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חלק ד

עיקר לקבע צריך  זי"ע הקדוש מהרמח"ל נורא מכתב 
הקדוש  בזוהר למודו 

כבוד שמח אשר  ראיתי תורתו... כבוד הוד אגרת קבלתי
לאל, תודה  שמח אני  וג בנגלות , פרי עשיתי כי תורתו 
תמימה כלה כי הקדושה, תורתו  חלקי בכל ה' יחנני באשר 
כבוד הוד  כונת שלו , בגביע אני מנחש  א נפש . ומשיבת
הנסתרות מניח  הייתי ולולי  מתאוה, היה לזה  אשר תורתו 
מאד לי צר ואני לשמחה, לו  היה כבר בנגלות  עסקי ועושה
קרוב  הייתי לולי כי  תורתו , כבוד הדרת מאת רחוק היותי
וגדול  שר כמוהו, איש כי  מלהשתדל, מניח הייתי לא אליו 

הבהיר , אור  הפנימי, הטוב  את יעזוב  הנקיה ,בישראל , סלת
התורה פשט שהוא השדה  בעשב  רק הרמה  נפשו  להשביע
אמרו: עליו אשר  שוה, וגזרה  וחומר הקל  חיי, ובתמרור

קשה" בעבודה חייה את כז.)"וימררו  א' מקרא(זהר הלא .
כל  השדה ", כצי חסדו  וכל חציר הבשר "כל ואומר: צווח

עבדי לגרמיהו דעבדי ל')חסד הקדושה(תקו"ז  והשכינה  ,
לה מנהל ואי הגלות , מ אותה שינהלו לבניה הממתנת 
נחת נמצא מה  דבר : וסו ה '? בעיני הייטב  ילדה. בני מכל
 והפסקי  הגדולי הפלפולי בכל הוא ברו ליוצרנו  רוח
אור ולגלות ה' בסוד לעמוד  מתחזק אחד ואי ?הרבי
ברית לזכר  "וראיתיה  בה : שנאמר השכינה אל כבודו
רשב "י  הקדוש  מדבר בסתר  לא דאוריתא. ברזי :"עול

קוק) הרב  מוסד  מהדורת ע:  ד שה"ש על  חדש וזהר רמז: ד ב' על (זהר
"בנשי היפה ל תדעי לא א" יודעפסוק: שאינו שמי

 מפקי , וסגיאי טבי עובדי ביה אית אפילו  דאוריתא  רזי
עלמא דההוא תרעי מכל הקדושליה הרב הסתיר ההסתר .

דבריו  זלה"ה ואתחנ)האר"י המצוות , שהואבאמרו ,(שער שמי
ומי  בהלכה, היותר לכל  שתי או אחת שעה יעי חרי
יהיה העסק  עקר אלא עקר, כל  בה  יעי לא  חרי שאינו
למה  כ א התורה. פנימיות ובקבלה, ובאגדות במדרשי
אד אי הכלל: זה הטפל? את ונאחוז העקר  את נעזב
בידיעתו  שהמשי מה האור  אלא  לבוא, לעתיד מוצא
ומי  פנימי, באור יהנה הפנימיות שידע ומי  הזה, בעול

.פני שו על ממנו  יהנה לא השיגו הלאשלא יאמרו : וכי
נעזב  לא לא, ?אות הנעזוב  לישראל   צריכי הדיני
הכי, בלאו אפשר שאי לפי זמני  לה נקבע אבל  ,אות

,הרבי בעוונותינו  רע  זה הלא ח "ו . זמננו נבלה בה לא א
האור ומ האמת מעל רחקו כבר ישראל חכמי שרב
הבל. של פלפוליה אחרי ללכת אלקינו, ה ' כבוד ,הנעי
הוא , לעקלקלות א לעקל א יודע הוא לבות בוח וה'

והכבוד  הבצע אחרי אלא נוטי אינ לה כי  שיביא ומה  :
 האד על לי צר  . לה יבחרו  אותו  ,נפש אות ככל  מאלה 
במה עסקו עקר  יעשה  לא אשר תורתו, כבוד הדרת הגדול
במעדני  יתעד אכלו  ולפי כמוהו, אשר לאיש  ראוי שהיה 
אבר שבכחי, מה  אלא בכחי אי אני . עול של  מלכו  ,מל

והו האמת ,  בדר ללכת  יעצני אשר  ה ' בניואת  בלב  ית א
תמיד..."  לה הטוב  פ "ח )את אגרת  רמח "ל  .(אגרות

זי"ע, פתייה יהודה  רבי האלוקי המקובל שכתב  מה וידוע
מאסונות בזמנו ניצלו  הרשב "י תורת לימוד בזכות  שרק
הגיוס  לגזרת ג מרגוע  נמצא בזה  כ א הגיוס , ומגזירת
וישיבה , ישיבה שבכל הישיבות, בני על  המרחפת  האיומה 
הפחות לכל הקדוש  הזוהר בספר קבוע לימוד סדר יקבעו
אז  או  לסיימו. לנכו ויראו  גמירא, ועד  מרישא ,ביו שעה
שתתבטל  ומובטח !בישי מרעי ומכל הגזירות, מכל  ינצלו
קימנו כבר ואלו   הקדושה . בתורה לעסוק ויוכלו  הגזירה 
בגירסא הקדוש  זוהר  בחבורה ללמוד זיע "א הרמח"ל  עצת
עלינו , הקמי כל  מיד  ונצלנו  לנו, הונח כבר ברציפות ,

טהרה , לרוח יג)וזכינו  ז פרק שמיא"(דניאל ענני  ע "וארו 
ישראל! וגבר 

הזה הקדוש לחיבור יכנסו  חברי אחי ישראל  וכל
לידבק ממקומ שגורשו  הנשמות לאלו ניתנה "ורשות

החיבור" ע "ב)בזה א' ד זוהר המוסר(תיקוני ממעינות  לשאוב
השכינה כנפי  בצל ולחסות הקדוש  שבזהר  והחיזוק
הרי  ,לכ מסוגל  אחד כל היה לא כה  עד וא  הקדושה.
 לשו ע הקדוש הזוהר  דברי של  זו הוצאה ידי על  עתה,
סעודה ועליו   ערו שולח הרי  במילה מלה  הקודש ,
פרשת את ללמוד וכגדול, כקט ואיש , איש לכל  השווה 
החפ] ישראל, גדולי  כרצו הקדוש , הזוהר  ע יחד השבוע 

.ברחמי הגאולה ולהחיש [חיי

מה וראה ר מהבא רת  ב הר ע"אדאמרו קכ "ט ) ְַַַַָָָֹ

ל :וע "ב) האמר  ההדי ע מתחרת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהכינה 
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המשך בעלון הבא

מההקודש , תר איהי בספא, י קדה  : נל וזה , ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
מי   אי ,ל למר יכיל יחיד  אפי ודא ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָדאקימנא.
אא אי לאו  קדה , ד ה  ל י מ אבל  .תרְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹ
.הדי מתח רא כינ א  ד ה ל גי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹבערה,
ערה . אא איה לאו  אתיא, דכינא קדה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָבכל 

כב)כיב, יראל (ויקרא ני ,' וג יראל  ני  בת ונקי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָ
 לי ל אית יע אר ולא ו אי , דה ל ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹאי

הקודש]:  ל] מ אחרא. , ר היא   הדה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֻ
אפ וזה ,ארנ ברי תא ,ת א ל מר י כל יחיד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רא.הא אינ הדה ל  דה  ל ברי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
דה  ל ע מתחרת הכינה י מתח רת [ע רה, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

הקודש  ל האמר ההדי  ורא"ג)ע קד ה](רמ"ק  לכל , ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻ
ערה אא  זה אי אה, תבהכינה כב), (ויקרא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ד ה  ל ה יראל ני .' וג יראל  ני  ת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹונקי
] ואי ואי הקודש  ל נקראי ה יראל (רמ"קבני  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אחרת .ורא"ג)  ל לה  יע אר ולא ,[ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

נשגב  הזוהר ספר לימוד כתב : יוע פלא הקדוש  בספר
קאמר מאי ידע  לא אי ואפילו  הנפש , ולקדש  לטהר מאוד
ברו הקדוש  לפני  חשוב הוא הרבה  שגיאות בו ושוגה
חשוב  כלל , מבי באי אפילו הקדוש  זוהר  בלימוד הוא...

וכו'. ה ' לפני  ומרוצה  זוהר)ומקובל ז', אות  יוע ובער(פלא 
כתב: ולקדשזוהר, לטהר  מאוד נשגב הזוהר  ספר למוד

שגיאותהנפש בו ושוגה קאמר מאי  ידע לא אי ואפילו
עלי  ודגלו כדכתיב  הוא  ברו הקדוש לפני חשוב  הוא הרבה
הדבר למה  הא אהבה עלי ודלוגו ז"ל  רבותינו פירשו אהבה 
תיבות של  חציי ומדבר  דבר  יודע שאינו קט לתינוק דומה 
יושב   כ לקולו ישמחו לו יצחקו  ואמו ואביו  שפה  בלעגי
חיבה לו  יש הישראלי כשהאיש וישמח  ישחק   בשמי
מי  לו  אי או משגת דעתו אי  א ללמוד  ורוצה  בתורה
ובא ליוצרו רוח נחת  עושה  בודאי כשיודע  ולומד שילמדנו 
ללמוד יודע שאינו למי פטור   מקו אי כ כי הנה בשכרו 
שיודע . כמו  ללמוד יכול  כי הדי ליו פוטרתו זו טענה  אי
חשוב  שהוא תורה חידושי מעלת כתב: חידוש   ובער 
שבונה הקדוש בזוהר שאמרו עד ממעל בשמי מאוד
וליסוד שמי "לנטוע אומר הכתוב ועליו   חדשי שמי
עימי  אלא עמי  תקרי  אל  אתה " עמי לציו ולאמר  אר
לכל  גדול תקו והוא וכו' הוא ברו להקדוש שות שנעשה 

וכו' הברית  פג לעו ובפרט חטאת ולכל לימוד עו וג
חידש כאילו חשוב  מבי באי א הקדוש הזוהר ספר 
לבו  שיכוי ובלבד הממעיט  ואחד המרבה ואחד .חידושי

עכל "ק.לשמי

הקדוש  הזוהר  בלימוד  יתאחדו   הע שכל  ידי (ותנעלועל

הרע) היצר בפני  התירוצי שיקויי דלת  נזכה  כאחד  כולנו  בכ ,
ביה", אתגליא דהאי דרא "זכאה  הרשב"י נבואת בנו 

פנחס פרשת בזוהר  מהימנא הרעיא ע"א)וכדברי "כל(רי "ט
דהוו  דרי בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא  שכ
עד  באורייתא  הוא ברי לקודשא דמי תתנו  אל אבתריה,

קודשא" רוח עלינו  הרעיא,יערה אותנו שמצוה נמצא 
הרשב"י  של שתורתו  דווקא  הקדוש  בזוהר ללמוד מהימנא
לתת  ולא הפסק ללא ללמוד  וצרי הדורות, סו עד מאיר

שיגאלנו. עד הוא ברו לקדוש נבאתמנוחה נ יְִַַָויק
מלאכי: פתאהביא לפני דר פ ה מלאכי לח "הנני  ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הרית   מלא ימבק א אר האד  היכל אל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיב א
צבק ת" ה' אמר בא הה חפצי א א')אר  ג' פרק  ,(מלאכי ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

נ נפ דת ועל לתינגא על  ,נל וי מח עיננ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָירא
בב "א . למיע ְִִַָֻגא ת

הזוהר לימוד של העצו כוחו שכנגד ידעתי ג ידעתי
 הנו בשער  להיכנס ישראל  ע זוכי זה ידי  שעל  הקדוש 
" הסמ השלימה, הגאולה לקראת  והולכי הקדושה של 
 דת את וישלח רח "ל האחוריות רגליו  על יעמוד "מ
למשה שאמרו  כמו  דרכ וממשיכי ותלמידיה ואביר

יד)רבינו  ב, עלינ (שמות ופט ר לאי מ מי "ו אמר ,ְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ
מה ו ירא הצרי את   הרג אר אמר אה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהלהרגני

הבר נ דע  אכ שאמרואמר ועדתו קרח ותלמידי ," ֵַַַַָָָֹ
הכתוב  יג)עליהיב טז , לדת ":(במדבר לקרא מ ה  ְְְִִֶַַָָֹולח

 העליתנ י המעט  נעלה: לא אמר ו אליאב ני ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹולאביר
 עלינ תרר י דר להמיתנ  דב חלב  זבת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמאר

ישקטו  ולא ינוחו ולא ה רר".  (כאכ נז, :(ישעיה ְִֵַָ
מימ גר ו יכל לא הקט י  נגר   עי והר"רפ יו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

קיבלנו  כ דרבנ באיצטלא טצדקי  מיני בכל  ויבואו  ִָוטיט,
האברבנאל  שכתב כמו לי  נראה   וכ חשבנו  וכ מרבותינו

ד') אביו ,(הושע בש פי' והרד "ק וז"ל : ישאל, בעצו  עמי
 הדר מקלו  שיורהו העוור כמו היו שה לו יגיד ומקלו
שהיו  השקר לנביאי משל זה ושהיה בה  יל אשר
דעת  ולא  בקרב אי שרוח היות ע  פיה על מתנהגי

יבש  כע כ"א תבונה עצוולא  דרכו  ע"פ לפרש   נכו ויותר  ,
עו באר היה  איש  המורה  הרב  כמ "ש  עצה (איוב מגזרת 

א) בגנות א, יגיד ישאל  ביועצו עמי אמר היו כאילו  שלא
מהיוע א כי הסנהדרי מפי ושואלי התורה שומרי 
כי  מה מהמחמיר שואלי היו  לא   וג ,לה אשר בליעל
והמקל כלומר לו יגיד ומקלו אומרו והוא מהמקל א

לו, יגיד לו שנהגואשר מקו בפ ' אמרו ב)וכ נב,  פסחי)

כל  לו יגיד ומקלו  ישאל  בעצו עמי יוס רב עליה  קרי
הוא, צחות   דר זה  כל אבל לו, יגיד לו  מקלו המקל עני כי

איזהו  קסמי קוס ספרי ולשו  קס דר הוא  לו יגיד
 אל לא א אל א ואומר  במקלו , האוחז זהו  וכ"כקוס ,

מ"ה בלאו לו אשר המצות מני בספר המיימוני הרב
על  במקל שמכה  מי  מה יש  וז "ל : הקס מיני בביאור
מחשבתו ויפנה זרות צעקות  וצועק תכופות הכאות האר
ההכפאה עניני  דמיו לו שיקרו עד  ארו  זמ ארצה  ויביט
ע"כ: במערב  אחת פע זה  ראיתי וכבר  שיהיה  מה  יגיד ואז 

המדע  בספר הגוי )וכ "כ  וחקי ע"ז  מהל ' וז "ל:(בפ"א מי , ויש
שתפנה עד בו  ומכה עליו ונשע בידו  מקלו  שיאחז
ישאל בעצו עמי אומר שהנביא  הוא ומדבר  מחשבתו 

לו  יגיד זי"ע .ומקלו האברבנאל  עכ "ל ע"כ .

נח ב  פרשת  זוהר ע''ב)ראה עו  א (דול רעתא  הו גי מה ... :ְְְְֲִִִַָָ
יזמ אר  ל מה יצר  לא תיב  דה ל ממלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹחד 
חברייא  א אנ .ה ללטאה  יכיל לא דלעילא  ודינא  ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָלע ת,
ה אחת  על חד, רע תא חד ל א ואנ א רייתא, קימתעְְְְְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָָ
אבל ... לייא  דפ מא מה כ א אמע ח יא ר י אמר ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָֹוכה...

תיב , מה דאתי ג)זמנא בר רה(צפניה  פה   י ע אל אהפ אז י ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
כתיב , אחד כ לעבד יי     יד)לקרא יי (זכריה  והיה  ְְְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֻ

בלשו אחד. מ אחד יי יהיה ההא  האר ל על ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלמל

דה  ל רימד אחד ולב  רצ הי מ מה ... ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהקודש
יכל לא מעלה ודי לעת, יזמ א ר ל מה י צר  לא  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹתב
אחד  לב ואנ רה, קיתע החברי א  אנ  ה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹללט
ה ל נ מע  חיא, רי אמר  וכה... ה  אחת  על אחד, ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹורצ

תב? מה לבא לעתיד אבל לי ... הה ג)דר אז(צפניה  י ְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ
 כ לעבד ה '  כ לקרא  בררה פה יע אל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻאה

וכתב יד)אחד , יהיה(זכריה ההא  האר ל על למל ה' והיה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אחד . מ אחד ְֶֶָָה'


