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אררט ֲֵָָָהרי

א) סג, נח (זוהר

בּ א וֹ תם רי  ּפ גׁש וּ  .בּ דּ ר הוֹ לכים היוּ  יוֹ סי ורבּ י חיּ יא ִַ
מימי ׁש הי וּ  בּ דּ ר בּ קיעים ר וּ מים ראוּ  אררט. הרי
ׁש היוּ  הלּ לוּ  ה בּ קיעים יוֹ סי, לר בּ י  ח יּ יא ר בּ י  אמר  הּמ בּ וּ ל.
ד וֹ רוֹ ת, לדוֹ רי  הׁש אירם הוּ א  ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  הּמ בּ וּ ל מימי

לפניו. הר ׁש עים ׁש ל חטאם יּמ חה ׁש לּ א  כּ די

 ׁש עוֹ שׂ ים ל צּ דּ יקים  ה וּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש   דּ ר ֶָ
יכח  ולא וּ למּט ה  למעלה אוֹ תם ׁש יּ ז כּ רוּ  רוֹ צה  - רצוֹ נ וֹ 
עוֹ שׂ ים  ׁש לּ א לרׁש עים זה כּ מ וֹ  לטוֹ ב. דוֹ רוֹ ת  לדוֹ רי  זכרם

ׁש כּ ת וּ ב היינ וּ  דוֹ ר וֹ ת, לדוֹ רי  לרע וזכר וֹ נם ענ ׁש יהם וּ להזכּ יר חטאם, י כח ׁש לּ א כּ די  - (ירמיהרצוֹ נוֹ  
וגוֹ '.ב ) לפני "  עוֹ נ "נכּת ם

אבוחצירא  יעקב  רבינו  הקדוש  הצדיק  האלקי  המקובל 
רבי  דף קפ"ה( אומר בשם  גנזי המלך  )בספרו  זצוקללה"ה 
שמעון בר יוחאי הקדוש: דמי שלא למד תורת אמת שהם סודות 
אלהותו  יודע  אדם  אין  זה  דבלא  נברא  שלא  לו  טוב  התורה 
יתברך, ויראתו ואהבתו, ועבודתו. והרב פתיה זי"ע אומר בשם 
רבי חיים ויטאל זי"ע שכתב בתחלת שער המצוות: ואם לא עשה 
כן הרי חסר מצוה אחד של תלמוד תורה שהיא גדולה ושקולה 
ככל המצוות וצריך שיתגלגל עד שיטרח בד' בחינות של הפרד"ס 
הנזכר, עד כאן לשונו. ועוד אמר הרב יהודה פתיה זי"ע שעוד 
יתכן שכבר חזר לעולם הזה  בשעת הלויה כאשר בוכים עליו, 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא' בגלגול, השם ירחם. 


