בס"ד ,עש"ק פרשת אמור
י"ד אייר תש"פ  -שנה י"א גליון תק"ח
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ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
כהֲנִ ים ְּבנֵי אַ הֲ רֹן וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם ְלנֶפֶ ׁש לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא ְּב ַע ּ ָמיו
משה ֱאמֹר אֶ ל הַ ּ ֹ
ֹאמר הוי"ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ ּי ֶ

צריך להבין למה כתוב
צריך הספיק לומר אמור אל הכהנים בני אהרן
לנפש לא יטמא בעמיו ,ורש"י פירש אמור
ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים .וגם צריך
להבין למה כתוב כאן הלשון ויאמר הוי"ה וגו'
ולא כתוב כבכל פעם הלשון וידבר.
ואפשר לומר דהנה איתא בתיקו"ז )יג (.ציורא
ואפשר דמשכנא ציורא דעובדא דבראשית.
ולזה איתא במדרש )במדב"ר יב יא-יב .מדרש משלי
פרשה ל( שהעולם לא נשלם עד בנין המשכן,
וז"ל' :מי הקים כל אפסי ארץ' )משלי ל ד( זה
אהל מועד ,שהעולם הוקם עמו .שנאמר 'ויקם
משה משכן' )שמות מ יח( אין כתיב כאן ,אלא את
המשכן .עולם הוקם עמו .עד שלא הוקם
המשכן היה העולם רותת ,משהוקם המשכן
נתבסס העולם .לכך נאמר 'ויהי ביום כלות
משה להקים את המשכן' )שם(.
ובזה מובן מה שאמרו חז"ל במסכת ברכות
ובזה )נה ,(.אמר רב יהודה אמר רב ,יודע היה
בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ,
כתיב הכא 'וימלא אתו רוח אלהים בחכמה
ובתבונה ובדעת' וכתיב התם 'הוי"ה בחכמה
יסד ארץ כונן שמים בתבונה' )משלי ג יט( ,וכתיב
'בדעתו תהומות נבקעו' )שם כ( .אמר רבי יוחנן
אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש
בו חכמה ,שנאמר יהב חכמתא לחכימין ומנדעא
לידעי בינה.
ועפי"ז ביאר מרן האלהי הבעש"ט הקדוש
ועפי"ז )בעש"ט עה"ת בהעלותך אות א( ,למה
נתקשה משה במעשה המנורה ,ואמר להיות
דמלאכת המשכן נגד מעשה בראשית ,וכמו
שאמרו רבותינו ז"ל )ברכות נה (.יודע היה בצלאל
לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ .ממילא
מובן אשר למלאכת המשכן היו צריכין לידע
צירופי מעשי בראשית ,והנה עשרה מאמרות הן
במעשה בראשית ,כי בראשית נמי מאמר הוא
כמו שאמרו רבותינו ז"ל )מגילה כא ,(:וא"כ
מעשה המנורה מכוון כנגד המאמר הראשון
שהוא בראשית שלא נאמר בה 'ויאמר' לכן
נתקשה עיי"ש.
ואמרת אלהם

ולא

היוצא מכל הנ"ל ,שבנין המשכן הייתה דוגמת
היוצא וצירוף וזיכוך ותיקון של בריאת שמים
וארץ.
והנה זה ידוע ג"כ מה שביאר מרן האריז"ל
והנה בעץ חיים )שער המלכים פ"ב( על המשנה
באבות )פ"ה מ"א( בעשרה מאמרות נברא וכו',
והלא במאמר אחד יכול להבראות ,אלא להפרע
מן הרשעים וכו' ,וליתן שכר טוב לצדיקים וכו'
עיי"ש .וביאר שלכך יצא עשרה ספירות
מחולקות ולא מקושרות ומחוברות ,כי אם
יחטא האדם יפגום רק כנגד הספירה שפגם ולא
בכל הקומה ,מה שאין כן בעושה מצוה הוא
מתקן את כל הקומה שלימה עיי"ש.
וביאר אא"ז רביה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל
וביאר מקאמרנא זלה"ה זיע"א את דבריו
הקדושים ,בספה"ק אוצר החיים )קדושים מצוה
רמד ,דף קעא ,(.וז"ל :ומבואר בדברי מרן ,שגם
המדות עליונות יצאו נפרדות קודם תיקון ,כדי
שיהיה התיקון לרשעים ,שיהיה ביכולת להפרע
מהם ,שאם יפגמו ביסוד לא יפגמו בהוד ,וכן כל
כיוצא בזה .נמצא לענין עבירה ופגם חלילה יש
פירוד כביכול גם בקדושה ,אבל לענין הטוב
והמצוה ,עשה מצוה אחת כאלו קיים כל
המצות ,עשה תיקון ביסוד נתקן כל הקומה ,וזהו
סוד מאמר חז"ל )קנים פ"ג מ"ו( 'כשהוא חי קולו
אחד'' ,וכשהוא מת' רשע בעל עבירה לענין זה
'קולו שבעה' בפירוד .וכן לענין הנשמות והטוב,
כי כשהצדיק עושה מצוה ,הוא בשם כל ישראל
להתייחד באחדות אחד אמיתי ב"ה וב"ש
עיי"ש .וכמו שאנחנו אומרים בלשם יחוד על
מצוה אחת ,ותרי"ג מצוות התלוים בה ,ומקורו
מהזוה"ק )קכג.(:
והנה זה ביארנו כמ"פ שבכל יום מבריאת
והנה העולם כתוב 'וירא אלהים כי טוב' ,שכל
יום ויום היה הבחינה של טו"ב ,שהוא בגי' של
הר"ת של א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ )בראשית א
א( שהוא ר"ת שם אהו"ה ,וכמו שאיתא בזוה"ק
)ח"א רנא (.שבשם אהו"ה ברא הקב"ה את
העולם ,שהוא גושפנקא דחתים ביה שמיא
וארעא .וזה אמרו חז"ל )אבות פ"ה מ"א( בעשרה

)(‡ ‡Î

מאמרות נברא העולם .וא"כ כל מאמר ומאמר
שנברא ממנו העולם היה בשלימות הטוב ,וא"כ
בריאת העולם נברא עם י"פ טו"ב ,היינו
שהקב"ה ברא את העולם שיהיה כולו טוב בלי
שום תערובת רע .אבל אח"כ כשאדם הראשון
חטא בעה"ד כתוב 'ותרא האשה כי טוב העץ
למאכל' )בראשית ג ו( ,שבכל עצי הגן היה יכול
לאכול כי היו כולו טוב ,אבל עץ הדעת שהיה
מעורב בו טוב ברע היה אסור לו לאכול ,כדי
שלא יערב בעולם טוב ברע ,אבל השטן גירה
בחוה שגם העה"ד היא ג"כ כי טוב ,ועי"ז
נתקלקלה כל הבריאה כולה ונתערבה רע בטוב,
וזה היה החטא הראשון בעולם ,ומזה נמשכים
כל החטאים בעולם.
לפי כל זה יש לפרש ,דהנה כל תיקון הבריאה
לפי בעשרה מאמרות הנעשה ע"י המשכן ,הוא
ע"י עבודת הכהנים בכל עבודת המשכן ,וזהו הן
בכללות התיקון בכל עשרה מאמרות שנפגם
ע"י חטא עה"ד ,והן בפרטות לתקן ולטהר את
נשמת האדם שחטא ,כשבא לתקן את מה
שחטא באחד מעשרה מאמרות ,וכמו שאמרו
חז"ל )יבמות צ (.שהכהנים אוכלים ובעלים
מתכפרים.
וזהו אמרו אמר אל הכהנים שהם צריכים לתקן
וזהו בכללות את העשרה מאמרות שנתקלקלה
ע"י חטא עה"ד ,ולכן כתוב כאן לשון אמירה.
ועוד אומר התורה ואמרת אלהם שהם צריכים
ועוד לתקן בפרטות כשבאים אצל הכהנים כדי
להקריב קרבניהם על חטאיהם ,שבזה הם
צריכים לתקן אותם בפרטות את מה שהם
קלקלו באחד מעשרה מאמרות.
וזהו אמרו לנפש לא יטמא בעמיו היינו יטמא
וזהו בעמיו בגי' י"א פעמים טו"ב ,לרמז
שהכהנים צריכים לתקן את בחינת טו"ב של כל
העשרה מאמרות שנתקלקלה ע"י חטא עה"ד
בכללות ,ובין בפרטיות לתקן את האדם שבא
עכשיו כדי לכפר על מה שפגם בבחינת טו"ב
של אחד מעשרה מאמרות.
רעוא דרעוין תשס"ח לפ"ק

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
כהֲנִ ים ְּבנֵי
משה ֱאמֹר אֶ ל הַ ּ ֹ
ֹאמר הוי"ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
אַ ֲהרֹן וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ֲאלֵ הֶ ם ְלנֶפֶ ׁש לֹא יִ ּ ַט ּ ָמא ְּב ַע ּ ָמיו

)‡Î
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'אלהם' חסר יוד .כי בעת הסתלקות המוחין והחיות
והדביקות ומתגבר הקטנות ,אזי 'לנפש לא יטמא
בעמיו' שיהיה מעורב עם הבריות להעלותן ,כי
יכולין ח"ו להמשיכו אלהם ויפול ממדריגתו חלילה,
וכן יזהר שלא ליפול על פניו בעת הקטנות ,היינו עם
הכוונה הידוע.
'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא
ֲשר לֹא
רובָ ה אֵ לָ יו א ׁ ֶ
ֹתו הַ ְּבתוּלָ ה הַ ְ ּק ֹ
וְ לַ ֲאח ֹ
יש לָ ּה יִ ּ ַט ּ ָמא ).(‚ ‡Î
הָ יְ ָתה ְל ִא ׁ

'ולאחותו הבתולה הקרובה אליו' שהיא לאה אחות
'ולאחותו רחל ,שכל העולם היו אומרים ,ללבן שתי
בנות וליצחק שתי בנים ,ועשו יקח את לאה ויעקב
את רחל ,שעל זה בכתה שלא תפול בגורלו של עשו
)בבא בתרא קכג (.שעבור זה כתיב )בראשית כט יז( ועיני
לאה רכות .אבל הקב"ה אומר בתורה א'שר ל'א
ה'יתה ל'איש ,שראשי תיבות לא"ה ,היא לא תהיה
ח"ו לאיש שדה )שם כה כז( ,וכתיב 'לא היתה'
מראשית בריאת שמים וארץ.
'דמשק אליעזר' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא
וְ הֵ נִ יף אֶ ת הָ ע ֶֹמר ִל ְפנֵי הוי"ה ִל ְרצֹנְ כֶ ם ִמ ּ ָמח ֳַרת
ש ּ ָבת יְ נִ יפֶ נּ ּו הַ ּכֹהֵ ן ).(‡È ‚Î
הַ ּ ׁ ַ

ג' שמות יש לו .עומר שבלים .עומר תנופה .עומר
ג' שמו )תורת כהנים פ"י ה( .שלשה שמות יש לעומר,
עומר שבלים מפני שמצות עומר בקמה בהיות
שבלין ,ולזה קרינן עומר שבלים ,דאם הביא עומר
ממקום קרוב לירושלים שהוא כרמל רך ומלא,
דמצותו להביא מן הלח ,ואם נעשה ככל תיקון זה
היה קורין אותו עומר שבלים .ואם אירע שהוצרך
להביא ממקום רחוק או מן העמרים היה קורין אותו
עומר התנופה עיקר ,על שם התנופה שבתורה .אבל
הרמז שהיה מניפין אותו בשלש עשרה נפה שיהיה
סולת מניפה ,ולזה היה קורין עומר התנופה .ואם גם
זה לא היה ,שהיה מעט ולא היה יכולין לנפותו כל
צרכו ,היה קורין אותו עומר סתם ,כן נראה לנו נכון
היטב.
'עשירית האיפה' דף קלא :מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא
ו ְּספַ ְר ּ ֶתם לָ כֶ ם ִמ ּ ָמח ֳַרת הַ ּ ׁ ַש ּ ָבת ִמי ֹּום ה ֲִבי ֲאכֶ ם
תות ְּת ִמימֹת
אֶ ת ע ֶֹמר הַ ְּתנוּפָ ה ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ּ ָב ֹ
ִּת ְהיֶינָה )(ÂË ‚Î

ובענין קניית מדות שהן מוטבעות בנפש השפלה,
ובענין הכלולה מארבע בחינות דומם צומח חי
מדבר ,כי גם הם מורכבות מטוב ורע ,והנה בנפש
הזה תלויות המדות רעות וטובות ,והנפש היסודית
הוא כסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית,
אשר בה תלוין קיום תרי"ג מצות התורה ,לפיכך אין

המדות התלויין בנפש הבהמיות היסודית מכלל
תרי"ג מצות התורה ,כי לא ניתנה תורה לבהמה
אלא לאדם ,ולכך קודם קבלת התורה בא ימי ספירה
ז' פעמים אדם ,לזכך המדות להיות אדם ואז יקבל
התורה ,כי מי שלא זיכך המדות הוא חיה רעה
ממש ,ולא ניתנה התורה לבהמה ולחיה.
כי המדות טובות ]הם[ הכנות עיקריות אל תרי"ג
כי מצות בקיומם באור וחיות ,ואין כח בנפש
השכליות לקיים המצות על ידי תרי"ג אברי הגוף,
אלא באמצעות נפש היסודית המחוברת אל הגוף,
דמו בנפשו הוא )יז ,יד( ,ובו תלויה קיום המצות
וביטולן ,כי המדות רעות קשים מן העבירות ,כל
הכועס כאלו עובד ע"ז )סוטה ד ,(:ומי שיש בו גסות
הרוח הוא ככופר בעיקר ,וראוי לגדעו כאשירה ואין
עפרו ננער )שם ה.(.
ולהיות המדות עיקרים ויסודית ,לא נמנו בכלל
ולהיות תרי"ג מצות התלוים בנפש השכליות,
ובהיותו מזוכך במדות טובות ,בנקל לו לקיים כל
התרי"ג מצות וענוה אמת ושפלות הרוח ,משרה
עליו אור השכינה ,וטועם בתורה ומצות מעין עולם
הבא ,ובזה נקל לו לקיים הכל .וכמו שהגוף נבנה
בתרי"ג מארבע יסודית חומרים ,כמו כן נפשות
ארבע היסודית הם יסודית לכל המדות רעות
וטובות ,אשר באמצעיתן יבטל או יקיים התורה
והמצות ,והמקיימין הוא נפש שכלית כלול מארבע
יסודית קדושים ,אשר משם חצבו תרי"ג אברי
הנפש.
'זהר חי' ח"א דף לג :מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא
יעת ִּת ְס ּ ְפר ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים
ַעד ִמ ּ ָמח ֳַרת הַ ּ ׁ ַש ּ ָבת הַ ּ ְׁש ִב ִ
ֹיום וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ִמנְ חָ ה ח ֲָד ׁ ָ
שה לַ הוי"ה ).(ÊË ‚Î

עטרת חכמים

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
דרוש לכבוד ל"ג בעומר הילולא דרשב"י
זיעוכ"י בעל הזוהר הקדוש

הנה ידוע מדברי חכמינו ז"ל )ב"ר לה ב( כי בימי רבי
הנה שמעון בן יוחאי לא נראתה הקשת .לכן ביום
עלותו למרום עושין הסימן אשר המה התלמידים
בני בי רב יורו בקשת ביום הזה ,ראה בני יששכר
הקדוש )אייר ג ד( בשם כבוד הרב הקדוש מהרמ"מ
מרימאנאב זיע"א.
והנה אמר רשב"י לרבי אלעזר בריה
והנה ברי ,לא תצפי לרגלי דמשיחא ,עד דתתחזי
קשתא בגוונין נהירין .והנה בעת ביאת משיח צדקינו
המקווה והמצופה ,אז לא יהיו עוד מלחמות בעולם,
ואז יהיה שלום בכל קצוי ארץ כמקרא קודש )ישעיה ב
ד( 'וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה'.
)תיקוני זוהר לו ב(

וזה מבואר במקרא קודש )תהלים מו י( מנעים זמירות
וזה ישראל דוד מלך ישראל חי וקיים 'משבית
מלחמות עד קצה הארץ קשת ישבר' היינו קודם
ביאת המשיח יהיו מלחמות גדולות כמבואר
בדבריהם ז"ל הרבה פעמים בש"ס ,ואחר כך הקב"ה
'משבית מלחמות עד קצה הארץ קשת ישב"ר'
נוטריקון רב"י שמעו"ן ב"ן יוחא"י ,וזה דמרמז דבימי
התנא אלקי רבי שמעון בן יוחאי 'הקשת ישב"ר',
היינו שלא נראתה הקשת בימיו .וזה דנרמז דברי
הזוהר הקדוש דאמר רשב"י לרבי אלעזר ברי לא
תצפי לרגלי דמשיחא עד דתתחזי קשת בגוונין
נהירין ,ואז 'משבית מלחמות עד קצה הארץ' כי אז
יהיה קצה וסוף להארצות ,ואז 'קשת ישבר וקצץ
חנית עגלות ישרוף באש' שאז לא יהיה מלחמה עוד,
כי לא ישא אז גוי אל גוי חרב ,ואז 'הרפו ודעו כי
אנכי אלהים' שהשי"ת אחד ושמו אחד ,שהקב"ה
עושה מלחמות ומשבית מלחמות' ,ארום בגוים
ארום בארץ' ואז יתקדש שמו של מלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא עלינו לעיני כל חי ,וראו
כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו.

ודע ,שמ"ט שערים אין בכל אחד מהם אלא שער
ודע ,פרטי .ויש בו הארה מן הכללות שבשער
החמשים ,שנמשך לכל אחד דבר יום ביומו,
וכשנשלם מ"ט ימי עמר ונעשין אחד ,הרי יש בהם
חמשים מכח הכולל .ושער החמשים ,חוץ מה שכולל
כל מה שתחתיו וממשיך להם הארה ,כולל בעצמו
חמשים נמצא שיש בו שני הארות ,אחד כלל מ"ט
המאיר למטה לכל אחד ,ונעשה למטה גם כן חמשים
באחדות על ידי הכללות ,ואחד כלל שלו שכולל
חמשים באחדות אחד .ובחינה זאת נקרא יום אחד
]הוא[ יודע ליהוה )זכריה יד ,ז( ,וזהו )נדרים לח (.חמשים
שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחד ,בחינות כללות
של עצמות שער החמשים ,שכולל חמשים באחדות
אחד.

ואז 'הוי"ה צבאות עמנו משגב לנו' לנ"ו מספר שם
ואז אלהי"ם ,שמורה ח"ו על גבורות ,ואז יהיה
השי"ת עמנו' ,אלהי יעקב' בזכות יעקב אבינו שבנין
המקווה במהרה בימינו אמן יהיה נקרא 'בית' ,על
שם יעקב אבינו שקראו 'בית'' .סלה' מספר צ"ה,
כמספר יהי"ה אדנ"י ברוך הוא שלעתיד ישמשו שני
שמות אלו כידוע ,וזה קש"ת ,במספר קטן חי"ת
כמספר קטן רשב"י חי"ת ,לכן מורים בקשת ביום
הזה כאמור.

'אוצר החיים' רכו .מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא

'פרי חיים' מועדים דף רפג מרבינו חיים יעקב מקאמרנא

שולחן הטהור
לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע

לרגל ל"ג בעומר יומא דהילולא קדישא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זללה"ה
הבאנו חשיבות פסיקת הזוהר הקדוש בהלכה
,þíïí −þëð ³îêþñ î×ï êñ ó−¾îðší ó−š½îõí ñ×¾ ³ôêí
íêþ− ñëëî ,ó−òîêèí ³îþ®îêë íïîòè íðôì í−í ö−−ð¼¾ ³ôêí
î−í ,þíïí −þëð ö−êîþ î−í óê îñê ó−¾îðší −êðîëî ,í®îìí
þíïí −þëð ñ¼ þëî¼í¾ ,ñ"ïì −þëð ðèò í¾îðší ó³¼ð ö−ñ¬ëô
î×ï êñ ,ó−ô¾í óîþ ð¼ ó−¾îðší îò−³îëþ ñëê ,−êðîë ö−−þë¼
ñëê ,îë³×¾ íô îë³× ö×ñî ,þíïí −þëð ïîòèí þîêôî î−ïô ³îòíñ
ö−−¼î ,ö−š½îõí −þëð ñ× ö−¼−þ×ô ñ"ïì ó−êò³ −þëð¾ ¬î¾õ þëð
þ¾î−ëî šð®ë î−þëð ñ×î ,íïë µ−þêí¾ (ë½ öô−½) ö−ô−òë ³ê¾ôë
,î−þëð þî³½ñ îòòî×³ò êñ óíî ,î−þëð îþ³½¾ −³−êþî ,ó−òî×ò
,ó−³ôë íþî³ íþëð êñî ,ó×þð× š"íïí −þëð þî³½ñ êñê
.îíò−ò êôñ¼ë ö−ñ−ô −ôî¬õ ,ìîþ ê¾− öí−þëðî
(ê"š½ ¬ñš öô−½ ¬"íî¾)

החולק על הזוהר צד אחר יש בו
þõî½î ,¾ðîš óí îñê ñ× .ó−òðêí −òðêî .ó−íñêí −íñê ðî½
ñî½õ þõ½í ’ó−òðêí’ ’ó−íñêí’ îñê ³îô¾í ³ê ¾ð−š êñ¾ ðî½
ñ¼ íïë šñîìíî .ó−¾ðš ¾ðîš óí ¾îðší þíîïí −õ ñ¼ −× ,’î×î
...−êðîë îë ¾− þìê ð® ,þíîïí
(.ï×þ ¹ð ³−¾êþë í×þëí ñ×−í)

לפסוק כמדרש והזוהר
í×ñí ö−ðôñ ö−êð ,(ð"ô í"õ ³î×þë) ¬"−î³ ï"êê þôê¾ íôî
í×ñí ö−ð−ôñ ö−ê −× ,íïí þëðí ðëêî ¼š³¾− ,¾þðôô íôî
šî½õñ ñêþ¾− îñë−š þë× ,óí−ñ¼ šñîì −ñëëë ê®ôò¾ óîšôë
−þí ,−ñëëë óí−ñ¼ šñîì ö−ê¾ óîšôë ñëê ,ðîôñ³í š½õ×
.ó−þõî½ ³×½ôî −þõ½î êþõ½î ³î³õ½î³× ó−š½îõ
îþëìô¾ þõ½ êšîð ,í¼ð öîþ½ìëî ëñî ö−¼ ³î−ô½ë ¾š¼³³ óêî
îòôô ö−ð−ôñ ö−ê ê®î−×î íëþ ¾þðô ñëê ,šî½õ−ñ öî−× óêî
−¾òê ñ¼ þôîñ ö³−ò êñ íï ñëê ,þëðë šîðš−ð êñ −× ³î×ñí
¾ðîší ìîþë ¾ê −ñìè× óí−þëð ñ×¾ ,³−¾êþë þ®î− ñ¾ î³®¼
,¾ìîôî ¾îìî ¼ô¾í þõ½× óí−þëð ö−êî ,³îêî ³îê ñ× ñš¾ôëî
ö−ïþ îë ¾−î ,šðšîðô ³îêî ³îê ñ×î ,¾ê −ñìè× óí−þëð ñ× −×
.ñ³õò îë ö−ê ¬¾õí¾ ö×¾ ñ×î ö−ïþð −ïþî

להשוות הגמרא עם הזוהר
−"õ¼ê þíîïí ó¼ êþôèí ³îî¾íñ ö−ñî×− îòê¾ óîšô ñ×
ñ¾ íèîò þîê îêþ êñ¾ ³ôìô êîí ,µ× îë³× êñ ó−š½îõí¾ ñ×
íêþ−ëî íô−êë ó¾êþ ö−õõî× î−í¾ šõ½ ö−ê îêþ îñêî ,þíîïí
îò−ê¾ −ôî íïë þíîïí −þëð× í×ñí ö×ñî ,î−í ó−¾îðš −× ,î−þëðñ
öþôî þíîïí −þëð î−ò−¼ë ñš¾ ³ôìô êñê ½òîê −ñë ö× èíîò
.šõ½ −ñë îë ¾− ³îò−ô ð® −êðîîë −"þêí
(ê"š½ ê½ öô−½ë ¼"¼î .ë"š½ è öô−½ ¬"íî¾)

ספר הזהר מכריע את כולם
−ô×ì ñ× î−í− óê (ë½ öô−½) ö−ô−òë ³ê¾ô ³ëî¾³ë þêîëô
¹×ë þíïí þõ½î ³ìê ¹×ë ½"¾í ³ô−³½ þìê¾ ñêþ¾− þêîëô
š½îõ ³¼ð ¼−þ×− êñ êò³ ¾îðší þíïí¾ ,óñî× ³ê ¼−þ×ô í−ò¾
.íþîí¬ ¾õò ëñ ñ¼ ñëš³ô îò−ê íï ðìê
(ê"š½ ìò öô−½ ¬"íî¾)

לסמוך על הזהר
.−ò−½ þíô îò−ëþ í¾ô ñ¼ îô× ,þíïí ñ¼ µîô½ñ −îêþî
(ê"š½ ôš öô−½ ¬"íî¾)

מקום שיש מחלוקת בגמרא עם הזוהר
íôî .þõî× êîí ö−ôî ,íò−×¾í ñ¼ šñîì ,þíîïí ñ¼ šñîìí ñ×
þíîïí¾ óîšôë −× (ì® öô−½ ñ"¾þíô ³ëî¾³) îò−³îëþ îþôê¾ ñ×
−³ê®ô êñ ñëê ê³ñô ë−®− ,½"¾í× í×ñí êþôèí ñ¼ šñîì
¾− ó−ô¼õñî ,½"¾í ñ¼ þíîïí šîñì−¾ óîšô óî¾ëî ó−òõ ö−êë
ö−ê¾ óîšôë ñëê ,í×ñíñ êîí ³ìê íòî×í ñëê öî¾ñ −îò−¾
³ê¾ô ³ëî¾³ë š½õ þë× ,ó−šñîì ó−š½îõíî ½"¾ë ¼þ×í
,³ìê ¹×ë ó−òîêèí ñ×î ó−š½îõí ñ× î−í− óê ,(ë½ öô−½) ö−ô−òë
.óñî× ³ê ¼−þ×− þíîïí þõ½
(.×š ¹ð è"ì −ì þíï)

ñ×î ,ó−ô×ì −þëð ñ¼ è−¼ñôí ññ×ë í−í³ êñ¾ ,−òë þíïí í³¼ôî
¾ì îò−êî óí−ñ¼ šñîìí ,þíîïëî ó−¾þðôë ê®ôòí í³¼ôî
þ−ê− ¼ôî¾íî ,³−³ì³ ñîê¾ ¾þ−ñ îõî½î êîí ö−−þë¼ ,óí−þëðñ
.öôê ó−ô−í ³¼ë¾ þîê×

טעם שלא פסקו בשו"ע כדעת הזוהר
šîñì−¾ ö¬š ðìê þëð êñî ñ³õò óíë ö−ê þíîïí −þëð ñ× −×
.î−ñ¼ ó−š½îõí ñ× ³î−þìê ö−ê ñëê ,ó−š½îõíî êþôè ñ¼ −×
ó−³¼ñ ö−š½îõ¾ ,ó−¾îðší ó−š½îõí öô šñì ö³îê −êðîë
,þíîïí −þëð îêþ êñ ó−¾îðší óí ,þíîïí −þëð µõ−í ó−šîìþ
þíîïí ³¼ðô ö³¼ð ñ¬ëñ î−ñèþ þõ¼ë ö−šëê³ô í−í îêþ îñêî
ö−−¼î ,¼îð−í ð−½ìí îô× þôîñ ³îï¼ë ó−þëðô î−í êñî ,¾îðší
êô¾ ¾îìñ ö−×−þ® þíîï −þëð ñ¼ þ¼þ¼ôí ñ× ì"ëí ³ëî¾³ë
.êîí ½−þîš−õêî ö−ô

(ð"ô í"õ ³î×þë èþîê í¾¼ô)

(:ô ¹ð ê"ì −ì þíï)

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע
מעשה פלא שנעשה ע"י ספר הזוהר של הבעש"ט

 כי,להזכיר את אשתו לעורר רחמי בעדה
ח"ו לפי הרופאי אי עצה שתשאר הא
 והילד לא,בחיי רק א יקחו את הילד
: ואמר הגה"ק מקארלי לרבינו.ישאר בחיי
הלא כ"ק פעל פקודת ישועתו על כ עליו
.מוטל הדבר לבקש רחמי
 לאחר שאחז בשערות,ואמר רבינו
 בזכות: בזה"ל,הקדושות של הבעש"ט זי"א
 אשר השערות,רבינו הקדוש הבעש"ט זי"ע
, הנני גוזר,הקדושות ה מדיקנא קדישא שלו
וג הדיקנא קדישא יסכי לזה שתלד האשה
זרע של קיימא בנחת ובניקל ובלי שו מכשול
 וישאר קיי הא והילד שניה,יצא הילד
 ותבוא ע בשורה, ול לבית,חיי וקיימי
 ובא בחזרה ע ברכת 'מזל, וכ היה,טובה
.'טוב
קוב בית אהר

 על כ בא,הסמו למקו דירת החסיד הנ"ל
החסיד הנ"ל ברעש ובבכיות גדולות לרבו
.הקדוש לטריסקאוויט
ובעת ההוא היה שמה ג הגה"ק רבי
אשר מקארלי זצ"ל )שכידוע היה ש
 ונסתלק ש בט"ו באב תרל"ג,במרחצאות
,' ולהגה"ק הנ"ל היה לו 'ספר הזוהר,(זיע"א
,אשר היה שיי לרבינו הקדוש הבעש"ט זי"ע
 על,ורבינו הבעש"ט היה לומד ב'הזוהר' הזה
כ היה עוד ב'הזוהר' שערו מהדיקנא קדישא
 והל רבינו באותו הזמ,של הבעש"ט זיע"א
אל הגה"ק מקארלי לראות הזוהר הנ"ל
 על כ כאשר בא החסיד.והשערות הקדושות
.אל רבינו הל אחריו שמה
 בא,ויהי כאשר ישבו שניה יחדיו
,החסיד הנ"ל בקול יללה ובבכיות גדולות

'סיפר הגה"ק בעל 'מנחת אלעזר
 בעת שרצה לעורר,ממונקאטש זיע"א
 בעני שערותיו, סיפור נפלא,רחמי
 שהיו,הקדושות של מר הבעש"ט זיע"א
 וזה,מונחות בספרי הזוהר הקדוש שלו
:לשונו
לרבינו הגה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל
 אשר היה, היה חסיד נאמ,מקאמרנא זי"ע
 והרבה הפציר,חשו בני ל"ע כמה שני
, עד ששמע ה' בקול תפלתו,בתפלה בעדו
 כאשר, ותהר אשתו,ופקד ה' אות לטובה
 עד שהוכרחו, ותקש בלדתה,קרבה ללדת
 ואמרו כי אי עצה שתשאר,לקרוא לרופאי
 והילד, רק א יקחו את הילד,הא בחיי
, ושניה אי אפשר להציל,לא ישאר בחיי
,ובאותו זמ היה רבינו בטריסקאוויט

¾ðîší þ®ìë ¼ô¾òíî í¾¼òíô ◆ ¾"òê −òëþ −õô ó−þî¼−¾ ◆ ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"×ô ì"êð ◆ 0747962080 – êòþôêš ñîš

עטרת החסידות

מספרי רבותינו הקדושים זי"ע

חשיבות לימוד ספר הזוהר הקדוש
חיוב הלימוד בספר הזוהר
דע ,שכל ספר הזוהר וחיוב לימודו ,וחיוב
למוד של כתבי מר האר"י ,הכל מצות עשה
'לדבקה בו' )דברי יא כב( ולידע שיש אלוה מצוי
בידיעה קדושה בפרט ,וביחודי ואהבה ויראה
ואחדות.
'נתיב מצותי' נתיב היחוד שביל ב ,ג
מצות עשה לייחד שמו הגדול ,לידע שהוא
אחד יחיד ומיוחד ,והוא מצוה הנוהג בכל רגע,
ותלויה במחשבה ובלב ,ובכלל זה לעסוק בדברי
הזוהר ובכתבי מר ,המדברי בשורש יחודו
אמיתי.
'שולח הטהור' ג ,סק"א
ועל ידי נגלות התורה אי אפשר בדור כזה באי
פני להלהיב כל כ נפש המשכלת בדביקה
וחשיקה ,שהרע והמקטרגי הרוחניי מתגברי,
ולולא מתיקות עריבות נוע זיו לשו הזוהר
והתיקוני וכתבי מר ]האריז"ל[ ,המאירי לנפש
המשכלת ומיישבי הדעת ,משמחת הלב ומאירת
עיני ,לא היה באפשרות להאיר ,מרוב הצרות
וחלישות הדעת .ולכ אחיי ,טעמו וראו אור הגנוז
ומתיקות שיש בזהר הקדוש המאיר לנפש ,עד
שמרוב אור תקבל על עצמ כל הרעות הצרות
והיסורי ,ולא יתחלש דעת ולא תיפול ממדרגת,
ותתעלה למעלה למעלה עד רו המעלות ,חזק חזק
חזק ואמ ,לא תירא לא תפחד.
'נתיב מצותי' נתיב התורה א ל
וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפי בזוהר
בכל יו ,והוא תועלת גדול ותיקו גדול לנפש,
להאירה ולזככה ולתקנה ,ולכלות קוצי מדות
רעות ותאות רעות ,לזכות בנוע הש ,והוא
מרפא ותיקו לחטאי ופשעי של הנפש ,וכ מר
האר"י ז"ל נת תיקו לבעל תשובה שיאמר חמשה
דפי זוהר או תיקוני בכל יו ,וכ נהג מורי ורבי
דודי הקדוש מוהר"ר צבי מזידטישוב זלה"ה.
'נתיב מצותי' נתיב התורה א לא
מצוה ושמחה גדולה לפני הש יתבר,
שאפילו תינוק בבית הספר ילמוד רזי וספר הזוהר
וכתבי מר ]האריז"ל[ ,ובלבד לש שמי
לטעו מאורו יתבר בתורה לשמה באהבת
ישראל בהכנעה אמיתית.
'זהר חי' ח"ה כא.
ע"י לימוד זוהר וכתבי האר"י מזדכ נפשו
וזוכה לאהבה ודביקות בה'
כל ספר הזוהר וכתבי האר"י ,הוא
מפתח לקיי מצות ידיעות אלהות באמונה,
על אמיתות ודר היחוד הנורא ,עד שתיזכה
על ידי זה לזכ נפש בזיכו עצו באהבת
הש יתבר ,ותשיג מתיקות עריבות ידידות
נעימות אור עול הבא בעול הזה ,ובזיכו
המדות בענוה ובשפלות הרוח ,לב אמת ,לב
&יִ  בטל ומבוטל כעפר ,ומלא אור ושמחה
'שמחו צדיקי בד' והודו לזכר קדשו'
)מלה"פ תהלי צז יב(.
'נתיב מצותי' נתיב היחוד שביל ד ,א
על ידי נגלות התורה אי אפשר בדור כזה
באי פני ,להלהיב כל כ נפש המשכלת,
בדביקה וחשיקה שהרע והמקטריגי
הרוחניי מתגברי ,ולא עוד אלא שה
מתלבשי בגשמיות בערב רב שה הרבי,

ומושל וגובר אפיקורסות ומינות ,ושנאת חנ
ולשו הרע ,וכל מי שהוא חצו' ביותר גובר ביותר,
ולולא מתיקות עריבות נוע זיו לשו הזוהר
והתיקוני ,וכתבי מר ,המאירי לנפש המשכלת,
ומיישבי הדעת ,משמחת לב ומאירת עיני לא
היה באפשרות להאיר מרוב הצרות וחלישות דעת,
מרשעי המיני ואפיקורסי.
ולכ אחי טעמו וראו אור הגנוז ומתיקות שיש
בזוהר הקדוש ,המאיר לנפש ,עד שמרוב אור תקבל
על עצמ כל הרעות והצרות והיסורי ולא יתחלש
דעת ולא תפול ממדריגת ,ותתעלה למעלה
למעלה עד רו המעלות ,חזק חזק חזק ואמ ,לא
תירא ולא תפחד.
'נתיב מצותי' נתיב התורה שביל א ,ל
בזכות לימוד ספר הזוהר
בזכות לימוד הזוהר בדביקות אהבה יהיה
חירות גמור על כל העוסקי בו ,שינצלו מחבלי
משיח וממלחמת גוג ומגוג ,נזכה לגאולת ביאת
משיח ,יראו עינינו ,כי פתאו יבוא האדו אל
היכלו ברגע ובהר' עי יהיה הישועה בודאי תראה
בעיני הישועה הגדולה הזאת ,ותאמי שבכל
תנועה אלופו של עול ,חזק ואמ ואל תירא ואל
תחת.
'זהר חי' ח"ג יג
ע"י לימוד הזוהר זוכה לאהבה ויראה
התועלת בזה הוא שני דברי .אחד ,שעל ידי
ידיעה וחקירה ולימוד הקדוש הזה ,יתווס' ב
יראה ואהבה ודביקות גדול ,כיו שאתה יודע
ומאמי שכל מצוה ודבור ,וכל תנועה ומחשבה
מעורר למעלה בשרשי עליוני ,תהיה נזהר
ממחשבות בטילות ,וכשתעשה איזה דבר קדושה
תעשהו בזריזות ובשמחה ובאור ותענוג ,עד אשר
לא יכילהו הרעיו גודל התלהטות ונעימות עריבות
ידידות מתיקות חשק חפ דביקות דבור אהבה
לאחד יחיד ומיוחד ,אשר כל הדברי אלו נעדרו
אצל מי שאי תבונה בו.
והשני ,ישיג בזה תועלת גדול לעתיד לבוא,
שבעת ההוא ישיגו כל אלו העניני של אלהותו
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יתבר בלי מס מבדיל ,וכל העסקי בתורה לא
יהיה אלא בחלק פנימי וא אתה תזכה לעמוד
ביניה תעמוד כאל לא יפתח פיו ,ואשרינו מה
טוב חלקנו ומה נעי גורלינו אשר שמת חלקינו
מיושבי לפני מל עליו שיש חלקנו עמה.
'אוצר החיי' במדבר ד' לא:
בניי ואחיי תרגילו עצמיכ ללמוד בדברי
הזוהר והתיקוני בשקידה ,ומי שלא ראה אור
הזוהר מתוקי מדבש לא ראה מאורות מימיו,
ולא טע טע התורה.
ועוד שהוא מטהר הנפש ומזככה אפילו
אמירה בעלמא מ השפתי ,סגולה ותיקו הנפש
מאוד ,ובפרט ספר התיקוני שה תקוני הנפש
ממש מכל פג וסיג וחולאת.
'פני זק' על המשניות בהקדמה
ע"י העסק בסודות התורה יש ביטול הקליפות
העני ,דהעוסקי בסודות התורה נקראי
'מחצרי חקלא' )זוה"ק ח"א רטז (.שקוצרי ומכלי
הקוצי ,אתה אחי תיסבור שבלימוד קבלה
קוצרי הקוצי ,לא כ אחי ,אלא שהחיות והאור
והדביקות והשראות השכינה ,ונעימות עריבות
ידידות אור התורה והיחודי ,והמשכות נוע אור
חיות זיו השכינה ,הוא ממש מיתה ומות לקליפות,
מקו חיותו של זה ,הוא ממש מיתתו של זה
ומחצדי חקלא ה עצמ הקוצי הסובבי את
האד ,מחשבות רעות ,יש מה אסורי באיסור
לאו ,ורשע מיקרי ,כגו הירהור ניאו' ...אבל אפילו
סת מחשבות הטורדות ,מקנאת איש על רעהו ,או
מרשעי המחבלי המצערי ומבזי אותו,
וכיוצא באלו ,כל המחשבות הטורדות ה דיני
השורי על האד.
ובלימוד התורה ובפרט בעסקו במתיקות לשו
הזוהר ,ובאור של סודות התורה' ,מתוקי מדבש'
)תהלי יט ,יא( מתוקי ודאי' ,טעמו וראו' )ש
לד ,ט( בכל אלה יתמתקו הדיני ,וממש יתהפ
ברגע לאיש אחר ,בלב רחב ושמח ,ובזה ממתיק
הדיני ,וכורת ומשבית הקליפות וזהו הנקרא
'מחצרי חקלא' הדיני והקליפות היונקי מה...
'נתיב מצותי' תורה א ,י
תכלית לימוד תורת הנסתר
וכי תאמר מפני מה גילה לנו מר האר"י
דרכי יחוד הספירות ,אחר שתכלית הידיעה
שלא נדע ,וסו' כל סו' אי אנו יודעי כלל
וכלל ,מהות האורות ומהות השפע ומהות
היחוד ,אל תאמר כ כי כ"ז גילה לנו לידע
מציאת ולידע האי להיות מרכבה לדבק בו
יתבר ,ולעשות היא לעשות בתחתו
ולרמוז בעליו ,ולידע ע כל הדברי שהוא
עושה היא מנענע אורות רוחני נעלמי
שמותיו יתבר...
'היכל הברכה' בראשית ד' כט:
לימוד הזוהר הוא תיקו לנשמה
בפרט שספר הזוהר מלא מוסר ,וכל אות
ואות של ספר הזוהר וכתבי מר של הרח"ו
דוקא ושערי אורה ,ה תקוני גדולי
לנשמה ,לתק כל הגלגולי ,וכ כל מעשה
מרכבה ,ובפרט כשתהיה דבוק לצדיק אמת
אל תירא ואל תחת...
'נוצר חסד' אבות ד ,כ

ל

כל הזכויות שמורות © יוצא לאור ע"י מוסדות קאמרנא בארה"ק מערכת 'עטרת שלו' פקס .0722 616796 :דוא"לshoshana8448@012.net.il :

