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 ֵסֶפר
 ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֹוֶדׁש

•
יַחת ַאְדמֹוִרי"ם: ּבֹו מּוָבא ׂשִ

אִוויְטׁש  ִמְליּוַבּ ָהַאְדמֹו"ר  ָמָרן  כ"ק  א. 
עְלָזא  זיעוכי"א, ולהבחל"ח ָהַאְדמֹו"ר ִמּבֶ
ַהּתֹוָרה  ִניִמּיֹות  ּפְ יּמּוד  ִלּ ִעְנַין  ּבְ ִליָט"א  ׁשְ

]ּתֹוַרת ַהּסֹוד[.

אִוויְטׁש  ִמְליּוַבּ ָהַאְדמֹו"ר  ָמָרן  כ"ק  ב.  
זיעוכי"א ולהבחל"ח ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין 
ַעל  ּבַ ֵקן  ַהּזָ ָהַאְדמֹו"ר  ׁשֶ ִעְנַין  ּבְ ִליָט"א,  ׁשְ
ֲאִכיַלת  ַעל  ֲאִפילּו  ַנְפׁשֹו  ָמַסר  ְנָיא  ַהּתַ
ָהְייָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ָהֲעֵבָרה   - ְלֵטר  ּפַ ת  ּפַ
ַמֲאָכלֹות  ְיֵדי  "ַעל   – ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות 
ל  ֲאסּורֹות ִנְקְנָסה ִמיָתה ַעל ָהָאָדם ַעל ּכָ

ַהּדֹורֹות".



ספר

הזוהר
הקדוש

***

עם
לשון

הקודש

***

תיקוני זוהר
זוהר חדש א

לש"ס דף היומי

חולין,
בכורות

יא

מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
עוד אנו קוראים בזה לכל איש ישראל שיקבל עליו, לקרא לפחות דף אחד של הזוהר 
הקדוש בכל יום, כל אחד כפי הבנתו, שאפילו הגירסה לבד מסוגלת הרבה לטהרת 
הנפש, וקירוב הגאולה כידוע, )ויודפס בחוברות מיוחדות, באותיות מאירות עינים, 
הלימוד  ובזכות  ויום(,  יום  כל  של  שיעור  לפי  ומחולק  וקצר,  קל  בפירוש  ומלווה 
וברחמים  בחסד  הזה,  והמר  הרע  מהגלות  נצא  הקדוש  הזוהר  בספר  והקריאה 
רבים, כמאמר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחא, בגין חיבורא דא יפקון מגלותא.

וחיש  נאקתינו,  לפניו  ותבא  שועתינו,  ויקבל  תפלתינו,  ישמע  תפלות  ושומע 
לגאלינו, גאולת עולם בשובה ונחת בב"א. 



òק₣ד óרפי אóְִֵֶַַיח 



  

ם יהיה רה האל ק ת  צרי ְֱִִֶֶֶַַַָָָהם
דרסקי ְְְְִֵקי 

שליט "א :כ"ק כּ ׁש היה אדמו"ר אאמו"ר
רק  לא  לדיּ ק דּ ר כּ וֹ  היתה ענין, מבאר 
מקוֹ ם  בּ איזה גּ ם א לּ א  עצמ וֹ , ענין בּ אוֹ תּה 
בּ פרׁש ה  כּ ת וּ ב  זה וּ באם בּ ּת וֹ רה. ה דּ בר מ וֹ פיע
מיחדת  ׁש יּ כ וּ ת  ׁש יּ ׁש נה בּ הכרח  מסיּ מת,
עצמוֹ  מ צּ ד ׁש הענין למר וֹ ת ּפ ר ׁש ה , לאוֹ תּה 

כּ לּ ה  ה ּת וֹ רה  בּ כל .ה וּ א  

יצחקא . לוי  ללקוטי  מפתחות תשל"ע )ראה אה"ק  (קה "ת

ואילך . ו ע'



òק₣ד óרפי óְִֵֶַַיח  ב

ענינוֹ סם  ׁש "בּ ח ּק וֹ תי" בּ ח ּק וֹ תי, ּפ רׁש ת  ְִ
מצ וֹ תי "אם  ואת ּת לכוּ  בּ חּק תי 

הזּ וֹ הר  מביא  ׁש ם  דּ וקא ׁש כּ א ׁש ר ּת ׁש מר וּ ", 
ׁש ה וּ א  מקוֹ ם  דבּ וּ רסקי , בּ ׁש וּ קא נמצא יה וּ די
כּ לּ תוֹ  ח ׁש יב וּ ת מ צּ ד  הרי , ה ּמ לכוּ ת , מענין הפכּ י
הענין  וזה וּ  ד בּ וּ רסקי, ל ׁש וּ קא  עצמ וֹ   ה ּמ ל בּ א 

לכ לּ וֹ תם" געלּת ים ולא מאס ּת ים  וה וּ א דּ "לא , 
ד בּ וּ רסקי. בּ ׁש וּ קא אפיל וּ  נמצא

אלקוּ ת רה ׁש בּ הם ענינים  יׁש נם  עצמה ַָ
הם   ּכ וּ מוּ ם בּ גלוּ י  ּכ כּ ל איננּ ה 
דּ "רזי  הענין וי ׁש נוֹ  דּ ת וֹ רה , נגלה  בּ ׁש ם  נקראים
ׁש כּ עת  כּ נּ ראה  בּ גלוּ י. היא  אלק וּ ת ׁש ם ּת וֹ רה "

ׁש בּ ּת וֹ רה ׁש אל וֹ קוּ ת  הזּ מן גּ וּ פא,ה וּ א  (וּ בּת וֹ רה 
ׁש בּ אלוֹ קוֹ ת ) דבּ וּ רסקי.אלק וּ ת בּ ׁש וּ קא  גּ ם יהיה  

ג.ב. כו, בחוקותי
ב.ג. קטו , ח "ג
ג.ד. כו, בחוקותי
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א ר יתר צרי  ל ד ל הח ה ה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹזמן 

בּ זמןמ בּ עלזא :האדמ"ר היה  ההפלגה  דּ וֹ ר ְַָ
את  אברהם הכּ יר ׁש נה  מ "ח  ׁש "בּ ן 

צריבּ וֹ ראוֹ " גּ ד וֹ ל ,  ׁש הח ׁש בּ זמן  וּ מכּ אן, , 
א וֹ ר. יוֹ תר 

הלת את מארי  ט פ ְֲִִֵֶַַַָה מד

ׁש ליט "א :כ"ק ח יּ ים אדמוֹ "ר רבּ י בּ הקדּ מת 
אמרה  יׁש נה ההק דּ מ וֹ ת  ל ׁש ער ויטאל
בּ חמוֹ ר ", ּפ רה  "הּמ חליף אוֹ דוֹ ת "חריפה"
ׁש ל  הענין את ׁש לּ וֹ מד מי כּ וֹ תב: הוּ א וכ
י וֹ תר, ולא  כּ פ ׁש וּ ט וֹ , בּ חמ וֹ ר ּפ רה ה ּמ חליף
ה"ׁש כינ ּת א  את ה גּ ל וּ ת , את  מארי ה וּ א 

ׁש בּ דּ בר.בּ גלוּ תא" החריפ וּ ת  כּ ל עם , 
לארה "ב אר הגּ יע נ"ע  אדמוֹ "ר מו"ח  כ"ק ֲֶַ

ל "רע ׁש " גּ רם  וזה  זוּ  אמרה אמר ה וּ א

ד.ה. פס"ד ב "ר
ועוד.ו . רטז, זח "ב א', כט, מגילה  ראה 
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ּפ רה  הּמ חליף לּמ וּ ד הרי טענוּ , היּ ּת כן! גּ דוֹ ל.
וּ מברכים  ּת וֹ רה, ּת למ וּ ד מצות  הרי  הוּ א  בּ חמ וֹ ר
ּת וֹ רת וֹ ", את  לנ וּ  "ונתן ה ּת וֹ רה בּ ר כּ ת  ּכ על 

הא לּ וּ ? כּ דּ ברים לוֹ מר אפ ׁש ר  כּ יצד  כּ ן אם 

ספר ענה  "ניתי אדמוֹ "ר: מו"ח כ"ק  ּכ על ָָ
הּס פר את הביא וּ  ההק דּ מהונחזי" (כּ עת 

הח יּ ים  עץ בּ קנטרס  גּ ם  כּ (מד ּפ סת ׁש אכן  וּ מצא וּ  
ויטאל . חיּ ים ר ' כּ וֹ תב בּ ד יּ וּ ק

 תא בּ עבוֹ ד זאת  בּ אר גּ ם  ה וּ א  ת הז דּ ּמ נ וּ ת ְָ
מ מאל  יוֹ נק ּפ רה ,האדם : 

מ יּ מין  יוֹ נק  וחמוֹ ר  .מגּ ב וּ רוֹ ת  

צריאם  ליהוּ די בּ חמוֹ ר", ּפ רה "ה ּמ חליף כּ ן ִ
הענינים: ׁש ּת י את העבוֹ דה א)להיוֹ ת את 

אדמו"רז. ואילך .(מהורש "ב )לכ"ק  61 ע' נ"ע
ב.ח. קפ, זח"ג 
ובכ"מ.ט. ב. תתריא, ויחי  אוה "ת א. רז, שם ראה
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ה גּ בוּ ר וֹ ת. ענין את  דּ ר וּ ׁש  ולכן  מרע" "סוּ ר ׁש ל
ענין ב) טוֹ ב " "ע שׂ ה  ׁש ל העבוֹ דה את

למר וֹ ת  להחליף  צרי הוּ א וּ לע ּת ים  החסדים .
ה דּ ברים  הכרח  מ צּ ד   א אחד , בּ קו רגיל ׁש הוּ א 

ה ני  בּ קו ּפ וֹ על .ה וּ א  

היתה מבּ עלזא:האדמ"ר לא האר וֹ ן  מדּ ת ְַָ
"אּמ תים  ארכּ וֹ ׁש למה , וחצי 

ׁש צּ ריכים   ּכ על מוּ בא  רחבּ וֹ ", וחצי ואּמ ה
הענינים . מ ני לה כּ לל

ׁש ליט "א :כ"ק מרצּ ה אדמוֹ "ר ׁש ה וּ א  העיר  
ענין את  העלה מ בּ עלז ׁש האדמוֹ "ר על
זה  ענין  אוֹ דוֹ ת כּ י בּ חמוֹ ר ", ּפ רה  "הּמ חליף
היּ ׁש יבה  מ זּ מנּ י  חלק ׁש יּ חליפ וּ  ע ּת ה , מדבּ ר
ׁש ני ענין ללּמ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אחד ענין מ לּ ּמ וּ ד

ה"מרעיש"י. והקדושה", ב"הקריאה  נדפס זה  ענין כל
סולובייצ'יק. רי "ד היה 

י.יא . כה , תרומה
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יאיר בּ ן ּפ נחס  ר' ׁש ל חמוֹ ר וֹ  הרי ,ויׁש נוֹ  
בּ לעוּ מת  ׁש הם כּ פי וזה  אד וּ מה ּפ רה  וכן
הם  כּ יצד לח ׁש ב צריכים  ולאח "ז זה,

בּ קד וּ ׁש ה . נמצאים 

גראס יהדה ל רי אְְִַַָָָָה
האלמי ְִָגאב"ד

אכילה עניני העתה הירת עץ  ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

האדמוֹ "רגראס:הרש "י ׁש כּ אׁש ר  ׁש מעּת י 
נפ ׁש וֹ  מסר  בּ מאסר, היה הזּ קן
היּת כן ׁש אלוּ הוּ  ּפ לטר , ּפ ת אכילת על  אפילוּ 
ה ּת ר ל וֹ  למצוֹ א ׁש יּ ׁש  דּ בר  על נפ ׁש וֹ  לאבּ ד 

ההלכה ּפ י יׁש על ּת ׁש וּ בה ימי  בּ ע שׂ רת (רק 
וכוּ ') יוֹ תר איןלהקּפ יד עצמ וֹ  ה ּמ א בּ ד  הרי , 

פ"איב. דמאי ירושלמי  ב. קיב, שבת א. ז, חולין  ראה
י. פ"ס , ב"ר  ה "ג.

וש"נ.יג. תרג  ר"ס או "ח אדה "ז שו "ע ראה 
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ה בּ א  לעוֹ לם  חלק ׁש ּמ וּ טב .ל וֹ  הר בּ י , ענה  
דּ בר לאכוֹ ל מאׁש ר  ה בּ א  עוֹ לם לא בּ ד  ל וֹ 

בּ תכלית . כּ ׁש ר ׁש אינוֹ 

ׁש ליט"א:כ"ק הּמ יתה אדמ וֹ "ר ענין כּ לל וּ ת  
דּ ניחוּ ם בּ עוֹ לם  הענין י ׁש נוֹ  זה (ׁש בּ גלל 

בּ לּת יאבלים ) דּ בר מאכילת כּ תוֹ צאה הוּ א  
ׁש כּ ת וּ ב: כּ מוֹ  ה דּ עת . עץ בּ י וֹ ם רצוּ י, "כּ י 

מיתה  נקנסה זה  ידי ׁש על  וג וֹ '", מ ּמ נּ וּ  אכל
הדּ וֹ רוֹ ת . כּ ל  על  האדם  על

ה וּ א לפלא לב וֹ א דלעתיד ׁש מהחידוּ שים ְֶֶ
בּ אכילה, ׁש אסוּ ר  דּ בר הּת ר

עתיד כמארז"ל  לה ּט הר, חזיר  ׁש עתיד 
לי שׂ ראל. להחזיר וֹ  הקב"ה

ואילך .יד. 190 ס"ע חי"ז בלקו"ש נסמן
יז.טו. ב, בראשית
יששכר טז. בבני טוב)כתב  דורש ז  מאמר אדר חודש :(מאמרי

הן ליטהר , חזיר  שעתיד דאינשי  בפומיה  מרגלי "והנה



òק₣ד óרפי óְִֵֶַַיח  ח

להם מעין ׁש הּת ר הארץ  בּ כבּ וּ ׁש  גּ ם  מצינוּ  זה ֵֵ
דּ חזיר  קדלי זה אפילוּ  ענין אמנם , . 

ּפ ּק וּ ח  מ צּ ד הכּ לל, מן ה יּ וֹ צא בּ אפן  א לּ א אינוֹ 
הארץ )(בּ כ נפ ׁש  ׁש "עתיד בּ וּ ׁש  הזּ מן כּ ׁש יּ בוֹ א אוֹ  , 

 דּ ר על העב וֹ דה אבל להחזיר וֹ ", הקב"ה
ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש "עתיד  לזמן ההכנה  ׁש זּ וֹ הי הרגיל ,
ידי על דּ וקא היא  להחזיר וֹ ", הוּ א  ּבּ ר ו
ה דּ עת . עץ  ׁש לילת  רצ וּ י, בּ ל ּת י מאכל  ׁש לילת 

ׁש כּ ל וי נוֹ סף ּפ לא  על  וּ להעיד להוֹ סיף ְֵ
 למ ׁש אלּ א היה  לא הדּ עת דּ עץ הא ּס וּ ר
עד  ׁש עוֹ ת ג ' המ ּת ין "וא לּ וּ  בּ לבד, ׁש עוֹ ת  ג '

לה '" הלּ וּ לים  קוֹ ד ׁש  ּפ ריוֹ  כּ ל היה  (על ׁש בּ ת 

חז "ל  במדרשי נמצא  לא  כי איה מקומו נודע  לא  אמת
עי"ש. וכו'", בקבלה הוא  ואפשר  שבידינו,

א.יז. יז, חולין
ר"פ יח. בלקו "ת הובא כ"ג . י"ט, קדושים עה "ת ש"ך

וש"נ. 133 ע' ויש חכ"ד לקו"ש  וראה  קדושים.



òק₣ד óרפי טóְִֵֶַַיח 

ערלים " לכם  יהיה ׁש נים  דּ "ׁש לׁש  הענין דּ ר(, 
הדּ עת  מעץ היּ ין על לקדּ ׁש  זוֹ כה ׁש היה 

היה" .ׁש "גּ פן 

ׁש כּ לּ וֹ ויהי ל "יוֹ ם  מ ּמ ׁש  בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  רצוֹ ן ִִ
העוֹ למים" לחיּ י וּ מנוּ חה ׁש אז ׁש בּ ת  , 

ה ּס עוּ דה  ויאכלוּ  הּמ ׁש ּמ ר, היּ ין על יק דּ ׁש וּ 
ה בּ ר  וׁש וֹ ר .דלויתן 

עם (יעýד יóראל  ýמא₣רי  úד₣לי ýפגיò₣ת óיח ₣ת ְְְְִִִִִֵֵֵָ

מנחם  רùי הčדòים  òקד האלקי  אדמ ₣"ר  כ"ק ְְֱֳִִִֵֶַַַַָָֹֹה₣ד 

זיעוכי"א. òאוויטù מלי òניא₣רס₣ן מהדýרהמנדל  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָ

צûיקים  ùאהלי מכ₣ן הענינים מפח  ùת₣ספת ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחד òה

התשס "ט ) ְִַָירòýלים

שם.יט. קדושים
ה '.כ. פי"ט , ב"ר וראה  וש "נ. סע"א מ', ברכות

בסופה.כא . תמיד
ג.כב. פי"ג, ויק"ר א. ע"ה, ב "ב ב . ל"ד, ברכות ראה

ועוד.
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