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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 פקוח נפש
חלק א'

יקריקריקריקר!!!! ישיבהישיבהישיבהישיבה ובןובןובןובן אברךאברךאברךאברך
מקדשות, בתי שני חורבן על בוכים שאנו  שבועות בשלוש לדעת עכשיו  המקדש ?צריכים  בית נחרב  למה א.

רז"לב. א)אמרו א, יומא בימיו(ירושלמי  נחרב כאלו בימיו המקדש  בית  נבנה  שלא דור  לומדיםכל לא אנו ואם  ,
בימינו. המקדש בית נבנה  שלא בזה חלק  לנו יש אז הקדוש , זוהר

הקדוש  כ"ו כ"ז )בזוהר זצ"ל(בראשית ויטאל חיים בראשית)ורבי בפרשת הזוהר פי  על ההקדמות  לשער נתן(בהקדמה  ורבי  ,
מביאו ערלה)מברסלב והלכות ידים נטילת להיות:(בהלכות יכול  הוא הדעת עץ  ידי שעל בגאווה האדם  את פיתה הנחש 

העולם  כל  על  ולשלוט כביכול , עמו ולהתחרות החכמות כאלקים, כל שורש הדעת , מעץ לקח  הראשון אדם  .
והוא החיצוניות, יתברך, השם  את דרכה ולהשיג הקבלה, חכמת הקדושה, התורה החיים בעץ להתעסק בחר  ולא

היום ועד מאז החטאים  כל  הארור,שורש הנחש של הרע ללשון ומאז שהאמין הקדוש , זוהר ללמוד רצה ולא
ישראל. בני את להחטיא שגרמו רב הערב יצאו ומשם ורע, מטוב מעורב  העולם כל הלאה ביארועד ובאריכות 

זצ"ל ויטאל חיים  רבי  האלקי  בראשית)מורינו בפרשת הזוהר פי  על  ההקדמות לשער שלא (בהקדמה הוא הראשון אדם שחטא
עד המקדשות  שני חורבן גרם הקדוש  וזוהר  הקבלה חכמת מללמוד שנמנעו  ובגלל הקדוש, זוהר ללמוד בחר

הקדוש . זוהר ללמוד בתשובה ישראל בני שישובו

        
  

[במאמר ]וזה אחר  במקום נתבאר "הנה זי "ע: המרח "ו  לשון
טוב הדעת  בעץ הראשון אדם עון כי  הוא,הזה שלאורע

פגם  בא ומשם הקבלה . חכמת שהיא  החיים בעץ  להתעסק בחר 
וסדום  הפלגה  ודור המבול דור צמחו זה  ידי ועל  ואחרהיסוד , .

להכיר ולא  האדמה בעבודת להתעסק ובחרו והבל קין באו כך
הכוכבים את לעבוד שהחלו אנוש  דור קם ואז הבורא. את
הארץ. מן  שמו ונשכח  יתברך השם את ששכחו עד והמזלות
ובנינה, פיתוחה האדמה, בעבודת להתעסק בחרו קין  של זרעו
הארץ , ותשחת המותרות, אחר ורדפו יתברך  השם  את ושכחו
קם אז תרנ"ו, בשנת  הגדול במבול העולם מן  שנמחקו גרם  וזה
התפלל ולא דורו  את הוכיח  לא  אבל התיבה , את ובנה נח 
אחר רדפו כן  וכמו הפלגה, דור אנשי קמו  כך אחר  בעבורם.
העולם , על משם לשלוט גדול מגדל ובנו והמלאכות  השררה
ובחרו  ה', נגד ומרדו האלקים, הכרת בענייני להתעסק במקום

יתברך השם נגד להלחם הקבלה  הקדושבחכמת בזוהר כמבואר 

תרה  ע"ב)סתרי  ע"ד דף  בראשית פרשת פרשת(ח "א הקדוש ובאלשיך . ְִֵָ

עיי "ש. באריכות, מסביר נח 

בחרמכל שלא הוא הראשון אדם שחטא רואים אנו  הנ"ל
חכמת מללמוד שנמנעו ובגלל הקדוש, זוהר ללמוד 
בני שישובו עד  המקדשות שני  חורבן גרם  הקדוש וזוהר  הקבלה
לא אנחנו אם  ועכשיו הקדוש. זוהר  ללמוד  בתשובה ישראל
רח "ל , המקדש בית את החרבנו כאלו הקדוש, זוהר לומדים 
אומרים לא  אם  והדרשים ישיבות והראשי הרבנים  ואנחנו 
כי הפלגה דור של אבותיהם בדרכי  הולכים  הם  זוהר  ללמוד 
חיים רבנו בהמקדמת כמבואר הפלגה דור  של מעשים  עושים 

הקדמות. בשער  שלאוויטאל דרך  ומורה  רב ישיבה  ראש  וכל
בית  את  החריב כאלו ביום זוהר דף ללמוד אנשיו את מדריך

המקדש.

          
  

מקאמארנא:אמר  דה רחיםהרב טים הר ה  י ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

, ינ ח הם  אר  ההר, וספר  האר "י  מרן ל רזין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמלמד 
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הי בר, וה ינת הרע אר מיחא עקב ת לי, מע עי   ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָול

עם  לל ז"ל , האר"י  וכתבי ההר ספר ללמ ד  ימיהם  ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקדים

 מבלים  והי טב , ם ה על מרן ל  רעת...חסיד ת זרת ל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

בר , ה ינת הה הרע ר  לי , מע עי  מדים ולל הי ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

והיה , ולהג ת ויקנים ה הר  ספר נים, ע ן ינק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעם

ויתקם. לחכמת ק דמת ְְְְְִִֵֶֶַָָָיראת

ב ')זהר וכת ב עד כ "ח  ואדם(רא ית מית לא מה א  בגין : ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

לא לאדם תראה, גלתא  אמר בגיני .איה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹאתקרי 

 י א מר  אמצעיתא  עמ דא וכן  .נג לה אא  עזר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצא

הא הדא לתא, מן   יכינ איק עזר  מצא לא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹלאדם

ב ')כתיב איה)מת מה "אי אין  י ו רא  וכה ה "ופן  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ

."נג עזר  מצא "לא  י אמר  , מ  קנידְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

נאמר[אר :  בגלל אדם , נקרא  והא מת, לא  מ ה ולכן ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ם א א עזר, מצא לא לאדם  האחרנה, ְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻלת

ציא עזר , מצא לא  לאדם  האמצעי, עד  נאמר וכן . נגְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

תב  זה מהלת . ב ')כינה אין(מת י ורא  וכה ה "ופן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.[ נג עזר  מצא לא  אמר  ,מ ת דמ הא  מ ה ," ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאי

         
         

 

מל:באר  מק,לבאר יחאי ר מען רי יממ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

גלת, ה כינה  מן זזה  אינ ינר מה  ל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה חינה

מצא לא ה א, ר דה האחרנה, גלת נאמר זה  ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל 

נחבים  ם אא  גלת, למ ה  עזר הי חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלמידי

אןלת לסע ה רה , סד ת עסקים אינם לפי  ,נג הם   ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מצא לא  ר , נג עזר מצא לא לאדם , ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהכינה.

כינת את להציא אנין, לזעיר  עזר מי הא ר דְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹה

הלת. ִַָמן 

           

זכרהמק ל  א חצירא , יעקב ינ ר ,דה ה יק  האלקי , ְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

הא העלם לח י לברכה וקד ה לציק  נזי ספר) ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

קפ"ה) למדף  א מי :דה י חאי ר מען  רי  ם א מר, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

זה בלא נברא, א ל טב הרה , סדת הם אמת, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹרת

.דתועב ,ואהבת ויראת ,רית ת אלה י דע אדם והרב אין ְְְְְֱֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

 תזכ ויטאל ח ים  רי  ם  אמר , עלינ יגן תזכ תה, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיהדה 

הצות: ער  תח ת  תב ,עלינ הרייגן  ן, ע ה  לא ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

כל קלה  ד לה  היא רה, למד ל אחד מצוה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָחר

הפרד"ס  ל  חינת ד' טרח עד תל ל  וצרי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהצות ,

יגן תזכ תה, יה דה הרב  אמר ועד .נל אן  עד  ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָהזר.

חזר בר  י כן עליו, כים  א ר הלויה עת עד ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעלינ

ירחם . הם  גלל, הה ְְְְִֵֵֶַַַָלעלם

         
          

         
         

רהרב  הרכה": "היכל ספר תב מקאמארנא  דה ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

וכתבי ותנים ה הר  ספר עסק  אינ מי האחר ן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהה

במנה  מקרא ללה ,פל מ ח ים הם  האר"י ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמרן

פסקים, מפהבתלמ ד ה א עסק, רת ל נאמנה ידע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

טעת   וה א ,פ ל והארה  ח ים עסק  ל ואין דאג , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻולחץ ,

רב להית ם, מאני להית אא רה  עסק ואינ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָור א ת,

חלק ולא חים  ל ואין  הרת, על לה רר ה ר דל  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹורא

לג חים  יתער  מאן נ לית :חד זהר תני  כדכתיב . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

בעל א ריתא וליליא י מא  כל  צוחין ,על עם  ל ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָלרת

לן הב  הב, הב אמרין כלבין   וצוחין קין , כה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָה,

לכינא. לסלקא י ל מאן ולית יקרא, לן הב ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָעתרא 

וכתבי ההר , לד ידי  על  אא  חים ארח ת י יג לא  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹבואי 

נל אן  עד  לבד , ויטאל ח ים  הרב קאמארנהמרן ה רכה  (היכל ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָ

י ') רק  ה הר  אר  – י "ט ז', עקב  .ר ת ֵֶֶֶַַַָָ

ולאכעת הקדוש בזוהר לעסוק עתים לקבוע להתחיל הזמן 
תהליכי את לעבור  עצה שום  אין  אחד. יום  אפילו לדחות
כמפורש הזוהר, לימוד ידי על רק וחסדים  ברחמים הגאולה

מהימנא ברעיא נשא  פרשת  הקדוש ע"ב)בזוהר  קכ"ד ובגין(ד ' וז"ל
הזוהר ספר האי דאיהו דחיי  מאילנא למיטעם  ישראל דעתידים 

[עכ"ל ] וכו'. ברחמי  גלותא  מן ביה שכתוביפקון בחז"ל לי זכור  (לא 

שהתשובה נזכר  רק ברחמים, תבוא הגאולה  תשובה , עושים  ישראל עם כל שאם

של  העצה  לגבי  מאידך  ברחמים, או בדין אם  נזכר  לא  אבל הגאולה , את מביאה 

ברחמים) הגאולה  את מביא שזה  נזכר  הזוהר  שיכנסלימוד מי כן כמו ,
בהם לי "אין בהם שנאמר בימים  המשיח  גלוי לאחר  לפנימיות
בזמן הפנימיות ללימוד שנכנס למי  כלל דומה אינו חפץ"
יש אולי  חושב ואתה לקיצים , יותר  מאמין  אינך אם וגם הגלות.
אמת , זה אולי הספק מצד  לחשוש לך מותר  בזוהר , אחר  פירוש
[עיין ישראל, כלל של נפש פקוח  היא  ומגוג גוג מלחמת והרי

מ"ח : זוהר  מרובתיקוני אדום צבע יקבל  הגדול  הים ומגוג  שבגוג 
שישפך  השבת ,הדם את מחללין  נפש פיקוח ספק על גם ,[

ללמוד חז"ל דברי  קיום  ידי  על מישראל, רבים להציל וביכלתך
תפנה ! לא  שמא אשנה, כשאפנה תאמר  אל הקדוש, הזוהר את

החשמל) סוד .(תו"ד

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ


