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הסוד תורת ללמוד בלי הפשט את להבי אפשר אי
עלרק אצלו הכל לו יהיה  בוריו על הסוד יבי כאשר"

שלא זמ כל אבל ;והסוד הדרוש הרמז הפשט בוריו,
"בידו ברור איננו הפשט אפילו הסוד, א,יבי"הגר (פירוש

ט) ג' .משלי

למהוכתוב לברכה)באב זכרונו להגר"א כ"א את ח' (רק ְֵֶֶֶֶָ

על מכוו להיות צרי פשט פי על שמחדש מה
שג מבי אז התורה, סודות להחכ וכשמתגלה סוד, פי
וכל ,ונכו אמת כ ג פשט פי על בילדותו שחידש מה
בידו, ברור אינו הפשט אפילו הסוד מבי שאינו זמ
משלי פירוש על משקלוב מנדל מנח הרב ובהגהת

ט')להגר"א פסוק ב' יהיה(פרק בוריו על הסוד יבי כאשר כי :
אבל ,וסוד ודרוש והרמז הפשט בוריו, על אצלו הכל לו
כמו ,בידו ברור אינו הפשט אפילו הסוד יבי שלא זמ כל

בזוהר צט.)שכתוב ד משפטי 'ב שמעתי(חלק וכ ,
עכ"ל. ,פעמי כמה הכ"מ מאדמו"ר

למהוכתוב לברכה)באב זכרונו להגר"א כ"ו את ח' (רק ְֵֶֶֶֶָ

הא ה לפנימת יח ה הרה ְְִִִִִִֵֶַַַָנימת
דוס רמז סקיוהע ,ה תנלחיצ והחיצנת פְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָה

ש עוד וכתב . ה להתרת יכל הרע יצר רקאיב) ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(ג תא ידי"א על רק היה, לא הרה,דהאה דל י ְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ
.להה לד האה רְְְִִַַַַָָָֻוע

היה הזוהר ספר בחבור ע"ה י"הרשב כוונת עיקר
לשכינה סעד לית כדי משיחא מלכא בימי להתגלות
ושכינתיה ה"קוב יחוד גור הזוהר לימוד ידי ועל 

היהודע הזוהר ספר בחבור ע"ה הרשב"י כוונת עיקר כי
תומ באי שפע באפס בגלות השכינה להיות לזה,

יחוד בבעלה ליחדה תומ לה לעשות ורצה לה, עוזר ובאי
וחביריו הוא שהיה במה ,הזוהר החיבור ידי על מועט
קב"ה לייחוד גור שזהו התורה, בסודות עוסקי
.או"ר בגמטריא ר"ז סוד שהוא היסוד ידי על ושכינתיה
וקלות הקליפות ביטול יהיה ההוא החיבור ידי על וג
בכל לוהטי החיצוני אשר הקטרוגי והשבתת הגלות
ה הקדושי והשמות הקדושי מדת נגד שעה ובכל עת
אומות בי בגלות הניתני ישראל בני ונגד ,השכינה בסוד
את האוכלי ודובי אריות בישי חיוו הנקראי העול

וגו', צאני ואתנה [כאומרו ישראל שה ל"דהענ"א (יחזקאל

בחינתי"ז) וה ורומח, וחרב קלע ,יקרא התורה ועסק ,[
וספר ,כנזכר זה חיבור ידי על מרעת להציל כדי סודות
סעד לית כדי משיחא מלכא בימי להתגלות עתיד זה
כי ,לגאולה יזכו אליו, שיזכו אות כל והנה ,הנזכר לשכינה
אילי מכל חשוב יותר הוא הזה בזמ המועטת זו העבודה

קיי המקדש בית שהיה בזמ שהיה לאברה,נביות (חסד

(כ"ד נהר כל, עי  ראשו מעיי

ועיילמ"ד בתיקו ובספרעוד .ש מל וכסא תניינא (בנתיב

יעו"ש) בזה מאד הארי פ"ה ב"י מאמר ח"ב ואי.הברית
שכתוב כמו האמת בחכמת שיעסוק עד של נקרא האד

דמשפטי סע"א)בסבא בעל(דצ"ט שלי נש בר איהו כדי
וכו'. דביתא מארי ודאי תורה

מלוכתב ב)במקדש"נ שאינו:(ש מי שכל למדת הא
.של תורה בעל אינו קבלה עכ"ל.לומד

ברחו ולא סיני, הר על עמדו זוהר שלומדי אלו רק
ע"א)בהעלותובזוהר ב"קנ בחכמת(ד לעוסקי קרי

דסיני בטורא קיימי דהוו אינו וז"ל:האמת
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לא דסיני בטורא דקיימו אינו עילאה דמלכא עבדי חכימי
אורייתא דכלא עיקרא דאיהי בנשמתא אלא מסתכלי

א"מ ונ"ב וכו'. סודותממש יודעי שאינ אות משמע
סיני הר על עמדו לא עכ"ל.התורה

,קמרח ועמד הע ע נע אר המת תְְְֲִֵֶַָָָָָָָא
מרחק מדיוע סי עה  יע ה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

האמת ְְֱֶַָָלחכמת

יוכר יקה אה האלקי הקל הרב תבדהיה ְְְֱִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
התיג תזכ הרשב"י אר לברכה, ציק זכר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

[עלינ יג תזכ עדס אברה לרי חל] התה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעלינ
האדרת על הרקח יי ספר את ידיס ב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוזרז
תחה י נת באר לי ונראה :נל וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהדת.
תחית בימתי הי האלקי לקראת יראל צאְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
י מרחק", עמדו נעו הע "ורא נאמר:  ואחר ְְְֱִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻההר

.תוימ אתה להדה הא אכל  ,יראי היוהיה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
כינהה לקראת מחי י הי הע רצמקצת ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

תימ א אפיל מרחק לעמד הרא מקמ ְֲֲִִִִֵַָָָָָֹלזז
,מרזה הר תב מה הא ועליהקיימ אי" ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

עמד אא מרחק ועמד נע ולא למר סיני", ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹטרא
לחכמת כיז ה לכ ,ס ועד מחה סיני ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָטרא
מרחק, ועמד הע ע נע אר המת תוא ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָהאמת.
לחכמת מרחק מדיוע סי עה  יע ה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

האת. הדלה הא אכל  ראתמ ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאמת,

גה"להקב ב נקרא הוא האמת בחכמת שעוסק מי
ב פ' בסו ש"ע"ב)הרכמ קי"א מהימנא(ד ברעיא

.יעו"ש

וטעמי הרה רזי לדעת הלה חכמת ְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָהעסק
,אה ר דלה  נקרא סד, י על ְְְִִִֵַַַָָָהצות

רקיע  מתאר הא רי ְְְְִִִֵַָָָָוקדא

סקוהעוטעמי הרה רזי לדעת להה חכמת ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ
ר דלה  נקרא ,דס י על תצוְְְִִִֵַַַָָָה

,רקיע  מתאר הא רי אדוק ,אהאמר מ ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
מהימנא) ברעיא זהר מא)תני ,עבדי א בני א : ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

למטרניתא, אלמל  איקרי אריתא, רזי ליאְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ר, לא גנזיועיל לח והרמנא תר לי ואית ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹ

לקט, לאעעא אחדמלא הא רי וקדא ְְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָ
.נל א עד ,ילי פמליא מאמרלי 'ב חלק הרית ספר) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ה') רק ֶֶיב

ימ קאס ,איעי רזי לימס ידעי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָאינ
דרזי רעי ליסר לי פתחי עלמא, יני ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָל

דכיא ְְְֲַַַָָאפרסמנא

את,מי ללמד רצה ולא האמת חכמת עסק א ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
תא חי ,עד ג לעלת צהר מת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעה

,יב מ:יריה יר הר אמר מאיז ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

חכמתא למנדע ארייתא, לימ אינ ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָל
.איעי רזי לימס ידעי ואינ ,דמאריהגי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָ

קאס הא ,עלמא מהאי נפיק נ ר ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָכד
אא עד, ולא עלמא. יני ל ימלי פתחי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ

חכמתא דכיא, אפרסמנא דרזי רעי ליסרְְְְְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָ
ה לייא אהפהעיה ל תדעי לא א .'כ ְְְִִִֵַַָָָָָָֹ

ול ,ידיעה לא אתיא אנ א ל צאי ,יא ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ולא הכא, תיעל לא עד חכמתא, ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָאסלת
די אנ לית ,ל צאי ,אהעי דעלמא רזי ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָידע

.נל א עד ְְֵַַָלמיעל.

לע ביה ימע ל יד י ְֲֲִִִֵֶַַָָָָאפ
מתנ את רפי נפי  עלי רפיְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה

וי י ְְָכל

עלולא ביה ימע ל יד י אפ עד ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
כל מתנ את רפי נפי  עלי רפיְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה

,וי הרי אמר מ(:רמז קדי לנ)רת זה : ְְְְְֵֶֶַַַָָָֹ
מטאת סקא נמתא ד קימא קיא חיותא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָהאי
ההיא כפ ,מארי חכמתא רזא ל אל די ,יְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָלג

קואד אבתר רדי בה)חכמתא :אחרי ספרי)יהבי הכי , ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
לבר, לי חי ,קאד ולא לאדקא יכיל ואי .אגרי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָלי

.ימאוק ,עיילה ה')ולא רק יב מאמר 'ב חלק ריתה (ספר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

וכברזי עוסקי שאינ לאות המעותד העונש בעני
פקודי בזוהר אשר רח"ל ע"ב)תורה רמ"ז ד)האי וז"ל :

יופיאלחיותאדחכמתא רזי בכל קיימא ואיהי שמיהכי)

קבלה 'בגי ביה)איופיאל קיימי דחכמתא מפתח אינו לכל
לגביה ומטאת סלקא נשמתא כד קדישא חיוותא האי 'וכו
ההיא וכפו דמאריה דחכמתא ברזא לה שאל כדי
ואי אגרא, ליה יהבו הכי ואדבק אבתרה דרדי חכמתא
וקיימא .עיילא ולא לבר לה דחי אדבק ולא לאדבקא יכיל
שרפי אלי גדפייהו נטלי וכד בכסיפי היכלא ההוא מלבר

חיוותא)דתחותה ואוקדו(דהאי בגדפייהו בטשי כלהו כדי
והכי קיימא ולא וקיימא אתוקדת ולא ואתוקדת לה
טבי דעובדי ואע"ג נהירת ולא נהירת יומא בכל אתדנת
דמשתדלי כאינו עלמא בההוא אגרא דלית בגי לה אית
חולקיהו זכאה דמאריהו ביקרא לאסתכלא בחכמתא
חכמה מצא אד אשרי" דכתיב דאתי ובעלמא די בעלמא

תבונה" יפיק גואד אלאיעו"ש.)(משלי זה בעונש די ולא
צער ולסבול פעמי כמה בגלגול ולבוא ,לחזור צריעוה"ז

רח"ל המיתה וצערגו בנשמתו יזכה אולי בזה ספק ויש
בסוד לבוא לו מספיק אי כי המצוה זאת יקיי שבו השני

עיי"ש.העיבור, המצות, שער בתחלת כמבואר

שכלעוד אי באצבע ומראה בהקדמתו ש מביא
הזוהר בספרי עסקו שלא ידי על רק באי הצרות

הקבלה לנובובחכמת היו יע"א בגדאד שבעירינו וכתב
והמה ומיחו מבית העיר על הסוככי זהב כרובי שני

חקל.א – חכמה פתחי קל"ח גימטריה הכולל עם קבלה
חקלא. מחצדי ביאור וזהו קדישין, תפוחין

.בזהב כרובים שנים לנו היו יע"א בגדאד בעירינו והנה
לחומה לנו היו אשר והמה ומיחוץ מבית העיר על הסוככים
ח"ר עולם יסוד צדיק בקודש הראשון זעם, ביום ולמחסה
ושני זצוק"ל. חיים בן משה ח"ר בן אליהו ח"ר בן חיים יוסף
המכונה אבא בר אבא אהרן שמעון ח"ר הגאון הרב בקודש

זצוק"ל. אגסי
אלו צדיקים ב' אשר הגלגולים, 'ש על אהרן בני ספר המחבר

בע"ח היה עסקם שרוב בעירינו נמצאים היו לבדם הם
משכיתו בחדר לבדו עוסק הוא וא' א' כל שערים ובשמונה
מפה זה העיר על מגינים היו וצדקתם בזכותם והמה בפ"ע,
ח"ר האלהים ארון ונלקח העונות כשגמרו אפס ,מפה וזה
העיר התחילה אלול בי"ג התרס"ט בשנת ז"ל חיים יוסף
לבוא הצרות והתחילו אתת רגל על מהלכת צולעת להיות
למלך הצבא לעבודת ישראל בחורי נלקחו קבורתו אחרי כי
ובוכים, מיללים העם כל והיו המלחמה סדר ללמדם ישמעאל
אחריו ענו העם וכל זצ"ל אהרן שמעון בח"ר מתנחמים והיינו

ח"ר הרב מקום למלא יכול הוא כי תקותנו אבדה לא עוד
שטן מעשה כי היתה כן דמינו כאשר לא אך זלה"ה חיים יוסף
שנים חמשה אחרי כי מדה"ד פגעה צדיק באותו וגם הצליח
גם נסע ותרע"ד לארץ המביט שנת מנחם לחודש 'ח ו' בליל
שמעון ח"ר גם ובהסתלק לאנחות. אותנו ועזב למנוחות הוא
ושמעון אינינו יוס"ף האחרון. שביב גם מהעיר כבה אז ז"ל
י"א כ' בליל כי כמבכירה צרה ליעקב צרה עת והיתה אינינו.
נדבקו השכם בבקר ז"ל שמעון ח"ר פטירה אחרי מנחם
ובכל השוקים בכל וגדוליו המלך מטעם אדומים מודעות
מלחמה לאות אדום חרב מצוייר המודעות ובתוך המקומות
בריטנייא. בממלכת קוסטנטינא ממלכת בממלכה. ממלכה
למלחמה לצאת ישראל בני בחורי את לקבץ התחיל ותכף
וממדבר לעיר מעיר אותם מסיעין והיו בריטנייא עם להלחם
המלחמה, קשרי מקום עד הגיעם עד ובגבעות בהרים למדבר
הצרות והיו וצרות רעות רבות מצאונו והלאה אז ומני
ואין חברתה פני את להקדים רוצה אחת כל זו את זו דוחקות
נתחדשים קשות וגזרות נגע, בלא רגע ואין רעה בלא שעה

אתמול. יום על נוסף יום בכל

תרע"ה איכה שנת כסליו י"ג ג' בליל כי נלחמו השמים מן גם
ושטפו הנהר גדרי ופרצו הגשמים מרוב חדקל נהר מי צפו
בלילה מטותינו על ישינים היותינו בעוד העיר תוך ועברו
כמוה אשר העיר בתוך גדולה צעקה ותהי שתו מי המים וגאו
עם העיר אנשי וכל מצרים. יציאת בזמן רק נהיתה לא
הקטנים ובנותיהם בניהם ועם כתפיהם שעל מעמסיהם
העיר בתוך ונסים בורחים היו זרועותם על אותם שנושאים
כי העיר מן לצאת דרך אין כי הגבוה למקום הנמוך ממקום
של עיניו ממלא רחוק יותר צד מכל העיר כל הקיפו המים
אדם בני וכמה העיר שליש גליהם והפילו המים וגבהו אדם,
דבר בא ואח"כ רח"ל. קבריהם בתיהם היו לברוח קדמו שלא
פרעושים הרקיע אויר נתמלא גם צרה, פעמים תקום לא
לא הצבא אנשי גם השערים. ויוקר בצורת מכת עמהם ונלוה
ונשארו מלחמה הרוגי חרב אנשי והיו במלחמה הצליחו
עמו לחץ את ה' שראה עד יתומים, ובניהם אלמנות נשיהם
שנת אדר י"ז א' בליל בבל ונלכדה הרעה על וינחם ישראל
ובכח מוך הנקרא בריטנייא של המלחמה סגן ביד עזר"ת
של חיל אנשי בה הציתו אשר העיר שריפת את כבו אונס
ישמעאל בני שאר גם ,מהעיר צאתם בעת קוצטנטינא
עד לו איש ובזזו היהודים חניות את שברו בעיר הנשארים
ולקחום עקרו החניות של הדלתות ואפי' כלום השאירו שלא
את ולשכב הבתים את גם ולבוז כ"אח לחזור דעתם והיה
נחה האויב בהכנס כי זממם את הפיק שלא ות"ל הנשים.
גם יוקשים. מפח נמלטה כצפור ונפשינו העיר כל שקטה
ע"י ה' הצילנו למלחמה לצאת ישראל בחורי קבוץ בתחילת
לעשות בלבינו אלהים נתן אשר טבעית ותחבולות חכמות
ז"ל שמעון והם בני ב' נסתרו ושם הכותל בעובי ממחבואות
הי"ו ועובדיה (שבט ה' ג' יום תרצ"ב בשנת כ"אח (שנפטר
לנו אירע ולא הבתים את מקששים שהיו און פועלי מרגשת
ואתה הזה. לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו וברוך רע. דבר
ומיד תכף זאת כל מצאתנו למה וראה נא הבט נעים קורא
שזכות לנו להודיע לא אם הנזכר צדיקים ב' של סילוקם בזמן
למגן עומדים היו אשר הם בה עוסקים שהיו האמת חכמת
את דוחים היו ואונם כחם ובעוצם הדין מידת נגד וצנה
כמה זכות מדה"ד נגד לעמוד יכול היה שלא מה הגזרות
.הדור שבאותו התורה בחיצוניות העסוקים וחסידים צדיקים

כל  את להציל אוכל הזוהר בזכות  שרק הנורא, החלום
כך אחר שקרא ומה – העיר

ע"ז נאמנה עדות לי ח"רואעידה של האבלות ימי ז' בתוך כי
יעקב משה שלום צאלח כמה"ר א' זקן אלי בא ז"ל שמעון
אמנם מבהיל חלום אתמול שראה לי ואמר (ז"ל) הי"ו שינא
כי אמר זו רק אופן בשום בחלום ראה מה לו להגיד רצה לא
אני עלי) עליך העליון בעולם שהסכימו בחלום לו אמרו
להשתדל וצריך נ"ע שמעון ח"ר מקום ממלא להיות הכותב)
עלתה אשר המחשבה ואותה .הזאת העיר לטובת עוז בכל

שמעון ח"ר בספרי ללמוד אתמול בליל משכבך על לבך על
ואם כלל. עיכוב בלא בפועל לקיימה להשתדל צריך נ"ע
עד .גדולה בסכנה יהיו העיר אנשי שכל תדע ידוע תתרשל

הנז"ל. שלום צאלח הזקן דברי היו כאן

החצר  בפתח ועמד אלי  ובא חזר שעות ג' עבור אחר
לך קום עלי וצעק כמבולבל

החצר בפתח ועמד אלי ובא חזר שעות ג' עבור ואחר
נ"ע שמעון ח"ר לבית במהרה לך קום עלי וצעק כמבולבל
אשר הוא רק דבר לא כי עליך הנצרך ספר משם לך וקח

.לדרכו חזר ותיכף עמי דבריו היו כאן עד עליך, דברתי

חיים עץ לימוד על שירמזון החלום כוונת את ידעתי

עץ לימוד על שירמזון החלום כוונת את ידעתי הדל ואני
אזרתי התרע"ה שנת בתחלת הסוכות אחר ותכף הנזכר. חיים
לי והיה גדולה בשקידה בע"ח ללמוד והתחלתי חלצי כגבר
קברי על ולצאת ולצעקה לתפילה והיום ללימוד הלילה
יום בכל ולעמוד הציבור עם ולתעניות ולסליחות הצדיקים
הצרות מפני בצדקות ולהרבות ברית כורתי 'ז עם התהלים

.סבבונו אשר

ולהודיע לידע הדורות לחכמי  מזכרת להיות  זה וכתבתי
לעולם גורמים ורעות רבות  צרות, שכמה ולהוודע

התורה  רזי מעסק בהתרשלם
ולהודיע לידע הדורות לחכמי מזכרת להיות זה וכתבתי
בהתרשלם לעולם גורמים ורעות רבות צרות, שכמה ולהוודע
עניותא דגרים הנז"ל בתיקונים כמ"ש התורה רזי מעסק
ישראל צרת וקוצר השכינה גלות וקוצר וכו'. גלותא ואורך
יכולת בידם שיש על בצאורם תלוי הוא הכל גלגולם וקוצר
לימודם משיעור למעט רוצים ואינם האמת בחכמת לעסוק
והוא וסודותיה תורה ברזי לעסוק פנאי ולהניח להם הקבוע

בעדם. יכפר רחום

לעולם וחי  ואכל  החיים עץ מפירות  ויקח
אעשה החיים עץ בלימוד עברי מדי כי בדעתי עלה ולכן

רש 'פי בדמיון המובן וקצר פשוט שע"יפירוש אולי כי ז"ל י"
החיים עץ מפירות ויקח עליו לעלות האדם ישתוקק זה סולם
משנת ע"ח בלימוד התחלתי שכבר י"ואעפ לעולם. וחי ואכל
לחבר ית"ש האל זכני כבר וגם שנים כ"ד בן בהיותי התרמ"ב
משכתי אח"כ הנה הרקח. יין הנקרא ואד"ז אד"ר על קטן פי'
ולכן .סבבוני אשר הזמן צרות מסיבת מהלימוד עצמי
ע"ח מתחילת ולהתחיל לחזור הנזכר תרע"ה בשנת הוכרחתי
'ה שחנני מה כפי פירוש עליו ולעשות הסדר על ללמוד כדי
לקושיות תרוצים איזה הבלעתי הפירוש ובתוך ית"ש.
אצא לא גם אחרים. ממקומות ז"ל הרב מדברי המסתעפים
כפי ההוא הפרק אפרש רק אחר לענין ההיא הסוגייא מענין
שלא כדי בלבד ההוא הפרק רק בע"ח אין כאלו לבד פשוטו
'אפי ספק בלא כי ז"ל הרב דברי עליו ויכבדו המעיין יתבלבל
דברי לומד היה הוא בע"ח לימודו בתחלת עצמי ז"ל הרש"ש
על עומד והיה אח"כ 'ה שזיכהו עד בלבד כפשוטן ז"ל הרב
בכמה אפרש אם לתמוה אין ולכן דברים. של אמתותן
דברי כבוד את ואניח ההוא הפרק דברי כפשט מקומות
למתחילים כ"א זה פי' כתבתי לא כי במקומו, ז"ל הרש"ש
,האמת מחמת כריסם מלאו שכבר לחכמים ולא ע"ח בלימוד
משמונה או מע"ח הקדמה איזה עליו הנצרך ענין כל גם
לאותו המצטרכת ההקדמה אותה העתקנו ומבו"ש שערים
פרק אותו כל וללמוד לטרוח המעיין יצטרך שלא כדי הענין
אדם כל יוכל שעי"כ בה' ומובטחני מבוקשו שימלא עד
על להעלותו בעדי ה' יגמור ואם עה"ח. כל קצר בזמן ללמוד
הרש"ש פי' עם עצמו ע"ח עמו אדפיס הדפיס משבח
בתחלתו ולא ע"א בסוף הכללים שטר נציג גם ז"ל. והריפ"ש
מסודר הוא וכן ע"ת. דשנת כת"י בע"ח מסודר הוא כן כי
האדם שילמוד אחד כי מהראוי הוא וכן .אמת שפת הרב בפי'
בתחלת ולא הכללים 'ש ללמוד ראוי גמירא עד ע"ח כל
ידי השיגה לא כי נכזבה תוחלתי הן בעוה"ר [אמנם לימודו.
וקראתי ממני הוא כבד כי הדפוס להוצאת הנצרך הכסף מדי
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לא דסיני בטורא דקיימו אינו עילאה דמלכא עבדי חכימי
אורייתא דכלא עיקרא דאיהי בנשמתא אלא מסתכלי

א"מ ונ"ב וכו'. סודותממש יודעי שאינ אות משמע
סיני הר על עמדו לא עכ"ל.התורה

,קמרח ועמד הע ע נע אר המת תְְְֲִֵֶַָָָָָָָא
מרחק מדיוע סי עה  יע ה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

האמת ְְֱֶַָָלחכמת

יוכר יקה אה האלקי הקל הרב תבדהיה ְְְֱִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
התיג תזכ הרשב"י אר לברכה, ציק זכר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

[עלינ יג תזכ עדס אברה לרי חל] התה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעלינ
האדרת על הרקח יי ספר את ידיס ב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוזרז
תחה י נת באר לי ונראה :נל וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהדת.
תחית בימתי הי האלקי לקראת יראל צאְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
י מרחק", עמדו נעו הע "ורא נאמר:  ואחר ְְְֱִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻההר

.תוימ אתה להדה הא אכל  ,יראי היוהיה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
כינהה לקראת מחי י הי הע רצמקצת ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

תימ א אפיל מרחק לעמד הרא מקמ ְֲֲִִִִֵַָָָָָֹלזז
,מרזה הר תב מה הא ועליהקיימ אי" ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

עמד אא מרחק ועמד נע ולא למר סיני", ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹטרא
לחכמת כיז ה לכ ,ס ועד מחה סיני ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָטרא
מרחק, ועמד הע ע נע אר המת תוא ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָהאמת.
לחכמת מרחק מדיוע סי עה  יע ה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

האת. הדלה הא אכל  ראתמ ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאמת,

גה"להקב ב נקרא הוא האמת בחכמת שעוסק מי
ב פ' בסו ש"ע"ב)הרכמ קי"א מהימנא(ד ברעיא

.יעו"ש

וטעמי הרה רזי לדעת הלה חכמת ְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָהעסק
,אה ר דלה  נקרא סד, י על ְְְִִִֵַַַָָָהצות

רקיע  מתאר הא רי ְְְְִִִֵַָָָָוקדא

סקוהעוטעמי הרה רזי לדעת להה חכמת ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ
ר דלה  נקרא ,דס י על תצוְְְִִִֵַַַָָָה

,רקיע  מתאר הא רי אדוק ,אהאמר מ ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
מהימנא) ברעיא זהר מא)תני ,עבדי א בני א : ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

למטרניתא, אלמל  איקרי אריתא, רזי ליאְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ר, לא גנזיועיל לח והרמנא תר לי ואית ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹ

לקט, לאעעא אחדמלא הא רי וקדא ְְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָ
.נל א עד ,ילי פמליא מאמרלי 'ב חלק הרית ספר) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ה') רק ֶֶיב

ימ קאס ,איעי רזי לימס ידעי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָאינ
דרזי רעי ליסר לי פתחי עלמא, יני ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָל

דכיא ְְְֲַַַָָאפרסמנא

את,מי ללמד רצה ולא האמת חכמת עסק א ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
תא חי ,עד ג לעלת צהר מת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעה

,יב מ:יריה יר הר אמר מאיז ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

חכמתא למנדע ארייתא, לימ אינ ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָל
.איעי רזי לימס ידעי ואינ ,דמאריהגי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָ

קאס הא ,עלמא מהאי נפיק נ ר ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָכד
אא עד, ולא עלמא. יני ל ימלי פתחי ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ

חכמתא דכיא, אפרסמנא דרזי רעי ליסרְְְְְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָ
ה לייא אהפהעיה ל תדעי לא א .'כ ְְְִִִֵַַָָָָָָֹ

ול ,ידיעה לא אתיא אנ א ל צאי ,יא ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ולא הכא, תיעל לא עד חכמתא, ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָאסלת
די אנ לית ,ל צאי ,אהעי דעלמא רזי ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָידע

.נל א עד ְְֵַַָלמיעל.

לע ביה ימע ל יד י ְֲֲִִִֵֶַַָָָָאפ
מתנ את רפי נפי  עלי רפיְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה

וי י ְְָכל

עלולא ביה ימע ל יד י אפ עד ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
כל מתנ את רפי נפי  עלי רפיְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה

,וי הרי אמר מ(:רמז קדי לנ)רת זה : ְְְְְֵֶֶַַַָָָֹ
מטאת סקא נמתא ד קימא קיא חיותא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָהאי
ההיא כפ ,מארי חכמתא רזא ל אל די ,יְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָלג

קואד אבתר רדי בה)חכמתא :אחרי ספרי)יהבי הכי , ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
לבר, לי חי ,קאד ולא לאדקא יכיל ואי .אגרי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָלי

.ימאוק ,עיילה ה')ולא רק יב מאמר 'ב חלק ריתה (ספר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

וכברזי עוסקי שאינ לאות המעותד העונש בעני
פקודי בזוהר אשר רח"ל ע"ב)תורה רמ"ז ד)האי וז"ל :

יופיאלחיותאדחכמתא רזי בכל קיימא ואיהי שמיהכי)

קבלה 'בגי ביה)איופיאל קיימי דחכמתא מפתח אינו לכל
לגביה ומטאת סלקא נשמתא כד קדישא חיוותא האי 'וכו
ההיא וכפו דמאריה דחכמתא ברזא לה שאל כדי
ואי אגרא, ליה יהבו הכי ואדבק אבתרה דרדי חכמתא
וקיימא .עיילא ולא לבר לה דחי אדבק ולא לאדבקא יכיל
שרפי אלי גדפייהו נטלי וכד בכסיפי היכלא ההוא מלבר

חיוותא)דתחותה ואוקדו(דהאי בגדפייהו בטשי כלהו כדי
והכי קיימא ולא וקיימא אתוקדת ולא ואתוקדת לה
טבי דעובדי ואע"ג נהירת ולא נהירת יומא בכל אתדנת
דמשתדלי כאינו עלמא בההוא אגרא דלית בגי לה אית
חולקיהו זכאה דמאריהו ביקרא לאסתכלא בחכמתא
חכמה מצא אד אשרי" דכתיב דאתי ובעלמא די בעלמא

תבונה" יפיק גואד אלאיעו"ש.)(משלי זה בעונש די ולא
צער ולסבול פעמי כמה בגלגול ולבוא ,לחזור צריעוה"ז

רח"ל המיתה וצערגו בנשמתו יזכה אולי בזה ספק ויש
בסוד לבוא לו מספיק אי כי המצוה זאת יקיי שבו השני

עיי"ש.העיבור, המצות, שער בתחלת כמבואר

שכלעוד אי באצבע ומראה בהקדמתו ש מביא
הזוהר בספרי עסקו שלא ידי על רק באי הצרות

הקבלה לנובובחכמת היו יע"א בגדאד שבעירינו וכתב
והמה ומיחו מבית העיר על הסוככי זהב כרובי שני

חקל.א – חכמה פתחי קל"ח גימטריה הכולל עם קבלה
חקלא. מחצדי ביאור וזהו קדישין, תפוחין

.בזהב כרובים שנים לנו היו יע"א בגדאד בעירינו והנה
לחומה לנו היו אשר והמה ומיחוץ מבית העיר על הסוככים
ח"ר עולם יסוד צדיק בקודש הראשון זעם, ביום ולמחסה
ושני זצוק"ל. חיים בן משה ח"ר בן אליהו ח"ר בן חיים יוסף
המכונה אבא בר אבא אהרן שמעון ח"ר הגאון הרב בקודש

זצוק"ל. אגסי
אלו צדיקים ב' אשר הגלגולים, 'ש על אהרן בני ספר המחבר

בע"ח היה עסקם שרוב בעירינו נמצאים היו לבדם הם
משכיתו בחדר לבדו עוסק הוא וא' א' כל שערים ובשמונה
מפה זה העיר על מגינים היו וצדקתם בזכותם והמה בפ"ע,
ח"ר האלהים ארון ונלקח העונות כשגמרו אפס ,מפה וזה
העיר התחילה אלול בי"ג התרס"ט בשנת ז"ל חיים יוסף
לבוא הצרות והתחילו אתת רגל על מהלכת צולעת להיות
למלך הצבא לעבודת ישראל בחורי נלקחו קבורתו אחרי כי
ובוכים, מיללים העם כל והיו המלחמה סדר ללמדם ישמעאל
אחריו ענו העם וכל זצ"ל אהרן שמעון בח"ר מתנחמים והיינו

ח"ר הרב מקום למלא יכול הוא כי תקותנו אבדה לא עוד
שטן מעשה כי היתה כן דמינו כאשר לא אך זלה"ה חיים יוסף
שנים חמשה אחרי כי מדה"ד פגעה צדיק באותו וגם הצליח
גם נסע ותרע"ד לארץ המביט שנת מנחם לחודש 'ח ו' בליל
שמעון ח"ר גם ובהסתלק לאנחות. אותנו ועזב למנוחות הוא
ושמעון אינינו יוס"ף האחרון. שביב גם מהעיר כבה אז ז"ל
י"א כ' בליל כי כמבכירה צרה ליעקב צרה עת והיתה אינינו.
נדבקו השכם בבקר ז"ל שמעון ח"ר פטירה אחרי מנחם
ובכל השוקים בכל וגדוליו המלך מטעם אדומים מודעות
מלחמה לאות אדום חרב מצוייר המודעות ובתוך המקומות
בריטנייא. בממלכת קוסטנטינא ממלכת בממלכה. ממלכה
למלחמה לצאת ישראל בני בחורי את לקבץ התחיל ותכף
וממדבר לעיר מעיר אותם מסיעין והיו בריטנייא עם להלחם
המלחמה, קשרי מקום עד הגיעם עד ובגבעות בהרים למדבר
הצרות והיו וצרות רעות רבות מצאונו והלאה אז ומני
ואין חברתה פני את להקדים רוצה אחת כל זו את זו דוחקות
נתחדשים קשות וגזרות נגע, בלא רגע ואין רעה בלא שעה

אתמול. יום על נוסף יום בכל

תרע"ה איכה שנת כסליו י"ג ג' בליל כי נלחמו השמים מן גם
ושטפו הנהר גדרי ופרצו הגשמים מרוב חדקל נהר מי צפו
בלילה מטותינו על ישינים היותינו בעוד העיר תוך ועברו
כמוה אשר העיר בתוך גדולה צעקה ותהי שתו מי המים וגאו
עם העיר אנשי וכל מצרים. יציאת בזמן רק נהיתה לא
הקטנים ובנותיהם בניהם ועם כתפיהם שעל מעמסיהם
העיר בתוך ונסים בורחים היו זרועותם על אותם שנושאים
כי העיר מן לצאת דרך אין כי הגבוה למקום הנמוך ממקום
של עיניו ממלא רחוק יותר צד מכל העיר כל הקיפו המים
אדם בני וכמה העיר שליש גליהם והפילו המים וגבהו אדם,
דבר בא ואח"כ רח"ל. קבריהם בתיהם היו לברוח קדמו שלא
פרעושים הרקיע אויר נתמלא גם צרה, פעמים תקום לא
לא הצבא אנשי גם השערים. ויוקר בצורת מכת עמהם ונלוה
ונשארו מלחמה הרוגי חרב אנשי והיו במלחמה הצליחו
עמו לחץ את ה' שראה עד יתומים, ובניהם אלמנות נשיהם
שנת אדר י"ז א' בליל בבל ונלכדה הרעה על וינחם ישראל
ובכח מוך הנקרא בריטנייא של המלחמה סגן ביד עזר"ת
של חיל אנשי בה הציתו אשר העיר שריפת את כבו אונס
ישמעאל בני שאר גם ,מהעיר צאתם בעת קוצטנטינא
עד לו איש ובזזו היהודים חניות את שברו בעיר הנשארים
ולקחום עקרו החניות של הדלתות ואפי' כלום השאירו שלא
את ולשכב הבתים את גם ולבוז כ"אח לחזור דעתם והיה
נחה האויב בהכנס כי זממם את הפיק שלא ות"ל הנשים.
גם יוקשים. מפח נמלטה כצפור ונפשינו העיר כל שקטה
ע"י ה' הצילנו למלחמה לצאת ישראל בחורי קבוץ בתחילת
לעשות בלבינו אלהים נתן אשר טבעית ותחבולות חכמות
ז"ל שמעון והם בני ב' נסתרו ושם הכותל בעובי ממחבואות
הי"ו ועובדיה (שבט ה' ג' יום תרצ"ב בשנת כ"אח (שנפטר
לנו אירע ולא הבתים את מקששים שהיו און פועלי מרגשת
ואתה הזה. לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו וברוך רע. דבר
ומיד תכף זאת כל מצאתנו למה וראה נא הבט נעים קורא
שזכות לנו להודיע לא אם הנזכר צדיקים ב' של סילוקם בזמן
למגן עומדים היו אשר הם בה עוסקים שהיו האמת חכמת
את דוחים היו ואונם כחם ובעוצם הדין מידת נגד וצנה
כמה זכות מדה"ד נגד לעמוד יכול היה שלא מה הגזרות
.הדור שבאותו התורה בחיצוניות העסוקים וחסידים צדיקים

כל  את להציל אוכל הזוהר בזכות  שרק הנורא, החלום
כך אחר שקרא ומה – העיר

ע"ז נאמנה עדות לי ח"רואעידה של האבלות ימי ז' בתוך כי
יעקב משה שלום צאלח כמה"ר א' זקן אלי בא ז"ל שמעון
אמנם מבהיל חלום אתמול שראה לי ואמר (ז"ל) הי"ו שינא
כי אמר זו רק אופן בשום בחלום ראה מה לו להגיד רצה לא
אני עלי) עליך העליון בעולם שהסכימו בחלום לו אמרו
להשתדל וצריך נ"ע שמעון ח"ר מקום ממלא להיות הכותב)
עלתה אשר המחשבה ואותה .הזאת העיר לטובת עוז בכל

שמעון ח"ר בספרי ללמוד אתמול בליל משכבך על לבך על
ואם כלל. עיכוב בלא בפועל לקיימה להשתדל צריך נ"ע
עד .גדולה בסכנה יהיו העיר אנשי שכל תדע ידוע תתרשל

הנז"ל. שלום צאלח הזקן דברי היו כאן

החצר  בפתח ועמד אלי  ובא חזר שעות ג' עבור אחר
לך קום עלי וצעק כמבולבל

החצר בפתח ועמד אלי ובא חזר שעות ג' עבור ואחר
נ"ע שמעון ח"ר לבית במהרה לך קום עלי וצעק כמבולבל
אשר הוא רק דבר לא כי עליך הנצרך ספר משם לך וקח

.לדרכו חזר ותיכף עמי דבריו היו כאן עד עליך, דברתי

חיים עץ לימוד על שירמזון החלום כוונת את ידעתי

עץ לימוד על שירמזון החלום כוונת את ידעתי הדל ואני
אזרתי התרע"ה שנת בתחלת הסוכות אחר ותכף הנזכר. חיים
לי והיה גדולה בשקידה בע"ח ללמוד והתחלתי חלצי כגבר
קברי על ולצאת ולצעקה לתפילה והיום ללימוד הלילה
יום בכל ולעמוד הציבור עם ולתעניות ולסליחות הצדיקים
הצרות מפני בצדקות ולהרבות ברית כורתי 'ז עם התהלים

.סבבונו אשר

ולהודיע לידע הדורות לחכמי  מזכרת להיות  זה וכתבתי
לעולם גורמים ורעות רבות  צרות, שכמה ולהוודע

התורה  רזי מעסק בהתרשלם
ולהודיע לידע הדורות לחכמי מזכרת להיות זה וכתבתי
בהתרשלם לעולם גורמים ורעות רבות צרות, שכמה ולהוודע
עניותא דגרים הנז"ל בתיקונים כמ"ש התורה רזי מעסק
ישראל צרת וקוצר השכינה גלות וקוצר וכו'. גלותא ואורך
יכולת בידם שיש על בצאורם תלוי הוא הכל גלגולם וקוצר
לימודם משיעור למעט רוצים ואינם האמת בחכמת לעסוק
והוא וסודותיה תורה ברזי לעסוק פנאי ולהניח להם הקבוע

בעדם. יכפר רחום

לעולם וחי  ואכל  החיים עץ מפירות  ויקח
אעשה החיים עץ בלימוד עברי מדי כי בדעתי עלה ולכן

רש 'פי בדמיון המובן וקצר פשוט שע"יפירוש אולי כי ז"ל י"
החיים עץ מפירות ויקח עליו לעלות האדם ישתוקק זה סולם
משנת ע"ח בלימוד התחלתי שכבר י"ואעפ לעולם. וחי ואכל
לחבר ית"ש האל זכני כבר וגם שנים כ"ד בן בהיותי התרמ"ב
משכתי אח"כ הנה הרקח. יין הנקרא ואד"ז אד"ר על קטן פי'
ולכן .סבבוני אשר הזמן צרות מסיבת מהלימוד עצמי
ע"ח מתחילת ולהתחיל לחזור הנזכר תרע"ה בשנת הוכרחתי
'ה שחנני מה כפי פירוש עליו ולעשות הסדר על ללמוד כדי
לקושיות תרוצים איזה הבלעתי הפירוש ובתוך ית"ש.
אצא לא גם אחרים. ממקומות ז"ל הרב מדברי המסתעפים
כפי ההוא הפרק אפרש רק אחר לענין ההיא הסוגייא מענין
שלא כדי בלבד ההוא הפרק רק בע"ח אין כאלו לבד פשוטו
'אפי ספק בלא כי ז"ל הרב דברי עליו ויכבדו המעיין יתבלבל
דברי לומד היה הוא בע"ח לימודו בתחלת עצמי ז"ל הרש"ש
על עומד והיה אח"כ 'ה שזיכהו עד בלבד כפשוטן ז"ל הרב
בכמה אפרש אם לתמוה אין ולכן דברים. של אמתותן
דברי כבוד את ואניח ההוא הפרק דברי כפשט מקומות
למתחילים כ"א זה פי' כתבתי לא כי במקומו, ז"ל הרש"ש
,האמת מחמת כריסם מלאו שכבר לחכמים ולא ע"ח בלימוד
משמונה או מע"ח הקדמה איזה עליו הנצרך ענין כל גם
לאותו המצטרכת ההקדמה אותה העתקנו ומבו"ש שערים
פרק אותו כל וללמוד לטרוח המעיין יצטרך שלא כדי הענין
אדם כל יוכל שעי"כ בה' ומובטחני מבוקשו שימלא עד
על להעלותו בעדי ה' יגמור ואם עה"ח. כל קצר בזמן ללמוד
הרש"ש פי' עם עצמו ע"ח עמו אדפיס הדפיס משבח
בתחלתו ולא ע"א בסוף הכללים שטר נציג גם ז"ל. והריפ"ש
מסודר הוא וכן ע"ת. דשנת כת"י בע"ח מסודר הוא כן כי
האדם שילמוד אחד כי מהראוי הוא וכן .אמת שפת הרב בפי'
בתחלת ולא הכללים 'ש ללמוד ראוי גמירא עד ע"ח כל
ידי השיגה לא כי נכזבה תוחלתי הן בעוה"ר [אמנם לימודו.
וקראתי ממני הוא כבד כי הדפוס להוצאת הנצרך הכסף מדי
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בקודש הראשו ,זע ביו ולמחסה לחומה לנו היו אשר
ח"ר ב אליהו ח"ר ב חיי יוס ח"ר עול יסוד צדיק
שמעו ח"ר הגאו הרב בקודש ושני זצוק"ל. חיי ב משה

זצוק"ל. אגסי המכונה אבא בר אבא אהר

והלימודהרי הקריאה בזכות שרק בעליל מזה רואי
ברחמי וניגאל שנזכה לנו מובטח הזוה"ק בספר

רח"ל. ויסורי צרות בלא

ובפרטהש ישראל כלל על העוברי אלו קשי בימי
ורבי ,יו יולד מה יודע איש ואי יצילנו
שמי רחמי לעורר במה ותושיה עצה ומבקשי שואלי

ה"י. קשות גזירות כל ולבטל

הזוהר כח:)תיקוני ד תליסר (תקונא

תנפלא ארא מצרי מאר צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָימי

אמרתיתאה עלי ה''ו, ודא ההלל ישמותהלל) ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
מב) איהיב ודא ,'לה אה רי ְִִִֵַָליל

הדמ ורזא ,דאמצעיתא ו)עדא לא ירמיה),הלל מיעה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
קרא ילק יראל, ארית את ע את ה' הע ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָואמר

טו) ז נפלאת.(מיכה ארא מצרי מאר צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָימי

עליולשו ה''ו, וזה ,ההלל יהלל הי :ְְְִִֶַַַָָָהקודש
דהע וזה ליהו''ה, הא רי ליל ְֱִִֵֶֶַַַָנאמר
יהו''ה הע ואמר ,הלל מיעה  הבר וסד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָהאמצעי,
צאת ימי בתה את לק יראל, ארית את ע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאת

נפלאת. ארא מצרי ְְְִִִֵֶֶֶַָָמאר

''היה ה''א ''היה ְִֶֶֶַָָמ''ה

ט)דמהורזא א בי(קהלת ''היה, ה''א היה'' מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
(יד לג תהלי)איה גי ה''יח, ב'' כ''ְְְְְִִִִִִַמ

רזא יאתק זמנא ההא דאמצעיתא, דאדע קנאְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָד
היינ חמ ל ליות ,עאר ל כליא אמר ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָדמתניתי
.תיתאה אל איה  תתח רפיו ,אהחמ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאל

מ''כוסד ב ''היה, ה''א היה'' מ''ה  הבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָ
דהע ל המת הא מ ה''יח, ב''ְְְִִִִֶֶַַַָ
כליא אמר, הנה סד מתק זמ תא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהאמצעי.
רפיו החמיי, האל הינ ,חמ ל ליות עאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָל

הי. האל אה , ְִִִִֵֶֶֶַַָתחת

מ לבע  י הפריד רב ערב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמ
ה ,ו''ה י והפריד העגל, את וע ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָרה,
י הא ר דה תא יפריד  לבע, ְְִֵֵֶַַַָָָָ

לבע. ְֵֶַ

בגי,דאמצעיתא עדא איה  י יפרי לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
אר לבערא צרי ,גיז בת איהי בע ביְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

בי ו', איה  י יתחזיי לא רב, ערב אינ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחמ
א בע מר(קסד קיט ש)גי ,ילה  בע ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ

דא מה ,רה מ לבע  י אפרי רב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָערב
א)אמר לב ואקמה(שמות מה, ב י הע ראו ְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

ו''ה י ואפרי עגלא, ית עבד יע ית יא ,ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב
י אה רי קדא ל יפרי הכי לבע,  אינְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

לבע. ְֵֶַ

ביכדי האמצעי, העד הא , י יפריד א ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ה ,וחמ רא לבער צרי ,גז ת היא ,בעְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אמר ,בע בי ו', הא , י ירא א רב, ֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹערב
 י הפריד רב ערב מ ,ילה  בע ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מה, ב י הע ראו אמר מ ,רה מ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלבע
העגל, את ע לה העת  , הפרְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
דה תא יפריד  לבע,  ה ,ו''ה י ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהפריד

לבע.  י הא רְֵֵֶַָ

החה אר הבנה אר ְְְַַַָָָָָוהיה

בגינייהאבהה ואי, עני עני לח סהר המ הות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
דאיהי דחברה גוונא לימה הא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָזמנא

דכתיב אה הדא לימה, כו)מה ל הבנה(ישעיה רא והיה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָ
מ קאס גי ,סהר מה הות ואאי ,ההח ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָאר
ד', אארת סהר מה ,מצוה י למהוי יל רגל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָו'
אמרי א בגי ,'ה לימה מה ד', סהר המ א בגיְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
לימה מה לקבל ,סח גמר אינ והל מר ְְֳֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהל

.סהר המְַָָ

גלל,איו עני ,עני לח רסה המ היתה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
חבר מ ,למה היה זמ תבאְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָ
אר בנהה אר והיה תב זה למה. מה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא
מה הסק מ ?סהר המ היתה הול ,הְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהח
נארה רסה המ מצוה, מ  להית , הרגל ,'ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָו

 ה', למה מה ,'ד סהר המ זה מ ד', מ ְְִִֵֶַַָָָָָ
מה נגד פסח, גמר אינ והל מר הל מריְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָא

.סהר מה למהְְֵַָָָ

לי ''י ִֵַַַהמר

ואמריגרי ודא ה', מ ראת 'ו  על ,רמר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
ואיהי מרר איה ,יהח את וימרר ְְְְִִִֵֶֶַַָָל

דכתיב הא הדא כ)מרה, א המר(רות י מרה לי קרא ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
י ,וחמר קל חמר ,יאק קה דהעב לי, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻשד''י

עלמא. מיְְִָָא

מריואל גר וזה מה', פרד 'ו  על מרר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
זה .מרה והיא רמר אה ,יהח את ימררְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
קה דהעב לי, ''י המר י מרה לי קרא ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָתב

.להע את י וחמר, קל חמר, ,יהקְְְְֵֶֶַָָָָֹֹֻֻ

להוציא בידי יחזיקו אולי בעם המתנדבים בנ"י לאחינו
לי עוזר מצאתי ולא קשב. ואין עונה ואין לפועל מחשבותי
בני ממקצת טפין טפין כ"א ההוצאה ולרביע לשליש אפי'
הטוב כפעולם ה' להם ישלם אותם. רוחם נדבה אשר עמינו
הטפין אותן נצטרפו ויותר שנים 'ג שבהמשך עד .אכי"ר
ואירא זחלתי כן ועל בלבד. ההוצאה עשירית לשיעור ונענו
ומיודעי אהובי עם נמלכתי לכן ח"ו. לריק יגיעי יהיה פן
כ"עי אשר עם בפ"ע לבדו הפירוש את להדפיס והסכימו
פירוש ואת עה"ח את הגהתי אשר ההגהות את נפסיד
ממע' היא חלותי ולכן .בהם שנפלו טעיות מכמה ז"ל הריפ"ש

שלא הי"ו חיבורהמדפיסים עם כ"א בפ"ע ספרי את ידפיסו
שעל הציונים יעשו גם ביחד. הריפ"ש פירוש ועם עה"ח

מראש אחד בהמשך הו"ז האבג"ד בסדר הריפ"ש פירוש
שקלקלו כמו ולא בפ"ע. ופרק פרק כל סופו עד הפרק
הנ"ובי פי' עם ע"ח ספר את הדפיסו אשר הא' מדפיסים
בעמוד אבג"ד הריפ"ש פי' שעל ציונים שעשו והריפ"ש
וכאשר האבג"ד כפלו חזרו הדף של ובע"ב הדף. של הראשון
בע"ב ומסתיים בע"א המתחיל א' פרק לפניהם מזדמן היה
התו"ח ציוני גם אחד. בפרק אבג"ד ציוני כ"פ עושים היו
להציגם המדפיסים יזהרו ז"ל השמ"ש בהגהות המובאים
ז"ל ש"ש הרב דברי גם בתחלתו. ולא השמ"ש דברי בסוף
השמ"ש דברי בפנימיות מחדש שהדפסום ההגהות ושאר
צריכים הנזכר וב"י"הנ שעם בע"ח כנדפס הריפ"ש ודברי

[המעיין את מבלבלים הם כי וכל מכל מהדפיס להסירם

דה ע להתיחד הכינה עתידה מה ידי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹועל
צרי אה ,תא הפריד אה מ הא. רְִִִִֶָָָ

תא ְֵַָליחד

מאהמ יהיב דברית, ימר שד''י מ י' א, רי ְְְִִִִִִֶָָָָֹ
הא הדא ,ירמ מה נחית א גי ,רב ערבְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ז)דכתיב לב עי,(שמות ולא ע ,ע חת י רד ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַֹ
הא, רי קדא ע ליחדא אכינ עתידה ידי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָועל
ה לתקנא ,ל ליחדא צרי ,ל אפרי איה גיְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָ
אתינא לא אי ואמר ,לי קונ אחבר הכ קמ ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָֻדחאב,

די. א לממע אא ְְְְִֶַַָָָָלעלמא

מהמי ת הרית, ל הר ''י, מ 'י זה? גר ְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ירד  מ רב, ערבבת זה .תרמ מה ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

עתידה יד ועל עי, ולא ע ,ע חת י רד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹל
הא מ .אה ר דה ע להתיחד ְְְִִִִֵֶַַַָָָהכינה
חטא. מה לת ,תא ליחד צרי הא ,תא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהפריד
ללע באנ לא א :ואמר ,תא קונ החברי ל ְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹקמ

י.  זה את למע אְִֶֶֶַַָֹא

בדלות השכינה שנפלה גרמו גרמו הערב

העגל,וכתב את שעבדו רב ערב נמצא :יצחק באר בספר
שהיו דאורייתא לוחי תרי ונשתברו שנפלו גרמו
על דאורייתא, אחרני לוחי תרי לה ונית ,הסוד דר על
דר על שהיא התורה כי והיינו, הפשט, דר על לבושי ידי
כנודע, וקליפה לבוש שו ש ואי באצילות, הוא הסוד
יצירה בבריאה הוא הפשוט דר על שהוא התורה אבל

שה קושיות ש יש כ ועל וקליפה, לבוש ש ויש עשיה
האמת, את מביני שאינ גורמי שה הקליפות סוד
על ולהעמיד ולתר ,הקליפה לשבר כדי להקשות וצרי
שאי מה מקליפות, הניצוצות העלות סוד שהוא האמת,
שו אי באצילות, שהוא הסוד דר על שהוא התורה כ
ידי על ולכ אמת, הוא והכל הקליפה, מחמת ש קושיה
שיי כ ועל ,הלבושי ידי על התורה ללמוד צרי רב ערב
וצרי ,האמת על לבוא כדי והתירוצי הקושיות שמה
לי" שד"י המר" וזהו הדבר, אמיתת להבי ,ולהשכיל להבי
וחומר, וקל ,ובחומר קשה בעבודה כנ"ל, רב ערב סוד שה
ניצוצות לברר כדי ,בדלות השכינה שנפלה גרמו ה כי
על התורה ללמוד שצרי נמי גרמו כ ידי ועל מהקליפות,
עיי ,אמיתה על דבר ולהבי הקושיות צרי ואז לבושי ידי

,כ"ח נהר לאברה חסד בשבספר זוהר תיקוני על יצחק באר)

ישראל) אור.

שלעל קדשו בדברי וללמוד להתחזק צריכי בוודאי כ
המבטיח ,זיע"א יוחאי בר שמעו רבי האלוהי התנא
,ברחמי הגלות מ נצא ק"הזוה בספר הקריאה שבזכות

רבותינו) מדברי כידוע כלל הבנה ללא א).שמעו רבי הוא וכדאי
הדחק. בשעת עליו לסמו

מספרלכ לקרוא יו מידי להשתדל צרי ואחד אחד כל
ד ללמוד ויו יו בכל ובפרט ק"הזוה מספר דפי
ישראל כלל להצלחת התיקוני מספר הפחות לכל אחד

.הגאולה הקרובה..ולקירוב לגאולה נזכה זה שבזכות ויה"ר
.אמ הישועות וכל ממש בקרוב
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בקודש הראשו ,זע ביו ולמחסה לחומה לנו היו אשר
ח"ר ב אליהו ח"ר ב חיי יוס ח"ר עול יסוד צדיק
שמעו ח"ר הגאו הרב בקודש ושני זצוק"ל. חיי ב משה

זצוק"ל. אגסי המכונה אבא בר אבא אהר

והלימודהרי הקריאה בזכות שרק בעליל מזה רואי
ברחמי וניגאל שנזכה לנו מובטח הזוה"ק בספר

רח"ל. ויסורי צרות בלא

ובפרטהש ישראל כלל על העוברי אלו קשי בימי
ורבי ,יו יולד מה יודע איש ואי יצילנו
שמי רחמי לעורר במה ותושיה עצה ומבקשי שואלי

ה"י. קשות גזירות כל ולבטל

הזוהר כח:)תיקוני ד תליסר (תקונא

תנפלא ארא מצרי מאר צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָימי

אמרתיתאה עלי ה''ו, ודא ההלל ישמותהלל) ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
מב) איהיב ודא ,'לה אה רי ְִִִֵַָליל

הדמ ורזא ,דאמצעיתא ו)עדא לא ירמיה),הלל מיעה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
קרא ילק יראל, ארית את ע את ה' הע ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָואמר

טו) ז נפלאת.(מיכה ארא מצרי מאר צאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָימי

עליולשו ה''ו, וזה ,ההלל יהלל הי :ְְְִִֶַַַָָָהקודש
דהע וזה ליהו''ה, הא רי ליל ְֱִִֵֶֶַַַָנאמר
יהו''ה הע ואמר ,הלל מיעה  הבר וסד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָהאמצעי,
צאת ימי בתה את לק יראל, ארית את ע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאת

נפלאת. ארא מצרי ְְְִִִֵֶֶֶַָָמאר

''היה ה''א ''היה ְִֶֶֶַָָמ''ה

ט)דמהורזא א בי(קהלת ''היה, ה''א היה'' מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
(יד לג תהלי)איה גי ה''יח, ב'' כ''ְְְְְִִִִִִַמ

רזא יאתק זמנא ההא דאמצעיתא, דאדע קנאְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָד
היינ חמ ל ליות ,עאר ל כליא אמר ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָדמתניתי
.תיתאה אל איה  תתח רפיו ,אהחמ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאל

מ''כוסד ב ''היה, ה''א היה'' מ''ה  הבר ְְְִִֶֶֶַַָָָָ
דהע ל המת הא מ ה''יח, ב''ְְְִִִִֶֶַַַָ
כליא אמר, הנה סד מתק זמ תא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהאמצעי.
רפיו החמיי, האל הינ ,חמ ל ליות עאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָל

הי. האל אה , ְִִִִֵֶֶֶַַָתחת

מ לבע  י הפריד רב ערב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמ
ה ,ו''ה י והפריד העגל, את וע ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָרה,
י הא ר דה תא יפריד  לבע, ְְִֵֵֶַַַָָָָ

לבע. ְֵֶַ

בגי,דאמצעיתא עדא איה  י יפרי לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
אר לבערא צרי ,גיז בת איהי בע ביְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

בי ו', איה  י יתחזיי לא רב, ערב אינ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחמ
א בע מר(קסד קיט ש)גי ,ילה  בע ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ

דא מה ,רה מ לבע  י אפרי רב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָערב
א)אמר לב ואקמה(שמות מה, ב י הע ראו ְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

ו''ה י ואפרי עגלא, ית עבד יע ית יא ,ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב
י אה רי קדא ל יפרי הכי לבע,  אינְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

לבע. ְֵֶַ

ביכדי האמצעי, העד הא , י יפריד א ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ה ,וחמ רא לבער צרי ,גז ת היא ,בעְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אמר ,בע בי ו', הא , י ירא א רב, ֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹערב
 י הפריד רב ערב מ ,ילה  בע ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מה, ב י הע ראו אמר מ ,רה מ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלבע
העגל, את ע לה העת  , הפרְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
דה תא יפריד  לבע,  ה ,ו''ה י ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהפריד

לבע.  י הא רְֵֵֶַָ

החה אר הבנה אר ְְְַַַָָָָָוהיה

בגינייהאבהה ואי, עני עני לח סהר המ הות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
דאיהי דחברה גוונא לימה הא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָזמנא

דכתיב אה הדא לימה, כו)מה ל הבנה(ישעיה רא והיה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָ
מ קאס גי ,סהר מה הות ואאי ,ההח ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָאר
ד', אארת סהר מה ,מצוה י למהוי יל רגל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָו'
אמרי א בגי ,'ה לימה מה ד', סהר המ א בגיְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
לימה מה לקבל ,סח גמר אינ והל מר ְְֳֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהל

.סהר המְַָָ

גלל,איו עני ,עני לח רסה המ היתה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
חבר מ ,למה היה זמ תבאְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָ
אר בנהה אר והיה תב זה למה. מה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא
מה הסק מ ?סהר המ היתה הול ,הְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהח
נארה רסה המ מצוה, מ  להית , הרגל ,'ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָו

 ה', למה מה ,'ד סהר המ זה מ ד', מ ְְִִֵֶַַָָָָָ
מה נגד פסח, גמר אינ והל מר הל מריְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָא

.סהר מה למהְְֵַָָָ

לי ''י ִֵַַַהמר

ואמריגרי ודא ה', מ ראת 'ו  על ,רמר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
ואיהי מרר איה ,יהח את וימרר ְְְְִִִֵֶֶַַָָל

דכתיב הא הדא כ)מרה, א המר(רות י מרה לי קרא ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
י ,וחמר קל חמר ,יאק קה דהעב לי, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻשד''י

עלמא. מיְְִָָא

מריואל גר וזה מה', פרד 'ו  על מרר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
זה .מרה והיא רמר אה ,יהח את ימררְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
קה דהעב לי, ''י המר י מרה לי קרא ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָתב

.להע את י וחמר, קל חמר, ,יהקְְְְֵֶֶַָָָָֹֹֻֻ

להוציא בידי יחזיקו אולי בעם המתנדבים בנ"י לאחינו
לי עוזר מצאתי ולא קשב. ואין עונה ואין לפועל מחשבותי
בני ממקצת טפין טפין כ"א ההוצאה ולרביע לשליש אפי'
הטוב כפעולם ה' להם ישלם אותם. רוחם נדבה אשר עמינו
הטפין אותן נצטרפו ויותר שנים 'ג שבהמשך עד .אכי"ר
ואירא זחלתי כן ועל בלבד. ההוצאה עשירית לשיעור ונענו
ומיודעי אהובי עם נמלכתי לכן ח"ו. לריק יגיעי יהיה פן
כ"עי אשר עם בפ"ע לבדו הפירוש את להדפיס והסכימו
פירוש ואת עה"ח את הגהתי אשר ההגהות את נפסיד
ממע' היא חלותי ולכן .בהם שנפלו טעיות מכמה ז"ל הריפ"ש

שלא הי"ו חיבורהמדפיסים עם כ"א בפ"ע ספרי את ידפיסו
שעל הציונים יעשו גם ביחד. הריפ"ש פירוש ועם עה"ח

מראש אחד בהמשך הו"ז האבג"ד בסדר הריפ"ש פירוש
שקלקלו כמו ולא בפ"ע. ופרק פרק כל סופו עד הפרק
הנ"ובי פי' עם ע"ח ספר את הדפיסו אשר הא' מדפיסים
בעמוד אבג"ד הריפ"ש פי' שעל ציונים שעשו והריפ"ש
וכאשר האבג"ד כפלו חזרו הדף של ובע"ב הדף. של הראשון
בע"ב ומסתיים בע"א המתחיל א' פרק לפניהם מזדמן היה
התו"ח ציוני גם אחד. בפרק אבג"ד ציוני כ"פ עושים היו
להציגם המדפיסים יזהרו ז"ל השמ"ש בהגהות המובאים
ז"ל ש"ש הרב דברי גם בתחלתו. ולא השמ"ש דברי בסוף
השמ"ש דברי בפנימיות מחדש שהדפסום ההגהות ושאר
צריכים הנזכר וב"י"הנ שעם בע"ח כנדפס הריפ"ש ודברי

[המעיין את מבלבלים הם כי וכל מכל מהדפיס להסירם

דה ע להתיחד הכינה עתידה מה ידי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹועל
צרי אה ,תא הפריד אה מ הא. רְִִִִֶָָָ

תא ְֵַָליחד

מאהמ יהיב דברית, ימר שד''י מ י' א, רי ְְְִִִִִִֶָָָָֹ
הא הדא ,ירמ מה נחית א גי ,רב ערבְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ז)דכתיב לב עי,(שמות ולא ע ,ע חת י רד ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַֹ
הא, רי קדא ע ליחדא אכינ עתידה ידי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָועל
ה לתקנא ,ל ליחדא צרי ,ל אפרי איה גיְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָ
אתינא לא אי ואמר ,לי קונ אחבר הכ קמ ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָֻדחאב,

די. א לממע אא ְְְְִֶַַָָָָלעלמא

מהמי ת הרית, ל הר ''י, מ 'י זה? גר ְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ירד  מ רב, ערבבת זה .תרמ מה ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

עתידה יד ועל עי, ולא ע ,ע חת י רד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹל
הא מ .אה ר דה ע להתיחד ְְְִִִִֵֶַַַָָָהכינה
חטא. מה לת ,תא ליחד צרי הא ,תא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהפריד
ללע באנ לא א :ואמר ,תא קונ החברי ל ְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹקמ

י.  זה את למע אְִֶֶֶַַָֹא

בדלות השכינה שנפלה גרמו גרמו הערב

העגל,וכתב את שעבדו רב ערב נמצא :יצחק באר בספר
שהיו דאורייתא לוחי תרי ונשתברו שנפלו גרמו
על דאורייתא, אחרני לוחי תרי לה ונית ,הסוד דר על
דר על שהיא התורה כי והיינו, הפשט, דר על לבושי ידי
כנודע, וקליפה לבוש שו ש ואי באצילות, הוא הסוד
יצירה בבריאה הוא הפשוט דר על שהוא התורה אבל

שה קושיות ש יש כ ועל וקליפה, לבוש ש ויש עשיה
האמת, את מביני שאינ גורמי שה הקליפות סוד
על ולהעמיד ולתר ,הקליפה לשבר כדי להקשות וצרי
שאי מה מקליפות, הניצוצות העלות סוד שהוא האמת,
שו אי באצילות, שהוא הסוד דר על שהוא התורה כ
ידי על ולכ אמת, הוא והכל הקליפה, מחמת ש קושיה
שיי כ ועל ,הלבושי ידי על התורה ללמוד צרי רב ערב
וצרי ,האמת על לבוא כדי והתירוצי הקושיות שמה
לי" שד"י המר" וזהו הדבר, אמיתת להבי ,ולהשכיל להבי
וחומר, וקל ,ובחומר קשה בעבודה כנ"ל, רב ערב סוד שה
ניצוצות לברר כדי ,בדלות השכינה שנפלה גרמו ה כי
על התורה ללמוד שצרי נמי גרמו כ ידי ועל מהקליפות,
עיי ,אמיתה על דבר ולהבי הקושיות צרי ואז לבושי ידי

,כ"ח נהר לאברה חסד בשבספר זוהר תיקוני על יצחק באר)

ישראל) אור.

שלעל קדשו בדברי וללמוד להתחזק צריכי בוודאי כ
המבטיח ,זיע"א יוחאי בר שמעו רבי האלוהי התנא
,ברחמי הגלות מ נצא ק"הזוה בספר הקריאה שבזכות

רבותינו) מדברי כידוע כלל הבנה ללא א).שמעו רבי הוא וכדאי
הדחק. בשעת עליו לסמו

מספרלכ לקרוא יו מידי להשתדל צרי ואחד אחד כל
ד ללמוד ויו יו בכל ובפרט ק"הזוה מספר דפי
ישראל כלל להצלחת התיקוני מספר הפחות לכל אחד

.הגאולה הקרובה..ולקירוב לגאולה נזכה זה שבזכות ויה"ר
.אמ הישועות וכל ממש בקרוב

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ


