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מי לה' אלי! - משה רבנו שואל ומבקש למי יש את הזכות 
המשתתף  כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
 5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר  תורת  חלקים, 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון 
בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות 
והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 
האם יש מחשב  שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים 

לזכות בכסף קטן ? התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות אשאלות

מעלה? של דין בבית תענה מה
מעלה של  דין  בבית תורה דין

דין : ב בית שכתוב מה ראית לא מ"גהאם ל'ו תיקון קורא תיקון "מה והקול 
מעלה" של  בבית זהתענה על  שיצא ??

נשמעת  לא ישראל עם של שמע וקריאת עונה" ואין קול "אין  ?מדוע
אליו  מושפע אינו  לו ראוי ישראל שעם  השפע  ?מדוע 
ויבשה  חרבה לארץ משולות ישראל עם נשמות ?למה

ונשגב, עצום אור  לגלות אמורים היינו הגאולה, האחרון דור בדורינו ,
מצויים  אנו  איפה ?אבל

קדוש, כעם לנו  שראוי  הנשגב  האור לנו  אין  אמיתית, שמחה לנו אין
כמו  ולא ובהמות צמחים של  לקיום חיים כמו קיומינו, את שמחיה אור לנו יש

קדושות, נשמות  לנו שראוי
כבויים. אנו - הקדוש  הזוהר  בלימוד  שגנוז  ממרומים, צחצחות  אור וללא 

בזפת. מצופות  ופנינו בור  בתוך הקשורים מלכים, לבני  משולים  אנו
באפילה. כסהרורים בחיינו  מתהלכים כמשוגעים, אנו

העולם, כל של  השתייה אבן להיות אמורים ניתן אנו מה לנו , אין  "אין ואם ?
בו ". שאין מה נותן

עלינו . קמים רבים והתוצאה:
באדונו . ובועט בא העבד

ראש. נושאים  העבדים המוסלמים
הללו . מהעבדים אטום פצצת של איום תחת אנו

שלישית. עולם מלחמת  בפני עומד  העולם כל
מלחמו  ופורענויות.אחוז  אסונות , ת ,
זה  כל  ?ומדוע

תפקידנו  עושים לא אנו  !כי
תפקידנו  ?מה

זה  לכל  אחראים יש ?האם
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יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות |ב

ל'. ותיקון מ"ג בתיקון - הקדוש מהזוהר לפניכם הכל

ולמעשה. להלכה הנושרים פירות

פקפוק  שו ללא בזוהר  אמונה

מלפנים כי זצ "ל , חיים החפץ הגדול הכהן  מאיר ישראל רבינו מרנא כתב  כבר
חושית באמונה הקדוש, הזוהר  בדברי  אמונתו היתה ביותר, הפשוט יהודי כל

עכת"ד . כלל, פקפוק שום בלי ואמיתית פשוטה

בדפוס  גם ומה הזוהר, ספר מצוי היה לא שעברו בדורות אם למודעי, וזאת
יודע. איני  לומר  הרע ליצר תירוץ היה אחד , לכל  בהיר

ללשון  תרגום עם ומשובחות, נאות במהדורות הזוהר  ספרי שיצאו כיום אך
התירוצים. כל וספו תמו ולהבין, לקרוא יכול רב בי בר שכל הקודש,

נשמעת  אינה שמע קריאת מדוע  - מ"ג: תיקון זוהר תיקוני  לשון ?וזה

שמעון, רבי אמר  יב''ׁש , את''ר ּת ּמ ן את "רבּ רא ׁש ית אותיות יש  בראשי"ת במלת ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
יחרב יב"ש ונהר  איהוּ  ודא ומבאר, יבש, הוא מקום, הנקרא היסוד ביאור ,ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ה)ויבׁש  י "ט כלומר(ישעיהו ויבׁש , יחרב נהר  הוּ א וזה ממימי, ויבש חרב  היסוד  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

למלכות  להשפיע יכול ואינו  הזמן השפע, באותו  יבׁש  דאיהוּ  זמנא בּ ההוּ א ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יבּ ׁש ה, ואיהי  יבש , מהיסודשהוא השפע קבלה לא  כי  יבשה, היא ,והמלכות ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ישׂ ראל, ׁש מע ואמרין בּ יחוּ דא לתּת א בּ נין ישראלצווחין בני  הבנים צועקים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
התפילה  להעלות ישראל" "שמע השם יחוד באמירת הזה, בעולם למטה

כך,כתיקונה  ובגלל  עוֹ נה , ואין נשמע, לא שמע קריאת כל כלומר, קוֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואין
בתפלתם, בקשתם ומתמלאת נענית דכתיבאין  הוּ א כח)הדא א יקראוּ נני(משלי  אז  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

גר"א) ותפלה , שמע  קריאת הוא דאז וקוראים(כלומר , וצועקים בצרה, הם  וכשישראל 
אותם אענה לא אני אענה . וא אבל  שמע, בקריאת הוא ברוך ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְלהקדוש 

צ"ב ,בתפלתם דף הגר "א מלך )(ביאור  .וכסא

וּ מאוֹ רייתא  ּפ ה דבעל  מא וֹ רייתא וחכמתא קבּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים מאן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהכי 
כןדבכתב, ברית)וכמו באות דפגים  מאן על מ "ב  בתיקון למעלה שכתב  גם(כמו שגורם , מי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שבכתב התורה ומן  פה  שבעל התורה  מן  הפנימית והחכמה הקבלה ,שתסתלק
פשט  אלא ללמוד צריך  אין בּ הוֹ ן,באמרו י ׁש ּת דלוּ ן דּ לא וגרים לבני, וגורם ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

הקבלה, בחכמת  יתעסקו שלא בּ אוֹ רייתאישראל ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ לא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרין
את וּ בתלמוּ דא ומכחישים התורה, פשט אלא ובתלמוד  בתורה שאין  ואומרים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תורה, וסתרי  נהר פנימיות מההוּ א נביע וּ  יסלּ ק  הוּ א כּ אלּ וּ  נחשבבּ ודּ אי בודאי ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות גשאלות

היסוד, מן והבינה החכמה  שפע נביעת את מסלק הוא כאילו גן,לו ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א
דּ לא לי ּה  טב זה, לאדם  לו  אוי  לי ּה  ווי גן , הנקראת המלכות היא הגן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַומאותו 

ּפ ה, דבעל  ואוֹ רייתא דבכתב אוֹ רייתא ההיא י וֹ ליף  ולא בּ עלמא, לו אתבּ רי  טוב ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בעולם  כלל  נברא היה כי שלא פה, שבעל ותורה שבכתב תורה לומד  היה ולא ,

כך , כל פוגם היה  לא קבלה, ללמוד  יודע ואינו ראוי שאינו הארץ עם היה אם 
מסלק אבל  הוא  התורה, ונסתרות פנימיות את ומכחיש התורה, נגלות שלמד  מי

היסוד , של  והיחוד  השפע ובהוּ ,את לתהוּ  עלמא אחזר כּ אלּ וּ  לי ּה  ֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב 
ובוהו  לתוהו העולם כל את החזיר  כאילו לו נחשב  לפני ועוד  שכתוב כמו ,

העול  תהוֹ םבריאת ּפ ני על  וחׁש ובהוּ  תהוּ  היתה "והארץ ב )ם  א' ,(בראשית ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
בעונותיו  יבשים והגן שהנהר  וגורם הקליפות  מגביר הזה,,ובחטאו שבזמן  (והענין

שעל  הקדושים , דבריו ביאור  (גר "א), משיח דיזיל גרמין  ואינון משיח, ובלא תורה  בלא התוהו עולם הוא

ואלו ברחמים, המשיח ביאת  את ומזרזים לתיקונו, העולם  את  מביאים  הסוד, בלימוד  עוסקים  שישראל ידי 

מחזירים הם  הקדוש , הזוהר  מלימוד  ישראל את ומבטלים מפריעים וגם  הרשב "י , בתורת חלק רוצים שאינם

לבא) מהמשיח  ומונעים ומעכבים  השם, מלכות  ובגילוי  העולם בתיקון רוצים  ולא ובהו , לתהו  העולם ,את
גּ לוּ תא. ואוֹ ר בּ עלמא עניּ וּ תא ואורךוגרים בעולם עניות שגורמים  אלו והם ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

שפע  יהיה מאין ומלכות, ביסוד  להשפיע מישראל שפע אין אם כי הגלות,
התורה  מעלים לשמה תורה בלימוד  שרק חיים מים הבאר שכתב וכמו  למטה,
השפעות  יהיה מאין עליה, אין ואם הזה, לעולם השפע ומורידים למעלה

לשמה, תורה לומדי הם הרשב"י, תורת  לומדי ורק לאברהם)למטה , ומי (חסד
ברחמים. המשיח  ביאת  את ומזרז  העולם, את מקיים  תורה סתרי  (ביאור שלומד 

וכסא  צ"ב : דף .מלך )הגר "א

מאן  אבל ... קבּ לה לוֹ מד אינוֹ  אם ּפ וֹ גם אינ וֹ  כּ י לוֹ , ט וֹ ב יוֹ תר הארץ עם  היה ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִאם 
קבּ לה, ילמד א אם גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל ענ ׁש וֹ  ּפ ה, ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְדּ אוֹ ליף
ובהוּ , לתהוּ  עלמא אחזר כּ י לי ּה , י וֹ ליף דּ לא לי ּה  וטב בּ ל ּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם ֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואדּ רבּ ה

מ"ג ) תיקון האריז"ל בשם מלך .(כסא

עלמא  ארי לא לי טב נסרת ר צה איני גלת  לי י האמר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָא)

רוֹ צה  איני  בּ נּ גלוֹ ת לי  דּ י  והאוֹ מר הזּ את הּת וֹ רה  ׁש ל  מעלבּ וֹ נ ּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ י
בּ ּת ּק וּ ניםבּ נּ סּת רוֹ ת  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ עלמא אבּ רי  דּ לא ליּה  מג )טב  לׁש וֹ נוֹ :(ּת ּק וּ ן זה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

דּ לא וגרים  דּ כתב וּ מאוֹ ריתא ּפ ה דּ בעל מאוֹ ריתא וחכמתּה  ק בּ לה דּ אסּת לּ ק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאן
הוהי ׁש ּת דּ לוּ  כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי וּ בתלמ וּ דא בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט  אלּ א  אית דּ לא ואמר  בּ הוֹ ן ן ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌

ולא בּ עלמא אתבּ רי  דּ לא ליּה  טב  לי ּה  ווי גּ ן וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ ק
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ל'. ותיקון מ"ג בתיקון - הקדוש מהזוהר לפניכם הכל

ולמעשה. להלכה הנושרים פירות

פקפוק  שו ללא בזוהר  אמונה

מלפנים כי זצ "ל , חיים החפץ הגדול הכהן  מאיר ישראל רבינו מרנא כתב  כבר
חושית באמונה הקדוש, הזוהר  בדברי  אמונתו היתה ביותר, הפשוט יהודי כל

עכת"ד . כלל, פקפוק שום בלי ואמיתית פשוטה

בדפוס  גם ומה הזוהר, ספר מצוי היה לא שעברו בדורות אם למודעי, וזאת
יודע. איני  לומר  הרע ליצר תירוץ היה אחד , לכל  בהיר

ללשון  תרגום עם ומשובחות, נאות במהדורות הזוהר  ספרי שיצאו כיום אך
התירוצים. כל וספו תמו ולהבין, לקרוא יכול רב בי בר שכל הקודש,

נשמעת  אינה שמע קריאת מדוע  - מ"ג: תיקון זוהר תיקוני  לשון ?וזה

שמעון, רבי אמר  יב''ׁש , את''ר ּת ּמ ן את "רבּ רא ׁש ית אותיות יש  בראשי"ת במלת ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
יחרב יב"ש ונהר  איהוּ  ודא ומבאר, יבש, הוא מקום, הנקרא היסוד ביאור ,ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ה)ויבׁש  י "ט כלומר(ישעיהו ויבׁש , יחרב נהר  הוּ א וזה ממימי, ויבש חרב  היסוד  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

למלכות  להשפיע יכול ואינו  הזמן השפע, באותו  יבׁש  דאיהוּ  זמנא בּ ההוּ א ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יבּ ׁש ה, ואיהי  יבש , מהיסודשהוא השפע קבלה לא  כי  יבשה, היא ,והמלכות ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ישׂ ראל, ׁש מע ואמרין בּ יחוּ דא לתּת א בּ נין ישראלצווחין בני  הבנים צועקים ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
התפילה  להעלות ישראל" "שמע השם יחוד באמירת הזה, בעולם למטה

כך,כתיקונה  ובגלל  עוֹ נה , ואין נשמע, לא שמע קריאת כל כלומר, קוֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואין
בתפלתם, בקשתם ומתמלאת נענית דכתיבאין  הוּ א כח)הדא א יקראוּ נני(משלי  אז  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

גר"א) ותפלה , שמע  קריאת הוא דאז וקוראים(כלומר , וצועקים בצרה, הם  וכשישראל 
אותם אענה לא אני אענה . וא אבל  שמע, בקריאת הוא ברוך ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְלהקדוש 

צ"ב ,בתפלתם דף הגר "א מלך )(ביאור  .וכסא

וּ מאוֹ רייתא  ּפ ה דבעל  מא וֹ רייתא וחכמתא קבּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים מאן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהכי 
כןדבכתב, ברית)וכמו באות דפגים  מאן על מ "ב  בתיקון למעלה שכתב  גם(כמו שגורם , מי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שבכתב התורה ומן  פה  שבעל התורה  מן  הפנימית והחכמה הקבלה ,שתסתלק
פשט  אלא ללמוד צריך  אין בּ הוֹ ן,באמרו י ׁש ּת דלוּ ן דּ לא וגרים לבני, וגורם ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

הקבלה, בחכמת  יתעסקו שלא בּ אוֹ רייתאישראל ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ לא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרין
את וּ בתלמוּ דא ומכחישים התורה, פשט אלא ובתלמוד  בתורה שאין  ואומרים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תורה, וסתרי  נהר פנימיות מההוּ א נביע וּ  יסלּ ק  הוּ א כּ אלּ וּ  נחשבבּ ודּ אי בודאי ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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היסוד, מן והבינה החכמה  שפע נביעת את מסלק הוא כאילו גן,לו ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א
דּ לא לי ּה  טב זה, לאדם  לו  אוי  לי ּה  ווי גן , הנקראת המלכות היא הגן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַומאותו 

ּפ ה, דבעל  ואוֹ רייתא דבכתב אוֹ רייתא ההיא י וֹ ליף  ולא בּ עלמא, לו אתבּ רי  טוב ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בעולם  כלל  נברא היה כי שלא פה, שבעל ותורה שבכתב תורה לומד  היה ולא ,

כך , כל פוגם היה  לא קבלה, ללמוד  יודע ואינו ראוי שאינו הארץ עם היה אם 
מסלק אבל  הוא  התורה, ונסתרות פנימיות את ומכחיש התורה, נגלות שלמד  מי

היסוד , של  והיחוד  השפע ובהוּ ,את לתהוּ  עלמא אחזר כּ אלּ וּ  לי ּה  ֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב 
ובוהו  לתוהו העולם כל את החזיר  כאילו לו נחשב  לפני ועוד  שכתוב כמו ,

העול  תהוֹ םבריאת ּפ ני על  וחׁש ובהוּ  תהוּ  היתה "והארץ ב )ם  א' ,(בראשית ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
בעונותיו  יבשים והגן שהנהר  וגורם הקליפות  מגביר הזה,,ובחטאו שבזמן  (והענין

שעל  הקדושים , דבריו ביאור  (גר "א), משיח דיזיל גרמין  ואינון משיח, ובלא תורה  בלא התוהו עולם הוא

ואלו ברחמים, המשיח ביאת  את ומזרזים לתיקונו, העולם  את  מביאים  הסוד, בלימוד  עוסקים  שישראל ידי 

מחזירים הם  הקדוש , הזוהר  מלימוד  ישראל את ומבטלים מפריעים וגם  הרשב "י , בתורת חלק רוצים שאינם

לבא) מהמשיח  ומונעים ומעכבים  השם, מלכות  ובגילוי  העולם בתיקון רוצים  ולא ובהו , לתהו  העולם ,את
גּ לוּ תא. ואוֹ ר בּ עלמא עניּ וּ תא ואורךוגרים בעולם עניות שגורמים  אלו והם ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

שפע  יהיה מאין ומלכות, ביסוד  להשפיע מישראל שפע אין אם כי הגלות,
התורה  מעלים לשמה תורה בלימוד  שרק חיים מים הבאר שכתב וכמו  למטה,
השפעות  יהיה מאין עליה, אין ואם הזה, לעולם השפע ומורידים למעלה

לשמה, תורה לומדי הם הרשב"י, תורת  לומדי ורק לאברהם)למטה , ומי (חסד
ברחמים. המשיח  ביאת  את ומזרז  העולם, את מקיים  תורה סתרי  (ביאור שלומד 

וכסא  צ"ב : דף .מלך )הגר "א

מאן  אבל ... קבּ לה לוֹ מד אינוֹ  אם ּפ וֹ גם אינ וֹ  כּ י לוֹ , ט וֹ ב יוֹ תר הארץ עם  היה ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִאם 
קבּ לה, ילמד א אם גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל ענ ׁש וֹ  ּפ ה, ׁש בּ על ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְדּ אוֹ ליף
ובהוּ , לתהוּ  עלמא אחזר כּ י לי ּה , י וֹ ליף דּ לא לי ּה  וטב בּ ל ּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם ֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואדּ רבּ ה

מ"ג ) תיקון האריז"ל בשם מלך .(כסא

עלמא  ארי לא לי טב נסרת ר צה איני גלת  לי י האמר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָא)

רוֹ צה  איני  בּ נּ גלוֹ ת לי  דּ י  והאוֹ מר הזּ את הּת וֹ רה  ׁש ל  מעלבּ וֹ נ ּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ י
בּ ּת ּק וּ ניםבּ נּ סּת רוֹ ת  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  בּ עלמא אבּ רי  דּ לא ליּה  מג )טב  לׁש וֹ נוֹ :(ּת ּק וּ ן זה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

דּ לא וגרים  דּ כתב וּ מאוֹ ריתא ּפ ה דּ בעל מאוֹ ריתא וחכמתּה  ק בּ לה דּ אסּת לּ ק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאן
הוהי ׁש ּת דּ לוּ  כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי וּ בתלמ וּ דא בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט  אלּ א  אית דּ לא ואמר  בּ הוֹ ן ן ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌

ולא בּ עלמא אתבּ רי  דּ לא ליּה  טב  לי ּה  ווי גּ ן וּ מההוּ א נהר מההוּ א נביעוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאסּת לּ ק
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עניּ וּ ת וגרים ובהוּ  לתהוּ  עלמא חזר  כּ אלּ וּ  ליּה  ּת חב דּ א  אוֹ ריתא ההוּ א  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִיוֹ ליף
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד גּ לוּ תא. ואר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא

?האחראיי  ה מי 'ל  תיקו

ל': תיקון  זוהר בּ עלמא,בתיקוני ואבּ דן והרג וּ ביזה וחר בּ א עניּ וּ תא דּ גרמין  לוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוי 
ואיהוּ  הּק דׁש , ר וּ ח  ואיהוּ  דאּת מר , כּ מה דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק ר וּ ח ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהאי

ה' ויראת דּ עת ר וּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ב )רוּ ח יא .(ישעיה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

עוֹ נ הי ׁש  נא קרא כּ מוֹ  קרא, אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר  וסוֹ ד  הקודש: בלשון ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְהזוהר 
הם הכּ ל חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת והיא  ּת פנה, מּק דוֹ ׁש ים מי ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְואל
עוֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, החסד  כּ ל הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר, ׁש אוֹ כלוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִכּ בהמוֹ ת
לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם.
וזוֹ הי  לעוֹ לם, יׁש וּ ב  וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י ויּ זכּ ר  זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים .
יׁש וּ ב  וא העוֹ לם  מן לוֹ   ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י  מ ׁש יח, ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶר וּ חוֹ 
בּ חכמת להׁש ּת דּ ל  ר וֹ צים וא יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים הם ׁש אלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלעוֹ לם ,
יב ׁש ה, ב' ונׁש ארת מּמ נּ ה, י ' ׁש היא החכמה, מעין ׁש ּמ סּת לּ ק  וגוֹ רמים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה,

בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים  להם הזּ וֹ אוֹ י  והרוּ ח  ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
רוּ ח והיא הּק דׁש , ר וּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  הּמ ׁש יח, ר וּ ח היא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ קת

ה'. ויראת דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה, עצה ר וּ ח וּ בינה זוהר חכמה ל )(תיקוני  .תיקון ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

האסונות כל על אש הוא זוהר ללמוד מצוה שלא מי

כן, ובשולחן על היומי בדף  שיעור  מגידי ישיבות, ראשי רבנים, האדמורי"ם, כל 
הזוהר לימוד  על  תלמידיהם  את מעוררים שלא ומלמדים , מוסר, בעלי ערוך ,

הקדוש בזוהר הרשב "י  שאמר כמו  האסונות כל  על אחראים אינםהקדוש, ואם  ,
הרי ע"ה, הרשב "י  האלוקי  התנא בדברי  באפיקורסות משגיחים חשודים הם

גאונים  156 ידי  על שנה מאה מלפני המוחרמים הדרדעים כת ובכלל  רח"ל
שם, בדבריהם המעיין  וכל  זיע"א, עולם גדולי עליון, מלאכי קדושים, וצדיקים
שקיללו  והפלגה החומרא מגודל  אבריו כל ויתחלחלו  ראשו שערות תסמרנה
כגויים  אותם ואסרו נסך, כיין יינם את ואסרו עימהם, המשתייך  כל  את ואררו 

כתבם. מפי ולא מפיהם, לא תורה  לשמוע ואסור דבריהם , לכל  גמורים

מוחלפת תהא  לא התורה זאת 

מאמינים אבל בני  מאמינים  כולםאנחנו ועמך  מוחלפת , תהא לא התורה שזאת  ,
וללמד  ללמוד יתחילו וכולם עליון, מלאכי של לדבריהם ישמעו  וכולם צדיקים,

יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות השאלות

הם מי  לך  יתוודע ובזה  אחת, דקה רק שלוקח ביום זוהר  דף  הפחות לכל
הדרדעים האפיקורסים הם ומי  מּת וֹ !!הצדיקים "הבּ דלוּ  ה' מאת קורא וקול !ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הזּ את" כא)העדה טז פרק אלי (במדבר  לה' מי ויּ אמר הּמ חנה בּ ׁש ער מׁש ה "ויּ עמד , ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לוי" בּ ני כּ ל אליו כו)ויּ אספ וּ  לב  ברוך (שמות  שהקדוש הקדוש  בזוהר  שכתוב כמו , ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

עליהם שתשרה אפשר אי אך  ישראל, את לגאול  רוצה הגאולה לעת הוא
"ומלאה ואז  רב. הערב מיני כל מהם ויבדלו שיסתלקו עד הקדושה, השכינה
אוֹ תנוּ  מצוּ ה מהימנא ׁש הרעיא וכמו מכסים", לים כמים ה' את דעה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶהארץ
וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, סוֹ ף עד  מאיר  הר ׁש בּ "י  ׁש ּת וֹ רת דווקא, הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ , עד הוּ א  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת וא ריט.)ללמוֹ ד ּפ נחס ואם ,(זוֹ הר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ממש ומיד  תיכף ונגאלים  ישראל זוכים אז  הקדוש, הזוהר  בלימוד  כמו יעסקו .
יתפרקו  דילך  חיבורא "ובהאי יוחאי  בן שמעון לרבי  אליהו איגליאשאמר כד ן

יומיא" מ"ג )בסוף תיקון מלך .(כסא 





יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות שאלות |ד 

עניּ וּ ת וגרים ובהוּ  לתהוּ  עלמא חזר  כּ אלּ וּ  ליּה  ּת חב דּ א  אוֹ ריתא ההוּ א  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִיוֹ ליף
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד גּ לוּ תא. ואר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא

?האחראיי  ה מי 'ל  תיקו

ל': תיקון  זוהר בּ עלמא,בתיקוני ואבּ דן והרג וּ ביזה וחר בּ א עניּ וּ תא דּ גרמין  לוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוי 
ואיהוּ  הּק דׁש , ר וּ ח  ואיהוּ  דאּת מר , כּ מה דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אסּת לּ ק ר וּ ח ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהאי

ה' ויראת דּ עת ר וּ ח וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ב )רוּ ח יא .(ישעיה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

עוֹ נ הי ׁש  נא קרא כּ מוֹ  קרא, אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר  וסוֹ ד  הקודש: בלשון ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְהזוהר 
הם הכּ ל חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה אוֹ מרת והיא  ּת פנה, מּק דוֹ ׁש ים מי ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְואל
עוֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, החסד  כּ ל הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  חציר, ׁש אוֹ כלוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִכּ בהמוֹ ת
לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם.
וזוֹ הי  לעוֹ לם, יׁש וּ ב  וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י ויּ זכּ ר  זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים .
יׁש וּ ב  וא העוֹ לם  מן לוֹ   ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י  מ ׁש יח, ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶר וּ חוֹ 
בּ חכמת להׁש ּת דּ ל  ר וֹ צים וא יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים הם ׁש אלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלעוֹ לם ,
יב ׁש ה, ב' ונׁש ארת מּמ נּ ה, י ' ׁש היא החכמה, מעין ׁש ּמ סּת לּ ק  וגוֹ רמים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה,

בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים  להם הזּ וֹ אוֹ י  והרוּ ח  ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
רוּ ח והיא הּק דׁש , ר וּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  הּמ ׁש יח, ר וּ ח היא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ קת

ה'. ויראת דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה, עצה ר וּ ח וּ בינה זוהר חכמה ל )(תיקוני  .תיקון ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

האסונות כל על אש הוא זוהר ללמוד מצוה שלא מי

כן, ובשולחן על היומי בדף  שיעור  מגידי ישיבות, ראשי רבנים, האדמורי"ם, כל 
הזוהר לימוד  על  תלמידיהם  את מעוררים שלא ומלמדים , מוסר, בעלי ערוך ,

הקדוש בזוהר הרשב "י  שאמר כמו  האסונות כל  על אחראים אינםהקדוש, ואם  ,
הרי ע"ה, הרשב "י  האלוקי  התנא בדברי  באפיקורסות משגיחים חשודים הם

גאונים  156 ידי  על שנה מאה מלפני המוחרמים הדרדעים כת ובכלל  רח"ל
שם, בדבריהם המעיין  וכל  זיע"א, עולם גדולי עליון, מלאכי קדושים, וצדיקים
שקיללו  והפלגה החומרא מגודל  אבריו כל ויתחלחלו  ראשו שערות תסמרנה
כגויים  אותם ואסרו נסך, כיין יינם את ואסרו עימהם, המשתייך  כל  את ואררו 

כתבם. מפי ולא מפיהם, לא תורה  לשמוע ואסור דבריהם , לכל  גמורים

מוחלפת תהא  לא התורה זאת 

מאמינים אבל בני  מאמינים  כולםאנחנו ועמך  מוחלפת , תהא לא התורה שזאת  ,
וללמד  ללמוד יתחילו וכולם עליון, מלאכי של לדבריהם ישמעו  וכולם צדיקים,

יא  חלק מעלה  של דין בבית  ותשובות השאלות

הם מי  לך  יתוודע ובזה  אחת, דקה רק שלוקח ביום זוהר  דף  הפחות לכל
הדרדעים האפיקורסים הם ומי  מּת וֹ !!הצדיקים "הבּ דלוּ  ה' מאת קורא וקול !ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הזּ את" כא)העדה טז פרק אלי (במדבר  לה' מי ויּ אמר הּמ חנה בּ ׁש ער מׁש ה "ויּ עמד , ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לוי" בּ ני כּ ל אליו כו)ויּ אספ וּ  לב  ברוך (שמות  שהקדוש הקדוש  בזוהר  שכתוב כמו , ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

עליהם שתשרה אפשר אי אך  ישראל, את לגאול  רוצה הגאולה לעת הוא
"ומלאה ואז  רב. הערב מיני כל מהם ויבדלו שיסתלקו עד הקדושה, השכינה
אוֹ תנוּ  מצוּ ה מהימנא ׁש הרעיא וכמו מכסים", לים כמים ה' את דעה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶהארץ
וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, סוֹ ף עד  מאיר  הר ׁש בּ "י  ׁש ּת וֹ רת דווקא, הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ , עד הוּ א  ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת וא ריט.)ללמוֹ ד ּפ נחס ואם ,(זוֹ הר ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ממש ומיד  תיכף ונגאלים  ישראל זוכים אז  הקדוש, הזוהר  בלימוד  כמו יעסקו .
יתפרקו  דילך  חיבורא "ובהאי יוחאי  בן שמעון לרבי  אליהו איגליאשאמר כד ן

יומיא" מ"ג )בסוף תיקון מלך .(כסא 






