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חלק ה - פרשת בשלח



ב פרשת משפטים תשפ"ב
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ד פרשת משפטים תשפ"ב
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שבח דא שירתא

וגם דע לימוד הזוהר על כולה מועיל להשגה, כי דבריו הרמים לבד מאירים פני האדם ונותנים כח וחיל לנשמת האדם העוסק, ובהיפוך 
חלילה מאן דמתפרש מיניה כאלו פורש מכולא, כי כן דרשו עליו בימיו מאן דמתפרש מרבי שמעון כאלו מתפרש מכולא, “והשתא אף 
על פי שהוא אינו כאן, כבודו יש כאן", ודבריו הקדושים צריכים אנו ללמוד, ועל ידם אולי יזכה להשיג דבר מה, כי אם לא יועיל כולו יועיל 
מקצתו, כי הקליפה אי אפשר להסיר בפעם אחת כי מעט מעט אגרשנו.                                           )טהרת הקודש הקדמון, עמ' קנ"ו(
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