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ה'. ם  האים ְְִִֵַָרכים

ם ליחד ,רחימ דחיל ,כינ הא   רי ק ד א  יח ד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָלם
כינת לעי מעפרא כינא  לאקמא לים , יח דא  ו"ה ם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָי"ה
"לבלי וה תים, הח ים ההדים, ל לזכ ת י ראל, ל ם  נְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָע
אדני נעם "ויהי במחה . אהבה רינז לקץ נח ", מ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹיח

."ננה ידינ מעה , עלינ ננה ידינ מע ה ,עלינ ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹאלהינ

ונצליח. נעה  ה' ְְְֲִֵֶַַַם 

י חאירת ר מען  ר' הדים, דק האלקי  ריה א בנ ְְְֱֳִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ההר למדי  נא אן ה מצאים  מירן .אלעזר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

יכר   ניה רי המקל הגה"צ  מרן הד ל האן  ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָֻרת 
ליט"א, ייבת ראי  האנים , הרנים  בר ת  ליט"א, ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָמ אלי
הלא מחת  לכבד  הה, הד ל הץ את נאר הרים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמזי
מיחלים אנחנ ה ה . דה ה הל וכל זיע "א י חאי  ר מען ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָרי 
יחד מדים הה, ה ץ מן ה צא הד ל הם  מקיד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָמצים 
זיע "א, הר"י ל רת צ יקים , 700 ל קץ יראל  ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָבטי

אמר  ד ה הר"י  ברי סז )מק מים "למדו(יטין מידותי  שנו : ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

מיח ביאת לת ה ץ  את  מהרה  הם  עזרת יביא  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻתורתי ",
אמן. ימינ מהרה  ְְְִִֵֵֵֵָָָצדקינ

יע וכן  ירא  ְְֲִִֵֶַמ

ודגמא מפת ביח ד , ארצנ נמע ההר וקל  כינ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻב"ה
בית  עדת הנהיג אר ליט "א מעלזא  האדמ"ר כ"ק  רנְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעב

 ד ה ההר ל ד  את ,דר סדרם.ה מידים ע רים  ,מ ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָ
הר לח ה אגים והאדמ רי "ם  ה יב ת רא י ל  יע וכן  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָירא
ה הר מעינת ויפיצ ,צדקנ מיח ני  לק ל  ראיים הי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהא ,
מקלויזנבורג  האדמ"ר וכן . דה ה הר הד על  רוי דְְְִֵַַַַַַַָָָה

סח. ל  ביעי  אנים אלפים עם רים זוה"ק למד ְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָליט "א

,דה ההר לד  את ריח רן ית  ל ינקת קרב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָם 
 מ מים, ויראת ת רה העלם את האירים  נים  לגל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהסל

נים  ר ילד  ת הי זי"ע מ עלזא  דה האדמ"ר על ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻסר
זהר . א למד  רטי  מל ד  אביו, רעב ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָכר

מאיר  ח ים רי  הצה"ק מוויזניץ , האדמ"ר ל אביו  ם נהג ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָוכן
רטי. מלד עם הבע רת ל  ל ההר לל ד  ל אג  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָזי "ע ,

הר . ציקי  להית  זכ  ד ה ההר ידי  ְְְִִֵֵַַַַַַָָועל

הבע פרת  ראנ מה  א')וזה כא רק אל:(וקרא ה' "ואמר ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
אלהם" ואמר אהרן ני ההנים אל אמר  אמ ר,רש "יפירש .מה  ְְְֱֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

 יזהיר ר הדלים ,ר הטים, על דלים להזהיר .ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָואמר
הם א ר בפרט  עבדתם, ע הם אתם  ריח הט ים , את ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויאיר
א תם ר יח להתע ת, וחפצים אחריהם רדפים ה ט ים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראים
ידע קטים ילדים  הא לה זמן  דה ז הר תב  מ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיתר.

ה רה. ַָס דת

– מכרזת י צאת קל ת הא לה נת  והתנה נה  לע ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָ
י חאי בר באלהיללא קל, הת הכרזת ל ל מע  ה כה וארי  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ולינ ק  רתם ללמד זיע"א, נ אלעזר ורי  הר"י  אל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלהתח ר
לי חכמים , למידי ואמר מים . ליראת לזת קדה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָפע 
כה מי  בזוה"ק. באר לזה , לזת אפ ר אי  דה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹההר

ו להר"י  עתלהתקרב  כל  אליו להתחר  לאף הדה ,  רתת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹ
אן. עד האפר, כל עה, בכל רגע  ְְְְֶֶַַָָָָָָָָבכל

לחז ר  מיחד  ער לנ תח  והר"י  ע מר, ל "ג הא ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֻה ם 
ם הכינה . "ני" ולראת  הר"י  אל להתקרב למה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָתבה 
מען לר י ר יתח  העלם וכל דע, הד , ה ד הא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֻהה
לחקם עקים מלי ן מחצי י תר סנהד מ"ח , ן יחד  ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַָָֹויאמר
מח קים ר"י  ה לא   ד ה הם  לכבד י ראל, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָלהפיצם
הר"י לכבד  מחים ורקדים  ולמדים  וזכים עלים וכם  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֻחם,

בזוה "ק הר"י  תב מ ל "ח.)זיע"א, דף יז ),(ח"ב כג  פרק "יראה(שמות  : ְְִֵֶֶַַָָָ
רשב"י דא ה'" האדן  ני  אל רזכ ני[א]ל הא שרשב"י ויד ע , ְְְְְֵֵֶַָָָָֹ

הדה  זי "ע(ארא)ה כינה גאלנטי  אברהם  רי  דה אל מ , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָ
האדן ני  את אמר לא שרשב"י  ותרץ זיע"א, הר"י  ן יאמר  ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹיצד 
ואם הדה, ה כינה פני  הם ניו היק ה ', האד ן "ני " אא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה'

ת..."א. ת הביעי ב מלאכה עה ימי ג )"ת כג, ידוע(ויקרא , ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
נשא  פרשת זוה"ק  עיי] שבת לרשב"י שקראו הקדוש הזוהר ע"ב)מאמר קמ "ב  ד)

ליה קארי הנביא  שאליהו א' קמה ד וע "ש שבת , לרשב"י קארי יהודה  שרבי
שבת, בקבלת יוחאי בר הפיוט אומרי הרבה  כ ועל  ל "ט)שבת] ל"ח ,  ד ובשיר(עיי

ג')השירי ובקהלת(א ' ופיר"ש " טובי שמני "לריח הפסוק י"ז)על ְֵַ"ארי(י'
רשב"י  על הקדוש בזוהר דרשו זה פסוק ,"... ע"ב)אר ע"ט  ד אחרי פרשת  "אל(זוהר , ֶֶֶ

נרתיה ..." העלה הנרה ני  ג )מל  ח , קני (במדבר ז' כנגד  היו החברי ז' כי  ידוע , ְְֱֵֵֶֶַָָָֹ
הקדוש בזוהר וכמו"ש  המנורה  פני האמצאי, נר ושב "י רנ"והמנורה  ד פנחס (פרשת 

בירושלמיע "א ) וראה  ה"ב). פ"א  שאני (סנהדרי  דיי ,שמעו לרבי אמר עקיבא שרבי
 קוד היה  וזה אותו, איש הכיר לא עקיבא מרבי   שחו הרי , אות מכירי ובורא
פנחס  לרבי שאמר כמו מאד , מעלתו שגבה במערה שהיה  אחר  והנה במערה, שהיה

.בכ הייתי לא  ,בכ ראיתנו לא אלמלא חותנו, יאיר, ב')ב ל"ג ברעיא (שבת  ואיתא .

ֹעֶמר ְמַחת ַל"ג ּבָ ה ְלׂשִ ָרׁשָ  ּדְ
ַנת תשע"ב ִמירֹון ׁשְ "י ּבְ ּבִ ַרׁשְ ֵהיְכָלא ּדְ ּבְ
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 דה ההר אמר זה  קנה )ן  לראת(ף רצה מי זה  בע  , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
צן אצל עמר ל "ג עלים ם לזה, רמז  יכל. הכינה , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻני
זוה"ק  וללמד  הר"י  לצן לבא כה י  וכ דע  זיע"א, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹהר"י 
ה רה סד ת להיג יז ה  ומח, ותה  ואכל בהתלהבת  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחק

אן. עד ַָטב,

ה ם ְַַֻסגת 

אליו האים את  מבר ְְִִֵֵֶַַָָָר "י

ר"י ה א  עמד עמר ל"ג ים האריז "ל ל ממ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָא מרים
האים  לכל מבר ,דה נצ מחתעל למח דלכב ם  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

ר "י )ההלא .(הלא ְְִִִַַָָ

רשב"י  זכ ת לה ע יכ ל אחד ְְִִֶַָָָָל

אמנה  ל  מי  האר"יל שהשי"ת ם  , חק ל י ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָ
 לל, לפח תיםר"יה' אפיל לל, אהרן )הא  .(ית  ְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֹֹ

העדים ְֲִַַֻקדת

ימים  ל"ג  הם   העדים מל  לל עמר ל ם)ל"ג ,(ממרת  ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ודבק  ה יק נמת ב ק  הנה ל דה ז הר מד מי  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלכן
העדת. ְֲַָכל

יראל , את  מטהר הקב"ה אף ה מאים  את מטהר מקוה  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמה
אנחנ מקוה , מקם מטהר הר אמר מקאריץ נחס רי  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלפי 
את מטהר  ההר אף המאים את מטהר מקוה "מה  אתמל רנְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

י ראל". את  מטהר הר"י  "אף ניר , ה ם  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָי ראל",

 מ מתרחץ אני   רית הם  רחיץ " אנא  י" צ יקים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָואמר
את תיו הם ה גה ה א ז הר הא מר  תב הרמ"ז  לדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקוה ,
זהר  רחיץ , אנא  י מתקם  ואי  מילא  נים, לע ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָויכ ל
"ארחץ הלם  עליו לה וד מאמר מהר, מתרחץ אני  דְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה

ה ם". ח מז את ואסבבה י ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹנ י ן

רתי  ְִִָלמד

החת  ר נ ם לכן ק לה, עסק  א הראן  אדם  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹחטא

עץ הראן אדם עון  י  חים, לעץ הק מה " המהרח ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָתב
ה א ורע טב חכמתה עת  היא הח ים  עץ  להתע ק חר  א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

נ ע אה  "ר למ ה האמרים רב  הערב עון  עצמ וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהלה ,
ידר "ואל  ורע, טב העת עץ נמת "ונמעה" ן  אלהים נע ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

זה נזמ אר רה ני קצת  ה עים סברת רה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסתרי
מי ל ואמרים עלם, ח י  האמת חכמת על רע ם  ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהציאים

ימת  נר[ב]תע ק לכן  ולם , חס נים  ה חתקצרת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ט ב העת עץ מטרא להם   נונ הח ים עץ מטרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהראנת
וני ראן ית  חרן  אדא וגרם  מטרניתא פחה מנה  ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻורע
יתבן עד הר ים  תיננעו  אנ א ר והאר הר האחרן ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹוגלת
רזי לידע ירלה אלהיהם ה ם את ב תיבא יראל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹני 
לעסק  יז וכ ין מלם, ה א מי עבדים  הם מי  את  וידע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרה
על  "קמו עץ ... הם רהו" ה תב: אמר מ האמת  ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָחכמת

ה יח. ְִֵַַָידי

הר אמר מ האסנת לכל ה רמים ףוהם  ל ' ן זהר  (ני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

בחכמהע"ג :) לאדלא בעאן  ולא יה , לא רייתא עבדין אינן  :ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָ
ב' וא ארת ,מינ י' דאיהי דחכמה נביע אסק  דגרמין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָדקלה,

עלמא.יבי ה, ואדן והרג ביזה וחרא ענתא גרמין לן וי  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מהימנא רעיא נ א  פרת תב  כמ(:קכד לנ):ף וזה ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ
ה הר  ספר האי  איה חי  מאילנא למטעם י ראל עתידין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹבגין
לא והר אר  איה ורע טב ואילנא  ' וכ לתא מן  י ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיקן
ע סקים עלין  מלאכי   יהי אז  י 'וכ י יר י ראל על ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָיט
מל ים מל ת  מטטר"ן ת רת ולא אצילת הרה  ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻחכמת

מ ים.וסרים ְְִִִִַ

ההר ספר  אמר ית )עד  נא(ן ני  וכה :נל וזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
בגיני י מא  סף תראה  דרא יל חרא מהאי  לת א ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָית רנסן

ארץ. רר ְְֶֶָָָקראתם

עסק ל האר "י , וכתבי ותנים זהר  ע סק אינ מי רנדְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ולחץ הפה  מן הא רתְִַַָָָ

הרכה היכל י"ט )וכתב ז', עקב אינ)ר ת מי האחרן, ה ה  ר , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
,פ ל מ ח ים הם האר"י  מרן וכתבי  ות נים  ההר ספר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעסק
רת ל נאמנה ידע פסקים , בתלמד  במנה מקרא  ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָללה,
והא ,פל והארה  ח ים  עסק  ל ואין דאג , ולח ץ, מפה הא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעסק
רב להי ת ם, מאני  להי ת אא רה, ע סק  ואינ ורא ת, טע ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ח ים... חלק ולא חים  ל ואין הרת, על  לה רר הר דל  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹורא

ידי על  אא עלי נה כינא  ילהמ אפר אי האחרן  ה ה  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָבר
,דה ר ח אמר לבד  ויטאל  חים הרב מרן וכתבי  בר ה הר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

קדה לי  ים לבת  מלי ימים  א הב חים החפץ  האי מי  ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהה
הה, עלם  הא  עלם  טב מרןלראת  בכתבי  ההר  ספר יד ק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבד ויטאל  ח ים  ה ד .הרב  רח אמר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹ

רא ית  רת ע"א)בהר כה לבאר(ף  הארי מינים , חמ ה על  ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ר"ע נג"ע וסימנם רב, ערב [ג] מהם ה ל, דר  נמח מהם  , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ההפלגה עקבתאד ר דר , ד ה הבעש"ט  ם  [מק ל  , ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻ
וזה לעלם, חזרה  ההפלגה ודר ה ל ר נ מת  יחזר ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָמיחא,

ם, הזוה"ק מבאר האחרן], תערבה י ן רב , הערב מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הא י ר הרביעית  לת  אר עמלק , מלת  ורם  אל , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אדם, ם:ל ת אמר ועד אריכ ת, ם י ען  חרב ה סק  וס ד  ְְֱֲִֵֵַַַַַָָָָָָ
חזר זה ידי ועל  ," ובה  תה היתה "והארץ רב, הערב  ידי על  ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמקא
עלם  והח ת  ה פע  יממ ה א קה ית  , ובה  לתה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהע לם
עקיבא, רי למידי  פטר העמר ספירת ימי נמצאים אנ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ[וזה 
 וי ה רה, מן  מם  העלם  והיה לזה, זה  בד נהג א ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹמני
ח ם, נאת היה אבל יניהם , רה היה קה ית לחר ן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻלדת
הלכת מ"ז  סימן הב"ח באר ח ה , רה רכ א מ ני  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוכת ב
 לצר רק  למד י הרה , נמת את  להם חסר היה  הרה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹרת 
ם ע ן  י ראל, עם הכינה להרת  די  ולא  הם  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהמי 
עלם עדין  נמצאים  הם  הגלה רת מדי וכדע ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאריכת ,
הם הד למדי ן אין  מה ונאה, מחלקת יניהם י ולכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרד,
אמר  מ ואחדת  אהבה  ורק א יניהם   וי האצילת, ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלם 
מה תב דה בזהר ליא", חביבתא  "אא א רא ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהר"י 
זה האמת, עלם חבר ל  ת מח נכוה  ואחד אחד ל  חז"ל אמרְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

ע"ב)מהימנא  קכד ד נשא  נמש(פרשת  כי  גלותא, מ ישראל יפקו דא  בזוהרא
הזוהר ידי על כי נמצא  , ח ליודעי כידוע תשובה עילאה אימא עלאה מזוהרא 

גלותא מ ויפקו ישראל ישובו בשלח )הקדוש פרשת  אפרי מחנה  דגל ויהיו(עיי
דא  לפרשתא מט כד הזוה"ק, שחברו וחבריו רשב "י  היינו חברייא כ על , קדושי
.רצו יהי כ אמ בימינו במהרה  ויגאלינו ישראל ישובו ידו שעל זכו  כי  , חדא הוו

ח"ו,ב. למות  יכול זוהר  ילמוד א כי אמר, שלו שהאדמו"ר מאחד , מכתב קבלתי
כנ "ל. רב , הערב עוו עצמו וזהו ,שני מאות לפני המהרח"ו כבר  ניבא זה ועל

לה ג. ותאמרו המשנה , לתנאי  ל שמעו לרבי הנביא אליהו שאמר  ְְַוזהו 
 יושבי הזוה "ק ולומדי האמת, את  לנו מגלה והרשב"י  התורה. סודות ללמוד
האמת את ואומרי אחד, מא מפחדי ולא הרשב"י, של מדרשו בבית

תזריע  פרשת בזוה"ק שכתוב  כמו  מ "ו )בקול,  ד)מאינו אלא  אתו לאו ודאי ,
עכ "ל. מכלא, דחלי דלא  יוחאי  בר שמעו רבי בבי דדיוריהו את וודאי  ִָֹ

 מפחדי שלא יוחאי בר שמעו רבי של המדרש בית שיושבי מאלו רק
אחד. מא

העלי ן], עדן גן ם ואחדת אהבה הם אא ה ד, למדי  אצל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאינ
ם : הר  יממדה ידי על  ה א לה  זמן  האר ת ה  אבל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ונרמז  ,"רא בא י  ארי  "ק מי  תב:  מ "אר", הקרא ה א רְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
אר " יהי  אלקים "ואמר הנזסק הא ר י כר ה ני  [וכתב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ההר], ספר  ת נגנז  ראית ימי העלם מת מן  יתמחן  אז  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מלמד  יראל את  מע בים הם רב , ערב  מיני  החמה  ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹויתאדן 

ה'. ַרת

חד לה:)בזהר ף ה סק(ו צא על ד), ד רק  הירים "מדל (יר  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ה רים", לטי  ל עליו לי  הגן  אלף לתלת נ י אר צ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹויד
התעק  ל דתנן כלה ... לא  והרה  יכל ה ברים ל  רי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹאמר
ל  יצחק רי אמר מעלה... ל סתרים ל יתח י ם  כל ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָרה
למעלה ע לה מתנ ילה י ן ה א ,מל רה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהתע ק 
מתק ם ידם  ועל עלם ... להי ת העתידים הברים  אתם  ל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָמראין 
לטי וכל עליו ל י  הגן  אלף ואז, קה ית  ונבנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהעלם 
וכל  עליו, לים האר וכל אלפין אלף  הקראים אתן  ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהרים

] אן, עד מק ם, ל במ מלאים  העלמת כל וכתבה לטן  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
מ ל רה ל מדי נקראים  ה ד ל מדי  רק  ם,המהרח"ו והארי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מעיד  מאיר ר י  הא י  ,מל רה למד  הא אמר מי ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין
אתם  איפא ן אם הרה, לדברים ז כה  מל רה ה מד  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעליו 
מע ת וכ ה הת ר, מעין להם  נעת  רתם אין ולה  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָהברים,

לזה, זכים ה ד ל מדי  רק  י  , על  ל החסדצריכים תב וכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אבת ]. לפרקי  פר ְְְְְִֵֵַָָָלאברהם

"הלא" ם טירת ים נקרא לה  ְְְִִִֵַַָָָָָטעם

קטןא. כ"ה:)מ עד אליו(ף  בא ומח   ערבת רכב איתא  ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
וציק נקי  רל "ה )נפ ף  א' חלק דה למעלה(זהר   י עמר ל"ג בי ם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

מעלה ל מליא  ל מזנין מפלאה , רה  ומחה  עלי ן ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻיח ד
הר  תב  מ לר"י, הן  מע רן  ק יין עטרין  מחְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ

דרי"ח)ה א(ח"א ראאמר ה לא  יצחק, לרי  יצחק ר י ב ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
מא ה לחן מסר  מתן  הא  ,רי ת מת ן  הא  מען, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻרי 
 ערה  עטרה למה  ל צ ן  נ ת ראינה "צאנה  אמר אְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
,א  ל ע רה עטרה לרז   וי ."ל מחת בי ם ת חת ים ,ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻא
אא עליו וחפף ז כה  דה זהר המד קרא , לבינה אם  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

האריז"ל . ספרי באר ְְְִִֵַָָָֹעי אה

יהיהב . המה  תא ידי  על מני  הלא, נקרא  טירת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָים 
וכה חתן  , י כינ הא רי קד א  א)יח ד ר ת החה .(אר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

הלא ג. ים ה א י זי "ע, ר "י  לכב ד מחה ירה עמר  ל "ג ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹי ם
זה י ם  מח ה א נרצ ונ דע , יליממהר"א מעה ד ע , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

קי י. רנן מם ונדעם  מענ אר אחרים  מע ים  זלה"ה, ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהוי 

בחי ללמד ערה לעמר ל"ג ליל ה ד  לע ת  הג מי  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוי
יפה מנה  וה א זטא ואדרא הר המפרים ספר ר"י  נל אן עד . ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

אצע מרה , ד ה כ "ג )עבדת את  ח' .(סימן ְְֲִֶֶֶַַַָֹ

הפיר ת מר הא החמי י  בע  ה' ים ה א לעמר  ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹל"ג
ט ב ים הא

ז'א. עמים  ז' והם  ' וג ה דלה ה' ל מת  ז ' ממליכין  ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָאנ
עץ רק הם  ה ת רו הת, רר דל לפי מה , מ "ט ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹימטרא
יסד הם וכ ה" "ל  ואחר מת . ה' הם  נה ת"ק  מהל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהח ים
מר  הא  בר הה ' בע ה ' י ם הא  עמר ל"ג לכן ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹמלכת,

נ" יצחק לוי רי  הרב מרי מע י  זה טב, י ם  הא וכ'ה פירת י ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
בעת ח"י )והחד ן סף הנים על   ר יראל .(אר  ְְְִִִִִֵֵַַַָָ

קדתב . הר, רת  יראל עבדת דה ספר אריכ ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻראה 
ה ניא מעל דא"ח סר וצא, רת סף  ל "ג )לוי  .(ער ְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָ

ר י  עם  יחד רקד החרדים בעל  מהאריז"ל נרא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמעה
עמר ל"ג יחאי ן  ְְִֶֶַָָֹמען 

היה , יוהאל והאר"י י סף  הית  זמן  היה ה"חרדים" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל 
מעצם ידע  לא  ואי ת"ו, צפת  ד ה עיר דר ה בית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמ
ת הי אחת עם  ותמים, ט לאי  ה והחזיק ת קד ת נאְְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֻ
רב זמן עהם ורקד החברא  עם  האר"י  ה  והי מירן, עמר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹל"ג

ההלא. ְִִַָלכבד 

ק מה בעל צרה על לבנים גדים  לב ם  היה אחד ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזקן
עם עצמה  מחה  ם   לעצמ רקד הה  וה קן למעלה, כמְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמ

הירם. א רית אנ י  לוית ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹחברת

הזר  הקן   תא יד  ואחז  האר"י  קפץ וה חלת הרדין  תְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ורקד ה "חרדים " יד האר"י  אחז   אחר רב, זמן יח ו ניהם   ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָורקד
עז הרהיב מם, צא ואחר לבב. בט ב  מחה  הרה, ן ם  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹע
אם ננאד עיני  יחר  נא  אל  לאמר: דה האר"י  למידי  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹנפם
בסר, גלה ה רה בד בנגע  הרם  דלכב נגע  תא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנאל
הא. דל אדם בואי  , תא מירים  אנ אין  הקן , עם רקד מה  ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָי 

אז רי  אלעזר רי  הרב  ה עם  רקד מה ה ם(ה"חרדים")אבל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
האר "י י ראל . ל ל רן  ,ינר בד  זה אין אבל  מים . ירא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהא
ר"י האלקי  הא אם  להם ה יב  אחר וחק. בריהם  ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמע 
?ע לרקד לכבד  לי יהיה לא  העיר אני יחד   ע ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹרקד 

הזר  ה קן הבינ מאזהלמידים .בעצמ  דכב ר"י ה א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ה זר המ ה א מי  הבר לא(ה"חרדים")נ דע  תצניע חמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

עם לכת  והצנע מלא  מקרא  קם  ימיו ל ,מדרגת  צדקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנדע 
אלקי.(החד יחזקאל דברי (כן ְְְֱִֵֵֶֶֶֶָָֹֹ

ר"י  ה לא ה הר  ְְְִִִַַַָֹל ד

להאריז "לא. ה"ס ו :)לטי  מילי,(רכת  הלי  דבי אגרא  תב: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
לברכה, זכרנם  תינר אמר ציקא הלא  סד זה הה רְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
במע ים ת רה אם י העסק  אין העלם  מן  היק טירת  י ם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מילליו ,ר מילי , הלי  דבי אגרא סד וזה ה א. ח אר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָטבים 

עכ"ל . הא, ח א ר ְֲִֵֶָָדבריו

ה ד ב . ההר מד  רגע  אפ מזניחים מע מ י סי  ְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹרי
רי  למיד אמר ה  , ינינ נמצא אז דליה ה לא  ים לעמר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹל"ג
למיקם חדא רגעא אפ בקין הי רא  ח ימי על  "והנא  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָיסי 
עלמא, קאים  מען רי  עד  אריתא  למלעי  מע ן רי  י ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָק
לפני להי ת אחד רגע אפיל ע זבים   אי ה ר חכמי  על אני מ]ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

רה, ללמד מע ן רת)רי את נמצא(הנה מען רי  ע ד , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
עלם ] ע"א)ועמד  קמ"ט ח"ב דה .(זהר  ְֵַַָָָֹ

מירן הסר  רת ְְִִִַַָלד 

עמים א. למירן על הרה  חכמי אר האריז "ל  רי  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלמידי
 דה זהר  ספרי  ם ללמד מ נה לימל  למה פס(רי לחכמה צרף  ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

מ"ו:). ף  ְִִַָויניציא

דלה,ב . בדבק ת  ביראה אימה ה הר למדים ר"י  קבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל 
בדבקת ביראה אימה ה הר  ללמד  צריכים ם ארע נים  ה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹי 
אבלת ם ולא  רחנית, מחה הב למח  ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹדלה ,
נדרים  ואחר מנה, דק והא ר"י , חפץ  אה לא י ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻועצב ת,
י ם הם י  אדיעכם, וב .'וכ פ ה  ם מתלים  נדבת , ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנדרים
ום נ אלעזר ורי  ור"י  ' וכ ה יקים  מערת  הייתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָראן

ה הר שפ"ח)למדי   יראל  ארץ הל "ה .(מעת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

יחד   אי 700 ש להר"י  י דלה מחה איזה לתאר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיכלים 
וכח רים מדים בפרט וז טא, רא הארא  רת  , רת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹלמדים
הכר ואת ה ד ל הח ן  את  מ"ח תן בר הבאנ מ מאד  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹד ל

ואחד. אחד לכל  ְְֵֶֶֶַָָָָהדל 
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 דה ההר אמר זה  קנה )ן  לראת(ף רצה מי זה  בע  , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
צן אצל עמר ל "ג עלים ם לזה, רמז  יכל. הכינה , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻני
זוה"ק  וללמד  הר"י  לצן לבא כה י  וכ דע  זיע"א, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹהר"י 
ה רה סד ת להיג יז ה  ומח, ותה  ואכל בהתלהבת  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחק

אן. עד ַָטב,

ה ם ְַַֻסגת 

אליו האים את  מבר ְְִִֵֵֶַַָָָר "י

ר"י ה א  עמד עמר ל"ג ים האריז "ל ל ממ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָא מרים
האים  לכל מבר ,דה נצ מחתעל למח דלכב ם  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

ר "י )ההלא .(הלא ְְִִִַַָָ

רשב"י  זכ ת לה ע יכ ל אחד ְְִִֶַָָָָל

אמנה  ל  מי  האר"יל שהשי"ת ם  , חק ל י ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָ
 לל, לפח תיםר"יה' אפיל לל, אהרן )הא  .(ית  ְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֹֹ

העדים ְֲִַַֻקדת

ימים  ל"ג  הם   העדים מל  לל עמר ל ם)ל"ג ,(ממרת  ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ודבק  ה יק נמת ב ק  הנה ל דה ז הר מד מי  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלכן
העדת. ְֲַָכל

יראל , את  מטהר הקב"ה אף ה מאים  את מטהר מקוה  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמה
אנחנ מקוה , מקם מטהר הר אמר מקאריץ נחס רי  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלפי 
את מטהר  ההר אף המאים את מטהר מקוה "מה  אתמל רנְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

י ראל". את  מטהר הר"י  "אף ניר , ה ם  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָי ראל",

 מ מתרחץ אני   רית הם  רחיץ " אנא  י" צ יקים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָואמר
את תיו הם ה גה ה א ז הר הא מר  תב הרמ"ז  לדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקוה ,
זהר  רחיץ , אנא  י מתקם  ואי  מילא  נים, לע ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָויכ ל
"ארחץ הלם  עליו לה וד מאמר מהר, מתרחץ אני  דְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָה

ה ם". ח מז את ואסבבה י ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹנ י ן

רתי  ְִִָלמד

החת  ר נ ם לכן ק לה, עסק  א הראן  אדם  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹחטא

עץ הראן אדם עון  י  חים, לעץ הק מה " המהרח ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָתב
ה א ורע טב חכמתה עת  היא הח ים  עץ  להתע ק חר  א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

נ ע אה  "ר למ ה האמרים רב  הערב עון  עצמ וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהלה ,
ידר "ואל  ורע, טב העת עץ נמת "ונמעה" ן  אלהים נע ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

זה נזמ אר רה ני קצת  ה עים סברת רה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסתרי
מי ל ואמרים עלם, ח י  האמת חכמת על רע ם  ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהציאים

ימת  נר[ב]תע ק לכן  ולם , חס נים  ה חתקצרת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ט ב העת עץ מטרא להם   נונ הח ים עץ מטרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהראנת
וני ראן ית  חרן  אדא וגרם  מטרניתא פחה מנה  ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻורע
יתבן עד הר ים  תיננעו  אנ א ר והאר הר האחרן ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹוגלת
רזי לידע ירלה אלהיהם ה ם את ב תיבא יראל ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹני 
לעסק  יז וכ ין מלם, ה א מי עבדים  הם מי  את  וידע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹרה
על  "קמו עץ ... הם רהו" ה תב: אמר מ האמת  ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָחכמת

ה יח. ְִֵַַָידי

הר אמר מ האסנת לכל ה רמים ףוהם  ל ' ן זהר  (ני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

בחכמהע"ג :) לאדלא בעאן  ולא יה , לא רייתא עבדין אינן  :ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָ
ב' וא ארת ,מינ י' דאיהי דחכמה נביע אסק  דגרמין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָדקלה,

עלמא.יבי ה, ואדן והרג ביזה וחרא ענתא גרמין לן וי  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מהימנא רעיא נ א  פרת תב  כמ(:קכד לנ):ף וזה ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ
ה הר  ספר האי  איה חי  מאילנא למטעם י ראל עתידין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹבגין
לא והר אר  איה ורע טב ואילנא  ' וכ לתא מן  י ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיקן
ע סקים עלין  מלאכי   יהי אז  י 'וכ י יר י ראל על ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָיט
מל ים מל ת  מטטר"ן ת רת ולא אצילת הרה  ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻחכמת

מ ים.וסרים ְְִִִִַ

ההר ספר  אמר ית )עד  נא(ן ני  וכה :נל וזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
בגיני י מא  סף תראה  דרא יל חרא מהאי  לת א ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָית רנסן

ארץ. רר ְְֶֶָָָקראתם

עסק ל האר "י , וכתבי ותנים זהר  ע סק אינ מי רנדְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ולחץ הפה  מן הא רתְִַַָָָ

הרכה היכל י"ט )וכתב ז', עקב אינ)ר ת מי האחרן, ה ה  ר , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
,פ ל מ ח ים הם האר"י  מרן וכתבי  ות נים  ההר ספר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעסק
רת ל נאמנה ידע פסקים , בתלמד  במנה מקרא  ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָללה,
והא ,פל והארה  ח ים  עסק  ל ואין דאג , ולח ץ, מפה הא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעסק
רב להי ת ם, מאני  להי ת אא רה, ע סק  ואינ ורא ת, טע ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ח ים... חלק ולא חים  ל ואין הרת, על  לה רר הר דל  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹורא

ידי על  אא עלי נה כינא  ילהמ אפר אי האחרן  ה ה  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָבר
,דה ר ח אמר לבד  ויטאל  חים הרב מרן וכתבי  בר ה הר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

קדה לי  ים לבת  מלי ימים  א הב חים החפץ  האי מי  ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהה
הה, עלם  הא  עלם  טב מרןלראת  בכתבי  ההר  ספר יד ק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבד ויטאל  ח ים  ה ד .הרב  רח אמר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹ

רא ית  רת ע"א)בהר כה לבאר(ף  הארי מינים , חמ ה על  ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ר"ע נג"ע וסימנם רב, ערב [ג] מהם ה ל, דר  נמח מהם  , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ההפלגה עקבתאד ר דר , ד ה הבעש"ט  ם  [מק ל  , ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻ
וזה לעלם, חזרה  ההפלגה ודר ה ל ר נ מת  יחזר ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָמיחא,

ם, הזוה"ק מבאר האחרן], תערבה י ן רב , הערב מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הא י ר הרביעית  לת  אר עמלק , מלת  ורם  אל , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אדם, ם:ל ת אמר ועד אריכ ת, ם י ען  חרב ה סק  וס ד  ְְֱֲִֵֵַַַַַָָָָָָ
חזר זה ידי ועל  ," ובה  תה היתה "והארץ רב, הערב  ידי על  ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמקא
עלם  והח ת  ה פע  יממ ה א קה ית  , ובה  לתה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהע לם
עקיבא, רי למידי  פטר העמר ספירת ימי נמצאים אנ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ[וזה 
 וי ה רה, מן  מם  העלם  והיה לזה, זה  בד נהג א ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹמני
ח ם, נאת היה אבל יניהם , רה היה קה ית לחר ן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻלדת
הלכת מ"ז  סימן הב"ח באר ח ה , רה רכ א מ ני  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹוכת ב
 לצר רק  למד י הרה , נמת את  להם חסר היה  הרה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹרת 
ם ע ן  י ראל, עם הכינה להרת  די  ולא  הם  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהמי 
עלם עדין  נמצאים  הם  הגלה רת מדי וכדע ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאריכת ,
הם הד למדי ן אין  מה ונאה, מחלקת יניהם י ולכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרד,
אמר  מ ואחדת  אהבה  ורק א יניהם   וי האצילת, ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלם 
מה תב דה בזהר ליא", חביבתא  "אא א רא ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהר"י 
זה האמת, עלם חבר ל  ת מח נכוה  ואחד אחד ל  חז"ל אמרְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

ע"ב)מהימנא  קכד ד נשא  נמש(פרשת  כי  גלותא, מ ישראל יפקו דא  בזוהרא
הזוהר ידי על כי נמצא  , ח ליודעי כידוע תשובה עילאה אימא עלאה מזוהרא 

גלותא מ ויפקו ישראל ישובו בשלח )הקדוש פרשת  אפרי מחנה  דגל ויהיו(עיי
דא  לפרשתא מט כד הזוה"ק, שחברו וחבריו רשב "י  היינו חברייא כ על , קדושי
.רצו יהי כ אמ בימינו במהרה  ויגאלינו ישראל ישובו ידו שעל זכו  כי  , חדא הוו

ח"ו,ב. למות  יכול זוהר  ילמוד א כי אמר, שלו שהאדמו"ר מאחד , מכתב קבלתי
כנ "ל. רב , הערב עוו עצמו וזהו ,שני מאות לפני המהרח"ו כבר  ניבא זה ועל

לה ג. ותאמרו המשנה , לתנאי  ל שמעו לרבי הנביא אליהו שאמר  ְְַוזהו 
 יושבי הזוה "ק ולומדי האמת, את  לנו מגלה והרשב"י  התורה. סודות ללמוד
האמת את ואומרי אחד, מא מפחדי ולא הרשב"י, של מדרשו בבית

תזריע  פרשת בזוה"ק שכתוב  כמו  מ "ו )בקול,  ד)מאינו אלא  אתו לאו ודאי ,
עכ "ל. מכלא, דחלי דלא  יוחאי  בר שמעו רבי בבי דדיוריהו את וודאי  ִָֹ

 מפחדי שלא יוחאי בר שמעו רבי של המדרש בית שיושבי מאלו רק
אחד. מא

העלי ן], עדן גן ם ואחדת אהבה הם אא ה ד, למדי  אצל ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאינ
ם : הר  יממדה ידי על  ה א לה  זמן  האר ת ה  אבל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ונרמז  ,"רא בא י  ארי  "ק מי  תב:  מ "אר", הקרא ה א רְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
אר " יהי  אלקים "ואמר הנזסק הא ר י כר ה ני  [וכתב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ההר], ספר  ת נגנז  ראית ימי העלם מת מן  יתמחן  אז  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מלמד  יראל את  מע בים הם רב , ערב  מיני  החמה  ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹויתאדן 

ה'. ַרת

חד לה:)בזהר ף ה סק(ו צא על ד), ד רק  הירים "מדל (יר  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ה רים", לטי  ל עליו לי  הגן  אלף לתלת נ י אר צ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹויד
התעק  ל דתנן כלה ... לא  והרה  יכל ה ברים ל  רי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹאמר
ל  יצחק רי אמר מעלה... ל סתרים ל יתח י ם  כל ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָרה
למעלה ע לה מתנ ילה י ן ה א ,מל רה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהתע ק 
מתק ם ידם  ועל עלם ... להי ת העתידים הברים  אתם  ל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָמראין 
לטי וכל עליו ל י  הגן  אלף ואז, קה ית  ונבנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהעלם 
וכל  עליו, לים האר וכל אלפין אלף  הקראים אתן  ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהרים

] אן, עד מק ם, ל במ מלאים  העלמת כל וכתבה לטן  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
מ ל רה ל מדי נקראים  ה ד ל מדי  רק  ם,המהרח"ו והארי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מעיד  מאיר ר י  הא י  ,מל רה למד  הא אמר מי ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין
אתם  איפא ן אם הרה, לדברים ז כה  מל רה ה מד  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעליו 
מע ת וכ ה הת ר, מעין להם  נעת  רתם אין ולה  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָהברים,

לזה, זכים ה ד ל מדי  רק  י  , על  ל החסדצריכים תב וכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אבת ]. לפרקי  פר ְְְְְִֵֵַָָָלאברהם

"הלא" ם טירת ים נקרא לה  ְְְִִִֵַַָָָָָטעם

קטןא. כ"ה:)מ עד אליו(ף  בא ומח   ערבת רכב איתא  ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
וציק נקי  רל "ה )נפ ף  א' חלק דה למעלה(זהר   י עמר ל"ג בי ם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

מעלה ל מליא  ל מזנין מפלאה , רה  ומחה  עלי ן ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻיח ד
הר  תב  מ לר"י, הן  מע רן  ק יין עטרין  מחְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ

דרי"ח)ה א(ח"א ראאמר ה לא  יצחק, לרי  יצחק ר י ב ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
מא ה לחן מסר  מתן  הא  ,רי ת מת ן  הא  מען, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻרי 
 ערה  עטרה למה  ל צ ן  נ ת ראינה "צאנה  אמר אְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
,א  ל ע רה עטרה לרז   וי ."ל מחת בי ם ת חת ים ,ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻא
אא עליו וחפף ז כה  דה זהר המד קרא , לבינה אם  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

האריז"ל . ספרי באר ְְְִִֵַָָָֹעי אה

יהיהב . המה  תא ידי  על מני  הלא, נקרא  טירת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָים 
וכה חתן  , י כינ הא רי קד א  א)יח ד ר ת החה .(אר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

הלא ג. ים ה א י זי "ע, ר "י  לכב ד מחה ירה עמר  ל "ג ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹי ם
זה י ם  מח ה א נרצ ונ דע , יליממהר"א מעה ד ע , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

קי י. רנן מם ונדעם  מענ אר אחרים  מע ים  זלה"ה, ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהוי 

בחי ללמד ערה לעמר ל"ג ליל ה ד  לע ת  הג מי  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוי
יפה מנה  וה א זטא ואדרא הר המפרים ספר ר"י  נל אן עד . ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

אצע מרה , ד ה כ "ג )עבדת את  ח' .(סימן ְְֲִֶֶֶַַַָֹ

הפיר ת מר הא החמי י  בע  ה' ים ה א לעמר  ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹל"ג
ט ב ים הא

ז'א. עמים  ז' והם  ' וג ה דלה ה' ל מת  ז ' ממליכין  ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָאנ
עץ רק הם  ה ת רו הת, רר דל לפי מה , מ "ט ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹימטרא
יסד הם וכ ה" "ל  ואחר מת . ה' הם  נה ת"ק  מהל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָהח ים
מר  הא  בר הה ' בע ה ' י ם הא  עמר ל"ג לכן ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹמלכת,

נ" יצחק לוי רי  הרב מרי מע י  זה טב, י ם  הא וכ'ה פירת י ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
בעת ח"י )והחד ן סף הנים על   ר יראל .(אר  ְְְִִִִִֵֵַַַָָ

קדתב . הר, רת  יראל עבדת דה ספר אריכ ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻראה 
ה ניא מעל דא"ח סר וצא, רת סף  ל "ג )לוי  .(ער ְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָ

ר י  עם  יחד רקד החרדים בעל  מהאריז"ל נרא ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמעה
עמר ל"ג יחאי ן  ְְִֶֶַָָֹמען 

היה , יוהאל והאר"י י סף  הית  זמן  היה ה"חרדים" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל 
מעצם ידע  לא  ואי ת"ו, צפת  ד ה עיר דר ה בית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמ
ת הי אחת עם  ותמים, ט לאי  ה והחזיק ת קד ת נאְְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֻ
רב זמן עהם ורקד החברא  עם  האר"י  ה  והי מירן, עמר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹל"ג

ההלא. ְִִַָלכבד 

ק מה בעל צרה על לבנים גדים  לב ם  היה אחד ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזקן
עם עצמה  מחה  ם   לעצמ רקד הה  וה קן למעלה, כמְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמ

הירם. א רית אנ י  לוית ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹחברת

הזר  הקן   תא יד  ואחז  האר"י  קפץ וה חלת הרדין  תְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ורקד ה "חרדים " יד האר"י  אחז   אחר רב, זמן יח ו ניהם   ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָורקד
עז הרהיב מם, צא ואחר לבב. בט ב  מחה  הרה, ן ם  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹע
אם ננאד עיני  יחר  נא  אל  לאמר: דה האר"י  למידי  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹנפם
בסר, גלה ה רה בד בנגע  הרם  דלכב נגע  תא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנאל
הא. דל אדם בואי  , תא מירים  אנ אין  הקן , עם רקד מה  ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָי 

אז רי  אלעזר רי  הרב  ה עם  רקד מה ה ם(ה"חרדים")אבל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
האר "י י ראל . ל ל רן  ,ינר בד  זה אין אבל  מים . ירא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהא
ר"י האלקי  הא אם  להם ה יב  אחר וחק. בריהם  ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמע 
?ע לרקד לכבד  לי יהיה לא  העיר אני יחד   ע ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹרקד 

הזר  ה קן הבינ מאזהלמידים .בעצמ  דכב ר"י ה א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ה זר המ ה א מי  הבר לא(ה"חרדים")נ דע  תצניע חמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

עם לכת  והצנע מלא  מקרא  קם  ימיו ל ,מדרגת  צדקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנדע 
אלקי.(החד יחזקאל דברי (כן ְְְֱִֵֵֶֶֶֶָָֹֹ

ר"י  ה לא ה הר  ְְְִִִַַַָֹל ד

להאריז "לא. ה"ס ו :)לטי  מילי,(רכת  הלי  דבי אגרא  תב: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
לברכה, זכרנם  תינר אמר ציקא הלא  סד זה הה רְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
במע ים ת רה אם י העסק  אין העלם  מן  היק טירת  י ם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מילליו ,ר מילי , הלי  דבי אגרא סד וזה ה א. ח אר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָטבים 

עכ"ל . הא, ח א ר ְֲִֵֶָָדבריו

ה ד ב . ההר מד  רגע  אפ מזניחים מע מ י סי  ְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹרי
רי  למיד אמר ה  , ינינ נמצא אז דליה ה לא  ים לעמר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹל"ג
למיקם חדא רגעא אפ בקין הי רא  ח ימי על  "והנא  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָיסי 
עלמא, קאים  מען רי  עד  אריתא  למלעי  מע ן רי  י ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָק
לפני להי ת אחד רגע אפיל ע זבים   אי ה ר חכמי  על אני מ]ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

רה, ללמד מע ן רת)רי את נמצא(הנה מען רי  ע ד , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
עלם ] ע"א)ועמד  קמ"ט ח"ב דה .(זהר  ְֵַַָָָֹ

מירן הסר  רת ְְִִִַַָלד 

עמים א. למירן על הרה  חכמי אר האריז "ל  רי  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָלמידי
 דה זהר  ספרי  ם ללמד מ נה לימל  למה פס(רי לחכמה צרף  ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

מ"ו:). ף  ְִִַָויניציא

דלה,ב . בדבק ת  ביראה אימה ה הר למדים ר"י  קבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל 
בדבקת ביראה אימה ה הר  ללמד  צריכים ם ארע נים  ה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹי 
אבלת ם ולא  רחנית, מחה הב למח  ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹדלה ,
נדרים  ואחר מנה, דק והא ר"י , חפץ  אה לא י ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻועצב ת,
י ם הם י  אדיעכם, וב .'וכ פ ה  ם מתלים  נדבת , ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנדרים
ום נ אלעזר ורי  ור"י  ' וכ ה יקים  מערת  הייתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָראן

ה הר שפ"ח)למדי   יראל  ארץ הל "ה .(מעת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

יחד   אי 700 ש להר"י  י דלה מחה איזה לתאר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיכלים 
וכח רים מדים בפרט וז טא, רא הארא  רת  , רת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹלמדים
הכר ואת ה ד ל הח ן  את  מ"ח תן בר הבאנ מ מאד  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹד ל

ואחד. אחד לכל  ְְֵֶֶֶַָָָָהדל 
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ה א ח ת היא "מע ן" ְִִֵַַַַָבת

הא, ח ת  ה א מע ן בת מען, רי  אמר מרא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמד 
החת מק ר מחה הא  הוי "ה ום , החת הא אדם  ל ם ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוכן 
ונמצא ה חין, הינ , ה כל ה א אמר, והין  החין , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעם 

מען  לרי עצמ מקר הא ,רחימ דחיל (הידמד  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

אמרים) לטי  ספר  עזריטמ. ְְְְְֲִִִִִֵֶָ

ר חא ר חא ְְְִַָָאתקת

מבריא. וחכם א  ם ברי  מדים  האחרנים  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָרת
והאדם , והחין חת הא  ההא  הבר המד(מל ד)הדמנים, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

נקר  ה רים  לת  מחין חת מכניס מד ק בריו אמדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הברים, החת כניס תא מח ה  לכ רחא , רחא  ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָאתקת

אמר כ(.צז זה(יבמת  י  למר  אפ ר בר, בבת פתתיו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
קב ר  הא  ם ה יק רי י ה יקים, קברי על החת ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָחינת 
 וה חין החת עם  נסה המד וזה  אמר, , הח ת  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוטמ ן
רחא את קת נקרא  דבריו, מן היק ל מחין החת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹלת
ט ב ם  ה על מברי  זה דע  בר, בב ת ופתתיו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָרחא 
קברי על הח ת ז חינה  ונקראת מר מים . גנזי  מתְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָנ
מחין מח ה   לכ המד , הם  מזיר  מד בריהם  הן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהיקים

היק   תא ת )ל מכת  רי עינים .(מאר  ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ע רר ב . בר, בב ת פת תיו מרא ם  בר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאמר
 באהל אג רה  ר והינ להר, נח ב ן ועל להיק , ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָחת

הה ע לם  דר הוי לדת )ע למים , ר ת הפטרת מה, .(ימח ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הא ה' לקד ענג  לת "וקראת  וכתב וז"ל: רא ארא ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹף
מכד, דאקר י חאי ן מען  רי  א ה' קד ה א מאן ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻֻמכד ,

אתי. בעלמא  ין ְְְְְִֵָָָָָעלמא 

הדדין ניקין  רם  ר "י רת ר  אדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָלד

והאא.  תא נק הא אז הא, רת למד ר ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאדם 
פ תיהם אמר מ להא ד ל ענ ג וגרם הא את  ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנק
רחם נתק  זה ידי ועל נ יקה, חינת ידי  על וזה בר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָבבת 

' כ חנ ר( י "ב סימן א' חלק מהר "ן .(לטי ְֲִִֵֵֵֶַָ

יפריח ב . אלקינ חצרת  ה' בית  צב )תלים  ראי(ה ים . ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַָֹ
' 'תלים בתבת ראי  ה א שב"י, בת ראי ה' בית  ְְִֵֵֵֵֵֵֶָָ

ארת מ ר ית מהרא אנחנ מבים  י'חאי, 'ר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָ'מען 
העלי ן, עלם  ה ' בית ה תלים  וחבריו ר"י  ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהדה
חצרת הם ה ' מ ית  מרחק הע מדים לא תן , אלקינ ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחצרת
יזריח ,יפריח מגד, עמדים ן הית, לפני  החצר מ , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאלקינ

 כנת  פיע יחזקאל )וי .(ברי ְְְְְִִֵֵֵֶ

אמן , עלינ יגן  תזכ ט ב ם העל  נכד מ עזי ז   ר ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרי 
דה ההר  ספרי ס ם לע ת עמר ל"ג כל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹנהג

תזכ טב ם  העל  נכד  ר רי הרי  תב: הנהגים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָטעמי 
סם לע ת  עמר ל"ג ים  ונה נה  כל נהג  אמן,  עלינ ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹיגן
ורקד קד ידי  ה הר הפר לקח ה ם  ואחר , דה ה הר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹספרי 
ה רה ממחת ה ם  ממחת קדה  רדין  ואחרי  ע ת, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֻה
אן ,י קען אי" הן, זה  ואמר  ההר ספר  את  קד פי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנק

אתי]. מיר  ואה  ,תא מיר אני :יר] "מי קענסט וב"ה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָ
 ע י  הזוה"ק את לנק יכלים הרה  בביהמ "ד, אן  ה יקים  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָין 

. אי 400 רים ְִִִַסם 

עץ "רי  דה פר ונה למד מידיט ב איזיק  יצחק  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָרי
עמים ואחד מאה  ְְִִֵֶַָָָחים "

מפרסם נדע הלא  וגם  יסר, מי   תה ,בח לס ר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻה ה
והיה ,תפרי תקד דל   צ פפהס אר יראל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלאלפי

תינר מדרי  "ס קי  והיה וטהרה , קדה וענוה  רה  ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻמלא 
וספרי , ספרא  מכילא, לברכה  ההרזכרנם ות ני  ד ה וזהר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

להפליא, עד לברכה נזכר האר"י  תבי  קד ובכל מי  נמע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָ
ר ספרי וכן  ואחד , עמים מאה ונה למד  ח ים עץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ה רה על   נפ מסר ,נל על רגיל היה צבי ] ינר] דְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָה
רנסה פע  להם  יוהמ יראל  לל עד והת ל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהעב דה.
 קד מי  ונמע ועני  חק  מ למד נתיו  חצי  ועד  ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָֹֹוהצלחה,
היה הר מן  ידיו צ רני  ע נת בחרף עמידה למד  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהיה

דתעב קדת דל בין  מה  ,בית,'ח מערכת לז , ף  קדת  (ער  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ

מידיט ב ) איזיק יצחק  הרב רינמ דה .הרב  ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

מירן  הפה מעלת ְְֲִִֶַַַָֹדל

למה , נה בלי  יחיד אפ צ יקים, קברי על ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהפה
צ ר . תפת ְְִִִִֶֶַַמתק לת

הקם כן כמ ק ם, האלקי לפע דלה הכנה  ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹנתאר
, נמעת  יראל פת להי ת הכן בר  להתל  מכן  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהא
להי ת קרב  ה א למה, נה  לי  ואפ יחיד , אפ  ה ת ל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלכן
אבת קברי על  להח  הל כלב אמר כמ נמעת, תפְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
תא תפ ה' מע טח היה המרלים , מעצת ה' ילהְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ח ים הי תם  וגפתם  הדים אבת   הי ת מד המק ְְְְֱִִִִַַַַָָָָָָֻמק ם 

קדה דבר הם לה לים   אלהים הי ית  ספר זלה"ה (מי"ט  ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

פ"ה ) הפה .ער  ְִַַַָ

להר להא מסעת הר "י ְְְְִִֵַַַַַָָָזכ ת

יא. תבה לב הה א ים  ל אל וחרד  הרא  אי לכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָראי 
ה מן לבת ולא להר, להא  מסע  יחאי  ר מען רי  ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹזכ ת

'וכ לטהר לציק הא  אר עלם  הבלי הרים  תיננעונתן יה (רי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

זצ ק "ל ) .אייץ ְְְִַַ

והפ ב. הף לרפאת מסל עמר כ')ל"ג  ף  ומחה .(ארה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

אבתת ב א)נה ג הסל (רק אמר, מהללאל בן  "עקביא : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
א ה לאן את, מאין ע עברה, לידי בא אה  ואין דברים  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלה 
הלכים מלכי מל לפני וח ן, ין  לן  עתיד אה מי ולפני ,לְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה

ה א". ר דַָָה

על  הא  "ין " מבארים , ח ן?  מה ין מה ה פרים, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָאלים
לעת יכ ל היה  העברה, זמן  על ה א ו"חן " עצמן, ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעברת 

רה. ללמד  א מצ ת העברה עה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹזמן 

ה ד ים : חז"ל  ברי  לנ ע"ב )ידעים  פ"ו  ף  ימא בה(מכת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
נהכים זדנתיו מאהבה  תבה  לגגת , זדנת  מהכת  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמראה 
מאהבה, בה  היא מהחן להצל ה חידה והעצה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻלזכ ת .
הרמ"ם תב הבה מסדי ואחד כלל, עברת ל אין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאז 

לעתיד". ִֶַָָָ"קלה

אחת עה  להפ אפ ר  ואי לת ן , אפ ר  אי ורתי ! ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמרי 
לתבה בתנ יתרה בה רה? ל עת  מליני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלמא ת

וח ן? ין לז ת די עצמנ על נקל מה  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמאהבה?

תרא  בא מכת גמרא איתא מה רא א( ע"ב ע"ח (דף ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
" הסק עירעל  ות נן  נה חן  א ה לים יאמר ן על  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

מאב ער אכלה סיחן מרית  להבה  מחן יצאה  א י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹסיחן
ארנן " מ ת כ"זכ"ח)עלי פסוק  כ"א ר (במדבר  מ אל רב אמר , ְְֲֵֵַַַַַָָֹ

כתיב מאי י חנן רי אמר וג'נחמן הלים יאמר ן ""על ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹ
יצרם, הלים  ן",אח א" ל  נח נח ב א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ

כר,עלם, נגד מצוה הפסד,[ד]הפסד  נגד עברה כר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ותנן " לעלם"נה  ות נן ה ה  עלם נה  ן  ע ה  א ה אם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

עכ"ל . ַָהא ,

ח ים: החפץ אמר ה צות. ל ח ן לע ת צרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלכן
עה, מים! מאתים נאמרת אחת  ד ה  ע ן, ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ"והתננ י 
ב נכל רה ר ל יצא ם נגד רה  ול ד  אלף. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻתריסר
[7,356,000] מצות, מלי ן  מבע  לי תר ער וה עה ל ע ה ,613ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ענה '". 'מע  אחד רה ְְִֵֶֶֶַָָער

ארע מלי ן. ערה ארע לכדי עלה הח ן הרי  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָבעתים ,
מלי ן. מנה  ערים  ְְְִִֶָָעת,

רה נה  28.000 ל זכים לבד אחת ְְְְְִִִַַַָָָָנ ה

ת הרה  לד כר הקלים , ם תב חי"  אי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוה "ן
אמרה ת, ל ד  ל אחת ה אמר, הוי  חל. מם  אלף ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹי 
 ל רצף ל ד  כר הת , לחן הבע רת ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעל
ים ערים  למאה ער וות  ח ל, ים  ע ת וחצי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָערה

מצות ! מלי ן ְְֲִִִַוחצי

 אמר הגלה לד אם  רה, תר ה לחטף  צרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָת 
ה הר  לד  על הסר, לד על וכה ה אחת  על ְְְִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָֻהקלים ,

.[המ [ראה רה. נה  מלי ן מאה וה דק ת  דְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

ז כים  לבד אחת רהל נה נה מאה28.000 [ה אר: ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
ני מלי ן למר 1,666,666 ווה ל ים, לחק רה , נה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמלי ן 
למר  27,777.777 אחת נה ווה נת, לים לחק , ליְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
 נכ ל רה מילה ל נ סף  רה , נה  אלף מנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָערים
רה, מים  ל ל מר אפר אחת  ב ניה  ערה, ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמאת

אחת ]. נה מצות  מלי ן חמים יצא, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָלפיכ

,ותמ מז עזע אחד וכל קללת, צ"ח על קראנ תבא  י  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹפרת
ה רה וא רח"ל, וכ פר לרע ואי  קללת, הרה   ל מיע ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָלמי 

, תנא מל דת מז )ה ד ה כח רק  את(ברים  עבד לא אר "חת  : ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
היא ה מחה מצות  למר ל ", מרב לבב בטב מחה  אלקי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹה'
רי ה יבה  רא ה יק ה אן  ן  אמר בר באמת, , דתנעב ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹער
ן, ואם וא ם ", הק ימני "מי אמר הסק הרי  זי"ע עטה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעזרא
חפץ אדם  מראה ה המחה , ידי על רק אא לם, לנ מיע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא

אן. עד הכר, מ יע  זה על ורק ה ', ְְְִִֶַַַַַַַָָָקרבת

רה מ ים  אלף  ע רים מאה מלי ן  וחמ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאה

ציקים , הארח ת אמר מה וח ב, צא ן מחהאם  מצוה  על  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
 מ רק ותמח  אלף, י לדמקלים  עה ,מל ה א ברי  ועד  , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

די ,דה ז הר למד ה ת ל ואי נה, הא ד ה ְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָָָזהר
בואי רה, נה למלין  יעלה עה  ל  לטבה , ה ף את  ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָלהכריע

עליו, תר ואז מנחה, ל ין לא  מאההצר פל  ע ד זה ,ותסיף  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
רגע ! רק רה, נה  מלי ן ל ויהיה  נתן , רי  אבת  ת ב מְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
12,000 זה ת , 60 פל רה, מים מאתים א מרים  ה כל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהרי 
עם ועד אלף, עם  ועד  אלף , כ ל ת  עה, רה  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמים 

ל ער והל נה?מאה , י עת ה  חן: א רגע , נה . ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
פל  עת  8760 וה נה , י ם 365 פ ל י ם, ע ת 24 ְְְִֶַָָָָָָָנכיל
מאה מלי ן וחמ מאה וה  עה , כל  רה  מים 12,000ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

רה מים  אלף 613,(105,120,000)ע רים   מכ לת  רה מילה  וכל , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֻ

וה 613 פ ל 105,120,000 ם, נגד  רה  למד ְְִֶֶֶַָָָָֻי 
רק  וזה  מצות], מליארד וחצי וארע [ים  64,438,560,000ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

ח ל . ים   ד ה ז הר לד ְְִַַָָָעה 

אחד ל נגד הכר  את ְְֵֶֶֶֶַַָָָָק ל

ת, אלף פל למר, , לנ הכ מלי ן ה אה לפני עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוזה
עד מאה. פל עד ה ער על בהתרת  מחה, אלף פ ל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
ב מנין , למד   הנסת בית אם רגע! ע ד ח ב !!!מרנ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלא

אלף נתנים ממים תנים  מה ל י  אלף, ו צא)יכ ל ר ת ,(זהר  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ל  נגד הרי  ה ע ר, את ארן א ה ואם מנין, רה  הכינה  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהרי 
ה כר!!! את ק ל ְֵֶֶַַָָָאחד

זילי נר מלטי  מצו ת, ע לם  הד ל הכי הע יר  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָנהיית

לק ץ ל ה א ה אבל ,ל  מע לא אם ם מה? י דע  ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹאה
העונת ל אא ע ד, ולא  כר,  תא את קל ם הנין , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאת
ואהב מלי, הגר"א  הללים , ער המהרח "ו [דברי חקי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ח ק  ב  האם  לחב? מה עד   י !נ קרח], רת  ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹיראל
מלטי מצות עלם ה דל הכי העיר נהיית  הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָידים ?
 מ ה ילה וכל ה ם  ל ולרקד  ליר צרי אה  הרי  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹזילינר!!!

מ  מרב ה בע ל ני א  האבה , ית  ףחה מחת  (סה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

ב ') עד רנןנא  נ ראה: לא האבה ית מחת ראה  א מי  ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ממיו . ְִִָָָמחה 

ח אל רק דים , עצמ את ותח  תע רר ואי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהרי 
ה ל, על לכ ן רי ים ח אלקים   למענ לב ל למר, , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

כל  די  הדה, הכינה לכבד זה  ,צרי א ה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהבת
את לפת  מים, בד למען ותת ל מחה , ה' את ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָלעבד
רצן תפ תק ל ואז הלמה, ולאה הד ה , ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהכינה 

ְֲַָבאהבה.

והיא ניה. את תדרן על את  אה ל לח  ואי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעכו
ואמירת ,האל תח  לאמירת ,א ותת  ימים  צל ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָעצמ
למדה אה הרמ"ם , סק הרי  וז טא, רא וארא ז הר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיק ני

יד ם  אה חי  אי ה ן תב כמ כר, ל  י "תח רה ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
"התאל נימ רקי וח"י ז הר ל מדת היתה  זקנת על והעיד . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

.[ ד ה חי   אי להן זכינ  אי מבינים [עכו י ם. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָכל 

רה יח)ת ב יז פסוק לב  ני(דר  לפני  חים נחלץ ואנחנ" ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
עד  ינ אל נב לא  מקמם... אל הביאנם אם  אר עד ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻיראל
[ נר [מה  מהימנא הרעיא מ ."נחלת  אי י ראל ני  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנחל
עד מאיר הר"י  רת  דווקא, דה זהר ללמ ד  תנא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמצה
עד הא ר  דל מנחה לתת  ולא  ללמד  וצרי הרת, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹסף 

גאלנ(. ריט נחס נ(זהר  חים !!! חפצי נ רה !!! לערי   נ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻֻ
!!!ד ה ז הר ְִַַָלמדים

מלי י"ד)הגרא הרים(י"ב, למז י   ה כ ת דל  מבאר , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עה מה  ל על  כר מק ל מע, חבר אם  .חבר את  ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָולכיח

מעל  א וזה  הב, חלק ל מקל מע , לא אם  וגם  דרת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
. ה יה ם  חלק את  מ ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַמקל

ז ה הרי ההר רת  אחד  יהדי אפיל ילמד תזכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָואם
עלה ת דה זהר עה ה מד  ל י  רה, נת  ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָלמילי ני 

והכסא ד. חי איש  הב דברי לו כשנודע עיה"ק: בירושלי מוכר  יהודי מסוחר  סיפור 
לו אמרתי . כ על  לי וסיפר אחת. בשבת  שעות שש ולמד זמנו את ניצל ,מל
שעות 13 לומד הייתי ידעתי לו לי, ענה שנה , מליו שווה  זה בשמחה, שכשלומדי

בשבת. זוהר 

כששומע וזהב, כס על חשבונות שעושה סוחר  של  מוחו וראו בואו
להגיע שיכול כאלו הפסוק חשבונות  את בעצמו ומקיי כזה, גדולה לעשירות

 הקדושי חז"ל דברי להמלי אפשר  זה  ועל  ."וכס זהב  מאלפי  פי תורת לי "טוב

אבות א ')במסכת  משנה  ד' אמר(פרק  ,חלק ה מח  עיר  איזה אמר... זמא   :ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
קכח )  תהלי),ל וטב ה ה.  לע ,רי א .ל וט ב  רי א תאכל י י יגיע  ,ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הא . ל ַָָָלע

ששמח  זה האמיתי העשיר ומיהו ,"רתת חלקנ  ות" :יו בכל מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו
שעיקר החי האר "י דברי וידוע ,באל תורתו את מכפיל ובזה  התורה לימוד בחלק
בסייעתא  וההשגות  המעלות  לכל  זוכי ידה ועל בשמחה , להיות  צרי ה' עבודת 

דשמיא .
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ה א ח ת היא "מע ן" ְִִֵַַַַָבת

הא, ח ת  ה א מע ן בת מען, רי  אמר מרא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמד 
החת מק ר מחה הא  הוי "ה ום , החת הא אדם  ל ם ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוכן 
ונמצא ה חין, הינ , ה כל ה א אמר, והין  החין , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעם 

מען  לרי עצמ מקר הא ,רחימ דחיל (הידמד  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

אמרים) לטי  ספר  עזריטמ. ְְְְְֲִִִִִֵֶָ

ר חא ר חא ְְְִַָָאתקת

מבריא. וחכם א  ם ברי  מדים  האחרנים  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָרת
והאדם , והחין חת הא  ההא  הבר המד(מל ד)הדמנים, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

נקר  ה רים  לת  מחין חת מכניס מד ק בריו אמדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הברים, החת כניס תא מח ה  לכ רחא , רחא  ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָאתקת

אמר כ(.צז זה(יבמת  י  למר  אפ ר בר, בבת פתתיו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
קב ר  הא  ם ה יק רי י ה יקים, קברי על החת ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָחינת 
 וה חין החת עם  נסה המד וזה  אמר, , הח ת  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוטמ ן
רחא את קת נקרא  דבריו, מן היק ל מחין החת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹלת
ט ב ם  ה על מברי  זה דע  בר, בב ת ופתתיו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָרחא 
קברי על הח ת ז חינה  ונקראת מר מים . גנזי  מתְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָנ
מחין מח ה   לכ המד , הם  מזיר  מד בריהם  הן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהיקים

היק   תא ת )ל מכת  רי עינים .(מאר  ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ע רר ב . בר, בב ת פת תיו מרא ם  בר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאמר
 באהל אג רה  ר והינ להר, נח ב ן ועל להיק , ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָחת

הה ע לם  דר הוי לדת )ע למים , ר ת הפטרת מה, .(ימח ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הא ה' לקד ענג  לת "וקראת  וכתב וז"ל: רא ארא ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹף
מכד, דאקר י חאי ן מען  רי  א ה' קד ה א מאן ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻֻמכד ,

אתי. בעלמא  ין ְְְְְִֵָָָָָעלמא 

הדדין ניקין  רם  ר "י רת ר  אדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָלד

והאא.  תא נק הא אז הא, רת למד ר ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאדם 
פ תיהם אמר מ להא ד ל ענ ג וגרם הא את  ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנק
רחם נתק  זה ידי ועל נ יקה, חינת ידי  על וזה בר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָבבת 

' כ חנ ר( י "ב סימן א' חלק מהר "ן .(לטי ְֲִִֵֵֵֶַָ

יפריח ב . אלקינ חצרת  ה' בית  צב )תלים  ראי(ה ים . ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַָֹ
' 'תלים בתבת ראי  ה א שב"י, בת ראי ה' בית  ְְִֵֵֵֵֵֵֶָָ

ארת מ ר ית מהרא אנחנ מבים  י'חאי, 'ר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָ'מען 
העלי ן, עלם  ה ' בית ה תלים  וחבריו ר"י  ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהדה
חצרת הם ה ' מ ית  מרחק הע מדים לא תן , אלקינ ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹחצרת
יזריח ,יפריח מגד, עמדים ן הית, לפני  החצר מ , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאלקינ

 כנת  פיע יחזקאל )וי .(ברי ְְְְְִִֵֵֵֶ

אמן , עלינ יגן  תזכ ט ב ם העל  נכד מ עזי ז   ר ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרי 
דה ההר  ספרי ס ם לע ת עמר ל"ג כל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹנהג

תזכ טב ם  העל  נכד  ר רי הרי  תב: הנהגים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָטעמי 
סם לע ת  עמר ל"ג ים  ונה נה  כל נהג  אמן,  עלינ ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹיגן
ורקד קד ידי  ה הר הפר לקח ה ם  ואחר , דה ה הר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹספרי 
ה רה ממחת ה ם  ממחת קדה  רדין  ואחרי  ע ת, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֻה
אן ,י קען אי" הן, זה  ואמר  ההר ספר  את  קד פי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנק

אתי]. מיר  ואה  ,תא מיר אני :יר] "מי קענסט וב"ה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָ
 ע י  הזוה"ק את לנק יכלים הרה  בביהמ "ד, אן  ה יקים  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָין 

. אי 400 רים ְִִִַסם 

עץ "רי  דה פר ונה למד מידיט ב איזיק  יצחק  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָרי
עמים ואחד מאה  ְְִִֵֶַָָָחים "

מפרסם נדע הלא  וגם  יסר, מי   תה ,בח לס ר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻה ה
והיה ,תפרי תקד דל   צ פפהס אר יראל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻלאלפי

תינר מדרי  "ס קי  והיה וטהרה , קדה וענוה  רה  ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻמלא 
וספרי , ספרא  מכילא, לברכה  ההרזכרנם ות ני  ד ה וזהר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹ

להפליא, עד לברכה נזכר האר"י  תבי  קד ובכל מי  נמע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָ
ר ספרי וכן  ואחד , עמים מאה ונה למד  ח ים עץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ה רה על   נפ מסר ,נל על רגיל היה צבי ] ינר] דְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָה
רנסה פע  להם  יוהמ יראל  לל עד והת ל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהעב דה.
 קד מי  ונמע ועני  חק  מ למד נתיו  חצי  ועד  ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָֹֹוהצלחה,
היה הר מן  ידיו צ רני  ע נת בחרף עמידה למד  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהיה

דתעב קדת דל בין  מה  ,בית,'ח מערכת לז , ף  קדת  (ער  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ

מידיט ב ) איזיק יצחק  הרב רינמ דה .הרב  ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

מירן  הפה מעלת ְְֲִִֶַַַָֹדל

למה , נה בלי  יחיד אפ צ יקים, קברי על ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהפה
צ ר . תפת ְְִִִִֶֶַַמתק לת

הקם כן כמ ק ם, האלקי לפע דלה הכנה  ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹנתאר
, נמעת  יראל פת להי ת הכן בר  להתל  מכן  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהא
להי ת קרב  ה א למה, נה  לי  ואפ יחיד , אפ  ה ת ל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלכן
אבת קברי על  להח  הל כלב אמר כמ נמעת, תפְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
תא תפ ה' מע טח היה המרלים , מעצת ה' ילהְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ח ים הי תם  וגפתם  הדים אבת   הי ת מד המק ְְְְֱִִִִַַַַָָָָָָֻמק ם 

קדה דבר הם לה לים   אלהים הי ית  ספר זלה"ה (מי"ט  ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

פ"ה ) הפה .ער  ְִַַַָ

להר להא מסעת הר "י ְְְְִִֵַַַַַָָָזכ ת

יא. תבה לב הה א ים  ל אל וחרד  הרא  אי לכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָראי 
ה מן לבת ולא להר, להא  מסע  יחאי  ר מען רי  ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹזכ ת

'וכ לטהר לציק הא  אר עלם  הבלי הרים  תיננעונתן יה (רי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

זצ ק "ל ) .אייץ ְְְִַַ

והפ ב. הף לרפאת מסל עמר כ')ל"ג  ף  ומחה .(ארה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

אבתת ב א)נה ג הסל (רק אמר, מהללאל בן  "עקביא : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
א ה לאן את, מאין ע עברה, לידי בא אה  ואין דברים  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלה 
הלכים מלכי מל לפני וח ן, ין  לן  עתיד אה מי ולפני ,לְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה

ה א". ר דַָָה

על  הא  "ין " מבארים , ח ן?  מה ין מה ה פרים, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָאלים
לעת יכ ל היה  העברה, זמן  על ה א ו"חן " עצמן, ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעברת 

רה. ללמד  א מצ ת העברה עה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹזמן 

ה ד ים : חז"ל  ברי  לנ ע"ב )ידעים  פ"ו  ף  ימא בה(מכת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
נהכים זדנתיו מאהבה  תבה  לגגת , זדנת  מהכת  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמראה 
מאהבה, בה  היא מהחן להצל ה חידה והעצה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻלזכ ת .
הרמ"ם תב הבה מסדי ואחד כלל, עברת ל אין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאז 

לעתיד". ִֶַָָָ"קלה

אחת עה  להפ אפ ר  ואי לת ן , אפ ר  אי ורתי ! ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמרי 
לתבה בתנ יתרה בה רה? ל עת  מליני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלמא ת

וח ן? ין לז ת די עצמנ על נקל מה  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמאהבה?

תרא  בא מכת גמרא איתא מה רא א( ע"ב ע"ח (דף ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
" הסק עירעל  ות נן  נה חן  א ה לים יאמר ן על  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

מאב ער אכלה סיחן מרית  להבה  מחן יצאה  א י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹסיחן
ארנן " מ ת כ"זכ"ח)עלי פסוק  כ"א ר (במדבר  מ אל רב אמר , ְְֲֵֵַַַַַָָֹ

כתיב מאי י חנן רי אמר וג'נחמן הלים יאמר ן ""על ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹ
יצרם, הלים  ן",אח א" ל  נח נח ב א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ

כר,עלם, נגד מצוה הפסד,[ד]הפסד  נגד עברה כר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ותנן " לעלם"נה  ות נן ה ה  עלם נה  ן  ע ה  א ה אם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

עכ"ל . ַָהא ,

ח ים: החפץ אמר ה צות. ל ח ן לע ת צרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלכן
עה, מים! מאתים נאמרת אחת  ד ה  ע ן, ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ"והתננ י 
ב נכל רה ר ל יצא ם נגד רה  ול ד  אלף. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻתריסר
[7,356,000] מצות, מלי ן  מבע  לי תר ער וה עה ל ע ה ,613ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ענה '". 'מע  אחד רה ְְִֵֶֶֶַָָער

ארע מלי ן. ערה ארע לכדי עלה הח ן הרי  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָבעתים ,
מלי ן. מנה  ערים  ְְְִִֶָָעת,

רה נה  28.000 ל זכים לבד אחת ְְְְְִִִַַַָָָָנ ה

ת הרה  לד כר הקלים , ם תב חי"  אי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוה "ן
אמרה ת, ל ד  ל אחת ה אמר, הוי  חל. מם  אלף ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹי 
 ל רצף ל ד  כר הת , לחן הבע רת ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעל
ים ערים  למאה ער וות  ח ל, ים  ע ת וחצי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָערה

מצות ! מלי ן ְְֲִִִַוחצי

 אמר הגלה לד אם  רה, תר ה לחטף  צרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָת 
ה הר  לד  על הסר, לד על וכה ה אחת  על ְְְִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָֻהקלים ,

.[המ [ראה רה. נה  מלי ן מאה וה דק ת  דְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

ז כים  לבד אחת רהל נה נה מאה28.000 [ה אר: ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
ני מלי ן למר 1,666,666 ווה ל ים, לחק רה , נה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמלי ן 
למר  27,777.777 אחת נה ווה נת, לים לחק , ליְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
 נכ ל רה מילה ל נ סף  רה , נה  אלף מנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָערים
רה, מים  ל ל מר אפר אחת  ב ניה  ערה, ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמאת

אחת ]. נה מצות  מלי ן חמים יצא, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָלפיכ

,ותמ מז עזע אחד וכל קללת, צ"ח על קראנ תבא  י  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹפרת
ה רה וא רח"ל, וכ פר לרע ואי  קללת, הרה   ל מיע ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָלמי 

, תנא מל דת מז )ה ד ה כח רק  את(ברים  עבד לא אר "חת  : ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
היא ה מחה מצות  למר ל ", מרב לבב בטב מחה  אלקי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹה'
רי ה יבה  רא ה יק ה אן  ן  אמר בר באמת, , דתנעב ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹער
ן, ואם וא ם ", הק ימני "מי אמר הסק הרי  זי"ע עטה ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעזרא
חפץ אדם  מראה ה המחה , ידי על רק אא לם, לנ מיע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא

אן. עד הכר, מ יע  זה על ורק ה ', ְְְִִֶַַַַַַַָָָקרבת

רה מ ים  אלף  ע רים מאה מלי ן  וחמ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאה

ציקים , הארח ת אמר מה וח ב, צא ן מחהאם  מצוה  על  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
 מ רק ותמח  אלף, י לדמקלים  עה ,מל ה א ברי  ועד  , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

די ,דה ז הר למד ה ת ל ואי נה, הא ד ה ְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָָָזהר
בואי רה, נה למלין  יעלה עה  ל  לטבה , ה ף את  ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָלהכריע

עליו, תר ואז מנחה, ל ין לא  מאההצר פל  ע ד זה ,ותסיף  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
רגע ! רק רה, נה  מלי ן ל ויהיה  נתן , רי  אבת  ת ב מְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
12,000 זה ת , 60 פל רה, מים מאתים א מרים  ה כל ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהרי 
עם ועד אלף, עם  ועד  אלף , כ ל ת  עה, רה  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמים 

ל ער והל נה?מאה , י עת ה  חן: א רגע , נה . ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
פל  עת  8760 וה נה , י ם 365 פ ל י ם, ע ת 24 ְְְִֶַָָָָָָָנכיל
מאה מלי ן וחמ מאה וה  עה , כל  רה  מים 12,000ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

רה מים  אלף 613,(105,120,000)ע רים   מכ לת  רה מילה  וכל , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֻ

וה 613 פ ל 105,120,000 ם, נגד  רה  למד ְְִֶֶֶַָָָָֻי 
רק  וזה  מצות], מליארד וחצי וארע [ים  64,438,560,000ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

ח ל . ים   ד ה ז הר לד ְְִַַָָָעה 

אחד ל נגד הכר  את ְְֵֶֶֶֶַַָָָָק ל

ת, אלף פל למר, , לנ הכ מלי ן ה אה לפני עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוזה
עד מאה. פל עד ה ער על בהתרת  מחה, אלף פ ל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
ב מנין , למד   הנסת בית אם רגע! ע ד ח ב !!!מרנ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלא

אלף נתנים ממים תנים  מה ל י  אלף, ו צא)יכ ל ר ת ,(זהר  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ל  נגד הרי  ה ע ר, את ארן א ה ואם מנין, רה  הכינה  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהרי 
ה כר!!! את ק ל ְֵֶֶַַָָָאחד

זילי נר מלטי  מצו ת, ע לם  הד ל הכי הע יר  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָנהיית

לק ץ ל ה א ה אבל ,ל  מע לא אם ם מה? י דע  ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹאה
העונת ל אא ע ד, ולא  כר,  תא את קל ם הנין , ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאת
ואהב מלי, הגר"א  הללים , ער המהרח "ו [דברי חקי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ח ק  ב  האם  לחב? מה עד   י !נ קרח], רת  ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹיראל
מלטי מצות עלם ה דל הכי העיר נהיית  הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָידים ?
 מ ה ילה וכל ה ם  ל ולרקד  ליר צרי אה  הרי  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹזילינר!!!

מ  מרב ה בע ל ני א  האבה , ית  ףחה מחת  (סה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

ב ') עד רנןנא  נ ראה: לא האבה ית מחת ראה  א מי  ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ממיו . ְִִָָָמחה 

ח אל רק דים , עצמ את ותח  תע רר ואי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהרי 
ה ל, על לכ ן רי ים ח אלקים   למענ לב ל למר, , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

כל  די  הדה, הכינה לכבד זה  ,צרי א ה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהבת
את לפת  מים, בד למען ותת ל מחה , ה' את ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָלעבד
רצן תפ תק ל ואז הלמה, ולאה הד ה , ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהכינה 

ְֲַָבאהבה.

והיא ניה. את תדרן על את  אה ל לח  ואי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעכו
ואמירת ,האל תח  לאמירת ,א ותת  ימים  צל ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָעצמ
למדה אה הרמ"ם , סק הרי  וז טא, רא וארא ז הר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיק ני

יד ם  אה חי  אי ה ן תב כמ כר, ל  י "תח רה ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
"התאל נימ רקי וח"י ז הר ל מדת היתה  זקנת על והעיד . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

.[ ד ה חי   אי להן זכינ  אי מבינים [עכו י ם. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָכל 

רה יח)ת ב יז פסוק לב  ני(דר  לפני  חים נחלץ ואנחנ" ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
עד  ינ אל נב לא  מקמם... אל הביאנם אם  אר עד ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻיראל
[ נר [מה  מהימנא הרעיא מ ."נחלת  אי י ראל ני  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנחל
עד מאיר הר"י  רת  דווקא, דה זהר ללמ ד  תנא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמצה
עד הא ר  דל מנחה לתת  ולא  ללמד  וצרי הרת, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹסף 

גאלנ(. ריט נחס נ(זהר  חים !!! חפצי נ רה !!! לערי   נ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻֻ
!!!ד ה ז הר ְִַַָלמדים

מלי י"ד)הגרא הרים(י"ב, למז י   ה כ ת דל  מבאר , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עה מה  ל על  כר מק ל מע, חבר אם  .חבר את  ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָולכיח

מעל  א וזה  הב, חלק ל מקל מע , לא אם  וגם  דרת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
. ה יה ם  חלק את  מ ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַמקל

ז ה הרי ההר רת  אחד  יהדי אפיל ילמד תזכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָואם
עלה ת דה זהר עה ה מד  ל י  רה, נת  ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָלמילי ני 

והכסא ד. חי איש  הב דברי לו כשנודע עיה"ק: בירושלי מוכר  יהודי מסוחר  סיפור 
לו אמרתי . כ על  לי וסיפר אחת. בשבת  שעות שש ולמד זמנו את ניצל ,מל
שעות 13 לומד הייתי ידעתי לו לי, ענה שנה , מליו שווה  זה בשמחה, שכשלומדי

בשבת. זוהר 

כששומע וזהב, כס על חשבונות שעושה סוחר  של  מוחו וראו בואו
להגיע שיכול כאלו הפסוק חשבונות  את בעצמו ומקיי כזה, גדולה לעשירות

 הקדושי חז"ל דברי להמלי אפשר  זה  ועל  ."וכס זהב  מאלפי  פי תורת לי "טוב

אבות א ')במסכת  משנה  ד' אמר(פרק  ,חלק ה מח  עיר  איזה אמר... זמא   :ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
קכח )  תהלי),ל וטב ה ה.  לע ,רי א .ל וט ב  רי א תאכל י י יגיע  ,ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הא . ל ַָָָלע

ששמח  זה האמיתי העשיר ומיהו ,"רתת חלקנ  ות" :יו בכל מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו
שעיקר החי האר "י דברי וידוע ,באל תורתו את מכפיל ובזה  התורה לימוד בחלק
בסייעתא  וההשגות  המעלות  לכל  זוכי ידה ועל בשמחה , להיות  צרי ה' עבודת 

דשמיא .
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טב, וי ם ה נה ת ת כל כיל ואם  רה, נה  מלי ן למאה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָל
נה מליארד 640ל יע בעים] הם  תינ נ [ימי  חיו , ימי  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלכל
הר   למד יהדים למנין יער יתארגן ת זכ ואם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָרה.

רה. נים  מליארדי ל אדי  לסכ ם יע  ד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָה

דה קס"א.)בז הר וצא ממים(רת תנים  מה  ל ת ב, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
מכיל  אה  ריה ", כינה י ערה "ל ד ע וע ד אלף, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהא
זילי ן 6 לחב מאד  ה למסר יע  אלף. יהדים  מנין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹל
ה צחי הכר דל את  לח ב י כל מי   רה. נה טרילי ן 400ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָו

ואת !!!  תלזכ  קפְְְְִִֶַָָ

ואיקרסת מינת ת ר ה יח  יאת קדם  י רים : אר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹתב
האחד ,לה ברים  לה לההר לזה העצה עלם . ליצלן  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹרחמנא 
זהר  אמירת י  אמר, מה מבין  אינ י  על אף זהר ים  כל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹלאמר

הב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמסלת 

זצ "ל צמח יעקב רי היק הקל כתב  מה  ראה  (מלמידיא  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָֹֹֻ

זי"ע) דה ק להאר "י לספר מתהקי ניה ... על מב ה רחל רמה: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
, יח אינמ אין ולזה ה ץ, את  הממהרת זאת  חכמה ע סקים אינם לפי  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

וכ ,"'א ממעה  ועיני מכי  לק "מנעי  אז , ה ' ל מם אמר  למר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הלה בחכמת  ה הר בעסק תבה  ליה  ה יח ואין[ה]יאת , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

קב ע  מדר אין  י  מחה  נים מעיר אחד אם י   ע סקים ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָניה
ניה אין  י  ,"אינ" לכן , הלמ ד , עסק  מ ועיר עיר כל  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָרא י

ה יח. את ממהרים  ְְֲִִִֶַַַָמ כים

אפרים מחנה דגל מיני )תב הינ)ר ת מה, ר ר  וזה : ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היהת ה יחאי ן מען ר י  ואיתא מה, חינת י ודר  ר כל (י ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מה ) מה,חינת  בר ר מה  וידר יחאי ,, ן  מען רי הינ ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
יהיה מילא הלת  ל   ל ת ,הינ רף, והה  אז ההר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹספר

ועד.ה אה סלה  אמן  ימינ מהרה נה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

ויקל  ההר לד ל חן  לעצמ יעה אחד ל  מק ים  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאנ
עכ ו עד מד מה יתר הרה ז הר ללמד מרה קלה  עצמ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹעל

מיח  יבא וכ ים  זהר סמי  אלף לנ יהי  ידי  הבטיח ועל מ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
רחמי  מלתא יפקן א ספרא בב"א.הר"י, צדקינ מיח  ביאת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

רה, נה  מלין מאה וה קד ת  אחת עה :רא  אְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
חים ואי וזה רה, חים  חים מ נח ב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָועד

.מתלנ ונחת ן  ימצא אחד  ל  בכ ,מל ות רה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָאמים

אני" ר  יאמר  הח"ִִַַַָָֹ

לנ  י י ם, ע ת  10 מדים  אברכים 10,000 :עצמ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָה ע
רק מד קטן ילד  אפיל א ט יה די וכאר  רה , נה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמלי ן 
ואם  רה. נה מלי ן ווה ן ם ,ד ה זהר ת אחת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָעה 
אברכים  10,000 מ] נה, מלי ן  למאה  זכית  אז ללמד  ל ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָקה 

י ם ע ת  10 ימים מדים מאה  מ[ ו][ברי נ יקיים  וכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
י אל י')הביא  לזה(ד' לז ת יכ ל  יהדי  וכל  אני" ר יאמר הח" ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

רחמים. ה יח את ְְֲִִִֶַַַָָלהביא

ר ּבן, ּבית ׁשל לתינֹוקֹות ע ֹולמי   ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ִ ָ ָ ְ ִמבצע 
ע ֹומד  הע ֹולם ּפיהם הבל  ֵ ָ ָ ֶ ִ ֶ ֶ ְ ִ ֶׁשּבזכּות

סט  מּתנה יק ּבל ּו חנּכה זאת עד האדרֹות ׁשּיגמרּו הילדים  ֵ ָ ָ ַ ְ ַ ְ ָ ֻ ֲֹ ַ ְ ִ ָ ְ ְ ִ ֶ ִ ָ ְ ַ ָּכל
לי ׂשראל. חק זֹוהר סט אֹו הּׁשּבת  ֵ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ֵ ָ ַ ַ ַז ֹוהר
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א  עד  ידע הלא הזוה "ק, לד  מרעי ים אם למה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאלה:
ק לה ? ללמד  אסר "ס ְִַַַָָָָֹמר

זה  הד לה? העת  אה מי לדעת  צריכים  ראית, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָבה:
מה ילים ההר )א  מאר ת טפנט , מאבדק "ק א (מקובל זה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ימ "ש  צבי  ה')מתאי  להי ת,(ס ד רצה זוה"ק , למד רצה א ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
 האמת. את ידע זהר ילמד ואם הקר, אתמיח  נבאר ועכו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

רק  זה וכ קלה ללמד א  בש"ך, תב ה לה  לד  על ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהעת :
זוה"ק , וגירסת לד על ולא ,'וכ צניעתא  ספרא הינ קלה, ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹעל
לזמן רק  היה ק לה  ללמד האר תב החה  אר אזלאי, ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהרב
לעסק  ם את  לע דד צריכים  והלאה , 1540מ .1490 עד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻקצ ב
לאה האנת בא  ההר ל ד  ידי  על רק  מני ההר, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻספר 

ה תב כבר  היח, לביאת ח יםהרחנית  לעץ הקמה מהרח"ו ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
וחבה מצוה  הי י אלף  ועכ ו החמי י, לאלף היה האר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָל
מד להתחק אסר לכן הלה, לד ידי  על האלה  ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָלזרז 

עדהה לה . ה"ץ מר ני וגם צ יקים, 1000 מ ההר " "אר  ספר  והבאנ) ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

ל ד מעלת  לכב דם ידע בר : וכתב תשס"ב, תשס"א, תרפ"א, נת  ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהחרדית

רה מני  לב ורעת, ק ת  גזרת רענת מיני  ל  מב ל  ה א אר  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהזוה"ק

יראל ארץ דלי מל  ים. כל  זהר  ף  ללמד יל  ל אפר  מי ל  'ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוכ

אחד ה וכ ם למה, האלה יבא הזוה"ק  לד ידי על  רק והפרים, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהאנזים

(זוה"ק תב מ זוה"ק ללמד  צרי קטן ילד ואפיל יה די ל  ואמרים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹסקים,

קיח.) אפיל ורא היח , לימת  קרב כהיה מען:... רי  להם אמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יד על ולדעת  החכמה ל נסרת למצא  עתידים עלם  ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערים

לל. יתה ה מן  תבא וח נת, אתקים  נא זהר, תב כמ) ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

זוה"ק צ ') ם ה הר אר ע ד, ראה קיח.), ו רא חי,(פ' אי ן (הקמת, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ

(ניה כ'),הנים מ' פ"ד חסד, הרנים(נצר  הקדמת החה, אר (לזהר, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ג'ר ה ) ההר,פס תני  הרק ), יראל (גן סג ת  ספר ה'), או' ז' .(מע' ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
, דה ההר ספר הא החים מאילן לטעם י ראל  עתידים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹבגלל
לד  רק ל יים היח  ביאת  האלה הל ת . מן יד על ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָיצא

11,3)הלה למה  אבן  מילנא, הלה.(האן לד האלה (אבןוע ר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ג ') או ' פי"א הגלת....למה ם אין ההר ל ד חים)על  והיה.(החפץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ
רה  תא ל ה הר את ת  ל ללמד  לכם מערר חים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻהחפץ

לבחרים   סף ).ואפילי ללמד (נין ל אליו  הרה זי "ע אי החזן  נר . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ
 אי מעה  בספר מסר , ספר החז ןזהר דה האן מרן על  (עבת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

זצ "ל ) מאמריאי מל יתר מע רר דה ההר לן :ממ תב  ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ
ה הר, ספר  ע מ יל  בר  ל מד היה  ק לי , מע היה רי אם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹחז"ל.

ק ם... מים יראת  כר היה חסד)וכ נ צר  מקמרנא, י "א ר י ,(הרה"ק  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

בנת עת  ספר חי אי ללמד ,(פכ"א)וה ן  צרי יה די ל תב  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
החים ה ף  סק וכן  גירסא,  אפיל ה ר"ס  חלקי  ל  ים  (ספר )כל  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ספר וכן גרסא, זהר ילמד  קלה  י דע אינ י מק מת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָכ ה
וכן קלה, למד  א  ל חב  די  זהר, מלא  י חכמה  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻראית
מיק ה חיד  הר"י זי "ע. אלפיה  יצחק ר' וכן  י עץ, ה לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָתב
הין, מן  העלם ל  את לפטר  אני  יכל  אמר מ ה ינים , ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻל 

מוהר"ן ס"א)לטי  יזה.(קמא לא גלל, לבא  צרי ז הר למד  לא אם  ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
העלי ן  עדן גן פה,(זהר )להי ת ל דם  לאניו: צ ה הבעש"ט ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

זהר מאמרי   ב )ילמדט  ר). ְְֲִֵֵַַָֹ

ב ' ְָָרה 

ה'. ם  האים ְְִִֵַָרכים

ם ליחד ,רחימ דחיל ,כינ הא   רי ק ד א  יח ד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָלם
כינת לעי מעפרא כינא  לאקמא לים , יח דא  ו"ה ם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָי"ה
"לבלי והתים , הח ים היה דים, לכל לזכ ת י ראל, ל ם נְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָע

במחה. אהבה  רינז לקץ נ ח", מ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָי ח 

מעה ,עלינ ננה  ידינ מע ה , עלינ  אלהינ אדני נעם  ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹויהי 
.ננה ְֵֵָידינ

וצריה. תראה רא  הא ע ה זה  רנד  מה תב: יעקב קהת  בספרְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
מיח . בא  די האמת חכמת  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָלהתת 

אלוקיו. ה ' מה  הפסוק: על הקדושי חז "ל דברי את זה  על להמלי ואפשר 

זוה"ק  אחת שעה  שבלימוד מאה . אלא מה  תקרי  אל ליראה... א כי מעמ שואל
 הלומדי אברכי אלפי עשרת של תורה  לימוד של ימי למאה  ל יחשב בשבת

. ביו שעות  עשר

ונצליח. נעה  ה' ְְְֲִֵֶַַַם 

י חאירת  ר מען  ר ' הד ים, ד ק האלקי , ריה א בנ ְְְֱֳִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ההר למדי  נא אן ה מצאים  מירן .אלעזר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מאלי י כר ניה רי הקל הגה"צ מרן הדל ה אן  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻרת
מזי ליט"א , י יבת  רא י האנים, הר נים  ברת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָליט"א ,
רי ה לא מחת  לכבד  הה, ה דל ק ץ  את  נאר ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָהרים
מצ ים מיחלים  אנחנ הה. דה ההל וכל זיע "א י חאי  ר ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָמע ן

ה צא הדל הם  מקידהה הץ  בטימן יחד  מדים  , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
מקמים זיע"א, הר"י  ל   רת ציקים  700 ל קץ ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָיראל

אמר  ד ה הר"י סז )ברי יביא(יטין רתי", למד" מתי  נ ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
את מהרה  הם ל ת עזרת מהרההץ  צדקנ מיח  ביאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אמן.  ימינְֵֵָָ

הר ת ני ו ')תב על (ן כינת מרה ה א ר דה" , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מען ר' ל  ד ה  נ צ אן  רר ן  ואם ה יקים ", ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצני 
נ צ מי ים  מידי  ללמד זכים  ה לל וחברי ה כינה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹהראת 

הר ל דזי "ע,ה מען רי  אלעזר ורי  י חאי  ר מען  י  ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
הדה. לנמתם  רח  נחת ְְְְֲִַַַַַָָָולע ת

יבמת  חז "ל ע"א)אמר צז   ע"ב  אמר (צו אלעזר ר ' אזל : ְְֲִֶַַַָָָָָָ
יחנן רי  מע י חנן, דר'  מימ אמרה  ולא מרא, י  ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֹלמע א
האי ? י ק יד טעמא מאי  יחנן  ורי המרא אלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאיק ד,
"אגרה כתיב  מאי  רב: אמר  יהדה  רב אמר ה מרא ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָמרצת 

ע למים "? ה )באהל סא, ני(תהלים לגר לאדם  ל אפ ר וכי ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ
עלם, ל   נר הא: ר  ד ה לפני וד אמר  אא ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָעלמים ?
יחנן רי אמר ה ה , ע לם מי  מעה  בר אמר רצן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹיהי
מעה בר אמרים חכם למיד ל י חאי: ן  מען  רי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמם
זעירא, ן יצחק ר' אמר קבר, בבת פתתיו ה ה , ע לם ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמיו
לד די לה הב יין  וח" קרא? מאי  נזירא: מען ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָואיתימא

ינים ", פתי  בב י )למי רים ז, השירים ענבים,(שיר  ל כ מר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ
אף  בב , מד עליו  עאצ אדם  יח  יון  ענבים ל מר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמה
ה ה ע לם מיהם מ עה בר אמרים יון חכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלמידי

קבר  בבת .[ז]פתתיהם  ְְְִֵֶֶֶ

את אמר מקקים היקים ה מרא מברי  לנ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה צא
את ללמד  רי וכ ה ה  אחת על ן ואם הה ע לם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאמרתיהם 
נחת ל ולע ת הימרא , על ה א  ד ה נ צ על הר "י ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָרת

זה ידי על .[ח]רח ְֵֶַַ

מפ  מערר זה ידי על ,דה זהר המד ח  דל עיל ה  ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
 טפ הלם, עליו יחאי  ר מען  הרי נמת את   יממְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

מרא אמר מ ,עלינ לרחם , ע"ב )מ מה ף חזקה(ס ה ואמר : ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ל  את לפטר אני יכל יחאי  ן מען  רי  מם  ירמיה רי  ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
עי ני  אליעזר ואלמלי  עה עד בראתי  מם הין  מן  ְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעלם 
מם נע  ה עז ן  יתם ואלמלי  עכו ועד העלם ברא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמם 

. פס עד  העלם  ְִֶַָָָברא 

ן אם  העלם, לפטר כל עצמ מעיד מען  רי  אן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹראים
ואי בר בב ת  פתתיו  הי  מתלנ רח נחת  עה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָמי 

הין . מן תא ויפטר  טבה ל ְְְִִִִֶַַָֹחזיר

זהר  לד  ידי לנמתועל מקם בכל זמן כל להתק יכלים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹ
י חאי ר מען  מען[ט]הר י רי  בואי  נפלא ת, לי עת  ולז ת  ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ

דע הרכ ת, מקר עות ט בה לכם  ייר זי"ע י חאי  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָר
ואסנת. געים מנע  הרת מל מיל  מגן  דה ֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה הר 

רה  במדר(' ב ל "ה, הסק(ראית  על זי "ע  ר"י  רקהביא (נח ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

י "ב ) אט ' רת   חסר  ר ע לם". לדרת  הרית... את ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹ"זאת
ל  ר מ נכב  לדרת  הי מרים יקים לפי לאת,  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָֹֹֻהצרכ
ידי ועל ע"ל. יחאי  ן  מע ן רי  ל רוד יהדה מל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחזקה

דב ז. יער ת ספר זה על פר(ז ר  ני מק (חלק מל  ,להבי  הינ ... : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אבל עלמת, ב' ר תאי מתל ציק נמת אז מיו, מעה בר  מריא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

,  ועמדת , מדיל בזה הצחי ל ע ע למת, ב ' ר אמרינ יר  וכ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
קבר ג נתל שת   ,לגרמי,הע קבר,הבלא בבת פתתיו אמר  ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עכ "ל קבר ג תל(טז ר    רא חלק ,דב יערת  עד  וע). ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

טרח . מאיר ר י ה יק אה מיר ל  אתרא הרא  ל  ב מכ ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמ
יבמת יחאי,(לא :)כ רת(צז.)ליט"א: ר מע ר י מ חני רי אמר  ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָ

בר בב ת פתתיו הה לע מיו מעה בר  מריא  חכ למיד .ל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
  ור "י חי. אני  א בר  נעת פתי הא  ,נל וזה יבמת  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָור"י
 לע בב ת  ר ינר חי. מה  ל הא והנאה : נל וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָבכ רת
בבת", "פתתיו ל כ לפר ואמרי הא . לע בב ת ופתתיו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהה
 ימב להר"י  אי אנ י זה , ידי על  ולנ ל יצא  הנאה מה המעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָמה
זה, לי זה אפר  אי י אחד, ניה והמית , הר חנית תב אחד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָל 
,תנ ימא  רית  ה עדנ ויעתיר תל הר"י לפני נתר ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָב ה 

רתי" למד" תב רת מדיל  אנ ידי על ס"ז)וזה  י)נחת ל י וע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
אמר מ דל, וכח , עדנ מתל ר ח  נחת   לנ מחזיר הא זה ידי ועל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹרח,

דה הר וכמבאר .יה מ להע ל את לפטר  יכ לני :עצמ על ג' (חלק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

גינ.קכ "ח ) רמת עלמא ,עלמי קמי אנ :נל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוזה 
יע ט  לא ספר  בב)תב  ער) חכ למיד  ל ז"ל  תינר  ר :נל וזה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ונחת הנאה ל וי קבר  בבת פתתיו  הה לע ממ רה בר  מרי אְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
. קלי מכת ירלמי ת ב  מ ,נדיטק יי תה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָרח

לאחד  והיל ,הקי ז"ל  יאל מוהר "מ ונתה מד היה אחת ע ספרי ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָתב 
עכ"ל. תמידת, ספר למד היה סה  מני ההפכה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָמ

 בעני לוצאטו] חיי משה [רבי זצ"ל הרמח "ל מכתבי בליקוטי כותל [ראה
לוז: סוד הגוהמערבי , יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד עצ נשאר  באד

דגרמי. הבלא נק' והיא הנפש מ חלק  ג  ש ויש .המתי בביתלתחית הוא כ
ואותה  לע"ל , הבני יבנה שעליו לוז  זה וה "ס המערבי, הכותל נשאר  המקדש,

דגרמי הבלא נק' עליו השורה  ].הקדושה

זי"ע הטוב  להרי"ח   וחיי תורה חת )ובספר  של(מערכת חידושי אומרי א כתב: ,

הוא  הרי ,העליו בעול שכבר חכ מקו תלמיד לאותו  העליו מעול כמבוארבא
הקדוש ע "א )בזוהר ר"כ ד פנחס פרשת  ג' וז"ל :(חלק  , פנו אמר , דהוה  קלא חד שמעו

דצדיקא  אתר  דכל  דתנינ גבייכו, דאיהו יאיר, ב פנחס לרבי אתר  פנו אתר 
ליה  ואתי אתר לההוא פקיד עלמא, בההוא איהו  כד דאורייתא, מלי ביה אתחדש
 דאמרי אתר  בההוא לחדתא  ,אחרני צדיקייא בגוויה  שרא כד שכ וכל לגביה ,
ואשכח  לאתריה , למפקד יאיר ב פנחס רבי אתי דהוה  דא כגוונא דאורייתא, מלי 
פנחס  דרבי מלה  ההוא כמלקדמי ואתחדש דאורייתא , מלי מחדתי צדיקייא  אלי

קמיה. יאיר  ב

הזוהר: אומר תרגו שהיה אחד קול מקושמעו פנו מקו ב לרביפנו  פנחס 
כ יאיר , תורה, דברי בו חידש שהצדיק  מקו דבכל שלמדנו, אצלינו, בא  אשרשהוא 

[העליו] ההוא  בעול אליו,הוא ובא הזה ]  בעול]  מקו לאותו שכפוקד וכל
הנה זה  כעי תורה, ש  ולומדי ,מקו אותו לקדש אחרי  צדיקי בו  ששורי
תורה דברי מחדשי הצדיקי אלו ומצא מקומו, לפקוד  יאיר ב פנחס רבי  בא
לפניו מתחדש עתה יאיר , ב פנחס רבי ,מלפני שאמר  תורה דבר  אותו ונתחדש

.כא

הבא:  בעול במחיצתו לישב זוכה ספריו הפצת ידי מממונועל ספרי המדפיס
שהרי  ,הספרי מחברי חכמי התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא
למקצועות גנוז היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה  ,לעול החיבור  יצא ידו על

יבמות במסכת חז"ל אמרו והנה ב.  בו. לומדי היו לא  ,בירכתיי צ"והמשכ ד)

אחרי ע"ב) חי החכ שיהיה הגור זה ולפי , ש כדאיתא וכו' דובבות  שפתותיו 
כשהוא  ספק ואי להחיותו, גר הוא  שהרי במחיצתו, ויושב  זוכה הוא   ג מותו,

פניו. לקבל לקראתו יוצאי מרחמוהי סיעת  ע בעצמו  החכ הבא, לעול (הגאו בא 

ע"ב) כ"ג ד וישלח פרשת אברה ב בספרו  איסטרולסה  רבי.מהרח "א אמרה  דכבר שמעתי  וכ)

זי "ע ) חסיד .יהודה 

הצדיק: נשמת הוא הצדיק של  בהסכמתהספר  לעיי ונא ,ש עיי וכו' בחלו
הוצאה אודות ומשפט", "צדקה לספר ,אמ עלינו  יג זכותו זוננפלד מהרי"ח  הגה "צ

ריז)לאור. אות  ס' מ "ע  ," וחיי "תורה בספרו זצ"ל  פלאגי מהר"ח  עוד האדמו "ר(ראה ג .
והנפש, הגו בשביל  הוא להצדיק שהציו מביא  ,אמ עלינו  יג זכותו מסאדיגורא 

הצדיק . לנשמת הוא הצדיק של והספר
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טב, וי ם ה נה ת ת כל כיל ואם  רה, נה  מלי ן למאה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָל
נה מליארד 640ל יע בעים] הם  תינ נ [ימי  חיו , ימי  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלכל
הר   למד יהדים למנין יער יתארגן ת זכ ואם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָרה.

רה. נים  מליארדי ל אדי  לסכ ם יע  ד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָה

דה קס"א.)בז הר וצא ממים(רת תנים  מה  ל ת ב, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
מכיל  אה  ריה ", כינה י ערה "ל ד ע וע ד אלף, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהא
זילי ן 6 לחב מאד  ה למסר יע  אלף. יהדים  מנין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹל
ה צחי הכר דל את  לח ב י כל מי   רה. נה טרילי ן 400ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָו

ואת !!!  תלזכ  קפְְְְִִֶַָָ

ואיקרסת מינת ת ר ה יח  יאת קדם  י רים : אר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹתב
האחד ,לה ברים  לה לההר לזה העצה עלם . ליצלן  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹרחמנא 
זהר  אמירת י  אמר, מה מבין  אינ י  על אף זהר ים  כל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹלאמר

הב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמסלת 

זצ "ל צמח יעקב רי היק הקל כתב  מה  ראה  (מלמידיא  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָֹֹֻ

זי"ע) דה ק להאר "י לספר מתהקי ניה ... על מב ה רחל רמה: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
, יח אינמ אין ולזה ה ץ, את  הממהרת זאת  חכמה ע סקים אינם לפי  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

וכ ,"'א ממעה  ועיני מכי  לק "מנעי  אז , ה ' ל מם אמר  למר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הלה בחכמת  ה הר בעסק תבה  ליה  ה יח ואין[ה]יאת , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

קב ע  מדר אין  י  מחה  נים מעיר אחד אם י   ע סקים ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָניה
ניה אין  י  ,"אינ" לכן , הלמ ד , עסק  מ ועיר עיר כל  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָרא י

ה יח. את ממהרים  ְְֲִִִֶַַַָמ כים

אפרים מחנה דגל מיני )תב הינ)ר ת מה, ר ר  וזה : ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היהת ה יחאי ן מען ר י  ואיתא מה, חינת י ודר  ר כל (י ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מה ) מה,חינת  בר ר מה  וידר יחאי ,, ן  מען רי הינ ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
יהיה מילא הלת  ל   ל ת ,הינ רף, והה  אז ההר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹספר

ועד.ה אה סלה  אמן  ימינ מהרה נה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

ויקל  ההר לד ל חן  לעצמ יעה אחד ל  מק ים  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאנ
עכ ו עד מד מה יתר הרה ז הר ללמד מרה קלה  עצמ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹעל

מיח  יבא וכ ים  זהר סמי  אלף לנ יהי  ידי  הבטיח ועל מ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
רחמי  מלתא יפקן א ספרא בב"א.הר"י, צדקינ מיח  ביאת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

רה, נה  מלין מאה וה קד ת  אחת עה :רא  אְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
חים ואי וזה רה, חים  חים מ נח ב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָועד

.מתלנ ונחת ן  ימצא אחד  ל  בכ ,מל ות רה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָאמים

אני" ר  יאמר  הח"ִִַַַָָֹ

לנ  י י ם, ע ת  10 מדים  אברכים 10,000 :עצמ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָה ע
רק מד קטן ילד  אפיל א ט יה די וכאר  רה , נה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמלי ן 
ואם  רה. נה מלי ן ווה ן ם ,ד ה זהר ת אחת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָעה 
אברכים  10,000 מ] נה, מלי ן  למאה  זכית  אז ללמד  ל ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָקה 

י ם ע ת  10 ימים מדים מאה  מ[ ו][ברי נ יקיים  וכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
י אל י')הביא  לזה(ד' לז ת יכ ל  יהדי  וכל  אני" ר יאמר הח" ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

רחמים. ה יח את ְְֲִִִֶַַַָָלהביא

ר ּבן, ּבית ׁשל לתינֹוקֹות ע ֹולמי   ָ ַ ֵ ֶ ִ ְ ִ ָ ָ ְ ִמבצע 
ע ֹומד  הע ֹולם ּפיהם הבל  ֵ ָ ָ ֶ ִ ֶ ֶ ְ ִ ֶׁשּבזכּות

סט  מּתנה יק ּבל ּו חנּכה זאת עד האדרֹות ׁשּיגמרּו הילדים  ֵ ָ ָ ַ ְ ַ ְ ָ ֻ ֲֹ ַ ְ ִ ָ ְ ְ ִ ֶ ִ ָ ְ ַ ָּכל
לי ׂשראל. חק זֹוהר סט אֹו הּׁשּבת  ֵ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ֵ ָ ַ ַ ַז ֹוהר
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א  עד  ידע הלא הזוה "ק, לד  מרעי ים אם למה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאלה:
ק לה ? ללמד  אסר "ס ְִַַַָָָָֹמר

זה  הד לה? העת  אה מי לדעת  צריכים  ראית, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָבה:
מה ילים ההר )א  מאר ת טפנט , מאבדק "ק א (מקובל זה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ימ "ש  צבי  ה')מתאי  להי ת,(ס ד רצה זוה"ק , למד רצה א ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
 האמת. את ידע זהר ילמד ואם הקר, אתמיח  נבאר ועכו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

רק  זה וכ קלה ללמד א  בש"ך, תב ה לה  לד  על ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהעת :
זוה"ק , וגירסת לד על ולא ,'וכ צניעתא  ספרא הינ קלה, ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹעל
לזמן רק  היה ק לה  ללמד האר תב החה  אר אזלאי, ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהרב
לעסק  ם את  לע דד צריכים  והלאה , 1540מ .1490 עד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻקצ ב
לאה האנת בא  ההר ל ד  ידי  על רק  מני ההר, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻספר 

ה תב כבר  היח, לביאת ח יםהרחנית  לעץ הקמה מהרח"ו ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
וחבה מצוה  הי י אלף  ועכ ו החמי י, לאלף היה האר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָל
מד להתחק אסר לכן הלה, לד ידי  על האלה  ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָלזרז 

עדהה לה . ה"ץ מר ני וגם צ יקים, 1000 מ ההר " "אר  ספר  והבאנ) ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ

ל ד מעלת  לכב דם ידע בר : וכתב תשס"ב, תשס"א, תרפ"א, נת  ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהחרדית

רה מני  לב ורעת, ק ת  גזרת רענת מיני  ל  מב ל  ה א אר  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהזוה"ק

יראל ארץ דלי מל  ים. כל  זהר  ף  ללמד יל  ל אפר  מי ל  'ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוכ

אחד ה וכ ם למה, האלה יבא הזוה"ק  לד ידי על  רק והפרים, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהאנזים

(זוה"ק תב מ זוה"ק ללמד  צרי קטן ילד ואפיל יה די ל  ואמרים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹסקים,

קיח.) אפיל ורא היח , לימת  קרב כהיה מען:... רי  להם אמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יד על ולדעת  החכמה ל נסרת למצא  עתידים עלם  ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערים

לל. יתה ה מן  תבא וח נת, אתקים  נא זהר, תב כמ) ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

זוה"ק צ ') ם ה הר אר ע ד, ראה קיח.), ו רא חי,(פ' אי ן (הקמת, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ

(ניה כ'),הנים מ' פ"ד חסד, הרנים(נצר  הקדמת החה, אר (לזהר, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ג'ר ה ) ההר,פס תני  הרק ), יראל (גן סג ת  ספר ה'), או' ז' .(מע' ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
, דה ההר ספר הא החים מאילן לטעם י ראל  עתידים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹבגלל
לד  רק ל יים היח  ביאת  האלה הל ת . מן יד על ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָיצא

11,3)הלה למה  אבן  מילנא, הלה.(האן לד האלה (אבןוע ר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ג ') או ' פי"א הגלת....למה ם אין ההר ל ד חים)על  והיה.(החפץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ
רה  תא ל ה הר את ת  ל ללמד  לכם מערר חים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻהחפץ

לבחרים   סף ).ואפילי ללמד (נין ל אליו  הרה זי "ע אי החזן  נר . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ
 אי מעה  בספר מסר , ספר החז ןזהר דה האן מרן על  (עבת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

זצ "ל ) מאמריאי מל יתר מע רר דה ההר לן :ממ תב  ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ
ה הר, ספר  ע מ יל  בר  ל מד היה  ק לי , מע היה רי אם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹחז"ל.

ק ם... מים יראת  כר היה חסד)וכ נ צר  מקמרנא, י "א ר י ,(הרה"ק  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

בנת עת  ספר חי אי ללמד ,(פכ"א)וה ן  צרי יה די ל תב  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
החים ה ף  סק וכן  גירסא,  אפיל ה ר"ס  חלקי  ל  ים  (ספר )כל  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ספר וכן גרסא, זהר ילמד  קלה  י דע אינ י מק מת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָכ ה
וכן קלה, למד  א  ל חב  די  זהר, מלא  י חכמה  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻראית
מיק ה חיד  הר"י זי "ע. אלפיה  יצחק ר' וכן  י עץ, ה לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָתב
הין, מן  העלם ל  את לפטר  אני  יכל  אמר מ ה ינים , ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻל 

מוהר"ן ס"א)לטי  יזה.(קמא לא גלל, לבא  צרי ז הר למד  לא אם  ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
העלי ן  עדן גן פה,(זהר )להי ת ל דם  לאניו: צ ה הבעש"ט ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

זהר מאמרי   ב )ילמדט  ר). ְְֲִֵֵַַָֹ

ב ' ְָָרה 

ה'. ם  האים ְְִִֵַָרכים

ם ליחד ,רחימ דחיל ,כינ הא   רי ק ד א  יח ד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָלם
כינת לעי מעפרא כינא  לאקמא לים , יח דא  ו"ה ם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָי"ה
"לבלי והתים , הח ים היה דים, לכל לזכ ת י ראל, ל ם נְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָע

במחה. אהבה  רינז לקץ נ ח", מ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָי ח 

מעה ,עלינ ננה  ידינ מע ה , עלינ  אלהינ אדני נעם  ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹויהי 
.ננה ְֵֵָידינ

וצריה. תראה רא  הא ע ה זה  רנד  מה תב: יעקב קהת  בספרְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
מיח . בא  די האמת חכמת  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָלהתת 

אלוקיו. ה ' מה  הפסוק: על הקדושי חז "ל דברי את זה  על להמלי ואפשר 

זוה"ק  אחת שעה  שבלימוד מאה . אלא מה  תקרי  אל ליראה... א כי מעמ שואל
 הלומדי אברכי אלפי עשרת של תורה  לימוד של ימי למאה  ל יחשב בשבת

. ביו שעות  עשר

ונצליח. נעה  ה' ְְְֲִֵֶַַַם 

י חאירת  ר מען  ר ' הד ים, ד ק האלקי , ריה א בנ ְְְֱֳִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
ההר למדי  נא אן ה מצאים  מירן .אלעזר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מאלי י כר ניה רי הקל הגה"צ מרן הדל ה אן  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻרת
מזי ליט"א , י יבת  רא י האנים, הר נים  ברת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָליט"א ,
רי ה לא מחת  לכבד  הה, ה דל ק ץ  את  נאר ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָהרים
מצ ים מיחלים  אנחנ הה. דה ההל וכל זיע "א י חאי  ר ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָמע ן

ה צא הדל הם  מקידהה הץ  בטימן יחד  מדים  , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
מקמים זיע"א, הר"י  ל   רת ציקים  700 ל קץ ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָיראל

אמר  ד ה הר"י סז )ברי יביא(יטין רתי", למד" מתי  נ ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
את מהרה  הם ל ת עזרת מהרההץ  צדקנ מיח  ביאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אמן.  ימינְֵֵָָ

הר ת ני ו ')תב על (ן כינת מרה ה א ר דה" , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מען ר' ל  ד ה  נ צ אן  רר ן  ואם ה יקים ", ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצני 
נ צ מי ים  מידי  ללמד זכים  ה לל וחברי ה כינה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹהראת 

הר ל דזי "ע,ה מען רי  אלעזר ורי  י חאי  ר מען  י  ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
הדה. לנמתם  רח  נחת ְְְְֲִַַַַַָָָולע ת

יבמת  חז "ל ע"א)אמר צז   ע"ב  אמר (צו אלעזר ר ' אזל : ְְֲִֶַַַָָָָָָ
יחנן רי  מע י חנן, דר'  מימ אמרה  ולא מרא, י  ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֹלמע א
האי ? י ק יד טעמא מאי  יחנן  ורי המרא אלת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאיק ד,
"אגרה כתיב  מאי  רב: אמר  יהדה  רב אמר ה מרא ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָמרצת 

ע למים "? ה )באהל סא, ני(תהלים לגר לאדם  ל אפ ר וכי ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ
עלם, ל   נר הא: ר  ד ה לפני וד אמר  אא ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָעלמים ?
יחנן רי אמר ה ה , ע לם מי  מעה  בר אמר רצן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹיהי
מעה בר אמרים חכם למיד ל י חאי: ן  מען  רי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמם
זעירא, ן יצחק ר' אמר קבר, בבת פתתיו ה ה , ע לם ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמיו
לד די לה הב יין  וח" קרא? מאי  נזירא: מען ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָואיתימא

ינים ", פתי  בב י )למי רים ז, השירים ענבים,(שיר  ל כ מר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ
אף  בב , מד עליו  עאצ אדם  יח  יון  ענבים ל מר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמה
ה ה ע לם מיהם מ עה בר אמרים יון חכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלמידי

קבר  בבת .[ז]פתתיהם  ְְְִֵֶֶֶ

את אמר מקקים היקים ה מרא מברי  לנ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה צא
את ללמד  רי וכ ה ה  אחת על ן ואם הה ע לם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאמרתיהם 
נחת ל ולע ת הימרא , על ה א  ד ה נ צ על הר "י ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָרת

זה ידי על .[ח]רח ְֵֶַַ

מפ  מערר זה ידי על ,דה זהר המד ח  דל עיל ה  ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
 טפ הלם, עליו יחאי  ר מען  הרי נמת את   יממְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

מרא אמר מ ,עלינ לרחם , ע"ב )מ מה ף חזקה(ס ה ואמר : ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ל  את לפטר אני יכל יחאי  ן מען  רי  מם  ירמיה רי  ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
עי ני  אליעזר ואלמלי  עה עד בראתי  מם הין  מן  ְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעלם 
מם נע  ה עז ן  יתם ואלמלי  עכו ועד העלם ברא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמם 

. פס עד  העלם  ְִֶַָָָברא 

ן אם  העלם, לפטר כל עצמ מעיד מען  רי  אן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹראים
ואי בר בב ת  פתתיו  הי  מתלנ רח נחת  עה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָמי 

הין . מן תא ויפטר  טבה ל ְְְִִִִֶַַָֹחזיר

זהר  לד  ידי לנמתועל מקם בכל זמן כל להתק יכלים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹ
י חאי ר מען  מען[ט]הר י רי  בואי  נפלא ת, לי עת  ולז ת  ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ

דע הרכ ת, מקר עות ט בה לכם  ייר זי"ע י חאי  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָר
ואסנת. געים מנע  הרת מל מיל  מגן  דה ֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה הר 

רה  במדר(' ב ל "ה, הסק(ראית  על זי "ע  ר"י  רקהביא (נח ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

י "ב ) אט ' רת   חסר  ר ע לם". לדרת  הרית... את ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹ"זאת
ל  ר מ נכב  לדרת  הי מרים יקים לפי לאת,  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָֹֹֻהצרכ
ידי ועל ע"ל. יחאי  ן  מע ן רי  ל רוד יהדה מל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחזקה

דב ז. יער ת ספר זה על פר(ז ר  ני מק (חלק מל  ,להבי  הינ ... : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אבל עלמת, ב' ר תאי מתל ציק נמת אז מיו, מעה בר  מריא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

,  ועמדת , מדיל בזה הצחי ל ע ע למת, ב ' ר אמרינ יר  וכ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
קבר ג נתל שת   ,לגרמי,הע קבר,הבלא בבת פתתיו אמר  ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עכ "ל קבר ג תל(טז ר    רא חלק ,דב יערת  עד  וע). ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

טרח . מאיר ר י ה יק אה מיר ל  אתרא הרא  ל  ב מכ ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמ
יבמת יחאי,(לא :)כ רת(צז.)ליט"א: ר מע ר י מ חני רי אמר  ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָ

בר בב ת פתתיו הה לע מיו מעה בר  מריא  חכ למיד .ל ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
  ור "י חי. אני  א בר  נעת פתי הא  ,נל וזה יבמת  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָור"י
 לע בב ת  ר ינר חי. מה  ל הא והנאה : נל וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָבכ רת
בבת", "פתתיו ל כ לפר ואמרי הא . לע בב ת ופתתיו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהה
 ימב להר"י  אי אנ י זה , ידי על  ולנ ל יצא  הנאה מה המעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָמה
זה, לי זה אפר  אי י אחד, ניה והמית , הר חנית תב אחד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָל 
,תנ ימא  רית  ה עדנ ויעתיר תל הר"י לפני נתר ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָב ה 

רתי" למד" תב רת מדיל  אנ ידי על ס"ז)וזה  י)נחת ל י וע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
אמר מ דל, וכח , עדנ מתל ר ח  נחת   לנ מחזיר הא זה ידי ועל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹרח,

דה הר וכמבאר .יה מ להע ל את לפטר  יכ לני :עצמ על ג' (חלק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

גינ.קכ "ח ) רמת עלמא ,עלמי קמי אנ :נל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוזה 
יע ט  לא ספר  בב)תב  ער) חכ למיד  ל ז"ל  תינר  ר :נל וזה ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ונחת הנאה ל וי קבר  בבת פתתיו  הה לע ממ רה בר  מרי אְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
. קלי מכת ירלמי ת ב  מ ,נדיטק יי תה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָרח

לאחד  והיל ,הקי ז"ל  יאל מוהר "מ ונתה מד היה אחת ע ספרי ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָתב 
עכ"ל. תמידת, ספר למד היה סה  מני ההפכה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָמ

 בעני לוצאטו] חיי משה [רבי זצ"ל הרמח "ל מכתבי בליקוטי כותל [ראה
לוז: סוד הגוהמערבי , יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד עצ נשאר  באד

דגרמי. הבלא נק' והיא הנפש מ חלק  ג  ש ויש .המתי בביתלתחית הוא כ
ואותה  לע"ל , הבני יבנה שעליו לוז  זה וה "ס המערבי, הכותל נשאר  המקדש,

דגרמי הבלא נק' עליו השורה  ].הקדושה

זי"ע הטוב  להרי"ח   וחיי תורה חת )ובספר  של(מערכת חידושי אומרי א כתב: ,

הוא  הרי ,העליו בעול שכבר חכ מקו תלמיד לאותו  העליו מעול כמבוארבא
הקדוש ע "א )בזוהר ר"כ ד פנחס פרשת  ג' וז"ל :(חלק  , פנו אמר , דהוה  קלא חד שמעו

דצדיקא  אתר  דכל  דתנינ גבייכו, דאיהו יאיר, ב פנחס לרבי אתר  פנו אתר 
ליה  ואתי אתר לההוא פקיד עלמא, בההוא איהו  כד דאורייתא, מלי ביה אתחדש
 דאמרי אתר  בההוא לחדתא  ,אחרני צדיקייא בגוויה  שרא כד שכ וכל לגביה ,
ואשכח  לאתריה , למפקד יאיר ב פנחס רבי אתי דהוה  דא כגוונא דאורייתא, מלי 
פנחס  דרבי מלה  ההוא כמלקדמי ואתחדש דאורייתא , מלי מחדתי צדיקייא  אלי

קמיה. יאיר  ב

הזוהר: אומר תרגו שהיה אחד קול מקושמעו פנו מקו ב לרביפנו  פנחס 
כ יאיר , תורה, דברי בו חידש שהצדיק  מקו דבכל שלמדנו, אצלינו, בא  אשרשהוא 

[העליו] ההוא  בעול אליו,הוא ובא הזה ]  בעול]  מקו לאותו שכפוקד וכל
הנה זה  כעי תורה, ש  ולומדי ,מקו אותו לקדש אחרי  צדיקי בו  ששורי
תורה דברי מחדשי הצדיקי אלו ומצא מקומו, לפקוד  יאיר ב פנחס רבי  בא
לפניו מתחדש עתה יאיר , ב פנחס רבי ,מלפני שאמר  תורה דבר  אותו ונתחדש

.כא

הבא:  בעול במחיצתו לישב זוכה ספריו הפצת ידי מממונועל ספרי המדפיס
שהרי  ,הספרי מחברי חכמי התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא
למקצועות גנוז היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה  ,לעול החיבור  יצא ידו על

יבמות במסכת חז"ל אמרו והנה ב.  בו. לומדי היו לא  ,בירכתיי צ"והמשכ ד)

אחרי ע"ב) חי החכ שיהיה הגור זה ולפי , ש כדאיתא וכו' דובבות  שפתותיו 
כשהוא  ספק ואי להחיותו, גר הוא  שהרי במחיצתו, ויושב  זוכה הוא   ג מותו,

פניו. לקבל לקראתו יוצאי מרחמוהי סיעת  ע בעצמו  החכ הבא, לעול (הגאו בא 

ע"ב) כ"ג ד וישלח פרשת אברה ב בספרו  איסטרולסה  רבי.מהרח "א אמרה  דכבר שמעתי  וכ)

זי "ע ) חסיד .יהודה 

הצדיק: נשמת הוא הצדיק של  בהסכמתהספר  לעיי ונא ,ש עיי וכו' בחלו
הוצאה אודות ומשפט", "צדקה לספר ,אמ עלינו  יג זכותו זוננפלד מהרי"ח  הגה "צ

ריז)לאור. אות  ס' מ "ע  ," וחיי "תורה בספרו זצ"ל  פלאגי מהר"ח  עוד האדמו "ר(ראה ג .
והנפש, הגו בשביל  הוא להצדיק שהציו מביא  ,אמ עלינו  יג זכותו מסאדיגורא 

הצדיק . לנשמת הוא הצדיק של והספר
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ה רה כח  נזה  דה ז הר הר"י[י]למד  נמת את  ילהמ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
נאל . מד  בזה  ,מ רנְִִֵֵֶַַָָָלד

ספר  לד ה עלה גדל  ירה הר ת כל י ראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹד לי
רענ מיני  ל בל וחראההר, מ תנא ורעת קת גזרת ת  ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

מעלמא. קי אבה  בצלא  כמס מיל מגן   דה –וההר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ז"ל ע"ח)אמרם  יבמת  ח'),(ירלמי ק"מ רק י ם(הילים לראי "סתה  ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

מגג ג מלחמת נצל ב .[יא]נק". ְִִִֵֶֶֶָָָ

ה הרמבאר החלקני  זהר בתני ע"א, כ "ד ף  תיתאה (ן ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ

כ "ו ל ם  לימד נמצא העלמי, הז הר  מפעל הצאת רכים], [ני הנה, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָלימת

קי"א) עד מעןחון לרי  נגלה  לטב זכר הביא  האל עה  , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ענין רה סתרי עהם  ולמד ע קיא לחבריא י חאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָר

להם  ואמרה ממים קל ת יצאה נמת , חני רב "ה  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
עלם" י חאי  ר  מען ר י  ל   תקדואמרה הסיפה  ואחר , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻ

 יל ח רא מהאי יתרנסן לת א נא  ני "וכה  הן , ז ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָנבאה 
רר  "קראתם  , בגיני י מא , סף תראה  דרא לת א  ית ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָד 

: דה בלן החרארץ". מה יתרנסן למה אדם ני  ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
יתקם  ת בזכ המים, סף  האחר ן ר למה  ית ה  אר  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הלמה . האה  על המר ז  " ארץ רר  "קראתם ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהסק

 לבאר מלמסיף זהר,מק זהלת ני ספר הע סק ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
צר לי דל  רח נחת וע ה  האה  ה "ה:מקרב אמר ועליו ,א ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

.' וכ הל ת מן לבני לי  ויהיהדאני  ית ה א הרא  זר  י  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
י מא  סף  עד זלתנז  ולא  ז סגה י  ר ר, יב א בגינ . ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻ

לכב א א לרי צ ה זה, ענין  קד רח  י חאי ן מע ן רי  ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹראת
קריב תרא רא עד  לממרת מצנע  ת להי העלם דר ההר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻספר

מיחא, מלא ה אהלי מיה צמח   התעקים זכת  די ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
הם  עזרת  ימינויחי פרת רי"ז )ז ר קח(דף תיב: א על  , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

והבן לאצנעתא , לממרת , 'כ מן העמר מלא ה ותן אחת  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹצנצנת
מאד ויטאל(זה  חים  ההק מת )הרב ל ער   מתהק .זלה"ה ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹ

ה את, החכמה עסק לי  היא והל   מהתע ק מניעתנ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
נ ותפאר  נמק ית נין ועב  אחר ויטאלהרב(הקמת רמת  חים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חים) וכתבלעץ אז לאי. וגםמהר "א יהיהזי"ע הה א החר  ידי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָ
הטרגים  וה תת ה לת  וק ת  הל ת  לאברהם(ל מעיןחסד ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

כ"ד) נהר  וכתב ראן  ח ים . עץ מרנ"ש )פרי הג "ה העמידה, ונראה(ער  : ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
מיח על להגן  ידם ח  י האמת חכמת הע סקים זכת  ידי  ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל

ארמילס הרע ידי  על ימת א י סף לרמח"לן תיקו"ז עד (וען  ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ח') .יקן ִ

 ד ל לנ וקד הרמח"למי צ יק זכר  צאטל ח ים  מה רי  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ה" על אמן , עלינ יגן   תזכ ילברכה קירים סת היה אר ," ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

הרה מכמ י כל ה'עצם  קד עליו  אמר  היהזי"עהר"א(אר   א ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

הה רים ניו  לק ל רגלי ל ה היה רד קילמטר )חי אלפים ל מהל  ולא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לד  ,ה העצה  את  אא  יראל מעם  זרת לב ל עצה  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמצא

הפסק, ללא רצף  ה הר ספר ספר ל העלי נה  הדה  כח  ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
רחמים. הא ה את  לקרב דה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֻההר

 ד ה ההר ספר ירסא ל מיחד  לד סדר  יבת י ן  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלכן
הראנה נה  זה בר וקבע לעת, מעת  לל  הפסק  ללא  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹממרת 
הן: זה יראל לחכמי  ארת  ה בר מעלת  על וכ תב ,יבתיְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
טמנ  ז מרת  להצל  קד קה ת לכל היעצה העצה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ"זאת
הבר  רב י ליח ולא  זאת  על לפח  להם היה בואי  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹנאיהם ,
ום, אחרי  ה ה הבר את  י ראל חכמי ליכי אל ועה  מאד... ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹועצם

מקם, מקם כל  זה בר קבע הייתי חילי  נתי ר אלמלא אני  ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָי 
מה אין י לזכת  ל ויהיה ה את  העצה  את  י ח רתכם בד  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאבל
קה בר לא י  תלע יכ ל מ מק אחד וכל י ראל, לכל  ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹלטבה

לל ". ְָהא

מיחדת חביבת  מצינ ממיכיו טב ם ה על למידי אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻם 
רי הרב רנמ דה הרב בד ה ד, רת אייזיקללד  יצחק  ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

למד ימידיטב ואמר: עצמ על העיד א ר אמן   עלינ יגן תזכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
עמים.וניתי  ואחד מאה חים" עץ ה "רי  ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

דה רח  ער עצמ ז"ל  האר"י  נלר  צינ נא  (ףמקדמת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

ליי "ב ) לבד קיא ת ר זהר "למד הוי  להר"א ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹאמר
עמים ה הר ספר  וקרא י ם  כל עלים נ ' א מ' ען ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעמיק

בספר האר"ירים", נ"א)בחי עד לעל (הנד"מ ן תן תב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
לבד הן ה הר מפר ים  ערה  י ם כל למר אחד  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹבה
ן תן  ין  פס האר"י בחי  ספר הבא  והן  הבנה, ם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלי 

וה ים , ה' א ד' ים  כל דלל אחד בה  ם לעל חיד "א ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ההיר )ה ד לים  ספר   ער ספרים רנ(מערכת  מימ תןהאר"יהביא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הגה"ק  תב  וכ צא הר, ים  ה' י ם ל למר בה  לעל ְְְִִֵַַַַַַַָָָֹן
מצ תימ  נתיב ספר ל"א)קאמרנא  את א' ביל  הרה ם(נתיב ותב , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

רנמ הגה"ק  מזידטבם   היר צבי  מצינהרב  וכן  ן, נהג ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הרב  רנמ מקאריץלהגה "ק נחס רס"ד)רי עד ח"א הנמ "ח נחס  (אמרי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

הבא הרא ה עה ע ד וען י ם, כל ין  ג' א ב' למר  ריְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
.להארי מ מק אן  ואין אבת , על יתי ן  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָספר

מבא  האר"י  הירים)בכתבי יר  ספר   ה ס קים "ה בת(ער  : ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
המיעני ":ים   ללק מקיבים קיביםמ'ברים ח'ר"ת חברים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַ

ה אה'קלל ' על חמלה,מיעני , מ ת , פרת ז הר ר מ ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה. והבן וגו'", עליו וחמל כה נער "והה  ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהסק:

לא היא גלתא ? כינא  הא מתי  עד  ! קד קהל  ורתי  ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹמרי 
מים ? אבינ על ִִֶַַַָָָנחס

הם  לבא, רצה הא , אלינ מתחן י רים מתלל  ה יח  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמל
!!!נ רק  לי זה וכל ,לגאלנ רצה  רְְְֳִֵֶֶַַָָָָָית

עצה לנ נתנ זיע"א  והר"י הביא  האל נר מה העצה? ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹמה
ה יח נז ה  וכיצד  הא לה, לקרב לעת מה מעילה ק ה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָטבה

מ ד. כף  ִֵֶָָיבא 

סם ע ה  היח, את יביא ה ה  הלל היא: ה טה ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהעצה 
אברכים, 26 לנ  י אם  מאד , קל וזה וים , י ם כל ההר ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹל
י ם, עת ני  ילמד אבר ל ידי על בע, כל לס ם  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיכ לים 
 הא העת  ני .דה ההר סם  בע ל   לנ וי ימים, ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָבע
והחבת היקרת  הכי  ה ע ת הם  122 עת  ני  מחצ ת ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָילמד
חצת ללמדי להצטרף  י כל  העלם  כל אחד ל וכן  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻמים ,
 הא האברכים לה יקים  הגנה  צדקה עזר ידי  על ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹא

. דה נצ נים , אל נים להרשב"י מתק רים ְְְְִִִִִִֶַַַָָָהמדים

עזרת מד כף  , תא להביא יכ לים  יחד  נ יקרים! ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאחים
י ראל.א.ה ם . ואהבת עתב .אחדת מילי ני להרת עלינ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

. דה ז הר ִַַָלד

למען מתאפים  ם  ונרא ! ד ל הם   ק אן  לנ י ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻרתי
מים ! בד  ְְִַַָהרת 

יהיה  וכ הה, ללל תרם העלם  כל יה די  לכל ק ראים   ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאנ
וכל  ,מ י י ם מי סם   יע והם  אברכים  182ל סף, י  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלנ

משיח י ונעשה שכמעט  המל חזקיהו של דורו שהיה התורה כוח יחד  ובהצטר
תיכ יבוא בוודאי  הדי מ העול כל את לפטור שאמר  זי"ע הרשב "י של  כוחו ע

אכי "ר. בב"א משיח 
ע "היא  אבינ יעקב זכת והא מג ג, ג מלחמת  מילה ליית סעדה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹדכידע

קרב נ אל  דבל ה ד , לתרת  רמז הא ויו, מלא  ויעקב הרה, ח  בא) ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מ"ב) כ"ו רק  וקרא הרה על אתר"י וא יצחק ריתי את וא יעקב  ריתי את וזכרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
חמה חסר  ה ואל מלא נכב מקמת חמה  אזר . והאר אזר אברה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹריתי

.והב ניו. את ויבר  בא  ערב האל ל ממ את נטל יעקב  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻמקמת 

הר"י צ ן ההר, סם למען פים  יהי י ראל ני  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻאחינ
מירן.  ד ְִַָה

זכת רק בא האחרנה  הא לה  ד ה זהר  תב כמְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָ

להצל  היחידה העצה  ה ק לים  וכתב ה ד ה, הרה  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻבכח 
מגג ג ה ד [יב]מלחמת ההר ולד  ה ד, רת ללמד היא ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ה יח. מיע מד ותכף ְִִִִֵֶַַַַָָָָרא נה,

הקדושיב  בזוהר מתאחדי כמניישראל 1679 שבעה בגימטריא תשבו בסוכות
. ימי וזוכי ישראל, על חופפת  הקדושה שהשכינה ,"יומ עליה ה' וענ"]

דורש היה שתמיד וכמו ע"ח , יבמות ירושלמי  עיי] נשק", ביו לראשי ל"סכותה 
,[האטו סכנת על  הזה, הפסוק  את עזרי " "אבי בעל מר כלה לירחי בפתיחה
ומגוג, גוג ממלחמת נינצל  הקדוש, הזוהר בלימוד ישראל ע התאחדות  ובזכות
את ללמוד חייבי  כ ,ימי שבעת תשבו בסוכות עלינו צוותה  שהתורה כמו ועוד,

הפסק]. בלי השבוע כל הקדוש הזוהר 

סה: מהימנתא צילא דו ה ההר  תהיל ד ח ')תב ק"מ (רק  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ביר למי נק".  יו לראי סתה יעתי עז 'אדני "ה (יבמת  ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹֹֹֹ

הקלי עח )  וכתב וג. ל  נקו  זה נק" יו" אחר בר : ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻאמר
בצלא  ניה על החופפת א הקראת ינה, בחינת הה ל   ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻדהסכ
לסכ נחב  ינה , בחינת  דו דוה הזר  מו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹמהימנתא ,
מגוג. וג  מלחמת מיל נ ק יו מג מס מהימנתא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוצילא

ערבת ) .(י ֲֵַָ
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ה רה כח  נזה  דה ז הר הר"י[י]למד  נמת את  ילהמ ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
נאל . מד  בזה  ,מ רנְִִֵֵֶַַָָָלד

ספר  לד ה עלה גדל  ירה הר ת כל י ראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹד לי
רענ מיני  ל בל וחראההר, מ תנא ורעת קת גזרת ת  ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

מעלמא. קי אבה  בצלא  כמס מיל מגן   דה –וההר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ז"ל ע"ח)אמרם  יבמת  ח'),(ירלמי ק"מ רק י ם(הילים לראי "סתה  ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

מגג ג מלחמת נצל ב .[יא]נק". ְִִִֵֶֶֶָָָ

ה הרמבאר החלקני  זהר בתני ע"א, כ "ד ף  תיתאה (ן ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ

כ "ו ל ם  לימד נמצא העלמי, הז הר  מפעל הצאת רכים], [ני הנה, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָלימת

קי"א) עד מעןחון לרי  נגלה  לטב זכר הביא  האל עה  , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ענין רה סתרי עהם  ולמד ע קיא לחבריא י חאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָר

להם  ואמרה ממים קל ת יצאה נמת , חני רב "ה  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
עלם" י חאי  ר  מען ר י  ל   תקדואמרה הסיפה  ואחר , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻ

 יל ח רא מהאי יתרנסן לת א נא  ני "וכה  הן , ז ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָנבאה 
רר  "קראתם  , בגיני י מא , סף תראה  דרא לת א  ית ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָד 

: דה בלן החרארץ". מה יתרנסן למה אדם ני  ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
יתקם  ת בזכ המים, סף  האחר ן ר למה  ית ה  אר  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הלמה . האה  על המר ז  " ארץ רר  "קראתם ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהסק

 לבאר מלמסיף זהר,מק זהלת ני ספר הע סק ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
צר לי דל  רח נחת וע ה  האה  ה "ה:מקרב אמר ועליו ,א ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

.' וכ הל ת מן לבני לי  ויהיהדאני  ית ה א הרא  זר  י  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
י מא  סף  עד זלתנז  ולא  ז סגה י  ר ר, יב א בגינ . ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻ

לכב א א לרי צ ה זה, ענין  קד רח  י חאי ן מע ן רי  ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹראת
קריב תרא רא עד  לממרת מצנע  ת להי העלם דר ההר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻספר

מיחא, מלא ה אהלי מיה צמח   התעקים זכת  די ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
הם  עזרת  ימינויחי פרת רי"ז )ז ר קח(דף תיב: א על  , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

והבן לאצנעתא , לממרת , 'כ מן העמר מלא ה ותן אחת  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹצנצנת
מאד ויטאל(זה  חים  ההק מת )הרב ל ער   מתהק .זלה"ה ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹ

ה את, החכמה עסק לי  היא והל   מהתע ק מניעתנ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
נ ותפאר  נמק ית נין ועב  אחר ויטאלהרב(הקמת רמת  חים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חים) וכתבלעץ אז לאי. וגםמהר "א יהיהזי"ע הה א החר  ידי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָ
הטרגים  וה תת ה לת  וק ת  הל ת  לאברהם(ל מעיןחסד ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

כ"ד) נהר  וכתב ראן  ח ים . עץ מרנ"ש )פרי הג "ה העמידה, ונראה(ער  : ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
מיח על להגן  ידם ח  י האמת חכמת הע סקים זכת  ידי  ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל

ארמילס הרע ידי  על ימת א י סף לרמח"לן תיקו"ז עד (וען  ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ח') .יקן ִ

 ד ל לנ וקד הרמח"למי צ יק זכר  צאטל ח ים  מה רי  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ה" על אמן , עלינ יגן   תזכ ילברכה קירים סת היה אר ," ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

הרה מכמ י כל ה'עצם  קד עליו  אמר  היהזי"עהר"א(אר   א ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

הה רים ניו  לק ל רגלי ל ה היה רד קילמטר )חי אלפים ל מהל  ולא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לד  ,ה העצה  את  אא  יראל מעם  זרת לב ל עצה  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמצא

הפסק, ללא רצף  ה הר ספר ספר ל העלי נה  הדה  כח  ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
רחמים. הא ה את  לקרב דה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֻההר

 ד ה ההר ספר ירסא ל מיחד  לד סדר  יבת י ן  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלכן
הראנה נה  זה בר וקבע לעת, מעת  לל  הפסק  ללא  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹממרת 
הן: זה יראל לחכמי  ארת  ה בר מעלת  על וכ תב ,יבתיְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
טמנ  ז מרת  להצל  קד קה ת לכל היעצה העצה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ"זאת
הבר  רב י ליח ולא  זאת  על לפח  להם היה בואי  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹנאיהם ,
ום, אחרי  ה ה הבר את  י ראל חכמי ליכי אל ועה  מאד... ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹועצם

מקם, מקם כל  זה בר קבע הייתי חילי  נתי ר אלמלא אני  ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָי 
מה אין י לזכת  ל ויהיה ה את  העצה  את  י ח רתכם בד  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאבל
קה בר לא י  תלע יכ ל מ מק אחד וכל י ראל, לכל  ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹלטבה

לל ". ְָהא

מיחדת חביבת  מצינ ממיכיו טב ם ה על למידי אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻם 
רי הרב רנמ דה הרב בד ה ד, רת אייזיקללד  יצחק  ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

למד ימידיטב ואמר: עצמ על העיד א ר אמן   עלינ יגן תזכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
עמים.וניתי  ואחד מאה חים" עץ ה "רי  ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

דה רח  ער עצמ ז"ל  האר"י  נלר  צינ נא  (ףמקדמת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

ליי "ב ) לבד קיא ת ר זהר "למד הוי  להר"א ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹאמר
עמים ה הר ספר  וקרא י ם  כל עלים נ ' א מ' ען ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעמיק

בספר האר"ירים", נ"א)בחי עד לעל (הנד"מ ן תן תב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
לבד הן ה הר מפר ים  ערה  י ם כל למר אחד  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹבה
ן תן  ין  פס האר"י בחי  ספר הבא  והן  הבנה, ם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָלי 

וה ים , ה' א ד' ים  כל דלל אחד בה  ם לעל חיד "א ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ההיר )ה ד לים  ספר   ער ספרים רנ(מערכת  מימ תןהאר"יהביא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הגה"ק  תב  וכ צא הר, ים  ה' י ם ל למר בה  לעל ְְְִִֵַַַַַַַָָָֹן
מצ תימ  נתיב ספר ל"א)קאמרנא  את א' ביל  הרה ם(נתיב ותב , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

רנמ הגה"ק  מזידטבם   היר צבי  מצינהרב  וכן  ן, נהג ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הרב  רנמ מקאריץלהגה "ק נחס רס"ד)רי עד ח"א הנמ "ח נחס  (אמרי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

הבא הרא ה עה ע ד וען י ם, כל ין  ג' א ב' למר  ריְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
.להארי מ מק אן  ואין אבת , על יתי ן  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָספר

מבא  האר"י  הירים)בכתבי יר  ספר   ה ס קים "ה בת(ער  : ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
המיעני ":ים   ללק מקיבים קיביםמ'ברים ח'ר"ת חברים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַ

ה אה'קלל ' על חמלה,מיעני , מ ת , פרת ז הר ר מ ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה. והבן וגו'", עליו וחמל כה נער "והה  ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהסק:

לא היא גלתא ? כינא  הא מתי  עד  ! קד קהל  ורתי  ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹמרי 
מים ? אבינ על ִִֶַַַָָָנחס

הם  לבא, רצה הא , אלינ מתחן י רים מתלל  ה יח  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמל
!!!נ רק  לי זה וכל ,לגאלנ רצה  רְְְֳִֵֶֶַַָָָָָית

עצה לנ נתנ זיע"א  והר"י הביא  האל נר מה העצה? ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹמה
ה יח נז ה  וכיצד  הא לה, לקרב לעת מה מעילה ק ה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָטבה

מ ד. כף  ִֵֶָָיבא 

סם ע ה  היח, את יביא ה ה  הלל היא: ה טה ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהעצה 
אברכים, 26 לנ  י אם  מאד , קל וזה וים , י ם כל ההר ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹל
י ם, עת ני  ילמד אבר ל ידי על בע, כל לס ם  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיכ לים 
 הא העת  ני .דה ההר סם  בע ל   לנ וי ימים, ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָבע
והחבת היקרת  הכי  ה ע ת הם  122 עת  ני  מחצ ת ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָילמד
חצת ללמדי להצטרף  י כל  העלם  כל אחד ל וכן  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻמים ,
 הא האברכים לה יקים  הגנה  צדקה עזר ידי  על ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹא

. דה נצ נים , אל נים להרשב"י מתק רים ְְְְִִִִִִֶַַַָָָהמדים

עזרת מד כף  , תא להביא יכ לים  יחד  נ יקרים! ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאחים
י ראל.א.ה ם . ואהבת עתב .אחדת מילי ני להרת עלינ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

. דה ז הר ִַַָלד

למען מתאפים  ם  ונרא ! ד ל הם   ק אן  לנ י ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻרתי
מים ! בד  ְְִַַָהרת 

יהיה  וכ הה, ללל תרם העלם  כל יה די  לכל ק ראים   ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאנ
וכל  ,מ י י ם מי סם   יע והם  אברכים  182ל סף, י  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלנ

משיח י ונעשה שכמעט  המל חזקיהו של דורו שהיה התורה כוח יחד  ובהצטר
תיכ יבוא בוודאי  הדי מ העול כל את לפטור שאמר  זי"ע הרשב "י של  כוחו ע

אכי "ר. בב"א משיח 
ע "היא  אבינ יעקב זכת והא מג ג, ג מלחמת  מילה ליית סעדה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹדכידע

קרב נ אל  דבל ה ד , לתרת  רמז הא ויו, מלא  ויעקב הרה, ח  בא) ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מ"ב) כ"ו רק  וקרא הרה על אתר"י וא יצחק ריתי את וא יעקב  ריתי את וזכרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
חמה חסר  ה ואל מלא נכב מקמת חמה  אזר . והאר אזר אברה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹריתי

.והב ניו. את ויבר  בא  ערב האל ל ממ את נטל יעקב  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻמקמת 

הר"י צ ן ההר, סם למען פים  יהי י ראל ני  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻאחינ
מירן.  ד ְִַָה

זכת רק בא האחרנה  הא לה  ד ה זהר  תב כמְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָ

להצל  היחידה העצה  ה ק לים  וכתב ה ד ה, הרה  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻבכח 
מגג ג ה ד [יב]מלחמת ההר ולד  ה ד, רת ללמד היא ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ה יח. מיע מד ותכף ְִִִִֵֶַַַַָָָָרא נה,

הקדושיב  בזוהר מתאחדי כמניישראל 1679 שבעה בגימטריא תשבו בסוכות
. ימי וזוכי ישראל, על חופפת  הקדושה שהשכינה ,"יומ עליה ה' וענ"]

דורש היה שתמיד וכמו ע"ח , יבמות ירושלמי  עיי] נשק", ביו לראשי ל"סכותה 
,[האטו סכנת על  הזה, הפסוק  את עזרי " "אבי בעל מר כלה לירחי בפתיחה
ומגוג, גוג ממלחמת נינצל  הקדוש, הזוהר בלימוד ישראל ע התאחדות  ובזכות
את ללמוד חייבי  כ ,ימי שבעת תשבו בסוכות עלינו צוותה  שהתורה כמו ועוד,

הפסק]. בלי השבוע כל הקדוש הזוהר 

סה: מהימנתא צילא דו ה ההר  תהיל ד ח ')תב ק"מ (רק  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ביר למי נק".  יו לראי סתה יעתי עז 'אדני "ה (יבמת  ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹֹֹֹ

הקלי עח )  וכתב וג. ל  נקו  זה נק" יו" אחר בר : ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻאמר
בצלא  ניה על החופפת א הקראת ינה, בחינת הה ל   ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻדהסכ
לסכ נחב  ינה , בחינת  דו דוה הזר  מו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹמהימנתא ,
מגוג. וג  מלחמת מיל נ ק יו מג מס מהימנתא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוצילא

ערבת ) .(י ֲֵַָ

יהּודים חושּו 
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

 )ירמיה פרק ל”ז(

האם הנך חפץ להנצל מפצצת אטום?
מהקרינות?

האם הנך יודע מה יסוכך עליך?

האם שמעת היכן ניתן להּשיג בימינּו
תיבת נח כדי להינצל?

הּזמן אוזל אל 
תתמהמה!



אייר תשע"ג ֹעֶמר10 ◇ אור הזוהר 108 ְמַחת ַל"ג ּבָ ה ְלׂשִ ָרׁשָ ּדְ

ים ְמִפיִצים ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ְלִמְליֹוֵני ּדַ

ָקם ְל-15 ִמְליֹון  י ֹזַהר ַהיֹּוִמי ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ
ר ִלְדפוּס! ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ְיהוִּדים ּבְ

כֹוִלים ִלְזּכֹות  יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
ֶכֶסף ָקָטן.  ּבְ

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

ְּבׂשֹוָרה טֹוָבה ּוְמַׂשַּמַחת ְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל: 
ִיְצָחק,  ְּבִרית  ִמְצָוה,  ַּבר  ֲחֻתָּנה,  ְּתָנִאים,  ֵארּוִסין,  ְסעּוַדת  ֵארּוַע,  ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה  ָּכל 

ְּבִרית, ִּפְדיֹון ַהֵּבן, ֲחֻנַּכת ַהָּבִית, ַּבת ִּמְצָוה, ִקּדּוׁש, ִסּיּום ַמֶּסֶכת, ְסעּוַדת הֹוָדָעה, ֲחֻתַּנת 

ָנה, ּוְבָכל ִמיֵני ְׂשָמחֹות, ּוְלָכל לֹוְמֵדי ַּדף ַהּיֹוִמי, ָיכֹול ְלַקֵּבל ַּדֵּפי ֹזַהר  ֶּכֶסף ְוָזָהב, יֹום ַהּׁשָ

ַהּיֹוִמי ְּבִחָּנם

ֶטל: 052-7651911
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