב ז אחרנה לת רמז, לה אי לראת מםְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמ

בררה, אחת עצה לנ וי ולצנתא. דחקא לת ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָהיא

ההר ספר ועסק לד ידי על יחאי ר מען לרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלרץ

,תלמה רחמים צא י"הר לנ מבטיח זאת ,דְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה

המקלים, ברי וכדע .[עני ל נין [ולא נין צרי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֻולא

והן טב, ם העל הר"ש, ויטאל, חים רי הרב רנְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָמ

יד ועל ,תללה רסםלהת זה לד עתיד ועד, חי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאי

האה. ותבא הדה הכינה י"ב)אל הזוהר .(אגרות ְְְְִִֵַַַָָָָָֻ

שמותכה) זוהר ע''א)ראה מ''ז דף בשלח תיב(פרשת (שיר: ְִ

א) א,השירים גוונא רעיתי... יתי פרעה רכבי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹֻלססתי

לאחריהן כינא חזרה בתר ימם, לפניהם לה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָויי'

יתי  גיני .'וג האלהים מלא וע כיב ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָיראל,

ואחר ימם, לפניהם הל וה' זה, מ :הקודש בלשון .ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹרעיתי

מלא עו תב יראל, לאחרי כינהה חזרה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

.רעיתי יתי  מם .'וג ְְֱִִִִִִַָָָֹהאלהים

דע"ת,כו) גימטריה רב ערב יששכר בני הקדוש בספר מובא
לתקן רבינו משה בא ולכן ,הדעת עד מגיע שלהם הפגם כי
השנה כי לרמז, יש ובס"ד דקדושה, בדעת אחוז הוא כי אותם

האותיות המה דעתתשע"ד, דקליפה,ש' דע"ת שבירת כלומר
רבינו משה ידי על דקדושה הדעת ושלימות ,רב הערב שהם

,הפגם אותו את לתקן בא "האורשהוא הקדוש הבטיחנו וכבר
שיהיה וא'ה ש'היה מ'ה בזוה"ק שאמרו מה כי זי"ע, החיים"

משהר"תגואל והוא ראשון גואל הוא רבינו משה ממש כי ,
של עם לגאול רוצה לא התורה נותן רבנו ומשה אחרון,
כדי נאחז במה ע"ה, רבנו משה לנו אמר וכבר ,בטלנים

רבנו משה לנו שהבטיח כמו מהימלהיגאל, רעיא נאבזוה"ק ְְְְֵַָָ

קכ"ד:) ף אנ האי(רת הרקיע הרז יזהיר והמילים ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָ

עאה אימא זהרא מן ההר, ספר איה יל ראְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹח

נין, רי לא אין למטעםבה. יראל עתידין בגין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

לתא מן י יפקן ההר, ספר האי איה דחי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאילנא

הן,רחמי. לב)ויתקים ברים)אל ע ואין ינח דד 'ה" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

עכ"ל.נכר ." ֵָ

נפשכז) בספר זיע"א פלאג'י חיים רבי הקדוש דברי וראה
הקדוש)החיים זוהר ספר(ערך בחינת כי ראה גם ראה וז"ל: ,

הנם הנה דיובל, שנים חמישים כי והוא בבינה... הוא הזוהר
לכל בארץ דרור "וקראתם אומרו וזה ,בינה שערי חמישים

דייקאיושביה", הזוהרוקראתם בספר אותם תקראו אשר ,
בארץ "דרור זה ידי דעל מילתא, תליא ובזכותא והתיקונים,
דהם ,כלומר "היא יובל" וקאמר, סיים זה ועל יושביה", לכל

כן כמו בינה, בחינת שיובל כמו אחת, הזוהרבחינה לימוד
גבורה לי בינה אני במאמרהקדוש הקדוש בזוהר שאמרו ומה ,

ויהיו ,דבינה מסטרא שהוא הזוהר ספר לימוד ידי דעל ,הלזה
לרמוז ינחני" יסובב נפשי" ,דחיי מאילנא מלמטה טועמים

כי גימטריהבינהבזה, הכולל עכ"ל.חייםעם ,



חשוון  תשע"ד 7 ◇ אור הזוהר 359

ציוה  חיים  החפץ  מסלנט(.  )הרי"ז  יום  בכל  זוהר  למדו  לתלמידיו  ציוה  הגר"א 
לתלמידיו ללמוד כל הזוהר של אותה פרשה )כוח הזוהר(. הגר"ח קניבסקי שליט"א 
שואל לנכנסים, אתה לומד זוהר? עונה לו לא גמרתי ש"ס! - עונה לו אתה יודע 
הגרי"ל   - פו:(!!!  שיה"ש  )ז"ח  עדן העליון  לגן  תזכה  לא  זוהר  לומד  לא  אם אתה 
שטיינמן שליט"א, אמר גם לבחור תלמד זוהר ותבין )כסא מלך הק' לתיקו"ז( - הגר"ש 
אויערבאך שליט"א אינו ניגש לסעודת שבת עד שסיים והתאחד עם כל הזוהר 
י.ב. פרידמן(. מי שלא לומד זוהר שורפים נשמתו בכל יום   )הרב  של אותה פרשה 

)זוהר פקודי רמז:(.

עלמא, דוא והרג ביזה וחרא רחכאענתא והאי ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָ
,דה רח ואיה דאמר, מה דיח רח איה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹאסק

כבעתכגואיה רח רהגב עצה רח בינה חכמה רח ְְְִִִַַַַַָָָָָ
יהו''ה ב)ויראת יא ישעיה). ְְִַ

 

ואינ ,התורה של ושיבולי תב שאוכלי לאלו אוי
תורה בסתרי יודעי

ע''א)דבריובזוהר רע''ו ד תצא כי :(פרשת

ûא₣רייתאאבל בל בן ûאכלין לאיýŽן ווי (חמוררùנן, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
(ר'בנן ו'רב מ'ופלא ח'כם דאתחשיב ידעדאורייתא ְַָָולא

קלין ,א₣רייתאû ריןýוחמ קלין אfiא ûא₣רייתא, סתריùְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
אילנא ה', חט חÿה, ûא₣רייתא, חýמרא ,א₣רייתאû ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָבן

ורע. ט₣בûְְָ

רהאבלה ל בל ב כליא תלא אי ,תינר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
(ר'בנ ו'רב מ'פלא ח'כ שנחשב התורה של ידע(חמו''ר ְֵַֹולא

ב יק .רהה ל ריוחמ יק אא ,רהת סתריְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ל ע ,'ה חט ,הח הרה ל וחמרה הרה. ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻל

ורע. ָָטב

אfiאלית חמרא, על למרב ýמטר₣ניתא, ûמלא ûרא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
,דכתיב הýא הדא סýסוון. ג)על על(חבקוק בתר י ְְְֲִִִִַַַָָ

ùמלכýתא, מזלזלין ûאין יýòעה. �תי₣במר ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָסýסי�
ûין לית מלא, òן ל חמרא. על מטר₣ניתא בְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמר
ûא ýבגין חמרא. על בלמר üארחיû עבד, הדי₣ט ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאתר

ùמòיח, üיù תיב(ט ע''א)עני(זכריה רע''ו על(דף כב₣ור ְְְִִִֵֵַַָָ
òýאר יבמ₣ת, הûנ ערýבין ùסימן, flן ýאיה עני ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָחמ₣ר.
ùסýסיא ûרכיב עד ,מל flן אתקרי ולא .כללù ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמתניתין

יóראל. נסת üיליûְְִִֵֵֶֶָ

אי,סיס על אא חמר, על בלר מלה מל ל ר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
תב זה(ג מרבתי(חבקוק סיס על תרב י ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ

.רחמ על הלה יבלהר לכת מזלזלי אי ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָיעה.
על לרב ר עבד, הדיט מק זה אי ,מל  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָל

יח תב ולכ ט)חמר. ענ(זכריה .רחמ על כבור יעני ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
כלל. מנית אר יבמת. נה, ,ביער :סימ  ְְְְְִִִִִֵָָָָָָָהא
יראל. נסת , סהס כבר עד ,מל  נקרא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹולא

אòדýקýאיה לאו ,üמאתרי לבר ýאיה ד הýא ריù ְְְְִִִֵֵַַַָָ
,üלאתרי אתהûר וכד .מל(יד יי'(זכריה והיה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

מלכים. ùני ראלóי ל ùה₣ן, אמר ,ראלóי והכי .ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלמל
עד מלכים, ùני איýŽן לאו .נ₣יù איýŽן ûאùא, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָגוונא

ûיóראל. לארעא ûְְְְְִִֵַַָָיהדרýן

דהזרחכ .מל אינ ,מלמק מח אה ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
,מיד)למק יראל,(זכריה וכ .למל ה' והיה ְְְְְִִֵֶֶָָָָ

.ניו ה האב, מ .מלכי ני יראל ל ,ה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָנאמר
יראל. לאר חזר עד ,מלכי ני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאינ

ובזוהרי"לרשב אמר מהימנא שרעיא ביאר: הסול
תב שאוכלי לאלו אוי ,חכמי אבל :וחבריו
ורע מטוב מעורבת שתורת כלומר ,התורה של ושיבולי
ואינ וקליפות, מאכל ,המעורבי ושיבולי תב כמו
רק עוסקי אלא ,החיי ע שה תורה, בסתרי יודעי
שאמרו כמו ורע, טוב הדעת ע סוד שהוא ,ובקש בתב

מ.)חז"ל מלא(ברכות אר "לית היתה, חטה הדעת ע ,ְְְֵַַָָ
דר אי  ,"סווס על אא חמרא, על למרב ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָמטרניתא,
תורה של חומר דהיינו חמור על לרכוב והמלכה המל
סוסי על אלא כנ"ל, ורע טוב הדעת וע חטה סוד שהוא
בשעה במשיח כתוב זה ומשו תורה. סתרי סוד שה

עני החמור" על ורוכב "עני ישראל יזכו סימכדשלא הוא
תיבות ראשי שה י'במות, נ'דה ע'ירוביי"ושארענ

יודע שאינו זמ שכל רומז שזה אלו, בכלל ה משניות

כו'.כא) רוח שאמרווהאי בראכמו שמעוני סימן(ילקוט א שית

(דאלקים ורוח כן וגם משיח, של רוחו הוא אלקים ורוח
הקודש רוח על יצירה(כפשטיה)מרמז בספר שאמרו וכמו

הקודש: רוח והוא כו', חיים אלקים רוח אחת א' פרק

(כו'.כב חכמה רוח רוחאואיהו והוא ,משיח של רוחו שהוא
והוא ב' ק"ל רבה באידרא שאמרו כמו רוחין שיתא דכליל

:כנ"ל דאורייתא רזין דהוא בעלה, ו"ק

כו'.(מתל"ה)כג) חכמה רוח רבהואיהו במדר שאמרו כמו
טו) פרשה שמות)ומים אש ראשונות בריות אומנים 'דג

ורוח אפלה, ילדו ומים אור, הוליד אש יסודות, 'ג ורוח,
חכמה: הוליד

הלםכד) עליו יחאי ר מען רי דברי להביא יְְְִִִֵַַַַָָָָורא

ירתי אל ירד וינה זימנא י :ן" ף כ"א ן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָתנים

ירדים, יראל רא ירש: אה, כינא א ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהפינה

ההא – החבל רב מאן ועד עהם, ירדת שההקד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהכינה

ראן בית חבל ,רע למת לח חבל אם י ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹאימר

טבין וימין תא עלייה נפיו יפר ,'וכ ני בית ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹחל

עאה כינא איהי אלקי אל קרא קם א בגין 'ְְְְְְֱִִִִִֶֶָָָָָֹוכ

מתרין ם מבאר הרי ם. ען 'וכ יל יבתא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹאיהי

לכל ,מרתא [זאת כינהה תלגל יגרם א הר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאדם

הלם]. לן ללית תלהעל בואי רטית צרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאחד

ועלה ספת י ועד, ני. בבית ראן בית היה מְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ההר לד וודאי טבים. וימים תת שההקד ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֹלכינה

מעלה הדה הכינה את מעלה דק ת דְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָה

דק ת לד הנעה העל דל מבן זה לפי ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמעלה,

ילמכ במחה חי אי הן ביא מ אלף פל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחב

המחה] ער ציקים, [ארחת אלף ב להל ואין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לער עלה ת דה הר מד יתר דלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמחה

מבה נה, ןן!!!מליהרעי על יל ְְְִִַַַָָָ

ינה", את לבלע לד ג ה' וימן זימנא "ההא ם בהמְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הפינה, ירתי אל ירד וינה י דאמר קדמאה תאל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָא

ותראה בריו ם ען 'וכ מצרימה ע ארד אנכי הא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹודא

נח א גה מ"ם, "סמ א דל ג ה' וימן ועד ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָנפלאת,

דאמר רב ערב איה חבל רב מההא ,גיז ת ניתלְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

י אמר עלי הסיל חוק הא טחל רב, ערב וגם יְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַֹ

ען 'וכ נפא א נהי את לבלע ינח, סילים חיק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעס

ראלי נפק בזמנא ם בהמ הר"א]. ירסת [לפי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָם

עיםהר הם היגים אר – סגיאין ייהמ קטיל ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמצרים

הא ר דה עתיד תראה בגלתא מצרים, ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָמת

רב. הערב הם הרעים את אר, – לן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלקטלא

על מה אל – תראה גלתא א ונאג – בהמְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ילמד אם – ר"ז הו"ה – זרמ – י – הה"ר – לד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹידי

– תריתא פרקנא אר איה – ההר זהספר ידי על ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

םלק – נההאחר האה אר את הא ר דה לנ ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻיאיר

תדס לעמק ז – נפלאת ארא מצרים מארץ צאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹימי

רתמ נפלאת ואיטה עיני ל תב: מ ודאהרה – ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

תנימ את למד – ליכה היארה הד הן ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻאיה

ההא 'וכ ג ה' וימן אחר: בר ם: ועד .'וכ הרה ְְְְְֵַַַַַָָָָָאר

להן דאגה דחקא נהי את וקא לג ה' ואמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹזימנא

תהענ מני אגים הדל מהחק – ענתא מן ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹדאגין

מן יקן – תלה ל אהה ילים זה חק – מחקא –ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

הי – יע עני עם ואת כתיב הא הא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָלתא,

אז היס] מן רטה כלה חז"ל [מאמר ענת ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָתכלית

ם, דה הרה ברי אההר וכל ם. ען אתם, ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיע

ורוכב בדעת, עני הוא הנגלת בתורה רק אלא תורה סתרי
הקדוש ואי ורע, טוב הדעת ע בחינת שהוא חמור, על
שהוא ,שלו הסוס על שרוכב עד מל נקרא הוא ברו
לסוסתי" הפסוק ובסוד המלכות, דהיינו ישראל, כנסת
כלל, רע בלי טוב כולה שהיא רעיתי" דמיתי פרעה ברכבי

דבריו) תוכ כא הקדוש(עד ק"בזוה וכמבואר מז.)כה, על(בשלח
על ש רומז שהוא הזה שכינההפסוק ומבוארגילוי ,

הרע, יצר הוא פרעה ידי על נרדפי ישראל שכאשר ,מכא
דברו עושי רב עלכווהערב היא להינצל היחידה התרופה ,

ל ידי על שזוכי שכינה גילוי וכידועידי הסוד, תורת ימוד
של הנו שער את מגלה אחרא הסטרא כוח הגלות שבסו
הנו שער גילוי ידי על אלא להינצל דר ואי הטומאה,
הזוהר הוא ,בינה שערי חמישי בסוד שהוא הקדושה של

עליאה אימא סוכתכזהקדוש עלינו "ופרוס בבחינת
נשמה לבחינת זוכי הקדוש הזוהר לומדי וכל ,"שלומי
ה הקדושה תורה לסודות זוכי שלא שאלו וכידוע
מטומאת הטמאה לאר בחו הדרי אלו כמו בחוש

קדושה נשמה לה ואי ,העמיבאריכות לאברה חסד ראה)

("אותרוה ר דה לומר: הזוהר ממשי זה ועל ,ְֶַָָ
,מלמק כחזר .מל אינ ,מלמק יד)מח והיה(זכריה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ

.מלכי ני יראל ל ,ה נאמר יראל, וכ .למל 'ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָה

לאר חזר עד ,מלכי ני אינ .ניו ה ,האב מְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
עד מלכי בני נקראי אינ ישראל בני כ ְִֵָיראל.

השכינה סוד שהיא ישראל לאר והרמ"ז)שיחזרו הרמ"ק)וכ
ר"מ בש ומדבר(אומר)תנא ישראל באר שקבוע מי כל

בבוקר ק"ש וקורא בטהרה פירותיו ואוכל הקודש בלשו
הוא הבא עול שב מבושר יהא ט:)ובערב שקלי).

לפרוזה הנה הקמה לשוההח ראעצמ וזה : ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ספר חר חאיי  מע רי נת רע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהיתה
ואי מ אי פע אפס גלת הכינה להית ,הרְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה
חר ידי על מעט יחד הפאר"ת ע ליחד ורצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעזר,
ר ה ,ד סקיע חבריו ע אה היה מה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

אה הד ידי על 'יכינ הא רי קדא ר"זליחד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
הינ,ר"ידיא על תוגוק הלת ל הא זה רח ְְְְְְִִִֵֶַַַַַ

גקטר תתוה עההלת בכל עת כל לחמת ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ניתה יראל ה ני' ונגד כינת ונגד ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָנגד
אכלי יוד יי חיו ,חיו קראיה תהא י ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֻֻגלת
והחרב הלע נקרא הרה ועסק יראל, ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָענא
,'כ זה חר מרעת יללה הדת חינת וה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוהרמח,

מיחא. מלא ימי רסלהת עתיד הה לוהפר הוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
טחנ בה ,ה עזרת האל יז אליו ז תְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻא

עכ"ל. ,רצ יהי  אמ ,כיה כלל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהיה

רב, ערב ז אחרנה לת רמז, לה אי לראת מםְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמ

בררה, אחת עצה לנ וי ולצנתא. דחקא לת ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָהיא

ההר ספר ועסק לד ידי על יחאי ר מען לרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלרץ

,תלמה רחמים צא י"הר לנ מבטיח זאת ,דְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה

המקלים, ברי וכדע .[עני ל נין [ולא נין צרי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֻולא

והן טב, ם העל הר"ש, ויטאל, חים רי הרב רנְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָמ

יד ועל ,תללה רסםלהת זה לד עתיד ועד, חי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאי

האה. ותבא הדה הכינה י"ב)אל הזוהר .(אגרות ְְְְִִֵַַַָָָָָֻ

שמותכה) זוהר ע''א)ראה מ''ז דף בשלח תיב(פרשת (שיר: ְִ

א) א,השירים גוונא רעיתי... יתי פרעה רכבי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹֻלססתי

לאחריהן כינא חזרה בתר ימם, לפניהם לה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָויי'

יתי  גיני .'וג האלהים מלא וע כיב ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָיראל,

ואחר ימם, לפניהם הל וה' זה, מ :הקודש בלשון .ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹרעיתי

מלא עו תב יראל, לאחרי כינהה חזרה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

.רעיתי יתי  מם .'וג ְְֱִִִִִִַָָָֹהאלהים

דע"ת,כו) גימטריה רב ערב יששכר בני הקדוש בספר מובא
לתקן רבינו משה בא ולכן ,הדעת עד מגיע שלהם הפגם כי
השנה כי לרמז, יש ובס"ד דקדושה, בדעת אחוז הוא כי אותם

האותיות המה דעתתשע"ד, דקליפה,ש' דע"ת שבירת כלומר
רבינו משה ידי על דקדושה הדעת ושלימות ,רב הערב שהם

,הפגם אותו את לתקן בא "האורשהוא הקדוש הבטיחנו וכבר
שיהיה וא'ה ש'היה מ'ה בזוה"ק שאמרו מה כי זי"ע, החיים"

משהר"תגואל והוא ראשון גואל הוא רבינו משה ממש כי ,
של עם לגאול רוצה לא התורה נותן רבנו ומשה אחרון,
כדי נאחז במה ע"ה, רבנו משה לנו אמר וכבר ,בטלנים

רבנו משה לנו שהבטיח כמו מהימלהיגאל, רעיא נאבזוה"ק ְְְְֵַָָ

קכ"ד:) ף אנ האי(רת הרקיע הרז יזהיר והמילים ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָ

עאה אימא זהרא מן ההר, ספר איה יל ראְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹח

נין, רי לא אין למטעםבה. יראל עתידין בגין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

לתא מן י יפקן ההר, ספר האי איה דחי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאילנא

הן,רחמי. לב)ויתקים ברים)אל ע ואין ינח דד 'ה" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

עכ"ל.נכר ." ֵָ

נפשכז) בספר זיע"א פלאג'י חיים רבי הקדוש דברי וראה
הקדוש)החיים זוהר ספר(ערך בחינת כי ראה גם ראה וז"ל: ,

הנם הנה דיובל, שנים חמישים כי והוא בבינה... הוא הזוהר
לכל בארץ דרור "וקראתם אומרו וזה ,בינה שערי חמישים

דייקאיושביה", הזוהרוקראתם בספר אותם תקראו אשר ,
בארץ "דרור זה ידי דעל מילתא, תליא ובזכותא והתיקונים,
דהם ,כלומר "היא יובל" וקאמר, סיים זה ועל יושביה", לכל

כן כמו בינה, בחינת שיובל כמו אחת, הזוהרבחינה לימוד
גבורה לי בינה אני במאמרהקדוש הקדוש בזוהר שאמרו ומה ,

ויהיו ,דבינה מסטרא שהוא הזוהר ספר לימוד ידי דעל ,הלזה
לרמוז ינחני" יסובב נפשי" ,דחיי מאילנא מלמטה טועמים

כי גימטריהבינהבזה, הכולל עכ"ל.חייםעם ,
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סגולת הרשב"י: פדיון נפש האמיתי, הגדול ביותר בעולם שיציל נפשך )ללא כסף(.

אמור במשך שבעה ימים ברציפות את דף האידרא, )רצוי לאחר התפילה תן וחלק לעוד 3 אנשים את דף האידרא, וכן 
הלאה(. כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה כולם מוגנים בתיבת נוח 

של הרשב"י: - הזוהר קדוש

כל הרבנים ואדמורי"ם וראשי 
ישיבות ומלמדים יקיימו דברי 
האמיתיים  ישראל  גדולי  כל 
הקטנים  על  גדולים  להזהיר 
הקדוש  זוהר  וילמדו  שילמדו 
מרן  שפסק  כמו  יום  בכל 
הקדוש רבי עובדיה יוסף זי"ע


